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 งำนวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ: ๑) ศึกษำจิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนในกระบวนกำร
ธรรมำภิบำลท้องถิ่นในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนควำมโปร่งใส ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
องค์กรภำคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลรำชธำนี  ๒) ศึกษำปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับ
จิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่นในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำน
ควำมโปร่งใส ๓) ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิ
บำลท้องถิ่นในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนควำมโปร่งใส  กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดย
ท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแบบค ำถำมปลำยเปิด ผู้ให้สัมภำษณ์ประกอบด้วย สมำชิกสภำและฝ่ำยบริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประชำชน จ ำนวน ๑๕ คน เจ้ำหน้ำที่องค์กรภำคเอกชนและประชำชน
ในเขตบริกำร จ ำนวน ๑๕ คน และพระสงฆ์และประชำชนเขตบริกำรของวัด จ ำนวน ๑๕ รูป/คน 

ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. ด้านจิตส านึกและโอกาสของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 
กำรที่แต่ละองค์กรมีวิธีกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน ได้ส่งผลให้จิตส ำนึกและโอกำสในกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนอยู่ในระดับที่แตกต่ำงกัน องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดให้มีกำรท ำประชำคมปีละครั้งโดย
เปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและตัดสินใจจัดล ำดับโครงกำร โดยองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำหนดรูปแบบกำรท ำประชำคม ประชำชนส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมโดยมีส่วนหนึ่งไม่ให้
ควำมสนใจเข้ำร่วม มีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชนเข้ำร่วม หลังจำกนั้นเป็นขั้นตอนกำร
ประชุมพิจำรณำโครงกำรเพื่อบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปีซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ไม่สนใจ
เข้ำร่วม องค์กรภาคเอกชน ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มด้อยโอกำส รับฟัง
และให้คุณค่ำต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรร่วมกันค้นหำและแก้ไขปัญหำ ตลอดทั้งให้
ควำมรู้ช่องทำงกำรเข้ำถึงสิทธิและบริกำรของรัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ตรงกับพื้นที่และประเด็น
ปัญหำด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม องค์กรวัฒนธรรม ประชำชนมีจิตส ำนึก ศรัทธำและอำสำ
ร่วมมือในกำรสนับสนุนวัด ขณะที่วัดได้เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยกำรรับฟังและให้



 

ข 

คุณค่ำต่อควำมคิดเห็นของประชำชนนับตั้งแต่กำรแต่งตั้งเจ้ำอำวำส นอกจำกนี้วัดได้เปิดโอกำสให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเพื่อร่วมตัดสินใจในกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรเงินของวัด  
 ๒. ปัญหาอุปสรรคต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมและด้าน
ความโปร่งใส ปัญหำส ำคัญที่พบโดยเฉพำะในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คือ ประชำชนและ
เครือข่ำยประชำสังคมไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในกำรค้นหำปัญหำและควำมต้องกำร 
กำรเสนอโครงกำรในกำรท ำประชำคมไม่ได้เกิดจำกจิตส ำนึกภำยในชุมชน ส่งผลต่อกำรขำดกำรมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรอ่ืน เช่น กำรพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณ กำรด ำเนินโครงกำรและกำรติดตำม
ตรวจสอบโครงกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส นอกจำกนี้ปัญหำช่องว่ำงของข้อมูลและขำดกำรสื่อสำร
ข้อมูลระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับประชำชนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรขำดจิตส ำนึกในกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนและท ำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำกระบวนกำรทั้งหมดเป็นหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ส่วนประชำชนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์ ส่วนปัญหำกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรภำคเอกชนที่ส ำคัญคือระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำรเป็นช่วงสั้น ขำดควำมต่อเนื่องในกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในระยะยำว และปัญหำขององค์กรวัฒนธรรมคือบทบำทของวัดที่ยังจ ำกัดใน
กำรเชื่อมโยงองค์กรหรือสถำบันอื่นในชุมชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น 
 ๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมและด้าน
ความโปร่งใส ทั้งสำมองค์กรให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและควำมโปร่งใสเชิง
โครงสร้ำง แต่มีปัจจัยที่ท ำให้ระดับกำรมีส่วนร่วมและควำมโปร่งใสมีควำมแตกต่ำงกัน องค์การ
บริหารส่วนต าบล กำรที่ประชำชนขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลเป็นสำเหตุส ำคัญที่ ไม่ได้มีส่วนร่วม
เชิงลึกในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด ำเนินกำรและร่วมตรวจสอบติดตำมผล และส่งผลให้
ประชำชนเห็นว่ำกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงส่วนไม่ได้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมี
ประสิทธิภำพ องค์กรภาคเอกชน ใช้ข้อมูลรอบด้ำนทั้งแหล่งข้อมูลมือสองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลเชิงลึกโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท ำให้ได้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กลุ่มเสี่ยงมีควำมไว้วำงใจและสมัครใจร่วมค้นหำปัญหำและควำมต้องกำร ตลอดทั้งตระหนักในสิทธิ
มนุษยชนและมีข้อมูลในกำรเข้ำถึงสิทธิและบริกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วยควำมโปร่งใสเป็น
ธรรม องค์กรวัฒนธรรม ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสด้วยปัจจัยส ำคัญสองประกำร 
ประกำรแรกคือศรัทธำของประชำชนที่มีต่อองค์กรโดยเฉพำะผู้น ำองค์กรที่ได้มำโดยควำมเห็นชอบ
ของประชำชน ประกอบกับคุณลักษณะของผู้น ำองค์กรที่มีควำมซื่อสัตย์ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยควำม
เสมอภำค ให้กำรสงเครำะห์ชุมชน ให้และแบ่งปันสิ่งที่ได้มำกับทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ และประกำรที่
สองคือกำรบริหำรงำนและบริหำรเงินของผู้น ำองค์กร ที่เป็นไปอย่ำงเปิดเผยโดยกำรกระจำยอ ำนำจให้
ประชำชนร่วมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้เป็นไปอย่ำง
โปร่งใส  
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research include: 1) To study people’s consciousness 
and opportunity in local governance process specifically on participation and 
transparency of Tambon administration organization, non-government organization 
and cultural organization in Ubonratchathani province; 2) To study the obstacles of 
people’s consciousness and opportunity in local governance process specifically on 
participation and transparency and; 3) To study factors affecting people’s 
consciousness and opportunity in local governance process specifically on 
participation and transparency. It is a qualitative research through in-depth interview 
with open-ended questions. The information was gathered from: 15 beneficiaries and 
representatives of Tambon administration organization; 15 beneficiaries and staff of 
non-government organization and; 15 villagers and temple’s monks. 
Findings of this research include:  
 1.  People’s consciousness and opportunity in local governance process 
specifically on participation and transparency: As each organization has its own 
approach, the levels of consciousness and opportunity in participation and 
transparency are, thus, different. For Tambon administration organization (TAO): A 
community meeting is organized once a year to open opportunity for villagers to 
express their views and make decision in prioritizing projects. Most villagers participate 
the meeting. However, there are some villagers that do not participate. Special 
activities are, thus, organized by TAO to motivate them to participate. After that there 
is a meeting on drafting TAO annual budget that villagers are neither interested in 
participating. For non-government organization: Participatory approach is used to get 
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access to the disadvantaged groups, listen and value the views of the target groups, 
open opportunity for them to cooperatively identify problems and solutions, educate 
the target groups to find channels to get access to their rights and related agencies’ 
services in relation to the issues transparently and equitably. For cultural 
organization: Participation is a result of people’s consciousness and faith towards the 
temple. They voluntarily organize themselves to support the temple. Meanwhile, the 
temple open opportunity for the people to participate by listening and valuing the 
villagers’ views since the appointment of the temple’s abbot was under the consent 
of the villagers. In addition, the temple opens opportunity for villagers to get access 
to information for decision making in its administration and financial management.  
 2. Obstacles of people’s consciousness and opportunity in local governance 
process specifically on participation and transparency: The crucial issue concerning 
TAO is that the people and civil society do not have opportunity to search in-depth 
information for identifying problems and needs. The proposed projects are, thus, not 
from the awareness of the people within the community. This causes the lack of 
people’s participation and transparency in other TAO processes such as budget draft, 
project implementation and monitoring. In addition, the gap of information and 
communication between TAO and the people affects the lack of people’s 
consciousness in participation and cause the people to understand that all this process 
is under the responsibility of TAO and the people are only the rights holders and 
beneficiaries. The obstacle found with non-government organization is that it is not a 
long-term projects and it causes the lack of continuity of people’s participation. The 
obstacle of the cultural organization is that the role of the temple is still limited in 
linking other organizations or institutions to commonly participate in the governance 
process.  
 3.  Factors affecting people’s consciousness and opportunity in local 
governance process specifically on participation and transparency: All the three 
organizations focus on structural participation and transparency. However, there are 
factors affecting the intensiveness of its participation and transparency. For the TAO: 
The lack of opportunity of the people to get access to information is the main cause 
that the people do not participate in in-depth brainstorming, making decision, 
implementing, and monitoring the projects.   This causes the tendency of the people 
to think that the administration of TAO is not transparent and efficient.  For non-
government organization: Multi-levels of information are searched and used including 
through secondhand information from related agencies and in-depth information from 
the participation of the people. This helps clarifying the information of the 
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disadvantaged groups. This process builds trust and voluntary participation of the 
disadvantaged groups in indentifying their problems and needs, realizing the principle 
of human rights, having information to get access to their rights and services from 
related agencies transparently, equitably, thoroughly and relevantly. For cultural 
organization: People’s participation on reinforcing transparency is through two factors: 
The first one is faith of the people and their civil society towards the organization 
specifically the leader of the organization that was appointed through the consent of 
the people. In addition, the quality characters of the leader are also crucial including 
honesty, equality, sharing and non-discrimination; the second factor is the 
administration and financial management of the leader which is open and 
decentralized to the people to be responsible and transparently monitor the 
implementation of the organization.  
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บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
แนวคิดธรรมาภิบาลได้รับความสนใจและให้ความส าคัญอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทั้งใน

ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม องค์กรเหล่านี้ได้น า
แนวคิดและหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรโดยเฉพาะการมุ่งเน้นบทบาทการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซึ่งในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้รับบริการจากองค์กรเหล่านี้แต่ฝ่ายเดียว 
หากแต่เป็นฝ่ายที่ได้รับความส าคัญในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหา ร่วมพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ไขปัญหา ร่วมวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา ร่วมติดตามผลการ
ปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ตลอดทั้งร่วมน าผลที่ได้ไปประเมินหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและขยายผล โดย
ให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรดังกล่าวกับประชาชนเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถทีจ่ะสนองปัญหา
และความต้องการของประชาชนอันจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างยั่งยืน หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับจิตส านึกของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมพร้อมกับการเปิดช่องทางและโอกาสขององค์กรเหล่านี้ในการให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตน
ในการเข้ามามีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาล 

ปัจจัยที่จะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนที่จะเข้าไปมี
บทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรทางวัฒนธรรม  คือองค์กรเหล่านี้จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ไม่ว่าจะด้วย
เพศ วัย การศึกษา สถานภาพหรือความเชื่อ คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
เอเชียแปซิฟิกแห่งสหประชำชำติ (UNESCAP) ได้ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนได้
ทั้งโดยทางตรง (Direct participation) หรือโดยสถาบันตัวกลางที่ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 
intermediate institutions) หรือโดยตัวแทนของประชาชน (Representatives) แต่อย่างไรก็ตาม 
การมีตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย (Representative democracy) ก็ไม่ได้
สร้างหลักประกันว่าตัวแทนเหล่านั้นจะสะท้อนปัญหาของผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ครอบคลุมได้ทุก
กลุ่ม๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นขององค์กร
เหล่านี้ 

๑.๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับธรรมำภิบำล 
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะมาตรา 
                                                 
        ๑United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good 
Governance, 2009, www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf,  p. 2. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
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๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๒๔) การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๒ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะอันจะยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
ทั้งนี้การบริการสาธารณะจะต้องค านึงถึงมาตรา ๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

รัฐบาลไทยได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา ๗ การบริหาร
ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจน
ประโยชน์สุขของประเทศ มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐและจะต้องเป็น
แนวทางในการบริหารราชการดังต่อไปนี้ มาตรา ๘ (๓) ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่โปร่งใส มี
กลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วน
ราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น มาตรา ๘ (๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่
จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือ
ปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม๓ 

แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงประสบปัญหาในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น ดังที่ วีระศักดิ์ เครือเทพ๔  
ได้วิเคราะห์การเปิดโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ผลักดันการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. มี
การกระจายอ านาจทางการเมืองการปกครองและการเงินการคลังโดยการให้ อปท. มีการเลือกตั้ง
                                                 

๒รำชกิจจำนุเบกษำ, เล่ม ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑๔ ก, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒, หน้า ๕๓. 
         ๓รำชกิจจำนุเบกษำ, เล่ม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๐๐ ก, ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖. 
         ๔วีระศักดิ์ เครือเทพ, กำรจัดท ำงบประมำณแบบมีส่วนร่วมในระดับ อบต. บทวิเครำะห์เชิงสถำบัน : 
หนังสือ ประเด็นท้ำทำยกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองท้องถิ่นไทย, จัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและ
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร, พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๔, จ านวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม, หน้า ๒๐๑ - 
๒๐๓. 
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ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของตนเอง มีขอบเขตภารกิจและมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็
ตาม อปท. ยังมีข้อจ ากัดในการท างานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน มีปัญหา
ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง บางครั้งเวที
ประชาคมกลายเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้ว
ว่าจะจัดสรรงบประมาณเช่นใด การประชุมประชาคมจึงเป็นเพียงเวทีการถ่ายทอดข้อมูลจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้แก่ประชาชนได้รับทราบ มิใช่เวที “การปรึกษาหารือ” ร่วมกับประชาชนอย่างแท้จริงแต่
ประการใด  

ส่วนเรื่องข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วมของประชาชน วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้ให้ความเห็นว่า 
ในบางกรณี ประชาชนอาจเข้าใจผิดไปว่าเมื่อเขาได้เลือกตัวแทน (Elected representatives) เข้าไป
ท าหน้าที่ด้านบริหารหรือด้านนิติบัญญัติของ อปท. แล้ว ตัวแทนเหล่านั้นจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงไม่ต้องการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจหรือในการจัดสรรงบประมาณของ อปท. อีก โดยมิได้ตระหนักว่าตัวแทนของ
ประชาชนอาจท างานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตน (Self-interest) มากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ระบบการท างานผ่านตัวแทนดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้การก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นและการ
ใช้งบประมาณคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนได๕้ 

การแก้ไขปัญหาการด าเนินโครงการและกิจกรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยจิตส านึกของ
ประชาชนที่จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องเปิดช่องทางหรือโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาล ดังที่
สถาบันพระปกเกล้า ได้ก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลหลักๆ ไว้ ๑๐ ประการ๖ ที่เรียกว่าทศ
ธรรม ดังนี้ (๑) หลักนิติธรรม (๒) การมีส่วนร่วม (๓) คุณธรรม (๔) ส านึกรับผิดชอบ (๕) ความคุ้มค่า 
(๖) ความโปร่งใส (๗) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๘) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (๙) การบริหารจัดการ 
และ (๑๐) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หลักธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยเฉพาะหลักที่ประชาชนน่าจะมีบทบาทส าคัญโดยตรงได้แก่ 
หลักการมีส่วนร่วมและหลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยส าคัญ 
ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การรับฟังและการให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชน 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และการพัฒนาความสามารถในการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่วนหลักความโปร่งใส ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยส าคัญ ได้แก่ความ
โปร่งใสด้านโครงสร้างที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ 
การรับรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง การมีส่วนร่วมใน
การควบคุมฝ่ายบริหาร และการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วมตรวจสอบ 

 
                                                 

๕อ้างแล้ว,วีระศักดิ์ เครือเทพ, กำรจัดท ำงบประมำณแบบมีส่วนร่วมในระดับ อบต. บทวิเครำะห์เชิง
สถำบัน, หน้า ๒๐๑. 

๖ปธาน สุวรรณมงคล, การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล, สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘, ISBN 
978-974-449-798-7, หน้า ๑๑-๑๒ และ ๑๖-๑๘ 



๔ 

 

  

๑.๑.๒ องค์กรภำคเอกชนกับธรรมำภิบำล 
บทบาทขององค์กรภาคเอกชนในธรรมาภิบาล๗ องค์กรอาสาสมัครเอกชนมีบทบาทส าคัญ

ในการด าเนินกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม บทบาทหลักขององค์กรภาคเอกชนคือการ
เติมเต็มช่องว่างโครงการและกิจกรรมที่ภาครัฐยังไม่ได้ด าเนินการ และจากการที่องค์กรภาคเอกชนมี
อิสระมากกว่าภาครัฐท าให้องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบให้รัฐน าไปปรับใช้ในวง
กว้าง 

วิธีการท างานขององค์กรภาคเอกชน๘ มีลักษณะไม่เป็นทางการ ท าตามหลักมนุษยธรรม
เจาะจงเป็นรายบุคคล ท าให้งานบริการขององค์กรภาคเอกชนเป็นงานที่มีคุณภาพ องค์กรภาคเอกชน
มีลักษณะความเป็นสากลในเชิงความยืดหยุ่น ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนยากจนได้ดีกว่า ซึ่งตรงข้ามกับองค์กรภาครัฐที่มีลักษณะไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่ต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุจากโครงสร้างของระบบราชการและผลประโยชน์ส่วนตนของนักการเมือง 
นอกจากนี้องค์กรภาคเอกชนยังสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง (Vulnerable 
groups) ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง   

บทบาทขององค์กรอาสาสมัครเอกชน๙ องค์กรภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
และด าเนินวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้มีส่วนสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาที่หลากหลาย 
องค์กรภาคเอกชนท างานกับประชาชนระดับรากหญ้า (Grassroots) รวมถึงพ้ืนที่ห่างไกล องค์กร
ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงความจริงในระดับพ้ืนที่และรู้ความต้องการจ าเป็นของชุมชน มีวิธีการท างาน
กับประชาชนโดยตรงด้วยความเห็นใจและเข้าใจและสามารถวางแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนได้ดี ตลอดทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและพัฒนาความเชื่อมั่นในหมู่
ประชาชน 

องค์กรพัฒนาเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น 
หลังจากที่ฐานทัพสหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกจากประเทศไทย ได้ก่อปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ จึงได้มีองค์กรภาคเอกชนเข้ามาให้ความดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มดังกล่าว และ
เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข องค์กรภาคเอกชนได้ขยายกิจกรรมไปตามประเด็นปัญหาของสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ด้วยเหตุนี้องค์กรภาคเอกชนจึงจ าเป็นจะต้องด าเนินแผนงานโครงการและกิจกรรมใน
ลักษณะที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบททางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการธรรมาภิบาลที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความโปร่งใสที่จะท า
ให้องค์กรภาคเอกชนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสนองความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
                                                 

๗Gupta, Vivek Kumar, Role of NGOs in Good Governance, G-Journal of Environmental 
Science and Technology 1(4): (2014) www.gjestenv.com/Current_Issue/Gjest_1202.pdf, p. 99. 

๘Ibid., p.100. 
๙Ibid., Gupta, Vivek Kumar, p.101. 

http://www.gjestenv.com/Current_Issue/Gjest_1202.pdf
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๑.๑.๓ องค์กรวัฒนธรรมกับธรรมำภิบำล 
การให้ความส าคัญต่อองค์กรวัฒนธรรม อภิชัย พันธุเสน ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและสังคมว่า ศาสนาทุกศาสนาที่อุบัติขึ้นในโลก ส่วนหนึ่งมาจากความ
พยายามของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาของตนหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือ
ปัญหาสังคม และเมื่อศาสนาพัฒนาขึ้นจนมีสถานะเป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่ง ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับศาสนาจึงแนบแน่นมากขึ้นในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม ทั้งนี้ศาสนาจะได้รับการ
ตอบรับจากมนุษย์เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาและความต้องการของสังคม ดังนั้น 
การด ารงอยู่ เจริญขึ้น หรือการเสื่อมลงของศาสนาขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่มีต่อสังคมเป็นส าคัญ๑๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมไทย พระมหำสมทรง สิรินธโร ได้อธิบาย
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมไทยว่า มีมาช้านานในฐานะที่เป็นพลัง
สร้างสรรค์บูรณาการสังคม เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดและปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคม 
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม อันเป็น
บทบาทส าคัญในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมและเป็นกลไกในการควบคุม
พฤติกรรมสมาชิกในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข๑๑ 

แต่อย่างไรก็ตาม พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้วิเคราะห์กระบวนการที่สังคมไทย
ก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ ผลจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความทันสมัย ได้ดึงเอาหน้าที่ทางสังคม
หลายอย่างที่วัดเคยมีต่อชุมชนออกไป และสร้างสถาบันทางโลกขึ้นมาแทนที่ทั้งการสร้างโรงเรียนแผน
ใหม่ การแพทย์ การสันทนาการ หรือศิลปะ วัดจึงถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในมุมแคบๆ ของหน้าที่ในเชิง
พิธีกรรม เช่นเดียวกับสถาบันสงฆ์ไทยที่ค่อยๆ สูญเสียบทบาทการเป็นผู้น าทางปัญญาและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมหลายด้านที่เกื้อกูลกับชุมชน๑๒ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ประกอบกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันศาสนาโดยเฉพาะสถาบัน
สงฆ์กับชุมชน ที่เคยมีความใกล้ชิดจากอดีตเกิดช่องว่าง เพราะมีสถาบันทางการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสาธารณสุข ที่แยกสมาชิกของชุมชนออกจากสถาบันสงฆ์ไปสร้าง
ความสัมพันธ์เฉพาะด้าน ท าให้อิทธิพลของสถาบันสงฆ์ต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทาง
สังคมลดลง ตลอดทั้งส่งผลให้บทบาทสถาบันสงฆ์ที่เคยเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เหล่านี้ ต้อง
เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นส าคัญคือท าอย่างไรสถาบันศาสนาโดยเฉพาะสถาบันสงฆ์จะเป็นสถาบันหลัก
ที่มีความยั่งยืนสถาบันหนึ่งของประชาชน ที่ประชาชนมีความศรัทธาและเข้ามามีบทบาทใน
                                                 
         ๑๐พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, สุขที่ได้ธรรม, จำกกำรสังเครำะห์โครงกำรวิจัยเร่ือง 
“กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรพระพุทธศำสนำในประเทศไทย”, สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บริษัท ดีไซน์ ดีไลท์ จ ากัด จังหวัดนนทบุรี, ปีที่พิมพ์ 
มิถุนายน ๒๕๕๖, ISBN 978-616-7790-10-7, หน้า ๕๓. 
         ๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓, ๕๔. 
         ๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๔. 
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กระบวนการธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมด าเนินโครงการกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสซึ่งตรงกับหลักอาชวะในทศพิธราชธรรมที่หมายถึงความซื่อตรง 

๑.๑.๔ ควำมจ ำเป็นในกำรวิจัย 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจข้อจ ากัดของ

ประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ว่าเป็นเช่นใด และมีสาเหตุมาจาก
อะไร งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อจิตส านึกของ
ประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 
ตลอดทั้งศึกษากระบวนการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยเฉพาะในด้านการมีส่วน
ร่วมและด้านความโปร่งใส 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๒.๑ ศึกษาจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นใน

ด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  ขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๒.๒ ศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  

๑.๒.๓ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 

๑.๓ ปัญหำของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ ประชาชนมีจิตส านึกหรือไม่เพียงใด ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้าน

การมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กร
วัฒนธรรม 

๑.๓.๒ ประชาชนได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน องค์กร
วัฒนธรรม หรือไม่เพียงใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นขององค์กรเหล่านี้ในด้านการมีส่วนร่วม
และด้านความโปร่งใส 

๑.๓.๓ อะไรเป็นปัญหาอุปสรรคต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  

๑.๓.๔ มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 
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๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัยและกรอบแนวคิด 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ในการวิจัยเรื่อง “จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรร

มาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ใน
จังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตโดยการศึกษา จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรม    

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล วัด

วาลุการาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเว ต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร และพ้ืนที่บริการของโครงการมูลนิธิ
รักษ์ไทย อ าเภอสิรินธรและบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือน ธันวาคม 
๒๕๕๙ 
 

๑.๔.๔ กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย 
 
v’ 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑.๕ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

จิตส านึก (Consciousness) โอกาส (Opportunity) การมีส่วนร่วม  (Participation)             
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน (Local governance) 

จิตส ำนึก หมายถึงสภาวะจิตที่ตื่นและรู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาท
สัมผัสทั้งห้า คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย  สภาวะจิตของมนุษย์ที่ตื่นรู้(ตระหนัก)
ต่อตนเอง สภาพแวดล้อม และกิจกรรมทางจิตอันจะน าไปสู่การตัดสินใจ(ก าหนด)ทางเลือกที่จะ
กระท าการ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

องค์กร
ภาคเอกชน 

องค์กร
วัฒนธรรม 

ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน
ด้านการมีส่วนร่วม
และด้านความโปร่งใส  
 

-จิตส านึกของ
ประชาชน 
-โอกาสของ
ประชาชน 
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โอกำส หมายถึง ช่อง ทาง เวลาที่เหมาะ จังหวะ สภาวะโดยรวมที่เอ้ืออ านวย เหมาะสม
และเป็นประโยชน์  

กำรมีส่วนร่วม หมายถึงโอกาสที่ประชาชนได้ตระหนักในศักยภาพของตนเองในการเข้า
ไปมีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเอง โดยการเรียนรู้ที่จะ
เลือกระหว่างทางเลือกปฏิบัติที่หลากหลาย และโดยการปกป้องตนเองและต่อสู้เพื่ออนาคตของตน  

ธรรมำภิบำลท้องถิ่น หมายถึงกระบวนการการตัดสินใจว่าจะด าเนินการหรือไม่
ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักความโปร่งใส ระหว่างตัวแสดงทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในท้องถิ่น 

๑.๖ ประโยชน์ที่จะได้จำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อจิตส านึก

ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วม
และด้านความโปร่งใส ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กร
วัฒนธรรม  

๑.๖.๒ ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  

๑.๖.๓ น าผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี  

๑.๖.๔ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมได้ทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกของประชาชนและการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  

๑.๖.๕ ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างจิตส านึกของ
ประชาชนและโอกาสที่องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม เปิดให้
ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  

 
 
 



 
 

 

 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิ

บาลท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
วิจัย ดังนี้ 

๒.๑ จิตส านึกกับธรรมาภิบาล 
๒.๑.๑ จิตส านึกในทางพระพุทธศาสนา  
มนุษย์ประกอบด้วยกายและจิต พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ตะวันตก ต่างเชื่อว่า

มนุษย์มีองค์ประกอบส าคัญสองส่วนคือกายและจิต ดังค าแปลจากพุทธภาษิตของ วศิน อินทสระ ที่ว่า 
จิตนี้เที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ มีคูหาคือกายเป็นที่อาศัย ผู้ใดรู้จักส ารวมจิต ผู้นั้นย่อม
พ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร บุคคลพึงรู้ว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนหม้อดิน กั้นจิตไว้เหมือนป้องกันนคร 
รบมารด้วยอาวุธคือปัญญา เมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้ แต่ไม่ต้องติดอยู่๑  

พุทธทาสภิกขุ ได้บรรยายธรรม เกี่ยวกับจิตตานุปัสสนา ว่า ถ้าจิตดี ก็จ าได้ดี คิดได้ดี 
ระลึกได้ดี ตัดสินใจได้ดี จิตเป็นธาตุฝ่ายนาม ไหวได้เร็ว รู้สึกได้เร็ว แต่มันก็ต้องอาศัยธาตุที่เป็นรูปหรือ
เป็นวัตถุคือร่างกาย แล้วก็สามารถแสดงบทบาทของมันได้เต็มที่ กายกับจิตแยกกันไม่ได้ มีแต่รูป 
(กาย) ไม่มีนาม (จิต)  มันท าอะไรไม่ได้ มีแต่นามไม่มีรูปมันก็ท าอะไรไม่ได้ ต่อเมื่อมันรวมกันเป็นนาม
รูป มันจึงจะท าอะไรได้๒  

ความแตกต่างระหว่างจิตวิทยาตะวันตกกับจิตภาวนาในพระพุทธศาสนา  ศาสตร์
เกี่ยวกับจิตระหว่างจิตวิทยาตะวันตกกับจิตภาวนาในพระพุทธศาสนานั้น มีความแตกต่างกัน ดังที่พระ
ธรรมปิฎกได้ชี้ให้เห็นว่า ศาสตร์จิตวิทยาตะวันตกโดยมากจะอยู่ในขอบเขตของการเน้นเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาของคนป่วยทางจิตใจ ได้มีการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ 
แล้วจึงพัฒนาเป็นทฤษฎีขึ้นมา และต่อมาได้มีการใช้จิตวิทยาในทางบวกเช่น  เรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การพัฒนาเกี่ยวกับแรงจูงใจและความรู้ต่างๆที่น ามาใช้ ในทางการศึกษาและใน
ภาคอุตสาหกรรม๓  

                                                 
๑วศิน อินทสระ, หนังสือธรรมบท ทางแห่งความดี เล่ม ๑, เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ๙๗๔-

๙๑๗๗๗-๐-๓, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, จัดพิมพ์โดย ส านักพิมพ์ธรรมดา กรุงเทพมหานคร, ธันวาคม ๒๕๔๖, หน้า ๒๘๕ และ 
๓๐๓. 

๒พุทธทาสภิกขุ, คู่มือศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติ, ฉบับสมบูรณ์-กรุงเทพมหานคร : สุขภาพ
ทางใจ, ๒๕๔๓, ISBN 974-7735-25-3, หน้า ๒๒๕ และ ๒๒๖. 

๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา,จดัพิมพโ์ดย ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖, ISBN ๙๗๔-๔๕๓-๓๖๖-๘, หน้า ๘. 



 
๑๐ 

 

ส่วนจิตภาวนาในแนวพระพุทธศาสนานั้น  พระธรรมปิฎก ได้ ให้ความเห็นว่ า 
พระพุทธศาสนานั้นมองปัญหาจิตใจของคน โดยมิได้จ ากัดอยู่ในวงของการป่วยทางจิต แต่ปัญหาจิตใจ
ของคนในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงปัญหาของมนุษย์ทั่วไปทุกคน ที่ยังมีความทุกข์หรือยังมีความ
บกพร่อง ยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ มนุษย์ทุกคนยังไม่ไร้ทุกข์๔ 

พระพุทธศาสนามองปัญหาของมนุษย์แบบองค์รวม การมองปัญหาของมนุษย์นั้น 
พระพุทธศาสนาไม่ได้มองแบบแยกส่วน แต่มองเรื่องจิตใจของมนุษย์และปัญหาของจิตใจมนุษย์นั้น 
โดยสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งหมด คือการด าเนินชีวิตทุกแง่ทุกด้านหรือกิจกรรมหรือพฤติกรรม
ทุกอย่าง ฉะนั้นพระพุทธศาสนา จึงมองจิตวิทยาในแง่ของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนามนุษย์ 
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนามนุษย์ ที่ปัจจัยทุกส่วนมีความสัมพันธ์อิง
อาศัยกัน และมีผลกระทบต่อกันทั่วตลอด๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่างจิต ปัญญาและพฤติกรรม พระพุทธศาสนาถือว่าจิต ปัญญาและ
พฤติกรรม ต่างเป็นองค์ประกอบ เป็นองค์ร่วมหรือเป็นปัจจัยรวมอยู่ในระบบความสัมพันธ์อันหนึ่งอัน
เดียวกัน แยกจากกันไม่ได้ เพราะต่างก็เป็นปัจจัยแก่กันอย่างมีผลส าคัญยิ่ง  ปัญหาของมนุษย์ที่
เรียกว่าปัญหาจิตใจนั้น เมื่อวิเคราะห์ออกไปจะเห็นว่ามีสาเหตุทางจิตใจเป็นเหตุปัจจัยด้านหนึ่ง แต่ก็
จะมีสาเหตุทางด้านปัญญาด้วย และเมื่อวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้ว สาเหตุทางด้านจิตใจนี้จะเป็นส่วน
เบื้องต้นหรือตื้นกว่า เมื่อสืบลึกลงไปถึงที่สุด ก็จะเป็นปัญหาด้านปัญญา คือการขาดปัญญา 
เพราะฉะนั้น ในขั้นสุดท้าย การแก้ปัญหาจิตใจหรือระบบชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดนี้ จึงต้องเอาปัญญา
เป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวตัดสิน ซึ่งปัญญาจะกลายมาเป็นตัวแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ และน าจิตใจ
มนุษย์ไปสู่อิสรภาพ ความทุกข์ของมนุษย์เมื่อกล่าวถึงสาเหตุทางด้านจิต คือเหตุปัจจัยในระดับจิตใจ 
พระพุทธศาสนาจะให้ค าตอบสาเหตุระดับจิตใจของปัญหานั้นคือตัณหา๖  

แต่สาเหตุทางจิตใจหรือระดับตัณหานั้น ยังไม่ใช่เป็นขั้นสุดท้าย การแก้ปัญหาทางด้าน
ตัณหาอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาทุกข์ของมนุษย์ได้ ถ้าแก้ปัญหาในระดับตัณหาอย่างเดียว 
ปัญหาก็ไม่จบ ยังมีสาเหตุทางด้านปัญญาที่ลึกลงไปอีกคืออวิชชา ถ้าจะมองภาพรวมโยงไปให้คลุมถึง
ระบบชีวิตของมนุษย์ ทั้งหมดก็จะมองได้ถึง ๓ ขั้น คือ  

ระดับแรก เป็นระดับพฤติกรรม ได้แก่สาเหตุทางด้านความทุจริต หรือเจตนาที่ไม่ดีงาม ไม่
ถูกต้อง เรียกว่าเป็นปัญหาในระดับศีล คือในระดับ พฤติกรรม 

ระดับที่สอง คือระดับจิตใจ ได้แก่สาเหตุระดับ ตัณหา 
ระดับที่สาม เป็นชั้นที่สืบลึกลงไปอีก ได้แก่สาเหตุทาง ปัญญา๗  
พุทธทาสภิกขุ ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับกระบวนการทางจิต โดยแยกออกเป็น ๔ ขั้นตอน 

ได้แก่ การรู้ทัว่ถึงจิต การท าจิตให้บันเทิง (ปีติ) การท าจิตให้ตั้งมั่น และ การท าจิตให้ปล่อย๘ 

                                                 
๔อ้างแล้ว, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา,เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 
๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕ และ ๑๖. 
๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา, หน้า ๑๗. 
๘พุทธทาสภิกขุ, คู่มือศึกษาและปฏบิัติธรรมแบบอานาปานสติ, หน้า ๒๓๒. 



 
๑๑ 

 

การรู้ทั่วถึงจิต (จิตแบ่งออกเป็น ๘ ลักษณะ ๘ คู่) จิตประเภทโลภะหรือราคะ เป็นจิตที่
มีลักษณะดึงเข้ามาหาตัว ดึงอารมณ์เข้ามาหาตัว คือมันต้องการหรือมันก าหนัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิต
ประเภทโทสะหรือโกธะ เป็นจิตที่ผลักออก ตีออก หรือท าลายเสีย จิตประเภทโมหะ เป็นจิตที่โง่ ไม่รู้
จะท าอย่างไร ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบๆ ด้วยความสงสัยคือไม่รู้ ไม่รู้จะท าอย่างไร จะดึงเข้ามาก็ไม่ใช่ จะ
ผลักออกไปก็ไม่ใช่ ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบๆ จิตฟุ้งซ่าน เป็นจิตที่ดึงเข้ามาก็มี ผลักออกไปก็มี วิ่งอยู่รอบๆ 
ก็มี มันก็ฟุ้งซ่านอยู่ด้วยอาการเหล่านี้ จิตประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวง คือจิตที่มีคุณธรรมที่ดีกว่า
ธรรมดา สูงกว่าธรรมดา จิตอ่ืนยิ่งกว่า แปลว่าเรามีจิตชนิดสูงสุดหรือยังนั่นเอง ถ้ามีจิตอ่ืนที่สูงกว่าอยู่ 
ก็รู้ว่ามันยังเป็นจิตที่ยังต่ าอยู่ จิตตั้งมั่น คือจิตตั้งมั่นในลักษณะที่เป็นสมาธิ จะตั้งมั่นเพราะบังคับจิตได้ 
หรือตั้งมั่นเพราะหมดกิเลสแล้วก็ได้จิตหลุดพ้นแล้ว จิตที่หลุดพ้นจะไม่มีอาการดึงเข้ามา ผลักออก 
หรือวิ่งวนอยู่รอบๆ คนธรรมดาจิตยังไม่หลุดพ้น๙  

การท าจิตให้บันเทิง (ปีติ) การที่จิตจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็น
จริงนั้นเป็นจิตที่เป็นสมาธิ มีความปีติ ถ้ามีจิตหดหู่ จิตกระวนกระวาย เร่าร้อน มันท าให้เกิดสมาธิเกิด
ความเห็นตามที่เป็นจริงไม่ได้ หลักจริยธรรมสากลยกย่องต้องการสิ่งที่เรียกว่า ความเคารพตัวเอง 
(Self-respect) จงพอใจตัวเอง ชื่นใจตัวเอง ท าตนให้เป็นที่เคารพตัวเองได้อยู่เสมอ มีปีติปราโมทย์
หล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าท าจิตให้บันเทิงอยู่ได้เหมือนกัน จิตนี้ต้องการพ้ืนฐานคือความ
ปีติปราโมทย์ พอใจตัวเอง เคารพตัวเอง นั่นแหละคือพ้ืนฐานของความสงบสุข และเป็นพ้ืนฐานของ
การที่จิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไป๑๐ 

การท าจิตให้ตั้งม่ัน จิตตั้งมั่นเป็นคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิ ประกอบด้วยอาการ ๓ 
อย่าง บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรรบกวน ตั้งมั่น ด้วยการรวมก าลังเป็นจุดเดียว แล้วพร้อมที่จะท าหน้าที่ให้ดี
ที่สุด 

การท าจิตให้ปล่อย จิตมีสติปัญญาสลัดอารมณ์ร้ายออกไปเสียจากจิต พร้อมทั้งเหตุของ
กิเลสนั้นๆ อย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นฝ่ายปล่อย จิตประกอบด้วยสติปัญญา ระงับการเกิดแห่งกิเลส หรือ
กิเลสที่ก าลังเกิดอยู่ให้ระงับไปที่เรียกว่า จิตเป็นฝ่ายปล่อย หากอารมณ์ร้ายหรือกิเลสที่ก าลังรบกวนจิต
อยู่ก็ดี ท าให้มันระงับไป ให้มันหลุดไปจากจิต ก็เรียกว่าอารมณ์ร้ายหลุดไปจากจิต๑๑ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเรื่องจิตในเอกธัมมาทิปาลิ ว่าเปรียบเหมือนข้าวเปลือกแห่ง
ข้าวสาลีหรือข้าวเหนียว ถ้าตั้งไว้ผิดก็ต ามือต าเท้า หรือท าให้เลือดออกไม่ได้ ต่อเมื่อตั้งไว้ถูก จึงต ามือ
ต าเท้าหรือท าให้เลือดออกได้ จิตก็ฉันนั้น ถ้าตั้งไว้ผิดก็ท าลายอวิชชา (ความไม่รู้) ไม่ได้ ท าวิชชาความรู้
ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ต่อเมื่อตั้งไว้ถูกจึงท าลายอวิชชาและท าวิชชาให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นยังทรงแสดงถึง
การที่จิตอันโทษประทุษร้าย เป็นเหตุให้ไปนรก กับจิตผ่องใส เป็นเหตุให้ไปสวรรค์ จิตขุ่นมัว ท าให้ไม่รู้
ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อ่ืน ไม่ท าให้แจ้งซึ่งธรรมอันยิ่งของมนุษย์ ส่วนจิตผ่องใสท าให้รู้ประโยชน์
ดังกล่าวและท าให้รู้แจ้งธรรมอันยิ่งของมนุษย์ได้๑๒ 

                                                 
๙อ้างแล้ว, พุทธทาสภิกขุ, คู่มือศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติ, หน้า ๒๓๒-๒๓๔. 
๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๙. 
๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๒-๒๔๓. 
๑๒กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร, โรง

พิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๓๗๑-๓๗๒. 



 
๑๒ 

 

ตามหลักพระพุทธศาสนา ก่อนที่มนุษย์จะคิด พูด ท า หรือตัดสินใจใดๆ ว่าสิ่งใดเป็น
ปัญหา ปัญหานั้นเป็นของตนหรือเป็นปัญหาที่กระทบต่อส่วนรวม อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา แนวทาง
ใดที่เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา มนุษย์จะต้องมีปีติปราโมทย์ มีจิตที่เป็นอิสระ มีความ
ศรัทธาและให้ความเคารพในตนเอง ใช้ปัญญาโดยอาศัยการพิจารณาจิตหรือมีจิตส านึกที่บริสุทธิ์ 
โดยเฉพาะจิตที่ตั้งมั่นในฝ่ายที่เป็นกุศลหรือกุศลจิตที่ไม่ถูกครอบง าด้วยตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ 
ความหดหู่ขุ่นมัว ความฟุ้งซ่าน หากจิตปราศจากอกุศลมูลเหล่านี้ จิตที่ตั้งมั่นและเป็นอิสระจะน าพา
ตนเองออกจากอวิชชา (ความไม่รู้จริง)ไปสู่วิชชา (ความรู้จริง) อันจะยังประโยชน์สุขให้ทั้งกับตนเอง
และส่วนรวม  

๒.๑.๒ จิตส านึกในแนวตะวันตก 
Matlin (๑๙๙๕) ได้ให้ความหมายของ จิตส านึก (Consciousness) คือความตระหนัก

ตื่นรู้ (awareness) ต่อสิ่งเร้า (stimuli) ทั้งภายนอกและภายใน ความตระหนักตื่นรู้นี้อาจรวมถึง
ความคิดเกี่ยวกับโลกภายนอก และความเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าภายในได้แก่ความคิด เมื่อมนุษย์ จ า คิด 
และพูด มนุษย์จะตื่นและรู้ตัว การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interactions) ของมนุษย์เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับจิตของมนุษย์ที่ตื่นรู้  

Matlin (๑๙๙๕) ได้ให้ความเห็นด้วยว่าสภาวะจิตส านึกมีสองเรื่องที่ตรงข้ามกัน ประการ
แรกคือ เป็นเรื่องยากที่คนจะน าความคิด (เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตขั้นสูงที่นอกเหนือจากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าพ้ืนฐาน) เข้ามาไว้ในจิตส านึก และประการที่สองคือ เป็นเรื่องยากที่คนจะขจัด
ความคิด (เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตชั้นสูงที่นอกเหนือจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าพ้ืนฐาน) ออกไป
จากจิตส านึก๑๓ 

Natsoulus (๑๙๘๓) ได้ให้ความเห็นว่า นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยที่ว่า จิตส านึก
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตระหนักตื่นรู้ต่อความหลากหลายทาง ความคิด มโนคติ การรับรู้ และอารมณ์ 
ที่ครอบครองจิตในแต่ละขณะ๑๔ 

William James (๑๘๔๒-๑๙๑๐) ได้เปรียบเทียบ จิตส านึก เหมือนกระแสน้ าที่ไหล
ต่อเนื่องไม่ขาดสาย และได้เน้นความส าคัญว่า กระแสจิตส านึกดังกล่าวไม่ได้ถูกตัดทอนหรือแยก
ออกเป็นส่วนๆ แต่ควรจะเรียกจิตส านึกว่าเป็นกระแสของความคิด๑๕ 

Kihlstrom, (๑๙๙๒, ๑๙๙๓) ในฐานะผู้มีชื่อเสียงด้านจิตวิทยาทดลอง เขาเชื่อว่า 
การศึกษาเกี่ยวกับจิตส านึก เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสาขาวิชาจิตวิทยา ดังที่เขาชี้ให้เห็นว่า จิตส านึก เป็น
ศูนย์กลางในการท างานของมนุษย์ จิตส านึกช่วยให้มนุษย์สามารถติดตามควบคุมตนเองและ
สิ่งแวดล้อม จิตส านึกให้ความรู้สึกในความเป็นชุมชน ให้วิถีที่เชื่อมโยงประสบการณ์เข้าสู่อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต๑๖ 

                                                 
๑๓Matlin, Magaret W., Psychology (Second Edition), Harcourt Brace College Publishers, 

USA, 1995, pp. 134-135. 
๑๔Wortman, Camille B. Psychology/Camille B. Wortman, Elizabeth F. Loftus, Mary E. 

Marshall-5th ed. Mc Graw-Hill College, ISBN 0-07-071931-4, 1999, p.153 
๑๕Ibid., p. 153 
๑๖Ibid., p. 153 



 
๑๓ 

 

โลกทัศน์เป็นด้านหนึ่งของจิตส านึก M. SCHLITZ, C. VIETEN & E. MILLER (๒๐๑๐) 
ได้อธิบายเกี่ยวกับโลกทัศน์ว่าเป็นผลมาจาก ปัจจัยในด้านพันธุกรรม ศาสนา วัฒนธรรม สภาพ
ภูมิศาสตร์ พร้อมกับประสบการณ์ที่แต่ละคนมีทั้งจากภายในตนเองและจากความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม ได้ส่งผลให้เกิดโลกทัศน์ (worldview) ของแต่ละคน หรือเป็นวิถีในการมองตนเอง
และโลกท่ีอยู่รอบตัว โลกทัศน์ จึงเป็นด้านหนึ่งของจิตส านึก๑๗  

โลกทัศน์ ประกอบด้วย ความเชื่อ สมมติฐาน ทัศนคติ ค่านิยม และความคิด ที่ก่อให้เกิด
รูปแบบที่เป็นจริง โลกทัศน์ยังรวมถึงการคิดหาระบบและการตีความของอดีต ปัจจุบันและอนาคต ใน
โลกทัศน์ของเรา เราได้สร้างกรอบความคิดท่ีซับซ้อน ที่จะจัดระบบความเชื่อของเราว่าเราเป็นใครและ
เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่อย่างไร การรับรู้ของมนุษย์ถูกคัดกรองโดยวิธีที่มนุษย์มองโลก ดังนั้นโลก
ทัศน์ของมนุษย์จึงมีอิทธิพลในทุกด้านว่ามนุษย์มีความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวอย่างไร 
โลกทัศน์ได้ส่งผลต่อปัจเจกบุคคลในการก าหนดเป้าหมายและความปรารถนาร่วมกัน ก าหนดการรับรู้ 
แรงจูงใจ และค่านิยมทั้งในภาวะที่มีสติรู้ตัวและภาวะที่ไม่รู้ตัว โลกทัศน์บอกถึงพฤติกรรมของมนุษย์
ในลักษณะความสัมพันธ์ ตลอดทั้งปฏิกิริยาและการกระท าของปัจเจกบุคคลและของสังคมในทุก
ขณะ๑๘ 

จิตส านึกทางสังคม (Social consciousness) ถูกน ามาใช้ในการอธิบายความตระหนักตื่น
รู้ในการเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในชุมชน เมื่อจิตส านึกถูกน ามาใช้ในทางสังคม จิตส านึกทาง
สังคมจึงหมายถึงระดับของความตระหนักตื่นรู้ของคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยรวม 
จิตส านึกทางสังคมหมายความรวมถึงระดับที่คนได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนในสังคม ในท านอง
เดียวกัน ยังหมายความรวมถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน นอกจากนี้
จิตส านึกทางสังคมยังหมายถึงความเข้าใจที่ว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ก าหนดประสบการณ์ภายใต้ความ
ตระหนักของจิตส านึก๑๙ 

จากการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ จิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประสาทวิทยา 
การจัดการ และการศึกษา ได้พบว่าจิตส านึกทางสังคมแยกออกได้ ๕ ระดับ การพัฒนาจิตส านึกทาง
สังคมเกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ และจิตส านึกทางสังคมที่ได้รับการสร้างเสริมมี
ส่วนกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ ระดับของจิตส านึกดังกล่าวประกอบด้วย 

๑. ระดับฝังตัวรับรู้ (Embedded) เป็นระยะที่จิตส านึกของแต่ละคนได้ก่อตัวขึ้นด้วยเหตุ
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และชีววิทยา ระดับฝังตัวรับรู้เป็นระยะที่เกิดข้ึนก่อนที่จะเกิดจิตส านึกทาง
สังคม 

๒. ระดับสะท้อนต่อตนเอง (Self-reflexive) เป็นระยะที่แต่ละคนเกิดภาวะตื่นรู้ต่อ
ประสบการณใ์นสังคมโลกโดยการสะท้อนกลับภายในตนเองและการฝึกพิจารณาไตร่ตรอง 

                                                 
๑๗M. SCHLITZ, C. VIETEN & E. MILLER,Worldview Transformation and the Development 

of Social Consciousness, Journal of Consciousness Studies, 17, No. 7–8, 2010, pp. 18. 
๑๘Ibid., pp.18-19. 
๑๙Ibid., p.21. 
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๓.  ระดับผูกพัน (Engaged) เป็นระดับที่มิได้ตระหนักเฉพาะสภาวะแวดล้อมทางสังคม
เท่านั้น หากแต่เป็นระยะที่เริ่มระดมความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกระท าสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมโดย
วิธีที่เปิดเผยและตรงไปตรงมา 

๔. ระดับให้ความร่วมมือช่วยเหลือ (Collaborative) เป็นระยะที่มองตนเองว่าเป็นส่วน
หนึ่งของหมู่คณะ (Collective) และเริ่มที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม
โดยการกระท าของหมู่คณะ เช่น การตรวจสอบ (inquiry) การสร้างเครือข่ายทางสังคม (social 
networking) และการเรียนรู้ (learning) 

๕.   ระดับม่ันใจและเห็นพ้องต้องกัน (Resonant) เป็นระยะที่สมาชิกมองเห็นความส าคัญ
ของความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสมาชิกอ่ืนว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เป็นประสบการณ์และปรากฏการณ์
ร่วมที่รู้สึกและแสดงออกโดยกลุ่มสังคม ระดับนี้จะกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางสังคมไปสู่ระดับ
ความร่วมมือที่สูงขึ้น๒๐  

๒.๑.๓ จิตส านึกตะวันตกสังเคราะห์กับจิตส านึกแนวพุทธ หากเปรียบเทียบแนวคิดใน
กระบวนการทางจิตของตะวันตกกับแนวคิดเชิงพุทธ สามารถแยกระดับจิตกว้างๆ ออกเป็นระดับจิต
พ้ืนฐานและระดับจิตชั้นสูง ในระดับของจิตพ้ืนฐานมนุษย์ทั่วไปจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยแสดง
พฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งเร้าพ้ืนฐานหรือตัณหา ส่วนกระบวนการทางจิตชั้นสูงเป็นเรื่องของจิตที่มีสติ
ตั้งมั่น ซึ่งทั้งตะวันตกและแนวพุทธถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและใช้ความเพียรสูงที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญา
ขึ้นในจิตส านึก แต่หากเม่ือเกิดข้ึนแล้วก็ย่อมจะติดตัวของผู้มีปัญญานั้นตลอดไป  

จิตส านึก เป็นความตระหนักตื่นรู้ ต่อความคิด มโนคติ การรับรู้ และอารมณ์ที่ต่อเนื่อง 
สามารถเชื่อมโยงตนเองกับผู้อ่ืนรวมทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงนี้เรียกว่ามโนทัศน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเชื่อ สมมติฐาน ทัศนคติ ค่านิยม และความคิด ที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้น
ที่แสดงต่อบุคคลอ่ืนและสังคม หากจะปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ระดับจิตส านึก จ าเป็นต้องอาศัยความมีปีติ
ปราโมทย์ มีความศรัทธา มีสติตั้งมั่นอันเป็นปัจจัยภายในของมนุษย์ และขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่จะท าให้บุคคลตื่นรู้ มีประสบการณ์ ที่ตนเอง
สามารถพิจารณาใช้ปัญญาไตร่ตรอง เลือกและตั้งใจที่จะลงมือร่วมกระท าการกับผู้ อ่ืนทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นหมู่คณะในรูปของเครือข่ายทางสังคมที่มีจิตส านึกต่อส่วนรวมที่จะสืบค้นข้อเท็จจริง
และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน 

๒.๑.๔ จิตส านึกสาธารณะ   
๑. ระดับของจิตสาธารณะ  ใจสะคราญ หิรัญพฤกษ์ ได้แบ่งจิตสาธารณะออกเป็น ๓ 

ระดับได้แก่ จิตสาธารณะระดับครอบครัว ได้แก่ ความพอมีพอกิน ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพ่ีน้อง 
ความขยัน มีที่อยู่อาศัย มีที่ท ากิน และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จิตสาธารณะระดับหมู่บ้าน ได้แก่ 
คนดี ความดี การแบ่งปัน การอาศัยไหว้วาน การช่วยเหลือเกื้อกูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

                                                 
๒๐ Ibid., M. SCHLITZ, C. VIETEN & E. MILLER, Worldview Transformation and the 

Development of Social Consciousness, pp. 22-23. 



 
๑๕ 

 

และจิตสาธารณะระดับสังคม ได้แก่ความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี การมีส่วนร่วมทางสังคม งานบุญ 
งานประเพณ ีและปฏิบัติตามโครงการพัฒนาต่างๆ๒๑ 

๒. องค์ประกอบของจิตสาธารณะ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ได้อธิบายองค์ประกอบของจิต
สาธารณะ ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อของ
ส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถ
ท าได ้การถือเป็นหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล โดยการท าตามหน้าที่ท่ีถูกก าหนดและ การรับอาสาที่
จะท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวม การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่มโดยไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้นเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของ
ส่วนรวมนั้น๒๒ 

๓. ผลของการขาดจิตสาธารณะ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร ได้กล่าวถึง
ผลกระทบของการขาดจิตสาธารณะในแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับบุคคล ได้แก่ การสร้างความเดือดร้อน
ให้กับตนเอง สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอ่ืน ระดับครอบครัว ได้แก่ ความสามัคคีในครอบครัวลด
น้อยลง การแก่งแย่งทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว ระดับองค์กร ได้แก่  การแบ่งพรรคแบ่งพวก
ภายในองค์กร ความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การเบียดเบียนสมบัติขององค์กรเป็นสมบัติส่วนตน 
องค์กรไม่ก้าวหน้าประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง ระดับชุมชน ได้แก่ ชุมชนอ่อนแอขาดการ
พัฒนาเพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนาและยิ่ง
นานไปก็มีแต่เสื่อมทรุดลง อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจขาดผู้น าที่น าไปสู่
การแก้ปัญหาเพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่  ขาดคนอาสาน าพาการพัฒนา
เพราะกลัวเสียทรัพย์กลัวเสียเวลาหรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น๒๓ 

๒.๑.๕ จิตส านึกที่ก่อให้เกิดธรรมาภิบาล 
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึกและจิตส านึกสาธารณะในข้อ ๒.๑.๑-๒.๑.๔ จะ

เห็นได้ว่าจิตส านึกคือความตระหนักตื่นรู้ต่อสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอก เป็นกระแสของความคิดที่
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ จิตส านึกและปัญญา มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นการแก้ปัญหาระบบชีวิตของมนุษย์ จึงต้องเอาจิตส านึกและปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา จิตส านึก
และปัญญา เกิดจากจติที่มีความปีติหรือเรียกว่าการให้ความเคารพต่อตนเองและมีความตั้งมั่นที่พร้อม
จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด จิตส านึก จึงเป็นศูนย์กลางในการท างานของมนุษย์ จิตส านึกช่วยให้มนุษย์
สามารถติดตามควบคุมตนเองและสิ่งแวดล้อม จิตส านึกให้ความรู้สึกต่อบุคคลในความเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน จิตส านึกต่อชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่สมาชิกชุมชนสมัครใจหรืออาสาที่จะร่วมกัน
กระท าการทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะเรียกว่าจิตสาธารณะ เพ่ือให้สมาชิกชุมชนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกับสืบค้นข้อเท็จจริงและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ที่จะ
ค้นหาปัญหาและความต้องการ เรียนรู้การด าเนินโครงการกิจกรรมที่สนองปัญหาและความต้องการ 
เรียนรู้การติดตามตรวจสอบ เรียนรู้การขยายผลการด าเนินงานตลอดทั้งความรับผิดชอบในการดูแล
                                                 

๒๑ดวงกมล ทองอยู่, การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะให้เด็กและเยาวชนไทย, 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕, หน้า ๑๓. 

๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓. 
๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔-๑๕. 



 
๑๖ 

 

รักษาสาธารณสมบัติของชุมชนอย่างยั่งยืน จิตส านึกต่อชุมชนของสมาชิกชุมชนจึงเป็นเรื่องจ าเป็นใน
กระบวนการธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 

๒.๒ โอกาสกับธรรมาภิบาล 
๒.๒.๑ ความหมายและความส าคัญของโอกาส 
โอกาส หมายถึง ช่อง ทาง เวลาที่เหมาะ จังหวะ๒๔ 
โอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งจากการที่ผู้ต้องการใช้โอกาสแสวงหาโอกาสเองหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องการใช้โอกาส 
เครือข่ายทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้โอกาสได้เห็น

คุณค่าของโอกาสและเปิดโอกาสหรือให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสได้แสดงออก  Baron 
(๒๐๐๖) เห็นว่า การมองเห็นความส าคัญของโอกาส ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างของกระบวนการ
รับรู้ของแต่ละคน โครงสร้างนี้ได้รับการพัฒนาโดยผ่านประสบการณ์ชีวิต โครงสร้างนี้ท าหน้าที่
จัดระบบข้อมูลเก็บไว้ในความทรงจ าที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้น โครงสร้างนี้ได้ท าหน้าที่เป็นต้นแบบ
ให้บุคคลนั้นสามารถรับรู้ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตนมาก่อน๒๕ 
Shane and Ventakaraman (๒๐๐๐) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของบุคคลในการ
ตระหนักถึงความส าคัญของโอกาสในขณะที่ผู้อ่ืนเพิกเฉย ว่าขึ้นอยู่กับความรู้ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการ
ตระหนักถึงโอกาส และ บุคคลนั้นมีสมรรถนะพ้ืนฐานทางจิตที่จะสร้างคุณค่าจากโอกาสนั้นๆ๒๖  พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๕๒)  ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับส่วนรวมในด้าน
โอกาสว่า ความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันระหว่าง อัตตัตถสมบัติ (ความถึงพร้อมแห่งประโยชน์
ตน) กับ ปรัตถปฏิบัติ (การปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน) ยิ่งเราพัฒนาตัวเราดี มีปัญญาความสามารถ
มาก ก็ยิ่งช่วยคนอ่ืนได้ผล และยิ่งเราช่วยคนอื่นหรือท าอะไรให้แก่สังคมได้ดี ปัญญาความสามารถของ
เราก็ยิ่งพัฒนา 

จุดที่ตรงกับเป้าหมายแท้จริง อยู่ที่การจัดสรรเอ้ืออ านวยโอกาส เพ่ือส่งเสริมให้คนศึกษา
พัฒนาชีวิตของเขา นี่คือต้องสร้างเสริมโอกาสในการที่คนจะได้ศึกษาพัฒนาตัวเขา โดยจัดสรรปัจจัย 
อุปกรณ์บริการ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่จะเป็นสภาพซึ่งส่งเสริมเอ้ือและเกื้อหนุน ให้ทุกคน
สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีงาม สมบูรณ์ทางศีล ทางจิตใจและทางปัญญา เพ่ือให้มีอิสรภาพที่เกื้อกูลต่อ
กันยิ่งๆ ขึ้นไป๒๗ 

                                                 
๒๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ISBN 974-9588-04-5  หน้า 

๑๔๐๑. 
๒๕ Baron, Robert A., Opportunity Recognition as Pattern Recognition: How 

Entrepreneurs “Connect the Dots” to Identify New Business Opportunities (Academy of 
Management Perspectives: 2006), pp.107-108.    

๒๖Mohebi and Rabiee, International Journal of Economics, Finance and Management, 
VOL. 3, NO. 4, June 2014, ISSN 2307-2466, p.158.  

๒๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ, 

ISBN 974-94143-8-1, พิมพ์ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒, หน้า ๓๔ และ ๑๒๖. 



 
๑๗ 

 

Putnam (๑๙๙๓) ได้ให้ค าจ ากัดความของทุนทางสังคมว่าประกอบด้วยลักษณะของชีวิต
ทางสังคม เครือข่ายทางสังคม ปทัสถานทางสังคม และความเชื่อถือไว้วางใจในสังคม ที่ช่วยให้สมาชิก
สามารถรักษาและด าเนินวิถีของสมาชิกร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล๒๘ 

Bank (๑๙๙๗) ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมว่าเป็นเครือข่าย สมาคม และสถาบัน ที่ก่อตัว
ขึ้นมาด้วยปทัสถานและความสัมพันธ์ร่วมกันโดยอาศัยความไว้วางใจและการอ านวยให้เกิดความ
ร่วมมือ๒๙  

Ardichvili (๒๐๐๐) เชื่อว่า ปัจจัยหนึ่งในการให้ความส าคัญกับโอกาสคือเครือข่ายทาง
สังคม นักวิชาการเชื่อว่าทุนทางสังคมภายในเครือข่ายทางสังคม ได้ใช้การสื่อสารเครือข่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความเข้าใจและให้ความส าคัญกับโอกาสที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง การเชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่ายท าให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูล ความรู้ และบุคคลในฐานะทุนทางสังคม ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ส าคัญที่สุดในการที่จะค้นหาโอกาส๓๐ 

๒.๒.๒ การสร้างโอกาสผ่านเครือข่ายทางสังคม  
Ghoshal and Nahapiet (๑๙๙๘) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้เครือข่าย

ทางสังคมมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยแยกออกเป็นสามมิติ ได้แก่ มิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงการรับรู้เข้าใจ 
และมิติเชิงความสัมพันธ์ ทั้งสามมิติประกอบด้วย 

ก) มิติเชิงโครงสร้าง เป็นการเชื่อมโยงภายในเครือข่าย ประกอบด้วย  
๑) การสื่อสารของเครือข่าย ที่สามารถเข้าถึงครอบคลุมหรือมีความยากล าบาก

เพียงใด 
๒) ล าดับชั้น การเชื่อมโยง ความหนาแน่น หรือความซับซ้อนภายในเครือข่าย  
๓) ความเหมาะสมขององค์กรระบบเครือข่าย ว่ามีเป้าหมาย และจุดประสงค์

สอดคล้องเพียงใด 
ข) มิติเชิงการรับรู้เข้าใจ ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่  

๑) การใช้ภาษาและรหัสร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย 
๒) มีความเป็นมา มีเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประสบการณ์ร่วมกัน 

ค) มิติ เชิงความสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความเชื่อถือไว้วางใจ ค ามั่นสัญญาและ
ความสัมพันธ์ซึ่ง กันและกัน และการก าหนดอัตลักษณ์ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย๓๑ 

Ozgen and Baron (๒๐๐๗) and Bayger and Houfer (๑๙๙๑) เชื่อว่า ความสัมพันธ์
ทางสังคมเป็นแหล่งส าคัญของการยอมรับและให้ความส าคัญกับโอกาส เครือข่ายทางสังคมช่วยให้คน
สามารถขยายขอบเขตที่จ ากัดเหล่านี้ โดยให้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้โดยการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ด้วยวิธีนี้ แต่ละคนจะสามารถได้แนวคิดใหม่พร้อมกับโอกาส๓๒ 

                                                 
๒๘Op. cilt., International Journal of Economics, Finance and Management, p. 158. 
๒๙Ibid., p. 159. 
๓๐ Ibid., Mohebi and Rabiee, International Journal of Economics, Finance and 

Management,  p. 158. 
๓๑Ibid., p. 159. 
๓๒Ibid., pp. 159-160. 



 
๑๘ 

 

๒.๒.๓ เครือข่ายทางสังคม ขบวนการทางสังคมและโอกาสในการมีส่วนร่วม 
Eisenger (๑๙๗๓) ได้กล่าวถึง “โครงสร้างโอกาสทางการเมือง” โดยได้จ าแนกประเภท

ของโครงสร้างสถาบันทางการเมืองออกเป็นโครงสร้างที่เปิดหรือปิด เอ้ือหรือเป็นอุปสรรค และพบว่า 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวนั้นสามารถกระท าได้ง่ายในเมืองที่มีรัฐบาลท้องถิ่นเปิดโอกาสให้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ขณะที่กระท าได้ยากในเมืองที่รัฐบาลท้องถิ่นมุ่งปราบปรามการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการทางสังคม๓๓ 

Kriesie และคณะ (๑๙๙๕) ได้สร้างตัวชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโอกาสทาง
การเมืองกับสมรรถนะในการระดมทรัพยากรของขบวนการทางสังคม ได้แก่ 

๑.โครงสร้างรอยปริแยกระดับชาติ (National cleavage structures) หมายถึงความ
ขัดแย้งและแตกแยกในหมู่ชนชั้นน าทางการเมือง กลุ่ม องค์กร และสถาบันทางการเมืองต่างๆ เป็น
การเปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีด้อยโอกาสปรากฏตัวในเวทีการเมืองสาธารณะ 

๒.โครงสร้างเชิงสถาบัน (institutional structure) หมายถึงสถาบันที่เป็นทางการของ
ระบบการเมือง ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่บางครั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสประสบความส าเร็จ
ได้ และบางช่วงเวลาก็อาจท าให้ประสบความล้มเหลวและล่มสลายลงได้ โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ยิ่ง
ระบบการเมืองเปิดมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้อ านาจการตัดสินใจทางการเมืองมีลักษณะกระจาย และมี
การถ่วงดุลระหว่างสถาบันทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ ในสังคม ยิ่งมีชนชั้นน าและ/หรือตัวกระท าการ
ทางการเมืองที่มีลักษณะหลากหลาย และมีส่วนแบ่งทางอ านาจร่วมกันมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ขบวนการทางสังคมสามารถเข้าถึงระบบการเมืองปกติมากยิ่งข้ึน 

๓. ยุทธศาสตร์เชิงโครงสร้างที่ด ารงอยู่ (Prevailing structure strategies) หมายถึง 
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และท่าทีของชนชั้นน าหรือผู้มีอ านาจหน้าที่ทางการเมืองที่มีผลต่อปฏิบัติการของ
ขบวนการทางสังคม ซึ่งเป็นทั้งปฏิบัติการโดยผ่านกลไกกฎหมายและนโยบายที่เป็นทางการ และ
ปฏิบัติการที่เป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นทางการหรือไม่ผ่านช่องทางการเมืองปกติ 

ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง เชื่อว่า ขบวนการทางสังคมเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ภายใต้
บริบททางวัฒนธรรมทางการเมืองและระบบการเมือง ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการทางสังคมจึงได้รับอิทธิพลและปรับเปลี่ยนไปตามคุณลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมือง
ระดับชาติ โดย Kriesi (๑๙๙๕) ได้แบ่งวัฒนธรรมของรัฐในการเผชิญหน้ากับขบวนการทางสังคม
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

ลักษณะแรก วัฒนธรรมแบบกีดกัน ขัดขวางและปราบปราม (exclusive) เป็นลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์และการเผชิญหน้าแบบแยกขั้ว แบ่งเป็นฝักฝ่าย โดยรัฐมองขบวนการทางสังคมที่มีความ
ขัดแย้งกับรัฐ ในฐานะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้าม ขบวนการทางสังคมจึงถูกขีด เส้นให้อยู่นอกระบบทาง
การเมืองปกติ ดังนั้น รัฐจึงมีปฏิสัมพันธ์กับขบวนการในลักษณะของการปราบปราม และเผชิญหน้า
ด้วยความรุนแรง 
                                                 

๓๓ประภาส ปิ่นตบแต่ง, กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม, เชียงใหม่, มูลนิธิ
ไฮน์ริค เบิลล์ ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ๒๕๕๒, ISBN 978-974-235-366-7, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
ตุลาคม ๒๕๕๒,  หน้า ๙๙. 
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ลักษณะที่สอง วัฒนธรรมแบบยอมรับปรับร่วม (inclusive) รัฐมองการเคลื่อนไหวทาง
สังคมว่าเป็นเรื่องปกติในการแสดงออกทางการเมือง และไม่ได้มองขบวนการทางสังคมที่ขัดแย้งกับรัฐ 
ในฐานะฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นรัฐจึงมีปฏิสัมพันธ์กับขบวนการทางสังคมในรูปแบบของการยอมรับเข้าสู่
ระบบการเมืองปกติ โดยการเปิดช่องทางในระดับต่างๆ ให้กับการเคลื่อนไหว 

๔.โครงสร้างพันธมิตร (Alliance structures) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ด้านบริบททางการเมือง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่เปิดกว้างจนท าให้ขบวนการทางสังคมสามารถ
เข้าถึงช่องทางการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองปกติได้ และการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองรวม
ไปถึงการเปลี่ยนแปลงวงข่ายทางการเมืองของชนชั้นน า อันเป็นภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดช่องว่างทาง
อ านาจในหมู่ชนชั้นน าขึ้น ขณะเดียวกันก็ เป็นโอกาสในการเพ่ิมพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือที่ทรง
อิทธิพลของขบวนการทางสังคม๓๔ 

การที่บุคคลจะตระหนักและให้ความส าคัญต่อโอกาส จ าเป็นจะต้องอาศัยจิตส านึกซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกระบวนการเรียนรู้จ าเป็นต้องอาศัยทุนทาง
สังคมโดยเฉพาะเครือข่ายทางสังคมที่จะช่วยให้บุคคลมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในเครือข่ายที่ให้ข้อมูล 
ความรู้ ตลอดทั้งทรัพยากรที่จะเชื่อมโยงไปสู่จิตส านึกของบุคคลนั้นว่าจะให้ความส าคัญต่อเหตุการณ์
นั้นๆ และจะถือว่าเป็นโอกาสที่ส าคัญส าหรับบุคคลนั้นมากน้อยเพียงใด 

เครือข่ายทางสังคมเป็นทุนทางสังคมที่ขับเคลื่อนขบวนการทางสังคม ขบวนการทางสังคม
จะมีบทบาทในความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นโครงสร้างโอกาสทางการเมืองของระบบใหญ่ ว่าเป็นระบบเปิดที่ให้
ความส าคัญและให้โอกาสแก่ทุกภาคส่วนทางสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นระบบปิดที่ขีดเส้นจ ากัด
บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่มิใช่ภาครัฐ เป็นระบบที่เป็นพหุนิยมที่ให้ความส าคัญกับความหลากหลาย
หรือเป็นระบบผูกขาดการคิดและตัดสินใจเฉพาะผู้น าระดับสูง เป็นระบบที่มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจหรือรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ 

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าระบบใหญ่จะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด มีหลายสภาพการณ์หรือ
สถานการณ์ที่สังคมในชนบทจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายภายในสังคมของตนเพื่อหาช่องทางในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือความอยู่รอด ดังที่ จักรกริช สังขมณี (๒๕๕๔)ได้กล่าวถึงชาวนาโดยเฉพาะรายที่มีการถือ
ครองทรัพยากรการผลิตในระดับต่ าและมีรายได้น้อย ต้องพยายามขวนขวายในการสร้างกลไกทาง
สังคมที่สามารถจะอุ้มชูและดูแลตนเองและครอบครัวในยามที่ต้องเผชิญกับสภาวะที่เลวร้ายได้  หัวใจ
ของการจัดการความเสี่ยงคือเพ่ือให้เกิดสภาวะที่มั่นคงของการมีอยู่มีกินที่เพียงพอต่อการยังชีพ 
(subsistence) ชาวนาเลือกที่จะใช้กลวิธีต่างๆ เช่น การด ารงรักษาระบบวงศาคณาญาติ การจัด
โครงสร้างชุมชนที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และการมีปฏิสัมพันธ์ต่างตอบแทน (reciprocity 
relations) การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมตัวแสดงที่หลากหลาย การจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการในหมู่บ้าน 

                                                 
๓๔อ้างแล้ว, ประภาส ปิ่นตบแต่ง, กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม, หน้า 

๑๐๒-๑๐๙. 
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การยอมอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อค้าท้องถิ่น
หรือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตระหว่างชาวนาด้วยกัน๓๕ 

๒.๒.๔ โอกาสในกระบวนการธรรมาภิบาล 
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในข้อ ๒.๒.๑-๒.๒.๓ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า โอกาส

หมายถึง ช่องทางและเวลาที่เหมาะสมที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน การมองเห็นความส าคัญของโอกาสส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับจิตส านึก ซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ของ
แต่ละคนโดยผ่านประสบการณ์ชีวิตและมีการจัดระบบข้อมูลเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมในด้านโอกาสเกิดจากปัจจัยเกื้อหนุนกันระหว่างความถึง
พร้อมแห่งประโยชน์ตนกับการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมโดยรวม ทั้งประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมจะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่การสร้างสรรค์เอ้ืออ านวยโอกาส เพ่ือส่งเสริมให้คนเรียนรู้
ประสบการณ์และสามารถพัฒนาตนเองและสังคม การสร้างสรรค์เอ้ืออ านวยโอกาสให้สมาชิกของ
สังคมหรือชุมชนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดสรรปัจจัยหรืออุปกรณ์
จ าเป็น การสร้างเสริมปัจจัยเกื้อหนุนในด้านสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของการใช้โอกาส  โอกาสจึง
เกิดขึ้นได้ทั้งจากการที่ผู้ต้องการใช้โอกาสแสวงหาโอกาสเอง หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องการใช้โอกาส ปัจจัยหนึ่งในการให้ความส าคัญกับโอกาสคือ
เครือข่ายทางสังคม โดยทุนทางสังคมที่อยู่ภายในเครือข่ายทางสังคมจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญใน
ด้านโอกาส โดยสามารถท าให้สมาชิกในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูล ความรู้ และบุคคลใน
ฐานะทุนทางสังคม ซึ่งเป็นช่องทางที่ส าคัญที่สุดในการที่จะค้นหาโอกาส โครงสร้างและค่านิยมของ
สถาบันสังคมและการเมือง เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการเอ้ืออ านวยโอกาสให้แก่สมาชิกชุมชน ขึ้นอยู่
กับว่าโครงสร้างและค่านิยมของสถาบันเหล่านั้นเป็นแบบเปิดหรือปิด เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อสมาชิก
ชุมชนที่จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการบริหารจัดการให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดต่อสมาชิกชุมชน ยิ่งสถาบัน
เหล่านี้เปิดให้สมาชิกชุมชนได้ใช้โอกาสมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้การตัดสินใจมีลักษณะกระจายให้กลุ่ม
ต่างๆ รวมทั้งสมาชิกในชุมชนได้มีบทบาทมากขึ้น อันจะน าไปสู่ความเปิดเผย โปร่งใส และเกิดธรร
มาภิบาลในทอ้งถิ่น 

๒.๓ การมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาล 
๒.๓.๑ ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and 

Social Council) ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมว่า เป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์พ้ืนฐาน
ที่มีคุณค่าในตัวของมันเอง ด้วยหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่าสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจของสังคมได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน๓๖ 

                                                 
๓๕จักรกริช สังขมณี, “ย้อนคิดว่าด้วยชีวิตทางการเมืองของชาวบ้าน : การเมืองในชนบทที่มากกว่า

การเลือกต้ังและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ๓๐ (๒) กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๔, หน้า ๖๘. 

