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        บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยเรื่อง ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว 
ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน 
 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย ได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการศึกษาจาก
เอกสาร และสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี 
กัมพูชา ลาว ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าภาครัฐ และประชาชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบงาย จ านวน ๓๐ คน 
  ๑. ด้านการเมืองและความมั่นคง คือ ดังนี้การอยู่ร่วมกันประชาชนในพ้ืนที่จะด าเนินตาม
ข้อบันทึกตกลงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดมีการพูดคุยมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่
ตลอดเพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลญาติมิตรฉันพ่ีน้องเสมอ ซึ่งในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน
จะปฏิบัติกฎระเบียบบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่และท าสัญญาประชาคมร่วมกันโดยทางฝ่ายกัมพูชา
นั้นจะเป็นฝ่ายทหารที่รับผิดชอบในพ้ืนที่แก้ไขไปก่อนและรายงานผลไปส่วนกลางจึงท าให้คนในพ้ืนที่ไม่
กล้าที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งเพราะส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่นั้นจะเป็นครอบครัวของทหารที่มาดูแลความ
สงบ 
 ๒. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ปัญหาการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ คือ แม้ประชาชนตามแนว
ชายแดนสองพ้ืนที่มี ประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจและสังคมมา
ต่อเนื่องยาวนาน แต่ช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศยัง คงมีอยู่ ความแตกต่างใน
สถานะทางเศรษฐกิจนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมา และความพยายามร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตามแนว
ชายแดนของสองประเทศมีทั้งความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการค้า ความร่วมมือด้านการ
ลงทุน และความร่วมมือด้านการขนส่ง สิ่งเหล่านี้สามารถเก้ือหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ด้านแรงงาน ชายแดนอุบลราชธานีมีการจัดการแรงงานกัมพูชา และลาวที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จ 
การจัดการแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชายแดนอื่นๆ 
 ๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีในพ้ืนที่ชายแดน เช่น ประเพณีสงกรานต์
ของชาวบ้านส าโรง มีลักษณะพิเศษเป็นการแสดงออกถึงเรื่องของต านาน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว รวมถึงการละเล่นดั้งเดิมของหมู่บ้าน ปัจจุบัน
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คนชายแดนยังธ ารงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมในวาระพิเศษต่างๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวโยงกับ
พุทธศาสนาเช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ตามแบบไทย กัมพูชาและ
ลาว การร่วมงานบุญตักบาตรในโอกาสส าคัญ และด้วยอุปสรรคด้านภาษาที่มีไม่มากนัก ท าให้หลาย
ครัวเรือนแต่งงานระหว่างชาวกัมพูชา ชาวไทย และชาวลาว การไปมาหาสู่กันฉันญาติมิตร และการข้าม
แดนมาเรียนในฝั่งไทยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมที่จัดในฝั่งไทยการ
ข้ามแดนที่ด่านบ้านแหลมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน โดยไม่ต้องการให้มีปัญหา
ขัดแย้งกัน ส่วนปัญหาของทางการไทยในพื้นท่ีคือการไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ 
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ABSTRACT 
 Research Study of community strengthening along the Cambodian 
border Thai-Lao aims to study the strengthening of the border community.  
 Scope of Research A study of community empowerment along the 
Cambodian border, Laos, Thailand has conducted qualitative resea rch. Use 
descriptive analysis. The study was based on interviews and in -depth interviews 
of people along the border of Ubon Ratchathani, Cambodia, Lao PDR, including 
community leaders, government leaders and people along the Cambodia -Laos-
Thailand border.  
 1. Politics and security are as follows: The coexistence of the people in 
the area will be in accordance with the memorandum of the government 
officials of both parties, and they will be engaged in the use of space 
throughout their existence. I have always been good friends. In areas along the 
border, the rules of memorandum and memorandum of understanding are 
signed between the Cambodian government and the responsible military in the 
affected areas. It will cause conflict because most of the people in th at area 
will be a family of soldiers who take care of peace.  

 2. Economic promotion The problem of promoting the economy is that 
even the people along the two border areas have History of relationship 
development. Economic and social continuity. However, the gap between the two 
countries' economic development persists. The differences in this economic state are 
followed by problems. And the two countries' collaborative efforts in the public and 
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private sectors along the border are both labor-intensive. Trade cooperation 
Investment cooperation And transport cooperation. These can support significant 
economic development. Ubon Ratchathani border workers have managed Cambodian 
workers. And Laos is quite successful. Management of migrant workers in other border 
provinces 

 3. Social and cultural aspects Traditional culture in the border area, such as 
the Songkran tradition of Samrong villagers. It is an expression of the myths, beliefs, 
traditions, rituals related to the way people live along the Cambodian-Thai border. 
Including traditional games of the village. At present, border people still maintain 
cultural relations through special events. Mostly related to Buddhism, for example. 
The tradition of watering elderly people on Songkran or New Year's day in Thai style. 
Cambodia and Laos Join the charity event on the occasion. And with a limited 
language barrier. Many households are married between Cambodians, Thais and Lao 
people. And crossed over to study in Thailand at dawn. Or join the social economic 
promotion activities on the Thai side. The border crossing at Ban Laem is more 
flexible. Border area development Without conflicting need The problem of Thai 
authorities in the area is that Khmer cannot communicate. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว  
ไทย ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เป็น อย่างดี จึงขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน 
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย ลาวและกัมพูชาที่
ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลอันพึงเป็นประโยชน์ทั้งที่ช่วยให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการท าวิจัยในครั้งนี้
เป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้ และขออุทิศบุญ
กุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้ล่วงกระท าทั้งต่อหน้าและลับหลังมารับส่วนบุญในครั้งนี้   
งานวิจัยเรื่องนี้พ่ึงมีประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติเป็นอย่างมาก และขอขอบพระคุณทางสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ที่ได้มอบทุนอุดหนุนสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่ทรงคุณค่าประโยชน์ต่อไป 
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๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เริ่มขึ้นในปลายปี  พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีแรกของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๘ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ส่งผล
กระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมประเด็นเรื่องชุมชนเข้มแข็งจึงได้รับการหยิบยกขึ้นมา
กล่าวถึงเป็นอันมากในฐานะที่เป็นทางเลือกที่ส าคัญของการพัฒนาเน้นกระบวนการพัฒนาที่คนเป็น
ศูนย์กลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯฉบับที่๘โดยการเพ่ิมศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
มี ค วามพร้อม ในการ เข้ า ไปมี ส่ วน ร่ วม ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จสั งคมการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นฐานส าคัญใน
การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ยั่งยืนในอนาคตซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประการหนึ่งต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่๙และฉบับที ่๑๑ ต่อมา 
 ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการให้แนวคิดและความหมายของชุมชน
และความเข้มแข็งของชุมชนดังนี้ 
 ชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกันและมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็น
ปกติต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือการประกอบกิจการซึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันหรือการมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือความสนใจร่วมกัน  (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 
๒๕๔๑) โดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีการ
ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกันมีความเอ้ืออาทรต่อกันมีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท ามีการจัดการ
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน๑ 
 จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนมีความหมายมากกว่าการที่คนแต่ละคนมา
อยู่ร่วมกันแต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมีหลักการเงื่อนไขกติกาซึ่งเรียกโดยรวมว่าระเบียบบรรทัด
ฐานของการอยู่ร่วมกันชุมชนจึงมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการใน
ชีวิตประจ าวันของสมาชิกและสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันได้ 
 ความเข้มแข็งของชุมชนหมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนต่างๆของเมืองหรือชนบทรวมตัว
กันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับโดยจะเรียกชุมชนนี้ว่ากลุ่มชมรมสหกรณ์บริษัท
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องค์กรชาวบ้านเครือข่ายหรืออ่ืนๆที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกันและด้วยความเอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืนๆในสังคมด้วย 
 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆเช่นมิติทางด้าน
เศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติมิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านวัฒนธรรมซึ่งในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนนั้นอาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้นเนื่องจากเงื่อนไขและ
กระบวนการที่น าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
 ส่วนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑คือการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติและพัฒนาประเทศโดยมุ่งพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่“สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” (Green and Happiness Society) ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนจึงมีความส าคัญมากขึ้นภายในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวคิดการพัฒนา
ประเทศและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นชุมชนจ าเป็นต้องมีความรู้เท่าทันมีภูมิคุ้มกันมีอ านาจต่อรอง
สามารถปรับตัวและมีวิธีแก้ปัญหาของชุมชนเองในขณะที่การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบ
มากขึ้นชุมชนที่เข้มแข็งจะส่งเสริมให้การพัฒนาท้องถิ่นก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ปัญหา
ของชุมชนได้ทันเวลาสามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๑ ได้ก าหนดแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศไว้๒ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการพัฒนา 
 ๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควรมีมาตรการเชิงรุกที่มีพลังในการป้องกัน
และปกป้องชุมชน 
 ๑.๒ การสร้างการเรียนรู้ในชุมชนต้องเปิดกว้างให้ชุมชนก าหนดรูปแบบของชุมชนเอง
ได้เพราะแต่ละชุมชนมีประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกัน 
 ๑ .๓ การเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนต้องด าเนินการให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทโดยสนับสนุนชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ 
 ๑.๔ การใช้พลังชุมชนในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆควรพิจารณาถึงสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม 
 ๑.๕ การสร้างสังคมเป็นสุข 
 ๑.๖ กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนจะต้องใช้พ้ืนที่เป็นตัว
ตั้งประสานบูรณาการกันทุกระดับ 
 ๑.๗ พัฒนาตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดสังคมเป็นสุขเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ความส าเร็จที่ชัดเจนและผลักดันให้มีการอ้างอิงเพ่ือเป็นกรอบให้เกิดการเชื่อมไปสู่การปฏิบัติ 
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 ๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีเครื่องมือ /
กลไกการบริหารยุทธศาสตร์พร้อมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน 
 ๓. บทบาทภาคีควรก าหนดบทบาทหลักที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐท้องถิ่นและภาคีพัฒนา
ต่างๆเพ่ือเสริมหนุนซึ่งกันและกันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนโดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้มแข็งของชุมชนคือ 
 ๓.๑ การจัดองค์กรและบริหารจัดการคือมีการจัดองค์กรและการแบ่งหน้าที่การบริหาร
จัดการทรัพยากรและกระบวนการแผนการประสานความร่วมมือ 
 ๓ .๒ อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมได้แก่การมีวิสัยทัศน์ร่วมมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี                   
“ค่านิยมสุขภาพดี” เชื่อในศักยภาพของคนในชุมชนมีส านึกความเป็นชุมชนและรู้จักแบ่งปันทุนทาง
วัฒนธรรมสามารถเชื่อมคนในชุมชนได้ 
 ๓.๓ ทุนได้แก่การมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและส านึกเพ่ือส่วนร่วมเงินวัสดุอุปกรณ์
สถานที่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓.๔ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
 ๓.๕ มีเครือข่ายความร่วมมือ 
 ๓.๖ การยอมรับจากสังคมภายนอก 
 ๓.๗ สิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง 
 การที่ประชาชนในชุมชนชายแดนไทย ลาว กัมพูชา  มีการรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” 
โดยมีการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนดังนั้นการพัฒนาและสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งจึงมีองค์ประกอบส าคัญคือการจัดองค์กรและบริหารจัดการอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกันทุน
มีกิจกรรมต่อเนื่องมีเครือข่ายความร่วมมือการยอมรับจากสังคมภายนอกและมีสิทธิและอ านาจต่อรอง
ทางการเมือง 
โดยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาจกระท าได้โดยอาศัยกระบวนการที่ ส าคัญ๔
ขั้นตอนคือการเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการ
พัฒนาทางเลือกเพ่ือด าเนินกิจกรรมการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
 จากเนื้อหาที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ตำมแนวชำยแดนกัมพูชำ ลำว ไทย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่างๆต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว  
ไทย เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 



๔ 
 

๓. ขอบเขตกำรวิจัยและกรอบแนวคิด 
 ๓.๑ ขอบเขตของกำรวิจัย 

 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีกำรวิจัยแบบพรรณนำ เชิงคุณภำพ ดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) กำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary Research) และกำร
สัมภำษณ์ (Inter views Research ) ทั้งหมดได้แบ่งออกเป็น ๒ วิธี คือ 
 ๓.๑.๑ วิธีกำรศึกษำค้นคว้ำทำงเอกสำรที่เป็นปฐมภูมิและเอกสำรทุติยภูมิ 
  ๑) เอกสารปฐมภูมิ (Primary Document) และ เอกสารทุติยภูมิ (Secondary 
Document) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ค้นคว้าวิจัย ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่ต่างๆ ใน
รูปแบบต ารา, หนังสือ, เอกสาร วิชาการเย็บเล่มและเอกสารอื่นใด ที่น ามาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ 
 ๓.๑.๒ กำรสัมภำษณ์  การสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนตามแนวชายแดนจังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย กัมพูชา ลาว  เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซยีน 
 ประชำกรศึกษำกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ผู้น าชุมชน ผู้น าภาครัฐ และประชาชน
ตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย จ านวน ๓๐คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample  
random sampling)๓ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ 
 กลุ่มที่ ๑ ชุมชนจุดผ่อนปรนช่องอานม้า กัมพูชา  จ านวน  ๑๐        คน 
 กลุ่มที่ ๒ชุมชนด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว  จ านวน ๑๐        คน 
 กลุ่มที่ ๓ ชุมชนด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ านวน ๑๐        คน 
            รวมทั้งสิ้น     จ านวน   ๓๐        คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 ๓จรูญ  คูณมี,  กำรเขียนวิจัยทำงกำรศึกษำและกำรเขียนบทนิพนธ์ , (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราช
ธานี,  ๒๕๕๑),  หน้า  ๒๑. 



๕ 
 

 ๓.๒ กรอบแนวควำมคิด 
 เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้คือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 
๔. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง หมายถึง แนวทางที่เป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาติดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและสังคม ก าหนดแผนแม่บท
ชุมชนด้วยการร่วมกันคิดสร้างและบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ 
 ชุมชนตำมแนวชำยแดนกัมพูชำ ลำว ไทยหมายถึง ๑. ชุมชนจุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
กัมพูชา ๒. ชุมชนด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว ๓. ชุมชนด่านถาวรช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร 
 ประชำคมอำเซียน หมายถึงเป้าหมายที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคจะ
พัฒนาเป็นประชาคมร่วมกัน เพ่ือความร่วมมือกันใน ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านการเมืองและความมั่นคง          
๒.ด้านเศรษฐกิจ และ ๓. ด้านสังคมวัฒนธรรม 
 
๕. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๕.๑ ได้ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย 
 ๕.๒ ได้แนวทางปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย 
 ๕.๓ ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย 

ชุมชน 
 

ควำมเข็มแข็ง 
๑. ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง 
    ๑.๑ การอยู่ร่วมกัน 
    ๑.๒ การแก้ไขความขัดแย้ง 
    ๑.๓ การรับมือภัยคุกคาม 
๒. ด้ำนเศรษฐกิจ 
    ๒.๑ การอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อค้าขาย 
    ๒.๒ การรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
๓. ด้ำนสังคมวัฒนธรรม 
    ๓.๑ การจัดสวัสดิการสังคม                                                       
    ๓.๒ วิถีพุทธ และวัฒนธรรม                                                                                                 
 

 

หน่วยงานภาครัฐ 
 

หน่วยงานระหว่างประเทศ/
หน่วยงานอ่ืนๆ 

อบต. 
 การอยู่ร่วมกันของอาเซียน 



๖ 
 

 ๕.๔ เอกสารที่สมบูรณ์แล้ว สามารถน าไปเผยแพร่เพ่ือปรับบทบาทของพระสงฆ์ให้เกิด
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมสู่ประชาคมอาเซียน 



 

บทที่ ๒ 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

  
 ในบทที่นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง   และได้
น าเสนอข้ันตอนและวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  

 ๒.๑ แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 ๒.๒ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
 ๒.๓ ปลูกฝูงให้มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  
 ๒.๔ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๒.๕ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับครอบครัวเข้มแข็ง 
   

๒.๑ แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 

 ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะท าหน้าที่
ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพ่ือให้
บุคคลเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

แนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
             ๑. การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเพ่ือสร้างความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจ
ภายในครอบครัว 
             ๒. การปลูกฝังให้มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี เพื่อจะได้มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีและถูกต้อง 
             ๓. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม 
และมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
๒.๒ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
 ๒.๑ มีความรัก ความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่กัน 
 ๒.๒ มีเคารพ นับถือ ให้เกียรติ จริงใจ และเห็นคุณค่ากันและกัน 
 ๒.๓ มีสิทธิ เสรีภาพ มีการปรึกษาหารือกัน 
 ๒.๔ รู้และปฏิบัติบทบาทหน้าที่ที่ควรมีต่อกัน 
 ๒.๕ มีเวลาให้กันอย่างมีคุณค่า 
 ๒.๖ มีความเสียสละ สามัคคี ให้อภัยกัน 
 ๒.๗ มีการสื่อสารทางบวก  
 ๒.๘ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 ๒.๙ ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง 



๘ 
 

๒.๓ ปลูกฝูงให้มีวิถกีารด าเนินชีวิตที่ดี 
 ๑) เริ่มจากบทบาทของพ่อแม่ 
 ๑.๑ เป็นแบบอย่างที่ด ี
 ๑.๒ ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่ลูก 
 ๑.๓ เลี้ยง ดู ดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมพัฒนาการและวุฒิภาวะของลูก 
 ๒) ความสัมพันธ์ 
 ๒.๑ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนฝูง 
 ๒.๒ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  
 ๓) ความเข้มแข็งของบุคคล/การพึ่งพาตนเอง 

๓.๑ มีพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และจิตใจ 
๓.๒ รู้จักเรียนรู้และปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ดี 
๓.๓ มีความมั่นใจในชีวิตของตน 
๓.๔ สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

 ๔) สุขภาพร่างกาย 
๔.๑ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 ๕) แนวคิดในการด าเนินชีวิต 
๕.๑ มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น ศาสนา 
๕.๒ ยึดหลักความพอเพียง 
๕.๓ มอง โลกในแง่ดแีละมีวิธีการหาความสุขที่ดี 

 ๖) การละเว้นอบายมุข เช่น สุรา เที่ยวกลางคืน การพนัน คบคนชั่ว ชู้สาว ฯลฯ 
 

๒.๔ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๑) ไม่มีพฤติกรรมต่อต้าน หรือท าความเดือดร้อนให้แก่สังคม 
 ๒) มีส่วนร่วมในการเกื้อหนุนสังคม/ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม 
 ๓) มีความตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
 ครอบครัว คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น หากท่านมีการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล 
จัดการทุกสิ่งด้วยหลักของความเป็นจริง เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านก็จะ
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และนั่นจะเป็นอีกรากฐานหนึ่ง ที่ท าให้ครอบครัวของท่าน เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจและ น าไปสู่ครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในที่สุด 
 
๒.๕ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเข้มแข็ง  
 ๑) ปัจจัยท่ีมีความส าคัญกับครอบครัวเข้มแข็ง  
 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว มีความส าคัญเป็นอันดับแรกโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ต้องมความเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถคุยกันได้ในทุก
เรื่อง รับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัว มีความเป็นประชาธิปไตย  สมาชิกใน
ครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้ามีเวลาให้แก่กัน และครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่นความห่วงใย 



๙ 
 

เอาใจใส่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของโครงการครอบครัวเข้มแข็ง สถาบัน
รักลูก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ที่พบว่า การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง
นั้น ปัจจัยที่ส าคัญประการ แรกคือ "ความสัมพันธ์ ในครอบครัว การศึกษาครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ สัมพันธ์
กับ ครอบครัวเข้มแข็งจ านวน ๕ ปัจจัย ในแต่ละปัจจัย มีความยากที่จะวัดออกมาเป็นค่าคะแนน หรือ 
ตัดสินว่าดีหรือไม่ อย่างเช่นการสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารภายในครัวเรือนนั้น พบว่าขึ้นอยู่กับ  
สภาวการณ์ และบุคคลว่าก าลังจะสื่อสารอยู่กับใคร ในสภาวการณ์ที่ปกติหรอเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่าง 
เกิดข้ึน ซึ่งในบางครอบครัวอาจมีการสื่อสารที่ดีกับสมาชิกบางคน และมีการสื่อสารที่ไม่ดีกับ สมาชิกใน
บางคน จึงเป็นการยากว่าครัวเรือนนี้มี การสื่อสารเป็นอย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงวัฒนธรรม ในการสื่อสาร
ของแต่ละครอบครัวอีกด้วย หรือใน ปัจจัยด้านทุนทางสังคมที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมอยู่มากการวัด
ออกมาให้เป็นรูปธรรมท าให้มีความละเอียดอ่อนน้อย การสอบถามพฤติกรรมของสมาชิกใน ครอบครัว
เป็นการยากท่ีจะได้ภาพที่ชัดเจน เพราะในแต่ละครัวเรือนก็มีสมาชิกที่มีพฤติกรรมที่หลากหลาย  
ดังนั้น การสอบถามในส่วนที่เป็นพฤติกรรมอาจหมายถึงพฤติกรรมของผู้ก าลังตอบแบบสอบถามเสีย
เป็นส่วนใหญ่๑ 
 ทฤษฎีความเข้มแข็ง คือ ในสภาพที่สังคมไทยก าลังเผชิญกับภาวะวิกฤตในการพัฒนา
อุตสาหกรรม และประสบปัญหาการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ การจะแก้ปัญหาดังกล่าวต้องกระท า
อย่างเป็นระบบ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง การพยายามหาค าตอบต่อ
ค าถามในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน จึงต้องเริ่มต้นจากฐานคิดที่ว่า "ค าตอบอยู่ที่ชุมชน เนื่องจาก
ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นมโนทัศน์ที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ หลายมิติ ชุมชนที่
ต่างกันอาจนิยามความเข้มแข็งที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของชุมชน ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ฯลฯ ด้วยเหตุนี้  โครงการพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งของชุมชนจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะแรก เป็นการศึกษาองค์ความรู้ และแนวคิดเชิงอุดมการณ์
เกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือน ามาสร้างมโนทัศน์และแนวคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับความ
เข้มแข็งของชุมชน ระยะท่ีสอง เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎีฐานราก เก่ียวกับความเข้มแข็งของชุมชน 
และระยะที่สามเป็นการน ามโนทัศน์และข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่ ได้จากระยะที่สองไปทดสอบกับ
ปรากฏการณ์จริง ซึ่งหากน าการศึกษาวิจัยนี้ไปปฏิบัติได้จริง ก็จะสามารถพัฒนาให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งเพียงพอที่จะต้านกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้อย่างยั่งยืน๒ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ๓ กล่าวได้ว่าคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขา
หนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ ในปัจจุบันนี้นักวิชาการได้ให้ความส าคัญของการศึกษาแขนงวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่ารัฐจะสามารถธ ารงความเป็นรัฐอย่างมีเกียรติในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นั้น จ าเป็นต้องใช้ศิลปะในการชักจูงใจให้รัฐอ่ืนๆ ปฏิบัติการ
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๑๐ 
 

หรืองดเว้นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ ทั้งนี้ เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาการขัดแย้งและ
ข้อพิพาท อันจะน าไปสู่สงครามในที่สุด  
 ซึ่งกล่าวได้ว่าในสมัยก่อนนั้น การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ในวงจ ากัด 
กล่าวคือเป็นที่สนใจเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการผู้สันทัดกรณี เช่น นักการทูต  หรือนักการเมืองชั้นน าเท่านั้น 
แต่ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างสรรค์ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก ฉะนั้นการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเป็นวิชาที่น่าจะมีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในแนวกว้างและลึก 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถคาดคะเน
ความเป็นไปได้ที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่วางนโยบายต่างประเทศของรัฐ จะต้อง
ศึกษาสถานการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือที่จะอธิบายเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
พฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งทฤษฎีระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        

 ปัจจัยอ านาจแห่งชาติ หมายถึง เนื่องจากสภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีลักษณะกึ่ง
อนาธิปไตย (Semi-Anarchy) ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐต่างๆ มุ่งใช้อ านาจของตนเพ่ือรักษาและ
เพ่ิมพูนอ านาจและผลประโยชน์ของตนด้วยวิธีการทั้งที่ชอบและมิชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยที่องค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ไม่สามารถจะป้องกันหรือยับยั้งได้อย่างเด็ดขาด จึงยังผลให้ความ
มั่นคงของนานาชาติได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมาก และท าให้รัฐต่างๆ ต้องให้ความสนใจต่อ
การเสริมสร้างอ านาจของตนให้เข้มแข็งอยู่เสมอเพ่ือให้อยู่ในสภาพเท่าเทียมหรือได้ดุลกับอ านาจ 
(Balance of Power) ของรัฐอ่ืน ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงให้ความ
สนใจต่อการศึกษาเกี่ยวกับอ านาจของรัฐอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพ่ือจะรู้ว่าแต่ละรัฐสามารถที่จะเสริมสร้าง
และเพ่ิมพูนอ านาจของตนให้มากขึ้นได้อย่างไร ก็คือ จะต้องค้นหาดูว่ามีตัวประกอบ (Element) หรือ
ปัจจัย (Factor) อะไรที่มีส่วนเสริมสร้างอ านาจของรัฐหรือที่เป็นพ้ืนฐาน (Foundation) แห่งอ านาจ
ของรัฐ   

 ความหมายของปัจจัยอ านาจของรัฐ ปัจจัยอ านาจของรัฐ หมายถึง สิ่งที่จะช่วยให้รัฐมี
ความสามารถในการท าลายชีวิตและทรัพย์สินของรัฐอ่ืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ค านวณ
ได้ (Tangible) เช่น พื้นที่ ก าลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และแร่ธาตุ เป็นต้น หรืออาจเป็นสิ่งที่นับไม่ได้
ค านวณไม่ได้อย่างแน่นอน และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ( Intangible) เช่น ขวัญและก าลังใจของคนในชาติ 
คุณภาพของรัฐบาล และผู้น าทางการเมือง เป็นต้น  

 ได้กล่าวถึง ปัจจัยอ านาจของรัฐแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่วัดได้แน่นอนหรือวัด ไม่ได้
แน่นอนล้วนมีความส าคัญเท่าๆ กัน และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมาก หากปัจจัยอย่างใดอย่าง
หนึ่งขาดไป หรือไม่สมบูรณ์ ก็จะมีผลท าให้รัฐนั้นมีอ านาจน้อยลงหรือไม่เข้มแข็งพอที่จะท าให้รัฐนั้นเป็น
ที่ยกย่องหรือกลัวเกรงของรัฐอ่ืน ตัวอย่างเช่น ประเทศมหาอ านาจที่มีก าลังทางทหารและเศรษฐกิจสูง
มาก อาจจะไม่ เป็นที่ย าเกรงของประเทศเล็กๆ ก็ได้  ถ้าประเทศมหาอ านาจนั้นขาดผู้น าที่มี
ความสามารถและขาดความสามัคคีระหว่างคนในชาติ 

 



๑๑ 
 

 ปัจจัยอ านาจแห่งชาติอาจแบ่งได้เป็น ๓ ชนิด คือ  
 ๑. ปัจจัยทางด้านกายภาพ อันได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี

ประชากร เศรษฐกิจ การทหาร  
 ๒ . ปัจจัยทางด้านสังคม -จิตวิทยา อันได้แก่ ลักษณะประจ าชาติและมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ อุดมการณ์แห่งชาติ ขวัญและก าลังใจของคนในชาติ  

 ๓. ปัจจัยทางการเมือง อันได้แก่ คุณภาพของรัฐบาล ผู้น าทางการเมือง และความสามารถ
ทางการทูต  

 ๑.๑ ปัจจัยทางด้านกายภาพ  
ปัจจัยอ านาจของรัฐอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยทางด้านกายภาพเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่

ส าคัญที่สุดที่จะชี้ให้เห็นถึงฐานะและอิทธิพลของรัฐในเวทีระหว่างประเทศเทศ นอกจากนั้น ปัจจัยทาง
กายภาพนี้ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่รัฐทุกรัฐจะต้องรักษาเพ่ิมพูนและ/หรือใช้ประโยชน์ให้ได้ผลสูงสุด     
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงของชาติ 

 ปัจจัยด้านกายภาพของอ านาจของรัฐมีความแตกต่างกันมากระหว่างรัฐที่อยู่ใน
ขั้นพัฒนา ที่แตกต่างกันกล่าวคือ รัฐที่พัฒนามากแล้ว เช่น รัฐในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมีปัจจัยด้าน
กายภาพโดยเฉพาะด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร การทหาร เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสูง
กว่าประเทศที่อยู่ในขั้นก าลังพัฒนา เช่น ประเทศส่วนมากในเอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา  

๑.๑.๑. สภาพภูมิศาสตร์  
๑) สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ของรัฐมี

ความสัมพันธ์ต่ออ านาจและอิทธิพลของประเทศเป็นอย่างมาก  และสภาพทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัย
ต่ออ านาจของชาตินั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญที่สมควรหยิบยกมาพิจารณาอยู่ ๓ ประการ คือ ที่ตั้งของ
ประเทศ ขนาดของประเทศ และรูปร่างของประเทศ  

๑.๑. ที่ตั้งของประเทศ (Location) กล่าวได้ว่าที่ตั้งของประเทศมี
ความสัมพันธ์กับอ านาจของประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศที่มีอาณาเขตติดกับทะเลหรือมหาสมุทร 
ย่อมมีโอกาสเสริมสร้างอ านาจทางทะเลเพ่ือคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลในการติดต่อสัมพันธ์
ทางการค้าหรือการติดต่อกับประเทศอ่ืน ส่วนประกอบที่มีอาณาเขตเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ และมี
อาณาเขตติดทะเลน้อย จ าต้องสร้างแสนยานาภาพทางบกหรือกองทัพบกที่เข้มแข็ง เป็นต้น  

ในขณะเดียวกันประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอ่ืนทาง
แผ่นดิน แต่ไม่มีทางออกทะเลย่อมจะไม่มีโอกาสสร้างก าลังอ านาจของชาติ เพราะจ าต้องอาศัยประเทศ
อ่ืนเป็นทางผ่านเข้าออก ฉะนั้น จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ที่ตั้งของประเทศเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในการ
ส่งเสริมก าลังของชาติเป็นอันมาก  
 

 ๑.๒. (Size) กล่าวได้ว่าขนาดพ้ืนที่ของประเทศเป็นที่มาของอ านาจ 
กล่าวคือ ประเทศที่มีพ้ืนดินกว้างใหญ่ย่อมบรรจุประชากรซึ่งเป็นก าลังของชาติมาก และพ้ืนดินกว้าง
ใหญ่ไพศาลอาจเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า เช่น น้ ามัน ถ่านหิน เหล็กกล้า และแร่เหล็ก 
ท าให้เกิดความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกิดก าลังอ านาจของชาติอีกทางหนึ่งด้วย  



๑๒ 
 

๑.๓. รูปร่างของประเทศ (Shape) รูปร่างของประเทศเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งของลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อความมีอ านาจของชาติในทาง
ภูมิศาสตร์การเมืองได้แบ่งลักษณะรูปร่างของประเทศออกเป็น ๓ แบบดังนี้  
  (๑) รูปร่างที่สมบูรณ์มาก ได้แก่ รูปร่างของประเทศที่เป็นวงกลมมี
ความกะทัดรัดและมีผืนแผ่นดินต่อเนื่องกัน ส าหรับประเทศที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมนั้น เมื่อลากเส้น
รัศมีออกไปจากศูนย์กลางของประเทศจะมีระยะเวลาเท่ากัน ลักษณะเช่นนี้ท าให้เกิดความสะดวกใน
ด้านการคมนาคมติดต่อกับประเทศอ่ืนๆ การบริหารงานของชาติเป็นไปโดยรวดเร็วทั่วถึง เพราะทุก
ส่วนเชื่อมโยงมายังศูนย์กลางของประเทศได้โดยสะดวก  
 ส่วนประเทศที่มีลักษณะกะทัดรัดและมีผืนดินต่อ เนื่ องกัน           
เช่น ประเทศอุรุกวัย รูมาเนีย ออสเตรเลีย ฮังการี และสวิสเซอร์แลนด์ ท าให้การบริหารมีความ
คล่องตัวและมีความสะดวกง่ายดายและทั้งไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ท าให้มีความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ค่อยจะมีความแตกต่าง เว้นแต่จะเกิด
วิกฤติการณ์อ่ืนใดซึ่งอาจเกิดเฉพาะเหตุการณ์เท่านั้น   
 (๒) รูปร่างที่ไม่กะทัดรัด มีหลายประเทศที่มีรูปร่างไม่กะทัดรัด 
กล่าวคือ มีรูปร่างยาวแคบ (Enlengated) คือ มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง เช่น ประเทศชิลี อิตาลี  
พม่า และไทย นอกจากนั้นรัฐที่มีส่วนของรูปร่างหรือพรมแดนส่วนหนึ่งส่วนใดล้ าเข้าไปในดินแดนของ
ประเทศอ่ืน เช่น ในรูปลักษณะปากนกแก้วคีม หรือขอเป็ด ดังเช่น พรมแดนของเขมรทางด้าน
ตะวันออกที่ล้ าเข้าไปในดินแดนของเวียดนามตอนใต้ ท าให้พวกเวียดนามสามารถใช้ดินแดน
ปากนกแก้วของเขมรเป็นที่หลบซ่อนและตั้งฐานก าลังในการต่อสู้และขยายอิทธิพล  
  (๓) รูปร่างที่มีลักษณะส่วนย่อยแยกออกจากส่วนใหญ่ กล่าวคือ 
เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ไม่ติดต่อกัน หรือมีรูปร่างแตกแยกไม่ปะติดปะต่อกัน หรือมีลักษณะที่กระจัด
กระจายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อย ตัวอย่างของประเทศที่มีพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่องกันและแต่ละส่วนแยกห่างกัน
เป็นระยะทางไกลเกือบ ๑,๐๐๐ ไมล์ เช่น ประเทศปากีสถานในสมัยที่มีปากีสถานตะวันออกและ
ปากีสถานตะวันตกโดยมีประเทศอินเดียกั้นแทรกอยู่ระหว่างกลาง ลักษณะดังกล่าวเป็นการยากที่จะ
สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประชากรที่อาศัยอยู่ในแต่ละส่วนและในที่สุดปากีสถานตะวันออก
ก็ได้แยกตัวออกมาสถาปนาตนเองเป็นประเทศเอกราชโดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นบังคลาเทศในปัจจุบัน  

๒. ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศมหาอ านาจส่วนใหญ่มักเป็นประเทศที่มีหรืออุดมไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และรุสเซีย ต่างมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ และก าลังอาวุธเพ่ือสร้างชาติและทรัพยากรที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุดก็คือ เหล็ก 
ถ่านหิน และน้ ามัน สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้ประเทศเยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็คือ 
เยอรมนีขาดแคลนน้ ามัน และถึงแม้จะได้มีการพยายามน าเอาถ่านหินซึ่งมีอยู่มากมายกลั่นเป็นน้ ามันก็
ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ามันได้มากนัก  

  กล่าวได้ว่า ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์หรือประเทศที่สามารถน า
ทรัพยากรธรรมชาติของชาติอ่ืนไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก าลังอ านาจชาติตน
แล้ว ย่อมอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบในการเสริมสร้างอ านาจชาติ  



๑๓ 
 

๓. ความสามารถทางเทคโนโลยี ในปัจจุบันนี้วิทยาการของโลกได้เจริญก้าวหน้าไป
เป็นอันมาก ฉะนั้นประเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาทางเทคโนโลยีย่อมมีโอกาสมากในการสร้าง
อ านาจแห่งชาติ จริงอยู่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการสร้างอ านาจของชาติ 
แต่การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีย่อมมีบทบาทในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย บางประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าสูงในการสร้างอาวุธ แต่ไม่มี
ความสามารถทางเทคโนโลยี เช่น ประเทศคองโกมีแร่ยูเรเนียมเป็นจ านวนมากและประเทศเบลเยี่ยม
ซึ่งเคยได้เป็นเจ้าของอาณานิคมของประเทศนี้ แต่ยังไม่มีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงเพียงพอที่จะ
น าแร่ยูเรเนียมมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เบลเยี่ยมจึงไม่อาจใช้ประโยชน์ของแร่ยูเรเนียมได้มากนัก       
ในขณะเดียวกันทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งมีแร่ยูเรเนียมมากและมีความสามารถทาง
เทคโนโลยีสูง จึงสามารถน าแร่ยูเรเนียมไปใช้ประกอบอาวุธนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงจนท าให้สหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียตเป็นชาติอภิมหาอ านาจในปัจจุบัน  

๔. ประชากร เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทางประชากร อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ ด้าน คือ 
ด้านจ านวนประชากร และด้านคุณภาพประชากร  

๔.๑. จ านวนประชากร การที่ประเทศหนึ่งประเทศใดมีจ านวนประชากรมาก ย่อม
ท าให้มีก าลังทหารและแรงงานมาก ซึ่งประเทศดังกล่าวอาจน าจ านวนประชากรที่มีอยู่มหาศาลนั้นมา
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการคุกคามหรือการด าเนินกิจการในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ถึงแม้
ในปัจจุบันชาติมหาอ านาจจะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ แต่จ านวนประชากรที่มหาศาลอันหมายถึง
กองทัพด้วยนั้น ย่อมจะสร้างความล าบากใจให้กับประเทศที่มีจ านวนประชากรน้อยกว่าซึ่งถึงแม้ว่าจะมี
อาวุธที่ดีกว่าก็ตาม ขอยกตัวอย่างเช่น สงครามเกาหลีเป็นเครื่องพิสูจน์ ความจริงในเรื่องจ านวน
ประชากรของคู่สงครามได้เป็นอย่างดี ในเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งคลื่นมนุษย์ (Human 
wave) เข้าสู่สงครามเกาหลีท าให้สหรัฐอเมริกาซึ่งมีอาวุธที่ทรงคุณภาพสูงและเป็นผู้น าชาติเสรีที่มี
บทบาทส าคัญในสงครามเกาหลีต้องแสวงหาลู่ทางท่ีจะเจรจาสงบศึกเกาหลี  

๔.๒. คุณภาพประชากร ค าว่า “คุณภาพประชากร” มีความหมายค่อนข้างกว้าง 
กล่าวคือ หมายถึงประชากรที่มีการศึกษาดี มีความรู้ความสามารถสูง มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และมี
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองแห่งชาติ  

ประเทศที่มีคุณภาพประชากรดีดังกล่าวข้างต้น ย่อมสามารถสร้างอ านาจแห่งชาติได้ 
ขอยกตัวอย่าง เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรที่มีคุณลักษณะที่ดีหลายประการ เช่น มีระเบียบวินัยสูง 
รู้จักประหยัด รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง และถึงแม้ญี่ปุ่นจะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติอยู่บ้าง แต่ใน
เมื่อญี่ปุ่นมีประชากรที่มีคุณภาพก็สามารถสร้างอ านาจของชาติทางด้านเศรษฐกิจได้เป็นผลส าเร็จอย่าง
รวดเร็ว และเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งในปัจจุบัน   

๕. เศรษฐกิจ ในปัจจุบันนี้ความมั่งค่ังและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส าคัญใน
การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติจนมีการเรียกประเทศที่มีการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจว่าเป็น “ชาติมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ”เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ประเทศอภิชาต
มหาอ านาจ คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ประเทศเยอรมันตะวันตกก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีกองทัพแห่งชาติที่เข้มแข็ง 
แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นชาติมหาอ านาจทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่ง  



๑๔ 
 

ฉะนั้น ประเทศที่สามารถธ ารงไว้ซึ่งอ านาจของชาติ หรือประเทศที่จะสร้างสรรค์อ านาจ
ของชาติได้จะต้องเป็นชาติที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง จนประสบความส าเร็จทั้ง
ในดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม   

๖. การทหาร ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้นั้น ได้มีการใช้
ก าลังอ านาจทางทหารเป็นเครื่องมือสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และใช้เป็นพลังในการเจรจาต่อรองทาง
การเมืองระหว่างประเทศ ฉะนั้นประเทศที่มีก าลังอ านาจทางทหารที่เข้มแข็ งทั้งในด้านคุณภาพของ
อาวุธและมีกองก าลังทหารจ านวนมากย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบในการธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติมหาอ านาจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนทหาร ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นชาติที่ได้รับการยอมรับและ
มีศักดิ์ศรีอยู่ในกลุ่มชาติมหาอ านาจได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น ก็เพราะจีนมีกองทัพที่มีจ านวนขนาดใหญ่ 
ถึงแม้ว่าคุณภาพของอาวุธจะไม่พัฒนาได้เท่าเทียมกับชาติมหาอ านาจอื่นก็ตามที แต่จีนก็เป็นประเทศที่
ชาติมหาอ านาจทั้งหลายต่างให้ความสนใจและพยายามดึงมาเป็นสมัครพรรคพวก ทั้งนี้  เพราะก าลัง
อ านาจทางทหารอันมหาศาลของจีนนั่นเอง   

 ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาของอ านาจรัฐ ปัจจัยอ านาจของรัฐด้านสังคมวิทยา-จิตวิทยาเป็น
ปัจจัยที่มีลักษณะตรงข้ามกับปัจจัยด้านกายภาพคือ เป็นปัจจัยที่ไม่เห็นเด่นชัด และวัดได้ยากกว่ามีมาก
น้อยหรือสูงต่ าเพียงใด นอกจากนั้น ปัจจัยทางด้านสังคม-จิตวิทยายังเป็นปัจจัยที่แปรเปลี่ยนได้ง่ายอีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยทางด้านสังคม -จิตวิทยาจะมีจุดอ่อนดังกล่าว แต่ก็เป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่ออ านาจของรัฐอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพราะปัจจัยด้านสังคม -จิตวิทยา มีความเกี่ยวพันกับ
ปัจจัยด้านประชากร การทหารและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด อาจกล่าวได้ว่า ถ้ารัฐใด มีมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ที่ควรแก่การบ ารุงรักษา มีประชากรที่มีวินัย มีขวัญก าลังใจสูง ขยันหมั่นเพียร มัธยัสถ์ 
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่นในเป้าหมายสูงสุดร่วมกันของชาติ และเข้ามีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างแข็งขัน ก็ย่อมจะท าให้ประเทศนั้นสามารถเพ่ิมคุณภาพประชากรให้สูงขึ้นได้ง่ายอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่กองทัพแห่งชาติ และท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งย่อมจะท าให้ปัจจัยด้านกายภาพของอ านาจของรัฐสูงเด่นขึ้น เป็นที่เลื่อมใสของ
มิตรและเป็นที่ย าเกรงของศัตรู   

 ลักษณะประจ าชาติและมรดกทางประวัติศาสตร์ ลักษณะประจ าชาติ หมายถึง ลักษณะ
ในการคิด การแสดงความรู้สึก การปฏิบัติตนและการท างานของประชากรในประเทศ ส่วนมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ชนในชาติยึดถือปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน หรือยกย่องว่าเป็นสิ่งดี
งามมาเป็นเวลาช้านาน และมีค่าควรแก่การ รักษาไว้ตลอดไปการที่ถือว่าลักษณะประจ าชาติและมรดก
ทางประวัติศาสตร์เป็นปัจจัย-จิตวิทยาที่จะช่วยเสริมสร้างอ านาจของรัฐให้สูงขึ้นนั้น มีเหตุผลสนับสนุน
อยู่ ๓ ประการ   
              ประการแรก เป็นที่เห็นได้ชัดว่าถ้าประชากรของประเทศใดมีความเชื่อมั่นในอ านาจของ
การใช้เหตุผลของมนุษย์ว่าสามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ได้โดยไม่ยอมปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามโชคชะตา
หรือดวง มีความกล้าหาญ อดทน และมิย่อท้อต่อโชคชะตามีระเบียบวินัย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร  
รักอิสระ กล้าหาญอดทน และพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือประเทศชาติ จะมีผลท าให้ประเทศชาตินั้นมีความ
เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกว่าประเทศที่มีประชากรที่งมงายในไสยศาสตร์ เกียจคร้าน 
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ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ไร้วินัย และเห็นแก่ตัว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ประชากรของยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นมากกว่าประชากรของประเทศในทวีปอ่ืน จึงท าให้ประเทศยุโรปตะวันตก
และสหรัฐอ เมริกาเจริญ ก้ าวหน้ า เร็ วกว่ าประเทศใน เอ เชี ยละติ นอ เมริกาและแอฟริกา 
 ประการที่สอง เป็นที่เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกันว่า ประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานย่อมมี
สิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เป็นมรดกที่ควรภาคภูมิใจและมีค่าควรแก่การรักษาไว้มากกว่า
ประเทศชาติที่เกิดใหม่และยังไม่มีสิ่งดีงามในประวัติศาสตร์ที่จะน ามาอ้างถึงเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ชนในชาติดังจะเห็นได้ว่าประเทศมหาอ านาจเกือบทุกประเทศในปัจจุบัน เช่น สหภาพโซเวียต จีน 
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษ ล้วนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพันปีทั้ งนั้น คงมีแต่
สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีประวัติศาสตร์ยาวเพียงสองร้อยกว่าปี  
              ประการที่สาม มรดกทางประวัติศาสตร์เป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างอ านาจของรัฐให้
มั่นคงข้ึนเช่นกัน ทั้งนี้เพราะชาติใดที่มีสิ่งดีงามที่ได้รับการรักษาไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานย่อมเป็นเครื่อง
แสดงว่าชาตินั้นมีความแข็งแกร่งทางสังคม-จิตวิทยา ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะ
เห็นได้ว่าบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของชนในชาติมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี ส่วนสหรัฐอเมริกามี
สถาบันประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งทางการเมืองมาเป็น
เวลานานหลายร้อยปี ซึ่งเป็นการแสดงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งดีงามและเป็นมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ที่ทั้งประเทศอังกฤษและประเทศไทยจะต้องรักษาไว้ตลอดไป เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
ส่วนสถาบันประธานาธิบดี ที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งดีงามและเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่
สหรัฐอเมริกาจะต้องรักษาไว้ตลอดไปเพื่อความยิ่งใหญ่ของชาติอเมริกัน  

