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54260817: สาขาวิชาพัฒนาศึกษา 
คําสําคัญ: การเมืองภาคพลเมือง / สภาองค%กรชุมชนระดับตําบล / ทุนทางสังคม 
 วสันต%  ล่ิมรัตนภัทรกุล: รูปแบบการประยุกต%ใช2ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร2างการมีส4วนร4วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง. อาจารย%ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ%: ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ อุ4นอารมย%เลิศ, รศ.ดร.นรินทร% 
สังขรักษา และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม.  446 หน2า. 
 
 งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค%หลัก 1) เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกต%ใช2ทุนทางสังคมใน   
การเสริมสร2างการมีส4วนร4วมทางการเมืองภาคพลเมือง 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห% สภาพการจัดต้ังและ    
การดําเนินกิจกรรมของสภาองค%กรชุมชนตําบลต2นแบบ รวมท้ังป@ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน    
ในแต4ละพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาซึ่งมีบริบทท่ีแตกต4างกัน และ 3) เพื่อพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเข2ามามี
ส4วนร4วมทางการเมืองของภาคพลเมืองโดยการประยุกต%ใช2ทุนทางสังคมเพื่อส4งเสริมและสนับสนุนให2เกิด
การมีส4วนร4วมทางการเมืองภาคพลเมือง โดยใช2พื้นท่ีของสภาองค%กรชุมชน 3 พื้นท่ีเปDนกรณีศึกษา     
โดยการวิจัยน้ีเปDนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีอาศัยกระบวนการมีส4วนร4วมของชุมชนโดยการสัมภาษณ%เชิงลึก
เปDนรายบุคคลท่ีเกี่ยวข2อง การจัดประชุมกลุ4มกับชาวบ2านผู2มีส4วนได2ส4วนเสียในพื้นท่ีเพื่อหาความถูกต2อง 
ความสมบูรณ%ของข2อมูล และนําผลการวิจัยนําเสนอผู2ทรงคุณวุฒิเฉพาะด2านรับรองรูปแบบอีกครั้ง  
 จากผลการวิจัยพบว4า  

1. พื้นท่ีต2นแบบในการวิจัยมีการประยุกต%ใช2ทุนทางสังคมท้ังจากท่ีมีอยู4ภายในและภายนอก
มาสนับสนุนการเมืองภาคเมืองในพื้นท่ี โดยเปDนการสนับสนุนการทํางานของกลุ4มซึ่งมีการจัดต้ังขึ้นและ
พัฒนามาเปDนสภาองค%กรชุมชนในภายหลัง โดยแกนนําของชุมชนจัดเปDนทุนท่ีสําคัญเพราะได2อาศัยความ
เช่ือมั่นและความศรัทธาในตนเองจากชุมชนเปDนตัวเช่ือมโยงให2เกิดการร4วมตัวทํางานร4วมกันได2 หากเกิด
อุปสรรคในการทํางานก็สามารถใช2ความเปDนศูนย%รวมจิตใจ แก2ไขป@ญหาเหล4าน้ันไม4ให2เกิดความรุนแรง 
โดย การทํางานอาศัยความสัมพันธ%ภายในครอบครัวและความเปDนเครือญาติเปDนตัวเช่ือมโยงทําให2เกิด
การติดตามงาน ประสานงานกันรวมท้ังการส่ือสารแลกเปล่ียนข2อมูลกันได2เปDนอย4างดี  

2. กิจกรรมของกลุ4มได2อาศัยทุนทางภูมิป@ญญาด้ังเดิมของคนพื้นท่ีมาช4วยส4งเสริมในการ
ทํางานหรือประกอบกิจกรรม ทําให2สามารถแก2ไขป@ญหาเรื่องรายได2 คุณภาพชีวิตและความเปDนอยู4ของคน
ในตําบลน้ันๆ โดยอาศัยเวทีการประชุมของกลุ4มท่ีเรียกว4าสภาตําบลซึ่งประกอบไปด2วยคนท่ีได2รับการ
ยอมรับของชุมชนเองรวมตัวโดยทําหน2าท่ีเปDนตัวแทนของแต4ละกลุ4มแต4ละหมู4บ2าน พัฒนามาเปDนสภา
องค%กรชุมชนตาม พรบ. 2551  

3. รูปแบบการมีส4วนร4วมทางการเมืองภาคพลเมือง จากการวิจัยสามารถสังเคราะห%ได2 เปDน 
CITIZEN Model คือ ขั้นตอนท่ี 1 C (Context) การเรียนรู2จักตนเองให2ท4องแท2  ขั้นตอนท่ี 2 I (In Put) 
กําหนดเปZาหมายจากความต2องการของชุมชน ขั้นตอนท่ี 3 T (Team) การสร2างสํานึกร4วมของทีมทํางาน 
ขั้นตอนท่ี 4 I (Indicator) การสร2างตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลุ4ม ขั้นตอนท่ี 5 Z (Zeal)  ผู2นําสร2างความ
กระตือรือร2นในการทํางาน ขั้นตอนท่ี 6 E (Evaluation) ติดตามการทํางานของกลุ4มอย4างใกล2ชิด และ
ขั้นตอนท่ี 7 N (Normal) ลงมือทําอย4างต4อเน่ือง  
 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา….……………………………………….                           ปdการศึกษา 2558 
ลายมือช่ืออาจารย%ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ% 1. ………….………....... 2. …….……………....... 3. ……………….……....... 



 

 จ 

54260817: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD: CIVIL POLITICS / SUB-DISTRICT COMMUNITY ORGANIZATION COUNCILS / 

SOCIAL CAPITAL 

 WASON LIMRATTANAPHATTARAKUN: THE APPLICATION OF SOCIAL 

CAPITAL TO PROMOTE CIVIL POLITICAL PARTICIPATION. THESIS ADVISOR: 

ASST.PROF. THIRASAK UNAROMLERT, Ph.D., ASSOC.PROF. NARIN SUNGRUGSA 

Ed.D., AND  ASST.PROF. CHAIYOS  PAIWITHAYASIRITHAM Ed.D.  446 pp. 

 

 The research is aims 1) To study the application of social capital to promote civil 

political participation 2) To analyze on establishing conditions and work procedure including 

problems and obstacles of sub-district community organization councils  in different context 

3) To develop and recommend model of civil political participation which apply social capital in 

term of promoting civil political participation through case study of 3 sub-district community 

organization councils. The research is qualitative research which uses the process of 

community participation through In-Depth Interview of key stakeholders in villages and 

communities in term of gartering information and then presents the information to expert for 

model certificate.  

 According to the research results found that; 

 1. The studied area has applied external and internal social capital to promote 

civil politics in term of support their group work to establish sub-district community 

organization council.  The community core leader has played as a key role to drive the group 

work by using community trust and faith to link community people to work together. Despite of 

there has been some problems during work but it can pass through those problems without 

using violent. Moreover, the approach of relatives invitation and persuade to join to a group 

also create good cooperation, work monitoring and information exchanges among group 

members. 

 2. The group activities have been used local wisdom to promote and support the 

activities in term of income problem, quality of life and living conditions through community 

public stage or sub-district council. The sub-district council consists of accepted community 

representative people from each group or each village and has developed to be as 

community organization council according to an Acts of 2008.  

 3. The model of civil political participation from data synthesis is  CITIZEN model   

Process1 C (Context)  is understanding community context, Process2  I ( In Put) is identifying 

community goal through community needs , Process3 T (Team) is creating awareness of 

teamwork, Process 4 I (Indicator) is setting up indicators to measure work achievement, Process   

5 Process Z (Zeal) is community core leader encourage team to work,  Process6  E ( Evaluation) 

is monitoring group work as closely, Process 7 N ( Normal) is  continue working. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ประวัติศาสตรของชนชาติไทย มีรากฐานยาวนานมาแล�วกว�า 2500 ป! สะท�อนให�เห็นถึง
ภาพของความเข�มแข็งของชุมชนท�องถ่ินในอดีต ท่ีสามารถยึดโยงเกาะเก่ียวกันจนขยายกลายเป0นชุมชน
ใหญ�ข้ึน เป0นก3ก เป0นเหล�า เป0นสังคมท�องท่ี และเป0นสังคมระดับชาติ อย�างเข�มแข็งในท่ีสุด เนื่องจาก
ชุมชนเล็ก ๆ เหล�านี้ จัดเป0นหน�วยเริ่มต�นทางการปกครองอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีสามารถก�อรูปข้ึนมาเป0น
ชุมชนท่ีเข�มแข็งได� โดยอาศัยความหลากหลายของมิติต�าง ๆ ท้ังทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ก�อให�เกิด ผู�นําชุมชนท่ีมีคุณธรรม เป0นท่ีรักและเป0นท่ียอมรับของคนในชุมชน ผู�ตามท่ีมีความสัมพันธ
อันดีกับคนรอบข�างในชุมชน เนื่องจากความใกล�ชิดทางสายเลือด หรือปฏิสัมพันธระหว�างกัน การถ�อย
ทีถ�อยอาศัยเอ้ือเฟ?@อกัน เกิดเป0นความไว�วางใจท่ียึดโยงคนในชุมชนเล็ก ๆ ให�เกิดความแน�นแฟAนสามัคคี 
รักในชุมชนฐานถ่ินเกิดของตนเอง กลับกลายเป0นความเข�มแข็งท่ีเป0นฐานรากของ สังคมและ
ประเทศชาติสืบต�อกันมายาวนาน  
 ซ่ึงถ�าจะศึกษาให�เฉพาะเจาะจงลงไป ก็จะพบว�า สิ่งท่ีเป0นปEจจัยเก้ือหนุนให�เกิดความ
เข�มแข็งของชุมชนนั้น จริง ๆ แล�ว ก็คือทุนทางสังคมท่ีมีอยู�อย�างหลากหลาย ในแต�ละชุมชน เช�น    
การปกครองโดยผู�นําชุมชนท่ีได�รับการยอมรับจากคนในชุมชน ไม�ได�มีการคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู�
จบการศึกษาสูงเหมือนในสมัยปEจจุบัน แต�กลับมองเรื่องของคุณธรรม คุณงามความดี ท่ีปรากฏเกิดข้ึน 
จนเป0นท่ียอมรับของคนในชุมชน ทําให�ผู�นําท่ีได�รับการยอมรับนี้ สามารถท่ีจะทําหน�าท่ีเป0นตัวแทนของ
ชุมชน ตัดสินคดีความ ระงับข�อพิพาท ความขัดแย�งของคนในชุมชน หรือสามารถตัดสินใจแทนอันเป0น
ข�อสรุปของคนในชุมชนได�โดยไม�ต�องมีกฎหมายเข�ามาเก่ียวข�อง การประนีประนอมยอมความระหว�าง
กัน โดยอาศัยความสัมพันธทางเครือญาติ และครอบครัวท่ีมาจากสายเลือดเดียวกัน การอาศัยอยู�
ร�วมกัน และการประกอบพิธีกรรมในสถาบันทางศาสนา เช�น วัดท่ีเป0นสถาบันทางศาสนาท่ีเป0นศูนย
รวมใจ เป0นท่ีรวมกลุ�ม สร�างความสามัคคีของคนทั้งชุมชน เช�น การรวมตัวกันกิจกรรมงานประเพณี
ขนทรายเข�าวัด กิจกรรมงานกฐิน หรือกิจกรรมการฝEงลูกนิมิต เป0นต�น ที่ต�องอาศัยความร�วมมือ
จากทุกฝHาย โดยใช�วัดเป0นศูนยกลางท่ีร�วมประชุมทํากิจกรรม เพ่ือชุมชน หรือจะกล�าวว�าเป0นกุศโลบาย
ในการให�คนในชุมชนทําความดีก็ได� โดยอาจจะมีพระผู�เป0นศูนยรวมจิตใจเป0นประธานในการประชุม 
คอยระดับเหตุหรือความขัดแย�งทางความคิดของคนในชุมชนได�เป0นอย�างดี การแก�ไขปEญหาของชุมชน
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โดยใช�ภูมิปEญญาท�องถ่ิน โดยไม�ต�องอาศัยการแก�ปEญหาจากหน�วยงานภายนอก เช�น การทํานาข�าวแบบ
ข้ันบันได ทางภาคเหนือของประเทศไทยท่ีช�วยชะลอน้ําท่ีไหลมาจากท่ีสูง ใช�พ้ืนท่ีเพราะปลูกได�
เหมาะสมกับสภาพแวดล�อม และแสดงให�ถึงการปรับตัวอยู�ร�วมกับธรรมชาติได�เป0นอย�างดี แต�ผล
สะท�อนท่ีเกิดข้ึนอย�างเป0นรูปธรรมพร�อมกันกับกิจกรรมต�าง ๆ ก็คือเกิดเป0นความสามัคคีร�วมกันของคน
ในชุมชนท�องถ่ิน  เม่ือคนในชุมชนท�องถ่ิน มีศีล มีธรรมความร�มเย็นก็ย�อมจะเกิดข้ึนในชุมชนได�อย�าง
ยั่งยืน เม่ือเกิดปEญหาคนในชุมชนท�องถ่ินก็สามารถแก�กันเองได�ทําให�เกิดเป0นรูปแบบการปกครองท่ีต�อง
อิงอาศัยกันโดยมุ�งไปท่ีผลประโยชนส�วนรวมเป0นท่ีตั้ง  
 ดังนั้น การปกครองโดยการคัดเลือก ผู�นําท่ีเป0นท่ียอมรับของคนชุมชนในลักษณะนี้ นับได�
ว�าเป0นลักษณะของการปกครองตนเองของชุมชนท�องถ่ินในรูปแบบท่ีเป0นเอกลักษณเฉพาะตัว ซ่ึงเป0น
รูปแบบท่ีมีความเข�มแข็งเนื่องจากเป0นการก�อรูปการปกครองตนเองท่ีอยู�บนฐานของความสัมพันธของ
คนในชุมชนเอง และสุดท�ายประโยชนก็จะเกิดข้ึนกับคนในท�องถ่ินเอง เรียกได�ว�าเป0นการจัดสรร
ผลประโยชนแบบแบ�งปEนท่ีตรงกับความต�องการของคนในพ้ืนถ่ินท่ีสุด และทําให�เกิดเป0นการถักทอ
รูปแบบการปกครองตนเองของชุมชนท�องถ่ิน ซ่ึงแตกต�างจากการปกครองในปEจจุบัน ท่ีเน�นคนท่ีเป0น
ตัวแทนจากการเลือกต้ังมาทําหน�าท่ีเพียงอย�างเดียว โดยท่ีคนท่ีได�รับหน�าท่ีเป0นตัวแทนนั้น อาจจะ
ไม�ใช�เป0นคนดีมีคุณธรรมเลยก็ได� เม่ือปรากฏการณเป0นเช�นนี้  ปEญหาของชุมชนท�องถ่ินจึงกลับกลาย
มาเป0นปEญหาท่ีไม�ได�รับการแก�ไขอย�างถูกต�อง เนื่องจากการแก�ไขปEญหาถูกกําหนดให�เป0นหน�าท่ีเฉพาะ
ของโครงร�างส�วนบนคือรัฐบาลแบบตัวแทน ซ่ึงขาดการก�อรูปท่ีเกาะเก่ียวยึดโยงเข�าไว�ด�วยกัน  เช�น 
ขาดการมีส�วนร�วม คิด วางแผน ทํา แก�ไข และรับผลประโยชนโดยชุมชนท�องถ่ิน ในทางกลับกัน
ชุมชนกลับถูกมองว�าเป0นผู�คอยรับประโยชนจากนโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยตัวแทนของตนเท�านั้น ทํา
ให�เกิดรูปแบบการปกครองท่ีพิกลพิการขาดความสมบูรณ ซ่ึงแตกต�างจากความหมายของ
กระบวนการความเป0นประชาธิปไตย ท่ีประธานาธิบดีแห�งประเทศ สหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอน 
(Abraham Lincoln) ได�เคยกล�าวไว�ว�า การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
(Government of people, by the people, and for the people) (ประหยัด หงสทองคํา, 
ม.ป.ป.: 13) ในขณะท่ีการปกครองตนเองของชุมชนในท�องถ่ินได�ค�อย ๆ สูญหาย หรือถูกทําลายไป 
ปรากฏการณดังกล�าวมีปรากฏใน หนังสือเรื่อง The Community of The Future ของ Fracnces 
Hesselbein และคณะ (Hesselbein and other, 1998: 5) ท่ีได�กล�าวถึง ความต�องการของภาคท่ี 3 
ในสังคมว�า หลังจากสงครามโลก ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 รัฐบาลในประเทศต�าง ๆ ได�เข�ามามีบทบาท
ในการรวมอํานาจจากส�วนย�อยต�าง ๆ ในสังคมเข�าสู�ส�วนกลาง โดยอ�างถึงความเป0นประชาธิปไตย     
ท่ีได�มาโดยชอบธรรมจากประชาชน และรัฐบาลจะสามารถเข�าไปดูแลระบบสวัสดิการต�าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐานให�กับประชาชนได� ผ�านระบอบการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตยผ�านตัวแทน ซ่ึงในสังคมตะวันตกเอง ได�มีการแบ�งส�วนทางสังคม ออกเป0น 2 ส�วนหลักๆ 
คือ ภาครัฐ และภาคเอกชน แต�กลับไม�ได�มีการกล�าวถึง ภาคชุมชนท�องถ่ินเลยแม�แต�น�อย นั้นก็
หมายความว�า ความเป0นพลเมืองหรือชุมชน จากในอดีตท่ีมีมิติเชิงซ�อนมากมายในเรื่องของความสัมพันธ
ทางเครือญาติหรือปฏิสัมพันธจากการอาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และอยู�ร�วมกัน ในเรื่องของพหุ
วัฒนธรรมได�ถูกทําลายไปพร�อมกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ด�วยเหตุนี้จึงจําเป0นท่ีจะต�องมี
ภาคส�วนพลเมืองหรือชุมชน เป0นส�วนท่ี 3 นอกเหนือจาก ความต�องการการปกครองของรัฐท่ีสร�าง
ความเป0นประชาชนท่ีถูกต�อง และภาคเศรษฐกิจท่ีสร�างความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสินในส�วนเอกชน 
แต�ขาดความสัมพันธอันดีในสังคมไปโดยมองภาคของสังคมโดยรวมเป0นมิติท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยง
ถึงกัน เม่ือเกิดผลกระทบต�อสิ่งหนึ่ง ย�อมส�งผลต�ออีกสิ่งหนึ่งได� เหมือนคํากล�าวท่ีว�า “เด็ดใบไม�
สะเทือนถึงดวงดาว” ซ่ึงจากงานเขียนชิ้นนี้ก็ตรงกับ การศึกษาของ เอนก เหล�าธรรมทัศน (2553: 29-
33) ท่ีกล�าวถึงประชาธิปไตยชุมชน ว�า ความสัมพันธเชิงโครงสร�างจากการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได�เข�าไปทําลาย ความสัมพันธอันดีของสังคม เนื่องจากการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไม�ใช�ในชุมชนท�องถ่ินไม�มี หรือเพ่ิงถูกสร�างข้ึนในภายหลัง แต�ในความเป0นจริงแล�ว ความ
เป0นประชาธิปไตยมีอยู�ในชุมชนมาช�านานแล�ว ซ่ึงเป0นประชาธิปไตยท่ีแตกต�างกันกับแนวความคิด
ประชาธิปไตยแบบตะวันตก ท่ีเน�นการปกครองโดยคนข�างมาก แต�หลักประชาธิปไตยในแบบสังคมไทย 
เป0นประชาธิปไตยท่ีอิงอยู�กับศาสนา ความดีงาม ความถูกต�อง ปกครองเพ่ือมุ�งประโยชนส�วนรวม 
เรียกว�าเป0นประชาธิปไตยแบบธรรมาธิปไตยอยู�ด�วย ซ่ึงจะพบได�ว�า ก�อนท่ีระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกจะมาถึง ชุมชนก็สามารถท่ีจะบริหารจัดการตนเองได� เพียงแต�เรากลับมองว�า ความเป0น
ประชาธิปไตย ต�องเป0นไปตามอย�างตะวันตกเท�านั้น โดยลืมมองไปท่ีรากฐานของเรา ซ่ึงเป0นของดีท่ีถูก
ลืมไปแล�ว  
 ประเด็นท่ีเกิดเป0นปรากฏการณท่ีจัดว�าเป0นแนวโน�มใหม�สําหรับสังคม และเป0นแนวคิดท่ี

นักวิชาการหลาย ๆ ท�านได�แสดงความคิดไว�ก็คือ กระแสความต�องการเข�ามามีส�วนร�วมของพลเมือง 

ซ่ึงเป0นการรื้อฟ?@นรูปแบบการปกครองตนเองของชุมชนท�องถ่ินในอดีตกลับข้ึนมาอีกครั้ง โดยได�มีการ

นําเสนอหนทางแก�ไขปEญหา ในการสร�างความเป0นพลเมืองในระดับชุมชนท�องถ่ิน ท่ีมีจิตสํานึกร�วม

รับผิดชอบต�อสังคมในการจัดการตนเองเพ่ิมมากข้ึนแทนท่ีจะรอคอยการแก�ไขปEญหาของภาครัฐ เพียง

อย�างเดียวโดยเฉพาะประเด็นท่ีเป0นปรากฏการณท่ีจัดว�าเป0นแนวโน�มใหม�ในช�วงหลายป!ท่ีผ�านมา

สําหรับสังคมไทย เช�น การฟ?@นฟูกลุ�ม ชมรม สมาคม ชุมชน อย�างชุมชนอินแปง ซ่ึงเป0นเครือข�าย

องคกรชุมชนท่ีตีนเขาพูพาน อีสาน ซ่ึงมีชาวบ�านมารวมตัวกันกว�า 80 ตําบล จากหลายจังหวัด เช�น 

สกลนคร อุดรธานี กาฬสิทธิ์ มุกดาหาร รวมตัวกันเพ่ือเริ่มต�นชีวิตใหม� จากความยากจน หนี้สินล�นพ�น

ตัว บนฐานของความคิด ประสบการณ และทรัพยากรตนเอง (อเนก เหล�าธรรมทัศน, 2553: 32)   
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 การมีส�วนร�วมเพ่ือการปกครองหรือจัดการตนเองของชุมชนท�องถ่ินโดยการประยุกตใช�
ทุนทางสังคม ซ่ึงเป0นทุนท่ีมีอยู�แล�วด้ังเดิม คือ ความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน ความเชื่อม่ันในคุณธรรม
ความดี ของมนุษย ความสัมพันธในทางเครือญาติ เป0นต�น ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ไม�สามารถนับเป0นตัวเงินได�นั้น 
มาเป0นตัวช�วยส�งเสริมและสนับสนุนให�เกิดเป0นรูปแบบท่ีพัฒนาจากองคความรู�ในหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ีเป0น
ต�นแบบ ท่ีมีรูปแบบการประยุกตใช�ทุนทางสังคมกับการส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาค
พลเมือง จนสามารถนํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาประยุกตใช�ให�เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีตนเองได�จึง
เป0นเรื่องสําคัญ เพราะหากเรายังมองการแก�ไขแบบเดิม ๆ ท่ีต�องอาศัยภาครัฐ เอกชน หรือแม�จนกระ
ท้ัง องคกรต�าง ๆ เพียงอย�างเดียวการแก�ไขปEญหาก็จะไม�ได�รับการแก�ไขอย�างแท�จริง  โดยในปEจจุบัน
จากงานวิจัยในหลาย ๆ พ้ืนท่ีในประเทศไทยพบว�าชุมชนท่ีมีลักษณะในการบริหารจัดการตนเองได� 
หรือท่ีเรียกว�าชุมชนเข�มแข็งมักจะมีรูปแบบเฉพาะตัว ไม�ว�าจะเป0นเรื่องของผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน มีการ
บริหารจัดการท่ีปราศจากการครอบงําจากท�องถ่ินและรัฐส�วนกลาง แต�มีการบริหารจัดการกันเอง ซ่ึง
นับว�ารูปแบบท่ีน�าสนใจ และควรค�าแก�การศึกษา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาได�มีการประยุกตใช�
ทุนทางสังคมซ่ึงนับว�าเป0นความเข�มแข็งท่ีมีอยู�แต�ด้ังเดิม เป0นเครื่องมือช�วยสนับสนุน และผลักดันให�
เกิดการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการแก�ไขปEญหาของตําบลตนเอง เช�น การแก�ปEญหาความขัดแย�ง
ทางการเมืองภายในชุมชน เช�น การข้ึนดํารงตําแหน�งผู�ใหญ�บ�านของตําบลหนองสาหร�าย จังหวัด
กาญจนบุรี ท่ีสามารถตกลงกันได�โดยอาศัยศูนยรวมใจ เช�น จากผู�ใหญ�หรือผู�นําในชุมชน จาก
พระภิกษุซ่ึงเป0นศูนยรวมจิตใจทางศาสนา เป0นต�น และการกล�าท่ีจะเขียนใบลาออก โดยไม�ลงวันท่ี 
เพราะหากดํารงตําแหน�งแล�วปฏิบัติหน�าท่ีไม�เป0นท่ีพึงพอใจของชาวบ�าน คนในชุมชนสามารถลงวันท่ี
และยื่นหนังสือลาออกให�กับนายอําเภอได�ทันที โดยพฤติกรรมดังกล�าวได�ถูกปฏิบัติจนเป0นประเพณีว�า
หากไม�ว�าผู�ใดจะข้ึนดํารงตําแหน�งผู�ใหญ�บ�าน ไม�ว�าจะอยู�ในเขตหมู�บ�านใดก็ตาม ต�องเซ็นหนังสือ
ลาออกในวันท่ีเข�ารับตําแหน�งทุกคน และได�มีการจัดระบบการข้ึนเป0นผู�นําชุมชนด�วยตนเอง โดยมีการ
จัดประชุมในสภาองคกรชุมชน ในการคัดเลือกผู�นําข้ึนมา ดูแลหมู�บ�านของตนเองได� โดยไม�ได�ห�วง
เรื่องระยะเวลาดํารงตําแหน�ง เพราะได�มีฉันทามติร�วมกันแล�วว�า จะต�องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข้ึน
เป0นผู�นําชุมชน ทุก ๆ 3 ป!เป0นต�น ในขณะท่ีการอาศัยทุนทางสังคมดังกล�าว มีผลไปถึงการคัดเลือก
ผู�นําในระดับท�องถ่ิน ระดับตําบลได�ด�วย โดยไม�จําเป0นจะต�องมีการแข�งขันกันให�เปลืองงบประมาณ
แผ�นดินหรือ ก�อให�เกิดความทะเลาะเบาะแว�งกัน ในกลุ�มเครือญาติในตําบล เป0นต�น จากปรากฏการณ
ดังกล�าว จึงเป0นท่ีน�าสนใจว�าหากภาคพลเมืองมีลักษณะของการประยุกตทุนทางสังคมในการส�งเสริม
การมีส�วนร�วมทางการเมือง ในพ้ืนท่ีดังกล�าว มีรูปแบบท่ีประสบความสําเร็จได�อย�างไร และหากจะนํา
รูปแบบในหลาย ๆ พ้ืนท่ีดังกล�าว มาสังเคราะหให�เป0นรูปแบบเฉพาะตัวแล�วละก็จะสามารถนําไป
ประยุกตใช�กับพ้ืนท่ีอ่ืนได� ก็จะมีประโยชนต�อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองท่ีเป0นหัวใจของประเทศ
ต�อไปได� 
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            การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ�งท่ีจะศึกษา พัฒนาการ กระบวนการพัฒนาความเป0นพลเมืองท่ี
สมบูรณโดยผ�าน องคกรชุมชนท้ังท่ีไม�เป0นทางการ และสภาองคกรชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. สภา
องคกรชุมชน ป! 2551 ซ่ึงมุ�งเน�นความเป0นประชาธิปไตยจากชุมชนฐานราก จนสามารถสร�างเป0น
องคกรชุมชน โดยดึงชุมชนและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม ยกระดับจากความเป0นประชาชน
ท่ัวไปไปสู�ความเป0นพลเมืองเต็มข้ัน หรือกล�าวได�ว�ามีบทบาทมากข้ึนกว�าประชาชนในความเป0น
ประชาธิปไตยผ�านระบบตัวแทน ท่ีใช�กันอยู�ในปEจจุบัน เพราะรูปแบบประชาธิปไตยในแบบสภาองคกร
ชุมชนนั้น เน�นท่ีการเมืองภาคพลเมืองท่ีสามารถทําหน�าท่ีปกครองตนเองโดยตรง ไม�ได�มีรูปแบบการ
เลือกต้ังแต�เป0นการแต�งต้ังโดยการคัดสรรและอาสาสมัครจากพลเมืองในท�องถ่ินนั้น ๆ ผู�นําท่ีเข�ามาทํา
หน�าเป0นผู�บริหาร ก็เกิดจากการจิตอาสา สมัครเข�ามาทําหน�าท่ี ไม�มีเบี้ยหวัดเงินเดือนโดยการจัดต้ัง
เป0นสภาองคกรชุมชนตําบลท่ีมีความเข�มแข็ง สามารถท่ีจะพ่ึงตนเองโดยผ�านกระบวนการสร�าง
รูปแบบความเป0นประชาธิปไตย ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู� ท่ีร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมวางแผน ร�วม
แก�ไขปEญหา และร�วมรับผลประโยชนร�วมกันอย�างแท�จริง โดยการมีส�วนริเริ่มการมีส�วนร�วม ประเมิน
ตนเอง และดําเนินการโดยชุมชนเอง จนเป0นชุมชนต�นแบบในการเรียนรู�ความเป0นประชาธิปไตยได� 
ในขณะท่ีการเมืองการปกครองในระดับประเทศเริ่มก�าวมาถึงจุดท่ีเรียกได�ว�า “ทางตันทางการเมือง” 
ทําให�ทราบได�ว�า กระบวนการเรียนรู�ความเป0นประชาธิปไตย สามารถเริ่มข้ึนได�และทําสําเร็จได� ด�วย
การเรียนรู� และร�วมแรงร�วมใจกัน ของคนต้ังแต�ในระดับชุมชนท�องถ่ิน ไม�ได�จํากัดเพียงแต�คนชั้นกลาง
หรือคนมีฐานะ มีอํานาจ มีอิทธิพล หรือหน�วยงานภาครัฐ อย�างท่ีผ�านมา 
  งานวิจัยครั้งนี้ จึงมีสมมติฐานอยู�ท่ีว�า รูปแบบการปกครองตนเองของชุมชนท�องถ่ิน โดย
อาศัยจิตสํานึกในความรับผิดชอบต�อชุมชนท�องถ่ินของตน โดยผ�านการแสดงออกในกิจกรรม
สาธารณะ  โดยอาศัยทุนทางสังคม ท่ีมีอยู�แล�วในชุมชนท�องถ่ินนั้น ๆ ให�แสดงผลออกมาเป0นรูปธรรม 
อย�างเป0นข้ันเป0นตอนและเป0นระบบจนสามารถนับได�ว�าเป0นการเมืองภาคพลเมืองโดยตรง โดยอาศัย
การปกครองและการดูแลตนเองของชุมชนท�องถ่ินซ่ึงรูปแบบในการแสดงออกเหล�านั้น อาจมิได�เกิด
และเปลี่ยนแปลงไปตามตัวบทท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายเท�านั้น แต�ทว�าเป0นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากปEจจัย
คือทุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับปEจจัยต�าง ๆ ท่ีมีอยู�ของชุมชนในแต�ละพ้ืนท่ี ซ่ึงมีท้ัง
ความเหมือนและความแตกต�างกัน ซ่ึงความแตกต�างอันนั้นมีทั้งคุณค�า คุณภาพ ศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพอยู�ในตัวของมันเอง ซ่ึงหากนํามาประยุกตใช�ได�สมบูรณจะก�อให�เกิดประโยชนอย�างสูงสุด 
ดังนั้นเนื่องจากการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ทางพัฒนศึกษาท่ีมุ�งหวังจะนําเอาการศึกษาไปใช�ใน
การพัฒนาให�เกิดเป0นรูปธรรม จึงมุ�งศึกษาวิจัย รูปแบบการปกครองตนเองของชุมชนท�องถ่ินจาก
หลาย ๆ พ้ืนท่ีเพ่ือจะสังเคราะหให�เกิดเป0นรูปแบบ หรือแนวทางในการจัดการตนเองของชุมชน
ท�องถ่ินท่ีสามารถเป0นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย ท่ีก�อให�เกิดประโยชนอย�างยั่งยืนแก�ชุมชน
ท�องถ่ินอย�างแท�จริง  
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คําถามการวิจัย 

 1. รูปแบบการประยุกตใช�ทุนทางสังคมในการเสริมสร�างการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาค

พลเมืองเป0นอย�างไร 

 2. สภาพการจัดต้ังและการดําเนินกิจกรรมของสภาองคกรชุมชนตําบลต�นแบบ รวมท้ัง

ปEญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ในแต�ละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาเป0นอย�างไร 

 3. รูปแบบท่ีเกิดจากการสังเคราะหการประยุกตใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส�งเสริมและ

สนับสนุนให�เกิดการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาคพลเมืองจากพ้ืนท่ีต�นแบบท่ีมีบริบทท่ีแตกต�างกัน เป0น

อย�างไร 

 

วัตถุประสงค#การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการประยุกตใช�ทุนทางสังคมในการเสริมสร�างการมีส�วนร�วมทางการ

เมืองของภาคพลเมือง  

 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห สภาพการจัดต้ังและการดําเนินกิจกรรมของสภาองคกรชุมชน

ตําบลต�นแบบ รวมท้ังปEญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ในแต�ละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาซ่ึงมีบริบทท่ี

แตกต�างกัน  

 3. เพ่ือพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเข�ามามีส�วนร�วมทางการเมืองของภาคพลเมือง 

โดยการประยุกตใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให�เกิดการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาค

พลเมือง 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาเรื่องทุนทางสังคม อันประกอบด�วย ความหมาย ประเภท องคประกอบ กับการ

นํามาประยุกตใช�เพ่ือนํามาเสริมสร�างและพัฒนารูปแบบการมีส�วนร�วมทางการเมืองผ�านกลไกทางสภา

องคกรชุมชนตําบลต�นแบบ ความเป0นมา ของพัฒนาการความเป0นประชาธิปไตยภาคพลเมืองการ

จัดต้ัง แนวคิด หลักการและการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนตําบลต�นแบบกับการขับเคลื่อนเพ่ือ

ส�งเสริมแนวทางประชาธิปไตยภาคพลเมือง ในการสร�างเสริมความเข�มแข็งให�กับตนเอง ภายใต�กรอบ

ประชาธิปไตยชุมชนหรือประชาธิปไตยแนวการมีส�วนร�วมในมิติต�าง ๆ รวมท้ังการนําเสนอแนวทาง

ส�งเสริมให�สภาองคกรชุมชนตําบลเป0นรากฐานประชาธิปไตยท�องถ่ิน อีกด�วยซ่ึงผู�วิจัยจะได�จัดแบ�ง

ขอบเขตของการศึกษา ออกเป0น 3 ด�าน ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตด&านเนื้อหา 
  1.1 ศึกษารวบรวมข�อมูล จาก เอกสารประเภท หนังสือ และบทความ ท่ีเก่ียวกับ
การเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตย ประชาสังคม และทุนทางสังคม เป0นต�น ท่ีได�จัดพิมพช�วง         
ป! พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2556 
  1.2 ศึกษาประวัติความเป0นมาของพ้ืนท่ีท่ีทําการเลือกแบบเจาะจง ได�แก� ประวัติ 
ความเป0นมาของการก�อต้ังตําบล พัฒนาการ กระบวนการการจัดการตนเอง และการจัดต้ัง สภาผู�นํา
ชุมชน จนพัฒนาเป0นสภาองคกรชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการตนเองจนเข�มแข็งได�ในท่ีสุด 
  1.3 ศึกษาปรากฏการณ สําคัญ สภาพปEญหาท่ีชุมชนต�าง ๆ ต�องเผชิญ ปEญหาสําคัญ
ท่ีทําให�ภาคพลเมืองต�องประยุกตใช�ทุนทางสังคม ได�แก� ความสัมพันธทางเครือญาติ ความไว�วางใจกัน
และกัน จนกระท้ังเครือข�ายต�าง ๆ เป0นต�น เพ่ือผลักดันให�เกิดการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
  1.4 ศึกษารูปแบบท่ีมีการประยุกตทุนทางสังคมซ่ึงมีอยู�ในแต�ละพ้ืนท่ีมาช�วย ส�งเสริม
และสนับสนุนทําให�ภาคพลเมือง เข�ามามีส�วนร�วมทางการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือกําหนดการดํารงชีวิต
ของตนเองได�โดยไม�ต�องรอ การช�วยเหลือของภาครัฐ 
  1.5 ศึกษาเพ่ือสังเคราะหรูปแบบจากการประยุกตใช�ทุนทางสังคมจากพ้ืนท่ีเปAาหมาย
ดังกล�าว เพ่ือเสริมสร�างและสนับสนุนการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาคพลเมือง   
 2. ขอบเขตด&านพ้ืนท่ี  
  ผู�วิจัยได�คัดเลือก พ้ืนท่ีในการศึกษาแบบเจาะจง ซ่ึงพ้ืนท่ีท้ังหมดเป0นพ้ืนท่ีท่ีได�รับการ
รับรองจาก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีท้ังหมดเป0นพ้ืนท่ีท่ีมี
ลักษณะเป0นชุมชนเข�มแข็ง ท่ีได�รับการยอมรับจากหน�วยงานของรัฐและเอกชน ท่ัวประเทศ  
  2.1 สภาองคกรชุมชนตําบลหนองสาหร�าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
  2.2 สภาองคกรชุมชนตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2.3 สภาองคกรชุมชนตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
 3. ขอบเขตด&านผู&ให&ข&อมูลหลัก  
  3.1 กลุ�มผู� ให�ข�อมูลหลักในพ้ืนท่ี ท่ีทําการศึกษา ได�แก�  กลุ�มผู�นําชุมชน ได�แก� 
ผู�ใหญ�บ�าน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมกับสภาองคกร
ชุมชน แกนนํากลุ�มเยาวชน แกนนํากลุ�มผู�สูงอายุ แกนนํากลุ�มแม�บ�าน แกนนํากลุ�มอาชีพต�าง ๆ 
จํานวน 15 คน  
  3.2 กลุ�มนักการเมืองท�องถ่ิน และประธานสภาองคกรชุมชน ได�แก� ประธานสภาผู�นํา
ตําบล และผู�นําองคกรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน 6 คน  
  3.3 กลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการผู�รับรองแบบผู�ชํานาญการด�าน การเมืองภาคพลเมือง 
ด�านการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน โดยใช�วิธีการเลือกผู�ให�ข�อมูลแบบเจาะจง จํานวน 7 คน 
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 4. ขอบเขตด&านเวลา 
  ผู�วิจัยได�กําหนดช�วงระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต�ช�วงการก�อต้ังชุมชน จนชุมชนเริ่ม
ประสบปEญหาท่ีส�งผลกระทบต�อการบริหารจัดการตนเอง จนทําให�ชุมชนไม�สามารถบริหารจัดการ
ตนเองได� มีปEญหาการทะเลาะเบาะแว�งเม่ือการเมืองท�องถ่ินเริ่มเข�ามามีบทบาทในเขตตําบล จนชุมชน
เริ่มตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เริ่มมีการประชุมของกลุ�มผู�นําชุมชนต�าง ๆ หาวิธีการในการแก�ไข
ปEญหา ถามหาการปกครองตนเองในสมัยก�อนท่ีจะเกิดปEญหา และได�มีการนําทุนทางสังคมกลับมา
ประยุกตใช�ในการแก�ไขปEญหาในแบบฉบับของตนเอง จนถึงป!ท่ี ทําการศึกษา คือ พ.ศ. 2556 ซ่ึงมี
เกณฑในการแบ�งช�วงเวลาตามปรากฏการณท่ีสําคัญเกิดข้ึน คือ  
  4.1 ช�วงการก�อตัวของปEญหาในพ้ืนท่ี ซ่ึงส�งผลกระทบต�อการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะช�วงการเมืองท�องถ่ินเริ่มเข�ามามีบทบาทในชุมชนมากข้ึน 
  4.2 ช�วงจุดเริ่มต�นในการแก�ไขปEญหา มีการประชุมในกลุ�มของผู�นําชุมชนท่ีเรียกว�า 
สภาผู�นําชุมชน เพ่ือหาทางออกร�วมกัน 
  4.3 ช�วงข้ันตอนการเข�ามามีส�วนร�วมทางการเมืองของชุมชนต�าง ๆ เพ่ือกําหนด
ทิศทางและอนาคตของชีวิตตนเอง 
   
นิยามศัพท#เฉพาะ 
 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง วิธีการศึกษาเพ่ือหาแบบจําลองในเรื่องรูปแบบการ
ประยุกตใช�ทุนทางสังคมเพ่ือเสริมสร�างการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาคพลเมือง ท่ีมีการจัดการตนเอง
หรือการปกครองตนเองของชุมชนท�องถ่ิน โดยอาศัยปEจจัยคือทุนทางสังคมต�าง ๆ ท่ีมีอยู�ภายในชุมชน
ท�องถ่ิน ไม�ว�าจะเป0นผู�นําชุมชน ความสัมพันธทางเครือญาติของคนในชุมชน ครอบครัว สถาบันทาง
การศึกษา สถาบันทางศาสนา ทรัยพากรต�าง ๆ รวมถึงความมีศีลธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปEญญาท�องถ่ิน ในการเสริมสร�างจิตสํานึกของคนในชุมชนท�องถ่ินเพ่ือพัฒนาไปสู�ความเป0นพลเมืองท่ี
รับผิดชอบของชุมชนท�องถ่ินตนเอง 
 การประยุกต#ใช& หมายถึง การนําข�อดีท่ีมีอยู�มาปรับใช�อย�างเหมาะสมการสถานการณใน
การทํางานในการขับเคลื่อนแบบจําลองการจัดการตนเองของชุมชนท�องถ่ิน ท่ีมีการปรับใช�ทุนทาง
สังคมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนโดยการปรับใช�ทุนทางสังคมซ่ึงมีอยู�แล�ว ส�งเสริมให�เกิดการเมือง
ภาคพลเมืองเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนจนสามารถพ่ึงพาตนเองได� โดยอาศัยทุนทางสังคมของชุมชนเป0น
ฐานหรือปEจจัยท่ีสําคัญ โดยการปรับใช�นั้นจะมีลักษณะเป0นการบูรณาการทุนทางสังคมท่ีมีอยู�แล�ว
ส�งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันในกระบวนการการทํางานของชุมชนท�องถ่ินโดยไม�จําเป0นต�องอาศัยทุน
สนับสนุนจากภายนอกเพียงอย�างเดียว 
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 ทุนทางสังคม หมายถึง ระบบความไว�วางใจกัน ความเชื่อม่ันในศักด์ิศรีของความเป0น
มนุษยท่ีมีสิทธิเท�าเทียมกัน ความมีคุณธรรม มีค�านิยม จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีเอ้ือเฟ?@อเผยแผ�
ระหว�างกัน ความสัมพันธในครอบครัว ภูมิปEญญาท�องถ่ิน ทรัพยากรต�าง ๆ เครือข�ายทางสังคม และ
สํานักรักในถ่ินฐานของตนเองในชุมชนท�องถ่ิน อันแสดงออกถึงความเข�มแข็งของชุมชนในอดีตท่ี
สามารถพ่ึงพาตนเอง และระหว�างคนในชุมชนด�วยกันได� 
 การเมือง หมายถึง กิจกรรมการแสดงออกของชุมชน กลุ�มและองคกรชุมชนในพ้ืนท่ี
ท�องถ่ิน ท่ีเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนท�องถ่ินท่ี มีความรัก มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในท�องถ่ิน
ของตนเอง ร�วมกันแสดงสิทธิ ความรับผิดชอบของตน เสนอแนวความคิดและช�วยกันทําเพ่ือการ
บริหารจัดการตนเอง และทรัพยากรต�าง ๆ อย�างเป0นแบบแผนเป0นระบบ ให�ตอบสนองความต�องการ
ของคนในพ้ืนท่ี โดยอาศัยความสัมพันธทางเครือญาติ ความเอ้ือเฟ?@อกันและกัน ความไว�วางใจกัน 
ระหว�างคนในชุมชน เป0นตัวเชื่อมโยงเพ่ือให�บรรลุเปAาหมายร�วมกัน โดยไม�ได�คาดหวังถึงอํานาจและ
ผลประโยชนส�วนตนเพียงอย�างเดียว แต�กระทําไปเพ่ือประโยชนของชุมชนท�องถ่ินเป0นสําคัญ  
 การมีส5วนร5วมทางการเมือง หมายถึง ข้ันตอนหรือกระบวนการ ความร�วมมือทาง
การเมืองของชุมชนในการเรียนรู�ของชุมชน ท่ีเข�ามาร�วมในการแสดงออกถึงความเป0นประชาธิปไตย 
ในระดับชุมชน ร�วมตัดสินใจ ร�วมคิด ร�วมวางแผน และท่ีจะทําหรือไม�กระทําเพ่ือเลือกหนทางการ
ดําเนินชีวิตของตนและชุมชนของตน โดยไม�ถูกครอบงําทางความคิด ผ�านทางกระบวนการกลุ�ม     
เป0นหลัก 
 การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง บุคคลหรือกลุ�มบุคคลในชุมชนท�องถ่ินท่ีมีกระบวนการ
การสร�างจิตสํานึกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม โดยเข�าใจถึง บทบาท หน�าท่ี และสิทธิของตน ท้ังท่ี
บัญญัติและมิได�บัญญัติในกฎหมาย ต�อความรับผิดชอบต�อสังคมในการเข�ามามีส�วนร�วมรับผิดชอบใน
ด�านการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ในชุมชน โดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู�แล�วท้ังจากภายนอกและ
ภายในชุมชน เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการของในชุมชนท�องถ่ิน เช�น การท่ีสมาชิกชุมชนมีเวที
พบปะหารืออาจจะมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือให�ข�อมูลข�าวสารซ่ึงกันและกัน 
เก่ียวกับปEญหา และการพัฒนาของชุมชนท�องถ่ิน ท่ีเปvดโอกาสให�ประชาชน กลุ�ม องคกรชุมชนต�าง ๆ 
มีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น รับรู� ร�วมวางแผน อาทิ แผนแม�บทชุมชน นําไปเชื่อมต�อกับการ
ทํางานขององคกรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น นําไปเป0นข�อมูลในการจัดการแผนพัฒนาท�องถ่ินของ
องคกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ร�วมในกิจกรรมหรือการดําเนินงานต�าง ๆ ของชุมชนรวมท้ังการติดตาม
ปกปAองดูแลผลประโยชนของชุมชน โดยใช�เวทีของสภาองคกรชุมชนตําบล เป0นท่ีถกแถลงระหว�างกัน 
และเป0นท่ีเชื่อมโยงกับหน�วยงานองคกรภาครัฐ โดยนําความคิดเห็นและความต�องการของพลเมืองใน
พ้ืนท่ี ไปนําเสนอต�อหน�วยงานหรือองคกรภาครัฐ โดยตรง และเสมอภาคกัน 
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 ประชาสังคม หมายถึง ปรากฏการณท่ีพลเมืองในท�องถ่ินนั้น ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือกลุ�มคนท่ีเป0นผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ได�เข�ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหว ผลักดัน นโยบาย หรือเพ่ือ
รักษาผลประโยชนของตน กลุ�มตน และสังคม ในท�องถ่ินของตนร�วมกัน 
 สภาองค#กรชุมชนตําบลหรือสภาองค#กรชุมชน หมายถึง องคกรของชุมชนที่มีการ
จัดตั้งเป0น สภาองคกรชุมชนที่มีการจดแจ�งและมีโครงสร�างองคประกอบของสมาชิกสภาองคกร
ชุมชนตําบล ตาม พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 (องคกรชุมชนที่มีการจัดตั้งเป0นทางการ) 
รวมถึงสภาองคกรชุมชระดับตําบลที่มีการจัดตั้งขึ้นก�อน จะมี พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 
(องคกรชุมชนที่ไม�ได�มีการจัดตั้งเป0นทางการแต�มีศักยภาพในการบริหารจัดการและแก�ไขปEญหา
ของชุมชนต�นเองได�) ด�วย  
 
ประโยชน#ท่ีได&รับ  
 1. ได�ทราบถึง รูปแบบ พัฒนาการ การประยุกตใช�ทุนทางสังคม ในกระบวนการ
เสริมสร�าง การมีส�วนร�วมทางการเมืองของภาคพลเมือง 
 2. ได�ทราบถึง สภาพการจัดต้ัง และการดําเนินกิจกรรมของสภาองคกรชุมชนต�นแบบ 
รวมท้ังปEญหาอุปสรรค ในการดําเนิน ในแต�ละพ้ืนท่ีซึ่งมีบริบทท่ีแตกต�างกัน 
 3. ได�รูปแบบ จากการสังเคราะหองคความรู�ท่ีเกิดจากการศึกษา รูปแบบการทํางานของ
สภาองคกรชุมชนต�นแบบ 
 4. ได�นําเสนอรูปแบบการเข�ามามีส�วนร�วมทางการเมืองของภาคพลเมือง โดยการ
ประยุกตใช�ทุนทางสังคมเพ่ือเป0นฐานของการพัฒนารูปแบบการปกครองตนเองของชุมชนท�องถ่ินและ
ของชาติต�อไป 
 5. ผลจากการวิจัย สามารถนํา Model ไปปรับใช�ในการสร�างความเป0นพลเมืองให�กับ
ชุมชนท�องถ่ินเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนอ่ืน ๆ ได� 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงผู�วิจัยได�กําหนดไว�เป&นขอบเขตใน
การศึกษาจะประกอบด�วย แนวคิด ความหมาย องค+ประกอบ หลักการ กระบวนการ ของคําว,า ทุน
ทางสังคม การมีส,วนร,วม ชุมชน กลุ,ม และสภาองค+กรชุมชน รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยท�องถ่ิน ประชาธิปไตยชุมชน ประชาสังคม ตลอดจนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับสภา
องค+กรชุมชนตําบล ป4จจัยท่ีเก้ือหนุนต,อการดําเนินงานสภาองค+กรชุมชนตําบล ชุมชนเข�มแข็ง      
การพ่ึงตนเองได� เป&นต�น โดยจะขอนําเสนอเป&นลําดับ ดังต,อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม 
 2. แนวคิดเก่ียวกับชุมชน กลุ,ม และสภาองค+กรชุมชน  
 3. แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยท�องถ่ิน 
 4. แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยชุมชน 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการมีส,วนร,วมของประชาชน 
 6. แนวคิดเก่ียวกับประชาสังคม 
 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
แนวคิดเก่ียวกับทุนทางสังคม 
 คําว,า “ทุนทางสังคม” อาจจะเป&นคําท่ีคนไทยไม,ค,อยคุ�นเคย และให�ความสําคัญเท,ากับ
คําว,า “ทุน” ซ่ึงเข�าใจกันว,า คือ ตัวเงิน มานานจนบางคนคิดว,า คือ คํา ๆ เดียวกัน ซ่ึงจริง ๆ แล�วคําว,า 
ทุน ท่ีหมายถึงตัวเงินเป&นเพียงแค,ส,วนหนึ่งของคําว,าทุนทางสังคมเท,านั้น โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัย
จะแบ,งการศึกษาด�านการทบทวนวรรณกรรมออกเป&น 2 ส,วน คือทุนทางสังคมในบริบทของต,างประเทศ 
และทุนทางสังคมในบริบทของในประเทศ เพ่ือจะได�ทราบถึง ความหมาย พัฒนาการ องค+ประกอบ 
ของคําว,า “ทุนทางสังคม” อย,างถูกต�องต,อไป 
 ทุนทางสังคมในบริบทต�างประเทศ 
 แนวคิดเรื่อง ทุนทางสังคม (Social capital) มีปรากฏในบริบทของสังคมตะวันตก โดย
จัดเป&นสิ่งท่ีมีคุณค,าอย,างหนึ่งท่ีได�มาจากการมีส,วนร,วมในความสัมพันธ+ของมิติทางด�านสังคม นัก
เศรษฐศาสตร+นีโอคลาสิก ได�กล,าวถึงเรื่องทุนโดยการสันษิฐานว,าทุนทางสังคมเป&นเรื่องท่ีมาจากการท่ี
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ตัวแทนในการต,อรองทางด�านเศรษฐกิจได�ใช�ความสัมพันธ+ท่ีมีระหว,างกัน ท้ังระหว,างตนเองกับคู,ค�า 
และจากบุคคลอ่ืน เป&นตัวเชื่อมโยงให�เกิดการปฏิสัมพันธ+ระหว,างกันของคู,ค�าทางเศรษฐกิจหรือคู,ค�า
ทางด�านการตลาด 
 ในทางตรงกันข�ามกับทัศนะนี้ (Concept) เรื่องของทุนทางสังคมนี้มีข�อสันนิษฐานแรกเริ่ม
ในเชิงวัฒนธรรมและเชิงสังคมของป4จเจกบุคคล (Nielsen, 2003: 40) โดยการมีส,วนร,วมของบุคคลท่ี
อยู,ในเครือข,ายของป4จเจกบุคคล ซ่ึงจะเป&นตัวทําให�เกิดป4จจัยภายนอกอันหนึ่งท่ีจะช,วยธํารง
ความสัมพันธ+ทางสังคมไว�ได� โดยความสัมพันธ+ทางสังคมน้ีจะช,วยสร�างความไว�วางใจของบุคคล 
รวมท้ังเสริมสร�างศักยภาพต,าง ๆ ในการทํางานและประสานงานกันให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได� 
 นักเศรษฐศาสตร+ นักรัฐศาสตร+และนักสังคมวิทยาท่ีวิเคราะห+ผลกระทบในเชิงตัวบุคคล
และเชิงกลุ,มของการมีปฏิสัมพันธ+ต,อกันและกันของมนุษย+นั้น  ต,างก็ได�หยิบเอา Concept นี้มาใช�กัน
อย,างกว�างขวาง ป4จจุบันคําว,า ทุนทางสังคมสามารถพบได�ในบทความหลายชิ้น และยังปรากฏอยู,ใน
หลาย ๆ ประเด็นด�วยกัน นอกจาก Concept เรื่องทุนทางสังคมในเชิงทฤษฎีท่ีเราหาอ,านได�ท่ัวไปแล�ว 
เราอาจจะพบว,า มีการพูดถึงทุนทางสังคมจากผลการศึกษาในเชิงประจักษ+ด�วยเช,นกัน เช,น งานของ 
Woolcock (1998) Portes (1998) และ Dasgupta (2000) โดยเฉพาะงานของ Dasgupta และ 
Serageldim (2000) มีคุณูปการอย,างมากในการรวบรวมประเด็นข�อถกเถียงในเชิงทฤษฏีและแนวคิด
เห็นท่ัวไป ได�มากเท,า ๆ กับการศึกษาวิเคราะห+ในเชิงประจักษ+เก่ียวกับทุนทางสังคมในบริบทของ
ประเทศโลกท่ีกําลังพัฒนาอย,างประเทศไทย 
 ต�นกําเนิด แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม 
 แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมเริ่มต�นจากนักเศรษฐศาสตร+ ระดับโลกอย,าง Adam Smith ท่ี
กล,าวถึงทุนทางสังคมในฐานะท่ีเป&นป4จจัยท่ีจะช,วยส,งเสริมให�เกิดความสําเร็จในการทําธุรกิจ และได�มี
การนําแนวคิดนั้นมาใช�โดยนักเศรษฐศาสตร+ ชื่อ Glenn Loury ซ่ึงได�รวบรวมแนวคิดนี้ไว�ในบทความ
ของเขาในปj 1977 Glenn Loury ได�วิจารณ+วิธีการศึกษาวิเคราะห+ของเศรษฐศาสตร+นีโอคลาสสิก     
ท่ีศึกษาความไม,เท,าเทียมกัน ของรายได�และนัยยะเชิงนโยบายต,าง ๆ แต,ไม,ได�ให�ความสําคัญกับบริบท
ในด�านมิติทางสังคมของคน ซ่ึงบริบทนี้ก็คือ Social capital หรือ ทุนทางสังคมนั่นเอง 
 Concept นี้ได�ถูกหยิบยกเป&นแนวคิดท่ีถูกพูดถึงกันมากในบริบทของทฤษฎี การพัฒนา 
การปฏิบัติงานวางแผนนโยบาย และความพยายามของ World Bank ในการดําเนินการต,าง ๆ กับ
การพัฒนาประเทศท่ีถูกจัดว,ากําลังพัฒนาและ ด�อยพัฒนา ในกลุ,มโลกท่ี 3  
 แนวความคิดเรื่องของทุนทางสังคม Social capital ยังได�ถูกพัฒนาข้ึนมาในสาขาวิชา
สังคมวิทยาและรัฐศาสตร+ โดยใช�อธิบายถึงทรัพยากรท่ีป4จเจกบุคคลสามารถใช�ติดต,อผ,านสมาชิกอ่ืน ๆ 
ในเครือข,ายของชุมชนได� ทุนทางสังคมต,างจากทุนทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรบุคคล โดยทุนทาง
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สังคมอยู,ในโครงสร�างและระบบความสัมพันธ+ทางสังคมท่ีดีงามระหว,างป4จเจกบุคคล เช,น ความไว�วางใจ 
ความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน หรือความสัมพันธ+ภายในครอบครัว เป&นต�น 
 โดยความเป&นจริงแล�วแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมในมิติของสังคม มีนักสังคมวิทยาท่ีได�รับ
การยอมรับและมีชื่อเสียงทางด�าน ทุนทางสังคมหลายท,านด�วยกัน ในการศึกษาวิจัยนี้ จะกล,าวถึง
แนวคิดทุนทางสังคมในทัศนะของ James Coleman, Robert Putnam และ Bourdieu ซ่ึงมีการ
กล,าวอ�างถึง เม่ือกล,าวถึงทุนทางสังคม ดังต,อไปนี้ 
 ทุนทางสังคมในทัศนะของ  James Coleman 
 James Coleman (2009) อาจารย+ทางด�านสังคมศาสตร+จากมหาวิทยาลัย University 
of Chicago ได�นําเสนอแนวความคิดท่ีเป&นจุดเด,นของงานตนเองไว�ว,า ทุนทางสังคมเป&นชุดของ
ความสัมพันธ+ (set of relationship) ระหว,างคน เป&นผลท่ีมาจากความสํานึกหรือมีเปrาหมายร,วมกัน
บนพ้ืนฐานของความคาดหวังในสิ่งท่ีต�องการใช�ร,วมกัน (Common) เป&นชุดของความคิดในการมี
ค,านิยมร,วมกัน (Set of Shared Values) และการมีสํานึกของความไว�วางใจ (Sense of Trust) 
ระหว,างกัน ทําให�เกิดเป&นโครงสร�างทางสังคมท่ีสามารถเชื่อมโยงระหว,างป4จเจกบุคคลในองค+กร 
ในทางตรงกันข�าม หากทุนทางสังคมอ,อนแอหรือมีน�อย ก็จะมีปรากฏการณ+ของความขัดแย�งกันใน
ค,านิยม ความความแตกแยก และการขาดความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน 
 James Coleman (2009) ได�ระบุว,าทุนทางสังคมมีหลายรูปแบบด�วยกัน แต,จะประกอบด�วย 
4 ป4จจัยหลัก ดังนี้ 
 1. ความไว�วางใจกันในโครงสร�างทางสังคม ในระดับต,าง ๆ  
 2. ความสอดคล�องและความเหมาะสมในการจัดระเบียบทางสังคม 
 3. มาตรฐานและกฎเกณฑ+ท่ีได�กําหนดเอาไว� 
 4. ช,องทางของการสื่อสาร 
 ซ่ึงในงานเขียนของ James Coleman (2009) ได�ยกตัวอย,างของทุนทางสังคมท่ีเห็นได�
อย,างง,าย ๆ ผ,านทางปรากฏการณ+จริงก็คือ กรณีของสมาคมผู�พักอาศัยในโครงการบ�านจัดสรรหรือ
คอนโดมิเนียมในเมืองท่ีได�รวมตัวกันเพ่ือการแสดงออกในลักษณะการกดดันผู�ประกอบการให�เข�ามา
แก�ไขป4ญหาต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโครงการ เช,น ป4ญหาทางเท�าซ่ึงถูกทําเป&นท่ีจําหน,ายสินค�า ป4ญหา
การจราจรท่ีขาดการจัดระเบียบ ซ่ึงหลังจากได�รับการแก�ไขแล�ว Organization ก็ยังคงดํารงอยู, และอยู,
ในฐานะท่ีเป&นองค+การทางสังคม (Social Organization) ซ่ึงสามารถจะแก�ไขปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของผู�พักอาศัยต,อไปได�อีก 
 นอกจากนี้ James Coleman (2009) ยังได�กล,าวไว�ในผลงาน เรื่อง Social Capital in 
the Creation of Human Capital ว,า ทุนทางสังคมมีส,วนสําคัญท่ีส,งผลต,อการพัฒนาทุนมนุษย+ด�วย 
โดยทุนทางสังคมในการพัฒนาทุนมนุษย+จะประกอบด�วย 2 ส,วน คือ ทุนทางสังคมภายในครอบครัว 
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และทุนทางสังคมภายนอกครอบครัว หรืออาจกล,าวได�ว,าความรัก ความผูกผัน ความเอ้ืออาทร ต,อกัน
ของสมาชิกในครอบครัวกับบุคคลอ่ืนในชุมชนหรือกับบุคคลท่ัวไป พ้ืนฐานของครอบครัวจัดเป&นทุน
อย,างหนึ่ง ซ่ึงประกอบด�วยทุนทางการเงิน ทุนมนุษย+ และทุนทางสังคม ทุนทางการเงินอาจวัดได�จาก
รายได�หรือทรัพย+สิน บ�าน หรือ อสังหาริมทรัพย+อย,างอื่น และความสามารถในการแก�ไขป4ญหา
ทางการเงิน ส,วนทุนมนุษย+สามารถวัดได�จากการศึกษาของพ,อแม,ผู�ปกครอง และการสั่งสอนให�ความรู�
แก,บุตรหลาน 
 ทุนทางสังคมภายในครอบครัว สามารถส,งเสริมความเข�มแข็งให�กับบุตรหลานเปรียบเสมือน
เป&นการพัฒนาทุนมนุษย+ ซ่ึงจะข้ึนอยู,กับผู�ปกครอง หรือผู�ใหญ,ในครอบครัวและความเอาใจใส,ดูแลของ
ผู�ใหญ,เหล,านั้น การไม,มีผู�ใหญ,ในครอบครัวอาจก,อให�เกิดความบกพร,อง Coleman (2009) เห็นว,า
ครอบครัวท่ีมีพ,อแม,ดูแลบุตรเพียงคนเดียว เป&นความบกพร,องท่ีสําคัญของครอบครัวสมัยใหม, หรือ
แม�แต,ครอบครัวเด่ียวท่ีมีพ,อแม,ต�องออกไปทํางานนอกบ�าน ไม,มีเวลาดูแลบุตรหลาน และไม,มีใครอยู,
บ�านตอนกลางวันทําให�ทุนทางสังคมภายในครอบครัวขาดหายไป นอกจากนี้ บางครอบครัวแม�จะมีคน
อยู,ในบ�านตลอดวัน แต,ก็อาจไม,มีทุนทางสังคมเนื่องจากไม,มีความสัมพันธ+อันดีระหว,าง คนใน
ครอบครัว เช,น พ,อ แม,และบุตร ผลกระทบจากการขาดหายไปของทุนทางสังคมภายในครอบครัวอาจ
แสดงออกในหลากหลายรูปแบบ เช,น ผลการเรียนท่ีตกตํ่า การโดดเรียน การทําตัวเสเพล การมีกริยา
แสดงออกด�วยความรุนแรง เป&นต�น พฤติกรรมเหล,านี้แสดงออกถึงการไม,ดูแลและไม,เอาใจใส,บุตร
หลานของคนภายในครอบครัว เนื่องจากเม่ือบุตรหลานไม,ได�รับการเอาใจใส,จากผู�ปกครองก็มักจะไป
พ่ึงพาเพ่ือนหรือบุคคลภายนอกแทนก,อให�เกิดเป&นป4ญหาของสังคมในท่ีสุด 
 ทุนทางสังคมภายนอกครอบครัว ทุนทางสังคมท่ีใช�ในการพัฒนาคนไม,ใช,มีแต,ในครอบครัว
เพียงอย,างเดียว ทุนทางสังคมภายนอกครอบครัว ได�แก, ทุนทางสังคมภายในชุมชนเกิดจากความสัมพันธ+
แบบรู�จักกันหมดของพ,อแม,ผู�ปกครอง และความสัมพันธ+ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีพ,อแม,เข�าร,วมกิจกรรมกับ
สถาบันต,าง ๆ ของสังคม ยกตัวอย,างเช,น การท่ีพ,อแม,พูดคุยกัน ในกรณีความประพฤติของลูก ๆ ตน
ผิดปกติไปจากเดิม เช,น หนีโรงเรียนไปเล,นเกมส+ เป&นต�น ทําให�พ,อแม,ท่ีร,วมกิจกรรมทางสังคมสามารถ
ท่ีจะรู�พฤติกรรมของลูกโดยอาศัยทุนภายนอกครอบครัวคือ การช,วยสังเกตของผู�ปกครองเด็กคนอ่ืน
หรือ เพ่ือนบ�านได�ทุนทางสังคมในการพัฒนาทุนมนุษย+ในส,วนนี้เกิดในรูปแบบท่ีพ,อแม,ผู�ปกครองของ
นักเรียนแต,ละคนรู�จักกัน คุยกันและปรึกษากัน ความสัมพันธ+ท่ีมีทุนทางสังคมจะสิ้นสุดไปเม่ือมีการ
อพยพหรือย�ายครอบครัวไปท่ีอ่ืน 
 จากตัวอย,างดังกล,าวจะพบได�ว,าทุนทางสังคมภายนอกครอบครัว ท่ีมีลักษณะเป&นสังคม
ย,อย ๆ ในชุมชนสามารถท่ีจะก,อให�เกิดสภาวะการแสดงออกทางการเมืองเนื่องจากมีผลประโยชน+
ร,วมกันโดยอาศัยการปฏิสัมพันธ+ระหว,างกัน ความไว�เนื้อเชื่อใจกัน และการสื่อสารสองทาง ระหว,างผู�
ส,งสารและผู�รับสารของผู�ปกครองเด็กท่ีอยู,ในชุมชน เช,น การร,วมตัวของสมาคมผู�ปกครองเพ่ือ
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เรียกร�องให�สถานศึกษา ดําเนินการอย,างใดอย,างหนึ่งเพ่ือให�เกิดความสะดวกในการดูแลบุตรหลาน
ของตนเองได�ในขณะเดียวกัน ทุนทางสังคมท้ังภายในและภายนอกครอบครัว จึงเป&นสิ่งท่ีจะสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับการเมืองภาคพลเมือง ต,อไป 
 ทุนทางสังคมในทัศนะของ Robert Putnam 
 ในขณะท่ีนักสังคมวิทยาและนักเศรษฐศาสตร+ บางคนกําลังกล,าวถึงแนวคิดนี้กันมาก ยังมี
นักรัฐศาสตร+ท,านหนึ่งชื่อ Robert Putnam ท่ีได�หยิบยกแนวคิดนี้มาใช�เป&นท่ีรู�จักกันในวงวิชาการเพ่ิม
มากข้ึน โดย Putnam (1995: 64-78) มองว,าทุนทางสังคมต�องประกอบด�วยองค+ประกอบ 3 อย,าง ท่ี
จะทําให�สมาชิกหรือกลุ,มบุคคลท่ีอยู,ร,วมกันสามารถปฏิบัติร,วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค+บางอย,าง
ตามท่ีกลุ,มต�องการได� ก็คือ 
 1. ความไว�วางใจกันซ่ึงกันและกัน (Trust) 
 2. จารีต (Norms) 
 3. เครือข,ายทางสังคม (Social networks) โดยเฉพาะ voluntary associations 
 Putnam (1995) กล,าวถึงแหล,งท่ีมาของทุนทางสังคมท่ีจะทําให�ระดับของทุนทางสังคม
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง และส,งผลกระทบต,อคุณภาพชีวิตของประชาชน ได�แก, 
 1. ครอบครัว Families เป&นป4จจัยหลักท่ีทําให�เกิดทุนทางสังคมท้ังทาง เศรษฐกิจ และ
สังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวถือได�ว,าเป&นแหล,งแรกท่ีสร�างรูปแบบของ
ทุนทางสังคม และขยายสู,สังคมภายนอก กล,าวคือ พ,อแม,จะมีอิทธิพลต,อการปฏิบัติตัวของเด็กในแง,
ของการสั่งสอนปลูกฝ4งเรื่องของความซ่ือสัตย+ การไว�วางใจผู�อ่ืน การร,วมมือกับผู�อ่ืน และเป&นข้ันแรก
ในการเรียนรู�ท่ีจะอยู,กับผู�คนในสังคมภายนอก 
 2. ชุมชน Community การติดต,อสื่อสาร ระหว,างคนท่ีอาศัยอยู,ร,วมกัน ความสัมพันธ+
ระหว,างเพ่ือนบ�าน เพ่ือนและกลุ,มต,าง ๆ ในชุมชน การทํางานร,วมกัน ซ่ึงเป&นป4จจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู,
พลวัตของการปฏิบัติงานร,วมกันของมนุษย+ในสังคม กล,าวคือ ประชาชนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ+กับกลุ,ม
คนอ่ืน ๆ ในสมาคม อ่ืน ๆ ท่ีแตกต,างกันและมีประสบการณ+ด�านความร,วมมือท่ีเป&นบวก ซ่ึงสิ่งเหล,านี้
จะส,งเสริมศักยภาพของสมาชิกในการแก�ไขป4ญหา และในท่ีสุดจะมีอิทธิพลก,อให�เกิดการไว�วางใจ และ
บรรทัดฐานในการตอบแทนซ่ึงกันและกันขยายครอบคลุมผู�อาศัยอยู,ท้ังภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน 
 3. ร�านค�า Firm การทํางานอย,างมีประสิทธิภาพขององค+กร การก,อต้ังอย,างม่ันคงและมี
ความยั่งยืน สิ่งท่ีเรียกว,ามีความต�องการอย,างยิ่งก็คือ ความไว�วางใจ ความคาดหวัง ผลประโยชน+ท่ีได�
จากทุนทางสังคม คือ การลดต�นทุนทางการผลิต เช,น การแบ,งหน�าท่ีในการทํางานด�วยความรับผิดชอบ 
โดยไม,ต�องห,วงเรื่องความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจาก ไม,ท้ิงงาน เป&นต�น 
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 4. ประชาสังคม Civil society ทุนทางสังคม คือ เบ�าหลอมความสําเร็จขององค+กร เพราะ
นั้นคือ โอกาสเพ่ือการมีส,วนร,วมและการออกเสียงเลือกต้ัง ฉันทามติ ลดความขัดแย�ง และช,วยลด
ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนด�วย เนื่องจากการตัดสินใจเกิดความความเห็นของคนใน
องค+กรท้ังหมดร,วมกัน 
 5. ภาคสาธารณะ Public sector เป&นสวัสดิการและศูนย+รวม สิ่งอํานวยความสะดวก
ให�แก,คุณภาพชีวิต โดยท่ัวไปของสังคม เช,น บริการสวัสดิการของรัฐ หรือสิ่งท่ีชุมชนร,วมมือกันสร�าง
เพ่ือผลประโยชน+ของส,วนรวมและมีบทบาทใน 2 ประเด็น คือ การกระจายรายได�ท่ีเท,าเทียมกันมี
อิทธิพลต,อความไว�วางใจ เช,น ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียซ่ึงมีระดับความไม,เท,าเทียมของรายได�ตํ่า 
พบว,ามีระดับของความไว�วางใจสูงกว,าอย,างมีนัยสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมนี และ
สหรัฐฯ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย ด�านการกระจายรายได� โดยอาจจะ
ดําเนินการผ,านระบบสวัสดิการ และการสร�างความไว�วางใจระหว,างรัฐบาลกับประชาชน 
 6. กลุ,มชาติพันธุ+ Ethnicity หรือเชื้อชาติ อาจมองได�อีกมุมหนึ่งท่ีเป&นตัวถ,วงของการ
พัฒนา เนื่องจากอาจมีท่ีรักมักท่ีชัง หรือการกําหนดตัวผู�นํา ความขัดแย�งด�านเชื้อชาติ ซ่ึงมีผลต,อการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม และผลประโยชน+ท่ีได�รับร,วมกัน 
 7. เพศ Gender ยกตัวอย,างเช,น เครือข,ายของกลุ,มสตรีในบราซิล มีความสําคัญต,อการ
สร�างรายได�และความเป&นอยู,ของครอบครัวเป&นอย,างมากในการดํารงชีวิตประจําวัน เพราะความสัมพันธ+
ภายในกลุ,มสตรีท่ีมีความใกล�ชิดกันและความใกล�ชิดของมารดาท่ีมีโอกาสอยู,ใกล�บุตรมากกว,าบิดา 
 ผลงานสําคัญของ  Putnam (1993) ก็คือ ผลงานท่ีชื่อว,า Making Democracy Work  
ท่ีนําเสนอไว�ว,า ถ�าภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งมีระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพเชิงการหน�าท่ีท่ีดีและมีการ
รวมกลุ,มทางการเมืองในระดับสูง ก็จะเป&นผลทําให�เกิดการสะสมทุนทางสังคมให�มากข้ึนต,อไปนั้น
หมายความว,า ทุนทางสังคมในนัยของ Putnam สามารถท่ีจะเกิดการสะสมได� จนสามารถเป&นพลัง
อํานาจในการต,อรองได� 
 ผลการศึกษาของ Putnam (1993) เก่ียวกับบทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศ
อิตาลีซ่ึงส,งผลต,อความสําเร็จในการปฏิรูปการทํางานของรัฐบาล เปรียบเทียบกัน ระหว,างอิตาลีตอน
เหนือ และอิตาลีตอนใต�ซ่ึงมีความแตกต,างกัน โดย อิตาลีตอนเหนือประสบความสําเร็จในการปฏิรูป
รัฐบาล เนื่องจากการได�รับแรงเสริมจากการเจริญเติบโตของภาคประชาสังคม (Civic community) 
ซ่ึงก,อให�เกิดความม่ังค่ังในอิตาลีตอนเหนือมากกว,าอิตาลีตอนใต� เก่ียวกับ civic community นั้น 
กิจกรรมสาธารณะของประชาชนจะช,วยสร�างบรรยากาศของการร,วมกันทํางาน ช,วงสร�างเครือข,าย
ทางสังคมท่ีมีความกระตือรือร�นในการทํางาน ช,วยสร�างความสัมพันธ+ท่ีเท,าเทียมกันทางการเมืองและ
สร�างประเพณีของการมีส,วนร,วมของประชาชนด�วย Putnam บอกว,าผลของการมีความสมดุลทาง
สังคมได�นั้นจะออกมาในลักษณะของการทํางานประสานร,วมกันในระดับท่ีเข�มข�น, การให�ความ
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ไว�วางใจกันในวงกว�าง, การตอบแทนกันอย,างสมํ่าเสมอ, กิจกรรมต,าง ๆ ของประชาชน โดยในผลงาน
ชิ้นนี้มีการเปรียบเทียบการทํางานของรัฐบาลฝ4�งเหนือและฝ4�งใต�ทําให�เห็นปรากฏการณ+ท่ีแตกต,างกัน
อย,างชัดเจน 
 ในการศึกษาประชาสังคมในอิตาลีของ Putnam (1993) ได�ข�อสรุปท่ีสําคัญว,า ชุมชนมี
บทบาทสําคัญในการส,งเสริมค,านิยมของการไว�วางใจกัน ความผูกพันเอาจริงเอาจัง และความสมานฉันท+
ระหว,างกัน ซ่ึงส,งผลให�ระบอบประชาธิปไตยก�าวหน�าไปได�ขณะเดียวกันประเพณีการเมือง วัฒนธรรม
ของชุมชนก็มีความสําคัญอย,างยิ่ง โดยเฉพาะค,านิยมท่ีเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาสังคม 
ข�อสรุปของ Putnam ก็คือ ภาคประชาสังคมต,างหากท่ีทําให�รัฐและสถาบันสาธารณะต,าง ๆ ดีข้ึน 
ไม,ใช,รัฐและสถาบันสาธารณะท่ีทําให�ภาคประชาสังคมดีข้ึน 
 ในเรื่องของเครือข,ายท่ี Putnam (1993) บอกว,า ในทางปฏิบัติแล�ว ภาคประชาสังคม
กลับถูกลดทอนอํานาจลง เป&นการตรวจสอบการทําหน�าท่ีขององค+กรอาสาสมัคร  
 ในเรื่อง องค+กรอาสาสมัครเชื่อมโยงกับความคิดของเขาไปในเรื่องต,าง ๆ ในประเด็น
ทฤษฎีพหุนิยม (Pluralism) องค+กรอาสาสมัครเป&นรูปแบบท่ีสําคัญท่ีสุดของการปฏิสัมพันธ+แนวราบ 
(horizontal interaction) และของการต,างตอบแทนกัน (reciprocity) องค+กรอาสาสมัครมีอิทธิพล
ต,อการปฏิสังสรรค+ทางสังคมและการร,วมมือประสานระหว,างผู�กระทําในวิถีทางต,าง ๆ  
 ประการแรก องค+กรอาสาสมัครเพ่ิมมูลค,าความสิ้นเปลืองต,อ Defector ในการแลกเปลี่ยน
ระหว,างบุคคลได�อย,างมีประสิทธิภาพ 
 ประการท่ีสอง คือ องค+กรอาสาสมัคร จะโอบอุ�มและดํารงบรรทัดฐานของการต,างตอบ
แทนกันเอาไว� 
 ประการท่ีสาม แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมนั้นได�แสดงถึงแก,นของชีวิตชุมชนออกมาให�เห็นด�วย 
 Putnam (1993) มองว,าความไว�วางใจ (trust) ซ่ึงเป&นองค+ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคม
ได�สร�างรากฐานของ “การตอบแทนกัน” (reciprocity) และยังสร�างเครือข,ายและสมาคมทางสังคม 
(social network and association) ในทางกลับกันสิ่งเหล,านี้ก็จะสร�างสรรค+ให�เกิดความไว�วางใจข้ึน 
นั้น ก็คือ เครือข,ายและสมาคมทางสังคมจะผลักดันให�เกิดการติดต,อสื่อสารกันและกัน รวมท้ังปรับปรุง
การส,งผ,านข,าวสารต,าง ๆ ท่ีเก่ียวกับประโยชน+ท่ีมาจากความไว�วางใจของป4จเจกบุคคล 
 Putnam (1993)  ยกตัวอย,างว,า ในอเมริกานั้นมีป4ญหาสังคมมากมายซ่ึงเกิดจากการเสื่อม
ลงของทุนทางสังคม (Siisiainen, 2000) Putnam มองว,า เศรษฐกิจและเทคโนโลยีแบบใหม, โดยเฉพาะ
การสื่อสาร การโทรคมนาคม และระบบตลาด มีส,วนสําคัญท่ีทําให�ค,านิยมหรือคุณธรรมวัฒนธรรม
ของคนอเมริกันเสื่อมทรามลง เป&นตัวการสําคัญท่ีทําให�การวางใจกันในสังคมลดตํ่าลง การมีส,วนร,วม
ของอาสาสมัครในทํางานลดตํ่าลง ซ่ึงก็คือ ทําให�ทุนทางสังคมลดตํ่าลง และประชาสังคมอ,อนแอลงไป
ด�วย นอกจากนี้ Putnam ยังได�ศึกษาทุนทางสังคมของอเมริกาได�กว�างขวาง และได�จัดทําดัชนีตัวชี้วัด
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ทุนทางสังคมท่ีสําคัญไว� โดยแบ,งเป&น 5 ด�าน ได�แก, ด�านความต่ืนตัวขององค+กรชุมชน ด�านการมีส,วน
ร,วมในเหตุการณ+สาธารณะ ด�านความเข�มแข็งของอาสาสมัครชุมชน ด�านความสัมพันธ+ทางสังคม และ
ความไว�วางใจทางสังคมส,วนรวม (ธีรยุทธ บุญมี, 2547: 143) 
 ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของ Putnam (1995) ท่ีมีชื่อว,า Bowling Alone เป&นการแสดงถึง
ปรากฏการณ+ของการดํารงชีวิตของชาวอเมริกันท่ีเคยมีพ้ืนท่ีสาธารณะโดยการออกมาเล,น Bowling 
กันทําให�เกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจต้ังแต,ระดับล,าง เม่ือกิจกรรมนี้ค,อย ๆ หมดความสําคัญไป
ก,อให�เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ผ,าน
กิจกรรมการเล,นโบว+ลิ่ง ซ่ึงจากการศึกษาของ Putnam พบว,าป4จจุบันคนอเมริกันนิยมเล,นโบว+ลิ่งคน
เดียวมากข้ึน แต,จะมีการเล,นเป&นกลุ,มลดน�อยลงมาก ซ่ึงทําให�ผู�ประกอบการต�องสูญเสียรายได� 
เนื่องจากการเล,นเป&นกลุ,มจะทําให�มีการใช�จ,ายมากกว,าการเล,นคนเดียว และรายได�ท่ีแท�จริงของการ
ทําธุรกิจนี้อยู,ท่ีการเล,นเป&นกลุ,มเพราะจะทําให�เกิดการใช�จ,ายมากข้ึน มากกว,าค,าลูกบอลหรือค,า
รองเท�า ขณะเดียวกัน Putnam ได�สรุปปรากฏการณ+นี้โดยมองว,าการไปเล,นโบว+ลิ่งคนเดียวเป&นการ
แสดงให�เห็นได�ว,าทุนทางสังคมของคนอเมริกันกําลังลดน�อยลง  
 จากผลงานของ Putnam ทําให�มองได�ว,า ป4ญหาของ Putnam คือเน�นแนวคิดเรื่องภาค
ประชาสังคม (Civil society) ไปสู,องค+กรอาสาสมัคร (voluntary associations) ในรูปของสโมสร
กีฬา (sport clubs) แต, Putnam ไม,ได�กล,าวถึง ความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนระหว,างภาคประชาสังคมกับ
สังคมการเมือง อาจพูดได�ว,า งานของเขาไม,ได�เก่ียวข�องกับการเมือง เพราะเขาไม,ได�กล,าวถึงความท�า
ทายใหม, ๆ หรือข�อขัดแย�งใด ๆ ท่ีมีต,อระบบการเมืองซ่ึง Putnam ก็ได�กล,าวถึงโดยท่ัวไปแต, Civil 
society ก็คือบ,อเกิดของกลุ,ม/ผู�ท่ีมีความขัดแย�งกัน สิ่งท่ี Putnam ยังขาดก็คือ เขาละเลยมิติแนวด่ิง
ขององค+กรอาสาสมัครและความสัมพันธ+เชิงอํานาจ ท่ีกล,าวถึงเรื่องของโครงสร�างหน�าท่ีขององค+กรท่ี
แฝงอยู,ในองค+กรรูปแบบท่ีนิยมใช�กันในองค+กรสมัยใหม,  
 นอกจากนี้ Putnam (1993) ยังกล,าวถึงป4ญหาของประชาธิปไตยภายในกลุ,ม (internal 
democracy) ของ องค+กรอาสาสมัครน�อยมาก และไม,ค,อยกล,าวถึงโครงสร�างอํานาจภายในองค+กร
มากนัก Putnam แสดงให�เห็นถึงสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาทุนทางสังคมท่ีพอสรุปได� คือ 
 1. Putnam ได�หยิบยกประเด็นทางสังคมข้ึนมาและเสนอมุมมองอีกด�านหนึ่ง เช,น ชนกลุ,ม
น�อย คนผิวสี การศึกษาและพรรคการเมือง โดยมีการกล,าวถึงกลุ,มท่ีเสียเปรียบทางสังคม กล,าวคือ 
เป&นการเป�ดพ้ืนท่ีให�กับกลุ,มองค+กรชุมชนและชุมชน ได�เข�ามามีส,วนร,วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
ท้ังในด�านการเมือง เศรษฐกิจและการศึกษา 
 2. Putnam ได�พยายามเสนอให�พิจารณาทุนทางสังคมในรูปแบบท่ีเป&นรูปธรรมมากข้ึน 
มีตัวอย,างเชิงปริมาณเปรียบเทียบเพ่ือให�เห็นภาพชัดเจน 
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 3. ทุนทางสังคมไม,ใช,ทําหน�าท่ีแทนนโยบายของรัฐ แต,ทําหน�าท่ีเป&นเง่ือนไขก,อนท่ีจะเกิด
นโยบายพ่ึงตนเอง คือ เป&นการปรับสภาพให�ชุมชนอยู,ร,วมกับรัฐและระบบตลาดได� 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค+กรและเง่ือนไขของความสัมพันธ+ทางสังคม เช,น จาก
ความสัมพันธ+ในละแวกเพ่ือนบ�าน เป&นความสัมพันธ+บนพ้ืนฐานของท่ีทํางาน เป&นต�น 
 5. ป4จจัยท่ีมีผลต,อการลดลงของทุนทางสังคมในอเมริกา ได�แก, ความยุ,งยากและเวลาใน
ชีวิตประจําวัน ช,วงเวลาท่ีลําบากทางเศรษฐกิจ การอพยพย�ายถ่ิน กระบวนการเป&นเมือง การเข�าสู,
การทํางานของแรงงานผู�หญิง การล,มสลายของการแต,งงานและครอบครัว การเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร�างเศรษฐกิจของอเมริกา เช,น ระบบลูกโซ, บริษัทสาขาและ ภาคบริการ เหตุการณ+ท่ีกระตุ�น
ประชาชน การเติบโตของรัฐสวัสดิการ การปฏิวัติสิทธิพลเมือง การปฏิวัติเทคโนโลยี 
 จะเห็นได�ว,าป4จจัยท่ีส,งผลต,อทุนทางสังคมในทัศนะของ Putnam ได�แก, ความไว�วางใจซ่ึง
กันและกัน ความสัมพันธ+ระหว,างกัน การศึกษา การอพยพย�ายถ่ินและกระบวนการเป&นเมือง ข�อจํากัด
ด�านเวลาและการเงินการเปลี่ยนแปลงของบทบาทสตรี การสมรสและครอบครัว การขยายตัวของรัฐ
และรัฐสวัสดิการ การปฎิวัติเชื้อชาติ สิทธิพลเมืองและรุ,นของคน เป&นต�น ซ่ึงท้ังหมดก็พอจะสรุปได�ว,า 
ทุนทางสังคมเป&นเครื่องสนับสนุนให�เกิดความสําเร็จ โดยเกิดเป&นผลประโยชน+ต,างตอบแทน ซ่ึงกันและ
กัน ซ่ึงคนท่ีอยู,ในภาคสังคม และประชาสังคม คิดว,าพอรับได�โดยไม,ส,งผลกระทบในทางลบมากกว,าท่ี
ภาคประชาชนจะสูญเสียไป โดยอาศัยทุนทางสังคม ข�างต�นท่ีกล,าวไปแล�ว เป&นป4จจัย หรือเครื่องมือ
ประเภทหนึ่งในการนําภาคประชาชนไปสู,ความเข�มแข็ง ทางด�านการแสดงออกในกิจกรรมทาง
การเมือง หรือสร�างอํานาจในการต,อรองกับผู�มีอํานาจในขณะนั้น 
 ทุนทางสังคมในทัศนะของ Pierre Bourdieu 
 Bourdieu (1985) ท่ีได�มีการวิเคราะห+ทุนทางสังคมอย,างเป&นระบบ (Bourdieu, 1985: 
1-24; Siisilinen, 2002) ต้ังแต,ทศวรรษ 1970 และ 1980 โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องชนชั้น ได�
นิยามคําว,า “ทุนทางสังคม” เป&นแหล,งทรัพยากรท่ีมีค,ายิ่ง อันจะเชื่อมโยงไปสู,การได�เข�าร,วมเครือข,าย
ความสัมพันธ+ทางสังคม ท่ีซึ่งบุคคลจะได�ทําความรู�จักและคุ�นเคยซ่ึงกันและกัน (Siisiainen, 2002)  
 Bourdieu พยายามท่ีจะตอบคําถามท่ี Putnam ไม,ได�กล,าวถึง นั้นก็คือ เรื่องของความ
ขัดแย�งและอํานาจของทุนทางสังคม (Bourdieu) จะพูดถึงความสัมพันธ+ระหว,างทุนทางสังคม และ 
อํานาจ, Symbolic Power และ Universal Values รวมท้ังเง่ือนไขท่ีมีมาก,อนหน�า (Precondition) 
ของความสมานฉันท+ในสังคม 
 โดย Bourdieu (1985) ได�กล,าวถึงทุนทางสังคมว,าสามารถแบ,งได�เป&น 3 ประเภท คือ 
 1. ทุนทางเศรษฐกิจ 
 2. ทุนทางวัฒนธรรม 
 3. ทุนทางสังคม 
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 ประเภทของทุนต,าง ๆ ท่ีได�กล,าวมาเป&นป4จจัยแกนหลักท่ีจะนิยามว,า ผู�กระทําหรือผู�มี
อํานาจต,าง ๆ ในสังคมจะมีใครบ�าง แต,ละคนมีตําแหน,งหน�าท่ีอย,างไร ส,วนทุนทางเศรษฐกิจนั้น 
Bourdieu พูดถึงเรื่องนี้ด�วยความคิดแบบ Marxist ท่ีมุ,งไปท่ีเรื่องของทุนท่ีก,อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม โดยระบบทุนนิยมท่ีแสวงหาประโยชน+โดยเอาเรื่องของทุนทางสังคมประเภทต,าง ๆ เป&นตัว
หลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนและทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง แต, Bourdieu มองว,าการครอบครอง
ทุนทางเศรษฐกิจ หรือทุนประเภทต,าง ๆ จะช,วยเพ่ิมอํานาจหรือขีดความสามารถให�กับผู�ครอบครอง
ทุนทางสังคมในสังคมได� 
 ในเรื่องทุนทางสังคมนั้นมี  2 องค+ประกอบท่ีสําคัญ คือ  
 1. ทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรท่ีคอยเชื่อมโยงกับสมาชิกในกลุ,มและเครือข,ายทางสังคม 
โดยระดับความมากน�อยของทุนทางสังคมกับขนาดของเครือข,ายท่ีกลุ,มและบุคคลมี จะสามารถใช�
ขับเคลื่อน (Mobilize) เครือข,ายนั้นได� การเป&นสมาชิกในกลุ,ม และการเข�าไปเก่ียวข�องในเครือข,าย
สังคมท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาในความสัมพันธ+ทางสังคมนั้นสามารถนํามาใช�เลื่อนตําแหน,งทางสังคมของบุคคล
ได� เราอาจยกตัวอย,างสิ่งท่ีแฝงด�วยทุนทางสังคมปรากฏชัดเป&นรูปธรรมได� เช,น สมาคมอาสาสมัคร 
(voluntary associations) สหภาพแรงงาน, พรรคการเมือง, สมาคมลับ (secret society) เป&นต�น 
  อย,างไรก็ตาม แม�ว,าจะมีจํานวนหรือขนาดของทุนประเภทต,าง ๆ เท,ากัน แต,ผู�ท่ีมีทุน
ทางสังคมอาจมีประโยชน+ หรือข�อได�เปรียบและอํานาจต,าง ๆ ไม,เท,ากัน ข้ึนอยู,กับระดับความแตกต,าง
กันของทุนทางสังคมของผู�ท่ีมีทุน 
 2. ทุนทางสังคม คือ รากฐานท่ีวางอยู,บนพ้ืนฐานของการนึกถึงซ่ึงกันและกันทุนทาง
สังคมจึงต�องการ Character ท่ีเป&นสัญลักษณ+อย,างใดอย,างหนึ่ง เราอาจมองได�ว,าความแตกต,างท่ีเห็น
ได�ระหว,างชนชั้นหรือกลุ,ม จะเปลี่ยนมาสู,ความแตกต,างทางสัญลักษณ+และข�อแตกต,าง ๆ นานาท่ี
ก,อให�เกิดความแปลกแยกแตกต,างกันท่ีสามารถเห็นได�ชัดในเชิงสัญลักษณ+ 
  การนําเสนอเรื่องทุนทางสังคมของ Bourdieu (1980) ได�ให�ความสําคัญกับขนาดของ
ทุนทางสังคม โดยได�กําหนดขนาดของทุนทางสังคมท่ีมีอยู,กับบุคคล หรือกลุ,มบุคคลใดมาก ก็ย,อมมี
โอกาสท่ีจะตอบสนองความต�องการของบุคคลหรือกลุ,มบุคคลนั้นได�มากกว,าบุคคลหรือกลุ,มบุคคลท่ีมี
ทุนทางสังคมน�อยกว,า โดยสามารถพิจารณาให�เห็นเป&นรูปธรรม โดยผ,านกระบวนการเรียกร�อง
กิจกรรมสาธารณะ โดยภาคประชาสังคม ระบบการเมือง โดยอาศัยรูปแบบของระบบโครงสร�างท่ีเป&น
รูปธรรม และอาศัยป4จจัยคือทุนทางสังคม ไม,ว,าจะเป&น ทุนทางเศรษฐกิจ อันเป&นความเข�มแข็งของ
กลุ,ม ทุนทางวัฒนธรรมอันเป&นอัตลักษณ+ของตนเอง ทุนทางสังคม อันได�แก,ความเชื่อม่ันซ่ึงกันและกัน 
ความเชื่อใจกัน ปฏิสัมพันธ+รวมกัน รวมจนกระท่ังถึงผลประโยชน+ร,วมกันของป4จเจกบุคคลหรือกลุ,มคน  
ในสังคมนั้น ๆ  
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 เปรียบเทียบความเหมือนและความต�างของ แนวคิดทุนทางสังคมระหว�าง Coleman 
Putnam and Bourdieu 
 จากแนวคิดเรื่อง ทุนทางสังคมท่ีได�นําเสนอมา สามารถจะพบความเหมือนและความ
แตกต,าง ในเรื่องนี้ระหว,างมุมมองของ Coleman Putnam และ Bourdieu ได�ดังนี้ 
 แนวคิดของ Coleman และ Putnam จะเป&นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้ังอยู,บนพ้ืนฐาน
ของ ความไว�วางใจ มีค,านิยมหรือประเพณีร,วมกัน แต,แนวคิดของ Coleman มีการมุ,งเน�นไปท่ีการมี
เปrาหมายร,วมกันด�วย ในขณะท่ี Putnum กลับมองไปท่ีการดึงศักยภาพของเครือข,ายทางสังคม 
ออกมาทางจิตสาธารณะหรืออาสาสมัคร เพ่ือจะก,อให�เกิดอํานาจในการต,อรอง แต,กระนั้นก็ตาม 
Putnum ก็ไม,ได�มองถึงความขัดแย�งและการต,อต�านผลประโยชน+ในรูปแบบของโครงสร�างหน�าท่ี
เท,าใดนัก ในขณะท่ี Bourdieu นั้นสนใจเรื่องความขัดแย�งและการต,อสู�ทางสังคมท่ีประกอบด�วยสิ่ง
ต,าง ๆ ซ่ึงได�แก, รูปแบบโครงสร�างของอํานาจ (forms of power) ความรุนแรง (violence) รูปแบบ
ของการครอบงํา ความขัดแย�ง และการปกปrอง  
 ส,วนความไว�วางใจ (Trust) ตามแนวคิดท่ี Putnam ให�ความสําคัญนั้นไม,ได�ปรากฏอยู,ใน
ทฤษฎีของ Bourdieu แต,ความคิดท่ี Bourdieu คิดซ�อนทับและสนใจร,วมเหมือนกับของ Putnam ก็
คือ ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การระลึกนึกถึง และความไว�วางใจแต,นักคิดท้ัง 2 ท,าน นี้
มีความเห็นต,อประเด็นเหล,านี้แตกต,างกันเกือบจะท้ังหมด 
 ความขัดแย�งท่ี Putnam พูดถึงนั้นเป&นความขัดแย�งท่ีเป&นส,วนหนึ่งของกระบวนการท่ีจะ
ดําเนินไปสู,การสมานฉันท+ หรือ การบูรณาการของสังคม นั้นคือ Putnam มองว,า การต,อสู�ทางสังคม
จะแสดงออกมาในรูปของ amoral familism หรือเป&นความแตกต,างท่ีเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน
ระหว,างภูมิภาค (เช,น เหนือ-ใต�) หรือระหว,างกลุ,มทางสังคมมากกว,าท่ีจะเป&นความขัดแย�งทางชน
ชั้นในแบบท่ี Bourdieu ท่ีพยายามนําเสนอเรื่องของความขัดแย�งทางสังคมเป&นตัวก,อให�เกิด
กระบวนการเชื่อมโยงกันได� 
 Bourdieu ไม,ได�กล,าวถึง ความไว�วางใจว,าจะนําไปสู,ความสมานฉันท+กลมเกลียวกันทาง
สังคมวงกว�างแต,อย,างใด แต,กลับมองข�ามการพูดถึงความไว�วางใจที่เป&นรากฐานของทุนทางสังคม 
แต,ไปเน�นทุนทางสังคมในแง,มุมอื่น นั้นก็คือ เน�นการต,อสู�ในสนามแห,งความขัดแย�ง รวมทั้งการ
ทํางานในองค+กรอาสาสมัครโดยมองจากโครงสร�างอํานาจ ชนชั้นทางสังคม และความรุนแรงซึ่งถูก
สร�าง ถูกผลิตซํ้า และถูกทําลายโดยบุคคลท่ีมีผลประโยชน+จากแข,งขันหรือการต,อสู�ในสนามนั้น ๆ  
 กล,าวโดยย,อ ในเรื่องลักษณะของทุนทางสังคม อาจมองได�ว,าความแตกต,างท่ีสําคัญ
ระหว,างทุนทางกายภาพ (Physical) และทุนทางสังคม (Social capital) คือ (Nielsen, 2003: 39) 
 1. ทุนทางสังคมจะไม,สูญหายไปหากใช�มัน แต,จะลดและสูญหายไปหากไม,ได�ใช�ทุนนั้น 
 2. ทุนทางสังคมมีลักษณะท่ีสังเกตและวัดได�ยาก 
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 3. ทุนทางสังคมยากท่ีจะสร�างข้ึนได�จากป4จจัยภายนอกเพียงอย,างเดียว 
 4. สถาบันของรัฐท้ังในระดับชาติและระดับท�องถ่ินมีอิทธิพลมากต,อระดับและประเภท
ของทุนทางสังคม ท่ีจะใช�ในการพัฒนาประเทศต,อไปในระยะยาว 
 5. อย,างไรก็ตามอาจกล,าวได�ว,าทุนทางสังคมทุกรูปแบบท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย+ 
หรือไม,ได�เกิดจากการกระทําของมนุษย+ ต,างก็มีลักษณะร,วมกัน และต�องใช�เวลาและความพยายามท่ี
จะสร�างมันข้ึนมา เพ่ือก,อให�เกิดผลลัพธ+ท่ีเพ่ิมข้ึน (income) ในอนาคตต,อไป 
 การพิจารณาทุนทางสังคมใน 3 ระดับ 
 ได�มีความพยายามในการท่ีจะจัดแบ,งทุนทางสังคมออกเป&นระดับ โดยนักวิชาการด�าน
เศรษฐศาสตร+ชาวต,างประเทศท่ีได�มีการจัดระดับทุนทางสังคมไว� คือ Jonathan S. Turner ซ่ึงได�ทํา
การจําแนกทุนทางสังคมตามแนวทางของนักคิดทางด�านเศรษฐศาสตร+ท่ีพยายามมองเรื่องของทุนทาง
สังคมเป&นป4จจัยท่ีสามารถนํามาใช�สนับสนุนให�เกิดการขับเคลื่อนองค+กรต,าง ๆ ต้ังแต,ระดับครอบครัว
โดยเฉพาะองค+กรทางด�านการเมืองของภาคพลเมือง ได�จําแนกทุนทางสังคมออกตามขอบเขตและ
กรอบของการศึกษาท่ีสําคัญ 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับจุลภาค (micro analytical level) เป&นการศึกษารูปแบบเครือข,ายของบุคคล
และครัวเรือนท่ีมีความสัมพันธ+กันในแนวนอน โดยมีบรรทัดฐานและคุณค,าเป&นสิ่งเชื่อมโยงกัน 
 2. ระดับกลาง (meso analytical level) เป&นการศึกษาถึงความสัมพันธ+ท้ังในแนวต้ัง
และแนวนอนระหว,างกลุ,มต,าง ๆ เช,น องค+กรท�องถ่ิน ระหว,างชุมชนต,าง ๆ  
 3. ระดับมหภาค (macro analytical level) เป&นการศึกษาวิจัยในประเด็นด�านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม ท้ังนี้ยังหมายรวมถึงสถาบันท่ีมีอิทธิพลต,อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม สิ่งแวดล�อม ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล และการติดต,อระหว,างประเทศ การ
จําแนกทุนทางสังคม ท้ัง 3 ระดับ สามารถแสดงให�เห็นว,า ทุนทางสังคมในทุกระดับจะมีอิทธิพลท่ี
เชื่อมโยงกัน กล,าวคือ การพัฒนาการเมืองของภาคพลเมือง ชุมชนท�องถ่ิน องค+กรท�องถ่ิน ได�อย,างมี
ประสิทธิภาพ เป&นผลจากประสิทธิภาพการใช�ทุนทางสังคมของคนในชุมชนท�องถ่ินเอง โดยอาศัย
รัฐบาลซ่ึงเป&นทุนทางสังคมภายนอกคอยสนับสนุน โดยท่ีรัฐเป&นผู�กําหนดนโยบาย ท่ีเอ้ือหรือมีอิทธิพล
ต,อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ขององค+กรชุมชน และองค+กรท�องถ่ินนั่นเอง 
 ทุนทางสังคมในบริบทประเทศไทย 
 ในประเทศไทย แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมเป&นแนวคิดท่ีรับมาจากตะวันตกซ่ึงป4จจุบันเป&น
แนวคิดท่ีได�รับการกล,าวถึงกันมากในแวดวงนักวิชาการ โดยนักวิชาการไทยได�พูดถึงความหมายของ
ทุนทางสังคมในหลากหลายมิติ เริ่มจากการเสนอว,าทุนของชุมชนเป&นทุนทางสังคมอย,างหนึ่ง ซ่ึง
ประกอบด�วย ฐาน (ทุน) วัฒนธรรม ค,านิยมในเรื่องความเอ้ืออาทรและความสามัคคีท่ีทําให�คนมีความ
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ,กัน มีการรวมความคิดความรู� สติป4ญญา กําลังและความชํานาญท่ีมีอยู,ไปใช�จริงในการ
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จัดการแก�ไขป4ญหาร,วมกัน รวมท้ังมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร,วมกันอีก ทุนทางสังคมจึง
สามารถทําให�เกิดพลังท่ีขับเคลื่อนชุมชนได� พลังท่ีว,านี้ก็คือ พลังแห,งป4ญญาหรือความรู� ซ่ึงเป&นพลังท่ี
จะช,วยให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได�อย,างยั่งยืน ซ่ึงในความเป&นจริงแล�วทุนทางสังคมเป&นเรื่องของคุณ
ค,าท่ีมีปรากฏอยู,ในสังคมไทยมานานแล�ว โดยได�ถูกนําเสนอออกไปในมิตติ,าง ๆ เช,น มิติด�านทรัพยากร
ท่ีสามารถทําให�ชุมชนนํามาใช�ให�เป&นประโยชน+ได� มิติของระบบความสัมพันธ+ระหว,างคนท้ังใน
แนวราบและแนวด่ิง มิติของทุนทางด�านภูมิป4ญญา ระบบความรู�ในการจัดการกับวิถีชุมชน รวมถึงมิติ
ทางวัฒนธรรมและประเพณี  
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ต้ังแต,ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 - ป4จจุบัน) เป&นต�น
มา ท่ีกล,าวถึงเรื่องคนเป&นหัวใจสําคัญของการพัฒนา และกล,าวถึงการพัฒนาจากโครงสร�างส,วนล,าง
ไปสู,โครงสร�างส,วนบนซ่ึงขัดกับหลักการของแนวทางการพัฒนาตามอย,างภาวะทันสมัยหรือระบบทุน
นิยมกระแสหลักท่ีผ,านมาท้ังหมด (แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-7 ท่ีเน�นการพัฒนาแบบบนลงล,าง) ท่ีเน�น
การมีส,วนร,วมจากภาคประชาชนเพ่ิมมากข้ึน จนมีความเด,นชัดเพ่ิมมากข้ึนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี 9 คือ การกล,าวถึงสังคมท่ีพึงประสงค+ คือ 1. สังคมคุณภาพ 2. สังคมแห,ง
ภูมิป4ญญาและการเรียนรู� 3. สังคมสมานฉันท+และเอ้ืออาทร ซ่ึงแสดงให�เห็นว,า ภาคการบริหารจัดการ
ในระดับนโยบายและยุทธศาสตร+ เห็นความสําคัญของทุนทางสังคมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะเน�นไป
ท่ีการพัฒนาทางด�านสังคมเป&นสําคัญ และยิ่งปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ 
ฉบับท่ี 10 ท่ีมีการวางยุทธศาสตร+ในการพัฒนาประเทศ โดยใช�ทุน 3 ด�าน เป&นหลัก คือ 1. ทุนทาง
เศรษฐกิจ 2. ทุนทางสังคม 3. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ 
ฉบับป4จจุบัน (ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559) เป&นความต,อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ีผ,านมา คือ
การใช�ทุน 3 ด�าน เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันให�กับประเทศ และเป&นการเตรียมความพร�อมในอีก 20 ปj
ข�างหน�า โดยการขยายทุนทางสังคมของประเทศ ละเอียดชัดเจนเพ่ิมมากยิ่งข้ึนโดยระบุเป&นการ
เฉพาะ เป&น 6 ด�าน คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย+ ทุนทางการเงิน
และทุนทางวัฒนธรรม นํามาเชื่อมโยงถึงกัน จากเนื้อหาสรุปจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห,งชาติ คําว,า “ทุนทางสังคม” ได�ถูกให�ความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในช,วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห,งชาติ ฉบับท่ี 8 เป&นต�นมา 
 และได�มีการมองว,าครอบครัวก็คือแหล,งทุนทางสังคมท่ีสําคัญท่ีสะท�อนถึงความสัมพันธ+
ใกล�ชิด และค,านิยมความเชื่อเก่ียวกับการสืบทอดเชื้อสายและเครือญาติท่ีมีส,วนทําให�บุคคลมีความ
เอ้ืออาทร ช,วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไว�วางใจกัน หรือต,างตอบแทนกัน โดยในรายงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานครอบครัวเข�มแข็ง ของสํานักงานกิจการสตรีแลสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย+ (2553: 14-15) ได�นําเสนอประเด็นในการสร�างความเข�มแข็งให�กับ
ครอบครัวไว� ในข�อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายงานฉบับนี้ คือ มิติด�านทุนทางสังคม ระบุว,าการท่ีจะ
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เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับครอบครัวได�นั้น ควรส,งเสริมให�ชุมชนมีการจัดพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยและ
สร�างสรรค+สําหรับครอบครัว รวมท้ังส,งเสริมให�ชุมชนมีการจัดกิจกรรม และโครงการต,าง ๆ สําหรับ
ครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงตรงกับนโยบายแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ของคณะกรรมการ
ส,งเสริมและประสานงานสตรีแห,งชาติ (กสส.) สํานักนายกรัฐมนตรี (2542: 24-25) ได�เสนอโดยสรุป
ไว�ว,า การเสริมสร�างความเข�มแข็งของครอบครัวและชุมชนนั้น ต�องอาศัยการเผยแพร,ภูมิป4ญญา
ท�องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพ่ือสร�างศักยภาพความเข�มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ส,งเสริมให�ผู�สูงอายุท่ีมีความรู� ความสามารถและประสบการณ+ต,าง ๆ มาใช�ประโยชน+ในการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับครอบครัว ชุมชนและสังคมส,วนรวม ส,งเสริมให�องค+กรทางสังคมทุกฝ�าย เช,น 
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สื่อมวลชน สถาบันการศึกษาท้ังส,วนกลางและส,วนภูมิภาค เข�ามามี
ส,วนร,วมในการสร�างเครือข,ายการเรียนรู�ของชุมชน เป&นต�น จะสังเกตว,าจากเนื้อหาท่ีพยายามนําเสนอ
มาสรุปว,า ทุนทางสังคมมีส,วนอย,างสําคัญในการจะสร�างความเข�มแข็งให�กับครอบครัวและชุมชน 
 แม�ว,าทุนทางสังคมจะถูกมองในเชิงปริมาณ นั้นคือ มองว,าทุนทางสังคมจะต�องมีสถาบัน
ทางสังคมเป&นจํานวนมาก แต,ในขณะเดียวกัน ทุนทางสังคมได�ถูกมองว,าเป&นทรัพยากรท่ีมีอยู,ในรูป
ของความไว�วางใจกัน บรรทัดฐาน จารีต และความเป&นเครือข,ายท่ีปรากฏอยู,ในกลุ,มหรือองค+กรท่ีมุ,ง
ประโยชน+ส,วนรวม นอกจากนี้ยังมองว,าการต,างตอบแทนกันนั้นจะทําให�สังคมมีความขัดแย�งกัน
น�อยลง ซ่ึงการมองเช,นนี้เป&นการมองทุนทางสังคมในเชิงคุณภาพท่ีมิติท่ีลึกซ้ึงมากไปกว,าในเชิงปริมาณ 
ซ่ึงจะสังเกตได�ว,าแนวคิดหลัก ๆ ได�รับอิทธิพลมากจากแนวคิดของ ตะวันอยู,มาก โดยมีการผสมผสาน
ระหว,างแนวคิดของ Putnam, Coleman และ Bourdien เข�าด�วยกัน ต,อไปจะขอนําเสนอความหมายท่ี
นักวิชาการไทยได�นิยามความหมายของคําว,า “ทุนทางสังคม”ไว� 
 ความหมายของทุนทางสังคมของนักวิชาการไทย 
 นักวิชาการไทยหลายท,านได�นิยามหรือให�ความหมายของคําว,า “ทุนทางสังคม” ไว�
ใกล�เคียงกัน ดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (2541: 27) ได�ให�ความหมายคําว,า ทุนทางสังคม คือ การท่ีคนมารวมกัน 
เอาความดีมารวมกัน เรียกว,า เกิดทุนทางสังคมซ่ึงนําไปสู,พลังทางสังคมท่ีจะแก�ป4ญหาต,าง ๆ ได�ทุก
อย,าง ทุนทางสังคมมีความใกล�เคียงหรือตรงกับสังคมเข�มแข็ง ลักษณะท่ีสําคัญของสังคมเข�มแข็ง คือ 
มีการรวมกลุ,มกันหรือความเป&นกลุ,มก�อนทางสังคม ตรงข�ามกับสังคมท่ีอ,อนแอ จะเป&นสังคมท่ีมีการ
รวมตัวเป&นกลุ,มมีความเป&นชุมชนจะเป&นสังคมท่ีเข�มแข็ง กล,าวได�ว,า ทุนทางสังคม หมายถึง ความเป&น
กลุ,มก�อนทางสังคม การมีการศึกษาท่ีดี การมีวัฒนธรรม การมีความซ่ือสัตย+สุจริต การมีความ
รับผิดชอบต,อส,วนรวม การมีประสิทธิภาพในการทํางานรวมท้ังมีการเมืองและระบบราชการท่ีดี เม่ือ
นํามารวมกันก็เรียกได�ว,าเป&นการเกิดทุนทางสังคมซ่ึงนําไปสู,การแก�ป4ญหาต,าง ๆ  
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 ไพบูลย+ วัฒนศิริธรรม (2542: 307) กล,าวว,า ทุนทางสังคม หมายถึง ความเข�มแข็งของ
ชุมชน ท�องถ่ิน ความสามัคคี การรวมพลัง มีหน,วยงานองค+กรท่ีจัดการระบบต,าง ๆ ในชุมชน มี
ศิลปะวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มีความสมัครสมานรักใคร,กลมเกลียวกัน ซ่ึงทุนทางสังคมเหล,านี้ จะเป&น
พ้ืนฐานให�ท�องถ่ินและชุมชนมีการพัฒนาท่ีเข�มแข็งท่ีจริงจังและยั่งยืน ทุนทางสังคมต,างจากทุนทาง
เศรษฐกิจท่ีเป&นวัตถุหรือตัวเงินท่ีเป&นรูปธรรม แต,ทุนทางสังคมเป&นนามธรรมหรืออีกนัยหนึ่ง ทุนทาง
สังคมก็คือจิตวิญญาณของสังคม จิตวิญญาณท่ีมีคุณค,า และพลังสําคัญให�แก,บุคคลฉันใด ทุนทางสังคม
ก็มีคุณค,าและเป&นพลังแก,ชุมชนและสังคมฉันนั้น 
 ชาติชาย ณ เชียงใหม, (2543: 286) ได�ให�ความหมาย ทุนทางสังคมไว�ว,า หมายถึง สถาบัน
ทางสังคมและรูปแบบความสัมพันธ+ทางสังคมท่ีมีอยู,ในแต,ละชุมชนชนยทท่ีทําหน�าท่ี จัดระเบียบ
ความสัมพันธ+ ให�ความชอบธรรมแก,แบบแผนของการจัดสรรแลกเปลี่ยนทรัพยากร อันเป&นการสร�าง
ความผสมกลมกลืนทางสังคม และความขัดแย�งในชุมชน และอีกนัยหนึ่งทุนทางสังคมคือ วิถีการ
ดํารงชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน วิถีความสามารถในการจัดการองค+กรของประชาชน 
รวมท้ังปราชญ+ชาวบ�าน และภูมิป4ญญาพ้ืนบ�าน 
 อมรา พงศาพิชญ+ (2543: 19) กล,าวว,า ทุนทางสังคมไว�ใน Thailand Social Monitor 
Social Capital and the Crisis คือ ความสัมพันธ+ทางสังคมในแนวราบและแนวต้ัง ระหว,างบุคคล 
สถาบันและ หรือองค+กรท้ังในรูปป4จเจก กลุ,มและรูปเครือข,าย รวมท้ังค,านิยม บรรทัดฐาน ท่ีสังคม
ยึดถือ ซ่ึงมีผลต,อวิถีชีวิต และวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชนและประชาสังคม 
 สุวรรณี คําม่ัน และคณะ (2551: 3) นักวิชาการของ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห,งชาติ (สคช.) ได�ให�ความหมายของคําว,า ทุนทางสังคมไว�ว,า ปรากฏการณ+ท่ีเกิดข้ึนจาก
ความไว�เนื้อเชื่อใจสายใยผูกพัน และวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทยผ,านระบบความสัมพันธ+ท่ีมีการ
สะสมในลักษณะเครือข,ายขององค+ประกอบหลัก ได�แก, คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค+ความรู� ซ่ีงจะ
เกิดเป&นพลังในชุมชนและสังคม ผ,านการรวมตัว ร,วมคิด ร,วมทํา ของคนในชุมชน โดยสุวรรณีและ
คณะได�มองปรากฏการณ+ท่ีสามารถเชื่อมโยงชุมชนเข�าไว�ด�วยกัน โดยมีพ้ืนฐานอยู,ท่ีความสัมพันธ+ของ
คนในชุมชนเป&นสําคัญ โดยท่ีไม,ได�กล,าวถึงเรื่องของผลประโยชน+เลย  
 ดํารงศักด์ิ จันโททัย (2554: 27) นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่องของทุนทางสังคมก็ได�ให�
ความหมายของ ทุนทางสังคมไว�ว,า หมายถึงชุดของระบบในเชิงคุณค,า ปทัสถานตลอดจนความสัมพันธ+
ในเชิงสร�างสรรค+อันมีสํานึกของความไว�วางใจ (sense of trust) คุณค,าของการแบ,งป4น (shaerd 
values) และเป&นกิจกรรมทางสังคมในลักษณะร,วมกัน (mutual) ระหว,างหน,วยในชุมชนหรือสังคม 
อันหมายถึงการเชื่อมสัมพันธ+ (bridges) การมีพันธะ (bonds) ต,อกัน ตลอดจนสายสัมพันธ+ท่ีผูกโยง 
(ties) ซ่ึงอาจมีอยู,จริงในสังคมในระดับท่ีแตกต,างกัน แต,สามารถสร�างหรือพัฒนาข้ึนได�อีกท้ังผลลัพธ+
หรือพลังท่ีเกิดข้ึนจากทุนทางสังคมสามารถสร�างประโยชน+ได� 