๓๖United Nations Economic and Social Council, Participatory governance and citizens’ 
engagement in policy development, service delivery and budgeting, Committee of Experts on 



 
๒๑ 

 

Institute of Development Studies (๒๐๑๐) (สถาบันการศึกษาการพัฒนา) ได้ให้
ความส าคัญต่อสิทธิความเป็นพลเมือง โดยได้กล่าวถึงการยกระดับความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจาก “การมีส่วนร่วมในโครงการ” ไปเป็น “การมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นพลเมือง” ซึ่ง
น าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่าง พลเมืองในฐานะผู้ถือสิทธิ์ (Rights-holders) ฝ่ายหนึ่ง กับรัฐในฐานะผู้มี
หน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน (Duty-bearer) อีกฝ่ายหนึ่ง มี่ผ่านมา การละเมิดสิทธิ์มี
สาเหตุมาจากความล้มเหลวบกพร่องของทั้งสองฝ่าย โดยรัฐในฐานะผู้มีหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ให้
สมบูรณ์ และพลเมืองในฐานะผู้ถือสิทธิ์ก็มิได้เรียกร้องสิทธิ์หรืออาจถูกปฏิเสธที่จะเรียกร้องสิทธิ์ การ
ตระหนักในสิทธิ์จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความสมดุลต่อกัน๓๗ 

Sanoff, Henry (๒๐๐๐) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมว่ามีความหมายที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละกลุ่มคน แม้แต่ในกลุ่มเดียวกัน การมีส่วนร่วมยังมีความหมายแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประเด็นหัวข้อปัญหาก าหนดเวลาของการมีส่วนร่วม และสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่การมีส่วนร่วม
นั้นเกิดขึ้น จุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมสามารถแยกความหมายกว้างๆ ออกเป็น การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (Information exchange) การแก้ไขข้อขัดแย้ง (Resolving conflicts) และการออกแบบและ
การวางแผนสนับสนุน (Supplementary design and planning) การมีส่วนร่วมมีความหมาย
แตกต่างกันออกไปตามบริบท (contextual) การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายที่หลากหลายซึ่งเป็นไป
ตามรูปแบบ ระดับความเข้มข้น ขอบเขต และความถ่ีในการมีส่วนร่วม๓๘ 

Deshler and Shock (อ้างใน Sanoff, Henry, ๒๐๐๐) ได้แบ่งระดับของการมีส่วน
ร่วมออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

๑. การมีส่วนร่วมเพียงรูปแบบ (Pseudo-participation) โดยแยกย่อยออกเป็น ๒ 
ลักษณะ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมที่รูปแบบถูกก าหนดมาก่อนจากภายนอกและพยายามผลักดันให้
ชุมชนยอมรับเข้ามาเป็นของตนเอง (domestication) ด้วยวิธีการแจ้งให้รับทราบและถือปฏิบัติ และ
การมีส่วนร่วมในรูปของการสร้างความพึงพอใจ (placation) โดยการให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
(consultation) โดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

๒. การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine participation) โดยแยกออกเป็น ๒ ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับแรกเป็นระดับให้ความร่วมมือ (cooperation) หมายถึงความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ (partnership) ทั้งจากภายนอกและภายในชุมชนพร้อมกับการมอบอ านาจบางส่วน 

                                                 

Public Administration, Sixth session, Item 3 of the provisional agenda, New York, 10-13 April 2007, 
p. 4. 

๓๗Institute of Development Studies, Active Participation and Human Rights Research 

and Advocacy ,Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, 

USA, May 2010, p. 8.  
๓๘Sanoff, Henry, Community Participation Methods in Design and Planning (Henry 

Sanoff, AIA, John Wiley & Sons, Inc., New York USA, Copyright 2000 Sanoff, Henry: ISBN 0-471-35545-

3), pp. 8,11. 



 
๒๒ 

 

(Delegation of power) ให้ชุมชนด าเนินการ ระดับที่สองเป็นระดับที่ประชาชนมีอ านาจและใช้
อ านาจในการควบคุม (Citizen control)ซึ่งหมายถึงการสร้างพลังให้ประชาชน (empowerment)๓๙ 

โดย Sanoff (๒๐๐๐) ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ที่อ านาจการควบคุมโครงการอยู่ที่ฝ่ายบริหารจากภายนอกถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมเพียงรูปแบบ การ
มีส่วนร่วมในระดับนี้ ประชาชนอยู่ในสถานะเพียงเป็นผู้รับฟังแผนงานโครงการที่ก าหนดมาแล้วจาก
ภายนอก ลักษณะนี้ Sanoff ไม่นับว่าเป็นการมีส่วนร่วม๔๐  

White, Nair, and Ascroft (อ้างใน Sanoff, ๒๐๐๐) ได้ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมใน
เนื้อหาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้รับอ านาจในการควบคุมในสิ่งที่ตนกระท า การแยกแยะ
รูปแบบของการมีส่วนร่วมนับว่ามีความส าคัญ เพราะจะต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก
พฤติกรรมในการสื่อสารตลอดกระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย๔๑  

Sanoff (๒๐๐๐) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงจุดประสงค์ของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็น
เรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information exchange) การหาข้อยุติในข้อขัดแย้ง (Conflict 
resolution) และการสนับสนุนการวางแผนและการออกแบบให้สมบูรณ์ (Supplementation of 
planning and design) ด้วยเหตุนี้  การมีส่วนร่วมจึงหมายถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงของ
สาธารณะในกระบวนการการตัดสินใจ โดยที่ประชาชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตัดสินใจทางสังคมที่
จะก าหนดคุณภาพและทิศทางของชีวิตตนเอง กระบวนการนี้จ าเป็นต้องอาศัยสื่อที่ท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิผล เพ่ือสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ๔๒ 

การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน (Basic human rights) ตลอดทั้งเป็นสิทธิ
พลเมือง (Civil rights) ที่ประชาชนในฐานะผู้ถือสิทธิ์ (Rights-holders) และรัฐในฐานะผู้มีหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ (Duty-bearer) ที่ต้องตระหนัก ในการที่จะให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน (Information exchange) เพ่ือหาข้อยุติหรือข้อตกลงร่วมกัน
เมื่อเกิดความขัดแย้ง (Conflict resolutions) และเพ่ือร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและการ
ออกแบบให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (Supplementation of planning and design)  

การมีส่วนร่วมมีระดับความเข้มข้นแตกต่างกันออกไป นับตั้งแต่การมีส่วนร่วมที่ถูกก าหนด
รูปแบบจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกซึ่งอาจไม่ใช่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  แต่เป็นเพียงการ
สร้างความชอบธรรมให้แก่สิ่งที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกก าหนดขึ้น ในทางตรงข้าม การมีส่วน
ร่วมที่แท้จริงหมายถึงการที่ประชาชนมีอ านาจบางส่วนในการร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
หรือระดับการมีส่วนร่วมที่มุ่งสร้างพลัง (empowerment) ให้ประชาชนมีอ านาจเต็มที่จะตระหนักใน
สิทธิของตนและสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในสิ่งที่
ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและสังคม 

 
                                                 

๓๙Ibid., p.8. 
๔๐Ibid., Sanoff, Henry, Community Participation Methods in Design and Planning, p.8. 
๔๑Ibid., p. 9. 
๔๒Ibid., p. 10. 



 
๒๓ 

 

๒.๓.๒ สังคมธรรม สังคมแห่งการมีส่วนร่วม 
เมื่ออัมพัฏฐมานพ กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ความประพฤติและความรู้นั้นเป็นอย่างไร 

จึงตรัสตอบเป็นใจความว่า “ ใครก็ตามยังถือชาติ ถือโคตร ถือตัว ถืออาวาหะ(การแต่งงานแบบชาย
น าหญิงมาอยู่ที่บ้านของตน) วิวาหะ(การแต่งงานแบบชายจะถูกน าไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิง) คนเหล่านั้น
ย่อมอยู่ห่างไกลจากความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยม ต่อเมื่อละความถือชาติ ถือโคตร ถือตัว 
ถืออาวาหะ วิวาหะ ได้ จึงจะท าให้แจ้งได้ ซึ่งความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยม” สีลขันธวัคค์  
อัมพัฏฐสูตร (สูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับ อัมพัฏฐมานพ)๔๓ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ (๒๕๕๖) ได้กล่าวถึงความสุขในระดับสังคม 
พระพุทธศาสนามีมรรควิธีเพ่ือสร้างความสงบสุขหรือสันติภาพในสังคมในหลายมิติ เช่น สังคมจะต้อง
มีความเสมอภาคยุติธรรม มีความสามัคคีต่อกัน ในสังคมใดก็ตามที่บุคคลในสังคมมีความพร้อมเพรียง 
สมัครสมานสามัคคีกันในการกระท ากิจกรรมทุกๆ อย่าง ย่อมท าให้สังคมนั้นๆ เจริญก้าวหน้าและมี
ความสุข ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ (สงฆ์) เป็นเหตุให้เกิดสุข” ดังนั้น 
บุคคลในสังคมจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันได้จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยหลัก “สาราณียธรรม”เช่น 
การมีเมตตาทางกาย วาจา และใจต่อกัน มีความเสมอภาคด้วยความคิดเห็นและวิถีแห่งการปฏิบัติ 
ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน มีหลักท่ีเรียกว่า เบญจศีล
เบญจธรรม โดยการกระท าที่ไม่มีผลให้เกิดความทุกข์ หรือความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน เช่น 
ไม่ฆ่าสัตว ์ลักทรัพย์ มีเมตตา มีสัมมาอาชีพ มีสติ เป็นต้น๔๔ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๕๒)  ให้ความเห็นว่า กฎธรรมชาติมีความ
เสมอภาคต่อทุกคน (ทุกคนมีความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎธรรมชาติ) เราก็ก าหนดให้กติกาที่เป็น
ข้อตกลงของมนุษย์นี้ ใช้บังคับมนุษย์ทุกคนเสมอกัน เรียกว่าให้มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคกันต่อ
หน้ากฎหมาย ที่เป็นกฎมนุษย์นั้นด้วย (เช่นเดียวกับที่เขาเสมอกันต่อหน้ากฎธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่
แล้ว) ในชุมชนหรือสังคมที่ดี อันเป็นที่ซึ่งคนพัฒนาตนได้ดีขึ้นนั้น สภาพเอ้ืออย่างหนึ่งก็คือ การที่
บุคคลอยู่ร่วมกันนั้น มีความรู้สึกรักกัน พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันเป็นกัลยาณมิตรที่มา
อภิปรายถกถ้อยสนทนาเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือให้แต่ละคนมีโอกาสมากขึ้น หรือมีโอกาสดีที่สุด ใน
การที่จะพัฒนาศึกษาตนขึ้นไป๔๕ 

สังคมธรรมเป็นสังคมที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีคุณภาพและคุณธรรมอันเป็นพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วม เป็นสังคมที่สมาชิกไม่แปลกแยก แบ่งแยกหรือยึดติดในชนชั้นวรรณะ หากแต่ยึดหลัก
ความเสมอภาคท้ังโดยกฎหมายและกฎธรรมชาติ ความยุติธรรม ความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นสังคม
                                                 

๔๓อ้างแล้ว, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎก ฉบับส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วย

พระสูตร, หน้า ๑๑. 
๔๔พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, สุขที่ได้ธรรม, จากการสังเคราะห์โครงการวิจัยเร่ือง 

“การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บริษัท ดีไซน์ ดีไลท์ จ ากัด จังหวัดนนทบุรี, ปีที่พิมพ์ 
มิถุนายน ๒๕๕๖, หน้า ๒๖. 

๔๕อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถี
พุทธ หน้า ๔๐, ๔๑ และ ๑๒๘. 



 
๒๔ 

 

กัลยาณมิตรที่มีความรักความเมตตาต่อกัน ให้การยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน ให้โอกาสแก่กัน
และกัน 

๒.๓.๓ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and 

Social Council) ได้อ้างถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมว่า มีคุณค่าในความเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
บรรลุเป้าหมายพ้ืนฐานอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา
ประชาธิปไตย สร้างความแข็งแกร่งให้กับต้นทุนทางสังคม เอ้ืออ านวยให้เกิดประสิทธิภาพและความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความริเริ่ม ความเป็นธรรมและความยุติธรรมทางสังคมให้แก่กลุ่ม
คนยากจน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของสังคม ได้ก่อให้เกิดผลเกี่ยวข้อง
ตามมาหลายประการ ได้แก่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก ารพัฒนา สิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย ทุนทางสังคม การปกครองที่มีการกระจายอ านาจ ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
ความเป็นธรรมและความยุติธรรมทางสังคม และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน๔๖ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๕๒) ได้กล่าวถึงความครอบคลุมถึงประโยชน์
สุขของการมีส่วนร่วมว่า ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมออกเสียง ร่วมเลือกตั้ง ร่วมมีร่วมกิน ร่วมได้ร่วมใช้ ร่วม
บริโภค ก็ควรมีทั้งนั้น ตลอดไปถึงส่วนร่วมที่ส าคัญยิ่งคือ ส่วนร่วมในโอกาสและส่วนร่วมในความรู้รวม
แล้วก็คือ ให้คนมีส่วนร่วมในการปกครอง ร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมมี ร่วมกิน ร่วมได้ ร่วมใช้ ร่วมบริโภค 
ร่วมรู้เข้าใจ ร่วมจิตร่วมใจ ร่วมได้มีโอกาส และในที่สุดขาดไม่ได้ ก็มีส่วนร่วมในความสุข คือร่วมสุข
ด้วย๔๗ 

Sanoff, Henry (๒๐๐๐) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมว่า ประชาชนในชุมชน
นั้นจะมีบทบาทในกระบวนการพัฒนา อันจะน าไปสู่การยกระดับรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มี
จิตวิญญาณของความเป็นชุมชนสูงขึ้น มีความพึงพอใจในการเป็นผู้ได้ใช้ประโยชน์จากผลของการ
พัฒนามากขึ้น และเป็นการประหยัดการเงินอย่างเห็นได้ชัด การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนในการ
ออกแบบกระบวนการการตัดสินใจ จะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่ อมั่นในองค์กรเพ่ิมขึ้น 
ท าให้ประชาชนยอมรับการตัดสินใจ การวางแผนและการท างานตามระบบที่วางไว้ ตลอดไปจนถึงการ
หาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการออกแบบและ
ตัดสินใจเพ่ือที่จะปรับปรุงแผน การตัดสินใจตามแผนและการส่งมอบผลที่ ได้รับ เป็นการส่งเสริม
ความรู้สึกและส านึกในความเป็นชุมชนโดยการน าประชาชนมาวางเป้าหมายร่วมกันจุดส าคัญใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมคือการเรียนรู้เป็นรายบุคคลโดยผ่านการตระหนักรู้เพ่ิมข้ึนในปัญหา เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้สูงสุด กระบวนการควรจะมีความชัดเจน สื่อสา รได้และเป็นไปอย่างเปิดเผย 
กระบวนการดังกล่าวควรจะส่งเสริมให้เกิดการหารือ ถกเถียงและเกิดความร่วมมือ๔๘ 

                                                 
๔๖Ibid., United Nations Economic and Social Council, Participatory governance and 

citizens’ engagement in policy development, service delivery and budgeting, p. 4. 
๔๗อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถี

พุทธ, หน้า ๑๒๖. 
๔๘Ibid., Sanoff, Henry, Community Participation Methods in Design and Planning, pp.9-

10. 



 
๒๕ 

 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมเริ่มจากการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิด
ความเชื่อมั่นไว้วางใจระหว่างสมาชิก มีจิตวิญญาณความเป็นชุมชน ประชาชนตระหนักรู้และร่วมคิ ด
ตัดสินใจอันเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับต้นทุนทางสังคม ตลอดทั้งมีการใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และที่ส าคัญคือการส่งเสริมความยุติธรรมให้สมาชิกชุมชน
ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วม
ปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบแบ่งปันผลจากการตัดสินใจรวมทั้งร่วมทุกข์และร่วมสุข 

๒.๓.๔ รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๕๒) ได้แยกการมีส่วนร่วมออกเป็น ๒ รูปแบบ 

ได้แก่ 
๑. การมีส่วนร่วมเพียงรูปแบบ บ่อยครั้งที่บอกว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง 

แต่ส่วนร่วมนั้นก็เป็นแค่เล่ห์กลหรือเป็นแบบหลอกๆ ซึ่งเข้าไม่ถึงตัวประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมด้วย
พฤติกรรม บางทีก็ได้แค่รูปแบบ ไม่เป็นหลักประกันว่ามีประชาธิปไตยจริง 

๒. การมีส่วนร่วมที่แท้จริง ต่อเมื่อได้มีส่วนร่วมพร้อมทั้งพฤติกรรมทางปัญญาและทาง
จิตใจ จนถึงทุกข์สุขสมานกันได้ นั่นจึงจะเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จะเป็นประชาธิปไตยแท้ที่สมานทุกข์
สุขได้ ต่อเมื่อการมีส่วนร่วมนั้นมิใช่แค่จะได้จะเอา แต่พร้อมจะให้ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ทั้ง
ให้ปัน ให้ก าลัง ให้ความร่วมมือ ให้ทางจิตใจและให้ทางปัญญา๔๙ 

Burns ได้กล่าวถึงรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและอาจ
แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น ๔ ประเภท ที่น าไปสู่ข้อตกลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

๑. ขั้นการตระหนัก (Awareness) ประสบการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการค้นพบหรือการค้นพบ
ซ้ าของสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทุกคนก าลังพูดภาษาเดียวกัน 
บนพื้นฐานของประสบการณ์ในเรื่องท่ีถูกน าเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง 

๒. ขั้นการรับรู้ (Perception) ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นหลังจากการตื่นตัวต่อสถานการณ์ อัน
น าไปสู่การท าความเข้าใจลักษณะปัญหาทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ โดยประชาชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการท าความเข้าใจ วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วมทุกคน ซึ่ง
จะกลายเป็นทรัพยากรส าคัญในการวางแผน แทนที่จะเป็นวาระซ่อนเร้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อ
โครงการในภายหลัง 

๓. ขั้นการตัดสินใจ (Decision-making) ในขั้นนี้ ผู้เข้าร่วมจะสร้างการออกแบบทาง
กายภาพตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เป็นข้อมูลในการสังเคราะห์แผนทางเลือกขั้น
สุดท้าย 

๔. ขั้นการด าเนินการ (Implementation) ในขั้นนี้ Hurwitz ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
โครงการจ านวนมากประสบความล้มเหลวเพราะประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพียงขั้นตอนการตื่นตัว 
การรับรู้และการตัดสินใจ โดยถือว่าประชาชนสิ้นสุดความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ประชาชนจะมีคุณค่าสูงสุด
                                                 

๔๙อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถี
พุทธ, หน้า ๒๖๐-๒๖๑. 



 
๒๖ 

 

หากได้มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนว่า ท าอย่างไร ท าที่ใด ท าเมื่อใดและใครเป็นผู้ท า ดังนั้นประชาชน
ควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งกระบวนการพร้อมกับรับผิดชอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจนโครงการบังเกิด
ผล๕๐ 

Rosnerได้กล่าวถึงข้ันตอนในการวางแผนการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี 
๑. ค้นหาบุคคลหรือกลุ่มคนที่ควรเกี่ยวข้องในกระบวนการการมีส่วนร่วม 
๒. ตัดสินใจว่าขั้นตอนใดที่จะให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ได้แก่ การพัฒนากระบวนการ

การออกแบบการด าเนินการ หรือการประเมินผล 
๓. การมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและวางแผนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็น

ทางวิทยาการ ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาจจะต้องให้ความร่วมมือ แต่อย่างไรก็ตาม การ
ให้การศึกษาแก่สาธารณชนในด้านวิชาการสามารถช่วยให้การมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๔. ควรให้การยอมรับในความเห็นและการมีตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง การ
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายมิได้หมายถึงการสิ้นสุดกระบวนการ หากแต่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการ
จ าเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงชุมชนที่มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองให้มากขึ้นในการก าหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าความ
ยุ่งยากในการปรับใช้วิธีการมีส่วนร่วมอาจจะเกิดขึ้นก็ตาม ผู้ เชี่ยวชาญจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาโดยการ
ใช้ตัวแทนของกลุ่มตนให้น้อยลงแต่เพ่ิมตัวแทนของพลเมืองให้มากข้ึน๕๑  

การมีส่วนร่วมเป็นค าที่ใช้กันมากและมีความหมายหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมอาจแยกออกกว้างๆ ตามความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมออกได้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมเพียงรูปแบบ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือในบางขั้นตอนเพ่ือ
สร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่บุคคลหรือองค์กรภายนอกได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า การมีส่วนร่วมเพียง
รูปแบบนี้มิได้พัฒนากระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริง การมีส่วนร่วมอีกรูปแบบหนึ่งคือการมีส่วน
ร่วมในเนื้อหาหรือที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมแท้จริง เป็นการมีส่วนร่วมด้วยจิตใจ ปัญญาและก าลังของ
สมาชิกในชุมชนเพ่ือสร้างสรรค์สังคมของตน การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมแท้จริงได้ จะต้องเกิดจาก
การที่ประชาชนตระหนักรู้ในสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น มีประสบการณ์ตรงหรือเกี่ยวข้อง พูด
ภาษาเดียวกันและเข้าใจความหมายในเรื่องเดียวกัน สามารถร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ 
โดยกระบวนการที่เปิดเผยโปร่งใส ตลอดทั้งร่วมรับผิดชอบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุขจากผลของการตัดสินใจ
นั้น 

๒.๓.๕ ปัจจัยส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๕๒) ได้ให้ความเห็นถึงปัจจัยทั้งภายในตัว

บุคคลและปัจจัยทางสังคมแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
๑. ปัจจัยภายนอกที่ดี คือ ปรโตโฆสะ (ค าแนะน าบอกเล่าข่าวสารจากผู้อ่ืน) ที่ดี ได้แก่   

กัลยาณมิตร 

                                                 
๕๐Ibid., Sanoff, Henry, Community Participation Methods in Design and Planning, p.10. 
๕๑Ibid., pp. 11-12. 



 
๒๗ 

 

๒. ปัจจัยภายในที่ดี ได้แก่ โยนิโสมนสิการ (การคิดแยบคาย คิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิด
เป็น) คนที่เริ่มต้นด้วยปัจจัยภายในของตนเอง คือโยนิโสมนสิการ พอพบประสบการณ์หนึ่งใด ก็
มองเห็นแง่มุมที่ดีหรือร้าย มีคุณหรือมีโทษ และเชื่อมโยงเทียบเคียงข้อรู้แง่คิดมุ มมองนั้น กับข้อมูล
ความรู้หรือประสบการณ์อ่ืนๆ แล้วเกิดความรู้ความคิดใหม่ เห็นแจ้งความจริงบางอย่างหรือเห็นทาง
ท าประโยชน์บางเรื่อง 

แต่คนส่วนใหญ่ มิใช่คิดได้เอง มิใช่เป็นผู้พิจารณาสอบสวนกระท าต่อข่าวสารข้อมูล แต่มัก
เป็นผู้ถูกกระท า เราจะรู้ได้และคิดไปตามด้วยอาศัยค าบอกเล่า ค าแนะน า การถ่ายทอดจากผู้อ่ืน จาก
คนเก่าก่อน จากเรื่องราวที่สืบต่อกันมา ด้วยเหตุนี้ กัลยาณมิตร จึงไม่อาจรอปัจจัยภายในตัวคือ โยนิโส
มนสิการของเขา แต่จะอาศัยเจตนาที่มีความปรารถนาดีต่อเขา เข้าไปสื่อสารบอกเล่าแนะน า พร้อมทั้ง
ช่วยกระตุ้นโยนิโสมนสิการในตัวเขา๕๒ 

Sanoff, Henry ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมคือการ
เรียนรู้ของปัจเจกบุคคลโดยผ่านการตระหนักรู้เพ่ิมขึ้นต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เพ่ือที่จะให้การเรียนรู้
เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน สื่อสารได้และเป็นที่เปิดเผย 
นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังต้องกระตุ้นส่งเสริมให้มีการสนทนา ถกเถียงและร่วมมือกัน 

เนื่องจากการมีส่วนร่วมประกอบด้วยการแสดงออกที่หลากหลาย การแก้ปัญหา การ
ออกแบบและวางแผนที่ได้จากกระบวนการการมีส่วนร่วมจ าเป็นจะต้องท าด้วยความโปร่งใส เพ่ือว่า
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจจะเป็นที่เข้าใจในหมู่ประชาชนที่ท าการตัดสินใจ เมื่อมีการประชุม
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย หาทางออกที่จ าเป็น
ร่วมกัน และมีการตัดสินใจที่ทุกฝ่ายรับได้ โดยวิธีเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมในหลายๆ ด้านเท่าที่จะท า
ได้ ไม่เพียงแต่ผลงานจะมีประสิทธิผลด้วยการใช้ปัจจัยน าเข้าอย่างคุ้มค่า แต่กลุ่มประชาชนที่ใช้
ประโยชน์ยังมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนจากการเรียนรู้ในกระบวนการการมีส่วนร่วม๕๓  

ส าหรับปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council) ได้สรุปปัญหาอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอีก ๒ ประการ ได้แก่ ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบไม่เสียสละของสมาชิกในชุมชน
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรทรัพยากร และปัญหาความแตกแยกไม่ลงรอยกันของสมาชิกในชุมชน 
ในสถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผู้น าแบบฉวยโอกาส (Elite capture) โดยเฉพาะสังคมที่ให้ความ
นับถือตามล าดับชั้น สภาวะดังกล่าวอาจเกิดความเสี่ยงที่ผู้น าท้องถิ่นจะบิดเบือนข้อมูลและฉกฉวย
ผลประโยชน์โดยเฉพาะจากความช่วยเหลือจากภายนอก ผู้น าฉวยโอกาสท าให้สังคมขาดความเป็น
ธรรมและทรัพยากรถูกน าไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะผู้น ามุ่งหารายได้ผลประโยชน์ของตน
มากกว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวม๕๔   

                                                 
๕๒อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถี

พุทธ, หน้า ๑๙๒-๑๙๓. 
๕๓Ibid., Sanoff, Henry, Community Participation Methods in Design and Planning, p.10. 
๕๔Ibid., United Nations Economic and Social Council, Participatory governance and 

citizens’ engagement in policy development, service delivery and budgeting, p.7. 



 
๒๘ 

 

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการมีส่วนร่วมคือการเอารัดเอาเปรียบไม่เสียสละของ
สมาชิก ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะสภาวะที่ผู้น าฉวยโอกาสจากโครงสร้าง
สังคมที่มีล าดับชั้นเชิงอุปถัมภ์ที่มีผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตัว  แนวทางแก้ไขจึงจ าเป็น
จะต้องเริ่มจากปัจจัยภายในของสมาชิกแต่ละคนในสังคม ที่ต้องมีโยนิโสมนสิการ คือต้องรู้จักคิด คิด
ถูกวิธี ตระหนักรู้ในเหตุและผล แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมาชิกของสังคมอาจมีระดับประสบการณ์
และความมีโยนิโสมนสิการที่แตกต่างกัน สังคมจึงจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายสื่อสารใช้ความเป็น
กัลยาณมิตรกระตุ้นโยนิโสมนสิการของสมาชิกเหล่านั้นให้มีการคิด การสนทนา ถกเถียง ร่วมมือกัน 
หาทางออกร่วมกันด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย 

 
๒.๓.๖ การมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาล 
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในข้อ ๒.๓.๑-๒.๓.๕ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 

สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของสังคมถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน การมีส่วน
ร่วม ได้มีพัฒนาการจากการมีส่วนร่วมในโครงการ ไปเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นพลเมือง 
กระบวนการการมีส่วนร่วม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการความขัดแย้ง การออกแบบ การ
วางแผนสนับสนุนและด าเนินการให้บังเกิดผล การมีส่วนร่วมที่แท้จริง หมายถึงความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือทั้งจากภายนอกและภายในชุมชน โดยการมอบอ านาจบางส่วนหรือทั้งหมดให้ชุมชน
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงใน
กระบวนการตัดสินใจสาธารณะตลอดทั้งมีอ านาจในการควบคุมสิ่งที่ตนกระท าการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วม จ าเป็นต้องอาศัยหลักความเสมอภาค ความสามัคคีพร้อมเพรียง ความเมตตาต่อกัน ยอมรับและ
เคารพซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้โอกาสแก่กันและกัน มีกระบวนการที่ชัดเจนสื่อสารได้
และเป็นไปอย่างเปิดเผย เกิดการหารือ ถกเถียงและเกิดความร่วมมือที่ได้จากการตัดสินใจร่วมกัน  
นอกจากข้ันตอนการตัดสินใจแล้ว กระบวนการการมีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปด้วยความเปิดเผย โปร่งใส 
และมีประสิทธิผล โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนว่าท าอย่างไร ท าที่ใด ท าเมื่อใด ใคร
เป็นผู้ท า หากมีอุปสรรคหรือเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจะท าอย่างไร ดังนั้นประชาชนควรจะมีส่วน
เกี่ยวข้องตลอดทั้งกระบวนการพร้อมกับรับผิดชอบร่วมกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกระหว่าง
ด าเนินการจนบังเกิดผล การมีส่วนร่วมส่งผลหลายประการในทางสังคม ได้แก่ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ทุนทางสังคม การปกครองที่กระจายอ านาจให้
ประชาชนร่วมตัดสินใจ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้ทรัพยากร ความเป็นธรรมและความ
ยุติธรรมทางสังคม และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๒.๔ หลักและกระบวนการธรรมาภิบาล 
 ๒.๔.๑ ความเป็นมาของธรรมาภิบาล 
๑. ก าเนิดการปกครอง (อภิบาล) ในแนวพุทธ ที่มาของผู้ปกครอง อันได้แก่กษัตริย์ หรือ

ธรรมราชาที่ปกครอง (อภิบาล) ด้วยหลักธรรม (ธรรมาธิปไตย)  เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เนื่องด้วยมีอกุศล
ธรรมเกิดขึ้น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เขา (มนุษย์) ประชุมกันปรารภว่า การลักทรัพย์ การติเตียน 
การพูดปด การจับท่อนไม้เกิดขึ้น (การท าร้าย) ควรจะแต่งตั้งคนขึ้นให้ท าหน้าที่ติคนที่ควรติ ขับไล่คน



 
๒๙ 

 

ที่ควรขับไล่ โดยพวกเราจะแบ่งข้าวสาลีให้ จึงเลือกคนที่งดงาม มีศักดิ์ใหญ่แต่งตั้งเป็นหัวหน้า เพ่ือ
ปกครองคน (ติและขับไล่คนที่ท าผิด) ค าว่า “มหาสมมต” (ผู้ที่มหาชนแต่งตั้ง) กษัตริย์ (ผู้เป็นใหญ่แห่ง
นา) ราชา (ผู้ท าความอ่ิมใจ สุขใจแก่ผู้อ่ืน) จึงเกิดขึ้น กษัตริย์ที่เกิดข้ึนจากคนพวกนั้น มิใช่พวกอ่ืน จาก
คนเสมอกัน มิใช่คนไม่เสมอกัน เกิดขึ้นโดยธรรม มิใช่เกิดขึ้นโดยอธรรม ธรรมะจึงเป็นสิ่งประเสริฐสุด
ในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต”๕๕ 

๒. ธรรมาภิบาลสากล องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาลว่า ใน
ประชาคมโลก การอภิบาลหมายถึง “ความดี (good)” และ “ความเป็นประชาธิปไตย (democratic) 
ในระดับที่กระบวนการและสถาบันของประเทศนั้น มีความโปร่งใส สถาบันดังกล่าวหมายถึงองค์กร
ต่างๆ ได้แก่ รัฐสภาและกระทรวงต่างๆ ส่วนกระบวนการประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ การ
เลือกตั้งและระเบียบปฏิบัติทางกฎหมาย ซึ่งจะต้อง ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ความส าเร็จของประเทศในการบรรลุมาตรฐานดังกล่าว ได้กลายเป็น
มาตรการส าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือของประชาคมโลก  

ธรรมาภิบาล (Good governance) ได้ส่งเสริม ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม พหุนิยม 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม โดยสอดคล้องกับหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ในการแปลหลักการเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ จะเห็นได้จากการจัดให้มีการเลือกตั้งที่อิสระ 
ยุติธรรมและสม่ าเสมอ กระบวนการนิติบัญญัติโดยผู้แทนประชาชนท าหน้าที่สร้างกฎหมายและ
ควบคุมการบังคับใช้และกระบวนการตุลาการท่ีอิสระที่ท าหน้าที่ตีความกฎหมาย๕๖ 

UNDP (United Nations Development Program) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิ
บาลว่าหมายถึงระบบการควบคุมดูแลที่มีศักยภาพ ตอบสนอง ครอบคลุม และโปร่งใส ทุกประเทศทั้ง
ที่ก้าวหน้าและก าลังพัฒนา จ าเป็นจะต้องท างานต่อเนื่องเพ่ือท าให้ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีขึ้น การ
อภิบาลที่ดีหรือเป็นประชาธิปไตย จะตามมาด้วยการมีส่วนร่วมที่มีความหมายและครอบคลุมทุกกลุ่ม 
การอภิบาลที่มีการปรับปรุง ควรจะให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อ
ชีวิตของตนเอง๕๗ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
( United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – 
UNESCAP) ได้กล่าวถึงท่ีมาของธรรมาภิบาล ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการอภิบาล ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่มี
ความเก่าแก่พร้อมกับอารยธรรมของมนุษย์ การอภิบาล (Governance) หมายถึงกระบวนการ

                                                 
๕๕อ้างแล้ว, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร 

พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑๘๖. 
๕๖Gisselquist, Rachel M., Good Governance as a Concept, and Why This Matters for 

Development Policy, UNU-WIDER World Institute for Development Economics Research, Working 
Paper No. 2012/30, 2012, p.6. 

๕๗Ibid., p.6. 



 
๓๐ 

 

ตัดสินใจ (Decision-making process) และการน าผลการตัดสินใจไปด า เนินการ (หรือไม่
ด าเนินการ)๕๘  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (๒๕๔๒) ได้อ้างถึงลักษณะของธรรมาภิบาลในการเมืองการปกครอง
ว่า การเมืองการปกครองจะมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป 
เพราะแม้ว่าในรูปแบบการเมืองการปกครองจะเป็นประชาธิปไตย แต่การบริหารจัดการ 
(Governance) ในความเป็นจริงมิใช่การบริหารจัดการที่ดี แต่เป็นการบริหารจัดการที่เลว (Bad 
governance) ก็ย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อรัฐและสังคมได้๕๙ 

ธรรมาภิบาล หรือการปกครอง (การอภิบาล) โดยธรรม เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของ
คนในสังคมที่จะให้ผู้ปกครองที่มาจากรากฐานที่เท่าเทียมกันกับสมาชิกในสังคม ได้ท าการปกครอง 
ดูแลให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน ด้วยความดี มีความเป็นประชาธิปไตย คนในสังคมมีส่วนร่วม เคารพในความ
เป็นพหุนิยมที่เคารพความคิดที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ
และเป็นไปตามหลักของกฎหมายหรือหลักนิติธรรม เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข 

๒.๔.๒ หลักส าคัญของธรรมาภิบาล 
  ๒.๔.๒.๑. หลักธรรมาภิบาลในแนวพระพุทธศาสนา ถวิลวดี บุรีกุล (๒๕๔๖) ได้

รวบรวมหลักการปกครองโดยธรรม หรือหลักทศพิธราชธรรม  หรือราชธรรม ๑๐  เป็นธรรมของ
พระราชา กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติปฏิบัติ  หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง  เป็น
หลักธรรมส าหรับท าให้ผู้ อ่ืนรักใคร่พอใจ ๑๐ อย่าง  หลักทศพิธราชธรรมจึงเป็นหลักธรรมของ
ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตนได้ ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ 
ได้แก่ 
  ๑) ทาน หมายถึงการให้ (Charity) การเป็นผู้ให้เป็นคุณธรรมข้อแรกของนักบริหาร
ตามหลักทางพุทธศาสนา การให้นั้นมีอยู่ ๒ อย่างคือ อามิสทาน ได้แก่ การให้วัตถุสิ่งของ เช่น ให้เงิน
ทองเสื้อผ้า ให้ที่อยู่อาศัย ให้อาหาร ธรรมทาน ได้แก่ การให้ธรรมหรือความรู้ ให้สติปัญญา ให้ก าลังใจ 
ให้อภัย ให้ความรัก ให้ความเอ้ือเฟ้ือ ให้ความเมตตา 
  ๒) ศีล หมายถึงความมีระเบียบวินัย (Self – Discipline) ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เป็น
บุคคลแบบอย่างที่จักต้องมีความ “งามด้วยศีล” ได้แก่ ต้องเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย เคร่งครัด 
ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้จะต้องรู้จักบริหารคน บริหารงานและบริหารบ้านเมือง 

  ๓) ปริจาคะ หมายถึงการเสียสละ (Self – Sacrifice) คือการเสียสละ ละ ทิ้ ง 
ความหมายเชิงปฏิบัติว่า ให้ ในลักษณะของ “ทาน” เป็นการให้สิ่งที่ตนมีอยู่และในเพียงบางส่วน แต่
การให้ลักษณะของ “บริจาค” นั้น เป็นการให้ทั้งหมด ให้ไม่มีส่วนเหลือ ผู้ปฏิบัติที่ดีย่อมต้องมีความ

                                                 
๕๘United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 

What is Good Governance,  www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf/, p.1. 
๕๙บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, ส านักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพฯ, ๒๕๔๒, 

หน้า ๕. 
 
 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf/
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พร้อมในการเสียสละ คือการเสียสละทั้ง ๔ คือ เสียสละทรัพย์ เสียสละอวัยวะ เสียสละชีวิต เสียสละ
ทั้งหมด ทั้งทรัพย์ อวัยวะและชีวิตเพ่ือรักษาความถูกต้องดีงามของบ้านเมือง 

  ๔) อาชวะ หมายถึงความซื่อตรง (Honesty) ความซื่อตรงเป็นหลักธรรมที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งของนักบริหารอีกประการหนึ่ง นักบริหารต้องเป็นบุคคลที่ซื่อตรง ไม่คดโกง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
จึงสามารถน าคน น างาน น าบ้านเมือง วิ่งตรงไปสู่เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยรวดเร็ว ตรงกันข้ามหาก
นักบริหารไร้ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ซื่อตรง คดโกง คิดคด ทรยศต่อชาติบ้านเมือง พระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบไว้ว่าเป็น “มหาโจร” ปล้นชาติปล้นแผ่นดิน ตามวิสัยของมหาโจร 
  ๕) มัททวะ หมายถึงความอ่อนโยน (Gentleness) เป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับนักบริหาร โดยนักบริหารที่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนๆ แล้วจะต้องเป็น
บุคคลที่อ่อนโยนนุ่มนวลไม่หยาบคาย ไม่แข็งกระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง ยโสโอหัง ที่บังอาจท าตนเป็นเหมือน 
“คางคกขึ้นวอ” ให้ลดมานะละทิฐิทั้งปวง 
  ๖) ตปะ หมายถึงการระงับยับยั้งข่มใจ (Self – Austerity) นักบริหารที่ดีต้องมี “ตป
ธรรม” คือการแผดเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบง าจิตใจของตนเองอยู่เสมอ คือละความชั่วภายใน
ตนเองให้หมดไป หล่อหลอมเอาแต่ความดีงามใส่ตัว มีความดีเป็นแบบอย่าง มีความพากเพียรเป็น
เครื่องเผากิเลส 
  ๗) อักโกธะ หมายถึงความไม่โกรธ (Non – Anger) นักบริหาร คือบุคคลผู้มีบทบาทมี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะ การตัดสินใจ (Decision – Making) ให้ท าหรือไม่ท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในสถานการณ์อย่างนี้ นักบริหารจะมีอารมณ์โกรธไม่ได้เลย ต้องมีความสุขสงบ 
เยือกเย็น เห็นตน เห็นคน เห็นงาม เห็นบ้านเมืองอย่างแจ่มใสไม่ขุ่นมัว 
  ๘)  อวิหิงสา หมายถึงการไม่เบียดเบียน (Non – Violence) นักบริหารที่ดีต้องไม่
เบียดเบียนทั้งคนและสัตว์ รวมทั้งไม่เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา 
คือไม่มีความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ให้ความเท่าเทียมกัน 
เหมือนกันเสมอภาคกัน เคารพในกฎหมาย ไม่ทะเลาะวิวาท บาดหมางกันด้วยความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน น าความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาสร้างความสามัคคี 
  ๙) ขันติ หมายถึงความอดทน (Tolerance) ความงามของนักบริหารอยู่ที่การมีความ
อดทน หรือการมีขันติ และการมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัว หรือการมีโสรัจจะ นักบริหารที่ดีจึงจ าเป็น
จะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนมีความอดทนและความเสงี่ยมเจียมตัวอยู่เสมอ 
  ๑๐) อวิโรธนะ หมายถึงความไม่คลาดธรรม (Non - Opposition) คือมีความหนัก
แน่นในธรรม ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว สถิตมั่นในธรรม นักการบริหารทุกระดับ ตั้งแต่บริหารตน 
บริหารบุคลากร บริหารงาน และการบริหารบ้านเมือง ไม่ว่าจะระดับใดจะต้องไม่มีความผิดพลาด 
ความเสียหาย ต้องไม่มีพิรุธใด ๆ เพราะหากมีความผิดพลาดมีพิรุธบกพร่อง ย่อมเป็นช่องทางให้เกิด
ความหายนะสะสมทับถมต่อเนื่องและเรื้อรัง จะแก้ไขล าบากอยากที่จะก าจัดได้ และเป็นการแสดงให้
เห็นว่า นักบริหารที่ดีจะต้องมีหลักการ หลักวิชา และหลักธรรมในการบริหารการท างานใด ๆ  ไม่ว่า
ใหญ่หรือเล็กจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ผิดทางห่างเป้าหมาย๖๐ 
                                                 

๖๐ถวิลวดี บุรีกุล, ธรรมาภิบาล: หลักการเพ่ือการบริหารรัฐกิจแนวใหม่, วารสารสถาบันพระปกเกล้า   
ปี ๒๕๔๖  เล่มที่ ๒, ๒๕๔๖, ภาคผนวก, หน้า ๑-๓. 
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 ๒.๔.๒.๒ หลักส าคัญในธรรมาภิบาลสากล  ที่ส าคัญต่อนโยบายการพัฒนา 
ธนาคารโลก (World Bank, ๑๙๘๙) ได้ประกาศว่าเกิด “วิกฤตการอภิบาล (การปกครอง)” ภายใต้ 
“การกล่าวถึงสภาพปัญหาการพัฒนาของอัฟริกา”  และองค์การสหประชาชาติ (UN, ๑๙๙๘) มีข้อ
ถกเถียงว่า ในประเทศที่ไม่ได้ดูแลประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่นมีส่วนท า
ให้การพัฒนามีความล้าหลัง โดยการทุจริตการให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และยังใช้ประโยชน์
จากความช่วยเหลือไปในทางที่ผิดและไม่ก่อประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลที่ไม่รับผิดชอบ
ต่อพลเมือง ระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพตลอดทั้งสถาบันที่อ่อนแอ ต่างไม่มีเจตจ านงหรือไม่
สามารถก าหนดและด าเนินนโยบายที่เน้นความเจริญเติบโตหรือนโยบายที่เน้นการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนได้ ๖๑     

Santiso, ๒๐๐๑, Nanda ๒๐๐๖ และ Hout ๒๐๐๗ ได้อภิปรายหลักส าคัญของธรร
มาภิบาล รวบรวมได้ ๗ ประการ ประกอบด้วย หลักประชาธิปไตยและการมีตัวแทน (democracy 
and representation) หลักสิทธิมนุษยชน (human rights) หลักนิติ ธรรม (the rule of law) 
หลักการบริหารรั ฐกิ จที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล  (efficient and effective public 
management) หลักความโปร่งใสและรับผิดชอบ (transparency and accountability) หลัก
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (developmental objectives) หลักนโยบายทางเศรษฐกิจและ
การเมือง แผนงานโครงการและสถาบันเฉพาะ (specific economic and political policies, 
programs and institutions) ๖๒  

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
( United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – 
UNESCAP) ได้แยกหลักส าคัญของธรรมาภิบาลออกเป็น ๘ ด้าน ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วม 
(Participatory) หลักสอดคล้องกับมติมหาชน (Consensus oriented) หลักความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ (Accountable) หลักความโปร่งใส (Transparent) หลักการตอบสนองความต้องการ 
(Responsive) หลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effective and efficient) หลักความเที่ยงธรรม
ยุติธรรมและครอบคลุมทุกกลุ่ม (Equitable and inclusive) และปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (The rule 
of law) โดยหลักธรรมาภิบาลสร้างหลักประกันว่า การทุจริตคอรัปชั่นจะอยู่ในระดับต่ าสุดหรือถูก
ขจัดให้หมดไป ความคิดเห็นของคนกลุ่มน้อยจะได้รับการพิจารณา และเสียงของกลุ่มเสี่ยงในสังคมจะ
ได้รับการรับฟังในการตัดสินใจ และนอกจากนี้ ธรรมาภิบาลยังตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของ
สังคมในปัจจุบันและอนาคต 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมทั้งชายและหญิงนับเป็นหลักส าคัญ
ของธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมเป็นได้ทั้งทางตรงหรือโดยผ่านสถาบันกลางหรือผู้แทนที่ชอบด้วย
กฎหมาย นับเป็นเรื่องส าคัญที่จะชี้ว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่จ าเป็นจะต้องหมายถึงความห่วงใย
กังวลของกลุ่มเสี่ยงที่สุดในสังคมจะได้รับการพิจารณาในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมจ าเป็นจะต้อง

                                                 
๖๑Ibid., Gisselquist, Rachel M., Good Governance as a Concept, and Why This Matters 

for Development Policy, p.1. 
๖๒Ibid., Gisselquist, Rachel M, p.2. 
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ได้รับการบอกกล่าวข้อมูลและมีการจัดองค์กร ซึ่งหมายถึงเสรีภาพในการสมาคมและการแสดงออกใน
ด้านหนึ่ง และการรวมตัวกันเป็นประชาสังคมในอีกด้านหนึ่ง 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) ธรรมาภิบาล จ าเป็นต้องมีกรอบกฎหมายที่ยุติธรรมและ
ถูกน าไปบังคับใช้โดยเที่ยงธรรมไม่มีอคติ ธรรมาภิบาลยังต้องอาศัยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่าง
เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนกลุ่มน้อย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมจ าเป็นต้องอาศัยตุลาการที่
เป็นอิสระและก าลังต ารวจที่ไม่มีอคติเอนเอียงและไม่ทุจริตคอรัปชั่น  

หลักความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสหมายถึงการตัดสินใจและการน าผล
การตัดสินใจไปบังคับใช้หรือด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ ความโปร่งใสยังหมายถึง
การมีข้อมูลพร้อมอย่างอิสระและเข้าถึงได้โดยตรงโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและ
การบังคับใช้จากผลการตัดสินใจนั้น นอกจากนี้ความโปร่งใสยังหมายถึงการมีข้อมูลเพียงพอในรูปแบบ
และสื่อที่เข้าใจได้ง่าย 

หลักการสนองตอบ (Responsiveness) ธรรมาภิบาล จ าเป็นจะต้องมีสถาบันและ
กระบวนการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม 

หลักสอดคล้องกับมติมหาชน (Consensus oriented)  ในสังคมหนึ่งๆ จะมีตัวแสดงที่
หลากหลายและมีทัศนะที่แตกต่าง ธรรมาภิบาลจ าเป็นต้องมีสื่อประสานผลประโยชน์ที่แตกต่างใน
สังคมในการที่จะเข้าถึงข้อตกลงกว้างๆ ร่วมกัน ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สูงสุดของชุมชนทั้งหมดและจะ
บรรลุได้อย่างไร นอกจากนี้ ธรรมาภิบาลยังจ าเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ระยะยาวว่าอะไรเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
การพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนและจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาดังกล่าวได้อย่างไร หลักการนี้จะ
บังเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมของชุมชนหรือ
สังคมนั้น  

หลักความเที่ยงธรรมยุติธรรมและยอมรับปรับร่วมครอบคลุมทุกกลุ่ม (Equity and 
inclusiveness) ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ขึ้นอยู่กับการสร้างหลักประกันว่า สมาชิกทุกคนมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนได้เสียในสังคมและไม่รู้สึกถูกกีดกันออกจากกระแสหลักของสังคม จึง
จ าเป็นต้องใหทุ้กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่สุดได้มีโอกาสปรับปรุงและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของตน 

หลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and efficiency) ธรรมาภิบาล 
หมายถึงกระบวนการและสถาบันที่สร้างผลงานตอบสนองความต้องการจ าเป็นของสังคม โดยใช้
ทรัพยากรที่สูญเสียไปอย่างคุ้มค่าที่สุด แนวคิดในด้านประสิทธิภาพในบริบทของธรรมาภิบาล
ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ของหลักธรรมาภิบาล ไม่เพียงแต่สถาบันของรัฐแต่ยังรวมถึงภาคเอกชนและ
องค์กรประชาสังคมที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียในสถาบันของตน ใคร
รับผิดชอบต่อผู้ใดจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจหรือการด าเนินการนั้นเป็นเรื่อง
ภายในหรือภายนอกองค์กรหรือสถาบันนั้น โดยทั่วไปแล้วองค์กรหรือสถาบันจะรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับ



 
๓๔ 

 

ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือด าเนินการขององค์กรหรือสถาบันของตน หลักความรับผิดชอบไม่
สามารถน ามาบังคับใช้ได้โดยปราศจากหลักความโปร่งใสและหลักนิติธรรม๖๓  

Robert Millerได้สรุปว่า กระบวนการที่เป็นหัวใจของธรรมาภิบาลนั้นมี ๓ ส่วน ที่ต้อง
เชื่อมโยงกัน ก็คือ ส่วนที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคม (participation) 
ส่วนที่สอง คือความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ (transparency) ซึ่งท าให้การทุจริตและ
บิดเบือนประโยชน์ของภาคอ่ืนๆ ไปเป็นของตนกระท าได้ยากหรือท าไม่ได้ และส่วนที่สาม คือความ
รับผิดชอบที่ต้องตอบค าถาม (accountability) และถูกวิจารณ์ได้ รวมทั้งความรับผิดชอบในผลการ
ตัดสินใจ๖๔  

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้เน้นองค์ประกอบของ
ธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ (accountability) รัฐบาลมีความสามารถและมีเจตจ านงที่
จะแสดงถึงการตัดสินใจและการกระท าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ชัดเจนและเป็นไปตามที่
ได้ตกลงไว้ หลักความโปร่งใส (transparency) กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจและการกระท า
ของรัฐบาล เป็นกระบวนการที่เปิดเผยในระดับที่ตรวจสอบได้โดยภาคส่วนอ่ืนของรัฐ ประชาสังคม 
และในบางโอกาสอาจถูกตรวจสอบโดยสถาบันและรัฐจากต่างประเทศ หลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) รัฐบาลมุ่งสร้างผลงานสาธารณะที่มีคุณภาพ รวมถึง
บริการต่อประชาชน โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่สุด และสร้างหลักประกันว่าผลงานสนอง
ต่อเจตจ านงของผู้วางนโยบาย  การตอบสนอง (responsiveness) รัฐบาลมีศักยภาพและความ
ยืดหยุ่นในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้ความส าคัญต่อความคาดหวัง
ของประชาสังคมในการก าหนดผลประโยชน์ของสาธารณะ และมีความตั้งใจที่จะตรวจสอบทบทวน
บทบาทของรัฐบาลอย่างจริงจัง มีวิสัยทัศน์ก้าวไปข้างหน้า (Forward vision) รัฐบาลสามารถ
คาดการณ์ประเด็นเรื่องราวและปัญหาในอนาคตที่โดยตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต ตลอดทั้งพัฒนานโยบายที่ให้ความส าคัญต่อค่าใช้จ่ายและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
(ได้แก่ ด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) และ หลักนิติธรรม (Rule of law) 
รัฐบาลบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติที่โปร่งใส ด้วยความเสมอภาค๖๕ 

๒.๔.๒.๓ การน าหลักธรรมาภิบาลสากลมาใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย การที่จะน าหลักธรรมาภิบาลสากลมาใช้ในสังคมไทย จ าเป็นจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์เชิง
อ านาจที่มีอยู่ในสังคมวัฒนธรรมไทย ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๓๘) ให้เหตุผลว่าข้อก าหนดของ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมหนึ่งๆ นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเป็นผู้ก าหนดขึ้น แต่เกิดขึ้นจากการที่
บุคคลและสถาบันต่างๆ ในสังคมนั้น ได้ต่อสู้ช่วงชิงและรักษาสถานะแห่งอ านาจของตนมาเป็น
เวลานาน จนท าให้เกิดการยอมรับกันในระดับหนึ่ง กลายเป็นประเพณีทางการปกครองของการ

                                                 
๖๓ Ibid., United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP), What is Good Governance,  p.1-3. 
๖๔อ้างแล้ว, บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, หน้า ๓๒-๓๓. 
๖๕Ibid., Gisselquist, Rachel M., Good Governance as a Concept, and Why This Matters 

for Development Policy, p.8. 



 
๓๕ 

 

เมืองขึ้น กล่าวได้ว่า วิถีชีวิต วิถีความคิด และค่านิยมของสังคมนั้นๆ เคยชินที่จะมองเห็นว่าอ านาจที่
ชอบธรรมนั้นต้องสัมพันธ์กันอย่างนั้นๆ๖๖ 
 ๒.๔.๒.๔ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ถวิลวดี บุรีกุล ได้น าเสนอ
รายละเอียดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานของ ๖ หลักการของสถาบันพระปกเกล้า 
ดังต่อไปนี้ ด้านหลักนิติธรรม Rule of Laws หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม” 
ประกอบด้วย ๗ หลักการคือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลัก
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และ หลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๓ 
หลักการคือหน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจาก
การท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ 
corruption โดยรวมหมายถึง การท าให้เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติ
และกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติ
กรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง ด้านความโปร่งใส 
Transparency ประกอบไปด้วยหลักการย่อย ๔ หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
โครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ 
หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล หลักการมีส่วนร่วม Participation การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าว
ไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ เช่น การ
แถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
หลักส านึกรับผิดชอบ Accountability มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรือ
อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความ
พร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึก
รับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า Value for Money 

                                                 
๖๖อ้างแล้ว, บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, หน้า ๒๐. 
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หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด๖๗ 
 ๒.๔.๒.๕ การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าได้
ก าหนดหลักธรรมาภิบาลหลักๆ ไว้ ๑๐ ประการ ที่เรียกว่าทศธรรม ดังนี้๖๘ (๑) หลักนิติธรรม (๒) การ
มีส่วนร่วม (๓) คุณธรรม (๔) ส านึกรับผิดชอบ (๕) ความคุ้มค่า (๖) ความโปร่งใส (๗) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (๘) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (๙) การบริหารจัดการ (๑๐) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 หลักธรรมาภิบาลที่ประชาชนมีบทบาทโดยตรงในท้องถิ่นที่ส าคัญ คือ หลักการมีส่วนร่วม
และหลักความโปร่งใส ซึ่งแต่ละหลักแยกเป็นองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

(๑) หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
  - มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยการใช้สื่อให้ข้อมูล ความถี่ในการให้ข้อมูล 

และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
  - มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ภายนอกหน่วยงาน กลุ่มบุคคลที่หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ความเต็มใจในการรับฟังความคิดเห็น 
การเห็นคุณค่าของการรับฟังความคิดเห็น การทิ้งช่วงของการตัดสินใจหลังการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

  - เปิดโอกาสให้ประชาชน โดย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจ มิติของเวลาในการตัดสินใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระบวนการใช้
กรรมการในการตัดสินใจ 

  - มีการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการพัฒนา
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(๒) หลักความโปร่งใส ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   - มีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

  - มีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล โดย ประชาชนได้รับรู้การท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อ มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง สัมปทาน ประชาชน สื่อ 
องค์กรพัฒนาเอกชน มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร มีกลุ่มวิชาชีพภายนอกร่วมตรวจสอบ 

 โดยสรุป หลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย จะบังเกิดผลได้อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่ ประการแรก ปัจจัยภายในของปัจเจกบุคคลทั้งในส่วนของผู้ปกครองหรือ
ผู้บริหารราชการแผ่นดิน และส่วนของประชาชน โดยทั้งสองส่วนจะต้องมีความเข้าใจและประพฤติ
ปฏิบัติโดยใช้หลักความเชื่อทางศาสนาที่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยสันติ มีเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกัน
และกัน ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ รู้ผิดชอบชั่วดี อันได้แก่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พรหม
วิหาร ๔ ทศพิธราชธรรม เป็นต้น ประการที่สอง ความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน

                                                 
๖๗อ้างแล้ว, ถวิลวดี บุรีกุล, ธรรมาภิบาล: หลักการเพ่ือการบริหารรัฐกิจแนวใหม่, หน้า ๗-๑๓. 
๖๘ปธาน สุวรรณมงคล, การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล—กรุงเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า 

๒๕๕๘, ISBN 978-974-449-798-7, หน้า ๑๑-๑๒ และ ๑๖-๑๘ 
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ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ไม่มีอคติ ใจกว้างและเปิดใจที่จะรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่ วมกัน
ตัดสินใจที่จะกระท าการอันเป็นประโยชน์สุขของส่วนรวมหรือไม่กระท าการอันเป็นโทษหรือภัยต่อ
ส่วนรวมประการที่สาม ทั้งผู้ปกครอง ผู้บริหารราชการแผ่นดิน ประชาสังคม และประชาชน จะต้อง
ร่วมมือกันในการจัดการธรรมาภิบาลให้บังเกิดผล ในด้านต่างๆ ดังนี้  ด้านที่ ๑ ปัจจัยพ้ืนฐานอันเป็น
ทุนทางสังคม ได้แก่ คุณค่าความเป็นมนุษย์ ภูมิปัญญาของปัจเจกบุคคล หลักสิทธิมนุษยชน หลัก
เครือข่ายสังคมที่มีวิสัยทัศน์และให้โอกาสในการมีส่วนร่วม หลักการเคารพในความเป็นประชาธิปไตย
และเคารพในมติมหาชน  ด้านที่ ๒ ปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ที่ยึดกฎหมายเป็นหลัก (นิติธรรม) มีหลักคุณธรรมที่ไม่เอนเอียงหรือมีอคติ (ความเที่ยง
ธรรมและยุติธรรม) สร้างประโยชน์ที่สนองความต้องการจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ โดยครอบคลุม
คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยง  ด้านที่ ๓ ปัจจัยหลักในการ
บริหารทรัพยากร ที่เป็นไปอย่างโปร่งใส รับผิดชอบตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าระหว่าง
ผลที่ได้กับต้นทุนที่ใช้จ่ายไป 

๒.๔.๓ ขอบเขตและตัวแสดงของธรรมาภิบาล 
บวรศักดิ์ อุวรรโณ ได้กล่าวถึงขอบเขตของธรรมาภิบาลว่า จะต้องมี “กฎเกณฑ์ (norm)” 

เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ของทุกภาค กฎเกณฑ์นี้อาจประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ และ
ข้อบังคับ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษรอ่ืน อาทิ กฎเกณฑ์ธรรมเนียมประเพณีทาง
ศาสนา ทางศีลธรรมหรือจริยธรรม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะสร้าง “สิทธิ” และการ
ยอมรับในส่วนร่วมของแต่ละภาค๖๙ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
( United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – 
UNESCAP) ได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลหรือการอภิบาล (Governance) ว่าสามารถน าไปใช้ในหลาย
บริ บท  เ ช่ น  บ ร รษั ทภิ บ า ล  (Corporate governance) กา รอภิ บ าลส ากล  (International 
governance) การอภิบาลแห่งชาติ  (National governance) และการอภิบาลท้องถิ่น (Local 
governance) รัฐบาลเป็นตัวแสดงหนึ่งในการอภิบาล ส่วนตัวแสดงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลมี
ความแตกต่างกันออกไปตามระดับของการปกครอง ตัวอย่างเช่น ในพ้ืนที่ชนบท ตัวแสดงอ่ืนอาจ
รวมอยู่ด้วยในการอภิบาล ได้แก่ เจ้าของที่ดินรายใหญ่ สมาคมเกษตรกรรายย่อย สหกรณ์ องค์กร
เอกชน สถาบันวิจัย ผู้น าศาสนา สถาบันการเงิน พรรคการเมือง และผู้แทนกองทัพ เป็นต้น  ใ น
ระดับชาติ นอกเหนือจากตัวแสดงดังกล่าว ยังมีตัวแสดงอ่ืน ได้แก่ สื่อมวลชน กลุ่มผู้หาเสียงสนับสนุน
เกี่ยวกับนิติบัญญัติ องค์กรให้การสนับสนุนระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ เป็นต้น ตัวแสดงเหล่านี้
อาจมีบทบาทในการตัดสินใจ หรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ  เช่นเดียวกัน โครงสร้างที่เป็น
ทางการของรัฐบาลเป็นวิธีหนึ่งที่การตัดสินใจเกิดขึ้นและมีการน าผลการตัดสินใจไปด าเนินการ ใน
ระดับชาติ อาจมีโครงสร้างการตัดสินใจไม่เป็นทางการ เช่น คณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล 
(Kitchen cabinets) หรือที่ปรึกษาไม่เป็นทางการ ในเขตเมืองอาจมีสมาคมอาชญากรรมนอก
กฎหมาย เช่น สมาคมเจ้าพ่อที่ดิน ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ในพ้ืนที่ชนบท อาจมีครอบครัวใน

                                                 
๖๙อ้างแล้ว, บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, หน้า ๓๓. 
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ท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ไม่เป็นทางการดังกล่าวมักจะส่งผลให้เกิดการทุจริต
หรือน าไปสู่การทุจริต๗๐ 

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and 
Social Council) ได้แยกการอภิบาลสาธารณะ แยกออกได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ภาคพลเมือง การเมือง
และการพัฒนา  

การอภิบาลภาคพลเมืองและการเมือง (Civic and political governance) เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

การอภิบาลการพัฒนา (Development Governance) ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ การวางแผน การจัดท างบประมาณ การควบคุมติดตาม และความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของ
นโยบาย แผนงานและโครงการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การอภิบาลแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิง
ระบบของการอภิบาลการพัฒนา การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของพลเมือง (Citizen engagement) ถือ
ว่าเป็นผลลัพธ์หรือเป็นจุดหมายปลายทางโดยตรรกะของการอภิบาลแบบมีส่วนร่วม๗๑ 

Barbara Darling (อ้างในบวรศักดิ์) ได้จ าแนกผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสังคม 
เป็น ๕ ภาค คือ ภาคปัจเจกชนและครอบครัว ภาคประชาสังคม (Civil society) ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาครัฐและภาคต่างประเทศ ทั้ง ๕ ภาคนี้ต่างมีความสัมพันธ์และทับซ้อนกันอยู่ เช่น ปัจเจกบุคคลอาจ
มีผลประโยชน์ร่วมอยู่ในภาครัฐหรือภาคธุรกิจด้วย และที่ส าคัญคือ ความอิสระของแต่ละภาคต่อกัน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการสังคม อาทิเช่น ถ้าภาคหนึ่งสามารถควบคุมอีกภาคหนึ่งได้อย่าง
สิ้นเชิง ภาคที่ถูกควบคุมก็ย่อมไม่มีบทบาทใดในการบริหารจัดการสังคม แต่ภาคที่ควบคุมก็จะบังคับ
ให้ถือประโยชน์ของตนที่เป็นผู้ควบคุมเป็นส าคัญ ดังนั้น การรวบอ านาจไว้ที่ ภาคใดภาคหนึ่งย่อม
กระทบถึงความเข้มแข็งของภาคอ่ืนๆ รวมทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการสังคมโดยรวม เพราะภาคที่
รวบอ านาจนั้น จะใช้อ านาจจัดสรรทรัพยากรในสังคมตามที่ภาคนั้นต้องการ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมอ านาจและ
ความมั่งคั่งให้ภาคนั้นๆ ในทางตรงข้าม ถ้าอ านาจในการก าหนดการใช้ทรัพยากรถูกกระจายให้ภาค
ต่างๆ มากขึ้น จนภาคต่างๆ มีอิสระและเป็นเอกเทศในตัวเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของภาค
หนึ่งๆ การบริหารจัดการสังคมก็จะต้องกระท าร่วมกันทุกภาค บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ที่ยอมรับ
กันได้ และโดยกระบวนการที่อยู่บนคุณค่าและความไว้วางใจร่วมกันจนเกิ ดเป็นฉันทามติ 
(Consensus) ของทุกภาค๗๒ 

UNDP (๒๐๐๐) อ้างถึงขอบเขตของการอภิบาลประกอบด้วย มิติทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ ที่ปฏิบัติในทุกระดับของกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว หมู่บ้าน 
สังคมเมือง ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วยเหตุนี้ การอภิบาลจึงถูกน ามาใช้อย่าง
กว้างขวางแตกต่างกันออกไปตามบริบทและแนวทางวิธีการ ตัวอย่างเช่น บรรษัทภิบาล (corporate 
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governance) การอภิบาลแบบมีส่วนร่วม (participatory governance) การอภิบาลโลกหรือ
โลกบาล (global governance) การอภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology 
governance) การอภิบาลสิ่งแวดล้อม (environmental governance) การอภิบาลท้องถิ่น (local 
governance) การอภิบาลภาคเอกชน (NGO governance) และการอภิบาลแบบยั่งยืน (sustainable 
governance)๗๓ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 
( United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – 
UNESCAP) ได้วิเคราะห์การอภิบาล โดยเน้นไปที่ตัวแสดง (Actors) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการน าผลการตัดสินใจไปด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ) 
ตลอดทั้งโครงสร้างที่มีอยู่ (Structures) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่จะด าเนินการ (หรือไม่
ด าเนินการ) ตามผลการตัดสินใจ นั้น๗๔ 

ธรรมาภิบาลจ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ในการ
ก าหนดความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ข้อตกลง อนุสัญญา 
กฎบัตร เป็นต้น รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ กฎเกณฑ์ธรรมเนียมประเพณีทาง
ศาสนา ทางศีลธรรมหรือจริยธรรม 

ระดับของธรรมาภิบาล มีตั้งแต่บรรษัทภิบาลของภาคธุรกิจเอกชน การอภิบาลสากลใน
ภาคต่างประเทศ การอภิบาลแห่งชาติของภาครัฐ และการอภิบาลท้องถิ่นซึ่งรวมถึงภาคปัจเจกชน 
ครอบครัวและภาคประชาสังคม 

รูปแบบของธรรมาภิบาล ประกอบด้วยภาคพลเมืองและการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้อง
กับสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน ภาคการพัฒนาโดยเฉพาะภาครัฐซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดท างบประมาณ การควบคุมติดตามและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ การอภิบาลสิ่งแวดล้อมอัน
ได้แก่การอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การอภิบาลท้องถิ่นที่สนองความต้องการจ าเป็นของ
ประชาชนในท้องถิ่น การอภิบาลในทุกรูปแบบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่
เพียงใดข้ึนอยู่กับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 

ในการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น นอกจากภาครัฐและตัวแทนประชาชนที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งแล้ว ยังมีตัวแสดงอ่ืนที่ส าคัญได้แก่ ปัจเจกบุคคลและครอบครัว ประชาสังคมและเครือข่าย 
กลุ่มสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมเกษตรกรรายย่อย สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต องค์กร
เอกชน องค์กรศาสนา เป็นต้น  

๒.๔.๔ ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการธรรมาภิบาล 
ธนาคารโลก (World Bank ๒๐๑๔) ได้ก าหนดตัวชี้วัดของธรรมาภิบาลของ ๒๑๒ 

ประเทศท่ัวโลก (Worldwide Governance Indicators) โดยแยกออกเป็น ๖ มิติ แต่ละมิติมีคะแนน
เต็ม ๑ คะแนน มีแหล่งข้อมูลที่ส ารวจมากกว่า ๓๐ แห่ง ประกอบด้วย สถาบัน องค์การภาคเอกชน 
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องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทเอกชน ส าหรับประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ยในปี ๒๕๕๗ ในแต่
ละมิติ ดังนี้ 

 ๑. ด้านความมั่นคงทางการเมืองและปลอดจากความรุนแรงหรือการก่อการร้าย คะแนน
เฉลี่ย ๐.๔๘๓๓ 

 ๒. ด้านการมีสิทธิ์มีเสียงของพลเมืองและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของรัฐ คะแนน
เฉลี่ย ๐.๔๔๕ 

 ๓. ด้านประสิทธิผลของรัฐบาล คะแนนเฉลี่ย ๐.๕๕๑ 
 ๔. ด้านคุณภาพของกฎหมาย กฎ และระเบียบ คะแนนเฉลี่ย ๐.๕๖๕ 
 ๕. ด้านความเป็นนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม คะแนนเฉลี่ย ๐.๕๓๔ 

  ๖. ด้านการควบคุมการทุจริต คะแนนเฉลี่ย ๐.๓๕๗๗๕ 
๒.๔.๔.๑ อุปสรรคส าคัญของธรรมาภิบาลคือ อกุศลธรรมตามพระไตรปิฎก ฉบับส าหรับ

ประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร อิติวุตตก ๒๕/๒๙๕ ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “มลทินภายใน อมิตร
ภายใน ผู้ฆ่าภายใน ข้าศึกภายในสามประการ ได้แก่ โลภะ ความโลภ โทสะ ความคิดประทุษร้าย 
โมหะ ความหลง”๗๖ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (๒๕๕๒) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคนให้หลุดพ้นกิเลสสาม
ตัวนี้ คือการแก้ปัญหาของมนุษย์ถึงขั้นพื้นฐานที่สุด แต่ในสภาพที่เป็นกันอยู่ การศึกษาในนามซึ่งที่จริง
ไม่ได้พัฒนามนุษย์ แทนที่จะช่วยให้มนุษย์ลดกิเลสสามอย่างนี้ให้เบาบางลง และให้อยู่กันด้วยปัญญา
มากข้ึนๆ อย่างน้อยก็เอาความรู้เหตุรู้ผลเป็นเครื่องน าการตัดสินใจ แต่กลับกระตุ้นเร่งเร้ากิเลสสามตัว
นี้ ให้รุนแรงหนักขึ้น มนุษย์ไม่สามารถจะใช้ปัญญาที่รู้ความจริงแท้มาแก้ปัญหา ก็เลยกลับเอาปัญญา
มารับใช้ตัณหา มานะ ทิฏฐิไปเสีย โลกก็จึงยิ่งมีแต่ปัญหารุมเร้าไปทุกด้าน๗๗ มนุษย์เกิดมามีความเท่า
เทียมกัน ผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีวิชชา (ความรู้) และจรณะ (ความประพฤติ) ตามที่อ้างในพระไตรปิฎก 
ตอนว่าด้วยพระสูตร ปาฏิกวัคค์ ได้กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า 
“ทั้งพราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เกิดจากคนที่เสมอกัน มิใช่เกิดจากคนที่ไม่เสมอกัน” (แสดงว่าการแบ่งชั้น
วรรณะนั้น ในชั้นเดิมมิได้มาจากหลักการอ่ืน นอกจากการแบ่งงานหรือแบ่งหน้าที่กันตามความสมัคร
ใจ แล้วก็ไม่ใช่ว่าใครวิเศษกว่าใครมาตั้งแต่ต้น แท้จริงก็คนชั้นเดียวกันมาแต่เดิม ทั้งนี้เป็นการท าลาย
ทิฏฐิมานะ ช่วยให้ลดการดูหมิ่นกันและกัน เป็นการปฏิเสธหลักการของพราหมณ์ ที่ว่าใครเกิดจาก
ส่วนไหนของพระพรหม ซึ่งสูงต่ ากว่ากัน) และได้ทรงตรัสย้ าถึงภาษิตของสนังกุมารพรหม และของ
พระองค์ซึ่งตรงกันว่า “กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้ถือโคตร แต่ผู้ใดมีวิชชา (ความรู้) จรณะ 
(ความประพฤติ) ผู้นั้น เป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์๗๘ 

                                                 
๗๕World Bank, Worldwide Governance Indicators, 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home (November 12, 2015). 
๗๖อ้างแล้ว, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร 

พ.ศ. ๒๕๔๘,   หน้า ๗. 
๗๗อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์, สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ, หน้า ๗๔. 