 อุดมการณ์แห่งชาติ “อุดมการณ์ของชาติ” ในที่นี้หมายถึง “ระบบความคิดที่อธิบาย
เป้าหมายสูงสุดของชาติและแนวทางอันดีงามที่ชนในชาติพึงยึดถือเอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อ
ขจัดสภาพการณ์ ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอันเสื่อมโทรมดังที่เป็นอยู่ให้หมดไป ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุ
ถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชาติ” อุดมการณ์ของชาติมีความส าคัญต่อสังคมและช่วยระดมชนในชาติให้
ช่วยเสริมสร้างอ านาจของรัฐให้แข็งแกร่งขึ้นมาก ดังนี้  
 ๑. อุดมการณ์ของชาติจะช่วยลดความแตกแยกทางความคิดระหว่างชนในชาติ และผูกพัน
ชนในชาติเข้าด้วยกัน รวมทั้งจะก่อให้เกิดการเห็นพ้องต้องกันในผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของชาติ
และปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของชาติเป็นผลส าเร็จ ตัวอย่างเช่น ถ้าประชาชนชาวไทย
ส่วนใหญ่ศรัทธาในอุดมการณ์อย่างเดียวกัน อันได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกันกับความเป็นเอกราช 
ความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าและเกียรติภูมิของชาติ ผลประโยชน์อะไรที่ส าคัญกว่าอะไร และภัย
อะไรเป็นภัยร้ายต่อคนไทยทั้งชาติ และคนไทยควรจะท าอะไรร่วมกันให้เป็นผลส าเร็จก่อนอย่างอ่ืน เช่น 
ควรจะมุ่งสร้างก าลังทหารให้เกรียงไกรเพื่อพิทักษ์ความม่ันคงของชาติก่อน  หรือว่าควรจะเร่งรัดพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติก่อน ซึ่ งที่จริงนั้นวัตถุประสงค์ของชาติทั้งสอง
อย่างนี้จะต้องมีความส าคัญเท่าๆ กันและควรจะท าให้ส าเร็จพร้อมๆ กันให้ได้ มิฉะนั้นชาติไทยก็อาจจะ
ไม่มีความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคง อุดมการณ์ของชาติจะช่วยท าให้ชนในชาติยอมรับในระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และวัฒนธรรมที่ก าหนดขึ้นตามแนว 
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 ๒. อุดมการณ์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคนไทยมีอุดมการณ์อย่างเดียวกันแล้วคนไทยเราก็คงจะ
ไม่ต้องโต้เถียงกันว่า ประเทศไทยควรจะใช้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการและควรจะ
ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือสังคมนิยม เพราะอุดมการณ์ของชาติจะก าหนดหลักการไว้อย่าง
แน่นอนว่าประเทศไทยจะใช้ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบใด  
 ๓. อุดมการณ์ของชาติจะช่วยชี้ให้คนในชาติเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสังคมปัจจุบันและ
แนวทางส าหรับสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าและเป็นธรรมกว่าให้เกิดขึ้นในชาติของตนในอนาคต ซึ่งถ้าหาก
ว่าชนในชาติเลื่อมใสศรัทธาอุดมการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังแล้ว อุดมการณ์นั้นก็จะกลายเป็นพลัง
ผลักดันให้ชนในชาติกระท าตามแนวอุดมการณ์นั้นเพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายอันสูงสุดของชาติ        
น่าเชื่อได้ว่าถ้าเราสามารถท าให้คนไทยศรัทธาในอุดมการณ์ที่ว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวงในวงราชการไม่
ดีอีกต่อไป และเลิกนิสัยที่ชอบให้สินบนแก่ข้าราชการ  
 ๔. อุดมการณ์ของชาติ จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงให้ชนในชาติ
รับเอาเป็นแบบแผนของความประพฤติและการปฏิบัติภารกิจประจ าวัน และจะช่วยให้สมาชิกของ
สังคมหรือชนในชาติเข้าใจในขอบเขตของสิทธิและหน้าที่ของตนต่อชาติได้ดีขึ้นด้วย อาจกล่าวได้ว่าถ้า
คนไทยศรัทธาในหลักอุดมการณ์อย่างเดียวกัน คนไทยก็จะมีหลักส าหรับยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน และยกเป็นเหตุผลอ้างอิงให้คนไทยบางคนที่ประพฤติออกนอกแนวอุดมการณ์ดังกล่าว 
หันกลับมาประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวอุดมการณ์ที่ยอมรับกันแล้วโดยทั่วไป  
 ขวัญและก าลังใจของคนในชาติ ซึ่งหมายถึง ความสนับสนุนที่ประชาชนจะพึงให้กับ
นโยบายที่รัฐบาลของประเทศก าลังด าเนินอยู่ในยามสันติและยามสงคราม เป็นปัจจัยที่แปรเปลี่ยนได้
มากและวัดได้ยากมากเช่นกัน แต่ก็เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อฐานะของประเทศในเวที
การเมืองระหว่างประเทศอยู่ไม่น้อยเช่นกัน รัฐบาลของทุกประเทศที่ได้ตัดสินใจเลือกด าเนินนโยบาย
อย่างใดอย่างหนึ่งไปมักเชื่อว่านโยบายที่ตนได้เลือกใช้นั้นเป็นนโยบายที่ดีที่สุดจึงย่อมจะเป็นนโยบายที่
ประชาชนของประเทศจะต้องให้ความสนับสนุน ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดไม่ได้ให้ความ
สนับสนุนนโยบายนั้นรวมทั้งแสดงการคัดค้านนโยบายนั้น ด้วยการต าหนิติเตียนนโยบายนั้นๆ ผ่านทาง
สื่อมวลชนต่างๆ หรือด้วยการเดินขบวนต่อต้าน ก็ย่อมเป็นการยากที่รัฐบาลของประเทศนั้นจะดื้อดึง
ด าเนินนโยบายดังกล่าวได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อการณ์เป็นเช่นนี้ ฐานะของประเทศนั้นในเวที
การเมืองระหว่างประเทศก็จะได้รับความกระทบกระเทือนเพราะประเทศอ่ืนๆ ย่อมสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่า ประเทศนั้นก าลังจะเปลี่ยนนโยบายที่เคยเลือกปฏิบัติมา โดยที่ฝ่ายเขาไม่จ าต้องยอมอ่อนข้ออะไรให้
เป็นการแลกเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงจะต้องถือเป็นเรื่องส าคัญมาก ที่จะต้อง
รักษาขวัญก าลังใจของประชาชนภายในประเทศให้สูงอยู่เสมอ   
 อิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมทางการเมือง ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อถือที่มนุษย์
ยึดเป็นหลักในการด าเนินชีวิตและเป็นที่ยอมรับกันว่าทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดเหมือนกันคือ ต้องการ
ให้ผู้เลื่อมใสท าความดีและละความชั่ว ศาสนาที่ส าคัญในโลกขณะนี้มีอยู่ ๓ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ  
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของมนุษย์ทั่วโลกกว่าสามพันล้านคน  
 วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการเมือง
และสถาบันการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองที่ส าคัญมี ๒ อย่างคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเผด็จ
การหรืออ านาจนิยม และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   
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 ปัจจัยทางการเมืองของอ านาจของรัฐ ปัจจัยด้านการเมืองเป็นปัจจัยที่มีลักษณะคล้ายกับ
ปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา คือ ไม่เห็นเด่นชัดแต่พอจะประเมินได้ว่าอยู่ในสภาพเช่นไร ทั้งนี้โดยวัดจาก
ผลงานรัฐบาล และผู้น าทางการเมือง ในการด าเนินนโยบายต่างๆ ที่แถลงไว้ทั้งด้านภายในและ
ภายนอกประเทศว่า ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นผลส าเร็จมากก็เป็น
เครื่องชี้ว่า ปัจจัยทางด้านการเมืองของอ านาจของรัฐนั้นมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีไปยังปัจจัยด้าน
สังคม-จิตวิทยาและด้านกายภาพอีกด้วย กล่าวคือจะท าให้คนในชาติมีขวัญและก าลังใจดี พร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และเสียสละให้แก่ประเทศชาติมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อปัจจัยด้าน
การเมืองเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้รับการปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง อันจะเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างอ านาจของรัฐโดยส่วนรวม  

 ๑. คุณภาพของรัฐบาล ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น คุณภาพของรัฐบาล 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้ฐานะของประเทศสูงขึ้นหรือต่ าลง
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะเป็นผู้ที่จะท าการใช้ปัจจัยอ่ืนๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศมากที่สุด เช่น เป็นผู้ที่จะก าหนดและวางวิธีการในการใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์
ต่อประเทศมากที่สุด เช่น เป็นผู้ที่จะก าหนดและวางวิธีการในการเพ่ิมคุณภาพของประชากรให้สูงขึ้น
เรื่อยๆ และเป็นผู้ที่จะคอยรักษาขวัญก าลังใจของประชาชาติให้สูงอยู่เสมอ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า 
ประเทศจะยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ก็อยู่ที่รัฐบาลถ้ารัฐบาลมีคุณภาพต่ าประเทศก็จะมีฐานะในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศต่ าไปด้วย ถ้ารัฐบาลมีคุณภาพสูงประเทศก็จะมีฐานะในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
สูงไปด้วย รัฐบาลใดจะมีคุณภาพสูงหรือต่ านั้นดูได้จากความสามารถของรัฐบาลนั้นในเรื่องต่างๆ 
เหล่านี้คือ (๑) ความสามารถในการรักษากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (๒) ความสามารถในการ
รักษาเสถียรภาพทางการเมือง (๓) ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (๔) ความสามารถ
ในการรักษาขวัญก าลังใจของประชาชาติ (๕) ความสามารถในการด าเนินการทูต ถ้ารัฐบาลใดมี
ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ๕ ประการสูง ก็ถือได้ว่ารัฐบาลนั้นมีคุณภาพสูงถ้ามีความสามารถในเรื่อง
ดังกล่าวต่ าก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีคุณภาพต่ า  
 ๒. ผู้น าทางการเมือง ผู้น าทางการเมืองเป็นปัจจัยทางการเมืองที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง         
ที่ช่วยส่งเสริมอ านาจของรัฐให้สูงเด่นขึ้นและท าให้ประเทศนั้นเป็นที่เคารพนับถือของมิตรประเทศ และ
เป็นที่ย าเกรงของศัตรู ทั้งนี้ก็เพราะผู้น าทางการเมืองไม่เพียงจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองประเทศชาติ
ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
แสดงอ านาจ ของรัฐให้ปรากฏต่อนานาประเทศและใช้อ านาจของรัฐนั้นเพ่ือรักษาและเพ่ิมพูน
ผลประโยชน์และอ านาจของรัฐในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย ถ้าผู้น าทางการเมืองของประเทศใดท า
หน้าที่ดังกล่าวได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้น าทางการเมืองคนนั้นก็จะได้รับค ายกย่องว่าเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” 
(The Great) หรือ “มหาราช” ส าหรับผู้น าทางการเมืองที่เป็นพระมหากษัตริย์  
 ๓. ความสามารถทางการทูต การทูต หมายถึง การแสดงออกโดยตัวแทนของชาติซึ่งความ
ต้องการของชาติตนต่อตัวแทนของชาติอ่ืนๆ เพ่ือรักษาและเพ่ิมผลประโยชน์ร่วมกัน หรือลดและขจัด
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน การทูตเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญต่อการรักษาความมั่นคงของชาติให้
ปลอดจากการรุกรานอย่างมาก ทั้งนี้ก็ เพราะการทูตจะช่วยท าให้ชาติอ่ืนๆ ได้เข้าใจอย่างแจ่มชัดถึง
วัตถุประสงค์ของชาติตน และความตั้งใจของชาติตนที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
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ไว้ ซึ่งอาจจะมีผลท าให้ชาติอ่ืนที่มีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันอยากร่วมมือด้วยและท าให้ชาติ
อ่ืนที่มีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ขัดกันไม่กล้าด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของเขา ฉะนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า การทูตจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงของชาติได้มากท่ีสุด ก็คือการทูตที่สามารถ
สร้างความเป็นมิตรกับต่างประเทศได้มากที่สุด และลดความเป็นศัตรูกับต่างประเทศให้หมดไปในที่สุด  
       ในปัจจุบัน ตัวแทนของชาติที่ส่วนรับผิดชอบในการแสดงบทบาททางการทูต ไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะนักการทูต (Diplomat) หรือผู้ที่ท างานในกระทรวงต่างประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงหัวหน้ารัฐบาล 
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนๆ ที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศด้วย  

 การก าหนดนโยบายต่างประเทศ ในปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจ าเป็นต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ อย่างใกล้ชิดและในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นทุกประเทศ
ย่อมจะต้องก าหนดนโยบายต่างประเทศให้ประเทศอ่ืนๆ ได้ทราบถึงท่าทีนโยบาย จุดประสงค์ และ
หลักการของประเทศตน ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการธ ารงรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของ
ประเทศตน ฉะนั้น ความหมายของนโยบายต่างประเทศจึงเป็นเรื่องของการก าหนดท่าที นโยบาย 
วัตถุประสงค์และหลักการ เพ่ือก าหนดแบบแผนการปฏิบัติของประเทศในการด าเนินความสัมพันธ์กับ
นานาประเทศ ทั้งนี้เพ่ือปกป้องและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นประการส าคัญซึ่งโดยทั่วไป
แล้วทุกประเทศล้วนก าหนดหลักการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของตนไว้ พอ
สรุปเป็นหัวข้อส าคัญ ๆ ดังนี้  
 ๑. การธ ารงไว้ซึ่งบูรณภาพของรัฐ หลักการและจุดมุ่งหมายที่ส าคัญซึ่งบรรดาประเทศ
ทั้งหลายต่างก าหนดไว้ในแนวนโยบายต่างประเทศของตนอย่างชัดแจ้ง ก็คือ การธ ารงรักษาความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวของรัฐ กล่าวคือ รัฐของตนต้องมีอ านาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโดยสมบูรณ์ 
อันได้แก่ การมีอ านาจบริหารกิจการและอ านาจในการปกครองพลเมืองภายในรัฐ ส่วนอ านาจอธิปไตย
ภายนอกได้แก่การไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐอ่ืนใด กล่าวได้ว่า บูรณภาพของรัฐมี
ความส าคัญต่อการธ ารงอยู่ของชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศอ่ืน  
 ๒. ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ จุดมุ่งหมายประการส าคัญอีกประการหนึ่งในการ
ก าหนดนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศนั้นก็คือ ทุกประเทศต่างมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
ประเทศชาติของตนสามารถธ ารงและรักษาความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศเอาไว้ให้ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ได้เกิดความตึงเครียด และการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศในหลายส่วนของ
ภูมิภาคของโลก ทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ฉะนั้น ประเทศต่างๆ จึงพยายามด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศโดยมุ่งถึงความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติของตนเป็นส าคัญ  
 ๓. การรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนี้ได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนผลิตผล
และการค้าขายระหว่างประเทศกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้อง
ก าหนดนโยบายที่จะมุ่งรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไว้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ เพราะในการ
ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ย่อมจะมีการ ได้เปรียบและเสียเปรียบ จึงเป็นของธรรมดาที่จะต้องมีการใช้
เล่ห์เหลี่ยมทุกวิถีทางในเชิงการค้า ซึ่งทุกรัฐจะต้องพยายามแสวงหาผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศของตนมากที่สุด  
 ๔. การขยายอ านาจ ในปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะชาติมหาอ านาจที่ยิ่งใหญ่ได้มี
นโยบายต่างประเทศที่จะพยายามแข่งขันกันขยายอ านาจของชาติออกไป เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า
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เมื่อสามารถขยายอ านาจออกไปยังประเทศอ่ืนให้กลายมาเป็นประเทศบริวารของตนเองได้แล้วก็
ย่อมจะได้พันธมิตรเพ่ิมขึ้นอันเป็นการน ามาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
เนื่องจากอ านาจของชาติมีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ฉะนั้นประเทศต่างๆ จึงมีนโยบายต่างประเทศที่
จะขยายอ านาจของประเทศออกไป ให้กว้างขวางมากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอ านวยให้เพราะการมีอ านาจ
ย่อมจะสามารถกระท าการขอร้องหรือบังคับให้ประเทศอ่ืนกระท าตามในสิ่งที่ประเทศของตนปรารถนา
ได้โดยไม่ยาก  
 ๕. เกียรติภูมิของชาติ เป็นที่ยอมรับกันว่า การเสริมสร้างและการรักษาเกียรติภูมิของชาติ
ได้กลายเป็นนโยบายต่างประเทศที่ส าคัญของทุกประเทศในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นั้นทุกประเทศจึงต้องพยายามรักษาเกียรติภูมิของชาติของตนไว้ เพราะชาติที่มีเกียรติภูมิสูงย่อมมี
อิทธิพลในด้านการเมืองระหว่างประเทศ ประชาชนในชาติของตนจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในชื่อเสียง
และเกียรติภูมิของประเทศของตน  
 ส าหรับในปัจจุบันนี้นานาประเทศต่างก าหนดนโยบายต่างประเทศของตนให้ชาติอ่ืนได้เห็น
ถึงจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญและความยึดมั่นในหลักการ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงใน
ปัจจุบันก็คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางการเมืองระหว่างประเทศ อันมีผลกระทบให้ประเทศ
ต่าง ๆ จ าต้องเปลี่ยนแปลงหลักการนโยบายต่างประเทศของตน ทั้งนี้โดยมุ่งค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติของตนเป็นสิ่งส าคัญ จนกระทั่งไม่ค่อยจะได้ค านึงถึงจริยธรรมหรือคุณธรรมระหว่าง
ประเทศอันเป็นหลักแนวนโยบายการก าหนดนโยบายต่างประเทศดั้งเดิมของตน เพราะฉะนั้นการรักษา
เกียรติภูมิของชาติให้มีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับนับถือนั้นย่อมเป็นการยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ของโลกท่ีเต็มไปด้วยการขัดแย้งในปัจจุบัน  
 เครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินนโยบายต่างประเทศสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างเป็นผลดี จ าต้องมีเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือการก าหนด
นโยบายต่างประเทศของรัฐประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ส าหรับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย  
 ๑. การทูต (Diplomacy) ได้มีการนิยามความหมายของการทูตไว้ว่า “การทูตเป็นศิลปะ
ในการด าเนินกิจการ และการเป็นตัวแทน ผลประโยชน์แห่งรัฐบาลของตนในต่างประเทศด้วยความ
เฉลียวฉลาด” รัฐเอกราชย่อมมีสิทธิที่จะแต่งตั้งคณะทูตของตนไปประจ ายังรัฐอ่ืน และในขณะเดียวกัน
ก็มีสิทธิที่จะรับคณะทูตของรัฐบาลอ่ืนมาประจ ายังรัฐของตน ใน ค.ศ.๑๙๖๑ ได้มีการท าสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศขึ้นฉบับหนึ่ง เรียกว่า “อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต” ซึ่งตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ได้บัญญัติว่า การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และการสถาปนาคณะ
ผู้แทนทางการทูตระหว่างรัฐ และการสถาปนาคณะผู้แทนทางการทูตเป็นการถาวรนั้นให้มีขึ้นได้ด้วย
ความยินยอมซึ่งกันและกัน ฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการรับและส่งทูตจึงสิ้นสุดลง ในปัจจุบันนี้ถือ
กันว่าการทูตเป็นกิจการที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้ 
ส าหรับคณะผู้ด าเนินการทางการทูตนั้นแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทกล่าวคือ     
 ๑. คณะทูต (Deplomatic Mission)  
 ๒. คณะกงสุล (Consular Mission)  
 ๓. คณะทูตพิเศษ (Special Mission)  
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คณะทูต  ได้แก่บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหนึ่งให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลนั้นให้ไปประจ า    
ณ อีกรัฐหนึ่ง และในสภาวะปกติแต่ละรัฐจะแต่งตั้งคณะทูตไปประจ าในประเทศที่ตนมีสัมพันธไมตรี 
ส าหรับชั้นของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตแบ่งออกได้เป็น ๓ ระดับ ด้วยกันดังต่อไปนี้  
 ๓.๑. เอกอัครราชทูต (Ambassadors) หรือเอกอัครสมณทูต (Nuncios) ซึ่งได้แก่  
ทูตของสันตะปาปา รวมทั้งหัวหน้าคณะผู้แทนที่มีต าแหน่งเท่าเทียมกันโดยมีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน เช่น 
ข้าหลวงใหญ่ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าเอกอัครราชทูต แต่ใช้เรียกกันในกลุ่มประเทศในเครือจักรภาพ
อังกฤษ  
 ๓.๒. รัฐทูต (Envoys) อัครราชทูต (Ministers) และอัครสมณทูต อนึ่ง การแต่งตั้ง
หัวหน้าคณะทูตระดับหนึ่งและสองนี้แต่งตั้งโดยตรงไปยังประมุขของรัฐผู้รับ                                                           
 ๓.๓ . อุปทูต (Charged’ affairs) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 
 ต าแหน่งเอกอัครราชทูตถือได้ว่าเป็นต าแหน่งสูงสุดทางการทูต เปรียบเสมือนเป็น
ผู้แทนของรัฐบาลของรัฐซึ่งตนด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตอยู่ บุคคลในคณะทูตประกอบด้วย 
เอกอัครราชทูตและบุคคลอ่ืน เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายวิชาการ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการ และคนรับใช้ส่วนตัว และตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางการทูตนั้น เอกอัครราชทูตจ าเป็น
จะต้องเป็นบุคคลที่รัฐประเทศที่ตนไปอยู่ประจ ายอมรับและรับรอง เอกอัครราชทูตจึงจะปฏิบัติหน้าที่
ได้ และหากปรากฏว่าเมื่อใดประเทศที่ตนไปประจ าอยู่ไม่รับรอง โดยถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าจะอยู่ใน
ฐานะที่จะยอมให้ด ารงต าแหน่งต่อไป (Personal Non Grata) เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะเป็นหน้าที่ของ
รัฐบาลที่จะส่งตัวเอกอัครราชทูตนั้นกลับมา หรือจะต้องพิจารณาเรียกตัวเอกอัครราชทูตผู้นั้นกลับ
ประเทศของตน นอกจากนั้นทุกประเทศทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะรับหรือไม่ยอมรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
คณะทูตนั้นได้ตลอดเวลา  
 ส าหรับหน้าที่ของคณะทูต ก็คือ การเป็นตัวแทนของประเทศและของรัฐบาลในการติดต่อ
กับรัฐบาลที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ไปประจ าอยู่ มีหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐและ คนในชาติของตน
ทีอ่าศัยอยู่ในรัฐที่ตนเป็นตัวแทน ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเจรจาตกลง ศึกษาสภาวะและ
พัฒนาการของรัฐตามขนบธรรมเนียม ภายในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วรายงานไปยัง
รัฐบาลของตนการกระท าการส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างชาติ รวมทั้งการร่วมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิทยาการต่าง ๆ   
 เนื่องจากคณะทูตเป็นตัวแทนของรัฐ จึงได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มครองทางการทูต 
ในขณะที่ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเหล่านี้ได้ การได้รับความคุ้มครอง
และความคุ้มกันในเรื่องสถานทูต สถานที่อยู่อาศัย ตัวบุคคลและทรัพย์สินในคณะทูต ในกรณีที่มีการ
ละเมิด คณะทูตจะต้องมีการขอโทษ และหากมีการประทุษร้ายเกิดขึ้นแก่คณะทูตรัฐเจ้าของประเทศ
จะต้องด าเนินการสอบสวนฟ้องร้องลงโทษ โดยรีบด่วนทันที  ผู้แทนทางการทูตจะได้ความคุ้มครองโดย
ไม่ต้องถูกฟ้องร้องทางคดีอาญา แต่โดยหลักปฏิบัติแล้ว คณะทูตต้องเคารพกฎหมายของรัฐที่ตนไป
ปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีการละเมิดในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงอาจถูกเรียกตั ว
กลับ หรือเมื่อมีการละเมิดบ่อยๆ ก็อาจถูกเรียกตัวกลับได้ คณะทูตได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องถูก
ฟ้องร้องในทางแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และการละเมิดหรือผิดสัญญาใดๆ อย่างไรก็ดี ได้มีนัก
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กฎหมายบางคนเห็นว่าความคุ้มกันนี้ไม่น่าจะรวมถึงกิจการส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการทูต 
ที่ท างานปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ในทางปฏิบัตินั้นศาลในเกือบทุกประเทศต่างให้การยกเว้นเกือบทั้งสิ้น                                                                                                                                                         
 อนึ่ง ความคุ้มกันทางแพ่งและอาญานี้ ยังได้รวมถึงการยกเว้นไม่ต้องเป็นพยานในศาลหากมี
ความประสงค์เช่นนั้น นอกจากนั้นความผิดที่ เกิดขึ้นภายในสถานทูต หรือบุคคลในคณะทูตไปกระท า
ความผิดอาญานอกสถานทูต แล้วหลบหนีเข้าไปในสถานทูต เจ้าหน้าที่บ้านเมืองของประเทศนั้นไม่มี
สิทธิติดตามเข้าไปจับกุม เป็นหน้าที่ของสถานทูตจะต้องรีบจัดการส่งตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่ในห้วงเวลา
ที่ยังมิได้ส่งมอบ เจ้าหน้าที่มีสิทธิล้อมสถานทูตไว้เพ่ือป้องกันผู้ร้ายหลบหนี ประการสุดท้าย คณะทูต
ได้รับเอกสิทธิโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากร   
 คณะกงสุล สถาบันกงสุลเริ่มตั้งแต่ตอนปลายของสมัยกลาง โดยมีจุดก าเนิดในบริเวณเมือง
ท่าพาณิชย์ในอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน กล่าวคือ บรรดาพ่อค้าได้แต่งตั้งพ่อค้าด้วยกันท าหน้าที่เป็น
อนุญาโตตุลาการให้ในเมื่อเกิดกรณีพิพาทกันขึ้น สืบต่อมาบรรดาพ่อค้าในฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน         
ได้พากันจัดตั้งกิจการค้าและโรงงานในประเทศตะวันออกเพ่ิมมากขึ้น จึงได้น าความคิดวิธีการกงสุลมา
ใช้ด้วย ครั้นต่อมาได้มีการตกลงเป็นทางการกับประเทศตะวันออกเพ่ิมมากขึ้น จึงได้น าความคิดวิธีการ
กงสุลมาใช้ด้วย ครั้นต่อมาได้มีการตกลงเป็นทางการระหว่างรัฐบาลประเทศของพ่อค้า กับประมุขของ
รัฐของประเทศที่บรรดาพ่อค้าไปท าการค้าขายด้วย ขอบเขตหน้าที่ของกงสุลในสมัยนั้นจึงอนุโลมให้
เป็นไปตามสัญญาการค้า หรือสัญญาพิเศษเกี่ยวกับกงสุล และได้มีหลายประเทศได้ตรากฎหมาย
เกี่ยวกับหน้าที่ของกงสุล เช่น The Consular Act of ๑๘๒๒ ของประเทศอังกฤษ เป็นต้น  
 คณะกงสุลนั้นถือได้ว่ามิใช่เป็นตัวแทนของรัฐ หากเป็นคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รักษา
ผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศของตนในต่างประเทศเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อได้พิจารณาถึงประวัติ
ความเป็นมาของกงสุลจะเห็นได้ว่า หน้าที่ของกงสุลนั้นก็คือ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างประเทศที่มีสถานกงสุล ให้สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรค
ข้อขัดข้อง หน้าที่ที่ส าคัญของสถานกงสุลจึงท าหน้าที่ให้ข่าวสารแก่ทั้งประเทศของตน และประเทศที่
ตนไปประจ าท างานอยู่เพ่ือเป็นข้อมูลในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน และส่งเสริมกิจการ
ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งเสนอข่าวสารและให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอ่ืนใด ผู้ซึ่งมี
ความประสงค์จะเข้าไปประกอบธุรกิจกับประชาชนของประเทศตน และเมื่อกงสุลไม่ใช่คณะผู้แทน
ทางการทูตกงสุลจึงไม่ใช่คณะทูตและไม่ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูตเหมือนคณะทูต 
รวมทั้งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

 คณะทูตพิเศษ จุดมุ่งหมายส าคัญของการใช้ทูตในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ก็คือ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไว้ให้เนิ่นนาน และอยู่ใน
สภาพที่มีความเข้าใจอันดีให้มากที่สุด และโดยทั่วไปก็จะมีคณะทูตตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่  
 อย่างไรก็ดี ในคาบเกี่ยวระหว่างสงครามโลกและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมุขของ
หลายประเทศได้นิยมใช้คณะทูตพิเศษ (Special Emissaries) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการต่อรองหรือ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความส าคัญและจ าเป็นรีบด่วน แทนที่จะใช้คณะทูตที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ตัวแทนประจ า คณะทูตพิเศษนี้อาจท าให้อ านาจหน้าที่ของคณะทูตที่ไปประจ าต่างประเทศลดลงไปบ้าง 
เพราะคณะทูตพิเศษมักจะเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพิเศษจากประมุขของรัฐ และจะท า
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ให้คณะทูตพิ เศษอยู่ ในฐานะที่ ได้รับมอบอ านาจเต็มที่มาจากรัฐบาล ข้อที่น่ าสั งเกตก็คือว่า             
ชาติมหาอ านาจนิยมใช้คณะทูตพิเศษเช่น ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน และประธานาธิบดีแฟรงกลิน 
ดี.รูสเวลต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์ แห่งประเทศอังกฤษ เป็นต้น   
 ๒. การเจรจาระหว่างประมุขของรัฐบาล  นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นต้นมา            
การคมนาคมระหว่างประเทศเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก ท าให้การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่าง
ประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกกระท าได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น จึงท าให้เกิดมี
ประเพณีทางการทูตขึ้นใหม่ นั่นคือ การเดินทางไปเจรจาระหว่างประมุขของรัฐต่างๆ ประธานาบดี         
วูดโรว์ วิลสัน เป็นบุคคลแรกที่ได้ปฏิบัติ คือ การเข้าร่วมประชุมเจรจาที่แวซาร์ยประเทศฝรั่งเศส
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ต่อมาประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี.รูสเวลด์ ก็ได้เดินทางไปเจรจากับ            
วินสตัน เชอร์วิลล์ นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ และโจเซฟ สตาลิน นายกรัฐมนตรีแห่งรุสเซีย  
 ในปัจจุบันนี้การเจรจาระหว่างประมุขของรัฐบาลต่าง ๆ ได้กระท ากันอย่างกว้างขวาง เช่น 
นายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและเจรจากับ
นายกรัฐมนตรีของหลายประเทศในทวีปยุโรป นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เดินทางไปเจรจากับ
นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีน เหล่านี้เป็นต้น   
 ๓. การทหาร  ทุกประเทศจะต้องมีกองทหารของตนเพ่ือปกป้องและคุ้มครองผลประโยชน์
แห่งชาตินอกจากนั้นหลายประเทศยังได้ใช้ก าลังทหารเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศของตน เพราะว่าในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนั้น แต่ละชาติต่างมุ่งรักษาหรือ แข่งขัน
กันเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนั้น แต่ละชาติต่างมุ่งรักษาหรือแข่งขันกัน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจ ความมุ่งหมายของการแข่งขันก็คือ ความต้องการที่จะให้ชาติอ่ืนยอมปฏิบัติตาม
ความปรารถนาของตนหรือสามารถที่จะก าหนดเงื่อนไขในการตกลงกับชาติอ่ืน ฉะนั้นจึงได้มีการ
เพ่ิมพูนหรือสร้างก าลังทางทหารเพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือ
ผลประโยชน์แห่งชาติของตนด้วย   
 ๔. การเศรษฐกิจ ในปัจจุบันการเศรษฐกิจได้เข้ามีบทบาทในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะประเทศที่มีสถานะทางการเศรษฐกิจดี ย่อมจะสามารถมีอิทธิพล
เหนือประเทศอ่ืนได้ เพราะบรรดาประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ บางประเทศก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย 
เช่น กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งใช้น้ ามันเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ นอกจากนั้น 
ประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจยังได้ใช้พลังอ านาจทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการก าหนด
นโยบายต่างประเทศ โดยวิธีการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศที่มีความอ่อนแอทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในรูปแบบของการให้เปล่า การให้กู้ในระยะยาวและคิดดอกเบี้ยต่ า และได้ขอใช้หรือขอ
เช่าฐานทัพที่ส าคัญของประเทศนั้นเป็นสิ่งตอบแทน ในบางกรณีประเทศที่มีพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ 
เช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ก็ได้พยายามให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศที่มีความ
เดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศเหล่านั้นเป็นพรรคพวกของตนหรือสนับสนุนตนในการ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ    
 ๕. การจารกรรม ในการด าเนินกิจการระหว่างประเทศ ย่อมมีขอบข่ายการจารกรรมหรือ
หน่วยสืบราชการลับ ซึ่งจะส่งไปปฏิบัติงานทั้ งในประเทศที่ เป็นมิตรและประเทศที่ เป็นศัตรู               
การจารกรรม คือ การแสวงหาความลับและการหาข่าวกรอง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจากข่าวสารของ
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ประเทศต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ในด้านการทหาร หรือการเศรษฐกิจ ถึงแม้การจารกรรมจะเป็น
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยศีลธรรมและมารยาท นอกจากนั้นจารชนที่ถูกจับกุมได้อาจจะได้รับการลงโทษ
อย่างรุนแรง แต่ก็เป็นการยอมรับว่าการจารกรรมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินการ
นโยบายต่างประเทศ เพราะทุกประเทศต่างก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนี้การจารกรรมเป็นกิจการ
ที่มีขอบข่ายกว้างใหญ่ไพศาล และประเทศมหาอ านาจจะใช้การจารกรรมเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ข่าว และการประเมินความสามารถของฝ่ายตรงข้าม ส่วนประเทศเล็กๆ ก็กระท าจารกรรมเช่นกัน        
แต่ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมากนัก   
 สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ ปรากฏการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ที่เกิด
ขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัยก็คือ ความขัดแย้งซึ่งหมายถึงสภาวการณ์ที่ประเทศตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป        
มีปัญหาบางประการที่ต้องกระท าการตกลงหรือระงับข้อปัญหานั้นเสียก่อน มิฉะนั้นสภาวะดังกล่าวจะ
มีผลท าให้ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศไม่อาจด าเนินไปอย่างเป็นปกติได้ ส าหรับสาเหตุ
ของความขัดแย้งระหว่างประเทศพอสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้   
 ๑. การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของชาติ โดยทั่วไปนั้น เมื่อประเทศหนึ่งพิจารณาเห็นว่า
อีกประเทศหนึ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศของตนมาก จนกระท่ังเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์
ของชาติตน การขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งสองย่อมจะเป็นผลติดตามมา ส าหรับผลประโยชน์ของชาติ
นั้น ก็ได้แก่สิ่งที่ผู้น าหรือประชาชนของประเทศหนึ่งถือว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการธ ารงไว้ซึ่งเอกราช วิถี
ชีวิต ความมั่งคั่งของประเทศ และเกียรติภูมิของประเทศ ขอยกตัวอย่างเช่น ชาติมหาอ านาจชาติใด
ชาติหนึ่งเพ่ิมก าลังอ านาจทางทหารขนาดใหญ่ จนกระทั่งชาติมหาอ านาจอีกประเทศหนึ่งเห็นว่าจะเป็น
อันตรายต่อเอกราช วิถีชีวิต และเกียรติภูมิของชาติของตน การขัดแย้งระหว่างประเทศจะเกิดข้ึนทันที   
 ๒. ทัศนคติที่มีต่อกัน กล่าวได้ว่าทัศนคติเป็นจิตวิสัย (Subjective) ซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติของ
ประชาชนของแต่ละประเทศเป็นที่ส าคัญ ทัศนคติของความไม่ไว้วางใจกันมาแต่ก่อน จะเป็นตัวก าหนด
นโยบายต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีทัศนคติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย กล่าวคือประเทศในยุโรป
มักจะมีทัศนคติว่าวัฒนธรรมของตนสูงกว่าชาติในเอเชียและในแอฟริกา เช่น ในสหภาพแอฟริกาอูกัน
ดา ชาวยุโรป จึงมีทัศนคติดูถูกเหยียดหยามคนผิวด าว่าไม่มีอารยธรรมเท่าเทียมตน   
 ๓. การขัดแย้งทางอุดมการณ์ อุดมการณ์เป็นระบบความคิดที่จะก าหนดแนวทางชีวิตของ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ขณะนี้บรรดามหาอ านาจซึ่งถือว่าตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ
ประเทศต่างๆ ในโลก ได้ใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ ในอดีต
อุดมการณ์ของชาติมหาอ านาจที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ อุดมการณ์เสรีนิยม (Liberalism)           
กับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ (Communism)   
 ๔. การแข่งขันแสวงหาอ านาจ  เป็นที่ยอมรับกันว่า นับตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ของความมี
ชาติหรือประเทศ ชาติที่มีก าลังมากกว่าได้แสวงหาอ านาจ โดยเริ่มตั้งแต่การแสวงหาอาณานิคมหรือ
จักรวรรดินิยมในอดีต แต่ในปัจจุบันจักรวรรดินิยมเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ฉะนั้นชาติมหาอ านาจจึงได้ใช้วิธีการ
ให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประเทศเหล่านั้นเป็นพันธมิตรกับ
ประเทศของตน การสนับสนุนกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การให้ก าลัง
อาวุธ การส่งคณะที่ปรึกษาทางทหารรวมทั้งส่งกองก าลังทหารเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลที่เป็นพันธมิตร
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กับตน การแข่งขันแสวงหาอ านาจดังกล่าว ท าให้เกิดการขัดแย้งระหว่างชาติมหาอ านาจ และท าให้เกิด
ความหวาดระแวงมีการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวก ซึ่งน าไปสู่การขัดแย้งในที่สุด   
 ๕. การขัดแย้งเรื่องดินแดน ในปัจจุบันนี้ได้เกิดการขัดแย้งเรื่องดินแดนขึ้นในหลายภูมิภาค
ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังนับพันปี กล่าวคือ           
ในประมาณ พ.ศ.๖๑๓ โรมันได้ขับไล่พวกยิวออกไปจากประเทศปาเลสไตน์ท าให้ยิวต้อง เร่ร่อน         
ไปอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือและในการด าเนินชีวิตของชาวยิว
นั้นได้กล่าวว่าเป็นพวกเคร่งศาสนาโดยนับถือพระเจ้าองค์เดียว และคิดว่าตนนั้นเป็นคนของพระเจ้า 
และมีความเชื่อว่าพระเจ้าได้มอบดินแดนปาเลสไตน์ให้แก่ตน ฉะนั้น  ชาวยิวจึงได้จัดตั้งองค์การไซ
ออนส์ โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะชาวยิวกลับปาเลสไตน์ ครั้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง องค์การไซออนส์
ได้จัดการอพยพชาวยิวกลับสู่ดินแดนปาเลสไตน์เป็นจ านวนมาก ท าให้ประเทศกลุ่มอาหรับไม่พอใจและ
กระท าการต่อต้านในวันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๑ ชาวยิวในปาเลสไตน์ได้ประกาศจัดตั้ง                    
ประเทศอิสราเอลซึ่งท าให้กลุ่มประเทศอาหรับอันประกอบด้วย อียิปต์ ซีเรีย จอร์แดน เลบานอน และ
อิรักได้แนะน าให้ปาเลสไตน์เชื้อสายอาหรับที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลอพยพออก  
 การขัดแย้งเรื่องดินแดนในตะวันออกกลางน าไปสู่การขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่ม
ประเทศอาหรับ ในขณะเดียวกันกลุ่มประเทศอาหรับก็ใช้น้ ามันเป็นอาวุธบีบบังคับสหรัฐอเมริกาให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของประเทศกลุ่มอาหรับในเรื่องดินแดนปาเลสไตน์ เพราะสหรัฐอเมริกา
ให้การสนับสนุนอิสราเอลตลอดมา ฝ่ายรุสเซียซึ่งมองเห็นทรัพยากรธรรมชาติอันมหาศาลในตะวันออก
กลาง ก็พยายามให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและอาวุธแก่ประเทศกลุ่มอาหรับ เช่น อียิปต์ 
อิรัก และซีเรีย เป็นต้น ฉะนั้น ปัญหาตะวันออกกลางจึงเป็นปัญหาล้ าลึกและมีความยากยิ่ งที่จะท า
ความตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศลงได้ง่าย เพราะมีชาติมหาอ านาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย   
มาตรการการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้น 
ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนั้นย่อมไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศกันไว้ได้ หากความขัดแย้งมีขีดความรุนแรงสูงอาจจะต้องถึงกับมีการตัดความสัมพันธ์ทางการ
ทูตก็ได้ อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปแล้วประเทศคู่กรณีที่เกิดความขัดแย้งนั้นไม่พึงปรารถนาที่จะปล่อยให้
ความขัดแย้งมีอยู่ตลอดไปเพราะตราบเท่าที่ยังมีความขัดแย้งอยู่ประเทศคู่กรณีไม่อาจมีความสัมพันธ์
ตามปกติได้ ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องแสวงหามาตรการที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งนั้นมีดังนี้     
 ๑. การเจรจาโดยตรงระหว่างประเทศที่มีปัญหาต่อกัน มาตรการนี้จะใช้ได้กับประเทศที่มี
ปัญหาต่อกันโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน ท าให้เกิดการกระทบกระทั่ง
กันและน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ฉะนั้นหากคู่กรณีมีความบริสุทธิ์ใจที่จะแก้ไขปัญหา
โดยตรงและจริงใจโดยเปิดการเจรจาตกลงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ได้   
 ๒. การประนีประนอม เป็นมาตรการที่คู่กรณีที่เกิดความขัดแย้งยินยอมให้ประเทศเป็น
กลาง ประเทศท่ีสามเข้าไปมีส่วนร่วมในการประนีประนอม กล่าวคือ ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศของคู่กรณีที่มีความรุนแรงถึงขั้นท าสงคราม หรือมีความตึงเครียดซึ่งคู่กรณีเตรียมพร้อมที่จะท า
สงคราม และคู่กรณีไม่สามารถที่จะเจรจายุติความขัดแย้งได้โดยตรง คู่กรณีอาจยินยอมให้ประเทศที่
สามยื่นมือเข้ามาเป็นผู้ประนีประนอมความขัดแย้งดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้สงครามขยายตัว หรือ
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ยับยั้งไม่ให้ความขัดแย้งกลายเป็นสงคราม ส าหรับมาตรการประนีประนอมนั้น อาจกระท าโดยให้
ประเทศที่สามเข้าร่วมเจรจาด้วย หรือให้ประเทศที่สามเป็นเพียงสื่อกลาง เพ่ือเปิดทางให้คู่กรณี
สามารถเจรจาประนีประนอมกันก็สามารถกระท าได้   
 ๓. อนุญาโตตุลาการ การใช้อนุญาโตตุลาการมักจะเป็นปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระหว่างประเทศ กล่าวคือ คู่กรณีจะเป็นผู้ตกลงใจคัดเลือกคณะบุคคล เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ คือ เป็นผู้พิจารณาและตัดสินข้อพิพาท ขอยกตัวอย่าง เช่น ประเทศ
ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ได้ท าสนธิสัญญาการค้าต่อกัน โดยได้ก าหนดหลักการเรื่องอนุญาโตตุลาการไว้                                                                                                                                                      
ในสนธิสัญญาดังกล่าว คือ ให้คู่สัญญาอาจกระท าข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้  เพ่ือ
ระงับและแก้ไขข้อขัดยังหรือข้อพิพาทอ่ืนใดภายหลังที่ได้กระท าสนธิสัญญาต่อกันแล้ว 
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การเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน 

 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย ตามล าดับ  ดังนี้ 
 ๓.๑ ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๑.๒ ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๑.๒ องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๑.๓ ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๑.๔ ลักษณะเด่นของชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๑.๕ ลักษณะท่ัวไปของชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๑.๖  บทบาทของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม 
 ๓.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้มแข็ง 
 ๓.๒.๑ แนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน 

 ๓.๒.๒ ลักษณะของชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

 ๓.๒.๓ ปัจจัยผลักดันความเข้มแข็งของชุมชนและหลักการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
 ๓.๓ พื้นท่ีชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๔ แนวคิดว่าด้วยการก าหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ 
 ๓.๕ แนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๓.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๓.๑ ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
 ๓.๑.๒ ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
 ชุมชนเข้มแข็งทางเลือกใหม่ของการพัฒนา จากการวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท่ีเริ่มขึ้นใน
ปลายปี ๒๕๓๙  ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘ ได้ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนช้ันและทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็น
เรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงเป็นอันมาก ในฐานะท่ีเป็น ทางเลือก ท่ีส าคัญ
ของการพัฒนา เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้เพียงล าพังดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้อง
เข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาท่ีเน้นคน
เป็นศูนย์กลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ โดยการเพิ่มศักยภาพของคนและชุมชนให้
เข้มแข็ง มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นฐานส าคัญ
ในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญประการหนึ่งต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 
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 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง๑เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงต้องเริ่ม
จากการใช้จุดแข็งในสังคม และทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนซึ่งเป็นทุนทางสังคมท่ี
ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ ได้
มีการให้แนวคิดและความหมายของชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและการ
น าไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อส่ือสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็น
ปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพื้นท่ีร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือการประกอบกิจการซึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเช่ือ หรือความสนใจร่วมกัน (นายไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม) โดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึงการท่ีคนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ติดต่อส่ือสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการกระท า มีการจัดการ 
เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) 
 จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนมีความหมายมากกว่าการท่ีคนแต่ละคนมา
อยู่ร่วมกัน แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเราเรียกโดยรวมว่ าระเบียบ
บรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการในชีวิตประจ าวันของสมาชิก และสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่
ร่วมกันได้ 
 ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบท
รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้ว
ถึงได้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมภายใน
ชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีขึ้นตามล าดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม 
สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายหรืออื่นๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกัน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชนอื่นๆ ในสังคมด้วย 
 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึงชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง ด้วยการมีผู้น าท่ีมีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานวัฒนธรรม ความเช่ือ 
คุณค่าด้ังเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนท่ีพึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพ
ของตนเองเข้าคล่ีคลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก 
 องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์ หรือในช่ืออื่นใด โดยจะมีการจด
ทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม อันเป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจของ
ประชาชนจ านวนหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค์และอุดมคติร่วมกัน มีมิตรภาพและความเอื้ออาทรต่อกัน มีการ
เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม มีผู้น าตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการท างานร่วมกัน 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้าน
เศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้าง
                                                 

 ๑https://www.gotoknow.org/posts/32079 (ออนไลน์) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
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๒๘ 
 

ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขและ
กระบวนการท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 

 ๓.๑.๒ องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
จากการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คณะอนุกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภายใต้คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบองค์ประกอบของ
ชุมชนเข้มแข็งไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย 
 ๑. บุคคลหลากหลายท่ีรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม 
 ๒. มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของ
สมาชิก 
 ๓. มีจิตส านักของการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น          
รักชุมชน 
 ๔. มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ 
 ๕. มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 ๖. มีการเรียนรู้ เช่ือมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อส่ือสารกันหลายรูปแบบ 
 ๗. มีการจัดท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๘. มีการจัดการบริหารกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 
 ๙ . มีการเสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกัน
ตลอดไป 

 ๓.๑.๓ ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
 ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งมีลักษณะท่ีส าคัญดังนี้คือ 
 ๑. สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมันในศักยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
 ๒. สมาชิกของชุมชนพร้อมท่ีจะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 
 ๓. มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชุมชน 
ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท้ังมวลเข้ามามีส่วนร่วม 
โปร่งใส และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบ 
 ๔. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนก าหนดวิสัยทัศน์
ร่วม ร่วมคิด ตัดสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่าน
กระบวนการชุมชน 
 ๕. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
 ๖. มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชน ท่ีมุ่งการ
พึ่งตนเอง เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
 ๗. การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ในท่ีสุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป 



๒๙ 
 

 ๘. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอื่นๆ ท้องถิ่น 
ภาคราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ท่ีเท่า
เทียมกัน 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็น
ฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่างๆ         
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกก าลังด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมท้ัง
การสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันท าและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอัน
จะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ท้ังนี้มีกิจกรรมหลักท่ีด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ได้แก่ 
 ๑. การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต          
โดยพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมท้ังให้ความส าคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของ
บุคลากรภาครัฐจากการเป็นผู้ส่ังการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง 
 ๒. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การ
พัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชนการฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการทัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน การค้นหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าแผนความต้องการของ
ชุมชน รวมทั้งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน 
 หัวใจของความส าเร็จของชุมชนเข้มแข็ง หัวใจของความส าเร็จของชุมชนเข้มแข็งอยู่ท่ี 
“การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ” (Interactive learning through action) ท่ีตรงนี้จะมีองค์ประกอบ 
๓ วงเข้ามาพันกันคือ (๑) ความรู้ อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ท้ังเก่าและใหม่ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีท า อาจเป็นความรู้ในตัวคนหรือความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการวิจัย (๒) การเรียนรู้ เป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด
เพราะถ้ามีแต่ความรู้แต่ไม่มีการเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ การเรียนรู้ไม่ใช่ไปท่องต าราแต่เป็นการเรียนรู้ใน
การปฏิบัติ เรียนรู้คนเดียวก็ไม่ส าเร็จ เพราะมีหลายคนหลายฝ่ายเกี่ยวข้องจึงต้องเรียนรู้ร่วมกัน ความรู้
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (๓) การจัดองค์กร เมื่อท างานร่วมกันไปผู้น าตามธรรมชาติจะเกิดขึ้น 
เกิดองค์กรการจัดการ อาจเรียกว่าองค์กรชุมชน องค์กรเป็นเครื่องมือการจัดการท่ีช่วยให้การเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ” คือหัวใจของความส าเร็จ       
ถ้าท าเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ท าตรงหัวใจของความส าเร็จ จะไม่ส าเร็จ 
 ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งชุมชนเข้มแข็ง เป็นทางเลือกส าคัญของการพัฒนา เนื่องจาก
การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนนั้น ไม่สามารถกระท าได้เพียงล าพังเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐ ประชาชนและชุมชนเท่านั้น ทุกภาคส่วนต้องมีเข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญต่อ กระบวนการพัฒนาท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยการเพิ่มศักยภาพของ
คนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับปัญหาทรัพยากร
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ต่างๆ การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการก าหนดอนาคตของชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็น
รากฐานส าคัญท่ีจะช่วยในการสร้างกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบท 
รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” กลุ่ม ชมรมสหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายหรืออื่นๆ มีการ
เรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน จนเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนา          
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอก
ชุมชนท่ีดีขึ้นตามล าดับ ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นแบบแผนความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน มีการ
จัดระเบียบทางสังคมท่ีตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองศาสนา การศึกษา สันทนาการหรือกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเพียงพอ รวมท้ังสมาชิกภายในชุมชน
ยังสามารถร่วมกัน แก้ไขปัญหาท่ีเป็นปัญหาร่วมกันของชุมชนได้ อีกด้วย 
หลักส าคัญของชุมชนเข้มแข็ง ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน เช่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยการผลิตความรู้ทักษะของแต่ละชุมชนและการสร้างกระบวนการ หรือจัด
ระเบียบทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นของคนในชุมชนอย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนเองการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติทางด้าน
เศรษฐกิจ มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติมิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขและ
กระบวนการท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนท่ีมีความแตกต่างกัน 
 เครือข่าย หมายถึง องค์กร ชุมชนหลายๆ องค์กรท่ีสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มคล้ายๆ ชมรมหรือ
สมาคม หรืออาจเป็นสมาคมท่ีจดทะเบียนเป็นทางการก็ได้ ท้ังนี้แต่ละองค์กรต่างๆ ยังคงด าเนินงาน
ของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ แต่ความส าคัญ อยู่ท่ีการส่งเสริม การเช่ือมประสานให้ เกิด เครือข่ายและ
ความรู้ในบทบาทหน้าท่ีของตนเองการเป็นเครือข่ายจ าเป็นต้องสร้าง ศรัทธาในพลังชุมชนต้องมีความ
เช่ือว่าชุมชน สามารถพัฒนาจนถึงการพึ่งพาตนเองได้หากพวกเขามีโอกาส และถ้าชุมชนมี “เครือข่าย”
มีเพื่อน มีคน องค์กร ท่ีคิดคล้ายกัน มีเป้าหมายคล้ายกัน มีปัญหาและ วิธีการแก้ไขท่ีคล้ายกัน ก็จะมี
การเช่ือมโยงเครือข่าย เช่ือมโยงแนวคิด เพื่อมาร่วมกันด าเนินงานร่วมกันช่วยเหลือ แก้ไขและปรับปรุง
ให้ชุมชนดีขึ้น 