 26 

 นุทิศ เอ่ียมใส (2555: 23-24) ท่ีได�ให�ความหมายของคําว,าทุนทางสังคมเชื่อมโยงไปถึง
เรื่องของวัฒนธรรมอันดีงามท่ีสามารถนําไปเป&นฐานในการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนได� โดยให�
ความหมายว,า ทุนทางสังคมเป&นทรัพยากรอย,างหนึ่งท่ีมีลักษณะเป&นนามธรรมอยู,ในรูปของความ
ไว�วางใจกัน บรรทัดฐานจารีต และความเป&นเครือข,ายท่ีปรากฏอยู,ในองค+กร กลุ,ม ท่ีมุ,งประโยชนส,วน
ร,วม ดังนั้นวิธีการพิจารณาว,า ชุมชนใดมีทุนทางสังคมมากจะพิจารณาได�จาก ความมีอยู,ของสถาบัน 
กลุ,ม หรือองค+กรท่ีทําประโยชน+เพ่ือสังคมมากเพียงใด จากนั้นได�สรุปความหมายของทุนทางสังคมให�
ชัดลงไปอีกว,า หมายถึง ค,านิยม วัฒนธรรมของประชาชน ความไว�วางใจกัน โดยทุนทางสังคมจะอยู,
บนความคาดหวังและค,านิยมรวมกัน เป&นการมองสังคมท่ีอยู,นอกเหนือจากองค+กร สถาบันหรือชุมชน 
ซ่ึงก็หมายความว,า ทุนทางสังคม อาจจะเกิดข้ึนจากป4จจัยภายนอกก็ได� ไม,ใช,ว,าจะต�องเกิดใน กลุ,ม 
องค+กร หรือชุมชนเพียงอย,างเดียว ดังนั้นทุนทางสังคมจึงอาจจะหมายถึงความเข�าใจอันดีระหว,างกัน
ซ่ึงก็จะทําให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ร,วมกันด�วยก็ได� 
 อานันท+ กาญจนพันธ+ (อ�างถึงใน พรชัย ตระกูลวรานนท+, 2549: 28) นักวิชาการด�าน
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเชื่อมโยงเรื่องของทุนทางสังคมเข�ากับ ระบบความคิดของชุมชน ความสัมพันธ+
ระหว,างคนกับธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ โดยได�สรุปไว�ว,า ทุนทางสังคม คือ วิธีคิดและระบบความรู�
ในการจัดการวิถีของความเป&นชุมชน เช,น การจัดการทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ+ในการอยู,
ร,วมกันในสังคมชุมชน ไม,ว,าจะเป&นความสัมพันธ+ระหว,างมนุษย+กับมนุษย+ มนุษย+กับธรรมชาติ หรือ 
มนุษย+กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเป&นเรื่องท่ีต�องอาศัยการคิดเชิงซ�อน และเก่ียวข�องกับเรื่องระบบความรู�
และภูมิป4ญญา อีกท้ังต�องอาศัยกฎเกณฑ+มากํากับการใช�ความรู�นั้น ซ่ึงอาจเป&นรูปของจารีต หรือเกณฑ+
ทางสังคม พร�อมกันนั้นก็ต�องมีองค+กรท่ีเข�ามาทําหน�าท่ีจัดการเรื่องนั้น ๆ เช,น การใช�ทรัพยากร      
การจัดการทุน เป&นต�น 
 และในงานของพรชัย ตระกูลวรานนท+ (2549: 28) ได�กล,าวถึง งานของอานันท+ กาญจนพันธ+ 
ท่ีมองว,าทุนทางสังคม ในสังคมไทยอยู,ภายใต�หลักการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ หลักการตอบแทนกัน 
(reciprocity) และหลักการใช�ประโยชน+ร,วมกัน (communality) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักการตอบแทนกัน ถือเป&นหลักการสร�างพันธะทางสังคมในการตอบแทนกัน เป&น
กลไกในการสร�างความร,วมมือ เพ่ือทํากิจกรรมต,าง ๆ เช,น การแลกเปลี่ยนแรงงานลงแขก การผลัดกัน
ช,วยกันสร�างบ�านให�สมาชิกในชุมชน รวมถึงการระดมแรงงานเพ่ือกิจกรรมส,วนรวมของชุมชน เป&น
หลักการท่ีเน�นความเท,าเทียม เป&นบรรทัดฐานท่ีถูกผลิตซํ้าเรื่อยมาจนกลายเป&นสถาบันสําคัญในชุมชน 
ถือเป&นการสร�างหลักประกันความม่ันคงอีกทางหนึ่งของชีวิต 
 2. หลักการใช�ประโยชน+ร,วมกัน เป&นทุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงจะหมายถึง การใช�
พ้ืนท่ีส,วนรวมของชุมชนในด�านต,าง ๆ กล,าวคือ นอกจากจะเป�ดโอกาสให�คนในชุมชนมาใช�ประโยชน+
ร,วมกันได�แล�ว ยังแฝงนัยของการจัดการร,วมกันของชุมชนโดยกําหนดกฎเกณฑ+ขึ้นมา เพื่อควบคุม
การใช�พ้ืนท่ีอันถือเป&นของสมาชิกในชุมชน 
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 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ+ (2548: 83-85) ได�ศึกษาเก่ียวกับทุนทางสังคม และกรอบการศึกษา
กระบวนการทุนทางสังคมนี้ ไว� เป&น 2 ส,วนหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. ส�วนท่ีเป>นกระบวนการ  ได�แบ,งย,อยออกไปอีก 3 ส,วน ได�แก, 
  1.1 ส,วนที่เป&นระบบคิด จะเป&นส,วนที่มีความเป&นนามธรรมสูง ระบบคิดดังกล,าว   
จะมีทั้งส,วนที่มีมาแต,ดั ้งเดิม อันได�แก, ความเชื ่อ ค,านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม       
ภูมิป4ญญาที่ป4จเจกชน กลุ,ม องค+กรสถาบัน หรือชุมชนได�สืบทอดจากบรรพชนในอดีต นอกจากนั้น 
ระบบคิดอีกส,วนหนึ่ง อาจจะมาจากสิ่งที่ได�เรียนรู�ในป4จจุบัน ซึ่งก็รวมทั้งความเชื่อ ศรัทธา ค,านิยม 
หรือธรรมเนียมปฏิบัติแบบใหม, สําหรับสาระหลักท่ีอยู,ในระบบคิดดังกล,าว ได�แก, ระบบคิดที่เกิดจาก
ค,านิยมที่มีการเอื้ออาทรต,อกัน มีการต,างตอบแทนกัน มีความไว�วางใจระหว,างกัน และมีความ
สามัคคีกัน ฯลฯ เป&นต�น 
  1.2 ส,วนท่ีเป&นวิธีปฏิบัติ จะเป&นส,วนท่ีมีความสัมพันธ+กับส,วนท่ีเป&นระบบคิด นั่น
หมายความว,า เม่ือป4จเจก กลุ,ม องค+กร สถาบัน หรือชุมชนมีระบบคิดเก่ียวกับค,านิยมในการช,วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ระบบคิดดังกล,าวก็จะส,งผลให�สมาชิกมีการปฏิบัติต,อกันด�วยความเอ้ืออาทรและมีความ
ร,วมมือกัน ช,วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป&นต�น 
  1.3 ส,วนท่ีเป&นผลลัพธ+ จะเป&นส,วนท่ีเกิดจากผลของการท่ีสมาชิกมีระบบคิด และ
วิธีการปฏิบัติอย,างไร ซ่ึงผลลัพธ+ดังกล,าวอาจจะอยู,ในรูปของทรัพยากรท่ีเป&นประโยชน+ต,อส,วนรวม 
หรือเป&นทุนในรูปแบบต,าง ๆ ท่ีเป&นประโยชน+ต,อส,วนรวม อาทิ ทุนท่ีเป&นตัวเงิน (ทุนในรูปของกองทุน
ชุมชน) ทุนมนุษย+ (แรงงานท่ีมีการลงแขกเอาแรงช,วยเหลือกัน) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (มีป�าไม�ท่ีเป&น
ป�าของชุมชน) ทุนภูมิป4ญญา (มีความรู�ท่ีเป&นภูมิป4ญญาของชุมชน) โดยท่ีทรัพยากรหรือทุนต,าง ๆ 
เหล,านี้ เป&นของชุมชนหรือเป&นของสาธารณะท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถเข�าถึงและมาใช�ประโยชน+ได� 
 2. ส�วนท่ีเป>นป?จจัยแวดล�อมของกระบวนการ ได�แก, ป4จจัยภายนอกต,าง ๆ ท่ีเป&นท้ัง
รูปธรรม (เงินทุนจากภายนอก เครื่องมือท่ีได�รับการช,วยเหลือ จากภายนอก บุคลากร หรือนักวิชาการ
จากภายนอก) และนามธรรม (ความช,วยเหลือทางวิชาการจากภายนอก ข�อมูลข,าวสาร ความรู�ต,าง ๆ 
จากภายนอก) รวมท้ังผลท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล�อม และเทคโนโลยีจากภายนอกท่ีมีผลกระทบต,อระบบคิด และวิธีปฏิบัติภายในกลุ,ม องค+กร 
สถาบัน และชุมชน 
 ในการศึกษาของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ+ (2546: 85) ได�วิเคราะห+กระบวนการทุนทางสังคม
จะวิเคราะห+ในหลายระดับ อาทิ ระดับป4จเจก ระดับครัวเรือน ระดับกลุ,ม องค+กร สถาบัน ชุมชน และ
เครือข,าย โดยจะพิจารณาว,า การกระจายของทรัพยากร หรือทุนประเภทต,าง ๆ ในแต,ละระดับเป&นไป
ได�ในลักษณะใด มีการกระจายอย,างท่ัวถึงหรือไม, รวมท้ังการวิเคราะห+เชื่อมโยงหาความเก่ียวพัน
ระหว,างระดับต,าง ๆ  
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 จากเนื้อหาท่ีนําเสนอจะเห็นได�ว,าทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย ท่ีได�กล,าวไปข�างต�นจะ
ให�ความสําคัญกับมิติของวัฒนธรรมอย,างเห็นได�ชัด อย,างไรก็ตาม มิติของวัฒนธรรมท่ีสามารถจะ
นํามาใช�เป&นทุนได�อีกรูปแบบหนึ่งท่ีก,อให�เกิดประโยชน+ในทางเศรษฐกิจด�วย ซ่ึง รังสรรค+ ธนะพรพันธุ+ 
(2542) ได�กล,าวว,า 
 

 ... ในช,วงเวลาแห,งการเปลี่ยนแปลงผ,านจากยุคที่ทุนอุตสาหกรรมเป&นทุนหลักไปสู,ยุคที่
ทุนบริการเป&นทุนหลักในระบบทุนนิยมโลกนี้บริการหลายต,อหลายประเภทกําลังเติบใหญ, โดย
ที่บริการเหล,านี้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และสื่อนัยทางวัฒนธรรมด�วย ทุนที่ใช�ไปใน
การผลิตสินค�าและบริการที่มีนัยทางวัฒนธรรมเหล,านี้ เรียกว,า ทุนวัฒนธรรม (cultural 
capital) (รังสรรค+ ธนะพรพันธุ+, 2542) 

 
 ทุนวัฒนธรรมจะเติบใหญ, กล�าแข็งได� ก็แต,โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมสินค�า
วัฒนธรรม ในท่ีนี้สินค�าวัฒนธรรม หมายถึง สินค�าและบริการท่ีวัฒนธรรมฝ4งตัวในสินค�าหรือบริการ
นั้น ... เม่ือเราได�สินค�ามาบริโภค สิ่งท่ีได�มีเฉพาะแต,ตัวสินค�าท่ีสนองความสุข ความพอใจในการ
บริโภคเท,านั้น หากยังได� “วัฒนธรรม” ท่ีฝ4งอยู,ในตัวสินค�านั้น สินค�าหรือบริการแต,ละประเภทมีนัยยะ
เก่ียวพันถึงวัฒนธรรม แต,นัยเก่ียวกับวัฒนธรรมไม,ชัดเจน แต,บางประเภทมีความชัดเจนยิ่ง” ในแง,นี้
เราอาจจะมองได�ว,า ความคิดเก่ียวกับทุนวัฒนธรรมของ รังสรรค+ ธนะพรพันธุ+ มีความเชื่อมโยงกับทุน
ทางสังคมได� นั่นก็คือ การมองว,า วัฒนธรรมเป&นสิ่งท่ีคนเราสามารถจะใช�ให�เกิดประโยชน+ทาง
เศรษฐกิจ โดยฝ4งนัยยะทางวัฒนธรรมลงไปในสินค�า เพ่ือก,อให�เกิดรายได�ต,อไป ตัวอย,างท่ีจะสะท�อน
ให�เห็นภาพชัดเจนก็คือ สินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ+ หรือ สินค�าโอท็อป (OTOP) ซ่ึงได�นําเอานัย
ทางวัฒนธรรมแฝงเอาไว�ในสินค�าของท�องถ่ิน ซ่ึงเป&นสินค�าท่ีเกิดจากการผลิตภัณฑ+ภายในเครือข,าย  
ชุมชน หรือตําบล วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ หรือท�องถ่ินนั้น ๆ จะถูกผนวกรวมลงไปในสินค�าใน
ท�องถ่ินนั้น ๆ เพ่ือกระตุ�นให�เกิดบริโภคนัยยะทางวัฒนธรรม ในแง,นี้ การกระตุ�นการบริโภคให�เพ่ิมมาก
ข้ึนจึงเป&นวิธีการท่ีจะก,อให�เกิดรายได�ให�แก,ชุมชนทางหนึ่งด�วย 
 อาจจะสรุปได�ว,า จากการค�นคว�าข�อมูลเก่ียวกับการให�ความหมายของ ทุนทางสังคม ใน
บริบทสังคมไทย ดังท่ีกล,าวมา พบว,า นักวิชาการไทยกล,าวถึงทุนทางสังคมใน 2 สายด�วยกัน คือ 
 1. ทุนทางสังคมในมิติของวัฒนธรรม และความเป&นชุมชน เพ่ือเน�นการพัฒนา ปฏิรูป 
ฟ��นฟู และแก�ไขป4ญหาในชุมชนและสังคม นักวิชาการหลายท,านท่ีมองทุนทางสังคมในแนวนี้ ได�แก, 
อานันท+ กาญจนพันธุ+, ประเวศ วะสี, อเนก นาคะบุตร เป&นต�น 
 2. ทุนทางสังคมท่ีได�ปรับเอานัยยะทางวัฒนธรรมมาใช�เพ่ือก,อให�เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เช,น แนวความคิดของ รังสรรค+ ธนะพรพันธุ+ เป&นต�น 
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 พัฒนาการทุนทางสังคมในบริบทของสังคมไทย 
 แนวคิดทุนทางสังคมนี้เริ่มเป&นท่ีแพร,หลายข้ึนหลังปj พ.ศ.2540 ท่ีประเทศต�องเข�าสู,
สภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยได�ต้ังสํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) ซ่ึงมีโครงการและกิจกรรมท่ี
พยายามทําให�สังคมได�หันกลับไปมองคุณค,า ซ่ึงเป&นสิ่งท่ีมีอยู,ในตัวบุคคลและเป&นทุนเดิมแต,อาจถูก
มองข�ามไป เช,น ความมีน้ําใจ ความเอ้ืออาทร ความช,วยเหลือเก้ือกูลกัน ความเป&นชุมชน และรวมไป
ถึงเป&นสิ่งท่ีได�รับการถ,ายทอดมาจากบรรพชน เช,น ภูมิป4ญญา ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมท่ีมี
อยู,ในชุมชน รวมท้ังสิ่งท่ีเป&นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เช,น ผู�นํา กลุ,ม องค+กรประชาชน 
เครือข,าย เป&นต�น ซ่ึงการดําเนินการดังกล,าวได�เกิดการฟ��นฟูทุนทางสังคมท่ีมีอยู,และเริ่มสูญหายให�มี
การนํากลับมาประยุกต+ใช�ในการพัฒนาในระดับชุมชน หลังจากนั้นก็ได�มีการนําคําว,า “ทุนทางสังคม” 
มาใช�กันอย,างแพร,หลาย (อาทิตย+ บุดดาดวง, 2554) 
 ทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทยภายใต�กรอบคิดของโครงการเพ่ือการลงทุนทางสังคมหรือ 
SIF (Social Investment Fund) ต�องการแสวงหาทางออกใหม,ให�แก,สังคมเน�นการเสริมสร�าง 
ศักยภาพชุมชน สร�างทุนทางสังคม มุ,งช,วยเหลือกลุ,มคนว,างงาน กลุ,มคนยากจนและ ด�อยโอกาส 
เสริมสร�างการพ่ึงตนเองและความเข�มแข็งแก,ชุมชน และหวังผลให�เกิด ประชาคมและธรรมาภิบาล  
ความใฝ�ฝ4นของ SIF เป&นอุดมคติท่ีมุ,งสืบสาน การทํางานของ NGOs และบริหารจัดการแบบองค+กร
อิสระ โดยอยู,ในกํากับของรัฐ ด�วยเหตุนี้รัฐบาลและระบบราชการ จึงไม,ได�เข�ามาควบคุมด�วยระเบียบ 
ข้ันตอนท่ียุ,งยากมากนัก SIF สามารถมีคณะกรรมการกลางท่ีมาจากผู�ทรงคุณวุฒิและผู�นําชุมชน ออก
กฎเกณฑ+และส,งเงินในลักษณะ "ยิงตรง" สู,องค+กรชุมชนท้ังเป&นทางการ และไม,เป&นทางการ (สัมพันธ+ 
เตชะอธิก, 2002: 1) โดยมองว,าแหล,งท่ีก,อให�เกิดทุนทางสังคมได� มีด�วยกันดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมชุมชน เป&นสิ่งท่ีผูกพันแนบแน,นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป&นสิ่งท่ีสะท�อน
ให�เห็นถึงวิธีคิด การมองโลก ความเชื่อและจิตสํานึกท่ีสัมพันธ+กับบุคคลในระดับป4จเจกบุคคล ชนเผ,า 
และเชื้อชาติ ได�แก, ความเชื่อในสิ่งศักด์ิสิทธิ์ พิธีกรรมและประเพณีต,าง ๆ ในบางพ้ืนท่ีความเชื่อในสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์มีส,วนในการช,วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช,น ป�าไม� และแหล,งนํ้าได�อย,างสมบูรณ+ 
 2. กฎ จารีต ประเพณี อันเป&นลักษณะเฉพาะอย,างของท�องถ่ินท่ีหล,อหลอมมาจาก
ประสบการณ+ของคนรุ,นหนึ่งไปสู,อีกรุ,นหนึ่ง เป&นสํานึกร,วมของคนในชุมชนท่ีมุ,งสร�างระบบข้ึนมาเพ่ือ
ดูแลควบคุมชุมชนให�ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณค,าและระบบคิดของคนชุมชนนั้น ๆ เช,น กฎของการ
แบ,งป4นน้ํา (ระบบเหมืองฝาย) การจัดการทรัพยากรป�าไม�ของชาวไทลื้อ อ.ป4ว จ.น,าน ท่ีมีพิธีกรรมสืบ
ชะตาแม,น้ํา สร�างกฎเกณฑ+ การแบ,งป4นน้ํา แบบสังคมเครือญาติ  
 3. ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน และกระบวนการเรียนรู�ท่ีชุมชนสั่งสมมา เช,น ภูมิป4ญญา ด�าน
เกษตร การแพทย+พ้ืนบ�าน ศิลปหัตถกรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ องค+กรเหล,านี้กลั่นกรอง
จากประสบการณ+ท่ีละเอียด ลึกซ้ึงแนบแน,นกับธรรมชาติอย,างแยกไม,ออก 
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 4. ระบบกรรมสิทธิ์ และการจัดการทรัพยากรชุมชน อันได�แก, ทรัพยากรธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีต�องปกปrอง บํารุงรักษา ท้ังแหล,งน้ํา ผืนดิน 
แร,ธาตุ ท่ีเก่ียวพันกับวิถีแห,งการดํารงชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม ส,วนโบราณสถาน โบราณวัตถุ มี
ความหมายในด�านจิตใจ ท่ีสํานึกผูกพันในเชิงประวัติศาสตร+ของชนชาติดมากกว,าความหมายในเชิง
ธุรกิจ 
 5. ระบบความสัมพันธ+ ของคนในชุมชนท่ีมีลักษณะของครอบครัวเครือญาติมีความเอ้ือ
อาทร เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ,กัน 
 6. ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป&นกําลังในการสร�างชุมชนให�เข�มแข็ง แบ,งออกเป&น 2 กลุ,ม คือ 
  6.1 ผู�นําชาวบ�าน พระ ผู�อาวุโส ครูเกษตรกร ปราชญ+ชาวบ�าน เหล,านี้มีความสําคัญ
ในกระบวนการเรียนรู�ของชาวบ�าน การเสริมสร�างภูมิป4ญญาท�องถ่ิน และการพ่ึงตนเองอันเป&นเง่ือนไข
ของความเข�มแข็งของชุมชน 
  6.2 กลุ,มองค+กรชุมชน ท่ีดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เป&นกลุ,มท่ีรวมกันเป&นกลุ,มนักคิด 
กลุ,มอาชีพ กลุ,มศาสนา เพ่ือทํากิจกรรมอันเกิดประโยชน+แก,ชุมชน เช,น กลุ,มแม,บ�านทอผ�า กลุ,ม
เยาวชน ต�านยาเสพติด กลุ,มแพทย+พ้ืนบ�าน คณะกรรมการรักษาป�าต�นน้ํา องค+กรเหล,านี้ เป&นกลุ,มใน
ภาคประชาชนท่ีสามารถขยายเครือข,ายให�กว�างขวางและเข�มแข็งต,อไป 
 อาจกล,าวได�ว,าความเป&นมาของคําว,า “ทุนทางสังคม” ในประเทศไทยท่ีได�มีการกล,าวถึง
อย,างชัดเจนเม่ือไม,นานมานี้เอง โดยเฉพาะในช,วงท่ีประเทศไทยต�องประสบกับป4ญหาภาวะเศรษฐกิจท่ี
กําลังล�มเหลวอย,างสิ้นเชิง ในช,วงปj พ.ศ. 2540 แต,หากจะพิจารณาถึงปรากฏการณ+ท่ีสะท�อนให�เห็น
ถึงความช,วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ืออาทรกัน หรือความมีน้ําใจต,อกัน 
จะพบว,า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร+ หรือผลการศึกษาท่ีได�ศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยได�
แสดงให�เห็นอย,างชัดเจนว,า ทุนทางสังคมนั้นมีปรากฏอยู,มาช�านานแล�วจะอย,างไรก็ตาม หากจะ
พิจารณางานวิชาการท่ีเก่ียวกับทุนทางสังคมในประเทศไทย จะพบได�ว,า ทุนทางสังคมได�มีวิวัฒนาการ
มาจากแนวคิดการพัฒนาในเชิงพุทธ โดยเฉพาะอย,างยิ่งหลังจากประเทศไทยได�ประสบวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ และหลังจากท่ีประเทศไทยได�มีโครงการกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) เกิดข้ึนในสังคมไทย คําว,า
ทุนทางสังคมจึงได�ถูกนํามาใช�อย,างกว�างขวางโดยมีความหมายครอบคลุมไปในหลายบริบท อาทิ เรื่อง
ของวัฒนธรรม ได�แก, เรื่องของภูมิป4ญญา ประเพณี ความเช่ือ หรือเรื่องของความเป&นชุมชน ได�แก, 
ความมีน้ําใจ เอ้ืออาทร การช,วยเหลือกันและกัน รวมท้ังในเรื่องขององค+กรภาคประชาชน เครือข,าย 
และผู�นํา เป&นต�น (ธนพล พรมสุวงศ+, 2546: 18)  
 เอนก นาคะบุตร (2545: 7) ได�กล,าวถึงรูปแบบทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทยว,ามีอยู, 5 
รูปแบบ คือ 
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 รูปแบบท่ี 1 จิตวิญญาณ ระบบคุณค,า สํานึกท�องถ่ิน ความภาคภูมิใจท่ีมีต,อถ่ินฐานบ�าน
เกิด รวมเรียกว,า Spirit Capital สิ่งนี้สังคมไทยมีมาตลอดในความรู�สึกของคนท่ีรักบ�านเมือง และ
พร�อมท่ีจะลุกข้ึนมา เสียสละ ช,วยกันทําบ�านเมืองท่ีเขารัก เขาผูกพันเป&นท่ีเกิด เป&นถ่ินท่ีอยู,ของ
บรรพบุรุษ และเป&นท้ังความหวังของลูกหลานท่ีจะดูแลสืบต,อ จิตวิญญาณเหล,านี้เป&นสิ่งท่ีสังคมไทยมี
อยู,อย,างชัดเจน ท้ังท่ีเป&นเรื่องคุณค,า พิธีกรรม ความภาคภูมิใจท่ีอยู,ในจิตใจของผู�คนในแต,ละเมือง 
 รูปแบบท่ี 2 ทุนทางป4ญญา นั่นคือ ในช,วงวิกฤตเศรษฐกิจ แม�ว,าประเทศจะสูญเสียเงิน
ทองและมีหนี้สินเพ่ิมข้ึน ประชาชนตกงาน แต,เราก็พบว,า ท�องถ่ินต,าง ๆ ของเรามีสิ่งท่ีสามารถนําเอา
กลับมาใช�ใหม,ได� อีกท้ังพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู,หัวก็ทรงชี้ทิศทางท่ีจะกลับมาใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน 
โดยหันกลับมาหา ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในด�านการใช�ชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการ
ทรัพยากร การจัดความสัมพันธ+ระหว,างคนกับคน คนกับธรรมชาติ ชุมชนกับชุมชน อ่ืนข�างเคียง 
 รูปแบบท่ี 3 คือ ทรัพยากรมนุษย+/ทรัพยากรบุคคล เป&นทุนท่ีมีอยู,ในตัวมนุษย+ ความรัก
เพ่ือน ความรักศักด์ิของคนไทย เราพบว,าผู�นําทางความคิดท้ังในชนบทและเมือง ท้ังท่ีเป&นผู�นําทางจิต
วิญญาณ ผู�นําอาวุโส ผู�นําทางการเกษตร ผู�นําสตรีเยาวชน เหล,านี้เป&นสินทรัพย+ท่ีไม,มีวันหมดสิ้น ซ่ึง
เป&นบุคคลท่ีมีความสามารถระดับหนึ่ง และมีความพร�อมท่ีจะปรับตัวเข�าสู,ความร,วมมือระหว,างองค+กร 
เครือข,ายกับเครือข,าย เช,น มีอาสาสมัครเข�ามาทํางานช,วยเหลือ แบ,งป4น ขยายเครือข,าย ขยาย
บทเรียน ทรัพยากรบุคคลเหล,านี้มีอยู,หลากหลายมาก และเป&นผู�นําท้ัง 3 รุ,น ได�แก, ผู�นําอาวุโส ผู�นํา
รุ,นกลาง ท่ีมีการศึกษา เคยผ,านการทํางานในภาคเมือง และผู�นํารุ,นใหม, ท่ีผ,านระบบโรงงาน ผ,าน
ความทันสมัยในภาคเมือง คน 3 รุ,น กําลังทํางานร,วมกัน อยู,ในสังคมฐานล,าง ยิ่งไปกว,านั้น เราก็เป&น
ทรัพยากรบุคคลท่ีอยู,ในภาคประชาสังคม ซ่ึงหมายถึง ชนชั้นกลางท่ีได�รับการศึกษาสมัยใหม, อยู,ใน
ภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองค+กรพัฒนาเอกชน ภาคสื่อมวลชน คนเหล,านี้เป&นผู�เชื่อมต,อประสาน
ความสลับซับซ�อนของเมืองหลวง ของโลก และท�องถ่ิน เข�าไว�ด�วยกัน 
 รูปแบบท่ี 4 ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนในรูปแบบท่ี 4 นี้เป&นสิ่งท่ีสังคมไทยและภาค
ประชาสังคมนํากลับมาใช�อย,างเต็มท่ี และสามารถพยุงตัวอยู,ได�ในสถานการณ+ท่ีป4�นป�วน ถึงแม�ว,าทุน
รูปแบบนี้จะมีความเสื่อมโทรมและวิกฤตในตัวเองอยู,ไม,น�อย แต,เราก็สามารถนําทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ดังกล,าวนี้กลับมาใช�เป&นทุนทางสังคมในการสร�างฐานอาชีพ ฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตอยู,รอดของ
ชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทในช,วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจพอสมควร 
 รูปแบบท่ี 5 ก็คือ กองทุนสาธารณะ (Social fund) ซ่ึงในทุกสังคมชนบทจะมีการจัดการ
กองทุนสาธารณะของชุมชน ไม,ว,าจะเป&นกองทุนฌาปนกิจ ธนาคารข�าว กลุ,มออมทรัพย+ ธนาคาร
ควาย เป&นต�น การจัดการทุนทางเศรษฐกิจท่ีเป&นท้ังป4จจัยการผลิตและป4จจัยการดํารงชีวิตนี้มีอยู,ในทุก
ชุมชน ทุกศาสนา กองทุนซะกาดของพ่ีน�อง ชาวมุสลิม ก็ชี้ให�เห็นถึงการระดมทุนเพ่ือการดูแลผู�
ยากลําบากท่ีคนมุสลิม ได�มีการ แบ,งป4นโดยใช�หลักคําสอนทางศาสนา  



 32 

 อย,างไรก็ตาม จากการจําแนกทุนทางสังคมในหลากหลายรูปแบบ เราอาจจําแนกทุนทาง  
สังคมออกเป&น 2 ประเภทใหญ, ๆ คือ (ณัฐกานต+ จิตรวัฒนา, 2546: 29-30) 
 1. ทุนทางสังคมไม,ได�สร�างข้ึนมา เช,น ทรัพยากรธรรมชาติ ไม,ว,าจะเป&น ดิน น้ํา ป�าไม� แต,
เป&นสิ่งท่ีมนุษย+นํามาใช�ประโยชน+ท้ังทางตรงและทางอ�อม เป&นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมนุษย+ทุก
คนสามารถเข�าถึงได� และเอ้ือให�ประโยชน+แต,ตนเองครอบครัว รวมท้ังสังคมโดยรวมอีกด�วย ซ่ึงเป&นทุน
พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีชุมชนไม,สามารถขาดได� รวมท้ังสังคมโดยรวมอีกด�วย ซ่ึงเป&นทุนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ี
ชุมชนไม,สามารถขาดได� เพ่ือให�ทุนประเภทนี้คงอยู,เพ่ือท่ีจะอยู,รับใช�ชุมชนสังคม แต,ท้ังนี้ ต�องผ,าน
กระบวนการสร�างพลังทางสังคม โดยทุนทางสังคมก,อนเพ่ือท่ีจะได�ใช�ประโยชน+จากทุนดังกล,าว ลําพัง
เพียงทุนอย,างใดอย,างหนึ่งท่ีจะนํามาแก�ไขป4ญหานั้นไม,สามารถท่ีจะแก�ป4ญหาหรือ บรรลุเปrาหมายได� 
ดังนั้น จึงได�มีบุคคลหลายกลุ,มเห็นความสําคัญของทุนประเภทนี้ จึงได�เกิดกลุ,มองค+กรข้ึน มาเพ่ือ
ก,อให�เกิดพลังทางสังคมในการจัดการทุนนี้ โดยใช�แนวทางการฟ��นฟู อนุรักษ+ และกระตุ�นให�ชุมชนเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู,และยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน โดยชี้ให�เห็น
ประโยชน+และโทษของการตัดไม�ทําลายป�า การใช�สารเคมี การปลูกพืชโดยไม,คํานึงถึงสุขภาพของ
ตนเอง เป&นต�น อย,างไรก็ตาม ทุนดังกล,าวข�างต�นจะเป&นทุนของสังคมก็ต,อเม่ือได�มีการปรับเปลี่ยน 
(Adaptation) ให�เป&นทุนของสังคมโดยผ,านระบบการทุนทางสังคม (Social Capital of Process)  
 2. ทุนท่ีมนุษย+สร�างข้ึนมา ไม,ว,าจะเป&นภูมิป4ญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี เป&นทุนทาง
สังคมท่ีบรรพบุรุษเป&นผู�สร�างสะสมซ่ึงถือเป&นทุนของสังคมท่ีมาจากอดีต และได�มีการสืบทอดจนถึง
ป4จจุบันโดยอาจมีการปรับเปลี่ยนให�เข�าสภาพกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให�สอดคล�องกับวิถีชีวิต
ของคนรุ,นป4จจุบัน ทุนทางสังคมก็ถือได�ว,าเป&นทุนมนุษย+สร�างข้ึนท่ีเก่ียวข�องกับความสัมพันธ+ระหว,าง
คนกับคน คนกับสิ่งแวดล�อม รวมถึงทุนทางด�านกายภาพไม,ว,าจะเป&น ทุนท่ีเป&นตัวเงิน อาคาร
บ�านเรือน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช�ต,าง ๆ ตลอดจนกลุ,มองค+กรชุมชน เช,น ธนาคารข�าว ธนาคาร
ควาย กลุ,มออมทรัพย+ ธนาคารความดี เป&นต�น ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน+ให�กับมนุษย+ โดยท่ีมนุษย+เป&นผู�
คิดค�นข้ึนมาเพ่ือกลไกในการดําเนินกิจกรรมต,าง ๆ ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเป&นทุนท่ีมนุษย+สร�างข้ึนมา
เพ่ือประโยชน+แก,ตนเองและ/หรือส,วนร,วม  
 เราอาจมองกระบวนการทุนทางสังคม ท่ีแสดงออกท้ังด�านบวกและด�านลบ กล,าวคือ ด�าน
บวกคือ เป&นลักษณะของการเก้ือกูลกัน (Symbiosis) ส,วนด�านลบ คือ เป&นลักษณะของการขูดรีด เอา
รัดเอาเปรียบ (Parasitic) ท้ังนี้ท้ังนั้นโดยกระบวนการของทุนทางสังคมจะเป&นวัฏจักร (Cycle) ของมัน
อยู, ทุนของสังคมและพลังงานทางสังคมได�ก,อให�เกิดกระบวนทัศน+ (Paradigm) ของคนในสังคมในทาง
ท่ีดี มีลักษณะความสัมพันธ+ท่ีเก้ือกูลกันพ่ึงพาอาศัยกัน ก็จะเป&นไปในทาง Symbiosis แต,ถ�าหากเกิด
ความสัมพันธ+ในลักษณะท่ีขูดรีด เห็นประโยชน+แก,พวกพ�องของตนก็เป&นไปในทาง Parasitic ฉะนั้น
ความสัมพันธ+ต,าง ๆ ในกลุ,มองค+กร ชุมชน บางครั้งก็มีลักษณะของการขูดรีด ก็แสดงว,ากระบวนทัศน+
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ได�เปลี่ยนไปในทางท่ีไม,พึงประสงค+ เพราะทําให�เกิดการขูดรีดระหว,างกัน ดังนั้น เม่ือไรก็ตามถ�า 
Action มันเปลี่ยนไปในทาง Parasitic หรือการขูดรีดมันก็จะกลายเป&นการเปลี่ยนแปลงทุนต,าง ๆ ให�
เป&นทุนส,วนตัวหรือส,วนบุคคลไปหมายความว,า ทุนท่ีเกิดข้ึนนั้น คนโดยท่ัวไปเข�าไม,ถึง อาจเกิด พ,อค�า 
นายทุนเงินกู� เป&นต�น 
 กระบวนการเกิดทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย 
 จากการศึกษาของ รัตนะพงษ+ จันทะวงษ+ (2546: 17) ได�สรุปกระบวนการเกิดทุนทาง
สังคมไทยไว�ใน 2 ลักษณะ คือ  
 1. กระบวนการเกิดทุนทางสังคมไทยในอดีต 
  สังคมไทยในอดีตเป&นสังคมท่ีมีความประนีประนอมเรื่องความคิดอุดมไปด�วย ภูมิ
ป4ญญาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต+ความคิดสากลเข�ามาอยู,ในวัฒนธรรมของตนได�ง,าย ดังนั้น 
กระบวนการเกิดทุนทางสังคมในอดีตจึงเกิดข้ึนพร�อม ๆ กับการสร�างสรรค+สังคมข้ึนมาเอง สังคมไทย
เป&นสังคมชาวนามากว,าพันปj มีการค�าขายกับชนชาติหลายเชื้อชาติ และมาต้ังถ่ินฐานเป&นบ�านตาม
ท�องถ่ินต,าง ๆ ของประเทศไทย โดยในข้ันแรกมีเพียงไม,ก่ีชุมชนและขยายออกเป&นหลายชุมชนด�วยรุ,น
ลูกหลาน ซ่ึงชุมชนเหล,านี้จะร,วมกันเป&นเจ�าของพ้ืนท่ีสาธารณะ เช,น หนองบึง ป�าเขา เป&นต�น เกิด
ระบบการแลกเปลี่ยน การพ่ึงพิงกันทางเศรษฐกิจ ระบบความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมความสํานึก
ในความเป&นเจ�าของร,วมกัน นําไปสู,การสร�างกฎเกณฑ+และจารีตประเพณีท่ีทุกคนต�องเคารพและ
ประพฤติในการดํารงอยู,ร,วมกันของสังคมท�องถ่ิน ในขณะท่ีก็ปrองกันไม,ให�คนภายนอกเข�ามายึดครอง
และครอบงําทางเศรษฐกิจและสังคมได�นอกจากนั้น กิจกรรมท่ีมีร,วมกันในงานบุญประเพณีต,าง ๆ 
งานทําบุญยังเอ้ือให�ความสัมพันธ+ทางสังคมกระชับข้ึน ท้ังการเก่ียวดองเป&นเครือญาติหรืการเป&นเกลอ
กันเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงงาน สินค�าและรู�จักใช�ทรัพยากรร,วมกัน การกําหนดชื่อสถานท่ีและพ้ืนท่ี
ต,าง ๆ ด�วยระบบสัญลักษณ+ท่ีควบคุมโดยระบบความเชื่อ มีการแบ,งสรรและแจกแจงพ้ืนท่ีส,วนรวม 
เช,น วัด ซ่ึงสิ่งเหล,านี้มีความสําคัญอย,างยิ่งในการแสดงถึง “ทุนทางสังคม” ของชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงชุมชน
ในความหมายนี้ไม,ใช,ชุมชนตามการแบ,งเขตตามราชการ แต,หมายถึงชุมชนท่ีมีการก,อร,างสร�างชุมชน
กันมานาน และมีประวัติศาสตร+ร,วมกัน 
 2. กระบวนการเกิดทุนทางสังคมไทยในป?จจุบัน 
  จากวิกฤตการณ+ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ได�ให�บทเรียนแก,สังคมไทยในสองด�านตรงข�าม
กัน กล,าวคือ ในเชิงลบมีผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อมต,อประชาชนส,วนใหญ,ของ
ประเทศ ซ่ึงทําให�ทุกส,วนต�องทบทวนบทบาทของตนเองท่ีผ,านมาสังคมไทยก็เช,นเดียวกัน ส,วนในเชิง
บวกคือนําไปสู,ผลกระทบท่ีก,อให�เกิดกระแสสังคม และสัญญาณท่ีดีหลายประการในการร,วมกันปฏิรูป
สังคมในด�านต,าง ๆ มองวิกฤตเป&นโอกาส โดยเริ่มจากภาคีต,าง ๆ ในสังคมได�ต่ืนตัวในการสนับสนุน
การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบการเมือง การทบทวนค,านิยมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน+ใหม, 
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ให�หันมาเน�นเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาอย,างยั่งยืนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู,หัว ฯ ภายใต�เง่ือนไขท่ีทรัพยากรของรัฐถูกตัดทอนลงไป จึงต�องเริ่มจากจุด
แข็งของสังคมไทยโดยต�องใช�ทุนทางสังคม สังคมไทยในยุคป4จจุบันจึงมีความสลับซับซ�อนมากข้ึน เป&น
การซ�อนทับกันของสังคมประเพณีและสังคมสมัยใหม, ความสัมพันธ+ระหว,างชนบทกับเมืองก็
เช,นเดียวกัน ทุนทางสังคมในป4จจุบันก็เกิดได�จากหลายวิธี จากหลายเง่ือนไขและข�อจํากัด โดยส,วน
ใหญ,ยังเป&นระบบสังคมเกษตรท่ีมีค,านิยม ประเพณี ท,ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปสู,การเป&นเมือง จาก
ความสัมพันธ+ปฐมภูมิ (ความสัมพันธ+บนฐานครอบครัวและเครือญาติ) เป&นความสัมพันธ+ทุติยภูมิ 
(ความสัมพันธ+ท่ีมีฐานอยู,บนการเปลี่ยนผลประโยชน+ทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ความสนใจ) หรือ
อาจเป&นความสัมพันธ+ตติยภูมิ (ความสัมพันธ+ทางสังคมตามโอกาสไม,มีข�อจํากัดทางกายภาพ) ซ่ึง
ความสัมพันธ+ในแต,ละระดับจะก,อให�เกิดพันธะสัญญาท่ีแตกต,างกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดระเบียบ
ทางสังคมใหม, ตัวอย,างเช,น การรวมกลุ,มชมรมต,าง ๆ ในหมู,บ�านเครือข,ายองค+กรชุมชนเมืองเชียงใหม, 
กลุ,มองค+กรประชาสังคมต,าง ๆ กลุ,ม จ.ส.100 กลุ,มรวมกลุ,มทํากิจกรรมจากชุมชนไซเบอร+ เป&นต�น  
 จะเห็นว,าเป&นการรวมตัวและจัดระเบียบกลุ,มทํากิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากกลุ,ม
ครอบครัวและเครือญาติ การรวมกลุ,มชมรมต,าง ๆ ในหมู,บ�าน เห็นได�ว,าในป4จจุบัน ชุมชนหมู,บ�าน
ต,างๆ ได�มีการรวมกลุ,มกันอย,างมากท้ังกลุ,มสายสัมพันธ+เดิมท่ีมีอยู,แล�ว เช,น ครอบครัว เครือญาติ และ
สายสัมพันธ+ใหม, เช,น การรวมกลุ,มอาชีพเกษตรกรข�าว จัดต้ังโรงสี กลุ,มแปรรูปอาหาร กลุ,มอนุรักษ+ 
สิ่งแวดล�อม กลุ,มการเมือง และอ่ืน ๆ การถักทอเป&นเครือข,ายในเมือง สังคมเมืองมีความหลากหลาย
ของคนในสังคมค,อนข�างมาก ส,วนหนึ่งมาจากพ้ืนท่ีชนบท กล,าวคือ ประชากรท่ีอาศัยในเมืองส,วนใหญ, 
เข�ามาเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ือการศึกษา เพ่ือสถานภาพทางสังคม ดังนั้น ความสัมพันธ+ในเมืองส,วน
ใหญ,จึงเป&นแบบทุติยภูมิสมาชิกในสังคมเก่ียวกันด�วยพันธะสัญญาท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน+ 
หรือมีประโยชน+ร,วมกัน ความสัมพันธ+บนชุมชนไซเบอร+ เนื่องจากการสื่อสารในป4จจุบันค,อนข�าง
สะดวก เอ้ือให�เกิดการติดต,อสื่อสาร และสร�างความสัมพันธ+ทางสังคมใหม, เช,น เครือข,ายเฟสบุ�ค หรือ
ทวิตเตอร+ ซ่ึงเป&นเครือข,ายในระบบออนไลท+ ท่ีมีการสื่อสารผ,านระบบอินเตอร+เน็ต ในการเข�ามามีส,วน
ร,วมในการช,วยกันแก�ไขป4ญหาสังคมร,วมกัน อีกทางหนึ่ง เป&นต�น 
 จากการศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมโดยการใช�ชุมชนเป&นฐาน จากชุมชนต,าง ๆ ท่ีได�รับ
ผลกระทบจากภัยสึนามิ อย,างชุมชนบ�านน้ําเค็มชุมชนบ�านในไร, ของ (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 
2553) ได�สรุปหัวใจขององค+ประกอบการพัฒนาทุนทางสังคมท่ีสําคัญไว� ดังน้ี 
 1. ผู�นําชุมชน จะต�องมีลักษณะเด,นท่ีเห็นได�ชัด คือ เป&นผู�นําชุมชนท่ีมีความเข�มแข็ง โดด
เด,นมีความมุ,งม่ันจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย,างจริงจัง และต�องมีองค+ความรู�ท่ีหลากหลาย 
 2. ความสัมพันธ+ทางสังคมท่ีเหนียวแน,น มีการพ่ึงพาอาศัย เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ,กัน 
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 3. การสนับสนุนจากบุคคลหรือหน,วยงานภายนอก จะมีส,วนช,วยในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาทุนทางสังคมโดยการปูพ้ืนฐานและร,วมสร�างแนวทางจนชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการ
ต,าง ๆ ได�  
 4. เวทีท่ีเป�ดโอกาสให�เกิดการเรียนรู� หรือรวมตัวกันเอง โดยทําหน�าท่ีเป&นศูนย+ข�อมูลทุน
ชุมชน ท้ังเป&นศูนย+รวมข�อมูลการเรียนรู�ของชุมชน โดยจะต�องมีกิจกรรมการพัฒนาท่ีหลากหลาย
กิจกรรมท่ีให�คนในชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร,วมกันได� 
 5. ความเป&นเครือญาติ ซ่ึงจะก,อให�เกิดความสัมพันธ+ท่ีสามารถพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ได�เป&นอย,างดี ในขณะท่ีเกิดสถานการณ+ท่ีไม,พึงประสงค+ข้ึน 
 จากข�อมูลท่ีได�นําเสนอมา จะพบว,า การพัฒนาโดยการนําทุนทางสังคมมาประยุกต+ใช�นั้น 
ไม,เพียงแต,จะสามารถทําหน�าท่ีทดแทนทุนท่ีเป&นตัวเงินได�แล�ว หากแต,ยังมีคุณค,ามากกว,าทุนท่ีเป&นตัว
เงินอย,างมาก เพราะนอกจากจะมีการนําทุนทางสังคมมาใช�แล�วจะเกิดการสะสมต,อยอดเพ่ิมมากข้ึน 
ไม,ได�ใช�แล�วหมดไปเหมือนทุนท่ีเป&นตัวเงิน อีกท้ังทุนทางสังคมท่ีมีอยู,จะสามารถสร�างพลังอํานาจใน
การต,อรองให�กับชุมชนได� การแก�ไขป4ญหาต,างก็จะสามารถดําเนินการได�อย,างมีประสิทธิภาพซ่ึง
อาจจะเกิดโอกาสให�เกิดการพัฒนาอย,างยั่งยืนต,อไป 
 บทบาทของทุนทางสังคมต�อการผลักดันการมีส�วนร�วม 
 บทบาททุนทางสังคมท่ีมีส,วนร,วมอย,างมากต,อการรวมกลุ,ม และการสร�างทุนมนุษย+
วิกฤตการณ+ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ได�ให�บทเรียนแก,สังคมไทยในสองด�านท่ีตรงข�ามกันกล,าวคือในเชิง
ลบมีผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมต,อประชาชนส,วนใหญ,ของประเทศซ่ึงทําให�
สังคมไทยต�องทบทวนบทบาทของตนเองท่ีผ,านมา ส,วนเชิงบวกนั้น นําไปสู,ผลกระทบท่ีก,อให�เกิด
กระแสสังคมและสัญญาณท่ีดีหลายประการในการร,วมกันปฏิรูปสังคมในด�านต,าง ๆ การมองวิกฤตให�
เป&นโอกาสรวมท้ังการต่ืนตัวในการสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบการเมืองโดย
การมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 การทบทวนค,านิยมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน+ใหม,ให�หัน
มาเน�นเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาอย,างยั่งยืนตามรอยเบื้องกระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู,หัว ฯ ภายใต�เง่ือนไขท่ีทรัพยากรลดลงและมีการแข,งขันสูง จึงต�องเริ่มจาก
จุดแข็งของสังคมไทยท่ีมีอยู,แล�ว คือ ทุนทางสังคม จากเม่ือปj พ.ศ.2541 สํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม 
เป&นหน,วยงานแรก ท่ีใช�คําว,า “ทุนทางสังคม” เป&นกลยุทธ+ในการทํางานให�เกิดกิจกรรมสาธารณะใหม, ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน และขยายไปยังหน,วยต,าง ๆ มีความกล�าแสดงออกท่ีเข�ามาประสานเครือข,ายกับกองทุน 
เกิดกระบวนการเรียนรู� รวมท้ังสร�างความชัดเจนให�กับแนวคิดทุนทางสังคมมากข้ึน เช,น การ
ช,วยเหลือผู�ด�อยโอกาส รวมท้ังการขยายเครือข,ายเป&นเครือข,ายท่ีกว�างขวางมากข้ึน ศักยภาพความ
เข�มแข็งของชุมชน ส,งผลต,อคุณภาพชีวิตและการมีส,วนร,วมของประชาชนโดยการเผยแพร,เอกสาร 
และการจัดประชุมเวทีเสวนาต,าง ๆ ซ่ึงปรากฏในรายงานผลการดําเนินงานของ สํานักงานกองทุนเพ่ือ
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สังคม (2543) ว,ามีโครงการท่ีได�รับการสนับสนุนครอบคลุม 76 จังหวัด จํานวนผู�ได�รับประโยชน+
ประมาณ 2.7 ล�านคน โดยทุนทางสังคมได�มีบทบาทท่ีสําคัญต,อการพัฒนา ได�แก, 
 1. การร,วมกลุ,มของข�าราชการสายเลือดใหม, (New Blood Officials) เม่ือมีกองทุน
หมู,บ�านข�าราชการจํานวนมาก โดยเฉพาะในระดับ 4-6 ได�เข�ามีส,วนร,วมกับชาวบ�านประชาชน เปลี่ยน
จากการคิดแทนชาวบ�านมาคิดร,วมกับชาวบ�าน อีกท้ังข�าราชการเป&นผู�มีความรู� มีงบประมาณ เทคนิค
และกําลังคนท่ีสามารถหนุนเสริมชุมชนได�เป&นอย,างดี 
 2. การมีส,วนร,วมของชาวบ�านท่ีกล�าคิด กล�าทํา เนื่องจากท่ีผ,านมาการพัฒนาของเรา
ไม,ได�เป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�าร,วมคิด ตัดสินใจมากนัก กองทุนชุมชนจึงเป&นกิจกรรมทําให�ชุมชนได�
มีส,วนร,วมในการคิด วางแผน ทํา ตรวจสอบและรับผลประโยชน+ ซ่ึงเป&นหลักการท่ีสําคัญท่ีเชื่อม่ันใน
ศักยภาพของการทํางานอย,างพหุภาคี ทําให�ชุมชนรู�สึกเป&นเจ�าของและเห็นคุณค,า เกิดกระบวนการ
เรียนรู� ขบคิดพัฒนาภูมิป4ญญาอย,างต,อเนื่อง 
 3. การเกิดกระบวนการเรียนรู� เม่ือชุมชนจะเสนอโครงการนั้น ชุมชนต�องเข�าปรึกษาหารือ
และประสานงานกับทุกฝ�าย ฝ�ายชุมชนได�เรียนรู�จากการติดต,อผู�เชี่ยวชาญต,าง ๆ ส,วนทางข�าราชการก็
ได�มีโอกาสพูดคุยกับประชาชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ+ ประสานงาน เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 
ตามหลักปรัชญาท่ีว,า “เงินก็เหมือนกระดาษเพ่ือมาพัฒนาคนแล�วก็ฉีกท้ิงได�” 
 4. การดูแลผู�ด�วยโอกาส กับคุณค,าความเป&นคน กองทุนชุมชนเป�ดโอกาสให�ผู�ด�วยโอกาส
ในสังคมเข�ามามีส,วนร,วมในกิจกรรมของชุมชน ได�กําหนดและลําดับสิ่งท่ีจําเป&นต,อชุมชนร,วมกับกลุ,ม
คนอ่ืน ๆ ผู�ด�อยโอกาสในท่ีนี้ หมายถึง ผู�สูงอายุ ผู�ป�วยเอดส+ นักเรียนท่ีขาดพ,อแม,อุปการะ เป&นต�น ท่ี
ผ,านมา กองทุนหมุนเวียนท่ีใช�เงินกองทุนชุมชนเป&นจุดเริ่มต�นจะเกิดผลให�ผู�ด�อยโอกาสเหล,านี้ได�มีชีวิต
อยู,อย,างมีศักด์ิศรี รู�จักพ่ึงตนเอง เกิดความม่ันใจท่ีจะก�าวไปข�างหน�า 
 5. การขยายศักยภาพเครือข,ายชุมชนเข�มแข็ง ทําให�ชาวบ�านได�แลกเปลี่ยนข�อมูล ได�
สื่อสารกันเป&นช,องทางให�ทุนทางสังคม ได�ใช�ศักยภาพเพ่ือแก�ไขป4ญหาชุมชน เช,น สหเครือข,ายภาค
กลางท่ีมาร,วมกันจัดการสินค�าชุมชนและมองภาพงานพัฒนาท้ังจังหวัด 
 6. ความม่ันคงเศรษฐกิจ การขยายตัวของกองทุนชุมชนทําให�เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน 
สามารถช,วยเหลือกันได�ภายในชุมชน ท้ังด�านสวัสดิการ เงินทุน ฌาปนกิจ และทุนการศึกษา 
 7. เกิดกลไกประชาสังคม ในกระบวนการสร�างความเข�มแข็งในระดับจังหวัด 
 8. ความยั่งยืน เม่ือชาวบ�านรู�สึกเป&นเจ�าของ เขาจะมีส,วนร,วมในชุมชน 
 9. ทุนทางสังคมมีอยู,แล�วในชุมชน ท้ังเมืองและชนบทในรูปของการช,วยเหลือกัน การ
บริหารจัดการร,วมกัน รวมท้ังการใช�ภูมิป4ญญาชุมชนท�องถ่ินแก�ป4ญหาร,วมกัน 
 10. ทุนทางสังคมเป&นป4จจัยให�เกิดศักยภาพชุมชน ปลุกวิญญาณการต,อสู�ด้ินรนเพ่ือตนเอง
ของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
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 11.  ชุมชนมีความเอ้ืออาทรและพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึนกว,าเดิม มีการรวมกลุ,มช,วยเหลือ
กัน เกิดพลังในการร,วมกันทํากิจกรรม มีความหวังและกําลังใจ 
 12.  ช,องทางการติดต,อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข�อมูล มีการติดต,อประสานงาน การ
ขายธุรกิจให�กว�างขวางมากยิ่งข้ึน เกิดเป&นเครือข,ายทางสังคมและการทําธุรกิจ 
 ทุนทางสังคมเข�ามามีบทบาทอย,างมากสําหรับการพัฒนาหลายด�าน ได�แก, เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกิดการจากภูมิป4ญญาชาวบ�านในระดับราก
หญ�า เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย,างรวดเร็ว ท่ี Putnam เรียกว,า “ทุนนิยมเครือข,าย” ซ่ึง
ขยายตัวบนฐานของครอบครัวขยายและสายสัมพันธ+ทางเชื้อชาติอันแน,นเฟrนท่ีช,วยสร�างความไว�วางใจ 
ช,วยเร,งความเร็วของข�อมูลข,าวสารและการประดิษฐ+คิดค�น และส,งผลถึงช,วยลดต�นทุนในการประกอบ
ธุรกรรมใด ๆ  
 การเปรียบเทียบระหว�างแนวคิดทุนทางสังคมในสังคมตะวันตกและสังคมไทย 
 สังคมไทยมองว,าลักษณะของทุนทางสังคมของไทยเรานั้นมีปรากฏอยู,แล�วในอดีต ใน
รูปแบบของวิถีชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับความเป&นชุมชน โดยเฉพาะอย,างยิ่งชุมชนชาวชนบท และชุมชนใน
แบบเกษตรกรรม อย,างไรก็ตามเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปj 2540 ประกอบกับเง่ือนไขทางการเมืองท่ี
เป�ดกว�างให�ภาคประชาชนมีส,วนร,วมทางการเมืองมากข้ึน จนเกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.
2540 ก็ทําให�แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม ได�ถูกหยิบยกมาพิจารณาในการฟ��นฟูชุมชนมากข้ึน ไม,ว,าจะ
ในทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสิ่งแวดล�อมก็ตาม นั่นก็หมายความว,า ทุนทางสังคมในบริบทของ
สังคมไทยต�องอาศัยแรงกระตุ�น หรือป4จจัยเข�ามากระทบเสียก,อน ทุนทางสังคมจึงปรากฏผล โดยจาก
การศึกษาของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ+ (2554: 14-16) ท่ีปรากฏอยู,ในหนังสือเรื่องทุนทางสังคมกับ
แนวคิดตะวันออก ได�กล,าวไว�ว,า ทุนทางสังคม ภายใต�บริบทของสังคมไทยถูกมองว,าเป&น ภาวะ 
(situation) หนึ่งท่ีถูกทําให� มี หรือ เกิดปรากฏการณ+ข้ึน ซ่ึงเป&นเรื่องท่ีเก่ียวกับ ระบบความสัมพันธ+
ทางสังคมของบุคคลต้ังแต, 2 คนข้ึนไป และภาวะดังกล,าวจะเกิดข้ึนภายใต�ป4จจัย/เง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวย  
 ดังนั้น ทุนทางสังคมในท่ีนี้จึงเป&นเรื่องของภาวะทุนทางสังคม (Existing Situation of 
Social Capital)  ซ่ึงหมายถึง ความมีข้ึน การเกิดข้ึนหรือการปรากฏข้ึนของทุนทางสังคมท่ีสามารถ
พบได�ใน 2 มิติ คือ มิติภาวะทุนทางสังคมท่ีปรากฏชัดแจ�ง (Explicit situation of Social Capital) 
เป&นการเกิดข้ึนของทุนทางสังคมท่ีสามารถมองเห็นได� สังเกตได� รับรู�ได�จากพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของบุคคลต,าง ๆ ท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความเอ้ืออาทร การช,วยเหลือเก้ือกูลกัน ความไว�วางใจ
กัน ความรักความสามัคคี และความผูกพันยึดม่ันเป&นกลุ,มเป&นองค+กรร,วมกัน อีกมิติหนึ่ง คือ มิติภาวะ
ทุนทางสังคมท่ีซ,อนอยู,ภายใน (Tacit situation of Social Capital) เป&นการเกิดข้ึนของทุนทางสังคม
ท่ีอาจจะไม,สามารถมองเห็นได� สังเกตได� หรือรับรู�ได�จากพฤติกรรมท่ีชัดแจ�ง แต,เป&นภาวะของทุนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนภายในความคิดจิตใจของ บุคคล กลุ,มคน หรือองค+กร ท่ีอยู,ในรูปของ ระบบคิด ค,านิยม
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หรืออุดมการณ+ ดังนั้น ภาวะทุนทางสังคม ในมิติท่ี 2 จึงเป&นเรื่องท่ีรับรู�ได�เฉพาะบุคคล กลุ,มคน หรือ
องค+กรท่ีมีภาวะดังกล,าวเท,านั้น (เป&นภาวะท่ีมีระบบคิด ค,านิยม หรืออุดมการณ+เก่ียวกับความเอ้ือ
อาทร ต�องการจะช,วยเหลือเก้ือกูลผู�อ่ืน หรือมีความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน) ภาวะเช,นนี้ ถือเป&นภาวะท่ี
สามารถรับรู�ได�เฉพาะตัวเท,านั้น บุคคลอ่ืนอาจจะไม,สามารถรับรู�ภาวะทุนทางสังคมในมิตินี้ได� ท้ัง ๆ ท่ี
มีทุนทางสังคมอยู,ในสังคมนั้นอยู,แล�ว จึงอาจกล,าวได�ว,า ในการศึกษาทุนทางสังคมนั้น สิ่งสําคัญคือ
ต�องสามารถเข�าใจได�ถึงภาวะทุนทางสังคม ท่ีมีอยู,ใน 2 มิติ เพ่ือท่ีจะสามารถเข�าถึงและนําเอาทุนทาง
สังคมมาใช�ให�เกิดประโยชน+ต,อการพัฒนาได�อย,างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความว,า การจะเข�าถึงและ
สามารถนําเอาทุนทางสังคมมาใช�ให�เกิดประโยชน+ได� จําเป&นต�องมีวิธีการเข�าถึงและรับรู�ถึงการมีอยู,
ของทุนทางสังคมท่ีซ,อนอยู,ภายใน และจะต�องคํานึงถึงและให�ความสําคัญกับป4จจัยแวดล�อมต,าง ๆ ท่ี
จะเป&นตัวเอ้ือให�ภาวะทุนทางสังคมท่ีซ,อนอยู,ภายใน สามารถแสดงออกหรือปรากฏออกมาให�เห็นได�ใน
มิติภาวะทุนทางสังคมท่ีปรากฏชัด 
 แต,เม่ือเปรียบเทียบแนวคิดทุนทางสังคมจากตะวันตก กับทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย
ดังท่ีกล,าวมา จะเห็นได�ว,า ต�นกําเนิดของทุนทางสังคมนั้น แตกต,างกัน โดยทุนทางสังคมจากตะวันตก 
มีต�นกําเนิดจากความพยายามท่ีจะนําทุนท่ีมีอยู,ในสังคมมาใช�ให�เป&นประโยชน+ต,อเศรษฐกิจให�มากท่ีสุด 
ตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร+ หลายท,าน ในขณะท่ีทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทย เชื่อว,าทุนทาง
สังคมเป&นสิ่งท่ีมีอยู,แล�ว หากแต,ว,า ต�องรอให�มีเหตุการณ+หรือป4จจัยภายนอกมากระทบจึงจะแสดงผล
ปรากฏข้ึนมาชัดเจน  
 จะอย,างไรก็ดี นักคิดในสังคมไทยก็ได�ให�ความหมายของ ทุนทางสังคมไว�ใกล�เคียงกับ
ตะวันตก คือ ให�ความสําคัญกับเรื่อง ความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน เครือข,ายความสัมพันธ+ และบรรทัด
ฐานวัฒนธรรม ซ่ึงองค+ประกอบสามประการนี้จะก,อให�เกิดสังคมท่ีเข�มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนา และแก�ไขป4ญหาต,าง ๆ ในสังคมได� โดยเริ่มจากครอบครัวและชุมชน 
 แต,หากมองทุนทางสังคมในแง,ของบรรทัดฐานและวัฒนธรรมแล�ว เห็นได�ชัดเจนว,าใน
บริบทสังคมไทยได�ผนวกเรื่องของความเป&นชุมชนและภูมิป4ญญาท�องถ่ินเข�ามาในเชิงวัฒนธรรมด�วย 
ดังจะเห็นได�ว,า ภูมิป4ญญา วัฒนธรรม วิธีคิด และความเชื่อท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของชุมชนเป&นสิ่งท่ี
สังคมไทยได�ให�ความสําคัญเพ่ิมข้ึนมาจากแนวคิดทุนทางสังคมของตะวันตก 
 ส,วนในเรื่องของเครือข,ายความสัมพันธ+ของคน (Networks) นั้นสังคมไทยได�ให�ความหมาย
ไปมากกว,ากลุ,ม องค+กร หรือสถาบัน กล,าวคือ สังคมไทยไม,ลืมท่ีจะนึกถึงเรื่องของความเป&นครอบครัว 
และเครือญาติ ซ่ึงถูกมองว,าเป&นแหล,งกําเนิดของความเอ้ืออาทรและความมีสํานึกท่ีดี นอกจากนี้ใน
เรื่องของเครือข,าย สังคมไทยได�ให�ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลท่ีทําให�เกิดการผนึกเครือข,ายข้ึนได� 
นั่นก็คือ ผู�นําชาวบ�าน ผู�อาวุโส ผู�นําเกษตร ปราชญ+ชาวบ�าน บุคคลเหล,านี้เชื่อมโยงกับความเป&น
ชุมชน โดยเป&นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในด�านอาชีพ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และด�านจิตใจ ของ
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คนภายในชุมชนในระดับสูง ดังนั้น ในบริบทสังคมไทย บุคคลเหล,านี้จะเป&นท่ียึดเหนี่ยวให�เกิดการ
รวมกลุ,ม หรือ การสร�างเครือข,ายภายในชุมชนได�เป&นอย,างดี 
 อีกประการหนึ่ง แม�ว,าทุนทางสังคมจะถูกกล,าวถึงท้ังใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ+ทาง
สังคมท่ีมีลักษณะ การช,วยเหลือเก้ือกูล (Symbiosis) และลักษณะขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ (Parasitic) 
แต,เป&นท่ีน,าสังเกตว,า ลักษณะและรูปแบบทุนทางสังคมในบริบทสังคมไทยยังคงเป&นลักษณะและ
รูปแบบของทุนในด�านช,วยเหลือเก้ือกูล (ด�านบวก) ซ่ึงจะก,อให�เกิดคุณูปการท่ีดีแก,สังคม แต,ไม,ได�
กล,าวถึงลักษณะและรูปแบบของทุนในลักษณะเอารัดเอาเปรียบ (ด�านลบ) และส,งผลเสียต,อสังคม
โดยรวม เช,น ระบบอุปถัมภ+แบบเจ�าพ,อ หรือ ผู�มีอิทธิพล ซ่ึงยังคงเป&นสิ่งท่ีปรากฏอยู,ในสังคมในทุก
วันนี้ในแง,นี้อาจจะกล,าวได�ว,า ความสัมพันธ+เชิงอํานาจท่ีอยู,ในระบบอุปถัมภ+ยังคงเป&นเรื่องท่ีไม,ได�หยิบ
ยกมาศึกษากันจริงจังในสังคมไทย แต,ในการศึกษาครั้งนี้ จะมุ,งเน�นการท่ีชุมชน กลุ,มและสภาองค+กร
ชุมชน ได�นําทุนทางสังคมนี้ไปเป&นเครื่องมือในการผลักดันให�เกิดการมีส,วนร,วมทางการเมืองของชุมชน 
ในการสร�างความเข็มแข็งให�กับชุมชนของตนเอง 
 
แนวคิดเก่ียวกับชุมชน กลุ�ม และสภาองคCกรชุมชน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได�ให�ความสําคัญกับการเมืองภาคพลเมืองซ่ึงมีชุมชนเป&นฐานท่ีสําคัญ
เนื่องจาก ชุมชนเป&นต�นกําเนิดของกลุ,ม หรือ กําหนดเป&นโครงการสภาองค+กรในท่ีสุด จึงมีความ
จําเป&นท่ีจะต�องทําความเข�าใจเก่ียวกับ “ชุมชน” ให�ชัดเจน จนถึงพัฒนาการของชุมชนเป&นกลุ,มและ 
เป&นองค+กรชุมชนในท่ีสุดโดยจะขอเสนอเป&นลําดับไป  
 ชุมชน  
 คําว,า “ชุมชน” จากการศึกษาของ สายันต+ ไพรชาญจิตร+ (2555: 4) ผู�ชํานาญการ
ทางด�านโบราณคดีชุมชน กล,าวไว�ว,า คําว,า “ชุมชน” อาจจะไม,ใช,คําท่ีใช�เรียกหน,วยทางสังคมเชิงพ้ืนท่ี
ท่ีมีมาต้ังแต,ดั้งเดิมในสังคมไทย ซ่ึงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร+โบราณคดีและวรรณกรรมในส,วนท่ี
เป&นลายลักษณ+อักษร เช,น ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย พงศาวดาร กฏหมายตราสามดวง รวมถึงวรรณกรรม
ร�อยแก�ว ร�อยกรอง ท่ีรจนาข้ึนก,อนสมัยรัตนโกสินทร+ (ก,อน พ.ศ.2325) ไม,พบการใช�คําว,า “ชุมชน” 
ในความหมายของหน,วยทางสังคมเชิงพ้ืนท่ี แต,มักพบการใช�คําว,า “บ�าน ถ่ิน ถาน บาง กว�าน ตําบล” 
เม่ือต�องการระบุถึงหน,วยทางสังคมในระดับท่ีมีความหมายเป&นชุมชนเชิงพ้ืนท่ี  
 คําว,า “บ�าน” มีการใช�แพร,หลายมากท่ีสุด พบว,าในศิลาจารึก หลักท่ี 1 (ศิลาจารึกพ,อขุน
รามคําแหง) และในจารึกล�านนา ซ่ึงมีความหมายถึง หมู,บ�าน 
 คําว,า “ถ่ิน ถาน” พบในศิลาจารึกสุโขทัยหลักท่ี 1 และพบในงานพระนิพนธ+สมเด็จพระ
เจ�าบรมวงศ+เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ดํารงราชานุภาพ, 2535) 
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 คําว,า “บาง” ใช�เรียกหมู,บ�านท่ีต้ังอยู,ตามริมน้ํา แม,นํ้า ลําคลองต,าง ๆ ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 
 คําว,า “กว�าน” เป&นภาษาไทยโบราณ แปลว,า บ�าน หรือ เขตการปกครองระดับตําบล 
 ต,อมาใน ช,วง พุทธศักราช 2476 มีการบัญญัติคําว,า “ชุมชน” ข้ึนใช�ในทางราชการ
รัฐสภาของประเทศสยาม โดยปรากฏในรายงานคณะกรรมการสอบสอบว,าหลวงประดิษฐ+มนูธรรม
เป&นคอมมิวนิสต+หรือไม,? และ ในบันทึกเรื่องคอมมิวนิสต+คืออะไร ? (ฉบับแปล) ท่ี Sir Robert E. 
Holland และ Mr. Rene G. Guyou ผู�เชี่ยวชาญ ชาวต,างประเทศในคณะกรรมาธิการสอบสวน ฯ 
(สันติสุข โสภณสิริ, 2542: ภาคผนวก ค, ง)   
 แต,ในภาษาอังกฤษ ใช�คําว,า “Community” ซ่ึงความหมายท่ีปรากฏใน Webster’s 
New Dictionary of the American Language ให�ความหมายของชุมชนไว�ว,า หมายถึง กลุ,มคนท่ี
อยู,ร,วมกันในบริเวณหนึ่งภายใต�กฎหมายและความสนใจเรื่องต,าง ๆ ร,วมกันด�วยความสมัครใจ 
 และนักวิชาการในต,างประเทศอีกหลาย ๆ ท,านท่ีได�ให�ความหมายของคําว,า ชุมชนเอาไว�
ใกล�เคียงกัน เช,นกัน เช,น 
 เดวิส คิงสลีย+ (Kingsly: 1986) ให�ความหมายของคําว,าชุมชนไว�ว,า หมายถึง กลุ,มคนท่ีอยู,
ร,วมกันกันในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีแน,นอนและสามารถดํารงชีวิตทางสังคมร,วมกัน กล,าวคือ 
คนกลุ,มหนึ่งจะต�องมีอาณาเขตเป&นของตนและคนในอาณาเขตนั้นมีความสัมพันธ+ทางสังคมร,วมกันเช,น 
มีภาษาพูดจารีตประเพณี และทัศนคติ เป&นแบบเดียวกัน 
 โรเบริต+ แมคคีย+เวอร+ (MacIver: 1913) ได�ให�ความหมายไว�ว,า ชุมชนหมายถึง กลุ,มคน 
ซ่ึงอยู,ร,วมกัน มีความรู�สึกเป&น พวกเดียวกัน มีความสนใจ ในเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิตเป&นอยู,ร,วมกัน มี
ต้ังแต,กลุ,มขนาดเล็กคือหมู,บ�านไปจนถึงกลุ,มขนาดใหญ, เช,น เมือง ประเทศชาติ  
 พาร+ค กับเบอร+เกส (Park and Burgess: 1921) ชุมชน หมายถึง อาณาบริเวณ ของ
ท�องถ่ินหนึ่ง ๆ ซ่ึงผู�คนในท�องถ่ินนั้นพูดภาษาเดียวกัน มีจารีตประเพณีอย,างเดียวกันมีความรู�สึกเป&น
แบบเดียวกันและมีการกระทําไปตามทัศนคติซึ่งเป&นไปในทางเดียวกัน 
 จากนิยามความหมายท่ีได�นําเสนอไปท้ังจาก นักวิชาการในประเทศไทยและ จาก
ต,างประเทศ สามารถสรุปความหมายท่ีเหมือนกันได�ว,า ชุมชน หมายถึง การอาศัยอยู,รวมกันของคน
ต้ังแต,สองคนข้ึนไป ในอาณาบริเวณหนึ่ง ๆ ท่ีผูกพันเกาะเก่ียวเชื่อมโยงกันด�วย ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือความเชื่ออย,างใดอย,างหนึ่ง เป&นอย,างเดียวกัน โดยมีระบบการ
ปกครองท่ีอาศัย ทุนทางสังคมในมิติต,าง ๆ เป&นตัวเชื่อมโยงระหว,างกัน จนสามารถทําให�เกิดความ
เข�มแข็ง เป&นอันหนึ่งอันเดียวกันได� โดยคําว,า ชุมชน สามารถจําแนก แบ,งออกไปตามสถานะและ
ลักษณะต,าง ๆ ตามแนวคิดของนักวิชาการต,าง ๆ ดังนี้ 
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 คําว,า “ชุมชน” ตามนิยามของ Poplin (โกวิทย+ พวงงาม, 2553: 12-13) ได�กล,าวว,า
ชุมชนมี 3 สถานะ ดังนี้ 
 1. ชุมชนในฐานะหน,วยทางภูมิศาสตร+ (Community as a Territorial Unit) การ
พิจารณาชุมชนในมิตินี้มีความสําคัญคือ ทําให�ชุมชนมีลักษณะเป&นรูปธรรม มีหลักแหล,งท่ีต้ังแน,นอน 
และสมาชิกสามารถระบุท่ีอยู,ของตนได� ซ่ึงจะมองได�ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1.1 อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร+มีอิทธิพลต,อชุมชน จะเห็นได�ว,าในหลายกรณีสภาพ
ทางภูมิศาสตร+จะเป&นตัวกําหนดสถานท่ีตั้งและศักยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน กล,าวคือ ชุมชน
มักจะเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ+ หรือท่ีซ่ึงมีการคมนาคมสะดวกเหมาะแก,การ
ต้ังถ่ินฐานอย,างถาวร ในลักษณะเช,นนี้ภูมิศาสตร+จะมีอิทธิพลต,อคนและชุมชน โดยให�ธรรมชาติอยู,
ตลอดไป โดยคนดัดแปลงให�เข�ากับธรรมชาติ  
  1.2 ชุมชนมีอิทธิพลต,ออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร+ แม�ว,าตัวแปรเก่ียวกับอาณา
บริเวณทางภูมิศาสตร+จะมีอิทธิพลต,อสถานท่ีต้ังและพลวัตการเจริญเติบโตของชุมชน (Growth 
Dynamics of Community) แต,การปรับตัวของคนต,ออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร+ของชุมชนก็ข้ึนอยู,
กับวัฒนธรรมและ Know-How ด�วย ดังนั้นมนุษย+เองมีส,วนในการกระทําต,อภาวะแวดล�อมของตนไม,
ว,าจะโดยทางบวกหรือทางลบ เช,น การปรับให�สิ่งแวดล�อมทางกายภาพให�สอดคล�องกับความต�องการ
และความจําเป&นของมนุษย+ เช,น การทํานาแบบข้ันบันได การสร�างเหมืองฝายชลประทาน ปรับปรุง
แก�ไข สร�างท่ีอยู,อาศัยให�สอดคล�องกับสภาพภูมิศาสตร+และการทําลายสิ่งแวดล�อม เช,น การตัดไม�
ทําลายป�า ในลักษณะเช,นนี้ คนจะมีอิทธิพลเหนือภูมิศาสตร+ พยายามดัดแปลงภูมิศาสตร+ให�เหมาะสม
กับตน คนกระทําต,อธรรมชาติอย,างมาก 
 2. ชุมชนในฐานะหน,วยทางสังคม (Community as a Social System Unit) ชุมชนใน
ฐานะหน,วยทางสังคมเป&นการวิเคราะห+แบบ Social System Approach จะให�ภาพของลําดับข้ัน 
(Hierarchy) เริ่มจากระดับล,างท่ีประกอบด�วย  กลุ,มบุคคล 2 คนข้ึนไปจนถึงระดับชาติ หรือระดับโลก 
หน,วยหนึ่ง ๆ ไม,ได�อยู,อย,างโดดเด่ียวหรือเป&นเอกเทศแต,ต�องสัมพันธ+กับหน,วยอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของคนท้ังทางกายภาพ จิตใจและสังคม ซ่ึงในระบบครอบครัว กลุ,มเครือญาติก็เล็ก
เกินไปไม,มีสถาบันทางสังคมท่ีสมบูรณ+เพ่ือตอบสนองความต�องการของมนุษย+ ส,วนระบบท่ีใหญ,กว,านี้ 
เช,น กลไกของรัฐก็ใหญ,โตและซับซ�อนเกินไป จนเข�าไม,ถึงอารมณ+ความรู�สึกของคนจึงไม,สามารถ
ตอบสนองความต�องการท้ังทางกายและทางใจได� 
  บางทัศนะวิเคราะห+ชุมชนท่ีเป&นระบบทางสังคมว,า เป&นเครือข,ายการปฏิสัมพันธ+ของ
มนุษย+ (Network of Interaction) ซ่ึงประกอบด�วย สถานภาพ บทบาท กลุ,มคนและสถาบัน ชุมชน
จึงมีความสัมพันธ+กันเหมือนลูกโซ,ท้ังในแนวนอนและแนวต้ัง ท่ีระบบย,อยระบบหนึ่งจะได�รับป4จจัย
นําเข�าท่ีต�องการจากระบบย,อยอ่ืน ๆ และในทางกลับกันก็จะให�ผลผลิตของตนแก,ระบบย,อยอ่ืน ๆ 
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ป4จจัยนําเข�าและผลผลิตท่ีรับและให�แก,กันในระหว,างชุมชน หรือระบบย,อยนี้อาจจะเป&นในรูปของ
การเงิน แรงงาน ความกดดันทางสังคม ทรัพยากรต,าง ๆ เป&นต�น เป&นการทํางานท่ีสร�างฐานะในการท่ี
จะทําให�มีงานด�านอ่ืน ๆ ตามมาด�วย ไม,สร�างสมความโดดเด,นแล�วมีการแข,งขันกันเอง แต,พยายาม
สร�างเครือข,ายให�เกิดข้ึน โดยมีการสร�างปฏิสัมพันธ+กันให�โอกาสเข�ามามีส,วนร,วม 
  แนวความคิดชุมชนในฐานะหน,วยทางสังคมนี้ ได�มีนักวิชาการของไทยกล,าวไว�หลาย
ท,านเช,นกัน ได�แก, แนวคิดของ ทิตยา สุวรรณะชฎ (2527: 27-28) กล,าวถึงลักษณะของชุมชนใน
ฐานะท่ีเป&นระบบความสัมพันธ+ของสมาชิกท่ีอยู,ในชุมชนและความสัมพันธ+กับชุมชน โดยพิจารณาถึง
ระบบความสัมพันธ+ของชุมชนจะประกอบด�วยความสัมพันธ+ย,อย เช,น ความสัมพันธ+ของครอบครัว 
เครือญาติ มิตรสหาย ระบบความสัมพันธ+ทางเศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธ+ของวัฒนธรรม เป&นต�น 
  ไพรัตน+ เตชะรินทร+ (2524: 7) ได�เสนอเป&นรูปแบบขององค+ประกอบของชุมชนท่ีมี
ความสัมพันธ+ในระบบต,าง ๆ เป&น 5 ประการ คือ คน ความสนใจของคนท่ีมีเรื่องเดียวกัน อาณาบริเวณ 
การปฏิบัติต,อกันและความสัมพันธ+ของสมาชิก 
  ส,วนสนธยา พลศรี (2545: 19) และสมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2536: 10) ได�กล,าวถึงชุมชน
ในฐานะหน,วยทางสังคมโดยการแบ,งชุมชนตามลักษณะความสัมพันธ+ของบุคคลในสังคม ได�แก, ชุมชน
ชนบทและเมือง 
  นอกจากการศึกษาชุมชนในลักษณะดังกล,าว ในขณะเดียวกันก็สามารถพิจารณา
ความสัมพันธ+ระหว,างชุมชน ได�ท้ังแนวนอน (Horizontal) และแนวต้ัง (Vertical) ซ่ึงในแนวนอนนั้น  
รวมถึงความสัมพันธ+ระหว,างป4จเจกบุคคลหรือระหว,างกลุ,มในระดับท�องถ่ิน ส,วนในแนวต้ัง หมายถึง  
ความสัมพันธ+ระหว,างป4จเจกบุคคลกับกลุ,มผลประโยชน+ หรือกับกลุ,มผลประโยชน+ในระดับต,าง ๆ ท่ี
สูงข้ึนไปจนถึงองค+กรในระดับชาติหรือระหว,างประเทศและยังมีวิธีการอ่ืนอีกในการวิเคราะห+ถึง
เครือข,าย ปฏิสัมพันธ+ระหว,างชุมชนว,า ปฏิสัมพันธ+ของบุคคลและกลุ,มมีกระบวนการทางสังคมท่ี
ประกอบด�วยความร,วมมือ การแข,งขันและความขัดแย�ง ซ่ึงมิติการวิเคราะห+เหล,านี้ให�คุณค,าท่ีมี
นัยสําคัญในการทําความเข�าใจเก่ียวกับชีวิตของชุมชนเป&นอย,างยิ่ง 
 3. ชุมชนในฐานะหน,วยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม (Community as a Psycho Cultural 
Unit) ชุมชนในฐานะหน,วยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม เน�นท่ีว,าชุมชนจะต�องมีความผูกพันในระหว,าง
สมาชิกด�วยกัน ความผูกพันนี้จะตีความว,าเป&นท้ังทางด�านจิตวิทยาและวัฒนธรรม ในทางจิตวิทยานั้น 
คนจะมีความม่ันคงเพราะสามารถจะระบุได�ว,าตนเป&นสมาชิกของกลุ,ม หมู, หรือท่ีใดมีความรู�สึกว,ามี
สังกัด มีลักษณะร,วมในด�านคุณค,า บรรทัดฐาน จุดมุ,งหมายของคนท่ีอยู,ในชุมชน เป&นพวกเดียวกัน มี
การถ,ายทอดทักษะและประสบการณ+ให�กันและกัน 
 นอกจากแนวคิดสังคมวิทยาจะมองชุมชนท�องถ่ินในมิติท้ัง 3 ดังกล,าวแล�ว เรายังสามารถ
มองชุมชนท�องถ่ินในฐานะ “หน,วยทางการปกครอง” ท่ีหมายถึง “หมู,บ�าน” ตามลักษณะการปกครอง
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ในสังคมไทย ซ่ึงเป&นหน,วยทางสังคมระดับฐานล,างท่ีมีความสัมพันธ+เป&นลําดับช,วงชั้นกับระดับท่ี
เหนือกว,าโครงสร�างการปกครองท่ีประกอบด�วย หมู,บ�าน ตําบล อําเภอ จังหวัด และประเทศ ชุมชน
หมู,บ�านเป&นชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร+ นัยของการนิยามหมู,บ�านให�ติดกับพ้ืนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐ
พยายามรวมศูนย+อํานาจและแบ,งพ้ืนท่ีเป&นหน,วยย,อย ๆ กําหนดให�หน,วยย,อยรวมกันเป&นหน,วยใหญ,
ข้ึนมีกลไกการปกครองเป&นลําดับชั้นเพ่ือง,ายต,อการปกครอง ซ่ึงจําเป&นต�องมองลักษณะของหมู,บ�านท่ี
สัมพันธ+กับรัฐ จะเห็นได�ว,าหมู,บ�านมีความสัมพันธ+กับรัฐมาโดยตลอด เพียงแต,จะมีความสัมพันธ+เรื่อง
ใดมากหรือน�อยเพียงใด ในแต,ละช,วงเวลา 
 ดังนั้น ไม,อาจเข�าใจได�อย,างเป&นเอกเทศ หากต�องเชื่อมโยงกับความสัมพันธ+กับรัฐ ชุมชน
หมู,บ�าน สื่อความหมายให�เข�าใจถึงการกระจุกตัวของบ�านหลาย ๆ บ�าน หรือหลายครัวเรือนในพื้นท่ี
แห,งหนึ่ง และเป&นหน,วยสังคมขนาดเล็กที่สุด ที่ทางราชการกําหนดให�เป&นหมู,บ�านมีความหมายเป&น
หน,วยการปกครองของทางราชการ ซ่ึงในความจริงอาจจะไม,มีในหมู,บ�านหรือดํารงซ�อนอยู,ในทั้งหมด
หรือบางส,วนของหมู,บ�านก็ได� 
 หากพิจารณากรณีประเทศไทย ท่ีเริ่มทําการพัฒนาชนบทอย,างมีแบบแผนประกอบกับ
การจัดต้ังกรมการพัฒนาชุมชน ในปj 2505 ซ่ึงกําหนดให�พัฒนากรปฏิบัติงานในหมู,บ�าน จึงถูกกําหนด
ตามหน,วยทางการปกครองขนาดเล็ก คือ หมู,บ�าน แม�ว,าบางชุมชนจะประกอบไปด�วยหลายหมู,บ�านท่ี
มีความสัมพันธ+กันแต,เดิมหรือเคยเป&นหมู,บ�านเดียวกัน ต,อมามีการแยกเป&นหมู,บ�านใหม,ภายหลังตาม
เกณฑ+การจัดต้ังหมู,บ�านของทางราชการ แต,ยังคงมีความสัมพันธ+กันอย,างใกล�ชิด มีสถาบันทางสังคม 
เช,น วัด หรือมีการใช�ทรัพยากร เช,น ป�า พ้ืนท่ีลุ,มน้ํา ฯลฯ เป&นต�น แต,โครงสร�างการจัดการในประเด็น
เรื่องราวต,าง ๆ จะแบ,งแยกไปตามหมู,บ�านหรือเขตการปกครองในระดับต,าง ๆ มากกว,าจะพิจารณาถึง
ท่ีกลุ,มคนท่ีมีสายสัมพันธ+ หรือการเกาะเก่ียวกันข�ามเขตการปกครอง 
 กล,าวโดยสรุป สําหรับการศึกษาครั้งนี้ คําว,า “ชุมชน” ใช�ตามลักษณะโครงสร�างการ
ปกครองท�องถ่ิน เป&นหน,วย หมู,บ�าน ตําบลและสภาองค+กรชุมชนตําบล ถือเป&นหน,วยจดแจ�งของกลุ,ม
องค+กรชุมชนในระดับ หมู,บ�าน ตําบล ซ่ึงอาจจะเป&นเขตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของเทศบาล องค+การ
บริหารส,วนตําบล (อบต.) และเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ�ม 
 ในความหมายของคําว,า “กลุ,ม” ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ชุมชนท่ีเกิดการรวมตัว
กันข้ึน โดยอาศัยป4จจัยคือทุนทางสังคม ในมิติต,าง ๆ เชื่อมโยงคนในชุมชนเข�าด�วยกัน จนเกิดความ
เข�มแข็งในระดับหนึ่ง และเกิดการรวมตัวกันเป&นกลุ,มก�อน โดยวัตถุประสงค+อย,างใดอย,างหนึ่ง หรือมี
เปrาหมายร,วมกัน จนมีอํานาจในการต,อรอง โดยในชุมชนหนึ่ง ๆ อาจจะมีหลายกลุ,ม รวมตัวกัน จาก
หลาย ๆ วัตถุประสงค+ หลาย ๆ กิจกรรม ประสานเชื่อมโยง กันหรือ อาจจะหมายถึง ป4จเจกบุคคลใน
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หลาย ๆ ชุมชน ท่ีรวมตัวกันข้ึน ด�วยเหตุอย,างใดอย,างหนึ่งร,วมกันด�วย โดยความหมายความของ     
คําว,า “กลุ,ม” ได�มีนักวิชาการหลายท,านได�ให�ความหมายไว� ดังต,อไปนี้ 
 จุมพล หนิมพานิช (2552: 32-53) ให�ความหมายคําว,า กลุ,ม หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคลทางสังคมท่ีบอกหรือพิสูจน+ได� มีการจัดลําดับตําแหน,งหรือสถานภาพ บุคคลท่ีมารวมตัวกันมี
การติดต,อระหว,างกันตามบรรทัดฐาน มีความสนใจตลอดจนมีค,านิยมทางสังคมร,วมกัน ส,วนกลุ,ม
ผลประโยชน+นั้น หมายถึง การรวมตัวของบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค+ ทัศนคติ และผลประโยชน+ร,วมกัน  
เพ่ือมีอิทธิพลต,อการกําหนดนโยบายสาธารณะ ซ่ึงการท่ีบุคคลในกลุ,มมีวัตถุประสงค+ ทัศนคติและ
ผลประโยชน+คล�ายคลึงกัน มีผลทําให�ความเป&นสมาชิกของกลุ,มมีความแน,นแฟrนและม่ันคงกว,า
ความสัมพันธ+ของสมาชิกของกลุ,มโดยท่ัวไป 
 กลุ,ม องค+กร มีความจําเป&นต,อผู�คนในสังคมท่ีจะอยู,ร,วมกันอย,างสันติ กลุ,มนําพาให�ผู�คน
และชุมชนไปสู,จุดหมายท่ีวางไว� ถ�ากลุ,มมีความเข�มแข็ง พลังของกลุ,มจะช,วยบรรเทาความทุกข+หรือ
สภาพป4ญหาท่ีแต,ละบุคคลมีอยู, ซ่ึงบางครั้งไม,อาจสามารถแก�ไขได�ด�วยตนเอง ก็จะสามารถแก�ไขได�
ด�วยพลังของกลุ,ม ดังนั้น ความสําคัญหรือความจําเป&นในการเสริมสร�างกลุ,มก็มีความจําเป&นอย,างยิ่ง 
เพราะจะนําไปสู,การแก�ไขป4ญหาดังกล,าว  
 ความจําเป>นในการเสริมสร�างกลุ�มองคCกรชุมชน 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (ม.ป.ป: 24) ได�พยายามสะท�อนให�เห็นถึงความสําคัญและความ
จําเป&นในการรวมกลุ,มว,า คนท่ีอยู,ในป4จจุบันมีป4ญหา หรือมีความต�องการท่ีมีความจําเป&นแต,ยังไม,ได�
รับการตอบสนองได�ครบ คนเหล,านี้ก็ได�ใช�ความพยายามท่ีจะแก�ไขมาแล�วระดับหนึ่ง ประสบผลสําเร็จ
บ�างและไม,ประสบผลบ�าง รูปธรรม คือ สถานการณ+ท่ีเป&นอยู,ในป4จจุบันและดูเหมือนว,า หากเป&นคน
จนหรือด�อยโอกาสมากเท,าใดก็ยิ่งจะต�องมารวมพลังกันเพ่ือแก�ไขมากข้ึนเท,านั้น และการรวมพลังนี้
อาจจะต�องร,วมกับคนอ่ืน ๆ ท่ีอาจมิใช,ญาติพ่ีน�องหรือคนในครอบครัวเดียวกัน (เพราะปกติก็คงจะ
พยายามช,วยกันอยู,แล�วแต,ก็ยังไม,สําเร็จ) เพ่ือจะได�เพ่ิมโอกาสในการแก�ไขป4ญหา เพราะคนอ่ืน ๆ อาจ
มีความสามารถท่ีแตกต,างออกไป หากนํามาใช�ถูกวิธี กาลเทศะ ก็อาจจะนําไปสู,การแก�ป4ญหาของตนเอง
และชุมชนได� ดังนั้น ความจําเป&นในการเสริมสร�างกลุ,ม องค+กรชุมชน มีดังนี้  
 ประการแรก คือ ทุกคนท่ีเข�ามาร,วมต,างก็จะมีความรู� ความสามารถมากข้ึน ท้ังจากการ
แลกเปลี่ยน ความรู� ประสบการณ+ระหว,างกันและกัน และการได�ทํางานเพ่ิมประสบการณ+ใหม,ร,วมกัน 
ความรู�ท่ีได�นี้ อาจจะมากกว,าท่ีแต,ละคนมีมารวมกันก็ได� เช,น เราจะพบว,า บางทีในท่ีประชุม เรามักจะ
ได�แนวความคิดใหม, ๆ เสมอ ท่ีทุกคนในท่ีประชุมอาจไม,เคยมีมาก,อน แต,ความคิดนี้จะไม,เกิดข้ึนเลย
หากไม,มีการนําความคิดเห็นของแต,ละคนมาพูดคุย แลกเปลี่ยนอย,างเป&นระบบภายในกลุ,มของตน 
 ประการท่ีสอง คือ การเพ่ิมโอกาสในการแก�ไขป4ญหาโดยการใช�ป4จจัยของกลุ,ม เช,น คน ๆ 
เดียวอาจมีเงินไม,มากพอท่ีจะลงทุน แต,หากมีกลุ,มออมทรัพย+ ซ่ึงสมาชิกบางคนอาจจะยังไม,จําเป&นต�อง
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ใช�เงิน ก็จะเป�ดโอกาสให�คนท่ีต�องการใช�เงินสะสมท้ังของตนและเพ่ือน ๆ (ท่ีฝากไว�กับกลุ,ม) นํามา
พัฒนาอาชีพของตนก,อน เม่ือทําแล�วก็ชําระเงินคืนเข�ากลุ,มพร�อมดอกเบี้ย ทําให�ทุนนั้นไม,สูญหายแต,
งอกเงย พร�อมท่ีจะเป�ดโอกาสให�คนอ่ืน ๆ ได�ใช�ประโยชน+ในภายหลัง 
 ประการท่ีสาม คือ อํานาจหรือพลัง (แฝง) ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกัน ซ่ึงอํานาจหรือพลัง
ต,อรองนี้ จะไม,มีทางเกิดข้ึนได�เลยหากต,างคนต,างอยู, หรือไม,มีการรวมตัวท่ีเหนียวแน,นพอ พลังหรือ
อํานาจนี้อาจจะไม,ส,งผลแก,ตัวสมาชิกเหมือนกับผลท่ีได�ใน 2 ประการแรก แต,จะมีผลประโยชน+ต,อ
สมาชิกทางอ�อม เพราะจะทําให�คนอ่ืน ๆ ท่ีอยู,นอกกลุ,มให�ความเกรงใจ เป�ดโอกาส ไม,กล�าท่ีจะเอารัด
เอาเปรียบกลุ,มหรือสมาชิก เช,น พ,อค�าเกรงใจกลุ,มเกษตรกรท่ีเข�มแข็ง นักการเมืองรวมตัวเป&นพรรค 
เพ่ือคอยปกปrองผลประโยชน+ของตนเองและคนอ่ืน ๆ และการให�ความเกรงใจนับถือของกลุ,มหอการค�า
ของนักธุรกิจ ชมรมกํานันผู�ใหญ,บ�าน สโมสรโรตารี ไลอ�อนส+ ฯลฯ 
 จากผลประโยชน+ 3 ประการท่ีกล,าวมาข�างต�นทําให�สรุปได�ว,า มีความจําเป&นต�องรวมกลุ,ม
เพ่ือเป�ดโอกาสให�กับตนเองได�พัฒนาและป�ดโอกาสท่ีคนอ่ืน ๆ จะมาเอารัดเอาเปรียบเรา แม�ว,าการเข�า
ร,วมนั้นจะมีส,วนเสียบ�างก็ตาม  
 นอกจากนี้ การรวมกลุ,ม ยังสร�างกระบวนทัศน+หรือการเป�ดมุมมองใหม, ๆ ของผู�คนในสังคม
ท่ีมารวมกลุ,ม เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ+ ทักษะการทํางาน การวางตนในสังคมและการสร�างความคิด
ท่ีดีจะทําให�สังคมอยู,ร,วมกันอย,างสันติมากข้ึน  
 กล,าวโดยสรุป จากการศึกษาถึงแนวคิดและความจําเป&นในการเสริมสร�างกลุ,ม องค+กร จะ
เห็นได�ว,า การส,งเสริมการรวมกลุ,มหรือเสริมสร�างองค+กรประชาชนนั้น ในช,วงแรกอาจจะเป&นไปเพ่ือ
การแลกเปลี่ยน เพ่ิมพูนความรู�หรือประสบการณ+ระหว,างบุคคลท่ีเข�าร,วมกลุ,ม ต,อมาการเสริมสร�าง
การรวมกลุ,มจัดเป&นป4จจัยท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร�าง เพ่ือสร�างพลังในการต,อรองกับ
ภายนอก หรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือกลุ,มมี
การพัฒนาขีดความสามารถในระดับหนึ่งและมีการพัฒนาอย,างต,อเนื่อง 
 กระบวนการเสริมสร�างและพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ�ม/องคCกรชุมชน 
 จากการศึกษาถึงกระบวนการเสริมสร�างและพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ,ม พบว,า 
กระบวนการเสริมสร�างและการพัฒนากลุ,มเพ่ือให�เกิดความเข�มแข็งนั้น มีกระบวนการและข้ันตอนการ
เสริมสร�างและพัฒนาท่ีหลากหลาย ซ่ึงบางกระบวนการสามารถนําไปใช�ได�ทันที แต,บางกระบวนการ
ต�องมีการประยุกต+ใช�ให�เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 โดย จิตติ มงคลชัยอรัญญา (ม.ป.ป: 7-23) ได�อธิบายแนวทางในการทํางานกับกลุ,ม โดย
ได�จัดแบ,งข้ันตอนในการสร�างพลังกลุ,มออกเป&น 3 ข้ันตอน คือ 
 1. การเตรียมการหรือเตรียมความพร�อม การทํางานในข้ันตอนนี้ นับรวมต้ังแต, การศึกษา
วิเคราะห+ชุมชน การสร�างความคุ�นเคยและไว�วางใจ การวิเคราะห+ป4ญหาของชาวบ�านรายครัวเรือน
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อย,างละเอียด พร�อมท้ังการกระตุ�นปลูกจิตสํานึกให�อยากแก�ไขป4ญหาของตน โดยตนเองและเพ่ือน
มากข้ึน โดยภาพรวมการทํางานข้ันตอนนี้ค,อนข�างเน�นหนักไปทางด�านงานวิจัยทางสังคม งานสร�าง
มนุษย+สัมพันธ+และพิสูจน+ความจริงใจในการทํางานของเจ�าหน�าท่ี และงานสร�างจิตสํานึก ซ่ึงหากทํา
สําเร็จชาวบ�านจะเป&นผู�ต�องการรวมพลังกัน หรือทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอง มิใช,เจ�าหน�าท่ีเป&นคนท่ีต�อง
คอยยัดเยียดหรือเชื้อเชิญให�เขามาทํางานเป&นกลุ,ม 
 2. การสร�างกลุ,ม ในข้ันนี้ เริ่มต้ังแต,การสร�างกลุ,มเรียนรู�โดยเริ่มจากการท่ีเจ�าหน�าท่ีใช�
ข�อมูลท่ีได�จากการเตรียมความพร�อม โดยนัดหมายเฉพาะคนท่ีคาดว,าน,าจะเข�าอยู,ในกลุ,มเรียนรู�
ด�วยกันได�เท,านั้น ท้ังนี้อาจสอบถามคนท่ีคิดว,าน,าจะเป&นผู�นํา (ผู�แทนของกลุ,ม) ท่ีดีของกลุ,มนั้น ๆ ได� 
ว,าควรจะนัดใครมาปรึกษาหารือกันบ�าง เรื่องท่ีน,าจะปรึกษาควรเป&นเร่ืองอะไร เพ่ือจะได�เตรียมตัวกัน
ท้ังฝ�ายชาวบ�านและเจ�าหน�าท่ี รูปธรรมท่ีปรากฏ คือ การประชุมเป&นครั้งคราว (หรือสมํ่าเสมอ) โดยท่ี
ในการประชุมแต,ละครั้ง จะมีการพูดคุยอย,างมีเนื้อหาสาระ (โดยมากสัมพันธ+กับป4ญหาในชีวิต และ
การประกอบอาชีพ) ประโยชน+ท่ีได�ก็คือ การท่ีคนเข�าร,วมกิจกรรม (อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู� 
ประสบการณ+ในท่ีประชุม/ฝ�กอบรม) จะมีความรู�แตกฉานข้ึน สามารถนําความรู�ท่ีได�เพ่ิมไปปรับปรุง
ชีวิตความเป&นอยู, และประกอบอาชีพของตนเองได� ยิ่งไปกว,านั้น ยังก,อให�เกิดประสบการณ+ท่ีดี ท่ี
นําไปสู,การเพ่ิมความม่ันใจว,า หากร,วมแรงช,วยเหลือกันจะก,อให�เกิดประโยชน+ต,อทุก ๆ คนได� 
 3. การบํารุงรักษากลุ,ม ข้ันตอนนี้จะเริ่มต้ังแต,การท่ีกลุ,มกิจกรรมได�เริ่มดําเนินการตาม
แผนงาน และวัตถุประสงค+ของกลุ,ม ในอันท่ีจะแก�ป4ญหาใดป4ญหาหนึ่ง (Single Purpose) จนสําเร็จ 
หรือเกือบสําเร็จแล�ว ซ่ึงกลุ,มเองอาจจะเกิดป4ญหาแทรกซ�อนมากมาย กลุ,มเองอาจจะมีความต�องการ
ท่ีจะขยายวัตถุประสงค+ในการทํากลุ,ม เป&นการช,วยเหลือสมาชิกในหลาย ๆ ด�าน (Multi Purpose) 
เม่ือปริมาณงานเพ่ิมข้ึน คนมากข้ึน ป4ญหาย,อมมีมากข้ึนเป&นเงาตามตัว แม�ว,าอาจจะมีทรัพยากรมาก
ข้ึน และอาจจะขยายตลาดสําหรับผลิตผลของกลุ,ม เป&นการเพ่ิมเชิงปริมาณ (Economy of Scale) 
แต,มิได�หมายความว,า จะเป&นการเพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมอํานาจต,อรองได� 100% เพราะการรวมคน
ไม,เหมือนกับรวมวัตถุเข�าด�วยกัน ดังนั้นจึงมีความจําเป&นท่ีกลุ,มจะต�องมีการบริหารจัดการในลักษณะท่ี
เป&นมืออาชีพ (Professional) มากข้ึน มิใช,ทําแบบประสานเพ่ือนบ�านท่ีต�องการช,วยเหลือกัน 
  ไม,เพียงแต,การแบ,งข้ันตอนในการสร�างพลังกลุ,มเป&น 3 ข้ันตอน จิตติ มงคลชัยอรัญญา 
(ม.ป.ป: 28) ยังได�อธิบายกระบวนการและข้ันตอนในการจัดต้ัง และสนับสนุนการดํารงอยู,ของกลุ,ม จาก
ประสบการณ+การทํางาน โดยจําแนกออกเป&น 5 กระบวนการ คือ 
 1. การปลุกจิตสํานึก (Concretization) คือการท่ีจะทําให�สมาชิกของกลุ,มเกิดความ
ตระหนักว,ามีป4ญหาท่ีเผชิญอยู, และสมาชิกมีความประสงค+ท่ีจะแก�ไขป4ญหาต,าง ๆ เหล,านี้ให�หมดไป 
ตามกําลังและความสามารถ ซ่ึงถ�าสมาชิกมีจิตสํานึกในเรื่องของการแก�ไขป4ญหา ก็จะนํามาสู,การ
รวมตัว ซ่ึงเป&นกระบวนการ (Process) ท่ี 2 การรวมพลัง 
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 2. การรวมพลัง (Organization) จะเกิดข้ึนหลังจากสมาชิกได�มีคุณ สมบัติดังท่ีกล,าวแล�ว
ข�างต�น เกิดความตระหนักอยากแก�ไขป4ญหา จึงได�มีการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน หรือตกลงท่ีจะ
ดําเนินการบางอย,างร,วมกัน ซ่ึงความเป&นกลุ,มก็จะเริ่มเกิดหลังจากท่ีสมาชิกได�มีการตัดสินใจร,วมกันว,า
จะทํากิจกรรมบางอย,างร,วมกัน ในข้ันตอนนี้อาจจะมีการเลือกผู�แทนมาทําหน�าท่ีในการประสาน
ความคิด ทําหน�าท่ีดําเนินการติดต,อในนามของกลุ,ม และผู�แทนนั้นอาจจะเป&นผู�ท่ีนําให�สมาชิกทํา
กิจกรรมในทิศทางท่ีได�ตกลงกันไว�  
 3. การส,งเสริมความรู�ด�านเทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงจําเป&นในการประยุกต+ใช�ท่ีจะ
ปรับ หรือแก�ไขป4ญหาของตนเอง กระบวนการทางเทคโนโลยีนี้อาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีสมาชิก
แลกเปลี่ยนประสบการณ+ซ่ึงกันและกัน สมาชิกท่ีมาร,วมต,างก็ได�ความรู�มากข้ึน และนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน ตัวอย,างท่ีพบเห็นได�บ,อย ๆ คือ การรวมตัวของกลุ,มอาชีพต,าง ๆ เช,น กลุ,มทํานา กลุ,ม
ปลูกมะม,วง กลุ,มปลูกสับปะรด กลุ,มเลี้ยงไก, เป&นต�น กระบวนการนี้นอกเหนือจากสมาชิกจะมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ+ร,วมกัน ก็อาจจะสามารถเพ่ิมความรู�ทางเทคโนโลยี โดยเชิญผู�ท่ีมีความรู�
เหนือกว,า ซ่ึงอาจเป&นคนในหมู,บ�านนั้นหรือหมู,บ�านใกล�เคียงมาเป&นผู�ให�ความรู� หรือถ�าจําเป&นก็อาจ
เชิญวิทยากรท่ีมาจากหน,วยงานภายนอกก็ได� 
 4. การบริหารจัดการ (Management) กระบวนการบริหารจัดการนั้น มีเนื้อหาท่ีค,อนข�าง
กว�าง การบริหารจัดการท่ีดีในกลุ,ม ประกอบด�วย การทําบัญชีเพ่ือสร�างหลักฐานให�สมาชิกเกิดความ
ไว�วางใจ การบันทึกเหตุการณ+ต,าง ๆ หรือข�อตกลงต,าง ๆ หรือกิจกรรมต,าง ๆ ท่ีได�เกิดข้ึน เช,น บันทึก
รายงานการประชุม บันทึกข�อตกลง บันทึกระเบียบท่ีได�ตกลงไว� การกําหนดกฎระเบียบ โดยสมาชิก
เป&นผู�กําหนด การประสานงานภายใน เป&นการส,งข,าวสารให�หมู,สมาชิกเข�าใจและเห็นว,าการกระจาย
ผลประโยชน+ของกลุ,มเป&นไปอย,างยุติธรรม การประสานงานในระหว,างผู�แทนกลุ,ม เพ่ือเข�าใจบทบาท
และติดตามการทํางานตามระบบ ข้ันตอนของกลุ,ม การระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก 
 5. กระบวนการสนับสนุน (Support) ในกรณีท่ีกลุ,มได�ผ,านกระบวน การท้ัง 4 ประการ
ดังกล,าวแล�ว สําหรับบุคคลภายนอกท่ีมีบทบาทการส,งเสริมการพัฒนากลุ,มนี้ ก็น,าท่ีจะหาวิธีการ
สนับสนุน ไม,ว,าจะเป&นวัสดุอุปกรณ+ หรือป4จจัยต,าง ๆ หรือแม�กระท่ังการเงินเพ่ือท่ีจะให�กลุ,มนั้นได�มี
ศักยภาพสูงข้ึน หากจะรอแต,ทรัพยากรภายในเพียงอย,างเดียว การแก�ไขป4ญหาก็จะเป&นไปอย,างล,าช�า
อาจไม,ทันการณ+ อย,างไรก็ตามการสนับสนุนใด ๆ นั้นต�องตระหนักว,ากลุ,มจะต�องผ,านกระบวนการท้ัง 
4 ประการ มาก,อน ซ่ึงถ�าผ,านกระบวนการท้ัง 4 แล�ว ก็เท,ากับว,ากลุ,มได�เตรียมระบบหรือกลไกบางอย,าง
ในการรับการสนับสนุนจากภายนอก และสามารถนําไปใช�ประโยชน+โดยไม,ทําลายอุดมการณ+ในการ
ช,วยเหลือตัวเอง 
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 นอกจากนี้ ในการกระตุ�นให�เกิดกลุ,มใหม,นั้น จิตติ มงคลชัยอรัญญา (ม.ป.ป: 49) ได�
อธิบายเก่ียวกับการกระตุ�นให�เกิดกลุ,มใหม,ถึงข้ันตอนการดําเนินการในการสร�าง / พัฒนากลุ,มใหม,ไว�
อย,างน,าสนใจ ดังนี้ 
  1. ข้ันการกระตุ�นให�เกิดกลุ,มใหม, 
       1.1 การสร�างศรัทธาหาแนวร,วม ประกอบด�วย 
   1.1.1 สร�างศรัทธาเจ�าหน�าท่ีจะต�องเข�าไปในหมู,บ�านเพ่ือพูดคุยกับชาวบ�าน เป&น
การเกริ่นนํา และให�เกษตรกรเห็นว,าเจ�าหน�าท่ีให�ความสนใจ 
   1.1.2 สร�างแกนนําในการพัฒนา โดยการสร�างความเข�าใจและปลุกจิตสํานึกแก,
ผู�นําในท�องถ่ินให�เห็นถึงป4ญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของเกษตรกรและการช,วยเหลือกันใน      
รูปกลุ,ม 
   1.1.3 สร�างอุดมการณ+ให�กับแกนนําในการทํางานกลุ,มเพ่ือแก�ไขป4ญหาและ
ความต�องการของเกษตรกร 
  1.2 ศึกษาข�อมูลสถานการณ+ป4ญหาของเกษตรกรอย,างกว�าง ๆ ผลการวิเคราะห+พ้ืนท่ี
และเกษตรกรและเม่ือกําหนดกลุ,มคนเปrาหมายได�แล�ว เช,น เป&นกลุ,มคนท่ีมีกิจกรรมเหมือนกัน มี
ความต�องการเหมือนกันหรือมีป4ญหาคล�ายคลึงกัน เป&นต�น เจ�าหน�าท่ีจึงดําเนินการศึกษาข�อมูล 
สถานการณ+ป4ญหา ฯลฯ เพ่ิมเติมเป&นรายบุคคลหรือกลุ,มย,อยเพ่ือตรวจสอบข�อมูลเบื้องต�น และให�
ทราบถึงศักยภาพของเกษตรกรท่ีจะรวมตัวกันเป&นกลุ,มเพ่ือแก�ไขป4ญหา 
  1.3 กระตุ�นให�เกษตรกรเห็นป4ญหาท่ีแท�จริง 
   1.3.1 พบปะพูดคุยกับเกษตรกรเปrาหมาย โดยการพูดคุยถึงป4ญหา และความ
ต�องการของเกษตรกร พร�อมท้ังปลูกจิตสํานึก อุดมการณ+ให�เกษตรกรมีปณิธานและเกิดความต�องการ
ท่ีจะแก�ไขป4ญหาและความต�องการร,วมกัน 
   1.3.2 นัดหมายเกษตรกรท่ีมีป4ญหาความต�องการเหมือนกันมาพบปะพูดคุยกัน 
  1.4 ให�ข�อมูลทางเลือกและแก�ป4ญหา เจ�าหน�าท่ีท่ีอาจให�ข�อคิดเห็นเพ่ือเป&นทางเลือก
ท่ีดีแก,เกษตรกร โดยทําตัวเป&นเพ่ือนคู,คิดท่ีดีของเกษตรกร และเกษตรกรท่ีมีป4ญหาเหมือนกันตัดสินใจ 
เพ่ือแก�ไขป4ญหาร,วมกัน 
 2. ข้ันการดําเนินงานกลุ,ม 
  เม่ือกลุ,มได� กําเนิดข้ึนมาแล�วจะทําอย,างไร กลุ,มจึงจะยังคงเป&นกลุ,มอยู,อย,างมี
ความหมาย คือ สมาชิกกลุ,มยังมีความสัมพันธ+ท่ีดีต,อกัน และทุกคนในกลุ,มยังคงกระทํากิจกรรมมุ,งสู,
วัตถุประสงค+ของกลุ,มได�อย,างมีประสิทธิภาพ และทุกคนพอใจในการทํางานร,วมกัน และองค+ประกอบ
ในการดําเนินงานกลุ,ม ประกอบด�วย 
  2.1 กําหนดวัตถุประสงค+ของกลุ,ม ว,ากลุ,มจะดําเนินงานอะไร เพ่ืออะไร 
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  2.2 ข�อตกลงร,วม หรือกฎระเบียบข�อตกลง จะอยู,กันอย,างไร คือแต,ละคนจะกระทํา
หน�าท่ีอะไรบ�าง ใครจะเป&นผู�นํา ใครจะเป&นผู�ตาม มีกติกาอะไรบ�างท่ีจะทําให�การมาอยู,รวมกันเป&น
กลุ,มนั้นเป&นไปด�วยความเรียบร�อยกฎระเบียบ คือ สิ่งท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือให�บุคคลในกลุ,มยึดถือ ปฏิบัติ
ในสถานการณ+ต,าง ๆ โดยจะบอกไว�อย,างชัดเจนว,า ในสถานการณ+นั้น ๆ แต,ละคนในกลุ,มควรจะ
ปฏิบัติอย,างไร ท้ังยังกําหนดไว�ด�วยว,า บุคคลใดละเว�น หรือละเมิดจะต�องถูกลงโทษอย,างไร 
  2.3 การวางแผน คือ การวางรูปแบบภาระท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคต ด�วยการ
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดไว�ล,วงหน�า และเชื่อว,าจะทําให�บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีต�องการได� 
  2.4 ดําเนินงานตามแบบ เช,น การประชุมสมาชิก การถ,ายทอดความรู� การรับรู� การ
บันทึก และการจัดทําบัญชี 
  2.5 พัฒนาผู�นําและสมาชิกให�มีจิตสํานึกในการทํางานร,วมกัน 
  2.6 การประเมินผล โดยกลุ,มและสมาชิกกลุ,มและขยายผล เม่ือดําเนินการสําเร็จแล�ว
ควรขยายผลในด�านการรับสมาชิกเพ่ิม การขยายกิจกรรมเพ่ิม การรวมตัวกันกับกลุ,มอ่ืนท่ีมีป4ญหาและ
ความต�องการคล�ายคลึงกัน และการท่ีต�องมีผู�แทนของกลุ,มในแนวต้ัง เช,น กรรมการกลาง สมาคม  
ชมรม ฯลฯ 
 ในเอกสารการเรียนรู�ชุมชน ท่ีรวบรวมโดย อรัญ จิตตะเสโน และคณะ (มปป.) ได�กล,าวถึง
กระบวนการในการพัฒนาชุมชนว,ามีกระบวนการหลัก ๆ อยู, 9 ข้ันตอนด�วยกัน คือ 
 1. การศึกษาหาข�อมูล ท้ังข�อมูลพ้ืนฐาน ข�อมูลเฉพาะทาง เฉพาะเรื่อง ข�อมูลเชิงลึก 
ข�อมูลด�านกว�าง ท้ังเชิงคุณภาพ และปริมาณ เม่ือได�ข�อมูลแล�วต�องวิเคราะห+ข�อมูลด�วย 
 2. การอนุรักษ+ คือ การรักษาของดี ๆ สิ่งดี ๆ เอาไว�เพ่ือใช�ให�เป&นประโยชน+ในภายหลัง 
เช,น คนดี ๆ ความคิดป4ญญาดี ๆ วัฒนธรรมดี ๆ ทรัพยากรดี ๆ ท้ังท่ีธรรมชาติสร�างและมนุษย+สร�าง 
 3. การปรับตัว เม่ือคิดจะทําอะไรก็ต�องปรับตัว ปรับความคิด และปรับจิตใจด�วยการ
ปรับตัวนั้น เน�นท่ีคนเป&นหลักท้ังด�านรูปธรรม และนามธรรม 
 4. การปรับปรุง นั้นคือ เราอาจจะมีอะไรดี ๆ อยู,บ�างแล�วก็ค,อย ๆ ปรับปรุงให�ดีข้ึน ไม,
จําเป&นต�องเริ่มต�นใหม,เป&นการประหยัดท้ังเวลา และทรัพยากรไปด�วย 
 5. การเปลี่ยนแปลง ในการทํางานอาจจะมีอะไรบ�างอย,าง ต�องเปลี่ยนแปลงบ�าง เช,น 
การตรงต,อเวลา การรักษาระเบียบในการประชุม เป&นต�น 
 6. การแข,งขัน ในบางครั้งต�องมีการแข,งขันกันบ�างในฐานะกัลยาณมิตรระหว,าง กลุ,ม
ประเภทเดียวกันบ�างก็ควรทําเพ่ือให�เกิดแรงกระตุ�น และรู�จักรับผิดชอบ 
 7. การต,อสู� ซ่ึงการต,อสู�มุ,งเน�นท่ีการต,อสู�กับตัวเอง เอาชนะใจตัวเอง เป&นหลัก เช,น ต,อสู�
กับความโลภความเห็นแก,ตัว ความข้ีเกียจความไม,รับผิดชอบ 
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 8. การแก�ไข การทํางานย,อมมีป4ญหาบ�าง อุปสรรคบ�าง เราต�องหาทางแก�ไขไปเป&นเรื่อง 
ๆ ท้ังด�านการเงิน การงาน ด�านคน และด�านอ่ืน ๆ  
 9. การพัฒนา การนําเอาของดี ๆ สิ่งดี ๆ มาใช�และทําให�ดียิ่ง ๆ ข้ึนนั้น คือ การใช�ของดีๆ 
และสิ่งดี ๆ ให�เปrนนั้นเอง สําคัญท่ีผลของการพัฒนาจะต�องอยู,กับคนหมู,มาก 
 โดยมีหมายเหตุกํากับไว�ด�วยว,า การพัฒนาจะได�คุณค,า สาระ และประโยชน+มากน�อยแค,
ไหนข้ึนอยู,กับกระบวนการ การมีส,วนร,วมและการรู�จักเลือกใช�เครื่องมือและการกําหนดยุทธศาสตร+ 
ยุทธวิธีให�ดี 
  จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเสริมสร�างและพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ,มดังท่ีกล,าว
มา สามารถสรุปประสบการณ+การทํางานเสริมสร�างกลุ,มของนักวิชาการและคนทํางานในหลาย ๆ 
พ้ืนท่ี ทําให�เห็นว,ากระบวนการและเทคนิควิธีการในการเสริมสร�างการรวมกลุ,มและพัฒนาความ
เข�มแข็งของกลุ,มสรุปได�ใน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ข้ันก,อนการเกิดกลุ,ม (ข้ันเตรียมการ/ข้ันก,อร,างสร�างกลุ,ม/ข้ันปลุก จิตสํานึก) เป&น
ข้ันตอนท่ีงานเขียนหลายชิ้นให�ความสําคัญ เนื่องจากเป&นการสร�างฐานในการรวมกลุ,ม ข้ันตอนนี้เป&น
การกระตุ�นให�สมาชิกตระหนัก รับรู�ป4ญหา เกิดความสนใจในการเข�าร,วมกลุ,ม ซ่ึงเทคนิควิธีการท่ี
จําเป&นในการกระตุ�นให�สมาชิกเห็นความจําเป&นในการเข�าร,วมกลุ,ม ก็คือ การสร�างความศรัทธา ความ
ไว�วางใจของสมาชิกในการเข�าร,วมกลุ,ม สร�าง “หน,วยนํา” หรือ “แนวร,วม” เพ่ือเป&นแกนประสาน
หรือขับเคลื่อน การศึกษาสํารวจข�อมูลหรือการวิเคราะห+ชุมชนในความสนใจโดยการเข�าร,วมกลุ,ม 
 2. ข้ันการสร�างกลุ,ม (การดําเนินงานกลุ,ม/ข้ันการทํากิจกรรม) เป&นข้ันตอนท่ีกระตุ�นให�
เกิดการรวมกลุ,ม โดยอาจจะเริ่มจากการรวมกลุ,มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู� จากนั้นจึงพัฒนาสู,กลุ,มท่ีมี
การดําเนินกิจกรรม เพ่ือดําเนินงานตามเปrาหมายท่ีกลุ,มได�กําหนดไว� ในข้ันตอนนี้ นักพัฒนาอาจทํา
หน�าท่ีในการนําเสนอข�อมูลจากการศึกษาวิเคราะห+ กระตุ�นให�เกิดการคิดค�นแนวทางแก�ไขป4ญหา 
สนับสนุนให�กลุ,มดําเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีวางไว�รวมถึงการสนับสนุนด�านความรู� เทคโนโลยีท่ี
จําเป&นต,อการทํางานกลุ,ม 
  3. ข้ันการเจริญเติบโตของกลุ,ม (ข้ันการขยายกลุ,ม/การบํารุงรักษากลุ,ม) ในข้ันตอนนี้เป&น
ข้ันตอนการพัฒนา ท้ังในระดับกลุ,ม (คือ การขยายวัตถุประสงค+ ขยายกิจกรรม ขยายสมาชิกภายใน
กลุ,ม) และการพัฒนาจากระดับกลุ,มสู,การเชื่อมโยงกับกลุ,มอ่ืนเป&นเครือข,าย ประเด็นสําคัญท่ีต�อง
ดําเนินการในข้ันตอนนี้คือ การกระตุ�นให�เห็นความจําเป&นในการสร�างเครือข,าย และการพัฒนา
ความสัมพันธ+ในการอยู,ร,วมกันเป&นเครือข,าย เช,น การสร�างแม,ข,าย หรือแกนกลางในการประสาน การ
เสริมด�านการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการติดต,อสื่อสาร 
 กระบวนการเสริมสร�างและพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ,ม เป&นกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญ
ต,อการสร�างความเป&นชุมชน เพ่ือสร�างกลไกในการดําเนินงานด�านการพัฒนาชุมชน อีกท้ังเป&นการ
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กระตุ�นการมีส,วนร,วมของภาคประชาชนให�เข�มแข็งมากยิ่งข้ึน อย,างไรก็ตามการเสริมสร�างและพัฒนา
ความเข�มแข็งของกลุ,มถือเป&นพ้ืนฐานการสร�างชุมชนเข�มแข็ง หากได�พัฒนาอย,างต,อเนื่องจนเกิดเป&น
กระบวนการเรียนรู�ของกลุ,มอาจจะนําไปสู,การสร�างชุมชนเข�มแข็งได�ในอนาคต 
  องคCกรชุมชน  
 รูปแบบท่ีจะนําไปสู,การสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็ง บางครั้งต�องอาศัย โครงสร�างท่ีมี
การจัดระบบระเบียบท่ีมีรูปแบบการจัดการ อย,างงเป&นระบบ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงได�นําเสนอ
เรื่องขององค+กรชุมชน ซ่ึงนับได�ว,าเป&น โครงสร�างท่ีจะสร�างความเข�มแข็งให�กับการเมืองภาคประชาชน
ได�อย,างมี ประสิทธิภาพ โดย คําว,า “องค+กรชุมชน” ได�มีนักวิชาการหลายท,าน ได�ให�ความหมายไว�
ดังต,อไปนี้ 
 กาญจนา แก�วเทพ (2540: 11-13) ให�ความหมายว,า องค+กรชุมชน หมายถึง การจัดระบบ
รูปแบบความสัมพันธ+ของคนในชุมชนเพ่ือดําเนินภารกิจต,าง ๆ ให�ลุล,วง ซ่ึงองค+กรชุมชนนี้มีลักษณะ
เป&นสถาบันท่ีบรรพบุรุษไทยได�สร�างสรรค+ข้ึนมาเพ่ือทําหน�าท่ีสืบทอดชีวิตของชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเอง
ให�สามารถอยู,รอดได� ท้ังด�านกายภาพ ด�านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมให�ยืนยาวตลอด
มาในประวัติศาสตร+   
 ภมรรัตน+ สุธรรม (2546: 47) ได�ให�ความหมายว,า องค+กรชุมชน หมายถึง การรวมตัวของ
ประชาชนซ่ึงอาจจะเกิดจากภายในหมู,บ�านเดียวกันหรือต,างหมู,บ�านก็ได� ไม,จํากัดพ้ืนท่ี มีเปrาหมายท่ี
เป&นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนและกระทําตามเปrาหมายเพ่ือชุมชน มีวัตถุประสงค+ร,วมกัน มีผู�นํา
และกิจกรรมพัฒนาร,วมกันในชุมชน เป&นตัวแทนของประชาชนในการรักษาผลประโยชน+ และ
คลี่คลายป4ญหาของชุมชนท้ังป4ญหาเฉพาะหน�าและระยะยาวร,วมกัน 
 โดยแบ,งองค+กรชุมชนดังกล,าวเป&น 2 ลักษณะ คือ (1) องค+กรท่ีจัดต้ังโดยกระบวนการของ
ชุมชน ภายในชุมชน จากแนวคิดของชุมชนเอง ซ่ึงจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือทํางานและแก�ไขป4ญหาร,วมกัน
ภายในชุมชน มีท้ังองค+กรถาวรและองค+กรเฉพาะกิจ (2) องค+กรท่ีจัดต้ังโดยกระบวนการภายนอกชุมชน 
จากแนวคิดภายนอกชุมชน ได�แก, องค+กรท่ีจัดต้ังข้ึนโดยส,วนราชการและองค+กรพัฒนาเอกชนมา
กระตุ�นเสริมแรงให�คิดและชุมชนเห็นชอบจัดต้ังองค+กรข้ึน  
 มนตรี กรรพุมมาลย+ และคณะ (2547: 21) อธิบายว,า องค+กรชุมชน คือ กลุ,มท่ีได�รับการ
พัฒนา มีวัตถุประสงค+และอุดมการณ+ท่ีชัดเจน มีการเรียนรู�อย,างต,อเนื่องในการแก�ไขป4ญหาและการ
บริหารจัดการให�กิจกรรมต,าง ๆ ให�สําเร็จลุล,วงไปด�วย ส,วน สมพันธ+ เตชะอธิก (2547: 26) ได�
อธิบายถึงองค+กรชุมชนในชื่อขององค+กรชาวบ�าน โดยชี้ให�เห็นว,าเป&นองค+กรที่มีลักษณะของการ
รวมตัวกันของคนในชุมชนเพ่ือเป&นกลไกในการทํางาน เป&นเวทีการเรียนรู�แลกเปลี่ยนและตัดสินใจใน
ระดับรากหญ�าที่มีระบบโครงสร�างและมีกิจกรรมร,วมกันอย,างต,อเนื่องเพื่อแก�ไขป4ญหาและเรียนรู�ท่ี
จะทําให�เกิดการพัฒนาในชุมชน  
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 ในขณะท่ีในเอกสารประกอบการสัมมนา พลังชุมชนเพ่ือการเตรียมความพร�อมรับมือภัย
พิบัติ (2554: 23) ซ่ึงได�มีนักวิชาการท่ีมีความสามารถหลายท,านได�ให�ความหมาย องค+กรชุมชนไว�
แตกต,างออกไปว,า เสมือนเป&นแกนกลาง หรือเป&นจุดเชื่อมโยงท่ีจะทําให�เกิดการบริหารจัดการ 
ทรัพยากร ทักษะความชํานาญ ได�อย,างมีประสิทธิภาพแล�วจะทําหน�าท่ีเชื่อมโยงประสานหน,วยงาน
ภายนอกเข�ามาสนับสนุนการทํางานซ่ึงโดยปกติหน,วยงานภายนอกเหล,านี้ก็ยินดีท่ีจะทํางานร,วมกับ
ชุมชนท่ีมีการจัดระบบของตนเองอย,างเข�มแข็ง 
 พระราชบัญญัติสภาองค+กรชุมชน พ.ศ.2551 ระบุว,า องค+กรชุมชน หมายความว,า องค+กร
ซึ่งเป&นการรวมของชุมชน ชุมชนท�องถิ่น หรือชุมชนท�องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจดแจ�งการจัดตั้งตามพระ 
ราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ไม,ว,าประชาชนจะจัดต้ังกันข้ึนเองหรือโดยการแนะนําหรือสนับสนุนของหน,วยงาน
ของรัฐ เอกชน หรือองค+กรพัฒนาเอกชน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข�างต�น จึงสรุปได�ว,า องค+กรชุมชน หมายถึง การรวมกลุ,มโดย
มีเจตจํานงร,วมกัน โดยมีการจัดระบบความสัมพันธ+ระหว,างสมาชิกท่ีเอ้ือต,อผลประโยชน+ร,วมกัน อีกท้ัง
ยังเป&นสื่อกลางในการติดต,อสื่อสารระหว,างสมาชิกด�วยกันเองและกับองค+กรหรือหน,วยงานอ่ืนจาก
ภายนอก  
 นอกจากนี้ การท่ีชุมชนสามารถจัดการตนเองได�อย,างมีศักยภาพและมีระบบการเมืองท่ีมี
คุณธรรมตามประชาธิปไตยได�นั้น ลักษณะของชุมชนเองจะต�องมีองค+ประกอบของการร,วมมือกัน
ในชุมชนท�องถ่ิน โดยต้ังอยู,บนพ้ืนฐานของป4จจัยต,าง ๆ ดังต,อไปนี้ คือ (วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 
2550: 18)  
 1. การนําพลังทุนทางสังคมและวัฒนธรรม มาเป&นแกนหัวใจสําคัญในการพัฒนาชุมชน 
เช,น เครือข,าย, ผู�อาวุโส, ศาสนา, ประวัติศาสตร+การต,อสู�ของท�องถ่ิน ฯลฯ  
 2. สร�างกระบวนการมีส,วนร,วมของชุมชน มีข�อมูล มีแผนแม,บทชุมชนในการกําหนด
ทิศทางพัฒนาและชุมชนมีฐานของความเท,าเทียมกัน  
 3. การจัดสรร / การกระจายทรัพยากรอย,างท่ัวถึงและเป&นธรรม โดยมีผู�นําและทีมงานท่ี
มีคุณธรรม เห็นประโยชน+ท�องถ่ินมากกว,าประโยชน+ส,วนตน เพราะชุมชนจะไม,สามารถจัดการตนเอง
ได�เลยหากยังอยู,ภายใต�การอุปถัมภ+ของการเมืองหรือทุนภายนอก  
 4. การเป&นอิสระจากการเมืองและทุนภายนอกจะทําให�ชุมชนท�องถ่ินสามารถกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท�องถ่ินได�อย,างแท�จริง  
 5. ชุมชนกําหนดอนาคตตนเอง ชุมชนสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร
และพัฒนาท�องถ่ินของตนได�  
 6. มีสภาผู�นํา เครือข,ายผู�นํา ท่ีมีผู�เฒ,าผู�แก,มาร,วมกันวิเคราะห+แลกเปลี่ยนเรียนรู�กันอยู,
ต,อเนื่อง (สภาองค+กรชุมชน-ผู�วิจัย) 
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 ดังนั้นแล�ว ความเป&นชุมชน ความเข�มแข็งของชุมชน หรือการมีองค+กรชุมชนท่ีเข�มแข็งจะ
เป&นการสร�างประชาธิปไตยระดับพ้ืนฐานท่ีจะมีผลทําให�การเมืองการปกครองระดับชาติมีความถูกต�อง
และเข�มแข็งมากยิ่งข้ึน (ประเวศ วะสี, 2537: 15) ซ่ึงการมีองค+กรชุมชนเข�มแข็ง ก็คือ การท่ีองค+กร
ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมได�อย,างต,อเนื่อง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถบริหาร
จัดการตนเองได�โดยใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและป4จจัยภายในท�องถ่ินในการ
เอ้ืออํานวยให�องค+กรชุมชนขับเคลื่อนไปได� และใช�ป4จจัยภายนอกเข�ามาหนุนให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(มนตรี กรรพุมมาลย+ และคณะ, 2547: 21) โดยท่ีไม,เป&นการทําลายรากเหง�าหรือทอดท้ิงอัตลักษณ+ท่ี
แท�จริงของชุมชนท่ีเคยมีมาต้ังแต,ดั้งเดิมจนหมดสิ้นไป  
  ส,วนองค+กรชุมชน ในความหมายท่ีให�ไว�ใน พรบ. สภาองค+กรชุมชน หมายความว,า องค+กร
ซ่ึงเป&นการรวมของชุมชนชุมชนท�องถ่ินหรือชุมชนท�องถ่ินด้ังเดิม ซ่ึงจดแจ�งการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
นี้ ท้ังนี้ ไม,ว,าประชาชนจะจัดต้ังกันข้ึนเองหรือโดยการแนะนําหรือสนับสนุนของหน,วยงานของรัฐ 
เอกชน หรือองค+กรพัฒนาเอกชน 
 จากการนําเสนอ ชุมชน กลุ,มและองค+กรชุมชนนับได�ว,าเป&นหัวใจอย,างหน่ึงของการวิจัยใน
ครั้งนี้เนื่องจาก เป&นการนําเสนอกลุ,มเปrาหมายหลักในการผลักดันให�เกิดกระบวนการท่ีสามารถ
ดําเนินการได�อย,างเป&นระบบ ก,อให�เกิดเป&นรูปธรรมเนื่องจาก การเมืองภาคพลเมืองมุ,งเน�นไปท่ี
รูปแบบเฉพาะของแต,ละพ้ืนท่ีซ่ึงมีอัตลักษณ+ ความเป&นตัวตนท่ีแตกต,างกัน แต,สิ่งท่ีเหมือนกันอย,าง
หนึ่งก็คือ ในแต,ละพ้ืนท่ีได�ใช�ป4จจัยท่ีสําคัญ ก็คือทุนทางสังคมในการช,วยส,งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยง
จนกระท่ังเกิดเป&นความเข�มแข็งของพ้ืนท่ี เพราะจากการศึกษาของนักวิชาการในประเทศและ
ต,างประเทศจะเกิดจากการศึกษา โดยการถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชนต�นแบบท่ีประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการตนเองได�ดี นั่นก็หมายความว,า ไม,ว,า พ.ร.บ.สภาองค+กรชุมชนจะเกิด
มี หรือไม,ก็ตาม ชุมชนต�นแบบเหล,านี้ได�มีรูปแบบในการบริหารจัดการตนเองอยู,แล�ว แต,เนื่องการ
ยอมรับและการอยู,ภายใต�กรอบกติกาของสังคมคนส,วนใหญ,ทําให�ชุมชนเหล,าน้ีเอง ต�องจัดทําโครงการ
ในการบริหารจัดการให�เอ้ือต,อ กฎกติกาภายนอก ท่ีนับวันจะพยายามเข�าไปมีบทบาทในการดํารงชีวิต
ของชุมชนท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน เช,น การมีส,วนร,วมแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองท�องถ่ิน ซ่ึงมี
แนวนโยบายในการกระจายอํานาจการปกครองจากส,วนกลางไปสู,ท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน การกําหนด
นโยบายซ่ึงส,งผลกระทบกับการดํารงชีวิตของชุมชนท�องถ่ินโดยตรง ทําให�การยอมรับเข�าสู,กฏกติกาท่ี
ใช�กันอยู,และเป&นท่ียอมรับของคนท้ังประเทศจึงเป&นสิ่งท่ีชุมชนต�องหันกลับมาให�ความสนใจเช,นกัน 
แต,อย,างท่ีกล,าวไว�แต,ตนว,าในการวิจัยครั้งนี้ ชุมชน กลุ,ม และสภาองค+กรชุมชนจึงได�หมายถึง ชุมชน 
กลุ,ม และองค+กรชุมชนท่ีท้ังเป&นทางการและไม,เป&นทางการ ท่ีมีการแสดงออกในการผลักดันความเป&น
ประชาธิปไตยท�องถ่ินท่ีเป&นรูปแบบท่ีประสบความสําเร็จและบริหารจัดการ ตนเอง จนสามารถผ,าน
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ห�วงภาวะวิกฤตต,าง ๆ ท่ีทางการเมืองในระดับประเทศไม,สามารถแก�ไขป4ญหาให�กับชุมชนท�องถ่ินได� 
แต,ชุมชนสามารถจัดรูปแบบการปกครองตนเองท่ีเรียกว,าเป&นประชาธิปไตยท�องถ่ินได�เอง โดยไม,ต�อง
รอการช,วยเหลือหรือการกําหนดชะตาชีวิตจากหน,วยงานของรัฐแต,เพียงอย,างเดียวเท,านั้น 
 
แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยท�องถ่ิน 
 แม�ว,าระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน หรือเรียกว,า ประชาธิปไตยทางอ�อม จะได�รับ
การยอมรับและถือเป&นวิธีการแก�ไขป4ญหาแบบฟ4งเสียงส,วนใหญ, แต,ก็เห็นว,ามีข�อจํากัดบางประการ
เก่ียวกับช,องทางในการมีส,วนร,วมและการฟ4งเสียงส,วนใหญ,ของพลเมือง ก็ไม,อาจจะแก�ไขป4ญหาบาง
ประการท่ีเก่ียวข�องกับการขัดแย�งใหม, ๆ ได� เช,น ป4ญหาผู�ด�อยโอกาส สิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ และอัต
ลักษณ+ จึงมีทางออกในระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนมาเป&นประชาธิปไตยทางตรงของพลเมือง 
หรือ ประชาธิปไตยแบบถกแถลงหรือประชาธิปไตยชุมชน (Deliberative Democracy) ท่ีเป�ดโอกาส
ให�พลเมืองเข�ามามีส,วนร,วมได�มาก และมีอิทธิพลต,อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
  จึงกล,าวได�ว,า ประชาธิปไตยของพลเมืองหรือประชาธิปไตยชุมชน มีความสอดคล�องกับ
ประชาธิปไตยท�องถ่ินมากท่ีสุด และเป&นการย�อนอดีตในกรีกโบราณท่ีให�พลเมืองทุกคนมีส,วนร,วม
ทางการเมืองโดยตรง ดังท่ี เอนก เหล,าธรรมทัศน+ (2553: 42-43) ได�ย้ําว,าต้ังแต,ยุคกรีกโบราณจนถึง
ยุคเรเนสซองส+ (Renaissance) เห็นว,าประชาธิปไตยยังคงหมายถึง การปกครองตนเองของประชาชน 
และประชาธิปไตยล�วนเกิดท่ีระดับเมืองหรือนครขนาดเล็ก โดยท่ียุคเรอนาสซองส+นั้น ได�เกิดมี
ประชาธิปไตยข้ึนมาสองระดับเคียงคู,กันข้ึนมาแล�วคือ ระดับท�องถ่ินกับระดับชุมชน และในขณะนั้นยัง
ไม,มีสิ่งท่ีเรียกว,ารัฐ มีเพียงสิ่งท่ีเรียกว,า อํานาจของบ�านเมืองท่ีเป&นผลจากการตัดสินใจร,วมกันของ
พลเมืองเท,านั้น 
 “..หากจะสร�างประชาธิปไตยให�สําเร็จครบถ�วน อาจต�องสร�างท้ังสามระดับ จะขาดส,วนใด
ส,วนหนึ่งไม,ได� โดยเฉพาะอย,างยิ่งต�องสร�างประชาธิปไตยระดับชุมชนและระดับท�องถ่ินให�เป&นฐาน
ให�แก,ประชาธิปไตยระดับชาติท่ียั่นยืนด�วย..” (เอนก เหล,าธรรมทัศน+, 2553: 43) 
 ความแตกต,างระหว,างประชาธิปไตยระดับชาติกับประชาธิปไตยท�องถ่ินและประชาธิปไตย
ชุมชน คือความรู�สึกเป&นเจ�าของ มีความรักและความผูกพันกับชุมชนท�องถ่ิน ท้ังท่ีอาจกล,าวได�ว,า 
ประชาธิปไตยชุมชนเป&นการมีส,วนร,วมของชุมชนในการจัดการตนเองในรูปแบบต,าง ๆ ไม,ว,าจะเป&น
การมีส,วนร,วมในการจัดทําแผนชุมชน โดยในการใช�สิทธิในฐานะพลเมืองนั้นจําเป&นอย,างยิ่งท่ี
ประชาชนจะต�องมีสํานึกความเป&นพลเมือง คือความในการรับรู�ในสิทธิ หน�าท่ี ของตนเองในฐานะ
สมาชิกคนหนึ่งของสังคม และต�องการมีส,วนร,วมในการแก�ป4ญหาของสังคม โดยมองท่ีประโยชน+
ส,วนรวมมากกว,าประโยชน+ส,วนตัว และเน�นการมีส,วนร,วมของประชาชนในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือ
นําไปสู,การจัดการตนเองของชุมชน 
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 ส,วน “ประชาธิปไตยท�องถ่ิน” หมายถึง ระบบความสัมพันธ+และความผูกพันในวิถีชีวิต
ความเป&นอยู,ของชุมชนด้ังเดิมหรือชุมชนสมัยใหม, ท่ีอาจจะมีรูปแบบการปกครองท�องถ่ิน (Local 
Government) เป&นสถาบันท่ีเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส,วนร,วมในการปกครองตนเองและเป&นเวทีของ
พลเมืองท่ีใช�ในการตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะ ซ่ึงมีสิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎระเบียบข�อบังคับของท�องถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณี และการเสียภาษี รวมท้ังความรู�สึกเป&นเจ�าของ 
ท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในท�องถ่ินนั้น ๆ และมีการบริหารจัดการท�องถ่ินได�โดยตนเอง 
 แนวคิดประชาธิปไตยท�องถ่ิน 
 ประชาธิปไตยท�องถ่ิน (Local Democracy) เป&นท้ังแนวคิด (Concepts) แนวปฏิบัติหรือ
วิธีการ (Means) และเปrาหมาย (Ends) ท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวข�องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) และการปกครองท�องถ่ิน (Local Government) อย,างลึกซ้ึง ในหลายประเทศได�มี
การพัฒนาประชาธิปไตยท�องถ่ินมาเป&นเวลายาวนาน ท้ังนี้ในป4จจุบันมีแนวโน�มว,าประเทศต,าง ๆ จะ
ให�ความสนใจนําแนวคิดประชาธิปไตยท�องถ่ินไปดําเนินการมากยิ่งข้ึน 
 การปกครองท�องถ่ินถือเป&นรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย โดยในทาง
หลักการแล�วประชาธิปไตยท�องถ่ินอาจกล,าวได�โดยสรุปมี 3 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติเชิงสถาบัน (Institution) หรือกลไก ในมิตินี้เป&นการมองว,าประชาธิปไตยเป&น
รูปแบบหนึ่งของการปกครอง และการจะพัฒนาประชาธิปไตยได�น้ันต�องมีสถาบันทางการเมืองเป&น
ผู�ทําหน�าท่ีหลัก อาทิ รัฐสภา พรรคการเมือง องค+กรตรวจสอบ องค+กรทหาร กระบวนการเลือกต้ัง 
และรัฐธรรมนูญ เป&นต�น สําหรับการปกครองท�องถ่ิน องค+กรปกครองท�องถ่ินก็คือการวางระบบการ
บริหารงาน การปฏิบัติงานภายใต�มิติเชิงสถาบัน โดยการทําให�องค+กรปกครองท�องถ่ินเป&นกลไกในการ
ปกครองท�องถ่ินและการพัฒนาท�องถ่ิน และการจัดแบ,งโครงสร�างภายในออกเป&น 2 ฝ�ายตามรูปแบบ
สภาและฝ�ายบริหาร และกําหนดบทบาท อํานาจ และหน�าท่ีของท้ังสองฝ�ายไว�อย,างชัดเจน โดย
กําหนดว,าฝ�ายบริหารมีหน�าท่ีในการดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานภายในองค+กรปกครองท�องถ่ิน 
ส,วนฝ�ายสภาท�องถ่ินมีหน�าท่ีติดตาม ตรวจสอบ ให�คําแนะนํา และกลั่นกรองการทํางานของฝ�ายบริหาร 
 2. มิติเชิงกระบวนการ (Process) ในบริบทของการปกครองท�องถ่ินเองจะเห็นว,ามี
กระบวนการ กิจกรรมต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องล�วนแต,ส,งเสริมให�ประชาชนในท�องถ่ินได�คุ�นเคยและเข�าใจใน
ความหมายของประชาธิปไตย ไม,ว,าจะเป&นการจัดให�มีการเลือกต้ังผู�บริหารท�องถ่ิน และสมาชิกสภา
ท�องถ่ิน ซ่ึงเป&นกระบวนการในการคัดสรรบุคคลข้ึนเพ่ือทําหน�าท่ีในการบริหารงานท�องถ่ินแทนตนเอง 
การเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ินเป&นกระบวนการท่ีเป�ดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มีส,วนร,วมในทาง
การเมืองโดยตรง โดยประชาชนในท�องถ่ินสามารถท่ีจะรวมกันเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ินต,อสภาท�องถ่ิน
ได� การจัดให�มีเวทีประชาคมในระดับหมู,บ�านและตําบลในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป&น
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กระบวนการท่ีให�ประชาชนผู�ซึ่งมีส,วนได�ส,วนเสียโดยตรงกับการดําเนินงานและเป&นเจ�าของทรัพยากร 
ได�มีส,วนร,วมในการบริหารจัดการท�องถ่ินของตนเอง ได�แสดงความคิดเห็น ได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และได�ร,วมกันในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง นอกจากนี้ ในส,วนของสมาชิก
สภาท�องถ่ิน และผู�บริหารท�องถ่ินเอง ภายใต�ระบบสภาและฝ�ายบริหารนั้น ก็ถูกวางให�ผู�บริหารหรือ
ฝ�ายบริหารต�องนําเสนอโครงการ/ข�อบัญญัติงบประมาณให�ฝ�ายสภาท�องถ่ินรับทราบและอนุมัติก,อนท่ี
จะดําเนินการ ท้ังนี้จะเห็นได�ว,ากระบวนการต,าง ๆ ภายใต�บริบทของการปกครองท�องถ่ินล�วนแต,เป&น
กระบวนการสําคัญในการส,งเสริมและพัฒนาวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตย และวิถีการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 3. มิติเชิงคุณค�า (Value) การทําให�ประชาธิปไตยมีคุณค,า ประชาธิปไตยเป&นความ
เสมอภาค ไม,มีการแบ,งแยก ทุกคนมีสิทธิ มีศักด์ิศรี มีเสรีภาพ มีความเสมอภาคกัน มีการเคารพใน
เหตุและผล และเคารพในความแตกต,าง และการปกครองท�องถ่ินเองก็เป&นพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับการ
พัฒนาคุณค,าประชาธิปไตยได�เป&นอย,างดี โดยจะเห็นได�จากการวางโครงสร�างการบริหารองค+กร
ออกเป&น 2 ฝ�าย ได�แก, ฝ�ายบริหารและสภาท�องถ่ิน โดยสภาท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ
กลั่นกรองการทํางานและให�คําปรึกษาแก,ฝ�ายบริหารหรือคณะผู�บริหารท�องถ่ินในการบริหารงาน
ท�องถ่ิน และภายใต�ระบบความสัมพันธ+ระหว,างฝ�ายบริหารและสภาท�องถ่ิน คุณค,าในเรื่องของการใช�
เหตุผลก็เป&นสิ่งท่ีมีความสําคัญอย,างยิ่ง เพราะในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ของฝ�ายบริหาร
ต�องได�รับความเห็นชอบจากฝ�ายสภาท�องถ่ิน ซ่ึงก็หมายความว,าฝ�ายสภาท�องถ่ินต�องพิจารณา
โครงการ กิจกรรม และการใช�งบประมาณอย,างมีเหตุมีผล และนําเข�าสู,การพิจารณาร,วมกันระหว,าง
ฝ�ายบริหารและฝ�ายสภาท�องถ่ิน ท้ังนี้ การพิจารณาการกลั่นกรองร,วมกันดังกล,าวเป&นการใช�เหตุผล
วิเคราะห+ พิจารณาภายใต�หลักการของความเป&นประชาธิปไตย 
 ดังนั้น การสร�างหรือพัฒนากระบวนการของการเปลี่ยนแปลงให�เกิดคุณค,าของประชาธิปไตย
จะเกิดข้ึนได� ต�องให�ประชาธิปไตยเป&นวิถีชีวิต ซ่ึงก็คือ การใช�เหตุผล และการเคารพในเหตุผลท่ี
แตกต,างกัน ยอมรับในความแตกต,างกัน เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืนในการดําเนินชีวิต 
การปกครองท�องถ่ินเป&นเสมือนห�องเรียนประชาธิปไตยท่ีจะทําให�ประชาชนรู�จักและเข�าใจใน
ความหมายของประชาธิปไตย และดํารงชีวิตอย,างเป&นประชาธิปไตย การปกครองท�องถ่ินเป&น
ห�องเรียนท่ีทําให�ประชาชนได�พัฒนาความเป&นประชาธิปไตย ได�เรียนรู�ในการใช�ชีวิตร,วมกันภายใต�
ความคิดเห็นและมุมมองท่ีแตกต,างกัน ได�เรียนรู�ท่ีจะยอมรับและเคารพในศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน เรียนรู�
ถึงการใช�เหตุและผลในการวิเคราะห+และสังเคราะห+ในประเด็นต,าง ๆ ประการสําคัญ การปกครอง
ท�องถ่ินเป&นห�องเรียนท่ีทําให�ประชาชนได�เกิดการปรับตัวและลองผิดลองถูก จนเกิดบทเรียนและการ
เรียนรู� (วุฒิสาร ตันไชย, 2552) 
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 องคCประกอบประชาธิปไตยท�องถ่ิน 
 ประชาธิปไตยท�องถ่ิน ต�องมองถึงเรื่องอัตลักษณ+และต�องมองถึงองค+ประกอบดั้งเดิมให�
ได� นั่นก็หมายถึงจารีตประเพณี วัฒนธรรมความเป&นอยู, รวมถึงวิถีแห,งการดํารงชีวิตของชุมชนที่มี
จ ิตอาสา มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการมีส,วนร,วมเพ่ือปกปrองประโยชน+ของชุมชน 
ประชาธิปไตยท�องถ่ินมีองค+ประกอบ ดังนี้ 
 องค+ประกอบประชาธิปไตยท�องถ่ิน (Local democracy) การเมืองท�องถ่ินกับประชาธิปไตย
ท�องถ่ินนับเป&นสิ่งคู,กันเสมอคนละด�านของเหรียญเดียวกัน ประชาธิปไตยท�องถ่ินมีลักษณะท่ีสําคัญอยู,
อย,างน�อย 4 ประการ ดังท่ี ปธาน สุวรรณมงคล (2552: 25-28) ระบุไว� คือ 
 ประการท่ีหนึ่ง ประชาธิปไตยท�องถ่ินเป&นอุดมการณ+ทางการเมือง (political ideology) 
กล,าวคือเป&นเรื่องของความคิด ความเชื่อ เก่ียวกับท่ีมาของอํานาจรัฐโดยเฉพาะอย,างยิ่งในเรื่องของ
สิทธิการปกครองตนเองของประชาชนตามเจตนารมณ+ของประชาชนในท�องถ่ิน ในแง,นี้จะมีนัยสําคัญ
กับการเมืองท�องถ่ินในระบอบแบบการเมืองประชาธิปไตยมาก เนื่องจากว,า เป&นระบอบการเมืองท่ีถือ
ว,า อํานาจอธิปไตยเป&นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน จึงเป&นระบอบท่ีสนับสนุน
ส,งเสริมให�ประชาชนเจ�าของอํานาจอธิปไตยได�มีส,วนร,วมในการจัดสรรแบ,งป4นสิ่งมีคุณค,าในสังคมโดย
ผ,านสถาบันและกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เช,น กลุ,มผลประโยชน+ องค+กรปกครอง
ส,วนท�องถ่ินและกระบวนการการเลือกต้ัง เป&นต�น ซ่ึงหากจะกล,าวไปแล�ว อุดมการณ+นี้นับเป&นรากฐาน
สําคัญของการเมืองท�องถ่ินทีเดียวเพราะเม่ือประชาชนมีอุดมการณ+ว,า อํานาจมาจากหรือเป&นของ
ประชาชนแล�ว ผู�ใช�อํานาจก็โดยประชาชนและการใช�อํานาจนี้ก็ต�องเป&นไปเพ่ือประชาชน 
 ประการท่ีสอง ประชาธิปไตยท�องถ่ินเป&นรูปแบบหนึ่งของการปกครองตนเองระดับล,าง 
คือระดับท�องถ่ิน ซ่ึงในประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตย จะเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีการปกครอง
ตนเอง หรือท่ีเรียกว,า “การปกครองท�องถ่ิน” (Local government) โดยเป&นสิทธิของประชาชนท่ีจะ
ปกครองตนเองอย,างอิสระตามเจตนารมณ+ของประชาชนในท�องถ่ิน ผ,านตัวแทนท่ีประชาชนเลือกเข�า
ไปเป&นผู�บริหารท�องถ่ิน และสมาชิกสภาท�องถ่ินเพ่ือทําหน�าท่ีจัดสรรแบ,งป4นสิ่งมีคุณค,าในสังคมท�องถ่ิน
นั้น และประชาชนจะกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช�อํานาจของคณะผู�บริหารท�องถ่ินด�วย เช,น การ
ใช�อํานาจในการถอดถอน (recall) สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือคณะผู�บริหารหรือผู�บริหารท่ีประพฤติไม,
เหมาะสมกับตําแหน,งออกจากตําแหน,งได� 
 ประการท่ีสาม ประชาธิปไตยท�องถ่ินเป&นรูปแบบการใช�อํานาจรัฐโดยการกระจายอํานาจ
หรือการเพ่ิมอํานาจให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มีส,วนในการปกครองตนเอง โดยท่ีประชาชน/กลุ,มคนใน
ท�องถ่ินจะมีบทบาทเก่ียวข�องในการติดตาม ตรวจการทํางานของตัวแทนประชาชนในองค+กรปกครอง
ส,วนท�องถ่ิน หรือเรียกร�อง กดดันผู�มีอํานาจทางการเมืองในท�องถ่ินเพ่ือตอบสนองความต�องการหรือ
ผลประโยชน+ของตนหรือกลุ,ม ดังนั้น การกระจายอํานาจสู,ท�องถ่ินจึงมิได�จํากัดอยู,เฉพาะการกระจาย
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อํานาจให�แก,องค+กรปกครองส,วนท�องถ่ินซ่ึงเรียกได�ว,า การเมืองภาคตัวแทนเท,านั้น แต,ยังรวมถึง
การเมืองภาคพลเมืองอีกด�วยท่ีจะเข�ามามีบทบาทเรียกร�อง เสนอแนะ และติดตามตรวจสอบการใช�
อํานาจ 
 ประการท่ีส่ี ประชาธิปไตยท�องถ่ินเป&นวิถีชีวิตของชุมชน (way of life) กล,าวคือ วิถีการ
ท�องถ่ินแบบประชาธิปไตยได�แก, การมีใจท่ีเป�ดกว�าง ยอมรับความแตกต,าง หลากหลายทางความ
คิดเห็นได� อาศัยการเจรจา ประนีประนอมกันมากกว,าการใช�กําลังตัดสิน มีความเคารพในสิทธิ 
เสรีภาพของผู�อ่ืน การใช�หลักเหตุผลในการตัดสินใจดําเนินการต,าง ๆ และการมุ,งถึงผลประโยชน+
ส,วนรวมของท�องถ่ินเป&นสําคัญ ซ่ึงลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยได�แสดงไว�ในแผนภาพท่ี 1 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 แสดงลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยท�องถ่ิน  
ท่ีมา: ปธาน สุวรรณมงคล, การเมืองท�องถ่ิน: การเมืองของใคร โดยใคร เพ่ือใคร (กรุงเทพมหานคร:  
พิมพ+อักษร, 2552). 
  
 จากการนําเสนอแนวคิดประชาธิปไตยท�องถิ่นจึงสามารถสรุปได�ว,า คําว,าท�องถิ่นกับคํา
ว,าชุมชนแม�จะมีการนํามาใช�ร,วมกัน อย,างคําว,า “ชุมชนท�องถิ่น” แต,โดยความเป&นจริง คําว,าชุมชน 
กับคําว,าท�องถิ่น ยังมีความหมายที่แตกต,างกัน อย,างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัย
หมายเอา ชุมชนที่ก,อเกิด รวมตัว เชื่อมโยงกันด�วยเหตุอย,างใดอย,างหนึ่ง หรืออาจจะเป&นชุมชนท่ี
เกิดมีอยู ,แล�วมาอย,างยาวนานก็ได� นั ่นหมายความว,าชุมชน มีความผูกพันกันด�วยจิตวิญญาณ 

อุดมการณ	 
ทาง 

การเมือง 

ประชาธิปไตย 

ท�องถ่ิน 

รูปแบบ 

การใช� 
อํานาจรัฐ 

การปกครอง 

ตนเอง 

วิถีชีวิต 

ประชาธิปไตย 
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ความสัมพันธ+ทางเครือญาติ หรือทุนทางสังคมที่ทําให�ผู�อาศัยอยู,ในชุมชนมีความแน,นแฟrน เอื้อเฟ��อ 
รักใคร, ซ่ึงกันและกัน ในขณะท่ี คําว,าท�องถ่ิน หมายถึงเขตพ้ืนท่ีการปกครองตามกฎหมาย ซึ่งมุ,งไปท่ี
รูปแบบการปกครองในระดับ อําเภอ และตําบล แต,อาจจะไม,เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ+ของคน
ในชุมชนก็ได� แต,ในการวิจัยครั้งนี้ได�กล,าวถึงประชาธิปไตยท�องถิ่นก็เพราะว,า ชุมชนกับท�องถิ่นดู
เหมือนในป4จจุบันจะไม,สามารถแยกออกจากกันได� เพราะชุมชนเป&นเขตการปกครองส,วนหนึ่งใน
ท�องถิ่นนั ่นเอง ดังนั ้น ไม,ว,ากิจกรรมใด ๆ ที่ชุมชน มีความต�องการให�เกิดขึ้น จนเป&นที่ยอมรับ
โดยท่ัวไปจึงไม,สามารถปฏิเสธการเข�าไปเป&นส,วนหนึ่งของท�องถ่ินไปได� แต,จะอย,างไรก็ดีพันธ+กิจหรือ
หน�าท่ีท่ีสําคัญของการปกครองท�องถิ่นในป4จจุบัน ได�มีภาระที่ต�องเข�าไปดูแลความเป&นอยู,ของคนใน
ชุมชนท�องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ไม,สามารถจะแยกออกจากกันได� เช,น ผู�บริหารองค+กรปกครองส,วน
ท�องถิ่นเป&นคนในพื้นที่ ไม,ว,าจะเป&นระดับ จังหวัด หรือระดับตําบล ก็ตาม เป&นต�น ดังนั้น ชุมชน
ท�องถิ่นจึงกลายเป&นคําที่ไม,สามารถแยกตัวจากกันได�ชัดเจน และด�วยเหตุนี้เองจึงเป&นผลทําให�เกิด
ระบอบประชาธิปไตยชุมชน เนื่องจากชุมชนได�เข�าไปมีบทบาทในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง
และครอบครัวเพิ่มมากขึ้น แม�จนกระทั้งการเข�าไปกําหนดนโยบายสาธารณะต,าง ๆ การตัดสินใจ
ของชุมชนเริ่มที่จะมีความสําคัญมากขึ้น กว,าในอดีตมากและนับวันก็จะยิ่งทําให�ชุมชนมีพลังอํานาจ
เพิ่มมากขึ้นเรื ่อย ๆ การปลูกฝ4งเรื่องความรู�เข�าใจในเรื ่องของระบบประชาธิปไตย หรือการสร�าง
จิตสํานึกความเป&นพลเมือง ไม,ใช,เป&นเพียงแค,ราษฎรเหมือนในอดีต จึงเป&นสิ่งที่มีความสําคัญไม,ยิ่ง
หย,อนไปกว,าการพัฒนาโครงสร�างอ่ืน ๆ ในสังคมเลย 
 
แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยชุมชน 
 ในกระบวนการประชาธิปไตยท่ีผ,านมาต้ังแต,เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราช เป&นระบอบประชาธิปไตย ผ,านมา 81 ปj (พ.ศ. 2475 ถึงป4จจุบัน พ.ศ.2556) กลุ,ม
การเมือง หรือนักการเมือง จะอาศัยประชาชนเป&นฐานเสียง ฐานคะแนน เพ่ือให�ตนหรือกลุ,มของตนมี
อํานาจ อย,างการเลือกต้ังผู�ท่ีจะไปทําหน�าท่ีแทน (สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร) ทุกพรรคจะแย,งชิงกลุ,ม
ประชาชนให�ลงคะแนนให�ฝ�ายตนหรือพรรคการเมืองของตน ด�วยกลวิธีต,าง ๆ และไปสิ้นสุด
กระบวนการเม่ือประชาชนได�ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง โดยการหย,อนบัตรเลือกต้ัง จากนั้นประชาชน
ก็จะทําได�เพียงแค,นั่งดูตัวแทนของตน ทําหน�าท่ีโดยการใช�งบประมาณ และจัดสรรทรัพยากร ของ
ประเทศ ปรากฏการณ+ดังกล,าว ได�จํากัดบทบาทอํานาจหน�าท่ีของผู�เป&นเจ�าของประเทศท่ีแท�จริง คือ
ประชาชนให�เป&นเพียงแค,ผู�ดูเท,านั้น โดยเฉพาะประชาชนส,วนใหญ, ท่ีอยู,ฐานล,างถูกทําให�เชื่อว,า สิทธิ 
อํานาจ ของตนมีอยู,เพียงแค,นั้น (ชัชวาลย+ ทองดีเลิศ, 2549: 21) แต,การทําหน�าท่ีของตัวแทน ในการ
กําหนดนโยบายกลับกลายเป&นการตอบสนองผลประโยชน+ของกลุ,มผู�มีอํานาจกําหนดนโยบายนั้น ๆ 
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ทรัพยากรท่ีควรจะเป&นของประชาชนในสังคมถูกผลักดันให�เป&นผลประโยชน+ของคนไม,ก่ีกลุ,ม ทําให�
ภาคประชาชนขาดโอกาสการเข�าถึงนโยบายและทรัพยากรของส,วนรวม 
 ประชาธิปไตยชุมชน ได�ถูกหยิบยกมาพูดกันมากข้ึน เนื่องจากท่ีผ,านมาในประวัติศาสตร+
ของชุมชนท�องถ่ินของเรามีวิธีการหรือกระบวนการในการจัดการตนเองอยู,เช,นกัน ในชุมชนท�องถ่ินมี
การจัดแบ,งบทบาทอํานาจหน�าท่ี มีการจัดสรรแบ,งป4นกันอย,างเท,าเทียมยุติธรรม มีวิธีการจัดการเพ่ือ
ปrองกันหรือแก�ไขความขัดแย�ง การจัดการในมิติต,าง ๆ เหล,านี้เป&นการเมืองแบบของชุมชน แต,ใน
ป4จจุบันไม,ค,อยมีการพูถึงอย,างจริงจัง เนื่องจากเรายังถูกครอบงําด�วยความคิดการเมืองแบบ 
ประชาชนมีหน�าท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเท,านั้น โดยได�มีการนิยาม คําว,า “ประชาธิปไตยชุมชน”
ไว�หลากหลาย ดังจะนําเสนอต,อไปนี้ 
 ประชาธิปไตยชุมชนกับการใช�สิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน 
 ความหมายของประชาธิปไตยชุมชน ท่ีสภาพัฒนาการเมือง ได�นิยามไว�ว,า ประชาธิปไตย
ชุมชนท่ีแท�จริง หมายถึง การมีส,วนร,วมของชุมชนในการจัดการตนเอง ในรูปแบบต,าง ๆ ไม,ว,าจะเป&น 
การมีส,วนร,วมในการจัดทําแผนชุมชน โดยในการใช�สิทธิในฐานะพลเมืองนั้นจําเป&นอย,างยิ่งท่ี
ประชาชนจะต�องมีสํานึกความเป&นพลเมืองคือ มีการรับรู�ในสิทธิ หน�าท่ี ของตนในฐานะสมาชิกคน
หนึ่งของสังคม และต�องการมีส,วนร,วมในการแก�ป4ญหาของสังคม โดยมองท่ีประโยชน+ส,วนรวมมากกว,า
ประโยชน+ส,วนตัว เม่ือประชาชนมีสํานึกพลเมืองจะนําไปสู,การรวมตัวกันเพ่ือจัดการป4ญหาของชุมชน
หรือป4ญหาในประเด็นต,าง ๆ ท่ีเผชิญร,วมกัน 
 อีกท้ังยังมีนักวิชาการไทย ท่ีได�ให�ความหมายไว�อย,างน,าสนใจ อาทิ ประเวศ วะสี (2551: 
5) มองว,า ประชาธิปไตยชุมชนเป&นประชาธิปไตยทางตรง จึงทําให�เกิดความรวมตัวร,วมคิดร,วมทํา เกิด
ป4ญญาร,วม (collective wisdom) และการผนึกกําลังกันทางสังคม เกิดสังคมเข�มแข็ง ทําให�มี
ประสิทธิภาพในการต,อสู�และการแก�ป4ญหา จนใช�คําว,า “จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน” ส,วน 
อเนก เหล,าธรรมทัศน+ (2553:8) มองว,า ประชาธิปไตยชุมชนเป&นประชาธิปไตยท่ีเน�นสังคม เน�นให�
สังคมทําอะไรร,วมกันเพ่ือประโยชน+ส,วนรวมของท�องถ่ิน โดยท,านได�กล,าวว,า “เราจะต�องให�ชุมชน
สร�างประชาชนไทย ท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะมากข้ึน ในท่ีนี้ขอนําเสนอแนวคิดประชาธิปไตยท่ีประชาชน
ปกครองตนเอง (Self-government democracy)” 
 ประชาธิปไตยชุมชนไม,เน�นความเป&นสถาบันท่ีต�องจัดต้ังเป&นหน,วยองค+กรปกครองส,วน
ท�องถ่ิน เหมือนประชาธิปไตยท�องถ่ิน แต,ประชาธิปไตยชุมชนเน�นการใช�สิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ชุมชน โดยรูปแบบของประชาธิปไตยชุมชนในแต,ละชุมชนหรือพ้ืนท่ีอาจมีลักษณะท่ีแตกต,างกันไปตาม
บริบทของพ้ืนท่ีหรือประเด็นป4ญหา แต,ท้ังนี้ตัวอย,างท่ีถือได�ว,าเป&นส,วนหนึ่งของการส,งเสริมและการ
สร�างประชาธิปไตยชุมชน มีดังนี้ 
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 1. การกําหนดกติการ,วมกันของชุมชน ในบางชุมชนได�มีการรวมตัวกันของสมาชิกเพ่ือ
สร�างกติการ,วมกันเพ่ือใช�บังคับกับคนในชุมชนโดยได�รับความเห็นชอบจากสมาชิกของชุมชน ซ่ึงแม�
กติกาชุมชนดังกล,าวจะไม,มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต,สมาชิกทุกคนในชุมชนต,างยึดถือและประพฤติ
ปฏิบัติร,วมกันซ่ึงจัดว,าเป&นทุนทางสังคมอย,างหนึ่ง โดยมองถึงประโยชน+ท่ีชุมชนจะได�รับร,วมกันจาก
การเคารพกติกาของชุมชน เช,น ท่ีสภาเมืองขอนแก,น การออกกฎระเบียบสิทธิประโยชน+สําหรับ
ผู�ด�อยโอกาสท่ีข้ึนทะเบียนในโครงการคนขอนแก,นไม,ทอดท้ิงกันปj พ.ศ. 2550 เช,น ด�านการศึกษา 
ด�านสวัสดิการสงเคราะห+ ด�านส,งเสริมอาชีพ ด�านกฎหมาย เป&นต�น 
 2. การจัดทําแผนและผลักดันแผนชุมชนไปสู,การปฏิบัติ การมีส,วนร,วมในการกําหนดวิถี
ชีวิตของตนเองอย,างเป&นรูปธรรมประการหนึ่งของคนในชุมชนคือการมีส,วนร,วมเสนอความต�องการ
ของตนต,อฝ�ายการเมืองหรือมีอํานาจผ,านการจัดทําแผนชุมชน แผนชุมชนเป&นแผนท่ีสมาชิกในชุมชน
ร,วมกันกําหนดผ,านเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสะท�อนป4ญหาและนําเสนอความต�องการ ท้ังนี้ชุมชนจะ
พยายามผลักดันเพ่ือให�ข�อเสนอของชุมชนได�รับการผนวกเข�าเป&นแผนพัฒนาท�องถ่ินของผู�มีอํานาจ ซ่ึง
แนวคิดในการให�ชุมชนมีส,วนในการจัดทําแผนเป&นแนวคิดท่ีมีมาต้ังแต,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห,งชาติฉบับท่ี 9 ซ่ึงท่ีผ,านมาได�มีหน,วยงานท่ีให�ความสําคัญและส,งเสริมให�ประชาชนมีส,วนร,วมใน
การจัดทําแผนชุมชน เช,น สภาเมืองขอนแก,น การกําหนดนโยบายด�านการมีส,วนร,วม เปrาหมายในการ
พัฒนาเมืองขอนแก,นให�น,าอยู,อย,างยั่งยืน การสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาชนเป&นเปrาหมาย
สําคัญของเทศบาลนครขอนแก,นท่ีต�องการให�ภาคประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมในการดูแลและพัฒนา
เมืองของตนเอง นโยบายด�านการมีส,วนร,วมได�รับการตอบสนองอย,างเป&นรูปธรรม มีการต้ังหน,วยงาน
ท่ีรับผิดชอบนโยบายดังกล,าว ได�แก, ฝ�ายส,งเสริมการมีส,วนร,วม มีบุคลากรและแผนงานในการ
ดําเนินการรองรับนโยบายเรื่องการสร�างการมีส,วนร,วมของภาคประชาชนกับเทศบาลโดยตรง 
 3. การรวมกลุ,มเพ่ือจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน เป&นการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพ่ือ
จัดการตนเองในลักษณะของการสร�างหลักประกันให�แก,คนในชุมชน โดยสถาบันพัฒนาองค+กรชุมชน 
(องค+การมหาชน) ได�ให�ความหมาย “สวัสดิการชุมชน” ว,าหมายถึง “การสร�างหลักประกันเพ่ือความ
ม่ันคงของคนในชุมชน หมายถึงรวม ทุกอย,างท่ีจะทําให�คนในชุมชนมีความเป&นอยู,ท่ีดีข้ึน ท้ังใน
รูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ การช,วยเหลือเก้ือกูล เป&นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตต้ังแต,เกิด เจ็บ 
ตาย กองทุนสวัสดิการชุมชนแต,ละกองทุนมีรูปแบบท่ีต,างกันแต,ก็ล�วนเป&นไปเพ่ือกําหนดการสร�าง
หลักประกันให�แก,สมาชิก เช,น โครงการคนขอนแก,นไม,ทอดท้ิงกัน เกิดจากแนวคิดการสร�างสังคม การ
ให� อย,างเป&นสุข สู,การริเริ่มโครงการคนขอนแก,นไม,ทอดท้ิงกันข้ึนในปj 2549 การขับเคลื่อนโครงการ
ในช,วงแรกนั้น เป&นจุดเริ่มต�นท่ีงดงาม ภาพการลงพ้ืนท่ีสู,ชุมชน ช,วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในด�านต,าง ๆ 
ทําให�สังคมเมืองขอนแก,นเกิดบรรยากาศของมิตรภาพ ท่ีส,งผลถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผู�ท่ีได�รับ
ความช,วยเหลือท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ  
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 ลักษณะของประชาธิปไตยชุมชน 
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารต,าง ๆ สามารถสรุปลักษณะของประชาธิปไตยชุมชน มีดังนี้ 
 1. เป&นประชาธิปไตยทางตรงท่ีเน�นฐานรากของประชาชนเป&นหลักโดยเฉพาะการเน�น ให�
ประชาชนได�เข�ามามีส,วนร,วมในการปกครองตนเอง เน�นให�ประชาชนร,วมทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน+
ส,วนรวมของชุมชน  
 2. เป&นประชาธิปไตยท่ีไม,เน�นความมีตัวแทน นั่นคือประชาธิปไตยชุมชนต�องไม,นํา
รูปแบบประชาธิปไตยระดับชาติหรือประชาธิปไตยตัวแทนมาเป&นต�นแบบ ท่ีมีการเลือกตัวแทนหรือ
ผู�นําของชุมชนไปทํากิจกรรมของชุมชนแทนประชาชนท้ังหมด  
 3. เป&นประชาธิปไตยท่ีเน�นการปกครองจากข�างใน และพยายามไม,ให�มีการก�าวก,ายจาก
ภายนอก หากจําเป&นต�องมี ก็จะต�องควบคุมให�น�อยท่ีสุด โดยเน�นลักษณะของอาสาสมัครชุมชน ให�
ประชาชนปกครองกันเองและดูแลกันเองให�มากท่ีสุด  
 4. เป&นประชาธิปไตยท่ีเน�นการปรึกษาหารือกันในชุมชนและระหว,างประชาชนด�วยกัน 
มากกว,าการลงคะแนนเสียงหรือการใช�เสียงส,วนใหญ,ตัดสิน (majority rules) ซ่ึงการเน�นการปรึกษา 
หารือจะใช�การชักจูงใจกันด�วยเหตุผลและการเล็งเห็นถึงประโยชน+ส,วนรวมของชุมชน มากกว,าการ
เน�นผลักดันแต,ผลประโยชน+ของป4จเจกหรือของกลุ,มผลประโยชน+เป&นหลัก ดังท่ีอเนก เหล,าธรรมทัศน+ 
(2553: 62) เรียกว,าเน�นผลประโยชน+ส,วนตัวท่ีเรืองป4ญญาคือ เป&นผลประโยชน+ส,วนตัวท่ีมองไปใน
ระยะยาว เป&นผลประโยชน+ส,วนตัวท่ีไปด�วยกันได�กับผลประโยชน+ส,วนรวม ผลประโยชน+ส,วนตัวกับ
ส,วนรวมไม,ขัดกัน 
 5. เป&นประชาธิปไตยท่ีคํานึงถึงสิทธิและความเท,าเทียมกันของมนุษย+ นั่นคือ การเน�นให�
ประชาชนทุกคนคิดและมีส,วนตัดสินใจภายใต�เหตุผลร,วมกัน อย,างเสมอภาคเท,าเทียมกัน ไม,ต�องอาศัย
คนท่ีดีกว,า หรือเก,งกว,า ไปทําหน�าท่ีดูแลผลประโยชน+แทน ซ่ึงเท,ากับมองว,าประชาชนทุกคนเป&นได�ท้ัง
ผู�ปกครองและผู�ถูกปกครอง โดยสนับสนุนให�มีการสลับสับเปลี่ยนกันทําหน�าท่ีหมุนเวียนกันเป&นผู�นํา
และผู�ตาม เป&นการกระจายและลดการผูกขาดซ่ึงอํานาจ 
 6. เป&นประชาธิปไตยท่ีมีลักษณะการผสมกลมกลืนกับกลุ,มต,าง ๆ ในชุมชนได�อย,างแนบ
แน,น ท้ังกลุ,มท่ีเป&นทางการและไม,เป&นทางการ ท่ีปรากฏอยู,ในชุมชน เพ่ือสร�างการมีส,วนร,วมในการ
ปกครองตนเองของทุกภาคส,วนในชุมชนได�อย,างแท�จริง อีกท้ังต�องระมัดระวังไม,ไปทําลายหรือลด
บทบาทความสําคัญท่ีกลุ,มต,าง ๆ เหล,านี้ทําหน�าท่ีอยู,ภายในชุมชนต้ังแต,เดิมอยู,แล�ว 
 7. เป&นประชาธิปไตยท่ีมีภารกิจในการทําให�ประชาชนเป&นสถาบันข้ึนมาให�ได� โดยให�
ประชาชนอยู,ในสถานะท่ีไม,ใช,ผู�ร�องขอรอรับบริการจากภาครัฐหรือนักการเมืองเท,านั้น ต�องช,วยพลิก
สถานะของประชาชนให�หลุดพ�นจากระบบอุปถัมภ+โดยยอมแลกกับคะแนนเสียง ให�พวกเขากลายมา
เป&นป4จเจกชนท่ีมีสิทธิเสรีภาพ และให�ตระหนักในคุณค,าของตนในฐานะผู�เป&นส,วนหนึ่งของการแก�ไข
ป4ญหาในชุมชน ท�องถ่ินและประเทศชาติ 
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 พรบ. สภาองคCกรชุมชน 2551 
 หลักการและเหตุผล  
 1. แผนการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินต�องไม,ใช,แบบเดียวกันท่ัวประเทศ ชุมชนท�องถ่ินเป&น
สถาบันสังคมฐานล,างท่ีมีรากเหง�าทางประวัติศาสตร+ มีวิถีชีวิตวัฒนธรรม ศาสนา มีการพ่ึงตนเอง มี
ความเก้ือกูล และการอยู,ร,วมกับธรรมชาติมาอย,างยาวนาน มีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม
และลักษณะกลุ,ม การต้ังถ่ินฐานบนสภาพภูมินิเวศน+ท่ีมีความแตกต,างหลายหลาย นับต้ังแต,ภูเขาสูง ท่ี
ดอน ท่ีราบลุ,มและชายฝ4�งทะเล ชุมชนท�องถ่ินจึงมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เป&นอยู, ทุนทางสังคมและการพัฒนา แต,ชุมชนท�องถ่ิน ก็มีการเคารพ เรียนรู� อยู,ร,วมกันอย,างสงบสุข
มายาวนาน 
  ดังนั้นการพัฒนาและการจัดการตนเองของชุมชนท�องถ่ินจึงควรมีความหลากหลาย
สอดคล�องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และระดับการพัฒนาของชุมชนแต,ละท�องถ่ิน มีใช,
ดําเนินการพัฒนานโยบายต,าง ๆ ในแบบเดียวกันท่ัวประเทศ 
 2. กระจายอํานาจไปสู,ชุมชนท�องถ่ิน ตลอดเวลาท่ีผ,านมา กลไกอํานาจในการบริหารและ
การพัฒนาประเทศรวมศูนย+อยู,ท่ีส,วนกลาง เป&นการพัฒนาแบบบนลงล,าง (Top down) ใช�แบบสั่ง
การเดียวกันท่ัวประเทศ สร�างความไม,เป&นธรรมให�เกิดข้ึนในสังคม เกิดช,องว,างระหว,างเมืองกับชนบท 
เกิดช,องว,างระหว,างคนรวยกับคนจน เป�ดช,องให�เกิดการคอรัปชั่น เป�ดช,องให�วัฒนธรรมการบริโภค
จากกระแสโลกาภิวัฒน+ ทําลายคุณค,าวิถีชีวิต ศาสนา จริยธรรม คุณธรรมและการพ่ึงตนเองของชุมชน 
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติในท�องถ่ินฯ จนทําให�ชุมชนท�องถ่ินอ,อนแอ ครอบครัวแตกแยก อพยพ
แรงงาน และเกิดป4ญหาสังคมมากข้ึนทุกขณะ 
  ดังนั้น จึงควรกระจายอํานาจไปสู,ชุมชนท�องถ่ินให�สามารถจัดการตนเองได�อย,างบูรณา
การบนวิถีพอเพียง ซ่ึงเป&นการพัฒนาแบบล,างข้ึนบน (Bottom up) นั่นเอง 
 3. ระดมพลังท�องถ่ิน พลังทางสังคม มาร,วมดูแลจัดการท�องถ่ิน ท่ีผ,านมา องค+กรชุมชนถูก
ภายนอกปกครอง กํากับดูแล จากนโยบายส,วนบนมาตลอด โดยกระทําการผ,านกํานัน ผู�ใหญ,บ�าน 
ป4จจุบันมีองค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน (อปท.) ข้ึนอยู, กับกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย เพ่ิมข้ึนมาอีกหน,วยงานหนึ่ง นอกจากนี้ชุมชนท�องถ่ินส,วนใหญ,ยังถูกแทรกแซงและ
อยู,ภายใต�ระบบอุปถัมภ+ของนักการเมือง นายทุน และผู�มีอิทธิพลมาโดยตลอด โดยกระทําการผ,าน
หัวคะแนน ผู�นํา ผู�ท่ีมีอิทธิพลในท�องถ่ิน ผ,านระบบการเลือกต้ังท่ีไม,บริสุทธิ์ ยุติธรรม ชุมชนท�องถ่ินจึง
เกิดความขัดแย�ง แตกแยก ไม,มีความเข�มแข็งในการดูแลและจัดการตนเองได�อย,างแท�จริง แม�จะมีการ
ต้ังประชาคมแต,ก็ไม,สามารถขับเคลื่อนได�อย,างมีพลังจึงมีความจําเป&นในการส,งเสริมให�เกิดสภาองค+กร
ชุมชน เพ่ือเป&นสภาแห,งป4ญญาในการระดมพลังท�องถ่ิน พลังทางสังคม มาร,วมดูแลจัดการท�องถ่ินและ
สังคมไทยร,วมกัน ตามเง่ือนไข ความพร�อม และสอดคล�องกับวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม ของแต,ละ
ท�องถ่ิน 
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 เนื้อหาสาระสําคัญ 
 1. พรบ. สภาองค+กรชุมชน เป&น พรบ. ส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนท�องถ่ินท้ัง 
ระดับตําบล ระดับจังหวัด และความเข�มแข็งของสังคม โดยมุ,งเน�นท่ี 

  1.1 การระดมพลังป?ญญา ท้ังภูมิป4ญญาเดิมและความรู�ใหม, และเป&นการระดมกลุ,ม

คนทุกกลุ,มอันหลากหลาย ให�เข�ามามีส,วนร,วมในการจัดการตนเองของชุมชนท�องถ่ินและสังคม 

  1.2 สร�างภูมิคุ�มกัน เน�นการปrองกันผลกระทบท่ีมีต,อชีวิตชุมชนมากกว,าการตาม

แก�ป4ญหา 

  1.3 ช�วยแก�ป?ญหาระบบอุปถัมภC จากนักการเมืองและผู�มีอิทธิพล มาอยู,ท่ีพลังของ

ชุมชนท�องถ่ินและสร�างความเป&นธรรมาภิบาลในการดําเนินงานต,าง ๆ  

  1.4 คล่ีคลายความขัดแย�ง อันเกิดจากการเลือกต้ัง การอยู,คนละหน,วยงาน กรมกอง 

สร�างความสมานฉันท+ในการทํางานร,วมกัน บนฐานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แต,ละท�องถ่ิน 

 2. สภาองค+กรชุมชน เป&นกลไกของภาคสังคมท่ีเข�ามาช,วยปrองกันช,องโหว,หรือข�อจํากัด 

ของกลไกท่ีมีอยู,แล�วในระบบตัวแทนจากการเลือกต้ังท่ีเรียกว,า ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ขณะท่ีสภา

องค+กรชุมชนระดับต,าง ๆ นี้ เป&นกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง จึงสร�างกระบวนการทํางาน

เชื่อมโยงกันระหว,างกลไกของภาคสังคม ให�ทํางานหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน 

 3. ผู�เข�ามาเป&นสมาชิกสภาองค+กรชุมชน ทํางานด�วยจิตอาสา จึงเป&นการสร�างคนทํางาน

อาสาสมัครเพ่ือสังคมเต็มท่ัวท้ังแผ,นดิน 

 4. เป&นการส,งเสริมการสร�างพลังท�องถ่ิน ตามรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับวิถีชีวิต 

ศาสนา วัฒนธรรม หรือนิเวศน+เดียวกันได�ตามความเหมาะสม เช,น สภาองค+กรชุมชน ใน 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต� หรือสภาองค+กรชุมชนกลุ,มชาติพันธุ+ เป&นต�น 

 5. สภาองค+กรชุมชน จะเกิดข้ึนตามความพร�อมของชุมชนท�องถ่ิน และหากท�องถ่ินมีการ

ดําเนินการท่ีมีเปrาหมายเดียวกันกับสภาองค+กรชุมชนอยู,แล�ว ให� พรบ. ฉบับนี้ส,งเสริมการทํางานให�

เกิดความเข�มแข็งต,อเนื่อง 

 6. บทบาทท่ีสําคัญของสภาองค+กรชุมชน 

  6.1 กําหนดทิศทาง แผนงาน ให�สอดคล�องเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของแต,ละ

ท�องถ่ิน โดยร,วมกันวิเคราะห+และจัดทําข�อเสนอเชิงนโยบาย ภายใต�การจัดทําแผนแม,บทชุมชนระดับ

ตําบล แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาระดับชาติ รวมท้ังให�ความเห็นต,อนโยบาย กฎหมาย 

แผนการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินของหน,วยงานต,าง ๆ ก,อนออกเป&น นโยบาย เพ่ือปrองกันผลกระทบต,อ

ชีวิตของชุมชนท�องถ่ิน 
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  6.2 ปrองกัน คุ�มครอง สิทธิชุมชน วิถีชีวิต ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน โดยร,วมกัน ปกปrอง 
คุ�มครอง สร�างเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิการทํามาหากิน สิทธิท่ีอยู,อาศัย 
สิทธิการศึกษาและศาสนาวัฒนธรรม สิทธิการจัดการกองทุนและสวัสดิการ สิทธิการสื่อสารของชุมชน 
ท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับแต,ละท�องถ่ิน เพ่ือสร�างความเข�มแข็งของชุมชนท�องถ่ินและสังคมทุกระดับ 
  6.3 รับรู� ติดตาม การทํางานหน,วยงานภาครัฐและนักการเมืองทุกระดับทําหน�าท่ี 
รับรู� ติดตาม การทํางานของหน,วยงานภาครัฐและนักการเมืองทุกระดับ เรียกดูข�อมูล กลั่นกรอง 
ทบทวน จัดทําประชาพิจารณ+ เพ่ือความโปร,งใส และธรรมาภิบาล เพ่ือการแก�ไขป4ญหา หรือเพ่ือ
ปกปrองสิทธิชุมชน หรือเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนท�องถ่ินและสังคมโดยให�ผ,าน
กระบวนการลงประชามติเสียงส,วนใหญ,ในระดับท�องถ่ิน ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
  6.4 ส,งเสริมการเรียนรู�ของชุมชนท�องถ่ิน โดยใช�ฐานภูมิป4ญญาและความรู�ใหม,ท่ี
เหมาะสม โดยสนับสนุน ส,งเสริมการจัดเวทีเรียนรู� การวิเคราะห+และการจัดทําแผนของกลุ,มต,าง ๆ ใน
ระดับหมู,บ�าน ระดับตําบล เวทีเครือข,ายระดับจังหวัดและระดับชาติ รวมท้ัง รับรององค+กรชุมชน 
โครงการ แผนงานและนโยบายขององค+กรชุมชน เครือข,ายองค+กรชุมชน 
  6.5 ประสานพลังท�องถ่ิน คลี่คลายความขัดแย�ง เลือกคณะกรรมการแต,งต้ัง
นักวิชาการ ท่ีปรึกษา และคณะทํางานตามความจําเป&น จัดเวทีสมัชชาและนําเสนอผลการทํางานต,อ
สาธารณะตามท่ีสภาองค+กรชุมชนมีมติเห็นชอบ ร,วมคลี่คลายความขัดแย�งในท�องถ่ิน บนฐานศาสนา 
วัฒนธรรม แต,ละท�องถ่ินความขัดแย�งระหว,างท�องถ่ินกับองค+กรหน,วยงานต,าง ๆ และเชื่อมโยงบูรณา
การกับหน,วยงานภาคีต,าง ๆ  
 7. สมาชิกสภาองค+กรชุมชน 
  7.1 วิธีการได�มาซ่ึงสมาชิกสภาองค+กรชมชน มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ทํางานเพ่ือ
ส,วนรวมอย,างแท�จริง ได�รับการยอมรับจากชุมชน ตามแบบแผนจารีต วิถีชีวิตชุมชน จึงให�การเลือก
กันเองในแต,ละกลุ,ม โดยกระบวนการสรรหา และหรือลงประชามติโดยคนส,วนใหญ,ในชุมชน 
เนื่องจาก 1. การเลือกต้ังทําให�เกิดความขัดแย�งแต,แยก 2. คนดีมีคุณธรรม ไม,ลงสมัครเลือกต้ัง และ 
3. เพ่ือปrองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและผู�มีอิทธิพล วิธีการ ดังกล,าวจะทําให�ได�สมาชิกสภา
องค+กรชุมชนท�องถ่ินประกอบด�วยผู�แทนท่ีแท�จริงของชุมชนท�องถ่ิน ในระดับหมู,บ�าน มีความ
หลากหลาย ครอบคลุมเพศ วัย องค+ความรู� ประการการณ+ อาชีพ ฯลฯ 
  7.2 จํานวนสมาชิกสภาองค+กรชุมชนระดับตําบล ให�เป&นความเห็นของแต,ละพ้ืนท่ี 
ท้ังนี้ เพ่ือให� 1. มีองค+ประกอบจากทุกส,วนอย,างแท�จริง และเป&นผู�ได�รับการยอมรับจากชุมชน เป&นคน
ดีมีคุณธรรม 2. หนุนเสริม สภาชุมชนท�องถ่ินในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบท่ีชุมชนมีพัฒนาการมาอยู,แล�ว 
บนฐานศาสนาวัฒนธรรมของแต,ละท�องถ่ิน 3. ให�มีจํานวนมาก เป&นการปrองกันการซ้ือ การแทรกแซง
จากนักการเมืองและผู�มีอิทธิพล 
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 8. การจัดเวทีสมัชชา 
  8.1 ให�สภาองค+กรชุมชนจัดเวทีสมัชชา เพ่ือวิเคราะห+ จัดทํานโยบายและแผนพัฒนา
ชุมชนระดับตําบล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาระดับชาติ และติดตาม กลั่นกรอง นโยบาย 
แผนงาน โครงการของรัฐทุกระดับ 
  8.2 การริเริ่ม กฎหมาย นโยบาย ท่ีมีผลกระทบต,อวิถีชีวิต ท่ีอยู,อาศัย ศาสนา 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมของชุมชนท�องถ่ิน ต�องผ,านมติความเห็นชอบอง
สมัชชาก,อน 
  8.3 สภาองค+กรชุมชน มีอํานาจเรียกข�อมูลโครงการ กฎหมาย นโยบาย เพ่ือการให�
ความคิดเห็น และลงมติต,อการดําเนินการได� 
  8.4 มติของสมัชชาในการตรวจสอบการทํางานของหน,วยงานรัฐ ให�หน,วยงานท่ี
รับผิดชอบ นําไปสู,กระบวนการรับฟ4งความคิดเห็น กระบวนการให�ชุมชนท่ีมีส,วนร,วมติดสินใจทบทวน 
 9. การดําเนินการ 
  9.1 ลักษณะการทํางานเป&นงานท่ีเสียสละ และเป&นงานอาสาสมัคร ไม,มีผลประโยชน+
จึงไม,ควรมีเงินเดือน มีเพียงเบี้ยเลี้ยง ค,าเดินทางและกิจกรรมเป&นสําคัญ เช,น การประชุม การติดตาม
ตรวจสอบ การฝ�กอบรม สัมมนาพัฒนาผู�นําชุมชนท�องถ่ิน เพ่ือให�ได�คนท่ีเสียสละ มีคุณภาพเข�ามาร,วม 
(เพ่ือปrองกันการเข�ามาเพ่ือผลประโยชน+ส,วนตัวและพวกพ�อง) 
  9.2 องค+กรของรัฐท่ีมีบทบาทหน�าท่ีดูแล พรบ. ฉบับนี้ ควรอยู,ในบทบาทส,งเสริม
สนับสนุน ไม,ควรใช�อํานาจกํากับ ควบคุม 
 สภาองคCกรชุมชนตําบลกับการมีส�วนร�วม 
 จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาของภาคประชาชน โดยมีหน,วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให�
การส,งเสริมและสนับสนุนอย,างต,อเนื่องตลอดมา ทําให�เกิดการรวมตัวของกลุ,มต,าง ๆ อย,างต,อเนื่อง
จนกลายเป&นพ้ืนท่ีรูปธรรม ในลักษณะของเวทีปรึกษาหารือร,วมกันของกลุ,มคนในหมู,บ�าน/ตําบล ทํา
ให�เกิดผลดีต,อการพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน ชุมชนเข�มแข็ง มีความสามารถในการจัดการงานพัฒนาด�าน
ต,าง ๆ ทําให�เครือข,ายชุมชนท่ีมีประสบการณ+และเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ ได�ร,วมกันร,าง
พระราชบัญญัติสภาองค+กรชุมชนข้ึน เพ่ือให�มี พ.ร.บ. ท่ีจะช,วยหนุนเสริม รับรองให�การทํางานแบบมี
เวทีปรึกษาหารือกันอย,างต,อเนื่องมีสถานะเป&นท่ียอมรับร,วมกันของทุกฝ�าย โดยเสนอฝ�ายรัฐบาลและ
สภานิติบัญญัติแห,งชาติ จนเป&นกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช�ต้ังแต,วันท่ี 9 กุมภาพันธ+ พ.ศ. 2551 นั้น โดย
มีเจตนารมณ+ของ พระราชบัญญัติสภาองค+กรชุมชน ดังนี้ 
 1. เปrาหมายของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือให�ชุมชนท�องถ่ินมีความเข�มแข็ง ร,วมกันจัดการแก�ไข
ป4ญหาและพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน 
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 2. เป&นกฎหมายรับรองให�เวทีการปรึกษาหารือของชุมชนมีสถานะท่ีชัดเจนเป&นท่ียอมรับ
ร,วมกันของทุกฝ�าย สภาองค+กรชุมชนมีภารกิจไม,มีอํานาจ 
 3. เป&นกฎหมายส,งเสริม ไม,ใช,บังคับใช�พร�อมกัน 
 4. สภาองค+กรชุมชนเกิดข้ึนตามความพร�อมและเห็นพ�องต�องกันของคนในชุมชน 
 5. องค+กรชุมชนยังคงทํางานด�วยใจ คงความเป&นอิสระ ไม,ถูกครอบงํา สร�างการยอมรับ
ด�วยการกระทํา ผลงานไม,ใช,อํานาจบังคับ 
 สภาองค+กรชุมชนมีภารกิจเพ่ือขยายช,องทางการส,วนร,วมของประชาชน เช,น การสร�าง
กระบวนการปรึกษาหารือผ,านเวทีสาธารณะ ส,งเสริมประชาชนมีส,วนร,วมในการบริหารจัดการตนเอง 
พัฒนาท�องถ่ิน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรท�องถ่ิน การปกปrองสิทธิชุมชน พัฒนาชุมชนโดยอาศัย
ทุนทางสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ,านระบบสวัสดิการชุมชน ส,วนใหญ,แล�วสภาองค+กรชุมชนท่ี
มีการรวมตัวกันเข�มแข็งจะสามารถทําหน�าท่ีสะท�อนป4ญหาของพ้ืนท่ี ความต�องการของชาวบ�าน กลุ,ม/
องค+กรต,าง ๆ ในชุมชน และทําหน�าท่ีเป&นคลังสมอง นั่นคือ สภาองค+กรชุมชนท่ีมีศักยภาพจะมี
บทบาทเป&นสภาท่ีปรึกษาให�กับชุมชน ท�องท่ี และองค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน โดยมีจุดเน�นให�เกิด 
“ชุมชนเข�มแข็ง พ่ึงตนเอง” 
 ป?จจัยท่ีส�งเสริมให�ประชาธิปไตยชุมชนย่ังยืน 
 จากการศึกษาของสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง (2553: 68-71) พบว,า ป4จจัยท่ีส,งเสริม
ให�ประชาธิปไตยชุมชนยั่งยืนได�นั้นต�อง ประกอบด�วย 
 1. ผู�นํา เป&นผู�ท่ีคนในชุมชนให�การยอมรับนับถือ และมีอิทธิพลต,อความคิดการปฏิบัติตน
ของคนในชุมชน มิใช,มาจากอํานาจ หากแต,ได�มาด�วยการสร�างสมความดี สร�างผลงานให�เป&นท่ี
ประจักษ+แก,ชุมชน สังคม 
 2. กติกาชุมชน จะเป&นเครื่องมือให�กับประชาชนในชุมชนได�ปฏิบัติตามฉันทามติร,วมกัน
ในชุมชน แม�จะใช,ลักษณะของกฎหมายแต,หากประชาชนในชุมชนละเมิดกติกาท่ีได�ทําร,วมกันก็จะ
ได�รับการลงโทษทางสังคม ซ่ึงการกําหนดกติกาชุมชนถือเป&นการมีส,วนร,วมของประชาชนอย,างเต็ม
รูปแบบ แต,ท้ังนี้กติกาชุมชนของแต,ละชุมชนจะข้ึนอยู,กับบริบทของชุมชนนั้น ๆ ด�วย 
 3. แผนแม�บทชุมชน เป&นเครื่องมือในการลดความขัดแย�งในชุมชน ใช�แผนเป&นเคร่ืองมือ
ในการดําเนินการ ผ,าน “สภาผู�นําชุมชน” ซ่ึงประกอบด�วยผู�นําท้ังหมดในชุมชน รวมถึง องค+การ
บริหารส,วนตําบล เพ่ือกําหนดแผนชุมชนร,วมกับและตกลงจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผน
ร,วมกันหน,วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีต,อไป  
 4. สวัสดิการชุมชน จะเป&นการสร�างหลักประกันให�แก,คนในชุมชน โดยเป�ดโอกาสให�คน
ในชุมชนได�มีส,วนร,วมและเป&นผู�จัดการดูแลกันเอง ให�สอดคล�องกับวิถีชีวิตของประชาชนในแต,ละพ้ืนท่ี 
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จะเห็นได�ว,า ลักษณะของประชาธิปไตยชุมชน เป&นท้ังรูปแบบท่ีส,งเสริมการกระจายอํานาจและการให�
ประชาชนได�มีส,วนร,วมในการปกครองตนเองอย,างเต็มท่ี ไปพร�อม ๆ กับการพยายามปกป�ด
ข�อบกพร,องของประชาธิปไตยระดับชาติและประชาธิปไตยท�องถ่ิน ท่ีเน�นลักษณะของประชาธิปไตย
แบบตัวแทน ทําให�ในป4จจุบัน Thomas Meyer (2005) จึงได�นําเสนอผลการศึกษา โดยอ�างอิงจาก
ประสบการณ+ในประเทศเยอรมัน ว,าแนวคิดประชาธิปไตย ได�ถูกจัดกลุ,มใหม,เป&น 2 ประเภท คือ 
Libertarian democracy และ Social democracy ซ่ึงมีความแตกต,างกันอย,างมากในมุมมอง และ
วิธีการ เช,น ในขณะท่ี Libertarian democracy ให�ความสนใจกับระบบตัวแทนและเป&นการเมือง
ของชนชั้นนํา คนมีฐานะหรือ คนท่ีมีการศึกษาสูงเท,านั้น ในช,วงต,อมาได�รับการท�าทายจาก Social 
democracy ท่ีให�ความสําคัญกับการคํ้าประกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพท้ัง 5 ด�าน คือ สิทธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางวัฒนธรรม นั่นก็คงพอจะ
สรุปได�ว,า ลักษณะของประชาธิปไตยชุมชน เป&นเสมือนกว,าเริ่มแรกท่ีจะเปลี่ยนโฉมหน�ารูปแบบ 
ระบอบประชาธิปไตยแบบเดิม ๆ ให�หันกลับมาให�ความสําคัญกับกลุ,มคนท่ีเป&นภาคพลเมืองอย,าง
แท�จริงมากข้ึน กว,าท่ีจะพยายามผลักดันกลุ,มคนเหล,านั้นให�ออกไปจากสิทธิโดยชอบธรรมท่ีเขา
เหล,านั้นมีมาแต,กําเนิดในฐานะพลเมืองของประเทศนี้โดยตรง 
 สิทธิชุมชน 
 สิทธิชุมชนถือเป&นสิทธิในการกําหนดอนาคตของชุมชนเอง เป&นลักษณะของระเบียบ
กฎหมายแบบจารีตประเพณี สิทธิชุมชนเป&นสิทธิในการพิทักษ+รักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมของชุมชน ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได�
บัญญัติสิทธิชุมชนและให�ชุมชนเป&นเสมือนกับนิติบุคคล ซ่ึงถูกบัญญัติไว�ในหมวดท่ี 3 ส,วนท่ี12 มาตรา 
66 และมาตรา 67 (2553: 12-13)  
 โดยในมาตรา 66 บัญญัติไว�ว,า บุคคลซ่ึงรวมกันเป&นชุมชน ชุมชนท�องถ่ิน หรือชุมชน
ท�องถ่ินด้ังเดิม ย,อมมีสิทธิอนุรักษ+หรือฟ��นฟูจารีตประเพณี ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท�องถ่ิน และของชาติ และมีส,วนร,วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน+จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย,างสมดุลและยั่งยืน 
 ส,วนในมาตรา 67 บัญญัติว,า สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส,วนร,วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ+ 
บํารุงรักษา และการได�ประโยชน+จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุ�มครอง ส,งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�ดํารงชีพอยู,ได�อย,างปกติและต,อเนื่องใน
สิ่งแวดล�อม ท่ีจะไม,ก,อให�เกิดอันตรายต,อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย,อม
ได�รับ ความคุ�มครองตามความเหมาะสม 
 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก,อให�เกิดผลกระทบต,อชุมชนอย,างรุนแรง ท้ัง
ทางด�านคุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได� เว�นแต,จะได�ศึกษา และ
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ประเมินผลกระทบต,อคุณภาพสิ่งแวดล�อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให� มี 
กระบวนการรับฟ4งความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส,วนได�เสียก,อน รวมท้ังได�ให�องค+การอิสระ      
ซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนองค+การเอกชนด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ และผู�แทนสถาบันอุดมศึกษา ท่ี
จัดการการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด�านสุขภาพ ให�ความเห็นประกอบ    
ก,อนมีการดําเนินการดังกล,าว 
 สิทธิของชุมชนท่ีจะฟrองหน,วยราชการ หน,วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส,วนท�องถ่ิน 
หรือองค+กรอ่ืนของรัฐท่ีเป&นนิติบุคคล เพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบัญญัตินี้ ย,อมได�รับความคุ�มครอง 
 นอกเหนือจากความหมายและลักษณะของประชาธิปไตยชุมชนท่ีนําเสนอไปข�างต�นแล�ว 
อีกมิติหนึ่ง ประชาธิปไตยชุมชน (ประเวศ วะสี, 2550: 24) ยังหมายถึง การคืนสิทธิในการจัดการการ
ใช�ทรัพยากรอย,างเป&นธรรมและยั่งยืนไปให�ชุมชนซ่ึงเคยมีแต,เดิมอีกด�วย 
 หลังจากท่ีเข�าสู,ยุคสมัยใหม, ท่ีรัฐขยายอํานาจและเข�ามาจัดการกับทรัพยากรของชุมชน
และของประเทศอย,างจริงจัง ประชาชนในชุมชนซ่ึงแต,เดิมเคยมีสิทธิและสามารถบริหารจัดการการใช�
ทรัพยากรภายในชุมชนกันเอง ท้ังท่ีดิน แหล,งน้ํา ป�าไม� ก็ไม,ใช,สิทธิของประชาชนในชุมชนอีกต,อไป 
ประชาชนเปลี่ยนฐานะไปเป&นผู�รับบริการและรอการกระจายทรัพยากรจากภาครัฐ แต,เม่ือภาครัฐไม,
สามารถบริหารจัดการกระจายทรัพยากรได�อย,างเป&นธรรมและยั่งยืน การถวงถามถึงสิทธิชุมชนจึง
กลับมาอีกครั้ง เพ่ือเป&นการสร�างรากฐานการพัฒนาท่ีม่ันคงและการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนไป
พร�อมกัน ดังนั้น ประเวศ วะสี (2550: 24) จึงได�เสนอให�พิจารณาถึงสิทธิชุมชนในประเด็นต,อไปนี้ 
 1. สิทธิในการทํามาหากิน 
 2. สิทธิในการจัดการการใช�ทรัพยากรอย,างเป&นธรรมและยั่งยืน 
 3. สิทธิในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล�องกับความต�องการของชุมชน 
 4. สิทธิในการสื่อสารชุมชน เช,น วิทยุชุมชน โทรทัศน+ชุมชน 
 5. สิทธิในการมีระบบเงินตราท่ีใช�เฉพาะในชุมชน เพ่ือลดการรั่วไหลและการถูกเอา
เปรียบจากภายนอกชุมชน เป&นต�น 
 ดังนั้น เม่ือสามารถสรุปได�ว,า สิทธิชุมชนมีลักษณะท่ีสําคัญคือมีการเน�นหลักการมีส,วนร,วม 
และให�ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนในการจัดการวิถีชีวิตของตนเอง ท้ังในการอนุรักษ+จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู,ในชุมชนให�สามารถนํามาใช�เพ่ือการพัฒนา 
บํารุงรักษา และใช�ประโยชน+ได�อย,างยาวนานยั่งยืน โดยหลักของการมีส,วนร,วมจะได�ขอนําเสนอต,อไป 
เพ่ือให�เห็นกระบวนการข้ันตอนความสําคัญของการใช�กระบวนการการมีส,วนร,วมดึงศักยภาพของภาค
พลเมืองออกมาได�อย,างไร 
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แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของการมีส,วนร,วมทางการเมืองของท่ัวโลกยิ่งในกลุ,มประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา ท่ีผ,านช,วงเวลาของภาวะทันสมัยมาโดยเฉพาะในช,วงท่ีภาวะเศรษฐกิจของโลกเข�าสู,
ภาวะทดถอย อย,างหนัก ทําให�เกิดกระแสการให�ความสําคัญต,อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
โดยเฉพาะ ประชาธิปไตยในระดับชุมชนท่ีมีความเข�มข�น สามารถดํารงภาวะของต�นแบบ ผ,านช,วง
วิกฤตไปได� โดยเฉพาะกระแสประชาธิปไตยแบบมีส,วนร,วม (Participatory democracy) ท่ี
กําลังขยายตัวอย,างต,อเนื่องในประชาธิปไตยทุกระดับ ด�วยความมุ,งหวังให�ประชาชนได�เข�ามามีส,วน
ร,วมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาประเทศท้ังในระดับท�องถ่ินและระดับชาติ อีกท้ังการ
เข�ามามีส,วนร,วมของประชาชนยังเป&นการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐในทุกระดับอีกด�วย 
 1. ความหมายของ คําว�า “การมีส�วนร�วมทางการเมือง” 
  แนวคิดเก่ียวกับการมีส,วนร,วมทางการเมือง (Political Participation) แม�จะได�มีการ
นํามาใช�อย,างกว�างขวางท้ังในแวดวงวิชาการและวงการอ่ืน ๆ มานานพอสมควร รวมท้ังได�รับการ
ยอมรับว,ามีความสําคัญต,อการพัฒนาทางการเมือง หรือเป&นสัญลักษณ+ของความเป&นสมัยใหม,ทาง
การเมือง แต,ก็ยังไม,เป&นท่ีตกลงกันแน,ชัดเก่ียวกับความหมายหรือคําอธิบายเก่ียวกับการมีส,วนร,วม
ทางการเมืองนี้ 
  ไมรอน ไวน+เนอร+ (Wiener, 1971, 161-164) ได�รวบรวมความหมายของการมีส,วน
ร,วมทางการเมือง ท่ีนักวิชาการหลายท,านได�ให�ไว�ต,าง ๆ กันในขอบเขตความสนใจต,าง ๆ ดังนี้  
  1. การกระทําในเชิงสนับสนุนและเรียกร�องต,อผู�นํารัฐบาล 
  2. ความพยายามท่ีสําเร็จผลในการส,งผลกระทบต,อการกระทําของรัฐบาลหรือในการ
เลือกผู�นําในวงการรัฐบาล 
  3. การมีส,วนร,วมทางการเมือง หมายเฉพาะถึง การกระทําของพลเมืองท่ีได�รับการรับ 
รองว,าถูกต�องตามกฎหมาย 
  4. นักคิดแนวประชาธิปไตยบางกลุ,มเห็นว,า การมีตัวแทน (representation) เป&น
รูปแบบหนึ่งของการมีส,วนร,วมทางการเมืองท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับสังคมขนาดใหญ,ท่ีมีความซับซ�อน
มาก เพราะประชาชนนับล�านคนย,อมไม,สามารถเข�ามีส,วนร,วมทางการเมืองในกระบวนการของรัฐบาล
ได�โดยตรงอย,างมีประสิทธิภาพ 
  5. ความเบื่อหน,ายทางการเมือง (alienation) ก็อาจถือได�ว,าเป&นรูปแบบหนึ่งของการ
มีส,วนร,วมทางการเมือง ความเบื่อหน,ายทางการเมืองเป&นความรู�สึกอย,างรุนแรงท่ีจะไม,เข�ายุ,งเก่ียวกับ
การเมือง เนื่องจากเห็นว,าแม�เข�ายุ,งเก่ียวก็ไม,ทําให�เกิดผล มองไม,เห็นประโยชน+ของกิจกรรมทาง
การเมือง ซ่ึงแตกต,างจากความเฉยชาเมินเฉยทางการเมือง (apathy) กล,าวคือ การขาดความสนใจ
สิ้นเชิง และไม,กระทําการใด ๆ ทางการเมืองเลย 
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  6. ผู� มีส,วนร,วมทางการเมือง (participant) หมายถึง ผู� ท่ีกระตือรือร�นท่ีจะเข�า
เก่ียวข�องทางการเมือง เช,น การเข�าร,วมประชุมทางการเมือง เป&นสมาชิกพรรคการเมือง และสนใจกับ
ป4ญหาสาธารณะ ฯลฯ การมีส,วนร,วมทางการเมืองในความหมายนี้ อาจรวมถึงกิจกรรมท่ีไม,ชัดแจ�งเท,า
การลงคะแนนเสียง บางครั้งแม�จะไม,ไปลงคะแนนเสียง แต,มีการติดตามข,าวสารการเมือง ถกเถียง
แสดงความคิดเห็นต,อป4ญหาทางการเมือง ก็ถือว,ามีส,วนร,วมทางการเมือง 
  7. การกระทําท่ี “ต,อเนื่องอย,างคงเส�นคงวา” (persistence continuum) ซ่ึงอาจ
เป&นการกระทําท่ีมีความเป&นสถาบันและมีการจัดต้ัง หรืออาจเป&นการกระทําท่ีประทุข้ึนทันทีทันใด 
  8. ความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต,อการปฏิบัติงานของระบบราชการและข�าราชการ 
  9. ในบางความหมาย การมีส,วนร,วมทางการเมือง หมายถึงเฉพาะกิจกรรมท่ีมี
ผลกระทบต,อการเมืองระดับชาติเท,านั้น 
  10. การกระทําท่ีมีลักษณะเป&นการกระทําหรือการแสดงออกทางการเมือง (Political 
act) 
  สําหรับในความเห็นของไมรอน ไวน+เนอร+ (Wiener, 1971: 170) นั้น อธิบายความหมาย
ของการมีส,วนร,วมทางการเมืองว,า “การปฏิบัติการโดยสมัครใจใด ๆ (any voluntary action) ท่ีไม,
ว,าจะเป&นผลสําเร็จหรือไม, มีการจัดองค+กรหรือไม,ก็ตาม จะเกิดข้ึนเป&นครั้งคราวหรือต,อเนื่อง และจะ
ใช�วิธีท่ีถูกต�องโดยได�รับการยอมรับตามกฎหมายหรือไม,ก็ตาม การกระทํานั้นมุ,งประสงค+ท่ีจะมีอิทธิพล
ต,อการเลือกนโยบายสาธารณะ การบริหารนโยบายสาธารณะ และ การเลือกผู�นําทางการเมือง ไม,ว,า
จะเป&นระดับชาติหรือระดับท�องถ่ิน” 
  จากความหมายนี้ ไวน+เนอร+ (Wiener, 1971: 181) ได�เน�นประเด็นสําคัญของการมี
ส,วนร,วมทางการเมือง  
  ประเด็น คือ ต�องเป&นการกระทํา (action) มิได�หมายรวมถึง ทัศนคติหรือความรู�สึก
ด�วย ประการท่ีสอง หมายความเฉพาะกิจกรรมหรือการกระทําท่ีเป&นไปได�โดยสมัครใจ (Voluntary) 
จึงไม,รวมไปถึงการกระทําท่ีไม,ได�เป&นไปโดยสมัครใจ เช,นการถูกเกณฑ+ทหาร หรือการเสียภาษี และ
ประการท่ีสมา การใช�ความหมายนี้ต�องมีข�อสันนิษฐานเบื้องต�นว,า ในระบบการเมืองนั้น ประชาชน
สามารถมีส,วนร,วมในการคัดเลือกเจ�าหน�าท่ีของรัฐบาลด�วย 
  เฮอร+เบิร+ต แมคคลอสก้ี (McClosky, 1986: 252-253) ให�ความเห็นของการมีส,วน
ร,วมทางการเมืองดังนี้ “การกระทําโดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม เพ่ือมีส,วนในการคัดเลือก
ผู�ปกครองและการกําหนดนโยบายสาธารณะ ท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม กิจกรรมเหล,านี้ได�แก, การ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การสนใจติดตามข,าวสารทางการเมือง การอภิปรายพูดคุยในประเด็นทาง
การเมือง การร,วมประชุมทางการเมือง การให�ความสนับสนุนผู�สมัครหรือพรรคการเมืองในด�าน
การเงิน การติดต,อกับผู�แทนราษฎร นอกจากนี้ยังรวมถึง การสมัครเข�าเป&นสมาชิกพรรคการเมือง
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อย,างเป&นทางการช,วยเขียนสุนทรพจน+ในการหาเสียงช,วยในการรณรงค+หาเสียงและสมัครเข�ารับการ
เลือกต้ัง 
  เลสเตอร+ มิลแบรท (Lester Milbrath) (Ruedin, 2007: 2) อธิบายว,า การมีส,วนร,วม
ทางการเมืองหมายถึง การกระทําของบุคคลเพ่ือพยายามมีอิทธิพลหรือสนับสนุนต,อรัฐบาลและระบบ
การเมือง จากความหมายนี้ มิลแบรทจึงเห็นว,า การมีส,วนร,วมทางการเมืองกินความรวมถึงบทบาท
ของประชาชนในการกระทําใด ๆ เพ่ือมีอิทธิพลต,อผลท่ีออกมาทางการเมือง 
  ส,วน นอร+แมน ไนย+ และซิดนีย+  เวอร+บา (Nie and Verba, 1975: 12) เน�นว,า การ
เข�ามีส,วนร,วมทางการเมืองจะต�องเป&น เรื่องกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล รวมท้ังผู� ท่ีไม,
กระตือรือร�นต,อกฎเกณฑ+ แต,ร,วมทางด�านการเมืองโดยอาชีพ รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีรัฐบาล เจ�าหน�าท่ี
พรรคการเมือง และนักหาเสียงอาชีพเป&นกิจกรรมซ่ึงมีจุดมุ,งหมายเพ่ือมีอิทธิพลต,อรัฐบาลท้ังในด�าน
การเลือกเจ�าหน�าท่ีรัฐบาล หรือการเลือกการกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐบาล และเป&นการเข�ามีส,วนร,วม
ต,อการปกครองโดยกระทํากิจกรรม 
  สําหรับ ฮันติงตัน และโคมินท+ (Huntington and Cominguez, 1975: 33) ให�
ความหมายของการมีส,วนร,วมทางการเมือง หมายถึง “กิจกรรม หรือการกระทําของประชาชน ท่ี
ต�องการมีอิทธิพลต,อการตัดสินใจของรัฐบาล โดยท่ีการกระทําหรือความพยายามนั้นเป&นไปได�ท้ัง
ถูกต�องและไม,ถูกต�องตามกฎหมาย ใช�กําลังหรือไม,ใช�กําลัง สําเร็จหรือล�มเหลวท้ังท่ีสมัครใจและไม,
สมัครใจรวมถึงการเลือกต้ังการร,วมในการรณรงค+หาเสียง การรวมตัวเพ่ือโน�มน�าวหรือกดดันรัฐบาล 
การประท�วง และการใช�กําลังรุนแรง” 
  ในผลงานอีกชิ้นหนึ่งของ ฮันติงตัน ซ่ึงเสนอร,วมกับโจน เอ็ม เนสัน (เสน,ห+ นนทะโชติ, 
2524: 4) เก่ียวกับการมีส,วนร,วมทางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนาได�ให�คํานิยามเก่ียวกับการมีส,วน
ร,วมทางการเมืองท่ีน,าสนใจไว�ดังนี้ 
  “การมีส,วนร,วมทางการเมือง เป&นกิจกรรมของประชาชนแต,ละคนท่ีมีความมุ,งหมาย
เพ่ือจะมีอิทธิพลต,อการตัดสินใจของรัฐบาล” โดย ฮันติงตันได�พิจารณาถึงแง,มุมท่ีสําคัญของนิยามนี้ใน
การกําหนดขอบเขตความหมายว,า การมีส,วนร,วมทางการเมืองนั้นหมายถึง เฉพาะการกระทําไม,
รวมถึงทัศนคติ เป&นการกระทําของผู�มีส,วนร,วมท่ีเป&นพลเมืองธรรมดา ไม,ใช,นักการเมืองอาชีพ 
(political professional) เช,น ผู�สมัครเข�ารับการเลือกต้ัง เจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมืองกิจกรรมทาง
การเมืองของผู�มีส,วนร,วมทางการเมืองท่ีเป&นประชาชนธรรมดานั้นจะมีลักษณะเป&นช,วง ๆ ไม,ต,อเนื่อง 
(intermittent) เป&นกิจกรรมท่ีไม,เต็มเวลา (part-time) และเป&นบทบาทรองจากบทบาทอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้  การมีส,วนร,วมทางการเมืองยังหมายความเฉพาะการกระทําท่ีมีจุดมุ,งหมายเพ่ือมีอิทธิพล
ต,อการตัดสินใจของรัฐบาล  ซ่ึงเป&นผู�ท่ีมีความชอบธรรมในการตัดสินใจแบ,งสรรคุณค,าท่ีมีอยู,จํากัดใน
สังคมไม,รวมถึงการกระทําท่ีมีจุดมุ,งหมายเพ่ือกดกันหรือมีอิทธิพลต,อกลุ,มอ่ืน ๆ ซ่ึงไม,เก่ียวข�องกับ
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รัฐบาล  และไม,ว,ากิจกรรมหรือการกระทํานั้นจะสําเร็จผลหรือไม,ก็ถือเป&นการมีส,วนร,วมทางการเมือง 
ลักษณะของการเข�ามีส,วนร,วมทางการเมืองอาจเป&นไปด�วยความสํานึกของตนเอง หรือถูกชักจูงระดม
พลังให�เข�าร,วมก็ได�  
 2. การมีส�วนร�วมทางการเมืองกับประเทศไทย 
  การมีส,วนร,วมทางการเมืองของไทยนั้น ปรากฏข้ึนหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย+เป&นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป&นประมุขเม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน 2475 เปลี่ยนอํานาจทางการเมืองจากสถาบันพระมหากษัตริย+และพระราชวงศ+มาสู,สามัญ
ชน (พลเมือง) แต,การพัฒนาการมีส,วนร,วมทางการเมืองก็เป&นไปอย,างกระท,อนกระแทน เนื่องจากเกิด
การปฏิวัติรัฐประหาร ล�มล�างรัฐธรรมนูญ กันบ,อยครั้ง โดยผู�นําทหารและชนชั้นนํา ยุคนี้หรือการเมือง
ในช,วงนี้ เรียกกันว,า การเมืองแบบ อํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) (วัชรา ไชยสาร, 2545: 
51) จะพบว,า การมีส,วนร,วมของพลเมืองในช,วงต�น ๆ นี้ มีน�อยมากส,วนมากประชาชนจะรับรู�จากการ
เปลี่ยนแปลงของชนชั้นโครงสร�างส,วนบนภายในประเทศเท,านั้น หรือถึงแม�จะรับรู�ถึงภาระหน�าท่ีของ
การมีส,วนร,วมทางการเมืองก็ตาม มักพบว,าการเข�าไปมีส,วนร,วมทางการเมืองของประชาชนลดน�อยลง
โดยดูจากได�สถิติของผู�ไปใช�สิทธิเลือกต้ังซ่ึงมีแนวโน�มจะลดลงทุกปj (สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง) 
ซ่ึงตรงกับการศึกษาของ การศึกษาของ Prof. Richard Skinner จาก British Columbia Canada 
(2005) เรื่อง North American Perspectives on ‘People-Based Politics’: Canadian and 
American Approaches ได�นําเสนอการเมืองภาคพลเมือง จากประสบการณ+ของประเทศแคนาดา 
และสหรัฐอเมริกา โดยมีข�อสังเกตท่ีเป&นเหตุทําให�ประชาชนมีความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบใน
การเข�าไปมีส,วนร,วมทางการเมืองลดลงสามารถสรุปเหตุผลไว�น,าสนใจ 3 ประการ คือ  
  ระยะห�าง ประชาชนรู�สึกว,ากิจกรรมทางการเมืองหรือเรื่องสาธารณะนั้นเป&นเรื่องไกล
ตัว และเป&นเรื่องของระดับชาติ 
  การตัดสินใจอย�างมีเหตุผล ประชาชนรู�สึกว,าการไม,ไปมีส,วนร,วมเป&นการตัดสินใจท่ีมี
เหตุผล เพราะเม่ือเข�ามามีส,วนร,วม จะเกิดค,าใช�จ,าย อาทิ เวลาและเงิน ในขณะท่ีเม่ือไม,เข�าไปมีส,วน
ร,วมก็จะไม,เกิดค,าใช�จ,าย 
  ความซับซ�อน การเมืองภายใต�ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม,มีความสลับซับซ�อนเกิน
กว,าท่ีประชาชนสามารถเข�าไปมีส,วนร,วมหรือสามารถเข�าใจได�โดยง,ายทําให�ประชาชนให�ความสําคัญ
กับการร,วมกลุ,มมากกว,าการมีส,วนร,วม 
 ในขณะท่ี วัชรา ไชยสาร ได�สรุป ลักษณะการมีส,วนร,วมของภาคพลเมือง ท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย ท้ัง 15 ฉบับ ท่ีบัญญัติเก่ียวกับสิทธิการมีส,วนร,วมทางการเมืองของ
ภาคพลเมือง ท่ีมีความแตกต,างกันในแต,ละช,วงเวลา ออกเป&น 2 รูปแบบใหญ, ๆ ดังนี้ (วัชรา ไชยสาร, 
2545: 52-59)  
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 1. สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง  
  เนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองนับเป&นหัวใจของประชาธิปไตย ดังคํากล,าวท่ีว,า 
“ประเทศใดท่ีไม,มีการเลือกต้ัง ประเทศนั้นไม,มีการปกครองระบอกประชาธิปไตย” เพราะการออก
เสียงเป&นการแสดงออกถึงการมีส,วนร,วมในทางการเมืองลักษณะหนึ่ง หลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ,นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
มาตรา 12 ได�บัญญัติให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฏร ประเภท 1 และ 2 โดยให�ราษฎรใน
หมู,บ�านเลือกผู�แทนหมู,บ�านเพ่ือออกเสียงเลือกต้ังผู�แทนตําบล ซ่ึงผู�แทนตําบลจะไปทําหน�าท่ีเลือกต้ัง
สมาชิกในสภาผู�แทนราษฎร  
  ต,อมาในรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืน ๆ ก็ได�กําหนดขอบเขตการมีส,วนร,วมในทางการเมืองใน
ทุกฉบับ โดยเริ่มเป&นการเลือกต้ังโดยอ�อม (Indirect Election) แต,การเลือกต้ังครั้งต,อ ๆ มา เป&นการ
เลือกต้ังโดยตรง (Direct Election) ท้ังนี้จะเป&นการเลือกต้ังแบบระบบเขต หรือรวมเขต ตาม
หลักเกณฑ+ท่ีกฎหมายกําหนดไว�แต,เ ม่ือถึงคราวสงครามหรือเกิดการรัฐประหารอํานาจของ
สมาชิกสภาผู�แทนราษฏรก็จะหมดไป กลายเป&นอํานาจของคณะปฏิวัติและประกาศของคณะปฏิวัติ
เป&นกฎหมายแทนรัฐธรรมนูญ  
  แต,ในช,วงพัฒนาการท่ีผ,านมาการมีส,วนร,วมทางการเมืองของภาคพลเมืองไทยได�มีเพ่ิม
มากข้ึนตามความรู�ความเข�าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําให�ในช,วง 80 ปjท่ีผ,านมา 
รูปแบบการมีส,วนร,วมทางการเมืองปรากฏเป&นรูปธรรมชัดเจนและประชาชนให�ความสนใจมากข้ึน 
โดยจะสามารถแบ,งกลุ,มของพลเมืองออกได�เป&น 2 กลุ,มใหญ, คือ กลุ,มท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ไพร,ฟrา มีความกระตือรือร�นในการใช�สิทธิการมีส,วนร,วมทางการเมืองน�อยมาก พิจารณาได�จากสถิติผู�
ไปใช�สิทธิเลือกต้ัง ต้ังแต,ปj พ.ศ. 2476 ถึง ปj พ.ศ.2549 พบว,าโดยเฉลี่ยผู�มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังไปใช�
สิทธิเพียงครึ่งหนึ่งเท,านั้น แต,หลังจาก ปj พ.ศ. 2548 ก,อนเกิดการรัฐประหารจนกระท้ังถึง เกิดการ
รัฐประหารเกิดข้ึน ปรากฏว,า มีจํานวนของผู�ไปใช�สิทธิเพ่ิมมากข้ึน จากจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ในปj 
พ.ศ.2548 44,572,101 คน ได�ไปสิทธิเลือกต้ัง ถึง 32,341,330 คน คิดเป&น 72.56% จากจํานวนผู�
สิทธิเลือกต้ัง และในปjพ.ศ. 2550 จํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 44,002,593 คน ไปใช�สิทธิเลือกต้ัง 
32,792,246 คน คิดเป&น 74.52% พบว,ามีสถิติสูงข้ึนเรื่อย ๆ โดยการไปใช�สิทธิ์เลือกต้ังปjล,าสุด คือ 
พ.ศ.2554 จํานวนผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ท้ังหมด 46,921,682 คน ไปใช�สิทธิ์เลือกต้ังจริง 35,203,107 คน 
คิดเป&น 75.03% (คณะกรรมการเลือกต้ัง, 2550-2554: 1-3) ในขณะท่ีมีผู�กาช,องไม,ประสงค+
ลงคะแนน (vote no) 958,052 คน คิดเป&น 2.72% นั่นแสดงออกถึงความต่ืนตัวและการแสดงออก
ทางการเมืองของพลเมืองไทยนั้นเอง ในขณะเดียวกันได�เกิดกลุ,มต,าง ๆ ท่ีแสดงออกทางการเมืองเพ่ิม
มากข้ึน เช,น กลุ,มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) กลุ,มประชาชนต,อต�านเผด็จการ 
(นปช.) กลุ,มเสื้อหลากสี กลุ,มพิราบขาว กลุ,มสปริงค+นิวส+ เป&นต�น  
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  โดยเฉพาะในช,วงปj พ.ศ.2540 ท่ีมีกฎหมายการกระจายอํานาจไปสู,ท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
ชื่อกฎหมายองค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน (อปท.) โดยมุ,งหวังให�ภาคพลเมืองได�มีโอกาสเข�ามามีส,วน
ร,วมในการจัดการตนเองและประชาธิปไตย เพ่ิมมากข้ึนโดยมีการจัดการเลือกต้ังโดยพลเมืองใน
ท�องถ่ินเอง ผ,านตัวแทนซ่ึงทําหน�าท่ีในสภาท�องถ่ิน เพ่ือตอบสนองต,อการแก�ไขป4ญหาในแต,ละพ้ืนท่ีท่ี
แตกต,างกัน ตามความต�องการของพลเมืองในท�องถ่ินนั้น ๆ  
 2. สิทธิการมีส�วนร�วมทางการเมืองรูปแบบอ่ืน ๆ  
  สิทธิการมีส,วนร,วมทางการเมืองรูปแบบอ่ืนๆ ได�แก, สิทธิข้ันพ้ืนฐาน (Basic Rights or 
Fundamental Rights) สิทธิของพลเมือง (Citizen’s Rights) และสิทธิการมีส,วนร,วมทางการเมืองใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงเอ้ือประโยชน+ให�ประชาชนในการมีส,วนร,วมทางการเมือง เช,น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น โดยการพูด การเขียนการโฆษณา การรับข,าวสารของข�อมูลและการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนๆ 
แต,ท้ังนี้ท้ังนั้น การเข�ามามีส,วนร,วมทางการเมืองของพลเมืองไทยได�ถูกจํากัดอยู,กับบริบททางการเมือง
ในยุคนั้น ๆ และสถานการณ+ในช,วงนั้น ๆ ด�วยซ่ึงจะเห็นปรากฏได�จาก รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบาง
ฉบับก็ไม,ได�บัญญัติไว� และสิทธิท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบางฉบับก็มิได�มีผลในการ
ปฏิบัติจริง หรือยังไม,เคยนํามาใช�อย,างจริงจัง 
 แต,จะอย,างไรก็ดี จากพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลา 80 ปj ลักษณะของ
การมีส,วนร,วมทางการเมืองเริ่มปรากฏเด,นชัดมากข้ึน เช,น สิทธิในการเสนอชื่อ ทอดถอน นักการเมือง
หรือกฎหมาย ท่ีมีแนวโน�มจะส,งผลกระทบต,อพลเมืองโดยตรงหรือโดยอ�อม สิทธิในการรับฟ4งความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีการประชาพิจารณ+ สิทธิการมีส,วนร,วมในการส,งเสริมและรักษาคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป&นต�น (รัฐธรรมนูญ ฉบับปj พ.ศ.2540 และฉบับปj พ.ศ. 2550) 
 ส,วนการมีส,วนร,วมของประชาชนทางหนึ่งท่ีภาครัฐได�ดึงการมีส,วนร,วมของภาคประชาชน
ให�ปรากฏเป&นรูปธรรมมีอยู,ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 5 (2525-2529) เป&นต�นมา โดย
รัฐได�ใช�ในการมีส,วนร,วมนี้เป&นเครื่องมือให�ประชาชนเข�าร,วมโครงการของรัฐ โดยท่ีคําจํากัดความของ
การมีส,วนร,วมมีจํานวนมากแต,ก็ไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังในแง,การเมืองการปกครองท่ีเห็นว,า การเข�า
มามีส,วนร,วมของชาวชนบท เป&นกระบวนการเรียนรู�ซ่ึงกันและกันของทุกฝ�าย และยังอาจเป&นการปู
พ้ืนฐานม่ันคงสําหรับวิวัฒนาการไปสู,การปกครองตนเองของท�องถ่ิน ได�ในบั้นปลาย และได�กล,าวถึง 
จุดเริ่มต�นของการมีส,วนร,วมของประชาชนว,า เริ่มต�น จากการเข�าร,วมกิจกรรมท่ีแต,ละคนมี
ผลประโยชน+เก่ียวข�องและสนใจเป&นเรื่อง ๆ ไป เช,น การสร�างแหล,งกักเก็บน้ําฝน การศึกษา การ
สาธารณสุข เป&นต�น ข�อสําคัญกิจกรรมเหล,านี้ จะต�องสัมพันธ+กับป4ญหาและความต�องการของ
ชาวบ�าน 
 การมีส,วนร,วมยังอธิบายได�ในหลายมิติ ท้ังในแง,ของมิติความลึกท้ังในเชิงกว�าง (ถวิลวดี 
บุรีกุล, 2552: 4) 
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 1. การมีส,วนร,วมในความหมายท่ีแคบ คือ การพิจารณาถึงการมีส,วนช,วยเหลือโดยสมัคร
ใจโดยประชาชนต,อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต,าง ๆ ท่ีคาดว,าจะส,งผลต,อการ
พัฒนาชาติแต,ไม,ได�หวังว,าจะให�ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือ วิจารณ+เนื้อหาของโครงการ 
 2. การมีส,วนร,วมในความหมายท่ีกว�าง หมายถึง การให�ประชาชนในชนบทรู�สึกต่ืนตัว
เพ่ือท่ีจะทราบถึงการรองรับความช,วยเหลือและตอบสนองต,อโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็
สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในท�องถ่ิน  
 เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส,วนร,วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ 
 1. ต�องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระท่ีจะเข�าร,วมหรือไม,ก็ได� การเข�าร,วมต�อง
เป&นไปด�วยความสมัครใจ การถูกบังคับให�ร,วมไม,ว,าจะในรูปแบบใดไม,ถือว,าเป&นการมีส,วนร,วม 
 2. ต�องมีความเสมอภาค ประชาชนท่ีเข�าร,วมในกิจกรรมใดจะต�องมีสิทธิเท,าเทียมกับ
ผู�เข�าร,วมคนอ่ืน ๆ  
 3. ต�องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ,มเปrาหมายจะต�องมีความสามารถพอท่ีจะเข�า
ร,วมในกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว,า ในบางกิจกรรมแม�จะกําหนดว,าผู�เข�าร,วมมีเสรีภาพและเสมอภาค
แต,กิจกรรมท่ีกําหนดไว�มีความซับซ�อนเกินความสามารถของกลุ,มเปrาหมาย การมีส,วนร,วมย,อมเกิดข้ึน
ไม,ได�มิเช,นนั้น ต�องเสริมสร�างความสามารถของประชาชนให�มีความสามารถเข�าร,วมได� 
 ส,วนองค+ประกอบของการมีส,วนร,วมมี 3 ด�าน คือ 
 1. ต�องมีวัตถุประสงค+หรือจุดมุ,งหมายชัดเจน การให�ประชาชนเข�าร,วมในกิจกรรมหนึ่ง ๆ 
จะต�องมีวัตถุประสงค+และเปrาหมายท่ีชัดเจนว,า เป&นไปเพ่ือ อะไร ผู�เข�าร,วมจะได�ตัดสินใจถูกว,าควรเข�า
ร,วมหรือไม, 
 2. ต�องมีกิจกรรมเปrาหมาย การให�ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมต�องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว,ามีรูปแบบและลักษณะอย,างไร เพ่ือท่ีประชาชนจะได�ตัดสินใจว,าควรเข�าร,วมหรือไม, 
 3. ต�องมีบุคคลหรือกลุ,มเปrาหมาย การให�ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมจะต�องระบุ
กลุ,มเปrาหมาย อย,างไรก็ตามโดยท่ัวไปกลุ,มบุคคลเปrาหมายมักถูกจํากัด โดยกิจกรรมและวัตถุประสงค+
ของการมีส,วนร,วมอยู,แล�วโดยพ้ืนฐาน 
 ท้ังนี้มักจะพิจารณาผู�เข�าร,วมจากกลุ,มผู�มีส,วนได�ส,วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงเป&นกลุ,มผู�
อาจได�รับผลกระทบท้ังทางบวก และลบ เป&นผู�ท่ีได�รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ�อม ตลอดจน 
ผู�สนใจอีกด�วย 
 โดยความเป&นจริงกระบวนการมีส,วนร,วมของประชาชนอาจจะไม,สามารถกระทําได�ใน   
ทุก ๆ ประเด็น ดังนั้น จึงมีแนวทางท่ัว ๆ ไป บางประการเก่ียวกับประเด็นท่ีควรใช�กระบวนการมีส,วน
ร,วมของประชาชน ประเด็นต,าง ๆ ท่ีต�องการกระบวนการมีส,วนร,วมของประชาชน ได�แก, (วันชัย 
วัฒนศัพท+, 2543: 43-45) 
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 1. การตัดสินใจและผลกระทบท่ีสําคัญ 