๗๘อ้างแล้ว, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร, 
หน้า ๑๘๗-๑๘๘. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home


 
๔๑ 

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (๒๕๕๒) ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้จะให้ความส าคัญในความเสมอภาค
ระหว่างมนุษย์ แต่ความเสมอภาคต่อหน้ามนุษย์ ไม่ด าเนินไปซื่อตรงแน่นอนของมันเอง แต่ขึ้นต่อ
ความซื่อตรงในใจของมนุษย์คืออยู่ที่เจตนา เมื่อมนุษย์ในระบบพากันไม่ซื่อตรง สังคมมนุษย์ก็ล้มเหลว 
นอกจากนั้น ข้อบัญญัติ กฎหมาย ที่เป็นกฎมนุษย์นี้ ถ้าคนขาดการศึกษา พัฒนาไม่พอ ก็มองว่าเป็น
เครื่องกีดกั้นบังคับเขาคือกีดกันไม่ให้เขาท า ไม่ให้เขาได้ตามใจอยากของเขา และบังคับให้เขาท าสิ่งที่
เขาไม่อยากท า ถ้าคนในสังคมใดอยู่ในระดับความรู้สึกซ่ึงมีท่าทีต่อกฎกติกาแบบนี้ เขาก็จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบัญญัติทั้งหลายด้วยความจ าใจ ฝืนใจ พร้อมกับคอยหาทางหลบเลี่ยงและลอบละเมิด
อยู่ตลอดเวลา๗๙ 

ความไม่ซื่อตรงอันเกิดจากความมีอคติ การแบ่งแยกกลุ่มแยกพวก การเลือกปฏิบัติ ดัง
ปรากฏในพระไตรปิฎก ตอนว่าด้วยพระสูตร ปาฏิกวัคค์ สังคีติสูตร สูตรว่าด้วยการร้อยกรองหรือ
สังคายนาค าสอน กล่าวถึงการสังคายนาธรรม เป็นหมวดๆ ของพระสารีบุตร โดยเฉพาะในหมวดที่ ๙ 
ที่ตั้งแห่งความอาฆาต (ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น) คือผูกอาฆาตว่า เขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ (เสียหาย) ต่อเรา เขาก าลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา เขาจักประพฤติสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อเรา เขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักที่ชอบใจของเรา เขาก าลังท าอย่างนั้น 
เขาจักท าอย่างนั้น เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เราไม่รักไม่ชอบใจ เขาก าลังท าอย่างนั้น 
เขาจักท าอย่างนั้น๘๐ 

Rachel M. Gisselquist, Rachel M. (๒๐๑๒) ได้กล่าวถึงสิ่งที่คุกคามธรรมาภิบาลมาก
ที่สุดมาจากการทุจริตคอร์รัปชั่น (corruption) การใช้ความรุนแรง (violence) และความยากจน 
(poverty) ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ท าให้ความโปร่งใส ความมั่นคง การมีส่วนร่วมและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานอ่อนแอลง๘๑ 

๒.๔.๔.๒ แนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล โดยเริ่มจากความรู้จริงระดับบุคคลเกี่ยวกับ
ทุกข์ ดังปรากฏใน พระไตรปิฎก ตอนว่าด้วยพระสูตร อิติวุตตก ๒๕/๒๕๕  “อวิชชา (ความไม่รู้ทุกข์ 
เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) เป็นหัวหน้าแห่งความพรั่งพร้อมด้วย
อกศุลทั้งหลาย ความไม่ละอายใจ ความไม่เกรงกลัวต่อบาป ย่อมตามหลังมา วิชชา (ความรู้ทุกข์) เป็น
หัวหน้าแห่งความพรั่งพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลาย ความละอายใจ ความเกรงกลัวต่อบาป ย่อม
ตามหลังมา”๘๒ 

พระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงก าลังที่เป็นความละอายต่อบาป ดังปรากฏในพระสูตร สัตตก
นิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๓/๓,๔ “ก าลังคือความละอายต่อบาป คือละอายต่อกายทุจริต (ความ

                                                 
๗๙อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์, สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ, หน้า 

๑๒๘-๑๒๙. 
๘๐อ้างแล้ว, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร, 

หน้า ๒๐๑. 
๘๑Ibid., Gisselquist, Rachel M., Good Governance as a Concept, and Why This Matters 

for Development Policy, p.6. 
๘๒อ้างแล้ว, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร, หน้า ๙. 



 
๔๒ 

 

ประพฤติชั่วทางกาย) วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วทางวาจา) มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วทางใจ) 
ละอายต่อการประกอบอกุศลบาปกรรมทั้งหลาย”๘๓ 

ธรรมาภิบาลที่ปราศจากความล าเอียงด้วยอคติ ๔ ดังปรากฏในพระไตรปิฎก ตอนว่าด้วย
พระสูตร ปาฏิกวัคค์ สิงคาลกสูตร สูตรว่าด้วยสิงคาลกมาณพ ไม่ท าความชั่วในฐานะ ๔ คือ ถึงความ
ล าเอียง (อคติ) เพราะรัก (ฉันทาคติ) เพราะชัง (โทสาคติ) เพราะหลง (โมหาคติ) เพราะกลัว 
(ภยาคติ)๘๔ 

พระไตรปิฎก ตอนว่าด้วยพระสูตร ปาฏิกวัคค์ ทสุตตรสูตร สูตรว่าด้วยหมวดธรรมอันยิ่ง
ในหมวด ๖ ธรรม ๖ อย่าง มีอุปการะมากคือสารณิยธรรม ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการท ากันและกันให้
ระลึกถึง  อันได้แก่ ๑. ตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ๒. ตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ๔. 
ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ๔. แบ่งปันลาภ ๕. มีศีลอันดีเสมอกัน ๖. มีทิฏฐิ (ความเห็น) อันดี
เสมอกัน๘๕ 

พระพรหมคุณาภรณ์ ได้ให้แนวทางการประสานมวลชนโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
ได้แก่ ทาน เผื่อแผ่แบ่งปัน ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่เขา สมานัตตตา เอาตัว
เข้าสมาน๘๖  

พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความส าคัญสังคมกัลยาณชนว่า มนุษย์จะไม่อยู่เพียงแค่ขั้นก ากับ
ควบคุมพฤติกรรม (ศีล) แต่ต้องก้าวสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่ประณีต ดีงาม เกื้อกูลยิ่งขึ้น ในขั้นนี้ จึงมี
ทั้งเรื่องพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา  ด้านกาย ไม่ตัดรอนชีวิต  ใฝ่ใจท าประโยชน์แก่คนทุกชีวิต ไม่
ถือเอาทรัพย์สินที่เขามิได้ให้ ไม่ว่าของผู้ใดในที่ใด ไม่ประพฤติผิดทางเพศ ไม่ละเมิดต่อสตรีใดๆ ด้าน
วาจา ไม่กล่าวเท็จ ซื่อตรง พูดตามที่เป็นจริง ไม่พูดยุแหย่ส่อเสียด    กล่าวถ้อยค าสมานสามัคคี ไม่พูด
ค าหยาบ กล่าวค าสุภาพ จับใจ ไพเราะ ไม่พูดเพ้อเจ้อ พูดแต่พอดี มีหลักฐาน ถูกกาล เป็นประโยชน์ 
ด้านใจ (ทางจิตและปัญญา) ไม่ละโมบ จ้องจะเอาของของใคร (ใจพร้อมจะเผื่อแผ่) ไม่คิดร้ายใคร ใจ
เมตตา ปรารถนาให้ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข มีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจหลักธรรม เห็นชอบตามคลองธรรม 

ปัญหาอุปสรรคส าคัญของธรรมาภิบาลคือข้าศึกภายในตัวมนุษย์ ๓ ประการ ได้แก่ ความ
โลภ ความโกรธและความหลง มนุษย์ไม่ได้ใช้ปัญญาที่รู้จริงมาจัดการกับข้าศึกภายใน หากแต่เอา
ปัญญาไปรับใช้ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ปัญหาธรรมาภิบาล จึงอยู่ในวังวนของการขาดการมีส่วนร่วมในการ
ใช้ปัญญา ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ขาดความโปร่งใส ขาดความรับผิดชอบตรวจสอบได้ มีการใช้
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสังคม๘๗ 

การจัดการธรรมาภิบาล จ าเป็นต้องเกิดจากความมีศรัทธาทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนในความ
เป็นมนุษย์ และมนุษย์จะเป็นผู้ประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้มีวิชชา (ความรู้จริง) ได้แก่รู้ทุกข์ รู้เหตุแห่ง

                                                 
๘๓เรื่องเดียวกัน หน้า ๔๑. 
๘๔เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๙๗. 
๘๕อ้างแล้ว, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร, 

หน้า ๒๐๒. 
๘๖อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์, สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใสด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ , หน้า 

๒๒๓. 
๘๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๙-๒๑๐. 
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ทุกข์ รู้การดับทุกข์ และรู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ นอกจากนี้มนุษย์ผู้ประเสริฐจะต้องมีจรณะ (ความ
ประพฤติ) ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจที่ชอบ มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป มีความซื่อตรง ไม่มี
อคติ ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติ พ้ืนฐานเหล่านี้จะเป็นทุนทางสังคมที่น าไปสู่ความเป็นสังคมที่มีสารณีย
ธรรม มีเมตตา แบ่งปัน มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิ ความเห็นชอบอันดีเสมอกัน และเป็นสังคมกัลยาณชนที่
น าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมที่ประณีต ดีงาม เกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งทางด้ายกาย จิตใจ และปัญญา 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  มิ่งขวัญ คงเจริญ ได้รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลัง

อ านาจชุมชน เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
(Development of a community empowerment model for the promotion of democratic 
and civic conscience) เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยและพัฒนารัฐสภา ด้วยเงินทุนสนับสนุนของ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่า 

องค์ประกอบการเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดี ในวิถีชีวิตประชาธิปไตยมี 
๓ องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้คือ ด้านทักษะบุคคล ประกอบด้วย การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ยึดมั่นในความเป็นธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รับรู้และติดตามข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับสิทธิและ
ผลประโยชน์รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาในฐานะสมาชิกของชุมชน เข้า ใจยอมรับความแตกต่างและ
เคารพผู้ อ่ืน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งผลร้ายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธีด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการท างานของนักการเมือง ยึด
หลักสิทธิมนุษยชน ยึดหลักยุติธรรมและเคารพหลักความเสมอภาค มีจิตส านึกและค่านิยม
ประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ สามารถถ่ายทอดและวิพากษ์วิจารณ์ และตัดสิน
นโยบาย ผลงาน และกรณีต่างๆ ได้ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกติกา 

รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมือง
ดี ในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของชุมชนมีองค์ประกอบหลัก ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะบุคคล องค์ประกอบ
หลักได้แก่ ความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล บอกได้ว่าอะไรเป็นความยุติธรรมไม่ยุติธรรมใน
สถานการณ์ต่างๆ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์หรือการตัดสินใจ  การรับรู้ข่าวสาร 
ประกอบด้วย การมีทักษะในการสื่อสารและการถ่ายทอดข่าวสารอย่างถูกต้อง มองปัญหาต่างๆ ให้
เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความสุขและสนุกกับชีวิต ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสังคม ประกอบด้วย การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถร่วมท างานกับผู้อ่ืนได้
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งผลร้ายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ประกอบด้วย การมีความรู้
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การเมืองการปกครองและสามารถถ่ายทอดได้ วิพากษ์วิจารณ์และตัดสิน
นโยบาย ผลงานและกรณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถน าหลักการประชาธิปไตยไปใช้



 
๔๔ 

 

ในการด าเนินชีวิตและการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กระตือรือร้นในการเป็นสังคมแบบ
ประชาสังคม (Civil society)๘๘ 

รายงานวิจัยนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ของ Mansuri, Ghazala และ Rao, 
Vijayendra (๒๐๑๒) เรื่อง การมีส่วนร่วมจะริเริ่มโดยการชักน าจากภายนอกได้หรือไม่ : หลักฐาน
บางประการจากประเทศก าลังพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า กระแสความสนใจในการมีส่วนร่วมใน
ปัจจุบัน ได้เริ่มขึ้นจากปฏิกิริยาต่อยุทธศาสตร์การพัฒนารวมศูนย์ในช่วงคริสต์ทศวรรษ ๑๙๗๐-
๑๙๙๐ ซึ่งมีการรับรู้อย่างกว้างขวางในหมู่นักเคลื่อนไหว (activists) และองค์กรภาคเอกชน (NGOs) 
ที่เชื่อว่าการพัฒนาแบบสั่งการจากบนสู่ล่าง (Top-down development) เป็นการพัฒนาที่มิได้ยึด
โยงกับความต้องการจ าเป็นของกลุ่มคนยากจนอย่างแท้จริง  

ความเชื่อที่ว่าการเพ่ิมโอกาสให้แก่กลุ่มคนยากจนในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของตน โดยอย่างน้อยที่สุดให้เข้ามามีส่วนร่วมในบางแง่มุมของการออกแบบโครงการและการ
ด าเนินการ ตามข้อเท็จจริงแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในทศวรรษที่ผ่านมาได้เสนอ
วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ การตั้งเป้าหมายแก้ไขความยากจนที่ดีขึ้น การบริการ
ของรัฐที่ได้รับการปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการบ ารุงรักษาที่ดีขึ้น การมีสิทธิ์มีเสียงและความ
เป็นปึกแผ่นของสังคมที่มากขึ้น ตลอดทั้งการสร้างความเข้มแข็งในความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของ
รัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม ไม่อาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการริเริ่มชักน าจาก
ภายนอก (Induced participation) โดยผ่านแผนงานโครงการของภาครัฐและองค์กรอ่ืนที่สนับสนุน
ทุน จะน าไปสู่ความส าเร็จเสมอไป ในอดีตที่ผ่านมา การที่จะบรรลุการอภิบาลแบบมีส่ว นร่วม 
(Participatory governance) และการสร้างศักยภาพพลเมือง (Civic capacity) ได้นั้น จะต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน (Organic participation) มากกว่าที่จะเป็นการมีส่วนร่วมที่
น าโดยภาครัฐ (State-led)  โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน (Organic) ในที่นี้
หมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นจากกลุ่มพลเมือง (Civic groups) ที่เป็นตัวแสดงอิสระจากภาครัฐ และ
บ่อยครั้งที่อยู่ตรงข้ามกับภาครัฐการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ตามปกติแล้วจะถูกขับเคลื่อน
โดยขบวนการทางสังคมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเผชิญและปฏิรูปโครงสร้างของอ านาจ ทั้งในภาคเอกชน
และภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชนจึงมีความหมายกว้าง ในระดับหนึ่ง 
หมายความรวมถึงขบวนการทางสังคมที่ต่อสู้เพ่ือให้มีโอกาสแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยมากขึ้นใน
ทางตรงข้าม การมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอก หมายถึงการมีส่วนร่วมที่ได้รับการส่งเสริมตาม
นโยบายของภาครัฐและด าเนินการโดยระบบราชการ ในที่นี้ค าว่ารัฐหมายความรวมถึงรัฐบาล
ต่างประเทศที่ท างานผ่านหน่วยงานของรัฐทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งตามปกติจะปฏิบัติการได้
โดยความยินยอมของรัฐที่มีอ านาจอธิปไตย มักจะมีความเหลื่อมล้ าระหว่างการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ภายในชุมชน (Organic) กับการมีส่วนร่วมที่ชักน าเข้ามาจากภายนอก (Induced) รัฐบาลหลายๆ 

                                                 

๘๘มิ่งขวัญ คงเจริญ, รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพ่ือ

เสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย, เสนอคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา รัฐสภา, 

ด้วยเงินทุนสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๕๕, หน้า ๑-๗. 
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รัฐบาล อาจจะกระจายอ านาจเพ่ือลดแรงเสียดทานของขบวนการทางสังคม และการออกแบบ
แผนงานโครงการการมีส่วนร่วมที่ชักน าเข้ามาจากภายนอกก็มักจะถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมจากภายในชุมชน รัฐบาลอาจจะตัดสินใจยกระดับความพยายามในการริเริ่มกระบวนการการ
มีส่วนร่วมจากภายในชุมชนในจุดเล็กๆ แล้วค่อยปรับเปลี่ยนมาใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยการ
ชักน าจากภายนอกในภายหลังรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอกในท้องถิ่น แบ่งออกได้ 
๒ ประเภทหลัก คือ ในรูปของการพัฒนาชุมชน (Community development) และในรูปของการ
กระจายอ านาจ (Decentralization) ทั้งอ านาจหน้าที่และทรัพยากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local governments) การพัฒนาชุมชน  (Community development) โดยให้การสนับสนุน
ความพยายามในการน าหมู่บ้านในชนบท ชุมชนเขตเมืองหรือกลุ่มครัวเรือนอ่ืน เข้าสู่กระบวนการการ
จัดการทรัพยากรการพัฒนา โดยไม่ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) หมายถึงความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งในด้านอุปสงค์ (demand) และอุปทาน (Supply) ในด้านอุปสงค์ การกระจายอ านาจได้สร้างความ
เข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น โดยการเลือกตั้งตามวาระ 
การปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล และการเร่งรัดกลไกส าหรับการตัดสินใจโดยผ่านการปรึกษาหารืออย่าง
รอบด้าน ในด้านอุปทาน การกระจายอ านาจเป็นการส่งเสริมความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้บริการโดยการเพ่ิมทรัพยากรด้านการเงิน การสร้างความเข้มแข็งในศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล
ยิ่งขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญคือกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกิดจากชุมชน แท้จริงแล้วเกิดจาก
การขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจของผู้น าชุมชนเองที่ท างานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย โดยมีค่าตอบแทนที่ต่ า
หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย และบ่อยครั้งที่อาจจะต้องใช้ต้นทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ
สร้างนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และการจัดองค์กร เพ่ือให้การเคลื่อนไหวประสบความส าเร็จ   

มีหลักฐานปรากฏน้อยมากที่ว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอก จะ
สร้างความเป็นปึกแผ่นยั่งยืน แม้กระทั่งในระดับชุมชนก็ตาม การก่อตัวของกลุ่มมักจะเกิดขึ้นแคบๆ 
และไม่เกิดขึ้นด้วยความเท่าเทียมกัน ในระหว่างด าเนินโครงการ ประชาชนจะถูกชักน าให้เข้าร่วมและ
สร้างเครือข่าย แต่คนเหล่านี้ร่วมด าเนินการเพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินหรือวัตถุที่
โครงการจัดให้ แต่ความต่อเนื่องมีแนวโน้มจะสูญสลายเมื่อสิ่งจูงใจเหล่านี้หมดไป 

สรุปบทเรียนจากกระบวนการการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล ปรากฏชัดเจน ๓ ประการ 
ได้แก่ ประการแรก บริบทแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ผลลัพธ์ของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมมีความหลากหลายในแต่ละชุมชนหรือประชาคม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกระบวนการการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความไม่เสมอภาค ความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ ธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เครือข่าย และระบบ
การเมืองประการที่สอง การตั้งความหวังที่สูงเกินไปว่าในทุกชุมชนจะมีทุนทางสังคม (Social capital) 
ที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการการมีส่วนร่วมได้ ในทางตรงข้าม มีหลักฐานปรากฏชัดว่าการสร้าง
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองซึ่งประกอบด้วยการร่วมมือกับชุมชนในการควบคุมติดตามการให้บริการ
ของรัฐและหน่วยงานภายนอก การสนับสนุนการจัดการชุมชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วจ าเป็นต้องอาศัยการสร้างศักยภาพของประชาชนใน
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ท้องถิ่นอย่างจริงจังและยั่งยืน ประการสุดท้าย กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอก 
จะด าเนินการได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากรัฐที่พร้อมจะสนองตอบ ในขณะที่ตัวแสดงใน
ระดับท้องถิ่นอาจมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านข้อมูลและทรัพยากรท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและ
ทรัพยากรดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้ก็ต่อเมื่อมีสถาบันและกลไกที่
เข้มแข็งท าหน้าที่สร้างหลักประกันความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของท้องถิ่น การจะดูแลท้องถิ่ นให้มี
ประสิทธิผลสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อ  สถาบันที่รับผิดชอบตรวจสอบได้ในระดับที่สูงขึ้นท าหน้าที่ได้ดี และ
ชุมชนมีศักยภาพท่ีจะควบคุมติดตามการให้บริการของรัฐและหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิผล 

กล่าวได้ว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒนธรรม ทางการเมืองและ
โครงสร้างทางสังคมเป็นส าคัญ และกระบวนการดังกล่าวจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของแต่ละพ้ืนที่๘๙ 

รายงานการวิจัย เรื่อง สิ่งท้าทายและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ริเริ่มการพัฒนาชนบท  เมือง Duhera เขต ๑๒ ประเทศซมบับเว โดย Chfamba, Ephraim 
ผลการวิจัยพบว่า ระดบัความมีอิทธิพลหรือการควบคุมของชุมชนที่มีต่อองค์กรที่สมาชิกชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การบริการขององค์กรนั้นได้ถูกควบคุมโดยกลุ่มคนที่
มิได้มีฐานะยากจนหรือกลุ่มคนที่มิได้เป็นผู้รับบริการ โดยทั่วไปแล้ว สมาชิกชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
เพียงรูปแบบของพิธีเท่านั้น ดังนั้น สมาชิกชุมชนจึงมิได้มีอ านาจแท้จริงที่จะท าให้บังเกิดผลใน
กระบวนการพัฒนาชนบท การศึกษานี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมจะต้องไม่
ก าหนดผลลัพธ์ไว้เป็นการล่วงหน้า การพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมสามารถน าไปสู่การปฏิรูปและการ
เปลี่ยนแปลงในแบบแผนทางสังคม และในบางครั้งการพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมจะสร้างความ
ต่อเนื่องในความมีอิสระของชุมชน มีการถ่ายโอนอ านาจไปสู่ท้องถิ่น และการจัดสรรการใช้อ านาจ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเหตุนี้ รูปแบบของการมีส่วนร่วมในความริเริ่มการพัฒนา
ชนบทในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ได้เกิดการปฏิรูปและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของอ านาจที่
ประชาชนเคยอยู่ในฐานะผู้รับและถูกทอดทิ้งไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียง การศึกษานี้ได้เสนอแนะว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนควรจะยึดบทบาทของชุมชนเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแสดงที่ส าคัญที่สุด ที่ควรได้รับ
ความยินยอมและได้รับการพัฒนาศักยภาพในอันที่จะมีอิทธิพลและความรับผิดชอบร่วมกันใน
กระบวนการพัฒนาชนบท๙๐ 

รายงานผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าของชุมชนในพื้นที่  
หน่วยจัดการต้นน้ าแม่แตะ โดย เสน่ห์ ใจสิทธิ์ พบว่า ผลจากการศึกษา สรุปผลการวิจัย และมี
ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัยดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ าใน
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ภาพรวม การมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ า  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ มาก 
ส าหรับด้านมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าโครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ า ด้านการปฏิบัติการในการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ าและด้านการติดตามและประเมินผลพ้ืนที่ป่าต้นน้ าอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ผล
การสัมภาษณ์ถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองมะล้อในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าพบว่าการมี
ส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองมะล้อในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าแม่แตะ ผู้น าชุมชน และประชาชนบ้าน
หนองมะล้อ ส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจ ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าแม่แตะ เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจในการรักษาป่าต้นน้ า การขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ใน
การประชุมวางแผนร่วมกันในเรื่องการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ า การได้รับการยอมรับทางการเสนอความ
คิดเห็นในชุมชนน้อย จึงท าให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการรักษาป่าต้นน้ า  ส่งผลให้
ประชาชนไม่ให้ความใส่ใจ กับป่า จึงท าให้มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือน าไปขายและเพ่ือท าการ
เพาะปลูก ท าให้สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ าแม่แตะหายไป แนวทางการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ า ควรมีการประชาสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา
ป่าชุมชนให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญการดูแลพ้ืนที่ป่าต้นน้ า โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อไปสู่การปฏิบัติใน
การอนุรักษ์ป่า โดยจัดให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดท าแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ า ให้ชุมชนศึกษากระบวนการ
และบทบาทด าเนินกิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์ป่าชุมชน การส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ในการอนุรักษ์ป่า ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงานและติดตามประเมินผลการ
ท างานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฝนตกตามฤดูกาล มีของป่าตลอดป๙ี๑ 

Institute of Development Studies (USA) (๒๐๑๐ ) ได้ท ากรณีศึกษา การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กับชาวเหมืองขนาดเล็กในประเทศ
เคนยา กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-government organizations: NGOs) นี้ได้สะท้อนให้
เห็นถึงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวเหมืองขนาดเล็กจาก 
Kasighau ในประเทศเคนยา ชาวเหมืองเหล่านี้เป็นกลุ่มคนชายขอบของรัฐและของบริษัทเหมืองที่มี
อ านาจ กระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ เครื่องมือที่เป็นแผน
ที่ข้อมูล (mapping tools) การประชุมปฏิบัติการ (workshops) เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion techniques) กรณีศึกษาเฉพาะกิจที่ก าหนด (ad hoc and planned case studies) 
ซึ่งได้ด าเนินการเป็นระยะเวลาหลายเดือน แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ให้ความส าคัญต่อแนวคิดที่
ด าเนินการมากกว่าวิธีการท าการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยปฏิบัติการนี้เป็นแนวคิดต้าน (Resistance 
paradigm) ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยมุ่งเน้นความต้องการจ าเป็นของชาวเหมือง กระบวนการนี้ท าให้
การวิจัยมีประสิทธิผลจริง  ขณะที่การวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีความใกล้เคียงกับขบวนการการเคลื่อนไหว 
การต่อสู้และต่อต้านของประชาชน วิธีการและเครื่องมือในการมีส่วนร่วมที่ใช้อย่างกว้างขวางในวงการ
                                                 

๙๑เสน่ห์ ใจสิทธ์ิ, รายงานการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าของชุมชนในพ้ืนที่หน่วย
จัดการต้นน้าแม่แตะ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ (บทคัดย่อ)  

 



 
๔๘ 

 

การพัฒนาที่เกิดจากองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น (Non-government organizations: NGOs) 
และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (International non-government organizations: 
INGOs) ที่หาช่องทางให้การพัฒนาชุมชนเป็นแบบที่มีส่วนร่วมมากข้ึน เครื่องมือดังกล่าวเคยได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่รวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลระหว่างที่ไปเยี่ยมชุมชน เช่น การประเมินชุมชน
ชนบทแบบเร่งรัด (Rapid rural assessment) และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ 
(interactive tools) ได้แก่ แผนที่ข้อมูลทางสังคมในชุมชน (social mapping) การจัดระดับฐานะ
ของคนในชุมชน (wealth ranking) ปฏิทินฤดูกาลของพ้ืนที่ (seasonal calendars) เครื่องมือเหล่านี้
ได้ถูกสร้างขึ้นและอ านวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล วิธีการเหล่านี้องค์กรพัฒนาเอกชนได้
น ามาใช้ในพันธกิจการหาข้อเท็จจริงหรือเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) จากการ
พัฒนาการรวบรวมข้อมูลแบบที่เรียกว่าการประเมินชุมชนแบบเร่งรัด ได้ท าให้เกิดการประเมินชุมชน
ชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal: PRA) โดยให้ความส าคัญในการสร้าง
หลักประกันในการมีส่วนร่วมที่แท้จริง เครื่องมือการประเมินชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วมได้รับการ
พัฒนาหลากหลายทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน โดยได้เพ่ิมการเน้น
ด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม การให้หลักประกันที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน
กระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยการรับรู้และเข้าร่วมในการที่จะลดหรือขจัดความไม่สมดุลของ
อ านาจ ไม่เฉพาะแต่ในกลุ่มผู้เข้าร่วม หากแต่รวมถึงความเท่าเทียมกันระหว่างนักวิจัย (researchers) 
วิทยากรบริการ (facilitators) และผู้เข้าร่วม (participants) แต่อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเจตจ านง
ดังกล่าว การประเมินชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วมมักจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ด าเนินการเก็บข้อมูลได้จริงและประหยัดเวลาในการด าเนินโครงการขององค์กรพัฒนา
เอกชนท้องถิ่นเช่นเดียวกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และโครงการพัฒนาขององค์การ
สหประชาชาติ กระบวนการการประเมินชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วม จะยังไม่มีศักยภาพพอที่จะสร้าง
พลังให้ชุมชนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หากไม่มีกระบวนการต่อเนื่องและเป็นวงจรเรียกว่ากระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง  (Participatory processes of learning and 
action)๙๒ 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ๒๐๑๑) ได้ท ารายงานเรื่องภาค
ประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป พบว่า จากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตรวดเร็ว
ขึ้น การเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนก็เปลี่ยนจากที่เคยเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องการ
จัดสรรบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ าเป็นต่อประชาชน ไปเป็นการเคลื่อนไหวเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นหลักขณะเดียวกัน  พลวัตรทางสังคมก็

                                                 

๙๒Institute of Development Studies, CASE STUDY: PARTICIPATORY ACTION RESEARCH 

(PAR) WITH SMALL-SCALE MINERS IN KENYA, Literature Review on Active Participation and Human 

Rights Research and Advocacy, USA, 2010, p.16.  
 

  
 



 
๔๙ 

 

เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คู่ขนานไปกับภาวะที่ระบบเศรษฐกิจไทยหันไป
พ่ึงพาการส่งออกมากข้ึน ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ ระหว่างประชากรในเมือง
และในชนบท องค์การพัฒนาเอกชนจ านวนมากท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท
โดยตรง โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรผู้ยากไร้และผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ความเจริญเข้าไปไม่ถึง  
เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนของประชากรเหล่านั้น รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้พวกเขาสามารถ
ประเมินความจ าเป็นในชีวิตเสียใหม่ รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนให้ด ารงต่อไปได้ และช่วย
ปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชากรในชนบทด้วย ขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมยังมีบทบาทสูงใน
การ ช่วยให้ประชากรในระดับล่างได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายต่างๆ ที่
จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาโดยตรงรวมทั้งช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถต่อต้าน
โครงการพัฒนาที่ได้รับการออกแบบโดยหน่วยงานจากส่วนกลางโดยที่พวกเขาเองไม่มีส่วนรู้เห็น 

มีองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศจ านวนน้อยที่มีแผนปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีองค์กรระหว่างประเทศทั้งสิ้น ๒๗ องค์กรที่มีแผนปฏิบัติงานรายปี
ส าหรับโครงการความช่วยเหลือในประเทศไทย (Thailand program) เมื่อเวลาผ่านไป จ านวนของ
แผนฯ ดังกล่าวก็น้อยลงตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหลายองค์กรได้ลดบทบาทในไทยลงในขณะที่
สถานะของประเทศทวีความมั่งคั่งขึ้น หรือไม่ก็โอนถ่ายงานที่ท าไปแล้วให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศด าเนินการต่อ (เช่น มูลนิธิรักษ์ไทยที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ของ CARE Thailand) 

เครือข่ายและหน่วยงานประสานงานในปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีเครือข่ายองค์กรพัฒนา
เอกชนที่แข็งแกร่งจากส่วนกลาง ซึ่งต่างจากอีกหลายประเทศในภูมิภาค แต่ความหลากหลายของภาค
ประชาสังคมในประเทศไทยและความสนใจในระดับภูมิภาคขององค์กรเหล่านี้ท าให้มีเครือข่ายเกิดขึ้น
เป็นจ านวนมากส าหรับการท างานในประเด็นต่างๆ ที่หลากหลายเช่นกัน แต่เครือข่ายดังกล่าวก็
ค่อนข้างจะแตกกระสานซ่านเซ็นออกไป และอาจมีความเคลื่อนไหวที่มากขึ้นหรือน้อยลงได้เมื่อเวลา
ผ่านไประยะหนึ่งทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมืองและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย 
การเชื่อมโยงอย่างหลวมๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความส าคัญมากในเครือข่ายภาคประชา
สังคม ในภาคนวัตกรรมทางสังคมของภาคประชาสังคมไทย  Facebook Twitter และเวทีทาง
อินเตอร์เน็ตอ่ืนๆ ได้กลายเป็นสื่อที่ส าคัญที่ส่งเสริมการรวมตัวเป็นเครือข่าย  การกระจายข้อมูล 
รวมทั้งการแสวงหาแรงสนับสนุนและความรู้จากประชาชนในวงกว้าง๙๓ 

โครงการมูลนิธิรักษ์ไทยและแคร์นานาชาติ หลักการการท างานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย
และแคร์นานาชาติ งานพัฒนา คือ การเสริมพลังให้คน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนหรืออยู่บนภาวะ
ยากล าบาก เพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือที่ จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง ได้รับสิทธิ และมีศักดิ์ศรี  มูลนิธิรักษ์ไทยด าเนินงานร่วมกับกลุ่มประชากรด้อยโอกาสใน
งานดังนี้ งานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานด้านเอดส์และสุขภาพ งานด้านการส่งเสริม
อาชีพ งานด้านการส่งเสริมการศึกษางานด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
                                                 

๙๓ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank), รายงานเรื่องภาคประชาสังคมในประเทศไทย
โ ด ย สั ง เ ขป : Thai Resident Mission, Publication Stock No. ARM113343 (November 2011),  ๒ ๕ ๕ ๔
www.adb.org/th/publications/civil-society-briefs-thailand, pp.1-5. 

 

http://www.adb.org/th/publications/civil-society-briefs-thailand


 
๕๐ 

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวยากจนในพ้ืนที่ชายแดนภาคอีสาน ชนชาติพันธุ์บน
พ้ืนที่สูงในภาคเหนือ แรงงานข้ามชาติ  เยาวชน ผู้หญิง เด็ก เยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ 

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพเพื่อการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ของคนยากจน และคนชาย
ขอบ และสนับสนุนให้มีส่วนควบคุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ของตนเองและได้สิทธิที่พึงมี ด้วยความ
รับผิดชอบและความหวัง โดยคนกลุ่มป้าหมาย และ องค์กรชุมชนร่วมเป็นภาคีในการออกแบบ
โครงการ การด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการ 

งานร่วมกับภาคี  ท างานในรูปแบบภาคีต่างๆ  เ พ่ือให้ผลกระทบของโครงการ
สูงสุด ส่งเสริมการท างานแบบเครือข่ายและภาคีกับองค์กรชุมชนและองค์กรที่มีแนวการ ท างานที่เอ้ือ
ต่อกัน เพ่ือให้เกิดผลในระดับกว้าง หรือเพ่ือให้เกิดการท างานในบทบาทเพ่ือลดความยากจนและการมี
สิทธิ  

เน้นความรับผิดชอบของหน่วยงาน เน้นความรับผิดชอบต่อคนจน และคนชายขอบ/
ด้อยโอกาส ที่ไม่ถูกละเมิดสิทธิ หรือ กีดกั้นการใช้สิทธิ สิ่งเสริมบุคคลและหน่วยงาน ได้ด าเนินการตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อคนจนและคนชายขอบ/ด้อยโอกาส 

ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ไม่ยินยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้าน
เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ วรรณะ ความคิดเห็นหรือเพศวิสัย (อายุ ต าแหน่ง) 

แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาใน
ทุกระดับโดยการใช้กระบวนการสันติวิธี และเป็นธรรม โดยตระหนักว่าความขัดแย้งท าให้เกิดการเอา
เปรียบทางสิทธิ 

ท างานเพื่อผลที่ยั่งยืน ขณะที่ท างานในการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของความยากจน และ
การปฏิเสธสิทธิ ได้เน้นวิธีการท างานที่ก่อให้เกิดผลระยะยาว และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน ในคุณภาพ
การด ารงชีวิตของคนยากจนและด้อยโอกาส๙๔ 

รายงานสมาคมสื่อมวลชนศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์ไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
เรื่องวิถีชีวิตเด็กชายขอบภายใต้การพัฒนาของมูลนิธิรักษ์ไทย ถ้าบทนิยาม "คนชายขอบ" คือ ผู้คน
ที่มีชีวิตอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรมแล้ว  ก็ดู
เหมือนว่าความแร้นแค้นกับกลุ่มชนนี้จะเป็นของคู่กัน แต่นับเป็นความโชคดีกับการเกิดมาบนผืน
แผ่นดินไทย ซึ่งสังคมของเราไม่ไร้การเกื้อกูลกัน คณะสื่อมวลชนได้เรียนรู้วิถีชุมชนในหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่
ติดกับแนวชายแดน ไทย-ลาว ซึ่ง มูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือการสร้างงานใน
ชุมชน การศึกษา ตลอดจนงานด้านการเกษตรและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  "มูลนิธิรักษ์
ไทย" เป็นองค์กรพัฒนาท้องถิ่นที่เข้าใจและรู้ซึ้งแก่นแท้ของปัญหาความยากจน ด้อยโอกาส โดยได้รับ
การสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์การท างานกว่า ๒๕ ปี จาก องค์การแคร์ประเทศไทย ที่
เริ่มต้นท างานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามอินโดจีน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในค่ายผู้อพยพตามแนว
ชายแดนของประเทศไทยและกัมพูชา โดยการจัดหาปัจจัยจ าเป็นต่อการด ารงชีพไม่ว่าจะเป็นอาหาร 
                                                 

๙๔มูลนิธิรักษ์ไทยและแคร์นานาชาติ , งานรักษ์ไทย, http://www.raksthai.org/new/what-we-
do.php 

 



 
๕๑ 

 

น้ าสะอาด และยารักษาโรค จวบจนปัจจุบันยังท างานพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาส และแก้ไขปัญหา
ความยากจนทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นภาคีเครือข่ายกับ "องค์การแคร์นานาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กร
สากลที่ท างานด้านพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มีอายุกว่า ๕๐ ปี และมีส านักงานอยู่
ใน ๘๐ ประเทศท่ัวโลก 

ที่ อ าเภอโขงเจียม สิรินธร บุณฑริก และ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เน้นงานการ
สนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งมูลนิธิ ได้ด าเนิน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ และ โครงการสร้างเสริม
ภาวะผู้น าเยาวชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย อธิบายว่า สภาพปัญหาของชุมชนตามแนวชายแดนเหล่านี้มี
สภาพปัญหาแตกต่างจากชนบทอ่ืนๆ ทั่วไป อาทิ ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสหรือ
ทางเลือกในอาชีพมีน้อย การอพยพครอบครัวเนื่องจากสภาพความยากจน เป็นต้น 

ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มคนชายขอบต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิล าเนาดั้งเดิมด้วยเหตุผลทางด้าน
ต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการแข่งขันเพ่ือเข้าถึงทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ อ าเภอบุณฑริก กล่าว
ว่า "เด็กจะอพยพตามพ่อแม่ไปรับจ้างเก็บกาแฟที่ภาคใต้ในเดือนพฤศจิกายน กลับมาอีกครั้งเดื อน
มีนาคม คือสภาพเด็กๆ ของที่นี่" การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับ 'เด็กชายขอบ' เหล่านี้ 
จึงเป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิ  

โดยมูลนิธิ สนับสนุนโครงการห้องสมุดรถโมบายเคลื่อนที่ เริ่มต้นเมื่อ ปี ๒๕๔๖ ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์การแคร์ ประเทศญี่ปุ่น มีโรงเรียนชายแดนอีสานเข้าร่วมโครงการ ๒๐ 
โรงเรียน ๔ อ าเภอ คือ โขงเจียม สิรินธร บุณฑริก และนาจะหลวย เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยผู้ดูแล
โครงการนี้เผยว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ ดูโรงเรียนด้อยโอกาสเป็นหลัก อย่างเช่น โรงเรียนห้วย
หมากใต้ ใน อ าเภอโขงเจียม โรงเรียนตะเข็บชายแดนเหล่านี้มีแนวชายแดนติดริมแม่น้ าโขง จึงมีเด็ก
ลาวข้ามฟากไปกลับมาเรียนหนังสือด้วย 

อ าเภอบุณฑริก เป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของ จังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่ติดกับแนว
ชายแดน ไทย-ลาว เด็กชายแดนมีนิสัยรักการอ่านเช่นกัน พอรถโมบายห้องสมุดขนหนังสือนิทาน
สวยๆ มาที่โรงเรียน เด็กก็กระตือรือร้นอยากอ่านนิทานรูปสัตว์ ครูจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ด้วย โดยสอนการประยุกต์นิทานเหล่านี้มาเป็นละครหุ่น หรือสอนงานศิลปะวาดรูปเรื่องราวในนิทาน
และการอ่านนิทานอย่างเดียวอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่ากับเรื่องราวเหล่านั้นออกมาโลดแล่นบนเวที 'ละคร
หุ่น' การสนับสนุนละครหุ่นเป็นโครงการสร้างเสริมภาวะผู้น าเยาวชนด้วย แล้วในส่วนห้องสมุด
เคลื่อนที่ ก็จะมีกล่องหนังสือ ๒๕ กล่องหมุนเวียนให้โรงเรียนในโครงการ เด็กๆ อาจยืมหนังสือไปอ่าน
ที่บ้านได้ แต่ก็มีอุปสรรคเพราะเด็กยากจนเหล่านี้เขา 'ไม่มีเวลา!' เพราะต้องไปช่วยพ่อแม่ท ามาหากิน
ด้วย หลังเลิกเรียนจึงได้เห็นๆ เด็กร่วมโครงการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล หรือท านาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงการสร้างเสริมภาวะผู้น าเยาวชน ที่มูลนิธิ เน้นย้ าว่า "วัตถุประสงค์หลักของสอง
โครงการคราวนี้ คือ "เน้นเยาวชนมีศักยภาพและบทบาทการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในกุล่ม
เยาวชน ชุมชน และเกิดเครือข่ายเยาวชนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป"๙๕ 
                                                 

๙๕สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี, http://guideubon.com/news/view.php?t=17&s_id=58 
1&d_id=581 

http://guideubon.com/news/view.php?t=17&s_id=581&d_id=581


 
๕๒ 

 

รายงานการวิจัยเรื่อง คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล โดย ณภัทร ฐานวาสก์ พบว่า 
อภิปรายผล/วิจารณ์ แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายคณะสงฆ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประกอบ 
ทั้งได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาล จนได้แนวทางที่จะน าอภิปรายและวิจารณ์แนวทางในการส่งเสริม การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (ว่าด้วยหลักนิติธรรม) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้ 
มาตรา ๑๕ ตรี (๓) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งเป็นองค์กรที่สนับสนุน
กิจการของคณะสงฆ์ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมศาสนา
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
มาตรา ๒๓ ควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผู้ที่จะมาด ารง
ต าแหน่ง ตาม มาตรา ๒๓ คือ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระภิกษุผู้
เกี่ยวกับต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอ่ืน ๆ และไวยาวัจกร มาตรา ๓๗ ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด เพราะวัดกับ
ชุมชนนั้นจะต้องพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัดกับชุมชน เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของชุมชน๙๖ 

งานวิจัยของ พิเชฐ ทั่งโต เรื่อง  ผู้น าทางศาสนากับการป้องกันปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทย พบว่า ปัญหาการทุจริตหรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในทุก ๆ ด้านเป็นวงกว้าง การน าศาสนา หลักการ แนวคิดและผู้น าทาง
ศาสนามาเป็นแนวทาง และยุทธศาสตร์ หรือช่องทางหนึ่งในการแก้ไขหรือยุติปัญหาการทุจริต  ที่
เกิดข้ึนในวงสังคม  ประเทศชาติ ย่อมเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้จริงในระยาว 

ค าส าคัญ : ผู้น าทางศาสนา,การป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 
การบูรณาการ “น า” ศาสนามา “ต่อต้านการ” การโกงในทุกรูปแบบ 
ในอดีต พระยาลิไทย น าหลักการทางพระพุทธศาสนาผสมกับคติของการปกครองผ่าน 

“ไตรภูมิพระร่วง” เพ่ือใช้เป็นข้อก าหนดให้คนในสังคมนี้มั่นคงต่อความถูกต้อง ด้วยการให้ค าอธิบาย
ผ่าน “ความกลัว” ต่อสิ่งเชื่อ ทีเรียกว่า “นรก-สวรรค์” ท าดีขึ้นสวรรค์ ท าชั่วตกนรก นัยหนึ่งเป็น
ช่องทางให้คนในสังคมนั้น เกิดความกลัวเพ่ือการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ  ในทางที่เป็นโทษต่อสังคม
ส่วนรวม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  และสังคมส่วนร่วมด้วยเช่นกัน จนกระทั่งในคัมภีร์มนู
ธรรมศาสตร์ความกลัว หรือการตระหนักในหน้าที่ท าให้เห็นว่าความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการ
มีผลเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งสามารถยกมาเป็นกรณีศึกษาส าหรับผู้น าทางศาสนาใน
การน าศาสนามาเป็นกลไกในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ คือ 

๑. หลักการต้องยืนยันหลักท่ีถูกต้อง หมายถึง ผู้น าศาสนาต้องน าหลักการที่ถูกต้องมีอยู่ใน
ศาสนามาอธิบาย สื่อสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม มุ่งตรงไปยังศาสนิกของตัวเองให้
มุ่งมั่น หรือมั่นคงต่อการเข้าถึงหลักการตามหลักศาสนาของตัวเอง เพ่ือป้องกันการไม่โกง  หรือการ
ทุจริต หรือลดการทุจริต 
                                                 

๙๖ ณภัทร ฐานวาสก์, รายงานการวิจัยเร่ือง คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล เอกสารประกอบในงาน
เกริกวิชาการ ปี ๒๕๕๔ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔, หน้า ๑๔-๑๖. 
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๕๓ 

 

๒. ผู้น าต้องเป็นแบบอย่าง หมายถึง ผู้น าศาสนาเป็นผู้เป็นแบบอย่างในการที่จะกระท า 
หรือไม่กระท าให้เกิดการเป็นแบบอย่างต่อการกระท าความดี  ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
หลักการทางศาสนาให้เป็นตัวอย่าง ในฐานะเป็น “สร้าง” ตัวแบบของความถูกต้อง 

๓. ผู้น าศาสนาเป็นผู้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริม หมายถึง ผู้น าทางศาสนาต้องเข้าไปกระตุ้น 
ให้เกิดความเข้าใจ หรือตระหนักต่อความดีงามตามแบบของหลักการที่ถูกต้อง และมีตัวแบบคือผู้น า
ศาสนาเป็นตัวแบบหรือหลักการที่เหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการให้เกิดการปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติ 
จนกระทั่งกลายเป็นเนื้อของความถูกต้องในการด าเนินชีวิตโดยปราศจากการ  “ทุจริต” ในทุกระดับ
ตั้งแต่ในครอบครัว ตรงไป ตรงมา ท าหน้าที่ด้วยความเชื่อสัตย์ สุจริต แม้กระทั่งในครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ เป็นเบื้องปลาย 

๔. การสร้างกลไกทางศาสนาและระหว่างศาสนาในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน หมายถึง 
ต่างฝ่ายต่างเป็นภาคีแห่งความดีงาม สมาทานความดีตามหลักการศาสนา แล้วต้องเข้ากระตุ้นให้ทุก
ท่านในฐานะเป็นศาสนิกของศาสนานั้นๆ ตระหนักต่อความดีและยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักของศาสนา
ของตน พร้อมกระตุ้นต่อกันและระหว่างศาสนาเพ่ือการปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติด้วย 

๕. การสร้างกฎหมายเฉพาะที่มีความชัดเจน รัดกุม และครอบคลุม โดยสัมพันธ์กับหลัก
คิดทางศาสนา และบทลงโทษทางกฎหมายเพื่อให้คนผู้ที่จะปฏิบัติละเมิดต่อ “ทุจริต” ได้ตระหนักกลัว
ต่อโทษทั้งทางกฎหมายที่มีบทลงโทษชัดเจน และกลไกทางศาสนาที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้กระท าความดี
และไม่ดีอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพ่ือช่วยป้องกันและแก้ไขการทุจริตอันจะเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่น
ในทุกประเภทที่จะเกิดข้ึนในสังคมนี้ 

๖. การส่งเสริมให้เกิด “ประชาสังคม” ที่เกิดส านึกทางศาสนา และในเวลาเดียวกัน
มองเห็น “ภัย” ของการโกง ทุจริตในทุกรูปแบบว่าเป็นความผิดบาป แล้วหาทางชี้เบาะแส การเข้าไป
ตรวจสอบผลได้ เสียในฐานะประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ตามหลักศาสนาอย่าง  “ซื่อตรง-
สัจจะ-ศรัทธา” เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหา ทั้งป้องกันต่อปัญหาที่จะเกิดข้ึน๙๗ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะได้สังเคราะห์โครงการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ สนใจถึงกระบวนการท างานของพระสงฆ์ในสังคมไทยว่า  ท่านเหล่านั้นได้สร้าง
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้กับสังคมไทยหรือไม่อย่างไร 

ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ในสังคมไทยได้สร้างประโยชน์และความสุขให้กับ
พุทธศาสนิกชนและสังคมไทยได้หลากหลายมิติ เป็นความสุขที่ได้ท าในสิ่งที่เป็นความสุขหรือสุขที่ได้
ธรรม ซึ่งเป็นปัจจัย พ้ืนฐาน ของการอยู่ร่วมกันในสังคมและการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา
เพ่ือให้ พระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนามีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม มีพลังความสามารถ ในการที่จะด าเนินการตามหลักการของพระพุทธองค์ที่ว่า 
“ภิกษุทั้งหลายพวกท่านจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือ
                                                 

๙๗พิเชฐ  ทั่ง โต , ผู้น าทางศาสนากับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย , 
www.oknation.net/blog/ptoto/2014/12/08/entry-3, หน้า ๑๗. 
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ประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์และความสุขของผู้คนในสังคม 

ผลการศึกษาก็พบว่า พระสงฆ์ทั้ง ๕ กลุ่ม สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีพระสังฆพัฒนาในพ้ืนที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและวิถีแห่งวัฒนธรรม
เป็นความสุขที่มาจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและชุมชน “เป็นความสุขจากการให้และ
แบ่งปัน” จนเกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและขบวนการทางสังคมที่มีพระสงฆ์
เป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน 

ความสุขภายนอกสัมผัสได้จากธรรมชาติความสุขภายในเกิดจากจิตใจที่พัฒนา 
พระครูสุภาจารวัฒน์ : คุณภาพชีวิต คุณภาพคน ความสุขแบบคนยโสธร พระครูสุภา

จารวัฒน์ แห่งต าบลนาโส่  อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ท่านได้ริ เริ่มงานพัฒนาชุมชน  โดยมี
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน คือ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยมิติการสาธารณสุขให้ชุมชน สามารถพ่ึงพา
ตนเองในการรักษาสุขภาพโดยใช้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการก่อตั้งชมรมหมอพ้ืนบ้าน  กลุ่ม
สมุนไพร ขยายสู่การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ คือ ป่าไม้และแหล่งน้ า กลุ่มเกษตรธรรมชาติ และ
การส่งเสริม ดูแลสุขภาพของกลุ่มพระสงฆ์และมีกระบวนการท างานด้านการพัฒนาคือ  การท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์โดยใช้ความร่วมมือจากประชาชนเป็นส าคัญ โดยเริ่มพัฒนาจากการพัฒนา
ทางวัตถุสู่วิถีชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติ พระครูสุจารวัฒน์ ท่านได้มีการน าหลักพุทธธรรมมาสู่กระบวนการ 
พัฒนาชุมชนด้วยการปลูกฝังธรรมะในจิตใจ คือ การหล่อหลอมความคิดและทัศนคติ ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยหลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต หลักธรรมทั้งหลายสอนให้เห็นว่า สิ่งทั้งหลาย
ไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่มีความสัมพันธ์สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน  เมื่อต้องการผลเช่นใดก็ต้องสร้าง
เงื่อนไขหรือเหตุปัจจัยเช่นนั้น ฉะนั้น การพัฒนาจิตใจของชาวบ้านให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษและพิษ
ภัยของอบายมุขต่างๆ ท่านใช้ความสามารถท าให้ชุมชนมีจิตส านึกที่ดี ด้วยการสอนแทรกธรรมะ การ
อบรม การบรรยายอย่างไม่ย่อท้อ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาและการจัดกิจกรรม การพัฒนาจิตใจ 
ท าให้ชุมชนส่วนใหญ่ได้เห็นโทษของอบายมุขโดยการให้ชุมชนได้รับรู้ถึ งปัญหา และหาทางแก้ไข
ร่วมกัน จากจุดเริ่มต้นจนก่อตั้งและด าเนินการกระตุ้นให้ชาวบ้านรู้จักพ่ึงตนเอง เข้าไปหาชุมชนพร้อม
กับการน าหลักศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องช่วยชี้น าเพ่ือสร้างที่พ่ึงและความเข้มแข็งให้กับตนเอง  ผลคือ 
ท าให้ชุมชนมีความสามัคคีเป็นอันเดียวกัน เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน มีความจริงใจต่อกัน เป็นการ
เชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนามาสู่หลักธรรมเพ่ือผลแห่งความยั่งยืน การมีน้ าใจมีความจริงใจต่อกันที่จะ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
และมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 

ความส าเร็จจากการด าเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือเกิดจากความ 
สามารถในการการปรับตัวและปรับบทบาทในการท างานด้านพระพุทธศาสนาของตนเอง  ภายใต้วิธี
คิดที่ว่าหากพระสงฆ์ยังสามารถปรับและน าหลักธรรมะวิธีการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน พระสงฆ์จะได้รับความเคารพนับถือและความศรัทธา  จากความสามารถ
รวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาของชุมชนได้ทั้งในด้านปัญหาพ้ืนฐานและปัญหาด้านจริยธรรม  น า
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หลักธรรมความเชื่อในทางพระศาสนาพัฒนาร่วมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนวทางดังกล่าวไม่เป็น
เพียงเกิดผลต่อชุมชนด้านศีลธรรมต่อประชาชนตามเป้าหมายของศาสนาเท่านั้น  ยังท าให้เกิดการ
รวมกลุ่ม และรู้สึกในความส านึกร่วมกันที่จะด าเนินกิจกรรมต่อกลุ่ม ท าให้ชุมชนเกิดการพ่ึงตนเองใน
ด้านการสร้างกลุ่มได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยพระสงฆ์ได้ปรับบทบาทในการเข้าถึงชุมชนเข้า
ไปรับรู้ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาอบายมุข และความไม่สามัคคีในชุมชน โดย
ได้หยิบยกเอาปัญหาเหล่านี้มาเป็นสื่อกระตุ้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยอาศัยหลักพระ
ศาสนาจากการเรียนรู้ชุมชนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างลงตัว โดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม คือ 
มีความสัจจริง ความเห็นใจเพื่อนชุมชนด้วยกันความพร้อมเพรียงเป็นกฎเกณฑ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

เป้าหมายของกลุ่มพระสงฆพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม 
กลุ่มพระสงฆพัฒนาดังกล่าว มีเป้าหมายหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนา

สังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมการจัดสวัสดิการชุมชน การสงเคราะห์ชุมชนและ
การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา-วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การใช้หลักการทาง
พระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาชีวิตและสังคม เพ่ือให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้มีการยึดมั่นในความดี 
มีการช่วยเหลือแบ่งปัน สร้างความผูกพันด้วยกิจกรรมการพัฒนามีการสื่อสารเพ่ือให้คนเข้าถึงสัจธรรม
ด้วยวิถีการปฏิบัติจากการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม โดยค านึงถึงความยั่งยืนของบุคคล สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

มรรควิธีแห่งการปฏิบัติเพื่อชีวิตและชุมชนเป็นสุข 
เป้าหมายและกระบวนการของพระสังฆพัฒนาเพ่ือชีวิตและชุมชนในสังคมไทยดังกล่าว 

สามารถสรุปเป็นมรรควิธีแห่งความสุข คือ “ปลูกรักแบ่งปัน สร้างสรรค์ พัฒนา” ดังนี้ ๑) ปลูกรัก 
พระสังฆพัฒนาและชุมชน ได้น าความรัก ความเมตตาตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
ผู้คนในสังคมอยู่ดีมีสุขหากปราศจากความรัก ความเมตตาต่อกัน สังคมย่อมไม่น่าอยู่ ความรัก ความ
เมตตาของทุกคนจึงเป็นเสมือนน้ าดื่มชโลมใจในยามที่สังคมเหือดแห้งน้ าใจ ๒) แบ่งปัน การแบ่งปัน
หรือการให้ เป็นรากฐานอันดีงามของสังคมไทยและพระพุทธศาสนา สังคมที่มีการแบ่งปันย่อมจะมี
ความสวยงามผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ตระหนี่ถี่เหนียวย่อมไม่มีความสุข ๓) สร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ใน
สิ่งใหม่และการประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับศาสตร์ต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพระสงฆ์และ
ชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดนวัตกรรมท้องถิ่น พ่ึงพาตนเองได้ การสร้างสรรค์ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ
ของชุมชน เพ่ือน าภูมิปัญญาไทยสู่สากล ๔) พัฒนา การพัฒนาสังคมเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ยังมีความ
จ าเป็นตราบที่ความเท่าเทียมในสังคมยังมีความแตกต่างสูง การพัฒนานั้นมิได้หมายความว่า การ
พัฒนาเพ่ือให้ได้เงินทอง แต่การพัฒนาที่แท้ คือการพัฒนาคนให้รู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง มีการช่วยเหลือ
แบ่งปันและสร้างสรรค์ที่น่าอยู่ร่วมกัน๙๘ 

Wampler and McNulty (๒๐๑๑) ได้ศึกษาเรื่อง การอภิบาลแบบมีส่วนร่วมส าคัญ
หรือไม่: โครงการศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองเพ่ือค้นหาธรรมชาติและผลกระทบของการปฏิรูปแบบมี
ส่วนร่วม การอภิบาลแบบมีส่วนร่วมแตกต่างจากทางเลือกอ่ืนที่เป็นที่รู้จัก เช่น ประชาธิปไตยทางตรง
                                                 

๙๘อ้างแล้ว, พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ , สุขที่ได้ธรรม, หน้า ๓,๔,๖๒,๖๓,- 
๖๔,๗๓,๗๔,๗๕. 
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หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ อย่างไร ประชาธิปไตยทางตรง มิได้ออกแบบมาเพ่ือให้ประชาชน
เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท านโยบาย สถาบันอภิบาลแบบมีส่วนร่วม จะไม่แยกผู้มีส่วนร่วม
ออกจากสิ่งแวดล้อมทางการเมืองท้องถิ่น แต่ในทางกลับกัน แผนงานโครงการเหล่านี้ได้ถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้สิทธิแก่พลเมืองที่สนใจในการก าหนดผลลัพธ์ของนโยบายท้องถิ่น การประชุมพบปะที่
เกี่ยวข้องคือ การที่ประชาชนและ/หรือประชาสังคม จะมีบทบาทในการเข้าร่วมจัดท านโยบายของรัฐ
ซึ่งจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และทรัพยากร แนวโน้มนี้ได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ
ขบวนการเคลื่อนไหวในการปรับโครงสร้างการกระจายอ านาจของรัฐ ทั้งการกระจายอ านาจและการ
เน้นการมีส่วนร่วมได้กลายเป็นคลื่นลูกที่สาม (Third wave) ร่วมกันของกระบวนการสร้าง
ประชาธิปไตย ดังที่ประเทศในกลุ่มลาติน อเมริกา เอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก ได้เริ่มมีการ
เลือกตั้งที่อิสระและสม่ าเสมอตามวาระ  

แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมา คนจ านวนมากตั้งข้อสังเกตว่า สถาบันที่มาพร้อมกับ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่สามารถท าหน้าที่ได้ดังที่คาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ นักปรัชญาการเมือง 
นักการเมือง และนักเคลื่อนไหว เริ่มส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหาที่กระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทนก าลังเผชิญ หลายฝ่ายคาดหวังว่าสถาบันที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนหรือประชาสังคมมีส่วนร่วมโดยตรงจะช่วยแก้ไขปัญหานานัปการนี้ได้  

กรณีศึกษาการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมประเทศบราซิล  โดยการจัดท า
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม มีรากฐานในประเทศบราซิลช่วงระหว่างการเปิดโอกาสทางการเมืองของ
ประเทศในทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ซึ่งน ากลับมาสู่หลักประชาธิปไตย นักเคลื่อนไหวทางสังคมและพรรค
การเมืองฝ่ายค้านได้สร้างสถาบันวิถีใหม่ที่มุ่งให้พลเมืองร่วมมือโดยตรงกับสถาบันของรัฐ ในปี ๑๙๘๙ 
พันธมิตรระหว่างรัฐบาลฝ่ายซ้ายและประชาสังคมในนคร ปอร์โต อเลเกร (Porto Alegre) ได้ริเริ่ม
หลักและกระบวนการซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดท างบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ใช้ระยะเวลา ๑ ปี ที่พลเมืองเจรจาต่อรองในกลุ่มของตน
และระหว่างกลุ่มของตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ใน
โครงการและบริการสาธารณะ มีการระดมพลเมืองเข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดสรร การลงคะแนนเสียงเลือกนโยบายสาธารณะ และมีการเลือกตั้งผู้แทนชุมชน หลังจากได้มี
การเลือกนโยบายเป็นการเฉพาะแล้ว รัฐบาลจะด าเนินการภายใต้คณะกรรมการควบคุมติดตามภาค
พลเมือง  แผนงานจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมหลายแผนงานจะมีองค์ประกอบด้านความ
ยุติธรรมทางสังคม (Social justice) รวมอยู่ด้วย โดยชุมชนที่ยากจนกว่าจะได้รับทรัพยากร
งบประมาณต่อปีมากกว่าชุมชนระดับกลางและระดับบน ในปี ๒๐๑๑ เทศบาลหลายร้อยแห่งทั่ว
ประเทศบราซิลได้น าการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมและปรับใช้เป็นกฎเกณฑ์พ้ืนฐานกับ
แผนงานโครงการที่สนองความต้องการของท้องถิ่น 

การอภิบาลแบบมีส่วนร่วม ที่จัดว่าเป็นรายงานที่ดีที่สุดและให้ประสบการณ์ที่มีชื่อเสียง
ที่สุด คือกระบวนการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมของนคร ปอร์โต อเลเกร ประเทศบราซิล 
กรณีศึกษานี้ได้ถ่ายทอดงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการอภิบาลแบบมีส่วนร่วม นับตั้งแต่การ
พัฒนาพลังความมุ่งมั่นของประชาชนไปสู่สิ่ งที่ปรารถนา การพัฒนาทักษะประชาชนในการ
ปรึกษาหารือ ไปจนถึงการเพ่ิมพลังการสมาคมของประชาชน เมื่อวัดในเชิงปริมาณ การวิจัยที่ปรากฏ
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แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมปรากฏชัดและเพ่ิมขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา หลังจากระยะเวลาสอง
ทศวรรษในการวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับสถาบันการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในระยะคลื่นลูกที่สาม 
(Third wave) ของกระบวนการสร้างประชาธิปไตย ได้มีความเห็นสอดคล้องกันในงานทางวิชาการที่
อธิบายตัวแปรที่ส าคัญว่าสถาบันเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ท าหน้าที่อย่างไร และท าไมจึงมีการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน ตัวแปรที่ส าคัญที่นักวิจัยใช้อธิบายว่าสถาบันเหล่านี้ท าหน้าที่อย่างไร 
ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐ ระบบความสัมพันธ์ของประชาสังคม 
กฎเกณฑ์ของสถาบัน ทรัพยากรที่มีอยู่ ระบบพรรคภายในท้องถิ่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ 

กรณีศึกษาการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในอินเดีย รัฐบาลแห่งชาติของอินเดียได้ผ่านการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญสองเรื่องในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ เพ่ือวางโครงสร้างการกระจายอ านาจของรัฐและจัดตั้ง
สถาบันอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในชนบท ในอดีตที่ผ่านมารัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจการเรียกร้อง
ให้มีส่วนร่วมของพลเมืองในชนบทจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ยกเว้นรัฐ เคเรลา (Kerela) ที่มีแนวร่วม
ฝ่ายซ้ายของพรรคการเมืองชื่อพรรคแนวหน้าประชาธิปไตยซ้าย (the Left Democratic Front) น า
โดยพรรคคอมมิวนิสต์ของอินเดียซึ่งเข้ามามีอ านาจในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ส่วนหนึ่งของเวทีด าเนินการ
พรรคคือกระบวนการวางแผนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เรียกว่าเป็นการรณรงค์ของประชาชนเพ่ือ
การวางแผนแบบกระจายอ านาจ ซึ่ง T.M. Thomas Isaac and Patrick Heller ได้เขียนไว้ว่า รัฐ 
บาลท้องถิ่นของเคเรลา ในปัจจุบันได้สร้างแผนการพัฒนาเป็นของตนเองโดยกระบวนการหลาย
ขั้นตอนที่มีการหารืออย่างเปิดเผยระหว่าง ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับสูงขึ้น ประชาสังคมของผู้เชี่ยวชาญ นักเคลื่อนไหว และพลเมืองทั่วไป นับเป็นตัว อย่าง
ความส าเร็จอย่างมากในการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในประเทศก าลังพัฒนา 

กรณีศึกษาการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในประเทศเปรู จากการเผชิญปัญหาวิกฤตทาง
การเมือง หลังจากที่ อัลเบอร์โต ฟูจิมูริ (Alberto Fujimuri) ได้หลบหนีออกจากประเทศ ในปี ค.ศ. 
๒๐๐๒ รัฐสภาของเปรูได้ผ่านการปฏิรูปการกระจายอ านาจทั่วทั้งประเทศ โดยการถ่ายโอนอ านาจ
ใหม่ให้กับรัฐบาลย่อยและส่งเสริมการก่อตัวการมีส่วนร่วมของประชาสังคมทั้งในระดับภูมิภาคและใน
ระดับท้องถิ่น 

เป้าหมายของการปฏิรูปประการหนึ่งนอกเหนือจากถ่ายโอนอ านาจทางการเมืองและ
ทรัพยากรแล้ว คือการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในท้องถิ่นโดยมุ่งพยายามสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยในเปรูที่เปราะบาง การปฏิรูปนี้ได้เรียกร้องให้สถาบันการมีส่วน
ร่วมหลายแห่ง เช่น สภาประสานงานภูมิภาคและท้องถิ่น การงบประมาณแบบมีส่วนร่วม สภาการ
อนามัยและการศึกษา ในปัจจุบัน เขต จังหวัด และอ าเภอต่างๆ ของเปรู ได้ด าเนินการกระบวนการ
จัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมเป็นปีงบประมาณ เมื่อประสบความส าเร็จ กระบวนการจัดท า
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมเหล่านี้ได้เพ่ิมความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของนักการเมืองท้องถิ่น และให้
โอกาสแก่ประชาสังคมในการมีพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ ที่ปรากฏ 
ประชาชนยังคงถูกเป็นเครื่องมือและบางครั้งไม่ได้อยู่ ในความสนใจของนักการเมืองท้องถิ่น 
ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ผลลัพธ์ของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมี
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ความหลากหลายเช่นเดียวกับความไม่เกี่ยวเนื่องระหว่างหลักกฎหมายกับการปฏิบัติจริงในประเทศ
ก าลังพัฒนา 

การวิเคราะห์กรณีศึกษาการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมของ ประเทศบราซิล อินเดีย และ
เปรู การศึกษาผลกระทบต่อสถาบันการมีส่วนร่วมได้แยกออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบริบทเชิง
โครงสร้าง (Structural context) ๒) ด้านแบบวิธีในการปรับใช้ (Modalities of adoption) ๓) ด้าน
กฎเกณฑ์ รูปแบบ และการออกแบบ (Rules, forms and design) และ ๔) ด้านธรรมชาติ (ลักษณะ) 
การมีส่วนร่วม (Nature of participation) 

การศึกษาบริบทเชิงโครงสร้าง การศึกษาบริบทเชิงโครงสร้าง ควรจะวิเคราะห์สถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการอภิบาล โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมในวงกว้าง มีบ่อยครั้งที่การศึกษาสถาบันเหล่านี้
มีลักษณะที่ศึกษาแบบตัดขาดจากบริบทแวดล้อม (ring-fenced) ดังที่ Paul Smoke ได้กล่าวว่า 
หมายถึงการศึกษาท่ีแยกตัวจากบริบทที่สถาบันเหล่านี้ตั้งอยู่  

รูปแบบการก่อตัวของรัฐ มองได้จากภาพกว้างระดับมหัพภาค ในด้านประวัติศาสตร์ การ
ก่อตั้งรัฐ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ บทบาทของความเป็นสหพันธรัฐที่รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจ การ
กระจายอ านาจ ธรรมเนียมทางกฎหมาย พรรคการเมือง สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยก าหนดภายในที่ท าให้
สถาบันการมีส่วนร่วมมีบทบาทมากน้อยเพียงใด ในรัฐที่มีประสิทธิผลสูง ความสนใจในสถาบันการมี
ส่วนร่วมจะไม่เป็นที่คาดหวังมาก ทั้งนี้เพราะรัฐบาลสามารถปรับใช้นโยบายสาธารณะที่สนองความ
ต้องการจ าเป็นของพลเมืองได้ดีอยู่แล้ว ในขณะที่รัฐมีประสิทธิผลลดน้อยลง จะเกิดความจ าเป็นที่
จะต้องมีสถาบันการมีส่วนร่วมเพ่ือสะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายพ้ืนฐาน เมื่อรัฐไม่มีประสิทธิผลโดย
สิ้นเชิง หรือจัดอยู่ในประเภทรัฐล้มเหลว (Failed) หรือภาวะความไม่มีรัฐ (absent) มีแนวโน้มสูงที่
สถาบันการมีส่วนร่วมจะมีบทบาทสูงขึ้น  

ช่องว่างระหว่างระเบียบกฎหมายกับการน ากฎหมายไปบังคับใช้ ในหลายประเทศ
พบว่ามีสถาบันที่อ่อนแอและหลักกฎหมายที่ไม่สัมพันธ์กับการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่นในประเทศ
กัวเตมาลา ได้บัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายย่อยเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการมี
ส่วนร่วมของพลเมือง โดยก าหนดให้มีระบบสภาการพัฒนา ที่ใช้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ในการรวบรวมปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนลงในวิสัยทัศน์แผนพัฒนาประเทศ 
แต่กลับถูกครอบง าโดยวาระของนักการเมืองท้องถิ่น ดังนั้นระบบดังกล่าวประสบความล้มเหลวในการ
ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาส าคัญเช่น ความยากจน การใช้ความรุนแรง และการทุจริต
คอรัปชั่น ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความไม่สัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและการปฏิบัติจะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น
เมื่อการน ากฎหมายไปบังคับใช้เป็นลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง (Top-down) 

รูปแบบองค์ประกอบของประชาสังคม เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการการประเมินการ
มีส่วนร่วม ประชาสังคมจะจัดให้มีการระดมภาคพลเมือง (citizen-based mobilization) ที่จ าเป็น
ต่อการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือของสาธารณะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการเข้าไปร่วมใน
กระบวนการจัดท านโยบายเพ่ิมมากข้ึน เส้นแบ่งระหว่างการสิ้นสุดของบทบาทรัฐและการเริ่มบทบาท
ภาคประชาสังคมไม่สามารถก าหนดให้ชัดเจนได้และนับวันยิ่งจะซับซ้อนมากขึ้น โดยมีค าถามที่
เกี่ยวข้องได้แก่ มีพ้ืนที่ส าหรับการหารือสาธารณะหรือไม่ มีประวัติศาสตร์ขององค์กรหรือของรัฐที่
พยายามร่วมมือกับตัวแสดงชายขอบที่ด้อยโอกาสหรือไม่ ภาคส่วนใดที่มีการจัดระบบที่ดีกว่า เคยมี



 
๕๙ 

 

