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บัณฑิตอาสาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง พบว่า พระบัณฑิตอาสามี
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ABSTRACT 

This research aims to study the problem of community welfare on the high 
area, the role of the involvement of Graduated Buddhist volunteer Monks to 
develop hill tribes and suggesting the participation of Graduated Buddhist volunteer 
Monks. This research was a qualitative research, key - informants were the Graduated 
Buddhist volunteer Monks, village headman, village assistants, community 
committees and community representatives, research’s results showed that 1) The 
problem of community welfare on high ground communities was problematic : land 
in the forest reserve, destruction of natural resources, transportation, water use, 
debt, and lack of group integration, elder welfare, forest tribal management, 
community waste management, health. 2) The role of the Graduated Buddhist 
volunteer Monks in participating in community welfare management on the high 
ground showed that the Graduate Volunteers played a role in the mission, teaching 
morality, increasing the network, the patronage of the monks. Perform rituals and 
provide basic health education, promote sports activities, and educate natural 
resources and the environment. Raise awareness of the community's values and 
local wisdom. The establishment of rice banks and the promotion of youth in higher 
education and 3) suggestions for welfare participation the high-ranking community of 
The King's Volunteer scholars found that the Graduated Buddhist volunteer Monks 
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should play a role: to spread Buddhist Dharma, train himself about the basics of first 
aid. Coordinate with community agencies Community Health Check-up, Coordination 
to educate you about waste disposal in the community Organic fertilizer from waste 
should be the originator of solar energy. To promote the community to preserve a 
good culture and tradition, and to be the originator of the idea of establishing a 
community learning center. 

Keywords:  Welfare, Community, Participation 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การท าวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากที่
ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน า และติดตามการท าวิจัยครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ  ชัยพิกุสิต ที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าแก้ไข และให้
แนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย ในครั้งนี้ และขอบขอบคุณ ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต
ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการท าวิจัยในครั้งนี้ จนสามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้ลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของ
งานวิจัย และพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องในการท าวิจัยในครั้ งนี้ทุก
ท่านที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ก าลังใจตลอดมา นอกจากนนี้ผู้วิจัยยังได้รับการ
ช่วยเหลือและก าลังใจจากภรรยา และลูก ตลอดจนเพ่ือนๆ บุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก 
ที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของ
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณ และขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
1. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

การใช้อักษรย่อ 
 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิจัยฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
พุทธศักราช 2538 ดังต่อไปนี้ 

 
พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวิภังค์   (ภาษาไทย) 
 

พระสุตันตปิฎก 
ที.ม. (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
องฺ. ติก. (ไทย)  =  สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต (ภาษาไทย) 
 
2. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 

การระบุหมายเลขย่อหน้า 
 
 การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ใช้ระบุคัมภีร์และระบุถึงเล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ 
เช่น วิ.มหา (ไทย) 4/32/40 หมายถึงการอ้างอิงนั้นระบุถึงคัมภีร์พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่มที่ 4
ข้อที่ 32 หน้าที่ 40   ที.ปา 11/204/208. หมายถึงการอ้างอิงนั้นระบุถึงคัมภีร์พระวินัยปิฎก ทีฆ
นิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ 11 ข้อที่ 204 หน้าที่ 208 



บทที่ 1 
 

 บทน ำ  
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สวัสดิการสังคมเป็นสิทธิพ้ืนฐานทางสังคมที่ทุกคนพึงได้รับ การมีสวัสดิการสังคมเป็นการ
สร้างหลักประกันเพ่ือความม่ันคง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคม
แบบเรียบง่ายมีระบบเกษตรพอยังชีพร่่ารวยวัฒนธรรม และงดงามด้วยวิถีพ้ืนบ้าน ชุมชนมีการจัด
สวัสดิการบนพ้ืนฐานของการใช้ทุนทางสังคม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมชุมชน เช่น 
การจัดสรรที่ดินส่วนรวมไว้เป็นป่าสาธารณะทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ การจัดการอาหารชุมชนในรูป
ธนาคารข้าว โดยเก็บและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพ่ือแจกจ่ายให้ชุมชน การให้ก่าลังใจและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันผ่านพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต เช่น การบายศรีสู่ขวัญ การบวชป่า การลงแขก ระบบการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและพ่ึงพากันเองในครอบครัว เครือญาติ และชุมชนอยู่คู่สังคมไทยมานาน ระบบ
สวัสดิการเหล่านี้ได้ผ่านการใช้ พิสูจน์ ทดลอง จนกลายเป็นวิถีชีวิตอาจเรียกว่า วิถีสวัสดิการหรือลม
หายใจของสวัสดิการชุมชน (จีระศักดิ์ ตรีเดช, 2553)1 
 การจัดสวัสดิการสังคม เป็นปัจจัยส่าคัญในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็น
ปัจจัยในการสร้างโอกาส โดยการสร้างให้กับคนจน คนด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการลด
ปัญหาทางสังคม เป็นสิทธิพื้นฐานทางสังคมให้กับคนจนบางกลุ่ม ชดเชยความล้มเหลวของระบบตลาด
และสร้างความสันติสุขให้เกิดแก่ผู้ยากไร้ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2546)2 การจัดสวัสดิการสังคมใน
สังคมไทย โดยภารรวมจึงมีเป้าหมายป้องกันปัญหาความเดือดร้อนหรือการบ่าบัดรักษาโดยใช้รูปแบบ
การสงเคราะห์ การป้องกันปัญหาซึ่งเน้นการพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพ
ความคิดและจิตใจ โดยการพัฒนาให้มีอารยธรรมซึ่งมุ่งเน้นให้คนมีสวัสดิการชุมชนขั้นต่่า คือ การจัด
สวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมถึงการสงเคราะห์สังคม การจัดท่านโยบายสวัสดิการสังคม รวมทั้งการมอง
สวัสดิการสังคมเชิงนโยบายทางสังคมอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถป้องกัน
ปัญหาและพัฒนาได้ (อภิญญา เวชยชัย, 2546 อ้างถึงใน ชัยพร พิบูลศิริ และคณะ, 2549)3 
 เมื่อประเทศไทยพยายามก้าวสู่ระบบทุนนิยม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตั้งแต่แผนที่ 1-7 เน้นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดการพัฒนา คือ เงินและวัตถุเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจผลักดันให้แรงงานในภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
จากการส่ารวจสภาวะการท่างานของประชาชนทั่วราชอาณาจักรของส่านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ

                                                           
1จีระศักดิ์ ตรีเดช, (2553), การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน บ้านห้วยลาด ต่าบลหลักด่าน อ่าเภอน้่าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์, กรุงเทพฯ : ส่านักงาน
กองทุนสนับสนุนวิจัย. 

2ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2546). บทสังเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการส่าหรับคนจนและ 
คนด้อยโอกาสในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,หน้า 71-74. 

3ชัยพร พิบูลศิริ. (2549). การค้ามนุษย์: ผลประโยชนทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร์.หน้า 1. 
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เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553  จ่านวนประชากรไทย 65.93 บ้านคน มีก่าลังแรงงานอายุ 15-60 ปี 
จ่านวน 38.05 ล้านคน ซึ่งท่างานอยู่ในภาคการค้าและอุตสาหกรรมหรือนอกภาคเกษตร 24.79 ล้าน
คน และท่างานในภาคเกษตร 12.23 ล้ านคน (ส่ านั กงานสถิติแห่ งชาติ  2553)4 ผลผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็วบนความแตกสลายของสังคมชนบท มนุษย์ค่าจ้าง (Wage 
earner) จึงกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ สายใยในครอบครัวหลุดหลวมสมาชิกในครอบครัว 
ชุมชน แยกย้ายกระจัดกระจายเข้าสู่เมืองเพ่ือหางานท่า เวลาในชีวิตส่วนใหญ่ถูกก่าหนดด้วยกฎเกณฑ์
ของโรงงานและสถานประกอบการ ส่งผลให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว ชุมชนขาดหายไป
ต้องหันไปใช้เงินเพื่อจ้างคนมาดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่า หรือสมาชิกในครอบครัวที่พิการ เศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยมได้ท่าลายวัฒนธรรมอันมีค่าของสังคมลง ขณะที่เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเจริญเติบโต 
แต่ประชาชนกลับมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งที่ชั่วโมงการท่างานเพ่ิมข้ึน จากการส่ารวจของ
ส่านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี  พ.ศ. 2545 ครัวเรือนที่มีหนี้สิน ร้อยละ 62.4 มูลค่าหนี้สินต่อ
ครัวเรือน 132,150 บาท และในปี พ.ศ. 2550 ได้เพ่ิมจ่านวนขึ้นเป็นร้อยละ 63.3 มูลค่านี้สินต่อ
ครัวเรือน 184,342 บาท  จะเห็นได้ว่าประชากรเกินครึ่งประเทศมีหนี้สิน และมูลค่าหนี้สินต่อ
ครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด่าเนินชีวิตของคนไทย ระบบทุนนิยมได้ท่าลายความ
มั่นคงในชุมชนโดยธรรมชาติที่มีการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้อ่อนแอลง รัฐจึงต้องสร้างความ
คุ้มครองแบบใหม่ คือ รัฐสวัสดิการ ขึ้นมาทดแทน  
 ระบบสวัสดิการในประเทศไทยพยายามเดินตามนโยบายสวัสดิการสังคมในยุโรป ซึ่งเป็น
ประเทศทุนนิยมที่ระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะแนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare State) 
เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีระบบภาษีที่เข้มแข็ง รายได้จากภาษีเพียงพอที่จะสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ทุกกลุ่มในสังคม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , 2549)5 แต่ไม่สามารถน่ามาใช้กับสังคมไทยได้ ปัจจุบัน 
พบว่า การจัดสวัสดิการของสังคมไทยยังให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม และมีงบประมาณ
จ่ากัด (อัมมาร สยามวาลา และสมชัย จิตสุชน , 2550)6 พัฒนาการของระบบสวัสดิการสังคมไทย 
ตั้งแต่อดีตที่มีลักษณะเป็นชุมชนสวัสดิการฐานปัจจัยสี่ บ้านและวัด มีบทบาทส่าคัญในการดูแลเรื่อง
สวัสดิการของชุมชน มาสู่ยุคที่รัฐบาลกลางมีบทบาทในการจัดสวัสดิการซึ่งช่วงแรกเป็นการจัดให้
เฉพาะผู้ที่จ่าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน โดยมีนักสังคมสงเคราะห์
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเป็นผู้ให้ความเห็นประกอบการอนุมัติช่วยเหลือสู่การจัด
สวัสดิการโดยรัฐที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น พระราชบัญญัติการประกันสังคม ท่าให้
แรงงานในระบบสามารถได้รับสวัสดิการอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้ที่สามารถได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
ฯลฯ ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโต บริษัทเอกชนได้มีบทบาทในการประกันด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่ง
ผู้ที่สามารถเข้าถึงก็เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง-รายได้สูง จนกระทั่งเมื่อประเทศไทยประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน แกนน่าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หันมาทบทวนเรื่องระบบ

                                                           
4ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, (2553), ส่ามะโนประชากรและเคหะ, กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์

นัล พับลิเคชั่น. 
5ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2546), อ้างแล้ว. 
6อัมมาร สยามวาลา และสมชัย จิตสุชน , (2550),  แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน: เสรีนิยม

ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ, ในงานสัมมนาวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยประจ่าปี 2550. 
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โครงการการคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) ที่มีอยู่ในสังคมก็พบว่า มีความเป็นเครือญาติ 
ชุมชน ทุนทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น องค์กรการเงิน วิสาหกิจชุมชน หลักการศาสนา การจัดการ
ทรัพยากร ฯลฯ เป็นทางเลือกส่าคัญที่จะช่วยท่าให้เกิดความมั่นคงของชุมชนฐานรากให้สามารถด่ารง
อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถยืนหยัดเป็นตัวของตัวเองลดการพ่ึงพาภายนอก 
(พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2550)7 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ก่าหนดเป้าหมาย
การด่าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางพัฒนาสังคมเชิงรุกของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554)8 โดยเพ่ิมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมภาคเอกชนหรือภาค
ชุมชนให้สูงขึ้นและเชื่อมโยงกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือให้เกิดเครือข่ายหนุนเสริมซึ่งกันและกัน  
 สภาพโดยทั่วไปของสังคมระดับหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงในปัจจุบัน 
อาจกล่าวได้ว่ามีปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของบุคคลหรือครอบครัว กลุ่ม และชุมชนอยู่แทบทุก
หมู่บ้าน ซึ่งแยกได้ดังนี้ 
 1) บุคคลหรือครอบครัว โดยเฉพาะคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อน เด็กและ
สตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ สวัสดิการสังคมที่ได้รับยังไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ ไม่ทันเหตุการณ์ ผู้
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนมักจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ประการส่าคัญส่าหรับการช่วยเหลือ
เฉพาะรายในหมู่บ้าน ยังไม่มีการส่ารวจข้อมูลเชิงลึกของครัวเรือน การวางแผนจัดสวัสดิการสังคมกับ
กลุ่ม บุคคลดังกล่าวจังยังไม่เกิดข้ึน 
 2) กลุ่มชน กลุ่มในหมู่บ้าน อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มอาชีพการเกษตรแต่ละประเภทหรืออาชีพนอกการเกษตร ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียว
แน่น กลุ่มต่างๆ ไม่ได้รับการแนะน่า กระตุ้นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน ให้มีการด่าเนินงาน โดย
มีกิจกรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มในหมู่บ้าน ซึ่งยังห่างไกลจากความเป็น
จริงที่จะเกิดขึ้น 
 3) ชุมชนหรือหมู่บ้าน แม่ว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีสวัสดิการของรัฐเข้าไปช่วยเหลือ เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการประชารัฐ ประนิยม ต่างๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการสังคมที่
เข้าไปในหมู่บ้าน แต่ตามความเป็นจริง ไม่มีการส่ารวจความคิดเห็นของคนในหมู่บ้านว่ามีความ
เดือดร้อนเรื่องอะไรบ้าง ต้องการสวัสดิการสังคมอะไรบ้าง แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาความเดือดร้อนไม่
เหมือนกัน การจัดสวัสดิการสังคม จ่าเป็นอย่างยิ่งต้องส่ารวจปัญหาโดย การจัดท่าส่ามะโนปัญหา
ชุมชน เพ่ือทราบปัญหาที่แท้จริงจากความคิดเห็นของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่าคัญในการจัดท่า
โครงการต่างๆ รวมทั้งโครงการด้านสวัสดิการชุมชน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเขตการศึกษาหนึ่งใน
จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรับภาระในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่ชุมชน การวิจัย และท่านุบ่ารุง

                                                           
7พรรณทิพย์ เพชรมาก และวริฎฐา แก้วเกตุ, (2550), ภำพรวมควำมคืบหน้ำผลกำรขับเคลื่อน

กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 2548-2549 และบทบำทหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง, กรุงเทพฯ:  ส่วนประเมินผลและพัฒนา
องค์ความรู้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หน้า 
7. 

8ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2550), แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับท่ี 10, (2550-2554), กรุงเทพฯ : ส่านักนายกรัฐมนตรี. 
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ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ ได้ตระหนักว่า ควรขยายภารกิจต่อการเกื้อกูลสังคมไปสู่กลุ่มชาติ
พันธุ์บนพ้ืนที่สูงที่ตั้งถิ่นฐานตามพ้ืนที่อ่าเภอรอบนอก ซึ่งปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง คือ
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการท่าลายป่าต้นน้่าล่าธาร และการท่าไร่เลื่อนลอยตลอดถึงกองก่าลังติดอาวุธ
ประเภทต่างๆ แต่ปัจจุบันจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท่าให้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นแก่กลุ่มชาติพันธุ์
บนพ้ืนที่สูง เช่น ปัญหาค่านิยม ทัศนคติ การปรับตัวสถานภาพความเป็นคนไทย การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงจัด โครงการพระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาวเขา ขึ้น โดยรับสมัครพระนิสิตที่จบการศึกษา ท่าการฝึกอบรมแล้วส่งไปปฏิบัติงานหมู่บ้าน
ชาวเขาในพื้นที่เป้าหมายเพ่ือพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2543 เป้าหมายคือการ
น่าพระบัณฑิตอาสาปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุมในหมู่บ้านชาวเขา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดย
คัดเลือกนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตต่าง ๆ ที่อาสาสมัครมาเป็นพระ
บัณฑิตนักพัฒนาบนพ้ืนที่สูงในเขตทุรกันดาร กระบวนการท่างานเน้นความต่อเนื่องมั่นคงและการ
ท่างานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ หมู่บ้านที่จัดส่งพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในเขตภาคเหนือ
ตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล่าปาง แม่ฮ่องสอน ล่าพูน เชียงราย แพร่ น่าน ตาก และพะเยา ชาติ
พันธุ์ชนเผ่าคือ กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลั๊วะ อาข่า ไทยใหญ่ และไทลื้อ จากการด่าเนินงานของ
โครงการพระบัณฑิตอาสาฯ ที่ผ่านมา ท่าให้องค์กรในชุมชน ทั้งหน่วยงานราชการให้การตอบรับและ
ให้ความร่วมมือในการท่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนชาติพันธุ์  
 พันธกิจของโครงการพระบัณฑิตอาสา คือ 1) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนบน
พ้ืนที่สูง พระบัณฑิตอาสาธรรมสัญจร การอบรมศีลธรรม การส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียน การสอน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสอนธรรมศึกษา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสร้างแกนน่าและ
เครือข่ายชาวพุทธ  การเพ่ิมจ่านวนอาศรมเครือข่าย การบรรพชาอุปสมบทและอบรมศีลจาริณีภาค
ฤดูร้อน การสร้างศาสนทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา 2) ด้านการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข สร้าง
จิตส่านึกให้ชุมชนรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รักษาบ่าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด สร้างแกนน่าเครือข่ายลด 
ละ เลิกยาเสพติด ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างด้านอาชีพ 3) ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนประสานงานและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์บนพ้ืนที่สูง การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) จัดอบรมค่ายคุณธรรม
เรียนรู้เท่าทัน “ เอดส์ ”  ประสานและจัดการสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ครอบครัว กลุ่ม 
ชุมชนและผู้ได้รับ ผลกระทบจากโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) การประสานและสงเคราะห์เฉพาะ
หน้ากรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัยและธรรมชาติ(ถุงยังชีพ , ผ้าห่มกันหนาว, เสื้อผ้า, ยา
รักษาโรค) การค้นหาปัญหาและจัดท่าโครงการร่วมกับชุมชนในการพัฒนากลุ่ม และแก้ไขปัญหา
ชุมชนอย่างครบวงจร 4) การสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า
ทดแทน การบวชป่าชุมชน การท่าแนวกันไฟ สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การให้การศึกษา 
ภาษา หน้าที่พลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การสอนภาษาไทย ประสานงาน
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดี ให้ค่าปรึกษาแนะน่าแก่ชุมชนในการคิดอย่างเป็น
ระบบ 6) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชนเผ่า สร้างจิตส่านึกให้ชุมชนตระหนัก
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ถึงคุณค่าและความส่าคัญภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีอันดีงาม สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในชุมชนหรือหมู่บ้านของบุคคล
หรือครอบครัว กลุ่มและชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้รับอย่างไร ปัญหาและความต้องการมีอย่างไร
บ้าง สวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่เพียงใด และจะมีข้อเสนอแนะแนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมในชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่เป็นไปได้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จึงเป็นการมุ่งหาค่าตอบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดย
มุ่งเน้นที่เพ่ือศึกษาปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูง บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาใน
การจัดการสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูง และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสม 
สนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างยั่งยืน  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
2) เพ่ือศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการ

สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
3) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของ

พระบัณฑิตอาสา 
 

1.3 ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
 1) ปัญหาการจัดการสวัสดิการของชุมชนเป็นอย่างไร 
 2) การจัดการสวัสดิการชุมชนของพระบัณฑิตอาสาในชุมชนเป็นอย่างไร 
 3) แนวทางการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงที่ดีของชุมชนควรเป็นอย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับ 
การจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง” โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1. 4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน และ

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชาวบ้าน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน ว่าเป็นอย่างไร โดยเริ่มจาก
การท่าความเข้าถึงสวัสดิการชุมชนว่ามีที่มาของแนวคิด มีกี่ชนิด กี่ประเภท มีรูปแบบการบริ หาร
จัดการอย่างไร กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคหรือข้อจ่ากัดอย่างไร และชุมชนมีความต้องการให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร เพ่ือเป็น
แนวทางในการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการด่าเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนอย่ าง
เป็นระบบ 
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1.4.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด

แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา อันเป็น
พ้ืนที่ที่มีความสนใจด้านการด่าเนินงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา  

 
1. 4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ศึกษาจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ จากจังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 1 อาศรม จังหวัดเชียงราย จ่านวน 1 อาศรม และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ่านวน 1 อาศรม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
พระบัณฑิตอาสา จ่านวน 3 รูป ผู้น่า/สมาชิกชุมชน รวมทั้งสิ้น 30 รูป/คน 
 
 1.4.4 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดังนี้ พระบัณฑิตอาสา ผู้น่าชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เพ่ือให้เห็นแนวคิด หลักการ แนวทาง 
กระบวนการและบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน ชุมชนละ 10 รูป/คน รวมทั้งสิ้น
จ่านวน 30 รูป/คน 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

พระบัณฑิตอำสำ หมายถึง  พระสงฆ์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญา
ตรี ที่มีจิตอาสาจาริกไปเพ่ือพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงหรือชนเผ่าที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ โดยมุ่ง
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 ชำวเขำ หมายถึง ชนกลุ่มน้อยซึ่งตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในอาณาบริเวณพ้ืนที่บ้านดอก
แดง ต่าบลบ่อสลี อ่าเภอฮอด เชียงใหม่ บ้านแม่ลิดป่าแก่ ต่าบลแม่เหาะ อ่าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และบ้านสามัคคีเก่า ต่าบลแม่ฟ้าหลวง อ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
ที่ห่างไกลความเจริญ เป็นเทือกเขา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด ความเชื่อ อาชีพและ
อุปนิสัยใจคอคล้ายคลึงกัน มีการปกครองร่วมกัน แต่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดจากประชากร
เจ้าของประเทศในด้านชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูด และมีความเชื่อเรื่องภูตผี
ปีศาจ 
 ชุมชนบนพื้นที่สูง หมายถึง ชุมชนชาวเขาในท้องที่อ่าเภอฮอด เชียงใหม่ อ่าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขาชุมชนชาวไทย
พ้ืนราบและชุมชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ที่ตั้งบ้านเรือนและท่ามาหากินอยู่บนพื้นที่ดังกล่าว 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การที่พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาหมู่บ้านได้มีส่วนในการร่วม
คิด ร่วมท่า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์  และเป็นผู้ประเมิน ในกิจกรรมไดๆ ที่ชุมชนได้
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ด่าเนินการรูปแบบและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย 
 สวัสดิกำรสังคม หมายถึง การจัดบริการสังคมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม และพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือให้
ประชากรในชุมชนสามารถด่ารงได้ โดยตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนให้ได้รับการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งใน ด้านอาชีพ ด้านการศึกษาที่ดี การมีสุขภาพ
อนามัย การมีที่อยู่ อาศัย การมีงานท่า การมีรายได้ การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทาง
สังคมนันทนาการ และ บริการสังคมทั่วไป โดยระบบบริการสังคมต้องค่านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
และสิทธิที่ประชาชนต้องได้รับและเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดบริการสังคมในทุกระดับ 
 กำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการที่ด่าเนินการขององค์การและการบริหารจัดการ โดย
คณะพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในท้องที่อ่าเภอฮอด เชียงใหม่ อ่าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ่าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย คือประหยัดเวลา  ทรัพยากรแรงงาน และได้ผลงานตามตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประ สิทธิผล 
  
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แนวคิดการการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนของ Maslow, (1954) และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขา ดังนี้ 
 1. การจัดสวัสดิการชุมชน คือ กิจกรรมที่ประชุมชนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วม
ท่า เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงของสมาชิกในชุมชน อันเนื่องจากความต้องการความจ่า เป็น
พ้ืนฐานในการด่าเนินชีวิตได้รับการตอบสนอง การจัดสวัสดิการอาจอยู่ในรูปของสิ่งของ การช่วยเหลือ
เกื้อกูล รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น โดยมีลักษณะการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีผลให้เกิดการเรียนรู้ และน่าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ และช่ วยให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 2. พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา คือ พระภิกษุที่เรียนจบระดับปริญญาตรี และมีจิตอาสา
ในการจาริกไปเพ่ือพัฒนาชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญ หรือชุมชนบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน ทั้งทางด้านร่ายกายและจิตใจ อีกทั้งยังมีภารกิจรองอีกมากมายเพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนา 
พระบัณฑิตอาสาจะท่างาน 3 ด้านไปพร้อมๆ กัน คือ 1)ด้านจิตใจ โดยใช้ธรรมะชะล้างความสกปรก
ของจิตใจ เป็นภูมิคุ้มกันจากสิ่งยั่วยุไปในทางที่เสื่อมทั้งหลาย พระบัณฑิตอาสาเองก็เล็งเห็นปัญหานี้ 
จึงได้มีการท่างานในเชิงรุกโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใช้ธรรมะเป็น
ตัวหล่อหลอมให้เด็กเยาวชน คนในชุมชนเป็นคนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ เกิดจิตส่านึก ละอายต่อการ
ท่าชั่ว เพ่ือปลูกจิตส่านึกให้เด็กเยาวชนซึ่งจะเป็นขุมก่าลังอนาคตของชาติ  2) ด้านรักษาประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละชาติพันธุ์ ถือเป็นสิ่งมีค่าและส่าคัญ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชาติ
พันธ์ เป็นการสื่อถึงอารยธรรม สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณสู่รุ่นลูกจนถึงปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ายาก
ที่จะประเมินค่า อีกทั้งยังแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาของคนในอดีต เช่น การมัดมือของชาติพันธุ์
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กะเหรี่ยง ซึ่งจะท่ากันปีละ 2 ครั้ง โดยความเชื่อของชาติพันธุกะเหรี่ยง คือ เป็นการเรียกขวัญให้
ลูกหลานในครอบครัว ทั้งนี้หากมองลึกๆ ลงไปจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมเหล่านี้แฝงไปด้วยภูมิปัญญา นั่นก็
คือท่าให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่เครือญาติ ครอบครัว ท่าให้เครือญาติได้มาพบปะกัน และ 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการปลูกจิตส่านึกในการอนุรักษ์ป่าไม่
ธรรมชาติ เช่นเดียวกับการท่างานของพระนักพัฒนาบนพ้ืนที่สูงที่เองที่น่าเอาพิธีกรรมทางศาสนามา
เป็นส่วนในการอนุรักษ์ป่าไม้ เช่น การบวชป่า การปลูกป่าในวันส่าคัญต่างๆ เป็นต้น ก็เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ป่าไม่ให้อยู่คู่กับชุมชน 
 ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดทั้ง 2 มาเป็นกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน
ของพระบัณฑิตอาสาเพ่ือสงเคราะห์ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแบ่งสวัสดิการออกเป็น  3 ด้าน 
ได้แก่ บุคคล กลุ่มชน และชุมชน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม ดัง
ภาพประกอบ 
 กรอบแนวคิดกำรวิจัย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของ 
Maslow, (1954) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โครงการพระ
บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ดังนี้ 
 1. การจัดสวัสดิการสังคม คือ กิจกรรมที่ประชุมชนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วม
ท่า เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงของสมาชิกในชุมชน อันเนื่องจากความต้องการความจ่าเป็น
พ้ืนฐานในการด่าเนินชีวิตได้รับการตอบสนอง การจัดสวัสดิการอาจอยู่ในรูปของสิ่งของ การช่วยเหลือ
เกื้อกูล รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น โดยมีลักษณะการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีผลให้เกิดการเรียนรู้ และน่าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ และช่วยให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 2. พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา คือ พระภิกษุที่เรียนจบระดับปริญญาตรี และมีจิตอาสา
ในการจาริกไปเพ่ือพัฒนาชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญ หรือชุมชนบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน ทั้งทางด้านร่ายกายและจิตใจ อีกทั้งยังมีภารกิจรองอีกมากมายเพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนา 
พระบัณฑิตอาสาจะท่างาน 3 ด้านไปพร้อมๆ กัน คือ 1)ด้านจิตใจ โดยใช้ธรรมะชะล้างความสกปรก
ของจิตใจ เป็นภูมิคุ้มกันจากสิ่งยั่วยุไปในทางที่เสื่อมทั้งหลาย พระบัณฑิตอาสาเองก็เล็งเห็นปัญหานี้ 
จึงได้มีการท่างานในเชิงรุกโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใช้ธรรมะเป็น
ตัวหล่อหลอมให้เด็กเยาวชน คนในชุมชนเป็นคนดี รู้จักบาปบุญคุณโทษ เกิดจิตส่านึก ละอายต่อการ
ท่าชั่ว เพ่ือปลูกจิตส่านึกให้เด็กเยาวชนซึ่งจะเป็นขุมก่าลังอนาคตของชาติ  2) ด้านรักษาประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละชาติพันธุ์ ถือเป็นสิ่งมีค่าและส่าคัญ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชาติ
พันธ์ เป็นการสื่อถึงอารยธรรม สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณสู่รุ่นลูกจนถึงปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ายาก
ที่จะประเมินค่า อีกทั้งยังแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาของคนในอดีต เช่น การมัดมือของชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง ซึ่งจะท่ากันปีละ 2 ครั้ง โดยความเชื่อของชาติพันธุกะเหรี่ยง คือ เป็นการเรียกขวัญให้
ลูกหลานในครอบครัว ทั้งนี้หากมองลึกๆ ลงไปจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมเหล่านี้แฝงไปด้วยภูมิปัญญา นั่นก็
คือท่าให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่เครือญาติ ครอบครัว ท่าให้เครือญาติได้มาพบปะกัน และ 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการปลูกจิตส่านึกในการอนุรักษ์ป่าไม่
ธรรมชาติ เช่นเดียวกับการท่างานของพระนักพัฒนาบนพ้ืนที่สูงที่เองที่น่าเอาพิธีกรรมทางศาสนามา
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เป็นส่วนในการอนุรักษ์ป่าไม้ เช่น การบวชป่า การปลูกป่าในวันส่าคัญต่างๆ เป็นต้น ก็เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ป่าไม่ให้อยู่คู่กับชุมชน 
 ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดทั้ง 2 มาเป็นกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน
ของพระบัณฑิตอาสาเพ่ือสงเคราะห์ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแบ่งสวัสดิการออกเป็น  3 ด้าน 
ได้แก่ บุคคล กลุ่มชน และชุมชน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม ดัง
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -เสียสละ     - การเพ่ิมรายได ้
   -แบ่งปันในรูปสิ่งของ เงินทอง   - ลดรายจ่าย 
   -น้่าใจ      - ความสัมพันธ์ที่ดีใน 

  ชุมชน 
   - การช่วยเหลือเกื้อกูล    - รู้สึกม่ันคง 
   -รัก สามัคคี     - ภาคภูมิใจ 
   -ละเว้นอบายมุข     - อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 
   -หลักเศรษฐกิจพอเพียง    - มีความสุข 
 
 
 
 
 

        ช่วยเหลือตนเองได้       มีกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สมาชิก   มีความเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข 

 

 

พระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาวเขา 

สร้างหลักประกันสร้างคม
มั่นใจแก่ชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการ
สังคม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล+

ครอบครัว กลุม่ และชุมชน 

ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

บุคคลหรือ
ครอบครัว 

กลุ่มชน ชุมชน(หมู่บ้าน) 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 
2) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการ

สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง มีวิธีการอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
3) ชุมชนบนพ้ืนที่สูงเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร สามารถท่ารูปแบบ (Model) และ

วิธีการจัดการสวัสดิการโดยพระสงฆ์มีส่วนร่วม แก้ไขและพัฒนาการจัดการไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป          



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
         ส ำหรับแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง นั้น ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้กล่ำวไว้ 
ซึ่งมีทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเรื่อง แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของพระ
บัณฑิตอำสำพัฒนำชำวเขำกับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง  ผู้วิจัยได้รวบรวม
แนวควำมคิด ทฤษฎี และผลงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิกำรสังคม 
  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 
  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ 
  2.4 แนวคิดเก่ียวกับบทบำทของพระสงฆ์กับกำรพัฒนำชุมชน 
  2.5 แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำชุมชน 
 2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  
 2.1.1 ที่มาของแนวคิด 
 แนวคิดสวัสดิกำรสังคมเป็นกำรสร้ำงหลักประกันเพ่ือควำมมั่นใจแก่คนในชุมชน ซึ่ง
หมำยควำมรวมถึงสำธำรณูปโภคของชุมชนทุกอย่ำงที่ท ำให้คนในชุมชนดีขึ้น อำจอยู่ในรูปสิ่งของ เงิน
ทอง น้ ำใจ กำรช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตำย ผลของกำรจัด
สวัสดิกำรชุมชนที่ส ำคัญ เช่น ก่อให้เกิดกำรเพ่ิมรำยได้ ลดรำยจ่ำย เกิดควำมสัมพันธ์/มิตรไมตรีที่ดี
ของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง ภำคภูมิใจ อยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรี และมีควำมสุข สวัสดิกำรชุมชนมิใช่เรื่องที
ท ำไปเพ่ือสร้ำงสวัสดิกำรภำพและไม่เน้นเรื่องตัวเงินแบบสงเครำะห์ แต่มุ่งสร้ำงควำมมั่นใจอยู่อย่ำงมี
ศักดิ์ศรีและมีควำมสุข จึงเป็นเรื่องที่ชำวชุมชนจะเป็นผู้ร่วมกันสร้ำงให้เป็นของชุมชนและเพ่ือชำว
ชุมชนเอง ชุมชนจึงควรเป็นผู้จัดกำรเอง โดยรัฐหรือองค์กรภำยนอก หนุนเสริมแบบเคียงบ่ำเคียงไหล่ 
(ไม่ใช่สัมพันธ์กันแบบผู้ให้กับผู้รับ) ทั้งนี้ กำรจัดสวัสดิกำรของชุมชนสำมำรถสอดแทรกไว้ได้ในทุกกิจ
กรม ริเริ่มแล้วต่อยอดกันเรื่อยไป ภำยใต้ควำมพร้อมและควำมเห็นชอบร่วมกันของชำวชุมชนเอง 
 ผู้ที่ได้ประโยชน์จำกสวัสดิกำรชุมชน ได้แก่ทุกคนในชุมชน รวมทั้งคนในสังคม โดย
ผู้ด้อยโอกำสจะได้รับกำรช่วยเหลือให้มีโอกำสมีส่วนร่วมและสำมำรถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี ผู้ที่อยู่ในภำวะปกติได้รับกำรป้องกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล มีส่วนร่วมคิดร่วมท ำ ส่วนผู้ที่มีควำม
พร้อมทำงกำรเงิน จะได้รับควำมอบอุ่น น้ ำใจไมตรี มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน 
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2.1.2 ความหมาย 
ระพีพรรณ  ค ำหอม (2549)1 ได้ให้ควำมหมำยของ สวัสดิกำรสังคม หมำยถึง ระบบกำร

จัดบริกำรทำงสังคมซึ่งเกี่ยวกับกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ และกำรส่งเสริมควำม มั่นคง
ทำงสังคม เพ่ือตอบสนองควำมจ ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนของประชำชน ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเอง ได้
อย่ำงทั่วถึง เหมำะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่
อยู่อำศัย กำรท ำงำนและกำรมีรำยได้ นันทนำกำร กระบวนกำรยุติธรรม และบริกำรสังคมทั่วไป โดย 
ค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชำชนจะต้องได้รับ และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำร 
สังคมทุกระดับ 
 Turner, (1974)2 ให้นิยำมค ำว่ำ “สวัสดิกำรสังคม” ว่ำเป็นควำมพยำยำมส่งเสริมให้
ประชำชนมีมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ขั้นพ้ืนฐำนที่มั่นคง โดยครอบคลุมกำรบริกำรกับบุคคล และชุมชน
ในลักษณะกำรพัฒนำสังคม และกำรเสริมสร้ำงให้บุคคลสำมำรถเผชิญ กับสภำพปัญหำทำงร่ำงกำย 
จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนกำรพยำยำมขจัดสภำวะที่พ่ึงตนเองไม่ได้ของประชำชนให้หมดไป 

Friedlander and Apte (1980)3 อธิบำยว่ำ “สวัสดิกำรสังคม” เป็นระเบียบ นโยบำย 
ผลประโยชน์ และบริกำร ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดบริกำรต่ำงๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคม เป็นที่ยอมรับว่ำสวัสดิกำรสังคมเป็น พ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญ ท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและถำวร เปลี่ยนแปลงจำกสภำวะที่ เคยยำกล ำบำกไปสู่สิ่งที่คำดหวังว่ำดีกว่ำ 
รวมไปถึงควำมอุดมสมบูรณ์ในที่สุด 
 Barker, (1987)4 ให้ควำมหมำยว่ำ สวัสดิกำรสังคม คือ “ระบบที่ประกอบด้วยโครงกำร
ต่ำงๆ ประโยชน์ตอบแทน และบริกำร ในระดับชำติ ที่ช่วยให้ประชำชนได้รับกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรทำงสังคมเศรษฐกิจ กำรศึกษำ และสำธำรณสุข อันเป็น พ้ืนฐำนที่จะท ำให้สังคมด ำรงอยู่ได้ 
รวมทั้งยัง หมำยถึง สถำนะของควำมอยู่ดีมีสุขโดยรวมของคนในชำติและของชุมชนหรือสังคมอีก
ด้วย” 

พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 25465 ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ 
สวัสดิกำรสังคม หมำยถึง ระบบกำรจัดบริกำรทำงสังคมซึ่งเกี่ยวกับกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำกำร

                                                           
1ระพีพรรณ ค ำหอม. (2549). สวัสดิกำรสังคมกับสังคมไทย (Social Welfare in Thai Society). 

พิมพ์ครั้ง ท่ี 2. กรุงเทพฯ : พริกหวำนกรำฟฟค.หน้ำ 1 – 5. 
2Turner John. (1974). Development and Administration : Operational Implications 

for Social Welfare. New York : United State Committee, International Council on social welfare.  
P.14. 

3Friedlander,Walter A & Robert Z. (1980). Apte. Introduction to Social Welfare. 
Englewood cliff, N.L. : Prentice Hall. P. 4. 

4Barker, Larry L. and others. (1 9 8 7 ) .  An Introduction to Small Group 
Communication. P.154. 

5กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์. (2557). พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2546, กฎหมำยลูก, ข้อก ำหนดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติว่ำด้วย
มำตรฐำนกำรจั ดสวัสดิ กำรสั งคม  พ .ศ . 2550  [http://law.m-society.go.th/law/module.php?name 
=search&pg=showchild&do=88%7Ca]. 
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พัฒนำ และกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสังคม เพ่ือตอบสนองควำมจ ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนให้
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่ำงทั่วถึง เหมำะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ทั้ง
ทำงด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่อยู่อำศัย กำรท ำงำน และกำรมีรำยได้นันทนำกำร กระบวนกำร
ยุติธรรม และบริกำรทำงสังคมทั่วไป โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชำชนจะต้อง
ได้รับ และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมทุกระดับ 
 ระพีพรรณ ค ำหอม (2549)6 ได้สรุปควำมหมำยของสวัสดิกำรสังคมโดยรวบรวม
ควำมหมำยตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่  

1. เกณฑ์คุณภำพชีวิตที่ดี หรือกำรกินดีอยู่ดี (Quality of Life or Well-being) ควบคู่
กับกำรใช้นโยบำยทำงสังคม เพ่ือสร้ำงระบบบริกำรสังคมอย่ำงครอบคลุม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงควำม
มั่นคงของมนุษย์และควำมม่ันคงทำงสังคมโดยรวม 

2. เกณฑ์สวัสดิกำรสังคมเป็นวัตถุประสงค์ (Aims) ซึ่งควำมหมำยนี้เชื่อว่ำสวัสดิกำรสังคม
เป็นเป้ำหมำยกำรท ำงำน เพ่ือใช้งำนสวัสดิกำรสังคมเป็นเครื่องมือที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำสังคมโดยรวม 

3. เกณฑ์ควำมหมำยเฉพำะเจำะจงในรูปของโครงกำรหรือกิจกรรมหรือบริกำร 
4. เกณฑ์สวัสดิกำรสังคมเป็นสถำบันทำงสังคม 
5. เกณฑ์สวัสดิกำรสังคมเป็นสิทธิและควำมเท่ำเทียมของคนทุกคนในสังคม 
นันทินี ทรัพย์ศิริ และคณะ (2550)7 ให้ควำมหมำยค ำว่ำ สวัสดิกำรสังคมว่ำ หมำยถึง 

สภำวะควำมเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งได้รับกำรช่วยเหลือและส่งเสริมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
พ้ืนฐำนของควำมจ ำเป็นที่จะอยู่ในสังคมอย่ำงเท่ำเทียม เพ่ือให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

กิติพัฒน์ นนทปทัมะดุลย์ (2550)8 ได้กล่ำวถึง โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้กำรพัฒนำระบบ
สวัสดิกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนซึ่งให้ควำมหมำยของ “สวัสดิกำรสังคม” ว่ำสวัสดิกำร
สังคมคือ กำรกินดี อยู่ดี มีสุข และมีสิทธิ ดังนั้น จุดหมำยปลำยทำงของกำรจัดสวัสดิกำร คือ กำรท ำ
ให้ทุกคนในสังคมได้รับสิทธิพื้นฐำนทำงสังคมตำมมำตรฐำนสำกล 

ปัทมวดี โภชนุกูล ซูซูกิ (2552)9 ให้ควำมหมำยค ำว่ำ สวัสดิกำรสังคม (social welfare) 
ในทำงเศรษฐศำสตร์ว่ำ “สวัสดิกำร” หมำยถึง ควำมเป็นอยู่ที่ดี  (well-being) พิจำรณำจำก
อรรถประโยชน์ (utility) หรือควำมพอใจของประชำชน “สวัสดิกำร” ในทำงเศรษฐศำสตร์จึงถูกนิยำม
ในลักษณะที่เป็น “เป้ำหมำย” ของสังคม คือ กำรอยู่ดีกินดีของสมำชิกในสังคมส่วน “วิธีกำร” ให้
ได้มำซึ่งควำมเป็นอยู่ที่ดี เช่น กิจกรรมของตลำด กิจกรรมกำรสงเครำะห์ กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ กำร

                                                           
6ระพีพรรณ ค ำหอม. สวัสดิกำรสังคมกับสังคมไทย (Social Welfare in Thai Society). อ้ำงแล้ว, 

หน้ำ : 6. 
7นันทินีทรัพย์ศิริ และคณะ. (2550). ประเทศไทยกับการไปสู่รัฐสวัสดิการ. กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน

ประกันสังคม. กองแผนงำนและสำรสนเทศ. หน้ำ 19. 
8กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2550). ทฤษฎีวิพากษ์ในนโยบาย และการวางแผนสังคม. กรุงเทพฯ. 

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.หน้ำ 6. 
9ปัทมวดี โภชนุกูล ซูซูกิ. (2552). วรรณกรรมปริทรรศน์และการสร้างสังเคราะห์ความรู้ เร่ือง 

"สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย" โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.). กรุงเทพฯ. : ส ำนักพิมพ์. 
หน้ำ 10. 
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สนับสนุนและโครงกำรต่ำงๆ โดยรัฐไม่ใช่ “สวัสดิกำร” โดยตัวมันเอง แต่เป็น “บริกำร” ซึ่งเป็น
เครื่องมือเพ่ือน ำไปสู่ “สวัสดิกำร” คือ ควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  (2548)10  ได้ให้ควำมหมำย ของ
ค ำว่ำ สวัสดิกำรสังคม หมำยถึง ระบบกำรจัดบริกำรสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำทำงสังคม และ
พัฒนำสังคม รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมม่ันคงทำงสังคม เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตได้ใน ระดับ
มำตรฐำน โดยบริกำรดังกล่ำวจะต้องตอบสนองควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของประชำชนให้ได้รับกำร 
พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้ำนกำรศึกษำที่ดี กำรมีสุขภำพอนำมัย กำรมีที่อยู่ 
อำศัย กำรมีงำนท ำ กำรมีรำยได้ กำรมีสวัสดิกำรแรงงำน กำรมีควำมมั่นคงทำงสังคมนันทนำกำร 
และ บริกำรสังคมทั่วไป โดยระบบบริกำรสังคมต้องค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และสิทธิที่
ประชำชนต้อง ได้รับและเข้ำมำมีส่วนร่วมในระบบกำรจัดบริกำรสังคมในทุกระดับ 

ชำญ  รูปสม  (2548)11  กล่ำวไว้ว่ำ สวัสดิกำรสังคม  หมำยถึง กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
สวัสดิภำพทั่วๆ ไปของประชำชน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคนอันจะน ำประโยชน์ไปสู่ตนเอง ครอบครัว    
และ สังคม   

กล่ำวโดยสรุป  สวัสดิกำรสังคม หมำยถึง กำรบริกำรสวัสดิกำรต่ำงๆ ของรัฐที่ช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ประชำนทุกคนไดรับกำรตอบสนองควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต ท ำให้
สภำวะควำมเป็นอยู่ของคนในสังคมอยู่ในสังคมอย่ำงเท่ำเทียมกัน ท ำให้บุคคลหรือกลุ่มมีควำมสุขทั้ง
ทำงกำย ใจ และเศรษฐกิจ ให้เกิดควำมอยู่ดี  กินดี หรืออยู่ดี มีสุขตำมเอกัตภำพและมีกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด 

 
 2.1.3 ประเภทของแนวคิดสวัสดิการสังคม 
 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล (2544  อ้ำงถึงในชำญ รูปสม 2548)12 ได้กล่ำวถึง กำรจ ำแนก 
แนวคิดสวัสดิกำรสังคมของ Richard Titmuss ในปี ค.ศ. 1974   แบ่งออกเป็น 3 แนวคิดซึ่งได้
อธิบำยครอบคลุมถึงรูปแบบกำรบริกำรสวัสดิกำรสังคม  ดังนี้ 
 1.   แนวคิดสวัสดิกำรสังคมแบบชั่วครำว บรรเทำปัญหำ หรือแบบเก็บตก (Resduailsm 
or Residual Model of Welfare) แนวควำมคิดนี้มีควำมเชื่อว่ำ บุคคลในสังคมจะได้รับกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงสังคมที่ส ำคัญสองแหล่งใหญ่ คือ ครอบครัวและตลำดโดยจะปล่อยให้
ประชำชนที่เดือดร้อน หรือมีควำมต้องกำรทำงสังคม ช่วยเหลือตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐจะเข้ำไป
ช่วยเหลือในส่วนที่ประชำชนช่วยเหลือตนเองไม่ได้จริงๆ และในตลำดของระบบเศรษฐกิจเสรีที่
ประชำชนทั่วไปมีอ ำนำจซื้อบริกำรได้ ซึ่งแนวคิดนี้มีควำมเชื่อพ้ืนฐำนที่ว่ำกลไกตลำดจะปรับตัวเองได้

                                                           
10กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์. (2548). รายงานการศึกษาเร่ือง ทิศทางและ 

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : เทพเพ็ญวำนิสย. หน้ำ 4 – 7. 
11ชำญ รูปสม. (2548). ความสามารถขององค์กรชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ศึกษำกรณี

กองทุนสวัสดิกำรชุมชนเมือง (กชม.)”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต , สำขำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ คณะศิลปศำสตร์ , 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร. หน้ำ 16. 

12เรื่องเดียวกัน, หน้ำ 16. 
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อย่ำงเสรี และเป็นอัตโนมัติ รัฐควรเข้ำไปแทรกแซงตลำดให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ หรือหำกพิจำรณำ
ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็น แนวควำมคิดท่ีรอให้เกิดปัญหำก่อน แล้วจึงแก้ไขมำกกว่ำจะเป็นกำรป้องกัน  

2. แนวคิดสวัสดิกำรสังคมแบบสัมฤทธิ์ทำงอุตสำหกรรม ( Industrialism or Industial  
Achievement Performance or Handmaiden Model) แนวคิดสวัสดิกำรสังคมแบบสัมฤทธิ์ผล
ทำงอุตสำหกรรม เป็นแนวควำมคิดที่มองว่ำสวัสดิกำรสังคมเป็นเสมือนกลไกหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ 
โดยใช้ มำตรกำรทำงด้ำนภำษีอำกรและกำรเงินกำรคลัง ตลอดจนผลตอบแทนในอำชีพเป็นสิ่ง
ตอบสนองควำม ต้องกำรของบุคคลที่เป็นก ำลังผลิต (Titmuss อ้ำงถึงใน ปนัดดำ ใจเอ้ือ,2543)13 กำร
จัดสวัสดิกำรแบบนี้ ใช้เกณฑ์กำรจัดสรรโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำงำน สถำนภำพ หรือ
บทบำทในกำรท ำงำน และผลิตผลในกำรท ำงำนเป็นส ำคัญ  

3. แนวคิดสวัสดิกำรสังคมแบบสถำบัน (Institutionalism or Institutional Model)  
สวัสดิกำรสังคมแบบสถำบันเป็นแนวคิดที่ถือว่ำ สวัสดิกำรสังคมเป็นสถำบันสังคมหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ
ที่ จะก่อให้เกิดบูรณำกำร (Integration) ในสังคม ถึงแม้สังคมจะมีควำมม่ันคงแล้วสวัสดิกำรสังคมก็ยัง
ต้อง ท ำหน้ำที่ให้ระบบของสังคมด ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น ขณะที่ระบบเศรษฐกิจกำรค้ำเสรี สร้ำง
ควำมไม่เป็น ธรรมทำงสังคมเศรษฐกิจ อันเป็นธรรมชำติที่หลีกเลี่ยงได้ยำก แนวคิดสวัสดิกำรสั งคม
แบบสถำบันจะด ำเนินกำรควบคุมกันไป เพ่ือเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิด
ควำมไม่เป็นธรรม ดังกล่ำว 

สรุปได้ว่ำ กำรจัดสวัสดิกำรสังคม (Social  Welfare)  เป็นงำนที่รัฐจัดให้บริกำรให้
ประชำชน ซึ่งมีขอบเขตในกำรท ำ หน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือ บุคคลเฉพำะรำย กลุ่มชนที่เดือดร้อน และ
ชุมชน โดยบริกำรนั้นต้องตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน และมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับสวัสดิกำร
ด้ำนต่ำงๆ  ซึ่งกำรสร้ำงสวัสดิกำรให้กับสมำชิกของตนเอง ก็จะน ำไปสู่กำรมีสวัสดิกำรสังคมที่ส่งเสริม
ควำมเป็นอยู่ของคนในสังคมท่ีดี 

 
2.1.4 ขอบเขตของงานสวัสดิการสังคม (Fields of Social Welfare)  
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (2548)14 ได้ก ำหนด ขอบเขต

กิจกรรมของงำนสวัสดิกำรสังคม ดังนี้  
1. กำรศึกษำ (Education)  
2. สุขภำพอนำมัย (Health Care)  
3. กำรประกันรำยได้ (Income Maintenance) : มีงำนท ำ มีรำยได้ มีสวัสดิกำรแรงงำน  
4. ที่อยู่อำศัย (Housing)  

                                                           
13ปนัดดำ ใจเอื้อ. (2543). “สภำพปญัหำและควำมต้องกำรบริกำรสวสัดิกำรสังคมส ำหรบัผูร้ับงำนไป

ท ำที่บ้ำน ศึกษำเฉพำะกรณี ผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนในกิจกำรตัดเยบ็เสือ้ผ้ำ เขตสำยไหม, กรุงเทพฯ:  วิทยำนิพนธ์
มหำบัณฑิต, คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์., หน้ำ 22. 

14กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์. (2548). อ้ำงแล้ว, หน้ำ 4 – 7. 
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5. ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมมั่นคงทำงสังคม (Safety in Life  
and  Property)  

6. นันทนำกำร (Recreation)  
7. บริกำรสังคมปัจเจกบุคคล (Personal social services)  
 
2.1.5 หลักการของสวัสดิการสังคม  
 ทัศนีย์  ลักขณำภิชนชัช (2548)15  ได้สรุปและจ ำแนกหลักกำรของงำน สวัสดิกำรสังคม  

ได้ดังนี้  
1. สนองควำมต้องกำรพ้ืนฐำน กำรจัดสวัสดิกำรสังคมจะต้องค ำนึ งถึ งปัญหำ         

ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของมนุษย์เป็นส ำคัญ ได้แก่ ควำมต้องกำรทำงกำยภำพ            
ควำมต้องกำรควำมมั่นคงปลอดภัย ควำมต้องกำรควำมเป็นเจ้ำของและควำมรัก ควำมต้องกำร กำรมี 
ชื่อเสียง และควำมต้องกำรประสบควำมส ำเร็จในชีวิต  

2.  สิทธิและควำมรับผิดชอบ กำรจัดสวัสดิกำรสังคมเป็นสิทธิของประชำชนในฐำนะ 
พลเมืองของรัฐที่มีสิทธิจะได้รับกำรบริกำรสังคมจำกรัฐเพ่ือให้ประชำชนอยู่ดีมีสุข มีควำมมั่นคงทำง 
สังคม ซึ่งรัฐอำจจะก ำหนดมำตรกำรกำรบริกำรสังคม รัฐสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้ระบบภำษีกำร
ให้กำรอุดหนุน หรือกำรสร้ำงแรงจูงใจ  

3.  ควำมเสมอภำคและควำมยุติธรรม กำรจัดสวัสดิกำรที่ดีควรค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียม 
กันของประชำชนทุกคนในฐำนะ พลเมืองของรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ถูกตัดโอกำสในกำรที่จะ 
ได้รับกำรให้บริกำรขั้นพ้ืนฐำนโดยรัฐ 

 
2.1.6 กระบวนการจัดสวัสดิการ    
กระบวนกำรจัดสวัสดิกำร มีข้ันตอนส ำคัญ 4 ขั้นตอนคือ              

1) วำงแผนกำรจัดสวัสดิกำร โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของผูรับบริกำร ครอบครัว
และชุมชน ร่วมกันพิจำรณำกำรให้สวัสดิกำรให้แก่ผู้ รับบริกำร ครอบครัว หรือชุมชน โดยที่จะใช้
สวัสดิกำรที่เป็นทำงกำรหรือสวัสดิกำรที่ไมเป็นทำงกำร ขึ้นอยู่กับบริบททำงสังคม ทุนทำงสังคม และ
ภำคีหนุนเสริมในแต่พ้ืนที่               

2) กำรด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำร ภำยใต้ผลกำรประเมินสภำวะควำมต้องกำร และ
ควำมจ ำเป็นหรือปัญหำของผู้รับบริกำรและจัดกิจกรรมตำมล ำดับควำมส ำคัญ              

3) กำรวำงแผนด ำเนินกำรในระดับชุมชน ตองก ำหนดวัตถุประสงค์ วิธีกำร สถำนที่ 
ระยะเวลำ และงบประมำร กำรติดตำมประเมินผล โดยละเอียด และชัดเจน มีกำรตั้งคณะท ำงำน
รับผิดชอบ และ ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมสนใจตรงกัน              

4) กำรวำงแผนให้ควำมช่วยเหลือทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะยำว     
 
 

                                                           
15ทัศนีย์ ลักขณำภิชนชัช. (2548). การบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคมไทย. กรุงเทพฯ: 

มิสเตอร์ ก๊อปปี้ (ประเทศไทย). หน้ำ 140-141. 
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2.1.7 การด าเนินการช่วยเหลือการจัดสวัสดิการ              
1) ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไวในลักษณะหรือรูปแบบกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ กำร

สงเครำะห์ กำรคุ้มครอง กำรป้องกัน กำรแกไข และกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู โดยให้ผู้รับบริกำร ครอบครัว
ชุมชน มีส่วนร่วม                

2) ให้บริกำรสังคมที่เหมำะสมกับสภำพปัญหำควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็นของ
ผู้รับบริกำร ครอบครัว ชุมชน                

3) ระดมทรัพยำกรในชุมชน และประสำนงำนหรือส่งเรื่ องต่อให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในชุมชน และนอกชุมชนไดร่วมให้ควำมช่วยเหลือหรือพัฒนำ               

4) กำรจัดสวัสดิกำรสังคมจะต้องน ำไปสูกำรส่งเสริมพัฒนำผู้รับบริกำรทั้งระดับ
บุคคล กลุ่ม ชุมชน เพ่ือให้ผู้รับบริกำรไดรับกำรพัฒนำและสำมำรถท ำหน้ำที่ทำงสังคมไดอย่ำง
เหมำะสม   

          5) กำรจัดสวัสดิกำรจะต้องกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับบริกำรไดใช้ศักยภำพของ
ตนเอง ไดอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ     

   
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
 2.2.1 ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 แนวคิดทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบุคลำกรที่น ำมำใช้ในกำรศึกษำวิจัย
ครั้งนี้เป็นทฤษฎีทีมีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกำรมีส่วนร่วม  ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์เบิร์ก 
(Hertzberg, 1947)16 เป็นทฤษฎีกำรจูงใจทีเกี่ยวข้อง และสำมำรถโยงไปสู่กระบวนกำรมีส่วนร่วมได้ 
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกำรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมพึงพอใจ ทฤษฎีนี้ เชื่อว่ำผู้ปฏิบัติงำนจะ
ปฏิบัติงำนได้ผลดีมีประสิทธิภำพย่อมขึ้นอยู่กับควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำน เพรำะเขำจะเพ่ิมควำม
สนใจในงำนและมีควำมรับผิดชอบ กระตือรือร้นทีจะท ำงำนซึ่งเป็นกำรเพ่ิมผลผลิตของงำนให้มำกขึ้น
ในทำงตรงกันข้ำมหำกผู้ปฏิบัติงำนไม่พึงพอใจในกำรท ำงำนก็จะเกิดควำมท้อถอยในกำรท ำงำน และ
ท ำให้ผลงำนออกมำไม่มีประสิทธิภำพ ทฤษฎีดังกล่ำวสอดคล้องกบกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของบุคลำกรในองค์กร กล่ำวคือถ้ำบุคลำกรได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนได้ร่วมคิดตัดสินใจจะ
ส่งผลให้บุคลำกรในองค์กรเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของในกิจกรรมมำกขึ้น ท ำให้ประสบผลส ำเร็จในกำร
พัฒนำได้ นอกจำกนี้ทฤษฎีกำรสร้ำงผู้น ำก็มีควำมส ำคัญ คือ ผู้มีอ ำนำจที่ดี (Positive Leader) มักจะ
น ำกำรเคลื่อนไหวในกำรท ำงำนอยู่เสมอ ในขณะทีผู้มีอ ำนำจทีไม่ดี  (Negative Leader) จะไม่มี
ผลงำนทีสร้ำงสรรค์เลย กำรสร้ำงผู้มีอ ำนำจหรือผู้น ำจะช่วยจูงใจให้บุคลำกรเต็มใจทีจะท ำงำนเพ่ือให้
งำนบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกน เนื่องจำกผู้น ำเป็นผู้ที่มีควำมส ำคัญในกำรจูงใจ และรวมกลุ่มคน ดังนั้น
ทฤษฎีสองปัจจัยนี้จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กร เพรำะท ำให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงกนในกำรท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพ แสดงให้เห็นถึงกำรมี

                                                           
16Herzberg, F., Bemard, M., & Barbara, S. (1959). The motivation to work (2nd 

ed.).New York: John Willey & Sons. P. 3. 
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ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร และผู้น ำร่วมกัน ซึ่งกระบวนกำรมีส่วนร่วมจะต้องมีผู้น ำที่ดีอัน
จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององค์กรได ้
 2.2.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยไว้ ดังนี้ 
 สุจินต์ ดำววีระกุล (2527)17 ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมว่ำ กระบวนกำรที่ท ำให้
บุคคลสมัครใจเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเพ่ือตนเอง และมีส่วนด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ตำมที่ตั้งเอำไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่กำรก ำหนดกรอบควำมคิดจำกบุคคลภำยนอกหรือองค์กรที
บุคคลได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอนรูปแบบ
กำรตัดสินใจของบุคคลในกำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพยำกร และปัจจัยกำรผลิตที่มีอยู่ จะต้องท ำเพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำชีวิตในทุกๆ ด้ำนของตนเองทีเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 ณัฐพร แสงประดับ (2527)18 ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมว่ำ กำรมีส่วนร่วม 
หมำยถึง กำรเกี่ยวข้องทำงด้ำนจิตใจ และอำรมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถำนกำรณ์กลุ่มซึงผลของกำร
เกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นเหตุเร้ำใจให้กำรกระท ำบรรลุจุดมุ่งหมำยของกลุ่มนั้น ท ำให้เกิดควำมรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่ำว นอกจำกนี้ยังได้กล่ำวถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ ควำมศรัทธำ
ที่มีต่อควำมเชื่อถือตัวบุคคล ควำมเกรงใจที่มีต่อตัวบุคคลทีเคำรพนับถือหรือมีเกียรติยศต ำแหน่ง ท ำ
ให้กำรมีส่วนร่วมเป็นไปด้วยควำมเต็มใจ 
 บุญเลิศ จิตตังวัฒนำ (2548)19 ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมว่ำ กำรที่ปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนเข้ำมำมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมมือร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมกำรพัฒนำที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ในขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับบุคคลที่เข้ำมำมีส่วน
ร่วมกำรพัฒนำภูมิปัญญำ กำรรับรู้ สำมำรถคิดวิเครำะห์ และตัดสินใจ เพ่ือก ำหนดกำรด ำเนินชีวิตได้
ด้วยตนเอง 
  ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551)20 ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมไว้ว่ำ กำรมีส่วนร่วม
เป็นผลมำจำกกำรเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของควำมต้องกำร และทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเห็น
พ้องต้องกันนั้น จะมีมำกพอจนเกิดควำมคิดริเริ่มโครงกำรเพ่ือกำรปฏิบัติกำร กล่ำวคือ ต้องเป็นกำร
เห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้ำร่วมปฏิบัติกำรนั้น และเหตุผลที่คนมำร่วมปฏิบัติกำรได้
จะต้องตระหนักว่ำกำรปฏิบัติกำรทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนำมของกลุ่มหรือกระท ำกำรผ่ำนองค์กร 
ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ท ำให้กำรปฏิบัติกำรบรรลุถึงควำมเปลี่ยนแปลงที่ต้องกำร 
                                                           

17สุจินต์ ดำววีระกุล. (2527). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา
หมู่บ้าน:ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดของจังหวัดนครสวรรค์ประจ าปี
2527. วิทยำนิพนธ์สังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำสังคมสงเครำะห์ ,คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 

18ณัฐพร แสงประดับ. (2527). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลจาการ
พัฒนาการท่องเท่ียว: ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านบ่อสร้าง  อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยำนิพนธ์สังคม
ศำสตรมหำบัณฑิต,สำขำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์,บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. 