 2. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต,อบางคนมากกว,าคนอ่ืน 

 3. การตัดสินใจจะมีผละกระทบต,อผลประโยชน+ของบางคนหรือกลุ,มคนท่ีมีอยู,เดิม 

 4. การตัดสินใจท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย�งอยู,ก,อนแล�ว 

 5. ความจําเป&นเพ่ือให�มีการสนับสนุนต,อผลการตัดสินใจ 

 ดังนั้น การมีส,วนร,วมของประชาชนจึงมีอยู,ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมข้ึนอยู,กับความ

สนใจและประเด็นในการพิจารณา แต,มีเง่ือนไขพ้ืนฐานในการมีส,วนร,วมของประชาชนต�องมีอิสรภาพ 

ความเสมอภาพ และความสามารถในการเข�าร,วมกิจกรรม นอกจากนี้การมีส,วนร,วมต�องมีวัตถุประสงค+

หรือจุดมุ,งหมายต�องมีกิจกรรมเปrาหมาย และต�องมีกลุ,มเปrาหมาย ท้ังนี้เพ่ือให�กระบวนการมีส,วนร,วม

ของประชาชนดําเนินไปได�อย,างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 การมีส,วนร,วมของประชาชน (Public Participation) จึงเป&นการกระจายโอกาสให�

ประชาชนมีส,วนร,วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต,าง ๆ รวมท้ังการ

จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส,งผลกระทบต,อวิถีชีวิตและความเป&นอยู,ของประชาชน 

โดยการให�ข�อมูล แสดงความคิดเห็นให�คําแนะนําปรึกษา ร,วมวางแผน ร,วมปฏิบัติรวมตลอดจนการ

ควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

 การมีส,วนร,วมของประชาชนจึงเป&นกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู�มีส,วนได�ส,วนเสียได�มี

โอกาส แสดงทัศนะ และเข�าร,วมในกิจกรรมต,าง ๆ ท่ีมีผลต,อชีวิตความเป&นอยู,ของประชาชน ร,วมท้ังมี

การนําความคิดเห็นดังกล,าวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมี

ส,วนร,วมของประชาชนเป&นกระบวนการสื่อสารในระบบเป�ด กล,าวคือ เป&นการสื่อสารสองทาง ท้ัง

อย,างเป&นทางการและไม,เป&นทางการ ซ่ึงประกอบไปด�วยการแบ,งสรรข�อมูลร,วมกันระหว,างผู�มีส,วนได�

ส,วนเสียและเป&นการเสริมสร�างความสามัคคี ในสังคม ท้ังนี้ เพราะการมีส,วนร,วมของประชาชน เป&น

การเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค,าใช�จ,ายและการสูญเสียเวลา เป&นการสร�างฉันทามติ และ

ทําให�ง,ายต,อการนําไปปฏิบัติ อีกท้ังช,วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน�าใน “กรณีท่ีร�ายแรงท่ีสุด” ช,วยให�เกิด

ความน,าเชื่อถือและความชอบธรรม และช,วยให�ทราบความห,วงกังวลของประชาชนและค,านิยมของ

สาธารณชน รวมท้ัง เป&นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร�างสรรค+ของสาธารณชน (วันชัย 

วัฒนศัพท+, 2543: 25-28) 

 ระดับข้ันและเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม 

 ระดับข้ันตอนของการมีส,วนร,วมมีหลายระดับและนักวิชาการต,าง ๆ ได�กําหนดไว�

หลากหลายแต,ในสาระสําคัญมีความคล�ายกันซ่ึงพอจะขอนําเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 

 Cohen และ Uphoff (1980: 219-222) ได�จําแนกการมีส,วนร,วมออกเป&น 4 ระดับ คือ 
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 1. การมีส,วนร,วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
 2. การมีส,วนร,วมในการดําเนินการ (Implementation) 
 3. การมีส,วนร,วมในการรับผลประโยชน+ (Benefit) 
 4. การมีส,วนร,วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 วงจรการมีส�วนร�วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff  
 โดยสรุปหลักการหรือองค+ประกอบสําคัญของคําว,า ประชาธิปไตยแบบมีส,วนร,วม ได�ดังนี้ 
คือ การให�ประชาชนมีส,วนร,วมในการเมืองและการบริหาร มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและ
การจัดทรัพยากรต,าง ๆ ในระหว,างประชาชนให�เท,าเทียมกันอํานาจในการตัดสินใจและการจัดสรร
ทรัพยากรต,าง ๆ นั้น จะส,งผลกระทบต,อชีวิตความเป&นอยู,ของประชาชน มีการเพ่ิมการคุ�มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน กล,าวคือ มีโครงสร�างการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได� มีความโปร,งใส และ
คํานึงถึงความต�องการทรัพยากรของผู�มีส,วนร,วม และการมีส,วนร,วมของประชาชนมีท้ังในระดับ
ท�องถ่ินและระดับชาติ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552: 22) 
 แต,จากการศึกษาของ โกวิทย+ พวงงาม (2552: 60) ได�จัดระดับการมีส,วนร,วมของ
ประชาชนอย,างมีความต,อเนื่อง และมีการเรียนรู�ร,วมกันระหว,างผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐ องค+กรเอกชน 
และประชาชน แบ,งออกเป&น 5 ระดับ ด�วยกัน คือ 
 ระดับท่ี 1 การมีส,วนร,วมในระดับให�ข�อมูลข,าวสาร (To Inform) เป&นการให�ข�อมูล
ข,าวสารแก,ประชาชนในกิจการงานของภาครัฐ อันเป&นสิทธิของประชาชนในการท่ีจะได�รับทราบข�อมูล
ข,าวสารเก่ียวกับงานของหน,วยงาน องค+กรต,าง ๆ ของรัฐท่ีเป&นจริง ทันสมัย และประชาชนสามารถ
เข�าถึงได� ซ่ึงเป&นระดับท่ีประชาชนเข�าไปมีส,วนร,วมน�อยท่ีสุด แต,เป&นข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญมาก 
 ระดับท่ี 2 การมีส,วนร,วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) เป&นการเป�ดโอกาสให�
ประชาชนมีส,วนร,วมในการให�ข�อมูล แสดงความคิดเห็น และเสนอข�อเสนอแนะ เพ่ือเป&นข�อมูล
ประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ ถือได�ว,าประชาชนมีบทบาทในฐานผู�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญในการพัฒนา 
 ระดับท่ี 3 การมีส,วนร,วมในระดับให�เข�ามามีบทบาท (To Involve) เป&นการเป�ดโอกาสให�
ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจหรือเข�ามาเก่ียวข�องในการกําหนด
นโยบายการวางแผนงาน วิธีการทํางาน และมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลให�กับภาครัฐอย,างมีเปrาหมาย
ชัดเจน ซ่ึงการมีส,วนร,วมระดับนี้ส,วนใหญ,จะอยู,ในรูปกรรมการท่ีมีตัวแทนภาคประชาชน 
 ระดับท่ี 4 การมีส,วนร,วมในระดับการสร�างความร,วมมือ (To Collaborate) เป&นการเป�ด
โอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมในระดับสูง ในทุกข้ันตอนการตัดสินใจต้ังแต, การระบุป4ญหา 
พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก�ไขป4ญหา รวมท้ังการเป&นภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน,วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงการมีส,วนร,วมในระดับนี้ถือเป&นการสัญญากับประชาชนและกลุ,มผู�มีส,วนได�เสีย 
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 ระดับท่ี 5 การมีส,วนร,วมในระดับเสริมอํานาจประชาชน (To Empower) เป&นการให�
บทบาทแก,ประชาชนในระดับสูงท่ีสุด เป&นการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเป&นผู�ตัดสินใจ โดยหน,วยงานรัฐ
จะต�องดําเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน เป&นการเน�นให�ประชาชนเป&นเจ�าของภารกิจและมี
บทบาทในการบริหารจัดการ ส,วนภาครัฐมีหน�าท่ีในการส,งเสริมสนับสนุนเท,านั้น เช,น การลง
ประชามติ สภาเมือง และกระบวนการประชาคม เป&นต�น 
 ความแตกต�างระหว�างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กับ พ.ศ.2540  
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แตกต,างจากฉบับ พ.ศ. 2540 ในเร่ืองการมีส,วนร,วมอยู,หลาย
ประการ ดังจะเห็นว,ามีการถอดรื้อโครงสร�าง เช,น สิทธิเสรีภาพ การมีส,วนร,วมทางการเมืองของ
ประชาชน ท่ีมาของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐ องค+กร
อิสระ อํานาจตุลาการ การเงินการคลังงบประมาณ ฯลฯ 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได�รับการกล,าวขานว,ามีความก�าวหน�าเนื่องจากนําแนวคิดใหม, ๆ 
ท่ีลอกเลียนจากต,างประเทศมาใช� แต,เม่ือบังคับใช�จริงก็ดูจะไม,ค,อยสอดคล�องกับวัฒนธรรมการ
เมืองไทย เพราะเกิดการฉ�อราษฎร+บังหลวงขนาดใหญ, การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย,างกว�างขวางท้ัง
กรณีการฆ,าตัดตอน 2 พันศพ อุ�มฆ,าแกนนําภาคประชาชนท่ีต,อสู�กับความไม,เป&นธรรมในพ้ืนท่ี เช,น 
กรณีของ สมชาย นีละไพจิตร นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ถูกวิจารณ+ว,าทําให�ฝ�ายการเมือง
เข�มแข็งเกินไปจนเกิดระบบผู�นําก่ึงประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จึงถูกวิจารณ+ว,ามีอคติต,อ 
"ระบอบทักษิณ" ท่ีมีคําอธิบายว,าเป&นเผด็จการทุนนิยม ใช�อํานาจผ,านพรรคการเมืองใหญ, ทําให�เกิด
ผู�นําเด่ียวท่ีสามารถใช�อํานาจได�เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ละเลยต,อเสียงป4ญญาชนในสังคม สุดท�ายจึงสร�าง
ป4ญหาต,อระบอบประชาธิปไตยจนก,อตัวเป&นวิกฤตการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีข�อห�ามต,าง ๆ ท่ี
เป&นพฤติกรรมของระบอบทักษิณ เช,น ห�ามควบรวมพรรคการเมืองในระหว,างอายุของสภา
ผู�แทนราษฎร การทําเอฟทีเอต�องฟ4งความเห็นจากรัฐสภา เข�มงวดต,อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและ
จริยธรรมของนักการเมือง สร�างมาตรการปrองกันผลประโยชน+ทับซ�อน เป&นต�น 
 จุดแข็งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 คือบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช,น รัฐ
ต�องจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานแก,ประชาชนทุกชนชั้น ผู�ยากไร� ผู�พิการ ทุพพลภาพต�องได�รับการศึกษา
ทัดเทียมบุคคลอ่ืน ผู�ไร�ท่ีอยู,อาศัย ผู�สูงอายุ ไม,มีรายได�เพียงพอ ต�องได�รับความช,วยเหลือจากรัฐ ให�
สิทธิประชาชนได�รับหลักประกันและสวัสดิภาพในการทํางาน ให�สิทธิแก,ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีรัฐใน
การรวมกลุ,มเพ่ือปกปrองสิทธิ์ของตน ท่ีสําคัญคือให�มีผลบังคับทันที ต,างจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ท่ี
ระบุข�อความท�ายมาตราต,าง ๆ ว,า "ท้ังนี้ ตามท่ี กฎหมายบัญญัติ" หมวดท่ีได�รับการบัญญัติข้ึนมาใหม, 
เช,น "สิทธิชุมชน" ชุมชนสามารถปกปrองสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรท�องถ่ินของตน หรือการกําหนดให�
รัฐต�องจัดให�มีการรับฟ4งความเห็นหากโครงการก,อให�เกิดผลกระทบต,อคุณภาพชีวิตหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติ หมวด "การมีส,วนร,วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน" ให�ประชาชนเข�าชื่อเสนอร,าง
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กฎหมาย หรือถอดถอนนักการเมืองท่ีประพฤติมิชอบได�ง,ายข้ึน ประชาชนมีโอกาสยื่นแก�ไข
รัฐธรรมนูญได�โดยตรง รวมถึงการ ให�รัฐต�องจัดให�มีกฎหมายการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ฯลฯ 
 หมวด "แนวนโยบายพ้ืนฐานแห,งรัฐ" มีสภาพบังคับให�รัฐต�องทําซ่ึงต,างจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับก,อน ๆ ท่ีจะทําหรือไม,ก็ได� เพ่ิมเนื้อหามุ,งกระจายความเป&นธรรมในสังคม และปกปrองทรัพย+สิน
ของชาติ เช,น ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากร การปฏิรูปท่ีดิน จัดให�มีการวางผังเมืองเพ่ือให�
เกษตรกรมีสิทธิในท่ีดินอย,างท่ัวถึง คุ�มครองสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานไม,ให�เกิดการผูกขาด หรือ หาก
รัฐบาลจะทําสนธิสัญญาท่ีมีผลต,อความม่ันคงทางสังคมหรือเศรษฐกิจ เช,น FTA (Free Trade Area 
หรือ Free Trade Agreement เขตการค�าเสรีหรือข�อตกลงทางการค�าเสรี) ต�องได�รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาก,อน จุดเด,นอ่ืน ๆ คือ มาตรการปrองกันผลประโยชน+ทับซ�อนท่ีเข�มแข็งข้ึน เช,น ห�าม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมถึงภรรยาและบุตรท่ียังไม,บรรลุนิติภาวะเป&นผู�ถือหุ�นในบริษัท 
กําหนดให� ส.ส. และ ส.ว. ตลอดจนคู,สมรสและบุตร ห�ามรับหรือแทรกแซงสัมปทานจากรัฐ หน,วย
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม,ว,าทางตรงหรือทางอ�อม กําหนดให� ส.ส. และ ส.ว. แสดงบัญชีทรัพย+สิน 
จากเดิมท่ีกําหนดเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และได�เพ่ิมหมวด "จริยธรรมของผู�ดํารงตําแหน,ง
ทางการเมืองและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ" สร�างกลไกควบคุมการใช�อํานาจให�เป&นไปโดยสุจริตและเป&นธรรม 
นอกจากนี้ ยังได�ปรับปรุงระบบตรวจสอบโดยรื้อท่ีมาองค+กรอิสระท้ังหมด ปrองกันไม,ให�ฝ�ายการเมือง
แทรกแซงกระบวนการสรรหาอย,างท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
 อย,างไรก็ตาม มีข�อท�วงติงในประเด็นโครงสร�างของสถาบันการเมือง เช,น ท่ีมาของ ส.ส. 
และ ส.ว. หรือการให�อํานาจฝ�ายตุลาการเข�ามาแก�ป4ญหาฉ�อฉลทางการเมือง ด�วยการเพ่ิมบทบาทใน
การคัดเลือกผู�ทําหน�าท่ีองค+กรอิสระ และร,วมสรรหา ส.ว. จํานวน 74 คน เป&นท่ีมาของข�อครหาว,า
เป&นรัฐธรรมนูญฉบับอํามาตยาธิปไตย ท่ีให�อํานาจชนชั้นนํากับขุนนางผ,านทางวุฒิสภาและตุลาการ
เพ่ือสร�างฐานอํานาจ แต,คําชี้แจงอีกด�านกล,าวว,า สภาพวัฒนธรรมการเมืองไทยในป4จจุบัน การให� 
ส.ว. มาจากการเลือกต้ัง 100% โดยหวังว,าจะปลอดจากการครอบงําของพรรคการเมืองคงยังไม,
เกิดข้ึนง,าย ๆ ดังจะเห็นได�จากการเลือกต้ัง ส.ว. สองครั้งท่ีผ,านมาซ่ึงอยู,ในสภาพ "สภาผัวเมีย-สภา
บริวาร" ขณะท่ีการสรรหา ส.ว. อาจได�ตัวแทนหลายสาขาอาชีพกว,า ทําให�การทํางานด�านนิติบัญญัติมี
ประสิทธิภาพ อีกประเด็นหนึ่งคือการเปลี่ยนระบบเลือกต้ัง ส.ส. ไปใช�แบบแบ,งเขตเรียงเบอร+ เป&นท่ี
เกรงกันว,าจะทําให�พรรคการเมืองอ,อนแอเพราะผู�สมัครในพรรคเดียวกันจะแย,งคะแนนกันเอง และ
การทุ,มเงินซ้ือเสียงจะมีมากข้ึนเม่ือเทียบกับระบบเขตเดียวคนเดียว โครงสร�างการเมืองใหม,ท่ีลดการ
ผูกขาดอํานาจ มีมาตรการตรวจสอบมากมาย และให�สิทธิประชาชนฟrองร�องศาลรัฐธรรมนูญหากรัฐไม,
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ อาจส,งผลให�เสถียรภาพของรัฐบาลใหม,อ,อนแอลง แต,ผู�ร,างชี้แจงว,ากติกาเช,น
ว,านี้บังคับให�รัฐบาลต�องตอบสนองประชาชน หากละเมิดต,อหลักรัฐธรรมนูญก็จะอยู,ลําบาก 
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 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ยังยกเลิกข�อห�ามไม,ให� ส.ส. เป&นรัฐมนตรีท่ีเคยระบุไว�
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 118 จึงทําให�รัฐมนตรีอาจมาจาก ส.ส. ท้ังสองระบบโดยไม,ต�องมี
การเลื่อนรายชื่อหรือจัดการเลือกต้ังใหม, 
 รูปแบบประชาธิปไตยท�องถ่ินและการสร�างประชาธิปไตยชุมชน 
 รูปแบบของประชาธิปไตยและประชาธิปไตยชุมชนมีความใกล�เคียง คล�ายคลึงกันแต,
ระดับของประชาธิปไตยชุมชนเน�นท่ีบริบทชุมชนในแต,ละชุมชนหรือพ้ืนท่ีอาจมีลักษณะท่ีแตกต,างกัน
ไปตามบริบทของพ้ืนท่ีหรือประเด็นป4ญหา แต, ท้ังนี้ ถือได�ว,าประชาธิปไตยเป&นส,วนหนึ่งของ
ประชาธิปไตยท�องถ่ินโดยเฉพาะการมีประเด็นร,วมกัน ได�แก, 
 1. การกําหนดกติการ�วมกันของชุมชนท�องถ่ิน ในบางชุมชนท�องถ่ินได�มีการรวมตัวกัน
ของสมาชิกเพ่ือสร�างกติการ,วมกันเพ่ือใช�บังคับกับคนในชุมชนโดยได�รับความเห็นชอบจากสมาชิกของ
ชุมชน ซ่ึงแม�กติกาชุมชนดังกล,าวจะไม,มีสภาพบังคับทางกฎหมายแต,สมาชิกทุกคนในชุมชนต,างยึดถือ
และประพฤติปฏิบัติร,วมกัน โดยมองถึงประโยชน+ท่ีชุมชนจะได�รับร,วมกันจากการเคารพกติกาของ
ชุมชน เช,น ท่ีสภาเมืองขอนแก,น การออกกฎระเบียบสิทธิประโยชน+สําหรับผู�ด�อยโอกาสท่ีข้ึนทะเบียน
ในโครงการคนขอนแก,นไม,ทอดท้ิงกันปj พ.ศ. 2550 เช,น ด�านการศึกษา ด�านสวัสดิการสงเคราะห+ 
ด�านส,งเสริมอาชีพ ด�านกฎหมาย เป&นต�น 
 2. การจัดทําแผนและผลักดันแผนชุมชนไปสู�การปฏิบัติ การมีส,วนร,วมในการกําหนด
วิถีชีวิตของตนเองอย,างเป&นรูปธรรมประการหนึ่งของคนในชุมชนคือการมีส,วนร,วมเสนอความต�องการ
ของตนต,อฝ�ายการเมืองหรือมีอํานาจผ,านการจัดทําแผนชุมชน แผนชุมชนเป&นแผนท่ีสมาชิกในชุมชน
ร,วมกันกําหนดผ,านเวทีประชาคมในชุมชนเพ่ือสะท�อนป4ญหาและนําเสนอความต�องการ ท้ังนี้ชุมชนจะ
พยายามผลักดันเพ่ือให�ข�อเสนอของชุมชนได�รับการผนวกเข�าเป&นแผนพัฒนาท�องถ่ินของผู�มีอํานาจ ซ่ึง
แนวคิดในการให�ชุมชนมีส,วนในการจัดทําแผนเป&นแนวคิดท่ีมีมาต้ังแต,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห,งชาติฉบับท่ี 9 ซ่ึงท่ีผ,านมาได�มีหน,วยงานท่ีให�ความสําคัญและส,งเสริมให�ประชาชนมีส,วนร,วมใน
การจัดทําแผนชุมชน เช,น สภาเมืองขอนแก,น การกําหนดนโยบายด�านการมีส,วนร,วม  เปrาหมายใน
การพัฒนาเมืองขอนแก,นให�น,าอยู,อย,างยั่งยืน การสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาชนเป&นเปrาหมาย
สําคัญของเทศบาลนครขอนแก,นท่ีต�องการให�ภาคประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมในการดูแลและพัฒนา
เมืองของตนเอง  นโยบายด�านการมีส,วนร,วมได�รับการตอบสนองอย,างเป&นรูปธรรม มีการต้ังหน,วยงาน
ท่ีรับผิดชอบนโยบายดังกล,าว ได�แก, ฝ�ายส,งเสริมการมีส,วนร,วม มีบุคลากรและแผนงานในการ
ดําเนินการรองรับนโยบายเรื่องการสร�างการมีส,วนร,วมของภาคประชาชนกับเทศบาลโดยตรง 
 3. การรวมกลุ�มเพ่ือจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เป&นการรวมตัวกันของคนในชุมชน
เพ่ือจัดการตนเองในลักษณะของการสร�างหลักประกันให�แก,คนในชุมชน โดยสถาบันพัฒนาองค+กร
ชุมชน (องค+การมหาชน) ได�ให�ความหมาย “สวัสดิการชุมชน” ว,าหมายถึง “การสร�างหลักประกันเพ่ือ
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ความม่ันคงของคนในชุมชน หมายถึงรวม ทุกอย,างท่ีจะทําให�คนในชุมชนมีความเป&นอยู,ท่ีดีข้ึน ท้ังใน
รูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ การช,วยเหลือเก้ือกูล เป&นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตต้ังแต,เกิด เจ็บ 
ตาย กองทุนสวัสดิการชุมชนแต,ละกองทุนมีรูปแบท่ีต,างกันแต,ก็ล�วนเป&นไปเพ่ือกําหนดการสร�าง
หลักประกันให�แก,สมาชิก เช,น โครงการคนขอนแก,นไม,ทอดท้ิงกัน เกิดจากแนวคิดการสร�างสังคม การ
ให� อย,างเป&นสุข สู,การริเริ่มโครงการคนขอนแก,นไม,ทอดท้ิงกันข้ึนในปj 2549 การขับเคลื่อนโครงการ
ในช,วงแรกนั้น เป&นจุดเริ่มต�นท่ีงดงาม ภาพการลงพ้ืนท่ีสู,ชุมชน ช,วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในด�านต,าง ๆ 
ทําให�สังคมเมืองขอนแก,นเกิดบรรยากาศของมิตรภาพ ท่ีส,งผลถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผู�ท่ีได�รับ
ความช,วยเหลือท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ 
 ประชาธิปไตยท่ีระดับชุมชนต�องไม,ใช�เสียงส,วนใหญ,ตัดสินใช�การลงคะแนน การหย,อน

บัตรเลือกต้ังเหมือนประชาธิปไตยระดับชาติและระดับท�องถ่ิน แต,ประชาธิปไตยชุมชนต�องใช�การ

ปรึกษาหารือ ไตร,ตรองร,วมกัน (หรือเป&นแบบ deliberative democracy) เพราะเชื่อว,าทุกคนมี

ความเท,าเทียมกัน จึงต�องหารือกันโดยการใช�เหตุผลในท่ีสาธารณะ เพ่ือโน�นน�าวจูงใจกันและกัน ทุก

คนมีเหตุผลของตนเอง การปรึกษาหารือไตร,ตรองร,วมกันมีข้ึนเพ่ือเปลี่ยนแปลงความคิด จุดยืน ซ่ึงกัน

และกัน มองป4ญหาและทางออกจากมุมมอง จากจุดยืนของคนอ่ืนบ�าง ทําใจให�เป&นกลาง คิดถึงใจเขา

ใจเราดู และคิดถึงผลประโยชน+ส,วนรวมเป&นท่ีตั้ง (อเนก เหล,าธรรมทัศน+, 2553: 73) 

 จะอย,างไรก็ดีถึงแม� ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะมีคุณประโยชน+มาก 

และคิดว,าจะเป&นทางออกของบริหารจัดการ  ประโยชน+ต,าง ๆ ให�กับประชาชนและพลเมืองได�ดีก็ตาม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็มีข�อเสีย อยู,หลายประการเช,นกัน และเป&นข�อถกเถียงของนัก

ประชาธิปไตยท้ังหลายมายาวนานควบคู,ไปกับการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยของไทย เช,น 

แนวคิดของ โสเครตีส นักปรัชญาระบือนามของโลก ได�เขียนไว�ในหนังสือ อุดมรัฐ ซ่ึงนําเสนอด�านลบ

ของระบบประชาธิปไตย ไว�ว,า “ประชาธิปไตยเป&นรูปแบบของรัฐอันมีเสน,ห+ เต็มไปด�วยความแตกต,าง

และความไม,มีระเบียบ และจัดให�สิ่งท่ีเท,าเทียมกันและสิ่งท่ีไม,เท,าเทียมกันเป&นอย,างเดียวกัน” และใน

ผลงานของนักปราชญ+คนสําคัญด�านการเมืองการปกครองอีกท,านหนึ่งคือ เพลโต ก็ได� กล,าวถึงรูปแบบ

การปกครอง 5 อย,างเรียนลําดับจากท่ีดีท่ีสุด ไปยังท่ีเลวท่ีสุด ไว�ว,า คัลลิโปลิส ท่ีนําโดยนักปราชญ+ชน

ชั้นสูง เป&นรูปแบบของรัฐบาลอันมีความยุติธรรม ส,วนรูปแบบการปกครองแบบอ่ืนนั้นมุ,งเน�นไปยัง

คุณธรรมชั้นตํ่ากว,า เริ่มจาก เกียรติยาธิปไตย ซ่ึงเชิดชูคุณค,าของเกียรติยศตามด�วย คณาธิปไตย ซ่ึง

เชิดชูคุณค,าของความม่ันคง และตามด�วยประชาธิปไตย ซ่ึงแนวคิดของสองท,านแรก ก็สอดคล�องกับ

แนว คิดของ นักปราชญ+ท่ียิ่งใหญ,อีกท,านหนึ่งคือ อริสโตเต้ิลท่ีกล,าวถึงการปกครองท่ีไม,ดี ไว�ว,า 

ระบอบ Democracy (ประชาชนส,วนใหญ,ท่ีเป&นคนจนเป&นผู�ปกครอง) จะทําให�เกิดความวุ,นวายของ

กลุ,มผู�สูญเสียอํานาจ โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงอริสโตเติลเชื่อว,าการ
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ปกครองดังกล,าว ทําให�คนรวยรู�สึกว,าตนเองมีอํานาจน�อยกว,าท่ีควรจะเป&นและก,อความวุ,นวายได� 

(สลักธรรม โตจิรากร, 2550) ซ่ึงปรากฏการณ+ อันนี้ในบริบทสังคมไทยจะเห็นได�ชัดในยุคของความ

ขัดแย�งทางความคิด ช,วงนี้ ท้ังกรณีกลุ,ม เสื้อเหลือง เสื้อแดง เสื้อขาว หรือแม�กระท่ังเสื้อหลากสี เป&น

ต�น เพราะโดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยท่ีกล,าวว,า ต�องยึดถือเสียงข�างมากเป&นเกณฑ+ และ

ต�องคุ�มครองสิทธิของคนส,วนน�อยด�วย บางครั้งในการปฏิบัติมันดูจะขัดแย�งกันในความเป&นจริง เพราะ

ช,วงเวลาท่ีผ,านมาจะพบได�ว,า กลุ,มคนท่ีมีอํานาจอยู,ในมือกลับกลายเป&นคนกลุ,มน�อย ท่ีมีอํานาจเหนือ

คนกลุ,มมาก แทน ทําให�เกิดป4ญหาใหญ,อย,างหนึ่งตามมาในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การคอรัปชั่น 

และความไว�วางใจ  ในงานเขียนของ Eric C. C. Chang และ Yun–han Chu เรื่อง คอรัปชั่น และ

ความไว�วางใจ: ข�อยกเว�นในระบอบประชาธิปไตยของเอเชีย (Corruption and Trust: Exceptionalism 

in Asian Democracies?, 2006: 1) ท่ีกล,าวถึง การคอรัปชั่น ว,าเป&นการทรยศต,อความไว�วางใจของ

ประชาชนท่ีมีต,อสถาบันการเมือง เนื่องจากคอรัปชั่นทางการเมืองเก่ียวข�องกับสถานการณ+ซ่ึง

เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีได�รับความไว�วางใจจากประชาชนมีส,วนร,วมในการทุจริต เพ่ือประโยชน+ส,วนบุคคล

หรือกลุ,มบุคคล ซ่ึงถือว,าเป&นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย อันได�แก, ความ

รับผิดชอบ ความเสมอภาค และความโปร,งใส ดังนั้น การคอรัปชั่นจึงสร�างความไม,ไว�วางใจต,อ

ประชาชน และนําไปสู,วิกฤติความชอบธรรมในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย  จากปาฐกถา

พิเศษของ ศาสตราจาย+ ธานินทร+ กรัยวิเชียร องคมนตรี หัวข�อเรื่อง “สร�างชาติโปร,งใส สร�างไทย

ซ่ือตรง” ได�กล,าวไว�ว,าประเทศไทยได�ถูกจัดอันดับจากองค+กรความโปร,งใสสากล (Transparency 

lnternation - Tl) ได�เป�ดเผยผลการจัดอันดับดรรชนีภาพลักษณ+คอรัปชั่น ประจําปj 2011 พบว,า

ประเทศไทยได� 3.4 จากคะแนนเต็ม 10 อยู,ในอับดับท่ี 80 จากการจัดอันดับท้ังหมด 183 ประเทศท่ัว

โลก และอยู,ในอันดับ 10 จาก 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (เชาวลิตร บัวสาร, 2553: 2) ซ่ึงนับว,า

เป&นเรื่องท่ีกังวลอย,างยิ่ง ในการพัฒนาประเทศต,อไปในอนาคต และอีกประการท่ีเห็นได�ชัดก็คือ ความ

มอบความเสมอภาคให�กับพลเมืองโดยเทียบเท,ากัน ไม,มีความลําเอียง ซ่ึงโดยความเป&นจริงเป&นเรื่องท่ี

ทําได�ยากยิ่ง เนื่องจากไม,มีมาตรการใด ๆ ท่ีสามารถจะกําหนดให�เกิดความเท,าเทียมกันทางความคิด

ได� เป&นแต,เพียงกฎ ท่ีจะควบคุมได�ในระดับหนึ่งเท,านั้น ตรงกับการศึกษา ของ Michael Woolcock 

(2000: 1) ท่ีกล,าวถึงแนวคิดของ John Stuart Mill ไว�ว,า “มันเป&นไปไม,ได�กับการท่ีจะให�ค,าสูงเกินไป  

“… กับการท่ีมนุษย+จะติดต,อกับบุคคลต,าง ๆ ท่ีแตกต,างกันกับตัวเอง และมีรูปแบบของความคิดและ

การกระทําท่ีแตกต,างกันเหมือน กับพวกท่ีเขาคุ�นเคย… ในป4จจุบันการสื่อสารท่ีกล,าวว,าเสมอ

เหมือนกันนั้น กล,าวได�ว,าเป&นเรื่องของอนาคต” จากการนําเสนอด�าน ลบหรือข�อเสียของ ระบอบ

ประชาธิปไตยนั้น พอจะสรุปได�เป&นข�อดีและข�อเสียของระบอบประชาธิปไตยดังต,อไปนี้  

 



 84 

ตารางท่ี 1 ข�อสรุปเปรียบเทียบ ข�อดี-ข�อเสียของระบอบประชาธิปไตย ปรับปรุงมาจากชุดวิชา กศน.
หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  

 

ข�อดี ข�อเสีย 

1. เป&นการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส,วน
ร,วมในการปกครองตนเอง 

2. ระงับความขัดแย�งระหว,างรัฐและประชาชน 
โดยวิธีทางกฎหมาย 

3. มีการกระจายอํานาจการปกครองให�กับ
ท�องถ่ิน ท่ัวประเทศ 

4. สามารถเปลี่ยนแปลงผู�นําได�เป&นครั้งคราว 
ตามวาระการทํางาน ท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 
และสามารถเสนอถอดถอนได�  

5. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท,าเทียมกัน 
 

1. เสียค,าใช�จ,ายสูงในการเลือกต้ังตําแหน,ง
ต,างๆ หรือการเลือกต้ังผู�แทนราษฏร 

2. ประชาชนมักจะใช�เสรีภาพ เกินขอบเขต
อาจจะนําไปสู,ความวุ,นวายทางการเมืองได�  

3. การบริหารงานล,าช�า มีข้ันตอนมาก เพราะ
การตัดสินใจในการปฏิบัติการต,าง ๆ ต�องมี
การปรึกษาหารือกัน ผ,านข้ันตอนหลายชั้น 
เช,น ผ,านการเสนอกฎหมาย เพ่ิมค,าครองชีพ 
ต�องเสนอผ,าน สภา 3 วาระ ซ่ึงเป&นความ
ล,าช�ามาก เป&นต�น 

4. อาจจะก,อให�เกิดการคอรัปชั่นอย,างกว�าง
ขว�าง 

 
 แต,จะอย,างไรก็ดีก็พอจะสรุปได�ว,า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ยังว,าได�รับการ

ยอมรับมากกว,าการปกครองในรูปแบบ อ่ืน ๆ เนื่องจากเป&นการเป�ดโอกาสให� ประชาชนได�มีส,วน

กําหนดทิศทางตามท่ีประชาชนต�องการ ถึงแม�จะเป&นการแสดงความคิดเห็นผ,านระบบตัวแทนก็ตาม 

ทําให�เห็นได�ว,า ประเทศต,าง ๆ ในโลกต,างสนับสนุนหรือผลักดันให�เกิดกระบวนการความเป&น

ประชาธิปไตยอย,างสมบูรณ+ท้ังสิ้น แต,หากจะมองถึงประโยชน+ในระยะยาวก็สามารถท่ีจะกล,าวได�ว,า 

กระบวนการในรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป&นกระบวนการเรียนรู�อย,างหนึ่ง ซ่ึง

ประชาชนสามารถเรียนรู�ผ,านระบบตัวแทน ถึงแม�ในวันนี้จะมีการกล,าวอ�างจากหลาย ๆ ฝ�าย

โดยเฉพาะฝ�ายท่ีมีความคิดแตกต,างจากฝ�ายผู�ได�อํานาจก็ตาม ว,ามีการทุจริตอย,างกว�างขวางในระบบ

การเมืองและระบบข�าราชการท่ัวประเทศ ซ่ึงในความเป&นจริงก็เป&นอย,างนั้น โดยพิจารณาจาก

งานวิจัยต,าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการคอรัปชั่นในระบบการเมืองท่ีมีมานาน ซ่ึงก็ให�เกิดความเสียหายต,อ

ประเทศไทยถึงปjละกว,า หนึ่งแสนล�านบาทต,อปj  (http://tdri.or.th/tdri-insight/corruption-

problem-in-thailand/) เช,น งานศึกษาวิจัยจากสถาบันพระปกเกล�า จากสถาบัน TDRI (สถาบันวิจัย

เพ่ือพัฒนาประเทศไทย, 2013) หรือสถานศึกษาต,าง ๆ เป&นต�น แต,หากกาลเวลาเปลี่ยนไปเม่ือ
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ประชาชนส,วนมากในประเทศได�รับผลกระทบจากนโยบายของตัวแทนท่ีตนเลือกเข�าไปโดยตรงย,อม

จะต�องปรับเปลี่ยนความคิด เกิดกระบวนเรียนรู�ในการคัดเลือกตัวแทนของตน อย,างละเอียดรอบคอบ

และมีสติเพ่ิมมากข้ึนแม�ว,ากระบวนการนี้จะต�องอาศัยระยะเวลาท่ียาวนานเท,าไรก็ตาม สุดท�ายแล�ว

เม่ือได�รับผลกระทบมากเข�าประชาชนก็จะตกตะกอนความรู�ในเรื่องของรูปแบบประชาธิปไตยผ,าน

ระบบตัวแทนมากข้ึนและสามารถนําไปสู,รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ+ได�ใน

ท่ีสุด ในการศึกษาครั้งนี้ ได�เน�นกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนซ่ึงเป&นรากฐานท่ีสําคัญของ

กระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแท�จริงนี้เอง พบว,าจะก,อให�เกิดการขับเคลื่อนได�จะต�อง 

สามารถก,อร,างสร�างให�เกิดข้ึนได�สมบูรณ+โดยจะต�องอาศัยกระบวนการอีกอย,างหนึ่ง ซ่ึงนับได�ว,าเป&นท้ัง

แนวคิดและกระบวนการประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง หรือเปrาหมายสุดท�ายของ การเมืองภาคพลเมืองก็

ได� นั้นคือ “กระบวนการประชาสังคม” ซ่ึงจะได�นําเสนอต,อไป 

 

แนวคิดเก่ียวกับประชาสังคม 
  คําว,า "ประชาสังคม" มาจากภาษาอังกฤษว,า Civil Society  เป&นคําท่ีถูกนํามาใช�ครั้ง

แรก ต้ังแต,ปj พ.ศ.2524-2525 ช,วงปลายยุคสงครามภายในระหว,างพรรคคอมมิวนิสต+แห,งประเทศ

ไทยและรัฐบาลไทย โดยมุ,งเสนอแนวทางใหม, ๆ ในการแก�ไขป4ญหาแทนวิธีคิดแบบเดิม ๆ โดยจาก

การศึกษาของ บงกช สุทัศน+ ณ อยุธยา พบว,า ได�มีการนํากระบวนการประชาสังคมมาใช�ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2543-2544) โดยแนวทางการเข�ามีส,วนร,วมใน

การร,างแผน ท่ีวางเปrาหมายส,งเสริมให�มี “ประชาสังคมจังหวัด” ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยกําหนด

พ้ืนท่ีนําร,อง 4 จังหวัด คือ น,าน ขอนแก,น เพชรบุรี และสงขลา พร�อมกับเริ่มโครงการ “ประชาคม

ตําบล” โดยมอบหมายให�สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ศึกษาศักยภาพขององค+การบริหารส,วน

ตําบล เพ่ือประสานงานด�านประชาสังคมท้ังหมด โดยได�จัดต้ังคณะทํางาน โดยมี ศาสตราจารย+ 

นายแพทย+ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป&นประธาน เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร+ พัฒนาประชาสังคมใน

ประเทศไทย  

 ความหมายของคําว�า ประชาสังคม (Civil Society) 
 คําว,า ประชาสังคมมีพัฒนาการมายาวนานมาก ต้ังแต,ช,วงปลายของศตวรรษท่ี 18 (ธีรยุทธ+ 

บุญมี, 2547: 39) และถูกนํามาใช�โดยนักวิชาการ มากมายหลายท,านตามช,วงสภาวะเวลา และ

สถานการณ+ในช,วงนั้น ๆ จึงทําให�ความหมายของคําว,า ประชาสังคม จึงมีมิติท่ีหลากหลายและกว�าง

มากตามไปด�วย ยกตัวอย,างเช,น  

 ในพจนานุกรมศตวรรษท่ี Dictionary.com 's 21 ได�ให�ความหมายของคําว,า ประชา

สังคม (Civil Society) ออกเป&น 3 มิติด�วยกัน (http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society)  คือ  
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 1. เป&นองค+กรท่ีไม,ใช,หน,วยงานของรัฐ และเป&นอิสระจากรัฐ โดยเป&นการรวมตัวของ 

องค+กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาแม�จนกระท้ัง บุคคลหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเหตุท่ีส,งผล

กระทบต,อสังคม 

 2. เป&นองค+กรท่ีทํางานแตกต,างจาก หน,วยงานของรัฐและ ธุรกิจเอกชน 

 3. บางครั้งคําท่ีใช�ในความหมายท่ีกว�างข้ึนของ "องค+ประกอบเช,นเสรีภาพในการพูด , 

อิสระผู�พิพากษา ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมประชาธิปไตย" 

 ส,วนธนาคารโลก (World Bank) ได� ให�ความหมายของคําว,า ประชาสังคม (Civil 

Society) ไว�ว,า หมายถึง เป&นองค+กรท่ีมีความหลากหลายขององค+กร ต,าง ๆ เช,น องค+กรพัฒนาเอกชน

ท่ีไม,แสวงหาผลกําไร เป&นการแสดงตนของประชาชนถึงความมีตัวตนของประชาชนในสังคม, การ

แสดง ผลประโยชน+และคุณค,าของสมาชิกหรือคนอ่ืน ๆ ของพวกเขาข้ึนอยู,กับการพิจารณาจริยธรรม

วัฒนธรรมการเมืองวิทยาศาสตร+ทางศาสนาหรือการกุศล, องค+กรภาคประชาสังคม (CSOs) จึง

หมายถึงความกว�างของอาร+เรย+ขององค+กร: กลุ,มชุมชนองค+กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) สหภาพ

แรงงานกลุ,มชนพ้ืนเมือง, องค+กรการกุศลองค+กรตามความเชื่อของสมาคมวิชาชีพและมูลนิธิ" 

(http://web.worldbank.org) 

 ในส,วนของ BBC (British Broadcasting Corporation) บรรษัทกิจการการกระจายเสียง

และแพร,ภาพแห,งประเทศอังกฤษ ได�ให�ความหมายของคําว,า ประชาสังคม ว,า “ประชาสังคมเป&น

พ้ืนท่ีสาธารณะระหว,างรัฐ ตลาดและครัวเรือนสามัญซ่ึงผู�คนสามารถอภิปรายและแก�ไขป4ญหาการ

กระทําได�ด�วยตนเอง”  

 แต,ในประเทศไทยมีผู�ใช�คําภาษาไทยท่ีมีความหมายเทียบเคียงกันหลายคํา อาทิ "สังคม

ประชาธรรม" (ไพบูลย+ วัฒนศิริธรรม) "สังคมราษฎร+" (เสน,ห+ จามริก) "วีถีประชา" (ชัยอนันต+   

สมุทวณิช ใช�คํานี้โดยมีนัยยะของคําว,า Civic movement) "อารยสังคม" (อเนก เหล,าธรรมทัศน+) 

และ "สังคมเข�มแข็ง" (ธีรยุทธ บุญมี) เป&นต�น ท้ังนี้ นักคิดสําคัญ ๆ ของสังคมไทยได�อธิบายขยายความ

คําว,า "ประชาสังคม" หรือ Civil Society นี้ในบริบทเง่ือนไขและการให�น้ําหนักท่ีแตกต,างกัน อันพอ

รวบรวมได� ดังนี้ 

 ประเวศ วะสี (2536: 5) นับเป&นผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจุดประกายการคิดถกเถียง ใน

เรื่อง "ประชาสังคม" ให�มีความเข�มข�นอย,างมากในช,วงระยะ 5-6 ปjท่ีผ,านมา โดยผ,านงานเขียนชิ้น

สําคัญคือ "สังคมสมานุภาพและวิชชา" โดยในงานเขียนดังกล,าวประกอบกับบทความย,อย ๆ และการ

แสดงปาฐกถาและ การอภิปรายในท่ีต,าง ๆ พอประมวลเป&นความคิดรวบยอดได�ว,า ในสภาพของ

สังคมไทยป4จจุบัน ภาคส,วนหลัก (Sectors) ของสังคมท่ีมีความเข�มแข็ง และมีความสัมพันธ+เชื่อมโยง

กันอย,างมากคือ ภาครัฐ หรือ "รัฐานุภาพ" และภาคธุรกิจเอกชนหรือ "ธนานุภาพ" ซ่ึงปรากฏการณ+นี้
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ส,งผลทําให�สังคม ขาดดุลยภาพและเกิดความล�าหลังในการพัฒนา ของฝ�ายประชาชนหรือ ภาคสังคม 

ซ่ึงเรียกว,า "สังคมานุภาพ"  

 ดังนั้นการนําเสนอแนวคิดของ ประเวศ วะสี จึงมุ,งไปท่ีการทําอย,างไรท่ีจะเก้ือหนุนให�ภาค

สังคมหรือภาคประชาชนมีความเข�มแข็งและเกิดดุลภาพทางสังคมข้ึน ท่ีเรียกว,าเป&น "สังคมสมานุ

ภาพ" โดยนัยยะนี้ ประเวศ วะสี เชื่อว,าจะต�องพัฒนาให�เกิดความเข�มแข็งท่ีชุมชน (Community 

Strengthening) (ประเวศ วะสี, 2536: 36) จนเกิดคําขยายความตามมาในหนังสือ “หนทางรอดของ

สังคมไทย” อาทิ ชุมชนเข�มแข็ง ความเป&นชุมชน เป&นต�น ดังการให�ความหมายของการเป&น "ชุมชน" 

ในท่ีนี้ ว,าหมายถึง "การท่ีประชาชนจํานวนหนึ่งมี วัตถุประสงค+ร,วมกัน มีอุดมคติร,วมกันหรือมีความ

เชื่อร,วมกันในบางเรื่อง มีการติดต,อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ,มกัน มีความเอ้ืออาทรต,อกัน มีความ

รัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู�ร,วมกันในการ ปฏิบัติบางสิ่งบางอย,างและมีระบบการจัดการในระดับกลุ,ม" 

(ประเวศ วะสี, 2539: 15) ซ่ึงโดยนัยยะนี้ประชาสังคมท่ีเข�มแข็ง ต�องมีรากฐานท่ีเกิดจากการมีชุมชนท่ี

หลากหลายและเข�มแข็งด�วย 

 มีข�อพึงสังเกตสําคัญต,อเรื่องการเก้ือหนุนภาคสังคม ท่ีเสนอแนวคิดในเชิงกลยุทธ+ท่ีว,าด�วย 

"ความร,วมมือเบญจภาคี" (ต,อมาใช�คําว,า "พหุภาคี") โดยมองว,าชุมชนในป4จจุบันอ,อนแอมาก การท่ีจะ

ทําให�ชุมชน มีความเข�มแข็งได�นั้น จะต�องเกิดจากความร,วมมือและการทํางานร,วมกันของภาคสังคม

ต,าง ๆ ซ่ึงรวมท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด�วย "สังคมสมานุภาพ" จะเกิดข้ึนได�ก็ด�วยกระบวนการ

ถักทอความรักของคนในสังคม ของคนในชุมชน ถักทอท้ังแนวด่ิง อันหมายถึง โครงสร�างอํานาจท่ีเป&น 

ทางการและแนวนอนซ่ึง หมายถึงพันธมิตร/เพ่ือน/เครือข,ายเข�าหากัน ซ่ึงหากพิจารณาจากประเด็นนี้ 

การให�ความหมายหรือความสําคัญของ "ประชาสังคม" ของ ประเวศ วะสี นั้น มิได�กล,าวถึง "การ

ปฏิเสธรัฐ" หรือ State Disobedience แต,อย,างใด 

 ธีรยุทธ บุญมี และอเนก เหล,าธรรมทัศน+ (2547) สองนักคิดทางด�านรัฐศาสตร+และสังคม

คนสําคัญ ท่ีได�ให�ความสนใจกับเรื่อง "ประชาสังคม" อย,างมากเช,นเดียวกันโดยแนวคิดของ ธีรยุทธ 

บุญมี ปรากฏในงานเขียน เรื่อง “ประชาสังคม” โดยตรง ซ่ึงนําเสนอความเป&นมา พัฒนาการของคําว,า 

ประชาสังคม ท่ีแสดงให�เห็นว,าการแก�ป4ญหา พ้ืนฐานทางสังคมน้ันควรให�ความสําคัญกับ "พลังท่ีสาม" 

หรือพลังของสังคม หากแม�นว,าสังคมโดยรวมมีความเข�มแข็ง นักธุรกิจ นักวิชาชีพ นักศึกษา 

ป4ญญาชนชาวบ�าน สามารถร,วมแรงร,วมใจกัน ผลักดันสังคม ป4ญหาต,าง ๆ ท่ีเป&นพ้ืนฐาน ก็จะสามารถ

เปลี่ยนแปลงได� ท้ังนี้ สังคมท่ีเข�มแข็งในความหมายของธีรยุทธ บุญมี นั้น จะเน�นท่ีลักษณะท่ีกระจัด

กระจาย (Diffuse) พลังทางสังคมท่ีมาจากทุกส,วนทุกวิชาชีพทุกระดับ รายได� ทุกภูมิภาคของประเทศ 

ซ่ึงโดยนัยยะนี้ จะมีความแตกต,างจากแนวคิด"ประชาชนเป&นส,วนใหญ," หรือ "อํานาจของประชาชน" 

ดังเช,นขบวนการ เคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตเป&นอย,างมาก  
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 อเนก เหล,าธรรมทัศน+ (2551: 53) ได�ให�ความหมายของ "ประชาสังคม" หรือ "อารย

สังคม" ท่ีครอบคลุมทุกชนชั้นของสังคม เน�นเรื่องความสมานฉันท+ ความกลมเกลียว ความกลมกลืนใน

ภาคประชาสังคมมากกว,าการดูท่ีความแตกต,างหรือ ความแตกแยกภายใน อย,างไรก็ตามมุมมองของ 

ดร.อเนก เหล,าธรรมทัศน+ ได�ให�ความสนใจเป&นพิเศษกับประเด็นของ "คนชั้นกลาง" "การมีส,วนร,วม" 

"ความผูกพัน" และ "สํานึกของความเป&นพลเมือง" กล,าวคือ "ประชาสังคม" โดยนัยยะนี้ มิได�หมายถึง

ความเป&นชุมชนของสังคมชนบทเท,านั้นแต,กิน ความรวมไปถึงคนชั้นกลางภาคเมืองท่ีไม,จําเป&นต�องมี

ความสัมพันธ+ใกล�ชิดเป&นเครือญาติหรือเป&นแบบคุ�นหน�า (face to face relationship) แต,เป&นความ

ผูกพัน (bond) ของผู�คนท่ีหลากหลายต,อกันบนฐานแห,งความร,วมมือ และการแสวงหาการมีส,วนร,วม 

และด�วยสํานึกท่ีมีต,อความเป&นพลเมือง หรือ Citizenship นั่นเองนอกจากนี้ ดร.อเนก เหล,าธรรมทัศน+ 

ยังได�ตั้งข�อสังเกตท่ีสําคัญถึงรากฐานของคนไทย และสังคมไทยว,า คนไทยส,วนมากยังมีระบบวิธีคิดว,า

ตนเองเป&นไพร, (client) หรือคิดแบบไพร, ท่ีจะต�องมีมูลนายท่ีดี โหยหาคนดี จึงมักขาดสํานึกของความ

เป&นพลเมืองและมองป4ญหาในเชิงโครงสร�างไม,ออก 

 อย,างไรก็ตาม อเนก เหล,าธรรมทัศน+ (2539: 39) ได�ให�ความสําคัญต,อการผลักดันให�เรื่อง 

"ประชาสังคม" กลายเป&นแนวคิดในเชิงอุดมการณ+ ทางสังคม "ผมขอเสนอให�เรื่อง Civil Society เป&น

เรื่องของอุดมการณ+ จะต�องมีคําข้ึนมาก,อน ไม,มีคําก็ไม,มีความคิด ไม,มีความคิดก็ไม,มีอุดมการณ+ 

เพราะฉะนั้นคําว,า Civil Society ต�องสร�างให�เป&น Concept อย,างเช,น วัฒนธรรมชุมชน…. จึงจะเห็น

มีพลัง มีประโยชน+"  

 ชัยอนันต+ สมุทวณิช และชูชัย ศุภวงศ+ (2539) ก็เป&นนักคิดอีก 2 ท,านท่ีกล,าวถึง "ประชา

สังคม" โดยเน�นท่ีการปรับใช�ในบริบท ของสังคมไทย ค,อนข�างมาก โดยท่ี ศาสตราจารย+ ดร. ชัยอนันต+ 

สมุทวณิช ได�นําเสนอในงานเขียน เรื่อง “อนาคตการเมืองไทย” ไว�ว,า "ประชาสังคม" หมายถึง ทุก ๆ 

ส,วนของสังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคประชาชนด�วย ถือว,าท้ังหมด เป&น Civil Society ซ่ึงแตกต,าง

จากความหมายแบบตะวันตกท่ีแยกออกมาจากภาครัฐ หรือนอกภาครัฐ แต,หมายถึงทุกฝ�ายเข�ามาเป&น 

partnership กัน (ชัยอนันต+ สมุทวณิช, 2539: 18) โดยนัยยะนี้ ศาสตราจารย+ ดร. ชัยอนันต+       

สมุทวณิช ให�ความสําคัญกับ Civic movement หรือ "วิถีประชา" ท่ีเป&นการดําเนินกิจกรรมของกลุ,ม

องค+กรต,าง ๆ โดยเอาตัวกิจกรรมเป&นศูนย+กลางปราศจากการจัดต้ัง ดังข�อเสนอท่ีสําคัญใน เชิง

ยุทธศาสต+การพัฒนา ในช,วงของการจัดทําแผน พัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 คือ Area-Function-Participation - 

AFP กล,าวคือจะต�องเน�นท่ีกระบวนการมีส,วนร,วม ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของ ทุกฝ�าย

ร,วมกันในระดับพ้ืนท่ี (ย,อย ๆ ) ซ่ึงในท่ีนี้ อาจเป&นพ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู,บ�าน หรือพ้ืนท่ีในเชิง

เศรษฐกิจ เช,น เขตพ้ืนท่ีชายฝ4�งทะเล ภาคตะวันออก เป&นต�น (ชัยอนันต+ สมุทวณิช, 2539: 22) 
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 ชูชัย ศุภวงศ+ (2540: 4) ให�ความหมายของ "ประชาสังคม" ไว�ในหนังสือเรื่อง “แนวคิด 

พัฒนาการและข�อพิจารณาเก่ียวกับประชาสังคมไทย” ท่ีกว�างขวางและผนวกเอาแนวคิดท่ีกล,าว มา

ข�างต�น มาผสมผสานกันอย,างกลมกลืน กับบริบทของสังคมไทยว,า หมายถึง "การท่ีผู�คนในสังคม เห็น

วิกฤตการณ+ หรือสภาพป4ญหาในสังคมท่ีสลับซับซ�อนยากแก,การแก�ไข มีวัตถุประสงค+ร,วมกันซ่ึงนําไปสู,

การก,อจิตสํานึก (Civic consciousness) ร,วมกัน มารวมตัวกันเป&นกลุ,มหรือองค+กร (Civic group) 

ไม,ว,าจะเป&นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะท่ีเป&นหุ�นส,วนกัน 

(Partnership) เพ่ือร,วมกันแก�ป4ญหาหรือ กระทําการบางอย,างให�บรรลุวัตถุประสงค+ ท้ังนี้ ด�วยความ

รัก ความสมานฉันท+ความเอ้ืออาทรต,อกันภายใต�ระบบการจัดการโดยมีการเชื่อมโยงเป&นเครือข,าย 

(Civic network)"  

 ท้ังนี้  ชูชัย ศุภวงศ+ ยังได�เสนออีกว,าป4จจุบันขบวนการประชาสังคมของไทย ได�มี

พัฒนาการและ ความเข�มแข็งเชื่อมโยงเครือข,ายกันมาก พอสมควร โดยเฉพาะเครือข,ายของชาวบ�าน

และเครือข,ายขององค+กรพัฒนาเอกชนต,าง ๆ ท่ีกําลังมีบทบาทสําคัญ ต,อกระบวนการแสวงหา 

ทางเลือกเพ่ือการแก�ป4ญหาในด�านต,าง ๆ ของสังคม เช,น ป4ญหาสิ่งแวดล�อม ป4ญหาเอดส+ ป4ญหา

สาธารณสุข การทําเกษตรทางเลือก เป&นต�น อย,างไรก็ดี ชูขัย ศุภวงศ+ ได�ต้ังข�อสังเกตท่ีสําคัญไว�ว,า ใน

เง่ือนไขของสังคมไทยป4จจุบันยังคงมีกระแสเหนี่ยวรั้งท่ีจะฉุด มิให� กระบวนการสร�างความ เข�มแข็ง

ของสังคมเติบโตข้ึน อันได�แก, ระบบพรรคการเมือง รัฐไทยและระบบราชการ ระบบการศึกษา 

ความสัมพันธ+แบบแนวด่ิง และสื่อมวลชนท่ีขาด อิสระเป&นต�น (ชูชัย ศุภวงศ+, 2540: 42) 

 ไพบูลย+ วัฒนศิริธรรม (2553) นักคิดนักพัฒนาอาวุโสอีกท,านหนึ่ง ซ่ึงมีบทบาททาง

ความคิด และการเชื่อมโยงภาคีต,าง ๆ ของสังคมเพ่ือการพัฒนามาอย,างต,อเนื่อง ได�บรรยายเรื่อง 

“ประชาสังคมกับการปฏิรูปสังคมไทยในภาวะวิกฤต” ในวันจันทร+ท่ี 28 มิถุนายน 2553 ได�ให�

ความหมายของ "ประชาสังคม" ว,าหมายถึง "สังคมท่ีประชาชนท่ัวไป ต,างมีบทบาทสําคัญในการ

จัดการเรื่องต,าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต ของประชาชน โดยอาศัยองค+กร กลไก กระบวนการ และ

กิจกรรมอันหลากหลาย ท่ีประชาชนจัดข้ึน" โดยนัยยะของความหลากหลาย ขององค+กรนี้ไม,ว,า จะ

เป&น กลุ,ม องค+กร ชมรม สมาคม ซ่ึงล�วนแต,มีบทบาทสําคัญต,อการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ท้ังสิ้น จึงเป&นเสมือน "สังคม" ของ "ประชา" หรือ Society ของ Civil นั่นเอง อย,างไรก็ดี ไพบูลย+ 

วัฒนศิริธรรม ยังเสนอต,ออีกด�วยว,า "ประชาสังคม" นั้น เป&นส,วนของสังคม ท่ีไม,ใช,ภาครัฐ ซ่ึง 

ดําเนินงานโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายและก็ไม,ใช,ภาคธุรกิจ ซ่ึงดําเนินงานโดยมุ,งหวังผลกําไรเป&น

สําคัญ 

 จากตัวอย,างความหมาย และแนวคิดข�างต�นจะเห็นถึงความต,าง ความเหมือน และการวาง

น้ําหนักในการอธิบายท่ีแตกต,างกันออกไป อย,างไรก็ดี จะสังเกตได�ว,าคําอธิบายจากนักคิด นักวิชาการ
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ของไทย ในข�างต�น เป&นคําอธิบายท่ีวางอยู,บนพ้ืนฐานของสถานการณ+หรือ บริบทของ สังคมไทยร,วม

สมัย (Contemporary Situation) อีกท้ังยังมีลักษณะของ ความคาดหวังต,อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทยในอนาคตท้ังสิ้น ซ่ึงท่ีจริงปรากฏการณ+นี้ ก็ไม,ต,างไปจากประเทศในซีกโลกตะวันตกแม�แต,

น�อย อย,างไรก็ดี ความเคลื่อนไหว เรื่องประชาสังคมในประเทศตะวันตกนั้น ก�าวหน�าและเป&นรูปธรรม

กว,าในเมืองไทยมากนัก อีกท้ังกระแสการรื้อฟ��น "ความเป&นประชาคม" หรือ "ความเป&นชุมชน" ใน

ความหมายใหม,นั้นดูจะเป&นทางออกท่ีลงตัวสําหรับสังคมท่ีมีความพร�อมของ "พลเมือง" จริง ๆ  

 หากพิจารณาถึงความลึกซ้ึง ของแนวคิดภายใต�กระแสการสร�างชุมชนดังกล,าว จะพบว,า 

ชุมชนในท่ีนี้ หมายถึง ชุมชนแห,งสํานึก (Conscious community) ท่ีสมาชิกของชุมชน ต,างเป&นส,วน

หนึ่งของระบบ โดยรวมท่ีมีความสัมพันธ+กันอย,างแนบแน,น อาจจะด�วยพ้ืนฐานของระบบคุณค,า เก,า

หรือเปrาประสงค+ใหม,ของการเข�ามาทํางาน ร,วม ดังนั้น คําว,า "ประชาคม" หรือ "ชุมชน"  จึงอาจมี

ขนาดและลักษณะท่ีแตกต,างกันออกไป ต้ังแต,บริษัทขนาดเล็ก บริษัทหนึ่ง ถนนสายหนึ่ง หมู,บ�าน ๆ 

หนึ่ง เมือง ๆ หนึ่ง หรือกลุ,มสนใจเรื่อง ๆ หนึ่ง เป&นต�น ความเป&นชุมชนจึงมีลักษณะเป&นพลวัตท่ี

บุคคลและกลุ,มคนต,างมีส,วนร,วมในการทํากิจกรรมที่สน ใจ ร,วมกัน มีความสัมพันธ+และตัดสินใจ

ร,วมกัน โดยมีพันธะ เชื่อมโยงกับระบบใหญ, บนพื้นฐานแห,งความเป&นอยู,ที่ดีร,วมกันและหัวใจสําคัญ

อันหนึ่งท่ีจะเป&นเง่ือนไขของการสร�าง ความเป&นชุมชนท่ีแข็งแรงก็คือ การสื่อสาร (Communication) 

นั่นเอง 

 กระแสการรื้อฟ��นชุมชนเป&นกระแสท่ีเกิดข้ึนท,ามกลางวิกฤติท่ีโครงสร�างของรัฐชาติไม,

สามารถเข�ามาจัดการได� ในขณะเดียวกัน ความเป&นเสรีชน ก็อ,อนแอเกินไป ต,อวิกฤติท่ีสลับซับซ�อน 

การเกิดข้ึนของชุมชนไม,ใช,การสร�างให�เกิดข้ึน หากแต,เป&นเพราะความจําเป&นท่ีต�องเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือ

เข�ามา เติมเต็มช,องว,างระหว,างรัฐและพลเมือง 

 ประชาสังคมกับสังคมไทย 
 ในสังคมไทยหลังจากท่ีเข�าสู,ยุคของการพัฒนาทางด�านวัตถุอย,างเต็มตัวทําให� วิถีชีวิต

กลายเป&นแบบป4จเจกบุคคลเพ่ิมมากข้ึน คือมีความเป&นอิสระ และปลดปล,อยตนเองจากขนบธรรมเนียม

ประเพณี ไม,อนาทรร�อนใจกับสังคม หรือสิ่งรอบข�าง จนถึงท่ีสุดหรือเกิดป4ญหาข้ึนมาเต็มท่ี ก็จะมีการ

หันกลับมาให�ความสําคัญกับ ความเป&นประชาสังคมได� ดังจะเห็นได�จากเหตุการณ+ของรูปแบบประชา

สังคมรูปแบบใหม, ๆ เช,น ขบวนการ ร,วมด�วยช,วยกัน จ.ส.100 หรือ ชมรมต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือร,วมกัน

แก�ไขป4ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ผ,านระบบโซเชียลเน็ตเวิรค+ ผ,านระบบมือถือ ซ่ึงนับว,าเป&นการ

แสดงออกต,อจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบต,อสังคมโดยรวมมากข้ึน โดย ธีรยุทธ+ บุญมี ได�นําเสนอว,า การก,อ

ตัวของประชาสังคม ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน (อเนก เหล,าธรรมทัศน+, 2551: 57) คือ  
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 ข้ันแรก การเกิดจิตสํานึกสังคม คือ วิถีชีวิตสังคม ซ่ึงทุกคนรับผิดชอบร,วมกันท่ีจะต�อง

แก�ไขป4ญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน และทุกคนมีสิทธิเรียกร�องเพ่ือให�ส,วนรวมดีข้ึน 

 ข้ันท่ีสอง การเกิดขององค+กรทางสังคม คือ การเกิดกลุ,มองค+กรทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีมี

จิตสํานึกในการดูแลประโยชน+ซ่ึงกันและกัน เช,น กลุ,มสังคมสงเคราะห+ กลุ,มวิชาชีพ กลุ,มสื่อ กลุ,ม

ปฏิรูปการเมือง เป&นต�น 

 ข้ันท่ีสาม การเกิดอุดมการณ+ร,วมของสังคม กลุ,มต,าง ๆ ท่ีเกิดมากข้ึนและเกิดอุดมการณ+ท่ี

ยึดเหนี่ยวผูกพันกันทางสังคมท่ีเข�มแข็งมีคุณภาพข้ึน เป&นเสมือนทิศทางพึงปรารถนาท่ีบ�านเมืองควร

ก�าวเดินไป 

 ข้ันท่ีสี่ การเป&นสถาบันและกลุ,มองค+กรต,าง ๆ ท่ีทุกคนยอมรับเป&นกฎเกณฑ+แห,งวิถีชีวิต

เป&นแรงขับเคลื่อนให�สังคมก�าวหน�าไปพร�อม ๆ กันกับกลุ,มองค+กรสังคมต,าง ๆ ก็จะมีวุฒิภาวะมี

บทบาทหน�าท่ีเป&นท่ียอมรับอย,างกว�างขวาง เช,น มูลนิธิดวงประทีป จส.100 ฯลฯ 

 แต,จากการศึกษาของ อเนก เหล,าธรรมทัศน+ (2551: 65) พบว,า รูปแบบของประชาสังคม

ในประเทศไทยไม,สามารถกําหนดได�ว,าเกิดข้ึนเม่ือไหร, เนื่องจากการต,อสู�ของภาคประชาชนท่ีต,อสู�กับ

การใช�อํานาจของรัฐมีมานานมาก ต้ังแต,สมัยอยู,ภายใต�ระบอบไพร, จนถึงระบอบทหาร และใน

ขณะเดียวกันมีการรวมตัวของประชาชนเพ่ือดูแลตนเองหรือปกครองตนเองมานานแล�ว 

 เสกสรร ประเสริฐกุล (2548: 161) ได�กล,าวไว�ในหนังสือการเมืองภาคประชาชน ได�ระบุ

ว,า แนวคิดประชาสังคมของไทยมาพร�อมกับแนวคิด NGO ท่ีเข�ามาในบริบทของไทยหลังการต,อสู�ด�วย

กําลังอาวุธในเขตป�าหมดไปแล�ว แนวคิดการเมืองภาคพลเมืองได�เข�ามาเติมช,องว,างทางป4ญญาให�กับ

ฝ�ายประชาชนโดยเฉพาะอย,างยิ่งสําหรับประชาชนท่ียากจนและเสียเปรียบในเขตชนบท NGO ได�เน�น

การดูแลตนเองของชุมชนท�องถ่ิน และลดบทบาทในการพัฒนาของรัฐลงได� กลายเป&นอีกทางเลือก

หนึ่งท่ีไม,ใช,แบบปฏิวัติโค,นล�มอํานาจ โดยส,วนหนึ่งของผู�ท่ีเข�ามามีส,วนร,วมก็คือ กลุ,มป4ญญาชนท่ีเคย

ผ,านการต,อสู�เพ่ือประชาธิปไตยมาในเหตุการณ+ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 นั้นเอง 

 และจากการศึกษาของ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย เอ็นจีโอได�เข�ามาสู,

ประเทศไทยและเริ่มเข�าสู,ชนบทมากในช,วงปj 2523-2526 (อเนก เหล,าธรรมทัศน+, 2551: 65) จากนั้น

ได�มีการเชื่อมโยงเป&นเครือข,าย ในระดับภูมิภาคและตามประเด็นสนใจท่ัวประเทศในช,วงปj 2527-

2533 จนกระท่ังปj 2540 ปรากฏมีจํานวนองค+กรท้ังท่ีจดทะเบียนและไม,ได�จดทะเบียนมีร,วม 9,000 

องค+กร ป4จจุบันไม,สามารถระบุได�ชัดเจนว,ามีองค+กร เหล,านี้มีจํานวนเท,าใด แต,จากสถิติท่ีเป&นทางการ

พบว,า ในปj 2544 มีองค+กรเอกชนท่ีไม,แสวงหาผลกําไรถึง 55,805 องค+กร นั้นก็หมายความว,า แนวคิด

ประชาสังคม กําลังค,อย ๆ มีเพ่ิมมากข้ึนและสิ่งเหล,านี้เองจะมีส,วนทําให�ชี้ชัดลงไปว,า จิตสํานึกของ

ความพลเมือง ท่ีจะสร�างการมีส,วนร,วมทางการเมืองจะมีเพ่ิมมากข้ึนตามไปด�วย 
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 จิตสํานึกความเป>นพลเมือง กับแนวทางประชาสังคม 
 ความเป&นมาของการเมืองภาคพลเมืองในประเทศไทย นับว,ามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป

เรื่อย ๆ ตามกาลเวลา จากการปฏิวัติแบบเก,าในการโค,นล�มอํานาจ เปลี่ยนเป&นการเมืองแบบใหม, ท่ี

ไม,ได�ต�องการยึดหรือโค,นล�มอํานาจรัฐ แต,เป&นการเปลี่ยนแปลงไปสู,การปลูกสร�างจิตสํานึกในการจัด

ระเบียบสังคมใหม, โดยยึดเอาประชาชนเป&นตัวต้ัง (People-Oriented) 

 สถานะของการเมืองภาคพลเมืองเป&นส,วนหนึ่งของขบวนการการเคลื่อนไหวในภาค

ประชาสังคมโดย เปรียบเทียบกับรัฐ ในขณะท่ีภาคประชาสังคม รวมเอาทุกส,วนท่ีไม,ใช,ภาครัฐไว�

ด�วยกัน จึงมีท้ังสถาบันของประชาชนธรรมดา พ,อค�านายทุน และกลไกตลาด ซ่ึงสามารถเรียกได�ว,า 

ประชาสังคม โดยเนื้อแท�แล�ว คือ ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมทางการเมืองเพ่ือกําจัดขอบเขตของ

อํานาจรัฐ ถ,วงดุลอํานาจรัฐด�วยประชาชน โดยไม,ได�เข�ายึดอํานาจ พร�อมกับถ,วงดุลอํานาจของพลัง

ตลาดหรือทุนซ่ึงสังกัดประชาสังคมไปด�วย โดยช,วงชิงฝ�ายทุนเพ่ือลดทอนอํานาจรัฐ โดยถ,ายโอน

อํานาจท่ีเคยเป&นของรัฐบางส,วนกับมาท่ีประชาชน ดําเนินการต,อสู�ด�วยการขยายองค+ความรู�เรื่องสิทธิ

ของประชาชนและประชาธิปไตยออกไป และย�ายการเมืองแบบตัวแทนมาเป&นการเมืองแบบมีส,วน

ร,วม โดยการปลูกสร�างจิตสํานึกของความเป&นพลเมืองท่ีสมบูรณ+ให�ประชาชน 

 ซ่ึงแนวคิดการมีส,วนร,วมทางการเมืองนั้น หมายถึง การกระจายโอกาสให�ประชาชนมีส,วน

ร,วมทางการเมือง การบริหารการตัดสินใจในเรื่องต,าง ๆ ท่ีเก่ียวกับตนเอง รวมท้ังการจัดสรร

ทรัพยากรของชุมชนและของชาติท่ีจะส,งผลกระทบต,อชีวิตและความเป&นอยู,ของประชาชนโดยการให�

ข�อมูล แสดงความคิดเห็น ให�คําแนะนําปรึกษา ร,วมวางแผน ร,วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดย

ประชาชนโดยตรง นั่นเอง 

 จากข�อมูล แนวคิดต,าง ๆ ท่ีนําเสนอมาต้ังแต,ต�น จะพบว,า การรวมตัวของกลุ,มคนมีเข�ามา

มีส,วนร,วมทางการเมืองในทุกระดับนั้นจะเกิดจาก สองกลุ,มหลัก ๆ ก็คือ กลุ,มผู�ท่ีเสียผลประโยชน+จาก

การกระทําใด ๆ ของรัฐหรือเอกชน ท่ีส,งผลกระทบต,อ บุคคล  กลุ,ม องค+กร หรือชุมชนโดยตรง และ

กลุ,มท่ีสอง ก็คือผู�ประกอบด�วยจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบต,อสังคมท่ีเล็งเห็นโทษหรือผลกระทบต,าง ๆ ทํา

ให�สังคมเกิดความบิดเบี้ยว ไม,เป&นไปอย,างท่ีควรจะเป&น และท้ังสองกลุ,มนี่เอง ล�วนเป&นส,วนท่ีจะ

ผลักดันให�เกิดความเปลี่ยนแปลงต,อสังคมได� โดยการอาศัยทุนทางสังคมเป&นจุดเริ่มต�น ไม,ว,าจะเป&น

แนวคิดท่ีเริ่มจากตะวันตกหรือแนวคิดท่ีเกิดจาก กลุ,มต,าง ๆ ในตะวันออกก็ตาม เนื่องจากทุนทาง

สังคม เป&นสิ่งท่ีมีความหมายกว�างขวาง ครอบคลุม ท้ังเรื่องส,วนบุคคล ครอบครัว จนกระท่ังถึงระดับ

ความเป&นอยู,ของ กลุ,ม องค+กรและชุมชน ส,วนร,วมท้ังหมด โดยป4จจัยคือทุนทางสังคมนี้ ได�ถูกใช�ผ,าน

กระบวนการมีส,วนร,วมอย,างเป&นแบบแผน และมีข้ันตอน ท้ังท่ีเป&นทางการและไม,เป&นทางการ ซ่ึง

กระบวนการเหล,านี้จะสามารถดําเนินต,อไปได� ก็ต�องอาศัยป4จจัย คือ ทุนทางสังคมนี่เองเป&น สิ่งท่ีคอย
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เก้ือหนุนให�เกิดความสําเร็จ หากได�พิจารณาตาม เนื้อหาท่ีได�เสนอมาจะพบว,า กระบวนการมีส,วนร,วม

จะเกิดข้ึนไม,ได�เลย หากไม,มี ป4จจัยต,าง ๆ เป&นตัวสนับสนุน เช,น ป4จจัยด�านผู�นํา ป4จจัยเรื่องวัฒนธรรม

ภูมิป4ญญา ความรู�เฉพาะบุคคล เป&นต�น เสมือนเสาท่ีคํ้าหลังคา อยู,สองด�าน หากเสา ด�านหนึ่งเกิดหัก

ไป หลังคาก็ไม,สามารถต้ังอยู,ได� ต�องล�มคลืนลงมาในท่ีสุด ในการบวนการมีส,วนร,วมนี้เอง ท่ีเป&นหัวใจ

ของการสร�างจิตสํานึกของพลเมือง หรือความเป&นพลเมืองให�เกิดข้ึนสมบูรณ+ได� โดยผ,านภาพของการ

แสดงออกของความเป&นประชาธิปไตยในระดับ ล,างสุดในสังคมคือ ระดับชุมชน ท่ีสามารถสะท�อนถึง

ความรับผิดชอบในถ่ินกําเนิดหรือท่ีอาศัยอยู,ของ ตัวตน กลุ,ม หรือองค+กรของตนเองได�ดีท่ีสุด อีกท้ัง

สามารถตอบสนองความต�องการ ของตนเอง กลุ,ม หรือองค+กรได� ตรงความต�องการอีกด�วย ก,อเกิด

เป&น ประชาธิปไตยท�องถ่ิน ประชาธิปไตยชุมชน หรือแม�จนกระท้ัง เกิดเป&นประชาสังคม ด�วยเช,น การ

สังเคราะห+รูปแบบการทํางานของ สภาองค+กรชุมชนท่ีถูกขับเคลื่อนจาก การมีจิตสํานึกของพลเมืองใน

พ้ืนท่ี จึงมีความสําคัญต,อการพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือเป&นฐานของ ประชาธิปไตยในระดับชาติ ท่ีจะสร�าง

การพัฒนาให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็ง อย,างยั่งยืน ต,อไป 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับทุนทางสังคม การมีส,วนร,วมทางการเมือง ของประชาชน กลุ,ม 

องค+กรชุมชนและประชาธิปไตยชุมชน มีดังนี้:- 

 จรูญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ (2550) นักวิชาการจากคณะครุศาสตร+ จุฬาลงกรณ+

มหาวิทยาลัย ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือส,งเสริมความเป&นประชาธิปไตย พบว,า 

คุณลักษณะความเป&นประชาธิปไตยท่ีพึงประสงค+ของคนไทยต�องประกอบด�วย 3 ด�าน คือ 1. 

ประกอบด�วยทักษะส,วนบุคคล 2. ประกอบด�วยการอยู,ร,วมกันในสังคมโดยไม,ใช�ความรุนแรงและต�องมี

ส,วนร,วมรับผิดชอบต,อสังคมด�วย 3. ประกอบด�วยพ้ืนฐานความรู�ความเป&นประชาธิปไตยท่ีถูกต�อง โดย

คุณลักษณะท้ัง 3 ประการนั้น จะต�องอาศัยองค+ประกอบหลัก ๆ ด�วยกัน คือ องค+ประกอบท่ี 1 ต�อง

อาศัย ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเมืองการปกครอง องค+กรของรัฐและเอกชน 

องค+กรอิสระ องค+กรท่ีไม,แสวงหาผลกําไรและสื่อ ซ่ึงในองคCประกอบท่ี 1 นั้นจะเป&นได�ว,าการท่ีจะเกิด

คุณลักษณะท่ีดีในการจะได�พลเมืองท่ีพึงประสงค+ในระบอบประชาธิปไตย ต�องอาศัย ป4จจัยแวดล�อม 

ไม,ว,าจะทุนทางสังคมท่ีอยู,ภายใน และภายนอก ซ่ึงต�องอาศัยการเชื่อมประสานกันไม,ใช�สามารถ

เกิดข้ึนได�ด�วย องค+กรใดองค+กรหนึ่ง องคCประกอบท่ี 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือส,งเสริม

คุณลักษณะความเป&นประชาธิปไตย ต�องเน�นผู�เรียนเป&นสําคัญ องคCประกอบท่ี 3 หลักสูตรการศึกษา

ตลอดชีวิต เพ่ือส,งเสริมความเป&นประชาธิปไตย ต�องมุ,งไปท่ีการสร�างจิตวิญญาณ จิตสํานึกในความ

รับผิดชอบต,อสังคม อย,างมีความกระตือรือร�น และองคCประกอบท่ี 4 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือ
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พัฒนาประชาธิปไตย ต�องก,อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพลเมืองให�ได� โดยปรับเปลี่ยนให�

เป&นรูปแบบท่ีเข�ากับสังคมไทย โดยอาจจะกล,าวได�ว,าอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู,ก็ได� องคCประกอบท่ี 5 

การจัดการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับกลุ,มผู�เรียน โดยเน�นไปท่ีความต�องการของผู�เรียน ให�มีความ

หลากหลายและผสมผสานกับประสบการณ+ และองค+ประกอบสุดท�าย ก็คือ ต�องมีการติดตาม

ประเมินผลโดยใช�หลักการมีส,วนร,วม เป&นระยะ 

 การศึกษาวิจัยของสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล�า (2551: บทสรุป

ผู�บริหาร) ซ่ึงได�ศึกษาสภาองค+กรชุมชนตําบลบางเจ�าฉ,า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ,างทอง พบว,า สภา

องค+กรชุมชนบางเจ�าฉ,า เป&นพ้ืนท่ีท่ีอาศัยทุนทางสังคมเดิมโดยการรวบรวมกลุ,มของชาวบ�านเป&นกลุ,ม

อาชีพ เช,น กลุ,มจักสาน กลุ,มเกษตร เป&นต�น ซ่ึงจัดเป&นภูมิป4ญญาท�องถ่ิน โดยมีแกนนําของตําบล คือ 

กํานันสุรินทร+ นิลเลิศ เป&นผู�นําชาวบ�านของตําบลบางเจ�าฉ,า ซ่ึงจัดเป&นทุนทางสังคมในมิติของผู�นํา

อาศัยความสัมพันธ+ระหว,างคนในพ้ืนท่ี เป&นท่ียอมรับนับถือจากชาวบ�านในชุมชน เป&นส,วนสําคัญใน

กระบวนการผลักดันให�มีการรวมกลุ,มเพ่ือจัดต้ังสภาองค+กรชุมชนตําบล และมีสภาหมู,บ�านเป&นเวที

ประชุมประจําเดือน ได�รับการจุดประกายความคิดในการทําแผนแม,บทชุมชนจากภาครัฐ และสภา

องค+กรชุมชนตําบลกกแดง พบว,า เกิดจากการเข�ามาร,วมพิจารณาป4ญหาของกลุ,ม/องค+กรในพ้ืนท่ี

ร,วมกัน แต,ส,วนใหญ,มองป4ญหาระยะสั้น มีการประสานทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา 3 ปj ของ อบต. 

ให�สอดคล�องกัน มีศูนย+การเรียนรู�ชุมชนตําบลกกแดง และสนับสนุนกิจกรรมออมวันละ 1 บาท สภา

วัฒนธรรมดําเนินกิจกรรมด�านวัฒนธรรม ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน สิ่งแวดล�อม (รักษาป�าไม�) ทุนชุมชน

เกษตร มีการพัฒนากิจกรรม เช,น การจัดทําข�อมูลหมู,บ�าน เป&นต�น กับการมีฐานความสัมพันธ+อันดี

ระหว,างคน ชุมชน อบต. และแกนนําของสภาองค+กรชุมชนตําบล ทําให�การทํางานระหว,างภาคส,วน

ต,าง ๆ ในพ้ืนท่ีของตําบลกกแดง สามารถเชื่อมประสานการทํางานร,วมกันได�อย,างมีประสิทธิภาพ 

จัดเป&นทุนทางสังคมด�านเครือข,าย 

  พรชัย ตระกูลวรานนท+ (2552) นักวิชาการจากคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร+ 

ศึกษาเรื่อง “ทุนทางสังคม และแบบแผนการมีส,วนร,วมทางการเมือง ของภาคประชาชนในประเทศ

ไทย” ค�นพบว,า ระดับการการมีส,วนร,วมทางการเมืองภาคประชาชน ประชาสังคม และองค+กรเอกชน

ในสังคมไทย วางอยู,บนเง่ือนไขป4จจัยท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีประเด็นให�พิจารณาในทางสังคมอีกมาก 

ผลการวิเคราะห+และแจกแจงข�อมูลท้ังท่ีเป&นข�อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในงานวิจัยนี้ ได�แสดงให�

เห็นภาพของความสลับซับซ�อน ท้ังในแบบแผนการรวมกลุ,ม แรงจูงใจ ความหลากหลายและแตกต,าง

ของประเภทกิจกรรม ตลอดจนป4จจัยส,งเสริมหรือป4ญหาอุปสรรคท่ีไม,ได�ผูกติดกับประเด็นทาง

กฎหมายเพียงประการเดียว 
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 ในมุมมองทางด�านสังคมและวัฒนธรรมต�องพิจารณาการมีส,วนร,วมแยกเป&นสองระดับ คือ 

 1. การมีส,วนร,วมทางการเมืองในฐานะของการปฏิสังสรรค+ ซ่ึงเน�นความคิดในฐานะท่ี

บุคคลเป&นสมาชิกของสังคม เป&นผู�ตระหนักตนในฐานะพลเมืองท่ีต�องมีส,วนร,วมได�รับความเป&นธรรม 

และมีแนวทางในการปฏิบัติตนต,อส,วนรวมในฐานะพลเมืองดี (Common good) เป&นทัศนะท่ีมอง

การเมืองว,าเป&นชุดของกิจกรรมและความสัมพันธ+ ซ่ึงเก่ียวข�องกับการดํารงอยู,ของสังคม ส,งเสริม ให�

เกิดความร,วมมือระหว,างบุคคลกับกลุ,มสังคม และกระตุ�นให�มีการแสดงความคิดเห็นผ,านสื่อมวลขน 

  ในฐานะท่ีเป&นรูปแบบของการกระทําทางการเมือง การมีส,วนร,วมทางการเมืองจะเห็น

ได�จากการท่ีบุคคลตระหนักในผลประโยชน+พ้ืนฐานของชุมชนซ่ึงการแสดงออกจะเห็นได�ชัดเจนท้ังใน

รูปแบบท่ีถูกต�องหรือไม,ถูกต�องตามธรรมเนียมนิยมก็ได� ในกรณีนี้จะเน�นในเสรีภาพท่ีจะกระทําร,วมกับ

บุคคลอ่ืน เพ่ือท่ีจะดําเนินการไปสู,เปrาหมายร,วมกัน 

  ความคิดเห็นในเรื่องการมีส,วนร,วมทางการเมืองในแง,นี้ แสดงให�เห็นถึง การผสมผสาน

ระหว,างพฤติกรรมส,วนบุคคลท่ีมีต,อกลุ,ม ซ่ึงก,อให�เกิดการหน�าท่ี (Functions) ซ่ึงส,งผลให�เกิดความรู�

ทางการเมืองมากข้ึน เกิดการตระหนักในหน�าท่ีของตน และการพัฒนาคุณธรรมทางการเมือง เช,น 

ความรู�สึกในเรื่องการให�ความร,วมมือ (Sense of cooperation) 

 2. การมีส,วนร,วมทางการเมืองในฐานะการกระทําเพ่ือเป&นเครื่องมือไปสู,เปrาหมาย ใน

ความหมายนี้จะเน�นอย,างมากในความเก่ียวพันของอิทธิพลและอํานาจมากกว,าความเป&นธรรมและ

ชุมชน เพราะจะเน�นในเรื่องการพิทักษ+สิทธิเสรีภาพของบุคคลและการแสวงหาประโยชน+ในบริบทของ

การแข,งขัน 

  เสรีภาพท่ีกล,าวถึงจึงเก่ียวข�องกับการปกปrองผลประโยชน+ส,วนตนการมีส,วนร,วม

ทางการเมืองจึงเป&นเพียงเครื่องมือท่ีจะนําไปสู,เปrาหมาย ความคิดในเร่ืองการหน�าท่ีของการมีส,วนร,วม

ทางการเมืองในแง,นี้คือ การรับรองผลประโยชน+ของพลเมืองจะถูกมองข�ามไปโดยผู�มีอํานาจ ผู�มี

อํานาจจะดําเนินการทุกอย,างเป&นไปตามกฎหมาย ภายใต�การตัดสินใจของผู�นําท่ีจะเอ้ือต,อระบบซ่ึง

ผู�นําเป&นผู�ตัดสินใจ 

  หากพิจารณาจากข�อมูลอันหลากหลายท่ีประมวลได�จากงานสนามของการศึกษาน้ี เรา

อาจต�องตะลึงและอึดอัดใจอย,างยิ่งท่ีพบว,ากระบวนการมีส,วนร,วมทางการเมืองในเกือบทุกรูปแบบ 

อาจมิได�มีพ้ืนฐานของความตระหนักรู�ในบทบาทความเป&นพลเมือง 

 ไททัศน+ มาลา (2553) วิทยานิพนธ+ระดับมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร

ศาสตร+ศึกษาบทบาทในการทํางานร,วมกันระหว,างสภาองค+กรชุมชนกับองค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน 

พบว,า สาเหตุท่ีนําไปสู,การผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค+กรชุมชนข้ึนนั้นประกอบด�วย 1)  ชุมชน

แสวงหาเครื่องมือเพ่ือต,อสู�กับความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในสังคม  2) กฎหมายให�การรองรับต,อการมีส,วน
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ร,วมของประชาชนมากยิ่งข้ึน 3) ความบกพร,องของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน  4) ข�อจํากัดของ

หน,วยงานราชการโดยเฉพาะองค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน และ 5) บทเรียนจากการเติบโตของภาค

ประชาสังคมในการเข�ามามีบทบาทต,อการเสริมสร�างกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมือง 

นอกจากนี้ การศึกษากรณีสภาองค+ชุมชนตําบลบ�านไทร จัดต้ังเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2551 มีสมาชิก 

35 คน ในปjท่ีเป&นการจัดต้ัง ในปjท่ีดําเนินการจัดต้ังเป&นสภาองค+กรชุมชนนั้น คุณศิริศักด์ิ หม่ันดี 

ขณะนั้นเป&นกํานันตําบลบ�านไทรได�เข�ามาเป&นประธานสภาองค+กรชุมชนตําบลบ�านไทรเป&นคนแรก 

ต,อมาได�ลาออกจากการเป&นสมาชิกสภาองค+กรชุมชน  (เพราะพระราชบัญญัติสภาองค+กรชุมชน พ.ศ. 