ประวัติศาสตร์ของความต้องการด้านสิทธิ (rights-based demand) ที่เกิดจากองค์กรประชาสังคม
หรือไม่ จากการศึกษาพบว่า เมื่อใดก็ตามที่ประชาสังคมมีศักยภาพที่จ ากัด สถาบันการมีส่วนร่วมก็จะ
ถูกครอบง าโดยเจ้าหน้าที่รัฐ สถาบันการมีส่วนร่วมจะเปิดโอกาสให้องค์กรประชาสังคมและการมีส่วน
ร่วมของสาธารณะเข้าสู่กระบวนการจัดท านโยบายที่เป็นทางการ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ-สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่การมีส่วนร่วมอภิบาลได้ก่อ
ตัวและด าเนินการ มีอิทธิพลต่อการการท างานภายในของสถาบันการมีส่วนร่วม และยังเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการมีส่วนร่วม หลักส าคัญของสถาบันการมีส่วนร่วมจะก าหนด
วิธีการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนในการแก้ปัญหาของสาธารณะ โดยเฉพาะในชุมชนที่ยากจนและด้อย
พัฒนา เมื่อประชาชนจ านวนมากมีชีวิตยากจน  จึงเป็นเรื่องยากที่จะจัดการสนองความต้องการจ าเป็น
ของประชาชน สิ่งที่ต้องเผชิญคือรายได้จากการเก็บภาษีที่เก็บได้ต่ าเนื่องจากประชาชนมีรายได้น้อย 
ตัวอย่างเช่น มีหลายประเทศทั่วโลกที่จัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบของประเทศ
บราซิล แต่อย่างไรก็ตาม นครของบราซิล ไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแทนของเขตเมืองในประเทศก าลัง
พัฒนาอ่ืนๆ ปัญหาส าคัญคือลักษณะเฉพาะของนครในบราซิล เช่น สภาพเศรษฐกิจ การจัดองค์กร
ของสหภาพ ขบวนการทางสังคม พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่เข้มแข็ง จึงเป็นการยากที่จะให้นครอ่ืนๆ 
ใช้วิธีการเดียวกันกับนครในประเทศบราซิล ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เช่น 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจย่อมสัมพันธ์กับศักยภาพของรัฐ ประเทศที่มีระดับการศึกษาและ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ต่ า จะเผชิญกับอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐ เช่นเดียวกัน 
ภาคส่วนของประชาสังคมมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ เพราะองค์กรเหล่านี้ต้องการน าทรัพยากรมา
ใช้ในสถาบันการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ในเปรู องค์กรวิชาชีพบางองค์กร เช่น 
สมาคมวิศวกร ได้รายงานว่า การที่ได้เข้าร่วมการประชุมจัดท างบประมาณ ไม่เพียงแต่เพ่ือประโยชน์
สาธารณะแต่ยังได้รับข้อมูลโครงการที่จะเกิดขึ้นและสมาคมอาจจะได้ด าเนินการโครงการ  

จากการศึกษาบริบทเชิงโครงสร้างในวงกว้างของการอภิบาลแบบมีส่วนร่วม  คณะผู้วิจัย
ได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยในอนาคต คือ ชุมชนที่มีรัฐบาลที่มีศักยภาพ มีประชาสังคมท่ีมีบทบาท และ
มีระบบฐานภาษีที่เข้มแข็ง จะสามารถสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอภิบาล มากกว่าสังคมที่มีรัฐที่
อ่อนแอ ประชาสังคมที่ไม่มีบทบาท และระบบฐานภาษีท่ีอ่อนแอ๙๙ 

วีรศักดิ์ เครือเทพ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับ อบต. 
๔ แห่งในจังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี ล าปาง และสระแก้ว  เป็น อบต. ขนาดใหญ่ จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ 
อบต. ทะเลชุบศร อ.เมือง  จ.ลพบุรี อบต. ขนาดกลาง จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ อบต. ต้นธงชัย    อ.
เมือง จ.ล าปาง และ อบต. ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และ อบต.ขนาดเล็ก จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ 
อบต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว  
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จากการศึกษา อบต. ทั้ง ๔ แห่ง พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมักเกิดขึ้นผ่านการท า
ประชาคมหมู่บ้านเป็นหลัก ยกเว้นในกรณีของ อบต. ม่วงชุม ที่มีการจัดประชาคมต าบลอีกขั้นตอน
หนึ่ง ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการท าแผนพัฒนาต าบล การจัดสรรงบประมาณ การ
น าแผนงาน-โครงการไปปฏิบัติ หรือการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน มิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น
มากนัก และมักเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ โดยทั่วไป ประชาชนนิยม
มีส่วนร่วมกับ อบต. ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนาหรืองานตามประเพณีที่ อบต. จัดขึ้น
มากกว่าการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมที่มีความหมายต่อการพัฒนาต าบลหรือต่อการจัดสรรทรัพยากร
อย่างแท้จริง 

๑. รูปแบบ ความหลากหลาย และความเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางงบประมาณ พบว่าช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นอย่างจ ากัด และมักเกิดขึ้นผ่าน
การท าประชาคมหมู่บ้านเป็นส าคัญ และถ้าพิจารณาตามวงจรงบประมาณแล้วนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมักเกิดขึ้นในขั้นการระดมความคิดเห็นจากประชาชนผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ประชาคมต าบล ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการจัดท างบประมาณเพียงเท่านั้น ส่วนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ การน าแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ และการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน ยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นมากนัก และมักเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ นอกจากนี้ การประชุมประชาคมหมู่บ้านของ 
อบต. ที่เป็นกรณีศึกษา มีประชาชนเข้าร่วมโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ถึง ๙.๒ ของจ านวนประชากร และ
มักเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เป็นส าคัญ มิได้มีองค์ประกอบของ
ตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเยาวชนและเด็ก กลุ่ม
คนที่สนใจประเด็นปัญหาสาธารณะหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว บรรยากาศของการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการมีส่วนร่วมยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและเปิดกว้างมาก
นัก แต่มักเกิดขึ้นในแนวดิ่งและเป็นการสื่อสารทางเดียวจากแกนน าชุมชนไปสู่ประชาชน เนื้อหาสาระ
ของการประชุมประชาคมจึงมักถูกชี้น าจากบรรดาแกนน าชุมชนที่มักจะจัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกันนอกรอบเป็นการล่วงหน้า แล้วจึงน ามาเสนอให้ประชาชนให้การรับรองในที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้านนั่นเอง 

๒. การมีส่วนร่วมกับการตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนของประชาชน ปัญหาและ
ความต้องการเร่งด่วนของประชาชนยังมิได้ถูกส่งผ่านกลไกการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ไปจนถึงการ
จัดสรรงบประมาณในขั้นตอนสุดท้ายมากเท่าที่ควร ความไม่สอดคล้องกันระหว่างปัญหาและความ
ต้องการเร่งด่วนของประชาชนที่เกิดขึ้นต้นทางดังที่ปรากฏในแผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบลกับการ
จัดสรรงบประมาณที่ปลายทางดังที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต. 
ในทางตรงข้าม โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมักผ่านทะลุตั้งแต่กระบวนการต้นน้ าไป
จนถึงปลายน้ า ถึงแม้ว่าการขาดแคลนในโครงสร้างพ้ืนฐานจะมิได้เป็นปัญหาเร่งด่วนของต าบลต่างๆ 
มากนักก็ตาม และมักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ในสัดส่วนที่สูงกว่าแผนงานด้านอื่นๆ การวิจัย
ในครั้งนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าเสียงและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนมักหล่นหายไปในระหว่าง
กระบวนการจัดท างบประมาณของ อบต. ทั้ง ๔ แห่ง หรือถ้าหากเสียงและความต้องการของ



 
๖๑ 

 

ประชาชนผ่านเข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการงบประมาณแล้วนั้น ก็จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ในสัดส่วนที่น้อยมาก 

๓. เสียงของประชาชนกับการเข้าถึงการตัดสินใจทางงบประมาณ ระดับการเข้าถึงของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดสรรงบประมาณของ อบต. อยู่ในระดับที่ไม่สูงนักเช่นกัน หรือคิดเป็นเพียง
ประมาณร้อยละ ๑๙ ของขนาดงบประมาณรายจ่ายของ อบต. ทั้ง ๔ แห่ง 

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักการปกครองตนเองของพลเมือง การศึกษาใน
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติในการปกครองตนเองหรือทัศนคติของการร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองของ
ประชาชนใน อบต. ทั่ง ๔ แห่ง ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนมักมองว่าการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ อบต. โดยที่เมื่อมีการจัดตั้ง อบต. ขึ้นมา มี
งบประมาณและบุคลากรแล้ว อบต. ควรมีหน้าที่หลักในการแก้ปัญหา โดยที่พวกเขาไม่จ าเป็นต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบหรือลงมือแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ประชาชนจึงท าหน้าที่เปรียบเสมือน “ลูกค้า” ที่
คอยแจ้งความประสงค์หรือความต้องการต่างๆ เพ่ือให้ อบต. เข้าด าเนินการแก้ไข มากกว่าการท า
หน้าที่เป็น “พลเมือง” ที่ร่วมกันคิดและลงมือแก้ไขปัญหากับ อบต. นอกจากนี้ ความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมมักจ ากัดเพียงการมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับเฉพาะตน บ่อยครั้งที่พบว่า
ข้อเรียกร้องมีลักษณะฉาบฉวย เป็นปัญหาส่วนบุคคล และมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบว่ามีความจ าเป็น
ต่อส่วนรวมเพียงใด ส่วนประเด็นที่มีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาหลักของต าบลกลับมิได้รับการ
หยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอย่างจริงจัง จึงท าให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ  และเป็นที่น่าเสียดาย
ว่า ภาพที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหลักของต าบลก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในหมู่ผู้บริหารและพนักงานของ 
อบต. เช่นกัน สาระส าคัญของแผนพัฒนาต าบลและข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต. ทั้ง ๔ แห่ง มิได้
สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของนโยบายเร่งด่วน แนวนโยบายการจัดสรรทรัพยากร หรือแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นรูปธรรมหรือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนแต่ประการใด 

 

๕. การเรียกร้องของทางงบประมาณกับหลักความรับผิดชอบทางการคลัง การศึกษาใน
ครั้งนี้พบว่า ประชาชนและคณะผู้บริหารของ อบต. ต่างมิได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมที่น าไปสู่การเรียกร้องของประชาชนที่สอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบของทางการคลัง 
กล่าวคือ ไม่มีการท าประชาคมหมู่บ้านใดเลยที่มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและ
ศักยภาพทางการเงินการคลังของ อบต.มาพิจารณาควบคู่ไปกับการเรียกร้องงบประมาณ กลไกการมี
ส่วนร่วมจึงน าไปสู่สภาวะการขาดความสมดุลระหว่างการเรียกร้องทางงบประมาณและการให้การ
สนับสนุนทางภาษีอากร โดยประชาชนไม่พูดว่าจะให้อะไร แต่มักจะถามว่าจะได้อะไรจาก อบต. ผลที่
เกิดขึ้นก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ประชาชนมีทัศนคติทางการคลังแบบพ่ึงพาภาครัฐ โดย
ที่ประชาชนมักมองว่า อบต. เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณ มีบุคลากร และมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ 
จึงควรเป็นผู้ที่น างบประมาณและโครงการต่างๆ มาให้ตามที่ประชาชนร้องขอ ในที่สุดการมีส่วนร่วม
ในลักษณะดังกล่าวมักจะน าไปสู่สภาวะที่ประชาชนเรียกร้องแบบเอาแต่ได้แบบเกินตัว โดยความ
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แตกต่างระหว่างความต้องการด้านงบประมาณเปรียบเทียบกับขีดความสามารถทางการคลังของ 
อบต. มีสูงโดยประมาณ ๓ ถึง ๕ เท่าตัว๑๐๐ 
 
๒.๖ สรุปหลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ที่ได้จากแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๖.๑ หลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการปกครอง
ท้องถิ่น 

หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสังคมโดยไม่แยกผู้มีส่วนร่วมออก
จากสิ่งแวดล้อมทางการเมืองท้องถิ่น แต่ให้สิทธิแก่พลเมืองในการก าหนดนโยบายและผลลัพธ์ของ
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสของกระบวนการการตัดสินใจ ซึ่งท าให้การทุจริตและบิดเบือนผลประโยชน์
ของภาคอ่ืนๆ ไปเป็นของตนกระท าได้ยากหรือท าไม่ได้  ตลอดทั้งความรับผิดชอบที่ต้องตอบค าถาม
และถูกวิจารณ์ได้  

หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาความถี่ในการให้ข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยเฉพาะจากประชาชนภายนอกหน่วยงาน กลุ่มบุคคลที่หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น 
ความเต็มใจในการรับฟังความคิดเห็น การเห็นคุณค่าของการรับฟังความคิดเห็น การทิ้งช่วงของการ
ตัดสินใจหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชน โดย ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ มิติของเวลาในการตัดสินใจ ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ กระบวนการใช้กรรมการในการตัดสินใจ ตลอดทั้งมีการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  

ส าหรับหลักความโปร่งใส ประกอบด้วยความโปร่งใสด้านโครงสร้างโดยการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล โดยประชาชนได้รับรู้การท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชน สื่อ มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างและมีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหาร
และร่วมตรวจสอบ 

๒.๖.๒ หลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในองค์กรพัฒนา
เอกชน ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีความเป็นพหุนิยม หลักความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตยเป็น
ธรรมาภิบาลภาคพลเมืองที่เป็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน มีระบบการควบคุมดูแลที่
มีศักยภาพ ผลงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่สามารถเข้าถึงกลุ่มด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยงได้ทั่วถึง ตอบสนองในเวลาอันเหมาะสมและครอบคลุมโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส ปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความรับผิดชอบตรวจสอบไดต้่อประชาชน 

องค์กรภาคเอกชน มีการท างานแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ไปพร้อมๆ กับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยใช้เครื่องมือที่ประชาชนร่วมปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดท าแผนที่
                                                 

๑๐๐ วีระศักดิ์ เครือเทพ, การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับ อบต. บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน: 
หนังสือ ประเด็นท้าทายการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นไทย (จัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและ
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น กทม. พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๔, จ านวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม ISBN 978-616-551-307-4), 
หน้า ๒๐๕-๒๒๒. 
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ข้อมูลทางสังคมและการจัดระดับฐานะของคนในชุมชน แผนที่ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง การประชุมปฏิบัติการ 
การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษาเฉพาะกิจที่ก าหนด โดยกลุ่มประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจะมีขนาดเล็ก 
ท าให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมและมีความโปร่งใสที่สมาชิกมีบทบาทในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ 

๒.๖.๓ หลักธรรมาภิบาลในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในองค์กรวัฒนธรรม 
 เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคนในสังคมในการอยู่ร่วมกันด้วยความดี มีความเป็น
ประชาธิปไตย คนในสังคมมีส่วนร่วม ผู้น าและผู้ตามมาจากคนเสมอกันที่เกิดขึ้นโดยธรรม ธรรมะจึง
เป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลักทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส ได้แก่ ทานหมายถึงการให้ซึ่งรวมความถึงการให้
สติปัญญาอันเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในชุมชน ศีล
หมายถึงความมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะการไม่กล่าวเท็จ การไม่ปกปิดข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของตน การ
ไม่ลักทรัพย์หรือเบียดบังเอาทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตนเองมาใช้ประโยชน์ส่วนตน อาชวะหมายถึงความ
ซื่อตรง เปิดเผย โปร่งใส ไม่มีวาระซ่อนเร้นที่ยึดประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง มัททวะหมายถึงความ
อ่อนโยน ลดมานะทิฐิที่ยึดมั่นในตนเอง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตปะหมายถึงการระงับยับยั้งข่มใจ แผดเผากิเลสตัณหา ความโลภ 
ความโกรธ ความหลง   มิให้เข้ามาครอบง าจิตใจของตนเอง อักโกธะหมายถึงความไม่โกรธ การ
ตัดสินใจที่จะกระท าการหรือไม่กระท าการ ให้เป็นไปด้วยความเห็นดี เห็นงาม เห็นชอบ ไม่มีอารมณ์
โกรธเข้ามาเกี่ยวข้อง อวิหิงสาหมายถึงความไม่เบียดเบียน มุ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน ไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางด้วยความคิดเห็นที่แตกต่าง น าความคิดเห็นที่
แตกต่างมาประสานสัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคี ขันติหมายถึงความอดทน มีความสงบเสงี่ยมเจียมตน 
ไม่หุนหันพลันแล่นหรือลุแก่อ านาจ อวิโรธนะหมายถึงความไม่คลาดในธรรม มีความเข้าใจในธรรม
และตั้งมั่นในธรรม ไม่เบี่ยงเบนไขว้เขวด้วยอธรรม ใช้ปัญญาธรรมที่รู้ความจริงมาประกอบการคิดและ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
 
๒.๗ ปัญหาที่พบจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส 

 ๒.๗.๑ ปัญหาที่พบในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปัญหาที่คุกคามธรรมาภิบาลมากที่สุดปัญหาหนึ่งคือการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ความโปร่งใสความรับผิดชอบตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมมีพ้ืนฐานที่อ่อนแอลง การ
พัฒนาแบบสั่งการจากบนสู่ล่างเป็นการพัฒนาที่มิได้ยึดโยงกับความต้องการจ าเป็นของกลุ่มด้อย
โอกาสอย่างแท้จริง ประชาชน เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกครอบง าโดยนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือใช้อธิบาย
ว่าได้มีการจัดการธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการริเริ่มชักน าของหน่วยงานภาครัฐจากภายนอกจะน าไปสู่ความส าเร็จเสมอไป มีทั้ง
ความเหลื่อมล้ าและช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างการมีส่วนร่วมที่เกิดจากภายในชุมชนกับการมีส่วนร่วมที่
ชักน าจากภายนอก การมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอก มักเกิดขึ้นด้วยความไม่เท่าเทียมกัน



 
๖๔ 

 

ระหว่างผู้ชักน าจากภายนอกกับประชาชนในชุมชน และท าให้ขาดความต่อเนื่องในการสานต่อ
โครงการอย่างเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน การมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอกเป็นแรงจูงใจระยะสั้น 
แต่มีแนวโน้มจะสูญสลายไปเมื่อสิ่งจูงใจเหล่านี้หมดไป ประชาชนไม่มีข้อมูล ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
ก่อนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจ สมาชิกชุมชนมิได้มีอ านาจที่แท้จริงที่จะท าให้
บังเกิดผลในกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกครองท้องถิ่น เป็นเพียงรูปแบบพิธี
การเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้เท่านั้น มิได้เกิดจากความประสงค์ในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง การจัดท าประชาคมเพ่ือพิจารณาโครงการตามวงจรงบประมาณ มัก
เกิดขึ้นในแนวดิ่งและเป็นการสื่อสารทางเดียวจากแกนน าชุมชนไปสู่ประชาชน นอกจากนี้เสียงและ
ความต้องการของประชาชนที่ไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดสรรงบประมาณมีอยู่ในสัดส่วนที่น้อย
มาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางโครงการ การจัดท าแผน การจัดสรรงบประมาณ การน า
แผนงานและโครงการไปปฏิบัติ หรือการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานมิได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 
จากการที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ประชาชนจึงไม่มีส านึกในการมีส่วนร่วม โดยมีทัศนคติ
พ่ึงพาและท าหน้าที่เป็นเพียงผู้รับบริการมากกว่าที่จะท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ร่วมกันคิดและแก้ไข
ปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๗.๒ ปัญหาที่พบในการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่นขององค์กรภาคเอกชน 
การท างานเชิงวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน มีความใกล้เคียงกับ

ขบวนการการเคลื่อนไหวในการต่อสู้ เรียกร้องสิทธิมนุษยชน สิทธิความเป็นพลเมือง ท าให้องค์กร
ภาครัฐมีทัศนคติต่อองค์กรภาคเอกชนในลักษณะผู้สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งจนถึงระดับการต่อต้าน 
การปฏิบัติงานขององค์กรภาคเอกชนยังมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 
ท าให้ไม่สามารถท างานในพ้ืนที่กว้างหรือครอบคลุมพ้ืนที่ตามประเด็นปัญหาในวงกว้างได้  ผู้ให้การ
สนับสนุนทุนในการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน มักจะเป็นไปตามประเด็นปัญหาของเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม เมื่อปัญหานั้นๆ ไม่เป็นประเด็นของสังคม การด าเนินงานขององค์กร
ภาคเอกชนก็จะชะลอบทบาทลงในเรื่องนั้นๆ  ความไม่ต่อเนื่องของการปฏิบัติงานขององค์กร
ภาคเอกชนระยะยาว ท าให้ไม่มีกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้การสร้างพลังชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมไม่สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
๒.๗.๓ ปัญหาที่พบในการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่นขององค์กรวัฒนธรรม 
ขาดการมีส่วนร่วมด้วยการใช้ปัญญา ความไม่รู้ (อวิชชา) เป็นเหตุแห่งอกุศลกรรม อัน

ประกอบด้วยกายทุจริต (ความประพฤติชั่วทางกาย) วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วทางวาจา) และมโน
ทุจริต (ความประพฤติชั่วทางใจ) ความไม่ซื่อตรงของมนุษย์เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สังคมมนุษย์
ประสบความล้มเหลว ความไม่ซื่อตรงที่เกิดจากความล าเอียงด้วยอคติ ๔ คือล าเอียงเพราะรักหรือ 
นิยมชมชอบ ล าเอียงเพราะโกรธหรือเกลียดชัง ล าเอียงเพราะหลงด้วยความไม่รู้จริงหรือส าคัญผิด 
และล าเอียงเพราะเกรงว่าภัยจะมาถึงตน อคติเหล่านี้ก่อให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มแยกพวก การเลือก
ปฏิบัติ ยึดประโยชน์ของตนและพวกพ้อง  

 



 
๖๕ 

 

การแก้ไขอคติเหล่านี้ จ าเป็นจะต้องเปิดใจกว้างโดยการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชน เช่น ควรปรึกษาประชาชนก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผู้น า
ทางศาสนาหรือผู้ที่จะด ารงต าแหน่งพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
พระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด ผู้น าศาสนาต้องน าหลักการที่ถูกต้องที่มีอยู่ ใน
ศาสนามาอธิบาย สื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือลดการทุจริต ผู้น าทางศาสนา
ต้องเป็นแบบอย่างต่อกรกระท าความดีในการด าเนินชีวิต ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้
เกิดประชาสังคมที่เกิดส านึกทางศาสนา มองเห็นภัยของการทุจริตทุกรูปแบบ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเป็นส าคัญ ด้วยการปลูกฝังธรรมะในจิตใจ ให้ชุมชนมี
จิตส านึกที่ดี น าหลักธรรมะและวิธีการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน จะ
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน  



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง “จิตส านึก โอกาส และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี”   ผู้วิจัยได้น าเสนอขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและจากภาคสนาม
เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกต สัมภาษณ์พระสงฆ์และประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม 
 
๓.๒ ประชำกรและ กลุ่มตัวอย่ำง 
    ๓.๒.๑. ประชำกร ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ
ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล  พระสงฆ์และ
ประชาชนวัดวาลุการาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเว ต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
รักษ์ไทยและประชาชนในพื้นท่ีบริการของโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี 
    ๓.๒.๒. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 45 รูป/คน ประกอบด้วย 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง จ านวน ๑๕ คน แยกเป็น ฝ่ายบริหารและสภาท้องถิ่น
รวม ๓ คน และประชาชนเขตพ้ืนที่บริการ ๑๒ คน 
   พระสงฆ์และประชำชนวัดวำลุกำรำม จ านวน ๑๕ รูป/คน แยกเป็น พระสงฆ์ ๓ รูป และ
ประชาชน ๑๒ คน 
   เจ้ำหน้ำที่โครงกำรมูลนิธิรักษ์ไทยและประชำชนพื้นที่บริกำร จ านวน ๑๕ คน  แยกเป็น 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คน เจ้าหน้าที่สนาม จ านวน ๑ คน และ
ประชาชนพื้นที่บริการ ๑๑ คน 
 



 
๖๗ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
     ๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับจิตส านึก โอกาส 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเองโดย
การศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็นข้อค าถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีแบบสัมภาษณ์และวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับจิตส านึก โอกาส และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน เป็นแบบแนวสัมภาษณ์  ค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) ที่ไม่ชี้น า 
ผู้วิจัยจะใช้ทั้งเทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปและสมุดบันทึกประกอบการเก็บข้อมูล โดยมีประเด็น
ค าถาม ที่เกี่ยวกับจิตส านึก โอกาส และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น 
             ๓.๓.๒ ขั้นตอนวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
  วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย มีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากต าราเอกสารที่เกี่ยวกับจิตส านึก โอกาส และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับท าวิจัย
และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  ๒) ก าหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา โดยแยกประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา และก าหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญของวัตถุประสงค์และขอบเขต
การศึกษา  
  
๓.๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย  
               ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
     ๓.๔.๑ ท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตอุบลราชธานี เพ่ือลงนาม
หนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เจ้าอาวาสวัดวาลุการาม และผู้อ านวยการมูลนิธิรักษ์ไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
               ๓.๔.๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นจิตส านึก โอกาส และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น เพ่ือให้
ทราบถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องของการวิจัยดังกล่าว 
 
๓.๕. กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
       จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะน าข้อมูลจากการวิเคราะห์จากเอกสาร 
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) มายืนยันความน่าเชื่อถือ
ได้ของข้อมูล ด้วยการให้บุคคลที่อยู่ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่
ท าการศึกษา ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง โดยการอ่านข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่น าเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธีนี้ 
ผู้วิจัยใช้กับข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่เป็นส่วนที่ผู้วิจัยได้ตีความแล้ว 
 



 
 

 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการศึกษาวิจัยและอภิปรายผล 

๔.๑ ผลการศึกษาวิจัยจิตส านึก โอกาส ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมและความโปร่งใส 

๔.๑.๑ ผลการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง (อบต.) อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มี
กระบวนการในการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือด าเนินโครงการสนองปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้จัดเวทีประชาคมรายหมู่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) และประชาชนแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน เสนอโครงการ
และลงมติจัดล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน แล้วน าผลจากเวทีประชาคมเข้าสู่แผนพัฒนาต าบลและ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีสนับสนุนโครงการที่หมู่บ้าน
เสนอผ่านฝ่ายบริหาร การน าโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณไปด าเนินการเป็นหน้าที่ของฝ่าย
บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า จิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส แยกได้ดังนี้ 

 ๔.๑.๑.๑ ด้านจิตส านึกของประชาชน ผลการศึกษาจิตส านึกในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ินด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า 

  ๑) จิตส านึกเข้าร่วมการจัดท าประชาคมหมู่บ้านร่วมกับ อบต. ประชาชนส่วน
ใหญ่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคม ดังที่นายสมบูรณ์ รันค าภา ได้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์๑  

  “ในการเข้าร่วมประชาคมระหว่าง อบต´และประชาชน จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
ประชาคมโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๘๐ แต่หากแยกเป็นกลุ่มหมู่บ้าน จะเห็นว่ามีส่วนน้อยเพียง ๒ 
หมู่บ้านที่ประชาชนเข้าร่วมเพียงร้อยละ ๖๐-๗๐ แต่หมู่บ้านอ่ืนเข้าร่วมประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐” 

 อบต. ได้จัดของที่ระลึกเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชาคม แต่อย่างไรก็ตาม มี
ประชาชนบางส่วนตั้งใจที่จะเข้าร่วมถึงแม้ อบต. จะไม่น าอะไรมาเป็นสิ่งจูงใจ ทั้งนี้เพ่ือปกป้องสิทธิ
ของตนเอง พร้อมกับมีความส านึกในหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับ อบต. ในการเข้าร่วมประชาคม 
ตามข้อมูลที่ นางพิสมัย ละพรม ให้สัมภาษณ์๒ 

                                                           
๑นายสมบูรณ์ รันค าภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง 

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. 
๒นางพิสมัย ละพรม บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่สูง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-

๐๙.๑๕ น. 



 
๖๙ 

 

 “ส าหรับตนเองถึงไม่มีอะไรมาแจก ก็ตั้งใจจะไปประชุมประชาคม  ปัจจุบันมีความเข้าใจ
เพ่ิมขึ้นว่าเวทีประชาคมเป็นเวทีปกป้องสิทธิของตนเองในการเสนอความต้องการเพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อน” 

  ในขณะเดียวกัน มีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมประชาคม และไม่ได้สนใจติดตามว่า
หมู่บ้านลงมติล าดับความส าคัญโครงการใดและมีโครงการใดที่ผ่านประชาคม ตามที่ นางกุหลาบ พุ่ม
จันทร์ ให้สัมภาษณ์๓  

 “ปี ๒๕๕๙ ตนเองติดธุระ ไม่ได้ร่วมประชุมประชาคม ไม่ได้ติดตามว่ามีโครงการอะไรบ้าง
ที่ผ่านประชาคม” 

 ๒) จิตส านึกเข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี อบต. มีหนังสือแจ้งก านันและผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมประชุม แต่ประชาชนไม่สนใจเข้าร่วมและถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าที่จะเข้าร่วม 
ตามท่ีนายเคลื่อน ค าโกน ให้สัมภาษณ์๔ 
   “ในวาระที่สภา อบต. พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี อบต. มีหนังสือแจ้ง เชิญ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม แต่มีเพียงผู้น าไปร่วมประชุม ประชาชนไม่สนใจ
ที่จะไปร่วม ไม่ค่อยมีใครไป ประชาชนแทบจะไม่ไปเลย ไม่อยากเสียสละ ไปแล้วไม่ได้อะไร ให้คนมี
เงินเดือนไปประชุมก็แล้วกัน มอบให้ผู้น าไปประชุม ตนเองยินดีที่จะปฏิบัติตาม ปล่อยให้คนที่มี
เงินเดือนหรือมี ค่าตอบแทนท าหน้าที่ ผู้น าที่อาสามาท างานเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็ต้องท า ขันอาสา
แล้วก็ต้องท าให้เต็มที่ หน้าที่ของ อบต. คือ ให้บริการประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชน ท าหน้าที่
เพ่ือประชาชน”  

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนหนึ่งคิดว่า อบต. มีหน้าที่ให้บริการประชาชน จะไปร่วมกิจกรรม
ก็ต่อเมื่อ อบต. ร้องขอ ตามท่ี นางบุญเสริม กรินรักษ ์ให้สัมภาษณ์๕  

“อบต. มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมประชาชนมากกว่า ถ้า อบต. ไม่ขอร้องให้ร่วมกิจกรรมก็
ไม่ไป” 

 แต่มีประชาชนบางส่วนเห็นว่า ประชาชนควรร่วมมือกับ อบต. ตามที่ นางกุหลาบ พุ่ม
จันทร์ ให้สัมภาษณ์๖  

“อบต. และประชาชนควรร่วมมือกัน ไม่ใช่ อบต. เป็นผู้รับใช้ประชาชน” 

                                                           
๓นางกุหลาบ พุ่มจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๔ บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-

๑๕.๔๕ น. 
๔นายเคลื่อน ค าโกน บ้านเลขท่ี ๙๑ หมู่ที่ ๑๑ บ่อหินพัฒนา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๔๕-

๑๒.๓๐ น. 
๕นางบุญเสริม กรินรักษ์ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๗ บ้านค าข่า  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-

๐๙.๓๐ น.                 
๖นางกุหลาบ พุ่มจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๔ บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-

๑๕.๔๕ น.  



 
๗๐ 

 

 ๓) จิตส านึกติดตามการด าเนินโครงการในหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตามการ
ด าเนินโครงการเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องระหว่าง อบต. กับผู้รับเหมา ตามที่ นางบุญเสริม กรินรักษ์ ให้
สัมภาษณ์๗  

“เมื่อโครงการลงมาด าเนินการในพ้ืนที่ ประชาชนไม่ได้ติดตามเพราะเป็นเรื่องของ
ผู้รับเหมา” 

แต่อย่างไรก็ตาม มีประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญกับความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการ หาก อบต. ชี้แจงท าความเข้าใจหรือขอความร่วมมือกับประชาชน ตามที่ นายพัน จักสาน 
ให้สัมภาษณ์๘            

“แหล่งน้ าเป็นเรื่องส าคัญ บทบาทของประชาชนคือเลือกพ้ืนที่ขุดลอก แก้ไขเรื่องท่อและ
การวางระบบท่อ ประชาชนสละที่ดินบางส่วน ประชาชนมีความยินดีและมีจิตส านึกที่จะร่วมสละที่ดิน 
หากชี้แจงให้เข้าใจ ประชาชนมีความพร้อมที่จะบริจาคหรือเสียสละสมทบการด าเนินโครงการหาก
ประชาชนมีความเข้าใจ”  

ในการติดตามโครงการ อบต. ได้แต่งตั้งตัวแทนหมู่บ้านตรวจรับโครงการ  ประชาชน
จะแจ้งผู้รับเหมาแก้ไขหากพบข้อบกพร่องหรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านและ สอ.บต. ด าเนินการ ตามที่ นางบุญ
เสริม กรินรักษ์ ให้สัมภาษณ์๙ 

“อบต. แต่งตั้งตัวแทนหมู่บ้านตรวจรับโครงการ เมื่อชาวบ้านพบข้อบกพร่องไม่พอใจ ก็
จะแจ้งให้ผู้รับเหมาแก้ไข หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือ สอ.บต. ตามล าดับ” 

แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการบางโครงการไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชนส่วนหนึ่ง เมื่อพบข้อบกพร่องในการด าเนินโครงการ ไม่ได้ร่วมติดตามตรวจสอบ 
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ อบต. ตามท่ี นายพัน จักสาน ได้ให้สัมภาษณ์๑๐ 

“ในภาพรวมมีความพึงพอใจการบริหารงานของ อบต. เพราะ อบต. เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับ อบต.  แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบการขุดลอก
แหล่งน้ า หากเปรียบเทียบกับงานว่าจ้างของเอกชน เอกชนได้ปริมาณงานมากกว่า ประชาชนท าเอง
จะได้ผลงานมากกว่า ถือว่ายังไม่บรรลุหลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชน
ครึ่งต่อครึ่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ อบต. ไม่ร่วมติดตามสังเกตสอบถามหรือตรวจสอบผลการด าเนิน
โครงการ” 

 ๔) จิตส านึกดูแลสาธารณสมบัติและสาธารณประโยชน์ เมื่อการด าเนินโครงการสิ้นสุด
ลง ประชาชนส่วนหนึ่งมีจิตส านึกในการดูแลผลการด าเนินโครงการที่เป็นสาธารณสมบัติ แต่มีส่วน

                                                           
๗นางบุญเสริม กรินรักษ์ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๗ บ้านค าข่า  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-

๐๙.๓๐ น.  
๘นายพัน จักสาน บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงงาม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๔๕-

๑๑.๓๐ น. 
๙นางบุญเสริม กรินรักษ์ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๗ บ้านค าข่า  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-

๐๙.๓๐ น. 
๑๐นายพัน จักสาน บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงงาม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๔๕-

๑๑.๓๐ น. 



 
๗๑ 

 

หนึ่งที่ไม่สนใจโดยถือว่าเป็นหน้าที่ของ อบต. บางส่วนยังคงมอง นายก อบต. และปลัด อบต.ว่ามี
หน้าที่ให้บริการประชาชน ประชาชนคือผู้เรียกร้องสิทธิ เมื่อประสบความเดือดร้อนจะขอให้ อบต. 
แก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็ว ดังที่ นายสมบูรณ์ รันค าภา ให้สัมภาษณ์๑๑ 

“มีประชาชนเพียงบางส่วนคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สาธารณสมบัติเป็นเรื่องที่
ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเข้าไปช่วยแก้ไขหรือประสานแจ้ง อบต. มาแก้ไขทันที แต่มีบางส่วนที่
เ พิกเฉยไม่ยุ่ ง เกี่ยว  ประชาชนส่วนหนึ่ งยั งขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ เป็น
สาธารณประโยชน์หรือ สาธารณสมบัติ ยังคงมีแนวคิดยกให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต.” 

๔.๑.๑.๒ ด้านโอกาสของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยโอกาสของประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พบว่า 

 ๑) โอกาสในการเตรียมโครงการก่อนน าเสนอในเวทีประชาคมหมู่บ้าน แต่ละ
หมู่บ้านมีกระบวนการที่ต่างกัน บ้านบ่อหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ได้เตรียมโครงการโดยการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้น า ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.)  โดยที่
ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมพิจารณาก่อนน าเข้าประชาคม ตามท่ี นายเคลื่อน ค าโกน ให้สัมภาษณ์๑๒  

“ก่อนการท าประชาคมหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) ได้
ปรึกษาหารือโครงการร่วมกับ ผู้น า ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ” 

ขณะที่บ้านไหล่สูง หมู่ที่ ๒ สอ.บต. ได้น าโครงการปรึกษาหารือกับผู้น าและประชาชน
ก่อนน าเข้าประชาคม แต่ประชาชนไม่ได้มีโอกาสร่วมสืบค้นข้อมูลเพ่ือมาวิเคราะห์ความจ าเป็นของ
โครงการ โดยการสืบค้นข้อมูลทั้งหมดได้มอบให้เป็นหน้าที่ของ สอ.บต. ตามที่ นางพิสมัย ละพรม ให้
สัมภาษณ์๑๓  

“ก่อนการท าประชาคมใหญ่ สอ.บต. เสนอโครงการโดยมีการปรึกษาหารือร่วมกับผู้น า
และประชาชนประมาณ ๕๐-๖๐ คน ตนเองไม่เคยร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแผนและโครงการ
พัฒนาหมู่บ้าน ยกให้ สอ.บต. ท าหน้าที่แทน”   

 มีบางหมู่บ้านที่ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมหารือในการเตรียมการโครงการก่อนน าเสนอ
ประชาคม เช่น กรณีบ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ ๑ พบว่ามีช่องว่างระหว่างประชาชนกับ สอ.บต. โดย สอ.บต. 
ไม่ได้น าโครงการที่จะเสนอประชาคมมาหารือกับประชาชนก่อนน าเข้าประชาคม ตามที่ นางบุษบา 
แก้วกัลญา ให้สัมภาษณ์๑๔  

                                                           
๑๑นายสมบูรณ์ รันค าภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเลขท่ี ๑๕๓ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง 

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. 
๑๒นายเคลื่อน ค าโกน บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๑ บ่อหินพัฒนา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๔๕-

๑๒.๓๐ น. 
๑๓นางพิสมัย ละพรม บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่สูง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-

๐๙.๑๕ น. 
๑๔นางบุษบา แก้วกัลญา บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่ทุ่ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-

๑๗.๐๐ น. 



 
๗๒ 

 

“ตัวเชื่อมโยงส าคัญระหว่างประชาชนกับ อบต. คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สอ.บต.)  แต่ สอ.บต. ของหมู่บ้าน ไม่ได้น าโครงการมาหารือกับชาวบ้านก่อนน าเข้าประชาคม ควร
ฟังประชาชนก่อนน าเข้าประชาคมร่วมกับ อบต. แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็จ าเป็นต้องยกมือ
สนับสนุนในวันจัดท าประชาคม” 

 ๒) โอกาสเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับ อบต.  ในวันที่จัดท าประชาคมหมู่บ้าน 
บางหมู่บ้าน สอ.บต. และผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทมากกว่า เช่น บ้านค าข่า หมู่ที่ ๗ สอ. บต. และ
ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทมากกว่าประชาชนในการเสนอโครงการ และขอให้ประชาชนยกมือเห็นชอบ
โครงการที่ต้องการให้ อบต. บรรจุเข้าแผนพัฒนาต าบล ตามท่ี นางบุญเสริม กรินรักษ์ ให้สัมภาษณ์๑๕ 

“สอ.บต. และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้พูดมากกว่าในการเสนอโครงการและขอให้ประชาชนยก
มือจัดล าดับโครงการเพื่อให้ อบต. บรรจุเข้าแผน” 

การท าประชาคมของ บ้านบ่อหิน หมู่ที่ ๕ จากการที่ สอ.บต. และ ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้น า
โครงการหารือกับประชาชนในรายละเอียดของโครงการที่จะเสนอไว้ล่วงหน้า เมื่อมาท าประชาคม
ประชาชนไม่เข้าใจ และโครงการที่เสนอไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ประชาชนจึงเข้าใจว่า
ตนเองไม่มีความส าคัญมาท าหน้าที่ยกมือมากกว่า และแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองจ าเป็นต้องยก
มือสนับสนุน ตามท่ี นายประดิษฐ์ หิมะคุณ ให้สัมภาษณ์๑๖  

“การประชุมประชาคมประจ าปี ไม่ได้หารือรายละเอียดแผนงานโครงการในหมู่บ้าน
ล่วงหน้า บางครั้งประชาชนไม่เข้าใจ ไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง มาท าหน้าที่ยกมือมากกว่า 
เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนยกมืออาจมีบางกลุ่มทีแสดงความไม่พอใจ” 

 ๓) โอกาสเข้าร่วมรับฟังการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี สอ.บต. บ้านไหล่ทุ่ง 
หมู่ที่ ๑ ไม่เคยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าไปร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติฯ แม้
บางครั้ง นายก อบต. เคยเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปร่วม แต่เมื่อถึงก าหนดวัน สอ.บต. ของหมู่บ้าน
ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบ ตนเองจึงไม่ได้ไปร่วมฟังการพิจารณาข้อบัญญัติ ตามที่ นางบุษบา แก้ว
กัลญา ให้สัมภาษณ์๑๗ 

“สอ.บต. ไม่เคยชวนประชาชนเข้าไปหารือในขั้นตอนการพิจารณาข้อบัญญัติการใช้จ่าย
งบประมาณของ อบต. หากตนเองได้รับการชักชวน จะไป นายก อบต. เคยชักชวนให้ประชาชนเข้าไป
ร่วมเวลามีการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติ แต่พอถึงก าหนดวันพิจารณาข้อบัญญัติ สอ.บต. ของ
หมู่บ้านไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบ ตนเองจึงไม่ได้ไปร่วมฟัง” 

 ๔) โอกาสในการติดตามตรวจสอบโครงการ บ้านบ่อหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ อบต. ได้
แต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการทั้งหมด ตัวแทนชาวบ้านอ่ืนไม่มีโอกาสเข้า

                                                           
๑๕นางบุญเสริม กรินรักษ์ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๗ บ้านค าข่า  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-

๐๙.๓๐ น. 
๑๖นายประดิษฐ์ หิมะคุณ บ้านเลขท่ี ๗๓ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหิน  วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-

๑๓.๔๕ น. 
๑๗นางบุษบา แก้วกัลญา บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่ทุ่ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-

๑๗.๐๐ น. 



 
๗๓ 

 

ร่วม ท าให้ประชาชนผู้รับประโยชน์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการ ตามที่ นาย
เคลื่อน ค าโกน ได้ให้สัมภาษณ์๑๘ 

“กรรมการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการเป็นผู้ที่ อบต. แต่งตั้งทั้งหมด ไม่มี
ตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วม ประชาชนผู้รับประโยชน์ไม่ได้มีส่วนร่วม เพียงแต่มีหน้าที่ชี้จุดที่จะขุดแหล่ง
น้ าและดูแลทั่วไป ไม่มีโอกาสให้ค าแนะน า” 

๔.๑.๑.๓ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับจิตส านึกและโอกาสของประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า 

 ๑) ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางโครงการ การเตรียมโครงการเพ่ือเสนอใน
ขั้นตอนการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน บางหมู่บ้าน เช่น บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ ๑  ผู้น าได้เสนอโครงการโดย
ไม่ผ่านการหารือกับประชาชน ตามท่ี นางบุษบา แก้วกัลญา ให้สัมภาษณ์๑๙ 

“สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) ไม่ได้น าโครงการมาหารือกับชาวบ้าน
ก่อนน าเข้าประชาคม” 

 ๒) ประชาชนขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาเลือกโครงการ การจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี บางโครงการเคยได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ในปีต่อมาต้องการขยาย
พ้ืนที่บริการแต่ไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาเลือกโครงการ เกิดช่องว่างในการ
สื่อสารข้อมูลระหว่าง อบต. กับประชาชน ตามท่ี นายพัน จักสาน ให้สัมภาษณ์๒๐   

“ได้รับโครงการที่ผ่านประชาคม ได้แก่ ปี ๒๕๕๘ ขยายเขตไฟฟ้า แต่ ๒๕๕๙ ไม่อนุมัติให้
ขยายเขตไฟฟ้า เกรงว่าจะไปทับซ้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการสูญเปล่า” 

ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมวางแผนต่อเนื่องระยะยาว การอนุมัติโครงการแต่ละปีบางครั้งไม่
เป็นไปตามล าดับความส าคัญที่ประชาชนเสนอ ด้วยเหตุผลข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ตามที่        นาง
บุษบา แก้วกัลญา ได้ให้สัมภาษณ์๒๑ 

“ปี ๒๕๕๘ ประชาคมเสนอโครงการประปาเป็นอันดับ ๑ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน 
หลังจากข้อบัญญัติได้รับการอนุมัติ ได้เปลี่ยนเป็นถนนลูกรัง ด้วยเหตุผลที่ว่า โครงการประปาใช้เงิน
มาก ไม่มีการวางแผนระยะยาวต่อเนื่อง ๒-๓ ปี โครงการประปาเสนอผ่านประชาคมได้อันดับ ๑ มา
ทุกปี แต่ได้รับอนุมัติโครงการอ่ืน ประปาเดือดร้อนกว่าลูกรัง” 

                                                           
๑๘นายเคลื่อน ค าโกน บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๑ บ่อหินพัฒนา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๔๕-

๑๒.๓๐ น. 
๑๙นางบุษบา แก้วกัลญา บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่ทุ่ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-

๑๗.๐๐ น. 
๒๐นายพัน จักสาน บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงงาม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๔๕-

๑๑.๓๐ น. 
๒๑นางบุษบา แก้วกัลญา บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่ทุ่ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-

๑๗.๐๐ น. 



 
๗๔ 

 

ช่องว่างในการออกข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ระหว่างสภา อบต. กับฝ่ายบริหาร โดย
ปลัด อบต. อ้างกฎหมาย ระเบียบค าสั่ง นโยบาย ซึ่งสภา อบต. ไม่สามารถหาข้อเท็จจริงเองได้ทั้งหมด 
ท าให้สภา อบต. ไม่สามารถตัดสินใจในการจัดท าข้อบัญญัติในเรื่องนั้น ตามที่ นายร าพึง พากโพธิ์ ให้
สัมภาษณ์๒๒ 

“ปัญหาเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละ
หมู่บ้านได้เสนอโครงการที่เป็นความเร่งด่วนของหมู่บ้าน บางโครงการเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ในปี ๒๕๕๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (สอ.บต.) เสนอโครงการวางระบบไฟฟ้าโดยผ่านการท าประชาคม แต่ไม่สามารถออกข้อบัญญัติ
ได้ โดยปลัด อบต. ได้อ้างนโยบายค าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท าไม่ได้ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงไม่สามารถน าโครงการดังกล่าวเข้าข้อบัญญัติ โดยปลัด อบต. แสดงความห่วงใยว่าหากท าไป
เกิดความผิดพลาดผู้ใดจะรับผิดชอบ” 
 ๓) ประชาชนไม่มีโอกาสร่วมติดตามตรวจสอบหรือร่วมแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่าง
ด าเนินโครงการ ในการบริหารโครงการของ อบต. โดยเฉพาะการรับเหมา ที่ผู้รับเหมาได้ตกลงท าตาม
แบบแผนที่ อบต. ก าหนด เมื่อประชาชนเห็นปัญหาจึงไม่สามารถที่จะร่วมแก้ไขปัญหาโดยตรงได้ 
จ าเป็นต้องแจ้งผ่าน สอ.บต. และ นายก อบต. แต่ก็ไม่ได้ผลงานเต็มที่ตามที่คาดหวัง  ตามท่ี         นาง
ศศิกานต์ โถณวัลย์ ได้ให้สัมภาษณ์๒๓ 

“ผลการด าเนินโครงการบางโครงการน่าจะเป็นไปได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ แต่ผู้รับเหมาอ้างว่าได้
ท าตามแบบแผน บางครั้งได้ขอให้นายก อบต. ประสานผู้รับเหมาแก้ไข บางครั้งถามผ่าน สอ.บต. หาก
พบการด าเนินโครงการบกพร่องไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและปริมาณที่ก าหนด  ชาวบ้านจะระบาย
พูดคุยกันเอง แต่ก็มีการอะลุ่มอล่วย ไม่ต่อต้าน ไม่ชอบมีปัญหาหรือสร้างปัญหา การด าเนินโครงการ
ของ อบต. เมื่อมีการท้วงติงก็ได้รับการแก้ไข ให้คะแนนความโปร่งใสต่อการด าเนินโครงการของ อบต. 
ร้อยละ ๘๐ มีการชี้แจง แต่ไม่ละเอียดเต็มร้อย”  

ประชาชนส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับกับการบริหารงานและการท างานของ อบต. แต่มีบางส่วน
ที่เห็นว่าได้ผลงานต่ ากว่างบประมาณที่ใช้ ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่คุ้มค่า จึงควรให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโครงการทุกขั้นตอน นอกจากนี้ควรให้การศึกษาและสร้าง
จิตส านึกแก่ประชาชนในด้านการร่วมติดตามตรวจสอบโครงการ ตามที่ นายประดิษฐ์ หิมะคุณ ให้
สัมภาษณ์๒๔ 

“ในการบริหารงานและการท างานของ อบต. บางส่วนใช้เงินมากแต่ได้ผลงานน้อย ปัญหา
การบริหารงบประมาณที่คิดจากฐานราคากลางซึ่งสูงกว่าราคาจริงที่จัดซื้อหรือจ้างทั่วไปในท้องตลาด 

                                                           
๒๒นายร าพึง พากโพธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเลขที่  ๑๐๒ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนงัว 

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น. 
๒๓นางศศิกานต์ โถณวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) บ้านเลขท่ี ๒๒๒ หมู่ที่ ๔ บ้าน

ดอนงัว วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. 

๒๔นายประดิษฐ์ หิมะคุณ บ้านเลขท่ี ๗๓ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหิน  วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๓.๔๕ น. 



 
๗๕ 

 

ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่คุ้ม ควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผน การ
ด าเนินการ การติดตามผล การตรวจสอบประเมินผล ปัจจุบันมีตัวแทนหมู่บ้านเพียง ๑-๒ คน ถือว่า
น้อยเกินไป ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างน้อย ๕-๗ คน หรือจะมีมากกว่านั้นยิ่งดี เหตุผลที่เสนอ
มิได้มุ่งจะตรวจสอบจับผิด แต่มุ่งให้งานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น อยากให้ประชาชนมีส่วนร่ วมดูแล
โครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมอบกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดให้ติดตามผลดูแลโครงการให้ครบวงจร ควร
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการ โดยการแต่งตั้งให้ประชาชน
ร่วมมีชื่อเป็นคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบ ควรอบรมประชาชนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ใน
การติดตามงาน ตรวจงาน ตรวจสอบ อบรมด้านระบบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ตลอดทั้ง
ตรวจสอบรายการวัสดุ”  

๔) การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการระดับต าบลยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้เต็มที่ พบว่ามีช่องว่างระหว่าง สภา อบต. และ ฝ่ายบริหาร อบต. เมื่อสภาได้จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณแล้ว ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการบริหารโครงการ หากฝ่ายสภาฯ มีข้อสงสัยในการบริหาร
โครงการขอให้ชี้แจง ฝ่ายบริหารยืนยันว่าเมื่อได้มอบให้ฝ่ายบริหารน าไปด าเนินการแล้วย่อมเป็นหน้าที่
ของฝ่ายบริหาร ตามท่ี นายร าพึง พากโพธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์๒๕  

“เมื่อฝ่ายสภาฯ ประชุม ฝ่ายบริหารจะมาชี้แจงหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหาร บางครั้ง        
ฝ่ายสภาฯ ได้ขอให้ฝ่ายบริหารมาร่วมประชุม แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารฯ ส่วนมากจะ
มอบให้ ปลัด อบต. ชี้แจงแทน บางครั้งไม่เข้าร่วมทั้งนายกฯ และปลัด อบต. แต่อย่างไรก็ตาม  โดย
ระเบียบ นายก อบต. จะมาร่วมประชุมกับ สภา อบต. หรือไม่ก็ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องเข้าร่วม
ประชุม”  

๔.๑.๑.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชน ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ดังนี้ 

๑) ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชนส่งผลต่อจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน อบต. ไหล่ทุ่ง มีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ได้แก่ รถพยาบาล รถดับเพลิง น้ าอุปโภคบริโภคยามขาดแคลน 
ประชาชนมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการทุกครั้งที่มีการร้องขอ และพอใจที่ อบต. ได้ใส่ใจดูแล
ประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนเห็นว่าการจัด อบต. สัญจร เป็นประโยชน์และประชาชนมีความ
กระตือรือร้นอยากเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ตัดผม แพทย์แผนไทย หมอฟัน 
ตรวจสุขภาพทั่วไป ขณะเดียวกันเมื่อ อบต. ร้องขอให้ร่วมมือจัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันแม่ วันพ่อ 
วันสงกรานต์ ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง  

 ๒) อบต. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคม การท าประชาคมหมู่บ้าน 
อบต. จัดให้มีการจับสลากรางวัลเพ่ือดึงดูดใจให้ประชาชนเข้าร่วม มีกระติกน้ าร้อน พัดลม หม้อหุง

                                                           
๒๕นายร าพึง พากโพธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเลขท่ี ๑๐๒ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนงัว วันท่ี 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น. 



 
๗๖ 

 

ข้าว กรณีท่ีจับรางวัลไม่ได้ จะได้รับของขวัญ เช่น ขันน้ า สบู่ ยาสีฟัน ท าให้กลุ่มประชาชนที่ขาดความ
สนใจในการท าประชาคม เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเข้าร่วมประชุม  

 ๓) กลุ่มคนที่ไม่สนใจเข้าร่วมประชาคมที่มีลักษณะเฉพาะ  มีประชาชนเพียงส่วน
น้อยทีไ่ม่เข้าร่วมประชาคม ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะโอนอ่อนผ่อนตาม จะท าโครงการอะไรหรือแบบ
ใดก็ได้ยินดีท าตาม บางคนไม่มีความมั่นใจไม่กล้าเข้าร่วมรับฟัง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น บางคนมี
ลักษณะนิสัยพ้ืนฐานที่ไม่อยากเข้าร่วม ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใคร หากมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เงินทุนหมุนเวียน คนกลุ่มนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะไม่อยากมีภาระหนี้ ไม่อยากมีพันธะกับใคร เป็นที่น่า
สังเกตว่าคนเหล่านี้มีฐานะปานกลาง ไม่ยากจน และส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ตามที่นางพิสมัย ละพรม 
ได้ให้สัมภาษณ์๒๖ 

“กลุ่มประชาชนร้อยละ ๑๐ ที่ไม่เข้าประชาคมหมู่บ้าน เป็นกลุ่มคนลักษณะแบบใดก็ได้ 
ยินดีท าตาม ไม่กล้าเข้ามาฟัง ไม่กล้าออกความเห็น ไม่อยากเข้าร่วม ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว เป็นนิสัย
พ้ืนฐานของบุคคล ชวนก็ไม่มาร่วม ไม่ยุ่งกับใคร ไม่อยากมีภาระหนี้ ไม่อยากมีพันธะกับใคร ฐานะปาน
กลาง ไม่ยากจน ส่วนหนึ่งเป็นผู้ชรา” 

 ๔) ความสนใจในการติดตามโครงการ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
ประชาคมมากขึ้น เพราะต้องการติดตามโครงการที่ตนเองสนใจว่าเมื่อเสนอเข้าประชาคมแล้วจะผ่าน
เข้าสู่แผนระดับต าบลได้หรือไม่ พร้อมทั้งได้ติดตามโครงการที่เสนอไปแล้วว่าได้รับอนุมัติและบรรจุเข้า
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีหรือไม่ ตามท่ี นายประเทือง วามะกันต์ ได้ให้สัมภาษณ์๒๗  

“ในวันท าประชาคม มีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชาคมเกือบทุกหลังคาเรือน ประชาชนให้
ความสนใจเข้าร่วมประชาคมมากขึ้น เพราะหากติดใจสงสัยโครงการใดก็ทวงถาม โครงการใดที่เสนอ
แล้วไม่ได้รับ   จะขอเหตุผลที่ไม่ได้รับการตอบสนอง” 

 ๕) การสื่อสารระหว่าง อบต. และประชาชนในการร่วมรับฟังการประชุมพิจารณา
ข้อบัญญัติ ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี หาก อบต. เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมการ
พิจารณาข้อบัญญัติโดยระบุชื่อเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มคน อาจจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นจาก
ประชาชน ตามท่ี นายประดิษฐ์ หิมะคุณ ได้ให้สัมภาษณ์๒๘ 

“หากเชิญประชาชนโดยมีก าหนดการและก าหนดรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชาชนอาจจะเข้า
ร่วม” 

                                                           
๒๖นางพิสมัย ละพรม บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่สูง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-

๐๙.๑๕ น. 
๒๗นายประเทือง วามะกันต์ บ้านเลขท่ี ๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวค า วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-

๑๐.๓๐ น. 

๒๘นายประดิษฐ์ หิมะคุณ บ้านเลขท่ี ๗๓ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหิน  วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๓.๔๕ น. 



 
๗๗ 

 

อบต. ควรส่งเสริมให้ผู้น าและประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีของ อบต. เพ่ือติดตามผลต่างระหว่างการท าประชาคมระดับหมู่บ้านกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต. ตามท่ี นายประเทือง วามะกันต์ ได้ให้สัมภาษณ์๒๙ 

“ควรส่งเสริมและให้โอกาสประชาชนเข้าร่วม ฟังการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีของ อบต. เพ่ือท าความเข้าใจช่องว่างระหว่างผลการประชาคมที่หมู่บ้านกับ
ข้อบัญญัติงบประมาณ” 

๖) การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการของประชาชน หาก อบต. 
มอบหมายอ านาจหน้าที่ชัดเจนให้ประชาชนเข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
ประชาชนจะให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ ตามท่ี นายประดิษฐ์ หิมะคุณ ได้ให้สัมภาษณ์๓๐ 

“การติดตามโครงการ หากประชาชนได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน ประชาชนจะร่วม
รับผิดชอบโครงการและตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

๗) การให้ความส าคัญต่อเครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายประชาสังคมที่มีบทบาทใน
การสร้างจิตส านึกและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ  กองทุนแม่โคพันธุ์พ้ืนเมือง  กลุ่มฉางข้าว  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  กลุ่มทอเสื่อ  กลุ่มทอผ้า  กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มจักสาน กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กองทุน
ปลูกพืช กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเองจากภายในชุมชนและเป็นทุนทางสังคมที่ช่วยสร้าง
จิตส านึกและโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันอันจะส่งผลต่อธรรมาภิบาลใน
ท้องถิ่น 

๔.๑.๒ ผลการศึกษาวิจัยองค์กรภาคเอกชน กรณีศึกษามูลนิธิรักษ์ไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี  

โครงการที่ประชาชนร่วมด าเนินการกับมูลนิธิรักษ์ไทย ในเขตพื้นที่อ าเภอสิรินธรและ
อ าเภอบุณฑริก ได้แก่ โครงการสิทธิเด็กและเพศศึกษา การป้องกันการค้ามนุษย์ โรคเอดส์ มาลาเรีย 
การดูแลรักษาป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ให้กับเด็ก ดึงศักยภาพของเด็กให้กล้าแสดงออก ฝึกท างานร่วมกัน ยอมรับบทบาททั้งผู้น า
และผู้ตาม ไม่ให้ถูกละเมิด ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ยาเสพติด การอบรมครูในการผลิตและใช้
สื่อการเรียนการสอนวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ การอบรมส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการติดเชื้อมาลาเรีย การเชื่อมโยงกิจกรรรมการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย
พร้อมกับการเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน โครงการเครือข่ายการศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายแดนอีสานและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ การท างานของมูลนิธิฯ มีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยง
ไปสู่หลายมิติที่เป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน มีการแตกประเด็นจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีก
                                                           

๒๙นายประเทือง วามะกันต์ บ้านเลขท่ี ๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวค า วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 

๓๐นายประดิษฐ์ หิมะคุณ บ้านเลขท่ี ๗๓ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหิน  วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๓.๔๕ น. 



 
๗๘ 

 

กิจกรรมหนึ่ง เช่น แตกประเด็นจากการส่งเสริมอาชีพ ไปสู่กิจกรรมโครงการอ่ืน ด้านสุขภาพ การ
ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และไข้มาลาเรีย ซึ่งเชื่อมโยงต่อการย้ายแรงงานและการค้ามนุษย์ ตลอดทั้ง
กลุ่มท่ีไม่มีสิทธิทางทะเบียน 

ผลการศึกษาวิจัย จิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น
ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส แยกได้ดังนี้ 

๔.๑.๒.๑ จิตส านึกของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
๑) มูลนิธิฯ มีกระบวนการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในสิทธิมนุษยชน สิทธิ

บุคคล สิทธิชุมชน โดยการให้โอกาสแก่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
เข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงบริการของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ตามที่ นางสาวรัฐ
นภาณ์  นาทอง ได้ให้สัมภาษณ์๓๑  

“มีการสร้างจิตส านึก ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เป็นรูปธรรม เป็นการให้โอกาสแก่กลุ่มทีเ่สี่ยง
ต่อ การติดเชื้อเอดส์ การถูกละเมิดทางเพศ การติดเชื้อมาลาเรีย การตกเป็นเหยื่อแรงงานและการค้า
มนุษย์ เด็กท่ีครอบครัวแตกแยกท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศ ให้เข้าถึงเจ้าหน้าที่
รัฐ ให้เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล การให้ได้รับความเป็นธรรมและให้เข้าถึงสิทธิชุมชน”  

๒) มูลนิธิฯ ท างานร่วมกับอาสาสมัครในการท ากิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเสี่ยง 
พร้อมกับสร้างจิตส านึกให้กลุ่มเสี่ยงตระหนักในสิทธิมนุษยชน ตามที่ นางกาละคร อ่อนแก้ว ได้ให้
สัมภาษณ์  

“อาสาสมัครมีหน้าที่แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับไข้มาลาเรียและการป้องกัน แนะน าผู้สงสัย
จะติดเชื้อให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีหน่วยตรวจเลือด และงานเสริมคือการให้ความช่วยเหลือคน
ต่างด้าวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล มูลนิธิรักษ์ไทยกระตุ้นจิตส านึกให้
เข้าใจสิทธิความเป็นมนุษย์นับตั้งแต่สิทธิในชีวิต  ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เป็นหน่วยงานแรก 
องค์กรแรกที่เข้ามาช่วยเหลือด้านสิทธิให้แก่คนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน”  

๓) มูลนิธิฯ ร่วมสร้างจิตส านึกให้ชุมชนตระหนักในประเด็นปัญหาทางสังคม สุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันค้ามนุษย์ การป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย ประเด็นปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามที่ นาย
ประทีป  โล่ห์นารายณ์ ได้ให้สัมภาษณ์๓๒  

“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่า อ าเภอบุณฑริก เดิมมีการตัดไม้ท าลายป่า 
โดยเฉพาะไม้พะยูง สร้างจิตส านึกให้โรงเรียนและชุมชน ตระหนักในการมีส่วนร่วมใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับป่า ส านึกในความส าคัญในการอนุรักษ์ป่า ร่วมกันปลูกป่าในท าเล
เลี้ยงสัตว์สาธารณะและจดทะเบียนเป็นป่าชุมชน เป็นการสร้างพลังชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้ทุก

                                                           
๓๑นางสาวรัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๓๒นายประทีป  โล่ห์นารายณ์ ฝ่ายงานการศึกษา เด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 



 
๗๙ 

 

ฝ่ายได้แสดงศักยภาพและเข้ามามีส่วนร่วม และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายกับชุมชนอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ”์  

๔) มูลนิธิฯ ท างานร่วมกับอาสาสมัครในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง สร้างจิตส านึกให้กลุ่มเสี่ยง
ตระหนักในปัญหาตลอดทั้งสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเสี่ยงในการให้และใช้ข้อมูล ตามที่ นายจันทร์ 
โคถึง ได้ให้สัมภาษณ์๓๓  

“เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อมาลาเรีย โดยการส ารวจชุมชนอย่างไม่เป็น
ทางการ ค้นหาและศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ ฝึกอบรมวิธีการเก็บข้อมูล โดยการเข้าหา
ผู้น าอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกันเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปด้วยความไว้เนื้อ
เชื่อใจกัน ไม่ให้เกิดความหวาดระแวงว่าข้อมูลนั้นอาจเป็นภัยต่อผู้ให้ข้อมูลภายหลัง”  

๕) มูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายในชุมชนให้ตระหนักในปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อ าเภอ
ชายแดน โดยเฉพาะผู้น าชุมชน และร่วมกันท างานเพ่ือแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน
และกลุ่มเป้าหมาย ตามท่ี นายบัญชา สุดดี ได้ให้สัมภาษณ์๓๔  

“การท างานของมูลนิธิฯ สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมายโดยการหารือกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) รู้จุดปัญหา จัดท าแผนที่ข้อมูลเชิงลึก ท างานเป็นเครือข่าย 
สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย” 

๔.๑.๒.๒ โอกาสของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
๑) ให้โอกาสกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความส าคัญของ

ปัญหาและการป้องกันตนเอง ตลอดทั้งการสร้างเครือข่ายในการตระหนัก ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ตามท่ี นางรัฐภาณ์ นาทอง ได้ให้สัมภาษณ์๓๕    

“จัดเวทีและแสดงละคร แสดงบทบาทสมมติ รณรงค์ในท้องถิ่นให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วยนักเรียน ชุมชนและแรงงานต่างด้าว มีการสร้างเครือข่าย ให้นักเรียนขยายผลใน
ชุมชน”  

๒) ให้โอกาสกลุ่มเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในการท างานกับอาสาสมัครด้วยความไว้วางใจและ
มั่นใจ ตามที่ นายสุรเดช วิเศษการ ได้ให้สัมภาษณ์๓๖ 

“การป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย จะร่วมกันศึกษากลุ่มเสี่ยง ไม่ใช้วิธีการเจาะเลือดตรวจ
โดยเปิดเผยหรือการใช้กฎหมายเป็นหลัก แต่จะสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา

                                                           
๓๓นายจันทร์ โคถึง อาสาสมัคร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก วันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ น. 
๓๔นายบัญชา  สุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่นาค า หมู่ที่๑๖ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
๓๕นางสาวรัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๓๖นายสุรเดช วิเศษการ ผู้ประสานงานภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 



 
๘๐ 

 

ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อมาลาเรีย ให้โอกาสกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายท างานร่วมกับ
อาสาสมัคร สร้างความไว้วางใจเกิดความมั่นใจที่จะเปิดเผยข้อมูล”  

๓) ให้โอกาสประชาชนและอาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจ
และตรงกับประเด็นปัญหาและพ้ืนที่ที่เกิดปัญหา ตามท่ี นายกมล สุพรรณนนท์ ได้ให้สัมภาษณ์๓๗ 

“เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการท างานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  
(อสม.) เดินพูดคุยพบปะประชาชน และสื่อผ่านหอกระจายข่าวชุมชน ถือว่าสนองปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนอย่างยิ่ง เพราะเป็นการด าเนินการถูกจุด ถูกพ้ืนที่ และมีความจ าเป็นที่จะต้อง
แก้ไขปัญหาที่สุด เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่ทีมีสถิติมาลาเรียสูงสุด” 

๔) มูลนิธิฯ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามที่ นางสาว ดุษณี 
ขอนงูเหลือม ได้ให้สัมภาษณ์๓๘  

“ท างานได้ตรงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น การดูแลคนต่าง
ด้าว การท างานที่เข้าถึงความยากจนของกลุ่มเป้าหมาย”  

๔.๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับจิตส านึกและโอกาสของประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า 

๑) การแบ่งแยกของกลุ่มทางสังคมและการเมืองในท้องถิ่น การแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่มี
ความเห็นและผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกัน เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามท่ี นายสุรเดช วิเศษการ ได้ให้สัมภาษณ์๓๙  

“ปัญหาอุปสรรคในการจัดการธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในโครงการที่ส าคัญส่ วนหนึ่งคือ 
โครงสร้างทางการเมืองในชุมชน บางชุมชนมีการแบ่งแยก แต่การท างานของมูลนิธิฯ จะเจาะที่ผู้น าทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่เจาะที่โครงสร้างทางการเมือง แต่จะดึงให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม” 

๒) ระยะเวลาด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างมูลนิธิฯ ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องและ
ประชาชน โดยเฉพาะแผนการท างานของมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นปัญหา
ส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามท่ี นายธนยศ พรมด้าว ได้ให้สัมภาษณ์๔๐  

“ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของเวลา วิถีชีวิตของประชาชนที่ต้อง
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง มูลนิธิฯ ท าตามแผน บางครั้งการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่
เป็นไปตามก าหนด สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และบางครั้งส่งผลต่อการ
เลื่อนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม การประสานทรัพยากร เช่น ปราชญ์ท้องถิ่นหรือวิทยากร
                                                           

๓๗นายกมล สุพรรณนนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองเม็ก ต าบลห้วยข่า อ าเภอ
บุณฑริก วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 

๓๘น.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร วันท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

๓๙นายสุรเดช วิเศษการ ผู้ประสานงานภาคสนาม  มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๔๐นายธนยศ พรมด้าว ผู้อ านวยการมูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙      
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 



 
๘๑ 

 

ภายนอก ที่จะต้องด าเนินในเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถมาได้หรือประชาชนไม่พร้อมก็จะส่งผลต่อ
การด าเนินโครงการกิจกรรมเช่นกัน ค าสั่งด่วนจากทางราชการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นในการ
ร่วมโครงการกิจกรรมกับมูลนิธิฯ”  

๓) ระยะเวลาโครงการที่สั้นไม่ต่อเนื่อง การท างานขององค์กรภาคเอกชนในแต่ละพ้ืนที่ 
มีขอบเขตด้านระยะเวลา งบประมาณ และบุคลากร โดยเป็นการท างานระยะเวลาสั้น ๓-๕ ปี ปัญหา
ขององค์กรภาคเอกชนจึงเป็นปัญหาด้านความต่อเนื่องระยะยาวทั้งในด้านการสานต่อโครงการและใน
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ต่อเนื่อง ข้อจ ากัดดังกล่าวได้ส่งผล
ต่อความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย ตามที่บุคคลต่อไปนี้ได้ให้
สัมภาษณ์  

“การติดตามผลและขยายผลที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนที่
โครงการมีความพึงพอใจมากในการท างานของมูลนิธิฯ อยากให้ท าต่อเนื่อง” นางสาว รัฐนภาณ์     
นาทอง๔๑   

“งานของมูลนิธิฯ เป็นโครงการที่ดี เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ควรท าต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายเดิมหรือกลุ่มใหม่” นางสาวดุษณี ขอนงูเหลือม๔๒  

“ควรเสริมก าลังคนหรืออาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกัน
ไข้มาลาเรีย พร้อมกับให้การศึกษาและรณรงค์ป้องกันไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก” นายกมล สุพรรณ
นนท์๔๓  

“ให้เพ่ิมความถี่ในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ให้มากขึ้น ให้มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพ่ิม
จ านวนอาสาสมัครมาเรียนรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือ ท างานร่วมกันเสริมกันได้”  นายจักรพรรดิ นิ
วงษา๔๔   

“ควรเพ่ิมกิจกรรมส าหรับนักเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านเพศศึกษา การค้าแรงงาน 
และการค้ามนุษย์ และมีกิจกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการแปรรูปอาหาร ทอผ้าพ้ืนเมือง การ
ประยุกต์งานประดิษฐ์และหัตถกรรม ควรเพ่ิมโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนเสริมจากอาชีพ
หลัก ทั้งในส่วนของรัฐและมูลนิธิรักษ์ไทย” น.ส. รัฐนภาณ์  นาทอง๔๕  

                                                           
๔๑นางสาวรัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๔๒น.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร วันท่ี ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
๔๓นายกมล สุพรรณนนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองเม็ก ต าบลห้วยข่า อ าเภอ

บุณฑริก วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 
๔๔นายจักรพรรดิ นิวงษา เลขที่ ๒๓๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเจริญพัฒนา ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก วันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๔๕นางสาวรัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 



 
๘๒ 

 

“อยากให้มูลนิธิฯ มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เช่น มีจุลสาร วารสารหมุนเวียน” นายวี
ระวัฒน์ ปวงสุข๔๖  

๔.๑.๒.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
๑) การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร ตลอดทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผล

ต่อการสร้างจิตส านึกของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักตามประเด็นปัญหา ตามที่ได้
สัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้ 

“อบรมให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทักษะชีวิต สิทธิเด็กและเพศศึกษา การ
ป้องกันการค้ามนุษย์ ยาเสพติด โรคเอดส์ มาลาเรีย  การดูแลรักษาป่า ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” นางสาวรัฐภาณ์ นาทอง๔๗  

“เน้นให้ความรู้เชิงป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ป้องกันการถูกหลอกลวงไป
ท างาน ให้พิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจเดินทางไปท างาน” นายบัญชา  สุดดี๔๘    

“ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ผ่านสื่อ แผ่น ซีดี  เปิดผ่านหอกระจายข่าว
ในหมู่บ้าน” นายวิชิต ดวงใจ๔๙  

“มูลนิธิฯ มีอุปกรณ์เสริมในการท างานของอาสาสมัคร เป็นการจุดประกายให้ประชาชน
สนใจและมีความมั่นใจตื่นตัวที่จะร่วมมือ ประชาชนได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในรูปความรู้และ
อุปกรณ์เสริม”    นายจักรพรรดิ นิวงษา เชิงอรรถ๕๐  

๒) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม มูลนิธิฯ ได้ศึกษาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน ตามท่ี นายจันทร์ โคถึง ได้ให้สัมภาษณ์๕๑  

“มูลนิธิฯ ได้ศึกษาและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานในการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย 
เมื่อจ าเป็นต้องเข้าไปนอนในป่าหรือพ้ืนที่เสี่ยง เช่น การสรวมเสื้อผ้าหนา การก่อไฟเพ่ือให้เกิดควัน
และความร้อนเพื่อไล่ยุง”  

                                                           
๔๖นายวีระวัฒน์ ปวงสุข ครูสอนสังคมศึกษา และลูกเสือส ารอง โรงเรียนบ้านหินสูง บ้านหินสูง หมู่ที่ ๕ 

ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
๔๗นางสาวรัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๔๘นายบัญชา  สุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่นาค า หมู่ที่๑๖ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
๔๙นายวิชิต ดวงใจ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคันเปือย หมู่ที่ ๕ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น. 
๕๐นายจักรพรรดิ นิวงษา เลขที่ ๒๓๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเจริญพัฒนา ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก วันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๕๑นายจันทร์ โคถึง อาสาสมัคร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก วันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ น. 



