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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ๒) สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผ่านการ
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
กิจกรรมสาธารณะกุศลอื่น ๆ การประเมินผ่านเทคนิคการทบทวนหลังท่างาน และการคืนข้อมูลและการ
สร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะ  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. การพัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากวิถีชีวิตและการ

ประพฤติ ปฏิบัติ การร่วมแรงร่วมใจ การเสียสละสุขส่วนตนเพื่อเกื้อกูลเพ่ือนร่วมชุมชนหรือผู้ที่ก่าลัง
ประสบกับความยากล่าบากของคนในชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ดังนี้ 1) การสนับสนุน ช่วยเหลือกันและ
กันในชุมชน 2) การร่วมแรงใจกันพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ และ 3) การร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนหรือ
เครือข่ายอ่ืนที่ขยายวงกว้างมากข้ึน ขณะเดียวกันก็จะต้องประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น่าทางจิตวิญญาณ
ของแต่ละศาสนา 2) ข้อตกลงชุมชน 3) แกนน่าจิตอาสา 4) การปรับปรุงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิต
อาสา และ 5) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

2. การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อบนพื้นฐานของความเข้าใจในหลักค่าสอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรม ซึ่งก่อ ให้เกิดจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะบนวิถีการด่าเนินชีวิตและกระบวนทัศน์ของชุมชน ที่มีการสนับสนุนช่วยเหลือ 
เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปัน และช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคม บนฐานการมีส่วน ทั้งนี้เพราะ
เมตตาธรรมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกศาสนา และความเมตตา นั้นถือเป็นวิถีแห่งการอยู่
ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมา จากการ เข้าถึงแก่นทางศาสนาทั้งของตนเองและ
ศาสนาอื่น ๆ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) developed of public mental network 
in multicultural society and development towards unconditional peace 2) to creating 
of public mental network in multicultural society and development towards 
unconditional peace. This research was qualitative research for in-depth interview 
and observation form multiple cases study, focus group discussion and public 
hearing. Action research was to organizing public benefit activities by visiting areas to 
help flood victims and other public charities in Nakhon Si Thammarat Province and 
AAR techniques (After Action Review)   
 The research results were: 
 1. The developed of public mental network in multicultural society and 
development towards unconditional peace, cooperation, self-sacrifice to support 
fellow community members or those who are facing difficulties of people in 
communities and other as follows: 1) supporting and helping each other in the 
community 2) collaboration in developing communities in various dimensions and  
3) collaboration with more broader communities or networks, and it must include  
1) spiritual leadership of each religion 2) community agreements 3) volunteer leaders 
4) improvement of driving volunteer activities and 5) building a learning community. 

2. The creating of public mental network in multicultural society and 
development towards unconditional peace, based on an understanding of religious 
doctrine and compassion which gives rise to volunteerism or public spirit on the way 
of life and the community paradigm, that support, help, empathize, caring, sharing 



 ค 

and assisting the activities of the community and society on the basis of, because 
compassion can happen to people of all religions and that compassion is a path of 
seamless peace coexistence, that is reflected in the subtlety of one's own religion 
and other religions. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่อง “ การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงท าให้
โครงการวิจัยนี้สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการ  

กราบขอบพระคุณพระ เทพวัชรบัณฑิต , ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาส และให้ก าลังใจแก่ประชาคมนักวิจัย มจร. ให้คิดงานต่อ
ก่องานใหม่และด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยจนส าเร็จลุล่วง กราบขอบพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต, 
รศ.ดร. และคณะในนามของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน และ
กราบขอบพระคุณ พระเทพปัญญาสุธี  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในหลาย 
ๆ ด้านแกค่ณะผู้วิจัย 

ขอขอบคุณทุกข้อมูลที่ได้จากการ พบปะ พูดคุย และ สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการของ
แกนน าระดับชุมชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงผู้ที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมขับเคลื่อน 
ด าเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือว่าทุกท่าน มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง  เกิด
ความครบถ้วน ครอบคลุม และเพียงพอที่จะน าเข้าสู่การประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจัย 

สุดท้ายขอขอบคุณทีมงานผู้ร่วมวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย รวมถึงนิสิตที่ร่วมลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรูปหรือคน ที่มีส่วนเติมเต็มให้โครงการวิจัยเรื่องนี้ประสบผลส าเร็จ
และบรรลุยังวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ขอคุณความดีและอรรถประโยชน์ใดอันเกิดจากโครงการวิจัยนี้ถวาย
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบเป็นปัญญาบารมีทานแด่ผู้ที่สนใจศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาสู่
การประยุกต์ใช้และสู่การปฏิบัติ มา ณ  โอกาสนี้ด้วย  
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บทท่ี ๑ 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันค าว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม” ถูกกล่าวถึงมากในแวดวงการศึกษาทางวิชาการหรือ

ทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงสังคมพหุวัฒนธรรมกับประเด็นความขัดแย้ง ซึ่ง
นักวิชาการ นักสงคมศาสตร์ หรือแม้แต่ภาครัฐต่างก็มองว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความไม่
เข้าใจถึงความแตกต่างและความหลายหลายในความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม หรือจนกระทั่ง
ค่านิยมต่างๆ จนท าให้เกิดปรากฏการณ์ความขัดแย้งให้เห็นเป็นข่าวในสังคมไทย ซึ่งนับวันความเชื่อ
ทางศาสนาที่แตกต่างกันถูกน ามาใช้เป็นประเด็นความขัดแย้งจนท าให้เกิดการแตกแยกในชุมชน แม้ว่า
ความขัดแย้งนั้นในแง่มุมของนักวิชาการมองว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและเป็นของปกติท่ี
เกิดข้ึนในทุกสังคม  อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาดั้งเดิมของสังคมไทยแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความเชื่อ ดังจะเห็นได้จากแต่ละภูมิภาคต่างก็มีอัตลักษณ์ของตนแต่ก็สามารถอยู่
รวมกันอย่างเป็นสุข 

ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนผู้มีความแตกต่างหลากหลายที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายในด้านความเชื่อ ค่านิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้สังคมที่หลากหลายและเคยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข อาจถูกกระแสทาง
สังคมหรือการเมือง ที่ท าให้เกิด เปลี่ยนแปลง ในกระบวนทัศ ความเข้าใจ หรือแง่คิดมุมมองที่มีต่อกัน
และกัน โดยเฉพาะในยุคดิจิตัล ที่เป็นยุคยุคแห่งการแก่งแย่งแข่งขันตามกลไกหรือพลวัตรในโลกของ
ทุนนิยมและบริโภคนิยม และ จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนา ต่างความเชื่อ ต่างค่านิยม 
หลั่งไหลมาอยู่รวมกัน ความผูกพันแน่นแฟ้นที่เคยมีหรือเคยเกิดข้ึนภายในชุมชนและสังคมแบบเดิมๆ ก็
จะเริ่มที่จะจางหายไป ตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนและเวลาที่ผันแปรไปจะเห็นได้จาก การ
แปรเปลี่ยนจากชุมชนหรือสังคมแห่งการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้อ เผื่อแผ่ กลับกลายเป็นสังคมที่ต้องแก่งแย่ง
แข่งขัน กอบโกย และซื้อหามาได้ด้วยตัวเงิน ผู้คนในชุมชนสังคม มีการ พ่ึงพาอาศัยกันน้อยลง โลก
เศรษฐกิจสมัยใหม่ยังน าพาให้ผู้คนในสังคมหันไปพ่ึงพาตลาดและยึดครองตลาด ทั้งนี้เพ่ือการสะสมทุน
ให้กับตนเอง พรรคพวกตนเองให้ มากขึ้น สุดท้ายจึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าแตกต่างและความ
แตกแยกข้ึนในชุมชนและสังคมในที่สุด 

                                                           

 Kae K. Chung and Leon C. Megginson, Organizations Behavior: Developing 
Managerial Skill, (New York: Harper and Row, 1981), p. 252. 
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ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนผู้มีความแตกต่างหลากหลายนั้นในบางครั้งอาจน ามาซึ่ง
ความไม่เข้าใจกัน ทั้งนี้อาจจะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล  หรืออาจจะเป็นการ
แข่งขันในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด  และอาจจะมุ่งหมายถึงข้ันที่จะต้องแข่งขัน แย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งดังกล่าว  ซึ่งปัญหาข้างต้น
ถือเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องตัดสินใจ  ขณะเดียวกันยังเป็นสิ่งเร่งเร้าของความเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกันอันเกิดจากความต้องการที่ไม่สอดคล้องกัน  ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติระหว่าง
บุคคลที่มีเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด  ส าหรับเหตุ
และปัจจัยที่จะน าไปสู่ความไม่เข้าใจกันซึ่งกันและกันนั้น จอห์น แมกคอนแนล , คริสโตเฟอร์มัวร์  และ
วันชัย วัฒนศัพท์  ได้แยกประเภทและสาเหตุของความไม่เข้าใจกันว่ามาจาก 5 ประเด็นส าคัญ คือ  
1) การมีข้อมูลไม่ตรงกัน ( Data Conflict) 2) การมีผลประโยชน์ไม่ลงตัว ( Interest Conflict)  
3) การมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ( Relationship Conflict) 4) โครงสร้างไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ (Structural Conflict) และ 5) ค่านิยมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Value Conflict) 

ในส่วนของแนวทางในการท าความเข้าใจและน ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์นั้น 
Georg Simmel  มองว่า 1) จะต้องท าให้เหตุแห่งความเห็นต่างสิ้นสุดลง 2) การท าให้ฝ่ายหนึ่งชนะ 
3) การประนีประนอม และ 4) การคืนดีกันหรือการให้อภัยกัน ส่วน Theodore Caplow  นั้นมอง
ว่าจะต้อง 1) ตัดสินใจเลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งโดยยึดหลักเหตุ 2) ตั้งคณะกรรมการคนกลางมาไต่สวน
หาข้อเท็จจริง 3) การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมหรืออนุญาโตตุลาการ และ 4) การประนีประนอมยอม
ความ ในขณะที่ Ralf Dahrendorf ซึ่งมีมุมมองในเชิงสันติวิธีนั้นมองว่า 1) การสมานฉันท์คือปฐมเหตุ
แห่งความขัดแย้ง 2) ความขัดแย้งคือโอกาสในการสร้างความสมานฉันท์ 3) การสมานฉันท์และความ

                                                           

 Galtung, Johan, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development 
and Civilization, (London: Sage Publications, 1998), p. 81. 

 เสาวลักษณ์  สุดสวาท , การพัฒนาและความขัดแย้ง , ( กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529). 

 วันชัย วัฒนศัพท์ , ความขัดแย้ง  : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา , ( กรุงเทพ มหานคร : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 2. 

 March, JG and Herbert A. Simon, Organization, (New York: John Wiley & Sons, 
1958), p. 42. 

 Shaffer, Lawrence F. and Shoben, Edward J., The Psychology of Adjustment, 
(Boston: Houghton Miffin, 1965), p. 99. 

 Filley, Alan C., Interpersonal Conflict Resolution, (Glenview, Illinois: Scott, 
Foresman, 1975), p. 4. 

 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, หน้า 9-10. 
 Simmel, G., Conflict and the Web of Web of Group Affiliations, (Glencoe, Ill.: 

Free Press, 1955), pp. 9-10. 
 Caplow, Theodore, Principle of Organization, (New York: Harcourt Brace & World, 

1964), p. 169. 
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ขัดแย้งคือปัจจัยของกันและกัน ส าหรับนักคิด นักทฤษฎีในโลกตะวันออกนั้นมีแนวคิดมุมมองในการ
แก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยและการสร้างความสมานฉันท์ท่ีโน้มเอียงไปตามรากเหง้าของศาสนา เป็น
ต้นว่า Manatma Gandhi ที่ได้เสนอแนวทางแห่ง “อหิงสา” ซึ่งมีรากฐานของการไม่เบียดเบียนและ
เริ่มต้นขึ้นจากศรัทธาในสัจจะ ไม่ใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม ไม่เกลียดชัง แต่เป็นศัตรูกับความชั่ว
และความอยุติธรรม  ซึ่งการต่อสู้กับความอยุติธรรมนั้นจักต้องใช้อหิงสาเป็นหลัก 

 ส าหรับการแก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยหรือการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในทางพระพุทธศาสนานั้น พบว่า พระพุทธศาสนากลับมองลึกลงไปถึงจิตใจของคนว่า  1) จะต้อง
จัดการปัญหาความขัดข้องหมองใจที่เกิดขึ้นในภายในตนเองก่อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก าจัดกิเลสที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของมนุษย์และเป็นต้นเหตุของความขุนข้องกมองใจหรือไม่ลงรอย และ 2) การจัดการปัญหา
ความขัดข้องหมองใจภายนอกเป็นการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรูปแบบของปรากฏการณ์
ทางสังคม เป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อความผาสุกของสังคม ซึ่งต้องอาศัยหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการแก้ไขทุกปัญหาความขัดแย้ง  ถือเป็นการเสริมสร้างสันติสุขให้
เกิดข้ึนด้วยหลักพุทธธรรมการที่สันติภาพจะเกิดขึ้นและส าเร็จผลตามต้องการนั้นปัจเจกบุคคลและ
สังคมโดยรวมต้องยึดหลัก "ทศธรรมและตรีปณิธานหรือความถูกต้อง 10 ประการ โดยเริ่มต้นที่ความ
ถูกต้องที่ด าเนินรอยตามแนวทางอริยมรรค หรือ มรรค 8 ซึ่งประกอบด้วย ความถูกต้องทางทิฎฐิ 
ความถูกต้องทางการด าริ ความถูกต้องทางการท างาน ความถูกต้องในการด ารงชีวิต ความถูกต้องใน
ความเพียร ความถูกต้องในความมีสติ ความถูกต้องในการมีสมาธิ ความรู้ที่ถูกต้อง และการหลุดพ้นที่
ถูกต้อง ในขณะที่ความถูกต้องตามหลักตรีปณิธานนั้นประกอบด้วย การเข้าใจถึงหัวใจศาสนาที่แท้จริง 
การท าความเข้าใจระหว่างศาสนาอ่ืน ๆ และการหลุดพ้นจากอ านาจแห่งวัตถุนิยม ทั้งนี้แนวคิดข้างต้น
ล้วนแต่เป็นการตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกหรือสากลจักรวาล เพราะจะท าให้เกิดสันติภาพที่แท้จริง
และกว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การศึกษาวิจัยของโครงการวิจัย “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ” เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าทางคุณธรรม
จริยธรรมของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาบน
พ้ืนฐานแห่งค่านิยม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี และยังมีจุดมุ่งหมายที่จะน าหลักค าสอน ของ
ทุกศาสนาที่ต่างก็มุ่งหมายให้มนุษย์สันติสุขในการด าเนินชีวิตมา ประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาและขยาย
พ้ืนที่ชุมชนสังคมท่ีหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และไร้รอยต่อจากความเชื่อทางศาสนา 
โดยก าหนดพ้ืนที่วิจัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นจังหวัด ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สามารถน ามาศึกษา และพัฒนาต่อยอดเพ่ือการขยายผลในลักษณะชุมชน ต้นแบบ และ
จากการศึกษาบริบท ในเชิงพ้ืนที่พบว่ามีหลายชุมชนในพ้ืนที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา และเป็นต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขโดยไร้รอยต่อทางศาสนา จากความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมข้างต้น คณะผู้วิจัยจะมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เป็น พ้ืนที่ต้นแบบชุมชนที่
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาและจะผลิตชุดองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
                                                           

 วิทยากร เชียงกูล, The Soul of Mahatma Gandhi มหาตมะคานธี , (กรุงเทพมหานคร  :
ส านักพิมพ์สายธาร, 2553). 



๔ 
 

แก้ปัญหา ในเชิง พ้ืนที่ ในกรณีที่อาจจะ มีความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ
ประเทศท้ังนี้เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมสันติสุขที่แท้จริง และคนไทยสามารถที่จะก้าวข้ามการน าหลัก
ศาสนามาเป็นประเด็นความขัดแย้ง รวมถึงยังเป็นการก่อให้เกิดความรักสามัคคีใน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมไทย และจะท าให้ประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบต่อไป 
 
๑.2 ปัญหาการวิจัย 
 การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อจะมีการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบและเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างความรัก สามัคคี 
ความสันติสุข ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างไร 
 

๑.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.3.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ ( Qualitative Research) และการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

มุ่งศึกษา บริบทและองค์ประกอบในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนา
กระบวนทัศน์ การสร้างสันติภาพ ทฤษฎีสันติวิธี การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การมีส่วนร่วม การ
สร้างจิตสาธารณะ และการสร้างเครือข่ายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.4.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญและกลุ่มเป้าหมาย  

1) เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้น า
ทางศาสนา และประชาชนที่เป็นผู้แทนจากหลากหลายทางความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม เข้าร่วมในเวทีสานเสวนาในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน จ านวน 50 รูปหรือคน 

2) ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือถอดบทเรียนในการการสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อที่จะก่อให้เกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืน จ านวน จ านวน 10 รูปหรือคน 

1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  

พ้ืนที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ไปจนถึง 30 
กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 7 เดือน 

 

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการงานวิจัย 

1.5.1 สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชน หมู่บ้านที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง
ความเชื่อ ศาสนา ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยในการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้มุ่งหมายถึง ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.5. 2 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หมายถึง การที่ประชาชนหรือคนในชุมชนที่มีความ
แตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมประพฤติ
ปฏิบัติดีต่อกัน การเคารพให้เกียรติกันและกัน การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีความเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจกัน มีความชื่นชมยินดีให้กัน มีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน เอ้ืออาทร การมีจิตอาสา มีส่วนร่วม และมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 

1.5.3 การสร้างความเข้าใจ หมายถึง การสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดข้ึนกับแกนน าหรือ
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วมแบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามผล และร่วมรับประโยชน์ โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและแต่ละภาคส่วน เพ่ือร่วมกันสร้างสันติสุขหรือสันติภาพ 

1.5.4 การสร้างเครือข่าย หมายถึง การติดต่อด้านข่าวสารการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อทางศาสนาต้นแบบและน าไปสู่ การสร้างและ
พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับบุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร สนับสนุน  
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กันทั้งในนามสุขและยามที่ประสบกับความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อน 

 

๑.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่

เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ” เพ่ือพัฒนาสู่การสร้างและพัฒนา โมเดลเมืองแห่งสันติภาพและภราดรภาพ 
และจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างชุมชนสังคมไร้รอยต่อ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่
จะน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเมืองแห่งอนาคต นั้น คณะผู้วิจัยขอก าหนดกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย 
1.7.1 ผลจากการ พัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง

สันติภาพไร้รอยต่อ  จะท าให้ ประชาชนหรือคนในชุมชน หมู่บ้านที่มีความแตกต่างหลากหลายทาง  
ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะที่จะช่วยกัน
พัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น หรือจังหวัดให้เกิดความน่าอยู่น่าอาศัย 

1.7.2 เครือข่ายจิตสาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรม จะเป็นก าลังส าคัญในการร่วม การ
พัฒนาชุมชน หมู่บ้าน หรือสังคมไป สู่ความเป็น เมืองสันติภาพไร้รอยต่ อ ถือเป็น การก้าวข้ามความ
แตกต่างในทางพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ด้วยการยอมรับความแตกต่าง การ
เคารพ ให้เกียรติ ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน  
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการ

พัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ” ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง  ๆ 
โดยแบ่งการน าเสนอดังนี้ 

2.1 แนวคิดการสร้างเครือข่าย 
2.2 แนวคิดการสร้างจิตสาธารณะ 
2.3 แนวคิดสันติวิธี 
2.4 แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.5 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดการสร้างเครือข่าย 
เครือข่าย (Network) หมายถึง การติดต่อด้านข่าวสารและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การ

เรียนรู้ใหม่ในรูปแบบที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร พัฒนาการไปสู่วงกว้างระดับรัฐ
หรือชาติ ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่บุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร ได้มีโอกาส
ติดต่อสื่อสาร สนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายที่บุคคล กลุ่ม และองค์กร
ก าหนดไว้ และเป็นขบวนการสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร 
สถาบัน โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์  และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรม
บางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกัน  และเป็นความสัมพันธ์ใน
สังคมมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย โดย
เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการสื่อสารความ
ร่วมมือการพ่ึงพาอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่
หลากหลาย  

เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล 
บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ในการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเปูาหมายในการท ากิจกรรมร่วมกัน
ทั้งท่ีเป็นครั้งคราว หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจร่วมกัน

                                                           

 เสรี พงศ์พิศ , เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง , (กรุงเทพมหานคร: เจริญ
วิทย์การพิมพ,์ 2548), หน้า ๘. 

 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร , เครือข่าย  : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2547), หน้า 6. 



๘ 

 

พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเปูาหมายและจุดประสงค์
เดียวกันดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้นแต่มีการ
จัดระบบให้สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกันสิ่งที่
เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันคือวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกันการสนับสนุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เครือข่ายยังเป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การประเภท
เดียวกัน หรือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มองค์การต่างประเภทกัน ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่การ
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อ
กลุ่มโดยด าเนินงานภายใต้เปูาหมายและวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ”  ขณะเดียวกัน
เครือข่ายยังเป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การประเภทเดียวกัน หรืออาจเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม องค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้หลายระดับตั้งแต่การเชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกับข้าราชการด้วยกัน การเชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ต่อกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาด้วยกัน หน่วยงานราชการกับหน่วยงาน
เอกชนสถานศึกษากับหน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น และการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่อเครือข่าย 
กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่  

นอกจากนั้นเครือข่ายยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยมีหลักการข้อตกลงและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่างคนกับคน คนกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่มและ
เครือข่ายต่อเครือข่าย ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ความรู้จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยอาจผ่านเข้ามาทางผู้น ากลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มที่ประกอบอาชีพ
เดียวกันและท างานร่วมกัน เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งนี้จะประสบความส าเร็จได้
เพราะมีผู้น าที่มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจึงประสบความส าเร็จ และการ
เรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายมีอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้บางอย่างก็รับจากภายนอกเข้ามาเกือบ
ทั้งหมดแต่บางอย่างก็มีการปรับและประยุกต์ให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพ  และในการรวมตัวของกลุ่มที่มีการ
ประสานงานหรือท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอควร มีวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย
ร่วมกันและหากบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ว เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ใหม่ได้และยังเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคลกลุ่มและองค์กรผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

                                                           

 สนธยา พลศรี , เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร  : โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์ , 
2550), หน้า 207. 

 สรัญญา จุฑานิล , “การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส านักงานปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556). 
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การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส มีเดีย, 2543), หน้า 28. 

 วิชัย แสงสี , “การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552), หน้า 
27. 



๙ 

 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการสื่อสารความร่วมมือการพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ซึ่ง
เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนมีเปูาหมายร่วมกัน  
 เครือข่ายยังหมายถึงกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่าง
กัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ โครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมี
ความเป็นอิสระกิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะ เท่าเทียมกัน หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
และการเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็น อิสระ หรือความเป็นตัวของตัวเองของคน 
หรือองค์กรนั้น ๆ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่อง “เครือข่าย” ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายทั้งในแวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

ประการแรก ภาวการณ์แข่งขันแบบใหม่ ( New Competition) ในยุคการค้าใหม่ 
ท าให้ไม่สามารถใช้โครงสร้างและการบริหารแบบเก่าซึ่งเป็นแบบอ านาจตามล าดับชั้น ( Hierachical) 
ได้อีก อ านาจแนวดิ่ง (รัฐ) ไม่อาจน าองค์กรให้ไปสู่เปูาหมายในยุคใหม่นี้ได้ จึงต้องมีการปรับ
ความสัมพันธ์ให้เป็นแนวนอน (เอกชน) ให้เป็นเครือข่าย 

ประการที่สอง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสาร ( IT) ท าให้องค์การต่าง ๆ 
สามารถปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ 

ประการสุดท้าย ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดเครื่องมือในการวิเคราะห์
โครงสร้างสังคมในลักษณะที่เป็นเครือข่ายและองค์การต่าง ๆ ล้วนมีลักษณะเป็นเครือข่ายทั้งภายใน
ตัวมันเองและในความสัมพันธ์กับองค์การภายนอก  

จุดก าเนิดของเครือข่ายมีข้ึนโดยอัตโนมัติ เป็นแบบธรรมชาติ เป็นลักษณะสังคม มนุษย์ที่
เป็นสังคม ต้องมีการสัมพันธ์ต่อกันและทุกระดับชั้น แล้ววิวัฒนาไปเป็นเครือข่ายจัดตั้งและเครือข่ายมี 
3 ลักษณะ คือ 1) เครือข่ายโดยธรรมชาติ 2) เครือข่ายจัดตั้ง และ 3) เครือข่ายวิวัฒนาการ  

1) เครือข่ายโดยธรรมชาติ เป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ 
การติดต่อสื่อสาร การนัดหมายกันแบบไม่เป็นทางการ แสดงให้เห็นว่า ทุกสายงานอาชีพจะมีเครือข่าย
ของตนเสมอ เป็นเครือข่ายโดยไม่รู้ เป็นเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับค าว่า “วัด” ซ่ึง
พัฒนาการมาจากชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือปรึกษาหารือทางการทั้งไม่ทางการ ต่อมาก็สร้างอาคาร
โล่ง ๆ แบบเดียวกับศาลาลม เพื่อสะดวกในการประชุม แล้วศาสนาก็เข้ามา จึงสร้างที่พักสงฆ์ข้ึน
ใกล้เคียงกับศาลานั้น ต่อมามีการอบรมธรรม เรียนธรรม เรียน กอ ขอ กอกา ตามแบบสมัยการเรียน
สมัยศรีอยุธยาที่ส่งบุตรชายเรียนในวัด ส่วนบุตรสาวให้เรียนงานบ้านการเรือน ผลผลิตกิจกรรมนี้ก็
กลายเป็นวัดขึ้นมาถึงปัจจุบันเครือข่ายโดยธรรมชาติมีข้ึนโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะการท าการค้าขายที่
ต้องมีผู้ผลิตผู้จ าหน่ายและผู้ซื้อ ซึ่งผู้ชื้อจะเป็นเครือข่ายของผู้ขาย เพราะน าสินค้าเข้าก็จะประมาณ
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 ธนา ประมุขกุล, “เครือข่าย”, วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปท่ี 24 ฉบับท่ี 3 

(กรกฎาคม-กันยายน, 2544): 26-31. 



๑๐ 

 

การความต้องการผู้ซื้อก่อนว่าจะมีมากมีน้อยเพียงไร ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้นมีรูปแบบการขายสินค้าข้ึนมา
ว่าค้าปลีก กับค้าส่ง ซึ่งค าว่าค้าปลีกมีวางจ าหน่ายเป็นที่ เช่น ตลาดนัด ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น ส่วน
ค้าส่งนั้น คือแยกเป็นสินค้าย่อย ๆ ส่งตามร้านค้าหรือผู้สั่งสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพ่ือจ าหน่ายเป็นชุด
ใหญ่และเครือข่ายอีกแบบหนึ่ง เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ท างานคล้ายคลึงกัน
หรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า 

2) เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายชนิดนี้ ไม่ใช่เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หากแต่
มีการจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ในหน่วยงานนั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐที่ใช้อ านาจ
หน้าบริหารเครือข่ายแนวดิ่งโดยสั่งการลงมาสู่ภาคปฏิบัติการ เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับ
นโยบายหรือการด าเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของ
รัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะ
ไม่ได้มีพ้ืนฐาน 

3) เครือข่ายวิวัฒนาการ เครือข่ายนี้เริ่มที่กลุ่มบุคคล องค์กร  มารวมกันด้วย
วัตถุประสงค์กว้าง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรือ อีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก แล้วเกิด
ความคิดท่ีจะรวมตัวกัน ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตส านึกท่ีดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่าย
โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มฮักน่านเป็นต้น 
 ในส่วนขององค์ประกอบส าคัญของการก่อเกิด ความเป็นเครือข่ายนั้น หากมองในเชิง
โครงสร้างยังหมายถึงกลุ่มของจุดต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงต่อกันด้วยเส้นโดยจุดต่างๆ คือ บุคคลหรือ กลุ่ม 
ส่วนเส้นที่เชื่อมนี้คือความสัมพันธ์ที่บุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ มีต่อกันในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) เครือข่ายมีลักษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด ( Cognitive Structure) ไม่ว่าจะ
พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เก่ียวข้องในองค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิดที่เก่ียวกับองค์กร
เครือข่ายใกล้เคียงกันในด้านความรู้ความสามารถ ความคาดหวังต่อเครือข่าย 

๒) องค์กรเครือข่ายไม่มีล าดับขั้น ( Hierarchy) การเชื่อมโยงระหว่างองค์กร
เครือข่าย เป็นไปในลักษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็นอิสระของแต่ละ
องค์อาจไม่เท่ากัน 

๓) องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันท า ( Division of labour) การที่องค์กรเข้า
มาร่วมเป็นเครือข่ายกันเพราะส่วนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพาแลกเปลี่ยนความสามารถระหว่างกันดังนั้น
หากองค์กรใดไม่สามารถแสดงให้เป็นประจักษ์ก็อาจหลุดจากเครือข่ายได้ ในทางตรงกันข้ามหากได้
แสดงความสามารถจะน าไปสู่การพ่ึงพิงและข้ึนต่อกัน 

๔) ความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายจะน าไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวม
ของเครือข่าย ดังนั้น การพัฒนาของแต่ละองค์กรเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

๕) องค์กรเครือข่ายก าหนดบริหารจัดการกันเอง (Self – regulating) ในการท างาน
ร่วมกันในลักษณะแนวราบ จ าเป็นต้องมีความสมานฉันท์โดยผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย



๑๑ 

 

โดยตรง ซึ่งหมายถึงการต่อรองตกลงระหว่างองค์กรเครือข่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในเพื่อให้
เครือข่ายสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

๖) ความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายมิใช่จะได้มาเพียงชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ความศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสร้างกรอบทาง
ความคิดเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนั้นเครือข่ายทุกประเภท ทุกแบบ ทุกเครือข่าย มักจะมีลักษณะร่วมกัน ๕ 
ประการส าคัญ ดังนี้ 

๑) เป็นกลุ่มองค์กรหรือบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์และความ
สนใจที่ตั้งข้ึนร่วมกัน 

๒) เป็นเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๓) ด ารงอยู่ได้ยาวนาน ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่องไม่ใช่แบบเฉพาะ

กิจ 
๔) สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกันและร่วมกัน

รับผิดชอบ 
๕) มีฐานอยู่ท่ีความเป็นเจ้าของร่วมกันและความมุ่งมั่นทีจะท าตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน  
ในเรื่องเดียวกันนี้ อัลเทอร์ และ เฮ็จ (Alter and Hage)  มองว่า ลักษณะของเครือข่าย

ส่วนใหญ่นั้นจะมีลักษณะส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑) มีลักษณะเป็นโครงสร้างเครือข่ายทางความคิด (Cognitive Structure) ไม่ว่าจะ

พัฒนาไปถึงระดับใด บุคคลที่เก่ียวข้องในองค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับองค์กรเครือข่าย
ใกล้เคียงกันในด้านความรู้ ความสามารถ ความคาดหวังต่อเครือข่าย 

๒) องค์กรเครือข่ายมีล าดับขั้น (Hierarchy)  การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรเครือข่าย
ในลักษณะแนวราบ แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกัน แต่ระดับความเป็นอิสระของแต่องค์กรอาจไม่
เท่ากัน 

๓) องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกันท า (Division  of Work) การที่องค์กรเข้า
มาร่วมเป็นเครือข่ายเพราะส่วนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพิงและเปลี่ยนความสามารถระหว่างกัน ดังนั้น 
หากองค์กรใดไม่สามารถแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ก็อาจหลุดออกจากเครือข่ายได้ ในทาง
ตรงกันข้าม หากองค์กรใดสามารถแสดงความสามารถก็จะน าไปสู่การพ่ึงพาการแบ่งงานกันท า ทั้งยัง
เป็นการลดโอกาสที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแสดงอ านาจเหนือเครือข่ายด้วย 

                                                           

 นฤมล นิราทร,  การสร้างเครือข่ ายการท างาน  : ข้อควรพิจารณา , (กรุงเทพ มหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๖. 

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 
 Aler, Cathrin and Hage, Jerald, Organization Working togerher, (California: Sage, 

1993), p. 238. 



๑๒ 

 

๔) ความเข้มแข็งขององค์กรการร่วมกันเป็นเครือข่ายจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง 
โดยรวมของเครือข่าย ดังนั้นการพัฒนาของแต่ละองค์กรเครือข่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

๕) องค์กรเครือข่ายก าหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self -regulating) ในการ
ท างานร่วมกันในแนวราบจ าเป็นต้องมีความสมานฉันท์โดยผ่านกระบวนการทา งประชาธิปไตย 
หมายถึง การตกลงระหว่างองค์กรเครือข่ายที่เก่ียวกับการบริหารจัดการภายใน เพื่อให้เครือข่าย
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

๖) ความส าเร็จขององค์กรเครือข่ายมิใช่จะได้มาเพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ศรัทธา และความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสร้างกรอบทาง
ความคิดเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกัน นักวิชาการหลายท่านยังมองว่าองค์ประกอบของเครือข่าย นั้น สามารถที่จะ
แยกแยะได้หลายประการ มีดังนี้ 

๑) การรับรู้มุมมองร่วมกัน  (Common  Perception ) สมาชิกท่ีเข้ามาอยู่ใน
เครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อาทิ มีความ
เข้าใจในปัญหาและมีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน มีความ
ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกผูกพัน ในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การ
รับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายมีความต่อเนื่อง เพราะหากสมาชิกไม่มีความ
เข้าใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจะท าให้การประสานงาน และการขอความร่วมมือในการด าเนินการ
เป็นไปอย่างยากล าบากเพราะต่างคนต่างก็ใช้กรอบการมองโลกคนละกรอบเหมือนใส่แว่นตากันคนละ
สี ย่อมมองปัญหาหรือความต้องการที่เกิดข้ึนไปคนละทิศทาง แต่มิได้หมายความว่าสมาชิกของ
เครือข่ายไม่สามารถจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมุมมองที่แตกต่างย่อมมีประโยชน์ช่วยให้เกิด
การสร้างสรรค์ในการท างาน แต่ความคิดที่แตกต่างนี้สมาชิกเครือข่ายยอมรับกัน มิฉะนั้นความ
แตกต่างที่มีอยู่จะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common  Vision) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการ
มองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทาง
เดียวกันและการมีเปูาหมายท่ีจะไปด้วยกันจะช่วยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและ
ช่วยบรรเทาความขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายของเครือข่ายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะ
เริ่มแตกต่างจากสิ่งที่สมาชิกเครือข่ายกระท าร่วมกัน ดังนั้นแม้ว่าวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา
ในการสร้างให้เกิดข้ึน แต่ก็จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดข้ึนให้ได้และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมีวิสัยทัศน์
ย่อยส่วนตัว ที่สอดคล้องไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายแม้อาจไม่ได้ซ้อนทับอย่างแนบสนิทกับ
วิสัยทัศน์ของเครือข่าย แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

๓) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual  Interests/Benefits ) 
เครือข่ายเกิดจากที่สมาชิกแต่ละคนมีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นจะไม่สามารถ
บรรลุผลส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจ ากัดนี้ท าให้เกิดการรวมตัวกันบนฐานของ
ผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอจะดึงดูดใจให้รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึงต้อง



๑๓ 

 

ตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซึ่งผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน อาทิเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ 
ฯลฯ  

๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวาง ( All stakeholder  sparticipation)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายจะต้องเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายในเครือข่ายซึ่ง
การมีส่วนร่วมย่อมเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท าใน
ฐานะหุ้นส่วน  (Partner) ของเครือข่ายซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ  (Horizontal  Relationship)  
ที่เท่าเทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง ( Vertical  Relationship) หมายความว่าหากการรวมตัว
เป็นเครือข่ายเกิดข้ึนระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐก็ต้องวางสถานะของตนเอง
เทียบเท่ากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือข่าย และสถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรเป็นไปใน
ลักษณะของความเท่าเทียมกัน ( Equal  Status) ในฐานะหุ้นส่วน ( Partner) ของเครือข่ายซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ ( Horizontal  Relationship) ที่เท่าเทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง 
(Vertical Relationship) ดังที่เคยมีมา 

๕) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( Complementary  Relationship) คือ
การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยที่จุดแข็งของฝุายหนึ่งไปช่วยแก้ไข
จุดอ่อนของอีกฝุายหนึ่งซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการรวมตัวเป็นเครือข่าย
มากกว่าการไม่สร้างเครือข่ายแต่ต่างคนต่างอยู่ 

๖) การพึ่งอิงร่วมกัน (Interdependence) เนื่องจากความจ ากัดของสมาชิกด้านใน
เครือข่ายทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิกเครือข่ายจึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างสมบูรณ์ด้วยตนเอง การจะท าให้สมาชิกหรือหุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันให้แน่นหนา
จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลง
ไปได้การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของเครือข่ายซึ่งการพึ่งพิงอิงร่วมกันนี้
จะส่งผลท าให้สมาชิกต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 

๗) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ( Interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันแล้วย่อมไม่มีทางท่ีจะเกิดความร่วมมือกันได้และจะไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
แท้จริงดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกันเช่นมีการติดต่อกันผ่านทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันหรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกันเป็นต้นซึ่งผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วยปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน (Reciprocal Exchange) มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝุายเดียว (Unilateral  Exchange) ยิ่งสมาชิกมี
การปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะยิ่งความผูกพันภายในระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้นช่วยให้เกิดการ
เชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟูนมากยิ่งขึ้น (Highly Integrated) นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์ยังช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นอันจะช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 
 



๑๔ 

 

นอกจากนั้นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในการ ประกอบ หรือก่อตัวขึ้น ของเครือข่าย  ยังมี
องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ส าคัญ เป็นต้นว่า 

๑) หน่วยชีวิตหรือสมาชิก หน่วยชีวิตและสมาชิกเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความ
เป็นเครือข่ายที่สร้างระบบปฏิสัมพันธ์โดยหน่วยชีวิตและแต่ละปัจเจกบุคคล จะด าเนินการสานต่อเพ่ือ
หาแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกัน ตามหลักของธรรมชาติที่ทุก
สรรพสิ่งจะต้องพ่ึงพาอาศัยและสร้างกระบวนการที่สืบเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นไปของชีวิต ดังนั้น
หน่วยชีวิตหรือสมาชิกในองค์กรนั้น จะเป็นองค์ประกอบหลักท่ีจะก่อให้เกิดความเป็นเครือข่าย 

๒) จุดมุ่งหมายเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะหากว่าบุคคลกลุ่ม 
องค์กร มารวมกันเพียงเพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไร้ความมุ่งม่ันหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่าย เพราะความเป็นเครือข่ายจะต้องมีความหมายถึง 
“การรวมกันอย่างมีจุดหมาย” เพ่ือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

๓) การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึกการที่แต่ละหน่วยชีวิตหรือการที่แต่ละบุคคลมา
รวมกันสิ่งที่ยึดโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน คือ การท าหน้าที่ต่อกันและกระท าอย่างมีจิตส านึก เพราะหาก
ขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมที่มาจากส่วนลึกภายในจิตใจของตนแล้ว กระบวนการนั้นจะเป็นเพียงการ
จัดตั้งและเรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น 

๔) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน โดยองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย สิ่ง
หนึ่งที่ขาดมิได้ คือการมีส่วนร่วม การพ่ึงพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนความรู้การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากข้ึน เพราะการมีส่วนร่วมจะท าให้
สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝุายหันหน้าเข้าหากันมากขึ้น 
นอกจากนี้ในระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะน าไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อให้ภารกิจที่เครือข่ายด าเนินการนั้น
บรรลุเปูาหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดกระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือข่าย 

๕) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร ถ้ากล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นความสัมพันธ์ที่
โยงใยกันแล้ว สิ่งที่มีความส าคัญต่อเครือข่ายคือข่อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน นับตั้งแต่การสื่อสาร
ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการรับรู้ เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการท างานและช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

ส าหรับกระบวนการสร้างเครือข่ายนั้นการท าให้มีการติดต่อ และการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ

                                                           

 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร,  เครือข่ายธรรมชาติความรู้และการจัดการ , (กรุงเทพ มหานคร :
ส านักพิมพ์เดือน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘-๕๐. 



๑๕ 

 

มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้ การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบการ
ติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

ในการที่จะสร้างเครือข่าย จ าเป็นต้องมีเทคนิคและวิธีการในการสร้างเครือข่ายด้วยการหา
เหตุผลสนับสนุน การที่บุคคล องค์กร มารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพราะมีความสนใจร่วมกัน ยังไม่สามารถ
ที่จะเรียกว่าเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงได้จ าแนกกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็นขั้นตอน 
ดังนี้ 

๑) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย เป็นขั้นตอนที่
ผู้ปฏิบัติงานหรือฝุายจัดการ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย เพื่อที่จะท างานให้บรรลุ
เปูาหมายรวมทั้งพิจารณาองค์กรต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นเครือข่ายท างาน 

๒) ขั้นติดต่อกับองค์กรที่จะเป็นเครือข่ายจะเกิดข้ึนเมื่อองค์กรมีความต้องการ
เหมือนกันและต้องการกระท ากิจกรรมตอบสนองความต้องการที่เหมือนๆ กัน 

๓) ขั้นตอนการสร้างพันธกรณีร่วมกันเป็นขั้นตอนการสร้างความผูกพันซึ่งหมายถึง
การตกลงในความสัมพันธ์ต่อกันในข้ันตอนนี้องค์กรเข้าสู่การท างานร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการไปเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน 

๔) ขั้นตอนพัฒนาความสัมพันธ์ เป็นขั้นตอนท่ีเครือข่ายปรากฏเป็นรูปธรรม เริ่มตก
ลงกันในเรื่องการบริหารจัดการ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ จัดวางข้อตกลงในการท างาน ก าหนด
บทบาทของสมาชิก รวมทั้งสิทธิหน้าที่ต่าง ๆ 

๕) ขั้นตอนการท ากิจกรรมร่วมกันในเมื่อเครือข่ายรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์จากการ
เป็นเครือข่าย ความสัมพันธ์ของเครือข่ายจะแน่นแฟูนยิ่งขึ้น อาจน าไปสู่การขยายตัว ขยายกิจกรรม 
หรืออาจจะเกิดการลงทุนเพ่ือด าเนินการจัดตั้งองค์กรใหม่ร่วมกัน  

ส าหรับการเกิดขึ้นหรือการรวมตัวเป็นเครือข่าย ส่วนใหญ่จะมี 2 รูปแบบ กล่าวคือ 
๑) เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเกิดเครือข่ายที่เป็นสายใยข อง เครือ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในอดีตนั้น เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธ์นี้อาจเนื่องมาจากมีสาย
สัมพันธ์ทางเครือญาติกัน หรือมีความเชื่อถืออย่างเดียวกัน เป็นครูเป็นศิษย์กัน หรือเคยแลกเปลี่ยน
ผลผลิตระหว่างกัน 

2) เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง การเกิดข้ึนของเครือข่าย อาจเกิดข้ึนจากการ
ขาด ความพร้อมและความต้องการของผู้น าและเครือข่าย ในบางกรณีก็เกิดจากการต่อรองขององค์กร
ภายนอกที่เข้าไปจัดตั้งกลุ่มเพ่ือให้เกิดเครือข่าย  

ในการจัดแบ่งรูปแบบของเครือข่ายไว้ ๒ รูปแบบ คือ 

                                                           

 ส านักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน, “ท าได้ หายจน” เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพ
ครัวเรือน กข.คจ. ดีเด่น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการรักษาดินแดน, ๒๕๕๔), หน้า ๔. 

 นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณา, หน้า ๒๑. 
 สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน , (กรุงเทพมหานคร :  

เจริญวิทย์การพิมพ,์ ๒๕๓๗), หน้า ๗๘-๘๑. 
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๑) เครือข่ายแบบที่ไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่สร้างผ่านตัวผู้น าโดยการเชิญชวน
ให้คนที่รู้จัก คนใกล้ชิด ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมหรือด าเนินงานต่างๆ และขยายต่อไปในละแวกที่อยู่
อาศัย เป็นการสร้างรูปแบบเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ หรือใช้ช่องทางแบบไม่เป็นทางการ 

๒) เครือข่ายแบบเป็นทางการ เป็นการเลือกองค์กรหรือหน่วยงานที่มีคุณภาพสูง มี
บุคคลหรือสมาชิกอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นสถาบันหน่วยงานที่มีองค์กร
หรือหน่วยงานที่มีความสามารถเผยแพร่แนวคิดของโครงการสู่บุคคลที่ต่างวัย ต่างอาชีพ ต่างสถานะ 

 

2.2 แนวคิดการสร้างจิตสาธารณะ 
2.2.1 แนวคิดจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะถือเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประเภทหนึ่งที่พึงประสงค์ของสมาชิกสังคม 
โดยสมาชิกภายในสังคมควรมีจิตสาธารณะเป็นกลไกที่หล่อหลอมภายในจิตใจของมนุษย์และแสดง
ออกมาสู่สภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลให้มนุษย์คนนั้นๆ เป็นคนดี กระทั่งสามารถขับเคลื่อนสังคม
ให้สังคมเกิดการพัฒนาควบคู่กับคุณธรรมได้ในที่สุด  ซึ่งจากการรวบรวมความหมายของค าว่า “จิต
สาธารณะ” พบว่ามีผู้ให้นิยามเป็นจ านวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละค านิยามสอดคล้อง
กับบริบทกับสังคมโดยรวมหรือบริบทของสังคมประเทศนั้น จนสามารถสรุปเป็นความหมายของ  “จิต
สาธารณะ” (Public Mind) จิตสาธารณะประชาสังคม เป็นความตื่นตัวของภาคประชาสังคมในการ
ยอมรับและการให้ความส าคัญแก่ความเป็นสาธารณะ ความเป็นส่วนรวม หรือภาคประชาสังคม (Civil 
Society) ด้วยการให้ความส าคัญในคุณค่าของความคิดริเริ่มของปัจเจกบุคคล ( Individual) ที่จะ
ท างานด้วยความเสียสละเพ่ือค าว่าส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อันมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก
ภายในสังคม (Participation) ด้วยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม จนเกิดการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี
ขึ้น โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด ตลอดจนอ านาจทางการเมืองสามารถเข้าแทรกแซงได้ ( Intervene) 
เป็นต้น  ยังถือเป็นรูปแบบของการกระท า เพื่อหวังผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ดีขึ้น ( Social 
Change) เนื่องจากสมาชิกภายในสังคมสามารถรับรู้ได้ถึงความไม่ยุติธรรมของสังคมและการรับรู้ถึง
ความต้องการของมนุษย์ที่มีความแตกต่างหรือความหลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  

จิตสาธารณะเป็นสิ่งที่ก่อตัวจากจิตส านึกของแต่ละบุคคล อันก่อให้เกิดแรงร่วมมือร่วมใจ
ในการกระท าสิ่งใดของสมาชิกภายในสังคมด้วยการใช้ประสบการณ์หรือจิตสาธารณะผลักดันให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมปัญหาการขาดจิตสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทุกคนที่ต้องให้
ความส าคัญทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและระดับบุคคล  หากทุกภาคส่วนไม่สนใจปล่อยปละ
ละเลยอาจท าให้อนาคตเด็กไทยน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการมีความคิดแต่เรื่องของตนเอง มีโลกส่วนตัว

                                                           

 Bratton. J, Grint. K, Nelson D., Organizational Leadership, (Mason, Ohio 45040: 
Thomson South-Western, United States, 2005). 

 Kraft, F.N., “Nurturing Social Consciousness Through Church Education”, 
Dissertation Abstracts International, 53 (November1992.): 1465-A. 

 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วีพรินท์ (1991) จ ากัด
, 2553), หน้า 4. 
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สูง ให้ความส าคัญกับตัวเองมากกว่าส่วนรวม และความเป็นจิตอาสาต่ าลงมาก   ดังจะเห็น
พฤติกรรมที่สื่อถึงการยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลางมองข้ามความสัมพันธ์และความเก่ียวโยงถึงกันของ
ธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว ท าให้เกิดการรับรู้และมีความคิดว่า สิ่งของที่เป็นของสาธารณะนั้นเป็น
ทรัพย์สินของภาครัฐหรือของราชการที่คนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดูแล หากแต่เป็นหน้าที่ของภาครัฐและข้าราชการพึงจักต้องดูแลรักษาให้คงสภาพอยู่ จึงพา
กันละเลยหรือไม่สนใจที่จะดูแลรักษาหรือช่วยกันจัดการ เพื่อท าให้ทรัพย์สินส่วนกลางคงสภาพอยู่ได้
นานมากกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจิตสาธารณะเป็นลักษณะส าคัญของการเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศ เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะ จะเป็นผู้ที่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแล
รักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของสังคมและตระหนักในสิทธิของตนเอง ไม่ล่วงล้ าสิทธิ์ของผู้อื่น ถึงเวลาที่
ต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดกับบุคคลในชาติโดยเฉพาะในเด็ก เพราะเด็กเป็นวัยที่
ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังลักษณะอันดีงามให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าท าในวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้เขาได้รับ
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอเป็นพื้นฐานที่สามารถน าไปพัฒนาตนเองได้ 

กล่าวโดยสรุปว่า จิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดข้ึนใน
สังคม ท าให้เกิดความรู้สึก และพฤติกรรมที่กระท าการบางอย่างเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อเรื่องของส่วนรวม ถือเป็นหน้าที่ในการดูแล
รักษาสมบัติของส่วนรวม มีการใช้สิ่งของส่วนรวมอย่างรับผิดชอบ ไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของ
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม 

2.2.2 ความส าคัญของจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จิตสาธารณะจึงเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับจิตใจของ
มนุษย์ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความสงบสุข  ดังนั้นถ้าคนในสังคมขาดจิตสาธารณะนอกจากจะมีผลกระทบต่อ
บุคคล ครอบครัว องค์กรแล้ว มีผลกระทบต่อชุมชน ทั้งในระดับประเทศชาติ และระดับโลก  ดังนี้  

1) ผลกระทบต่อชุมชน ท าให้เกิดปัญหา คือ ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะ
ต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนาและยิ่งนานไปก็มีแต่
เสื่อมทรุดลง อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้น าที่น าไปสู่การแก้ปัญหา 
เพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสาน าพาการพัฒนา เพราะกลัวเสีย
ทรัพย์กลัวเสียเวลา หรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น 
                                                           

 สมพงษ์  จิตระดั บ, “ทิศทางเด็กพันธุอาร์รองรับตลาดอาเซียน 58” ในงานแถลงข่าวประกาศ
สนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา ครั้ งที่ 1/2554 : ส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 8 มิถุนายน 2554, 
2554. (อัดส าเนา). 

 ธนิดา มีเหลือ และคณะ, “ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (กันยายน 2550), 91-102. 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  และสังคม สัญจร , ส านึกไทยท่ีพึงปรารถนา , (กรุงเทพ มหานคร : มูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ, 2543), หน้า 22-29. 
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2) ผลกระทบในระดับชาติท าให้เกิดปัญหา คือ เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศ
บ่อยครั้งและแก้ปัญหาไม่ได้ อาทิ วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ สังคมขาดเสถียรภาพทางการเมือง การชุมนุม
ขับไล่รัฐบาลหรือผู้น าประเทศประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม เมื่อ
ผู้น าประเทศน ามาตรการใดออกมาใช้ก็จะไม่ได้ผล เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ประเทศชาติไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ท าให้ประชาชนในประเทศอ่ืนมองด้วยสายตาเหยียดหยาม ดูหมิ่นดู
แคลนว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนา 

3) ผลกระทบในระดับโลกท าให้เกิดปัญหา คือ เกิดการสะสมอาวุธกันระหว่าง
ประเทศ เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กลัวประเทศอ่ืนจะโจมตี จึงต้องมีอาวุธที่รุนแรง มี
อานุภาพในการท าลายสูงไว้ในครอบครองเพ่ือข่มขู่ประเทศอ่ืน และเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็มักมีแนวโน้ม
ในการใช้ความรุนแรงของแสนยานุภาพทางสงครามในการตัดสินปัญหา เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่ง
หรือครอบง าทางการค้าระหว่างประเทศ พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดการได้เปรียบทางการค้า ท า
ให้ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศของตน เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเชื้อ
ชาติ ต่างเผ่าพันธุ์หรือต่างท้องถิ่น มองชนชาติอ่ืน เผ่าพันธุ์อ่ืนว่ามีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่า
เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของตนเอง ดูถูกหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติอ่ืน 

จิตส านึก ยัง เป็นความรู้สึกนึกคิดภายในบุคคลและเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้โดยการเรียนรู้ 
จิตส านึกเม่ือเกิดข้ึนแล้วยากนักที่จะหยุดหรือหมดหายไป คนที่มีจิตส านึกท่ีดีจะประพฤติอย่าง
เหมาะสมกับจิตส านึกนั้น และใช้จิตส านึกของตนเพ่ือประโยชน์ในสิ่งต่าง ๆ ตามมา เช่น บุคคลที่มี
จิตส านึกด้านระเบียบวินัย จะไม่ขับรถผิดกฎจารจร บุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะจะไม่ขีดเขียนในที่
สาธารณะ และสาเหตุที่ต้องปลูกฝังจิตสาธารณะ  ได้แก่ 

1) สภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงในสังคมโลก สภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นท าให้ผู้คน
จ านวนมากต่างมุ่งกอบโกยผลประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่ รวมทั้งขาดความสนใจในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบ
โดยตรงกับเรื่องนั้น ๆ แม้จะรู้ว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างมากมายตามมาก็ตาม หากเราไม่ปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่แล้ว ย่อมน่าเป็นห่วงสังคมไทยในอนาคต ที่จะเต็ม
ไปด้วยการแก่งแย่ง และความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรง 

2) กระแสโลกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การท าลายสิ่งแวดล้อม การเกิด
มลภาวะเรือนกระจก การตัดไม้ท าลายปุา จนเกิดปัญหาวิกฤติทางธรรมชาติ หรือการใช้ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลือง ฯลฯ น าไปสู่กระแสการเรียกร้องอย่างเข้มข้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่
เพียงเท่านั้นยังถูกน าไปใช้เป็นประเด็นส าคัญในการก าหนดกติกาเง่ือนไขสากลในการด าเนินการทาง
เศรษฐกิจ ธุรกิจการค้า และการเมืองให้เราปฏิบัติตาม 

3) วิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรม วิกฤตการเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม และ
ปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย
การคอรัปชั่น การขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ ฯลฯ โดยเราไม่สามารถที่จะบอกปัดได้เลยว่าไม่
เกี่ยวข้องกับเรา เนื่องจากโลกท่ีมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเข้าถึงกันอย่างแน่นแฟูน ส่งผลให้ทุกฝุาย
                                                           

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ , ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ , (กรุงเทพ 
มหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546). 
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ได้รับผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันหมด แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นผู้ก่อก็ตาม และปัญหามากมายเหล่านี้ก าลัง
รอการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการร่วมมือจากประชาชนทุกคน ไม่ใช่รอคอยแต่เพียงการ
ช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น 

4) สังคมชุมชนวิถี กระแสของการรวมกลุ่มของประชาสังคม ( Civil society) ที่
ประชาชนจากกลุ่มต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทในการเรียกร้องการดูแล การตรวจสอบ รวมถึงการเข้า
มาพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวมมากข้ึน สิ่งส าคัญ คือ คนเหล่านี้จ าเป็นต้องมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม
จึงจะท าให้การรวมกลุ่มนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ และพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง มิใช่เป็นการใช้
ช่องทางนี้ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 

กล่าวโดยสรุปว่า  จิตสาธารณะจึงเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมีความส าคัญต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม ที่ควรได้รับการปลูกฝังส่งเสริมให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเพราะ
ในวัยเด็กจะสามารถเห็นความแตกต่าง คิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะเชื่อมโยงได้ ซึ่งเด็กจะเริ่มสนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนการสนใจตนเอง เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดจากภายในเพื่อช่วยใน
การพัฒนาชีวิตและแก้ปัญหา มีความสร้างสรรค์ท่ีท าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในยุคเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลง 

2.2.3 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดจิตสาธารณะ 

การเกิดจิตสาธารณะในบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือถูก
บังคับให้สร้างขึ้นได้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมถือเป็นปัจจัย ส าคัญหนึ่งที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการสร้างพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสร้างจิตส านึกของมนุษย์ตั้งแต่
มนุษย์เกิดขึ้นมาโดยที่แต่ละบุคคลไม่รู้ตัวเช่น เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาด้วยการที่พ่อแม่ผู้ปกครองนิยม
พาเด็กคนนั้นไปตักบาตรทุกเช้า ตั้งแต่เด็กคนนั้นยังเด็ก เด็กจะเกิดการเรียนรู้และจดจ าพฤติกรรม
ดังกล่าวที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ โดยที่เด็กคนนั้นไม่รู้ตัว  ครั้นพอเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเป็น
ผู้ใหญ่ก็มีแนวโน้มจะเกิดการตักบาตรตามการซึมซับพฤติกรรมดั้งเดิมมากกว่าเด็กท่ีไม่เคยเกิดการ
ถ่ายทอดพฤติกรรมหรือเรียนรู้การตักบาตรมาก่อนเลยนั่นเอง ฉะนั้นหากเกิดการถ่ายทอด การเรียนรู้
พฤติกรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะตั้งแต่เด็กด้วยการสั่งสอน การปฏิบัติท าซ้ าอย่าง
ต่อเนื่องจนเติบใหญ่กระทั่งกลายเป็นความเคยชิน มนุษย์คนนั้นก็มีแนวโน้มจะมีจิตสาธารณะเกิดข้ึน
มากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับรู้เป็นแน่ โดยปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดจิตสาธารณะได้แก่ 

1) สถานแวดล้อมหรือโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่ส่งผลต่อจิตใจหรือจิตส านึกของบุคคล  กล่าวได้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น สภาพเศรษฐกิจภายในเมืองใหญ่ที่มีการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเป็นจ านวนมากหรือภายใต้ระบบทุนนิยม อันมุ่งเน้นที่การขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง จะมุ่งเน้นให้ผู้คนเกิดการแข่งขันทางด้านการค้า ช่วงชิงทรัพยากรเพี่อใช้ประโยชน์
แก่ตนเองสูงสุด จนบ่อยครั้งต่างหลงลืมความเป็นสาธารณะเช่น การปล่อยน้ าเสียสู่แม่น้ าหรือการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานสู่ชั้นบรรยากาศ  เป็นต้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น 

                                                           

 กาญจนา แก้วเทพ,  จิตส านึกของชาวนา: ทฤษฎีและแนวการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์
การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา, 2527), หน้า 14. 
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หากมองในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจจะพบว่าโครงสร้างดังกล่าวได้สอดแทรกความเห็นแก่ตัวให้แก่
มนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัว ซึ่งแท้จริงแล้วมนุษย์จ านวนหนึ่งอาจจะเป็นคนดีที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมา
ก่อนก็เป็นได้ 

2) การที่มนุษย์แต่ละคนตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากการกระท าทั้งปัญหา 
ผลเสีย วิกฤติหรือสภาพสังคมท่ีมีความซับซ้อนร่วมกัน มิใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวแต่เพียงล าพัง จึงจะสร้างให้แต่ละคนเกิดจิตสาธารณะในการสร้างหนทางแก้ปัญหาร่วมกัน
หรือจุดประสงค์ร่วมระหว่างกันได้เช่น ภายในชุมชนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ าเสียและ
ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง หากชาวบ้านเพียงคนเดียวเข้าไปร้องเรียนหรือเก็บขยะ
แต่เพียงล าพัง ก็คงไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบได้แน่ ในทางกลับกันหากชุมชนหนึ่งเกิดการรวมกลุ่ม
ด้วยการเกิดจิตสาธารณะร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในชุมชนด้วยการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ผลลัพธ์ที่ส่งผลเสียต่อชุมชนโดยรวม  จนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนขึ้น ต่างร่วมมือร่วมใจช่วยกันเก็บ
ขยะภายในชุมชนเป็นล าดับแรก จนเกิดเป็นจิตสาธารณะร่วมของชุมชนขึ้น ควบคู่กับการเข้าไปเจรจา
ต่อรองผ่านหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ หากเป็นเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวย่อมได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นแน่  

3) กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ถือเป็นกระบวนการทางสังคมใน
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในสังคม ซึ่งมนุษย์ต้องมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้หรือองค์ความรู้ ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสาธารณะอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง มี
ขั้นตอนส าคัญในการสร้างได้แก่ การรับรู้ การสนใจ การไตร่ตรองแล้วทดลอง ซึ่งการจะสร้างจิต
สาธารณะได้ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือตามสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
ภายใต้เงื่อนไขความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต้องมีศักดิศรี เป็นต้น  

นอกจากนี้การจะสร้างจิตสาธารณะในมนุษย์ให้ประสบความส าเร็จได้ มนุษย์แต่ละคน
ควรมีสติปัญญาในกระบวนการท าความเข้าใจ รับรู้หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อีกด้วย เพ่ือที่คนๆ นั้นจะ
สามารถตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงปัญหาในแต่ละด้านได้
ท าให้การแก้ปัญหาทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตัว
มนุษย์แต่ละคนไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับสังคมที่เราอาศัยในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วมนุษย์ถูก
เชื่อมโยงเข้าสู่สถานการณ์ของประเทศหรือสถานการณ์ระดับโลกตลอดเวลา เพียงแต่มนุษย์อาจไม่ได้
ตระหนักถึงสถานการณ์รอบตัวต่างๆ การสร้างจิตสาธารณะยังจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการ
สร้างทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มิใช่ว่าอยู่ๆ จิตสาธารณะก็สามารถเกิดขึ้นมาได้เอง โดยแบ่ง
ปัจจัยต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

                                                           

 ชูชัย ศุภวงศ์ , แนวคิดพัฒนาการและข้อพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร :
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2540), หน้า 6. 

 วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร,  สรุปสถานการณ์สังคมไทย 2539: มุมมองและข้อเสนอจากเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมการพัฒนา, 2544), หน้า 108. 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, ส านึกไทยท่ีพึงปรารถนา , (กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลา , 
2543), หน้า 13. 
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1) ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม อันแสดงถึง
ความสัมพันธ์ทางด้านโครงสร้างของมนุษย์และโครงสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นได้ส่งผลต่ออิทธิพลต่อ
การกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านการกระท าทางสังคม ( Social Action) เช่น การอบรมสั่ง
สอน การชี้แนะ การตักเตือน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง
อย่างเฉียบพลัน ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคมของมนุษย์ที่ส าคัญได้แก่ ครอบครัว พ่อแม่พ่ีน้อง ญาติ
สนิท กระทั่งเพ่ือนที่โรงเรียนหรือที่ท างาน เป็นต้น ยิ่งมนุษย์อยู่ใกล้สภาพแวดล้อมใดมากก็มักได้รับ
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมนั้น โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นพ่อแม่พ่ีน้องหรือครอบครัวตนเองก็ได้ นอกจากนี้
ปัจจัยภายนอกยังหมายรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา
ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างจิตส านึกสาธารณะได้ รวมถึงระบบการสื่อสารที่ทุกวันนี้ก้าวเข้ามามี
บทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผ่านบุคคล สถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคัญ 
โดยเฉพาะมนุษย์ในสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเตอร์เน็ท ที่ก้าวเข้ามามีบทบาท
ส าคัญแก่มนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งด้านการสื่อสารกับมนุษย์และสร้างพฤติกรรมเลียนแบบมากขึ้น 

2) ปัจจัยภายใน ถือเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนภายในของมนุษย์ในแต่ละคน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ การคิดต่างๆ จนเกิดเป็นจิตส านึก ระบบความคิดในการตระหนักของแต่
ละบุคคล ฯลฯ กล่าวคือกรอบความคิด ระบบการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์แต่ละคนที่ส่งต่อการตัดสินใจ
ในประเด็นเรื่องคุณธรรม ความดีความชั่ว เป็นต้น อันส่งผลต่อการปฏิบัติตนหรือพฤติกรรมของมนุษย์
แต่ละคนที่มีความแตกต่างกันออกไป ตลอดจนการขัดเกลาตนเองให้ดียิ่งขึ้นหรือแย่ลงไปก็สามารถ
เป็นได้ ซึ่งการสร้างจิตสาธารณะอาจไม่สามารถก าหนดได้อย่างชัดเจนว่าต้องเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน
หรือปัจจัยภายนอกแต่เพียงเท่านั้น เนื่องจากการจะเกิดจิตสาธารณะขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นจากการ 
บูรณาการจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ จนบางครั้งอาจไม่สามารถแยกระหว่างกัน
ได้อย่างชัดเจนได้ อีกทั้งสรรพสิ่งภายในโลกย่อมมีความเชื่อมโยงระหว่างกันหรือพ่ึงพาอาศัยระหว่าง
กันอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจัยภายนอกอย่างสภาพแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวของมนุษย์เราทุกคนในทุกพ้ืนที่
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นมนุษย์สังคมย่อมต้องตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
ในมิติต่างๆ ทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  วัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆ มัก
เข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยที่มนุษย์มักไม่รู้ตัวเกิดเป็นจิตสาธารณะแบบกะทันหันหรือแบบ
ธรรมชาตินั่นเอง ขณะที่ปัจจัยภายในถือเป็นการเลือกหรือการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของมนุษย์แต่ละ
คน แม้ว่าคนอื่นอาจมองไม่เห็นเหตุผลของบุคคลนั้นก็ตาม แท้จริงแล้วมีเหตุผลของแต่ละคนในการ
ตัดสินในซ่อนอยู่ อันเป็นจิตส านึกหรือจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นนั่นเอง กล่าวคือการสร้างจิตสาธารณะ
หรือจิตส านึกให้ประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามาร่วม
บูรณาการอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน ทั้งท่ีบุคคลนั้นรู้ตัวและไม่รู้ตัว เพื่อง่ายต่อการปลูกฝังมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงสร้างความยั่งยืนในจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนในท้ายที่สุด  

 
 

                                                           

 แสน กีรตินวนันท์ , “การพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้จิตสาธารณะ ”, วารสารการเมืองการ
ปกครอง, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562): 184-199. 
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2.3 แนวคิดสันติวิธี 
การเกิดขึ้นของสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งและก่อปัญหา ซึ่งเรื่องนี้

เป็นสิ่งที่ต้องปรับจูนเข้าหากัน ต้องปรึกษาหารือกัน การหันหน้ามาสู่วงเสวนา ( Dialogue) เพ่ือรับฟัง
เหตุผลของกันละกันอย่างฉันมิตร ด้วยความเคารพและยอมรับในความหลากหลายต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนนี่คือความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นปัจจัยอันส าคัญยิ่งท่ีจะ
น าพามวลสมาชิกของสังคมสู่การสร้างสรรค์สังคมใหม่ในอนาคตที่สดใสและสามารถอยู่ร่วมอาศัยกัน
อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน 

2.3.1 แนวคิดความขัดแย้ง 

ความขัดแย้ง ( Conflict) ว่ามาจากภาษาลาตินค าว่า “ Confligere” ซึ่งแปลว่า การต่อสู้ 
(Fight) การสงคราม ( Warfare) ความไม่ลงรอยหรือเข้ากันไม่ได้ ( Incompatibility) การขัดกันหรือ
การเป็นปรปักษ์ต่อกัน (Opposition) รวมถึงการเผชิญหน้าเพื่อมุ่งร้าย การกระท าท่ีไปด้วยกันไม่ได้ใน
ลักษณะตรงกันข้าม การไม่ถูกกันเมื่อมีความสนใจ หรือมีความคิดหรือการกระท าท่ีไม่เหมือนกันจาก
การศึกษาวิจัยยังมีผู้ให้ความหมายของค าว่า “ความขัดแย้ง” ไว้อีกหลากหลายเป็นต้นว่า ความขัดแย้ง
เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม (การกระท า) ของบุคคล  หรืออาจจะเป็นการแข่งขันในเรื่อง
ค่านิยม (Values) เพ่ือให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ซึ่งอาจจะมุ่ง
หมายถึงข้ันที่จะต้องต่อสู้ แข่งขัน แย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งดังกล่าว  ซึ่งในทางจิตวิทยาถือเป็นความ
ล้มเหลวของกลไกพ้ืนฐานในการตัดสินใจของบุคคลที่มีประสบการณ์ต่างกันในการเลือกกระท าสิ่ง
ต่างๆ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องตัดสินใจ  ขณะเดียวกันความขัดแย้งยังเป็นการเร่งเร้า
ของความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน อันเกิดจากความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันหรือความต้องการที่ไป
ด้วยกันไม่ได้  และยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติระหว่างบุคคลที่มีเปูาประสงค์และจุดมุ่งหมาย
แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้จึงน าไปสู่ความขัดแย้ง  

ยังมีอีกหลายคนมองว่าความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคมโดยความขัดแย้งเกิดข้ึน
เมื่อแต่ละฝุายมีจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้และมีค่านิยมท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้มักเกิดจาก

                                                           

 Johan Galtung, Peace: Research, Education, Action: Essays in Peace Research.1, 
(Copenhagen: Christian Ejlers, 1975), p. 81. 

 เสาวลักษณ์  สุดสวาท, การพัฒนาและความขัดแย้ง , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๔๒. 

 วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, คู่มือการเพ่ิมพลังการจัดการข้อพิพาท , (นนทบุรี: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 

 Jame G. March and Herbert A. Simon, Organizations, (New York: John Wiley and 
Sons,1958), p. 42. 

 Lowrence F. Shaffer and Edward J. Shoben, The Psychology of Adjustment, 
(Boston: HougtonMiffin, 1965),p. 99. 

 Allan C. Filley, Interpersonal Conflict Resolution, (Glenview, Illinois: Scott, 
Foresman and company, 1975), p. 4. 
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การรับรู้มากกว่าที่จะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริง  และอาจเกี่ยวโยงไปถึงความสัมพันธ์ของบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมาย วิธีการ หรือ ทั้งสองอย่าง แต่เป็นการพึ่งพาอาศัยกันในทางลบ และอาจ
กล่าวอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝุายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความ
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง ๆ หรือศักยภาพที่จะเกิดความต้องการ  ขณะเดียวกันความ
ขัดแย้งยังเป็นปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การหรือระหว่างประเทศตั้งแต่ ๒ 
ฝุายหรือมากกว่า ๒ ฝุายขึ้นไป โดยที่ฝุายหนึ่งพยายามที่จะปูองกันหรือบีบบังคับเพื่อผลบางอย่างใน
ขณะที่อีกฝุายหนึ่งพยายามต่อต้าน  โดยมากจะแสดงออกมาเป็นทั้งที่อาจจะเป็นค าพูดหรือไม่ใช่ค าพูด 
หรือแสดงออกในลักษณะการพยายามขัดขวาง บีบบังคับ ท าอันตราย ต่อต้าน หรือโดยการแก้เผ็ดฝุาย
ตรงข้าม  จนน าไปสู่การดิ้นรนต่อสู้เพื่อความต้องการ ความปรารถนา ความคิด ความสนใจของ
บุคคลที่ไปด้วยกันไม่ได้หรือที่เป็นตรงกันข้าม ความขัดแย้งเกิดข้ึนเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องเผชิญ
กับเปูาหมายที่ไม่สามารถท าให้ทุกฝุายพอใจ  ความขัดแย้งยังเป็นสภาพการที่เกิดขึ้นเมื่อมีสองฝุาย
หรือมากกว่าสองฝุาย ที่ต้องท างานโดยพึ่งพาอาศัยกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีความเห็นที่ไปด้วยกันไม่ได้
หรือไม่สอดคล้องกัน  และมีพฤติกรรมที่ไม่ลงรอยกัน หรือพฤติกรรมที่ไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างฝุาย
ต่าง ๆ ที่มีความสนใจแตกต่างกัน พฤติกรรมที่ไปด้วยกันไม่ได้ในที่นี้หมายถึงการกระท าของฝุายหนึ่ง
ตั้งใจไปยับยั้ง สกัดก้ัน หรือสร้างความคับข้องใจให้แก่อีกฝุายหนึ่ง  

กล่าวสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งในตัวของบุคคลบุคคลนั้นโดยเกิดจาก
การที่บุคคลต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่การเลือกนั้นอาจจะไม่ใช่แนวทางท่ีตนเอง
เต็มใจเลือก ขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้นเป็นสถานการณ์ที่การกระท าของฝุายหนึ่งไปขัดขวาง
หรือสกัดก้ันการกระท าของอีกฝุายหนึ่ง เพื่อไม่ให้บรรลุยังเปูาหมาย หรือการที่บุคคลที่มีความ
แตกต่างกันในค่านิยม ความสนใจ แนวคิด วิธีการ เปูาหมายหรืออุดมการณ์ และจะต้องมาติดต่อกัน 
ท างานด้วยกันหรืออยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน โดยที่ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันหรือไป
ด้วยกันไม่ได้  ซึ่งก็อาจจะน ามาซึ่งความขัดแย้งเกิดข้ึนได้  ทั้งนี้ยังมีลักษณะเดียวกันที่อาจจะเชื่อมโยง
ไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชุมชน ระหว่างองค์กร ระหว่างสังคมหรือประเทศชาติ ซึ่งก็อาจจะมีสาเหตุ
หรือเงื่อนไขในลักษณะที่ไม่ต่างจากที่กล่าวมามากนัก 

                                                           

 Bertram H. Raven and Jeffrey z. Rubin, Social Psychology: People in Groups, 
(New York: John Wiley, 1976), p. 433. 

 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nded, 
(New York: John Wiley, 1978), pp. 649–650. 

 Kae K. Chung and Leon C. Megginson, Organizations Behavior: Developing 
Managerial Skill, (New York: Harper and Row, 1981), p. 252. 

 Roy W. Peuman and Margeret E. Bruehl, Managing Conflict: A Complete 
Process-Centered Handbook, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, 1982), p. 3. 

 David L. Brow, Managing Conflict at Organizational Interfaces, (Reading, 
Massachusetts: Addison – Wesley, 1983), pp. 4–5. 

 Stephen P. Robbins, Organizations Behavior: Concepts, Controversies, and 
Applications, 2nd ed., (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall, 1983), p. 337. 



๒๔ 

 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้ง นักวิชาการได้แยกแยะกลุ่มแนวคิดออกตาม
ศาสตร์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้  

๑) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางจิตวิทยาทยา  ได้มองความขัดแย้งว่าเป็น
สถานการณ์ท่ีบุคคลถูกกระตุ้นให้เก่ียวข้องในกิจกรรมสองอย่างหรือมากกว่าสองอย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด และเกิดขึ้นเพราะการตอบสนองเพ่ือต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อีก
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าการตอบสนองนั้นจะปรากฏเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏชัด ด้วยค าพูด ด้วยสัญลักษณ์หรือ
โดยทางอารมณ์  

๒) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางการเมือง  จะปรากฏให้เห็นเมื่อคนสองคนหรือ
มากกว่าสองคนหรือกลุ่มต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งเดียวกัน ต้องการที่จะครอบครองสถานที่เดียวกัน 
ต้องการที่จะด ารงต าแหน่งเดียวกัน จนน ามาซึ่งการแสดงบทบาทที่ไปด้วยกันไม่ได้ในที่สุด โดยแบ่ง
ออกเป็นสองแบบ คือ ความขัดแย้งภายใน ( Inner Conflict) เป็นความยากล าบากขององค์ประกอบ
ภายในตัวบุคคลเอง เช่น ใจบอกว่าอยากได้แต่สามัญส านึกบอกว่าไม่ควรกระท า ส่วนความขัดแย้ง
ภายนอก (Outer Conflict) นั้นเกี่ยวข้องกับการไปด้วยกันไม่ได้ระหว่างบุคคลกับคนอื่นหรือกับกลุ่ม
อ่ืน 

๓) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางสังคมวิทยา  จะเกิดจากการดิ้นรนเพื่อที่จะได้ของ
ที่มีคุณค่าหรือเพ่ือการอ้างสิทธิในฐานะ อ านาจและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยกลุ่มที่ขัดแย้งกัน
มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงจะได้สิ่งที่มีคุณค่าซึ่งปรารถนา หากแต่ยังต้องการให้ฝุายตรงข้ามมีความเป็น
กลาง ถูกท าร้าย หรือถูกก าจัดให้หมดไป ความขัดแย้งเช่นว่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม
หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ความขัดแย้งภายในกลุ่มและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นสิ่งที่ปรากฏให้
เห็นได้ตลอดของชีวิตในสังคม  โดยจ าแนกความขัดแย้งออกเป็น ความขัดแย้งท่ีแท้จริง ( Realistic 
Conflict) กับความขัดแย้งที่ไม่แท้จริง (Nonrealistic Conflict)  

๔) ความขัดแย้งตามแนวคิดทางมานุษยวิทยา  เห็นว่าความขัดแย้งเป็นผลมาจาก
แข่งขันระหว่างบุคคล ครอบครัว เชื้อชาติ ชุมชน หรืออาจเป็นกลุ่มของแนวคิด องค์กรทางการเมือง 
เผ่าชน หรือศาสนา ความขัดแย้งอาจเกิดจากความปรารถนาหรือเปูาหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ และ
ในทางมานุษยวิทยานั้นความขัดแย้งจะตรงกันข้ามกับความกลมเกลียว แต่ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่
สังเกตเห็นได้ง่ายกว่าความกลมเกลียว ความขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ

                                                           

 Edward J. Murray, “Conflict: Psychological Aspects”, in David L. Sills, International 
Encyclopedia of the Social Sciences, (New York: Macmillan, 1968), p. 220. 

 Lewis A. Coser, “Conflict: Social Aspect”in David L. Sills, International 
Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 3, (New York: Macmillan, 1968), p. 232. 

 ความขัดแย้งท่ีแท้จริง เกิดจากการไม่สามารถ บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งใจ  ในขณะที่ความขัดแย้งท่ีไม่
แท้จริงนั้นไม่ได้มุ่งที่จะให้บรรลุผล ยังเป้าหมาย หาก แต่เพียงอาศัยความขัดแย้งเป็นช่องทางในการ แสดงอารมณ์
บางอย่างออกมา  

 Laura  Nader, “Conflict: Anthropological Aspect”, in David L. Sills, International 
Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 3, (New York: Macmillan, 1968), pp. 226-237. 



๒๕ 

 

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการทางสังคม เนื่องจากระบบสังคมมีความขัดแย้งในหลาย
รูปแบบสังคมจึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ที่ตรงกันข้ามหรืออยู่คนละฝุาย 

กล่าวโดยสรุปส าหรับแนวคิดท่ีมีมุมมองตามศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น พบว่า ความ
ขัดแย้งจะผูกโยงกับการถูกกระตุ้นหรือถูกยั่วยุทางอารมณ์  ก่อนที่ร่างกายจะตอบสนองออกมาเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในระดับบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งเป็นไปในลักษณะที่กลม
เกลียวหรือแตกหักโดยมีอ านาจและผลประโยชน์เป็นเดิมพัน โดยต่างฝุายต่างดิ้นรน ต่อสู้ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิทธิการครอบครอง การเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงฐานะทางสังคม อ านาจ
บารมี  ทั้งนี้พ้ืนฐานมาจากความเป็นเชื้อชาติ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ หรือความเป็นผู้ร่วมชุมชน สังคม 
ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นได้ 

๒.3.2  สันติวิธีกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ทฤษฎีแบบสันติวิธีที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มนักคิดทางโลกตะวันออกอย่าง Manatma  Gandhi (มหาตมะ คานธี)   ได้เสนอแนวทางแห่ง 
“อหิงสา” ซึ่งรากฐานของการไม่เบียดเบียนที่เริ่มต้นขึ้นจากศรัทธาในสัจจะ ดังนั้นจะไม่ใช้ความ
รุนแรงต่อชีวิตฝุายตรงข้ามและไม่อาจเกลียดชังเขา แต่ที่ต้องเป็นศัตรูด้วยคือความชั่วและความ 
อยุติธรรมต่าง ๆ  ซึ่งการต่อสู้กับความอยุติธรรมนั้นจักต้องใช้อหิงสาเป็นหลัก และพร้อมที่จะเผชิญกับ
ความทุกข์ยากในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติสัตยานุเคราะห์หรือผู้ที่ใช้อหิงสามี
ศรัทธาในพระเป็นเจ้าหรือสัจจะ การท่ีสันติภาพจะเกิดขึ้นและส าเร็จผลตามต้องการนั้นปัจเจกบุคคล
และสังคมโดยรวมต้องยึดหลัก “ทศธรรมและตรีปณิธาน  หรือความถูกต้อง ๑๐ ประการ โดย
เริ่มต้นที่ความถูกต้องที่ด าเนินรอยตามแนวทางอริยมรรค หรือ มรรค ๘ ซึ่งประกอบด้วย ความ
ถูกต้องทางทิฏฐิ ความถูกต้องทางการด าริ ความถูกต้องทางการท างาน ความถูกต้องในการด ารงชีวิต 
ความถูกต้องในความเพียร ความถูกต้องในความมีสติ ความถูกต้องในการมีสมาธิ ความรู้ที่ถูกต้อง 
และการหลุดพ้นที่ถูกต้อง  ในขณะที่ความถูกต้องตามหลักตรีปณิธานนั้นประกอบด้วย การเข้าใจถึง
หัวใจศาสนาที่แท้จริง การท าความเข้าใจระหว่างศาสนาอื่น ๆ และการหลุดพ้นจากอ านาจแห่งวัตถุ
นิยม  ทั้งนี้แนวคิดข้างต้นล้วนแต่เป็นการตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกหรือสากลจักรวาล เพราะจะ
ท าให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงและกว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกัน “สันติวิธี”  ยังถูกมองว่าเป็นความคิดหลักสากล ๓ ประการ ที่จะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เกิดสันติภาพ ประกอบด้วย ๑) ความจริงที่เป็นสากล คือ หลักความจริงที่
เป็นกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกันแก่ทุกคนทุกที่ รวมทั้งทุกศาสนา ๒) ความเป็นมนุษย์ที่เป็นสากล คือ 
ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมองเห็น เข้าใจ ให้ความนับถือเสมอกัน การท าร้ายและท าลายชีวิตมนุษย์ไม่
น่าจะมีเกิดขึ้นไม่ว่าสังกัดศาสนาใด ๆ และสุดท้าย ๓) ความมีเมตตาที่เป็นสากล คือ การแผ่ความรู้สึก
ที่เป็นมิตร มีความรัก ความปรารถนาประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไม่มีการ

                                                           

 M.K. Gandhi, My Non – Violence, (Ahmedabad: Navajivan, 1960), p. 4. 
 พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธ,ิ ๒๕๓๑), หน้า ๑-๒. 
 พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต),  มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘๙. 



๒๖ 

 

จ ากัดหรือแบ่งแยกขณะที่แนวคิดมุมมองเก่ียวกับสันติวิธีในโลกตะวันตกนั้นนักคิดคนส าคัญอย่าง 
Gene Sharp (ยีน  ชาร์ป)  ได้น าเสนอหลักการสันติวิธีไว้ ๓ แนวทาง ประกอบด้วย   

๑) การประท้วงหรือชักจูงโดยไม่ใช้ความรุนแรง ถือเป็นวิธีการในเชิงสัญลักษณ์ที่มี
จุดหมายเพื่อชักจูงฝุายตรงข้ามหรือคนอื่นให้มาเห็นด้วยกับฝุายตน  หรือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความไม่
พอใจของกลุ่ม เช่น การชุมนุมเดินขบวน การเสียดสี ล้อเลียน หรือการส่งจดหมายเปิดผนึก   

๒) การไม่ให้ความร่วมมือ ใน ๓ ประการส าคัญ คือ ๑) การไม่ให้ความร่วมมือทาง
สังคม หรือ การปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์ทางสังคมตามปกติกับบุคคลที่มุ่งจะคัดค้าน ๒) การไม่ให้
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นการหยุดยั้งหรือปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่าง
เฉพาะเจาะจง เช่น การคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจหรือการนัดหยุดงาน  และ ๓) การไม่ให้ความร่วมมือ
ทางการเมือง ถือเป็นการปฏิบัติที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่เคยมีภายใต้
สภาพการณ์เป็นจริง  ในทางปฏิบัติจะต้องมีประชาชนจ านวนมากเข้าร่วมด้วย  

๓) การแทรกแซงโดยไม่ใช้ความรุนแรง วิธีการนี้แตกต่างจากสองประเภทแรกตรงท่ี
เป็นการเข้าแทรกแซงเข้าไปในสถานการณ์ ซึ่งสามารถให้ผลได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งอาจจะ
แยกสลายหรือแม้แต่ท าลายแบบแผนพฤติกรรมที่มีอยู่ นโยบาย ความสัมพันธ์ หรือสถาบันที่ควร
คัดค้าน วิธีการประเภทนี้บางครั้งก็ก่อให้เกิดแบบพฤติกรรมหรือสถาบันใหม่ท่ีประชาชนพอใจ วิธีการ
แทรกแซงโดยไม่ใช้ความรุนแรงนี้อาจเป็นการมุ่งแทรกแซงทางจิตวิทยา ทางกายภาพ ทางสังคม 
เศรษฐกิจ หรือการเมือง  

ขณะที่ Martin Luther King Junior (มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์)  ได้เสนอแนวทางแห่ง 
“สันติวิธี” หรือ ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ให้เริ่มต้นด้วยวิธีการคว่ าบาตรประท้วง เมื่อมีการประท้วง
เขามักจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของความรักเสมอ ถึงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความเคียดแค้นชิงชังก็
ตาม โดยได้ย้ าให้เห็นว่า เราไม่ต้องการความขมข่ืนเป็นอันขาด ถ้าเราปล่อยตัวให้จมอยู่ในความเกลียด
ชังแล้ว ยุคใหม่ก็จะเข้ารอยเดิม ฉะนั้นเราต้องเผชิญกับความเกลียดชังด้วยความรัก การใช้ก าลังบังคับ
ด้วยแรงใจ ส าหรับแรงจูงใจในการใช้สันติวิธีในการประท้วงนั้น Martin Luther King Junior ได้รับ
อิทธิพลทางความคิดมาจากแนวปฏิบัติการ “อหิงสา” ของ  Manatma  Gandhi ที่พยายามแสดงให้
เห็นด้วยการเอาวิญญาณของตนมาเผชิญกับทรราช โดยไม่ยอมแพ้หรืออ่อนแอต่ออุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึน   ซึ่ง Martin Luther King Junior ก็ได้แสดงให้เห็นถึงแง่มุมที่สอดรับกับแนวคิดของ 
Manatma  Gandhi ที่ว่า “สันติวิธีไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือความขลาดกลัวดังที่พระเยซู

                                                           

 Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (part I), (Boston, Ma: Poster 
Sargent Publisher, 1973), pp. 64-65.  

 J. A. Rowe, An Album of Martin Luther King, Jr., (New York: Franklin Watts, 
1970), p.14. 

 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “การไม่ใช้ความรุนแรง”, ในสันติศึกษา เล่มที่ ๒, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑), หน้า ๒๙๖. 



๒๗ 

 

ได้แสดงให้เห็นว่า การยืนหยัดในสันติวิธีเปลี่ยนความอ่อนแอไปสู่ความเข้มแข็ง และก่อให้เกิดความ
กล้าหาญเมื่อเผชิญกับอันตราย  

ในโลกปัจจุบันเกือบทุกประเทศเริ่มให้ความส าคัญและมองว่า “สันติวิธี” น่าจะเป็นวิธีการ
หรือแนวทางที่ดีที่สุด ( Best Alternative) ในการแสวงหาทางออกร่วมกันในกรณีที่เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้จากการศึกษาเคราะห์พบว่ามีความส าคัญถึง ๗ ประการ ประกอบด้วย 

๑) สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ซึ่งวิธีการนี้เป็นคู่มือและเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาจิตใจมนุษย์ แก้ปัญหาแบบมนุษย์ด้วยตัว
มนุษย์เอง  แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในสังคมของคนเรามีคนเข้าใจศีลธรรมแตกต่างกันหลายรูปแบบ 
อาจท าให้เกิดการตีความเพื่อสนองตอบตัวเอง  อย่างไรก็ตามเม่ือมองค าว่า “ศีลธรรม” ในมิติของ
ศาสนาก็ย่อมเป็นการง่ายที่จะแสวงหา “จุดร่วม” ที่คล้ายคลึงกันได้ 

๒) การจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี นอกจากจะเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ
มนุษยชาติแล้ว  ยังเป็นวิธีการที่สร้างพ้ืนฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในกลุ่ม
ต่าง ๆ  ทั้งนี้เพราะความเข้าใจและเห็นใจกันจะเป็นวิธีการปูองกันการต่อสู้กับภัยในด้านต่าง ๆ ที่
อาจจะมาสู่ประเทศชาติ  

๓) สันติวิธีเป็นวิธีเดียวที่สนับสนุนประชาธิปไตย โดยเฉพาะประชาธิปไตยท่ีเน้นการ
มีส่วนร่วม ( Participatory Democracy) ที่จะมีส่วนเกื้อหนุนให้สันติวิธีเกิดสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นและ
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดมิติแห่งความเท่าเทียมและความเสมอภาคเกิดขึ้นในสังคม และ
ยังสนับสนุนให้คนในสังคมเกิดการยอมรับในความแตกต่างในมิติต่าง ๆ ทั้งความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งประชาธิปไตยในลักษณะนี้ต่างก็เก้ือหนุนและหนุนเกื้อกับสันติวิธีกัน
ไปมาทั้งสิ้น 

๔) สันติวิธีเป็นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ 
กลุ่ม ฉะนั้นการที่จะท าให้สังคมเกิดความสงบสุขข้ึนได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกัน ( Inclusive Society) ซึ่งไม่ใช่วิธีการผลักผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียออกไปจากสังคม ( Exclusive Society) ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  กล่าวไว้ว่า ควรท าให้
สังคมนี้เป็น “สังคมานุภาพ” ซึ่งสังคมานุภาพนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ บางครั้งเริ่มต้นขึ้นมาจาก
การพยายามหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในสิ่งที่น ามาซึ่งความทุกข์ อาจเริ่มจากความทุกข์ของปัจเจกชน
และพัฒนาไปสู่การร่วมกับคนที่มีความทุกข์อย่างเดียวกัน และพยายามที่จะค้นหาทางออกร่วมกัน ทั้ง
การร่วมคิด ร่วมริเริ่ม ร่วมวางแผนด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมตรวจสอบ 
ซึ่งการร่วมทุกข์ในทางพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นการท าให้รู้สึกว่าทุกข์ของเรามีน้อยลง หรือผ่อน
คลายลง 

                                                           

 King Jr., King Jr., In The Staff of Bill Adler Book (eds), The Wisdom of Martin 
Luther King, p. 93. 

 มารค  ตามไท, “ข้อคิดเกี่ยวกับความมั่นคงกับการเตรียมความพร้อมเมื่อชาติมีภัย”, ใน สันติวิธี : 
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความมั่นคง , (กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร์ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 
๒๕๔๒), หน้า  ๖๕–๖๖. 

 ประเวศ  วะสี, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗. 



๒๘ 

 

๕) สันติวิธีเป็นวิธีการเดียวที่สนับสนุนการคิด และ การปฏิบัติการในการจัดการ
ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ใช้ความรุนแรงดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วยความเป็นธรรม ทั้งในแง่
ของความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม การยกย่องและให้เกียรติมนุษย์ในสถานะของเพ่ือนร่วมโลกคน
หนึ่งที่รักสุขและเกลียดกลัวความทุกข์เช่นเดียวกัน 

๖) สันติวิธีเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง
ในรูปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใช้ความรุนแรงที่ทุกฝุายชอบอ้างว่าเป็นวิธีการสุดท้าย ซึ่งใน
บางครั้งก็สามารถบรรลุผลได้ในระยะเวลาอันสั้นและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  แต่หากความขัดแย้งยัง
ด ารงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือถูกกดทับไว้  โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในระยะยาวก็ยังคง
มีความเสี่ยงอยู่ ส่วนในทางนามธรรมนั้น ความเข้าใจอันดี ความสามัคคีปรองดองนั้นย่อมเกิดขึ้นได้
ยากหากเลือกวิธีการใช้ความรุนแรงมาตัดสิน 

๗) สันติวิธีคือแนวทางเชื่อมประสานในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งนี้ในสังคมที่มี
ลักษณะข้างต้นเมื่อมีความขัดแย้งขึ้นมามักจะมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความรุนแรงได้โดยง่าย  สันติวิธีจะ
เป็นวิธีการและแนวทางท่ีจะเข้ามามีบทบาทในการประสานรอยร้าวแห่งความขัดแย้งในสังคม  ถือเป็น
แนวทางในการพัฒนาสังคมที่จะเน้นน าในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ร่วมกันปฏิบัติ ที่เรียกว่า 
“วิธีการอารยะ ( Civilize)” หรือ “ความเป็นอารยะ ( Civility)” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม
จากเดิมท่ีอาจจะนิยมความรุนแรงไปสู่สังคมแห่งแนวทางสันติวิธี 

ส าหรับรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี  นั้น มีวิธีการ ข้อปฏิบัติเพื่อให้
เห็นถึงขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการทูตเชิงสันติ ( Peaceful Diplomatic 
Means) ประกอบด้วยแนวทางในการแก้ไข ๔ วิธี คือ 

1.๑) การเจรจา (Negotiation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี
ด้วยการแสดงออกซ่ึงข้อเสนอที่ต้องการให้ได้รับการตกลงบนพื้นฐานของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ร่วมกัน  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้สึกของกันและกัน 
หรือเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความมุ่งหมายที่อยากจะมีการตกลงร่วมกันเพื่อ
หาข้อยุติที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อกันในอนาคต  

1.๒) การไต่สวน ( Inquiry) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่
มุ่งเน้นการจัดการข้อพิพาทท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ  ระบบการไต่สวนระหว่างประเทศ
เกิดข้ึนเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  ทั้งนี้หากไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางการทูตอัน
เนื่องมาจากมีความเห็นขัดแย้งกัน  ก็ให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการไต่สวนขึ้นเพ่ืออ านวยการศึกษา

                                                           

 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) , “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : 
ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าตาช้าง จ. เชียงใหม”่, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๙๖-๑๑๗. 

 Fred C. Ikle, How Nations Negotiate, (New York: Haper & Row, 1964), pp. 3-4. 
 นพนิธิ  สุริยะ, "การระงับข้อพิพาทของรัฐโดยสันติวิธี", เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดีการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), หน้า ๓. 



๒๙ 

 

วิเคราะห์ปัญหา โดยหาข้อเท็จจริงอันแน่ชัดด้วยการสืบสวนที่ปราศจากความล าเอียงและด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ อยู่ในวงจ ากัดเฉพาะข้อเท็จจริงเท่านั้น  ไม่มีลักษณะชี้ขาดไม่มีลักษณะบังคับ และไม่มีผล
ผูกพันให้รัฐคู่กรณียอมรับแต่อย่างใดแต่ก็อาจมีประโยชน์ในการยุติปัญหาต่อไปได้  

1.๓) การไกล่เกลี่ย ( Reconciliation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบ
สันติวิธีในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ จึงต้องอาศัยบุคคลที่สามท่ีทั้งสองฝุายยอมรับ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงหรือหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน โดยจะ
ด าเนินการในลักษณะไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (Mediation) หรือไกล่เกลี่ยโดยอาศัยคนกลางเป็นคนติด
ต่อเชื่อมประสาน (Good Officer or Facilitator)  ทั้งสองฝุายก็ได้ 

1.๔) การประนีประนอม เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการมุ่งแสวงหา
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ตกลงปลงใจของคู่กรณีทั้งสองฝุาย  เป็นการแสวงหาจุดร่วมและ
สงวนจุดต่างของคู่กรณี โดยยึดหลักการที่ว่าประเด็นใดสามารถท่ีจะหาทางออกร่วมกันได้บนพื้นฐาน
ของเท็จจริงที่เกิดข้ึนให้รีบด าเนินการในทันที ในขณะที่ประเด็นใดยังคงมีความแตกต่างในทาง
ความคิดหรือเหตุผลให้สงวนเอาไว้เพ่ือรอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมท่ีจะน ากลับมาพิจารณาใหม่อีก
ครั้ง  

๒) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยวิธีการทางกฎหมายเชิงสันติ ( Peaceful Legal 
Means) เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.๑) กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ( Arbitration) เป็นกระบวนการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่คู่กรณีสมัครใจที่จะให้ “บุคคลที่สามท่ีเป็นคนกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสีย” มาเป็นผู้ช่วยตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และคู่กรณียอมผูกพันตนเองต่อการ
วินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการในลักษณะ “ความยินยอมพิเศษ ( Compromise)” โดยหลักในการ
พิจารณานั้นจะต้องยึดถือหลักแห่งความเที่ยงตรงและยุติธรรมเป็นที่ตั้ง  

2.๒) กระบวนการทางศาลสถิตยุติธรรม ( Judicial Approach) เป็น
กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่อาศัยระบบศาลสถิตยุติธรรม โดยคู่กรณีก็จะมีการ
แต่งตั้ง “ทนายความ” ให้ท าหน้าที่แทนตนในการต่อสู้คดี โดยมีการน าสืบหาข้อเท็จจริงต่อหน้าบุคคล
ที่สามที่เป็นคนกลาง คือ “ผู้พิพากษา” ที่จะต้องตัดสินบนพื้นฐานของกฎหมายและต้องเป็นไปตามตัว
บทกฎหมายเท่านั้น  
                                                           

 ปรีชา เอี่ยมสุทธา, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๗๐-๗๑. 

 Clyde Eagleton, International Government, (New York: The Ronald Press, 1948), 
p. 218. 

 Leland M. Goodrich & Edward Hambro, Charter of United Nation, (Boston: World 
Peace Foundation, 1949), p. 241. 

 สมพงษ์  ชูมาก, "ข้อพิพาทระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ", เอกสารชุด
วิชากฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ หน่วยที่ ๖-๑๐ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สาร
มวลชน, ๒๕๓๐), หน้า ๒๒๒. 

 Clyde Eagleton, op cit., p. 226. 
 วันชัย วัฒนศัพท์, กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง, หน้า ๑๐. 
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2.๓) การออกกฎหมาย ( Legislative Approach) การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งแบบสันติวิธีในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยภาครัฐโดยอาศัยกระบวนการแก้ไขปัญหา
โดยกระบวนการทางกฎหมาย   ซึ่งอาจจะออกเป็นกฎหมายที่เรียกว่า พระราชก าหนดหรือ
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (Amnesty Act) ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับปัญหาใหญ่ ๆ ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ที่ส าคัญการออกกฎหมายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะไม่ครอบคลุมถึง
ความผิดเกี่ยวกับ “คดีอาญา” ในประเด็นที่รุนแรง 

๓) การแก้ไขปัญหาทางเลือกเชิงสันติอ่ืน ๆ ( Peaceful Alternative Means) 
นอกจากรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีทางเลือกแบบสันติวิธี
ที่ยังมีการน ามาใช้อีกหลายวิธีการ เป็นต้นว่า 

3.๑) การหลีกเลี่ยงหรือการถอนตัว ( Avoiding or with drawing)  วิธีการนี้
ถือเป็นการหลบฉากหรือถอนตัวออกจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

3.๒) การเผชิญหน้า ( Confrontation)  วิธีการนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการที่จะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ รวมถึงหาทางออกให้กับข้อเรียกร้องของแต่ละฝุาย โดยมี
เปูาหมายในการเผชิญหน้าเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3.๓) การโน้มน้าว (Persuasion)  เป็นวิธีการที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก วิธีคิดหรือกระบวนการคิดโดยใช้วาทศิลป์หรือการอุปมาอุปมัยให้คู่กรณี
เห็นถึงผลได้มากกว่าผลเสียที่จะต้องมาจมปลักกับความขัดแย้ง 

3.๔) การสนับสนุน ( Supporting)  เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่
ภายใต้ความกดดัน ให้สามารถที่จะระบายความรู้สึก ความเห็น ความโกรธ ความไม่พอใจ เพื่อ
คลี่คลายสถานการณ์หรืออุณหภูมิของปัญหาความขัดแย้งให้คลี่คลายลง 

3.๕) การบังคับและการผลักดัน ( Competing or Forcing and 
Compelling)  วิธีการนี้จะใช้เมื่อคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่งให้ความส าคัญกับจุดมุ่งหมาย (แพ้ - ชนะ) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฉะนั้นอาจจะมีการแบ่งสันปันส่วนตามเหตุและผล เมื่อได้ประโยชน์
ตามสัดส่วนที่ควรได้แล้ว ก็ใช้วิธีการบังคับหรือผลักดันให้พ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

                                                           

 อ้างแล้ว. 
 Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilman, Thomas-Kilman Conflict Model 

Interest, 27th printing, (New York: XICOM Incoporated, 1987), p. 11. 
 Paul Wallensteen, "Understanding Conflict Resolution: Framework", in Peter 

Wallensteen, Editor, Peach Research: Achievement and Charenges, (Boulder & London: West 
view press), p. 119. 

 Speed B. Leas, "Choosing a Conflict Management Strategy", in Discover Your 
Conflict Management Style, ed. Speed B. Leas, (New York: The Alban Institute, 1984), p. 8. 

 Ibid., pp. 21-22. 
 สิทธิพงษ์  สิทธิขจร, การบริหารความขัดแย้ง , (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๓๕), 

หน้า ๕๖. 
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3.๖) การโอนอ่อนผ่อนตามหรือท าให้ราบรื่น ( Accommodating or 
Smoothing)  วิธีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อมีความห่วงใยต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมากกว่าเปูาหมายหรือ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นลักษณะที่แสดงภาวะแห่งความห่วงหาเอื้ออาทรที่ยอมเจ็บเพื่อรักษา
มิตรภาพหรือความเป็นพี่เป็นน้อง 

3.๗) การร่วมมือกัน ( Collaborating)  หรืออาจจะเรียกว่า การบูรณาการ
ปัญหาความขัดแย้งที่มีต่อกันแบบร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข คนละไม้คนละมือ หวังผลเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3.๘) การมีส่วนร่วม (Participation)  เป็นวีการที่เปิดเวทีหรือเปิดพ้ืนที่ให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholder) หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาในทุกกระบวนการและทุกข้ันตอน ทั้งร่วมคิด ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

กล่าวโดยสรุป สันติวิธีนอกจากที่จะเป็นวิธีที่สร้างความเป็นธรรมแล้ว ยังเป็นวิธีที่สร้าง
ความชอบธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมด้วย ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดกระบวนการที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในสังคม 
ซึ่งหัวใจของการมีส่วนร่วมก็คือการทลายและสลายความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน แล้วหันมายอมรับ
ในความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคน อันเป็นการส่งเสริมและยอมรับในศักยภาพของมนุษย์ โดยมนุษย์ 
และเพ่ือมนุษย์ด้วยกันเอง  

 

2.4 แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2.4.1 แนวคิดการอยู่ร่วมกัน 

การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อกัน เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยท าให้สมาชิกในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยเฉพาะสังคมท่ีมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เช่นสังคมไทยนั้น สมาชิกใน
สังคมยิ่งจ าเป็นต้องเรียนรู้การปฏิบัติตนให้กลมกลืนไปกับความแตกต่าง เพื่อปูองกันความแตกแยกท่ี
อาจเกิดข้ึนตามมาการอยู่ร่วมกัน ยังเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี หรือใน
ประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถ่ินเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม
เพ่ือให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่าเป็นการรวมเข้าด้วยกัน ( Integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยก
ระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การแบ่งแยก ( Segregation) สิ่งแวดล้อมการอยู่
ร่วมกันแบ่งออกเป็น 

๑) การอยู่ร่วมกันแบบพหุนิยม หรือ Pluralism คือ แนวคิดท่ีเน้นแนวทางเรื่อง
ความหลากหลายของกลุ่มคน สังคมและวัฒนธรรม เช่น ความหลากหลายทางสังคมของชนชั้น อาชีพ 
ความคิด อุดมคติ วิถีชีวิต ให้ความส าคัญแก่ความแตกต่างและบทบาทท่ีถูกหลงลืมหรือละเลยในสังคม
มาแต่เดิม เช่น ในทางอุดมคติความคิด การเรียกร้องของกลุ่มสิทธิต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มอนุรักษ์
                                                           

 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗. 
 เรื่องเดียวกัน. 
 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเคร่ืองมือแก้ไขปัญหา, หน้า ๑๓๐. 
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สภาพแวดล้อม ความต่างทางอาหาร ความต่างทางอาชีพ และเรื่องของพหุนิยมในระดับปัจเจก เช่น 
การเปิดเผยตัวของกลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน การอยู่ก่อนแต่ง การยอมรับความเท่าเทียมของสตรี ความเป็น
ตัวตนของวัยรุ่น ฯลฯ 

๒) สังคมพหุลักษณ์หรือพหุสังคม ( Plural Society) หมายถึงกลุ่มสังคมที่แยกย่อย
ออกเป็นกลุ่มภาษา กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนาหรือเชื้อชาติต่างๆ และกลุ่มชุมชน ซึ่งเป็นค าเดียวกับ 
Multicultural society หรือ สังคมหลากวัฒนธรรมที่น ามาใช้กับรัฐที่มีความแตกต่างหลากหลาย
อย่างในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแนวคิดแบบ Multiculturalismนี้เป็นการมองความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมเป็นเกณฑ์แต่ในสังคมสมัยโลกยุคอาณานิคม เช่น พม่าหรือ
อินโดนีเซียซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ซึ่งไม่เป็นแต่เพียงผู้ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่
รวมถึงความหลากหลายของสถาบันที่เป็นทางการในระบบเครือญาติ ศาสนา การศึกษา การผลิตซ้ า
และทางเศรษฐกิจ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ เมื่อพบปะหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากันมักจะเกิดการแข่งขันหรือมุ่ง
หาประโยชน์จากกลุ่มอ่ืนมากกว่าจะมีอุดมการณ์ร่วมกัน จึงต้องมีการก าหนดกลไกทางสังคมเพ่ือ
ปูองกันความวุ่นวายในการอยู่ร่วมกัน  

๓) การปกครองแบบพหุนิยม หรือ Pluralismคือแนวคิดในการจัดสรรอ านาจให้กับ
กลุ่มหรือองค์กรย่อยหลายกลุ่ม ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองแบบ รัฐเดี่ยว ( Unitary state) ใน
ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอ านาจ
หลายกลุ่มจะมีการจัดสรรผลอ านาจเหล่านั้นหรือมีการช่วงชิงอ านาจกันอยู่ตลอดเวลาและการ
กระจายอ านาจก็มักจะเกิดความไม่เป็นธรรมอยู่เสมอ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการมองแต่ประโยชน์เรื่อง 
“วัฒนธรรมเดี่ยว” และรัฐเดี่ยว มาเป็น “พหุนิยมทางวัฒนธรรม” โดยจ าเป็นต้องมองว่า ไม่มีต้นแบบ
วัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว  เช่น ไม่มีแต่วัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมหลวงเป็นหลักเพียงอย่างเดียว 
แต่มีความหลากหลายมากมายอยู่ร่วมกันด้วย 

๔) พหุนิยมทางการเมือง หรือ Political pluralismเป็นความรู้ในระดับสามัญส านึก
ว่า ในสังคมจะต้องมีความแตกต่างกัน แนวคิดดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ในวงกว้างในทางการเมือง ถือว่า
เป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็น ประชาธิปไตยสมัยใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของพลเมือง เป็นเครื่องหมายแสดง
ถึงจุดยืนของรัฐและอ านาจรัฐ และถือกันว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นรูปแบบเหมาะสมในการกระจาย
อ านาจในสังคมในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดพหุนิยมเป็นแนวทางชี้น าเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุข
บนความขัดแย้งของผลประโยชน์ ความเชื่อและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งท าให้แนวคิดพหุนิยม
แตกต่างจากแนวคิดรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง เพราะแนวคิดพหุนิยมเชื่อว่า สมาชิกในสังคมสามารถอยู่
ร่วมกันได้หากมีการเจรจาอย่างสันติปัญหาความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติในรูปแบบต่างๆท าให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกัน การเหยียดหยาม การใช้ความรุนแรงโดยอ านาจรัฐหรือในระบบยุติธรรม จึงควร
คงสิทธิในระดับและรูปแบบต่างๆ ของพลเมืองไว้ คือ สิทธิในการปกครองตนเองในระดับต่างๆ เคารพ
สิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเข้าร่วมและมีโอกาสได้รับความส าเร็จทางเศรษฐกิจ การเมืองใน
สังคมใหญ่เพื่อน าไปสู่การบูรณาการผสมผสาน  (Integration)  สู่สังคมใหญ่ในที่สุดและสิทธิการมี
ตัวแทนพิเศษของกลุ่มย่อยที่มักจะไร้โอกาสหรือถูกละเลยเสมอการปรับเปลี่ยนวิธีการแบบ 
“Assimilation หรือการกลืนกลาย” ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างรัฐ-ชาติในหลายสังคมที่ 
ท าลาย กีดกัน บังคับวัฒนธรรมกลุ่มย่อยให้กลายมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ มาเป็น 



๓๓ 

 

“Integrationหรือการบูรณาการผสมผสาน” จะเป็นวิธีที่ท าให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนชาติ
พันธุ์ต่างๆ ลดลงกว่าเดิม เพราะมุ่งเพ่ือน าสังคมไปสู่การตระหนักรู้ถึงการรวมอยู่ร่วมกันและความเป็น
หนึ่งเดียวกันของสังคมท้ังหมด อันหมายถึงรัฐชาติหรือประเทศนั่นเอง ลัทธิล่าอาณานิคมที่ขยายไปทั่ว
โลก ท าให้เกิดการใช้ อคติทางชาติพันธุ์ (Ethnocentrism)  เป็นพื้นฐานในการแยกแยะความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม โดยแบ่งผู้คนตามสีผิวและเชื้อชาติ (Race) ก่อให้เกิดลัทธินิยมเชื้อชาติอย่างสุดโต่งหรือ 
ลัทธิเหยียดเชื้อชาติ ( Racism) อันเป็นสาเหตุของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ( Genocide)  ของผู้ที่ถือถือว่า
ตนเป็นกลุ่มที่เหนือกว่าผลกระทบจากการสร้างภาพลวงดังกล่าว ท าให้นักมานุษวิทยาเสนอให้หันมา
เน้นการศึกษาเก่ียวกับ ความเป็นชาติพันธุ์ ( Ethnicity)ในช่วงหลังจากป ค.ศ. 1970 เพราะเป็น
กระบวนการแสดงความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน แทน การ
จัดล าดับเชื้อชาติตามสีผิว ซึ่งถือเป็นกระบวนการกีดกันทางสังคม โดยเสนอให้เรียกกลุ่มชน ที่แสดง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมว่า กลุ่มชาติพันธุ์ ( Ethnic Groups) แทนค าว่า ชนเผ่า ( Tribe) ที่แฝงไว้
ด้วยนัยยะเชิงดูถูก “การเมืองของความเป็นชาติพันธุ์”( Political Ethnicity) โดยเฉพาะในสังคมไทย
ในช่วงแรกของกระบวนการสร้างรัฐ-ชาติ ผลักดันให้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ห่างไปจากศูนย์กลาง
หรือถูกลงความเห็นว่าไม่เหมือนกับพวกตน โดยนัย ยะของการดูถูกและการกดดันอันเนื่องจากการ
เป็นผู้อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมบริเวณศูนย์กลาง จนเกิด“ความเป็นอื่น ( The Otherness)” การ
สร้างภาพดังกล่าวท าให้เกิดสภาพของ”ความเป็นชายขอบ (Marginality) ทางสังคม ที่ส าคัญท่ีสุดก็คือ 
สภาพเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่กลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งและไม่ได้อยู่ห่างไกลศูนย์กลางแต่อย่างใดได้เช่นกัน 
นับเป็นกระบวนการกีดกันให้กลุ่มชนที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้น ต้องสูญเสียสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากการ
พัฒนาของรัฐ เรียกสภาพนี้ว่า “กระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ ( Marginalization)” 
เมื่อมีเหตุดังกล่าวจึงตามมาด้วยกระบวนการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ( Social and 
Cultural Space) ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อตอบโต้อคติและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ตน 
เป็นการตอบโต้และก าหนดนิยมความเป็นกลุ่มของตนด้วยตนเองแทนที่จะมีเพียงอ านาจจาก
ศูนย์กลางหรืออ านาจรัฐเป็นผู้จัดการเท่านั้น โดยรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่างๆ การออกมาแสดง 
ความมีตัวตนทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของตน สร้าง สิทธิของกลุ่มชาติ
พันธุ์ (Ethnic Rights) รวมทั้งภูมิปัญญาความรู้ (Indigenous Knowledge) ซึ่งเป็นสิทธิของท้องถิ่นท่ี
รัฐในระบอบประชาธิปไตยจะต้องยอมรับการท าความเข้าใจสภาพดังกล่าวก็เสมือนดาบสองคม เพราะ
อาจจะเปลี่ยนจากการมองแบบอคติเป็นการมองแบบหยุดนิ่งตายตัว ไม่เห็นความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงหรือที่ใช้ค าว่าการสร้างภาพตัวแทน ( Representation) ของกลุ่มชาติพันธุ์ท าให้การท า
ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Mobility) ร่วมกันไปด้วย จึงเป็นสิ่งที่
ยากและต้องท าความเข้าใจและใช้เวลาในการศึกษากลุ่มสังคมนั้นๆ ในระยะเวลายาวนานและใช้
ความรู้อย่างรอบด้านประเด็นการศึกษาเก่ียวกับพหุสังคมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องอ านาจอธิปไตย เอก
ราช ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสถาบันศาสนาและการปรับตัวของกลุ่มต่างๆ เพื่ออยู่ร่วมกันภายใต้
ศูนย์กลางอ านาจเดียวกัน 

๕) พหุลักษณ์ทางและวัฒนธรรม อย่างแพร่หลายการพูดถึงแนวคิดชาตินิยมจึงถูก
มองว่าไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่แนวคิดในเรื่องของชาตินิยมจะถูกน ามาใช้
เพ่ือสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่ใช่รัฐมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ก าลังอยู่ในภาวะที่สังคมมีแนวคิด



๓๔ 

 

เรื่องเป็นปัจเจกนิยม หรือ Individualism มากขึ้น ผู้คนในโลกแบบโลกาภิวัตน์อยู่ในภาวะไร้รัฐ ไร้เส้น
แบ่งพรมแดนและไร้สังคมมากขึ้น ความเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ผสมกับแนวคิดเรื่องชาตินิยมแบบ
ในอดีต กลายเป็นข้ออ้างในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มมีความหมายมากกว่ารัฐชาติหรือบ้านเกิด
เมืองนอนหรือมาตุภูมิอันเป็นพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่จะถูกลิดรอน สั่นสะเทือนไปถึง
อ านาจรัฐที่จะกระทบกระเทือนเนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มต่างๆ ที่มีมากข้ึน 