2551 มาตรา 7 (2)  ระบุว,า  สมาชิกต�องไม,เป&นหรือเคยเป&นผู�ดํารงตําแหน,งทางการเมือง สมาชิกสภา

องค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน ผู�บริหารองค+กรปกครองส,วนท�องถ่ิน ผู�มีตําแหน,งในพรรคการเมือง หรือ

เจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมือง ในระยะเวลา 1 ปj ก,อนวันคัดเลือก) เพ่ือท่ีจะลงรับสมัครเลือกต้ังเป&น

นายกองค+การบริหารส,วนตําบลบ�านไทรและก็ได�ดํารงตําแหน,งนายกองค+การบริหารตําบลบ�านไทรใน

เวลาต,อมา โดยให�ผู�ใหญ,บุญธรรม หอมหวน ผู�ใหญ,บ�านหมู,ท่ี 8 เป&นประธานสภาองค+กรชุมชนตําบล

บ�านไทร โดยผู�ใหญ,บุญธรรมเดิมเป&นนักพัฒนาชุมชนท่ีทํางานคลุกคลีกับชุมชนอยู,แล�ว  ซ่ึงก,อนท่ีจะมี

การจัดต้ังเป&นสภาองค+กรชุมชนก็ได�มีการขับเคลื่อนแผนแม,บทชุมชนอยู,ก,อนหน�านี้แล�วเช,นกัน 

ประกอบกับการท่ีเป&นผู�ใหญ,บ�านมาเกือบ 10 ปjแล�ว จึงอาศัยความใกล�ชิดกับลูกบ�านและกลุ,มองค+กร

ชุมชนอ่ืน ๆ ประกอบกับความรู�ท่ีได�จากการอบรมสัมมนาในเวทีต,าง ๆ นํามาใช�ในการเก็บรวบรวม

ข�อมูลตามครัวเรือนมาวิเคราะห+ความต�องการของชุมชนจนออกมาเป&นแผนพัฒนาชุมชน  

 อาทิตย+ บุดดาดวง (2554) วิทยานิพนธ+ระดับมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร+ ได�ทําการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช�ของชุมชนบ�านบาง

ไพร อําเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะเป&นการศึกษาเฉพาะรายกรณี โดยมี

วัตถุประสงค+หลักคือ 1. ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมท่ีมีอยู,ในชุมชนบ�านบางไพร 2. ศึกษาวิธีการ

นําทุนทางสังคมออกมาใช�ของชุมชนบ�านบางไพร และข�อสุดท�าย คือ ศึกษาถึงป4ญหาและอุปสรรคใน

การนําทุนทางสังคมออกมาใช�ของชุมชนบ�านบางไพร เป&นการใช�กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป&น

หลัก ซ่ึงจากการศึกษาพบว,า ชุมชนแห,งนี้มีทุนทางสังคมท่ีเด,นชัดท่ีสุด คือ “เครือข,ายทางสังคม” ท่ีมี

ความเข�มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย รองลงมาคือ “ความรู�และภูมิป4ญญา” โดยเฉพาะด�านการ

ประกอบอาชีพ และอันดับสุดท�าย คือ “ความเห็นอกเห็นใจ ต,างตอบแทน เอ้ืออาทร ช,วยเหลือกัน” 

ซ่ึงมีการแสดงให�เห็นมาต้ังแต,ในอดีตถึงป4จจุบัน โดยได�มีการนําทุนทางสังคมไปปรับใช� ใน 3 ระดับ คือ 

1. ระดับเพ่ือให�เกิดประโยชน+ต,อชีวิตและครอบครัวของตนเอง 2. ประโยชน+ต,อกลุ,มหรือเครือข,ายการ

ประกอบอาชีพและการประกอบการ และ 3. ประโยชน+ต,อกลุ,มหรือเครือข,ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม 

ซ่ึงป4ญหาอุปสรรคท่ีพบในชุมชน เวลานําทุนทางสังคมออกมาใช� ได�แก, ป4ญหาความขัดแย�งใน
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ผลประโยชน+ทางธุรกิจ และการสนับสนุนแบบเลือกปฏิบัติ ป4ญหาคนทํางานสังคมมีน�อย ป4ญหาความ

ปลอดภัยจากภายนอกชุมชน และในการทําให�ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ+และสภาพท่ีชุมชนพึง

ปรารถนาได�นั้น จะต�องอาศัยกระบวนการขับเคลื่อน ได�แก, การสร�างความตระหนักให�คนในชุมชนเริ่ม

คิดท่ีจะพัฒนาชุมชนร,วมกัน การค�นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนท่ีเหมาะสม การสร�างผู�นํา

หรือแกนนําเพ่ิมข้ึน การประสานความร,วมมือ กับหน,วยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือทําอย,างมี

ส,วนร,วมท้ังชุมชน ภาครัฐและเอกชน การติดตามประเมินผลอย,างต,อเนื่อง และมีการขยายผลอีกด�วย 

          ณัฐกาล เรืองอุดม (2554). เป&นวิทยานิพนธ+ระดับมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง ความสัมพันธ+ระหว,างการพ่ึงตนเองกับทุนทางสังคมของชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยม โดยมี

วัตถุประสงค+หลัก คือ ประการแรกเพ่ือศึกษาระดับการพ่ึงตนเอง ประการท่ีสอง คือ เพ่ือศึกษาระดับ

ทุนทางสังคม ประการท่ีสาม คือ ศึกษาป4จจัยส,วนบุคคล ได�แก, เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได� และภูมิลําเนา ท่ีมีผลต,อระดับทุนทางสังคม และข�อสุดท�าย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ+ระหว,าง

การพ่ึงตนเองและทุนทางสังคมของชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยม โดยงานวิจัยนี้เป&นใช�กระบวนการวิจัย

เชิงปริมาณเป&นหลัก ซ่ึงผลการศึกษา พบว,ากลุ,มผู�ตอบแบบ ส,วนมากจะเป&นเพศหญิงซ่ึงกําลังอยู,ในวัย

ทํางาน คือ ราว 36 ปj ถึง 45 ปj มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และอาศัยอยู,ในตลาดคลองลัดมะยม 

ระดับการพ่ึงตนเองก็อยู,ในระดับ ปานกลางถึงมาก โดยเฉพาะการพ่ึงพาตนเองทางด�านเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี จะอยู,ในระดับมาก แต,การพ่ึงพาตนเองด�านวัฒนธรรมและภูมิป4ญญาอยู,ในระดับปานกลาง 

ในขณะท่ีระดับทุนทางสังคมด�านความสมานฉันท+ ความขัดแย�งในสังคม ด�านกิจกรรม อยู,ในระดับ

ปานกลาง มิติด�านความไว�วางใจ ด�านเครือข,าย และกิจกรรมทางการเมืองอยู,ในระดับน�อย ซ่ึงเป&น

ตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท�อนได�ว,า ชุมชนท่ีมีลักษณะเป&นชุมชนเมือง ระดับของทุนทางสังคมท่ีสําคัญ จะมี

น�อยเนื่องจากความสัมพันธ+ของคนในสังคมมีน�อยนั่นเอง 

 เพ็ญประภา ภัทรานุกรม (2554). เป&นรายงานวิจัย การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช�ชุมชน

เป&นฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ซ่ึงเป&นการวิจัยเชิง

คุณภาพท่ีมีวัตถุประสงค+หลัก คือ เพ่ือวิเคราะห+การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช�ทุนทางสังคมเป&นฐานใน

ชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในการฟ��นฟูจากภาวะวิกฤติภัยพิบัติสึนามิ และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา

ทุนทางสังคมโดยใช�ชุมชนเป&นฐาน โดยเฉพาะในชุมชนท่ีแตกสลายจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยใช�

กระบวนการสัมภาษณ+เชิงลึก และการจัดสนทนกลุ,ม จากการวิจัยพบว,า จากป4ญหาภัยพิบัติสึนามิซ่ึง

เป&นภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอย,างฉับพลันนั้น ชาวบ�านต�องต,อสู�กับวิกฤติจนทําให�เกิดกระบวนการเรียนรู�

ท่ีสามารถพลิกวิกฤตให�เป&นโอกาสได� เกิดการรวมตัวของชาวบ�านท้ังท่ีบ�านน้ําเค็มและบ�านในไร,ซ่ึงส,วน

หนึ่งมีความสัมพันธ+ทางเครือญาติกัน มีผู�นําท่ีเอาจริงเอาจัง ทําให�เกิดกลุ,มคนท่ีทํางานอย,างเข�มแข็ง

เพ่ือชุมชนส,วนรวม มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย,างเป&นระบบ เป&นแผนแม,บทชุมชนโดยอาศัย
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กระบวนการมีส,วนร,วม ทําให�เกิดกิจกรรมคือ ธนาคารชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน ตั้งแต,เกิดจน

ตาย โดยชุมชนเอง จากผลการศึกษาดังกล,าวทําให�พบว,า ความเข�มแข็งของชุมชนจะเกิดขึ้นได�ต�อง

อาศัย ผู �นําที่เข�มแข็งและมีความสามารถ โดยอาศัยความสัมพันธ+ทางเครือญาติคอยเชื ่อมโยง

ประสานให�เกิดการทํางานร,วมกัน และท่ีสําคัญชุมชนมีป4ญหาวิกฤติร,วมกันคือ ภัยธรรมชาติทุกได�รับ

ผลกระทบเหมือนกัน จึงเกิดการร,วมมือฝ�าฟ4น อุปสรรค จนสามารถผ,านพ�นไปได�และชุมชนเกิด

ความเข�มแข็งในท่ีสุด 

 นุทิศ เอ่ืยมใส (2555) เป&นรายงานวิจัย ของผู�ช,วยศาสตราจารย+ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ+ ท่ีเน�นหรือสนใจศึกษาเรื่องของทุนทางสังคม ด�านศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับการพัฒนา

ความเข�มแข็งของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ+ โดยมีวัตถุประสงค+หลักคือ เพ่ือทราบถึงลักษณะส,วน

บุคคลเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ+ เพ่ือศึกษาทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชนบ�านสะเดียง ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ+ 

ซ่ึงผลจากงานวิจัยพบข�อมูลท่ีสําคัญในด�านทุนทางสังคมด�านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีจะสร�างความ

เข�มแข็งให�กับชุมชนคือ ทุนทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท่ีพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชนบ�านสะ

เดียง นั้น เป&นทุนทางสังคมท่ีเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนอยู,ระดับท่ีสูงมาก คือ ใน 5 มิติท่ีทํา

ตัวชี้วัดมี อยู,ถึง 4 มิติ ท่ีอยู,ในระดับสูง ได�แก, มิติด�านกดิจกรรมและความร,วมมือ มิติด�านความ

สมานฉันท+ทางสังคม การอยู,ร,วมกันในสังคม ความขัดแย็งและความรุนแรง มิติด�านกลุ,มและเครือข,าย 

และมิติด�านอํานาจหน�าท่ีและกิจกรรมทางการเมือง แต,มิติด�านความไว�วางใจกับอยู,ในระดับท่ีน�อย ซ่ึง

ผลจากการศึกษาก็เป&นตัวสะท�อนให�เห็นถึงปรากฏการณ+ของชุมชนในต,างจังหวัดจะมีระดับทุนทาง

สังคมท่ีดีกว,าชุมชนเมือง อย,างคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร และสามารถทําให�ทราบชัดอีกอย,าง

หนึ่งคือ ความสนใจทางด�านเครือข,าย และการเมืองของคนในชุมชนต,างจังหวัดเริ่มเบื่อหน,ายเรื่อง

การเมืองนั่นเอง 

 รงค+ บุญสวยขวัญ (2556) เป&นบทความวิจัยท่ีได�รับทุนจากสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน

พระปกเกล�า เรื่อง “ตัวชี้วัดการเมืองภาคพลเมืองในบริบทประชาธิปไตยไทย” มีวัตถุประสงค+ เพ่ือจะ

ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือเป&นข�อเสนอเชิงแนวคิดการสร�าง

ตัวชี้วัดหรือตัวบ,งบอกการเมืองภาคพลเมืองของประชาธิปไตยไทย โดยใช�วิทยาการศึกษาข�อมูลเชิง

ทุติยภูมิจากการสังเคราะห+วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง และแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีพ�อง

ความหมายกับการเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว,า คุณลักษณะเชิงเนื้อหาท่ีเป&นตัวบ,งชี้

หรือตัวชี้วัด “การเมืองภาคพลเมือง” ในบริบทประชาธิปไตยไทยมีอยู,ด�วยกัน 4 ลักษณะ ด�วยกัน

หมายความว,า การเมืองภาคพลเมืองจะเกิดข้ึนได�ต�องประกอบด�วย 1. ต�องมีกลุ,ม องค+กร หรือ

ขบวนการทางสังคม 2. ต�องมีแกนนํา หรือผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และมีประสบการณ+ 3. ต�องมีสมาชิกท่ีมี
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วัตถุประสงค+หรือความต�องการเป&นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีเปrาหมายเหมือนกัน 4. ต�องมีการ

ทํางานเชื่อมโยงกันมีลักษณะเป&นการทํางานแบบเครือข,าย 

 วิชิตา นินวน (2557) เป&นงานวิทยานิพนธ+ระดับมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก,นท่ี
ทําการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมและความเข�มแข็งของชุมชนในตําบลหนองแรต อําเภอยะหริ่ง จังหวัด
ป4ตตานี เป&นการศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ีเน�นการสัมภาษณ+เชิงลึก กับกลุ,มคนในชุมชนท่ีคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค+หลัก คือ เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมและความเข�มแข็งของชุมชนในตําบล
หนองแรต โดยผลการศึกษาทําให�ทราบว,าในชุมชนหนองแรต ประกอบไปด�วยทุนทางสังคมจํานวน
มาก เช,น ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทุนมนุษย+ ทุนทางป4ญญาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
และทุนทางสถาบันทางศาสนา ท่ีสําคัญพบว,า ทุนทางสังคมของพ้ืนท่ีกรณีศึกษานั้น มีสภาพท่ี
คล�ายคลึงกัน และป4จจัยท่ีก,อให�เกิดทุนทางสังคม ท่ีสําคัญก็คือ 1.ชุมชนมีผู�นําท่ีเข�มแข็งมีความรู�
ความสามารถ 2. คนในชุมชนมีความสัมพันธ+แบบเครือญาติ มีความเคารพซ่ึงกันและกันเอ้ืออาทรต,อ
กันโดยไม,มีเรื่องบาดหมางหรือขัดแย�งกัน 3. คนในชุมชนมีส,วนร,วมกับชุมชน ท้ังการร,วมคิด ร,วม
วางแผน ร,วมทํากิจกรรมต,าง ๆ และ 4. ชุมชนมีกระบวนการในการจัดการตนเองท่ีดี มีการเป�ดโอกาส
ให�คนในชุมชนเข�ามามีส,วนร,วม จึงนับได�ว,าระบบคุณค,าเหล,านี้คือ ป4จจัยท่ีสร�างความเข�มแข็งให�กับ
ชุมชนั้นเอง 
 การศึกษาวิจัยของ James S. Coleman (1988) นักวิชาการจาก University of Chicago 
นําเสนอแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมในการพัฒนาทุนมนุษย+อย,างสร�างสรรค+ ในงานวิชาการ ชื่อ Social 
Capital in the Creation of human capital ในผลงานชิ้นน้ีได�นําเสนอแนวคิด ทุนทางสังคมและ 
บรรทัดฐานของโครงการทุนทางสังคม ท่ีใช�ในการตัดสินใจลาออกจากสถานศึกษาก,อนท่ีจะจบ
หลักสูตร ว,ามาจาก ทุนทางสังคม เช,น ป4ญหาของครอบครัวส,งผลต,อการตัดสินใจลาออก บรรทัดฐาน
ของสังคม ท่ีบีบบังคับให�ต�องตัดสินใจลาออกหากผลการศึกษาไม,ดี และแรงจูงใจท่ีมาจากความเชื่อใน
ตัวรุ,นพ่ีท่ีไม,จบการศึกษาตามระบบ ท้ังนี้ James S. Coleman ได�วิเคราะห+ทุนทางสังคมอย,าง
ละเอียดท้ังในระดับแนวคิด และนําไปสู,การอธิบายอย,างเป&นรูปธรรม ได�ข�อสรุปว,า อิทธิพลของทุน
ทางสังคมภายในครอบครัว ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธ+ระหว,างพ,อแม, และลูก รวมท้ังทุนทางสังคม
ภายนอกครอบครัว ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธ+ระหว,างผู�ปกครองนักเรียนด�วยกันเอง จากการท่ีพ,อแม,
เข�าร,วมกิจกรรมกับสถาบันต,าง ๆ ของสังคม ทุนทางสังคมเหล,านี้มีอิทธิพลต,อการสร�างทุนมนุษย+ 
(Human capital) ของบุตร ซ่ึงวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 Coleman (1988: 103-104) ให�ความหมายทุนทางสังคมว,า ตามหน�าท่ีแล�ว ทุนทาง
สังคมประกอบด�วยสิ่งต,าง ๆ ท่ีมีแง,มุมเชิงโครงสร�างท่ีสามารถช,วยมนุษย+ให�กระทํากิจกรรมบางอย,าง
ได� โดยทุนทางสังคมก็เหมือนกับทุนอ่ืน ๆ ท่ีก,อให�เกิดการผลิตได� และทุนทางสังคมต,างจากทุนอ่ืน ๆ 
ตรงท่ีฝงตัวอยู,ในความสัมพันธ+ระหว,าง คนกับงาน องค+กรกับองค+กร (เช,น การแลกเปลี่ยนข�อมูลใน
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วงการธุรกิจ) โดยทุนทางสังคมจะดํารงอยู,ภายใต� 1) ความสัมพันธCท่ีแน�นแฟfน กล,าวคือ มีพันธะ
ผูกพัน ความคาดหวัง ไว�เนื้อเชื่อใจกัน มีช,องทางการเผยแพร,ข�อมูลข,าวสาร บรรทัดฐานของสังคม 
และการลงโทษท่ีได�ผล 2) โครงสร�างทางสังคม ท่ีมีความใกล�ชิดของเครือข,าย และมีองค+กรภายใต�
โครงสร�างสังคมท่ีเหมาะสม  
 จากการศึกษา ของ Han Sang-lin (2005) Professor of Sociology จาก Seoul 
National University เรื่อง People-Based Politics: The Korean Experience of Dual 
Democratization and Three Unresolved lssues ได�กล,าวถึง การเมืองภาคพลเมือง โดย มี
กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลี ท่ีระบุว,าการเมืองฐานประชาชนต�องประกอบด�วย 3 มิติ คือ 
 1. การเมืองฐานประชาชนจําเป&นต�องอาศัยการมีส,วนร,วมของประชาชนซ่ึงเป&นหัวใจ
สําคัญของการเมืองฐานประชาชน และสามารถเป&นท้ังการมีส,วนร,วมทางตรงและทางอ�อม 
 2. การเมืองฐานประชาชนจําเป&นต�องให�ความสําคัญกับการจัดบริการสาธารณะและ
สวัสดิการแก,ประชาชนอย,างกว�างขวาง การเมืองฐานประชาชนจะไร�ซ่ึงความหมายหากปราศจากการ
สร�างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก,ประชาชน 
 3. การเมืองฐานประชาชนต�องประกอบด�วย การสร�างความม่ันคงของมนุษย+ การลด
ความแตกต,างและความเสี่ยงต,าง ๆ ให�เผชิญหน�ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดรวดเร็ว 
 การพัฒนาการเมืองของประเทศเกาหลี ได�เปลี่ยนแปลงจากการปกครองโดยรัฐบาลทหาร
มาสู,รัฐบาลพลเรือน ผ,านกระบวนการเลือกต้ัง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงสู,รัฐบาลพลเรือนก,อให�เกิดการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ประเทศเกาหลีได�บังเกิดการเมืองฐานประชาชนโดยอาศัย
กระบวนการมีส,วนร,วมของประชาชน ผ,านระยะเวลามานาน ต้ังแต, ค.ศ. 1987 ถึง ป4จจุบัน โดยเกิด
การรวมตัวกัน จนสามารถสร�างเป&นเครือข,ายขององค+กรพัฒนาเอกชนเป&น Citizens’ Alliance for 
2006 General Election ซ่ึงส,งผลให�ประชาชนเกิดความต่ืนตัวทางการเมือง มากข้ึน  
 อย,างไรก็ตาม ประเทศเกาหลีซึ่งเป&นประเทศท่ีมีการพัฒนาประชาธิปไตยฐานประชาชน ก็
ยังคงมีความเสี่ยงและความท�าทายของการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของประชาธิปไตยในหลายประการ 
คือ ความเสี่ยงของสังคมอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรวดเร็ว ความเสี่ยงอัน
เกิดจากช,องว,างทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีมากข้ึน อาทิ ช,องว,างระหว,างคนรวยและคนจน การ
เผชิญหน�ากับความขัดแย�งทางสังคมท่ีเข�มข�นข้ึน อาทิ ความขัดแย�งระหว,างเพศ ศาสนาและฝ�าย
ตรงกันข�ามรัฐบาล ในสถานการณ+และเง่ือนป4ญหาเหล,านี้ จําเป&นอย,างยิ่งท่ีต�องให�ความสําคัญกับการมี
ส,วนร,วมของประชาชนท่ีเข�มข�นข้ึน ท้ังการปรึกษาหารือทางสังคม ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต�องมี
บทบาทในการลดช,องว,างข�างต�น และเป&นองค+กรหลักท่ีทําหน�าท่ีสร�างความม่ันคงท้ังในชีวิตและ
ทรัพย+สินของประชาชนในประเทศต,อไป 
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 การศึกษาของ Prof. Richard Skinner (2005) จาก British Columbia Canada เรื่อง 

North American Perspectives on ‘People-Based Politics’: Canadian and American 

Approaches ได�นําเสนอการเมืองภาคพลเมือง จากประสบการณ+ของประเทศแคนาดา และ

สหรัฐอเมริกา โดยมีข�อสังเกต ท่ีน,าสนใจ 3 ประการ คือ  

 ระยะห�าง ประชาชนรู�สึกว,ากิจกรรมทางการเมืองหรือเรื่องสาธารณะนั้นเป&นเรื่องไกลตัว 

และเป&นเรื่องของระดับชาติ 

 การตัดสินใจอย�างมีเหตุผล ประชาชนรู�สึกว,าการไม,ไปมีส,วนร,วมเป&นการตัดสินใจท่ีมี

เหตุผล เพราะเม่ือเข�ามามีส,วนร,วม จะเกิดค,าใช�จ,าย อาทิ เวลาและเงิน ในขณะท่ีเม่ือไม,เข�าไปมีส,วน

ร,วมก็จะไม,เกิดค,าใช�จ,าย 

 ความซับซ�อน การเมืองภายใต�ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม,มีความสลับซับซ�อนเกินกว,า

ท่ีประชาชนสามารถเข�าไปมีส,วนร,วมหรือสามารถเข�าใจได�โดยง,ายทําให�ประชาชนให�ความสําคัญกับ

การร,วมกลุ,มมากกว,าการมีส,วนร,วม 

 การศึกษาของ Thomas Meyer (2005) นักวิชาการจาก University of Dortmund 

ประเทศเยอรมัน ในเรื่อง Good Governance, Social Democracy and Civil Society ได�นําเสนอ

ประสบการณ+จาก ประเทศเยอรมัน โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปว,า การเมืองภาคพลเมือง เพ่ือความ

ยั่งยืนของประชาธิปไตยจากการศึกษาเปรียบเทียบนั้น มีประเด็นท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ 

 1. ความหมายของประชาธิปไตย ป4จจุบันมีแนวคิดประชาธิปไตย 2 ประเภท คือ 

Libertarian democracy and Social democracy ซ่ึงประชาธิปไตยท้ัง 2 ประเภท มีความแตกต,างกัน

ในมุมมองและวิธีการ ขณะท่ี Libertarian democracy ให�ความสนใจกับระบบตัวแทนและเป&น

การเมืองของชนชั้นนํา ในช,วงต,อมาได�รับการท�าทายจาก Social democracy ทําให�ความสําคัญกับ

การคํ้าประกันสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพท้ัง 5 ด�าน คือ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง

สังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ และสิทธิทางวัฒนธรรม 

 2. รูปแบบการบริการจัดการกิจการสาธารณะ ในระบบประชาธิปไตย รูปแบบการ

จัดบริการสาธารณะสามารถดําเนินการได� 3 รูปแบบ คือ โดยกลไกตลาด โดยหน,วยงานรัฐ โดยภาค

ประชาสังคม ซ่ึงการตัดสินใจในรูปแบบการบริการสาธารณะควรข้ึนอยู,กับขอบเขตของประชาชนใน

การเข�ามามีส,วนร,วมซ่ึงเป&นพ้ืนฐานของประชาธิปไตยแบบยั่งยืน 

 3. บทบาทของภาคประชาสังคม นอกจากภาคประชาสังคมท่ีเกิดจากจิตสํานึกรับผิดชอบ

ต,อสังคมแล�ว การจัดบริการสาธารณะก็ยังเป&นบทบาทและหน�าท่ีท่ีสําคัญต,อการพัฒนาความเป&น

ประชาธิปไตยเช,นกัน โดย ทําหน�าท่ีในการตรวจสอบ การนําเสนอนโยบาย ต,อท,าทีของสถาบันทาง

การเมือง  
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 4. ความสําคัญของประชาสังคม ท่ีนับได�ว,าเป&นหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบ

ประชาธิปไตยอย,างยั่งยืน คําถามสําคัญก็คือ การส,งเสริมความสามารถของภาคประชาสังคม จะ

สามารถส,งเสริมให�เกิดกระบวนสมานฉันท+ ในการร,วมกันตัดสินใจต,อ อนาคตของตนเอง 

 James L. Creighton (2005) ได�นําเสนอการศึกษาท่ีเป&นปรากฏการณ+ในเมืองไทย

โดยตรง The Public Participation Handbook: Making Better Decisions through Citizen 

Involvement.  Creighton เป&นนักวิชาการ ท่ีปรึกษาและนักปฏิบัติการด�านการมีส,วนร,วมของ 

ประชาชนท่ีมีชื่อเสียง มีประสบการณ+การทํางานอันยาวนานท่ีเก่ียวข�องกับการมีส,วนร,วมของ

ประชาชน รวมถึงเป&นผู�บรรยาย วิทยากรการฝ�กอบรมท่ีมีชื่อเสียง เป&นท่ียอมรับและรู�จักกันอย,าง

แพร,หลายในระดับ นานาชาติ โดยในการศึกษาชิ้นนี้ได�นําเสนอ ว,า “การมีส,วนร,วมของประชาชน คือ 

กระบวนการท่ีความกังวล ความต�องการ และคุณค,าของประชาชน ได�รับการบูรณาการในกระบวนการ

ตัดสินใจของภาครัฐ ผ,าน กระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเปrาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะทําให�เกิด

การตัดสินใจท่ีดีข้ึนและได�รับ การสนับสนุนจากประชาชน” นอกจากนี้ผู�เขียนยังอภิปรายเพ่ิมเติมถึง

ประเด็นว,าจริงหรือไม,ว,าการมีส,วน ร,วมนั้นจะหมายถึงการท่ีประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก,อน

การตัดสินใจจะเกิดข้ึน หรือหมายความ ว,าผู�มีอํานาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใด ๆ ท่ีอาจส,งผล

กระทบต,อประชาชนได�ก็ต,อเม่ือได�รับความเห็น ชอบจากประชาชนก,อนเท,านั้น และ ป4จจัยสําคัญอีก

อย,างหนึ่งท่ีจะทําให�การมีส,วนร,วมของประชาชนมีประสิทธิภาพนั้น ได�แก, การได�รับข�อมูล ข,าวสาร

อย,างเพียงพอ เพ่ือให�ประชาชนมีข�อมูลเก่ียวกับทางเลือกและผลกระทบต,าง ๆ ท่ีอาจตามไว�ให� 

ประกอบการตัดสินใจได� อย,างไรก็ตาม การมีส,วนร,วมของประชาชนมีความหมายครอบคลุมมากกว,า

การ เป&นเพียงกระบวนการให�ความรู� ข�อมูล ข,าวสารต,าง ๆ ต,อสาธารณชนเพียงด�านเดียว ซ่ึงเป&นการ

สื่อสารแบบ ทางเดียว (One-way Communication) เท,านั้น และประเด็นสําคัญคือ เปrาหมายของ

กระบวนการมีส,วน ร,วมของประชาชน คือการให�ข�อมูล ข,าวสารท่ีครอบคลุมต,อสาธารณชน และการ

เป�ดโอกาสให�ประชาชน และผู�มีส,วนได�เสียจากนโยบาย กิจกรรมและโครงการพัฒนา สามารถแสดง

ความคิดเห็นและมีส,วนร,วม ในการแก�ไขป4ญหา นําไปสู,กระบวนการสร�างฉันทามติ (Consensus 

Building) เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุด และได�รับการยอมรับจากทุกฝ�าย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการ

ประยุกต+ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือเสริมสร�างการมีส,วนร,วมทางการเมืองภาคพลเมือง”ท้ังจากนักวิชาการ

ต,างประเทศและนักวิชาการไทย แม�จะมีความคิดเห็น ท้ังท่ีใกล�เคียงกันและแตกต,างกัน เนื่องจาก

บริบทท่ีแตกต,างกัน ไม,ว,าจะเป&น สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทําให�เกิดการเปรียบเทียบและทําให�
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มุมมองด�านแนวคิดต,าง ๆ กว�างข้ึน โดยมุ,งหวังจะให�เกิดความรู�ความเข�าใจในการประยุกต+ใช�ทุนทาง

สังคมในการนํามาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จากหลากหลายพ้ืนท่ีท่ีได�รับการยอมรับจากสภา

องค+กรชุมชนว,ามีรูปแบบท่ีสามารถเป&นต�นแบบในการจัดการตนเองผ,านระบบสภาองค+กรชุมชนซ่ึง

เป&นระบบประชาธิปไตยชุมชน โดยอาศัยป4จจัยท่ีเรียกว,าทุนทางสังคม ส,งเสริม สนับสนุนให�ชุมชนของ

ตนเข�มแข็งโดยผ,านกระบวนการมีส,วนร,วมจากผู�อาศัยอยู,ในชุมชนอย,างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสังเคราะห+

เป&นรูปแบบกลาง ท่ีสามารถนําไปประยุกต+ใช�กับชุมชนอ่ืน ๆ ได�ต,อไป  

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู� ศึกษาจึงกําหนดกรอบความคิดในการทําความเข�าใจถึงการ

ประยุกต+ใช�ทุนทางสังคมในการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง ของชุมชนต�นแบบจาก 3 ตําบล ได�แก, 

ตําบลหนองสาหร,าย อําเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี  ตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม 

และ ตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ซ่ึงได�รับการรับรองจาก สถาบันพัฒนาองค+กรชุมชน 

ว,าเป&นชุมชนต�นแบบในการใช� สภาองค+กรชุมชนในการผลักดัน การเมืองภาคพลเมืองให�มีบทบาทใน

การกําหนด อนาคตของตนเอง และตําบลตนเองได� อย,างมีประสิทธิภาพเป&นท่ียอมรับท้ังจาก 

หน,วยงานราชการ องค+กรภาคเอกชน โดยได�มีการใช�ทุนทางสังคมเป&นเครื่องมือ (means) ในการ

แก�ไขป4ญหาและสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบลของตนเอง โดยมีรูปแบบท่ีเป&นเอกลักษณ+ของแต,ละ

พ้ืนท่ี ท้ังก,อนท่ีจะมี พรบ.สภาองค+กรชุมชน ขณะดําเนินการ และหลังจากมี พรบ.สภาองค+กรชุมชน

แล�ว โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น หลักคือ 

 1. พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ในการแก�ไขป4ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน 

โดยแบ,งช,วงเวลาออกเป&น 4 ช,วง คือ   

  1.1 ช,วงก,อนเกิดสภาองค+กรชุมชน  

  1.2 ช,วงขณะเกิดป4ญหา และ การเกิดการรวมตัวในการแก�ไขป4ญหาของชุมชนเอง 

  1.3 ช,วงดําเนินการในการแก�ไขป4ญหา และเกิดกระบวนการเรียนรู�โดยการเข�ามามี

ส,วนร,วมของคนในชุมชนโดยการประยุกต+ใช�ทุนทางสังคมมาสนับสนุนในการพัฒนาและการแก�ไข

ป4ญหาของชุมชน 

  1.4 ช,วงประสบความสําเร็จในการใช�ทุนทางสังคมในการแก�ไขป4ญหา และการ

ผลักดันให�เกิดเป&นกระบวนการท่ีพัฒนาอย,างเป&นรูปธรรมโดยมีการจัดต้ังเป&น สภาองค+กรชุมชน ตาม 

พรบ.สภาองค+กรชุมชน 

 2. ปรากฏการณ+ท่ีสําคัญ ท่ีทําให�ชุมชนสูญเสียความเข�มแข็ง และก,อให�เกิดป4ญหาตามมา

อย,างมาก จนเกิดกระบวนการการมีส,วนร,วมในการแก�ไขป4ญหาของชุมชน จนสามารถสร�างความ

เข�มแข็งให�กับชุมชนได� 
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 3. กระบวนการนําทุนทางสังคม มาประยุกต+ใช�สนับสนุน การแก�ไขป4ญหาของชุมชน ท่ี

เป&นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู� ผ,านรูปแบบสภาองค+กรชุมชน ท่ีสามารถพัฒนาและสร�าง

จิตสํานึกของความเป&นพลเมืองท่ีรับผิดชอบต,อ ชุมชนของตน ก,อให�เกิดเป&นกระบวนการการเมืองภาค

พลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ (Out put) และผลท่ีเกิดจากความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนตามมา (Out come / 

Impact) 

 โดยพิจารณาว,า ในแต,ละช,วงเวลาของกระบวนการเรียนรู�ในการประยุกต+ใช�ทุนทางสังคม

ในการพัฒนากระบวนการการเมืองภาคพลเมือง เป&นการสร�างประโยชน+ให�เกิดข้ึนกับชุมชนของตนเอง 

เป&นไปเพ่ือสร�างความเข�มแข็ง จากชุมชนท่ีตกอยู,กับสภาวะป4ญหาท่ีรุมเร�าเข�ามามากมายจนทําให�

ชุมชนสูญเสียพลัง จนกระท่ังเกิดเป&นเหตุของการรวมกลุ,มของคนในชุมชน ท่ีเริ่มคิดถึงการแก�ไขป4ญหา 

จนเกิดเป&นสภาองค+กรชุมชนท่ีเข�มแข็งต้ังแต,ก,อน มี พรบ. สภาองค+กรชุมชน ทําให�ชุมชนมีพลังในการ

ช,วยเหลือตนเอง โดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู,แล�วในชุมชนของตน เช,น ความสัมพันธ+ทางเครือญาติ 

ความไว�วางใจกัน เครือข,ายท่ีเกิดจากความสัมพันธ+ส,วนตัว และการนําทุนจากภายนอกมาช,วย

สนับสนุนให�เกิดความสําเร็จ เช,น องค+ความรู�จากครูอาจารย+ในสถานศึกษา หน,วยงานของรัฐ

ส,วนกลางและท�องถ่ิน เป&นต�น และการเข�ามามีส,วนร,วมของคนในชุมชนพ้ืนท่ีนั้น ๆ จนสามารถสร�าง

ระบบการเมืองภาคพลเมือง ท่ีสามารถพัฒนาและบริหารจัดการตนเองได� โดยไม,ต�องรอหน,วยงาน

ภาครัฐมาช,วยแก�ไขป4ญหา และความเข�มแข็งท่ีเกิดมากข้ึน ท้ังก,อนและหลังจากการจัดต้ังเป&นสภา

องค+กรชุมชนตาม พรบ. สภาองค+กรชุมชนแล�ว ซ่ึงแน,นอนว,าการเรียนรู�ระบบประชาธิปไตยแบบ

ชุมชนนี่เองจะเป&นพ้ืนฐานของการพัฒนาเป&นหน,วยทางการเมืองภาคประชาชนที่สามารถเป&นฐานของ

การเมืองระดับชาติต,อไปในอนาคตได� จะต�องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู,ระบบโครงสร�างท่ีชัดเจนจับต�อง

ได� ดังนั้นการจัดต้ังเป&นสภาองค+กรชุมชนท่ีถูกต�องตามกฎหมาย จึงเป&นอีกช,องทางหนึ่งในการ

แสดงออกทางการเมืองภาคพลเมือง ท่ีเป&นท่ียอมรับของท้ัง หน,วยงานรัฐและเอกชน อย,างแท�จริง 

 โดยสรุป งานวิจัยชิ้นนี้มุ,งให�ความสนใจเป&นพิเศษกับการประยุกต+ใช�ทุนทางสังคมในการ

ส,งเสริมและสนับสนุนให�เกิดกระบวนการพัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมือง อย,างเป&นรูปธรรมโดย

พิจารณาจากรูปแบบการทํางานของสภาองค+กรชุมชนของแต,ละพ้ืนท่ีเป&นแบบอย,างในการวิจัย และใช�

ข�อสรุปจากแบบอย,าง 3 พ้ืนท่ี สังเคราะห+เป&นรูปแบบการประยุกต+ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส,งเสริมการมี

ส,วนร,วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
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 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ทุนทางสังคม 

1. ความไว�วางใจซ่ึงกัน  
และกัน  

2. ความสัมพันธ+ทางเครือ
ญาติและภายใน
ครอบครัว 

3. เครือข,ายทางสังคม เช,น 
สภาชุมชน,ท�องถ่ิน,
รัฐบาลกลาง,เอกชน 

4. วัฒนธรรม ประเพณี
และศาสนา 

5. การช,วยเหลือเก้ือกูล  
ซ่ึงกันและกัน 

6. ทุนทรัพยากร 

7. ทุนการสื่อสาร 

8. ทุนมนุษย+ 

กระบวนการมีส�วน
ร�วมทางการเมือง 

1. ร,วมคิด 

2. ร,วมตัดสินใจ 

3. ร,วมวางแผน 

4. ร,วมลงมือปฏิบัติ 
5. ร,วมรับผลประโยชน+ 
6. ร,วมประเมินผล 

ในสภาองค+กรชุมชน
ท้ังท่ีเป&นการและไม,
เป&นทางการ 
 

การสังเคราะหCรูปแบบ
การประยุกตCใช�ทุนทาง
สังคมเพ่ือส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมทางการเมือง
ภาคพลเมือง 

1. กระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน
จัดการตนเอง 

2. กระบวนการประชา
สังคมท่ีภาคส,วนต,างง ๆ 
มีส,วนร,วม นําไปสู, 

3. รูปแบบการประยุกต+ใช�
ทุนทางสังคมในการ
ส,งเสริมการมีส,วนร,วม
ทางการเมืองภาค
พลเมือง ใน 3 พ้ืนท่ีท่ี
ศึกษา 

กลุ�ม, ชุมชน, องคCกร
ชุมชน, สภาผู�นํา, สภา

องคCกรชุมชน 

กระบวนการ ปรากฏการณCก็ท่ีเกิดข้ึน 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือเสริมสร�างการมีส%วนร%วมทางการ
เมืองภาคพลเมือง” นี้ เป*นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยกระบวนการมี
ส%วนร%วม (participation) ของชุมชนเป*นเครื่องมือสําคัญ มาอธิบายปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
และเป*นการวิเคราะห�ท้ังในส%วนของ หนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยต%าง ๆ และเป*น
การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการใช�แนวทางแบบสัมภาษณ�แบบไม%มีรูปแบบ ท้ังในพ้ืนท่ีเปLาหมาย ผู�มี
ส%วนได�ส%วนเสียในพ้ืนท่ี และกลุ%มนักวิชาการ ผู�ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบ 
การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคม ในการเสริมสร�างการมีส%วนร%วมทางการเมืองของภาคพลเมือง 2) ศึกษา
วิเคราะห� สภาพการจัดต้ังและการดําเนินกิจกรรมของสภาองค�กรชุมชนตําบลต�นแบบ รวมท้ังปQญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน ในแต%ละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาซ่ึงมีบริบทท่ีแตกต%างกัน 3) พัฒนาและ
นําเสนอรูปแบบการเข�ามามีส%วนร%วมทางการเมืองของภาคพลเมือง โดยการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคม
เพ่ือส%งเสริมและสนับสนุนให�เกิดการมีส%วนร%วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
 การวิจัยครั้งนี้จะเป*นการวิจัยปรากฏการณ�ทางสังคม โดยเน�นศึกษาจากสภาพแวดล�อม
ตามความเป*นจริงในทุกมิติ ท้ังจากข�อมูลเอกสาร สัมภาษณ�ผู�ชํานาญการ และสัมภาษณ�ผู�ปฏิบัติงาน
ตรง เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธ�ของปรากฏการณ�กับกระบวนการแก�ไขปQญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหา
ข�อสรุปจากรูปแบบการมีส%วนร%วมทางการเมืองของภาคพลเมืองจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา และพัฒนา
ให�เป*นรูปแบบอันเป*นข�อสรุปจากการศึกษา อันจะมีประโยชน�ในการนํารูปแบบดังกล%าวไปประยุกต�ใช�
กับชุมชนอ่ืนได�อย%างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย แบ%งออกเป*น 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นการวิจัยและการคัดเลือกพ้ืนท่ีวิจัย 
 การกําหนดประเด็นการวิจัย  
 ประเด็นแรก การกําหนดประเด็นการวิจัย เลือกจากความสนใจในด�านทุนทางสังคมซ่ึง
เป*นปรากฏการณ�ท่ีสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ินในอดีตแต%ได�ค%อย ๆ หมดความสําคัญลงไป
ในปQจจุบัน จนทําให�ชุมชนถูกเรียกขานว%า “ชุมชนอ%อนแอ” “ไม%สามารถพ่ึงพิงตนเองได�” “ปราศจาก
ความเข�มแข็ง” ดังนั้น การจะกลับมาสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ินอีกครั้งหนึ่งได�นั้น 
จําเป*นต�องมีรูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมท่ีมีอยู%แล�วในชุมชนท�องถ่ิน อันจะช%วยส%งเสริมและ
สนับสนุน ให�เกิดความเป*นพลเมืองท่ีสมบูรณ�ได�  
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 ประเด็นต%อมา คือ ปรากฏการณ�ทางสังคม ท่ีทําให�จิตสํานึกความเป*นพลเมืองในประเทศ
ปราศจากความเข�มแข็ง อันเกิดจากการไม%เข�ามามีส%วนร%วมในกิจกรรมสาธารณะ ปราศจากความ
รับผิดชอบในกิจกรรมส%วนรวมทําให� เกิดปQญหาการขาดจิตสํานึกความเป*นพลเมือง ขาดความ
รับผิดชอบต%อสังคมส%วนรวม การจะสรรสร�างให�ประเทศดํารงอยู%ได� จําเป*นจะต�องทําให�เกิดความรู�สึก
ว%าภาระของประเทศคือภาระของพลเมืองทุกคน จึงเป*นจุดเริ่มต�นของการกําหนดโจทย�วิจัย 
 การคัดเลือกพ้ืนท่ีวิจัย 
 ในการวิจัยนี้ อาศัยการวิจัยแบบกรณีศึกษาท่ีเน�นให�ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข�อมูล
อย%างเป*นระบบในพ้ืนท่ีท่ีได�รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) ว%าเป*น
องค�กรต�นแบบ (Best Practice) ในเรื่องของ สภาองค�กรชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการตนเองโดยมีการ
ประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมส%งเสริมให�เกิดกระบวนการมีส%วนร%วมทางการเมืองได�อย%างมีประสิทธิภาพ 
และใช�เกณฑ�ดังต%อไปนี้เป*นตัวช%วยในการคัดเลือกพ้ืนท่ีด�วย คือ 
 1. เป*นชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมส%งเสริมการมีส%วนร%วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง ในช%วงระยะเวลา 5-10 ป[ ข้ึนไปและมีความสําเร็จเป*นเชิงรูปธรรมโดย
ได�รับการรับรองและให�รางวัลจากหน%วยงานภาครัฐและเอกชน 
 2. เป*นชุมชนท่ีใช�กระบวนการมีส%วนร%วมของประชาชนและดึง เอาการมีส%วนร%วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เข�ามาเป*นส%วนช%วยเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน  
 3. เป*นชุมชนท่ีอาศัยกระบวนการจัดทําแผนร%วมกันระหว%างคนในชุมชนเองและมีผลต%อ 
การส%งเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชนโดยการผลักดันให�เกิดกระบวนการการเมืองภาคพลเมืองและ
ส%งผลให�มีการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมในการส%งเสริมการมีส%วนร%วมทางการเมืองภาคพลเมือง อันเป*น
การแสดงออกถึงจิตสํานึกในความรับผิดชอบต%อชุมชนของตนเอง การพัฒนาศักยภาพของกลุ%มต%าง ๆ 
ในชุมชน เช%น กลุ%มแม%บ�าน รูปแบบของสังคมสวัสดิการ กลุ%ม/องค�กรชุมชน/เครือข%ายในรูปแบบต%าง ๆ  
 โดยจะเป*นการเก็บข�อมูลบุคคล กลุ%มบุคคล หรือเหตุการณ�ทางสังคมอย%างเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) และมีความละเอียดเพียงพอ ท่ีจะสามารถทําให�ผู�วิจัยเข�าใจสิ่งท่ีศึกษา และ
เป`ดโอกาสให�เจ�าของพ้ืนท่ีหรือกลุ%มเปLาหมายในการศึกษาเข�ามามีส%วนร%วมโดยผู�ให�ข�อมูลสามารถรับรู� 
และปรับปรุงข�อมูลท่ีได�ข�อสรุปจากการศึกษาในพ้ืนท่ีโดยจะเป*นการเน�นการศึกษา กรณีท่ี
เฉพาะเจาะจง มีขอบเขตท่ีกําหนดได�ชัดเจน และมีความสมบูรณ�ในตัวเอง เพ่ือให�ได�ข�อมูลอย%าง
ละเอียดและเพียงพอท่ีจะนําไปสู%ข�อค�นพบและข�อเสนอแนะอันเป*นประโยชน�กับกรณีท่ีทําการศึกษา
นั้น และกรณีอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะเหมือนหรือใกล�เคียงกันได� ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงใช�กรณีศึกษา โดย
ทําการคัดเลือกกลุ%มผู�ให�ข�อมูลหลักในการศึกษาเป*นพ้ืนท่ีแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดย
ได�พิจารณาถึงความเป*นไปได�ในด�านต%าง ๆ เช%น ด�านระยะเวลา ด�านความพร�อมของการให�ข�อมูลจาก
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ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ รวมถึงความครอบคลุมในการศึกษาเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยจึง
เห็นว%าการวิจัยครั้งนี้ ใช�การศึกษา สภาองค�กรชุมชนต�นแบบเพียง 3 พ้ืนท่ี เป*นขนาดของการวิจัยท่ี
เหมาะสม  
 ข้ันตอนท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม 
 เป*นการค�นคว�าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องและใช�ในการศึกษา ได�แก% แนวคิดเรื่องทุน
ทางสังคมท้ังในประเทศและต%างประเทศ แนวคิดเก่ียวกับ ชุมชน กลุ%มและองค�กร ซ่ึงถือได�ว%าเป*น
จุดเริ่มต�นของการนําทุนทางสังคมมาประยุกต�ใช�ส%งเสริมการมีส%วนร%วมของประชาธิปไตยท�องถ่ิน 
เนื่องจากเป*นพ้ืนท่ีท่ีมีรูปแบบการปกครองท�องถ่ินในระดับตําบล โดยท�องถ่ินจะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิด
รูปแบบประชาธิปไตยในระดับชุมชน เนื่องจากท�องถ่ินเป*นตัวเช่ือมในการตอบสนองต%อความต�องการ
ของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยผ%านแนวคิดการมีส%วนร%วม ซ่ึงใช�เป*นเครื่องมือ กล%าวคือ การมีส%วนร%วมของผู�อยู%
อาศัยในชุมชนพ้ืนท่ี จนกระท้ังถึงแนวคิดเรื่องประชาสังคมที่กล%าวถึง รูปแบบของการเมืองภาค
พลเมืองรูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะเกิดการจากรวมตัวของชุมชน ท่ีมีจิตสํานึกรับผิดชอบต%อสังคม และ
เข�ามากําหนดการดําเนินชีวิตของตนเอง จนสามารถท่ีจะแก�ไขปQญหาท่ีเกิดข้ึน และทําให�ชุมชนเกิด
ความเข�มแข็งอย%างยั่งยืนได�สําเร็จ เพ่ือใช�สร�างกรอบแนวคิดในการศึกษา และเป*นการศึกษาข�อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือทําความเข�าใจพ้ืนท่ีในเบื้องต�นโดยศึกษาจากเอกสาร ของสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน 
และสถาบันการเรียนรู�เพ่ือปวงชน รวมถึงการลงสังเกตการณ�พ้ืนท่ีท่ีจะทําการศึกษาก%อน และสนทนา
กับผู�นําชุมชนท่ีช%วยก%อต้ังชุมชนบางส%วนเพ่ือจะได�ทราบข�อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 
 ข้ันตอนท่ี 3 การสร&างเครื่องมือในการเก็บข&อมูล การตรวจสอบเครื่องมือ และการ
เลือกกลุ+มผู&ให&ข&อมูลหลัก 
 การสร&างเครื่องมือในการเก็บข&อมูล 
 ในการสร�างเครื่องมือในการเก็บข�อมูล ผู�วิจัยได�นําแนวทางจากการทบทวนวรรณกรรม 
ท้ังจากต%างประเทศและในประเทศ โดยเน�นไปท่ีข�อสรุปจากการศึกษาจากเอกสารเหล%านั้น แล�วนํามา
เทียงเคียงหาข�อสรุปจากเอกสารท้ังหมด จัดทําเป*นแนวทางการคําถามและสัมภาษณ� ท้ังตัวบุคคล
และสัมภาษณ�กลุ%มตามวัตถุประสงค�ของการศึกษา โดยในการเก็บข�อมูลได�มีการจัดทําแนวทางคําถาม
และการสัมภาษณ�กลุ%ม ออกเป*น 3 ส%วน คือ 
 1. แบบสัมภาษณ0เชิงลึก (In-Depth Interview)  
  เป*นแนวทางคําถามเพ่ือรวบรวมข�อมูลจากผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants)  
  กลุ%มแรก ได�แก% ผู�อาวุโสในชุมชน ผู�นําทางการของชุมชน เช%น ประธานสภาองค�กร
ชุมชน ผู�ใหญ%บ�าน สมาชิกองค�การบริหารส%วนตําบล ผู�นําท่ีไม%เป*นทางการ เช%น ผู�นําการพัฒนา ผู�นํา
ด�านภูมิปQญญาของชุมชน ปราชญ�ชาวบ�าน เพ่ือสะท�อนถึงประวัติความเป*นมา การก%อต้ังชุมชน 
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พัฒนาการของชุมชน ทุนทางสังคมของชุมชนท้ัง 3 พ้ืนท่ีท่ีเป*นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา การนําทุนทางสังคม
ไปประยุกต�ใช�เพ่ือส%งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
  กลุ%มท่ีสอง ผู�ชํานาญการเฉพาะด�าน ทุนทางสังคม การเมืองภาคประชาชนและ
การเมืองภาคพลเมือง โดยมีประเด็นคําถาม ท่ีสําคัญ คือ รูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมใน
ชุมชน ควรเป*นอย%างไร รูปแบบท่ีได�จากการศึกษา 
 2. แบบสัมภาษณ0กลุ+ม (Group Interview) เป*นการนําเสนอข�อมูลท่ีได�จากการเก็บ
ข�อมูลเชิงคุณภาพท่ีได�จากการสรุปข�อมูลในเบื้องต�น แล�วนําไปเสนอต%อท่ีประชุมสภาองค�กรชุมชน
ตําบล เพ่ือให�สมาชิกในชุมชนสะท�อนความถูกต�องของข�อมูล โดยเนื้อหาในแบบสัมภาษณ�กลุ%ม มี
เนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาของแต%ละชุมชน ต้ังแต% การกําเนิดและการก%อต้ังชุมชน ลักษณะของผู�นํา
ชุมชน สาเหตุการตัดสินใจเข�ามามีส%วนร%วมในกิจกรรม ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาตามแนว
กระแสทุนนิยม กระบวนการเข�ามามีส%วนร%วมของชุมชน ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน ทุนทางสังคมในชุมชน การ
ทํางานร%วมกับหน%วยงานองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน สรุปการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมกับการส%งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง 
 3. แบบบันทึกการสังเกตการณ0ในชุมชน (Participant Observation and non-
participant Observation) 
  ผู�วิจัยได�กําหนดประเด็นเก่ียวกับปรากฏการณ�และพฤติกรรมเพ่ือตอบวัตถุประสงค� 
การวิจัย โดยผู�วิจัยได�สังเกตท้ังแบบมีส%วนร%วมและสังเกตแบบไม%มีส%วนร%วม โดยมีประเด็นการสังเกต 
ดังนี้ 
  3.1 วิถีชีวิตของชุมชน เช%น การทํามาหากิน การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตประจําวัน 
วัฒนธรรมและประเพณี ของแต%ละชุมชน 
  3.2 ทุนทางสังคมในชุมชน เช%น ความสัมพันธ�ภายในครอบครัว ความสัมพันธ�ระหว%าง
เครือญาติ และความสัมพันธ�ระหว%างครอบครัวในชุมชน ผ%านกิจกรรมท่ีทําร%วมกัน สภาพทุนทางสังคม
ของชุมชน 
  3.3 สภาพความเปลี่ยนแปลงของชุมชน เช%น ผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสการพัฒนา
ตามอย%างภาวะความทันสมัย ปQญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน การแก�ไขปQญหาของชุมชน 
  3.4 ปรากฏการณ�การมีส%วนร%วมในกิจกรรมต%าง ๆ ร%วมกันผ%านการประชุมสภาองค�กร
ชุมชนประจําเดือน 
 การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�นําประเด็นคําถามเพ่ือใช�เป*นแนวทางการสัมภาษณ�เจาะลึกและแนวทางการ
สนทนากลุ%ม (Group Interview) ให�ผู�ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ตรวจสอบให�คําแนะนํา
เก่ียวกับความเหมาะสม และความถูกต�อง ก%อนลงเก็บข�อมูล 
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 การเลือกกลุ+มผู&ให&ข&อมูลหลัก 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�คัดเลือกกลุ%มผู�ให�ข�อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยได�กําหนดเป*นกลุ%มเปLาหมายหลักประกอบด�วย 3 กลุ%มด�วยกัน คือ 
 1. กลุ%มนักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับ 
ศาสตราจารย� และรองศาสตราจารย� ท่ีเป*นนักคิด ด�านทุนทางสังคม การมีส%วนร%วมทางการเมือง 
บทบาทหรือประชาธิปไตยของภาคพลเมืองท่ีมีผลงาน งานเขียน งานวิจัยเป*นท่ียอมรับจากนักวิชาการ
ท่ัวประเทศ เพ่ือให�ได�มุมมองและแนวคิดท่ีถูกต�อง โดยได�กําหนดไว� 7 คน  
 2. กลุ%มผู�นําทางการ ผู�นําไม%เป*นทางการ ครู ผู�นําอาวุโส ปราชญ�ชาวบ�าน หรือผู�นําทางภูมิ
ปQญญาท�องถ่ิน และผู�บริหารของสภาองค�กรชุมชนตําบล ในชุมชน เพ่ือศึกษาประสบการณ�ตรงของ
บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เป*นประธานสภาองค�กรชุมชน สมาชิกของสภาองค�กรชุมชนตําบล 
หรือหน%วยงานท่ีทําการสนับสนุน เช%น สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน ภาคประชาสังคมของจังหวัด โดย
ได�กําหนดไว�พ้ืนท่ีละ 4 คน รวมเป*น 12 คน  
 3. กลุ%มประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู%ในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา ท่ีเข�ามามีส%วนร%วม ในกิจกรรม
ของสภาองค�กรชุมชน หรือผู�มีส%วนได�เสีย ในกิจกรรมท่ีผ%านท่ีประชุมของสภาองค�กรชุมชนตําบล ท่ีได�
กําหนดไว�พ้ืนท่ีละ 4 คน รวมเป*น 12 คน  
 ข้ันตอนท่ี 4 การลงพ้ืนท่ีเก็บข&อมูลเชิงคุณภาพ 
 โดยกลุ%มเปLาหมายในการศึกษาครั้ งนี้ กําหนดกลุ%มผู� ให�ข�อมูลหลักโดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ%งออกเป*น 3 พ้ืนท่ี ท่ีได�รับการรับรองจากสถาบันพัฒนา
องค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) และสถาบันการเรียนรู�เพ่ือปวงชน ว%าเป*นสภาองค�กรชุมชนระดับ
ตําบลต�นแบบและเป*นท่ีศึกษาดูงาน ด�านสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล ขององค�กรชุมชนท่ัวประเทศ 
โดยใช�วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงแนวคิดสอดคล�องกับแนวคิดของ 
Creswell (อ�างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2550: 170) ท่ีเสนอแนะว%า นักวิจัยไม%ควรเลือกจํานวนกรณี
มากกว%า 4 ราย เพ่ือเป*นกรณีสนับสนุนแนวความคิดในการศึกษา ได�แก% 
 1. สภาองค�กรชุมชนตําบล หนองสาหร%าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. สภาองค�กรชุมชนตําบล คลองเขิน อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. สภาองค�กรชุมชนตําบล บ�านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 จากนั้น สรุปรูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมในการส%งเสริมการมีส%วนร%วมทางการ
เมืองภาคพลเมือง ท้ัง 3 พ้ืนท่ี และนําเสนอต%อท่ีประชุมสภาองค�กรชุมชนของพ้ืนท่ีท้ัง 3 แห%ง เพ่ือการ
มีส%วนร%วมในการปรับรูปแบบท่ีสมบูรณ�ท่ีสุดของแต%ละพ้ืนท่ี และสังเคราะห�รูปแบบการประยุกต�ใช�ทุน
ทางสังคมในการส%งเสริมการมีส%วนร%วมทางการเมืองภาคพลเมืองจากรูปแบบของ 3 พ้ืนท่ีดังกล%าว 
จัดทําเป*นแนวทางคําถามเพ่ือนําเสนอต%อผู�ชํานาญการต%อไป 
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 ข้ันตอนท่ี 5 การสัมภาษณ0ผู&เช่ียวชาญ โดยผู&วิจัยเน&นการสัมภาษณ0แบบเจาะลึก (In-
depth interview)  
 ผู�วิจัยทําการคัดเลือกผู�ชํานาญการเฉพาะด�านแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
พิจารณาจาก ผู� ท่ีมีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยจนเป*นท่ีอ�างอิงและเป*นท่ียอมรับของวงการ
วิชาการ โดยเน�นประเด็นแนวคิด กระบวนการทํางานของภาคพลเมือง สภาพการเมืองภาคพลเมืองใน
ปQจจุบัน สถานการณ�และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช%น นักวิชาการด�านทุนทางสังคม, 
นักวิชาการด�านการปกครองท�องถ่ินและการกระจายอํานาจ, ผู�ทรงคุณวุฒิของ สถาบันพัฒนาองค�กร
ชุมชน ผู�บริหารสถาบันพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล�า คณบดีคณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร�รวมท้ังหมด 7 คน เพ่ือพิจารณารูปแบบท่ีสังเคราะห�จากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา โดย
พิจารณาจากแนวทางคําถาม และนําข�อมูลจากข�อเสนอแนะจากผู�ชํานาญการ เพ่ือปรับและ
สังเคราะห�เป*นรูปแบบในการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส%งเสริมการมีส%วนร%วมทางการเมืองภาค
พลเมืองท่ีมีความสมบูรณ�อีกครั้ง  
 ข้ันตอนท่ี 6 การนําเอาข&อมูลจากการลงพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา และจากข&อเสนอแนะ
จากผู&ชํานาญการ มาสังเคราะห0และพัฒนาสรุปเปHนรูปแบบของการประยุกต0ใช&ทุนทางสังคมท่ี
ส+งเสริมการมีส+วนร+วมทางการเมืองภาคพลเมือง นําเสนอเปHนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ0 
 
การรวบรวมข&อมูล 
 การเก็บรวบรวมข�อมูลครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ดังนี้  
 1. ศึกษาข�อมูลเบื้องต�นจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ วารสาร และรายงาน
การวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศ และในต%างประเทศ ประกอบด�วย แนวคิดองค�ความรู� เก่ียวกับทุน
ทางสังคม และการเมืองภาคพลเมือง โดยศึกษาจากสถานการณ�ของพ้ืนท่ี ต�นแบบท่ีดี (Best 
Practice) ในรูปแบบต%าง ๆ ท่ีเป*นรูปธรรมความสําเร็จของการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมส%งเสริมและ
สนับสนุนให�เกิดการมีส%วนร%วมทางการเมืองภาคพลเมือง ในการขับเคลื่อนชุมชนให�มีความเข�มแข็ง 
บริหารจัดการปQญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองได� เช%น ความขัดแย�งภายในชุมชน การแก�ไขปQญหา
ด�านหนี้สิน ปQญหาด�านการเมือง เป*นต�น โดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู%ในครอบครัว ความสัมพันธ�
ระหว%างครอบครัว ความสัมพันธ�ทางเครือญาติ ความเคารพและเชื่อถือซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน
เป*นต�น  
 2. ประสานงานกับผู�ท่ีมีส%วนเก่ียวข�องเพ่ือนัดหมายกับพ้ืนท่ีในการลงพ้ืนท่ีภาคสนามใน 
การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยวิธีการสังเกตแบบมีส%วนร%วมและไม%มีส%วนร%วมในพ้ืนท่ีภาคสนาม การ
สัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ%ม 
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 3. ประสานงานกับผู�ท่ีมีส%วนเก่ียวข�องในการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ�เชิงลึก
และ จัดสัมภาษณ�กลุ%มตามวันและเวลาท่ีมีการจัดประชุมประจําเดือนของแต%ละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา
เพ่ือเป`ดโอกาสให�เกิดการมีส%วนร%วมของกลุ%มผู�นําและสมาชิกในสภาองค�กรชุมชนปรับแก�ข�อมูลและ
ข�อสรุปจากการศึกษาให�ถูกต�องและเหมาะสม เพ่ือจัดทําเป*นผลการศึกษาและจัดทํา ข�อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพ่ือการนําไปประยุกต�ใช�ต%อไป 
 
การตรวจสอบข&อมูล  
 ในงานวิจัยนี้ได�ใช�การตรวจสอบข�อมูลสามเส�า (Triangulation) คือ  
 1. การตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข�อมูล ด�านเวลา 
สถานท่ี และบุคคลท่ีต%างกัน จะต�องได�ข�อมูลท่ีตรงกัน 
 2. การตรวจสอบสามเส�าด�านผู�วิจัย (Investigator Triangulation) การตรวจสอบข�อมูล
จากการเก็บข�อมูลในภาคสนาม หลังจากเก็บข�อมูลแล�วนําข�อมูลมาเทียบเคียงเพ่ือหาข�อสรุปข�อมูล
ท่ีได� 
 3. การตรวจสอบสามเส�าด�วยวิธีการรวบรวมข�อมูล (Methodology Triangulation) คือ 
การรวบรวมข�อมูลหลายวิธี ท้ังการสัมภาษณ�เจาะลึก การสัมภาษณ�กลุ%ม และการสังเกตแบบมีส%วนร%วม
และการสังเกตแบบไม%มีส%วนร%วม เพ่ือหาความถูกต�องและสมบูรณ�ท่ีสุดของข�อมูล 
 โดยหลักการดังกล%าว ผู�วิจัยได�ตรวจสอบข�อมูลสามเส�าตลอดเวลา เช%น ในการ
สัมภาษณ�ในช%วงเวลาเดียวกัน ได�ใช�คําถามเดียวกันกับผู�ให�ข�อมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือให�หลายคนแสดง
ความคิดเห็น เป*นการตรวจสอบข�อมูลในด�านเวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีต%างกัน ต�องได�ข�อมูลท่ีตรงกัน
เพ่ือตรวจสอบให�เกิดความม่ันใจและโดยใช�วิธีการอ่ืนศึกษา เช%นการเข�าไปพูดคุยเพ่ิมเติม การสังเกต 
และการสัมภาษณ�กลุ%ม อย%างไม%เป*นทางการในกรณีท่ีมีโอกาสทํากิจกรรมร%วมกันในวาระต%าง ๆ เช%น 
ในการประชุมประจําเดือน เป*นต�น ชุมชนจะช%วยตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลไปด�วย ทําให�ข�อมูล
มีความน%าเชื่อถือ 
 
การวิเคราะห0ข&อมูล 
 หลังจากท่ีผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากเอกสารและข�อมูลจากภาคสนามและ
นํามาวิเคราะห� เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห�เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
มาจัดระเบียบเรียงข�อมูลตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว� รวมท้ังรวบรวมโดยการสัมภาษณ�บุคคล ตาม
วัตถุประสงค�ท่ีต�องการศึกษา โดยใช�การอธิบายเชิงประวัติศาสตร� หรือการอธิบายข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ตามลําดับข้ันของช%วงเวลา และแสดงให�เห็นความสัมพันธ�ของปรากฏการณ� และใช�วิธีการสร�าง
รูปแบบข�อสรุปจากข�อมูลท่ีเป*นรูปธรรม หรือจากปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน (Analysis 
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Induction) บนฐานของการใช�แนวคิดต%าง ๆ ประกอบในการวิเคราะห� และนําผลการศึกษาจากเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากพ้ืนท่ีเปLาหมาย 3 พ้ืนท่ี มาหาข�อสรุปจากนั้นทําการวิเคราะห� และสังเคราะห�
รูปแบบ จากการเข�ามามีส%วนร%วมทางการเมืองของภาคพลเมืองในแต%ละพ้ืนท่ีแล�วไปสู%กระบวนการ 
การสัมภาษณ�กลุ%ม (groups interview) ท้ัง 3 พ้ืนท่ี เพ่ือให�ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีมีส%วนรับรอง
ความถูกต�องและความสมบูรณ�ของข�อมูล โดยใช�เทคนิคเครื่องมือแบบโยงสามเส�า (Triangulation) 
เม่ือได�ข�อสรุปจากการสัมภาษณ�กลุ%ม แล�วจึงสังเคราะห�ให�เป*นแนวทางของรูปแบบการมีส%วนร%วม
ทางการเมืองโดยอาศัยปQจจัยคือทุนทางสังคมเป*นเครื่องสนับสนุน จนได�ข�อสรุปเป*นรูปแบบท่ีเป*นองค�
ความรู�จากพ้ืนท่ี (Grounded Theory) ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� และนําเสนอต%อผู�ชํานาญการท้ัง 
7 คน ด�วยรูปแบบแนวทางคําถามท่ีเป*นข�อสรุปจากการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบข�อเสนอแนะและ
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบให�สมบูรณ�มากยิ่งข้ึน และนําเสนอเป*นรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบ
ของการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการมีส%วนร%วมทางการเมืองภาคพลเมือง  
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สรุปขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อให�การวิจัยครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู�ทําการศึกษาได�จัดแบ*งขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ออกเป-น 6 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  แสดงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 

กําหนดประเด็นการ
วิจัย 
1. จากความสนใจ

ส*วนตัว 
2. จากปรากฏการณ8ที่

ปรากฏขึ้น และการ
คัดเลือกพื้นที่วิจัย 
จากการศึกษา
ข�อมูลเบื้องต�นจาก
เอกสาร และการลง
สํารวจพื้นที ่

การทบทวน
วรรณกรรม  
ทุนทางสังคมจากทั้ง
ในและต*างประเทศ,  
ชุมชน องค8กร  
กลุ*ม, ประชาสังคม, 
ประชาธิปไตย 
ชุมชน, การเมือง
ภาคพลเมือง และ
งานวิจยัที่เกี่ยวข�อง 

การสร�างเครื่องมือใน
การเ ก็บข�อ มูล  การ
ตรวจสอบเครื่องมือ 
และการเลือกกลุ*มผู�ให�
ข� อ มู ล ห ลั ก แ บ บ
สัมภาษณ8เชิงลึก (In-
Depth Interview) 
แบบสัมภาษณ8กลุ*ม 
(Group Interview 
แบบบนัทึกการ
สังเกตการณ8ในชุมชน 
 

 

การลงพื้นที่เก็บ
ข�อมูลเชิงคุณภาพ  
1. สภาองค8กร

ชุมชนตําบล 
หนองสาหร*าย  

2.สภาองค8กร
ชุมชนตําบล 
คลองเขิน  

3.สภาองค8กร
ชุมชนตําบล 
บ�านเลือก  

 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 

การสัมภาษณ8
ผู�เชี่ยวชาญ แบบ
เจาะลึก นักวชิาการ
ด�านทนุทางสังคม,  
นักด�านการปกครอง
ท�องถิ่นและการ
กระจายอํานาจ, 
ผู�บริหารสถาบันพฒันา
การเมือง สถาบัน
พระปกเกล�า, คณบดี
คณะรัฐศาสตร8 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร8รวม
ทั้งหมด 7 คน 

การนําข�อมูลจาก
การลงพื้นทีท่ี่
ทําการศึกษาและ
ข�อเสนอแนะจาก
ผู�ชํานาญการ 
มาสังเคราะห8และ
พัฒนาสรุปเป-น
รูปแบบของการ
ประยุกต8ใช�ทนุทาง
สังคมที่ส*งเสริม
การมีส*วนร*วม
ทางการเมืองภาค
พลเมือง  
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยจะขอนําเสนอผลการวิจัยข�อมูลของพ้ืนท่ีท่ีเป นกรณีศึกษา คือ สภาองค'ชุมชน
ตําบล 3 พ้ืนท่ี ซ่ึงมีบริบทท่ีแตกต/างกันเพ่ือแสดงให�เห็นถึงปรากฏการณ' ความเป นมาของชุมชน 
พัฒนาการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกระแสการพัฒนา จนกระท่ังถึงกระบวนการมีส/วนร/วมทํากิจกรรม
ร/วมกันของชุมชนท�องถ่ิน ทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี การทํางานร/วมกับองค'กรปกครองส/วนท�องถ่ิน และ
นํามาวิเคราะห'และสังเคราะห'ให�เห็นปรากฏการณ'อย/างชัดเจน จึงจะขอนําเสนอผลการศึกษาไปท่ีละ
พ้ืนท่ีวิจัยเป นไปตามลําดับ ดังต/อไปนี้ 
 1. สภาองค'กรชุมชน ตําบลหนองสาหร/าย จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. สภาองค'กรชุมชน ตําบลคลองเขิน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. สภาองค'กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก จังหวัดราชบุรี 
 
สภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร�าย จังหวัดกาญจนบุรี 
 ข"อมูลท่ัวไป 
 1. ความเป นมาของตําบล 
  ในอดีตพ้ืนท่ีแห/งนี้เดิมอุดมไปด�วยป;าไม�เบญจพรรณ มีสัตว'ป;านานาชนิดชุกชุม ส/วนท่ีลุ/ม
ด�านตะวันออกเฉียงใต� มีแอ/งน้ําท่ีเรียกกันว/า “หนองใหญ/” ซ่ึงเรียกต/อ ๆ กันมาเป น “หนองทราย” 
ซ่ึงสันนิษฐานกันว/า ชื่อนี้อาจจะเพ้ียนมาจากคําว/า “หนองสาหร/าย” หมู/บ�านหนองสาหร/ายเดิมเป น
หมู/บ�านหนึ่งในตําบลดอนเจดีย' อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพราะมีเรื่องเล/าทางประวัติศาสตร'
สืบทอดกันมาว/าท่ีแห/งนี้แต/เดิมเคยเป นสถานท่ียกทัพมาจากอยุธยา ผ/านมาทางตําบลพังตรุ ผ/านมา
ทางบ�านหนองสาหร/าย และเป นท่ีพักทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพ่ือไปทําศึกกับพม/า ณ 
บริเวณตําบลดอนเจดีย' ซ่ึงมีอนุสาวรีย'สมเด็จพระนเรศวรต้ังตระหง/านให�ผู�คนได�เคารพและสักการะ
แต/ก/อนในหนองน้ําแห/งนี้ มีพืชน้ําประเภทสาหร/ายข้ึนอยู/หนาแน/น จึงเป นไปได�ว/าเหตุท่ีได�ชื่อว/าตําบล
หนองสาหร/ายเพราะเป นพ้ืนท่ีท่ีมีแหล/งน้ําและมีสาหร/ายอยู/มากนั่นเอง  
  จนกระท่ังเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534 กลุ/มผู�นําของ 8 หมู/บ�านของตําบลดอน
เจดีย' และอําเภอพนมทวน นําโดยผู�ใหญ/ชนะ สุขพรหม นายชะลอ สมคิด และนายจอม ใจชุ/ม ได�
ร/วมกันคิดและตัดสินใจท่ีจะแยกมาต้ังตําบลใหม/เพ่ือให�สามารถคิดพัฒนาในสิ่งท่ีต�องการร/วมกันได�  
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จึงได�เริ่มดําเนินการขอแยกจัดต้ังเป นตําบลใหม/ จนกระท่ังได�รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยต้ัง
เป นตําบลหนองสาหร/าย เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2535 โดยมี นายชนะ สุขพรหม เป นกํานันคนแรก 
  ตําบลหนองสาหร/าย มีคําขวัญประจํา คือ “ท�องถ่ินเกษตรกรรม อารยะธรรมแดน คนดี 
ยุทธหัตถีจารึก ผนึกแน/นแผ/นดินทอง”  
  และมีปรัชญาในการพัฒนาชุมชน คือ “พัฒนาคนเพ่ือสร�างทีม พัฒนาทีมเพ่ือสร�างงาน 
พัฒนางานเพ่ือสร�างคุณภาพ พัฒนาคุณภาพเพ่ือสร�างมาตรฐาน”  
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณท่ีสําคัญของตําบลหนองสาหร/าย 
  ได�รับรางวัล อบต. ต�นแบบระดับประเทศ มีหน/วยราชการมาขอดูงานการบริหารเป น
จํานวนมาก 
  ได�รับรางวัล หมู/บ�านสาธารณสุขดีเด/นของกระทรวงสาธารณสุขดีเด/นระดับภาค 
  ได�รับรางวัล กลุ/มออมทรัพย'ดีเด/นระดับจังหวัด  
  ได�เข�าเฝHาเพ่ือทูลเกล�าถวายเงินแด/สมเด็จพระเทพฯ ตามพระราชอัธยาศัย 
 

  
 
ภาพท่ี 1 ภาพการรับรางวัลจากหน/วยงานต/าง ๆ ของรัฐและเอกชน โดย นายศิวโรฒ จิตนิยม 
 
 2. พ้ืนท่ีตั้ง 
  ตําบลหนองสาหร/าย ต้ังอยู/ทางทิศตะวันออกเฉียงใต�ของอําเภอพนมทวน ห/างจากตัว
อําเภอประมาณ 10 กิโลเมตร อยู/ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
ห/างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต/อกับตําบลพนมทวน และตําบลพังตรุ ทิศใต�ติดต/อ
กับตําบลตะคร้ําเอน ทิศตะวันออกติดต/อกับตําบลอุโลกสี่หม่ืน และทิศตะวันตกติดต/อกับตําบลดอน
เจดีย' 
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  การเดินทางไปตําบลหนองสาหร/ายมีถนนลาดยางเป นเส�นทางสายหลักของตําบล 
สามารถเดินทางติดต/อไปได�ทุกหมู/บ�านรวมท้ังถนนลาดยางติดต/อระหว/างตําบลถึงอําเภอและ
จังหวัด แยกได�ดังนี้ 
  ทางหลวงหมายเลข 346 สาย อําเภอกําแพงแสน-อําเภอพนมทวน ตัดผ/านใช�เป นสาย 
หลักในการขนส/งผลผลิตทางการเกษตร และการเชื่อมโยงถนนลูกรังในหมู/บ�านสัญจร ไป มาอย/าง
สะดวกท่ัวถึง ทางหลวงจังหวัด สายบ�านดอนเจดีย' – บ�านรางกระต/าย ทางหลวงจังหวัด สายบ�านสระ
ลุมพุก – บ�านปลักเขว�า ถนนลูกรังภายในหมู/บ�านมีท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
  ตําบลหนองสาหร/าย มีเนื้อท่ีประมาณ 15,247 ไร/ หรือประมาณ 26.95 ตร.กม.     
ซ่ึงปPจจุบันตําบลหนองสาหร/ายแบ/งขอบเขตการปกครองครอบคลุม 9 หมู/บ�าน และมีรายชื่อผู�ใหญ/บ�าน 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ข�อมูลหมู/บ�านและชื่อผู�ใหญ/บ�าน  จากเทศบาลตําบลหนองสาหร/าย  อําเภอพนมทวน  
 จังหวัดกาญจนบุรี  
 

หมู/ท่ี ชื่อหมู/บ�าน รายชื่อผู�ใหญ/บ�าน ตําแหน/ง 

1 บ�านสระลุมพุก นายมนัส สําเนียงล้ํา ผู�ใหญ/บ�าน 

2 บ�านโกรกยาว นายมานพ สมคิด ผู�ใหญ/บ�าน 

3 บ�านหนองปริก นายบรรเทา กระต/ายทอง ผู�ใหญ/บ�าน 

4 บ�านหนองขุย นายพลวริศ วรรณะ ผู�ใหญ/บ�าน 

5 บ�านปลักเขว�า นายสราวุธ หอมจันทร' ผู�ใหญ/บ�าน 

6 บ�านหนองทราย นายบุญลาด สมคิด ผู�ใหญ/บ�าน 

7 บ�านหนองแหน นายบุญมี เนตรสว/าง ผู�ใหญ/บ�าน 

8 บ�านใหม/พัฒนา นายวิเชียร วรรณะ กํานัน 

9 บ�านหนองสาหร/าย นายจริง บุญยินดี ผู�ใหญ/บ�าน 

 
ท่ีมา: เทศบาลหนองสาหร/าย, จํานวนหมู�บ"าน, เข�าถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก 
http://nongsarai.go.th/public/communityinfo/data/index/menu/177 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีตําบลหนองสาหร/ายโดยสังเขป แสดงถึงพ้ืนท่ีท้ังหมดของตําบลหนองสาหร/ายและ 

ถนนหลวงท่ีตัดผ/าน กับท้ังคลองชลประทานท่ีผ/านเข�าไปในตําบลหนองสาหร/าย  
ท่ีมา: เทศบาลหนองสาหร/าย, แผนท่ีตําบลหนองสาหร�ายโดยสังเขป, เข�าถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 
2556, เข�าถึงได�จาก http://nongsarai.go.th/public/communityinfo/data/index/menu/177 
 
 3. อาชีพและรายได� 
  เนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลหนองสาหร/ายโดยท่ัวไปเป นท่ีราบดินปนทราย แต/มีคลองส/ง
น้ํามาจากเข่ือนท/าม/วง (เข่ือนวชิราลงกรณ') ครอบคลุมท้ัง 9 หมู/บ�าน ทําให�มีน้ําเพ่ือการทําการเกษตร
อย/างเพียงพอ ชาวบ�านจึงมีรายได�ส/วนใหญ/มาจากอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร/อ�อย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว' 
ค�าขาย รับจ�าง จักสาน และเย็บผ�าโหลโดยสามารถจําแนกอาชีพแต/ละประเภทออกเป นร�อยละได� 
ดังนี้ 
 



 

 

119 

   
 

ภาพท่ี 3 นาข�าวและอุปกรณ'ท่ีใช�ในการทํานาของ ชาวบ�านตําบลหนองสาหร/าย 
 
  และมีการจัดต้ังกลุ/มต/าง ๆ ข้ึนในตําบลหนองสาหร/าย เป นจํานวนมาก ดังต/อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 กลุ/มอาชีพต/างๆ ในตําบลหนองสาหร/าย 
 

ลําดับ ชื่อกลุ/ม จํานวนสมาชิก 

1 กลุ/มอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลหนองสาหร/าย  สมาชิก 138 คน 

2 กลุ/มหนองสาหร/ายเฟรชชี่ มีจํานวน สมาชิก 80 คน 

3 ชมรมผู�สูงอายุตําบลหนองสาหร/าย  สมาชิก 348 คน 

4 กองทุนหมู/บ�าน กขคจ.บ�านสระลุมพุก  สมาชิก 37 คน 

5 กลุ/มปลูกข�าวโพดฝPกอ/อน  สมาชิก 85 คน 

6 กองทุนหมู/บ�านสระลุมพุก  สมาชิก 700 คน 

7 กลุ/มผลิตปุjยอินทรีย'  สมาชิก 317 คน 

8 กลุ/มสตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองสาหร/าย  สมาชิก 263 คน 

9 กลุ/มเย็บผ�าบ�านสระลุมพุก  สมาชิก 40 คน 

10 กลุ/มปลูกข�าว  สมาชิก 350 คน 

11 กลุ/มร�านค�าชุมชน  สมาชิก 66 คน 

12 กลุ/มกองทุนพัฒนาอาชีพ  สมาชิก 192 คน 

13 กลุ/มผลิตน้ํายาเอนกประสงค'  สมาชิก 63 คน 

14 กลุ/มเลี้ยงสัตว'  สมาชิก 47 คน 

15 กลุ/มผลิตน้ําด่ืม  สมาชิก 60 คน 

16 กองทุนหมู/บ�านโกรกยาว  สมาชิก 60 คน 
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ตารางท่ี 3 กลุ/มอาชีพต/างๆ ในตําบลหนองสาหร/าย (ต/อ) 
 

ลําดับ ชื่อกลุ/ม จํานวนสมาชิก 

17 ศูนย'สงเคราะห'ราษฎรประจําหมู/บ�าน  สมาชิก 167 คน 

18 กลุ/มออมทรัพย'  สมาชิก 814 คน 

19 ชมรมออกกําลังกายบ�านหนองขุย  สมาชิก 172 คน 

20 กลุ/มค�าขายบ�านหนองขุย  สมาชิก 10 คน 

21 กลุ/มเลี้ยงปลาบ�านหนองขุย  สมาชิก 96 คน 

22 กลุ/มจักรสานบ�านหนองขุย  สมาชิก 15 คน 

23 ชมรมทูบีนัมเบอร'วันบ�านหนองขุย  สมาชิก 396 คน 

24 กลุ/มวัฒนธรรมบ�านหนองขุย  สมาชิก 15 คน 

25 ชมรมกีฬาบ�านหนองขุย  สมาชิก 183 คน 

26 กลุ/มเกษตรกรบ�านหนองขุย  สมาชิก 160 คน 

27 กลุ/มเย็บผ�าบ�านหนองขุย  สมาชิก 11 คน 

28 กลุ/มปลูกผักบ�านหนองขุย  สมาชิก 19 คน 

29 กลุ/มปลูกอ�อย  สมาชิก 13 คน 

30 กลุ/มออมทรัพย'ศูนย'ผลิตพันธุ'ข�าว สมาชิก 40 คน 

31 กลุ/มรับจ�างบ�านหนองขุย  สมาชิก 13 คน 

32 กองทุนพัฒนาหมู/บ�านหนองขุย (ท่ีสาธารณะ)  สมาชิก 221 คน 

33 กลุ/มเยาวชน  สมาชิก 68 คน 

34 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหร/าย  สมาชิก 209 คน 

35 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลว/าด�วยเรื่องการเสียชีวิต  สมาชิก 2,716 คน 

36 กองทุนน้ําประปาบ�านหนองขุย  สมาชิก 125 คน 

37 กลุ/มกองทุนคุณธรรมสัจจะบ�านปลักเขว�า  สมาชิก 70 คน 

38 กลุ/มกองทุนเพ่ือการศึกษาวัดปลักเขว�า  สมาชิก 42 คน 

39 กลุ/มสวัสดิการท่ีดินทํากิน  สมาชิก 17 คน 

40 กลุ/มแม/บ�านหนองสาหร/ายรําลึก  สมาชิก 53 คน 

41 กลุ/มเกษตรกรผู�ผลิตปุjยน้ําหมักชีวภาพ  สมาชิก 24 คน 

42 กลุ/มเกษตรกรผู�ผลิตดินปลูกต�นไม� (ตราภูเกษม)  สมาชิก 21 คน 

43 กลุ/มกองทุนสวัสดิการกองทุนหมู/ท่ี 8  สมาชิก 84 คน 
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  สรุปข�อมูลจากกลุ/มต/าง ๆ ในตําบลหนองสาหร/าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ตารางท่ี 4 ประเภทของกลุ/มในตําบลหนองสาหร/าย 
 

ลําดับ ประเภทของกลุ/ม รวมจํานวนกลุ/ม 

1 ประเภทกองทุน การเงิน  10 

2 ประเภทกองทุนสวัสดิการ 5 

3 ประเภทกลุ/มอาชีพ 20 

4 ประเภทกลุ/มกิจกรรมเยาวชน 2 

5 ประเภทกลุ/มกีฬาชาวบ�าน อาสาสมัคร กลุ/มผู�สูงอายุ 6 

รวม 43 กลุ/ม 

 

  
 
ภาพท่ี 4 กลุ/มวิสาหกิจ ชุมชนเครื่องจักสานบ�านหนองขุย หมู/ท่ี 6 
 
  จากจํานวนกลุ/มต/าง ๆ ท่ีมีได�มีการจัดต้ังข้ึนในตําบลหนองสาหร/ายทําให�เข�าใจได�ว/า 
ตําบลหนองสาหร/ายเป นพ้ืนท่ีท่ี คนในตําบลมีความเข�มแข็ง และมีกระบวนการในการทํางานร/วมกัน
เป นอย/างมาก จึงสามารถท่ีจะเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนในกิจกรรมต/าง ๆ มากมายโดยการจัดต้ัง
ข้ึนเป นกลุ/มกิจกรรมต/าง ๆ และมีสมาชิกประจํากลุ/มทุกกลุ/ม ท่ีสามารถสร�างอาชีพสร�างรายได� เป น
ส/วนเพ่ิมเติมได�อีกนอกเหนือจากงานประจําคือ อาชีพเกษตรกรรมนั่นเอง 
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 4. ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ประชาชนที่อาศัยอยู/ในตําบลหนองสาหร/ายนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด ดังนั้นจึงมี
ศูนย'รวมใจ คือ วัดในทางพระพุทธศาสนาอยู/ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองสาหร/ายอยู/ด�วยกัน 2 แห/ง คือ 
วัดปลักเขว�า และวัดหนองขุย มีกิจกรรมเก่ียวกับศาสนาและวัฒนธรรมพ้ืนบ�านร/วมกันอยู/เสมอ 
 

  
 
ภาพท่ี 5 ภาพวัดหนองขุย และภาพวัดปลักเขว�า วัดประจําตําบลหนองสาหร/าย 
 

  
  
ภาพท่ี 6 ภาพกิจกรรมงานบุญวันสงกรานต' ท่ีวัดหนองขุย 
 
 ภาพกิจกรรมงานบุญวันสงกรานต' ท่ีวัดหนองขุย มีชาวบ�านเข�ามาร/วมบุญกันมาก มีการ
จัดตรวจสุขภาพให�ผู�สูงอายุโดย อสม. และมีการจัดขบวนแห/องค'ผ�าป;า ด�วยเกวียนประดับตกแต/ง 
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 5. ประเพณี 
  ในตําบลหนองสาหร/ายมีการอนุรักษ'ประเพณีด้ังเดิมเพ่ือให�เกิดความสามัคคีในชุมชน 
ทําให�ในแต/ละรอบปm ประชาชนในชุมชนจะร/วมกันจัดกิจกรรมทําบุญกลางบ�าน ซ่ึงถือว/าเป นความเชื่อ
ของคนในชุมชน ถือเป นการทําบุญให�กับหมู/บ�านโดยให�ความสําคัญกับผู�สูงอายุมีการจัดกิจกรรม รด
น้ําขอพรผู�สูงอายุ ทุกวันสงกรานต' หรือวันท่ี 14 เมษายนของทุกปm และเนื่องจากชาวบ�านท้ังหมดนับ
ถือศาสนาพุทธทําให�ยังยึดหลักความเชื่อของบรรพบุรุษจัดงานอุปสมบทให�บุตรชายท่ีมีอายุครบ 20 ปm 
มีการทําบุญบ�านใหม/ เม่ือสร�างเสร็จและก/อนข้ึนอยู/อาศัย นอกจากประเพณีตามเทศกาลต/าง ๆ แล�ว 
หมู/ 6 ชุมชนบ�านหนองทรายยังจะมีการทําบุญครอบการแยกหมู/บ�าน โดยจัดกิจกรรมทุกวันท่ี 13 
กันยายน ของทุกปm โดยจะมีลูกหลานของชาวบ�านหนองขุยท่ีย�ายไปอยู/ท่ีอ่ืนหรือ มีครอบครัวท่ีพ้ืนท่ี
อ่ืน ก็จะกลับมาร/วมกันทําบุญ ท่ีเรียกว/า “การทําบุญครบรอบวันเกิดของหมู/บ�าน” โดยกิจกรรมเริ่ม
จากช/วงคํ่าของวันท่ี 12 กันยายน จะมีการทําบุญสวดมนต'เย็นให�กับบรรพบุรุษ ผู�ก/อต้ังหมู/บ�าน วันท่ี 
13 กันยายน ทําบุญเลี้ยงพระ มอบทุนการศึกษา การแข/งขันกีฬาพ้ืนบ�าน รับประทานอาหารเย็นและ
กิจกรรมบนเวที ซ่ึงกิจกรรมดังกล/าว ก/อให�เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ทําให�เกิดจิตสํานึก
รักและหวงแหน ถ่ินเกิดของตนเอง 
 6. ด�านสาธารณสุข 
  มีสถานีอนามัยบ�านสระลุมพุก เป นสถานท่ีให�บริการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต�นให�กับ
คนในตําบล และทํางานสร�างการปHองกันสุขภาพ โดยมี อสม.เป นกลุ/มบุคคลเครือข/ายร/วมทํากิจกรรม
เก่ียวกับสุขภาพท่ีมีความเข�มแข็งและมีกิจกรรมอย/างต/อเนื่อง โดย อสม. ของตําบลหนองสาหร/าย 
เป น อสม. ท่ีได�รับรางวัล อสม. ดีเด/น หลายท/านด�วยกันทําให� กลุ/ม อสม. จึงมีกิจกรรมเป นท่ียอมรับ
ของท้ังชุมชนใกล�เคียง หน/วยงานเอกชนและ หน/วยงานราชการ  
 

  
 
ภาพท่ี 7 สถานีอนามัยบ�านสระลุมพุก และโรงเรียน อสม. ตําบลหนองสาหร/าย 
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 7. ด�านการศึกษา  
  มีโรงเรียนในตําบล 3 แห/ง คือ โรงเรียนบ�านสระลุมพุก เป นโรงเรียนขยายโอกาส 
โรงเรียนบ�านหนองขุย และโรงเรียนเกียรติวัธเวคิน 2 และมีการจัดการ ศึกษานอกระบบโรงเรียนต้ัง
เป นศูนย'การเรียนชุมชนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีพ ทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน มีศูนย'
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห/ง คือ ศูนย'พัฒนาเด็กเล็กบ�านสระลุมพุก ศูนย'พัฒนาเด็กก/อนเกณฑ' ในวัดปลักเข
ว�า และศูนย'พัฒนาเด็กเล็ก บ�านหนองขุยอนุบาล 3 ขวบ  
 

  
 
ภาพท่ี 8 สถานศึกษาและ ศูนย'พัฒนาเด็กเล็กท่ี ตําบลหนองสาหร/าย จ. กาญจนบุรี 
 
 8. ด�านสาธารณูปโภค 
  การคมนาคมในตําบล มีถนนลาดยางเป นถนนสายหลักของตําบล สามารถติดต/อได�ทุก
หมู/บ�าน รวมท้ังถนนลาดยางติดต/อระหว/างตําบลถึงอําเภอและจังหวัด มีถนนทางหลวงหมายเลข 346 
สายอําเภอกําแพงแสน – อําเภอพนมทวน ตัดผ/านใช�เป นสายหลักในการขนส/งผลผลิตทางการเกษตร 
และการเชื่อมโยงถนนลูกรังในหมู/บ�านสัญจรไปมาอย/างสะดวกท่ัวถึงถนนทางหลวงจังหวัด สายบ�าน
ดอนเจดีย' – บ�านรางกระต/าย และถนนทางหลวงจังหวัด สายบ�านสระลุมพุก - บ�านปลักเขว�า 
  การบริการไฟฟHาในตําบล ประชาชนมีกระแสไฟฟHาอย/างท่ัวถึงท้ัง 9 หมู/บ�านมีแหล/งน้ํา
ในตําบล คือ บึง หนอง 1 แห/ง ต้ังอยู/หมู/ท่ี 8 บ�านใหม/พัฒนา และแหล/งน้ําท่ีประชาชนช/วยกันสร�าง
ข้ึน คือ ฝาย 1 แห/ง บ/อน้ําต้ืน 218 แห/ง บ/อโยก บ/อบาดาลส/วนตัว 117 แห/ง บ/อน้ําบาดาลสาธารณะ 
8 แห/ง และมีคลองชลประทาน โครงการชลประทานแม/กลองใหญ/ ตัดผ/านพ้ืนท่ี และมีคูส/งน้ําเข�าถึง
ท่ัวท้ังพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 9 คลองชลประทานท่ีมีคูส/งน้ําเข�าไปในเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชาวบ�านตําบลหนองสาหร/าย 
 
 จากข�อมูลท่ัวไปของตําบลหนองสาหร/าย ซ่ึงด้ังเดิมเป นส/วนหนึ่งของตําบลดอนเจดีย' จ.
สุพรรณบุรี พบว/าสภาพแวดล�อมของตําบลหนองสาหร/ายมีความผูกพันกับแหล/งน้ําพิจารณาได�จากชื่อ
ของหมู/บ�านต/าง ๆ ท่ีจะมีคํานําหน�าว/า “หนอง” แม�กระท้ังชื่อของตําบลเอง และมีสาหร/ายข้ึนแน/น
หนามาก ทําให�การประกอบอาชีพของคนในตําบลหนองสาหร/ายจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกือบ
ท้ังหมดอาจจะมีอาชีพรับจ�างหรือข�าราชการบ�างก็เป นส/วนน�อย กลุ/มประชากรส/วนใหญ/ก็ยังเป นคน
ด้ังเดิมท่ีอาศัยอยู/ในบริเวณนี้มาช�านานแล�ว ทําให�คนในตําบลหนองสาหร/ายมีความผูกพันกันมาก
เนื่องจากตระกูลท่ียังคงอยู/มานานทําให�ตําบลหนองสาหร/ายมีทุนทางสังคมท่ีสําคัญคือ ความเชื่อถือซ่ึง
กันและกัน และความไว�วางใจกันเป นอย/างมากเนื่องจากความผูกพันทางสายเลือด และความเป นมิตร
สหายกันมาต้ังแต/รุ/นพ/อแม/จนถึงปPจจุบัน แต/เม่ือตําบลหนองสาหร/ายได�รับผลกระทบจากกระแสของ
การพัฒนาทําให� ต�องมีการย�ายมาก/อต้ังเป นชุมชนใหม/เพ่ือต�องการงบประมาณมาใช�ในการพัฒนา
ตําบลเพ่ิมมากข้ึน โดยมีผู�ใหญ/ชนะ สุขพรหม และคณะ เป นแกนนําหลัก ๆ ในการแยกตัวออกจาก
ตําบลดอนเจดีย' ดังจะได�นําเสนอต/อไป 
 ช�วงการก�อตั้งชุมชน 
 1. มูลเหตุการณ'ก/อต้ังชุมชน 
  ดังท่ีกล/าวมาแล�วในเบื้องต�นว/าตําบลหนองสาหร/ายเป นตําบลท่ีเกิดจากการรวมตัวของ 
หมู/บ�านซ่ึงเคยอยู/ในเขตปกครองของตําบลดอนเจดีย' จ.สุพรรณบุรี 4 หมู/บ�านและ หมู/บ�านจาก 
อําเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี อีก 4 หมู/บ�าน มูลเหตุสําคัญของการขอแยกตัวออกมาจากตําบลดอน
เจดีย'มีสาเหตุสําคัญมาจากเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาหมู/บ�าน เนื่องจากหมู/บ�านหนองสาหร/าย 
4 หมู/บ�านดังกล/าวแล�วเป นหมู/บ�านท่ีต้ังอยู/ในพ้ืนท่ีช/วงปลายของตําบลดอนเจดีย' ซ่ึงเป นตําบลขนาด
ใหญ/มีหมู/บ�านถึง 13 หมู/บ�าน ทําให�การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหมู/บ�านเป นไปอย/างล/าช�า 
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และไม/เพียงพอต/อการพัฒนากับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ทําให�กลุ/มผู�บริหารหมู/บ�านใน
ขณะนั้น คือ ผู�ใหญ/บ�านนําโดยนายชนะ สุขพรหม กับคณะผู�นําผู�ใหญ/บ�านหมู/อ่ืน ๆ ได�มีความคิดท่ีจะ
แยกตัวออกมาเป นเอกเทศจาก ตําบลดอนเจดีย' จึงได�มีการปรึกษากับ ผู�ใหญ/บ�านของหมู/บ�านอีก 4 
แห/งของอําเภอพนมทวน เพ่ือขอจัดต้ังเป นตําบลใหม/ ใช�ชื่อว/าตําบลหนองสาหร/าย นั่นเอง โดยได�มี
ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย จัดต้ังเป นตําบลหนองสาหร/าย โดย นายชนะ สุขพรหม ได�รับเลือก
เป นกํานันคนแรกของตําบล ได�ให�สัมภาษณ'ถึงเจตนาและวัตถุประสงค'การแยกออกมาจัดต้ังตําบล
หนองสาหร/ายไว� ดังนี้  
  

 ตอนนั้นคิดจะแยกตําบล เพราะประชากรเร่ิมเยอะ งบประมาณที่ออกมาไม/เพียงพอใน
การบริหารให�มีความเจริญทุกหมู/บ�าน เร่ิมต�นการพัฒนาจากการสร�างวัด สร�างโรงเรียนก/อน 
เพื่อใช�เป นที่รวมคน จัดประชุมหมู/บ�าน วัตถุประสงค'ก็เพื่อพัฒนาคน 
 ผมมีแนวความคิดในการบริหารงานว/าเร่ิมจากสร�างคนก/อน เพื่อมาสร�างทีม พัฒนาทีม
เพื่อพัฒนางาน สร�างงานให�มีคุณภาพ และให�ได�มาตรฐานต/อไป  
 เน�นการศึกษา ให�คนมีความรู� เพราะผมเชื่อว/า ถ�าคนมีความรู� มันพูดกันรู�เร่ือง เข�าใจง/าย 
ก็พัฒนาง/าย (ชนะ สุขพรหม, 2557) 

 
  ต/อมาได�ขยายหมู/บ�านจาก 8 หมู/บ�าน มาจัดต้ังเพ่ิมอีก 1 หมู/บ�าน เป นหมู/ท่ี 9 ชื่อ
หมู/บ�านหนองสาหร/าย (ตามชื่อตําบล) ซ่ึงเดิมชื่อว/า “หนองทราย” แต/สําเนียงเพ้ียนไปเป น “หนอง
สาหร/าย” ท้ังนี้เพราะคนในชุมชนหนองสาหร/ายมีสําเนียงพูดท่ีเป นเอกลักษณ'ของตนเอง จึงทําให�
สําเนียงแตกต/างไปจากคนท�องถ่ินอ่ืนในจังหวัดกาญจนบุรี และด�วยสภาพแวดล�อมท่ีมีหนองน้ําและมี
ต�นสาหร/ายเป นจํานวนมาก จึงใช�ชื่อตามบริบทของพ้ืนท่ี เรียกชุมชนว/า “หนองสาหร/าย” ต้ังแต/นั้นมา 
คนในชุมชนหนองสาหร/ายซ่ึงเป นคนในท�องถ่ินเดิม ไม/ได�อพยพมาจากท่ีใด เป นเครือญาติและมีความ
เป นพ่ีเป นน�องกันสูง ต้ังแต/ในอดีตจึงมีการช/วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน อาศัยน้ําฝนทํานาและปลูก
พืชอ่ืน ๆ หากหมดฤดูฝนก็ขาดน้ําประกอบอาชีพไม/ได� ทําให�ต�องอพยพไปหางานทําในเมือง การแยก
ออกมาเป นตําบลใหม/ก็จะทําให�สามารถของบประมาณจากภาครัฐมาพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี 
เม่ือประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีได� ก็ไม/ต�องออกไปหางานทําในเมือง การแยกตําบล โดยได�ต้ังเป นตําบล
หนองสาหร/าย ตามประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2535 ผลจากการ
จัดต้ังเป นตําบลใหม/ดังกล/าว ได�เกิดการสร�างถนนและสร�างคลองส/งน้ําจากเข่ือนท/าม/วง (เข่ือนแม/
กลอง) ได�ครอบคลุมท้ัง 9 หมู/บ�าน ส/งผลต/อการประกอบอาชีพของประชาชนส/วนใหญ/ทางด�าน
การเกษตร ซ่ึงเป นอาชีพหลัก และอาชีพอ่ืน ๆ มาจนถึงปPจจุบัน  
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  เม่ือได�ต้ังเป นตําบลใหม/แล�ว กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน ได�ร/วมกันพัฒนาในรูปแบบของการ
เป นสภาตําบลหนองสาหร/าย ตามระเบียบการปกครองท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยผู�นําของ
หนองสาหร/ายดําเนินการอย/างจริงจัง เพราะทุกคนมีความพร�อมและมีความต้ังใจจริงทําให�การผนึก
กําลังของผู�นําเป นปoกแผ/นมีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน จนในวันท่ี 23 กุมภาพันธ' 2540 
ตําบลหนองสาหร/าย ได�จัดต้ังเป นองค'การบริหารส/วนตําบล โดยนายชนะ สุขพรหม ได�รับเลือกเป น
นายกองค'การบริหารส/วนตําบล คนแรก นายศิวโรฒ จิตนิยม เป นประธานสภา ทีมสภาองค'การ
บริหารส/วนตําบลมีการพัฒนาร/วมกับผู�ปกครองท�องท่ี เกิดกลุ/มองค'กรต/าง ๆ ในตําบลเพ่ิมข้ึนตามผล
การพัฒนาเรื่อยมาจนในเดือน ตุลาคม 2551 องค'การบริหารส/วนตําบลได�ถูกยกฐานะข้ึนเป นเทศบาล
ตําบลหนองสาหร/าย (เทศบาลตําบลขนาดเล็ก) 
 

 
 
ภาพท่ี 10 ท่ีทําการเทศบาลตําบลหนองสาหร/าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
 
 2. แกนนําในการบริหารจัดการตําบลหนองสาหร/าย 
  จากการศึกษาพัฒนาการของตําบลหนองสาหร/ายต้ังแต/อดีตจนถึงปPจจุบัน ท่ีมีการจัด
สภาผู�นําประชาคมตําบล และพัฒนาจัดต้ังเป นสภาองค'กรชุมชนตําบลตาม พรบ. 2551 ซ่ึงได�หลอม
รวมการประชุมของคณะกรรมการกลุ/มองค'กรต/าง ๆ มาร/วมประชุมพร�อมกันเป นประจําทุกเดือน มี
ผู�นําท่ีเป นผู�นําทางความคิดชักชวนให�เกิดแกนนําเพ่ิม มาร/วมกันจัดกิจกรรมจนเกิดเป นตําบลแห/งการ
เรียนรู� เป นต�นแบบในการทํากิจกรรมดี ๆ ในตําบลมากมาย คนสําคัญท่ีเป นผู�ผลักดันให�เกิดการ
ดําเนินงานก/อให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ของตําบล คือ นาย ศิวโรฒ จิตนิยม โดยจะขอนําเสนอประวัติ
โดยย/อของผู�นําชุมชนท/านนี้ (อุษา เทียนทอง, 2554) ไว�ในท่ีนี้ด�วย  
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ภาพท่ี 11 นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานสภาองค'กรชุมชนตําบล คนแรก 

 

  นายศิวโรฒ จิตนิยม เกิดท่ีบ�านหนองขุย ตําบลดอนเจดีย' ปPจจุบันแยกบางหมู/บ�าน

รวมท้ังบ�านหนองขุย ด�วยมาต้ังเป นตําบลหนองสาหร/าย ครอบครัวมีอาชีพทําไร/อ�อย จัดว/ามีหน�ามีตา

มีฐานะ พอสมควร เม่ืออายุได� 9 ขวบ ขณะนั้นเรียนอยู/ชั้นประถมปmท่ี 4 ท่ีโรงเรียนหนองขุย คุณพ/อ

เสียชีวิตจึงมีคุณแม/เป นหลักแทน ตอนเด็กเป นเด็กวัด ทําให�ได�ฝoกความมีวินัยมาตั้งแต/เด็ก อายุได� 

12 ปm จบชั้นประถมปmท่ี 7 ท่ีโรงเรียนดอนเจดีย' ไปเรียนต/อท่ีโรงเรียนท/าม/วงราษฏร'บํารุง โดยข่ี

จักรยานไปแต/ก็เรียนไม/จบมัธยมต�น เพราะเป นคนติดเพ่ือน เพ่ือนรุ/นเดียวกัน เม่ือจบชั้นประถมปmท่ี 4 

แล�วไม/ได�ไปเรียนต/อจึงไม/ชอบไปโรงเรียน แต/ชอบเล/นกีฬามากโดยเฉพาะฟุตบอลแต/ถึงแม�จะไม/ชอบ

เรียน นายศิวโรฒ ก็มักจะสอบได�ท่ี 1 เสมอ และจําคําบอกของแม/ได�เสมอว/าถึงไม/ชอบเรียนก็ไม/ว/าแต/

ขอให�รู�ภาษาอังกฤษ เพราะต/อไปต�องใช�ภาษาอังกฤษในการติดต/อสื่อสารเม่ือออกจากโรงเรียนไปทําไร/

กับพ่ี ๆ หลายอําเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ตอนอายุประมาณ 16-17 ปm ครอบครัวแบ/งขายไร/ พ่ีชาย

ซ้ือรถดัดแปลงเป นรถโดยสารจากหมู/บ�านไปอําเภอท/าม/วง นายศิวโรฒ จึงช/วยพ่ี ๆ ทําไร/ ซ่ึงมีหลาย

แห/งในจังหวัด แต/ละแห/งก็ทําไร/แตกต/างกัน เช/น ไร/ข�าวโพด ไร/มันสําปะหลัง แต/ท่ีบ�านหนองขุยทํานา 

เม่ืออายุได� 18 ปm บวชเณร 1 พรรษา ช/วงบวชได�ศึกษานักธรรมตรี และปmนี้แม/เสียชีวิต ครอบครัวจึง

ขาดเสาหลัก แต/เพราะพ/อแม/สอนมาดี พ่ีน�องรักกันเป นปoกแผ/นกันดี นายศิวโรฒ จึงลาสิกขาออกมา

ช/วยพ่ีชายคุมวงแตวงซ่ึงเป นเจ�าแรกของหมู/บ�านจากเดิมท่ีไม/เคยรู�เลย แต/เพราะจําต�องทําหน�าท่ีจึง

สนใจศึกษาจนสามารถเล/นและสอนได�อีกท้ังคนท่ีบ�านหนองขุยส/วนมากชอบเล/นกีฬา นายศิวโรฒ จะ

เป นแกนนําในการพาคนไปแข/งกีฬาตามท่ีต/าง ๆ จึงเป นพ้ืนฐานท่ีทําให� นายศิวโรฒ สามารถรวมคน

ทํากิจกรรมต/าง ๆ ได�ง/าย เม่ืออายุ 20 ปm บริบูรณ' นายศิวโรฒ บวชตามประเพณีพร�อมกับหนุ/ม ๆ ใน

หมู/บ�ายหลายคน การบวชครั้งนี้ได�ศึกษาธรรมะ ทําให�รู�ผิดชอบชั่วดี ถูกผิดอย/างมากและได�เรียน
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นักธรรมโท ซ่ึงแตกต/างกับเพ่ือนร/วมรุ/นท่ีบวชพร�อมกัน การบวชเรียนครั้งนี้สอบนักธรรมได�ท่ี 1 ของ

ท้ังจังหวัด ได�รับรางวัลจากจังหวัดเหตุท่ีจําได�แม/นเพราะใช�วิธีการอ/านแล�วเขียนท้ังหมดท่ีอ/าน 

หลังจากท่ีได�ลาสิกขาออกมา นายศิวโรฒ ก็ได�ออกมาช/วยทํากิจการครอบครัว คือ การคุมแตรวง ขับ

รถเมล' และรับฝากซ้ือของในเมืองมาให�คนหมู/บ�านท่ีฝาก ซ่ึงเหตุนี้ก็เป นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�นายศิว

โรฒ เป นคนกว�างขวาง และได�รับความเชื่อถือจากคนในหมู/บ�านเป นอย/างมาก เม่ือขอความร/วมมือใน

การประกอบกิจกรรมใด ๆ จากชาวบ�านจึงได�รับความร/วมมือเป นอย/างมากเสมอ 

  จนเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ นายศิวโรฒ ครั้งแรก ก็คือการได�เดินทางไป

ทํางานท่ีประเทศคูเวต โดยในการทํางานท่ีประเทศคูเวต ก็ได�ใช�ความรู�จากภาษาอังกฤษท่ีคุณแม/ให�

ต้ังใจเรียนตอนเด็กเป นอย/างมากเพราะเพ่ือนท่ีไปด�วยกัน ไม/สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได�เลย จึงทํา

ให�เกิดปPญหาในการสื่อสารเป นอย/างมาก เช/น การไปหาหมอจะชี้แจงอธิบายความให�หมอเข�าใจ 

เนื่องจากท่ีพักอยู/ใกล�กับสถานพยาบาล จึงสามารถช/วยเหลือคนไทยท่ีไปทํางานได�มาก สําหรับ

ตําแหน/งงานท่ีทําต�องใช�การสื่อสารทําให� นายศิวโรฒ ได�รับความเชื่อถือและการยอมรับจากนายจ�าง

เป นอย/างมากเช/นกัน จนกระท้ังหมดสัญญาการว/าจ�าง นายศิวโรฒ จึงเดินทางกลับเมืองไทยโดยใช�

เวลาอยู/ในประเทศคูเวต 3 ปm 

  หลังจากกลับมาเมืองไทยก็กลับมาช/วยกิจการของท่ีบ�านจน อายุได� 29 ปm ได�เริ่ม

ออกมาทําอาชีพส/วนตัวโดยเริ่มจากการซ้ือรถกระบะออกมารับซ้ือสินค�าเกษตรจากชาวบ�านไปส/งท่ี

ตลาดต/าง ๆ ด�วยตนเอง หลังจากนั้นอีก 3 ปm ไปได�แนวคิดการทําธุรกิจ จึงถ/ายทอดงานให�หลาน ๆ 

ทําต/อ 

  เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งท่ี 2 คือ นายศิวโรฒ ได�ตัดสินใจทําธุรกิจ คือ การ

จัดต้ังบริษัทสร�างบ�านจัดสรรในช/วงปm 2531-2533 ซ่ึงเป นช/วงท่ีรุ/งโรจน'ของธุรกิจบ�านจัดสรร (สมัย 

พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัน เป นนายกรัฐมนตรี) โดย นายศิวโรฒ ได�เข�าหุ�นร/วมกับเพ่ือนรับเหมาโครงการ

ก/อสร�างกับธนาคารต/าง ๆ และรับเป นผู�คุมงานก/อสร�างเอง โดยพยายามแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมด�วย

ตนเองโดยการอ/านหนังสือเก่ียวกับการก/อสร�างและดําเนินการทดลองถอดแบบบ�านว/าใช�วัสดุอะไร 

เท/าไหร/ อย/างไร จนสามารถเขียนแบบบ�านได�เอง แต/ธุรกิจไม/ได�เจริญรุ/งเรื่องอย/างท่ีคิด เนื่องจากการ

โกงของผู�ร/วมทุนซ่ึงเป นเพ่ือนทําให�เกิดภาระหนี้สินมากมาย ต�องขายท่ีดินท่ีมีอยู/เพ่ือใช�หนี้สิน แต/ก็

สามารถปลงได�โดยการเข�าวัดปฏิบัติธรรม และเดินทางกลับมาทํางานท่ีหมู/บ�านหนองสาหร/ายอีกครั้ง 

  หลังจากท่ีได�กลับมาทํางานท่ีหมู/บ�านหนองสาหร/าย ได�เข�าไปมีส/วนร/วมในงานกลุ/ม  

อสม. โดยได�รับเลือกเป นประธานกลุ/ม อสม. ประธานกลุ/มผู�นําชุมชนต้ังแต/ครั้งยังเป นสภาผู�นําใน

ตําบลหนองสาหร/าย เป นประธานสภาสถาบันการเงิน เป นต�น เนื่องจากเป นผู�ท่ีได�รับความเชื่อถือจาก

คนในตําบล เป นเจ�าของธุรกิจ ท่ีมีบริษัทรับสร�างบ�านและจัดสรรท่ีดิน มีประสบการณ'การทํางานใน
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ต/างประเทศ สามารถสื่อสารภาษาต/างประเทศได�เป นอย/างดี และท่ีสําคัญเป นผู�ท่ีผ/านการบวชเรียน

ออกมาแล�ว และมีการเข�าวัดปฏิบัติธรรมอย/างต/อเนื่อง หลังจากท่ีได�เข�าร/วมกับกลุ/ม อสม. ช/วยดูแล

ด�านสุขภาพของคนในตําบลหนองสาหร/ายและตําบลใกล�เคียงแล�ว นายศิวโรฒ จึงได�ถูกเชิญเข�าร/วม

เป นสมาชิกสภาพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี การบริหารจัดการและพัฒนาตําบลหนองสาหร/าย โดยนาย

ชนะ สุขพรหม ให�เข�ามาเป นประธานสภาองค'การบริหารส/วนตําบลหนองสาหร/ายในสมัยท่ี นายชนะ 

สุขพรหม เป นนายกองค'การบริหารส/วนตําบลหนองสาหร/าย ทําให�ตัวของ นายศิวโรฒ จิตนิยม      

จึงได�รับการยอมรับจาก คนในตําบลหนองสาหร/ายและตําบลใกล�เคียงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และเป นแกนนํา

คนสําคัญในการจัดต้ัง สภาผู�นําระดับหมู/บ�าน ประชาคมระดับตําบล และพัฒนามาเป น สภาองค'กร

ชุมชนตําบลเป นลําดับต/อมา 

 3. สัมพันธภาพของคนภายในชุมชนหลังก/อต้ังชุมชน 

  ประชากรท่ีอาศัยอยู/ในตําบลหนองสาหร/ายท้ัง 9 หมู/บ�านส/วนมากจะเป นชาวพ้ืนเมือง

ด้ังเดิม มีการย�ายเข�ามาต้ังรกราก จากคนในพ้ืนท่ีอ่ืนเป นจํานวนน�อย ทําให�ตําบลหนองสาหร/ายมี

สัมพันธภาพท่ีค/อนข�างแน/นแฟHน มีความไว�เนื้อเชื่อใจกัน ถ�อยทีถ�อยอาศัยกัน และมีความผูกพันกันสูง 

โดยสัมพันธภาพนั้นสามารถพิจารณาได�จากการคัดเลือกผู�นําของตําบลหนองสาหร/าย  

  โดยการรวมตัวในการคัดเลือกผู�นําชุมชนตั้งแต/ ระดับท�องที่ คือ ผู�ใหญ/บ�าน กํานัน 

จนกระท้ังรวมไปถึงระดับท�องถ่ิน คือ การเลือกตัวนายกองค'การบริหารส/วนตําบล หรือนายกเทศมนตรี

ในเวลาต/อมา และทีมสภาเทศบาล ได�อาศัยการคัดเลือกจากความไว�เนื้อเชื่อใจคนดั้งเดิมที่ช/วยกัน

บุกเบิกและก/อต้ังตําบล โดยไม/ต�องมีการหาเสียงใด ๆ เลย เพราะมติจะเป นเอกฉันท' โดยการเลือกตั้ง

ผู�ใหญ/บ�านจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป นตามวาระของกระทรวงมหาดไทย โดยมีพฤติกรรม

ในการเข�ารับตําแหน/งผู�ใหญ/บ�านของตําบลหนองสาหร/ายจะแตกต/างจากตําบลอื่น ๆ กล/าวคือ 

ผู �ใหญ/บ�านทุกคนหลังจากได�เข�ารับตําแหน/งแล�วจะมีการเซ็นใบลาออกไว�ก/อนล/วงหน�าตลอด

ระยะเวลาในขณะที่มีการดํารงตําแหน/ง โดยเอกสารใบลาออกดังกล/าวจะมิได�ระบุวันที่ เดือนและปm

เอาไว� และจะถูกจัดส/งไปเก็บไว�ที่สํานักงานสภาองค'กรชุมชนตําบล เป นที่เก็บรักษา โดยชาวตําบล

หนองสาหร/ายจะยึดหลักการว/า หากผู�นําท�องที่ทํางานไม/ได� หรือมีการทุจริตก็สามารถใส/วันที่และ

ดําเนินการทําเรื่องขอลาออกได�ทันที ซ่ึงพฤติกรรมดังกล/าวได�มีการดําเนินการมาเป นเวลานานตั้งแต/ 

ช/วงปm พ.ศ. 2543 และถือเป นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต/อกันมา จนกระท่ังถึงปPจจุบัน ในการปรับเปลี่ยน

ตําแหน/งเมื่อครบวาระ 4 ปm ผู�ที่จะเข�ามาดํารงตําแหน/งผู�นําท�องถิ่นคนต/อไปก็คือ ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�าน

ของแต/ละหมู/บ�าน นั่นหมายความว/าผู�ใหญ/บ�านแต/ละหมู/บ�านต�องมีการฝoกให�คนรุ/นต/อไป สามารถ

ทํางานต/อไปได� โดยเท/าท่ีผ/านมายังไม/มีหมู/บ�านใด เกิดข�อขัดแย�งกับวิธีการหรือประเพณีนี้เลย ยังคง

ปฏิบัติสืบต/อกันมา 
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  ประเพณีท่ีทุกหมู/บ�านทําร/วมกัน 
  กิจกรรมท่ีเกิดจากการรวมตัวกันตามประเพณี เช/น ประเพณีรับขวัญข�าว การลงแขก
เก่ียวข�าว การดํานา ประเพณีการยกธง ประเพณีการทํายาย เป นต�น จะมีการจัดข้ึนทุกปm ดังนี้  
  ประเพณีการรับขวัญข�าว ชาวบ�านจะร/วมกันจัดข้ึนในช/วงเดือน ตุลาคม โดยมีกําหนด
วันทําพิธีคือ กระทําข้ึน ระหว/างวันจันทร' หรือวันศุกร' แค/ 2 วันเท/านั้น ซ่ึงเป นช/วงระยะเวลาท่ีข�าว
กําลังตั้งท�อง การทําขวัญข�าว จะต�องทําในช/วงเช�าจนถึงเที่ยงวัน ผู�ทําพิธีทําขวัญจะต�องเป นผู�หญิง 
ซ่ึงในช/วงเช�าวันท่ีทําพิธีชาวบ�านจะต�องเตรียมเครื่องเซ/นไหว� ธงผ�าสี ในธงนั้นจะมีผ�าสีแดงและขาวอยู/
ปนกัน ข�าวปากหม�อ แกงปากหม�อ หมากพลู เสื้อผ�า สร�างแหวน แปHงจันทร' น้ํามันหอม และน้ํามนต'ท่ี
ทําในวันออกพรรษา นําไปรดต�นข�าว เพ่ือจะทําให�ต�นข�าวออกข�าวได�ง/าย ไม/มีโรคภัย จากนั้นจุดเทียน 
ธูป พร�อมดอกไม� แล�วพูดอัญเชิญแม/โพสพไปเท่ียวในงานบุญกฐินท่ีจัดข้ึนในหมู/บ�านต/าง ๆ เป นอัน
เสร็จพิธีในการทําขวัญข�าว 
  ประเพณีการยกธง สันนิษฐานว/ามีต�นกําเนิดมาจากเวียงจันทร'เป นการทําบุญถวายผ�า 
เม่ือถึงประเพณีสงกรานต' จะทํากันในวันสุดท�ายของวันสงกรานต' ชาวบ�านจะนําผ�าท่ีหาได�ไม/จํากัดสี
และความยาว นํามาตกแต/งให�สวยงามด�วยดอกไม� นําไม�ไผ/มาทําเสาแบบเสาธงผูกผ�าไว�กับเสาและทํา
การแห/เสาธงผ�านี้ไปท่ีวัดเม่ือถึงวัดจะปPกเสาธงขนาดใหญ/ท่ีทําด�วยไม�ท่ีลอกเปลือกออกจนหมดทาด�วย
น้ําหอมกระแจะจันทร' ท่ีปลายเสาจะมีหัวพญานาคเสียบอยู/ และทําพิธีทอดผ�าเหมือนการทอดผ�าป;า 
พอทําพิธีถวายผ�าเสร็จจะนําผ�าผูกท่ีปลายเสาต/อจากหัวพญานาค แล�วยกเสาธงข้ึนไปปPกไว� 3 วัน ทาง
วัดจะนําผ�าลงมาแล�วนําไปจัดทําหมอน หรือผ�าม/านตามแต/วัดจะเห็นสมควร 
  พิธีหว/านข�าว เป นพิธีท่ีทําเพ่ือความเจริญงอกงามของข�าวและเพ่ือให�ได�ผลผลิตมาก 
โดยก/อนการหว/านข�าว จะต�องทําพิธีคือการจุดธูป 3 ดอก แล�วกล/าวคําหว/าน คือ “ขวัญเอย ขวัญมา 
วันนี้ฤกษ'วันดีจะมาหว/านข�าว ฝากแม/ธรณี ฝากพระภูมิเจ�าท่ี” เริ่มหว/านข�าวไปเรื่อย ๆ พร�อมกล/าวว/า 
“กันนะกันหนา กันนุกันหนู กันปูกันปลา กันตะกวดและเหี้ย กันเพลี้ยไม/ให�ลงนา อภิรา พระวัณตุเม” 
แล�วจึงทําการหว/านข�าว 
  ประเพณีการทํายาย คือ ประเพณีท่ีเก่ียวข�องกับความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษของแต/
ละต�นตระกูล โดยการทํายายนั้นจะเป นการทําเพ่ือให�ยายหรือบรรพบุรุษช/วยคุ�มครองลูกหลานโดยมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การรับยายหรือผีบรรพบุรุษ เป นข้ันตอนแรกท่ีลูกหลานหรือผู�เข�าร/วมตระกูล
เดียวกันต�องไปรับยายหรือผีบรรพบุรุษท่ีล/วงลับไปแล�วท่ีบ�านต�นตระกูล สิ่งท่ีต�องเตรียมไป คือ หม�อ
ดิน 1 ใบ หมากพูล 3 คํา เบี้ย 1 อัน และไม�เท�าพร�อมผ�าขาว นําทุกสิ่งทุกอย/างใส/ในหม�อจากนั้นมีการ
ทําพิธีอันเชิญยายหรือผีบรรพบุรุษมาอยู/ในหม�อแล�วจากนั้นใช�ผ�าขาวปpดปากหม�อไว�และใช�คําพูดบอก
กับยายหรือผีบรรพบุรุษว/า “ไปอยู/กับลูกท่ีบ�านนะ” 
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  2. การข้ึนยายหรือผีบรรพบุรุษ เม่ือนํายายมาถึงยังบ�านแล�วจะต�องมีการนํายายข้ึน

บ�าน โดยการนําขนมต�มขาวต�มแดง หมากพูล มาไหว� จากนั้นจุดธูปเทียนบอกยายหรือผีบรรพบุรุษ 

แล�วต้ังไว�ท่ีหม�อยายหรือผีบรรพบุรุษข้ึนในบ�าน ส/วนใหญ/และต้ังไว�บริเวณท่ีสูงติดกับเสาบ�านต�นใดต�น

หนึ่งของมุมบ�าน แล�วเรียกชื่อใหม/ว/า “ผีบ�านผีเรือน” การข้ึนยายจะมีข้ึนทุกปmในเดือนพฤษภาคม โดย

จะต�องมีการอาบน้ําให�ยายท่ีไม�เท�า และเปลี่ยนผ�าให�ยายใหม/ 

  3. การส/งยาย ส/วนมากจะทํากันในเดือนหก หรือบ�านใดท่ีมีลูกเล็ก ๆ แล�วตอนเย็น

ร�องไห�โยเย สามวันดีสี่วันไข� ถ�าบ�านนั้นมีหม�อยายอยู/ คนเฒ/าคนแก/ก็จะแนะนําให�ทําขนมส/งยาย 

เพราะมีความเชื่อว/า ผีปู;ย/าตายายมาหยอกล�อเล/นกับหลาน ลูกหลานตกใจก็จะส/งเสียงร�อง สิ่งของท่ี

ใช�ในการประกอบพิธีก็จะมี ขนมต�มแดง ขนมต�มขาว หมากพูล ข�าวปากหม�อ จะไปวางไว�ท่ีหม�อยายก็

จุดธูปบอก พิธีกรรมนี้ทําข้ึนเพ่ือเป นการอุทิศส/วนกุศลไปให�และเพ่ือเป นการขอมา 

 4. ประเพณีสาทรเดือนสิบ เป นประเพณีท่ีชาวบ�านนิยมทํากันในช/วงวันแรม 15 คํ่า เดือน 

10 เป นประเพณีท่ีเก่ียวกับการกวนขนมกระยาสารท โดยชาวบ�านจะต�องเตรียมอุปกรณ' เช/น 

ข�าวตอก ข�าวเม/าค่ัว งา ถ่ัวลิสง น้ําตาลปmqบ ท่ีจะให�ในการกวนขนม ซ่ึงเม่ือเตรียมอุปกรณ'แล�วชาวบ�าน

จะเริ่มกวนขนมให�เสร็จต้ังแต/วันแรม 8 คํ่า เดือน 10 ถึงวันแรม 12 คํ่า เดือน 10 เม่ือกวนเสร็จจําต�อง

นําไปแจกญาติพ่ีน�องท่ีเคารพนับถือหรือท่ีอยู/ใกล�เคียงจนหมด ก/อนวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 หรือสิ้น

วันพระแล�ว แต/ชาวบ�านจะไม/นิยมแจกขนมกระยาสารทหลังจากหมดวันพระแรม 15 คํ่า เดือน 10 

หรือวันข้ึน 1 คํ่า เดือน 11 ไปแล�ว แต/ถ�านําไปแจก ชาวบ�านจะเรียกว/าขนมค�างสารท และชาวบ�านจะ

มีการแบ/งขนมกระยาสารทไว�ทําขวัญข�าว ตอนท่ีข�าวต้ังท�องแล�วประเพณีนี้ยังมีการสืบทอดมาจนถึง

ปPจจุบัน 

 5. การทําบุญศาลเจ�าแม/เบิกไพร การทําบุญศาลเจ�าแม/เบิกไพรน้ําจะจัดงานทําบุญข้ึนใน

เดือน 6 ข้ึน 6 คํ่าของทุกปm การจัดงานจะมีการฉายภาพยนตร'ให�คนในชุมชนได�ชมกัน 2 คืน ชาวบ�าน

จะช/วยกันทําอาหารหวานคาวมาถวาย เพ่ือเป นการกราบไหว�บูชา และขอพรให�ปกปPกษ'รักษาให�คนใน

ชุมชนอยู/เย็นเป นสุข 

 ซ่ึงจากประเพณีท่ีชาวบ�านทําร/วมกันนอกจากจะก/อให�เกิดความสามัคคี และความผูกพัน

ร/วมกัน ดังนําเสนอไปแล�วจะพบว/า ส/วนมากจะเป นประเพณีที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต ผูกพันกับ   

สิ่งเหนือธรรมชาติ แต/วัตถุประสงค'ก็คือ การสามารถดําเนินชีวิตอยู/ร/วมกันได�ภายใต�ความผูกพันท้ังใน

ครอบครัวและระหว/างครอบครัว ความไว�เนื้อเชื่อใจ และความสามัคคีกันของคนในตําบลหนอง

สาหร/าย 
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 ค/านิยมในการดําเนินชีวิต 
 จากกระแสของการพัฒนาประเทศไปสู/ความทันสมัย ชุมชนต/าง ๆ ในตําบลหนองสาหร/าย
ก็ได�รับผลกระทบเช/นเดียวกัน จากการดําเนินชีวิตท่ีเป นไปแบบเรียบง/าย กลับกลายเป นการพัฒนา
เพ่ือความทันสมัย ทําให�คนในตําบลหนองสาหร/ายประสบปPญหาในการดํารงชีวิตหลายด�านด�วยกัน 
แต/ถึงกระนั้นชาวตําบลหนองสาหร/ายก็มีการเรียนรู�ปPญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต จากกลุ/มแกนําท่ีได�รับการ
ยอมรับจากชาวบ�าน ทําให�สามารถรู�จักตนเองจากการทําแผนแม/บทชุมชน ทําให�เกิดการปรับเปลี่ยน
ทิศทางในการดําเนินชีวิตเป นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีเท/าไรใช�เท/านั้น พออยู/ พอกิน ในครอบครัว 
เกิดการลด ละ เลิกอบายมุข ท้ังยังขยันทํามาหากิน ประหยัด รู�จักท่ีจะเก็บออมเพ่ือไว�ใช�ในภายภาค
หน�า สามารถพ่ึงตนเองได�ก/อนท่ีจะคิดไปพ่ึงคนอ่ืน กล/าวคือ ทําสิ่งต/าง ๆ ด�วยกําลังท่ีตนเองมีอยู/ 
พยายามช/วยเหลือตนเองในสิ่งท่ีทําได�โดยไม/ต�องไปร�องขอจากคนอ่ืน เม่ือคนในชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได�แล�วนั้นก็ย/อมท่ีจะให�ความช/วยเหลือกับคนท่ีเดือนร�อนกว/าตนเองได� เกิดการช/วยเหลือ
เก้ือกูลกัน สามัคคีกันในการทํางาน มีระเบียบวินัยมากข้ึน และคนในชุมชนเองเคารพ ในกฎหมายของ
ชุมชน รวมท้ังกฎเกณฑ'อ่ืน ๆ ท่ีชุมชนต้ังข้ึนจากการประชุมผ/านสภาผู�นําชุมชน กับสภาองค'กรชุมชน
ระดับตําบลต/อมา 
 สัมพันธภาพในครอบครัวและระหว/างครอบครัว 
 ลักษณะครอบครัวของคนในตําบลหนองสาหร/าย มี 2 ลักษณะ คือ เป นแบบครอบครัว
เด่ียวและครอบครัวขยาย โดยส/วนใหญ/จะเป นครอบครัวเด่ียวมากกว/าครอบครัวขยาย มีการพ่ึงพา
อาศัยกันและกันเนื่องจากมีฐานความเป นเครือญาติ เนื่องจากถึงแม�จะมีการแยกครัวเรือนออกไป ก็
ยังคงมีถ่ินท่ีอยู/ในหมู/บ�านนั้น หรือตําบลนั้น ทําให�ถึงแม�จะแยกตัวออกไปต้ังครอบครัวใหม/ แต/ก็ยังคงมี
ปฏิบัติสัมพันธ'ต/อกัน โดยเฉพาะในช/วงกิจกรรมหรือประเพณี ท่ียึดเป นสิ่งสําคัญในการสร�างความ
สามัคคีของคนในตําบลหนองสาหร/าย สมาชิกในครอบครัวเด่ียวประกอบด�วย พ/อ แม/ ลูก ส/วน
ครอบครัวขยายมีขนาดใหญ/กว/าครอบครัวเด่ียวเพราะมีสมาชิกหลายรุ/นเริ่มจากวัยสูงอายุ ปู; ย/า ตา 
ยาย ไปจนถึงวัยเด็ก คือ หลาน ความสัมพันธ'ของคนสองวัยนี้ถือว/ามีความใกล�ชิดกันอย/างมาก
เนื่องจาก พ/อแม/ต�องออกไปประกอบอาชีพนอกบ�าน จําเป นต�องให�ผู�สูงอายุ ดูแลหลานแทนตนเอง  
 สรุปการก/อต้ังตําบลหนองสาหร/าย  
 จุดกําเนิดการก/อต้ังตําบลหนองสาหร/าย มาจากความท่ีชาวตําบลหนองสาหร/ายต�องการ
จะพัฒนาตําบลให�เกิดการพัฒนาในด�านต/าง ๆ แต/เนื่องจากเขตปกครองเดิมท่ีข้ึนกับตําบลดอนเจดีย' 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนหมู/บ�านมากถึง 13 หมู/บ�านทําให�หมู/บ�านท่ีอยู/ติดเขตชายแดนอย/าง หมู/บ�าน
หนองสาหร/ายในปPจจุบันไม/ค/อยจะมีโอกาสรับงบประมาณในการพัฒนาเท/าไหร/ โดยชาวตําบลหนอง
สาหร/ายมีวัตถุประสงค'อยากจะได�งบประมาณมาพัฒนาแหล/งน้ําโดยเฉพาะคลองชลประทาน ท่ีจะใช�
แหล/งน้ําในการเพาะปลูกในช/วงฤดูกาลท่ีไม/ใช/หน�าเพาะปลูกอย/างช/วงฤดูฝน และโครงสร�างพ้ืนฐาน
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อย/างถนน เพ่ือไว�ใช�ขนส/งสินค�าการเกษตรไปขายในตัวเมือง ทําให�เกิดการเรียกร�องจากชาวบ�านใน
หมู/บ�านทําให�แกนนําคือ นายชนะ สุขพรหม และคณะ เข�ามาผลักดันให�เกิดการก/อต้ังตําบลใหม/ 
ร/วมกับ หมู/บ�านในอําเภอพนมทวน อีก 4 หมู/บ�านจัดต้ังเป นตําบลหนองสาหร/าย จํานวน 8 หมู/บ�าน
และขยายเป น 9 หมู/บ�านในเวลาต/อ โดยท่ีชาวตําบลหนองสาหร/ายมีสิ่งท่ีคอยผูกยึดทําให�เกิดความ
สนิทแน/นแฟHนร/วมกันคือ ความเป นญาติพ่ีน�องท่ีเป นคนด้ังเดิมในพ้ืนท่ี ประเพณีท่ีมักจะประกอบ
กิจกรรมร/วมกันตลอดท้ังปm ซ่ึงประเพณีแต/ละอย/างก/อให�เกิดความรักและความสามัคคีให�เกิดกับคนใน
ตําบลท้ังสิ้น ไม/ว/าจะเป นประเพณีการดํานา เก็บเก่ียวข�าว ประเพณีรับขวัญข�าว ประเพณีทํายาย เป น
ต�น และมีการสืบสานความสัมพันธ'กันในตําบลสะท�อนผ/านทางเพลงเหย/ย ซ่ึงยังคงรักษากันมาจนถึง
ปPจจุบัน โดยมีศูนย'รวมใจอยู/ท่ีผู�หลักผู�ใหญ/ของตําบล ผู�ก/อต้ังชุมชน รวมไปถึงพระในวัดท่ีอยู/ในตําบล
ท้ัง 2 วัด ซ่ึงเป นศูนย'กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมท่ีสําคัญอีกแห/งหนึ่ง เช/น การ
ทอดผ�าป;า การทอดกฐิน การบวชกุลบุตรในตําบล เป นต�น ซ่ึงสิ่งเหล/านี้สามารถสะท�อนให�เห็นถึงทุน
ทางสังคมของตําบลได�เป นอย/างดี ซ่ึงทุนทางสังคมนี่เองท่ีส/งผลให�การจัดต้ังกลุ/มสภาผู�นํา ประชาคม
ตําบล และพัฒนาไปเป นสภาองค'กรชุมชนระดับตําบลได�อย/างเข�มแข็งในท่ีสุด 
 การจัดตั้งสภาผู"นํา (สภาตําบล) ประชาคมตําบล และสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล 
 ต้ังแต/ปm พ.ศ. 2535 ท่ีได�มีการจัดต้ังตําบลข้ึนใหม/เป นตําบลหนองสาหร/ายได� ในการ
จัดระบบการปกครองภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองสาหร/าย กลุ/มผู�นําชุมชนในขณะนั้นได�มีการนํา
แนวคิดเรื่อง “การเมืองสมานฉันท'” มาใช� กล/าวคือ ได�ใช�เวทีการประชุมในระดับชุมชนที่เรียกว/า 
“ท่ีประชุมสภาผู�นําระดับตําบล” เป นสถานท่ีกําหนดทิศทางการทํางาน และการกําหนดนโยบาย ของ
ตําบลโดยได�เปpดโอกาสให�คนในชุมชนซ่ึงมีความเป นญาติพ่ีน�องกันเสียส/วนมาก (พิจารณาได�จาก
นามสกุล ของผู�ใหญ/บ�านแต/ละหมู/บางท/านมีนามสกุลเดียวกันถึงแม�จะอยู/กันคนละหมู/บ�าน เช/น 
นามสกุล สมคิด , สุขพรหม เป นต�น) ได�เข�ามามีส/วนร/วมในการแสดงความคิดเห็นและกําหนดทิศทาง
ในการดําเนินชีวิตได�ด�วยตนเองซ่ึงก็เป นรูปแบบท่ีเริ่มฝoกให�คนในตําบลเข�ามามีส/วนร/วมทางการเมือง
ในระดับชุมชน โดยมีรูปแบบการเข�าร/วมโดยใช�ระบบตัวแทนจากหมู/บ�านต/าง ๆ เข�าร/วมประชุมพร�อม
กับผู�นําชุมชนในตําบลท้ังหมด ท่ีเรียกว/า สภา 79 เพราะมาจากตัวแทนทุกหมู/บ�านจํานวน 79 คน โดย
สามารถสรุปเป นผังโครงสร�างดังต/อไปนี้ คือ 
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แผนภาพท่ี 4  ผังโครงสร�างผู�เข�าร/วมประชุมสภาตําบล หรือ สภา 79 
 
 การจัดตัวแทนเข�าร/วมประชุม จะเน�นไปท่ีตัวแทนท่ีเรียกว/าเป นผู�ทรงคุณวุฒิ ของชาวบ�าน
ท่ีได�รับความไว�วางใจ เช/น เป นผู�หลักผู�ใหญ/ท่ีเคารพนับถือ เป นปราชญ'ชาวบ�าน ไปเป นตัวแทนเข�า
ร/วมประชุม เพราะหากเป นการปกครองในรูปแบบเก/าจะให�อํานาจในการตัดสินใจกับผู�ใหญ/บ�านและ
กํานันมาก จึงกลายเป นมิติการเมืองท่ีมีผู�ปกครองและชาวบ�านคือผู�ถูกปกครองต�องปฏิบัติตามอย/างท่ี 
ผู�นําท�องท่ีกําหนด แต/เม่ือได�มีผู�ทรงคุณวุฒิเข�าไปร/วมประชุมซ่ึงผู�ทรงคุณวุฒิเหล/านี้ก็เป นท่ีเคารพและ
ยอมรับจาก ผู�บริหารท�องท่ีคือ กํานันผู�ใหญ/บ�านอยู/แล�วด�วย จึงนับเป นการคานอํานาจไปโดยปริยาย 
ดังนั้นหากมีงบประมาณลงมาในแต/ละปm การจะนํางบประมาณไปใช�เพ่ือการพัฒนาอะไร จึงต�องผ/าน
จากสภาผู�นําระดับระดับหมู/บ�านไปจนถึงระดับตําบล และผู�ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบเสียก/อน เหมือนท่ี 
ประธานสภาองค'กรชุมชนระดับตําบลท/านปPจจุบันได�ให�สัมภาษณ'ไว�ว/า  
 

 สมัยก/อนการเข�าร/วมประชุมในการตัดสินใจในการพัฒนาหมู/บ�านจะใช�วิธีการ เชิญ
ผู�ทรงคุณวุฒิที่เป นตัวแทนที่ชาวบ�านเคารพนับถือ เข�าไปร/วมประชุมแทนชาวบ�าน โดยผู�ใหญ/
เหล/านี้ก็เป นที่เคารพของพวกผู�ใหญ/บ�านและกํานันอยู/แล�ว ดังนั้นเวลามีงบประมาณพัฒนาลง
มา จะใช�ตามอําเภอใจไม/ได�เพราะการจะใช�งบต�องผ/านความเห็นชอบจากผู�ทรงคุณวุฒิจากทุก

หมู/บ�านก/อน เรียกว/าเป นการขานอํานาจของพวกท�องที่ก็ได� (แรม เชียงกา, 2557) 

ท่ีประชุมสภาตําบล
หนองสาหร/าย 

(สภา 79) 

กํานัน เป นประธาน 
ท่ีประชุม 

กลุ/มตัวแทนจาก
หมู/บ�าน 8 หมู/บ�าน 

ตัวแทนจากหมู/บ�าน ๆ ละ 8 -9 คน คือ 1. ตัวแทน
กลุ/มเยาวชน 2. ตัวแทนกลุ/ม อสม.(สาธารณสุข) 
3. ตัวแทนกลุ/มผู�สูงอายุ 4. ตัวแทนกลุ/มอาชีพ  
5. ตัวแทนกลุ/มสตรี 6. ตัวแทนกลุ/มกองทุนหมู/บ�าน  
7. ผู�ใหญ/บ�าน 8. ผอ.ร.ร 9. พระ รวมเป น 79 คน 

ผู�ทรงคุณวุฒิ หรือ 
ปราชญ'ชาวบ�าน 
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 1. ลักษณะการเข�ามามีส/วนร/วมทางการเมืองของชาวบ�านตําบลหนองสาหร/าย  

  เนื่องจากตําบลหนองสาหร/าย มี หมู/บ�านถึง 9 หมู/บ�านด�วยกัน การจะเปpดโอกาสให�

ชาวบ�านท้ังหมดเข�ามามีส/วนร/วมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ในการประชุมจึงเป นเรื่องยาก 

แต/คณะผู�นําของชุมชนบ�านหนองสาหร/ายเห็นความสําคัญของการเข�ามามีส/วนร/วมของชาวบ�าน

ท้ังหมด ดังนั้น ก/อนการเข�าประชุมของสภาตําบล หรือ สภา 79 จะมีการจัดประชุมในแต/ละหมู/บ�าน

ก/อน ซ่ึงการจัดประชุมนั้นจะมีลําดับข้ันตอนของการมีส/วนร/วมพอจะสรุปได� ดังนี้ 

  1.1 ประชุมในระดับคุ�มบ�าน  

   การปกครองเป นทางการท่ีได�กําหนดพ้ืนท่ีออกเป นหมู/บ�าน ก็ยังเป นพ้ืนท่ีท่ีค/อย

ข�างใหญ/เนื่องจากในแต/ละหมู/บ�านมีลูกบ�านอยู/หลายร�อยคนทําให�แกนนําผู�เฉพาะผู�ใหญ/บ�านในแต/ละ

หมู/บ�านเห็นความสําคัญของคนในชุมชนท้ังหมด จึงได�จัดให�มีการประชุมในระดับคุ�มบ�าน คือ 

ประมาณ 4-5 หลังคาเรือน (โดยแยกตามซอยหรือถนน) ให�มีการพูดคุยกันเองก/อนถึง สถานการณ'ท่ี

เกิดข้ึน การแสดงความคิดเห็นในการแก�ไขปPญหา และข�อสรุปท่ีจะฝากให�กับแกนนําคือผู�ใหญ/บ�าน 

หรือตัวแทน ไปนําเสนอในท่ีประชุมระดับหมู/บ�านก/อน  

  1.2 การประชุมในระดับหมู/บ�าน  

   โดยช/วงของวันประชุมได�ถูกกําหนดไว�เป นปฏิทินตําบลว/าจะอยู/ในช/วงวันท่ี 2 ถึง 

วันท่ี 10 ของทุกเดือน ซ่ึงการจัดประชุมในแต/ละหมู/บ�านก็เป นตัวชี้วัดถึงการเข�ามาส/วนร/วมของ

ชาวบ�านอย/างหนึ่ง เพราะบางคนต�องทํางานในช/วงกลางวันการจัดประชุมจึงเป นการประชุมกันในช/วง

กลางคืน ยกตัวอย/าง เช/น บ�านหนองทราย หมู/ 6 มีการจัดประชุมทุกวันอาทิตย'แรกของเดือน เวลา 

20.00 น. หรือ สองทุ/มตรง ก็จะมีชาวบ�านเข�าร/วมประชุมกันถึงคร้ังละ 50 – 60 คน โดยใครมาก/อนก็

จะมาช/วยจัดเก�าอ้ีให�เป นท่ีนั่งโดยจะมีการจัดประชุมแบบนั่งล�อมวงกันพูดคุยไม/ได�มีลักษณะเป น

ทางการมากนัก 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการประชุมของหมู/บ�านตําบลหนองสาหร/าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  
 

การประชุมของหมู/บ�านในตําบลหนองสาหร/าย 

วันท่ี 2 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านหนองทราย หมู/ท่ี 6 

 วันท่ี 3 ของเดือน  ประชุมท่ีบ�านหนองสาหร/าย หมู/ท่ี 9 

วันท่ี 4 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านโกรกยาว หมู/ท่ี 2 
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ตารางท่ี 5 แสดงการประชุมของหมู/บ�านตําบลหนองสาหร/าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (ต/อ) 

 

ตารางการประชุมของ หมู/บ�านในตําบลหนองสาหร/าย 

วันท่ี 5 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านหนองขุย หมู/ท่ี 4 

วันท่ี 6 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านหนองปรึก หมู/ท่ี 3 

วันท่ี 7 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านสระลุมพุก หมู/ท่ี 1 

วันท่ี 8 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านใหม/พัฒนา หมู/ท่ี 8 

วันท่ี 9 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านหนองแหน หมู/ท่ี 7 

วันท่ี 10 ของเดือน ประชุมท่ีบ�านปลักเขว�า หมู/ท่ี 5 

  

  1.3 ประชุมในระดับสภาผู�นํา (สภา 79) หรือ สภาองค'กรชุมชน 

   การประชุมในระดับสภาฯ ได�ถูกกําหนดไว�ว/าจะเป นวันท่ี 25 ของทุกเดือน ซ่ึง

การประชุมสภาฯ แต/ละครั้งจะมีตัวแทนของแต/ละหมู/บ�านเข�าร/วมประชุม หมู/บ�านละ 8-9 คน โดยได�

แบ/งสัดส/วนออกเป นหมู/บ�าน ๆ ละ 8 -9 คน คือ 1. ตัวแทนกลุ/มเยาวชน 2. ตัวแทนกลุ/ม อสม. 