 ๓.๑.๔ ลักษณะเด่นของชุมชนเข้มแข็ง 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จะมีลักษณะเด่นของชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้  
 ๑. มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
 ๒. มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของ
สมาชิกชุมชน 
 ๓. มีจิตส านึกของการพึ่งตนเองรักษาเอื้ออาทรต่อกันและมีความรักท้องถิ่นรัก
ชุมชน 
 ๔. มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ 
 ๕. มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 ๗. มีการเรียนรู้เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายและติดต่อส่ือสารกันหลายรูปแบบ 
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 ๘. มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๙. มีการจัดการบริหารกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 
 ๑๐. มีการเสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกัน
ตลอดไป 

 ๓.๑.๕ ลักษณะทั่วไปของชุมชนเข้มแข็ง 
  ๑. เป็นชุมชนท่ีอยู่รวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นและสมาชิกของชุมชนมีศักยภาพท่ี
จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมท้ังมีอุดมการณ์ ค่านิยมร่วมกัน สมาชิกรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนและมีความผูกพันกับชุมชน 
 ๒. มีศักยภาพท่ีพึ่งตนเองได้ในระดับสูง โดยมีทุนแรงงาน ทรัพยากร เพื่อการยังชีพ
พื้นฐาน หากมีการพึ่งพิงภายนอกชุมชนก็จะต้องมีอ านาจในการจัดการ เลือกสรรและตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆได้ 
 ๓. สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่             
โดยอาศัยอ านาจ ความรู้ และองค์กรทางสังคมในชุมชน เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
 ๔. สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้
และสร้างภูมิปัญญา  
 ๕. มีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมคิด ตัดสินใจ 
ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชน  
 ๖. มีแผนการพัฒนาท่ีมุ่งการพึ่งตนเอง เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกและมุ่งหวังการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๗. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ภาคราชการ 
องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน 

 ๓.๑.๖ บทบาทของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม 
 การป้องกันอาชญากรรม แม้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการดูแลรักษา
ความสงบสุข เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดหลาย
ประการในการปฏิบัติงานและสภาพปัจจัย เส่ียงของการเกิดอาชญากรรม ในชุมชนอยู่ใกล้ชิดและส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยตรง ดังนั้น “ความรู้สึกผูกพันร่วม” (Shared Commitment) ของชุมชนว่า
ปัญหา ใดต้องได้รับการแก้ไขและขจัดปัจจัยเส่ียงในการเกิดอาชญากรรม อย่างเร่งด่วน โดยความ
ร่วมมือกันของชุมชนเองย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายและบรรลุผลดีมากกว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะเข้าไป
จัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นแต่เพียงฝายเดียว เพราะอาชญากรรมไม่อาจหมดลงไปได้หากปัจจัยเส่ียงใน
ชุมชนยังด ารงอยู่และไม่ได้รับความสนใจจากชุมชน การด าเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อการป้องกัน
อาชญากรรมโดยอาศัยหลักทฤษฎีกิจวัตรประจ าวัน (routine activity theory) อธิบายสาเหตุ
อาชญากรรมเกิดจากการประกอบกิจวัตรประจ าวันของประชาชนผู้เสียหาย คือ ผู้กระท าผิด , เหยื่อ, 
โอกาสการกระท าผิดส่ิงส าคัญในการลดปัจจัยเส่ียงของการเกิดอาชญากรรมก็คือชุมชนท่ีจะสามารถลด
ผู้กระท าผิด ผู้เสียหายหรือเหยื่อ อาชญากรรมผู้ด้อยโอกาส และสภาพแวดล้อมเงื่อนไขท่ีท าให้เกิด
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อาชญากรรมได้เป็นอย่างดี การด าเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันอาชญากรรมท่ีผ่านมา จะประกอบด้วย 
๔ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรมท าให้คนในสังคมมีความเกรง
กลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษ คือ เป็นการข่มขู่และยับยั้งเป็นส าคัญ สามารถตัดมูลเหตุจูงใจในการ
กระท าความผิด 
 ๒. การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม 
 ๓. การลดช่องโอกาสการกระท าความผิด 
 ๔. การมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการป้องกันอาชญากรรม จะเห็นได้ว่าการป้องกัน
อาชญากรรมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ หากปราศจากความร่วมมือจากชุมชนสามเหล่ียม
อาชญากรรมโอกาสการกระท าผิดผู้เสียหาย อาชญากร 
 แนวคิดการป้องกันอาชญากรรมการป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชนนั้น จะได้ผลต่อเมื่อคน
ในชุมชนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ยับยั้งการกระท าผิด ปลุกจิตส านึกมีความรู้สึกอับอายและรู้สึก
ผิดต่อการกระท าผิด นอกเหนือจากการร่วมกันป้องกันดูแลอาชญากรรมด้วยตนเองและการประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมโดยท่ัวไปมีแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
การป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Theory of Crime 
Control through Environmental Design) เป็ น การป้ อ งกัน อ าชญ ากรรม โดยมุ่ งพิ จารณ า
สภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อขัดขวางการละเมิดกฎหมาย  
 
๓.๒  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้มแข็ง 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยหลายทฤษฎี ในท่ีนี้จะน าเสนอเพียงบางแนวคิด
ทฤษฎีท่ีมีบทบาทมากเท่านั้น ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๓.๒.๑ แนวคิดเร่ืองความเข้มแข็งของชุมชน 
 ความหมายชุมชนเข้มแข็ง จ านง อดิวัฒนสิทธ์๒ ได้ให้ความหมายชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง 
ชุมชนท่ีสมาชิกต่างพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันได้ การท่ีชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้จะต้องมีลักษณะของ
บุคคลหรือชุมชนรู้จักดี รู้จักตนเองดีเข้าใจตน เองและเป็นของตนเอง และอีกประการหนึ่งจะต้องเป็น
ชุมชนท่ีบุคคลรู้จักปัญหาของตนเองดี รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนรู้ ว่าจะท าหรือพัฒนาชุมชนไปใน
ทิศทางใด และไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างไร 
 เสรี พงศ์พิศ๓  ความหมายชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนเข้มแข็งได้เพราะว่าไม่ใช่ว่ามีรายได้หรือ
มีทรัพยากรมาก แต่เพราะว่ามีความรู้มีปัญญาจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีฟื้นฟูมรดกของชุมชนต่อยอด 
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากร จักการชีวิตของตนได้ จัดการชุมชนจน พึ่งตน เองได้ 

                                                 

 ๒จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ, ระบบการพัฒนาสังคมที่น าไปสู่ความม่ันคงของมนุษย์ :
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๕), หน้า ๓. 
 ๓เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธศาสตร์เพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๖), หน้า ๗. 
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สรุปชุมชนเข้มแข็งหมายถึง ชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนา มีความเข้าใจตนเองและรู้จักปัญหาของ
ชุมชนและจัดการปัญหานั้นได้ มีการเรียนรู้ น่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชุมชนและ
สามรถพึ่งพาตนเองได้ 

 ๓.๒.๒ ลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง 
 อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์๔ ลักษณะของชุมชนเข็มแข็งซึ่งเป็นคาดหวังและ
ต้องการคือ 
 ๑. ชุมชนท่ีมีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น ในทางกายภาพ รูปธรรม สมาชิกของ
ชุมชนมีศักยภาพ รูปธรรม สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพท่ีจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาชุมชน รวมท้ัง
อุดมการณ์ ค่านิยม ร่วมกันท าให้สมาชิกรู้สึกตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความผูกพันกับชุมชน 
 ๒. ชุมชนมีศักยภาพท่ีพึ่งตนเองได้ในระดับสูง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพื่อยังชีพ 
พื้นฐานของตนเอง หากมีการพึ่งพิงภายนอกชุมชนนั้นก็จะมีอ านาจในการจัดการ เลือกสรร และ 
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้  
 ๓ . ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่         
โดยอาศัยอ านาจ ความรู้ และองค์กรทางสังคมในชุมชนเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา  
 ๔. ชุมชนต้องสามรถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ 
เรียนและสร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ ข้อเสนอแบบอุดมคติท้ัง ๔ ข้อดังกล่าวสะท้อนการ 
คาดหวังของชุมชนจะต้องตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจ าวันและสามารถช่วยให้สมาชิก ของ
ชุมชนเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ โดยจัดการองค์กรทางสังคมของชุมชนจะต้อง เอื้อให้
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพดังกล่าว เช่นมีความรักสามัคคี มีความสามารถท่ีจะสืบทอดภูมิ ปัญญา 
และสร้างสรรค์ทางปัญญา 
 
 เสรี พงศ์พิศ๕ ลักษณะชุมชนท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนมีลักษณะดังนี้ 
 ๑. ชุมชนท่ีความสามารถรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น  
 ๒. ชุมชนมีศักยภาพท่ีจะพึงตนเองได้ในระดับสูง 
 ๓. ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขั้นด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  
 ๔. ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
 
 โรเบิร์ต พุทนั่ม๖ ได้เสนอภาพของชุมชนซึ่งมีการจัดระเบียบสังคมท่ี เอื้อให้คนมีความสุข
และมีความพึงพอใจในชีวิตวาเป็นชุมชนท่ีสมาชิกได้ร่วมกันสร้างบรรทัดฐานและแบบแผนการพึ่งพา
อาศัยกันอย่างเท่าเทียม โดยการพึ่งพานี้อยู่บนพื้นฐานของไว้วางใจต่อกันซึ่งถือว่าเป็นทุนสังคมทีจะช่วย
ให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่างๆเพื่อเอาชนะปัญหาท่ีชุมชน  เผชิญ โดยเมื่อชุมชนมีปัญหา
                                                 

 ๔อุทัย ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์, ภาพการศึกษาชุมชน : กรอบแนวคิดและข้อเสนอในการ
ศึกษาวิจัย, ส านักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๕), หน้า ๘ - ๑๐.  
 ๕เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธศาสตร์เพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, หน้า ๗ 
 ๖โ ร เบิ ร์ ต  พุ ท น่ั ม  (Robert D.Putnam) , Making Democracy Work: Civic Tradition in 
Modern Italy, (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1993), p. 91. 



๓๔ 
 

เกิดขึ้นชุมชนจะพยายามรวมกลุ่มเพื่อระดมทรัพยากรท่ีแต่ละฝ่ายมาใช้ ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละ
คน ชุมชนจะมีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นชุมชนแบบประชาสังคม (Civic community) การสร้าง
เครือข่ายให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ความสัมพันธ์ แบบวิสาสะ มีผลท าให้ผู้ท่ีเข้ามา
ติดต่อสัมพันธ์กันได้สร้างนิสัยของความร่วมมือกันสามารถผนึก กาลังท ากิจกรรมต่างๆ ได้ ก่อให้เกิด
จิตส านึกในหมู่สมาชิก อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเท่าเทียมท าให้คนสามารถพัฒนา
ทักษะท่ีจะร่วมมือกับผู้อื่น สร้างความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องต่างๆ ท่ีต้องท าร่วมกันเป็นหมูค่ณะ 
 ชุมชนท่ีมีบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน และมีเครือข่ายของการท าให้สังคมได้เข้ามา
ติดต่อสัมพันธ์กันในเรื่องท่ีเกี่ยวกับชุมชน จะท าให้คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นมีน้ าใจและมี
จิตส านึกสาธารณะ ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นไปอย่างเสมอภาค สายใย หรือเครือข่าย  
ความสัมพันธ์ทางสังคม ถูกถักทอด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ชุมชนท่ีมีลักษณะเช่นนี้จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ดีกว่าชุมชนท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามคือความสัมพันธ์ทาง
การเมืองเป็นไปในแนวด่ิง ชีวิตสังคมด าเนินไปแบบต่างคนต่างอยู่ และคนอยู่ร่วมกันโดยปราศจาก
ความไว้วางใจต่อกัน 
 สมาชิกของชุมชนท่ีมีลักษณะเป็นประชาสังคม จะมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วม      
ในกิจกรรมสาธารณะ ความสนใจในประเด็นปัญหาสังคม และสาเหตุของปัญหาสาธารณะเป็น  หัวใจ
หลักของคุณธรรมของความเป็นพลเมือง การให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาสาธารณะ และหาทาง
ออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แม้วาจะด้วยการสละผลประโยชน์ส่วนตัว ถือว่าเป็นลักษณะ
ส าคัญของคุณธรรมของความเป็นพลเมือง 

 ๓.๒.๓ ปัจจัยผลักดันความเข้มแข็งของชุมชนและหลักการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
 เสรี พงศ์พิศ๗ ได้ให้ปัจจัยผลักดันในชุมชนมีความเข้มแข็งมี ๔ ระดับ คือ 
 ๑. ระดับชาวบ้าน ชาวบ้านมีความสามัคคีกัน รวมกลุ่มกันได้ดีมีความเคารพกติกาของกลุ่ม 
รู้จักภูมิใจในงานของตน มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รู้จักหน้าท่ีและท าหน้าท่ีของตนเอง ไม่ ติดยาเสพ
ติด ไม่พัวพันกับอบายมุกทุกประเภท มีความร่วมมือเพื่อจะเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่  ตระหนี่ความรู้
หรือความคิดของตนเอง มีความเอื้ออาทรต่อธรรมชาติ 
 ๒. ระดับผู้น า  ผู้น ามีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถท่ีจะน าชาวบ้านได้ และช้ีน า 
เป็น ผู้น าเป็นต้นแบบของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีท าให้ชาวบ้านมี ศรัทธา 
ผู้น ามีความเข้าใจปัญหาของชุมชนและมีจิตใจเข้มแข็ง 
 ๓. ระดับองค์กร ความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชน 
องค์กรในชุมชนรวมเอาเศรษฐกิจ ครอบครัว การเมือง การบริหารจัดการ คือ ครอบครัว – สมาชิกใน
ครอบครัวจะต้องมีความอบอุ่น มีความรักความสามัคคี มีปัจจัยจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
พอเพียง เศรษฐกิจ – ชุมชนเป็นเจ้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินการธุรกิจชุมชน ด้วยตนเอง 
สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคล  หรือองค์กร
ภายนอก  การเมือง–ชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันสร้างอ านาจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ชุมชน รวมท้ัง

                                                 

 ๗เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธศาสตร์เพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, หน้า ๗  
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อ านาจในการต่อรองชุมชนจะต้องมีอ านาจในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น มี  อ านาจในการ
ควบคุมกลไกการตลาด และออกกฎระเบียบ คุ้มครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติใน ชุมชน และ การ
บริหารจัดการ–ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรต่างๆมีความเข้าใจเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนงานและร่วมกันพัฒนาบุคคลในท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 ๔. ระดับสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนท่ีเข้มแข็งสามารถสร้างและพัฒนาองค์กรทาง สังคมท่ี
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชน
รวมกลุ่มกันท าโครงการสวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็ก สตรี เยาชน และคนชรา พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
และป้องกันปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ๘ ได้ก าหนดหลักการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนแบบ AIC 
คือ 
 A = Appreciation หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าและศักด์ิศรีระหว่างมนุษย์ การมี ความ
รกั ความเมตตา และเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ร่วมกัน รวมท้ังการตระหนักรู้ในประโยชน์ ของชุมชน
และทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน 
 I = Influences หมายถึง การเข้าใจอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนา บุคคล
ให้เข้มแข็ง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมีท้ังจากภายนอกและภายใน แต่ท่ีจ าเป็นมากท่ีสุดก็คือปัจจัยท่ีมี อิทธิพล
จากภายใน อันได้แก่ เงื่อนไขสภาความเป็นจริงและองค์กรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน รวมท้ัง บทบาทของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนธุรกิจอันเป็นปัจจัยภายนอก 
 C = Commitment/Control หมายถึง การมีพันธะสัญญา หรือข้อผูกพันท่ีจะต้อง ปฏิบัติ
ตาม อันปรากฏในแผนต่างๆ ท่ีก าหนดวางไว้ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และ นอกจากนี้
จะต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานในการด าเนินตามแผนท่ีวางไว้ ควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 
ควบคุมการใช้ทรัพยากรและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ 
 
ส าหรับกระบวนการด าเนินการให้เป็นชุมชนเข้มแข็งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. ขั้นรับรู้ปัญหา/ความต้องการ  
 ๒. ขั้นทบทวนกล่ันกรองปัญหา   
 ๓. ขั้นรู้วิธีแก้ปัญหา 
 ๔. ขัน้วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาได้เอง 
 ๕. ขั้นขยายผลความรู้สู่การปฏิบัติ  
 ๖. ขั้นประเมินผลลัพธ ์ 
 
 
 
 
                                                 

 ๘ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา, โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 
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๓.๓ พ้ืนท่ีชุมชนเข้มแข็ง 
 การศึกษานี้จะมุ่งศึกษาพื้นท่ีชุมชนตามแนวชายแดน ๓ พื้นท่ี ได้แก่ ๑. ชุมชนจุดผ่อนปรน
ช่องอานม้า กัมพูชา ๒. ชุมชนด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว  ๓. ชุมชนด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร และ
จะได้ระบุพื้นท่ีให้ชัดเจนในรายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ต่อไป 
 
๓.๔ แนวคิดว่าด้วยการก าหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ 
  ความหมายทั่วไปของเขตแดน๙ 
 ดินแดนของรัฐ หมายถึง บริเวณท่ีอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐ โดยรัฐเป็นท้ังเจ้าของและมี
อ านาจปกครองเหนือบริเวณนั้น  ดินแดนของรัฐได้แก่  พื้น ดิน พื้นน้ า และห่วงอากาศ ดังนี้  
 ๑. พื้นดิน (Land territory) ซึ่งรวมท้ังแหล่งน้ าจืดซึ่งขังอยู่บนดินและส่ิงท่ีอยู่ใต้ผิวดินของ
พื้นดิน  
 ๒ . พื้ นน้ า  (Water) ซึ่ ง รวม ท้ั งพื้ น น้ าภ ายใน  ( internal water) พื้ น น้ าอาณ าเขต 
(territorial water) พื้นท้องทะเล (sea-bed) และส่ิงท่ีอยู่ใต้ผิวท้องทะเล (subsoil) 
 ๓. ห่วงอากาศ (Air space) คือท้องฟ้าหรือบรรยากาศในบริเวณท่ีอยู่เหนือขึ้นมาจาก
พื้นดินและพื้นน้ าใน ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ 
 
 เขตแดนทางบก มักเกิดขึ้นจากการท าความตกลงกัน โดยใช้ส่ิงท่ีเห็นง่ายหรือส่ิงกีดกั้นท่ีท า
ให้มีลักษณะเป็นสัดส่วนหรือท าให้รัฐท่ีเกี่ยวข้องได้รับประโยชน์รวมกัน โดยมากมักใช้ภูเขาหรือแม่น้ าท่ี
มิใช่เป็นของรัฐเดียวในการก าหนดเขตแดนระหว่างสองฝ่าย โดยอาจส่วนของภูเขาหรือแม่น้ าตามความ
เหมาะสม เช่น 
 อาจใช่ทิวเขา (Range) สันปันน้ า (water-shed) หรือ ชะง่อนผา (escarpment) เป็นเขต
แดน 
 หากเป็นแม่น้ าท่ีใช้เดินเรือไม่ได้ (Non-navigable river) มักใช้แนวกึ่งกลางของแม่น้ าเป็น
เขตแดน 
 หากเป็นแม่น้ าท่ี ใช้เดินเรือได้ (Navigable river) มักใช้แนวกึ่ งกลางของร่องน้ าลึก 
(thalweg) เป็นเขตแดนถ้ามีสะพานข้ามแม่น้ ามักถือกึ่งกลางสะพานเป็นเขตแดน 
 เขตแดนทางทะเล เนื่องจากเดิมทะเลส่วนใหญ่ เป็นทะเลหลวงท่ีทุกรัฐมี เสรีภาพ
นานาประการ ต่อมากฎหมายทะเลก าหนดให้รัฐชายฝ่ังสามารถอ้างเขตทางทะเลได้ เช่น การประกาศ
ทะเลอาณาเขต ๑๒ ไมล์ทะเล การประกาศเขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ๒๐๐ ไมล์ทะเล      
ซึ่งในหลายบริเวณท่ัวโลกมีสภาพทางภูมิศาสตร์ไมล์เอื้ออ านวยต่อการมีเขตแดนทางทะเลได้อย่างเต็มท่ี 
จึงท าให้เกิดเขตทับซ่อนทางทะเลระหว่างรัฐท้ังท่ีอยู่ตรงข้ามและประชิดกัน ซึ่งจะต้องเจรจาท าความ
ตกลงแบ่งเขตแดนทางทะเลท่ีเรียกว่า การก าหนดเขตหรือ การแบ่งเขตทางทะเล (Delimitation) โดย
อาศัยหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

                                                 

 ๙ศรันย์ เพ็ชรพิรุณ, สมุทรกรณี. (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,๒๕๔๙),               
หน้า ๒๗๗-๒๗๘. 
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 รัฐท่ีอ้างเขตแดนทางทะเลทับซ้อนกับรัฐอื่นยังไม่มีสิทธิอย่างเต็มท่ีในเขตแดนท่ีทับซ้อนนั้น 
(เนื่องจากเป็นการอ้างหรือประกาศฝ่ายเดียว หรือ unilateral claim) ซึ่งต้องมีการเจรจาตกลงกันก่อน 
ภายหลังหากการเจรจาไม่เป็นผลอาจให้ศาลหรืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินช้ีขาด อย่างไร
ก็ดี เมื่อรัฐหนึ่งประกาศหรืออ้างสิทธิเขตทางทะเล และรัฐท่ีเกี่ยวข้องมีท่าทีวางเฉยรับรู้การอ้างสิทธิ
และการใช้สิทธิในเขตทับซ้อนเป็นเวลานานปีโดยไม่มีการประท้วง ก็อาจถือว่าเป็นการยอมรับสิทธิของ
รัฐอื่นโดยการนิ่งเฉย(acquiescence) ซึ่งมีผลให้ต่อไปตนไม่อาจโต้แย้งการใช้สิทธิ์ของรัฐนั้นได้อีกตาม
หลักกฎหมายปิดปาก(estoppel) หมายความว่า การนิ่งเฉยไม่โต้แย้งเมื่อเสียสิทธิถือว่ายอมรับ ซึ่งเป็น
หลักกฎหมายจารีตประเพณีท่ีมีผลในทางบังคับ (mandatory)๑๐ 
 แนวคิดในการก าหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศมี ๒ ประเภท คือ เส้นเขตแดนท่ียอมรับ
กันโดยพฤตินัย (non-agreement boundary) หมายถึง เส้นเขตแดนระหว่างประเทศท่ีเกิดขึ้นและ
ได้รับการยอมรับโดยพฤตินัย ประเทศคู้ภาคีไม่มีการท าความตกลงอย่างเป็นทางการซึ่งกันและกัน มี
เพียงเจ้าหน้าท่ีและราษฎรในท้องถิ่นเท่านั้นท่ีรู้ว่าเส้นเขตแดนของตนอยู่ท่ีใดโดยอัตโนมัติ  ๑๔ แต่ใน
ปัจจุบันเขตแดนของรัฐส่วนใหญ่มักเป็นไปในรูปแบบของ เส้นเขตแดนท่ีก าหนดอย่างเป็นทางการ 
(agreement boundary) ซึ่งหมายถึง เส้นเขตแดนระหว่างประเทศท่ีมีดินแดนต่อเนื่องท าความตกลง
กันอย่างเป็นทางการ โดยความตกลงนั้นจะท าในรูปของเอกสารประกอบข้อตกลง ได้แก่ สนธิสัญญา 
(treaty) อนุ สัญ ญ า (convention) พิ ธี สาร (protocol) ข้ อตกลง  (agreement) บั น ทึก วาจา 
(process verbal) ปฏิญญา (declaration) บันทึกความเขา้ใจ (memorandum of understanding) 
รวมท้ังการแสดงเส้นเขตแดนบนแผนท่ีไว้ด้วย การก าหนดเขตแดนเป็นทางการนี้ ผูกแทนท่ีได้รับ
อ านาจเต็มจากรัฐบาลจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจก่อน จึงจะมีอ านาจในการลงนามในเอกสารหรือ
แผนท่ีดังกล่าวแล้ว แต่เอกสารหรือแผนท่ีนี้ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ จนกว่า
รัฐบาลท้ัง ๒ ฝ่าย จะมีการลงนามรับรองและแลกเปล่ียนสัตยาบันซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่ง๑๑           
ซึ่งขั้นตอนการจัดท าเส้นเขตแดนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ สามารถแบ่งได้ ๒ ขั้นตอนหลักๆ 
ได้แก่ 
 ๑. การก าหนดเขตแดน (Delimitation) หมายถึง การก าหนดเขตแดนท่ีอยู่ในรูปหลักฐาน
ทางเอกสาร ได้แก่ สนธิสัญญา แผนท่ี แผนผัง หรืออื่นๆ ซึ่งมักกระท ากันในส านักงานหรือบนโต๊ะ
เจรจา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่งเขตแดนระหว่างกันในระยะเริ่มต้น ก่อนด าเนินการส ารวจและปัก
ปันเขตแดร่วมกันในภูมิประเทศจริง๑๒ การก าหนดเขตแดน เป็นกระบวนการทางกฎหมายท่ีประเทศ
อธิปไตย ๒ ประเทศ ซึ่งจะมีการเขียนข้อความบรรยายท่ีต้ังของเส้นเขตแดนท่ีใช้ร่วมกัน งานลักษณะนี้
เป็นหน้าท่ีของนักการทูตหรือผูกเจรจาสนธิสัญญาและอาจจะต้องท าสนธิสัญญามากกว่า ๑ ฉบับตัวตัว 
ตัวอย่างเช่นในระหว่างปี๒๓๒๕/๑๗๘๒–๒๔๖๘/๑๙๒๕ สหรัฐอเมริกาและแคนาดาท าสนธิสัญญาขึ้น
ถึง ๒๖ ฉบับ เพื่อตกลงท่ีต้ังของเส้นเขตแดนระหว่าง ๒ ประเทศ แม้ว่าเส้นเขตแดนท่ีก าหนดขึ้นจะ
ต้ังใจให้ตรงกับเส้นท่ีอยู่บนแผนท่ี แต่ก็ต้องตกลงกันให้แน่ชัดเสียก่อนว่าจะใช้แผนท่ีใด และ ใช้เส้นเขต

                                                 

 ๑๐อ้างแล้ว, ศรันย์ เพ็ชรพิรุณ, สมุทรกรณี, หน้า ๒๗๘-๒๗๙.  
 ๑๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊ค
พับลิเคชั่น จ ากัด,๒๕๕๖), หน้า ๑๕. 
 ๑๒เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๑. 
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แดนบนแผนท่ีนั้นประกอบค าอธิบายเส้นเขตแดน การก าหนดเส้นเขตแดนท่ีใช้ค าอธิบายเพียงอย่าง
เดียวโดยไม่มีแผนท่ีแนบท้ายจะต้องแน่ใจว่าค าอธิบายนั้นชัดเจนเพียงพอโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ 
การปักปันเขตแดน (demarcation) หมายถึง การด าเนินการในขั้นต่อมาซึ่งเป็นเรื่องของการจัดสร้าง
สัญลักษณ์หรือท่ีหมายของแนวเขตแดนท่ีก าหนดไว้แล้วลงบนภูมิประเทศ กล่าวคือ เมื่อได้ก าหนดแนว
เขตแดนไปแล้ว ก็จะจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการปักปันเขตแดนในภูมิประเทศจริงร่วมกัน โดย
ก าหนดแบบของหลักเขตและวัสดุตามมาตรฐานท่ีได้ตกลงกันไว้ การปฏิบัติการปักปันเส้นเขตแดนใน
สนาม จุดมุ่งหมายคือ การท าเครื่องหมายขึ้นเพื่อแสดงต าแหน่งของเส้นเขตแดนบนพื้นดินให้ทุกคน
สามารถเห็นได้โดยง่าย งานลักษณะนี้มักอยู่ในรูปของคณะกรรมการร่วมท่ีมีผู้แทนมาจากแต่ละ
ประเทศในจ านวนท่ีเท่ากัน แม้ว่าการท างานอาจมีการท้าทายในแง่ของวิชาชีพจากแต่ละฝ่ายบ้าง  
 แต่ต้องถือว่าเป็นการท างานของคณะหนึ่งเดียวมากกว่าจะเป็นคณะต่างหากจากกัน 
หลังจากปักปันเขตแดนแล้วเสร็จ ก็จะต้องมีกระบวนการจัดท าแผนท่ี หรือ การจัดท าโครงร่างเส้นเขต
แดน (Delineation) ซึ่งเป็นกระบวนการแสดงเส้นเขตแดนโดยใช้แผนผังหรือคณิตศาสตร์ บ่อยครั้ง
คณะกรรมการร่วมมักท าหน้าท่ีท้ังการปักปันและการเขียนเส้นเขตแดน ผลงานของคณะกรรมการ
มักจะออกมาในรูปของรายงาน รูปถ่ายหรือรูปอื่นๆ แผนท่ี ตารางแสดงพิกัดต าแหน่งของหลักเขตแดน 
และ หมุดหลักฐานการรังวัด เอกสารเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานท่ีเป็นทางการของท่ีต้ังเส้นเขตแดนท้ังหมด 
 
๓.๕ แนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน 
 ความหมายชุมชนเข้มแข็ง จ านง อดิวัฒนสิทธ์๑๓ ได้ให้ความหมายชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง 
ชุมชนท่ีสมาชิกต่างพึ่งพาตนเองและพึ่งพา กันได้ การท่ีชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้จะต้องมีลักษณะของ
บุคคลหรือชุมชนรู้จักดี รู้จักตนเองดีเข้าใจตน เองและเป็นของตน เอง และอีกประการหนึ่งจะต้องเป็น
ชุมชนท่ีบุคคลรู้จักปัญหาของตนเองดี รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาของชุมชนรู้ว่าจะทาหรือพัฒนาชุมชนไปใน
ทิศทางใด และไปให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างไร 
 
 เสรี พงศ์พิศ๑๔ ความหมายชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนเข้มแข็งได้เพราะว่าไม่ใช่ว่ามีรายได้หรือ
มีทรัพยากรมาก แต่เพราะว่ามีความรู้มีปัญญาจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีฟื้นฟูมรดกของชุมชนต่อยอด 
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากร จักการชีวิตของตนได้ จัดการชุมชนจน พึ่งตน เองได้ 
 สรุปชุมชนเข้มแข็งหมายถึง ชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนา มีความเข้าใจตนเอง และ
รู้จักปัญหาของชุมชนและจัดการปัญหานั้นได้ มีการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์
กับชุมชนและสามรถพึ่งพาตนเองได้ลักษณะของชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
 
 
 

                                                 

 ๑๓จ านง อดิวัฒนสิทธ์, การพัฒนาชุมชนไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), หน้า ๓. 
 ๑๔เสรี พงพิศ, เครือข่าย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 
หน้า ๗. 



๓๙ 
 

 อุทัย ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์๑๕ ลักษณะของชุมชนเข็มแข็งซึ่งเป็นคาดหวังและ
ต้องการคือ 
 ๑. ชุมชนท่ีมีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น ในทางกายภาพ รูปธรรม สมาชิกของ
ชุมชนมีศักยภาพ รูปธรรม สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพท่ีจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาชุมชน รวมท้ัง
อุดมการณ์ ค่านิยม ร่วมกัน ทาให้สมาชิกรู้สึกตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความผูกพันกับชุมชน 
 ๒. ชุมชนมีศักยภาพท่ีพึ่งตนเองได้ในระดับสูง โดยมีทุน แรงงาน ทรัพยากร เพื่อยังชีพ
พื้นฐานของตนเอง หากมีการพึ่งพิงภายนอกชุมชนนั้นก็จะมีอ านาจในการจัดการ เลือกสรร และ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ 
 ๓. ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดย
อาศัยอ านาจ ความรู้ และองค์กรทางสังคมในชุมชนเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา 
 ๔. ชุมชนต้องสามรถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนและสร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ ข้อเสนอแบบอุดมคติท้ัง ๔ ข้อดังกล่าวสะท้อนการ
คาดหวังของชุมชนจะต้องตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจาวันและสามารถช่วยให้สมาชิกของ
ชุมชนเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ โดยจัดการองค์กรทางสังคมของชุมชนจะต้องเอื้อให้
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพดังกล่าว เช่นมีความรักสามัคคี มีความสามารถท่ีจะสืบทอดภูมิปัญญา 
และสร้างสรรค์ทางปัญญา 
 
 เสรี พงศ์พิศ๑๖  ลักษณะชุมชนท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนมีลักษณะดังนี้ 
 ๑. ชุมชนท่ีความสามารถรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น 
 ๒. ชุมชนมีศักยภาพท่ีจะพึงตนเองได้ในระดับสูง 
 ๓. ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขั้นด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 ๔. ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 โรเบิร์ต พุทนั่ม (Putnam, ๑๙๖๘: ๙๑) ได้เสนอภาพของชุมชนซึ่งมีการจัดระเบียบสังคมท่ี
เอื้อให้คนมีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตว่าเป็นชุมชนท่ีสมาชิกได้ร่วมกันสร้างบรรทัดฐานและ
แบบแผนการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเท่าเทียม โดยการพึ่งพานี้อยู่บนพื้นฐานของไว้วางใจต่อกันซึ่งถือว่า
เป็นทุนสังคมทีจะช่วยให้สังคมสามารถพัฒนาการจัดการต่างๆเพื่อเอาชนะปัญหาท่ีชุมชนเผชิญ             
โดยเมื่อชุมชนมีปัญหาเกิดขึ้นชุมชนจะพยายามรวมกลุ่มเพื่อระดมทรัพยากรท่ีแต่ละฝ่ายมาใช้ร่วมกัน
เพื่ อแก้ ไขปัญ หาแต่ละคน  ชุมชนจะมี ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่ าเป็น ชุมชนแบบประชาสังคม                     
(Civic community) การสร้างเครือข่ายให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ความสัมพันธ์
แบบวิสาสะ มีผลทาให้ผู้ท่ีเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กันได้สร้างนิสัยของความร่วมมือกัน สามารถผนึกกาลัง
ทากิจกรรมต่างๆ ได้ ก่อให้เกิดจิตสานึกในหมู่สมาชิก อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเท่า

                                                 

 ๑๕อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, ระบบการศึกษากับชุมชน : กรอบความคิดและข้อเสนอ
เพื่อการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : แปลน พริ้นต้ิง,๒๕๔๐), หน้า ๘-๑๐. 
 ๑๖เสรี พงศ์พิศ, แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ภูมิปัญญาไทย,๒๕๔๖),              
หน้า ๗. 



๔๐ 
 

เทียม ทาให้คนสามารถพัฒนาทักษะท่ีจะร่วมมือกับผู้อื่น สร้างความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องต่างๆ          
ท่ีต้องทาร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 ชุมชนท่ีมีบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน และมีเครือข่ายของการทาให้สังคมได้เข้ามา
ติดต่อสัมพันธ์กันในเรื่องท่ีเกี่ยวกับชุมชน จะทาให้คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นมีน้าใจและมีจิตสา
นึกสาธารณะ ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นไปอย่างเสมอภาค สายใย หรือเครือข่าย 
 ความสัมพันธ์ทางสังคม ถูกถักทอด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ชุมชนท่ีมีลักษณะเช่นนี้
จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ดีกว่าชุมชนท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามคือ 
ความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นไปในแนวด่ิง ชีวิตสังคมด าเนินไปแบบต่างคนต่างอยู่ และคนอยู่ร่วมกัน
โดยปราศจากความไว้วางใจต่อกัน 
 สมาชิกของชุมชนท่ีมีลักษณะเป็นประชาสังคม จะมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะ ความสนใจในประเด็นปัญหาสังคม และสาเหตุของปัญหาสาธารณะเป็นหัวใจหลัก
ของคุณธรรมของความเป็นพลเมือง การให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาสาธารณะ และหาทางออก
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แม้ว่าจะด้วยการสละผลประโยชน์ส่วนตัว ถือว่าเป็นลักษณะส าคัญ
ของคุณธรรมของความเป็นพลเมือง 

 ปัจจัยผลักดันความเข้มแข็งของชุมชนและหลักการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 เสรี พงศ์พิศ๑๗  ได้ให้ปัจจัยผลักดันในชุมชนมีความเข้มแข็งมี ๔ ระดับคือ 
 ๑. ระดับชาวบ้าน ชาวบ้านมีความสามัคคีกัน รวมกลุ่มกันได้ดีมีความเคารพกติกาของกลุ่ม 
รู้จักภูมิใจในงานของตน มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รู้จักหน้าท่ีและทาหน้าท่ีของตนเอง ไม่ติดยาเสพ
ติด ไม่พัวพันกับอบายมุกทุกประเภท มีความร่วมมือเพื่อจะเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่ตระหนี่ความรู้หรือ
ความคิดของตนเอง มีความเอื้ออาทรต่อธรรมชาติ 
 ๒. ระดับผู้น า ผู้น ามีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถท่ีจะนาชาวบ้านได้ และช้ีนาเป็น 
ผู้น าเป็นต้นแบบของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีทาให้ชาวบ้านมีศรัทธา ผู้น า
มีความเข้าใจปัญหาของชุมชนและมีจิตใจเข้มแข็ง 
 ๓. ระดับองค์กร ความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชน 
องค์กรในชุมชนรวมเอาเศรษฐกิจ ครอบครัว การเมือง การบริหารจัดการ 
 ๓.๑ ครอบครัว – สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความอบอุ่น มีความรักความสามัคคี มี
ปัจจัยจาเป็นส าหรับการดารงชีวิตข้ันพื้นฐานพอเพียง 
 ๓.๒ เศรษฐกิจ – ชุมชนเป็นเจ้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินการธุรกิจชุมชนด้วย
ตนเอง สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตโดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลหรือ
องค์กรภายนอก 
 ๓.๓ การเมือง – ชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันสร้างอ านาจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ชุมชน รวมท้ังอ านาจในการต่อรองชุมชนจะต้องมีอ านาจในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น มีอ านาจ
ในการควบคุมกลไกการตลาด และออกกฎระเบียบ คุ้มครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

                                                 

 ๑๗อ้างแล้ว,เสรี พงศ์พิศ, แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน,หน้า ๗.  



๔๑ 
 

 ๓.๔ การบริหารจัดการ – ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรต่าง 
ๆ มีความเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางแผนงานและร่วมกันพัฒนาบุคคลใน
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 ๔. ระดับสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนท่ีเข้มแข็งสามารถสร้างและพัฒนาองค์กรทางสังคมท่ี
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน
รวมกลุ่มกันทาโครงการสวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็ก สตรี เยาชน และคนชรา พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
และป้องกันปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ๑๘ ได้ก าหนดหลักการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบ AIC 
คือ 
 A = Appreciation หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าและศักดิ์ศรีระหว่างมนุษย์ การมีความ
รัก ความเมตตา และเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ร่วมกัน รวมท้ังการตระหนักรู้ในประโยชน์ของชุมชน
และทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน 
 I = Influences หมายถึง การเข้าใจอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาบุคคล
ให้เข้มแข็ง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมีท้ังจากภายนอกและภายใน แต่ท่ีจาเป็นมากท่ีสุดก็คือปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
จากภายใน อันได้แก่ เงื่อนไขสภาความเป็นจริงและองค์กรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน รวมท้ังบทบาทของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนธุรกิจอันเป็นปัจจัยภายนอก 
 C = Commitment / Control หมายถึง การมีพันธะสัญญา หรือข้อผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติ
ตาม อันปรากฏในแผนต่างๆ ท่ีก าหนดวางไว้ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และนอกจากนี้
จะต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานในการด าเนินตามแผนท่ีวางไว้ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ควบคุมการใช้ทรัพยากรและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ 
 ส าหรับกระบวนการด าเนินการให้เป็นชุมชนเข้มแข็งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. ขั้นรับรู้ปัญหา / ความต้องการ 
 ๒. ขั้นทบทวนกล่ันกรองปัญหา 
 ๓. ขั้นรู้วิธีแก้ปัญหา 
 ๔. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาได้เอง 
 ๕. ขั้นขยายผลความรู้สู่การปฏิบัติ 
 ๖. ขั้นประเมินผลลัพธ์ 
 
 ประสบการณ์และบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน(RIAN CB-DAC) 
 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชน มีประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้น ามีความตระหนัก มีจิตสานึกสูง ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีเวทีใน
การพูดคุยกันบ่อย และมีการเตรียมการก่อนด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

                                                 

 ๑๘ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา,ส านักงานกองทุน
วิจัย, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 



๔๒ 
 

 ๒. การช่วยเหลือกันในชุมชน ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม มีความร่วมมือกันท้ังแรงกาย
แรงใจดี 
 ๓. มีกฎระเบียบ/กติกาในชุมชน ท่ีร่วมกันสร้างและถือปฏิบัติ 
 ๔. มีความสามารถในการประสานขอรับการสนับสนุน/ความช่วยเหลือจากภายนอก 
 ๕. มีกิจกรรมหลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีความต่อเนื่องในการด าเนิน
กิจกรรม 
 ๖. มีการติดตาม ประเมิน และการสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. ผู้น ามีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือหรือขยายประสบการณ์ไปยังบ้านอื่น 
 ๘. ชุมชนเป็นเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ ท้ังเครือข่ายการเรียนรู้และเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ขององค์กรเครือข่าย 
 ๙. มีงบประมาณ/กองทุนท่ีนามาใช้ในการสนับสนุนการดางานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 
 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
 ๑. การเกิดขึ้นของเครือข่าย เป็นการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันบางส่วนเกิดจาก
ประสบการณ์ทางาน/มีบทเรียนจากการทางานร่วมกัน บางส่วนผ่านการกระตุ้น/สร้างในรูปของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้หลายครั้ง 
 ๒ . ผู้น ามีความ ต้ังใจท่ีจะแก้ ไขปัญหา เป็นบุคคลท่ี เครือข่ายยอมรับ และมี
ประสบการณ์ทางานในระดับชุมชนมาก่อน 
 ๓. โครงสร้างการบริหาร/จัดการ เป็นลักษณะแนวราบ แบ่งงานกันทาและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
 ๔. มีความสามารถในการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
 ๕. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล เน้นวิธีการพูดคุย/
หารือ แลกเปล่ียน และสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. เริ่มมีการด าเนินงานในเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น การพัฒนา
กิจกรรมและการหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ๗. มีทรัพยากรในการด าเนินงานของตนเอง 
 ๘. มีกฎกติกา ระเบียบ ข้อตกลง ท่ีร่วมกันคิดและมีผลในทางปฏิบัติ 
 ๙. มีแนวคิดท่ีจะขยายเครือข่าย และได้มีการริเริ่ม/มีความพยายามในการขยาย
เครือข่ายมิใช่คนอื่น๑๙  
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีทาให้หมู่บ้าน ชุมชน สังคมอ่อนแอ การจัดการกับปัญหา
ดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้เพียงผิวเผิน โดยอาศัยอ านาจรัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้ การแก้ไขปัญหายา
เสพติดแบบยั่งยืนต้องอาศัยทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะภาคประชาชนควรได้รับการสนับสนุน 
มติการแก้ไขปัญหาก็จะต้องมีความหลากหลาย มีหลายมุมมอง ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยแก้ไข
ปัญหาให้มีความส าเร็จและเกิดความยั่งยืน 
                                                 

 ๑๙สวิง ตันอุด และวราลักษณ์ ไชยทัพ, ยาเสพติดชุมชนบ าบัดคนติดยาเสพติด, สถาบันเครือข่ายการ
เรียนรู้ชุมชน, (เชียงใหม่ : ๒๕๔๖), หน้า ๔๖.  