องค์ประกอบของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑) ประชากร จะต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๒ ขึ้นไปสังคมที่มีขนาดเล็กท่ีสุดคือ ครอบครัวที่

มีพ่อ-แม่ หรือ พ่อ-แม่-ลูก ในขณะที่ชุมชนหรือหมู่บ้านจะมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจนกลายเป็นอ าเภอ จังหวัด 
ภาค ประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน 

๒) ความสัมพันธ์ ประชากรหรือสมาชิกในสังคมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

๓) พื้นที่หรืออาณาเขต คนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง พ้ืนที่อาจมี
ขนาดจ ากัด เช่น บริเวณบ้านของครอบครัวหนึ่งหรือบริเวณกว้างขวาง เป็นอ าเภอหรือจังหวัดโดยไม่
ถูกจ ากัดพ้ืนที่ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 

๔) การจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานที่ควบคุมตามต าแหน่ง สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน บรรทัดฐาน
ทางสังคมจะมีระบบแบบแผน เป็นที่ยอมรับและเข้าใจร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

๕) การมีวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกันทั้งทางกายภาพและประวัติศาสตร์ พวกเขาก็สร้างวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง 

2.4.2 แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม 

จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลมา
จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้มนุษย์เสพติดเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างรุนแรงและน าไปสู่การไม่ยอมรับความหลากหลายในประเด็นของชาติพันธุ์สีผิว ศาสนา
ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธา การเมือง หรือวิถีชีวิต ที่กล่าวมาล้วนเป็นปมปัญหาที่ส าคัญ
ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ อย่างกรณีปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งท่ีมีนักวิชาการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลได้ระดมความคิด
และงบประมาณเป็นจ านวนมหาศาลเพื่อแก้ไขเยียวยาต่อปัญหาดังกล่าวตราบจนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้หากแต่ยังมีความรุนแรงเกิดข้ึนอยู่เป็นระยะ ๆ 

ค าว่า “พหุวัฒนธรรม” (Multiculturalism) ไม่ได้เป็นค าใหม่ในแวดวงสังคมวิชาการ แต่
เป็นค าใหม่ท่ีมีความส าคัญต่อคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกเรื่องราวที่
เกิดข้ึนในสังคมล้วนมีความหลากหลายและซับซ้อน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่
แตกต่างในสังคมเดียวกัน ย่อมน าไปสู่แนวคิดทางสังคมท่ีหลากหลาย และจุดนี้เองที่แสดงให้เห็นถึง
ความแปลกแยกของหน่วยทางสังคมที่แต่ละกลุ่มจะมีแนวคิด ทัศนคติอ านาจ หรือลักษณะการ
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ปกครองเป็นของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับของกลุ่มชนอื่น หรือการมีรูปแบบมาตรฐานการ
บังคับใช้หรือการตัดสินใจเช่นเดียวกับบรรทัดฐานที่รัฐชาติหรือรัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนด  ทุกสังคม
ประกอบด้วยกลุ่มชนที่หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มชนต่างพยายามค้นหาค านิยามเพ่ือสร้างสรรค์สังคม
และสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เมื่อสังคมมีความหลากหลายถามว่าผู้คนจะอาศัยอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร ส าหรับประเทศไทย กรณีที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง มีทัศนคติที่ไม่
ตรงกันจนบางครั้งน าพาสังคมไปสู่ความขัดแย้งและเกิดความวุ่นวายอย่างในอดีตท่ีผ่านไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ หรือการกระชับพื้นท่ีที่สี่แยกราชประสงค์ คงเป็นบทเรียนที่ต้องจดจ าของ
สังคมไทยเป็นอย่างดี ความหลากหลาย ( Pluralism) ที่เกิดขึ้นโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
ประเด็นของพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ที่ทุกคนหรือทุกสังคมล้วนต่างมีวัฒนธรรมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเดี่ยวหรือวัฒนธรรมร่วม
ที่ยึดถือปฏิบัติของการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน ย่อมมีผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้การท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของพหุวัฒนธรรม เป็นประเด็นส าคัญต่อการท าความเข้าใจถึง
ประเด็นย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน โดย
เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า บุคคลแต่ละคนเป็นสมาชิกของกลุ่มชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเองและจากกลุ่มชนหลายๆกลุ่มที่รวมตัวกันจนกลายเป็นสังคมใหญ่เมื่อเป็นสังคมใหญ่ก็จะมีความ
หลากหลายในวิถีปฏิบัติมากข้ึน การอยู่รอดของกลุ่มชนแต่ละกลุ่มเกิดจากการมองเห็นคุณค่าของ
กระบวนการคิดและสัญลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างของวัฒนธรรม ปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติเพศ
อายุชนชั้นทางสังคม รวมถึงการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก าหนดความเชื่อ ความรู้สึกและการกระท าของ
บุคคลในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มชนในสังคม และลักษณะที่ส าคัญของพหุวัฒนธรรม ก็คือ การที่
บุคคลแต่ละคน เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนอื่น ๆ ด้วย อาจมีความ
ชัดเจนหรือไม่ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ระบบทางสังคม (Social System)  
 

                                                           

 สิทธิโชค ปาณะศรี และคณะ, “ พหุวัฒนธรรมในมุมมองของปรัชญาหลังนวยุค ”, วารสารเซนต์
จอห์น, ปท่ี 21 ฉบับท่ี 28 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 31-46. 
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ระบบทางสังคม (Social System) นั้น ประกอบด้วยบุคคลกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่มก็จะมี
ความหลากหลาย เช่น ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนาภาษา วัฒนธรรม บุคคลแต่ละ
คนอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มชนได้มากกว่ากลุ่มชนเดียว ลักษณะของการปฏิบัติตนในการด eเนินชีวิต
ด้วยความสลับซับซ้อนในแนวปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสมาชิกทุก
คนของกลุ่มชนจะต้องให้เกียรติ เคารพ ยอมรับถึงความแตกต่างในวิถีปฏิบัติของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม
ชน หรือแม้แต่ในสังคมที่ใหญ่ข้ึน และนี่คือ ลักษณะหรือธรรมชาติของความเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งล้วน
ต่างมีความหลากหลาย มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจในรายละเอียดทุกแง่มุม เพราะเมื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดข้ึน รูปแบบหรือวิถี
ชีวิตของทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และท าความเข้าใจจึงเป็นความส าคัญยิ่ง 

เมื่อกล่าวถึงการอยู่รวมกันเป็น “สังคม” ของมนุษย์ แม้จะเป็นการรวมตัวกันของ  “คน” 
ที่ตั้งอยู่บนปัจจัยพ้ืนฐานทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกันทุกประการ มีอัตลักษณ์
ตลอดจนค่านิยมของสังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อพิจารณาลึกลงไปถึงระดับปัจเจก
บุคคลจะเห็นว่าแต่ละคนในสังคมย่อมมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในแง่ของความคิดและพฤติกรรม
ไม่ประการใดก็ประการหนึ่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นอาจ
เกิดข้ึนได้จากหลายปัจจัยทั้งจากมิติทางด้านกายภาพ รวมทั้งมิติทางด้านจิตใจอันเป็นผลมาจากการ
หล่อหลอมเลี้ยงดูจากหน่วยย่อยของสังคมในระดับครอบครัว หรือแม้กระท่ังจากประสบการณ์การใช้
ชีวิตของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงวัยก็อาจส่งผลให้แม้กระท่ังคนท่ีมาจากครอบครัวเดียวกันก็อาจมี
ความแตกต่างทางความคิด มีความหลากหลายทางพฤติกรรมมีความชื่นชอบและความคาดหวังที่
แตกต่างกันออกไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยิ่งหากสังคมใดเกิดจากการรวมตัวของคนท่ีมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา และวัฒนธรรมด้วยแล้ว จะยิ่งท าให้ความแตกต่างหลากหลายในสังคม
นั้นมีมาก ประเด็นการจัดการความแตกต่างหลากหลายของพลเมืองจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายของรัฐอย่างยิ่ง
ในการที่จะต้องแสวงหาหนทางจัดการให้แต่ละกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวรวมตัว
กันโดยมีจุดเชื่อมระหว่างกันจนสามารถเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความกลมเกลียวสามัคคี 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพร้อมทั้งมีส านึกของความเป็นชาติเป็นเจ้าของประเทศท่ีพร้อมจะ
ร่วมแรงร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป 

2.4.3 แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ความเป็นพหุสังคม
มากขึ้น การอยู่ร่วมกันของ บุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเชื่อ อาจน ามาซึ่งความไม่เข้าใจกันได้ ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อยอมรับใน
ความแตกต่างและความหลากหลายของ สังคมพหุวัฒนธรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็น สังคม สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันใน
รูปของกฎระเบียบ หรือกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ มีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเมืองการปกครอง เคารพซึ่งกันและกัน 
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ไม่แสดงกิริยาและวาจาดู หมิ่นผู้อ่ืน และการปฏิบัติตามคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันตามหลัก ศาสนาที่
ตนเองนับถือ จะท าให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ดังนี้ 

๑) การเคารพกฎเกณฑ์ เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม
โดยปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจ านวนมากในสังคมต้อง
อาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้นๆ จ าต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคม พร้อมทั้งต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั่นคือ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม การ
อบรมสมาชิกในสังคมให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม คือ การถ่ายทอดวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และการท าให้สมาชิกในสังคมนั้นสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งในสังคม
ที่ได้มีการจัดระเบียบอย่างดีแล้วนั้น การอบรมให้เรียนรู้ กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นกระบวนการที่จะต้อง
กระท าเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปของสังคมใหม่และสถาบันใหม่ สมาชิก
ในสังคมก็จะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่และยอมรับค่านิยมใหม่ และในขณะเดียวกันที่พ่อแม่ครอบครัวก็
ต้องท าหน้าที่เป็นตัวหลักท่ีส าคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการเคารพกฎเกณฑ์ของ 
สังคม เพ่ือให้การดารงชีวิตอยู่ของสมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒) การเคารพซึ่งกันและกัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มี
รัฐธรรมนูญเป็นแม่บทก าหนดกรอบให้ทุกภาคส่วนของสังคมยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน โดยกรอบที่
ส าคัญในการด ารงตนอย่างเหมาะสมของประชาชน คือการยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด หากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และ
ต่างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประชาชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชาติ
บ้านเมืองก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้ อย่างรวดเร็วการปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนใน
สังคม เป็นสิ่งที่ช่วยจัด ระเบียบให้กับสังคมสงบสุข โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.๑) เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น สามารถ
แสดงออกได้หลายประการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น  

2.๒) รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนาให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้สิทธิของตนเอง 
2.๓) การเคารพซึ่งกันและกัน  

๓) เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพในเคหสถาน เป็นต้น  

๔) ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง การเสียภาษีให้รัฐเพ่ือน าเงินมาพัฒนาประเทศ เป็นต้น ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตน
เคารพสิทธิขอองตนเองและผู้อ่ืน  

๔.๑ ) ผลที่เกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมาน รักใคร่
สามัคคี ไม่มีความแตกแยก ไม่แบ่งเป็นพวกเป็นเหล่า บ้านเมืองก็จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศ
โดยรวมก็จะสดใส ปราศจากการระแวงต่อกัน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆสามารถด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น นักลงทุน นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศของเราด้วยความมั่นใจ 
                                                           

 สราวุฒิ งาหอม และคณะ, “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพ้ืนท่ีพิพาทชายแดน
ไทย-กัมพูชา”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, 2558), หน้า 7-
14. 



๓๘ 

 

๔.๒ )  ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนในสังคมรู้จักสิทธิของ
ตนเอง และของคนอ่ืน ก็จะทาพาให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เมื่อสังคมม่ันคงเข้มแข็งก็จะมี
ส่วนท าให้ประเทศชาติเข้มแข็ง เพราะชุมชนหรือสังคมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมือง
โดยรวม  

4.๓) ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม เมื่อ
ครอบครัวเข้มแข็ง และอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนรู้บทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และปฏิบัติตามที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองได้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดสิทธิ 
เสรีภาพของสมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะนาพาให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งตามไปด้วยการเคารพซึ่ง
กันและกัน 

๕) ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน มารยาททางวาจาก็คือบุคลิกภาพที่ปรากฏใน
สังคมท่ีเกี่ยวกับการใช้ ถ้อยค าส าเนียงต่อบุคคลทั่วไป เช่นการใช้ถ้อยคาที่สุภาพ ไม่พูดเหยียด หยาม
ผู้อื่น การใช้ว่าค าว่ากรุณาเม่ือต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น การกล่าวค าขอโทษเมื่อท าผิดพลาด 
การกล่าวค าขอบคุณเมื่อได้รับ ความช่วยเหลือ ไม่ส่งเสียงดังก่อความร าคาญ ไม่พูดจาโอ้อวดตนเอง 
ใช้สาเนียงการพูดที่นุ่มนวลเป็นกันเอง ซึ่งมารยาททางวาจานี้มีผลให้คน ในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 

๖) ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ไม่ใช้วาจายุยงส่อเสียดให้ผู้อื่นแตกร้าว หรือ
ระหองระแหงกัน ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด การสนทนาที่ดีย่อมไม่กล่าวถึงใครในแง่ร้าย ให้กล่าวถึง 
เรื่องท่ีไม่พาดถึงบุคคลในทางที่จะท าให้เขาเสียหาย ควรพูดสนทนา ในทางที่จะเกิดความรู้ไม่กล่าว
วาจาหยาบคายเสียดสีดูถูก หรือขัดคอผู้อื่น ไม่พูดจาดูถูก ข่มขู่หรือก้าวร้าวผู้ฟังจะท าให้ขัดเคืองกัน
และเป็นการน่าละอายส าหรับผู้ที่แสดงวาจาเช่นนั้นออกมา แต่ควรพูดให้เกียรติ ยกย่อง หรือแสดง
ความชื่นชอบผู้ฟังด้วยความจริงใจแสดงความเคารพ ให้เกียรติผู้ฟังและผู้ที่กล่าวอ้างถึงโดยให้ความ
สนใจ ผู้ฟังทั้งท่ีเป็นการพูดคุยสนทนา และการพูดในที่ชุมชน ในการพูดถึงบุคคลอ่ืนที่เรากล่าวอ้าง
ค าพูดหรือความคิดของท่าน ก็ควรจะให้เกียรติ เจ้าของคาพูดนั้น โดยประกาศชื่อด้วยความเคารพ 
มิใช่กล่าวอ้างข้ึนอย่างเลื่อนลอยหรือกล่าวเอาความคิดนั้นว่าเป็นของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการ
พูด นักเรียนต้องไตร่ตรองก่อนที่จะพูดอะไร ออกไป เพื่อให้การพูดนั้นเป็นผลดีและเป็นประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อ่ืน 

๗) ความมีน้ าใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ มีน้าใจไมตรีที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีน้าใจเป็น
เรื่องท่ี ทุกคนทาได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย เพียงแต่แสดงความเมตตา กรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ 
โดยการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ก็เป็นการ แสดงน้าใจได้ เช่น การพาเด็กหรือ ผู้สูงอายุข้าม
ถนน หรือการสละที่นั่งบนรถโดยสารให้หญิงมีครรภ์ หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนา สังคม
ของเราให้ดีขึ้นก็ได้ เป็นคนที่มีน้าใจและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นก็ย่อม เป็นที่รัก และที่ชื่นชมของผู้อื่นเสมอ 
นอกจากนี้ยังช่วยให้อยู่ร่วมกันใน สังคมได้อย่างมีความสุขควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงจิตใจของคน
อ่ืน และแสดงต่อผู้อื่น เหมือนที่เราต้องการให้คนอื่นแสดงต่อเรา และท าดีต่อคนอ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ตามควรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
และไม่หวังว่าคนอื่นจะต้องมาให้เราเสมอ  ควรแสดงน้ าใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลามีโอกาสได้ไป
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เที่ยวในที่ไกล หรือใกล้ก็ตามควรมีของฝากเล็กๆน้อยๆติดมือมาถึงคนท่ีเรารู้จักและ ญาติมิตรของเรา 
นั่นเป็นการแสดงความมีน้าใจต่อกัน เพราะแม้อาจจะ เป็นแค่สิ่งเล็กน้อย แม้จะไม่ต้องใช้เงินทอง
มากมาย แต่สิ่งที่ได้มันมีค่า มากกว่านั้น นั่นคือน้าใจที่ผู้อื่นได้รับจากเราควรเสียสละก าลังทรัพย์ 
สติปัญญา ก าลังกาย และเวลาให้แก่ผู้ เดือดร้อน เท่าที่เราพอจะทาได้โดยไม่ถึงกับต้องลาบากแก่ผู้อื่น
ให้กับผู้ที่ ต้องการพ่ึงพาอาศัยเรา โดยเป็นการกระทาท่ีไม่หวังผลตอบแทน ควรมีนิสัยเอื้อเฟ้ือ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพ่ือนบ้าน เช่น ไปร่วมงานพิธี ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ หรืองานอื่นๆ
เท่านั้นเขาก็จะเห็นว่าเรา เป็นคนมีน้ าใจ และจะสามารถเชื่อมไมตรีจิตต่อกันได้ ควรให้ความรักแก่คน
อ่ืนๆ และให้ความร่วมมือเมื่อเขาต้องการให้ ช่วยเหลือ และช่วยเหลือเขาอย่างสุดความสามารถด้วย
ความจริงใจที่เรา มี 

๘. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากท่ีมี
ความแตกต่างกันในหลายด้าน อาจมีการ กระทบกระท่ังกันเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ถึงแม้ปัญหาที่เกิดจาก
ความแตกต่าง ในสังคมเดียวกันจะมีอยู่ทั่วไป แต่หากเรารู้จักเรียนรู้ความแตกต่าง การเคารพและ
ยอมรับซึ่งความแตกต่างของกันและกัน การมีน้าใจช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน มีความไว้ใจและมีความ
ปรารถนาดีต่อกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น ส่วนส าคัญท่ีช่วยท าให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์ สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมี ความสุข 

2.4.4 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม สามารถท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมที่มี
วัฒนธรรมต่างจากตนเอง มีเจตคติที่ถูกต้องต่อผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมต่างจากตน ตลอดจนมีทักษะในการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตน ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมอยู่ที่ความรู้
ความเข้าใจและส านึกข้ามวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน เคารพในวัฒนธรรมของเขาให้เขาเป็นตัวของเขาเอง รักษา
เอกลักษณ์ของเขาไว้ การจัดการเรียนรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมนั้น จึงไม่ควรบังคับให้ ประชาชน ที่มี
วัฒนธรรมต่างๆ ออกไป ให้มีวัฒนธรรมเหมือนกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ไม่ต้องละท้ิงอัตลักษณ์ของเขา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม โดยไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์ค่านิยมที่สนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน อันประกอบด้วยค่านิยมหลัก และค่านิยมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน สามารถ
น ามาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพคือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ความคิดรวบยอดหลัก ตลอดจนการบูรณาการที่เห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ต้องพ่ึงพา
อาศัยเก้ือกูลซึ่งกันและกัน โดยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้การใช้วิจารณญาณในการคิดของตนเอง
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิต
จริง ด้วยตนเองบนฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การปลูกฝังคุณลักษณะการเคารพผู้อ่ืน 
เข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ค่านิยม
ประชาธิปไตย และส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงจะประสบผลส าเร็จในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม มี2รูปแบบคือ รูปแบบที่เน้นให้กลุ่มคน
ในวัฒนธรรมหลักยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอื่น ( Enlightening Power Group Model) 
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และรูปแบบที่เน้นให้กลุ่มคนในวัฒนธรรมย่อยเข้าใจตนเองในบริบททางสังคมของตนเอง และ
วัฒนธรรมหลัก (Share Power Model) และได้กล่าวถึงการศึกษามิติต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1) การบูรณาการเนื้อหา เป็นการปฏิบัติที่ใช้ตัวอย่างและเนื้อหาจากหลายๆ 
วัฒนธรรมและกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เพื่อแสดงมโนทัศน์หลักการ ทฤษฎีความเห็นในวิชาเรียนและ
แบบฝึกหัด 

2) กระบวนการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เข้าใจรับรู้ จ า  เปรียบเทียบ
ประเมินค่าเพ่ือค้นหา แสวงหา พิจารณา และตัดสินใจที่จะสรุปความหมายทางวัฒนธรรม 

3) การสอนที่ให้โอกาสอย่างสม่ าเสมอ  เป็นการสอนที่ปรับปรุงการสอนให้ง่ายขึ้น  
และเป็นการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ 

4) การลดอคติเป็นมิติท่ีจะช่วยอธิบายลักษณะของทัศนคติมีต่อเชื้อชาติและกลวิธีที่
สามารถช่วยให้ได้พัฒนาเจตคติและค่านิยมเพ่ิมสูงขึ้น 

5. อ านาจของวัฒนธรรมและโครงสร้างของสังคม เป็นมิติที่กล่าวถึงการเป็นกลุ่ม
และการบอกความเป็นเชื้อชาติจะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วม จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรม 
เพ่ือให้ความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ เกิดข้ึน  

ขณะเดียวกัน Baruth and Manning กล่าวถึงแนวทาง 6 ประการ มีดังต่อไปนี้ 
1) การจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มทางวัฒนธรรมต่างๆ 

ในองค์รวมมากกว่า ที่จะกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่แยกออกเป็นส่วนๆ 
2) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มากเท่ากับวัฒนธรรมทาง

ประวัติศาสตร์ 
3) การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผลรวมของความพยายามของการน าวัฒนธรรมต่างๆ ให้

แพร่กระจายในทุกกิจกรรมและทุกวันที่น ารูปแบบการสอนไปใช้ 
4) การจัดการเรียนรู้ที่ท าให้มั่นใจว่าไม่มีการถือเพศหนึ่งเพศใดเป็นส าคัญ 
5) การจัดการเรียนรู้โดยยอมรับลักษณะการศึกษาในสังคมสองภาษา และทัศนะ

ทางการศึกษาท่ีถูกต้องต่อสังคมท่ีมีภาษาหลากหลาย 
6) การจัดการเรียนรู้และแนวคิดต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนภูมิหลังและประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ าวันของเด็กหรือผู้เรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Peggy กล่าวถึงแนวทาง 5 ประการ   (Five General 

Approaches) มีดังต่อไปนี้ 

                                                           

 Banks, Multiethnic education: Theory and practice, 3rd ed., (Allyn and Bacon: 
Boston, 1994), p. 60. 

 Baruth and Manning, Multicultural Education of Children and Adolescents, 
Boston: Allyn and Bacon, 1992), p. 51. 

 Peggy, “Multicultural Education Practices: Models from Three Authors”, ในเอกสาร
ประกอบการประชุมปฏิบัติการบูรณาการ Multicultural Education ในการพัฒนาการเรียนการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2549. (อัดส าเนา). 
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1) การจัดการเรียนรู้ในสภาพที่แตกต่างของความสามารถพิเศษและวัฒนธรรมของ
ผู้เรียน 

2) การสร้างความสัมพันธไมตรีในมนุษย์ 
3) การสร้างหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เจาะจงหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มของ

ผู้เรียน 
4) การสร้างให้เกิดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรม 
5) การส่งเสริมแนวทางพหุวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม 

การจัดการเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 6 ประการ( Instruction: Based on 6 
Principles)  คือ 

1) ความอยากรู้และความสามารถในการเรียนและคิด 
2) สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
3) สร้างให้เกิดองค์ความรู้ในตัวผู้เรียน 
4) สร้างให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามระดับที่เป็นจริงของแต่ละคน 
5) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ 
6) จัดให้ทุกคนหรือทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 
สรุปได้ว่า ลักษณะของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อการ

อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้มากท่ีสุด คือ การบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการเนินชีวิตของตนเองในบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของตนเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันกลุ่มคนในวัฒนธรรมหลักก็ต้องยอมรับในความแตกต่าง
ของบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุปว่า พหุวัฒนธรรม คือการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษาภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชน สังคมพหุวัฒนธรรม คือ สังคมที่
บุคคลมีความหลากหลายในมิติของภาษา เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ยิ่งไปกว่านั้นการเคารพ การเอื้ออาทร และการยอมรับถึงความ
หลากหลาย ความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ในวัฒนธรรมอื่นอันมิใช่ของตน แต่จ ะเป็นต้องอาศัยอยู่
ร่วมกันในสังคมใหญ่จนกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, “การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียน
ประถมศึกษาพื้นที่ชายขอบภาคเหนือ”, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปท่ี 6 ฉบับท่ี 
1(มกราคม-มิถุนายน 2557): 1443-1458. 
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2.5 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ใน

การบริหารจัดการหรือการด าเนินงานโครงการของรัฐ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังในระดับชาติและระดับสากล การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นคุณค่าที่ส าคัญท่ีมีต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participation Democracy) และเป็นหลักส าคัญของธรรมาภิบาลใน
การบริหาร ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการและการตัดสินใจในทุกนโยบายสาธารณะเพ่ือที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมและก่อให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการ
พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมถือ
เป็นแนวคิดท่ีมีการแพร่หลายในวงการพัฒนาโดยมีฐานแนวคิดมาจากโลกตะวันตกโดยและถูกน ามาใช้
ในทางสังคมวิทยา ปัจจุบันการมีส่วนร่วมถือเป็นฐานแนวคิดท่ีได้ถูกน ามาใช้ในทุกวงการ โดยเฉพาะใน
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหมท่ี่เรียกว่าการบริหารราชการแผ่นดินเปิด (Open Governance) 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐ และได้มีแผนปฏิบัติการ
เกิดข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใน
การบริหารราชการแบบนี้รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงประชาชน
จะต้องมีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประโยชน์ และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมี
สิทธิในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ ดังรายละเอียดที่ได้ศึกษารวบรวมมาดังนี้ 

๒.5.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ภายใต้กรอบความคิดที่จะสร้างความทันสมัยให้เกิดข้ึนตั้งแต่ป ค.ศ. ๑๙๖๐ หลายประเทศ
ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนชาวบ้านในพื้นถ่ินต่างๆ ให้เปิดรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และให้ความส าคัญต่อ
ความรู้พื้นถ่ินในฐานะความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ ที่จ าเป็นจะต้องรับเอา
เทคโนโลยีเข้าไปทดแทนในบางกรณีโดยอาศัยการแทรกซึม การกดดัน หรือที่ร้ายแรงที่สุดคือการครอบง า
โดยภาครัฐหรืออ านาจเบื้องบน ผลที่ตามมาท าให้นักพัฒนา นักวิชาการ หรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน 
(Non Government Organizations = NGOs) ได้ผนึกก าลังผลักดันกรอบความคิดในการพัฒนาที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การมีส่วนร่วมที่ว่านั้นไม่ใช่แค่การร่วมรับฟังนโยบายจากทางภาครัฐ
เท่านั้น หากแต่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) ให้เกิดข้ึนกับ
ประชาชนหรือชาวบ้านและเป็นที่มาของการนิยามความหมายที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่าง
หลากหลายมิติ เป็นต้นว่า 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หรือระดับประเทศ เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ ( Ownership) และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม 
(Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ ( Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ

                                                           

 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธี , (นนทบุรี: ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙). 
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ขณะเดียวกันยังหมายถึงการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของ
โครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในรูปที่ผู้รับการพัฒนาเข้ามามีส่วนกระท าให้เกิดการพัฒนามิใช่
เป็นผู้รับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้ถือเป็นการเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงและถาวร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่ใช่หมายความเพียงการดึงประชาชนเข้ามาท ากิจกรรมตามที่ผู้น าท้องถิ่นคิดหรือจัดท าขึ้น 
เพราะแท้จริงแล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ มีกิจกรรมและวิธีด าเนินงานของตนอยู่แล้ว ประชาชนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนได้แต่ผู้บริหารการพัฒนามักไม่สนใจสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยพยายามสร้างสิ่ง
ใหม่ข้ึนมาเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นความคิดหรือโครงการของตน 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมทั้งการรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน  และถือเป็นการพัฒนาที่เกิดข้ึนตามกรอบแนวคิดแบบ “การพัฒนาทางเลือก” ( Alternative 
Development) โดยมุ่งเปูาการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีขนาดเล็กโดยตรง และให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน ( Basic Needs) เช่น การพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ต่อปัจจัย ๔ รวมถึงการให้
ความส าคัญและให้ความสนใจในข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 
และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ( Human Flourishing)  ขณะที่องค์การสหประชาชาติได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท าและเกี่ยวข้องกับ
มวลชนในระดับต่าง ๆ คือในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรใน
การกระท าโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและต่อโครงการ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักการมีส่วนร่วมน่าจะหมายถึงการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการสาธารณะของรัฐจนเกิดความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือ
โครงการนั้นเกิดผลส าเร็จ ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ด้วยความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของ (Ownership) ที่มีพลังในการต่อรองทางการตัดสินใจ ( Empowerment) และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความชอบธรรมแห่งสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 

 
 

                                                           

 เฉลียว บุรีภักดี  และคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน , (กรุงเทพมหานคร: เอสอาร์. พรินติ้งแมสโปร
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ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐). 



๔๔ 

 

๒.5.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

“การมีส่วนร่วม” มีกรอบแนวคิดที่กว้างขวางและสามารถเกิดข้ึนได้ในขอบเขตและระดับท่ี
แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับประเภทและประเด็นปัญหา การนิยามการมีส่วนร่วมมักจะเป็นไปในลักษณะการ
บรรยายองค์ประกอบและรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การท าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่ส่วนราชการจะด าเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีส่วน
ร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือโครงการนั้นเกิดผลส าเร็จ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  ขณะเดียวกันในหลักการข้อที่ ๑๐ ของค าประกาศกรุงริโอ ( Principle 10 of Rio 
Declaration) เนื่องในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเม่ือ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล 
ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่า 

“การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอมจะกระท าไดดีที่สุดดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกกลุมที่เก่ียวของในระดับตาง ๆ ในระดับชาติ ปจเจกบุคคลตองสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมซึ่งอยูในความครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐ อันรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัสดุอันตรายและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตน และตองมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะตอง
เอ้ืออ านวยและสงเสริมความตื่นตัวและการมีสวนรวมของประชาชนโดยจัดใหมีขอมูล
ขาวสารซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง และตองจัดใหประชาชนสามารถ
เขาถึงกระบวนการทางศาลและทางปกครองไดอยางแทจริง รวมทั้งการไดรับการชดเชย
และการเยียวยาความเสียหาย” 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ที่ผ่านมามีนักวิชาการ นักพัฒนา ได้น าเอาเจตนารมณ์ท่ี
ประกาศไว้มาอ้างอิงเพ่ือยืนยันหลักการมีส่วนร่วมและเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ก่อนที่จะมีการสรุปใจความส าคัญ ๓ ประการหรือที่เรียกกันว่า “Three Access Principles” มาเป็น
แนวทางและเงื่อนไขเชิงประจักษ์ว่า หลักการมีส่วนร่วมนั้นน่าจะประกอบด้วย 

๑) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information) 
๒) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลและอย่างมีความหมาย ( Informed 

and Meaningful Public Participation) 
๓) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการได้รับการเยียวยาความเสียหาย (Access to 

Justice or Access to Redress and Remedy) 

                                                           

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 



๔๕ 

 

ที่ผ่านมานักวิชาการหลายฝุายต่างมีความเห็นร่วมกันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้อง
ประกอบด้วยลักษณะทั้ง ๓ ประการดังที่กล่าวมานี้ และถือเป็นตัวชี้วัดของความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ
ของรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม “การมีส่วนร่วม” ในกรอบความคิดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาจะมีฐานความคิดที่แตกต่างอยู่ ๔ 
แนวทาง กล่าวคือ ๑) กรอบความคิดท่ีเป็นความเชื่อในศักยภาพของ “ปัจเจกชน” ที่จะมี “สิทธิ” ในการ
แสดงความคิดเห็นของตนต่อการพัฒนาชุมชนที่ตนสังกัด และสามารถรวมตัวกันในรูปของประชาคม เพ่ือ
ร่วมกันจัดการกิจการของชุมชน ๒) การมีส่วนร่วมในแนว “ชุมชนนิยม” (Communitariansim) ซึ่งเน้น
ความส าคัญของชุมชนมากกว่าปัจเจกชนหรือคนแต่ละคนในการร่วมกันก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนร่วมกัน ๓) แนวคิดเชิงผสมผสานระหว่างปัจเจกชนกับชุมชนนิยม และ    
๔) หลักการจัดการร่วมกัน (Co-Management) ระหว่างรัฐและชุมชนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ความเชื่อในศักยภาพของปัจเจกชน 
การมีส่วนร่วมทางสังคมเกิดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยท่ีให้

ความส าคัญในเรื่องของ “สิทธิ” และ “ความเสมอภาค” ระหว่างประชาชน และความเชื่อเรื่องการมีส่วน
ร่วมยังมีความเก่ียวพันลึกซ้ึงกับความเชื่อในเรื่อง “ปัจเจกชน” ( Individualism) ที่มีความสามารถและ
ศักยภาพที่สามารถคิดเองเป็น ตัดสินใจเองได้  และสามารถรวมตัวกันในรูปของ”ประชาคม” เพ่ือร่วมกัน
จัดการกิจการของชุมชนและเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของทุก ๆ คน ภายใต้กฎกติกาที่ก าหนดร่วมกันและ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ง “การเสียสละ” และความสมัครใจที่จะเข้าสู่ “พันธ ะสัญญาทางสังคม” (Social 
Contracts) ตามเกณฑ์แห่ง “เสรีภาพ” และ “สิทธิขั้นพ้ืนฐาน” บางประการ 

๒) ความเชื่อในแนวคิดชุมชนนิยม ได้รับอิทธิพลจาก Tonnies ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยา
เยอรมันในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งอธิบายคู่ตรงข้ามของชุมชนขนาดเล็ก ( Gemeinschaft) ซึ่งสมาชิกมีการ
รู้จักกันเป็นการส่วนตัวในลักษณะของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( Face-to-Face Relations) 
เปรียบเทียบกับสังคมขนาดใหญ่ ( Gesellschaft) ซึ่งสมาชิกไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่ติดต่อสัมพันธ์
กันตามบทบาทและสถานภาพในยุโรปในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรม
มาเป็นอุตสาหกรรม นักคิดในแนวชุมชนนิยมมักค่อนข้างหวาดระแวงต่อแนวคิดท่ีให้ความส าคัญต่อ
ปัจเจก ชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่เน้นการแข่งขันซึ่ง “บุคคล” ที่มีความสามารถท่ีสุดคือผู้ชนะ ถูก
น าไปเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี (ซึ่งนักคิดแนวชุมชนนิยมเชื่อว่า) เป็นระบบแบบ “มือใครยาว
สาวได้สาวเอา” ดังนั้นจึงเป็นระบบที่ขาดความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่อนแอ 

ในแนวคิดแบบชุมชนนิยมรัฐถูกมองอย่างหวาดระแวงว่ารับใช้เฉพาะกลุ่มผู้มีอ านาจ
และอิทธิพลซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี ๒๐ ใน
ประเทศก าลังพัฒนารัฐมักจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา  เนื่องจากระบบบริหารราชการซึ่ง
อืดอาดอุ้ยอ้ายและการผูกขาดการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลางของอ านาจท าให้นโยบายการพัฒนาหลาย
อย่างไม่สามารถสนองตอบและแก้ไขปัญหาที่แท้จริงให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าได้อย่าง
ทันท่วงที หลายครั้งได้เกิดการพยายามปฏิเสธที่จะให้รัฐยุ่งเก่ียวในบางกิจกรรมและบางโครงการ ซึ่ง
ถือเป็นอิทธิพลของกระแสชุมชนนิยมที่รัฐจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทต่อปัญหาหรือการพัฒนาให้อยู่ใน
                                                           

 Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Ibid., 
p. 6. 



๔๖ 

 

ฐานะของ “ผู้รับฟัง” ที่ต้อง “ยอมรับ” และ “เปิดประตู”ให้ประชาชนในระดับรากหญ้ามีส่วนร่วม
อย่างจริงจังในกระบวนการการพัฒนาหรือปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓) การผสมผสานฐานคิดของปัจเจกชนและชุมชนนิยม  แนวความคิดในเรื่องนี้จะ
มุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการสร้าง “ทุนทางสังคม” บนพื้นฐานของการสร้าง”ประชาสังคม” โดยมีฐาน
รากทางความคิดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อม่ันในศักยภาพของปัจเจกชน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิเสธ
ความสุดโต่งในชุมชนนิยมที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา จนเกิดการขับเคลื่อนในลักษณะประชาสังคมที่ไม่
อยากให้รัฐเข้ามายุ่งเก่ียวในชุมชน และในทางตรงกันข้ามอาจจะต้องมีการเปิดช่องว่างให้รัฐเข้ามา ยุ่ง
เกี่ยวได้ในฐานะท่ีเป็นองค์การที่พร้อมจะการสนับสนุน ช่วยเหลือ และมีส่วนในการบริหารจัดการเพ่ือ
ให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด 

๔) หลักการจัดการร่วมกัน ( Co-Management) ระหว่างรัฐและชุมชน  การมีส่วน
ร่วมแบบหลักการจัดการร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและชุมชน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีปัญหาบางประการในกิจกรรม โครงการ หรือ
นโยบายสาธารณะของภาครัฐ เป็นต้นว่า ๑) ทุกภาคส่วนหรือบางกลุ่มในชุมชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมที่
เท่า เทียมกัน ๒) เกิดปัญหาความขัดแย้งข้ึนในหน่วยราชการระหว่างระดับนโยบายและในระดับ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และ ๓) เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการกระทบกระท่ังกับชุมชนใกล้เคียง 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปจัดการหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อย่างไรก็ตามรูปแบบ
การจัดการร่วมกันเป็นรูปแบบที่นักวิชาการหลายคนให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่รูปแบบ กฎเกณฑ์ รวมทั้ง “ใคร” ควรเข้ามาจัดการ
ร่วมกันย่อมต้องแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่และในแต่ละสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว 

จากการศึกษายังพบว่าการมีส่วนร่วมนั้นยังมีการแบ่งแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ 
๑) การมีส่วนร่วมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ( Formal-informal Participation) ที่เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตาม
ขอบเขตที่องค์กรได้วางนโยบายไว้ และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่
เกิดข้ึนอย่างไม่มีโครงสร้าง อาจเป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือในบรรยากาศของ
ความเป็นส่วนตัวมากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ และ ๒) การมีส่วนร่วมทางตรง 
(Direct Participation) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงที่สมาชิกหรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยได้มี
ส่วนร่วมแบบทันที แต่ละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดงการมีส่วนร่วมที่เก่ียวข้องโดยผ่านองค์กรที่
จัดตั้งโดยประชาชน และการมีส่วนร่วมทางอ้อม ( Indirect participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน  

ขณะเดียวกัน Cohen and Uphoff ยังได้อธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วม
ว่าประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( Decision Making) ๒) การมีส่วนร่วมในการ

                                                           

 Cohen J.M. and Uphoff N.T., Participation’s Place in Rural Development: Seeking 
Clarity Through Specific, World Development, (New York: Cornell University, 1977), pp. 213-
235.  



๔๗ 

 

ด าเนินการ ( Implementation) ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( Benefits) และ ๔) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซ่ึงถือเป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิดที่
หลากหลาย มีการก าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือน า
ทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ 

๑.๑) การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนในชุมชน
และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและมีความเป็นรูปธรรมโดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้
ข้อมูลที่ส าคัญของชุมชนและปูองกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา 
ซึ่งคนในชุมชนสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ ทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรร
บุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของชุมชน 

๑.๒ ) การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ คนในชุมชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในช่วงเริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้เกิดข้ึนได้
มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของชุมชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการและวิธีการด าเนินโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

๑.๓) การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ เป็นความเก่ียวข้องในชุมชนเมื่อโครงการ
เข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในชุมชน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วย 
การประชุมเพ่ือจัดท านโยบาย การคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร  

๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในช่วงนี้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติได้ ๓ รูปแบบ คือ 

๒.๑ ) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลาย
รูปแบบ ได้แก่ สละแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากร
หลักท่ีส าคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานใน
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์และอ่ืน ๆ เป็นการแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของ
การมีส่วนร่วม สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้คือการรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไรโดยวิธีการ
สมัครใจ การได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งท่ีพบว่ามี
ความไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

๒.๒) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน คนในท้องถิ่นสามารถ
รวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็น
สมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงาน
                                                           

 Ibid., pp. 7-17. 
 สถาบันพระปกเกล้า, “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน”, เอกสาร

ประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑). (อัดส าเนา). 



๔๘ 

 

ในโครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจให้กับคนใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นแล้ว ส่วนหนึ่งยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง อีกทั้งยังท าให้เกิด
การสื่อสารข้อมูลภายในและได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจนผลกระทบที่ได้รับ
เมื่อโครงการเข้ามา 

๒.๓ ) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ ทั้งนี้การขอความร่วมมือไม่
จ าเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง แต่เป็นพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามมาหลังจาก
น าโครงการเข้ามาและผลที่เกิดกับคนในชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมในโครงการ 

๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ถือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทาง
เศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้าม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ 

๓.๑) ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของบุคคล เช่น 
เป็นการเพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวทั้งนี้
ควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วมและด าเนินการให้เกิดข้ึน 

๓.๒) ผลประโยชน์ด้านสังคม ถือเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณะ 
ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบ
การผสมผสานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

๓.๓) ผลประโยชน์ด้านบุคคล ถือเป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก
กลุ่มหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคมและการเมืองโดยผ่านความ
ร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ส าคัญท่ีได้จากโครงการมี ๓ อย่าง คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควร
ศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความ
แตกต่างกัน และจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เก่ียวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม ทั้งนี้
หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวาง
รูปแบบใหม่ 

๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ถือเป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย 
ทั้งนี้เราสามารถประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในชุมชนหรือท้องถิ่น 
ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็น
ด้วยกับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไรและท าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็นโดย
การสื่อสารสองทางในประเด็นที่เก่ียวข้องกับประชาชน และในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์



๔๙ 

 

ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน ซึ่งสามารถจ าแนกตามมิติของระดับการมีส่วนร่วมมี ๓ 
รูปแบบ  ดังนี้  

๑) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิด
จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝุายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่า มีทรัพยากรหรือ
ความรู้ด้อยกว่าอีกฝุายหนึ่ง เป็นต้น 

๒) การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน ( Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิด
จากการก าหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

๓) การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ ( Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝุาย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง
ของประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ควรเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อส่วนรวม ทั้งในแง่ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีรวมถึงจะต้องเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึนติดตามมา ทั้งนี้ควรที่จะมีแนวคิดและเปูาหมายที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมเป็นคุณค่าท่ีส าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
กล่าวคือ ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ นโยบาย กฎหมายและโครงการ
ต่าง ๆ ของรัฐ ควรที่จะได้มีโอกาสได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้น รวมทั้ง
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจภายใต้กลไกและรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้รัฐ
สามารถน าเอาข้อมูล ข้อคิดเห็น และผลประโยชน์ได้เสียของประชาชนไปเป็นกรอบในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ 

๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นมาตรการส าคัญรูปแบบหนึ่งในการแบ่งสรร
อ านาจ (Redistribution of Power) ในการตัดสินใจให้กับประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย การให้สิทธิแก่ชุมชนในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นการ
เพ่ิมอ านาจให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถน าไปสู่ระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นรูปแบบและกลไกส าคัญท่ีจะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ประชาชน ( Empowerment) ถือเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและพั ฒนาคนโดยเฉพาะ
ประชาชนกลุ่มที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการของภาครัฐมากขึ้น 

๔) การมีส่วนร่วมน ามาซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบด้านมากข้ึน เนื่องจากรัฐ
ได้น าเอาทัศนะที่หลากหลายของฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม โครงการ
หรือนโยบายของตน ท าให้ได้ผลการตัดสินใจที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
                                                           

 เฉลียว บุรีภักดี และคณะ , ชุดวิชาการวิจัยชุมชน , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราช
ภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๕. 



๕๐ 

 

๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยสนองตอบหลักความเป็นธรรมหรือความเสมอ
ภาค (Equity) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ทุกฝุายที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐได้มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของรัฐได้ 

๖) การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีการพั ฒนาที่
ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐไม่มีก าลังบุคลากรหรืองบประมาณที่จะคอยตรวจตราสอดส่องว่าไม่มีการละเมิด
กฎหมายแต่จะมีเครือข่ายประชาชนคอยเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องในเรื่องดังกล่าวแทน 

ในส่วนของเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมี ๓ ประการส าคัญ ได้แก่  
๑) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยอิสรภาพ หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมมีอิสระที่จะเข้าร่วม

หรือไม่ก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็
ตามไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

๒) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ  

๓) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามความสามารถ ทั้งนี้ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่ า
ผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของ
กลุ่มเปูาหมายการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้  

ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมยังข้ึนอยู่กับเงื่อนไขย่อยอื่นอีกเป็นต้นว่า ประชาชนต้องมี
เวลา ประชาชนต้องมีความสนใจประชาชนต้องสามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจต่อกันทั้งสองฝุาย 
ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคมด้วย  

ส าหรับรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นสามารถจัดได้
หลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ด าเนินการ โดยอาจเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจากระดับต่ าไปจนถึงระดับสูงสุดนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในบาง
โครงการอาจสามารถด าเนินการเพียงรูปแบบเดียวก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ส าหรับโครงการที่
มีความซับซ้อนของโครงสร้างปัญหาควรด าเนินการในลักษณะบูรณาการจากหลาย ๆ รูปแบบเข้าไว้
ด้วยกันเพ่ือความส าเร็จของโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ตรงกับปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้เป็น ๕ รูปแบบ  ได้แก่ 

๑) การรับรู้ข่าวสาร ( Public Information) หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าว
จะต้องแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

                                                           

 ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๘), หน้า ๓. 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, กลวิธี แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนใน
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๘๖. 

 สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ, การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕). 



๕๑ 

 

๒) การปรึกษาหารือ ( Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มี
การจัดการหารือ ระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะ
รับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้นและ
เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) หมายถึง การที่ภาคประชาชน 
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมในพื้นท่ีนั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่ 

๓.๑) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะ
นี้จะต้องจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมถึงตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับวงกว้างเพื่อรวมหลาย ๆ ชุมชนใน
คราวเดียวกันในกรณีที่มีหลายชุมชนได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือคล้ายกัน 

๓.๒ ) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ( Technical Hearing) 
ส าหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการจ าเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิง
วิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถามและให้ความเห็นต่อ
โครงการ การประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไปและผลการประชุมจะต้องน าเสนอต่อสาธารณะ 
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 

๓.๓) การประชาพิจารณ์ ( Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีข้ันตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝุายเจ้าของ
โครงการและฝุายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะต้อง
มีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นยอมรับ มีหลักเกณฑ์ มีประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจนซึ่งอาจมา
จากการร่วมกันก าหนดขึ้นและแจ้งให้ทุกฝุายทราบทั่วกัน ทั้งนี้รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็น
ทางการมากนักและไม่เก่ียวข้องกับนัย ยะของกฎหมาย ที่จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทาง
กฎหมาย ฉะนั้น จึงอาจจัดให้หลายวันและไม่จ าเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียวหรือสถานที่เดียว
ตลอดไป 

๔) การร่วมในการตัดสินใจ ( Decision Making) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา ถือเป็นเปูาหมายสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา
นั้น ๆ ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดข้ึนได้ง่ายนัก ทั้งนี้อาจด าเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เลือกตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอ านาจตัดสินใจ รวมทั้งได้รับเลือกใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นท่ี และประชาชนจะมีบทบาทชี้น า
การตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้น ๆ ว่าจะมีการวาง
น้ าหนักของประชาชนไว้เพียงใด 



๕๒ 

 

๕) การใช้กลไกทางกฎหมาย ( Law) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในเชิงของการปูองกันแก้ไข เป็นลักษณะของการเรียกร้องและปูองกัน
สิทธิของตนเองอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเอง
คิดว่าจะได้รับ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ ก็ดี ต่ างก็ได้ให้
หลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลาย ๆ ด้าน เป็นต้นว่า  

๕.๑) ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
๕.๒) ด้านการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  
๕.๓) ด้านการก าหนดนโยบาย  
๕.๔) ด้านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๕) ด้านการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๖) ด้านการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  
๕.๗) ด้านการออกกฎหมาย  

ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปัจเจกและในรูป
ขององค์กรตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามการใช้กลไกทาง
กฎหมายนี้จะท าให้เกิดความยืดเยื้อต่อการด าเนินการโครงการหรือการยุติโครงการ รวมทั้งมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนด้วย 

ขณะเดียวกันสถาบัน  IAP2 (International Association for Public Participation)  
ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้จัดระดับการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ ที่ได้กล่าวถึงหลักการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน ๕ ระดับ  ดังนี้ 

๑) การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร ( Inform) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นประชาชนมี
บทบาทน้อย เปูาหมาย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้อง 

๒) การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ ( Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เปูาหมายคือการ
ได้รับข้อมูลและรับความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไข
ตัวอย่าง เช่น การส ารวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ ค าสัญญาที่

                                                           

 ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 

 United Nation, “Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level 
Action and Nation Development Report of the Meeting for the adhoc group of expert”. 
Department of International Economic and Social Affair, (New York: United Nation, 1981), 
pp.123-124. 



๕๓ 

 

หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรับฟัง
ความคิดเห็น ตระหนักถึงข้อมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ 

๓) การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท ( Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมท างาน ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ข่าวสารระหว่างรัฐและประชาชนอย่างจริงจัง เปูาหมายคือ การท างานร่วมกับประชาชนเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่า ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการส ารวจความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับ
ประชาชน คือ การท างานกับประชาชนเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อมูลจากประชาชนสะท้อนใน
ทางเลือก 

๔) การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ ( Collaborate) เป็นการให้บทบาทแก่
ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและรัฐท างานร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ เปูาหมายคือ การ
เป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและ
แนวทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาฝุายประชาชน การสร้างฉันทามติ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การร่วมงานกับประชาชน 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวคิดใหม่จากประชาชน โดยสัญญาว่าจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจทางออกของปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๕) การมีส่วนในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน (Empower) ถือเป็นขั้นที่ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมสูงที่สุด เปูาหมายคือ การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเอง โดยรัฐจะด าเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยกระบวนการประชาคม มักเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชน์ของการ
ตัดสินใจขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ค าสัญญาที่
หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือก 

ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมนั้นแบ่งได้เป็น ๕ ระดับ  จากการมีส่วนในระดับต่ าสุดไปถึง
ระดับสูง คือ ๑) การให้/รับข่าวสาร ( Inform) ๒) การปรึกษาหารือ ( Consult) ๓) การร่วมคิดร่วมท า 
(Involve) ๔) การเป็นหุ้นสว่นหรือภาคี ( Collaborate) และ ๕) การเสริมพลังอ านาจ ( Empower) 
การเลือกระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีระดับและเทคนิคท่ีใช้แสดงเป็นตารางให้เห็น
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

                                                           

 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “โครงการจัดท ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, รายงานวิจัย, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓. 



๕๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ระดับการมีส่วนร่วม 
 

ระดับการมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ ทางเลือกของรูปแบบที่
ใช ้

เทคนิคการใช้ 

๑)  ให้ข้อมูล (Inform) ให้ประชาชน
ตระหนักและให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

แลกเปลี่ยนข้อมูล โฆษณาทางสื่อ / ตั้งตู้แจกข้อมูลข่าวสาร / แผ่นพับ / 
จัดท าวีดีทัศน์ / เปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูล / ตั้งทีมออกไป
รณรงค์นอกพื้นที่ / เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / เอกสาร
ข้อเท็จจริง / จดหมายข่าว / รายงานการศึกษาทาง
เทคนิค / รายการโทรทัศน์ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการ 

ทัศนศึกษา / การประชุมชี้แจงของหน่วยงาน / ค า
ประกาศของทางราชการ 

การปรึกษาหารือรับ
ฟังความคิดเห็น 
(Consult) 

เพื่อให้ได้มาซ่ึง 
Input/Feedback 
จากประชาชนอย่าง
กว้างขวาง 

ชักชวนให้ประชาชนมา
เข้าร่วมในกระบวนการ 

ประชาพิจารณ์ / จัดงานการแสดง ( Exhibition) เสวนา
ประชาชน / การเยี่ยมชมโครงการเพื่อให้ข้อมูลและรับ
ข้อมูลจากประชาชน / การจัดหาวิทยากรกระบวนการ 
/ จัดแถลงข้อเท็จจริง / การสนทนากลุ่มย่อย / เวที
สาธารณะ 

รวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนและภาครัฐให้ 
Feedback 

ท าแบบสอบถาม / จัดท าแบบฟอร์มการแสดงความ
คิดเห็น / การสัมภาษณ์รายบุคคล / การสนทนากลุ่ม
ย่อย / สายด่วนสายตรง / การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ / การร่วมลงประชามติ(ตามกฎหมายไทย) 

การร่วมคิดร่วมท า 
(Involve) 

เพื่อให้เกิดการ
สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกระบวนการ 

การประชุมกลุ่มย่อยในการวางแผน / คณะกรรมการ
ระดับท้องถิ่น / การจัดหาวิทยากรกระบวนการ / การ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การเป็นหุ้นส่วนหรือ
ภาคี (Collaborate) 

เพื่อสร้าง
ฉันทานุมัต ิ

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
มาร่วมในกระบวนการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา / เวทีผู้มีส่วนได้เสีย / ฟอรัม
แผนภูมิภาค / การจัดท าแผนที่ความคิด 

การเสริมพลังอ านาจ
ของประชาชน 

เพื่อสร้างเวทีให้
ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจ 

ชักชวนให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกระบวนการ 

การปฏิบัติตามการประเมินผลและค าแนะน าของภาค
ประชาชน 

รวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนและภาครัฐให้ 
Feedback 

การลงคะแนนเสียง (Referendum ในต่างประเทศ) 

 

กล่าวโดยสรุป กรอบคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในงานพัฒนานั้น ในยุคต้นของการพัฒนา
ชุมชน แม้จะมีจุดดีในแง่ของการต้องการสร้างประชาธิปไตยภายในชุมชน แต่ในภาคปฏิบัติเมื่อน ามา
ใชใ้นประเทศด้อยพัฒนาที่อ านาจบริหารมีลักษณะรวมศูนย์ การมีส่วนร่วมจึงอาจกลายเป็นการเกณฑ์ 
(Recruitment) ใหค้นเข้ามาร่วมภาย ใต้ปรัชญาของการต้องการเปลี่ยนคนในประเทศด้อยพัฒนา
เหล่านี้ให้ทันสมัยมากข้ึน ให้รู้จักคิดเพ่ือพัฒนาตนเอง ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อให้พ้นจาก
สภาพความยากจนและด้อยพัฒนา ขณะเดียวกันในการมีส่วนร่วมในรูปแบบปัจจุบันมีการเปิดกว้าง
และยอมรับในสิทธิของประชาชนและชุมชนมากขึ้น ท าให้ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้แสดงพลังแห่งการมีส่วนร่วมออกมาในหลายระดับ ประกอบด้วย 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่
จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่จะ
มีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 



๕๕ 

 

๒.การรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มี
การจัดการหารือ ระหว่างรัฐในฐานะเป็นผู้ด าเนินการโครงการพัฒนากับประชาชนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
ผลกระทบ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือประกอบการจัดท ารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะหรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓.การร่วมในการตัดสินใจ (Public Involve) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วน
งานที่เก่ียวข้องมีสิทธิ์ มีส่วนร่วมแนะแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาหรือการด าเนินการ
พัฒนาใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการพัฒนา 

๔.ความร่วมมือ (Public Collaboration) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจในการพัฒนา 
และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

๕.การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Public Empower) หมายถึง การที่ประชาชน
บทบาทในระดับสูง ในการมีส่วนร่วมในลักษณะของการเรียกร้องและปูองกันสิทธิของตนเองได้ หากไม่ได้
รับความเป็นธรรม และไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

๒.5.๓ รูปแบบของการมีส่วนร่วม  

จากกรอบคิดการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทั้ง ๕ ด้าน ที่คณะผู้วิจัยได้
สรุปวิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากการศึกษาเชิงลึก
พบว่าในแต่ละด้านนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการเอาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเข้ามา
ประยุกต์หรือผสมผสานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การรับรู้ข่าวสาร ( Public Information) ในเรื่องนี้ มัลลิกา ผลอนันต์  ได้
กล่าวถึงการรับรู้ข่าวสารที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจและการโน้มน้าวใจที่จะมีผลต่อการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นมีความเชื่อว่าการที่จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเหมือนกับการ
กระตุ้นบุคคลนั้นเพื่อให้เกิดการตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการให้เป็น ในกระบวนการสื่อสารจะมี
ช่องว่างหรือตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการตอบสนองซ่ึงเรียกว่าพื้นเพเดิมของบุคคล ซึ่งถือ
ว่าเป็นตัวกลางที่ส าคัญมากในการที่จะเกิดการรับรู้ได้จากการสื่อสาร ดังนั้นในการจูงใจบุคคลใด
นั้นเราจะต้องศึกษาถึงพ้ืนเพเดิมของบุคคลคนนั้นก่อนว่า ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ระดับ
การศึกษา ทังนี้สามารถแบ่งลักษณะของการรับรู้เพ่ือการพัฒนาของคนได้ ๔ ระดับ ดังนี้  

1.๑) กลุ่มเชื่อ ( Believer) เป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดในการจะท าให้เกิดการรับรู้
หรือการชักจูงให้ปฏิบัติตามที่เปูาหมายทางการพัฒนา เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับทัศนคติความรู้ 
ประสบการณ์ ข้อมูลต่าง ๆ เป็นแนวทางเดียวกันกับการพัฒนา จึงเชื่อและเห็นด้วยในสิ่งที่พัฒนา
ได้สื่อออกไป  

 

                                                           

 มัลลิกา ผลอนันต์, ทฤษฎีการสื่อสาร , (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๒), หน้า 
๔๒-๔๓. 