19บุญเลิศ จิตตังวัฒนำ, (2548), อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว, กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน. 
20ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์. (2551). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. ปทุมธานี: มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์. 
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  สันติชัย เอ้ือจงประสิทธิ์ (2551)21 ได้กล่ำวถึงสำระส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
ว่ำหมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดริเริ่มตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนและ
กำรร่วมรับผิดชอบในเรืองต่ำงๆ อันมีผลกระทบมำถึงตัวของบุคลำกรเอง กำรที่จะสำมำรถท ำให้
บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเพ่ือแก้ไขปัญหำ และน ำมำซึ่งสภำพควำมเป็นอยู่ของบุคลำกร
ให้ดีขึ้นนั้น ผู้น ำจะต้องยอมรับในปรัชญำกำรพัฒนำว่ำ มนุษย์ทุกคนมีควำมปรำรถนำที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุขได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และพร้อมทีจะอุทิศตน
เพ่ือกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร 
 ถวิลวดี บุรีกุล  (2544)22 ได้ให้ควำมหมำยของว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็น
กระบวนกำรซึ่งประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกำสแสดงทัศนะ และเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่มีผลต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน รวมทั้งกำรน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำว ไปประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย และกำรตัดสินใจของรัฐ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เป็นกระบวนกำร
สื่อสำรในระบบเปิด กล่ำวคือเป็นกำรสื่อสำรสองทำง ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่ เป็นทำงกำร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกำรแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกำร เสริมสร้ำงควำม
สำมัคคีในสังคม 
 เฉลิม เกิดโมลี (2543)23 ได้อธิบำยว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เป็นกระบวนกำร
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่ำย และยังอำจเป็นกำรปูพ้ืนฐำนมั่นคงส ำหรับวิวัฒนำกำรไปสู่กำร
ปกครองตนเองของท้องถิ่นได้ในบั้นปลำย และได้กล่ำวถึงจุดเริ่มต้นของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ว่ำ เริ่มต้นจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีอิสรภำพ ควำมเต็มใจ ควำมสำมำรถกำรมีส่วนร่วม
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และสนใจเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กำรสร้ำงแหล่ งกักเก็บน้ ำฝน กำรศึกษำ กำร
สำธำรณสุข เป็นต้น ข้อส ำคัญกิจกรรมเหล่ำนี้จะต้องสัมพันธ์กับปัญหำ และต้องกำรของชำวบ้ำน    

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527)24 ได้ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมว่ำ กำรมีส่วนร่วม 
หมำยถึง กำรเกี่ยวข้องทำงด้ำนจิตใจ และอำรมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถำนกำรณ์กลุ่ม ซึ่งผลของกำร
เกี่ยวข้องดังกล่ำวเป็นเหตุเร้ำใจให้กระท ำกำรให้บรรลุจุดมุ่งหมำย ของกลุ่มนั้น กับทั้งท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่ำว    

ไพศำล ริ้วธงชัย และคณะ (2544)25 ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมใน กำรคิดเริ่มกำรพิจำรณำตัดสินใจ กำรร่วมปฏิบัติ 
                                                           

21สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์, (2551), สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร.กรุงเทพฯ : สำม
เจริญพำณิชย์. 

22ถวิลวดีบุรีกุล. (2544). การศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี . 
กรุงเทพฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ. 

23เฉลิม เกิดโมลี, (2543), แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย, กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 

24นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, (2527), กลวิธีแนวทางวิธีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา, กรุงเทพฯ : ศูนย์กำรศึกษำนโยบำยสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยมหิดล. 

25ไพศำล ริ้วธงชัย และคณะ, (2544), การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ศึกษาเฉพาะกรณี : 
กระบวนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านจังหวัดพิษณุโลก, ภำคนิพนธ์รัฐศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำกำรบริหำร
จัดกำรสำธำรณะส ำหรับนักบริหำร,คณะรัฐศำสตร์, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 
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และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่ำงๆ อันมีผลกระทบ ถึงตัวประชำชนเอง กำรที่สำมำรถท ำให้ประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชนบทเพ่ือแก้ไข ปัญหำและน ำมำซึ่งสภำพควำมเป็นอยู่ ของประชำชนที่
ดีขึ้นไดนั้น ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญำกำรพัฒนำชุมชนที่ว่ำมนุษย์ทุกคนต่ำงมีควำม
ปรำรถนำที่จะอยู่กับผู้อ่ืนอย่ำงเป็นสุข ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับควำมจริงที่ว่ำ
มนุษย์นั้นสำมำรถพัฒนำได้ถ้ำมีโอกำส และได้รับกำรชี้แนะที่ถูกต้อง    

กล่ำวโดยสรุป กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรที่กลุ่มคนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง 
ร่วมมือร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง ที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ใน
ขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือก ำหนดกำรด ำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองให้ดีขึ้น 

  
 2.2.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
 รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้เสอรูปแบบไว้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้  
 ถวิลวดี บุรีกุล (2544)26 ได้ก ำหนดกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่ประชำชนสำมำรถเข้ำไปมี
ส่วนร่วมได้จนครบวงจร ซึ่งสำมำรถจัดแบ่งข้ึนตอนง่ำยๆ 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนประกอบด้วยกำรรับรู้ เข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำร
วำงแผน และร่วมวำงแผนกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 2 มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ/ด ำเนินกำร ประกอบด้วยกำรเกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆ และกำรตัดสินใจ 
 ขั้นตอนที่ 3 มีส่วนร่วมในกำรจัดสรรประโยชน์เป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรจดสรรประโยชน์
หรือผลของกิจกรรมหรือผลของกิจกรรม หรือผลของกำรตัดสินใจที่เกิดข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 4  มีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลเกี่ยวข้องกับควำมพยำยำมที่จะ
ประเมินผลของโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ และพิจำรณำวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรต่อเนื่องต่อไป ประชำชน
จะเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรคิดเกณฑ์ในกำรประเมินโครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ด้วย ซึ่งผลของ
กระบวนกำรประเมินนี้จะกลำยเป็นปัจจัยน ำเข้ำในกระบวนกำรมีส่วนร่วมขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของ
กำรวำงแผนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

26ถวิลวดีบุรีกลุ. (2544).อ้ำงแล้ว. 
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  ภาพ 2.1 รูปแบบและลักษณะของกำรมีส่วนร่วม 
    ที่มา:  ปรับปรุงจำก ถวิลวดี บุรีกุล (2544) 
 
 Cohen and Uphoff (1968) 27 ได้แบ่งกำรมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (Decision marking) ประกอบไปด้วย 3 ขั้นได้แก่ริเริ่ม
ตัดสินใจ ด ำเนินกำรตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติกำร 
 2. กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร (Implementation) ประกอบไปด้วยกำรสนับสนุน
ด้ำนทรัพยำกร กำรบริหำร และกำรประสำนขอควำมร่วมมือ 
 3. กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงด้ำนวัตถุ 
ผลประโยชน์ทำงด้ำนสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) ซึ่งนับเป็นกำรควบคุม และตรวจสอบ
กำรด ำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นกำรแสดงถึงกำรปรับตัวในกำรมีส่วนร่วมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27Cohen, M. J. & Uphoff, N. T. (1968). Participation' s place in rural development : 

Seeking clarity through specificity. World Development,8 (1980), 213-218. 

1. มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 

2. มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติกำร/ด ำเนินกำร 

3. มีส่วนร่วมในกำรจัดสรร
ผลประโยชน ์

4. มีส่วนร่วมในกำร
ติดตำมและประเมินผล 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
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 นอกจำกนี้ Cohen and Uphoff ได้แสดงควำมสัมพันธ์ของชนิดกำรมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 2.2 ควำมสัมพันธ์ของชนิดกำรมีส่วนร่วม 

ที่มา:  ปรับปรุงจำก Cohen and Uphoff (1968) 
 

 ธนำภรณ์ เมทณีสดุดี (2543)28 ได้กล่ำวถึงลักษณะแนวทำงของกำรมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. กำรร่วมคิด หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมปรึกษำหำรือในกำรวำงโครงกำร

วิธีกำรติดตำมผล กำรตรวจสอบและกำรดูแลรักษำ เพ่ือให้กิจกรรมโครงกำรส ำเร็จผลตำม
วัตถุประสงค์ 

2. กำรร่วมตัดสินใจ หมำยถึง เมื่อมีกำรประชุมปรึกษำหำรือเรียบร้อยแล้วต่อมำจะต้อง
ร่วมกนตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทำงที่เห็นว่ำดีทีสุดหรือเหมำะสมที่สุด 

3. กำรร่วมปฏิบัติตำมโครงกำร หมำยถึง กำรเข้ำร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ต่ำงๆ เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจำคทรัพย์ เป็นต้น 
                                                           

28ธนำภรณ์ เมทณีสดุดี, (2543), ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการรับ
บริหารสื่อวีดีทัศน์, วิทยำนิพนธ์วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกร, 
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล. 

Decision making 
1. กำรตัดสินใจ 

Benefits 
2. ปฏิบัติกำร 

Implementation 
3. รับผลประโยชน์ 

Evaluation 
4. กำรประเมิน 
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4. กำรร่วมติดตำมและประเมินผลโครงกำร หมำยถึง เมือโครงกำรเสร็จสิ้นแล้วได้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรตรวจตรำดูแล รักษำและประเมินผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจำกโครงกำร 
  มณฑล จันทร์แจ่มใส (2551)29 ได้กล่ำวถึงลักษณะของกำรมีส่วนร่วมไว้วำ กำรมีส่วน
ร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมำโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนตำมแผน กำรเสียสละกำลังแรงงำนของบุคคล ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ ก ำลังเงินหรือทรัพยำกรที่มีอยู่ 
  ประชุม สุวัติถี (2551)30 ได้กล่ำวถึงลักษณะเงือนไขพ้ืนฐำนของกำรมีส่วนร่วมของบุคคล 
เกิดจำกพ้ืนฐำน  ประกำร คือ 

1. เป็นบุคคลทีจะต้องมีควำมสำมำรถทีจะเข้ำร่วม กล่ำวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภำพทีจะ
เข้ำร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรค้นหำควำมต้องกำร วำง
แผนกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรองค์กรตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 
  2. เป็นบุคคลที่มีควำมพร้อมที่ เข้ำมำมีส่วนร่วม กล่ำวคือ ผู้นั้นจะต้องมีสภำพทำง
เศรษฐกิจวัฒนธรรม และกำยภำพทีเปิดโอกำสให้เข้ำมำมีส่วนร่วมได้ 

3. เป็นบุคคลที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วม กล่ำวคือ เป็นผู้ที่มีควำมเต็มใจสมัครใจทีจะเข้ำ
ร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม จะต้องไม่เป็นกำรบังคับหรือผลักดันให้เข้ำร่วม โดยทีตนเอง
ไม่ประสงคจ์ะเข้ำร่วม  

4. เป็นบุคคลที่ต้องมีควำมเป็นไปได้ที่จะเข้ำร่วม กล่ำวคือ เป็นผู้มีโอกำสที่จะเข้ำร่วมซึ่ง
ถือว่ำเป็นกำรกระจำยอ ำนำจให้กับบุคคลในกำรตัดสินใจ และก ำหนดกิจกรรมทีตนเองต้องกำรใน
ระดับท่ีเหมำะสม บุคคลจะต้องมีโอกำสและมีควำมเป็นไปได้ทีจ่ะจัดกำรด้วยตนเอง 

ส ำหรับลักษณะกำรมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่ วไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลำยอย่ำงที่
เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพครอบครัว ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพทำง
สังคม อำชีพและรำยได้ เป็นต้น 
 

2.2.3 รูปแบบและขัน้ตอนของการมีส่วนร่วม 
  มงคล จันทร์ส่อง (2544)31 ได้ก ำหนดรูปแบบและขั้นตอนของกำรมีส่วนร่วมของบุคคล 

ไว้ว่ำองค์ประกอบรูปแบบของกำรมีส่วนร่วม มีอยู่ 3 ด้ำน ดังนี้ 
1. กำรมีส่วนร่วมจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมำยทีชัดเจน กำรให้บุคคลเข้ำร่วม

กิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทีชัดเจนว่ำ จะท ำกิจกรรมนั้นๆ ไป เพ่ืออะไร ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมจะได้ตัดสินใจถูกว่ำควรจะเข้ำร่วมหรือไม่ 

                                                           
29มณฑล จันทร์แจ่มใส. (2551). ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว

กรณีศึกษา: เกำะมุก จังหวัดตรัง. วิทยำนิพนธ์สถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต, สำขำกำรวำงแผนชุมชนเมืองและ
สภำพแวดล้อม, บัณฑิตวิทยำลัย, สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง. 

30ประชุม สุวัติถี. (2551). การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.กรุงเทพฯ: สถำบันพัฒนำบริหำร
ศำสตร์ 

31มงคล จันทร์ส่อง. (2544) ระดับความรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของสมาชิก อบต. 
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยำนิพนธ์ กศ.ม. มหำวิทยำลัยศิลปำกรนครปฐม. 
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2. กำรมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้ำหมำย กำรให้บุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
จะต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ำมีรูปแบบ และลักษณะอย่ำงไร เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถ
ตัดสินใจได้ว่ำจะเข้ำร่วมกิจกรรมหรือไม่ 

3. กำรเข้ำร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้ำหมำย กำรที่จะให้บุคคลเข้ำมำมีส่วนในร่วม
กิจกรรมนั้นจะต้องระบุกลุ่มเป้ำหมำยด้วย อย่ำงไรก็ตำมโดยทั่วไปบุคคลกลุ่มเป้ำหมำยมักถูกจ ำกัด
โดยกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของกำรมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพ้ืนฐำน 

ศิริชัย กำญจนวำสี (2547)32 ได้ก ำหนดรูปแบบและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม
ของบุคคลในองค์กร ดังนี้ 

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุม 
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอปัญหำ 
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร 
4. กำรมีส่วนร่วมตัดสินใจในกำรเลือกแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
5. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลในกิจกรรมต่ำงๆ 
6. กำรมีส่วนร่วมในกำรได้รับประโยชน์ 
วรรณำ วงษ์วำนิช (2549)33 ได้ก ำหนดรูปแบบของกำรมีส่วนร่วมของบุคคลไว้เป็น  

ลักษณะ ดังนี้ คือ 
  1. กำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง คือ รูปแบบทีประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม หรือเข้ำมำ

เกีย่วข้องร่วมตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนแต่ละขั้นตอน จนกว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผลเสร็จสมบูรณ์ 
 2. กำรมีส่วนร่วมทีไม่แท้จริง คือ รูปแบบทีประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม หรือเข้ำมำ

เกีย่วข้องในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือในขัน้ตอนใดข้ันตอนหนึ่งเท่ำนั้น 
  โดยแท้จริงแล้วกระบวนกำรมีส่วนร่วมไม่อำจสำมำรถกระท ำได้ในทุกประเด็นแต่กำรมี

ส่วนร่วมของบุคคลจะมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบควำมสนใจ และประเด็นกำร
พิจำรณำที่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วมว่ำ จะต้องมีอิสรภำพ มีควำมเสมอภำค และมี
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เพ่ือให้กำรมสี่วนร่วมด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 รัถยำนภิศ รัชตะวรรณ และคณะ (2561)34 ได้กล่ำวถึงรูปแบบกำรมีส่วนร่วม ดังนี้ 
รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินกำรใดๆ มีควำมแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับระดับกำรมี
ส่วนร่วมตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว ส ำหรับรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพัฒนำสุขภำวะ โดยใช้
กลไกของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงแท้จริง สรุปรูปแบบของกำรมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 

                                                           
32ศิริชัย กำญจนวำสี. (2547), การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมของเกาะช้าง

จังหวัดตราด. กรุงเทพฯ : บุญศิริกำรพิมพ์. 
33วรรณำ วงษ์วำนิช. (2549), ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทียวเชิงอนุรักษ์. 

กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์. 
34รัถยำนภิศ รัชตะวรรณ และคณะ, (2561), กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุข

ภาวะ, วำรสำรเทคโนโลยีภำคใต้  ปีท่ี : 11  ฉบับท่ี : 1  เลขหน้ำ : 231-238  ปีพ.ศ. : 2561. 
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1. กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ เป็นขั้นเริ่มต้นของกำรมีส่วนร่วมกำรพัฒนำสุขภำวะ
ชุมชน พบว่ำ ลักษณะของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ครอบคลุม 3 ส่วนคือ 

1.1 กำรเข้ำร่วมพัฒนำสุขภำวะ กำรมีส่วนร่วมในขั้นนี้ ใช้กำรสื่อสำรสองทำง
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน กับผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลำกรภำครัฐ เป้ำหมำย
ของกำรมีส่วนร่วมในขั้นนี้เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจของชุมชนต่อกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสุข
ภำวะข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนในขั้นนี้คือ กำรชี้แจงบทบำทในกำรสนับสนุน กำร
พัฒนำของหน่ วยงำนที่ จะเข้ำมำพัฒนำ บทบำทของชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียต่อ
กระบวนกำรพัฒนำ และกำรกระจำยประโยชน์ที่ได้จำกกำรพัฒนำ วิธีกำรของกำรสื่อสำรในขั้นนี้ ควร
ใช้กำรประชุมกลุ่ม กำรอภิปรำยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

ในขั้นตอนนี้อำจต้องใช้เวลำพอสมควร ในกรณีที่มีผู้มีส่วนในกำรกระจำย
ประโยชน์มำก และมีควำมหลำกหลำยด้ำนวัยวุฒิ คุณวุฒิ อำชีพ ประสบกำรณ์ควำมพร้อมในกำร
พ่ึงตนเอง ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือบริกำรสำธำรณะ
ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำควรใจเย็น และเตรียมควำมพร้อม ในกำรจัดเวทีสร้ำงควำมเข้ำใจ ทั้งด้ำนวิทยำกร
กระบวนกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำรเจรจำต่อรอง และกำรบริหำรควำมขัดแย้ง โดยเฉพำะในพ้ืนที่ที่มี
ควำมหลำกหลำยในเรื่องกำรกระจำยประโยชน์ 

1.2 กำรบ่งชี้สถำนะทำงสุขภำพชุมชน กำรมีส่วนร่วมในขั้นนี้ชุมชนจะเป็นผู้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพจำกกระบวนกำรส ำรวจของหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำภำพในกำรพัฒนำ กำรมีส่วน
ร่วมที่ส ำคัญต่อไป คือ กำรเปิดโอกำสให้ชุมชน โดยหมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รับทรำบ
ข้อมูล และบรรณำธิกรข้อมูลจำกกำรส ำรวจ เพ่ือเป็นข้อมูลที่จ ำเป็นให้ชุมชนด ำเนินกำรบ่งชี้สถำนะ
สุขภำพของชุมชน ซึ่งจะเร้ำให้ชุมชนมีควำมตระหนัก และควำมต้องกำรจำกจิตใจ อำรมณ์ ในกำร
พัฒนำ 

ข้อมูลที่จ ำเป็นในขั้นนี้ คือ ผลกำรส ำรวจสถำนะสุขภำพชุมชน กำรแก้ปัญหำที่ได้
ด ำเนินกำรมำแล้วในอดีต และผลจำกกำรด ำเนินกำร อำจรวมถึงปัจจัยของควำมส ำเร็จ และอุปสรรค
ในกำรแก้ไข 
 ลักษณะของกำรสื่อสำรที่เหมำะสมควรเป็นกำรสื่อสำรสองทำง ทั้งในขั้นตอน
ของกำรส ำรวจสถำนะสุขภำพ และกำรคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนเพ่ือระบุสถำนะสุขภำพ ขั้นตอนนี้จะใช้
เวลำไม่มำกและไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง หำกข้อมูลสถำนะสุขภำพชุมชนชัดเจน ถูกต้องและสมบูรณ์  

ขั้นตอนนี้ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำควรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้สนับสนุน กำรระบุสถำนะทำงสุขภำพ
ชุมชน ทักษะกำรถำมตอบ และกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 

1.3 กำรวิเครำะห์ทำงเลือกในกำรพัฒนำ ในขั้นตอนนี้ชุมชนมีบทบำทส ำคัญใน
กำรวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับค่ำนิยม ประเพณี ทัศนคติวิถีชีวิตทำงสังคมของกลุ่มคน 
เพ่ือน ำไปพิจำรณำแนวทำง และวำงแผนกิจกรรมให้เกิดควำมสมัครใจเข้ำร่วมกิจกรรมของประชำชน  

ข้อมูลที่จ ำเป็นในขั้นตอนนี้ คือ แนวคิดและหลักกำรในกำรพัฒนำสุขภำวะ ซึ่ง
ควรเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันกำรเจ็บป่วย ดังนั้น บทบำทที่ส ำคัญยิ่งของหน่วยงำน
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เจ้ำภำพ คือ กำรน ำเสนอแนวคิดกระบวนกำร และวิธีกำรในกำรพัฒนำสุขภำวะชุมชนให้ชุมชนเข้ำใจ
อย่ำงชัดเจน เพ่ือน ำไปพิจำรณำทำงเลือกในกำรพัฒนำกำรสื่อสำรในขั้นตอนนี้จึงต้องใช้กำรสื่อสำร
สองทำง เพ่ือเปิดโอกำสให้ชุมชนใช้ควำมรู้ประสบกำรณ์ ควำมผูกพันในชุมชนในกำรพิจำรณำแนว
ทำงกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

1.4 กำรก ำหนดทรัพยำกรและแหล่งทรัพยำกรกำรพัฒนำสุขภำวะทั้งภำยใน
และภำยนอกชุมชน ซึ่งชุมชนควรพิจำรณำแหล่งทรัพยำกรที่มีควำมเข้มแข็งจำกภำยในชุมชน ใน
ประเด็นที่ชุมชนมีศักยภำพ ร่วมกับแหล่งทรัพยำกรภำยนอกในประเด็นที่ชุมชนต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ กำรมีส่วนร่วมขั้นนี้ยังรวมถึงกำรก ำหนด ผู้รับผิดชอบของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
กำรก ำกับติดตำมประเมินผล ร่วมกับองค์กรเจ้ำภำพดังนั้น กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ คือ  
กระบวนกำรที่ประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกำรพัฒนำ กำรบ่งชี้สถำนะทำง
สุขภำพชุมชน กำรวิเครำะห์ทำงเลือกในกำรพัฒนำ และกำรก ำหนดทรัพยำกร และแหล่งทรัพยำกรใน
กำรพัฒนำสุขภำวะชุมชนกำรมีส่วนร่วมดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมที่ให้ควำมส ำคัญ
โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำงคือ กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุป มี 5 ขั้นตอน คือ (1) กำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำของชุมชน (2) กำรวำงแผนที่เหมำะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต (3) กำร
ก ำหนดกิจกรรม (4) กำรด ำเนินกิจกรรม และ (5) กำรประเมินผลกิจกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนของกำรเข้ำ
มำมีส่วนร่วมที่มีหน่วยงำนภำครัฐคอยช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำหรืออ ำนวยควำมสะดวก 

2. กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรพัฒนำสุขภำวะ หมำยถึง ขั้นที่ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำสุขภำวะชุมชนตำมที่ก ำหนดไว้ ลักษณะของกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนมีดังนี้ 

2.1 กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำสุขภำวะด้วยชุมชนเอง เป็นกิจกรรมที่ประชำชนใน
ชุมชนมีศักยภำพ และแหล่งทรัพยำกรที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรด ำเนินกำร ซึ่งมักจะพบ
สถำนกำรณ์นี้ในชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำสุขภำวะ ชุมชนที่มีปรำชญ์ชำวบ้ำนทำงสุขภำพ กำรแพทย์
พ้ืนบ้ำน รวมถึงกำรมีแกนน ำทำงสุขภำพที่เข้มแข็ง อำจจะเป็นลักษณะของชมรมต่ำง ๆ เช่น ชมรม
กำรออกก ำลังกำย ชมรมคนรักษ์สุขภำพ ชมรมนักปั่น กำรจัดตั้งกองทุนชุมชนในรูปแบบต่ำง ๆ เป็น
ต้น 

2.2 กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำสุขภำวะด้วยชุมชน ร่วมกับองค์กรอ่ืนทั้งภำยใน
และภำยนอกชุมชน เป็นกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำสุขภำพของชุมชน โดยควำมตระหนักของชุมชน แต่
ด้วยชุมชนไม่มีศักยภำพเพียงพอในกำรด ำเนินกำร แต่มีทรัพยำกรบุคคลที่สำมำรถพัฒนำศักยภำพใน
กำรแก้ปัญหำ เพ่ือช่วยเหลือสมำชิกในชุมชน กำรด ำเนินกำรในลักษณะนี้เป็นกำรพัฒนำให้ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ มีศักยภำพเพียงพอในกำรแก้ปัญหำให้กับประชำชนในชุมชน เช่น กำรยอมรับและ
ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรฟ้ืนฟูสภำพผู้สูงอำยุโรคหลอดเลือดสมอง  นอกจำกนี้ยังพบว่ำ 
อำสำสมัครสำธำรณสุขที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรฟ้ืนฟูสภำพผู้สูงอำยุโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะหลังที่บ้ำน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำกำยภำพบ ำบัด เพ่ือแก้ปัญหำกำรกลืน กำร
เคลื่อนไหว จนอำกำรผู้ป่วยดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้สู่ผู้ดูแลได้  

2.3 กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำสุขภำวะชุมชนโดยองค์กรภำยนอก เป็นกำรพัฒนำ
สุขภำวะที่ชุมชนมีควำมตระหนัก และต้องกำรแก้ปัญหำ แต่ชุมชนไม่มีทรัพยำกรที่เหมำะสมในกำร
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พัฒนำ โดยเฉพำะทรัพยำกรบุคคล จึงจ ำเป็นต้องขอควำมร่วมมือจำกองค์กรภำยนอกที่มีควำมพร้อม 
กำรพัฒนำศักยภำพในลักษณะนี้ มักออกมำในรูปแบบกำรเพ่ิมสมรรถนะของประชำชน ในกำร
แก้ปัญหำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรปูองกันกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พบว่ำ ชุมชนได้มอบหมำยให้องค์กรทำงสุขภำพด ำเนินกำรให้นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 มีควำมรู้
และสร้ำงควำมตระหนักต่อกำรเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภำพ และสร้ำงโอกำสให้นักเรียนได้ถ่ำยทอดสู่เพ่ือน
สนิทที่ไม่ได้เรียนหนังสือ  

ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน คือ กระบวนกำรพิจำรณำเชิงระบบของชุมชน ใน
กำรน ำทรัพยำกรทั้งจำกภำยในและภำยนอกชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำสุข
ภำวะ โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงตนเองทำงสุขภำพ 

3. กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์เป็นกำรรับผลของกำรพัฒนำสุขภำวะทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำ อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและคงอยู่ในชุมชน ซึ่ง
โดยทั่วไปประโยชน์ที่ได้รับจะครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

3.1 คุณค่ำของกิจกรรมกำรพัฒนำสุขภำวะ (Valued Activities) เป็นผลด้ำนบวก
ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับผู้รับผลของกำรด ำเนินกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะหลัง 
มีควำมเห็นด้ำนคุณค่ำของกิจกรรมจำกโปรแกรมกำรฟ้ืนฟูสภำพว่ำ ท ำให้ชีวิตมีควำมสุขและมี
ควำมหมำยมำกขึ้นจำกที่รู้สึกสิ้นหวัง แม้ว่ำสภำพร่ำงกำยไม่สำมำรถกลับคืนสู่ภำวะปกติเหมือนเดิม 
แต่สำมำรถกลับมำพ่ึงตนเองได้นอกจำกนี้ยังเป็นกำรพัฒนำควำมมีคุณค่ำและ ควำมเชื่อมั่นในตนเอง
อีกด้วย  

3.2 กำรเรียนรู้ ของผู้ ได้ รับกำรพัฒ น ำศักยภำพ  (Learning of Potential 
Developers) เป็นผลด้ำนควำมรู้ และทักษะเฉพำะที่ได้รับในกลุ่มอำสำสมัครที่เป็นผู้ปฏิบัติกำร
แก้ปัญหำด้ำนสุขภำพ เช่น กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขที่ได้รับควำมรู้และฝึกทักษะกำร ฟ้ืนฟูสภำพ
ผู้สูงอำยุโรคหลอดเลือดสมอง สำมำรถช่วยฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนกำรกลืน และกำรเคลื่อนไหว ให้
มีควำมรุนแรงลดลงจนผู้ป่วยพึ่งตนเองได้  

3.3 กำรเรียนรู้กำรมีส่วนร่วม (Learning about Participation) เป็นผลที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) 
มีควำมคิดว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมอำสำสมัครและทีมวิจัย ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ
ผู้สูงอำยุให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นจำกกำรเรียนรู้ทักษะกำรฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กำร
ดูแลจำกทีมวิจัย บุคลำกรสำธำรณสุข รวมถึงกำรเรียนรู้จำกเพ่ือน อสม. กันเอง ท ำให้ อสม. ได้รับรู้
ข้อมูลในกำรวิเครำะห์ปัญหำผู้ป่วยกับทีมวิจัยและบุคลำกรสำธำรณสุข เพ่ือน ำไปวำงแผน ก ำหนด
เป้ำหมำย และปรับปรุงทักษะในกำรฟื้นฟูสภำพอย่ำงต่อเนื่อง  

3.4 ประโยชน์ต่อชุมชน (Benefit to the Community) เป็นประโยชน์ที่เกิดจำก
กำรขยำยผลไปสู่ผู้อ่ืนในชุมชนของผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น กลุ่มตัวอย่ำ งที่มีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กล่ำวถึงสิ่งที่ได้ร่วมเรียนรู้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรให้ค ำแนะน ำ
กับเพ่ือนในชุมชนได้ โดยกำรพูดและให้ค ำปรึกษำ  
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ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ คือ กระบวนกำรที่ประชำชนได้มีส่วนร่วมใน
กำรรับผลประโยชน์ทำงด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ผลประโยชน์ทำงด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ด้ำนสุขภำพ ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ทำงด้ำนสังคม 

4. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล หมำยถึง ขั้นตอนกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำร
พัฒนำสุขภำวะที่ได้ด ำเนินกำรไป ทั้งจำกบุคคลภำยในและภำยนอกชุมชน ดังนี้ 

4.1 กำรก ำกับติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพของผู้รับผิดชอบในกำรแก้ปัญหำด้ำน
สุขภำพกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชน อำจจะใช้กำรนิเทศกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนหรือกำรเข้ำร่วมกำรท 
ำงำนเป็นทีม เช่น นักกำยภำพบ ำบัดคณะผู้วิจัยมีบทบำทเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ อสม.ทุกครั้งที่ด ำเนินกำร
ฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้ำนจนกระทั่ง อสม. มีทักษะในกำรฟ้ืนฟูสภำพได้ถูกต้อง จึง
นิเทศสัปดำห์ละ 1 ครั้ง จนเสร็จสิ้นโปรแกรม  

4.2 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสุขภำวะชุมชน
อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น ทีมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรม กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และผลกำรด ำเนินกำร
จำกเอกสำรบันทึกกำรฟ้ืนฟูสภำพที่บันทึกโดย อสม. หลังด ำเนินกำรฟ้ืนฟูสภำพแต่ละครั้ง เพ่ือน ำไป
วำงแผนร่วมกัน ในกำรปรับปรุงกิจกรรมฟ้ืนฟูสภำพให้เหมำะสมต่อไป  

ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล คือ กระบวนกำรที่ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในหลำยๆ ด้ำน เช่น กำรลงมือกระท ำ กำรตรวจสอบ ประเมินผล ศักยภำพในกำรพัฒนำสุขภำวะ 
และกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งหมด เป็นกำรแสดงถึงกำรปรับตัวในกำรมีส่วนร่วมและ
กิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง ต่อไป 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 
 
 2.3.1 ที่มาของแนวคิดการสังคมสงเคราะห์ 
 สังคมสงเครำะห์เป็นกำรที่มนุษย์มีควำมเมตตำต่อเพ่ือนมนุษย์เริ่มจำกกำรที่มนุษย์ทุกคน
เกิดมำย่อมอำศัยผู้อ่ืนไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีคอยดูแลเลี้ยงดู และเข้ำสู่สังคมซึ่งมนุษย์
เป็นสัตว์สังคมไม่สำมำรถที่จะอยู่คนเดียวได้ต้องพ่ึงพำอำศัยกันเป็นกลุ่ม และเป็นธรรมชำติของมนุษย์
ที่จะต้องประสบกับปัญหำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และอำรมณ์ ด้ำนร่ำงกำยก็จะต้องมีกำร
บ ำรุงด้วยปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะต้องแสวงหำมำเพ่ือบ ำรุงร่ำงกำยให้เป็นไปตำมปกติ ด้ำนจิตใจ
ก็ต้องมีกำรพัฒนำไปตำมวัย ส่วนด้ำนสังคมนั้นเป็นเรื่องของควำมสัมพันธ์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปย่อมมี
กำรเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนๆ บำงครั้งย่อมมีกำรกระทบกระทั่งกัน ขัดแย้งกัน แกร่งแย่งกัน ชิงดีชิงเด่น
กัน แต่บำงครั้งไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมได้ เกิดปัญหำสังคมขึ้น ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 
แต่จะท ำอย่ำงไรจะให้สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้เป็นปกติสุขได้ งำนสังคมสงเครำะห์เป็นงำนที่คอย
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหำสังคมทั้งที่เป็นเฉพำะรำย กลุ่มชน และชุมชน โดยกำรเริ่มต้นช่วยเหลือ 
บุคคลที่ใกล้ตัวเรำ คือ บุคคลในครอบครัวเรำ ญำติ เพ่ือนบ้ำน คนในชุมชน แล้วค่อยๆ ขยำยไปสู่คนที่
อยู่ในสังคมที่กว้ำงขึ้นไป ซึ่งงำนสังคมสงเครำะห์นั้นมีมำนำนแล้ว เริ่มต้นจำกกำรช่วยเหลือคนใน
ครอบครัวของตนเองก่อน จำกนั้นก็ช่วยเหลือเครือญำติ คนใกล้เคียง คนในชุมชนตลอดถึงคนที่อยู่ใน
สังคม ประเทศชำติ และกว้ำงไปกว่ำนั้นก็คือระดับโลก ซึ่งกำรสังคมสงเครำะห์เป็นกำรช่วยเหลือผู้ที่
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ประสบควำมเดือดร้อน ประสบปัญหำทำงสังคม ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม งำนสังคมสงเครำะห์นั้นมีกำร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรมำเลื่อยๆ เป็นล ำดับ ทั้งปรัชญำสังคมสงเครำะห์ หลักกำร วิธีกำรและ
กระบวนกำรทำงสังคมสงเครำะห์ น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ อย่ำงเป็นขั้นเป็น
ตอนเป็นวิทยำศำสตร์มำกขึ้น 
 
 2.3.2 ความหมายของการสังคมสงเคราะห์ 
 งำนสังคมสงเครำะห์มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยไว้ ดังนี้ 
 Richmond (1996)35 ผู้ให้ก ำเนิดงำนสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำย ให้ควำมหมำยว่ำ งำน
สังคมสงเครำะห์เป็นกระบวนกำรพัฒนำบุคลิกภำพของคน โดยกำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลด้วยกัน และระหว่ำงบุคคลกับสิ่งแวดล้อมทำงสังคม รูปแบบที่ปรำกฏในขณะนั้นคือ องค์กร สำ
ธำรณกุศล    

Reynolds (1935)36 ให้ค ำจ ำกัดควำมสังคมสงเครำะห์ว่ำ หมำยถึง เป็นงำนที่ช่วยเหลือ
คน ในกำรปรับตัวให้สอดคลองกับครอบครัว กลุ่ม และชุมชน  

 Boehm (1958)37 ให้ค ำจ ำกัดควำมสังคมสงเครำะห์ที่มีผู้ใช้กันมำกกว่ำ เป็นกำรส่งเสริม
กำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงสังคมของบุคคลแต่ละคน และกลุ่ม โดยใช้กิจกรรมซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่ควำมสัมพันธ์
ทำงสังคม อันประกอบกันขึ้นจำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเหล่ำนี้อำจจัด 
ไดเป็น 3 กลุ่ม คือ กำรฟ้ืนฟูควำมสำมำรถที่บกพรองไป กำรใช้ทรัพยำกรของบุคคล และสังคม และ 
กำรป้องกันกำรท ำหน้ำที่ทำงสังคมท่ีเสียไป   

Skidmore (1964)38 อธิบำยว่ำ งำนสังคมสงเครำะห์เป็นทั้งศิลป์ วิทยำศำสตร์ และ
วิชำชีพ ในกำรช่วยเหลือมนุษย์ โดยเน้นให้รู้จักกำรป้องกัน และแกไขปัญหำของตนเอง ปัญหำของ
ครอบครัว ปัญหำของกลุม และชุมชน รวมทั้งช่วยให้คนในชุมชนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สำมำรถมี
ชีวิตอยู่รวมกันในสังคมไดอย่ำงปกติสุข ซึ่งในกำรนี้จ ำเป็นต้องอำศัยวิธีกำรสังคมสงเครำะห์หลำยวิธี 
ประกอบกัน อันไดแก วิธีกำรสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำย วิธีกำรสังคมสงเครำะห์กลุ่ม กำรจัด ระเบียบ
ชุมชน กำรวิจัย และกำรบริหำรงำนสังคมสงเครำะห์ 

Helen I. Clarke (วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ , 2529)39 ศำสตรำจำรย์ทำงสังคมสงเครำะห์
ศำสตร์ แห่งมหำวิทยำลัย Wisconsin ได้อธิบำยควำมหมำยของ “กำรสังคมสงเครำะห์”ไว้ว่ำ “กำร
สังคมสงเครำะห์ เป็นรูปแบบหนึ่ งของกำรบริกำรวิชำชีพซึ่ งประกอบด้วยควำมรู้และทักษะ 
(Knowledge and skills) ในอันจะช่วยเหลือปัจเจกชน (Individual) ให้มีควำมพึงพอใจตำมควำม

                                                           
35Richmond, M.D. (1996). Integration of behavior and relaxation approaches into 

the treatment of chronic pain and insomnia. JAMA,. 276 (4), 313-318. 
36Reynolds, M. (1935). American Journal of Orthopsychiatry. 5,(2), 191–200. 
37Boehm, W. (1958). Social Work Practice. Boston: Allyn & Bacon. 
38Skidmore, R. A. (1964). Introduction to Social Work. New York: Appleton-Century-

Crofts. 
39วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ, (2529), สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบ้ืองต้น., กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 
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ต้องกำรทำงสังคมของเขำ ทั้งยังเป็นกำรขจัดปัดเป่ำสิ่งที่เป็นอุปสรรคของมวลชน และช่วยให้เขำ
สำมำรถท ำงำนใดๆ ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดีที่สุด” 
 Herbert H. Stroup (1960)40 ศำสตรำจำรย์ทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ แห่ง 
Brooklyn College ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้ว่ำ “กำรสังคมสงเครำะห์  คือ ศิลปะของกำรน ำเอำ
ทรัพยำกรตลอดจนควำมคิดมำพิจำรณำใช้เพ่ือช่วยบรรเทำควำมต้องกำรของเอกชน กลุ่มชน และ
ชุมชน โดยใช้วิธีกำรตำมหลักวิทยำศำสตร์ เพ่ือจะช่วยให้บุคคลช่วยตัวเองได้” 
 T. Bernnan (1966)41 ศำสตรำจำรย์แห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ซิดนีย์ ออสเตรเลีย อธิบำยควำมหมำยของกำรสังคมสงเครำะห์ สรุปได้ว่ำ “งำนสังคมสงเครำะห์ เป็น
ทั้งวิชำชีพ ทั้งควำมรู้ และวิชำกำรที่น ำเอำทฤษฎีและวิยำกำรสำขำต่ำงๆ มำใช้ปฏิบัติ เช่น วิชำกำร
ด้ำนสังคมวิทยำ มำนุษยวิทยำ จิตวิทยำ และอ่ืน ๆ “ 
 Arthur E. Fink (1974)42 ได้อธิบำยไว้ว่ำ “กำรสังคมสงเครำะห์เป็นศำสตร์ และศิลป์ของ
กำรจัดหำบริกำรเพ่ือช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถภำยในส่วนบุคคลและหน้ำที่ทำงสังคม (Social 
Functioning) ของบุคคลซึ่งใช้กับบุคคลแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ค ำว่ำศิลป์ (Art) หมำยถึง ควำม
เหมำะสมกลมกลืนเข้ำกันได้ ส่วนศำสตร์ หมำยถึง รู้ หรือควำมรู้” 
 Zofia T. Butrym, (1976)43 ได้ให้ค ำนิยำมของกำรสังคมสงเครำะห์ไว้ว่ำ “กำรสังคม
สงเครำะห์เป็นอำชีพของกำรให้ควำมช่วยเหลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภำพของมนุษย์” 
 Mary E. Richmond, (1922) กล่ำวว่ำ “กำรสังคมสงเครำะห์เป็นขบวนกำรที่จะพัฒนำ
บุคลิกภำพ โดยกำรปรับตัวเข้ำหำกันระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล และระหว่ำงคนกับสิ่งแวดล้อมทำง
สังคม” 
 นันทนีย์  ไขยสุต (2516)44 ได้ให้ควำมหมำยของกำรสังคมสงเครำะห์ไว้ว่ำ “กำรสังคม
สงเครำะห์ หมำยถึง กำรจัดให้มีมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นรำยบุคคล เป็นกลุ่มหรือทั้งชุมชน โดยใช้หลักทฤษฎีของกำรสังคมสงเครำะห์เป็นแนว
ปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์หรือที่เรียกว่ำ นักสังคมสงเครำะห์” จะต้องปฏิบัติงำนนี้โดยใช้
หลักวิชำชีพหรือนัยหนึ่งก็คือ ใช้หลักกำร วิธีกำร และกระบวนกำรของสังคมสงเครำะห์ ไม่ใช่เพียงแต่
หยิบยืนสิ่งที่ผู้มีปัญหำต้องกำรก็เป็นอันใช้ได้ นับว่ำได้ให้บริกำรสังคมสงเครำะห์แล้ว” 

                                                           
40Stroup, Herbret H. (1960), Social Work : An Introduction to the Field. New York: 

American Book Company, p.1-2. 
41Brennen, T., and others. (1966),  The Foundation of Social Casework. Sydney: Ian 

Movak Publishing, p 14-15. 
42Fink, Arther E. (1974), The Field of Social Work, New York: Holt, Rinehart and 

Winston, p. 3. 
43Butrym, Zofia T. (1976), The Mature of Social Work. London: The Macmillan Press 

Ltd., p. 1. 
44นันทนีย์  ไขยสุต, (2516), หลักทฤษฎีเบื้องต้นของการสังคมสงเคราะห์, เอกเผยแพร่ทำงวิชำกำร 

สำขำวิชำสังคมสงเครำะห์, กรุงเทพฯ. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, หน้ำ 6. 
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เรณู  ลุศนันท์ (อ้ำงใน พจนำถ มนวรินทรกุล, 2526)45  อธิบำยว่ำ “กำรสังคมสงเครำะห์
ในส่วนรวม มีควำมมุ่งหมำยที่จะยกระดับมำตรฐำนกำรครองชีพ และควำมเป็นอยู่ของประชำชนทั่ว
ประเทศ โดยเฉพำะได้เพ่งเล็งถึงอุดมคติที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนได้มีที่อยู่ที่ดีเหมำะสมกับ
อัตภำพ มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ได้รับกำรศึกษำ มีกำรพักผ่อนหย่อนใจและได้รับกำร
บริกำรอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณ์ ควำมผำสุกเพ่ือประชำชนทุกคนโดยทั่วถึงกัน” 

คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรประขุมกำรสังคมสงเครำะห์แห่งชำติ ครั้งที่ 2 ในประเทศ
ไทย ที่ประชุมได้พิจำรณำควำมหมำยของกำรสังคมสงเครำะห์ดังนี้ (สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ , 2505)46  “กำรสังคมสงเครำะห์” หมำยถึงกำรช่วยเหลือบุคคล 
ครอบครัว กลุ่มชน หรือชุมชน ซึ่งประสบควำมเดือดร้อนทำงกำย หรือใจ ให้สำมำรถแก้ปัญหำเพ่ือให้
พ้นจำกควำมเดือดร้อนและช่วยตนเองให้ด ำรงชีพอยู่ด้วยผำสุกมั่นคง ทั้งนี้โดยมุ่งให้บุคคลที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนนั้นใช้ ก ำลังกำย ก ำลังใจ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มำกที่สุด 
 พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) (2532)47  ได้ให้ควำมหมำยสังคมสงเครำะห์ไว้ว่ำ สังคม
สงเครำะห์ หมำยถึงกำรยึดเหนี่ยวจิตใจ ประสำนหมู่ชนไว้ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือกำรให้
สังคมเกำะกุมคุมกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แตกไม่กระจัดกระจำย ดังนั้น ควำมมุ่ งหมำยของ
สังคมสงเครำะห์ จึงไม่เป็นเพียงเอำอะไรไปให้เขำ ไม่ใช่เอำบริกำรไปให้ เอำทรัพย์สินเงินทองไปให้ แต่
หมำยถึงกำรท ำให้สังคมรวมใจกันผนึกยึดเหนี่ยวกันไว้ได้ กำรสังคมสงเครำะห์ เป็นกำรช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เพ่ือให้เขำสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับหลักธรรม
ในทำง พระพุทธศำสนำ ที่พระพุทธเจ้ำทรงวำงหลักแห่งกำรสงเครำะห์ไว้ สำมำรถน ำมำใช้ในงำน
สังคมสงเครำะห์ได้เป็นอย่ำงดี  ในขณะเดียวกันก็ได้กล่ำวเชิงสรุปเกี่ยวกับพุทธศำสนำกับงำนสังคม
สงเครำะห์ดังนี้ 
 กำรสังคมสงเครำะห์ คือกำรสงเครำะห์สังคมแต่ถ้ำแปลให้ลึกกว่ำนั้น ก็มีควำมหมำยทำง
ธรรมสงเครำะห์ ค ำบำลีเป็น สงฺคห (สังคห) แปลว่ำ ประมวล รวบรวม จับมำรวมเข้ำด้วยกัน ยึด
เหนี่ยวใจให้รวมกันเป็นหนึ่ง ผูกใจกันไว้ 

สังคห ที่แปลว่ำ ยึดเข้ำไว้ด้วยกันนั้น หมำยถึง ยึดในแง่นำมธรรมและยึดในแง่รูปธรรม 
ทำงนำมธรรม คือยึดเหนี่ยวผูกจิตใจให้รวมกันไว้เป็นหนึ่ง 
ทำงรูปธรรม คือให้คนมำรวมกัน ประสำนเข้ำด้วยกัน 
ดังนั้น สังคมสงเครำะห์ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ คือ ท ำให้สังคมรวมกันได้เป็นหนึ่ง

เดียวทั้งรวมใจและรวมกำย 
นักวิชำกำรให้แนวคิดเกี่ยวกับควำมหมำยของ “สังคมสงเครำะห์” พอประมวลได้ ดังนี้ 

                                                           
45พจนำถ มนวรินทรกุล, (2526), การสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น, ม.ป.พ., หน้ำ 7. 
46สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ , (2505), รายงานของคณะกรรมการ

พิจารณาโครงการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์, หน้ำ 1. 

47พระเทพเวท,ี  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), (2532) , เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, หน้ำ 72. 
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1. กำรสังคมสงเครำะห์เป็นกำรปฏิบัติงำนที่ถึงพร้อมด้วยควำมรู้ ทักษะ และศิลปะทำง
วิชำชีพ 

2. กำรสังคมสงเครำะห์เป็นกำรปฏิบัติงำนเพ่ือมุ่งให้บุคคล กลุ่ม ชุมชนเกิดเปลี่ยนแปลงที่
ดีมีขีดควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองให้มำกขึ้น รู้จักแก้ไขปัญหำด้วยตนเองหรื อในหมู่พวก
ด้วยกันเองและรู้จักกำรป้องกันปัญหำอันอำจจะเกิดข้ึนได้ 

3. กำรสังคมสงเครำะห์เป็นวิธีกำรช่วยเหลือบุคคล กลุ่ม ชุมชนให้รู้จักดัดแปลงและ
ปรับปรุงโครงสร้ำงควำมเป็นอยู่ บุคลิกภำพ พฤติกรรมส่วนตน ครอบครับ กลุ่ม ชุมชนให้เหมำะสม 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข โดยรู้จักใช้ทรัพยำกรใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ 

4. กำรสังคมสงเครำะห์เป็นวิธีกำรใช้ควำมรู้ และศิลปะในกำรปรับปรุง และดัดแปลง
สิ่งแวดล้อม สภำพสังคมให้เหมำะกับสถำนกำรณ์ของบุคคล กลุ่ม ชุมชน กล่ำวคือมุ่งสร้ำงดุลยภำพ
ระหว่ำงบุคคล กลุ่ม ชุมชน กับสิ่งแวดล้อม 

5. กำรสังคมสงเครำะห์เป็นกำรแสวงหำและสร้ำงมำตรกำร วิธีกำรที่ดี โดยยืนอยู่บน
พ้ืนฐำนระเบียบวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (scientific method) ที่จะท ำให้เกิดกำรจัดกำรต่ำงๆ ที่จะท ำ
ให้บุคคล กลุ่ม ชุมชน ได้รับสวัสดิกำรสังคม และมีคุณภำพชีวิตที่เพียงพอ (นงลักษณ์  เอมประดิษฐ์ , 
2542)48  

กล่ำวโดยสรุป กำรสังคมสงเครำะห์เป็นกำรท ำงำนที่เป็นศำสตร์ เป็นศิลป์ และวิชำชีพ ใน
อันที่จะด ำเนินกำรเพ่ือป้องกัน แก้ไขช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ผู้ที่ประสบควำมเดือดร้อนต่ำงๆ ซึ่งไม่
สำมำรถจะช่วยเหลือตนเองได้ ให้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำของตนเองได้ต่อไป กำรท ำงำนสังคม
สงเครำะห์เป็นกำรน ำเอำทรัพยำกรที่มีอยู่มำประยุกต์ใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทั้งของเอกชน 
กลุ่มชน และชุมชน ที่ส ำคัญงำนสังคมสงเครำะห์เป็นกำรท ำงำนแบบสหวิชำชีพ โดยต้องอำศัยกำรมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกฝ่ำยต้องมีควำมตระหนักและให้ควำมมีส่วนร่วมทั้งทำงกำย และทำงใจ 
ผนึกก ำลังให้เป็นไปในแนวเดียวกันในกำรช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยชำติที่ประสบปัญหำ โดยใช้หลักธรรม
ทำงศำสนำ โดยเฉพำะควำมเมตตำกรุณำต่อผู้ประสบปัญหำในกำรช่วยเหลือ เป็นต้น 
  
 2.3.3 หลักการสังคมสงเคราะห์   
 หลักกำรปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำย (A General Principle of Social Case 
Work Practice) 
 1) หลักในกำรยอมรับ (The Principle of Acceptance) จัดว่ำเป็นหลักที่มีควำมส ำคัญ
อันหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์ ปกติควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำย 
(Social Case Worker) กับผู้ มำขอรับกำรสงเครำะห์ (Client) นั้ น  Friedlander อธิบำยไว้ว่ ำ
ควำมสัมพันธ์ซึ่งทั้งสองฝ่ำยอยู่ในสภำพที่มีควำมมั่นคง และมีอ ำนำจไม่เท่ำเทียมกัน ด้วยเหตุนี้นัก
สังคมสงเครำะห์จึงต้องมีควำมรู้ ควำมสนใจ ผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์ และยอมรับว่ำผู้มำขอรับบริกำร
สงเครำะห์เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีและคุณค่ำและเป็นผู้ที่อยู่ในสถำนกำรณ์กดดัน จึงควรเข้ำใจ
ควำมหมำยและสำเหตุของพฤติกรรมของเขำ ในกำรติดต่อสัมพันธ์กับผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์ ไม่ควร
                                                           

48นงลักษณ์  เอมประดิษฐ์, (2542), การบริหารทรัพยากรมนุษย์, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิช, หน้ำ 
3. 
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ต ำหนิติเตียนเขำ ควรให้ควำมมั่นใจ ควำมอบอุ่นใจแก่เขำและช่วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเขำให้ดี
ขึ้น และควำมสัมพันธ์ควรเป็นแบบวิชำชีพ (Professional relationship) คือมีควำมยุติธรรมและ
กระท ำในนำมหน่วยงำนนั้น ๆ ไม่ใช่กระท ำในนำมตนเอง เพรำะฉะนั้นนักสังคมสงเครำะห์จึงควร
ยอมรับสภำพที่เขำเป็นอยู่ว่ำเขำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ล ำบำก และมีควำมกดดัน ซึ่งสำมำรถจะแก้ปัญหำ
ได้เพียงบำงส่วนหรืออำจจะแก้ปัญหำทั้งหมดไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้นักสังคมสงเครำะห์จึงควรพยำยำม
เข้ำใจผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมของเขำ 

โดยสรุป กำรยอมรับดังกล่ำวเป็นกำรยอมรับในควำมเป็นมนุษย์ถึงแม้เขำจะเป็นคนที่
ยำกจนพิกลพิกำร หมดหวัง ท้อแท้ใจในชีวิตเขำก็ยังมีคุณค่ำ ศักดิ์ศรี มีควำมต้องกำร และมี
ควำมสำมำรถในตนเอง กำรยอมเข้ำใจผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์ 

2) หลักในกำรติดต่อสื่อสำร (The Principle of Communication) ในกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงนักสังคมสงเครำะห์กับผู้ขอรับกำรสงเครำะห์ ไม่ว่ำเป็นกำรติดต่อโดยทำงวำจำ (Verbal 
communication) เช่นกำรแสดงท่ำทีสีหน้ำก็ดี ซึ่งนักสังคมสงเครำะห์จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมจริงใจ 
เช่นพูดจริง ท ำจริง มีศิลปะในกำรพูด คือเมื่อพูดแล้วท ำให้ผู้ขอรับกำรสงเครำะห์สบำยใจ มีก ำลังใจใน
กำรต่อสู้กับปัญหำ และในกำรแก้ไขปัญหำใดๆ ขณะเดียวกันนักสังคมสงเครำะห์จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี 
เป็นต้นว่ำในขณะที่ผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์เล่ำเรื่องต่ำงๆ ให้ตนฟัง ก็ไม่ควรขัดจังหวะเพรำะจะท ำให้
เขำท้อแท้ใจได้ กำรแสดงท่ำทีสีหน้ำของนักสังคมสงเครำะห์ก็ดี ต้องแสดงออกในทำงเป็นมิตรไม่ใช่
แสดงสีหน้ำดูถูกดูแคลนเหล่ำนี้ เป็นต้น 

3) หลักของปัจเจกชน (The Principle of Individualization) ในกำรปฏิบัติงำนสังคม
สงเครำะห์เฉพำะรำยนั้น นักสังคมสงเครำะห์ควรเข้ำใจถึงพฤติกรรมของผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์แต่
ละรำย เป็นต้นว่ำอะไรที่ท ำให้เขำต้องตกอยู่ในสถำนกำรณ์กดดันเหมือนคนอ่ืนๆ ยิ่งกว่ำนั้นต้องเข้ำใจ
ว่ำเขำมีอะไรที่พิเศษแตกต่ำงจำกคนอ่ืนๆและเขำควรจะได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงไร 
 ในกำรศึกษำและวินิจฉัยปัญหำนี้ นักสังคมสงเครำะห์ควรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือผู้มำ
ขอรับกำรสงเครำะห์แต่ละรำย เพรำะบุคคลแต่ละรำยย่อมจะมีคุณลักษณะพิเศษเฉพำะของตน ไม่ว่ ำ
ด้ำนชีวภำพ ด้ำนอำรมณ์จิตใจ และด้ำนสังคม ซึ่งนักสังคมสงเครำะห์จะต้องพิจำรณำว่ำใน
สถำนกำรณ์ที่ผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์เป็นอยู่ขณะนี้ว่ำอะไรคือปัญหำเกี่ยวกับบทบำทบำทสังคมและ
แบบกำรปรับตัวของเขำ อะไรคือควำมเข้มแข็งหรือควำมอ่อนแอของเขำ ละจะกระตุ้นให้เขำมีบทบำท
ในกำรแก้ปัญหำของเขำอย่ำงไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องพิจำรณำเน้นบุคคลแต่ละรำย เพรำะบุคคลแต่ละ
คนย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน 

4) หลักในกำรมีส่วนร่วม (The Principle of Participation) ในกำรช่วยผู้มำขอรับกำร
สงเครำะห์แก้ปัญหำต่ำง ๆ ของเขำนั้น นักสังคมสงเครำะห์ควรยึดหลักที่จะให้ผู้ มำขอรับกำร
สงเครำะห์มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำนั้นๆด้วย นับตั้งแต่กำรมองปัญหำร่วมกันกำรเข้ำใจปัญหำ
ด้วยกัน ตลอดจนกำรแก้ปัญหำก็ต้องร่วมมือกัน และร่วมกันแก้ปัญหำนั้น ๆ ระหว่ำงนักสังคม
สงเครำะห์กับผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์ (Work with) ไม่ใช่นักสังคมสงเครำะห์ต้องแก้ปัญหำให้หรือ
กระท ำให้ผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์แต่ฝ่ำยเดียว (not work for) เกี่ยวกับกำรตัดสินใจ (decision 
making) ใด ๆ นั้นควรเป็นหน้ำที่ของผู้มำขอรับสงเครำะห์โดยเฉพำะ ควรใช้หลักกำรให้ผู้มำรับกำร
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สงเครำะห์ มีกำรตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-determination) ว่ำเขำควรจะเลือกทำงออกอย่ำงไร จะ
แก้ปัญหำนั้น ๆ อย่ำงไรเหล่ำนี้เป็นต้น 