 
๘๓ 

 

๓) การท างานที่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ บุคลากรมูลนิธิรักษ์ไทย มีการท างาน
แบบยืดหยุ่น ท างานได้ทุกสภาพพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายได้ดี ตามที่ 
นายจักรพรรดิ นิวงษา ได้ให้สัมภาษณ์๕๒  

“ทุกคนสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดี ไม่ได้แบ่งแยกพรรคพวก แม้ว่าจะท างานต่างพ้ืนที่ ทุกคนมี
ความยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับประชาชนในพื้นท่ีแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ท างานได้ทุกพ้ืนที่”  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาส ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
๑) ให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมนับตั้งแต่การค้นหาข้อมูล มูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้

ผู้น าชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายในลักษณะการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนที่ข้อมูล ตามท่ี นายจักรพรรดิ นิวงษา ได้ให้สัมภาษณ์๕๓ 

“ผู้น าชุมชนมีความภูมิใจที่สามารถร่วมออกแบบจัดท าเค้าโครงแผนผังหมู่บ้าน  สร้าง
ต้นแบบ ก าหนดเขต ประมาณสัดส่วน ก าหนดสัญลักษณ์ ค้นหากลุ่มเสี่ยง และก าหนดแผนที่จุดที่อยู่
อาศัยของกลุ่มเสี่ยง”  

๒) การศึกษาข้อมูลเชิงลึก การจัดท าแผนที่ข้อมูล ส่งผลให้เกิดการศึกษาข้อมูลเชิงลึกใน
ชุมชน สามารถขยายผลจากการศึกษาปัญหาหนึ่งขยายผลไปสู่การศึกษาปัญหาอ่ืนได้ ตามท่ี       นาย
สุรเดช วิเศษการ ได้ให้สัมภาษณ์๕๔ 

“การจัดท าแผนที่กลุ่มเสี่ยงสามารถพัฒนาการจากแผนหนึ่งไปสู่แผนหนึ่งได้ เช่น จากการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ น าไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไข้มาลาเรีย”  

๓) ใช้เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและทรัพยากร  นอกจาก
การศึกษาเชิงลึกในแต่ละพ้ืนที่โดยตรง มูลนิธิฯ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเครือข่ายที่มีอยู่แล้วใน
ชุมชน และน าไปเป็นฐานในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการแก้ปัญหาอ่ืนๆ ตามที่ นายบุญมา 
อักษร ได้ให้สัมภาษณ์๕๕ 

“มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสถานะคนต่างด้าว ต่อจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะแพทย์ศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ศึกษาปัญหาของแรงงานอพยพ
ย้ายถิ่น ตั้งเป็นเครือข่ายชุมชน “คนฮักน้ าของ” (แม่น้ าโขง) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมูลนิธิรักษ์ไทย 
ได้ต่อยอดในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลพ้ืนฐานและ
การด ารงอยู่ในชุมชนของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน”  

๔) สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญต่อประเด็นปัญหาเพื่อเปิดทางให้
กลุ่มเสี่ยงได้เข้าถึงสิทธิและบริการ การท างานเป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ เป็นการสร้างความตระหนัก

                                                           
๕๒นายจักรพรรดิ นิวงษา เลขที่ ๒๓๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเจริญพัฒนา ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก วันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๕๓นายจักรพรรดิ นิวงษา เลขที่ ๒๓๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเจริญพัฒนา ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก วันที่ 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๕๔นายสุรเดช วิเศษการ ผู้ประสานงานภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
๕๕นายบุญมา อักษร บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองเม็ก ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก วันที่๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 



 
๘๔ 

 

ในทุกภาคส่วนต่อประเด็นปัญหาพร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง
สิทธิในการคุ้มครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหา ตามท่ีบุคคลต่อไปนี้ ได้ให้สัมภาษณ์   

“มูลนิธิฯ ท างานเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยราชการ ผู้น าชุมชน โรงเรียนและครู” นายบัญชา  
สุดดี  ๕๖ 

“การจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ด่านช่องเม็ก มีหลายภาคส่วนเข้าร่วม 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจตระเวนชายแดน 
ด่านกักกันพืชสัตว์ มูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ผ่านสภาเด็กและ
เยาวชน โดยมีโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่โครงการให้การสนับสนุนเป็นเครือข่ายร่วม ตลอดทั้งมีการ
ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา ได้แก่ พัฒนาชุมชนอ าเภอ องค์การ
บริหารส่วนต าบล” นางสาวดุษณี ขอนงูเหลือม๕๗  

๕) อาศัยข้อมูลยืนยันจากหลายแหล่งโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ข้อมูลที่มูลนิธิฯ ใช้ในการท างาน มูลนิธิฯ ไม่ได้อาศัยข้อมูลมือสองที่ได้จากแหล่งอ่ืนเพียง
อย่างเดียว หากแต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้น าและชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและร่วมกันคิดวิเคราะห์
หารูปแบบในการท างานร่วมกัน ตามท่ี นายเสกสรร แนบชิด ได้ให้สัมภาษณ์๕๘  

“มูลนิธิฯ จะท าการประเมินชุมชน (Assessment) โดยใช้ข้อมูลมือสอง (Secondhand 
information) จากหน่วยงานระดับอ าเภอและต าบล ข้อมูลมือสองบางครั้งอาจไม่ตรงกับสถานการณ์
จริง ข้อมูลที่มีการรายงานอาจไม่เปิดเผยทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องเข้าไปพุดคุยกับพ้ืนที่ ต าบล หมู่บ้าน
และชุมชน จัดเวทีหารือค้นหารูปแบบการท างานเบื้องต้นร่วมกับผู้น าและชุมชน เปิดเวทีสาธารณะ
เปิดกว้างให้ชุมชนและมูลนิธิฯ ได้หารือร่วมกัน”  

๖) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน กระบวนการท างานของมูลนิธิฯ ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแบบครบวงจร นับตั้งแต่การค้นหากลุ่มเป้าหมาย การหาข้อมูล การวางโครงการ
และการด าเนินการโครงการ ตามท่ี นายวีระวัฒน์ ปวงสุข ได้ให้สัมภาษณ์๕๙ 

“มูลนิธิรักษ์ไทย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริง จริงจังกับการสืบเสาะหาข้อมูล เห็นสภาพจริง 
มีการฝึกอบรม พาไปดูงานจริง พาลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกับมีการติดตามผล”  

๗) การท างานที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ใช้การสื่อสารที่ไม่
เป็นทางการและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ หลักการท างานของมูลนิธิฯ เป็นประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการที่ท าให้เกิดความคล่องตัวใน

                                                           
๕๖นายบัญชา  สุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่นาค า หมู่ที่๑๖ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
๕๗น.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก อ าเภอสริินธร วันท่ี ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
๕๘นายเสกสรร แนบชิด เจ้าหน้าท่ีสนามด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสุขภาพการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และ

เชื้อไข้มาลาเรีย มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
๕๙นายวีระวัฒน์ ปวงสุข ครูสอนสังคมศึกษา และลูกเสือส ารอง โรงเรียนบ้านหินสูง บ้านหินสูง หมู่ที่ ๕ 

ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 



 
๘๕ 

 

การท างาน สามารถเติมเต็มในส่วนที่ทางราชการยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่ครอบคลุม ตามที่บุคคลต่อไปนี้
ได้ให้สัมภาษณ์  

“มีความเป็นประชาธิปไตยในการตัดสินใจ ผู้น าชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม มีความ
ยืดหยุ่นที่สามารถเติมเต็มในส่วนที่ทางราชการยังไม่ได้ท าหรือท าแต่ไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และ
รายบุคคล มีการจัดการงบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ ใช้บุคลากรและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” 
นางสาวรัฐนภาณ์  นาทอง๖๐   

“มีการท างานแบบสื่อสารที่ไม่เป็นทางการท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน” นาย
บัญชา สุดดี ๖๑ 

“กิจกรรมโครงการในหลายมิติของมูลนิธิฯ ท าให้ชุมชนและสถานศึกษาได้ร่วมมือกัน
จัดการธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นในชุมชน  ด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
(Accountability) ในการด าเนินโครงการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้อง ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา มีระบบการใช้เงินตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุนทั้งจาก
ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
ภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  นอกจากเป็นองค์กร
ปฏิบัติการโดยตรง มูลนิธิฯ ยังมีบทบาทในการท าหน้าที่รับทุนหลักและกระจายให้องค์กรเอกชนย่อย
อ่ืนได้น าไปปฏิบัติ มีระบบบัญชีการใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๗ ปี มีการถ่ายทอดระบบการ
จัดท าบัญชี ระบบเอกสาร ระบบการเงิน ให้องค์กรภาคีได้ศึกษา และน าไปปฏิบัติ”      นายธนยศ 
พรมด้าว๖๒   

๔.๑.๓ ผลการศึกษาวิจัยองค์กรวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดวาลุการาม บ้าน
ระเว หมู่ที่ ๘ ต าบลระเว อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

วัดวาลุการามเป็นวัดเก่าแก่ อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี แรกตั้งวัดในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา มีอุโบสถ ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีคนจ านวนมากมีศรัทธามาขอพรจาก 
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง (พระเจ้าใหญ่สมใจนึก) อุโบสถหลังเดิมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ
กรมศิลปากร ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน มีความสัมพันธ์สนิทสนมระหว่างวัดและชุมชน 
มีการสืบทอดศาสนา จัดงานบุญต่างๆ ในปัจจุบันได้ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับวัด โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี เครื่องขยายเสียง ป้ายโฆษณา ใบปลิว แผ่นพับและการบอกกล่าว  ดึง
โรงเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนจัดให้มีการสอบสนามหลวงทุกปี วัดคุมห้องสอบ ให้คนรุ่น
หลังได้เข้ามาวัด ได้รู้ประเพณี มีความสนิทสนมและความร่วมมือกับวัด มีการอบรมสั่งสอนไปในตัว
ด้วย  

                                                           
๖๐นางสาวรัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๖๑นายบัญชา  สุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่นาค า หมู่ที่๑๖ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. 
๖๒นายธนยศ พรมด้าว ผู้อ านวยการมูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙      

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 



 
๘๖ 

 

ผลการศึกษาวิจัย จิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น
ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส แยกได้ดังนี้ 

๔.๑.๓.๑ จิตส านึกของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
ประชาชนมีจิตส านึก มีความศรัทธา มีจิตอาสาโดยธรรมชาติต่อวัด อยากท าบุญและท า

วัตรปฏิบัติธรรม รักษาศีล สงบ ไม่เบียดเบียน พัฒนาจิตใจ มีกระบวนการทางสังคมกลุ่มคุ้มที่ร่วมมือ
และสร้างประโยชน์ต่อวัดและต่อประชาชนด้วยกัน ประชาชนและเจ้าอาวาสได้ร่วมกันปฏิบัติครบตาม
จารีตประเพณีอีสาน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔  วัดและชุมชนไม่มีความขัดแย้งหรือเคลือบแคลงสงสัย มีความ
โปร่งใส ไม่มีอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามท่ีบุคคลดังต่อไปนี้ได้ให้สัมภาษณ์ 

“ชาวบ้านมีจิตใจอยากไปวัด อยากท าบุญ มีความศรัทธาต่อวัด อยากร่วมกันท าวัตร
ปฏิบัติธรรม และมีส่วนร่วมในการสมโภชน์เทศกาลส าคัญ ยึดหลักธรรมส าคัญคือการไม่เบียดเบียน 
ตั้งอยู่ในความสงบ ตั้งสติ เกิดปัญญา ใช้ปัญญา พัฒนาจิตใจ เน้นการปฏิบัติต่อกันด้วย ทาน ปิยวาจา 
สร้างประโยชน์ต่อกัน ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” นางสุพรรณ สิมมา๖๓  

“ไปวัดแล้วปลอดโปร่ง สะดวก สบายใจ สิ่งจูงใจให้เข้าวัด เข้าไปจ าศีล ทุกคนรับผิดชอบ
ร่วมกับวัด ชาวบ้านทุกคนเห็นสิ่งใดสกปรกในวัด จะช่วยกันเก็บกวาด จัดการท าความสะอาด  เข้าวัด
อยากได้บุญ อ่ิมอกอ่ิมใจ เมื่อมีการจัดงานส าคัญ ประชาชนให้ความร่วมมือ ไปปฏิบัติธรรมรักษาศีล” 
นางบุญมี ค าใย๖๔  

“สังคมให้ความร่วมมือสูง มีบทบาทของกลุ่มคุ้ม มีขบวนการทางสังคมโดยธรรมชาติ ให้
การสนับสนุนวัดโดยธรรมชาติ ชุมชนมีจิตอาสาโดยธรรมชาติ เดินเข้ามาในวัดหากมีสิ่งใดไม่สะอาด
หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนจะกวาดวัด ดูแลวัดโดยไม่ต้องมอบหมายให้ท า” พระบรรพต 
ตันติปาโล๖๕  

“เมื่อมีการจัดกิจกรรมวัด เช่นงานบุญมหาชาติ จะมีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน  แต่
ตนเองไม่ค่อยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพียงแต่ตั้งใจมาท าบุญ” นางค าผิว สุขเต็มดี๖๖  

“ไม่พบข้อบกพร่อง ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย วัดและชุมชนไม่มีข้อขัดแย้ง มีความ
โปร่งใส ไม่มีอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดจากความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อเจ้าอาวาส 
ประชาชนและเจ้าอาวาสร่วมกันปฏิบัติครบตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔”  นายยศวัจน์ จ าปานาค๖๗  

 
                                                           

๖๓นางสุพรรณ สิมมา อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๑๕-๑๔.๐๐ น. 

๖๔นางบุญมี ค าใย อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย ต าบลระเว วันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. 

๖๕พระบรรพต ตนฺติปาโล จ าวัดที่วัดวาลุการาม ๒ พรรษา มาจากอ าเภอบุณฑริก อายุ ๖๐ ปี เป็นที่
ปรึกษาคณะสงฆ์ มีความสามารถด้านศิลปะ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. 

๖๖นางค าผิว สุขเต็มดี  อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. 

๖๗นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. 



 
๘๗ 

 

๔.๑.๓.๒ โอกาสของประชาชน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
๑) ประชาชนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าอาวาส 

โดยผ่านการขอค าปรึกษาและความเห็นชอบของผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชน  ตามที่
บุคคลต่อไปนี้ได้ให้สัมภาษณ์ 

“การท างานของวัดยึดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนแต่งตั้งเจ้าอาวาส 
ได้ขอค าปรึกษาประชาชน” นายสมนึก ศิลาโชติ๖๘  

“ก่อนการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ได้มีการประชุมพูดคุยระหว่างผู้น าทั้ง ๕ หมู่บ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน และชุมชน ก่อนแต่งตั้งใช้เวลาหลายเดือน ดูการปฏิบัติของท่าน แล้วจึงร่วมกันให้ความเห็น
ว่าเห็นดีเห็นงามด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน คนเฒ่าคนแก่ ผู้อาวุโส 
ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านส่วนใหญ่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสหลายเดือน เมื่อผู้น าและประชาชน
เห็นดีเห็นชอบจึงมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสในภายหลัง” นายยศวัจน์ จ าปานาค๖๙  

๒) ประชาชนได้รับโอกาสในการตัดสินใจร่วมกันระหว่างวัดและชุมชนในลักษณะ
ประชาคม เจ้าอาวาสจะปรึกษาชุมชนและพระทุกรูป ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ผู้น าชุมชน ชุมชน
และเจ้าอาวาสทุกฝ่ายมีศรัทธาท าด้วยใจ มีความรู้สึกว่าวัดเป็นของทุกคน ทุกฝ่ายมีโอกาสเสนอความ
คิดเห็น ใช้หลักประชาธิปไตย หลักความเสมอภาคและความสามัคคี หลักความร่วมมือปรึกษาหารือ
ก่อนลงมือท า เมื่อมีสิ่งใดคลาดเคลื่อนจากที่ตกลงกันไว้ ประชาชนมีจิตส านึกที่จะสอบถามขอทราบ
รายละเอียด ตามท่ีบุคคลต่อไปนี้ได้ให้สัมภาษณ์ 

“ข้อเสนอเกิดขึ้นทั้งจากชุมชน ผู้น าชุมชน และเจ้าอาวาส  ใช้หลักความร่วมมือ
ปรึกษาหารือก่อนลงมือ เจ้าอาวาสเปิดให้มีการปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดง
ความคิดเห็น” พระบรรพต ตันติปาโล๗๐  

“มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้น าชุมชน และวัด  ชุมชนร่วมมือกับวัดมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับท่ีเคยแบ่งแยกไม่สามัคคีในอดีต” นางอุไร นาค า๗๑  

“มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามัคคีร่วมมือระหว่างญาติโยม ผู้น าชุมชนและวัด 
มีศรัทธา ท าด้วยใจ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ กิจกรรมประจ าปี รวมถึงพระสงฆ์ 
ไวยาวัจกร ผู้น า และชุมชน เจ้าอาวาสจะปรึกษาชุมชนและพระลูกวัดทุกรูป”  พระพยัคฆ์ ฐานธัม
โม๗๒  

                                                           
๖๘นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 
๖๙นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. 
๗๐พระบรรพต ตนฺติปาโล จ าวัดที่วัดวาลุการาม ๒ พรรษา มาจากอ าเภอบุณฑริก อายุ ๖๐ ปี เป็นที่

ปรึกษาคณะสงฆ์ มีความสามารถด้านศิลปะ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. 
๗๑นางอุไร นาค า อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 

๑๒.๓๐-๑๓.๑๕ น. 
๗๒พระพยัคฆ์ ฐานธัมโม อายุ ๔๙ ปี บวชได้ ๙ เดือน เจตนาเดิมจะบวชเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ได้ขยาย

เวลาบวชเพราะรู้สึกสบายใจ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. 



 
๘๘ 

 

“ไวยาวัจกร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน ให้ค าปรึกษาเมื่อมีการร้องขอจากเจ้าอาวาสใน
ด้านการบริหารงานในวัด ที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อขัดแย้งแม้แต่ครั้งเดียว” นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์๗๓  

“ใช้หลักศรัทธาและประชาธิปไตย โดยวิธีการหารือและตัดสินใจกับคนส่วนใหญ่  การ
ตัดสินใจอยู่ที่ชาวบ้านร่วมกันตัดสินใจ เช่น กรณีบุญพระเวส ถือว่าเป็นงานบุญที่ส าคัญท่ีสุดในรอบปีที่
ชาวบ้านเข้าร่วม เจ้าอาวาสตั้งค าถามต่อชาวบ้านและผู้น า ว่าจะท าหรือไม่ ท าอะไร ท าอย่างไร ให้ผู้น า
หาข้อมูล น ากลับมาประชาคมขอค าปรึกษาจากเจ้าอาวาสและชาวบ้าน  ชาวบ้านให้ความเห็นชอบ
ผ่านประชาคม โดยจัดประชุมที่วัด โดยมีตัวแทนอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วม หากวัด
คลาดเคลื่อนก าหนดการที่ตกลงไว้ ประชาชนมีจิตส านึกเองที่จะขอทราบรายละเอียด” นายยศวัจน์ 
จ าปานาค๗๔  

“ประตูวัดบานใหญ่อาจจะปิดเป็นบางเวลา แต่ประตูบานเล็กเปิดตลอดวันตลอดคืน เปิด
โอกาสให้ทุกคน ด้วยความโปร่งใส เปิดช่องทางให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วม ให้มีความรู้สึกว่าวัดเป็น
ของทุกคน ความอยากท่ีจะเข้าวัดเกิดจากศรัทธาของประชาชนเอง” นายเข้ม สุขเต็มดี๗๕  

๓) เมื่อโครงการหรือกิจกรรมใดได้รับความเห็นชอบ จะให้โอกาสประชาชนร่วมบริหาร
โครงการและกิจกรรมโดยแต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือกระจายความรับผิดชอบ ตลอดทั้งมีการ
รวมกลุ่มคุ้มให้การสนับสนุนกิจกรรม ตามท่ี นายสมนึก ศิลาโชติ๗๖ ได้ให้สัมภาษณ์  

“เมื่อเจ้าอาวาสเสนอโครงการหรือกิจกรรม หากชาวบ้านเห็นดีเห็นงามด้วย จะตั้ง
กรรมการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจสอบ มีการแบ่งหน้าที่กรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ 
กรรมการสืบราคา กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับตรวจสอบ กรรมการติดตามผลให้
ค าแนะน าแก้ไข ในด้านประชาคม มีการรวมกลุ่มคุ้ม เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมคณะสงฆ์”  

๔) ในการบริหารการเงิน เจ้าอาวาสจะไม่ด าเนินการเอง แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ร่วมตรวจสอบ ตรวจนับ ชี้แจงรายรับรายจ่าย มีความโปร่งใส อธิบาย
ได้ ตรวจสอบได้ ตรวจบัญชีได้ ตามท่ีบุคคลต่อไปนี้ได้ให้สัมภาษณ์ 

“การเงินการบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส เมื่อมีการนับเงินสายผ้าป่า 
ประธานสายนับเงิน จากนั้นไวยาวัจกรนับอีกครั้ง แจ้งรายรับ-รายจ่าย ณ ที่นับ ให้ที่ประชุมทราบ 
พิมพ์รายงาน ประกาศให้ชาวบ้านทราบ น าส่วนที่เหลือจากการจัดงานไปฝากเข้าบัญชี โดยมี
ไวยาวัจกร ๒ คนพร้อมกับเจ้าอาวาส” นายสมนึก ศิลาโชติ๗๗ 

                                                           
๗๓นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง รักษาการไวยาวัจกร วันที่ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 
๗๔นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. 
๗๕นายเข้ม สุขเต็มดี อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
๗๖นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 
๗๗นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 



 
๘๙ 

 

“การจัดงานที่มีรายได้ จะประกาศยอดรายรับ-รายจ่าย ให้ทราบภายใน ๒ วัน หลังจาก
จัดงาน หากยังไม่ประกาศ ประชาชนมีจิตส านึกท่ีอยากทราบข้อมูล” นายยศวัจน์ จ าปานาค๗๘   

“เจ้าอาวาสยกให้กรรมการวัด ไวยาวัจกร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า อธิบายรายรับ รายจ่าย เจ้า
อาวาสให้ความคิดเห็นเสริมในบางครั้ง” นางค าผิว สุขเต็มดี๗๙  

“ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาตรวจสอบระบบบัญชี ประกอบด้วยเจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและผู้น า
ชุมชน การตัดสินใจการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน ด าเนินการโดยเจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและผู้น า
ชุมชน”  พระอธิการชัยมงคล มงฺคลิโก๘๐ 

“ระบบการเงินการบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดมีความโปร่งใส อธิบายได้ ตรวจสอบได้ 
ตรวจบัญชีได้” นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์๘๑   

๕) คุณลักษณะของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน
และมีความโปร่งใส อธิบายท าความเข้าใจทุกฝ่าย เมื่อทุกฝ่ายเห็นดีเห็นชอบแล้วจึงน าไปปฏิบัติ  มี
ความซื่อสัตย์ พูดตรงไปตรงมา ไม่จ าเป็นไม่พูด วางตัวนิ่งสงบ เป็นกลาง ซื่อสัตย์ เจ้าอาวาสไม่ยุ่ง
เกีย่วกับเรื่องเงิน เจ้าอาวาสไม่กอบโกย ไม่โลภ ไม่สะสมของส่วนตัว แบ่งปันให้พระเณรและประชาชน 
ตามท่ีบุคคลต่อไปนี้ได้ให้สัมภาษณ์ 

“การบริหารงานของวัดมีความปลอดโปร่ง สงบสบายใจ มีความศรัทธาเจ้าอาวาส เพราะ 
แนะน าดี พูดดี ดีในด้านตัวบุคคล ใจดี ใจบุญ ประชาชนนิยมชมเชย อธิบายท าความเข้าใจทุกฝ่าย 
เมื่อทุกฝ่ายเห็นดีเห็นชอบแล้วจึงน าไปปฏิบัติ มีความซื่อสัตย์ พูดตรงไปตรงมา ไม่จ าเป็นไม่พูด วางตัว
นิ่งสงบ เป็นกลาง ซื่อสัตย์” นางสุพรรณ สิมมา๘๒  

“การบริหารของคณะกรรมการวัดและเจ้าอาวาส มีความโปร่งใส มีส่วนส่งเสริมหลักธรร
มาภิบาล เพราะทุกอย่างเกิดจากศรัทธา จากใจและความร่วมมือจากชาวบ้านที่อยากร่วมท าบุญ” 
จ.ส.ต.อ านาจ ทัศศรี๘๓  

“เจ้าอาวาสไม่กอบโกย ไม่โลภ ไม่สะสมของส่วนตัว แบ่งปันออกไปให้พระเณรและ
ชาวบ้าน กุฎีว่างเปล่า ท าให้ประชาชนเกิดศรัทธา เจ้าอาวาสช่วยสังคม จ่ายเงินช่วยงานศพโดยเฉพาะ

                                                           
๗๘นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. 
๗๙นางค าผิว สุขเต็มดี  อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. 
๘๐พระอธิการชัยมงคล มงฺคลิโก เจ้าอาวาส รูปท่ี ๑๕ เข้ารับต าแหน่งเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๘๑นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง รักษาการไวยาวัจกร วันที่ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 
๘๒นางสุพรรณ สิมมา อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๓.๑๕-๑๔.๐๐ น. 
๘๓จ.ส.ต.อ านาจ ทัศศรี อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.  



 
๙๐ 

 

คนยากจน ให้ความช่วยเหลือดูแลใกล้ชิด ผูกพัน ได้ใจ ได้ความศรัทธา ทั้งจากพระเณรในวัดและ
ชาวบ้าน ศรัทธาต่อเจ้าอาวาส เพ่ิมพลังการมีส่วนร่วมชองประชาชน” นายเข้ม สุขเต็มดี๘๔  

๔.๑.๓.๓ ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับจิตส านึกและโอกาสของประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า  

๑) ชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน มีสถาบันที่หลากหลายในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 
ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับวัดลดน้อยลงจนถึงระดับที่
บางคนเหลือกิจกรรมทางศาสนาโดยการให้ทานเพียงอย่างเดียว ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดการมีส่วน
ร่วมกับวัด ตามที่ พระอธิการชัยมงคล มงฺคลิโก๘๕ ได้ให้โอกาสสัมภาษณ์  

“คนในสังคมปัจจุบันส่วนมาก เหลือกิจกรรมทางศาสนาโดยการให้ทานเพียงอย่างเดียว มี
ความหย่อนยานในศีล วัดจึงจ าเป็นต้องดึงให้เข้ามาถือศีล ปฏิบัติธรรม ไม่ให้ท าเฉพาะทานเพียงอย่าง
เดียว การดึงคนเข้าวัดโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ไม่เข้าวัด ต้องใช้อุบายหรือกุศโลบาย โดยการจัดบุญประเพณี
และมหรสพ มีการแห่และการจัดกิจกรรม หากใช้การปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียว วัยรุ่นจะไม่เข้าวัด  
คนแก่คนเฒ่าเข้าวัด แต่วัยรุ่นห่างวัด ส่วนใหญ่ของคนที่ไม่เข้าวัดมีสาเหตุมาจากปัญหาปากท้อง 
เนื่องจากเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ท ามาหากิน ไม่มีเวลาเข้าวัด การท ามาหากิน
และปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่กระทบสถาบันศาสนา”  

๒) กระบวนการแต่งตั้งเจ้าอาวาส หากไม่ผ่านการปรึกษาหารือขอความเห็นชอบจาก
ประชาชน อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน ในกรณีของวัดวาลุการาม ตามที่ 
จ.ส.ต.อ านาจ ทัศศรี๘๖ ได้ให้สัมภาษณ์  

“เดิมทีเจ้าคณะอ าเภออยากให้พระรูปอื่นมาอยู่เป็นเจ้าอาวาส แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย เจ้า
คณะอ าเภอฝืนไม่ได้ เป็นความประสงค์ของชาวบ้านส่วนมากอยากได้รูปปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส  เจ้า
คณะอ าเภอจึงถือว่าเป็นเสียงข้างมากของชาวบ้านที่ต้องการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน” 

๔.๑.๓.๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมและ
ความโปร่งใส แยกออกได้ ดังนี้ 

๑) ความศรัทธาต่อวัดและการบริหารงานของวัด ชุมชนมีประชาคมเครือข่ายที่
เป็นไปโดยธรรมชาติในรูปกลุ่มคุ้มและกรรมการคุ้มที่ให้การสนับสนุนวัด เจ้าอาวาสกระจายอ านาจ
ความรับผิดชอบให้กรรมการและผู้น า ชุมชนมีความศรัทธาต่อวัด มีความผูกพันกับวัด พอใจที่ได้

                                                           
๘๔นายเข้ม สุขเต็มดี อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
๘๕พระอธิการชัยมงคล มงฺคลิโก เจ้าอาวาส รูปที่ ๑๕ เข้ารับต าแหน่งเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๘๖จ.ส.ต.อ านาจ ทัศศรี อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 



 
๙๑ 

 

ออกไปร่วมกิจกรรมวัด ช่วยเหลือบูรณะซ่อมแซมวัด เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง ใช้หลักความมีเหตุผล มี
ผู้น าชุมชนเป็นหลัก เจ้าอาวาสเป็นประธาน เมื่อมีข้อขัดแย้งตกลงกันได้โดยใช้มติส่วนใหญ่โดยเสียง
ข้างน้อยให้การยอมรับ ตามท่ีบุคคลต่อไปนี้ได้ให้สัมภาษณ์  

“ประชาคมเครือข่าย หากนับกลุ่มเครือข่ายที่เป็นไปโดยธรรมชาติ คือกลุ่มคุ้ม กรรมการ
คุ้มประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ๒ คน รวม ๕ คน กรรมการคุ้ม มีบทบาทในการส่งเสริมศาสนา เป็นหลักอีกหลักหนึ่งที่
ช่วยเหลือทางวัด” นายยศวัจน์ จ าปานาค๘๗   

“เจ้าอาวาสกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้กรรมการและผู้น า ศรัทธาเจ้าอาวาสมาก
ขึ้นกว่ารูปเดิม ท่านมองการพัฒนาของชุมชนและของวัด ไม่หยุดนิ่ง มีผลงาน สร้างรั้ว สร้างเมรุ เจ้า
อาวาสฟังมากกว่าพูด มีขันติ โสรัจจะ อดทนอดกลั้น ไม่มีปากเสียงตั้งสติหาเหตุผล” นายสมนึก ศิลา
โชติ๘๘ 

“พระทุกรูปพูดดี พอใจที่ได้ออกไปร่วมกิจกรรมวัด พอใจไปเอง พอใจที่จะช่วยวัด” นาง
เพ็ญศรี ขยายวงค์๘๙  

“ประชาชนมีศรัทธาท าบุญตักบาตรเป็นประจ ามากที่สุด ด้วยความศรัทธาที่ชุมชนมีต่อวัด 
มีความผูกพันกับวัด” พระบรรพต ตันติปาโล๙๐   

“ภูมิใจที่เกิดมาเห็นวัด เติบโตมากับวัด ศึกษาเล่าเรียนที่ศาลาวัดหลังเก่า  มีโอกาส
ช่วยเหลือทางวัดมาตลอด ตั้งแต่ก่อนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ร่วมเป็นช่างลงมือสร้างโบสถ์วิหาร ร่วม
บูรณะซ่อมแซม มีวาสนาที่ได้ร่วมมือระหว่างชุมชนและวัด เป็นขนบธรรมเนียมที่ปลูกฝังกันมา” นาย
ยศวัจน์ จ าปานาค๙๑ 

“เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง ใช้หลักความมีเหตุมีผล ผู้น า ๕ หมู่บ้านเป็นหลัก พระอาจารย์
เจ้าอาวาสเป็นประธาน  เมื่อมีข้อขัดแย้งตกลงกันได้” พระบรรพต ตันติปาโล๙๒  

“ใช้มติส่วนใหญ่โดยเสียงข้างน้อยให้การยอมรับ ไม่ขัดแย้ง” นายสมนึก ศิลาโชติ๙๓ 

                                                           
๘๗นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. 
๘๘นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 
๘๙นางเพ็ญศรี ขยายวงค์ อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว  วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕ น. 
๙๐พระบรรพต ตนฺติปาโล จ าวัดที่วัดวาลุการาม ๒ พรรษา มาจากอ าเภอบุณฑริก อายุ ๖๐ ปี เป็นที่

ปรึกษาคณะสงฆ์ มีความสามารถด้านศิลปะ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. 
๙๑นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. 
๙๒พระบรรพต ตนฺติปาโล จ าวัดที่วัดวาลุการาม ๒ พรรษา มาจากอ าเภอบุณฑริก อายุ ๖๐ ปี เป็นที่

ปรึกษาคณะสงฆ์ มีความสามารถด้านศิลปะ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. 
๙๓นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 



 
๙๒ 

 

๒) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์กับชุมชน เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ดูแลและให้
ความช่วยเหลือชุมชน ได้แก่ ให้ก าลังใจดูแลรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วย ติดตามไปเยี่ยมดูแลทั้งที่บ้าน
และที่โรงพยาบาล การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือปัจจัยฌาปนกิจศพครอบครัวยากจน ความสัมพันธ์
เหล่านี้ได้สร้างศรัทธาและเพ่ิมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามท่ีได้สัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้ 

“เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ ให้การสงเคราะห์  คณะสงฆ์คืนปัจจัยกรณีฌาปนกิจศพคน
ยากจน ช่วยคนจนโดยการส่งปัจจัยคืนเจ้าภาพเพ่ือช่วยงาน ให้ก าลังใจดูแลรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ไปเยี่ยมที่บ้านและโรงพยาบาล” พระบรรพต ตันติปาโล๙๔ 

“การปฏิบัติตนของเจ้าอาวาส มีความรู้สึกว่าเจ้าอาวาสดี ติดตามดูแลคนแก่ (ผู้สูงอายุ) 
โดยใกล้ชิด ดูแลคนเจ็บป่วยโดยใกล้ชิด ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง วางตัว
เป็นกลาง ช่วยบ าบัดรักษาผู้ป่วย เจ้าอาวาสไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงิน  เจ้าอาวาสช่วยสังคม จ่ายเงิน
ช่วยงานศพโดยเฉพาะคนยากจน ให้ความช่วยเหลือดูแลใกล้ชิด ผูกพัน ได้ใจ ได้ความศรัทธา ทั้งจาก
พระเณรในวัดและชาวบ้าน ศรัทธาต่อเจ้าอาวาส เพ่ิมพลังการมีส่วนร่วมชองประชาชน” นายเข้ม สุข
เต็มด๙ี๕ 

๓) การเปิดโอกาสของคณะสงฆ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม วัดได้เปิดช่องทาง
และโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมในวัด การบ ารุงรักษาวัดทั้งกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ประกอบกับประชาชนใส่ใจในการร่วมกิจกรรมวัด นอกจากนี้ ไวยาวัจกรได้สอนให้ชุมชน
เข้ามาร่วมกับวัดในการจัดการตามประเพณีดั้งเดิม เช่น การจัดการฌาปนกิจเองโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายและเป็นไปโดยประหยัด ตามท่ีได้สัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้ 

“ปัจจุบันวัยรุ่นส่วนหนึ่งกลับเข้ามาวัด เข้ามาเยี่ยมวัด กราบพระเจ้าใหญ่สมใจนึก น าจัตุ
ปัจจัยมาถวาย มีการสื่อสารกับวัด ผู้ที่บวชแล้ว หลังจากลาสิกขาเพศมีความประพฤติดีขึ้น กลับมาขอ
ค าปรึกษาหารือ ทางวัดเปิดช่องทางและโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมในวัด ประกอบกับญาติ
โยมใส่ใจอยู่แล้ว”  พระบรรพต ตันติปาโล๙๖ 

“หลักธรรมที่เจ้าอาวาสเทศน์ คือการไม่ให้เบียดเบียนทั้งมนุษย์และสัตว์ ให้ท าความดี ใช้
จ่ายตามสมควรแก่สถานะของตนเอง อย่าใช้จ่ายเกินตัวทั้งส่วนรวมและส่วนตัว เปิดกว้างให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทุกด้านในการบ ารุงรักษาวัด ทั้งกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม” นายสมนึก ศิลา
โชติ๙๗  

“นอกจากไวยาวัจกรจะท าบายศรีและกล่าวค าบูชาในศาสนพิธีแล้ว ไวยาวัจกรยังสอน
ชุมชนให้จัดการฌาปนกิจเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ เจ้าภาพสามารถด าเนินการ

                                                           
๙๔พระบรรพต ตนฺติปาโล จ าวัดที่วัดวาลุการาม ๒ พรรษา มาจากอ าเภอบุณฑริก อายุ ๖๐ ปี เป็นที่

ปรึกษาคณะสงฆ์ มีความสามารถด้านศิลปะ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. 
๙๕นายเข้ม สุขเต็มดี อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
๙๖พระบรรพต ตนฺติปาโล จ าวัดที่วัดวาลุการาม ๒ พรรษา มาจากอ าเภอบุณฑริก อายุ ๖๐ ปี เป็นที่

ปรึกษาคณะสงฆ์ มีความสามารถด้านศิลปะ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. 
๙๗นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขท่ี ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 



 
๙๓ 

 

ฌาปนกิจเอง เก็บอัฐิเถ้ากระดูกเอง ท าความสะอาดเมรุ แนะน าให้ประหยัด ไม่ต้องมีสัปเหร่อ ไม่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทน ท าให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจมีศรัทธา” นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์๙๘ 

๔) ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์เป็น
ที่พ่ึงพาทางจิตใจ ให้ความส าคัญกับประชาชนทุกคน ประชาชนศรัทธาในปฏิปทาของเจ้าอาวาสที่เป็น
คนดี ซื่อตรง มีความยุติธรรม เปิดเผย มีความเป็นกลาง พร้อมให้ค าปรึกษาได้ทุกเวลา พร้อมเสมอที่
จะรับกิจนิมนต์ มีสมานัตตตา ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติดีกับทุกคน ให้ความเสมอภาคกับทุกคน แบ่งปัน
สิ่งที่ได้มาให้ทุกคนไม่เฉพาะคนใกล้ชิด ไม่สะสมสิ่งของ ตามท่ีได้สัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้ 

“ศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสไม่ค่อยพูด ไม่เป็นคนแสดงออกมาก พระเณรอยู่ด้วย
ไม่อยากสึก อยากจ าพรรษาต่อ บ้านเมืองนิยมชมชอบ” นางพุทธา สายมงคล เชิงอรรถ๙๙ 

“ชาวบ้านมีศรัทธาต่อเจ้าอาวาส มีคุณลักษณะที่ดี เป็นคนดี ซื่อตรง เปิดเผย ท าจริง พูด
จริง พูดน้อยแต่จริงใจ ตรงไปตรงมาด้วยใจจริงของท่าน มีความเป็นกลาง ไม่ว่าชั่วหรือดี พร้อมเสมอ 
ดีชั่วพร้อมให้ค าปรึกษา พร้อมที่จะคุยด้วย ไม่พูดมาก เข้าหาได้ทุกเวลา พร้อมเสมอที่จะรับกิจนิมนต์ 
ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติต่อทุกคนเสมอกัน ไม่มีใครรังเกียจหรือรังเกียจใคร” นางอ านวย รองแก้ว๑๐๐ 

“เจ้าอาวาสมีสมานัตตตา ปฏิบัติดีกับทุกคน ให้ความเสมอภาคกับทุกคน ไม่เลือกที่รักมัก
ที่ชัง ดีทุกอย่าง ไม่กล่าวร้ายให้ใคร ความดีของเจ้าอาวาส ดีมาก ปฏิบัติกิจในศาสนาดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต หมุนเวียนให้พระทุกรูปเทศน์ เจ้าอาวาสสอนให้อดทน ตั้งใจ ท าความดีทั้ง
ในครอบครัวและต่อผู้อื่น” นางบุญมี ค าใย เชิงอรรถ๑๐๑  

“ศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสไม่ยึดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยพูด พูดน้อย มีความ
ซื่อสัตย์ ไม่แตะต้องเงิน ให้มัคทายกดูแล” นางอุไร นาค า๑๐๒  

“เจ้าอาวาสพูดค่อย พูดดี พูดกับญาติโยมดี อิ่มใจ ไม่เคยกล่าวร้าย ไม่เคยว่า ไม่เคยต าหนิ 
ให้ค าแนะน าตักเตือนแบบนุ่มนวล ไม่ดุ ไม่พูดซ้ า ไม่พูดบ่อยครั้ง ให้ความใกล้ชิด สุปฏิปันโน ปฏิบัติสม
เป็นพระ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่เลือกพวก ไม่เลือกฝ่าย ยิ้มรับทุกฝ่าย ให้ความส าคัญกับทุกฝ่าย ไม่ยก
ย่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แยกกลุ่ม พูดดีกับทุกคนเสมอหน้ากัน ไปตามทุกกิจนิมนต์ บิณฑบาตมาได้ 

                                                           
๙๘นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง รักษาการไวยาวัจกร วันที่ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 
๙๙นางพุทธา สายมงคล อายุ ๘๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
๑๐๐นางอ านวย รองแก้ว อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น.  
๑๐๑นางบุญมี ค าใย อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย ต าบลระเว วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. 
๑๐๒นางอุไร นาค า อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 

๑๒.๓๐-๑๓.๑๕ น. 



 
๙๔ 

 

แบ่งปันให้ทุกคน ไม่แบ่งให้เฉพาะคนใกล้ชิด ไม่สะสมสิ่งของ ในกุฎีไม่มีอะไร นอกจากพัดลมเก่า มี
บาตรกับผ้า ได้สิ่งของมาแบ่งปันให้ต่อ” นางเพ็ญศรี ขยายวงค์ เชิงอรรถ๑๐๓ 

๕) ค าสอนของเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์  เจ้าอาวาสเทศนาสั่งสอนและสอน
ประชาชนโดยการปฏิบัติตน หลักค าสอนที่ส าคัญ ได้แก่ หลักขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้น โสรัจ
จะหมายถึงหลักความสงบเสงี่ยม และโยนิโสมนสิการหมายถึงการคิดไต่ตรองก่อนแก้ปัญหา สอนให้
ประชาชนศรัทธาต่อตนเอง ซึ่งสืบทอดจากแนวค าสอนของหลวงปู่บุญมี โชติปาโล (พระภาวนาวิศาล
เถร) ซึ่งถือว่าวัดเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นหลักชัยของชุมชนที่ทุกคนควรช่วยกันรักษาไว้ ตามที่ได้
สัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้ 

“เทศนาพัฒนาสั่งสอนญาติโยมโดยใช้หลักศีล ๕ หลักขันติ โสรัจจะ เป็นหลักใหญ่ หลัก
โยนิโสมนสิการ ใช้ความอดทน ความสงบเสงี่ยม มีการไต่ตรองก่อนแก้ปัญหา ซึ่งสืบทอดแนวคิดมา
จากหลวงปู่บุญมี โชติปาโล (พระภาวนาวิศาลเถร)” พระอธิการชัยมงคล มงฺคลิโก๑๐๔  

“เจ้าอาวาสสอนให้ประชาชนศรัทธาต่อตนเอง ส่วนประชาชนจะปฏิบัติหรือไม่ก็ปล่อยให้
คิดเอง ค าสอนของเจ้าอาวาสที่ส าคัญคือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติ มีขันติ โสรัจจะ มีความสงบ         
เจ้าอาวาสมี ปิยวาจา เป็นแบบอย่าง” นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์๑๐๕ 

“เจ้าอาวาสสอนให้ทุกคน “รักษาปากให้ดี” อย่าตามใจปาก ให้ระวังค าพูดและการกิน 
รักษาปากข้อแรก ค าพูดเป็นพิษ รักชังอยู่ที่ปาก รักษาปาก ข้อสอง กินมากเป็นยากท้อง ท้องรับไม่
ไหว เกิดจากปาก ก้าวเท้าเข้ามาในวัด ให้มีสติ สงบเสงี่ยม รักษาปาก ระมัดระวังปาก ระมัดระวังตา 
ระมัดระวังเท้า สงบ ให้เที่ยงให้นิ่ง” นางเพ็ญศรี ขยายวงค์๑๐๖ 

“วัดเป็นที่พ่ึงทางจิตใจเป็นหลักชัยกลางเมืองของประชาชนที่จะต้องรักษาไว้ ดังที่นาง
พุทธา สายมงคล ได้ยกผญาอีสานของพระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ที่ได้แสดงไว้ว่า 
“วัดนั้นเป็น ฝ่ายเบื้อง ที่เผิ่งทางจิตใจ    เป็นหลักชัย ใจเมือง หมู่เฮาได้ทรงไว้”๑๐๗  

๔.๒ อภิปรายผลการศึกษาวิจัย  
จิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วม

และความโปร่งใส กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม  
๔.๒.๑ เปรียบเทียบจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมในแต่ละองค์กร 

                                                           
๑๐๓นางเพ็ญศรี ขยายวงค์ อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๔๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว  วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕ น. 
๑๐๔พระอธิการชัยมงคล มงฺคลิโก เจ้าอาวาส รูปที่ ๑๕ เข้ารับต าแหน่งเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ เดือนธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
๑๐๕นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขท่ี ๘๖ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง รักษาการไวยาวัจกร วันที่ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 
๑๐๖นางเพ็ญศรี ขยายวงค์ อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๔๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว  วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕ น. 
๑๐๗หนังสือ “พระดีศรีอุบลฯ” พระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ประวัติและธรรมเทศนา

“ธรรมดีมีคุณค่าแก่การศึกษา มิใช่มีไว้เพื่อเก็บรักษา” ฉลองอายุ ๙๔ ปี วันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ วัด
สระประสานสุข (บ้านนาเมือง) ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 



 
๙๕ 

 

๑) จุดร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ต่างให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การที่แต่ละองค์กรมีรูปแบบและวิธีการท างานที่
แตกต่างกัน ได้ส่งผลให้จิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น
ของแต่ละองค์กรอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน 

๒) จุดต่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดล าดับความส าคัญของโครงการในรูปการท าประชาคมเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาต าบลและ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี การท าประชาคมเป็นรูปแบบที่ก าหนดจากภายนอกชุมชน ซึ่ง
จ าเป็นต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่และจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมให้ครบองค์ประชุม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมให้ได้ตามที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมเชิงลึกที่เกิดจากจิตส านึกภายในชุมชนใน
การศึกษาข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการก่อนที่จะเสนอโครงการเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
ในวันท าประชาคม นอกจากนี้ ช่องว่างในการสื่อสารข้อมูลและการมอบหมายหน้าที่ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับประชาชน ได้ส่งผลต่อการขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณระดับต าบล การติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
และการบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติและสาธารณประโยชน์  

องค์กรภาคเอกชน ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสร้าง
อาสาสมัครในพ้ืนที่เป้าหมาย แล้วท างานร่วมกับอาสาสมัครในการค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
ด้อยโอกาส ให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มด้อยโอกาสตระหนักในปัญหาของ
ตนเอง ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมกับสร้างความเข้าใจและตระหนักใน
หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้กลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มด้อยโอกาสร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของตนเองและของชุมชน 

องค์กรวัฒนธรรม เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกิดจากจิตส านึกของประชาชนที่
ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลวัดและร่วมปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อวัดและคณะสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาส มีความผูกพันในการให้การดูแลสงเคราะห์
เกื้อกูลกันระหว่างพระสงฆ์ในวัดและชุมชน ประกอบกับการมีจิตอาสาภายในชุมชนที่เกิดจาก
กระบวนการเครือข่ายธรรมชาติในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคุ้มให้ความร่วมมือสนับสนุนวัดในการปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณ ี

๔.๒.๒ เปรียบเทียบการเปิดโอกาสของแต่ละองค์กรในการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

๑) จุดร่วม  
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรมได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถ่ิน แต่มีลักษณะและระดับของการเปิดช่องทาง 
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โอกาสที่แตกต่างกัน 
๒) จุดต่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามกรอบเวลาที่ก าหนด

โดยเฉพาะขั้นตอนการท าประชาคมหมู่บ้าน แต่มีบางขั้นตอนที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับโอกาสใน
การมีส่วนร่วมและบางหมู่บ้านขาดการรับฟังและการให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชน
โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการก่อนเสนอโครงการเข้าประชาคม ส่วน
ใหญ่ประชาชนจะมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเฉพาะในขั้นตอนการท าประชาคมเพ่ือ
จัดล าดับโครงการ นอกจากนี้ในบางขั้นตอนโดยเฉพาะการประชุมจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี แม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังเพ่ือติดตามความ
โปร่งใสในการตัดสินใจโครงการบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาด
เครื่องมือและวิธีการสื่อสารที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรู้ช่องทางโอกาสในการเข้าไปมีส่วน
ร่วม เช่นเดียวกับขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลได้
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเองทั้งหมดซึ่งมีจ านวนจ ากัด แต่ไม่ได้เปิดโอกาสหรือมอบหมายให้
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

องค์กรภาคเอกชน เป็นกระบวนการสร้างอาสาสมัครในพ้ืนที่เป้าหมาย และท างาน
ร่วมกับอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย รับฟังและให้
คุณค่าต่อความคิดเห็นตลอดทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะการเก็บและใช้ข้อมูล
ที่ไม่กลับมาสร้างปัญหาหรือเป็นภัยต่อกลุ่มเสี่ยงเอง ให้โอกาสกลุ่มเป้าหมายได้สร้างเครือข่ายและเข้า
มามีส่วนร่วมคิด ค้นหาปัญหาและตัดสินใจด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งให้ความรู้แนวทางแก่
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาได้ตรงกับพ้ืนที่และประเด็นปัญหาโดยเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

องค์กรวัฒนธรรม ใช้กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความศรัทธาเข้ามามี
ส่วนร่วม นับตั้งแต่การรับฟังและการให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและ
เห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าอาวาส นอกจากนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการร่วมกันด าเนินโครงการและกิจกรรมตลอดทั้งการบริหารเงินของวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
ของผู้น าองค์กรโดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟัง
และให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชน พร้อมกับกระจายอ านาจความรับผิดชอบเปิดช่องทาง
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๔.๒.๓ เปรียบเทียบจิตส านึกและโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ส่งผลต่อความโปร่งใสของแต่ละองค์กร 

๑) จุดร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสเชิงโครงสร้าง แต่ด้วยเหตุที่จิตส านึกของประชาชนและ
โอกาสที่แต่ละองค์กรเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีลักษณะและระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
จึงน าไปสู่ธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใสที่แตกต่างกัน 
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๒) จุดต่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการท า

ประชาคมตามรูปแบบเพ่ือให้ครบกระบวนการตามที่ทางราชการก าหนด ประชาชนและเครือข่าย
ประชาสังคมไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางโครงการโดยเฉพาะการค้นหาปัญหาและความต้องการเชิงลึก  
รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ การประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การด าเนินโครงการ 
การติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ ตลอดทั้งการบ ารุงรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณ
สมบัติ สาเหตุส าคัญที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเชิงลึกในกระบวนการดังกล่าว เกิดจากช่องว่างที่
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ
และร่วมตรวจสอบติดตามผล ช่องว่างดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน ไม่ไดเ้ป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังท า
ให้ประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วน
ประชาชนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์  

องค์กรภาคเอกชน มีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ใช้ข้อมูลรอบด้านทั้งจากแหล่งข้อมูล
มือสองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนลงพ้ืนที่เป้าหมาย และจากการค้นหาข้อมูลเชิงลึกแบบมีส่วนร่วม
และยืดหยุ่นตามสภาพพ้ืนที่และสภาพปัญหาของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
ที่ชัดเจน มีกระบวนการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเสี่ยงมีความไว้วางใจ
และสมัครใจร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการทั้งด้วยตนเองและในรูปเครือข่าย กระบวนการ
ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายตลอดทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งมีข้อมูลในการเข้าถึงสิทธิและบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ท าให้การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเสี่ยงและของ
ชุมชนเป็นไปได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตรงกับประเด็นปัญหาและพ้ืนที่ปัญหา  

องค์กรวัฒนธรรม มีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่สร้างความโปร่งใสโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญสองประการ ประการแรกคือศรัทธาของประชาคมเครือข่ ายและประชาชนที่มีต่อองค์กร
โดยเฉพาะที่มาของผู้น าองค์กร ในกรณีของวัดวาลุการามได้เจ้าอาวาสมาจากการปรึกษาและเห็นชอบ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และคุณลักษณะของเจ้าอาวาสที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตรงกับหลัก
อาชวะซึ่งเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรม นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังได้ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค มี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ให้การสงเคราะห์ชุมชน ไม่สะสมสิ่งของ ให้และแบ่งปันสิ่งที่ได้มากับทุก
คนไม่เฉพาะคนใกล้ชิด ไม่เลือกปฏิบัติ และประการที่สองคือการบริหารงานและบริหารเงินที่เป็นไป
อย่างเปิดเผยของผู้น าองค์กร โดยการกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้กรรมการฝ่ายต่างๆ และผู้น า
ชุมชน ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  
 



 
 

 
บทท่ี ๕ 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ต่างให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่แต่ละองค์กรมีรูปแบบและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ได้ท าให้
ระดับจิตส านึกและโอกาสในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมและด้านความ
โปร่งใสมีความแตกต่างกัน 

๕.๑ จิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนในกำรมีส่วนร่วม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  การมีส่วนร่วมของประชาชนจะอยู่ในขั้นตอนการจัดท า

ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมเพียงรูปแบบที่ถูกก าหนด
จากภายนอก ไม่เป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงที่ประชาชนมีอ านาจควบคุมตลอดวงจรโครงการ 
กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมเชิงลึกที่เกิดจากจิตส านึกภาย ในชุมชนใน
การศึกษาและใช้ข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการก่อนที่จะเสนอโครงการ รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้จิตส านึกในการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ปราศจากอคติ และใช้ปัญญาแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
มีเหตุผลในการค้นหาปัญหาความต้องการ โดยผ่านการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการสนทนา ถกเถียงและ
ร่วมมือกันอันจะเป็นการพัฒนาความปีติปราโมทย์หรือความเคารพศรัทธาเห็นคุณค่า ในตนเองให้
เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและเป็นการสร้างความตระหนักตื่นรู้ในสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน
ตลอดทั้งตระหนักถึงปัญหาของสังคมในฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกส่วนหนึ่ง การที่ประชาชนไม่ได้มี
ส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาและความต้องการท าให้ประชาชนขาดจิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ การตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ แม้
องค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมติดตามความโปร่งใสในการตัดสินใจ
โครงการที่เสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดวิธีการสื่อสารที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และรู้ช่องทางโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนส่วนหนึ่งอยากเข้าร่วมแต่ไม่ทราบด้วยสาเหตุ
ปัญหาของการสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตามมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่สนใจที่จะเข้าร่วม   คิดว่าไปร่วมแล้ว
ไม่ได้อะไร มอบให้คนที่มีเงินเดือนหรือมีค่าตอบแทนไปท าหน้าที่ ประชาชนบางส่วนมองปัญหาตนเอง
เป็นเรื่องใหญ่ ขาดจิตอาสาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนในขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ กรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดซึ่งมีจ านวนจ ากัด 
แต่ไม่ได้เปิดโอกาสหรือมอบหมายให้ประชาชนในพ้ืนที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ 

องค์กรภำคเอกชน ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสร้าง
อาสาสมัครในพ้ืนที่เป้าหมาย การเข้าถึงชุมชนและการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก (In-depth searching) 



 
๙๘ 

 

 
 

พร้อมกับการจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ท าให้มูลนิธิฯ สามารถเข้าถึงและได้ข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงโดยทั่วถึงทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
ประกอบด้วย การประเมินชุมชน (Assessment) โดยการศึกษาข้อมูลมือสอง (Secondhand 
information) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการส ารวจอย่างไม่เป็นทางการโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมด้วยการ สอบถามและสังเกตพฤติกรรม จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมจนเกิดความ
ไว้วางใจและเปิดเผยข้อมูลของตนเอง การจัดท าแผนที่ข้อมูลแบบมีส่วนร่วมตามประเด็นปัญหาของ
กลุ่มเสี่ยง ท าให้ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาและมีความภาคภูมิใจ
และมั่นใจในแผนที่ข้อมูล การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวได้ตระหนักใน
ความเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะและพร้อมที่จะท างานเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันท าให้องค์กรภาคเอกชน 
สามารถดึงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงในการรับอาสาเข้าสู่กระบวนการการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนด้วยความสมัครใจในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
ให้โอกาสกลุ่มเป้าหมายได้สร้างเครือข่ายและเข้ามามีส่วนร่วมคิด ค้นหาปัญหาและตัดสินใจ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งให้ความรู้แนวทางแก่กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงสิทธิ
และบริการของรัฐและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาได้ตรงกับพ้ืนที่และ
ประเด็นปัญหาโดยเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ปัญหาอุปสรรคส าคัญในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นคือโครงสร้างทางการเมืองของแต่ละชุมชน บางชุมชนผู้น ามีการแบ่งแยก การด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมอาจส่งผลดีต่อกลุ่มหนึ่งแต่ส่งผลกระทบต่ออีกกลุ่มหนึ่ง การท างานขององค์กร
ภาคเอกชน จึงต้องเข้าถึงผู้น าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะไม่ยึดเฉพาะโครงสร้างใด
โครงสร้างหนึ่งของการเมืองท้องถิ่น แต่จะดึงให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจ
ร่วมกัน            

องค์กรวัฒนธรรม เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกิดจากจิตส านึกของประชาชนที่
ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลวัดและร่วมปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อวัดและคณะสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาส มีความผูกพันในการให้การดูแลสงเคราะห์
เกื้อกูลกันระหว่างพระสงฆ์ในวัดและชุมชน ประกอบกับการมีจิตอาสาภายในชุมชนที่เกิดจากกระบวน
การเครือข่ายธรรมชาติในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคุ้มให้ความร่วมมือสนับสนุนวัดในการปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี องค์กรวัฒนธรรมมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความศรัทธาเข้ามามีส่วน
ร่วม นับตั้งแต่การรับฟังและการให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและ
เห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าอาวาส โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกัน
ด าเนินโครงการและกิจกรรมตลอดทั้งการบริหารเงินของวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้น าองค์กร
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่รับฟังและให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชน  พร้อมกับกระจายอ านาจ
ความรับผิดชอบเปิดช่องทางโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างวัดและชุมชน เจ้าอาวาสได้ใช้หลักสาราณียธรรมโดยการเปิดโอกาสให้มี การ
ปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค ให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเมตตา
ต่อกัน เมื่อเจ้าอาวาสและชาวบ้านเห็นชอบกับโครงการหรือกิจกรรม จะร่วมกันตั้งกรรมการโดยแบ่ง
หน้าที่ออกเป็นฝ่าย ได้แก่ กรรมการสืบราคา กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ กรรมการ
ตรวจสอบและติดตามผลให้ค าแนะน าแก้ไข การบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีของวัดมีความ
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โปร่งใส ตรวจสอบได้  ส าหรับกิจกรรมที่มีรายรับรายจ่าย เจ้าอาวาสยกให้กรรมการวัด ไวยาวัจกร 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน เป็นผู้นับเงิน ตรวจรับเงิน อธิบายรายรับรายจ่าย เจ้าอาวาสให้เฉพาะความ
คิดเห็นที่จ าเป็น จากนั้นจะจัดพิมพ์รายงานประกาศให้ชาวบ้านทราบ หากไม่ประกาศประชาชนมี
จิตส านึกที่จะถามหรือติดตาม การฝากเงินมีบัญชีเดียว การตัดสินใจด าเนินธุรกรรมทางการเงิน 
ด าเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและผู้น าชุมชน  

๕.๒ จิตส ำนึกและโอกำสในกำรมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อควำมโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสเชิงโครงสร้าง แต่ด้วยเหตุที่จิตส านึกของประชาชนและ
โอกาสที่แต่ละองค์กรเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีลักษณะและระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
จึงน าไปสู่ธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใสที่แตกต่างกัน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการท า
ประชาคมตามรูปแบบเพ่ือให้ครบกระบวนการตามที่ทางราชการก าหนด ประชาชนและเครือข่าย
ประชาสังคมไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางโครงการโดยเฉพาะการค้นหาปัญหาและความต้องการเชิ งลึก  
รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ การประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การด าเนินโครงการ 
การติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ ตลอดทั้งการบ ารุงรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณ
สมบัติ สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเชิงลึกในกระบวนการดังกล่าวเกิดจากช่องว่างที่
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ
และร่วมตรวจสอบติดตามผล ช่องว่างดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน ไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังท า
ให้ประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนประชาชนเป็น
ผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์   

องค์กรภำคเอกชน มีการใช้ข้อมูลรอบด้านทั้งจากแหล่งข้อมูลมือสอง จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนลงพ้ืนที่เป้าหมาย และจากการค้นหาข้อมูลเชิงลึกแบบมีส่วนร่วมและยืดหยุ่นตามสภาพ
พ้ืนที่และสภาพปัญหาของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน มี
กระบวนการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเสี่ยงมีความไว้วางใจและสมัครใจ
ร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการทั้งด้วยตนเองและในรูปเครือข่าย กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายตลอดทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ตลอดทั้งมีข้อมูลช่องทางในการเข้าถึงสิทธิและบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม ท าให้การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเสี่ยงและของชุมชนเป็นไป
ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตรงกับประเด็นปัญหาและพ้ืนที่ปัญหา กล่าวได้ว่าประชาชนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง ได้มีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาลทั้งโดยหลักการมีส่วนร่วม 
หลักสิทธิมนุษยชน หลักการสนองตอบ หลักความเที่ยงธรรมยุติธรรมและครอบคลุม หลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลักความโปร่งใสและรับผิดชอบ  

 



 
๑๐๐ 

 

 
 

องค์กรวัฒนธรรม มีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่สร้างความโปร่งใสโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญสองประการ ประการแรกคือศรัทธาของประชาคมเครือข่ายและประชาชนที่มีต่อองค์กร
โดยเฉพาะที่มาของผู้น าองค์กร ในกรณีของวัดวาลุการามได้เจ้าอาวาสมาจากการปรึกษาและเห็นชอบ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และคุณลักษณะของเจ้าอาวาสที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตรงกับหลัก
อาชวะซึ่งเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรม นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังได้ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค 
ให้การสงเคราะห์ชุมชนดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย สอนชุมชนให้จัดการฌาปนกิจเองโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ช่วยให้ประชาชนประหยัด มีความรัก ความเมตตา มีการดูแลและแบ่งปันซึ่งกันและ ไม่
สะสมสิ่งของ ให้และแบ่งปันสิ่งที่ได้มากับทุกคนไม่เฉพาะคนใกล้ชิด ไม่เลือกปฏิบัติ ถือได้ว่าเจ้าอาวาส
ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลในแนวพระพุทธศาสนา และประการที่สองคือการบริหารงานและ
บริหารเงินที่เป็นไปอย่างเปิดเผยของผู้น าองค์กร โดยการกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้กรรมการ
ฝ่ายต่างๆ และผู้น าชุมชน ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๕.๓.๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลควรสร้างจิตส านึกของประชาชนในความเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคม เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนพัฒนาพลังความมุ่งมั่นและทักษะในการปรึกษาหารือแสดงความ
คิดเห็น ตลอดทั้งตระหนักในความเป็นเจ้าของโครงการและกิจกรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การคิดและตัดสินใจตลอดวงจรโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส นับตั้งแต่กระบวนการค้นหาปัญหา
และความต้องการ การตัดสินใจเสนอโครงการ การวางแผนด าเนินการโครงการ การด าเนินโครงการ 
การติดตามผล การตรวจสอบ และการประเมินผล ตลอดทั้งการน าผลดีผลเสียที่ได้จากการประเมินไป
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการจ าเป็น หรือน าไปใช้ในโครงการอ่ืน กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้เกิด
ธรรมาภิบาลท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นไปอย่างโปร่งใส พร้อมกับประชาชนมีความส านึก
ในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและร่วมกันดูแลชุมชนอย่างยั่งยืน  

๕.๓.๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมทาง
การเมืองระดับต าบลโดยมีบทบาทเข้าร่วมการพิจารณาแผนงานพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี เพ่ือร่วมติดตามการจัดสรรทรัพยากรของต าบล และเพ่ิมความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของ
นักการเมืองระดับต าบล โดยมีการหารืออย่างเปิดเผยระหว่างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการ และประชาชน ส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลประการหนึ่งคือการสื่อสารที่จะช่วยให้ความเข้าใจระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะช่อง
ทางการสื่อสารผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าระดับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องมั่นใจว่าทุกฝ่ายมีทักษะในการสื่อสารและมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง 
ประชาชนมีความเข้าใจในข้อมูลที่สื่อสาร และมีส่วนร่วมในกระบวนการธรรมาภิบาลโดยการตัดสินใจ
อย่างโปร่งใสและรับผิดชอบร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต าบล    



 
๑๐๑ 

 

 
 

๕.๓.๑.๓ การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความชัดเจน สื่อสารได้ และเป็นที่เปิดเผย 
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในขั้นตอนก่อนและระหว่างการ
พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีและขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินโครงการ เป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้องในการเตรียมโครงการก่อนน าเสนอประชาคมและใน
ขั้นตอนการติดตามโครงการ  

๕.๓.๑.๔ ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ข้อจ ากัด เงื่อนไข กฎ ระเบียบ ค าสั่งหรือนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือให้
ประชาชนประกอบการพิจารณาก่อนที่จะน าโครงการเสนอเข้าเวทีประชาคม  นอกเหนือจากการจับ
สลากรางวัลให้ของที่ระลึกเพ่ือจูงใจให้ประชาชนมาร่วมประชาคม องค์การบริหารส่วนต าบลควรหา
แนวทางให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีลักษณะไม่กล้าออกความเห็น ไม่อยากเข้าร่วม ไม่อยากมี
พันธะกับใคร ได้ตระหนักและมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมประชาคม 

๕.๓.๑.๕ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรเชิญประชาชนหมุนเวียนเข้าร่วมโดยมีก าหนดการและระบุรายชื่อหรือจ านวนผู้เข้าร่วมจาก
แต่ละหมู่บ้าน  

๕.๓.๑.๖ ควรสร้างจิตส านึกให้ประชาชนติดตามตรวจสอบโครงการ ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการ วิธีการติดตามตรวจสอบโครงการ 
ตลอดทั้งเพ่ิมจ านวนตัวแทนแต่ละหมู่บ้านในการร่วมเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบและตรวจรับ
โครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แต่ละชุดควรระบุจ านวนและรายชื่อของคณะบุคคล หาก
ประชาชนได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน ประชาชนจะร่วมรับผิดชอบโครงการและติดตาม ตรวจสอบ
และตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

๕.๓.๑.๗ องค์การบริหารส่วนต าบลควรส่งเสริมโครงการและกิจกรรมผ่านเครือข่าย
ประชาสังคม ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือตนเองในท้องถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มฉางข้าวชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ กองทุนแม่โค
พันธุ์พ้ืนเมือง กลุ่มอาชีพจักสาน ตีเหล็ก ทอผ้า ทอเสื่อ ตัดเย็บเสื้อผ้า ปลูกพืช เพาะเห็ดฟาง กลุ่ม
เหล่านี้เป็นทุนทางสังคมที่มีส่วนสนับสนุนการเปิดโอกาสให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าถึง
ทรัพยากร ข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะต่อองค์กรภำคเอกชน 
๕.๓.๒.๑ ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายมีความพึงพอใจมากในการท างานขององค์กรภาคเอกชน 

ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม แต่อย่างไร
ก็ตาม ควรเป็นกระบวนการที่เรียนรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมหรือ
กลุ่มใหม่ หรือแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการ องค์กรภาคเอกชนควรมีข่าวสารสัมพันธ์กับพ้ืนที่
โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น จุลสารหรือ วารสารหมุนเวียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานต่อกิจกรรม
ดูแลท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๕.๓.๒.๒ ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรหรือพัฒนาอาสาสมัครในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพ่ือให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง ควรเพ่ิมความถี่ของกิจกรรมที่ประชาชน



 
๑๐๒ 

 

 
 

ร่วมกันปกป้องสิทธิชุมชนและสิทธิของกลุ่มเสี่ยง ให้มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง  การเชื่อมโยงระหว่าง
มูลนิธิฯ กับประชาสังคมที่หลากหลาย จะท าให้เกิดเครือข่ายและการท างานในประเด็นต่างๆ เพ่ิมข้ึน  

๕.๓.๒.๓ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรภาคเอกชน ให้หน่วยงานในท้องถิ่นมี
ความรู้ความเข้าใจและไว้วางใจองค์กรภาคเอกชน และพร้อมที่จะให้ข้อมูลมือสองแก่องค์กร
ภาคเอกชนที่เป็นปัจจุบันและใกล้เคียงกับสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในพ้ืนที่เป้าหมายได้มากที่สุด 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะต่อองค์กรวัฒนธรรม 
๕.๓.๓.๑ ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมกับองค์กร

วัฒนธรรม ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป 
ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่กระทบสถาบันศาสนา นอกจากนี้คนในสังคมส่วนหนึ่งมี
ความหย่อนยานในศีล เหลือกิจกรรมทางศาสนาโดยการให้ทานเพียงอย่างเดียว วัดจึงจ าเป็นต้องดึงให้
คนกลุ่มนี้เข้ามาถือศีล ปฏิบัติธรรม ไม่ให้ท าเฉพาะทานเพียงอย่างเดียว การดึงคนเข้าวัดโดยเฉพาะ
วัยรุ่นที่ไม่เข้าวัด ต้องใช้กุศโลบายโดยการจัดบุญประเพณี 

๕.๓.๓.๒ นอกเหนือจากการดึงโรงเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยจัดให้มีการสอบ
สนามหลวงทุกปีและวัดท าหน้าที่คุมห้องสอบ บทบาทของวัดที่เชื่อมโยงกับองค์กรอื่นในชุมชนยังมีอยู่
จ ากัด แต่ละองค์กรต่างมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป็นเอกเทศที่ไม่เชื่อมโยงกับวัด 
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นที่จะสร้างประโยชน์สุขทั้งกายและจิตให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่าง
แท้จริงขององค์กรเหล่านี้จึงยังอยู่ในขีดจ ากัด การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอ่ืนในชุมชนกับวัด
เป็นเรื่องจ าเป็นที่จะท าให้คนในชุมชนได้พัฒนาทั้งกายและจิตที่พร้อมไปด้วย ศีล สมาธิและปัญญา วัด
จึงเป็นสถาบันที่พ่ึงทางจิตใจอันเป็นหลักชัยของบ้านเมืองที่ประชาชนจะต้องรักษาไว้ ดั่งผญาอีสาน
ของ พระภำวนำวิศำลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปำโล, ๒๕๔๖) ที่ได้แสดงไว้ว่า “วัดนั้นเป็น ฝ่ำยเบื้อง 
ที่เผิ่งทำงจิตใจ  เป็นหลักชัย ใจเมือง หมู่เฮำได้ทรงไว้” 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ: ๑) ศึกษาจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี  ๒) ศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
จิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้านการมีส่วนร่วมและด้าน
ความโปร่งใส ๓) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส ผลการวิจัยพบว่า  
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 ๑. จิตส านึกและโอกาสของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส การที่
แต่ละองค์กรมีวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ได้ส่งผลให้จิตส านึกและโอกาสในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดให้มีการท าประชาคมปีละหนึ่ง
ครั้งโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจจัดล าดับโครงการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ ประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วม หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการ
ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจ
เข้าร่วม องค์กรภาคเอกชน เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มด้อยโอกาส โดยรับฟังและให้คุณค่าต่อความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการตระหนักถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งให้ข้อมูลช่อง
ทางการเข้าถึงสิทธิในการแก้ไขปัญหาด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์กรวัฒนธรรม ประชาชนมี
จิตส านึก ศรัทธาและอาสาร่วมมือสนับสนุนวัด ขณะที่วัดได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการ
รับฟังและให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชนนับตั้งแต่การแต่งตั้งเจ้าอาวาส ตลอดทั้งได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเพื่อร่วมตัดสินใจในการบริหารงานและการบริหารเงินของวัด  
 ๒. ปัญหาอุปสรรคต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมและด้าน
ความโปร่งใส ปัญหาส าคัญที่พบโดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประชาชนและ
เครือข่ายประชาสังคมขาดโอกาสมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการค้นหาปัญหาและความ
ต้องการ การเสนอโครงการในการท าประชาคมไม่ได้เกิดจากจิตส านึกภายในชุมชน ส่งผลต่อการขาด
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืน เช่น การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การด าเนินโครงการและการ
ติดตามตรวจสอบโครงการ นอกจากนี้ปัญหาช่องว่างการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับประชาชนเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อการขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและท า
ให้ประชาชนเข้าใจว่าขั้นตอนทั้งหมดเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนประชาชนตระหนัก
แต่เพียงว่าตนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์  ส่วนปัญหาการด าเนินงานขององค์กร
ภาคเอกชนที่ส าคัญคือระยะเวลาด าเนินการโครงการเป็นช่วงสั้น ขาดความต่อเนื่องในการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในระยะยาว และปัญหาขององค์กรวัฒนธรรมคือบทบาทของวัดที่ยังจ ากัดในการ
เชื่อมโยงองค์กรหรือสถาบันอื่นในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
 ๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมและด้าน
ความโปร่งใส ทั้งสามองค์กรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสเชิง
โครงสร้าง แต่มีปัจจัยที่ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสมีความแตกต่างกัน องค์การ
บริหารส่วนต าบล การที่ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเป็นสาเหตุส าคัญที่ ไม่ได้มีส่วนร่วม
เชิงลึกในการระดมความคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการและร่วมตรวจสอบติดตามผล และส่งผลให้
ประชาชนเห็นว่าการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนไม่ได้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ องค์กรภาคเอกชน ใช้ข้อมูลรอบด้านทั้งแหล่งข้อมูลมือสองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลเชิงลึกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่น
ให้กลุ่มเสี่ยงมีความไว้วางใจและสมัครใจร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการ และมีข้อมูลในการเข้าถึง
สิทธิเพ่ือแก้ปัญหาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม องค์กรวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความโปร่งใสด้วยปัจจัยส าคัญสองประการ ประการแรกคือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กร
โดยเฉพาะผู้น าองค์กรที่ได้มาโดยความเห็นชอบของประชาชน ประกอบกับคุณลักษณะของผู้น า
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องค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ให้และแบ่งปันสิ่งที่ได้มากับทุกคน และประการที่สองคือการ
บริหารงานและบริหารเงินของผู้น าองค์กรที่เปิดเผยโดยการกระจายอ านาจให้ประชาชนร่วม
รับผิดชอบการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ค าส าคัญ: จิตส านึก: ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน: โอกาส  
 

Abstract 
 

The objectives of this research include: 1) To study people’s consciousness 
and opportunity in local governance process specifically on participation and 
transparency of Tambon administration organization, non-government organization 
and cultural organization in Ubonratchathani province; 2) To study the obstacles of 
people’s consciousness and opportunity in local governance process and; 3) To study 
factors affecting people’s consciousness and opportunity in local governance process. 
Findings of this research include:  

1.  People’s consciousness and opportunity on participation and 
transparency: As each organization has its own approach, the levels of consciousness 
and opportunity in participation and transparency are, thus, different. For Tambon 
administration organization: A community meeting is organized once a year to open 
opportunity for villagers to express their views and make decision in prioritizing 
projects. Tambon administration organization organizes activities to motivate most 
villagers to participate the meeting. After that there is a meeting on drafting annual 
budget in which most people are not interested.   For non-government organization: 
The disadvantaged groups are reached by listening and valuing their views to be aware 
of identifying problems and solutions. The target groups are informed to find channels 
to get access to their rights for solving problems transparently and equitably. For 
cultural organization: Participation is a result of people’s consciousness and faith 
towards the temple. They voluntarily organize to support the temple. Meanwhile, the 
temple opens opportunity for the people to participate by listening and valuing the 
villagers’ views since the appointment of the temple’s abbot was under the consent 
of the villagers. Opportunity is also opened for villagers to gain information for decision 
making in temple’s administration and financial management.  