๕๖ 

 

1.๒) กลุ่มสงสัย ( Skeptic) เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายทางการพัฒนาที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ทั้งในด้านบวก
และด้านลบ และคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เกิดความสงสัยในเรื่องนั้น เช่น ในการสร้างเขื่อนคน
กลุ่มนี้จะมีข้อมูลว่ามีท้ังประโยชน์และโทษ กล่าวคือ มีความเชื่อว่าเขื่อนใช้ผลิตกระแสไฟฟูาถือว่า
เป็นผลดี แต่ขณะเดียวกันเข่ือนก็จะเป็นสาเหตุของการท าลายสภาพแวดล้อมไปด้วยอีกทางหนึ่ง 
ข้อสงสัยดังกล่าวจะท าให้คนกลุ่มนี้ตัดสินไม่ได้ว่าระหว่างประโยชน์และโทษนั้นสิ่งใดมีมากกว่ากัน 
และเขาจึงยังไม่ตกลงใจเชื่อว่าการสร้างเขื่อนเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นในการที่จะพัฒนาอะไรจะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ให้เขาหายสงสัยก่อน  

1.๓) กลุ่มเฉื่อย ( Apathetic) เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจ ไม่โต้ตอบหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะพัฒนาเนื่องจากรู้สึกว่าเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกันตนเอง เช่น รู้สึกว่าการ
จะสร้างเขื่อนหรือไม่สร้างเขื่อนนั้นไม่เก่ียวข้องกับตนเองเพราะเข่ือนสร้างที่ต่างจังหวัด แต่ตนเอง
อยู่กรุงเทพมหานคร ตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์หรือผลเสียอะไรจากการสร้างเขื่อนนั้น ดังนั้น
หลักในการสร้างการรับรู้กับคนกลุ่มเฉื่อยนี้จึงต้องพยายามดึงเรื่องที่จะพัฒนาแสดงเหตุผลให้เขา
เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวคนเหล่านี้ให้ได้ 

1.๔) กลุ่มปรปักษ์ ( Hostile) กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยากท่ีสุดในการท าความ
เข้าใจหรือท าให้เกิดการรับรู้ในด้านบวก เพราะเป็นกลุ่มไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย
ทางการพัฒนา ฉะนั้นจะใช้ความพยายามและความอดทนอย่างสูงสุดที่จะท าให้เกิดการรับรู้ที่
ถูกต้อง โดยอาศัยเทคนิคทางการสื่อสารให้คนกลุ่มนี้เกิดความปั่นปุวนในแง่ของความคิดหรือเกิด
ความไม่สมดุลทางความคิดเสียก่อน เป็นต้นว่าอาจจะให้คนท่ีเขานับถือเขาเกรงใจเป็นผู้ชักจูง
เพ่ือให้เขาเปลี่ยนจากกลุ่มปรปักษ์มาเป็นกลุ่มสงสัยก่อน และในช่วงที่เขาเกิดความปั่นปุวนทาง
ความคิด สมองก็จะเริ่มเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น เราจึงเริ่มให้ชุดข้อมูลที่จะน าไปสู่การรับรู้
ข้อมูลที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา จนเขากลายเป็นกลุ่มเชื่อในที่สุด  

๒)การรับฟังความคิดเห็น (Public Consultation) ในเรื่องนี้การรับฟังความคิดเห็น
เกิดข้ึนได้จากการปรึกษาหารือ และสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้  

2.๑) การปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล ( Individual Counseling) การ
ปรึกษาประเภทนี้เป็นแบบที่ได้รับความนิยมและถูกน ามาใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ การปรึกษาจะเป็น
การพบกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้ขอค าปรึกษา การปรึกษาแบบนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้
ขอรับค าปรึกษาให้สามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และปัญหา
ในการพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เกิดผลมากที่สุด  

2.๒) การให้ค าปรึกษาหารือแบบกลุ่ม ( Group Counseling) การปรึกษา
ประเภทนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการปรึกษาเชิงกระบวนการ และเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความต้องการ ประสบปัญหาหรือผลกระทบจากการพัฒนาที่คล้ายกันหรือตรงกัน ทั้งนี้ก็
เพ่ือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน โดยผู้ที่เก่ียวข้องจะมารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อ
ปรึกษาหารือและหาทางออกร่วมกัน ในปัจจุบันมักส่งเสริมการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออก
ของปัญหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาที่ใหญ่ ๆ 
หรือมีงบประมาณและผลกระทบที่สูง  



๕๗ 

 

ส าหรับองค์ประกอบของการปรึกษาหารือท่ีอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือมี ๕ 
องค์ประกอบส าคัญ คือ  

(๑) การพึ่งพาและเก้ือกูลกัน ( Positive Interdependence) สมาชิกในกลุ่ม
มีความส าคัญทุกคน ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม สมาชิกจะประสบ
ความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความส าเร็จ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนและ
ในขณะเดี่ยวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  

(๒ ) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ( Fact–to-Face Promotive 
Interaction) สมาชิกมีการพ่ึงพาช่วยเหลือกัน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันในการช่วยเหลือให้กลุ่มบรรลุเปูาหมาย สมาชิกกลุ่มจะไว้วางใจ ห่วงใย ส่งเสริม ช่วยเหลือกัน 
เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

(๓) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน สมาชิกทุกคนมี
หน้าที่รับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถไม่มีใครได้รับประโยชน์
โดยไม่ท าหน้าที่ของตน ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จะต้องมี
การทดสอบรายคน รายกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมผู้ที่เก่ียวข้องในกลุ่มและจัดให้มีผู้สังเกตการณ์  

(๔) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการท างาน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาคามขัดแย้ง 
มีความเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

(๕) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ( Group Processing) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุง
การท างานของกลุ่ม พฤติกรรมสมาชิกกลุ่ม ผลงานกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้อาจท าได้ทั้ง
ผู้รับผิดชอบโครงการและ ประชาชน ทั้งนี้ประชาชนหรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจะต้องได้รับข้อมูล
ปูอนกลับเพ่ือร่วมแสดงทักษะการคิด  

๓) การร่วมในการตัดสินใจ (Public Involve) การตัดสินใจเป็นการน าหลักเกณฑ์หรือ
เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการการตัดสินใจเพื่อท าให้ผู้ตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการ
ตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น การตัดสินใจที่จะมีข้ึนภายในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถท าการประเมินได้
โดยใช้กฎเกณฑ์หรือเครื่องมือดังกล่าวพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด การท าการตัดสินใจได้น าเอาความน่าจะ
เป็นเข้ามาเก่ียวข้องเสมอ ทั้งนี้เพราะบุคคลจะมีการเปรียบเทียบว่าผลลัพธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีที่สุด
หรือไม่ แต่ถ้ามีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งทางแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีที่จะท าให้
ได้ผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยหลักเกณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้  

3.๑) มีทางเลือกหลายทาง ( Alternatives) ในแต่ละทางเลือกอาจจะอยู่ในรูป
นโยบายในการปฏิบัติงานเทคนิคหรือขั้นตอนการด าเนินงาน การที่มีทางเลือกมาก ๆ ถ้าจะอาศัยดุลพินิจ
ส่วนตัวท าการตัดสินใจนั้นอาจจะผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ในการตัดสิน เพราะยังมีหลักประกันได้ว่าไม่ได้ตัดสินใจไปตามดุลยพินิจส่วนตัว 



๕๘ 

 

3.๒) ข้อมูลในปัจจุบันมีจ านวนมาก ถ้าน าดุลยพินิจส่วนตัวมาใช้ในการตัดสินแล้ว 
โอกาสที่จะผิดพลาดอาจจะมีมาก เพราะไม่อาจจะน าข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาพิจารณาได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ในห้วงเวลาที่จ ากัดได้ 

3.๓) เพ่ือลดความขัดแย้งลงเนื่องจากพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ถ้าไม่อาศัยหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือที่เหมือนกันท าการตัดสินใจแล้วก็อาจจะท าการตัดสินใจ
แตกต่างกันออกไปซึ่งจะท าให้คนในองค์การเกิดการขัดแย้งกันขึ้นในกรณีที่ความเห็นแตกต่างกัน 

3.๔) เพ่ือลดความเสี่ยงการตัดสินใจที่ปราศจากกฎเกณฑ์หรือเครื่องมือแล้ว โอกาส
ที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดนั้นมีสูง แต่การตัดสินใจที่มีเครื่องมือเข้ามาช่วยแล้ว โอกาสของการตัดสินใจที่
ผิดพลาดนั้นมีน้อยหรือไม่เลยก็เป็นไปได้ 

๔) ความร่วมมือ (Public Collaboration) ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นถือเป็น
เทคนิคที่ส าคัญท่ีสุดซึ่งจะท าให้เกิด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงานหรือการพัฒนาใด 
ๆ ให้ประสบความส าเร็จ เปรียบเสมือนการวางแผนความคิดทั้งหมดทุก ๆ ด้านอย่างละเอียด ซึ่ง
ต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างรอบคอบ พิถีพิถัน หากเตรียมการไม่ดีเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้
และท าให้เสียเวลาเปล่า การวางแผนขั้นนี้มีขั้นตอนและหัวข้อที่ต้องให้ความส าคัญ ได้แก่  

4.๑) การก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าควรเป็นในระดับใด 
ซึ่งจะต้องชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการวางแผน โดยพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วม
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องคิดให้รอบคอบแต่ต้นว่า โครงการที่จะท าเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเรื่องนั้น ๆ เราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมระดับใด โครงการบางเรื่อง
อาจจ าเป็นให้ประชาชนต้องเข้ามามีบทบาทมากถึงระดับการเป็นประชาชนหุ้นส่วนเพื่อร่วมกัน
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หรือบางโครงการอาจต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลยก็ได้ ซึ่ง
การวางแผนการด าเนินงานจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากตามระดับของการมีส่วนร่วม อีกท้ังต้อง
ด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

4.๒) กระบวนการหลัก กระบวนการรองและทีมงาน ต้องมีทัศนคติที่เป็น
บวกและรักในหน้าที่ท่ีตนท า มีความอดทน และพึงระลึกเสมอว่า หน้าที่ของกระบวนการคือการ
ขับเคลื่อนให้การประชุมนั้นเกิดการแสดงความคิดเห็นโดยมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าประชุม ส าหรับ
ทีมงานที่เหลือ ได้แก่ กระบวนการรองซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย กระบวนกรหลักเป็นผู้จดบันทึกการ
ประชุมมีหน้าที่เติมค าถามในเวทีเพ่ือให้ประเด็นต่าง ๆ สมบูรณ์ข้ึน และเป็นผู้สังเกตการณ์คอย
ระวังไม่ให้มีการเบี่ยงเบนประเด็นไปจากที่ตั้งไว้ ส่วนทีมงานเสริมเพื่อถ่ายภาพหรือเป็นผู้ช่วย ทั้งนี้
จ านวนทีมงานจะขึ้นอยู่กับจ านวนหรือปริมาณของผู้เข้าร่วมประชุม และทักษะ/ประสบการณ์ของ
กระบวนกรหลัก  

4.๓) การตั้งประเด็นและค าถาม ประเด็นค าถามท่ีดีต้องชัดเจน ครอบคลุม 
เข้าใจง่ายเป็นเรื่องท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทราบมาก่อน แล้วน าสิ่งที่ต้องการนั้นมาตั้งเป็นค าถาม ควร
ตั้งประเด็นหลักและแตกเป็นประเด็นย่อย หลังจากนั้นทีมงานทั้งหมดควรลองซักซ้อมจ าลองเวที
การประชุมโดยสมมติตนเป็นชาวบ้าน แล้วคิดว่าจะตอบค าถามท่ีถามมาแบบใดได้บ้าง เมื่อ
ชาวบ้านถามค าถามอย่างนั้น เราจะต้องตั้งโจทย์ถามกลับอย่างไรต่อไป  



๕๙ 

 

4.๔) มีวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ชัดเจน
ว่าจัดเพื่ออะไร จัดไปท าไม และจะเอาผลที่ได้จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น
ไปท าอะไร ทั้งนี้ควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในตอนต้นของการประชุม หรือควรแจ้งล่วงหน้า
กับกลุ่มเปูาหมายก่อนถึงวันประชุม ในกรณีที่เป็นโครงการซึ่งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในระดับสูง  

4.๕) มีกระบวนการ ขั้นตอน แผนการด าเนินงานที่ดี โดยก าหนดแผนอย่าง
ละเอียดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ใครมีบทบาทและหน้าที่อะไร เวลาไหน ใครจะนั่งตรงไหน ใครจะ
พูดก่อน-หลัง และจะแจกเอกสารตอนไหน ฯลฯ นอกจากนี้ส าหรับทีมงานมือใหม่ ควรมีการ
ซักซ้อมข้ันตอนของกระบวนการบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความม่ันใจ และช่วยลดข้อผิดพลาดเมื่อต้องจัด
เวทีประชุมจริง  

4.๖) การวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมประชุม เช่น เพศ วัย การศึกษา ผู้
เข้าประชุมคาดหวังแค่ไหนจากการร่วมประชุม คนที่เข้าประชุมนั้นมีใครบ้าง กลุ่มผู้มีส่วนได้และ
กลุ่มผู้มีส่วนเสียมีมากน้อยเพียงใด ใครมีผลกระทบโดยตรง ใครได้รับผลกระทบในแง่บวก ใคร
ได้รับผลกระทบในแง่ลบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญมากเป็นใคร มีบทบาทต่อความส าเร็จใน
การด าเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพียงใด ฯลฯ ทั้งนี้การทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
กลุ่มเปูาหมายอย่างละเอียด จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการด าเนินงานตามแผนในขั้นตอนอ่ืน ๆ 
เปรียบเหมือนค ากล่าวที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  

4.๗) สื่อและอุปกรณ์การสื่อสารที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจประเด็น เนื้อหา
ตรงกัน เช่น การเลือกวิดีทัศน์ควรเตรียมเรื่องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดเวที ตรวจเช็ค
คุณภาพก่อนวันจริง การเตรียมกระดาน กระดาษ การ์ด ปากกา เทปกาวหรือหมุด การเตรียม
เอกสารแจก ฯลฯ  

4.๘) การเตรียมเกม โดยเลือกเกมที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน เช่น ประชุมเรื่องการร่วมกันขุดคูระบายน้ าแก้น้ าท่วม การเลือกเกมควร
เลือกแนวที่สร้างความสามัคคี ช่วยกันท างาน หรือหากเป็นเรื่องกรณีพิพาทกันมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ควรเลือกเกมเก่ียวกับการเสียสละนอกจากนี้ทีมงานต้องลองเล่นเกมเอง ว่าเป็นเกมท่ีสนุก 
เหมาะสมกับกลุ่มและเวลาหรือไม่ เป็นต้น  

๕) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Public Empower) หมายถึง การที่ประชาชน
บทบาทในระดับสูง ในการมีส่วนร่วมในลักษณะของการเรียกร้องและปูองกันสิทธิของตนเองได้ หากไม่ได้
รับความเป็นธรรม และไม่ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา การเสริมอ านาจแก่ประชาชน มุ่ง
คุ้มครองภาคประชาชนมากกว่าภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีความส าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากโดยปกติแล้ว ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมักจะมีความสามารถใน
การคุ้มครองตนเองได้มากกว่าภาคประชาชน ทั้งนี้เพราะในความเป็นจริงนั้นภาคประชาชนมักจะ
ขาดซึ่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางกฎหมาย สุดท้ายจึงลงเอยด้วยการถูกเอารัดเอา
เปรียบจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเสริมอ านาจแก่ประชาชน ไม่ใช่เพียงการแสดงบทบาทที่
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการมีกลไกอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องเพ่ือท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียม และยังรวมถึงการท าให้
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ประชาชนรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกทางกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งนั่นหมายถึงระบบรัฐบาล รัฐสภาและตุลาการจ าเป็นต้องมีความมุ่งมั่น ท าให้กลไกทาง
กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองประชาชนมีความศักดิ์สิทธิ์ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศ
ได้อย่างแท้จริง  

นอกเหนือจากกลไกข้างต้นกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็เป็นอีกหนึ่ง
กลไกท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความส าเร็จของการด าเนินนโยบาย และการใช้ประโยชน์
จากกลไกต่างๆที่มีอยู่ เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวของ ๒ ส่วนผสมด้วยกัน ส่วนผสมแรกคือ
ความพร้อมของนโยบายและกลไกทางสังคมอันจ าเป็นและสอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งการมีวิสัยทัศน์
อันยาวไกลและการมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือและคุ้มครองประชาชนของรัฐบาล รัฐสภาพ และตุลา
การเท่านั้นที่จะท าให้ส่วนผสมนี้เกิดขึ้น อีกส่วนผสมหนึ่งคือการท าให้นโยบายและกลไกทางสังคม
ต่างๆนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้จริง ซึ่งเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน 
ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นที่จะช่วยท าให้นโยบายและกลไกต่าง ๆ สามารถถูก
ปรับปรุงและปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุด  

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข ได้ศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภายในองค์กรพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation” พบว่า 
องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กร คือการไม่ได้ประกาศใช้ภาษาราชการในองค์กรอย่างเป็น
ทางการท าให้สมาชิกภายในองค์กรสามารถใช้ภาษาถ่ินของตนเองในการสื่อสารกับสมาชิกอ่ืน ๆ ได้
อย่างอิสระ สะท้อนลักษณะการท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
ภาษานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยวิธีการ “อยู่ร่วมกันแบบคู่ปรับ-คู่แข่ง” โดยไม่จ าเป็นต้องกลืนกันและ
กันให้อัตลักษณ์ของใครต้องละลายหายไป ข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้มีช่องว่างประการหนึ่งคือ องค์กร
ที่ศึกษาเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีระบบการจัดการไม่ใหญ่โตท าให้อาจเป็นข้อจ ากัดหากมีการน าไปศึกษา
องค์กรที่มีระดับโครงสร้างขนาดใหญ่ 

ล าพอง กลมกูล  ได้ศึกษาวิจัย “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกัน
ของจีนและมลายู:กรณีศึกษาประเทศบรูไน”  พบว่าความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธุ์และความเชื่อ
ในบรูไนส่งผลให้เกิดขันติธรรมในการอยู่ร่วมกัน โดยมีการจัดการศึกษาท่ีมีฐานะของการเรียนรู้ที่
น าไปสู่การแสดงออกของการจัดการและการบริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดกลไกในการด าเนินชีวิต
ร่วมกัน ภายใต้ความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ต้องประกอบด้วยการเรียนรู้ การท าความเข้าใจ 

                                                           

 ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข, “การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กรพหุวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation”, วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง , ปท่ี 
6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 57-98. 

 ล าพอง กลมกูล , “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู: 
กรณีศึกษาประเทศบรูไน” , วารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561): 76-90. 
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และปรับตัว โดยมีหลักคิดทางศาสนาที่ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง 
เคารพและให้เกียรติต่อความแตกต่างของเพ่ือนร่วมสังคม ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ร่วมสังคมชาติ อัน
เป็นแนวทางหรือระบบคิดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุลักษณ์ทางศาสนาระหว่างชาวจีนและมลายู
บรูไนที่มีการปฏิบัติและน าไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีความแตกต่างดังท่ีปรากฏในปัจจุบัน  

พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม  และคณะ  ได้ศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”  
พบว่า  

1) หลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนประตูท่าแพอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างให้ประชาชนในชุมชนประตูท่าแพเข้าใจ และยอมรับซึ่งความ
แตกต่างในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 
ลัทธิความเชื่อ  

๒) ความสอดคล้องของหลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม ตาม
หลักการของแต่ละศาสนา คือ การอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธ คือ การรักษาศีล ๕ พูดจาที่ไพเราะ
ไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดในชุมชน ท าตนให้เป็นประโยชน์ ชุมชนชาวคริสต์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เปิดกว้างแต่ละชุมชนสู่สังคมอย่างเท่าเทียมกัน ให้ทุกคนในสังคมหันมาเข้าใจความแตกต่าง และสนใจ
เรียนรู้ความแตกต่างกับความรู้ที่มีอยู่  

๓) การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย: กรณีศึกษาสังคมพหุ
วัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอรูปแบบและวิธีการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เหมาะสมส าหรับสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ในชุมชนชาวพุทธ ส่งเสริมเยาวชน
และประชาชนที่อยู่รอบวัด ชุมชนชาวคริสต์ คือ ส่งเสริมการยอมรับในเรื่องความแตกต่างในเรื่อง
ความคิดตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความ
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  ได้ศึกษาวิจัย“ ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอด
บทเรียนชุมชนสันติสุขในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้ง ” พบว่า แม้บริบทของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างใน
เรื่องของวิถีอาชีพ ชาติพันธุ์ และศาสนา แต่ทั้ง ๓ ชุมชนสามารถก้าวข้ามความแตกต่างและแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในอดีตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ชุมชนมีความรักสามัคคีและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ มีการรักษาสืบสานอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่ 
สาเหตุความขัดแย้งในอดีตของชุมชนเป็นความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และข้อมูลหรือการสื่อสารท า
ความเข้าใจ ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างสันติภาพและท าให้ชุมชนเกิดสันติสุข เกิดจากปัจจัยภายใน 
คือ การมีศูนย์รวมความคิดหรืออุดมการณ์ที่เข้มแข็งอันมีรากฐานมาจากค าสอนทางศาสนาและวิถี

                                                           

 พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม และคณะ, “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ
ไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” , วารสารมหาจุฬาวิชาการ , ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒
(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒):46-59. 

 ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ , “ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖: ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขใน
พื้นที่ท่ีมีความขัดแย้ง” , รายงานวิจัย , (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๙). 
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วัฒนธรรมความเชื่อที่สืบต่อกันมา และพลังของผู้น า การเรียนรู้บทเรียนในอดีตพร้อมกับหาทางแก้ไข
ด้วยหลักสันติวิธีและปัจจัยภายนอก คือ การมีส่วนร่วมขององค์กรหน่วยงานภายนอก  

การศึกษาถอดบทเรียนจากชุมชนทั้ง ๓ แห่งท าให้ได้พบองค์ความรู้ ๕ มิติของชุมชนสันติ
สุขประกอบด้วย มิติด้านกายภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านจิตใจ มิติด้านปัญญา มิติด้านผู้น าที่น าไปสู่
การสร้างกรอบแนวคิดชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ซึ่งมีหลักการส าคัญ ( Principle) คือ การ
ใช้พลังอ่อนนุ่ม หรือ Soft power ที่มาจาก ๒ ตัวแปรส าคัญ ได้แก่ ธรรมะ ( Dhrama) คือ ความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาเป็นรากฐานน าพาให้เข้าถึงสันติสุข อุดมการณ์และความเชื่อม่ันในกระบวนการ
สันติวิธี (Peaceful means) ของตัวบุคคล (People) ที่เป็นแกนกลางของการพัฒนาชุมขนสันติสุข 
ได้แก่ ผู้น า (Leaders) สมาชิกชุมชน (Members) และเครือข่ายทางสังคม ( Network) ท าให้ได้ภาพ
สะท้อน ( Reflection) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการพัฒนาทางกายภาพ ( Physical 
development) และ การพัฒนาคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม ( Moral development) ของ
ชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ จากกรอบแนวคิดนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอ เป็นองค์ความรู้ใหม่ สมการ
สร้างชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ คือ D&P (LINE) = ๒ D 

ชูวงศ์ อุบาลี ได้ศึกษาวิจัย“การสร้างความปรองดองในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษา เขต
เทศบาลต าบล ตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี”พบว่า 

๑) ปัจจัยและเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้น าท้องถิ่น และผู้น าท้องที่ 
คือ โครงสร้างการท างาน ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เนื่องจากการ
ท างานของผู้น าท้องถิ่นและท้องที่เป็นการท างานที่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ต้องท างานใน
พ้ืนที่และกลุ่มประชาชนเดียวกัน ในทางปฏิบัติพบว่าการก าหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ในการท างาน
ยังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งผู้น าบางกลุ่มยังไม่เข้าใจบทบาทที่ถูกต้องท าให้มีการท างานเกินหน้าที่ หรือ
บางครั้งก็เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบทั้ง ๆ ที่เป็นหน้าที่ของตน ส าหรับปัจจัยที่ถือเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของความขัดแย้งและสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกพ้ืนที่ คือ ปัจจัยด้านค่านิยมของกลุ่มผู้น า 
และปัจจัยด้านผลประโยชน์ เนื่องจากการมีทัศนคติ ความเชื่อบางอย่าง ที่แตกต่างกัน หรือการแย่งชิง
ผลประโยชน์ต่าง ๆ มักก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งสิ้น   

๒) แนวทางการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสมในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่าง ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) แนวทางท่ีสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ควรใช้การเจรจาพูดคุย เนื่องจาก ชุมชนต าบลตะเคียนทองเป็นชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงเครือญาติสูง ดังนั้นการจัดการความขัดแย้งด้วย การเจรจาพูดคุยยัง
สามารถท าได้ โดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมเชิง เครือญาติเป็นตวักลางในการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ง (๒) แนวทางในระยะยาว ควรใช้มาตรการหรือกระบวนการทางกฎหมาย 
และการ กดดันจากกลุ่ม เนื่องจากที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างผู้น า ท้องถิ่น และผู้น าท้องที่ของ
ชุมชนต าบล ตะเคียนทองยังเป็นความขัดแย้งท่ีไม่รุนแรงและยังใช้การเจรจาพูดคุยได้ อย่างไรก็ดีใน
ระยะยาว แนวโน้มความรุนแรงจะเพ่ิมข้ึน การจัดการความขัดแย้งระหว่างผู้น าอาจจะต้องใช้
                                                           

 ชูวงศ์ อุบาลี , “การสร้างความปรองดองในระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษา เขตเทศบาลต าบล 
ตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๖๓ 

 

กระบวนการทาง กฎหมาย  ขณะเดียวกันการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ความขัดแย้งก็เป็นสิ่งที่ ต้องมีการด าเนินการควบคู่กัน โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนได้รับรู้
ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจ และกดดันให้เกิดข้อยุติ (๓) แนวทางเฉพาะหน้า เพ่ือ
ปูองกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย คือ การ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพ่ือให้ความขัดแย้งยุติลง
เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะหาวิธีการจัดการอ่ืนมาใช้ จัดการความขัดแย้งต่อไป เนื่องจากการหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งไม่สามารถท าให้ความขัดแย้งหมดไปได้ และพร้อมที่จะปะทุข้ึนมาได้ตลอดเวลา ดังนั้น
มาตรการดังกล่าวจึงควรเป็นมาตรการเฉพาะหน้า มากกว่าที่จะน ามาใช้เป็นหลักในการจัดการความ
ขัดแย้ง 



 
บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่

เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ๒) สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญ 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สรุปกระบวนการวิจัย 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้

ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ ( Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วิธีวิทยาวิจัย ดังนี้ 

3.3.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร ( Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยมุ่งศึกษาบริบทและองค์ประกอบในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุ
วัฒนธรรม การพัฒนากระบวนทัศน์ การมีส่วนร่วม การสร้างสันติภาพ ทฤษฎีสันติวิธี การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง การมีส่วนร่วม การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างเครือข่าย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) ท าการศึกษาวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ ผ่านการส ารวจ รวบรวมและสืบค้น บริบท
องค์ประกอบ และตัวชี้วัดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม บนความแตกต่างหลากหลายทาง
ศาสนาของผู้คนในหมู่บ้านชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย 

3) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ที่มาจากบริบท 
องค์ประกอบ การสร้างจิตสาธารณะและการสร้างเครือข่ายของการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม
บนความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาของผู้คนในหมู่บ้านชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย 

 



๖๕ 
 

3.1.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้น าระดับชุมชน ในระดับพ้ืนที่ (Core Group) รวมถึงผู้บริหารระดับ
จังหวัด จ านวน 50 รูปหรือคน เพ่ือจะได้เข้าใจถึง นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึง แนวคิด หลักการ ใน
การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  บน
ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในหมู่บ้านชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย ในมิติของทางภาครัฐ  รวมถึงการ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนศาสนา นักวิชาการ และประชาชน โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ตามความส าคัญของเรื่อง โดยเป็นบุคคลที่มีบทบาท หรือมี
ความสัมพันธ์กับ การอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายใน พ้ืนที่ จ านวน 
10 รูปหรือคน ในการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม และน าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
ด้านจิตอาสาที่จะด าเนินการเพื่อ สาธารณประโยชน์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

3.1.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) ในภาคสนาม ( Field Study) เพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม  และสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) เพ่ีอขยายผลการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม  และสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคม
พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  โดยการรวมกลุ่มกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และ
อ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมิติต่าง ๆ ด้วย 

3.1.4  การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือคืนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ  
(Public Hearing) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุปในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อที่จะก่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าร่วมในกิจกรรม 
3.2.1  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยเฉพาะผู้ที่เป็น คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และ
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจะเป็นผู้แทนจากความแตกต่างหลากหลายในระดับพ้ืนที่ รวมถึงผู้บริหาร
ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความสัมพันธ์
เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ  

3.2.2 ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) 
จ านวน 10 รูปหรือ คน ซึ่งเป็น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือ มาร่วมกัน
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พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3.2.3 ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ที่มีส่วนร่วมในการออก
หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการร่วมกันส่งมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมิติต่าง ๆ ด้วย  จ านวน 
97 รูปหรือคน 

3.2.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะเพ่ือคืนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
(Public Hearing) จ านวน 50 รูปหรือคน ซึ่งเป็นตัวแทน คณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ในระดับพ้ืนที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและ ข้อสรุปในการสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ถือเป็น การวิจัยที่จะน าไปสู่การขยายผลในการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม  และสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  ก่อนที่เสนอเป็นองค์ความรู้ต่อสาธารณชน โดยมี
การด าเนินการและใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  

3.3.1 แบบสังเกต ( Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและวิถีแห่งการด ารงชีวิต
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี ในการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนใน หมู่บ้านชุมชน ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม  ว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม  และมี
ส่วนร่วมในการ สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่ออย่างไร 

3.3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interviews form) ในกลุ่มผู้ที่เป็น คณะกรรมการชุมชน ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม
เด็กและเยาวชน โดยจะเป็นผู้แทนจากความแตกต่างหลากหลายในระดับพ้ืนที่ รวมถึงผู้บริหารระดับ
จังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพ
ไร้รอยต่อ โดยมีขั้นตอ นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดที่จะน าไปใช้สัมภาษณ์
ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key Informant) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

๑) การก าหนดประเด็นที่จะศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
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๒) ก าหนดโจทย์หรือค าถามการวิจัย ( Research Question) คือ ค าถามที่ต้องการ
ค าตอบจากการวิจัยหรือเป็นสิ่งต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและ บริบทเชิง
พ้ืนที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อ 

๓) สร้างแบบสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์  แนวคิดและข้อค้นพบ ที่ได้จาก
ผลงานวิจัย เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key Informant) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม 
สนับสนุน หรือโต้แย้งในมิติต่าง ๆ ให้ละเอียด และ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้ที่
เกิดข้ึนหรือเป็นอยู่ในชุมชนหรือสังคมพหุวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหา
สาระ ความตรงตามเนื้อหารายข้อ ( Item content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหา
ทั้งฉบับ ตลอดจนภาษาท่ีใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องจะมี ๔ ระดับ คือ 

๑ = ไม่สอดคล้อง 
๒ = สอดคล้องบางส่วน 
๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
๔ = มีความสอดคล้องมาก 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะน าเฉพาะ
ข้อที่ได้รับการประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาค านวณผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ 
คน ไม่ควรเกิน ๑๐ คน (เกินความจ าเป็น) 1 ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ ( Item content 
validity index, I-CVI) มีค่า ๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ  (Content Validity for Scale,     
S-CVI) มีค่า ๑ แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา 

3.3.3  แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ ( Experts) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือมาร่วมกัน
พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

3.3.4 การจัดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อการมีส่วนร่วมในการออกหน่วย
เคลื่อนที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมิติต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค ( AAR 
= After Action Review) ที่คณะผู้วิจัยใช้สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมี เครื่องมือวัด และประเมิน ผลการแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมของ กลุ่มจิตอาสา จิต

                                                           
1 Lynn, M. R., “Determination and Quantification of Content Validity”, Nursing 

Research, 36(6) (1986): 382-385. 
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สาธารณะ ที่คณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Cohen, J.M. & Uphoff, N.T2 มาเป็นกรอบตัวชี้วัดการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรม และประเมินโดยคณะผู้วิจัย ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 กรอบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ 
 

การมีส่วนร่วม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
๑. การมีส่วนร่วมคิด 
วางแผน ตัดสินใจ 
(Decision Making) 

การให้ข้อมูล การแสดงความเห็น 
การร่วมคิด สร้างสรรค์ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ 

ผู้เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะที่มาจากหลายภาคส่วนที่
มีความแตกต่างหลากหลายในระดับ
พ้ืนที ่

๒. การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
(Implementation) 

การรับรู้ของผู้ที่เข้าร่วม กิจกรรมจิต
อาสา จิตสาธารณะ  โดย การ
แสดงออกถึง การให้ความร่วมมือใน
ออกหน่วยเคลื่อนที ่

ผู้เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะที่มาจากหลายภาคส่วนที่
มีความแตกต่างหลากหลายในระดับ
พ้ืนที ่

๓. การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ 
(Benefits) 

ความรู้สึกพอใจ ของ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ โดย
การแสดงออกถึง การเห็นคุณค่า ใน
การออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ผู้เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะที่มาจากหลายภาคส่วนที่
มีความแตกต่างหลากหลายในระดับ
พ้ืนที่ 

๔. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
(Evaluation) 

การสะท้อนความเห็น ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ โดย 
การรับรู้ ถึงทิศทางเชิงบวกใน การ
ช่วยเหลือกันและกัน ที่จะเกิดข้ึน ใน
อนาคต 

ผู้เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะที่มาจากหลายภาคส่วนที่
มีความแตกต่างหลากหลายในระดับ
พ้ืนที่ 

 

3.3.5 การจัดกิจกรรมคืนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  (Public Hearing) 
เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้ในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา
สู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยการ ศึกษา 

ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และ

                                                           
2 Cohen. J and Uphoff, D. Rural Development Participation: Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evaluation, Rural Development Center, New 
York: Cornell University, 1980. 
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เอกสารอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลที่เก่ียวกับแนวคิดการอยู่ร่วมกัน แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิดการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม แนวคิดการสร้างเครือข่าย แนวคิดการ
พัฒนาทางเลือก แนวคิดสันติวิธี 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น า
ชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจะเป็นผู้แทนจากความแตกต่าง
หลากหลายในระดับพ้ืนที่ รวมถึงผู้บริหารระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึง
เป็นบุคคลที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะใน
สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

3.4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก สนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) มาร่วมกันพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
สังคมพหุวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่มักจะถูกน้ าท่วมขังในทุก ๆ ปี ทั้งนี้เพื่อร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่อง
เวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคมในมิติต่าง ๆ  

3.4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก การสังเกตแบบ มีส่วนร่วม (Participant Observation) 
และไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ซึ่งการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมของกลุ่ม
จิตอาสา จิตสาธารณะ ในการออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการ
ร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ใน
มิติต่าง ๆ 

3.4.5  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการคืนข้อมูลและการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
(Public Hearing) เพื่อหาข้อสรุปในชุดความรู้การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาท้ังในเชิงเอกสาร ( Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์เชิง

พ้ืนที่ได้ได้จากการสังเกต ( Observations) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) ในภาคสนาม 
(Field Study) โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ และการคืนข้อมูลและการเปิดรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  (Public Hearing) โดยคณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content 
analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 

1. วิเคราะห์แนวคิด ความหมายของเก่ียวกับแนวคิดการสร้างเครือข่าย แนวคิดการอยู่
ร่วมกัน แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม แนวคิดการพัฒนาทางเลือก และแนวคิดสันติวิธีใน ชุมชนหมู่บ้าน  ผ่านการศึกษา ค้นคว้า 
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่น  ๆ 
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ที่เก่ียวข้อง ขณะเดียวกันยังมีการ วิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ผ่านการศึกษา ส ารวจ รวบรวม และสืบค้น 
บริบทการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนความแตกต่างหลากหลายทั้งในทางศาสนา ความเชื่อ 
ค่านิยม ประเพณี หรือวัฒนธรรมของผู้คนในบริบทที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนที่
จะมีการสรุปวิเคราะห์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

2. การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม ทั้งจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่
เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นผู้แทนจากความแตกต่างหลากหลายในระดับพ้ืนที่ รวมถึง
ผู้บริหารระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และการลงพ้ืนที่ประสบอุทกภัยของ
กลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการ
ร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ใน
มิติต่าง ๆ 

3. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) จากการสัมภาษณ์ คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้น าทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้น าชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่
เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีความแตกต่างหลากหลายในระดับพ้ืนที่ รวมถึงผู้บริหารระดับ
จังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  แล้วน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นในเชิง บริบท
และองค์ประกอบของตัวแบบในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะบนพื้นฐานของ ความแตกต่าง
หลากหลายทาง ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  รวมถึงบริบททาง การมีส่วน
ร่วมและการสร้างเครือข่ายในการการอยู่ร่วมกัน 

4.  วิเคราะห์ผลสรุปที่ได้จากวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) โดยการประเมิน
และสรุปผลการลงพ้ืนที่ประสบอุทกภัยของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการออกช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และ
อ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมิติต่าง ๆ  เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ ถอดบทเรียน 
และสร้างองค์ความรู้ใน การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ  ก่อนที่จะน าไปสู่การก าหนด แนวทางหรือนโยบายเพื่อ การพัฒนาหรือขับเคลื่อน
อย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป 

5. การข้ันการสังเกต และประเมินผล  (Observation/ Evaluation) เป็นขั้นตอนท่ี
คณะผู้วิจัยประเมินผลการมีส่วนร่วมจากการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกันของผู้แทนชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ โดยได้ท าการทบทวนและ
วิเคราะห์ถึงเหตุและปัจจัย การก่อเกิดเครือข่าย และการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยเอาบทเรียนจากความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะที่ได้ร่วมกันด าเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา มาสู้การระดมความคิดเพ่ือพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงการท างาน การสะท้อนผลของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเทคนิคการทบทวนหลังท างาน AAR (After Action Review) ด้วยการทบทวน
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนด าเนินการทั้งการออกโรงทานจิต
อาสา การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้า การส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจ าด่าน
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ป้องกัน Covid 19 การจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนและคณะสงฆ์ที่ประสบปัญหา Covid 19 
การขับเคลื่อนของเครือข่ายจิตอาสาปั่นจักรยานท าความดี การขับเคลื่อนของเครือข่ายจิตอาสาปันสุข
สร้างบ้านมั่นคง และเครือข่ายจิตสาธารณะกับฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2563 ดังนี้ 

๑) การประเมินผลการมีส่วนร่วมด้วยเทคนิค AAR จากการสังเกตในประเด็นที่กลุ่มผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมใหค้วามร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ   

๒) การประเมินผลจากการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกันของ ผู้แทนชุมชนพหุวัฒนธรรม
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ  

3) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา 
โดยผ่านการวิเคราะห์ผลจากแนวคิด มุมมอง หรือทัศนคติที่ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ (Output/outcome/impact) ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ   

ขณะเดียวกัน ในการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยนั้นจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) ประกอบฐานข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรม และการพรรณนาความ
ประกอบการบรรยายข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเชิงพ้ืนที่ เพื่อให้เห็นรูปแบบ กระบวนการที่จะส่งต่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพและศักยภาพบนพ้ืนฐาน การเข้าร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ แห่ง ชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อ ในลักษณะของชุมชน ต้นแบบ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างชุมชนสังคมไร้รอยต่อ และเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมในอนาคต  

กล่าวโดย สรุปในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีและกรอบวิจัยที่
เสนอไว้ข้างต้นมาวิเคราะห์ตามหลักการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย คือ 

๑. การใช้แนวคิดทฤษฎีและสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์ โดยมี ๓ ขั้นตอน 
คือ ก่อนการรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้มีกรอบกว้าง ๆ และมีระบบในการศึกษาปรากฏการณ์ ระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้สามารถสร้างวัตถุประสงค์อย่างมีทิศทาง  และข้ันวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้าง
บทสรุป เพื่อตรวจสอบว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๒. การตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจในความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลและ
เพ่ือประเมินคุณภาพของข้อมูลว่าอยู่ในระดับที่จะน ามาวิเคราะห์และตอบปัญหาการวิจัยได้ หรือไม่  
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า ( Triangulation) ได้แก่ ๑) การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล ๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยโดยการ เปรียบเทียบระหว่าง ตัวผู้ถูกสังเกตหรือ ผู้ให้การ
สัมภาษณ์ และ ๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม 

๓. การจดบันทึกและท าดัชนีข้อมูล  หลังจากการจดบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะท าดัชนี
ข้อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้มา เป็นการสะสางข้อมูลพร้อมกับปูพื้นส าหรับการวิเคราะห์โดย
ท าดัชนีข้อมูล ๓ ชนิด คือ ดัชนีเชิงบรรยาย ดัชนีเชิงตีความ และดัชนีเชิงอธิบาย 

๔. การท าข้อสรุปชั่วคราว เป็นการน าความคิดที่ได้จากการท าดัชนีข้อมูลและเชื่อมโยง
ดัชนีนั้นเข้าด้วยกัน โดยการเขียนประโยค หรือข้อความเชิงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของดัชนี
หรือข้อมูลที่ศึกษาเชื่อมโยงกับดัชนีเหล่านี้ หรือบางครั้งอาจสร้างข้อสรุปชั่วคราวเป็นย่อหน้าหรือ
ข้อความยาว ส่วนข้อมูลใดไม่ต้องการหลังจากท าข้อสรุปชั่วคราวแล้วก็ก าจัดออกไป 
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๕. การสร้างข้อสรุปและพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าข้อสรุปย่อยๆ เหล่านั้นเชื่อมโยงเป็น
บทสรุป โดยท าเป็นระบบและค่อยๆ ท าอย่างประณีต 

 
 

3.6 สรุปกระบวนการวิจัย 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินการในวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอน วิธีด าเนินการ
วิจัยเป็น 2 ขั้นตอนตามกรอบของวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.2 สรุปกระบวนการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการ  กระบวนการ  ผลที่ได้รับ 
ตอนที่ ๑     

พัฒนาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 
 
 
 

๑.  การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องและ
แกนน าในระดับพื้นท่ี 

๒.  สนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อหาแนวทางใน
การสร้างเครือข่ายจิตอาสา 

3. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ของกลุ่ม
จิตอาสา จิตสาธารณะ ที่เกิดขึ้น ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. การประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ
ตามแบบ AAR 

5. การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม  
5. การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 1. บริบททางสังคมกับการ
พัฒนาเครือข่ายจิตสาธารณะ 
2. การร่วมแรงร่วมใจจัด
กิจกรรมของ เครือข่าย จิตอาสา 
จิตสาธารณะ  ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
และสังคม 
3. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการตามแบบ AAR 
 

     

ตอนที่ ๒     
สร้างเครือข่ายจิต

สาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการ
พัฒนาสู่เมืองสันติภาพ
ไร้รอยต่อ 

 1. การคืนข้อมูลและการสร้างเครือข่ายจิต
อาสา จิตสาธารณะกับการพัฒนาชุมชน
และสังคม 
2. การสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม  
3. ใช้วิธีการเลือกทั้งแบบเจาะจงและแบบ

สมัครใจ 
4. การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่าย
จิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อต้นแบบ 

 

 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
รายงานวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่

เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ” ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาคําตอบตามกรอบวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ สังคมพหุวัฒนธรรม  และ ๒) เพ่ือสร้าง
เครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  โดยแบ่งผลวิจัย
ออกเป็น 3 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.2 สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้

รอยต่อ 
4.3 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

4.๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับคณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้นําทาง
ศาสนาหรือความเชื่อ ผู้นําชนชาติพันธุ์ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือค้นหาบริบทเชิงสังคมและองค์ประกอบใน การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ รวมถึงการสะท้อนมุมมอง
ในเชิงวิเคราะห์ถึงแนวทางท่ีจะร่วมกัน การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ให้เกิด
ความเข้มแข็งและนําไปสู่การขับเคลื่อนเพ่ือความยั่งยืน  ทั้งนี้ได้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือ
นํามากําหนดเปูาหมายตามความคาดหวัง และเป็นทิศทางใน การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนบนพื้นฐานของการให้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัย ยังได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาสรุปให้เห็นบริบทการอยู่ร่วมกันของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนและสังคมพหุ
วัฒนธรรมใน 5 พ้ืนที่ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นดินแดนแห่งพหุ วัฒนธรรมและพหุ สังคมต้นแบบ การ
ดําเนินชีวิตของผู้คนที่นี่จะมีความสงบสุข สมานฉันท์ ปรองดอง และ ยังเป็น เมืองศูนย์กลางทาง
การศึกษาทางศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยดินแดนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของตักศิลาทาง
การศึกษาชั้นนําของภาคใต้ตอนบน ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะการอยู่ร่วมกัน
แบบสังคมพหุวัฒนธรรมแบบไร้รอยต่อมาเป็นเวลานาน เป็นแหล่งกําเนิดปูชณียบุคคลผู้สร้างคุณูปการ
ทางด้านการศาสนา สังคม และการเมือง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับโลก กล่าวได้ว่า 
ชาวนครศรีธรรมราช มีชีวิตแบบสังคมพหุวัฒนธรรมแบบไร้รอยต่อมาเป็นเวลาหลายร้อยปี คนใน
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จังหวัดนครศรีธรรมราชนับถือศาสนาหลายศาสนา โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  93.6 
รองลงมาได้แก่ศาสนาอิสลาม ร้อยละ  6.1 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ  0.20 แม้ว่าศาสนาอิสลามจะมี
จํานวนประชากรที่น้อยกว่าแต่ก็มีจํานวนมัสยิดถึง 122 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมือง อําเภอ
ท่าศาลา อําเภอหัวไทร อําเภอสิชล อําเภอปากพนัง อําเภอร่อนพิบูล ส่วนศาสนาคริสต์แม้จะมีผู้นับ
ถือจํานวนเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีในพ้ืนที่ อําเภอเมือง อําเภอทุ่งสง อําเภอทุ่งใหญ่ และอําเภอร่อนพิบูล ย์ 
และมีทั้งนิกายโปรแตสแตนท์และโรมันคาธอลิค มีโบสถ์คริสต์ 27 แห่ง ในขณะที่ศาสนาพุทธนั้นเป็น
ศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนับถือมีวัดจํานวนทั้งสิ้น 605 แห่ง 
 

 
ภาพที่ ๔.1 วิถีการอยู่ร่วมกันของชุมชนพุทธ คริสต์ อิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

จากการศึกษาบริบทของพ้ืนที่ยังพบอีกว่ามีหลายชุมชนในพ้ืนที่ที่สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม และทางศาสนา  
ถือเป็นต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไร้รอยต่อทางศาสนา เช่น 
ชุมชนบ้านในถุ้ง อําเภอท่าศาลา เป็นพื้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์และเป็นชุมชนโบราณมีการใช้
ภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันในวิถีชีวิตประจําวัน สําหรับชุมชนในเมืองนครศรีธรรมราชมี  
ศาสนสถานและสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมเรียงรายตลอดสองฟาก
ฝั่งถนนหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่มีพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า และปูชนียสถานที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจด
ทะเบียนเป็นโบราณสถานและกําลังก้าวสู่การยกระดับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

  

 
ภาพที่ ๔.2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ต่อมาไม่ไกลนักจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นที่ตั้งหอพระนารายณ์ หอพระอิศวร 

และเสาชิงช้า อันเป็นเทวสถานเพื่อการประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ยังสืบทอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง ที่บริเวณแยกตลาดแขกมีมัสยิดสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียโดดเด่น สวยงาม และท่ีนี่คือ
ชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ในเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนถือศีลอดของทุกปีถนนสายนี้จะกลายเป็น
ถนนรอมฎอนและเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าและอาหารการกินตลอดเดือนแห่งบุญของชาวมุสลิม  

 

 
ภาพที่ ๔.3 มัสยิดญาเมี๊ยะ สี่แยกตลาดแขก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ส่วนในอีกฝั่งถนนซึ่งไม่ไกลกันนักก็เป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสตจักรเบธเลเฮ็ม จากอดีตมีผู้ที่
นับถือศรัทธาเพียงไม่มาก แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีคริสตศาสนิกชนในนครศรีธรรมราชเพ่ิมข้ึนมากตาม
สัดส่วนการเจริญเติบโตของประชากร ทําให้โบสถ์หลังเก่าของคริสตจักรเบธเลเฮ็มที่สร้างไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  คณะคริสตศาสนิกชนจึงได้มีการต่อเติมและขยาย
โบสถ์หลังใหม่ให้ใหญ่ขึ้น   

 
ภาพที่ ๔.4 โบสถ์คริสตจักรเบธเลเฮ็ม จังหวัดนครศรีธรรมราช 



๗๖ 

จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านศาสนาและวัฒนธรรม มี
หลักฐานบันทึกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีถึง 5 ศาสนา 5  วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงออกและบ่ง
บอกถึงมิติทางความแตกต่างทางความเชื่อและศรัทธาที่แตกต่างกัน เริ่มจาก ที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา คือ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่ศาสนา
พราหมณ์ลัทธิไศวนิกายก็มีวิหารพระศิวะซึ่งเป็นต้นกําเนิดพิธีแห่นางดานแห่งเมืองนครฯ ด้านศาสนา
อิสลามนั้นมีมัสยิดญาเมี๊ยะซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกที่ตั้งข้ึนในตัวเมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะขยาย
และกระจายไปยังอําเภออ่ืน ส่วนศาสนาคริสต์นั้นมีคริสตจักรเบธเลเฮ็มที่ตั้งขึ้นเมื่อกว่าร้อยปีล่วง
มาแล้ว นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ากวนอู เทพผู้ที่ถือความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ซึ่งเป็นสัญลักษณะ
แห่งความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนผู้มีความแตกต่างหลากหลาย
นั้นในบางครั้งอาจนํามาซึ่งความไม่เข้าใจกัน 

ปัจจุบันในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีอีกหลายชุมชนที่คนอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุ
วัฒนธรรมแบบไร้รอยต่อ เช่น ชุมชนบ้านนาเคียน  ชุมชนบ้านตลาดแขก  ชุมชนบ้านคันธง ชุมชนหลัง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ชุมชนบ้านบางปู  ชุมชนบ้านปากยิง  ชุมชนบ้านโพธิ์เสด็จ ชุมชนสี่แยก
บ่ออ่าง  ชุมชนบ้านในถุ้ง และชุมชนบ้านปากพูน เป็นต้น และในการขับเคลื่อนงานวิจัยในครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสลงพ้ืนที่สํารวจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในแต่ละชุมชนมีชาวไทยนับ
ถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข จากการพบปะ
ส่วนหนึ่งก็จะสัมผัสได้ถึงคําว่า “มิตรภาพ” และ “สัมพันธภาพ” ที่ผู้คนมีต่อกั น ผู้คนต่างศาสนาจะมี
ความเป็นเพื่อ เป็นพ่ี เป็นน้อง  และมีการสืบสายเครือญาติกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ครั้นถึงยุคของลูก 
ๆ หลาน ๆ ก็จะเจริญเติบโตร่วมชุมชนและสังคมเดียวกัน เรียนโรงเรียนเดียวกัน อยู่ห้องเรียนเดียวกัน 
พอเติบโตประกอบอาชีพการงานหรือค้าขายก็จะไปมาหาสู่กัน โดยเฉพาะในพิธีสําคัญ ๆ ของชีวิต เช่น 
งานบวช งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ งานเปิดบริษัทหรือกิจการการค้า เพื่อ น ๆ ต่างศาสนา หรือคนท่ี
รู้จัก เคารพ นับถือกัน ก็จะมาร่วมแสดงความยินดี แสดงความเสียใจซึ่งกันและกัน เพียงแต่ในบาง
กิจกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นพิธีกรรมเฉพาะศาสนาก็จะปล่อยให้ผู้นับถือศาสนานั้น ๆ ประกอบ
กิจกรรมไป ส่วนคนอ่ืน ๆ ที่มาร่วมงานจะแสดงออกถึงความสํารวมหรือความเคารพ ให้เกียรติกันและ
กันเสมอมา 

สิ่งที่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดข้างต้นนั้น ผู้คนในชุมชนและสังคมเมืองนครศรีธรรมราชได้
ประพฤติ ปฏิบัติ และแสดงออกถึงความมีน้ําใจต่อกันและกันมาจวบจนปัจจุบัน ฉะนั้นคําว่า "อารยะ" 
ทีห่มายถึงความเจริญ ส่วนคําว่าธรรมหรือธรรมะซ่ึงหมายถึงความดีงาม  มีเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ดังคํากล่าวที่ว่า "นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร 
คือ อารยชน มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร"  จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นดินแดน
แห่งพหุสังคม สมานฉันท์ ปรองดอง เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษาทางศาสนา  ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ขณะเดียวกันดินแดนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของตักศิลาทางการศึกษาชั้นนําของภาคใต้ตอนบน 
ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน เป็นแหล่งบ่มเพาะการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมแบบไร้รอยต่อ
มาเป็นเวลานาน เป็นแหล่งกําเนิดปูชณียบุคคลผู้สร้างคุณูปการทางด้านการศาสนา สังคม และ
การเมือง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลก กล่าวได้ว่าชาวนครศรีธรรมราช  มีชีวิต
แบบสังคมพหุวัฒนธรรมแบบไร้รอยต่อมาเป็นเวลาหลายร้อยปี 

 
 



๗๗ 

 
 

  
ภาพที่ ๔.5 การลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นําระดับชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ในโอกาสเดียวกันนี้  คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าพบกับ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ซึ่งให้ความสําคัญกับความปรองกอง สมานฉันท์ของผู้คนที่จังหวัดนี้และให้
นิยามจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็น “นครแห่งอารยธรรม เราชาวนครคืออารยชน ” ดังเจตนารมณ์
ที่ว่าความเป็นสันติสุขที่สะท้อนหรือแสดงออกมาว่านครศรีธรรมราชเป็นนครแห่งอารยธรรม เราชาว
นครคืออารยชนนั้นจะต้องวัดได้จริงที่แสดงออกให้เห็นถึง 1) ความไม่ขัดแย้ง 2) ความรักใคร่กลม
เกลียว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการความ
มั่นคงหรือสันติภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ความไม่ม่ันคงเกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น 
มนุษย์ที่ข้ีเกียจ ขี้โกง ขี้เมาในอบายมุข มันเป็นปัญหาที่ทําให้สังคมสั่นคลอน มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
น่ากลัว มีความรู้สึกว่าลําบาก ความลําบากคือจน เจ็บปุวย โจรผู้ร้ายเยอะ ยาเสพติดเยอะ นี่คือความ
ไม่ม่ันคงในการดําเนินชีวิตของคน ไม่ใช่ความมั่นคงในการรบราฆ่าฟัน แต่รู้สึกว่าอยู่แล้วไม่รู้สึกสบาย 
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มองว่า การสร้างสังคมสันติสุข ทุกคนก็ต้องรู้หน้าที่
ของตนเอง เช่น ประชาชนรู้หน้าที่ พระรู้หน้าที่ นักบวชรู้หน้าที่ โต๊ะอิหม่ามรู้หน้าที่ โจรรู้หน้าที่ 
สาธารณสุขมีหน้าที่ให้คนหายเจ็บ ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ ทุกคนมีวินัยคือ กรอบความดี เมื่อทุกคนรู้หน้าที่มี
วินัย ก็จะมีพลัง คือ เสียสละเป็นจิตอาสา ช่วยเงิน ช่วย แรงกาย เสียสละเวลา และสามัคคี ร่วมกัน
พัฒนาแบบบูรณาการเกิดเครือข่ายความปรองดองสมานฉันท์ ก็จะเกิดสันติภาพได้ ถ้าทุกคนเป็นคนที่
ดี รู้หน้าที่ มีวินัย เสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดสํานึกในหน้าที่ของแต่ละคนในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
ร่วมกันพัฒนาชุมชนมีจิตอาสา และมีความสามัคคี ก็สามารถทํางานอยู่ร่วมกัน สร้างสังคมอย่างสันติ
สุขได้  ดังนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน หมู่บ้าน ที่มีความเข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้ และมีความ
สามัคคีในชุมชนแม้ว่าจะมีพ้ืนฐานความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถก้าวข้ามผ่าน
ความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทําให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุข
เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานที่สําคัญนําไปสู่การสร้าง "สังคมแห่งสันติสุข" ในสังคมไทย 



๗๘ 

 
 

 
 