5) หลักในกำรรักษำควำมลับ (The Principle of Confidentiality) กำรรักษำควำมลับ
เกี่ยวกับเรื่องรำวต่ำงๆที่ผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์เล่ำให้นักสังคมสงเครำะห์ฟังนั้น จัดว่ำเป็นเรื่องที่
ส ำคัญมำกและถือว่ำเป็นจรรยำบรรณข้อหนึ่งของนักสังคมสงเครำะห์ซึ่งต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
เกี่ยวกับกำรรักษำเรื่องรำวของผู้รับกำรสงเครำะห์เป็นควำมลับเสมอนี้ ในด้ำนกำรปฏิบัติไม่ใช่
หมำยควำมว่ำ กำรน ำบันทึกเรื่องรำวไปเปิดเผยพูดคุยกันในที่สำธำรณะ หรือในวงสังคม เช่น บน
รถเมล์ รถไฟ หรือในงำนสังสรรค์ต่ำงๆ แต่ยังรวมถึงเรื่องรำวหรือค ำบอกเล่ำจำกภรรยำที่เล่ำให้นัก
สังคมสงเครำะห์ฟังก็ไม่ควรไปเล่ำ ไปเปิดเผยให้สำมีของเขำฟังด้วย หำกไม่ได้รับอนุญำตจำกภรรยำ
ของเขำก่อน นอกจำกนี้จดหมำยหรือเรื่องรำวต่ำงๆ ที่นักสังคมสงเครำะห์ส่งไปติดต่อหน่วยงำนอ่ืนก็
ควรกระท ำเป็นเรื่องลับเฉพำะเช่นกัน 
 โดยสรุป เรื่องรำวต่ำงๆ ของผู้ขอรับกำรสงเครำะห์ นักสังคมสงเครำะห์จะต้องเก็บรักษำไว้
เป็นควำมลับเสมอแต่จะเปิดเผยได้เฉพำะในกรณีพิเศษ เช่น เพ่ือกำรศึกษำเฉพำะกรณี (Case study) 
เพ่ือกำรประชุมปรึกษำหำรือ(Conference) กำรส่งเรื่องรำวไปปรึกษำหน่วยงำนอ่ืน (Refer case) ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอรับกำรสงเครำะห์ ก็ควรจะได้รับอนุญำตจำกเขำก่อนจึงจะเปิดเผยได้ 

6) ห ลั ก ในกำรตระหนั กต่ อตน เอง (The Principle of Self-Awareness) ในกำร
ปฏิบัติงำนนักสังคมสงเครำะห์ควรมีควำมเข้ำใจในตนเอง สำมำรถควบคุมอำรมณ์จิตใจของตนเองไว้
ได้ และต้องตระหนักต่อคนเองว่ำ ตนคือใคร ก ำลังท ำอะไรอยู่ กำรปฏิบัติงำนต้องยึดมั่นในหลักกำร
ต่ำงๆ และสำมำรถจะน ำหลักกำรและทฤษฎีนั้นๆมำใช้ให้เหมำะสมแต่ละกรณี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักสังคมสงเครำะห์กับผู้ขอรับกำรสงเครำะห์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ อยู่ใน
สถำนกำรณ์กดดัน Friedlander เขียนไว้ว่ำ นักสังคมสงเครำะห์ควรเข้ำใจ และสำมำรถควบคุมจุด
บอดส่วนบุคคลไว้ได้ เช่น เมื่อผู้ขอรับกำรสงเครำะห์แสดงท่ำทำงโกรธก็ไม่ควรโกรธตอบ หรือถ้ำเขำ
แสดงท่ำทีสีหน้ำไม่พอใจก็ไม่ควรแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบเช่นกัน หลักข้อนี้นักสังคมสงเครำะห์จึงควร
เน้นตระหนักต่อบทบำท และหน้ำที่ของตนเป็นส ำคัญในกำรจะไปช่วยพัฒนำผู้มำขอรับกำรสงเครำะห์
ต่อไป 

7) หลักกำรไม่ตัดสินควำมใดๆ (The Principle of Non-judgmental attitude) นัก
สังคมสงเครำะห์ซึ่งเป็นผู้น ำกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงมำสู่ผู้มำรับกำรสงเครำะห์นั้ น ต้องไม่อยู่
ในฐำนะไม่ตัดสินควำมใดๆให้แก่เขำว่ำเขำเป็นคนผิดหรือเป็นคนที่ถูก เป็นคนแพ้หรือเป็นคนชนะ นัก
สังคมสงเครำะห์ควรเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่มีปัญหำ ไม่ต ำหนิติเตียนหรือกล่ำวประณำมเขำว่ำเป็น
กำรกระท ำที่ชั่วร้ำย ในทำงตรงข้ำมนักสังคมสงเครำะห์ควรเป็นผู้ที่มีควำมเห็นอกเห็นใจเขำ เป็นผู้ไม่มี
อคติใด ๆ เหล่ำนี้เป็นต้น 

8) หลักกำรแสดงออกอย่ำงมีควำมหมำย (The Principle of Purposeful  
Expression of Feeling) นักสังคมสงเครำะห์เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ จะต้องมีควำมละเอียด
รอบครอบในกำรหำข้อมูลไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรสัมภำษณ์ กำรเยี่ยมบ้ำน กำรสังเกต กำรแสดงออก
อย่ำงมีควำมหมำยจึงมีควำมส ำคัญมำกในกำรท ำงำน เช่น ข้อมูลที่เรำไปสัมภำษณ์นั้นไม่เพียงพอต่อ
กำรค้นหำควำมจริง อำจถูกหลอก หรือเป็นข้อมูลเท็จ กำรรู้จักหลักกำรแสดงออกอย่ำงมีควำมหมำยนี้
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ก็ท ำให้เรำ รู้จักกำรสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมำ บำงครั้งค ำพูดอำจไม่ตรงกับกำรแสดงออกก็ได้ จึง
ท ำให้นักสังคมสงเครำะห์รอบคอบในกำรเก็บข้อมูลได้ข้อมูลที่เป็นจริงมำ และน ำเข้ำสู่ขั้นตอนกำร
วิเครำะห์ ประเมินต่อไป 

9) หลักกำรตัดสินใจด้วยตัวเอง (The Principle of Self - Determination) ในกำร
ปฏิบัติงำนสังคมสงเครำะห์นั้นเป็นกำรตัดสินใจของผู้ใช้บริกำรนั้นเป็นเรื่องส ำคัญ นักสังคมสงเครำะห์
เป็นเพียงผู้ชี้แนะให้ หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ใช้บริกำร  ส่วนเรื่องกำรตัดสินใจเลือกท่ีจะท ำอย่ำงไรนั้นขึ้นอยู่
กับผู้ใช้บริกำรบังคับไม่ได้   

10) หลักกำรเข้ำถึงทรัพยำกร (The Principle of Access to Resources) นักสังคม
สงเครำะห์ ควรจะรู้แหล่งทรัพยำกร คือ ก ำลังคน กำรเงิน ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ วัสดุอุปกรณ์ ที่จะ
น ำมำใช้ในกำรช่วยเหลือในแต่ละกรณี เช่น กำรช่วยเหลือผู้พิกำร ถ้ำยังไม่มีบัตรเรำจะต้องรู้ว่ำจะท ำ
อย่ำงไรกับผู้ใช้บริกำร ขั้นตอนในกำรติดต่อ เอำทรัพยำกรเช่นจะไปหำหมอที่ไหน มีอ ำไรบ้ำงที่จะต้อง
ท ำ เพรำะนักสังคมสงเครำะห์ต้องเป็นผู้ที่รู้จักกำรวงแผนที่ดี ที่จะน ำมำเสริมให้งำนส ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี   
 

2.3.4 วิธีการสังคมสงเคราะห์  
 วิธีกำรสังคมสงเครำะห์แบ่งออกเป็น 5 วิธีกำรใหญ่  คือ 
 1) กำรสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำย  (Social Case Work) กำรสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำย 
หมำยถึงกำรท ำงำนกับผู้ที่มีปัญหำเป็นรำยบุคคลซึ่งมำขอรับบริกำรจำกองค์กำรสังคมสงเครำะห์ทั้งขอ
งบรัฐบำลและเอกชน องค์กำรสังคมสงเครำะห์เหล่ำนั้นอำจจะให้บริกำรทำงสังคมสงเครำะห์เฉพำะ
รำยโดยตรง และให้บริกำรสังคมสงเครำะห์เฉพำะรำยเป็นส่วนประกอบ เช่น ในโรงพยำบำล โรงงำน
อุตสำหกรรมใหญ่ โรงเรียน เป็นต้น โดยนักสังคมสงเครำะห์จะให้ค ำปรึกษำแนะน ำเฉพำะบุคคล 
ปัญหำเหล่ำนั้นได้แก่ ปัญหำกำรเงิน ปัญหำสุขภำพอนำมัย ปัญหำทำงอำรมณ์และจิตใจ ฯลฯ ซึ่งเป็น
สำเหตุให้ผู้มำรับบริกำรตกอยู่ในควำมทุกข์ไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ กำรช่วยเหลือของนักสังคม
สงเครำะห์ชักจูงให้ผู้มำรับบริกำรเข้ำร่วมในกระบวนกำรแก้ปัญหำด้วย เพ่ือให้เขำช่วยตัวเองได้ใน
อนำคต 

2) กำรสังคมสงเครำะห์กลุ่ม  (Social Group Work) กำรสังคมสงเครำะห์กลุ่ม หมำยถึง 
กำรรวมกลุ่มของผู้มีปัญหำหรือควำมต้องกำรคล้ำยคลึงกัน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหำและตอบสนอง
ควำมต้องกำรนั้น โดยมุ่งใช้อิทธิพลของกลุ่มและกิจกรรมในกลุ่มเข้ำแก้ไขปัญหำและควำมต้องกำร 
และพัฒนำสมำชิกในกลุ่ม นอกจำกนั้นยังรวมถึงกำรจัดกลุ่มเพ่ือหำควำมรู้ ควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลิน ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ เช่น กำรตั้งแคมป์ส ำหรับเด็ก กำรตั้งสโมสร เป็นต้น กำร
รวมกลุ่มนี้ยังช่วยให้สมำชิกแต่ละคนมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับและปำรถนำในสังคม ละทิ้งพฤติกรรม
บำงอย่ำงที่ขัดต่อสังคมด้วย 

3) กำรจัดระเบียบชุมชน (Community Organization) กำรจัดระเบียบชุมชน เป็น
กระบวนกำรที่ก่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงทรัพยำกรทำงสวัสดิกำรสังคมกับควำมต้องกำรทำงสังคม 
โดยมีจุดมุ่งหมำยอยู่ที่ควำมต้องกำรของประชำชนนักสังคมสงเครำะห์ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ชุมชน
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ตระหนักในปัญหำ และร่วมกันวำงแผนป้องกันและแก้ไขโดยพยำยำมใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนให้
มำกที่สุด 

4) กำรวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ (Social Work Research) กำรวิจัยทำงสังคมเป็นวิธี
กำรศึกษำถึงสภำพปัญหำในสังคม ศึกษำมำตรกำรที่จะใช้บ ำบัดและก ำหนดนโยบำยแผนงำน และ
โครงกำรเพ่ือบ ำบัดปัญหำนั้น ๆ นอกจำกนี้ยังรวมถึงวิธีกำรส ำรวจและกำรวิจัย ท ำกำรวิเครำะห์
บริกำรขององค์กำรทำงสังคมสงเครำะห์เพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงแก้ไข และริเริ่มบริกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจและวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ จะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่กำรก ำหนดนโยบำยสังคมกำรวำงแผนสังคม และกำรจัดบริกำรสังคม 

5) กำรบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม หรือสังคมสงเครำะห์   (Social Welfare / Social 
Work Administration) กำรบริหำรงำนสังคมสงเครำะห์เป็นวิธีกำรที่องค์กำรสังคมสงเครำะห์ทั้งของ
รัฐบำลและเอกชนใช้ส ำหรับจัดบริกำรสังคมสงเครำะห์  ให้มีคุณภำพ ปริมำณ และประสิทธิภำพ ซึ่ง
สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชนได้ทั่วถึงและทันต่อเหตุกำรณ์ กำรบริหำรงำน
สังคมสงเครำะห์ รวมถึงกำรวำงนโยบำย กำรวำงแผน กำรวำงโครงกำร เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินงำน
ขององค์กำรปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำร รวมทั้งกำรประเมินผล
งำนกำรปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงบริกำรองค์กำร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือให้อยู่
ในควำมนิยมของผู้มำรับบริกำร 
 นอกจำกนี้กำรบริหำรงำนสังคมสงเครำะห์ยังมีควำมหมำยรวมถึงกำรจัดบุคคลเข้ำท ำงำน
ให้เหมำะสมกับต ำแหน่ง ฝึกให้มีทัศนคติและทักษะเพียงพอที่จะท ำงำนกับผู้ที่มีปัญหำ และสำมำรถ
ร่วมงำนกับวิชำชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ เช่น นักจิตวิทยำ แพทย์ พยำบำล เป็นต้น โดยอำศัยทฤษฎีกำร
บริหำรองค์กรมำใช้ 
 

2.3.5 กระบวนการสังคมสงเคราะห์  
 กระบวนกำรสังคมสงเครำะห์ มีดังนี้ 
 1) กำรหำข้อเท็จจริง (Fact – Finding)  เป็นขั้นที่จะท ำควำมกระจ่ำงกับปัญหำพยำยำม
รวบรวมข้อมูลให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ข้อเท็จจริงของปัญหำมีทั้งข้อเท็จจริงที่มองเห็นได้
(objective facts)  เช่นยำกจน และข้อเท็จจริงที่ไม่สำมำรถจะมองเห็นได้ (Subjective facts ) เช่น
ควำมรู้สึกนึกคิด เป็นต้น บำงคนจะเรียกขั้นตอนนี้ว่ำ “case study”  กำรหำข้อเท็จจริงจะช่วยให้นัก
สังคมสงเครำะห์เข้ำใจผู้มีปัญหำและสำเหตุของปัญหำ  แล้วน ำไปสู่กำรหำหนทำงแก้ไขปัญหำที่ได้ผล  
เรื่องรำวที่ควรจ ำเป็นต้องศึกษำ  ได้แก่  ประวัติส่วนตัว  สภำพควำมเป็นอยู่  ประสบควำมรู้สึกของ
เขำท่ีมีต่อปัญหำ  ท่ำทีในกำรแก้ไขปัญหำว่ำเข้มแข็งหรืออ่อนแอปัจจัยทำงอำรมณ์  สังคม  วัฒนธรรม
กำรที่จะได้ข้อเท็จจริงดังกล่ำวกระท ำได้โดย 

1.1 กำรรับเรื่องจำกผู้รับบริกำร (Intake) นักสังคมสงเครำะห์จะพิจำรณำว่ำปัญหำ
นั้นอยู่ในระเบียบและนโยบำยของสถำนสงเครำะห์ที่จะช่วยได้หรือไม่  อธิบำยให้ผู้รับบริกำรเข้ำใจว่ำ 
กำรที่ต้องทรำบเรื่องรำวก็เพ่ือเข้ำใจปัญหำกำรรับเรื่องรำวนี้จะรวมถึงกำรสังเกตดูพฤติกรรม  ท่ำทีที่มี
ต่อปัญหำ รวมทั้งสังเกตว่ำเขำพร้อมที่จะเข้ำร่วมในกำรแก้ปัญหำ  หรือไม่เพียงใด 
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1.2 กำรสัมภำษณ์ (interviewing) เป็นกำรพบกันระหว่ำงนักสังคมสงเครำะห์และ
ผู้รับบริกำร เพ่ือทรำบเรื่องรำว ปัญหำ และควำมต้องกำร จำกปำกค ำของผู้รับบริกำร  ฉะนั้นต้อง
พยำยำมหำควำมจริงให้มำกที่สุดจำกผู้รับบริกำร โดยกำรซักถำมรวมทั้งพิจำรณำจำกพฤติกรรมและ
บุคลิกของผู้รับบริกำร ต้องเข้ำใจเสมอว่ำผู้มีปัญหำยุ่งยำกย่อมมีควำมกังวลใจมำก  จนไม่อำจจะเรียบ
เรียงให้เป็นค ำพูดได้ถูกต้องนัก ฉะนั้นเขำควรได้รับกำรปลอบประโลมส่งเสริมให้มีก ำลังใจที่จะต่อสู้กับ
ปัญหำนั้นๆ กำรสัมภำษณ์ก็ยึดหลักกำรทำงวิชำชีพ โดยมิให้เห็นควำมสัมพันธ์แบบส่วนตัว ค ำนึงถึงผู้
มำรับบริกำรเป็นส ำคัญโดยเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ จับประเด็นส ำคัญของปัญหำให้ได้ จัดล ำดับค ำถำมไว้
ล่วงหน้ำ สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นกัน แสดงตนว่ำเป็นมิตร สุภำพ  ไม่มีอคติ เป็นนักถำมที่ดีและผู้ฟัง
ที่ดี สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้รับบริกำรพูดคุยได้อย่ำงเปิดเผย อีกประเด็นหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรสัมภำษณ์
ครั้งแรก และพบว่ำปัญหำหรือควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรไม่อยู่ในขอบข่ำยหรือควำมมุ่งหมำยของ 
Agency นั้น ก็ต้องแนะน ำส่งไปขอรับควำมช่วยเหลือ (Refer Case) จำก Agency อ่ืนที่มีบริกำรนั้น 
เช่น นำยบุตรมำกต้องกำรวำงแผนครอบครัวด้วยวิธีกำรท ำหมัน ไปขอรับบริกำรจำก Agency ที่รับ
กำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนจิต ฉะนั้นนักสังคมสงเครำะห์ที่นั่นก็จะแนะน ำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้ไป
ที่สมำคมวำงแผนครอบครัวเป็นต้น 

1.3 กำรเยี่ยมบ้ำน (Home Visit) คือกำรที่นักสังคมสงเครำะห์ไปเยี่ยมผู้มำขอควำม
ช่วยเหลือที่บ้ำน เพ่ือค้นหำข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยศึกษำสภำพควำมเป็นอยู่ และควำมเป็นไปใน
ครอบครัวของผู้มีปัญหำ หรือสอบถำมจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรเยี่ยมบ้ำนนี้ โดยปกติท ำหลังจำกได้พบ
และสัมภำษณ์ผู้มำรับบริกำรแล้ว และไม่จ ำเป็นต้องไปเยี่ยม บ้ำนทุกรำย ก่อนจะไปเยี่ยมบ้ำนควรได้
อธิบำยให้ผู้มำรับบริกำรเข้ำใจถึงเหตุผลของกำรไปเยี่ยมบ้ำนว่ำมิได้ต้องกำรไปจับผิด แต่เพ่ือให้ได้
ข้อมูลมำกยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงต้องท ำกำรนัดหมำยกับผู้รับบริกำรไว้ล่วงหน้ำ ก ำหนดวัน เวลำให้ แน่นอน
และนักสังคมสงเครำะห์จะต้องตรงเวลำนัดหมำย เพ่ือให้เกิดภำพพจน์ที่ดี พร้อมกับรักษำเวลำที่จะ
พูดคุยสนทนำให้เหมำะสม มิใช่นำนจนผู้มำรับบริกำรและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อึดอัดจนวำงตัวไม่ถูก 
 ในกำรปฏิบัติงำนขั้นแรกนี้ นักสังคมสงเครำะห์จ ำเป็นต้องจดบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ (Case 
Record) เกี่ยวกับผู้มีปัญหำไว้ให้ละเอียดที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ เพ่ือเป็นหลักฐำน และจะเป็นประโยชน์
แก่นักสังคมสงเครำะห์คนอ่ืนที่จะมำรับแก้ไขปัญหำนี้ต่อไป ในกรณีที่นักสังคมสงเครำะห์คนเดิมมี
ควำมจ ำเป็นไม่อยู่ระยะนำนๆ กำรจดเรื่องรำวไม่น่ำจะท ำในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ หรือกำรเยี่ยมบ้ำน
แต่ละครั้ง แต่ถ้ำมีควำมจ ำเป็นจริงๆ เพรำะเป็นสิ่งที่ยำกแก่กำรจ ำ ก็อำจจะจดย่อเอำไว้ได้ ถ้ำหำกนัก
สังคมสงเครำะห์เอำแต่ตั้งหน้ำตั้งตำจดรำยละเอียดแต่เพียงอย่ำงเดียวระหว่ำงกำรพบกัน ก็จะเสีย
โอกำสที่จะสังเกตผู้มำรับบริกำร และอำจท ำให้ผู้มำรับบริกำรเกิดควำมรู้สึกว่ำนักสังคมสงเครำะห์มิได้
ให้ควำมสนใจตน นักสังคมสงเครำะห์ควรจะบันทึกเรื่องรำวต่ำงๆ ต่อเมื่อผู้มำรับบริกำรกลับไปแล้ว 
และในกำรเยี่ยมบ้ำนนักสังคมสงเครำะห์ควรจะสังเกตและจดจ ำสภำพควำมเป็นอยู่และเรื่องรำวต่ำงๆ 
ให้ได้มำกที่สุด แล้วมำจดบันทึกทีหลัง แต่ถ้ำจ ำเป็นจะต้องจดเพ่ือกันลืมก็ควรชี้แจงให้เขำทรำบว่ำเรำ
จดไว้เพื่อประกอบหำทำงช่วยเหลือ หรือเอำไว้เป็นหลักฐำนตำมระเบียบของ Agency  
 2. กำรวิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำ ( Analysis &Diagnosis) เมื่อทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับผู้รับบริกำรเพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้แล้ว นักสังคมสงเครำะห์จะน ำเอำข้อเท็จจริงเหล่ำนั้นมำ
วินิจฉัยแยกแยะ วิเครำะห์ดูว่ำเป็นปัญหำอะไรแน่ เพรำะบำงครั้งผู้รับบริกำรคิดว่ำเป็นปัญหำ แต่ไม่



 
 

38 
 

เป็นปัญหำที่แท้จริง มีปัญหำอีกอย่ำงหนึ่งซึ่งซับซ้อนอยู่ ซึ่งผู้รับบริกำรเองก็ไม่เคยคิดมำก่อน กำร
วิเครำะห์ท ำให้ทรำบด้วยว่ำผู้รับบริกำรมีจุดอ่อนอย่ำงไร พร้อมกับประเมินควำมสำมำรถของผู้มี
ปัญหำว่ำจะมีท่ำทีอย่ำงไร เมื่อระบุได้แน่ชัดว่ำปัญหำมีอะไรซับซ้อนแล้วจึงวำงแผนกำรช่วยเหลือ
ต่อไป กำรวินิจฉัยสำเหตุของปัญหำ พอสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 กำรขำดแคลนทรัพยำกรและขำดควำมรู้ในวิธีกำรแก้ไขปัญหำกล่ำวคือกำรขำด
แคลนในด้ำนบริกำรวัตถุสิ่งของ ขำดควำมสนใจเอำใจใส่จำกครอบครัวทั้งด้ำนร่ำงกำยจิตใจ 
  2.2 ควำมไม่สมดุลหรือควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ทั้งที่เกิดจำกตนเอง และจำกกำร
บีบคั้นของสภำพแวดล้อม 
  2.3 กำรเข้ำใจผิดในบทบำทของตนเองและบทบำทหน้ำที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน ซึ่งมีผล
ให้แสดงบทบำทไม่เหมำะสม เกิดควำมขัดแย้งสับสนในด้ำนบทบำท 
 Helen Harris Pearlman ได้แบ่งประเภทของกำรวินิจฉัยไว้ 4 ประเภท คือ  
 Dynamic Diagnosis เป็นกำรวินิจฉัย เพ่ือทรำบว่ำปัญหำปัจจุบัน หรือควำมล ำบำกที่
ผู้รับบริกำรประสบอยู่คืออะไร องค์ประกอบทำงด้ำนจิตใจ ร่ำงกำยและสังคมที่เป็นสำเหตุของควำม
ล ำบำกนั้นคืออะไร มีผลกระทบต่อเขำอย่ำงไร จะใช้วิธีใดในกำรแก้ปัญหำ และดูว่ำจุดมุ่งหมำยของผู้
มำรับบริกำรตรงกับบริกำรที่จัดขึ้นหรือไม่ และจะใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ เข้ำแก้ไขอย่ำงไร 
 Clinical Diagnosis  เป็นกำรวินิจฉัยที่ท ำให้รู้ถึงลักษณะควำมเจ็บป่วยของผู้มำรับบริกำร 
โดยเฉพำะปัญหำกำรปรับตัวไม่ได้ทำงบุคลิกภำพของเขำ ตลอดจนควำมบกพร่องในหน้ำที่ของเขำ 
กำรวินิจฉับแบบนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อผู้รับบริกำรมีควำมผิดปกติทำงด้ำนบุคลิกภำพและทำงด้ำน
สังคม ซึ่งย่อมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกนักจิตเวช (Psychiatrist ) นักสังคมสงเครำะห์ต้องมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเจ็บไข้ด้วย จะช่วยท ำให้กำรวินิจฉัยแบบ Dynamic Diagnosis  ได้ผลดี เพรำะอย่ำงน้อย
ก็ช่วยในกำรให้ค ำปรึกษำปลอบโยนด้ำนจิตใจ หรือเป็นประโยชน์ด้ำน Refer case ก็ได้ กรณีเช่นนี้นัก
สังคมสงเครำะห์ควรจะท ำงำนร่วมกันกับนักจิตเวช 
 Etiological Diagnosis เป็นกำรวินิจฉัย เพ่ือให้รู้ถึงสำเหตุปัจจุบัน ตลอดจนสำเหตุ
เบื้องต้นของปัญหำ โดยเฉพำะสำเหตุและประวัติของปัญหำที่เกี่ยวกับด้ำนบุคลิกภำพ หรือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของ Client ทั้งนี้เพ่ือจะได้เข้ำใจปัญหำควำมเดือดร้อนที่ผู้มำรับบริกำรประสบอยู่อย่ำงแท้จริง 
ตลอดจนเข้ำใจถึงขีดควำมสำมำรถท่ีจะต่อสู้กับปัญหำของผู้มำรับบริกำรว่ำมำกน้อยเพียงใด 
 Diagnosis in the Beginning Phase เป็นกำรวินิจฉัยให้ รู้ถึงลักษณะและขอบเขต
ควำมสำมำรถของผู้มำรับบริกำร ตลอดจนควำมตั้งใจที่จะแก้ปัญหำ โดยเน้นที่ผู้มำรับบริกำรจะมี
ควำมสำมำรถ และควำมร่วมมือในกำรที่จะแก้ปัญหำของเขำเพียงใด ถ้ำในระยะแรกเขำมีควำมตั้งใจ 
และสนใจที่จะด ำเนินกำรแก้ปัญหำของเขำย่อมแสดงว่ำเขำมีควำมสำมำรถ นักสังคมสงเครำะห์ต้อง
พยำยำมดึงควำมสำมำรถที่มีอยู่ในตัวเขำออกมำเพ่ือประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ 
 3. กำรวำงแผนกำรช่วยเหลือ (Treatment Planning) หลังจำกที่ได้วินิจฉัยปัญหำโดย
ละเอียดแล้ว นักสังคมสงเครำะห์จะวำงแผนกำรช่วยเหลือเป็นขั้นต่อไป โดยจะก ำหนดโครงร่ำงและ
ข้อแนะน ำกำรช่วยเหลือต่ำงๆ เพ่ือช่วยให้ผู้มีปัญหำตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ สิ่งส ำคัญ คือ ต้ องวำงแผน
กำรช่วยเหลือในปัญหำที่ผู้มีปัญหำประสบอยู่ในปัจจุบันก่อน แล้วค่อยน ำไปสู่ปัญหำที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ในกรณีที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้ช ำนำญในสำขำงำนด้ำนอ่ืน เช่น นักจิตวิทยำจิตแพทย์ เป็นต้น 
ก็ต้องก ำหนดเอำไว้ว่ำจะขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลใดบ้ำง เพ่ือช่วยให้กำรแก้ปัญหำบรรลุเป้ำหมำย 

4. กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำ (Treatment) เมื่อได้วำงแผนโดยรอบคอบแล้วก็เข้ำสู่ขั้น
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ในกำรช่วยแก้ไขปัญหำมีหลัก 3 ประกำร 

4.1 Direct Treatment คือช่วยให้บุคคลยอมรับควำมจริง เข้ำใจสถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลงท่ำที ควำมประพฤติ หรือควำมรู้สึก โดยอำศัยเทคนิคกำรสัมภำษณ์ และกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน ให้ก ำลังใจ และค ำปรึกษำแนะน ำ รวมทั้งกำรให้ข้อคิดเพ่ือให้เขำร่วมใน
กำรแก้ไขปัญหำ Mary E. Richmond ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรช่วยเหลือทำงอ้อม หมำยถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสภำพแวดล้อมด้ำนกำยภำพและสังคม ซึ่งนักสังคมสงเครำะห์เป็นผู้ท ำให้เกิดข้ึน 
  4.2 Indirect Treatment คือกำรช่วยเหลือให้สถำนกำรณ์ของผู้มีปัญหำดีขึ้นโดย
กำรช่วยแนะน ำกำรใช้บริกำรทำงทรัพยำกรสังคม ช่วยให้มีกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม Mary E. 
Richmond ได้ ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรช่วยเหลือทำงอ้อม หมำยถึ งกำรเปลี่ ยนแปลงทำง
สภำพแวดล้อมด้ำนกำยภำพและสังคม ซึ่งนักสังคมสงเครำะห์เป็นผู้ท ำให้เกิดข้ึน 

4.3 กำรใช้วิธีทั้ง 2 แบบ ผสมผสำนกัน 
 5. กำรประเมินและติดตำมผล (Follow-up & Evaluation) คือกำรพิจำรณำดูว่ำกำร
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำตั้งแต่ต้นได้ผลดีอย่ำงไร ผู้มำรับบริกำรมีพฤติกรรมสนองตอบต่อกำรช่วยเหลือ
อย่ำงไร มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีปัญหำหรืออุปสรรคอะไรที่ควรแก้ไข กำรประเมินผลจะท ำได้ผล
เมื่อมีกำรท ำบันทึกเรื่องรำวของผู้มำรับบริกำร (Case Record) ต้ังแต่เริ่มเข้ำมำขอควำมช่วยเหลือ 
กำรเขียนบันทึกจะเป็นไปในรูปของกำรบรรยำย แล้วสรุปไว้เป็นตอนๆ ในระยะเวลำที่ก ำหนด เช่น 1 
เดือน 2 เดือน เป็นต้น 

หลังจำกให้ควำมช่วยเหลือไปแล้ว ควรมีกำรติดตำมผลเป็นระยะๆ เช่น กำรไปเยี่ยมที่บ้ำน 
เพ่ือดูว่ำกำรให้ควำมช่วยเหลือที่ได้ด ำเนินมำนั้นประสบผลส ำเร็จตำมแผนที่วำงไว้ หรือไม่ เผื่อว่ำถ้ำ
หำกมีปัญหำอะไรเกิดขึ้นใหม่อีก จะได้ด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน เมื่อทุกอย่ำงอยู่ในภำวะปกติ ผู้มำ
รับบริกำรสำมำรถช่วยตัวเองได้ จึงยุติกำรให้ควำมช่วยเหลือ แต่ต้องแน่ใจจริงๆว่ำเขำสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตไปโดยล ำพังได้แล้ว โดยไม่มีปัญหำอ่ืนๆ ตำมมำ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรช่วยเหลือ 
 กำรหยุดกำรให้ควำมช่วยเหลือ บำงรำยผู้มำขอรับบริกำรจะไม่ยอมรับกำรสูญเสียควำม
ช่วยเหลือดังกล่ำว ต้องกำรมีสัมพันธ์กับนักสังคมสงเครำะห์ต่อไป อำจเกิดควำมรู้สึกเหล่ำนี้ด้วย และ
ชี้แจงให้ก ำลังใจจนเขำเกิดควำมมั่นใจที่จะพ่ึงตัวเองต่อไป (วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ. 2529)49 
  
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน 
 2.4.1 ที่มาของแนวคิด 
 กำรอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนย่อมมีบทบำทหน้ำที่ สถำนภำพ ผู้นั้นย่อมถูกคำดหวังว่ำเป็น
ผู้ที่ต้องกระท ำตำมบทบำทและตำมที่สถำนภำพของเขำก ำหนด ทั้งโดยตัวเองและคนอ่ืนๆ เช่น บิดำ
มำรดำและบุตร บิตำมำรดำต้องคุ้มครองบุตร เป็นต้นพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมมี

                                                           
49วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ, (2529), อ้างแล้ว, หน้ำ 50. 
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ควำมสัมพันธ์กับชุมชน ย่อมมีบทบำท หน้ำที่ สถำนภำพ ตำมควำมคำดหวังของตน พระสงฆ์ย่อมมี
ควำมเมตตำอนุเครำะห์ผู้ที่มีปัญหำ ในชุมชน เช่น กำรชี้แนะแนวทำง  กำรให้ปัจจัย 4 ที่จ ำเป็น และ
พระสงฆ์ยังเป็นแสงสว่ำงแก่ชุมชนเป็นผู้น ำทำงจิตวิญญำณ  เป็นผู้ให้ควำมรู้   ปัญญำแก่ชุมชน  ใน
กำรด ำเนินชีวิตในทำงที่ถูกต้อง พระสงฆ์ยังมีบทบำททำงด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์  
เป็นกำรให้ก ำลังใจในยำมยำก นี้เป็นบทบำท หน้ำที่ของพระสงฆ์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งบทบำท
พระสงฆ์ในครั้งพุทธกำลพระพุทธองค์ทรงมีนโยบำยให้พระสงฆ์ในกำรสงเครำะห์ชุมชนว่ำ “จรถ ภิกฺข
เว จำริก  พหุชนหิตำย พหุชนสุขำย โลกำนุกมฺปำย อตฺถำย หิตำย สุขำย เทวมนุสฺสำน .”50  “เธอ
ทั้งหลำย จงจำริกไป เพ่ือประโยชน์และควำมสุขแก่คนหมู่มำก เพ่ืออนุเครำะห์โลก เพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและควำมสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลำย” จึงเป็นที่มำของแนวคิดในบทบำทดังกล่ำว 
  
 2.4.2 ความหมายของพระสงฆ์ 
 พระสงฆ์ซึ่งมีนักวิชำกำรท่ีให้ควำมหมำยหลำยท่ำน ดังนี้ 

ค ำว่ำ”พระสงฆ์” ตำมควำมคิดของท่ำนพุทธทำสเกี่ยวกับสังฆะ หมำยถึงหมู่ กลุ่มอำจ 
จ ำแนกได้เป็น  3 ระดับ  ดังนี้51 

1. สังฆะ ในควำมหมำยอย่ำงกว้ำงที่สุด ท่ำนเห็นว่ำ วิถีของสำกลจักรวำลธรรมชำติ
แวดล้อมและสรรพสิ่ง ต้องอยู่รวมกันอย่ำงเป็นสหกรณ์ คือ พ่ึงพำอำศัยกันและเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน 
จึงอยู่ร่วมกันได้ดีมำโดยตลอด ซึ่งเป็นรำกฐำนของเรื่องธัมมิกสังคมนิยม ของท่ำน 
 2. สังฆะ หมำยถึงวิถีชีวิตของควำมเป็นอยู่ของหมู่พระภิกษุสงฆ์ ชีวิตในวัดซึ่งเน้นหลักกำร 
“กินอยู่ง่ำย ใคร่ครวญสูง” “อยู่อย่ำงต่ ำ กระท ำเพ่ือ…” ท ำงำนเต็มควำมสำมำรถ ใช้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็น 
เจียดส่วนเกินให้ผู้อื่นที่ต้องกำรหลักกำรเป็นอยู่อย่ำงขูดเกลำกิเลส ลดละอัตตำ สำมำรถน ำชีวิตให้มี
ค่ำสูงสุดและถึงพุทธธรรมได้โดยสะดวก 
 3. สังฆะ หมำยถึง”กำรคณะสงฆ์ไทย” ซึ่งมีแบบแผนกำรปกครองจัดกำรศึกษำ กำร
เผยแพร่ และสำธำรณูปกำร ที่ต้องจัดให้ได้ผลดี มีประสิทธิภำพ …ค่ำและยั่งยืนนำน ทั้งเหมำะสมกับ
ยุคสมัย สอดคล้องกับพระธรรมวินัยนั้น 
 ในพจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ให้ควำมหมำยเก่ียวกับพระสงฆ์ ดังนี้52 

พระสงฆ์ หมำยถึง หมู่ชนที่ฟังค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำแล้วปฏิบัติชอบตำมพระธรรม
วินัย, หมู่สำวกของพระพุทธเจ้ำ     

สงฆ์ หมำยถึง หมู่,ชุมนุม 1. หมู่สำวกของพระพุทธเจ้ำ เรียกว่ำ สำวกสงฆ์  ดังค ำสวด
ในสังฆคุณ ประกอบด้วยคู่บุรุษ 4 บุรุษบุคคล 8 เริ่มแต่ท่ำนผู้ตั้งอยู่ในโสดำปัตติมรรค จนถึงพระ
อรหันต์ต่ำงจำก ภิกษุสงฆ์ คือ หมู่แห่งภิกษุ หรือชุมนุมภิกษุ (ดูหมำยเลข 2 ),ต่อมำ บำงทีเรียกอย่ำง
แรกว่ำ อริยสงฆ์ อย่ำงหลังว่ำ สมมติสงฆ์ 2. ชุมนุมภิกษุหมู่หนึ่งตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป ซึ่งสำมำรถประกอบ
                                                           

50วิ. มหำ. (ไทย) 4/32/40. 
51พระดุษฎี  เมธงฺกุโร, (2546), สังฆะ”ในทัศนะท่านพุทธทาส, (htt://www”buddhadasa.org/ 

htm/articles/1-bdb/sangha.html, หน้ำ 9-10.  
52พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), (2540), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย , หน้ำ 296. 



 
 

41 
 

สังฆกรรมได้ตำมก ำหนดทำงพระวินัย ต่ำงโดยเป็นสังฆกรรมได้ตำมก ำหนดทำงพระวินัย ต่ำงโดยเป็น
สงฆ์จตุรวรรคบ้ำง ปัญจวรรคบ้ำง ทศวรรคบ้ำง วีสติวรรคบ้ำง ดังนั้น พระสงฆ์ในพระพุทธศำสนำจึง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ช ำเลือง  วุฒิจันทร์, 2526), คือ53 

1. สมมติสงฆ ์หมำยถึง กุลบุตรผู้เข้ำมำบวชเป็นพระภิกษุด้วยญัตติจตุตถกรรมเพ่ือปฏิบัต ิ
และรักษำพระธรรมวินัยตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบัติตนเพื่อควำมสะอำดสว่ำงสงบแห่งจิตใจ
สมมติสงฆ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตำมลักษณะกำรประกอบสังฆกรรม คือ 
  1.1  จตุวรรค คือ ภิกษุสงฆ์ จ ำนวน 4 รูป สำมำรถท ำสังฆกรรมได้ทุกชนิด ยกเว้น 
กำรบวช กำรปวำรณำ (พิธีกรรมที่กระท ำในวันออกพรรษำ อนุญำตให้พระสงฆ์ว่ำกล่ำวตักเตือนกันได้) 
และอัพภำน (กำรรับภิกษุต้องอำบัติหนักบำงอย่ำง และได้ลงโทษตนเองด้วยกรรมวิธีที่ก ำหนดเสร็จ
แล้วให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์ดังเดิม) 
  1.2  ปัญจวรรค คือ ภิกษุสงฆ์จ ำนวน 5 รูปสำมำรถท ำปวำรณำได้ ท ำกำรบวชพระ
ในชนบทได้ และสังฆกรรมอ่ืนได้ยกเว้น อัพภำนและกำรบวชพระในมัชฌิมชนบท 
  1.3  ทสวรรค คือ พระภิกษุสงฆ์จ ำนวน 10 รูป สำมำรถท ำกำรบวชพระในมัชฌิม
ชนบทได้ และสังฆกรรมอ่ืนได้ ยกเว้นอัพภำน 
  1.4  วิสติวรรค คือ ภิกษุสงฆ์จ ำนวน 20 รูป สำมำรถท ำสังฆกรรมได้ทุกชนิด (วิทย์  
วิศเวทย์ และเสฐียรพงษ์  วรรณปก, 2524),54 

2. อริยสงฆ์ หมำยถึง สำวกของพระพุทธเจ้ำผู้บรรลุธรรมตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงแต่
เดิมเรียกว่ำ สำวกสงฆ์แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 
  2.1  พระโสดำบัน หมำยถึงผู้ละกิเลส 3 ชนิด คือ สักกำยทิฎฐิ (ควำมเห็นว่ำมีตัวตน
หรือควำมยึดมั่นในตัวตน) วิจกิิจฉำ (ควำมลังเลสงสัย) สีลัพพตปรำมำส (กำรยึดถือศีลและวัตรอย่ำง
งมงำย หรือถือควำมขลังควำมศักดิ์สิทธิ์)  
  2.2  พระสกิทำคำมี หมำยถึง ผู้ละกิเลส 3 ข้อข้ำงต้นได้และท ำรำคะ โทสะ โมหะ 
ให้เบำบำงลง 
  2.3  พระอนำคำมี หมำยถึง ผู้ละกิเลสเพิ่มขึ้นอีก 2 อย่ำงคือ กำมรำคะ คือ ควำม
ติดใจในกำมคุณ   ปฏิฆะ คือ ควำมกระทบกระทั่งในใจ ควำมหงุดหงิดขัดเคืองใจ 
  2.4  พระอรหันต์ หมำยถึง ผู้ละกิเลสที่ประณีตได้ 5 อย่ำงคือ  รูปรำคะ คือ ควำม
ติดในรูปธรรมอันประณีต  อรูปรำคะ คือ ควำมติดในอรูปธรรม มำนะ คือ ควำมส ำคัญตนหรือถือตน
ว่ำเป็นนั่นเป็นนี่  อุทธัจจะ คือ ควำมฟุ้งซ่ำน จิตใจไม่สงบ วุ่นวำย ชัดส่ำย  อวชิชำ คือ ควำมไม่รู้จริง 
ไม่รู้เท่ำทันสภำวะ ไม่เข้ำใจในเหตุผล (ช ำเลือง  วุฒิจันทร์, 2526)55 

                                                           
53ช ำเลือง  วุฒิจันทร์, (2526), เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชา สังคมจิตวิทยา เรื่องกำร

พัฒนำกิจกำรคณะสงฆเ์พื่อควำมมัน่คงแห่งชำติ, กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร, หน้ำ 25. 
54วิทย์  วิศเวทย์ และเสฐียรพงษ์  วรรณปก, (2524), พระพุทธศาสนา (ส 0410-0411) พิมพ์ครั้งท่ี 

6,กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์, หน้ำ.2. 
 55ช ำเลือง  วุฒิจันทร์, (2526, เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลในลกัษณะวิชา สังคมจิตวิทยา เร่ืองการ
พัฒนากิจการคณะสงฆ์เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ, กรุงเทพฯ:มหำวทิยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร, หน้ำ. 25. 
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โดยสรุป สมมติสงฆ์ หมำยถึง ผู้ถือเอำเพศบรรพชิตและต้องมีจ ำนวนตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป 
ส่วนอริยสงฆ์ มิได้จ ำกัดเพศว่ำเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ แต่หมำยถึงผู้ที่มีคุณภำพทำงจิตบริสุทธิ์ขึ้นมำ
ตำมล ำดับ ตั้งแต่ระดับโสดำบันขึ้นไป จะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ได้  
  

2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์ 
พระสงฆ์ถือว่ำเป็นผู้น ำชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชำชน ชีวิตของประชำชนผูกพัน

กับพระสงฆ์ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง เพรำะฉะนั้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนในสังคมกับพระสงฆ์จึงไม่
สำมำรถแยกจำกกันได้ ทั้งนี้เพรำะต่ำงต้องอำศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลำ ดังนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบำท
ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเกื้อกูลต่อชุมชนดังประมวลได้ดังนี้ 

หน้ำที่ทำงสังคมสงเครำะห์ของพระสงฆ์เกิดจำกองค์ประกอบ 3 ประกำร คือ  
1)  กำรด ำเนินชีวิตของพระสงฆ์เริ่มต้องเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ ในเรื่องปัจจัยสี่  
2) สภำวะและเหตุกำรณ์ในสังคม เรียกร้องต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงท่ีดีขึ้น 
3) คุณธรรมเมตตำธรรมกรุณำของพระสงฆ์ที่ ต้องช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้ พ้นทุกข์ ใน

ขณะเดียวกันได้พูดถึงบทบำทของพระสงฆ์ทำงสังคมสงเครำะห์ที่ท ำได้ดีที่สุด คือ บทบำทบำทด้ำน
กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรพัฒนำจิตใจประชำชน กำรสงเครำะห์ทำงจิต และกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ดังนี้ 

 (1) บทบำทด้ำนกำรศึกษำ วัดให้สถำนที่เป็นโรงเรียน และอำคำรเรียน พระสงฆ์
เป็นผู้สอนและอบรมเยำวชนให้รู้หนังสือ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม อนุเครำะห์
กำรจัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กก่อนวัยเรียน ชักชวนชำวบ้ำนให้สนับสนุน ด้วยทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์
กำรเรียน 

(2) บทบำทด้ำนกำรสำธำรณสุข พระสงฆ์ทั้ งในอดีตและปัจจุบันในกำร
รักษำพยำบำลแก่ชำวบ้ำนในทุกระดับควำมเจ็บป่วย โรคบำงโรคหำยด้วยแรงศรัทธำที่ผู้ป่วยมีต่อ
พระสงฆ ์

(3) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำจิตใจประชำชน พระสงฆ์ให้ธรรมทำนแก่ประชำชน
จิตใจ ที่พัฒนำแล้วจะไม่วุ่นวำยจะเข้ำใจในควำมหมำยของค ำว่ำ “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติ
ธรรม” นอกจำกนี้กำรสอนปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ก็สำมำรถช่วยให้เกิดควำมสุขสงบทำงจิตใจ
ได้มำก 

(4) บทบำทด้ำนกำรสงเครำะห์ทำงจิต ด้ำนนี้พระสงฆ์มีบทบำท และมีส่วนช่วย
สุขภำพ จิตของประชำชนได้มำก งำนสังคมสงเครำะห์ที่พระสงฆ์จะท ำได้โดยตรง คือ งำนสงเครำะห์
ทำงจิตใจเป็นหลัก 

(5) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น ในชนบทพระสงฆ์มีบทบำทมำกในฐำนะผู้น ำ
ด้ำนกำรเสนอควำมคิดริเริ่ม และระดมควำมร่วมมือของชำวบ้ำนในกำรพัฒนำต่ำงๆ พระสงฆ์เป็นผู้น ำ
ชุมชน งำนพัฒนำต่ำงๆ ต้องอำศัยวัดและพระสงฆ์วัดเป็นของประชำชน เป็นที่ท ำบุญบ ำเพ็ญกุศลตำม
ประเพณีของชำวบ้ำน พระภิกษุสำมเณรในวัด มีหน้ำที่ให้ควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรท ำบุญ
บ ำเพ็ญกุศลทั้งที่บ้ำนและท่ีวัด 
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กล่ำวถึงบทบำทพระสงฆ์เกี่ยวกับกำรศึกษำว่ำ “เดิมนั้นกำรศึกษำของไทยมีพระสงฆ์เป็น
ผู้จัดกำรศึกษำและอำศัยวัดเป็นสถำนศึกษำ ต่อมำได้เปลี่ยนเป็นแนวคิดกำรศึกษำแบบตะวันตก แบ่ง
ออกเป็นจริยศึกษำ พุทธิศึกษำ พลศึกษำและหัตถศึกษำ   จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในส่วนของจริยศึกษำ
ที่ว่ำนั้น หลักสูตรก็เป็นไปเพ่ือกำรท่องจ ำไม่ได้ฝึกให้ผู้ศึกษำน ำไปปฏิบัติเพ่ือขัดเกลำควำมประพฤติ
และจิตใจของตน”  

พระครูสำครสังวรกิจ (เจ้ำอำวำสวัดยกกระบัตร) กล่ำวข้อควำมตอนหนึ่งในกำรสัมมนำ”
พระสงฆ์: กับผู้น ำระดับท้องถิ่น เพ่ือกำรพัฒนำชุมชน” (คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 4-6 
กันยำยน 2527 ) ไม่ว่ำประชำชนหรือรัฐบำลจะมองพระในแง่ใดก็ตำม ก็ขอให้พระทุกรูปท ำเพ่ือบุญ
กุศล ท ำเพ่ือชุมชน ท ำเพ่ือพระพุทธศำสนำ ทำงวัดยกกระบัตรเองก็ได้ท ำงำนพัฒนำอยู่เสมอ ๆ เป็น
ต้นว่ำ กำรบวชเณร เปิดอบรมเด็กเล็ก ก็ท ำไม่ได้ไปแจ้งรัฐบำล เพรำะส ำนึกว่ำเรำท ำเพ่ือประชำชน
ด้วยใจจริง เพ่ือพัฒนำคนและผมเองก็ก ำลังชักชวนวัดอ่ืนๆ พระรุ่นน้องมำท ำงำนนี้โดยให้ควำมส ำคัญ
ต่องำนว่ำ สิ่งใดที่มีควำมจ ำเป็น ขอให้รีบท ำก่อน อย่ำท ำเพ่ือตัวเรำ เช่นตัวชุมชนเรำไม่มีน้ ำ ต้องท ำน้ ำ
ก่อน ชุมชนไม่มีโรงเรียน ต้องท ำโรงเรียนก่อน แล้วก็เขียนเป็นแผนกำรพัฒนำชุมชนของวัดว่ำจะ
พัฒนำอะไร ศีลธรรม วัฒนำธรรม กำรศึกษำ เศรษฐกิจ สำธำรณสุข กำรปกครอง และสังคม 

พระสงฆ์ควรตระหนักมั่นอยู่เสมอในหน้ำที่เดิมแท้ของตนตำมธรรมวินัย และจำกรำกฐำน
นี้จึงเริ่มบทบำทใหม่หรือปรับปรุงบทบำทเก่ำขึ้นในรูปใหม่ ให้เหมำะสมกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป แทนที่จะดึงหรือหวงแหนหน่วงเหนี่ยวบทบำทเดิมไว้ และเท่ำที่มองเห็นในปัจจุบัน พระสงฆ์ก็โน้ม
เอียงไปในทำงที่จะกระท ำเช่นนั้น ส่วนที่จะเริ่มบทบำทใหม่หรือปรับปรุงบทบำทเก่ำขึ้นในรูปให ม่
อย่ำงไรบ้ำงนั้น ก็รวมอยู่ในหลักกำรเดิม 3 อย่ำงคือ กำรศึกษำ กำรเผยแผ่ และกำรสงเครำะห์ แล้วตั้ง
ตนอยู่ในคุณสมบัติ 3 ประกำร คือ ควำมบริสุทธิ์ ควำมเสียสละ และควำมมีควำมรู้มีสติปัญญำ  
 บทบำทของพระสงฆ์ ส ำหรับหน้ำที่หลักของพระภิกษุสงฆ์ก็คือ  กำรศึกษำประพฤติปฏิบัติ
ธรรม ส่วนหน้ำทีที่มีต่อสังคมก็นับว่ำมีอยู่หลำยประกำร กล่ำวคือ นอกจำกจะมีหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรม
บำงอย่ำงของวัด แล้วพระภิกษุสงฆ์ยังมีหน้ำที่ในกำรอบรมสั่งสอนหลักธรรมให้ แก่ ประชำชนเพ่ือ
น ำไปประพฤติปฏิบัติตำมและอยู่ในศีลธรรมอันดีงำม ยิ่งไปกว่ำนี้ พระภิกษุยังมีหน้ ำที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำให้แก่ชำวบ้ำนอีกด้วย พระภิกษุสงฆ์ผู้มีควำมรู้สูงกว่ำชำวบ้ำนเป็น
ผู้จัดกำรศึกษำและเป็นครู เด็กผู้ชำยจะถูกส่งไปเป็นศิษย์วัด หรือสำมเณร เพ่ือเรียนกำรอ่ำน กำรเขียน  
และเรียนวิชำเลขคณิตอย่ำงง่ำยๆ รวมทั้งรับกำรอบรมทำงศีลธรรม และหลักธรรมของศำสนำ ท ำให้
เด็กผู้ชำยส่วนมำกอ่ำนออกเขียนได้ และมีควำมรู้ในด้ำนจริยธรรมของสังคม 
 บทบำทของพระสงฆ์นั้นขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นของชุมชนเป็นหลัก โดยหลักกำรแล้ว
พระสงฆ์ยังต้องมีข้อผูกพันอยู่กับสังคม มีพุทธพจน์หลำยแห่งที่แสดงถึงควำมผูกพันนี้ เป็นต้นว่ำ 
“ภิกษุทั้งหลำยเธอทั้งหลำยจงจำริกไป เพ่ือประโยชน์และควำมสุขของชนเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือ
อนุเครำะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และควำมสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลำย”  กล่ำวถึงหน้ำที่
ของพระสงฆ์ในด้ำนกำรสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำอยู่ 2 ประกำร คือ  

1) หน้ำที่ในกำรแนะน ำสั่งสอน คือ กำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชนเผยแพร่ธรรมแก่
ประชำชนโดยเฉพำะในด้ำนกำรด ำรงชีวิตที่ดีงำม ชีวิตที่ประเสริฐ ตำมหลักกำรทำงพุทธศำสนำ 
เรียกว่ำ หน้ำที่ของครู แม้องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ก็ได้รับกำรยกย่องจำกบุคคลทั่วไปว่ำ เป็น
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พระบรมครู ซึ่งท ำหน้ำที่ฝึกเทวดำและมนุษย์ได้อย่ำงไม่มีใครยิ่งกว่ำเพรำะพระองค์ฝึกคนธรรมดำให้
กลำยเป็นคนดี(กัลยำชน) และกลำยเป็นคนประเสริฐ (อริยชน) ในระดับสูงสุด ดังนั้นกำรศึกษำ จึงเป็น
หน้ำที่ของพระสงฆ์ในฐำนะครูเป็นหน้ำที่ถำวรตลอดมำตั้งแต่สมัยพุทธกำลถึงปัจจุบัน 

2) หน้ำที่เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน เมื่อประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง ก็จะประพฤติอยู่ในศีลธรรม รู้จักอบรมจิต ฝึกอบรมปัญญำให้ประชำชนอยู่
ร่วมกันอย่ำงสงบสุข ประพฤติดี ประพฤติชอบ 

พระเป็นผู้น ำทั้งทำงด้ำนวัตถุและจิตใจ บทบำทของพระในอดีตนั้นนอกจำกเตรียมตัวให้
พร้อมเพ่ือสอนคนอ่ืนแล้ว อำชีพของพระคือ กำรศึกษำนั้นเอง ที่เรียกกันว่ำสิกขำอำชีพ 

หน้ำที่ของพระผู้ให้กำรศึกษำ มีดังนี้  
1) ต้องให้ควำมอนุเครำะห์แก่ผู้เรียน ทั้งทำงด้ำนสติปัญญำ จิตใจ และแนะแนว 
2) ต้องอนุเครำะห์ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขำดแคลนปัจจัยสี่ 
3) ต้องช่วยรักษำพยำบำลผู้เรียนที่ได้รับควำมเจ็บป่วยจนทุเลำและหำยขำด 
4) สงเครำะห์ด้วยหน้ำที่กำรงำน รับผิดชอบถึงข้ันฝำกงำน หำงำนให้ท ำ 
5) สงเครำะห์ และปฏิบัติต่อผู้เรียนทุกคนด้วยควำมเมตตำเสมอกันจำกบทบำทของ

พระสงฆ์ท่ีได้น ำเสนอมำในเบื้องต้น 
พอสรุปได้ว่ำพระสงฆ์ในฐำนะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ หรือตัวแทนขององค์กรทำงศำสนำนั้น

จะต้องท ำบทบำททั้ง 3 อันได้แก่ กำรศึกษำ กำรเผยแผ่และกำรสงเครำะห์ คือเป็นทั้งผู้ให้ควำมรู้ ให้
ค ำปรึกษำรวมไปถึงบทบำทในด้ำนอ่ืน ๆ โดยเฉพำะในเรื่องของกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ พระสงฆ์
จะต้องท ำหลำย ๆ บทบำทในเวลำเดียวกันคือ นอกจำกจะเป็นผู้บริหำรวำงแผน เป็นผู้ประสำน
สื่อกลำง เป็นผู้ประชำสัมพันธ์ เป็นผู้แสวงหำแหล่งทรัพยำกร ตลอดถึงเป็นผู้ให้บริกำรเองโดยตรงใน
หลำยๆ เรื่องในบทบำทต่ำงๆ เหล่ำนี้ พระสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติสืบกันมำเป็นประจ ำ เพรำะโดยด ำเนินหลัก
ค ำสอนของพระพุทธศำสนำ ก็เป็นไปเพื่อให้กำรสงเครำะห์โดยตรง 

รำชกิจจำนุเบกษำ (2505)56 ได้ก ำหนดบทบำทพระสงฆ์ไว้ 2 ลักษณะ คือ 
1. บทบำทท่ีก ำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ ก ำหนดหน้ำที่ของพระสงฆ์ไว้หลำย

ระดับและหลำยประกำรด้วยกัน อำทิ กำรก ำหนดหน้ำที่ของพระสงฆ์ที่เป็นเจ้ำอำวำสไว้ ดังนี้  
1) บ ำรุงวัด จัดกิจกรรม และศำสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
2) ปกครองสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีอยู่หรือพักอำศัยอยู่ในวัด  

ปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย กฎมหำเถรสมำคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค ำสั่งของมหำเถรสมำคม 
3) เป็นธุระในกำรศึกษำ อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และ 

คฤหัสถ์ 
4) ให้ควำมสะดวกตำมสมควรในกำรบ ำเพ็ญกุศล 

2. บทบำทท่ีกระท ำจริง เป็นบทบำทท่ีนอกเหนือจำกบทบำทท่ีก ำหนดไว้ให้เป็นหน้ำที่ 
ของพระสงฆ์โดยตรง อำทิ บทบำทในฐำนะนักสังคมสงเครำะห์ผู้ให้กำรช่วยเหลือรักษำพยำบำล 
บทบำทในฐำนะครูผู้ให้กำรศึกษำอบรมหรือบทบำทในกำรพัฒนำสังคม 
                                                           

56รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550. (2550,24 สิงหำคม). ราชกิจจานุเบกษา, 
หน้ำ 37.  
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สุทธิพงษ์  ตันตยำพิศำลสุทธิ์ (2514)57 ได้อธิบำยถึงงำนสังคมสงเครำะห์ของพระสงฆ์ เกิด

จำกองค์ประกอบ 3 ประกำร ดังนี้ 
1) กำรด ำเนินชีวิตของพระสงฆ์เริ่มเก่ียวข้องกับคฤหัสถ์กรณี ปัจจัย 4 
2) สภำวะและเหตุกำรณ์ทำงสังคมท่ีเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึน 
3) พระสงฆ์ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ด้วยหลักคุณธรรม เมตตำธรรม กรุณำธรรม 
นอกจำกนี้ ได้กล่ำวถึงบทบำททำงด้ำนศำสนำ บทบำทด้ำนกำรสำธำรณกุศล บทบำทด้ำน

พัฒนำจิตใจและบทบำทด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
พุทธทำสภิกขุ (2526)58 ได้แสดงทรรศนะว่ำงำนสังคมสงเครำะห์มีหลักกำรให้เขำช่วย