(สาธารณสุข) 3. ตัวแทนกลุ/มผู�สูงอายุ 4. ตัวแทนกลุ/มอาชีพ 5. ตัวแทนกลุ/มสตรี 6. ตัวแทนกลุ/ม

กองทุนหมู/บ�าน 7. ผู�ใหญ/บ�าน 8. ผอ.ร.ร 9. พระ ผู�ทรงคุณวุฒิ หรือปราชญ'ชาวบ�านท่ีเป นท่ียอมรับ

กันในหมู/บ�านนั้น ๆ รวมเป น 79 คน โดยในช/วงท่ียังเป น สภาตําบล หรือ สภา 79 ยังมีกํานันทําหน�าท่ี

เป นประธานในท่ีประชุม เม่ือมีการจัดต้ังเป นสภาองค'กรชุมชนตาม พ.ร.บ สภาองค'กรชุมชนตําบล 

พ.ศ. 2551 ได�มีการแต/งต้ังประธานสภาข้ึนมาใหม/ ซ่ึงประธานสภาองค'กรชุมชนท/านแรก ก็คือ นาย

ศิวโรฒ จิตนิยม ซ่ึงเป นแกนนําในด�านการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายนั่นเอง โดยได�มีการแต/งต้ังนายก

องค'การบริหารส/วนท�องถ่ิน กับสมาชิกสภาฯ เข�าร/วมเป นผู�ทรงวุฒิด�วย โดยฝ;ายท�องถ่ินซ่ึงเป นคนใน

ตําบลนั่นเองเสมือนกันทําหน�าท่ีเป นผู�สนับสนุนการทํางานของสภาองค'กรชุมชน ต้ังแต/การเอ้ือเฟrsอ

สถานท่ีจัดประชุมโดยใช�สถานท่ีทําการขององค'กรปกครองส/วนท�องถ่ิน และนําเอาข�อสรุป ความ

ต�องการ ปPญหาของ ชาวบ�านตําบลหนองสาหร/ายไปปรับใช�ในการทํางาน เช/น บรรจุไว�ในแผน

ยุทธศาสตร'การพัฒนาของ องค'การปกครองส/วนท�องถ่ิน เป นต�น 
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 ชาวบ�านหนองสาหร/ายได�มีการเข�ามามีส/วนร/วม ในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได� 

โดยผู�นําชุมชนเห็นความสําคัญของที่ผ/านมาเห็นความสําคัญของความคิดของชาวบ�านทุกคน ใน

หมู/บ�านหนองทราย ได�มีการจัดประชุมตั้งแต/ คุ�มบ�านโดยให�แต/ละซอยหรือฝPtงถนน 4-5 หลังคา

เรือน รวมตัวประชุมกันก/อนเพื่อเสนอปPญหาของตนเอง ความต�องการและทางออก ให�กับกลุ/ม
ประชุมก/อน จากนั้นก็นําเสนอข�อสรุปจากกลุ/มเล็ก ๆ มานําเสนอในที่ประชุมหมู/บ�านอีกคร้ัง ใน

ทุกวันที่ 2 ของเดือน ซ่ึงในที่ประชุมหมู/บ�านก็จะมีทั้งตัวแทนจากแต/ละคุ�ม แต/ละกลุ/มทําให�มี

แนวคิดหลากหลายเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงที่ผ/านมาการแลกเปลี่ยนความคิดกัน มักจะไปในทิศทาง

เดียวกันแต/ถ�ามีข�อขัดแย�งหาข�อสรุปไม/ได� ก็จะให�ผู�หลักผู�ใหญ/ในหมู/บ�านเป นคนตัดสินอีกที 

(บุญลาด สมคิด, 2557) 

 

   โดยการประชุมส/วนใหญ/ในช/วงการจัดประชุมครั้งแรก ๆ จะเน�นไปท่ีการพัฒนา

โครงสร�างพ้ืนฐาน อย/างถนนคอนกรีต และถนนลาดยางเข�าไปในพ้ืนท่ีท้ังหมดของ 9 หมู/บ�าน และท่ี

สําคัญก็คือการขุดคลองชลประทานเข�าไปในทุกหมู/บ�านเนื่องจากประชากรส/วนใหญ/ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมยังผลทําให� จากการเพาะปลูกข�าวหรือการเพาะปลูกอย/างอ่ืน แต/เดิมทําได�แค/ปmละครั้ง 

หลังจากหมดหน�าฝน หรือช/วงฤดูทํานา ก็ต�องเข�าไปในเมืองเพ่ือหางานทํา เป นทําการเพาะปลูก

มากกว/าปmละครั้ง ความเป นอยู/ของชาวบ�านตําบลหนองสาหร/ายเริ่มมีความเป นอยู/ดีข้ึน จะพิจารณาได�

จากตําบลหนองสาหร/ายเจ�าของท่ีดินยังเป นเจ�าของเดิมไม/มีการขายหรือเปลี่ยนมือเจ�าของท่ีดินไป 

เหมือนตําบลใกล�เคียง 

   จนกระท่ังปm พ.ศ. 2540 ได�มีการเกิดข้ึนของ กฎหมายการกระจายอํานาจ ทําให�

ตําบลหนองสาหร/ายได�มีการจัดต้ังเขตการปกครองเป นองค'การบริหารส/วนตําบล (อบต.) ชั้น 5 ยิ่งทํา

ให�การบริหารจัดการตนเองมีความคล/องตัวเพ่ิมมากข้ึน และหน/วยงานรัฐเริ่มให�ความสําคัญกับ

บทบาทของสภาตําบลเพ่ิมมากข้ึน จึงได�มีการปรับเปลี่ยนชื่อจาก สภาตําบล เป น “ประชาคมตําบล

ท�อง ถ่ิน” โดยเริ่ม มีการจัดสรรงบประมาณมาให� เป นเบี้ ยเลี้ ยงในการจัดประชุม และทาง

กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนเริ่มมีนโยบายให�ท�องถ่ิน หรือชาวบ�านในแต/ละหมู/บ�านจัดทํา

แผนแม/บทชุมชน ในช/วงปm พ.ศ. 2545 เพ่ือเป นฝoกการกําหนดทิศทางในการพัฒนาโดยเน�นท่ีชาวบ�าน

เป นศูนย'กลาง วิถีทางสังคมเปลี่ยนไปเป นต/างคนต/างทําความเป นกลุ/ม ความเอ้ืออาทรต/อกันลดลง

เรื่อย ๆ ในปm พ.ศ. 2545 เช/นเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยกําหนดให�ทุกตําบลมีการจัดต้ังศูนย'

ประสานงานองค'กรชุมชนตําบล (ศอชต.) ท่ีตําบลหนองสาหร/ายเลือกกํานันชนะ สุขพรหม เป น

ประธาน นายศิวโรฒ เป นรองประธาน และได�นํารูปแบบประชาคมตําบลมาใช�เพราะประชาคมเป น

การปฏิบัติให�คนมาร/วมประชุม ร/วมคิด ร/วมตัดสินใจซ่ึงเป นสิ่งท่ีศูนย'ประสานงานองค'กรชุมชนตําบล
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ต�องดําเนินการโดยการเรียนรู�ของชาวบ�านในส/วนนี้ ทางผู�บริหารของท�องถ่ินซ่ึงก็คือ ผู�ก/อต้ังชุมชน

หนองสาหร/ายนั้นเอง เริ่มท่ีจะส/งเสริมการเรียนรู� มิติของการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินให�กับชาวบ�านทราบ 

เช/น เรื่องของงบประมาณในการพัฒนาของท�องถ่ินจะต�องเอาไปทําอะไรบ�าง มีการจัดแบ/งกันอย/างไร 

และจะบรรจุลงในแผนแม/บทในการพัฒนาท�องถ่ินอย/างไร เพราะภาพพจน'ของ องค'กรปกครองส/วน

ท�องถ่ิน (อบต.) ส/วนมากชาวบ�านจะเข�าใจว/างบประมาณท่ีได�มาจากส/วนกลาง และจากการเก็บภาษี

ในท�องถ่ิน จะต�องนําไปพัฒนาท�องถ่ินท้ังหมด ท้ังท่ีจริง ๆ แล�ว งบประมาณเหล/านั้นจะต�องมีการนําไป

บริหารจัดการหลายด�าน เช/น ค/าใช�จ/ายประจําท่ีเกิดจากการจ�างลูกจ�างประจํา เป นงบท่ีต�องกันไว�

สําหรับเป นกองทุนฉุกเฉิน และค/าบริหารจัดการ เป นต�น การทําความเข�าใจกับชาวบ�าน ก/อให�เกิด

กระบวนการเรียนรู�จึงเป นเรื่องสําคัญประการหนึ่งท่ี ตําบลหนองสาหร/ายกระทําได�ประสบความสําเร็จ 

ดังท่ีประสภาองค'กรชุมชนท/านปPจจุบันได�ให�สัมภาษณ' ไว�ว/า  

 
 ชาวบ�านส/วนใหญ/ไม/เข�าใจ นึกว/างบประมาณที่ได�มาทั้งหมดจะต�องเอาไปพัฒนาทั้งหมด 

เช/น มีงบอยู/ 100 บาท ต�องนําไปใช�ในการพัฒนาท�องถ่ินทั้ง 100 บาท โดยไม/ทราบว/า เงิน
จะต�องเอาไปใช�ในส/วนของการบริหารจัดการ ค/าใช�จ/ายประจํา เก็บไว�เป นเงินกองทุนฉุกเฉิน 

เป นต�น ฉะนั้น เงิน 100 บาทจะสามารถเอาไปพัฒนาได�จริง ๆ แค/ 30 บาทเท/านั้น พอ อบต. 

เอาไปพัฒนาแค/ 30 บาท ก็จะถูกกล/าวหาว/า อบต.โกง การทําความเข�าใจกับชาวบ�านจึงเป น

เร่ืองสําคัญอย/างหนึ่ง (แรม เชียงกา, 2557) 

 

   ดังนั้น การก/อสร�างหรือพัฒนา อะไรก็ตาม ท้ัง 9 หมู/บ�านจะร/วมแรงร/วมใจกัน 

ออกงบประมาณและแรงกาย ร/วมกับ อบต. ช/วยในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายร/วมกัน ทําให�ในปm 

พ.ศ. 2544 องค'การบริหารส/วนตําบลหนองสาหร/าย จึงได�รับรางวัลองค'การบริหารส/วนท�องถ่ิน

ต�นแบบระดับจังหวัด ซ่ึงนับเป นก�าวแรกท่ีชุมชนตําบลหนองสาหร/ายได�เป นเจ�าภาพในการบริหาร

จัดการความร/วมมือจากภาคีหน/วยงานหลายภาคส/วนเข�ามามีบทบาทในการพัฒนาตําบลในภาพรวม 

การกําหนดแผนแม/บทชุมชน แก�ไขปPญหาชุมชนแบบมีส/วนร/วม ในช/วงปm พ.ศ. 2545 
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แผนภาพท่ี 5 แผนผังการสนับสนุนความต�องการของชุมชนโดยองค'กรปกครองส/วนท�องถ่ิน (อบต.) 
โดยผ/านสภาชุมชนตําบลหรือสภาองค'กรชุมชน 

 

 2. จุดเริ่มต�นของความเปลี่ยนแปลงของตําบลหนองสาหร/าย 
   ในปm 2545 สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พา อสม. ดีเด/นโดยเฉพาะในตําบลหนอง
สาหร/ายส/วนมากมีจิตอาสาสมัครเป น อสม. (อาสาสมัครด�านสาธารณสุข) กันมากและได�รับรางวัล   
อสม.ดีเด/นอีกด�วย  
  นายศิวโรฒ จิตนิยม นายแรม เชียงกา และทีมงาน ได�ไปศึกษาดูงานเรื่องกลุ/มออม
ทรัพย'ท่ีตําบลคลองเปmยะ จังหวัดสงขลา ดูการจัดการแผนแม/บทชุมชนของสภาผู�นําตําบลไม�เรียง     
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ดูการจัดทําแผนแม/บทชุมชนท่ีตําบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ เม่ือกลับมา
จากการศึกษาดูงาน ซ่ึงในช/วงเวลานั้นรัฐบาลมีนโยบายกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชนโดยให�แต/ละตําบลทํา
เวทีประชาคม วิเคราะห'ข�อมูลของหมู/บ�าน ของตําบล เพ่ือร/วมกันตัดสินใจว/าจะจัดทําโครงการอะไรท่ี
เป นการแก�ไขปPญหาด�านเศรษฐกิจของหมู/บ�าน ในตําบลของตนเอง โดยรัฐบาลมีงบประมาณให�ตําบล
ละ 1 ล�านบาท โดยพิจารณาโครงการท่ีสภาชุมชนตําบลร/างเสนอข้ึนมา ซ่ึงท่ีตําบลหนองสาหร/ายได�
นําหลักการของแผนแม/บทชุมชนท่ีไปศึกษาดูงานมาร/วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ'
การเกษตร (ธกส.) ซ่ึงขณะนั้นมีนโยบายสนับสนุนให�ชุมชนทําแผนแม/บทชุมชนโดยได� นํารูปแบบท่ี
ตําบลไม�เรียง จ.นครศรีธรรมราช มาปรับใช�ร/วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นับว/าเป นการ
ขยายการเรียนอีกแบบหนึ่ง ใช�ชื่อกระบวนการจัดทําแผนแม/บทชุมชนนี้ว/า ประชาคมหนองสาหร/าย 

กลุ�มต�างๆ 
ในตําบล 

หนองสาหร�าย 

สภาชุมชน 
ตําบลหรือสภา 
องค�การชุมชน 

ตําบล 

กลุ�มต�างๆ 
ในตําบล 

หนองสาหร�าย 

องค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถิ่น 

(อบต.) 
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ผลจากการร/วมคิดร/วมตัดสินใจภายใต�ข�อมูลของหมู/บ�านจึงตัดสินใจจัดทําโรงปุjยอินทรีย' ซ่ึงได�งบจาก
รัฐบาลบวกกับทุนของชาวบ�าน และ อบต. ให�งบประมาณสนับสนุน ส/วนท่ีขาดก็ทําการกู�เงินจาก 
ธกส. และสิ่งท่ีกําเนิดเกิดข้ึนคู/กันก็ คือชาวบ�านได�เข�าหุ�นกันจัดต้ังโรงน้ําด่ืมของตําบลหนองสาหร/าย
เอง โดยต้ังชื่อว/าน้ําด่ืมสาหร/ายทอง 

  2.1 การทําแผนแม/บทชุมชน  
   ในช/วงปm 2546-2547 กระบวนการทําแผนแม/บทชุมชน เป นเหตุท่ีก/อให�เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในตําบลหนองสาหร/ายเป นอย/างมาก เพราะก/อให�เกิดกิจกรรมในตําบลท่ี
หลากหลาย เช/น สถาบันการเงินชุมชนกลุ/มปุjยอัดเม็ด กลุ/มน้ําด่ืม กลุ/มกิจกรรม To be number 
one กลุ/มออกกําลังกาย ชมรมสุขภาพ องค'กรกลุ/มอาชีพ กลุ/มปลูกข�าว กลุ/มปลูกอ�อย กลุ/มเลี้ยงวัว 
กลุ/มค�าขาย กลุ/มผู�สูงอายุ กลุ/มเด็กและเยาวชน กลุ/มสวัสดิการ ซ่ึงแตกมาจากกลุ/มออมทรัพย'เพ่ือการ
ผลิตตําบลหนองสาหร/าย ท่ีเกิดมาประมาณ ปm 2540 การท่ีเริ่มจัดต้ังกลุ/มออมทรัพย'ข้ึน จุดประสงค'
เพ่ือให�ชาวบ�านนําเงินมาฝากรวมกัน แล�วให�คนกู�เงินไปทําอาชีพโดยเสียดอกเบี้ยตํ่า เป นการแก�ปPญหา
ของตําบลเอง นําส/วนต/างของดอกเบี้ยเงินกู�กับดอกเบี้ยเงินฝากมาจัดสรรเป นสวัสดิการสําหรับสมาชิก 
ในปm 2546 จึงได�รางวัลกลุ/มออมทรัพย'เพ่ือการผลิตตําบลหนองสาหร/ายดีเด/น การทําสวัสดิการจึง
พัฒนามาเป นการจัดต้ังกลุ/มกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหร/าย ในปm 2548 โดยมีหุ�นส/วน คือ 
การนําเงินมาสมทบกันเป นระยะ ๆ เช/น ระยะท่ี 1 เด็กนํามาสมทบปmละ 100 บาท ผู�ใหญ/ปmละ 200 
บาท ระยะท่ี 2 ปmละ 350 บาท ปmท่ี 3 ปmละ 400 บาท แต/กองทุนสวัสดิการจะได�รับเงินสมทบจากกลุ/ม
ออมทรัพย'ปmละ 20,000 บาท จาก อบต.ปmละ 100,000 บาท ในปm 2551 ได�จากสถาบันพัฒนาองค'กร
ชุมชน 100,000 บาท และในอนาคตก็มีโครงการจะจัดทําเอกสารเพ่ือรับการสมทบจากรัฐบาลอีกคน
ละ 1 บาทต/อคนต/อวัน ซ่ึงเป นโครงการต/อเนื่องเพ่ือให�เกิดการแก�ไขปPญหาเรื่องแหล/งทุนโดยชุมชน
อย/างยั่งยืน ดังนั้นจะทําให�มีโอกาสพบเห็นท้ังเด็กและผู�ใหญ/ สามารถเข�าออกและเข�ามาติดต/อกับ
สถาบันการเงินในเวลาทําการตลอดเวลา 
   การบริหารจัดการสถาบันการเงินของตําบลหนองสาหร/าย ซ่ึงพัฒนามาจากการ
เกิดกลุ/มออมทรัพย'เพ่ือการผลิตตําบลหนองสาหร/าย เม่ือมีกองทุนหมู/บ�านเข�ามาสู/หมู/บ�าน หมู/บ�านละ 
1 ล�านบาท (จากโครงการสนับสนุนจากรัฐบาล) ได�นํามาบริหารจัดการร/วมไปกับการบริหารกลุ/มออม
ทรัพย' เป นการสร�างความเข�มแข็งให�กับสถาบันการเงินชุมชน โดยการสร�างเครือข/ายกองทุนหมู/บ�าน
ระดับตําบลเพ่ือบูรณาการรวมกองทุนเป นสถาบันการเงิน โดยมี ธกส. สนับสนุนโดยการร/วมกัน
วางแผนจัดระบบการบริหารจัดการและให�การสนับสนุนเงินกู�อัตราดอกเบี้ยตํ่าให�กรรมการกู�เพ่ือให�
ประชาชนมีแหล/งเงินกู�ในชุมชนจนจัดต้ังเป นสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย เม่ือเดือน
สิงหาคม 2548 ซ่ึง อบต. ก็ได�สนับสนุนสร�างท่ีทําการสํานักงานสถาบันการเงินพร�อมอุปกรณ'
สํานักงาน ซ่ึงต้ังอยู/ท่ีหมู/บ�านหนองขุย หมู/ท่ี 4 โดยมีโครงสร�างของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอง
สาหร/าย ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 6 โครงสร�างการบริหารสถาบันการเงินชุมชน ตําบลหนองสาหร/าย อ.พนมทวน  
  จ.กาญจนบุรี 
 
   การดําเนินการกิจกรรมของกลุ/มต/าง ๆ ในตําบลหนองสาหร/ายนี้ทําร/วมกันกับ 
องค'การบริหารส/วนท�องถ่ิน (อบต.) ตลอด มีกระบวนการคิดร/วมกันตัดสินใจร/วมกัน ในเวทีประชุมทุก
ครั้ง ดังนั้น เม่ือมี พ.ร.บ. สภาองค'กรชุมชนตําบลเกิดข้ึน นายศิวโรฒ จึงไม/เห็นด�วยกับการไม/ให� อบต. 
เข�ามาเป นสมาชิกเพราะจะมี พ.ร.บ หรือไม/ ท่ีหนองสาหร/ายไม/มี ปPญหา เพราะชาวบ�านได�มีการสร�าง
รากฐานเตรียมไว�อยู/แล�ว แต/ชุมชนอีกเป นจํานวนมากท่ียังไม/มีรากฐานกลุ/มองค'กรชุมชนท่ีเข�มแข็ง จึง
ยังไม/มีการยอมรับจากหน/วยงานต/าง ๆ หรือความพร�อมของประชาชนท่ีจะดําเนินการสถาบันการเงิน
ด�วยตนเอง การเกิดข้ึนของ พ.ร.บ. สภาองค'กรชุมชนฉบับนี้ จึงมีความสําคัญ ต/อตําบลหนองสาหร/าย
เป นอย/างมาก และตําบลหนองสาหร/ายเองก็มีความพร�อมท่ีจะจัดต้ังให�เป นตัวอย/าง ซ่ึงก/อนหน�าท่ี 
พ.ร.บ. จะได�รับการประกาศใช�ในพระราชกิจจานุเบกษานั้น ก็มีปPญหาในความไม/เข�าใจในเนื้อหาของ 
พ.ร.บ. การไม/ยอมรับ พ.ร.บ. เกรงจะทําให�เกิดความแตกแยก ประชาชนเองก็ไม/เข�าใจว/ามี พ.ร.บ. 
แล�วจะได�ประโยชน'อะไร การท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับกลุ/มองค'กรต/าง ๆ มาอย/างเข�มแข็ง รองนายกรัฐมนตรี 
(ในช/วงปm พ.ศ.2551 คือ นายไพบูลย' วัฒนศิริธรรม) จึงได�จัดเวทีพูดคุยถึง พ.ร.บ.สภาองค'กรชุมชน ให�
เห็นประโยชน'ของการมี พ.ร.บ. ท่ีตําบลหนองสาหร/าย โดยมีนักข/าวมาทําข/าวเผยแผ/ออกไปทําให�ผู�ว/า
ราชการจังหวัดยอมรับ และจะให�การสนับสนุนให�เกิดทุกตําบล เป นการพลิกประวัติศาสตร'ของ
ประเทศได�อีกเรื่องหนึ่ง เพราะ พ.ร.บ. ไม/ทําให�เกิดความขัดแย�งแต/จะหนุนเสริมกัน เพราะแผนควรมา
จากชาวบ�านร/วมกันคิดตัดสินใจภายใต�ข�อมูลท่ีแตกต/างกันซ่ึงเป นความต�องการของชาวบ�านเอง แล�ว
เสนอต/อ อบต.ทําให�ครอบคลุมปPญหาและความต�องการของประชาชนมากยิ่งข้ึน เม่ือ พ.ร.บ. ได�
ประกาศใช�ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ' 2551 คณะผู�นําของหนองสาหร/ายจึงได�ตกลงกันว/า ท่ีหนองสาหร/าย

ประธาน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

รองประธาน เลขานุการ ผู�ช/วยเลขานุการ เหรัญญิก 

นายทะเบียน ผช.นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ' กรรมการ 
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จะจัดต้ังสภาองค'กรชุมชนตําบลตาม พ.ร.บ.หรือไม/ และเพราะเหตุผลว/าเพ่ืออนาคต การทําอะไรท่ีถูก
กฎหมายจะเป นเกราะปHองกันได� และจะได�รับการยอมจากหน/วยงานราชการอีกด�วย การท่ีหนอง
สาหร/ายมีสภาผู�นําชุมชนหนองสาหร/ายท่ีมาจากกลุ/มต/าง ๆ อยู/แล�ว การมาดําเนินการจดแจ�งตาม 
พ.ร.บ. จึงไม/เป นการยากลําบากส/วนท่ีเคยมี อบต. เป นกรรมการนั้นปรับเปลี่ยนเป นท่ีปรึกษา ตําบล
หนองสาหร/ายจึงจดแจ�งเป นสภาองค'กรชุมชนตําบล ในเดือน กรกฏาคม 2551 ซ่ึงเป นรุ/นแรกของการ
จัดต้ังสภาฯ ของทุกจังหวัดท่ัวประเทศ มีนายพลวริศ วรรรณะ เป นประธาน และนัดให�มีการประชุม
ร/วมกันทุกเดือนเรื่อยมาจนถึงปPจจุบัน ต/อมาในเดือนตุลาคม 2551 อบต.หนองสาหร/ายยกฐานะข้ึน
เป นเทศบาลตําบล การดําเนินการสภาองค'กรชุมชนตําบลก็ยังมีกระบวนการประชุมร/วมกัน
เหมือนเดิม เปลี่ยนจากทีมนายกและสภา อบต. เป นท่ีปรึกษา มาเป นทีมนายกและเทศบาลตําบล
หนองสาหร/ายเป นท่ีปรึกษาแทนกล/าวอย/างง/าย ๆ ก็คือ ยังคงยึดรูปแบบในการทํางานของสภาตําบล 
หรือ สภา 79 ไว�อย/างเหนียวแน/น  
 

 
 
แผนภาพท่ี 7 แสดงบันได 8 ข้ันตอนในการจัดทําแผนแม/บทชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
 

1. การเตรียมพ้ืนท่ีและเตรียมทีมงาน 

2. เวทีการทําความเข�าใจกับทีมงานแผนแม/บท 

3. การสํารวจและเก็บข�อมูลชุมชน 

4. การวิเคราะห'และสังเคราะห'ข�อมูลชุมชน 

5. การยกร/างแผนแม/บทชุมชน 

6. การประชาพิจารณ'แผนแม/บทชุมชน 

7. นําแผนไปสู/การปฏิบัติ 

8. การติดตามประเมินผลและการสรุปบทเรียน 
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   ในปm พ.ศ. 2546 - 2548 ได�มีการจัดเวทีประชุมประชาคมตําบลเพ่ือระดม
ความคิดร/วมกันกับเครือข/ายภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน นับได�ว/าเป นจุดเปลี่ยนอีกครั้งของตําบลหนอง
สาหร/าย ท่ีเริ่มเรียนรู�อย/างเป นระบบเพ่ิมมากข้ึน เพราะจะทําให�ทราบถึงปPญหาท่ีชุมชนกําลังเผชิญอยู/ 
ซ่ึงจะนําไปสู/การจัดทําแผนแม/บทชุมชน โดยเฉพาะอย/างยิ่งหน้ีสินท่ีมีเป นจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็
ทําให�ทราบข�อมูลต�นทุนทางสังคมท่ีชาวหนองสาหร/ายมีอยู/ และแนวทางแก�ไขปPญหาของตนซ่ึง
สอดคล�องกับความต�องการของคนในชุมชน จึงมีข�อสรุปในการวางกรอบและแนวทางในการพัฒนา
เกิดเป น “แผนชุมชนตําบลหนองสาหร/าย” โดยมีกระบวนการตัดสินใจผ/านการมีส/วนร/วม การยอมรับ
เสียงข�างมากและการให�คุณค/าเสียงข�างน�อย เป นกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย
สาธารณะ เพ่ือลดหนี้ด�วยแผนแม/บทชุมชน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.) ท้ังนี้ผู�ตัดสินใจคือ แกน
นํา อสม. อบต. หนองสาหร/าย ผู�นําท�องถ่ิน และทุกภาคส/วนในการหาข�อสรุปร/วมกัน เกิดกระบวน
แก�ไขปPญหาตําบล อย/างมีส/วนร/วม และกําหนดยุทธศาสตร'การพัฒนาของตําบล และกิจกรรมเพ่ือ
แก�ปPญหาในนาม “สภา 79” ซ่ึงสามารถสรุปปPญหาในตําบลหนองสาหร/ายได� ดังนี้ 
   สภาพปPญหาและแนวทางแก�ไขปPญหาในแต/ละด�านของตําบลบ�านหนองสาหร/าย 
 
ตารางท่ี 6 ดัดแปลงจากข�อมูลจากวิทยานิพนธ'ของ หิรัญญ' หิรัญญพิพัฒน' เรื่อง บทบาทสภาองค'กร

ชุมชนกับการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

ประเด็นป.ญหา รายละเอียดป.ญหา สาเหตุ แนวทางแก"ไข 

ด� า น ภ า ว ะ
ห นี้ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

มีหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากประชาชนขาด
คว า ม รู� ใ น เ รื่ อ ง ก า ร
วางแผนเรื่องรายรับ 
ร า ย จ/ า ย  ยั ง ไ ม/ เ ห็ น
ประโยชน'ของการทํา
บั ญ ชี ค รั ว เ รื อ น ว/ า มี
ประโยชน'อย/างไร 

1. แ ก น นํ า ต� อ ง พ ร� อ ม
ปฏิบัติการอย/างจริงจัง 

2. ค�นหากลุ/มเปHาหมายใน
ชุมชนท่ีพร�อมจะรับการ
เปลี่ยนแปลงความคิด
กับ คําถาม ท่ี ว/ า  “ทํ า
แล�วจะได�อะไร”  

3. ต�องปฏิบั ติการอย/ าง
ต/อเนื่อง 

 



 

 

145 

ตารางท่ี 6 ดัดแปลงจากข�อมูลจากวิทยานิพนธ'ของ หิรัญญ' หิรัญญพิพัฒน' เรื่อง บทบาทสภาองค'กร
ชุมชนกับการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ต/อ) 

 

ประเด็นป.ญหา รายละเอียดป.ญหา สาเหตุ แนวทางแก"ไข 

ด�านอาชีพและ
รายได� 

ผลผลิตตกตํ่า รายได�ไม/
แน/นอน ดินเสื่อมโทรม  

เนื่องจากใช�ปุjยเคมีและ
สารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช 

รณรงค'อย/างจริงจังสร�าง
แปลงสาธิตเรื่องการใช�ปุjย
อินทรีย' เพ่ือรักษาสภาพ 
แวดล�อมและได�ผลผลิตดี
ด�วย 

ด� านประเพณี
วั ฒ น ธ ร ร ม 
สั ง ค ม เ สื่ อ ม
โทรม 

เนื่องจากระบบทุนนิยม
เ ห็ น คุ ณ ค/ า ข อ ง เ งิ น
สําคัญกว/าเรื่องอ่ืน 

กระแสค/านิยมภายนอก 
ทํ า ใ ห� ลื ม สั ง ค ม ท่ี ดี 
ประเพณี ด้ั ง เ ดิมของ
ไ ท ย ใ น อ ดี ต  ชื่ น ช ม
ความทันสมัยท่ีได�รับ
จากสื่อวิทยุ โทรทัศน' 
ห นั ง สื อ พิ ม พ'  แ ล ะ
อินเตอร'เน็ต โดยไม/ได�
คัดสรรว/ า ดีหรื อ ไม/ ดี 
แล�วรับมาปฏิบัติ 

ฝากรัฐบาลจัดการต้ังแต/
ร ะ ดั บ น โ ย บ า ย  อ า จ มี
กฎหมายสําหรับลงโทษ
เป นการเฉพาะแล�วระดับ
ฐานรากจะได�มีเครื่องมือใน
การจัดการตามนโยบายนั้น 
 

ด�านการเมือง
และกลุ/ มผู� นํ า
ในชุมชน 

ผู� นํ า โดยมากมาจาก
เ ค รื อ ญ า ติ ข อ ง ผู� มี
อํานาจเดิม หรือมาจาก
ก ลุ/ ม นั ก ก า ร เ มื อ ง
ท�องถ่ินกลุ/มเดิม ๆ ท่ี
แต/เดิมก็ไม/เคยมีผลงาน
ท่ีเด/นชัด อาศัยว/าพวก
พ�องมากจึงได�รับการ
คั ด เ ลื อ ก ก/ อ น ท่ี จ ะ
ตัดสินใจเลือกใครเป น
ตัวแทนของกลุ/ม 

ควรพิจารณาและคัด
ส ร ร ใ ห� ดี  โ ด ย ไ ม/ มี
อํานาจภายนอกอ่ืนมา
ครอบงํา 

ทุกฝ;ายต�องมีใจเป นกลาง 
ทําใจให�กว�าง โดยปราศ 
จากอคติ โดยคํานึงถึงสิ่ง
เดียว คือ เพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนเท/านั้น 
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ตารางท่ี 6 ดัดแปลงจากข�อมูลจากวิทยานิพนธ'ของ หิรัญญ' หิรัญญพิพัฒน' เรื่อง บทบาทสภาองค'กร
ชุมชนกับการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ต/อ) 

 
ประเด็นป.ญหา รายละเอียดป.ญหา สาเหตุ แนวทางแก"ไข 
ด�านการศึกษา
ของบุคลากรใน
ชุมชน 

ประชาชนในชุมชน
ไม/ใส/ใจเรียนรู� เรื่อง
การศึกษา 

มักอ�างว/าไม/มีเงินเป นทุน
ในการศึกษา หรือมักอ�าง
ว/ า ไ ม/ มี เ ว ล า  ห รื อ
แม�กระท่ังบอกว/าอายุมาก
แล�ว ไม/มีประโยชน'ท่ีจะ
ศึ ก ษ า ต/ อ  โ ด ย ไ ม/ ไ ด�
พิจารณาเปรียบเทียบเลย
ว/า ในอดีตตนเองเป นเช/น
ไร และจะเป นเช/นไรอีก
ใ น อ น า ค ต  คื อ ไ ม/ ใ ส/
ใจความเป นอยู/หรือว/าจะ
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนหรือไม/ 

ประชาสัมพันธ' ให� เห็นว/า
การศึกษามีประโยชน' โดย
ยกเหตุผลประกอบ ดังเช/น
สุภาษิตท่ีว/า “รู�อะไรไม/สู�รู�
วิชา” 
 

ด� านการ ดู แล
สุขภาพอนามัย 

ไม/มีความปลอดภัย
ในการทํางาน 

ประชาชนไม/ ใส/ ใจดูแล
สุขภาพ ไม/มีการใช�เครื่อง
ปHองกันในขณะปฏิบัติงาน 

แนะนําเรื่องการทํางานใน
สถานประกอบการอย/าง
ปลอดภัย ไม/ควรประมาท 

ด�านการอนุรักษ'
สิ่งแวดล�อม 

สภาพแวดล�อมเสื่อม
โทรม เช/น  สภาพ
อากาศประกอบด�วย
มลพิษ 

ประชาชนนึกถึงแต/ความ
สะดวกสบายในการดํารง 
ชีวิตเป นหลักใช�เทคโนโลยี
ท่ีทําลายธรรมชาติ ไม/มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ'
ธรรมชาติตามแนวการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ต�องรณรงค'อย/างจริงจังด�วย
การรักษาธรรมชาติ เช/น มี
การ คัดแยกขยะ ท่ี ถูกวิ ธี 
และสร�างธรรมชาติให�คืนมา 
เช/น การปลูกต�นไม� รวมถึง
การให�คําแนะนําแก/กลุ/มคน
ท่ียังมองไม/เห็นความสําคัญ
ของธรรมชาติ ให�มีจิตสํานึก
รักธรรมชาติ 

 
ท่ีมา: หิรัญญ' หิรัญญพิพัฒน', “บทบาทสภาองค'กรชุมชนกับการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน
ท�องถ่ิน: ศึกษากรณีสภาองค'กรชุมชน ตําบลหนองสาหร/าย จังหวัดกาญจนบุรี,” (วิทยานิพนธ'ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551). 
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   จากสภาพปPญหาดังกล/าวท่ีชุมชนได�ร/วมกันศึกษาและนําไปสู/การหาทางออก
ร/วมกันของชุมชนโดยการแก�ไขปPญหาของตนเองตามศักยภาพของชุมชนและเครือข/ายของตําบล
หนองสาหร/ายได�ร/วมกันจัดต้ัง “องค'กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชนหนองสาหร/าย” ซ่ึงเป น
กิจกรรมท่ีชุมชนร/วมกันผลักดันให�เกิดการพัฒนาเพ่ือแก�ไขปPญหาชุมชนร/วมกัน 
   โดยทาง นายศิวโรฒ จิตนิยม แกนนําคนสําคัญได�ให�สัมภาษณ'ถึงเหตุการณ'
สํารวจตนเองเพ่ือทําแผนแม/บทชุมชนไว�ว/า  
 

 แผนแม/บทชุมชนก็คล�ายกระจกบานใหญ/ ที่ส/องให�พี่น�องตําบลหนองสาหร/ายรู�ว/าเรา
ยืนอยู/ตรงไหน จะอุดช/องโหว/อย/างไร ปPญหาบางอย/าง เรามองไม/ออกว/าเป นปPญหา เหมือน
เรายังไม/มีกระจกที่จะส/องดูว/า หน�าตาเราเป นอย/างไร เม่ือเราค�นเจอปPญหาเราก็จะได�แก�ไข 
เหมือนการทําแผนที่ก/อให�เกิดความเข�าใจในชุมชนของเรา (ศิวโรฒ จิตนิยม, 2557)  

 

  2.2 ความต�องการของชาวบ�านตําบลหนองสาหร/าย 

   จากการเก็บข�อมูลเพ่ือทําแผนแม/บทชุมชนทําให�ชาวตําบลหนองสาหร/ายรู�จัก

ตัวเองมากยิ่งข้ึน สามารถสรุปปPญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ขณะเดียวกันก็ทําให�ทราบว/าตนเองต�องการ

อะไร สามารถประมวลสรุปปPญหาความต�องการของชาวหนองสาหร/ายได� ดังนี้  

   2.2.1 ความต�องการลดรายจ/าย  

    จากสถานการณ'ปPญหาท่ีชาวตําบลหนองสาหร/ายมีรายจ/ายท่ีทําให�เม็ดเงิน

ไหลออกนอกชุมชนไม/น�อยกว/าปmละ 100 ล�านบาท ซ่ึงเป นรายจ/ายในหมวดต�นทุนการผลิตทาง

การเกษตร เช/น ปุjยเคมี ฮอร'โมนบํารุงพืช ฯลฯ รายจ/ายด�านสินค�าอุปโภคบริโภค เช/น น้ําด่ืม น้ํายา

ล�างจาน ขนมขบเค้ียว กับข�าวอาหารถุง ฯลฯ เหล/านี้นับเป นรายจ/ายท่ีค/อนข�างสูง ทําให�เกิดความคิด

ว/าหากชุมชนสามารถผลิตของเหล/านี้ได�แล�วทําเองขายเอง ใช�กันเองจะทําให�รายจ/ายในด�านสินค�า

อุปโภคบริโภคเหล/านี้ลดน�อยลง และเป นการปHองกันเม็ดเงินไหลออกนอกชุมชนอีกด�วย 

   2.2.2 ความต�องการเพ่ิมรายได� 

    หลังจากท่ีสามารถผลิตสิ่งของท่ีจําเป นแล�วนํามาจําหน/ายให�กับคนใน

ชุมชนเองในราคาสมาชิก ส/วนหนึ่งท่ีเหลือจากการบริโภคในชุมชน ก็จะนําไปขายทํากําไรและนํากําไร

ท่ีได�มาแบ/งปPนให�กับสมาชิกภายในกลุ/มนั้น ๆ กําไรท่ีได�ท้ังหมดก็จะตกเป นประโยชน'อยู/ในชุมชนทําให�

ประชาชนบ�านหนองสาหร/ายมีรายได�เพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็สามารถนําไปชําระหนี้ ทําให�ภาวะ

หนี้ของชุมชนในภาพรวมลดลง 
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   2.2.3 ความต�องการเข�าถึงแหล/งเงินทุน 
    จากปPญหาท่ีพบในด�านการเงิน คือความไม/คล/องตัวทางด�านการเงินเม่ือ
เวลาท่ีไปประกอบอาชีพหรือธุรกิจต/าง ๆ กับสถาบันทางการเงินนอกชุมชน เช/น ปPญหาด�านระยะทาง
ซ่ึงจะต�องเดินทางออกนอกชุมชนทําให�เสียเวลาค/อนข�างมาก ปPญหาการกู�ยืมเงินซ่ึงมีเง่ือนไขมากมาย
หลายประการท่ีไม/เอ้ือต/อเกษตรกร ท่ีมีรายได�น�อย เป นต�น ทําให�เกิดแนวความคิดว/าควรจะต�องมี
องค'กรทางด�านการเงินเข�ามาสนับสนุนในด�านนี้ ซ่ึงต/อมาได�พัฒนากลายเป นสถาบันการเงินชุมชน
หนองสาหร/าย ซ่ึงคนในชุมชนจะสามารถเข�าถึงแหล/งเงินทุนเหล/านี้ได�ง/าย รวมถึงเป นการสร�างนิสัย
การออมให�เกิดข้ึนกับคนในชุมชนอีกด�วย 
   2.2.4 ระบบสวัสดิการท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของตนเอง 
    ปPญหาความต�องการใน 3 ข�อข�างต�นเป นมิติทางเศรษฐกิจหรือเรื่องปาก
ท�องเป นหลัก แต/สิ่งท่ีคนหนองสาหร/ายต�องการมากกว/านั้นก็คือ ชุมชนสามารถจัดสวัสดิการเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของตนเองได� ซ่ึงเดิมทีคนส/วนใหญ/ท่ีเป นเกษตรกรมักไม/ได�รับการจัด
สวัสดิการอย/างกลุ/มอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องจากรายได�ยังไม/แน/นอน ดังนั้นแล�วจึงได�ร/วมกันคิดเพ่ือจัดทํา
สวัสดิการเพ่ือรองรับคนกลุ/มดังกล/าวท่ีมีรายได�น�อยเป นหลัก ต/อมาได�ขยายกลุ/มไปยังทุกกลุ/มอาชีพ 
ทุกเพศทุกวัย โดยยึดแนวทางในการจัดสวัสดิการเป นคําขวัญว/า “ให�อย/างมีคุณค/า รับอย/างมีศักด์ิศรี” 
 จากนั้น สภา 79 ได�มีการจัดทําแบบสอบถามส/งไปยังทุกหมู/บ�านในตําบลเพ่ือเก็บข�อมูลท่ี
สําคัญ 5 ข�อ ได�แก/ (บุญมี เนตรสว/าง, 2557) 
 1. ในแต/ละปmคนหนองสาหร/ายมีรายได�เท/าไหร/ โดยสํารวจจากทุกกลุ/ม ทุกอาชีพ ทุกเพศ
ทุกวัย พบว/าหนองสาหร/ายมีรายได�รวมถึง 153 ล�านบาท  
 2. คนหนองสาหร/ายมีรายจ/ายรวมเท/าไหร/ และใช�จ/ายไปในด�านใดบ�าง พบว/ามีรายจ/าย
รวมถึง 107 ล�านบาท โดยส/วนใหญ/เป นรายจ/ายเก่ียวกับปPจจัยการผลิตมากกว/า 42 ล�านบาท 
 3. ผลจากการใช�จ/ายในข�อท่ี 2 ก/อให�เกิดหนี้เป นจํานวนเงินเท/าไหร/ มีพฤติกรรมใช�
จ/ายเงินเกินตัวจนเป นเหตุก/อให�เกิดหนี้หรือไม/ พบว/ามีหนี้สินรวมถึง 87 ล�านบาท ซ่ึงส/วนใหญ/เป นหนี้
ท่ีเกิดจากเงินนอกระบบ  
 4. ผลจากพฤติกรรมท้ังสามข�อข�างต�น จึงทําให�อยากทราบว/าชาวตําบลหนองสาหร/ายมี
พฤติกรรมการออมหรือไม/  
 5. ปPญหาความต�องการของชาวตําบลหนองสาหร/าย จากการเก็บข�อมูลผ/านแบบสอบถาม
ดังกล/าว ทําให�ทราบถึงปPญหาและความต�องการของชาวตําบลหนองสาหร/าย ดังนี้  
 พบว/า ปPญหาใหญ/ท่ีสําคัญของหมู/บ�าน คือในแต/ละปmต�องเสียเงินซ้ือปุjยเคมีจํานวนถึง 17 
ล�านบาท เพ่ือเป นการลดรายจ/ายในส/วนท่ีต�องใช�ซ้ือปุjยเคมีดังกล/าวจึงมีความเห็นว/าน/าจะผลิตปุjยข้ึน
ใช�เอง และได�ทําการค�นหาผู�มีศักยภาพและมีใจรักในการผลิตปุjยเพ่ือต้ังเป นโรงงานผลิตปุjยอัดเม็ดโดย
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เบื้องต�นได�รับการสนับสนุนจากการดําเนินการจากกองทุนหมู/บ�าน โครงการ SML และส/วนหนึ่งมา
จาก อบต.  
 ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามพบว/าในแต/ละปmชาวบ�านหนองสาหร/ายเสียเงินเพ่ือซ้ือน้ําด่ืม
กว/า 6 ล�านบาท จึงมีความคิดว/าถ�ามีโรงงานผลิตน้ําด่ืมแล�วผลิตกันเองกินกันเอง จะช/วยลดรายจ/ายท่ี
ต�องใช�ในการซ้ือน้ําด่ืมไม/น�อย และค�นพบอีกว/าในน้ําบาดาลของหมู/ท่ี 2 มีศักยภาพในการผลิตน้ําด่ืม
และได�ส/งตัวอย/างน้ําด่ืมไปตรวจสอบท่ีกรมอนามัยซ่ึงได�ผลการทดสอบระบุว/าน้ํามีคุณภาพดีท่ีสุด  
 หลังจากท่ีเข�าสู/ยุคการพัฒนาตามแบบคนเมืองทําให�ชาวบ�านตําบลหนองสาหร/ายมี
พฤติกรรมการซ้ือกับข�าวถุงกิน ไม/นิยมทํากับข�าวกินเองเหมือนก/อน ทําให�เกิดรายจ/ายเฉพาะส/วนนี้ถึง 
800,000 บาท พบว/ากลุ/มแม/บ�านของหมู/ 3 ค/อนข�างสามัคคีและมีศักยภาพในการผลิตน้ําพริกแกง 
แล�วจัดต้ังเป นร�านค�าชุมชน  
 พบว/าปPญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเข�าถึงแหล/งเงินทุน และความไม/สะดวกใน
การได�รับบริการเนื่องจากการเข�าถึงแหล/งเงินทุนจําเป นต�องมีข�อจํากัดบางประการท่ีทําให�เกษตรกรไม/
สามารถเข�าถึงได�ง/าย จึงเกิดแนวคิดจัดต้ังสถาบันการเงินเป นของตัวเอง เพ่ือระดมเงินฝากกันเอง และ
กู�กันเอง  
 พบว/าในแต/ละปmสูญเสียเงินเพ่ือซ้ือน้ํายาล�างจาน น้ํายาล�างห�องน้ํา ฯลฯ ปmละหลายล�าน
บาท เม่ือมีการพูดคุยกันในท่ีประชุมสภา 79 ทราบว/าในหมู/ท่ี 5 มีชาวบ�านรายหนึ่งซ่ึงเคยทํางาน
โรงงานน้ํายาล�างจานในกรุงเทพฯ มีความเหมาะสมในการดําเนินงานดังกล/าวได� 
 ชาวบ�านหนองสาหร/ายประมาณ 90% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทํานา ส/วนใหญ/
ไม/มีรถเพ่ือนําผลผลิตไปขายยังโรงสีต/างตําบลและเกิดปPญหาโรงสีกดราคาข�าว จึงเห็นว/าควรมีการ
จัดต้ังเป นลานรับซ้ือข�าว โดยประสานไปยังพ้ืนท่ีรอบ ๆ เช/น สุพรรณบุรี ชัยนาท อ/างทอง ท/าข�าว
กํานันทรงให�มารับซ้ือข�าว จากโรงสีบ�านหนองสาหร/ายได�โดยตรง 
 จากปPญหาท่ีคนหนองสาหร/ายต�องเสียเงินไปกว/า 42 ล�านบาทเพ่ือใช�เป นค/าปPจจัยการ
ผลิต ส/วนหนึ่งเสียไปกับการซ้ือฮอร'โมน ปุjยบํารุง ฯลฯ ทางผู�ใหญ/บุญมีจึงอาสาเข�ามาดําเนินการต้ัง
กลุ/มผลิตปุjยน้ําหมักชีวภาพ เพ่ือเป นการลดค/าใช�จ/ายและ เพ่ือลดการใช�สารเคมีในการเพาะปลูกอีกด�วย 
 ในแต/ละปmชาวบ�านหนองสาหร/ายสูญเสียเงินให�กับขนมขบเค้ียว ขนมถุงกว/าล�านบาท 
พบว/ากลุ/มแม/บ�านหมู/ท่ี 8 มีความถนัดในการทํากล�วยฉาบ สามารถทดแทนขนมถุงลดการสูญเสียเงิน
ในด�านดังกล/าว ต/อมาได�พัฒนาเป นกลุ/มสตรีท่ีสามารถทําเบเกอรี่ ขนมเค�ก ฯลฯ ได� 
 ก/อนหน�าท่ีจะมีกระบวนการจัดทําแผนแม/บทชุมชน ในปm พ.ศ. 2544 เกิด “กองทุน
หมู/บ�าน หรือกองทุนเงินล�าน” ในตําบลหนองสาหร/าย ตามนโยบายท่ีรัฐให�การสนับสนุนลงสู/ชุมชน 
เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนผ/านกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู/บ�านและชุมชนเมืองใน
ด�านการเรียนรู� การสร�างและพัฒนาความคิดริเริ่ม การแก�ปPญหาและเสริมสร�างศักยภาพท้ังทางด�าน
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เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู/บ�านและชุมชน โดยรัฐบาลได�จัดต้ังกองทุนหมู/บ�าน และชุมชน
เมือง กองทุนละ 1 ล�านบาท (ในสมัย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป นนายกรัฐมนตรี) พร�อมเสริมสร�าง
และพัฒนาหมู/บ�านและชุมชนเมืองให�มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุน
หมุนเวียนในหมู/บ�านและชุมชนเมืองกันเอง ได�ตกลงมาถึงตําบลหนอง-สาหร/าย  
 ชุมชนบ�านหนองสาหร/ายได�มีการเรียนรู�วิธีการบริหารจัดการกองทุนโดยชุมชนเอง ทําให�
ปPจจุบันกองทุนหมู/บ�านมีเงินสะสมมากกว/า 2 ล�านบาท นําผลกําไรมาสร�างประโยชน'ให�กับหมู/บ�านปmละ
ประมาณ 1 แสนบาท มากกว/าท่ีจะนําเงินกําไรมาปPนผลคืนให�แก/สมาชิก โดยได�มีการใช�จ/ายเงินคืน
ให�กับสมาชิกในรูปแบบของสวัสดิการให�กับคนท้ังหมู/บ�าน (เป นบางหมู/บ�าน คือ หมู/ 4 และหมู/ 6) ดังนี้  
 เงินสมทบการออมเข�ากองทุนสวัสดิการชุมชน ถ�าเป นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
กองทุนหมู/บ�านจะออกให�ครึ่งหนึ่งของเงินสมทบ 400 บาท ค/าเฝHาไข� ถ�าเจ็บป;วยต�องนอนค�างท่ี
โรงพยาบาลต้ังแต/ 2 คืนข้ึนไป ได�เงินคืน 300 บาทต/อคืน ไม/เกิน 6 คืนต/อปm (คนละกองกับกองทุน
สวัสดิการชุมชน)ใช�น้ําประปาหมู/บ�านฟรี โดยมีเง่ือนไข 4 ข�อ คือ 1) ต�องมีการจดบันทึกรายรับ
รายจ/าย 2) ปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง 3) เป นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 4) มีการออมเงินกับ
สถาบันการเงินชุมชนทุกอาทิตย'เป นประจํา จะได�ใช�น้ําประปาหมู/บ�านฟรี (ใช�แนวทางดังกล/าวท้ัง
ตําบล) เงินช/วยเหลือเพ่ือสาธารณประโยชน' เช/น ซ/อมแซมสาธารณูปโภคในชุมชน เช/น น้ํา ไฟ ถนนท่ี
เสียหาย มอบเงินให�สถาบันการศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมต/าง ๆ เช/น งานโรงเรียน ทุนการศึกษาให�กับเด็ก
นักเรียน สิทธิในการกู�ยืมเงินจากกองทุน โดยจะเสียดอกเบี้ยร�อยละ 9 ต/อปm กู�ได�ไม/เกิน 50,000 บาท 
และต�องชําระคืนภายใน 1 ปm  
 จากการประชุมในการจัดทําแผนแม/บทชุมชนบ�านหนองสาหร/าย ของ สภา 79 ท่ีได�มีการ
เก็บข�อมูลจากประชากรในพ้ืนท่ีมากถึง 3,000 คน ซ่ึงพบว/าท้ังตําบลประชากรมีรายได�ราว 150 ล�าน
บาท มีรายจ/ายราว 130 ล�านบาทและมีหนี้สินราว 106 ล�านบาท นอกจากนี้ข�อมูลในรายละเอียดยัง
ทําให�รู�ว/าใครมีอาชีพอะไร มีรายได�เท/าไหร/ มีค/าใช�จ/ายอะไรบ�าง นอกระบบ ในระบบเท/าไหร/ มี
ค/าใช�จ/ายอะไรท่ีจําเป นและไม/จําเป น เม่ือได�ทราบปPญหาและความต�องการของคนในชุมชนบ�านหนอง
สาหร/ายแล�ว จึงได�มีการกําหนดภาระหน�าท่ีโดยแบ/งตามความสามารถ และความพร�อมของแต/ละ
หมู/บ�าน ซ่ึงก็เป นการกระจายโอกาสให�กับชุมชนต/าง ๆ เข�ามามีส/วนร/วมในการบริหารจัดการตนเอง 
โดยใช�ทุนท่ีมีอยู/แล�วในชุมชนของตนเอง เช/น ทุนมนุษย' ทุนทรัพยากร ทุนภูมิปPญญา ทุนความสัมพันธ'
ภายในครอบครัว ทุนเครือข/ายจากการสนับสนุนจากภายนอก โดยมุ/งไปท่ีการลดค/าใช�จ/ายภายใน
ครอบครัวและชุมชน เพ่ือปHองกันค/าใช�จ/ายไหลออก แต/กลับดึงศักยภาพของภายนอกชุมชนเอามา
สนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งให�กับภายในชุมชนได� เช/น การจัดต้ังสถาบันการเงินชุมชน หรือ
กองทุนต/าง ๆ ท่ีได�รับการสนับสนุนจากภายนอก เช/น ธกส. เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกองทุนหมู/บ�าน 
องค'ความรู�ในการจัดทําบัญชี เป นต�น เพ่ือตอบโจทย'ของคนท่ีนี่คือ หาคําตอบว/าอะไรเป นความสุข 
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อะไรเป นความทุกข' และก็หาเจอได�ไม/ยาก เม่ือพบว/าหนี้...เป นความทุกข'ท่ีรุมเร�าทุกคนในชุมชนจน
ความสุขขาดหาย การแก�สมการก็ง/าย ๆ เพียงแค/เอาความทุกข'ออกไปให�มากท่ีสุด ความสุขก็จะ
กลับมามากเท/าท่ีความทุกข'หายไป โดยสามารถสรุปเป นแผนผังโครงสร�างได� ดังนี้ 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 8 บทบาท สภา 79 และสภาองค'กรชุมชน ในการแบ/งภาระหน�าท่ีมอบหมายให�กับ

หมู/บ�านต/าง ๆ  
 
 หมู/ท่ี 1 บ�านสระลุมพุก ได�ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําปุjยอินทรีย'อัดเม็ด ตราสาหร/ายทอง 
มี ผจก. อํานาจ สุขพรหม เป นผู�ดูแลรับผิดชอบ 
 จากการเก็บข�อมูลในการจัดทําแผนแม/บทชุมชนพบว/าค/าใช�จ/ายหรือท่ีมาของหนี้ก�อนใหญ/
ท่ีสุด คือราว 30 ล�านบาทต/อปmมาจากการซ้ือปุjยเคมี เนื่องจากกระแสของการพัฒนาท่ีมุ/งจะเพาะปลูก
เพ่ือขายไม/ได�มีไว�บริโภคเหมือนแต/เดิม จนมีคํากล/าวท่ีชาวบ�านพูดกันว/า “ในน้ํามีปลา ในนามีข�าว 
เปลี่ยนเป น ในน้ํามียา(สารเคมี) ในนามีหนี้” จึงเกิดความคิดในการลดรายจ/ายส/วนนี้ด�วยการต้ัง

สภา 79 กับการแบ/ง
ภาระหน�าที่มอบหมาย
ให�กับ หมู/บ�านต/าง ๆ 

หมู/ที่ 1 
บ�านสระลุมพุก  
ทําปุjยอินทรีย'อัดเม็ด 
ตราสาหร/ายทอง 

หมู/ที่ 2  
บ�านโกรกยาว  
ทําน้าํดื่ม 
ตราสาหร/ายทอง 

หมู/ที่ 3 
บ�านหนองปริก 
ธนาคารขยะ 

หมู/ที่ 4  
บ�านหนองขุย 
สถาบนัการเงิน
ชุมชนตําบล 
หนองสาหร/าย 

หมู/ที่ 5  
บ�านปลักเขว�า  
ทําน้าํยาซักผ�า, 
ล�างจาน  
ตราสาหร/ายทอง 

หมู/ที่ 9  
บ�านหนองสาหร/าย 
กลุ/มทําน้าํพริก/ 
กลุ/มผลิตไม�กวาด
ทางมะพร�าว 

หมู/ที่ 7 
บ�านหนองแหน  
การทําน้าํหมัก
อินทรีย'ชีวภาพ 

 

หมู/ที่ 8 
บ�านใหม/พัฒนา 
ทําเบเกอร่ี  
ตราสาหร/ายทอง 

 

โดยมีหมู/ที่ 6 บ�านหนอง
ทราย โรงสีและผลิตภัณฑ'
ชุมชนทําหน�าที่เป นศูนย'
เรียนรู�พอเพียง 
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โรงงานปุjยอินทรีย'ท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช�และเศษอาหารดําเนินการในลักษณะวิสาหกิจชุมชนขายปุjย
ราคาถูกให�สมาชิก จนโรงงานปุjยสามารถอยู/รอดได� และทําให�รายจ/ายของคนในตําบลลดลงได�จริง ผล
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการขายปุjยก็สามารถนํากลับมาใช�ในการพัฒนาชุมชนได� โดยสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็
คือการนําวัตถุดิบท่ีมีในชุมชนเป นหลักมาใช�เป นวัตถุดิบในการผลิต เช/น มูลโค กระบือ ซากพืช ปุjยท่ี
ผลิตได�จะจําหน/ายให�กับสมาชิกในหมู/บ�านในราคาท่ีถูก ถึงแม�ว/าจะมีบางบ�านใช�เคมีควบคู/ไปกับปุjย
อินทรีย'บ�าง แต/ต�นทุนก็ยังถือว/าตํ่าอยู/ดี 
 

  
 
ภาพท่ี 12 โรงงานปุjยอัดเม็ด ตรา “สาหร/ายทอง”  
 
 หมู/ท่ี 2 บ�านโกรกยาว ได�ดูแลรับผิดชอบ ในการจัดทําน้ําด่ืมตราสาหร/ายทอง มี ผจก. บุญ
นํา ผิวผ/อง เป นผู�ดูแลรับผิดชอบ 
 มีคําขวัญเกิดข้ึนว/า “น้ําด่ืมสาหร/ายทอง ผลิตโดยชุมชนเพ่ือชุมชน” น้ํามีความสําคัญใน
การดํารงชีวิต ดังนั้นชาวบ�านจึงมีความต�องการน้ําด่ืมท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากการปนเปrsอนของ
สิ่งปฏิกูล ซ่ึงจะต�องหาซ้ือตามร�านค�าท่ีมีราคาแพง ดังนั้นชาวบ�านท่ีมีรายได�น�อยจึงไม/สามารถซ้ือน้ํา
ด่ืมท่ีสะอาดมาบริโภคได� ต�องบริโภคน้ําด่ืมท่ีหาได�จากชุมชน หรือน้ําฝนท่ีรองเก็บไว�ดื่มในครัวเรือน ซ่ึง
บางปmก็มีปริมาณไม/มากพอกับความต�องการ ดังนั้น เพ่ือเป นการช/วยแบ/งเบาภาระของชาวบ�านตําบล
หนองสาหร/าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ชาวบ�านจึงได�ร/วมกันจัดต้ังโรงน้ําด่ืมข้ึน เพ่ือให�มี
น้ําบริโภคท่ีอย/างเพียงพอกับความต�องการ  
 ในการทําแผนชุมชนได�มีการสํารวจข�อมูลภาพรวมของตําบล พบว/าจากปPญหาหนี้สินและ
ปPญหาค/าใช�จ/ายท่ีมากกว/ารายได� ทําให�ชาวบ�านหันกลับมานั่งคุยกันถึงการท่ีจะลดรายจ/าย เพ่ิมรายได�
ในชุมชน และคนในชุมชนต/างมีความเห็นตรงกันว/าชุมชนควรต้ังโรงงานผลิตน้ําด่ืม เพราะเห็นว/าทุก
หลังคาเรือนต�องซ้ือน้ํากิน  
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 จากนั้นจึงได�จัดต้ังคณะกรรมการข้ึน 15 คน เพ่ือเป นตัวหลักในการบริหารการจัดการ 
การดําเนินงานของโครงการแก�ไขปPญหาความยากจนตําบลหนองสาหร/ายได�ผลอย/างเป นรูปธรรม การ
จัดทําการประชุมประชาคมหมู/บ�าน ประชุมคณะทํางานในการผลิตน้ําด่ืม จัดแบ/งหน�าท่ีของ
คณะทํางานอย/างชัดเจน เช/น ฝ;ายจัดหาวัสดุอุปกรณ'ในการบรรจุน้ําด่ืมและรถบรรทุก ฝ;ายบัญชี 
การเงิน ฯลฯ จนเกิดการรับฟPงและยอมรับกันมากข้ึน  
 เม่ือได�คณะกรรมการจึงชักชวนกันออกไปศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีต/าง ๆ จนเกิดความเข�าใจ
และข้ันตอนการผลิตน้ําด่ืม จึงได�ทําโครงการเสนองบประมาณจาก อบต. และ อบจ. และหน/วยงาน
ต/าง ๆ ให�เข�ามาสนับสนุนงบประมาณในการสร�างอาคาร เงินทุนแก/กลุ/มฯ นอกจากนั้นพร�อมอุปกรณ' 
งบประมาณ โดยลงทุนไปเริ่มแรก 200,000 บาท จาก SML และขายหุ�นให�กับชาวบ�านหุ�นละ 100 
บาท มีจํานวนกว/า 10,000 หุ�น จึงเริ่มผลิตน้ําด่ืม โดยใช�ชื่อว/า “น้ําด่ืมตรา สาหร/ายทอง” หลังจากท่ี
สนับสนุนให�แต/ละหมู/บ�านมีการดําเนินกิจกรรมแล�ว คณะท�องถ่ิน ท�องท่ี จะใช�เวทีประชุมสัญจร
ประจําเดือนในการติดตามความคืบหน�าของการดําเนินกิจกรรมของแต/ละหมู/บ�าน โดยนางบุญนํา ผิว
ผ/อง ประธานกลุ/มน้ําด่ืมตราสาหร/ายทอง กล/าวเสริมว/า  
 

 จากผลการดําเนินโครงการที่ผ/านมาชาวบ�านได�ซื้อน้ําดื ่มที่มีราคาถูกและทุกคนเป น
หุ�นส/วน ทําให�ประหยัดรายจ/ายในครัวเรือน และจากการผลิตน้ําดื่มทําให�เกิดรายรับ รายจ/าย
ข้ึน ซ่ึงทางบ�านบ�านโกรกยาวมีรายได�จากการผลิตน้ําดื่ม ประมาณเดือนละ 40,000 บาท และ
ทางหมู/บ�านได�มีการจ�างแรงงานจากหมู/บ�านของเราเอง โดยจะจ�างเป นชั่วโมง ๆ ละ 20 บาท 
ทําให�มีรายได�ประมาณ 3,000 บาท/เดือน อีกทั้งเงินทองไม/รั่วไหลออกจากพื้นที่ และเมื่อถึง
สิ้นปmยังได�เงินปPนผลจากการลงหุ�น และนํากําไรที่เหลือแบ/งเข�ากองทุนสวัสดิการชุมชนท�องถ่ิน 
เพื่อนําไปจัดเป นสวัสดิการให�กับสมาชิกต/อไป (บุญนํา ผิวผ/อง, 0000) 

 
 ด�านนางกิมเส|ง เซ้ียงฉิน สมาชิกกลุ/มน้ําด่ืมตราสาหร/ายทอง กล/าวว/า  
 

 การมีโรงงานน้ําดื่มในชุมชนและเป นของชุมชน ทําให�ชาวบ�านมีงานทํา เป นการสร�าง
โอกาสให�ชาวบ�านที่ว/างงานให�มีงานทํา หรือต�องการหารายได�พิเศษเพิ่มเติม เป นการทําให�
ครอบครัวมีรายได�อีกทาง อีกทั้งคนในชุมชนยังได�เข�ามามีส/วนร/วมแสดงความคิดเห็น และ   
ยังได�ดื ่มน้ําที่สะอาด คุณภาพดี ราคาถูก บริการส/งถึงบ�าน ประหยัดทั้งเวลาและค/าใช�จ/าย   
(กิมเส|ง เซ้ียงฉิน, 0000) 
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 น้ําด่ืมตราสาหร/ายทองได�มีการนําไปใช�ในกิจกรรมของงานในตําบลหนองสาหร/ายท้ังหมด 
เช/น ในการอบรมจากผู�สนใจในโครงการต/าง ๆ ของตําบลหนองสาหร/าย และงานประชุมสภาองค'กร
ชุมชน ก็ได�มีการนําน้ําด่ืมไปใช�ในกิจกรรมดังกล/าวเพ่ือเป นการลดค/าใช�จ/าย จากการซ้ือน้ําด่ืมจาก
ภายนอกอีกด�วย 
 ทุกวันนี้ชาวชุมชนตําบลหนองสาหร/ายลืมตาอ�าปากได� การร/วมกันออกความคิดเห็นและ
ลงมือปฏิบัติร/วมกันเป นความเติบโตทางความคิดอีกมิติหนึ่งของชาวบ�าน การท่ีชาวบ�านแก�ไขปPญหา
ด�วยตัวเองและมีหน/วยงานท�องถ่ินคอยสนับสนุน กลายเป นอีกหนึ่งแนวทางในการแก�ไขปPญหาความ
ยากจนอย/างครบวงจร  
 

   
 
ภาพท่ี 13 โรงงานน้ําด่ืมตรา “สาหร/ายทอง” 
 
 หมู/ท่ี 3 บ�านหนองปริก มีผู�ดูแลรับผิดชอบในช/วงแรก 3 บ�าน ในการดําเนินการ ธนาคาร
ขยะ  
 ปPญหาขยะเป นปPญหาท่ีมีมากในชุมชนบ�านหนองสาหร/าย อีกทั้งการขายขยะผ/านพ/อค�า
คนกลางนั้นอาจทําให�คนในชุมชนไม/ได�ประโยชน'เท/าที่ควร จึงคิดก/อตั้งธนาคารขยะขึ้นโดยได�มีการ
กําหนดให� ผู�รับผิดชอบดูแลทั้ง 3 บ�าน แบ/งเป นเขตการดูแล ในการรับซื้อขยะเข�ามาที่ธนาคารขยะ 
โดยจะให�รถกระบะที่กั้นเป นคอกด�านหลังกระบะปpดประกาศรับซื้อขยะวิ่งรถไปรับขยะตามหมู/บ�าน
ท้ัง 9 และ หมู/บ�านในตําบลใกล�เคียง โดยมีการประชาสัมพันธ'ให�คนในชุมชนท่ีมีขยะทําการแยกขยะ 
และบรรจุถุง เอามาไว�ท่ีหน�าบ�านนั้น แล�วรถเก็บขยะจะได�วนรถไปรับขยะตามบ�านต/าง ๆ ในหมู/บ�าน
ท้ังหมด และเป นการฝoกให�ชาวบ�านได�มีส/วนร/วมในการเป นเจ�าของในการคัดแยกขยะ และรวมไปถึง
การได�รับเงินปPนผลเพื่อเป นการตอบแทนด�วย ปPจจุบันได�มีธนาคารขยะเกิดขึ้น ถึง 16 บ�านด�วยกัน 
แต/การการคัดแยกและจําหน/ายยังมีการนําไปขายให�กับตําบลใกล�เคียงซื้อรับซื้อของเก/าอยู/ แต/ใน
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อนาคต ทางสภาองค'กรชุมชนได�มีแนวคิดและพูดคุยกันว/าจะนําขยะที่คัดแยกแล�วโดยเฉพาะขยะ
พลาสติกมาทําให�น้ํามันไบโอดีเซลเพื่อใช�ในตําบลเอง และสามารถสร�างรายได�เพิ่มให�กับกลุ/มและ
สถาบันการเงินอีกด�วย 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ธนาคารขยะ 
 
 หมู/ท่ี 4 บ�านหนองขุย สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย มี ผจก. ศิวโรฒ จิตนิยม 
เป นผู�ดูแลรับผิดชอบ  
 ปPญหาเรื่องของเงินทุน ส/งผลกระทบต/อชาวบ�านตําบลหนองสาหร/ายเป นอย/างมาก 
เนื่องจากกระแสของทุนนิยมได�ส/งผลให�ชุมชน ท่ีปกติมีการประกอบอาชีพทางด�านเกษตรกรรมเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยู/เป นหลัก ต�องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเข�าสู/เกษตรกรรมเพ่ือการค�าขาย อย/างเต็มตัว ทําให�
ต�องใช�งบประมาณในการเพราะปลูกค/อนข�างสูง โดยหมดไปกับค/าปุjยเคมี ค/าใช�จ/ายในการผลิตอย/าง
อ่ืน โดยการสร�างหนี้จะการกู�เงินนอกระบบ ทําให�ประสบปPญหาหนี้สินกันมาก การจัดต้ังสถาบัน
การเงิน จึงนับเป นแนวคิดแรก ๆ ในการจะสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนบ�านหนองสาหร/ายท่ีทาง
แกนนําของชุมชน ได�ขอความร/วมมือจาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ' (ธกส.) มาให�ความรู�ในการ
จัดการสถาบันการเงิน จนสามารถจัดต้ังสถาบันการเงินได�จนประสบผลสําเร็จ ซ่ึงนับว/าเป นประโยชน'
อย/างมากต/อคนในชุมชนตําบลบ�านหนองสาหร/าย โดยเฉพาะในส/วนของระบบบริหารจัดการท่ีมี
ระบบบท่ีดีเพ่ือจุดมุ/งหมายคือ การใช�ความดี ในการเข�าถึงแหล/งทุน และเปHาประสงค'เพ่ือเป นการขจัด
หนี้สินของคนในชุมชน และปHองกันเงินท่ีไหลออกไปสู/แหล/งเงินกู�ภายนอกชุมชน จนกระท้ังผู�ปล/อย
เงินกู�นอกระบบ ค/อย ๆ หมดไป โดยระบบการกู�ยืมเงิน โดยการใช�ความดี ในการเข�าถึงแหล/งทุนนั้น 
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นับว/าเป นส/วนสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของคนในตําบลหนองสาหร/ายด�วย เนื่องจาก
เป นเปHาหมายท่ีสําคัญต้ังแต/แรกของการพัฒนาชุมชน โดย นายศิวโรฒ จิตนิยม ในฐานผู�จัดการ
สถาบันการเงินได�ให�ข�อมูลไว�ว/า  
 สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย จัดต้ังข้ึนโดยชุมชนบริหารจัดการกันเอง เพ่ือ
เป นเครื่องมือในการจัดการปPญหาหนี้สินของคนในชุมชน โดยกําหนดวัตถุประสงค' คือ 
 1. เพ่ือลดการรั่วไหลของเงินในชุมชนสู/ภายนอกปmละหลายล�านบาท  
 2. เพ่ือชําระหนี้จ/ายดอกเบี้ยแทนสมาชิก เพ่ือให�เป นหนี้แหล/งเดียว  
 3. เพ่ือปล/อยเงินกู�ให�กับประชาชนในตําบลหนองสาหร/ายเพ่ือให�มีหนี้แหล/งเดียว ฯลฯ  
 4. สร�างทัศนคติในการออมเงินของคนหนองสาหร/ายอีกด�วย ผ/านกลยุทธ'การสร�าง
แรงจูงใจว/า “ไม/ต�องเอาเงินออมจากรายได� แต/ให�อดออมจากรายจ/าย”  
 “จากการทําแผนแม/บทชุมชน เราเห็นตัวเลขเห็นข�อมูล เราจึงเห็นปPญหา นึกภาพออกว/า
ในแต/ละปmเราขนเงินท่ีเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของเรา ออกไปข�างนอกเยอะขนาดไหนจึงทําให�เริ่มคิดว/าจะ
จัดการอย/างไร” (ศิวโรฒ จิตนิยม, 2557)  
 “เราถามกันว/าทําไมเราถึงต้ังสถาบันการเงิน เราต�องการปลดหนี้ เราต�องการมีท่ีออม ถ�า
ปลดหนี้แล�วมีเงินกําไรเยอะ ๆ แล�วเราจะทําอย/างไร เราก็เลยต้ังสถาบันการเงินเพ่ือท่ีจะเอาเงินกําไร 
30% มาเป นสวัสดิการให�กับคนหนองสาหร/าย” (ศิวโรฒ จิตนิยม, 2557)  
 ในกระบวนการจัดต้ังเป นสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย (เทศบาลตําบลหนอง
สาหร/าย, ม.ป.ป.: 30-31)  
 1. กลุ/มออมทรัพย'เพ่ือการผลิตตําบลหนองสาหร/าย และกองทุนหมู/บ�านหนองขุย (หมู/ 4) 
ร/วมกันบูรณาการองค'กรการเงิน (เริ่มเดือนธันวาคม 2547) 
 2. ประชุมกรรมการกองทุนหมู/บ�านท้ัง 8 หมู/บ�าน เพ่ือบูรณาการรวมกองทุนเป นสถาบัน
การเงินและจัดสวัสดิการชุมชน (เริ่มเดือนเมษายน 2548) 
 3. คณะกรรมการกลุ/มออมทรัพย'เพ่ือการผลิตตําบลหนองสาหร/ายและกองทุนหมู/บ�าน
หนองขุยประชุมเพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานทุกวันท่ี 3 ของเดือน 
 4. ผู�จัดการ ธกส. สาขาพนมทวนและพัฒนากรอําเภอพนมทวนร/วมกับตัวแทนกลุ/มออม
ทรัพย'เพ่ือการผลิตตําบลหนองสาหร/ายและตัวแทนกองทุนหมู/บ�านหนองขุยประชุมร/วมกันเพ่ือทํา
ความเข�าใจถึงวิธีการข้ันตอนการจัดต้ังเป นสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/ายและเลือกสถาน
ท่ีตั้งสถาบันการเงิน (10 สิงหาคม 2548) 
 5. ประชุมแกนนําและผู�นําชุมชนตําบลหนองสาหร/ายร/วมกับผู�จัดการธนาคาร ธกส. 
สาขาพนมทวน และพัฒนากรอําเภอพนมทวน (22 สิงหาคม 2548) 
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 6. ประชุมสภาสมาชิกองค'การบริหารส/วนตําบลหนองสาหร/ายเพ่ือหาข�อสรุป แนว
ทางการจัดต้ังสถาบันการเงินโดยให�ทุกกลุ/มองค'กร ทุกหมู/บ�านทําประชาคมเพ่ือหามติการ เข�าร/วม
เป นสถาบันการเงิน (30 สิงหาคม 2548) 
 7. ประชุมสภาสมาชิกองค'การบริหารส/วนตําบลหนองสาหร/ายเพ่ือหาข�อสรุปเรื่องสถาน
ท่ีตั้งการเตรียมความพร�อมสถานท่ี คณะทํางาน (22 กันยายน 2548) 
 8. ก/อสร�างท่ีทําการสํานักงานสถาบันการเงินพร�อมอุปกรณ'สํานักงาน 
 9. เลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร กรรมการท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน ประกอบด�วยตําแหน/ง
ผู�จัดการ ผู�ช/วยผู�จัดการ ฝ;ายการเงิน ฝ;ายสินเชื่อ ฝ;ายบัญชี ฯลฯ และอบรมเพ่ือให�รู�วิธีการทํางาน 
 10. จัดทําระเบียบข�อบังคับ ซ่ึงประกอบด�วยการดําเนินงานการฝากถอน อัตราดอกเบี้ย 
การกู�เงิน งานด�านการบริการ การระดมทุน การประชาสัมพันธ'  
 แผนการบริหารจัดการเม่ือเป นสถาบันการเงิน (เทศบาลตําบลหนองสาหร/าย, ม.ป.ป.) 
 1. สรุปผลการดําเนินงาน อาทิตย'ละ 1 ครั้ง 
 2. ระดมทุน/หาแหล/งทุน 
 3. ปล/อยเงินกู�ให�กับประชาชนในตําบลหนองสาหร/าย เพ่ือให�มีหนี้แหล/งเดียว 
 4. ปล/อยเงินกู�ให�กับประชาชนเพ่ือเป นทุนในการประกอบอาชีพ 
 5. ปล/อยเงินกู�ปลอดดอกเบี้ยให�กับครอบครัวประชาชนในตําบลท่ีต้ังใจประกอบอาชีพ
ด�วยความซ่ือสัตย' ขยันหม่ันเพียร เสียสละเพ่ือชุมชนส/วนรวม เพ่ือเป นตัวอย/าง “คนดีศรีหนอง
สาหร/าย” 
 6. ปล/อยเงินกู�ดอกเบี้ยตํ่าให�กับสมาชิกท่ีรวมตัวกันดําเนินงานเป นวิสาหกิจชุมชนหรือ
ผลิตภัณฑ'ชุมชน 
 7. กําไรท่ีเหลือจากหักค/าใช�จ/าย แบ/งสมทบทุนสถาบันการเงินฯ เพ่ือจ/ายเป นสวัสดิการ
สาธารณประโยชน' สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
 8. ในระยะแรกจะเป นการทํางานแบบทดลอง คณะทํางานอาจจะยังไม/ได�รับค/าจ�างตอบ
แทน หรือได�รับแต/น�อย 
 และได�ทําพิธีเปpดสํานักงานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 
พ.ศ.2549 ต้ังอยู/ท่ี เลขท่ี 99 หมู/ 4 ตําบลหนองสาหร/าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีปPจจุบัน
นอกจากจะมีสมาชิกท่ีส/วนใหญ/เป นคนหนองสาหร/ายแล�วยังมีท�องถ่ินอ่ืนมาเป นสมาชิกสถาบันการเงิน
ชุมชนตําบลหนองสาหร/ายด�วย เช/น อ.กระนวน จ.ขอนแก/น มาเปpดบัญชีประมาณ 930 ราย  
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 1. เงินฝากออมทรัพย'  ร�อยละ 0.85 บาทต/อปm 
 2. เงินฝากประจํา 36 เดือน ร�อยละ 4.10 บาทต/อปm 
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 อัตราดอกเบี้ยเงินกู�  
 1. เงินกู�ประกอบอาชีพ ร�อยละ 9.00 บาทต/อปm 
 2. เงินกู�ปลดหนี้สิน  ร�อยละ 9.00 บาทต/อปm 
 3. เงินกู�เพ่ือท่ีอยู/อาศัย ร�อยละ 9.25 บาทต/อปm 
 4. เงินกู�ใช�ความดีคํ้าประกัน ร�อยละ 7.00 บาทต/อปm 
 เกณฑ'พิจารณาอนุมัติเงินกู� (ภาษาของคนหนองสาหร/ายจะเรียกว/าการเข�าถึงแหล/งทุน) 
 1. เป นสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
 2. จดบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ/ายครัวเรือน 
 3. มีการออมทรัพย'ประจําเดือน 
 4. เป นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  
 5. ปลูกผักสวนครัวไว�กินอย/างน�อย 6 - 7 ชนิด 
 6. ปฏิบัติตามแผนการแก�ไขปPญหาความยากจนและหนี้สินของตําบล 
 7. จดบันทึกบุญ 
 8. ผ/านกระบวนการรับรองความดี  
 การให�บริการมีการทํางานเชื่อมต/อกับองค'กรภายนอกทําให�สามารถการบริการของ
สถาบันการเงินชุมชนทําได�มากกว/าแค/ เป นสถานท่ีออมเงิน หรือกู�เงินเท/านั้น 
 1.  การโอนเงินผ/าน ธกส. สาขาพนมทวน 
 2.  การโอนเงินผ/าน ธนาคารออมสิน สาขาพนมทวน 
 3.  ต/อทะเบียนรถยนต' พรบ.รถยนต' รถจักรยานยนต' 
 4.  จําหน/ายปุjย ยา วัสดุภัณฑ'การเกษตร 
 

  
 

ภาพท่ี 15 สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
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 จากกิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย ได�ทําการเชื่อมต/อ และพัฒนา
ชุมชนไปได�อีกหลานมิติ เช/น เรื่องของสวัสดิการชุมชน กองทุนต/าง ๆ ในชุมชน ธนาคารความดีซ่ึงถ�า
เกิดเด็กหรือเยาวชนทําความดีแล�วนํามาฝากไว�กับโรงเรียน ก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให�เป น
กําลังใจ เป นต�นด�วย 
 โดยผลประกอบการของสถาบันการเงินชุมชนในปm 2557 พบว/า มีผลประกอบการท่ีดีมาก 
มีเงินหมุนเวียนระบบเกือบ 20 ล�านบาท โดยเป นเงินฝากประจําท้ังหมด 14 ล�านบาท และมีการ
ปล/อยกู�ให�กับหมู/บ�านต/าง ๆ ท้ัง 9 หมู/บ�านจากจํานวนสมาชิกท้ังหมด 1,890 ราย ถึง 36.52 ล�านบาท
ด�วยกัน โดยมีสมาชิกจากทุกหมู/บ�านกู�เงินจากสถาบันการเงินไปแล�ว 316 ราย คิดเป นร�อยละ 16.71 
เปอร'เซ็นต'ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนผู�กู�และจํานวนเงินท่ีกู�จากสถาบันการเงิน 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

หมู/ท่ี จํานวนสมาชิก จํานวนผู�กู� ล�านบาท 

1 217 24 3.8 

2 131 18 1.3 

3 162 38 2.49 

4 618 82 10.95 

5 139 33 6.3 

6 303 48 3.84 

7 97 26 3.17 

8 140 24 2.28 

9 83 23 2.39 

ภายนอก 1,362 24 7.93 

รวม 3,252 340 44.45 

 
 และกลุ/มกิจกรรมท่ีสร�างรายได�ให�กับสถาบันการเงินและชาวบ�านในตําบลหนองสาหร/าย
จากการเป นผู�มีหุ�นส/วนของ ปPqมน้ํามันสาหร/ายออยก็สามารถสร�างรายได�ให�กับ ตําบลหนองสาหร/าย
พอสมควรในขณะท่ีชาวบ�านก็สามารถซ้ือน้ํามันได�ในราคาท่ีถูกกว/าท�องตลาดด�วย 
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ภาพท่ี 16 หนองสาหร/ายออย ปPqมน้ํามันสวัสดิการท่ีเกิดข้ึนในตําบลหนองสาหร/าย 

 
 หมู/ท่ี 5 บ�านปลักเขว�า การทําน้ํายาซักผ�า ล�างจาน ตราสาหร/ายทองมี ผจก.ศราวุธ หอม
จันทร' เป นผู�ดูแลรับผิดชอบ 
 เครื่องอุปโภคบริโภคส/วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญต/อการดํารงชีวิตของชาวตําบลหนอง
สาหร/าย ก็คือ การทําน้ํายาเอนกประสงค' ได�แก/ น้ํายาซักผ�า น้ํายาล�างจาน ใช�เองและจําหน/ายเพ่ือ
เป นการลดค/าใช�จ/ายในส/วนของใช�ท่ีจําเป นในชีวิตประจําวันให�มีต�นทุนท่ีน�อยลงและเพ่ือเป นการสร�าง
รายได�ให�กับกลุ/มแม/บ�านหรือ ผู�สูงอายุในตําบลหนองสาหร/ายได�อีกด�วย ภายใต�ผลิตภัณฑ'ตรา 
“สาหร/ายทอง” 
 หมู/ท่ี 6 บ�านหนองทราย จัดต้ังเป นศูนย'เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง และ ตลาดกลางรับซ้ือ
ข�าวเปลือก มีคุณแรม เชียงกา เป นผู�ดูแลรับผิดชอบ 
 เป นศูนย'เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบลหนองสาหร/าย ทําหน�าท่ีเหมือนเป นศูนย'
ร/วมของการเรียนรู� และกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ ของตําบลหนองสาหร/ายได�เป นอย/างดีซ่ึงเปpดโอกาสให�
ประชาชนท่ัวไปเข�ามาศึกษาดูงาน เรียนรู� และปฏิบัติจริงและนําไปปฏิบัติให�เป นรูปธรรม เช/น เป นท่ี
ศึกษาดูงาน เป นศูนย'เรียนรู�การจัดทําแผนแม/บทชุมชน แผนฐานการเรียนรู�ต/าง ๆ เช/น การทําปุjย
อินทรีย' เป นต�น 
 ศูนย'ฯ ก/อต้ังข้ึน ด�วยวัตถุประสงค'เพ่ือเป นการรวมตัวของเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพ
เดียวกันให�เกิดการรวมกลุ/มต/อรองในด�านการตลาด เข�าถึงแหล/งเงินทุนและเพ่ิมมูลค/าของผลผลิต 
เพ่ือให�เกิดประโยชน'สูงสุดกับสมาชิก โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต/วันท่ี 23 กันยายน 2545 ได�รับการ
สนับสนุนจากหน/วยงานราชการและองค'กรในด�านต/าง ๆ โดยหน/วยงานท่ีให�การสนับสนุนได�แก/ 
เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด และเทศบาลตําบลหนองสาหร/าย 
เพ่ือเป นสถานท่ีฝoกอบรม และถ/ายทอดความรู�ให�แก/เกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจ ท้ังนี้ ศูนย'ฯ ได�เข�า
ร/วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม/ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ' ต้ังแต/ปm 2551  
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 หลักสูตรท่ีจัดฝoกอบรม จะมุ/งไปท่ีแผนแม/บทชุมชนสู/การแก�ไขปPญหาความยากจน 
ประกอบด�วย การทําการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม/ โดยยึดหลักการแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง การปรับทัศนคติและพฤติกรรมในการดํารงชีวิตยุคเศรษฐกิจพอเพียง การทําบัญชีครัวเรือน 
วิเคราะห'รายรับ-รายจ/าย เรียนรู�การอบรม เรียนรู�โครงสร�างของดิน ปุjยหมัก ปุjยอินทรีย' เรียนรู�งาน 
และวิธีการปฏิบัติจริง  
 และในอนาคตได�มีแนวคิดท่ีจะนําข�าวท่ีรับซ้ือมาจัดทําเป นข�าวถุง ภายใต�ตรา “สาหร/าย
ทอง” เช/นเดียวกัน 
 

   
 
ภาพท่ี 17 ศูนย'การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง และตลาดกลางรับซ้ือข�าว  
 
 หมู/ท่ี 7 บ�านหนองแหน การทําน้ําหมักอินทรีย'ชีวภาพ และการปรับปรุงสภาพดิน มี 
ผจก.บุญมี เนตรสว/าง เป นผู�ดูแลรับผิดชอบ 
 จากอดีตรุ/นปู;ย/าตายายท่ีทําการเกษตรแบบพ่ึงพาธรรมชาติ ทําเพ่ือไว�กิน เหลือก็ขาย แต/
เม่ือยุคสมัยเปลี่ยน การทําการเกษตรมุ/งเพ่ือให�ได�ผลผลิตสูง ๆ เพ่ือขายเป นหลัก จึงมีการใช�สารเคมี
มากข้ึนเรื่อย ๆ แต/สิ่งท่ีได�กลับมานอกจากผลผลิตไม/ได�สูงข้ึนอย/างท่ีหวัง แต/ยังทําให�ผืนดินทํากินเสื่อม
โทรมลงทุกขณะ อีกท้ังยังทําให�ต�นทุนการผลิตสูงข้ึนเป นเงาตามตัว 
 บ�านหนองแหน มีหมอดินเป นผู �มีประสบการณ' เกี ่ยวกับการพัฒนาที่ด ิน คอยให�
คําปรึกษาเรื่องของดิน เพ่ือใช�ในการเกษตรท่ีเป นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและไม/ทําลายระบบสุขภาพ / 
ร�านค�าชุมชน / พลังงานทดแทน โดยมีหมอดินประจําอยู/ท่ีศูนย' เป นฐานการเรียนรู�เรื่องการทําปุjย
หมัก ศูนย'ทดลองทําและทดลองใช�น้ําหมักต/าง ๆ รวมทั้งมีเตาสําหรับใช�ทําน้ําส�มควันไม�อีกด�วย   
โดยนายบุญมี เนตรสว/าง หมอดินอาสาประจําอําเภอพนมทวนได�กล/าวถึงภาระงานของตนเอง   
ไว�ว/า 
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 สภาพดินในพื้นที่อําเภอพนมทวนที่ผมดูแลในฐานะเป นหมอดินประจําอําเภอพนมทวน 
มีความเสื่อมโทรมค/อนข�างมาก และจากการนําตัวอย/างดินไปวิเคราะห'ที่สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดกาญจนบุรี ก็ปรากฏว/าดินถูกสารเคมีทําลายค/อนข�างมาก จุลินทรีย'ในดินเกือบจะไม/มี
แล�ว ซึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อก/อน ปู; ย/า ตา ยาย ทําแบบไม/ต�องพึ่งสารเคมีเลย แต/ปPจจุบันวิถี
ชีวิตของพี่น�องเกษตรกร แปรเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยทําเพื่อกิน ทําแล�วเก็บไว�บางส/วน ณ 
ปPจจุบัน ไม/ใช/แล�ว กลับกลายเป นว/าทําเพื่อการส/งออก ทํายังไงก็ได�เพื่อให�ได�เงินมากๆ จาก
การที่ทํามากก็ต�องลงทุนสูง สิ ่งหนึ ่งที ่จะต�องตามมาคือ โรคและแมลง พอมีโรค แมลง ก็
จะต�องพึ่งสารเคมี จึงทําให�ปPจจุบัน ดินเสื่อมโทรมลงมาก เพราะเกษตรกรได�ใช�สารเคมีมา
อย/างต/อเนื่องนานกว/า 40 ปmแล�ว (บุญมี เนตรสว/าง, 2557) 

 
 จากการใช�สารเคมีของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในตําบลหนองสาหร/ายเคยมีการตรวจ
วิเคราะห'สารเคมีท่ีปนเปrsอนในพืชผลทางการเกษตร จะพบว/า ร�อยละ 100 ท่ีมีสารเคมีปนเปrsอน แม�ว/า
การบริโภคพืชผักท่ีมีสารเคมีตกค�างจะไม/ถึงตายในทันทีแต/จะมีการสะสมในร/างกายจนก/อให�เกิด
โรคมะเร็งในท่ีสุด ส/วนตัวเกษตรกรเองท่ีสัมผัสกับสารเคมีตลอดเวลา จากการสํารวจ 27 คน มี 24 
คน ท่ีมีปริมาณสารเคมีในเลือดเกินปริมาณท่ีร/างกายจะรับได� ซ่ึงเป นข�อพิสูจน'อย/างดีว/าสารเคมีเป น
อันตรายท้ังต/อตัวเกษตรกรผู�ใช�และผู�บริโภคท่ีสําคัญยังส/งผลกระทบต/อสภาพแวดล�อมท้ังดินเสื่อม
โทรมและแหล/งน้ําท่ีมีการปนเปrsอน 
 ด�วยเหตุนี้เองทําให�นายบุญมี สนใจสมัครมาเป นหมอดินอาสา เพ่ือจะพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ตนเองและพ้ืนท่ีใกล�เคียงให�ฟrsนคืนความอุดมสมบูรณ' โดยเน�นการส/งเสริมให�เกษตรกรในพ้ืนท่ีลดการ
ใช�สารเคมีแล�วหันมาใช�พืชสมุนไพร เช/น สะเดา บอระเพ็ด และใช�สารเร/ง พด.7 ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
มาผลิตสารปHองกันแมลงศัตรูพืชไว�ใช�เองทดแทนการใช�สารเคมีท่ีนับวันจะมีราคาสูงข้ึนหมอดินบุญมี
กล/าวเพ่ิมเติมว/า  
 

 สิ ่งหนึ่งที ่น/าตกใจของเกษตรกรในตําบลหนองสาหร/าย ก็คือ จากจํานวนประชากร
จํานวน 919 ครอบครัว มีรายได�จากการทําการเกษตรด�วยการปลูกข�าวเป นพืชหลัก รองลงมา 
คือ อ�อยและพืชผักบางส/วน รวมแล�วประมาณ 153 ล�านบาทต/อปm แต/มีรายจ/ายรวมกันไม/ต่ํา
กว/า 106 ล�านบาท ซึ่งหมวดรายจ/ายที่มาเป นอันดับหนึ่งของคนในตําบลนี้คือมาจากภาค
การเกษตร โดยนําเงินไปซื้อปPจจัยการผลิต ซื้อปุjยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมกว/า 42 
ล�านบาท เป นเรื่องที่ไม/น/าเชื่อว/าตําบลเล็ก ๆ เพียงแห/งเดียวต�องสูญเสียรายจ/ายไปกับปPจจัย
การผลิตพวกปุjยเคมีและสารเคมีมากมายขนาดนี้ ซึ่งรายจ/ายเหล/านี้ก็คือต�นทุนการผลิตของ
เกษตรกรทั้งสิ้น เมื่อต�นทุนการผลิตสูง ก็จําเป นอย/างยิ่งที่จะต�องขายผลผลิตให�ได�ราคาสูง 
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อย/างข�าวถ�าไม/ได�ตันละ 15,000 บาทก็เดือดร�อน โดยเฉพาะตอนนี้เกษตรกรหลายคนยังไม/ได�
รับเงินจากโครงการจํานําข�าวต�องเป นหนี้และทุกข'ใจมากข้ึน 
 ฉะนั้น หนทางรอดในอนาคตจะต�องลดการพึ่งพาสารเคมี เพื่อลดภาระต�นทุนการผลิต 
มาใช�ปุjยอินทรีย'ที่ผลิตได�เองจะทําให�ต�นทุนลดลงได�จากเดิมอย/างน�อยครึ่งหนึ่งซึ่งขณะนี้ได�มี
การรวมกลุ/มเกษตรกรใช�สารอินทรีย'ทดแทนการใช�สารเคมี เพื ่อช/วยกันผลิตปุ jยอินทรีย'
คุณภาพ สูงโดยใช�สารเร/ง พด.5 ตัว ได�แก/ สารเร/ง พด.1 พด.2 พด.3 พด.9 และพด.12 ปุjย
อินทรีย'คุณภาพสูงที่ผลิตเองได� ไม/มีอันตรายต/อสุขภาพและสิ่งแวดล�อมอย/างแน/นอน และถ�า
ในอนาคตข�าวจะขายไม/ได�ราคาตันละ 15,000 บาท แต/เกษตรกรก็ยังอยู/ได�เพราะต�นทุนเรา
ต่ํา  ทั ้งนี ้ อยากฝากถ ึงเกษตรกรให �น �อมนําแนวทางปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู/หัว มาปรับใช�ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ซ่ึงเชื่อม่ันว/าจะ
ทําให�มีชีวิตอยู/ได�อย/างม่ันคงและมีความสุข (บุญมี เนตรสว/าง, 2557) 

 

   
 
ภาพท่ี 18 ศูนย'เรียนรู�การพัฒนาท่ีดินและการผลิตน้ําหมักสมุนไพร 
 
 หมู/ท่ี 8 บ�านใหม/พัฒนา การทําเบเกอรี่ ตราสาหร/ายทอง มี ผจก. วิเชียร วรรณะ เป น
ผู�ดูแลรับผิดชอบ  
 เป นกิจกรรมท่ีสภาผู�นํา เห็นว/าเป นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ/มแม/บ�านท่ีมีเวลาว/างอยู/ท่ี
บ�านหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจท่ีต�องรับผิดชอบในนาในสวนหรือภาระกิจในบ�าน และใช�ความรู�ท่ีเกิด
จากการทําขนมซ่ึงเป นทักษะเฉพาะตัวท่ีสามารถสร�างรายได� สร�างอาชีพให�กับคนในชุมชน เช/น 
ผลิตภัณฑ'กล�วยอบเนยและขนมเบเกอรี่ ได�จึงได�มีการมอบหมายให� หมู/ท่ี 8 รับผิดชอบในการสอน
และทําขนมเป นอาชีพเสริมให�กับคนในชุมชนโดยจัดต้ังเป น OTOP ประจําตําบลด�วย 
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ภาพท่ี 19 ขนมทองม�วน และขนมเบเกอรี่ต/าง ๆ ท่ีเป น OTOP ประจําตําบล 
 