 
ภาพที่ ๔.6 การพบปะผู้บริหารระดับนโยบายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขณะเดียวกันในส่วนของการขับเคลื่อนเพื่อ การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ นั้น ในระดับพ้ืนที่คณะผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีการเข้าพบผู้แทนของแต่ละศาสนาเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้าน จิต
อาสา จิตสาธารณะ ที่จะมีหรือเกิดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
และกัน เพ่ือการช่วยเหลือและเก้ือกูลกันท่ีจะเกิดขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป 
 

 
 

 
 



๗๙ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

ขณะเดียวกันในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้คัดเลือก ชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ๕ ชุมชน โดยใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือก แบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ดังนี้ ๑) ชุมชนตลาดแขก  ตําบลคลัง อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 2) ชุมชน โพธิ์เสด็จ  ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3) ชุมชน บ้าน
ปากพยิง ตําบลปากพูน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  4) ชุมชนบ้านในถุ้ง  ตําบลท่าศาลา อําเภอท่า
ศาลา และ 5) ชุมชนโมคลาน ตําบลโมคลาน อําเภอท่าศาลา ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ศึกษาบริบทโดยรวม
ของแต่ละชุมชนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชุมชนสี่แยกตลาดแขก  

ในชุมชนนี้ประชาชน ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งวิถีชีวิต ในความแตกต่างทาง
ศาสนาไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิต และการอาศัยอยู่ร่วมกัน  คนส่วนใหญ่ในชุมชนนี้มี อาชีพ
รับจ้าง และชุมชนนี้มีการทํากรงนกกรงหัวจุกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อมีกิจกรรมทุกคนในชุมชนก็จะ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นต้นว่าการจัดงานศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คนในชุมชนก็
เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งมุสลิมและไทยพุทธ และอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขมาโดยตลอด  ผู้คนในละแวกนี้มี
ตั้งแต่ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า โดยใช้ชีวิตเรียบง่าย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดี ชุมชนบ้านตลาด
แขกส่วนมากจะพ่ึงพาอาศัยที่ของวัดอยู่ทั้งหมด ทั้งโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ด้วย กินอาณาเขตไป
ถึงตลาดคลองทา ถึงแมล้ะแวกนี้อิสลามจะอาศัยอยู่เยอะทั้งหลังวัดและหน้าวัด มัสยิดญาเมี๊ยะก็พ่ึงพา
อาศัยที่ของวัด เมื่อก่อนไฟไหม้พ่ีน้องมุสลิมก็มาอาศัยอยู่บริเวณวัด ส่วนมัสยิดซอลาฮูดดีน ก็เป็นวัดท่า



๘๐ 

ช้างเก่า เดิมที พ่ีน้องมุสลิมไปเช่าพ้ืนที่ของวัด ก่อนที่จะมีการ ออกกฤษฎีการับรองในยุคของอดีต ส.ส.  
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  เป็นผู้ขับเคลื่อน  ที่ผ่านมาคนในชุมชนนี้จะอาศัย วัดเป็นหลัก มีวัดมเหยงคณ์
เป็นศูนย์กลาง และเวลาที่พี่น้องอิสลามมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาใช้สถานที่ ของโรงเรียนซึ่งก็ เป็นส่วน
หนึ่งของวัดมเหยงคณ์  

พ่ีน้องมุสลิมใน ชุมชนสี่แยกตลาดแขก ส่วนใหญ่จะ อพยพมาจากเมืองเคดะห์ ประเทศ
มาเลเซีย เมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปี ที่ผ่านมา  และส่วนมากจะพูดภาษามาลายูได้ พอมาถึงเมือง
นครศรีธรรมราช จึงตั้งชื่อนครนี้เป็น ภาษามาลายูว่า  “เลอกอห์ ” แปลว่า  เมืองสบาย แล้วก็มาสร้าง
สุเหร่าเป็นศาลาสังกะสี เป็นสุเหร่าไม้ ยกใต้ถุนสูง เป็นสุเหร่าอยู่ในชุมชน คนที่มาจากเคดะห์ถ้าเป็น
นายช่างทองมาอยู่ในตลาดก็ทําทองไปขาย ทําให้แถวหน้าเมืองส่วนใหญ่จะเป็นช่างทองหมด ส่วนหนึ่ง
พวกทําสวนทําไร่ก็ไปอยู่คลองดิน พวกออกทะเลก็ไปอยู่ท่าซัก และท่ีอําเภอท่าศาลามุสลิมไปอยู่มาก
เหมือนกัน การอยู่ร่วมกันหลายศาสนาไม่เคยมีปัญหากระทบกระทั่งกัน  วัดอยู่ข้างหน้า ฝั่งตะวันตก 
และตะวันออกมีมัสยิด ขณะที่พ่ีน้องชาวคริสต์ก็อาศัยอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาล  เคยมีตัวแทนฝรั่งมา
เยี่ยมมัสยิดญาเมี๊ยะ เขาก็ยกย่องว่าที่นี่ไม่มีปัญหาระหว่างคริสต์ มุสลิม พุทธ อยู่กันฉันพี่ฉันน้อง ของ
ใครของมัน ไม่มีขยะแขยง เมื่อมี ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ชาวมุสลิมก็ยืนให้เกียรติกับ
เพ่ือนต่างศาสนา พอวันรายออะไรทั้งคริสต์ ทั้งพุทธก็ไม่มากวนใจ   

จะเห็นได้ว่า วิถีการอยู่ร่วมกันของชุมชนลาดแขกเริ่มต้นจากความรู้สึกท่ีไม่แบ่งแยกจาก
กันว่าฉันเป็นชาวพุทธ เธอเป็นมุสลิม หรือเขาเป็นคนคริสต์  ความรู้สึกของการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนาฉัน ศาสนาเธอ ทําให้การดําเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชน
ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชนและที่สําคัญ
คือการไม่เห็นแก่ตัว มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ดังที่ปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนช่วยกันสะท้อน
ความคิดว่า ด้วยอารยธรรมที่มีมานานแล้ว ชุมชนหลักเป็นมุสลิม ซึ่งมีวิถีชีวิตเป็นกลุ่มก้อน เช่นการ
ประกอบอาชีพ ทั้งค้าขาย รับจ้าง ส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิม สิ่งแรกที่สําคัญคือการไม่ควรแบ่งแยกก่อน ว่า
นี่พุทธ นี่อิสลาม ถ้าไม่คิดเรื่องการแบ่งแยกศาสนา  ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง และทําให้
สามารถดําเนินชีวิตไปตามปกติ คนในชุมชนตลาดแขกมีการดําเนินชีวิตและมีกิจกรรมที่ทําร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนอย่างหลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่มี
การแบ่งแยกตามศาสนา แต่จะร่วมพิธีหรืองานตามขอบเขตที่ตนเองสามารถพึงกระทําได้ตามหลัก
ปฏิบัติของศาสนาของตน  

ในชุมชนมี ใช้ชีวิตปกติโดยทั่วๆ ไปเพราะเราไม่มีการแบ่งแยก ถ้าคนอื่นมองก็อาจจะคิด
ว่าเรามาอยู่ในชุมชนที่มีอิสลามมาก แต่จริง ๆ แล้วเราไม่ได้มีความรู้สึกแบ่งแยก เวลาเขามีกิจกรรม
อะไรเกี่ยวกับศาสนาเราก็ไปร่วมในพิธีต่าง ๆ ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ ถ้าเขามีอะไรให้ช่วยก็จะไปช่วยไป
ร่วมตลอด เช่น งานบุญฮารีรายอ เขามาขอให้ช่วยเรื่องอาหารก็ช่วยเขาไป ถือว่าเป็นการร่วมบุญ และ
สนับสนุนทุกงาน  มีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน อยู่กันอย่างญาติมิตร ไม่มีปัญหา สังคมนครศรีธรรมราช
เมืองเป็นเมืองที่ถูกสอนไว้ว่าเป็น “นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม ” เราในฐานะท่ีเป็นคน
นครศรีธรรมราช เราต้องภูมิใจในเมืองนี้ ว่าเรานั้นเป็นอารยชน โดยเฉพาะท่านผู้ว่าปัจจุบัน ท่านถือว่า
เรานั้นเป็นเมืองอารยธรรม คนนครภูมิใจมาก แต่จริง ๆ พ่ีน้องมุสลิมในชุมชนตลาดแขกก็ถือปฏิบัติอยู่
แล้ว เพราะเราถือว่าเราภูมิใจที่เรามาเป็นคนนครศรีธรรมราช ตามที่โต๊ะอิหม่ามได้เรียนแล้วว่าคน



๘๑ 

ตลาดแขกนั้นส่วนใหญ่มีเชื้อสายทางรัฐเคดะห์ ไทรบุรี และไทรบุรีกับนครศรีธรรมราชมีความผูกพัน
มาช้านานแล้ว เพราะถือว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ภายหลังต้องสูญเสียไปเพราะประเทศ
มหาอํานาจ  

ถ้ามีปัญหาความขัดแย้งเราจะให้ผู้นําทางศาสนาดําเนินการ โดยเฉพาะให้อิหม่ามเป็นผู้
ตัดสิน เพราะอิหม่ามถือว่าเป็นผู้รู้ เป็นผู้ชี้นํา โดยใช้หลักธรรมคําสอนของศาสนาอิสลามมาแก้ปัญหา
ในเบื้องต้น แต่ถ้าสองฝุายไม่ยอมกันเราก็ใช้กฎหมาย แต่ส่วนใหญ่อิหม่ามหรือโต๊ะครูหรือผู้รู้ศาสนามา
แก้ก็ไม่มีปัญหา เพราะเราใช้หลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ว่าอย่างนั้นๆ ให้เห็นแก่คนแก่ๆ แก่บรรพ
บุรุษ เช่นขัดแย้งเรื่องมรดกก็เอาหลักของศาสนามาว่ากัน ผู้ชายได้ ๒ ส่วนผู้หญิง ๑ ส่วน เป็นตัวอย่าง  
ถ้าทําความเข้าใจให้ดีแล้วก็จะไม่ยาก ข้อสําคัญคือประสานกันให้ดี ที่เข้ามาอยู่จะชุมชนไหนก็แล้วแต่ 
เราก็ไม่อิจฉาเขา ไม่ทะเลาะกันก็จะอยู่ได้ อย่าไปหวังอย่างอ่ืนมาก อย่าเอาการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง 
จะยุ่ง ไม่ลงตัว ถ้าเราอยู่กันอย่างนี้ ไม่ยาก คนเฒ่าคนแก่เขาก็อยู่กันทุกวัน เราบิณฑบาตมาถึงก็ให้เขา 
เขาก็ดี เราก็ดีด้วย แต่มันทําไม่ได้ทุกคน มันเฉพาะตัว นี้เป็นการเผยแผ่ศาสนาอีกชนิดหนึ่ง ไม่ต้อง
ลงทุนอะไรมาก ต่างคนต่างดี ไม่ทะเลาะเลย ไม่มีบ่อย ไม่มีทุกที่ด้วย ผู้นําศาสนาแต่ละองค์ตอนที่มา
อยู่ก็ทะเลาะกันไม่หยุดขนาดโรงเรียนประถมรอบนอก เจ้าอาวาสกับครูทะเลาะกันมาก ไม่ต้องอิสลาม 
ไทยพุทธเรานี่แหละ แต่ที่นี่เราให้อย่างเดียว ไม่ไปก้าวก่าย 

ฉะนั้นต้องมองที่ตัวเองก่อนเป็นอันแรก เมื่อตัวเราเองไม่คิดในเรื่องของการแบ่งแยก ไม่
คิดว่าศาสนาเป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิต เราก็จะทําทุกอย่างได้อย่างเป็นปกติ อย่างท่ีสองคือเราต้อง
คิดอยู่เสมอว่าเราคือคนไทย ดังนั้นคนไทยไม่ว่าจะศาสนาใดเราก็เป็นคนไทยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
เราก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวในทุกเรื่องในทุกงาน สําหรับในเรื่องของการประกอบพิธีก็ว่าไปตามศาสนา
นั้น ๆ อันดับที่สาม ถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอยู่กับการกระทําของตัวเราเอง ใครทําดีก็
ได้ดี ทําชั่วก็ได้ชั่ว ถ้าทุกคนยึดแบบนี้ ไม่เอาศาสนามาอ้าง เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้ทั้งตามหลัก
นิติธรรม และคุณธรรมได้อย่างดี ๓ ข้อนี้เป็นหลักให้เรามีสันติภาพไร้รอยต่อ  เราต้องเข้าถึงความ
แตกต่าง ว่าความแตกต่างของคนในชุมชน ไทยพุทธ มุสลิม มันแตกต่างกัน แต่เราสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ในความแตกต่างนั้น ให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราก็จะมีความสันติสุข 
มีความเมตตาเอ้ืออาธร ทั้งไทยพุทธมุสลิมมีความเมตตาเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ได้ในชุมชน 

เราต้องถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ธรรมชาติ และจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะเป็นสัตว์สังคม ใน
เมื่อเป็นสัตว์สังคมเราจําเป็นที่จะต้องสร้างสังคมท่ีดี เพราะถ้าเราหลีกออกจากสังคมมันออกไม่ได้ 
มนุษย์ต้องเป็นสมาชิกแห่งรัฐ เมื่อเรามีแนวคิดอย่างนี้เราจะทําอย่างไรให้รัฐมีความสมบูรณ์และ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะฉะนั้น เราเน้นการเข้ามามีส่วนร่วม เน้นประสานความร่วมมือ
กัน เพราะมนุษย์ทุกคนโดยธรรมชาติมี Individual Different มีความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ก็ต่าง
ก็มีความสามารถอันสูงส่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะฉะนั้นเรามา
ประสานความร่วมมือกัน จุดอ่อน จุดแข็งแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องถือว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา
จากอัลเลาะห์สุบาฮาลอะวาตาลานี้คือแนวคือมุสลิม ตามปรัชญาของมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะนับถื อ
ศาสนาใดที่อยู่ในสังคม รัฐคือสังคมที่สมบูรณ์แบบแล้ว จะโตไปกว่ารัฐไม่ได้อีกแล้ว ทุกคนก็หลีกหนี
จากสังคมไม่ได้ และเราก็ต้องคิดว่าทุกคนเป็นพี่น้องกัน ทุกคนถูกสร้างมาจากมนุษย์คนเดียวกันคือ  
อดัม เพราะฉะนั้นเราต้องเมตตาซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสานความร่วมมือซึ่งกัน



๘๒ 

และกัน ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทําดี เปูาหมายคือทําดี เว้นชั่ว หลักธรรมของอิสลามก็มีเปูาหมาย
จุดเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ  จะเห็นได้ว่าวิถีของการอยู่ร่วมกัน ของคนในชุมชน สี่แยกตลาดแขก
เริ่มต้นจากความรู้สึกที่ไม่แบ่งแยกจากกัน มีความรู้สึกของการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่ง
พวก ไม่แบ่งศาสนา ทําให้การดําเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชนและที่สําคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน ผู้นําทางศาสนาและปราชญ์ชาวบ้านถือเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นํา ทั้งที่เป็นผู้นําอย่าง
เป็นทางการและผู้นําตามธรรมชาติ มีประสบการณ์จริงและทํางานเพ่ือการพัฒนาชุมชนในทุก ๆ มิติ
อย่างตั้งใจจริงคนในชุมชนตลาดแขกมีการดําเนินชีวิตและมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างคนในชุมชน
อย่างหลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่มีการแบ่งแยกตาม
ศาสนา แต่จะร่วมพิธีหรืองานตามขอบเขตที่ตนเองสามารถพึงกระทําได้ตามหลักปฏิบัติของศาสนา
ของตน จนทําให้ชุมชนตลาดแขกเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาได้อย่างแท้จริง 

2. ชุมชนโพธิ์เสด็จ 

ชุมชนแถววัดโพธิ์เสด็จนี้เป็นชุมชนที่ มีประชาชนอาศัยอยู่อย่าง หนาแน่น จุดเด่นของ
ชุมชนนี้ก็จะมี โบสถ์พระมารดาพระศาสนจักร ตั้งรวมอยู่ด้วย ถึงแม้ จํานวนประชากรคริสตชนใน
นครศรีธรรมราช จะมีไม่มาก และไม่ได้อยู่ รวมในชุมชน นี้ทั้งหมด แต่ก็มีกระจายตัวอยู่อาศัย อยู่ตาม
ชุมชนรอบนอก  รูปแบบชีวิตของคริสตชนที่นี่ มีหลากหลายมาก ค่อนข้างมีความเป็น International 
นิดหน่อยเพราะว่ามีคนไทย พม่า ไนจีเรีย อังกฤษ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งอัตราส่วนพอกัน การประกอบ
พิธีกรรมประจํา ทุก วันอาทิตย์ ก็ยังมีการประกอบพิธีกรรม ๓ ภาษา ไทย พม่า และอังกฤษ  
ขณะเดียวกันโดยพ้ืนฐานของคนในชุมชนโพธิ์เสด็จชุมชนจะมีความเข้มแข็งมาก เพราะมีการรวมตัวกัน
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีการอยู่ร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้อง มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่
ทะเลาะวิวาท  และมีการสร้างบรรยากาศของความสนิทสนมเป็นกันเองของคนในชุมชนที่สามารถนั่ง
คุยตั้งวงสนทนาในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน รวมถึงในชุมชนยังมีพ้ืนที่สาธารณะให้คนในชุมชนได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน และกิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่มีการแบ่งแยก
ตามศาสนา แต่จะร่วมพิธีหรืองานตามขอบเขตที่ตนเองสามารถพึงกระทําได้ตามหลักปฏิบัติของ
ศาสนาของตน 

โดยรวมแล้วต้องยอมรับว่าชุมชนนี้ค่อนข้างสงบ มีสันติภาพ อยู่ร่วมกันแบบโอภา
ปราศรัย เกื้อกูลกัน แม้ว่าพวกเราเองจะอยู่ต่างที่ต่างทางต่างอาชีพต่างที่มาต่างครอบครัว แต่มีความ
สมัครสมาน เอ้ืออาทร ช่วยเหลือกัน อย่างเวลาเสร็จพิธีขอพรพระเสร็จแล้วก็ไม่ได้รีบแยกย้ายกลับ
บ้าน แต่ทุกคนมีความสุขที่จะอยู่ที่นี่ด้วยกัน หัวเราะ พูดคุย นั่งเล่น เฮฮากัน บางคนก็จะหิ้วกับข้าวมา
จากบ้าน ซึ่งไม่เคยมีเง่ือนไข แล้วก็มาแบ่งกันกินทั้งคนไทยคนต่างชาติ หัวเราะ มีความสุข เด็กๆ วิ่ง
เล่น มันก็สะท้อนบรรยากาศรอบๆ นี้ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านละแวกนี้พอตกเย็นก็จะมาเดินมาวิ่งออก
กําลังกาย แม้ว่าพ้ืนที่ไม่ได้กว้างขวางมากนักก็พอได้วิ่งได้ออกกําลังกาย แม้แต่ช่วงโควิด หลายบ้าน
ละแวกนี้ก็เครียด ก็มานั่งเล่น เพราะที่นี่โล่ง ปลอดโปร่ง มีความสุข อบอุ่นดี 
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เราเป็นผู้นําไปดูแลไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัดโพธิ์เสด็จ รักวัดเหมือนรักบ้าน รักการงาน
เหมือนชีวิต รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน รักบริวารเหมือนพวกพ้อง รักญาติพ่ีน้อง คือ  ญาติโยมอุบาสก
อุบาสิกาเหมือนญาติเราเอง อยู่ด้วยความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เหมือนประสบภัยต่างๆ วัดซึ่งเป็นแกนนําก็
แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายในชุมชน ที่ผ่านมาโควิด ๑๙ วัดก็นําอาหารไปแจกจ่าย ถือว่า
เป็นการช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อยๆ แต่ก็ได้ช่วยกัน ” ในระดับจังหวัดก็มีประเพณีสงกรานต์ แห่นางดาน 
เดือนสิบ อิสลามก็เข้ามาร่วมได้ ส่วนในชุมชนเมื่อมีกิจกรรมในวันสงกรานต์ที่ลานชุมชน ต่างศาสนาก็
เข้ามาทํากิจกรรมเหมือนคนพุทธทําแต่เขาไม่ไหว้พระ  เรารู้จักกันมากขึ้นหลายศาสนา ต่างศาสนาก็
ช่วยเหลือตลอด ต่างคนต่างช่วยเหลือกัน เมื่อใครเดือดร้อน มีงานวัด อิสลามก็ไปช่วย มีงานสุเหร่า 
พุทธก็มาช่วยส่วนมากจะช่วยเหลือกันได้ ส่วนใหญ่จะช่วยเรื่องน้ําพักน้ําแรง มีงานศพก็ไปร่วมแสดง
ความเสียใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีที่ข้ึนชื่อคือผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา และกะลามะพร้าว ชุมชนนี้เป็นชุมชน
ชื่อสันติสุขเพราะอยู่รวมกันด้วยความสันติสุข เดี๋ยวนี้มีชมรมคนทําความดีเป็นศูนย์รวมของชุมชนสันติ
สุข ช่วยเหลือกันทุก ๆ ครั้ง  ถ้าใครเดือดร้อน ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่ก็จะมาช่วย เมื่อมีภัยพิบัติต่าง ๆ ผู้นํา
ชุมชนก็จะมาช่วย ผู้ยากจนเขาก็จะช่วย 

ตอนนี้ไม่เห็นปัญหาอะไรมากมายเพราะที่นี่สงบ เรียบร้อย มีสันติสุข ไม่มีปัญหา อย่าง
ตอนนี้ที่เป็นปัญหาร่วมกันคือเรื่องโรคระบาด เราก็ให้ความร่วมมือ โดยปิดประตู เพื่อให้สบายใจว่าเรา
ก็สนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐ ไม่ได้ละเลยปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนที่เป็นมาตรการของท้องถิ่นเราก็
สนองตอบเท่าที่เราสามารถ  ทุกสังคมหรือกลุ่มคน เราต้องการอยู่กันแบบสันติภาพอยู่แล้ว ไม่ต้อง
หวาดระแวงภัยต่าง ๆ การที่เราจะอยู่ได้อย่างนี้เราต้องมีคุณธรรม ถ้าเราเอาหลักธรรมมาจับในเรื่อง
ของฆราวาสธรรมก็ได้ หรือตั้งแต่อยู่กันด้วยมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ก็สําคัญอยู่กันด้วยปิยะวาจา ในเรื่อง
อย่างนี้ทุกสังคม ถ้าเราอยู่ด้วยความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ สันติวิธีมันก็เกิด อย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ไม่ว่าอุทกภัย คณะของพระสงฆ์ลงพ้ืนที่ไปแจกข้าวสารอาหารแห้ง เราไม่ได้เลือกว่านี่พุทธ คริสต์ 
อิสลาม ใครเดือดร้อนเราก็ช่วย ทุกสังคมถ้าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างคุณธรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
ทั่วไป เชื่อได้ว่าสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุข เกิดเป็นสันติภาพ ถ้าคนเรารู้จักเมื่อมีก็รู้จักให้ ได้ก็รู้จักพอ 
ขอก็รู้จักคุณค่า ถ้าได้อย่างนี้ก็รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สังคมก็จะน่าอยู่อีกเยอะ จริง ๆ แล้วแค่กลุ่มเล็ก ๆ 
ถ้าเราสามารถขยายผล ทุกคนมีคุณธรรมข้อนี้ สันติภาพก็เกิดในสังคม พ้ืนฐานของคนก็คือความสุข 
ถ้าเราสามารถแบ่งปันความสุขกันได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ดีก็จะไม่เกิด เรียกว่าสันติภาพแห่งสังคมอยู่
กันอย่างสงบสุขนั่นเอง 

ในความเป็นอุดมคติก็สามารถเป็นความจริงได้ ถ้าเราคิดว่าแค่ในอุดมคติแค่นั้น นั่นแสดง
ว่าเราเพ้อเจ้อเราไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ความจริงแล้วสังคมไร้รอยต่อในความเป็นจริง ที่ดี
เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นโลกแห่งความฝันคือมีความรัก มีความเมตตา มีความเอ้ืออารี โอภาปราศรัย
ซึ่งกันและกัน เจริญชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือ พร้อมที่
จะให้อภัย พร้อมที่จะมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ผมคิดว่าเหมือนกับโฆษณาผ้าปูที่นอน ผ้าคลุม
เตียง ทอเต็มผืน หลับเต็มตื่น ไร้รอยต่อ โฆษณาผ้านี้ดูขําๆ นะว่าทอเต็มผืน หลับเต็มตื่น ไร้รอยต่อ นั่น
แสดงว่าเขามีความสุข ดังนั้นสังคมท่ีไร้รอยต่อหมายความว่าเป็นสังคมที่มีความสุข ไม่มีอะไรที่สะดุด 
ไม่มีอะไรรบกวน ผ้าปูที่นอนที่มีรอยต่อ นอนแล้วมันคัน เหมือนกัน สังคมท่ีไร้รอยต่ออยู่รวมกันแบบ
สงบสุข ราบรื่น มีความยินดี ศาสนาไม่เป็นอุปสรรค ศาสนาแต่ละศาสนาไม่ได้ขัดแย้งหรือแตกต่างกัน 
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แต่ว่าเป็นรูปแบบที่ต่างกันในทางความเชื่อ ศาสนาใด ๆ ต่างต้องการนําพาคนให้มีความสุข อยู่ด้วยกัน
ฉันมิตร ฉันเพื่อน ครอบครัวเดียวกัน ทุกศาสนาสอนว่าเราทุกคนต่างเป็นพ่ีน้องกลุ่มเดียวกัน การที่จะ
ไร้รอยต่อเราต้องมีความรัก มีความเข้าใจและเคารพ ให้เกียรติในรูปแบบที่แตกต่างกันทางความเชื่อ 
รูปแบบที่แตกต่างกันทางการปฏิบัติ เราต่างกันในทางความเชื่อเปลือกภายนอก วิถีพุทธมี
ขนบธรรมเนียมตามวิถีพุทธ วิถีคริสต์มีรูปแบบ อะไรต่าง ๆ แตกต่างกัน วิถีของพ่ีน้องชาวมุสลิม 
แตกต่างกัน แต่ว่าทั้งโบสถ์พุทธ วิหารคริสต์ มัสยิดของพ่ีน้องชาวมุสลิม เป็นที่รวมของความศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นที่ประทับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เป็นจุดเริ่มต้นของ
คุณธรรม จุดเริ่มต้นของจริยธรรม จุดเริ่มต้นหรือท่ีรวมของสิ่งดีๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ทุกคน มีความสุข 
เพราะฉะนั้นเราเหมือนกันหมดเลย เราตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า แม้ศาสนา
จะแตกต่างกันแต่เราก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานผืนเดียวกัน จริง ๆ ไม่มีรอยต่ออยู่แล้ว ไม่มีความขัดแย้ง แต่
การมีรอยต่อ หรือมีตะเข็บเพราะมนุษย์สร้างกําแพงโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าแต่ละศาสนาไม่สร้างกําแพง ไม่มี
เงื่อนไข และเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความรักด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และหากมี
ผิดพลาดเข้าใจผิดบ้าง ต่างมุมมองกันบ้าง เคารพกัน มันก็จะไม่มีรอยต่อ จริง ๆ มันไม่มีรอยต่ออยู่แล้ว 
แต่รอยต่อเกิดขึ้นเพราะเราตั้งเงื่อนไข 

กล่าวโดยสรุปคือ กระบวนทัศน์พ้ืนฐานของคนในชุมชนโพธิ์เสด็จเริ่มต้นความเข้มแข็ง
ของชุมชน การรวมตัวกันทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การอยู่ร่วมกันเหมือนพ่ีเหมือนน้อง การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การไม่ทะเลาะวิวาท  การสร้างบรรยากาศของความสนิทสนมเป็นกันเองของ
คนในชุมชนที่สามารถนั่งคุยตั้งวงสนทนาในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสนุกสนาน และการมีพ้ืนที่สาธารณะ
ให้คนในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันผู้นําทางศาสนาและปราชญ์ชาวบ้านถือเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นํา ทั้งที่
เป็นผู้นําอย่างเป็นทางการและผู้นําตามธรรมชาติ มีประสบการณ์จริงและทํางานเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ในทุก ๆ มิติอย่างตั้งใจจริง คนในชุมชนโพธิ์เสด็จมีการดําเนินชีวิตและมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่าง
คนในชุมชนอย่างหลากหลาย กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกตามศาสนา แต่จะร่วมพิธีหรืองานตามขอบเขตที่ตนเองสามารถพึงกระทําได้ตามหลักปฏิบัติ
ของศาสนาของตน จนทําให้ชุมชนตลาดแขกเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาได้อย่าง
แท้จริง 

3. ชุมชนปากพยิง 

ชุมชนปากพยิงตั้งอยู่ในพื้นท่ีตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีคลองปากพยิงไหลผ่าน อาชีพหลักของ ชาวชุมชนปากพยิง ได้แก่ การประมง ทํา
สวน ทํานา ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป แกะรูปหนังตะลุง พ้ืนที่ของชุมชนปากพยิง
แบ่งเป็นสองฝั่งคือชุมชนปากพยิงฝั่งตะวันตกและชุมชนปากพยิงฝั่งตะวันออก มีวัดจํานวน ๑ แห่ง ชื่อ
วัดไพศาลสถิต (ปากพยิง) มีมัสยิด ๑ แห่ง ชื่อ มัสยิดญะมาอาตุลอิสลาม (บ้านปากพยิง)  เป็นชุมชนที่
อยู่กัน ๒ ศาสนา มีสัดส่วนระหว่างพุทธกับอิสลาม ๕๐ : ๕๐ สําหรับประวัติความเป็นมาของชุมชน
ปากพยิงซึ่งเป็นชุมชนประวัติศาสตร์แต่โบราณนับแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ สมัยที่ไทยมีการรบกัน
ระหว่างไทยกับพม่าทางทะเล ซึ่งไทยได้ใช้พื้นที่บริเวณชุมชนนี้เป็นด่านในการดักทหารพม่าเพ่ือ
ปูองกันไม่ให้สามารถยกทัพขึ้นเมืองนครได้ แต่พม่ากลับวกไปขึ้นที่บ้านทางข้ึน ถึงไทยไปตั้งทัพเรียกว่า
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บ้านหน้าทัพ เมื่อพม่าไปทางข้ึนก็ข้ึนเหนือไปกรุงชิง เมื่อก่อนเป็นกรุงไปชิงกันที่นั่น ไทยไปสกัดท่ีบ้าน
ชุมโลง ที่เรียกอย่างนั้นเพราะไทยและพม่าตายแล้วเผากันที่นั่น บริเวณนี้เกิดสู้รบกันพม่าใช้ปืน “จุด
ท้าย” ยิงเข้ามาจึงเรียกด่านนี้ว่า “พม่ายิง” ต่อมาได้เพ้ียนมาเป็น “ปากพยิงยิง”  

เดิมทีชาวบ้านในพื้นที่นี้อาศัยการประกอบอาชีพทําการประมง รับจ้าง และเกษตร 
เนื่องจากเดิมเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ มาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีวิถีแห่งอาชีพทําการประมงออกเรือในทะเล 
แม้ว่าท่าเทียบเรือเปลี่ยนแปลงตามทําธรรมชาติทําให้ปากน้ําปิดและมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ท่าศาลา ณ 
วันนี้มีคนถิ่นฐานเดิมน้อย ส่วนใหญ่อพยพมาจากที่อ่ืนมาประกอบอาชีพที่นี่ เช่น มาออกเรือ พวก
อีสานเสร็จฤดูการหน้านาก็มาหางานทํา   ประกอบกับเมื่อเกิดวิกฤตน้ํามันแพงก็ได้เลิก ตอนนี้ผู้
ประกอบอาชีพประมงมีน้อย เหลือแต่ประมงขนาดใหญ่ ขนาดเล็กหมดแล้ว  แต่อย่างไรก็ตามคนใน
ท้องถิ่นก็ยังอาศัยการทําประมง ประกอบกับการค้าขาย การเกษตรและรับจ้าง  

จุดเด่นและความภาคภูมิใจของชุมชนเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชุมชน
ทั้ง ๒ ศาสนา พุทธและอิสลามโดยไม่เคยมีเรื่องแตกแยกทางศาสนา หรือปัญหาทะเลาะวิวาท มีแต่
การอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อน เป็นมิตร สหายกัน ดังเสียงสะท้อนว่า “เราแตกต่างในเรื่องของศาสนาที่นับ
ถือ แต่เราไม่ได้แตกแยกกัน”  บางเสียงสะท้อนกล่าวอย่างหนักแน่นว่า “ถ้าให้ภาคภูมิใจที่สุดก็คงเป็น
การอยู่กันฉันพ่ีน้อง”  นอกจากนี้ยังมีภาพสะท้อนถึงความสามัคคีของชุมชน ๒ วิถี พุทธ-อิสลาม คือ 
ภูมิใจที่เราให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน เช่น การทําทาง ทําถนน ผลิตผลชุมชนคือของดี
ที่เป็นผลผลิตจากชุมชน ได้แก่ สินค้าจากการประมง ปลาแห้ง กุ้งแห้ง การผูกอวน การทําอิฐ  
นอกจากนี้ยังมีการต้มยารักษาคน  และผลิตผลที่ใช้ประกอบการปรุงอาหาร ได้แก่ อาชีพน้ําตาลตโนด 
การทํากะปิ ไข่เค็ม ปลาเค็ม  

จุดเด่น ในการอยู่ร่วมกัน ของคนในชุมชนปากพยิง คือ ความเป็นหนึ่งในพ้ืนที่สังคมพหุ
วัฒนธรรมที่ไร้รอยต่อทางศาสนา มีแต่ความรักสามัคคีของคนในชุมชน ทุกคนต่างอยู่ร่วมกันแบบพี่
น้องและเอ้ืออาทรต่อกัน วิถีการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนาแต่อยู่ร่วมกันด้วยรัก
สามัคคี และต่างก็ยึดหลักคําสอนทางศาสนา เป็นศาสนิกที่ดี  และนําหลักคําสอนมาใช้กับวิถีชีวิต 
รวมถึงเพ่ือนต่างศาสนิก ในวิถีชาวพุทธมีการรักษาศีล ๕  การปฏิบัติตนผ่านวัฒนธรรมประเพณีในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา การแห่เทียน การชักพระ ซึ่งคนในชุมชนร่วมไม้ร่วมมือ
เสนอมา สําหรับวิถีชาวมุสลิม  คือ การทําละหมาด ๕ เวลา การไปมัสยิด การปฏิบัติตามหลักการ
ปฏิบัติ ๕ อย่าง นอกจากหลักปฏิบัติตนของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงพ้ืนฐานสําคัญเป็นเรื่องจิตใจและ
คุณธรรมจริยธรรมที่เดินตามหลักคําสอนทางศาสนาด้วยการเป็นศาสนิกที่ดีท่ีมีความเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์ในการไม่เบียดเบียนทําร้ายกัน การแบ่งปันหรือการให้ ซึ่งพ้ืนฐานนี้นําไปสู่
ทัศนคติของการอยู่ร่วมกันระหว่างเพ่ือนต่างศาสนิก ที่มองเพ่ือนในชุมชนไม่ว่าศาสนาใดก็ถือว่าเป็น
เหมือนพี่เหมือนน้องกัน เกิดมาร่วมโลกมนุษย์ ใครจะทําดี ทําถูก ทําผิดก็เรื่องของเขาแล้วแต่ใครจะ
เลือกทําเอา หลักในการอยู่ร่วมกัน หากเขาจะมีงานมีการขึ้นบ้านใหม่หรือทําอะไรก็ต้องไปหา ให้
ความร่วมมือ นอกจากนี้ยังมองว่า เรื่องการนับถือศาสนาเป็นอิสรภาพของบุคคล และไม่ควรยกย่องว่า
ศาสนาใครดีกว่ากัน เพราะเชื่อว่าทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี และควรให้การสนับสนุนส่งเสริม 
ยกตัวอย่าง เคยมีพ่ีน้องมุสลิมมาขอบริจาคทุนการศึกษาก็ร่วมสนับสนุนด้วย  การให้การช่วยเหลือกัน
และกันจะเป็นเหตุให้เกิดสันติสุขในชุมชน ดังเสียงสะท้อนว่า “ชุมชนแห่งนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดี 
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มีการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ลําบากก็ช่วยเหลือสิ่งของต่างๆ ส่วนมากก็กับนักเรียน ” สอดคล้อง
กับตัวแทนชุมชนท่านหนึ่งมองว่า เป็นเรื่องสิทธิของแต่ละบุคคลนับถือศาสนาแตกต่างกัน แต่สังคมจะ
อยู่ร่วมกันได้ถ้ารู้จักจุนเจือช่วยเหลือกัน เห็นได้จาก ฤดูกาลในช่วงฮารีรายอ ชาวพุทธได้เข้าไปร่วม
กิจกรรม ร่วมช่วยเหลือในเรื่องของงานประเพณีมัสยิดเขามีงานเราก็ไปร่วมบุญ ร่วมกินเลี้ยงน้ําชากัน  

ตามหลักศาสนาอิสลามภาคบังคับเรียกว่าวายิบอย่างครบ ทั้งรุกูลอิสลามและรุกูล
อิหม่าม ทั้งสองอย่างผมยึดหลักคําสอนของศาสนาที่ให้เคารพสิทธิ์ของทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา 
เอาตรงนี้เป็นตัวหลักท่ีทําให้สามารถอยู่ได้ตรงนี้มาเป็นเวลายาวนาน ทุกสิ่งทุกอย่างเน้นการระดม
ความคิดเห็น โดยไม่ใช่ว่าอิสลามแล้วจะให้อิสลามแบบนี้ไม่ใช่ให้หมด เสมอภาคกันหมด เข้าไปใน
กิจกรรมของทุก ๆ ศาสนา นอกจากนี้ผู้นํายังเน้นเรื่องความเป็นธรรมในหมู่บ้าน มีอะไรเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
กัน เน้นความยุติธรรมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เช่น  ครั้งหลังสุดได้งบมาทําเต้นท์ 
เครื่องครัว โต๊ะ เก้าอ้ี ก็แบ่งให้คนพุทธ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อิสลาม ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องที่เน้นที่สุด
ตรงนี้ ชาวไทยพุทธเดือดร้อนชาวมุสลิมก็ไปช่วยเหลือ ชาวไทยมุสลิมอยากได้ความช่วยเหลืออะไร 
ชาวไทยพุทธก็มาให้ความช่วยเหลือ มาเช่นกัน ขณะเดียวกันผู้นํามีบทบาทในการสร้างพ้ืนที่การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน โดยผู้นําชุมชนมีการทํางานเชื่อมประสานกับผู้นําศาสนาทั้งพุทธและอิสลาม การ
ประชุมพูดคุยปรึกษาขอหารือร่วมกันก่อนลงมือทํากิจการใด ๆ และผู้นํามีการวางตนเป็นกลาง ให้
ความเสมอภาคในการดูแลทั้งชาวพุทธ และมุสลิม สิ่งที่ชุมชนสะท้อนถึงตัวผู้นําคือ การที่ผู้นําไม่อคติ
กับฝุายใดฝุายหนึ่ง ทําให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และชุมชนเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนว่า ในฐานะผู้นําด้วยกันสามารถตักเตือนกันได้ และในขณะเดียวกันผู้นํา
ทางศาสนามีบทบาทสําคัญไม่น้อยกว่าผู้นําชุมชนในฐานะเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ การชี้นําหลักการปฏิบัติ
ตนต่อกันระหว่างเพ่ือนต่างศาสนา และมีการร่วมมือระหว่างผู้นําทางการและผู้นําทางจิตวิญญาณท่ี
ทําให้ชุมชนเกิดความสามัคคี  

เมื่อมีกิจกรรมทุกอย่างได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ไปร่วม ไม่ว่าจะเป็นงานชักพระ 
งานรดน้ําผู้สูงอายุก็ดึงงบประมาณเข้ามา ในส่วนของงานมัสยิด คนไทยพุทธก็เข้ามาร่วมกันทําบุญกัน
มากมาย หลาย ๆ อย่างที่ชาวบ้านร่วมด้วยช่วยเหลือกัน เช่นงานบุญคนตาย อิสลามก็ไปงานคนพุทธ 
คนพุทธก็มาอิสลาม เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ  สันติสุขเกิดจากผู้นําต้องร่วมสามัคคีกัน คนหนึ่งคนใดที่ไม่
เข้าใจก็ตักเตือนและสอนกัน ที่ผ่านมาผู้นําจะทําอะไรก็เข้ามาปรึกษาหารือ หรือไม่ก็ประชุมกัน ต้อง
คุยกันก่อนจึงทํา ผู้นําเมื่อมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับชุมขุนก็จะรับทุกส่วนทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ”  และ 
“ผู้นําทางศาสนาเป็นจุดสําคัญ เพราะอิสลามมีผู้นําทางจิตวิญญาณคือโต๊ะอิหม่าม ศาสนาพุทธก็มีผู้
เคารพถือทางสังคม เขาสามารถเป็นที่พ่ึงได้ อีกอย่างคือโต๊ะอิหม่ามของเราเป็นผู้ที่ไม่อคติกับฝุายหนึ่ง
ฝุายใด เลยอยู่กันได้ ส่วนพุทธด้วยกันก็เคยมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมของพระสงฆ์แต่ก็พูดคุยกัน เพ่ือ
ชี้นํา หรือแจ้งไปยังส่วนกลางให้มาดูแล ผู้นําชุมชนและผู้นําศาสนา ทั้ง ๒ คนคอยประสานงานกันดีอยู่
แล้ว  ผู้นําต้องวางตัวเป็นกลาง ให้ทุกคนทั้งพุทธและอิสลามรวมตัวกันไม่แยกกัน ทําให้ทุกคนรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน บทบาทผู้นํามีมาก ส่วนใหญ่จะดูแลประสานสร้างความเข้าใจหรือช่วยเหลือใน
กรณีท่ีมีปัญหาครอบครัวเรื่องความเดือดร้อนต่าง ๆ  

กล่าวโดยสรุปว่า ในชุมชนปากพยิงความแตกต่างทางศาสนาไม่เป็นผลต่อการแสดงออก
ถึงความมีน้ําใจ การร่วมแบ่งปันทุกข์ สุข ร่วมกันบนฐานความเป็นเพื่อนมนุษย์ การไปมาหาสู่กันจะ
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เป็นเหตุให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย สร้างความผูกพัน ความใกล้ชิด และการหยิบยื่นน้ําใจต่อกันยิ่ง
ทําให้สัมพันธ์ทางใจยิ่งแน่นแฟูน สังเกตได้การเข้าใจเขา เข้าใจเรา ระหว่างเพื่อนต่างศาสนิกทําให้
สามารถปฏิบัติต่อกันอย่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทําให้ชุมชนปากพยิงเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ต้นแบบการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของชุมชนปากพยิง กล่าวคือ ผู้นํา ซึ่งมีบทบาทและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งตัวผู้นําชุมชน ผู้นําทางจิตวิญญาณ ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงตัวแทน
สถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผู้นําของชุมชนปากพยิงมีผลต่อวิถีการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนด้วย
ความสงบเรียบร้อยและเป็นสุข  

๔.ชุมชนบ้านในถุ้ง 

ชุมชนบ้านในถุ้งเป็นหมู่บ้านชายทะเล ต้ังอยู่ในหมู่ที่ ๕ ของตําบลท่าศาลา อําเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ๙๓๔ ครัวเรือน ประชากร ๔ ,๐๕๖ คน มีมัสยิดและบาลาย จํานวน 
๕ แห่ง ได้แก่ มัสยิดชาฏิอุ้ลอามาน (บ้านในถุ้ง)  บาลายชาฏิอุลอามาน  บาลายใต้ มัสยิดฮีดายาติลอิส
ลามิยะห์ (บางใบไม้) และบาลายบางใบไม้  ประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพการทําประมงเป็นหลัก และมี
การจัดกลุ่มอาชีพ ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทําเรือจิ๋วพื้นบ้าน กลุ่มประมงชายฝั่งอ่าว ๓  กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
บ้านในถุ้ง กลุ่มประมงเรือเล็ก  กลุ่ม อิสลามออมทรัพย์บ้านในถุ้ง กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านในถุ้ง 
กลุ่มผู้ผลิตกรงนก กลุ่มหัตถกรรมกรงนกบ้านในถุ้งตําบลท่าศาลา และกลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้านบ้าน
ในถุ้ง เมื่ออดีตชุมชนนี้เป็นมุสลิม ร้อยละ ๙๐ พุทธร้อยละ ๑๐ แต่ว่าอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้อง ชาว
มุสลิมชาวพุทธมีอะไรก็ไปมาหาสู่กันได้ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกัน มี
อะไรก็ปรึกษาก็ให้ความช่วยเหลือ กัน ทั้งนี้เพราะคติชนคนรุ่นปูุรุ่นย่าเขามักจะสอนลูกหลานเสมอว่า 
“อย่าให้คนอ่ืนเดือดร้อน”  

ด้วยบริบทชุมชนที่ใกล้ชิดกับทะเล เดิมคนในหมู่ที่ ๕ มีอาชีพดั้งเดิมคืออาชีพประมง ซึ่ง
ทุกคนมีพ้ืนฐานดั้งเดิมคือการออกทะเล มีวิถีที่เรียบง่าย มีมิติของอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
การดูหลําหรือการดําน้ําฟังเสียงปลา ฉะนั้นปลามีก่ีชนิดต้องเรียนรู้ให้ได้ ผู้เฒ่าผู้แก่จะถ่ายทอดเรื่องลม
ฟูาอากาศเพราะอาชีพประมงต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ สมัยก่อนไม่มีจีพีเอส ดาวเทียม เข็มทิศ ทําไมคน
สมัยก่อนสามารถออกทะเลได้ตรงจุด คํานวณอย่างไรว่าตอนนี้พายุจะมา คํานวณอย่างไรว่าคลื่นจะมา
แรง เรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไร อยู่ใกล้ทะเลแต่ไม่กลัวภัยพิบัติเพราะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ข้างหน้า โคลนที่ติดมากับเครื่องมือของเราจะบอกได้ว่ากี่วันข้างหน้าคลื่นจะมาแรง กลางคืนฝูงปลาทู
จะวิ่งอย่างไร การกระดิกหางของปลาแต่ละชนิด ก็จะต้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้น การใช้เครื่องมือแต่ละชนิด 
เช่น อวนสามชั้น อวนลอยกุ้ง ขึ้นก่ีค่ําจึงจะออกได้ หรือน้ําเชี่ยวไปทางทิศไหน เป็นต้น 

สมัยก่อนนานมา กุ้ง ปลา เยอะ รุ่นปูุรุ่นโต๊ะแนะนี้ห่างฝั่งออกไป ไม่ต้องใช้แห ไม่ต้องใช้
อวน แต่ก่อนเอาผักบุ้งทะเลควั่นๆ แล้วหย่อนลงไปแล้วลากขึ้น ทั้งกุ้งแชบ๊วย หางแดง ปลาดุก ปูม้า
มากมาย แต่พอมารุ่นพ่อวิธีการเปลี่ยน พ่อออกอวนให้เรือแจววันแรกบรรทุกสองครั้ง ปลาที่ได้เป็น
ปลากดข้ีลิงตัวเท่าขา สมัยนั้นของมากการตลาดไม่ดี ส่วนเรื่องความรักความผูกพันนั้นชุมชนนี้อยู่แบบ
พ่ีแบบน้องตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จนไปถึงอนาคต  
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จุดเด่นและความภาคภูมิใจของชุมชนบ้านในถุ้ง สรุปเป็น ๒ มิติ คือ มิติของสัมพันธภาพ
ที่อยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนกับมิติของวิถีภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอด โดยเฉพาะจุดเด่นของชุมชนคือ
เรื่องความสามัคคี เป็นหมู่บ้านแรกที่ชาวบ้านเดือดร้อนเขาจะมีการกินเลี้ยง กินน้ําชาเลี้ยง เพ่ือ
ช่วยเหลือ กัน เช่น เมื่อเรือจมทุนมีแต่ยังไม่พอ เขาก็คือเชิญน้ําชา เพ่ือระดมทุน  คนในชุมชน ก็จะมา
ช่วยกันคนละนิดละหน่อยตามกําลัง การปกครองคน เด็กวัยรุ่น หรือคนมีอายุ ถ้าประกาศให้ช่วยอะไร
ก็จะช่วยกันจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงาน ชาวบ้าน จะว่านอนสอนง่าย ไม่ทะเลาะกัน อยู่กัน
อย่างเรียบง่าย  นอกจากนี้ในเรื่องของความช่วยเหลือ ในเรื่องของการเกื้อกูล ในเรื่องของการแบ่งปัน
น้ําใจของกันและกัน ตรงนี้ ถือเป็นอัตลักษณ์ท่ีชาวชุมชนบ้านในถุ้งว่า ความสามัคคี และสุดยอดคือ
ความเสียสละ พอประกาศอะไร เมื่อมีอะไรเดือดร้อน ประกาศสักครู่ก็ได้หมื่น ครึ่งหมื่น คนละสิบบาท 
ยี่สิบบาท ทุกอย่างเป็นที่ภาคภูมิใจเพราะว่าเรามีศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามท่ีเหนียวแน่น มีทั้ง
พุทธและอิสลามจํานวนมากไม่มีความขัดแย้ง จุดเด่นคือชุมชนที่นี่ประกอบอาชีพหลากหลายประเภท 
ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบประมง การค้าขาย ในความหลากหลายก็มีทั้งนายจ้าง ลูกจ้างท่ีเป็นทั้ง
ไทยพุทธและมุสลิมที่ร่วมกันดําเนินกิจกรรม ไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา จุดเด่นตอนนี้ คือ
ภายในหมู่บ้านคือเรื่องของการอนุรักษ์ประมงชายฝั่งทางทะเล กลุ่มประมงของ ชุมชนทําชื่อเสีย งจน
ได้รับรับรางวัล พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยร่วมกัน ก่อตั้งกลุ่ม
ธนาคารปูม้า  

หากจะกล่าวถึงวิถีชาวมุสลิม หลักท่ีสําคัญที่สุดคืออย่างเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ต่างคน
ต่างปฏิบัติตามหลักของตน แต่พอมีอะไรก็มาปรึกษาได้ สําหรับชาวบ้านในถุ้งเป็นชีวิตตามปกติ เพราะ
ในหมู่ที่ ๕ ก็มีพ่ีน้องไทยพุทธและเชื้อสายจีน แต่ไม่มากแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยวิถีวัฒนธรรม คน
ไทยและชาวพุทธเองก็เข้าใจหลักของศาสนาอิสลาม เวลาคนอิสลามเสียชีวิตหรือจะทําบุญชาวพุทธก็
จะมาร่วม แต่ก็มีบางเรื่องที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมได้ โดยรวมอยู่กันแบบมีความสุข ขณะเดียวกันบนวิถี
อิสลาม ทุกคนต้องอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลาม ในการกิน การดื่มซ่ึงจะไม่ยุ่งในสิ่งที่ต้องห้าม เช่น 
ดื่มสุรา ของที่ผิดตามหลักศาสนา และต้องทําละหมาดวันละ ๕ เวลา ขอบคุณพระเจ้า วิถีวัฒนธรรม
อิสลามจะมีอิหม่าม นําละหมาดทุก ๕ เวลาในช่วงปกติ เฉพาะวันศุกร์ต้องรวมกันทุก ๆ คนไปร่วมทํา
ศาสนกิจที่มิสยิด ในช่วงรอมฎอนมีทุกคืน กลางวันด้วยแต่ไม่มากส่วนมากจะไปเน้นกลางคืน และวัน
รายอ เป็นฝุายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใหญ่และทางราชการ ช่วยผู้ใหญ่ ช่วยผู้ช่วย ซึ่งคําสอนอิหม่ามได้
นําเอาคัมภร์จากอัลกุระอ่านและอัลฮาดิสอัลกุระอ่าน เป็นพระวจนะคือพระราชดํารัสของอัลเลาะห์
อัลฮาดิสก็คือพระวจนะขององค์พระศาสนา (ขอสันติสุขจงมีแด่) มาดํารงชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 
ในการใช้ชีวิตกับคนในสังคม ในการที่จะบริหารจัดการองค์กรมิสยิด องค์กรชุมชน ด้วยการเอา
หลักการจากอัลกุระอ่านและอัลฮาดิส และก็คํากล่าวของบรรดาปวงปราชญ์ของอิสลาม บางครั้งบาง
คราวอิหม่ามท่านกล่าวว่าก็เอาคําพูดของพระอาจารย์ชาวพุทธมาใช้ด้วยบางครั้ง บางโอกาส เนื่องจาก 
มีคําสอนที่คล้ายคลึงกันในบางบริบท  

 เราอยู่ในศาสนาอิสลาม อยู่ร่วมกันให้รักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกัน มีอะไรก็
แบ่งปันกัน ไม่เคยแบ่งแยกเรื่องอย่างตนเองในฐานะผู้นําชุมชนที่เป็นอิสลามเม่ือไทยพุทธตายก็ต้องไป
ร่วม และเม่ือถึงเวลาฮารีรายอก็จะเอาขนมท่ีทําจากบ้านไปให้คนที่เรานับถือและศรัทธาที่เป็นไทย
พุทธ พ่ีน้องก็เช่นกันเวลามีงานสารทเดือนสิบเขาก็เอาขนมบ้า ขนมลา มาให้ตลอด ด้วยบรรพบุรุษแต่
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ดั้งเดิมอาศัยอยู่กันมาอย่างนี้ ไม่เคยแบ่งแยกในเรื่องของศาสนา ไม่ว่าศาสนาหนึ่งศาสนาใดก็สอนให้
ทําคุณงามความดี เราอยู่กันมาหลายสิบหลายร้อยปีก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นศาสนา
อิสลาม พุทธ คริสต์ หรือเชื้อสายจีนพวกเราไม่เคยแบ่งแยก ทําให้เห็นว่าการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ผู้นํามีหลักในการดูแลทั้งสองศาสนิกได้อย่างสันติโดยไม่ขัดหลักศาสนา  

ในฐานะครูที่เป็นชาวพุทธแต่ก็มีลูกศิษย์นับถือศาสนาอิสลาม แล้วก็มีญาติเป็นมุสลิมด้วย 
ก็คือคุณพ่อเป็นมุสลิม แต่ว่าเลิกกับคุณแม่นานแล้วก็เลยกลับมานับถือศาสนาพุทธเหมือนเดิม ทีนี้ญาติ
ทางฝุายมุสลิมเราก็มีการปฏิบัติตามปกติตามหลักศาสนา เวลาไปเยี่ยมเยียนเราก็ต้องทราบว่าอะไรที่
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ เช่น เดียวกันกับการสอนนักเรียนเราก็ต้องมีการพูดคุยกับ
นักเรียนในสิ่งที่เหมาะสม ว่าอะไรที่มันไม่เข้าไปลุกล้ําในส่วนของศาสนามากเกินไป ในแง่วิถีของ
พระสงฆ์ โดยพระครูปัญญากิตตยาธร กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันได้ดีและมีความสามัคคีก่อให้เกิด
ความสุข ไม่วุ่นวาย ท่านใช้หลักพรหมวิหาร ๔ อย่างหนึ่ง พ่ึงพาอาศัยกันได้ ช่วยเหลือได้ก็จะช่วยผ่าน
ชุมชนไป เช่น เวลามีภัยพิบัติ วัดเป็นฐานกําลังสําคัญก็เข้าช่วยเหลือไม่ว่าศาสนาใด ในมุมของผู้นํา
ศาสนาอิสลาม ได้กล่าวว่า ในชุมชนนี้ ๙๙.๙ เปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิม ในขณะเดียวกันที่มีพ่ีน้องชาวไทย
พุทธที่อยู่ในชุมชนมีอะไรเราก็แบ่งปัน มีงานบุญงานแต่งเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เวลาพี่
น้องมุสลิมมีการเสียชีวิตพ่ีน้องไทยพุทธก็มาร่วม เวลาพี่น้องไทยพุทธเสียชีวิตพ่ีน้องมุสลิมก็เข้าไปมี
ส่วนร่วม และไม่มีรอยต่อของความเข้าใจระหว่างพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิม แม้นว่ามุสลิมจะมีปริมาณ 
๙๙ เปอร์เซ็นต์ก็ตามอยู่กันอย่างสันติและก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เสียงสะท้อนนี้เห็นถึงคําที่
เชื่อมโยงคือความเป็นไทย ซึ่งไม่ว่าศาสนา เชื้อชาติใด ต่างก็เป็นพี่น้องกัน  

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าทั้งชาวพุทธและมุสลิมได้มีความเชื่อเหลือเก้ือกูลกันโดยไม่จํากัด
ศาสนา หากมีการบอกกล่าวขอความช่วยเหลือก็จะช่วยทันทีส่วนตนมองว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้
คนเป็นคนดีทั้งหมด ห้ามกินเหล้า ห้ามรังแกกัน ทั้งพุทธและอิสลามสามารถเดินคู่กันได้ ประเทศไทย
คนส่วนใหญ่ศาสนาพุทธ แต่ถ้าไม่มีการปรองดอง คนอิสลามก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะเป็นคนส่วนน้อย วิถี
การอยู่ร่วมกันนี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยทําให้เห็นจนเป็นความคุ้นตา ซึ่งเรื่องนี้ปราชญ์ชาวบ้านได้
เล่าว่า ในอดีตได้เห็นพ่อแม่ได้ปลามา จะเอาปลาทูไปแลกกับข้าวสาร เดินไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็ได้ข้าว
มา พอถึงหน้ามรสุมเราก็เอาของพวกนี้ไปแลก ปัจจุบันในปี ๒๕๕๔ เราก็พยายามรื้อฟ้ืนเรื่องเหล่านี้มา 
ตอนนั้นเกิดภัยพิบัติที่ตลิ่งชันซึ่งเป็นโซนภูเขา เราก็ระดมคนกันไปช่วยเหลือพ่ีน้องไทยพุทธ เอาถุงยัง
ชีพไปแจกสุดท้ายก็ได้ใจเขาคืนมา เป็นวิถีคล้าย ๆ กับว่าเป็นเกลอเขาเกลอเรา ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ แต่
เพราะโควิดก็เลยไม่ได้ไปมาหาสู่กัน  

ด้วยทัศนะและวิถีของชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจและเป็นจิตอาสา  ที่มี
ความสุข ความแตกต่างทําให้เกิดสีสัน เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ในหนึ่งกระถางมีหลายๆ ชนิด หลายสี ใคร
มาเห็นก็เห็นถึงความสวยงาม การช่วยเหลือเกื้อกูลต่างศาสนิกส่งผลต่อความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น 
เพราะต่างก็สร้างความประทับใจแก่กันและกัน เวลาเขามาบ้านเราก็ต้อนรับเป็นอย่างดี เวลาไปบ้าน
เขาก็ดูแลกัน มีลูกมีเต้าก็เป็นเกลอกัน มีเกลอมุสลิม มีเกลอไทยพุทธ เมื่อก่อนปูุของผมมีเพ่ือนเป็นเจ้า
อาวาสอยู่ที่ในเขียว ผมก็เคยไปเที่ยว คืออยู่ก็แบบเข้าใจ ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาในการที่จะอยู่ในสังคม
ร่วมกัน และความภาคภูมิใจที่อยู่กันได้โดยที่เราไม่รังเกียจซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม
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สอนไว้ว่า ถึงเราเป็นศาสนิกใดแต่เราก็เกิดมาจากท้องบรรพบุรุษเดียวกัน คืออาดาม อาโว หรืออีฟ เรา
มาจากที่เดียวกัน  

ด้วยวิถีพหุวัฒนธรรมทําให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้ชีวิตซึ่งกันและกัน 
ทั้ง การใช้ชีวิต ประเพณีต่าง ๆ เช่น การตาย การบวช จะเห็นได้ชัด  เมื่อให้สะท้อนความรู้สึกชาวบ้าน
ท่านหนึ่งกล่าวว่าตนเองไม่สามารถอธิบายเป็นหลักการได้  แต่สามารถบอกจากความรู้สึกข้ างในคือ           
มีความสุขมาก  และฝึกให้ทุกคนใกล้ตัว ทั้งเรื่องกินน้ําชาแก้วเดียว ต้องรักอาจารย์เหมือนรักตัวเอง  
มองจากคนกลุ่มน้อยในชุมชนซึ่งเป็นชาวพุทธ สะท้อนว่าไม่รู้สึกถึงความแปลกแยก แต่มองว่าเราเป็น
จุดเด่นในการที่อยู่ในชุมชนที่มีสองศาสนา เวลาไปเรียนที่อื่น ๆ บางคนไม่รู้จักประเพณีวัฒนธรรมของ
มุสลิม เมื่อกล่าวถึงรายอเป็นยังไง ถือศีลอดหรือว่าทําฮัจอะไรบางคนก็ไม่รู้จัก ในขณะที่เราถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นับถือศาสนานั้นก็ตาม แต่ก็สามารถท่ีจะพูดคุยอธิบายให้
เขาเข้าใจได้ 

๕. ชุมชนโมคลาน 

ชุมชนโมคลาน ตั้งอยู่ ในตําบลโมคลาน อําเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ประกอบด้วย  12 หมู่บ้าน มีประชากร ๑ ,๕๙๕ หลังคาเรือน  ๑๐ ,๕๙๓ คน ชุมชน โมคลาน ต้ังขึ้น
ตั้งแตยุ่คสมัยทวารดี และเป็นที่ประดิษฐานเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย และต่อมาได้
กลายเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานและหินยานหรือเถรวาทตามลําดับ ด้วยความเป็นเมือง
เก่าตั้งแต่สมัยพราหมณ์ แล้วได้ห่างหายไปแล้วมีชุมชนขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานของเมืองเก่าที่มีคําขวัญว่า 
“ตั้งดินตั้งฟูา ตั้งหญ้าเข็ดมอน โมคลานตั้งก่อน เมืองคอนตั้งหลัง ” โดยพบเสาหินที่โบราณสถาน ถือ
เป็นชุมชนเก่าแก่ เป็นชุมชนประวัติศาสตร์หลายสมัย มีการอพยพของชาวมลายู และชาวไทยพุทธ
จากปากพนังเข้ามาที่นี่ ตั้งถิ่นฐานมีลูกหลานเยอะมากสืบมาจนถึงปัจจุบัน จากลักษณะทั่วไปของ
ชุมชน โมคลานซึ่งเป็น ขนาด ชุมชนใหญ่ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถ่ินฐานของ
ประชากร โดยตั้งอยู่ตามแนวยาวของสันทรายเก่า ลักษณะของชุมชนกระจายในแนวยาวเหนือ-ใต้ มี
ลําน้ําไหลมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ผ่านชุมชนโมคลาน ๒ สาย แล้วไปลงทะเลที่อ่าวไทย 
ได้แก่ คลองชุมขลิง (คลองยิง) และคลองโต๊ะแน็ง (คลองโมคลาน) มีที่ราบลุ่มทั้งสองฝั่งของคลองซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์ ประชากรในชุมชนโมคลานจึงมีอาชีพทํานา  ทําสวนมะพร้าว ยางพารา และสวน
ผลไม้บนสันทราย และยังมีอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผามีชื่อเสียง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  นาน
มาแล้วมี การอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานของชาวไทยมุสลิมจากรัฐไทรบุรี กลันตัน และตรังกานู ทําให้
ชุมชนโมคลานประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิมร้อยละ ๗๐ ไทยพุทธร้อยละ ๓๐ 

วีถีการดํารงชีพชาวบ้านโมคลาน  ในชุมชนจะมีการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม โดยสัดส่วนศาสนาอิสลามจะมีมากกว่า ในการดําเนินกิจวัตรประจําวันในเรื่องเก่ียวกับ
ศาสนาก็จะทําร่วมกัน เช่น เมื่อปี ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมทอดผ้าปุารวมทั้งการเลี้ยงน้ําชาโดยที่ว่า
จะจัดควบคู่กันไป ๒ กิจกรรม โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ความเป็นอยู่ของประชาชนต่างอยู่ร่วมกันโดย
ปกติ มีงานมีการอะไรก็ไปช่วยเหลือ ทั้งงานศพงานแต่งงาน ทั้งไทยพุทธ มุสลิมต่างไปมาหาสู่กัน แต่
บางงาน เช่น งานบวชอิสลามจะไม่ค่อยได้มาร่วม หรือจะมีบ้างก็ประปราย  เช่น เพ่ือที่เรียนมาด้วยกัน  
ผู้คนส่วนใหญ่อยู่กันฉันท์พ่ีน้อง คนในชุมชนรักใคร่กลมเกลียวกันดี มีอะไรก็พ่ึงพาอาศัยกัน ในชุมชนมี
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การปลูกผักสวนครัว และมีรายได้มาจากการทํานา ทําสวน โดยเฉพาะใน ปัจจุบันมีการปลูกปาล์ม 
ปลูกยางพารากันมาก ส่วนผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินจะไปรับจ้างโรงอิฐ ชุมชนโมคลานอยู่ร่วมกัน ๒ ศาสนา
ระหว่างอิสลามกับไทยพุทธ ถ้ามีกิจกรรมอะไรก็สามารถเข้าร่วมกันได้ปกติ เช่น มีงานที่โบราณสถานที่
วัดอิสลามก็มาช่วยเต็มที่ จัดงานสุเหร่าไทยพุทธก็ไปช่วย มีเลี้ยงน้ําชา จัดสถานที่ ไทยพุทธก็เข้าร่วม 
อยู่กันได้ด้วยความสามัคคีกันดี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา พ่ีน้องชาวพุทธมีงานศพ อิสลาม
ก็ไปให้กําลังใจอยู่เป็นประจํา  

จุดเด่นและความภาคภูมิใจของชุมชน หลักๆ จะเป็นงานปั้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ชุมชน ที่ขึ้นชื่อจะเป็นบ้านมะยิง บ้านโมคลานจะ มีอิฐแดงเป็นเครื่องปั้น ปัจจุบันจะประยุกต์ใช้
ลวดลายและรูปทรงให้แตกต่าง และทันสมัยมากขึ้น มีโบราณสถานโมคลานเป็นที่เชิดชูและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ทาง อบต. สนับสนุนงบประมาณให้มีการจัดงานประจําปีทุกปี ในเดือนสิงหาคมชาวบ้าน
ใกล้เคียงหรือทั้งตําบลจะมาร่วมออกบูธแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าโอท๊อป  มีเครื่องปั้นดินเผาเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่วนการ อยู่ร่วมกันสองศาสนา เป็นไปด้วยความสงบสุข  ผู้นําชุมชนเป็นมิตร ทั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําศาสนา แม้แต่ทางด้านวัดกับมัสยิด ผู้นําศาสนาก็เป็นเพ่ือนเรียนรุ่นเดียวกัน ไปมาหาสู่
กัน ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีปากเสียงกันทั้งอิสลาม ทั้งพุทธ เวลามีการปรึกษาหารือกันก็ช่วยเหลือ
กันและกัน มีวัฒนธรรมการร่วมมือร่วมแรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นต้นแบบสําหรับชุมชนนี้ จุดเด่น
อีกประเด็นของชุมชนคือการประกอบอาชีพด้วยว่าภูมิทัศน์ของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีปุามี
คลองอยู่ใกล้กับทะเล การทํามาหากิน ก็สะดวก ดินก็ดี น้ําก็ดี ถ้าแต่ละคนรู้จักใช้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดี ไม่ต้องไปดิ้นรนหางานต่างบ้าน 
หรือทํางานรับจ้างต่างถิ่น ดินแถวนี้ก็ มีความอุดมสมบูรณ์  เช่น มะพร้าว จะมีปลูกมาก เป็นอันดับแรก
เพราะเป็นดินทราย ส่วนยางพาราก็ให้ผลประโยชน์ได้น้ํายางที่ดีใกล้เคียงกับที่ภูเขา มังคุด ลางสาด 
ลองกอง ทุเรียน ก็เคยทดลองปลูก  และก็ให้ผลดีแต่เนื้อที่มีจํากัดจึงมีการปลูกพืชแบบผสมผสานไม่ใช่
เชิงเดี่ยว ส่วนการทําน้ําตาลเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ได้คิดข้ึนเอง  

การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีความเป็นพหุวัฒนธรรม มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนต่าง  
ศาสนิกอย่างสม่ําเสมอ พหุวัฒนธรรมในบ้านโมคลานไม่ได้มีการแตกแยก หรือแตกต่าง ผู้นําให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันทั้งที่เป็นไทยพุทธ - อิสลาม ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม เมื่อศาสนาอิสลาม
ขอสมทบทุนก็จะบริจาค มีงานมัสยิดก็จะไปร่วม เขาเลี้ยงน้ําชาก็จะบริจาคตามปกติเหมือนกับศาสนา
พุทธ บริบทของชุมชนเมื่อบ้านไหนมีงานก็จะช่วยเหลือกัน วัดหรือสุเหร่ามีอะไรก็ไปมาหาสู่กัน สมมติ
ว่ามัสยิดมีการจัดงานเลี้ยงเพ่ือหารายได้ พี่น้องชาวพุทธก็มาร่วมด้วยช่วยกัน เพราะฉะนั้น ชุมชนนี้
สามารถที่จะอยู่ ร่วมได้ในบางเรื่องและร่วมกันไม่ได้ในบางเรื่อง มีอะไรก็ยื่นมือมาร่วม กันอย่าง ไม่เคย
ปิดกั้น  มีอะไรก็พูดจาปราศรัยกันได้ พูดคุยกันได้อย่างสันติ  

ในส่วนของบริบททางการอยู่ร่วมกันแล้วเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
โดยเฉพาะในมิติของความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจอันเป็นสาธารณะ
กุศลในเชิงการแสดงออกถึงความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะของคนในชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ชุมชนนั้น 
จากการลงพ้ืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกต  พบว่า บริบทเชิงสังคมและ
องค์ประกอบในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่



๙๒ 

สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทีเ่ข้มแข็งของคนในพื้นที่ต้นแบบท้ัง 5 ชุมชนนี้มีสอดคล้องและเป็นไปตามวิถี
การดําเนินชีวิตของชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

กิจกรรมความร่วมแรงร่วมใจที่สะท้อนผ่าน ประเพณีท้องถิ่น  เป็นต้นว่า การทอดผ้าปุา 
การทําบุญ เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียน  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักเรียนในชุมชน บางชุมชนจะมีการ
ทอดผ้าปุาในช่วงเช้าและเลี้ยงน้ําชาในช่วงบ่าย  ทั้งนี้ เพ่ือให้ทั้ง ๒ ศาสนาสามารถท่ีจะทํากิจกรรม
ร่วมกันได้ และมีส่วน ร่วมในการ พัฒนาโรงเรียน ของชุมชนที่ลูกหลานของแต่ละศาสนาได้ศึกษาเล่า
เรียน ก่อนวันงานก็จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การตัดหญ้า กวาดหญ้า การเตรียมสถานที่ ส่วน
ในการ บําเพ็ญประโยชน์ ในรูปแบบ ต่าง ๆ ก็จะมี การลงเยี่ยมพื้นท่ีผู้สูงอายุ ผู้ ปุวยติดเตียง ก็ จะไป
ร่วมมือกันทั้งอิสลามท้ังไทยพุทธ หรือถ้าเป็นงานศพหรืองานที่เก่ียวข้องกับศาสน พิธีของแต่ละศาสนา
ก็จะมีการช่วยเหลือกันระหว่างคนต่างศาสนิก ถ้ามีการจัดเลี้ยงจะแยกออกเป็น ๒ ส่วนเพื่อให้พ่ีน้อง
มุสลิมและพุทธสามารถร่วมงานได้ ส่วนการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ทางโรงเรียนก็จะเชิญผู้นําชุมชน ผู้นํา
ศาสนามาให้ข้อคิดแก่นักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชน หาก
มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ก็จะร่วมกันเสนอแนะว่ามีอะไรที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มี
อะไรที่จะแนะนําให้ชาวบ้านทํามาหากิน ถือเป็นการอยู่ร่วมกันแบบปรึกษาหารือ มีเรื่องอะไรก็ปรึกษา
ปรองดองโดยสันติวิธี  

การมีกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ในชุมชน  นอกจากสะท้อนความร่วมไม้ร่วมมือของ
ชุมชนแล้ว การทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสังคมก็ยังสะท้อนให้เห็นความร่วมมือบนฐานความแตกต่างทาง
ศาสนาที่คนในชุมชนได้ร่วมกันทําขึ้นเพ่ือชุมชนทั้งพุทธและอิสลาม เป็นต้นว่า การร่วมทําความสะอาด
มัสยิดและพ้ืนที่สาธารณะ ซ่ึงส่วนมากไปพัฒนามัสยิด วัด หรือสวนสาธารณะ ประชาชนจะมีส่วนร่วม
เกือบทุกครอบครัว และร่วม ลงมือปฏิบัติด้วย นอกจากจิตอาสาทําความสะอาดสถานที่ในชุมชนแล้ว 
ในสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังได้มีการรณรงค์โรคโควิด มีการร่วมกันคัดกรองคนในชุมชนหรือผู้คนที่เดิน
ทางเข้ามาในชุมชน ในส่วนของ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้น่าอยู่ นั้น ได้มีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
การร่วมปลูกหญ้า ถากหญ้า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรื่องพัฒนาบริเวณรอบพ้ืนที่ของชุมชน โดยมีผู้คนจาก ทั้ง 
๒ ศาสนาต่างมาช่วยเหลือกัน  ส่วนเด็กและเยาวชนก็จะพา ไปขุดลอกคลอง หรือเก็บขยะแถวปากน้ํา
แถวปุาโกงกาง  

ขณะเดียวกันยังมี การร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การรวมตัวให้ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสโดยมีตัวแทนชุมชนเป็นแกนนํา เช่น ระดมของบริจาค ซึ่งนอกจากจะทํากันภายในชุมชน
แล้ว ยังมีกิจกรรมที่ชุมชนทําร่วมกับชุมชนอ่ืนและเครือข่ายภายนอก ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นทางการโดยมี
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมและขอความร่วมมือให้ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่น การ
รณรงค์ยาเสพติด รณรงค์ไข้เลือดออก ซ่ึงบางสิ่งบางอย่างก็ต้องให้องค์กรภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วม
เพราะคนในชุมชนอาจจะทําเองไม่ได้ เช่น เรื่องยาเสพติด สําหรับการทํางานกับเครือข่ายอื่น นั้นก็จะมี
การประสานไปทุกหมู่บ้าน โดยอาศัยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน หรือผู้นําท้องถิ่นเป็นตัวกลาง และ
มีการรวมพลังกันระหว่างชุมชนเป็นเครือข่าย ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการร่วมมือไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหากมีการเชื่อมกิจกรรมเครือข่ายชุมชนจิต
อาสาย่อมจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการขยายพ้ืนที่สังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาที่เป็นภาพ
ใหญ่และสังคมภายนอกได้เห็นเป็นต้นแบบ  
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หากจะมองถึงเครือข่ายหรือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีของท้องถิ่น
ทุก ๆ ศาสนา ต่างก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางท่ีจะ ปฏิบัติต่อกันอย่างละมุนละม่อม หาก
ประเพณีวัฒนธรรมใดที่เป็นเรื่องของพิธีศาสนาก็ถือปฏิบัติไปตามแต่ละความเชื่อ แต่ในขณะเดียวกัน
ประเพณีบางอย่างสามารถร่วมกันได้โดยมีหลักปฏิบัติที่ยังอยู่ในขอบเขตศาสนา เช่น หากเป็นงาน
มัสยิดชาวมุสลิมจะมีการเชิญพ่ีน้องต่างมัสยิดหรือต่างศาสนามาร่วม งานมัสยิดก็จะเกิดสนุกสนานมาก
ยิ่งขึ้น บางทีงานฝังศพของชาวมุสลิมก็จะมีเพ่ือน ชาวพุทธมาร่วมแสดงความเสียใจหรือร่วมงานด้วย  
ในขณะเดียวกันเมื่อมีงานศพของชาวไทยพุทธจัดขึ้นชาวมุสลิมก็ไปแสดงออกถึงความเสียกับญาติ ๆ ผู้
สูญเสียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะว่าคนในชุมชนพหุวัฒนธรรมนั้น เกิดและเติบโตมาด้วยกัน เรียน
โรงเรียนเดียวกัน กินข้าวมาด้วยกัน ความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคีจึงมีอยู่เป็นต้นทุน ขณะเดียวกัน
แม้ว่าอิสลามจะมีกรอบที่เคร่งครัดในการปฏิบัติ แต่ก็มีอีกหลายกิจกรรมที่ทําร่วมกันได้ช่วยกันได้ เป็น
ต้นว่า กิจกรรม การพัฒนา ชุมชนเนื่อง ในวันสําคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ ทุกคนในชุมชน ก็จะ
มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที ่

กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน ได้แก่ การร่วมทําความสะอาดเป็นกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องความ
สะอาดของชายหาด เคลียร์ต้นไม้ที่อยู่ริมถนน เป็นต้น การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้น่าอยู่ได้ทําอยู่ตลอด 
เช่น ปลูกปุาชายเลน ก็ได้ทําร่วมกัน และมีเรื่องอนุรักษ์ การปักโปฺะ การทําบ้านปลา การปล่อยลูกปู 
ปลูกฝังให้เด็กได้ทําความดี เพราะได้บุญที่ได้ปล่อยลูกปูลูกปลา ตัวแม่ก็เอาไปขายเงินให้กับโรงเรียน
สอนศาสนา ไม่มีการเกลียดกัน ปูเขาเอามาให้โดยที่ไม่ขาย ได้ให้ผู้นําศาสนาทุกปี นี่คือจุดเด่น การ
ร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือเป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการคือ ใครมีอะไรก็ไปช่วยกัน ให้มาบอก จัดให้
ทันที บางทีต่างหมู่บ้านจัดงานการกุศลก็จะให้ทันที รู้ก็ให้ทันทีไม่ต้องถามอะไรมาก การร่วมช่วยเหลือ
ในงานหรือวันสําคัญ หากมีงานอะไรก็จะประกาศล่วงหน้าไป ๓ วันเช่นว่าไปพัฒนาทําถนน ถางหญ้า 
เช่นที่หัวโค้งปกติจะมีหญ้าขึ้นมาก อันตรายเวลารถสวนไปสวนมาเพราะมองไม่เห็น ส่วนมากจะพัฒนา
กันตรงนั้น ส่วนมากจะพัฒนาในวันสําคัญทางศาสนา 

ถ้าเป็นลักษณะโครงการมีการก่อตั้งธนาคารปูม้าเป็นกิจกรรมจิตอาสา ไม่กินปูไข่นอก
กระดอง ก็จะมีชาวบ้านที่ออกเรือแล้วมารักษาไว้ที่ธนาคารปูม้า หลังจากท่ีปูไข่เสร็จก็เอาไข่ไปปล่อย
ในทะเล ส่วนแม่ปูนี้ก็จะเอาไปขายที่ตลาดแล้วนําเงินไปมอบให้กับมัสยิดและสถานศึกษา ที่เห็นเด่นชัด
คือ เครือข่ายชาวมุสลิม มีพ่ีน้องเครือข่ายอยู่ ๒๒ จังหวัด ซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมและเป็นชาวประมง เป็น
องค์กรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามที่ลําบาก เวลาหมู่บ้านอ่ืนเกิดปัญหาก็ไปร่วมกัน โดยเอา
ปัญหาสาธารณะเป็นตัวตั้ง ถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวนี้ ตัวใครตัวมัน  ส่วนการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ชุมชนอ่ืน เครือข่ายกับชุมชนอ่ืน  ส่วนใหญ่ถ้ามีหนังสือขอความช่วยเหลือเราจะให้ไปเป็นเงิน สิ่งที่
เชื่อมโยงชุมชนกับชุมชนอื่นคือ ในชุมชนเรามีกลุ่มประมงอยู่ด้วย ในเรื่องของการอนุรักษ์ชายฝั่ง มี
อะไรก็ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากบ้านในถุ้ง บ้านสระบัว ไปถึงต่างจังหวัด 
ต่างอําเภอ  นอกจากนี้เป็นเรื่องของเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างตอนน้ําท่วมก็ออกท้ัง
จังหวัดไม่ใช่แค่อําเภอตัวเอง เช่น  ไปช่วยนบพิตํา ชะอวด เมือง เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง 
ช่วยหมดเป็นเครือข่ายที่กว้างไป รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ เครือข่ายอื่นก็เข้ามาช่วยเหลือเราในวิธีที่คล้าย ๆ 
กัน การช่วยเหลือบางทีชุมชนจัดกิจกรรมที่เราไม่ได้ลงไปช่วยเหลือก็ช่วยไปเป็นสิ่งของ  และมีหลาย



๙๔ 

เครือข่าย เช่น เครือข่ายอนุรักษาว่าวไทย ชุมชนบ้านในถุ้งมีนักปราชญ์ในการทําว่าวเยอะ ก็เลยได้
จัดตั้งชมรมว่าวขึ้น และมีเครือข่ายจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในการรักษาวัฒนธรรมนี้  

ในส่วนของชุมชนบ้านโมคลาน นั้น ที่ผ่านมา ได้ดําเนินโครงการเครือข่ายจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน ที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดก็คือการร่วมแรงร่วมใจกัน การสร้างกําแพงกุโบร์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก
ที่ได้มีการจัดทําประชาคมในชุมชน ชาวบ้านได้เสนอโครงการจัดทํากําแพงสุสานหรือกุโบร์ มีความยาว
ทั้งหมดโดยรอบ ๓๓๓ เมตร ทุกคนมาช่วยกันทํางานเริ่มก่ออิฐตอน ๘ โมงครึ่ง ในตอนเช้า พอถึงตอน
บ่าย ๒  กําแพงกุโบร์ ก็เสร็จเรียบร้อยในวันเดียว วันนั้นพ่ีน้องมุสลิมได้ ลงมือทํางานกวนปูน ก่ออิฐ 
ร่วมกับพ่ีน้องชาวพุทธ ถือเป็นความภาคภูมิใจในความพร้อมเพรียง และความสมานสามัคคีของคนใน
ชุมชน ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน ต่างก็ช่วยกันส่งอิฐให้ช่างก่อปูน มุสลิมผู้หญิงก็ใช้พ่วงข้างขน อิฐ
เทียวเวียนแจกผู้คนอยู่โดยรอบกําแพงกุโบร์ วันนั้นแกงวัวตัวหนึ่ง รั้วกําแพงกุโบร์เสร็จภายในวันเดียว 
ส่วนวันฉาบได้ขอกําลังทหารจากกองทัพภาคที่ ๔ มาร่วมด้วยช่วยอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่ง ทหารที่มาก็เป็น
ทหารช่างที่มีฝีมือในการฉาบทําให้ กําแพงกุโบร์ ออกมาสวยงามดังท่ีเห็น นอกจากนั้นในชุมชนยังได้มี
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะร่วมกันอีกหลาย ๆ กิจกรรม เป็นต้นว่า  

๑. การร่วมกันพัฒนาชุมชน ให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริเวณ ๒ ข้างทาง
ก่อนถึงตลาด และมีการปลูกต้นไม้ตามชุมชน  

๒ การร่วมทําความสะอาด เช่น การตัดหญ้าในวัด  กวาดขยะในวัด ไปสะเหร่าก็ช่วย เก็บ
กวาดและทําความสะอาดสุเหร่า  

๓. การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้น่าอยู่  เช่น  การลอกคลอง ลอกมาบ หรือ อ่างสาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นท่ีราว ๑ ตารางกิโลเมตร  โดยชาวบ้านพากันไปถางปุา เพ่ือให้เกิดความสะอาดและมี
ระเบียบเรียบร้อย 

๔. การผลัดกันอยู่เวรเฝูาระวังในสถานการณ์เรื่องโควิด  
๕. การร่วมช่วยเหลือในงานหรือวันสําคัญซ่ึงจะมีทั้งพุทธและมุสลิมร่วมกัน  
6. มีโครงการจิตอาสาเข้าสนับสนุนโครงการของรัฐหลาย ๆ โครงการ  
7. การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนอ่ืน และร่วมเป็นเครือข่ายกับชุมชนอ่ืน  หรือกับ

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอ่ืนๆ เช่น ไป ร่วมกันพัฒนาสถานที่ราชการเนื่อง ในวันสําคัญ เช่น วันพ่อ 
วันแม่ วันวิสาขบูชา หรือไปพัฒนาตามวัด ตามสุเหร่า เป็นต้น 

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ซึ่งจัดขึ้นในหลายชุมชน
ต้นแบบ เพ่ือหาข้อสรุปในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจาก การระดมความคิดเห็น แง่คิด มุมมองของ ผู้เชี่ยวชาญใน
ระดับพ้ืนที่ พบว่า จากบริบทเชิงสังคมที่ชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ชุมชนประพฤติ ปฏิบัติ ร่วมแรงร่วมใจ 
เสียสละสุขส่วนตนเพื่อเกื้อกูลเพ่ือนร่วมชุมชนผู้ที่กําลังประสบกับความยากลําบาก รวมถึงความพร้อม
ใจในการทํากิจกรรมอันเป็นกุศลต่อส่วนรวมนั้น หลายชุมชนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
น่าจะมีประเด็นที่จะต้องร่วมกันดําเนินการอยู่ 3 ประการสําคัญ คือ 

1. การสนับสนุน ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน 
2. การร่วมแรงใจกันพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ  
3. การร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนหรือเครือข่ายอ่ืนที่ขยายวงกว้างมากข้ึน  



๙๕ 

ในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ได้ให้
แนวคิดและมุมมองที่มีต่อการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ ที่จะนําไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาในชุมชนหรือสังคมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
และเป็นเครือข่ายการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซ่ึงกิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณ ะเพ่ือ
ชุมชนนั้นจะประกอบไปด้วย  การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้น่าอยู่ การร่วมทําความสะอาด การปลูกต้นไม้
การร่วมช่วยเหลือในงานหรือวันสําคัญ การร่วมบริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือต่าง ๆในชุมชน
ของตน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนอ่ืน หรือเป็นเครือข่ายร่วมกับชุมชนอ่ืนอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

ในส่วนของ กระบวนการมีส่วนร่วม นั้นถือ เป็นสิ่งที่คนในชุมชนปฏิบัติจนเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ทําให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะทํางานเพื่อชุมชนอย่างเป็น
ระบบบนพื้นฐานของความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญในการ
สร้างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาได้  คําว่าสันติสุขถือเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คน
ปรารถนา ฉะนั้นลูกหลาน ผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องพยายามเน้นเรื่องเหล่านี้ ต้องทํา
ให้ความถูกต้อง หมู่บ้านไหนมีความถูกต้องมาก สันติสุขแน่นอน  สิ่งสําคัญคือทุกคนอยาก จะให้บุตร
หลานมีความรักในศาสนา สิ่งแรกคือเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นวายิบ ทุกคนต้องการการศึกษา พอ
ศึกษามีความรู้แล้ว สามารถจะปกปูองพวกของเขาและคนรอบข้าง และคนในครอบครัวของเขามี
ความปลอดภัย จะต้องช่วยเหลือและแบ่งปันกันนี้คือวิถีท่ีสามารถที่ให้คนในชุมชนมีความรักกัน  หรือ
เรียกว่าใจประสานใจมากกว่า และการที่เราใจประสานใจก็จะอยู่กันได้อย่างสันติจริง ๆ นั้น ถ้าหากว่า
เอาความคิดต่อความคิด แน่นอนว่าจะแตกต่างกันไป อีกคนคิดไปอย่างและอีกคนก็คิดไปอีกอย่าง แต่
ถ้าเราใจประสานใจ อย่างน้อย ๆ ก็จะเข้าใจกันได้ ตรงนี้เป็นตัว แปรที่สําคัญที่จะทําให้อยู่ในสังคมได้
อย่างปกติ แต่ถ้าเอาความคิดมาเป็นบรรทัดฐาน เรื่องของความคิดนี้หากจะไม่ไปก้าวล่วงกัน แต่ถ้ามีใจ
ระหว่างกัน ในเรื่องของความเอ้ืออาทรในเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูล ตรงนี้มันเกิดข้ึนมาจาก
ความรู้สึกของใจจริง ๆ เกิดการประสานระหว่างรอยต่อตรงนั้นได้อย่างไม่มีรอยต่อ  สังคมคือการอยู่
ร่วมกัน อยากให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่แยกเพศ ไม่แยกเชื้อชาติ ไม่แยกศาสนา จะทําให้ชุมชนนั้น
เข้มแข็ง ประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้า มีบรรทัดฐานในการให้โอกาสคน ต้องมีวิธีการว่าจะให้โอกาสคน
อย่างไร ต้องปรับปรุงอย่างไร ถ้าให้เขาปรับปรุงตัวเขาเอง บางครั้งเขาอาจจะปรับปรุงตัวเองไม่ได้ เรา
หรือชุมชน หรือบุคคลสําคัญคนใดคนหนึ่งต้องเป็นผู้ช่วย ด้วยหลักเมตตาธรรม บุคคลเหล่านี้บางครั้ง
เขาเป็นคนท่ียังมีความไม่เข้าใจ มีจิตใจที่อ่อนแอที่ต้องการผู้ช่วย และผู้ช่วยนั้นต้องเข้าใจเข้าด้วยเข้าใจ
ถึงจิตวิญญาณ แสดงความรับผิดชอบ ความรักใคร่ ความให้เกียรติซึ่งกันและกัน  การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตช่วยเหลือกันไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน 

ในแต่ละชุมชนควรมีอุดมคติในการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธมุสลิม  มีการปรึกษาหารือ
กัน มีเรื่องอะไรก็ปรึกษาปรองดองโดยสันติวิธี อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข รักใคร่ ปรองดอง กลมเกลียว
ด้วยกัน เรื่องอ่ืนก็จะไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันนี้
ได้รับผลกระทบจากโควิดมาก ชาวบ้านไม่ได้ท างาน และมีผลกระทบกับทุกคนเก่ียวกับโรคนี้ ในชุมชน
ถึงจะอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ราคาปาล์มก็ถูกลง ราคายางพาราก็
ยังถูกลงอีก คนในชุมชนส่วนมากจะเป็นเกษตรกร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ต่อไปนี้จึงอยากให้อยู่กันแบบ
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พอเพียง อยู่กันแบบประสาน อยู่กันอย่างไรให้มีสันติสุขให้มากที่สุด สันติภาพไร้รอยต่อที่ส าคัญที่สุด
คือบุคคลในชุมชนหรือตัวบุคคลคอยมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน คอยศึกษาซึ่งกันและกัน เมื่อรู้เขารู้เรา
ก็จะปรับตัว อยากให้เขาปรับตัวหาเรา เราก็ต้องปรับตัวเข้าหาด้วยกัน และให้ยึดหลักของการตกลงใน
ชุมชนที่ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน การขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากตัวบุคคลก่อน แล้วดึงเอา
ศาสนามาเป็นโล่บังตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเอง ถ้าคนในชุมชนร่วมกันหรือมองไปในทาง
เดียวกันก็จะท าให้เกิดสันติภาพได้ ทั้งนี้เพราะไทยพุทธและมุสลิมไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน และอยู่กันได้
ก็ต้องมีความเมตตาต่อกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ปรึกษาหารือ มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ถ้าเราไม่มีอคติต่อกัน ก็
จะไม่มีปัญหาอะไร ส่วนหนึ่งที่มีปัญหาก็เพราะมีอคติ เพราะฉะนั้นถ้าคนเราอยู่แบบไม่มีอคติต่อกันมัน
ลงตัวกันดีอยู่แล้ว พี่น้องชาวพุทธก็มีค าสอนของศาสนาอยู่สมบูรณ์แล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้วรู้อะไรรู้ไม่จริง
แล้วพูด ผลเสียก็จะพลอยตามมา ภาพของคนส่วนใหญ่จะพลอยเสียหายไปด้วย คนส่วนน้อยท าให้
ความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉะนั้นจึงอยากให้รักและสามัคคีเหมือนอดีตท่ีผ่านมา ไม่อยากให้มีแบบนี้
เกิดข้ึน ชุมชนเรารักกัน กลมเกลียวกัน มีเรื่องยาเสพติดที่มีปัญหานิดหน่อย เรื่องอ่ืนไม่มีปัญหา ต่าง
คนต่างปฏิบัติในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องวัฒนธรรม กฎหมายซึ่งใช้กฎหมายเดียวกัน ทั้ง
พุทธ ทั้งอิสลามก็คล้ายคลึงกันอย่าไปล้ าสิทธิ์กัน อย่าไปข้ามเส้น กดขี่กัน จะเป็นการไร้รอยต่อ เป็น
ศาสนาของใครของมัน ซิกซ์ก็ท าไป พุทธ อิสลามก็ท าไป ก็จะไม่มีปัญหา ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิมอยู่
ร่วมกันได้ เข้าใจกันดี ไม่ทะเลาะกัน มีอะไรก็คอยปรึกษาหารือกัน ๒ ฝ่าย เหมือนเช่นชุมชนบ้านโม
คลานประจ าเดือนทุกเดือน ผู้ใหญ่บ้านจะมาประชุมกันทุกเดือนทั้งไทยพุทธและมุสลิม อย่าทะเลาะ
กัน มีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน แก้ไขปัญหากันให้ได้ 
 

 
ภาพที่ ๔.8 Group discussion การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในชุมชนพหุวัฒนธรรม 

นอกจากนั้นการ มีความรัก ความสามัคคี การเคารพสิทธิของกันและกัน ไม่ก้าวก่ายใน
ความเชื่อของแต่ละศาสนา นี้เป็นสิ่งส าคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกัน  แต่ละคนควรมีจิตส านึกในการอยู่
ร่วมกัน อะไรดีก็ว่าไป อะไรไม่ถูกก็มาตกลงพูดคุยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกันไป ทั้งนี้พระเจ้าไม่ได้ให้เรา
ท าลายกัน ผิดหลักการ เราพี่น้องกัน ในนามสกุลผมนี้ พุทธทั้งนั้น แต่เราอยู่กันได้ ศาสนาใครก็ ศาสนา
มัน ท าแต่ความดีกันให้พอ  จะเป็น พุทธเป็นอิสลามอย่างไรก็ต้องช่วยเหลือกัน ผมถือว่าพระเจ้าองค์
เดียวกัน ผู้ที่สร้างคนเดียวกัน อย่าให้มามีการขัดแย้งกันในเรื่องต่าง ๆ  เน้นว่าต้องให้ความส าคัญแต่ละ
ศาสนาขอให้ปฏิบัติตัวอย่าไปก้าวล้ าหรือก้าวล่วงศาสนาอ่ืน ทุกศาสนามีหลักในการสอนให้เป็นคนดี 
ไม่ได้สอนไปในแบบอ่ืน พุทธก็ท าตามพุทธไป อย่าสร้างกระแสในโซเชียลให้เกิดความขัดแย้ง อย่า
กระแทกแดกดัน อย่าให้ร้ายป้ายสีกัน เดี่ยวนี้ที่น่ากลัวคือสื่อ ที่เล่นกันจนเกิดความวุ่นวาย เราต้องไม่
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หลงเชื่อสื่อ ท าตัวเราให้ดีที่สุด อย่าไปก้าวล่วงคนอ่ืน  การสามารถเชื่อมต่อกันได้ ไปมาหาสู่กันได้นั่น
คือขาดรอยต่อ เราอยู่อย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูแลจุนเจือคนในชุมชนอย่างทั่วถึง อย่า
เหลื่อมล้ า ให้คิดถึงความเสมอภาค รักในความเสมอภาคท่ีส าคัญที่สุด คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ เรามี
สิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ถ้าเรารู้จักแบ่งปัน จัดสรรในสิ่งที่ดีงาม สังคม
ก็ย่อมเกิดความสุข  ให้ทุกคนยึดหลักธรรมความดีของตัวเอง ไม่เบียดเบียน ไม่ไปให้ร้ายกับคนอ่ืน เรา
มุ่งท าความดี มีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีการส่งเสริม ให้แต่ละศาสนาอยู่ร่วมกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอย่าให้แบ่งแยกอยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ถ้าเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนา 
สามารถจะคุยกันได้ คุยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม คุณถามได้ เราอยากเข้าใจว่าคนพุทธ
ต้องท าอย่างไร เราก็ถามได้ อย่าทะเลาะกัน สามารถจะพูดคุยกันได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ส่งข่าวต่อผู้ที่
รับผิดชอบที่อยู่สูงกว่าต่อไป 
  การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อมีแนวปฏิบัติหรือการดูแลช่วยเหลือประชาชน ทุกคนเกิดสันติสุข เสมอภาค สะดวกสบาย ให้
ทั่วถึงและมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนทุกศาสนาให้ยึด ข้อปฏิบัติของศาสนาคือยึดให้คนเป็นคน
ดีเหมือนกันไม่ว่าศาสนาใด และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านเมือง  หากมีปัญหาควร
ปรึกษาหารือกัน ทั้งผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการ ต้องมีควา มจริงใจในการแก้ปัญหา ปัญหาสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้แตกแยกกันมายาวนาน ต้องเข้าถึงอย่างจริงใจในการแก้ปัญหา ปรับความ
เข้าใจกัน ให้ความช่วยเหลือกัน อยู่กันสมัครสมานสามัคคี ไม่มีอคติกับคนต่างศาสนา รักใคร่กัน อย่า
ไปพยายามเอาศาสนามาเป็นเงื่อนไขเพ่ือสร้างความแตกแยก บางทีเกิดขึ้นกับคนอิสลามเพียงคนสอง
คนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอิสลามท้ังหมดจะมีความคิดเหมือนกันทั้งหมด เหมือนที่คนพุทธอคติกับคน
อิสลาม ก็แค่คนสองคน เราไม่เอาตรงนั้นมาเป็นข้อมูลจนกระทั่งว่าสร้างความแตกแยกกัน เราคนไทย
ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ในอดีตอันยาวนาน เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันระหว่างชาวพุทธ มุสลิม คนในชุมชนต่างก็ยึดหลักปฏิบัติตามค าสอนศาสนา ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน 
เคารพให้เกียรติ และมีกิจกรรมที่ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกัน ทั้งในการร่วมคิด ร่วมท า และรับผล
ที่มีความเสมอภาค เป็นธรรม ผู้น ามีส่วนส าคัญในการท าให้ชุมชนเกิดรักสามัคคี ด้วยบริบทท้องถิ่น
สังคมในชุมชนจะต้องใช้สันติวิธีเป็นวิถีแห่งสันติในการแก้ปัญหา โดยการหันหน้าพูดคุยกัน และผู้น ามี
ความเป็นกลางสร้างศรัทธาให้ชุมชนเชื่อถือ เสียงสะท้อนถึงความภูมิใจของชุมชนในความเป็นพื้นที่
สันติสุขแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนา สิ่งที่มีความสอดคล้องกับการศึกษาชุมชนที่ผ่านมา คือ การ
ที่ต่างคนต่างรู้บริบทของเพ่ือนต่างศาสนิก รู้หลักปฏิบัติต่อกัน ขอบเขตการแสดงถึงน้ าใจและการเห็น
อกเห็นใจให้ความช่วยเหลือที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาท าให้ชุมชนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทาง
ศาสนา เป็นต้นว่า งานสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่โครงการต่าง ๆ ส่วนราชการท าอยู่แล้วตาม
งบประมาณแผ่นดิน โครงการวัดประชารัฐ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งก็มีพุทธ คริสต์ อิสลาม 
เข้ามาร่วม โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ปัญหาเรื่องถนน การก่อสร้างของชุมชน แต่บางส่วนแม้จะไม่ใช้
ทรัพย์สินของ อบจ. แต่อยู่ในชุมชนของพ่ีน้องหลากหลายศาสนาร่วมกัน เช่น ถนนสายหนึ่งของพ่ีน้อง
มุสลิม อบจ. ก็เข้าไปช่วยเสริมสร้างทั้งที่ไม่ได้เป็นถนนของ อบจ. ก็ถือว่าเป็นการเสริมสันติสุข ลด
ความขัดแย้ง เสริมก าลังใจให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีว่าด้วยเรื่องของชุมชนคุณธรรม โดยน าเอา ๓ 
สถาบันมาใช้คือค าว่า “บวร” บ้าน วัด ราชการ เมื่อก่อนจะคุ้นเคยกับค าว่าบ้าน วัด โรงเรียน ส่วน
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ของวัดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแค่วัดในพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่หมายถึงศาสนสถานของทุก
ศาสนา มีบ้านก็คือชุมชน แล้วก็มีศาสนสถานทุกศาสนา แล้วก็ราชการ ตรงนี้ท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ ก็
ต้องใช้พลังของบวร ก็เลยใช้พลังของบวรในการพัฒนาชุมชน โครงการแรกคือน าเด็กไทยพุทธ ไทย
มุสลิมมาฟังธรรม มาเข้าค่าย เพื่อท าความเข้าใจระหว่างกันว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร ก็อธิบายว่าเวลา
กราบไหว้ ไทยมุสลิมเขาไม่กราบก็นั่งเฉย ๆ สิ่งที่ส าคัญคือการฟัง ธรรมะข้อคิดต่าง ๆ ไม่ได้เป็นศาสนา
อะไร ใครฟังแล้วน าไปปฏิบัติก็เป็นประโยชน์กับคนนั้น นักเรียนก็อยู่กันเรียบร้อย ไม่มีอะไรแตกต่าง 
เวลาผมให้ทุนการศึกษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ก็ให้ทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิม โครงการธรรมมะสานใจสู่
สายใยแห่งครอบครัวไม่เลือกชาติศาสนา ท าอย่างไรให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง โครงการยา
เสพติด เพราะว่ายาเสพติดนี้เป็นตัวหลักท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนในส่วนของวัดและคณะสงฆ์
ที่ด าเนินการอยู่ก็คือเรื่องของศาสนสงเคราะห์ที่เข้าไปด าเนินการในชุมชนต่าง ๆ ไปช่วยเหลือ ไปแจก
อาหาร แจกถุงยังชีพ ไปช่วยทุกศาสนาตามลิสต์ ว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้มีผู้ป่วยติดเตียงกี่คน 
ประสานกับชุมชน อสม. และผู้น าท้องถิ่นเข้าไปเยี่ยม เป็นสมาชิกสมาคมสื่ออาสา มีหลายเรื่องมีส่วน
ร่วมเพราะบ้านตัวเองก็ติดกับมัสยิดด้วยเวลาเราจัดงานกิจกรรมของมัสยิดญาเมี๊ยะ ก็มีบัตรเชิญไปยัง
ชุมชนต่าง ๆ มัสยิดต่าง ๆ ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะนครศรีธรรมราชมีมัสยิดร้อยกว่ามัสยิด
กระจัดกระจายไปตามอ าเภอต่างๆ เพื่อเน้นการมีส่วนร่วม ส่วนจะบริจาคทรัพย์สินหรือปัจจัยมากหรือ
น้อยก็ไม่เน้นตรงนั้น แต่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของมุสลิมในแต่ละชุมชนของทั้งจังหวัด 
 

 
 

ภาพที่ ๔.9 Group discussion การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในชุมชนพหุวัฒนธรรม 2 
 

การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมไร้รอยต่อนั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมี
ความเชื่อเหมือนกัน มีศาสนาเหมือนกัน ซึ่งก็เหมือนกับดอกไม้ในแจกันที่มีดอกไม้หลากหลายสีก็จะ
ท าให้แจกันนั้นสวยงาม ฉะนั้นจึงต้องมีกรอบแนวคิดว่าท าอย่างไรให้อยู่ร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกัน 
อยู่ในพื้นท่ีของกันและกัน ให้เกียรติกัน การที่จะท าให้สังคมไร้รอยต่อได้โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช
ของเราเป็นต้นแบบของสังคมพหุวัฒนธรรม ในถนนราชด าเนินนี้มีมุสลิมอยู่หลังวัดพุทธ มีคริสต์อยู่
ใกล้วัดพุทธ แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้เพราะอะไร การอยู่ร่วมกันได้ด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ให้เกียรติ และเข้าใจซึ่งกันและกัน แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ถ้าทุกคนเข้าถึงแก่ของศาสนาที่ตนนับถือ 
พอเข้าใจตนเองเราก็จะเข้าใจคนอ่ืน แล้วจะอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้ไม่ขัดแย้งกัน แม้จะแตกต่างกัน
ในทางความเชื่อการปฏิบัติ แต่มันไม่ได้เกิดความแตกแยกในสังคม มันเป็นความหลากหลาย เป็น
ความสวยงาม แต่ละศาสนาก็ท ากิจกรรมของศาสนา แต่พอมาอยู่ร่วมกันมันเป็นความหลากหลายเป็น
ความงดงามของสังคม เขาเรียกว่าสังคมท่ีไร้รอยต่อ เพราะมันกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ตอนนี้ถือว่า



๙๙ 

ทุกอย่างเราเข้าใจด้วยกันแล้วว่าค าว่าไร้รอยต่อนี้เป็น New Normal จริง ๆ ไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอย
เชื่อม เพราะว่าทุกสิ่งอย่างตอนนี้มันถึงกันในเวลาแค่พริบตาเดียว เมื่อก่อนเราจะมองว่าตะเข็บ
ชายแดนก็ดี เขตพรมแดนระหว่างประเทศก็ดีนั่นคือรอยต่อ พอเราข้ามจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัด
หนึ่งเราจะเห็นความแตกต่างทันที แต่ตอนนี้ เราเดินทางรอบโลก ทั่วประเทศ ความเป็นอยู่ก็ดี สภาพ
ภูมิศาสตร์ก็ดี อาหารการกินก็ดี การแต่งกาย ภาษาไม่มีรอยต่อ ตอนนี้เราแยกไม่ออกแล้ว เมื่อก่อนไป
เหนือก็จะได้ยินเสียงส าเนียง ทางใต้เขาก็จะสัมผัสได้ว่าเราคือคนใต้ แต่ตอนนี้ทุกคนใช้ภาษาเดียวกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อเทคโนโลยี อันนี้คือความไร้รอยต่อ ในเรื่องของสังคมสันติภาพ ถ้าทุกคนมี
หลักคิดและการใช้สื่อเทคโนโลยี มันจะท าให้รอยต่อไม่เกิดขึ้นแน่นอน 

ฉะนั้น การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ จึงควรที่จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชนซึ่งมีท้ังแบบ เป็นทางการและแบบ ไม่เป็น
ทางการ ผ่านกระบวนการพูดคุยสนทนา หรือมีการจัดประชุม ประชาคม ทั้งภายในชุมชนและร่วมกับ
เครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือที่ทุกคนทุกฝุายจะได้ร่วมกัน ค้นหาปัญหาที่แท้จริง รวมถึงการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา และการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเรื่องนั้น ๆ  

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของชุมชน โดยดําเนินการเป็นขั้นตอนแบบวงจร 
คือ มีการกําหนดโครงการ การทํารายละเอียดของโครงการ การประเมินและอนุมัติโครงการ การ
ปฏิบัติและดําเนินการตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ หลังจากนั้นจึงมีการกําหนด
โครงการใหม่ต่อไปเพื่อให้โครงการของชุมชนมีความต่อเนื่อง  

3. การมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อน กิจกรรมของชุมน ไม่ว่าจะ เป็นการสนับสนุนด้าน
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การประสานงาน  และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ทั้งในมิติที่ คนในชุมชนลงมือทําเอง คนในชุมชนทําร่วมกับเครือข่าย ดําเนินการโดย
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก หรือการได้รับการสนับสนุนจากภายนอก  

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การแบ่งผลประโยชน์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคมเป็นสําคัญ ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม
ของชุมชน ต้องมีท้ังในระดับปัจเจกและสังคม ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล ผลประโยชน์สําคัญคือ ความภาคภูมิใจ ซึ่งทําให้เกิดแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลและ
นําไปใช้ในการทํางานเพ่ือชุมชนต่อไปได้  

5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน คนในชุมชน ผู้นําชุมชนและ
บุคคลภายนอกชุมชนสามารถร่วมกันประเมินผลได้ การประเมินผลแบ่งเป็น การประเมินผลก่อนการ
ดําเนินการปฏิบัติ การประเมินผลย่อยเป็นระยะๆ ระหว่างการดําเนินงาน การประเมินผลรวม 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม การประเมินผลต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สําคัญ ได้แก่ ต้องสร้างความตระหนัก
ให้คนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการประเมินผลร่วมกันและต้องไม่ยึดมาตรฐานของคนใดคนหนึ่ง
หรือฝุายใดฝุายหนึ่ง โดยต้องมองว่าการประเมินผลร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการ
ชี้ถูกชี้ผิด 



๑๐๐ 

ทั้งนี้ การลงพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะของผู้แทนชุมชนที่มีความ
แตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏว่าได้รับ
ความร่วมมือจากเพ่ือนต่างสหธรรมิก โดยเฉพาะการสนับสนุนจุดตรวจ จุดสกัดในช่วง Covid 19 
การร่วมกันจัดเย็บหน้ากากหรือแมสที่ทําจากผ้า การสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งในช่วงไม่มีงานทํา 
การร่วมสร้างบ้านมั่นคงสําหรับผู้ยากไร้ และในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวที่เกิดน้ําท่วมในปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทางกลุ่มจิตอาสา 
จิตสาธารณะ ในการออกช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง จัดทําโรงครัวเพ่ือช่วยเหลือ ผู้
ประสบอุทกภัย ทั้งการร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมิติต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
 

 
ภาพที่ ๔.10 การออกโรงทานจิตอาสาในกิจกรรมทางศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 
 



๑๐๑ 

  

ภาพที่ ๔.11 การตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าของกลุ่มจิตอาสา  

 
 

 

ภาพที่ ๔.12 การส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจําด่านปูองกัน Covid 19 
  



๑๐๒ 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.13 การจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนและคณะสงฆ์ที่ประสบปัญหา Covid 19 



๑๐๓ 

 
 

 
 

  
 

 

ภาพที่ ๔.14 เครือข่ายจิตอาสาปั่นจักรยานทําความดี 



๑๐๔ 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔.15 เครือข่ายจิตอาสาปันสุขสร้างบ้านมั่นคง 
 



๑๐๕ 

 
 

 
 

 



๑๐๖ 

 
 

 
 

 
 



๑๐๗ 

 
 

 
 

 



๑๐๘ 

 
 

 
 

 



๑๐๙ 

 
 

 
 

 
 
 



๑๑๐ 

 
 

 
 

 
 



๑๑๑ 

 
   

 
 

 
 

  



๑๑๒ 

 
 

  
 

  
 

 



๑๑๓ 

  
 

  
 

  
 

 



๑๑๔ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔.16 เครือข่ายจิตสาธารณะกับฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2563 



๑๑๕ 

จากการลงพ้ืนที่ทํากิจกรรมร่วมกันของชุมชนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการจากการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ คณะผู้วิจัยไดท้ําการทบทวนและวิเคราะห์ถึง
เหตุและปัจจัย การก่อเกิดเครือข่าย และการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเอา
บทเรียนจากความสําเร็จและ ปัญหาอุปสรรค ของการขับเคลื่อนกิจ กรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ที่ได้
ร่วมกันดําเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา มาสู้การระดมความคิดเพ่ือพัฒนาหรือการปรับปรุงการทํางาน 
การสะท้อนผลของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน
เทคนิคการทบทวนหลังทํางาน AAR (After Action Review) ด้วยการทบทวนประสบการณ์ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกัน ขับเคลื่อนดําเนินการทั้ง การออกโรงทานจิตอาสา การตัดเย็บ
หน้ากากอนามัยจากผ้า  การส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ประจําด่านปูองกัน Covid 19 
การจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนและคณะสงฆ์ที่ประสบปัญหา Covid 19 การขับเคลื่อนของ
เครือข่ายจิตอาสาปั่นจักรยานทําความดี  การขับเคลื่อนของเครือข่ายจิตอาสาปันสุขสร้างบ้านมั่นคง 
และเครือข่ายจิตสาธารณะกับฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2563 พบว่า 

1. ด้านความสําเร็จที่เกิดข้ึน  ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ สามารถนําไปสู่ความ ร่วม
แรงร่วมใจของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทาง
ศาสนาและความเชื่อ  ซึ่งทุกคนทุกฝุายได้ให้ความร่วมมือ เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ประกอบกับในการ
ดําเนินกิจกรรมได้มี การพัฒนา ให้เกิด ความต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับสภาพ หรือบริบท ของ
ชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นไปตาม บริบทวิถีชีวิต หรือการดําเนินชีวิต ของประชาชน ในพ้ืนที่ ทําให้หลาย ๆ 
กิจกรรมการขับเคลื่อนได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  

2. ด้านข้อจํากัดและแนวทางการแก้ไขในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ จากการวิเคราะห์ ด้าน
เวลา ของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทาง
ศาสนาและความเชื่อ ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาในชุมชนเมือง ในขณะอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสา
ของชุมชนที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และการประมง  ดังนั้นข้อจํากัดที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง  และ
หลังการขับเคลื่อนกิจกรรม  คือ เวลา และสะดวกในการมาร่วมกิจกรรม ฉะนั้น จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องออกแบบและกําหนด กิจกรรมในแต่ละครั้ง ให้เหมาะสมกับบริบทของ ของกลุ่มจิตอาสา จิต
สาธารณะในแต่ละพ้ืนที่ด้วย  

3. เปูาหมายและคุณค่าร่วมของ ของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ถือ เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายใต้การขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ
และศาสนาในชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ กัน และนําไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ได้มีการ เปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มวัย ได้
เข้ามามีส่วนร่วม ดําเนินการเพื่อสร้างความคุ้นชิน สร้างการมีส่วนร่วม  สร้างความรู้สึกรัก หวงแหน  
อนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่าย  

4. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  สําหรับ องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะข้างต้น จากการประเมินและวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วย 

1) ภาวะผู้นําทางจิตวิญญาณของแต่ละศาสนา โดยการขับเคลื่อนในกิจกรรมที่แสดง
หรือสะท้อนให้เห็นในมิติทางจิตอาสา จิตสาธารณะนั้นโดยภาพรวมส่วนใหญ่ จําเป็นต้องอาศัยเวลา
และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องภาวะผู้นําทางจิตวิญญาณของแต่ละศาสนาถือว่ามี



๑๑๖ 

ส่วนสําคัญท่ีทําให้ผู้คนในชุมชนและสังคม  ได้ร่วมกันแสดงออกถึง ความเสียสละ ความโอบอ้อมอารี 
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีเมตตาธรรมที่มีต่อเพ่ือร่วมสังคม
อย่างไม่สิ้นสุด ประกอบกับการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ของผู้นําทางจิต
วิญญาณของแต่ละศาสนา จึงก่อให้เกิดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะเกิดข้ึนในชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ข้อตกลงชุมชน ด้วยบริบทของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางความ
เชื่อและศาสนา เมื่อทุกคนทุกฝุายมีข้อตกลงร่วมกันและมีการ กําหนดเปูาหมายในการขับเคลื่อน
กิจกรรม จิตอาสา จิตสาธารณะร่วมกันแล้ว ก็จะเกิด การสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันโดยผ่าน
กิจกรรมการ ประชุม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และในบางกิจกรรมก็จะมี การระดมความคิดเห็น 
และหาข้อตกลงร่วมกันเพ่ิมเติมในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานร่วมกันที่เป็นไปแบบ
เกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และความสมัครสมาน สามัคคี 