ตนเองได้ เป็นกำรสงเครำะห์ที่มีผลระยะยำวและเกิดผลจริงให้เกิดควำมยั่งยืน กำรสงเครำะห์ต้อง
สงเครำะห์ให้ฉลำดขึ้น ถ้ำสงเครำะห์วัตถุมำกเกินไปท ำให้โง่ลงได้ ควรให้เขำรู้ว่ำชีวิตเป็นอย่ำงไร เกิด
มำท ำไม ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงไร ฉะนั้นกำรสงเครำะห์ไม่จ ำเป็นช่วยเหลือด้ำนวัตถุเสมอไป 
กำรแนะน ำให้กระท ำสิ่งที่ถูกต้องถือเป็นกำรสงเครำะห์เช่นกัน แม้สิ่งเหล่ำนั้นอำจไม่เป็นสิ่งที่พึงพอใจ
แก่ผู้ถูกสงเครำะห์ก็ตำม ในทำงพระพุทธศำสนำสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ พระองค์ทรงสงเครำะห์
ภิกษุด้วยกำรชี้โทษ ตักเตือนเรื่องรำวต่ำงๆ เพรำะกำรสงเครำะห์อย่ำงตำมใจให้ถูกอกถูกใจแก่ผู้ถูก
สงเครำะห์เสมอไป อำจเป็นกำรท ำลำยสังคมได้ 
 ช ำเลือง  วุฒิจันทร์ (2526)59 ได้กล่ำวถึง กำรสังคมสงเครำะห์ด้ำนสวัสดิกำรของพระสงฆ์
ว่ำ วัดเป็นของชำวบ้ำน กำรบ ำเพ็ญกุศลในโอกำสต่ำงๆ ทำงวัดจะต้องอ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ 
พร้อมให้ค ำแนะน ำทั้งที่บ้ำนและที่วัด กำรท ำบุญกุศล ตำมประเพณีชีวิตและสังคมของหมู่บ้ำนได้แก่ 
กำรเก็บศพ ตั้งศพ บ ำเพ็ญกุศลศพ ฌำปนกิจศพและที่เก็บกระดูก เจ้ำอำวำสเป็นผู้น ำของฝ่ำยสงฆ์จะ
ให้ช่วยเหลือ โดยเฉพำะก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนหรือผู้ที่อำวุโสในหมู่บ้ำน หรือต ำบลที่เป็นผู้น ำชำวบ้ำน จะ
ของควำมร่วมมือเจ้ำอำวำสจัดงำนรื่นเริงของหมู่บ้ำนในสถำนที่ของวัดดีกว่ำที่อ่ืน เพรำะจะมีคนมำ
ท ำบุญ ท ำกิจกรรมประกอบควำมดี เว้นควำมชั่ว และอำบำยมุขต่ำงๆ 

นอกจำกนี้ยังได้แสดงทรรศนะของพระสงฆ์ควรมีบทบำทด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์ ดังนี้ 
1) เมื่อวัดมีที่ดินเหลือ ควรจัดตั้งโรงเรียน หรือสถำนกำรศึกษำระดับต่ำงๆ ให้เป็นส่วน

หนึ่งของวัด ไม่ควรกั้นเขตตัดขำดจำกบ้ำน วัด โรงเรียน ควรให้มีควำมใกล้ชิดกับวัด อุบำสก อุบำสิกำ 
ควรท ำบุญบ ำเพ็ญกุศล สมำทำนศีล ฟังเทศน์ที่วัดเป็นประจ ำและท ำหน้ำที่บ ำรุงวัดร่วมกับประชำชน
ในชุมชนอ่ืนๆ ด้วย 

2) พระสงฆ์ควรตั้งสุขศำลำ สถำนีอนำมัย หรือโรงพยำบำล ภำยในวัดหรือในเขตวัด 

                                                           
57สุทธิพงศ์ ตันตยำพิศำลสุทธิ์, (2541), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, กรุงเทพมหำนคร : กำรศำสนำ,หน้ำ 18. 
58พุทธทำสภิกขุ, (2526),  เทคนิคการมีธรรมะ (ศีลธรรมกลับมา). กรงเทพฯ: ธรรมทำนมูลนิธิ. หน้ำ 

126-128. 
59ช ำเลือง  วุฒิจันทร์, (2526),  การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ และการพระศาสนาเพ่ือความสั่นคง

แห่งชาติ, กรุงเทพฯ : กรมกำรศำสนำ, หน้ำ  9-13. 
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3) ควรสร้ำงที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดประจ ำหมู่บ้ำน พิพิธภัณฑ์ในวัด อำจเกิดจำก
ควำมร่วมมือจำกทำงวัดเอง หรือจำกประชำชน ชำวบ้ำน แม้แต่ทำงรำชกำร จัดสร้ำงขึ้นให้วัดดูแลได้ 
อำจให้ใช้สถำนที่แล้วมีพระภิกษุ สำมเณรเป็นผู้ดูแลรักษำให้บริกำรแก่ประชำชน 

4) ควรตั้งสภำต ำบล ให้เป็นที่ประชุมรำษฎรของหน่วยรำชกำร ในกิจกำรด้ำนกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำน ต ำบล ท้องถิ่น วัดอำจให้ใช้สถำนที่ เช่น ศำลำกำรเปรียญ หรือบริเวณวัดได้ 

5) ควรสร้ำงบ่อน้ ำดื่ม น้ ำใช้ น้ ำประปำหมู่บ้ำน น้ ำใช้ในด้ำนกำรเกษตร ทำงวัดอำจเป็นผู้
ด ำเนินงำน นอกจำกนั้นให้ชำวบ้ำนช่วยกันดูแลรักษำ  

โดยอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรและมีทำงวัดเข้ำไปช่วยดูแล 
1) กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ หรือกิจกำรอ่ืนๆ ของหมู่บ้ำนควรให้ใช้

สถำนที่วัด โดยเจ้ำอำวำสหรือพระภิกษุสำมเณรช่วยดูแลให้ควำมสะดวกภำยในขอบเขต ควำม 
สำมำรถ ซึ่งต้องไม่ผิดพระธรรมวินัย ไม่ท ำให้เสียสมณสำรูป เช่น กำรจัดตั้งธนำคำรข้ำว ธนำคำรพืช
พันธุ์ ธนำคำรโคกระบือ กองทุน มูลนิธิ สหกรณ์ต่ำงๆ ศูนย์บริกำรสำธำรณะ ศูนย์ฝึกอำชีพ ศูนย์
ประสำนงำนของประชำชนในกิจกำรต่ำงๆ  

2) กิจกรรมเฉพำะหน้ำ พระสงฆ์ควรจัดกำรขวนขวำยให้ โดยพระเป็นผู้น ำให้ชำวบ้ำนได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีวัดเป็นศูนย์กลำง ได้แก่ กำรเกิดภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ  

ทินพันธ์  นำคะตะ (2529)60 ได้กล่ำวถึง บทบำทของพระสงฆ์ไว้ว่ำ หน้ำที่หลักของ
พระภิกษุสงฆ์ คือ กำรศึกษำประพฤติปฏิบัติธรรม ส ำหรับหน้ำที่ที่มีต่อสังคมหลำยประกำร กล่ำวคือ 
นอกจำกมีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมบำงอย่ำงของวัดแล้ว ยังมีหน้ำที่ในกำรให้กำรอบรมสั่งสอน
หลักธรรมค ำสอนให้แก่ประชำชนทั่วไป เพ่ือให้น ำหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตำมให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงำมต่อไป ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังให้กำรสงเครำะห์ทำงด้ำนจิตใจ คือ ประกอบพิธีกรรมทำง
ศำสนำแก่ชำวบ้ำนด้วย ส ำหรับพระภิกษุผู้มีควำมรู้สูงจะเป็นผู้จัดกำรศึกษำให้แก่ชุมชน โดยเป็นครู 
ส ำหรับเด็กผู้ชำยจะถูกส่งไปเป็นศิษย์วัดหรือสำมเณร เพ่ือให้เรียนกำรอ่ำนกำรเขียนให้เรียนวิชำเลข
คณิตอย่ำงง่ำยๆ ตลอดจนให้กำรอบรมทำงศีลธรรม และหลักธรรมทำงศำสนำ ส่งผลให้เด็กผู้ชำย
ส่วนมำกอ่ำนออก เขียนได้ มีควำมรู้ด้ำนจริยธรรมของสังคม 

สิงคำลกสูตร61 กล่ำวถึง หน้ำที่ของพระสงฆ์กับประชำชน ไว้ดังนี้คือ พระสงฆ์สอน
ประชำชน ให้เว้นจำกกำรกระท ำควำมชั่ว แนะน ำให้ท ำควำมดีอนุ เครำะห์ด้วยน้ ำใจอันงำม สอนในสิ่ง
ที่ยังไม่ได้สดับเล่ำเรียน ให้ได้สดับเล่ำเรียน ชี้ลงให้เข้ำใจชัดในสิ่งที่ได้สดับเล่ำเรียน และบอกทำง
สวรรค์ให้ จะเห็นได้จำกหลักฐำนที่ว่ำ พระสงฆ์อยู่ในฐำนะผู้น ำประชำชนในด้ำนจิตใจ หรือหลักของ
ศีลธรรม ซึ่งย่อมรวมไปถึงด้ำนสติปัญญำทั้งหมดด้วย  
 
 
 
 
 
                                                           

60ทินพันธ์  นำคะตะ, (2529), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, หน้ำ 5-7. 
61ที.ปำ (ไทย) 11/204/208. 
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 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ด้านการศึกษา 
กิจกรรมของพระสงฆ์ด้ำนกำรสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำดังนี้62 

1) ให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนและนักศึกษำ 
2) โรงเรียนยืมอุปกรณ์ต่ำงๆ ของวัดไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
3) ให้ที่ดินของวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียน 
4) ให้โรงเรียนใช้สถำนที่ของวัดในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรศึกษำ เช่น ที่อ่ำนหนังสือ 

ประจ ำหมู่บ้ำนในวัด อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพก ำลังคนและกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

5) มอบสิ่งก่อสร้ำงหรือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้กับโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ 

6) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่พิจำรณำได้เป็นกำรสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำ และไม่ขัดต่อพระ 
ธรรมวินัย 

บทบำทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อกำรส่งเสริม กำรสนับสนุน กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำ
ออกเป็นด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ คือ63 
 ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ พระสงฆ์ได้มีส่วนในกำรสนับสนุนกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพด้วย ดัง
จะเห็นได้จำกกำรที่วัด พระสงฆ์บำงส่วนช่วยอุปกำระหำเงิน ให้โรงเรียนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์กำรศึกษำ
ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรสอนอำชีพ เช่น จักรเย็บผ้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเรียนวิชำเกษตรกรรม และ
กิจกรรมดนตรีไทยเป็นต้น 

ด้ำนกำรร่วมสนับสนุนกิจกรรมจริยธรรมของโรงเรียนทั้งนี้เพรำะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน กำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับชุมชนเป็นสิ่งจ ำเป็นนอกเหนือจำกกำรส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนในห้องเรียนของนักเรียนตำมหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วกำรท ำกิจกรรมในวันส ำคัญตำม
เทศกำลต่ำงๆ ครูและนักเรียนจะเข้ำร่วมงำนบุญงำนกุศลที่ทำงวัดจัดขึ้นมีกิจกรรมที่ส ำคัญๆ ได้แก่งำน
วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ วันมำฆบูชำ กำรหล่อเทียนพรรษำ
ในวันเข้ำพรรษำ กำรจัดงำนสงกรำนต์ ในกิจกรรมเหล่ำนี้ครูและนักเรียนเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัด
งำนด้วย 

ในสังคมไทยควำมรู้สึกของคนที่มีต่อพระสงฆ์ คือ พระสงฆ์ท่ำนมีบทบำทเรื่องกำรบรรเทำ
ทุกข์ บ ำรุงสุข บ ำรุงควำมรู้ บ ำรุงประโยชน์ของคนในวัด และชุมชน พระสงฆ์มีบทบำทที่ส ำคัญในกำร
ให้ค ำปรึกษำแก่คนในสังคม เพ่ือปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเป็นกำรปรับปรุง
คุณภำพชีวิตและสังคม ในเรื่องกำรให้ค ำปรึกษำนี้ จิรศักดิ์  ศักดิ์พิศิษฐ์ ยังได้กล่ำวว่ำ “..หำกพระได้
ศึกษำทำงด้ำนจิตวิทยำก็จะเป็นที่ปรึกษำท่ีดีแก่ชุมชนในด้ำนต่ำงๆ ได้ ทั้งนี้เพรำะพระเป็นที่เคำรพของ
คนทั่วไปอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ ควำมเชื่อถือทั้งหลำยก็ย่อมจะเกิดขึ้นมำก 
                                                           

 62กำรศำสนำ,กรม. รายงานการศาสนาประจ าปี 2539. กรุงเทพมหำนคร:โรงพิมพ์กรมกำรศำสนำ 
2539),หน้ำ.85. 

63จิระศักดิ์  ศักดิ์พิสิษฎ์, ความคิดเห็นของพระสงฆ์และครูเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาที่วัด
ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ต้ังอยู่ในวัด เขตกรุงเทพมหานคร , (”วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต คณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528), หน้ำ.45.  
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นอกจำกนี้แล้วพระสงฆ์ยังมีส่วนสนับสนุนกำรศึกษำในด้ำนสวัสดิกำรอ่ืนๆ กล่ำวคือ มี
พระสงฆ์จ ำนวนมำก และวัดหลำยแห่งได้จัดตั้งทุนอุปถัมภ์ส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับช่วยเหลือนักเรียน
ที่เรียนดีแต่ยำกจนขัดสนในระดับกำรศึกษำต่ำงๆ ภำยในวัด ซึ่งทำงวัดจัดกำรเองบ้ำงมอบให้
สถำนศึกษำในวัดจัดกำรบ้ำงหรือมอบให้ส่วนรำชกำรจัดกำรบ้ำงตำมวัตถุประสงค์64 

โรงเรียนบำงแห่งยังได้รับกำรสนับสนุนจัดบริกำรอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนที่ยกจนของ
โรงเรียนแบบให้เปล่ำจำกควำมร่วมมือช่วยเหลือของเจ้ำอำวำส และพระสงฆ์ตลอดจนผู้มีศรัทธำ ส่วน
วัดมักจะเป็นที่พักอำศัยของนักเรียน นิสิตนักศึกษำต่ำงท้องถิ่นที่เป็นบุตรหลำนชำวบ้ำนที่ยำกจนทั้งที่
อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัดได้เข้ำมำอำศัยเลี้ยงชีวิตอยู่และศึกษำเล่ำเรียน ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษำจนถึงข้ันมหำวิทยำลัยด้วย65 

แนวคิดในกำรพัฒนำมนุษย์ตำมโครงกำรสรรโวทัย ของชำวสิงหฬ ในศรีลังกำที่ต้องกำร
ประยุกต์พุทธธรรมเข้ำกับกำรพัฒนำเด็ก และ เยำวชนตลอดจนประชำชนของประเทศโดยเริ่มจำก
ปัจเจกชนก่อนจึงเข้ำไปยังหมู่บ้ำน ประเทศและโลก คือ มีแนวทำงส ำหรับกำรเคลื่อนไหวใช้หลัก
พรหมวิหำร 4 เพ่ือพัฒนำแต่ละบุคคล ดังนี้ คือ66 

ประกำรที่ 1 เมตตำ ควำมรักควำมปรำรถนำดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เรำทั้งหมดต้องกำร
ควำมสุข เรำควรพยำยำมเพ่ือที่จะให้ชีวิตมีควำมสุข โดยตระหนักรู้และใช้สมำธิภำวนำจิตใจจะรู้สึก
เป็นมิตรและประสำนสอดคล้องกับตนเองและผู้อ่ืน หยิบยื่นควำมช่วยเหลือและผลประโยชน์ให้โดย
ปรำศจำกควำมปรำรถนำเลว ปรำศจำกควำมมุ่งร้ำยและกำรแข่งขันเพ่ือแต่ละบุคคลจะได้สงบและ
เป็นสุข ควำมสงบและควำมสุขนี้ก็จะแผ่กระจำยไปยังผู้อ่ืนได้ด้วย 

ประกำรที่ 2 กรุณำ ควำมกรุณำจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรำมองเห็นควำมทุกข์ยำกของผู้อ่ืนและ
ปรำรถนำที่จะช่วยให้เขำพ้นจำกภำวะนั้น คนรวยซึ่งไม่ค ำนึงถึงควำมทุกข์ยำกของคนจนขำดคุณธรรม
ข้อนี้ จึงเป็นกำรยำกที่จะพัฒนำตัวเขำเองได้ดีขึ้น ไม่อำจเรียกได้ว่ำเป็นผู้มีควำมกรุณำได้ในพุทธ
ศำสนำฝ่ำยมหำยำนบุคคลควรอุทิศตนเพ่ือเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีอุดมคติที่จะขนปวงสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
ก่อนที่ตนจะเข้ำสู่พระนิพพำนดังนั้นเรำจึงไม่ควรเพิกเฉยแต่ต้องพยำยำมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน ปลด
เปลื้องทุกยำกของเขำเท่ำท่ีจะท ำได้ 

ประกำรที่ 3 มุทิตำ ควำมยินดีเมื่อผู้อื่นมีควำมสุข หรือประสบควำมส ำเร็จปรำศจำกควำม
ริษยำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมือผู้ที่เป็นคู่แข่งก้ำวหน้ำไปกว่ำเรำ 

ประกำรที่ 4 อุเบกขำ ควำมวำงเฉย หมำยถึงใจที่สมดุลไม่เอนเอียงไม่ว่ำจะเผชิญกับ
ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลว ไม่ว่ำจะเผชิญกับควำมรุ่งเรืองหรือควำมยำกล ำบำกของตนหรือของคน
อ่ืนก็ไม่หวั่นไหวเพรำะสิ่งเหล่ำนี้ถ้ำหำกไม่สำมำรถท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็จะไม่รู้สึกร ำคำญใจหลังจำก
ที่ได้พยำยำมอย่ำงดีที่สุดแล้ว 

                                                           
64ช ำเลือง  วุฒิจันทร์, (2526), เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชา สังคมจิตวิทยา เรื่องกำร

พัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์เพื่อควำมมั่นคงแห่งชำติ, กรุงเทพฯ:มหำวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร, หน้ำ.141. 
65เนตรภิศ  นำควัชระและคณะ, (2525), วัดในกรุงเทพฯ การเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (2325-

2525), (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์จุฬำลงณมหำวิทยำลัย, หน้ำ.295. 
66สุลักษ์  ศิวลักษ์, (2525), ศาสนากับสังคมไทย, กรุงเทพมหำนคร : บริษัทพลพันธ์พิมพ์, หน้ำ.140-

143. 
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เมื่อบุคคลได้พัฒนำตนสู่ควำมสุข และควำมสงบมำกว่ำที่จะพัฒนำไปสู่ควำมส ำเร็จอย่ำง
ชำวโลกทั่วไปแล้ว ชำวพุทธก็เหมำะสมที่จะช่วยชุมชนของเขำ เริ่มที่ครอบครัวหมู่บ้ำนเขำต้องให้ตื่น
ก่อน ก่อนที่จะไปปลุกบุคคลอ่ืน ดังนั้นขั้นตอนในกำรพัฒนำเพ่ือปลุกให้ตื่นตำมล ำดับดังนี้ 

1) ปุริโสทัย ปัจเจกชนตื่น 
2) คำโมทัย หมู่บ้ำนทั้งหมู่บ้ำนตื่น 
3) เมโสทัย ประเทศชำติตื่น 
4) สรรโวทัย โลกตื่น 
วิธีสังคมสงเครำะห์ว่ำสังคมสงเครำะห์จะต้องสงเครำะห์ให้เขำสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้

ต้องให้ควำมสว่ำงไสวทำงวิญญำณ กล่ำวคือ67 ต้องสงเครำะห์ด้ำนจิตใจไปด้วย ซึ่งกำรสงเครำะห์แบบ
นี้ไม่จ ำเป็นต้องลงทุนมำก สงเครำะห์ด้ำนวัตถุต้องใช้ทุนมำก และบำงทีอำจท ำให้ผู้ที่ถูกสงเครำะห์ช่วย
ตัวเองไม่ได้อีกด้วย สิ่งใดที่เป็นกำรกระท ำเพ่ือให้เขำดีขึ้น เช่นกำรแนะน ำให้เขำเป็นคนดี กำรชี้โทษว่ำ
กล่ำวตักเตือนก็ถือว่ำเป็นกำรสังคมสงเครำะห์ตำมแบบพุทธศำสนำเช่นกันและกำรสงเครำะห์นั้นไม่
จ ำเป็นต้องให้สิ่งที่ถูกใจเสมอไป เพรำะกำรท ำเช่นนั้น อำจเป็นกำรท ำลำยสังคมก็ได้ 

วิธีกำรสงเครำะห์เด็กไว้ในหน่วยนพกะว่ำ     หลักกำรสงเครำะห์เด็กของหน่วยนพกะจะ
แบ่งเด็กในหมู่บ้ำนออกเป็น 3 ปูน ก ำหนดโดยอำยุคือ ประถมพุทธมำมกะ อำยุตั้งแต่ 7-11 ปี มัธยม
พุทธมำมกะ อำยุตั้งแต่ 12-14 ปี อุดมพุทธมำมกะ อำยุตั้งแต่ 15-18 ปี กำรสงเครำะห์ใช้หลักส่งเสริม
ควำมเจริญเติบโตของเด็กเป็นบรรทัดฐำน ส่งเสริมชีวิตจิตใจของเด็กทุกคนให้เจริญก้ำวหน้ำมำกที่สุดที่
จะพึงช่วยได ้หลักกำรสงเครำะห์แบ่งออกเป็น 4 อย่ำง คือ68 

1) กำรวิเครำะห ์ คือ กำรวิเครำะห์ดูพ้ืนฐำนสันดำนเดิมของเด็กให้รู้ว่ำมีบุญท ำกรรมแต่ง
มำอย่ำงไร โดยกำรวิเครำะห์ในหกเรื่องคือ เรื่องที่มำของเด็ก เรื่องแนวโน้มแห่งศรัทธำของเด็กในลัทธิ
ศำสนำ เรื่องควำมสำมำรถของเด็กในกำรศึกษำเล่ำเรียน เรื่องภำวะควำมเป็นไปทำงครอบครัว เรื่อง
สุขภำพร่ำงกำยและทำงจิตใจ กำรจ ำแนกภำวะของเด็กอย่ำงถูกต้อง ย่อมจะน ำสู่กำรแก้ไขของท่ำน
พุทธมำกำจำรย์ได้อย่ำงถูกต้อง 

2) กำรสงเครำะห์ มุ่งไปในทำงส่งเสริมศีลธรรมควำมเจริญเติบโตของเด็ก เฉพำะอย่ำงยิ่ง
ทำงด้ำนจิตใจเป็นกำรอบรมบ่มนิสัยเริ่มแต่ให้เป็นเด็กท่ีดีของพ่อแม่ให้เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวให้
เป็นคนดีของหมู่บ้ำนจนกระทั่งเป็นศำสนิกที่ดีของศำสนำ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชำติ กำร
อบรมนั้นต้องควบคู่กับกำรปฏิบัติเช่นเรื่องศีลให้เด็กฝึกรักษำศีลเรื่องสมำธิก็จะให้เด็กฝึกฝนตั้งใจ เรื่อง
ปัญญำก็จะฝึกให้เด็กใช้ควำมคิดกำรอบรมนิสัยในบำงเรื่อง กำรอบรมให้เด็กมีนิสัยในกำรออมทรัพย์ 

3) กำรสงเครำะห์ คือ กำรเพ่ิมเติมเสริมส่งจุดมุ่งหมำยคือ จะให้เด็กเริ่มตั้งตนไว้ชอบ หรือ
ให้มีมงคลข้ออัตตสัมมำปณิธิ กำรตั้งตัวของคนเรำนี้ย่อมถือหลักสองประกำรคือ ในทำงคดีโลกและ
ในทำงคดีธรรมที่เรียกว่ำโลกไม่ช้ ำธรรมไม่เสีย เป็นกำรถูกต้องเหมำะสมในทำงคดีธรรมคือ กำรปลูกฝัง
เด็กไว้ในศำสนำ กำรฝึกปฏิบัติธรรมท ำสมำธิเป็นต้น ทำงคดีโลก คือ ส่งเสริมในด้ำนกำรศึกษำเล่ำเรียน
                                                           

 67พุทธทำสภิกขุ, (2537), การสังคมสงเคราะห์ท่ียังขาดอยู่, นนทบุรี : พิมพ์ที่บริษัทพิมพ์ดีจ ำกัด,  
หน้ำ. 12. 
 68ปิ่น มุทุกันต์, (2513), บันทึกการสัมมนาระดับชาติ  “เรื่องพุทธเยำวชน.” 4-7 ธันวำคม 2513 
สวำงคนิวำส, (สมุทรปรำกำร: อักษรสำรน์กำรพิมพ์. หน้ำ 369-374. 
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ของเด็ก มุ่งสร้ำงคนดีมีปัญญำในหมู่บ้ำนจนถึงกำรสงเครำะห์เด็กที่ขัดสนให้ได้เล่ำเรียน และหำทำงส่ง
เด็กท่ีเรียนดีให้เรียนต่ออย่ำงสุดควำมสำมำรถ 

4) กำรอนุเครำะห์ คือ กำรมุ่งไปในทำงปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเด็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้
รอดพ้นจำกภัยพิบัติเช่นกำรเยี่ยมเยียนเมื่อเด็กตกระก ำล ำบำก เมื่อจะมีภัยอันตรำยมำถึงเด็ก เช่น มี
ยำเสพติดระบำด เป็นต้น จะช่วยให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจในกำรวำงตัวเพ่ือควำมปลอดภัย คอยแนะน ำ
ทำงจิตใจให้เด็กสำมำรถปรับปรุงตัวเองให้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์แวดล้อมนั่นเอง 
 บทบำทของพระสงฆ์ในด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์ในปัจจุบันและอดีตว่ำ พระสงฆ์มีบทบำท
ในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ คือ69 

1) บทบำทด้ำนกำรศึกษำ 
2) บทบำทด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
3) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำจิตใจ 
4) บทบำทด้ำนกำรสงเครำะห์ทำงจิต 
5) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น 

สรุป จำกที่ได้กล่ำวมำทั้งหมดนั้นสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ วัดและพระสงฆ์นั้นได้มีบทบำทใน
ด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์ เป็นศูนย์กลำง เป็นที่ปรึกษำให้คิดเห็น และเป็นแสงสว่ำงของสังคมมำโดย
ตลอดไม่ว่ำจะพิจำรณำในแง่ของหลักธรรม หรือในแง่ของกำรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงเพ่ือสังคมไทย 
 

2. แนวคิดบทบาทพระสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ธรรม 
ในอดีตกำรเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์จ ำกัดอยู่เฉพำะในขอบเขตของวัดและชำวบ้ำนตำม

ประเพณีและโอกำสอันสมควร เช่นกำรเทศนำสั่งสอนชำวบ้ำนในวันพระหรือวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ กำรเทศน์ในงำนบุญพิธีหรืองำนบ ำเพ็ญกุศลต่ำงๆ เช่น งำนท ำบุญบ้ำน งำนศพ หรือ
ในโอกำสที่ญำติโยมไปวัดเพ่ือท ำบุญหรือขอค ำปรึกษำ เป็นต้น ในปัจจุบัน เมื่อกิจกำรพระศำสนำ
เจริญเติบโตเป็นปึกแผ่น มีกำรจัดองค์กรทำงศำสนำที่ เป็นระบบและแบบแผนประกอบกับ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรขนส่งและสื่อสำร ช่วยให้กำรเดินทำงไปในถิ่นต่ำงๆ มีควำมสะดวก
ยิ่งขึ้น และสำมำรถส่งข่ำวสำรในรูแบบต่ำงๆ ถึงคนจ ำนวนมำกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และรวดเร็ว 
กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจึงได้ใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำดั งกล่ำว พระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
สำมำรถด ำเนินกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำได้อย่ำงกว้ำงขวำง และเข้ำถึงประชำชนกลุ่มต่ำงๆ ได้มำก
ขึ้น บทบำทของพระสงฆ์ด้ำนกำรเผยแผ่ธรรมในปัจจุบันอำจแบ่งได้ 3 ประกำรใหญ่ ๆ คือ 

1. พระธรรมจำริก พระสงฆ์ไทยที่เสียสละเวลำและสมัครใจเดินทำงไปปฏิบัติงำนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำแก่ชำวเขำในท้องที่จังหวัดต่ำงๆ ที่มีชำวเขำอำศัยอยู่ท ำให้ชำวเขำแต่ละเผ่ำหันมำ
เลื่อมใสในพระพุทธศำสนำ แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ และส่งบุตรหลำนเข้ำบรรพชำอุปสมบทเป็น
จ ำนวนมำก และได้มีโอกำสศึกษำเล่ำเรียนทั้งฝ่ำยปริยัติธรรมและสำมัญศึกษำและได้เดินทำงเข้ำไป
เผยแผ่พระพุทธศำสนำตำมภูมิล ำเนำเดิมอันเป็นเผ่ำเดิมของตนต่อไป 

                                                           

  69วิจิตร  ระวิวงศ์, พุทธศาสนากับการสังคมสงเคราะห์, วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์ ปีที ่5 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.2527), หน้ำ. 23. 
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2. พระธรรมทูต คือพระภิกษุสำมเณรที่มีควำมรู้ในทำงพระพุทธศำสนำพอสมควรที่จะ
ด ำเนินกำรเผยแผ่ได้แล้วเสียสละไปพบกับประชำชนในถิ่นต่ำง ๆ เพื่อหำทำงโน้มน้ำวประชำชนให้เกิด
ควำมสนใจเลื่อมใสในคุณค่ำแห่งศีลธรรมและพระพุทธศำสนำ  

3. กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำโดยทั่วไป  
3.1  กำรเทศน์ หรือกำรบรรยำยธรรมในโอกำสต่ำงๆ เช่น ในวันธรรมสวนะ (วัน

พระ) งำนศพ วันอำทิตย์ หรือตำมท่ีได้รับนิมนต์ไปในสถำนที่ต่ำงๆ เนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ  
3.2  กำรเผยแผ่โดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ อำทิเช่นวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 
3.3  อ่ืนๆ หมำยถึงกำรเผยแผ่ทีควบคู่ไปกับกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ เช่นพัฒนำหรือ

สงเครำะห์ด้ำนวัตถุแล้วโน้มให้หันเข้ำหำธรรมะ 
 

3. แนวคิดบทบาทพระสงฆ์ในด้านการพัฒนาจิตใจ 
 กำรพัฒนำคนต้องพัฒนำที่จิตใจ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำชี้ชัดว่ำ ธรรมทั้งหลำยมีใจ
เป็นหัวหน้ำมีใจประเสริฐที่สุด ส ำเร็จได้เพรำะใจ เพรำะฉะนั้นจึงต้องพัฒนำจิตใจเพรำะจิตที่ฝึกดีแล้ว
จะท ำให้มีกำรพัฒนำภำยนอกด้วย กำรพัฒนำจิตใจตำมทัศนะของพระพุทธศำสนำเรียกว่ำ ภำวนำ 
หรือ กรรมฐำน มี 2 ประกำร คือ สมถภำวนำ คือท ำจิตใจให้สงบและวิปัสสนำภำวนำ คือท ำให้เกิด
กำรรู้แจ้งเห็นจริง 
 พระสงฆ์เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่ำงทั้งทำงกำย และทำงใจ ที่เปรี่ยมล้นด้วยควำม
เมตตำ กรุณำ ต่อผู้ที่ประสบควำมทุกข์ หรือมีปัญหำ เป็นที่ปรึกษำให้ธรรมะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
ชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
 
 4. แนวคิดบทบาทพระสงฆ์ต่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ 
 จำกปัญหำเอดส์ที่เกิดขึ้น สถำบันศำสนำได้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ 
ผู้ป่วยเอดส์เพิ่มท้ังนี้เพรำะว่ำสถำบันศำสนำเป็นสถำบันที่มีอิทธิพลทำงด้ำนจิตใจต่อประชำชนในสังคม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพรำะสถำบันศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งปลูกฝังค่ำนิยม เจตคติ 
คุณธรรมและจริยธรรม กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันแม้ว่ำในสถำนกำรณ์ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนไปอย่ำง
รวดเร็ว ทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง บทบำทของพระสงฆ์อำจจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับอดีตแต่กระนั้นบทบำทของพระ สถำบันศำสนำก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบำทให้เข้ำกับสภำพสังคมในแต่
ละยุคสมัยด้วยเช่นกัน อนึ่งในชุมชนชนบทพระจะเป็นผู้น ำท้องถิ่นจะเป็นผู้ชี้ช่องทำงเสนอแนะ ให้
ควำมคิดริเริ่มเป็นศูนย์กลำงให้ประชำชนท ำงำน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษำชำวบ้ำน 70บทบำทของ
พระสงฆ์ในปัจจุบันยังคงมีมำกมำยหลำยประกำร เช่น บทบำทกำรเป็นผู้น ำในกำรระดม เงินและ
ทองค ำเพ่ือช่วยกู้เศรษฐกิจของชำติ บทบำทกำรเผยแผ่ธรรมะและกำรจัดสวัสดิกำรรวมถึงกำรฝึกงำน

                                                           
70ศรีปริยัติโมลี,พระ (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), (2516), บทบาทพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน, กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์วิทยำนุกุล, หน้ำ 17. 
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ให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยำกเป็นผู้ชี้ทำงที่ถูกต้องให้กับสังคมเป็นต้น บทบำทของพระสงฆ์เหล่ำนี้ล้วนมีส่วน
ในกำรช่วยเหลือสังคมท้ังสิ้น71 
 ดังนั้น บทบำทของพระสงฆ์ในสังคมไทยจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในสภำวะในปัจจุบัน 
เพรำะปัญหำสังคมนั้นมีกำรเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ บทบำทของพระสงฆ์ก็เช่นกันย่อมมีกำรปรับไป
ตำมสภำพของสังคม ไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยเหลือด้ำนวัตถุสิ่งของ หรือช่วยเหลือในด้ำนจิตใจ ผู้ติดเชื้อ
เป็นผู้หนึ่งที่นอกจำกมีปัญหำทำงกำยแล้วยังมีปัญหำด้ำนจิตใจ พระพุทธศำสนำมีหลักธรรมที่สำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้กับปัญหำสังคมได้อย่ำงดี และวัดยังเป็นสถำนที่พ่ึงที่สุดท้ำยส ำหรับผู้ที่มีปัญหำด้ำน
เอดส์ ให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 สรุป บทบำทพระสงฆ์  หมำยถึง “กำรท ำหน้ำที่หรือพฤติกรรมที่สังคมก ำหนด และ
คำดหมำยให้บุคคลกระท ำ  พระสงฆ์มีบทบำทด้ำนสงเครำะห์ชุมชนโดยกำรอบรมสั่งสอนชี้แนะ
แนวทำงที่ถูกต้องให้แก่ชำวบ้ำนในกำรประพฤติปฏิบัติ  และให้กำรศึกษำแก่ประชำชน เช่นกำร
อนุเครำะห์ให้ใช้สถำนที่ สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น  กำรเผยแผ่ธรรมพระสงฆ์มีบทบำทมำกใน
สังคม ในรูปของกำรเทศน์ในพิธีต่ำง ๆ  และในด้ำนกำรพัฒนำจิตใจ โดยกำรให้ฝึกสมำธิ ภำวนำ ให้
จิตใจสงบ และอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ เพรำะพระสงฆ์เป็นที่พ่ึง
สุดท้ำยของประชำชนเมื่อมีปัญหำ บทบำทพระสงฆ์ต้องมีควำมเมตตำต่อผู้ที่ประสบปัญหำ เพ่ือให้
ก ำลังใจในกำรต่อสู้กับปัญหำต่ำง ๆ โดยกำรใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำเป็นแนวทำงในกำรให้
ควำมช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่กำรด ำเนินชีวิตให้เป็นไปในแนวทำงที่ถูกต้อง รู้จักกำรหลีกเหลี่ยงทำงเสื่อม
ทั้งปวง เพรำะพระสงฆ์กับประชำชนไม่สำมำรถทิ้งกันได้ เนื่องจำกชีวิตพระสงฆ์มีควำมสัมพันธ์กับ
ชำวบ้ำนทำงด้ำนปัจจัยสี่ในกำรเลี้ยงชีพ ถ้ำประชำชนมีปัญหำอะไรก็หมำยถึงปัญหำนั้นก็กระทบต่อ
พระสงฆ์เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่สำมำรถทอดทิ้งประชำชนได้ในยำมประสบปัญหำ พระสงฆ์ย่อมอยู่เคียง
ข้ำงประชำชน คอยเป็นผู้ชี้แนะแนวทำงท่ีถูกที่ควรให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ในสังคมอย่ำงปกติสุข 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนมีนักวิชำกำรจ ำนวนมำกที่ได้ให้ควำมหมำยไว้ต่ำง ๆ กัน 
ดังนี้ 

1. ความหมายของชุมชน 
กำรศึกษำเรื่องกำรพัฒนำชุมชน (community development) สิ่งที่ต้องท ำควำมเข้ำใจ

ก่อนกำรศึกษำ คือ เรื่องควำมหมำยของชุมชน เพื่อให้เข้ำใจกรอบแนวคิดเชิงควำมหมำยของชุมชนว่ำ 
กว้ำงแคบหรือมีผู้นิยำมควำมหมำยของชุมชนไว้อย่ำงไร เพ่ือก ำหนดกรอบควำมคิดของผู้ศึกษำที่มีต่อ
ชุมชนให้กระจ่ำงชัดนั่นเอง 

สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ (2549)72 ให้ควำมหมำยของชุมชนว่ำ หมำยถึงองค์กรทำงสังคม
อย่ำงหนึ่ง ที่มีอำณำเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งที่ปวงสมำชิกสำมำรถบรรลุถึงควำมต้องกำรพ้ืนฐำน
                                                           

71เอกชำตรี  สุขเสน, (2542), บทบาทพระสงฆ์ต่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ , 
กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, หน้ำ 31-34. 

72สัญญำ สัญญำวิวัฒน์, (2549), ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, (พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุง), 
กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, หน้ำ 6-8. 
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ส่วนใหญ่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้โดยสรุปแล้วชุมชนในทัศนะของ 
สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ จะต้องประกอบด้วย 
   (1) ประชำกรจ ำนวนหนึ่ง 

(2) สถำบันทำงสังคม 
   (3) องค์กรทำงสังคมชนิดที่มีขนำดย่อมกว่ำชุมชน เช่น ครอบครัว กลุ่มสหกรณ์
สโมสรเป็นต้น 

(4) อำณำเขตทำงภูมิศำสตร์ 
อำนันท์ กำญจนพันธุ์ (2548)73 ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับชุมชนว่ำ เป็นค ำใหม่ในภำษำไทย

เพรำะไม่เคยปรำกฏในพจนำนุกรม ฉบับ พ.ศ. 2493 และสันนิษฐำนว่ำ น่ำจะเริ่มมีกำรใช้หลังจำกนั้น
เล็กน้อย โดยกำรแปลมำจำกภำษำอังกฤษว่ำ “Community” ในระยะที่ วิชำกำรทำงด้ำน
สังคมศำสตร์ตะวันตกได้เริ่มแพร่เข้ำมำสู่ประเทศไทย เพ่ือศึกษำชนบท และต่อมำรัฐก็ได้ใช้ค ำนี้
หลังจำกที่ได้ตื่นตัวในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน จนมีกำรตั้งหน่วยงำนขึ้นใหม่ คือ กรมกำรพัฒนำชุมชนใน ปี
พ.ศ. 2505 ด้วยเหตุนี้ในระยะแรกชุมชนมีควำมหมำยใกล้เคียงกับค ำว่ำ “บ้ำนหรือหมู่บ้ำน” ใน
ภำษำไทยที่มีมำก่อนหน้ำนั้น ในฐำนะเป็นหน่วยกำรปกครองที่มีขอบเขตแน่นอนภำยใต้กำรควบคุม
ของรัฐ 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550)74 เสนอค ำจ ำกัดควำมของชุมชนว่ำ หมำยถึง กลุ่มชนที่มีวิถี
ชีวิตเกี่ยวพัน และมีกำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวข้องกันอย่ำงเป็นปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกกำรอยู่ใน
พ้ืนที่ร่วมกัน หรือกำรมีอำชีพร่วมกัน หรือกำรประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือกำรมี
วัฒนธรรม ควำมเชื่อ หรือควำมสนใจร่วมกัน 

ประเวศ วะสี (2551)75 ให้ควำมหมำยของชุมชนว่ำ กำรที่คนจ ำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน มีควำมพยำยำมในกำรกระท ำอะไรร่วมกัน มีกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำร
กระท ำ และรวมถึงมีกำรติดต่อสื่อสำร (communicate) ร่วมกัน ซึ่งอำจพิจำรณำกำรเป็นคุณลักษณะ
ของชุมชนได ้ดังนี้คือ 

(1) มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
(2) มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน 
(3) มีกำรกระท ำร่วมกัน 
(4) มีกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรกระท ำ 

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545)76 ให้ควำมหมำยของค ำชุมชนว่ำ หมำยถึง กลุ่มคนหรือ
บริเวณที่กลุ่มคนนั้น ๆ อยู่รวมกันได้ทั้ง ๆ ที่แต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกันหรือมีควำมหลำกหลำยใน

                                                           
73อำนันท์ กำญจนพันธุ์, (2548) , ทฤษฎีและวิธีวิทยำของกำรวิจัยวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 

หน้ำ 64. 
74ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, (2550), แผนที่ความดี ฉบับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์

มติชน. หน้ำ 161 . 
75ประเวศ วะสี, (2551), ประชาคมต าบล, (พิมพ์ครั้งท่ี2), กรุงเทพมหำนคร: มติชน, หน้ำ 35-36. 
76เฉลียว บุรภีักดีและคณะ, (2545) , ชุดวชิาการวจิัยชุมชน. กรุงเทพฯ: เอส อำรพรินติ้งแมสโปรดักส. 

หน้ำ 44-45. 
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ชุมชนนั้น เช่น ทรัพยำกรธรรมชำติศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เป็นต้น 

Sanders (อ้ำงถึงใน สนธยำ พลศรี, 2550)77 กล่ำวถึงชุมชนว่ำ คือ กำรที่กลุ่มบุคคลหลำย 
ๆ กลุ่มมำอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกัน ภำยใต้กฎหมำยและข้อบังคับ อันเดียวกัน มีกำรสังสรรค์กัน มี
ควำมสนใจร่วมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกัน และมีพฤติกรรมเหมือน ๆ กัน 

สรุป ควำมหมำยของค ำว่ำ ชุมชน หลำยถึง กลุ่มคนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่อันเป็นที่อยู่อำศัย 
และ โดยมีกำรพบปะสังสรรค์กัน มีควำมสนใจ มีวัตถุประสงค์เป้ำหมำย และจุดหมำยในกำรที่จะอยู่
ร่วมกัน ภำยใต้กฎระเบียบหรือข้อบังคับเดียวกัน 

 
2. ความหมายของการพัฒนา 
รำชบัณฑิตยสถำน, (2542)78 ค ำว่ำ “พัฒนำ” ในควำมหมำยของภำษำไทย เป็นกำรให้

ควำมหมำยที่เข้ำใจกันว่ำ กำรท ำให้เจริญ ซึ่งสำมำรถน ำมำพัฒนำมนุษย์ด้ำนสังคม เพ่ือให้สังคมนั้น
เจริญเติบโต ซึ่งในพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 ได้กล่ำวไว้ว่ำ “กำรพัฒนำ” 
หมำยถึง กำรท ำให้เจริญ กำรเปลี่ยนแปลงในทำงเจริญขึ้น กำรคลี่คลำยไปในทำงที่ดีกำรกระท ำที่เป็น
เหตุให้บำงสิ่งบำงอย่ำงเจริญเติบโตขึ้น หรือขยำยออกเพ่ือให้ดีขึ้นกว่ำที่มีอยู่เดิม และกำรพัฒนำนั้น
อำจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ก็ได้ในพระพุทธศำสนำ มีกำรใช้ค ำว่ำ “ภำวนำ” ซึ่งเป็นค ำ
บำลีเป็นกิริยำศัพท์ที่มำจำกค ำว่ำ ภำเวติ ซึ่งตรงกับค ำว่ำ “วฑฺเฒติ” หรือค ำว่ำ “วัฒนำ” เป็น
ควำมหมำยที่ใช้เรียกค ำว่ำ ภำวนำ  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต ,2544)79 กล่ำวว่ำ ค ำว่ำ “ภำวนำ”แปลว่ำ กำรเจริญ 
หมำยถึง กำรท ำให้มีขึ้น เป็นขึ้น กำรฝึกอบรมท ำสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้น กำรบ ำเพ็ญ ต่อมำนิยมใช้ค ำว่ำ 
“พัฒนำ” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ในภำษำไทย แต่เดิมใช้ค ำว่ำ เจริญ พระพุทธศำสนำใช้ค ำว่ำ “เจริญ” เป็น
กำรใช้ฝึกอบรม เช่น เจริญสมถ เจริญวิปัสสนำ แต่เดิมนั้น พระพุทธศำสนำใช้ค ำว่ำ “ภำวนำ”คือ สมถ
ภำวนำฝึกอบรมจิตให้เกิดควำมสงบ วิปัสสนำภำวนำ ฝึกอบรมปัญญำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ ำใจตำม
เป็นจริง เมื่อกล่ำวถึงค ำว่ำ พัฒนำก็คือกล่ำวถึงควำมเจริญ เป็นค ำเรียกให้เข้ำใจง่ำย 

สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ (2547)80 กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำทุกอย่ำงจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นก่อนแล้วจะต้องมีสิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืนเข้ำมำผสม จึงจะเรียกกำรเปลี่ยนแปลงนั้นว่ำ “กำร
พัฒนำ”ลักษณะที่เพ่ิมเข้ำมำนั้นที่ส ำคัญ คือ ทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

พระไพศำล วิสำโล (2551)81 อธิบำยว่ำ กำรพัฒนำที่แท้จริงในทำงพุทธธรรมจะต้อง
เอ้ืออ ำนวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสำยสัมพันธ์ที่ตนมีต่อสังคม และธรรมชำติอันตนจะต้องเกื้อกูล

                                                           
77สนธยำ พลศรี, (2550), เครือข่ายการเรียนรใูนงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพ: โอเดียนสโตร. หน้ำ 21. 
78รำชบัณฑิตยสถำน, (2542) , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, กรุงเทพฯ : อักษร

เจริญทัศน์กำรพิมพ์, หน้ำ 779. 
79พระธรรมปิฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต, (2544), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

บริษัทสหธรรมิกจ ำกัด, หน้ำ 9. 
80สัญญำ สัญญำวิวัฒน์, (2547) , ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ : 

ส ำนักพิมพ์แห่งมหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์, หน้ำ 9. 
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ปัจจัยแวดล้อมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยดีโดยไม่เอำผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์พร้อมกันนั้น กำร
พัฒนำจะต้องมีธรรมะเป็นพ้ืนฐำน อ ำนวยให้เกิดคุณค่ำในทำงมนุษยธรรม เมตตำ กรุณำควำม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และควำมยุติธรรม 

สรุป กำรพัฒนำชุมชน หมำยถึง กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรพัฒนำควำมคิด 
ควำมสำมำรถของประชำชนให้เกิดควำมเชื่อมั่น สำมำรถช่วยเหลือตนเอง เพ่ือนบ้ำน และชุมชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพชีวิตให้มีมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยควำมร่วมมือของรำษฎรและภำครัฐ 
เพ่ือให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 
3. ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527)82 กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำชุมชน เป็นกระบวนกำรที่จะต้องท ำ

ต่อเนื่องกันอย่ำงมีระบบ เพ่ือก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกระดับหนึ่งไปสู่ อีกระดับหนึ่ง กำร
เปลี่ยนแปลงนี้จ ำต้องใช้เวลำ และจ ำต้องอำศัยกรรมวิธีกำรเปลี่ยนแปลงที่ถูกวิธี กระท ำอย่ำงเรียบร้อย
เพ่ือให้กำรพัฒนำลงไปถึงประชำชนอย่ำงแท้จริง และเพ่ือให้"ทิศทำงกำรพัฒนำ" เป็นไปโดยถูกต้อง
ตำมหลักวิชำโดยกำรพัฒนำที่มีเป้ำหมำยหลักอยู่ที่"กำรพัฒนำคน" เป็นเรื่องที่ยำกยิ่งกว่ำกำรพัฒนำทั่ว 
ๆ ไปหลำยเท่ำนัก 

อภิชัย พันธเสน (2549)83 ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำชุมชนไว้ว่ำ คือ ลักษณะกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองที่ตั้งใจกระท ำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้นจำกสภำพก่อนกำรพัฒนำ มีกำรกินดีอยู่ดี มีกำรส่งเสริมให้
ประชำชนสำมำรถพ่ึงตนองได้ มีกำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือควบคุมทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม มี
อ ำนำจต่อรองทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองกับสังคมภำยนอกชุมชนของตน ตลอดจนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนเป็นส ำคัญ 

จีรพรรณ กำณจนะจิตรำ (2530)84 กล่ำวว่ำกำรพัฒนำชุมชน คือกำรเปลี่ยนแปลงชุมชน
ให้ดีขึ้นหรือให้เจริญขึ้นทุกด้ำน นั่นคือ จะต้องพัฒนำคน กลุ่มชน สิ่งแวดล้อมทำงวัตถุหรือสำธำรณ
สมบัติและพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้บรรลุผลแก่เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกำรเมืองของ
ชำติโดยรวม 

ชอบ เข็มกลัด (2554)85 กล่ำวว่ำ "กำรพัฒนำชุมชน เป็นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ควำมรู้สึกนึกคิด ทัศนคติบุคลิกภำพ นิสัยใจคอ ควำมช ำนิช ำนำญ รสนิยม และกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
                                                                                                                                                                      

81พระไพศำล วิสำโล, (2551) , เบิกบานกลางคลืน่ลม, กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, หน้ำ 18-19. 
82ไพรัตน์ เดชะรินทร์, (2527), นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาปัจจุบันของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภำกำรพิมพ์, 
หน้ำ 12. 

83อภิชัย พันธเสน, (2549), สังเคราะหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, กรุงเทพฯ : ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย, หน้ำ 135. 

84จีรพรรณ กำณจนะจติรำ, (2530), การพัฒนาชุมชน, (พิมพ์ครั้งท่ี 10), กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง, หน้ำ 38. 

85ชอบ เข็มกลัด, (2554), รายงานการวิจัยประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สำขำวิชำสห
วิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น, กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร, หน้ำ 4. 



 
 

56 
 

ไปพร้อมๆ กัน" กำรพัฒนำชุมชนจะต้องลงไปถึงตัวคน ควำมรู้สึกนึกคิด ทัศนคติของผู้คน หรือ"ผู้รับ
กำรพัฒนำ" ด้วย ซึ่งถือว่ำ เป็นส่วนส ำคัญที่สุดของกำรพัฒนำชุมชน เพรำะถ้ำหำก"กำรพัฒนำคน" 
ด้วยเรื่องเหล่ำนี้ไม่เกิด กำรพัฒนำชุมชนที่ยั่งยืนย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ปัญหำมีอยู่ว่ำ ควำมคิดเช่นนี้จะ
เกิดขึ้นจริงและกว้ำงขวำงได้มำกน้อยเพียงใด เพรำะตัวอย่ำงกำรพัฒนำในแนวทำงนี้มีให้เห็นมำแล้ว
มำกมำยในสังคมไทย แต่ก็มีระยะเวลำช่วงสั้นๆ เท่ำนั้นที่ประชำชนให้ควำมสนใจจำกนั้นก็ปล่อยให้
เงียบหำยไปในที่สุด 

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545)86 ให้ควำมหมำยว่ำ กำรพัฒนำชุมชน คือ กำรท ำให้คน
ซึ่ งอยู่ ใน พ้ืนที่บริ เวณที่มีควำมแตกต่ำงกันทั้ ง ด้ำนเชื้อชำติศำสนำควำมเป็นอยู่กำรศึกษำ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีค่ำนิยม ควำมเชื่อ และอ่ืน ๆ สำมำรถอยู่รวมกันได้อย่ำง
รำบรื่น มีควำมสุขรู้รักสำมัคคีและร่วมมือกันท ำงำนได้ 

สรุปว่ำ กำรพัฒนำชุมชน หมำยถึง กำรพัฒนำประชำกรที่อำศัยอยู่ในชุมชน ในด้ำนควำมรู้ 
อำชีพ และวิธีกำรด ำรงชีวิตในชุมชน กำรพัฒนำโดยมีควำมมุ่งหมำยที่จะให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชน
พ่ึงตนเองได้โดยมีกำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนพัฒนำคุณธรรม น ำผลผลิตจำกทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่มำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยกันรักษำสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนก็คือ กำรพัฒนำคนให้เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีจุดมุ่งหมำยของกำร
พัฒนำก็จะยั่งยืนต่อไป 
 

4. หลักการของการพัฒนาชุมชน 
 ในกำรพัฒนำชุมชนต้องมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน จึงน ำเสนอแนวคิดของ
นักวิชำกำรทำงสังคมศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำไว้ดังนี้ คือ 

กรมกำรพัฒนำชุมชน (2527)87 ได้กล่ำวถึงหลักในกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนเอำไว้ว่ำ
จะต้องยึดหลักท่ีส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ยึดหลักควำมมีศักดิ์ศรีและศักยภำพของประชำชน และเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ใช้
ศักยภำพที่มีอยู่ให้มำกที่สุด นักพัฒนำจะต้องเชื่อมั่นว่ำประชำชนนั้นมีศักยภำพที่จะใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จะปรับปรุง พัฒนำตนเองได้ จึงต้องให้โอกำสประชำชนในกำรคิด วำงแผนเพ่ือ
แก้ปัญหำชุมชนด้วยตัวของเขำเอง นักพัฒนำควรเป็นผู้กระตุ้นแนะน ำส่งเสริม 

2. ยึดหลักกำรพ่ึงตนเองของประชำชน นักพัฒนำต้องยึดมั่นเป็นหลักกำรส ำคัญว่ำต้อง
สนับสนุนให้ประชำชนพึ่งตนเองได้ โดยกำรสร้ำงพลังชุมชน เพ่ือพัฒนำชุมชนส่วนรัฐบำลจะช่วยเหลือ
สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและช่วยเหลือในส่วนที่เกินขีดควำมสำมำรถของประชำชน 

3. ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมคิด ตัดสินใจ
วำงแผน ปฏิบัติตำมแผน และติดตำมประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงกำรใด ๆ ที่จะท ำในชุมชน 
เพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรด ำเนินงำน อันเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในเรื่องของ
ควำมเป็นเจ้ำของโครงกำรหรือกิจกรรม 
                                                           

86เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, (2545), ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, กรุงเทพฯ: ส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ, กระทรวงศึกษำธิกำร. (ชุดกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง). หน้ำ 45. 