2. Obstacles of people’s consciousness and opportunity on participation and 
transparency: The crucial issue concerning Tambon administration organization is that 
the people and civil society lack opportunity to search in-depth information for 
identifying problems and needs. The proposed projects are, thus, not from the 



๑๑๐ 
 

awareness of the people within the community. This causes the lack of people’s 
participation in other stages including budget draft, project implementation and 
monitoring. In addition, the gap of information and communication between Tambon 
administration organization and the people crucially affects the lack of people’s 
consciousness in participation and cause the people to understand that all these 
stages are under the responsibility of Tambon administration organization. The people 
only realize that they are the rights holders or beneficiaries. The obstacle found with 
non-government organization is that it is not a long-term project and it causes the lack 
of continuity of people’s participation. The obstacle of the cultural organization is that 
the role of the temple is still limited in linking other organizations or institutions to 
commonly participate in the good governance process.  

3. Factors affecting people’s consciousness and opportunity on participation 
and transparency: All the three organizations focus on structural participation and 
transparency. However, there are factors affecting the intensiveness of its participation 
and transparency. For Tambon administration organization: The lack of opportunity of 
the people to get access to information is the main cause that the people do not 
participate in in-depth brainstorming, making decision, implementing, and monitoring 
the projects. This causes the people to think that some parts of the administration of 
Tambon administration organization are not transparent and efficient.  For non-
government organization: Multi-levels of information are used from secondhand 
information of related agencies and in-depth information from the participation of the 
people. This helps clarifying the information of the disadvantaged groups and builds 
trust among them to voluntarily participate in indentifying problems and needs and 
having information to get access to their rights to solve the problems transparently 
and equitably. For cultural organization: People’s participation on transparency is 
through two factors: The first one is faith of the people towards the organization 
specifically the leader of the organization that was appointed by the consent of the 
people. In addition, the quality characters of the leader include honesty, non-
discrimination and sharing for all; the second factor is the administration and financial 
management of the leader which is opened and decentralized to the people to be 
responsible for transparent implementation of the organization.  

Keywords: Consciousness: Local Governance: Opportunity 
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๑. ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังที่ วีระ
ศักดิ์ เครือเทพ ได้วิเคราะห์การเปิดโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ผลักดันการกระจาย
อ านาจทางการเมืองการปกครองและการเงินการคลังโดยการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของตนเอง มีขอบเขตภารกิจและมีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน แต่
อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดในการท างานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยจิตส านึกของประชาชนที่จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นจะต้องเปิดช่องทางหรือโอกาส ให้ประชาชนมีบทบาทใน
กระบวนการธรรมาภิบาล ดังที่สถาบันพระปกเกล้า ได้ก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาลไว้ ๑๐ 
ประการที่เรียกว่าทศธรรม ดังนี้ (๑) หลักนิติธรรม (๒) การมีส่วนร่วม (๓) คุณธรรม (๔) ส านึก
รับผิดชอบ (๕) ความคุ้มค่า (๖) ความโปร่งใส (๗) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๘) องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (๙) การบริหารจัดการ และ (๑๐) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะ
ศึกษาจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นโดยเฉพาะหลักการมีส่วน
ร่วมและหลักความโปร่งใส 

บทบาทขององค์กรภาคเอกชน เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มี
ลักษณะไม่เป็นทางการ ท างานเจาะจงทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล มีความยืดหยุ่น สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ด้อยโอกาส ตลอดทั้งสร้างความมั่นใจโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง (Vulnerable groups) ให้ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง จากการที่ประเด็นปัญหาของสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับภาพลักษณ์ที่สังคมบางส่วนมององค์กรภาคเอกชนที่มี
บทบาทเฉพาะด้านในเชิงลบ องค์กรภาคเอกชนจึงต้องรักษาภาพลักษณ์พร้อมกับปรับตัวไปตามสภาพ
ปัญหาและบริบททางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่น่าสนใจว่า องค์กรภาคเอกชนจะใช้
กระบวนการใดในการสร้างจิตส านึกและเปิดโอกาสให้ประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นที่
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความโปร่งใส 

องค์กรวัฒนธรรม เป็นแกนหลักในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย พระมหาสมทรง สิรินธโร ได้อธิบายความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทยว่า มีมาช้านานในฐานะที่เป็นพลังสร้างสรรค์บูรณาการสังคม เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม 
มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม อันเป็นบทบาทส าคัญในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
สังคมและเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมสมาชิกในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข แต่อย่างไร
ก็ตาม การที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ได้ดึงเอาหน้าที่ทางสังคมหลายอย่างที่วัดเคยมีต่อ
ชุมชนออกไป และสร้างสถาบันทางโลกขึ้นมาแทนที่ วัดจึงถูกผลักให้เข้าไปท าหน้าที่ในเชิงพิธีกรรม 
และมีบทบาทในการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคมลดลง ประเด็นส าคัญคือท าอย่างไร



๑๑๒ 
 

สถาบันศาสนาโดยเฉพาะสถาบันสงฆ์จะเป็นสถาบันหลัก ที่ประชาชนมีความศรัทธาและเข้ามามี
บทบาทในกระบวนการธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ ศึกษาจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นในด้าน

การมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  ขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กร
วัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลราชธานี 

๒.๒ ศึกษาปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการ  
ธรรมาภิบาลท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส  

๒.๓ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึกและโอกาสของประชาชนในกระบวนการ           ธรร
มาภิบาลท้องถิน่ในด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใส 

  
๓. เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและจากภาคสนามเพ่ือ
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกต สัมภาษณ์พระสงฆ์และประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการ
วิจัยครั้งนี้ คือฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล  
พระสงฆ์และประชาชนวัดวาลุการาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเว ต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร และ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยและประชาชนในพ้ืนที่บริการของโครงการมูลนิธิรักษ์ไทยอ าเภอสิรินธร และ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 45 รูป/คน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง จ านวน ๑๕ คน แยกเป็น ฝ่าย
บริหารและสภาท้องถิ่นรวม ๓ คน และประชาชนเขตพ้ืนที่บริการ ๑๒ คน พระสงฆ์และประชาชน
วัดวาลุการาม จ านวน ๑๕ รูป/คน แยกเป็น พระสงฆ์ ๓ รูป และประชาชน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่
โครงการมูลนิธิรักษ์ไทยและประชาชนพื้นที่บริการ จ านวน ๑๕ คน  แยกเป็น เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์
ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คน เจ้าหน้าที่สนาม จ านวน ๑ คน และประชาชนพ้ืนที่บริการ ๑๑ 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นเองโดยการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็น
ข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีแบบสัมภาษณ์ค าถามปลายเปิด (Open-
ended questions) ที่ไม่ชี้น า ผู้วิจัยไดใ้ช้ทั้งเทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปและสมุดบันทึกประกอบการ
เก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์จากเอกสาร ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (Depth Interview) มายืนยันความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ด้วยการให้บุคคลที่อยู่ใน
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษา ตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้อง  
 
 
 



๑๑๓ 
 

๔. ผลการศึกษา 
 

๔.๑ ด้านจิตส านึกของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและ
องค์กรวัฒนธรรม ต่างให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม การที่แต่ละ
องค์กรมีรูปแบบการท างานที่ต่างกัน ได้ส่งผลให้จิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับที่
แตกต่างกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดให้มีการท าประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยก าหนดวัน เวลา สถานที่และจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมให้
ครบองค์ประชุม นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วม
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม การท าประชาคมหมู่บ้านไม่ได้เป็นกระบวนการการมี
ส่วนร่วมเชิงลึกที่เกิดจากจิตส านึกภายในชุมชนในการศึกษาข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการ
ก่อนที่จะเสนอโครงการ นอกจากนี้ ช่องว่างในการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชน ได้ส่งผลต่อการขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการพิจารณา
ข้อบัญญัติงบประมาณระดับต าบล และการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ  

องค์กรภาคเอกชน ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสร้างอาสาสมัคร
ในพ้ืนที่เป้าหมาย แล้วท างานร่วมกับอาสาสมัครในการค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มด้อยโอกาส 
ให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มด้อยโอกาสตระหนักในปัญหาของตนเอง ร่วมกัน
ค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมกับการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสิทธิ
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของตนเองและของชุมชน 

องค์กรวัฒนธรรม เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เกิดจากจิตส านึกของประชาชนที่
ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลวัดและร่วมปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากศรัทธา
ของประชาชนที่มีต่อวัดและคณะสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาส มีความผูกพันในการให้การดูแลสงเคราะห์
เกื้อกูลกันระหว่างพระสงฆ์ในวัดและชุมชน ประกอบกับการมีจิตอาสาภายในชุมชนที่เกิดจาก
กระบวนการเครือข่ายธรรมชาติในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มคุ้มให้ความร่วมมือสนับสนุนวัดในการปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณ ี

๔.๒ ด้านโอกาสของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กร
วัฒนธรรมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น แต่มีลักษณะและ
ระดับของการเปิดช่องทางโอกาสที่แตกต่างกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามกรอบเวลาที่ก าหนด
เฉพาะในขั้นตอนการท าประชาคมหมู่บ้าน แต่มีบางขั้นตอนที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับโอกาสในการ
มีส่วนร่วมและบางหมู่บ้านขาดการรับฟังและการให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะ
การศึกษาข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการก่อนเสนอโครงการเข้าประชาคม นอกจากนี้ใน
บางขั้นตอนโดยเฉพาะการประชุมจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี แม้องค์การบริหารส่วนต าบล
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังเพ่ือติดตามความโปร่งใสในการตัดสินใจน าโครงการบรรจุลง
ในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดเครื่องมือและวิธีการสื่อสารที่ให้ประชาชนรู้
ช่องทางโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ 



๑๑๔ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทั้งหมดซึ่งมีจ านวนจ ากัด แต่ไม่ได้เปิดโอกาส
หรือมอบหมายให้ประชาชนในพื้นท่ีโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

องค์กรภาคเอกชน เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยการรับฟังและให้คุณค่าต่อความคิดเห็นตลอดทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะการเก็บและใช้ข้อมูลที่ไม่กลับมาสร้างปัญหาหรือเป็นภัยต่อกลุ่มเสี่ยงเอง ให้โอกาส
กลุ่มเป้าหมายได้สร้างเครือข่ายและเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงสิทธิในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับพ้ืนที่และประเด็นปัญหาโดยเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

องค์กรวัฒนธรรม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความศรัทธาเข้ามามีส่วนร่วม นับตั้งแต่
การรับฟังและการให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและเห็นชอบในการ
แต่งตั้งเจ้าอาวาส นอกจากนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการร่วมกัน
ด าเนินโครงการและกิจกรรมตลอดทั้งการบริหารเงินของวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้น าองค์กร
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยการกระจายอ านาจความรับผิดชอบเปิดช่องทาง
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๔.๓ ด้านจิตส านึกและโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความโปร่งใส
ของแต่ละองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสเชิงโครงสร้าง แต่ด้วยเหตุที่จิตส านึกของประชาชน
และโอกาสที่แต่ละองค์กรเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีลักษณะและระดับความเข้มข้นที่
แตกต่างกันจึงน าไปสู่ธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใสที่แตกต่างกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการท า
ประชาคมตามรูปแบบที่ก าหนด ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคมไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
วางโครงการโดยเฉพาะการค้นหาปัญหาและความต้องการเชิงลึก  รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการ การประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การด าเนินโครงการ การติดตามตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ สาเหตุส าคัญเกิดจากช่องว่างที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูล
ประกอบในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการและร่วมตรวจสอบติดตามผล ช่องว่างดังกล่าวได้
ส่งผลให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน ไม่ได้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังท าให้ประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดเป็น
บทบาทหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนประชาชนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์  

องค์กรภาคเอกชน มีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ใช้ข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลมือสองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการค้นหาข้อมูลเชิงลึกแบบมีส่วนร่วมและยืดหยุ่นตามสภาพพ้ืนที่และ
สภาพปัญหาของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน มีกระบวนการเข้าถึง
กลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกและความเชื่อมั่นให้กลุ่มเสี่ยงมีความไว้วางใจ มีความตระหนัก
และสมัครใจร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการทั้งด้วยตนเองและในรูปเครือข่าย ตลอดทั้งมีข้อมูลใน
การเข้าถึงสิทธิด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม               

องค์กรวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมที่สร้างความโปร่งใสโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญสอง
ประการ ประการแรกคือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อองค์กรโดยเฉพาะที่มาของผู้น าองค์กร ในกรณี
ของวัดวาลุการามได้เจ้าอาวาสมาจากการปรึกษาและเห็นชอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
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คุณลักษณะของเจ้าอาวาสที่มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค มีความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน ให้การสงเคราะห์ชุมชน ให้และแบ่งปันสิ่งที่ได้มากับทุกคน และประการที่สองคือการ
บริหารงานและบริหารเงินที่เป็นไปอย่างเปิดเผยของผู้น าองค์กร โดยการกระจายอ านาจความ
รับผิดชอบให้ผู้น าชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  

         
๕. อภิปรายผลการศึกษา 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ต่างให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่แต่ละองค์กรมีรูปแบบและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ได้ท าให้
ระดับจิตส านึกและโอกาสในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมและด้านความ
โปร่งใสมีความแตกต่างกัน 

๕.๑ จิตส านึกและโอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบล  การมีส่วนร่วมของประชาชนจะอยู่ในขั้นตอนการจัดท า

ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมเพียงการตัดสินใจล าดับ
โครงการ ไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในวงจรโครงการ กระบวนการดังกล่าวมิได้เป็น
การมีส่วนร่วมเชิงลึกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนศึกษา รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้จิตส านึกในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ปราศจากอคติ และใช้ปัญญาแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น คิดอย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตุผลในการค้นหาปัญหาความต้องการ โดยผ่านการกระตุ้นส่งเสริมให้มีการ
สนทนา ถกเถียงและร่วมมือกัน อันจะเป็นการพัฒนาความปีติปราโมทย์หรือความเคารพศรัทธาเห็น
คุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน และเป็นการสร้างความตระหนักตื่นรู้ ในสิทธิและ
ผลประโยชน์ของประชาชนตลอดทั้งตระหนักถึงปัญหาของสังคมในฐานะท่ีตนเองเป็นสมาชิกส่วนหนึ่ง 
การที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาและความต้องการท าให้ประชาชนขาดจิตส านึก
ในการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ แม้องค์การบริหารส่วนต าบลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมติดตามความโปร่งใสใน
การตัดสินใจบรรจุโครงการที่เสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดวิธีการสื่อสารที่ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรู้ช่องทางโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่
สนใจที่จะเข้าร่วม   คิดว่าไปร่วมแล้วตนเองไม่ได้อะไร มอบให้คนที่มีเงินเดือนหรือมีค่าตอบแทนไปท า
หน้าที่ ส่วนในขั้นตอนการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ กรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง
จากองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดซึ่งมีจ านวนจ ากัด แต่ไม่ได้เปิดโอกาสหรือมอบหมายให้
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

องค์กรภาคเอกชน ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสร้างอาสาสมัคร
ในพ้ืนที่เป้าหมาย การเข้าถึงชุมชนและการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก พร้อมกับการจัดกิจกรรมสร้างความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ ท าให้สามารถเข้าถึงและได้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงโดยทั่วถึงทั้ง
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลมือสองจาก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วท าการส ารวจอย่างไม่เป็นทางการโดยประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการ 
สอบถามและสังเกตพฤติกรรม จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมจนเกิดความไว้วางใจและ
เปิดเผยข้อมูลของตนเอง การจัดท าแผนที่ข้อมูลแบบมีส่วนร่วมตามประเด็นปัญหาของกลุ่มเสี่ยง ท า
ให้ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาและมีความภาคภูมิใจและมั่นใจใน
แผนที่ข้อมูล การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวได้ตระหนักในความเป็นส่วน
หนึ่งของหมู่คณะและพร้อมที่จะท างานเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้องค์กรภาคเอกชน สามารถดึง
ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงในการรับอาสาเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยความสมัครใจ
ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ให้โอกาสกลุ่มเป้าหมายได้สร้าง
เครือข่ายและเข้ามามีส่วนร่วมคิด ค้นหาปัญหาและตัดสินใจด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งให้
ความรู้แนวทางแก่กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงสิทธิในการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับพ้ืนที่และ
ประเด็นปัญหาโดยเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ปัญหาอุปสรรคส าคัญคือโครงสร้างทางการเมือง
ของชุมชน บางชุมชนผู้น ามีการแบ่งแยกหลายกลุ่ม การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอาจส่งผลดีต่อ
กลุ่มหนึ่งแต่ส่งผลกระทบต่ออีกกลุ่มหนึ่ง การท างานขององค์กรภาคเอกชน จึงต้องเข้าถึงผู้น าทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ยึดเฉพาะโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งของการเมืองท้องถิ่น แต่ดึงให้ทุก
ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจร่วมกัน 

องค์กรวัฒนธรรม เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากจิตส านึกของประชาชนที่ต้องการจะดูแล
วัดและร่วมปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวัดและคณะสงฆ์
โดยเฉพาะเจ้าอาวาส มีความผูกพันในการให้การดูแลสงเคราะห์เกื้อกูลกันระหว่างพระสงฆ์และชุมชน 
ประกอบกับการมีจิตอาสาภายในชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนวัดปฏิบัติตามจารีตประเพณี องค์กร
วัฒนธรรมมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความศรัทธาเข้ามามีส่วนร่วม นับตั้งแต่การรับ
ฟังและการให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้า
อาวาส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกันด าเนินโครงการและกิจกรรม
ตลอดทั้งการบริหารเงินของวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้น าองค์กรโดยเฉพาะเจ้าอาวาสที่รับฟัง
และให้คุณค่าต่อความคิดเห็นของประชาชน พร้อมกับกระจายอ านาจความรับผิดชอบเปิดช่องทาง
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกันระหว่างวัดและชุมชน 
เจ้าอาวาสได้ใช้หลักสาราณียธรรมโดยการเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค ให้ทุกฝ่าย
แสดงความคิดเห็น เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเมตตาต่อกัน เมื่อเจ้าอาวาสและชาวบ้าน
เห็นชอบกับโครงการหรือกิจกรรม จะร่วมกันตั้งกรรมการโดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่าย ส่งผลให้การ
บริหารงานและระบบการเงินการบัญชีของวัดมีความโปร่งใส มีการรายงานประกาศให้ประชาชน
ทราบ หากไม่ประกาศประชาชนมีจิตส านึกท่ีจะถามหรือติดตาม  

๕.๒ จิตส านึกและโอกาสในการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสเชิงโครงสร้าง แต่ด้วยเหตุที่จิตส านึกของประชาชนและ
โอกาสที่แต่ละองค์กรเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีลักษณะและระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
จึงน าไปสู่ธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมและด้านความโปร่งใสที่แตกต่างกัน 
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องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการท า
ประชาคมตามรูปแบบเพ่ือให้ครบกระบวนการตามที่ทางราชการก าหนด ประชาชนและเครือข่าย
ประชาสังคมไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางโครงการโดยเฉพาะการค้นหาปัญหาและความต้องการเชิ งลึก  
รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืน ได้แก่ การประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ การด าเนิน
โครงการ และการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการ สาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วน
ร่วมเชิงลึกในกระบวนการดังกล่าวเกิดจากช่องว่างที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและ ใช้ข้อมูล
ประกอบในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการและร่วมตรวจสอบติดตามผล ช่องว่างดังกล่าวได้
ส่งผลให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน ไม่ได้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังท าให้ประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการทั้งหมดเป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนประชาชนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์    

องค์กรภาคเอกชน มีการใช้ข้อมูลรอบด้านทั้งจากแหล่งข้อมูลมือสองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และจากการค้นหาข้อมูลเชิงลึกแบบมีส่วนร่วมและยืดหยุ่นตามสภาพพ้ืนที่และสภาพปัญหา
ของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน มีกระบวนการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ให้
ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเสี่ยงมีความไว้วางใจและสมัครใจร่วมค้นหาปัญหาและความ
ต้องการทั้งด้วยตนเองและในรูปเครือข่าย กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งมีข้อมูลช่องทางใน
การเข้าถึงสิทธิและบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ท าให้การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเสี่ยงและของชุมชนเป็นไปได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง ตรงกับประเด็นปัญหาและพ้ืนที่ปัญหา  

องค์กรวัฒนธรรม มีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่สร้างความโปร่งใสโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญสองประการ ประการแรกคือศรัทธาของประชาคมเครือข่ายและประชาชนที่มีต่อองค์กร
โดยเฉพาะที่มาของผู้น าองค์กร ในกรณีของวัดวาลุการามได้เจ้าอาวาสมาจากการปรึกษาและเห็นชอบ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และคุณลักษณะของเจ้าอาวาสที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตรงกับหลัก
อาชวะซึ่งเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรม นอกจากนี้เจ้าอาวาสยังได้ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค 
ให้การสงเคราะห์ชุมชนดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย สอนชุมชนให้จัดการฌาปนกิจเองโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ช่วยให้ประชาชนประหยัด มีความรัก ความเมตตา มีการดูแลและแบ่งปันซึ่งกัน ไม่สะสม
สิ่งของ ให้และแบ่งปันสิ่งที่ได้มากับทุกคนไม่เฉพาะคนใกล้ชิด ไม่เลือกปฏิบัติ ถือได้ว่าเจ้าอาวาสได้
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลในแนวพระพุทธศาสนา และประการที่สองคือการบริหารงานและ
บริหารเงินที่เป็นไปอย่างเปิดเผยของผู้น าองค์กร โดยการกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้ผู้น าชุมชน
และประชาชน ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

 
 
 
 
  



๑๑๘ 
 

๖. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

๖.๑ ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
๖.๑.๑ ควรสร้างจิตส านึกของประชาชน โดยเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนค้นหาข้อมูลเชิงลึก 

ร่วมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น ตลอดทั้งตระหนักในความเป็นเจ้าของโครงการและกิจกรรม โดย
มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจตลอดวงจรโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส   

๖.๑.๒ ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานพัฒนาต าบลและ
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี เพ่ือร่วมติดตามการจัดสรรทรัพยากร และเพ่ิมความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ โดยมีการหารืออย่างเปิดเผยระหว่างฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน ควรพัฒนาการสื่อสารกับประชาชนเป็นให้ไปอย่างต่อเนื่อง
และโปร่งใส  

๖.๑.๓ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเปิดเผย ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและประชาชน ก่อนท าประชาคมและระหว่างการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ ตลอดทั้ง
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ  

๖.๑.๔ ควรให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีบทบาทร่วมติดตามตรวจสอบ
โครงการ  

๖.๑.๕ ควรส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคม ซึ่งเป็นทุนทางสังคมให้มีส่วนสนับสนุนการเปิด
โอกาสให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๖.๒ ข้อเสนอแนะต่อองค์กรภาคเอกชน 
๖.๒.๑ ชุมชนพื้นที่โครงการมีความพึงพอใจในการท างานขององค์กรภาคเอกชนที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ควรเป็นกระบวนการที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควรมีข่าวสาร
สัมพันธ์ เช่น จุลสารหรือวารสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

๖.๒.๒ ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรหรือพัฒนาอาสาสมัครในพ้ืนที่ เพ่ือให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย และเพ่ิมความถ่ีของกิจกรรมให้มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง   

๖.๒.๓ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์งาน ให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและ
ไว้วางใจ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและใกล้เคียงกับสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

๖.๓ ข้อเสนอแนะต่อองค์กรวัฒนธรรม 
๖.๓.๑ ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่กระทบสถาบันศาสนา สังคมส่วนหนึ่ง

มีกิจกรรมทางศาสนาโดยการให้ทานเพียงอย่างเดียว วัดจึงต้องหาแนวทางให้คนกลุ่มนี้มีกิจกรรม
ร่วมกับวัด 

๖.๓.๒ นอกเหนือจากการเชื่อมโยงระหว่างวัดและโรงเรียน บทบาทของวัดที่เชื่อมโยงกับ
องค์กรอ่ืนในชุมชนยังมีอยู่จ ากัด แต่ละองค์กรต่างมีพันธกิจที่เป็นเอกเทศ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรอ่ืนกับวัดเป็นเรื่องจ าเป็นต่อการสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
 
 



๑๑๙ 
 

๗. บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

๑.๑ หนังสือ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร ,     

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) พ.ศ. ๒๕๔๘. จักรกริช สังขมณี, 
“ย้อนคิดว่าด้วยชีวิตทางการเมืองของชาวบ้าน : การเมืองในชนบทที่มากกว่าการ
เลือกตั้งและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ๓๐ (๒) 
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ดวงกมล ทองอยู่, การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะให้เด็ก และเยาวชนไทย
, วารสาร วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที ่๒ ฉบับที ่๑ เดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕  

ถวิลวดี บุรีกุล, ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่, วารสารสถาบันพระปกเกล้า  
ปี ๒๕๔๖  เล่มที่ ๒, ๒๕๔๖ 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย, ส านักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพมหานคร, 

๒๕๔๒ 
ปธาน สุวรรณมงคล, การบริหารภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล—กรุงเทพฯ,  
           สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๕๘, ISBN 978-974-449-798-7, หน้า ๑๑-๑๒ และ ๑๖-๑๘ 
ประภาส ปิ่นตบแต่ง, กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม, เชียงใหม่,มูลนิธิ

ไฮน์ริค เบิลล์ ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ๒๕๕๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, ตุลาคม 
๒๕๕๒ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา, จัดพิมพ์โดย ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), สยามสามไตร สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ 
พิมพ์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
พุทธทาสภิกขุ, คู่มือศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติ, ฉบับสมบูรณ์-กรุงเทพมหานคร: 

สุขภาพทางใจ, ๒๕๔๓ 
มูลนิธิรักษ์ไทยและแคร์นานาชาติ , งานรักษ์ไทย, http://www.raksthai.org/new/what-we-

do.php 
ราชกิจจานุเบกษา, หน้า ๕๓ เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๔ ก, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก, ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. 
วศิน อินทสระ, หนังสือธรรมบท ทางแห่งความดี เล่ม ๑, เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ๙๗๔-

๙๑๗๗๗-๐-๓, พิมพ์ครั้งที่ ๔, จัดพิมพ์โดย ส านักพิมพ์ธรรมดา กรุงเทพมหานคร (ธันวาคม 
๒๕๔๖)  
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๑๒๐ 
 

 ๑.๒ รายงานการศึกษา/วิจัย 
ณภัทร ฐานวาสก์, รายงานการวิจัยเรื่อง คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล เอกสารประกอบในงานเกริก

วิชาการ ปี ๒๕๕๔ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank), รายงานเรื่องภาคประชาสังคมในประเทศไทย

โ ด ย สั ง เ ข ป : Thai Resident Mission, Publication Stock No. ARM113343 
(November 2011),  ๒๕๕๔  www.adb.org/th/publications/civil-society-briefs-
thailand 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, สุขท่ีได้ธรรม, จากการสังเคราะห์โครงการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาใน 
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ภาคผนวก ข. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑. บูรณาการผลการศึกษาวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 สามารถน ากระบวนการและผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในรายวิชา การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา การ
บริหารการพัฒนา และวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน 

๒. น าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลในพื้นที่ศึกษา   
             ๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ศึกษาต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นคือวิธีการรวมประชาชนส่วนใหญ่ในการเข้า
ร่วมจัดท าประชาคมประจ าปีและการจัดบริการสนองความต้องการพ้ืนฐานอันเป็นที่พอใจของ
ประชาชน 

         พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจิตส านึกและ
โอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในด้านการสืบค้นข้อมูลในการเตรียมการโครงการ
ก่อนน าเข้าประชาคมและจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการและการติดตามผลการด าเนินโครงการในระดับหมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส 

         ๒.๒ องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่อ าเภอสิริธร
และอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นคือการใช้ข้อมูล
รอบด้านทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการเข้าถึงกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยงแล้วน า
ข้อมูลนั้นมาใช้ในการวางแผนงานโครงการและกิจกรรม  

          พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสื่อสารกับชุมชนเพ่ือสานต่อ
โครงการที่สิ้นสุดลงให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

          ๒.๓ องค์กรวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดวาลุการาม ต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น ได้แก่ ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อปฏิปทาของ
เจ้าอาวาส ความเกื้อกูลระหว่างวัดและชุมชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและบริหารเงินของวัด  

              พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันอ่ืนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น 

๓.  กิจกรรมด้านวิชาการ 
             ๓.๑ น าเสนอผลงานวิจัยและลงตีพิมพ์บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ 
“พุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย” (Buddhist Innovation for Developing Thailand) ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ๓.๒ จัดสัมมนาหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น” 
ระหว่างนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓-๔ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรมในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ค. 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์  โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารวิชาการ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ท าให้ทราบ 
๑. หลักธรรมาภิบาล
ในด้านการมีส่วนร่วม
และความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบล/ 
องค์กรภาคเอกชน/
องค์กรวัฒนธรรม 

๒. ปัญหาใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/องค์กร
ภาคเอกชน/องค์กร
วัฒนธรรม 

น าไปสู่การศึกษา
เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

-ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ บทบาทและ
ปัญหาอุปสรรคของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล/องค์กร
ภาคเอกชน/องค์กร
วัฒนธรรม ใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในด้านการมี
ส่วนร่วมและความ
โปร่งใส  

-น าไปสู่การศึกษา
เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒. ส ารวจพื้นที่และ
ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารขององค์กรที่
เป็นกรณีศึกษา 

๒.๑ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๒.๒ มูลนิธิรักษ์ไทย
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ทราบข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับความเป็นมา
ขององค์กร การ
บริหารองค์กร แนว
ทางการด าเนินงาน
ขององค์กร ผลการ
ด าเนินโครงการ
กิจกรรมขององค์กร 
ประชากร 
กลุ่มเป้าหมายและ
กลุ่มท่ีได้รับประโยชน์
จากการด าเนินงาน
ขององค์กร 

น าไปสู่การศึกษา
เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ท าให้ทราบความ
เป็นมาแนวทางการ
ด าเนินงานและผลการ
ด าเนินโครงการ
กิจกรรม ของ 

-องค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง  

-มูลนิธิรักษ์ไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-วัดวาลุการาม  
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๒.๓ วัดวาลุการาม 
บ้านระเว ต าบลระเว 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร  

ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน
น าไปประกอบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

๓. สัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มเป้าหมาย แยกเป็น 

องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง จ านวน 
๑๕ คน แยกเป็น ฝ่าย
บริหารและสภา
ท้องถิ่นรวม ๓ คน 
และประชาชนเขต
พ้ืนที่บริการ ๑๒ คน 
 
องค์กรวัฒนธรรม 
พระสงฆ์และ
ประชาชนพื้นที่วัด
วาลุการาม จ านวน 
๑๕ รูป/คน แยกเป็น 
พระสงฆ์ ๓ รูป และ
ประชาชน ๑๒ คน 
 
องค์กรภาคเอกชน 
เจ้าหน้าที่โครงการ
มูลนิธิรักษ์ไทยและ
ประชาชนพื้นที่บริการ 
จ านวน ๑๕ คน  แยก
เป็น เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
รักษ์ไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓ คน เจ้าหน้าที่สนาม 
จ านวน ๑ คน และ
ประชาชนพื้นที่บริการ 
๑๑ คน 

๓.๑ ทราบระดับ
จิตส านึกของ
ประชาชนและโอกาส
ที่องค์กรแต่ละองค์กร
เปิดให้ประชาชน ใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นในด้าน
การมีส่วนร่วมและ
ด้านความโปร่งใส   
๑.๒.๒ ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคต่อ
จิตส านึกของ
ประชาชนและโอกาส
ที่แต่ละองค์กรเปิดให้
ประชาชน ใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นในด้าน
การมีส่วนร่วมและ
ด้านความโปร่งใส  
๑.๒.๓ ทราบถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อจิตส านึก
ของประชาชนและ
โอกาสที่แต่ละองค์กร
เปิดให้ประชาชน ใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิน่ในด้าน
การมีส่วนร่วมและ
ด้านความโปร่งใส  

บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 
๑-๓ 

๓.๑ ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ระดับ
จิตส านึกของประชาชน 
และโอกาสที่แต่ละ
องค์กรเปิดให้
ประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น ในด้าน
การมีส่วนร่วมและ
ความโปร่งใส 

๓.๒ ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ศักยภาพของ
แต่ละองค์กร ในการ
บริหารจัดการให้เกิด
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน
โดยเฉพาะในด้านการมี
ส่วนร่วมและด้านความ
โปร่งใส 
 



๑๒๗ 
 

๔. น าเสนอรายงานวิจัย
ฉบับร่างสมบรูณ ์

แนวทางแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แก้ไขแล้วเสร็จ -จ ากัดขอบเขตการ
วิเคราะห์กระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน
เฉพาะด้านการมีส่วน
ร่วมและด้านความ
โปร่งใส 

-รายงานผลการศึกษา
โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่าง ๓ องค์กร 

๕. เสนอผลการ
ศึกษาวิจัยต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน 
และองค์กรวัฒนธรรม  

๕.๑ ผลการศึกษาวิจัย
จิตส านึกของประชาชน
และ โอกาสที่แต่ละ
องค์กรเปิดให้
ประชาชน ใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นในด้านการ
มีส่วนร่วมและด้าน
ความโปร่งใส 
๕.๒ จุดเด่นและ
ความส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมและความ
โปร่งใส พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
 

น าเสนอต่อผู้บริหาร
องค์กร บุคลากร
องค์กร อาสาสมัคร
และประชาชนพื้นที่
เขตบริการขององค์กร  

๕.๒ เปิดช่องทาง
เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับธรร
มาภิบาลท้องถิ่น 

๕.๑ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์กร
ภาคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรมได้
ทราบความสัมพันธ์
ระหว่างจิตส านึกของ
ประชาชนและการ
เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีบทบาท
ในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่นใน
ด้านการมีส่วนร่วม
และด้านความโปร่งใส 
๕.๒ ภาคประชา
สังคมมีความรู้ความ
เข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างจิตส านึกของ
ประชาชนและโอกาส
ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์กร
ภาคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรม 
เปิดให้ประชาชนมี
บทบาทใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น 

เปิดช่องทางเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกีย่วกับธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น ระหว่าง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล วัดวาลุการาม 
มูลนิธิรักษ์ไทย และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี 



๑๒๘ 
 

๖. น าเสนอผลงานวิจัย
และลงตีพิมพ์บทความ
ในการประชุมวิชาการ 

น าเสนอผลงานวิจัย  
ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ 
“พุทธนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทย” 
(Buddhist 
Innovation for 
Developing 
Thailand)   

บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ลงตีพิมพ์บทความ
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๗. ส่งรายงานการวิจัย 
(ฉบับแก้ไข) เรื่อง 

จิตส านึก โอกาสและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น: 
กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน 
และองค์กรวัฒนธรรม 
ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์
ที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง 3 ข้อ 
คือ 
๗.๑ ศึกษาจิตส านึก
และโอกาสของ
ประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นในด้าน
การมีส่วนร่วมและ
ด้านความโปร่งใส  
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์กร
ภาคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรม ใน
จังหวัดอุบลราชธานี 
๗.๒ ศึกษาปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับ
จิตส านึกและโอกาส
ของประชาชนใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นในด้าน
การมีส่วนร่วมและ
ด้านความโปร่งใส  
๗.๓ ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อจิตส านึกและ

ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 
๑,๒ และ ๓ 

ได้รายงานการวิจัยที่มี
คุณค่าสามารถ 

๑. ตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรวัฒนธรรม และ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอุบลราชธาน ี

๓. น าไปบรูณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์



๑๒๙ 
 

โอกาสของประชาชน
ในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่ น ใน
ด้านการมีส่ วนร่ วม
และด้านความโปร่งใส  
 

 



๑๓๐ 
 

ภาคผนวก ง. หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์และขอบข่ายการสัมภาษณ์ 
 

 
ที่ ศธ ๖๑๓๙.๖/๑๗                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                                                    วทิยาเขตอุบลราชธานี ดงบั้งไฟ 
                                                                    ต. กระโสบ  อ.เมือง 
                                                                    จ. อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
 
                                                       ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง      ขออนุญาตสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการวิจัย 
เจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอบข่ายการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 

         ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ นายสมนึก จันทร์โสดา 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ด าเนินการวิจัยเรื่อง “จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น” กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ในจังหวั ด
อุบลราชธานี 
      เพ่ือการนี้ จึงเจริญพร ขออนุญาตให้นายสมนึก จันทร์โสดา สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายประกอบ
ด้วยฝ่ายบริหารและสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง จ านวน ๓ คน และประชาชนเขต
พ้ืนที่บริการ จ านวน ๑๒ คน ซึ่งมีขอบข่ายการสัมภาษณ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยด าเนินการระหว่าง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่วนการก าหนดบุคคล วันเวลาและสถานที่สัมภาษณ์ นาย
สมนึก จันทร์โสดา จักได้มาประสานงานกับหน่วยงานท่านในรายละเอียดต่อไป 

 จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและขออนุญาต ดังกล่าว 
 

 
              (พระครูกิตติคุโณภาส) 

             ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๕๓, ๐๘๙-๕๘๑๑๒๒๓ 



๑๓๑ 
 

 

ที่ ศธ ๖๑๓๙.๖/๑๘                                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                                                      วิทยาเขตอุบลราชธานี ดงบั้งไฟ 
                                                                      ต. กระโสบ  อ.เมือง 
                                                                      จ. อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
                                                              

                                                     ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัย 
เรียน  เจ้าอาวาสวัดวาลุการาม ต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอบข่ายการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด        

ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ นายสมนึก จันทร์โสดา 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ด าเนินการวิจัยเรื่อง “จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัด
อุบลราชธานี” 

เพ่ือการนี้ จึงเรียนขออนุญาตให้นายสมนึก จันทร์โสดา สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการท า
วิจัย ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดวาลุการามและพระสงฆ์ รวมจ านวน ๓ รูป และอุบาสกอุบาสิกา 
จ านวน ๑๒ คน ซึ่งมีขอบข่ายการสัมภาษณ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยด าเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ส่วนการก าหนดบุคคลและวันเวลาในการสัมภาษณ์ นายสมนึก จันทร์โสดา 
จักได้มาประสานงานกับท่านในรายละเอียดต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออนุญาต ดังกล่าว 

 

 
(พระครูกิตติคุโณภาส) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
 
วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๕๓, ๐๘๙-๕๘๑๑๒๒๓ 



๑๓๒ 
 

 

ที่ ศธ ๖๑๓๙.๖/๑๙                                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                                                       วิทยาเขตอุบลราชธานี ดงบั้งไฟ 
                                                                       ต. กระโสบ  อ.เมือง 
                                                                       จ. อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
 
                                                       ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขออนุญาตสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัย 
เจริญพร ผู้อ านวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลนิธิรักษ์ไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขอบข่ายการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน ๑ ชุด 
 
         ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ นายสมนึก จันทร์โสดา 
อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
ด าเนินการวิจัยเรื่อง “จิตส านึก โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรภาคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัด
อุบลราชธานี” 
      เพ่ือการนี้ จึงเจริญพร ขออนุญาตให้นายสมนึก จันทร์โสดา สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่
เขตบริการของมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี แยกเป็นบุคลากรมูลนิธิรักษ์ไทยจ านวน ๓ คน และ
ประชาชนพ้ืนที่เขตบริการจ านวน ๑๒ คน ซึ่งมีขอบข่ายการสัมภาษณ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่วนการ
ก าหนดบุคคล วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ให้เป็นไปตามที่มูลนิธิรักษ์ไทยเห็นสมควร โดย
ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งนายสมนึก จันทร์โสดา จักได้มา
ประสานงานกับหน่วยงานท่านในรายละเอียดต่อไป 
 
 จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและขออนุญาต ดังกล่าว 
 
 

(พระครูกิตติคุโณภาส) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธาน ี

  

วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
โทร. ๐๔๕-๔๒๒๑๕๓, ๐๘๙-๕๘๑๑๒๒๓ 



๑๓๓ 
 

ประเด็นและขอบข่ายการสัมภาษณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประเด็นสัมภาษณ์ ขอบข่ายค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ (องค์การบริหารส่วนต าบล) 
๑. ระดับจิตส านึกของ
ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น 

-สิทธิหน้าที่ต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี ระหว่าง อบต. และชุมชน 
-การส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

๒. ปัจจัยเสริมสร้าง/
หรือ เป็น อุปสรรคต่อ
จิตส านึกของประชาชน
ในการมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถ่ิน 

-บทบาท อบต. ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
-การสร้างจิตส านึกใน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้แก่ประชาชน 
(สิทธิพลเมือง สิทธิชุมชน ประชาธิปไตย ความโปร่งใส) 
-กระบวนการส่งเสริมจิตส านึกของประชาชนในการจัดการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น 
-การรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มหรือประชาสังคมในการร่วมกับ อบต. 
ในการบริหารจัดการบ้านเมือง 
-กลุ่มประชาสังคม กับการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร การเข้าถึง
ข้อมูล ความไว้วางใจและเชื่อมั่น 
-อุปสรรคต่อจิตส านึกของประชาชนในการจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
-ทัศนคติของประชาชนต่อ อบต.  

๓. ปัจจัยเสริมสร้างหรือ
เป็นอุปสรรคต่อโอกาส
ของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 

-อบต. ได้ให้ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล เปิดช่องทางและ
โอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
ติดตามตรวจสอบการท างาน โครงการกิจกรรมของ อบต. โดยยึดหลัก
ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส 
-ตัวแทนที่ได้รับเลือกตั้งได้แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนทุก
กลุ่ม 
-กระบวนการตัดสินใจในประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  
-กระบวนการและกลไกที่เปิดโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วม 
-เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล (ความโปร่งใสของกระบวนการ
ตัดสินใจ ความรับผิดชอบที่ต้องตอบค าถามและถูกวิจารณ์ได้) 
-การน าผลของเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล ไปตัดสินใจปฏิบัติจริง 
-การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในวงจรโครงการ (การรวบรวม
ข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหา/การพิจารณาทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา/การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา/การวางแผน
ด าเนินการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการแก้ไขปัญหา/การติดตามผลการ
ด าเนินงาน/การประเมินผล/การน าผลไปประเมินหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขหรือขยายผล) 
-หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ)  



๑๓๔ 
 

องค์กรภาคเอกชน 
ประเด็นสัมภาษณ์ ขอบข่ายค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ (องค์กรภาคเอกชน) 
๑. ระดับจิตส านึก
ของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น 

-สิทธิหน้าที่ต่อการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ระหว่าง 
มูลนิธิรักษ์ไทย และชุมชน 
-การส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ (สิทธิพลเมือง/สิทธิชุมชน) 
 

๒. ปัจจัยเสริมสร้าง/
หรือที่เป็นอุปสรรค
ต่อจิตส านึกของ
ประชาชนในการมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น 

-มูลนิธิรักษ์ไทย มีกระบวนการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในสิทธิ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถ่ิน 
-การสร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้แก่ประชาชน (สิทธิ
พลเมือง สิทธิชุมชน ประชาธิปไตย ความโปร่งใส ความถึงพร้อมแห่งประโยชน์
ตน กับ การปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน) 
-การรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มหรือประชาสังคมร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย
สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของ
กลุ่มประชาสังคม 

๓. ปัจจัยเสริม 
สร้างโอกาส/หรือ
เป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างโอกาส
ของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น 
 
 
 
 

-กระบวนการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของมูลนิธิรักษ์ไทย (ความเสมอภาค 
ความเป็นประชาธิปไตย ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ภูมิปัญญาปัจเจกชน 
สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม  พหุนิยม มติมหาชน ครอบคลุม 
สนองความต้องการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
-ช่องทางที่ประชาชนรับรู้และติดตามข่าวสาร  
-เวทีสาธารณะที่ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
-ความเข้มข้น ขอบเขตและความถี่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ใน
ระดับโครงการกิจกรรม  
-การตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในวงจรโครงการของมูลนิธิรักษ์ไทย (การรวบรวม
ข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหา/การพิจารณาทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา/การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา/การวางแผนด าเนินการแก้ไข
ปัญหา/การด าเนินการแก้ไขปัญหา/การติดตามผลการด าเนินงาน/การ
ประเมินผล/การน าผลไปประเมินหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือขยายผล)  
-ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมูลนิธิรักษ์ไทยตามหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

องค์กรวัฒนธรรม 
ประเด็น ขอบข่ายค าถามในการสัมภาษณ์ (องค์กรวัฒนธรรม) 

๑. ระดับจิตส านึกของ
ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น 

-บทบาทหน้าที่ต่อการท าประโยชน์สุขร่วมกันระหว่างวัดและชุมชน 
-การส่งเสริมให้สมาชิกอ่ืนในชุมชนได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ร่วมกับ
วัด 
 

๒. ปัจจัยเสริมสร้างหรือ
เป็นอุปสรรคต่อ
จิตส านึกของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น 

-บทบาทของวัดในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (ยึดมั่นในความดีความ
ถูกต้อง น าหลักศาสนาเป็นเครื่องช่วยชี้น า ส่งเสริมประชาสังคมที่เกิด
ส านึกทางศาสนา สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ปรับและน าหลักธรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน มองเห็นภัยของการ
ทุจริต มีความสุขจากการให้และแบ่งปัน) 
-การสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล ความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นใน ทาน ศีล ซื่อตรง อ่อนโยน ระงับยับยั้งกิเลสตัณหา ความไม่
โกรธ ไม่เบียดเบียน อดทน เสงี่ยมเจียมตัว ไม่คลาดในธรรม ตั้งมั่นใน
ธรรม ศีลอันดีเสมอกัน มีความเห็นอันดีเสมอกัน เผื่อแผ่แบ่งปัน ปิยวาจา 
ท าประโยชน์เกื้อกูล ศรัทธาต่อตนเองและผู้อ่ืนในความเป็นมนุษย์  

๓. ปัจจัยเสริมสร้าง
โอกาสของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น 

-การรวมตัวกันของประชาชนเป็นกลุ่มหรือประชาสังคมให้การสนับสนุน
วัด 
-การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งเป็นองค์กรที่
สนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้าน: ส่งเสริมศาสนา การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ
เผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ 
-การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะแต่งตั้งผู้ที่จะ
มาด ารงต าแหน่ง (พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส พระภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอ่ืนๆ 
และไวยาวัจกร) 
-ช่องทางและโอกาสในการรับรู้และติดตามข่าวสารจากวัด แสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจต่อการจัดการร่วมกับวัด เข้าร่วมกิจกรรมของวัด มี
ส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาวัด 
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการร่วมกับวัด (การ
บริหารงานและการเงินของวัด) 
-บทบาทสถาบันทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
และสาธารณสุข เชื่อมโยงกับบทบาทของสถาบันสงฆ์ ในกระบวนการ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน 

 



๑๓๖ 
 

ภาคผนวก จ  รูปภาพและผลการสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล 

 

              นายสมัย ดาผา บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๖ บ้านดงไม้งาม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. 

 

นายพัน จักสาน เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงงาม วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙  
เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น. 



๑๓๗ 
 

 

นายเคลื่อน ค าโกน เลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๑๑ บ่อหินพัฒนา วันที่๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๓๐ น. 

 

 

นางบุษบา แก้วกัลญา (ขวาสุด) บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่ทุ่ง                                                 
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 



๑๓๘ 
 

 

นางฉวี พากโพธิ์ เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนงัว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๔๕ น. 

 

นายสมบูรณ์ รันค าภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๘  
บ้านม่วง   วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. 

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายมลูนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 



๑๓๙ 
 

 

จากซ้ายไปขวา (๑) นายเสกสรร แนบชิด ผู้ประสานงานภาคสนาม (๒) นายประทีป โล่นารายณ์ 
ฝ่ายงานการศึกษา เด็กและเยาวชน (๓) นายธนยศ พรมด้าว ผู้อ านวยการมูลนิธิฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ    (๔) นายสมนึก จันทร์โสดา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ สัมภาษณ์ วันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 



๑๔๐ 
 

 

แผนที่แสดงพื้นที่ด าเนินงานมูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

น.ส.รัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร 
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 



๑๔๑ 
 

 

นายบัญชา  สุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่นาค า หมู่ที่๑๖ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร                       
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. 

 

 

นางกาละคร อ่อนแก้ว อาสาสมัคร บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๑๑ ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร                       
เดิมจาก สปป ลาว เมืองจ าปาสัก แขวงจ าปาสัก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. 



๑๔๒ 
 

 

นายกมล สุพรรณนนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองเม็ก ต าบลห้วยข่า  
อ าเภอบุณฑริก    วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 

 

 

นายจันทร์ โคถึง อาสาสมัคร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก                            
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ น. 

 



๑๔๓ 
 

 

นายจักรพรรดิ นิวงษา เลขท่ี ๒๓๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเจริญพัฒนา ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก                
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ตัวอย่างการจัดท าแผนที่กลุ่มเสี่ยงระดับหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และอาสาสมัครมูลนิธิรักษ์ไทย 



๑๔๔ 
 

 

สัมภาษณ์องค์กรวัฒนธรรม(วัดวาลุการาม บ้านระเว ต าบลระเว 
 อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี) 

 

 
 

พระอธิการชัยมงคล มังคลิโก เจ้าอาวาส รูปที่ ๑๕ เข้ารับต าแหน่งเจ้าอาวาสนับตั้งแต่                  
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 



๑๔๕ 
 

 

นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง รักษาการไวยาวัจกร                
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 

 

 

นางค าผิว สุขเต็มดี  อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง                                      
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. 



๑๔๖ 
 

 

นางสุพรรณ สิมมา อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย                                         
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕-๑๔.๐๐ น. 

 

 

นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย                                       
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 

 



๑๔๗ 
 

 

นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย                                 
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น 

 

 

นายเข้ม สุขเต็มดี อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว                           
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 



๑๔๘ 
 

 

นางเพ็ญศรี ขยายวงค์ อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว                       
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

ผลการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

๑ องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๑ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางบุญเสริม กรินรักษ์๑ 

 ๑.๑.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
    หน้าที่ส าคัญที่ อบต. มีต่อประชาชนคือ ให้การสนับสนุนโครงการที่ผ่านประชาคม
ร่วมกับหมู่บ้าน นอกจากนี้ในยามที่ประชาชนมีทุกข์เดือดร้อน ขอให้ อบต. ช่วยเหลือ เวลามีไฟไหม้
หรือไม่สบาย มีรถดับเพลิง ๑ คัน และรถพยาบาลกู้ชีพ ๑ คัน เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล ๓ คน ร้องขอ
ความช่วยเหลือได้ทุกครั้ง  ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกับประชาชน อบต. ใช้โทรศัพท์หรือมีหนังสือ
แจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) น ามาให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศผ่านหอกระจายข่าว
หน้าที่ของประชาชนต่อ อบต. ที่ต้องท าคือ การเข้าร่วมประชาคมเสนอโครงการปีละ ๑ ครั้ง ไปร่วม
ประชุมแทบทุกครั้ง ครั้งล่าสุดที่จัดในปี ๒๕๕๙ ติดธุระ ไม่ได้เข้าร่วม  ที่ผ่านมาประชาชนร่วมประชุม
เสนอโครงการและจัดล าดับโครงการ ด้วยการช่วยกันยกมือ ขอรับการสนับสนุนให้ อบต. บรรจุเข้า
แผน เมื่ออนุมัติแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบ โครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ได้แก่ ไฟฟ้า 
ประปา ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ให้การสนับสนุนกองทุนผลิตปุ๋ยชีวภาพและกองทุนเลี้ยงโคแม่พันธุ์
หมุนเวียน นอกจากนี้เมื่อ อบต. ร้องขอให้ร่วมมือจัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันแม่ วันพ่อ วัน
สงกรานต์ ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม ประมาณปีละ ๓ ครั้ง 
   ๑.๑.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.  
   อบต. มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริมประชาชนมากกว่า ถ้า อบต. ไม่ขอร้องให้ร่วม
กิจกรรมก็ไม่ไป การจัดประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประมาณร้อยละ ๗๐ ของจ านวนหลังคาเรือน ใน
การท าประชาคม มีนายก อบต. มาแทบทุกครั้ง ส่วนรองนายกฯ มาทุกครั้ง  อบต. แจ้งงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินและการเก็บภาษีที่ดินท ากินที่เก็บได้ไม่สม่ าเสมอ จากนั้น 
สอ.บต. และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้พูดมากกว่าในการเสนอโครงการและขอให้ประชาชนยกมือจัดล าดับ
โครงการเพ่ือให้ อบต. บรรจุเข้าแผน เมื่อ อบต. อนุมัติแผนแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบ  ในการ
ประชาคมปี ๒๕๕๙ ตนเองไม่ได้เข้าร่วม จ าไม่ได้ว่าหมู่บ้านเสนออะไร ในขั้นตอนการจัดท าแผนต าบล
ตนเองไม่ทราบเคยได้ยินแต่แผนโครงการของหมู่บ้าน เคยเสนอโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางขอรับ
การสนับสนุนจาก อบต. แต่ไม่ได้รับ เพราะทับซ้อนกับความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.)  

  เมื่อโครงการลงมาด าเนินการในพ้ืนที่ ประชาชนไม่ได้ติดตามเพราะเป็นเรื่องของ
ผู้รับเหมา อบต. แต่งตั้งตัวแทนหมู่บ้านตรวจรับโครงการ เมื่อชาวบ้านพบข้อบกพร่องไม่พอใจ ก็
จะแจ้งให้ผู้รับเหมาแก้ไข หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือ สอ.บต. ตามล าดับ ที่ผ่านมาทุกอย่างได้รับการแก้ไข 
นอกจากนี้คนยากจนและด้อยโอกาสได้มาร่วมประชาคมเช่นกัน แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากบาง
                                                           

๑นางบุญเสริม กรินรักษ์ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๗ บ้านค าข่า  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐ น.                 



๑๕๐ 
 

โครงการที่ อบต. สนับสนุน เช่น กองทุนปุ๋ยชีวภาพ เพราะไม่มีที่ดินท ากินจึงไม่ถือหุ้นและไม่ได้รับ
ประโยชน์จากกองทุนปุ๋ยชีวภาพ                   
    ๑.๑.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
    ประชาชนมีความสามัคคี มีความคิดริเริ่มของตนเอง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่ม
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และกองทุนแม่โคพันธุ์พ้ืนเมือง โดย อบต. ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ิมเติมในภายหลัง 

๑.๒ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายสมัย ดาผา๒  
   ๑.๒.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

  หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อ อบต. คือร่วมประชุมประชาคม โดยการหาข้อมูล เสนอ
โครงการ เสนอปัญหาความต้องการหรือข้อบกพร่อง ในปี ๒๕๕๗ ไม่ได้โครงการ แต่ได้เครื่องใช้ เช่น 
ผ้าห่ม เต็นท์ เก้าอ้ี ปี ๒๕๕๘ ประชาคมเสนอโครงการตามล าดับดังนี้ สร้างศาลาวัด ขยายพื้นที่การใช้
ไฟฟ้า การสร้างถนนทางลูกรัง ขุดลอกหนองห้วยเม็ก ล าห้วยเม็กชลประทาน  ปี ๒๕๕๙ ได้งบแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบจ่ายขาด อบต. ให้การสนับสนุน ขุดลอกสองแห่ง ได้แก่หนอง
พานตายและหนองชลประทาน เคยเสนอโครงการสร้างก าแพงล้อมวัด แต่ไม่ได้รับอนุมัติ   
    ๑.๒.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.  
    การท างานร่วมกัน ระหว่างหมู่บ้านและ อบต. เป็นไปด้วยดี ประสานงานกันดี อบต. 
มีความชัดเจนในการจัดการงบประมาณ การด าเนินโครงการโดยรับการสนับสนุนของ อบต. ส่วนใหญ่
ชาวบ้านให้การดูแลทั่วๆ ไป เช่น โครงการสร้างศาลาวัด โดย อบต. จ้างผู้รับเหมา มีกรรมการติดตาม
การก่อสร้างและกรรมการตรวจสอบของ อบต. ผลงานดี เหมาะสมกับงบประมาณ เป็นที่พอใจ สภาพ
ปัญหาการเสนอโครงการที่ผ่านมา บ้านดงไม้งามเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีเพียง ๖๐ ครัวเรือน ขาด
ความพร้อมของหมู่บ้าน ไม่ใช่ว่าไม่สามัคคีแต่จ านวนครัวเรือนมีไม่มากพอ จ านวนคนที่จะมาร่วมมือ
จ ากัด คนมาร่วมมือไม่พร้อม ยุ่งยากอยู่กับการหากินหาอยู่เลี่ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่สามารถก่อตั้งกลุ่ม
ปุ๋ยหรือร้านค้าชุมชนที่ช่วยเหลือตนเองอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับหมู่บ้านอ่ืนได้ ปัจจุบันหมู่บ้านประสบ
ปัญหาภัยแล้ง อยากจะท าโครงการขุดลอกหนองห้วยเม็ก แต่งบฯ จ ากัด อบต. ท าไม่ได้ ต้องใช้เงิน
เป็นล้านจะหาทางประสาน อบต. ท าแผนต่อเนื่อง กรอบงบประมาณโครงการ อบต. จ ากัดที่ 
๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี หากใช้งบประมาณสูงนับล้านบาท จ าเป็นต้องเสนอ อบจ. (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด) แผนที่เคยปฏิบัติมาเป็นแผนปีต่อปี ไม่ได้มองแผนระยะยาว  
   ๑.๒.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  
   จ านวนประชากรในหมู่บ้านมีน้อยท าให้งบประมาณที่ได้มีจ ากัด ไม่สามารถท า
โครงการขนาดใหญ่ที่สนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ โดยเฉพาะปัญหาด้านแหล่งน้ า 

๑.๓ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายพัน จักสาน๓ 
                                                           

๒นายสมัย ดาผา บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๖ บ้านดงไม้งาม (อดีตผู้ใหญ่บ้านดงไม้งาม) วันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. 

        ๓นายพัน จักสาน บ้านเลขท่ี ๖๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงงาม วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น. 



๑๕๑ 
 

   ๑.๓.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
   ในแต่ละปีมีการจัดท าประชาคมท าแผนหลัก ๑ ครั้ง และประชาคมย่อยเชิง อบต. 
สัญจร ๒ ครั้ง  ได้รับโครงการที่ผ่านประชาคม ได้แก่ ปี ๒๕๕๘ ขยายเขตไฟฟ้า แต่ ๒๕๕๙ ไม่อนุมัติ
ให้ขยายเขตไฟฟ้า เกรงว่าจะไปทับซ้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการสูญเปล่า ส่วนโครงการสร้าง
ถนนลาดยาง ไม่อนุมัติ เกรงว่าจะทับงานของทางหลวงชนบทของ อบจ. ปี ๒๕๕๗ ได้ถนนลูกรัง ปี 
๒๕๕๘ ได้โครงการขยายไฟฟ้า และถมดินพ้ืนที่ตลาดชุมชน ปี ๒๕๕๙ ได้งบประมาณภัยแล้งขุดลอก
หนองบ่อเกลือโนนม่วงและหนองกุงใหญ่งบจ่ายขาด ถือว่าแหล่งน้ าเป็นเรื่องส าคัญ บทบาทของ
ประชาชนคือเลือกพ้ืนที่ขุดลอก แก้ไขเรื่องท่อและการวางระบบท่อ ประชาชนสละที่ดินบางส่วน 
ประชาชนมีความยินดีและมีจิตส านึกที่จะร่วมสละที่ดิน หากชี้แจงให้เข้าใจ  
   ๑.๓.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.  
   ในภาพรวมมีความพึงพอใจการบริหารงานของ อบต. เพราะ อบต. เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับ อบต.  ประชาชนตระหนักและเข้าใจในการเสีย
ภาษีที่ดินท ากิน งบประมาณบางประเภท เช่น การสร้างเมรุ งบประมาณมีไม่เพียงพอแต่ประชาชน
ทอดผ้าป่าสมทบ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบการขุดลอกแหล่งน้ า หากเปรียบเทียบกับงานว่าจ้าง
ของเอกชน เอกชนได้ปริมาณงานมากกว่า ประชาชนท าเองจะได้ผลงานมากกว่า  ถือว่ายังไม่บรรลุ
หลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนครึ่งต่อครึ่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ 
อบต. ไม่ร่วมติดตามสังเกตสอบถามหรือตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 
   ๑.๓.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  
ความพร้อมที่จะบริจาคหรือเสียสละสมทบการด าเนินโครงการหากประชาชนมีความเข้าใจ 

๑.๔ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายเคลื่อน ค าโกน๔  
   ๑.๔.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
   มีความพึงพอใจต่อการท างานของ อบต. ที่ให้ความร่วมมือ ตอบสนองความต้องการ
เร่งด่วน ได้แก่ เรื่องน้ าส าคัญอันดับหนึ่ง ภัยแล้ง อบต. บริการน้ ากินน้ าใช้ แก้ปัญหาถนนช ารุด  มี 
อบต. สัญจรเดือนละครั้ง จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ หรือมีกรณีปัญหาเร่งด่วนที่
จ าเป็น ก่อนการท าประชาคมหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) ได้
ปรึกษาหารือโครงการร่วมกับ ผู้น า ผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิ  ส าหรับกระบวนการประชาคม 
เช่นเดียวกับ ๔.๑.๑ ตัวแทน ๑๓๕ ครัวเรือนมาประชุมครบ ไม่ขาด หากไปท างานที่อ่ืน จะมีตัวแทน
มาร่วมประชุม มีการจับรางวัลและของที่ระลึกจาก อบต. เช่น ขันตักน้ า สบู่ ยาสีฟัน เพ่ือจูงใจให้
ประชาชนมาร่วมประชาคมครบ  

                                                           
๔นายเคลื่อน ค าโกน บ้านเลขที่  ๙๑ หมู่ที่  ๑๑ บ้านบ่อหินพัฒนา วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙                          

เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๓๐ น. 
 



๑๕๒ 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติได้แก่ ในปี ๒๕๕๘ ถนนคอนกรีต ปี ๒๕๕๙ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน ถมที่ตลาดชุมชน ผลงานเหมาะสมกับเงิน นอกจากนี้ มีงบประมาณเงินจ่ายขาดขุดลอกแหล่ง
น้ าขนาดใหญ่หนองสร้างท่อ  
   ๑.๔.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.  

   ในการท าประชาคม ประชาชนขาดความสนใจ อบต. ต้องมีของฝาก จึงจะท าให้
ประชาชนจ านวนมากหรือเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในวาระที่สภา อบต. พิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี อบต. มีหนังสือแจ้ง เชิญก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม 
แต่มีเพียงผู้น าไปร่วมประชุมที่ อบต. ประชาชนไม่สนใจที่จะไปร่วม ไม่ค่อยมีใครไป ประชาชนแทบจะ
ไม่ไปเลย ไม่อยากเสียสละ ไปแล้วไม่ได้อะไร ให้คนมีเงินเดือนไปประชุมก็แล้วกัน มอบให้ผู้น าไป
ประชุม ตนเองยินดีที่จะปฏิบัติตาม ปล่อยให้คนที่มีเงินเดือนหรือมี ค่าตอบแทนท าหน้าที่ ผู้น าที่อาสา
มาท างานเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็ต้องท า  ขันอาสาแล้วก็ต้องท าให้เต็มที่ หน้าที่ของ อบต. คือ 
ให้บริการประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชน ท าหน้าที่เพ่ือประชาชน  

ผลงานบางโครงการไม่เหมาะสมกับเงินที่ใช้จ่ายในโครงการ เช่นโครงการขุดลอกหนองน้ า ได้
ผลงานน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับเอกชน กรรมการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการเป็นผู้ที่ 
อบต. แต่งตั้งทั้งหมด ไม่มีตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วม ประชาชนผู้รับประโยชน์ไม่ได้มีส่วนร่วม เพียงแต่มี
หน้าที่ชี้จุดที่จะขุดแหล่งน้ าและดูแลทั่วไป ไม่มีโอกาสให้ค าแนะน า โครงการทางลูกรังเช่นเดียวกัน 
ปริมาณงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ  ปี ๒๕๕๙ โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ เตาเผาขยะ ด้วยเหตุ
ที่ระเบียบใหม่ห้าม อบต. จัดซื้อรถขนขยะ 

๑.๔.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ๓ กลุ่ม  

๑.๕ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายประดิษฐ์ หิมะคุณ๕  
   ๑.๕.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

  ในหมู่บ้าน มีจ านวน ๑๑๘ ครัวเรือน เมื่อมีการประชุมทั่วไปในหมู่บ้าน จะมาร่วม
ประชุมประมาณมากกว่าร้อยละ ๕๐ หรือ ๖๐ แต่เมื่อมีการท าประชาคมประจ าปี จะมีผู้เข้าร่วมร้อย
ละเกือบร้อย จะขาดก็น้อยมาก ในปี ๒๕๕๘ หมู่บ้านได้รับอนุมัติโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขยาย
เขตไฟฟ้า ในปี ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติท าซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน ถมพ้ืนที่ตลาดนัดชุมชน จัดซื้อเต็นท์ ๒ 
หลัง ส าหรับจัดงานพิธีต่างๆ 
   ๑.๕.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.  

  การประชุมประชาคมประจ าปี ไม่ได้หารือรายละเอียดแผนงานโครงการในหมู่บ้าน
ล่วงหน้า บางครั้งประชาชนไม่เข้าใจ ไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง มาท าหน้าที่ยกมือมากกว่า 
เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนยกมืออาจมีบางกลุ่มทีแสดงความไม่พอใจ ประชาชนเข้าใจยาก ต้องพยายามท า

                                                           

   ๕นายประดิษฐ์ หิมะคุณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหิน  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-

๑๓.๔๕ น. 



๑๕๓ 
 

ความเข้าใจกับประชาชน ในด้านการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีของ อบต. ประชาชนไม่
พยายามท่ีจะเข้าร่วมท าความเข้าใจ เช่นเดียวกับ นายเคลื่อน ค าโกน ข้อ ๔.๑.๔ ข้อเสนอแนะคือหาก
เชิญประชาชนโดยมีก าหนดการและก าหนดรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชาชนอาจจะเข้าร่วม เช่นเดียวกับ
การติดตามโครงการ หากประชาชนได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน ประชาชนจะร่วมรับผิดชอบ
โครงการและตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในการบริหารงานและการท างานของ อบต. บางส่วนใช้เงินมากแต่ได้ผลงานน้อย 
ปัญหาการบริหารงบประมาณที่คิดจากฐานราคากลางซึ่งสูงกว่าราคาจริงที่จัดซื้อหรือจ้างทั่ วไปใน
ท้องตลาด ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่คุ้ม เช่น การว่าจ้างรถหรือเครื่องจักรมาท างานขนดินหรือขุดดิน 
ผลงานไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร งานได้น้อยกว่าที่ประชาชนด าเนินการกันเอง   
อบต. ควรให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ การติดตามผล 
การตรวจสอบประเมินผล ปัจจุบันมีตัวแทนหมู่บ้านเพียง ๑-๒ คน ถือว่าน้อยเกินไป ควรให้ประชาชน
มีส่วนร่วม อย่างน้อย ๕-๗ คน หรือจะมีมากกว่านั้นยิ่งดี เหตุผลที่เสนอมิได้มุ่งจะตรวจสอบจับผิด แต่
มุ่งให้งานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมอบ
กรรมการหมู่บ้านทั้งหมดให้ติดตามผลดูแลโครงการให้ครบวงจร ควรสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการ โดยการแต่งตั้งให้ประชาชนร่วมมีชื่อเป็นคณะกรรมการใน
การติดตามตรวจสอบ ควรอบรมประชาชนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการติดตามงาน ตรวจงาน 
ตรวจสอบ อบรมด้านระบบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ตลอดทั้งตรวจสอบรายการวัสดุ  
   ๑.๕.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  
   หมู่บ้านมีกลุ่มฌาปนกิจ ปกติประชาชนมีทักษะในการจักสาน แต่ไม่มารวมกลุ่ม
เพราะคิดว่าเสียเวลา ต่างคนต่างท าจะดีกว่า ไม่เข้าใจว่าเมื่อรวมกลุ่มแล้วจะได้รับการสนับสนุนจาก 
อบต. อย่างไร แต่ละครัวจึงจัดการจักสานและจ าหน่ายผลผลิตของตนเอง 

๑.๖ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางสาววิลัย ทวีพัฒน์๖  
   ๑.๖.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

  เดิมประกอบอาชีพนอกหมู่บ้าน กลับมาประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าในหมู่บ้านได้
ประมาณ ๖-๗ ปี หมู่ที่ ๕ มี ๑๐๕ หลังคาเรือน เมื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจาก อบต. จะได้รับ
การสนองตอบ โดยเฉพาะยามขาดแคลนน้ าหรือเกิดภัยพิบัติ เวลาจัดงานพิธี ได้รับการสนับสนุนเต๊นท์ 
โต๊ะ เก้าอ้ี จาก อบต. ได้รับผ้าห่ม  ตนเองมีความคุ้นเคยกับ อบต. กล้าที่จะเสนอปัญหาและความ
ต้องการ สตรีในหมู่บ้านกล้าแสดงความคิดเห็นประมาณครึ่งต่อครึ่ง ปีนี้ตนเองไม่ได้ไปร่วมประชาคม 
มอบให้น้องสาวไปทุกปี ตนเองไม่ไป เพราะน้องสาวรู้ทุกเรื่องและมีความคล่องตัวในการเดินทาง 
กิจกรรม อบต. ก็เช่นกัน ตนเองไม่ได้ไปร่วม แต่มอบให้น้องสาวไปแทนร่วมกับผู้สูงอายุ การประชาคม
ครั้งต่อไปจะไปเข้าร่วมเพราะตนเองเดือดร้อนเรื่องน้ า มีความพอใจพอสมควรที่ได้รับโครงการจาก 

                                                           
๖นางสาววิลัย ทวีพัฒน์ บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-

๑๔.๔๕ น. 