3) แกนนําจิตอาสา  จิตสาธารณะในชุมชนพหุวัฒนธรรม  ส่วนใหญ่จะเป็น แกนนํา ที่มี
คุณภาพ เป็นกลุ่ม จิตอาสาที่ เกิดจากความสมัคร ใจ มีเปูาหมายร่วมกัน มีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน กล้าคิด 
กล้าทํา  กล้าปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดข้อจํากัด หรือปัญหา ทําให้ เกิดแรงขับเคลื่อน ที่มีพลังจน
สามารถที่จะระดมความช่วยเหลือจากคนในชุมชนกล้าเข้ามามีส่วนร่วมและเสียสละ ประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมมากขึ้น ๆ 

4) การปรับปรุงการ ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
กระบวนการทํางาน หรือการขับเคลื่อนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถลด
ระยะเวลาในการทํางาน  และยังเปิดโอกาสให้แกนนําชุมชน แกนนํา จิตอาสา  จิตสาธารณะ ได้เกิด
ความคิดริเริ่มที่จะพัฒนากิจกรรมและการเสียสละเพ่ือชุมชนและสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ๆ 

5) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการสร้างและขยายฐาน การขับเคลื่อนกิจกรรม
จิตอาสา จิตสาธารณะไป ยังภาคีเครือข่ายอื่น ๆ รวมถึงในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ ในชุมชน  
ทั้งนีเ้พ่ือปลูกจิตสํานึกและส่งทอดกิจกรรมจิตอาสาให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วม และเกิดการซึมซับเพ่ือ
นําไปสู่การส่งต่อ สืบทอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุค
สมัย วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม รวมถึงมิติในทางศาสนาและความเชื่อ 
 
4.2 การ สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ 

จากการจัดกิจกรรมคืนข้อมูลและการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะกับ กลุ่มแกน
นําและผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะจากชุมชนและสังคมที่มีความเป็น
พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 39 รูป/คน พบว่า ในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อนั้น มีองค์ประกอบสําคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. กระบวนทัศน์ของชุมชน ( Paradigms of Community) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก
ร่วมของคนในชุมชน ที่รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกัน มีความรู้สึกของการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ทําให้การดําเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมคํา
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สอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชน  และท่ีสําคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ 

๒. ผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนา  และปราชญ์ชุมชน ( Leader and  Local Wisdom 
Scholars) ซึ่งเป็นผู้นําทั้งแบบทางการและผู้นําตามธรรมชาติ ในพ้ืนที่หลายชุมชนถือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
และมีคุณธรรมเป็นต้นที่ดีให้กับชุมชน และจากการทํางานเชิงรุกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อและ ศาสนา ได้ก่อให้เกิดการ สร้างสรรค์
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กัน สุดท้ายเมื่อมีความเข้มแข็งก็จะเกิด การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ให้ประพฤติ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีเมตตาธรรม และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด 
สอดคล้องกับหลักคําสอนของแต่ละศาสนา  

๓. กิจกรรมและการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ( Activities and Lifestyles) ก่อให้เกิด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นปกติ เช่น การร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้น่า
อยู่ การร่วมทําความสะอาด การปลูกต้นไม้  การช่วยเหลือ กันและกัน ในงานหรือวันสําคัญ การร่วม
บริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือ ในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ต่าง ๆ ที่มีกําหนดจัดขึ้น ใน
ชุมชนของตนหรือชุมชนข้างเคียง  

๔. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชุมชน (Conflict Resolution) เมื่อคนในชุมชนมีความ
รักความสามัคคีกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียม มีความเคารพในสิทธิ การให้เกียรติ และเกิดการรักษา
และปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนร่วมวางไว้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีส่วนสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึก จิตอาสาและจิตสาธารณะ ซึ่งสะท้อนออกมาจาก ความวิริยะ อุตสาหะ 
และความพากเพียรในการร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลเพ่ือส่วนรวม 

ขณะเดียวกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น องค์ประกอบสําคัญ ใน
การทํางานร่วมกันของผู้คนที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านความเชื่อหรือศาสนาก็คือ
กระบวนการมีส่วนร่วม ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนและดําเนินการร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การตัดสินใจ โดยการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยสร้างการรับรู้ของแกนนําและสมาชิก ผ่านการสื่อสาร ใน
หลากหลายช่อทาง เพ่ือให้ทุกคนทุกฝุายมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 

๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เมื่อได้ ทุกคนทุกฝุายได้ เข้าร่วมในกิจกรรมแล้ว ก็
จะเกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึกพอใจ เห็นถึงคุณค่า หรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมใน
กิจกรรม 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เมื่อ มีการนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ประกอบการ
ตัดสินใจ ก็จะเกิดการ ประมวลผล วิเคราะห์ผล เพ่ือ สะท้อนหรือประเมิน ให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อม
สร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมีข้ึนในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะในครั้งต่อ ๆ ไป 

ขณะเดียวกันจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการ คืนข้อมูลและการสร้างเครือข่าย
จิตอาสา จิตสาธารณะของผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ จากกลุ่มผู้แทน
ชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในเบื้องต้นทางผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญญาสาระธรรม  นครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ทุกคน
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ทุกฝุายต่างให้ความสําคัญในการที่จะผนึกเครือข่ายให้เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ของลูกหลานและเยาวชน 
ถือเป็นการสร้างอรรถประโยชน์เพื่อ เยาวชนและลูกหลานในวั ยเรียน เพื่อให้ เขาเหล่านั้นใช้ ชีวิตการ
เป็นอยู่อย่างมีความสุข ไร้ปัญหา ทั้งนี้เพราะช่วงวัยของ พวกเขาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญ ในการใช้
ชีวิตในอนาคต หากมีการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นอย่างไร้รอยต่อ ไม่มีปัญหาระหว่างกัน ในการดําเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพของพวกเขาในอนาคตก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งจากครั้งอดีตที่ผ่านมาใน
ยุคของบรรพบุรุษก็ ไม่เคยพบเห็นความขัดแย้งระหว่างศาสนา เกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ฉะนั้นทุกคน ทุกฝุาย ควรที่จะสร้างหลักปฏิบัติ ในการอยู่ ร่วมกัน และต้องร่วมกัน สร้างรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับ การประกอบ อาชีพ เศรษฐกิจ และอ่ืน  ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ในทาง
ศาสนาอิสลามนั้นถือว่าการทําอาชีพในสถานที่ประกอบการเดียวกัน หรือ ถึงแม้จะมีอาชีพที่แตกต่าง
กัน แต่ถ้าเขาเหล่านั้นมีจิตสํานึกว่าสิ่งต่าง ๆ  ที่ได้มาซึ่งปัจจัย เป็นไปโดยชอบ มีความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
โปร่งใสก็ถือว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งในภาพความเป็นจริงจะเห็นตัวอย่างที่ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ในการดําเนินชีวิตปกติสุขของเหล่านิสิตนักศึกษาจะพบว่าคนไทย พุทธ มุสลิม สามารถที่จะนั่ง
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์กันไปเรียนได้โดย ไม่มีปัญหา อะไร ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าใน การดําเนิน
ชีวิตพ้ืนฐานของไทยพุทธ มุสลิม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นที่ผ่านมาก็ทํากันหรืออยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุขเช่นนี้ ซึ่งจุดเด่นข้างต้นนี้ น่าจะเป็นคุณสมบัติ สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตให้
เกิดเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะในสถานศึกษาเป็นพื้นที่นําร่อง ก่อนที่จะมีการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิต
สาธารณะเพ่ือสังคมในมิติอ่ืน ๆ  

จากแนวคิดข้างต้น ผู้จัดการโรงเรียนสันติธรรมมูลนิธิ ให้ข้อคิดเห็นในเชิงสนับสนุนว่า ใน
นครศรีธรรมราช การอยู่ร่วมกันของชาวนครต้องช่วยเหลือกัน แต่ไม่ทราบว่าสิ่งใดทําให้ความสัมพันธ์
ลดน้อยลง เมื่อก่อนชาวพุทธมุสลิมอยู่ด้วยกัน ชาวไทยพุทธยินยอมให้มุสลิมปรุงอาหารเพื่อไทยพุทธ
จะได้ทานอาหารร่วมกันในงานแต่งหรืองานศพ ซึ่งหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ปรากฏในคัมภีร์  
อัลกุระอานมีอยู่ว่า เราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ือการอ่ืนใด แต่ส่ง เราส่งเจ้า มาเพ่ือความเมตตาต่อสากล
จักรวาล และส่งความเมตตามาให้คนทั่วทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ทุกสีผิว ศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาที่ นําความเมตตามาสู่ชาวโลก ถึงแม้จะมีบางครั้ง บางคน บางกลุ่มใช้หลักการของ
คัมภีร์อัสกุระอานไปในทางลบและใช้ไปในทางความรุนแรง เช่นคําว่า “ยีอาส” ที่พระศาสดากล่าวไว้
นั้นท่านคงไม่ได้ต้องการที่จะสื่อถึงความรุนแรง แต่คิดว่าท่านต้องการที่จะสื่อถึง การทุ่มเท อย่าง
เข้มแข็ง และให้ เสียสละทุกอย่างเพ่ือความเมตตาแก่ชาวโลก มากกว่า ที่โรงเรียนสันติธรรม ได้มุ่งท่ีจะ
ปลูกฝังการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิด รับครูทั้งท่ี
เป็นชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนหรือเด็กและเยาวชน สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ได้
ในสังคมท่ีมีความต่าง เพราะความต่างไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ กลับเป็นสิ่งที่สวยงาม เหมือนพืชพัน ธุ์หรือ
ระบบนิเวศ บนภูเขา ที่สามารถข้ึนอยู่ร่วมกันได้ มันไม่ถือว่าเป็นความ แตกต่าง แต่พืชพัน ธุ์ที่มีความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านั้นสามารถท่ีจะ ช่วยให้ภูเขา คงความอุดมสมบูรณ์ อยู่ได้ หากลองมอง
ย้อนกลับมาท่ีการเพาะปลูก พืชเชิงเดียว เมื่อปลูกได้ไม่นาน ก็จะเริ่มเกิดปัญหา มีทั้งโรคและแมลงมา
รบกวน สุดท้ายก็ จะต้อง หาแนวทางหรือลงทุนเพื่อการ จัดการ กําจัดวัชพืชหรือ แมลง แต่ ถ้าหาก
เกษตรกรเพาะปลูกพืชที่มีความหลากหลายระบบนิเวศภายในสวนหรือภายในแปลงก็ จะช่วยกันกําจัด
หรือในอีกทางหนึ่งก็จะเกิดการพึ่งพาและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เพราะ ต้นไม้เล็ก ต้องอาศัยต้นไม้
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ใหญ่ ในขณะที่ ต้นไม้ใหญ่ ก็ต้อง อาศัยต้นไม้เล็ก ในโลกของมนุษย์ ผู้หญิงมีในสิ่งที่ผู้ชายขาด 
ขณะเดียวกันผู้ชายก็ขาดในสิ่งที่ผู้หญิงมี  ฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันในสังคมและการเป็นเครือข่ายซึ่งกัน
และกัน ทุกคน ทุกฝุาย ทุกเชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อ จึงต้องมีความ อดทนและเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกัน มีความ รักใคร่สามัคคี กัน ใช้ความต่างในความเชื่อ ในความศรัทธา มาเติมเต็มในการอยู่
ร่วมกันอย่างสวยงาม  ประเด็นนี้ถือเป็น ภูมิต้านทาน และเป็นทุนทาง สังคม เพราะความสวยงาม ของ
สังคมพบเห็นหรือ มีอยู่ในความต่าง และความต่าง ก็คือการเติมเต็มที่ให้การอยู่ ร่วมกันอย่าง สวยงาม
นั่นเอง  
 ทางด้านผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนสอนศาสนาบ้านตาล  มองว่า ตามแนวคิดของมุสลิม
มองว่าในการอยู่ร่วมกันหรือการที่จะอยู่ร่วมเป็นเครือข่ายนั้น ไม่ควรที่จะมีเรื่องกระทบกระทั่งในทาง
ศาสนา ทั้งนี้เพราะมิติของอิสลามมองว่าศาสนาของท่านสําหรับท่าน ศาสนาของเราสําหรับเรา เราส่ง
เจ้ามาเพ่ือเมตตาธรรมแก่โลกทั้งผอง มุสลิม จึงสามารถท่ีจะ อยู่ร่วมกัน กับทุกคนแบบพ่ีน้อง  และอยู่
แบบมีเมตตาธรรม  เพราะความเมตตาธรรมจะเป็น คุณธรรมสําคัญในการ อยู่ร่วมกันกับคนทุกคนใน
สังคม ถือว่า เมตตาธรรมค้ําจุนโลก  ฉะนั้นในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะใน การออก
ช่วยเหลือ กันในยามท่ีเพ่ือร่วมสังคมประสบปัญหาจาก ภัยธรรมชาติ หรือความเดือนร้อน จะต้อง ไม่
คิดถึงศาสนา เพราะการคิดถึงศาสนาก็คือการคิดถึงเรื่องพิธีกรรมเท่านั้น แต่สําหรับการสร้างเครือข่าย
หรือการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมในส่วนอื่น ๆ นั้นต้องใช้เมตตาธรรมให้กว้างไกลให้มากที่สุด ชุมชนและ
สังคมจึงจะมีความสงบสุข 
 สําหรับการสร้างเครือข่ายผ่านระบบ กลไก และ โครงสร้าง ของศาสนาอิสลามนั้น  พ่ีน้อง
มุสลิมในทุกจังหวัดจะมีข้อบังคับไว้ว่าจะไม่มีมุสลิมคนใดที่ไม่สังกัดมัสยิด  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 
๑๓๐ มัสยิด ฉะนั้นมุสลิมทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะ ต้องสังกัดมัสยิดของชุมชนตนเอง  และ
มัสยิดทุกมัสยิดก็ จะต้อง สังกัดหรือ ขึ้นตรงต่อมัสยิ ดกลางนครศรีธรรมราช  ขณะเดียวกันในจังหวัด
นครศรีธรรมราชก็จะมี โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ๑๒ โรงเรียน และมีสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เป็นผู้ขับเคลื่อนและดูแล  ในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา  จิตสาธารณะหากจะมีการ
ขับเคลื่อนทั้งในส่วนของภาพใหญ่ ภาพกลาง หรือภาพเล็ก ก็สามารถที่จะประสานไปยังมัสยิดทุก
มัสยิด หรือสามารถประสานไปที่มัสยิดกลางหรือทีส่มาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาได้เลย   

ขณะเดียวกันในมุมมองของ ครูสอนศาสนาอิสลามให้กับเด็กสันติธรรมมูลนิธิ บอกว่า
ปัจจุบันนั้นจะ เน้นในเรื่องของ คุณธรรมเหนือวิชาการ คุณธรรม ต้องมาก่อนความรู้ เก่งก็ ต้องการแต่
คุณธรรม ต้องเหนือวิชาการ นักเรียนต้องละมาด ต้องไม่เสพของมึนเมา ต้องก้าวล่วงประเวณี ต้อง
เรียนสามัญและศาสนา และใช้วิถีชีวิตตามแนวทางศาสนา อิสลาม ฉะนั้นในการสร้างเครือข่าย เห็นว่า
นํานักเรียนมา สร้างเครือข่าย ก่อน ควรมีการสร้าง เครือข่ายเด็กมัธยม ทั้งการจัด อบรม การช่วย
กิจกรรม จิตอาสา หรือการเปิดโอกาสให้ เด็กจัดกลุ่มจิตอาสาในชุมชน ขึ้นเอง ก่อนที่จะขยายเป็น
เครือข่ายครูและนักเรียน ในโอกาสต่อไป  โดยหลักศรัทธา ของแต่ละศาสนาจะไม่มีการ แตะต้อง และ
ควรที่จะแตะในสิ่งที่ร่วมกันได้  หรือท่ีเรียกว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยก และควรใช้มัสยิดเป็นฐานในการ
พัฒนาสังคมเรื่องวัยรุ่น สตรี การศึกษา การพัฒนาสังคมจะเกิดไม่ได้หากไร้การศึกษาและวิชาการ  
การพัฒนาความรู้และการศึกษาจะเป็นการพัฒนาที่ถาวรโดยใช้มัสยิดเป็นฐานในการพัฒนาสังคม 
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 ในมุมมองของผู้แทนศาสนา คริสต์ ซึ่งเป็นตัวแทนศิษยาภิบาล มองว่า ในเครือข่ายและ
โครงสร้างของศาสนาคริสต์นั้น ปัจจุบัน มีการแบ่งเขตปกครองออกเป็น  ๒๒ ภาค ในส่วนของ
คริสตจักร เบลธเลเฮ็มนั้นสังกัดใน ภาค ๙ โดยมีคริสตจักรสังกัด ร่วมในภาค 9 นี้รวม  ๒๒ คริส ตจักร  
โดยส่วนตัวนั้น เคยเรียนที่ศรีธรรมราชศึกษา ในชีวิตวัยเรียนก็จะ มีเพ่ือนทั้ง ที่เป็นไทยมุสลิมและไทย
พุทธ ตอนแรกตนเองก็นับถือศาสนา พุทธ ต่อมาจึงได้ เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์และ เป็นคริสเตียน 
พระธรรมตอนหนึ่ง ของศาสนาคริสต์ได้ระบุไว้ ว่า ให้รักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดใจ สุดกําลัง สุดความคิด
รักเพ่ือนบ้านให้เหมือนการรักตัวเอง รักเราอย่างไรให้รักเพ่ือนอย่างนั้น ในการประกอบพิธีทางศาสนา
พุทธถึงแม้เราจะไม่สามารถไปร่วม ในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ แต่เราก็สามารถล้างจาน เสิ ร์ฟอาหารในงาน
นั้น ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่ลงตัว วนส่วนของการสร้าง เครือข่ายนั้น ทุก ๆ ศาสนาและความ
เชื่อควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

ในขณะที่มุมมองของพ่ีน้องชาวพุทธนั้นมองว่าเมตตาธรรมคํ้าจุนโลกนั้นในทางศาสนาพุทธ
ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะก่อให้เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ  สิ่งที่จะเป็นเครือข่ายที่สําคัญ ของ
ศาสนาพุทธคือการมีวัด การมีความศรัทธา และวัดถือเป็นสถานที่สําคัญ ต่อการขัดเกลาคนรุ่นต่อรุ่น   
วัดเป็นสถานศึกษา และวัดเป็นองค์กรหลักในการสร้างเครือข่าย ฉะนั้นถ้าจะทําเครือข่ายสิ่งสําคัญคือ
จะต้องมี มัสยิด วัด หรือคริสตจักร เป็นศูนย์กลาง  ซึ่งสามารถ ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกัน ศาสน
สถานยังเป็น พ่ึงอันประเสริฐ คนทุกคนต้องมีศาสนา คนไม่มีศาสนา จะไม่ เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนา
ตัวเอง และ ไม่สามารถท่ีจะ นําไปปฏิบัติ ให้เกิดผล  ในขณะที่ทุกพ้ืนที่ทั่วโลก นั้นต้องการสันติภาพ หรือ
ความสุขที่แท้จริงในการอยู่ร่วมกัน  ในมุมมองศาสนาพุทธสอน ให้ทุกคนมีพรหมวิหารธรรม ขณะที่
ศาสนาอิสลามมุ่งหมายให้ทุกผู้คน ใช้เมตตา แบบไม่มีที่สิ้นสุด  ส่วนศาสนา คริสต์ นั้นใช้ความรัก เป็น
พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน  ประเด็นสําคัญที่ท่านพุทธทาสภิกขุเคยให้แนวคิดในการอยู่ร่วมกันตามแนว
ตรีปณิธาน คือ 1) ศาสนิกต้องเรียนรู้ในศาสนาของตน  ๒) ทําอย่างไรให้มีการศึกษาหลักธรรมคําสอน
หลักศาสนาอ่ืนให้เข้าใจ ยอมรับในความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) ดึงตัวเองออกจาก
โลกวัตถุนิยม โลกจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ฉะนั้นความเมตตาธรรม ของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้อง แผ่ให้กว้างให้สุด  เพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมทุกกิจกรรม  ๓ ศาสนา ไม่ทิ้งวิถี ชีวิตแบบ เดิม ๆ ที่สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  
เพราะคนเข้าถึงแก่นธรรมของแต่ละศาสนา แต่เมื่อคนไม่เข้าในถึงแก่นธรรม แล้วนํากะพ้ีมาถกเถียงกัน 
จึงทําให้สังคมมีปัญหา  ทางสายกลาง คือหลักการ ที่ทุกศาสนา มีเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน  จะ
แตกต่างเฉพาะศรัทธาและพิธีกรรม บางสิ่งบางอย่างของแต่ละศาสนาเท่านั้น  จึงอยากให้ทุกคน ทุก
ฝุายนํา เอาหลักคําสอน ของศาสนาตนเอง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือ เป็นองค์ความรู้ใหม่  ที่เป็น
องค์ประกอบของความเมตตาธรรม  แล้วเดินจับมือหรือจูงมือ ไปด้วยกัน และปลูกฝังให้ลูกหลานและ
เยาวชนประพฤติ ปฏิบัติตาม คําสอนของศาสนาตนอย่างเคร่งครัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อเชิงพ้ืนที่  ฉะนั้น วัด คริสต จักร   มัสยิด  ควรมีกิจกรรม ที่สามารถ ร่วมกัน ทํา 
กิจกรรม ในเชิง เครือข่ายในชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งกิจกรรม ของชุมชน  
งานประเพณี งานพิธีแต่งงาน งานศพ  ทุกคน ก็สามารถร่วมกิจกรรม กันได้ อย่างสันติ  ในส่วนของ
เครือข่ายระดับจังหวัด มองว่า  อบจ.นครศรีธรรมราช น่าจะเป็นส่วนงานที่สามารถแหล่งเชื่อมโยง ใน
เรื่องนี้ ได้เป็นอย่างดี เพราะ อบจ.  มีกองการศึกษาและศาสนาที่จะ เป็นองค์กรในการประสานความ
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ร่วมมือกันทางเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ เกิดกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อการ
ช่วยเหลือกันเมื่อประสบกับความเดือนร้อน  
 หากจะกล่าวสรุปถึงความเป็นเครือข่ายใน สังคมสันติภาพไร้รอยต่อ นั้น หากจะมองใน
สภาพความเป็นจริงทุก สรรพสิ่งในโลกใบนี้ ต่างก็ต้องการความสันติ ศาสนาทุกศาสนา มีกระบวนการ  
เปูาหมาย หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การมีความสงบสุข กระบวนการที่จะวิ่งไปสู่ความสงบสุขหรือ
การที่จะทําให้เกิดสันติภาพนั้น คําว่า  “จิตอาสาและจิตสาธารณะ” ถือเป็นศูนย์กลาง ทั้งศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม ต่างก็ต้องพากันสร้างธาตุกลางขึ้นมา ซึ่งก็คือ “ความเมตตา” สามารถใช้ได้ทุกศาสนา 
และจะทําให้ทุกสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฉะนั้นการเรียนรู้วิถีชีวิตโดยใช้หลักเมตตาธรรม จะ
สามารถทําให้ทุกคนในสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันได้แบบไร้ความแตกต่าง  และเครือข่ายที่มีอยู่โดย
ธรรมชาติก็มักจะก่อขึ้นด้วยความมเีมตตาธรรม สิ่งที่ทุกคนทุกฝุายเห็นตรงกันในการสร้างจิตอาสา จิต
สาธารณะก็ คือความ เมตตา การสร้างเครือข่ายจิตอาสา ก็สามารถทําได้ด้วยการประสานงาน กับ
ตัวแทนทางศาสนา หรือศาสนสถานของแต่ละศาสนา วิถี แห่งการอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อ
สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถีของคนท่ีสามารถ เข้าถึงแก่นทางศาสนา  และสังคมจะ
มีสันติภาพ  ต้องใช้ใจ เข้าใจถึงใจ ด้วยเมตตาธรรม 
 
4.3 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อที่ได้จากการวิจัยนั้น คณะผู้วิจัยขอสรุปเป็นองค์ความรู้ตามแผนภาพที่ 4.17 ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 4.17 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จิตสาธารณะ 
 

จิตอาสา 

เมตตาธรรม 

 

 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

ศาสนาและความเชื่ออ่ืนๆ 

 

 

 

ศาสนาอิสลาม 

 

 

 

ศาสนาพุทธ 

 

 

 

การสนับสนุนช่วยเหลือ 
 

ในยามสุข 
 

ในยามทุกข ์
 

ศาสนาคริสต์ 
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จากแผนภาพองค์ความรู้อธิบายได้ว่า การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ นั้น ถึงแม้บริบททางสังคมของคนในชุมชนจะมี
ความแตกต่างหลากหลายทั้งเพศ วัย การศึกษา วิถีความเป็นอยู่ รวมไปจนถึงในทางความเชื่อและ
ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามหรืออ่ืน ๆ สิ่งที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็
เห็นจะได้แก่ การประกอบพิธีกรรมของแต่ละศาสนา ซึ่งต่างก็จะต้องให้การยอมรับในประเด็นข้างต้น 
และไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงหรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของกันและกัน ดังคํากล่าวที่ว่า “ ศาสนาของ
ท่านสําหรับท่าน ศาสนาของเราสําหรับเรา ” แต่สําหรับสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็คือหลักคําสอน
ของทุกศาสนาที่มุ่งหวังจะให้คนทุกคนเป็นคนดี โดยมี ผู้นําศาสนา ของแต่ละศาสนาจะเป็นผู้ที่ให้
การศึกษา สั่งสอน ชี้นํา และสนับสนุนให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบและสันติสุข 

ขณะเดียวกันในหลักคําสอนของศาสนาสําคัญ ๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม โดยความมุ่งหมายและจุดประสงค์แล้ว ทุกศาสนาต่างมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศาสนิกทุกคนเกิดความรัก ความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน 
หรือโดยนัยมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมี “เมตตาธรรม” ต่อกัน ดัง หลักการของศาสนา
อิสลามท่ีปรากฏในคัมภีร์อัลกุระอาน ที่ว่า “... เราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ือการอ่ืนใด แต่ส่งเราส่งเจ้ามาเพ่ือ
ความเมตตาต่อสากลจักรวาล และส่งความเมตตามาให้คนทั่วทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา 
ทุกสีผิว ...” ขณะที่ศาสนาคริสต์ก็ได้มุ่งเน้นที่จะเห็นคนรักกันและมีเมตตาธรรมต่อกันดังคํากล่าวที่ว่า 
“...ให้รักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดใจ สุดกําลัง สุดความคิด รักเพ่ือนบ้านให้เหมือนการรักตัวเอง  หรือหาก
รักเราอย่างไรให้รักเพ่ือน บ้านอย่างนั้น ...” สําหรับศาสนาพุทธนั้นถือเป็นศาสนาที่มุ่งเนินในเรื่อง 
“เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก” เป็นสําคัญอยู่แล้ว และหากจะพิจารณาจากหลักตรีปณิธานของท่านพุทธ
ทาสภิกขุก็ยิ่งจะเห็นชัดว่าแนวคิดในการอยู่ร่วมกันนั้นควรที่จะต้อง 1) ต้องเรียนรู้และเข้าใจในศาสนา
ของตน  ๒) ต้องศึกษาหลักธรรมคําสอนหลักศาสนาอ่ืนให้เข้าใจ ยอมรับในความ แตกต่าง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) ดึงตัวเองออกจากโลกวัตถุนิยมหรือโลกแข่งกันแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือ จะได้อยู่
ร่วมกันอย่างเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือ เกื้อกูล โลกถึงจะมีสันติ 

เมื่อทุกศาสนิกมีความเข้าใจในหลักคําสอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรมเป็นพ้ืนฐาน
แล้ว การที่จะก่อเกิดในเรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น ประการสําคัญก็อยู่ที่เรื่องของวิถีการดําเนิน
ชีวิตและกระบวนทัศน์ของชุมชนว่า มีการสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปัน หรือมีจิตใจที่
จะขันอาสาหรือเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคมมากน้อยแค่ไหน เพียงไร 
ทั้งนี้หากชุมชนและสังคมนั้นมีกระบวนทัศน์ในการปลูกฝังในเรื่องของการเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ความสมัครสมาน สามัคคี และการมีอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มจิตอาสาและ
มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัดให้ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น 
ทุกคนที่มีจิตใจใสสะอาดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมข้างต้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งในมิติของการร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งก็หมายถึง
ความสงบสุขหรือความเจริญงอกงามท่ีจะมีขึ้น ขณะเดียวกันไม่ว่าชุมชนหรือสังคมจะตกอยู่ในภาวะ
แห่งความสุขหรือความทุก ทุกคน ทุกฝุายที่เปี่ยมด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ ก็จะออกมาให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเกื้อกูลกัน เป็นต้นว่าในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย มีหลายครอบครัวที่



๑๒๓ 

ได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สิน ข้าวของ หรือพืชผลทางการเกษตร ทุกคนก็
จะออกมาระดมกําลังสละทรัพย์และกําลังแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ ถือ
เป็นการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานแห่งการมีเมตตาธรรมที่เด่นชัดที่สุด 

กล่าวโดยสรุป “เมตตาธรรม” นั้น สามารถ เกิดข้ึนได้กับคนใน ทุกศาสนา ฉะนั้นการอยู่
ร่วมกันบนฐานของ หลักเมตตาธรรม จะสามารถ ทําให้ใครหลายคนหรือทุกคนเกิดจิตอาสา จิต
สาธารณะ และเป็นกําลังสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ด้วยการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล และเอ้ืออาทรต่อกัน และ สิ่งที่ทุกคนทุกฝุายเห็น ตรงกันในการสร้าง
เครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น คือจะเริ่มต้นข้ึนได้ด้วยใจที่มีความ เมตตา ทั้งนี้เพราะความเมตตา
ถือเป็นวิถแีห่งการอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถี
ของคนท่ีสามารถเข้าถึงแก่นทางศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาอ่ืน ๆ 

 
 



 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ๒) สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) ซึ่งประกอบด้วยวิธีการวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม 
(Qualitative Research) ผ่านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แกนน าในระดับชุมชนและระดับนโยบาย (Core Group) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในภาคสนาม 
(Field Study) นั้น จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยการรวมกลุ่มกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกิจกรรมสาธารณะกุศลใน
มิติต่าง ๆ พร้อมกันนั้นก็ได้มีการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือคืนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ 
(Public Hearing) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อที่จะก่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน  ทั้งนี้ จากผลการวิจัยตาม
กระบวนการข้างต้นสามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

๕.๑ สรุปการวิจัย 
คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคม

พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ผ่านข้อค้นพบตามกระบวนการของแต่ละ
ขั้นตอนและแต่ละวัตถุประสงค์ โดยสรุปตามล าดับ ดังนี้ 

๕.๑.๑ พัฒนาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อ 

จากบริบทเชิงสังคมท่ี มีการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจาก ชุมชนต้นแบบทั้ง 5 
ชุมชน พบว่า ในประเด็นที่เก่ียวกับเรื่องของจิตอาสาจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา
สู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากวิถีชีวิตและการประพฤติ ปฏิบัติ การร่วมแรงร่วมใจ  
การเสียสละสุขส่วนตนเพื่อเกื้อกูลเพ่ือนร่วมชุมชน หรือผู้ที่ก าลังประสบกับความยากล าบาก ของคนใน
ชุมชนนั้น ๆ และในหลายชุมชน ก็มีความคิดเห็น หรือกระบวนทัศน์บนวิถีการด าเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างหลากหลายว่าจะต้องให้ความร่วมแรงร่วมใจกันใน 3 ประการส าคัญ คือ 

1. การสนับสนุน ช่วยเหลือกันและกันในชุมชน 
2. การร่วมแรงใจกันพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ  
3. การร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนหรือเครือข่ายอ่ืนที่ขยายวงกว้างมากข้ึน  



 
๑๒๕ 

ขณะเดียวกันในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่จะพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ นั้น จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใน ชุมชนและสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมกันขับเคลื่อนในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชนซึ่งมีท้ังแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการ ผ่านกระบวนการพูดคุยสนทนา หรือมีการจัดประชุม ประชาคม ทั้งภายในชุมชนและร่วมกับ
เครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือที่ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง รวมถึงการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา และการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเรื่องนั้น ๆ  

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมของชุมชน โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนแบบ
วงจร คือ มีการก าหนดโครงการ การท ารายละเอียดของโครงการ การประเมินและอนุมัติโครงการ 
การปฏิบัติและด าเนินการตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ หลังจากนั้นจึงมีการก าหนด
โครงการใหม่ต่อไปเพื่อให้โครงการของชุมชนมีความต่อเนื่อง  

3. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้าน
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การประสานงาน และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในมิติที่คนในชุมชนลงมือท าเอง คนในชุมชนท าร่วมกับเครือข่าย ด าเนินการโดย
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก หรือการได้รับการสนับสนุนจากภายนอก  

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การแบ่งผลประโยชน์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและความเท่าเทียมกันของบุคคลและสังคมเป็นส าคัญ ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม
ของชุมชน ต้องมีท้ังในระดับปัจเจกและสังคม ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล ผลประโยชน์ส าคัญคือ ความภาคภูมิใจ ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลและ
น าไปใช้ในการท างานเพ่ือชุมชนต่อไปได้  

5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมของชุมชน คนในชุมชน ผู้น าชุมชนและ
บุคคลภายนอกชุมชนสามารถร่วมกันประเมินผลได้ การประเมินผลแบ่งเป็น การประเมินผลก่อนการ
ด าเนินการปฏิบัติ การประเมินผลย่อยเป็นระยะๆ ระหว่างการด าเนินงาน การประเมินผลรวม 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม การประเมินผลต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ต้องสร้างความตระหนัก
ให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญของการประเมินผลร่วมกันและต้องไม่ยึดมาตรฐานของคนใดคนหนึ่ง
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยต้องมองว่าการประเมินผลร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการ
ชี้ถูกชี้ผิด 

จากการลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมร่วมกันของ ผู้แทนชุมชนที่มาจากความแตกต่างหลากหลาย
ในลักษณะของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวั ดนครศรีธรรมราช ทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมจิต
อาสา จิตสาธารณะ ซึ่งจากการทบทวนและวิเคราะห์ถึงเหตุและปัจจัย การก่อเกิดเครือข่าย และการ
สร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยถอดบทเรียนจากความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค
ของการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะที่ได้ร่วมกันด าเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมา มาสู่การ
ระดมความคิดเพ่ือพัฒนาหรือการปรับปรุงการท างาน การสะท้อนผลของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเทคนิคการทบทวนหลังท างาน AAR (After 
Action Review) แล้วพบดังนี้ 



 
๑๒๖ 

1. ด้านความส าเร็จที่เกิดข้ึน ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ สามารถน าไปสู่ความร่วม
แรงร่วมใจของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทาง
ศาสนาและความเชื่อ ซึ่งทุกคนทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ประกอบกับในการ
ด าเนินกิจกรรมได้มีการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและมีความสอดคล้องกับสภาพหรือบริบทของ
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นไปตามบริบทวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี ท าให้หลาย ๆ 
กิจกรรมการขับเคลื่อนได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  

2. ด้านข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ไขในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ จากการวิเคราะห์ด้าน
เวลาของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทาง
ศาสนาและความเชื่อ ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาในชุมชนเมือง ในขณะอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสา
ของชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ดังนั้นข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และ
หลังการขับเคลื่อนกิจกรรม คือ เวลาและสะดวกในการมาร่วมกิจกรรม ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องออกแบบและก าหนดกิจกรรมในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับบริบทของของกลุ่มจิตอาสา จิต
สาธารณะในแต่ละพ้ืนที่ด้วย  

3. เป้าหมายและคุณค่าร่วมของของกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ ถือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันภายใต้การขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ
และศาสนาในชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกัน และน าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่มวัยได้
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการเพ่ือสร้างความคุ้นชิน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกรัก หวงแหน 
อนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่าย  

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ส าหรับองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะข้างต้น จากการประเมินและวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วย 

1) ภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณของแต่ละศาสนา โดยการขับเคลื่อนในกิจกรรมที่แสดง
หรือสะท้อนให้เห็นในมิติทางจิตอาสา จิตสาธารณะนั้นโดยภาพรวมส่วนใหญ่จ าเป็นต้องอาศัยเวลา
และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องภาวะผู้น าทางจิตวิญญาณของแต่ละศาสนาถือว่ามี
ส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้คนในชุมชนและสังคม ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเสียสละ ความโอบอ้อมอารี 
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีเมตตาธรรมที่มีต่อเพ่ือร่วมสังคม
อย่างไม่สิ้นสุด ประกอบกับการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งของผู้น าทางจิต
วิญญาณของแต่ละศาสนา จึงก่อให้เกิดกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะเกิดข้ึนในชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ข้อตกลงชุมชน ด้วยบริบทของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทาง
ความเชื่อและศาสนา เมื่อทุกคนทุกฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันและมีการก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะร่วมกันแล้ว ก็จะเกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันโดยผ่าน
กิจกรรมการประชุม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และในบางกิจกรรมก็จะมีการระดมความคิดเห็น 
และหาข้อตกลงร่วมกันเพิ่มเติมในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศการท างานร่วมกันที่เป็นไปแบบ
เกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และความสมัครสมาน สามัคคี 
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3) แกนน าจิตอาสา จิตสาธารณะในชุมชนพหุวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นแกนน าที่มี
คุณภาพ เป็นกลุ่มจิตอาสาที่เกิดจากความสมัครใจ มีเป้าหมายร่วมกัน มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน กล้าคิด 
กล้าท า กล้าปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดข้อจ ากัดหรือปัญหา ท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่มีพลังจน
สามารถที่จะระดมความช่วยเหลือจากคนในชุมชนกล้าเข้ามามีส่วนร่วมและเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมมากข้ึน ๆ 

4) การปรับปรุงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กระบวนการท างานหรือการขับเคลื่อนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถลด
ระยะเวลาในการท างาน และยังเปิดโอกาสให้แกนน าชุมชน แกนน าจิตอาสา จิตสาธารณะ ได้เกิด
ความคิดริเริ่มที่จะพัฒนากิจกรรมและการเสียสละเพ่ือชุมชนและสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น ๆ 

5) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการสร้างและขยายฐานการขับเคลื่อน
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะไปยังภาคีเครือข่ายอื่น ๆ รวมถึงในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตส านึกและส่งทอดกิจกรรมจิตอาสาให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนร่วม และเกิดการซึม
ซับเพ่ือน าไปสู่การส่งต่อ สืบทอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและปรับประยุกต์ให้เข้า
กับยุคสมัย วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม รวมถึงมิติในทางศาสนาและความเชื่อ 

๕.๑. ๒ สร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ 

จากการจัดกิจกรรมคืนข้อมูลและการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะกับกลุ่มแกน
น าและผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะจากชุมชนและสังคมที่มีความเป็น
พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 39 รูป/คน พบว่า ในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อนั้น มีองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. กระบวนทัศน์ของชุมชน ( Paradigms of Community) ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก
ร่วมของคนในชุมชน ที่รู้สึกไม่แบ่งแยกจากกัน มีความรู้สึกของการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แบ่ง
พรรคแบ่งพวก ไม่แบ่งศาสนา ท าให้การด าเนินชีวิตไปตามปกติสุข คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมค า
สอนของศาสนาตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชน และท่ีส าคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มจิตอาสา จิตสาธารณะ 

๒. ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์ชุมชน ( Leader and  Local Wisdom 
Scholars) ซึ่งเป็นผู้น าทั้งแบบทางการและผู้น าตามธรรมชาติ ในพื้นที่หลายชุมชนถือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
และมีคุณธรรมเป็นต้นที่ดีให้กับชุมชน และจากการท างานเชิงรุกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อและศาสนา ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สุดท้ายเมื่อมีความเข้มแข็งก็จะเกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ให้ประพฤติ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีเมตตาธรรม และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด 
สอดคล้องกับหลักค าสอนของแต่ละศาสนา  

๓. กิจกรรมและการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ( Activities and Lifestyles) ก่อให้เกิด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นปกติ เช่น การร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้น่า
อยู่ การร่วมท าความสะอาด การปลูกต้นไม้ การช่วยเหลือกันและกันในงานหรือวันส าคัญ การร่วม
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บริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะต่าง ๆ ที่มีก าหนดจัดขึ้นใน
ชุมชนของตนหรือชุมชนข้างเคียง  

๔. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชุมชน (Conflict Resolution) เมื่อคนในชุมชนมีความ
รักความสามัคคีกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียม มีความเคารพในสิทธิ การให้เกียรติ และเกิดการรักษา
และปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนร่วมวางไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีส่วนสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก จิตอาสาและจิตสาธารณะ ซึ่งสะท้อนออกมาจากความวิริยะ อุตสาหะ 
และความพากเพียรในการร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อส่วนรวม 

ขณะเดียวกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น องค์ประกอบส าคัญใน
การท างานร่วมกันของผู้คนที่มาจากความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านความเชื่อหรือศาสนาก็คือ
กระบวนการมีส่วนร่วม ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนและด าเนินการร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การตัดสินใจ โดยการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 

๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยสร้างการรับรู้ของแกนน าและสมาชิก ผ่านการสื่อสารใน
หลากหลายช่อทาง เพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 

๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เมื่อได้ทุกคนทุกฝ่ายได้เข้าร่วมในกิจกรรมแล้วก็
จะเกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึกพอใจ เห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมใน
กิจกรรม 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เมื่อมีการน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการ
ตัดสินใจ ก็จะเกิดการประมวลผล วิเคราะห์ผล เพ่ือสะท้อนหรือประเมินให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อม
สร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมีข้ึนในกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะในครั้งต่อ ๆ ไป 

ทั้งนีก้ารสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพ
ไร้รอยต่อนั้น ถึงแม้บริบททางสังคมของคนในชุมชนจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งเพศ วัย 
การศึกษา วิถีความเป็นอยู่ รวมไปจนถึงในทางความเชื่อและศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ 
อิสลามหรืออ่ืน ๆ สิ่งที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็เห็นจะได้แก่ การประกอบพิธีกรรมของ
แต่ละศาสนา ซึ่งต่างก็จะต้องให้การยอมรับในประเด็นข้างต้น และไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของกันและกัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ศาสนาของท่านส าหรับท่าน ศาสนาของเรา
ส าหรับเรา” แต่ส าหรับสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันก็คือหลักค าสอนของทุกศาสนาที่มุ่งหวังจะให้คน
ทุกคนเป็นคนดี โดยมีผู้น าศาสนาของแต่ละศาสนาจะเป็นผู้ที่ให้การศึกษา สั่งสอน ชี้น า และสนับสนุน
ให้ทุกคนประพฤติ ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข 

ขณะเดียวกันในหลักค าสอนของศาสนาส าคัญ ๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม โดยความมุ่งหมายและจุดประสงค์แล้ว ทุกศาสนาต่างมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศาสนิกทุกคนเกิดความรัก ความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน 
หรือโดยนัยมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนมี “เมตตาธรรม ” ต่อกัน ดังหลักการของศาสนา
อิสลามท่ีปรากฏในคัมภีร์อัลกุระอานที่ว่า “...เราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพ่ือการอ่ืนใด แต่ส่งเราส่งเจ้ามาเพ่ือ
ความเมตตาต่อสากลจักรวาล และส่งความเมตตามาให้คนทั่วทั้งโลก ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา 
ทุกสีผิว...” ขณะที่ศาสนาคริสต์ก็ได้มุ่งเน้นที่จะเห็นคนรักกันและมีเมตตาธรรมต่อกันดังค ากล่าวที่ว่า 



 
๑๒๙ 

“...ให้รักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด รักเพ่ือนบ้านให้เหมือนการรักตัวเอง หรือหาก
รักเราอย่างไรให้รักเพ่ือนบ้านอย่างนั้น... ” ส าหรับศาสนาพุทธนั้นถือเป็นศาสนาที่มุ่งเนินในเรื่อง 
“เมตตาธรรมค้ าจุนโลก ” เป็นส าคัญอยู่แล้ว และหากจะพิจารณาจากหลักตรีปณิธานของท่านพุทธ
ทาสภิกขุก็ยิ่งจะเห็นชัดว่าแนวคิดในการอยู่ร่วมกันนั้นควรที่จะต้อง 1) ต้องเรียนรู้และเข้าใจในศาสนา
ของตน ๒) ต้องศึกษาหลักธรรมค าสอนหลักศาสนาอ่ืนให้เข้าใจ ยอมรับในความแตกต่าง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และ ๓) ดึงตัวเองออกจากโลกวัตถุนิยมหรือโลกแข่งกันแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือจะได้อยู่
ร่วมกันอย่างเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือ เกื้อกูล โลกถึงจะมีสันติ 

เมื่อทุกศาสนิกมีความเข้าใจในหลักค าสอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรมเป็น
พ้ืนฐานแล้ว การที่จะก่อเกิดในเรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น ประการส าคัญก็อยู่ที่เรื่องของวิถี
การด าเนินชีวิตและกระบวนทัศน์ของชุมชนว่า มีการสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปัน 
หรือมีจิตใจที่จะขันอาสาหรือเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคมมากน้อยแค่
ไหน เพียงไร ทั้งนี้หากชุมชนและสังคมนั้นมีกระบวนทัศน์ในการปลูกฝังในเรื่องของการเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ความสมัครสมาน สามัคคี และการมีอาสาสมัครที่เป็น
กลุ่มจิตอาสาและมีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดให้
ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น ทุกคนที่มีจิตใจใสสะอาดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมข้างต้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้ง
ในมิติของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ซึ่งก็หมายถึงความสงบสุขหรือความเจริญงอกงามท่ีจะมีขึ้น ขณะเดียวกันไม่ว่าชุมชนหรือ
สังคมจะตกอยู่ในภาวะแห่งความสุขหรือความทุก ทุกคน ทุกฝ่ายที่เปี่ยมด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ ก็
จะออกมาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกื้อกูลกัน เป็นต้นว่าในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย มี
หลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สิน ข้าวของ หรือพืชผลทาง
การเกษตร ทุกคนก็จะออกมาระดมก าลังสละทรัพย์และก าลังแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้น
จากความทุกข์ ถือเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานแห่งการมีเมตตาธรรมที่เด่นชัด
ที่สุด ทั้งนี้เพราะ “เมตตาธรรม” นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกศาสนา ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันบน
ฐานของหลักเมตตาธรรมจะสามารถท าให้ใครหลายคนหรือทุกคนเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ และเป็น
ก าลังส าคัญที่จะท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ด้วยการสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล 
และเอ้ืออาทรต่อกัน และสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายเห็นตรงกันในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น
คือจะเริ่มต้นข้ึนได้ด้วยใจที่มีความเมตตา ทั้งนี้เพราะความเมตตาถือเป็นวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันแบบ
สันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถีของคนท่ีสามารถเข้าถึงแก่นทาง
ศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาอ่ืน ๆ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการที่จะสร้างเครือข่าย โดยผู้วิจัยจะ

กล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายผลถึงการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคม
พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในหลักค าสอนทาง
ศาสนาและมีความเมตตาธรรม ซ่ึงการก่อเกิดในเรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น ประการส าคัญอยู่



 
๑๓๐ 

ที่เรื่องของวิถีการด าเนินชีวิตและกระบวนทัศน์ของชุมชน ที่มีการสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้อ
อาทร แบ่งปัน หรือมีจิตใจที่จะขันอาสาหรือเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม ทั้งนี้หากชุมชนและสังคมนั้นมีกระบวนทัศน์ในการปลูกฝังในเรื่องของการเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ความสมัครสมาน สามัคคี และการมีอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มจิต
อาสาและมีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดให้ดีขึ้น
หรือเจริญขึ้น ทุกคนที่มีจิตใจใสสะอาดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมข้างต้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งในมิติ
ของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์
ซึ่งก็หมายถึงความสงบสุขหรือความเจริญงอกงามท่ีจะมีขึ้น ขณะเดียวกันไม่ว่าชุมชนหรือสังคมจะตก
อยู่ในภาวะแห่งความสุขหรือความทุก ทุกคน ทุกฝ่ายที่เปี่ยมด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ ก็จะออกมา
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกื้อกูลกัน เป็นต้นว่าในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย มีหลาย
ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สิน ข้าวของ หรือพืชผลทาง
การเกษตร ทุกคนก็จะออกมาระดมก าลังสละทรัพย์และก าลังแรงกาย แรงใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้น
จากความทุกข์ ถือเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานแห่งการมีเมตตาธรรมที่เด่นชัด
ที่สุด ทั้งนี้เพราะ “เมตตาธรรม” นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกศาสนา ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันบน
ฐานของหลักเมตตาธรรมจะสามารถท าให้ใครหลายคนหรือทุกคนเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ และเป็น
ก าลังส าคัญที่จะท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ด้วยการสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล 
และเอ้ืออาทรต่อกัน และสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายเห็นตรงกันในการสร้างเครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น
คือจะเริ่มต้นข้ึนได้ด้วยใจที่มีความเมตตา ทั้งนี้เพราะความเมตตาถือเป็นวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันแบบ
สันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถีของคนท่ีสามารถเข้าถึงแก่นทาง
ศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาอ่ืน ๆ 

ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ค้นพบมีความคล้ายคลึงกับ ผลการศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่ง
พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโมและคณะ  ศึกษาแล้วพบว่า 1) หลักการอยู่ร่วมกันตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
เข้าใจและยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่างทางด้าน
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ๒) หลักการอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนา จะต้องไม่สร้างความ
แตกแยก ท าตนให้เป็นประโยชน์ เปิดกว้างอย่างเท่าเทียมกัน และ ๓) การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
พหุวัฒนธรรมจะต้องส่งเสริมการยอมรับในเรื่องความแตกต่างในเรื่องความคิดตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันจากการศึกษา “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนเขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร”  ที่พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก  ศึกษาแล้วพบว่า ๑) การเข้าใจและยอมรับ
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 พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนเขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร” , รายงานวิจัย , (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 
ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์, 2560). 



 
๑๓๑ 

ซึ่งความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และลัทธิความเชื่อ ๒) การอยู่ร่วมกันจะต้องมีการ
ให้หรือเสียสละ  การพูดจาที่ไพเราะ ท าตนให้เป็นประโยชน์ การเปิดกว้างอย่างเท่าเทียมกัน และการ
ให้ทุกคนในสังคมหันมาเข้าใจในความแตกต่างและสนใจที่จะเรียนรู้ความแตกต่างกับความรู้ที่มีอยู่  
และ ๓) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมความมีระเบียบเรียบร้อย  และประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักการศาสนาอย่างจริงจัง 

ขณะเดียวกันยังมีความสอดคล้องกับการศึกษา  “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนว
ทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู: กรณีศึกษาประเทศบรูไน”  ที่ล าพอง กลมกูล  ศึกษาแล้วพบว่า  
ความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธุ์และความเชื่อในบรูไนส่งผลให้เกิดขันติธรรมในการอยู่ร่วมกัน โดย
มีการจัดการและการบริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดกลไกในการด าเนินชีวิตร่วมกัน ภายใต้ความ
เป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ต้องประกอบด้วยการเรียนรู้ การท าความเข้าใจ และปรับตัว โดยมี
หลักคิดทางศาสนาที่ยึดมั่นในขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติ
ต่อความแตกต่างของเพ่ือนร่วมสังคม ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ร่วมสังคมชาติ อันเป็นแนวทางหรือ
ระบบคิดในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุลักษณ์ทางศาสนาระหว่างชาวจีนและมลายูบรูไนที่มีการ
ปฏิบัติและน าไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในวิถีความแตกต่างดังท่ีปรากฏในปัจจุบัน ขณะที่ “การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ียั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” ที่ วาสนา พิทักษ์ธรรม และคณะ  ได้ศึกษาวิจัยแล้วยังพบว่า ทุกศาสนา
สอนให้มีความยุติธรรมไม่รุกรานเบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งการยอมรับศาสนาอื่น ถ้าบุคคลมีความรู้ใน
เรื่องศาสนาที่ถูกต้อง มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง มีการปกครองที่ยุติธรรม มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
ถึงจะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ความร่วมมือของบุคคลระหว่าง
ศาสนาเป็นสิ่งส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิมน ามาซึ่งสันติสุขท่ียั่งยืน 

 ผลจากการศึกษาวิจัย การพัฒนากระบวนทัศน์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษา  “การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี”  ซึ่ง สุไรยาวานิ และมะรอนิง สาแลมิง  
ศึกษาแล้วพบว่า ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติผู้น า ชุมชนที่เข้มแข็งระบบการปกครองที่มีความยุ ติธรรม 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการสื่อสารภาษาเดียวกัน เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุขของชาวไทยพุทธและชาวมลายู ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับ “รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ 
                                                           

 ล าพอง กลมกูล, “พหุวัฒนธรรมทางศาสนากับแนวทางการอยู่ร่วมกันของจีนและมลายู: กรณีศึกษา
ประเทศบรูไน”, วารสารโพธิวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ): 
76-90. 

 วาสนา พิทักษ์ธรรม จรัญ พิทักษ์ธรรม นาซือรี เต๊ะกาแซ และวาริก กูนา, “การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขท่ียั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” , การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 1 “สร้างเสริมสหวิทยาการ 
ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC” วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี , 
หน้า 1534-1539. 

 สุไรยาวานิ และมะรอนิง สาแลมิง , “การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี” , วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1  ( กันยายน 
2556–กุมภาพันธ์ 2557): 204-219 



 
๑๓๒ 

อิสลาม ในพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”  ที่ จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา และคณะ  ศึกษาแล้วพบว่า 
การส่งเสริมพฤติกรรมของศาสนิกชนให้กระท าตนเป็นคนดีมีวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความ
ดีร่วมกัน มีความรักเพ่ือนมนุษย์ มีความกตัญญู รู้จักให้อภัย ถือเป็นหลักการขั้น พ้ืนฐาน ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการศึกษา “การอยู่ร่วมกันของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภายในองค์กรพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP 
Foundation” ที่ ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข  ศึกษาแล้วพบว่า การท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาษานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยวิธีการ “อยู่ร่วมกันแบบคู่ปรับ-คู่แข่ง” 
โดยไม่จ าเป็นต้องกลืนกันและกันหรือให้อัตลักษณ์ของใครต้องละลายหายไป 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่

เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ” คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อ ในเชิงนโยบายองค์กรทางศาสนา หน่วยงานในระดับท้องที่ ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และการ
บริหารราชการส่วนกลาง จะต้องมีการสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการเสริม สร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายจะต้องมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมในเรื่องของกระบวน
ทัศน์ของชุมชน ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดความรู้สึกไม่แบ่งแยกแตกต่าง
กัน ให้สังคมพหุวัฒนธรรมมี ความรู้สึกของการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่
แบ่งศาสนา ส่งเสริมให้การด าเนินชีวิตเป็นไปตามปกติสุข และให้ทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนาของตน มีความรักต่อกันในฐานะเพ่ือนบ้านร่วมชุมชน และท่ีส าคัญคือการไม่เห็นแก่ตัว มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  

๒. ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา และปราชญ์
ชุมชน จะต้องมีวิสัยทัศน์และเป็นต้น แบบที่ดีให้กับประชาชนหรือศาสนิกชน  มีการท างานเชิงรุกเพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลายในทางความเชื่อและ
ศาสนา สร้างสรรค์ พัฒนาให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สุดท้ายเกิดการมีส่วนร่วมของ กัน
และกันในชุมชน และเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่น หรือศานาอ่ืนด้วยความมีเมตตาธรรม 
และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ สะอาด  

                                                           

 จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตาและคณะ , “รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม ในพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561):  

 ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข, “การอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กรพหุวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลายทางภาษา: กรณีศึกษา MAP Foundation”, วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง , ปีท่ี 
6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 57-98. 



 
๑๓๓ 

๓. ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายจะต้องมีส่วนร่วมใน กิจกรรมและ เป็นส่วนหนึ่งใน
การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงร่วมกันก่อก าเนิด กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้น่าอยู่ การร่วมท าความสะอาด การปลูกต้นไม้ การช่วยเหลือกัน
และกันในงานหรือวันส าคัญ การร่วมบริจาคการระดมทุนให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะต่าง ๆ ที่มีก าหนดจัดขึ้นในชุมชนของตนหรือชุมชนข้างเคียง  

๔. ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายจะต้องมีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน สนับสนุนให้ทุก คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียม มีความ
เคารพในสิทธิ มีการให้เกียรติ รักษาและปฏิบัติตามกฎกติกาที่ชุมชนร่วมวางไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกันก็จะต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดจิตส านึก จิตอาสา  และจิต
สาธารณะ ที่จะสะท้อนออกมาจากความวิริยะ อุตสาหะ และความพากเพียรในการร่วมแรงร่วมใจกัน
ประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อส่วนรวม 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะนั้น ในการท างานร่วมกันของผู้คนที่มา
จากความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านความเชื่อหรือศาสนา จะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ใน
การขับเคลื่อนและด าเนินการร่วมกันในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายจะต้อง ร่วมกันคิด วางแผน และตัดสินใจ โดยการ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและตรงกัน 

๒ ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการ โดยสร้างการ
รับรู้ของแกนน าและสมาชิก ผ่านการสื่อสารในหลากหลายช่อทาง เพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากที่สุด 

๓ ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายจะต้อง มีส่วนร่วมในอรรถประโยชน์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่
ความรู้สึกพอใจ ภูมิใจ และสุขใจที่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม 

๔. ทุกคน ทุกฝ่าย และภาคีเครือข่ายจะต้อง มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล  วิเคราะห์ผล เพ่ือหาแนวทาง หรือ วิธีการ ที่จะพัฒนา ให้เกิดความสมบูรณ์ หรือ การ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เจริญขึ้น ในครั้งต่อ ๆ ไป 

 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

 (๑) หนังสือ: 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ .การจัดการเครือข่าย: กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา.กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย, 2543. 