๔๓ 
 

 การจัดการกับปัญหายาเสพติดโดยใช้พลังชุมชน ความเช่ือ จารีต ประเพณีและวัฒนธรรม 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนเป็นเรื่องท่ีกระทาได้โดยใช้บทเรียนของชุมชน และใช้
กระบวนการทางวัฒนธรรม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ประเภท 
 ๑. รากเหง้าของวัฒนธรรม เป็นการช้ีให้เห็นว่าชุมชนมีรากเหง้าของวัฒนธรรมท่ีได้รับการ
ส่ังสม และถ่ายทอดมาหลายช่ัวอายุคน และชุมชนมีความคิดความเช่ือต่อส่ิงท่ีชุมชนได้ปฏิบัติสืบทอด
กันมาอย่างไร 
 ๒. วิถีชุมชนคนกับยา เห็นว่ายาเสพติดมีความส าคัญท่ีจะร่วมกันจัดการกับปัญหา คนใน
ชุมชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. วิธีคิดแบบชุมชน ได้ช้ีให้เห็นถึงความคิด มุมมองต่อปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน 
รวมถึงกระบวนการหรือวิธีการท่ีชุมชนใช้จัดการกับยาเสพติด หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด            
ซึ่งกระบวนการหรือวิธีการท่ีชุมชนใช้จัดการยาเสพติดก็จะเช่ือมโยงมาจากวิธีคิดของชุมชนต่อปัญหายา
เสพติด การสร้างเครือข่าย กระบวนการสร้างเครือข่ายไม่ได้เป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนได้โดยท่ัวไปจะต้องอาศัย
กระบวนการท่ียาวนาน ท่ามกลางปัญหา มาจากการสืบเนื่องในพิธีกรรม ความเช่ือและสืบทอดเป็น
จารีตประเพณีมาช้านาน เช่นเครือข่ายเหมืองฝาย เครือข่ายหัววัด เครือข่ายตระกูลแซ่ เป็นต้น จะต้อง
มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตัวอย่างเช่น ต าบลน้าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เครือข่าย
เส่ียว เป็นเครือข่ายท่ีชาวบ้านต าบลน้าเกี๋ยนได้พยายามรวบรวมคนท่ีมีอายุรุ่นเดียวกันมาเป็นเครือข่าย
กันท้ังต าบล มาทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเส่ียว กิจกรรมคือใช้กลุ่มเส่ียวเป็นผู้ดูแลเด็กในแต่ละ
ครอบครัวที่อยู่ในความดูแลกลุ่มเด็กในโซนนั้นๆ กลุ่มเส่ียงเป็นเรื่องท่ีคนทุกคนในชุมชนยอมรับ เพราะ
มีต้ังแต่ในอดีต เด็กทุกคนจะได้รับการปลูกฝังให้นับถือพ่อเส่ียวแม่เส่ียว หรือคนท่ีมีอายุรุ่นเดียวกับพ่อ
แม่ การท่ีกลุ่มเส่ียวเข้ามาดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดในชุมชน ทาให้เด็กมีความเช่ือฟังและเกรงกลัวกว่า
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เสียอีก ทาให้ปัญหายาเสพติดยุติได้โดยใช้เครือข่ายกลุ่มเส่ียวมาเป็นเครื่องมือในการ
ทางานในพื้นท่ี 
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว ป้องกันยาเสพติด (ท่ีมาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
คาส่ังสานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๒๔๙/๒๕๕๒ ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันยาเสพติด) เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ รัฐบาลนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ            
ได้มอบนโยบายนโยบาย ยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว ป้องกันยาเสพติดให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ           
โดยได้กล่าวถึงท่ีมาของยุทธศาสตร์ดังกล่าวว่า เหตุผลท่ีใช้คาว่ารั้วคือเกาะและภูมคุ้มกันพื้น ท่ี
ด าเนินการชัดเจนแต่ระดับ มีโครงการท่ีสอดคล้องเป็นรูปธรรม และครบวงจร การด าเนินงานในแต่รั้ว
ป้องกันจะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายการควบคุมผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเส่ียงมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดได้ โดยการสร้างกิจกรรม กระบวนการทางานตามมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในแต่ละ
รั้ว (ท่ีมา : แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคาส่ังท่ี ๒๔๙/๒๕๕๒ ปฏิบัติการประเทศไทย
เข้มแข็งชนะยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้งป้องกันยาเสพติด) คือ 
 ร้ัวชายแดน ป้องกันการลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน เป้าหมายก าหนดพื้นท่ี
ชายแดนใน ๘ จังหวัด ๑๘ อ าเภอ การปฏิบัติ ได้แก่เสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นท่ีเป้าหมายหลักให้มี
ขีดความสามารถในการสกัดกั้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดกาลังลาดตระเวน สกัดกั้นตามแนวชายแดน 



๔๔ 
 

พื้นท่ีหมู่บ้าน เส้นทาง ช่องทางชายแดน จัดต้ังอาสาสมัครประชาชนในหมู่บ้านชายแดนเจ้าภาพหลัก 
กองบัญชากองทัพไทย 
 ร้ัวชุมชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาสังคมป้องกันยาเสพติด เป้าหมายหลัก 
เสริมสร้างชุมชนท่ียังปรากฏปัญหายาเสพติดอยู่ รวมท้ังส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
อย่างเป็นรูปธรรมทุกจังหวัดการปฏิบัติ ได้แก่ การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อส ารวจ ตรวจสอบผู้
มีพฤติการณ์การค้าและเสพ ส่งเสริมบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านในการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด มอบหมายหน้าท่ีให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)ในด้านยาเสพติด ฟื้นฟูอาสาสมัคร
ประชาชนทาหน้าท่ีป้องกัน เฝ้าระวัง ค้นหาผู้เสพในหมู่บ้าน ส่งเสริมบทบาทองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายชุมชนจากหมู่บ้าน สู่ต าบล ใช้การรวมกลุ่มของชุมชนจากแก้ไขปัญหายาเสพติดพัฒนาไปสู่
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ และเชิดชูสถานบันหลักของชาติ ใช้มาตรการทางกฎหมายด าเนินการ
กับผู้ค้า/ผู้เสพผสมผสานกับมาตรชุมชน ขยายบทบาทภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สนับสนุนองค์กร
ภาคธุรกิจ องค์กรภาคพัฒนาเอกชนในการป้องกันยาเสพติด เจ้าภาพหลัก กระทรวงมหาดไทย 
 ร้ัวสังคม: การจัดระเบียบสังคมแบบบูรราการ เป้าหมาย การลดพื้นท่ีเส่ียง หรือปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบต่อเยาวชน ๖ ประเภท คือ สถานบริการ สถานบันเทิง ท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์ ร้านเกม 
ร้านอินเตอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ และเพิ่มพื้นท่ีบวกเป็นทางเลือกทากิจกรรม ลานสร้างสรรค์ของ
เยาวชน การปฏิบัติ ได้แก่ การส่งเสริมและจัดต้ังคณะทางานป้องกันและจัดระเบียบสังคมบูรณาการ
จังหวัด เพื่อลดพื้นท่ีเสียง ด้วยมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย เพิ่ม/ขยายพื้นท่ีและ
กิจกรรมทางบวก เพื่อเปิดทางเลือกให้เยาวชนทากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ลานกีฬา ลานดนตรี เป็น
ต้น สร้างแกนนากลุ่มต่างๆเป็นพลังในการขับเคล่ือนการจัดระเบียบสังคม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการมีส่วนรวมในการจัดระเบียบสังคมให้เยาวชนและสังคมช่วยกันเอาใจใส่ดูแลปัญหาเยาวชน 
เจ้าภาพหลักกระทรวงมหาดไทย 
 ร้ัวโรงเรียน: โรงเรียนป้องกันยาเสพติด เป้าหมาย โรงเรียน/สถานการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและสถานศึกษาเอกชน โดยก าหนด
กลุ่มท่ีจะด าเนินการออกเป็น ๓ กลุ่ม คือเยาวชนท่ีมีพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเยาวชนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียง และเยาวชนท่ัวไป การปฏิบัติการ โรงเรียน/สถานการศึกษาส ารวจและจัดทาข้อมูลผู้
เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดและเยาวชนกลุ่มเส่ียง แล้วจัดการแก้ไขตามขบวนการตามความเหมาะสม 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการป้องกันยาเสพติดในสถานการศึกษา เจ้าหลักคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ร้ัวครอบครัว: โครงการครอบครัวสีขาว เป้าหมาย ครอบครัวท่ีถูกจับกุมและท่ีเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดหรือท่ีรับการบาบัดในทุกระบบ ครอบครัวที่บุคคลมีพฤติกรรมเส่ียง และครอบครัวท่ัวไป 
การปฏิบัติจัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นกลไกการส ารวจ เฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวโดยการจัดทาแผนพัฒนาป้องกันและแก้ไข
ครอบครัว เจ้าภาพหลักคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์โครงการปราบปรามยาเสพ
ติดและลดความเดือดร้อนของประชาชนเป้าหมาย กลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ท่ีเช่ือมโยง
กับการกระทาผิดอาชญากรรม เรือนจา เป็นต้น การขอความร่วมมือกับประชาชนเพื่อป้องกันยาเสพ
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ติดและการสกัดกั้น จับกุมยาเสพติดท่ีลาเลียงผ่านเส้นทางส าคัญในพื้นท่ีตอนใน การปฏิบัติ ได้แก่
ก าหนดการปราบปรามเครือข่าย/กลุ่มการค้ายาเสพติดท่ีเช่ือมโยงกับเรือนจา เร่งรัดปราบปรามนักค้า
รายส าคัญ พัฒนาการประสานงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลัก
ยุติธรรม ให้ทุกจังหวัดเร่งรัดปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดท่ีประชาชนรองเรียนอย่างจริงจังให้ผลมากท่ีสุด 
จัดให้มีและเสริมสร้างความเข้มแข็งจุดตรวจตอนใน รวมท้ังก าหนดมาตรการกากับควบคุมเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไม่ให้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและด าเนินการโดยเด็ดขาดต่อผู้กระทาผิด เจ้าภาพหลัก
คือ สานักงานต ารวจแห่งชาติ 
 โครงการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ เป้าหมายน า          
ผู้เสพเข้าสู่ระบบการบัดโดยกระบวนการชุมชน ประชาสังคม ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมและบาบัด
แบบสมัครใจ การปฏิบัติได้แก่ ลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
ท่ีมีปัญหายาเสพติดรุนแรง โดยเน้นการบูรณาการกลไกต่างๆท่ีมีอยู่เพื่อนาผู้เสพเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟู
ตามรูปแบบท่ีเหมาะสมให้มากท่ีสุดด้วยกระบวนการชุมชนและกระบวนการสมัครใจ ขยายศักยภาพ
ของมาตรการบังคับบ าบัดในจังหวัดท่ีมีความจ าเป็นสูง เสริมกิจกรรมและปรับขั้นตอนการบังคับบ าบัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับการบ าบัดรักษาให้มากขึ้น ตลอดจนจัดกลไกติดตามผู้ผ่านการบ าบัดให้
สามรถกลับสู่สังคมตามปกติ เจ้าภาพคือ กระทรวงสาธารณสุข การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว
ป้องกันนี้จะส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและทุกภาคใน
ส่วนสังคมด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันสรรค์สร้างรั้วป้องกันยาเสพติดให้ห่างไกลจากประเทศไทย
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 นายกรัฐมนตรีได้มีค าส่ังท่ี ๒๔๙/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ให้มีจัดต้ังศูนย์
ป้องกันยาเสพติดภาคประชาสังคมระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ (ศปส.จ.และศปสอ.) เป็นกลไกการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหายาเสพติดแบบพลังคู่ขนาน ควบคู่กับภาครัฐ และให้
ความส าคัญของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการไขปัญหายาเสพติดมีหน้าท่ีรวบรวมการ
ประสานงานและแก้ไขปัญหายาเสพติด แลกเปล่ียนประสบการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดท า
ประชาคม สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเวทีประสานงานกับภาครัฐและท้องถิ่น สะท้อนปัญหา
และน าข้อคิดเห็นเป็นเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยใช้แนวทางรวมพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นท่ี โดยมีเครือข่ายท่ีมีจิตอาสาทางานด้านยาเสพ
ติดและมีประสบการณ์ได้มีกลุ่มคนรวมตัวกันเป็นกรรมการคือตัวแทนของชมรมพลังแผ่นดิน ผู้แทน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน วิทยากรชาวบ้าน องค์กรเอกชนท่ีทางานยาเสพติด ชุมชนท่ีท างานยาเสพติดท่ี
เข้มแข็ง ปราชญ์ชาวบ้านรวมตัวเป็นภาคประชาสังคม โดยรับการแต่งต้ังจากผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด มีหน้าท่ีในการสนับสนุนช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้กับพื้นท่ีระดับหมู่บ้าน/ชุมชนมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน 
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 จีรพรรณ มุกุระ๒๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์การ
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ความเกรงใจผู้ท่ีมีสถานภาพ
สูงกว่าการนับถือของผู้น า และกิจกรรมท่ีน ามาซึ่งการท างานร่วมกันคือการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ในชุมชน การรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการป้องกันแลการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีปัจจัยท่ีส าคัญคือการพัฒนาคนใน ๓ ระดับ ระดับเจ้าท่ีของรัฐ ระดับผู้น าชุมชน และระดับสมาชิก
ของชุมชน 
 ทัตพงศ์ เขื่อนธนะ๒๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการตอบสนองเอาชนะยาเสพติดใน
หมู่บ้านแนวชายแดน : กรณีศึกษาต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าปัจจัยท่ีทาให้ต าบล
แม่ตาวประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านได้ คือผู้น าชุมชนมีวิสัยทัศน์ในการ
ท างาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบได้คือการน าแผนท่ีข้อมูลท่ีแสดงสถานการณ์ยาเสพติด
เป็นรายครอบครัวของแต่ละหมู่บ้านในต าบลซึ่งจะแสดงบ้านเลขท่ี ซอย ถนนในหมู่บ้าน และน าข้อมูล
จากบัญชีผู้ค้าผู้เสพจากอ าเภอแม่สอดท่ีได้มีการทาประชาคมจากหมู่บ้ าน มาลงในแผนท่ีว่าแต่ละ
หมู่บ้านมีจ านวนผู้ค้าผู้เสพ เท่าใด บ้านเลขท่ีใดมีความเส่ียง มีการลงสีอย่างชัดเจน เช่นบ้านของผู้ค้าจะ
ใช้สีแดง ผู้เสพจะใช้สีเหลือง เมื่อได้ข้อมูลท่ีแสดงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ี คณะกรรมการจะใช้
ข้อมูลดังกล่าวประเมินสถานการณ์และด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีกลุ่มอาสาต่างๆ เข้ามาร่วม
ในการท างานอย่างเป็นทีมและมีการแบ่งหน้าท่ีอย่างชัดเจนเช่นชุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน
มีหน้าท่ีในการตรวจเวรยามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กลุ่มอาสาสมัครจะท าหน้าท่ีช่วยเหลือก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการดูแลในหมู่บ้านช่วยกันหาข่าวและเตือนภัยต่างๆ ท่ีจะเกิด มีการจัดต้ังเครือข่าย
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี จนท าให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ส ารวย ผัดผล (๒๕๔๓) การศึกษาขบวนการทางสังคมแนวใหม่ : กรณีศึกษาเครือข่ายฮัก
เมืองน่าน พบว่าการก่อเกิดของเครือข่ายกลุ่มฮักเมืองน่านเกิดจากการร่วมตัวของกลุ่ม ๓ กลุ่มใหญ่  
คือ กลุ่มพระสงฆ์ซึ่งท างานในส่วนรณรงค์เพื่อเผยแพร่จริยธรรมและเพื่อการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มท่ี ๒ องค์กรชุมชนในการต่อต้านในการลักลอบตัดไม้ และกลุ่มท่ี ๓ กลุ่มองค์กร พัฒนาเอกชนท่ีท า
หน้าท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท้ังในด้านออมทรัพย์ 
ธุรกิจชุมชน เกษตรยั่งยืน ป่าชุมชนและการพัฒนาสังคม ท้ัง ๓ กลุ่มได้ด าเนินงานมานานแล้ว จึงเกิด
การรวมตัวเป็นกลุ่มฮักเมืองน่าน เมื่อรวมกันแล้วได้มีการเรียนรู้และมีการจัดต้ังเป็นเครือข่ายตาม
เนื้อหาและมีเครือข่ายในเชิงพื้นท่ี ตลอดจนมีการเพิ่มจานวนสมาชิกมากขึ้นจึงมีการทางานท่ี
สลับซับซ้อนมีองค์กรท่ีทางานหลายหน้าท่ีไม่จะเป็นเรื่องยาเสพติด จึงรวมเป็นพยุภาคีปัจจัยท่ีน าไปสู่
การรวมตัวกันขององค์กรทางสังคมของกลุ่ม คือการท่ีกลุ่มต่างๆ ได้รับผลกระทบจากปัญหาและ

                                                 

 ๒๐จีรพรรณ มุกุระ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,พ.ศ. ๒๕๕๗,บทความ. 
 ๒๑ทัตพงศ์ เข่ือนธนะ, ปัจจัยในการตอบสนองเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านแนวชายแดน : กรณีศึกษา
ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก,พ.ศ.๒๕๕๖,บทความ.  



๔๗ 
 

ประสบความยุ่งยากในการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐอีกท้ังการทางานตามล าพังไม่สามารถท่ีจะแก้ไข
ปัญหาท้ังหลายได้ 
 แตงอ่อน มั่นใจตน๒๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน: 
บทเรียนจากต าบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทราพบว่ายุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ต าบล
บางพระได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นมีดังนี้คือ ๑) การสร้างผู้น าท่ีมีศักยภาพโดยได้มีการเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน มีการอบรมและการปฏิบัติงานจริงเป็นหลัก ๒) การพัฒนากลุ่ม/องค์กร และพัฒนางาน
โดยยึดหลักการเรียนรู้ร่วมกันและยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเฉาะความโปร่งใส ความยุติธรรมและความ
เป็นประชาธิปไตย ๓) การสร้างความสามัคคี ความเอื้ออาทรและเกื้อกูล สร้างจิตส านึกในหน้าท่ีและ
สร้างส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทุกกลุ่มคน ๔) การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ประชาชน/สมาชิก ๕) การสร้างพฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรม ๖) การร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
 ไพรชล ตันอุด๒๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่:กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า
การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนท าด้วยการตัดสินใจของตนเองไม่มีแรงกดดันจากผู้มีอิทธิพลท าให้
แสดงถึงการมีส่วนร่วมเฉพาะตนเอง มีการแสดงเพื่อส่วนร่วมให้ความส าคัญผลประโยชน์ส่วนร่วม ผู้น า
ได้รับการสนับสนุน มีการพัฒนา มีการเรียนรู้ มาพัฒนาท าผลประโยชน์ ปัญหามีการรับการแก้ไขให้
ตรงจุด ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน ชุมชนมีความสารถทาแผนพัฒนาหมู่บ้านตามความต้องการ ในการ
วิเคราะห์ประเมินศักยภาพประชาชน และความต้องการของประชาชน ทาให้แผนดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพประชาชนเป็นเจ้าของโครงการมีประโยชน์ต่อคนในพื้นท่ีท าให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของงบประมาณท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไพรชล ตันอุด ได้ให้ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาว่าแนว
ทางการมีส่วนร่วมผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทในการกระตุ้นให้ประชาชนมีเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความเจริญและความเข้มแข้งในชุมชนและต้องปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมืองในการครอบง าในความคิดเห็นของประชาชน 
 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน มีการศึกษาดังนี้  
 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชน มีประเด็นดังต่อไปนี้  
 ๑. ผู้น ามีความตระหนัก มีจิตส านึกสูง ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีเวทีในการ
พูดคุยกันบ่อย และมีการเตรียมการก่อนด าเนินการแกไ้ขปัญหาของชุมชน   
 ๒. การช่วยเหลือกันในชุมชน ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม มีความร่วมมือกันท้ังแรงกายแรงใจดี 
 ๓. มีกฎระเบียบ/กติกาในชุมชน ท่ีร่วมกันสร้างและถือปฏิบัติ   
 ๔. มีความสามารถในการประสานขอรับการสนับสนุน/ความช่วยเหลือจากภายนอก  

                                                 

 ๒๒แตงอ่อน มั่นใจตน, ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน: บทเรียนจากต าบลบางพระ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา, ๒๕๔๕, บทความวิจัย. 
 ๒๓ไพรชล ตันอุด, การมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่:
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๕๒, บทความวิจัย. 



๔๘ 
 

 ๕. มีกิจกรรมหลากหลาย สามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีความต่อเนื่องในการด าเนิน 
กิจกรรม  
 ๖. มีการติดตามประเมิน และการสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. ผู้น ามีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือหรือขยายประสบการณ์ไปยังบ้านอื่น  
 ๘. ชุมชนเป็นเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ ท้ังเครือข่ายการเรียนรู้และเข้าร่วมเป็นสมาชิก        
ขององค์กรเครือข่าย  
 ๙. มีงบประมาณ/กองทุนท่ีน ามาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาของชุมชน 
 
 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
 ๑. การเกิดขึ้นของเครือข่าย เป็นการรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันบางส่วนเกิดจาก 
ประสบการณ์ท างาน/มีบทเรียนจากการท างานร่วมกัน บางส่วนผ่านการกระตุ้น/สร้างในรูปของการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้หลายครั้ง 
  ๒. ผู้น ามีความต้ังใจท่ีจะแก้ไขปัญหา เป็นบุคคลท่ีเครือข่ายยอมรับ และมีประสบการณ์ 
ท างานในระดับชุมชนมาก่อน  
 ๓. โครงสร้างการบริหาร/จัดการ เป็นลักษณะแนวราบ แบ่งงานกันท าและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  
 ๔. มีความสามารถในการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
 ๕. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล เน้นวิธีการพูดคุย/หารือ 
แลกเปล่ียน และสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. เริ่มมีการด าเนินงานในเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น การพัฒนา 
กิจกรรมและการหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 ๗. มีทรัพยากรในการด าเนินงานของตนเอง  
 ๘. มีกฎกติกากับระเบียบ ข้อตกลง ท่ีร่วมกันคิดและมีผลในทางปฏิบัติ 
 ๙. มีแนวคิดท่ีจะขยายเครือข่าย และได้มีการริเริ่ม/มีความพยายามในการขยายเครือข่าย 
 
 สวิง ตันอุด, วราลักษณ์ ไชยทัพ๒๔ เรื่องมิใช่คนอื่น ได้กล่าวถึง การจัดการกับปัญหายาเสพ
ติดโดยใช้พลังชุมชน ความเช่ือ จารีต ประเพณี และ วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบยั้งยืนเป็นเรื่องท่ีกระท าได้โดยใช้บทเรียนของชุมชน และใช้กระบวนการทางวัฒนธรรม โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น ๓ ประเภท 
 ๑. รากเหง้าของวัฒนธรรม เป็นการช้ีให้เห็นวาชุมชนมีรากเหง้าของวัฒนธรรมท่ีได้รับการ
ส่ังสม และถ่ายทอดมาหลายช่ัวอายุคน และชุมชนมีความคิดความเช่ือต่อส่ิงท่ีชุมชนได้ปฏิบัติ สืบทอด
กันมาอย่างไร  

                                                 

 ๒๔สวิง ตันอุด และ วราลักษณ์ ไชยทัพ, มิใช่คนอื่น, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๗, บทความ. 



๔๙ 
 

 ๒. วิถีชุมชนคนกับยา เห็นว่ายาเสพติดมีความส าคัญท่ีจะร่วมกันจัดการกับปัญหา คนใน
ชุมชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมมีความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
 ๓. วิธีคิดแบบชุมชน ได้ช้ีให้เห็นถึงความคิด มุมมองต่อปัญหายาเสพติดของคนใน  ชุมชน 
รวมถึงกระบวนการหรือวิธีการท่ีชุมชนใช้จัดการกับยาเสพติด หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด          
ซึ่งกระบวนการหรือวิธีการท่ีชุมชนใช้จัดการยาเสพติดก็จะเช่ือมโยงมาจากวิธีคิดของชุมชน  ต่อปัญหา
ยาเสพติด   
 
 จีรพรรณ มุกุระ๒๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ 
องค์การชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร ชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ความเกรงใจ
ผู้ ท่ีมีสถานภาพ สูงกว่ าการนับ  ถือของ ผู้น า และกิจกรรมท่ีน ามาซึ่ งการท างานร่วมกัน คือ               
การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน การรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการ ป้องกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีปัจจัยท่ีส าคัญคือการพัฒนาคนใน  ๓ ระดับ ระดับเจ้าท่ีของรัฐ ระดับ
ผู้น าชุมชน และระดับสมาชิกของชุมชน   
 
 ไพรชล ตันอุด๒๖ ได้ศึกษาวิ จัยเรื่องการมี ส่วนร่วมของ ผู้น าและประชาชนในการ                
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบวาการมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนท าด้วยการตัดสินใจของตนเองไม่มีแรงกดดันจากผู้มี 
อิทธิพลท าให้แสดงถึงการมีส่วนร่วมเฉพาะตนเอง มีการแสดงเพื่อส่วนร่วมให้ความส าคัญ ผลประโยชน์
ส่วนร่วม ผู้น าได้รับการสนับสนุน มีการพัฒนา มีการเรียนรู้ มาพัฒนาท าผลประโยชน์ ปัญหามีการรับ
การแก้ไขให้ตรงจุด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความสารถท าแผนพัฒนา หมู่บ้านตามความ
ต้องการ ในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพประชาชน และความต้องการของ  ประชาชน ท าให้แผน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพประชาชนเป็นเจ้าของโครงการมีประโยชน์ต่อคนใน  พื้นท่ีท าให้ชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของงบประมาณท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไพรชล ตันอุด ได้ให้ข้อเสนอแนะจากผล
การศึกษาวาแนวทางการมีส่วนร่วมผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่นจะต้องมีบทบาท ในการกระตุ้นให้
ประชาชนมีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความเจริญและความเข้มแข้งในชุมชน
และต้องปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองในการครอบง าในความคิดเห็น ของประชาชน 
 

                                                 

 ๒๕จีรพรรณ มุกุระ, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔, บทความ. 
 ๒๖ไพรชล ตันอุด,วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าและประชาชนในการ พัฒนาชุมชนเข้มแข็งเมือง
น่าอยู: ่กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง ต าบล           
พระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง, ๒๕๕๒, บทน า. 



๕๐ 
 

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ มุ่งพัฒนา
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้สามารถรองรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ี
ปรับเปล่ียนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท จากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง เช่น ภัยแล้ง         
น้ าท่วม วาตภัย เป็นต้น อันเป็นผลมาจากการท าลายธรรมชาติของมนุษย์ กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ        
การบริโภคนิยม การว่างงาน ความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลให้ความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทร  
คุณธรรมของคนในชุมชนลดลง จึงจ าเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง
ได้ และสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นหนทางต่อการแก้ไขปัญหา
และเป็นแรงหนุนต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่
เป็นหนี้สิน และอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันส าหรับสมาชิกในหมู่บ้าน/
ชุมชน แนวทางหนึ่งคือ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นหลักในการด ารงชีวิต อีกแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล โดยจัดเวทีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา        
ไปจนถึง การเรียนรู้เพื่อค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ท้ังในส่วนท่ีครัวเรือนด าเนินการเอง ท าร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย และท่ีจะให้ส่วนราชการช่วย ข้อเสนอเหล่านี้จะถูก
ประมวลขึ้นเป็นแผนชุมชนส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดตามล าดับจะ
ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
 
ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
 “ชุมชนเข้มแข็ง” หมายถึง ชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ใน
ระดับหนึ่ง ด้วยการมีผู้น าท่ีมีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานวัฒนธรรม 
ความเช่ือ คุณค่าด้ังเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนท่ีพึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้
ศักยภาพของตนเองเข้าคล่ีคลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอก 
 
องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
 คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภายใต้
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติได้ก าหนดกรอบองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่าจะต้อง
ประกอบด้วย 
 - บุคคลหลากหลายท่ีรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม 
 - มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก 
 - มีจิตส านักของการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน 



๕๑ 
 

 - มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ 
 - มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 - มีการเรียนรู้เช่ือมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อส่ือสารกันหลายรูปแบบ 
 - มีการจัดท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการจัดการบริหารกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 
 - มีการเสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป 
 
ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
 ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งมีลักษณะท่ีส าคัญดังนี้คือ 
 - สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมันในศักยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
 - สมาชิกของชุมชนพร้อมท่ีจะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 
 - มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชุมชนภายใต้การ
สนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกท้ังมวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใส 
และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบ 
 - สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม           
ร่วมคิดตัดสินใจด าเนินงานติดตามและประเมินผลการแก้ ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่าน
กระบวนการชุมชน 
 - สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 
 - มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชน ท่ีมุ่งการพึ่งตนเองเอื้อ
ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืนการพึ่ งความช่วยเหลือจาก
ภายนอกเป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในท่ีสุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป 
 - มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอื่น ๆ ท้องถิ่นภาค
ราชการองค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่น ๆในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน 
 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท า
โดยการสอน การฝึกอบรม ชุมชนท่ีเข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้
ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้าง
ความสัมพันธ์ ดังนั้น ทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้หมู่บ้านใช้แผนชุมชนเป็น เครื่องมือเสริมสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง บนพื้นฐานของข้อมูล การคิดการ
ตัดสินใจ และลงมือกระท าของคนในชุมชน และได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดด าเนินการส่งเสริม
กระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้านมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชน และใช้แผน



๕๒ 
 

ชุมชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน และวางรากฐานวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในหมู่บ้าน โดยได้ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๖  
ความหมายของแผนชุมชน 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ “กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาว่าคือ
อะไรและจะท าอย่างไร คือการวิเคราะห์ทางเลือก เป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีทรงพลัง                 
เมื่อวิเคราะห์แล้วน าไปสู่การเปล่ียนแปลงซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหา กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง” ดังนั้น แผนชุมชนจึงหมายถึง 
 - แผนท่ีคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันก าหนดเพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง  โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
 - แผนท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง 
 - แผนงานหรือกิจกรรมทางเลือกท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน 
 - แผนงานหรือกิจกรรมท่ีคนในชุมชนช่วยกันคิด เพื่อท าให้อนาคตของคนในชุมชนเป็นไปอย่างท่ี
หวัง 
 สรุปได้ว่า “แผนชุมชน คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ท่ีได้มาจากคนในชุมชน
ช่วยกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก าหนดวิธีการและด าเนินงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกัน” หรือ
ตรงกับค าพูดของคนอีสาน “คนอีสานมี ๔ ฮ.  คือ  โฮมกัน, เฮ็ดน ากัน, ฮักกัน และเฮียนฮู้ฮวมกัน” 
 

ความหมายของกระบวนการชุมชน   
 พฤติกรรมหรือการกระท าร่วมกันของคนในชุมชนท่ีมาวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์             
แล้วร่วมกันตัดสินใจวางแผน ด าเนินการร่วมรับผลประโยชน์และติดตามประเมินผลร่วมกัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ กระบวนการจัดท าแผนชุมชน 
ท าไมต้องท าแผนชุมชน 
 - เพราะเราอยู่ในชุมชนเราจึงต้องก าหนดอนาคตของชุมชนเราเอง 
 - เพราะชุมชนต้องมีกระบวนการจัดการของชุมชนท่ีต้องเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การวาง
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 

กระบวนการจัดท าแผนชมุชน

วิเคราะห์

ชุมชน

ติดตาม

ประเมิน

ตดัสินใจ

วางแผน

แบ่งปัน

ผลประโยชน์
ด าเนินการ

การมีส่วนรวม

ของชมุชน
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 - เพราะชุมชนจะได้มีเป้าหมาย แนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข 
 
ท าแผนชุมชนแล้วได้ประโยชน์อะไร 
 - คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 - คนในชุมชนได้เห็นข้อดี  ข้อด้อย โอกาส  และข้อจ ากัดในการพัฒนาชุมชนอย่างมี
เป้าหมาย 
 - คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
 - คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
 - คนในชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง 
 - ชุมชนสามารถวางแผนจัดการทรัพยากรหรือทุนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 - คนในชุมชนสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 - ความร่วมมือของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี  เอื้ออาทรต่อกัน 
 - ปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยมท่ีดีให้ลูกหลาน 
 - สามารถหาแนวร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างง่ายดาย 
 

จะเร่ิมต้นอย่างไร 
โดยตรวจสอบดูว่า “ชุมชนมีแผนอยู่แล้วหรือไม่” 

มีแผนอยู่แล้ว ยังไม่มีแผน 
ใช้กระบวนการชุมชนทบทวนดูว่า 
- แผนท่ีมีอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง 
- แผน ท่ีมี อยู่ นั้ น แก้ ไขปั ญ หาของ ชุมชน ได้
ครอบคลุมหรือยัง 
- จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างไรให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและต้องใช้ข้อมูล
อะไร 

- ใช้กระบวนการชุมชนท าแผนได้แล้ว 
- แ ก น น า ชุ ม ชน เริ่ ม ต้ น พู ด คุ ย เพื่ อ ส าร วจ  
วิเคราะห์ข้อมูล ดูความพร้อมของชุมชน 
- ตรวจสอบดูว่าคนในชุมชนคิดอย่างไร? เห็น
ความส าคัญและต้องการจะท าแผนชุมชนหรือไม่?  
จะท าอย่างไร? ใครจะช่วย 
- ถ้าพร้อมก็ลงมือท าตามข้ันตอน 

 
เคร่ืองมือกลไกในการจัดท าแผนชุมชน  
 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเวทีจัดท าแผนชุมชน ในการแสดงความคิดเห็นตาม
ความเป็นจริงจากมุมมองท่ีแตกต่างหลากหลายของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน  แกนน าผู้จัดเวทีอาจ
เลือกใช้เครื่องมือต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม  
 - การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม(AIC) 
 - การระดมสมองโดยใช้บัตรค า(Meta plan) 
 - แผนท่ีความคิด(Mind Map) 
 - การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SWOT 
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การจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม (AIC) 
 AIC เป็นกระบวนการประชุมท่ีมีวิธีการ และขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มี
โอกาสส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจถึง
สภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการท่ีมีการระดมพลัง
สมอง พลังความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ โดยมี 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็นและจินตนาการ ในการก าหนดอนาคต หรือ
วิสัยทัศน์ของชุมชนร่วมกัน โดยใช้ภาษาภาพ/สัญลักษณ์ เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดเห็น  
 - ระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละคนท่ีมีอยู่มาช่วยกันก าหนดวิธีการ หรือ โครงการ / 
กิจกรรมท่ีจะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของชุมชนร่วมกัน  (ใช้บัตรค า  หรือ การ์ดเป็นเครื่องมือระดมความคิด) 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  โดยมี
เทคนิคให้ทุกคนเลือกโครงการ / กิจกรรมท่ีตนเองสนใจอย่างเสรี  แล้วร่วมกันท างานเป็นทีมโดยวางแผน
ปฏิบัติการโครงการกิจกรรมนั้น  ๆ ในรายละเอียด  (ใช้รูปแบบการวางโครงการ...  จะท าอะไร,  ท าเพื่ออะไร,  ท า
ท่ีไหน,  ท าอย่างไร  ฯลฯล  เป็นเครื่องมือระดมความคิด) 
 เทคนิค  A – I – C  มีเสน่ห์อยู่ท่ีการใช้ภาษาภาพหรือสัญลักษณ์  ความแตกต่างของภาษาและ
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้  อาจเป็นอุปสรรคท่ีจะส่ือสารให้เข้าใจตรงกันโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น  
การวาดภาพเป็นการกระตุ้นให้สมาขิกสะท้อนส่ิงท่อยู่ภายในจิตใจออกมาอย่างแท้จริง บางเรื่องไม่สะดวกใจท่ี
จะพูด ก็สามารถสะท้อนออกมาเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ รูปทรง สี แทนตัวหนังสือหรือ ค าพูด แต่เปิดโอกาส
ให้ผู้อื่นสามารถซักถามข้อมูลความหมายจากภาพได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง เป็นส่ือกระตุ้นให้สมาขิกกล้าพูด    
คนไม่พูดได้ร่วมอธิบายความคิด / ประสบการณ์ของตน  การวาดภาพช่วยสร้างบรรยากาศ  ความเป็นกันเอง 
 การรวมภาพความคิดของแต่ละคนเป็นภาพรวมของกลุ่มท าได้ง่ายและเป็นรูปธรรมการ
พยายามรวมแนวคิดของแต่ละคนโดยการอภิปรายหรือการเขียนอีกท้ังเป็นส่ือแสดงถึงความรู้สึกเป็น
เจ้าของภาพร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการสร้างกรอบความคิดตามภาพของกลุ่ม 
 โดยท่ัวไปผู้ใหญ่มักกังวลว่าไม่มีความสารถในการวาดภาพ จึงควรช้ีแจงว่าการวาดภาพไม่
เน้นความสวยงาม แต่เน้นถึงความหมายท่ีปรากฏท่ีเป็นภาพผู้วาดอาจใช้สี สัญลักษณ์ แทนภาพเหมือนก็ได้ 
 การระดมสมองโดยใช้บัตรค า (Meta plan) เป็นการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเวที
จัดท าแผนชุมชน ท่ีได้จะสะท้อนความเป็นจริงจากมุมมองท่ีแตกต่างหลากหลาย ท้ังนี้ ผู้ร่วมเวทีจะต้อง
เขียนและอ่านหนังสือได้ มีวิทยากรกระบวนการด าเนินการเพื่อตั้งค าถาม ดูแล กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวที
ได้แสดงความคิดเห็น ด้วยการเขียนค าท่ีเป็นค าหลักส้ันๆ ตามประเด็น และขนาดตัวหนังสือท่ีใหญ่ 
ชัดเจนลงบนกระดาษสีต่างๆ โดยหนึ่งบัตรให้เขียนเพียงหนึ่งความคิดเห็น จากนั้นวิทยากรน าบัตรค าไป
ติดกระดาน แล้วสรุปความคิดเห็นจากบัตรค าเป็นความคิดเห็นของคนร่วมเวทีท้ังหมด  
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ล าดับขั้นของการใช้บัตรค า (Meta plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ความคิด (Mind Map) 
 แผนท่ีความคิด หรือ ผังความคิด (Mind Map) คือ การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมท่ีเป็นบรรทัด 
ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันมันก็ช่วยเป็นส่ือน าข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ ค าบรรยาย 
การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ซ้ ายังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายเข้า 
เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองให้เช่ือมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคิดต่าง ๆ เข้าหากัน
ได้ง่ายกว่า 
 - ใช้แสดงการเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง 
และความคิดย่อยท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 - ใช้แสดงการเช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง 
และความคิดย่อยท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ลักษณะการเขียนแผนท่ีความคิด เทคนิคการคิดคือ น าประเด็นใหญ่  ๆมาเป็นหลัก แล้วต่อด้วยประเด็นรองใน
ช้ันถัดไป 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย (SWOT) 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis)   หมายถึง การคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์
ต่างๆ ท้ังภายในท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และภายนอกชุมชน คือ ช่องทางหรือโอกาส ผลกระทบต่างๆ เมื่อค้นพบ 
คาดการณ์ได้ส่ิงต่าง  ๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือก าหนดเป้าหมายของชุมชน ในการด าเนิน
กิจกรรมชุมชนไปสู่ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดคะเนไว้ ท่ีเรียกว่า วิสัยทัศน์ 
(VISION) ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 การน าเทคนิคไปเป็นกรอบช่วยในการค้นหาศักยภาพความเข้มแข็ง จุดเด่นหรือท่ีเรียกว่า              
“จุดแข็ง”(Strength) “S” ท่ีเสริมส่งให้ชุมชน เข้มแข็ง  พร้อม  ๆกัน ก็ค้นหาจุดบกพร่อง หรือท่ีเรียกว่า “จุดอ่อน” 
(Weakness) “ W” ท่ีเมื่อยังคงอยู่ในชุมชนจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนได้อีกประการหนึ่งท่ี

ระดมข้อมูลรวบรวมจากทุก
ความคิด 

วิทยากรต้ังค าถามเพ่ือ
ระดมความคิดและ
ประสบการณ์ด้วยบัตรค า 

 
 

 รวมจัดหมวดหมู่ 
ความคิด 

ระดมข้อมูล 
รวบรวมจากทุก
ความคิด 

วิทยากรสรุป สร้างความ
เข้าใจในแต่ละความคิด 

วิทยากรกระตุ้น สรุปให้
ก าลังใจเพ่ิมข้อมูลในโอกาส
ที่เหมาะสม 
 

วิธีการ
แนวทาง
มาตรากร 

-การพัฒนา 
-ป้องกัน 
-แก้ไข 
 



๕๖ 
 

 

หมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั

แผนชุมชน (ธกส.) แผนชุมชน (สกว.) แผนกลุ่มสตรี

แผนชุมชน (กศน.)  แผนชุมชน (พช.)
แผนชุมชน (พอช.) ฯลฯ
แผนกลุ่มอาชีพ

1. กม. บูรณาการแผนชุมชน/กลุ่มองค์กรทกุแผนทีพ่บในหมู่บ้าน                         
มาจัดลงตามกรอบแผนพัฒนาหมู่บ้าน 5 กล่อง
2. ถ้าแผนทีพ่บไม่ทนัสมัย ขาดตกบกพรอ่ง ให้ทบทวนปรบัปรงุใหม่  
ถ้ายังไม่มีแผนชุมชนเลย ให้จัดประชาคม ท าแผนใหม ่รว่มกับ ปชช. 
ผู้น ากลุ่มองค์กร  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
(จปฐ. กชช.2 ค ) และวิทยากรกระบวนการ
3. ท าเล่ม 3 เล่ม  โดยประธาน กม. ลงนามรบัรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน  ส่งให้ อปท. 1 เล่ม  ส่งให้อ าเภอ  1 เล่ม 

สนับสนุน ข้อมูล จปฐ./กชช.๒ ค “แผนชมุชนคุณภาพระดับดีมาก/ดี/
พอใช้” และข้อมูลอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่
จะน าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชมุชน ในปี ๒๕๕๓ โดยไม่ต้อง
จัดท าแผนชมุชนขึ้นใหม ่  หรือใชป้รับทบทวนเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชมุชน

-เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชมุชน
ใหม่  หรือปรับทบทวนแผนชมุชน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน
-ส่งเสริมและสนับสนุน ศอช.ต. เพ่ือใหส้ามารถเป็นกลไกบูรณาการแผน
ชมุชนในระดับต าบล/เทศบาล  รวมทั้ง ใหค้วามรู้แก่ผู้น าชมุชน กลุ่ม
องค์กร และเครือข่าย ในเร่ืองกระบวนการจัดท าแผนชมุชน และการเป็น
วิทยากรกระบวนการ  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้น าชมุชน 
กลุ่มองค์กร และเครือข่าย เข้าเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ต่อไป 

บูรณาการแผนพัฒนาหมูบ้่าน/ชุมชน                         
ทกุหมูบ้่าน ในต าบล   โดย

1. อปท. แต่งตั้งให้ ศอช.ต. หรอื สภาองค์กรชุมชน 
หรอืองค์กรภาคประชาชนทีเ่ข้มแข็งในต าบล  เป็นคณะ
บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล และสนับสนุน
งบประมาณในการทบทวนแผนชุมชน บูรณาการแผน
ชุมชน
2. ปรบัเข้าสู่แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 3 ปี  (โดยในอนาคต 
ให้ยึดเป็นแผนพัฒนาทอ้งถิ่นได้เลย)
3. น าไปพิจารณารวมกับนโยบายผู้บรหิาร อปท.เพ่ือ
จัดตั้งเป็นข้อบังคับงบประมาณ เทศบัญญัติฯ ประจ าปี
4. ทีเ่กินศักยภาพ ส่งต่อไปบูรณาการเป็นแผนพัฒนา
อ าเภอ/จังหวัด  แผน อบจ. และแผนของหน่วยงาน 
Function ต่อไป

บูรณาการ  แผนพัฒนา
อ าเภอ

บูรณาการ แผนพัฒนา
จังหวัด

จัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี

- พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน

บทบาทหน้าท่ี  พช.

กม. ปค.ปค.

ชุดปฏบิตัิการ
ต าบล (พี่เล้ียง)

ชุดปฏบิตัิการ
ต าบล (พี่เล้ียง)

ศอช.ต.

สอช.

อปท.

พช.

พอช.

สถ.
ฝ่ายอ านวยการ             

(ผูก้ ากับการแสดง)

ฝ่ายอ านวยการ             
(ผูก้ ากับการแสดง)

กบจ.

ส านักงานอ าเภอ

ส านักงานจังหวัด

คณะท างาน
บรูณาการฯ

คณะท างาน
บรูณาการฯ คณะท างาน

บรูณาการฯ

คณะท างาน
บรูณาการฯ

วิทยากรกระบวนการ

ขอ้มลูสารสนเทศชุมชน

กระบวนการขับเคล่ือนแผนชุมชน

อกอ.

แผนของ 
อบจ.

แผนของ
หนว่ยงาน

(Function)

อยู่ระหวา่งวางแผนร่วมกับทางส านกังานเศรษฐกิจพอเพียง                          
เพ่ือยกระดับรายได้ชุมชน (S ML  เดิม) เพ่ือใหเ้ปน็พ้ืนทีห่ลกัในการ
ต่อยอดกิจกรรม โดยใช้โครงการทีบ่รรจุอยู่ในแผนทีผ่า่นการรับรอง
มาตรฐาน

อยู่ระหวา่งวางแผนร่วมกับทางส านกังานเศรษฐกิจพอเพียง                          
เพ่ือยกระดับรายได้ชุมชน (S ML  เดิม) เพ่ือใหเ้ปน็พ้ืนทีห่ลกัในการ
ต่อยอดกิจกรรม โดยใช้โครงการทีบ่รรจุอยู่ในแผนทีผ่า่นการรับรอง
มาตรฐาน

กลไกกลไก

สนับสนุนให้หมู่บา้นชุมชนสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนรับรองมาตรฐานแผนชุมชน

และ/หรอื

 
 

 

 

ต้องน ามาพิจารณา  เพื่อใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของชุมชนให้ต่อเนื่อง นั่นคือ 
โอกาส (Opportunity) “ O” ท่ีชุมชนสามารถควบคุมและน ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้  ประการสุดท้ายส่ิงท่ีเป็น
ผลกระทบ  แรงกดดัน เป็นภัยคุกคาม (Threat) “ T” ท่ีบั่นทอนความก้าวหน้าของชุมชน  ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องเปน็ปัจจุบัน  และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปท้ัง ๔ ประการ  เมื่อน ามาวิเคราะห์จนเป็นการมองภาพรวม
ของกลุ่ม องค์กร หรือแม้แต่ชุมชนโดยการน าตัวอักษรท้ัง ๔ ตัว มาเรียงกัน  จึงเรียกเทคนิคนี้ว่า “SWOT” 
 
การเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 การขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ หรือการน าโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนฯ  ไปด าเนินการ
พัฒนาชุมชนนั้น  มีท้ังโครงการ/กิจกรรม  ท่ีครอบครัวกลุ่มองค์กรในชุมชนสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง  และ
กิจกรรมท่ีชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้เองต้องขอรับการสนับสนุนจาก อบต.  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
เช่ือมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลแล้วส่งต่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อขอความร่วมมือพิจารณาปรับใส่ไว้ในแผนพัฒนาต าบล (เพื่อการพิจารณาบรรจุใน 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี)  และส่งต่อให้อ าเภอ ปรับใส่ไว้แผนพัฒนาอ าเภอ โดยมีกระบวนการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ กระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
 
 
 
 



๕๗ 
 

๓.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  มิ่งขวัญ คงเจริญ ได้รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ชุมชน เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  (Development 
of a community empowerment model for the promotion of democratic and civic 
conscience) เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยและพัฒนารัฐสภา ด้วยเงินทุนสนับสนุนของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่า 
 องค์ประกอบการเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดี ในวิถีชีวิตประชาธิปไตยมี 
๓ องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้คือ ด้านทักษะบุคคล ประกอบด้วย การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ยึดมั่นในความเป็นธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รับรู้และติดตามข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับสิทธิและ
ผลประโยชน์รวมท้ังตระหนักถึงปัญหาในฐานะสมาชิกของชุมชน เข้าใจยอมรับความแตกต่างและ
เคารพผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม มีวิถีชีวิตท่ีไม่ส่งผลร้ายต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้ังในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการท างานของนักการเมือง ยึดหลักสิทธิ
มนุษยชน ยึดหลักยุติธรรมและเคารพหลักความเสมอภาค มีจิตส านึกและค่านิยมประชาธิปไตย มี
ความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ สามารถถ่ายทอดและวิพากษ์วิจารณ์ และตัดสินนโยบาย ผลงาน 
และกรณีต่างๆ ได้ ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกติกา 
 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดี 
ในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของชุมชนมีองค์ประกอบหลัก ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะบุคคล องค์ประกอบ
หลักได้แก่ ความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับ
ความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีเหตุผล บอกได้ว่าอะไรเป็นความยุติธรรมไม่ยุติธรรมใน
สถานการณ์ต่างๆ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์หรือการตัดสินใจ การรับรู้ข่าวสาร 
ประกอบด้วย การมีทักษะในการส่ือสารและการถ่ายทอดข่าวสารอย่างถูกต้อง มองปัญหาต่างๆ ให้เป็น
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความสุขและสนุกกับชีวิต ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สังคม ประกอบด้วย การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถร่วมท างานกับผู้อื่นได้
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตท่ีไม่ส่งผลร้ายต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ประกอบด้วย การมีความรู้ความ 
เข้าใจและประยุกต์ใช้การเมืองการปกครองและสามารถถ่ายทอดได้ วิพากษ์วิจารณ์และตัดสินนโยบาย 
ผลงานและกรณีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถน าหลักการประชาธิปไตยไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กระตือรือร้นในการเป็นสังคมแบบประชา
สังคม (Civil society)๒๗ 

                                                 

 ๒๗มิ่งขวัญ คงเจริญ, รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพื่อ

เสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย, เสนอคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา รัฐสภา, 

ด้วยเงินทุนสนับสนุนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๕๕, หน้า ๑-๗. 
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 รายงานวิจัยนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ของ Mansuri, Ghazala และ Rao, 
Vijayendra (๒๐๑๒) เร่ือง การมีส่วนร่วมจะริเร่ิมโดยการชักน าจากภายนอกได้หรือไม่ : หลักฐาน
บางประการจากประเทศก าลังพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า กระแสความสนใจในการมีส่วนร่วมใน
ปัจจุบัน ได้เริ่มขึ้นจากปฏิกิริยาต่อยุทธศาสตร์การพัฒนารวมศูนย์ในช่วงคริสต์ทศวรรษ ๑๙๗๐-๑๙๙๐ 
ซึ่งมีการรับรู้อย่างกว้างขวางในหมู่นักเคล่ือนไหว (activists) และองค์กรภาคเอกชน (NGOs) ท่ีเช่ือว่า
การพัฒนาแบบส่ังการจากบนสู่ล่าง (Top-down development) เป็นการพัฒนาท่ีมิได้ยึดโยงกับ
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มคนยากจนอย่างแท้จริง  
             ความเช่ือท่ีว่าการเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มคนยากจนในการตัดสินใจท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ตน โดยอย่างน้อยท่ีสุดให้เข้ามามีส่วนร่วมในบางแง่มุมของการออกแบบโครงการและการด าเนินการ 
ตามข้อเท็จจริงแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในทศวรรษท่ีผ่านมาได้เสนอวิธีการท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายท่ีหลากหลาย ได้แก่ การต้ังเป้าหมายแก้ไขความยากจนท่ีดีขึ้น การบริการของรัฐท่ี
ได้รับการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการบ ารุงรักษาท่ีดีขึ้น การมีสิทธิ์มีเสียงและความเป็น
ปึกแผ่นของสังคมท่ีมากขึ้น ตลอดท้ังการสร้างความเข้มแข็งในความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของรัฐบาล 
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่อาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการริเริ่มชักน าจากภายนอก 
(Induced participation) โดยผ่านแผนงานโครงการของภาครัฐและองค์กรอื่น ท่ีสนับสนุนทุน             
จะน าไป สู่ความส าเร็จเสมอไป ในอดีตท่ี ผ่านมา การท่ีจะบรรลุการอภิบาลแบบมี ส่วนร่วม 
(Participatory governance) และการสร้างศักยภาพพลเมือง (Civic capacity) ได้นั้น จะต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน (Organic participation) มากกว่าท่ีจะเป็นการมีส่วนร่วมท่ี
น าโดยภาครัฐ (State-led)  โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน (Organic) ในท่ีนี้
หมายถึงกระบวนการท่ีเกิดขึ้นจากกลุ่มพลเมือง (Civic groups) ท่ีเป็นตัวแสดงอิสระจากภาครัฐ และ
บ่อยครั้งท่ีอยู่ตรงข้ามกับภาครัฐการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ตามปกติแล้วจะถูกขับเคล่ือนโดย
ขบวนการทางสังคมท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเผชิญและปฏิรูปโครงสร้างของอ านาจ ท้ังในภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ดังนั้น การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชนจึงมีความหมายกว้าง ในระดับหนึ่ง หมายความ
รวมถึงขบวนการทางสังคมท่ีต่อสู้เพื่อให้มีโอกาสแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยมากขึ้นในทางตรงข้าม 
การมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอก หมายถึงการมีส่วนร่วมท่ีได้รับการส่งเสริมตามนโยบายของ
ภาครัฐและด าเนินการโดยระบบราชการ ในท่ีนี้ค าว่ารัฐหมายความรวมถึงรัฐบาลต่างประเทศท่ีท างาน
ผ่านหน่วยงานของรัฐท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งตามปกติจะปฏิบัติการได้โดยความยินยอมของรัฐ
ท่ีมีอ านาจอธิปไตย มักจะมีความเหล่ือมล้ าระหว่างการมีส่วนร่วมที่เกิดจากภายในชุมชน (Organic) กับ
การมีส่วนร่วมท่ีชักน าเข้ามาจากภายนอก (Induced) รัฐบาลหลายๆ รัฐบาล อาจจะกระจายอ านาจ
เพื่อลดแรงเสียดทานของขบวนการทางสังคม และการออกแบบแผนงานโครงการการมีส่วนร่วมท่ีชัก
น าเข้ามาจากภายนอกก็มักจะถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยรูปแบบการมีส่วนร่วมจากภายในชุมชน รัฐบาล
อาจจะตัดสินใจยกระดับความพยายามในการริเริ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภายในชุมชนในจุด
เล็กๆ แล้วค่อยปรับเปล่ียนมาใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอกในภายหลัง 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอกในท้องถิ่น แบ่งออกได้ ๒ ประเภทหลัก 
คือ ในรูปของการพัฒนาชุมชน (Community development) และในรูปของการกระจายอ านาจ
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(Decentralization) ท้ังอ านาจหน้าท่ีและทรัพยากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
governments) การพัฒนาชุมชน  (Community development) โดยให้ การสนับสนุนความ
พยายามในการน าหมู่บ้านในชนบท ชุมชนเขตเมืองหรือกลุ่มครัวเรือนอื่น เข้าสู่กระบวนการการจัดการ
ทรัพยากรการพัฒนา โดยไม่ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดต้ัง การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) หมายถึงความพยายามท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้ังในด้านอุปสงค์ (demand) และ อุปาทาน (Supply) ในด้านอุปสงค์ การกระจายอ านาจได้สร้าง
ความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น โดยการเลือกต้ังตาม
วาระ การปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล และการเร่งรัดกลไกส าหรับการตัดสินใจโดยผ่านการปรึกษาหารือ
อย่างรอบด้าน ในด้านอุปาทาน การกระจายอ านาจเป็นการส่งเสริมความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการโดยการเพิ่มทรัพยากรด้านการเงิน การสร้างความเข้มแข็งในศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล
ยิ่งขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคัญคือกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากชุมชน แท้จริงแล้วเกิดจาก
การขับเคล่ือนด้วยแรงจูงใจของผู้น าชุมชนเองท่ีท างานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย โดยมีค่าตอบแทนท่ีต่ า
หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย และบ่อยครั้งท่ีอาจจะต้องใช้ต้นทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่        
การสร้างนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และการจัดองค์กร เพื่อให้การเคล่ือนไหวประสบความส าเร็จ   
               มีหลักฐานปรากฏน้อยมากท่ีว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอก           
จะสร้างความเป็นปึกแผ่นยั่งยืน แม้กระท่ังในระดับชุมชนก็ตาม การก่อตัวของกลุ่มมักจะเกิดขึ้นแคบๆ 
และไม่เกิดขึ้นด้วยความเท่าเทียมกัน ในระหว่างด าเนินโครงการ ประชาชนจะถูกชักน าให้เข้าร่วมและ
สร้างเครือข่าย แต่คนเหล่านี้ร่วมด าเนินการเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินหรือวัตถุท่ี
โครงการจัดให้ แต่ความต่อเนื่องมีแนวโน้มจะสูญสลายเมื่อส่ิงจูงใจเหล่านี้หมดไป 

 สรุปบทเรียนจากกระบวนการการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล ปรากฏชัดเจน ๓ ประการ 
ได้แก่ ประการแรก บริบทแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด ผลลัพธ์ของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมมีความหลากหลายในแต่ละชุมชนหรือประชาคม ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกระบวนการการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความไม่เสมอภาค ความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ ธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เครือข่าย และระบบการเมือง
ประการที่สอง การต้ังความหวังท่ีสูงเกินไปว่าในทุกชุมชนจะมีทุนทางสังคม (Social capital)           
ท่ีสามารถน ามาใช้ในกระบวนการการมีส่วนร่วมได้ ในทางตรงข้าม มีหลักฐานปรากฏชัดว่าการสร้าง
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองซึ่งประกอบด้วยการร่วมมือกับชุมชนในการควบคุมติดตามการให้บริการ
ของรัฐและหน่วยงานภายนอก การสนับสนุนการจัดการชุมชนในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
โครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วจ าเป็นต้องอาศัยการสร้างศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างจริงจังและยั่งยืน ประการสุดท้าย กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยการชักน าจากภายนอก จะ
ด าเนินการได้ดีท่ีสุดก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากรัฐท่ีพร้อมจะสนองตอบ ในขณะท่ีตัวแสดงในระดับ
ท้องถิ่นอาจมีข้อได้เปรียบท้ังในด้านข้อมูลและทรัพยากรท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและทรัพยากร
ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้ก็ต่อเมื่อมีสถาบันและกลไกท่ีเข้มแข็งท า
หน้าท่ีสร้างหลักประกันความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของท้องถิ่น การจะดูแลท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล
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สูงสุดได้ก็ต่อเมื่อ  สถาบันท่ีรับผิดชอบตรวจสอบได้ในระดับท่ีสูงขึ้นท าหน้าท่ีได้ดี และชุมชนมีศักยภาพ
ท่ีจะควบคุมติดตามการให้บริการของรัฐและหน่วยงานภายนอกให้มีประสิทธิผล 
 กล่าวได้ว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัฒนธรรม ทางการเมืองและ
โครงสร้างทางสังคมเป็นส าคัญ และกระบวนการดังกล่าวจะแปรเปล่ียนไปตามสภาพของแต่ละพื้นท่ี๒๘ 
 รายงานการวิจัย เร่ือง สิ่งท้าทายและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ริเร่ิมการพัฒนาชนบท  เมือง Duhera เขต ๑๒ ประเทศซิมบับเว โดย Chfamba, Ephraim 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความมีอิทธิพลหรือการควบคุมของชุมชนท่ีมีต่อองค์กรท่ีสมาชิกชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การบริการขององค์กรนั้นได้ถูกควบคุมโดยกลุ่มคนท่ี
มิได้มีฐานะยากจนหรือกลุ่มคนท่ีมิได้เป็นผู้รับบริการ โดยท่ัวไปแล้ว สมาชิกชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
เพียงรูปแบบของพิธีเท่านั้น ดังนั้น สมาชิกชุมชนจึงมิได้มีอ านาจแท้จริงท่ีจะท าให้บังเกิดผลใน
กระบวนการพัฒนาชนบท การศึกษานี้ได้ต้ังข้อสังเกตว่า การพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมจะต้องไม่
ก าหนดผลลัพธ์ไว้เป็นการล่วงหน้า การพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมสามารถน าไปสู่การปฏิรูปและการ
เปล่ียนแปลงในแบบแผนทางสังคม และในบางครั้งการพัฒนาชนบทแบบมีส่วนร่วมจะสร้างความ
ต่อเนื่องในความมีอิสระของชุมชน มีการถ่ายโอนอ านาจไปสู่ท้องถิ่น และการจัดสรรการใช้อ านาจ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเหตุนี้ รูปแบบของการมีส่วนร่วมในความริเริ่มการพัฒนา
ชนบทในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ได้เกิดการปฏิรูปและปรับปรุงเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ของอ านาจท่ี
ประชาชนเคยอยู่ในฐานะผู้รับและถูกทอดท้ิงไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียง การศึกษานี้ได้เสนอแนะว่า การมีส่วน
ร่วมของชุมชนควรจะยึดบทบาทของชุมชนเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแสดงท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีควรได้รับ
ความยินยอมและได้รับการพัฒนาศักยภาพในอันท่ีจะมีอิทธิพลและความรับผิดชอบร่วมกันใน
กระบวนการพัฒนาชนบท๒๙ 

 รายงานผลการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าของชุมชนในพื้นที่  
หน่วยจัดการต้นน้าแม่แตะ โดย เสน่ห์ ใจสิทธิ์ พบว่า ผลจากการศึกษา สรุปผลการวิจัย และมี
ข้อเสนอแนะแนวทางการวิจัยดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าต้นน้ าใน
ภาพรวม การมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าต้นน้ า โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ มาก สาหรับ
ด้านมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าโครงการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าต้นน้ า ด้านการปฏิบัติการในการอนุรักษ์
พื้นท่ีป่าต้นน้ าและด้านการติดตามและประเมินผลพื้นท่ีป่าต้นน้ าอยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง ผลการ
สัมภาษณ์ถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองมะล้อในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าพบว่าการมีส่วน

                                                 

 ๒๘Mansuri, Ghazala and Rao, Vijayendra, Can Participation Be Induced? Some 

Evidence from Developing Countries, ( Policy Research Working Paper 6139: The World Bank, 

2012), p. 2-15. 
 ๒๙Chfamba, Ephraim, Confronting the challenges and barriers to community 
participation in rural development initiatives in Duhera district, ward 12 Zimbabwe, 
International Journal of Current Research and Academic Review, EP Excellent Publishers, ISSN: 
2347-3215 Vol. 1 Number 2 (2013): pp. 13-19. 
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ร่วมของชุมชนบ้านหนองมะล้อในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าแม่แตะผู้น าชุมชน และประชาชนบ้านหนองมะ
ล้อ ส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจ ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าแม่แตะ เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจในการรักษาป่าต้นน้ า การขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี ในการประชุม
วางแผนร่วมกันในเรื่องการอนุรักษ์พื้นท่ีต้นน้ า การได้รับการยอมรับทางการเสนอความคิดเห็นในชุมชน
น้อย จึงท าให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการรักษาป่าต้นน้ า ส่งผลให้ประชาชนไม่ให้ความใส่ใจ 
กับป่า จึงท าให้มีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าเพื่อน าไปขายและเพื่อท าการเพาะปลูก ท าให้สัตว์ต่างๆ ท่ี
อาศัยอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ าแม่แตะหายไป แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นท่ีต้นน้ า ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาป่าชุมชนให้ประชาชนเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญการดูแลพื้นท่ีป่าต้นน้ า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาเวทีประชาคม
ในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่า โดยจัดให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จัดท าแผนพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ า ให้ชุมชนศึกษากระบวนการและบทบาทด าเนินกิจกรรมกลุ่มใน
การอนุรักษ์ป่าชุมชน การส่งเสริมการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ป่า ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงานและติดตามประเมินผลการท างานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ฝนตกตามฤดูกาล มีของป่าตลอดปี๓๐ 
 Institute of Development Studies (USA) (๒๐๑๐ ) ได้ท ากรณี ศึกษา การวิ จัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กับชาวเหมืองขนาดเล็กในประเทศ
เคนยา กรณีศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-government organizations: NGOs) นี้ได้สะท้อนให้
เห็นถึงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีได้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวเหมืองขนาดเล็กจาก 
Kasighau ในประเทศเคนยา ชาวเหมืองเหล่านี้เป็นกลุ่มคนชายขอบของรัฐและของบริษัทเหมืองท่ีมี
อ านาจ กระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ เครื่องมือท่ีเป็นแผน
ท่ีข้อมูล (mapping tools) การประชุมปฏิบัติการ (workshops) เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion techniques) กรณีศึกษาเฉพาะกิจท่ีก าหนด (ad hoc and planned case studies)      
ซึ่งได้ด าเนินการเป็นระยะเวลาหลายเดือน แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ให้ความส าคัญต่อแนวคิดท่ี
ด าเนินการมากกว่าวิธีการท าการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยปฏิบัติการนี้เป็นแนวคิดต้าน (Resistance 
paradigm) ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยมุ่งเน้นความต้องการจ าเป็นของชาวเหมือง กระบวนการนี้ท าให้
การวิจัยมีประสิทธิผลจริง  ขณะท่ีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีความใกล้เคียงกับขบวนการการเคล่ือนไหว 
การต่อสู้และต่อต้านของประชาชน วิธีการและเครื่องมือในการมีส่วนร่วมที่ใช้อย่างกว้างขวางในวงการ
การพัฒนาท่ีเกิดจากองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น (Non-government organizations: NGOs) และ
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (International non-government organizations: INGOs)  
ท่ีหาช่องทางให้การพัฒนาชุมชนเป็นแบบท่ีมีส่วนร่วมมากขึ้น เครื่องมือดังกล่าวเคยได้รับการยอมรับว่า
เป็นวิธีการท่ีรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลระหว่างท่ีไปเยี่ยมชุมชน เช่น การประเมินชุมชนชนบทแบบ
เร่งรัด (Rapid rural assessment) และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ (interactive 

                                                 

 ๓๐เสน่ห์ ใจสิทธ์ิ, รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าของชุมชนในพื้นที่
หน่วยจัดการต้นน้าแม่แตะ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ (บทคัดย่อ).  
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tools) ได้แก่ แผนท่ีข้อมูลทางสังคมในชุมชน (social mapping) การจัดระดับฐานะของคนในชุมชน 
(wealth ranking) ปฏิทินฤดูกาลของพื้นท่ี (seasonal calendars) เครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นและ
อ านวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล วิธีการเหล่านี้องค์กรพัฒนาเอกชนได้น ามาใช้ในพันธกิจการ
หาข้อเท็จจริงหรือเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) จากการพัฒนาการรวบรวม
ข้อมูลแบบท่ีเรียกว่าการประเมินชุมชนแบบเร่งรัด ได้ท าให้เกิดการประเมินชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory rural appraisal: PRA) โดยให้ความส าคัญในการสร้างหลักประกันในการมีส่วนร่วมท่ี
แท้จริง เครื่องมือการประเมินชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วมได้รับการพัฒนาหลากหลายท้ังนี้เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน โดยได้เพิ่มการเน้นด้านทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้เข้าร่วม การให้หลักประกันท่ีจะให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้อง
อาศัยการรับรู้และเข้าร่วมในการท่ีจะลดหรือขจัดความไม่สมดุลของอ านาจ ไม่เฉพาะแต่ในกลุ่ม
ผู้เข้าร่วม หากแต่รวมถึงความเท่าเทียมกันระหว่างนักวิ จัย (researchers) วิทยากรบริการ 
(facilitators) และผู้เข้าร่วม (participants) แต่อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเจตจ านงดังกล่าว การ
ประเมินชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วมมักจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ด าเนินการเก็บข้อมูลได้จริงและประหยัดเวลาในการด าเนินโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น
เช่นเดียวกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และโครงการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ 
กระบวนการการประเมินชุมชนชนบทแบบมีส่วนร่วม จะยังไม่มีศักยภาพพอท่ีจะสร้างพลังให้ชุมชน
น าไปสู่การเปล่ียนแปลง หากไม่มีกระบวนการต่อเนื่องและเป็นวงจรเรียกว่ากระบวนการการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง (Participatory processes of learning and action)๓๑ 

 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ๒๐๑๑) ได้ท ารายงานเร่ืองภาค
ประชาสังคมในประเทศไทยโดยสังเขป พบว่า จากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตรวดเร็วขึ้น 
การเคล่ือนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนก็เปล่ียนจากท่ีเคยเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องการจัดสรร
บริการทางสังคมและสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อประชาชน ไปเป็นการเคล่ือนไหวเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นหลักขณะเดียวกัน พลวัตทางสังคมก็เปล่ียนแปลงไปด้วย
เช่นกัน เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคู่ขนานไปกับภาวะท่ีระบบเศรษฐกิจไทยหันไปพึ่งพาการส่งออกมากขึ้น 
ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้ ระหว่างประชากรในเมืองและในชนบท  องค์การ
พัฒนาเอกชนจ านวนมากท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทโดยตรง  โดยให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชากรผู้ยากไร้และผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีความเจริญเข้าไปไม่ถึง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความยากจนของประชากรเหล่านั้น รวมท้ังเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาสามารถประเมินความจ าเป็นในชีวิต
เสียใหม่ รักษาวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของชุมชนให้ด ารงต่อไปได้ และช่วยปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของ
                                                 

 ๓๑Institute 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.  
 

  
 



๖๓ 
 

ประชากรในชนบทด้วย ขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมยังมีบทบาทสูงในการ ช่วยให้ประชากรใน
ระดับล่างได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของเขาโดยตรงรวมท้ังช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถต่อต้านโครงการพัฒนาท่ีได้รับการ
ออกแบบโดยหน่วยงานจากส่วนกลางโดยท่ีพวกเขาเองไม่มีส่วนรู้ เห็นมีองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศจ านวนน้อยท่ีมีแผนปฏิบัติงานในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีองค์กร
ระหว่างประเทศท้ังส้ิน ๒๗ องค์กรท่ีมีแผนปฏิบัติงานรายปีส าหรับโครงการความช่วยเหลือในประเทศ
ไทย (Thailand program) เมื่อเวลาผ่านไป จ านวนของแผนฯ ดังกล่าวก็น้อยลงตามล าดับ ท้ังนี้เป็น
เพราะว่าหลายองค์กรได้ลดบทบาทในไทยลงในขณะท่ีสถานะของประเทศทวีความมั่งค่ังขึ้น  หรือไม่ก็
โอนถ่ายงานท่ีท าไปแล้วให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศด าเนินการต่อ (เช่น มูลนิธิรักษ์ไทยท่ีถูก
ต้ังขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ CARE Thailand)เครือข่ายและหน่วยงานประสานงานในปัจจุบัน 
ประเทศไทยไม่มีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีแข็งแกร่งจากส่วนกลาง ซึ่งต่างจากอีกหลายประเทศ
ในภูมิภาค แต่ความหลากหลายของภาคประชาสังคมในประเทศไทยและความสนใจในระดับภูมิภาค
ขององค์กรเหล่านี้ท าให้มีเครือข่ายเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากส าหรับการท างานในประเด็นต่างๆ ท่ี
หลากหลายเช่นกัน แต่เครือข่ายดังกล่าวก็ค่อนข้างจะแตกกระสานซ่านเซ็นออกไป และอาจมีความ
เคล่ือนไหวท่ีมากขึ้นหรือน้อยลงได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบ้านเมือง
และประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมด้วย การเช่ือมโยงอย่างหลวมๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี
ความส าคัญมากในเครือข่ายภาคประชาสังคม ในภาคนวัตกรรมทางสังคมของภาคประชาสังคมไทย 
Facebook Twitter และเวทีทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ได้กลายเป็นส่ือท่ีส าคัญท่ีส่งเสริมการรวมตัวเป็น
เครือข่าย การกระจายข้อมูล รวมทั้งการแสวงหาแรงสนับสนุนและความรู้จากประชาชนในวงกว้าง๓๒ 

 โครงการมูลนิธิรักษ์ไทยและแคร์นานาชาติ หลักการการท างานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย
และแคร์นานาชาติ งานพัฒนา คือ การเสริมพลังให้คน โดยเฉพาะผู้ท่ียากจนหรืออยู่บนภาวะ
ยากล าบาก เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง ได้รับสิทธิ และมีศักด์ิศรี  มูลนิธิรักษ์ไทยด าเนินงานร่วมกับกลุ่มประชากรด้อยโอกาสในงาน
ดังนี้ งานด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานด้านเอดส์และสุขภาพ งานด้านการส่งเสริม
อาชีพ งานด้านการส่งเสริมการศึกษางานด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวยากจนในพื้นท่ีชายแดนภาคอีสาน ชนชาติพันธ์บน
พื้นท่ีสูงในภาคเหนือ แรงงานข้ามชาติ  เยาวชน ผู้หญิง เด็ก เยาวชน ท่ีได้รับผลกระทบจากเอชไอวี
เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสึนามิ 
 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพเพื่อการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ของคนยากจน และคนชาย
ขอบ และสนับสนุนให้มีส่วนควบคุมปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ของตนเองและได้สิทธิท่ีพึงมี ด้วยความ
รับผิดชอบและความหวัง โดยคนกลุ่มป้าหมาย และ องค์กรชุมชนร่วมเป็นภาคีในการออกแบบ
โครงการ การด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการ 

                                                 

 ๓๒ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank), รายงานเรื่องภาคประชาสังคมในประเทศไทย
โด ย สั ง เข ป : 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. 
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๖๔ 
 

 งานร่วมกับภาคี ท างานในรูปแบบภาคีต่างๆ เพื่อให้ผลกระทบของโครงการสูงสุด ส่งเสริม
การท างานแบบเครือข่ายและภาคีกับองค์กรชุมชนและองค์กรท่ีมีแนวการ ท างานท่ีเอื้อต่อกัน เพื่อให้
เกิดผลในระดับกว้าง หรือเพื่อให้เกิดการท างานในบทบาทเพื่อลดความยากจนและการมีสิทธิ  
 เน้นความรับผิดชอบของหน่วยงาน เน้นความรับผิดชอบต่อคนจน และคนชายขอบ/        
ด้อยโอกาส ท่ีไม่ถูกละเมิดสิทธิ หรือ กีดกั้นการใช้สิทธิ ส่ิงเสริมบุคคลและหน่วยงาน ได้ด าเนินการตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อคนจนและคนชายขอบ/ด้อยโอกาส 
  ต่อ ต้านการเลือกปฏิบั ติ ไม่ยินยอมให้ เกิดการเลือกปฏิบั ติ  ไม่ว่าจะ ด้วยเหตุผล            
ด้านเพศ  เช้ือชาติ สัญชาติ วรรณะ ความคิดเห็นหรือเพศวิสัย (อายุ ต าแหน่ง) 
 แก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง ส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาใน
ทุกระดับโดยการใช้กระบวนการสันติวิธี และเป็นธรรม โดยตระหนักว่าความขัดแย้งท าให้เกิดการเอา
เปรียบทางสิทธิ 
 ท างานเพื่อผลที่ยั่งยืน ขณะท่ีท างานในการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของความยากจน และการ
ปฏิเสธสิทธิ ได้เน้นวิธีการท างานท่ีก่อให้เกิดผลระยะยาว และการเปล่ียนแปลงพื้นฐาน ในคุณภาพการ
ด ารงชีวิตของคนยากจนและด้อยโอกาส๓๓ 
 รายงานสมาคมสื่อมวลชนศึกษาดูงานมูลนิธิรักษ์ไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง
วิถีชีวิตเด็กชายขอบภายใต้การพัฒนาของมูลนิธิรักษ์ไทย ถ้าบทนิยาม "คนชายขอบ" คือ ผู้คนท่ีมี
ชีวิตอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางท้ังในทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรมแล้ว ก็ดูเหมือนว่า
ความแร้นแค้นกับกลุ่มชนนี้จะเป็นของคู่กัน แต่นับเป็นความโชคดีกับการเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่ง
สังคมของเราไม่ไร้การเกื้อกูลกัน คณะส่ือมวลชนได้เรียนรู้วิถีชุมชนในหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีติดกับแนว
ชายแดน ไทย-ลาว ซึ่ง มูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือการสร้างงานในชุมชน 
การศึกษา ตลอดจนงานด้านการเกษตรและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น "มูลนิธิรักษ์ไทย" เป็น
องค์กรพัฒนาท้องถิ่นท่ีเข้าใจและรู้ซึ้งแก่นแท้ของปัญหาความยากจน ด้อยโอกาส โดยได้รับการ
สนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์การท างานกว่า ๒๕ ปี จาก องค์การแคร์ประเทศไทย ท่ีเริ่มต้น
ท างานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามอินโดจีน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในค่ายผู้อพยพตามแนวชายแดน
ของประเทศไทยและกัมพูชา โดยการจัดหาปัจจัยจ าเป็นต่อการด ารงชีพไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ าสะอาด 
และยารักษาโรค จวบจนปัจจุบันยังท างานพัฒนาชุมชนท่ีด้อยโอกาส และแก้ไขปัญหาความยากจนท่ัว
ประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นภาคีเครือข่ายกับ "องค์การแคร์นานาชาติ" ซึ่งเป็นองค์กรสากลท่ีท างาน
ด้านพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ท่ีมีอายุกว่า ๕๐ ปี และมีส านักงานอยู่ใน ๘๐ ประเทศ
ท่ัวโลกท่ี อ าเภอโขงเจียม สิรินธร บุณฑริก และ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เน้นงานการ
สนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งมูลนิธิ ได้ด าเนิน โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี และ โครงการสร้างเสริมภาวะ
ผู้น าเยาวชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

                                                 

 ๓๓มูลนิ ธิรักษ์ ไทยและแคร์นานาชาติ, งานรักษ์ ไทย, http://www.raksthai.org/new/what-we-
do.php. 
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             เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิรักษ์ไทย อธิบายว่า สภาพปัญหาของชุมชนตามแนวชายแดนเหล่านี้มี
สภาพปัญหาแตกต่างจากชนบทอื่นๆ ท่ัวไป อาทิ ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสหรือ
ทางเลือกในอาชีพมีน้อย การอพยพครอบครัวเนื่องจากสภาพความยากจน เป็นต้น 
 ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มคนชายขอบต้องเคล่ือนย้ายจากภูมิล าเนาด้ังเดิมด้วยเหตุผลทางด้าน
ต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี อ าเภอบุณฑริก กล่าวว่า 
“เด็กจะอพยพตามพ่อแม่ไปรับจ้างเก็บกาแฟท่ีภาคใต้ในเดือนพฤศจิกายน กลับมาอีกครั้งเดือนมีนาคม 
คือสภาพเด็กๆ ของท่ีนี่” การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับ 'เด็กชายขอบ' เหล่านี้ จึงเป็น 
พันธกิจหลักของมูลนิธิ  
 โดยมูลนิธิ สนับสนุนโครงการห้องสมุดรถโมบายเคล่ือนท่ี เริ่มต้นเมื่อ ปี ๒๕๔๖ ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์การแคร์ ประเทศญี่ปุ่น มีโรงเรียนชายแดนอีสานเข้าร่วมโครงการ ๒๐ 
โรงเรียน ๔ อ าเภอ คือ โขงเจียม สิรินธร บุณฑริก และนาจะหลวย เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิรักษ์ไทยผู้ดูแล
โครงการนี้เผยว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ ดูโรงเรียนด้อยโอกาสเป็นหลัก อย่างเช่น โรงเรียนห้วย
หมากใต้ ใน อ าเภอโขงเจียม โรงเรียนตะเข็บชายแดนเหล่านี้มีแนวชายแดนติดริมแม่น้ าโขง จึงมีเด็ก
ลาวข้ามฟากไปกลับมาเรียนหนังสือด้วย 
 อ าเภอบุณฑริก เป็นอ าเภอท่ีต้ังอยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ีติดกับแนว
ชายแดน ไทย-ลาว เด็กชายแดนมีนิสัยรักการอ่านเช่นกัน พอรถโมบายห้องสมุดขนหนังสือนิทานสวยๆ 
มาท่ีโรงเรียน เด็กก็กระตือรือร้นอยากอ่านนิทานรูปสัตว์ ครูจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย     
โดยสอนการประยุกต์นิทานเหล่านี้มาเป็นละครหุ่น หรือสอนงานศิลปะวาดรูปเรื่องราวในนิทานและ
การอ่านนิทานอย่างเดียวอาจจะไม่ต่ืนเต้นเท่ากับเรื่องราวเหล่านั้นออกมาโลดแล่นบนเวที 'ละครหุ่น' 
การสนับสนุนละครหุ่นเป็นโครงการสร้างเสริมภาวะผู้น าเยาวชนด้วย แล้วในส่วนห้องสมุดเคล่ือนท่ี      
ก็จะมีกล่องหนังสือ ๒๕ กล่องหมุนเวียนให้โรงเรียนในโครงการ เด็กๆ อาจยืมหนังสือไปอ่านท่ีบ้านได้ 
แต่ก็มีอุปสรรคเพราะเด็กยากจนเหล่านี้เขา 'ไม่มีเวลา!' เพราะต้องไปช่วยพ่อแม่ท ามาหากินด้วย หลัง
เลิกเรียนจึงได้เห็นๆ เด็กร่วมโครงการเล้ียงปลาดุก ปลานิล หรือท านาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการสร้างเสริมภาวะผู้น าเยาวชน ท่ีมูลนิธิ เน้นย้ าว่า "วัตถุประสงค์หลักของสองโครงการคราวนี้  
คือ "เน้นเยาวชนมีศักยภาพและบทบาทการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในกุล่มเยาวชน ชุมชน และ
เกิดเครือข่ายเยาวชนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป"๓๔ 

 รายงานการวิจัยเร่ือง คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล  โดย ณภัทร ฐานวาสก์ พบว่า 
อภิปรายผล/วิจารณ์ แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของกฎหมายคณะสงฆ์ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประกอบ 
ท้ังได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาล จนได้แนวทางท่ีจะน าอภิปรายและวิจารณ์แนวทางในการส่งเสริม การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (ว่าด้วยหลักนิติธรรม) ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนี้ 
มาตรา ๑๕ ตรี (๓) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดต้ังเป็นองค์กรท่ีสนับสนุน

                                                 
๓๔ส ม า ค ม ม ว ล ช น จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี , 

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



๖๖ 
 

กิจการของคณะสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมศาสนา
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
มาตรา ๒๓ ควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนท่ีจะมีการแต่งต้ังผู้ท่ีจะมาด ารง
ต าแหน่ง ตาม มาตรา ๒๓ คือ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระภิกษุผู้
เกี่ยวกับต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอื่น  ๆ และไวยาวัจกร มาตรา ๓๗ ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด เพราะวัดกับ
ชุมชนนั้นจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัดกับชุมชน เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของชุมชน๓๕ 
 งานวิจัยของ พิเชฐ ท่ังโต เรื่อง ผู้น าทางศาสนากับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในสังคมไทย พบว่า ปัญหาการทุจริตหรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาของสังคมไทยท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประเทศชาติในทุก ๆ ด้านเป็นวงกว้าง การน าศาสนา หลักการ แนวคิดและผู้น าทางศาสนามาเป็น
แนวทาง และยุทธศาสตร์ หรือช่องทางหนึ่งในการแก้ไขหรือยุติปัญหาการทุจริต   ท่ีเกิดขึ้นในวง
สังคม  ประเทศชาติ ย่อมเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้จริงในระยาว 
 ค าส าคัญ : ผู้น าทางศาสนา, การป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย 
 การบูรณาการ “น า” ศาสนามา “ต่อต้านการ” การโกงในทุกรูปแบบ 
 ในอดีต พระยาลิไทย น าหลักการทางพระพุทธศาสนาผสมกับคติของการปกครองผ่าน 
“ไตรภูมิพระร่วง” เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดให้คนในสังคมนี้มั่นคงต่อความถูกต้อง ด้วยการให้ค าอธิบาย
ผ่าน “ความกลัว” ต่อส่ิงเช่ือ ทีเรียกว่า “นรก-สวรรค์” ท าดีขึ้นสวรรค์ ท าช่ัวตกนรก นัยหนึ่งเป็น
ช่องทางให้คนในสังคมนั้น เกิดความกลัวเพื่อการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ  ในทางท่ีเป็นโทษต่อสังคม
ส่วนรวม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  และสังคมส่วนร่วมด้วยเช่นกัน จนกระท่ังในคัมภีร์มนู
ธรรมศาสตร์ความกลัว หรือการตระหนักในหน้าท่ีท าให้เห็นว่าความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการ
มีผลเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งสามารถยกมาเป็นกรณีศึกษาส าหรับผู้น าทางศาสนาในการ
น าศาสนามาเป็นกลไกในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ คือ 
  ๑. หลักการต้องยืนยันหลักท่ีถูกต้อง หมายถึง ผู้น าศาสนาต้องน าหลักการท่ีถูกต้องมีอยู่ใน
ศาสนามาอธิบาย ส่ือสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม มุ่งตรงไปยังศาสนิกของตัวเองให้
มุ่งมั่น หรือมั่นคงต่อการเข้าถึงหลักการตามหลักศาสนาของตัวเอง เพื่อป้องกันการไม่โกง  หรือการ
ทุจริต หรือลดการทุจริต 
 ๒. ผู้น าต้องเป็นแบบอย่าง หมายถึง ผู้น าศาสนาเป็นผู้เป็นแบบอย่างในการท่ีจะกระท า 
หรือไม่กระท าให้เกิดการเป็นแบบอย่างต่อการกระท าความดี  ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
หลักการทางศาสนาให้เป็นตัวอย่าง ในฐานะเป็น “สร้าง” ตัวแบบของความถูกต้อง 
 ๓. ผู้น าศาสนาเป็นผู้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริม หมายถึง ผู้น าทางศาสนาต้องเข้าไปกระตุ้น 
ให้เกิดความเข้าใจ หรือตระหนักต่อความดีงามตามแบบของหลักการท่ีถูกต้อง และมีตัวแบบคือผู้น า
ศาสนาเป็นตัวแบบหรือหลักการท่ีเหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการให้เกิดการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ จนกระท่ัง

                                                 

 ๓๕ณภัทร ฐานวาสก์, รายงานการวิจัยเรื่อง คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล, เอกสารประกอบในงาน
เกริกวิชาการ ปี ๒๕๕๔ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, หน้า ๑๔-๑๖. 
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กลายเป็นเนื้อของความถูกต้องในการด าเนินชีวิตโดยปราศจากการ “ทุจริต” ในทุกระดับต้ังแต่ใน
ครอบครัว ตรงไป ตรงมา ท าหน้าท่ีด้วยความเช่ือสัตย์ สุจริต แม้กระท่ังในครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เป็นเบ้ืองปลาย 
 ๔. การสร้างกลไกทางศาสนาและระหว่างศาสนาในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  หมายถึง 
ต่างฝ่ายต่างเป็นภาคีแห่งความดีงาม สมาทานความดีตามหลักการศาสนา แล้วต้องเข้ากระตุ้นให้ทุก
ท่านในฐานะเป็นศาสนิกของศาสนานั้น ๆ ตระหนักต่อความดีและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามหลักของศาสนา
ของตน พร้อมกระตุ้นต่อกันและระหว่างศาสนาเพื่อการปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติด้วย 
 ๕. การสร้างกฎหมายเฉพาะท่ีมีความชัดเจน รัดกุม และครอบคลุม โดยสัมพันธ์กับหลักคิด
ทางศาสนา และบทลงโทษทางกฎหมายเพื่อให้คนผู้ท่ีจะปฏิบัติละเมิดต่อ “ทุจริต” ได้ตระหนักกลัวต่อ
โทษท้ังทางกฎหมายท่ีมีบทลงโทษชัดเจน และกลไกทางศาสนาท่ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้กระท าความดี
และไม่ดีอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขการทุจริตอันจะเกิดขึ้นจากการคอร์รัปช่ันใน
ทุกประเภทท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมนี้ 
 ๖. การส่งเสริมให้เกิด “ประชาสังคม” ท่ีเกิดส านึกทางศาสนา และในเวลาเดียวกันมองเห็น 
“ภัย” ของการโกง ทุจริตในทุกรูปแบบว่าเป็นความผิดบาป แล้วหาทางช้ีเบาะแส การเข้าไปตรวจสอบ
ผลได้ เสียในฐานะประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ตามหลักศาสนาอย่าง “ซื่อตรง-สัจจะ-ศรัทธา” 
เพื่อเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหา ท้ังป้องกันต่อปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น๓๖ 
 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ ได้สังเคราะห์โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ สนใจถึงกระบวนการท างานของพระสงฆ์ในสังคมไทยว่า ท่านเหล่านั้นได้สร้างประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขให้กับสังคมไทยหรือไม่อย่างไร 
 ผลการศึกษาก็พบว่า พระสงฆ์ใน สังคมไทยได้สร้างประโยชน์และความสุขให้กับ
พุทธศาสนิกชนและสังคมไทยได้หลากหลายมิติ เป็นความสุขท่ีได้ท าในส่ิงท่ีเป็นความสุขหรือสุขท่ีได้
ธรรม ซึ่งเป็นปัจจัย พื้นฐาน ของการอยู่ร่วมกันในสังคมและการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ 
พระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนามีระบบการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม มีพลังความสามารถ ในการท่ีจะด าเนินการตามหลักการของพระพุทธองค์ท่ีว่า “ภิกษุท้ังหลาย
พวกท่านจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ ท้ังหลาย” ซึ่ งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เกิดประโยชน์และความสุขของผู้คนในสังคม 
 ผลการศึกษาก็พบว่า พระสงฆ์ท้ัง ๕ กลุ่ม สามารถประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างประโยชน์และความสุขให้กับประชาชนในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีพระสังฆพัฒนาในพื้นท่ี
ต่างๆ ท่ัวประเทศ ได้เสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและวิถีแห่งวัฒนธรรม
เป็นความสุขท่ีมาจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและชุมชน  “เป็นความสุขจากการให้และ

                                                 

 ๓๖พิเชฐ ทั่งโต, ผู้น าทางศาสนากับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย, หน้า ๑๗. 
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แบ่งปัน” จนเกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อมและขบวนการ ทางสังคมท่ีมีพระสงฆ์
เป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน 

 ความสุขภายนอกสัมผัสได้จากธรรมชาติความสุขภายในเกิดจากจิตใจที่พัฒนา 
 พ ระครู สุ ภ าจารวัฒ น์  : คุณ ภ าพ ชีวิ ต  คุณ ภ าพ คน  คว าม สุ ขแบ บ คน ย โสธ ร                           
พระครูสุภาจารวัฒน์ แห่งต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ท่านได้ริเริ่มงานพัฒนาชุมชน โดยมี
วตัถุประสงค์การด าเนินงาน คือ 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยมิติการสาธารณสุขให้ชุมชน สามารถพึ่งพา
ตนเองในการรักษาสุขภาพโดยใช้สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการก่อต้ังชมรมหมอพื้นบ้าน  กลุ่ม
สมุนไพร ขยายสู่การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ คือ ป่าไม้และแหล่งน้ า กลุ่มเกษตรธรรมชาติ และการ
ส่งเสริม ดูแลสุขภาพของกลุ่มพระสงฆ์และมีกระบวนการท างานด้านการพัฒนาคือ  การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์โดยใช้ความร่วมมือจากประชาชนเป็นส าคัญ โดยเริ่มพัฒนาจากการพัฒนาทางวัตถุสู่
วิถีชีวิตท่ีพึ่งพาธรรมชาติ พระครูสุจารวัฒน์ท่านได้มีการน าหลักพุทธธรรมมา สู่กระบวนการพัฒนา
ชุมชนด้วยการปลูกฝังธรรมะในจิตใจ คือ การหล่อหลอมความคิดและทัศนคติ ตลอดจนอารมณ์
ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยหลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต หลักธรรมท้ังหลายสอนให้เห็นว่า ส่ิงท้ังหลายไม่
อยู่โดดเด่ียวแต่มีความสัมพันธ์สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เมื่อต้องการผลเช่นใดก็ต้องสร้างเงื่อนไข
หรือเหตุปัจจัยเช่นนั้น ฉะนั้น การพัฒนาจิตใจของชาวบ้านให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษและพิษภัยของ
อบายมุขต่าง ๆ ท่านใช้ความสามารถท าให้ชุมชนมีจิตส านึกท่ีดี ด้วยการสอนแทรกธรรมะ การอบรม 
การบรรยายอย่างไม่ย่อท้อ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาและการจัดกิจกรรม การพัฒนาจิตใจ ท าให้
ชุมชนส่วนใหญ่ได้เห็นโทษของอบายมุขโดยการให้ชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกัน   
จากจุดเริ่มต้นจนก่อตั้งและด าเนินการกระตุ้นให้ชาวบ้านรู้จักพึ่งตนเอง เข้าไปหาชุมชนพร้อมกับการน า
หลักศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องช่วยชี้น าเพื่อสร้างท่ีพึ่งและความเข้มแข็งให้กับตนเอง ผลคือ ท าให้ชุมชนมี
ความสามัคคีเป็นอันเดียวกัน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน มีความจริงใจต่อกัน เป็นการเช่ือมโยงกิจกรรมการ
พัฒนามาสู่หลักธรรมเพื่อผลแห่งความยั่งยืน การมีน้ าใจมีความจริงใจต่อกันท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหา
ชุมชนด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น และมีการรวมกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนท่ีเข้มแข็งต่อไป 
 ความส าเร็จจากการด าเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือเกิดจาก
ความสามารถในการการปรับตัวและปรับบทบาทในการท างานด้านพระพุทธศาสนาของตนเอง ภายใต้
วิธีคิดท่ีว่าหากพระสงฆ์ยังสามารถปรับและน าหลักธรรมะวิธีการสอนท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน พระสงฆ์จะได้รับความเคารพนับถือและความศรัทธา จากความสามารถ
รวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาของชุมชนได้ท้ังในด้านปัญหาพื้นฐานและปัญหาด้านจริยธรรม น า
หลักธรรมความเช่ือในทางพระศาสนาพัฒนาร่วมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนวทางดังกล่าวไม่เป็น
เพียงเกิดผลต่อชุมชนด้านศีลธรรมต่อประชาชนตามเป้าหมายของศาสนาเท่านั้น  ยังท าให้เกิดการ
รวมกลุ่ม และรู้สึกในความส านึกร่วมกันท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่อกลุ่ม ท าให้ชุมชนเกิดการพึ่งตนเองใน
ด้านการสร้างกลุ่มได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยพระสงฆ์ได้ปรับบทบาทในการเข้าถึงชุมชนเข้าไป
รับรู้ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาอบายมุข และความไม่สามัคคีในชุมชน โดยได้
หยิบยกเอาปัญหาเหล่านี้มาเป็นส่ือกระตุ้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยอาศัยหลักพระศาสนา
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จากการเรียนรู้ชุมชนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างลงตัว โดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม คือ มีความ
สัจจริง ความเห็นใจเพื่อนชุมชนด้วยกันความพร้อมเพรียงเป็นกฎเกณฑ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 
 เป้าหมายของกลุ่มพระสงฆพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม 
 กลุ่มพระสังฆพัฒนาดังกล่าว มีเป้าหมายหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนา
สังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมการจัดสวัสดิการชุมชน การสงเคราะห์ชุมชนและ
การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา-วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การใช้หลักการทาง
พระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาชีวิตและสังคม เพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้มีการยึดมั่นในความดี 
มีการช่วยเหลือแบ่งปัน สร้างความผูกพันด้วยกิจกรรมการพัฒนามีการส่ือสารเพื่อให้คนเข้าถึงสัจธรรม
ด้วยวิถีการปฏิบัติจากการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม โดยค านึงถึงความยั่งยืนของบุคคล สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 
 
 มรรควิธีแห่งการปฏิบัติเพื่อชีวิตและชุมชนเป็นสุข 
 เป้าหมายและกระบวนการของพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและชุมชนในสังคมไทยดังกล่าว 
สามารถสรุปเป็นมรรควิธีแห่งความสุข คือ “ปลูกรักแบ่งปัน สร้างสรรค์ พัฒนา” ดังนี้ ๑) ปลูกรัก 
พระสังฆพัฒนาและชุมชน ได้น าความรัก ความเมตตาตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
ผู้คนในสังคมอยู่ดีมีสุขหากปราศจากความรัก ความเมตตาต่อกัน สังคมย่อมไม่น่าอยู่ ความรัก ความ
เมตตาของทุกคนจึงเป็นเสมือนน้ าด่ืมชโลมใจในยามท่ีสังคมเหือดแห้งน้ าใจ ๒) แบ่งปัน การแบ่งปัน
หรือการให้ เป็นรากฐานอันดีงามของสังคมไทยและพระพุทธศาสนา สังคมท่ีมีการแบ่งปันย่อมจะมี
ความสวยงามผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรัก ผู้ตระหนี่ถี่เหนียวย่อมไม่มีความสุข ๓) สร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ใน
ส่ิงใหม่และการประยุกต์หลักพุทธธรรมเข้ากับศาสตร์ต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพระสงฆ์และ
ชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดนวัตกรรมท้องถิ่น พึ่งพาตนเองได้ การสร้างสรรค์ก่อให้เกิดสินค้าและบริการของ
ชุมชน เพื่อน าภูมิปัญญาไทยสู่สากล ๔) พัฒนา การพัฒนาสังคมเพื่อการพึ่งพาตนเอง ยังมีความจ าเป็น
ตราบท่ีความเท่าเทียมในสังคมยังมีความแตกต่างสูง  การพัฒนานั้นมิได้หมายความว่า การพัฒนา
เพื่อให้ได้เงินทอง แต่การพัฒนาท่ีแท้ คือการพัฒนาคนให้รู้การใช้ชีวิตท่ีถูกต้อง มีการช่วยเหลือแบ่งปัน
และสร้างสรรค์ท่ีน่าอยู่ร่วมกัน๓๗ 
 Wampler and McNulty (๒๐๑๑) ได้ศึกษาเรื่อง การอภิบาลแบบมีส่วนร่วมส าคัญ
หรือไม่: โครงการศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองเพื่อค้นหาธรรมชาติและผลกระทบของการปฏิรูปแบบมี
ส่วนร่วม การอภิบาลแบบมีส่วนร่วมแตกต่างจากทางเลือกอื่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก เช่น ประชาธิปไตยทางตรง
หรือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ อย่างไร ประชาธิปไตยทางตรง มิได้ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชน
เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท านโยบาย สถาบันอภิบาลแบบมีส่วนร่วม จะไม่แยก ผู้มีส่วนร่วม
ออกจากส่ิงแวดล้อมทางการเมืองท้องถิ่น แต่ในทางกลับกัน แผนงานโครงการเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อให้สิทธิแก่พลเมืองท่ีสนใจในการก าหนดผลลัพธ์ของนโยบายท้องถิ่น การประชุมพบปะท่ีเกี่ยวข้อง
คือ การท่ีประชาชนและ/หรือประชาสังคม จะมีบทบาทในการเข้าร่วมจัดท านโยบายของรัฐซึ่งจะต้องมี
                                                 

 ๓๗พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ, สุขที่ได้ธรรม, หน้า ๓,๔,๖๒,๖๓,๖๔,๗๓,๗๔,๗๕. 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีและทรัพยากร แนวโน้มนี้ได้เกิดข้ึนพร้อมๆ กับขบวนการเคล่ือนไหว
ในการปรับโครงสร้างการกระจายอ านาจของรัฐ ท้ังการกระจายอ านาจและการเน้นการมีส่วนร่วมได้
กลายเป็นคล่ืนลูกท่ีสาม (Third wave) ร่วมกันของกระบวนการสร้างประชาธิปไตย ดังท่ีประเทศใน
กลุ่มลาตินอเมริกา เอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก ได้เริ่มมีการเลือกตั้งท่ีอิสระและสม่ าเสมอตาม
วาระ  
 แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะท่ีผ่านมา คนจ านวนมากต้ังข้อสังเกตว่า สถาบันท่ีมาพร้อมกับ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ดังท่ีคาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ นักปรัชญาการเมือง 
นักการเมือง และนักเคล่ือนไหว เริ่มส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ท้ังนี้เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาท่ีกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทนก าลังเผชิญ หลายฝ่ายคาดหวังว่าสถาบันท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนหรือประชาสังคมมีส่วนร่วมโดยตรงจะช่วยแก้ไขปัญหานานัปการนี้ได้  

 กรณีศึกษาการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมประเทศบราซิล  โดยการจัดท า
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม มีรากฐานในประเทศบราซิลช่วงระหว่างการเปิดโอกาสทางการเมืองของ
ประเทศในทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ ซึ่งน ากลับมาสู่หลักประชาธิปไตย นักเคล่ือนไหวทางสังคมและพรรค
การเมืองฝ่ายค้านได้สร้างสถาบันวิถีใหม่ท่ีมุ่งให้พลเมืองร่วมมือโดยตรงกับสถาบันของรัฐ ในปี ๑๙๘๙ 
พันธมิตรระหว่างรัฐบาลฝ่ายซ้ายและประชาสังคมในนคร ปอร์โต อเลเกร (Porto Alegre) ได้ริเริ่มหลัก
และกระบวนการซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดท างบประมาณแบบ
มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีใช้ระยะเวลา ๑ ปี ท่ีพลเมืองเจรจาต่อรองในกลุ่มของตนและ
ระหว่างกลุ่มของตนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยการจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณท่ีจะใช้ใน
โครงการและบริการสาธารณะ มีการระดมพลเมืองเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดสรร การลงคะแนนเสียงเลือกนโยบายสาธารณะ และมีการเลือกต้ังผู้แทนชุมชน หลังจากได้มี
การเลือกนโยบายเป็นการเฉพาะแล้ว รัฐบาลจะด าเนินการภายใต้คณะกรรมการควบคุมติดตามภาค
พลเมือง  แผนงานจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมหลายแผนงานจะมีองค์ประกอบด้านความยุติธรรม
ทางสังคม (Social justice) รวมอยู่ด้วย โดยชุมชนท่ียากจนกว่าจะได้รับทรัพยากรงบประมาณต่อปี
มากกว่าชุมชนระดับกลางและระดับบน ในปี ๒๐๑๑ เทศบาลหลายร้อยแห่งท่ัวประเทศบราซิลได้น า
การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมและปรับใช้เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานกับแผนงานโครงการท่ีสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 
 การอภิบาลแบบมีส่วนร่วม ท่ีจัดว่าเป็นรายงานท่ีดีท่ีสุดและให้ประสบการณ์ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุด คือกระบวนการจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมของนคร ปอร์โต อเลเกร ประเทศบราซิล 
กรณีศึกษานี้ได้ถ่ายทอดงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการอภิบาลแบบมีส่วนร่วม นับต้ังแต่การพัฒนา
พลังความมุ่งมั่นของประชาชนไปสู่ส่ิงท่ีปรารถนา การพัฒนาทักษะประชาชนในการปรึกษาหารือ             
ไปจนถึงการเพิ่มพลังการสมาคมของประชาชน เมื่อวัดในเชิงปริมาณ การวิจัยท่ีปรากฏแสดงให้เห็นว่า
การมีส่วนร่วมปรากฏชัดและเพิ่มขึ้นในระยะเวลาท่ีผ่านมา หลังจากระยะเวลาสองทศวรรษในการวิจัย
ทางวิชาการเกี่ยวกับสถาบันการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในระยะคล่ืนลูกท่ีสาม (Third wave) ของ
กระบวนการสร้างประชาธิปไตย ได้มีความเห็นสอดคล้องกันในงานทางวิชาการท่ีอธิบายตัวแปรท่ี
ส าคัญว่าสถาบันเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ท าหน้าท่ีอย่างไร และท าไมจึงมีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน 
ตัวแปรท่ีส าคัญท่ีนักวิจัยใช้อธิบายว่าสถาบันเหล่านี้ท าหน้าท่ีอย่างไร ประกอบด้วย ผลประโยชน์ทาง
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การเมืองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ระบบความสัมพันธ์ของประชาสังคม กฎเกณฑ์ของสถาบัน ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ระบบพรรคภายในท้องถิ่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 

 กรณีศึกษาการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในอินเดีย รัฐบาลแห่งชาติของอินเดียได้ผ่านการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญสองเรื่องในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ เพื่อวางโครงสร้างการกระจายอ านาจของรัฐและจัดต้ัง
สถาบันอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในชนบท ในอดีตท่ีผ่านมารัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจการเรียกร้องให้
มีส่วนร่วมของพลเมืองในชนบทจนกระท่ังเมื่อไม่นานมานี้ ยกเว้นรัฐ เคเรลา (Kerela) ท่ีมีแนวร่วมฝ่าย
ซ้ายของพรรคการเมืองช่ือพรรคแนวหน้าประชาธิปไตยซ้าย (the Left Democratic Front) น าโดย
พรรคคอมมิวนิสต์ของอินเดียซึ่งเข้ามามีอ านาจในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ส่วนหนึ่งของเวทีด าเนินการพรรคคือ
กระบวนการวางแผนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เรียกว่าเป็นการรณรงค์ของประชาชนเพื่อการวางแผน
แบบกระจายอ านาจ ซึ่ง T.M. Thomas Isaac and Patrick Heller ได้เขียนไว้ว่า รัฐบาลท้องถิ่นของ
เคเรลา ในปัจจุบันได้สร้างแผนการพัฒนาเป็นของตนเองโดยกระบวนการหลายขั้นตอนท่ีมีการหารือ
อย่างเปิดเผยระหว่าง ผู้แทนท่ีได้รับเลือกต้ัง เจ้าหน้าท่ีท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับสูงขึ้น ประชาสังคม
ของผู้เช่ียวชาญ นักเคล่ือนไหว และพลเมืองท่ัวไป นับเป็นตัวอย่างความส าเร็จอย่างมากในการอภิบาล
แบบมีส่วนร่วมในประเทศก าลังพัฒนา 
 กรณีศึกษาการอภิบาลแบบมีส่วนร่วมในประเทศเปรู จากการเผชิญปัญหาวิกฤตทาง
การเมื อ ง ห ลังจาก ท่ี  อั ล เบอร์ โต  ฟู จิมู ริ  (Alberto Fujimuri) ได้หลบหนี ออกจากประ เทศ              
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ รัฐสภาของเปรูได้ผ่านการปฏิรูปการกระจายอ านาจท่ัวทั้งประเทศ โดยการถ่ายโอน
อ านาจใหม่ให้กับรัฐบาลย่อยและส่งเสริมการก่อตัวการมีส่วนร่วมของประชาสังคมท้ังในระดับภูมิภาค
และในระดับท้องถิ่น 
 เป้าหมายของการปฏิรูปประการหนึ่งนอกเหนือจากถ่ายโอนอ านาจทางการเมืองและ
ทรัพยากรแล้ว คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในท้องถิ่นโดยมุ่งพยายามสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบอบประชาธิปไตยในเปรูท่ีเปราะบาง การปฏิรูปนี้ได้เรียกร้องให้สถาบันการมีส่วนร่วมหลาย
แห่ง เช่น สภาประสานงานภูมิภาคและท้องถิ่น การงบประมาณแบบมีส่วนร่วม สภาการอนามัยและ
การศึกษา ในปัจจุบัน เขต จังหวัด และอ าเภอต่างๆ ของเปรู ได้ด าเนินการกระบวนการจัดท า
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมเป็นปีงบประมาณ เมื่อประสบความส าเร็จ กระบวนการจัดท างบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมเหล่านี้ได้เพิ่มความรับผิดชอบตรวจสอบได้ของนักการเมืองท้องถิ่น และให้โอกาสแก่
ประชาสังคมในการมีพื้นท่ีแสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาต่างๆ ในกรณีอื่นๆ ท่ีปรากฏ ประชาชน
ยังคงถูกเป็นเครื่องมือและบางครั้งไม่ได้อยู่ในความสนใจของนักการเมืองท้องถิ่น ปรากฏการณ์นี้
ช้ีให้เห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ผลลัพธ์ของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมีความหลากหลาย
เช่นเดียวกับความไม่เกี่ยวเนื่องระหว่างหลักกฎหมายกับการปฏิบัติจริงในประเทศก 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) 



๗๒ 
 

 การศึกษาบริบทเชิงโครงสร้าง การศึกษาบริบทเชิงโครงสร้าง ควรจะวิเคราะห์สถาบันท่ี
เกี่ยวข้องกับการอภิบาล โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมในวงกว้าง มีบ่อยครั้งท่ีการศึกษาสถาบันเหล่านี้
มีลักษณะท่ีศึกษาแบบตัดขาดจากบริบทแวดล้อม (ring-fenced) ดังท่ี Paul Smoke ได้กล่าวว่า 
หมายถึงการศึกษาท่ีแยกตัวจากบริบทท่ีสถาบันเหล่านี้ต้ังอยู่  
 รูปแบบการก่อตัวของรัฐ มองได้จากภาพกว้างระดับมหัพภาค ในด้านประวัติศาสตร์ การ
ก่อต้ังรัฐ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ บทบาทของความเป็นสหพันธรัฐท่ีรัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจ การ
กระจายอ านาจ ธรรมเนียมทางกฎหมาย พรรคการเมือง ส่ิงเหล่านี้จะเป็นปัจจัยก าหนดภายในท่ีท าให้
สถาบันการมีส่วนร่วมมีบทบาทมากน้อยเพียงใด ในรัฐท่ีมีประสิทธิผลสูง ความสนใจในสถาบันการมี
ส่วนร่วมจะไม่เป็นท่ีคาดหวังมาก ท้ังนี้เพราะรัฐบาลสามารถปรับใช้นโยบายสาธารณะท่ีสนองความ
ต้องการจ าเป็นของพลเมืองได้ดีอยู่แล้ว ในขณะท่ีรัฐมีประสิทธิผลลดน้อยลง จะเกิดความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีสถาบันการมีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหานโยบายพื้นฐาน เมื่อรัฐไม่มีประสิทธิผลโดย
ส้ินเชิง หรือจัดอยู่ในประเภทรัฐล้มเหลว (Failed) หรือภาวะความไม่มีรัฐ (absent) มีแนวโน้มสูงท่ี
สถาบันการมีส่วนร่วมจะมีบทบาทสูงขึ้น  
 
 ช่องว่างระหว่างระเบียบกฎหมายกับการน ากฎหมายไปบังคับใช้ ในหลายประเทศพบว่า
มีสถาบันท่ีอ่อนแอและหลักกฎหมายท่ีไม่สัมพันธ์กับการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่นในประเทศกัวเตมาลา           
ได้บัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายย่อยเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง โดยก าหนดให้มีระบบสภาการพัฒนา ท่ีใช้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในการ
รวบรวมปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนลงในวิสัยทัศน์แผนพัฒนาประเทศ แต่กลับ
ถูกครอบง าโดยวาระของนักการเมืองท้องถิ่น ดังนั้นระบบดังกล่าวประสบความล้มเหลวในการท่ีจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาส าคัญเช่น ความยากจน การใช้ความรุนแรง และการทุจริตคอรัปช่ัน 
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความไม่สัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและการปฏิบัติจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อการน า
กฎหมายไปบังคับใช้เป็นลักษณะการส่ังการจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่าง (Top-down) 

  รูปแบบองค์ประกอบของประชาสังคม เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการการประเมินการมี
ส่วนร่วม ประชาสังคมจะจัดให้มีการระดมภาคพลเมือง (citizen-based mobilization) ท่ีจ าเป็นต่อ
การสร้างกระบวนการปรึกษาหารือของสาธารณะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการเข้าไปร่วมใน
กระบวนการจัดท านโยบายเพิ่มมากขึ้น เส้นแบ่งระหว่างการส้ินสุดของบทบาทรัฐและการเริ่มบทบาท
ภาคประชาสังคมไม่สามารถก าหนดให้ชัดเจนได้และนับวันยิ่งจะซับซ้ อนมากขึ้น โดยมีค าถามท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ มีพื้นท่ีส าหรับการหารือสาธารณะหรือไม่ มีประวัติศาสตร์ขององค์กรหรือของรัฐท่ี
พยายามร่วมมือกับตัวแสดงชายขอบท่ีด้อยโอกาสหรือไม่ ภาคส่วนใดท่ีมีการจัดระบบท่ีดีกว่า เคยมี
ประวัติศาสตร์ของความต้องการด้านสิทธิ (rights-based demand) ท่ีเกิดจากองค์กรประชาสังคม
หรือไม่ จากการศึกษาพบว่า เมื่อใดก็ตามท่ีประชาสังคมมีศักยภาพท่ีจ ากัด สถาบันการมีส่วนร่วมก็จะ
ถูกครอบง าโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ สถาบันการมีส่วนร่วมจะเปิดโอกาสให้องค์กรประชาสังคมและการมีส่วน
ร่วมของสาธารณะเข้าสู่กระบวนการจัดท านโยบายท่ีเป็นทางการ 



๗๓ 
 

 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีการมีส่วนร่วมอภิบาลได้ก่อ
ตัวและด าเนินการ มีอิทธิพลต่อการการท างานภายในของสถาบันการมีส่วนร่วม และยังเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อสถาบันการมีส่วนร่วม หลักส าคัญของสถาบันการมีส่วนร่วมจะก าหนด
วิธีการใช้ทรัพยากรท่ีขาดแคลนในการแก้ปัญหาของสาธารณะ โดยเฉพาะในชุมชนท่ียากจนและด้อย
พัฒนา เมื่อประชาชนจ านวนมากมีชีวิตยากจน  จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะจัดการสนองความต้องการจ าเป็น
ของประชาชน ส่ิงท่ีต้องเผชิญคือรายได้จากการเก็บภาษีท่ีเก็บได้ต่ าเนื่องจากประชาชนมีรายได้น้อย 
ตัวอย่างเช่น มีหลายประเทศท่ัวโลกท่ีจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบของประเทศบราซิล 
แต่อย่างไรก็ตาม นครของบราซิล ไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแทนของเขตเมืองในประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ 
ปัญหาส าคัญคือลักษณะเฉพาะของนครในบราซิล เช่น สภาพเศรษฐกิจ การจัดองค์กรของสหภาพ 
ขบวนการทางสังคม พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายท่ีเข้มแข็ง จึงเป็นการยากท่ีจะให้นครอื่นๆ ใช้วิธีการ
เดียวกันกับนครในประเทศบราซิล ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เช่น 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจย่อมสัมพันธ์กับศักยภาพของรัฐ ประเทศท่ีมีระดับการศึกษาและ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีต่ า จะเผชิญกับอุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐ เช่นเดียวกัน ภาค
ส่วนของประชาสังคมมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ เพราะองค์กรเหล่านี้ต้องการน าทรัพยากรมาใช้ใน
สถาบันการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ในเปรู องค์กรวิชาชีพบางองค์กร เช่น สมาคม
วิศวกร ได้รายงานว่า การท่ีได้เข้าร่วมการประชุมจัดท างบประมาณ ไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์สาธารณะ
แต่ยังได้รับข้อมูลโครงการท่ีจะเกิดขึ้นและสมาคมอาจจะได้ด าเนินการโครงการ  
 จากการศึกษาบริบทเชิงโครงสร้างในวงกว้างของการอภิบาลแบบมีส่วนร่วม  คณะผู้วิจัยได้
ต้ังสมมติฐานในการวิจัยในอนาคต คือ ชุมชนท่ีมีรัฐบาลท่ีมีศักยภาพ มีประชาสังคมท่ีมีบทบาท และมี
ระบบฐานภาษีท่ีเข้มแข็ง จะสามารถสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอภิบาล มากกว่าสังคมท่ีมีรัฐท่ี
อ่อนแอ ประชาสังคมท่ีไม่มีบทบาท และระบบฐานภาษีท่ีอ่อนแอ๓๘ 

 วีรศักด์ิ 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  
 จากการศึกษา อบต. ท้ัง ๔ แห่ง พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมักเกิดขึ้นผ่านการท า
ประชาคมหมู่บ้านเป็นหลัก ยกเว้นในกรณีของ อบต. ม่วงชุม ท่ีมีการจัดประชาคมต าบลอีกขั้นตอนหนึ่ง 
ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการท าแผนพัฒนาต าบล การจัดสรรงบประมาณ การน า
แผนงาน-โครงการไปปฏิบัติ หรือการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน มิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นมาก
นัก และมักเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ โดยท่ัวไป ประชาชนนิยมมีส่วน
                                                 

 ๓๘Wampler, Brian and McNulty, Stephanie L., Does Participatory Governance Matter? 
Comparative Urban Studies Project Exploring the Nature and Impact of Participatory 
Reforms, Woodrow Wilson International Center for Scholars (Boise State University),  ( NW 
Washington, DC : ISBN 1-933549-58-0, 2011), p. 6-18. 
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ร่วมกับ อบต. ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนาหรืองานตามประเพณีท่ี อบต. จัดขึ้น
มากกว่าการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อการพัฒนาต าบลหรือต่อการจัดสรรทรัพยากร
อย่างแท้จริง 
 
 ๑. รูปแบบ ความหลากหลาย และความเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางงบประมาณ พบว่าช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นอย่างจ ากัด และมักเกิดขึ้นผ่าน
การท าประชาคมหมู่บ้านเป็นส าคัญ และถ้าพิจารณาตามวงจรงบประมาณแล้วนั้น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมักเกิดขึ้นในขั้นการระดมความคิดเห็นจากประชาชนผ่านท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ประชาคมต าบล ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการจัดท างบประมาณเพียงเท่านั้น ส่วนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ การน าแผนหรือโครงการไปปฏิบัติ และการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน ยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นมากนัก และมักเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ นอกจากนี้ การประชุมประชาคมหมู่บ้านของ อบต.   
ท่ีเป็นกรณีศึกษา มีประชาชนเข้าร่วมโดยเฉล่ียร้อยละ ๓.๘ ถึง ๙.๒ ของจ านวนประชากร และมักเป็น
คนท่ีมีความคุ้นเคยกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เป็นส าคัญ มิได้มีองค์ประกอบของตัวแทน
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ีมากเท่าท่ีควร โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเยาวชนและเด็ก กลุ่มคนท่ี
สนใจประเด็นปัญหาสาธารณะหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว บรรยากาศของการส่ือสาร
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกระบวนการมีส่วนร่วมยังมิได้เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นและเปิดกว้างมากนัก           
แต่มักเกิดขึ้นในแนวด่ิงและเป็นการส่ือสารทางเดียวจากแกนน าชุมชนไปสู่ประชาชน เนื้อหาสาระของ
การประชุมประชาคมจึงมักถูกช้ีน าจากบรรดาแกนน าชุมชนท่ีมักจะจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
นอกรอบเป็นการล่วงหน้า แล้วจึงน ามาเสนอให้ประชาชนให้การรับรองในท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน
นั่นเอง 

  ๒. การมีส่วนร่วมกับการตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนของประชาชน ปัญหาและ
ความต้องการเร่งด่วนของประชาชนยังมิได้ถูกส่งผ่านกลไกการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ไปจนถึงการ
จัดสรรงบประมาณในขั้นตอนสุดท้ายมากเท่าท่ีควร ความไม่สอดคล้องกันระหว่างปัญหาและความ
ต้องการเร่งด่วนของประชาชนท่ีเกิดขึ้นต้นทางดังท่ีปรากฏในแผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบลกับการ
จัดสรรงบประมาณท่ีปลายทางดังท่ีปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต. 
ในทางตรงข้าม โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมักผ่านทะลุต้ังแต่กระบวนการต้นน้ าไปจนถึง
ปลายน้ า ถึงแม้ว่าการขาดแคลนในโครงสร้างพื้นฐานจะมิได้เป็นปัญหาเร่งด่วนของต าบลต่างๆ มากนัก
ก็ตาม และมักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าแผนงานด้านอื่นๆ การวิจัยในครั้งนี้
จึงสามารถกล่าวได้ว่าเสียงและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนมักหล่นหายไปในระหว่า ง
กระบวนการจัดท างบประมาณของ อบต. ท้ัง ๔ แห่ง หรือถ้าหากเสียงและความต้องการของประชาชน
ผ่านเข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการงบประมาณแล้วนั้น ก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
ในสัดส่วนท่ีน้อยมาก 
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 ๓. เสียงของประชาชนกับการเข้าถึงการตัดสินใจทางงบประมาณ ระดับการเข้าถึงของ
ประชาชนท่ีมีต่อการจัดสรรงบประมาณของ อบต. อยู่ในระดับท่ีไม่สูงนักเช่นกัน หรือคิดเป็นเพียง
ประมาณร้อยละ ๑๙ ของขนาดงบประมาณรายจ่ายของ อบต. ท้ัง ๔ แห่ง 

 ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักการปกครองตนเองของพลเมือง การศึกษาใน
ครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าทัศนคติในการปกครองตนเองหรือทัศนคติของการร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองของ
ประชาชนใน อบต. ท่ัง ๔ แห่ง ยังอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนมักมองว่าการ
แก้ไขปัญหาสาธารณะเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของ อบต. โดยท่ีเมื่อมีการจัดต้ัง อบต. ขึ้นมา มีงบประมาณ
และบุคลากรแล้ว อบต. ควรมีหน้าท่ีหลักในการแก้ปัญหา โดยท่ีพวกเขาไม่จ าเป็นต้องร่วมกัน
รับผิดชอบหรือลงมือแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ประชาชนจึงท าหน้าท่ีเปรียบเสมือน “ลูกค้า” ท่ีคอยแจ้ง
ความประสงค์หรือความต้องการต่างๆ เพื่อให้ อบต. เข้าด าเนินการแก้ไข มากกว่าการท าหน้าท่ีเป็น 
“พลเมือง” ท่ีร่วมกันคิดและลงมือแก้ไขปัญหากับ อบต. นอกจากนี้ ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ
การเข้าร่วมมักจ ากัดเพียงการมองถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับเฉพาะตน บ่อยครั้งท่ีพบว่าข้อเรียกร้องมี
ลักษณะฉาบฉวย เป็นปัญหาส่วนบุคคล และมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบว่ามีความจ าเป็นต่อส่วนรวม
เพียงใด ส่วนประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาหลักของต าบลกลับมิได้รับการหยิบยกขึ้นมา
พิจารณากันอย่างจริงจัง จึงท าให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ  และเป็นท่ีน่าเสียดายว่า ภาพท่ีชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหาหลักของต าบลก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในหมู่ผู้บริหารและพนักงานของ อบต.  เช่นกัน 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาต าบลและข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต. ท้ัง ๔ แห่ง มิได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความชัดเจนของนโยบายเร่งด่วน แนวนโยบายการจัดสรรทรัพยากร หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี
มีความเป็นรูปธรรมหรือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนแต่ประการใด 
 ๕. การเรียกร้องของทางงบประมาณกับหลักความรับผิดชอบทางการคลัง การศึกษาใน
ครั้งนี้พบว่า ประชาชนและคณะผู้บริหารของ อบต. ต่างมิได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างกลไกการมีส่วน
ร่วมที่น าไปสู่การเรียกร้องของประชาชนท่ีสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบของทางการคลัง กล่าวคือ 
ไม่มีการท าประชาคมหมู่บ้านใดเลยท่ีมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและศักยภาพ
ทางการเงินการคลังของ อบต.มาพิจารณาควบคู่ไปกับการเรียกร้องงบประมาณ กลไกการมีส่วนร่วมจึง
น าไปสู่สภาวะการขาดความสมดุลระหว่างการเรียกร้องทางงบประมาณและการให้การสนับสนุนทาง
ภาษีอากร โดยประชาชนไม่พูดว่าจะให้อะไร แต่มักจะถามว่าจะได้อะไรจาก อบต. ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือการ
มีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ประชาชนมีทัศนคติทางการคลังแบบพึ่งพาภาครัฐ โดยท่ีประชาชนมัก
มองว่า อบต. เป็นหน่วยงานท่ีมีงบประมาณ มีบุคลากร และมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ จึงควรเป็นผู้ท่ีน า
งบประมาณและโครงการต่างๆ มาให้ตามท่ีประชาชนร้องขอ ในท่ีสุดการมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าว
มักจะน าไปสู่สภาวะท่ีประชาชนเรียกร้องแบบเอาแต่ได้แบบเกินตัว  
 
 



๗๖ 
 

โดยความแตกต่างระหว่างความต้องการด้านงบประมาณเปรียบเทียบกับขีดความสามารถทางการคลัง
ของ อบต. มีสูงโดยประมาณ ๓ ถึง ๕ เท่าตัว๓๙ 

สรุป ผลการศึกษาในบทนี้ พบว่า ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง องค์ประกอบของชุมชน
เข้มแข็ง ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง ลักษณะเด่นของชุมชนเข้มแข็ง และลักษณะท่ัวไปของชุมชน
เข้มแข็งบทบาทของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม จึงมีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้มแข็ง 
แนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน ลักษณะของชุมชนท่ีเข้มแข็ง และปัจจัยผลักดันความเข้มแข็งของ
ชุมชนและหลักการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมีพื้นท่ีชุมชนเข้มแข็ง แนวคิดว่าด้วยการก าหนด
เส้นเขตแดนระหว่างประเทศ และแนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน นั้นเอง 
 
 
 

                                                 

 ๓๙วีระศักด์ิ เครือเทพ, การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับ อบต. บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน : 
หนังสือ ประเด็นท้าทายการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถ่ินไทย, (จัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและ
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน กทม. พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๔, จ านวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม ISBN 978-616-551-307-4), 
หน้า ๒๐๕-๒๒๒. 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว  
ไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการศึกษา ดังนี้ 
 
๔.๑ ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทยใน ๓ ด้าน คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมวัฒนธรรม ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ผลการสัมภาษณ์ ด้านการเมืองและความม่ันคงมีการอยู่ร่วมกันแนวชายแดน  
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการรับมือเมื่อมีภัยคุกคามดังนี้ 
 ความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้นประกอบด้วย การอยู่ร่วมกันแนวชายแดน มีการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง และได้มีการรับมือเมื่อมีภัยคุกคาม ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารของ
ภาครัฐ และสนธิสัญญาตามแนวชายแดน ดังนี้ 
 ค าถาม ๑. ถามชุมชนของท่านสามารถส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการเมืองและ
ความมั่นคงอย่างไร 
 ค าถาม ๒. ถามชุมชนควรมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจแบบไหนและควรเป็นไปในทิศทางใด
เพ่ือพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ค าถาม ๓. ถามมีแนวทางในการปรับปรุงชุมชนในการจัดสวัสดิการและการด ารงอยู่ซึ่ง
วัฒนธรรมของชุนชน? 
 
 ๑) ค าสัมภาษณ์ คุณชุษณา วิภาสรัตนากร๑ 
 ในด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน รัฐบาลทั้งสองประเทศให้ด าเนินการไปตามระเบียบจึง
ท าให้ทั้งทหารและประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนได้อยู่ร่วมกันและมีการเสริมสร้างความมีเสถียรภาพ 
ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับ
อารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน
โดยรวมสร้างทั ศนคติและความเข้าใจถึ งความส าคัญกับ งานด้านความ มั่ นคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปัน
ความรักความสามัคคี เพ่ือเป็นพลังอ านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน 
 
                                                 

๑คุณชุษณา วิภาสรัตนากร,ข้าราชการบ านาญ อ าเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์ ๑ มกราคม 
๒๕๖๐. 



๗๘ 
 

  

 ๒) ค าสัมภาษณ์นางมาลัยวรรณ เทพปัญญา๒ 
 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี ๒๕๖๐ ให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมของประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลกจึงมีการพิจารณา
สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมไปกับการสร้างความ
เข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืนๆ การเข้ามาลงทุนต้องมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานวัตถุดิบไทยที่
มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริงและได้แก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆในทุกประเด็นเพ่ือให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ส่งเสริมกิจการการลงทุนแหล่งทุนจากภายนอกโดยมีการตรวจสอบเพ่ือมิให้เป็นการที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้ใดโดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็นพิเศษเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ต้องมีข้อระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบ
สาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น 
 
 ๓) ค าสัมภาษณ์นางสิริยุพา กุลสันต์๓ 
 การเสริมความสร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี 
ประวัติศาสตร์อันงดงาม น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพ่ือให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ 
เผื่อแผ่ แบ่งปันอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี ส านึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิด
เห็นแตกต่าง ต้องคลี่คลายด้วยสันติวิธีประชาชนทั้งสองฝั่งได้ เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัย
เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความจ าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่
จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าสร้างความเป็นธรรม ดังนั้น       
หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังในขั้นต้น ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันให้มีการ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การท าผิดกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึง
ผลเสียของการกระท าดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกันปกป้องผลประโยชน์
โดยรวมให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถด าเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศโดยไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกันและ 
ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่างๆของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
เป็นต้น 
 
 
 
                                                 

๒นางมาลัยวรรณ เทพปัญญา,แม่ค้าด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์ ๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓นางสิริยุพา กุลสันต์, ข้าราชการบ านาญ ด่านอ าเภอช่อมเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์ ๑ มกราคม 

๒๕๖๐. 



๗๙ 
 

  

 ๔) ค าสัมภาษณ์นายเสนอ พุดทาพอน๔ 
 ในส่วนการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงาน
ด้านการศึกษาจนท าให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศการพัฒนาครู/
บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัยโดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า การกระท านั้นๆเด็กหรือผู้เข้า
รับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไรมีวิธีการสร้างสรรค์วิธีการ โดยมีการตรวจสอบเพ่ือมิให้
เป็นการที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่
เป็นคนไทยเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย  ให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศ
ได้  ทั้งนี้ ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อความมั่นคง
ของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน  ท าให้เยาวชนไทยมีจิตส านึกความรักชาติ 
ผลประโยชน์ของชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ
บรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต มีความส านึกในการตอบแทนคุณของแผนดิน ไม่ใช่ก้าวไป
ข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดีๆที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง จึงท าให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุก
สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพ่ือ
เป็นพลังอ านาจของชาติในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 ๕) ค าสัมภาษณ์นายยุติธรรม ซิง๕ 
 น าทีมหัวหน้าส่วนราชการพบปะเจรจากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกัมพูชา หารือเปลี่ยนจุดผ่อนปรน
ช่องอานม้าเป็นด่านถาวร เผยทั้งสองฝ่ายรับปากจะศึกษาระเบียบ ก่อนแจ้งให้รัฐบาลกลางทราบ จากจุด
ผ่อนปรนช่องอานม้า ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่วนราชการระดับท้องถิ่นพบปะ
เจรจากับนายเซียงกิมเส็ง รองนายอ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร บริเวณศาลาหลังอนุสาวรีย์ตา
โอม ฝั่งประเทศกัมพูชา เพ่ือหารือการเปลี่ยนแปลงจากจุดผ่อนปรนช่องอานม้าเป็นด่านถาวร หลังการ
เจรจาระดับรัฐบาลของทั้งสองประเทศเป็นเวลากว่า ๑ ปียังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากติดขัดด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศเรื่องเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจน จึงตกลงตั้งคณะกรรมการร่วมระดับท้องถิ่นของ
สองประเทศขึ้นพิจารณาเรื่องเส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา บริเวณช่องอานม้าให้ชัดเจน ก่อนส่งเรื่องให้
รัฐบาลทั้งสองประเทศพิจารณาและในขณะเดียวกัน ยังหารือเรื่องภาษีศุลกากรและการออกใบอนุญาต
ข้ามแดนชั่วคราว ซึ่งจังหวัดไม่มีอ านาจออกใบอนุญาตทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการออกใบ
ผ่านแดนชั่วคราว เพราะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะได้ประสานให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องไปพิจารณาอีกครั้งเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
 
 
                                                 

๔นายเสนอ พุดทาพอน, พ่อค้า สปป.ลาว ขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ด่านอ าเภอช่องเม็ก จังหวัด
อุบลราชธานี,สัมภาษณ์ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐.  

๕นายยุติธรรม ซิง,ปลัดอ าเภอช่องเม็ก อ าเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๐. 



๘๐ 
 

  

 ๖) ค าสัมภาษณ์ท่านบุนยะเดช๖ 
 ท่านบุนยะเดชได้กล่าวถึง ความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมของประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลกจึงมีการ
พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมไปกับการ
สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืนๆ การเข้ามาลงทุน
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน 
 รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นแนวทางและอุปสรรคต่อการพัฒนา และกลไกและ
ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกในเรื่องของระเบียบพิธีการเข้า-ออกเมืองของประเทศไทยและ
ลาวผ่านจุดผ่อนปรนช่องตาอู ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านกฎหมายในการ
จัดการพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานีอันจะน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศ
ไทยต่อไป 
 
 ๗) ค าสัมภาษณ์พันเอกซิง คณา๗ 
 ท่านพันเอกซิงกล่าวถึงสามประเทศตามแนวชายแดนได้มีการร่วมประชุมกับ จังหวัดพระ
วิหาร กัมพูชา หารือความสัมพันธ์ ๙ ด้าน สรุปกัมพูชาจะย้ายตลาดช่องอานม้า ที่อยู่บนพ้ืนที่ทับซ้อน  
ไปอยู่ด้านล่างที่ของกัมพูชา ที่ก าลังพัฒนาเป็นแหล่งการค้า และกาสิโนที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
พระวิหาร กัมพูชา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่าย
สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ฝ่ายไทย ๒๔ คน เข้าร่วมการประชุม
ยกระดับการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กับนายอุม มารา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร และฝ่ายความ
มั่นคงของกัมพูชาโดยมีหัวข้อใช้หารือประกอบด้วย ๑. ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน            
๒. ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ๓. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ๔. ความร่วมมือด้านการค้า 
๕. ความร่วมมือด้านการเกษตร ๖. ความร่วมมือด้านการศึกษา ๗. ความร่วมมือในเรื่องการยกระดับจุด
ผ่านแดนช่องอานม้า ๘. การยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี กับ อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ทั้ง ๒ ฝ่ายจะ
ด าเนินการตามโรดแมปที่ก าหนด โดยติดตามเรื่องในระดับนโยบายของแต่ละฝ่าย และแต่ละฝ่ายจะตั้ง
คณะท างาน ๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละฝ่ายเป็นประธาน ระดับ
อ าเภอ มีนายอ าเภอแต่ละฝ่ายเป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นช่วงๆ รวมทั้งแก้ปัญหาตาม
ระดับอ านาจหน้าที่และ ฝ่ายกัมพูชาจะย้ายตลาดชุมชนช่องอานม้า ลงไปอยู่ด้านล่างของสันเขา             
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับพ้ืนที่รองรับ ส่วนข้อสุดท้าย คือ การส ารวจสันปันน้ าขั้นต้นร่วม (Joint 
detail survey) ด าเนินการโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา(JBC) คาดว่าจะเริ่มได้โดยเร็ว
นี้ 
 
                                                 

๖ท่านบุนยะเดช, นายด่านวังเต่า สปป.ลาว,สัมภาษณ์ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗พันเอกซิง คณา,หัวหน้าฝ่ายประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน 

จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐. 



๘๑ 
 

  

 ๘) ค าสัมภาษณ์ท่านเด่น ภูดิช๘ 
 ด้านความมั่นคงนั้นรวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นแนวทางและอุปสรรคต่อการพัฒนา 
และกลไกและความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกในเรื่องของระเบียบพิธีการเข้า -ออกเมืองของ
ประเทศไทยและลาวผ่านจุดผ่อนปรนช่องตาอู ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้าน
กฎหมายในการจัดการพ้ืนที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม           
อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีอันจะน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป 
 ส่งผลต่อการค่าตามแนวชายแดนเป็นอย่างเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ออกนโยบายการค้า ภาษีอากร
เพ่ิมขึ้นระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่   ตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย โดยมีมูลค่าไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าเกษตร และสินค้าที่ได้
ตามธรรมชาติเช่น ของป่า ซากสัตว์เป็นตน 
 
 ๙) ค าสัมภาษณ์นายอ าเภอ๙ 

 รัฐบาลกัมพูชาเตรียมสร้างบ่อนตามตะเข็บชายแดนเพ่ิมอีก ๖ แห่งเอกชนหวั่นกระทบ
การค้า-ความมั่นคงขณะนี้กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการ
ลงทุนของรัฐบาลกัมพูชาสร้างกาสิโนเพ่ิมอีก ๖ แห่งตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเกรงว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงภายในประเทศปัญหาด้านสังคม และอาชญากรรม 
รวมทั้งอาจกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าตามแนวชายแดนได้ เนื่องจากกาสิโนดังกล่าวตั้งอยู่ใน
ฝั่งกัมพูชาที่อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยเพียงแค่ ๕๐๐ เมตรเท่านั้นไม่เห็นด้วยและน่าเป็นห่วงมากกับ
นโยบายดังกล่าว เพราะจะเป็นการอาศัยช่องที่เราผลักดันให้ยกระดับด่านการค้าชายแดนจุดต่างๆ ให้
เป็นด่านถาวรจากเดิมที่บางจุดเป็นเพียงแค่จุดผ่อนปรนชั่วคราว เพ่ือรองรับการค้าชายแดนหลังเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)เพราะอาจจะท าให้ความเจริญทางเศรษฐกิจเข้าไปขยายตัวอยู่ในฝั่ง
กัมพูชามากกว่า" นายเกรียงศักดิ์ กล่าว 
 ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ผลักดันให้เกิดกาสิโนใหม่นั้นมีอยู่ ๖ 
แห่ง บริเวณด่านช่องจอมอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่บ่อนกาสิโน โรยัลฮิลล์กับโอร์ เสม็ด 
รีสอร์ทจ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา บริเวณด่านช่องสะง า จ.ศรีสะเกษ จ านวน ๒ แห่ง   ที่ด่านช่องสายตะกู 
จ.บุรีรัมย์ จ านวน ๑ แห่งและท่ีด่านช่องอานม้า จ.อุบลราชธานีจ านวน ๑ แห่ง 
 
 
 
 
 
                                                 

๘ท่านเด่น ภูดิช, ตัวแทนนักธุรกิจท่องเที่ยว รองเลขาธิการพรรค สปป.ลาว.,จุดผ่านแดนช่องเม็ก-วังเต่า       
อ.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐. 

๙นายอ าเภอน้ ายืน จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์ วันท่ี ๖ มกราคม 
๒๕๖๐. 



๘๒ 
 

  

 ๑๐) สัมภาษณ์ นายนิมิต สิทธิไตรย์๑๐ 
 การบริหารจัดการจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้า อ.น้ ายืน กับจ.พระวิหาร ของกัมพูชา ซึ่ง
หากพัฒนาเป็นด่านถาวรจะท าค้าขายดีขึ้น แม้ว่ากัมพูชาจะเปิดกาสิโนบริเวณด่านชายแดนแต่การ
ด าเนินการอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งต้องพิจารณาให้
รอบคอบถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมาการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการ
ความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน กล่าวว่า การก่อสร้างบ่อนกาสิโนใกล้ด่านชายแดนทั้ง ๖ 
แห่ง ถ้ามองในระยะยาวจะท าให้ปริมาณการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น รวมถึงด้านการท่องเที่ยวด้วย 
 
 ๑๑) ค าสัมภาษณ์อาสาสมัครวิชิต มรรคการุณ๑๑ 
 ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนรัฐบาลทั้งสองประเทศให้ด าเนินการไปตามระเบียบจึงท า
ให้ทั้งทหารและประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนได้อยู่ร่วมกัน และมีการเสริมสร้างความมีเสถียรภาพ 
ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับ
อารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน
โดยรวมสร้างทั ศนคติและความเข้าใจถึ งความส าคัญกับ งานด้านความมั่ นคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปัน
ความรักความสามัคคี เพ่ือเป็นพลังอ านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน  
 ผ่านแดนถาวรด่านช่องเม็ก-วังเต่าจะเป็นสถานที่ท ามาค้าขายแล้วในช่วงหลังมานี้บรรยากาศ
ได้ซบเซาลงมากเนื่องจากนโยบายการค้าของทั้งสองประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐจนท า
ให้กิจการการค้าปิดตัวลง เศรษฐกิจไม่ดีเหมือนแต่ก่อน เพราะมีข้อพิพาทหลายอย่างที่ฝั่งไทยไม่ให้ใช้
พ้ืนที่ขอเวนคืน ส่วนทางฝั่งประเทศลาวก็ได้ขึ้นภาษีสิ้นค้าน าเข้าหลายอย่างจนท าให้พ่อค้ารายย่อยไม่
สามารถด าเนินกิจการการค้าต่อไปได้ ในด่านช่องเม็ก-วังเต่า ส่วนของประเทศ สปป.ลาวนั้น พ่อค้าแม่ค้า
รายย่อยได้ปิดกิจการลง แผงลอยขายของสิ้นค้า ก็หายไปเกินกว่าครึ่ง มีแต่นายทุนรายใหญ่ที่สามารถรอ
ยู่ได ้เช่น ร้านดาวเรือง ที่มีนายทุนมีเงินลงทุนสูงด าเนินกิจการต่อได้ในสภาวะนโยบายการค้าเปลี่ยนไป  
 
 ๑๒) สัมภาษณ์ คุณสมเกียรติ จินตนาผล๑๒ 
 จากกรอบแนวคิดของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องสามเหลี่ยมมรกต วงกลมเศรษฐกิจ 
มาเป็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี การผลักดันการเปิดช่องทางการค้า การท่องเที่ยวชายแดน 
จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ดังนั้น การเปิดช่องตาอู ที่อ าเภอบุณฑริก จึงเป็นช่องทางที่หอการค้าจังหวัด

                                                 
๑๐นายนิมิต สิทธิไตรย์, อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,ช่องอานม้า อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี

สัมภาษณ์วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๑วิชิต มรรคการุณ,อาสาสมัครต ารวจบ้าน กรมการปกครอง ต ารวจแห่งชาติ,ช่องเม็ก-วังเต่า อ.ช่องเม็ก        

จ.อุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๒คุณสมเกียรติ จินตนาผล, ตัวแทนหน่วยงานโยธาจังหวัด,จุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู อ.บุณฑริก           

จ.อุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๘๓ 
 

  

อุบลฯ ผลักดันมาตลอด ครั้งหลังสุด ได้น าเสนอให้เปิดเป็นด่านสากล ในการประชุม ครม.สัญจร ที่
จังหวัดสุรินทร์ และมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการ และส่วนจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ได้ลงพ้ืนที่ และเดินทางเข้าพบท่านเจ้าแขวงจ าปาศักดิ์ และเห็นพ้องกันที่จะผลักดันการ
เปิดช่องตาอู่เป็นช่องทางการค้าการ ท่องเที่ยว 
               จากข้อมูลพ้ืนฐานที่ช่องตาอูนี้  มีความพร้อมมากในการพัฒนายกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การปักปันเขตแดน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานประชาชน อ าเภอบุณฑริก อุบลราชธานี กับเมืองสุขุมา 
แขวงจ าปาศักดิ์ ที่เป็นไปด้วยดี มีการค้าขายกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการส ารวจถึงความ
เป็นไปได้ และพิสูจน์ความเชื่อว่ามีเส้นทางเศรษฐกิจใหม่เป็นโอกาสของจังหวัดอุบลฯ และอิสานใต้ มี
ช่องทางชายแดนส าคัญ ๒ แห่ง คือ ด้านไทย-ลาว คือ ช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก ด้านไทย-กัมพูชา คือ 
ช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน ฐานะประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และท่านประธานที่ปรึกษา
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  
 
 ๑๓) สัมภาษณ์ ท่านเสรี แท่นงา๑๓ 
 ช่องตาอู(Chong Ta Au) หมายถึง จุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนชั่วคราว ระหว่าง
ประชาชนไทยกับประชาชนลาว และเป็นประตูเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี และการ
เดินทางไปมาหาสู่กันของประชาชนไทย -ลาว อยู่ ในเขตต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี 
 จุด ผ่อนปรน (Exempt-Crossing Point) หมายถึง จุดผ่าน แดน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านด้านมนุษยธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น 
เพ่ือการผ่อนปรนให้มีการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภค และยารักษาโรคที่จ าเป็น ของระดับท้องถิ่น        
ของทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันทั้งนี้การประกาศเปิดจุดผ่อนปรนเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย  
 ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอู(Chong Ta Au Border Market) หมายถึงตลาดการค้าใน
รูปแบบของประชาชนกับประชาชนไทย-ลาว ระหว่างอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีกับเมืองสุขุมา 
แขวงจ าปาสัก ประเทศลาว ซึ่งผู้ประกอบการค้ามี ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด อ าเภอ หรือหมู่บ้านที่มี
พรมแดนติดต่อกันได้ท าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่     ตามบริเวณ
ชายแดนของทั้งสองฝ่าย โดยมีมูลค่าไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น 
สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าเกษตร และสินค้าที่ได้ตามธรรมชาติเช่น ของป่า ซากสัตว์เป็นตน 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๓นายเสรี แท่นงา,ท่านนายกเทศบาลต าบลบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันที่ 
๕ มกราคม ๒๕๖๐. 



๘๔ 
 

  

 ๑๔) สัมภาษณ์นายสมศักดิ์ ไชยส าแดง๑๔ 
 การลักลอบน าเข้ามาจาก สปป.ลาว จึงน าผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน    
สภ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานีเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก -
ยอดมน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า การน าสัตว์ป่าคุ้มครองมาวางขายถือเป็น
ความผิดตาม พ.ร.บ.สัตว์ป่าคุ้มครอง และตามกฎหมายของไซเตส ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ       
โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบป้องกันปราบปรามอย่างเข้มงวด เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นจังหวัดชายแดนที่เปิดให้มีตลาดการค้าชายแดน ท าให้มีการลักลอบน าสัตว์ป่ามาวางขาย  จึงได้ท า
การปราบปรามจับกุมได้ในที่สุด 
 ก่อนออกเดินมีข้อข้องใจต้องการพิสูจน์ คือ จากช่องตาอู ไปถึงหลี่ผี คอนพะเพ็ง ใกล้มากจริง
หรือไม่ ลาวก าลังพัฒนา เส้นทางเชื่อมต่อไป กัมพูชา และโยงถึงช่องตาอู จริงหรือไม่ ผลการเดินทางโดย
รับการต้อนรับอย่างดี จากท่านรองเจ้าเมืองสุขุมา และเมืองมูนละป่าโมก และได้ข้อสรุปว่า เส้นทางไป 
หลี่ผีที่ใกล้กว่ามีจริง โดยประเมินว่า น่าจะใกล้กว่าเกือบ ๑๐๐ กิโลเมตร (เทียบกับการเดินทางเข้าด้าน
ช่องช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร) และลาวก าลังพัฒนาเส้นทางหมายเลข ๑๔ และเส้นทางเชื่อมเข้าตาอูจริง 
และเส้นทางดังกล่าว ไปปลายทางเชื่อมต่อ ที่เซล าเพา (เป็นแม่น้ าเล็กที่ไหลลงแม่น้ าโขง) ชายแดน
สุดท้ายของแผ่นดินประเทศลาว รองเจ้าเมือง มูนละป่าโมก ยืนยันว่า ลาวมีโครงการท าสะพานข้าม         
เข้าเชื่อมต่อกัมพูชา โครงการสร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อ กัมพูชา โดยก าหนดเป้าท าแล้วเสร็จก่อนปี 
๒๐๑๗ (๒๕๖๐) ซึ่งครบปีนี้พอดี 
               เมื่อพิจารณาระยะทาง จากช่องตาอู ถึงชายแดนลาว ที่เซล าเพา จะมีระยะทางเพียง ๑๐๐ -
๑๒๐ กิโลเมตร เท่านั้น ทั้งยังเล่าให้ฟังอีกว่า หากเข้าไปในดินแดนกัมพูชาตามเส้นทางที่กัมพูชาจะตัดมา
เชื่อมที่เซล าเพาต่อไปอีก ๓๐ กว่ากิโลเมตร ก็จะไปถึง แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ หลี่ผี ฝั่งกัมพูชา  
(ซึ่งคนเขมร จะเรียกจุดท่องเที่ยวนี้ว่า สาละพันคอนแห่) ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา 
เคยเล่าให้ท่านประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลฯ (ท่านชวลิต องควนิช) ว่ามีความสวยงามมาก 
และสวยกว่า หลี่ผีฝั่งลาว ท่านว่าไว้ อย่างนั้น (คงต้องไปส ารวจให้เห็นกับตา) และมีความเป็นไปได้ในการ
เข้าส ารวจไปในเขตกัมพูชาอีกครั้ง เพราะขณะนี้กัมพูชาได้ตัดถนนเข้ามาเชื่อมที่เซล าเพาของลาวแล้ว 
และจะแล้วเสร็จ ใน ปี ๒๐๑๗ เช่นกัน (เป็นถนนลาดยาง ความกว้าง ของถนน กว่า ๙ เมตร) 
               ดังนั้น เส้นทางช่องตาอู –เซล าเพา ถือเป็นเส้นทางในอนาคตที่น าพาโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหม่ของอุบลราชธานีตอนใต้ ในกรอบสามเหลี่ยมมรกต จากข้อมูลที่ไปส ารวจจริง ช่องตาอู จึงเป็นกุญแจ
ดอกส าคัญ การพัฒนาช่องตาอู ทุกด้านจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน และต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าช่องตาอู คือ 
ช่องทางการค้า การท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกโดยมีส าคัญ ไม่ด้อยไปกว่าช่องเม็ก   
 
 
 
 
 
                                                 

๑๔สมศักดิ์ ไชยส าแดง,นายก อบต.โพนงาม (เจ้าของพื้นที่ช่องตาอู) อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
,สัมภาษณ์วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 



๘๕ 
 

  

 ๑๕) สัมภาษณ์นาย คุณทวี นนท์ศิริ๑๕ 
 จากช่องตาอู ไปถึงหลี่ผี คอนพะเพ็ง ใกล้มากจริงหรือไม่ ลาวก าลังพัฒนา เส้นทางเชื่อมต่อไป 
กัมพูชา และโยงถึงช่องตาอู จริงหรือไม่ ผลการเดินทางโดยรับการต้อนรับอย่างดี จากท่านรองเจ้าเมือง
สุขุมา และเมืองมูนละป่าโมก และได้ข้อสรุปว่า เส้นทางไปหลี่ผีที่ใกล้กว่ามีจริง โดยประเมินว่า น่าจะใกล้
กว่าเกือบ ๑๐๐ กิโลเมตร (เทียบกับการเดินทางเข้าด้านช่องช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร) และลาวก าลัง
พัฒนาเส้นทางหมายเลข ๑๔ และเส้นทางเชื่อมเข้าตาอูจริง และเส้นทางดังกล่าว ไปปลายทางเชื่อมต่อ 
ที่เซล าเพา (เป็นแม่น้ าเล็กท่ีไหลลงแม่น้ าโขง) ชายแดนสุดท้ายของแผ่นดินประเทศลาว รองเจ้าเมือง มูน
ละป่าโมก ยืนยันว่า ลาวมีโครงการท าสะพานข้ามเข้าเชื่อมต่อกัมพูชา โครงการสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมต่อ กัมพูชา 
               เมื่อพิจารณาระยะทาง จากช่องตาอู ถึงชายแดนลาว ที่เซล าเพา จะมีระยะทางเพียง ๑๐๐ -
๑๒๐ กิโลเมตร เท่านั้น ทั้งยังเล่าให้ฟังอีกว่า หากเข้าไปในดินแดนกัมพูชาตามเส้นทางที่กัมพูชาจะตัดมา
เชื่อมที่เซล าเพาต่อไปอีก ๓๐ กว่ากิโลเมตร ก็จะไปถึง แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ หลี่ผี ฝั่งกัมพูชา  
(ซึ่งคนเขมร จะเรียกจุดท่องเที่ยวนี้ว่า สาละพันคอนแห่) ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารของกัมพูชา 
เคยเล่าให้ท่านประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลฯ (ท่านชวลิต องควนิช) ว่ามีความสวยงามมาก 
และสวยกว่า หลี่ผีฝั่งลาว ท่านว่าไว้ อย่างนั้น (คงต้องไปส ารวจให้เห็นกับตา) และมีความเป็นไปได้ในการ
เข้าส ารวจไปในเขตกัมพูชาอีกครั้ง เพราะขณะนี้กัมพูชาได้ตัดถนนเข้ามาเชื่อมที่เซล าเพาของลาวแล้ว 
เส้นทางช่องตาอู –เซล าเพา ถือเป็นเส้นทางในอนาคตที่น าพาโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของอุบลราชธานี
ตอนใต้ ในกรอบสามเหลี่ยมมรกต จากข้อมูลที่ไปส ารวจจริง ช่องตาอู จึงเป็นกุญแจดอกส าคัญ           
การพัฒนาช่องตาอู ทุกด้านจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน และต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าช่องตาอู คือ ช่องทางการค้า 
การท่องเทีย่วที่ส าคัญอีกโดยมีส าคัญ ไม่ด้อยไปกว่าช่องเม็ก 
 
 ๑๖) สัมภาษณ์นายมวลชน สาระมูล๑๖ 
 บรรยากาศการค้าบริเวณจุดผ่อนปรนชั่วคราว ช่องตาอู รอยต่อระหว่าง อ.บุณฑริก              
จ.อุบลราชธานี กับ เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดให้ประชาชน
เลือกซ้ือสินค้า ๓ วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยไม่ต้อง
ท าเอกสารผ่านแดนแต่อย่างใด จึงท าให้มีประชาชนทั้งสองประเทศ ไปมาหาสู่และเลือกซื้อสินค้ากันเป็น
ประจ า กว่า ๑,๐๐๐ คน สินค้าของไทยส่วนใหญ่ จะเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค สินค้าของลาว จะเป็น
จ าพวกของป่าตามฤดูกาล ผ้าพ้ืนเมือง และเศษเหล็ก จ.อุบลราชธานี จะใช้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประมาณ ๔ ล้านบาท พัฒนาพ้ืนที่ตลาดช่องตาอู นอกจากนี้ ได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาช่องตาอู ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนการท าข้อตกลงระหว่าง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี กับ เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก ซึ่งเมืองสุขุ
มา ได้ท าถนน ๔ เลน รองรับการพัฒนาไว้แล้ว 
                                                 

๑๕คุณทวี นนท์ศิริ,ก านันต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอบลราชธานี,สัมภาษณ์วันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๐. 