๑๕๔ 
 

อบต. ได้แก่ ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง การวางท่อและขุดร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน การขุดลอกหนอง
สังข์  
   ๑.๖.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.  

  มอง อบต. ว่ามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ถ้ามีอะไรก็จะเรียกขอความ
ช่วยเหลือจาก อบต. ยังคงมีปัญหาระบบประปาหมู่บ้านน้ าไม่ไหล  
   ๑.๖.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
   กลุ่มฌาปนกิจตั้งขึ้นเองในหมู่บ้าน กลุ่มคุ้มท ากิจกรรมร่วมกับวัด กลุ่มฉางข้าว มี
ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ประชาชนร่วมลงทุนเป็นข้าวเปลือก ปัจจุบันมีข้าวเหนียวในกองทุนจ านวน ๕ 
ตัน ครอบครัวใดประสบปัญหาความเดือดร้อน กู้ยืมมาบริโภคได้ ช าระคืนพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี หมู่บ้านนี้มีขนาดเล็ก ประชากรมีจ านวนน้อย บางครัวเรือนมีแต่ผู้สูงอายุ จึงไม่มีการริเริ่ม
เคลื่อนไหวในการจัดตั้งกลุ่ม ต่างจากหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมร้านค้าชุมชน กิจกรรมปุ๋ย 

๑.๗ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  นางกุหลาบ พุ่มจันทร์๗  
   ๑.๗.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
    ในรอบปี ไปร่วมกิจกรรมวันแม่กับ อบต. เพียงครั้งเดียว ได้รับเงินเบี้ยยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุจาก อบต. ประชาชนยินดีร่วมปรึกษาหารือและให้ความร่วมมือ คิดว่า อบต. ช่วยเรา เราช่วย 
อบต.    ปี ๒๕๕๙ ตนเองติดธุระ ไม่ได้ร่วมประชุมประชาคม ไม่ได้ติดตามว่ามีโครงการอะไรบ้างที่
ผ่านประชาคม  โครงการที่เคยได้รับการสนับสนุน ได้แก่  การวางท่อและขุดร่องระบายน้ า การ
ปรับปรุงถนน ขยายพ้ืนที่การใช้ไฟฟ้า มีโครงการบ่อบาดาลเพื่อวางระบบประปาหมู่บ้าน โดยการเจาะ
บาดาล แต่อย่างไรก็ตาม นับว่า อบต. ช่วยได้มาก  
   ๑.๗.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.   

อบต. และประชาชนควรร่วมมือกัน ไม่ใช่ อบต. เป็นผู้รับใช้ประชาชน 
   ๑.๗.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
   มีกลุ่มประชาสังคมตามธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มทอผ้า 
เริ่มมีการจักสานตะกร้า มีกลุ่มฌาปนกิจ  

๑.๘ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางบุษบา แก้วกัลญา๘  
   ๑.๘.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
   บ้านไหล่ทุ่ง มี ๑๔๗ หลังคาเรือน การบริหารโครงการของ อบต. เป็นไปได้ด้วยดี  
ความเดือดร้อนได้รับการสนองตอบและแก้ไข ส าหรับการท าประชาคมหมู่บ้าน สอ.บต. มีบทบาท
ส าคัญที่จะให้หมู่บ้านของตนได้งบมากน้อยต่างกัน แต่เฉพาะในหมู่บ้าน หากมองในมุมผู้ได้รับ
ประโยชน์ คนได้รับประโยชน์ว่า “คุ้ม” ผู้ไม่ได้รับประโยชน์ว่า “ไม่คุ้ม” ตนเองมีความเห็นว่า ได้รับ
                                                           

๗นางกุหลาบ พุ่มจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๔ บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-
๑๕.๔๕ น. 

๘นางบุษบา แก้วกัลญา บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านไหล่ทุ่ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-
๑๗.๐๐ น. 



๑๕๕ 
 

ประโยชน์จากโครงการถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และประปาหมู่บ้าน ส่วนที่ไม่ได้รับประโยชน์คือ
โครงการขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 
   ๑.๘.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต.  
   ตัวเชื่อมโยงส าคัญระหว่างประชาชนกับ อบต. คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (สอ.บต.)  แต่ สอ.บต. ของหมู่บ้าน ไม่ได้น าโครงการมาหารือกับชาวบ้านก่อนน าเข้าประชาคม 
ควรฟังประชาชนก่อนน าเข้าประชาคมร่วมกับ อบต. และ สอ.บต. แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็
จ าเป็นต้องยกมือสนับสนุนในวันจัดท าประชาคม สอ.บต. ไม่เคยชวนประชาชนเข้าไปหารือในขั้นตอน
การพิจารณาข้อบัญญัติการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. หากตนเองได้รับการชักชวน จะไป นายก 
อบต. เคยชักชวนให้ประชาชนเข้าไปร่วมเวลามีการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติ แต่พอถึงก าหนดวัน
พิจารณาข้อบัญญัติ สอ.บต. ของหมู่บ้านไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบ ตนเองจึงไม่ได้ไปร่วมฟัง 
โครงการที่หมู่บ้านได้รับส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก ความคาดหวังข้างหน้าขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของ สอ.บต. ปี ๒๕๕๘ ประชาคมเสนอโครงการประปาเป็นอันดับ ๑ แต่ไม่ได้รับการ
สนับสนุน หลังจากข้อบัญญัติได้รับการอนุมัติ ได้เปลี่ยนเป็นถนนลูกรัง ด้วยเหตุผลที่ว่า โครงการ
ประปาใช้เงินมาก ไม่มีการวางแผนระยะยาวต่อเนื่อง ๒-๓ ปี โครงการประปาเสนอผ่านประชาคมได้
อันดับ ๑ มาทุกปี แต่ได้รับอนุมัติโครงการอื่น ประปาเดือดร้อนกว่าลูกรัง ปี ๒๕๕๙ คาดว่าจะมีระบบ
การวางท่อประปา 
   ๑.๘.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
   กลุ่มธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมตัวจัดท ากองทุนฌาปนกิจ มีกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตที่ต่อยอดจาก กขคจ. น าเงินไปฝากธนาคารส่วนหนึ่งและ อีกส่วนหนึ่งปล่อยให้สมาชิกกู้ 
มีการออมในรูปสัจจะสะสม 

๑.๙ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางพิสมัย ละพรม๙  
   ๑.๙.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไรใน
กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
   บ้านไหล่สูงมี ๒๒๓ หลังคาเรือน ประชาชนมีความกระตือรือร้นอยากเข้าร่วม
กิจกรรม อบต. สัญจร ได้แก่ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ตัดผม แพทย์แผนไทย หมอฟัน ตรวจสุขภาพทั่วไป มี
ความพึงพอใจในนโยบายของ อบต. ว่าเป็นนโยบายที่ดี ก่อนการท าประชาคมใหญ่ สอ.บต. เสนอ
โครงการโดยมีการปรึกษาหารือร่วมกับผู้น าและประชาชนประมาณ ๕๐-๖๐ คน  ในวันท าประชาคม
ใหญ่ ประจ าปี ส าหรับตนเองถึงไม่มีอะไรมาแจก ก็ตั้งใจจะไปประชุมประชาคม ปัจจุบันมีความเข้าใจ
เพ่ิมขึ้นว่าเวทีประชาคมเป็นเวทีปกป้องสิทธิของตนเองในการเสนอความต้องการเพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อน โครงการที่ได้รับการสนับสนุน ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการขุดร่องวางท่อระบายน้ า ถนน
คอนกรีต ขยายไฟฟ้า ถนนลูกรังตามซอยในหมู่บ้าน ปี ๒๕๕๙ ขยายเขตไฟฟ้า เคยร่วมตรวจสอบผล
การด าเนินงานถนนซีเมนต์ประชาชนพอใจ ตนเองสนใจเลือกโครงการประปาเข้าหมู่บ้านมากกว่าขุด
ลอกหนองน้ า ทั้งนี้เพราะหนองน้ าให้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มท่ีมีที่นาอยู่ใกล้ น้อยกว่า ๑๐ ครัวเรือน 
 
                                                           

๙นางพิสมัย ละพรม บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๒ บ้านไหล่สูง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-
๐๙.๑๕ น. 



๑๕๖ 
 

   ๑.๙.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 
   ไม่เคยร่วมกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแผนและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ยกให้ 
สอ.บต. ท าหน้าที่แทน กลุ่มประชาชนร้อยละ ๑๐ ที่ไม่เข้าประชาคมหมู่บ้าน เป็นกลุ่มคนลักษณะ
แบบใดก็ได้ ยินดีท าตาม ไม่กล้าเข้ามาฟัง ไม่กล้าออกความเห็น ไม่อยากเข้าร่วม ไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว เป็นนิสัยพ้ืนฐานของบุคคล ชวนก็ไม่มาร่วม ไม่ยุ่งกับใคร ไม่อยากมีภาระหนี้ ไม่อยากมีพันธะ
กับใคร ฐานะปานกลาง ไม่ยากจน ส่วนหนึ่งเป็นผู้ชรา  
   ๑.๙.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
   อาชีพดั้งเดิมของหมู่บ้าน คืออาชีพจักสาน ได้แก่ หวด ตะกร้า ฆ่อง ไซ อบต. ได้ให้
การสนับสนุนเงินกู้ส าหรับประกอบอาชีพโดยไม่เสียดอกเบี้ย สนับสนุนกลุ่มจักสาน มีพ่อค้ามารับซื้อ 
เงินกู้ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มคนพิการที่กู้เงินกองทุนมาสานหวดและกลุ่มคนไม่มีที่ดินท ากิน นอกจากนี้มี
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์  
  ๑.๑๐ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายประเทือง วามะกันต์๑๐  
   ๑.๑๐.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไร
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

  หมู่บ้านมี ๑๕๐ หลังคาเรือน อบต. หน้าที่ของประชาชนต่อ อบต. คือการใช้สิทธิ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. และมีหน้าที่เข้าร่วมประชาคมเพ่ือเสนอโครงการ ก่อนเสนอ
โครงการ ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าจะปรึกษาหารือกับชาวบ้าน ลงมติเรียงล าดับโครงการ มีประมาณ ๘๐ 
ครัวเรือนมาร่วมลงมติ ที่เหลือ ๗๐ หลังคาเรือน อยู่นา อยู่ไกล ไปท างานนอกพ้ืนที่ไม่สามารถมาคุย
ในรอบแรกก่อนประชาคม ในวันท าประชาคม มีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชาคมเกือบทุกหลังคา
เรือน ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชาคมมากขึ้น เพราะหากติดใจสงสัยโครงการใดก็ทวงถาม 
โครงการใดที่เสนอแล้วไม่ได้รับ ขอเหตุผลที่ไม่ได้รับการตอบสนอง โครงการที่เคยได้รับการสนับสนุน 
ปี ๒๕๕๘ ประปา ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ขยายเขตไฟฟ้า ปี ๒๕๖๐ โครงการถนนลูกรัง 
   ๑.๑๐.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ 
อบต.  
   ไม่มีกรรมการระดับหมู่บ้านตรวจสอบการด าเนินโครงการ อบต. ตรวจสอบเอง หาก
ประชาชนพบข้อบกพร่องในโครงการ ให้แจ้งผู้น า หรือไปบอก นายกฯ หรือ ปลัดฯ โดยตร ง 
ประชาชนต าบลไหล่ทุ่งไม่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
ของ อบต. แต่ อบต. พ้ืนที่อ่ืน เช่น ต าบลเหล่าเสือโก้ก อนุญาตให้ผู้น าและประชาชนเข้าร่วมฟัง ควร
ส่งเสริมและให้โอกาสประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีของ 
อบต. เพ่ือท าความเข้าใจช่องว่างระหว่างผลการประชาคมที่หมู่บ้านกับข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.  
ความผิดปกติในโครงการแก้ไขไม่ได้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ร่วมรับรู้เมื่อด าเนินโครงการ นายกตั้ง
กรรมการตรวจสอบเอง ชาวบ้านไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการ พบว่าบางโครงการ ผลงานไม่เหมาะสมกับ
ค่าใช้จ่าย ผลงานต่ ากว่าที่ควรจะเป็น วัสดุไม่เหมาะสม ปัญหาราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง สูงกว่า

                                                           

  ๑๐นายประเทือง วามะกันต์ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหัวค า วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๐.๓๐ น. 



๑๕๗ 
 

ราคาตลาดที่ซื้อหรือจ้างเอง เมื่อเห็นความไม่เหมาะสมในการด าเนินโครงการ ปรึกษาหารือ แจ้ง 
อบต. เพื่อแก้ไข หรือเข้าหาประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือร่วมตรวจสอบ 
   ๑.๑๐.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  
  กลุ่มที่เกิดขึ้นเป็นประชาสังคมโดยธรรมชาติ กลุ่มอาชีพตีเหล็ก มีมาแต่อดีต ปี 
๒๕๔๙ อบต. ให้การสนับสนุนเครื่องทุบเหล็กจ านวนสองเครื่อง ปัจจุบันทุกครัวเรือนมีรายได้จากการ
ตีเหล็ก กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มฌาปนกิจ  
 ๑.๑๑ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางศศิกานต์ โถณวลัย์๑๑  
   ๑.๑๑.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไร
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
   บ้านดอนงัว หมู่ที่ ๔ มี ๒๓๗ ครัวเรือน ในขั้นตอนการท าประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้
ช่วยฯ และ สอ.บต. ปรึกษาหารือก าหนดโครงการก่อนน าโครงการเข้าประชาคม อบต. มีผู้เข้าร่วม
ประมาณ ๑๒๐ คน จาก ๒๓๗ ครัวเรือน เหตุผลของผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม อยู่กรุงเทพฯ ท างาน ติดไร่
นา ไม่เข้ามาในหมู่บ้าน บ้านอยู่รอบนอก อาศัยอยู่ใกล้นา มีการประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ทราบ แต่
ไม่เข้าร่วม จะท าอะไรก็ท าไปเลย เห็นดีเห็นชอบด้วย ไม่มีอะไรขัดข้อง  โครงการที่เคยได้รับการ
สนับสนุน ปี ๒๕๕๘ ถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้ า ขุดลอกห้วย ลานกีฬา ปี ๒๕๕๙ ขุดเจาะบ่อ
บาดาล กองทุนหมุนเวียนค้าขายโคกระบือ 
   ๑.๑๑.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ 
อบต.  
   มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการบริหารโครงการของ อบต. ผลการด าเนิน
โครงการบางโครงการน่าจะเป็นไปได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ แต่ผู้รับเหมาอ้างว่าได้ท าตามแบบแผน บางครั้ง
ได้ขอให้นายก อบต. ประสานผู้รับเหมาแก้ไข บางครั้งถามผ่าน สอ.บต. หากพบการด าเนินโครงการ
บกพร่องไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและปริมาณที่ก าหนด ชาวบ้านจะระบายพูดคุยกันเอง แต่ก็มีการ
อะลุ่มอล่วย ไม่ต่อต้าน ไม่ชอบมีปัญหาหรือสร้างปัญหา การด าเนินโครงการของ อบต. เมื่อมีการท้วง
ติงก็ได้รับการแก้ไข ให้คะแนนความโปร่งใสต่อการด าเนินโครงการของ อบต. ร้อยละ ๘๐ มีการชี้แจง 
แต่ไม่ละเอียดเต็มร้อย  
   ๑.๑๑.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  

กลุ่มธรรมชาติที่เกิดในชุมชนคือกลุ่มฌาปนกิจ 
  ๑.๑๒ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางฉวี พากโพธิ์๑๒  
   ๑.๑๒.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไร
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

                                                           
๑๑นางศศิกานต์ โถณวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) บ้านเลขท่ี ๒๒๒ หมู่ที่ ๔ บ้าน

ดอนงัว วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. 
๑๒นางฉวี พากโพธิ์ บ้านเลขท่ี ๑๐๒ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนงัว วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๔๕ 

น.  



๑๕๘ 
 

    การเสนอโครงการผ่านการท าประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน สอ.บต. และผู้น า
ชุมชนหารือก่อนน าเข้าประชาคม จาก ๑๗๕ ครัวเรือน มากกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมประชาคม อบต. 
ผลการด าเนินโครงการ ปี ๒๕๕๘ ได้โครงการขยายไฟฟ้า ถนนคอนกรีต สร้างฝายน้ าล้นขนาดเล็ก ขุด
ลอกหนองสา ฝังท่อขุดร่องระบายน้ าในหมู่บ้าน ท าถนนลูกรัง ปี ๒๕๕๙ โครงการประปา หอกระจาย
ข่าว และถนนคอนกรีต  
   ๑.๑๒.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ 
อบต.  
   ปัญหาขยะชุมชน เนื่องจากชุมชนที่อยู่อาศัยตั้งอยู่สองข้างทางของทางหลวง มีคน
สัญจรไปมามาก น าขยะมาทิ้ง อบต. ไม่สามารถด าเนินโครงการเตาเผาขยะได้ ทราบว่าระเบียบใหม่ 
ห้าม อบต. ซื้อรถขนขยะ 
   ๑.๑๒.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  
   มีความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนและ อบต.  นอกจากนี้ประชาชนมี
เครือข่ายกลุ่มธรรมชาติ ได้แก่ มีกองทุนปลูกพืช กู้ยืมหมุนเวียนเครือข่าย ๒ ต าบล  
 ๑.๑๓ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางอ่อนสา เตมีย์๑๓  
   ๑.๑๓.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไร
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
   ได้เข้าร่วมการท าประชาคมกับ อบต. ในครั้งที่ผ่านมาโดยผู้ใหญ่บ้าน และ สอ.บต. 
น าโครงการเข้าประชาคม และให้ประชาชนลงมติจัดล าดับความส าคัญ ตัวแทนครอบครัวส่วนใหญ่เข้า
ร่วมประชาคม โครงการที่ด าเนินการในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับข้อ ๔.๑.๑๒  
   ๑.๑๓.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ 
อบต.  

  ต้องการให้ปรับปรุงระบบประปา หาแหล่งน้ ายาก คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการจัดการขยะชุมชน มีคนเดินทางไปมาโดยใช้ทางหลวงตลอดเวลา ท าให้มี
ปริมาณขยะมาก ไม่มีที่ก าจัด ทาง อบต. ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ 
   ๑.๑๓.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  
   ชุมชนสามารถรวมตัวกันส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร และเป็นพ้ืนฐานในความร่วมมือ
แก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ในชุมชน  

๑.๑๔ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายร าพึง พากโพธิ์๑๔  
   ๑.๑๔.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไร
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  

                                                           
๑๓นางอ่อนสา เตมีย์ บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนงัว วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๔๕-

๑๔.๑๕ น. 
๑๔นายร าพึง พากโพธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนงัว                 

วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น. 



๑๕๙ 
 

   โครงการงบปกติที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลตามกรอบงบประมาณ หมู่บ้านละ 
๑๐๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามขนาดประชากรของหมู่บ้าน มีการท าประชาคมหมู่บ้านโดยถือ
เสียงข้างมากเป็นหลัก โครงการส่วนใหญ่เป็นประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า 
ประปา คาดว่าจะมีโครงการเตาเผาขยะเพ่ิมขึ้น อาจติดขัดด้วยกฎหมายใหม่ห้าม อบต. ซื้อรถทุก
ประเภท จึงไม่สามารถจัดซื้อรถขยะได้ ปัญหาส าคัญของหมู่ที่ ๓ และ ๔ มีปัญหามากที่สุด เพราะมี
ทางหลวงสายหลักมีการสัญจรไปมาและทิ้งขยะ ปริมาณขยะมากขึ้นเรื่อยๆ  โครงการส่งเสริมอาชีพ 
แต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้แก่ สานหวด ตีเหล็ก ร้านค้าชุมชน ทั้ง ๓ 
กิจกรรมมีมาโดยธรรมชาติ ชาวบ้านรวมตัวกันมาก่อนที่ อบต. ให้การสนับสนุน  นอกจากนี้ยังมี
โครงการความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘ งบจ่ายขาดช่วยผู้ประสบภัยแล้ง ได้แก่ ขุดลอกสระ
และหนองน้ าสาธารณะในต าบล ๒๓ โครงการ และโครงการปรับปรุงระบบประปา ๒ แห่ง  
   ๑.๑๔.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ 
อบต.  
   ปัญหาเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละ
หมู่บ้านได้เสนอโครงการที่เป็นความเร่งด่วนของหมู่บ้าน บางโครงการเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความ
ชัดเจนของนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ในปี ๒๕๕๘ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(สอ.บต.) เสนอโครงการวางระบบไฟฟ้าโดยผ่านการท าประชาคม แต่ไม่สามารถออกข้อบัญญัติได้ 
โดยปลัด อบต. ได้อ้างนโยบายค าสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าท าไม่ได้ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงไม่สามารถน าโครงการดังกล่าวเข้าข้อบัญญัติ โดยปลัด อบต. แสดงความห่วงใยว่าหากท าไป
เกิดความผิดพลาดผู้ใดจะรับผิดชอบ ข้อนี้เป็นช่องว่างในการออกข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
ระหว่างสภา อบต. กับฝ่ายบริหาร โดยปลัด อบต. อ้างกฎหมาย ระเบียบค าสั่ง นโยบาย ซึ่งสภา อบต. 
ไม่สามารถหาข้อเท็จจริงเองได้ทั้งหมด ท าให้สภา อบต. ไม่มีข้อมูลเพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการจัดท าข้อบัญญัติในบางเรื่อง 
    ในการติดตามผลการด าเนินโครงการ ยังมีช่องว่างระหว่างฝ่ายสภาฯ และ ฝ่าย
บริหาร เมื่อสภาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการบริหารโครงการ หาก
ฝ่ายสภาฯ มีข้อสงสัยขอให้ชี้แจง ฝ่ายบริหารก็ยืนยันว่าเมื่อได้มอบให้ฝ่ายบริหารน าไปด าเนินการแล้ว
ย่อมเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร เมื่อฝ่ายสภาฯ ประชุม ฝ่ายบริหารจะมาชี้แจงหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่าย
บริหาร บางครั้งฝ่ายสภาฯ ได้ขอให้ฝ่ายบริหารมาร่วมประชุม แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร
ฯ ส่วนมากจะมอบให้ ปลัด อบต. ชี้แจงแทน บางครั้งไม่เข้าร่วมทั้งนายกฯ และปลัด อบต. แต่อย่างไร
ก็ตาม โดยระเบียบ นายก อบต. จะมาร่วมประชุมกับ สภา อบต. หรือไม่ก็ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับให้
ต้องเข้าร่วมประชุม  
   ๑.๑๔.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวน การธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น 
   ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ค าสั่ง 
กฎระเบียบ ข้อมูล  แผนและผลการปฏิบัติ ระหว่างสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกับฝ่ายบริหาร
ความคิดของ สภา อบต. ในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น จะเปิดโอกาสให้



๑๖๐ 
 

นักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยม เข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้การประชุมของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 ๑.๑๕ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  นายสมบูรณ์ รันค าภา๑๕  
   ๑.๑๕.๑ ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ร่วมมือกันอย่างไร
ในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
   ประชาชนและ อบต. ร่วมมือกันดี ไม่ค่อยมีความขัดแย้ง ไม่ว่า อบต. พูดขึ้นหรือ 
ผู้ใหญ่บ้านพูด ประชาชนเห็นพร้อม แต่อย่างไรก็ตามประชาชนบางส่วนยังคงมอง นายก อบต. และ
ปลัด อบต.ว่ามีหน้าที่ให้บริการประชาชน ประชาชนคือผู้เรียกร้องสิทธิ เมื่อประสบความเดือดร้อน 
จะขอให้ อบต. แก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็ว  

ในด้านจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสาธารณประโยชน์ มีประชาชนเพียงบางส่วนคิด
ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สาธารณสมบัติเป็นเรื่องที่ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเข้าไปช่วยแก้ไข
หรือประสานแจ้ง อบต. มาแก้ไขทันที แต่มีบางส่วนที่เพิกเฉยไม่ยุ่งเกี่ยว แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความส านึกในหน้าที่ของพลเมือง เช่น การจ่ายภาษีที่ดินท ากิน จ่ายตรงเวลาเกือบทั้งหมด 
ร้อยละ ๙๐ หรือเกือบ ร้อยละ ๑๐๐ ในการเข้าร่วมประชาคมระหว่าง อบต´และประชาชน จ านวน
ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๘๐ แต่หากแยกเป็นกลุ่มหมู่บ้าน จะเห็นว่ามี
ส่วนน้อยเพียง ๒ หมู่บ้านที่ประชาชนเข้าร่วมเพียงร้อยละ ๖๐-๗๐ แต่หมู่บ้านอ่ืนเข้าร่วมประมาณ
ร้อยละ ๘๐-๙๐. 

   ๑.๑๕.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ 
อบต.  
   ประชาชนส่ วนหนึ่ ง ยั ง ข าดจิ ตส านึ กและความรั บผิ ดชอบต่ อสิ่ ง ที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์หรือ สาธารณสมบัติ ยังคงมีแนวคิดยกให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต. 
   ๑.๑๕.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
   การพยายามท าความเข้าใจในปัญหาแต่ละปัญหาของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
๒ มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 

๒.๑ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  น.ส.รัฐนภาณ์ นาทอง๑๖  
   ๒.๑.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   ร่วมกับมูลนิธิฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเพศศึกษาและทักษะชีวิต โดยการ
แสดงบทบาทสมมติ ละครหุ่น และฝึกปฏิบัติจริงโดยการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความ

                                                           

  ๑๕นายสมบูรณ์ รันค าภา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๘ บ้านม่วง             
วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น. 
  ๑๖น.ส.รัฐนภาณ์ นาทอง ครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙               
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
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เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ โรคเอดส์ มาลาเรีย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน 
ชุมชนและแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวประกอบด้วย กลุ่มที่มาชั่วคราวได้แก่ นักร้องตามสถาน
บันเทิงคาราโอเกะ บางคนแต่งงานกับคนไทย การช่วยเหลือทั้งคนไทยและคนต่างด้าวให้เข้าถึง
เจ้าหน้าที่รัฐ และเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล การให้ความเป็นธรรม สิทธิชุมชน การดูแลรักษา
ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๑.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย  
   มีความพึงพอใจมากในการท างานของมูลนิธิฯ อยากให้ท าต่อเนื่อง เป็นการให้
โอกาสแก่กลุ่มเสี่ยง ต่อ การติดเชื้อเอดส์ การถูกละเมิดทางเพศ การติดเชื้อมาลาเรีย การตกเป็นเหยื่อ
แรงงานและการค้ามนุษย์ เด็กที่ครอบครัวแตกแยกท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดทางเพศ 
ควรเพ่ิมกิจกรรมส าหรับนักเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านเพศศึกษา การค้าแรงงาน และการค้า
มนุษย์ ควรเพ่ิมโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนเสริมจากอาชีพหลัก  ทั้งในส่วนของรัฐและ
มูลนิธิรักษ์ไทย 
   ๒.๑.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับ มูลนิธิรักษ์ไทย 
   มูลนิธิฯ มีความจริงใจ ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริง ใช้การ
ส ารวจ สอบถาม ลงพ้ืนที่จริง โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และคนในชุมชน ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์
กลุ่มเสี่ยง มีแผนที่ข้อมูลท าให้เจาะประเด็นปัญหาได้ถูกจุด เช่น สถานบันเทิงคาราโอเกะ แผนที่การ
ใช้แรงงาน  แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเสี่ยง มีการสร้าง
จิตส านึก ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เป็นรูปธรรม มีการเดินรณรงค์ควบคู่กับ สปอต ผ่านสื่อ โดยเฉพาะ
หอกระจายข่าวชุมชน แผ่นพับ มีการสร้างเครือข่าย ให้นักเรียนขยายผลในชุมชน โดยเฉพาะการค้า
มนุษย์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มูลนิธิฯ ให้ความ
เสมอภาคในการท างาน มีความเป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความโปร่งใส
ชี้แจงงบประมาณด าเนินการชัดเจน ตรวจสอบได้ ใช้บุคลากรและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า กิจกรรม
มากกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีหนังสือผ่านผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชุมชน ประมาณน้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ เป็นเรื่องการบริหารของมูลนิธิฯ มูลนิธิรักษ์ไทยมาเติมเต็มในส่วนที่ทางราชการยังไม่ได้
ท าหรือท าไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ เนื่องจากงบประมาณของรัฐจ ากัดด้วยระเบียบกฎหมาย ตลอดทั้ง 
กิจกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการแปรรูปอาหาร ทอผ้าพ้ืนเมือง การประยุกต์งานประดิษฐ์และ
หัตถกรรม  
 
 
 



๑๖๒ 
 

๒.๒ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายบัญชา  สุดดี๑๗   
   ๒.๒.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   มูลนิธิฯ ท างานกับทุกภาคส่วนในรูปคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกัน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเขตรอยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน ชาวลาวที่ข้ามมามีทั้งประเภทที่อยู่มานาน มี
สามีหรือภรรยาที่เป็นคนไทย ถือบัตรอนุญาตที่อยู่ได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ออกนอก
เขตจังหวัดไม่ได้ เรียกว่าบัตรต่างด้าวชั่วคราว คนกลุ่มนี้เข้ามาท านาและภาคเกษตร อีกกลุ่มหนึ่งมี
หนังสือเดินทาง (passport) มูลนิธิฯ เน้นงานให้ความรู้เชิงป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ใน
ต าบลค าเขื่อนแก้วมีไม่มาก เคยพบกรณีการค้ามนุษย์ที่คนจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานสถาน
บริการคาราโอเกะ ทั้งโดยการบังคับและสมัครใจ ปัจจุบันในหมู่บ้านไม่มีปัญหาการบังคับแรงงาน มี
เฉพาะกรณีคนในท้องถิ่นระดับต าบลถูกหลอกลวงให้ไปท างานกรุงเทพฯ แล้วหลอกส่งต่อลง
เรือประมงไปอินโดนีเซีย  
   ๒.๒.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย  

-ไม่มี- 
   ๒.๒.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   มูลนิธิฯ ท างานเชิงรุก เป็นการท างานในเชิงป้องกัน ออกภาคสนามบ่อยครั้ง ท า
แผนที่ข้อมูล เข้าหาผู้น าท้องถิ่น จัดท าแผนที่ข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นหารือกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรม 
การหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (สอ.บต.) รู้จุดปัญหา จัดท าแผน
ที่ข้อมูลเชิงลึก ท างานเป็นเครือข่าย สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย การท างานของมูลนิธิฯ เป็นไปด้วยความเสมอภาค เป็นกันเอง การสื่อสารที่ไม่เป็น
ทางการท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน ถ้าเป็นทางการก็จะมีหนังสือนัดหมายที่ชัดเจน เป็นการ
ท างานที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม โดยเริ่มจาก การค้นหาปัญหา การอบรมท าความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหา ก่อนด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการ มีกรอบการด าเนินงาน ด าเนินงานตามกรอบ 
มีการติดตามผล บางเรื่องต้องติดตามพฤติกรรม มีการท างานเป็นประชาธิปไตย มีคณะกรรมการ
พิจารณากรอบงาน ไม่ได้ท าเฉพาะมูลนิธิฯ มีการตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน สมาชิก อบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครูอาจารย์ ต ารวจ ทหาร 
ทั้งหมดเลือกเป็นคณะกรรมการภาคี ๑๕ คน ตัดสินใจในรูปของมติคณะกรรมการ มีการท างานที่ใช้
ภูมิปัญญาชุมชน ดึงความคิดเห็น ถามหาสภาพปัญหาระดับหมู่บ้าน น าเสนอระดับต าบล เปิดกว้างให้
แสดงความคิดเห็น สามารถพูดในที่ประชุมได้ทุกด้าน ด้านสิทธิมนุษยชน ให้มีการแสดงออก ถือว่าทุก

                                                           

   ๑๗นายบัญชา  สุดดี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่นาค า หมู่ที่๑๖ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. 

 



๑๖๓ 
 

คนมีความรู้ความสามารถ การท างานของมูลนิธิฯ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ระดับมัธยม เป็นการท างานที่มีความคุ้มค่าสมประโยชน์กับการใช้งบประมาณ มีการท างานอย่าง
เปิดเผย โปร่งใส ตลอดทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาสาระ  

๒.๓ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายวิชิต ดวงใจ๑๘  
   ๒.๓.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   เคยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิฯ ๒ ครั้ง เป็นเรื่องเก่ียวกับการเฝ้าระวังป้องกัน
การค้ามนุษย์ มูลนิธิฯ ให้ความสนใจในการป้องกัน โดยการอบรม ถ้ามีกรณีเกิดขึ้นให้แจ้งมูลนิธิฯ แต่
ไม่เคยเกิดกรณีการค้ามนุษย์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ แผ่น ซีดี เปิดผ่านหอกระจายข่าว ในปี 
๒๕๕๘ จ านวน ๑ แผ่น และ ๒๕๕๙ จ านวน ๒ แผ่น ช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าในการเปิด ซีดี ผ่านหอกระจาย
ข่าว เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีเนื้อหาคล้ายกันเกี่ยวกับการระมัดระวัง การค้าประเวณียาเสพติด 
การถูกหลอกแรงงาน โครงการที่ท าในระดับอ าเภอ ในปี ๒๕๕๘ มีส่วนร่วมเข้ารับการฝึกอบรมและ
น าความรู้มาเผยแพร่ เน้นที่นักเรียนไม่ให้ถูกหลอกลวง และคนในวัยท างานให้เฝ้าระวังการหลอกลวง
แรงงาน  
   ๒.๓.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย  
              -ไม่มี- 
   ๒.๓.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   การท างานของมูลนิธิฯ เป็นไปด้วยความเสมอภาคทุกด้าน มีวิทยากรมาอบรม  เปิด
โอกาสให้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาวัยรุ่น ป้องกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ความรู้สึกที่ดีต่อมูลนิธิฯ คือ การให้ความรู้ การเตือนระวัง เตือนลูกหลานเด็กนักเรียนเยาวชนให้
ระมัดระวังมากขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการค้ามนุษย์ 
  ๒.๔ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางกาละคร อ่อนแก้ว๑๙  
   ๒.๔.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการ ธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   ท างานร่วมกับมูลนิธิฯ โดยเป็นอาสาสมัครหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ
มาลาเรีย ที่มีการระบาดบางฤดูกาล (หมู่บ้านประเภท A2) ปัจจุบันมี ๕ หมู่บ้านในต าบลช่องเม็ก 
ได้แก่ บ้านหินสูง บ้านสวนป่า บ้านห้วยน้ าใส บ้านแก่งสีโคตร และบ้านป่าเลา เคยเข้ารับการอบรม ๖ 
ครั้ง ท าหน้าที่มา ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ช่วยมูลนิธิฯ ในด้านการป้องกันการติดเชื้อไข้มาลาเรีย 
การป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การให้ความช่วยเหลือคนลาวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ให้
                                                           

๑๘นายวิชิต ดวงใจ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคันเปือย หมู่ที่ ๕ ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น. 

๑๙นางกาละคร อ่อนแก้ว อาสาสมัคร บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๑๑ ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร พื้นเดิมจาก 
สปป ลาว เมืองจ าปาสัก แขวงจ าปาสัก วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. 
 



๑๖๔ 
 

มีบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน งานหลักคือการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย 
และงานเสริมคือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไม้มีสถานะทางทะเบียน เดิมกลุ่มนี้ไม่มีสิทธิในการรับการ
รักษาพยาบาล มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นช่วงที่ทางราชการเปิดโอกาสให้ใช้
สิทธิในขณะนั้น ปัจจุบันทางราชการได้ยุติการใช้สิทธินี้ส าหรับรายใหม่ หมู่ที่ ๑๑ มีจ านวน ๒๐ คน 
๑๕ ครอบครัว แจกเครื่องอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน แนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับไข้มาลาเรียและการ
ป้องกัน (แจกยาป้องกัน ได้แก่ครีมกันยุง ยาจุดกันยุง) แนะน าผู้สงสัยจะติดเชื้อให้ไปพบเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่หน่วยตรวจเลือด MP (Malaria Post) เจาะเลือดทั้งคนลาวและคนไทย ๒ หมู่บ้าน (หมู่ 
๗ และ หมู่ ๑๑) ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จะ
เป็นผู้ก าหนดหน่วย MP  
   ๒.๔.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย  
            -ไม่มี- 
   ๒.๔.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   มูลนิธิรักษ์ไทยกระตุ้นจิตส านึก กระตุ้นให้เข้าใจสิทธิความเป็นมนุษย์นับตั้งแต่สิทธิ
ในชีวิต  ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เป็นงานอาสาสมัครที่ให้โอกาสในหลายๆ ด้าน เป็นหน่วยงาน
แรก องค์กรแรกที่เข้ามาช่วยเหลือด้านสิทธิให้แก่คนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ถึง 
๒๕๕๒ ไม่มีหลักฐานเอกสาร กลุ่มที่มาอยู่ก่อนปี ๒๕๓๗ ได้รับการรับรองโดยการลงคะแนนของผู้น า
ชุมชนและสมาชิกชุมชนที่เป็นคนไทย ไม่มีผู้ตกหล่น ปัจจุบันทางรัฐบาลยุติการรับรองชุดที่เข้ามาหลัง
ปี ๒๕๓๗ ทั้งหมดนี้เป็นการช่วยเติมเต็มช่องว่างกลุ่มที่รัฐเข้าไม่ถึง 

๒.๕ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายวีระวัฒน์ ปวงสุข๒๐  
   ๒.๕.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น  
   รถนกฮูกให้ความรู้เคลื่อนที่ เข้ามาในโรงเรียนและชุมชนปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เดือนละ 
๒-๓ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๔ ชั่วโมง มีหนังสือและสื่อที่หลากหลายส าหรับการเรียนรู้ให้กับเด็ก มี
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยมาร่วมจัดนันทนาการ ใช้สื่อน าเข้าสู่บทเรียน ใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มโดยไม่แบ่งเด็ก
เก่งเด็กอ่อน จัดให้มีพ่ีเลี้ยงดูแลเด็ก มีใบงานให้เด็กน าเสนอ โดยกลุ่มเลือกตัวแทนน าเสนอ มีการ
กระตุ้น จูงใจ มีรางวัล ให้เด็กกล้าแสดงออก ไม่ผู้ใดชนะหรือแพ้ ไม่มีล าดับ แต่มีการให้รางวัลทุกคนที่
ท างานร่วมกัน ยอมรับบทบาททั้งผู้น าและผู้ตาม ถ้าน าเสนอไม่ชัดเจนไม่ถูกต้อง สมาชิกกลุ่มก็จะช่วย
ร่วมแก้ไข เป็นการฝึกการยอมรับซึ่งกันและกัน ภาคกลางคืนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วม มีการแสดง
ละครภาพสัตว์ ที่สะท้อนการที่ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ให้ถูกละเมิด ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์หรือถูกเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ป้องกันไม่ให้ถูกหลอกให้น าพายาเสพติด ป้องกันมิให้ใครมา

                                                           
๒๐นายวีระวัฒน์ ปวงสุข ครูสอนสังคมศึกษา และลูกเสือส ารอง โรงเรียนบ้านหินสูง บ้านหินสูง หมู่ที่ ๕             

ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 



๑๖๕ 
 

ชักจูงการค้าประเวณี ตลอดทั้งการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้อบรมครูใน
การใช้สื่อ น าครูไปอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ  
   ๒.๕.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย แม้ปัจจุบันมูลนิธิฯ จะห่างเหินจากชุมชน อยากให้มาร่วมมือกันอีก ประทับใจมาก อยากให้
มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เช่น มีจุลสาร วารสารหมุนเวียนให้ทราบ ว่าไปท าอะไรที่ไหน จะได้ทราบ
ความเคลื่อนไหว 
   ๒.๕.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   รถนกฮูก เป็นสื่อเคลื่อนที่ที่ถึงตัวเด็กและเข้าถึงเด็กได้ดีที่สุด เด็กนักเรียนตื่นเต้นกับ
ความแปลกใหม่ ดึงความรู้และศักยภาพของเด็กออกมาใช้ ฝึกภาวะผู้น าผู้ตาม สร้างจิตส านึกในการ
อยู่ร่วมกัน  การเป็นสมาชิกที่ดี ยอมรับในกฎกติกา ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มูลนิธิฯ ได้ฝึก
ทักษะชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เคารพในสิทธิหน้าที่ เคารพในตนเองว่ามีสิทธิที่จะ
พูดที่จะแสดงออก มีความประทับใจในการเข้าถึงประชาชนของมูลนิธิรักษ์ไทย เข้าถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายจริง จริงจังกับการสืบเสาะหาข้อมูล เห็นสภาพจริง มีการฝึกอบรม พาไปดูงานจริง พา
ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกับมีการติดตามผล 

๒.๖ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  น.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม๒๑  
   ๒.๖.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น  
   ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยมา ๕ ปี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก อบรมส่งเสริมโภชนาการ
หญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์  การรณรงค์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในลักษณะบูรณาการที่ด่านช่องเม็กโดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วม ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาล ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจตระเวนชายแดน ด่านกักกันพืชสัตว์ การ
ท างานของมูลนิธิฯ เน้นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสิทธิในความเป็น
มนุษย์ และสิทธิในความเป็นพลเมือง นอกจากนี้ มีการท าป้ายประชาสัมพันธ์ การท าสื่อสาธารณะ 
และการพูดท าความเข้าใจโดยการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง มูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายรณรงค์การต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ผ่านสภาเด็กและเยาวชน โดยมีโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่ โครงการให้การสนับสนุนเป็น
เครือข่ายร่วม ตลอดทั้งมีการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา ได้แก่ 
พัฒนาชุมชนอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล  
   ๒.๖.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย งานของมูลนิธิฯ เป็นโครงการที่ดี เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ควรท าต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายเดิมหรือกลุ่มใหม่ 
   ๒.๖.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  

                                                           
๒๑น.ส.ดุษณี ขอนงูเหลือม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. 



๑๖๖ 
 

   มูลนิธิฯ เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ราชการยังไม่สามารถเข้าถึง ท างานแบบเข้าถึงกลุ่ม
โดยตรง ประสานงานกลุ่มเอง ท างานเชิงรุก เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ประสานงานผู้น า
ชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนมีส่วน
ร่วมชัดเจนในการวางแผน เช่น  การส ารวจกลุ่มเป้าหมายหญิงมีครรภ์ เริ่มตั้งแต่การส ารวจ โดยการ
ประสานผู้น าชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ติดตามไปดู ไปเยี่ยม 
สอบถามกลุ่มเป้าหมาย เป็นการท างานที่เป็นไปอย่างเสมอภาค มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ดึงคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลมาร่วมงาน ให้เกียรติผู้ร่วมงานและกลุ่มเป้าหมายมี
ความเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของประชาชนและบุคคลในองค์กรอ่ืน มีความโปร่งใสใน
การท างาน ท างานได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น การดูแลคนต่างด้าว การ
ท างานที่เข้าถึงความยากจนของกลุ่มเป้าหมาย  

๒.๗ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายกมล สุพรรณนนท์๒๒  
   ๒.๗.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น  
   เคยร่วมกับมูลนิธิฯ เกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในปี ๒๕๕๔ รณรงค์
แจกถุงยางอนามัย ในปี ๒๕๕๖ มีการรณรงค์ เชิญประชุมหารือร่วมกันระหว่าง มูลนิธิฯ สาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้น าท้องถิ่น พบสาเหตุหลักของการกลับมาระบาดของ
เชื้อมาลาเรีย เกิดจากการการที่มีคนลักลอบเข้าไปตัดไม้พะยูงในป่า พร้อมทั้งเข้าไปหาของป่าอ่ืนๆ 
เช่น เห็ด ล่าสัตว์ป่า ไม้ไผ่สาน และน้ าผึ้ง ในต าบลห้วยข่าเชื้อมาลาเรียชนิด Pf และ Pv กลับมามีสถิติ
สูงสุดในประเทศไทย ท าให้ประชาชนสนใจต่อการป้องกันไข้มาลาเรีย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิฯ 
ที่เข้ามาร่วมการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไข้มาลาเรีย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองเม็ก ต าบล
ห้วยข่า นอกจากนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิฯ รณรงค์ใส่ทรายอะเบส (ตัวสาร abase ที่เกาะทราย) ป้องกันการ
แพร่พันธุ์ยุงทั้งประเภทเป็นพาหะเชื้อมาลาเรียและไข้เลือดออก และการชุบมุ้งป้องกันยุงก้นปล่อง
และยุงลาย ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
   ๒.๗.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย มูลนิธิฯ  
   ควรเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การป้องกันไข้มาลาเรีย พร้อมกับให้การศึกษาและรณรงค์ป้องกันไข้มาลาเรียและไข้เลือดออก ทั้งนี้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีเพียง ๓ คน และ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องท างานประสานงานและงานธุรการของโรงพยาบาลด้วย  และควรสนับสนุน
การอบรมการป้องกันไข้มาลาเรียเป็นการเฉพาะอย่างต่อเนื่องให้เต็มที่มากขึ้น ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ประชาชน 
 

                                                           
๒๒นายกมล สุพรรณนนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองเม็ก ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก 

วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 
 



๑๖๗ 
 

   ๒.๗.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   เป็นเรื่องที่ดีที่มีหน่วยงานเอกชนมาร่วมให้ประชาชนตระหนัก มีเพ่ือนร่วมงานเพ่ิม 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิมีความเป็นกันเอง ติดต่อสื่อสารได้ราบรื่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ส่วน
ใหญ่ประสานงานกันเป็นหนังสือราชการ เป็นการท างานที่ให้ความเสมอภาค มีความเป็นพ่ีน้อง มีการ
ประชุมหารือ ตัดสินใจร่วมกัน เป็นประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มตั้งแต่การ
ท างานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เดินพบปะประชาชนพูดคุยแบบปากต่อปาก 
และผ่านหอกระจายข่าวชุมชน การท างานของมูลนิธิฯ ถือว่าสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างยิ่ง เพราะเป็นการด าเนินการถูกจุด ถูกพ้ืนที่ และมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา
ที่สุด เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่ทีมีสถิติมาลาเรียสูงสุด  
  ๒.๘ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายจันทร์ โคถึง๒๓  
   ๒.๘.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น  
   เคยติดเชื้อไข้มาลาเรียปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เดินทางเข้าป่า ในระยะที่ยังไม่ได้ประกาศเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติ ได้ขึ้นเขาไปเลื่อยไม้ท าบ้าน ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอ าเภอบุณฑริก และ
ศูนย์มาลาเรียเขต ๗ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากหายป่วยจากการติดเชื้อมาลาเรีย ตั้งใจอยากจะ
สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม โดยเป็นอาสาสมัครร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ
ไข้มาลาเรีย เดิมจ านวนชาวบ้านที่เข้าไปหากินในป่ามีจ านวนน้อย แต่ในระยะ ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมาไม้
พะยูงเป็นสาเหตุที่ท าให้คนเข้าป่ามาก ปัจจัย ๓ ตัว ที่ท าให้เกิดการระบาดของเชื้อคือ คน เชื้อ และ
ยุง เมื่อคนเข้าป่ามากขึ้น จึงท าให้ระบาดมากขึ้น มาลาเรียไม่เคยหายไปจากประเทศไทย เพียงแต่เกิด
มากขึ้นด้วยเหตุที่คนเข้าป่ามากขึ้น บ้านหนองเม็ก มี ๒๖๘ หลังคาเรือน มีอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไข้มาลาเรียจ านวน ๒๘ คน ที่ร่วมกันรณรงค์ก าจัดลูกน้ า และออกเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย อาสาสมัครได้มาโดยการรับสมัครผู้มีจิตอาสา ชุมชนให้ความเชื่อถือ มีเวลาที่จะร่วม
รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไข้มาลาเรีย จิตส านึกต่อความส าคัญของการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียใน
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนรับรู้ว่ามีปัญหา แต่ไม่ตระหนัก แต่ส าหรับผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว
จะให้ความส าคัญในความตระหนักและระวังมากข้ึน  มูลนิธิฯ ได้ศึกษาและใช้ภูมิปัญญาผสมผสานใน
การป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย เมื่อจ าเป็นต้องเข้าไปนอนในป่าหรือพ้ืนที่เสี่ยง เช่น การสรวมเสื้อผ้า
หนา การก่อไฟเพ่ือให้เกิดควันและความร้อนเพ่ือไล่ยุง  

  ๒.๘.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย  
              -ไม่มี- 
 
 

                                                           

  ๒๓นายจันทร์ โคถึง อาสาสมัคร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ น. 



๑๖๘ 
 

   ๒.๘.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
มูลนิธิฯ เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อมาลาเรีย โดยการส ารวจชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ 
ค้นหาและศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ มูลนิธิฯ อบรมวิธีการเก็บข้อมูล โดยการเข้าหาผู้น า
กลุ่มคุ้มต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ โดยอาสาสมัครจะร่วมกันเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยง สังเกตการณ์การเข้า
ป่า การเก็บข้อมูลต้องระมัดระวัง ให้เป็นไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน สนิทสนมกันก่อนจึงจะถาม 
เพ่ือป้องกันความหวาดระแวงว่าข้อมูลนั้นอาจเป็นภัยต่อผู้ให้ข้อมูลภายหลัง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้
ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นกลุ่ม มีการตัดสินใจ
ร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมและการรณรงค์ การติดต่อสื่อสารกับมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่เป็นแบบไม่เป็น
ทางการ 

๒.๙ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายประหยัด กล่ าภักดิ์๒๔   
   ๒.๙.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น  
   เคยเป็นอาสาสมัครเยาวชนรักถิ่น ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ในการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ป่า และการจัดความรู้เคลื่อนที่แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรม ยับยั้งการ
ติดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา ได้ข้อแนะน า วิธีการเข้าหาชุมชน การหาข้อมูลกลุ่มเสี่ยง วิธีการใช้สื่อรณรงค์ 
การจูงใจให้ชุมชนหันมาสนใจตระหนักรู้ในปัญหาส าคัญของชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสืบค้นข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะการติดเชื้อไข้มาลาเรีย การท าความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน การร่วมกันอบรมสุขศึกษาในชุมชน ร่วมเตรียม เปล มุ้งคลุมเปล ที่ใช้
ในป่า เพื่อช่วยกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันการติดเชื้อ  ได้ร่วมด าเนินการเก็บข้อมูล ๒๔ หมู่บ้าน เนื่องจาก
อ าเภอบุณฑริก มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศลาวและติดกับอ าเภอน้ ายืนซึ่งมีชายแดนติดประเทศกัมพูชา 
มูลนิธิฯ จึงมีเป้าหมายให้ชุมชนตระหนักและสามารถเชื่อมโยงกิจกรรรมการรณรงค์ป้องกันร่วมกับ
ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย และป้องกันการค้ามนุษย์ 
โดยมูลนิธิฯ ได้ไปประชุมร่วมกับประเทศลาวแล้ว แนวโน้มในอนาคต อ าเภอบุณฑริกจะมีกิจกรรม
เชื่อมโยงกับเมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก ทางตอนใต้ของลาว 
   ๒.๙.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิ
รักษ์ไทย  
            -ไม่มี- 
   ๒.๙.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   วิธีการเข้าหาชุมชน การหาข้อมูลกลุ่มเสี่ยง วิธีการใช้สื่อรณรงค์ การจูงใจให้ชุมชน
หันมาสนใจตระหนักรู้ในปัญหาส าคัญของชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสืบค้นข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
ส าคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน ให้ชุมชนตระหนักและสามารถเชื่อมโยงกิจกรรรมการรณรงค์ป้องกันร่วมกับ
ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งในด้านการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย และป้องกันการค้ามนุษย์ 
                                                           

๒๔นายประหยัด กล่ าภักดิ์ นาทอง อาสาสมัครบ้านคอนแป้น บ้านเลขท่ี ๑๔ หมู่ที่ ๙ ต าบลคอแลน อ าเภอ
บุณฑริก วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ น. 



๑๖๙ 
 

๒.๑๐ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายบุญมา  อักษร๒๕   
   ๒.๑๐.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   เคยร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ที่ติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยร่วมเป็นสมาชิก เข้ารับการอบรม และช่วยรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ ระหว่างปี 
๒๕๔๗-๒๕๔๙ หลังจากนั้นมีภาระไม่ได้ติดต่อกับมูลนิธิฯ ปี ๒๕๕๗ เกิดสถานการณ์จ านวนผู้ป่วยที่
ติดเชื้อมาลาเรียเพ่ิมสูงขึ้น และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ให้ความสนใจต่อปัญหานี้ ได้ร่วมประชุมและร่วม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งภัยอันตราย ไข้ที่ติดต่อทางยุง การป้องกันและรักษา  เมื่อพบว่ามีคนติด
เชื้อ จะแนะน าให้ไปคลินิกมาลาเรียประจ าหมู่บ้าน MP (Malaria Post) โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านให้ค าแนะน า เจาะเลือดรักษาเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและโรงพยาบาลอ าเภอบุณฑริก ตามล าดับ  พ้ืนที่ชายแดนอ าเภอบุณฑริก มี
แรงงานข้ามชาติที่บางคนติดเชื้อมาลาเรียและมาขายบริการโดยข้ามไปข้ามมาใช้แรงงานชั่วคราวหรือ
เยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง 
   ๒.๑๐.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทย  
               -ไม่มี- 

  ๒.๑๐.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   การหาข้อมูลเชิงลึกเพ่ือศึกษาสถานการณ์และค้นหากลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันการค้า
มนุษย์ การท างานที่เน้นการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง มีการใช้แผนที่ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง มีการแบ่งเขต ใน
การติดตามสถานการณ์กลุ่มเสี่ยง มีสปอต ประชาสัมพันธ์ ท าแผ่นซีดี ส่งเสียงตามหอกระจายข่าว
ชุมชน และมีการรณรงค์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) มูลนิธิฯ ได้เน้นความรู้ด้านการ
เฝ้าระวังทั้งในด้านโรคภัยไข้ เจ็บ ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงได้ตระหนักและสามารถเข้าถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาล โดยเฉพาะแรงงานอพยพย้ายถิ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ เกี่ยวกับสิทธิในการ
เข้าถึงการรักษาทั้งเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) และโรคติดต่อทางแมลง (ไข้มาลาเรีย)  
ช่วยคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานได้สามารถเข้าถึง ช่วยให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการอบรมเรียนรู้
เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ คนที่ไม่รู้วิธีการป้องกันได้มีความตระหนักและระมัดระวัง  นอกจากนี้ มูลนิธิรักษ์
ไทย ได้จัดกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสถานะคนต่างด้าว ต่อจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (คณะแพทย์ศาสตร์และคณะนิติศาสตร์) ที่ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ แบ่งกลุ่มศึกษา
ปัญหาของแรงงานอพยพย้ายถิ่น ตั้งเป็นเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ าของจังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมโยง
กับเครือข่ายอ าเภออ่ืน (บุณฑริก โพธิ์ไทร โขงเจียม รวมทั้งเขตอ าเภอนาจะหลวยซึ่งอยู่นอกลุ่มน้ าโขง) 

                                                           

  ๒๕นายบุญมา อักษร บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองเม็ก ต าบลห้วยข่า อ าเภอบุณฑริก วันที่๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

 

 



๑๗๐ 
 

ในการรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิทั้งคนไทยที่ตกหล่นส ารวจและคนลาวที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๓๕ ในช่วงที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมูลนิธิรักษ์
ไทย ได้ต่อยอดในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลพื้นฐาน
และการด ารงอยู่ในชุมชนของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
  ๒.๑๑ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายจักรพรรดิ นิวงษา๒๖  
   ๒.๑๑.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   เริ่มเรียนรู้การท างานของมูลนิธิฯ เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ 
พร้อมกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าและการอนุรักษ์ป่า ตลอดทั้งการป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์   ซึ่งอ าเภอบุณฑริกมีด่านข้ามแดนชั่วคราวช่องตาอูระหว่างไทยและลาว คาดว่าจะเปิดเป็น
ด่านถาวรในปลายปี ๒๕๕๙ มีสตรีกลุ่มเสี่ยงจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างานในสถานบริการ
และสวนอาหาร ซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การขอข้อมูลแรงงานข้ามชาติระยะแรกจะ
ไม่ได้รับความร่วมมือที่จะให้ข้อมูล เพราะการให้ข้อมูลอาจจะน าความยุ่งยากกลับมาสู่ตนเอง 
อาสาสมัครจึงจ าเป็นต้องท างานจริง ให้ความรู้ พูดคุย พัฒนาความเชื่อมั่น จนเกิดความไว้วางใจที่จะ
ให้ข้อมูล ปัจจุบันปี ๒๕๕๙ ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขโรคท่ีเกิดจากแมลง โดยเฉพาะไข้
มาลาเรีย การค้นหากลุ่มเสี่ยง การให้ความเข้าใจด้านการสุขศึกษา การแนะแนววิธีการป้องกันเมื่อ
เดินทางเข้าป่า 
   ๒.๑๑.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทย อยากให้เพ่ิมการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ให้มากขึ้น เพ่ิมความถี่ในการจัดกิจกรรม ให้มี
ความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพ่ิมจ านวนอาสาสมัครมาช่วยกัน เรียนรู้ด้วยกัน ท างานร่วมกัน 
ปรึกษาหารือ เสริมกันได้   
   ๒.๑๑.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   การท างานเชิงรุกที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ และให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขศึกษาแก่กลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนักในวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อมาลาเรียเมื่อ
จ าเป็นต้องเข้าป่า เช่น การสรวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด การทายากันยุง การใช้เปลและมุ้งครอบที่ชุบสาร
กันยุงซึ่งไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ โดยสารดังกล่าวจะส่งผลเฉพาะต่อแมลงที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ประชาชนบางส่วนมีความตื่นตัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว โดยเฉพาะการประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และผู้น าชุมชน มีการส ารวจครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติด
เชื้อไข้มาลาเรีย และจัดท าแผนที่ข้อมูล มีความภูมิใจที่สามารถออกแบบจัดท าเค้าโครงแผนผังหมู่บ้าน 
สามารถท าแผนที่คุ้มต่างๆ โดยสร้างต้นแบบเอง ออกแบบเอง ก าหนดเขตหมู่บ้าน ประมาณสัดส่วน 
ก าหนดสัญลักษณ์ ค้นหากลุ่มเสี่ยง และก าหนดแผนที่จุดที่อยู่อาศัยของกลุ่มเสี่ยง ท าให้ง่ายต่อการหา
กลุ่มเสี่ยง ศึกษาคุ้มที่เข้าป่าเป็นประจ า เจาะรายครัวเรือนและรายบุคคลว่ามีใครบ้าง เข้าถึงข้อมูล
                                                           

๒๖นายจักรพรรดิ นิวงษา เลขท่ี ๒๓๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเจริญพัฒนา ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก วันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 



๑๗๑ 
 

เฉพาะตัว จุดประสงค์ในการจัดท าแผนที่เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยง และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงในการสร้างความเข้าใจในการป้องกันรักษาไข้มาลาเรีย ตลอดทั้งเพ่ือใช้ประสานทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและรักษาไข้มาลาเรีย ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าที่เกี่ยวข้อง มีความพึ ง
พอใจ ถูกใจ ที่มูลนิธิรักษ์ไทย ท างานและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
ตนเองเคยท างานเพ่ือชุมชนอยู่แล้ว มูลนิธิรักษ์ไทยมาเสริมเพ่ิมพลังให้มีก าลังใจ อย่างน้อยไม่รู้สึกโดด
เดี่ยว มีพ่ีเลี้ยงสนับสนุนให้ค าแนะน าเมื่อประสบปัญหา เป็นการเปิดประตูความคิดอีกช่องทางหนึ่งใน
การช่วยชุมชน นอกจากให้ความรู้ มูลนิธิฯ ยังมีอุปกรณ์เสริมในการท างานของอาสาสมัคร ได้แก่ เปล
และมุ้งครอบ ไม่ให้เฉพาะแต่ความรู้ ประชาชนจะได้มั่นใจว่าพูดจริงท าจริง การเปิดประชาคมให้
ความรู้ถ้ามีอุปกรณ์เสริมจะเป็นการจุดประกายให้ประชาชนสนใจและมีความมั่นใจตื่นตัวที่จะร่วมมือ 
ประชาชนไม่ต้องการนามธรรม แต่ต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในรูปความรู้และอุปกรณ์เสริม 
อันเป็นการจุดประกายว่าท าจริง ในอดีต แรงงานข้ามชาติไม่กล้าให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูล วิธีการ
แก้ไขคือ การท างานด้วยความจริงใจ สร้างความคุ้นเคยจนเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อกัน 
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เกิดความศรัทธาที่อาสาสมัคร ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย
ลงพื้นที่จริง ท างานจริง มีอุปกรณ์เสริมความเชื่อมั่นจริง บุคลากรมูลนิธิรักษ์ไทย ทุกคนสามารถเป็นพ่ี
เลี้ยงที่ดี ไม่ได้แบ่งแยกพรรคพวก แม้ว่าจะท างานต่างพ้ืนที่ ทุกคนมีความยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับ
ประชาชนในพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ท างานได้ทุกพ้ืนที่ สามารถติดต่อได้ทุกคน มีอุปนิสัยเป็น
กันเองเหมือนพ่ีน้อง การตัดสินใจในการท างาน ใช้หลักเสียงข้างมากของกลุ่ม การจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงออก หากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะเสริมความรู้หรืออบรมเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง มีการวิเคราะห์สรุปผลและประเมินผล 
ไม่เครียดแต่ได้ผลงาน 
  ๒.๑๒ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายประทีป  โล่ห์นารายณ์๒๗ 
   ๒.๑๒.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   โครงการความรู้เคลื่อนที่ลุงฮูกเจ้าปัญญาเพ่ือเด็กชายขอบ เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้สื่อเคลื่อนที่ให้เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาการคิดจากประสบการณ์จริง  ส่งเสริมและ
พัฒนาการรวมกลุ่ม สร้างภาวะผู้น า กิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยประกอบด้วย สิทธิเด็ก ภาวะโลก
ร้อน ภาวะผู้น า รักการอ่าน เพศศึกษา 
   โครงการเครือข่ายการศึกษาสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชายแดนอีสาน สนับสนุนการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกฝังให้เกิดความรู้และทักษะด้าน
สิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง ในพ้ืนที่
อ าเภอนาจะหลวยและบุณฑริก ชายแดนติดลาวและกัมพูชา เป้าหมายให้ชุมชนสามารถจัดการ

                                                           
๒๗นายประทีป  โล่ห์นารายณ์ ฝ่ายงานการศึกษา เด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 
 



๑๗๒ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์กลายสภาพเป็นป่าชุมชนในพ้ืนที่กว่า ๑,๓๖๐ ไร่ 
    ๒.๑๒.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทย  
               -ไม่มี- 
   ๒.๑๒.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมา ภิ
บาลท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย 
   การสร้างจิตส านึก อ าเภอบุณฑริกเดิม มีการตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะไม้พะยูง 
สร้างจิตส านึกให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยบูรณาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้ส านึกในประโยชน์ของป่าและการอนุรักษ์ป่า นักเรียนร่วมกันส ารวจและประเมิน
ตัวชี้วัดของป่า เห็นความสมบูรณ์ของป่ากลับมา เมื่อครูเห็นการเปลี่ยนแปลงจึงได้บูรณาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาสิ่งแวดล้อมในบริบทท้องถิ่น ท าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพ
ดินและป่า ให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่ามากข้ึน  
   การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม เป็นการสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ไม่ปิดกั้นความคิด เปิดเวทีรับฟัง และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมคิด วิเคราะห์ ร่วมกันทั้งภายในท้องถิ่นของตน และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายกับชุมชนอ่ืน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทุกคนร่วมกันตัดสินใจ มูลนิธิฯ เข้าถึงชุมชนได้ง่ายโดยการจัดเวทีการ
หารือในรูปกลุ่มและการระดมสมอง การท างานของมูลนิธิฯ จะไม่สั่งการ ไม่ฉาบฉวย มีความมุ่งมั่น
ทุ่มเท ร่วมกับประชาชนให้เกิดความเชื่อม่ันในการบุกเบิกองค์ความรู้  
   การจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น เป็นการเรียนรู้แบบทีมงานที่ใช้หลักประชาธิปไตย 
มีการเลือกตัวแทน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ไม่ยึดเฉพาะหัวหน้าหรือผู้น าเป็นหลัก  แต่ทุก
คนมีโอกาสและมีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น เด็กมีอิสระในความคิดและการเสนอ
โครงการที่ไม่ได้มาจากการสั่ง เซลล์สมองของเด็กจะมีการเจริญเติบโตและการพัฒนาถ้าเด็กได้รับ
โอกาสเหล่านี้ บทบาทของครูใช้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็น ผู้อ านวยการโรงเรียนให้โอกาสครูในการเรียนรู้ ไปด้วยกัน ชุมชนใช้เวทีประชาธิปไตยในการ
ประชุม มีการบริหารโครงการในรูปคณะกรรมการ แสดงความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ มูลนิธิฯ 
เน้นความชัดเจนในประเด็นหรือสิ่งที่ท า เจาะลึก ลงลึก ปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพ่ือสนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ประชาชนร่วมปฏิบัติ สานต่อ เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน  
  ๒.๑๓ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายธนยศ พรมด้าว๒๘  
   ๒.๑๓.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น 

                                                           
๒๘นายธนยศ พรมด้าว ผู้อ านวยการมูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙             

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
 



๑๗๓ 
 

   การสร้างจิตส านึกในชุมชน สร้างจิตส านึกในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับอาชีพ เช่นการย้อมสีทอผ้า สร้างจิตส านึกโดยแฝงอยู่ใน
กิจกรรมการรณรงค์ตระหนักรู้ปัญหาการค้ามนุษย์พ้ืนที่ชายแดน ท าความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน
และความเท่าเทียม การมองแรงงานต่างชาติในมุมมองการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์  การสร้างจิตส านึก
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ไม่กดขี่ เอารัดเอาเปรียบทั้งคนไทยด้วยกันและต่างชาติ ชี้ให้เห็น
สถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่มองคนไม่เป็นคน สร้างจิตส านึกในความเท่าเทียมกัน   การ
ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวมของมนุษยชาติ ใช้สื่อผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวและสื่อ
สิ่งพิมพ์อย่างต่อเนื่องในการ ปลุกจิตส านึกในความไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักในความส าคัญด้านสุขภาพและการป้องกันโรค ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ปรับ
ทัศนคติเชิงลบของชุมชนต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ท าให้ชุมชนดูแลและอยู่ร่วมกันได้กับผู้
ติดเชื้อเอดส์ สร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อคนด้อยโอกาส มีเมตตากรุณา มองคนทุกคนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะที่เป็นเพ่ือนมนุษย์ 
   การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้น าท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการได้ร่วมกับประชาชน ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง 
โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านอาชีพ การป้องกันดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการติดเชื้อเอดส์
และมาลาเรีย เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม เป็นการเสริมพลังให้
ประชาชนขยับระดับการท างานที่น าไปสู่การพ่ึงตนเอง ชุมชนให้ความร่วมมือพร้อมที่จะเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองแบบภาคีที่หลายหน่วยงานให้การยอมรับ โดยเฉพาะ การศึกษา 
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบล) และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  การ
เสริมพลัง เกิดขึ้นจาก การได้รับการยอมรับในชุมชน เป็นผู้น าท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กล้าแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม สร้างชุมชน (ประชาชน) ให้เป็นนักพัฒนาที่จะสาน
ต่อ สร้างแกนน าอาสาสมัคร คนเหล่านี้จะมีความภาคภูมิใจในการท างานกับชุมชน มีพลังองค์ความรู้ 
มีศักยภาพ สนับสนุนทรัพยากรให้บุคคลเหล่านี้สานต่อให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  
   ๒.๑๓.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทย  
   ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่องของเวลา วิถีชีวิตของประชาชนที่ต้อง
ประกอบอาชีพ   หาเลี้ยงตนเอง มูลนิธิฯ ท าตามแผน บางครั้งการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่
เป็นไปตามก าหนด สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และบางครั้งส่งผลต่อการ
เลื่อนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม การประสานทรัพยากร เช่น ปราชญ์ท้องถิ่นหรือวิทยากร
ภายนอก ที่จะต้องด าเนินในเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถมาได้หรือประชาชนไม่พร้อมก็จะส่งผลต่อ
การด าเนินโครงการกิจกรรมเช่นกัน ค าสั่งด่วนจากทางราชการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นในการ
ร่วมโครงการกิจกรรมกับมูลนิธิฯ กลุ่มคนที่เข้ามาร่วม มองเห็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด ควรที่จะ
สละเวลามาร่วมหรือไม่  
 
 



๑๗๔ 
 

   ๒.๑๓.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย 
   การจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น กิจกรรมโครงการในหลายมิติ ได้แก่ การป้องกัน
การค้ามนุษย์ การป้องกันการติดเชื้อเอดส์และการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอดส์ การป้องกั นการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ชุมชนและสถานศึกษาได้ร่วมมือกันจัดการธรร
มาภิบาลให้เกิดขึ้นในชุมชน ด้านความโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ (Accountability) ในการ
ด าเนินโครงการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ ได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้อง การท างานของมูลนิธิฯ ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา มีระบบการใช้เงินตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุนทั้งจาก
ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
ภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  นอกจากเป็นองค์กร
ปฏิบัติการโดยตรง มูลนิธิฯ ยังมีบทบาทในการท าหน้าที่รับทุนหลักและกระจายให้องค์กรเอกชนย่อย
อ่ืนได้น าไปปฏิบัติ มีระบบบัญชีการใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๗ ปี ถ่ายทอดระบบการจัดท า
บัญชี ระบบเอกสาร ระบบการเงิน ให้องค์กรภาคีได้ศึกษา และน าไปปฏิบัติ 
  ๒.๑๔ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายสุรเดช วิเศษการ๒๙    
   ๒.๑๔.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   การท างานเพ่ือชุมชน สังคม เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ จะดึงกลุ่มผู้น าและผู้มีที่
มีจิตสาธารณะเข้าร่วมศึกษากลุ่มเสี่ยง การป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย จะร่วมกันศึกษากลุ่มเสี่ยง ไม่
ใช้วิธีการเจาะเลือดตรวจโดยเปิดเผยหรือการใช้กฎหมายเป็นหลัก แต่จะสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม
เสี่ยง ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ให้โอกาสกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายท างานร่วมกับอาสาสมัคร สร้าง
ความไว้วางใจเกิดความมั่นใจที่จะเปิดเผยข้อมูล การท าแผนที่ชุมชน  แผนทุกแผนจะต้องมีการส ารวจ
กลุ่มเสี่ยง พัฒนาการจัดท าแผนที่กลุ่มเสี่ยงจากการป้องกันการค้ามนุษย์ น าไปใช้ในการป้องกันการ
ติดเชื้อไข้มาลาเรีย ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ จะเน้นการส ารวจครอบครัวเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ย้ายเข้ามา เช่น แรงงานข้ามชาติ ส่วนการป้องกันการติดเชื้อมาลาเรีย จัดท าแผนที่
สุขภาพ ติดตามครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ทั้งนี้จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อ
ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ส่งผลลบต่อกลุ่มเสี่ยง 
    การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม อาสาสมัครในชุมชนที่ท างานร่วมกับมูลนิธิฯ 
หลายคนได้รับโอกาสความก้าวหน้าภายใต้โครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่ท างานในพ้ืนที่  มูลนิธิฯ ได้
ให้โอกาสประชาชนในการมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับจากชุมชน การประสานงาน
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีความภาคภูมิใจที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ทั้งอาสาสมัครและ
ตัวแทนประชาชนต่างมีความรู้และความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม  เปิดโอกาสให้คน
ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งกลุ่มที่ประสบปัญหาและกลุ่มที่อยู่ในโครงสร้างของท้องถิ่น ก่อนเริ่ม
โครงการ จะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม แล้วจึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นปัญหา