87กรมกำรพัฒนำชุมชน, (2527), การพัฒนาชุมชน, กรุงเทพฯ : กรมกำรพัฒนำชุมชน. หน้ำ 55. 
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4. ยึดหลักประชำธิปไตย ในกำรท ำงำนพัฒนำชุมชนซึ่งจะต้องเริ่มด้วยกำรพูดคุย ประชุม
ปรึกษำหำรือร่วมกัน คิดร่วมกัน ตัดสินใจ และท ำร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกันภำยใต้ควำม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมวิถีทำงแห่งประชำธิปไตย 

หลักกำรพัฒนำชุมชนที่นักพัฒนำชุมชนน ำมำใช้ในประเทศไทย นอกจำกยึดถือหลักกำร
พัฒนำชุมชนขององค์กำรสหประชำชำติแล้ว ยังได้ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนฐำนของ
สังคมไทย ซึ่งมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้ 

1. หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เป็นกระบวนกำรที่ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำชุมชนในทุกขั้นตอนคือ ร่วมศึกษำ ร่วมคิด ร่วมวิเครำะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวำงแผน ร่วม
แก้ปัญหำ ร่วมติดตำมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลของกำรพัฒนำ ทั้งในรูปของบุคคล กลุ่ม
และองค์กรอย่ำงแท้จริงและด้วยควำมสมัครใจ ไม่ใช่ด้วยควำมเกรงใจหรือถูกบังคับ เพ่ือสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นและตระหนักถึงศักยภำพหรือพลังควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนเอง เกิด
ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของชุมชนและเจ้ำของงำนพัฒนำชุมชน (Sense of Belonging) ซึ่งเป็นพ้ืนฐำน
ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนให้ประสบควำมส ำเร็จ 

2. หลักกำรพ่ึงตนเองของชุมชน หลักกำรพัฒนำชุมชนที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำร
พ่ึงตนเองของชุมชนตำมศักยภำพหรือพลังควำมสำมำรถที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งศักยภำพของคนทรัพยำกร
และทุนต่ำงๆ ของชุมชนด้วยกำรพัฒนำให้ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
ชุมชนด้วยตนเอง เพรำะเป็นผู้รู้สภำพที่แท้จริงในชุมชนมำกกว่ำผู้ อ่ืน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
มำกกว่ำผู้อ่ืน และต้องด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนนำนกว่ำผู้อ่ืน กำรพ่ึงตนเองได้ของชุมชนเป็นกำรช่วยแบ่ง 
ภำระของรัฐบำล ท ำให้คนในชุมชนมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถด ำรงรักษำ และพัฒนำชุมชนได้อย่ำง
ยั่งยืน 

3. หลักกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กร กลุ่มและองค์กรเป็นศูนย์กลำงของกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำชุมชน เป็นแหล่งกลำงของกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ  และ
ร่วมกันรับผิดชอบ เป็นแหล่งผนึกพลังควำมรู้ควำมสำมำรถของชุมชน ท ำให้เกิดศักยภำพหรือพลังใน
กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงเต็มที่ สนับสนุนส่งเสริมหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  และหลักกำร
พ่ึงตนเองของประชำชนที่กล่ำวมำแล้ว ให้เกิดขึ้น และด ำรงอยู่ต่อไปอีกด้วย กลุ่มและองค์กรยังช่วยให้
เกิดควำมมั่นใจว่ำ กำรพัฒนำชุมชนจะไม่ประสบควำมล้มเหลว เพรำะถึงแม้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำประสบปัญหำและไม่เข้ำร่วมในกิจกรรมกำรพัฒนำ แต่กลุ่มและองค์กรยังคงมีอยู่สำมำรถ
ด ำเนินงำนพัฒนำต่อไปได้อีก 

4. หลักกำรค้นหำและพัฒนำผู้น ำ ผู้น ำในกำรพัฒนำชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ยอมรับในหลักกำรของระบอบประชำธิปไตย มีบุคลิกภำพเด่นเป็นพิเศษ เป็นที่ยอมรับ
นับถือของคนในชุมชน ทั้งผู้น ำเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ทั้งที่ได้รับกำรแต่งตั้งและกำรเลือกตั้ง
ให้เป็นผู้น ำ ผู้น ำท้องถิ่นจึงเป็นผู้ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกำรพัฒนำชุมชนได้ดี และเป็นพลังส ำคัญที่ท ำ
ให้กำรพัฒนำชุมชนประสบควำมส ำเร็จ 

5. หลักประชำธิปไตยในกำรด ำเนินงำน ปรัชญำและควำมคิดของระบอบประชำธิปไตยกับ
ปรัชญำ และแนวควำมคิดของกำรพัฒนำชุมชนเป็นหลักกำรเดียวกัน กล่ำวคือกำรให้ประชำชนมีสิทธิ
อิสรภำพ เสรีภำพ เสมอภำค และภรำดรภำพในกำรด ำรงชีวิตตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ดังนั้นหลัก
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ประชำธิปไตยในกำรด ำเนินงำน คือ กิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนต้องเป็นของประชำชน โดยประชำชน
และเพ่ือประชำชนในชุมชนด้วยควำมสมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับ เมื่อมีควำมคิดเห็นไม่ตรงกันจะใช้เสียง
ข้ำงมำกตัดสิน ยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบบพ่ีน้องในครอบครัวเดียวกัน ทุกคนมีโอกำสที่
จะแสดงควำมคิดเห็นได้เท่ำเทียมกัน มีควำมส ำคัญทัดเทียมกัน และได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

6. หลักกำรประสำนงำน กำรพัฒนำชุมชนมีบุคคล กลุ่มและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวน 
มำก กำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนจึงต้องใช้กำรประสำนงำนเป็นหลักกำรที่ส ำคัญทั้งกำรประสำนพ้ืนที่
ประสำนคน ประสำนหน่วยงำน ประสำนเงิน ประสำนทรัพยำกร ประสำนแผนและโครงกำร ประสำน 
ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งกำรพัฒนำสิ้นสุดลง กำรประสำนงำนช่วยแบ่งเบำ 
ภำระหน้ำที่รับผิดชอบและสร้ำงควำมร่วมมือ รับผิดชอบในกิจกรรมร่วมกัน ท ำให้กำรพัฒนำชุมชน
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ เป็นไปตำมล ำดับขั้นตอนไม่ซ้ ำซ้อน ประหยัดแรงงำน งบประมำณ
ทรัพยำกร เวลำท ำให้กำรพัฒนำชุมชนประสบควำมส ำเร็จด้วยดี 

7. หลักกำรจัดกำรชุมชน คือ ให้ผู้น ำและคนในชุมชน เรียนรู้ในหลักกำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนของตน ร่วมกันด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรชุมชน สำมำรถศึกษำปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ จัดท ำ
แผน และโครงกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชน ประเมินผลสรุปบทเรียนในกำรด ำเนินงำนได้ด้วยตนเอง 
สำมำรถพัฒนำระบบกำรบริหำรและจัดกำรชุมชนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของชุมชน 

8. หลักกำรบูรณำกำร เป็นกำรผสมผสำนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำชุมชน ให้
เป็นเอกภำพ เพ่ือสร้ำงศักยภำพหรือพลังในกำรพัฒนำ ท ำให้กำรพัฒนำมีเป้ำหมำยร่วมกัน ด ำเนินไป
ในทิศทำงเดียวกัน ประสบควำมส ำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่เป็นแบบต่ำงคนต่ำงท ำ 

9. หลักกำรพัฒนำแบบองค์รวม เป็นกำรพัฒนำชุมชนที่ด ำเนินกำรพัฒนำองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ของชุมชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพรำะว่ำองค์ประกอบต่ำง ๆ ของชุมชน มีควำมเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน กำรพัฒนำส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียวไม่สำมำรถท ำให้ชุมชนทั้งหมดพัฒนำได้ 

10. หลักกำรพัฒนำแบบยั่งยืน กำรพัฒนำชุมชนต้องไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อม
ทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม แต่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนด ำรงอยู่
ได้อย่ำงมั่นคงถำวรหรือยั่งยืนไม่ล่มสลำยไปได้ง่ำย  

11. หลักกำรใช้วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ประชำชนยอมรับ และน ำมำปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวันจนกลำยเป็นวิถีของชุมชน วัฒนธรรมเกิดจำกกำรกระท ำหรือผลงำนของมนุษย์ ทั้งที่
เป็นวัฒนธรรมทำงวัตถุ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ เป็นต้น และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
เช่น ควำมเชื่อ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำง ๆ เป็นต้น วัฒนธรรม
บำงอย่ำงเป็นภูมิปัญญำของชุมชน คือเกิดจำกสมำชิกในชุมชนเอง วัฒนธรรมมีควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำชนบทมำก เพรำะกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนจะได้รับควำมร่วมมือหรือถูกต่อต้ำนจำก
ประชำชนหรือไม่ มำกน้อยเพียงใดและจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับควำมสอดคล้อง
หรือควำมขัดแย้งกับวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส ำคัญ 

12. หลักกำรเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน กำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำชุมชน คือกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในชุมชน ทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ของคนในชุมชนและกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จำก 
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ภำยนอกชุมชน ท ำให้สำมำรถสรุปบทเรียนสร้ำงบทเรียนรับควำมรู้ใหม่ได้พร้อม ๆ กัน และมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจตรงกัน ช่วยกระตุ้นให้สมำชิกของชุมชนมีกำรตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ และน ำไปสู่กำรตัดสินใจ 
ในกำรพัฒนำชุมชนร่วมกัน 

13. หลักกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของชุมชน นอกจำกชุมชนจะเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน
แล้ว กำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนต้องด ำเนินกำรในลักษณะของเครือข่ำย เพรำะท ำให้
ระบบกำรเรียนรู้ของชุมชนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น แล้วขยำยไปสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กับชุมชน
อ่ืน ๆ ท ำให้ชุมชนมีพลังหรือศักยภำพมำกขึ้น เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กว้ำงขวำงเป็นองค์ควำมรู้
ใหม่มำกข้ึน เกิดควำมสมำนฉันท์ระหว่ำงชุมชนน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนที่มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

14. หลักกำรขยำยผล โครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำชุมชนที่ประสบควำมส ำเร็จใน
ชุมชนใดชุมชนหนึ่งถือเป็นองค์ควำมรู้ของชุมชนนั้น ควรน ำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับชุมชน เพรำะควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำชุมชนจะสร้ำง
ขวัญก ำลังใจ ควำมศรัทธำเชื่อมั่น ไม่ท้อถอยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำ กำรขยำยผลจะท ำให้
กำรพัฒนำชุมชนแผ่ขยำยไปได้อย่ำงรวดเร็ว และกำรสร้ำงเครือข่ำยจะท ำให้เกิดพลัง ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำมำกยิ่งขึ้น 

15. หลักกำรสมทบ กำรพัฒนำชุมชนมุ่งที่จะให้ชุมชนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำโดยใช้
ประชำชน และทรัพยำกรในชุมชนเป็นส ำคัญ แต่พลังหรือศักยภำพของประชำชนและชุมชนนั้นมี
ขีดจ ำกัด กล่ำวคือมีเพียงในระดับหนึ่งเท่ำนั้น ไม่สำมำรถระดมมำใช้ได้อีกต่อไป กำรสนับสนุน
ช่วยเหลือจำกภำครัฐและภำคเอกชนที่อยู่ภำยนอกชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็น แต่ต้องตั้งอยู่บนหลักกำร
ช่วยเหลือตนเองและกำรพ่ึงตนเองของชุมชน ไม่ใช่พ่ึงพำรัฐบำลและองค์กรเอกชนตลอดไป หลักกำร
สมทบจึงเป็นกำรสมทบกันระหว่ำงขีดควำมสำมำรถทั้งหมดที่ชุมชนมีอยู่กับกำรสนับสนุนส่งเสริมของ
รัฐบำลและองค์กรเอกชนอย่ำงเหมำะสม เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพในกำรพัฒนำของชุมชนให้ประชำชนอีก
ทำงหนึ่ง 

สรุปได้ว่ำ หลักกำรพัฒนำชุมชน เป็นหลักกำรที่รัฐบำลน ำมำใช้เพื่อพัฒนำชุมชนให้มีควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกำรกระตุ้นเตือน ยั่วยุ และส่งเสริมให้ประชำชนในชนบทเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองและชุมชน กำรพัฒนำชุมชนเป็นกำรมุ่งส่งเสริมควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนให้ดีขึ้น โดยควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังของประชำชน และควรเป็นควำมคิดริเริ่มของ
ประชำชนด้วย แต่ถ้ำประชำชนไม่รู้จักคิดริเริ่ม ก็ให้ใช้เทคนิคกระตุ้นเตือนให้เกิดควำมคิดริเริ่ม ทั้งนี้
เพ่ือให้กระบวนกำรนี้ได้รับกำรตอบสนองจำกประชำชนด้วยควำมกระตือรือร้นอย่ำงจริงจัง กำร
ท ำงำนพัฒนำชุมชนต้องร่วมมือกับประชำชนอย่ำงจริงจังโดยดึงประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำให้มำกที่สุด โดยเฉพำะในขั้นตอนของกำรร่วมคิด ร่วมท ำนั้นถือว่ำส ำคัญมำก เพรำะจะช่วยให้
ประชำชนเกิดควำมรู้สึกว่ำ งำนพัฒนำชุมชนนั้นเป็นงำนของเขำซึ่งเขำจะเกิดควำมส ำนึกที่จะสำนต่อ
โครงกำรให้ยั่งยืนไป ซึ่งกำรพัฒนำชุมชนจะท ำให้ชุมชนเจริญก้ำวหน้ำทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมกำรปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณีและอนำมัย เมื่อชุมชนเกิดกำรพัฒนำ และควำม
เป็นอยู่ดีข้ึนก็จะส่งผลให้ประเทศชำติพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วและยั่งยืน 
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 5. วิธีการการพัฒนาชุมชน  
 สนธยำ พลศรี (2547)88 กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำชุมชนมีวิธีกำรส ำคัญ 3 วิธี คือกำรให้
กำรศึกษำแก่ชุมชน กำรจัดระเบียบชุมชน และกำรด ำเนินงำนในลักษณะของกระบวนกำร ซึ่งอธิบำย 
ได้ ดังนี้ 
 1. กำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชน (Community Education) คือ กำรให้คนในชุมชนได้เรียนรู้
ในสิ่งที่ควรรู้เพ่ือควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกัน เป็นกระบวนกำรที่ ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมีส่วนส ำคัญที่สุด 
เพรำะเป็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงต้องมีแรงจูงใจที่ต้องกำรจะศึกษำและบำงเรื่องต้องมีกำรฝึกฝน
ปฏิบัติให้มีทักษะ โดยผู้เข้ำรับกำรศึกษำอำจเป็นเด็ก เยำวชนหรือผู้ใหญ่ในชุมชนรวมถึงผู้น ำกลุ่มที่มี
ควำมสนใจ มีเวลำเพียงพอและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนผู้ให้กำรศึกษำเช่น นักพัฒนำชุมชน 
นักส่งเสริมกำรเกษตร นักสำธำรณสุข ฯลฯ จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ และทักษะในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
ข้อมูลควำมรู้ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักใช้จิตวิทยำตลอดจนเทคนิควิธีสอนและถ่ำยทอด
ควำมรู้ได้ด ี
  1.1 รูปแบบของกำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชน กำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชน ถ้ำแบ่งตำม
จ ำนวนของคนที่ให้กำรศึกษำ อำจแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1.1.1 กำรให้กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล เป็นกำรให้กำรศึกษำแก่บุคคลที่ไม่
สำมำรถให้กำรศึกษำร่วมกับผู้อ่ืนได้ คือ เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงไปจำกผู้อ่ืน เช่น คน
พิกำร และผิดปกติทำงกำยหรือจิตใจ ผู้น ำชุมชนที่ต้องสร้ำงบุคลิกภำพให้เหมำะสม เด็กหรือเยำวชนที่
เตรียมตัวไปท ำกิจกรรมประเภทประกวดและแข่งขัน เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นกำรฝึกทักษะให้แก่บุคคล
ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำย ๆ ด้ำนก็ได้ 
   1.1.2 กำรให้กำรศึกษำเป็นกลุ่ม เป็นกำรให้กำรศึกษำแก่บุคคลในชุมชน
เป็นกลุ่มที่มีจ ำนวนไม่มำกนัก มีควำมสนใจร่วมกัน มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน
หรือใช้ชีวิตร่วมกันตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้กำรศึกษำ ซึ่งอำจใช้วิธีกำรให้กำรศึกษำได้หลำยวิธี เช่น 
กำรประชุมปฏิบัติกำร กำรอภิปรำย กำรจัดนิทรรศกำร กำรศึกษำดูงำน กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้  และ
ประสบกำรณ์โดยจัดเวทีประชำคม เป็นต้น 
   1.1.3 กำรให้กำรศึกษำแก่คนจ ำนวนมำก เป็นกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้คนใน
ชุมชนที่มีจ ำนวนมำก เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องไปพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่จะด ำเนินกำร
ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น หอกระจำยข่ำวของชุมชน วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่ งพิมพ์ต่ำง ๆ
รวมถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
  กำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชนจึงต้องเลือกรูปแบบที่เหมำะสมกับบุคคล กลุ่มเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของกำรให้กำรศึกษำด้วยจึงจะประสบควำมส ำเร็จ 
  1.2 วิธีกำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชนกำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชนสำมำรถด ำเนินกำรได้
หลำยวิธี ดังนี้ 
   1.2.1 กำรพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง เป็นกำรให้กำรศึกษำโดยกำรไปพบปะ 
เยี่ยมเยียนผู้เรียนเป็นรำยบุคคลหรือครอบครัว อำจจะเป็นที่บ้ำนหรือสถำนที่ประกอบอำชีพ เช่น สวน 
                                                           

88สนธยำ พลศรี, (2547), ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชมุชน (พิมพ์ ครัง้ที่ 5), กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 
หน้ำ  65-89. 
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ไร่นำ เป็นต้น แล้วจึงหำโอกำสที่เหมำะสมให้กำรศึกษำตำมเนื้อหำสำระที่ต้องกำร กำรพบปะเยี่ยม
เยียนโดยตรงแม้จะมีกระบวนกำรค่อนข้ำงยุ่งยำก แต่จะสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้แบบเป็นกันเอง
ท ำให้ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ และผู้เรียนมีควำมสนิทสนมกัน ได้เห็นสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน ซึ่ง
สำมำรถปรับเปลี่ยนวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น ท ำให้สำมำรถให้กำรศึกษำได้ง่ำย เรียนรู้ 
และบรรลุเป้ำหมำยได้เร็วขึ้น 
   1.2.2 กำรอภิปรำยกลุ่ม เป็นกำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชนเป็นกลุ่ม โดยกำรน ำ
ผู้ที่มีปัญหำมีควำมต้องกำร และควำมสนใจร่วมกันจ ำนวนไม่มำกนักมำร่วมปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ควำมคิดเห็นกัน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกัน ฝึกกำรเรียนรู้ร่วมกัน และท ำงำนร่วมกัน
เป็นกลุ่ม พัฒนำควำมเป็นผู้น ำ เรียนรู้วิธีกำรท ำงำนแบบประชำธิปไตย สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็น
เจ้ำของและรับผิดชอบกำรพัฒนำชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 
   1.2.3 กำรสำธิต เป็นกำรให้กำรศึกษำด้วยกำรแสดงหรือท ำให้ดูโดยให้ผู้เข้ำ 
รับกำรศึกษำได้เรียนรู้จำกกำรเฝ้ำดู และกำรท ำลองปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งอำจจะเป็นกำรสำธิตผลงำน
กำรพัฒนำที่ประสบควำมส ำเร็จหรือสำธิตกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนก็ได้ กำรสำธิตช่วยให้ผู้เรียน
มองเห็นสิ่งที่เรียน สำมำรถเชื่อมโยงเปรียบเทียบสิ่งที่จะเรียนกับสิ่งอ่ืน ๆ ได้ ท ำให้บรรยำกำศของกำร 
เรียนไม่ซ้ ำซำกจ ำเจ 
   1.2.4 กำรจัดนิทรรศกำร เป็นกำรจัดแสดงสิ่งที่จะเรียนรู้ให้ดู เช่น กำร
แสดงตัวอย่ำง หุ่นจ ำลอง แผนภูมิ รูปภำพ หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ
แบบแผน กระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้น ช่วยในกำรเปลี่ยนแปลงเจตคติ ควำมเชื่อ ค่ำนิยมบำง 
ประกำรของผู้เรียน เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงคนในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชน 
   1.2.5 กำรศึกษำดูงำน เป็นกำรน ำกลุ่มเป้ำหมำยไปศึกษำหำควำมรู้ใน
สถำนที่ต่ำง ๆ ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำชุมชน ไปชมเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับกำร
พัฒนำชุมชนของตนหรือไปหำคนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรตื่นตัวใน
กำรพัฒนำชุมชน กำรศึกษำและดูงำนยังช่วยในกำรฝึกทักษะของกำรท ำงำนร่วมกัน ท ำให้เกิดกำร
รวมกลุ่ม และองค์กรขึ้นในชุมชน สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน น ำควำมรู้ 
และประสบกำรณ์ที่ได้พบเห็นมำปรับใช้ในกำรพัฒนำชุมชนของตน นอกจำกนี้แล้วกำรศึกษำดูงำนยัง
ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเจตคติ ควำมเชื่อ ค่ำนิยมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลให้เหมำะสมได้อีกด้วย 
   1.2.6 กำรฝึกอบรม เป็นกำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชนโดยกำรเพ่ิมพูนควำมรู้
ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถหรือทักษะของบุคคล กำรเปลี่ยนแปลงเจตคติและควำมรู้สึกของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมให้เหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแก้ไขข้อบกพร่องในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
   1.2.7 กำรรณรงค์ เป็นกำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนด้วย
กำรแสดงว่ำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่รณรงค์นั้น ทำงสื่อและกำรแสดงออกในรูปแบบต่ำง ถ้ำ
เป็นเรื่องที่เห็นด้วยก็ให้กำรสนับสนุนให้ด ำเนินกำร ถ้ำหำกไม่เห็นด้วยก็ไม่ให้กำรสนับสนุนยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน กำรรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่ม รวมพลังคนใน
ชุมชน เป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรพัฒนำชุมชนให้ประสบควำมส ำเร็จ นักพัฒนำชุมชนต้องรู้จัก
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เลือกวิธีกำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชน ให้มีควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
ที่จะให้กำรศึกษำ ซึ่งอำจจะใช้เพียงวิธีกำรเดียวหรือรวมกันหลำย ๆ วิธีก็ได้ 
 2. กำรจั ด ระ เบี ยบ ชุ ม ชน  (Community Organization) เป็ น วิ ธี ก ำรที่ จ ะส ร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้คนในชุมชน เช่น บุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม เพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถของบุคคลและกลุ่ม รวมพลังหรือศักยภำพของชุมชน และน ำมำใช้ในกำรพัฒนำชุมชน 
โดยกำรจัดระเบียบชุมชนมีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำและวิเครำะห์ชุมชน เป็นกำรศึกษำและส ำรวจชุมชน เพ่ือรับทรำบ
ถึงข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ ของชุมชน และน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชน เช่น ศึกษำ
ประวัติควำมเป็นมำของชุมชน ภูมิประเทศ ทรัพยำกร ประชำกรจ ำแนกตำมลักษณะต่ำง ๆ เช่น 
จ ำนวนคน จ ำนวนครัวเรือน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ศำสนำ อำชีพ กำรมีงำนท ำ กำรเกิด กำรตำย  
กำรย้ำยถิ่น กำรเพ่ิมของประชำกร ผู้น ำและผู้มีอิทธิพล วิวัฒนำกำรของกำรพัฒนำชุมชน ลักษณะ
ทำงด้ำนวัฒนธรรม เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรรวมพลังชุมชน เป็นกำรใช้แรงจูงใจด้วยกำรกระตุ้น ยั่วยุให้ให้ประชำชน
มองเห็นและตระหนักในปัญหำของชุมชน เกิดควำมต้องกำรที่จะแก้ไขปัญหำ และร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหำด้วยวิธีกำรพัฒนำชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ปัญหำชุมชน เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน
ระหว่ำงประชำชนในชุมชน ในเรื่องปัญหำและควำมต้องกำร ควำมร้ำยแรงเร่งด่วนของแต่ละปัญหำ
ด้วยกำรประชุม อภิปรำย กำรปรึกษำหำรือ แล้วจัดล ำดับปัญหำ และควำมต้องกำร โดยต้องท ำกำร
แก้ไขปัญหำที่ร้ำยแรงเร่งด่วนต่อชุมชนก่อนปัญหำอื่น ๆ 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรเตรียมโครงกำร เป็นกำรเตรียมกำรแก้ไขปัญหำของชุมชน ซึ่งเกิดจำก
ควำมต้องกำรของประชำชน และเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำโครงกำร และ
กิจกรรมต่ำง ๆ ในโครงกำรให้มำกท่ีสุด 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรค้นหำและพัฒนำผู้น ำ ผู้น ำชุมชนเป็นผู้ที่ประชำชนให้กำรยอมรับนับถือ
และให้ควำมร่วมมือ ผู้น ำที่ดีจึงสำมำรถสนับสนุนและให้กำรพัฒนำชุมชนประสบควำมส ำเร็จได้ในกำร
ค้นหำผู้น ำนั้น อำจพิจำรณำได้จำกกำรศึกษำแนวควำมคิด ลักษณะนิสัย พฤติกรรมต่ำง ๆ และกำร
ยอมรับของประชำชนในชุมชน เมื่อได้บุคคลที่มีลักษณะเป็นผู้น ำแล้ว อำจจะน ำมำให้กำรฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำชุมชนมำกยิ่งข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดตั้งกลุ่มและองค์กร กลุ่มและองค์กรของประชำชนในชุมชนนั้น เป็น
ฐำนส ำคัญในกำรรองรับกำรพัฒนำ เพรำะกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและองค์กรจะก่อให้เกิดพลังใน
กำรพัฒนำน ำไปสู่ควำมส ำเร็จได้ดีกว่ำกำรท ำงำนเพียงคนเดียว กำรจัดตั้งกลุ่มและองค์กร ต้อง
ค ำนึงถึงลักษณะพ้ืนฐำนของชุมชน เป้ำหมำยของสมำชิก ภำวะผู้น ำในชุมชน และแสวงหำจุดร่วมของ 
ผลประโยชน์ที่ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้นในชุมชน แล้วร่วมกันบริหำรจัดกำรกลุ่มให้สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 7 กำรด ำเนินกำรจัดระเบียบชุมชนด้วยกลยุทธ์ต่ำงๆ ซึ่งอำจด ำเนินกำรได้หลำย
วิธี ดังนี้ 
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 1. กลยุทธ์โต้แย้ง เป็นกำรแสดงออกในรูปของควำมไม่พึงพอใจ เช่น กำรใช้วำจำกำร
เดินขบวน กำรใช้มำตรกำรที่ เฉียบขำด เพ่ือจะให้ได้มำในสิ่งที่ชุมชนต้องกำร และเพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของชุมชน 
 2. กลยุทธ์เผชิญหน้ำ เป็นกำรแก้ไขปัญหำหรือควำมขัดแย้ง ด้วยกำรให้คู่ขัดแย้ง ทั้งสอง
ฝ่ำยมำเผชิญหน้ำกัน เพื่อท ำควำมเข้ำใจกันซึ่งจะเป็นกำรระบำยควำมตึงเครียด ควำมคับข้องใจที่มีอยู่
ให้หมดไปแต่จะต้องควบคุมกำรเผชิญหน้ำให้ดีเพรำะไม่เช่นนั้นแล้วอำจจะเพ่ิมควำมขัดแย้งให้มำกขึ้น
ไปอีก 
 3. กลยุทธ์กำรแข่งขัน กำรแข่งขันระหว่ำงกลุ่มคนต่ำง ๆ ในชุมชนเป็นสิ่งที่สำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้ เพรำะเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมมุมำนะในกำรท ำงำน แต่กลวิธีกำรแข่งขันนี้
จะต้องเป็นกำรแข่งขันในกำรท ำควำมดีตำมแนวควำมคิด และวิธีกำรที่กลุ่มยึดถือ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมอย่ำงแท้จริง 
 4. กลยุทธ์ประกวด เป็นวิธีกำรที่กระตุ้นให้ประชำชนเกิดควำมต้องกำรที่จะเข้ำร่วมใน
กระบวนกำรพัฒนำที่ก ำหนดขึ้น เพรำะกำรประกวดเป็นแรงจูงใจให้บุคคลและกลุ่มเข้ำร่วมในเรื่อง
ดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี เช่น กำรประกวดหน้ำบ้ำนน่ำมอง กำรประกวดครอบครัวพัฒนำ กำรประกวด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 5. กลยุทธ์ต่อรอง เป็นวิธีกำรที่ใช้เมื่อประชำชนยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตำมข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่วำงไว้ เช่น กำรต่อรองให้ลดกำรประชุมลงจำกสัปดำห์ละครั้งเป็นเดือนละครั้ง เป็นต้น 
 6. กลยุทธ์ต่อรองแลกเปลี่ยน เป็นวิธีกำรที่ทั้งสองฝ่ำยหรือทุก ๆ ฝ่ำยจะต้องต่อรอง
แลกเปลี่ยนกัน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อชุมชนส่วนรวม ดังนั้นกำรต่อรองแลกเปลี่ยนจะท ำให้บำงฝ่ำยได้รับ
ผลประโยชน์ แต่บำงฝ่ำยต้องเสียผลประโยชน์ของตนไปบ้ำง เช่น ยอมให้ลดกำรประชุมแต่สมำชิกต้อง 
ร่วมกันพัฒนำหมู่บ้ำนเดือนละ 1 ครั้ง 
 7. กลยุทธ์ประนีประนอม เป็นกำรใช้วิธีที่นุ่มนวลแบบสมำนฉันท์แก้ไขปัญหำหรือข้อ
ขัดแย้งระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ ในชุมชนโดยสันติวิธี เป็นต้น 
 8. กลยุทธ์รณรงค์เป็นวิธีกำรที่ทุกคนทุกฝ่ำยในชุมชนกระท ำหรือแสดงออกอย่ำงพร้อม
เพรียงกัน เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในชุมชนอย่ำงทันทีทันใด เช่น รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดกำร
รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่และอัลกอฮอล์ กำรรณรงค์เพ่ือต่อต้ำนเมำแล้วขับ เป็นต้น 
 9. กลยุทธ์ช่วยเหลือร่วมมือ เป็นวิธีกำรที่ใช้ส ำหรับกำรขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอ่ืน
หรือกลุ่มต่ำง ๆ ทั้งเป็นครั้งครำวหรืออย่ำงถำวร เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนตำมขีดควำมสำมำรถของแต่ละ
คนแต่ละกลุ่ม 
 10. กลยุทธ์ร่วมมือร่วมใจ เป็นวิธีกำรที่ทุกคน ทุกฝ่ำยมีควำมเข้ำใจกันเป็นอย่ำงดี มี
ควำมเห็นพ้องร่วมกัน สำมำรถร่วมกันรับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย
ควำมยินดี 
 ขั้นตอนที่ 8 กำรติดตำมและประเมินผล เป็นกำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรมกำรจัด
ระเบียบชุมชนว่ำมีข้อบกพร่องและประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ อย่ำงไร ทั้งในระหว่ำงกำรเตรียมกำร 
กำรด ำเนินกำรและหลังกำรจัดระเบียบชุมชนแล้ว โดยให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรติดตำม
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ประเมินผลมำกที่สุด ซึ่งมีหลำยวิธีกำร เช่น กำรสังเกต กำรแจงนับจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำร
สัมภำษณ์ กำรใช้แบบสอบถำม กำรติดตำมผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงสำมำรถสรุปกำรจัดระเบียบชุมชนได้ดังภำพที่ 2.3 
 

การจัดระเบียบชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2.3 กำรจัดระเบียบชุมชน 
 ที่มา : ปรับปรุงจำก สนธยำ พลศรี (2547 : 86) 

กำรศึกษำวิเครำะห์ชุมชน 

ด ำเนินกำรด้วยกลยุทธ์ต่ำงๆ 

กำรรวมพลังชุมชน 

กำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำชุมชน 

กำรเตรียมโครงกำร 

กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดระเบียบ 

กำรค้นหำและพัฒนำผู้น ำ 

กำรจัดตั้งกลุ่มและองค์กำร 
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 6. ลักษณะของการพัฒนาชุมชน 
 จำกควำมหมำย ปรัชญำ แนวควำมคิดและหลักกำรพัฒนำชุมชน จะเห็นว่ำกำรพัฒนำ
ชุมชนมีลักษณะส ำคัญหลำยประกำร ดังนี้ 
 1. เป็นกำรด ำเนินงำนโดยคนในชุมชน ใช้ทุนและทรัพยำกรในชุมชนเป็นส ำคัญ ไม่พ่ึงพำ
บุคคลหรือทรัพยำกรนอกชุมชนเพียงฝ่ ำยเดียว นอกจำกมีควำมจ ำเป็นจริง ๆ คือเมื่อเกินขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนเท่ำนั้น 
 2. เป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำงคนในชุมชนด้วยกัน คนในชุมชนกับหน่วยงำนของรัฐหรือคน
ในชุมชนกับภำคเอกชนร่วมมือกัน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กำรพัฒนำชุมชนประสบควำมส ำเร็จตำม
ขีดควำมสำมำรถท่ีมีอยู่ 
 3. เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่มีเป้ำหมำยหรือทิศทำง คือ มีแผนและโครงกำรที่สำมำรถ
ควบคุมควำมสมดุลที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ก ำหนดปริมำณ คุณภำพและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนใน
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ 
 4. เกิดจำกควำมตั้งใจและกำรกระท ำของมนุษย์เป็นกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร 
ที่ก ำหนดขึ้น ไม่ใช่เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ 
 5. เป็นกำรพัฒนำคุณภำพของคนในชุมชน ให้เป็นผู้มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ 
ตนเอง บุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำไปใช้ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของตนและชุมชนตำม
มำตรฐำนที่ต้องกำร 
 6. เป็นกระบวนกำรให้กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรพัฒนำชุมชนใช้กำรศึกษำเป็นเครื่องมือใน 
กำรเรียนรู้และพัฒนำคนในชุมชนทุกช่วงชีวิตให้มีคุณภำพ มีควำมพร้อมที่จะรองรับกำรพัฒนำ และ
ด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่ำงมีควำมสุข 
 7. เป็นกระบวนกำรจัดองค์กรหรือกลุ่ม เพรำะกำรพัฒนำชุมชนเป็นกำรผนึกก ำลังด้วยกำร 
รวมตัวของคนในชุมชนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เกิดศักยภำพหรือพลังของชุมชน และน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชน 
 8. เป็นกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกหรือคนในชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรร่วมศึกษำ
ปัญหำของชุมชน วิเครำะห์ปัญหำ สรุปบทเรียนที่ผ่ำนมำ จัดท ำแผน โครงกำร ร่วมปฏิบัติงำน และ
ติดตำมประเมินผล ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้คนในชุมชนมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของชุมชน รักหวงแหน 
ชุมชนและร่วมกันพัฒนำชุมชน 
 9. มีลักษณะเป็นกำรบูรณำกำร คือ กำรผสมผสำนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของชุมชนและกำร 
พัฒนำชุมชนไว้ด้วยกันไม่แยกออกเป็นส่วน ๆ 
 10. เป็นกำรพัฒนำแบบองค์รวม คือ ด ำเนินกำรพัฒนำทุก ๆ ส่วนของชุมชนไปพร้อมกัน
อย่ำงมีคุณภำพ ไม่พัฒนำส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียว 
 11. เป็นกำรพัฒนำแบบยั่งยืน คือกำรพัฒนำที่ตอบสนองควำมต้องกำรในปัจจุบันโดย ไม่
ส่งผลกระทบต่ออนำคต กล่ำวคือไม่ท ำลำยทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมให้หมดไป รักษำสืบทอด
กิจกรรมกำรพัฒนำไปยังคนรุ่นต่อไปโดยไม่สิ้นสุด หรือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของมนุษย์และสังคมให้
สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชำติและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเอง 
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 12. มีลักษณะเป็นประชำธิปไตย กำรพัฒนำชุมชนเป็นของคนในชุมชน ด ำเนินกำรโดยคน
ในชุมชน เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นกำรให้สิทธิ เสรีภำพ อิสรภำพ เสมอภำพ และ
ภรำดรภำพแก่ชุมชน เช่นเดียวกับระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย เปิดโอกำสให้คนในชุมชน
เป็นผู้ก ำหนดวิถีกำรด ำรงชีวิตของตนเองและชุมชน เป็นกำรด ำเนินงำนโดยคนและกลุ่มคนส่วนใหญ่
ของชุมชน 
 13. เป็นกำรน ำยุทธศำสตร์หรือกลวิธีกำรต่ำง ๆ มำใช้เช่น กำรให้กำรศึกษำแก่ชุมชน กำร 
ใช้ตัวน ำกำรเปลี่ยนแปลง กำรเปลี่ยนแปลงเจตคติ กำรสร้ำงผู้น ำ กำรสร้ำงกลุ่ม กำรเสริมสร้ำงทักษะ
และควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ กำรจัดระเบียบทำงสังคม เป็นต้น กำรพัฒนำชุมชนจึงต้องเลือก
วิธีกำรหรือผสมผสำนวิธีกำร เทคนิคต่ำง ๆ มำใช้ในกำรพัฒนำให้เหมำะสม 
 14. มีลักษณะเป็นกำรบริหำรจัดกำร คือกำรพัฒนำชุมชนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่ำง ๆ เป็น
จ ำนวนมำกจึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ทั้งกำรบริหำรจัดกำรคน กลุ่ม องค์กร
ทรัพยำกร แผนและโครงกำร เป็นต้น 
 15. มีลักษณะเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้ คือคนในชุมชนร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้  และ
ประสบกำรณ์เก่ียวกับเรื่องของชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนร่วมกัน มี 
ควำมเป็นกัลยำณมิตร ระดมพลังและศักยภำพมำใช้ในกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงเต็มที่ มีกำรเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์แบบเครือข่ำยกับชุมชนอื่น ๆ เป็นต้น 
 
 7. เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 
 สนธยำ พลศรี (2547 : 54-56)89 ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนมีเป้ำหมำย
ส ำคัญ 2 ประกำร คือกำรพัฒนำคนให้มีควำมสุขและกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง
ได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคนให้มีความสุข 
 คือให้เป็นคนที่มีคุณภำพ มีคุณธรรม มีควำมสุข เพรำะในกำรพัฒนำชุมชนนั่นต้องยึดคน
เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ เนื่องจำกเป็นผู้มีบทบำทในกำรพัฒนำชุมชน ทั้งเป็นผู้ด ำเนินงำน เป็นผู้
ได้รับผลที่เกิดขึ้นและเป็นผู้สืบทอดงำนพัฒนำไม่ให้สิ้นสุด คนจึงเป็นเป้ำหมำยสุดยอดหรือเป้ำหมำย
สูงสุดของกำรพัฒนำชุมชน จึงต้องพัฒนำคนให้มีคุณภำพ มีคุณธรรมและมีควำมสุข 
  1.1 กำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ คือ ท ำให้คนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำร
ประกอบกิจกำรงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีควำมรู้ทำงกำรเมืองและควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เฉลียวฉลำด มี
วิสัยทัศน์ สุขภำพดี บุคลิกภำพดี สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  1.2 กำรพัฒนำคนให้มีคุณธรรม คือ ท ำให้คนเป็นคนดีทั้งกำรคิด กำรพูดและกำร
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น กำรละเว้น
อบำยมุข ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว เอื้อ 
อำทรต่อผู้อื่น รู้จักควำมพอเพียงในสิ่งต่ำง ๆ มีควำมอดทนสำมำรถยับยั้งตนเองไม่ให้ประพฤติชั่ว 

                                                           
89สนธยำ พลศร,ี (2547), อ้ำงแล้ว, หน้ำ 54-56. 
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  1.3 กำรพัฒนำคนให้มีควำมสุข คือ กำรท ำให้คนมีควำมสุขสงบ มีจิตใจดีงำม สงบ
เยือกเย็น มั่นคง ผ่องใส ไม่มีควำมเครียด มีเมตตำกรุณำ รู้จักควำมพอเพียง รู้จักประมำณและเข้ำถึง 
สัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ดี ปรับตัวให้เข้ำกับกำรปฏิรูปสิ่งต่ำง ๆ ได้ เป็นต้น 
 กำรท ำให้คนมีคุณภำพและประสิทธิภำพมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำ และกำรสร้ำงเสริม
คนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตำมแนวทำงศำสนำของแต่ละคน รวมไปถึงกำรสร้ำงคนให้มีควำมสุข นับว่ำ
เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของกำรที่จะสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนำในล ำดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2.4 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำคน 
 ที่มา : ปรับปรุงจำกสนธยำ พลศรี (2547 : 54) 
 
 2. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 กำรพัฒนำชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และมีควำมสุข คือ  กำรท ำให้คนใน
ชุมชนมีจิตส ำนึกร่วมกัน มำรวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันในกำรกระท ำบำงอย่ำงด้วยควำมรัก
และควำมเอ้ืออำทรต่อกันภำยในระบบกำรจัดกำรให้เกิดควำมรู้สึกร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 
กำรรวมตัวกันอำจจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กระจัดกระจำยกันได้แต่สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ จน
กลำยเป็นองค์กรชุมชน (Community Organization) และมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยย่อย ๆ 
ขึ้น (Community Network) ท ำให้เกิดโครงสร้ำงสังคมแนวใหม่ที่มีควำมสัมพันธ์กันในแนวรำบที่เท่ำ 
เทียมกัน ซึ่งเมื่อประสำนกับโครงสร้ำงที่มีควำมสัมพันธ์กันในแนวดิ่งด้วยควำมสัมพันธ์แล้วก็จะท ำให้ 
ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งขึ้น โดยชุมชนที่เข้มแข็งมีลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 มีจิตส ำนึกชุมชน คือ สมำชิกส ำนึกว่ำตนเองเป็นเจ้ำของชุมชน มีควำมตั้งใจที่จะ
รับผิดชอบปัญหำต่ำง ๆ ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกันและสมำนฉันท์ ยอมรับในศักยภำพของ
กันและกัน ยอมรับในควำมหลำกหลำยของสมำชิก เป็นต้น 
  2.2 มีจิตวิญญำณชุมชน คือสมำชิกมีควำมจงรักภักดีต่อชุมชน อุทิศตนเพ่ือชุมชน
หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน เช่น ศำสนำ เครือญำติหรือควำมสัมพันธ์ทำงสังคมแบบต่ำง ๆ
ควำมมีจิตวิญญำณชุมชน ท ำให้เกิดควำมยินดีมีควำมสุขมุ่งมั่นและเกิดพลังอย่ำงมหำศำลเป็นพลังที่ท ำ 
ให้คนและชุมชนมีควำมสุขร่วมกัน จิตวิญญำณชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจำกกำรมีจิตส ำนึกของ
ชุมชน ท ำให้สมำชิกของชุมชนมีจิตใจแข็งแกร่ง มีควำมพร้อมที่จะรวมพลังกันเพ่ือกำรพัฒนำชุมชน
ของตนต่อไป 
  2.3 เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้คือกำรที่สมำชิกร่วมกันเรียนรู้หรือเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีควำมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ รู้ข่ำวครำวในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีองค์

คนมีควำมสุข 

คนมีคุณธรรม จริยธรรม 

คนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
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ควำมรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนที่เป็นผลจำกกำรปฏิบัติหรือประสบกำรณ์ที่ได้รับร่วมกัน นับเป็ น
กระบวนกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรตัดสินใจร่วมกัน ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และควำมคิดร่วมกัน และ 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของกำรพัฒนำชุมชนร่วมกัน ไม่ใช่กำรด ำเนินงำนโดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  2.4 มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือสมำชิกรวมตัวกันอย่ำงเหนียวแน่นด้วยจิตส ำนึก
ชุมชนและจิตวิญญำณชุมชน ผนึกก ำลังกันเป็นกลุ่มและองค์กร เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำ และพัฒนำ
ชุมชน อันเป็นผลของกำรเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่แบบต่ำงคนต่ำงท ำ 
  2.5 มีกำรจัดกำรชุมชนที่ดีคือสมำชิกของชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเอง 
กลุ่มและชุมชน ด ำเนินกำรวำงแผน จัดกระบวนกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรพัฒนำชุมชนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.6 มีเครือข่ำยชุมชน คือมีกระบวนกำรเชื่อมโยงสมำชิกในกลุ่ม และองค์กรชุมชน
ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ด้วยระบบกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยควำมสมำนฉันท์ท ำให้เกิดกำรรวม
จิตส ำนึก และจิตวิญญำณของสมำชิก และองค์กรชุมชนต่ำง ๆ ให้มีพลังเข้มแข็งร่วมกันเรียนรู้  และ
พัฒนำชุมชนจนประสบควำมส ำเร็จ 
  2.7 มีภำวะผู้น ำชุมชน (Community Leadership) ผู้น ำในกำรพัฒนำชุมชนเป็นผู้
ประสำนควำมคิดของสมำชิก ไม่ผูกขำดควำมคิดหรือเป็นเจ้ำของชุมชนเพียงผู้เดียว พร้อมที่จะเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมคิดเห็นกับผู้ อ่ืน ผนึกตัวเองเข้ ำกับชุมชนได้อย่ำงแนบแน่น ร่วมท ำ
ประโยชน์เพื่อชุมชน สำมำรถเชื่อมประสำนสมำชิก กลุ่มและองค์กรชุมชนได้เป็นอย่ำงดี 
  2.8 เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้คือสมำชิกของชุมชนมีควำมเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือ
หรือพ่ึงตนเองได้ ทั้งในทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในยำมปกติ และ
เมื่อประสบกับภำวะวิกฤติต่ำง ๆ ท ำให้สำมำรถด ำรงรักษำชุมชนเอำไว้ได้ 
  2.9 เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรพัฒนำคนให้มี
คุณภำพ มีคุณธรรมและมีควำมสุข เมื่อคนมำรวมกันเป็นชุมชนและสร้ำงชุมชนให้สงบสุขแล้ว ชุมชนก็ 
มีควำมเข้มแข็งไม่เบียดเบียนผู้อื่น บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำชุมชน 
  2.10 เป็นชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้หมดสิ้นไป แต่จะธ ำรงรักษำสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
ทำงวัฒนธรรมและทรัพยำกรต่ำง ๆ ของชุมชนไว้ได้ แล้วสืบทอดต่อไปให้ลูกหลำนไม่ล่มสลำยโดยง่ำย 
 สรุปได้ว่ำ เป้ำหมำยของกำรพัฒนำชุมชน คือ กำรท ำให้คนในชุมชนมีควำมสุข มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีมีตำมสมควรแก่อัตภำพของตนเอง สำมำรถปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนและอยู่ร่วมกันกับคน 
ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และท ำกิจกรรมร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในชุมชนของตนเองได้อย่ำงมีควำมเอ้ืออำทร
ต่อกันจนเกิดควำมเป็นชุมชนขึ้น เมื่อคนมีควำมสุขแล้วย่อมส่งผลให้ชุมชนของตนเกิดควำมเข็มแข็ง
ยั่งยืนในที่สุด 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน 
 พระครูปลัดเถรำนุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี), (2561)90 พระสงฆ์กับกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน พบว่ำ บทบำทที่เกี่ยวข้องกับชำวบ้ำนและท้องถิ่น 5 ด้ำน คือ 1) 
บทบำทของพระสงฆ์ด้ำนกำรศึกษำ 2) บทบำทของพระสงฆ์ด้ำนกำรเผยแผ่ธรรม 3) บทบำทของ
พระสงฆ์ด้ำนสังคมสงเครำะห์ 4) บทบำทของพระสงฆ์ด้ำนพัฒนำจิตวิญญำณ และ 5) บทบำทของ
พระสงฆ์ด้ำนกำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้ำที่ของพระสงฆ์ที่จะต้อง
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับประชำชน เช่น กำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม กำรพัฒนำหมู่บ้ำนกำรพัฒนำต ำบล 
กำรช่วยจัดหำทุนกำรสงเครำะห์ กำรช่วยเหลือสถำนที่เป็นสำธำรณสมบัติ กำรช่วยเหลือประชำชนใน
โอกำสที่ควรช่วย กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นต้น จึงท ำให้พระสงฆ์เองซึ่งเดิมเป็นผู้ที่ชำวบ้ำนเคำรพนับ
ถือแล้ว ยิ่งเพ่ิมควำมเคำรพย ำเกรง ยกย่องให้เป็นผู้น ำจิตวิญญำณขึ้นไปอีก และเป็นปูชนียบุคคลที่ดี
ของผู้คน ชุมชน และสังคมสืบไป 
 พระมหำโยธิน โยธิโก, (2560)91 บทบำทพระสงฆ์ไทยในกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ 1. แนวคิดเชิงคุณค่ำในกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ตำมหลักธรรม
พระพุทธศำสนำเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำย (พัฒนำอินทรีย์ 6) กำรพัฒนำจิต (จิตภำวนำ) และกำร
ประพฤติธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนสังคมในกำรอยู่ร่วมกัน และปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและรำยได้ให้
ผู้สูงอำยุประพฤติปฏิบัติ เพ่ือควำมดีควำมถูกต้องทั้งทำงกำยและจิตใจ ซึ่งเป็นพัฒนำคุณภำพชีวิตให้
สำมำรถอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสำมำรถน ำหลักพุทธธรรมมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุได้อย่ำง
มีควำมสุขและเหมำะสมกับตนเอง 2. วัดส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ มีควำมพร้อมในด้ำนกำรจัด
สิ่งแวดล้อมควำมสะอำดให้มีควำมเป็นสัดส่วน สะดวกสบำย สงบร่มรื่น พระสงฆ์ได้สร้ำงบทบำทใน
กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุครบทั้ง 4 ด้ำน คือ กำรส่งเสริมสุขภำพกำย กำรส่งเสริมสุขภำพจิต กำร
ส่งเสริมสุขภำพสังคม และกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนจิตวิญญำณ โดยกำรใช้กระบวนกำรและกิจกรรม 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบำทพระสงฆ์ไทยในกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 6 
ด้ำน คือ กำรสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กำรส่งเสริมกำรพัฒนำภูมิปัญญำ วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น กำรส่งเสริมอำชีพ และกำรสร้ำงรำยได้ กำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์  และจัดสวัสดิกำร กำร
ส่งเสริมกิจกรรมสันทนำกำร และกำรออกลังกำย และกำรส่งเสริมกำรป ลูกพืชสมุนไพรเป็น
กระบวนกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ซึ่งถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งในก ำกำรเผยแผ่และกำรสำธำรณ
สงเครำะห์ตำมพันธกิจของคณะสงฆ์ไทย3. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพัฒนำบทบำท
พระสงฆ์ไทยในกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งในด้ำนสถำนที่ และ
สิ่งแวดล้อม ด้ำนบุคลำกร ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ด้ำนงบประมำณ ด้ำนควำมร่วมมือ และกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ดังนั้น จึงต้องพัฒนำบทบำทพระสงฆ์โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนแบบพหุภำคี กำรส่งเสริมกำร

                                                           
90พระครูปลัดเถรำนุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี) , (2561) , พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน, วำรสำรปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือนกันยำยน - ธันวำคม 2561, บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต. 

91พระมหำโยธิน โยธิโก, (2560), ท าการวิจัยเร่ือง บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วำรสำรวิชำกำรธรรมทรรศน์  ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3 (กันยำยน - ธันวำคม 2560). 
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ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรน ำองค์ควำมรู้ทำงพระพุทธศำสนำมำ
ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ โดยกำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
ท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ภำคีเครือข่ำยประสำนงำนระหว่ำงวัดกับชุมชนและ
หน่วยงำนรำชกำร ให้มีควำมคล่องตัวและบูรณำกำรกับหลักกำรพระพุทธศำสนำมำเพ่ือพัฒนำหลัก
ศรัทธำและปัญญำ ให้สังคมเกิดควำมยั่งยืนและเป็นกัลยำณมิตรในกำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนและสังคมไทยอย่ำงสันติสุข 
 กุลวดี โรจน์ไพศำลกิจ และคณะ, (2560),92 กำรพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของชุมชน
เพ่ือกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอำยุ พบว่ำ กิจกรรมกำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุประกอบด้วย 
7 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมพบกันประจ ำเดือน กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ กิจกรรมกลุ่มดูแลกันเอง 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำวะทำงกำย กิจกรรมสวัสดิกำรผู้สูงอำยุและกิจกรรมสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของชุมชนในกำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย 6 ปัจจัยคือ 
ด้ำนทุนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนเงินทุนในกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกภำคี
เครือข่ำย ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรของชมรมผู้สูงอำยุ ด้ำนบริบทวัฒนธรรมชุมชน และด้ำน
คุณลักษณะของประชำชนในต ำบล กำรสรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนของชุมชนในกำรพัฒนำสุขภำวะ
ผู้สูงอำยุ สำมำรถอธิบำยได้ว่ำกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุในชุมชนต้องด ำเนินกำร
ภำยใต้กำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยหนุนเสริมกำรด ำเนินกำรผ่ำนกำรจัดกำร
ระบบกำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุในชุมชน โดยมีกลไกกำรด ำเนินงำนคือระบบบริหำรจัดกำรชมรม
ผู้สูงอำยุ และกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีส่วนร่วม โดยมีแกนน ำผู้สูงอำยุและผู้สูงอำยุจิตอำสำในชุมชนเป็น
กลไกด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญ  
 พระมหำวิสมัญญำ ทุยเทียนทอง, (2562),93 บทบำทพระสงฆ์ในกำรส่งเสริมองค์กรชุมชน
เพ่ือสร้ำงทุนชุมชน ศึกษำเฉพำะกรณี: กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดตรำด  พบว่ำ กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ เกิดจำกพระสงฆ์ที่รับรู้ปัญหำของชุมชนจึงมีกำรประยุกต์หลักธรรม และปรับเปลี่ยนวิธีกำร
สอนเพ่ือแก้ปัญหำในชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้วย ส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือสร้ำงทุนชุมชนและกำรเชื่อใจกันและกัน 
 เทียม ศรีค ำจักร (2016)94 พุทธธรรมกับปรัชญำกำรรักษำโดยกิจกรรมบ ำบัด พบว่ำ กำร
รักษำทำงกิจกรรมบ ำบัด สำมำรถประยุกต์หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ได้ ทั้ง ในงำนบริกำร
โดยตรงและงำนบริกำรโดยอ้อม โดยให้ปฏิบัติต่อทุกสิ่งด้วยควำมไม่ยึดมั่น ถือมั่น และด้วยใจที่เป็น
กลำงจะท ำให้ผู้เข้ำถึงสำมำรถปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงสมดุล เป็นอิสระและขจัดปัญหำได้โดย
สิ้นเชิง 

                                                           
92กุลวดี โรจน์ไพศำลกิจ และคณะ, (2560), การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของชุมชนเพ่ือการ

พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ, วำรสำรสมำคมนักวิจัย, 22 (1), หน้ำ 81. 
93พระมหำวสิมญัญำ ทุยเทียนทอง, (2562), บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการจัดระเบียบ

ชุมชนเพ่ือสร้างเงินทุนในชมุชน: กรณีศึกษำจังหวัดสกลนครจังหวดัตรำด บณัฑิตวิทยำลัย: 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ หน้ำ 42 

94พระมหำวิสมัญญำ ทุยเทียนทอง, (2562), พุทธะและปรัชญาการปฏิบัติโดยอาชีพบ าบัด บัณฑิต
วิทยาลัย: มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, หน้ำ 18. 
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 พระศิลำศักดิ์สุเมโธ (บุญทอง), (2562)95 บทบำทพระสงฆ์กับกำรสร้ำงวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองแบบประชำธิปไตย พบว่ำ 1. บทบำทกำรสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย
ของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีเพียง สองข้อที่อยู่ในระดับ ปำนกลำง คือ 
พระสงฆ์มีบทบำทร่วมกับชุมชน ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม กำรสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบ
ประชำธิปไตย และพระสงฆ์มีส่วนสนับสนุนประชำชนในท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย 2. ระดับบทบำทพระสงฆ์กับกำรสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบ
ประชำธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลกำรวิจัยพบว่ำพระสงฆ์มีส่วนสนับสนุนประชำชนใน
ท้องถิ่นในกำรสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตยอยู่ในระดับปำนกลำง  3. ปัญหำ และ
อุปสรรคของพระสงฆ์กับกำรสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตยของไทยในจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่ำพระสงฆ์อยู่ภำยใต้กรอบ ไม่ฝักใฝ่กำรเมืองฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงชัดเจน แต่สำมำรถ
แนะน ำแนวทำงตำมหลักธรรมในกำรคัดเลือกบุคคลที่สังคมยอมรับและมีนโยบำยสำธำรณะ สร้ำง
ประโยชน์และควำมสุขให้ เกิดกับชุมชน รองลงมำมีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมกำรเมืองแบบ
ประชำธิปไตยระหว่ำงพระสงฆ์กับประชำชนไม่ตรงกัน และพระสงฆ์ไม่มีบทบำทในด้ำนกำรสร้ำง
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 
 พระมหำสุระพงษ์ สุรว โ ส (สีหมอก) (2555)96 ภำวะผู้น ำของพระสงฆ์ในกำรบริหำรกำร
พัฒนำชุมชน: พบว่ำ  1) กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนด้ำนสังคม พระครูโพธิวีรคุณ ประยุกต์องค์
ควำมรู้แขนงต่ำงๆ มำตั้งอยู่ในวัด อำทิ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนเทคโนโลยี ท่ำนเองยังเป็นพระวิทยำกร
สอนธรรมะแก่เยำวชนและประชำชน รวมทั้งได้จัดให้มีกำรบรรยำยธรรมเป็นประจ ำนอกจำกนั้นยังได้
พัฒนำภูมิสภำพภำยในวัดให้เป็นพักผ่อนแก่ประชำชน สร้ำงสนำมกีฬำส ำหรับเยำวชน แบ่งพ้ืนที่วัดให้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น ตลอกจนกำรรณรงค์กำรปรับสภำพภูมิ
ทัศน์ภำยในวัดและหมู่บ้ำน เป็นเหตุให้ประชำชนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่ำงมำก และที่ขำดมิได้คือ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนในกำรบ ำเพ็ญกุศลตำมเทศกำลต่ำงๆ 2) กำรบริหำรกำรพัฒนำ
สังคมด้ำนเศรษฐกิจ พระครูโพธิวีรคุณส่งเสริมเศรษฐกิจกำรของชุมชน โดยชุมชนมีกำรจัดตั้งสถำบัน
กำรเงิน กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มท ำตุ๊กตำ ท่ำนได้ช่วยเหลือกำรประชำสัมพันธ์ โดยอำศัยช่วงเวลำกำรเทศน์
สอดแทรกกำรประกอบอ ำชีพรวมทั้งกำรใช้สื่อทำงอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์ด้วย ที่
ส ำคัญท่ำนยังส่งเสริมให้สมำชิกกลุ่มออกไปศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนนอกพ้ืนที่จนเกิดแนวคิดกำร
ริเริ่มและกำรสำนต่อโครงกำร แต่ที่ส ำคัญประช ำชนในชุมชนต้องมีควำมสำมัคคี มีควำมมุ่งมั่นและ
พร้อมทีจ่ะด ำ เนินกำรตำมโครงกำรที่ได้ก ำหนดขึ้นนั้น 3) กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนกำรเมือง 
พระครูโพธิวีรคุณเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่ำงกลุ่มต่ ำงๆ ทำงกำรเมือง ท่ำนสนับสนุน และส่งเสริมกำร
ปกครองรูประบอบประชำธิปไตย โดยกำรนี้ท่ำนจึงเปิดโอกำสให้กรรมกำรวัดมีควำมเป็นอิสระในกำร
วำงแผนพัฒนำวัด ประสำนระหว่ำงกลุ่มชำวบ้ำนให้ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวนโยบำยของ

                                                           
95พระศิลำศักดิ์สุเมโธ (บุญทอง), (2562), บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด, วำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 10 (ธันวำคม 2562). 
96พระมหำสุระพงษ์ สุรว โส (สีหมอก), (2555), ภาวะผู้น าของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนา

ชุมชน:  กรณีศึกษำพระครูโพธิวีรคุณ วัดโพธิกำรำม ต ำบลโพนสูง อ ำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด. สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์. หน้ำ : 139-142. 
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หน่วยงำนต่ำงๆ และที่เห็นได้ชัดคือ ยินดีให้พ้ืนที่วัดเป็นส่วนหนึ่งของกำรกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ เป็น
หน่วยเลือกตั้ง เป็นศูนย์บริกำรอบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเมืองแก่ประชำชน เป็นห้องสมุดศูนย์
กำรเรียนด้ำนกฎหมำยและกำรเมือง 4) ก ำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนวัฒนธรรม พระครูโพธิวีร
คุณเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ำนคอยอบรม
สั่งสอนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเหล่ำขึ้นตำมโอกำส อำทิ วันส ำคัญทำงศำสนำ งำนบุญประเพณีท้องถิ่น 
เป็นต้น นอกจำกนั้นท่ำนยังส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพ่ือห ำแนวทำงอนุรักษ์สิ่งเหล่ำนี้ให้คงอยู่
ต่อไป และสำมำรถประยุกต์ใช้ในสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนกำรหำทุนทรัพย์มำบูรณะปฏิสังขรณ์ศำ
สนวัตถุภำยในวัด รวมทั้งสิ่งของที่มีค่ำควรแก่กำรอนุรักษ์ภำยในชุมชน 5) กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชน
ในด้ำนสำธำรณูปโภคและระบบนิเวศ พระครูโพธิวีรคุณสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงอำคำรสำธำรณสุข
ภำยในชุมชน ศูนย์ประสำนงำนระหว่ำงประชำชนกับภำครัฐ โดยมีเจ้ำหน้ำที่มำผลัดเปลี่ยนกันเป็น
ประจ ำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีกำรฝึกอบรมด้ำน
กำรพยำบำลและกำรสำธำรณะสุขแก่ประชำชน ที่ส ำคัญท่ำนส่งเสริมให้เกิดกำรรักษำระบบนิเวศทั้ง
ภำยวัดและชุมชน ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ เหมำะสม ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 6) กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนสิ่งแวดล้อม พระครูโพธิวีรคุณจัดกิจกรรมที่
เป็นก ำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำทิ กำรวำงแผนผังภำยในวัดให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องของหลำยๆ ฝ่ำยได้ กำรจัดบ้ำนเรือนให้มีควำมร่มรื่นที่ส ำคัญ วัดต้องมี
ควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย เป็นตัวอย่ำงของกรประหยัด ใช้ทรัพยำกรทุกอย่ำงให้เกิดประโยชน์อย่ำง
คุม้ค่ำ และท่ีส ำคัญคือวัดแห่งนี้เป็นหน่วยส่งเสริมกำรปลูกปำ่ และรักษำปำ่ภำยในเขตชุมชน 
 พระสุภำพ สุภำโว (บัวบรรจง), (2561)97 บทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชนในเขต
พ้ืนที่ต ำบลยำงค้อม อ ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช พบว่ำ 1. บทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ต ำบลยำงค้อม อ ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนสังคม มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด (4.00) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(3.95) ด้ำนวัฒนธรรม (3.94) และด้ำนเศรษฐกิจ (3.78) ส่วนด้ำนสำธำรณสุข มีค่ำเฉลี่ยน้อยสุด 
(3.76) และเมื่อจ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน พบว่ำ ประชำชนที่มี
ควำมคิดเห็นต่อบทบำทของพระสงฆ์ ในกำรพัฒนำชุมชนโดยรวมอยู่ ในระดับมำก  2. ผลกำร
เปรียบเทียบบทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชนในเขตพ้ืนที่ต ำบลยำงค้อม อ ำเภอปูน จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จ ำแนกตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน พบว่ำ ประชำชน
ที่มีเพศแตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชนไม่แตกต่ำงกัน ส่วน
ประชำชนที่มี อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ต่อเดือน แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 3. แนว
ทำงกำรส่งเสริมบทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชนในเขตพ้ืนที่ต ำบลยำงค้อม อ ำเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช พบว่ำ ประชำชนได้เสนอแนะบทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชน ด้ำน
สังคม ได้แก่ พระสงฆ์ควรเทศนำและอบรม ให้ประชำชนในชุมชนมีควำมรักใคร่สำมัคคีกันในชุมชน 
                                                           

 
97พระสุภำพ สุภำโว (บัวบรรจง), (2561), บทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชนในเขตพื้นที่ต ำบล

ยำงค้อม อ ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช, วำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับท่ี 3 (กันยำยน – ธันวำคม 
2561), หน้ำ 664-665. 
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ปฏิบัติตนในกำรเป็นผู้น ำทำงจิตวิญญำณ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรปฏิบัติตนตำมแนว
พระพุทธศำสนำ ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จัดให้วัดเป็นศูนย์รวมในกำรสนับสนุนกำรประกอบอำชีพหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน ด้ำนวัฒนธรรม ได้แก่ พระสงฆ์ควรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีต่ำง 
ๆ ให้กับเด็กและเยำวชนในชุมชน ด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ พระสงฆ์ควรปฏิบัติตนแบบอย่ำงที่ดีและน ำ
ธรรมะมำใช้ส่งเสริมในกำรบ ำบัดโรคหรือยำเสพติดแก่ประชำชนในชุมชน และด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
พระสงฆ์ควรเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรรักษำควำมสะอำดให้กับชุมชน และฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ป่ำไม้และต้นน้ ำ
ในชุมชน 
 พระครูพิพิธสุตำทร, (บุญช่วย สิรินธโร) และคณะ, (2560)98 ได้เขียนเรื่อ บทบำทพระสงฆ์
ในกำรเป็นผู้น ำด้ำนสุขภำวะของชุมชนและสังคม ข้อ 25 สังคมและชุมชน พึงเปิดกว้ำงให้พระสงฆ์
และคณะสงฆ์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสุขภำวะในทุกมิติ รวมทั้งสิทธิและหน้ำที่ด้ำนสุขภำพของ
ชุมชนและสังคม ว่ำ พระสงฆ์และคณะสงฆ์ พึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมเกิดกำรเรียนรู้
และเข้ำใจในเรื่องสุขภำพทำงปัญญำ และให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดพ้ืนที่ให้มีกิจกรรมหรือปฏิบัติกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพทำงปัญญำ ตั้งแต่เกิดจนถึงวำระสุดท้ำยของชีวิต โดยพระสงฆ์
เป็นผู้น ำหลักในกำรขับเคลื่อนให้เกิดผลรูปธรรมในวงกว้ำง 
 นภำพร อัศวะรังสีกุล, (2562)99 ปัญหำของกลุ่มชำติพันธุ์ในประเทศไทย: อัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง พบว่ำ  นโยบำยของรัฐด้ำนควำมมั่นคงและกำรพัฒนำเศรษฐกิจกระทบต่อ
กำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มชำติพันธุ์เป็นอย่ำงมำกกำรใช้วิธีควบคุมส่งผลให้กลุ่มชำติพันธุ์ในพ้ืนที่ป่ำเขำ
ต้องเผชิญปัญหำต่ำงๆ ขำดสิทธิในกำรจัดกำรทรัพยำกรในชุมชน กำรท ำเกษตรกรรมเพ่ือกำรค้ำตำมที่
ภำครัฐแนะน ำท ำให้พ่ึงตนเองได้น้อยลง ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนอำชีพ และแสวงหำพ้ืนที่ทำงสังคม
ในบริบทที่แตกต่ำงจำกเดิม อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมถูกท ำให้เป็นสินค้ำเพ่ือธุรกิจกำรท่องเที่ยว
ควำมสัมพันธ์ในชุมชนเปลี่ยนไป อ ำนำจเงินเข้ำมำมีอิทธิพลมำกข้ึน อัตลักษณ์ชำติพันธุ์แปรเปลี่ยนไป
เพ่ือผลประโยชน์ต่ำง ๆ กัน 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน),100 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำรยุทธศำสตร์
กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนพ้ืนที่สูง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙), มูลเหตุควำมยำกจนของชำวเขำและควำม
เป็นไปได้ในกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งศึกษำและวินิจฉัยมูลเหตุและระดับควำมรุนแรงของปัญหำควำม
ยำกจนของชำวเขำในจังหวัดภำคเหนือ และได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์ ตำมล ำดับ
ก่อนหลัง ในกำรฟ้ืนฟู รักษำ และพัฒนำฐำนะควำมเป็นอยู่ของครัวเรือนบนพื้นที่สูง ให้เป็นชุมชนอยู่ดี
มีสุขและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยในกำรใช้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำให้บรรลุผลนั้น ขึ้นอยู่กับ
ครัวเรือนเกษตรกรว่ำตระหนักรู้ถึงสำเหตุควำมยำกจน รู้ศักยภำพของตนเองและชุมชน ตลอดจนมี

                                                           
98พระครูพิพิธสตุำทร, (บุญช่วย สิรนิธโร) และคณะ, (2560) , ธรรมนญูสุขภำพพระสงฆ์แห่งชำติ, 

นนทบุรี: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.), หน้ำ 14. 
99นภำพร อัศวะรังสีกุล, (2562) , ปัญหำของกลุ่มชำติพันธ์ุในประเทศไทย: อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนแปลง, งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรังสติประจ ำปี 2562, (26 เมษำยน 2562), หน้ำ 948. 
100สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน), บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำรยุทธศำสตร์กำรวิจยัรำย

ประเด็นด้ำนพ้ืนท่ีสูง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙), หน้ำ 5-6. จำก http://www.hrdi.or.th/research. 
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เจตน์จ ำนงที่จะก ำหนดจุดยืนหรือยุทธศำสตร์ของตนเองเพ่ือปรับและพัฒนำตนได้ ตำมข้อบ่งชี้ที่ได้
จำกผลกำรวิจัยเชิงทฤษฎี และสถิติหรือเงื่อนไขส ำคัญท่ีก่อให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงแนวทำงกำรพัฒนำที่
เสนอแนะกับทัศนคติของกลุ่มเป้ำหมำย จำกผลกำรศึกษำและผลกำรวิจัยจำกแหล่งอ่ืน พบว่ำชำว
ชนบทที่ยำกจนจ ำนวนมำกยังหวังพ่ึงพำและเรียกร้องควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐหรือจำกปัจจัย
ภำยนอกเป็นหลัก โดยละเลยที่จะใช้ศักยภำพภำยในให้เป็นประโยชน์ จนปรำกฏกำรสูญหำยของ
ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมชุมชนที่มีคุณค่ำ ดังนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่ำครัวเรือน
ชำวเขำที่ยำกจนมีกระบวนทัศน์และจุดยืนในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของตนในแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง กำรศึกษำต่อเนื่องในลักษณะงำนวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง (Active Participatory Research) จึงเป็นแนวทำงที่ส ำคัญที่ส่งผลถึงบทสรุป ส ำหรับกำร
ประเมินประสิทธิภำพของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่ำงๆ ภำยใต้บริบทครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น 
 ศรพล ตุลยะเสถียรและคณะ, (2560 : 71)101 บทบำทของหนี้ครัวเรือนที่มีผลต่อควำมเหลื่อม
ล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ในประเทศไทย พบว่ำ ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยไดยังคงเป็นปัญหำที่
ส ำคัญในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ โดยตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน สัดส่วนรำยได้ของครัวเรือนที่รวยที่สุด
ร้อยละ 10 ต่อรำยไดข้องครัวเรือนที่จนที่สุดร้อยละ 10 ทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่ำ 20 เท่ำเสมอมำและ
ในปี 2556 กลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดมีรำยได้มำกถึง 25 เท่ำของกลุ่มครัวเรือนที่จนที่สุด ขณะเดียวกัน
ข้อมูลสถิติหนี้ภำคครัวเรือนที่รวบรวมโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นว่ำในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่ำนมำ 
ระดับหนี้ภำคครัวเรือนได้ขยำยตัวในปริมำณสูงขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด โดยเพ่ิมขึ้นจำก 4.7 ล้ำนล้ำน
บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.9 ต่อ GDP ในปี 2552 เป็น 10.6 ล้ำนล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 79.9 ต่อ GDPในไตรมำส 1 ปี 2558 และเมื่อมองในระดับครัวเรือนจำกข้อมูลกำร
ส ำรวจเศรษฐกิจ และสังคมของภำคครัวเรือน ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติในปี2556 จะเห็นได้ว่ำ
ครัวเรือน 10.8 ล้ำนครัวเรือน หรือร้อยละ 53.8 ของครัวเรือนทั้งหมด เป็นครัวเรือนที่มีหนี้โดยระดับ
หนี้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยสูงถึง 163,097 บำทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็น 6.5 เท่ำของรำยได ้
 จิณณ์ณิชำ พงษ์ดีและคณะ,(2558)102 ปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมืองแบ่ง ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง 
อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่ำ ระดับปัญหำสุขภำพด้ำนร่ำงกำย โดยรวมแล้ว ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่
รับรู้ว่ำตนเองมีปัญหำสุขภำพในระดับมำกเมื่อวิเครำะห์รำยละเอียดแล้ว พบว่ำ ผู้สูงอำยุรับรู้ว่ำปัญหำ
ด้ำนสุขภำพ ในประเด็นที่เห็นว่ำตนเองรับประทำนยำหลำยชนิด คิดเป็นร้อยละ 17.30 มีปัญหำกำรได้
ยินลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.60 และสำยตำพร่ำมัวมองไม่ชัดคิดเป็นร้อยละ 14.10 

                                                           
101ศรพล ตุลยะเสถียรและคณะ, (2558), กำรพัฒนำแบบจ ำลองจุลภำคเพื่อศึกษำบทบำทของหนี้ครัวเรอืน

ที่มีต่อควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ในไทย , กรุงเทพฯ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังกระทรวงกำรคลัง , 
หน้ำ 71.  