๑๖นายมวลชน สาระมูล, วัฒนธรรมอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๐. 



๘๖ 
 

  

 ๑๗) สัมภาษณ์พันตรีวัน ชัย๑๗ 
 บริเวณช่องอานม้าในด้านความมั่นคงนั้น ทางผู้ประสานงานได้ด าเนินตามนโยบายจาก
ส่วนกลางดูแลให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยถูกตามสัญญาทั้งสองประเทศแล้ว แต่ในส่วนการค้าขาย
ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้านั้นมาจากครอบครัวทหารของกัมพูชาที่ย้ายมาประจ าตามครอบครัวและมาค้าขาย
กันจึงควบคุมง่ายในฝ่ายพ่อค้าแม่ค้าของฝั่งประเทศกัมพูชา ส่วนการค้าขายของประเทศไทยนั้นจะ
แตกต่างจากประเทศกัมพูชา เพราะทหารที่มาประจ าการจะไม่ได้เอาครอบครัวมาอยู่ด้วยเหมือนฝั่ง
ประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่ผู้ที่มาค้าขายตามแนวชายแดนช่องอานม้าจะเป็นคนในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงท่ีมาท ามาหากิน  
 จึงท าให้ควบคุมยากแต่ทางเจ้าหน้าที่ของไทยก็ดูแลจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกท่านที่มาค้าขายที่
จุดผ่อนปรนช่องอานมาเป็นระเบียบได้ ทั้งประชาชนของประเทศไทย และทางประเทศกัมพูชานั้นได้
ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันโดยมีการเกื้อกูลทั้งทางด้านค้าขาย ไปมาหาสู่มีกิจกรรมร่วมกันในประเพณี
ท้องถิ่นร่วมกันและเคารพซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศในการด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อค้ าแม่ขายและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ดูแลในพื้นที่ก็มีความสุข  
 
 ๑๘) ค าสัมภาษณ์นายอุทัย เหล็กงาม๑๘ 
 บริเวณช่องตาอู ซึ่งอยู่รอยต่อระหว่าง อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย กับ 
บ้านเฮียง เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่รัฐบาลทั้งสอง
ประเทศเปิดให้มีการค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนพ้ืนถิ่น ทุกวันจันทน์ พุธ และศุกร์ เ วลา 
๐๘.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ท าให้บรรยากาศการค้าขายคึกคักเป็นอย่างมาก สินค้าจากลาวส่วนใหญ่เป็น
พวกของป่าและพืชผลการเกษตร ส่วนสินค้าไทย เป็นพวก อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะมีการศึกษาข้อมูลทั้งเรื่องของการจัดระเบียบสังคม จ านวน และประเภทสินค้า 
รวมไปถึงเรื่องดุลการค้าบริเวณช่องตาอู เป็นการยกระดับ เตรียมเปิดเป็นจุดผ่อนปรนถาวร ซึ่งมีความ
เป็นไปได้สูง เนื่องจากมีการแบ่งปันเขตแดนอย่างชัดเจน เส้นทางคมนาคมสะดวก โดยจะเกิดประโยชน์
ต่อการค้าชายแดน ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ กับ แขวงจ าปาสัก ของลาว มีแนวคิด
กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ท าการตั้งชมรมผู้ประกอบการค้าชายแดนช่องตาอู ไทย - ลาว ขึ้นมา เพ่ือ
ปกป้องพิทักษ์ผู้ประกอบการค้า ซึ่งจะท าให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งขึ้น 
 
 ๑๙) ค าสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยเอกวัชรศักดิ์ ค าศรี๑๙ 
 การค้าขายฝั่งประเทศไทยได้มีการท าประชาคมร่วมกันและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของ
ภาครัฐบาลที่ให้ด าเนินการมาอย่างเคร่งครัดท าให้การบริหารกิจการการค้าเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ
ซึ่งส่วนใหญ่สิ้นค้าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ฝักสด และสิ้นค้าสิ่งมีชีวิตจะเป็นไก่สด เพราะทางประเทศ
กัมพูชาไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศปลูกผักและเลี้ยงสัตว์บางประเภทเองส่วนเจ้าหน้าที่ของไทย
                                                 

๑๗พันตรีวัน ชัย,เจ้าของร้านค้าจุดผ่อนปรนช่องอานม้า,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๘นายอุทัย เหล็กงาม, ผู้ใหญ่บ้านช่องเม็ก อ าเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๑ มกราคม 

๒๕๖๐. 
๑๙ว่าท่ีร้อยตรีวัชรศักดิ์ ค าศรี,ปลัดอ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๘๗ 
 

  

ก็ดูแลจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกท่านที่มาค้าขายที่จุดผ่อนปรนช่องอานมาเป็นระเบียบได้ ทั้งประชาชนของ
ประเทศไทย และทางประเทศกัมพูชานั้นได้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันโดยมีการเกื้อกูลทั้งทางด้านค้าขาย 
ไปมาหาสู่มีกิจกรรมร่วมกันในประเพณีท้องถิ่นร่วมกันและเคารพซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศในการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ดูแลในพ้ืนที่ก็มีความสุข ท าให้พ่อค้าแม่ค้า
ของไทยและคนในพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปีกมีรายได้ในส่วนนี้อย่างชัดเจนกว่า
สินค้าอ่ืนๆ 
 
 ๒๐) ค าสัมภาษณ์นายเทิดศักดิ์ สิมมา๒๐ 
 ประเทศไทยและประเทศลาว ได้เตรียมพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี และ เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสัก ตามนโยบายของรัฐบาลไทยเพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจุด - ๑๒๒ -ผ่อนปรนช่องตาอู เปิดบริการให้
ประชาชนของทั้ง ๒ ประเทศได้เดินทางไปมาหาสู่เพ่ือเลือกซื้อสินค้าได้ ๓ วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และ
วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยไมต่้องท าเอกสารผ่านแดน สินค้าของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น
เครื่องอุปโภค-บริโภคสินค้าของประเทศลาวจะเป็นของป่าตามฤดูกาล ผ่านพ้นเมือง และเศษเหล็ก 
จังหวัดอุบลราชธานีได้ใช้งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประมาณ ๔ ล้านบาท 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตลาดช่องตาอู นอกจากนี้ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอูให้เป็นจุด
พรมแดนถาวร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาว โดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและ
จัดท าข้อตกลงระหว่าง อ าเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี กับ เมืองสุขุมา แขวงจ าปาสักอย่างไรก็ตาม 
การที่ประเทศไทยจะพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู อ าเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นจุดพรมแดน
ถาวรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนนั้น ยังขาดข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลและความคิดทิศทางการพัฒนาจุดผ่อนปรนช่องตาอู โดยเฉพาะข้อพิจารณาด้านนโยบาย
และกฎหมายของประเทศไทยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็น
แนวทางและอุปสรรคต่อการพัฒนา และกลไกและความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกในเรื่องของ
ระเบียบพิธีการเข้า-ออกเมืองของประเทศไทยและลาวผ่านจุดผ่อนปรนช่องตาอู ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านกฎหมายในการจัดการพ้ืนที่ตลาดการค้าชายแดนช่องตาอูของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีอันจะน ามาสู่การจัดท า
แผนพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป อันจะน ามาซึ่งประโยชน์
ต่อประเทศไทย อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียนในอนาคต 
 
 ๒๑) ค าสัมภาษณ์คุณแม่สุริยา สิทธิ์ธรรม๒๑ 
 แม้จุดผ่านแดนถาวรด่านช่องเม็ก-วังเต่าจะเป็นสถานที่ท ามาค้าขายแล้วในช่วงหลังมานี้
บรรยากาศได้ซบเซาลงมากเนื่องจากนโยบายการค้าของทั้งสองประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
ของรัฐจนท าให้กิจการการค้าปิดตัวลง เศรษฐกิจไม่ดีเหมือนแต่ก่อน เพราะมีข้อพิพาทหลายอย่างที่ฝั่ง
                                                 

๒๐นายเทิดศักดิ์ สิมมา,ปลัดอ าเภอบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๐. 

๒๑นางสุริยา สิทธ์ิธรรม,แม่ค้าจุดผ่านแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐. 



๘๘ 
 

  

ไทยไม่ให้ใช้พ้ืนที่ขอเวนคืน ส่วนทางฝั่งประเทศลาวก็ได้ขึ้นภาษีสิ้นค้าน าเข้าหลายอย่ างจนท าให้พ่อค้า
รายย่อยไม่สามารถด าเนินกิจการการค้าต่อไปได้ ในด่านช่องเม็ก-วังเต่า ส่วนของประเทศ สปป.ลาวนั้น 
พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยได้ปิดกิจการลง แผงลอยขายของสิ้นค้า ก็หายไปเกินกว่าครึ่ง มีแต่นายทุนรายใหญ่ที่
สามารถรอยู่ได้ เช่น ร้านดาวเรือง ที่มีนายทุนมีเงินลงทุนสูงด าเนินกิจการต่อได้ในสภาวะนโยบายการค้า
เปลี่ยนไป ส่วนในด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน รัฐบาลทั้งสองประเทศให้ด าเนินการไปตามระเบียบ
จึงท าให้ทั้งทหารและประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนได้อยู่ร่วมกัน และมีการเสริมสร้างความมี
เสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถ
ทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุก
คนโดยรวมสร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความส าคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปัน
ความรักความสามัคคี เพ่ือเป็นพลังอ านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน 
 
 ๒๒) สัมภาษณ์ นายสมศรี สันดอน๒๒ 
 ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนรัฐบาลทั้งสองประเทศให้ด าเนินการไปตามระเบียบจึงท า
ให้ทั้งทหารและประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนได้อยู่ร่วมกัน และมีการเสริมสร้างความมีเสถียรภาพ 
ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับ
อารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน
โดยรวมสร้างทั ศนคติและความเข้าใจถึ งความส าคัญกับ งานด้านความมั่ นคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปัน
ความรักความสามัคคี เพ่ือเป็นพลังอ านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างยั่งยืน 
 
 ๒๓) สัมภาษณ์ นางพร จันเรียง๒๓ 
 เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็ดูแลจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกท่านที่มาค้าขายที่จุดผ่อนปรนช่องอานมา
เป็นระเบียบได้ ทั้งประชาชนของประเทศไทย และทางประเทศกัมพูชานั้นได้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกัน
โดยมีการเกื้อกูลทั้งทางด้านค้าขาย ไปมาหาสู่มีกิจกรรมร่วมกันในประเพณีท้องถิ่นร่วมกันและเคารพซึ่ง
กันและกัน ท าให้บรรยากาศในการด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ดูแลใน
พ้ืนที่ก็มีความสุข 
 ในส่วนการค้าขายฝั่งประเทศกัมพูชาได้มีการท าประชาคมร่วมกันและยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายของภาครัฐบาลที่ให้ด าเนินการมาอย่างเคร่งครัดท าให้การบริหารกิจการการค้าเป็นไปด้วยความ
                                                 

๒๒นายสมศรี สันดอน,ผู้ ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน สมาชิกแจ้งข่าวสารเหยี่ยวเวหา กองต ารวจสื่อสาร
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด่านช่องอานม้า อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี  

๒๓นางพร จันเรียง, แม่ค้าประเทศกัมพูชา จุดผ่อนปรนช่องอานม้า,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๘๙ 
 

  

เป็นระเบียบซึ่งส่วนใหญ่สิ้นค้าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ฝักสด และสิ้นค้าสิ่งมีชีวิตจะเป็นไก่สด เพราะ
ทางประเทศกัมพูชาไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศปลูกผักและเลี้ยงสัตว์บางประเภทเอง 
 
 ๒๔) สัมภาษณ์นางสุข นาค๒๔ 
 เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็ดูแลจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกท่านที่มาค้าขายที่จุดผ่อนปรนช่องอานมา
เป็นระเบียบได้ ทั้งประชาชนของประเทศไทย และทางประเทศกัมพูชานั้นได้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกัน
โดยมีการเกื้อกูลทั้งทางด้านค้าขาย ไปมาหาสู่มีกิจกรรมร่วมกันในประเพณีท้องถิ่นร่วมกันและเคารพซึ่ง
กันและกัน ท าให้บรรยากาศในการด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ดูแลใน
พ้ืนที่ก็มีความสุข ในส่วนการค้าขายฝั่งประเทศกัมพูชาได้มีการท าประชาคมร่วมกันและยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายของภาครัฐบาลที่ให้ด าเนินการมาอย่างเคร่งครัดท าให้การบริหารกิจการการค้าเป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบซึ่งส่วนใหญ่สิ้นค้าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ฝักสด และสิ้นค้าสิ่งมีชีวิตจะเป็นไก่สด เพราะ
ทางประเทศกัมพูชาไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศปลูกผักและเลี้ยงสัตว์บางประเภทเอง 
 
 ๒๕) สัมภาษณ์นางสุข เนียง๒๕ 
 ในส่วนการค้าขายฝั่งประเทศกัมพูชาได้มีการท าประชาคมร่วมกันและยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายของภาครัฐบาลที่ให้ด าเนินการมาอย่างเคร่งครัดท าให้การบริหารกิจการการค้าเป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบซึ่งส่วนใหญ่สิ้นค้าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ฝักสด และสิ้นค้าสิ่งมีชีวิตจะเป็นไก่สด เพราะ
ทางประเทศกัมพูชาไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศปลูกผักและเลี้ยงสัตว์บางประเภทเอง เจ้าหน้าที่
ของกัมพูชาก็ดูแลจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกท่านที่มาค้าขายที่จุดผ่อนปรนช่องอานมาเป็นระเบียบได้              
ทั้งประชาชนของประเทศไทย และทางประเทศกัมพูชานั้นได้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันโดยมีการเกื้อกูล
ทั้งทางด้านค้าขาย ไปมาหาสู่มีกิจกรรมร่วมกันในประเพณีท้องถิ่นร่วมกันและเคารพซึ่งกันและกัน ท าให้
บรรยากาศในการด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ดูแลในพื้นที่ก็มีความสุข 
 
 ๒๖) สัมภาษณ์นายกฤษณ์ ใบกว้าง๒๖ 
 บริเวณจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องอานม้าฝั่งกัมพูชา บ้านอานเซ ต าบลสะแอม อ าเภอจอม
กะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา มีจ านวนหลังคาเรือนประมาณ ๑๕๐ หลังคาเรือ 
ราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ ๑,๓๐๐ คน ส่วนมากจะเป็นครอบครัวทหาร ตชด.และราษฎรทั่วไป มีผู้น า
หมู่บ้านคือ นายคม เป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือการค้าตามแนวชายแดน ระหว่างอ าเภอจอมกระสาน กับ
อ าเภอน้ ายืน ทั้งนี้ตั้งชุมชนดังกล่าวนั้น ตั้งอยู่บริเวณที่ยังเป็นข้อพิพาทเรื่องเขตแดนของทั้งสองประเภท 
ทั้งนี้ บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวนั้น การด าเนินการต้องท าตามบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ว่าด้วยการ
ส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ ระหว่างทั้งสองประเทศ 
(ชุมชนบริเวณตลาดจุดผ่อนปรนเพ่ือการค้าช่องอานม้า ห่างจากชุมชนบ้านอานแซ ประมาณ ๓ 
กิโลเมตร)  
                                                 

๒๔นางสุข นาค,แม่ค้าประเทศกัมพูชา จุดผ่อนปรนช่องอานม้า,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๕นางสุข เนียง,แม่ค้าประเทศกัมพูชา จุดผ่อนปรนช่องอานม้า,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๖นายกฤษณ์ ใบกว้าง,ปลัดอ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๙๐ 
 

  

 เจ้าหน้าที่ของไทยก็ดูแลจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกท่านที่มาค้าขายที่จุดผ่อนปรนช่องอานมาเป็น
ระเบียบได้ ทั้งประชาชนของประเทศไทย และทางประเทศกัมพูชานั้นได้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันโดยมี
การเกื้อกูลทั้งทางด้านค้าขาย ไปมาหาสู่มีกิจกรรมร่วมกันในประเพณีท้องถิ่นร่วมกันและเคารพซึ่งกัน
และกัน ท าให้บรรยากาศในการด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ดูแลในพ้ืนที่ก็
มีความสุข 
 ในส่วนการค้าขายฝั่งประเทศไทยได้มีการท าประชาคมร่วมกันและยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของภาครัฐบาลที่ให้ด าเนินการมาอย่างเคร่งครัดท าให้การบริหารกิจการการค้าเป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบซึ่งส่วนใหญ่สิ้นค้าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ฝักสด และสิ้นค้าสิ่งมีชีวิตจะเป็นไก่สด เพราะทาง
ประเทศกัมพูชาไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศปลูกผักและเลี้ยงสัตว์บางประเภทเอง 
 จึงท าให้พ่อค้าแม่ค้าของไทยและคนในพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปีกมี
รายได้ในส่วนนี้อย่างชัดเจนกว่าสินค้าอ่ืนๆ 
 
 ๒๗) ค าสัมภาษณ์สิบโทธนู กะชา๒๗ 
 การจัดระเบียบเพ่ือให้ทุกท่านที่มาค้าขายที่จุดผ่อนปรนช่องอานมาเป็นระเบียบได้ ทั้ง
ประชาชนของประเทศไทย และทางประเทศกัมพูชานั้นได้ด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันโดยมีการเกื้อกูลทั้ง
ทางด้านค้าขาย ไปมาหาสู่มีกิจกรรมร่วมกันในประเพณีท้องถิ่นร่วมกันและเคารพซึ่งกันและกัน ท าให้
บรรยากาศในการด าเนินชีวิตของกลุ่มพ่อค้าแม่ขายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ดูแลในพื้นที่ก็มีความสุขการ
ค้าขายฝั่งประเทศไทยได้มีการท าประชาคมร่วมกันและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐบาลที่ให้
ด าเนินการมาอย่างเคร่งครัดท าให้การบริหารกิจการการค้าเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบซึ่งส่ วนใหญ่สิ้น
ค้าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ฝักสด และสิ้นค้าสิ่งมีชีวิตจะเป็นไก่สด เพราะทางประเทศกัมพูชาไม่ได้
ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศปลูกผักและเลี้ยงสัตว์บางประเภทเองท าให้พ่อค้าแม่ค้าของไทยและคน
ในพ้ืนที่ของประเทศไทยที่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปีกมีรายได้ในส่วนนี้อย่างชัดเจนกว่าสินค้าอ่ืนๆ 
 
จากการสัมภาษณ์ พอสรุปได้ว่า 
 ๑. ด้านการเมืองและความม่ันคง ดังนี้ การอยู่ร่วมกันประชาชนในพ้ืนที่จะด าเนินตามข้อ
บันทึกตกลงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดมีการพูดคุยมีส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่
ตลอดเพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลญาติมิตรฉันพ่ีน้องเสมอ ซึ่งในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนจะ
ปฏิบัติกฎระเบียบบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่และท าสัญญาประชาคมร่วมกันโดยทางฝ่ายกัมพูชานั้น
จะเป็นฝ่ายทหารที่รับผิดชอบในพ้ืนที่แก้ไขไปก่อนและรายงานผลไปส่วนกลางจึงท าให้คนในพื้นที่ไม่กล้า
ที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งเพราะส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่นั้นจะเป็นครอบครัวของทหารที่มาดูแลความสงบ 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ คือ ปัญหาการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ คือ แม้ประชาชนตามแนวชายแดน
สองพ้ืนที่มีประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาต่อเนื่อง
ยาวนาน แต่ช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศยังคงมีอยู่ ความแตกต่างในสถานะ
ทางเศรษฐกิจนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมา และความพยายามร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตามแนว
                                                 

๒๗สิบโทธนู กะชา,เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ ๒๓๑๐ (ฐานปฏิบัติการแดนไกล) จุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี,สัมภาษณ์วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐. 



๙๑ 
 

  

ชายแดนของสองประเทศมีทั้งความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการค้า ความร่วมมือด้านการ
ลงทุน และความร่วมมือด้านการขนส่ง สิ่งเหล่านี้สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมี
นัยส าคัญด้านแรงงาน ชายแดนอุบลราชธานีมีการจัดการแรงงานกัมพูชา และลาวที่ค่อนข้างประสบ
ความส าเร็จ การจัดการแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชายแดนอื่นๆ 
 ๓. ด้านสังคมวัฒนธรรม ดังนี้ วัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ชายแดน เช่น ประเพณีสงกรานต์
ของชาวบ้านส าโรง มีลักษณะพิเศษเป็นการแสดงออกถึงเรื่องของต านาน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว รวมถึงการละเล่นดั้งเดิมของหมู่บ้าน ปัจจุบัน
คนชายแดนยังธ ารงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมในวาระพิเศษต่างๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวโยงกับ
พุทธศาสนาเช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ตามแบบไทย กัมพูชาและ
ลาว การร่วมงานบุญตักบาตรในโอกาสส าคัญ และด้วยอุปสรรคด้านภาษาที่มีไม่มากนัก ท าให้หลาย
ครัวเรือนแต่งงานระหว่างชาวกัมพูชาชาวไทย และชาวลาว การไปมาหาสู่กันฉันญาติมิตร และการข้าม
แดนมาเรียนในฝั่งไทยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมที่จัดในฝั่งไทยการ
ข้ามแดนที่ด่านบ้านแหลมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน โดยไม่ต้องการให้มีปัญหา
ขัดแย้งกัน ส่วนปัญหาของทางการไทยในพื้นท่ีคือการไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
  การวิจัยเรื่อง ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว 
ไทย มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน 
 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย ได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการศึกษาจาก
เอกสาร และสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี 
กัมพูชา ลาว ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าภาครัฐ และประชาชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบงาย จ านวน ๓๐ คน 
   
 ๕.๑ สรุปการวิจัย 
 จากศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย 
สรุปผล ดังนี้ 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย จากการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ใน ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศ
เกี่ยวข้องนั้นท าให้ทราบถึงความเข้มแข็งในด้านการเมืองและความม่ันคง ซึ่งเป็นการการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนมีการเกื้อกูลกัน มีการแก้ไขความขัดแย้งกันโดยการที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศ
เพ่ือนบ้านมาท าข้อตกลงกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ส่วนด้านภัยคุกคามส่วนมากจะเกิดจากรัฐบาล
ของแต่ละฝ่ายไม่เข้าใจประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่แล้วสั่งการเป็นนโยบายออกมาส่วนการเป็นอยู่และการ
ท าข้อตกลงระหว่างผู้ที่อยู่ในชุมชนชายแดนนั้นเอง 
 ส่วนด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดนทางเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่การเมืองส่วนมาก
จะได้ท าบันทึกข้อตกลงการค้าระหว่างแนวชายแดนกันไว้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ค้าขายของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่รัฐและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามแนวชายแดน
ด้วยการถ่อยทีถ่อยอาศัยกันมาตลอดซึ่งเป็นการรวมตัวกันด า เนินกิจการทางด้านเศรษฐกิจมีการ
ก าหนดสิ้นค้าทางการเกษตร สิ้นค้าอุปโภคบริโภค ไว้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการค้าอย่างชัดเจนตาม
ข้อตกลงบันทึกข้อความของแต่ละพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
 และทางด้านสังคมวัฒนธรรม ได้มีกิจกรรมร่วมกันให้สิทธิการจัดสวัสดิการสังคมโดยแบ่ง
พ้ืนที่ท าคุณประโยชน์แก่คนในพ้ืนที่ที่มาค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยยึดหลักเก่ียวกับผลประโยชน์ใน
การใช้พ้ืนที่ร่วมกันโดยวิธีเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
กลุ่มนักธุรกิจที่มาด าเนินกิจการในพ้ืนที่นั้นเท่าเทียมกัน ทั้งนี้การด าเนินวิธีพุทธในประเด็นนี้จะเป็นการ
ดีเพราะพ้ืนที่ตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาวและไทย ได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันจึงส่งผลให้คนใน
ชุมชนที่มาด าเนินกิจการค้าขายได้มีการท าบุญใสบาตรร่วมกันเสมอในส่วนด้านวัฒนธรรมนั้นมีส่วน
คล้ายคลึงกันทั้งหมดทางชุมชนได้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทางวัฒนธรรมกันมาตลอด เช่นมีประเพณี



๙๓ 
 

สงกรานต์ท ากิจกรรมร่วมกันโดยการให้ประชาชนคนในพ้ืนที่มารดน้ าสงกรานต์ ส่งผลให้ประชาชนตาม
แนวชายแดนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่วนใหญ่ถ้าเกิดการกระทบกระทั้งนั้นจะเป็นผลมาจากรัฐบาล
กลางสั่งการลงมาหรือเป็นผลจากการเมืองของประเทศทั้งฝ่ายกัมพูชา ลาว และไทยที่ตกลงเรื่อง
ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แต่ส่วนใหญ่ในความเป็นจริงประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจที่ด าเนิน
กิจการตามแนวชายแดนนั้นจะรักและเข้าใจกันอยู่ร่วมใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ด้วยความเก้ือกูลและเข้าใจ
กันอย่างมีความสุขนั้นเอง 
 
  ๕.๑.๑ สัมภาษณ์ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน ใน ๓ 
ด้าน คือ ด้านการเมืองและความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม ดังนี้ 

 ๑) ด้านการเมืองและความม่ันคง 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านการเมืองและความมั่นคง คือ การอยู่ร่วมกันประชาชน
ในพ้ืนที่จะด าเนินตามข้อบันทึกตกลงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดมีการพูดคุยมี
ส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่ตลอดเพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลญาติมิตรฉันพ่ีน้องเสมอแต่ส่วน
ใหญ่ถ้ามีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันจะเป็นเพราะทางส่วนกลางภาครัฐและนักการเมืองจะสั่งเป็นนโยบาย
ลงมาโดยไม่เข้าใจเข้าถึงคนในพ้ืนที่จึงมีผลต่อการเป็นอยู่ของประชาชนคนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
  ในส่วนของแนวทางในการการแก้ไขความขัดแย้งส่วนมากคนในพ้ืนที่ตามแนว
ชายแดนจะปฏิบัติกฎระเบียบบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่และท าสัญญาประชาคมร่วมกันโดยทางฝ่าย
กัมพูชานั้นจะเป็นฝ่ายทหารที่รับผิดชอบในพ้ืนที่แก้ไขไปก่อนและรายงานผลไปส่วนกลางจึงท าให้คนใน
พ้ืนที่ไม่กล้าที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งเพราะส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่นั้นจะเป็นครอบครัวของทหารที่มา
ดูแลความสงบ ส่วนพ้ืนที่ของไทยและลาวถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาส่วนมากเจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลได้ไม่
เกิดความขัดแย้งตามที่เข้าใจ ถ้าเกิดขึ้นจะเป็นเพราะนโยบายของรัฐและนักการเมืองเข้ามาแทรกแซง
สั่งการโดยไม่เข้าใจคนในพ้ืนที่ 
  ในส่วนการรับมือภัยคุกคามทั้งสองฝ่ายได้มีบันทึกข้อความหากเกิดเหตุก็จะมี
แนวทางในการด าเนินการและการปฏิบัติท าให้การบริหารพ้ืนที่การอยู่ ร่วมกันของชุมชนตามแนว
ชายแดนนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสามประเทศที่ได้เปิดจุดผ่านแดนผ่อนปรนเพ่ือการค้าอย่างสงบ
สุขโดยมีการเพ่ิมศักยภาพในการจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างกระบวนการการพัฒนาและรับมือจากภัยคุกคามอย่างชัดเจน 

 ๒) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
คือ แม้ประชาชนตามแนวชายแดนสองพ้ืนที่มี ประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันทั้งทาง ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศยัง คง
มีอยู่ ความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมา ในฝั่งไทยมีปัญหาแรงงานหลบหนี
เข้าเมือง ส่วนฝั่งกัมพูชาเกิดชุมชนแออัดตลอดแนว ชายแดน เนื่องจากชาวกัมพูชามาอาศัยอยู่ตาม
ชายแดนเพื่อออกมาท ามาหาเลี้ยงชีพในฝั่งไทย ส่วนมิติของผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 



๙๔ 
 

จากการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ ได้แก่ ปลัดอ าเภอโป่งน้ าร้อน ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 
นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย -กัมพูชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งสาม
ประเทศท าให้พบว่า ความพยายามร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตามแนวชายแดนของสองประเทศมีทั้ง
ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการค้า ความร่วมมือด้านการลงทุน และความร่วมมือด้านการ
ขนส่ง สิ่งเหล่านี้สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ  ด้านแรงงาน ชายแดน
อุบลราชธานีมีการจัดการแรงงานกัมพูชา และลาวที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จ การจัดการแรงงานข้าม
ชาติในจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ แรงงานกัมพูชา และลาวมีความส าคัญอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ฝั่งชายแดนไทย ทั้งด้านการเกษตร การบริการ และการค้า ซึ่งโดยสภาพทั่วไปของชุมชนตามแนว
ชายแดนมีความอุดมสมบูรณ์ การท าการเกษตรทั้งถั่วลิสงข้าวโพด มะละกอ ดอกดาวเรือง มันส าปะหลัง 
และผักผลไม้อ่ืนๆ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่คือล าไย ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม
แนวชายแดนได้มาก ด้านการค้าระหว่างกัน  

การค้าชายแดนเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีความส าคัญอย่างมาก โดย
นอกจากการค้าชายแดนที่มีท่ัวไปแล้ว ชายแดนด้านนี้ยังมีลักษณะพิเศษตรงที่สินค้าจ านวนมากเป็นสินค้า
ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ของป่า และผักผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลของคนในชุมชนสองฝั่ง 
ประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการค้าชายแดนอุบลราชธานีคือ โอกาสการเป็นตลาดกลางการค้าผักผลไม้ที่มี
ศักยภาพค่อนข้างมากในอนาคต ปัจจุบันมีการส่งออกผักผลไม้ สัตว์ปีกไปกัมพูชา และลาวและส่งออก
ต่อไปยังประเทศที่สามจ านวนมาก รัฐบาลไทยมีโครงการให้นักธุรกิจไปด าเนินการปลูกมันส าปะหลัง ที่
ประเทศลาวและกัมพูชาส่งหัวมันส าปะหลังสดเข้ามาฝั่งไทยได้ การลงทุนท าการเกษตรจึงท าให้มันใน
ประเทศไทยราคาตกต่ าเพราะคุณภาพมันส าปะหลังในไทยไม่ค่อยดีนัก พ้ืนที่ชายแดนฝั่งลาวและ กัมพูชา
มีวัตถุดิบทางการเกษตรค่อนข้างมาก จึงเริ่มมีนักลงทุนไทยเข้า ไปลงทุนท าโรงงานอาหารสัตว์ และ
โรงงานปุ๋ยมากข้ึน 
 
 ๓)  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่าด้านสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีในพ้ืนที่
ชายแดน เช่น ประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านส าโรง มีลักษณะพิเศษเป็นการแสดงออกถึงเรื่องของ
ต านาน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา-ลาว 
รวมถึงการละเล่นดั้งเดิมของหมู่บ้าน ปัจจุบันคนชายแดนยังธ ารงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่าน
กิจกรรมในวาระพิเศษต่างๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาเช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ตามแบบไทย กัมพูชาและลาว การร่วมงานบุญตักบาตรในโอกาสส าคัญ และ
ด้วยอุปสรรคด้านภาษาที่มีไม่มากนัก ท าให้หลายครัวเรือนแต่งงานระหว่างชาวกัมพูชา ชาวไทย และ
ชาวลาว การไปมาหาสู่กันฉันญาติมิตร ก่อเกิดการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน ชาวไทยนิยม
เข้าไปท าบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐินในวัดฝั่งกัมพูชา และลาว ทั้งที่เป็นการท าบุญของคนในชุมชน และที่
เป็นกฐินกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตของหน่วยงานต่างๆ ขณะที่ชาวกัมพูชา และลาวก็เดินทางเข้า
มาท าบุญฝั่งไทยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในวันส าคัญทางศาสนา งานบุญ งานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่
มิตรภาพไทย-กัมพูชา-ลาว นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคม 
ภาคเอกชน ภาครัฐ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนแล้ว ยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 



๙๕ 
 

และเปิดโอกาสให้ผู้คนชายแดนได้เรียนรู้และใกล้ชิดกันมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ชาวบ้านใน
พ้ืนที่มีการไปมาหาสู่กันผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าขายการข้ามมาซื้อสินค้าในฝั่งไทย           
การรับจ้าง ส่วนคนไทยก็มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการท่องเที่ยว และการประกอบการค้าการลงทุนเป็นหลัก 
หน่วยงานในพ้ืนที่มีการติดต่อผ่านการจัดโครงการต่างๆ เช่น การประชุมปรึกษาหารือ (ยาเสพติด 
แรงงาน ความร่วมมือด้านการศึกษา) การให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชา และประชาชนลาว กิจกรรม
แข่งกีฬาและการละเล่นต่างๆ เจ้าหน้าที่รัฐส่วนการข้ามแดนไปมาหาสู่ในทางสังคมก็จะพบมีการเยี่ยม
เยือนฉันท์มิตร การร่วมงานบุญงานประเพณีเช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ การข้ามแดนมาเรียนในฝั่ง
ไทยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมที่จัดในฝั่งไทยการข้ามแดนที่ด่าน
บ้านแหลมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน โดยไม่ต้องการให้มีปัญหาขัดแย้งกัน           
ส่วนปัญหาของทางการไทยในพ้ืนที่คือการไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ ขณะที่ผู้น าในอ าเภอและ
จังหวัดของกัมพูชาสามารถพูดภาษาไทยได้คล่อง และผู้น าจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตรงข้ามกับฝ่ายไทยที่
ค่อนข้างโยกย้ายต าแหน่งบ่อย 
 
๕.๒ อภิปรายผล 

 การศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย  ดังนี้
ชุมชนของสามารถส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการเมืองและความมั่นคงโดยมีการด าเนินการ
แบบหมู่บ้านคู่ขนาน ระหว่าง บ.อานแซ ต าบลซะออม อ าเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร          
ของกัมพูชา และ บ้านโซง หมู่ ๖ ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน ของประเทศไทย โดยความร่วมมือแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงการข่าวด่านความั่นคงตามแนวชายแดน เช่นการลักลอบของผิดกฎหมาย  การตัดไม้
ท าลายป่า และยาเสพติด เป็นต้น 
 ชุมชนมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจแบบไหน มีทิศทางเพ่ือพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นการร่วมมือเศรษฐกิจแบบฐานราก แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนท้องถิ่น เช่น สินค้า
การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคของใช้จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
 แนวทางในการปรับปรุงชุมชน ในการจัดสวัสดิการ และ การด ารงอยู่ซึ่งวัฒนธรรมของชุน
ชน มีการแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน เป็นประจ าเนื่องจากมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีคล้ายหรือเหมือนกัน เช่น งานแซดอนตา (งานบุญข้าวสารทของเขมร) และบุญข้าวสารทไทย
งานประเพณีปีใหม่ ไทย (งานสงกรานต์) งานเชื่อมความสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาร่วมกันน าผ้าป่าไป
ทอดในอ าเภอจอมประสาน และ สปป.ลาวเป็นประจ า เป็นต้น 
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ    

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการศึกษา ท าให้ทราบว่า การศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑) ภาครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนมีมีกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ไทย ลาว และกัมพูชามากขึ้น 
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 ๒) ควรมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ไทย ลาว และ
กัมพูชาได้รับความรู้ในการลงทุน เศรษฐกิจ และการเมืองสังคมท้ังสามประเทศอย่างดี 
 ๔) ควรมีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและท้ังสามประเทศไปในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการด าเนินเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
ประเพณีวัฒนธรรมตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา 
  ๒) ควรมีท าวิจัยการบูรณาการกับการจัดการการพัฒนาการด าเนินเศรษฐกิจ ความ
มั่นคง ประเพณีวัฒนธรรมในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
 ๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
การบริการวิชาการแก่สังคมตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยเรื่อง ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว 
ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน 
 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย ได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการศึกษาจาก
เอกสาร และสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนตามแนวชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี 
กัมพูชา ลาว ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าภาครัฐ และประชาชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบงาย จ านวน ๓๐ คน 
  ๑. ด้านการเมืองและความม่ันคง คือ การอยู่ร่วมกันประชาชนในพ้ืนที่จะด าเนินตามข้อ
บันทึกตกลงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดมีการพูดคุยมีส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่
ตลอดเพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลญาติมิตรฉันพ่ีน้องเสมอแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีความขัดแย้ง
ไม่เข้าใจกันจะเป็นเพราะทางส่วนกลางภาครัฐและนักการเมืองจะสั่งเป็นนโยบายลงมาโดยไม่เข้าใจ
เข้าถึงคนในพื้นที่จึงมีผลต่อการเป็นอยู่ของประชาชนคนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
  ในส่วนของแนวทางในการการแก้ไขความขัดแย้งส่วนมากคนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนจะ
ปฏิบัติกฎระเบียบบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่และท าสัญญาประชาคมร่วมกันโดยทางฝ่ายกัมพูชานั้น
จะเป็นฝ่ายทหารที่รับผิดชอบในพ้ืนที่แก้ไขไปก่อนและรายงานผลไปส่วนกลางจึงท าให้คนในพ้ืนที่ไม่
กล้าที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งเพราะส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่นั้นจะเป็นครอบครัวของทหารที่มาดูแลความ
สงบ ส่วนพ้ืนที่ของไทยและลาวถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาส่วนมากเจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลได้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งตามที่เข้าใจ ถ้าเกิดขึ้นจะเป็นเพราะนโยบายของรัฐและนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงสั่งการโดย
ไม่เข้าใจคนในพ้ืนที่ 
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  ในส่วนการรับมือภัยคุกคามทั้งสองฝ่ายได้มีบันทึกข้อความหากเกิดเหตุก็จะมีแนวทางใน
การด าเนินการและการปฏิบัติท าให้การบริหารพ้ืนที่การอยู่ร่วมกันของชุมชนตามแนวชายแดนนั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทั้งสามประเทศที่ได้เปิดจุดผ่านแดนผ่อนปรนเพ่ือการค้าอย่างสงบสุขโดยมีการเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการสร้างกระบวนการการพัฒนาและรับมือจากภัยคุกคามอย่างชัดเจน 
 ๒. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ การส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
คือ แม้ประชาชนตามแนวชายแดนสองพ้ืนที่มี  ประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันทั้งทาง           
ด้านเศรษฐกิจและสังคมมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศยัง 
คงมีอยู่ ความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมา ในฝั่งไทยมีปัญหาแรงงานหลบหนี
เข้าเมือง ส่วนฝั่งกัมพูชาเกิดชุมชนแออัดตลอดแนว ชายแดน เนื่องจากชาวกัมพูชามาอาศัยอยู่ตาม
ชายแดนเพ่ือออกมาท ามาหาเลี้ยงชีพในฝั่งไทย ส่วนมิติของผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
จากการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ ได้แก่ ปลัดอ าเภอโป่งน้ าร้อน ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 
นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย -กัมพูชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งสาม
ประเทศท าให้พบว่า ความพยายามร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตามแนวชายแดนของสองประเทศมีทั้ง
ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการค้า ความร่วมมือด้านการลงทุน และความร่วมมือด้านการ
ขนส่ง สิ่งเหล่านี้สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ  ด้านแรงงาน ชายแดน
อุบลราชธานีมีการจัดการแรงงานกัมพูชา และลาวที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จ การจัดการแรงงานข้าม
ชาติในจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ แรงงานกัมพูชา และลาวมีความส าคัญอย่างมากต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ฝั่งชายแดนไทย ทั้งด้านการเกษตร การบริการ และการค้า ซึ่งโดยสภาพทั่วไปของชุมชนตามแนว
ชายแดนมีความอุดมสมบูรณ์ การท าการเกษตรทั้งถั่วลิสงข้าวโพด มะละกอ ดอกดาวเรือง มันส าปะหลัง 
และผักผลไม้อ่ืนๆ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่คือล าไย ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม
แนวชายแดนได้มาก ด้านการค้าระหว่างกัน การค้าชายแดนเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ที่มีความส าคัญอย่างมาก โดยนอกจากการค้าชายแดนที่มีทั่วไปแล้ว ชายแดนด้านนี้ยังมีลักษณะพิเศษ
ตรงที่สินค้าจ านวนมากเป็นสินค้าของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ของป่า และผักผลไม้ ซึ่ง
เป็นผลิตผลของคนในชุมชนสองฝั่ง ประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการค้าชายแดนอุบลราชธานีคือ โอกาส
การเป็นตลาดกลางการค้าผักผลไม้ที่มีศักยภาพค่อนข้างมากในอนาคต ปัจจุบันมีการส่งออกผักผล ไม้ 
สัตว์ปีกไปกัมพูชา และลาวและส่งออกต่อไปยังประเทศที่สามจ านวนมาก รัฐบาลไทยมีโครงการให้นัก
ธุรกิจไปด าเนินการปลูกมันส าปะหลัง ที่ประเทศลาวและกัมพูชาส่งหัวมันส าปะหลังสดเข้ามาฝั่งไทยได้ 
การลงทุนท าการเกษตรจึงท าให้มันในประเทศไทยราคาตกต่ าเพราะคุณภาพมันส าปะหลังในไทยไม่ค่อยดี
นัก พ้ืนที่ชายแดนฝั่งลาวและ กัมพูชามีวัตถุดิบทางการเกษตรค่อนข้างมาก จึงเริ่มมีนักลงทุนไทยเข้าไป
ลงทุนท าโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานปุ๋ยมากข้ึน 
 ๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีในพ้ืนที่ชายแดน เช่น ประเพณีสงกรานต์
ของชาวบ้านส าโรง มีลักษณะพิเศษเป็นการแสดงออกถึงเรื่องของต านาน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา-ลาว รวมถึงการละเล่นดั้งเดิมของหมู่บ้าน 
ปัจจุบันคนชายแดนยังธ ารงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมในวาระพิเศษต่างๆ ส่วนใหญ่เกี่ยว
โยงกับพุทธศาสนาเช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ตามแบบไทย 
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กัมพูชาและลาว การร่วมงานบุญตักบาตรในโอกาสส าคัญ และด้วยอุปสรรคด้านภาษาท่ีมีไม่มากนัก ท า
ให้หลายครัวเรือนแต่งงานระหว่างชาวกัมพูชา ชาวไทย และชาวลาว การไปมาหาสู่กันฉันญาติมิตร ก่อ
เกิดการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน ชาวไทยนิยมเข้าไปท าบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐินในวัดฝั่ง
กัมพูชา และลาว ทั้งที่เป็นการท าบุญของคนในชุมชน และที่เป็นกฐินกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต
ของหน่วยงานต่างๆ ขณะที่ชาวกัมพูชา และลาวก็เดินทางเข้ามาท าบุญฝั่งไทยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ในวันส าคัญทางศาสนา งานบุญ งานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่มิตรภาพไทย-กัมพูชา-ลาว นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคม ภาคเอกชน ภาครั ฐ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจชายแดนแล้ว ยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้คนชายแดนได้
เรียนรู้และใกล้ชิดกันมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ชาวบ้านในพ้ืนที่มีการไปมาหาสู่กันผ่าน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าขายการข้ามมาซื้อสินค้าในฝั่งไทย การรับจ้าง ส่วนคนไทยก็มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการท่องเที่ยว และการประกอบการค้าการลงทุนเป็นหลัก หน่วยงานในพ้ืนที่มีการติดต่อผ่านการ
จัดโครงการต่างๆ เช่น การประชุมปรึกษาหารือ (ยาเสพติด แรงงาน ความร่วมมือด้านการศึกษา) การ
ให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชา และประชาชนลาว กิจกรรมแข่งกีฬาและการละเล่นต่างๆ เจ้าหน้าที่รัฐ
ส่วนการข้ามแดนไปมาหาสู่ในทางสังคมก็จะพบมีการเยี่ยมเยือนฉันท์มิตร การร่วมงานบุญงานประเพณี
เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ การข้ามแดนมาเรียนในฝั่งไทยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือมาร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมที่จัดในฝั่งไทยการข้ามแดนที่ด่านบ้านแหลมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การพัฒนา
พ้ืนที่ชายแดน โดยไม่ต้องการให้มีปัญหาขัดแย้งกัน ส่วนปัญหาของทางการไทยในพ้ืนที่คือการไม่
สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ ขณะที่ผู้น าในอ าเภอและจังหวัดของกัมพูชาสามารถพูดภาษาไทยได้
คล่อง และผู้น าจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตรงข้ามกับฝ่ายไทยที่ค่อนข้างโยกย้ายต าแหน่งบ่อย 
 

Abstract 
 Research Study of community strengthening along the Cambodian 
border Thai-Lao aims to study the strengthening of the border community.  
 Scope of Research A study of community empowerment along the 
Cambodian border, Laos, Thailand has conducted qualitative research. Use 
descriptive analysis. The study was based on interviews and in -depth interviews 
of people along the border of Ubon Ratchathani, Cambodia, Lao PDR, including 
community leaders, government leaders and people along the Cambodia-Laos-
Thailand border.  
 1. Politics and security are the coexistence of the people in the area, 
they will strictly follow the memorandum of the governmental authorities of 
both parties, discussing their participation in the use of space throughout the 
existence of coexistence. But most of the conflicts do not understand, because 
the central government and politicians will be the policy. By not accessible to 
people in the area, thus affecting the well -being of people in the area along the 
border. 
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 In the area of conflict resolution, most people in the border areas will 
follow the rules, memorandum and memorandum of understanding signed by 
the Cambodian authorities, and will report to the responsible military in the 
area. The result is that people in the area do not dare to cause conflict, 
because most people in that area will be the military family to see. The peace 
the area of Thailand, Laos, and if this occurs, it is possible; most officers do not 
understand the conflict. If this happens, it is because of government policies 
and political intervention order without understanding the local people.  
 In the area of both threats, there is a record of the message. If there is 
a scene, there will be a guideline for action and action to ensure that the 
management of the cohabitation of the border community is in the best 
interests of the three. The country has opened a tranquil trade border with the 
potential of allocating natural resource management and environmental 
protection. Grilled sustainable It also includes a clear development process and 
a clearer response to threats. 