 โดยหมู/ท่ี 9 บ�านหนองสาหร/าย ซ่ึงได�ก/อต้ังในภายหลังนั้น ได�ดําเนินการจัดทําไม�กวาด
ทางมะพร�าว โดยสมาชิกส/วนใหญ/เป นกลุ/มผู�สูงอายุจากหมู/บ�านต/าง ๆ มารวมกลุ/มกันดําเนินงาน 
ได�รับการสนับสนุนเบื้องต�นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย' จํานวน 20,000 
บาท เพ่ือเปpดโอกาสให�ผู�สูงอายุสามารถสร�างรายได�เพ่ือสะสมเป นกองทุนสําหรับการประกอบอาชีพ
ของกลุ/มผู�สูงอายุต/อไป และเป นการใช�เวลาว/างให�เป นประโยชน'ด�วย ผู�สูงอายุจะได�ไม/รู�สึกเฉาและเป น
ภาระของลูกหลาน 
 “วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดนี้เป นของชุมชน ผ/านการถือหุ�นและมีการแบ/งเงินปPนผลให�  
กับสมาชิก ส/วนใหญ/ผู�ถือหุ�นในกลุ/มหรือวิสาหกิจชุมชนต/าง ๆ จะถูกจํากัดการถือหุ�นคนละ 10 หุ�น ๆ 
ละ 100 บาท” (พลวริศ วรรณะ, 2557) 
 “ถือว/าคนในตําบลหนองสาหร/ายเป นเจ�าของร/วมกัน เพียงแต/แยกกันบริหารจัดการตาม
ความถนัดและทรัพยากรท่ีมีภายในชุมชน” (วิเชียร วรรณะ, 2557)  
  “มันไม/ได�เป นสมบัติของหมู/ใดนะ ท้ังตําบลมาถือหุ�นร/วมกัน” (เอนก นาคะบุตร, 2554) 
 ถึงแม�กลุ/มอาชีพต/าง ๆ ภายในตําบลหนองสาหร/ายจะมีจํานวนค/อนข�างมากแต/ก็มีการ
รวมตัวและสามารถเชื่อมโยงกันได�ภายใต�แนวความคิดว/า “ทุกคนเป นเจ�าของกลุ/มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชนร/วมกัน” เพราะได�มีการแบ/งแยกหน�าท่ีกันทําตามความสามารถ ความถนัดและฐานทรัพยากรท่ี
มีภายในแต/ละหมู/บ�าน และกิจกรรมต/าง ๆ ของกลุ/มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนนั้นจะมีการเชื่อมโยง
สอดรับกันเป นอย/างดี โดยจะมีสภาองค'กรชุมชนเป นตัวเช่ือมโยง “กิจกรรมท้ัง 9 หมู/บ�านจะเป น
ภารกิจชุมชนท่ีสอดรับกันท้ังหมด” (เอนก นาคะบุตร, 2554) อยู/ในรูปของ Supply Chain 
Management ซ่ึงเป นการบริหารเชิงกลยุทธ'อย/างหนึ่งในความพยายามท่ีจะสร�างความร/วมมือ
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ระหว/างองค'กรต/าง ๆ ภายในเครือข/ายโซ/อุปาทาน เพ่ือประสานให�หน/วยงานต/าง ๆ ภายในองค'กร
และภายนอกองค'กรสามารถปฏิบัติงานเชื่อมกันได�เป นหนึ่งเดียว เพ่ือเป นช/องทางหรือเครือข/ายท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับการไหลของสารสนเทศ วัสดุและกระแสเงินทุน ยกตัวอย/าง เช/น  
 ในปm พ.ศ. 2555 ตําบลหนองสาหร/ายจะพัฒนาตนเอง เป นหมู/บ�านปลอดก�าซ LPG (หมู/ 6 
บ�านหนองทราย เป นโมเดลต�นแบบดําเนินการครบ 100% - 81 ครัวเรือนและกําลังขยายผลไปยังหมู/
อ่ืน ๆ ท้ังตําบล) โดยใช�มูลโค และเศษอาหารมาทําเชื้อเพลิงโดยนําน้ําหมักจุลินทรีย'มาเป นตัวเร/งการ
ย/อยสลายให�เกิดเป นก�าซ เพ่ือใช�ในครัวเรือนเป นการลดรายจ/ายค/าซ้ือก�าซหุงต�ม และจากการ
เชื่อมโยงเครือข/ายกับคําแสด  
 รีสอร'ทท่ีทําเรื่องก�าซชีวมวล โดยใช�เศษไม� เศษใบไม� ซางข�าวโพด ขยะมาเผาแล�วแปลง
เป นก�าซ ผลพลอยได�อย/างหนึ่งจากการเผาไม�คือได�น้ําส�มควันไม� ซ่ึงมีคุณสมบัติใช�ขับไล/แมลงศัตรูพืช
ได�อย/างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงนําน้ําส�มควันไม�ท่ีได�ส/งขายให�กับกลุ/มปุjยน้ําหมัก ฮอร'โมนพืช 
หมู/ 7 + ขายก�าซแลกถ/าน หมู/ 6 บ�านหนองทราย มีกลุ/มผู�เลี้ยงโคจํานวนมาก เนื่องจากจะสามารถนํา
น้ํานมไปขายได�แล�ว ยังสามารถนํามูลโคไปส/งขายให�กับโรงปุjยอัดเม็ด หมู/ 1 และเอาไปมักทําก�าซหุง
ต�มได�อีกด�วย เป นต�น 
 ในกรณีของกลุ/มเบเกอรี่สาหร/ายทอง หมู/ 8 ควบคู/กับน้ําด่ืมสาหร/ายทอง หมู/ 2 สามารถ
ตอบสนองความต�องการบริโภคภายในชุมชนได�เป นอย/างดี เช/น น้ําด่ืมและขนมสําหรับการประชุมต/าง ๆ 
ในชุมชน เค�กวันเกิดสําหรับ อสม. เป นต�น หรือ กรณีกลุ/มผลิตไม�กวาดทางมะพร�าวหมู/ 9 ท่ีท้ังส/งขาย
ท้ังภายในและภายนอกชุมชน ยังนํามาเป นของขวัญสําหรับครัวเรือนท่ีให�ความร/วมมือในโครงการ
กําจัดยุงลาย ท่ีทางโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพระดับตําบลจัดข้ึนอีกด�วย 
 การบูรณาการ กลุ/มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ส/งผลทําให�คนในชุมชนมีรายได�เพ่ิมมากข้ึน 
เป นการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู/ในท�องถ่ินมาใช�ให�เกิดประโยชน' เพ่ิมมูลค/าผลผลิตโดยใช�ทุน แรงงาน
ภายในชุมชนทําให�ลดการสูญเสียเม็ดเงินท่ีไหลออกไปภายนอกชุมชน เป นการตอบโจทย'ในการ
แก�ปPญหาช/วยลดรายจ/าย และเป นการเพ่ิมรายได�นั่นเอง  
 นับเป นการบริหารจัดการกองทุนในชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําผลประโยชน'ท่ีเกิด
ข้ึนมาจัดสวัสดิการให�กับคนในชุมชนได�หลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากการทํากองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห'ในช/วงแรก และพัฒนาเป นกองทุนระดับหมู/บ�านท่ีสามารถบริหารจัดการได�อย/างต/อเนื่องใน
ระยะยาวจนถึงปPจจุบัน กระบวนการดังกล/าวสะท�อนให�เห็นถึงความร/วมแรงร/วมใจกันพัฒนาชุมชน
บ�านหนองสาหร/าย จากชาวบ�านกลุ/มต/าง ๆ และรู�จักการบูรณาการสวัสดิการท่ีจัดให�โดยภาครัฐ 
สนับสนุนชุมชนให�ดําเนินการกองทุนหมู/บ�าน แต/ชุมชนได�คิดพัฒนาต/อยอดเชื่อมโยงมาสู/การจัด
สวัสดิการโดยชุมชนเพ่ิมเติมให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนกว/าเดิม  
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 การปกครองดูแลซ่ึงกันและกันหลังจากมีการจัดต้ังตําบลหนองสาหร/าย พบว/ามี
พัฒนาการมาอย/างต/อเนื่องหลายครั้ง โดยการปกครองในช/วงแรก ๆ มาจากกลุ/มแกนนํา หรือผู�หลัก
ผู�ใหญ/ของหมู/บ�านท่ีได�รับความนับถือจากชุมชนเป นผู�บริหารจัดการชุมชนโดยมุ/งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวตําบลหนองสาหร/ายเป นหลักให�เกิดการอยู/ดีกินดี มีงบประมาณในการพัฒนาแหล/งน้ําให�
เหมาะสมกับการเพาะปลูกในทุกฤดูกาลและการจัดทําถนนเพ่ือการเคลื่อนย�ายผลผลิตออกสู/ตลาดได�
อย/างสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยการประชุมดังกล/าวเป นการประชุม
หารือผ/านทางสภาผู�นํา ของตําบลซ่ึงประกอบไปด�วยแกนนําและผู�ท่ีได�รับความไว�เนื้อเชื่อใจจากคนใน
ชุมชนหนองสาหร/าย ร/วมรับฟPงความคิดเห็นและความต�องการจากชาวบ�านและนํามาเป นข�อเสนอใน
การพัฒนาชุมชนหนองสาหร/าย ท่ีเรียกว/า สภา 79 (เพราะประกอบข้ึนด�วยกลุ/มตัวแทนจากหมู/บ�าน
ต/าง ๆ และผู�หลักผู�ใหญ/ในหมู/บ�าน) เม่ือหน/วยงานของรัฐเริ่มเข�ามามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนก็ได�มีการ
จัดต้ังเป นประชาตําบล โดยโครงสร�างของสภาฯ ยังมีลักษณะเป นโครงสร�างเหมือนเดิมนั้นก็
หมายความว/า ถึงแม�จะมีการเปลี่ยนหรือไม/เปลี่ยนชื่อ “สภา” ก็ตาม การทํางานของสภาผู�นําก็ยัง
สามารถดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายต/อไปได� แต/หลังจากท่ีมีการจัดต้ังเป น
ประชาคมตําบล สิทธิการได�การยอมรับจากหน/วยงานของรัฐก็เพ่ิมมากข้ึน การทํางานก็สะดวก
คล/องตัวเพ่ิมมากข้ึน จนพัฒนาไปถึงการจัดต้ังเป นสภาองค'กรชุมชนระดับตําบลท่ีให�มีการจดแจ�งต้ัง
เป นทางการ ผ/านทาง พ.ร.บ สภาองค'กรชุมชน พ.ศ.2551 ทําให�โครงสร�างของกลุ/มแกนนําในการ
พัฒนามีการจัดต้ังตามโครงสร�างของกฎหมายท่ีกําหนดเอาไว�ใน พ.ร.บ.ปm 2551 แต/ถึงกระนั้นก็ตาม
การทํางานก็ยังคงมีความแตกต/างอยู/บ�าง ในการท่ีสภาองค'กรชุมชนตําบลหนอองสาหร/ายยังให�
ความสําคัญกับท�องถ่ิน โดยยังจัดต้ังเป นกรรมการท่ีปรึกษาสภาองค'กรชุมชนอยู/ แม�ใน พ.ร.บ. ปm 
2551จะไม/ได�กําหนดไว�ก็ตาม ซ่ึงจากการศึกษาชุมชนในช/วงจัดทําแผนแม/บทชุมชนทําให�การพัฒนา
ตําบลหนองสาหร/ายเริ่มเป นระบบเพ่ิมมากข้ึน กล/าวคือเริ่มมีทิศทางท่ีชัดเจนเพราะสามารถจะได�
รับทราบ ปPญหาและความต�องการของชาวตําบลหนองสาหร/ายและแก�ไขปPญหาได�อย/างถูกต�องและ
รวดเร็วโดยมีการจัดแบ/งหน�าท่ีท่ีเหมาะสมกับบริบทของหมู/บ�านนั้น ๆ ซ่ึงโครงสร�างสภาฯ ต/าง ๆ มี
การปรับให�เหมาะสมกับการทํางานและปรับให�เหมาะสมกับบริบทของ กฎหมายในช/วงนั้น ๆ โดยจะ
ขอนําเสนอโครงสร�างของ สภาองค'กรชุมชนตําบล ในหัวข�อต/อไป 
 โครงสร"างของ สภาองค�กรชุมชนระดับตําบล (พัฒนาต�อยอดมาจาก สภา 79) 
 ในปm พ.ศ.2551 องค'การบริหารส/วนตําบลได�ยกระดับข้ึนเป น เทศบาลตําบลขนาดเล็ก 
ประกอบกับการประกาศใช�พระราชบัญญัติสภาองค'กรชุมชนข้ึน ในสมัยของ นาย ไพบูลย' วัฒนศิริ
ธรรม รองนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย'ในขณะนั้น ทําให�
ตําบลหนองสาหร/ายเอง ซ่ึงมีการจัดประชุมสภาชุมชนตําบลเป นประจําอยู/แล�ว ได�แจ�งจดทะเบียน
จัดต้ังเป น สภาองค'กรชุมชนระดับตําบล เป นท่ีแรก ๆ ได�ทันที (โดยการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา
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องค'กรชุมชน พอช.) เนื่องจากโครงสร�างใหม/ของสภาองค'กรชุมชนระดับตําบล เป นโครงสร�างการ
ทํางานท่ีไม/ได�ขัดกับโครงสร�างเดิม เพียงแต/ในการปฏิบัติงานจริงท่ีตําบลหนองสาหร/ายจะยังคงยึด
โครงสร�างการทํางานแบบเดิมไว� เช/น การใช�ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากการแต/งต้ังโดยเป นผู�ท่ีคนในชุมชน
ให�การยอมรับนับถือ และจัดให�ผู�บริหารท�องถ่ินเขาร/วมเป นท่ีปรึกษาของ สภาฯ ด�วย ไม/ได�มาจากการ
เลือกต้ังตามระบบท้ังหมด เป นต�น 
 โดยในกระบวนการในการก/อต้ังสภาองค'กรชุมชนนั้น แบ/งออกเป น 10 ข้ันตอน 
ดังต/อไปนี้ (สภาองค'กรชุมชน, 2557) 
 1. สํารวจข�อมูลองค'กรชุมชน: ตําบลท่ีมีกระบวนการทํางาน พัฒนาร/วมกันอยู/แล�ว เช/น มี
คณะทํางานแผนชุมชน (มีแกนนํา ชุมชน กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน อปท.) มีคณะทํางานรับรองสถานภาพ 
องค'กรชุมชน (มีเครือข/ายชุมชน อปท. และหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง ถ�ายังไม/มีกํานัน ผู�ใหญ/บ�านให�เพ่ิม
เข�ามา) มีศูนย'ประสานงาน องค'กรชุมชนตําบล (ศอ.ชต.) มีเครือข/ายสวัสดิการชุมชนตําบล ท่ีมี
ตัวแทนจากหลายกลุ/มองค'กรในตําบล มีเครือข/ายจัดการ ทรัพยากรในตําบล ฯลฯ ซ่ึงได�มีการจัดเวที
ประชุมร/วมกันเป น ครั้งคราว/เป นประจําอยู/แล�ว รวมกับข�อมูลองค'กรชุมชนอยู/แล�ว บางส/วน 
 2. จัดเวทีสร�างความเข�าใจ: เปHาหมาย สาระสําคัญของสภา องค'กรชุมชนตําบล ถ�าเห็น
ว/าเป นเรื่องท่ีดีควรจะมีการต้ังสภา องค'กรชุมชน ให�ต้ังคณะทํางานท่ีมีตัวแทนจากแต/ละหมู/บ�าน ไป
สร�างความเข�าใจต/อ (ในส/วนของกํานัน ผู�ใหญ/บ�าน อปท. ควรมีการทําความเข�าใจเรื่องบทบาทและ
ความสัมพันธ'กันต้ังแต/ เริ่มต�นด�วย) 
 3. รวบรวมข�อมูลองค'กรชุมชนในตําบล: พ้ืนท่ีท่ีมีกระบวนการ รับรองสถานภาพองค'กร
ชุมชน หรือเพ่ิงมีการสํารวจข�อมูลองค'กร ชุมชนสามารถใช�ข�อมูลท่ีจัดทําไว�แล�ว ไปใช�ในการจดแจ�งกับ 
กํานัน/ผู�ใหญ/บ�านได�เลย 
 4. กระจายข/าว: กระจายข/าวในตําบลให�แต/ละกลุ/ม/องค'กร ในตําบล ท่ีมีข�อมูลองค'กร
แล�วไปจดแจ�งการจัดต้ัง กลุ/มใน หมู/บ�านจดแจ�งกับผู�ใหญ/บ�าน กลุ/มท่ีมีสมาชิกกว�างกว/า 1 หมู/บ�าน 
แจ�งกับกํานัน ภายในช/วงเวลาท่ีกําหนด เช/น 2 สัปดาห' 1 เดือน ฯลฯ 
 5. ประชุมปรึกษาหารือ: ประชุมองค'กรชุมชนในหมู/บ�าน ให�ข�อมูล สร�างความเข�าใจเรื่อง
สภาองค'กรชุมชนตําบลร/วมกัน ถ�าเห็นว/าดีควรจะต้ังให�เลือกผู�แทนองค'กรชุมชน 4 คน (ควรจะ มา
จาก 4 องค'กร เป นอย/างน�อย) ไปเป นตัวแทนในการจัดต้ัง สภาองค'กรชุมชนตําบล (นําข�อมูลองค'กร
ชุมชนท้ังหมดท่ีจด แจ�งไว�กับผู�ใหญ/บ�านไว�ด�วย) เม่ือมีการประชุมองค'กรชุมชน ในหมู/บ�านแล�วอาจ
จัดต้ังสภาองค'กรชุมชนหมู/บ�านไปด�วยเลย 
 6. ประชุมสมาชิก: องค'กรชุมชนท่ีมีสมาชิกกว�างกว/า 1 หมู/บ�าน หรือเป นองค'กรระดับ
ตําบล เช/น กลุ/มอนุรักษ'ทรัพยากร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล วิสาหกิจชุมชนตําบล ฯลฯ เลือก
ตัวแทนกลุ/มละ 2 คน (น/าจะเป นคนท่ีไม/ซ้ํากับตัวแทน กลุ/มในหมู/บ�าน) 
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 7. ประชุมจัดต้ังสภาองค'กรชุมชนตําบล: ซ่ึงต�องมีผู�เข�า ประชุมไม/น�อยกว/าร�อยละ 60 
ของชุมชนทุกประเภทรวมกัน และเห็นสอดคล�องไม/น�อยกว/าร�อยละ 60 ของผู�แทนชุมชน ทุกประเภท
ให�จัดต้ังสภาองค'กรชุมชน ซ่ึงในการประชุมนัดแรก ให�กําหนดจํานวนผู�แทนชุมชน และวิธีคัดเลือก
ผู�ทรงคุณวุฒิ (อาจดูท่ีปรึกษาเพ่ิมเติมด�วยก็ได� เพ่ือให�หลายฝ;ายได�เข�าร/วม) 
 8. แจ�งผลการจัดต้ัง: แจ�งการจัดต้ังสภาองค'กรชุมชนตําบลไป ท่ีสถาบันพัฒนาองค'กร
ชุมชน รวมท้ังการจัดระบบข�อมูลองค'กรชุมชนไว�ท่ีสภาองค'กรชุมชนตําบล 
 9. ประชุมสภาองค'กรชุมชนตําบลครั้งแรก: ซ่ึงต�องมีสมาชิก ไม/น�อยกว/าครั้งหนึ่ง ให�
สมาชิกเลือกกันเองเป นประธานสภา คนหนึ่ง รองประธานคนท่ีหนึ่ง รองประธานคนท่ีสองและ 
เลขานุการ (จะต้ังกรรมการด�านอ่ืนก็แล�วแต/สภาองค'กรชุมชน ตําบลนั้น ๆ) วางกติกาและแผนการ
ดําเนินงานของสภา 
 10. การประชุมสภาองค'กรชุมชนตําบลต/อเนื่อง: ซ่ึงมาจาก การกําหนดร/วมกันของสภา
องค'กรชุมชนตําบล ว/าจะประชุม ปmละก่ีครั้ง (ตาม พ.ร.บ.ระบุว/าอย/างน�อยปmละ 4 ครั้ง) เรื่องราวท่ี จะ
ประชุม กิจกรรมท่ีทํามีอะไรบ�าง เชื่อมประสานกับหน/วยงาน ท่ีเก่ียวข�องอย/างไร เลือกผู�แทนสองคน
ไปร/วมประชุมระดับจังหวัด อาจแต/งต้ังคณะกรรมการมาทํางานเฉพาะเรื่องก็ได� 
 โดยสมาชิกสภาองค'กรชุมชนจะมีวาระ คราวละ 4 ปm แล�วจะต�องมีการคัดเลือกตัวแทน
จากแต/ละหมู/บ�านเข�ามาทําหน�าท่ีเป นตัวแทนอีกครั้ง โดยการคัดสมาชิกสภาเหล/านี้ จะมาจากจํานวน
ของสมาชิกท้ังหมดรวมแล�ว ยังคงไว�ท่ี 79 คนเช/นเดิม แต/ในช/วงปm พ.ศ.2557 ได�มีการเพ่ิมจํานวน
สมาชิกจากสภาวัฒนธรรมเข�ามาด�วยสองท/าน 
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แผนภาพท่ี 9 โครงสร�างสภาองค'กรชุมชนบ�านหนองสาหร/ายโดยสรุปจากการศึกษา 
 
 นับต้ังแต/ท่ีตําบลหนองสาหร/ายได�เข�าสู/ช/วงของการจัดต้ังองค'กรปกครองส/วนท�องถ่ิน 
ระบบการเลือกต้ังแบบใหม/ ท่ีใช�การหาเสียงเลือกต้ังในระบบตัวแทน ตามแบบกระบวนการ
ประชาธิปไตย ได�สร�างปPญหาให�กับโครงสร�างการปกครองดูแลในรูปแบบของชุมชนตําบลหนอง
สาหร/ายท่ี ใช�วิธีการคัดสรรคนเข�าไปทําหน�าท่ีเป นตัวแทน จากความน/าเชื่อถือ เช/น ผู�สูงอายุ ประธาน
อาชีพ คุณครู และผู�เป นปราชญ'ชาวบ�านท่ีได�รับการยอมรับจากชุมชน ทําให�ได�มติท่ีเป นเอกฉันท' ไม/มี
การแบ/งฝPกแบ/งฝ;ายกันจนเกิดความแตกแยกหรือข�อขัดแย�งกัน โดยทาง สภา 79 สภาชุมชนตําบล 
ประชาคมตําบล หรือสภาองค'กรชุมชนระดับตําบลในเวลาต/อมา ก็สามารถท่ีจะใช�ระบบความสัมพันธ'
ภายในตําบลเอง เป นตัวหยุดยั้งความแตกแยกดังกล/าวได� เช/น คนท่ีลงเลือกต้ังเป นนายก อบต.    
ฝ;ายหนึ่งเป นลุง อีกฝ;ายเป นหลาน เข�ากับฝ;ายการเมืองคนละข้ัวทําให�จากกลุ/มชาวบ�านท่ีไม/มีฝPกฝ;าย 
ต�องแยกออกเป น 2 พวก สภาองค'กรชุมชนตําบล จึงได�นําเสนอกรณีพิพาทนี้เข�าสู/ท่ีประชุมสภา
องค'กรชุมชนตําบล โดยหาข�อยุติความขัดแย�งไม/ให�เกิดเหตุการณ'บานปลาย โดยสามารถหาขอสรุป
แห/งความขัดแย�งได� โดยมีการจัดแบ/งเวลาการข้ึนเป นนายกฯ องค'การบริหารส/วนตําบลในสมัยนั้น  
และอีกฝ;ายหนึ่งข้ึนเป นฝ;ายสภา หรือเป นรองนายกฯ องค'การบริหารส/วนตําบล และข้ึนเป นนายกฯ  

สภาองค'กรชุมชน 
บ�านหนองสาหร/าย 

(พัฒนาจาก สภา 79) 

คณะท่ีปรึกษา ประกอบด�วย 
ผู�ทรงคุณวุฒิ เช/น  
นายกเทศบาล,  
ประธานสภาเทศบาล,  
สมาชิกสภาเทศบาล,  
ผู�อํานวยการโรงเรยีน, 
ผู�อํานายการ รพ.สต.,  
ตัวแทนจากวัด 

ส/งตัวแทน 2 ท/าน 
เข�าประชุมสภาองค'กรชุมชน
ระดับจังหวัด และระดบัชาต ิ

ประธานสภา
องค'กรชุมชน 

เลขานุการสภาองค'กรชุมชน 

รองประธานสภาองค'กรชุมชน
คนท่ี 1 

รองประธานสภาองค'กรชุมชน
คนท่ี 2 

คณะทํางานประจําสภาองค'กรชุมชน ฯ ฝ;ายต/าง ๆ เช/น 
ฝ;ายปฏคิม ฝ;ายสถานท่ี ฝ;ายการเงิน เป นต�น 
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ในสมัยต/อไปโดยทางสภาชุมชนตําบลได�กําหนดเวลาในการดํารงตําแหน/งของนายกฯ องค'การบริหาร
ส/วนตําบลได�อีกด�วย คือ จาก 4 ปm ตามกฎหมายการเลือกต้ัง หลังจากนั้นเม่ือหมดวาระลงสมัยต/อไป 
ต�องเปลี่ยนตัวผู�บริหารซ่ึงก็คือ รองนายกองค'การบริหารส/วนตําบลนั่นเอง ข้ึนเป นผู�บริหารในสมัยต/อไป 
แต/ท้ังสองทีมจะต�องช/วยกันพัฒนาตําบล เพราะเป นเปHาหมายของการคัดเลือกตัวแทนอยู/แล�ว ซ่ึง
ข�อสรุปของสภาชุมชนตําบล ก็ได�มีการนํามาปรับใช�ได�จริง ดังท่ี กํานันคนแรกของตําบลหนองสาหร/าย
ท่ีมีส/วนสําคัญในการก/อต้ังตําบลหนองสาหร/าย คือ นายชนะ สุขพรหม ได�ให�สัมภาษณ'ไว�ถึงเหตุของ
การถอนตัวจากการเลือกต้ังนายกเทศบาลตําบลเพ่ือไม/ให�เกิดความขัดแย�งระหว/างคนในตําบลเนื่องจาก
ประชาชนส/วนใหญ/เป นญาติพ่ีน�องกันเอง และเป นการแสดงถึงการอุทิศตัวเพ่ือประโยชน'ของคนใน
ชุมชน โดยไม/ได�มุ/งหวังผลประโยชน'ส/วนตน และความปรารถนาในการดึงศักยภาพของคนในตําบลให�
เข�ามามีส/วนร/วมในการบริหารจัดการตนเอง ว/า “เราต�องการให�ตําบลเราก�าวไปข�างหน�า ไม/ทะเลาะ
เบาะแว�งกัน พอมีคู/แข/งสมัครนายกเทศมนตรี ผมก็เลยถอนตัว แต/ให�ศิวโรฒ กับแรม เข�าไปเป นรอง
นายกฯ กับเลขา แล�วให�เขาบริหารไป ผมก็เลยเลิกไม/เล/นการเมือง ตอนปm 2551” (ชนะ สุขพรหม, 
2557) 
 และเนื้อหาท่ีให�สัมภาษณ'ถึงความไว�เนื้อเชื่อใจชาวบ�านในตําบลว/าสามารถที่จะเรียนรู�
ได� มีความสมัครสมานสามัคคีกัน และสามารถพัฒนาบ�านเกิดเมืองนอนของตนเองได�จริง ไว�ว/า 
“ทีม สท. (สมาชิกสภาเทศบาล) กับผู�ใหญ/บ�าน เป นทีมบริหารพัฒนาตําบลได�หมด ไม/แตกแยกกัน” 
(ชนะ สุขพรหม, 2557) 
 “พวกเราใช�หลักการร/วมกันคิดแล�วแบ/งงานกันทํา ใครเอาความรู�อะไรได�เอามาประสานงาน
กับใครได� เอามา กับมหิดลบ�าง กระทรวงสาธารณสุขบ�าง” (เวทีถอดบทเรียนสถาบันการเงิน, 2557) 
 ลักษณะของการคัดเลือกผู�นําประเภทท�องท่ีอย/าง ผู�ใหญ/บ�านหรือกํานัน ก็ยังใช�หลักการ
เดียวกัน กับการคัดเลือกผู�บริหารท�องถ่ิน กล/าวคือ ผู�ใหญ/บ�านท้ัง 9 หมู/บ�าน จะมาจากการคัดเลือก
จากคนในชุมชนโดยไม/จําเป นต�องแข/งขันกันหาเสียง เหมือนในหมู/บ�านอ่ืน ๆ ยังคงเป นการคัดเลือก
ตัวแทนจากผู�ท่ีชาวบ�านมีความม่ันใจและเชื่อถือให�ดํารงตําแหน/งเป นตัวแทนในการทําหน�าท่ีเม่ือครบ
วาระ 4 ปm (ไม/เป นตลอดชีวิต) จะทราบผู�ท่ีจะทําหน�าท่ีต/อทันที นั่นก็คือ ผู�ช/วยผู�ใหญ/บ�านและจะ
เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และทุก ๆ 3 ปmจะมีการเปลี่ยนกํานันโดย ผู�ใหญ/บ�านท่ีหมดวาระแล�ว จะข้ึนมาเป น
กํานันโดยผู�ใหญ/บ�านทุกคนจะได�รับตําแหน/งกํานันทุกคนโดยการหมุนเวียนกันเป น ทุก ๆ 3 ปm ทําให�
ตัดปPญหาเรื่องการสร�างฐานอํานาจเป นกลุ/มอิทธิพลทางการเมือง และยังใช�วิธีการเซ็นใบลาออกไว�
ก/อนเข�ารับตําแหน/ง ส/งไปเก็บไว�ท่ีสํานักงานสภาองค'กรชุมชน โดยผู�ท่ีทําการเซ็นหนังสือลาออกเป น
แบบอย/างตอนสมัครเป นคนแรกของประเทศไทย คือ ผู�ใหญ/ พลวริศ วรรณะ โดยประสบการณ'ใน
ส/วนนี้ เกิดจากความท่ีผู�ใหญ/บ�านหนองขุย หมู/ 4 คือ นาย พลวริศ วรรณะ ได�แสดงความหากจริงใจ
ในการท่ีจะสมัครเข�ามาเป นผู�ใหญ/บ�านท่ีเตรียมตัวมุ/งท่ีจะพัฒนาหมู/บ�านหนองขุยอย/างจริงจัง และหาก
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ชาวบ�านไม/พอใจก็สามารถท่ีจะยื่นเสนอเรื่องเพ่ือทําการปลดจากตําแหน/งผู�ใหญ/บ�านต/อสภาองค'กร
ชุมชนได�เลย เนื่องจากกฎหมายท่ีเอ้ืออํานวยต/อการฟHองร�องให�ปลดผู�ใหญ/บ�านเนื่องจากความไม/พอใจ
ของชาวบ�านไม/มี (ยกเว�นกรณีท่ีมีคดีเก่ียวกับการทุจริต) และมีการเซ็นใบลาออกไว�ก/อน (ไม/ได�ระบุ
วันท่ี เดือน หรือปmไว�) เม่ือการปฏิบัติงานมีปPญหาชาวบ�านก็สามารถให�หมดวาระได�ทันที แต/ท่ีผ/าน
มายังไม/เคยเกิดปPญหาดังกล/าว ทุกคนอยู/จนครบวาระ 4 ปm ทุกท/าน  
 

 การดํารงตําแหน/งผู�ใหญ/บ�านในตําบลหนองสาหร/ายจะเป นการคัดเลือกจากคนที่สมัครใจ
และได�รับการยอมรับจากคนในชุมชนนั้น ๆ โดยทุกคนที่เข�ามารับตําแหน/งจะมีวาระที่ชัดเจน 
เม่ือครบวาระก็จะได�ข้ึนเป นกํานันต/อ ไม/จําเป นต�องแข/งกันเพราะทุกคนได�เป นแน/ และรู�ว/าใคร
จะได�เป นกํานันคนต/อไป ทุก ๆ 3 ปmเราจะเปลี่ยนตัวกํานันครับ ผู�ใหญ/บ�านก็มีวาระไม/เป นตลอด
ชีวิตมีการเขียนใบลาออกไปล/วงหน�าตั้งแต/วันที่เข�ารับตําแหน/ง โดยส/งใบลาออกที่ไม/ลงวันที่ไป
ไว�ที่สํานักงานสภาองค'กรชุมชนเลย หากทํางานไม/ดีชาวบ�านสามารถไปร�องกับนายอําเภอและ
ขอเปลี่ยนตัวผู�ใหญ/บ�านได�เลย (แรม เชียงกา, 2557) 

 
 การกระทําดังกล/าวของท/านผู�ใหญ/ พลวริศ วรรณะ ได�กลายแบบอย/างเป นประเพณี
ปฏิบัติสืบต/อกันมา ซ่ึงทางสภาองค'กรชุมชนก็เห็นประโยชน'จากการกระทําดังกล/าว ทําให�ได�มีการนํา
เรื่องดังกล/าวเข�าสู/ท่ีประชุมประจําเดือน และได�มีการทําข�อตกลงไว�สําหรับผู�ท่ีจะสมัครเป นผู�ใหญ/บ�าน
ในตําบลหนองสาหร/ายจะต�องมีการเซ็นใบลาออกไว�ต้ังแต/วันท่ีเข�ารับตําแหน/ง ซ่ึงก็ได�รับความร/วมมือ
เป นอย/างดี และชาวบ�านท้ังหมดทุกหมู/บ�านก็ให�ความร/วมมือเป นอย/างดีเช/นเดียวกัน นับได�ว/าเป นการ
ปลูกฝPงเรื่องของการเข�ามามีส/วนร/วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของชาวชุมชนได�อย/าง
ถูกต�อง ซ่ึงสิ่งนี้ก็เป นเครื่องสะท�อนถึงความเข�าใจเรื่องการเมืองของชาวบ�านหนองสาหร/าย ดังท่ีได�มี
การให�สัมภาษณ'ของประธานสภาองค'กรชุมชนคนปPจจุบันไว�ว/า 
 

 เดี๋ยวนี้ เราชอบมองมิติด�านเดียว พอพูดกันถึงประชาธิปไตยคนก็มักจะนึกถึงแต/การ
เลือกตั้งอย/างเดียว ทั้งที่จริง ๆ แล�วประชาธิปไตยมีตั้ง 11 กิจกรรม เช/น การใช�สิทธิเท/าเทียม
กับ การดูแลเท/าเทียมกัน การมีส/วนร/วมแสดงความคิดเห็นร/วมกัน หลายเร่ือง แต/เราไปพุ/งเปHา
ไปที่การเลือกตั้งอย/างเดียว แต/จริง ๆ แล�วมีอีกหลายอย/าง (แรม เชียงกา, 2557) 
 

 ในส/วนของหัวข�อโครงสร�างของสภาองค'กรชุมชนท่ีพัฒนามาจาก สภาผู�นําหรือ สภา 79 
จะพบว/าการทํางานของสมาชิกสภาองค'กรชุมชน สอดคล�องไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสภา
องค'กรชุมชนได�อาศัยโครงสร�างการทํางานเดิมของ สภาผู�นําหรือสภา 79 ซ่ึงมีมาแต/ด้ังเดิมก/อนแล�ว 
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เรื่องการจดแจ�งไม/ได�ทําให�การทํางานเกิดการสะดุดชะงักแต/ยิ่งเป นการเพ่ิมการยอมรับของหน/วยงาน
ราชการเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากเป นการจัดต้ังสภาฯ ท่ีมีกฎหมายรองรับอย/างชัดเจน กระบวนการ
ข้ันตอนในการจัดต้ังก็เป นส/วนท่ีตําบลหนองสาหร/ายได�จัดทําไว�ก/อนแล�ว การจัดประชุมในแต/ละเดือน
ก็เป นการติดตามความก�าวหน�าของกิจกรรมการพัฒนาตําบลอย/างต/อเนื่องนั้นเอง ซ่ึงโครงสร�างการ
บริหารของสภาฯ ด้ังกล/าวสามารถสะท�อนออกมาให�เห็นเป นรูปธรรมจากภาระหน�าท่ีของกลุ/ม
กิจกรรมต/าง ๆ ท่ีได�ผ/านการประชุมหารือ จากตัวแทนชาวบ�านหมู/ต/าง ๆ ในตําบลหนองสาหร/าย ในท่ี
ประชุมสภาฯ ก/อนการดําเนินการ ทําให�พบได�ว/าการนําทุนทางสังคมมาใช�ในส/วนของสภาองค'กร
ชุมชนนั้นมีความเข�มแข็งอย/างยิ่งและเป นการเพ่ิมศักยภาพของพลเมืองในพ้ืนท่ีในการเข�ามามีส/วนร/วม
ทางการเมืองในระดับพ้ืนท่ีได�อย/างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในหัวข�อต/อไปจะขอนําเสนอบทบาทหน�าท่ี
ของสภาองค'กรชุมชน เพ่ือให�เห็นภาพการทํางานของสภาองค'กรชุมชนชัดเจนย่ิงข้ึน 
 บทบาทหรือภาระหน"าท่ีของสภาผู"นําชุมชนและสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล 
 ในปm พ.ศ.2551 หลังจากได�มีการผ/านร/างพระราชบัญญัติสภาองค'กรชุมชนตําบล พ.ศ.2551 
ทางตําบลหนองสาหร/ายได�ทําการต/อยอดจากสภาตําบล สภา 79 หรือ สภาชุมชนตําบล จัดต้ังเป น 
สภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย เป นสถานท่ีเรียนรู� สถานท่ีร/วมคิด และทุกกลุ/มได�มีโอกาส
ตัดสินใจร/วมกัน จากนั้นก็แบ/งงานกันไปทํา โดยมีแนวคิดท่ีว/าตําแหน/งทางการเมือง คือ การเสียสละ 
อาสาเข�ามาทํางานร/วมกัน โดยใช�ความรู�ความสามารถของแต/ละคนอย/างเต็มท่ี เพ่ือร/วมกันพัฒนา
ชุมชนของตนเองให�เจริญก�าวหน�า 
 ปรากฏการณ'ท่ีสําคัญท่ีสามารถสะท�อนให�เห็นถึงการปกครองท่ีอาศัยการมีส/วนร/วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยประยุกต'ใช�ทุนทางสังคมคือ ความสัมพันธ'ภายในชุมชนท่ีเกิดจากความเป นพ่ี
น�อง ความเป นครอบครัวเดียวกัน ความเป นเครือข/าย และความไว�เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน เป นกําลัง
หลักท่ีสําคัญในการพัฒนาตําบลให�เป นตําบลต�นแบบก็ได�คือ การอาศัยเวทีการประชุมสภาผู�นําองค'กร
ชุมชนเป นเวทีในการระดมความคิด ระดมสติปPญญาในการร/วมกันแก�ไขปPญหาท่ีเกิดข้ึนและตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในแต/ละหมู/บ�านในตําบลหนองสาหร/ายท้ังหมด โดยมีสมาชิกสภาองค'กร
ชุมชนท/านหนึ่งได�ให�สัมภาษณ'ถึงการใช�โอกาสของสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/ายเป นเวทีใน
การแก�ไขปPญหาของตําบลไว� ดังนี้ 
 

 ตําบลหนองสาหร/ายใช�เวทีการประชุมสภาผู�นําองค'กรชุมชนเป นเวทีระดมปPญหาและ
ความต�องการของแต/ละหมู/บ�าน เทศบาลไม/ต�องคิดเลย ปPญหาถูกร/วมกันคิดมาจากสภาองค'กร
ชุมชน แล�วผ/านมายังเทศบาล เราเพียงรวบรวมและประมวลให�เข�ากับหลักเกณฑ'ของเรา
ดําเนินงานตามงบประมาณต/อไปเท/านั้นเอง  
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 เร่ืองที่ผ/านมาจากสภาองค'กรชุมชน มันเข�าแผนเทศบาลอยู/แล�ว ก็ดําเนินการไปตาม
ข้ันตอนของราชการกระทรวงนั้น ๆ เราไม/ได�ดําเนินการให� เราส/งให�ผู�ว/าราชการจังหวัด ผู�ว/าฯ ก็
จะส/งไปให�กระทรวงที่เก่ียวข�อง แต/ถ�าเก่ียวข�องกับเอกชน เทศบาลเราสามารถประสานได�
โดยตรงเลย (วีรวุฒิ สุคนธมาน, 2557) 

 
 สําหรับการรวมกลุ/มการพัฒนาชุมชนหนองสาหร/าย ชุมชนได�วิเคราะห'การก/อเกิดของ
กลุ/ม /องค'กรในชุมชน ซ่ึงสามารถจําแนกได� 3 ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1 เป นกลุ/มท่ีเกิดจากภาครัฐ “สั่งให�ต้ังกลุ/ม” กติกาต/าง ๆ มาจากภายนอก
ชุมชน เช/น กลุ/มกองทุนหมู/บ�าน เป นกลุ/มท่ีชุมชนเห็นว/า “ไม/ยั่งยืน” เพราะไม/ได�เกิดจากความ
ต�องการของชุมชน แต/ท่ียังสามารถดํารงอยู/ได� เพราะมีกรอบและการสนับสนุนจากภาครัฐกํากับอยู/ 
 ประเภทท่ี 2 เป นกลุ/มท่ีภาครัฐ “สนับสนุน” ให�เกิด เช/น กลุ/มออมทรัพย' กลุ/มสตรี กลุ/ม
แม/บ�าน กลุ/ม อสม. โดยภาครัฐสนับสนุน แนวคิด งบประมาณ การอบรม เป นกลุ/มท่ีเน�นเรื่องรายได� 
ส/วนใหญ/กลุ/มเหล/านี้จะอยู/ได�คงท่ี เพราะมีงบประมาณเป นตัวหลัก 
 ประเภทท่ี 3 เป นกลุ/มท่ีเกิดจาก “ความต�องการของชุมชน” เช/น กลุ/มเลี้ยงสัตว' เป นการ
รวมกลุ/มข้ึนมาตามอาชีพของคนส/วนใหญ/ในชุมชน เม่ือก/อนวัวของชาวบ�านป;วย ไปขอปศุสัตว'ให�มา
รักษา แต/ไม/เข�ามารักษาให� จากวิกฤตนี้ชาวบ�านจึงคิดรวมตัวกันเป นกลุ/มเลี้ยงสัตว' ท้ังนี้เพ่ือง/ายต/อ
การขอความช/วยเหลือจากภาคีต/าง ๆ และชาวชุมชนยังเห็นว/า ภาคีภาครัฐหรือหน/วยงานต/าง ๆ ควร
เข�ามาให�การสนับสนุนกลุ/มประเภทนี้มากกว/ากลุ/มอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเป นกลุ/มท่ีเข�มแข็งและยั่งยืน ได�
ผลประโยชน'ร/วมกัน จับต�องได� และทุกคนในชุมชนสามารถเข�าถึงได�ง/าย (หิรัญญ' หิรัญญพิพัฒน', 
2551) 
 จากข�อมูลของเทศบาลตําบลหนองสาหร/าย พบว/า กลุ/ม/องค'กรชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามการ
ก/อเกิดกลุ/มท้ัง 3 ประเภทดังกล/าวข�างต�น พบว/ามีจํานวนท้ังสิ้น 104 กลุ/ม/องค'กร โดยผู�นําแต/ละ
หมู/บ�านภายในตําบล รวมตัวกันเข�ามาทํางานเป นสภาผู�นําชุมชนตําบลหนองสาหร/าย หมู/บ�านละ
ประมาณ 8 - 10 คน ตามสัดส/วนกลุ/มกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต/ละหมู/บ�าน ปPจจุบันคือ สภาองค'กร
ชุมชนตําบลหนองสาหร/าย (แผนสามปm เทศบาลตําบลหนองสาหร/าย (2555-2557) สามารถแยกเป น
ประเภทองค'กรได� 5 ลักษณะ คือ 1) องค'กรด�านการเงิน 2) องค'กรด�านอาชีพ 3) องค'กรด�านสุขภาพ 
4) องค'กรด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม และ 5) องค'กรด�านสวัสดิการ แสดง
รายละเอียด ดังตารางต/อไปนี้  
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ตารางท่ี 8 กลุ/ม/องค'กรชุมชนในตําบลท่ีรวมตัวจัดต้ังเป นสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย  
 

การเงิน 
(35 กลุ�ม) 

อาชีพ 
(20 กลุ�ม) 

สุขภาพ 
(7 กลุ�ม) 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดล"อม 

(29 กลุ�ม) 

กลุ�มสวัสดิการ 
(13 กลุ�ม) 

กองทุนหมู/บ�าน 
(4) 

เลี้ยงสัตว' (3) 
เลี้ยงโคขุน (3) 

สร�างสุขภาพ (1) 
ออกกําลังกาย (1) 

แม/บ�าน (3) 
สตรี (6) 

ศูนย'สงเคราะห'
ราษฎรประจํา 
หมู/บ�าน (8) 

ออมทรัพย' 
(11) 

เกษตรกร (2) ธนาคารรีไซเคิล 
(1) 

เยาวชน (5) ฌาปนกิจ (2) 

สะสมทรัพย' 
(1) 

ทํานา (2) พัฒนาคนและ
สิ่งแวดล�อม (1) 

ผู�สูงอายุ (4) สวัสดิการชุมชน (2) 

สัจจะเพ่ือ 
คุณธรรม 

(2) 

กองทุนซ้ือปุjย 
(1) 

อนุรักษ'ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

(1) 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

(7) 

เพ่ือการศึกษา (1) 

เงินล�าน 
(8) 
 

ตลาดกลางข�าว 
(1) 

ผลิตปุjยน้ําหมัก
อินทรีย'ชีวภาพ 

(2) 

คณะกรรมการ
หมู/บ�าน (2) 

เงินแสน 
(8) 

ปลูกข�าวโพด 
ฝPกอ/อน (1) 

กลุ/มเรารักในหลวง 
(1) 

องค'กรการเงิน 
(1) 

เกษตรกรปลูก 
พืชสบู/ดํา (1) 

 

กองทุนแม/ของ
แผ/นดิน (1) 

 

ผลิตดินปลูกพืช 
ตราภูเกษม (1) 

   

อาชีพ (2)    

น้ํายาล�างจาน (1)    

ผลิตน้ําด่ืม (1)    

 

สาธิตร�านค�าชุมชน 
(1) 
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 นํามาจากการศึกษาของ ยุพิน วรสิริอมร เรื่อง การขับเคลื่อนพลังภาคีความร/วมมือสร�าง
สังคมสวัสดิการในระดับตําบล: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
 เนื่องจาก สภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย ได�ดําเนินการด�านการพัฒนาชุมชนแบบ
มีส/วนร/วมอย/างยั่งยืนมาก/อนท่ีจะมีพระราชบัญญัติสภาองค'กรชุมชน กฎหมายเกิดข้ึนหลังจากการ
พัฒนาของชุมชนประสบความสําเร็จแล�ว การจดแจ�งจัดต้ังเป น สภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
ตามวัตถุประสงค'ของพระราชบัญญัติสภาองค'กรชุมชน พ.ศ.2551 ในปm 2551 ภายหลังกฎหมาย
ประกาศใช�ได�ไม/นาน การจดแจ�งเป นสภาองค'กรชุมชน จึงเป นการสร�างอํานาจการต/อรองของชุมชน
ตําบลหนองสาหร/ายกับหน/วยงานของรัฐหรือองค'กรภายนอกอ่ืน ๆ เท/านั้น (หิรัญญ' หิรัญญพิพัฒน', 
2551) ส/วนการดําเนินงานยังคงยึดแนวทางเดิมท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแต/ครั้ง สภา 79 เช/น ทุกกลุ/มแกนนํา
ในตําบลประชุมร/วมกันทุกวันท่ี 25 ของเดือน และใช�เวทีการประชุมร/วม การวางแผนและแก�ไข
ปPญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานและติดตามประเมินผล  
 จากข�อมูลท่ีนําเสนอมาจากการศึกษาตําบลบ�านหนองสาหร/ายทําให�สามารถสรุปบทบาท
หน�าท่ีของสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย โดยสะท�อนจากการให�ข�อมูลของปลัดเทศบาลตําบล
หนองสาหร/าย ดังนี้ 
 

 สภาฯ มีหน�าที่วางแผนงานให�สถาบันการเงินทําได�ไม/ได� ขณะเดียวกันสภาฯ ก็กําหนด
บทบาทหน�าที่ว/ากองทุนสวัสดิการจ/ายหรือไม/จ/าย ด�วยวิธีการว/าคนนี้พิการหรือไม/พิการ แต/
ชุมชนบอกว/าคนนั้นดูแล สภาฯ ต�องบอกว/าสวัสดิการดูแลด�วยนะ ถึงแม�ว/าเขาจะไม/ได�สมทบ
เราก็ดูแลแต/ว/าต�องผ/านมติแบบนี้มา ต�องเข�าไปดูแลแล�ว ไม/ไหวแล�ว ตังก็ไม/มี พิการ ก็ไม/
พิการแต/ด�อยโอกาสกว/าคนอ่ืนจะดูแลอย/างไร สวัสดิการต�องเข�าไปดูแล แม�แต/เรื่องการจะให�
ใครกู�เงินต�องผ/านมติของสภาฯ มา คนนี้ให�กู�ไปเลยเท/าไหร/ ห�าหม่ืน หกหม่ืนก็แล�วแต/ อันนี้คือ
วิธีการทํางานภายใต�การร/วมคิดร/วมมองไปพร�อม ๆ กัน เราใช�สภาฯ มองอยู/หมู/ 4 จะรู�เรื่อง
หมู/ 5 น/ะไม/รู�นะก็ต�องให�คนหมู/ 5 เขาบอกว/าเป นอย/างไรบ�างที่หมู/ 5 คนนี้เขาเดือดร�อนไหม
จริงไม/จริง ถ�ากู�ไปมันใช�หรือเปล/า มันเป นหนี้ที่โน/นจริงไหม เป นหนี้คนนั้นจริงไหม อันนี้คือ
หน�าที่ที่สภาฯ ต�องบอกว/าคนนี้ต�องดูแล คนนี้อย/าเพิ่ง จะทํางานโดยอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 ถ�าเป นมติของสภาฯ ทางสถาบันการเงิน กับสวัสดิการก็พร�อมที่จะดําเนินตามนั้น ถ�า
สถาบันการเงินกับสวัสดิการทําได� ถ�าทําไม/ได�ทั้งสองส/วนเขาจะบอกว/าเรื่องนี้ยังไม/ได�เพราะ
มันเหตุจําเป นอย/างนี้ สภาฯ ต�องไปคิดต/อว/าจะต�องทําอย/างไร อย/างกับสถาบันการเงินบอกว/า
ตอนนี้มีหนี้นอกระบบอยู/ 70,000 บาท แต/คนหนองสาหร/ายมีหนี้อยู/ 7-8 ล�านบาท ในขณะที่
หนี้นอกระบบมี 17 ล�านเราจะทําอย/างไร สภาฯ บอกเลย ธกส. ทําเรื่องในส/วนต/าง ๆ ให�เรา 
อัตราดอกเบี้ยต่ํากว/า สภาฯ จะมองแล�วใช�วิสัยทัศน' ปPญญาที่เรามีไปวิเคราะห'พร�อมกันเลย 
บางเรื่องเราไม/ต�องขอความร/วมมือจากที่อื่น แต/เราบอกให�คนหนองสาหร/ายทุกคนต�องทํา
แบบนี้โดยเรามีสภาฯ สภาฯ ก็แจ�งทุกหมู/บ�าน (พลวริศ วรรณะ, 2556) 
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 จากข�อมูลในส/วนบทบาทหรือภาระหน�าท่ีของสภาผู�นํา สภา 79 หรือสภาองค'กรชุมชน 
พบว/ามีจุดเริ่มต�นจากการทําแผนแม/บทชุมชนท่ีทําการสํารวจตนเองของชุมชนพบว/า จากกระแสของ
การพัฒนาท่ีมุ/งเน�นการผลิตเพ่ือไว�ขาย โดยมุ/งหวังจะสร�างรายได�ให�เพ่ิมมากข้ึน กลับกลายเป นมี
หนี้สินเป นภาระผูกพันกับเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยเนื่องจากการกู�หนี้ยืมสินเพ่ือนํามาซ้ือปุjยเคมี เป นการเพ่ิม
ค/าใช�จ/ายในการเพาะปลูกสินค�าการเกษตร เนื่องจากในขณะท่ีเก็บเก่ียวราคาพืชผลตําตํ่าทําให�
เกษตรกรมีภาระหนี้สินท่ีพอกพูนข้ึน การซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีเกินความจําเป น หรือแม�จนกระท้ัง
ท่ีจําเป นอย/าง น้ําด่ืม ทําให�ชาวตําบลหนองสาหร/ายมีภาระค/าใช�จ/ายท่ีสูง ถึงแม�ว/าจะสามารถหา
รายได�เพ่ิมมากข้ึนได�แต/ กลับกลายเป นว/าภาระค/าใช�จ/ายกับสูงตามไปด�วย การจําทําแผนแม/บทชุมชน
ทําให�ทราบว/าปPญหาของชาวตําบลหนองสาหร/าย มีปPญหาด�านใดบ�าง ทําให�ชาวตําบลหนองสาหร/าย
เริ่มตระหนักรู�ถึงปPญหาท่ี ไม/เคยให�ความเอาใจใส/มาก/อน เม่ือทราบปPญหาของตําบล แกนนําของ
ตําบลหนองสาหร/ายจึงได�นํา ปPญหาต/าง ๆ เข�าสู/ท่ีประชุมสภาผู� สภา 79 หรือ สภาองค'กรชุมชน เพ่ือ
จะได�มีการระดมแนวคิด และวิธีในการแก�ไขปPญหาอย/างจริงจัง จนเกิดเป นการก/อต้ังสถาบันการเงิน
ชุมชนตําบลหนองสาหร/าย ท่ีคอยช/วยส/งเสริมและสนับสนุนด�านการเงินให�กับชาวตําบลหนอง
สาหร/าย โดยการจัดต้ังได�รับการสนับสนุนท้ังจาก ธกส. ในด�านการดําเนินการ งบประมาณจาก
กองทุนหมู/บ�านของรัฐบาลและงบสนับสนุนจากองค'กรปกครองส/วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี จนสภาฯ ดังกล/าว
มีความเข�มแข็งในระดับหนึ่ง จากนั้นก็มีการจัดต้ังฐานเรียนรู�  มอบหมายให�กับหมู/บ�านต/าง ๆ 
รับผิดชอบเพ่ือการแก�ไขปPญหาอย/างเป นระบบ เช/น หมู/ 1 ดําเนินการเรื่องการจัดต้ังโรงงานผลิตน้ํา 
“สาหร/ายทอง” เพ่ือลดปPญหาค/าใช�จ/ายท่ีต�องไปซ้ือน้ําจากท่ีอ่ืน ปmหนึ่งหลายแสนบาท การจัดต้ังกลุ/ม
แม�บ�านทําน้ําพริก และขนมเบเกอรี่ ซ่ึงอาศัยภูมิปPญญาของชาวบ�านท่ีอยู/ในตําบล ท้ังการทําน้ําพริก 
การทําขนม หรือแม�กระท้ังการทําน้ําด่ืม เป นต�น โดยกลุ/มกิจกรรมท้ังหมด ชาวตําบลหนองสาหร/าย
สามารถเป นเจ�าของร/วมกันได�โดยสามารถมีหุ�นอยู/ในกลุ/มกิจกรรมนั้น ๆ ด�วย เช/น เป นผู�ร/วมหุ�นใน
กลุ/มผลิตน้ําด่ืม “สาหร/ายทอง” ซ่ึงกลุ/มกิจกรรมต/าง ๆ สามารถแก�ไขปPญหาด�านค/าใช�จ/ายได�อย/างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงกระบวนการในการแก�ไขปPญหาของชาวตําบลหนองสาหร/าย แม�จะมีสภาฯ เป น
เสมือนองค'กรกลางท่ีทําหน�าท่ีเป นหัวใจและสมองในการคิด แก�ไขปPญหา อย/างเป นระบบแล�วยัง
สามารถดึงศักยภาพของคนในชุมชนผู�มีความรู�ในด�านต/าง ๆ มาช/วยเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับ
ชุมชนได� เรียกได�ว/าเป นทุนทางสังคมด�านบุคลากร และสามารถใช�ทุนด�านทรัพยากรมาใช�ให�เกิด
ประโยชน'ในการพัฒนากลุ/มต/าง ๆ ได�ด�วย เช/น การทําน้ําพริกก็ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู/ในชุมชนมาทํา
น้ําพริก ทําขนมด�วย โดยข�อสรุปของการแก�ไขปPญหาล�วนมาจากคณะกรรมการสภาฯ ท้ังหมดซ่ึงชาว
ตําบลหนองสาหร/ายก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ/านตัวแทนของตนเองได�ทุกเดือน ซ่ึงโครงสร�างสภาฯ 
ต/าง ๆ ก็มีพัฒนาการมาเรื่อย ๆ โดยมีการปรับให�เหมาะสมกับการทํางานและปรับให�เหมาะสมกับ
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บริบทของ กฎหมายในช/วงนั้น ๆ โดยจะขอนําเสนอการทํางานของสภาฯ ท่ีทํางานร/วมกับองค'กร
ปกครองส/วนท�องถ่ินอย/างเป นระบบ สอดคล�อง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ในหัวข�อต/อไป 
 การทํางานของสภาองค�กรชุมชนร�วมกับองค�การปกครองส�วนท"องถ่ิน 
 ดังท่ีได�กล/าวไปแล�วว/า นายกเทศบาลตําบล และสมาชิกสภาเทศบาล ได�รับเชิญเป นท่ี
ปรึกษาของสภาองค'กรชุมชน ทําให�หลังจากท่ีได�มีการจัดทําแผนแม/บทชุมชนตําบลหนองสาหร/ายแล�ว 
ได�มีการนําข�อมูลจากการเก็บข�อมูลในการทําแผนแม/บทชุมชนและได�ข�อสรุปจากสมาชิกสภาองค'กร
ชุมชนแล�ว ได�นําไปบรรจุไว�ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายของ
เทศบาลตําบล ดังนี้  
 
ตารางท่ี 9 แสดงแผนยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายของเทศบาลตําบล  
 

แผนยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาด"านการศึกษา ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� 

1 โครงการจัดทุนเพ่ือการศึกษาและเพ่ืออนาคต เพ่ือเป นทุนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีผล 
การเรียนดีแต/ยากจน 

2 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการใช� 
เครื่องคอมพิวเตอร' อินเตอร'เน็ต 

เพ่ือนําความรู�มาใช�ในหมู/บ�าน 

3 การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการศึกษา / 
วิชาชีพ / ผู�พิการ 

ประชาชนท่ีมีร/างกายสมบูรณ'หรือเป นผู�พิการ
ต�องได�รับสิทธิการเป นมนุษย'อย/างเท/าเทียม
กันในเรื่องการศึกษาวิชาชีพ 

4 โครงการจัดกิจกรรมหนึ่งหมู/บ�านหนึ่งฐาน 
การเรียนรู� 

เพ่ือเป นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในเรื่องการ
พัฒนา 

5 โครงการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน 
ของชุมชน 

การมีส/วนร/วมในการจัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอน 

6 โครงการสนับสนุนการอนุรักษ'วัฒนธรรม 
และประเพณี 

เพ่ือเป นการส/งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน 

7 โครงการสืบสานศีลธรรมชุมชนสวดมนต' 
ทําวัตรเช�า / เย็น 

เพ่ือสืบสานศีลธรรมอันดีงามของชุมชน 

8 การจัดทําปฏิทินตําบล ประชาสัมพันธ'ข�อมูลชุมชน 
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ตารางท่ี 9 แสดงแผนยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายของเทศบาลตําบล (ต/อ) 
 

แผนยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการบริการประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� 
1 โครงการขับเคลื่อนแผนแม/บทชุมชน เพ่ือสํารวจและวิเคราะห'ปPญหานําไปสู/การ

วางแผนพัฒนา 

2 โครงการรับหนังสือพิมพ'รายวัน เพ่ือประชาชนได�รับรู�และทันต/อเหตุการณ' 

3 การจัดทําข�อมูลหมู/บ�านและศูนย'การเรียนรู�
ชุมชน 

เพ่ือเป นสถานท่ีในการศึกษาค�นคว�าหาความรู� 

4 การจัดทําเอกสารข�อมูลหมู/บ�านในรูป แผ/น
พับ โบว'ชัวร' 

เพ่ือเป นการประชาสัมพันธ' 

5 โครงการสํารวจการจัดทําข�อมูลแผนแม/บท
ชุมชน 

เ ก็บ ร วบรวมข� อ มู ล เบื้ อ งต� น เ พ่ื อนํ า ม า
ประกอบการวางแผนพัฒนาหมู/บ�าน 

6 โครงการสนับสนุนกลุ/มเยาวชน ส/งเสริมเยาวชนให�มีส/วนร/วมในการพัฒนา 

7 โครงการพัฒนากลุ/มองค'กรในชุมชน พัฒนากลุ/มและองค'กรให�มีศักยภาพเพ่ิมมาก
ข้ึน 

8 การส/งเสริมการออมและการขยายการรับ
สมาชิกเพ่ิม 

เพ่ือความม่ันคงต/อไปในอนาคต 

9 อบรมความรู�เรื่องการจัดบันทึกบัญชีครัวเรือน 
/ บัญชีฟาร'ม 

เพ่ือประชาชนมีความรู�ความเข�าใจถึงรายรับ
รายจ/ายในแต/ละวัน 

10 โครงการจัดประชุมตามแผ/นดินปฏิทินของ
ตําบล 

แจ�งข�อมูลข/าวสารให�ประชาชนทราบ 

11 โครงการทัศนะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ซึ่งกันและกัน 

12 โครงการสนับสนุนให�เกษตรกรใช�สารชีวภาพ ลดต�นทุนในการประกอบอาชีพ 

13 โครงการอบรมให�ความรู�ด�านอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 

ประชาชน มีความเข� า ใจสามารถนํ ามา
ประกอบอาชีพได� 

14 โครงการอบรมให�ความรู�เรื่องการทําการเกษตร เพ่ิมความรู�ด�านการเกษตร 

15 โครงการสร�างวิสาหกิจชุมชนภาคการเกษตร
แบบครบวงจร 

เพ่ือให�เกษตรกรจัดการอย/างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 9 แสดงแผนยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายของเทศบาลตําบล (ต/อ) 
 

แผนยุทธศาสตร�ท่ี 3 โครงสร"างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� 

1 โครงการสร�างถนน คสล.สายคันคลองสาย 1 
พร�อมวางท/อตามจุด ม.6 – ม.8 

เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

2 โครงการปรับปรุงทางเลียบคลองระบายน้ํา 
(สายหนองโสน) 

เพ่ือความสะดวกในการเดินทางขนย�ายพืชผล
ทางการเกษตร 

3 โครงการลงหินคลุกในหมู/บ�าน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

4 ก/อสร�างรางระบายน้ํา ทําทางระบายพร�อมฝา
ปpด เขต 2 

เพ่ือปHองกันน้ําท/วมในชุมชน 

5 ก/อสร�างรางระบายน้ํา ทําทางระบายพร�อมฝา
ปpด เขต 3  

เพ่ือปHองกันน้ําท/วมในชุมชน 

6 ซ/อมแซมถนนลูกรัง (สายคันคลองท้ิงน้ํา) เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

7 ซ/อมแซมถนนตามคันคู คลอง เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

8 โครงการก/อสร�างถนนลาดยาง สายหนอง
ฟPกทอง ต.พังตรุ 

เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือความสะดวกในการเดินทางขนย�ายพืชผล
ทางการเกษตร 

10 โครงการลาดคอนกรีตคลองส/งน้ํา 

(สายนายายหอม) 

เพ่ือใช�ส/งน้ําทํานาของชุมชน 

11 โครงการต/อเติมร�านค�าจําหน/ายของฝาก
ชุมชน 

เป นสถานท่ีจําหน/ายสินค�าของชุมชน 

12 โครงการก/อสร�างอาคารการเรียนรู�โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เพ่ือเป นการอนุรักษ'เครื่องมือการประกอบ
อาชีพเพ่ือการเรียนรู�ในชุมชน 

13 โครงการก/อสร�างสวนสุขภาพ เป นสถานท่ีออกกําลังกายและผักผ/อน 
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ตารางท่ี 9 แสดงแผนยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายของเทศบาลตําบล (ต/อ) 
 

แผนยุทธศาสตร�ท่ี 4 ส�งเสริมกลุ�มอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� 
1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

พระราชดําริ 
สนับสนุนเกษตรกรให�มีทุนในการประกอบ
อาชีพ 

2 ปลดหนี้สินประชาชน ลดเงินดอกเบี้ยไหลออกนอกชุมชน แก�ปPญหา
หนี้สิน 

3 จัดหาแหล/งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

4 โครงการจัดหาแหล/งเงินทุนเพ่ือผลิต สินค�า 
OTOP ชุมชน 

เป นเงินทุนในการผลิตสินค�าของชุมชน 

5 โครงการทําแปลงขยายพันธุ'ข�าว ปรับปรุงพันธุ'ข�าวท่ีดี 

6 โครงการขยายพันธุ'โคนมพันธุ'ดี เพ่ิมปริมาณน้ํานมดิบและปรับปรงสายพันธุ' 

7 โครงการจัดทําแปลงสาธิตทางการเกษตร
แบบทฤษฎีใหม/ 

เป นแหล/งเรียนรู�ของเกษตรกร 

8 ส/งเสริมอาชีพกลุ/มอาชีพจักสาน ส/งเสริมภูมิปPญญาท�องถ่ิน 

9 โครงการทํานาตลอดท้ังปm ส/งเสริมการทํานาหมุนเวียนตลอดท้ังปm 

10 โครงการเลี้ยงหมูหลุม เป นการสร�างอาชีพ 

11 โครงการจัดทําข�อมูลแบบองค'รวมความรู� 
ปราชญ'หมู/บ�านแบบรูปเล/ม 

เพ่ือเป นการรวบรวมความรู� 

12 โครงการปลดเปลื้องหนี้สินของเกษตรกร เพ่ือประชาชนมีทุนในการประกอบอาชีพ 

13 โครงการจัดหาเงินทุนอุดหมุนเวียนรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตร 

ประชาชนมีตลาดรองรับผลผลิตใกล�บ�าน 

14 โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน คนในชุมชนได�รับการดูแล 

15 ส/งเสริมอาชีพผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส คนพิการ เพ่ือดูแลช/วยเหลือกลุ/มผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส 
คนพิการ ประชาชนในชุมชน 

16 ส/งเสริมอาชีพเยาวชน จัดกิจกรรมเพ่ือสร�างจิตสํานึกท่ีดีในการ
รวมกลุ/มพัฒนา 

17 โครงการชุมชนห/วงใยใส/ใจผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุได�รับการดูแล 

18 โครงการติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย ชุมชนหันมาออกกําลังกาย 
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ตารางท่ี 9 แสดงแผนยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายของเทศบาลตําบล (ต/อ) 
 

แผนยุทธศาสตร�ท่ี 5 ส�งเสริม การปรับปรุง พัฒนาและ 
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล"อม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� 

1 โครงการจัดเก็บขยะเพ่ือชุมชนสะอาด เพ่ือความสะอาดของชุมชน 

2 โครงการปลูกผักกางมุ/งปลอดสารพิษ ประชาชนมีผักสดรับประทานปราศจาก
สารพิษ 

3 โครงการจัดสรรท่ีดินทํากิน เกษตรกรมีท่ีดินทํากินเป นของตัวเอง 

4 เตาเผาถ/านเพ่ือการผลิตถ/านและน้ําส�มควันไม� ได�เชื้อเพลิงจากการเผาถ/าน 

5 ตู�อบแห�งพลังงานแสงอาทิตย' เพ่ือเป นการถนอมอาหาร 

6 โครงการก/อสร�างเตาเผาขยะประจําหมู/บ�าน เพ่ือกําจัดขยะ 

7 โครงการก/อสร�างธนาคารขยะ สิ่งแวดล�อมดี ชุมชนสะอาด และมีรายได� 

8 โครงการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมชุมชน 

เพ่ือการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติ 

9 โครงการรณรงค'ลดการใช�สารเคมี เพ่ือเสริมสร�างให�ประชาชนรู� ถึงโทษของ
สารเคมี 

10 โครงการผลิตปุjยหมัดอินทรีย'คุณภาพสูงและ
ปุjยหมักอินทรีย' 

ลดการใช�สารเคมี 

11 โครงการผลิตปุjยคอกอัดเม็ด ส/งเสริมให�เกษตรกรใช�ปุjยคอกแทนปุjยเคมี 

12 โครงการก/อสร�างตู�อบพลังงานแสงอาทิตย' เป นการลดรายจ/ายของชุมชน 

แผนยุทธศาสตร�ท่ี 6 ส�งเสริมด"านการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร"อย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� 

1 โครงการชุมชนร/วมใจงดเหล� า เบียร' ทุก
ประเภทงานเลี้ยงทุกงาน 

เพ่ือทําความดีถวายในหลวง 

2 โครงการจัดเวรยามเฝHาระวังภัย เฝHาระวังทรัพย'สินของประชาชนในหมู/บ�าน 

3 โครงการจัดต้ังกองทุนบําบัดผู�เสพยาเสพติด 
(ยาบ�า) 

เพ่ือเป นกําลังใจให�ผู�ท่ีได�เข�ารีบการบําบัด 
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ตารางท่ี 9 แสดงแผนยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายของเทศบาลตําบล (ต/อ) 
 

แผนยุทธศาสตร�ท่ี 6 ส�งเสริมด"านการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร"อย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� 

4 โครงการเฝHาระวังแก�ไขปPญหายาเสพติด เพ่ือให�ชุมชนห/างไกลยาเสพติด 

5 จัดกิจกรรมกีฬาต/อต�านยาเสพติด เพ่ือให�ชุมชนห/างไกลยาเสพติด 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน'รอบสระน้ําหมู/บ�าน เป นการส/งเสริมการท/องเท่ียว 

7 โครงการปรับปรุง บํารุงดิน ประชาชนได�รับประโยชน'จากดินสูงสุด 

8 โครงการปรับสภาพดิน ดินท่ีเสื่อมสภาพดีข้ึน 

9 โครงการจัดซ้ือชุด อปพร. เพ่ือความเป นระเบียบและเตรียมความพร�อม 

 
 จากแผนยุทธศาสตร'การพัฒนาตําบลจากเทศบาลตําบลหนองสาหร/าย (เป นแผน

ยุทธศาสตร' 3 ปm คือ พ.ศ. 2555-2557) ดังกล/าว จะเห็นได�ว/า เป นการทํางานท่ีสอดคล�องกัน ระหว/าง

ชุมชนในตําบล หรือ สภาองค'กรชุมชนกับ การปกครองส/วนท�องถ่ินได�เป นอย/างดี เนื่องจากผู�บริหาร

ท�องถ่ินยังเป นกลุ/มผู�นําชุมชนท่ีร/วมกันพัฒนาชุมชนมาต้ังแต/ตน และ ผู�ใหญ/บ�านของแต/ละหมู/บ�านใน 

9 หมู/บ�านหลังจากท่ีหมดอายุในการรับตําแหน/งผู�ใหญ/บ�านไปแล�ว จะได�เข�ามาเป นส/วนหนึ่งของ

สมาชิกสภาเทศบาลต/อไป เรียกว/าเป นการทํางานท่ีสอดคล�องและต/อเนื่องกันระหว/างชุมชนและ

ท�องถ่ินซ่ึงเป นตัวแทนของรัฐ โดยได�มีการนําปPญหา และความต�องการของชุมชนมาจัดทําเป นแผน

ยุทธศาสตร'ในการพัฒนาตําบลต/อไป 

 
 ตําบลหนองสาหร/ายใช�เวทีการประชุมสภาผู�นําองค'กรชุมชนเป นเวทีระดมปPญหาและ

ความต�องการของแต/ละหมู/บ�าน เทศบาลไม/ต�องคิดเลย ปPญหาถูกร/วมกันคิดมาจากสภา

องค'กรชุมชน แล�วผ/านมายังเทศบาล เราเพียงรวบรวมและประมวลให�เข�ากับหลักเกณฑ'ของ
เราดําเนินงานตามงบประมาณต/อไปเท/านั้นเอง เรื่องที่ผ/านมาจากสภาองค'กรชุมชน มันเข�า

แผนเทศบาลอยู /แล�ว ก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนของราชการกระทรวงนั ้น ๆ เราไม/ได�

ดําเนินการให� เราส/งให�ผู�ว/าราชการจังหวัด ผู�ว/าฯ ก็จะส/งไปให�กระทรวงที่เกี่ยวข�อง แต/ถ�า

เกี่ยวข�องกับเอกชน เทศบาลเราสามารถประสานได�โดยตรงเลย ส/วนด�านงบประมาณที่ทํา

ผ/านประชาชน ผ/านสภาองค'กรชุมชน มายังเทศบาล แน/นอนว/าเทศบาลเองมีขีดจํากัด
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พอสมควรเนื่องจากงบประมาณมีน�อยเราสนับสนุนได�เท/าที่มี แต/ส/วนที่เหลือทางเทศบาลก็

ไม/ได�ทิ้งนะ เราอาจเอางบจากหน/วยงานใหญ/ขององค'กรอื่น เช/น โครงการลดการใช�พลังงาน

หันมาใช�แก�สชีวมวล ก็นํางบมาจากกระทรวงพลังงาน เราก็นําเสนอผ/านไป เราประสานให�เขา 

ได�ไม/ได�ไม/เป นไร  
 ความสัมพันธ'ระหว/างท�องถ่ินกับชุมชนค/อนข�างเหนียวแน/น ผมทํางานท�องถ่ินตั้งแต/เป น

องค'การบริหารส/วนตําบล อย/างกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ย ท�องถิ่นกับชุมชนก็ร/วมกันสร�าง

ข้ึนมา เพราะฉะนั้นเราก็พยายามสนับสนุนงบประมาณมาตั้งแต/ต�น มากบ�างน�อยบ�างแล�วแต/

ฐานะทางการเงิน ปPจจุบันเราสนับสนุน 1 แสนบาท เนื่องจากงบประมาณเรามีน�อย ใน

อนาคตเมื่อมีงบประมาณมากขึ้น มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เมื ่อนั้นเราก็จะมาคุยกันในระดับ

ผู�บริหารท�องถิ่นว/าเราจะสามารถสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนมากขึ้นได�หรือไม/อย/างไร 
(วีรวุฒิ สุคนธมาน, 2557) 

 แต/โดยเฉพาะในปmนี้ (2555) มีจํานวนถึง 400 โครงการ หรือเป นสัดส/วนร�อยละ 24.68 

ซึ่งสูงกว/าอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดให�อุดหนุนได�เพียงร�อยละ 3 ดังนั้นเทศบาลจึง

ต�องดําเนินการเพื่อขออนุมัติจากผู�ว/าราชการจังหวัดและคณะกรรมการกระจายอํานาจระดับ

จังหวัดต/อไป (เกรียงไกร เกศูนย', 2557)  

 อันนี้เกิดมาจากชุมชนเอง หนองสาหร/ายเค�าดีคือคิดเองทําเอง ผู�นํารุ/นก/อน ๆ ทําไว�ดี 
ขยันเอาการเอางาน วางระบบไว�ดีตั ้งแต/ในระดับหมู/บ�านว/าใครสมควรทําอะไร ราชการ

เพียงแต/นํามาปPดฝุ;นทําให�เข�ากับระเบียบราชการเท/านั้นเอง เทศบาลก็ทําตามที่ชุมชนเสนอไป

ตามข้ันตอน เขาเสนออะไรมาเรารับเข�าแผนของเทศบาลหมด 

 ผมว/าเปHาหมายของรัฐบาลอยู/ที ่ชุมชน ในบางส/วนบางเรื่องถ�าประชาชนทําเองก็จะ

เข�าใจมากกว/าราชการทํา ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐต�องให�ความรู�กับภาคประชาชนให�มากข้ึนตามระเบียบ

และหลักเกณฑ' วินัย ฐานะทางการเงิน ถ�าอยากให�ภาคประชาชนเข�มแข็งมากขึ้น ราชการก็

ต�องผลักดัน กรมการปกครองส/วนท�องถิ่นเพิ่งเกิดเมื่อ 3 ตุลาคม 2545 นี่เอง จากนั้นค/อย ๆ 
กระจายสู/ท�องถ่ินเต็มตัวบ�างไม/เต็มตัวบ�าง (วีรวุฒิ สุคนธมาน, 2557) 

 ถ�าถามว/าการทํางานของ สภาฯ กับ ท�องถิ ่นขัดกันไหม ตอบได�เลยว/า เป  นการ

สนับสนุนกันมากกว/า เพราะที่ผ/านมาท�องถิ่นจะถูกตั้งแง/ด/าจากชาวบ�านว/าขี้โกงตลอด แต/

เทศบาลตําบลหนองสาหร/ายเวลามีงบประมาณมาในแต/ละปm จะเอางบประมาณที ่จะ

สนับสนุนท�องถิ่นมาให�กับสภาองค'กรชุมชนเลย อย/างปmที่แล�วให�มา 5 แสน แล�วสภาองค'กร

ชุมชนจะเป นฝ;ายที่บริหารจัดการงบประมาณเอง โดยจะกระจายไปตามกิจกรรมต/าง ๆ หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นหากจะมีการกล/าวโทษ เทศบาลก็ต�องมาว/ากันที่สภาฯ เพราะคน

ที่ตัดสินใจอยู/ที่ตรงนี้ (สภาฯ) เทศบาลเป นผู�สนับสนุนเท/านั้นเอง” (แรม เชียงกา, 2557) 
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 โดยปกติการทํางานขององค'กรปกครองส/วนท�องถ่ินมักจะได�รับการติติงจากชาวบ�านเป น
อย/างมากจนมีคําพูดท่ีมักจะติดปากคนในท�องถ่ินว/า “อบต. แปลว/า อมทุกบาททุกสตางค'” ทําให�
ภาพพจน'ขององค'กรปกครองส/วนท�องถ่ินมักจะออกมาในแง/ลบ แม�ว/านายกฯ หรือ สภาชิกสภาฯ จะ
มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนในพ้ืนท่ีก็ตาม แต/หลังจากเขามาดํารงตําแหน/งแล�ว การทํางานมักจะ
มุ/งไปท่ีความต�องการส/วนตัว และเอ้ือประโยชน'ต/อพวกพ�อง แต/ท่ีตําบลหนองสาหร/าย สภาองค'กร
ชุมชนหนองสาหร/ายได�ทําหน�าท่ีเป นเสมือนตัวเชื่อมระหว/างท�องถ่ินกับชาวบ�านเนื่องจาก สมาชิกสภา
เทศบาลในปPจจุบันและตัวนายกฯ เองเป นผู�ท่ีมีส/วนในการก/อต้ังตําบลต้ังแต/แรก จึงมีความมุ/งม่ันใน
การพัฒนาตําบลอย/างจริงจังอยู/แล�วนับได�ว/าเป นทุนทางสังคมท่ีสําคัญอย/างมากในการพัฒนาตําบล
หนองสาหร/าย อีกท้ังโครงสร�างของสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/ายก็มีสมาชิกสภาฯและนายกฯ 
เป นท่ีปรึกษาของสภาองค'กรชุมชนอยู/แล�ว อีกท้ังการทํางานของสภาองค'กรชุมชนได�รับการยอมรับ
และเชื่อถือจากชาวบ�านในตําบลเป นอย/างมาก ทําให�การทํางานของท้ังสภาองค'กรชุมชน กับเทศบาล
ตําบลเป นไปอย/างสอดคล�องและสนับสนุนซ่ึงกันและกันเป นอย/างดี โดยจะในหัวข�อต/อไปจะขอ
นําเสนอตัวอย/างการประชุมการทํางานของสภาองค'กรชุมขนตําบลหนองสาหร/าย 
 ตัวอย�างการประชุมของสภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร�าย (25 ธันวาคม 2557) 
 สภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย จัดต้ังข้ึนเป นตําบลแรก ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี
ซ่ึงในกระบวนการจัดต้ังนั้นต/อยอดจากการมีประชุมสภาผู�นําตําบล (ถึงแม�จะเปลี่ยนเป นสภาองค'กร
ชุมชนแล�ว ชาวบ�านก็ยังติดเรียกว/า “สภาผู�นํา” เหมือนเดิม) ซ่ึงมีการประชุมทุกเดือนซ่ึง
คณะกรรมการสภาฯ มีข�อกําหนดร/วมกันมาว/าจะมีการประชุมทุกวันท่ี 25 ของเดือน นอกจากเดือน
ใดมีความจําเป นเร/งด/วนก็จะเลื่อนการประชุมเป นครั้ง ๆ ไป การประชุมประจําเดือนนี้เป นการประชุม
ร/วมกันกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินชุมชนซ่ึงจะมีกรรมการท่ีทําหน�าท่ีท้ัง 
3 เรื่องอยู/หลายท/านด�วยกัน 
 ลักษณะการเตรียมการในการประชุม 
 การกําหนดวันท่ีประชุมและวาระการประชุม การกําหนดวันสําหรับการประชุมนั้น
ส/วนมากมาจากการนัดหมายของแกนนํา 3 คณะกรรมการท่ีไม/ติดงานสําคัญเร/งด/วน โดยมี นายศิว
โรฒ จิตนิยม เป นหลักในการนัดหมายวันประชุม ส/วนวาระการประชุมเลขาสภาฯ จะสอบถามจาก
ประธานสภา และประธานสภาจะปรึกษากันกับ นายศิวโรฒ จิตนิยม ซ่ึงเป นตัวแทนด�านการเมือง
ท�องถ่ินด�วยเพ่ือนําเข�าสู/การพิจารณาร/วมกันของสภาฯ บรรจุไว�ในวาระการประชุม 
 การจัดเอกสารบันทึกการประชุมเดือนท่ีผ/านมา ในการประชุมแต/ละเดือนจะต�องบันทึก
การประชุมเพ่ือสรุปสาระสําคัญของการพูดคุยกันในสภา การมีข�อคิดเห็น ข�อตกลงร/วมกันซ่ึงจะเป น
ข�อมูลท่ีจะศึกษาได�ว/าในแต/ละครั้งท่ีประชุมพูดคุยเรื่องอะไร ตกลงเรื่องอะไรมีการดําเนินการตามท่ีตก
ลงร/วมกันในการประชุมอะไรบ�าง ผลเป นอย/างไร การประชุมครั้งต/อไปจะมีงานสืบเนื่องเรื่องอะไรบ�าง 
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เม่ือบันทึกการประชุมเรียบร�อยแล�ว ก็พิมพ' ถ/ายเอกสาร และนําแจกให�กับสมาชิกผู�เข�าร/วมประชุมทุก
คนพร�อมกําหนดการ 
 การเชิญผู�เข�าร/วมประชุม ผู�เข�าร/วมประชุมคือคณะกรรมการสภาองค'กรชุมชนตําบล
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนเป นการประชุมร/วมกันทุก
เดือน นอกจากคณะกรรมการหลักแล�วยังได�เชิญผู�มีส/วนเก่ียวข�องกับการพัฒนาตําบลเข�าร/วมประชุม
ด�วยเสมอ เช/น เจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภอ.พนมทวน ผู�อํานวยการโรงเรียนต/าง ๆ ในตําบล ซ่ึงจะใช�เวลา
นําเสนอช/วงวาระอ่ืน ๆ ของการประชุมแต/ละครั้ง แต/หลายครั้งท่ีมีนัดหมายวันท่ีประชุมกับแล�วมีเหตุ
ให�ต�องเลื่อนการประชุม จึงต�องมีการแจ�งข/าวและเชิญประชุมตามวันเวลาท่ีกําหนดใหม/ 
 สถานท่ีประชุมใช�สถานท่ีห�องประชุมชั้น 2 ของสภาเทศบาลตําบลหนองสาหร/ายทุกครั้ง
ซ่ึงมีการจัดเตรียมห�องประชุมตายตัวอยู/แล�ว ท้ังโต�ะ เก�าอ้ี เครื่องเสียง 
 การเตรียมอาหารว/าง ทีมเลขาเป นผู�ดําเนินการจัดเตรียมอาหารว/างและเครื่องด่ืมสําหรับ
ผู�เข�าร/วมประชุม น้ําด่ืมทํามาจากโรงงานน้ําด่ืมในตําบล คือ น้ําด่ืมสาหร/ายทอง ขนมจากกลุ/มอาชีพใน
ตําบล เม่ือมีผู�ไปฝoกอาชีพทําขนมกลับมาทําขนมขาย การประชุมสภาฯจะสนับสนุนซ้ือมาใช�ในการ
ประชุม เช/น การอบรมต�นเกล�าอาชีพ วิสาหกิจขุมชนฝoกทําขนมผู�เข�าร/วมโครงการฝoกอาชีพทําขนมปPง 
ก็นํามาเป นอาหารว/างของการประชุมสภา 
 วันประชุมสภา 
 ประธานจะเป นผู�กล/าวเปpดประชุม เม่ือสมาชิกผู�เข�าร/วมประชุมพร�อมกันแล�ว ประธาน
การประชุม คือ ประธานสภาองค'กรชุมชนตําบล เทศบาลตําบลหนองสาหร/าย ซ่ึงจะดําเนินการ
ประชุมไปตามวาระโดยการวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัย ได�เข�าร/วมสังเกตการณ'ประชุมประจําเดือนธันวาคม ซ่ึง
เป นการประชุมส/งท�ายปm นับเป นการประชุมท่ีสําคัญเนื่องจากจะมีการสรุป ผลการดําเนินงานของกลุ/ม
กิจกรรมต/าง ๆ ในตําบลไม/ว/าจะเป นสถาบันการเงิน กองทุนสวัสดิการชุมชน และการทํางานของ
เทศบาลตําบล เพ่ือชี้แจงให�กับสมาชิกในท่ีประชุมรับทราบ โดยการดําเนินการประชุมในครั้งนี้ผู�วิจัย
ได�ทําการสรุปและวิเคราะห'เนื้อหาท้ังหมดในแต/ละช/วงวาระและสรุปในตอนท�าย 
 ตัวอย/างวาระการประชุมสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย  
 วาระท่ี 1 ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 1. การประชุมร/วมกันระหว/าง 3 คณะ สภาองค'กรชุมชน สถาบันการเงิน และกองทุน
สวัสดิการชุมชน เป นการแนะนําสมาชิกผู�เข�าร/วมประชุมท้ังหมด โดยประธานในท่ีประชุม คือ ท/าน
ผู�ใหญ/ พลวริศ วรรณะ และรองประธานอีก 2 ท/าน  
 สมาชิกสภา 79 ท้ังหมด และ หน/วยงานภายนอกท่ีได�รับเชิญมาเข�าร/วมประชุม ในครั้งนี้
ด�วย เช/น นายกเทศบาลตําบล, ประธานสภาเทศบาลตําบล และสมาชิก, ตัวแทนผู�สูงอายุจากทุก
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หมู/บ�านและหน/วยงานภายนอกจาก สถานีตํารวจภูธร อ.พนมทวน, ตัวแทนจากสาธารณสุขอําเภอ, 
ตัวแทนจากกรมพัฒนาท่ีดิน, ตัวแทนจากพัฒนากรอําเภอ, ตัวแทนจากกรมชลประทาน  
 2. ประธานในท่ีประชุมกล/าวต�อนรับผู�เข�าร/วมประชุมทุกท/าน 
  ข�อสังเกตจากการเข�าร/วมประชุมของสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย จะพบว/า
ผู�เข�าร/วมประชุมส/วนใหญ/จะมาก/อนเวลา และขณะเข�าร/วมประชุมก็มีบรรยากาศเป นกันเองทักทาย
กันอย/างคุ�นเคย และพร�อมเพรียงกันประชุม 
 

   
 
ภาพท่ี 20 บรรยากาศห�องประชุมสภาฯ และ ท่ีจอดรถของผู�เข�าร/วมประชุมสภาฯ 
 
 ในขณะท่ีหน/วยงานภายนอกท่ีทางสภาองค'กรชุมชนได�เรียนเชิญเข�าร/วมประชุม ก็มาร/วม
ประชุมโดยพร�อมเพรียงกันเป นอย/างดี 
 

   
 
ภาพท่ี 21 หน/วยงานภายนอกท่ีเข�าร/วมประชุมสภาองค'กรชุมชนด�วย 
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 วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ผ/านมา (ครั้งท่ี 4/2557) 
 มติท่ีประชุม  
 1. จากปPญหาท่ีราคาข�าวตกตํ่าในช/วงปmท่ีผ/านมา และมีการตกค�างของข�าวในโกดังของ
รัฐบาลจํานวนมากท่ียังไม/สามารถนําไปจําหน/ายได�หมด ประกอบกับการเริ่มเข�าสู/หน�าแล�งท่ีจะมีน้ํา
น�อยในการเพาะปลูก ทําให�หน/วยงานราชการนําโดยคณะรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ' จันทร'โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน�า คสช. ประกาศเรื่องท่ีทางหน/วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมชลประทานหยุด
การจ/ายน้ําในคลองชลประทาน เพ่ือหยุดการปลูกข�าวนาปลั่ง ในช/วงหน�าแล�ง ปm พ.ศ. 2558 จึงได�มี
การรณรงค'ให�ปลูกปอเทืองเป นพืชทดแทน (เป นพืชตระกูลถ่ัวมีดอกสีเหลือง) และเป นการพักหน�าดิน
ด�วยเนื่องจากปอเทืองเป นปุjยสดอย/างดี ในช/วงหยุดการปลูกข�าว เนื่องจากหน/วยงานรัฐได�แจ�งให�
ทราบถึงนโยบายของ คสช. ท่ีไม/ต�องการให�ราคาผลการผลิตโดยเฉพาะข�าว ตกตํ่าลงมากกว/าท่ีเป นอยู/ 
โดยได�มีการดําเนินการ ประสานงานและติดตามงานโดย ผู�ใหญ/บุญมี เนตรสว/าง ผู�ใหญ/บ�านหมู/ 7 
บ�านหนองแหน  
 

  
 
ภาพท่ี 22 ประกาศจากบอร'ดการประชาสัมพันธ'ของ เทศบาลตําบลหนองสาหร/าย อ.พนมทวน จ.

กาญจนบุรี เรื่องการงดส/งน้ําเพ่ือการเพาะปลูกข�าวนาปmต/อเนื่องข�าวนาปรังในพ้ืนท่ีลุ/มน้ํา
แม/กลอง 
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 2. เรื่องของการติดตามคดีท่ีเก่ียวกับปPญหายาเสพติดและการปHองกันยาเสพติดในชุมชน 
ไฟส/องสว/างตามทางยามคํ่าคืนเพ่ือปHองกันกลุ/มค�าขาย หรือส/งยาเสพติดจากภายนอกเข�ามาใช�พ้ืนท่ี
ตําบลหนองสาหร/ายเป นท่ีขนส/งยาผ/านทาง และนัดส/งยาเสพติดกัน โดยขอความอนุเคราะห'ไปยัง 
สถานีตํารวจภูธร อ.พนมทวน และการลงมือปฏิบัติงานต้ังด/านของ ผู�นําชุมชนตามหมู/บ�านต/าง ๆ  
ข�อสังเกตในวาระท่ี 2 จะพบได�ว/าการมีส/วนร/วมของตัวแทนสภาฯ ท่ีเข�าร/วมประชุมมีส/วนร/วมในการ
แสดงความคิดเห็นอย/างมีส/วนร/วมทุกเรื่องจะพบได�ว/า เม่ือมีผู�เสนอกระทู�เรื่องอะไรก็ตาม มักจะมีการ
ถามและการตอบคําถาม เพ่ือให�เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพราะจะต�องนําไปอธิบายให�กับ ลูกบ�าน
ของตนเองได�ทราบข�อมูลจากส/วนกลาง ตัวอย/างเช/น กรณีแรกท่ีเก่ียวกับกากรดํารงชีวิตและอาชีพ
ของชาวหนองสาหร/ายโดยตรงคือการทํานาในฤดูทํานาปmหน�ามีนโยบายท่ีจะไม/ส/งน้ําเข�าคลอง
ชลประทานเหมือนเดิมตลอดท้ังทุกวันแต/จะมีการปล/อยน้ําเป นช/วง ๆ ตามเส�นทางคลองชลประทาน
เส�นละหนึ่งอาทิตย'เท/านั้น เป นการสะท�อนถึงอิสระในการเป นตัวของตัวแทน ถึงแม�จะมีความสามัคคี
กันและทํางานร/วมกัน แต/ก็ยังทําให�แต/ละคนมีความเป นตัวของตัวเองอยู/ แต/ก็สามารถทําให�งาน 
ดําเนินการไปได�ด�วยดี 
 กรณีของยาเสพติดซ่ึงมีอัตราการระบาดมาจากภายนอก ทําให�หน/วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงคือ สภอ.พนมทวนมาร/วมต้ังด/านตรวจ และรายงานผลการดําเนินงานให�ชาวตําบลหนอง
สาหร/ายได�ทราบความก�าวหน�า 
 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและการแก�ไขปPญหาในชุมชน 
 1. ปPญหาและการแก�ไขท่ีผ/านมารายงานผลการเฝHาระวังและแก�ไขปPญหาหายาเสพติด
หมู/บ�าน วัด โรงเรียน ร.พ.สต. เทศบาล 
  1.1 เป นการรายงานสถานการณ'ผลการแก�ไขปPญหายาเสพติดในแต/ละหมู/บ�าน ว/า
เป นอย/างไรบ�าง และการรายงานผลการดําเนินงานของ แกนนําชุมชน และตัวแทนจาก สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอพนมทวน 
  1.2 การแก�ไขปPญหาแสงสว/างตามถนนหนทาง ในยามคํ่าคืน ซ่ึงได�รับการแก�ไข
ปPญหาจากหน/วยงานเทศบาลเรียบร�อยแล�ว 
 ข�อสังเกตในวาระท่ี 3 พบว/าชาวตําบลหนองสาหร/ายในแต/ละหมู/บ�านรู�สึกพึงพอใจกับการ
ปฏิบัติงานของหน/วยงานราชการและความร/วมมือกับผู�นําท�องท่ีได�เป นอย/างดี แต/ก็ยังมีข�อเสนอให�
ติดตามงานต/อไป และให�โอกาสกับผู�กระทําผิด เช/น หากมีการจับกุมกลุ/มเยาวชนได�ก็จะให�โอกาสแก�
ตัว หากปรากฏว/าจับได�อีกในครั้งท่ี 3 ก็จะส/งตัวให�กับเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ซ่ึงท่ีผ/านมาก็ยังไม/พบกลุ/ม
เยาวชนท่ีทําผิดครบสามครั้ง สะท�อนถึงความสัมพันธ'อันดีในชุมชนท่ีให�โอกาส ปรับปรุงแก�ไขตนเอง
และใช�กระบวนการกลุ/มของชาวตําบลร/วมกันแก�ไข คอยสังเกตพฤติกรรมและแจ�งข�อมูลให�กับแกนนํา
ชาวยบ�านอีกครั้ง 
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 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 1. การปลูกพืชทดแทนการทํานาข�าว การปลูกปอเทือง และการปล/อยน้ําในคลอง

ชลประทาน 

  ประเด็นนี้นับได�ว/าเป นประเด็นร�อน เพราะส/งผลกระทบต/อการดํารงชีวิตของชาวบ�าน

โดยตรงทําให�มีเม่ือมีการเปpดประเด็นเรื่องนี้ข้ึนมา โดยผู�ทําหน�าท่ีประธานในท่ีประชุมได�กล/าวถึงข�อดี

ของการปลูกปอเทืองในช/วงหน�าแล�ง เพราะเป นพืชท่ีเพาะปลูกโดยไม/ต�องใช�น้ําเยอะ และสามารถใช�

เป นปุjยสดได�เป นอย/างดี ทําให�มีผู�ท่ีร/วมแสดงความคิดเห็น เป นตัวแทนของกลุ/มผู�สูงอายุ ม.4 บ�าน

หนองขุย คือ ทิดพุด สืบแสง ซ่ึงมีอาชีพปลูกข�าว ได�รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก

การทํานาเป นการปลูกปอเทือง ว/าสามารถท่ีจะเพาะปลูกได�ผลดีจริงอย/างท่ีแกนนํานําเสนอหรือเปล/า 

ไหนจะเรื่องของปPญหาแหล/งน้ําท่ีชลประทานจะส/งน้ําให�ตามท่ีกําหนดไว�เป นช/วงระยะเวลาท่ีชัดเจน 

คือในช/วง 6 เดือน (24 สัปดาห') มีการปล/อยน้ําแค/ 9 สัปดาห' จะเพียงพอกับการเพาะปลูกปอเทือง

หรือไม/ และจะเป นไปตามกําหนดการหรือเปล/า เพราะในช/วงหน�าแร�งมีน้ําน�อย เข่ือนสามารถจะ

ปล/อยน้ําได�จริงหรือไม/ เพราะหากไม/สามารถทําได�ดังท่ีกําหนดน้ํามีน�อยมีการสูบน้ําเข�าไปให�พ้ืนท่ีของ

เกษตรกรคนใดคนหนึ่งมากเกินข้ึน อาจจะเกิดเหตุการณ'ทะเลาะเบาะแว�งกันได� เป นการแสดงความ

เป นห/วงของตัวแทนท/านแรก และมีการเสนอแนวความคิดจากตัวแทนท/านอ่ืนอีกถึง รายได�หลังจาก

การเก็บเก่ียวท่ียังไม/ชัดเจน หากการปลูกปอเทืองดีจริงทําไหมถึงไม/มีการรณรงค'ให�ปลูกกันมาต้ังแต/

ต�นและทําไหมในตําบลอ่ืน เขาถึงไม/นิยมปลูกกัน ก็เป นการแสดงความคิดเห็นและเป นห/วง

เช/นเดียวกัน ทําให�บรรยากาศตรึงเครียดข้ึนมาในช/วงเวลาหนึ่ง แต/สุดท�ายท่ีปรึกษาสภาฯ หรือ

ผู�ดําเนินการประชุมก็ให�แกนนําชาวบ�านท้ังหมดร/วมลงมติ รับรองว/าจะให�ดําเนินการเรื่องการปลูก

ปอเทืองต/อหรือไม/ ก็ได�รับการรับรองมติจากท่ีประชุมส/วนใหญ/ โดยมี นายศิวโรฒ จิตนิยมก็ได�พูดข้ึน

ว/า “จริง ๆ แล�ว พวกเราก็เป นชาวตําบลเดียวกัน ก็เหมือนพ่ีน�องกัน หากมันมีปPญหาเราก็ช/วยกัน

แก�ไข ไม/อยากให�เรื่องผลประโยชน'ทําให�พวกเราต�องแตกแยกกัน” (ท่ีประชุมสภาฯ วันท่ี 25 ธันวาคม 

2557) ทําให� ท่ีประชุมได�ข�อสรุปท่ีจะให�ดําเนินการต/อไป เนื่องจากแม�ชาวบ�านจะขอให�ทาง

ชลประทานปล/อยน้ํามาให�เหมือนเดิม ก็คงเป นไปไม/ได�อยู/แล�ว  

 2. การทบทวนและคัดเลือกสมาชิกสภาผู�นําองค'กรชุมชนตําบลแต/ละหมู/บ�าน 

  การประชุมในครั้งนี้เป นช/วงท่ีสมาชิกสภาผู�นํา หรือสภาองค'กรชุมชนตําบลครบวาระ

คือ 4 ปmจึงต�องมีการคัดเลือกตัวแทนชุดใหม/ ทางท่ีประชุมสภาจึงได�แจกเอกสารให�แต/ละหมู/บ�านและ

ตัวแทน ได�เสนอรายชื่อของตัวแทนเข�ามาทํางานเพ่ือประชาชนชาวหนองสาหร/าย โดย นายศิวโรฒ 

จิตนิยมในฐานท่ีปรึกษาของสภาฯ ได�กล/าวไว�ว/า  
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 อยากให�สมาชิกทุกท/านเลือกตัวแทนที่จะเข�ามาทําให�หน�าที่ โดยระบบนี้เราได�ปฏิบัติกัน
มาตั้งแต/ เป นสภาผู�นํา ประชาคมท�องถ่ิน สภาตําบล และสภาองค'กรชุมชน แต/เราก็ยังเรียนกัน
ว/าสภาผู�นําเนอะการเลือกตัวแทนมาทําหน�าที่มีความสําคัญ เราไม/ได�เสียดายค/าเสื้อแต/อยากได�
คนมาทํางานจริง ๆ เพราะสภาฯจะเป นผู�กําหนดนโยบายที่จะนําไปใช�ในตําบลของเรา ดงันัน้ข�อ
ให�ทุกหมู/บ�านส/งรายชื่อตัวแทนมาภายในวันที่ 15 มกราคม ปmหน�า โดยจะเป นคนเก/าก็ได�หาก
เรายังชอบที่จะให�คนเก/ามาเป นสมาชิกก็เสนอได�เลย แต/หากเลือกมากแล�วตลอดระยะเวลาที่
เป นสมาชิกไม/เคยเข�าร/วมประชุมเลย หรือมาแค/คร้ังสองคร้ัง เราก็น/าจะพิจารณาตัดสินใจได�ว/า
จะเอาหรือไม/เอา (ศิวโรฒ จิตนิยม, 2557) 

 
  และได�มีการสัมภาษณ' ทิดพุด สืบแสงเพ่ิมเติมว/า วิธีการเลือกสมาชิกสภาฯ ต�องทํา
อย/างไรบ�าง  
  “เราเลือกคนทํางาน ปกติก็ทําทุก ๆ 4 ปm โดยแต/ละหมู/บ�านร/วมกันเสนอรายชื่อ บางที
ก็เป นคนเก/า อย/างลุงเนียะ ก็สามสมัยแระ” (ทิดพุด สืบแสง, 2557) 
 ข�อสังเกตในวาระท่ี 4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของชาวบ�านท่ีต�อง
เปลี่ยนจากการทํานาเป นปลูกปอเทืองเป นการปรับเปลี่ยนซ่ึงเกิดจากความไม/มีความรู� ไม/ชํานาญ ไม/
ม่ันใจ และระแวงเนื่องจากเป นปรากฏการณ'ท่ีได�ถูกกําหนดให�เปลี่ยนจากนโยบายของภาครัฐ ไม/ได�
เกิดจากความเต็มใจโดยตรงการเรียนรู�กับสิ่งใหม/ทําให�เกษตรกรเกิดความกังวลกับอนาคตท่ีไม/แน/นอน 
และปPญหาของแหล/งน้ําท่ีได�ถูกกําหนดการปล/อยเป นช/วงเวลา ยิ่งสร�างความม่ันใจเพ่ิมมากข้ึน ทําให�
เกิดสถานการณ'ตึงเครียดในท่ีประชุมแต/ก็อาศัยความสัมพันธ'ของคนในตําบล และแกนนํา สามารถหา
ข�อสรุปของปPญหาได� ทําให�งานสามารถดําเนินการต/อไปได� ในส/วนของการคัดเลือกตัวแทนสภา
องค'กรชุมชนเป นส/วนท่ีแสดงออกถึงการเข�ามามีส/วนร/วมของคนในตําบล นับเป นการเมืองภาค
พลเมืองท่ีมาจากทุกภาคส/วนของตําบลเพาะการเลือกตัวแทนนั้น จะต�องมาจากการยอมรับในตัวของ
ตัวแทนก/อนเป นทุนทางสังคมท่ีสําคัญ และมีการคัดเลือกผ/านมาต้ังแต/ระดับหมู/บ�าน โดยตัวแทนจะมา
จากทุกภาคส/วนในหมู/บ�าน ดังนั้นการเข�ามาทําหน�าท่ีในระดับตําบลทําให�ตัวแทนเหล/านี้เข�าใจถึง
สภาพปPญหา สภาพสังคม และความต�องการของคนในชุมชนโดยตรงทําให�ปPญหามักจะได�รับแก�ไขได�
อย/างมีประสิทธิภาพ 
 วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
 1. การดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
  เป นการรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน ตําบลหนองสาหร/ายโดย
ผู�จัดการสถาบันท่ีมีผลประกอบการท่ีได�ผลกําไรจากการดําเนินงานมา 8 ปm โดยผลกําไรมาจาก 7 
กองทุนด�วยกัน โดยผลประโยชน'จากกองทุนต/าง ๆ ก็จะเอาไปใช�ในส/วนทุนการศึกษาของเด็กและ
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พัฒนาชุมชนในตําบล โดยมีเงินฝากรวมในบัญชี ประมาณ 14 ล�านบาท แบ/งออกเป นเงินฝาก 10 
ล�านกว/าบาท และฝากประจําอีก 3 ล�านกว/าบาท และมีรายละเอียดการปล/อยกู�กับสมาชิก 340 ราย 
หมู/ท่ี 1 ออม 216 ราย กู� 24 รายเป นเงิน 3.8 ล�านกว/าบาท ,หมู/ท่ี 2 ออม 131 ราย กู� 18 ราย เป น
เงิน 1.3 ล�านบาท, หมู/ท่ี 3 ออม 162 ราย กู� 38 รายเป นเงิน 2.49 ล�านบาท ,หมู/ท่ี 4 ออม 618 ราย 
กู� 82 รายเป นเงิน 10.95 ล�านบาท, หมู/ท่ี 5 ออม 139 ราย กู� 33 รายเป นเงิน 6.8 ล�านบาท ,หมู/ท่ี 6 
ออม 303 ราย กู� 48 รายเป นเงิน 3.84 ล�านบาท ,หมู/ท่ี 7 ออม 97 ราย กู� 26 ราย เป นเงิน 3.17 ล�าน
บาท ,หมู/ท่ี 8 ออม 140 ราย กู� 24 ราย เป นเงิน 2.28 ล�านบาท, หมู/ท่ี 9 ออม 83 ราย กู� 23 ราย 
เป นเงิน 2.39 ล�านบาท ภายนอกตําบล 1,362 ราย กู� 24 รายเป นเงิน 7.93 ล�านบาท รวมสมาชิก
ท้ังหมด 3,251 ราย กู� 340 ราย มีเงินกู�อยู/ในทะเบียน ประมาณ 42 ล�านกว/าบาท (ข�อมูล ณ.วันท่ี 20 
ธันวาคม 2557) 
 2. การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
  แบ/งออกเป น 2 ส/วน มีสมาชิก 1,292 ราย มีเงินกองทุน 3,233,388 บาท โดย
เทศบาลตําบลได�สมทบเข�ามาแล�ว 1 แสนบาท ส/วนกองทุนทุนหมู/บ�านต/าง ๆ ได�ทําการสมทบแล�ว
เช/นกัน โดย หมู/ท่ี 1 103 ราย รับสวัสดิการ 9 ราย, หมู/ท่ี 2 83 ราย รับสวัสดิการ 14 ราย, หมู/ท่ี 3 
111 ราย รับสวัสดิการ 15 ราย, หมู/ท่ี 4 423 ราย รับสวัสดิการ 17 ราย, หมู/ท่ี 5 102 ราย รับ
สวัสดิการ 17 ราย, หมู/ท่ี 6 215 ราย รับสวัสดิการ 37 ราย, หมู/ท่ี 7 72 ราย รับสวัสดิการ 5 ราย, หมู/
ท่ี 8 113 ราย รับสวัสดิการ 20 ราย, หมู/ท่ี 9 70 ราย รับสวัสดิการ 8 ราย. สมาชิกท้ังหมดจะได�รับ
สวัสดิการทุกเดือน 207 ราย ส/วนผู�ท่ีค�างการสมทบ จะได�มอบรายชื่อให�กับผู�นําชุมชนช/วยดําเนินการ
ติดตามให�ด�วย 
 3. การเปpดขายหุ�นปPqมน้ํามัน และสถาบันการเงิน 
  ราคาหุ�นละ 100 บาท โดยสมาชิกท่ีเคยซ้ือหุ�นแล�วจะสามารถซ้ือหุ�นสถาบันการเงิน
และปPqมน้ํามันได� คนละไม/เกิน 5,000 บาท คือ 50 หุ�น และหากท/านใดยังไม/เคยซ้ือก็สามารถซ้ือได�คน
ละ ไม/เกิน 3,000 บาท หรือ 30 หุ�น โดยจะมีการปPtนผลในทุก ๆ สิ้นปm และจะปpดการขายหุ�น ในวันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 นี้เอง 
 4. การเรียนหลักสูตรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
  จะมีการจัดอบรมเด็กนักเรียน 221 คน จะเดินทางมาอบรมท่ีโรงเรียนบ�านหนองขุย 
โดยจะแบ/งเป นสองกลุ/ม กลุ/มท่ี 1 จะไปเรียนเรื่องรายรับรายจ/ายท่ีโรงเรียนบ�านหนองขุย กลุ/มท่ี 2 จะ
มาเรียนหลักสูตรท่ีสถาบันการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะแจกสมุดท่ีทํารายรับรายจ/าย
คนละหนึ่งเล/ม และกระปุกออมสินคนละหนึ่งใบ ต/อไปจะมีหลักสูตรบวชป;าชุมชน และจะเพ่ิม
หลักสูตรมากข้ึนเรื่อย ๆ  
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 ข�อสังเกตในวารท่ี 5 เป นการรายงานสถานการณ'ความเป นไปของกิจกรรมท่ีสถาบัน
การเงินและกลุ/มต/าง ๆ ได�ดําเนินการไปแล�วว/ามีผลลัพธ'อย/างไรบ�าง นอกจากจะเป นความโปร/งใสใน
การดําเนินการกดสามารถตรวจสอบได�แล�ว ยังเหมือนเป นการติดตามประเมินผลงานของภาค
ประชาชนอีกด�วย และเป นผลสะท�อนถึงความร/วมมือของชาวบ�านได�เป นอย/างดี จํานวนสมาชิกเพ่ิม
มากข้ึน ผลประกอบการได�กําไร ร/วมท้ังคนท่ีมาจากภายนอกท่ีมาสมัครเป นสมาชิก สะท�อนถึงความ
น/าเชื่อถือท่ีเกิดข้ึนจนได�รับการยอมรับจากภายนอกชุมชน ในขณะท่ีผลประโยชน'ท่ีเกิดข้ึนสามารถ
นํามาเป นกําลังในการพัฒนาชุมชนได�เป นอย/างดี โดยเฉพาะการให�ทุนการศึกษาแก/เด็กและเยาวชนใน
ตําบล จนถึงการนําไปพัฒนาองค'ความรู� ให�กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เป นการวางแผนอนาคตให�กับ
ตําบลต/อไปหากหมดแกนนํารุ/นนี้ ก็สามารถม่ันใจได�ว/า ผู�ท่ีจะมารับช/วงต/อไปสามารถดําเนินการต/อไป
ได�อย/างต/อเนื่อง ซ่ึงจะถือว/าเป นการร/วมกันสร�างโดยชาวตําบลหนองสาหร/ายก็ว/าได� เนื่องจากกลุ/ม
ต/าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีชาวตําบลหนองสาหร/ายเข�าไปมีส/วนร/วมคือเป นผู�ถือหุ�นร/วมด�วยทุกโครงการทุก
กิจกรรม ดังนั้นผลลัพธ'ท่ีเกิดข้ึนจึงเสมือนเป นผลจากความร/วมมือของคนในตําบลเช/นกัน 
 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. เรื่องการจัดสร�างโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากขยะพลาสติก ได�มีการนําเสนอโดย นาย
แรม เชียงกา ท่ีปรึกษาสภาฯ อีกท/านหนึ่ง ถึงข้ันตอนกระบวนการทํา ไว�ว/า “ตอนนี้ได�มีการ
ดําเนินการธนาคารขยะถึง 16 แห/ง ท่ีผ/านมาขยะท่ีได�เรานํามาคัดแยก และนําไปจําหน/ายนอกชุมชน 
ตอนนี้หลังจากท่ีเราไปดูงานมาหลายท่ี ทางสภาฯ เลยมีแนวคิดจะจัดทําโรงงานผลิตไบโอดีเซลข้ึน 
โดยใช�ขยะพลาสติกจากธนาคารขยะเหล/านี้ และรับซ้ือจากตําบลใกล�เคียงด�วยคิดว/าน/าจะเพียงพอต/อ
การผลิตได�อย/างแน/นอน” และในท่ีประชุมได�มีผู�สอบถามด�วยความกังวลว/า “ท่ีผ/านมาจะพบได�ว/ายัง
ไม/มีตําบลไหนท่ีคิดจะทําโครงการนี้ไม/ทราบ มีผลกระทบในด�านสิ่งแวดล�อมหรือเปล/า อยากจะให�
ศึกษาให�ดีก/อนท่ีจะลงมือทํา” ก็ได�รับคําตอบว/า “อาจจะเป นเรื่องของการอ/อนประชาสัมพันธ' เพราะ
พลาสติกท่ีเราจะนํามาผลิตไบโอดีเซลท่ีได�จากการคัดแยกขยะท่ีธนาคารขยะก/อน จากนั้น
กระบวนการผลิตเราจะมีเครื่องท่ีไม/ก/อให�เกิดมลพิษ มาใช�ซึ่งอาจจะต�องมีการพาสมาชิกไปศึกษาดูงาน
ท่ีเขาทําประสบความสําเร็จก/อน จากนั้นค/อยลงมติกันอีกทีหนึ่ง”  
 2. เรื่องการจัดทําแผ/นโซลาเซลบนหลังคาบ�าน แต/ติดต้ังไฟเสาไฟฟHาและตามทางเดิน
สาธารณะและในอนาคตจะจัดทําในบ�านท่ีอยู/อาศัย โดยการดูงานจากตําบลอ่ืนท่ีมีการใช�แผงโซล/าร'
เซลแทนไฟฟHาปกติ 
 3. เรื่องการประชุมในครั้งต/อไป คือ วันท่ี 25 มกราคม 2558 จะมีเจ�าหน�าท่ีทหารของ
กองพันท่ี 3 ขอเข�าร/วมประชุมด�วย โดยขอเข�าร/วมสังเกตการณ'และเลี้ยงอาหาร  
 4. เรื่องการจัดเก็บข�อมูล จปฐ. ความจําเป นพ้ืนฐาน และแผนในการดําเนินชีวิต โดยให�
แต/ละหมู/บ�านทําการเก็บข�อมูล ทุกครัวเรือน โดยจะมีค/าเก็บแบบสอบถาม แบ/งออกเป นสองส/วนคือ 
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1. ค/าเก็บแบบ จปฐ. จาก สถาบันการเงินชุมชน 30 บาท และ แบบแผนในการดําเนินชีวิต จาก
กองทุนต/าง ๆ อีก 20 บาท เป นเรื่องท่ีสภาฯ มีมติเห็นชอบให�ดําเนินการได� เนื่องจากท่ีประชุม
พิจารณาเห็นว/า ข�อมูลท่ีเก็บมาสามารถนํามาใช�ในการดําเนินงานของตําบลเราได� โดยให�ผู�เก็บแบ/ง
ออกเป น 2 ในแต/ละหมู/บ�านเป นผู�ดําเนินการ และจะมีเงินกําไรจากสถาบันการเงินชุมชนและกองทุน
ต/าง ๆ 10 เปอร'เซ็นต' ร/วมสนับสนุนค/าเก็บแบบ โดยประธานในท่ีประชุมได�มีการขอมติจาก สภาฯ ว/า
เห็นชอบในเรื่องนี้หรือไม/ ก็พบว/ามติมีความเห็นชอบท้ังหมด 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ภาพการลงมติโดยการยกมือของสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
 