102จิณณ์ณิชำ พงษ์ดีและคณะ,(2558) , ปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหมืองแบ่ง ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, 
วำรสำรกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน มหำวิทยำลัยขอนแก่น,ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 4 ตุลำคม – ธันวำคม 2558, หน้ำ 566. 
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 สุทธิพงศ์ ปำนเพ็ชร์, (2559)103 เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญำชำวบ้ำนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยออกสู่ตลำดมำกกว่ำที่จะสนใจควำมปลอดภัยทั้งรุ่น
เก่ำและรุ่นใหม่ จะเห็นได้ว่ำเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่เป็นปัญญำดั้งเดิม สนใจ
เศรษฐกิจทำงกำรตลำดเป็นหลัก ส่วนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำก็จะมีเฉพำะบำงกลุ่มที่ยังคงส ำนึกใน
ควำมปลอดภัยในกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ถ่ำยทอดตำมควำมรู้และประสบกำรณ์ ใน
แต่ละพ้ืนที่ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีไม่มำก และที่เป็นปัญหำคือคนในท้องถิ่นเดียวกันมักไม่ยอมรับ
ต่อสถำนกำรณ์เป็นผู้มีภูมิปัญญำของคนในท้องถิ่นที่ได้สั่งสมมำอย่ำงยำวนำน 
 สยำม อรุณศรีมรกตและคณะ,(2560)104, ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรใช้สำรเคมีในกำรท ำนำข้ำว
ของเกษตรกรในอ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี จำกกำรศึกษำสำรเคมีเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรท ำนำ
ข้ำวจำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ในพ้ืนที่อ ำเภอหนองเสือมีกำรใช้สำรเคมีร่วมในกำรท ำนำ ตั้งแต่เริ่มต้น
ปลูกจนกระทั่งถึงก่อนกำรเก็บเกี่ยว จ ำแนกประเภทได้ดังนี้ 1) สำรเคมีป้องกันและก ำจัดวัชพืชและ
หญ้ำมีชื่อกำรค้ำ ไกลโพเซต รำวอ๊ัพ พำรำควอท เป็นต้น 2) สำรเคมีป้องกันและก ำจัดโรคพืชมีชื่อ
กำรค้ำ ฟูจิ-วัน เป็นต้น 3) สำรเคมีป้องกันและก ำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกอ หนอนม้วนใบ แมลง
สิง แมลงกะแท้ หนอนเจำะสมอฝ้ำย เพลี้ยอ่อน และเสี้ยนดิน มีชื่อกำรค้ำ อะบำแม็ก ตินพรีวำธอน
คลอร์ไพริฟอส ไอโซบิวทิลเอสเทอร์+โพรพำนิล เป็นต้น 4) สำรเคมีเพ่ิมผลผลิตของข้ำว มีชื่อกำรค้ำ 
โอบำซ่ำเป็นต้น 5) ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0, 46-0-0, 16-20-0,15-15-15, 13-13-21 และ 16-16-16 
จำกสำรเคมีหลำกหลำยประเภทข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกำรท ำนำข้ำวในอ ำเภอหนองเสือนั้นมีสำรเคมีเป็น
ปัจจัยหนึ่งในกระบวนกำรผลิต เพรำะสะดวกและรวดเร็ว ท ำให้รวงข้ำวใหญ่ ข้ำวงำม เขียวทนเขียว
นำนได้ผลผลิตสูงและมีคุณภำพ 
 นพรัตน์  พำทีทิน , (2561)105 กำรตระหนักรู้ผลกระทบทำงสังคมของแอลกอฮอล์ใน
ควำมสัมพันธ์หลักของผู้ดื่มกับบุคคลอ่ืน พบว่ำ ผลกำรรับรู้ขอบเขตผลกระทบทำงสังคมของกำรดื่ม
แอลกอฮอล์จำกประสบกำรณ์ของชำวบ้ำนชุมชนมีควำมครอบคลุมทั้งสองมิติ คือ มิติผลกระทบทำง
สังคมแบบเฉียบพลัน และผลกระทบทำงสังคมแบบเรื้อรัง โดยที่ค่ำเฉลี่ยของค ำตอบกำรรับรู้ปัญหำ
ผลกระทบทำงสังคมรำยประเด็นค่อนข้ำงสูงนั้น เป็นลักษณะผลกระทบทำงสังคมแบบเรื้อรัง 
โดยเฉพำะปัญหำควำมยำกจนและปัญหำทำงกำรเงิน ตำมมำด้วยปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 
และปัญหำควำมไม่เป็นระเบียบในสังคมชุมชน ส่วนในมิติผลกระทบทำงสังคมแบบเฉียบพลัน พบว่ำ 
ผู้ตอบรับรู้ปัญหำกำรท ำลำยทรัพย์สินของส่วนรวม และปัญหำอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน ตำมมำด้วย
ปัญหำกำรบำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์ใช้ควำมรุนแรง และปัญหำควำมรุนแรงและอำชญำกรรม อย่ำงไรก็

                                                           
103สุทธิพงศ์ ปำนเพ็ชร์, (2559) , เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญำชำวบ้ำนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ, กรุงเทพฯ :

มหำวิทยำลัยธุรกิจปัณฑิตย์, หน้ำ 66. 
104สยำม อรุณศรีมรกตและคณะ, (2560) , กำรใช้สำรเคมีในกำรท ำนำข้ำวของเกษตรกรในอ ำเภอหนอง

เสือ จังหวัดปทุมธำนี, วำรสำรเกษตรพระวรุณ, ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 กรกฎำคม – ธันวำคม 2560, หน้ำ 179. 
105นพรัตน์ พำทีทิน, (2561), กำรตระหนักรู้ต่อผลกระทบทำงสังคมของกำรดื่มแอลกอฮอลต์่อผู้อื่นจำก

ประสบกำรณ์ของพื้นที่ชุมชนต้นแบบงดเหล้ำแห่งหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์วิจัยปัญหำสรุำ ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.), หน้ำ 84-85. 
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ตำม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ภำพรวมกำรรับรู้ขนำดของปัญหำผลกระทบของกำรดื่มแอลกอฮอล์
ต่อผู้อื่น กลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำส่งผลกระทบน้อย แทบทุกเหตุกำรณ์ 
 นเรนทร์  แก้วใหญ่ , (2559),106 ศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชน : กำรพัฒนำที่ ยั่ งยืนของ
สถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จำกแหล่งกำรเรียนรู้ ดังนี้ 1) ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
สภำพชีวิตจริง สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ตน ครอบครัว ท้องถิ่น 2. ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่มีคุณค่ำ มีควำมหมำยต่อชีวิต ท ำให้เห็นคุณค่ำ เห็น
ควำมส ำคัญของสิ่งที่เรียน 3) ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ท้องถิ่นสู่ควำมรู้สำกล สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่
สิ่งที่อยู่ไกลตัวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 4) ผู้เรียนได้เห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์และพัฒนำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น วัฒนธรรมทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่ำงต่อเนื่อง 5) ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
องค์กร ท้องถิ่น บุคคล และครอบครัวในกำรพัฒนำท้องถิ่น 6) ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดทักษะกำรแสวงหำควำมรู้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 
 พระครูกิตติวรำนุวัตรและคณะ, (2561)107, บทบำทพระสงฆ์ในกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย 
สรุปว่ำ จำกกำรที่สังคมไทยปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ววัดและพระสงฆ์จึงควรมีกำร
ปรับเปลี่ยนบทบำทให้สอดรับกับสภำพสังคมในปัจจุบันซึ่งกำรท ำหน้ำที่ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
โดยวิธีกำรแบบเดิมเพียงอย่ำงเดียวนั้น อำจจะไม่เพียงพอ และในฐำนะที่วัดเป็นศูนย์กลำงของชุมชน 
นอกจำกเป็นที่ท ำบุญฟังเทศน์ และร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำแล้ว ยังเป็นสถำนที่เล่ำเรียนของบุตร
หลำน เป็นที่ประชุม เป็นที่พักของคนเดินทำง บำงแห่งเป็นสถำนที่รักษำควำมเจ็บป่วย และเป็นที่รวม
ของศิลปวัฒนธรรมต่ำง ๆ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบำทหลักส ำคัญในกำรอนุรักษ์ และสืบทอด
พระพุทธศำสนำ 
 พรชัย  พันธุ์ ธำดำพร , (2559)108, บทบำทพระสงฆ์ต่ อกำรพัฒ นำชุมชนในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยำ, ด้ำนกำรศึกษำ เป็นด้ำนที่ ทั้งพระสงฆ์ และผู้น ำชุมชน มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ
บทบำทในด้ำนนี้ มีค่ำอยู่ในระดับมำก และในกำรทดสอบสมมติฐำนก็พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ทั้งนี้เพรำะบทบำทของพระสงฆ์ในกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำเป็นเรื่องที่คุ้นเคย
ส ำหรับประชำชนทั่วไปกล่ำวคือ วัดมีกำรจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิสงเครำะห์ให้กับนักศึกษำที่ยำกจน 
เรียนดี มีควำมประพฤติดี โดยพระสงฆ์จะมอบทุนให้ใน วันแม่ วันเด็ก วัดสงกรำนต์ พิธีงำนศพ ซึ่ง
ส่งผลให้ประชำชนในพ้ืนที่เกิดควำมรู้สึกว่ำวัดไม่เคยทิ้งเยำวชน ภำยในชุมชนรวมทั้งกำรจัดหำวัสดุ 
อุปกรณ์กำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในชุมชน นอกจำกนี้พระสงฆ์ยังเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ให้กับ
โรงเรียนในชุมชนในหลำยๆเรื่องได้ เช่น วิชำภำษำอังกฤษ วิชำสังคมศึกษำ วิชำพุทธศำสนำ เป็นต้น 
เนื่องจำกพระสงฆ์สมัยใหม่มีกำรศึกษำสูงขึ้น จึงเปรียบเสมือนเป็นกำรพึ่งพำกันระหว่ำงวัดกับชุมชน 

                                                           
106นเรนทร์ แก้วใหญ่ , (2559), ศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชน : กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสถำบันอุดมศึกษำ, 

วำรสำร SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.2 No.2 July - December 2016, หน้ำ 120-121. 
107พระครูกิตติวรำนุวัตรและคณะ, (2561) , บทบำทพระสงฆ์ในกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย,  วำรสำรมหำ

จุฬำนำครทรรศน์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กันยำยน – ธันวำคม 2561), หน้ำ 484-485. 
108พรชัย พันธุ์ธำดำพร, (2559), บทบำทพระสงฆ์ต่อกำรพัฒนำชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ,กำร

ประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งท่ี 3 ก้ำวสู่ทศวรรษท่ี 2: บูรณำกำรงำนวิจัย ใช้องค์ควำมรู้สู่ควำม
ยั่งยืน”17 มิถุนำยน 2559 ณ วิทยำลัยนครรำชสีมำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ, หน้ำ 617. 



 
 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
         การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการจัด
สวัสดิการสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัด
สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 2) เพ่ือศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการ
จัดการสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูง 3) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชน
บนพ้ืนที่สูงของพระบัณฑิตอาสา การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 พ้ืนที่การวิจัย และประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ผลข้อมูล 
 3.6 แผนการด าเนินงานวิจัย 
 มีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้ งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการ
แบบผสมผสาน ดังนี้ 
 3.1.1 กำรศึกษำในเชิงเอกสำร (Documentary Research) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเอกสาร หนังสือ งานวิจัย ผลงานวิชาการ ที่มีผู้เรียบเรียง 
ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้วจากแหล่งต่างๆ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ดังนี้ 
  (1) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน แนวคิด 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชาวบ้าน แนวคิดเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน และแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  (2) ท าการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการของ
พระบัณฑิตอาสา และบทบาทในการจัดการจัดสวัสดิการชุมชนในชุมชนบนพื้นที่สูง จ านวน 3 จังหวัด 
ได้แก่ 1) บ้านดอกแดง ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด เชียงใหม่ 2) บ้านแม่ลิดป่าแก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) บ้านสามัคคีเก่า ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 
  (3) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและแนวทางการจัดการ การมีส่วนร่วมของ
พระบัณฑิตอาสา และประชาชน และองค์กรที่อยู่ในพ้ืนที่บ้านดอกแดง ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด 
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เชียงใหม่ บ้านแม่ลิดป่าแก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านสามัคคีเก่า 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   
  (4) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา แนวทางใน
การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา 
 3.1.2 กำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) 
เพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา แนวทาง ความสัมพันธ์ของประชาชน และองค์กรที่อยู่ใน
พ้ืนที ่โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
  (1)  ท าการศึกษาและคัดเลือกองค์กร ชุมชน องค์กรที่อยู่ในพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด คือ 
เชียงใหม่  แม่ ฮ่องสอน และเชียงราย  โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
ความส าคัญของเรื่อง คือ เป็นชุมชนที่มีพระบัณฑิตอาสาปฏิบัติงานในชุมชน 
  (2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
ประชาชน พระสงฆ์ ชุมชนละ 10 รูป/คน 
  (3) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด แนวทางการจัดการ และบทบาทการมีส่วน
ร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของชุมชน 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  (4) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 
โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเป็นมา บทบาทของพระบัณฑิต
อาสากับการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชน และแนวทางการจัดการสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ เน้นการ
น าผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้รัฐบาล คณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของใน
ระดับประเทศได้รับทราบ 
   
3.2 พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant)  
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ 
 1) บ้านดอกแดง ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด เชียงใหม่  
 2) บ้านแม่ลิดป่าแก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 3) บ้านสามัคคีเก่า ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ส ำหรับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ร่วมกับพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เพ่ือให้เห็นแนวคิด หลักการ 
แนวทาง กระบวนการและบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนๆ ละ 10 รูป/คน รวม
ทั้งสิ้น 30 รูป/คน ดังนี้ 
 1) เจ้าอาวาสอาศรม  จ านวน 1 รูป 
 2) ผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน 1 คน 
 3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน 2 คน 
 4) คณะกรรมการชุมชน   จ านวน 4 คน 
 5) ตัวแทนประชาชน  จ านวน 2 คน 
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 หมู่บ้ำนที่ 1 พ้ืนที่ผู้ที่มีส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 
บ้านดอกแดง ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด เชียงใหม่ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 รูป/คน ประกอบด้วย 
 1) พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ,ดร.  เจ้าอาวาสวัดบ้านดอกแดง   
 2) นายสุชาติ สายชลศรีจินดา   ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอกแดง     
 3) นายใหม่ บงกชศรีจินดา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอกแดง   
 4) นายสมรักษ์ ศรีโสภา    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอกแดง  
 5) นายจิตตา จ าปีศรีโสภา   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6) นายโสภา ธารายืนยง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 7) นายบันลือศักดิ์ ชีวะส่งสมบัติ  ประธานกองทุนหมู่บ้านดูแลประสานงาน 
      กิจกรรมในกองทุนเงินล้าน 
 8) นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา  รองนายก อบต. บ่อสลี 
 9) นางปิยหทัย ดีมู   ประธานแม่บ้าน 
 10) นางมาลี บงกชศรีจินดา  อสม. 
  
 หมู่บ้ำนที่ 2 พ้ืนที่ผู้ที่มีส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 
บ้านแม่ลิดป่าแก่ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน 10 รูป/คน ประกอบด้วย 
 1) นายบุญเอง ปองบุญเกษม ผู้ใหญ่บ้านแม่ลิดป่าแก่ 
 2) นายรักชาติ เมืองไพรวัลย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่ลิดป่าแก่        
 3) นายพาดา อุดมพนา      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่ลิดป่าแก่ 
 4) นายวรชัย สิริสกุลโกศล ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)    
 5) นายสุริยัน สนิทฤทัย  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล   
 6) นายวิทยา ปองพรศักดิ์ กรรมการ 
 7) นายสินชัย ปองลาภสูนทร กรรมการ 
  8) นางสาวศรีพร ปองพรศักดิ์ กรรมการ 
  9) นายเซแปล นภากาศ  ตัวแทนประชาชน 
  10) นางจันศรี  ศรีพจนธรรม ตัวแทนประชาชน 
  
 หมู่บ้ำนที่ 3 พ้ืนที่ผู้ที่มีส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 
บ้านสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  มีผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 รูป/
คน ประกอบด้วย 
 1) พระโรจน์นวัช กนฺตวีโร เจ้าอาวาสอาศรมสามัคคีเก่า 
 2) นายอาจู อายี   ผู้ใหญ่บ้านบ้านสามัคคีเก่า        
 3) นายอาหมื่อ มาเยอะ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสามัคคีเก่า 
 4) นายสุเทพ อยู่ลือ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5) นายมานะ อยู่ลือ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล   
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 6)  นายบดินทร์  อยู่ลือ   กรรมการ 
 7)  นายอะบือ อยู่ลือ  กรรมการ 
 8) นายอัษฎาวุธ อยู่ลือ   กรรมการ 
 9)  นางอาแผ่  มาเยอะ  ตัวแทนประชาชน 
 10) นางอาปา  อยู่ลือ  ตัวแทนประชาชน 
 
 3.3 เครื่องมือใช้ในกำรศึกษำวิจัย  
 การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการ
ตั้งประเด็นหลักในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน โดยด าเนินการและใช้
เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  
 1) แบบสัมภาษณ์  (Interview) โดยคณะผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In–depth 
Interviews) ส าหรับพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนประชาชน ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสวัสดิการชุมชน โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ เช่น แนวคิด หลักการ ความเป็นมา กระบวนการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสา 
และแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา 
 2) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยด าเนินการร่วมกับพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ประชาชน ในการจัดการการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของ
พระบัณฑิตอาสา โดยมีประเด็นสนทนา เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน  

 3) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่
จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนประชาชน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา 

 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
 1) แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Interview Guideline) และแนวค าถามส าหรับ
การสนทนากลุ่มส าหรับคณะสงฆ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนประชาชนที่เก่ียวข้อง 

 2) แบบสังเกต เพ่ือการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพระ
บัณฑิตอาสา 

โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
  1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  2) ปัญหาด้านสังคม 
   (1) ผู้สูงอายุ  
   (2) คนพิการ 
   (3) คนยากจน  
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   (4) กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนเงินล้านมีหรือไม่    
  3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
  4) ปัญหาด้านสุขภาพ 
  5) ปัญหาด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน 
 3. บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบน

พ้ืนที่สูง 
       1) ด้านการให้ความรู้ 
       2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสาได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
  3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสาได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
  4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
  5) ด้านเศรษฐกิจ 
 4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพระบัณฑิต

อาสา  
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1) การลงพ้ืนที่ในชุมชนบ้านดอกแดง ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด เชียงใหม่ และบ้านแม่ลิดป่า
แก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านสามัคคีเก่า ต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยลง
พ้ืนที่ด้วยตนเอง 
 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน และตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเห็นแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการชุมชน 
 3) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews) ส าหรับ
พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนประชาชน และผู้เกี่ยวข้องกับพระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 
 4) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง  
 5) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับพระ
บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง  และ
เพ่ือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด แนวทาง กระบวนการ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นต้น 
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 

1) การลงพ้ืนที่             
2) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 

            

3) การสัมภาษณ์             
4) การรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร 

            

5) การประชุมกลุ่มย่อย             
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
การสัมภาษณ์ เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญ
ด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 

 1) วิเคราะห์แนวคิด การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 
2) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระบัณฑิตอาสากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม

ของชุมชนบนพื้นที่สูง 
3) การน าเสนอแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิต

อาสา 
4) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานกับระดับ

การปฏิบัติที่มีต่อการจัดการการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา 
5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็นชุด

ความรู้ กระบวนการ และการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพระบัณฑิตอาสา เพ่ือน าไปประยุกต์
ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กิจกรรม ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. 

1) วิเคราะห์แนวคิด             
2) ศึกษาวิเคราะห์บทบาท
ของพระบัณฑิตอาสาร่วม 

            

3) การน าเสนอแนวทาง             
4) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

            

5) การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลโดยการเชื่อมโยง
แนวคิด 
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3.6 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย  
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่าย และการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางใน
การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพระบัณฑิตอาสา เพ่ือให้เห็นแนวทางการบริหาร
จัดการสวัสดิการของชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร 
และปัจเจกบุคคล 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
         ในบทนี้ เป็นการน าเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ตามประเด็นหัวข้อ 
ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 
 4.2 ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง  
 4.3 บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชน
บนพื้นที่สูง 
 4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระ
บัณฑิตอาสา 
 4.5 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 
 จากการสัมภาษณ์พระบัณฑิตอาสา ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกชุมชน
เกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของชุมชนดอกแดง หมู่ที่ 10 ต าบลบ่อสลี 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  
 4.1.1 บริบทชุมชนดอกแดง  

1) ประวัติศาสตร์ชุมชน 
 ชุมชนดอกแดงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2479 แยกออกมาจากชุมชนอมลองโดยการน า

ของครอบครัวนายกองแกะ จอพอ มีผู้ติดตามมาอยู่ด้วยสองครอบครัวคือครอบครัวนายวอมือ และ
ครอบครัวนายเหว่พอ นายกองแกะ จอพอ เป็นผู้น าหมู่ชุมชน ต่อมาปี พ.ศ. 2502 ย้ายเพ่ิมอีกสอง
ครอบครัว คือครอบครัวนายบุญเชอ นางกรือเชอ โทสบ้า มาจาก ชุมชนโปง ต าบลป่าโปง อ าเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และครอบครัวนายแหละเชอ นางแปะโนย เหว่ทู มาจากชุมชนแม่ลิดป่าแก่ 
ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2513 นายพาแง๊ะ บุตรชายนายวอบือ 
เปลี่ยนจากถือผีบรรพบุรุษมานับถือศาสนาคริสต์ปัจจุบันศาสนาคริสต์มีประมาณ 32 % ศาสนาพุทธ
และผีบรรพบุรุษ 68% ชาวชุมชนมีอาชีพท าไร่ท านาในการครองชีพส่วนอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงสัตว์ โค 
สุกร และไก่ ที่มาของดอกแดง หรือชาวชุมชนเรียกกันว่า (พอเงอะ) คือ ก่อนที่จะมาเป็นหมู่ชุมชน
ดอกแดงนั้น เคยเป็นป่ามาก่อน ชาวชุมชนจากชุมชนแม่อมลองมาท าไร่และปลูกข้าว ปลูกดอกไม้ 
พืชผักต่างๆ ดอกไม้สีแดงจะมากมาย จึงตั้งชื่อหมู่ชุมชนขึ้นมาว่าหมู่ชุมชนดอกแดง 

แผนที่ชุมชนดอกแดง หมู่ที่ 10 ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
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2) อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อชุมชนแม่โถหลวงหมู่ที่ 9  
ทิศใต้   ติดต่อกับชุมชนกองลอยหมู่ที่ 4  
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแม่โถ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับชุมชนอมลองหมู่ที่ 2 

3) ชื่อผู้น าท้องถิ่น  
1. นายสุชาติ สายชลศรีจินดา  ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายใหม่ บงกชศรีจินดา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายสมรักษ์ ศรีโสภา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4. นายจิตตา จ าปีศรีโสภา  สมาชิก อบต. 
5. นายโสภา ธารายืนยง   สมาชิก อบต. 

4) กรรมหมู่ชุมชนดอกแดง 
  คณะกรรมการชุมชน ไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง เข้ามาเพ่ืออุทิศตนพัฒนาหมู่
ชุมชนปัจจุบันมีคณะกรรมการหมู่ชุมชน 15 คน 
 คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 10 ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุชาติ สายชลศรีจินดา ผู้ใหญ่บ้าน 
2 นายใหม่ บงกชศรีจินดา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3 นายสมรักษ์ ศรีโสภา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4 นายจิตตา จ าปีศรีโสภา  สมาชิก อบต. 
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5 นายโสภา ธารายืนยง  สมาชิก อบต. 
6 นายบันลือศักดิ์ ชีวะส่งสมบัติ ประธานกองทุนหมูบ่้านดูแลประสานงานกิจกรรมใน

กองทุนเงินล้าน 
7 นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา รองนายก อบต. บ่อสลี 
8 นางปิยหทัย ดีมู ประธานแมบ่้าน 
9 นางมาลี บงกชศรีจินดา อสม. 
10 นายสิทธิ์ศักดิ์ สายชลศรีจินดา อสม. 
11 นางชุลีกร สุมงคลลาภ อสม. 
12 นางต้อม แสนวงศ์มา อสม. 
13 นางบุษกร กิจสกุลตระการ อสม. 
14 นายสงกรานต์ บงกชผ่องอ าไพ อสม. 
15 นางสุวิมล ปอโซโร อสม. 

 
5) หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร/ชื่อกลุ่มองค์กร 

1. อาศรมชุมชนดอกแดง 
2. โครงการหลวง ชุมชนดอกแดง 
3. โบสถ์โปรเตสแตนต์ชุมชนดอกแดง 
4. โรงเรียนชุมชนดอกแดง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอกแดง 
6. กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนดอกแดง 

 
6) จ านวนประชากรหมู่ชุมชนดอกแดง  

ตารางข้อมูลประชากร 
จ านวนครัวเรือน 136 หลังคาเรือน 

ชายจ านวน 295 คน 
หญิงจ านวน 286 คน 

ประชากรรวมจ านวน 581 คน 

ผู้สูงอายุ 72 คน 

คนพิการ 8 คน 

รวม 581 คน 
 
7) อาชีพในชุมชน 

  ชาวบ้านในชุมชน อยู่ในระดับพอมีพอกิน ด าเนินชีวิตแบบพอเพียงเพราะปลูกข้าวไว้
บริโภคเอง มีการท านาปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ และได้รับการส่งเสริมอาชีพจากโครงการหลวง พืชผลไม้
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ที่ปลูก เช่น กล้วย มะละกอ  ข้าวโพด เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร กระบือ ไก่ โครงการหลวงเข้า
มาส่งเสริมอาชีพให้กับชาวชุมชน มีรายรับจากการท าเกษตร ขายผ้าทอกะเหรี่ยง การเลี้ยงสัตว์ เป็น
ต้น ส่วนการใช้จ่าย เช่น ด้านการเกษตรก็มีซื้อปุ๋ยยา ค่าอาหาร ค่าน้ ามันรถ ค่ าไฟฟ้า ค่าขนมบุตร 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ชาวชุมชนส่วนใหญ่มีหนี้สินจากกองทุนเงินล้าน ครัวเรือน
ละประมาณ 20,000 บาท ถ้าไม่มีการใช้คืน คนที่ค้ าประกันได้ออกแทน ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาการ
ใช้คืน การใช้ทรัพย์สินเพ่ือบริการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน เช่น โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น 
รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ จะมีเพียงบางหลัง  อาชีพหลักที่ชาวชุมชนท าส่วนใหญ่เป็นงานเกษตร คือท า
ข้าวนาเป็นหลัก อาชีพรอง คือ เลี้ยงโคกระบือ ทอผ้า เลี้ยงสุกร รับจ้างทั่วไป เช่น คนในหมู่ชุมชนชวน
ไปท างานเก็บถั่วแดง และข้าวโพดตามช่วงฤดูกาล เป็นต้น 
  8) ศาสนา/ความเชื่อ 
   ตารางความเชื่อทางศาสนา 

จ านวนครัวเรือน จ านวน 

จ าแนกประชากรตามการนับถือศาสนา 

ศาสนาพุทธ 267 คน 

ศาสนาคริสต์ 195 คน 

นับถือผีบรรพบุรุษ 119 คน 

รวม 136 หลังคาเรือน 581 คน 
 
 4.1.2 ข้อมูลชุมชนแม่ลิดป่าแก่  
 จากการสัมภาษณ์พระบัณฑิตอาสา ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกชุมชน
เกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของชุมชนแม่ลิดป่าแก่ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่เหาะ 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 1) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 ชุมชนแม่ลิดป่าแก่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นชุมชนบนพื้นที่สูง หรือชาวไทยถูเขาเผ่ากระเหรี่ยง โดยมีชื่อเรียกเป็นภาปาเก่อะญอ ว่า “เบาะเด” 
แปลว่าป่าแก่ เมื่อประมาณ 100 ปี ได้แยกมาจากชุมชนสลี คนที่มาสร้างถิ่นฐานคนแรกในหมู่ชุมชน
แม่ลิดป่าแก่ คือ นายก่อพอ  และมีผู้ที่เข้ามาพร้อมกับนายก่อพออีกหนึ่งครอบครัวซึ่งเชื่อว่าทั้งสอง
ครอบครัวนี้เป็นคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่ชุมชนเป็นรุ่นแรกๆ ต่อมามีครอบครัวนายเปคือ นายเปอะ
นา นายคือคู นายชาวู นายชอเลโด และครอบครัวนายผาปลา ต่อมามีจ านวนคนย้ายเข้ามาเพ่ิมขึ้น
ผู้ใหญ่ชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมี ดังนี้ คนที่   1. ชื่อนายเป็นบือ 2. ชื่อนายเบ็ตปวา 3. ชื่อนายพะ
เหล่โพ ขจรไพรฤกษ 4. ชื่อนายวิทยา ปองพรศักดิ์ 5. ชื่อนายวิชัย พระแกะ 6 ชื่อนายบุญเอง ปองบุญ
เกษม เป็นผู้ใหญ่ชุมชนคนปัจจุบัน 

แผนที่ชุมชนแม่ลิดป่าแก่ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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2) ประวัติอาศรมชุมชนแม่ลิดป่าแก่  
  อาศรมชุมชนแม่ลิดป่าแก่ตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2537 ชาวชุมชนได้รับความเมตตา
จากท่านเจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง ได้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวชุมชนจนสามารถสร้างส านักสงฆ์
ชุมชนแม่ลิดป่าแก่ขึ้น และส่งพระขึ้นไปจ าพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2546 ต่อมาไม่มีพระขึ้นไปจ า
พรรษาอยู่ ช่วงปีพ.ศ. 2547  ทางโครงพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ได้ส่งพระอาจารย์ด ารง  ธีรวโร
ขึ้นไปอยู่  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากส านักสงฆ์ชุมชนแม่ลิดป่าแก่ เป็นอาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
ตอนนี้มีเสนาสนะส าคัญได้แก่  พระธาตุเจดีย์ 1 องค์ ศาลาบ าเพ็ญบุญ  1  หลัง  กุฏิ  2  หลั ง  
ห้องน้ า  1 หลัง จ านวน  3  ห้อง  โรงครัว  1  หลัง  ห้องน้ า  และศาลาพระเจ้าทันใจ 1  หลัง 
ปัจจุบันมีพระอธิการพิเดช  จนฺทวณฺโณ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาประจ าอาศรม   
  3) ที่ตั้งชุมชนแม่ลิดป่าแก่ 
  ชุมชนแม่ลิดป่าแก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 
1 ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวอ าเภอแม่สะเรียง 28 กิโลเมตร 
มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดปี ความสูงจากระดับน้ าทะเล 1440 เมตร 
  4) อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนแม่ลิดน้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับชุมชนแม่ลายเหนือ ต.ป่าโป่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับชุมชนสุดห้วยนา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนแม่สวรรค์หลวง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ. 
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    แม่ฮ่องสอน 
 5) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ชุมชนแม่ลิดป่าแก่มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4.8 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา ยอดดอยสลับซับซ้อนและมีพ้ืนที่บนหุบเขาส าหรับท าการเพาะปลูกและเป็นที่อยู่อาศัย มีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี สภาพป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและเป็นแล่งต้นน้ าของล าน้ า
แม่ลิด และมีจุดเด่นทางธรรมชาติ อันได้แก่ จุดชมวิวดวงอาทิตย์ตก ดอยเล่อปอเฮอร์ พืชสมุนไพร 
รวมถึงสัตว์ป่านานาชนิด 
 6) ผู้น าหมู่ชุมชนปัจจุบัน 
  ตารางผู้น าชุมชนแม่ลิดน้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
ที ่  ที ่ชื่อนามสกุล ต าแหน่ง  
1 นายบุญเอง ปองบุญเกษม ผู้ใหญ่บ้าน  
2 นายรักชาติ เมืองไพรวัลย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
3 นายพาดา อุดมพนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
4 นายวรชัย สิริสกุลโกศล ฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.)  
5 นายสุริยัน สนิทฤทัย สอบต.  
 7) ประชากร 
  ชุมชนแม่ลิดป่าแก่มีประชากรทั้งหมด 284  คน 53 ครัวเรือน 
เป็นชาย 156 คน  เป็นหญิง 128 คน 
 8) การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70 
รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ และนับถือผีตามประเพณีดั้งเดิมควบคู่กับศาสนาอื่นๆ 
 9) สถานที่ส าคัญ 
  -วัด (อาศรม)    1 แห่ง 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล (รพ.สต.) 1 แห่ง 
  -โบสถ์     1 แห่ง 
  -ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง  1 แห่ง 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 แห่ง 
  10) การประกอบอาชีพ 
  ชาวชุมชนแม่ลิดป่าแก่ มีการประกอบอาชีพ ท านา ปลูกข้าวไร่ และนาด า ปีละ 1 
ครั้ง ส่วนการท าสวน ชาวชุมชนมีการปลูก ลิ้นจี่ กาแฟ มะเขือเทศ และพืชสวนครัวต่างๆ โดย
ส่วนมากแล้วจะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน แต่จะมี กะหล่ าปลี ถั่วแดง และมะเขือเทศ เท่านั้นที่ชาว
ชุมชนปลูกไว้เพ่ือท าการค้า  ส่วนการเลี้ยงสัตว์ชาวชุมชนนิยมเลี้ยง วัว ควาย หมู ไก่ แพะ การเลี้ยง
สัตว์นั้นชาวชุมชนจะเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นอาหารหรือการบริโภค การด าเนินชีวิตของชุมชนชุมชนแม่ลิดป่า
แก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้นในอดีตเป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่ใน
ปัจจุบันชาวชุมชนต้องท างานแข่งกับระบบเศรษฐกิจและแข่งกับเวลา หลังจากท่ีชาวชุมชนท านาเสร็จ
แล้วชาวชุมชนก็จะหันมาปลูกพืชเพ่ือท าการค้า  
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  11) แหล่งน้ า/ป่าต้นน้ า 
  ชุมชนแม่ลิดป่าแก่มีป่าต้นน้ าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากพอสมควร โดยมีแหล่งน้ าที่
เกิดจากป่าต้นน้ าจ านวน 3 แห่ง คือ บริเวณป่าต้นน้ าทางด้านทิศใต้ของหมู่ชุมชน ซึ่งไหลลงสู่ล าห้วย
ด้านล่าง ทิศตะวันตกของหมู่ชุมชนท าให้หมู่ชุมชนที่มีนาอยู่รอบล าห้วยจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้ใช้น้ าใน
การท านาช่วงฤดูฝนและปลูกพืชในฤดูแล้งได้ 
 12) การคมนาคม 
  การเดินทางไปชุมชนแม่ลิดป่าแก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งการคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบาย ส่วนในหน้าฝนการคมนาคมจะ
ยากล าบากมากเพราะเส้นทางการคมนาคมยังเป็นดินโคลน ชุมชนแม่ลิดป่าแก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเส้นทางที่สามารถเข้าสู่หมู่ชุมชนได้สองเส้นทางคือ เส้นทางจาก
เชียงใหม่ – ฮอด – แม่สะเรียง ถึงสะพานข้ามล าห้วยแม่ลิดเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร อีก
เส้นทางคือ เส้นทางจากเชียงใหม่ – ฮอด – แม่สะเรียง ถึงป้อมจุดตรวจต าบลแม่เหาะ แล้วเลยไป
ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าทางไปหมู่ชุมชนแม่สวรรค์น้อย เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร 
 
 4.1.3 ชุมชนสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 จากการสัมภาษณ์พระบัณฑิตอาสา ผู้น าชุม คณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกชุมชน
เกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของชุมชนสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 ต าบลแม่ฟ้า
หลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า 
  1) ประวัติศาสตร์ชุมชน  

ชุมชนสามัคคีเก่าอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของโครงการพัฒนาดอยตุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย การตั้งถิ่นฐานของชาวอาข่าที่เข้ามาอยู่ที่หมู่ชุมชนสามัคคี
เก่านั้นเริ่มมาจากเมื่อประมาณ 100-110 ปีมาแล้ว คุณจะอ๊ี มาเยอะ ตาทวด (พ่อของตา)ของ 
สอบต.สุเทพ อยู่ลือ ซึ่งเป็นเจม๊ะ คือผู้น าชุมชน ในการก าหนดที่ตั้งหมู่ชุมชนและเป็นผู้น าทางความ
เชื่อพิธีการต่างๆด้วย เป็นคนแรกที่น าชาวชุมชนข้ามมาจากประเทศพม่า มาตั้งหมู่ชุมชนขึ้นที่ชุมชน
สามัคคีเก่าแห่งนี้ ในครั้งก่อนโน้นยังไม่มีการแบ่งเขตแนวชายแดนเช่นปัจจุบัน  ชาวชุมชนสามารถ
เดินทางไปมาหากันโดยสะดวก ในช่วงที่มีการก าหนดเขตแนวชายแดนนั้นคุณตาของ สอบต.สุเทพ 
อยู่ลือ ก็ได้ช่วยเหลือทหารในการแบ่งเขตแนวชายแดน ซึงก็สอดคล้องกับต านานปรัมปราของชาวอา
ข่าเล่ากันว่าเคยมีอาณาจักรอิสระของตนเองเรียกว่า เมืองยาเด ต่อมาถูกชนชาติอ่ืนรุกรานจึงอพยพ
ลงมาทางใต้ในมณฑลยูนนาน จากการศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์ต่างๆพบว่าเส้นทางการอพยพของ
ชาวอาข่านั้น เริ่มมาจากการอพยพลงมาจากจีน มาอยู่ที่แคว้นเชียงตุงในสหภาพพม่าก่อนที่จะมาที่
ชายแดนพม่า –ไทย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

 เมื่อเกิดการปฏิวัติในประเทศจีนได้อพยพลงมาพร้อมกับกองทัพก๊กมินตั๋ง มาอยู่บริเวณ
ชายแดนพม่าที่เรียกว่า ลอตุม ตรงข้ามกับชุมชนผา-หมี ต่อมาทางการพม่าพยายามผลักดันกองทัพก๊ก
มินตั๋งให้ออกจากชายแดนพม่า ประมาณปี พ.พ. 2500 ชาวอาข่าจึงเข้ามาทางหมู่ชุมชนพญาไพร เขต
หัวแม่ค า (อ.แม่จัน ปัจจุบันเป็นอ าเภอแม่ฟ้าหลวง) จุดแรกที่เข้ามาบริเวณดอยตุง โดยมีผู้น าคือ แสน
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อุ่นเรือน (หู่ลอง จูเปาะ) กลุ่มเก่าที่สุดตั้งอยู่ที่หมู่ชุมชนสามัคคีเก่า ต่อมาก็ขยายไปอยู่ชุมชนแสนเจริญ 
ชุมชนห้วยขี้เหล็ก และแยกไปอยู่ที่ ดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงรายอีกด้วย ชาวอ่าข่ามีภาษาพูดของ
ตนเองเป็นภาษาในตระกูลธิเบต-พม่า แต่ไม่มีภาษาเขียน ประเทศไทยมีชาวอาข่าอยู่ประมาณ 63,000 
คน (เบญจวรรณ วงศ์ค า บรรณาธิการ: 2546:7) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงราย นอกนั้นกระจาย
กันอยู่ที่เชียงใหม่ ล าปาง ตาก เพชรบูรณ์ แพร่ และน่าน คนไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า อีก้อ ก้อ หรือข่าก้อ 
จิตร ภูมิศักดิ์ เคยอธิบายไว้ว่า ชาวอาข่าเรียกตัวเองว่า ก้อ ต่อมาเรียกตามจีนซึ่งรับค ามาจากชาวไท
ลื้อว่า อาข่า ในภาษาก้อ อาข่าแปลว่า การอยู่ระหว่างสองสิ่ง หรือเป็นกลาง ปัจจุบันตามส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาสถานะบุคคลให้กับบุคคลบนพ้ืนที่ สูง พ.ศ. 25 43 ของ
กระทรวงมหาดไทย ให้ใช้ชื่อว่า อาข่า ปัจจุบันชุมชนสามัคคีเก่ามีประชากร 344 คน 252 ครอบครัว 
69 หลังคาเรือน   มีนายอาจู อายี เป็นผู้ใหญ่ชุมชน มีนายสุเทพ อยู่ลือ เป็น เจม๊ะ  
 แผนที่ชุมชนสามัคคีเก่า หมู่ที่ 11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
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2) อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ      ติดต่อ     ชุมชนห้วยปู 
ทิศใต้          ติดต่อ     ชุมชนจะตี่ 
ทิศตะวันออก    ติดต่อ     ชุมชนสามัคคีใหม่ 
ทิศตะวันตก     ติดต่อ     ชุมชนคุณหมออาเน 

3) ชื่อผู้น าท้องถิ่น  
1. นายอาจู อายี   ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายอาหมื่อ มาเยอะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1    
3. นายยูน่า   ลาหู่นะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2 คือ  
4. นายสุเทพ อยู่ลือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ 1  
5. นายมานะ อยู่ลือ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคนที่ 2  
6. นายสุเทพ อยู่ลือ  เจม๊ะ ผู้น าทางประเพณี  
7. พระโรจน์นวัช กนฺตวีโร ผู้น าทางพุทธศาสนา 

4) กรรมหมู่ชุมชนสามัคคีเก่า 
1. นายอาจู อายี   ประธาน  
2. นายอาหมื่อ  มาเยอะ  รองประธาน 
3. นายมานะ อยู่ลือ      เลขา 
4. นายสุเทพ  อยู่ลือ กรรมการ 
5. นายอาจู  อยู่ลือ กรรมการ 
6. นายอาก่า  อายี กรรมการ 
7. นายอาผ่า    มาเยอะ กรรมการ 

5) คณะกรรมการอาศรมพระบัณฑิตอาสาฯ ชุมชนสามัคคีเก่า 
1. สอบต.นายสุเทพ อยู่ลือ  ประธานกรรมการ 
2. ผญ.นายอาจู  อายี   รองประธานกรรมการ 
3. สอบต. นายมานะ อยู่ลือ   กรรมการและเลขานุการ 
4. นายอาผ่า  อายี   กรรมการ 
5. นายอาจู  อยู่ลือ   กรรมการ 
6. นายอาผ่า  มาเยอะ  กรรมการ 
7. นายอาก่า  อายี   กรรมการ 
8. นายอาจือ  พนาค้ าชูศักดิ์  กรรมการ 
9. นายชะลิ  อยู่ลือ   กรรมการ 
10. นายอาหล่อง อยู่ลือ   กรรมการ 
11. นายชนะ  อยู่ลือ   กรรมการ 
12. นายหมู่ลอ มาเยอะ    กรรมการ 
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6) หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร/ชื่อกลุ่มองค์กร  
1. อาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ชุมชนสามัคคีเก่า 
2. โบสถ์คริสต์สามัคคีเก่า       
3. โรงเรียนตชด.ศรีสมวงศ์ ชมุชนสามัคคีเก่า 
4. กองทุนหมู่บ้าน 
5. กลุ่มแม่บ้าน 
6. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในหมู่บ้าน 
7. กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
8. กลุ่มปลูกชา 
9. กลุ่มกาแฟ 
10. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
11. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อ.ส.ม.) 
12. ชุดรักษาความสงบหมู่ชุมชน (ช.ร.บ.) 