                                                           
๒๙นายสุรเดช วิเศษการ ผู้ประสานงานภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
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ร่วมกัน อาสาสมัครได้รับโอกาสจากมูลนิธิฯ ในการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ด้วย
เหตุที่โครงการที่ด าเนินการสะท้อนจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ยังไม่มีใครแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  
   ๒.๑๔.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทย อุปสรรคของการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นในบางครั้งจากระยะเวลาด าเนินการในบางเรื่องที่
เร่งด่วนอาจไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือฤดูกาลท าการเกษตรของประชาชน มูลนิธิฯ จะต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับวงจรวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาอุปสรรคในการจัดการธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในโครงการที่
ส าคัญส่วนหนึ่งคือ โครงสร้างทางการเมืองในชุมชน บางชุมชนมีการแบ่งแยก แต่การท างานของ
มูลนิธิฯ จะเจาะท่ีผู้น าทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่เจาะที่โครงสร้างทางการเมือง แต่จะดึงให้
ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม 
   ๒.๑๔.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย 
    การสร้างจิตส านึกในชุมชน อาสาสมัคร สรวมหมวกหลายใบ ท างานกับหลาย
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลเหล่านี้มีจิตส านึกอยู่แล้ว ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจึงไม่ใช่ประเด็น
หลักผลตอบแทนในจิตส านึกความเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นความคาดหวังทางอ้อม เช่น ความ
ภาคภูมิใจที่ได้ให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องในชุมชน ทุกครอบครัวเป็นเครือญาติใกล้ชิด ไม่หวังผลทาง
การเมือง แต่บางคนได้ออกจากต าแหน่งทางการเมืองการปกครองแต่ยังคงท างานอุทิศตนเพ่ือชุมชน 
บุคคลเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตส านึกจากเครือข่าย ไม่ใช่ค่าจ้าง
หรือการหวังผลตอบแทน 
  ๒.๑๕ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายเสกสรร แนบชิด๓๐  
   ๒.๑๕.๑ ประชาชนและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   มูลนิธิฯ สอนงานเจ้าหน้าที่ ไม่ให้มองการท างานโครงการเฉพาะที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 
แต่ให้เปิดกว้างไปสู่หลายๆ มิติที่เป็นปัญหาและความต้องการของชุมชน มีการแตกประเด็นจากการ
ส่งเสริมอาชีพ ไปสู่กิจกรรมโครงการอ่ืนๆ เช่น ด้านสุขภาพ การป้องกันการติดเชื้อเ อดส์และไข้
มาลาเรีย ซึ่งเชื่อมโยงต่อการย้ายแรงงานและการค้ามนุษย์ ตลอดทั้งกลุ่มที่ไม่มีสิทธิทางทะเบียน การ
จัดเวทีสาธารณะทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เช่น เวทีแสดงออกของเด็กและ
เยาวชนในด้านทักษะชีวิต 
   กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มูลนิธิฯ มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี้  ประเมินชุมชน (Assessment) โดยใช้ข้อมูลมือสอง (Secondhand information) จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับอ าเภอและต าบล เข้าไปพุดคุยกับพื้นที่ ตามโครงสร้างของอ าเภอ ต าบล 
และชุมชน จัดเวทีหารือค้นหารูปแบบการท างานเบื้องต้นร่วมกับผู้น าชุมชน เปิดเวทีสาธารณะเปิด
กว้างให้ชุมชนและมูลนิธิฯ ได้หารือร่วมกัน เพ่ือป้องกันความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ ให้ทุกภาคส่วน

                                                           
๓๐นายเสกสรร แนบชิด เจ้าหน้าที่สนามด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสุขภาพการป้องกันการติดเช้ือเอดส์และ             

เชื้อไข้มาลาเรีย มูลนิธิรักษ์ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
 



๑๗๖ 
 

รับรู้ผลการค้นหารูปแบบ เชิญตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมเสนอชื่อสมาชิกกลุ่มที่ผ่านการคัดกรอง
ร่วมกัน  
   ๒.๑๕.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับ
มูลนิธิรักษ์ไทย  
   การสร้างจิตส านึกในชุมชน ปัญหาทัศนคติของประชาชนคือการมองเงินกองทุน
ส่งเสริมอาชีพเป็นเงินให้เปล่า ไม่ได้มองว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่มอาชีพสังคมไทยท าได้ยาก ด้วยสาเหตุส าคัญด้านเวลาไม่
ตรงกัน และมุมมองของประชาชนต่างกันเพราะต่างก็สามารถรับรู้ข้อมูลโดยผ่านสื่อต่างๆ เมื่อมีเงิน
เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้กลุ่มแตกแยกและล่มสลายในที่สุด 
   ๒.๑๕.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับมูลนิธิรักษ์ไทย  
   การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในรูปกลุ่มในด้านอาชีพส่วนใหญ่จะ
ไม่ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านทุนและวิชาการโดยการด าเนินการเชิงธุรกิจ
เป็นรายบุคคล จะท าได้ยั่งยืนกว่า การสร้างเครือข่ายอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงมีความเป็นไปได้
สูงกว่า เช่น การให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ เชิงปริมาณการรับสั่งซื้อจากภายนอก เชิงการต่อรอง
ราคาร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายทอเสื่อกกบ้านแดง ต าบลบ้านแดง อ าเภอตระการพืชผล 
เครือข่ายมีหน้าที่รับสั่งซื้อและต่อรองราคา แล้วจึงกระจายงานให้สมาชิกเครือข่ายรับไปผลิต  
เครือข่ายที่เป็นต้นแบบได้ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกไม่เกิน ๕๐ คน ปัจจัยส าคัญของการคงอยู่ของ
เครือข่ายอาชีพคืออาชีพนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
   การจัดการธรรมาภิบาลท้องถิ่น การที่จะท าให้โครงการบังเกิดผลดีแก่กลุ่มเสี่ยง
หรือบุคคลเป้าหมาย มูลนิธิฯ จะต้องอาศัยอาสาสมัครในชุมชนที่จะสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าว หรือกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ที่อ่อนไหวต่อการท าผิดกฎหมาย ใน
บางพ้ืนที่ กลุ่มเสี่ยงจะไม่ไว้วางใจมูลนิธิฯ ในเบื้องแรก ขณะเดียวกันภาครัฐได้ติดตามการท างานของ
เอกชนโดยใกล้ชิด ระยะแรกมูลนิธิฯ จะเลือกพ้ืนที่ปฏิบัติการไม่ได้ พ้ืนที่จะต้องก าหนดโดยภาครัฐ ท า
ให้กลุ่มเสี่ยงไม่กล้าเปิดเผยตนเอง มูลนิธิฯ จ าเป็นต้องใช้เวลาให้ความรู้พ้ืนฐาน สร้างความคุ้นเคยให้
เกิดความเชื่อมั่น แล้วอาสาสมัครจึงจะสามารถจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้  ข้อมูลกับสถานการณ์จริงใน
บางครั้งอาจไม่ตรงกัน ข้อมูลที่มีการรายงานอาจไม่เปิดเผยทั้งหมดเพราะเกรงจะส่งผลกระทบกับการ
ท่องเที่ยว กระทบกับงบประมาณที่จ ากัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มูลนิธิฯ เป็นองค์กรเปิด ให้ความส าคัญกับปัญหาของคนในชุมชน
และสังคม มูลนิธิฯ ให้โอกาสทุกกลุ่มคนได้แสดงความคิดเห็นทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นจากเบื้องล่างสู่
เบื้องบนหรือเบื้องบนสู่เบื้องล่าง ท าให้คนในชุมชนมีแววตาที่เกิดพลัง มีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด ไม่ใช่ดูเฉพาะตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
 
 
   



๑๗๗ 
 

๓ องค์กรวัฒนธรรม วัดวาลุการาม  หมู่ที่ ๘  บ้านระเวกลาง  ต าบลระเว  อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๓.๑ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พระอธิการชัยมงคล มังคลิโก๓๑  
   ๓.๑.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นปัจจุบันมีภิกษุ ๑๐ รูป และสามเณร ๒ รูป ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เป็นความ
ฉลาดของคนโบราณที่อยากให้มีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์สนิทสนมระหว่างวัดและชุมชน มีการตีเพล 
อยากให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่มาวัด มาเพล มีการสืบทอดศาสนา จัดงานบุญต่างๆ บุญพระเวส บุญเดือน ๓ 
บุญเดือน ๔ สงกรานต์ ปัจจุบันดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับวัด โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี 
เครื่องขยายเสียง ป้ายโฆษณา ใบปลิว แผ่นพับและการบอกกล่าว ดึงโรงเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
วัดอยู่ใกล้โรงเรียน โรงเรียนมีนโยบายให้มีการสอบสนามหลวงทุกปี วัดคุมห้องสอบ  จัดครูสอน
ศีลธรรม วัดเข้าร่วมกับโรงเรียนในวันส าคัญทางศาสนาและตามเทศกาล ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาวัด ได้
รู้ประเพณี มีความสนิทสนมและความร่วมมือกับวัด มีการอบรมสั่งสอนไปในตัวด้วย ปัจจุบันคนเข้า
มาร่วมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นวัดเก่าแก่ อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี แรกตั้งวัดในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มีอุโบสถ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีศรัทธา มีคนจ านวนมากมาขอพรจาก 
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระเจ้าใหญ่สมใจนึก อุโบสถหลังเดิมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ
กรมศิลปากร  

ความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชน แบ่งกลุ่มถวายเพล แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม จาก ๕ หมู่ที่ ๒, 
๓, ๘, ๑๑ และ ๑๒ มีการจัดผ้าป่าเป็นสาย เป็นกลุ่ม ตามเทศกาลและความศรัทธา  เจ้าอาวาส 
เทศนาพัฒนาสั่งสอนญาติโยมให้มีความสามัคคีระหว่างชุมชน วัดและโรงเรียน โดยใช้หลักศีล ๕ หลัก
ขันติ โสรัจจะ หลักโยนิโสมนสิการ ใช้ความอดทน ความสงบเสงี่ยม มีการไต่ตรองก่อนแก้ปัญหา ซึ่ง
สืบทอดแนวคิดมาจากหลวงปู่บุญมี โชติปาโล (พระภาวนาวิศาลเถร) 

กิจกรรมเทศกาลส าคัญได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี นั่งสมาธิ งานประจ าปีบุญ
มหาชาติ งานวันสงกรานต์ งานบุญผ้าป่าตลอดปี วันเข้าพรรษา-ออกพรรษา  
ถาวรวัตถุที่ได้ร่วมกันก่อสร้าง ได้แก่ เมรุเผาศพ ศาลาบ าเพ็ญบุญ หอฉันโรงครัว กุฎี ก าแพงรอบวัด 
ศาลา 
   ๓.๑.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  
   คนในสังคมปัจจุบันส่วนมาก เหลือกิจกรรมทางศาสนาโดยการให้ทานเพียงอย่าง
เดียว มีความหย่อนยานในศีล วัดจึงจ าเป็นต้องดึงให้เข้ามาถือศีล ปฏิบัติธรรม ไม่ให้ท าเฉพาะทาน
เพียงอย่างเดียว มีการปฏิบัติอุโบสถศีลและปฏิบัติธรรมในวันส าคัญ เช่น วันวิสาขบูชา การดึงคนเข้า
วัดโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ไม่เข้าวัด ต้องใช้อุบายหรือกุศโลบาย โดยการจัดบุญประเพณีและมหรสพ มีการ
แห่และการจัดกิจกรรม หากใช้การปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียว วัยรุ่นจะไม่เข้าวัด คนแก่คนเฒ่าเข้าวัด 
แต่วัยรุ่นห่างวัด การปฏิบัติธรรมในแต่ละโอกาสจะมีคนชราและวัยรุ่นเข้าร่วมในอัตราส่วนร้อยละ ๙๐ 
                                                           

๓๑พระอธิการชัยมงคล มังคลิโก เจ้าอาวาส รูปที่ ๑๕ เข้ารับต าแหน่งเจ้าอาวาสนับตั้งแต่ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 
 



๑๗๘ 
 

และร้อยละ ๑๐ ตามล าดับ ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของคนที่ไม่เข้าวัดมีสาเหตุมาจากปัญหาปากท้อง 
เนื่องจากเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ท ามาหากิน ไม่มีเวลาเข้าวัด การท ามาหากิน
และปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งที่กระทบสถาบันศาสนา 
   ๓.๑.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม การจัดการธรรมาภิบาลระหว่างวัดและชุมชน  
   ก่อนจะแต่งตั้งต าแหน่งใดๆ ในวัด คณะสงฆ์ระดับต าบลหารือความเห็นชอบจาก
ชุมชนพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน ดูความเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาวัด  ส่วน
กรรมการวัด เจ้าอาวาสแต่งตั้งไวยาวัจกร โดยการปรึกษาหารือเห็นชอบโดยชุมชน หากแต่งตั้งโดย
พลการแล้ว หากชุมชนไม่เห็นด้วยอาจเกิดปัญหาความสัมพันธ์และความร่วมมือ มีปัญหาในการ
ท างาน การก่อสร้างขนาดใหญ่ ชุมชนปรึกษาหารือร่วมกับวัด ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาตรวจสอบระบบ
บญัชี ประกอบด้วยเจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและผู้น าชุมชน การตัดสินใจการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน 
ด าเนินการโดยเจ้าอาวาส ไวยาวัจกรและผู้น าชุมชน   
   หลักธรรมที่ใช้อบรมสั่งสอนชุมชน ขันติ โสรัจจะ เป็นหลักใหญ่ พร้อมกับพรหม
วิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา) และสังคหวัตถ ุ๔ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา) 

๓.๒ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พระบรรพต ตันติปาโล๓๒  
   ๓.๒.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชน ชุมชนให้ความร่วมมือดี ร่วมพิจารณาว่าสิ่งใดสมควร 
ไม่สมควร ร่วมท าบุญด้วยหลักความดี มีเมตตา ปล่อยสัตว์ สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยคนสูงอายุมา
ท าวัตรจ านวนมาก มีการบวชชีพราหมณ์ แยกเป็น อายุมากกว่า ๖๐ ปี มาร้อยละ ๙๐-๑๐๐ อายุ 
๕๐-๖๐ ปี มาร้อยละ ๗๐ อายุต่ ากว่า ๕๐ ปี มาเฉพาะเทศกาล ด้วยเหตุผลทางการเรียนและการ
ประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กิจกรรมที่ประชาชนร่วมกับวัด วัดใช้เวลาทยอยสร้าง 
เช่น การก่อสร้างก าแพงวัด ๑๖๔ ช่องทยอยท าช่วงละ ๑-๒ ช่อง ประชาชนมีศรัทธาท าบุญตักบาตร
เป็นประจ ามากที่สุด เดินบิณฑบาต ๑๐-๒๐-๓๐ เมตร อาหารเต็มบาตร ด้วยความศรัทธาที่ชุมชนมี
ต่อวัด มีความผูกพันกับวัด ประชาชนให้ความร่วมมือในการลดอบายมุข ไม่มีการขายสุราในวัดไม่ว่า
จะในหรือนอกเทศกาล 
   ๓.๒.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง  
   ใช้หลักความมีเหตุมีผล ผู้น า ๕ หมู่บ้านเป็นหลัก พระอาจารย์เจ้าอาวาสเป็น
ประธาน  เมื่อมีข้อขัดแย้งตกลงกันได้ 
   ๓.๒.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   การกระจายงานของเจ้าอาวาส มอบบทบาทให้พระทุกรูปได้เทศน์ ฝึกความกล้า ฝึก
สติส านึก ให้พระใหม่ภาคภูมิใจ มั่นใจว่าตนเองท าได้ ให้พระทุกรูปได้แสดงออก เจ้าอาวาสไม่สะสม
ส่วนตน จัดการดูแลวัด แบ่งปันสิ่งที่ได้มา เสมอภาคในหมู่สงฆ์ 
                                                           

๓๒พระบรรพต ตันติปาโล จ าวัดที่วัดวาลุการาม ๒ พรรษา มาจากอ าเภอบุณฑริก อายุ ๖๐ ปี เป็นที่
ปรึกษาคณะสงฆ์ มีความสามารถด้านศิลปะ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. 



๑๗๙ 
 

   การตัดสินใจร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชนเป็นทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ข้อเสนอเกิดข้ึน
ทั้งจากชุมชน ผู้น าชุมชน และเจ้าอาวาส ใช้หลักความร่วมมือปรึกษาหารือก่อนลงมือ เจ้าอาวาสเปิด
ให้มีการปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค ให้โอกาสทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น สังคมให้ความร่วมมือสูง มี
บทบาทของกลุ่มคุ้ม มีขบวนการทางสังคมโดยธรรมชาติ ให้การสนับสนุนวัดโดยธรรมชาติ ชุมชนมีจิต
อาสาโดยธรรมชาติ เดินเข้ามาในวัดหากมีสิ่งใดไม่สะอาดหรือเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนจะ
กวาดวัด ดูแลวัดโดยไม่ต้องมอบหมายให้ท า วัยรุ่นกลับเข้ามาวัด เข้ามาเยี่ยมวัด กราบพระเจ้าใหญ่
สมใจนึก น าจัตุปัจจัยมาถวาย มีการสื่อสารกับวัด ผู้ที่บวชแล้ว หลังจากลาสิกขาเพศมีความประพฤติ
ดีขึ้น กลับมาขอค าปรึกษาหารือ ทางวัดเปิดช่องทางและโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมในวัด 
ประกอบกับญาติโยมใส่ใจอยู่แล้ว พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ มีการสื่อสารระหว่างวัดและชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด ชุมชนตอบรับสัมพันธ์กับวัดถึงร้อยละ ๙๐ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ ให้การสงเคราะห์ชุมชน
โดยคืนปัจจัยแก่เจ้าภาพกรณีฌาปนกิจศพคนยากจน ช่วยคนจนโดยการส่งซองคืนช่วยงาน ให้ก าลัง 
ใจดูแลรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วย เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ไปเยี่ยมที่บ้านและโรงพยาบาล 
 

๓.๓ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พระพยัคฆ์ ฐานธัมโม๓๓   
   ๓.๓.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นมีความสามัคคีระหว่างพระในวัด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความสามัคคีร่วมมือ
ระหว่างญาติโยม ผู้น าชุมชนและวัด มีศรัทธา ท าด้วยใจ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
กิจกรรมประจ าปี รวมถึงพระสงฆ์ ไวยาวัจกร ผู้น า และชุมชน เจ้าอาวาสจะปรึกษาชุมชนและพระ
ลูกวัดทุกรูปเสนอ การท าผ้าป่า การใช้ประโยชน์จากการท าผ้าป่า การจัดระบบไฟระบบน้ า เครื่อง
เสียง ล าโพง เครื่องปั่นไฟ 
   ๓.๓.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  

ไม่เคยเกิดความขัดแย้งระหว่างวัดกับชุมชน 
   ๓.๓.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   ธรรมะหรือค าสอนส าคัญ ใส่บาตรเพ่ืออะไร บุญคืออะไร บุญอยู่ที่ใด บุญไม่ได้อยู่ที่
วัด แต่อยู่ท่ีบ้าน อยู่ในวิถีชีวิต ความถูกต้อง ความชอบธรรม ความซื่อสัตย์  

  ความดีฝากไว้ในธนาคาร แต่ไม่เหมือนเงินสด ถอนมาใช้ไม่ได้ แต่จะช่วยได้ยาม
อัตคัดขัดสน ความดีคือบุญ ความดี ความสบายใจคือบุญ ความดีชั่วทุกอย่างกลับมาที่บาปบุญ ความ
ดีชนะทุกอย่าง การให้ทาน มีทั้งอามิสทาน และธรรมทาน โดยธรรมทานให้ทั้งความรู้และให้อภัย เป็น
อภัยทาน 
  ๓.๔ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์๓๔  
                                                           

๓๓พระพยัคฆ์ ฐานธัมโม อายุ ๔๙ ปี บวชได้ ๙ เดือน เจตนาเดิมจะบวชเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ได้ขยาย
เวลาบวชเพราะรู้สึกสบายใจ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. 

๓๔นายบุญส่ง วงศ์สวัสดิ์ อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขท่ี ๘๖ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง รักษาการไวยาวัจกร วันท่ี ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 



๑๘๐ 
 

   ๓.๔.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชนดีมาก เพราะมีศรัทธาต่อเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัด 
เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ เป็นที่พ่ึงพาทางใจตามประเพณีความเชื่อท้องถิ่น เช่น บุญมหาชาติ พิธีมงคล 
(สู่ขวัญมงคล ๑๘ ทิศ) ผ้าป่ากองน้อยหรือใหญ่ มีกิจกรรมหลากหลายเพ่ิมขึ้นด้วยเหตุจากศรัทธาที่มี
ต่อเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ การสู่ขวัญข้าวหรือทอดผ้าป่า ได้มากน้อยไม่ส าคัญ ให้ความส าคัญกับทุก
คนเท่าๆ กัน มีของที่ระลึกวัตถุมงคลโดยเฉพาะเหรียญพระเจ้าใหญ่สมใจนึก  การท างานของ
ไวยาวัจกร สะดวกใจ สบายใจ เกิดจากศรัทธาและความคิดของประชาชน  เกิดจากความสามัคคีทั้ง
ภายในวัดและระหว่างวัดกับชุมชน เจ้าอาวาสสอนให้ประชาชนศรัทธาต่อตนเอง ส่วนประชาชนจะ
ปฏิบัติหรือไม่ก็ปล่อยให้คิดเอง นอกจากไวยาวัจกรจะท าบายศรีและกล่าวค าบูชาในศาสนพิธีแล้ว 
ไวยาวัจกรยังสอนชุมชนให้จัดการฌาปนกิจเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เก็บอัฐิเถ้ากระดูกเอง ท า
ความสะอาดเมรุ แนะน าให้ประหยัด ไม่ต้องมีสัปเหร่อ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน  ท าให้ประชาชนมี
ความอบอุ่นใจมีศรัทธา 
   ๓.๔.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  
   ไวยาวัจกร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน ให้ค าปรึกษาเมื่อมีการร้องขอจากเจ้าอาวาส
ในด้านการบริหารงานในวัด ที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อขัดแย้งแม้แต่ครั้งเดียว  มีการสื่อสารระหว่างวัดและ
ชุมชน เป็นประจ า ผ่านทางหอกระจายข่าว ปรึกษาหารือในคณะกรรมการ ได้ข้อมติ เจ้าอาวาสให้
ค าปรึกษาเสริมเพ่ิมเติม 
   ๓.๔.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม เจ้าอาวาสมีความเป็นกลาง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีเมตตา แบ่งปัน สมานัต
ตา ระบบการเงินการบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดมีความโปร่งใส อธิบายได้ ตรวจสอบได้ ตรวจบัญชีได้ 
ค าสอนของเจ้าอาวาสที่ส าคัญคือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีสติ มีขันติ โสรัจจะ มีความสงบ เจ้าอาวาสมี 
ปิยวาจา เป็นแบบอย่าง การแต่งตั้งไวยาวัจกร จะขอค าปรึกษาจากชุมชน  
  ๓.๕ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางค าผิว สุขเต็มดี๓๕   
   ๓.๕.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นการมาวัด อยากท าบุญ สบายใจ อยากช่วยวัด กวาดวัดจากใจ เกิดจากภายในตนเอง ท า
ความสะอาดวัดและสิ่งแวดล้อมตัวเรา คิดต้องการท าให้ดีที่สุดเอง ไม่มีใครบอกให้มาวัด มาเอง อยาก
ร่วมพัฒนาเอง 
   วัดและชุมชนมีความสามัคคี พร้อมเพรียง น าไปสู่ความส าเร็จ เมื่อมีการจัดงาน เจ้า
อาวาสยกให้กรรมการวัด ไวยาวัจกร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า อธิบายรายรับ รายจ่าย เจ้าอาวาสให้ความ
คิดเห็นเสริมในบางครั้ง เมื่อมีการจัดกิจกรรมวัด เช่นงานบุญมหาชาติ จะมีการประชุมกรรมการ
หมู่บ้าน การสื่อสารกับวัด ได้ยินจากประกาศหอกระจายข่าวโดยไวยาวัจกรหรือผู้ใหญ่บ้าน บางครั้ง
ใช้วิธีพูดต่อๆ กัน เคยเข้าร่วมประชุมกับวัด แต่ตนเองไม่ค่อยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพียงแต่ตั้งใจ
มาท าบุญ ทุกวันนี้คนเข้าวัดมากข้ึน ด้วยเหตุจากความศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของเจ้าอาวาสข้อคิด
                                                           

๓๕นางค าผิว สุขเต็มดี  อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขท่ี ๗๑ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 
๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. 



๑๘๑ 
 

ที่ได้จากการเข้าวัด ได้หลักธรรมะในการด าเนินชีวิต รักษาศีล ๕ ไม่สามารถจ าเรียงข้อได้ แต่จ า
ความหมายได้ครบทุกข้อ สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ า 
   ๓.๕.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  
   ไม่มีปัญหาการจัดการการเงิน มีบ้างเป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆ น้อยๆ แต่ละคนคิดไม่
เหมือนกัน หากมีข้อสงสัยกรรมการจะอธิบาย 
   ๓.๕.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   ความคิดเห็นต่อเจ้าอาวาส มีความศรัทธาเจ้าอาวาส เป็นพระที่พูดน้อย มีความ
ซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม มีความดี ความมั่นคง 
  ๓.๖ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางอุไร นาค า๓๖  
   ๓.๖.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นวัดเป็นสถานที่สงบ ไม่พูดรุนแรง ให้ปิดมือถือในเวลาที่มีการแสดงธรรมหรือปฏิบัติธรรม 
ท าความสะอาดลานวัดและห้องน้ า ลงวัด วันพระ ท าวัตร ฟังเทศน์ ทุกวันพระ เจ้าอาวาสแนะน าให้
ข้อคิดเห็น สิ่งใดดีไม่ดี เจ้าอาวาสแนะน าให้บวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติศีล ศีล ๕ มีการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้น าชุมชนและวัด ชุมชนจัดงานและร่วมมือกับวัดมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับที่เคยแบ่งแยก
ไม่สามัคคีในอดีต ประชาชนร่วมมือช่วยกันระหว่างวัดระเว กับวัดวาลุการาม วัดระเวตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ 
ประชาชนแบ่งเป็นกลุ่มเป็นคุ้มจัดการดูแลถวายเพลพระ เมื่อมีกิจกรรมส าคัญทุกคนจะมาร่วมกันหมด 
มีความร่วมมือหลายฝ่าย ได้แก่ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร ๒ คน ผู้ใหญ่บ้าน ๕ หมู่ (๘,๑๒,๑๑,๓,๒) และ
กรรมการอื่นๆ รวม ๑๕-๑๖ คน  
   ๓.๖.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาข้อขัดแย้ง 
   ๓.๖.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   ก่อนที่เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันจะได้รับการแต่งตั้ง ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับ
ชุมชนว่าเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ เจ้าอาวาสเป็นคนบ้านระเว ส่วนการแต่งตั้งไวยาวัจกร ยังไม่มีการ
ขอค าปรึกษาจากชุมชน ศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสไม่ยึดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ค่อยพูด พูดน้อย 
มีความซื่อสัตย์ ไม่แตะต้องเงิน ให้ไวยาวัจกรและผู้น าดูแลบัญชีการเงิน แจ้งรายละเอียดรับ-จ่าย ของ
ทุกงานที่จัดทางหอกระจายข่าว ออกความเห็นร่วมกันในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม มีข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างประชาชนกับวัด  
 
 

                                                           

  ๓๖นางอุไร นาค า อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 
๑๒.๓๐-๑๓.๑๕ น. 



๑๘๒ 
 

๓.๗ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางสุพรรณ สิมมา๓๗  
   ๓.๗.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น 
   ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาถวายเพลพระ จิตใจอยากไปวัด อยากท าบุญ มีความ
ศรัทธาต่อวัด อยากปฏิบัติธรรม วันพระ ๘ ค่ า ๑๕ ค่ า มาร่วมกันท าวัตรปฏิบัติธรรม และวันที่มีการ
สมโภชน์เทศกาลส าคัญ ยึดหลักธรรมส าคัญคือการไม่เบียดเบียน ตั้งอยู่ในความสงบ ตั้งสติ ใช้ปัญญา 
เกิดปัญญา พัฒนาจิตใจ เน้นการปฏิบัติต่อกันด้วย ทาน ปิยวาจา สร้างประโยชน์ต่อกัน ไม่กล่าวหา
ใคร ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  
   ๓.๗.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  
   ไม่มีข้อขัดแย้ง เมื่อมีปัญหาร่วมกันแก้ไข เรื่องใหญ่ๆ แก้ไขโดยการปรึกษาหารือ มี
กรรมการวัดปรึกษา 
   ๓.๗.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   การบริหารงานของวัดมีความปลอดโปร่ง มีความศรัทธาเจ้าอาวาส เพราะ แนะน าดี 
พูดดี ใจดี   ใจบุญ อธิบายท าความเข้าใจทุกฝ่าย เมื่อทุกฝ่ายเห็นดีเห็นชอบแล้วจึงน าไปปฏิบัติ  มี
ความซื่อสัตย์ พูดตรงไปตรงมา ไม่จ าเป็นไม่พูด วางตัวนิ่งสงบ เป็นกลาง ซื่อสัตย์ 
  ๓.๘ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายสมนึก ศิลาโชติ๓๘  
   ๓.๘.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นมีความร่วมมือสูง มีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมวัด มีศรัทธา มีการใช้ประเพณีดั้งเดิม 
ให้ผู้จัดงานศพรับผิดชอบดูแลงานฌาปนกิจเอง ได้แก่ การน าศพขึ้นเมรุ การหาเชื้อเพลิง การประชุม
เพลิง การเก็บอัฐิ ชุมชนและไวยาวัจกรฟังความเห็นแนะน าซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมิตร หลักธรรมที่
เจ้าอาวาสเทศน์ คือการไม่ให้เบียดเบียนทั้งมนุษย์และสัตว์ ให้ท าความดี ใช้จ่ายตามสมควรแก่สถานะ
ของตนเอง อย่าใช้จ่ายเกินตัวทั้งส่วนรวมและส่วนตัว เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้านในการ
บ ารุงรักษาวัดทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเมื่อชาวบ้านเห็นดีเห็น
งามด้วย ตั้งกรรมการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจสอบ มีการแบ่งหน้าที่กรรมการฝ่ายต่างๆ 
ได้แก่ กรรมการสืบราคา กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับตรวจสอบ กรรมการติดตามผลให้
ค าแนะน าแก้ไข ในด้านประชาคม มีการรวมกลุ่มคุ้ม เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมคณะสงฆ์  
   ๓.๘.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม เมื่อมีความคิดเห็นหรือปัญหา ใช้มติส่วนใหญ่โดยเสียงข้างน้อยให้การยอมรับ ไม่ขัดแย้ง 
   ๓.๘.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
                                                           

๓๗นางสุพรรณ สิมมา อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๑๕-๑๔.๐๐ น. 

๓๘นายสมนึก ศิลาโชติ อายุ ๕๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น. 



๑๘๓ 
 

   ยึดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนแต่งตั้งเจ้าอาวาส ได้ขอค าปรึกษาประชาชน 
โดยการประชุม ส่วนไวยาวัจกรของวัด ยังไม่ได้ด าเนินการ คาดว่าจะขอค าปรึกษาประชาชน 
   เจ้าอาวาสกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้กรรมการและผู้น า ศรัทธาเจ้าอาวาสที่ 
ไม่หยุดนิ่ง มีผลงาน สร้างรั้ว สร้างเมรุ เจ้าอาวาสฟังมากกว่าพูด มีขันติ โสรัจจะ อดทนอดกลั้น ไม่มี
ปากเสียงตั้งสติหาเหตุผล การเงินการบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส แจ้งรายรับ-
รายจ่าย พิมพ์รายงานรายรับรายจ่ายแจกผู้น า ประกาศให้ชาวบ้านทราบ น าส่วนที่เหลือจากการจัด
งานไปฝากเข้าบัญชี โดยมีไวยาวัจกร ๒ คนพร้อมกับเจ้าอาวาส วัดมีเหรียญที่ระลึกพระเจ้าใหญ่สมใจ
นึก ที่ประชาชนศรัทธาและเป็นแรงจูงใจ ให้พ่ีน้องลูกหลานต่างจังหวัดโดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ 

๓.๙ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายยศวัจน์ จ าปานาค๓๙  
   ๓.๙.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่น วัดเปิดช่องทางและโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดเวลา ไม่เคยปิด เจ้าอาวาสและ
กรรมการมีความโปร่งใส เกิดความร่วมมือระหว่างวัดและชุมชน  เมื่อมีการจัดงานที่มีรายได้ จะ
ประกาศยอดรายรับ-รายจ่าย ให้ทราบภายใน ๒ วัน หลังจากจัดงาน หากยังไม่ประกาศ ประชาชนมี
จิตส านึกที่อยากทราบข้อมูล มีบัญชีวัด บัญชีเดียว ใช้หลักศรัทธาและประชาธิปไตย โดยวิธีการหารือ
และตัดสินใจกับคนส่วนใหญ่ ในการจัดงานต่างๆ การตัดสินใจอยู่ที่ชาวบ้านร่วมกันตัดสินใจ โดยเจ้า
อาวาสตั้งค าถามต่อชาวบ้านและผู้น า ว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร ผู้น าหาข้อมูล น ากลับมาประชาคม 
ขอค าปรึกษาจากเจ้าอาวาสและชาวบ้าน ชาวบ้านให้ความเห็นชอบผ่านประชาคม โดยจัดประชุมที่วัด 
สื่อสารผ่านหอกระจายข่าวชุมชนและโดยการบอกกล่าวต่อๆ กัน  หากวัดคลาดเคลื่อนก าหนดการ 
ประชาชนมีจิตส านึกเองที่จะอยากหรือขอทราบรายละเอียด สิ่งที่เจ้าอาวาสสอนโดยเฉพาะศีล ๕ ถ้า
ทุกคนมีศีล ๕ จัดได้ว่าเป็นคนดี สังคมอยู่ได้ พระพุทธรูปกราบไหว้ที่ใดก็ได้ สิ่งส าคัญคือศรัทธา เรา
ควรสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา ประชาคมเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายที่เป็นไปโดยธรรมชาติ คือกลุ่ม
คุ้ม กรรมการคุ้มประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๒ คน 
   ๓.๙.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  
   ไม่พบข้อบกพร่อง ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย วัดและชุมชนไม่มีข้อขัดแย้ง มีความ
โปร่งใส ไม่มีอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดจากความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อเจ้าอาวาส 
ประชาชนและเจ้าอาวาสร่วมกันปฏิบัติครบตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ตัดออกเฉพาะบุญเดือน ๖ บุญบั้งไฟ 
   ๓.๙.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างท่ีส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิบาล
ท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   ก่อนการแต่งตั้งเจ้าอาวาส มีการประชุมพูดคุยระหว่างผู้น าทั้ง ๕ หมู่บ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน และชุมชน ก่อนแต่งตั้งใช้เวลาหลายเดือน ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาส เมื่อผู้น าและประชาชน
เห็นดีเห็นชอบจึงมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสในภายหลัง ส าหรับการแต่งตั้งไวยาวัจกร        ดูความ

                                                           

  ๓๙นายยศวัจน์ จ าปานาค อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย วันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๓๐ น. 



๑๘๔ 
 

เหมาะสมโดยให้ประชาชนร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ ได้แก่ มีความเสียสละ มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีความซื่อสัตย์ ดูการปฏิบัติ รักษาศีล ภาวนา มีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ค าปรึกษาได้ 

ตนเองมีศรัทธาต่อวัด ต่อเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสปฏิบัติชอบ พูดแล้วปฏิบัติ พูดน้อย ไม่
เรียกร้องทรัพย์ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส  
  ๓.๑๐ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางบุญมี ค าใย๔๐  
    ๓.๑๐.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   ไปวัดแล้วปลอดโปร่ง เข้าไปจ าศีล ปฏิบัติศีล ชาวบ้านทุกคนเห็นสิ่งใดสกปรกในวัด 
จะช่วยกันจัดการท าความสะอาด เข้าวัดอยากได้บุญ อ่ิมอกอ่ิมใจ เมื่อมีการจัดงานส าคัญ กรรมการ
ประกาศการจัดงาน ประชาชนให้ความร่วมมือ ไปปฏิบัติธรรมรักษาศีล ทุกวันพระ ๘ ค่ า และ ๑๕ ค่ า 
ร่วมงานบุญประเพณีเป็นประจ า กรรมการวัดและมัคทายก ท าหน้าที่ได้ดี ให้การต้อนรับ มีความเป็น
มิตร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ผูกพัน รักกัน เมื่อเข้าไปในวัดรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ รื่นเริงหัวใจ  ทุกคน
รับผิดชอบร่วมกับวัด ตนเองปั่นจักรยานไปตักบาตรระยะทางหนึ่งกิโลเมตรทุกวัน 
   ๓.๑๐.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการามไม่มีอะไรคับข้องใจหรือขัดแย้งกับวัด 
   ๓.๑๐.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   ก่อนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน แล้วจึงถามชาวบ้านว่า
อยากได้ท่านหรือไม่ ท่านเหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นเจ้าอาวาส หลังจากนั้นจึงมีการประกาศแต่งตั้ง 
ศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาสที่ปฏิบัติดีกับทุกคน ให้ความเสมอภาคกับทุกคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ดีทุก
อย่าง ไม่กล่าวร้ายให้ใคร ความดีของเจ้าอาวาส ดีมาก ปฏิบัติกิจในศาสนาดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต หมุนเวียนให้พระทุกรูปเทศน์ เจ้าอาวาสสอนให้อดทน ตั้งใจ ท าความดีทั้งใน
ครอบครัวและต่อผู้อื่น 
  ๓.๑๑ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นายเข้ม สุขเต็มดี๔๑ อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗ 
หมู่ที ่๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น. 
   ๓.๑๑.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   มีความผูกพันกับวัดตั้งแต่เกิด ประตูบานใหญ่อาจจะปิดเป็นบางเวลา แต่ประตูบาน
เล็กเปิดตลอดวันตลอดคืน เปิดโอกาสให้ทุกคน ด้วยความโปร่งใส เปิดช่องทางให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้า
ร่วม ให้มีความรู้สึกว่าวัดเป็นของทุกคน ความอยากที่จะเข้าวัดเกิดจากศรัทธาของประชาชนเอง 
ส าหรับผู้อาวุโสการเข้าวัดไปท าบุญคือการส ารองเสบียงติดตัวไว้ในภายหน้า  เคยร่วมประชุมเป็น

                                                           
๔๐นางบุญมี ค าใย อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย ต าบลระเว วันท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น. 
๔๑นายเข้ม สุขเต็มดี อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๒๗ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. 



๑๘๕ 
 

ประจ า ทุกคนเข้ามาวัดด้วยจิตส านึกและความสมัครใจ มีความดีต่อกันระหว่างวัดและชาวบ้าน 
ตนเองมีภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านจึงสามารถช่วยพระเณร และชาวบ้านทั่วไปได้หลักธรรมที่เจ้าอาวาส
สอน ความกตัญญู กตเวทิตาต่อบิดามารดา ไม่ท าอะไรให้ผิดใจกัน ไม่เถียงกัน ให้ใช้ความอดทน มี
ขันติ สอนให้แบ่งปัน ทั้งของกินของใช้  
   ๓.๑๑.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม มีความสัมพันธ์อันดี ชุมชนและวัดไม่มีอุปสรรค 
   ๓.๑๑.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับวาลุการาม  
   มีความรู้สึกว่าเจ้าอาวาสดี ติดตามดูแลผู้สูงอายุและคนเจ็บป่วยโดยใกล้ชิด ปฏิบัติ
ต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ดีชั่วเท่ากัน สงบนิ่ง ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง วางตัวเป็นกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
เงิน ยกให้เป็นเรื่องของกรรมการ บัญชีใช้ระบบการฝากเงินร่วม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เจ้าอาวาส
ปล่อยให้พิจารณารายรับและการใช้จ่ายเอง ให้เฉพาะความเห็นที่จ าเป็น เจ้าอาวาสไม่กอบโกย ไม่โลภ 
ไม่สะสมของส่วนตัว แบ่งปันออกไปให้พระเณรและชาวบ้าน กุฎีว่างเปล่า ท าให้ประชาชนเกิดศรัทธา 
เจ้าอาวาสช่วยสังคม จ่ายเงินช่วยงานศพโดยเฉพาะคนยากจน เมื่อคนยากจนถวายซองท าบุญในพิธี 
เจ้าอาวาสจะมอบคืนให้เจ้าภาพงานศพที่ฐานะยากจน ดูแลพระเณรและประชาชน ให้ความช่วยเหลือ
ดูแลใกล้ชิด ผูกพัน ได้ใจ ได้ความศรัทธา ทั้งจากพระเณรในวัดและชาวบ้าน ศรัทธาต่อเจ้าอาวาส เพ่ิม
พลังการมีส่วนร่วมชองประชาชน 
   ๓.๑๒ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางอ านวย รองแก้ว๔๒  
   ๓.๑๒.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   หลักธรรมที่ได้จากวัด และน ามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจ า ยึดในหลักศีลธรรม ศีล 
๕ และถือศีล ๘ ในวันส าคัญทางศาสนาและช่วงเข้าพรรษา การปฏิบัติธรรม รักษาศีล โดยเฉพาะช่วง
เข้าพรรษาและวันส าคัญทางศาสนา มีความส านึกจากใจ และอยากไปปฏิบัติตามประเพณี หลักธรรม
ที่เจ้าอาวาสสอน สร้างความดี มีความอดทนอดกลั้น  
   ๓.๑๒.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  
               -ไม่มี- 
   ๓.๑๒.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   บ้านเดิมของเจ้าอาวาสคือบ้านระเว ที่ตั้งของวัด ก่อนแต่งตั้งเจ้าอาวาส ได้มีการ
ประชุมชาวบ้าน เห็นดีเห็นชอบ เห็นดีเห็นงามถามทุกคน ถามประชาชนทุกคนหลังจากนั้นได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าอาวาส ชาวบ้านมีศรัทธาต่อเจ้าอาวาส ท่านมีคุณลักษณะที่ดี เป็นคนดี ซื่อตรง เปิดเผย ท า
จริง พูดจริง พูดน้อยแต่จริงใจ ตรงไปตรงมาด้วยใจจริงของท่าน มีความเป็นกลาง ไม่ว่าชั่วหรือดี 

                                                           
๔๒นางอ านวย รองแก้ว อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น.  



๑๘๖ 
 

พร้อมเสมอ ดีชั่วพร้อมให้ค าปรึกษา พร้อมที่จะคุยด้วย ไม่พูดมาก เข้าหาได้ทุกเวลา พร้อมเสมอที่จะ
รับกิจนิมนต์ ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติต่อทุกคนเสมอกัน ไม่มีใครรังเกียจหรือรังเกียจใคร 
   ๓.๑๓ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางเพ็ญศรี ขยายวงค์๔๓ อายุ ๕๗ ปีอยู่บ้าน 
เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕ น. 
   ๓.๑๓.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   พระทุกรูปพูดดี พอใจที่ได้ออกไปร่วมกิจกรรมวัด ท าความสะอาดภาชนะเครื่องใช้
และบริเวณวัดอย่างน้อยห้าวันต่อสัปดาห์ พอใจไปเอง พอใจที่จะช่วยวัด  หลักธรรมที่เจ้าอาวาสสอน 
ให้ความใกล้ชิด โดยเฉพาะการอบรมเด็กและเยาวชน ดูแลเด็กให้เด็กรู้จักการกราบไหว้พระ แนะน า
ให้ผู้ปกครองน าเด็กเข้าวัด สอนให้ทุกคน “รักษาปากให้ดี” อย่าตามใจปาก ให้ระวังค าพูดและการกิน 
รักษาปากข้อแรก ค าพูดเป็นพิษ รักชังอยู่ที่ปาก รักษาปากข้อสอง กินมากเป็นยากท้อง ท้องรับไม่ไหว 
เกิดจากปาก ก้าวเท้าเข้ามาในวัด ให้มีสติ สงบเสงี่ยม รักษาปาก ระมัดระวังปาก ระมัดระวังตา 
ระมัดระวังเท้า สงบ ให้เที่ยงให้นิ่ง ให้ระมัดระวังปากกับเท้าเมื่อก้าวเข้าวัด ให้พยายามอดทน สงบ 
ความดีไม่ต้องพูดมาก พูดครั้งสองครั้งก็จ าได้   
   ๓.๑๓.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  -ไม่มี- 
   ๓.๑๓.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  
   ก่อนแต่งตั้งเจ้าอาวาส ชาวบ้านได้มีโอกาสศึกษาท่านก่อน  ผู้น าชุมชนปรึกษา
ชาวบ้าน  ไปหาเจ้าคณะต าบล นมัสการเห็นดีเห็นงาม ตอนแรกเจ้าอาวาสไม่อยากเป็น ปกติก็อยู่
สบายดีแล้ว ศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาส เป็นพระปฏิบัติ สงบ ปิดห้อง เมื่อเรียกหากไม่ขานรับ ถือว่าก าลัง
ปฏิบัติสมาธิ เจ้าอาวาสพูดค่อย พูดดี พูดกับญาติโยมดี อิ่มใจ ไม่เคยกล่าวร้าย ไม่เคยว่า ไม่เคยต าหนิ 
ให้ค าแนะน าตักเตือนแบบนุ่มนวล ไม่ดุ ไม่พูดซ้ า ไม่พูดบ่อยครั้ง ศรัทธาในความนิ่ง ปฏิบัติสมเป็นพระ 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่เลือกพวก ไม่เลือกฝ่าย ยิ้มรับทุกฝ่าย ให้ความส าคัญกับทุกฝ่ายไม่ยกย่องฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แยกกลุ่ม พูดดีกับทุกคนเสมอหน้ากัน ไปตามทุกกิจนิมนต์ บิณฑบาตมาได้แบ่งปันให้
ทุกคน ไม่แบ่งให้เฉพาะคนใกล้ชิด ไม่สะสมสิ่งของ ในกุฎีไม่มีอะไร นอกจากพัดลมเก่า มีบาตรกับผ้า 
ได้สิ่งของมาแบ่งปันให้ต่อ  
   ๓.๑๔ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นางพุทธา สายมงคล๔๔ อายุ ๘๙ ปี อยู่
บ้านเลขท่ี ๖๔ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. 
   ๓.๑๔.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น ไปวัดเป็นประจ า ร่วมจัดพิมพ์หนังสือท าวัตร ๑๐๐ เล่ม เจ้าอาวาสเดิมเป็นหลาน
และเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบุญมี วันศีล วันพระ ปฏิบัติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชน ถ้า
                                                           

  ๔๓นางเพ็ญศรี ขยายวงค์ อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว  วันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕ น. 
  ๔๔นางพุทธา สายมงคล อายุ ๘๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๘ บ้านระเวกลาง ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 



๑๘๗ 
 

ญาติโยมต้องการความช่วยเหลือ นิมนต์ง่าย ปกติชาวบ้านจะถือขัน ๕ (เทียน ๕ คู่ ดอกไม้ ๕ คู ่เงิน ๕ 
บาท) มาขอนิมนต์ เป็นการแสดงถึงความอ่อนน้อม วัดเป็นที่พ่ึงทางจิตใจเป็นหลักชัยกลางเมืองของ
ประชาชนที่จะต้องรักษาไว้ ดังที่ผญาอีสานของพระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ที่ได้
แสดงไว้ว่า  
  “วัดนั้นเป็น ฝ่ายเบื้อง ที่เผิ่งทางจิตใจ        เป็นหลักชัย ใจเมือง หมู่เฮาได้ทรงไว้ 
  คันเฮาไล ลาล้าง หมางเมินปละปล่อย        วัดกะมี พระน้อย คอยม้ือสิเสื่อมสูญ”๔๕ 

   ๓.๑๔.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัก
วาลุการาม   -ไม่มีเรื่องขัดแย้งกับชุมชน- 
   ๓.๑๔.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม ศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสไม่ค่อยพูด ไม่เป็นคนแสดงออกมาก 
พระเณรอยู่ด้วยไม่อยากสึก ไม่ท าอะไรผิดใจใคร พระลูกวัดไม่อยากสึก อยากจ าพรรษาต่อ บ้านเมือง
นิยมชมชอบ เมื่อมีงานส าคัญ คนมาจ านวนมาก ญาติโยมเต็มวัด 

๓.๑๕ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จ.ส.ต.อ านาจ ทัศศรี๔๖  
   ๓.๑๕.๑ ประชาชนและวัดวาลุการามได้ร่วมมือกันอย่างไรในกระบวนการธรร
มาภิบาลท้องถิ่น  
   ในต าบลนี้ มีวัดหลักอยู่ ๒ วัด ได้แก่ วัดวาลุการาม (วัดเก่า) และวัดระเว (วัดใหม่) 
ความศรัทธาที่มีต่อวัดวาลุการาม เจ้าอาวาสองค์เดิม เจ้าระเบียบ เคร่งในระเบียบ เคร่งในศาสนา 
พระไม่อยากมาบวชด้วย ไม่ยอมให้มีมหรสพ เข้ากับชาวบ้านได้ยาก มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ  เจ้า
อาวาสปัจจุบัน เป็นลูกหลานในหมู่บ้านระเว เป็นกันเอง เข้ากับชาวบ้านได้ดี มีศรัทธา มีสิ่งก่อสร้างข้ึน
ใหม่ ได้แก่ กุฎีใหม่ๆ ศาลา หอฉัน ศรัทธาเกิดจาก กรรมการวัด ไวยาวัจกร และเจ้าอาวาส เป็นความ
สามัคคีในหมู่คณะ เกิดจากจิตส านึก พระเข้ากับชาวบ้านได้ดี วัดร่วมกับชุมชนสอนศีลธรรม อบรม
ศีลธรรมให้นักเรียนและชุมชน การบริหารของคณะกรรมการวัดและเจ้าอาวาส มีความโปร่งใส มีส่วน
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล สามารถให้คะแนนเต็มได้ถึง ๙ เต็ม ๑๐  เพราะทุกอย่างเกิดจากศรัทธา 
จากใจและความร่วมมือจากชาวบ้านที่อยากร่วมท าบุญ 
  ๓.๑๕.๒ มีปัญหาอุปสรรคด้านใดในกระบวนการธรรมาภิบาลท้องถิ่นร่วมกับวัด
วาลุการาม  
       -ความขัดแย้งมีบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดา แต่ก็ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยดี 
  ๓.๑๕.๓ มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อความร่วมมือในกระบวนการธรรมาภิ
บาลท้องถิ่นกับวัดวาลุการาม  

                                                           
๔๕หนังสือ “พระดีศรีอุบลฯ” พระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) ประวัติและธรรมเทศนา

“ธรรมดีมีคุณค่าแก่การศึกษา มิใช่มีไว้เพื่อเก็บรักษา” ฉลองอายุ ๙๔ ปี วันท่ี ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ วัด
สระประสานสุข (บ้านนาเมือง) ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 

๔๖จ.ส.ต.อ านาจ ทัศศรี อายุ ๕๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านระเวน้อย ต าบลระเว วันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
 



๑๘๘ 
 

  ก่อนแต่งตั้งเจ้าอาวาส มีการหารือทุกฝ่าย เดิมทีเจ้าคณะอ าเภออยากให้รูปอ่ืนมาอยู่ เป็น
เจ้าอาวาส แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย เจ้าคณะอ าเภอฝืนไม่ได้ เจ้าคณะอ าเภอจึงถือว่าเป็นเสียงข้างมาก
ของชาวบ้านต้องการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน การแต่งตั้งไวยาวัจกร สืบเนื่องมาจากเจ้าอาวาสรูปเดิม คุย
กันในหมู่ผู้น าแต่ละหมู่บ้านและประชาชนว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่ เมื่อไวยาวัจกรปฏิบัติหน้าที่ดีแล้ว 
ผู้น าและประชาชนจึงยินยอมให้ไวยาวัจกรคนเดิมท าหน้าที่ต่อไป  คามศรัทธาที่มีต่อเจ้าอาวาส 
ประชาชนศรัทธามาก ไม่ถือตัว เคร่งกับพระเณร แต่ไม่เคร่งเกินไป 



๑๘๙ 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

 

สัญญาเลขที ่MCU RS 610759190 
ชื่อโครงการ  จิตส ำนึก โอกำส และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น: 
กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรภำคเอกชน และองค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัด
อุบลรำชธำนี 
หัวหน้าโครงการ นำยสมนึก จันทร์โสดำ 
ผู้ร่วมโครงการ  ๑. พระสิริชัย ธมมฺจำโร  ๒. พระสังวำน เขมปญฺโญ                                          
                    ๓. พระสมพล สมำจำโร ๔. ว่ำที่ ร.ต. ส่งศักดิ์ บุญจ ำรูญ 

สาขาวิชา สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตอุบลรำชธำนี 
โทรศัพท์ 080-7338288 E-mail: Somnook_ch@hotmail.com                           
 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ     
          องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรให้บรรลุผลตำม

เจตนำรมณ์ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ดังที ่วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้วิเครำะห์กำรเปิดโอกำสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในกำรให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมว่ำนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมำ ประเทศไทยได้ผลักดันกำรกระจำย
อ ำนำจทำงกำรเมืองกำรปกครองและกำรเงินกำรคลังโดยกำรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำร
เลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นของตนเอง มีขอบเขตภำรกิจและมีแหล่งรำยได้ที่ชัดเจน แต่
อย่ำงไรก็ตำมยังมีข้อจ ำกัดในกำรท ำงำนที่ตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนตำม
หลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรที่ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงจริงจัง ซึ่งจ ำเป็นต้อง
อำศัยจิตส ำนึกของประชำชนที่จะเข้ำไปมีบทบำทในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำเป็นจะต้องเปิดช่องทำงหรือโอกำสให้ประชำชนมีบทบำทใน
กระบวนกำรธรรมำภิบำล ดังที่สถำบันพระปกเกล้ำ ได้ก ำหนดองค์ประกอบของธรรมำภิบำลไว้ ๑๐ 
ประกำรที่เรียกว่ำทศธรรม ดังนี้ (๑) หลักนิติธรรม (๒) กำรมีส่วนร่วม (๓) คุณธรรม (๔) ส ำนึก
รับผิดชอบ (๕) ควำมคุ้มค่ำ (๖) ควำมโปร่งใส (๗) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (๘) องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ (๙) กำรบริหำรจัดกำร และ (๑๐) เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะ
ศึกษำจิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่นโดยเฉพำะหลักกำรมีส่วน
ร่วมและหลักควำมโปร่งใส 

 
         บทบำทขององค์กรภาคเอกชนเป็นกระบวนกำรประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มี

ลักษณะไม่เป็นทำงกำร ท ำงำนเจำะจงทั้งรำยกลุ่มและรำยบุคคล มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถเข้ำถึงกลุ่ม
ด้อยโอกำส ตลอดทั้งสร้ำงควำมมั่นใจโดยเฉพำะประชำชนกลุ่มเสี่ยง (Vulnerable groups) ให้ได้มี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง จำกกำรที่ประเด็นปัญหำของสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับภำพลักษณ์ที่สังคมบำงส่วนมององค์กรภำคเอกชนที่มี
บทบำทเฉพำะด้ำนในเชิงลบ องค์กรภำคเอกชนจึงต้องรักษำภำพลักษณ์พร้อมกับปรับตัวไปตำมสภำพ



๑๙๐ 
 

ปัญหำและบริบททำงสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่น่ำสนใจว่ำ องค์กรภำคเอกชนจะใช้
กระบวนกำรใดในกำรสร้ำงจิตส ำนึกและเปิดโอกำสให้ประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่นที่
ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหลักควำมโปร่งใส 

           องค์กรวัฒนธรรม เป็นแกนหลักในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระพุทธศำสนำ
กับสังคมไทย พระมหาสมทรง สิรินธโร ได้อธิบำยควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่ำงพระพุทธศำสนำกับ
สังคมไทยว่ำ มีมำช้ำนำนในฐำนะที่เป็นพลังสร้ำงสรรค์บูรณำกำรสังคม เป็นสถำบันที่ถ่ำยทอดและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทำงสังคม ก่อให้เกิดควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงวัฒนธรรม มี
อิทธิพลต่อทัศนคติ ค่ำนิยม อันเป็นบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในสังคม
และเป็นกลไกในกำรควบคุมพฤติกรรมสมำชิกในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นปกติสุข แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กำรที่สังคมไทยก้ำวเข้ำสู่ควำมเป็นสมัยใหม่ได้ดึงเอำหน้ำที่ทำงสังคมหลำยอย่ำงที่วัดเคยมีต่อชุมชน
ออกไป และสร้ำงสถำบันทำงโลกขึ้นมำแทนที่ วัดจึงถูกผลักให้เข้ำไปท ำหน้ำที่ในเชิงพิธีกรรม และมี
บทบำทในกำรปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมทำงสังคมลดลง ประเด็นส ำคัญคือท ำอย่ำงไรสถำบัน
ศำสนำโดยเฉพำะสถำบันสงฆ์จะเป็นสถำบันหลัก ที่ประชำชนมีควำมศรัทธำและเข้ำมำมีบทบำทใน
กระบวนกำรธรรมำภิบำลโดยเฉพำะในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนควำมโปร่งใส 
 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
            ๒.๑ ศึกษำจิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น

ในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนควำมโปร่งใส  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรภำคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรม ในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

          ๒.๒ ศึกษำปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับจิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนใน
กระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถ่ินในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนควำมโปร่งใส  

          ๒.๓ ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส ำนึกและโอกำสของประชำชนในกระบวนกำรธรร
มำภิบำลท้องถิน่ในด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนควำมโปร่งใส  

 
 

๓. ผลการวิจัย 
                      ๓.๑ ด้านจิตส านึกของประชาชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรภำคเอกชน
และองค์กรวัฒนธรรม ต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรที่แต่
ละองค์กรมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ต่ำงกัน ได้ส่งผลให้จิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอยู่ในระดับ
ที่แตกต่ำงกัน 

            องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดให้มีกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร โดยก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่และจ ำนวนประชำชนที่เข้ำ
ร่วมให้ครบองค์ประชุม นอกจำกนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดกิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน
เข้ำร่วมให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนไม่ได้เป็นกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมเชิงลึกที่เกิดจำกจิตส ำนึกภำยในชุมชนในกำรศึกษำข้อมูลเพ่ือค้นหำปัญหำและควำม
ต้องกำรก่อนที่จะเสนอโครงกำร นอกจำกนี้ ช่องว่ำงในกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วน



๑๙๑ 
 

ต ำบลกับประชำชน ได้ส่งผลต่อกำรขำดจิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในขั้นตอนกำร
พิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณระดับต ำบล และกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร  
              องค์กรภาคเอกชน ใช้กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยกำรสร้ำง
อำสำสมัครในพ้ืนที่เป้ำหมำย แล้วท ำงำนร่วมกับอำสำสมัครในกำรค้นหำและเข้ำถึงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
ด้อยโอกำส ให้กำรศึกษำและสร้ำงจิตส ำนึกให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มด้อยโอกำสตระหนักในปัญหำของ
ตนเอง ร่วมกันค้นหำสำเหตุของปัญหำและแนวทำงแก้ไข พร้อมกับกำรให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้ำหมำยใน
กำรเข้ำถึงสิทธิและมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของตนเองและของชุมชน 

            องค์กรวัฒนธรรม เป็นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมที่ เกิดจำกจิตส ำนึกของ
ประชำชนที่ต้องกำรจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลวัดและร่วมปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นกำรมีส่วนร่วมที่เกิด
จำกศรัทธำของประชำชนที่มีต่อวัดและคณะสงฆ์โดยเฉพำะเจ้ำอำวำส มีควำมผูกพันในกำรให้กำรดูแล
สงเครำะห์เกื้อกูลกันระหว่ำงพระสงฆ์ในวัดและชุมชน ประกอบกับกำรมีจิตอำสำภำยในชุมชนที่เกิด
จำกกระบวนกำรเครือข่ำยธรรมชำติในกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่มคุ้มให้ควำมร่วมมือสนับสนุนวัดในกำร
ปฏิบัติตำมจำรีตประเพณ ี
                      ๓.๒ ด้านโอกาสของประชาชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรภำคเอกชน และ
องค์กรวัฒนธรรมได้เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น แต่มี
ลักษณะและระดับของกำรเปิดช่องทำงโอกำสที่แตกต่ำงกัน 

            องค์การบริหารส่วนต าบล เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมตำมกรอบเวลำที่
ก ำหนดเฉพำะในขั้นตอนกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน แต่มีบำงขั้นตอนที่ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
โอกำสในกำรมีส่วนร่วมและบำงหมู่บ้ำนขำดกำรรับฟังและกำรให้คุณค่ำต่อควำมคิดเห็นของประชำชน
โดยเฉพำะกำรศึกษำข้อมูลเพ่ือค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรก่อนเสนอโครงกำรเข้ำประชำคม 
นอกจำกนี้ในบำงขั้นตอนโดยเฉพำะกำรประชุมจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี แม้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำร่วมรับฟังเพ่ือติดตำมควำมโปร่งใสในกำรตัดสินใจน ำ
โครงกำรบรรจุลงในข้อบัญญัติงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังขำดเครื่องมือและวิธีกำร
สื่อสำรที่ให้ประชำชนรู้ช่องทำงโอกำสในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับขั้นตอนกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดซึ่งมี
จ ำนวนจ ำกัด แต่ไม่ได้เปิดโอกำสหรือมอบหมำยให้ประชำชนในพ้ืนที่โครงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ติดตำมตรวจสอบ 

             องค์กรภาคเอกชน เป็นกระบวนกำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยง
เข้ำมำมีส่วนร่วมโดยกำรรับฟังและให้คุณค่ำต่อควำมคิดเห็นตลอดทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยโดยเฉพำะกำรเก็บและใช้ข้อมูลที่ไม่กลับมำสร้ำงปัญหำหรือเป็นภัยต่อกลุ่มเสี่ยงเอง ให้
โอกำสกลุ่มเป้ำหมำยได้สร้ำงเครือข่ำยและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงข้อมูลและเข้ำถึงสิทธิในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำได้ตรงกับพ้ืนที่และประเด็นปัญหำโดยเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 

             องค์กรวัฒนธรรม ได้เปิดโอกำสให้ประชำชนที่มีควำมศรัทธำเข้ำมำมีส่วนร่วม 
นับตั้งแต่กำรรับฟังและกำรให้คุณค่ำต่อควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรให้ค ำปรึกษำและเห็นชอบใน
กำรแต่งตั้งเจ้ำอำวำส นอกจำกนี้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจในกำร
ร่วมกันด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมตลอดทั้งกำรบริหำรเงินของวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้น ำ



๑๙๒ 
 

องค์กรโดยเฉพำะเจ้ำอำวำสที่เปิดโอกำสให้ประชำชนโดยกำรกระจำยอ ำนำจควำมรับผิดชอบเปิด
ช่องทำงโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

             ๓.๓ ด้านจิตส านึกและโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความ
โปร่งใสของแต่ละองค์กร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรภำคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรม ให้
ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและควำมโปร่งใสเชิงโครงสร้ำง แต่ด้วยเหตุที่จิตส ำนึกของ
ประชำชนและโอกำสที่แต่ละองค์กรเปิดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม มีลักษณะและระดับควำม
เข้มข้นที่แตกต่ำงกันจึงน ำไปสู่ธรรมำภิบำลด้ำนกำรมีส่วนร่วมและด้ำนควำมโปร่งใสที่แตกต่ำงกัน 

             องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยกำร
ท ำประชำคมตำมรูปแบบที่ก ำหนด ประชำชนและเครือข่ำยประชำสังคมไม่ได้มีส่วนร่วมในกำร
วำงโครงกำรโดยเฉพำะกำรค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรเชิงลึก  รวมถึงไม่ได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนกำร กำรประชุมพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณ กำรด ำเนินโครงกำร กำรติดตำมตรวจสอบ
กำรด ำเนินโครงกำร สำเหตุส ำคัญเกิดจำกช่องว่ำงที่ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและใช้ข้อมูล
ประกอบในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด ำเนินกำรและร่วมตรวจสอบติดตำมผล ช่องว่ำงดังกล่ำวได้
ส่งผลให้ประชำชนเห็นว่ำกระบวนกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงส่วน ไม่ได้เป็นไปด้วย
ควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ยังท ำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำกระบวนกำรทั้งหมดเป็น
บทบำทหนำ้ที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่วนประชำชนเป็นผู้เรียกร้องสิทธิหรือผู้รอรับประโยชน์  

              องค์กรภาคเอกชน มีกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมที่ใช้ข้อมูลทั้งจำกแหล่งข้อมูล
มือสองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจำกกำรค้นหำข้อมูลเชิงลึกแบบมีส่วนร่วมและยืดหยุ่นตำมสภำพ
พ้ืนที่และสภำพปัญหำของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้ำหมำย ท ำให้ได้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจน มี
กระบวนกำรเข้ำถึงกลุ่มเสี่ยง ให้ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกและควำมเชื่อมั่นให้กลุ่มเสี่ยงมีควำมไว้วำงใจ 
มีควำมตระหนักและสมัครใจร่วมค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรทั้งด้วยตนเองและในรูปเครือข่ำย 
ตลอดทั้งมีข้อมูลในกำรเข้ำถึงสิทธิด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม                
                       องค์กรวัฒนธรรม ประชำชนมีส่วนร่วมที่สร้ำงควำมโปร่งใสโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส ำคัญสองประกำร ประกำรแรกคือศรัทธำของประชำชนที่มีต่อองค์กรโดยเฉพำะที่มำของผู้น ำองค์กร 
ในกรณีของวัดวำลุกำรำมได้เจ้ำอำวำสมำจำกกำรปรึกษำและเห็นชอบโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
และคุณลักษณะของเจ้ำอำวำสที่มีควำมซื่อสัตย์ ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยควำมเสมอภำค มีควำมสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน ให้กำรสงเครำะห์ชุมชน ให้และแบ่งปันสิ่งที่ได้มำกับทุกคน และประกำรที่สองคือกำร
บริหำรงำนและบริหำรเงินที่เป็นไปอย่ำงเปิดเผยของผู้น ำองค์กร โดยกำรกระจำยอ ำนำจควำม
รับผิดชอบให้ผู้น ำชุมชนและประชำชน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส   
๔. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

                         ๔.๑ กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

             สำมำรถน ำกระบวนกำรและผลกำรศึกษำวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ในรำยวิชำ กำรเมืองกำรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 



๑๙๓ 
 

กำรเมืองกำรปกครองส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นของไทย และวิชำธรรมำภิบำลตำมแนว
พระพุทธศำสนำ กำรบริหำรกำรพัฒนำ นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน 

                         ๔.๒ น าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลในพื้นที่ศึกษา   

     ๔.๒.๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในพ้ืนที่ศึกษำต ำบลไหล่ทุ่ง อ ำเภอตระกำร
พืชผล  จังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นคือวิธีกำรรวมประชำชนส่วน
ใหญ่ในกำรเข้ำร่วมจัดท ำประชำคมประจ ำปีและกำรจัดบริกำรสนองควำมต้องกำรอันเป็นที่พอใจของ
ประชำชน 

                          พร้อมกับแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ
จิตส ำนึกและโอกำสในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยเฉพำะในด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลในกำร
เตรียมกำรโครงกำรก่อนน ำเข้ำประชำคมและจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี ตลอดทั้งกำรมีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรระดับหมู่บ้ำนและกำรติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส 

                          ๔.๒.๒ มูลนิธิรักษ์ไทยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่อ ำเภอสิริธรและอ ำเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลรำชธำนี เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นคือกำรใช้ข้อมูลรอบด้ำนทั้ง
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจำกกำรเข้ำถึงกลุ่มด้อยโอกำสหรือกลุ่มเสี่ยงแล้วน ำข้อมูลนั้นมำใช้
ในกำรวำงแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม  

       พร้อมกับแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรสื่อสำรกับชุมชนเพ่ือ
สำนต่อโครงกำรที่สิ้นสุดลงให้มีควำมต่อเนื่องและยั่งยืน 

       ๔.๒.๓ องค์กรวัฒนธรรม โดยเฉพำะวัดวำลุกำรำม ต ำบลระเว อ ำเภอพิบูลมัง
สำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่เป็นพ้ืนที่ศึกษำ  เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น ได้แก่ 
ศรัทธำที่ประชำชนมีต่อปฏิปทำของเจ้ำอำวำส ควำมเกื้อกูลระหว่ำงวัดและชุมชน และกำรเปิดโอกำส
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและบริหำรเงินของวัด  

       พร้อมกับแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำรเชื่อมโยงกับ
หน่วยงำน องค์กรหรือสถำบันอื่นในกำรส่งเสริมกระบวนกำรธรรมำภิบำลท้องถิ่น 

                           ๔.๓ กิจกรรมด้านวิชาการ 
       จัดสัมมนำหัวข้อ “กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรธรรมำภิบำล

ท้องถิ่น” ระหว่ำงนิสิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ชั้นปีที่ ๓-๔ และผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภำคเอกชนและองค์กรวัฒนธรรมในภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

การเผยแพร่ 
ไดน้ ำเสนอผลงำนวิจัยและลงตีพิมพ์บทควำมในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ ๔ “พุทธ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำประเทศไทย” (Buddhist Innovation for Developing Thailand) ณ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตขอนแก่น ในวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย   

๑. (ภาษาไทย)  นายสมนึก    (นามสกุล)  จันทร์โสดา   
   (First Name)  Somnook 
   (Family Name) Chandsoda(Mr.)   
๒. ต าแหน่งวิชาการ        (ไม่มี)       
๓. หน่วยงานที่ติดต่อได้ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

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

๔. ประวัติการศึกษา 
๔.๑ ส าเร็จการศึกษา  

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๑๕) 
๔.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๘) 
ปริญญาโท M.A. Rural Social Development, University of Reading, United 

 Kingdom (Under the British Council Scholarship) (1982: พ.ศ. ๒๕๒๕) 
 

๕. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ ประสบการณ์ในการท างานด้านพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ไทย สปป ลาว กัมพูชา 
ฟิลิปปินส์) และประเทศในอัฟริกา (เคนยา ยูกานดา) (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๕๑) 

 

๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:somnook_ch@hotmail.com


 
๑๙๕ 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย ๑ 
 

๑. ภาษาไทย  พระสิริชัย  ฉายา  ธมมจาโร  นามสกุล  สายสิงห์     
   (First Name) Phra Sirichai (Buddhist Name) Thammacharo  
   (Family Name) Saising    
๒. ต าแหน่งวิชาการ       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชารัฐศาสตร์       
๓. หน่วยงานที่ติดต่อได้  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
                    ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
                     มือถือ ๐๙๙-๔๗๒๓๗๙๙ (E-mail) sirising2520@hotmail.com 

๔. ประวัติการศึกษา 
๔.๑ ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก 
๔.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ปริญญาตรี  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ปริญญาโท  ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๕. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ Word, Excel, Power Point และ SPSS 
๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙๖ 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย ๒ 
๑. ภาษาไทย พระสังวาน   ฉายา เขมปญฺโญ  นามสกุล สายเนตร     
   (First Name) Phra Sangwan (Buddhist Name) Kamapanyo                 
   (Family Name) Sainet 
๒. ต าแหน่งวิชาการ       อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชารัฐศาสตร์         
๓. หน่วยงานที่ติดต่อได้  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
                      ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
                     มือถือ ๐๖๓-๐๑๙๓๐๓๔  (E-mail) Sangwansainet@hotmail.com 

๔. ประวัติการศึกษา 
๔.๑ ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก 
๔.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ปริญญาตรี ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎี ทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
ปริญญาตรี พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
ปริญญาโท  ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
๕. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ Word, Excel, Power Point และ SPSS 
๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   (ไม่มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Sangwansainet@hotmail.com


 
๑๙๗ 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย ๓ 
๑. ภาษาไทย พระสมพล   ฉายา สมาจาโร  นามสกุล  ชัญถาวร     
   (First Name) Phra Sompon (Buddhist Name) Smacharo                     
   (Family Name) Chanthaworn    
๒. ต าแหน่งวิชาการ        อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชารัฐศาสตร์         
๓. หน่วยงานที่ติดต่อได้  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

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

๔. ประวัติการศึกษา 
๔.๑ ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก 
๔.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ปริญญาตรี  พธ.บ. (การสอนภาษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๙) 
ปริญญาโท  ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (๒๕๕๓) 
๕. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ Word, Excel, Power Point และ SPSS 
๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙๘ 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย ๔ 

๑. ภาษาไทย  ว่าที่ร.ต.ส่งศักดิ์  นามสกุล  บุญจ ารูญ 
    ภาษาอังกฤษ  Acting.Sub.Lt.Songsak  Boonjumroon 
๒. ต าแหน่งวิขาการ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชารัฐศาสตร์           
๓. หน่วยงานที่ติดต่อได้    คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี 
                             ต าบลกระโสบ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
 มือถือ ๐๘๔ – ๙๕๙๙๔๑๖  (E–mail) Songsak1958.gmail.com 
๔. ประวัติการศึกษา 

  ๔.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ปริญญาตรี  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (๒๕๒๖) 
ปริญญาโท  ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (๒๕๒๕) 
๕. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ Word, Excel, Power Point และ SPSS 
๖. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ    

   ผู้ร่วมเขียนต ารา  การเมืองกับการปกครองของไทย   
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