2. The promotion of the economy. Economic promotion the problem is that 
the economic boost is even though the people along the two border areas have 
History of relationship development. Economic and social continuity. However, the 
gap between the two countries' economic development persists. Differences in this 
economic state lead to problems. On the Thai side, there are problems migrant 
workers in the city. The Cambodian side is crowded across the border because 
Cambodians live on the border to earn a living on the Thai side. Dimensions of the 
benefits of economic relations. Interviews in the area include Pong Nam Ron District 
Permanent Secretary. Immigration Marines Special Operations Unit President of the 
Thai-Cambodian Border Trade and Tourism Association including all three country 
officials, we found that. Collaborative efforts by both the public and private sectors of 
the border are both labor-intensive. Trade cooperation Investment cooperation and 
transport cooperation. These can support the economic development significantly. 
Ubon Ratchathani border workers have managed Cambodian workers. And Laos was 
quite successful. Management of migrant workers in other border provinces 
Cambodian workers And Laos is very important to economic activities on the Thai 
border. In terms of agriculture, services and trade, the general condition of the border 
community is abundant. Agriculture including peanuts, corn, papaya, marigold, 
cassava and other fruits and vegetables. High yield per rai. There is a new economic 
crops are longans. The income generated for farmers along the border is very high. 
Trade between Border trade is one of the province's most important economic 



๑๐๔ 
 

activities. In addition to the common border trade. The border also has a special 
feature where many goods are local goods. Be it rice, dry food of the forest and fruit 
and vegetables, which are products of people in the community on both sides. The 
notable issue with Ubon Ratchathani border trade is Opportunity to be a potential 
market for fruit and vegetable trade in the future. Currently, there are exported fruits 
and vegetables. Poultry to Cambodia and Laos and exported to many third countries. 
The Thai government has a program for business people to grow cassava. In Laos and 
Cambodia, fresh cassava roots are exported to Thailand. Investing in agriculture makes 
it so much cheaper in Thailand because of the quality of cassava in Thailand. Laos 
border area and Cambodia has a lot of agricultural raw materials. Therefore, Thai 
investors are investing in animal feed factories. And more fertilizer plants. 

3. Social and cultural aspects Traditional culture in the border area, such as 
the Songkran tradition of Samrong villagers. There is a special expression on the 
myths, beliefs, traditions, rituals related to the way people live along the Cambodian-
Thai border. Including traditional games of the village. At present, border people still 
maintain cultural relations through special events. Mostly related to Buddhism, for 
example. The tradition of watering elderly people on Songkran or New Year's day in 
Thai style. Cambodia and Laos Join the charity event on the occasion. And with a 
limited language barrier. Many households are married between Cambodians, Thais 
and Lao people. Creating a shared tradition Thai people to make merit. Kathin the 
temples in Cambodia and Laos, both in the philanthropy of the people in the 
community. And as Kathin, strengthen the diplomatic relations of various agencies. 
While the Cambodians And Laos also came to merit the same side of Thailand. 
Especially on religious holidays, Songkran festival. The Thai-Cambodian-Thai Friendship 
New Year is also a joint activity organized by the private sector and the private sector 
to stimulate the border economy. It is also a stage of cultural exchange. And it gives 
people the opportunity to learn and get closer. Social interaction Villagers in the area 
are coming together through economic activity. Trading across the purchase of goods 
on the Thai side of the Thai people are targeted for tourism. And the main trading 
and investment. Local agencies are contacted through programs such as consultative 
meetings (drugs, labor, education cooperation), assistance to Cambodians. And the 
people of Laos Sports events and games. State officials cross the border to find out in 
the social will find a visit. Join the traditional ceremony, such as weddings, new home, 
crossed over to study in the morning to Thailand. Or join the social economic 
promotion activities on the Thai side. The border crossing at Ban Laem is more 
flexible. Border area development Without conflicting need The problem of Thai 
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authorities in the area is the inability to communicate Khmer. While leaders in 
Cambodian districts and provinces can speak Thai fluently. And leaders are rarely 
changed, as opposed to the Thai side, who quite often relocated. 

 
บทน า 

 จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เริ่มขึ้นในปลายปี  พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีแรกของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็นเรื่องชุมชนเข้มแข็งจึงได้รับการหยิบยกข้ึนมา
กล่าวถึงเป็นอันมาก ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่ส าคัญของการพัฒนา เน้นกระบวนการพัฒนาที่คนเป็น
ศูนย์กลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยการเพ่ิมศักยภาพของคนและชุมชนให้
เข้มแข็ง มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นฐานส าคัญ
ในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประการหนึ่งต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ และฉบับที ่๑๑ ต่อมา 
  ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้มีการให้แนวคิดและความหมายของ
ชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
  ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่าง
เป็นปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกัน หรือมีอาชีพร่วมกัน หรือการประกอบกิจการ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 
๒๕๔๑) โดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า มีการจัดการ
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน๑  
  จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนมีความหมายมากกว่าการที่คนแต่ละคนมา
อยู่ร่วมกัน แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเรียกโดยรวมว่าระเบียบบรรทัด
ฐานของการอยู่ร่วมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการใน
ชีวิตประจ าวันของสมาชิก และสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆที่มีอยู่ร่วมกันได ้
  ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบท
รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้ว
ถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม 
ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายหรืออ่ืน ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือ
ช่วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมด้วย 
                                                 

๑ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล : ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรม และสุขภาพ. พิมพ์คร้ัง
ที ่๓. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑) หน้า ๓๓. 



๑๐๖ 
 

   การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น  เนื่องจากเงื่อนไขและ
กระบวนการที่น าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
  ส่วนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติและพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” (Green and Happiness Society) ดังนั้น การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนจึงมีความส าคัญมากขึ้นภายในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแนวคิดการ
พัฒนาประเทศ และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ชุมชนจ าเป็นต้องมีความรู้เท่าทัน มีภูมิคุ้มกันมี
อ านาจต่อรอง สามารถปรับตัว และมีวิธีแก้ปัญหาของชุมชนเอง ในขณะที่การกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบมากขึ้น ชุมชนที่เข้มแข็งจะส่งเสริมให้การพัฒนาท้องถิ่นก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ทันเวลา สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดแนวทางในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศไว้๒ 
 ๑. แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ควรมีมาตรการเชิงรุกที่มีพลังในการ
ป้องกันและปกป้องชุมชน 

๑.๒ การสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ต้องเปิดกว้างให้ชุมชนก าหนดรูปแบบของชุมชนเอง
ได้เพราะแต่ละชุมชนมีประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณ ีแตกต่างกัน 

๑ .๓ การเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน  ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท โดยสนับสนุนชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ 

๑.๔ การใช้พลังชุมชนในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม 

๑.๕ การสร้างสังคมเป็นสุข 
๑.๖ กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน จะต้องใช้พ้ืนที่เป็น

ตัวตั้งประสานบูรณาการกันทุกระดับ 
๑.๗ พัฒนาตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดสังคมเป็นสุข เพ่ือใช้เป็นเกณฑ ์

ความส าเร็จที่ชัดเจนและผลักดันให้มีการอ้างอิง เพ่ือเป็นกรอบให้เกิดการเชื่อมไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และมีเครื่องมือ/
กลไกการบริหารยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน 
 ๓. บทบาทภาคี ควรก าหนดบทบาทหลักที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐท้องถิ่น และภาคีพัฒนา
ต่าง ๆ เพ่ือเสริมหนุนซึ่งกันและกันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับความ 
                                                 

๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔. [ระบบออนไลน์]. วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๐๗ 
 

เข้มแข็งของชุมชน คือ 
๓.๑ การจัดองค์กรและบริหารจัดการ คือ มีการจัดองค์กรและการแบ่งหน้าที่             

การบริหารจัดการทรัพยากรและกระบวนการแผน การประสานความร่วมมือ 
๓.๒ อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วม ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

“ค่านิยมสุขภาพดี” เชื่อในศักยภาพของคนในชุมชน มีส านึกความเป็นชุมชน และรู้จักแบ่งปัน ทุนทาง
วัฒนธรรม สามารถเชื่อมคนในชุมชนได้ 

๓.๓ ทุน ได้แก่ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและส านึกเพ่ือส่วนร่วม เงิน วัสดุ
อุปกรณ์สถานที ่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ 

๓.๔ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
๓.๕ มีเครือข่ายความร่วมมือ 
๓.๖ การยอมรับจากสังคมภายนอก 
๓.๗ สิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง 

  การที่ประชาชนในชุมชนชายแดนไทย ลาว กัมพูชา มีการรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” 
โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ดังนั้น การพัฒนาและ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จึงมีองค์ประกอบส าคัญ คือการจัดองค์กรและบริหารจัดการ อุดมการณ์และ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ทุน มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีเครือข่ายความร่วมมือ การยอมรับจากสังคมภายนอก และมี
สิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมืองโดยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อาจกระท าได้
โดยอาศัยกระบวนการที่ส าคัญ ๔ ขั้นตอน คือ การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
ก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพัฒนาทางเลือกเพ่ือด าเนินกิจกรรม  การด าเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือ 
  จากเนื้อหาที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป 
 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และ             
การสัมภาษณ์ (Inter views Research ) ทั้งหมดได้แบ่งออกเป็น ๒ วิธี คือ 
  ๑. วิธีการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารที่เป็นปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ  
 ๑ ) เอกส ารป ฐม ภู มิ  (Primary Document) และ  เอกส ารทุ ติ ยภู มิ  (Secondary 
Document) เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ค้นคว้าวิจัย ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่ต่างๆ               
ในรูปแบบต ารา, หนังสือ, เอกสาร วิชาการเย็บเล่มและเอกสารอ่ืนใด ที่น ามาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ 
 ๒. การสัมภาษณ์  การสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 
ประเทศไทย กัมพูชา ลาว  เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซี่ยน 



๑๐๘ 
 

 ๓. ประชากรศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้น าชุมชน ผู้น าภาครัฐ และ
ประชาชนตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย  จ านวน ๓๐ คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample  random  sampling)๓ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ ๑  ชุมชนจุดผ่อนปรนชอ่งอานม้า กัมพูชา  จ านวน  ๑๐  คน 
 กลุ่มที่ ๒ ชุมชนด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว    จ านวน    ๑๐   คน 
 กลุ่มที่ ๓ ชุมชนด่านถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร   จ านวน  ๑๐   คน 
   รวมทั้งสิ้น     จ านวน   ๓๐   คน 
 
๔. นิยามศัพท์ (Key words) ที่ใช่ในการวิจัย 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง หมายถึง แนวทางที่เป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ติดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและสังคม ก าหนดแผนแม่บท
ชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้างและบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่นท่ีร่วมกันเป็นเจ้าของ 
 ชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย  หมายถึง  ๑. ชุมชนจุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
กัมพูชา ๒. ชุมชนด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว ๓. ชุมชนด่านถาวรช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร 

ประชาคมอาเซียน หมายถึงเป้าหมายที่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคจะ
พัฒนาเป็นประชาคมร่วมกัน เพ่ือความร่วมมือกันใน ๓ ด้าน คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง          
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม 

 
ผลการศึกษา 

 จากศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย 
สรุปผล ดังนี้ 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย จากการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ใน ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศ
เกี่ยวข้องนั้นท าให้ทราบถึงความเข้มแข็งในด้านการเมืองและความม่ันคง ซึ่งเป็นการการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชนมีการเกื้อกูลกัน มีการแก้ไขความขัดแย้งกันโดยการที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศ
เพ่ือนบ้านมาท าข้อตกลงกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ส่วนด้านภัยคุกคามส่วนมากจะเกิดจากรัฐบาล
ของแต่ละฝ่ายไม่เข้าใจประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่แล้วสั่งการเป็นนโยบายออกมาส่วนการเป็นอยู่และการ
ท าข้อตกลงระหว่างผู้ที่อยู่ในชุมชนชายแดนนั้นเอง 
 ส่วนด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดนทางเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่การเมืองส่วนมาก
จะได้ท าบันทึกข้อตกลงการค้าระหว่างแนวชายแดนกันไว้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ค้าขายของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่รัฐและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตามแนวชายแดน
ด้วยการถ่อยทีถ่อยอาศัยกันมาตลอดซึ่งเป็นการรวมตัวกันด าเนินกิจการทางด้านเศรษฐกิจมีการ

                                                 

 ๓จรูญ  คูณมี,  การเขียนวิจัยทางการศึกษาและการเขียนบทนิพนธ์ ,  (อุบลราชธานี :  มหาวิทยาลัย
ราชธานี,  ๒๕๕๑),  หน้า  ๒๑. 



๑๐๙ 
 

ก าหนดสิ้นค้าทางการเกษตร สิ้นค้าอุปโภคบริโภค ไว้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการค้าอย่างชัดเจนตาม
ข้อตกลงบันทึกข้อความของแต่ละพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
 และทางด้านสังคมวัฒนธรรม ได้มีกิจกรรมร่วมกันให้สิทธิการจัดสวัสดิการสังคมโดยแบ่ง
พ้ืนที่ท าคุณประโยชน์แก่คนในพ้ืนที่ที่มาค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยยึดหลักเก่ียวกับผลประโยชน์ใน
การใช้พ้ืนที่ร่วมกันโดยวิธีเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
กลุ่มนักธุรกิจที่มาด าเนินกิจการในพ้ืนที่นั้นเท่าเทียมกัน ทั้งนี้การด าเนินวิธีพุทธในประเด็นนี้จะเป็นการ
ดีเพราะพ้ืนที่ตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาวและไทย ได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันจึงส่งผลให้คนใน
ชุมชนที่มาด าเนินกิจการค้าขายได้มีการท าบุญใสบาตรร่วมกันเสมอในส่วนด้านวัฒนธรรมนั้นมีส่วน
คล้ายคลึงกันทั้งหมดทางชุมชนได้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทางวัฒนธรรมกันมาตลอด เช่นมีประเพณี
สงกรานต์ท ากิจกรรมร่วมกันโดยการให้ประชาชนคนในพ้ืนที่มารดน้ าสงกรานต์ ส่งผลให้ประชาชนตาม
แนวชายแดนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่วนใหญ่ถ้าเกิดการกระทบกระทั้งนั้นจะเป็นผลมาจากรัฐบาล
กลางสั่งการลงมาหรือเป็นผลจากการเมืองของประเทศทั้งฝ่ายกัมพูชา ลาว และไทยที่ตกลงเรื่อง
ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แต่ส่วนใหญ่ในความเป็นจริงประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจที่ด าเนิน
กิจการตามแนวชายแดนนั้นจะรักและเข้าใจกันอยู่ร่วมใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ด้วยความเก้ือกูลและเข้าใจ
กันอย่างมีความสุขนั้นเอง 
 
  ๑. สัมภาษณ์ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน ใน ๓ ด้าน 
คือ ด้านการเมืองและความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม ดังนี้ 
 ๑) ด้านการเมืองและความม่ันคง 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านการเมืองและความมั่นคง คือ การอยู่ร่วมกันประชาชนใน
พ้ืนที่จะด าเนินตามข้อบันทึกตกลงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดมีการพูดคุยมี
ส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่ตลอดเพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลญาติมิตรฉันพ่ีน้องเสมอแต่ส่วน
ใหญ่ถ้ามีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันจะเป็นเพราะทางส่วนกลางภาครัฐและนักการเมืองจะสั่งเป็นนโยบาย
ลงมาโดยไม่เข้าใจเข้าถึงคนในพ้ืนที่จึงมีผลต่อการเป็นอยู่ของประชาชนคนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
  ในส่วนของแนวทางในการการแก้ไขความขัดแย้งส่วนมากคนในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนจะ
ปฏิบัติกฎระเบียบบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่และท าสัญญาประชาคมร่วมกันโดยทางฝ่ายกัมพูชานั้น
จะเป็นฝ่ายทหารที่รับผิดชอบในพ้ืนที่แก้ไขไปก่อนและรายงานผลไปส่วนกลางจึงท าให้คนในพ้ืนที่ไม่
กล้าที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งเพราะส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่นั้นจะเป็นครอบครัวของทหารที่มาดูแลความ
สงบ ส่วนพ้ืนที่ของไทยและลาวถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาส่วนมากเจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลได้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งตามที่เข้าใจ ถ้าเกิดขึ้นจะเป็นเพราะนโยบายของรัฐและนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงสั่งการโดย
ไม่เข้าใจคนในพ้ืนที่ 
  ในส่วนการรับมือภัยคุกคามทั้งสองฝ่ายได้มีบันทึกข้อความหากเกิดเหตุก็จะมีแนวทางใน
การด าเนินการและการปฏิบัติท าให้การบริหารพ้ืนที่การอยู่ร่วมกันของชุมชนตามแนวชายแดนนั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทั้งสามประเทศที่ได้เปิดจุดผ่านแดนผ่อนปรนเพ่ือการค้าอย่างสงบสุขโดยมีการเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดสรรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการสร้างกระบวนการการพัฒนาและรับมือจากภัยคุกคามอย่างชัดเจน 



๑๑๐ 
 

 ๒) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่เป็นปัญหาการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ คือ 
แม้ประชาชนตามแนวชายแดนสองพ้ืนที่มี  ประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันทั้งทาง              
ด้านเศรษฐกิจและสังคมมาต่อเนื่องยาวนาน แต่ช่องว่างระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสองประเทศ
ยัง คงมีอยู่ ความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมา ในฝั่งไทยมีปัญหาแรงงาน
หลบหนีเข้าเมือง ส่วนฝั่งกัมพูชาเกิดชุมชนแออัดตลอดแนว ชายแดน เนื่องจากชาวกัมพูชามาอาศัยอยู่
ตามชายแดนเพ่ือออกมาท ามาหาเลี้ยงชีพในฝั่งไทย ส่วนมิติของผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ 

จากการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ ได้แก่ ปลัดอ าเภอโป่งน้ าร้อน ตรวจคนเข้าเมือง หน่วยเฉพาะกิจ
นาวิกโยธิน นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย -กัมพูชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมืองทั้งสามประเทศท าให้พบว่า ความพยายามร่วมมือของภาครัฐและเอกชนตามแนวชายแดน
ของสองประเทศมีทั้งความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการค้า ความร่วมมือด้านการลงทุน 
และความร่วมมือด้านการขนส่ง สิ่งเหล่านี้สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ 
ด้านแรงงาน ชายแดนอุบลราชธานีมีการจัดการแรงงานกัมพูชา และลาวที่ค่อนข้างประสบความส าเร็จ 
การจัดการแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชายแดนอ่ืนๆ แรงงานกัมพูชา และลาวมีความส าคัญอย่างมาก
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฝั่งชายแดนไทย ทั้งด้านการเกษตร การบริการ และการค้า ซึ่งโดยสภาพ
ทั่วไปของชุมชนตามแนวชายแดนมีความอุดมสมบูรณ์ การท าการเกษตรทั้งถั่วลิสงข้าวโพด มะละกอ 
ดอกดาวเรือง มันส าปะหลัง และผักผลไม้อ่ืนๆ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่คือล าไย ที่
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตามแนวชายแดนได้มาก ด้านการค้าระหว่างกัน การค้าชายแดนเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีความส าคัญอย่างมาก โดยนอกจากการค้าชายแดนที่มีทั่วไปแล้ว 
ชายแดนด้านนี้ยังมีลักษณะพิเศษตรงที่สินค้าจ านวนมากเป็นสินค้าของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร 
อาหารแห้ง ของป่า และผักผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลของคนในชุมชนสองฝั่ง ประเด็นที่ น่าสังเกตเกี่ยวกับ
การค้าชายแดนอุบลราชธานีคือ โอกาสการเป็นตลาดกลางการค้าผักผลไม้ที่มีศักยภาพค่อนข้างมากใน
อนาคต ปัจจุบันมีการส่งออกผักผลไม้ สัตว์ปีกไปกัมพูชา และลาวและส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม
จ านวนมาก รัฐบาลไทยมีโครงการให้นักธุรกิจไปด าเนินการปลูกมันส าปะหลัง ที่ประเทศลาวและ
กัมพูชาส่งหัวมันส าปะหลังสดเข้ามาฝั่งไทยได้ การลงทุนท าการเกษตรจึงท าให้มันในประเทศไทยราคา
ตกต่ าเพราะคุณภาพมันส าปะหลังในไทยไม่ค่อยดีนัก พ้ืนที่ชายแดนฝั่งลาวและ กัมพูชามีวัตถุดิบทาง
การเกษตรค่อนข้างมาก จึงเริ่มมีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนท าโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานปุ๋ยมาก
ขึ้น 
 ๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่าด้านสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีในพ้ืนที่ชายแดน 
เช่น ประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านส าโรง มีลักษณะพิเศษเป็นการแสดงออกถึงเรื่องของต านาน   
ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว รวมถึง
การละเล่นดั้งเดิมของหมู่บ้าน ปัจจุบันคนชายแดนยังธ ารงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมใน
วาระพิเศษต่างๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาเช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
หรือวันขึ้นปีใหม่ตามแบบไทย กัมพูชาและลาว การร่วมงานบุญตักบาตรในโอกาสส าคัญ และด้วย



๑๑๑ 
 

อุปสรรคด้านภาษาที่มีไม่มากนัก ท าให้หลายครัวเรือนแต่งงานระหว่างชาวกัมพูชา ชาวไทย และชาว
ลาว การไปมาหาสู่กันฉันญาติมิตร ก่อเกิดการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน ชาวไทยนิยมเข้า
ไปท าบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐินในวัดฝั่งกัมพูชา และลาว ทั้งที่เป็นการท าบุญของคนในชุมชน และที่เป็น
กฐินกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตของหน่วยงานต่างๆ ขณะที่ชาวกัมพูชา และลาวก็เดินทางเข้ามา
ท าบุญฝั่งไทยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในวันส าคัญทางศาสนา งานบุญ งานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่
มิตรภาพไทย-กัมพูชา-ลาว นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคม 
ภาคเอกชน ภาครัฐ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนแล้ว ยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และเปิดโอกาสให้ผู้คนชายแดนได้เรียนรู้และใกล้ชิดกันมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ชาวบ้านใน
พ้ืนที่มีการไปมาหาสู่กันผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าขายการข้ามมาซื้อสินค้าในฝั่งไทย การ
รับจ้าง ส่วนคนไทยก็มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการท่องเที่ยว และการประกอบการค้าการลงทุนเป็นหลัก 
หน่วยงานในพ้ืนที่มีการติดต่อผ่านการจัดโครงการต่างๆ เช่น การประชุมปรึกษาหารือ (ยาเสพติด 
แรงงาน ความร่วมมือด้านการศึกษา) การให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชา และประชาชนลาว กิจกรรม
แข่งกีฬาและการละเล่นต่างๆ เจ้าหน้าที่รัฐส่วนการข้ามแดนไปมาหาสู่ในทางสังคมก็จะพบมีการเยี่ยม
เยือนฉันท์มิตร การร่วมงานบุญงานประเพณีเช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ การข้ามแดนมาเรียนในฝั่ง
ไทยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมที่จัดในฝั่งไทยการข้ามแดนที่ด่าน
บ้านแหลมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน โดยไม่ต้องการให้มีปัญหาขัดแย้งกัน ส่วน
ปัญหาของทางการไทยในพ้ืนที่คือการไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ ขณะที่ผู้น าในอ าเภอและจังหวัด
ของกัมพูชาสามารถพูดภาษาไทยได้คล่อง และผู้น าจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตรงข้ามกับฝ่ายไทยที่
ค่อนข้างโยกย้ายต าแหน่งบ่อย 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการศึกษา ท าให้ทราบว่า การศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนว
ชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑) ภาครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนมีมีกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ไทย ลาว และกัมพูชามากขึ้น 
 ๒) ควรมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ไทย ลาว และกัมพูชาได้รับ
ความรู้ในการลงทุน เศรษฐกิจ และการเมืองสังคมท้ังสามประเทศอย่างดี 
 ๓) ควรมีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและท้ังสามประเทศไปในแนวทางเดียวกัน เป็นต้น 
 
 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

  ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการด าเนินเศรษฐกิจ ความมั่นคง ประเพณี
วัฒนธรรมตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา 
  ๒) ควรมีท าวิจัยการบูรณาการกับการจัดการการพัฒนาการด าเนินเศรษฐกิจ ความมั่นคง 
ประเพณีวัฒนธรรมในพื้นท่ีอ่ืนๆ 



๑๑๒ 
 

 ๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามแนวชายแดนไทย ลาว กัมพูชา 
   

เอกสารอ้างอิง 
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔. [ระบบออนไลน์]. 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

๑. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ๑.๑. กิจกรรมด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำแนวทำงที่ได้จำกผลกำรวิจัยไปก ำหนดนโยบำย
ส ำหรับกำรบริหำรงำนส่วนท้องถิ่น  
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำแนวทำงที่ได้จำกผลกำรวิจัยไปบูรณำกำรส ำหรับกำร
บริหำรจัดกำรส่วนงำน 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำแนวทำงที่ได้จำกผลกำรวิจัยไปก ำหนดหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมคุณธรรมส ำหรับกำรท ำงำนให้ประสบผลส ำเร็จแก่บุคลำกร 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำแนวทำงที่ได้จำกผลกำรวิจัยไปก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 ๑.๒. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 - สถำบันกำรศึกษำน ำแนวทำงที่ได้จำกผลกำรวิจัยไปประยุกต์ในกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ควำมรู้เบื้องต้นทำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศอำเซียนศึกษำ และระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์ เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังกับ
บัณฑิตรุ่นใหม่มีควำมสอดคล้องกับสภำพที่ปรำกฏจริงของสังคม 
 - สถำบันกำรศึกษำน ำแนวทำงที่ได้จำกผลกำรวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตร รำยละเอียด
ของรำยวิชำที่เก่ียวข้องสัมพันธ์ เพ่ือควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 
 ๑.๓. กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริม 
 - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยบริกำรฝึกอบรม น ำแนวทำงที่ได้จำกผลกำรวิจัยไป
ปรับปรุงหลักสูตรกำรฝึกอบรม และหรือสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมส ำหรับเยำวชน บุคลำกรของ
ท้องถิ่น 
 - หน่วยงำนส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชำชน บุคลำกร เช่น 
ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจำกพระพุทธศำสนำ ส่งเสริมกำรสร้ำงหรือมอบรำงวัล
ให้กับบุคคลดีเด่นด้ำนคุณธรรมแห่งปี เป็นต้น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงสถานภาพสังคมและ
ครอบครัว ของประชากรศึกษา 
กลุ่มเจาะจงและใช้ส าหรับการบูร
ณาการแนวคิดและความเชื่อใน
วิถีชีวิตประจ าวัน ความเข้มแข็ง
ของชุมชนสังคมตามแนวชายแดน 

ข้อที่ ๑ – ๒ -๓ ท าให้สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและ
กรอบของการด าเนินการ
วิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ท ราบ ถึ งข้ อ มู ล พ้ื น ฐ าน ข อ ง
สถานภาพสังคมและครอบครัว
ข อ งป ร ะช าก รก ลุ่ ม เจ าะ จ ง 
จุ ด เด่ น แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น เกี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานกลุ่มประชากรศึกษา 

ข้อที่ ๑ – ๒ -๓ ท าให้สามารถวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย หลักการ
บริหาร ประเด็นปัญหา 
และแนวทางส าหรับการ
น า ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ใช้
ส าหรับการบริหารงาน
กลุ่มประชากรศึกษา 

๓. การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบ
สัมภาษณ์/
แบบสอบถามแบ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ทราบถึงข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนศึกษา กลุ่มเจาะจง 
และครอบครัว พร้อมกับผู้บริหาร
สถานภาพสังคมของสถาบันสังคม 
ชุมชน เกี่ยวกับความเข้มแข็ง 
นโยบายในการอยู่ร่วมกันตาม
แนวชายแดน เกี่ยวกับสถานภาพ
สังคม กลุ่มเจาะจงและครอบครัว
ในชีวิตประจ าวันของประชาชน
ตามแนวชายแดน 

ข้อที่ ๑ – ๒ -๓ ท า ใ ห้ เ กิ ด แ น ว ท า ง
ส าหรับการด ารงชีวิตใน
ความเข้มแข็งตามแนว
ชายแดน เพ่ือการบริหาร 
สถานภาพด้านสังคมและ
ค ร อ บ ค รั ว  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ (ต่อ) 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โดยท าให้ 

๔. ข้อเสนอแนะอ่ืน ทราบถึงประเด็นปัญหาของ
การด าเนินชีวิตของประชากร
ศึ ก ษ า  ก ลุ่ ม เจ า ะ จ งแ ล ะ
แนวทางส าหรับบรูณาการน า
นโยบายของรัฐมาใช้ส าหรับ
การด าเนินชีวิตของประชากร
ศึ ก ษ า  ก ลุ่ ม เจ า ะ จ งแ ล ะ
ครอบครัวอุบลราชธานี 

ข้อที่ ๓ ท า ให้ ได้ ข้ อ เสน อแ น ะต่ อ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
โด ย เฉ พ า ะ ส ถ า บั น แ ล ะ
ครอบครัวของประชากรศึกษา
ที่น าผลจากข้อเสนอแนะไปสู่
การก าหนดนโยบายวางแผน
ก าหนดหลักสูตรการเรียนการ
สอน ต่างๆ 

๕. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อคือ 

๑ .เ พ่ื อ ศึ ก ษ าก า ร
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุ ม ช น ต าม แ น วช ายแ ด น
กัมพูชา ลาว  ไทย 

๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ก า ร
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุ ม ช น ต าม แ น วช ายแ ด น
กัมพูชา ลาว ไทย 

๓. เพ่ือวิเคราะห์การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุ ม ช น ต าม แ น วช ายแ ด น
กัมพูชา ลาว ไทย เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 

ข้อ ๑ – ๒ -๓ ได้ ราย งานวิ จั ยที่ มี คุ ณ ค่ า
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย สามารถแนวทางใน
การน าหลักการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แ น วช าย แ ด น  ปั จ จั ย ที่ มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ก า ร
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และน าผลวิเคราะห์
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนวชายแดน
กัมพูชา ลาว ไทย เพ่ือรองรับ
ป ร ะ ช า ค ม อ า เซี ย น ไ ป
ประยุกต์ ใช้ ในการบริห าร
จั ด ก า ร ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
ครอบครัวของประชากรศึกษา
ก ลุ่ ม เจ า ะ จ ง  ต า ม แ น ว
ช าย แ ด น  แ ล ะก ลุ่ ม ช น ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

  

ภาคผนวก ง 

แบบสัมภาษณ ์
สัมภาษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย ใน ๓ ด้าน คือ 

ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม  
 

วันที่ ............เดือน.........................พ.ศ................... 
ชื่อหมู่บ้าน................................ต าบล...........................อ าเภอ..........................จังหวัด............ .............. 
 
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
          เพศ............                      อายุ.............ปี                       อาชีพ................. 
 
ค าถาม 
  ๑. ชุมชนของท่านสามารถส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการเมืองและความมั่นคง
อย่างไร 
 ๒. ชุมชนควรมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจแบบไหน และควรเป็นไปในทิศทางใดเพ่ือพร้อมต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  ๓. มีแนวทางในการปรับปรุงชุมชน ในการจัดสวัสดิการ และ การด ารงอยู่ซึ่งวัฒนธรรม
ของชุนชน? 
 
 
 
ลงชื่อ .................................................................             ลงชื่อ ........................................................... 
        (    )                     (              ) 
                        ผู้ให้สัมภาษณ์                                                    ผู้สัมภาษณ ์

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

ภาคผนวก จ 

รูปภาพกิจกรรมและสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเข้มแข็งตามแนวชายแดน ไทย ลาว กัมพูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ สัมภาษณ์แม่ค้าชาวกัมพูชา จุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ สัมภาษณ์หัวหน้าอากรเข้าพระวิหาร   



๑๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ ร้านค้าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก-วังเต่า อ.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ ลงชื่อก่อนข้ามไปจุดผ่อนปรนช่องอานม้า อ.น ้ายืน จ.อุบลราชธานี 



๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ ท่านผู้พันซิง นายด่านจุดผ่อนปรนช้องอานม้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖ ประชาชนทั่วไปจาก อ.กันทรลักษณ์ มาซื อสินค้าที่ จุดผ่อนปรนช่องอานม้า 



๑๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘ หน้าจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ฝั่งประเทศกัมพูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ ท่านเด่น ภูดิส นายด่านจุดผ่านแดนถาวรวังเต่า สปป.ลาว อ.ช่องเม็ก 
 จ.อุบลราชธาน ี

 



๑๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๙ สัมภาษณ์พ่อค้าท่ีด่านถาวรช่องเม็ก-วังเต่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐ ทางลอดใต้อุโมงค์ด่านถาวรช่องเม็ก-วังเต่า สปป.ลาว 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑ จุดผ่านปรนช่องอานม้า ฝั่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๒ ท่านปลัดอ้าเภอน ้ายืนให้สัมภาษณ์ท่ีด่านจุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒ นั่งพูดคุยเก็บข้อมูลที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก-วังเต่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ อดีตนายอ้าเภอสิรินธรร่วมลงพื นที่จุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
 



๑๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ นั่งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ อส. ณ ช่องอ้านม้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๔ นั่งสัมภาษณ์แม่ค้าชาวกัมพูชา 

 



๑๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๖ อดีตนายอ้าเภอช่องเม็ก,สิรินธร และน ้ายืน ปลัดอ้าเภอ และเจ้าหน้าที่อ้าเภอ  

ร่วมล่งพื นที่สัมภาษณ์ ณ จุดผ่อนปรนช่องอานม้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗ สัมภาษณ์ อปพร.ที่ด่านช่องเม็ก-วังเต่า 



๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๘ รอสัมภาษณ์นายด่านพันตรีซิง ที่จุดผ่อนปรนประเทศกัมพูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๙ สร้างบ่อนคาสิโนส์ ที่จุดผ่อนปรนช่องอานม้า ประเทศกัมพูชา 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
สัญญาเลขที ่       ว.๑๘๑/๒๕๕๙ 
ชื่อโครงการ         โครงการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
                        ตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย 
หัวหน้าโครงการ   นายธรธรรม์ ชินโกมุท   
                        คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                        โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๖๐๒๒๓๘, ๐๙๑-๘๒๘๓๔๐๔ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
             จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เริ่มขึ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีแรกของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็นเรื่องชุมชนเข้มแข็งจึงได้รับการหยิบยกขึ้นมา
กล่าวถึงเป็นอันมาก ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่ส าคัญของการพัฒนา เน้นกระบวนการพัฒนาที่คนเป็น
ศูนย์กลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยการเพ่ิมศักยภาพของคนและชุมชนให้
เข้มแข็ง มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นฐานส าคัญ
ในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประการหนึ่งต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๙ และฉบับที ่๑๑ ต่อมา 
  ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้มีการให้แนวคิดและความหมายของชุมชน 
และความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
  ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็น
ปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกัน หรือมีอาชีพร่วมกัน หรือการประกอบกิจการซึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 
๒๕๔๑) โดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า มีการจัดการ
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน๑  
  จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนมีความหมายมากกว่าการที่คนแต่ละคนมาอยู่
ร่วมกัน แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเรียกโดยรวมว่าระเบียบบรรทัด
ฐานของการอยู่ร่วมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการใน
ชีวิตประจ าวันของสมาชิก และสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆที่มีอยู่ร่วมกันได ้
  ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบท

                                                 
๑ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล : ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรม และสุขภาพ. พิมพ์คร้ังที่ 

๓. (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑) หน้า ๓๓. 



๑๒๙ 
 

รวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้ว
ถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับ  โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม 
สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายหรืออ่ืน ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกัน
เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมด้วย 
   การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัยอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชน โดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น  เนื่องจากเงื่อนไขและ
กระบวนการที่น าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
  ส่วนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติและพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” (Green and Happiness Society) ดังนั้น การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนจึงมีความส าคัญมากข้ึนภายในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และแนวคิดการ
พัฒนาประเทศ และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ชุมชนจ าเป็นต้องมีความรู้เท่าทัน มีภูมิคุ้มกันมีอ านาจ
ต่อรอง สามารถปรับตัว และมีวิธีแก้ปัญหาของชุมชนเอง ในขณะที่การกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ร่วมท าร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบมากขึ้น ชุมชนที่เข้มแข็งจะส่งเสริมให้การพัฒนาท้องถิ่นก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ทันเวลา สามารถบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดแนวทางในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศไว้๒ ดังนี้ 

๑. แนวทางการพัฒนา 
     ๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควรมีมาตรการเชิงรุกที่มีพลังในการป้องกัน 

และปกป้องชุมชน 
     ๑.๒ การสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ต้องเปิดกว้างให้ชุมชนก าหนดรูปแบบของชุมชนเองได้ 

เพราะแต่ละชุมชนมีประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี แตกต่างกัน 
     ๑.๓ การเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท โดยสนับสนุนชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ 
       ๑.๔ การใช้พลังชุมชนในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงสาเหตุ 
และแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม 
       ๑.๕ การสร้างสังคมเป็นสุข 

     ๑.๖ กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน จะต้องใช้พ้ืนที่เป็นตัว
ตั้งประสานบูรณาการกันทุกระดับ 

                                                 
๒ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔. [ระบบออนไลน์]. วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 
 

       ๑.๗ พัฒนาตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดสังคมเป็นสุข เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ความส าเร็จที่ชัดเจนและผลักดันให้มีการอ้างอิง เพ่ือเป็นกรอบให้เกิดการเชื่อมไปสู่การปฏิบัติ 

๒. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และมีเครื่องมือ/กลไก 
การบริหารยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน 

๓. บทบาทภาคี ควรก าหนดบทบาทหลักที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐท้องถิ่น และภาคีพัฒนาต่าง 
ๆเพ่ือเสริมหนุนซึ่งกันและกันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับความ 
เข้มแข็งของชุมชน คือ 

     ๓.๑ การจัดองค์กรและบริหารจัดการ คือ มีการจัดองค์กรและการแบ่งหน้าที่ การบริหาร 
จัดการทรัพยากรและกระบวนการแผน การประสานความร่วมมือ 
       ๓.๒ อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วม ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี “ค่านิยม 
สุขภาพดี” เชื่อในศักยภาพของคนในชุมชน  มีส านึกความเป็นชุมชน  และรู้จักแบ่งปัน ทุนทาง
วัฒนธรรม สามารถเชื่อมคนในชุมชนได้ 
       ๓.๓ ทุน ได้แก่ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและส านึกเพ่ือส่วนร่วม เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ 

     ๓.๔ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
       ๓.๕ มีเครือข่ายความร่วมมือ 

     ๓.๖ การยอมรับจากสังคมภายนอก 
     ๓.๗ สิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง 

  การที่ประชาชนในชุมชนชายแดนไทย ลาว กัมพูชา  มีการรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” 
โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ดังนั้น การพัฒนาและ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จึงมีองค์ประกอบส าคัญ คือการจัดองค์กรและบริหารจัดการ อุดมการณ์และ
วิสัยทัศน์ร่วมกัน ทุน มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีเครือข่ายความร่วมมือ การยอมรับจากสังคมภายนอก และมี
สิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง 
โดยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อาจกระท าได้โดยอาศัยกระบวนการที่ส าคัญ ๔ 
ขั้นตอน คือ การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การก าหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและ
การพัฒนาทางเลือกเพ่ือด าเนินกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน และขยายเครือข่าย
ความร่วมมือ 
  จากเนื้อหาที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่างๆต่อไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย 
๒.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน

กัมพูชา  ลาว  ไทย 
๓.เพ่ือวิเคราะห์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา ลาว ไทย เพื่อ



๑๓๑ 
 

รองรับประชาคมอาเซียน 
 

ผลการวิจัย 
๑.ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทยนี้จะถูก

จัดระบบเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบสามารถเห็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความเข้มแข้ง ความสัมพันธ์ 
และ จะท าให้ประชาชนสามกลุ่มสนใจมากขึ้นกว่าเดิมจะแพร่หลายกระจายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ได้น านโยบายของรัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในความเข้มแข็งตามแนวชายแดนอย่างยิ่งยืน 

๒. เอกสารที่สมบูรณ์แล้ว น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะเป็นที่รู้จักเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรับของวงการวิจัย เป็นเอกสารอ้างอิง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวงการวิจัย เรียกว่า วิจัยทางเลือก
ใหม่ 

๓. ในการวิจัยนี้ ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชา  
ลาว  ไทย นับได้ว่าเป็น แนวทางการแก้ไขการอยู่ร่วมกันตามแนวชายแดนของทั้ง ๓ ประเทศและ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคาชุมชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๑. สถานภาพด้านสังคมและครอบครัว 
              - ประชากรศึกษา กลุ่มที่ได้จากผลการวิจัย ไปก าหนดนโยบายของรัฐเจาะจง ที่ได้จาก
ผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายส าหรับวิถีชีวิตของชุมชนสังคมและครอบครัวทั้ง ๓ ประเทศ 
              - ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจง น าหลักการและนโยบายเชื่อที่ได้จากผลการวิจัย ไปบูรณ
การวิถีชีวิตประจ าวัน ของชุมชน สังคม และครอบครัวทั้ง ๓ ประเทศ 
              - ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจง  น าหลักการและนโยบายเชื่อที่ได้จากผลการวิจัย ไปก าหนด
หลักการ การประพฤติปฏิบัติคุณธรรมส าหรับงานของ ประชากรศึกษา กลุ่มก าหนดเจาะจง โดยใช้
แนวทางในการด ารงชีวิตตามแนวชายแดน 
 
             ๒. ด้านการสอนในสถาบันการศึกษา 
                 - สถาบันการศึกษา น าแนวทางที่ได้รับจากการวิจัย ไปประยุกต์ในการเรียน การสอนใน
รายวิชาต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สันติวิธี ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือ
ปลูกฝังกับบัณทิตรุ่นใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพที่ปรากฏจริงของสังคม 
                - สถาบันการศึกษา น าแนวทางที่ได้จากผลการวิจัย ไปปรับปรุงหลักสูตรรายละเอียดของ
รายวิชาที่เก่ียวข้อง สัมพันธ์เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
            ๓.ด้านพัฒนาและส่งเสริม 
                - หน่วยงานที่เกี่ยว เช่น ฝ่ายบริหารฝึกอบรม น าแนวทางที่ได้จากการวิจัย ไปปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม และหรือสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจงทั้ง ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มเจริญพันธ์ และกลุ่มผู้ใหญ่ 



๑๓๒ 
 

               - หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีกิจกรรมบูรณาการการใช้
นโยบายรัฐสู่ความเข้มแข็ง และเสริมสร้างวัฒนธรรมตามแนวชายแดนและทูตชุมชนได้ 
  
การประชาสัมพันธ์ 

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต http://www.mculp.ac.th  
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนิน  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ (ภาษาไทย)       นายธรธรรม์ ชินโกมุท 
    ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   Mr. Thonthunนามสกุล  Chinkomut 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓๓-๔๐๖๐-๐๑๕-๓๙๐๐ 
๓. ต าแหน่งวิชาการ ไม่มี 
๔. หน่วยงานที่ติดต่อได้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๖๐-๒๒๓๘,  
  E-mail. tontanc@gmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 
 ๑) ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ปริญญาตรี  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   ปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต
   พัฒนบริหารศาสตร์ 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel,  
  Power Point,โปรแกรม SPSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๑ 
 

๑. ชื่อ (ภาษาไทย)            พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺโร 
    ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  PhrakhuParadSriarun Yanitsaro 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๓๓๐๘-๐๐๗๙๐-๓๑-๘ 
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี  
๔. หน่วยงานที่ติดต่อได้   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐-๘๔๖๔,  
  E-mail. naretes๙๙@hotmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 
 ๑) ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
 ๒) ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ปริญญาตรี พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel,  
  Power Point, โปรแกรม SPSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๒ 
 

๑. ชื่อ (ภาษาไทย)     พระมหาจิตนเรศ   วุฑฺฒิธมฺโม  นามสกุล ศรีปะโค 
    ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   Phramaha Chitnaretes ฉายา Wutthidhammo  
  นามสกุล  Sripacho 
๒.หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๔๑๒๐-๐๐๑๓-๒๐๙-๑ 
๓.ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
๔.หน่วยงานที่ติดต่อได้   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
  โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐-๘๔๖๔,  
  E-mail. naretes๙๙@hotmail.com 
๕.ประวัติการศึกษา 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
 ๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ปริญญาตรี ร.บ. (รัฐศาสตร์)    
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
   ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ปริญญาเอก Ph.D. (Public Administration)  
  Nagpur University India. 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel,  
  Power Point,โปรแกรม SPSS. 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ  
  ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
  ๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของวัดและชุมชนใน
การอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
  ๗.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 



๑๓๖ 
 

  ๗.๔ ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิ์การสอนวิชาธรรมะ
ภาคปฏิบัติ ตามการประเมินของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๕ หัวหน้าโครงการวิจัย "ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะ อักษรธรรมอีสาน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๖ ผู้ร่วมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แหล่ง
ทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๓ 
 

๑. ชื่อ (ภาษาไทย)    นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
    ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Chaiyasit Udomchokenamorn 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓๓-๔๑๕๐-๐๐๘๙๗-๒๕-๘ 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ  
๔. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ ๓๔ หมู่ที่  ๕ ต.โนนผึ้ ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

๓๔๑๙๐ 
๕. ประวัติการศึกษา  
 ๕.๑  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ.เอก 
 ๕.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ปริญญาตรี ศน.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง)  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  ปริญญาโท รป.ม. (การบริหารภาครัฐ)  
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ปริญญาเอก ก าลังศึกษาปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร
 ดุษฏีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏมหาสารคาม ปี ๒๕๕๘ 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel,  
  Power Point, โปรแกรม SPSS. 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๑ ผู้ร่วมงานวิจัย"การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาว
พุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (แหล่งทุน 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัย "ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะ อักษรธรรมอีสาน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๓ ผู้ร่วมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหล่ง
ทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๔ 
 
๑. ชื่อ (ภาษาไทย)      นายโสรัจ  นามสกุล นามอ่อน 
    ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Soraj  Nam-orn   
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   ๓-๔๑๒๐-๐๐๑๓-๒๐๙-๑ 
๓. ต าแหน่งวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจาย์พิเศษ 
๔. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

 อุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง  
   จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๓-๘๘๕๖, 

 ๐๘๐-๗๒๔๓๗๖๕๘,E-mail.chaiyasit_ae@hotmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 
 ๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   อนุปริญญา  : ภาษาฮินดี,DIP IN HIN.INDIA. 
   ปริญญาตรี  : ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   ปริญญาโท  : M.A.  (Sanskrit  Literature)BHU. INDIA. 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ :  
 ๖.๑ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power  Point,โปรแกรม SPSS. 
 ๖.๒ มีความเชี่ยวชาญด้านการอ่าน เขียน อักษรธรรมอีสาน หนังสือใบลาน อยู่ในระดับดี

มาก 
 ๖.๓ เป็นมหาบัณฑิตพราหมณ์ สูตรขวัญ เป็นพิธีกร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์พุทธคติธรรมและพุทธปรัชญาธรรมที่

ปรากฏในหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานเรื่อง ท้าวเสี่ยวสวาสดิ์ ท้าวกาฬเกษ ท้าวก่ า
กาด า และท้าววรจิตร (นกจอกน้อย) ปี ๒๕๔๘ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มจร.) 

 ๗.๒ การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลพุทธคติธรรมและปรัชญาธรรมที่มีต่อชาวพุทธ ปรากฏใน
หนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานสี่เรื่อง คือ ท้าวเสี่ยวสวาทดิ์ ท้าวกาฬเกษ ท้าวก่ ากา
ด า และท้าววรจิตร (นกจอกน้อย) ปี ๒๕๕๑ (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

 ๗.๓ การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อของชาวพุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๕ (แหลง่ทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

 
  
 