  7) จ านวนประชากรหมู่ชุมชนสามัคคีเก่า ทั้งหมดประกอบด้วย 
รวมประชากรชุมชนสามัคคีเก่า แบบครอบครัว/ครัวเรือน ทั้งหมด  62 หลังคาเรือน 

ตารางจ านวนประชากร 
ที ่ เพศ จ านวน 
1 ชาย  183 คน 
2 หญิง  195 คน 
3 พิการ  12 คน 
4 รวม 378 คน 

8) ศาสนา/ความเชื่อ 
ตารางความเชื่อทางศาสนา ชุมชนสามัคคีเก่า 

ที ่ ศาสนา จ านวนครัวเรือน จ านวนคน 
1 ศาสนาพุทธ            48 293 
2 ศาสนาคริสต์           14 85 
 รวม 62 378 

 
9) อาชีพในชุมชน  

 ประชากรในหมู่ชุมชนสามัคคีเก่ามีอาชีพหลักคือการท านา จะท าได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น
คือช่วงฤดูฝน โดยจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม และไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี มี
การท าไร่ท าสวนเป็นอาชีพรอง ส่วนใหญ่จะปลูกชา กาแฟ มีผลไม้อ่ืนบ้างแต่ไม่มาก มีการหาของป่า
มาขายตามฤดูการบ้างเหมือนกัน แต่รายได้ไม่มากนัก ชาวชุมชนจึงนิยมส่งลูกหลานให้เรียนและไป
ท างานในเขตเมือง และในต่างประเทศ ที่นิยมกันคือเกาหลีและใต้หวัน 
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4.2 ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง  
 จากการศึกษาปัญหาการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง มีดังนี ้

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า  
ปัญหาที่ดิน พ้ืนที่ของชุมชน ชุมชนดอกแดง และชุมชนแม่ลิดป่าแก่เป็นพ้ืนที่อยู่ในพ้ืนที่

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดิน ไม่สามารถน าไปซื้อขายหรือ
จ านองที่ดินได้ ส่วนชุมชนสามัคคีเก่า เป็นพ้ืนที่อยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่สามารถท่ีจะใช้ที่ดินท าประโยชน์เกี่ยวกับการซื้อขาย
หรือจ านองได้ เพียงใช้ที่ดินไว้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้เท่านั้น 

ปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งในชุมชนดอกแดง และชุมชนป่า
แก่แม่ลิด ยังคงปลูกข้าวไร่และพืชผักระยะสั้นบางชนิดเช่น ข้าวโพด ถั่วแดง ถั่วลิสง กะหล่ า ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ที่ดินแบบหมุนเวียนประมาณ 3-5 ปี ท าให้มีการเผาไร่และใช้ปุ๋ยเคมีรวมทั้งการใช้ยา
ปราบศัตรูพืช ซึ่งเป็นผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพร่างกายของผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  

ส่วนชุมชนสามัคคีเก่า มีปัญหาเรื่องการปลูกพืชข้าวไร่ และพืชผักต่างๆ เช่นเดียวกับ
ชุมชนแรก แต่มีน้อยกว่าเนื่องจากหมู่บ้านสามัคคีเก่ามีการปลูกชา และกาแฟ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น จึงไม่
จ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากที่ดินแบบไร่หมุนเวียน อย่างไรก็ตามการปลูกพืชดังกล่าวทั้งสองชนิดนี้ 
ชาวบ้านยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีงาม แต่ก็มีปัญหาเรื่องการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติด้านดินและน้ าที่เกิดโทษต่อสุขภาพร่างกายรวมทั้งผลกระทบที่เกิดกับส่วนรวมใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ชุมชนดอกแดง และชุมชนแม่ลิดป่าแก่ มีถนนที่
ยังคงเป็นถนนดินและถนนลูกรัง ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเส้นทางขนส่งผลผลิตยังล าบาก 
โดยเฉพาะในฤดูฝนบางครั้ง บางวันรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้ หรือที่มีการปลูกพืชผั กไม่
สามารถขนส่งได้แม้ว่าจะสามารถล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรไปขายยังตลาดได้ แต่ค่าขนส่งก็มี
ราคาสูงมาท าให้มีรายได้ไม่มากนัก 

ปัญหาการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร พื้นที่ปลูกพืชผักระบบการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่
คลอบคุมพ้ืนที่การท าการเกษตร การปลูกพืชผักทุกชนิดต้องการใช้น้ า ปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้น้ าจาก
ฝนที่ตกลงมาเป็นหลัก การใช้น้ าจากการต่อท่อจากล าห้วยหรือต้นน้ าเป็นไปได้น้อย เพราะสภาพพ้ืนที่
เป็นภูเขาจึงเป็นการยากแก่ใช้น้ าที่จะต้องใช้น้ าอย่างเป็นระบบ การฉีดพ่นน้ าให้กับพืชผักที่ปลูกไว้ 
หากจัดท าระบบน้ าเพ่ือการเกษตรย่อมต้องลงทุนและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูงอาจจะไม่คุ้มค่าในการ
ลงทุน  

ปัญหาสมาชิกชุมชนยังขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการท าการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ในการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือบริโภคในครัวเรือนของตนเอง หรือส่งเสริมการปลูกพืชใหม่เพ่ือ
สร้างรายได ้และการขาดความรู้เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร (หมูหลุม) เลี้ยงไก่ กบ จิ้งหรีด ฯลฯ 

ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน (กองทุน
เงินล้าน) จากกองทุนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน จากธนาคาร กองทุน กยส. ยืมเงินจากพ่อค้า หรือร้านค้าที่
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 
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2) ปัญหาด้านสังคม พบว่า  
ปัญหาการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพ่ือท าประโยชน์ร่วมกัน กรณีของผู้สูงอายุ และคนพิการ  

ยังไม่มีการรวมตัวกัน ท ากิจกรรมกันเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก โดยการจัดตั้งเป็นชมรมหรือกลุ่ม เพ่ือ
การจัดกิจกรรมให้มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เรื่องการฝึกอาชีพ เรื่องการออกก าลังกาย และ
เรื่องการพัฒนาด้านจิตใจ รวมทั้งด้านสันทนาการ และสวัสดิการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจของ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการ แม้ว่าทางภาครัฐจะมีการจ่ายค่ายัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ แต่สวัสดิการที่ได้รับของแต่ละคน ได้รับน้อยเกินไปยังไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน และลักษณะเบี้ยยังชีพที่ได้รับ ผู้สูงอายุได้รับตามขั้นอายุ ซึ่งสร้างความไม่เป็น
ธรรมลักษณะที่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันแต่ได้รับเบี้ยยังชีพไม่เท่ากัน 
 ปัญหาเรื่องการเดินทางไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล หากเจ็บป่วยรุนแรง 
สถานีอนามัยที่ใกล้บ้านไม่สามารถที่จะรับรักษาได้ จ าเป็นที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ประจ าอ าเภอหรือจังหวัด ทั้งสามหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัดท าให้การเดินทางเป็นไปด้วยความ
ยากล าบากค่าใช้จ่ายสูง ผู้ที่มีฐานะความเป็นอยู่ไม่ดี ผู้เจ็บป่วยหรือญาติอาจจะต้องยืมเงินจากญาติพ่ี
น้องหรือเพ่ือนบ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาล  

3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า  
ปัญหาเรื่องน้ าดื่มน้ าใช้ ปัจจุบันทั้งสามชุมชนยังมีน้ าดื่มน้ าใช้ แต่บางปีโดยเฉพาะในฤดู

แล้งน้ าไม่พอใช้ ซึ่งทั้งสามชุมชนยังไม่การส ารวจแหล่งน้ าเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารองส าหรับการบริโภคใน
ฤดูแล้ง 

ปัญหาการเผ่าป่า โดยเฉพาะในระบบการท าการเกษตรแบบตัดและเผา แม้ว่าทั้งสาม
ชุมชนไม่มีเรื่องไฟป่าเข้ามาถึงชุมชน แต่ก็มีการประชุมอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าร่วมกับกรมป่า
ไม่ทุกปี แต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นโดยเหตุที่มีการสะสมใบไม้ กิ่งไม้ในบางพ้ืนที่เป็นระยะเวลานานหลายปี 
ซึ่งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดไฟป่าเกิดข้ึนได้ง่าย  

ปัญหาด้านการการจัดการขยะในชุมชน ทั้งสามชุมชนมีการจัดการเรื่องขยะในครัวเรือน
ไม่มีการจัดการขยะอย่างมีระบบ ไม่มีการคัดแยกขยะ ในชุมชนไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแล 
ปัจจุบันมีการน าขยะไปเผา 

4) ปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า  
ปัญหาการป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเอง  สมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้เรื่อง

อาหารการกิน ลักษณะของชนเผ่าบางเรื่องยังบริโภคอาหารอย่างไม่ถูกต้อง เช่น สุกๆ ดิบๆ อาหารที่มี
รสจัด หรือผักผลไม้บางชนิดที่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานหน่อไม้ การดื่ม
สุรา หรือเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง  

ปัญหาด้านสุขภาพทางจิต สังคมปัจจุบันวัตถุนิยมท าให้สมาชิกชุมชนอยู่กันแบบตัวใคร
ตัวมัน เห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่ค่อยพ่ึงพาอาศัยกัน ไม่ค่อยมีความสามัคคีกัน ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่
ค่อยสนใจในการพัฒนาจิตใจ  
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5) ปัญหาด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน พบว่า  
ปัญหาขาดคนริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ชุมชนทั้งสามชุมชนยังขาดผู้น า 

ขาดผู้ริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ผู้น าชุมชน เช่น พระสงฆ์ และผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการ
ชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนในตนเอง มีความรับผิดชอบและสร้างความ
ศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนให้สมาชิกชุมชนได้มีแหล่งการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีผู้น าที่จะ
คิดริเริ่มจัดตั้งศูนย์ขึ้นในชุมชน 

ปัญหาขาดสถานที่ที่เป็นส่วนรวมของชุมชน  ชุมชนทั้งสามชุมชนยังไม่มีสถานที่ในการ
สร้างห้องประชุมขึ้นมาเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมจัดให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของชุมชนยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ แต่ในปัจจุบันยังขาดสถานที่ที่เหมาะสมใน
การจัดให้เป็นที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 

ปัญหาการไม่มีกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานในการด าเนินการ ชุมชนทั้งสามชุมชนยังไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีกรรมการดูแลเรื่องศูนย์การ
เรียนรู้โดยตรง มีแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน สร้างความเข้าใจให้สมาชิกของชุมชนเห็นความ
จ าเป็นของการเรียนรู้ มีฐานข้อมูลของชุมชนในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่สมาชิกชุมชนได้รู้ และสร้างเครือข่ายกับชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับสมาชิกของคนในชุมชน  

ปัญหาการไม่มีระเบียบข้อบังคับ ชุมชนทั้งสามชุมชนยังไม่มีระเบียบข้อบังคับให้มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน การตั้งกฎระเบียบและการชี้แจงกฎระเบียบเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
หรือกลุ่มที่จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ที่จะชี้แจงให้สมาชิกชุมชนเข้าใจกฎระเบียบอย่างชัดเจน 
ซึ่งกฎระเบียบจะกล่าวถึงสิ่งที่ท าได้ว่าควรท าหรือต้องท า และสิ่งที่ท าไม่ได้ ว่าไม่ควรท าหรือห้ามท า 
สิ่งที่อนุญาตให้ท าได้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือมีประโยชน์จึงควรท า สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ท าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือมี
โทษจึงไม่ควรท า 

ปัญหาไม่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ชุมชนทั้งสามชุมชนยังไม่มีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนที่ เน้นการเรียนรู้ที่เป็นวิธีการ
ปฏิบัติจริงจากวิถีชีวิตและเรียนรู้จากแหล่งวิทยากรต่างๆ ในชุมชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้ง
ยังมีการจัดการศึกษาการพัฒนาอาชีพให้กับประชากรในชุมชน 
 
4.3 บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่
สูง 
 1) ด้านการให้ความรู้ พบว่า  
 ด้านการเผยแผ่ พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ธรรมสัญจร 
เพ่ิมจ านวนอาศรมเครือข่ายหมู่บ้านบริวาร บรรพชาอุปสมบทและอบรมศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  ท า
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การแต่งงาน การตาย การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ การท าบุญทุกวัน
ธรรมสวนะ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในรอบปี จัดอบรมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
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 2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้น
พ้ืนฐาน และการแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดัน
โลหิต วัดไข้ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) ให้กับชุมชน  
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เห็น
คุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน การบวชป่าชุมชน 
การท าแนวกันไฟ สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการอบรมให้สร้างจิตส านึก
ให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีอันดีงาม  สนับสนุนส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน เช่น ประเพณีโล้ชิงช้าวันขึ้นปีใหม่ของชนเผ่าอาข่า การจัดงานวันสงกรานต์ปีใหม่
ของชนเผ่ากะเหรี่ยง  
 5) ด้านเศรษฐกิจ พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการจัดตั้งธนาคารข้าว ส่งเสริมเกษตรกร
ในการตั้งสหกรณ์เพ่ือรับชื้อผลลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะชา กาแฟในชุมชน โดยให้สมาชิกชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามความต้องการและเหมาะสม ซึ่งจะท าให้สมาชิก
ครัวเรือนมีรายได้มากข้ึน และท าให้ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 6) ด้านการศึกษา พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการสอนหนังสือตามโรงเรียนในชุมชน
และเครือข่าย และแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  
 
4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิต
อาสา 
 1) ด้านการให้ความรู้ พระบัณฑิตอาสาควรเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน เพ่ือท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทั้งในด้านการเมือง การปกครอง และสังคม
อยู่กันอย่างพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ไม่เกิดความแตกแยกในชุมชน โดยมีพระบัณฑิตอาสาเป็นผู้ท า
หน้าที่ให้ฝ่ายบ้านเมืองด้วยการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนของตน และควรมี
บทบาทในการชักจูงให้เด็กเยาวชน และสมาชิกของชุมชนได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ  และฟังธรรมอย่างเป็นนิตย์ โดยการน าหลักธรรมไป
ประยุกต์เป็นแนวประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันต่อไป ทั้ งนี้ เพ่ือให้สมาชิกชุมชนได้เข้าถึง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ควรเสริมพลังอ านาจ (Empower) ให้กับชุมชนและชุมชนเครือข่ายที่
อยู่ในบนพื้นที่สูง ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้กับสมาชิกชุมชน ให้ความรู้ความ
เข้าใจ ยอมรับในเรื่องหรือสิ่งที่ดี สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่สมาชิกครอบครัว 
แก่ชุมชนได้ และท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ให้สมาชิกชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหาด้านสวัสดิการสังคมระดับชุมชน 

2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสาควรพัฒนาตนเองโดยเข้าอบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
ในการรักษาพยาบาล และควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อบต. หรือเทศบาล เพ่ือจัดให้มี
การอบรมเรื่องการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย และมีการตรวจสุขภาพสมาชิกครัวเรือนทุกคน  
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โดยเฉพาะอาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อน และเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง รวมทั้ง ยาเสพติด 
และอบายมุขทุกชนิด และมีการส ารวจสุขภาวะครัวเรือนทุกหลังคาเรือนด้านโรคภัยไข้เจ็บ อาหาร
และโภชนาการ น้ าดื่มและเครื่องดื่ม เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าโครงการอบรมเรื่องสุขภาพ ก็
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และผู้น าทาง
จิตวิญญาณในการเผยแผ่ความรู้ด้านการพัฒนาจิตใจให้คนในชุมชนได้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสาควรท าหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้
ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา และท ากิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ทุก
ส่วนงานให้ความส าคัญ และจ าเป็นที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน โดยปลูกฝังให้สมาชิก
ของชุมชนมีความรักและหวงแหนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ช่วยกันปกป้อง 
และคุ้มครองไม่ให้ใครมาท าลาย ให้ท าเป็นเป็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนของชุมชนที่ต้องช่วยกันรักษา
และอนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นคุณค่าและยังรักษาสืบต่อไป และควรมีการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะใน
ชุมชนอย่างถูกวิธี รวมทั้งการท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะด้วย และพระบัณฑิตอาสาควรเป็นผู้ริเริ่ม ให้
ชาวบ้านในการท าและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  ปัญหาเรื่องขยะในชุมชน 
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกแห่ง พระบัณฑิตอาสาควรเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จัดท าโครงการเสนอไปยัง อบต. หรือเทศบาล เพ่ือด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พระบัณฑิตอาสาควรท าหน้าที่ด้านการส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมของชนเผ่าเอาไว้ เพ่ือให้เป็นที่แบบอย่างที่ดีของชุมชนโดยการเป็นศูนย์กลางในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเอาไว้ ทั้งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาต่าง ๆ เอาไว้ไม่ให้เกิดการสูญหาย 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณีปีใหม่ มีการโล้ชิงช้า การทอผ้า ขณะเดียวกันก็
สมารถท าวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธเข้าไปเผยแผ่ ชักจูงใจคนในชุมชนให้เกิดความเชื่อถือ
ศรัทธาในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ 
 5) ด้านเศรษฐกิจ พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ให้ทุกคนเข้าใจด้วยการใช้สถานที่ของอาศรมเป็นหน่วยอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชนใน
ชุมชนให้รู้จักใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพอประมาณในการด ารงชีพของตน 
และมีการอบรมอาชีพด้านการเกษตร คือ การเพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยการแนะน าส่งเสริมให้
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ด้วยการน าผักพ้ืนบ้านหลากหลายชนิดมาปลูกริมรั้วหรือใกล้บ้าน และ
ควรมีการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนอาชีพ
เกษตร เพ่ือมาให้ความรู้ให้สมาชิกในชุมชน และควรประสานประโยชน์ให้กับชุมชนได้เรียนรู้ เพ่ือ
ช่วยเหลือหรือพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา คือ ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน หรือสงเคราะห์
ให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ 
 6) ด้านการศึกษา พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาให้สูงขึ้น โดยการให้ค าแนะน าและติดต่อประสานกับสถานบันการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชน และควรเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิก



 
 

99 
 

ชุมชนทุกเภททุกวัยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หรืออบรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านกฎหมาย ด้าน
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี หรือเก่ียวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  
4.5 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 1) การเก็บข้อมูลของทีมนักวิจัยต้องลงพ้ืนทีฝังตัวอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพ่ือ
เดินส ารวจสภาพทางภูมิศาสตร์และความเป็นอยู่ตลอดจนวิถีชุมชน สังเกตและพบปะพูดคุยกับผู้คน
ต่างๆ ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ ส าหรับพระบัณฑิตอาสาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key Informants) 
ต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าตามวัน เวลา สถานที่ที่นัดหมายไว้  ส่วนเวลาในการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และสัมภาษณ์เขิงลึก ต้องเป็นเวลาตอนกลางคืนเท่านั้น เพราะกลางวันเป็นเวลาที่ทุก
คนจะออกไปท างาน 
 2) สิ่งสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนเนื่องจากชุมชนทั้ง 3 แห่งมีลักษณะเป็น
พ้ืนที่สุงอยู่บนภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ในเขตป่าสงวน และพ้ืนที่พัฒนาตามโครงการต่างๆของภาครัฐ
และองค์กรพัฒนา ด้วยข้อจ ากัดนี้ สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการต่างๆจึง
เป็นปัญหา อุปสรรคและท้าทายการจัดสวัสดิการ โดยเฉพาะเรื่องถนน ไฟฟ้า น้ าอุปโภคบริโภค 
สัญญาณโทรคมนาคมอินเตอร์เนต ซ่ึงพบว่า 
 ทั้ง 3 ชุมชน มีถนนทั้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยางและถนนลูกรังที่แคบสลับกันไป แยก
จากถนนสายหลักผ่านพ้ืนที่ป่าสงวน คดเคี้ยว ลาดชันตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกพอสมควร ทุกชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้บาง
เครือข่ายในพ้ืนที่ซึ่งไม่ค่อยเสถียรนัก มีอย่างน้อย 1ชุมชนมีการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยรัฐ แต่
ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด ทั้ง 3 ชุมชนมีน้ าประปาภูเขาใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภค ท า
การเกษตรและมีมีปัญหาภาวะแห้งแล้งในบางฤดูกาล 
 3) เรื่อง เศรษฐกิจชุมชน 
 ก. อาชีพรายได้ อาชีพหลักของคนในชุมชนทั้ง3แห่ง ได้แก่การท าเกษตรกรรม เพาะปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ พืชหลักที่ปลูก คือ ข้าว มีทั้งข้าวนาและข้าวไร่ ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนและขาย 
นอกจากปลูกข้าวแล้ว ชุมชนทั้ง 3 แห่ง ยังมีการปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ชา กาแฟ เสาวรส และพืชผัก 
เช่น ผักกาดขาว กล่ าปลี ข้าวโพด ฯลฯ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงสุกร และไก่ ส าหรับริโภค
 ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนทั้ง 3 แห่ง พอมีกินมีใช้ มีสิ่ งอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น ทีวี มือถือ เครื่องซักผ้า ลักษณะบ้านเรือนมีการก่อ
อิฐคือปูนหรือใช้ไม้แผ่น หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี ตัวบ้านท าด้วยฟากไม้ไผ่ขัดแตะ  
 ข. หนี้สิน ปัจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนแปลง ท าให้คนในชุมชนมีหนี้สินกันแทบทุกหลังคา
เรือน เป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารหรือกองทุนต่างๆ ในชุมชน เพื่อน าเงินมาลงทุนใน
การท าเกษตรกรรมและซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนั้นยังมี 1 ชุมชนที่พบว่าสมาชิกในชุมชนมีหนี้สินไม่มากนักเนื่องจากคน
รุ่นใหม่นิยมไปท างานต่างประเทศส่งเงินมาจุนเจือครอบครัว 
 4) สุขภาพอนามัยชุมชน ทั้ง 3 ชุมชน สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิของ
นโยบายของรัฐโดยเฉพาะโครงการตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เนื่องจากอยู่ในท้องที่
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ทุรกันดาร จึงมีมีความยากล าบากในการเดินทาง อย่างไรก็ตามชุมชนทั้งหมดมีสถานบริการระดับปฐม
ภูมิ(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล)มีเจ้าหน้าที่ประจ า มีอาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการขั้น
พ้ืนฐาน ทั้งการป้องกัน และการดูแลขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนมีระบบการส่งต่อ แต่โดยภาพรวมแล้วสุข
ภาวะของประชาชนยังไม่ดีพอ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณียังคงยึดถือปฏิบัติตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
 5) สิ่งแวดล้อม สมาชิกชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีความเข้าใจและตระหนักในการดูแลรักษาป่า 
และต้นน้ าเป็นอย่างดี ได้รับการอบรมเรื่องป้องกันและปฏิบัติการเมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น ป่าไม้ โดยเฉพาะ
ป่าต้นน้ า ได้รับการอนุรักษ์ ดูแลจากคนในชุมชน การท าการเกษตรไร่ลื่อนลอย โดยวิธีการโค่นต้นไม้
ใหญ่แล้วเผา เพ่ือใช้พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไม่มีให้พบเห็นอีกแล้ว ชาวชุมชนส่วนหนึ่งท านา ปลูกข้าว และ
ท าไร่หรือสวน โดยเฉพาะกะเหรี่ยง หากปลูกพืชไร่จะมีลักษณะเป็นไร่หมุนเวียน เมื่อที่ดินจืดจะปล่อย
ให้รกร้าง แล้วกลับมาท าไร่ที่เก่า ระยะ 4-5 ปี  
 6) สวัสดิการชุมชน 
           สวัสดิการด้านการศึกษา ทั้ง 3 ชุมชน มีศูนย์เด็กเล็ก มีโรงเรียนประถมศึกษาภาคบังคับ 
ชุมชนสามัคคีเก่า มีถึงระดับมัธยมต้น มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีหน่วยงานของรัฐ และองค์กรต่างๆจัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้การศึกษาฝึกอบรมด้านต่างๆ  
          สวัสดิการด้านสุขภาพ มีบริการด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานทุกพ้ืนที่ 
          สวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจ มีเบี้ยยังชีพรายเดือนส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ และบั ตร
สวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) ทุกคนที่มีสิทธิได้รับเป็นประจ าทุกเดือนโดยทางองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดูแล  ส่วนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ทางฝ่ายท้องที่โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล   
         ส่วนความเชื่อ จิตวิญญาณ มีผู้น าด้านศาสนาท าหน้าที่ เป็นผู้เผยแผ่และประกอบพิธีกรรม 
(ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์) มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ด้วยการบูรณา
การเข้ากับพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม 
          ส่วนสวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมทั้ง 3 ชุมชนยังคงอาศัยความสัมพันธ์ระบบ
เครือญาติและความเอ้ืออาทรกันในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อย่างน้อยมี 1 ชุมชนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติด ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นพ้ืนที่สีแดง เป็นเส้นทางผ่านด้วยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน 
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าไม่พบว่ามีปัญหาดังกล่าวอีกเลย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่มีผู้น าทั้งชุมชน 
ศาสนา และท้องถิ่นมีส่วนร่วมกันอย่างจริงจัง อีก 2 ชุมชนไม่ได้ข้อมูลมากนักเก่ียวกับเรื่องยาเสพติด 
          แต่อย่างไรก็ตามชุมชนทั้งสามแห่งยังขาดการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนอย่างเป็นระบบโดยพระ
บัณฑิตอาสาฯเพื่อการวางแผนด้านสวัสดิการชุมชน  
 อนึ่งปัญหาของสมาชิกชุมชนบนพื้นที่สูงทั้ง 3 แห่ง คือ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่ง
รัฐบางโครงการที่จัดสรรให้ เช่นโครงการ ชิม ช๊อป ใช้ โครงการคนละครึ่ง เพราะอยู่ในพ้ืนที่ที่อยู่
ห่างไกลขาดปัจจัยพื้นฐานรองรับเช่นสัญญาณอินเตอร์เน็ท  
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การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการจัด
สวัสดิการสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัด
สวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูง 2) เพ่ือศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการ
จัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 3) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพระบัณฑิตอาสา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมพระบัณฑิตอาสากับการจัดสวัสดิการสังคม
ของชุมชน ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มผู้บริหาร ประกอบด้วยพระบัณฑิตอาสา 
ผู้น าชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน ชุมชนละ 10 รูป/
คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 รูป/คน ผู้วิจัยได้บันทึกและสัมภาษณ์ผู้น าหรือตัวแทนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ปรากฏเป็นผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรจากการให้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ 
ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง มีดังนี้  
 5.1.1 ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง  
 จากการศึกษาปัญหาการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง มีดังนี้ 

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีปัญหาที่ดินอยู่ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่
เอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดิน ปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งในชุมชน
ดอกแดง และมีปัญหาเรื่องการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
ถนนลูกรัง ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยังล าบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน ปัญหาการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร พ้ืนที่ปลูกพืชผักระบบการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่คลอบคุมพ้ืนที่  ปัญหาสมาชิก
ชุมชนยังขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการท าการเกษตร ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ปัจจุบันทุก
ครัวเรือนมีการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) จากกองทุนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน จาก
ธนาคาร กองทุน กยส. ยืมเงินจากพ่อค้า หรือร้านค้าที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 

2) ปัญหาด้านสังคม พบว่า ชุมชนยังมีปัญหาการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของสมาชิก และ
ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และปัญหาเรื่องการ
เดินทางไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัดท าให้การเดินทางเป็นไป
ด้วยความยากล าบากค่าใช้จ่ายสูง  

3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ปัญหาเรื่องน้ าดื่มน้ าใช้ โดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ าไม่
พอใช้ ปัญหาการเผ่าป่า และปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชน มีการจัดการเรื่องขยะในครัวเรือนไม่
มีการจัดการขยะอย่างมีระบบ  



 
 

102 
 

4) ปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า ปัญหาการป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเองของ
สมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้เรื่องอาหารการกิน ลักษณะของชนเผ่าบางเรื่องยังบริโภคอาหารอย่าง
ไม่ถูกต้อง การบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีรสจัด หรือผักผลไม้บางชนิดที่ไม่เหมาะกับผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพทางจิต สังคมปัจจุบันวัตถุนิยมท าให้สมาชิกชุมชนอยู่กันแบบตัว
ใครตัวมัน เห็นแก่ตัวมากข้ึนไม่ค่อยพ่ึงพาอาศัยกัน ไม่ค่อยมีความสามัคคีกัน ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกัน 
ไม่ค่อยสนใจในการพัฒนาจิตใจ  

5) ปัญหาด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน พบว่า ชุมชนมีปัญหาขาดคนริเริ่มในการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และปัญหาขาดสถานที่ที่เป็นส่วนรวมของชุมชนเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของ
ชุมชน และปัญหาการไม่มีกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานในการด าเนินการ ชุมชนยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรงและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และปัญหาการไม่มีระเบียบข้อบังคับให้มี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และปัญหาไม่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
 
 5.1.2 บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 
 1) ด้านการให้ความรู้ พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทด้านการเผยแผ่ สอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ธรรมสัญจร เพ่ิมจ านวนอาศรมเครือข่ายหมู่บ้านบริวาร บรรพชาอุปสมบทและอบรมศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน ท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   
 2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้น
พ้ืนฐาน และการแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดัน
โลหิต วัดไข้ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) ให้กับชุมชน  
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เห็น
คุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน การบวชป่าชุมชน 
การท าแนวกันไฟ สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการอบรมให้สร้างจิตส านึก
ให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีอันดีงาม  สนับสนุนส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน   
 5) ด้านเศรษฐกิจ พระบัณฑิตอาสาสามีบทบาทในการจัดตั้งธนาคารข้าว ส่งเสริม
เกษตรกรในการตั้งสหกรณ์เพ่ือรับชื้อผลลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะชา กาแฟในชุมชน โดยให้
สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามความต้องการและเหมาะสม ซึ่งจะท า
ให้สมาชิกครัวเรือนมีรายได้มากขึ้น และท าให้ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 6) ด้านการศึกษา พระบัณฑิตอาสาสามีบทบาทในการสอนหนังสือตามโรงเรียนใน
ชุมชนและเครือข่าย และแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  
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 5.1.3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของ
พระบัณฑิตอาสา 
 1) ด้านการให้ความรู้ พระบัณฑิตอาสาควรมีบทบาทในการชักจูงให้เด็กเยาวชน และ
สมาชิกของชุมชนได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการสวดมนต์ นั่ง
สมาธิ เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสาควรมีการอบรมตนเองเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการ
รักษาพยาบาล และควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อบต. หรือเทศบาล เพ่ือจัดให้มีการ
อบรมเรื่องการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย และมีการตรวจสุขภาพสมาชิกครัวเรือนทุกคน  เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าโครงการอบรมเรื่องสุขภาพ ก็สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของคนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และผู้น าทางจิตวิญญาณในการเผยแผ่ความรู้ด้านการ
พัฒนาจิตใจให้คนในชุมชนได้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสาควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี 
รวมทั้งการท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะด้วย และพระบัณฑิตอาสาควรเป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านในการท าและ
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมชุมชนให้มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณีปีใหม่ มีการโล้ชิงช้า 
ขณะเดียวกันก็สมารถท าวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธเข้าไปเผยแผ่ ชักจูงใจคนในชุมชนให้เกิด
ความเชื่อถือศรัทธาในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ 
 5) ด้านเศรษฐกิจ พระบัณฑิตอาสาควรมีการอบรมอาชีพด้านการเกษตร คือ การ
เพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยการแนะน าส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ด้วยการน าผัก
พ้ืนบ้านหลากหลายชนิดมาปลูกริมรั้วหรือใกล้บ้าน และควรมีการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนอาชีพเกษตร เพ่ือมาให้ความรู้ให้สมาชิกในชุมชน 
 6) ด้านการศึกษา พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาให้สูงขึ้น โดยการให้ค าแนะน าและติดต่อประสานกับสถานบันการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชน และควรเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิก
ชุมชนทุกเภททุกวัยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หรืออบรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านกฎหมาย ด้าน
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี หรือเก่ียวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา “พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง” ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปราย ดังต่อไปนี้  

5.2.1 ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีปัญหาที่ดินอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนอยู่ในพ้ืนที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพ้ืนที่อยู่ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และมีการปลูกพืชแบบหมุนเวียน และปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และ
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ปัญหาสมาชิกชุมชนยังขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน และปัญหา
หนี้สินครัวเรือนจากการกู้ยืมเงิน เพ่ือน ามาลงทุนทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับ นภาพร อัศวะรังสี
กุล, (2562), ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย: อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลง พบว่า  นโยบายของรัฐด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอย่างมากการใช้วิธีควบคุมส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ป่าเขาต้องเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ขาดสิทธิในการจัดการทรัพยากรในชุมชน การท าเกษตรกรรมเพ่ือการค้าตามที่ภาครัฐ
แนะน าท าให้พ่ึงตนเองได้น้อยลง ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนอาชีพ และแสวงหาพ้ืนที่ทางสังคมใน
บริบทที่แตกต่างจากเดิม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมถูกท าให้เป็นสินค้าเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ในชุมชนเปลี่ยนไป อ านาจเงินเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น อัตลักษณ์ชาติพันธุ์แปรเปลี่ยนไป
เพ่ือผลประโยชน์ต่าง ๆ กัน และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน), ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
มูลเหตุความยากจนของชาวเขาและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งศึกษาและวินิจฉัยมูลเหตุ
และระดับความรุนแรงของปัญหาความยากจนของชาวเขาในจังหวัดภาคเหนือ และได้ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามล าดับก่อนหลัง ในการฟื้นฟู รักษา และพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือนบนพื้นที่สูง ให้เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุขและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยในการใช้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้บรรลุผลนั้น ขึ้นอยู่กับครัวเรือนเกษตรกรว่าตระหนักรู้ถึงสาเหตุความยากจน รู้ศักยภาพของ
ตนเองและชุมชน ตลอดจนมีเจตน์จ านงที่จะก าหนดจุดยืนหรือยุทธศาสตร์ของตนเองเพ่ือปรับและ
พัฒนาตนได้ ตามข้อบ่งชี้ที่ได้จากผลการวิจัยเชิงทฤษฎี และสถิติหรือเงื่อนไขส าคัญท่ีก่อให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างแนวทางการพัฒนาที่ เสนอแนะกับทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย จากผลการศึกษาและ
ผลการวิจัยจากแหล่งอ่ืน พบว่าชาวชนบทที่ยากจนจ านวนมากยังหวังพ่ึงพาและเรียกร้องความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐหรือจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยละเลยที่จะใช้ศักยภาพภายในให้เป็น
ประโยชน์ จนปรากฏการสูญหายของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมชุมชนที่มี
คุณค่า ดังนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่าครัวเรือนชาวเขาที่ยากจนมีกระบวนทัศน์และจุดยืนในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของตนในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาต่อเนื่องในลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Active Participatory Research) จึงเป็นแนวทางที่ส าคัญที่
ส่งผลถึงบทสรุป ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ภายใต้บริบท
ครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น 
 เรื่องสวัสดิการซื้อสินค้า โครงการคนละครึ่ง ชิมช็อป ใช้ หรือโครงการอ่ืนที่รัฐบาล
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่ง เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ว่าจะเป็นโครงการที่ดี แต่มีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า กลุ่มบุคคลที่อยู่ในชุมชนบนที่สูงไม่ได้รับประโยชน์ เพราะอยู่ห่างไกลตัวเมือง ไม่คุ้มกับการ
ดินทางาซื้อสินค้าหรือใช้บริหารจากร้านค้า ซึ่งเห็นชัดได้ว่า บริหารไม่ทั่วถึง ไม่สะดวกที่จะเดินทางมา
รับบริการของรัฐ 
 ทางแก้ไขเรื่องดังกล่าว หากจะแก้ไขให้ตรงกับความต้องการหรือความเดือดร้อนของ
ประชาชน รัฐควรโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจน เฉพาะผู้
เดือดร้อนหรือผู้ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ทุกข์ยากล าบาก อัตคัดขัดสนเงินทอง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส ารวจ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเสียก่อน แล้วจึงโอนเข้าบัญชี อันจะเป็นการแก้ไขปัญหา
ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยปัจจุบัน 
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 2) ปัญหาด้านสังคม พบว่า ชุมชนมีปัญหาการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของสมาชิก และ
ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และปัญหาเรื่องการ
เดินทางไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัดท าให้การเดินทางเป็นไป
ด้วยความยากล าบากค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสอดคล้องกับ ศรพล ตุลยะเสถียรและคณะ,(2558), ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง บทบาทของหนี้ครัวเรือนที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ในประเทศไทย 
พบว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายไดยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ปี 
2531 จนถึงปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของครัวเรือนที่รวยที่สุดร้อยละ 10 ต่อรายไดข้องครัวเรือนที่จน
ที่สุดร้อยละ 10 ทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่า 20 เท่าเสมอมาและในปี 2556 กลุ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดมี
รายได้มากถึง 25 เท่าของกลุ่มครัวเรือนที่จนที่สุด ขณะเดียวกันขอ้มูลสถิติหนี้ภาคครัวเรือนที่รวบรวม
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ระดับหนี้ภาคครัวเรือนได้ขยายตัวใน
ปริมาณสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเพ่ิมขึ้นจาก 4.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.9 
ต่อ GDP ในปี 2552 เป็น 10.6 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.9 ต่อ GDPในไตรมาส 1 
ปี 2558 และเมื่อมองในระดับครัวเรือนจากข้อมูลการส ารวจเศรษฐกิจ และสังคมของภาคครัวเรือน 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2556 จะเห็นได้ว่าครัวเรือน 10.8 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 53.8 
ของครัวเรือนทั้งหมด เป็นครัวเรือนที่มีหนี้โดยระดับหนี้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยสูงถึง 163,097 บาทต่อ
ครัวเรือน หรือคิดเป็น 6.5 เท่าของรายได้ และจิณณ์ณิชา พงษ์ดีและคณะ,(2558), ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ระดับปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ระดับปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย โดยรวมแล้ว ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพในระดับมากเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแล้ว พบว่า ผู้สูงอายุรับรู้
ว่าปัญหาด้านสุขภาพ ในประเด็นที่เห็นว่าตนเองรับประทานยาหลายชนิด คิดเป็นร้อยละ 17.30 มี
ปัญหาการได้ยินลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.60 และสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดคิดเป็นร้อยละ 14.10 
 ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ที่รัฐหยิบยื่นให้ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนยังน้อยเกินไป ผู้สูงอายุ
ควรได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกัน เบี้ยยังชีพควรได้รับอย่างต่ าคนละ 1,000 บาท / เดือน คนพิการก็
เช่นเดียวกัน ควรได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่ าคนละ 1,000 บาท / เดือน เช่นเดียวกัน 
 3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนมีปัญหาเรื่องน้ าดื่มน้ าใช้ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง
น้ าไม่พอใช้ ปัญหาการเผ่าป่า และปัญหาด้านการการจัดการขยะในชุมชน มีการจัดการเรื่องขยะใน
ครัวเรือนไม่มีการจัดการขยะอย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์, (2559), ได้
ท าการศึกษาเรื่อง เกษตรอินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาเกษตร
อินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้านและการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
การจ าหน่ายออกสู่ตลาดมากกว่าที่จะสนใจความปลอดภัยทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกร
รุ่นใหม่ไม่ได้สนใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นปัญญาดั้งเดิม สนใจเศรษฐกิจทางการตลาดเป็นหลัก ส่วน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาก็จะมีเฉพาะบางกลุ่มที่ยังคงส านึกในความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่
เป็นเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดตามความรู้และประสบการณ์ ในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีไม่
มาก และที่เป็นปัญหาคือคนในท้องถิ่นเดียวกันมักไม่ยอมรับต่อสถานการณ์เป็นผู้มีภูมิปัญญาของคน
ในท้องถิ่นที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน และสยาม อรุณศรีมรกตและคณะ,(2560), ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การใช้สารเคมีในการท านาข้าวของเกษตรกรในอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา
สารเคมีเป็นปัจจัยส าคัญในการท านาข้าวจากผลการศึกษา พบว่า ในพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือมีการใช้
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สารเคมีร่วมในการท านา ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนกระทั่งถึงก่อนการเก็บเกี่ยว จ าแนกประเภทได้ดังนี้ 1) 
สารเคมีป้องกันและก าจัดวัชพืชและหญ้ามีชื่อการค้า ไกลโพเซต ราวอ๊ัพ พาราควอท เป็นต้น 2) 
สารเคมีป้องกันและก าจัดโรคพืชมีชื่อการค้า ฟูจิ-วัน เป็นต้น 3) สารเคมีป้องกันและก าจัดแมลง
ศัตรูพืช เช่น หนอนกอ หนอนม้วนใบ แมลงสิง แมลงกะแท้ หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อน และเสี้ยน
ดิน มีชื่อการค้า อะบาแม็ก ตินพรีวาธอนคลอร์ไพริฟอส ไอโซบิวทิลเอสเทอร์+โพรพานิล เป็นต้น 4) 
สารเคมีเพ่ิมผลผลิตของข้าว มีชื่อการค้า โอบาซ่าเป็นต้น 5) ปุ๋ยเคมี สูตร 21-0-0, 46-0-0, 16-20-
0,15-15-15, 13-13-21 และ 16-16-16 จากสารเคมีหลากหลายประเภทข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท า
นาข้าวในอ าเภอหนองเสือนั้นมีสารเคมีเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต เพราะสะดวกและรวดเร็ว 
ท าให้รวงข้าวใหญ่ ข้าวงาม เขียวทนเขียวนาน ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ 
 4) ปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า ชุมชนมีปัญหาการป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเอง
ของสมาชิกในชุมชนยังขาดความรู้เรื่องอาหารการกิน ลักษณะของชนเผ่าบางเรื่องยังบริโภคอาหาร
อย่างไม่ถูกต้อง การบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีรสจัด หรือผักผลไม้บางชนิดที่ไม่เหมาะกับ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เช่น การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และปัญหาด้านสุขภาพทางจิต สังคม
ปัจจุบันวัตถุนิยมท าให้สมาชิกชุมชนอยู่กันแบบตัวใครตัวมัน เห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่ค่อยพ่ึงพาอาศัยกัน 
ไม่ค่อยมีความสามัคคีกัน ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ค่อยสนใจในการพัฒนาจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ 
นพรัตน์ พาทีทิน, (2561), ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตระหนักรู้ผลกระทบทางสังคมของแอลกอฮอล์ใน
ความสัมพันธ์หลักของผู้ดื่มกับบุคคลอ่ืน พบว่า ผลการรับรู้ขอบเขตผลกระทบทางสังคมของการดื่ม
แอลกอฮอล์จากประสบการณ์ของชาวบ้านชุมชนมีความครอบคลุมทั้งสองมิติ คือ มิติผลกระทบทาง
สังคมแบบเฉียบพลัน และผลกระทบทางสังคมแบบเรื้อรัง โดยที่ค่าเฉลี่ยของค าตอบการรับรู้ปัญหา
ผลกระทบทางสังคมรายประเด็นค่อนข้างสูงนั้น เป็นลักษณะผลกระทบทางสังคมแบบเรื้อรัง 
โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและปัญหาทางการเงิน ตามมาด้วยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และปัญหาความไม่เป็นระเบียบในสังคมชุมชน ส่วนในมิติผลกระทบทางสังคมแบบเฉียบพลัน พบว่า 
ผู้ตอบรับรู้ปัญหาการท าลายทรัพย์สินของส่วนรวม และปัญหาอุบัติเหตุจากการท างาน ตามมาด้วย
ปัญหาการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง และปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรม อย่างไรก็
ตาม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ภาพรวมการรับรู้ขนาดของปัญหาผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์
ต่อผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่งผลกระทบน้อย แทบทุกเหตุการณ์ 
 5) ปัญหาด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน พบว่า ชุมชนมีปัญหาขาดคนริเริ่มในการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และปัญหาขาดสถานที่ที่เป็นส่วนรวมของชุมชนเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของ
ชุมชน และปัญหาการไม่กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานในการด าเนินการ และปัญหาการไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และปัญหาไม่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ, (2544) ดังนี้ 1) แหล่งการเรียนรู้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่
เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทั้ง
จากท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ตนเองมีอยู่แล้ว 2) แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งกิจกรรม แหล่ง
ทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบอาชีพของผู้เรียน  3) แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยตรง 4) แหล่งการเรียนรู้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย 
และฝึกอบรม 5) แหล่งการเรียนรู้เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 
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6) แหล่งการเรียนรู้สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ประหยัด 
และสะดวก 7) แหล่งการเรียนรู้สามารถมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 8) แหล่งการ
เรียนรู้สามารถใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ และสอดคล้องกับ นเรนทร์ แก้วใหญ่, (2559), ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน : การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์
จากแหล่งการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพชีวิตจริง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ครอบครัว ท้องถิ่น 2) ผู้เรียนได้เรียนในสิ่ง
ที่มีคุณค่า มีความหมายต่อชีวิต ท าให้เห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของสิ่งที่เรียน 3) ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่ความรู้สากล สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัวได้อย่างเป็นรูปธรรม 4) ผู้เรียน
ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 5) ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในองค์กร ท้องถิ่น บุคคล และครอบครัวในการ
พัฒนาท้องถิ่น 6) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิด
ทักษะการแสวงหาความรู้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 

5.2.2 บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 
 1) ด้านการให้ความรู้ พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทด้านการเผยแผ่ สอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ธรรมสัญจร เพ่ิมจ านวนอาศรมเครือข่ายหมู่บ้านบริวาร บรรพชาอุปสมบทและอบรมศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน ท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การแต่งงาน การตาย การท าบุญขึ้นบ้านใหม่ 
การท าบุญทุกวันธรรมสวนะ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในรอบปี จัดอบรมศีลธรรมแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระมหาสุระพงษ์ สุรว โ ส (สีหมอก) (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะ
ผู้น าของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชน: พบว่า  พระครูโพธิวีรคุณ ประยุกต์องค์ความรู้แขนง
ต่างๆ มาตั้งอยู่ในวัด อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ท่านเองยังเป็นพระวิทยากรสอนธรรมะแก่
เยาวชนและประชาชน รวมทั้งได้จัดให้มีการบรรยายธรรมเป็นประจ านอกจากนั้นยังได้พัฒนาภูมิ
สภาพภายในวัดให้เป็นพักผ่อนแก่ประชาชน สร้างสนามกีฬาส าหรับเยาวชน แบ่งพ้ืนที่วัดให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น ตลอกจนการรณรงค์การปรับสภาพภูมิทัศน์
ภายในวัดและหมู่บ้าน เป็นเหตุให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์อย่างมาก และสอดคล้องกับ พระ
มหาโยธิน โยธิโก, (2560) ,ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการน าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ภาคีเครือข่าย
ประสานงานระหว่างวัดกับชุมชนและหน่วยงานราชการ ให้มีความคล่องตัวและบูรณาการกับหลักการ
พระพุทธศาสนามาเพ่ือพัฒนาหลักศรัทธาและปัญญา ให้สังคมเกิดความยั่งยืนและเป็นกัลยาณมิตรใน
การท างานและการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคมไทยอย่างสันติสุข  
      2) ด้านสุขภาพ พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพขั้นพื้นฐาน และการแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น การวัด
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ความดันโลหิต วัดไข้ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) ให้กับชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระมหาโยธิน โยธิโก, (2560) ,ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า แนวคิดเชิงคุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการพัฒนากาย (พัฒนาอินทรีย์ 6) การพัฒนาจิต (จิต
ภาวนา) และการประพฤติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมในการอยู่ร่วมกัน และปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และรายได้ให้ผู้สูงอายุประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความดีความถูกต้องทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสามารถน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับตนเอง และวัดส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความพร้อมใน
ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมความสะอาดให้มีความเป็นสัดส่วน สะดวกสบาย สงบร่มรื่น พระสงฆ์ได้สร้าง
บทบาทในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบทั้ง 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพกาย การส่งเสริม
สุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพสังคม และการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณ โดยการใช้กระบวนการ
และกิจกรรม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบทบาทพระสงฆ์ ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สู งอายุ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 6 ด้าน คือ การสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม การส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้ การส่งเสริมการออมทรัพย์ 
และจัดสวัสดิการ การส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ และการออกลังกาย และการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรเป็นกระบวนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในก าการเผยแผ่และการสา
ธารณสงเคราะห์ตามพันธกิจของคณะสงฆ์ และสอดคล้องกับ พระครูพิพิธสุตาทร, (บุญช่วย สิรินธโร) 
และคณะ, (2560), ได้เขียนเรื่อ บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้น าด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม ข้อ 
25 สังคมและชุมชน พึงเปิดกว้างให้พระสงฆ์และคณะสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะในทุก
มิติ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ว่า พระสงฆ์และคณะสงฆ์ พึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องสุขภาพทางปัญญา และให้ความส าคัญ
กับการเปิดพ้ืนที่ให้มีกิจกรรมหรือปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา ตั้งแต่เกิด
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยพระสงฆ์เป็นผู้น าหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดผลรูปธรรมในวงกว้าง 
      3) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทด้านการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่อขยะการก าจัดขยะในชุมชน
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการปลูกจิตส านักให้กับสมาชิกในชุมชน อบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเห็น
คุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน การบวชป่าชุมชน 
การท าแนวกันไฟ สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสุระพงษ์ สุรว โส (สีหมอก) 
(2555)  ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชน: พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อม 
พระครูโพธิวีรคุณจัดกิจกรรมที่เป็นก ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การวางแผนผังภายในวัดให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด สามารถตอบสนองต่อความต้องของหลายๆ ฝ่ายได้ การจัดบ้านเรือนให้มี
ความร่มรื่นที่ส าคัญ วัดต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เป็นตัวอย่างของการประหยัด ใช้ทรัพยากรทุก
อย่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และที่ส าคัญคือวัดแห่งนี้เป็นหน่วยส่งเสริมการปลูกป่า และรักษาป่า
ภายในเขตชุมชน และด้านสาธารณูปโภคและระบบนิเวศ พระครูโพธิวีรคุณ สนับสนุนให้มีการสร้าง
อาคารสาธารณสุขภายในชุมชน ศูนย์ประสานงานระหว่างประชาชนกับภาครัฐ โดยมีเจ้าหน้าที่มา
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประจ า เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมี
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การฝึกอบรมด้านการพยาบาลและการสาธารณะสุขแก่ประชาชน ที่ส าคัญท่านส่งเสริมให้เกิดการ
รักษาระบบนิเวศท้ังภายวัดและชุมชน ผ่านกจิกรรมต่างๆ เหมาะสม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการอบรมให้สร้าง
จิตส านึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีอันดีงาม สนับสนุน
ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน เช่น ประเพณีโล้ชิงช้าวันขึ้นปีใหม่ของชนเผ่าอาข่า การจัดงานวันสงกรานต์ปีใหม่
ของชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาสุระพงษ์ สุรว โ ส (สีหมอก) (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง 
ภาวะผู้น าของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชน พบว่า พระครูโพธิวีรคุณ  ได้ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่านคอยอบรมสั่งสอนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเหล่า
ขึ้นตามโอกาส อาทิ วันส าคัญทางศาสนา งานบุญประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยัง
ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า เพ่ือห าแนวทางอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ ให้คงอยู่ต่อไป และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนการหาทุนทรัพย์มาบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุภายในวัด 
รวมทั้งสิ่งของที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ภายในชุมชน  และสอดคล้องกับ พระสุภาพ สุภาโว (บัว
บรรจง), (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง   บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลยาง
ค้อม อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ พระสงฆ์ควรอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน 
 5) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า พระบัณฑิตอาสาสามีบทบาทในการจัดตั้งธนาคารข้าว ส่งเสริม
เกษตรกรในการตั้งสหกรณ์เพ่ือรับชื้อผลลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะชา กาแฟในชุมชน โดยให้
สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามความต้องการและเหมาะสม ซึ่งจะท า
ให้สมาชิกครัวเรือนมีรายได้มากขึ้น และท าให้ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
พระมหาสุระพงษ์ สุรว โ ส (สีหมอก), (2555), ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของพระสงฆ์ในการบริหารการ
พัฒนาชุมชน: พบว่า ด้านเศรษฐกิจ พระครูโพธิวีรคุณส่งเสริมเศรษฐกิจการของชุมชน โดยชุมชนมี
การจัดตั้งสถาบันการเงิน กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มท าตุ๊กตา ท่านได้ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ โดยอาศัย
ช่วงเวลาการเทศน์สอดแทรกการประกอบอ าชีพรวมทั้งการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ด้วย ที่ส าคัญท่านยังส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มออกไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานนอกพ้ืนที่
จนเกิดแนวคิดการริเริ่มและการสานต่อโครงการ แต่ที่ส าคัญประช าชนในชุมชนต้องมีความสามัคคี มี
ความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะด า เนินการตามโครงการที่ได้ก าหนดขึ้นนั้น และสอดคล้องกับ พระสุภาพ 
สุภาโว (บัวบรรจง), (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง   บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลยางค้อม อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ พระสงฆ์ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้วัดเป็นศูนย์รวมในการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของ
พระบัณฑติอาสา  
 1. ด้านการให้ความรู้แก่ชุมชน 
 พระบัณฑิตอาสา ควรมีบทบาทในการชักจูงให้เด็กเยาวชน และสมาชิกของชุมชนได้เข้า
มาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพ่ือให้
สมาชิกชุมชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ พระสุภาพ สุภาโว (บัวบรรจง), 
(2561), ได้ท าการศึกษาด้านแนวทางการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน พบว่า 
ประชาชนได้เสนอแนะบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ด้านสังคม ได้แก่พระสงฆ์ควรเทศนา
และอบรม ให้ประชาชนในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกันในชุมชน ปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามแนวพระพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้วัดเป็นศูนย์
รวมในการสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ 
พระสงฆ์ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และประเพณีต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน ด้านสาธารณสุข ได้แก่ พระสงฆ์ควรปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี และน าธรรมะมาใช้ส่งเสริมในการ
บ าบัดโรคหรือยาเสพติดแก่ประชาชนในชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระสงฆ์ควรเป็นตัวอย่างที่
ดีในการรักษาความสะอาดให้กับชุมชน และฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ป่าไม้และต้นน้ าในชุมชน 
 2. ด้านสุขภาพชุมชน 
 พระบัณฑิตอาสา พระบัณฑิตอาสาควรมีอบรมตนเองเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการ
รักษาพยาบาล และควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อบต. หรือ เทศบาล เพ่ือจัดให้มีการ
อบรมเรื่องการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย และมีการตรวจสุขภาพสมาชิกครัวเรือนทุกคน  เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าโครงการอบรมเรื่องสุขภาพ ก็สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของคนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และผู้น าทางจิตวิญญาณในการเผยแผ่ความรู้ด้านการ
พัฒนาจิตใจให้คนในชุมชนได้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   ซึ่งสอดคล้อง
กับ พระสุภาพ สุภาโว (บัวบรรจง), (2561), ได้ศึกษาวิจัยด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ด้านสาธารณสุข พบว่า พระสงฆ์ควรปฏิบัติตน
แบบอย่างที่ดีในการให้วัดเป็นแหล่งปลอดยาเสพติด พระสงฆ์ควรน าธรรมะมาใช้ส่งเสริมในการบ าบัด
โรคให้แก่ประชาชน และพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการบ าบัดเยาวนและประชาชนผู้ติดยาเสพติด และ
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท (แก้วบุตรดี),และคณะ, (2561), ได้ท าการศึกษาแนวทางของวัดในการ
ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเชิงพุทธบูรณาการของชุมชน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการดูแลรักษา
สวัสดิการชุมชนของวัด เนื่องจากแพทย์พ้ืนบ้านยังมีข้อจ ากัดและเงื่อนไขต่างๆ เช่น ติดขัดอยู่ที่
กฎหมาย และระเบียบราชการต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาสมุนไพร การรวมกลุ่ มของหมอเมือง
เพ่ือสร้างหลักประกันและความม่ันคงให้กับหมอพ้ืนบ้าน แหล่งพืชสมุนไพรตามธรรมชาติค่อนข้างขาด
แคลน จึงต้องสวนสมุนไพรเพ่ือเป็นแหล่งผลิตทรัพยากร และเป็นอุทยานการเรียนรู้ให้การศึกษา การ
ปลูกสวนป่าเพ่ิม และปัญหาการสืบต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรจึงควรให้มีการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน การจัดฝึกอบรมความรู้เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร การดูแลรักษาความรู้ใน
เรื่องการเก็บยา และการผลิตยาสมุนไพร 
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 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 พระบัณฑิตอาสาควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกของชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี รวมทั้งการท าปุ๋ยอินทรีย์
จากขยะด้วย และพระบัณฑิตอาสาควรเป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านในการท าและการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ซึ่งสอดคล้องกับ พระสุภาพ สุภาโว (บัวบรรจง), (2561), ได้ศึกษาวิจัยด้าน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม 
พบว่า พระสงฆ์ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาความสะอาดให้กับชุมชน และพระสงฆ์ควรเป็นผู้น าใน
การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ป่าไม้และต้นน้ าในชุมชน ในท านองเดียวกัน สมบูรณ์ สุขส าราญ, (2530) ได้กล่าว
ว่า พระสงฆ์ยังมีอิทธิพลและมีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน เนื่องจากพระสงฆ์มีความเข้าใจ
วิถีชีวิต ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท าให้พระสงฆ์สามารถเป็นผู้น าชุมชนที่น าพาความเจริญ
สู่ชุมชน  
 4. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมชุมชนให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม โดยเฉพาะ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณีปีใหม่ มีการโล้ชิงช้า ขณะเดียวกันก็สมารถท าวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวพุทธเข้าไปเผยแผ่ ชักจูงใจคนในชุมชนให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาในหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ พระสุภาพ สุภาโว (บัวบรรจง) , (2561), ได้ศึกษาวิจัยด้าน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ด้านวัฒนธรรม 
พบว่า พระสงฆ์ควรอบรมให้ควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเด็ก และเยาวนในชุมชน เพ่ือสืบ
ทอดต่อไป และพระสงฆ์ควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้กับ
เยาวชน และประชาชนที่สนใจ และ พระครูกิตติวรานุวัตรและคณะ, (2561), ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
บทบาทพระสงฆ์ในการสืบสานวัฒนธรรมไทย สรุปว่า จากการที่สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ววัดและพระสงฆ์จึงควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันซึ่ง
การท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีการแบบเดิมเพียงอย่างเดียวนั้น อาจจะไม่เพียงพอ 
และในฐานะท่ีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน นอกจากเป็นที่ท าบุญฟังเทศน์ และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
แล้ว ยังเป็นสถานที่เล่าเรียนของบุตรหลาน เป็นที่ประชุม เป็นที่พักของคนเดินทาง บางแห่งเป็น
สถานที่รักษาความเจ็บป่วย และเป็นที่รวมของศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาท
หลักส าคัญในการอนุรักษ์ และสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 5. ด้านเศรษฐกิจ 
 พระบัณฑิตอาสาควรมีการอบรมอาชีพด้านการเกษตร คือ การเพาะปลูกพืช และเลี้ยง
สัตว์ โดยการแนะน าส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ด้วยการน าผักพ้ืนบ้านหลากหลายชนิดมา
ปลูกริมรั้วหรือใกล้บ้าน และควรมีการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน และประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนอาชีพเกษตร เพ่ือมาให้ความรู้ให้สมาชิกในชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับ พระ
สุภาพ สุภาโว (บัวบรรจง), (2561), ได้ศึกษาวิจัยด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ พบว่า พระสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พระสงฆ์ควรจัดให้วัดเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่หรือ
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ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน และพระสงฆ์ควรชักชวนประชาชนในการบริจาคเงิน เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงอาย 
 6. ด้านการศึกษา 
 พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาให้สูงขึ้น โดย
การให้ค าแนะน าและติดต่อประสานกับสถานบันการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน และควรเป็นผู้ริเริ่ม
ความคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนทุกเภททุกวัยได้มีโอกาส
ศึกษาเรียนรู้หรืออบรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี หรือเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรชัย พันธุ์ธาดาพร, (2559), ได้
ท าการศึกษาบทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่คุ้นเคยส าหรับประชาชนทั่วไปกล่าวคือ วัดมีการ
จัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาที่ยากจน เรียนดี มีความประพฤติดี โดยพระสงฆ์จะ
มอบทุนให้ใน วันแม่ วันเด็ก วัดสงกรานต์ พิธีงานศพ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกว่าวัด
ไม่เคยทิ้งเยาวชน ภายในชุมชนรวมทั้งการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาให้กับสถานศึกษาในชุมชน 
นอกจากนี้พระสงฆ์ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับโรงเรียนในชุมชนในหลายๆ เรื่องได้ เช่น วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาพุทธศาสนา เป็นต้น เนื่องจากพระสงฆ์สมัยใหม่มีการศึกษาสูงขึ้น 
จึงเปรียบเสมือนเป็นการพึ่งพากันระหว่างวัดกับชุมชน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 เชิงนโยบาย 
 1) การบริหารจัดการ ควรเพิ่มปัจจัยที่ถวายเป็นรายเดือนแก่พระบัณฑิตอาสาเดือนละ 9,000 
บาท (ค่าแรงงานขั้นต่ า) ปัจจุบันได้รับ 4,000 บาท ซึ่งน้อยเกินไปส าหรับงานที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 
 2) ปรับเปลี่ยนนโยบายของพระบัณฑิตอาสาเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติภารกิจของพระบัณฑิตอาสา ให้ชัดเจนในแต่ละด้าน โดยให้
พระบัณฑิตอาสามีส่วนร่วมจัดท าแนวทางปฏิบัติงาน 
 4) ชุมชนบ้านหลักและชุมชนบ้านบริวาร ควรจัดตั้งอาศรมและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทุกแห่ง 
และมีการสรรหาแกนน าชาวพุทธ อย่างน้อยชุมชนละ 2 คน 
 5) ควรจัดให้มีการอบรมพระบัณฑิตอาสาและแกนน าชาวพุทธ เรื่องหลักและวิธีการทาง
สังคมสงเคราะห์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านสวัสดิการสังคมของชุมชนที่รับผิดชอบ 

เชิงปฏิบัติ 
 1) ด้านการให้ความรู้ เครือข่ายพระบัณฑิตอาสา มีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ทุกเดือน โดยประชุมโดยตรงหรือประชุมออนไลน์ 
 2) ด้านสุขภาพ ให้พระบัณฑิตอาสาจัดท าระบบฐานข้อมูล ประวัติและข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ของชุมชนที่เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาได้ 
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 3) ด้านข้อมูลชุมชน ควรแยก 3 ประเภท คือ ข้อมูลครัวเรือน ควรส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของ
บุคคลและสมาชิกครัวเรือน และข้อมูลกลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนยากจน คนพิการ กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และข้อมูลชุมชน บริบทชุมชน สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และปัญหาต่างๆ ใน
ชุมชน ควรมีการออกแบบการส ารวจข้อมูล และด าเนินการส ารวจอย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง 

4) ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพระบัณฑิตอาสา ในแต่ละปีให้การสนับสนุนพระบัณฑิตอาสา
นักพัฒนาที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ ด้านการจัดบริเวณอาศรมและน าชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยถวายรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในการท างานเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แด่พระบัณฑิตอาสานักพัฒนา 
 5) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการมีการผนวกงานของเครือข่ายพระบัณฑิตอาสาที่
ส่งเสริมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขอชุมชนไว้ในโครงการ เพื่อให้การท างานเผยแผ่และงาน
พัฒนามีประสิทธิภาพมาก 
 6) ด้านเศรษฐกิจ โครงการ ท าปฏิทินการติดตามให้ค าปรึกษาพระบัณฑิตอาสาในด้านอาชีพ
ของชุมชน แนะน าแก่สมาชิกในเครือข่ายพระบัณฑิตอาสา รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์อยู่เสมอ  
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 เพ่ือให้แนวทางของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบและวิธีการการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง” 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย: แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการจัดสวัสดิการ 
  สังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง  
ผู้วิจัย:  ผศ.ดร.ประเสริฐ  ปอนถ่ิน, พระครูสาทรธรรมสิทธิ์,  
  พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร., นายสังวรณ์ สมบัติใหม่,  
  นายปุระวิชญ์ วันตา 
ส่วนงาน:   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ:  2563 
ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูง
บทบาทการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาและเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของ
พระบัณฑิตอาสา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล คือ พระบัณฑิตอาสา ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนและตัวแทนชุมชนผลวิจัยพบว่า 1) ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนมีปัญหา คือ ที่ดินอยู่ในพ้ืนที่เขตป่าสงวน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
การขนส่ง การใช้น้ า หนี้สิน และยังขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สวัสดิการผู้สูงอายุการเผ่าป่า การ
จัดการขยะในชุมชน ด้านสุขภาพ ขาดคนริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2) บทบาทพระ
บัณฑิตอาสาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง  พบว่า พระบัณฑิตอาสามี
บทบาท คือ ด้านการเผยแผ่ สอนศีลธรรม เพ่ิมเครือข่าย บรรพชาอุปสมบท ท าพิธีกรรม และให้
ความรู้ด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดตั้ง
ธนาคารข้าว และส่งเสริมเยาวชนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วน
ร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา  พบว่า พระบัณฑิตอาสาควรจะมี
บทบาท คือ เผยแผ่พุทธธรรม อบรมตนเองเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล ประสานงาน
กับหน่วยงานในชุมชน ตรวจสุขภาพชุมชน  ประสานงานมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะใน
ชุมชน การท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะควรเป็นผู้ริเริ่มให้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  ส่งเสริมชุมชนให้มีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และควรเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
ค าส าคัญ : การจัดสวัสดิการ, การมีส่วนร่วมของชุมชน  
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ABSTRACT 

This research aims to study the problem of community welfare on the high 
area, the role of the involvement of Graduated Buddhist volunteer Monks to 
develop hill tribes and suggesting the participation of Graduated Buddhist volunteer 
Monks. This research was a qualitative research, key - informants were the Graduated 
Buddhist volunteer Monks, village headman, village assistants, community 
committees and community representatives, research’s results showed that 1) The 
problem of community welfare on high ground communities was problematic : land 
in the forest reserve, destruction of natural resources, transportation, water use, 
debt, and lack of group integration, elder welfare, forest tribal management, 
community waste management, health. 2) The role of the Graduated Buddhist 
volunteer Monks in participating in community welfare management on the high 
ground showed that the Graduate Volunteers played a role in the mission, teaching 
morality, increasing the network, the patronage of the monks. Perform rituals and 
provide basic health education, promote sports activities, and educate natural 
resources and the environment. Raise awareness of the community's values and 
local wisdom. The establishment of rice banks and the promotion of youth in higher 
education and 3) suggestions for welfare participation the high-ranking community of 
The King's Volunteer scholars found that the Graduated Buddhist volunteer Monks 
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should play a role: to spread Buddhist Dharma, train himself about the basics of first 
aid. Coordinate with community agencies Community Health Check-up, Coordination 
to educate you about waste disposal in the community Organic fertilizer from waste 
should be the originator of solar energy. To promote the community to preserve a 
good culture and tradition, and to be the originator of the idea of establishing a 
community learning center. 