เฉลียว บุรีภักดี และคณะ . ชุดวิชาการวิจัยชุมชน . กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕. 

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ. ชุดวิชาการวิจัยชุมชน . กรุงเทพมหานคร: เอส อาร์. พรินติ้ง แมสโปรดักส์ , 
๒๕๔๕. 

เสรี พงศ์พิศ .เครือข่าย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง .กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์
การพิมพ์, 2548. 

เสาวลักษณ์  สุดสวาท. การพัฒนาและความขัดแย้ง . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙. 

กาญจนา แก้วเทพ .สื่อเพื่อชุมชน: การประมวลองค์ความรู้ . กรุงเทพ มหานคร : ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย,2543. 

จามะรีเชียงทอง.สังคมวิทยาการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,2549. 
  ชัยวัฒน์  สถาอานันท์. “การไม่ใช้ความรุนแรง”. ใน สันติศึกษา  เล่มที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 
ถวิลวดี บุรีกุล. การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ . นนทบุรี :สถาบันพระปกเกล้า , 

๒๕๔๘. 
นพนิธิ  สุริยะ. "การระงับข้อพิพาทของรัฐโดยสันติวิธี". เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดีการเมือง . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๒๖. 

นฤมล นิราทร. การสร้างเครือข่ ายการท างาน: ข้อควรพิจารณา .กรุงเทพ มหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์.กลวิธี แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนในการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท . กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 
๒๕๒๗. 

ประเวศ วะสี. เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง: ความเข้มแข็งจากฐานล่าง . กรุงเทพมหานคร: หมอ
ชาวบ้าน, 2544. 

ปรีชา เอี่ยมสุทธา. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 

ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ. กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย สกว, ๒๕๔๓. 



๑๓๕ 
 

พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ .กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร .เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ .กรุงเทพมหานคร: โครงการ
สร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2547. 

พุทธทาสภิกขุ.สันติภาพของโลก. สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑. 
มัลลิกา ผลอนันต์.ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๒. 
มารค  ตามไท. “ข้อคิดเก่ียวกับความม่ันคงกับการเตรียมความพร้อมเมื่อชาติมีภัย”. ใน สันติวิธี : 

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความม่ันคง . กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร์ ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ, ๒๕๔๒. 

วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ. คู่มือการเพิ่มพลังการจัดการข้อพิพาท . นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า , 
๒๕๔๕. 

วันชัย วัฒนศัพท์. ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธี . นนทบุรี: ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙. 

วันชัย วัฒนศัพท์ .ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา .กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. 

วิทยากร เชียงกูล.The Soul of Mahatma Gandhi มหาตมะคานธี .กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์
สายธาร, 2553. 

สนธยา พลศรี.เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน.กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์,2550. 
สมพงษ์  ชูมาก. "ข้อพิพาทระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ". เอกสารชุดวิชา

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ หน่วยท่ี ๖-๑๐ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สารมวลชน, ๒๕๓๐. 

สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน . กรุงเทพ มหานคร :  
เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๓๗. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ , ๒๕๔๖ . กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖. 

ส านักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน. “ท าได้ หายจน” เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน 
กข.คจ.ดีเด่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการรักษาดินแดน, ๒๕๕๔. 

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕. 

สิทธิพงษ์  สิทธิขจร.การบริหารความขัดแย้ง. กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๓๕. 
สุเมธ ตันติเวชกุล.“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาชนบท”. ในเสรี พงศ์พิศ บรรณาธิการ .

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง,2536. 
สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ.การพัฒนาทีมงาน. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕. 

(๒) รายงานวิจัย: 



๑๓๖ 
 

ต่วน เปาซีกูจิ . “การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ ”.รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2554. 

ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย.“ผลของการให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”.รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๐. 

พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก .“การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนเขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร” .รายงานวิจัย . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย: ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์, 2560. 

วิชัย แสงสี.“การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”. รายงานวิจัย .กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552. 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. “โครงการจัดท ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. รายงานวิจัย .เชียงใหม่: 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

สรัญญา จุฑานิล .“การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนส านักงานปฏิบัติการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”.รายงานวิจัย.กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
, 2556. 

สราวุฒิ งาหอม และคณะ. “ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดน
ไทย-กัมพูชา”.รายงานวิจัย .มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: วิทยาลัยสงฆ์ศรี
สะเกษ, 2558. 

อรทัย อาจอ่ า และสมศักดิ์ นัคลาจารย์ . “เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์ ”.
รายงานวิจัย.มหาวิทยาลัยมหิดล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๔๐. 

(๓) บทความ: 

กฤษฎา บุญชัย . “แนวคิด ทฤษฎี ในการศึกษาชุมชนและประชาสังคม ”.วารสารร่มพฤกษ์ . ปีที่ 17 
ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กันยายน 2541): 13-44. 

ขนิฏฐากาญจนรังสีนนท์.  “การสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนโดยองค์กรเครือ ข่าย”.วารสารพัฒนา
ชุมชน.ปีที่ ๓๘ฉบับที๙่ (กันยายน๒๕๔๒): ๒๖-๓๐. 

จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตาและคณะ .“รูปแบบการอยู่ร่วมกัน พุทธ คริสต์ อิสลาม ในพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ” . วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา .ปีที่ 8ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน2561) 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์.“การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมส าหรับเด็กชนเผ่าโรงเรียนประถมศึกษา
พ้ืนที่ชายขอบภาคเหนือ”.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร . ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2557): 1443-1458. 



๑๓๗ 
 

ธนา ประมุขกุล .“เครือข่าย ”.วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม . ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 
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เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาวิจัย 
เรื่อง : การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  

ค าชี้แจง 
๑. แบบสัมภาษณ์ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จิตอาสา จิต

สาธารณะของสังคมพหุวัฒนธรรม  ฉะนั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรด ให้ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการวิจัย 

๒. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การพัฒนาการมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ สังคมพหุวัฒนธรรม  การติดต่อด้านข่าวสารการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อทางศาสนาต้นแบบและน าไปสู่การ
สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับบุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีโอกาส
ติดต่อสื่อสาร สนับสนุน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพ่ือให้เกิดการ
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในนามสุขและยามที่ประสบกับความทุกข์ยากหรือความ
เดือดร้อน  

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  

   

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกท่านที่ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง 

 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ตอนที่ ๑ แบบบันทึกเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ชื่อ.......................................................... นามสกุล ..................................................... 
สังกัด............................................................................................................................ 
ความสามารถ / เชี่ยวชาญพิเศษ …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริบทเชิงสังคมของชุมชนต้นแบบ 

ชุมชนของท่านมีบริบทการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความเชื่อ และ
วัฒนธรรมอย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

ชุมชนของท่าน มีการติดต่อด้านข่าวสารการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างไร 

..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................ 

ชุมชนของท่านมีการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร
กันอย่างไร 

..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................ 

 



๑๔๔ 

ชุมชนของท่านมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม  และพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างไร 

..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................. 

ชุมชนของท่าน มีส่วน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในนามสุขและยามที่
ประสบกับความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อน อย่างไร 

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

ชุมชนของท่าน มีส่วนสนับสนุน ให้เกิดการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างไร 

..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................ 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่และกิจกรรมประกอบการวิจัย 
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ภาคผนวก ค. 
การรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก ง. 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย 
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ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
ผลงานที่คาดว่า

จะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ หน่วยนับ ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

2562 2563 รวม 

 25. บทความ
ทางวิชาการ – 
วารสาร
ระดับชาติ 

บทความวิจัย “รูปแบบ
การพัฒนากระบวน
ทัศน์และความเข้าใจ
ทางสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ” 

 1 1 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ใน
วารสารฐาน TCI  

ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไป
อ้างอิงในผลงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการที่
ตนเองผลิตหรือเขียน
ขึ้นมาได ้

28. การ
ประชุม/
สัมมนา
ระดับชาติ – 
น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

บทความวิชาการ 
“กระบวนการและ
ขั้นตอนใน การพัฒนา
กระบวนทัศน์และ
ความเข้าใจ ในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ” 

 1 1 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ใน
วารสารฐาน TCI 

ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไป
อ้างอิงในผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการท่ีตนเอง
ผลิตหรือเขียนขึ้นมาได้ 

17. การใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ – 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เครือข่าย จิตอาสาเพื่อ
ภาคประชาสังคม 

 3  เครือข่าย น าไปสู่การเชื่อม
ประสานเครือข่าย
ในระดับชุมชนและ
ระดับจังหวัด 

ภาคีเครือข่ายชุมชนสันติ
สุข 

11. 
กระบวนการ
ใหม่ – ระดับ
ภาคสนาม 

กระบวนการและ
ขั้นตอนในการพัฒนา
กระบวนทัศน์และ
ความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

 5  กระบวน
การ 

รูปแบบการจัด
สัมมนาทาง
วิชาการบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม 

   การสร้างชุมชนและ
สังคมสันติภาพไร้รอยต่อ 

20. การ
พัฒนาก าลังคน 
- นศ.ระดับ
ปริญญาโท 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
(นักวิจัยลูกไก่) และ
นักวิจัยชุมชน 

 10  คน เกิดนักวิจัยใน
ชุมชนและสังคม 

การวิจัยชุมชน การแก้ไข
ปัญหาชุมชนผ่าน
กระบวนการวิจัยท้ังในเชิง
ปฏิบัติการ AR และแบบ 
PAR 

 



ภาคผนวก จ. 
ประวัติคณะผู้วิจัย 



๑๗๖ 

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
 
๑. ชื่อภาษาไทย   : พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ผศ.ดร.  
   ชื่อภาษาอังกฤษ   : Phrakru Ghositwattananukul,  
                                           Assist. Prof Dr. 
๒. ต าแหน่ง    : ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
3. หน่วยงานที่สังกัด  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

            วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
      โทร. ๐๘๙-๖๕๖๑๘๔๖  
      E-mail moodee583@gmail.com 
 
4. ประวัติการศึกษา  

- เปรียญธรรม  : พ.ศ. ๒๕๓๒    นักธรรมเอก 
     พ.ศ. ๒๕๓๒    เปรียญธรรม  ๒  ประโยค 

- ปริญญาตรี    : พ.ศ. ๒๕๕๔    พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
- ปริญญาโท    : พ.ศ. ๒๕๕๖    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
- ปริญญาเอก :  พ.ศ. ๒๕๕๘    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาปรัชญาและศาสนา 

 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ 
- ปรัชญาและศาสนา , พระพุทธศาสนาเถรวาท , พระพุทธศาสนามหายาน , ประวัติพระพุทธศาสนา , 
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 

- ปรัชญาเบื้องต้น 
- วัฒนธรรมไทย 
- ธรรมมาภิบาลตามแนวพุทธ 

๗.บทความวิจัย/วิชาการ 
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

สถาบันวิจัยญาณสังวรมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2560 หน้าที่ ๓๓-๔๓. 
พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , การธ ารงอัตลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของภิกษุสยามรัฐเกดะห์ ประเทศ

มาเลเชีย , วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ ๒๕๖๐, หน้าที่ ๙๔-๑๐๖. 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , แนวทางการประยุกต์ใช้หลักความกตัญญูกตเวทีในสังคมไทยปัจจุบัน  , 
วารสารมหาจุฬานครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖ หน้าที่ ๒๗๐๐-๒๗๑๑. 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , แนวทางการน าหลักสติปัฎฐาน ๔ มาเยียวยาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า , วารสาร
มหาจุฬานครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๖ หน้าที่  ๓๐๕๗ – ๓๐๗๓. 

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของป่าตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท , วารสารมหา
จุฬานครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒๓๓๒-๒๓๔๘. 



๑๗๗ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อภาษาไทย   : ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ า  
   ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assist. Prof Dr. Direk Nunklam 
๒. ต าแหน่ง    : อาจารย์ประจ าหลักสูตรการพัฒนาสังคม  
                                           วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
3. หน่วยงานที่สังกัด  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                           วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
      โทร. ๐๘๙-๖๕๖๑๘๔๖  
      E-mail moodee583@gmail.com 
4. ประวัติการศึกษา  

- เปรียญธรรม   : พ.ศ. ๒๕๒๖ นักธรรมเอก 
- ปริญญาตรี     : พ.ศ. ๒๕๓๕ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา 
- ปริญญาโท     :พ.ศ. ๒๕๓๘  M.A. Sociogy 
- ปริญญาเอก  : พ.ศ. ๒๕๕๖  Ph.D. Sociology 

5.สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ 
- การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
- พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
- ทฤษฎีการเมืองและสังคม 
- พระพุทธศาสนาและความม่ันคงของมนุษย์ 
- การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
- ศึกษางานส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ปรัชญาและศาสนา 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาสังคม 

6. บทความวิจัย/วิชาการ 
ดิเรก นุ่นกล่ า , แนวทางการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีตามทรรศนของประชาชนในเขต

ชายแดนใต้  ปีที่ตีพิมพ์  ๒๕๖๐ 
ดิเรก นุ่นกล่ า , การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการคบคนพาลของนางจิญจมาณวิกาที่ปรากฏใน

คัมภีร์พระพุทธศาสนา  ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๐ 
ดิเรก นุ่นกล่ า, การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชุมชนไทยพุทธ-มุสลิม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ตีพิมพ์ 

๒๕๖๔ 
 
 
 
 



๑๗๘ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อภาษาไทย  : ดร.สามิตร อ่อนคง  
    ชื่อภาษาอังกฤษ  : Dr.Samit Onkong 
๒. ต าแหน่ง   : อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
                                วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 
3. หน่วยงานที่สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
     โทร. ๐๘๙-๖๕๖๑๘๔๖ E-mail moodee583@gmail.com 
4. ประวัติการศึกษา  

- นักธรรม   : พ.ศ. ๒๕๓๒  นักธรรมเอก 
- เปรียญธรรม  : พ.ศ. ๒๕๓๒ เปรียญธรรม ๒  ประโยค 
- ปริญญาตรี     : พ.ศ. ๒๕๔๗ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนา 
- ปริญญาโท     :พ.ศ. ๒๕๔๘  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา 
- ปริญญาเอก  : พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนา 
5. สาขาวิชาที่มีความช านาญหรือมีทักษะความสามารถพิเศษ 

- โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย 
- พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
- ปรัชญาเบื้องต้น 
- วัฒนธรรมไทย 
- การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
- ธรรมมาภิบาลตามแนวพุทธ 
- พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ธรรมนิเทศน์ 

๗. บทความวิจัย/วิชาการ 
ไพรัตน์ ฉิมหาด , บัญญัติ แพรกปาน  และสามิตร อ่อนคง . การเมืองภาคพลเมืองกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในสังคมไทย. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ , ปีที่ ๗  ฉบับที่ ๕ (เมษายน  
๒๕๖๓); ๔๖-๖๑.  

ณัฐพัชร์ กลุกวินนาคเพ็ง , พระปลัดโฆษิต โฆสิโต , ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่  และสามิตร อ่อนคง. การ
บริหารการจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 
๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๒. วารสาร มจร อุบล
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓); ๒๘๓–๒๙๖. 

สุภิศรา บุญช่วย , พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล , พระครูโสภณรัตนบัณฑิต , และสามิตร อ่อนคง. การ
ประยุกต์ใช้หลักสัมมาวาจาในสังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าแมงลัก ต าบล
สะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓); ๒๑๖–๒๒๕. 



๑๗๙ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อ – นามสกุล      : ผศ.ดร.ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่ 
    ชื่อ – นามสกุล      : Assist. Prof Dr. Teeraphong Somkhaoyai 
2. ที่อยู ่ : ๗๐/๓ หมู่๑๐ ต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรา ๘๐๑๒๐ 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวงษ์   ชวลิตกุล 

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การบริหารการศึกษา 
- การพัฒนาชุมชน/สังคม /สังคมวิทยาการพัฒนา/การพัฒนาชนบทไทย 
- การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ผลงานวิจัย 
เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวหน้าโครงการวิจัย 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวหน้าโครงการวิจัย 

การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนาภาคใต้ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ที่มีคุณภาพ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

๗. ผลงานทางวิชาการ(งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
 ๗.๑  บทความวิจัย 
ChakanyaJuthin, WerayutChatakan, TeeraphongSomkhaoyai. (2018)The Model of  

health  promotion  for  student  under  Nakhon Si Thammaratprimary  
educationalsurvice  area office 4 Thailand. Eurasian Journal of  
Analytical Chemistry. 13(3) page 434-440. 

ณัฐพัชร์  กลุกวินนาคเพ็ง , พระปลัดโฆษิต  โฆสิโต , ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่และสามิตร อ่อนคง. การ
บริหารการจัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 
๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๒. วารสาร มจร อุบล
ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓); ๒๘๓–๒๙๖. 

กิติญาดา  มัสแหละ, รอยพิมพ์ใจ   เพชรกุล, ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่. (๒๕๖๑ , มกราคม-  มิถุนายน).
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒. 
วารสารมหาจุฬาฯนาครทรรศน์. ๕(๑) : หน้า ๔๕-๕๗.  

หทัยรัตน์  คชเดช,  อรรครา  ธรรมาธิกุล,  ธีระพงษ์   สมเขาใหญ่. (๒๕๖๑ , มกราคม-มิถุนายน). ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ๕(๑): หน้า ๑๕๗-๑๗๔   

ยุทธนา  เพชรเชนทร์, อรรครา  ธรรมาธิกุล, ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่. (๒๕๖๒, เมษายน). ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าแบบใฝ่ใจบริการกับประสิทธิผลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒. วารสารมหา
จุฬาฯ นาครทรรศน์. หน้า ๖๗๘-๖๙๕. 

พลอยภัทร์ชา  พยัคฆ์รังสี, อรรครา  ธรรมาธิกุล,  ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่. (๒๕๖๒, มกราคม-เมษายน). 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์. ๑๑(๑) หน้า ๑๐๘ – ๑๑๖. 

เอกวัส มากสุข , วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ และธีระพงษ์ สมเขาใหญ่. (๒๕๖๑ , มกราคม – 
มิถุนายน).  รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษหน้า สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. ในวารสารนาคบุตร
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ๑๐(๑). หน้า ๕๙-๗๑ 

๗.๓ หนังสือ/ต ารา 
ธีระพงษ์  สมเขาใหญ่. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ. นครศรีธรรมราช :  
 บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จ ากัด . ๒๕๖๑. (จ านวน ๒๘๕ หน้า). 
ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา, นครศรีธรรมราช :  
 บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จ ากัด, ๒๕๖๐. (จ านวน ๒๓๒ หน้า). 
ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่. การประกันคุณภาพการศึกษา , นครศรีธรรมราช : บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จ ากัด, 
๒๕๕๙. (จ านวน ๒๗๖ หน้า). 



๑๘๑ 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 

 
1. ชื่อ–นามสกุล นายรังสรรค์  วัฒนาชัยวณิช 
    ช่ือ–นามสกุล Mr.Rangsan Wattanachaiwanich 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน  

                     เลขที ่146/3 ซอย 2 ถนนหลัง มอ. ต าบลรูสะมิแล  
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 

    สถานที่ท างาน  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ถนนสามัคคีสาย ข  
ซอย 10 ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073-450071  
โทรสาร 073-450074โทรศัพท์: 08-5782-3020E-mail : jonpattani@hotmail.com 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 

4. ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2556 พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) (รัฐศาสตร์การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.2556 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ.2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

หัวข้องานวิจัย 
ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

วิเคราะห์กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรพระพุทธศาสนาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ปีงบประมาณ 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 

ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย 



๑๘๒ 

หัวข้องานวิจัย 
ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการ
พัฒนาสังคมของ พระสังฆาธิการในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 

ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย 

ความรุนแรงในครอบครัวมีผลต่อความก้าวร้าวของ
เด็กใน 3 จังหวัดภาคใต้ 

ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย 

การมีส่วนร่วมในการสร้างทักษะการเรียนรู้ของ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาในด้านการ
บริหารงานบุคคลตามทัศนะของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย 

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับชุมชนชาว
พุทธใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย 

การปลูกฝังหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย 

การเสริมสร้างจิตส านึกต่อสาธารณะและเครือข่าย
การจัดการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2563 ผู้ร่วมวิจัย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดชุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2563 ผู้ร่วมวิจัย 

นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการส ารวจวรรณกรรม
ใบลาน ในเขตลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 

ปีงบประมาณ 2563 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักค าสอน
ของศาสนาในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคใต้ 

ปีงบประมาณ 2563 ผู้ร่วมวิจัย 

การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพ 
ไร้รอยต่อ 

ปีงบประมาณ 2563 ผู้ร่วมวิจัย 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 

6.๑ บทความวิจัย 

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช และ ร.ต.ต.พิชัย โอฬารศิริ, “การด าเนินงานในการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์
ปัตตานี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” การประชุม
วิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 1 , วันที่ 29–30 พฤษภาคม2557 ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557
จ านวน 500 เล่ม หน้า 52. 



๑๘๓ 

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช , เอกรินทร์ สังข์ทอง , เรชา ชูสุวรรณ, “สภาพการด าเนินงาน ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัย
พหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (สพย.) 

พระครูสุตกิจสโมสร และ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช, “แนวทางส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา” 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3  “การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา: แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน” วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2559 จ านวน 300 เล่ม หน้า 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
๑. ชื่อ - นามสกุล  ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ 
    ช่ือ - นามสกุล Assist. Prof Dr. Akkaradecha Brahmakappa 
2. ที่อยู ่เลขท่ี 709/175 หมู่ 2 หมู่บ้านสวัสดิการทหารบก  
           ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
           โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๙๔๕๙๕๘๔  
           E-mail: akkarat8668@gmail.com 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
- ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  
- ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
   มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

5. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
- การศึกษาและวิจัยชุมชน/ การจัดการทรัพยากรชุมชน /การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
- การสื่อสารมวลชน / การเก็บข้อมูล / การน าเสนอ / การเข้าถึงชุมชน 
- การบริหารจัดการองค์กร / การบริหารองค์การสื่อชุมชน (เคเบิลทีวีท้องถ่ิน) 
- ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/สังคม /สังคมวิทยาการพัฒนา/การพัฒนาชนบทไทย 
- วิทยากรแม่แก่รุ่น ๑๑ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

6. ผลงานวิจัย 
หัวข้องานวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน

การการวิจัย 
หน้าที่รับผิดชอบ 

กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวงจร PDCA ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2555 หัวหน้าโครงการวิจัย 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2557 หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๘๕ 

หัวข้องานวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมใน
สังคมไทย 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานประเพณี 
แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมระดับชุมชนในอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพ้ืนที่
กลางน้ ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์  

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

พุทธบูรณาการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ : วิเคราะห์ในเชิงกระบวนการ
และผลสัมฤทธิ์ 

ปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย : พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

ยุ้งข้าวยุคใหม่ : กระบวนการปรับตัวสู่ทางรอดแห่ง
ภูมิปัญญาของชาวนาไทย 

ปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีพุทธกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวพ่อ-แม่มือใหม่ 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

นิเวศวัฒนธรรม : รูปแบบและกระบวนการส่งเสริม
การท่องเที่ยวต้นน้ าเจ้าพระยา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

นครสวรรค์ : การวิเคราะห์นโยบายและการเตรียม
ความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ร่วมวิจัย 

แผนงานวิจัย : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธ
บูรณาการเพ่ือความพอเพียงบนพื้นฐานการ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ช่วยแผนงานวิจัย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) ในการพัฒนา
สังคมเชิงพุทธบูรณาการภายใต้การขับเคลื่อนตาม

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๘๖ 

หัวข้องานวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุน
การการวิจัย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

แนวประชารัฐ 
แผนงานวิจัย : การพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรม
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยขบวนการสื่อ 
สร้างสรรค์เชิงพุทธ 

ปีงบประมาณ 256๑ ผู้ประสานงาน 

ต้นน้ าเจ้าพระยากับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจฐานราก
ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

7. ผลงานทางวิชาการ 

7.๑ บทความวิจัย 

อัครเดช พรหมกัลป์. “ทัศนคติที่มีต่อบทบาทและการแสดงออกของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์”. 
ตีพิมพ์ใน  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙ : ๒๕๙-๒๗๒. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “ศึกษาความขัดแย้งกับการสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ”. 
ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 , ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 28 มีนาคม 2559 : ๒24-๒38. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย”. ตีพิมพ์ใน 
วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ , ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๙ : 407-419. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย”. น าเสนอ
นิทรรศการผลงานวิจัยใน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ Thailand Research 
Expo 2017  ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"  
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงยุทธศาสตร์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย”. ตีพิมพ์ใน งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ 
ครั้งที่ 17 และระดับน าน าช าติ ครั้งที่ 1CSDสัมพันธ์,ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 
2561 : ๒๓๙ – ๒๕๕. 

อัครเดช พรหมกัลป์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์.  “การสื่อสารทางการเมืองกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในนโยบายสาธารณะ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์” ตีพิมพ์ใน การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ MCU Congress II, ณ ห้อง เธียร์เตอร์ B คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ : 
240-๒46. 



๑๘๗ 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์, อัครเดช พรหมกัลป์, รัตติยา พรมกัลป์.  “การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่วงก์” ตีพิมพ์ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 
๒, ณ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด
น่าน ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 

๗.๒ บทความทางวิชาการ 

อัครเดช พรหมกัลป์. “สังคมแห่งอัปปมัญญา : ปลายทางแห่งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง”. ตีพิมพ์
ใน วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 
๒๕๕๘) : ๑๑๘-๑๓๐.  

อัครเดช พรหมกัลป์. “ภาวะผู้น า : การถึงพร้อมแห่งบุคคลที่ต้องผ่านการขับเคี่ยวพัฒนา”. ตีพิมพ์ใน 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๒๒-๔๑. 

อัครเดช พรหมกัลป์. “พุทธวิธีการสื่อสารภายในองค์การ กลเม็ดเชื่อมใจเพ่ือประสิทธิภาพทางการ
บริหาร”. ตีพิมพ์ใน วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ 
๒  (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๒๒-๔๑.  

Akkaradecha Brahmakappa. “100 Years Ago; The Conflict of The Continuing of 
Paknampho Chinese Deities  Traditional Parade” In The 7th International 
Buddhist Research Seminar on “Cultural Geography in Buddhism” 
February18-20, 2016 Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Thailand : 
247-291. 

 

๘. หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 

อัครเดช พรหมกัลป์. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ( Public Administration Theory). นครสวรรค์ 
: บริษัท เอ็นบีเอสบรอดคลาสติ้ง จ ากัด, 2558. 

อัครเดช พรหมกัลป์. การวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research). นครสวรรค์ : บริษัท เอ็นบีเอสบ
รอดคลาสติ้ง จ ากัด, 2558. 

อัครเดช พรหมกัลป์. การปกครองท้องถิ่น แนวคิด หลักการ และทฤษฎี . นครสวรรค์ : อาง้วนการ
พิมพ์, 2๕๖๐. 

อัครเดช พรหมกัลป์. รูปแบบการพัฒนาบึงน้ าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมในสังคมไทย . นครสวรรค์ : 
อาง้วนการพิมพ์, 2๕๖๐. 

 

9. เกียรติบัตรและผลงานที่ได้รับ 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for the trainer)
รุ่นที่ 11 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



๑๘๘ 

- วิทยากรประจ าโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก)่” ของส านักงานคณะกรรมการ วิจัย
แห่งชาติ (วช.) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าน ล าพูน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รวมถึงของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

- ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ( Training for the 
trainer) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จาก พล.อ.อ.ประจินต์ จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรี 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกอบรม “ผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 16 ของส านักงานคณะกรรมการ วิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

- เกียรติบัตรและโล่รางวัลผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับด”ี ประจ าปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- เกียรติบัตรและโล่รางวัลนักวิจัย “ระดับดีเยี่ยม” ประจ าปี  2561 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



แบบรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยประจ าปี 2563 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
1.ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ 3 เร่ือง  การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม 

     กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 
 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พระครูโฆษิตวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
    สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
    โทรศัพท ์                            อีเมล ์  
    งบประมาณ   400,000  บาท  ระยะเวลาด าเนินการ  1    ปี 
 
3. แพลตฟอร์มตามยุทธศาสตร์ อววน       

แพลตฟอร์มที่   2    (มี 1-4 Platform) 
โปรแกรมตามยุทธศาสตร์ อววน  P9  (ตอนขอทุน 1-16 P) 

 
4. พื้นที่ท าวิจัย  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ชุมชน ได้แก่  1) ชุมชนบ้านในถุ้ง 2) ชุมชนบ้านโมคลาน   
      3) ชุมชนบ้านปากพยิง  4) ชุมชนบ้านโพธิ์เสด็จ  และ 5) ชุมชนบ้านตลาดแขก 
  
5. พื้นที่ใช้ประโยชน์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช    

 
6. ที่มาและความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันค าว่า “สังคมพหุวัฒนธรรม” ถูกกล่าวถึงมากในแวดวงการศึกษาทางวิชาการหรือ
ทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงสังคมพหุวัฒนธรรมกับประเด็นความขัดแย้ง ซึ่ง
นักวิชาการ นักสงคมศาสตร์ หรือแม้แต่ภาครัฐต่างก็มองว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความไม่
เข้าใจถึงความแตกต่างและความหลายหลายในความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม หรือจนกระทั่ง
ค่านิยมต่างๆ จนท าให้เกิดปรากฏการณ์ความขัดแย้งให้เห็นเป็นข่าวในสังคมไทย ซึ่งนับวันความเชื่อ
ทางศาสนาที่แตกต่างกันถูกน ามาใช้เป็นประเด็นความขัดแย้งจนท าให้เกิดการแตกแยกในชุมชน แม้ว่า
ความขัดแย้งนั้นในแง่มุมของนักวิชาการมองว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและเป็นของปกติท่ี
เกิดข้ึนในทุกสังคม1 อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาดั้งเดิมของสังคมไทยแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายทาง

                                           
1 Kae K. Chung and Leon C. Megginson, Organizations Behavior: Developing 

Managerial Skill, (New York: Harper and Row, 1981), p. 252. 



วัฒนธรรมและความเชื่อ ดังจะเห็นได้จากแต่ละภูมิภาคต่างก็มีอัตลักษณ์ของตนแต่ก็สามารถอยู่
รวมกันอย่างเป็นสุข 

ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนผู้มีความแตกต่างหลากหลายที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายในด้านความเชื่อ ค่านิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้สังคมที่หลากหลายและเคยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข อาจถูกกระแสทาง
สังคมหรือการเมือง ที่ท าให้เกิด เปลี่ยนแปลง ในกระบวนทัศ ความเข้าใจ หรือแง่คิดมุมมองที่มีต่อกัน
และกัน โดยเฉพาะในยุคดิจิตัล ที่เป็นยุคยุคแห่งการแก่งแย่งแข่งขันตามกลไกหรือพลวัตรในโลกของ
ทุนนิยมและบริโภคนิยม และ จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนา ต่างความเชื่อ ต่างค่านิยม 
หลั่งไหลมาอยู่รวมกัน ความผูกพันแน่นแฟ้นที่เคยมีหรือเคยเกิดข้ึนภายในชุมชนและสังคมแบบเดิมๆ ก็
จะเริ่มที่จะจางหายไป ตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนและเวลาที่ผันแปรไปจะเห็นได้จาก การ
แปรเปลี่ยนจากชุมชนหรือสังคมแห่งการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้อ เผื่อแผ่ กลับกลายเป็นสังคมที่ต้องแก่งแย่ง
แข่งขัน กอบโกย และซื้อหามาได้ด้วยตัวเงิน ผู้คนในชุมชนสังคม มีการ พ่ึงพาอาศัยกันน้อยลง โลก
เศรษฐกิจสมัยใหม่ยังน าพาให้ผู้คนในสังคมหันไปพ่ึงพาตลาดและยึดครองตลาด ทั้งนี้เพ่ือการสะสมทุน
ให้กับตนเอง พรรคพวกตนเองให้ มากขึ้น สุดท้ายจึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าแตกต่างและความ
แตกแยกข้ึนในชุมชนและสังคมในที่สุด 

ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนผู้มีความแตกต่างหลากหลายนั้นในบางครั้งอาจน ามาซึ่ง
ความไม่เข้าใจกัน ทั้งนี้อาจจะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล 2 หรืออาจจะเป็นการ
แข่งขันในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ อ านาจ หรือ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด3 และอาจจะมุ่งหมายถึงข้ันที่จะต้องแข่งขัน แย่งชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งดังกล่าว 4 ซึ่งปัญหาข้างต้น
ถือเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะต้องตัดสินใจ 5 ขณะเดียวกันยังเป็นสิ่งเร่งเร้าของความเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกันอันเกิดจากความต้องการที่ไม่สอดคล้องกัน 6 ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติระหว่าง
บุคคลที่มีเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด 7 ส าหรับเหตุ
และปัจจัยที่จะน าไปสู่ความไม่เข้าใจกันซึ่งกันและกันนั้น จอห์น แมกคอนแนล , คริสโตเฟอร์มัวร์  และ

                                           
2 Galtung, Johan, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development 

and Civilization, (London: Sage Publications, 1998), p. 81. 
3 เสาวลักษณ์  สุดสวาท , การพัฒนาและความขัดแย้ง , ( กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529). 
4 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 2. 
5 March, JG and Herbert A. Simon, Organization, (New York: John Wiley & Sons, 

1958), p. 42. 
6 Shaffer, Lawrence F. and Shoben, Edward J., The Psychology of Adjustment, 

(Boston: Houghton Miffin, 1965), p. 99. 
7 Filley, Alan C., Interpersonal Conflict Resolution, (Glenview, Illinois: Scott, 

Foresman, 1975), p. 4. 



วันชัย วัฒนศัพท์ 8 ได้แยกประเภทและสาเหตุของความไม่เข้าใจกันว่ามาจาก 5 ประเด็นส าคัญ คือ  
1) การมีข้อมูลไม่ตรงกัน ( Data Conflict) 2) การมีผลประโยชน์ไม่ลงตัว ( Interest Conflict)  
3) การมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ( Relationship Conflict) 4) โครงสร้างไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ (Structural Conflict) และ 5) ค่านิยมไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Value Conflict) 

ในส่วนของแนวทางในการท าความเข้าใจและน ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์นั้น 
Georg Simmel9 มองว่า 1) จะต้องท าให้เหตุแห่งความเห็นต่างสิ้นสุดลง 2) การท าให้ฝ่ายหนึ่งชนะ 
3) การประนีประนอม และ 4) การคืนดีกันหรือการให้อภัยกัน ส่วน Theodore Caplow10 นั้นมอง
ว่าจะต้อง 1) ตัดสินใจเลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งโดยยึดหลักเหตุ 2) ตั้งคณะกรรมการคนกลางมาไต่สวน
หาข้อเท็จจริง 3) การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมหรืออนุญาโตตุลาการ และ 4) การประนีประนอมยอม
ความ ในขณะที่ Ralf Dahrendorf ซึ่งมีมุมมองในเชิงสันติวิธีนั้นมองว่า 1) การสมานฉันท์คือปฐมเหตุ
แห่งความขัดแย้ง 2) ความขัดแย้งคือโอกาสในการสร้างความสมานฉันท์ 3) การสมานฉันท์และความ
ขัดแย้งคือปัจจัยของกันและกัน ส าหรับนักคิด นักทฤษฎีในโลกตะวันออกนั้นมีแนวคิดมุมมองในการ
แก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยและการสร้างความสมานฉันท์ท่ีโน้มเอียงไปตามรากเหง้าของศาสนา เป็น
ต้นว่า Manatma Gandhi11ที่ได้เสนอแนวทางแห่ง “อหิงสา” ซึ่งมีรากฐานของการไม่เบียดเบียนและ
เริ่มต้นขึ้นจากศรัทธาในสัจจะ ไม่ใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม ไม่เกลียดชัง แต่เป็นศัตรูกับความชั่ว
และความอยุติธรรม  ซึ่งการต่อสู้กับความอยุติธรรมนั้นจักต้องใช้อหิงสาเป็นหลัก 

 ส าหรับการแก้ไขปัญหาความไม่ลงรอยหรือการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในทางพระพุทธศาสนานั้น พบว่า พระพุทธศาสนากลับมองลึกลงไปถึงจิตใจของคนว่า  1) จะต้อง
จัดการปัญหาความขัดข้องหมองใจที่เกิดขึ้นในภายในตนเองก่อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก าจัดกิเลสที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของมนุษย์และเป็นต้นเหตุของความขุนข้องกมองใจหรือไม่ลงรอย และ 2) การจัดการปัญหา
ความขัดข้องหมองใจภายนอกเป็นการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรูปแบบของปรากฏการณ์
ทางสังคม เป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อความผาสุกของสังคม ซึ่งต้องอาศัยหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการแก้ไขทุกปัญหาความขัดแย้ง  ถือเป็นการเสริมสร้างสันติสุขให้
เกิดข้ึนด้วยหลักพุทธธรรมการที่สันติภาพจะเกิดขึ้นและส าเร็จผลตามต้องการนั้นปัจเจกบุคคลและ
สังคมโดยรวมต้องยึดหลัก "ทศธรรมและตรีปณิธานหรือความถูกต้อง 10 ประการ โดยเริ่มต้นที่ความ
ถูกต้องที่ด าเนินรอยตามแนวทางอริยมรรค หรือ มรรค 8 ซึ่งประกอบด้วย ความถูกต้องทางทิฎฐิ 
ความถูกต้องทางการด าริ ความถูกต้องทางการท างาน ความถูกต้องในการด ารงชีวิต ความถูกต้องใน
ความเพียร ความถูกต้องในความมีสติ ความถูกต้องในการมีสมาธิ ความรู้ที่ถูกต้อง และการหลุดพ้นที่

                                           
8 วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา, หน้า 9-10. 
9 Simmel, G., Conflict and the Web of Web of Group Affiliations, (Glencoe, Ill.: 

Free Press, 1955), pp. 9-10. 
10 Caplow, Theodore, Principle of Organization, (New York: Harcourt Brace & World, 

1964), p. 169. 
11 วิทยากร เชียงกูล, The Soul of Mahatma Gandhi มหาตมะคานธี , (กรุงเทพมหานคร  :

ส านักพิมพ์สายธาร, 2553). 



ถูกต้อง ในขณะที่ความถูกต้องตามหลักตรีปณิธานนั้นประกอบด้วย การเข้าใจถึงหัวใจศาสนาที่แท้จริง 
การท าความเข้าใจระหว่างศาสนาอ่ืน ๆ และการหลุดพ้นจากอ านาจแห่งวัตถุนิยม ทั้งนี้แนวคิดข้างต้น
ล้วนแต่เป็นการตั้งไว้เพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกหรือสากลจักรวาล เพราะจะท าให้เกิดสันติภาพที่แท้จริง
และกว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การศึกษาวิจัยของโครงการวิจัย “การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ” เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างเสริมคุณค่าทางคุณธรรม
จริยธรรมของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาบน
พ้ืนฐานแห่งค่านิยม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี และยังมีจุดมุ่งหมายที่จะน าหลักค าสอน ของ
ทุกศาสนาที่ต่างก็มุ่งหมายให้มนุษย์สันติสุขในการด าเนินชีวิตมา ประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาและขยาย
พ้ืนที่ชุมชนสังคมท่ีหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และไร้รอยต่อจากความเชื่อทางศาสนา 
โดยก าหนดพ้ืนที่วิจัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นจังหวัด ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สามารถน ามาศึกษา และพัฒนาต่อยอดเพ่ือการขยายผลในลักษณะชุมชน ต้นแบบ และ
จากการศึกษาบริบท ในเชิงพ้ืนที่พบว่ามีหลายชุมชนในพ้ืนที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา และเป็นต้นแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขโดยไร้รอยต่อทางศาสนา จากความแตกต่างหลากหลายทางความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมข้างต้น คณะผู้วิจัยจะมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เป็น พ้ืนที่ต้นแบบชุมชนที่
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไร้รอยต่อทางศาสนาและจะผลิตชุดองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
แก้ปัญหา ในเชิง พ้ืนที่ ในกรณีที่อาจจะ มีความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ
ประเทศท้ังนี้เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมสันติสุขที่แท้จริง และคนไทยสามารถที่จะก้าวข้ามการน าหลัก
ศาสนามาเป็นประเด็นความขัดแย้ง รวมถึงยังเป็นการก่อให้เกิดความรักสามัคคีใน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมไทย และจะท าให้ประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบต่อไป 

 
7. วัตถุประสงค ์

7.1 เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม 
7.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพ

ไร้รอยต่อ 
 

8. ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา:  

มุ่งศึกษาบริบทและองค์ประกอบในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนา
กระบวนทัศน์ การสร้างสันติภาพ ทฤษฎีสันติวิธี การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  การมีส่วนร่วม การ
สร้างจิตสาธารณะ และการสร้างเครือข่าย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ขอบเขตพื้นที่/องค์กร:  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ชุมชน ได้แก่  1) ชุมชนบ้านในถุ้ง 2) ชุมชนบ้านโมคลาน  3) 
ชุมชนบ้านปากพยิง  4) ชุมชนบ้านโพธิ์เสด็จ  และ 5) ชุมชนบ้านตลาดแขก 

 



ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล:  
1. เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้น าทาง

ศาสนา และประชาชนที่เป็นผู้แทนจากหลากหลายทางความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม เข้าร่วมในเวทีสานเสวนาในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน จ านวน 50 รูปหรือคน 

2. ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group Discussion) ซ่ึง
เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือถอดบทเรียนในการการสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อที่จะก่อให้เกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืน จ านวน จ านวน 10 รูปหรือคน 
 นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

1. สังคมพหุวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชน หมู่บ้านที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความ
เชื่อ ศาสนา ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่ง
หมายถึง ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หมายถึง การที่ประชาชนหรือคนในชุมชนที่มีความแตกต่าง
หลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมประพฤติปฏิบัติดีต่อ
กัน การเคารพให้เกียรติกันและกัน การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก
ความปรารถนาดีต่อกัน มีความเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจกัน มีความชื่นชมยินดีให้กัน มีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน เอ้ืออาทร การมีจิตอาสา มีส่วนร่วม และมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 

3. การสร้างความเข้าใจ หมายถึง การสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดข้ึนกับแกนน าหรือ
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงความคิด มุมมอง ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วมแบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามผล และร่วมรับประโยชน์ โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและแต่ละภาคส่วน เพ่ือร่วมกันสร้างสันติสุขหรือสันติภาพ 

4. การสร้างเครือข่าย หมายถึง การติดต่อด้านข่าวสารการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสันติภาพไร้รอยต่อทางศาสนาต้นแบบและน าไปสู่การสร้างและ
พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับบุคคล หรือกลุ่ม/องค์กร ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร สนับสนุน 
ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กันทั้งในนามสุขและยามที่ประสบกับความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อน 
 
9. วิธีด าเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) ซึ่งประกอบด้วยวิธีการวิจัยแบบคุณภาพภาคสนาม 
(Qualitative Research) ผ่านการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ( Documentary 
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) แกนน าในระดับชุมชนและระดับ
นโยบาย (Core Group) และการสนทนากลุ่ม ( Focus group Discussion) ส าหรับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ในภาคสนาม (Field Study) นั้น จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม



ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการรวมกลุ่มกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและกิจกรรมสาธารณะกุศลในมิติต่าง ๆ พร้อมกันนั้นก็ได้มีการจัด
เวทีสาธารณะเพ่ือคืนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ ( Public Hearing) จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อที่จะก่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน โดยใช้วิธีวิทยาวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษาในเชิงเอกสาร ( Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2. การศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ในภาคสนาม ( Field Study) โดย
โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้น าระดับชุมชนในระดับพ้ืนที่ ( Core 
Group) รวมถึงผู้บริหารระดับจังหวัด จ านวน 50 รูปหรือคน เพ่ือจะได้เข้าใจถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
รวมถึงแนวคิด หลักการ ในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ บนความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในหมู่บ้านชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายในมิติของ
ทางภาครัฐ รวมถึงการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนศาสนา นักวิชาการ 
และประชาชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ตามความส าคัญของเรื่องโดยเป็น
บุคคลที่มีบทบาทหรือมีความสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายในพื้นที่ จ านวน 10 รูปหรือคน ในการสนทนากลุ่ม ( Focus group Discussion) เพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม และน าไปสู่การสร้างการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมด้านจิตอาสาที่จะด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพ
ไร้รอยต่อ 

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) ในภาคสนาม ( Field Study) เพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ ทั้งนี้เพี่อขยายผลการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ โดยการรวมกลุ่มกันลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการร่วมกันส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
เครื่องเวชภัณฑ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ในมิติต่าง ๆ ด้วย  ขณะเดียวกันยังมี การ
จัดเวทีสาธารณะเพ่ือคืนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ ( Public Hearing) จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อสรุปในการสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้รอยต่อที่จะก่อให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาท้ังในเชิงเอกสาร ( Documentary Research) 
และข้อมูลเชิงประจักษ์เชิงพื้นที่ได้ได้จากการสังเกต ( Observations) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–
depth Interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นกระบวนศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research) โดย
คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหา



ที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content analysis) เพ่ือถอดบทเรียนการ สร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ  และเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
กลยุทธ์หรือนโยบายเพื่อการพัฒนาหรือขับเคลื่อนในระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่น 
 
10. ผลการศึกษา (ตามวัตถุประสงค์ และ Key Results (KRs) ของแต่ละแผนงาน) 

โปรแกรม ววน. แผนงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
วัตถุประสงค ์ KRs (ได้อะไร) Obj. KRs  

ข้อ 1. เพื่อ
พัฒนาการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
สาธารณประโย
ชน์ของสังคม
พหุวัฒนธรรม 

ชุดความรู้ในการ
พัฒนาการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยช
น์ของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

ข้อ 1. เพื่อ
พัฒนาการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยช
น์ของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

หลักการและองค์ประกอบ
ในการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรสาธารณประโยชน ์
ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

ได้ชุดองค์ความรู้ รูปแบบ
รูปแบบการสร้าง
เครือข่ายจิตสาธารณะใน
สังคมพหุวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ 
 

ข้อ 2. เพื่อสร้าง
เครือข่ายจิต
สาธารณะใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรมกับ
การพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพ
ไร้รอยต่อ 

รูปแบบการสร้าง
เครือข่ายจิต
สาธารณะใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรมกับ
การพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อ1) ควรมี
การสนับสนุน 
ช่วยเหลือกัน
และกันในชุมชน 
2) ควรมีการร่วม
แรงใจกันพัฒนา
ชุมชนในมิติต่าง 
ๆ และ 3) ควรมี
การร่วมแรงร่วม
ใจกับชุมชนหรือ
เครือข่ายอื่นท่ี
ขยายวงกว้าง
มากขึ้น 

ข้อ 2. เพื่อสร้าง
เครือข่ายจิต
สาธารณะใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรมกับ
การพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อ 

กลไกในการสร้างเครือข่าย
จิตสาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ
ประกอบด้วย 1) ผู้น าทาง
จิตวิญญาณของแต่ละ
ศาสนา 2) การสร้าง
ข้อตกลงของชุมชนร่วมกัน 
3) การรวมกลุ่มของแกนน า
จิตอาสา 4) การปรับปรุง
และพัฒนาการขับเคลื่อน
กิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะให้หลากหลายมิติ
และครอบคลุมกับทุกช่วงวัย 
และ 5) การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ว่าทุกคน ทุกฝ่าย 
ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายนั้นจะต้องจับมือ
กัน ร่วมมือกัน บนพ้ืนฐาน
ของความเข้าใจในหลักค า
สอนทางศาสนาและมีความ
เมตตาธรรม 

องค์ความรู้ใหม่ในการ
สร้างเครือข่ายจิต
สาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนา
สู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อ 
 

 
 
 
 



11.ผลที่เกิดขึ้นจริง (Output) 
ผลงานที่คาดว่า

จะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ หน่วยนับ ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

2562 2563 รวม 
 

25. บทความ
ทางวิชาการ – 
วารสาร
ระดับชาติ 

บทความวิจัย “การสร้าง
เครือข่ายจิตสาธารณะใน
สังคมพหุวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาสู่เมือง
สันติภาพไร้รอยต่อ” 

 1 1 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ใน
วารสารฐาน TCI  

ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไป
อ้างอิงในผลงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการที่
ตนเองผลิตหรือเขียน
ขึ้นมาได ้

28. การ
ประชุม/
สัมมนา
ระดับชาติ – 
น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

บทความวิชาการ 
“พัฒนาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของ
สังคมพหุวัฒนธรรม” 

 1 1 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ใน
วารสารฐาน TCI 

ผู้ท่ีสนใจสามารถน าไป
อ้างอิงในผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการท่ีตนเอง
ผลิตหรือเขียนขึ้นมาได้ 

17. การใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ – 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เครือข่าย จิตอาสาเพื่อ
ภาคประชาสังคม 

 5  เครือข่าย น าไปสู่การเชื่อม
ประสานเครือข่าย
ในระดับชุมชนและ
ระดับจังหวัด 

ภาคีเครือข่ายชุมชนสันติ
สุข 

11. 
กระบวนการ
ใหม่ – ระดับ
ภาคสนาม 

กระบวนการและขั้นตอน
ในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

 1  กระบวน
การ 

รูปแบบการจัด
สัมมนาทาง
วิชาการบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม 

   การสร้างเครือข่าย จิต
สาธารณะในสังคมพหุ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่
เมืองสันติภาพไร้รอยต่อ 

20. การ
พัฒนาก าลังคน 
- นศ.ระดับ
ปริญญาโท 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 
(นักวิจัยลูกไก่) และ
นักวิจัยชุมชน 

 10  คน เกิดนักวิจัยใน
ชุมชนและสังคม 

การวิจัยชุมชน การแก้ไข
ปัญหาชุมชนผ่าน
กระบวนการวิจัยท้ังในเชิง
ปฏิบัติการ AR และแบบ 
PAR 

 
12. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ด้าน โดยองค์กร ใช้อย่างไร 
นโยบาย คณะสงฆ์จังหวัด 

คณะกรรมการอิสลามกลาง
องค์กรปกครองท้องถิ่น  

ผู้น าชุมชน  

การส่งเสริม การสนับสนุน การอบรม การสัมมนา 
หรือการจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา จิตสาธารณะ 

สังคม คณะสงฆ์จังหวัด 
คณะกรรมการอิสลามกลาง

องค์กรปกครองท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชน 

น าไปประยุกต์ใช้ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
สนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกันบน
พ้ืนฐานของความมีเมตตาธรรมต่อกัน 



เศรษฐกิจ คณะสงฆ์จังหวัด 
คณะกรรมการอิสลามกลาง

องค์กรปกครองท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนสินค้า
ชุมชน สินค้า OTOP และการสินค้าภาคการบริการ 
ระหว่างกันในระดับชุมชนและท้องถิ่น 

วิชาการ คณะสงฆ์จังหวัด 
คณะกรรมการอิสลามกลาง

องค์กรปกครองท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย 
และการน าไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
รวมถึงเป็นข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ หรือสาธารณกุศล 

 
13. สรุป  

การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อนั้น ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะเกิดการสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเป็นปกติและด าเนิน
ไปด้วยดีอยู่แล้ว แต่ทุกภาคส่วนก็ควรที่จะมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการประพฤติ ปฏิบัติ การร่วม
แรงร่วมใจ และการเสียสละสุขส่วนตนเพื่อเกื้อกูลเพ่ือนร่วมชุมชนหรือผู้ที่ก าลังประสบกับความ
ยากล าบากของคนในชุมชนและชุมชนให้มีมากขึ้น ๆ ดังนี้ 1) ควรมีการสนับสนุน ช่วยเหลือกันและ
กันในชุมชน 2) ควรมีการร่วมแรงใจกันพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ และ 3) ควรมีการร่วมแรงร่วมใจกับ
ชุมชนหรือเครือข่ายอ่ืนที่ขยายวงกว้างมากข้ึน  

ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการขับเคลื่อน พัฒนา และต่อยอดให้เกิดผ่านกลไกของชุมชน
หรือสังคมท่ีประกอบด้วย 1) ผู้น าทางจิตวิญญาณของแต่ละศาสนา 2) การสร้างข้อตกลงของชุมชน
ร่วมกัน 3) การรวมกลุ่มของแกนน าจิตอาสา 4) การปรับปรุงและพัฒนาการขับเคลื่อนกิจกรรมจิต
อาสา จิตสาธารณะให้หลากหลายมิติและครอบคลุมกับทุกช่วงวัย และ 5) การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ว่าทุกคน ทุกฝ่าย ที่มีความแตกต่างหลากหลายนั้นจะต้องจับมือกัน ร่วมมือกัน บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจในหลักค าสอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรม เพื่อให้เกิดสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล 
เอ้ืออาทร แบ่งปัน ทั้งนี้เพราะ “เมตตาธรรม” นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุกศาสนา และความ
เมตตานั้นถือเป็นหัวใจส าคัญในการอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาจากการเข้าถึง
แก่นแท้ของหลักค าสอนในทางศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาของเพ่ือร่วมสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
14. อภิปรายผล  

การสร้างเครือข่ายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู่เมืองสันติภาพไร้
รอยต่อ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในหลักค าสอนทางศาสนาและมีความเมตตาธรรม ซ่ึงการก่อเกิดใน
เรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น ประการส าคัญอยู่ที่เรื่องของวิถีการด าเนินชีวิตและกระบวนทัศน์
ของชุมชน ที่มีการสนับสนุนช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปัน หรือมีจิตใจที่จะขันอาสาหรือเป็น
อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้หากชุมชนและสังคมนั้นมีกระบวนทัศน์ใน
การปลูกฝังในเรื่องของการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ความสมัครสมาน 



สามัคคี และการมีอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มจิตอาสาและมีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือจังหวัดให้ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น ทุกคนที่มีจิตใจใสสะอาดเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมข้างต้นก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งในมิติของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งก็หมายถึงความสงบสุขหรือความเจริญงอกงาม
ที่จะมีข้ึน ขณะเดียวกันไม่ว่าชุมชนหรือสังคมจะตกอยู่ในภาวะแห่งความสุขหรือความทุก ทุกคน ทุก
ฝ่ายที่เปี่ยมด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ ก็จะออกมาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกื้อกูลกัน เป็นต้น
ว่าในช่วงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย มีหลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหาย
ทั้งทรัพย์สิน ข้าวของ หรือพืชผลทางการเกษตร ทุกคนก็จะออกมาระดมก าลังสละทรัพย์และก าลัง
แรงกาย แรงใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ ถือเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมบน
ฐานแห่งการมีเมตตาธรรมที่เด่นชัดที่สุด ทั้งนี้เพราะ “เมตตาธรรม” นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในทุก
ศาสนา ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันบนฐานของหลักเมตตาธรรมจะสามารถท าให้ใครหลายคนหรือทุกคนเกิด
จิตอาสา จิตสาธารณะ และเป็นก าลังส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ด้วย
การสนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูล และเอ้ืออาทรต่อกัน และสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายเห็นตรงกันในการสร้าง
เครือข่ายจิตอาสา จิตสาธารณะนั้นคือจะเริ่มต้นข้ึนได้ด้วยใจที่มีความเมตตา ทั้งนี้เพราะความเมตตา
ถือเป็นวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพไร้รอยต่อที่สะท้อนออกมาในรูปแบบการอยู่ร่วมกันแบบวิถี
ของคนท่ีสามารถเข้าถึงแก่นทางศาสนาทั้งของตนเองและศาสนาอ่ืน ๆ 

ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ค้นพบมีความคล้ายคลึงกับ ผลการศึกษาวิจัย “การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่ง
พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโม และคณะ12 ศึกษาแล้วพบว่า 1) หลักการอยู่ร่วมกัน ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเข้าใจและยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ๒) หลักการอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนา จะต้องไม่สร้าง
ความแตกแยก ท าตนให้เป็นประโยชน์ เปิดกว้างอย่างเท่าเทียมกัน และ ๓) การอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมพหุวัฒนธรรม จะต้อง ส่งเสริมการยอมรับในเรื่องความแตกต่างในเรื่องความคิดตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความหลากหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพขณะเดียวกันจากการศึกษา “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร”  ที่พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก 13 ศึกษาแล้วพบว่า ๑) การ
เข้าใจและยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และลัทธิความเชื่อ ๒ ) การอยู่
ร่วมกันจะต้องมีการ ให้หรือเสียสละ  การพูดจาที่ไพเราะ ท าตนให้เป็นประโยชน์ การเปิดกว้างอย่าง
เท่าเทียมกัน และการให้ทุกคนในสังคมหันมาเข้าใจในความแตกต่างและสนใจที่จะเรียนรู้ความ

                                           
12 พระมหามงคลกานต์  ิตธมฺโมและคณะ , “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ

ไทยกรณีศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” , วารสารมหาจุฬาวิชาการ , ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒  
(กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒): 46-59. 

13 พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก , “การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชน
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย , (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : 
ภาควิชาบาลีสันสกฤต คณะพุทธศาสตร์, 2560). 



แตกต่างกับความรู้ที่มีอยู่ และ ๓) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมความมีระเบียบเรียบร้อย  และ
ประพฤตปิฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างจริงจัง 
 
15. การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์       

เวปไซต์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ https://bri.mcu.ac.th/rms/ และบทความที่รอการ
ตีพิมพ์ตามวารสารที่อยู่ใน TCI 1 และ TCI2 
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