Keywords:  Welfare, Community, Participation 
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บทน า 
 

ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 
 สวัสดิการสังคมเป็นสิทธิพ้ืนฐานทางสังคมที่ทุกคนพึงได้รับ การมีสวัสดิการสังคมเป็นการ
สร้างหลักประกันเพ่ือความม่ันคง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคม
แบบเรียบง่ายมีระบบเกษตรพอยังชีพร่ ารวยวัฒนธรรม และงดงามด้วยวิถีพ้ืนบ้าน ชุมชนมีการจัด
สวัสดิการบนพ้ืนฐานของการใช้ทุนทางสังคม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมชุมชน เช่น 
การจัดสรรที่ดินส่วนรวมไว้เป็นป่าสาธารณะทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ การจัดการอาหารชุมชนในรูป
ธนาคารข้าว โดยเก็บและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพ่ือแจกจ่ายให้ชุมชน การให้ก าลังใจและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันผ่านพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต เช่น การบายศรีสู่ขวัญ การบวชป่า การลงแขก ระบบการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและพ่ึงพากันเองในครอบครัว เครือญาติ และชุมชนอยู่คู่สังคมไทยมานาน ระบบ
สวัสดิการเหล่านี้ได้ผ่านการใช้ พิสูจน์ ทดลอง จนกลายเป็นวิถีชีวิตอาจเรียกว่า วิถีสวัสดิการหรือลม
หายใจของสวัสดิการชุมชน (จีระศักดิ์ ตรีเดช, 2553)1   
 การจัดสวัสดิการสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็น
ปัจจัยในการสร้างโอกาส โดยการสร้างให้กับคนจน คนด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเงื่อนไข เบื้องต้นในการลด
ปัญหาทางสังคม เป็นสิทธิพื้นฐานทางสังคมให้กับคนจนบางกลุ่ม ชดเชยความล้มเหลวของระบบตลาด
และสร้างความสันติสุขให้เกิดแก่ผู้ยากไร้ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2546)2   การจัดสวัสดิการสังคมใน
สังคมไทย โดยภาพรวมจึงมีเป้าหมายป้องกันปัญหาความเดือดร้อนหรือการบ าบัดรักษาโดยใช้รูปแบบ
การสงเคราะห์ การป้องกันปัญหาซึ่งเน้นการพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพ
ความคิดและจิตใจ โดยการพัฒนาให้มีอารยะธรรมซึ่งมุ่งเน้นให้คนมีสวัสดิการชุมชนขั้นต่ า คือ การจัด
สวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมถึงการสงเคราะห์สังคม การจัดท านโยบายสวัสดิการสังคม รวมทั้งการมอง
สวัสดิการสังคมเชิงนโยบายทางสังคมอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถป้องกัน
ปัญหาและพัฒนาได้ (อภิญญา เวชยชัย, 2546 อ้างถึงใน ชัยพร พิบูลศิริ และคณะ, 2549)3  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเขตการศึกษาหนึ่งใน
จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรับภาระในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก่ชุมชน การวิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ ได้ตระหนักว่า ควรขยายภารกิจต่อการเกื้อกูลสังคมไปสู่กลุ่มชาติ
พันธุ์บนพ้ืนที่สูงที่ตั้งถิ่นฐานตามพ้ืนที่อ าเภอรอบนอก ซึ่งปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง คือ

                                                           
1จีระศักดิ์ ตรีเดช, (2553), การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนและชุมชน บ้านห้วยลาด ต าบลหลักด่าน อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์, กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุน
สนับสนุนวิจัย. 

2ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2546). บทสังเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับคนจนและคน
ด้อยโอกาสในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั,หนา้ 71-74. 

3ชัยพร พิบูลศิริ. (2549). การค้ามนุษย์: ผลประโยชนทางธุรกิจ.กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์.
หน้า 1. 
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ปัญหายาเสพติด ปัญหาการท าลายป่าต้นน้ าล าธาร และการท าไร่เลื่อนลอยตลอดถึงกองก าลังติดอาวุธ
ประเภทต่างๆ แต่ปัจจุบันจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นแก่กลุ่มชาติพันธุ์
บนพ้ืนที่สูง เช่น ปัญหาค่านิยม ทัศนคติ การปรับตัวสถานภาพความเป็นคนไทย การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงจัด โครงการพระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาวเขา ขึ้น โดยรับสมัครพระนิสิตที่จบการศึกษา ท าการฝึกอบรมแล้วส่งไปปฏิบัติงานหมู่บ้าน
ชาวเขาในพื้นที่เป้าหมายเพ่ือพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา เริ่มตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2543 เป้าหมายคือการ
น าพระบัณฑิตอาสาปฏิบัติศาสนกิจครอบคลุมในหมู่บ้านชาวเขา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดย
คัดเลือกนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตต่าง ๆ ที่อาสาสมัครมาเป็นพระ
บัณฑิตนักพัฒนาบนพ้ืนที่สูงในเขตทุรกันดาร กระบวนการท างานเน้นความต่อเนื่องมั่นคงและการ
ท างานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ พันธกิจของโครงการพระบัณฑิตอาสา คือ 1) ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง   2) ด้านการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข สร้างจิตส านึกให้
ชุมชนรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รักษาบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด สร้างแกนน าเครือข่ายลด ละ เลิกยา
เสพติด ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเสริมสร้างด้านอาชีพ 3) ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ประสานงานและจัดสวัสดิการสังคมและงานสงเคราะห์บนพ้ืนที่สูง   4) การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เห็นคุณค่าในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน การบวชป่าชุมชน การท าแนวกันไฟ สร้าง
เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การให้การศึกษา ภาษา หน้าที่พลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การสอนภาษาไทย ประสานงานให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดี ให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่ชุมชนในการคิดอย่างเป็นระบบ 6) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญาชนเผ่า สร้างจิตส านึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณี
อันดีงาม สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในชุมชนหรือหมู่บ้านของบุคคล
หรือครอบครัว กลุ่มและชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้รับอย่างไร ปัญหาและความต้องการมีอย่างไร
บ้าง สวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่เพียงใด และจะมีข้อเสนอแนะแนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมในชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่เป็นไปได้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จึงเป็นการมุ่งหาค าตอบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดย
มุ่งเน้นที่เพ่ือศึกษาปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูง บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาใน
การจัดการสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูง และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการชุมชน ด้วยเหตุ
ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
 2) เพ่ือศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการ
สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
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 3) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของ
พระบัณฑิตอาสา 
 
ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 1) ปัญหาการจัดการสวัสดิการของชุมชนเป็นอย่างไร 
 2) การจัดการสวัสดิการชุมชนของพระบัณฑิตอาสาในชุมชนเป็นอย่างไร 
 3) แนวทางการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงที่ดีของชุมชนควรเป็นอย่างไร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับ 
การจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง” โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน และ
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชาวบ้าน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน ว่าเป็นอย่างไร โดยเริ่มจาก
การท าความเข้าถึงสวัสดิการชุมชนว่ามีที่มาของแนวคิด มีกี่ชนิด กี่ประเภท มีรูปแบบการบริหาร
จัดการอย่างไร กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดอย่างไร และชุมชนมีความต้องการให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร เพ่ือเป็น
แนวทางในการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการด าเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนอย่าง
เป็นระบบ 
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา อันเป็น
พ้ืนที่ที่มีความสนใจด้านการด าเนินงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา  
 3. ขอบเขตด้านประชากร 
 ศึกษาจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ จากจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 อาศรม จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 อาศรม และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ านวน 1 อาศรม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
พระบัณฑิตอาสา จ านวน 3 รูป ผู้น า/สมาชิกชุมชน รวมทั้งสิ้น 30 รูป/คน 
 4. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดังนี้ พระบัณฑิตอาสา ผู้น าชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เพ่ือให้เห็นแนวคิด หลักการ แนวทาง 
กระบวนการและบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน ชุมชนละ 10 รูป/คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 30 รูป/คน 
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พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ 
 1. บ้านดอกแดง ต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด เชียงใหม่  
 2. บ้านแม่ลิดป่าแก่ ต าบลแม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 3. บ้านสามัคคีเก่า ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ร่วมกับพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เพ่ือให้เห็นแนวคิด หลักการ 
แนวทาง กระบวนการและบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนๆ ละ 10 รูป/คน รวม
ทั้งสิ้น 30 รูป/คน ดังนี้ 
 1. เจ้าอาวาสอาศรม  จ านวน 1 รูป 
 2. ผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน 1 คน 
 3. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน 2 คน 
 4. คณะกรรมการชุมชน   จ านวน 4 คน 
 5. ตัวแทนประชาชน  จ านวน 2 คน 
 
ผลการวิจัย 

1. ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบน

พ้ืนที่สูง จากข้อมูลที่สัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีปัญหาที่ดิน เป็นพ้ืนที่อยู่ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ไม่เอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดิน ปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยังมีชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งในชุมชนดอกแดง และมีปัญหาเรื่องการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร ถนนลูกรัง ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยังล าบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน 
ปัญหาการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่ปลูกพืชผักระบบการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรยังไม่คลอบคุม
พ้ืนที่ ปัญหาสมาชิกชุมชนยังขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมในการท าการเกษตรอย่าง ปัญหา
หนี้สินครัวเรือน ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) จากกองทุน
ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน จากธนาคาร กองทุน กยส. ยืมเงินจากพ่อค้า หรือร้านค้าที่รับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร 
 2) ปัญหาด้านสังคม พบว่า ชุมชนยังมีปัญหาการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของสมาชิก และ
ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุและคนพิการไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และปัญหาเรื่องการ
เดินทางไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ซึ่งอยู่ห่างไกลจากจังหวัดท าให้การเดินทางเป็ นไป
ด้วยความยากล าบากค่าใช้จ่ายสูง  
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 3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ปัญหาเรื่องน้ าดื่มน้ าใช้ โดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ าไม่พอใช้ 
ปัญหาการเผ่าป่า และปัญหาด้านการการจัดการขยะในชุมชน มีการจัดการเรื่องขยะในครัวเรือนไม่มี
การจัดการขยะอย่างมีระบบ  
 4) ปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า ปัญหาการป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเองของสมาชิก
ในชุมชนยังขาดความรู้เรื่องอาหารการกิน ลักษณะของชนเผ่าบางเรื่องยังบริโภคอาหารอย่างไม่
ถูกต้อง การบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีรสจัด หรือผักผลละไม้บางชนิดที่ไม่เหมาะกับผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพทางจิต สังคมปัจจุบันวัตถุนิยมท าให้สมาชิกชุมชนอยู่กันแบบตัว
ใครตัวมัน เห็นแก่ตัวมากข้ึนไม่ค่อยพ่ึงพาอาศัยกัน ไม่ค่อยมีความสามัคคีกัน ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกัน 
ไม่ค่อยสนใจในการพัฒนาจิตใจ  
 5) ปัญหาด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน พบว่า ชุมชนมีปัญหาขาดคนริเริ่มในการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และปัญหาขาดสถานที่ที่เป็นส่วนรวมของชุมชนเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
และปัญหาการไม่กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานในการด าเนินการ ชุมชนยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และปัญหาการไม่มีระเบียบข้อบังคับให้มี การจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และปัญหาไม่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
 
 2. บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 
 จากการสัมภาษณ์พระบัณฑิตอาสา ผู้น าชุมชน และตัวแทนสมาชิกชุมชน ด้านบทบาท
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง มีดังนี ้
      1) ด้านการให้ความรู้ พบว่า พระบัณฑิตอาสามีบทบาทด้านการเผยแผ่ สอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ธรรมสัญจร เพ่ิมจ านวนอาศรมเครือข่ายหมู่บ้านบริวาร บรรพชาอุปสมบทและอบรมศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน ท าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา   
 2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้น
พ้ืนฐาน และการแจกจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดัน
โลหิต วัดไข้ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) ให้กับชุมชน  
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เห็น
คุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน การบวชป่าชุมชน 
การท าแนวกันไฟ สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พระบัณฑิตอาสามีบทบาทในการอบรมให้สร้างจิตส านึก
ให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีอันดีงาม สนับสนุนส่งเสริม
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน   
 5) ด้านเศรษฐกิจ พระบัณฑิตอาสาสามีบทบาทในการจัดตั้งธนาคารข้าว ส่งเสริม
เกษตรกรในการตั้งสหกรณ์เพ่ือรับชื้อผลลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะชา กาแฟในชุมชน โดยให้
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สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามความต้องการและเหมาะสม ซึ่งจะท า
ให้สมาชิกครัวเรือนมีรายได้มากขึ้น และท าให้ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 6) ด้านการศึกษา พระบัณฑิตอาสาสามีบทบาทในการสอนหนังสือตามโรงเรียนในชุมชน
และเครือข่าย และแนะน าส่งเสริมให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระ
บัณฑิตอาสา 
 ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพระบัณฑิต
อาสา มีดังนี ้
 1) ด้านการให้ความรู้ พระบัณฑิตอาสาควรจะให้มีบทบาทในการชักจูงให้เด็กเยาวชน 
และสมาชิกของชุมชนได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยการสวดมนต์ 
นั่งสมาธิ เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสาควรมีอบรมตนเองเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการ
รักษาพยาบาล และควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน อบต. หรือเทศบาล เพ่ือจัดให้มีการ
อบรมเรื่องการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย และมีการตรวจสุขภาพสมาชิกครัวเรือนทุกคน  เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าโครงการอบรมเรื่องสุขภาพ ก็สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของคนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และผู้น าทางจิตวิญญาณในการเผยแผ่ความรู้ ด้านการ
พัฒนาจิตใจให้คนในชุมชนได้มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสาควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี 
รวมทั้งการท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะด้วย และพระบัณฑิตอาสาควรเป็นผู้ริเริ่มให้ชาวบ้านในการท าและ
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมชุมชนให้มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณีปีใหม่ มีการโล้ชิงช้า 
ขณะเดียวกันก็สมารถท าวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธเข้าไปเผยแผ่ ชักจูงใจคนในชุมชนให้เกิด
ความเชื่อถือศรัทธาในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ 
 5) ด้านเศรษฐกิจ พระบัณฑิตอาสาควรมีการอบรมอาชีพด้านการเกษตร คือ การ
เพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยการแนะน าส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ด้วยการน าผัก
พ้ืนบ้านหลากหลายชนิดมาปลูกริมรั้วหรือใกล้บ้าน และควรมีการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนอาชีพเกษตร เพ่ือมาให้ความรู้ให้สมาชิกในชุมชน 
 6) ด้านการศึกษา พระบัณฑิตอาสาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาให้สูงขึ้น โดยการให้ค าแนะน าและติดต่อประสานกับสถานบันการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชน และควรเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิก
ชุมชนทุกเภททุกวัยได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หรืออบรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านกฎหมาย ด้าน
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมประเพณี หรือเก่ียวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การท าวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากที่
ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน า และติดตามการท าวิจัยครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ  ชัยพิกุสิต ที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าแก้ไข และให้
แนวคิดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย ในครั้งนี้ และขอบขอบคุณ ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต
ที่กรุณาให้ค าแนะน าในการท าวิจัยในครั้งนี้ จนสามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้ลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องของ
งานวิจัย และพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องในการท าวิจัยในครั้งนี้ทุก
ท่านที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ก าลังใจตลอดมา นอกจากนนี้ผู้วิจัยยังได้รับการ
ช่วยเหลือและก าลังใจจากภรรยา และลูก ตลอดจนเพ่ือนๆ บุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมาก 
ที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของ
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณ และขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 เชิงนโยบาย 
 1) การบริหารจัดการ ควรเพิ่มปัจจัยที่ถวายเป็นรายเดือนแก่พระบัณฑิตอาสาเดือนละ 9,000 
บาท (ค่าแรงงานขั้นต่ า) 
 2) ปรับเปลี่ยนนโยบายของพระบัณฑิตอาสาเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติภารกิจของพระบัณฑิตอาสา ให้ชัดเจนในแต่ละด้าน โดยให้
พระบัณฑิตอาสามีส่วนร่วมจัดท าแนวทางปฏิบัติงาน 
 4) ชุมชนบ้านหลักและชุมชนบ้านบริวาร ควรจัดตั้งอาศรมและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทุกแห่ง 
และมีการสรรหาแกนน าชาวพุทธ อย่างน้อยชุมชนละ 2 คน 
 5) ควรจัดให้มีการอบรมพระบัณฑิตอาสาและแกนน าชาวพุทธ เรื่องหลักและวิธีการทาง
สังคมสงเคราะห์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านสวัสดิการสังคมของชุมชนที่รับผิดชอบ 

เชิงปฏิบัติ 
 1) ด้านการให้ความรู้ เครือข่ายพระบัณฑิตอาสา มีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ทุกเดือน โดยประชุมโดยตรงหรือประชุมออนไลน์ 
 2) ด้านสุขภาพ ให้พระบัณฑิตอาสาจัดท าระบบฐานข้อมูล ประวัติและข้อมูลผู้ประสบปัญหา
ของชุมชนที่เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาได้ 
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 3) ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพระบัณฑิตอาสา ในแต่ละปีให้การสนับสนุนพระบัณฑิตอาสา
นักพัฒนาที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ ด้านการจัดบริเวณอาศรมและน าชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยถวายรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในการท างานเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แด่พระบัณฑิตอาสานักพัฒนา 
 4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการมีการผนวกงานของเครือข่ายพระบัณฑิตอาสาที่
ส่งเสริมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขอชุมชนไว้ในโครงการ เพื่อให้การท างานเผยแผ่และงาน
พัฒนามีประสิทธิภาพมาก 
 5) ด้านเศรษฐกิจ โครงการ ท าปฏิทินการติดตามให้ค าปรึกษาพระบัณฑิตอาสาในด้านอาชีพ
ของชุมชน แนะน าแก่สมาชิกในเครือข่ายพระบัณฑิตอาสา รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์อยู่เสมอ  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 เพ่ือให้แนวทางของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบและวิธีการการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง” 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการน าผลประโยชน์จากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 - สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น  
วิชาการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์ วิชาหลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะ
ราย วิชาการสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยที่สงเคราะห์ทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ในประเทศไทยให้เป็น
แนวทางท่ีดีขึ้น 
 - สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการสงเคราะห์กับสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา กับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. กิจกรรมด้านปัญหาและมาตรการทางสังคม 
 - สามารถพัฒนาโครงการสงเคราะห์ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่สนใจ ในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านหลักสูตร ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านอาชีพ 
 - สามารถพัฒนาและต่อยอดโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของ
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - สามารถน าข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน ไปเผยแผ่ให้ชาวไทยทั้งใน
ประเทศ และชาวต่างประเทศ 
 
3. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - มีการประชุมตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การคัดเลือกนิสิตเข้ามาเรียน ด้านสวัสดิการความเป็นอยู่   
 - มีการปรึกษาร่วมกันกับโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

137 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ 
กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรล ุ

วัตถุประ
สงค์ 

โดยท าให้ 

ศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการ
สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 

1) ศึกษาปัญหาด้านการจัด
สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 

ข้อ 1 1. การจัดสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามและแนวทาง
ในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระบัณฑิต
อาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วม
การจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง
โดยการใช้การศึกษาวิจัยภาคสนาม 
(Survey Research) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1. พระบัณฑิต
อาสา จ านวน 3 รูป 2. ผู้ใหญ่บ้าน  
จ านวน 3 คน 3. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
จ านวน 6 คน 4. คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน 12 คน 5. ตัวแทนประชาชน
จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 30 รูป/คน 

2) บทบาทพระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาวเขาในการมีส่วน
ร่วมการจัดการสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 

ข้อ 2 2.ได้ทราบบทบาทพระ
บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
ในการมีส่วนร่วมการจัดการ
สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 

การสัมภาษณ์ (Interview) และการ
สังเกตการณ์ (Observation)  กลุ่ม
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา กลุ่ม 
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการชุมชน และตัวแทน
ประชาชน 

3) แนวทางในการมีส่วนร่วม
การจัดสวัสดิการชุมชนบน
พ้ืนที่สูงของพระบัณฑิต
อาสา 

ข้อ 3 3.ท าให้ทราบแนวทางในการ
มีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนบนพื้นที่สูงของพระ
บัณฑิตอาสา 
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ภาคผนวก ง 
 

จดหมายขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ ์
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ที่ อว.          /                                                                      

 
 
 
 
                9 กันยายน 2563 
 
เรื่อง  ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 
เจริญพร  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสามัคคีเก่า  
 

 ด้วย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปอนถ่ิน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ได้จัดท าวิจัย เรื่อง “พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง” เพ่ือศึกษา   เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
ศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
และเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา 

ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ จึงใคร่ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ปอน
ถิ่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์ คือ 1) กลุ่มพระธรรมบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
จ านวน 1 รูป 2) กลุ่มตัวแทนชุมชน จ านวน 9 คน รวมจ านวน 10 รูป/คน และขอแจ้งให้บุคลากร
ดังกล่าวให้ทราบด้วย เพ่ือท าการวิจัยดังกล่าว ณ ชุมชนของท่าน ส่วนเวลาสัมภาษณ์จะนัดหมายใน
ภายหลัง และข้อมูลที่ได้รับจะปกปิดไว้เป็นความลับ 
 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 
 
 
                                ขอเจริญพร 
 
 
                             (พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.) 
                                                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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ที่ อว.          /                                                                      

 
 
 
 
                9 กันยายน 2563 
 
เรื่อง  ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 
เจริญพร  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ลิดป่าแก่ 
 

 ด้วย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปอนถ่ิน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ได้จัดท าวิจัย เรื่อง “พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง” เพ่ือศึกษา   เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
ศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
และเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา 

ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ จึงใคร่ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ปอน
ถิ่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์ คือ 1) กลุ่มพระธรรมบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
จ านวน 1 รูป 2) กลุ่มตัวแทนชุมชน จ านวน 9 คน รวมจ านวน 10 รูป/คน และขอแจ้งให้บุคลากร
ดังกล่าวให้ทราบด้วย เพ่ือท าการวิจัยดังกล่าว ณ ชุมชนของท่าน ส่วนเวลาสัมภาษณ์จะนัดหมายใน
ภายหลัง และข้อมูลที่ได้รับจะปกปิดไว้เป็นความลับ 
 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 
 
 
                                ขอเจริญพร 
 
 
                             (พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.) 
                                                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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ที่ อว.          /                                                                      

 
 
 
 
                9 กันยายน 2563 
 
เรื่อง  ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 
เจริญพร  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอกแดง 
 

 ด้วย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปอนถิ่น อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ หน่วยงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ได้จัดท าวิจัย เรื่อง “พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง” เพ่ือศึกษา   เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
ศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
และเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา 

ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ จึงใคร่ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ปอน
ถิ่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์ คือ 1) กลุ่มพระธรรมบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา 
จ านวน 1 รูป 2) กลุ่มตัวแทนชุมชน จ านวน 9 คน รวมจ านวน 10 รูป/คน และขอแจ้งให้บุคลากร
ดังกล่าวให้ทราบด้วย เพ่ือท าการวิจัยดังกล่าว ณ ชุมชนของท่าน ส่วนเวลาสัมภาษณ์จะนัดหมายใน
ภายหลัง และข้อมูลที่ได้รับจะปกปิดไว้เป็นความลับ 
 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 
 
 
                                ขอเจริญพร 
 
 
                             (พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.) 
                                                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส าหรับผู้น า 
ค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 

พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบน
พืน้ที่สูง 

……………………………………………………….. 
 

1) ด้านการจัดงานส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท าบุญ ไหว้พระ ( ) เข้าร่วม ( ) ไม่เข้าร่วม  
เพราะ ....................................................................................................................... ....................... 
2) หากมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาอบรมชาวบ้านขึ้นในหมู่บ้าน ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ( ) 
เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย เพราะ .............................................................................................. .......... 
3) หากมีการอบรมชาวบ้านในด้านต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้กับ
ตนเองได้ อาชีพและสุขภาพ ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย เพราะ ..................................................... 
4) พระบัณฑิตอาสาควรมีบทบาทช่วยเหลือชาวบ้านโดยตรงหรือเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ท่านคิดว่าพระบัณฑิตฯ ท าได้หรือไม่  

( ) ท าได้    เพราะ .................................................................................. .................... 
( ) ท าไม่ได้ เพราะ ................................................................ ...................................... 
เหมาะสมหรือไม่  
( ) เหมาะสม   .................................................................................. ........................... 
( ) ไม่เหมาะสม เพราะ ........................................................ ........................................ 

5) งานหรือกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคมในหมู่บ้านหากท่านได้รับการอบรมและรับผิดชอบ 
(1) งานด้านการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนรายบุคคลหรือครอบครับ (คนยาจน คนพิการ ผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยเรื้อรัง) ท่านจะส ารวจข้อมูลด้านบุคคลนี้ได้หรือไม่ได้  ( ) ได้   ( ) ไม่ได้ เพราะ 
................................................ 

(2) การจัดตั้งกลุ่มในหมู่บ้าน ท่านคิดว่าจะสามารถตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้านที่ส าคัญได้
หรือไม่  

 ( ) กลุ่มผู้สูงอายุ 
 ( ) กลุ่มสตรีหรือแม่บ้าน 
 ( ) กลุ่มอาชีพต่างๆ 
 ( ) กลุ่มเด็กและเยาวชน 

  ( ) อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
 (3) การพัฒนาหมู่บ้านทุกด้าน หากมีการประชุมเพ่ือค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ท่าน
คิดว่าชาวบ้านจะให้ความร่วมมือเป็นส่วนมากหรือไม่  
 ( ) ชาวบ้านให้ความร่วมมือ เพราะ ...................................................................... 
 ( ) ชาวบ้านไมใ่ห้ความร่วมมือ เพราะ ................................................................... 
 -การจัดท าโครงการในหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทุกปี ท่านท าได้หรือไม่  
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 ( ) ได้  ( ) ไม่ได้ เพราะ .......................................................... ............................... 
6. พระบัณฑิตอาสาฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและเขียนโครงการต่างๆ  
 ( ) ท าได้    เพราะ ................................................................ ............................... 

( ) ท าไม่ได้ เพราะ .................................................................. .............................. 
7. เบี้ยยังชีพ  

-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปรงหรือไม่  
( ) ควร ควรปรับอย่างไร ..................................................................................... 
( ) ไม่ควร เพราะอะไร ............................................................ ............................. 
-เบี้ยคนพิการ  
( ) ควร ควรปรับอย่างไร .....................................................................................  
( ) ไม่ควร เพราะอะไร ............................................................................................  

8. เงินสวัสดิการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี คนในหมู่บ้านมีคนได้รับหรือไม่ ถ้ามีมีก่ีคน.. 
ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร ..........................................................................................  

9. คนในหมู่บ้านมีผู้ที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกร และลงทะเบียนขอรับเงินช่วยจากรัฐ 3 เดือนๆ ละ 
5,000 บาท มีหรือไม่  

( ) มี  มีกี่ครอบครับ ........................................................................................ 
( ) ไม่มี  เพราะ ...............................................................................................  

10. หากมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน (อสสม) ท่านยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมือหรือไม่ ( ) ยินดี ( ) ไม่จ าเป็น เพราะ ................................................................................ ....... 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ก. ข้อคิดเห็น  1) ……………………………………………………………………… 
   2) ……………………………………………………………………… 
 ข. ข้อเสนอแนะ 1) ……………………………………………………………………… 
   2) ……………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส าหรับสมาชิกชุมชน 
ค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 

พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบน
พื้นที่สูง 

……………………………………………………….. 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1) ชื่อหมู่บ้าน....................... หมู่ที่....... ต. ............................ อ. ................... จ. ......................... 
2) ในหมู่บ้านมีหลังคาเรือน จ านวน...................... ครัวเรือน  
3) ความเชื่อ ประชากรนับถือพุทธ จ านวน ............ คน    นับถือคริสต์  ..........คน ศาสนาอื่น
............. คน 
4) หน่วยงาน/องค์กรที่เข้ามาตั้งในชุมชน 
 ( ) อาศรม    ( ) อานามัย  ( ) โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ( ) อ่ืนฯ  เช่น โครงการหลวง  
5) ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ป.ตรี ............... คน   ป.โท  .......................... คน ป.เอก  ......................... คน  
6) โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  
 - สภาพถนน  ฤดูฝน     ร้อน เป็นอย่างไร ......................................................................... 
 -เส้นทางจากเมืองสู่หมู่บ้าน  ระยะทาง ................................... กิโลเมตร  
 -สะพานข้ามล าน้ า     ( ) คอนกรีต       ( ) ไม้       ( ) รางหรือท่อระบายน้ า 
7) ไฟฟ้า ในชุมชนไฟฟ้าใช้จากอะไร ( ) โซล่าเซลล์      ( ) ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ใช้ทุกหลังคาเรือน

หรือไม่ ..................................................................................................................... ............................ 
 - ครอบครัวที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน  ............. หลังคาเรือน  เป็นเพราะเหตุใด ……….............. 
 -ในหมู่บ้านมีปัญหาการใช้ไฟฟ้าอย่างไร (ฝนตก พายุ  ไม่มีคนดูแลหรือช่างในหมู่บ้าน) 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
8) น้ าประปา ในชุมชนมีน้ าประปา ( ) ประปาภูเขา ( ) ประปาส่วนภูมิภาค   ( ) บ่อน้ าใต้ดิน 

-มีการบริหารอย่างไร  (คณะกรรมการ)  ………………………………………………………………….. 
-มีการจัดเก็บค่าน้ าหรือไม่  ( ) ไม่มี       ( ) มี 
-ถ้ามีเก็บอย่างไร  ………………………………………………………………………………………………….. 
-ในชุมชนมีการจัดเก็บค่าน้ าประปาอย่างไร กี่บาทต่อครัวเรือน  ………………………………….. 
-หากมีปัญหา เช่น น้ าไม่ไหล หรือน้ าขุ่น หรือท่อน้ าแตก จะแก้ไขปัญหาอย่างไร …………… 

 -มีกองทุนน้ าประปาหรือไม่ …………………………………………………………………………………….. 
 -ลักษณะของน้ าประปาใสสะอาดหรือไม่ ...........................................................................  

-มีเครื่องกรองน้ าหรือใช้วิธีการแบบชาวบ้าน โดยใช้กรวด หนิ กรอง หรือน้ าที่ไม่ได้ผ่านการ
กรอง 
 -น้ าประปาใช้   ( ) อุปโภค   ( ) บริโภค 
 -น้ าประปามีใช้ตลอดปีหรือไม่  ถ้าหากฤดูแล้วน้ าไม่พอใช้จะใช้วิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร ……… 
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 -แนวทางแก้ไขปัญหาน้ าประปาระยะยาว  
  ( ) ของบจากรัฐมาท าท่อ 
  ( ) ขุดสระน้ าประจ าหมู่บ้าน 
9) เสียงตามสาย    ( ) มี     ( ) ไม่มี ถ้ามีใช้ได้ดีหรือไม่ ……………………………………………….......  
 -มีปัญหาอย่างไรบ้าง ……………………………………………………………………………………….........  

-มีก าลังส่งครอบคลุมทุกหลังคาเรือนหรือไม่ ………………………………………………………………. 
-ผู้ใช้เครื่องมือสื่อเสียงตามสาย คือ  ( ) พระสงฆ์  ( ) ผู้น าชุมชน   
-ผู้ที่ใช้สื่อเคยได้รับการอบรมวิธีการเนื้อหาการสื่อสาร ( ) ได้รับการอบรม     ( ) ไม่ได้รับการ

อบรม 
 -สื่อสารให้ชาวบ้านทุกวันหรือไม่…………………..ใช้เวลาใด ……… กี่โมงถึงก่ีโมง ……………. 
 -เรื่องหรือข่าวสารที่ส าคัญที่สื่อสารกับชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร  (อาชีพ  หรือข่าวสาร

ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน) ................................................................................................ ........... 
 -ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร ……………………………………………………………………………………….. 

 
2. ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง 
  (1) ที่ดิน ในชุมชนมีที่ดินท ากิน (ประมาณ)    

-นา จ านวน  ..... ไร่ ที่ท าสวน   จ านวน ..... ไร่ ที่ปลูกพืชไร่  จ านวน...... ไร่ 
-ถ้าไม่มีที่ดินท ากินหรือมีเล็กน้อย ท่านมีอาชีพท าอะไร .............................. 

(2) อาชีพ อาชีพนอกการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ไม้กวาด พัด ตะกร้า 
ฯลฯ) ................................................................................................................................ 

- อาชีพรับจ้าง ……………………………………………………………………… ..... 
- การเกษตรที่ใช้การใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาปราบศัตรูพืชมีปัญหาหรือความ

ต้องการอย่างไรบ้าง  …………………………………………………………………………….......   
-ทราบหรือไม่ว่าการใช้ปุ๋ย หรือยาปราบศัตรูพืช มีอันตรายหรือไม่ ถ้ามีจะ

แก้ไขอย่างไร ………………………………………………………………………………………………. 
-หากจะมีการอบรมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ท่านยินดีที่จะเข้าร่วมหรือไม่ ……… 
-ปลูกพืชอะไรบ้าง …………………………………………………………………………. 
-ปลูกพืช จ านวน ......................... ไร่ ปลูกข้าวนาด า จ านวน ................. ไร่   

ปลูกข้าวไร่ จ านวน ............ ไร่ ปลูกพืชผัก ปลูกจ านวน ……………. ไร่ มีรายได้ต่อปี
เท่าไหร่…….ปลูกข้าวโพด  จ านวน ...................... ไร่  

-มีการท าเกษตรแบบหมุนเวียนหรือไม่ หากปลูกพืชซ้ าที่ ปลูกกี่ปีแล้ว 
ปล่อยทิ้งไว้กี่ปีจึงกลับเวียนมาท าใหม่ ถ้าหากมีการปลูกพืชแต่ละชนิดใช้ปุ๋ยเคมี
หรือไม่ ……………………… 

-มีการใช้ปุ๋ยกับพืชชนิดใด …………………………………………………………… 
-ยาปราบศัตรูพืชให้กับพืชอะไร …………………………………………………... 
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-ปีหนึ่งใช้ปุ๋ยเป็นเงินจ านวนเท่าไหร่ …………………………………………….. 
-ยาปราบศัตรูพืชเป็นเงินจ านวนเท่าไหร่ 

……………………………………………………… 
-เกษตรกรเคยอบรมเรื่องปุ๋ยชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ การท าน้ าหมักชีวภาพ 

เกษตรปลอดสารหรือไม่ 
.................................................................................................................  

-การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงอะไร  ( ) ไก่   ( ) หมู่   ( ) ปลา  ( ) อ่ืนๆ ……………… 
-เลี้ยงไว้เพ่ือท าอะไร  ( ) อาหาร   ( ) ท าพิธีกรรม 
-อาชีพรับจ้างในชุมชนมีหรือไม่ ………………………………………………………… 
-เกษตรกร ได้ขอเงินช่วยเหลือจากผลกระทบภัยโควิดจากรัฐหรือไม่ ……… 
-ท่านลงทะเบียนท่านได้รับเงินจ านวนเท่าไหร่………………………………… 

(3) หน่วยงานหรือองค์กรหรือกลุ่มทางเศรษฐกิจในชุมชน 
   1) ธนาคารข้าว  ในชุมชนมีธนาคารข้าวหรือไม่   ( ) มี      ( ) ไม่มี       

-ถ้ามีตั้งเมื่อไหร่  เดือน ........................  พ.ศ. ............. 
   -ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ ...................................................................................... 
   -ปัจจุบันมีสมาชิก ...... คน   มีข้าวอยู่ในยุ้งเมื่อจัดตั้ง จ านวน .............. ถัง  

  -หลักเกณฑ์การยืมข้าวอย่างไร  (เช่น ยืมข้าวเปลือก 2 ถึง ใช้คืน 3 ถังใน
ระยะเวลา  

3 เดือนหรือ 6 เดือน)  ………………………………………………………………………………. 
   -หากไม่ใช้คืนข้าวเปลือกจะใช้เงินคืนอย่างไร …………………………………….. 

-เป็นจ านวนเงินตามที่ระบุไว้ …………………………………………………………… 
   -มีคณะกรรมการจ านวน ................. คน  
   -คนที่จะยืมข้าวเปลือกได้ต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือไม่ …………… 

  -ผลการด าเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีคนยืมก่ีคน ในยุ้งฉางมีจ านวน
ข้าวเปลือกกี่ถัง และมีปัญหาอะไรบ้าง ……………………………………………………………………………… 
   2) ร้านค้า  
   -ในชุมชนมีร้านค้าหรือไม่ ( ) มี    ( ) ไม่มี  ถ้ามีจ านวน ................ แห่ง    

-มีการค้าอะไรบ้าง (ปุ๋ย อาหารแห้ง เนื้อสด พืชผัก เครื่องดื่ม) ................... 
   -ปัจจุบันในชุมชนมีรถเร่ขายสินค้าเข้ามาขายในหมู่บ้านหรือไม่ ถ้ามีขาย
อะไรบ้าง .................................................................................. ...................................................... 
   -ชาวบ้านนิยมซื้อของที่น ามาขายเร่หรือไม่   ( ) มาก     ( ) น้อย 
 

2) ปัญหาด้านสังคม มีอะไรบ้าง 
  กลุ่มท่ีได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย 

(1) ด้านผู้สูงอายุ  
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-ในชุมชนมีผู้สูงอายุจ านวน ............... คน ได้เบี้ยยังชีพ จ านวน ..............
คน  ไม่ได้เบี้ยยังชีพ จ านวน ....... คน ผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไร …………………….. 

-มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุหรือไม่ ……………………………………………………… 
-ถ้ามีตั้งขึ้น ปี พ.ศ. .................... ปัจจุบันมีสมาชิก .................. คน  
-มีการด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ……………………………………………………….. 
-มีการประชุมกันเป็นเนืองนิตย์หรือไม่ / หนึ่งหรือสองเดือนต่อครั้ง ……… 
-มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เป็นโรคติดต่อ (เบาหวาน ความดัน มะเร็ง 

โรคหัวใจ) จ านวน ............ คน  
-ผู้สูงอายุที่มีอาชีพรายได้เพียงพอกับการด ารงชีวิตหรือไม่ ……………… 
-ถ้าไม่เพียงพอแก้ปัญหาอย่างไร …………………………………………………… 

(2) คนพิการ 
-ในชุมชนมีคนพิการ จ านวน ......... คน ได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นเงินจ านวน 

......... บาท/เดือน   
-ผู้พิการที่ได้รับสวัสดิการ จ านวน ....... คน ที่ไม่ได้ จ านวน ............. คน  
-ไม่ได้รับเพราะอะไร ……………………………………………………………………….. 
-มีปัญหาอะไรบ้าง ..................................................................................... 

(3) คนยากจน  
   -ในชุมชนมีครอบครัวยากจน จ านวน  ................... ครอบครัว  

-ในรอบปีเคยได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง …………………………………………… 
-ในชุมชนมีชาวบ้านมีความเดือดร้อนด้านอาชีพรายได้อะไร  เช่น หนี้สิน  

(จากหน่วยงานอะไร (ธนาคาร ยืมนอกระบบ ) ………………………………………… 
   -ชาวบ้านยืมเงินไปเพ่ืออะไร   ( ) เช่าซื้อรถยนต์ ( ) เช่าซื้อจักรยานยนต์ ( )  

โทรศัพท์มือถือ   
-มีโทรศัพท์มือถือครบทุกครอบครัวหรือไม่   ( ) มีครบ  ( ) ไม่ครบ มี

ทั้งหมด ........ เครื่อง 
-ในชุมชนมีรถยนต์ จ านวน ...... คัน ในชุมชนมีรถจักรยานยนต์ จ านวน ..... 

คัน 
(4) กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนเงินล้านมีหรือไม่    

-มีคณะกรรมการ .................. คน มีสมาชิก จ านวน ..................... คน 
   -เงินกองทุน จ านวน ........... บาท  มีผู้กู้ จ านวน  ........................... คน 
   -มีระเบียบกองทุนหรือไม่ (ถ้าขอถ่ายเอกสารประกอบ) .............................. 
   -กองทุนมีปัญหาอะไรบ้าง (เช่น กู้แล้วไม่ยอมใช้คืน) 

-กู้ได้เท่าไหร่ / คน ……………………………………………………………………… 
-ดอกเบี้ยเท่าไหร่ / เดือน …………………………………………………………… 

3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
  ในหมู่บ้าน 



 

149 

 

  -ในครัวเรือนมีการจัดการเรื่องขยะอย่างไร  ( ) น าไปฝังกลบ  ( ) เผา   ( ) วิธีอ่ืนๆ  
...................................................................................................................................... .... 

-การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้านให้มีลักษณะน่าอยู่น่าอาศัยหรือไม่  ( ) มี  ( ) ไม่มี 
 นอกหมู่บ้าน 
  -ชุมชนมีการป้องกันไฟป่าในอดีตที่ผ่านมามีการป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใกล้
หมู่บ้าน 

หรือไม่ ( ) มี   ( ) ไม่มี 
  -ชาวบ้านมีการอบรมการป้องกันไฟป่าหรือไม่  ถ้ามี มีหน่วยงานใดเข้ามาจัดการ
อบรม ........................................................... มีชาวบ้านเข้าอบรม ............ คน  
  -การเผาหญ้า กิ่งไม้ หรือต้นข้าวโพด ตอซังข้าวมีความจ าเป็นหรือไม่   หาก
จ าเป็นต้องเผา ควรท าอย่างไร ................................................................................................. ...... 

4) ปัญหาด้านสุขภาพ 
  -ในชุมชนมี รพ.สต.หรือสถานีอนามัยหรือไม่  ( ) ไม่มี  ( ) มี  
  -หากมี มีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ จ านวน ..................... คน 
  -อสม.มีหรือไม่  ถ้ามีเจ้าหน้าที่ จ านวน ......................... คน 
  -มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังท่ีไม่ติดต่อ มีจ านวน ................ คน  

-ผู้ป่วยติดล้อ ติดเตียง มีจ านวน ............. คน 
-ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างไร ........................................................... .......... 

5) ปัญหาด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน 
 -มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรือไม่ 
 ( ) มี  ( ) ไม่มี 
 -ถ้ามี ศูนย์การเรียนรู้ ได้ท าอะไร หรือมีกิจกรรมอะไรบ้าง 
 1) ……………………………………………………… 2) …………………………………………….  

-สมาชิกชุมชน (ภายในหมู่บ้าน) มีการประชุมกันทุกเดือนหรือไม่ 
 ( ) ทุกเดือน  ( ) 2 เดือน/ครั้ง   ( ) ไม่มีประชุมทั้งเลย 
 -กฎ กติกาของหมู่บ้าน เรื่องการประชุม มีอย่างไร (เช่น ทุกครัวเรือนต้องมีตัวแทน

เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน ใครไม่มา ถูกปรับเงิน เป็นต้น) 
 ................................................................................................................................ 

-การใช้หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย สื่อสารให้คนในชุมชนทราบ มีลักษณะ 
( ) บอกข่าวของทางราชการให้ทราบ 
( ) บอกเหตุที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
( ) ให้ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติตัว ด้านการป้องกัน รักษาสุขภาพ อาหาร 

น้ าดื่ม โรคร้ายไข้เจ็บ 
( ) ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องป่าไม้ การอนุรักษ์ดิน และน้ า การป้องกันไฟป่า 
-หากยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ท่านคิดว่า 
( ) ควรจัดตั้งขึ้น  ( ) ไม่จ าเป็นต้องจัดตั้ง เพราะ ................................ 
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-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ควรมีหัวหน้าศูนย์ฯ หรือ ผู้ประสานงาน ปฏิบัติงานอยู่
ประจ า อยู่ในหมู่บ้านหรือไม่ 

( ) ควรมี  ( ) ไม่ต้องมี เพราะ .............................................................. 
-หัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้ประสานงาน ควรเป็นบุคคลที่เป็น 
( ) พระบัณฑิตอาสา   ( ) บัณฑิตอาสา  (จบ ป.ตรีขึ้นไป) 
-หน้าที่หลักของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คือ 
( ) การค้นหาปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของคนในชุมชน 
( ) การรวมตัวรวมกลุ่มกันจัดท าโครงการด้านอาชีพรายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วัฒนธรรมประเพณี และการพัฒนาจิตใจ 
( ) การประชุมอบรมด้านการป้องกันสาธารณภัยและเรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองไทย 

 
3. บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่
สูง 
     1) ด้านการให้ความรู้ 
 ( ) สอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 ( ) ธรรมสัญจร 
 ( ) สอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ( ) สอนธรรมศึกษา 
 ( ) เพ่ิมจ านวนอาศรมเครือข่าย 
 ( ) บรรพชาอุปสมบทและอบรมศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 
 ( ) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาตนเองของคนในชุมชน อบรมสุขภาพ  อาชีพ ด้านเทคนิค
ด้านช่างต่างๆ  ช่างก่อสร้าง  
 ( ) การสอนภาษาไทย 

( ) ประสานงานให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดี 
( ) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ชุมชนในการคิดอย่างเป็นระบบ 
( ) อ่ืนๆ ................................................................................................................... ................ 

     2) ด้านสุขภาพ พระบัณฑิตอาสาได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
 ( ) การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 

( ) ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา (ลานธรรม ลานใจ ลานกีฬา) 
( ) จัดอบรมค่ายคุณธรรมเรียนรู้เท่าทัน “ เอดส์ ” 
-ประสานและจัดการสงเคราะห์ ( ) เด็ก ( ) สตรี ( ) คนชรา ( ) คนพิการ ( ) ครอบครัว กลุ่ม 

( ) ชุมชนและผู้ได้รับ ( ) ผลกระทบจากโรค ( ) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) 
( ) การประสานและสงเคราะห์เฉพาะหน้ากรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น อุทกภัย วาตภัยและ

ธรรมชาติ(ถุงยังชีพ, ผ้าห่มกันหนาว, เสื้อผ้า, ยารักษาโรค) 
( ) การค้นหาปัญหาและจัดท าโครงการร่วมกับชุมชนในการพัฒนากลุ่ม และแก้ไขปัญหา

ชุมชนอย่างครบวงจร 
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( ) สร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด 
( ) รักษาบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
( ) สร้างแกนน าเครือข่ายลด ละ เลิกยาเสพติด 
( ) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆในการเสริมสร้างด้านอาชีพ 
( ) อ่ืนๆ ..............................................................................................................................  

     3) ด้านสิ่งแวดล้อม พระบัณฑิตอาสาได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
 ( ) การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เห็นคุณค่าในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

( ) การปลูกป่าทดแทน 
( ) การบวชป่าชุมชน 
( ) การท าแนวกันไฟ 
( ) สร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ( ) อ่ืนๆ ................................................................................................................... ............... 
     4) ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ( ) สร้างจิตส านึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเพณีอัน
ดีงาม 

( ) สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี 
( ) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน-การทอผ้า 

 ( ) อ่ืนๆ .............................................................................................................................. .... 
     5) ด้านเศรษฐกิจ 
 ( ) ธนาคารข้าว 
 ( ) โครงการอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร เช่น ท าปุ๋ยชีวภาพ  เลี้ยงสัตว์ แปรรูป 
อาหาร หา / แจกพันธุ์พืชให้ชาวบ้าน ส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น เช่น 1) ไม้ผลยืนต้น ขนุน สะเดา มะม่วง 
มะขามป้อม 2) พืชล้มลุก เช่น ผักกาด คะน้า เห็ด ฯ   3) ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ เช่น หมูหลุม  ไก่  ปลา  
จิ้งหรีด  
 ( ) เป็นผู้ประสาน เจ้าหน้าที่ทางการเกษตรมาอบรมความรู้ให้กับชาวบ้าน 
 ( ) อ่ืนๆ ................................................................................................................... ................      
     6) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ก. ข้อคิดเห็น  1) ……………………………………………………………………………………….. 
   2) ………………………………………………………………………………………… 
 ข. ข้อเสนอแนะ 1) ………………………………………………………………………………………… 
   2) ………………………………………………………………………………………… 
 
 
สรุป  
 1. เป็นผู้ให้ความรู้ 
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 2. เป็นผู้จัดการ 
 3. เป็นนักพัฒนา 
 4. เป็นผู้น าด้านจิตวิญญาณ 
 
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา
 การปรับเปลี่ยนนโยบายที่น าไปสู่การปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสา 

1) ( ) การท าอาศรมให้ร่มรื่น 
 ปลูกไม้ผลยืนต้น และไม้ใช้สอย บริเวณของอาศรม เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้าน 
2) ( ) การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 เพราะ ........................................................................................................................  
3) ( ) การสร้างแกนน า ชาย หญิง ในชุมชนเพ่ือเป็นทีมหรือคณะท างาน 
 เพราะ .............................................................................. .......................................... 
4) ( ) การส ารวจ จัดท าแผนงานโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสงเคราะห์โดยเฉพาะผู้ด้วย

โอกาส (เด็ก คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วนเรื้อรัง) 
5) ( ) การเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องธรรมะ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตนในชุมชนและเป็นผู้น าทางจิต

วิญญาณ 
 ( ) เห็นด้วย   ( ) ไม่เห็นด้วย 
6) ( ) เป็นผู้จัดการ ประสานงานหรือปรับเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของตนในชุมชนให้ดีขึ้น 
7) ( ) การอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) ( ) เป็นนักพัฒนาและนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน โดยเฉพาะ ด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน 
 เพราะ ....................................................................................................................... . 
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ภาคผนวก จ 
 

รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย  
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สัญญาเลขที ่       MCU RS  
ชื่อ                   พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของ 
                       ชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
ผู้ท าโครงการ       ผศ. ดร.ประเสริฐ  ปอนถ่ิน และคณะ 
                       สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                       ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โทร. 085-7055884 โทรสาร 053- 
                       270452               
ความเป็นมาและความส าคัญ 
             การวิจัยเรื่อง “พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง” เกิดข้ึนจากความสนใจที่จะศึกษาในการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขากับการในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง เพ่ือที่จะน ามาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1) เพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
2) เพ่ือศึกษาบทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการ

สวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง 
3) เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของ

พระบัณฑิตอาสา 
ผลการวิจัย 
1. ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง พบว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน 
พ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีโฉนดชุมชน มีอาชีพท านา ท าสวน ท าไร่ เกษตรกรมีการใช้
ปุ๋ยเคมีหรือยาปราบศัตรูพืช มีความอันตรายต่อสุขภาพแต่ก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ และมีการ
ท าเกษตรแบบหมุนเวียน  และปัญหาด้านสังคม ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ในชุมชนกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการ
ตามกฎหมาย ด้านผู้สูงอายุ มีปัญหาด้าน และชาวบ้านมีความเดือดร้อนด้านการกู้ยืม หนี้สิน จาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตร ธกส. เพ่ือน าเงินมาลงทุนทางการเกษตร และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน
ทั้ง 3 ชุมชน มีปัญหาด้านการการจัดการขยะในชุมชนมีการจัดการเรื่องขยะในครัวเรือนไม่มีการ
จัดการขยะอย่างมีระบบไม่มีการคัดแยกขยะในชุมชนไม่มีการจัดคณะกรรมการดูแล และปัญหาด้าน
สุขภาพ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมากนักเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม พฤติกรรมการ
กินและการดื่มยังคงสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ อาทิ การกินอาหารสุกๆ ดิบๆ รวมทั้งดื่นสุรา ดื่มยาชู
ก าลังและสูบบุหรี่ เป็นต้น ชุมชนไม่ได้ใส่ใจและยังไม่มีการอบรมเรื่องการกิน การดื่มที่จะเป็นความรู้ 
ความเข้าใจส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติอันจะเกิดประโยชน์ได้  และปัญหาด้านการศึกษาเรียนรู้ของ
ชุมชน ทั้ง 3 ชุมชนยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตั้งอยู่ในชุมชน  
 2. บทบาทพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการ
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ชุมชนบนพื้นที่สูง พบว่า ด้านการให้ความรู้ พระบัณฑิตอาสามีบทบาทด้านการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน สอนธรรมศึกษา เพิ่มจ านวนอาศรมเครือข่าย บรรพชาอุปสมบทและอบรมศีลจาริณีภาคฤดู
ร้อน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาตนเองของคนในชุมชน และด้านสุขภาพ มีบทบาทด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการ และจัดการสงเคราะห์ชุมผู้ประสบ
ปัญหาในชุมชน  และด้านสิ่งแวดล้อม มีบทบาทด้านการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เห็นคุณค่าในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่อขยะการก าจัดขยะในชุมชนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยการปลูกจิตส านึกให้กับสมาชิกในชุมชน อบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเห็นคุณค่าในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม มีบทบาทด้านการ
สร้างจิตส านึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีอันดีงาม 
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี และด้านเศรษฐกิจ มี
บทบาทด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร  
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระ
บัณฑิตอาสา พบว่า ด้านนโยบายการปฏิบัติงานของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ควร
ปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์โดยตรงกับชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมไปสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ และวิธีการจัดท านโยบายใหม่ ท าได้โดยมีการประชุมร่วมกันหลาย
ฝ่าย ระดมความคิดให้ตกผลึก มีข้อสรุปเป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้ โดยการคาดหมายหรือมี
เจตนาให้เกิดผลดีมีประโยชน์แก่สมาชิกชุมชนได้อย่างแท้จริง และการให้ความรู้แก่ชุมชน ควรจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การเทศน์เผยแผ่ธรรมะ การสร้างกลุ่มแกนน าชาวพุทธในชุมชนหลักและชุมชน
บริวาร และด้านสุขภาพชุมชน ควรมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน ริเริ่มให้มีการอบรมความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยแก่สมาชิกชุมชนโดยการจัดท าโครงการและติดต่อวิทยากรมาอบรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ควรจัดท าอาศรมให้ร่มรื่น เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับสมาชิกชุมชน และด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม อาจแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านวัตถุและด้านจิตใจ หรือรูปธรรมกับ
นามธรรม และด้านเศรษฐกิจ ควรมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานอบรมสมาชิกชุมชน เรื่องการเกษตร 
คือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และด้านสวัสดิการสังคม ควรริเริ่มจัดตั้งหรือจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มต่างๆ 
ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
          1) สามารถจะน าแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่ดีที่มีการปรับปรุงแก้ไข มาเป็นแนวทางใน
การมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 
          2) สามารถพัฒนาแบบอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการสวัสดิการสังคม
ของชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความยั่งยืนต่อไป  
         3) เป็นข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์ชุมชนบนพื้นที่สูง ต่อไป 
การประชาสัมพันธ์ 
              มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยในเอกสารวิชาการต่อไป  
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ประวัติผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย): ประเสริฐ  ปอนถ่ิน 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Prasert  Pontin 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน:
- อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
3. ต าแหน่งวิชาการ:

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 . ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี
- พธ.บ. (ศาสนา) พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.  2536 
 ปริญญาโท

- M.S.W. (Social Work) สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยไมซอร์
(University of Mysore, India, 1995) ประเทศอินเดีย พ.ศ.  2538 

 ปริญญาเอก
- ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) สาขาการบริหารการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-

เชียงใหม่ พ.ศ.2559 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ:

งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว:  
1. บทบาทพระธรรมจาริกในการสังคมสงเคราะห์ชุมชนบนพ้ืนที่สูง พ.ศ. 2551
2. ทัศนคติของบุคลากรทีมีต่อระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 
3. ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนของพระสงฆ์: กรณีศึกษาบ้านบคาบ

และบ้านสบอ้อ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 2555 
4. กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง อ าเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 
5. กลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุใน

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 
6. รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห์ระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ

ตอนบน พ.ศ. 2559 
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 บทความวิชาการ 
 1. กลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ  : กรณีศึกษาผู้สูงอายุใน
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่       วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4
ตุลาคม - ธันวาคม 2562 
 2. กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่, วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1      (29/1/2560) 
  
6. ผลงานตีพิมพ์  
 1. พุทธธรรมกับงานสังคมสงเคราะห์.เชียงใหม่: โรงพิมพ์ ดาวคอมพิวกราฟิก, 2551 
 2. พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์ . เชียงใหม่. มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่,2552 
 3. พระสงฆ์กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน, 2556 

.............................................................. 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):   พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์ วันสูง) 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Phrakrusatorndhammasitti 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน:   
 - อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
3. ต าแหน่งวิชาการ: 
 - อาจารย์  
4 . ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี 
- พธ.บ. (ศาสนา) พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.  2534 
 ปริญญาโท 

- M.S.W. (Social Work) สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยไมซอร์ 
(University of Mysore, India, 1995) ประเทศอินเดีย พ.ศ.  2540 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ: 
 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว:  
 1. แนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน: ศึกษากรณี บ้านจันทร์ 
และบ้านเด่น ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่, 2561 
 2. รูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห์ระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ
ตอนบน พ.ศ. 2559 
   
 

..............................................................
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):   พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์  
 ชือ่ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Phrakrusiriboromtatpituk,Asst.Dr. 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน:   
 - อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
3. ต าแหน่งวิชาการ: 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4 . ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี 
- พธ.บ. (สังคมวิทยา) พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  จากมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ.  2542 
 ปริญญาโท 

- M.S.W. (Social Work) สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยไมซอร์ 
(University of Mysore, India, 1995) ประเทศอินเดีย พ.ศ.  2544 

 ปริญญาเอก 
 -  Ph.D. of Social Work, Nagpur University, India. 2555 

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ: 
 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว:  
 - การสร้างแนวปฏิบัติในการสังคมสงเคราะห์ของวัดใน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 
  
 บทความวิชาการ 
 1. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับการเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 
    2. พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ พ.ศ. 2562 
  
6. ผลงานตีพิมพ์  
 - พระสงฆ์สังคมสงเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2561 จ านวน500เล่ม โรงพิมพ์ สังสุข
สมการพิมพ์, 2561 

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



 

166 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):   นายสังวรณ์  สมบัติใหม่   
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Sangworn  Sombatmai 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน:   
 - อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
3. ต าแหน่งวิชาการ: 
 - อาจารย์  
4 . ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี 
- B.A. (Social Work), Jamia MiLLia Islamia, India,  พ.ศ.  2517 

 ปริญญาโท 
- สส .ม . (สั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ) สาขาสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์  จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  พ.ศ.  2530 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ: 
 งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว:  
 - การพัฒนารูปแบบการให้บริการทางจิต -สั งคมร่วมกับการใช้  EM (Electronic 
Monitoring)   ในกลุ่มผู้มีปัญหาสุราและยาเสพติดที่ถูกด าเนินคดีในจังหวัดเชียงใหม่, พ.ศ. 2559 
   
 บทความวิชาการ 
 1. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธกับการเสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 
  2. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย, พ.ศ. 2563 
 3. แนวทางการปฏิบัติงาน ส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ กับผู้ป่วยยาเสพติด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562 
  
6. ผลงานตีพิมพ์  
 1. คู่มือการปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่อแม่อาสา โดยอาสาสมัครในชุมชน 
ศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่, เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จรรยาฟิล์ม, 2555 
  2. คู่มือการให้ค าปรึกษาการให้บริการทางจิต-สังคมร่วมกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวElectronic Monitoring (EM) ในกลุ่มผู้มีปัญหาสุราและยาเสพติดที่ถูกด าเนินคดีในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่, เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จรรยาฟิล์ม, 2558 

.............................................................. 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย):   ปุระวิชญ์  วันตา 
    ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  Purawich  Wanta 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน:   
  - อาจารย์ประจ า สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
3. ต าแหน่งวิชาการ: 
  - อาจารย์ 
4. ประวัติการศึกษา : 
 • ปริญญาตรี 
 - พธ.บ. (สังคมศึกษา) พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาครุศาสตร์  วิชาเอก  การสอนสังคมศึกษา    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      พ.ศ. 2541  
 • ปริญญาโท 
 - M.S.W. (Social Work) สังคมสงเคราะห์    วิชาเอก บริหารบุคคลและที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงาน  ( MSW.)  UNIVERSITY OF MYSORE,  INDIA.  พ.ศ. 2544  
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ: 
 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว:  
  ผู้ร่วมวิจัย :   
 -ผู้ช่วยนักวิจัย พระพุทธศาสนาใน มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย : ประวัติศาสตร์   
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม   พ.ศ. 2557 
 - ผู้ช่วยนักวิจัย “ความเชื่อ  พิธีกรรม  สายใยในวิถีล้านนา” ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 
 -ผู้ช่วยนักวิจัย “ช่อและตุง ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ” ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 
 -ผู้ช่วยนักวิจัย “แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนาของ
จังหวัดล าปาง”  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่ พ.ศ. 3562 
 
บทความทางวิชาการ 
 -ปุระวิชญ์  วันตา. มังคละวิวาหะแขกแก้วกินแขกแต่งงาน ชาวไทเขิน เขมรัฐเชียงตุง ใน
หนั งสื อ ข่วงผญา รวมบทความทางล้ านนาคดี . พิม พ์ โดย สถาบันภาษาและวัฒ นธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2553 
 



 

168 

 

 
6. ผลงานตีพิมพ์  
 1. ช่อและตุง ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น. หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์ พ.ศ.
2553 
 2. ความเชื่อ พิธีกรรม สายใยในวิถีล้านนา. หจก.เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์ พ.ศ. 2553 
 

……………………………………………………………….. 