 ประชุมครั้งต/อไป วันท่ี 25 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. สถานท่ีประชุมห�องประชุม
สภาตําบลหนองสาหร/าย 
 ข�อสังเกตในวาระท่ี 6 
 ในวาระท่ี 6 นี้เหมือนกับเป นการวางแผนงานในอนาคตเนื่องจากเรื่องอ่ืน ๆ มักจะเป น
วาระจรและแผนการดําเนินงานของตําบลต/อไปในอนาคต โดยมุ/งไปการพัฒนาและเตรียมความพร�อม
ให�กับชุมชนต/อไป โดยการนําเสนอทุกกิจกรรมจะต�องผ/านการรับรองของท่ีประชุมสภาฯ หากยังมี
ข�อคิดเห็นท่ีขัดแย�งกัน ก็จะมีการนําเหตุผลมาอธิบาย เพ่ือให�สมาชิกทุกท/านเข�าใจตรงกันและร/วมกัน
แก�ไขปPญหาร/วมกัน โดยมีสภาองค'กรชุมชนเป นแกนกลางในการเชื่อมโยง จัดระบบผู�รับผิดชอบ และ
วางแผนการดําเนินงานในทุกข้ันตอน 
 การท่ีตําบลหนองสาหร/ายจะพัฒนาอย/างยั่งยืนจะต�องสร�างคนให�มีกระบวนทัศน'พัฒนา
ผู�นําสําคัญท่ีสุด ทุกคนเป นผู�นําได� ผู�นําไม/ใช/คนมีตําแหน/ง ใช�หลักการทุกคนมีความคิดเท/าเทียมกัน 
ชาวบ�านเป นใหญ/ 
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 การร/วมสนทนากับผู�แทนกลุ/มต/าง ๆ ได�สรุปความคิดเห็นร/วมกันได�ว/า การท่ีมีการประชุม
ร/วมกันของสภาองค'กรชุมชนตําบล เป นประจําทุกเดือนนั้น เพราะสภาองค'กรชุมชนตําบลหนอง
สาหร/ายมีเปHาหมายท่ีกําหนดร/วมกันจึงมีการวางแผนท่ีจะปฏิบัติให�ถึงเปHาหมายและดําเนินการไปตาม
แผนท่ีวางไว� โดยมีพ้ืนฐานท่ีต�องการให�คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได� ช/วยตัวเองได� ถ�าช/วยเหลือตนเอง
ได� เรื่องอ่ืน ๆ ก็จะง/าย การปฏิบัติการจะเลือกเรื่องท่ีเป นปPญหาใกล�ตัว แล�วช/วยกันทําให�สําเร็จจึง
ขยายไป เรื่องท่ียากข้ึนเป นการสร�างกําลังใจจากความสําเร็จท่ีร/วมกันขยับจากการช/วยตนเองได� มา
ช/วยองค'กร ช/วยตําบลซ่ึงต�องมีข�อมูลเชิงประจักษ'ให�เห็น เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�คนในตําบล เพราะ
เห็นความมีศักด์ิศรีของตนเองท่ีไม/ต�องรอให�ใครมาช/วยและไม/ง�อใครก็ได� ทําบ/อย ๆ จะเกิดความเคย
ชินกับการพ่ึงตนเองธรรมชาติของคนคือต�องการเป นท่ียอมรับของสังคม การดึงให�คนเข�ามามีส/วนร/วม
ต�องแสดงให�ผู�เข�าร/วมกิจกรรมเห็นว/าความสําเร็จของกลุ/มนั้นมาจากผู�เข�าร/วมประชุมมีส/วนร/วม
เช/นเดียวกัน เขาจะรู�สึกเป นเจ�าของจะรักษาเกียรตินั้นไว� จึงก�าวไปข�างหน�าร/วมกัน 
 สรุปบทบาทหน�าท่ีของตัวอย/างการประชุมของสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย    
มีดังนี้ 
 1. ทําหน�าท่ีในการกําหนดแผนการดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนอง
สาหร/าย ตามข�อเสนอของท่ีประชุมท่ีมาจาก กลุ/มต/าง ๆ ในชุมชนและจากตัวแทนทุกหมู/บ�าน 
 2. ลงมติให�ความช/วยเหลือผู�ด�อยโอกาส เช/น การให�ทุนเด็กนักเรียน แม�จะไม/ได�สมัคร
เป นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ซ่ึงจัดว/าเป นการจัดการด�านสวัสดิการให�กับคนในชุมชน หนองสาหร/าย
อย/างเป นระบบ เป นการปPนผลประโยชน'ท่ีเกิดจากดอกผล และการประกอบกิจกรรมต/าง ๆ ภายใน
ชุมชน กลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง เรียกได�ว/าเป น การต/อยอดจากทุนทางสังคมเดิมและนํา
ผลประโยชน'จากทุนนั้น กลับเข�ามาพัฒนาทุนทางสังคมต/อไป ซ่ึงการลงมติท้ังหมดนับได�ว/าเป น
ความเห็นชอบของคนท้ังชุมชน เป นเครื่องหมายสะท�อนถึงการมีส/วนร/วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวตําบลหนองสาหร/ายนั้นเอง 
 3. การตัดสินใจในเรื่องการลงทุนของกลุ/มกิจกรรมต/าง ๆ ในชุมชน ให�ความเห็นชอบ / 
ไม/เห็นชอบกับการอนุมัติเงินกู�ของสถาบันการเงินฯ เป นการมีส/วนร/วมอย/างสําคัญเนื่องจากเงินของ
สถาบันการเงินชุมชน มีความสําคัญต/อการพัฒนาของกลุ/มต/าง ๆ การตัดสินใจจะนําเงินไปใช�จึงเป น
เรื่องสําคัญท่ีท้ังหมดจะต�องมีส/วนร/วมรับผิดชอบ  
 4. การแก�ไขปPญหาความขัดแย�งภายในชุมชน ท้ังในระดับครอบครัว ระดับชุมชน และ
ระดับตําบล 
 5. จัดต้ังชุดคณะกรรมการในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการทํางานในกลุ/ม
กิจกรรมต/าง ๆ ซ่ึงการติดตามประเมินผลนี้ จะเป นการมีส/วนร/วมระหว/าง คณะกรรมการของสภา
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องค'กรชุมชนหนองสาหร/าย หน/วยงานเอกชน หน/วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข�อง และผู�ทรงคุณวุฒิท่ีได�รับ
ความเชื่อถือภายในชุมชน 
 ป.ญหาและอุปสรรคในการทํางานของสภาผู"นําชุมชนและสภาองค�กรชุมชนระดับ
ตําบล 
 การทํางานของสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย ต้ังแต/มีการก/อต้ังชุมชนมาในช/วงปm 
พ.ศ. 2535 เป นต�นมา พบกับความสําเร็จเป นอย/างมาก พิจารณาได�จากรางวัลท่ีได�รับจากองค'กร
ต/างๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน ความเข�มแข็งของชุมชนท่ีปรากฏออกมาเป นรูปธรรมไม/ว/าจะเป น 
การมีส/วนร/วมในการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนเช/น การร/วมประชุมแสดงความคิดเห็นร/วมกัน
อย/างมีส/วนร/วมในทุกข้ันตอน การเกิดกลุ/มต/าง ๆ ท่ีทํางานร/วมกันโดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู/ใน
ตําบลไม/ว/าจะเป น เรื่องของบุคคล ภูมิปPญญา ประเพณี ผ/านระบบความสัมพันธ'ของคนในชุมชนใน
หลายระดับ ต้ังแต/ในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนขยายไปถึงระดับตําบลในท่ีสุด แต/
กระนั้นก็ตามก็ยังนับว/ายังมีปPญหาและอุปสรรคท่ีสร�างความกังวลใจให�กับกลุ/มผู�บริหารอยู/บ�างเหมือน
เช/นเดียวกัน เช/น 
 1. ผู�ท่ีจะรับช/วงต/อไป ในการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนต/อไปในอนาคต 
  ปPญหาของการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนในรุ/นต/อ ๆ ไป สร�างความกังวลให�กับ
กลุ/มแกนนําของตําบลหนองสาหร/ายพอสมควร เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท่ีก�าวไปสู/ความทันสมัย
นิยมทําให� เด็กและเยาวชนรุ/นใหม/ ของตําบลหนองสาหร/ายมีความคิดท่ีคล�าย ๆ กับท่ีอ่ืน ๆ คือ 
ผู�ปกครองมักจะนิยมส/งลูกหลานเข�าไปเรียนในเมือง เพราะพิจารณาว/าองค'ความรู�ท่ีเกิดจากการศึกษา
ในเมืองน/าจะดีกว/าโรงเรียนตามต/างจังหวัด หลังจากท่ีเรียนจบแล�วเยาวชนเหล/านี้ ก็อยากจะเข�าไป
ทํางานในเมือง ไม/มีใครอยากจะสืบสานต/อ เจตนารมณ'ของผู�ใหญ/ในบ�านหนองสาหร/าย อย/างทํานา 
ทําสวนอ�อย แต/รักงานสบายอย/างการทํางานในสํานักงานมากกว/าเป นเหตุให�เกิดแนวคิดท่ีจะดึงกลุ/ม
เยาวชน หรือนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแล�วให�กลับมาพัฒนาบ�านเกิดของตนเอง เช/น การจัดต้ังกลุ/ม
เยาวชนเพ่ือท่ีจะปลูกฝPtงให�รักถ่ินเกิดและอยากกลับมาพัฒนาหมู/บ�านของตนเอง โดยการส/งเสริมให�
นักศึกษาท่ีเรียนจบจากสถาบันการศึกษาแล�ว กลับมาทํางานในตําบลหนองสาหร/าย โดยระดับ
ปริญญาตรีก็ได�รับเงินเดือน 15,000 บาทไม/น�อยกว/าทํางานในเมือง เช/น ท่ีโรงสีข�าวชุมชนบ�านหนอง
ทราย ก็เริ่มมีการนําระดับความคิดมาใช� โดยรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงเป น
ลูกบ�านหนองทรายกลับมาทํางานในโรงสีข�าวชุมชน เป นต�น แต/ความกังวลนี้ก็ไม/ได�หมดไป เพราะการ
ท่ีจะแก�ไขปPญหานี้ได�ในระยะยาวและท้ังตําบลคงต�องเพ่ิมศักยภาพให�กับ กลุ/มเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน
ต/อไป ดังท่ี ประธานสภาองค'กรชุมชนคนปPจจุบันได�ให�สัมภาษณ'ไว�ว/า 
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 ถ�าหากจะถามว/า อนาคตของหนองสาหร/ายจะเป นยังไง ก็ต�องบอกว/า ที่ห/วงมากที่สุดก็
คือเร่ืองของผู�ที่จะมาสืบทอดต/อจากรุ/นผมเนียะ คิดว/าคงต�องสร�างกันอีกเยอะ เพราะเด็ก ๆ ถูก
ส/งไปเรียนในเมืองหมด บางคนก็เรียนระดับปริญญาตรีในเมืองสอบเข�าได�ก็ไปเรียนกันหมด 
เรียนจบแล�วก็ไม/ค/อยยากจะกลับมา กลายเป นคนเมืองไป ทุกวันนี้ผมสนับสนุนให�เกิดกลุ/ม
เยาวชนข้ึน โดยเร่ิมจากลูกของผมเอง ลูกสาวเป นประธานกลุ/มเยาวชน เขาชอบทํากิจกรรม
กลุ/ม มีกิจกรรมที่ไหนก็ไปร/วมจัดงานตลอด นี่ก็ไปดูงานที่ ปตท. เขาให�ทุนมา ก็คิดว/าจะผลักดัน
ในเด็ก ๆ กลุ/มนี้แระมารับช/วงต/อครับ 
 ตอนนี้มีรุ/นที่จบปริญญาตรี เป นลูกบ�านหนองทรายเลย จบแล�วเราก็ให�เขากลับมาทํางาน
ที่โรงสีให�เงินเดือนเท/ากับปริญญาตรี คือ หม่ืนห�า ก็มีเร่ิมกลับมาแล�วคนหนึ่งทําหน�าที่เป นบัญชี
การเงินนะ (แรม เชียงกา, 2557) 

 
 2. สภาพความเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ีได�รับผลกระทบจากภายนอกชุมชน เช/น สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพแวดล�อมทางสังคม การเข�าสู/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป นต�น 
  ความเปลี่ยนแปลงเป นสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยู/ตลอดเวลา โดยเฉพาะภายนอกชุมชนท่ีมักจะ
ส/งผลกระทบต/อตําบลหนองสาหร/ายอย/างหลีกเลี่ยงไม/ได� เช/น ภาวะเศรษฐกิจซ่ึงในอนาคตเอง อ.พนม
ทวน จะเป นทางผ/านท่ีใช�สร�างเป นเส�นทางท่ีจะวิ่งไปออกท่ีท/าเรือน้ําลึกท่ีทวาย ประเทศพม/าได�ทําให�
เกิดการเปลี่ยนแปลงของเจ�าของท่ีดินในพ้ืนท่ีใกล�เคียงของตําบลหนองสาหร/ายและหมู/บ�านในตําบล
หนองสาหร/ายบางส/วนเริ่มท่ีจะมีการขายท่ีดินของตนให�กับนายทุน เช/น การขายพ้ืนท่ีเพ่ือให�ขุดทราย
ไปขายเพ่ือถมท่ีทําถนน ทําให�ราคาท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปมาก และในอนาคตอันใกล�น/าจะส/งผลกระทบ
ต/อตําบลหนองสาหร/ายอย/างชัดเจนยิ่งข้ึน เช/น ราคาผลผลิตท่ีจะมีการแย�งตลาดจากเพ่ือนบ�าน ทําให�
ราคาผลผลิตทางการเกษตรเกิดตกตํ่าลง การเคลื่อนย�ายของแรงงานชาวต/างประเทศ และความเจริญ
ในรูปแบบต/าง ๆ ท่ีจะไหลผ/านมายังชุมชนอย/างรวดเร็ว วัฒนธรรมประเพณีท่ีจะถูกกลืน กลาย 
หายไปจากความเป นตัวตนของชาวบ�านหนองสาหร/าย ซ่ึงทางกลุ/มผู�นําชุมชน ก็พยายามคิดท่ีจะ
วางแผนปHองกัน ไว�ก/อนล/วงหน�า 
 

 ตอนนี้เท/าที่ทราบที่ดินรอบ ๆ ได�มีนายทุนเข�ามากว�านซ้ือที่ดินเป นจํานวนมาก ตั้งแต/มี
ข/าวจะ เปpดท/าเรือน้ําลึกที่ทวาย ประเทศพม/าน/ะ ที่หนองทรายก็มีคนมาขอซ้ือนะแต/เราไม/ขาย 
ยังนึกว/าถ�าปล/อยให�เป นแบบนี้ต/อไป ผลิตภัณฑ'ของตําบลของเราต�องได�รับผลกระทบแน/ อย/าง
ตอนนี้บ/อทรายก็มีรถสิบล�อวิ่งขนกันทั้งวันทั้งคืน เป นปPญหามาก เราก็เลยตั้งใจว/าจะเปpด
ปPqมน้ํามันของเราเองโดยใช�เงินจากสถาบันการเงินชุมชนนี่แระ ไม/ต�องไปซ้ือน้ํามันจากปPqมข�าง
นอกราคาแพง (แรม เชียงกา, 2557) 

 



 

 

197 

  
 
ภาพท่ี 24 ผลกระทบจากการขายท่ีเพ่ือดูดทรายไปใช�ในการถมท่ีและก/อสร�างใกล�ตําบลหนอง

สาหร/าย 
 
 3. ความเปลี่ยนแปลงทางด�านการเมืองท้ังในระดับท�องถ่ิน และระดับประเทศ 
  ความสัมพันธ'ภายในตําบลหนองสาหร/ายทําให�การปกครองในช/วงก/อต้ังชุมชน มักจะ
ทําผ/านตัวแทนคือผู�ใหญ/บ�านและกํานันโดยมีการจัดประชุมเพ่ือให�ชาวบ�านเข�ามามีส/วนร/วมทุก
ข้ันตอน และมีความเชื่อมโยงเป นไปในลักษณะเชื่อม่ันในกันและกัน ทําให�การปกครองมักจะมีข�อสรุป
ท่ีไม/ขัดแย�งกัน คือ เป นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป นอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังหมด แต/เม่ือระบบ
การเมืองในระดับประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความแตกแยกกันมากข้ึน ก็ย/อมส/งผลกระทบกับ
การเมืองในระดับท�องถ่ิน และกระทบถึงชุมชนในท่ีสุด ถึงแม�ในตอนนี้จะยังสามารถหาข�อสรุปและ
แก�ไขปPญหาในเบื้องต�นได�ก็จริง แต/ในอนาคตก็อาจจะมีแนวโน�ม รุนแรงเพ่ิมมากยิ่งข้ึนได� 
 

  การเลือกตั้งท�องถ่ิน ส/งผลกระทบกับตําบลหนองสาหร/ายพอสมควร อย/างการเลือกตั้ง
เทศบาล ตําบล ที่ผ/านมามีการแบ/งเป นสองฝ;าย ฝ;ายหนึ่งอยู/ฝ;ายค�าน ฝ;ายหนึ่งอยู/ฝ;ายรัฐบาล
ถึงแม�จะมีความเป นพี่น�องกัน เป นเครือญาติกัน แต/สุดท�ายก็ยังมีข�อขัดแย�งกันอยู/ดี แม�ตอนนี้จะ
ยังพอแก�ได�แต/ ในอนาคตก็ยังไม/รู�เหมือนกันว/าจะเป นยังไง (แรม เชียงกา, 2557) 

 
  การทํางานท่ัวไปมักจะประสบกับปPญหาและอุปสรรคท้ัง จะหางานท่ีทําแล�วปราศจาก
ปPญหาและอุปสรรคได�น�อยมากโดยเฉพาะกับงานท่ีทําโดยการมีส/วนร/วมของคนเป นจํานวนมาก การ
สร�างความเข�มแข็งให�กับชาวตําบลหนองสาหร/ายก็เช/น เดียวกันแต/มักจะเป นปPญหาท่ีเกิดกับการ
เตรียมความพร�อมกับอนาคตท่ีกําลังจะมาถึง เนื่องจากกลุ/มแกนนําท่ีกําลังทําหน�าท่ีในการพัฒนา
ตําบลอยู/นั้น ก็มีวันท่ีจะแก/ตัวและกําลังวังชา ก็จะน�อยลงเรื่อย ๆ การวางแผนท่ีจะสร�างคนรุ/นใหม/ท่ี
จะเข�ามารับหน�าท่ีท่ีจะพัฒนาตําบลต/อไปในอนาคตจึงเป นเรื่องสําคัญอย/างมากเรื่องหนึ่งท่ีสร�างความ
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กังวลใจให�กับทีมงานพอสมควร แต/จากความพยายามในการสร�างแกนนํารุ/นใหม/ ก็ค/อยปรากฏผลข้ึน
เช/น การดึงเด็ก ๆ รุ/นใหม/ท่ีจบการศึกษาแล�ว ให�กลับเข�ามาทํางานอยู/ในชุมชน โดยไม/จําเป นท่ีจะต�อง
ไปทํางานอยู/นอกชุมชน ความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานก็มีโอกาสท่ีจะเป นไปได� โดยมีการปลูกฝPงเรื่อง
จิตสํานึกความรับผิดชอบ และรักในชุมชนของตนเองก/อนจากกลุ/มเยาวชนในพ้ืนท่ี ถึงแม�จะออกจาก
ชุมชนไปศึกษานอกพ้ืนท่ี แต/ก็จะกลับมาท่ีชุมชนในท่ีสุด สภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ีได�รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปPจจุบัน เช/น การเปลี่ยนรูปแบบการดํารงชีวิตของคนในชุมชนท่ีเน�น
เรื่องความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึน ทําให�เกิดปPญหาภาวะหนี้สินสะสม จนส/งผลให�คุณภาพชีวิตของ
ชาวตําบลหนองสาหร/ายเกิดปPญหาความเป นหนี้ซ้ําซ�อนพอกพูนข้ึน และในอนาคตหากมีการก�าวเข�าสู/
ประชาคมอาเซียน ชุมชนจะอยู/ได�อย/างยากลําบากเพ่ิมมากข้ึนจากคู/แข/งท่ีรายล�อมมาจากท้ังในและ
ต/างประเทศ ในขณะท่ีราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่าอย/างต/อเนื่องมาหลายปm เหล/านี้เป นปPญหาและ
อุปสรรคท่ีกลุ/มแกนนําต�องวางแผนแก�ไขไว�ล/วงหน�า เช/น ในขณะท่ีราคาน้ํามันแพง กลุ/มสถาบัน
การเงินและชุมชนร/วมกันจัดต้ังปPqมสาหร/ายออย ปPsมน้ํามันของตําบลหนองสาหร/ายท่ีจําหน/ายน้ํามันใน
ราคาท่ีถูกกว/าภายนอก และผลกําไรท่ีเกิดข้ึน ก็ถูกส/งกลับไปยังสถาบันการเงิน เป นต�น และเรื่อง
สุดท�ายก็คือ เรื่องของปPญหาการเมืองในระดับชาติท่ีส/งผลมาถึงการเมืองส/วนท�องถ่ินและ ถึงตัวบุคคล
ในท่ีสุด มีโอกาสท่ีชุมชนจะเกิดความแตกแยกจากแนวความคิดท่ีมาจากการเมืองในระดับชาติ แม�
ในตอนนี้ชุมชนจะมีสภาองค'กรชุมชนตําบลท่ีสามารถจะแก�ไขปPญหาความขัดแย�งในตอนนี้ได�เป นอย/าง
ดี แต/ในอนาคตปPญหาเหล/านี้จะแก�ไขได�อย/างมีประสิทธิภาพหรือไม/ อาจจะต�องติดตามความ
เปลี่ยนแปลงต/อไป แต/กระนั้นก็ตามชาวตําบลหนองสาหร/ายก็ยังนับได�มีการเตรียมการในการแก�ไข
ปPญหาของตนเองโดยใช�ทุนทางสังคมท่ีมีในชุมชนมาสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนได� โดยการเข�ามามี
ส/วนร/วมของชุมชนซ่ึงนับได�ว/าเป นการเมืองภาคพลเมืองอย/างแท�จริง  
 สรุปการประยุกต�ใช"ทุนทางสังคมในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในตําบลหนองสาหร�าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
 กระบวนการส/งเสริมการมีส/วนร/วมทางการเมืองภาคพลเมืองของชาวตําบลหนองสาหร/าย 
มีจุดเริ่มต�นมาจากการทําแผนแม/บทชุมชนซ่ึงทําให�เห็นสภาพปPญหาของคนชาวตําบลหนองสาหร/าย
เป นหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน ถึงแม�ใน 1 ปm จะมีทํานาได� 2 ครั้ง แต/ก็ยังเป นหนี้เพราะการลงทุนท่ีสูง 
หลังจากนั้นผู�นําชุมชนได�มีโอกาสไปเรียนรู�รูปแบบการพัฒนาชุมชนและแก�ไขปPญหาจากตําบลท่ีมีการ
จัดการชุมชนให�พ่ึงตนเองได� จนประสบความสําเร็จจนเป นพ้ืนท่ีต�นแบบในการแก�ไขปPญหาและพัฒนา
ตนเอง คือ การศึกษาท่ีตําบลไม�เรียง จ.นครศรีธรรมราช จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะดําเนินการนํา
วิธีการมาประยุกต'ใช�ในตําบลของตนเอง มีการนําความรู�จากการไปศึกษาดูงานมาใช� ดําเนินการใน
ลักษณะการเป นสภาผู�นําของตําบล ประสานงานหน/วยงาน ภายนอกคือ ธกส. เข�ามาร/วม
กระบวนการแผนแม/บทชุมชนในตําบล ทําให�ผู�นําหลายคนเกิดกระบวนการเรียนรู�จากการได�ลงมือ
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ปฏิบัติโดยมีข�อมูลมาประกอบการตัดสินใจอย/างมีประสิทธิภาพ เม่ือได�เริ่มดําเนินการและมีจุดเริ่มต�น
การดําเนินการท่ีเห็นผลก็เกิดกําลังใจ เกิดแรงจูงใจท่ีจะเข�าร/วมประชุมประชาคมและทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของตําบลเสมอ เกิดการเมืองภาคประชาชนท่ีดําเนินการในเรื่องสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารความดี 
จนเกิดความคิดการจัดทําปฏิทินการทํากิจกรรมของตําบลข้ึน เพ่ือให�คนในตําบลและหน/วยงานต/าง ๆ 
รู�กําหนดการว/า ในแต/ละเดือนว/ามีกิจกรรมอะไรบ�าง ซ่ึงการพัฒนากิจกรรมอย/างเป นข้ันตอนและ
พัฒนาไปข�างหน�านี้ มีหน/วยงานภาคีภาควิชาการมาร/วมให�คําปรึกษาในเชิงระบบการจัดการ เช/น การ
คิดในเชิงความรู� การจัดทําข�อมูล การจัดทําเอกสาร จนตําบลเกิดกลุ/มและกิจกรรมมากมายตามมา 
เป นท่ีสนใจเข�าเรียนรู�ของสถานศึกษา ของหน/วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน แม�แต/การ
ผลักดันให�มีการจดทะเบียนสภาองค'กรชุมชนตําบล ตาม พ.ร.บ. สภาองค'กรชุมชนตําบล โดยการ
สร�างความเข�มแข็งให�กับการทํางานของชาวตําบลหนองสาหร/าย อาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู/ในท�องถ่ิน 
ของตนเองและ ทุนทางสังคมท่ีมาจากภายนอก มาช/วยสนับสนุนให�การแก�ไขปPญหาของชุมชนและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประสบความสําเร็จจนเป นท่ียอมรับในเวลาต/อไป ซ่ึงเป นการผลักดันให�เกิด
การประยุกต'ใช�ทุนทางสังคมในการส/งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส/วนร/วมทางการเมืองภาคพลเมืองท่ี
ตําบลหนองสาหร/ายโดยผู�วิจัยสามารถสรุปออกมาเป นประเด็นต/าง ๆ ได�ดังน้ี 
 ทุนทางสังคมท่ีส/งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของตําบลหนองสาหร/าย 
 1. ทุนทางสังคมท่ีมีอยู/ภายใน ได�แก/ 
  1.1 แกนนําชุมชน เป นคนพ้ืนท่ีด้ังเดิมซ่ึงมีความรักในถ่ินเกิดอยู/แล�ว มีวิสัยทัศน'ใน
การมองปPญหาและการแก�ไขปPญหา มีลักษณะของความเป นผู�นําท่ีมีจิตอาสา มีความมุ/งม่ันท่ีจะพัฒนา
ชุมชนของตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ�านในตําบลหนองสาหร/ายท้ังหมด รักการเรียนรู�
เพ่ิมเติมเพ่ือจะนําความรู�ท่ีได�มาใช�พัฒนาชุมชนของตนเอง และทํางานอย/างเป นระบบ รู�จักใช�การ
เชื่อมประสานกับหน/วยงาน หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องมาสนับสนุนการทํางานของตนเอง โดยเปpดโอกาสให�เกิด
การมีส/วนร/วมของคนท่ีอยู/ในชุมชนเป นเรื่องสําคัญ  
  1.2 ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงก็คือ ประชาชนหรือคนในชุมชนท่ีมี ท่ีมีจิตสํานึก และอาสา
ใช�องค'ความรู�ท่ีตนเองมีอยู/มาช/วยส/งเสริม สร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนของตนเอง โดยมองเห็น
ปPญหาของชุมชนร/วมกัน และใช�องค'ความรู�ท่ีสั่งสมมาต้ังแต/ในอดีต เช/น ประสบการณ'การทํางาน เป น
ต�น องค'ความรู�ท่ีมีจากการดํารงชีวิต เช/น การทําน้ําพริกของกลุ/มแม/บ�าน การทําโรงน้ําด่ืมของตําบล 
การทําบุญชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพ เป นต�น  
  1.3 ความสัมพันธ'ในครอบครัวและเครือญาติ ซ่ึงชาวตําบลหนองสาหร/ายมีลักษณะ
เป นครอบครัวใหญ/ เนื่องจากมีการกระจายไปต้ังครอบครัวอยู/ในหมู/บ�านต/าง ๆ ท้ัง 9 หมู/บ�าน ทําให�มี
คนท่ีใช�นามสกุลเดียวกันอยู/ปะปนกันไปในแต/ละหมู/บ�าน ทําให�เม่ือเกิดปPญหา ความเป นเครือญาติก็
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เป นทุนทางสังคมตัวหนึ่งท่ีสําคัญต/อการทํางานท่ีสอดคล�องกันและสามารถประนีประนอมกันได� เม่ือ
เกิดปPญหาความขัดแย�งข้ึน 
  1.4 ความสัมพันธ'ท่ีเกิดจากค/านิยม และประเพณีเดียวกัน ทําให�เกิดกิจกรรมกลุ/ม
ร/วมกัน โดยแสดงผ/านออกมาทางกิจกรรมของกลุ/มต/าง ๆ หรือประเพณีท่ีกระทําร/วมกัน เช/น การบวช
กุลบุตร ประเพณีนี้ทําบุญสงกรานต' ผ�าป;า การเก่ียวข�าว ดํานา ร�องเพลงพ้ืนถ่ิน เป นต�น ล�วน
ก/อให�เกิดความสามัคคีภายในชุมชนอย/างยั่งยืนได� 
  1.5 การสร�างเครือข/าย โดยชาวตําบลหนองสาหร/ายได�มีการขยายแนวคิด เช/น ธนา
ความดี การดํารงชีวิตหรือการแก�ไขปPญหาภายในชุมชนของตนเองก/อนจนประสบความสําเร็จเป นท่ี
ยอมรับ จากนั้นได�มีการเปpดให�เป นท่ีศึกษาดูงานของชุมชนใกล�เคียง ซ่ึงก็นับได�ว/าเป นการสร�าง
เครือข/ายชุมชนเข�มแข็งเกิดข้ึน ตัวอย/างเช/น ชุมชนตําบลคลองเขิน ชุมชนตําบลบ�านเลือก ท่ีผู�วิจัยได�
ทําการศึกษาในงานชิ้นนี้ ตําบลหนองสาหร/ายก็มีส/วนในการสร�างแรงบันดาลใจและกระบวนการ
เรียนรู�ให�เกิดข้ึน กับตําบลอ่ืน ๆ อีกหลายตําบลด�วยกัน สร�างเป นเครือข/ายหมู/บ�านเศรษฐกิจพอเพียง 
เป นต�น 
 2. ทุนทางสังคมจากภายนอก ได�แก/ 
  2.1 หน/วยงานของรัฐ เช/น 
   2.1.1 เกษตรอําเภอซ่ึงมีภารกิจโดยตรงในการดูแล และดําเนินการด�านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยใช�องค'ความรู�ด�านเกษตรมาพัฒนาให�ชุมชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยู/ได� โดยให�การสนับสนุนเรื่ององค'ความรู�เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพดิน การทําปุjยชีวภาพ
จากน้ําหมักจากวัสดุธรรมชาติ การผลิตปุjยอัดเม็ด เป นต�น 
   2.1.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ' (ธกส.) ท่ีเข�ามาสนับสนุนการก/อต้ัง
สถาบันการเงินเพ่ือชุมชนตําบลหนองสาหร/าย ท้ังการจัดต้ัง ข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการในการ
ทํางาน การแบ/งหน�าท่ี การคิดบัญชี ให�เป นไปอย/างมีระบบ ระเบียบและเป นมาตรฐาน เนื่องจาก
ชาวบ�านไม/ได� เรียนจบการบัญชี การธนาคารมาโดยตรง 
   2.1.3 องค'กรปกครองส/วนท�องถ่ินท่ีท่ีนับว/าเป นเจ�าของพ้ืนท่ี และส/วนมาก
สมาชิกสภาฯ รวมถึงนายกเทศบาล ก็เป นคนในพ้ืนท่ีท่ีมีส/วนผลักดันให�เกิดการแก�ไขปPญหาของชุมชน
และสร�างเสริมคุณภาพชีวิตของคนชุมชนด�วย จึงดําเนินการสนับสนุนทางด�านงบประมาณให�เกิด
ความคล/องตัวเพ่ิมมากยิ่งข้ึนกับชุมชน, รวมกระท้ังกระทรวงมหาดไทยท่ีกําหนดให�มีการทําแผนแม/บท
ชุมชน ทําให�เกิดกระบวนการข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนในการศึกษาชุมชนตนเอง  
   2.1.4 กระทรวงสาธารณสุข ได�พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ�านผ/านทาง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู/บ�าน (อสม.) ท่ีเป นกําลังหลักท่ีช/วยส/งเสริมเพ่ิมเติมความรู� ด�าน
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สุขภาพ ด�านสวัสดิการชุมชนด�านสุขภาพ และในการเปpดโอกาสให�แกนนําหลาย ๆ ท/านได�ไปศึกษา ดู
งานภายในประเทศ ท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานอย/างเป นระบบ  
   2.1.5 โครงการพระราชดําริต/าง ๆ ในการสนับสนุนให�องค'ความรู�แนวคิดตาม
แนวพระราชดําริ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยคณาจารย'เข�ามามีส/วนร/วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู�ร/วมกันของชุมชน 
   2.1.7 สถาบันพัฒนาองค'กรชุมชน องค'การมหาชน (พอช.) สนับสนุนส/งเสริมใน
ส/วนของการจัดต้ังสภาองค'กรชุมชน ตาม พ.ร.บ. สภาองค'กรชุมชน ปm 2551 และเป นพ่ีเลี้ยงคอยเป น
ท่ีปรึกษาในการทํางานของสภาองค'กรชุมชนตําบล 
  2.2 หน/วยงานของเอกชน เช/น  
   บริษัท การปpโตรเลียมแห/งประเทศไทย (ปตท.) ท่ีมีโครงการในการพัฒนาเรื่อง
คุณภาพชีวิตของชุมชน ซ่ึงถือได�ว/าเป น CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท จึงให�
การสนับสนุนองค'ความรู�กับกลุ/มเยาวชนในเรื่องของพลังงาน และพัฒนาบุคลิกภาพ สร�างความเป น
ผู�นําให�กับกลุ/มเยาวชน เป นต�น 
 บทวิเคราะห� การประยุกต�ใช"ทุนทางสังคมในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในตําบลหนองสาหร�าย 
 1. ปPจจัยท่ีส/งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในตําบลหนองสาหร/าย แบ/งออกเป น 2 ส/วน
หลักๆ คือ    
  1.1 ปPจจัยจากภายใน  
   1.1.1 แกนนําชุมชน มีส/วนสําคัญอย/างมากต/อความเปล่ียนแปลงของชุมชน
ตําบลหนองสาหร/าย เนื่องจากหลังจากความพยายามแยกตัวเองมาต้ังตําบลหนองสาหร/ายใหม/ ๆ สิ่งท่ี
แกนนําชุมชนเล็งเห็นก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบล เนื่องจากความไม/เพียงพอของ
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรมาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน แกนนําท่ีมีโอกาสได�ร/วมประชุมกัน โดยในช/วงแรก
อาจจะยังไม/มีตัวแทนจากทุกหมู/บ�านท้ังหมด แต/ก็นับได�ว/าเป นจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญด�านแกนนําท่ีมี
วิสัยทัศน'ในการคิดท่ีจะพัฒนาตําบลหนองสาหร/ายให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี จึงเป นเหตุให�
เกิดการเรียนรู� หรือศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือนําข�อมูลดังกล/าวไปใช�ในการพัฒนาให�เกิดผลเป นรูปธรรม ซ่ึง
การรวมตัวของแกนนําแรก ๆ เป นการหากลุ/มคนท่ีมีจิตอาสาและต�องการจะพัฒนาตําบล โดยมีกลุ/ม 
อสม. เข�ามาเป นกลุ/มแรกท่ีเข�าร/วมกันในการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนก/อน จากนั้นก็มีบุคคลต/าง ๆ 
ได�เข�ามาร/วมกันเพ่ิมมากข้ึน จนเกิดคณะทํางานท่ีเรียกกว/า สภา 79 ท่ีรวมสมาชิกในชุมชนท่ีเป นกลุ/ม
ก�อนท่ีจะอาสาเข�ามามีส/วนร/วมในการพัฒนาตําบล โดยคัดเป นตัวแทนมากจากหมู/บ�านละ 8 -9 ท/าน 
โดยมีกํานันเป นประธาน มีกลุ/มผู�ทรงคุณวุฒิ ประกอบด�วยผู�ใหญ/ในตําบล ผู�อํานวยการโรงเรียน 
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ผู�อํานวยการสถานศึกษา เป นต�น ในส/วนของผู�นําชุมชนระดับผู�ใหญ/บ�าน และกํานัน ท่ีจะมีการเลือก
กันใหม/ทุก ๆ 3 ปm โดยท่ีแต/ละคนไม/ได�ยึดติดกับตําแหน/ง โดยผู�ใหญ/บ�านทุกจะต�องฝoกให�ผู�ช/วยทุกคน
ให�สามารถทํางานได�เหมือนการทําหน�าท่ีของผู�ใหญ/บ�าน เพราะจะต�องรับตําแหน/งในวาระต/อไปการ
ทํางานจะได�ต/อเนื่อง และผู�ใหญ/บ�านท่ีหมดวาระแล�ว ก็จะไปรับหน�าท่ีเป นกํานันต/อไป ดังนั้น การรับ
ตําแหน/งของแกนนําในท�องท่ีจึงสามารถวนเวียนรับตําแหน/ง ได�จนครบทุกคน และหลังจากได�เป น
กํานันแล�ว เม่ือครบ 3 ปm หมดวาระก็จะไปปฏิบัติหน�าท่ีเป น สมาชิกสภาเทศบาลต/อไป ทําให�ผู�ท่ีไปทํา
หน�าท่ีทุกคนจึงมีประสบการณ'ในการทํางานในพ้ืนท่ีมาก/อน และทราบสภาพปPญหาของชุมชนเป น
อย/างดี ไม/มีปPญหาเรื่องของการสร�างฐานอํานาจทางการเมืองในพ้ืนท่ี และไม/ติดกับหัวโขนท่ีได�รับจาก
การเลือกของชุมชน เพราะหากมีปPญหาในการทํางานชาวบ�านก็สามารถนําหนังสือลาออกท่ีได�จัดทํา
ข้ึนตามแบบฟอร'มของรัฐ ท่ีได�มีการเซ็นชื่อไว�ก/อนการรับตําแหน/ง โดยท่ีไม/ได�ระบุวันท่ีไปยื่นต/อ
นายอําเภอได�ทันที แม�ตําบลหนองสาหร/ายจะมีการพัฒนากลุ/มสภาผู�นําเป นประชาคมตําบล หรือ 
สภาองค'กรชุมชนในอนาคตการทํางานของแกนนําเหล/านี้ ก็ยังคงถือปฏิบัติอย/างต/อเนื่อง 
   1.1.2 ปPญหาในชุมชน  
    1.1.2.1 เริ่มปรากฏชัดเจนในช/วงหลังจากท่ีแกนนําชุมชนได�ไปศึกษาดู
งานของ ตําบลไม�เรียง จ.นครศรีธรรมราช เป นต�น โดยได�นําการจัดทําแผนแม/บทชุมชนมาใช�เป น
ข้ันตอนแรกในการสํารวจชุมชน ทําให�ทราบว/าชาวตําบลหนองสาหร/ายมีปPญหา หรือภาวะหนี้มากกว/า
รายได�ท้ังหมด ถึงแม�จะมีการพยายามเพ่ิมการเพาะปลูกเป นปmละสองครั้งแล�ว กับเป นการสร�างหนี้เพ่ิม
มากข้ึนจากกู�เงินไปขยายเขตพ้ืนท่ีและเพ่ิมกําลังในการทําการเกษตร เม่ือราคาพืชผลตกตํ่าก็เป น
ปPญหาหนี้เรื้อรัง ไม/สามารถชดใช�ได�หมด แต/คนในตําบลหนองสาหร/ายอาจจะยังไม/ตระหนักรู�ถึง
ปPญหาเพราะ ยังอาศัยเงินท่ีหมุนเวียนกันในระบบ จากการประกอบอาชีพตลอดท้ังปmและขายไป เม่ือ
ยังมีเงินหมุนเวียนอยู/จึงยังไม/เข�าใจถึงปPญหาสภาวะหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีการจัดทําแผนแม/บทชุมชน
เกิดข้ึน จึงเกิดแนวคิดในการแก�ไขปPญหา โดยทุกปPญหาได�รับการผ/านความคิดเห็นจาก สภา 79 หรือ 
สภาผู�นํา หรือ สภาองค'กรชุมชน ในปPจจุบันทุกเรื่อง ก/อให�เกิดกลุ/มต/าง ๆ ข้ึนมากมายในตําบลหนอง
สาหร/าย และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การจัดต้ังสถาบันการเงินชุมชนโดยได�รับความร/วมมือ จาก ธกส. เป น
ผู�สนับสนุนสําคัญ  
    1.1.2.2 ปPญหาเรื่องของสภาพดินภายในตําบลท่ีเสื่อมสภาพจากการ
เพาะปลูกโดยการใช�สารเคมี ทําให�ดินเสื่อมสภาพถึง 70 เปอร'เซ็นต' ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ทําให�เริ่มหันกับ
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการใช�ปุjยชีวภาพ โดยชุมชนได�แก�ไขปPญหาโดยจัดต้ังโรงผลิตปุjยอัดเม็ดข้ึน โดย
ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู/ในชุมชน คือ มูลวัว เนื่องจากในตําบลหนองสาหร/ายมีกลุ/มเลี้ยงวัวนมอยู/ด�วย ทําให�
ได�มูลวัวมาใช�ทําปุjยอัดเม็ดได�เป นอย/างดี ถึงแม�กําลังการผลิตจะยังได�น�อย แต/ก็สามารถทําให�
เกษตรกรในพ้ืนท่ีได�หันกลับมาใช�ปุjยชีวภาพกันเพ่ิมมากข้ึน โดยใช�ทุนการเงินจากสถาบันการเงิน
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ชุมชนตําบลหนองสาหร/ายเป นทุนต้ังต�น และได�รับเงินสนับสนุนจาก อบต.หนองสาหร/าย ในการ
พัฒนาโรงปุjยอีกส/วนหนึ่งด�วย ผลประโยชน'ท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถสร�างรายได�ให�กับโรงผลิตปุjยจนผลิตไม/
พอต/อความต�องการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี  
    1.1.2.3 ปPญหาการซ้ือน้ําบริโภค น้ํานับว/าเป นปPจจัยท่ีสําคัญอย/างมากใน
การดํารงชีวิตท่ีตําบลหนองสาหร/ายได�มีการซ้ือน้ําบริโภคกัน โดยไม/มีการบริโภคน้ําฝนเหมือนอย/าง
โบราณ ทําให�ค/าใช�จ/ายท่ีหมดไปกับการซ้ือน้ํามาบริโภค กับสร�างรายจ/ายให�กับตําบลหนองสาหร/ายถึง
ปmละ 800,000 บาท เม่ือท่ีประชุมสภาฯ ได�รับทราบข�อมูล จึงได�มีการนําเสนอวิธีการในการจะรักษา
ผลประโยชน'ของคนในชุมชนไว� โดยการจัดต้ังโรงผลิตน้ําด่ืมข้ึน ให�ชื่อว/า “น้ําด่ืมสาหร/ายทอง” เป น
การประหยัดค/าใช�จ/ายในการซ้ือน้ํามาบริโภคและเป นการสร�างรายได�ให�กับคนในชุมชนอีกด�วย 
เนื่องจากมีผู�มีความรู�ความสามารถเคยมีประสบการณ'ในการทํางานในโรงงานน้ําด่ืมมาก/อน การได�รับ
มอบหมายจากสภาฯ จึงเป นการเข�ามามีส/วนร/วมอย/างหนึ่งของชาวบ�าน  
    1.1.2.4 ปPญหาแม/บ�าน ผู�พิการและผู�สูงอายุไม/มีงานทําอยู/บ�านเฉย ๆ 
ปPญหาท่ีผู�พิการท่ีอยู/บ�านหรือผู�สูงอายุท่ีอยู/บ�านเฉย ๆ กลายเป นปPญหาเรื่องของศักด์ิศรีความเป น
มนุษย'ลดน�อยลงเนื่องจากถูกมองว/าเป นภาระของลูกหลาน ทําให�เกิดแนวคิดท่ีจะสร�างกลุ/มอาชีพ
ข้ึนมาเพ่ือรองรับกลุ/ม เหล/านี้ โดยผู�สูงอายุก็มีงานทําไม/เกิดความเบื่อหน/าย เช/น การทําเครื่องจักสาน
โดยพลาสติก การทําไม�กวาด และการทําน้ําพริกของกลุ/มแม�บ�าน สิ่งเหล/านี้สามารถสร�างความ
เข�มแข็งให�กับกลุ/มคนท่ีมีความสามารถไม/สมบูรณ' ให�กลับกลายมาเป นบุคคลท่ีมีศักด์ิศรีความมนุษย'
เหมือนเดิม 
    1.1.2.5 ปPญหาเยาวชนจบการศึกษาแล�วไม/กลับมาทํางานท่ีบ�านเกิด 
เยาวชนท่ีจบการศึกษาแล�ว ส/วนมากมักจะเข�าไปทํางานในเมืองมีส/วนน�อยท่ีกลับมาพัฒนาหมู/บ�าน
ของตนเอง ทําให�ทางแกนนําชุมชนเกิดแนวคิดท่ีจะนํากลุ/มเยาวชนเหล/านี้กลับบ�าน โดยมีการสร�าง
อาชีพท่ีสามารถทําให�สามารถดํารงชีวิตอยู/ได�อย/างมีศักด์ิศรี เช/น การเปpดตลาดกลางโรงสีข�าว การ
ผลิตข�าวถุง ตราสาหร/ายทอง เป นต�น เพ่ือเป นการสร�างอาชีพท่ีสามารถสร�างเป นกิจการของตนเองได� 
ไม/จําเป นต�องเข�าไปทํางานในเมืองเพียงอย/างเดียว ในขณะท่ีสามารถสร�างบุคลากรรุ/นใหม/ท่ีจะมาสาน
ต/อการทํางานของกลุ/มแกนนํารุ/นเก/าได�อีกด�วย 
    1.1.2.6 ปPญหาความประพฤติของคนภายในชุมชน กระแสความเจริญเข�า
มาทําให�ปPญหาท่ีเกิดข้ึนในเมือง เข�ามาระบาดในชุมชนเช/นเดียวกัน เช/น ปPญหายาเสพติด ปPญหาคน
ติดสุรา ปPญหาการพนัน เป นต�น ทําให�แกนนําใช�วิธีการในการแก�ไขปPญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีการจัดต้ัง
ธนาคารความดีท่ีจะมีส/วนช/วยสนับสนุนในการกู�เงินกับสถาบันการเงินชุมชน หรือ การนําความดีไป
แลกของใช�ท่ีจําเป น นับว/าเป นนวัตกรรมท่ีสามารถปลูกฝPงและฝoกให�คนภายในชุมชน มีกรอบในการ
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คุมความประพฤติได�เป นอย/างดี เช/น มีสมุดบันทึกความดีไว�ใช�บันทึกความดีท่ีทํา เป นการฝoกความ
ซ่ือสัตย'ของคนในชุมชน เป นต�น แล�วนํามาเป นเครื่องคํ้าประกันในการกู�เงินจากสถาบันการเงินได� 
  1.2 ปPจจัยจากภายนอก 
   1.2.1 นโยบายของรัฐ เนื่องจากหน/วยงานของรัฐเช/นกระทรวงมหาดไทย มีแผน
ในการพัฒนาชุมชนผ/านทางกรมการปกครองส/วนท�องถ่ิน ทําให�มีแนวคิดให�ชุมชนในระดับหมู/บ�าน
และตําบลเข�ามามีส/วนร/วมในการพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และได�มีการนําแนวคิดทฤษฎีตามแนว
พระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช� จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงต้ังแต/การรณรงค'ให�มีการทําแผน
แม/บทชุมชน การจัดต้ัง ประชาคมตําบล และพัฒนามาเป น สภาองค'กรชุมชนระดับตําบล ในช/วงปm 
2551 และการได�รับกองทุนหมู/บ�าน จากนโยบายรัฐบาล ทําให�เกิดกลุ/มกิจกรรมในตําบลเพ่ิมมากข้ึน 
   1.2.2 ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ต้ังแต/ช/วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห/งชาติฉบับท่ี 8 ท่ีประเทศไทยต�องประสบกับภาวะวิกฤตทางการเงินครั้งสําคัญทําให� 
แผนในการพัฒนามุ/งไปท่ีชุมชนเพ่ิมมากข้ึน เพราะได�มีการเล็งเห็นถึงความสําคัญของชุมชนท่ีเป นฐาน
รากท่ีสําคัญของพัฒนาประเทศในทุกรูปแบบ ตามแนวทางท่ียึดคนเป นศูนย'กลางตามแนวทาง
พระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู/หัว ซ่ึงอาจจะเดินไปคนละทิศทางตามแบบอย/าง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยก/อนท่ีเน�นการผลิตเพ่ือจําหน/ายเพียงอย/างเดียว ทําให�เกิดการปลูกพืช
เชิงเด่ียว หรือพืชเศรษฐกิจเพียงอย/างเดียว หลังจากประสบปPญหาภาวะวิกฤตด�านการเงิน ในช/วง ปm 
2540 ทําให�กระบวนการผลิตเปลี่ยนไปให�ชุมชนพ่ึงตนเองเพ่ิมมากข้ึน และเพาะปลูกให�เกิดความ
หลากหลาย เม่ือเหลือจากการบริโภคจึงนําไปขาย เป นต�น 
   1.2.3 การตอบสนองต/อการเข�ามาร/วมรับผิดชอบต/อสังคมของภาคเอกชนเพ่ิม
มากข้ึน ก/อให�เกิดกระบวนการ CSR ข้ึน เพ่ือเป นการคืนกําไรไปสู/สังคม ซ่ึงกลุ/มเหล/านี้ มักจะมุ/งเน�น
ไปท่ีชุมชนท่ีมีผลงานหรือมีการดําเนินการไปจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล�ว องค'กรเอกชน
เหล/านี้ก็จะเข�ามาช/วยสนับสนุนส/งเสริมให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ชุมชนตําบลหนองสาหร/ายก็
เช/นเดียวกัน ได�มีกลุ/มภาคเอกชนหลายบริษัทเข�ามาให�การสนับสนุนเช/นเดียวกัน ผลักดันให�เกิดกลุ/ม
ต/าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช/น การใช�พลังงานทางเลือก อย/างการทําบ/อบ/มแก�สชีวภาพ ใช�ในหมู/บ�านเป นต�น 
 2. กระบวนการในการประยุกต'ใช�ทุนทางสังคมส/งเสริมการมีส/วนร/วมทางการเมือง  
  ในส/วนของกระบวนการในการทํางานของสภาฯ ตําบลหนองสาหร/าย มีข้ันตอนในการ
ทํางานสามารถจะสรุปได�ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดเปHาหมาย แกนนําและสภาฯ ได�มีการประชุมกันในระดับ คุ�ม หมู/บ�าน 
และระดับตําบล ทําให�มีประเด็น การกําหนดเปHาหมายและวัตถุประสงค' ท่ีชัดเจนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
เพราะเป นผลสะท�อนจากความต�องการของคนในชุมชนจริง 
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  2.2 การเรียนรู� และการหาข�อมูล แกนนําและสภาฯ ได�แสวงหาและเรียนรู�องค'
ความรู�ต/าง ๆ จากการดูงานในตําบลต�นแบบอ่ืน ๆ เช/น ตําบลไม�เรียง ตําบลสามร�อยยอด เป นต�น 
แล�วนํามาปรับใช�กับตําบลหนองสาหร/าย เช/น กลุ/มออมทรัพย' การจัดทําแผนแม/บทชุมชน กลุ/มอาชีพ
ต/าง ๆ เป นต�น ซ่ึงเป นการเรียนรู�ระบบความเป นประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเน�นกระบวนการ
เรียนรู�ของ แกนนํา ท่ีต�องฝoกตนเองให�มีความรู�ความสามารถเสียก/อนท่ีจะนําไปแนะนําต/อกับผู�ตามอีก
ครั้งหนึ่ง 
  2.3 การสร�างบุคลากรและฝoกคน หลังจากท่ีกลุ/มแกนนําได�มีการพัฒนาองค'ความรู�ได�
ในระดับหนึ่งได�มีการสนับสนุนให�เกิดการสร�างบุคลากรท่ีจะมาทํางานให�กับตําบล โดยมีการจัดส/งผู�ท่ีมี
จิตอาสาและเต็มใจไปอบรม ไปดูงาน และได�นําองค'ความรู�ท่ีได�อบรมมาสร�างกลุ/ม สร�างความเข�มแข็ง
ให�กับชุมชนตําบลหนองสาหร/าย เป นกิจกรรมท่ีปฏิบัติได�จริง รวมท้ังการเรียนรู�ผ/านปฏิบัติการเรียนรู�
จากท่ีประชุมท้ังในระดับคุ�มบ�าน ระดับหมู/บ�าน ระดับตําบล จนเข�าไปสู/ระดับสภาองค'กรชุมชน และ
สภาเทศบาลในท่ีสุด นับได�ว/าเป นการพัฒนาท้ังการมีส/วนร/วมในทุกระดับ โดยเฉพาะการแสดงความ
คิดเห็นก/อนการตัดสินใจกําหนดทิศทางการดําเนินงานหรือกลุ/มกิจกรรมในตําบล การใช�ทุนทางสังคม
ท่ีมีอยู/ในพ้ืนท่ีให�เกิดประโยชน'สูงสุดเพ่ือให�เกิดการเห็นคุณค/าของภูมิปPญญา ด�านทรัพยากร ด�าน
บุคลากร ด�านศาสนา และประเพณี ซ่ึงสามารถประยุกต'เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน จัดเป น
กระบวนการทางการเมืองอีกแบบหนึ่งซ่ึงแตกต/างจากการเมืองในระดับชาติ ท่ีเน�นการเลือกต้ังผ/าน
ระดับตัวแทนเพียงอย/างเดียว 
  2.4 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ จากภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป นเครื่องแสดงถึง
การพัฒนาตัวเองของกลุ/มสภาผู�นําของตําบลหนองสาหร/าย เช/น กลุ/มกิจกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในคณะท่ี
การทํางานก็มีบทบาทเข�าไปทํางานกับหน/วยงานราชการเพ่ิมมากข้ึน เป นเคร่ืองสะท�อนถึงการยอมรับ
จากองค'กรภายนอก เป นเหตุทําให�ต�องพัฒนาตนเองให�พร�อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  2.5 การวางแผนและลงมือปฏิบัติ การวางแผนการทํางานของชุมชนเริ่มเป นภาพ
ปรากฎข้ึนชัดเจนตอนหลังจากการจัดทําแผนแม/บทชุมชน และทําให�เกิดแผนการดําเนินงานในการ
แก�ไขปPญหาและพัฒนาตําบลหนองสาหร/าย มีการแบ/งแยกการทํางานตามความรู� ความสามารถ และ
ความพร�อมของแต/ละหมู/บ�าน ประสานเชื่อมโยงกันอย/างสอดคล�องจนกลายเป นเสมือนอวัยวะท่ีต�อง
พ่ึงพิงอาศัยกันและกัน โดยมีสภาผู�นําเป นสมอง สถาบันการเงินชุมชนเป นหัวใจ กิจกรรมต/าง ๆ เป น
เหมือนแขนขา ท่ีต�องทํางานประสานกันไปตลอด 
  2.6 การติดตามประเมินผล เนื่องจากกลุ/มกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในตําบลหนองสาหร/ายมี
จํานวนมาก ทําให�การติดตามประเมินผลจากการทํางานของกลุ/มกิจกรรมท่ีได�รับเงินสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินชุมชนว/าหลังจากดําเนินการไปแล�วประสบผลอย/างไรบ�าง และสามารถนําข�อขัดข�อง 
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ปPญหาท่ีเกิดข้ึนมานําเสนอในท่ีประชุมใหญ/ของสภาตําบล และนํากลับไปปรับปรุงแก�ไขต/อไป ซ่ึงการ
ประเมินก็จะประกอบไปด�วย ผู�หลักผู�ใหญ/ในชุมชน แกนนําชุมชน เจ�าหน�าท่ีจากสภาบันการเงิน    
เป นต�น 
  2.7 การปรับแผน เพ่ือให�เหมาะสม การปรับแผนหรือการปรับตัวของการดําเนินงาน
ของตําบลหนองสาหร/าย มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวการณ'ท่ีเกิดข้ึน จากปPจจัยภายนอกด�วย 
เช/น การเปpดตลาดกลางค�าข�าว ในภาวะท่ีข�าวราคาตกตํ่าตําบลหนองสาหร/ายไม/ได�นําไปขายโรงสี แต/
นํามาจัดทําเป นข�าวถุงโดยมีแบรนด'ของตนเอง คือ ข�าวหอมสาหร/ายทอง แทน เป นต�น 
 3. ผลลัพธ'ท่ีปรากฏเกิดข้ึน 
  3.1 ในปPจจุบัน ปPญหาต/าง ๆ ท่ีเคยสร�างความกังวลใจให�กับชาวตําบลหนองสาหร/าย 
ได�รับการแก�ไขโดยผลสะท�อนจากการแสดงความคิดเห็นของชาวบ�านบ�างส/วน ถึงประโยชน'ท่ีได�รับ
การเกิดข้ึนของกลุ/มกิจกรรมต/าง ๆ โดยผ/านกระบวนการการตัดสินใจของสภาผู�นํา หรือสภาองค'กร
ชุมชน ท่ีเป นกลุ/มตัวแทนของชาวบ�านหนองสาหร/ายท้ังหมด  
  3.2 การเห็นคุณค/าของชุมชน ทําให�ชาวตําบลหนองสาหร/ายหันกลับมาให�ความ 
สําคัญกับชุมชนของตนเองเพ่ิมมากข้ึน มีการเข�ามามีส/วนร/วมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองผ/าน
ทางระบบตัวแทนของชุมชน มีความรักและความสามัคคีกันเพ่ิมมากข้ึนและพร�อมจะร/วมกันแก�ไข
ปPญหาท่ีเกิดข้ึน  
  3.3 ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตพัฒนาข้ึน การพัฒนาจิตใจก็เป นเรื่องสําคัญท่ีแกนนํา
ชุมชนบ�านหนองสาหร/ายใช�ในการพัฒนาคนของตนเอง เช/น กุศโลบายท่ีใช�เกณฑ'การทําความดีมาคํ้า
ประกันในการกู�เงินจากสถาบันการเงินชุมชน 
  3.4 การสร�างรายได�เพ่ิมให�กับครอบครัวเป นไปอย/างมีประสิทธิภาพ โดยดํารงอยู/บน
พ้ืนฐานของทุนทางสังคมท่ีมีอยู/ และดํารงตามอย/างแนวพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.5 เกิดการสร�างเครือข/ายชุมชนเข�มแข็งข้ึน นับเป นการเมืองในระดับท�องถ่ินอีก
รูปแบบหนึ่งท่ีเป นการร/วมตัวของชุมชนท่ีต�องการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนของตนเอง โดยการ
ยึดเอา ชุมชนต�นแบบในการดําเนินชีวิตและปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยไม/ต�องรอการช/วยเหลือจาก
หน/วยงานของรัฐเพียงอย/างเดียว แต/เป นเครือข/ายท่ีสามารถช/วยเหลือซ่ึงกันและกันได� เป นเครือข/าย
ทางการเมืองท่ีมีความยังยืนมากกว/า ลักษณะการเมืองแบบธรรมดาท่ัวไปท่ีมีผู�นํากับผู�ตามเท/านั้น 
 4. ผลกระทบท่ีก/อให�เกิดการพัฒนา  
  จากการพัฒนาท่ีประสบผลสําเร็จแก�ไขปPญหาต/าง ๆ ในชุมชนได� ทําให�ชุมชนตําบล
หนองสาหร/ายได�รับการยอมรับจากหน/วยงานราชการและองค'กรภายนอก พิจารณาได�จากการเข�ามา
ขอดูงาน ศึกษางานและอบรม การดําเนินงานของศูนย'เรียนรู�ท่ีบ�านหนองทราย ไม/ว/าจะเป น
หน/วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค'กรเอกชน หรือ สภาองค'กรชุมชนระดับตําบลด�วยกัน จาก
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ท่ัวประเทศ เป นประจําตลอดท้ังปm ทําให�กลุ/มแกนนําและชาวตําบลบ�านหนองสาหร/ายยิ่งต�องพัฒนา
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเตรียมความพร�อมกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 
สรุปรูปแบบการประยุกต�ใช"ทุนทางสังคมเพ่ือการส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมืองภาคพลเมือง
สภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร�าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 10 แสดงรูปแบบการประยุกต'ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือการส/งเสริมการมีส/วนร/วมทางการเมือง

ภาคพลเมืองสภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 

ปPจจัยจากภายนอก 
1. การทําแผนแม/บทชุมชนจาก

นโยบายรัฐ 
2. พ.ร.บ. สภาองค'กรชุมชน 
3. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ปPจจัยจากภายใน 
1. แกนนํามีวสิัยทัศน' 
2. ปPญหาในชุมชน เช/น ปPญหาหนี้, 

ปPญหาดินเสื่อมสภาพ, ปPญหา
รายได�ตกต่ํา,  

สภาผู�นํา, สภา 79,
ประชาคมตําบล,  

สภาองค'กรชุมชนตําบล 

สถาบนัการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร/าย  
กลุ/มกิจกรรมต/าง ๆ ที่เกิดข้ึนในตําบลหนอง
สาหร/าย เช/น  
กลุ/มปุjยอัดเม็ด กลุ/มปุjยชวีภาพ กลุ/มน้ําหมัก
สมุนไพร กลุ/มโรงน้าํดื่ม กลุ/มขนม น้ําพริก 
กลุ/มไม�กวาด เป นต�น 

เทศบาลตาํบลหนองสาหร/าย 
ที่ได�กําหนดนโยบายของ
เทศบาลให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชนที่
สะท�อนมาจาก สภาองค'กร
ชุมชน เช/น การขุดคลอง
ชลประทาน, ถนน เป นต�น 

ตัวแทนจาก 9 หมู/บ�าน 79 คน 
1. หมู/บ�านละ 9 คน 
2. ประธานกลุ/มอาชพีต/าง ๆ  
3. กํานัน ,ผู�ใหญ/บ�าน 9 หมู/ 
4. ผู�ใหญ/ในชุมชน, ครู., ผอ.

รพ.สต 

1. เรียนรู�จากภาคีภายนอก, ศึกษาดูงาน ต/อ
ยอดองค'ความรู� 

2. ใช�ทุนภายในชุมชนสนบัสนนุ 
3. ใช�ทุนภายนอกสนบัสนุน 
4. ประชุมกันทุกเดือนในระดับ คุ�มบ�าน, 

หมู/บ�าน, ตําบล, สภาองค'กรชุมชน  
5. สรุปเป นข�อเสนอและวธิีการ 

ที่ปรึกษาและ
ผู�ทรงคุณวุฒ ิ
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 สภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร�าย 
 

 
 
แผนภาพท่ี 11  สภาองค'กรชุมชนตําบลหนองสาหร/าย 
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สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ข�อมูลท่ัวไป 
 สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินเป�นอีกตําบลต�นแบบท่ีเป�นพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน เป�นแหล)ง

เรียนรู�ท่ีได�รับการยอมรับเป�นอย)างมาก เนื่องจากมีรูปแบบการร)วมตัวของกลุ)มชาวบ�านในหมู)บ�าน

ต)างๆ มาทํางานร)วมกัน ก)อนมีการจัดต้ังเป�นสภาองค�กรชุมชนตาม พ.ร.บ.สภาองค�กรชุมชน ป2 2551 

เป�นสภาองค�กรชุมชนท่ีมีจุดเด)นเรื่องการเชื่อมโยงและประสานงานกับหน)วยงานของราชการได�เป�น

อย)างดี เนื่องจากแกนนําตําบลท)านหนึ่งซ่ึงเคยมีประวัติการทํางานร)วมกับหน)วยงานภาครัฐมาก)อน 

เช)น มูลนิธิพัฒนาไทท่ีได�รับการพัฒนาและแยกตัวมากจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 

เป�นสมาชิกพัฒนาประจําจังหวัดและเป�นครูมาก)อน ทําให�รูปแบบการพัฒนาของตําบลนี้ เริ่มต�นด�วย

การมีแกนนําท่ีเข�มแข็งมีประสบการณ�การทํางานร)วมกับชุมชนและสามารถทํางานร)วมกับหน)วยงาน

ราชการได�เป�นอย)างดีและมีประสิทธิภาพ โดยผู�วิจัยจะขอนําเสนอพัฒนาการของตําบลคลองเขิน

แบ)งเป�นช)วงเวลาของความเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 1. ความเป�นมาของตําบลคลองเขิน 

  ตําบลคลองเขิน เป�นตําบลท่ีตั้งอยู)ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเป�นจังหวัดท่ีมีแหล)ง

น้ําท่ีสําคัญท่ีรู�จักกันท่ัวไปว)า “แม)น้ําแม)กลอง” เดิมตําบลคลองเขินมีชื่อว)า ดาวโด)ง ต)อมารวมเขตวัด

ดาวโด)ง วัดปากลัด วัดนางตะเคียน และวัดลาดเปBง ใช�ชื่อว)าตําบลนางตะเคียน เม่ือทางราชการได�แบ)ง

เขตตําบลใหม)โดยตัดเขตจากวัดนางตะเคียนถึงวัดดาวโด)ง เปลี่ยนชื่อเป�นตําบลคลองเขิน เพราะ

ธรรมชาติของตําบลนี้มักจะมีแหล)งน้ําท่ีต้ืนเขินเวลาน้ําลง หรือช)วงหน�าแล�ง เดิมมี 7 หมู)บ�าน เม่ือมี

ประชากรเพ่ิมมากข้ึนจึงได�แยกหมู)บ�านเป�น 9 หมู)บ�านมาจนถึงปDจจุบัน ตําบลคลองเขินได�รับการ

กระจายอํานาจในการปกครองตนเองในลักษณะองค�การบริหารส)วนตําบล ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 19 

มีนาคม 2539 โดยมีท่ีทําการอยู)ท่ีบ�านกํานันตําบลคลองเขิน คือ นายสนม กําเนิดอุย กํานันของตําบล 

ในช)วงแรกของการกระจายอํานาจ ต)อมาเม่ือครบวาระ 4 ป2 มีการเลือกต้ังสมาชิกองค�การบริหารส)วน

ตําบลใหม)นายกองค�กรบริหารส)วนตําบล คือ นายชาญ เครือเทศ ใช�สถานที่ทําการที่เดิมอยู) 2 ป2 

จึงย�ายมายังสถานท่ีต้ังอาคารใหม)ในเนื้อท่ีของหมู) 4 ในป2 2547 เม่ือครบวาระ 4 ป2 มีการเลือกต้ังใหม)

มี พ.ร.บ. เก่ียวกับการเลือกต้ัง อบต.ใหม) ในป2 2547 นายสนม กําเนิดอุย ได�รับเลือกเป�นนายก

องค�การบริหารส)วนตําบลคนแรก และเม่ือครบวาระ 4 ป2 ในป2 2551 เลือกต้ังใหม) นายสนม กําเนิด

อุย ได�รับเลือกเป�นนายกองค�การบริหารส)วนตําบลเป�นสมัยท่ี 2 

  ทรัพยากรธรรมชาติ ของตําบลคลองเขิน ในวันนี้ยังคงมีอยู)แต)ไม)อุดมสมบูรณ�เท)าใน

อดีตท่ีไม)ต�องซ้ือกิน แต)ไปหากินได� คือ ในน้ํามีปลา มีกุ�ง มีผักบุ�ง ผักกระเฉด ดอกโสน แต)ปDจจุบันเม่ือ

การคมนาคมเปลี่ยนจากเรือเป�นรถแทน ทําให�บางลําคลองไม)ได�ใช�สัญจรไปมาจะต้ืนเขิน ลําปะโดง     
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ซ่ึงเป�นคลองซอยเล็ก ๆ (เป�นทางลัดในการเดินทางเข�าไปตามบ�านและชุมชนต)าง ๆ) เป�นทางให�น้ําเข�า

สวนบางแห)งจะถูกถมและต้ืนเขินกลายเป�นแผ)นดินติดกัน แต)อย)างไรก็ตามลําคลองของตําบลคลอง

เขินก็ยังมีความสําคัญในการคมนาคมอยู)บ�าง เป�นแหล)งอาหาร ปลา กุ�ง เป�นทุนทางทรัพยากรในการ

ทําเกษตรท่ีสําคัญ ซ่ึงขณะนี้ยังคงมีลําคลองท่ีเชื่อมต)อกันท่ีสําคัญหลายลําคลอง เช)น คลองบาง

ตะเคียน คลองเขิน คลองขุดเจJก คลองลัดจวน คลองยายก๋ี คลองเก)า คลองผู�ใหญ)อร)าม คลองมะนาว

หวาน เป�นต�น 

  ทุนทางสังคมของตําบลคลองเขินยังคงมีอยู)มาก คือ ความเป�นระบบเครือญาติท่ีสืบ

ทอดวงศ�ตระกูลกันต)อ ๆ มาจากบรรพบุรุษ ท่ีอพยพเข�ามาอยู)ในตําบล ซ่ึงเป�นผลให�สามารถรวมกลุ)ม

พูดคุยกันได�รวดเร็ว ไม)ค)อยมีความขัดแย�งท่ีรุนแรง มีการสื่อสารเข�ากันได�รวดเร็ว ทุนทางสังคมท่ี

สําคัญอีกประการ คือ การมีผู�มีภูมิปDญญาหลากหลาย ไม)ว)าจะเป�นเรื่องเกษตรเรื่องศิลปหัตถกรรม 

เรื่องการทําอาหาร การแปรรูปอาหาร การละเล)นพ้ืนบ�าน 

 2. พ้ืนท่ีตั้ง จํานวนประชากร และอาณาเขตการปกครอง 

  2.1 พ้ืนท่ีตั้ง 

   ตําบลคลองเขิน เป�นตําบลหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ต้ังอยู)ห)าง

จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 4,730 ไร) หรือประมาณ 7,658 

ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต)อ ดังนี้ 

   ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลบางช�าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

   ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลท)าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

   ทิศตะวันออก ติดต)อ กับตําบลนางตะเคียน, ตําบลลาดใหญ) อําเภอเมือง 

     จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศใต� ติดกับ ตําบลบ�านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
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ภาพท่ี 25 แผนท่ีตําบลคลองเขิน (ข�อมูลจากองค�การบริหารส)วนตําบลคลองเขิน 2557) 
ท่ีมา: อบต.คลองเขิน,  สภาพและข�อมูลพ้ืนฐาน,  เข�าถึงเม่ือ 14 กันยายน 2557,  เข�าถึงได�จาก 
http://www.klongkhern.go.th/base.php?content_id=6  
 
  2.2 ประชากรและเขตการปกครอง 
   ตําบลคลองเขินมีจํานวนประชากร ท้ังสิ้น 5,496 คน แบ)งเป�นชาย 2,618 คน 
หญิง 2,878 คนมีจํานวนหลังคาเรือนท้ังหมด 1,565 หลังคาเรือน และได�แบ)งเขตการปกครองตําบล
ออกเป�น 9 หมู)บ�าน ด�วยกัน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 ข�อมูลประชากรจากสํานักงานทะเบียนราษฎร� กรมการปกครอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2556 

 

จํานวนประชากร  
หมู'ท่ี 

 
ช่ือบ�าน ชาย หญิง รวม 

จํานวน
หลังคา 

ผู�นําชุมชน, 
ผู�ใหญ'บ�าน 

1 บ�านตะเคียน 406 466 872 222 นายจําเริญ เทียบน�อย 

2 บ�านปากลัด 289 310 599 142 นายสุริยนต�  สุ)นมาก 

3 บ�านคลองเขิน 278 273 551 138 นางจินตนา โพธิทอง 

4 บ�านดาวโด)ง 253 250 493 201 นายสัญลักษณ� ขันกําเหนิด 

5 บ�านดาวโด)ง 271 275 546 142 นายสํารวย ภมร 

6 บ�านมะนาวหวาน 337 395 731 204 นายประดิษฐ� ดวงแย�ม 

7 บ�านคลองเก)า 271 315 586 163 นายสมชาย ตันตระกูล (กํานัน) 

8 บ�านคลองยายก๋ี 169 209 378 99 นายสามารถ ดําสง)า 

9 บ�านสวนทุ)ง 337 374 711 156 นายสวง หลงสวาสด์ิ 

รวม 2,618 2,878 5,496 1,565 9 

 

 2. อาชีพและรายได� 

  เนื่องสภาพแวดล�อมของตําบลคลองเขิน เป�นพ้ืนท่ีติดแหล)งน้ําคืออยู)ใกล�กับแม)น้ําแม) 

มีลักษณะภูมิประเทศเป�นพ้ืนท่ีราบเรียบถึงค)อนข�างราบเรียบมีความลาดชัน 1-2% มีลําคลองกระจาย

ท่ัวพ้ืนท่ี และมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร�อนซ่ึงแบ)งได� 3 ฤดู คือ ฤดูฝนต้ังแต)ต�นเดือน

พฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต)

ปลายเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ� อากาศหนาวเย็น ฝนตกน�อยและมีอุณหภูมิตํ่าสุดของป2 

ฤดูร�อนเริ่มต้ังแต)เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร�อน ความชื้นในอากาศตํ่าและมีฝนตกเป�น

ครั้งคราวจึงเหมาะแก) การทําเกษตรกรรม อาชีพของชาวบ�านแถบนี้จึงยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จนถึงปDจจุบัน จากคําบอกเล)าของคนในพ้ืนท่ีกล)าวว)า เดิมท่ีก็มีการปลูกข�าวกัน และเนื่องจากแม)กลอง

ติดกับทะเลทําให�น้ํากร)อยปลูกข�าวไม)ค)อยได�ผลผลิตเพราะข�าวลีบไม)มีน้ําหนัก ตอนหลังก็เลยหันมา

ปลูกมะพร�าวซ่ึงเป�นพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีกับแหล)งนํ้าคือ ปลูกข้ึนได�ดีในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ํากร)อย    

ทําให�การประกอบอาชีพผูกพันกับมะพร�าวมานานแล�ว ดังนั้น อาชีพและรายได�อันดับหนึ่งของชาว
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ตําบลคลองเขิน คือ อาชีพทําสวนมะพร�าว  ทําน้ําตาลมะพร�าว และมีผลไม�อย)างอ่ืนด�วย เช)น ลิ้นจี่ซ่ึง

ท่ีคลองเขินก็หลายครอบครัวท่ีปลูกและมีรสชาติข้ึนชื่อเช)นเดียวกัน โดยสามารถสรุปอาชีพต)าง ๆ ของ

ชาวตําบลคลองเขินได� ดังนี้ 

  อาชีพเกษตรกรรม ได�แก) การทําสวนมะพร�าว สวนผลไม� และพืชผัก 

  อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได�แก) การทําน้ําตาลมะพร�าว 

  อาชีพค�าขาย ได�แก) ค�าพืชผลทางการเกษตร ขายของชํา 

  อาชีพรับจ�าง ได�แก) รับจ�างในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ�างท่ัวไป 

 

    
 

ภาพท่ี 26 อาชีพหลักของชาวตําบลคลองเขิน กว)า 60% เก่ียวเนื่องจากการปลูกมะพร�าว 
ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาท่ีดิน, สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง 2557 
 
 3. ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
  ชาวตําบลคลองเขินมีศูนย�รวมทางจิตใจหลายอย)าง แต)สถานที่ที่สําคัญก็คือ วัดใน
พระพุทธศาสนามี 4 วัดด�วยกัน ทําให�การประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัดจึงมีตลอดทั้งป2 ประกอบ
กับการจัดกิจกรรม การประชุมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน ก็ได�มี
โอกาสใช�สถานที่และ พระภิกษุ ก็มีโอกาสเข�าร)วมกิจกรรมด�วย เช)นกัน เช)น งานวันสงกรานต� 
ทําบุญประเพณีลดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ ซึ่งจัดเป�นงานสนุกสนานประจําป2ที่สําคัญ งานประเพณีการ
แข)งเรือ ก็ใช�พ้ืนท่ีคลองติดวัดเช)นกัน เป�นต�น จากกิจกรรมเป�นตัวช)วยสร�างความสามัคคีให�กับคน
ในตําบลได�เป�นอย)างดี  
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ภาพท่ี 27 ภาพกิจกรรมวันผู�สูงอายุ วันสงกรานต� 
 
  3.1 ศาสนา 
   ประชากรของตําบลคลองเขิน นับถือศาสนาพุทธ 100% มีวัดประจําตําบลอยู) 4 
แห)ง คือ  
   3.1.1 วัดดาวโด)ง ต้ังอยู)ท่ีหมู)ท่ี 4   
   3.1.2 วัดปากลัด ต้ังอยู)ท่ีหมู)ท่ี 2  
   3.1.3 วัดศรีศรัทธาธรรม ต้ังอยู)ท่ีหมู)ท่ี 9 
   3.1.4 วัดนางตะเคียน ต้ังอยู)ท่ีหมู)ท่ี 1   
 

 
 
ภาพท่ี 28 สถาบันและองค�กรทางศาสนา ศูนย�รวมใจของชาวตําบลคลองเขิน 
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   และยังมีกิจกรรมท่ีเป�นงานบุญทางศาสนา เช)น การทําบุญในวันสําคัญทาง

ศาสนา ลูกหลานท่ีไปอยู)ตามจังหวัดต)าง ๆ จะกลับมาบ�าน มาไหว�ญาติพ่ีน�องไปวัดทําบุญและมีการ

ฟlmนฟูประเพณีเก)า ๆ ท่ีดีงามให�คงอยู)  

   วัดในตําบลคลองเขินมีประวัติความเป�นมาที่เป�นทุนให�คนเข�ามาศึกษาและ

สามารถพัฒนาให�เป�นสถานท่ีท)องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได� เช)น วัดดาวโด)งมีพิพิธภัณฑ�พ้ืนบ�าน มี

พระภิกษุผู�ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย)างหลวงพ)อธรรมจักรท่ีผู�คนนับถือ วัดนางตะเคียนมีประวัติศาสตร�

ความเชื่อเก่ียวกับความเป�นวัดเก)าแก)ต้ังแต)สมัยกรุงศรีอยุธยามีพระประธานในโบสถ�ปรางมารวิชัย 

เป�นต�น  

  3.2 วัฒนธรรมและประเพณี 

   ในเขตตําบลคลองเขินมีศิลปวัฒนธรรมไทยเดิมท่ีเป�นเอกลักษณ�ของตนเอง เช)น 

การทําว)าวไทย การแสดงช)วงรํา และแตรวง เป�นต�น แต)ศิลปวัฒนธรรมไทยเดิมหลายอย)างท่ีเริ่มจะ

สูญหายไปจากท�องถ่ิน สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามและสภาตําบลตําบลคลองเขิน จึงได�

พยายามฟlmนฟูประเพณีท�องถ่ินข้ึนมาโดยได�มีการจัดต้ังสภาวัฒนธรรมตําบลคลองเขินข้ึนมา ในป2 

พ.ศ.2537 เพ่ือให�มีบทบาทในการรักษาวัฒนธรรมไทยเดิมในชุมชน แต)ยังไม)มีผลการดําเนินงานท่ีเป�น

รูปธรรม กลุ)มผู�สูงอายุในตําบลคลองเขิน ซ่ึงมีการรวมตัวกันเป�นชมรมผู�สูงอายุดาวโด)ง มีสมาชิก

ประมาณ 220 คน ได�ปรึกษาหารือกันและมีความเห็นว)าแม�ว)าวัฒนธรรมไทยเดิมในเขตตําบลคลอง

เขินบางส)วนจะได�สูญหายไป แต)ก็น)าจะสามารถฟlmนฟูข้ึนมาได�เนื่องจากในชุมชนยัง มีผู�สูงอายุท่ีมี

ความรู�ความเข�าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยเดิมอยู)จํานวนหนึ่ง แกนนําชมรมผู�สูงอายุดาวโด)งจึงได�นํา

แนวคิดดังกล)าวไปหารือกับผู�บริหารองค�การบริหารส)วนตําบลคลองเขิน เพ่ือหาแนวทางในการฟlmนฟู

ศิลปวัฒนธรรมไทยเดิม ให�คงอยู)คู)กับชุมชนต)อไป      

 4. สถาบันการศึกษา 

  ตําบลคลองเขินมีสถานบันการศึกษา คือ โรงเรียน 2 แห)ง ได�แก) โรงเรียนขยาย

โอกาสที่เป�นที่ศึกษาของคนในตําบลได�เรียนถึงมัธยมต�น คือ โรงเรียนวัดดาวโด)ง ตั้งอยู)ที่หมู)ที่ 4 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดปากลัด ตั้งอยู)ที่หมู)ที่ 2 และมีศูนย�พัฒนา

เด็กเล็ก 2 แห)ง คือ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านดาวโด)ง ต้ังอยู)ท่ีหมู)ท่ี 4 และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านปาก

ลัด ต้ังอยู)ท่ีหมู)ท่ี 2 
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ภาพท่ี 29 สถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยู)ในเขตพ้ืนท่ีตําบลคลองเขิน 
 
 5. โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
  มีโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลเพ่ือดูแลสุขภาพพ้ืนฐานของชาวตําบลคลอง
เขิน 2 แห)ง มีเจ�าหน�าท่ีอนามัย หัวหน�าสถานีอนามัยเข�ามามีส)วนร)วมในกิจกรรมของตําบลเสมอ คือ 
โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลบ�านดาวโด)ง หมู)ท่ี 4 โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลบ�านปาก
ลัด หมู)ท่ี 2 และศูนย�สาธารณสุขมูลฐาน 9 แห)ง 
 

 
 
ภาพท่ี 30 โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลคลองเขิน 2 แห)ง 
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 นอกจากนี้แล�วตําบลคลองเขินยังมีทุนจากภายนอก ท่ีได�รับการสนับสนุนจากหน)วยงาน
ภาครัฐ ในเชิงของการให�ความรู�พัฒนาด�านอาชีพ สุขภาพ การศึกษานอกโรงเรียน การสนับสนุนเป�น
เงินในการดําเนินโครงการต)าง ๆ เช)นเดียวกับตําบลต)าง ๆ ท่ัวไป 
 ช'วงการก'อตั้งชุมชน 
 1. การก)อต้ังชุมชน  
  ในช)วงก)อนป2 2514 ตําบลคลองเขินเป�นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีมาต้ังแต)โบราณ (ชื่อเดิมคือ 
“คลองลัดดา” เปลี่ยนเป�น “คลองปากลัด” และเป�น “คลองเขิน”) ไม)ตํ่ากว)า 150 ป2สืบเนื่องกันมา
รุ)นต)อรุ)น ซ่ึงจะพบได�ว)าในปDจจุบัน ถึงแม�ว)ากระแสการพัฒนาจะเข�าสู)ชุมชนอย)างรวดเร็วแต)คนใน
ชุมชนก็ยังคงรักษาพ้ืนท่ีไว� ไม)ขายต)อให�กับนายทุนมากนัก ยังคงดํารงชีวิตและยึดอาชีพด้ังเดิม คือ 
เกษตรกรรมตามบรรพบุรุษเนื่องจากมีแหล)งน้ําเหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยเฉพาะอาชีพทําสวน
มะพร�าวและส�มโอ ท่ีสามารถสร�างรายได�ให�กับคนในพ้ืนถ่ินในเป�นอย)างดี การเดินทางนิยมใช�เส�นทาง
น้ําในการเดินทางเพราะสะดวกรวดเร็ว ตัดออกไปยังแม)น้ําแม)กลองได�เลย ประกอบกันถนนหนทางใน
สมัยก)อนยังไม)ได�มีการพัฒนามากนัก ในสมัยก)อนลําคลองในตําบลคลองเขินจึงมีความสําคัญต)อการ
ดํารงชีวิตของชาวตําบลลองเขินเป�นอย)างมาก คือ เป�นเครื่องมือท่ีใช�ในการเพาะปลูก เป�นทางสัญจร
ทางน้ําท่ีสะดวกรวดเร็ว การทํามาค�าขายในสมัยก)อน การทําการค�าก็จะใช�เรือบรรทุกสินค�าคือผลไม�
ไปขายตามตลาดน้ําแม)กลอง หรือใช�ขนส)งผลไม�ออกไปส)งตลาด ตามคําบอกเล)าของคนในพ้ืนท่ีว)า 
 

 สมัยก)อนคลองเขินไม)ได�ชื่อนี้ ชื่อเดิมเรียกว)าคลองลัดดา ต)อทางทางราชการเขาเปลี่ยน 

เป�นคลองปากลัด และเปลี่ยนมาเป�นคลองเขินเพราะช)วงก)อนเวลาน้ําลดคลองมันจะตื้นเขินรถ

สัญจรไปมาไม)ได� พวกแม)ค�าก็ใช�เรือนี่แระขนผลไม�ออกไปขาย เพราะมันตัดออกไปแม)กลองได�

เลย คิดว)าก)อนป2 14 นะ (องอาจ อินทรสุนทร, 2557) 

 
  ต)อมาในช)วงป2 พ.ศ.2520 ความเจริญได�เริ่มเข�ามาพร�อมกับถนน วิถีชีวิตของคนใน
ตําบลคลองเขินเริ่มเปลี่ยนไป คนท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับลําคลองเนื่องจากความนิยมใช�เรือเป�นพาหนะ
เปลี่ยนจากชุมชนริมคลองเป�นชุมชนริมถนนแทน เนื่องจากหน�าบ�านในสมัยก)อนอยู)ติดกับลําคลอง 
หากจะเดินทางทางบกเพ่ือเข�าไปยังตําบลคลองเขินในสมัยก)อนจําเป�นเดินทางผ)านไร) ผ)านสวนมาเป�น
กิโล เม่ือมีถนนตัดผ)านกลายเป�นว)าหลังบ�านของคนสมัยก)อนกลับกลายเป�นหน�าบ�านแทน แต)การย�าย
เข�ามาของคนภายนอกก็ยังน�อยอยู)ยังคงเป�นคนพ้ืนถ่ินเดิม  
 2. สัมพันธภาพของคนภายในตําบล 
  เนื่องจากคนในตําบลคลองเขินยังเป�น ตําบลท่ีมีการอาศัยอยู)ของคนด้ังเดิมอยู)มาก ไม)
นิยมย�ายออกไปอยู)ท่ีอ่ืน ทําให�ระบบความสัมพันธ�ทางเครือญาติในพ้ืนท่ีมีมาก อีกท้ังวิถีชีวิตในการ
ประกอบอาชีพยังมีลักษณะเหมือน ๆ กัน โดยเฉพาะก)อน ป2 พ.ศ. 2514 การดํารงชีวิตจะมีลักษณะ
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แบบพอเพียงโดยทุกบ�านอย)างน�อยมีท่ีดิน ครอบครัวละไม)ตํ่ากว)า 3-4 ไร) จะปลูกมะพร�าวท้ังหมด 
อาจจะมีผลไม�อย)างอ่ืนประกอบด�วย เช)น ส�มโอ มะม)วง มะนาว กล�วย เป�นต�น ส)วนผู�ท่ีประกอบอาชีพ
ค�าขายก็จะเป�นอาชีพเสริมแต)อาชีพหลัก ๆ คือ การปลูกมะพร�าว โดยทุกบ�านจะมีเตาทําน้ําตาล
มะพร�าวทุกบ�านไว�สําหรับเค่ียวน้ําตาล ดังนั้นวิถีชีวิตท่ีเหมือนกันดังกล)าวทําให� เกิดความสัมพันธ�อันดี
ระหว)างกัน ในชุมชน หมู)บ�านและตําบล เนื่องมีวิถีชีวิตท่ีคล�ายกัน คือ ดํารงชีวิตอยู)กับแหล)งน้ําลําคลอง 
การเพาะปลูกมะพร�าวและผลไม�เหมือนกัน การมีน้ําใจถ�อยทีถ�อยอาศัยกัน มีความเอ้ือเฟlmอเผื่อแผ)กัน 
มีความเป�นพ่ีเป�นน�องกันสูงมาก จะพิจารณาได�จากปDญหาความขัดแย�งไม)ค)อยเกิดข้ึนในตําบลคลอง
เขิน แต)หลังจาก ช)วงป2 พ.ศ.2520 เป�นต�นมา ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของชาวตําบลคลองเขิน
เริ่มเปลี่ยนไป พร�อมกับการมาของถนนหนทางโดยการเพาะปลูกมะพร�าวเพ่ือทําเป�นน้ําตาลมะพร�าว
หรือการเพาะปลูกผลไม� ผักและพืชผลต)าง ๆ ไว�รับประทาน เริ่มมีโรงงานเข�ามารับซ้ือผลมะพร�าวสด
เป�นลูก ทําให�การทําน้ําตาลมะพร�าวเริ่มหมดความสําคัญลง เนื่องจากชาวบ�านเห็นว)าไม)ต�องเสียเวลา
มาเค่ียวน้ําตาลเพราะมีข้ันตอนเยอะ ต�องใช�ระยะเวลาในการทํามากและต�องต่ืนแต)เช�ามืดเพ่ือจะเอา
กระบอกน้ําตาลไปใส)ไว�ท่ีต�นมะพร�าวการขายผลสดทําได�ง)ายกว)าและไม)ต�องเสียเวลา ถึงแม�จะยังมีคน
ทําน้ําตาลมะพร�าวอยู)บ�าง แต)ก็ลดน�อยลงเรื่อย ๆ สุดท�ายชาวบ�านบางส)วนเริ่มออกไปขายแรงงาน
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การเพาะปลูกเริ่มมีการนําสารเคมีเข�ามาใช� สารฆ)าแมลง สารกําจัด
วัชพืช เริ่มเข�ามาสู)วงจรการเกษตร ส)งผลให�เกิดปDญหาสิ่งแวดล�อมตามมา ปDญหาสุขภาพอนามัยของ
ผู�คนในตําบล รวมท้ังการลงทุนท่ีสูงเพ่ิมมากข้ึน ทําให�เกิดปDญหาภาระหนี้สิน และสภาพสังคมท่ีคนวัย
ทํางานไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ�ในครอบครัวและเพ่ือนบ�านลดน�อยลง เริ่มเกิดการ
แข)งขันในการประกอบอาชีพ เริ่มมีความขัดแย�งกันระหว)างในครอบครัว และระหว)างครอบครัว โดยมี
ชาวบ�านได�สะท�อนถึงปรากฏนี้ไว�ว)า 
 

 ในอดีต 100% ชาวบ�านทําน้ําตาลมะพร�าว ทุกครัวเรือน ปDจจุบันทดถอยน�อยลง แล�ว
ในอดีตไม)มีเคมี ไม)มียากันบูด ไม)น้ําตาลทรายคือ ทําแบบพื้นบ�าน คือเป�นอาชีพหลักของคน
ที่นี่ และวิถีชีวิตการทําน้ําตาลเหนื่อยกันทั้งบ�านเพราะเราจะใช�อุปกรณ�ในท�องถิ่นเราอย)างฟlน 
ของที่มีอยู)ในชุมชน เคร่ืองทุนแรงสมัยก)อนใช�แต)มือเท)านั้น กระทะที่เค่ียวน้ําตาลสมัยก)อนเรา
จะล�างทุกวัน เดียวนี้เขาไม)ล�าง คือ ความสะอาดต�องเป�นอันดับหนึ่ง สองคือปลอดสารไม)มี
สารเคมีเด็ดขาดมันจะเก็บได�ไม)นานเพราะทําจากธรรมชาติ ไม)เหมือนสมัยนี้ที่ผสมสารกันบูด
ทําให�เก็บไว�ได�นาน แล�วสุดท�ายก็ส)งผลกระทบต)อคนกิน สมัยก)อนเราอยู)กันแบบพี่น�อง มีอะไร
เราก็แบ)งกันเช)น เราหุงข�าวหรือทํากับข�าวแล�วก็จะแบ)งเพื่อนบ�านคนละถ�วยคนละชาม ในช)วง
หน�าเทศกาลหน�าสารท เราก็จะมีขนมแลกเปลี่ยนกันแจกกันกิน ปูq ย)า ตา ทวด อะไรแบบนี้
แระ เดียวนี้อยู)กันแบบตัวใครตัวมันมากขึ้นแต)อดีตอยู)แบบเกื้อกูล แบบพี่น�องวงศาคณาญาติ
อยู)กับแบบรวมกลุ)ม แต)เดียวนี้ก็จะแยกออกไปทํางานนอกบ�าน กลุ)มที่เคยมีก็ค)อย ๆ ถอย
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ออกไปที่ละคนสองคน คือไปประกอบอาชีพข�างนอก อีกอย)างคนรุ)นใหม) อาชีพทําน้ําตาลเขา
จะไม)ค)อยเอา เพราะว)าไม)สวย จะเหนื่อย ตื่นเช�า นอนดึก ตากแดดเพราะอาชีพข้ึนตาลฝนตก
ก็ต�องขึ้น ตากแดดก็ต�องขึ้นถึงเวลาไม)ขึ้นเขา เขาก็จะเสียเพราะไม)ได�ใช�สารกันบูด ความ
อบอุ)นภายในครอบครัว สมัยก)อนก็มีมาก เวลาทําครัวก็ช)วยกัน ทําแกงกะทิแต)ละครั้งคนนี้ก็
ทํากะทํา คนนี้ทําส)วนประกอบอย)างอื่น กินร)วมกัน พูดคุยกัน รู�สึกอบอุ)น แต)เดี๋ยวนี้ ต)างคน
ต)างอยู) ห�องใครห�องมัน (ยุพิน ศรีโหร, 2557) 

 
  ทําให�เกิดกลุ)มคนที่มีจิตสํานึกรักบ�านเกิด เพราะเห็นสภาพปDญหาที่เกิดขึ้นและหวน
กลับมาคิดว)าทําอย)างไรจึงจะแก�ไขปDญหาเหล)านี้ได� โดยได�มีการจัดตั้งกลุ)มเกิดขึ้นและนําไปสู)การ
พิจารณาถึงทุนทางสังคมที่มีอยู)ในตําบลของตนเอง โดยเริ่มจากการทําแผนแม)บทชุมชนในช)วงป2 
พ.ศ.2542 
 3. การเกิดข้ึนของกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ ในตําบลคลองเขิน 
  ช)วงป2 พ.ศ. 2540 หลังจากท่ีประเทศไทยต�องประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
อย)างรุนแรง ทําให�หน)วยธุรกิจต)าง ๆ รวมท้ังสถาบันการเงินเป�นจํานวนมากต�องปrดตัวลง รัฐบาลใน
ขณะนั้นเริ่มหันกลับมาให�ความสนใจเก่ียวกับการดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงจึง
ได�เริ่มมีการวางแผนท่ีจะให�ภาคประชาชนในชุมชนต)าง ๆ ได�จัดทําแผนแม)บทชุมชนพ่ึงตนเอง เพ่ือ
เป�นการแบ)งเบาภาระของภาครัฐในขณะนั้น และสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนฐานรากอย)างยั่งยืน 
  จนกระท่ังในป2 พ.ศ. 2542 ได�มีนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ให�มีการจัดทํา
ประชาคมจังหวัดสมุทรสงครามและได�เกิดแกนนําจากภาคส)วนต)าง ๆ หนึ่งในแกนนําท่ีสําคัญนั้นมี 
ดร.อุษา เทียนทอง ซ่ึงต)อมาได�เป�นประธานสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน ได�เริ่มใช�เวทีสาธารณะ
เข�ามาดําเนินการชักชวนให�ชาวบ�านได�วิเคราะห�ตัวตนของชาวจังหวัดสมุทรสงครามและได�ผลดี 
ชาวบ�านเกิดความรู�สึกว)าตําบลต�องขับเคลื่อนเรื่องของการมีส)วนร)วมของชาวบ�านให�มากข้ึน  
  ในช)วงป2 พ.ศ. 2547 ดร.อุษา เทียนทอง ซึ่งเป�นคนดั้งเดิมของตําบลคลองเขิน ได�มี
การนําเรื่องการจัดทําแผนแม)บทชุมชนเข�ามาเป�นเครื่องมือในการสํารวจชุมชนในตําบลคลองเขิน 
ร)วมกับผู�บริหารท�องที่ คือ ตัวแทนกํานัน ผู�ใหญ)บ�าน สอบต. ตัวแทนกลุ)มองค�กรต)าง ๆ จนเริ่มเกิด
การเปลี่ยนแปลงข้ึนในตําบลคลองเขิน คือ เกิดตัวแทนจากแต)ละหมู)บ�าน เกิดกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ 
ท่ีนําไปสู)การเรียนรู�ของตําบล ผลท่ีเกิดจากกระบวนการทําแผนแม)บทชุมชน คือ เกิดกลุ)มแกนนําที่มี
จิตสํานึกรักบ�านเกิดเข�ามาร)วมกันทํางานเพ่ือให�เกิดการแก�ไขปDญหาภายในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของ
การอนุรักษ�วัฒนธรรมวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในตําบลคลองเขิน ซ่ึงค)อยหมดความสําคัญลง เช)น ความ
สามัคคีกันภายในตําบล อาชีพทําน้ําตาลมะพร�าวซ่ึงเป�นอาชีพของบรรพบุรุษท่ีค)อย ๆ เรือนรางหายไป 
โดยได�จัดต้ังเป�นกลุ)มวิสาหกิจชุมชนน้ําตาลมะพร�าวปลอดสาร และได�มีการพัฒนากลุ)มต)าง ๆ เช)น  
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  กลุ)มวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค�าจากน้ําตาลมะพร�าว  
  กลุ)มผลิตขนมหวานจากน้ําตาลมะพร�าว  
  กลุ)มกองทุนสวัสดิการออมวันละบาท 
  กลุ)มเกษตรเศรษฐกิจผสมผสานการเลี้ยงไก) 
  กลุ)มปราชญ�ชาวบ�าน  เป�นต�น 
  ซ่ึงการดําเนินการทุกกลุ)มกิจกรรมท่ีเรียกว)าเป�นความสําเร็จของตําบลคลองเขิน ล�วนมี
แกนนําท่ีเป�นศูนย�กลางการทํางานท่ีสําคัญคือ ดร.อุษา เทียนทอง โดยจะขอนําเสนอประวัติของ ดร.
อุษา เทียนทอง พอสังเขป ดังนี้ 
  ประวัติของ อาจารย� ดร.อุษา เทียนทอง แกนนําคนสําคัญของตําบลคลองเขิน 
  อาจารย� ดร. อุษา เทียนทอง มีภูมิลําเนาอยู)ท่ีตําบลคลองเขิน จบการศึกษาปริญญา
ตรีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร�วิโรฒประสานมิตร 
และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขานวัตกรรมการจัดการในภายหลัง ได�ทํางานเป�นครูใน
ระดับโรงเรียนมัธยมในช)วงป2 2523 เพียง 1 ป2 จากนั้นได�ทํางานกับการให�การศึกษาคนในชุมชน โดย
ทํางานในตําแหน)งครูเชี่ยวชาญ สถาบันส)งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
กลางเป�นหน�าท่ีไปอบรมให�กับครู กศน.ในเขตภาคกลาง จนได�มีโอกาสเข�าไปทํางานให�กับมูลนิธิ
พัฒนาไท โดยคณะรัฐมนตรี ได�มีมติเม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2539 ให�สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ (สศช.) จัดต้ังมูลนิธิพัฒนาไทข้ึน เพ่ือเป�นศูนย�กลางในการ
ส)งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะท่ีเป�นองค�รวมแบบบูรณาการรวมท้ังสนับสนุนให�
การพัฒนาประเทศได�รับการแปลงแผนออกสู)ภาคปฏิบัติได�อย)างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

 
 

ภาพท่ี 31 ภาพ ดร.อุษา เทียนทอง ประธานสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน 
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  โดยมีวิสัยทัศน�ว)า 
  ต�องการเห็นสัมฤทธิ์ผลของการนําแนวคิดการพัฒนาท่ีเน�นคนเป�นศูนย�กลางใน
ลักษณะองค�รวมและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต�ใช�ในระดับบุคคล ชุมชนและ
สถาบันทางสังคมต)าง ๆ จนมีความเข�มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได�และช)วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได�
อย)างเป�นระบบ มีกระบวนการและเครือข)ายท่ีม่ันคง เชื่อมโยงกันเป�นรากฐานการพัฒนาประเทศ
อย)างยั่งยืน และดําเนินการภายใต�วัตถุประสงค�สําคัญ ดังนี้ 
  1. เพ่ือทําหน�าท่ีศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมใน
ลักษณะท่ีเป�นองค�รวมแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห)งชาติ ท่ีเน�นให�คนเป�นศูนย�กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนาและสนับสนุนการ
ประยุกต�ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู)การปฏิบัติในทุกระดับ 
  2. เพ่ือสนับสนุนส)งเสริมการศึกษา วิเคราะห� วิจัย ฝsกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเผยแพร)และประชาสัมพันธ� ข�อมูลข)าวสาร องค�ความรู� ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ประเทศ ความร)วมมือกับต)างประเทศทุกสาขาและการประยุกต�ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู)การ
ปฏิบัติในทุกระดับ 
  3. เพ่ือสนับสนุนส)งเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลงแผนสู)ภาคปฏิบัติ การ
กระจายความเจริญสู)ภูมิภาคและท�องถ่ิน การติดตามประเมินผลและการประยุกต�ใช�ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู)การปฏิบัติในทุกระดับ 
  4. เพ่ือสนับสนุนการส)งเสริมการพัฒนาระบบข�อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร� เพ่ือ การวางแผนทุกสาขารวมท้ังเพ่ือการประยุกต�ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู)การ
ปฏิบัติในทุกระดับ 
  5. ประกอบกิจการให�คําปรึกษา แนะนํา ฝsกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวกันและต)อเนื่องกับการประกอบการ  
  6. เป�นศูนย�กลางเพ่ือให�การสนับสนุนและให�ทุนในการพัฒนา และการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการสนับสนุนจาก
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค�กรประชาชน องค�การสาธารณประโยชน� สถาบันทาง
ศาสนา องค�การระหว)างประเทศ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชาสังคม การ
พัฒนาโดยใช�กระบวนการมีส)วนร)วมในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนเข�มแข็ง ความร)วมมือกับ
ต)างประเทศทุกสาขาและการประยุกต�ใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู)การปฏิบัติในทุกระดับ 
  7. เพ่ือดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน� หรือร)วมมือกับองค�การการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือ
สาธารณประโยชน� 
  8. ไม)ดําเนินการเก่ียวข�องกับการเมืองแต)ประการใด 
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  ได�เริ่มเข�ามาทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามก)อน โดยถูกยืมตัวมาจากสถาบัน

ส)งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ให�มาผลักดันให�เกิดกระบวนการทํา

ประชาคมในจังหวัด โดย 

  ปDจจุบันเป�นประธานสภาองค�กรชุมชน ประธานกลุ)มผู�สูงอายุ สมาชิกสภาพัฒนา

การเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกสภาพัฒนาจังหวัด สมาชิกกลุ)มคนรักษ�แม)กลอง แนวคิดท่ีเป�น

จุดเริ่มต�นของการทํางานภาคประชาสังคมเริ่มจากการท่ี ดร.อุษา เทียนทอง ได�ทํางานให�กับ LDI ซ่ึง

ทํางานร)วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ท่ีจัดต้ังโดย สภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ โดย

ความคิดท่ีว)าภาคประชาสังคมเป�นท่ีรวมของกลุ)มต)าง ๆ ในสังคมซ่ึงหากเกิดการรวมตัวกันได�ก็

สามารถท่ีจะทํางานและผลักดันให�เกิดการมีส)วนร)วมของภาคประชาชนได� โดยได�รับการขอยืมตัวมา

ช)วยงานราชการในส)วนของการรวมตัวภาคประชาสังคมของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากกิจกรรม

ดังกล)าวสามารถเป�นเวทีให�เกิดการขับเคลื่อนของภาคประชาชนแล�ว ยังเป�นการเปrดโอกาสให�พัฒนา

ตัวเอง เพราะจะต�องไปทําหน�าท่ีเป�นวิทยากรกระบวนการและทํางานร)วมกับภาคประชาชนในจังหวัด

นั้น ๆ จึงเกิดกระบวนการอบรมหลายหลักสูตร โดย อ.ชัยวัฒน� ถิรพันธุ� ร)วมกับสถาบัน LDI จัดอบรม

ข้ึนเพ่ือพัฒนากลุ)มท่ีจะไปทําหน�าท่ีเป�นวิทยากรกระบวนการดังกล)าว ให�เข�าใจเรื่องการมีส)วนร)วม ให�

เข�าเรื่องประชาธิปไตย ว)าเป�นอย)างไร โดย ดร.อุษา ได�รับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคกลาง คือ ราชบุรี เพชรบุรี 

กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยได�มีการจัดประชุมเพ่ือสร�างแกนนําในพ้ืนท่ี เกิดเป�น

กระบวนการพัฒนาในพ้ืนท่ีข้ึนมา ในขณะท่ี จังหวัดสมุทรสงครามเป�นบ�านเกิดจึงมีความคิดท่ีจะ

พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให�ภาคประชาสังคมจังหวัดมีความเข�มแข็งเป�นต�นแบบได�ด�วยเช)นกัน 

นอกเหนือจากการไปลงพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดอ่ืน จึงได�ลงไปทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามมากเป�น

พิเศษ ประกอบกลับช)วงนั้นเป�นช)วงท่ีสมุทรสงครามกําลังจะมีวิกฤตเกิดข้ึนคือ เรือขนส)งน้ํามันเตาจะ

ล)องผ)านแม)น้ําแม)กลองไปราชบุรี เป�นเหตุทําให�การรวมตัวของภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม 

เกิดการรวมตัวของกลุ)มภาคประชาสังคมต)าง ๆ ภายในจังหวัดสมุทรสงครามได�มากเป�นพิเศษ โดย

เหตุการณ�นี้ถึงแม�จะยังไม)ส)งผลกระทบออกมาเป�นรูปธรรมโดยตรงก็ตาม แต)ก็ก)อให�เกิดกระบวนการ

เรียนรู� เกิดการคิดร)วม และการมีส)วนร)วมของคนในชุมชนต)าง ๆ ถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในภายหลัง

หากมีการปล)อยให�เรือขนน้ํามันเตาผ)านแม)น้ําแม)กลอง จนเกิดเป�นประชาคมคนรักษ�แม)กลอง ท่ีเป�น

เวทีกลางให�คนมาคิดมาพูดมาคุยร)วมกัน ว)าจะปBองกันอย)างไร จะไม)ให�เรือขนส)งน้ํามันผ)านมาได�ยังไง 

เพราะหากมีเรือขนส)งผ)านเข�ามาจริง ๆ จะส)งผลกระทบถึงวิถีชีวิต ความเป�นอยู)และอาชีพของประมง

ท่ีต�องตกกุ�ง จับปลา ของชาวสวนท่ีได�รับผลกระทบจากคราบน้ํามันท่ีรั่วออกมา โดยมีแกนนําหลัก ๆ 

ในตอนนั้นประมาณ 5-6 คนเท)านั้น แต)ก็สามารถรวมตัวกันติดและก)อนให�เกิดการทํางานในภาค

ประชาสังคมเป�นรูปธรรมในท่ีสุด เนื่องจากการทํางานให�ประสบความสําเร็จในภาพของจังหวัดได� 
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ต�องเริ่มจากส)วนย)อยในจังหวัดคือตําบล หากจะให�ชุมชนเข�ามามีส)วนร)วมต�องเริ่มพัฒนาจากระดับ

ตําบล เม่ือระดับตําบลเข�าใจปDญหา ก็สามารถรวมตัวเข�าร)วมมาแก�ไขปDญหาในระดับจังหวัดได�เช)นกัน 

โดยภาพของงานจะเกิดข้ึนได�ประสบผลสําเร็จจะต�องเริ่มจากแกนนํา แต)ละพ้ืนท่ีจะต�องมีแกนนํา

เกิดข้ึนก)อน เพราะกลุ)มคนท่ีเป�นแกนนําเป�นเสมือนตัวแทนท่ีมาทํางานร)วมกันก)อน โดยการวางแผน

จะหาคนมาเข�าร)วมอย)างไร อบรมอย)างไร พัฒนาอย)างไร เพ่ือจะได�ลงไปทํางานในพ้ืนท่ีต)อไปผลักดัน

ในเกิดการเคลื่อนไหวในระดับพ้ืนท่ีระดับตําบล ก)อให�เกิดการรวมตัวของภาคส)วนต)าง ๆ เช)น 

นักหนังสือพิมพ� หน)วยงานราชการบางหน)วยงานเช)น สาธารณสุข, กศน.,พัฒนาชุมชน เป�นต�นท่ีเข�า

มาเก่ียวข�อง แม�กระท่ังพระท่ีเป�นศูนย�ร)วมใจของชาวบ�าน ทุกกลุ)มเริ่มจากประชาคมคนรักษ�แม)กลอง

เป�นอันดับแรก 

  ในช)วงป2 2542 ท่ีประเทศไทยกําลังประสบปDญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจฟองสบู)

แตก รัฐบาลในขณะนั้นได�รับเงินสนับสนุนจากกองทุน SIF โดยมีข�อแม�ว)าจะต�องทําให�ภาคประชาชน

เข�ามามีส)วนร)วม จึงได�นํางบประมาณในส)วนนั้นมาจัดทําแผนแม)บทชุมชน โดยสภาการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติได�หยิบยกเรื่องการทําแผนแม)บทชุมชนว)าน)าจะเป�นทางออกของปDญหา

ภาวะวิกฤตในขณะนั้นได� โดยได�ร)วมมือกับ LDI ซ่ึง ดร.อุษา ช)วยงานราชการอยู)ในขณะนั้น จึงได�

ร)วมกับ หน)วยงานคือ กศน. พช. สาธารณสุข เกษตรจังหวัด ทหารและสภาพัฒนฯ รวมตัวกัน จัดทํา

หลักสูตรอบรมการจัดทําแผนแม)บทชุมชนท่ัวประเทศ โดยในแต)ละจังหวัดได�คัดเลือกตัวแทนจาก 

หน)วยงานและกลุ)มต)าง ๆ มาจัดทําประชาคมในแต)ละจังหวัด เพ่ือจะไปขับเคลื่อนให�เกิดแผนแม)บท

ชุมชน จากจุดเริ่มต�นตรงนี้เองเป�นแรงบันดาลใจให� ดร.อุษา มีความคิดท่ีจะเอาแผนแม)บทชุมชนนี้ ไป

พัฒนาตําบลคลองเขินท่ีเป�นบ�านเกิดของตนเองโดยอาศัยประสบการณ�ท่ีไปอบรม ไปทํางานในพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ มาใช�งานพ้ืนท่ีของตนเอง 

  ผลประโยชน�ท่ีได�ก็คือ 1. เป�นการปBองกันคําติเตียนจากภายนอกว)า วิทยากรไปทํางาน

ในพ้ืนท่ีอ่ืนได�แต)พ้ืนท่ีบ�านของตนเอง กับไม)มีการขับเคล่ือนเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับภาค

ประชาชนเลย 2. ต�องการพิสูจน�ภาคทฤษฎีท่ีไปอบรมมาว)าจะใช�ได�จริงหรือเปล)า และมีปDญหา

อะไรบ�าง จะแก�ไขปDญหาอย)างไร เพ่ือท่ีเวลาไปเป�นวิทยากรท่ีอ่ืนก็สามารถนําไปเป�นตัวอย)างให�กับ

พ้ืนท่ีอ่ืนได�  3.ก)อให�เกิดการเรียนรู�โดยวิธีการปฏิบัติจริงจากพ้ืนท่ี 

  ในช)วงป2 2545 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากปDญหา

งบประมาณของประเทศ จึงได�มีการเข�าไปกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชนตําบลละล�าน จึงได�นําเงินท่ี

สนับสนุนเป�นจุดเริ่มต�นในการขับเคลื่อนแผนแม)บทชุมชนว)า จะนําเงินดังกล)าวไปผลักดันให�เกิด

กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนได�อย)างไร 
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  ในช)วงป2 2546-2547 ทางสภาพัฒนฯ ได�เริ่มให�ความสําคัญกับแผนแม)บทชุมชนเพ่ิม

มากข้ึนทําให�การทํางานของภาคประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับการยอมรับมากข้ึน ถึงแม�ว)าแผนงานดังกล)าว

จะไม)สามารถก)อให�เกิดผลท่ัวท้ังประเทศได�สําเร็จ แต)ท่ีตําบลคลองเขินได�มีการนําแผนแม)บทชุมชนมา

เป�นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปแล�ว โดยการชักชวนแกนนําในหมู)บ�านต)าง ๆ มาเข�าร)วมประชุมชี้

แจ�งให�เข�าใจปDญหา และการขับเคลื่อนแผนแม)บทชุมชน โดยจัดประชุมไปทุก ๆ หมู)บ�านเปrดโอกาสให�

ประชาชนเข�ามามีส)วนร)วมแสดงความคิดเห็นและจัดทําแบบสอบถามเก็บข�อมูลในแต)ละครัวเรือน 

ปรากฏการณ�ดังกล)าวทําให�เกิดกระบวนการมีส)วนร)วมของภาคประชาชนตําบลคลองเขิน และเห็น

ปDญหาร)วมกันจากการเก็บข�อมูลดังกล)าว เป�นท่ีมาของการประชุมร)วมกันทุกเดือนเป�นประจํา โดย

ผู�เข�าร)วมไม)จําเป�นจะต�องเป�นกํานัน ผู�ใหญ)บ�านเท)านั้น อาจจะเป�นประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจก็ได�

ซ่ึงท่ีผ)านมาก็พบว)ามีผู�สนใจเข�าร)วมประชุมร)วมกันบ)อย ๆ จํานวนเพ่ิมมากข้ึนจากจํานวนในครั้งแรก 

แค)สิบกว)าคนเท)านั้นเองแต)ตอนนี้มีการขยายไปทุกหมู)บ�าน 

 4. การจัดต้ังสภาผู�นําชุมชน หรือ ประชาคมตําบล 

  รูปแบบการปกครองในสมัยก)อนในระดับหมู)บ�าน เจ�าหน�าท่ีท�องท่ี คือ กํานัน และ

ผู�ใหญ)บ�านมีบทบาทเป�นอย)างมาก จะได�รับความไว�วางใจจากชาวบ�านเป�นอย)างมากในตําบลคลอง

เขินก็เช)นเดียวกัน ต)อมาในช)วงป2 2540 เป�นต�นมา รูปแบบการทํางานของเจ�าหน�าท่ีท�องท่ีในตําบล

คลองเขินจะเริ่มเปลี่ยนไปโดย มีการเปrดโอกาสให�กับลูกบ�านเข�ามามีส)วนร)วมในการกําหนดทิศทาง

ของวิถีชีวิตความเป�นอยู)ของตนเอง โดยเรียกว)า เวทีชาวบ�าน โดยในภายหลังกระทรวงหมาดไทย ได�

จัดหน)วยท่ีเรียกว)า ศอชต. (ศูนย�ประสานงานองค�กรชุมชนตําบล) ให�เป�นท่ีประชุมของชาวบ�าน แต)ท่ี

ตําบลคลองเขินมีการจัดเวทีประชุมประชาคมตําบลในลักษณะแบบนี้มาก)อนแล�วแต)เรียกอีกชื่อหนึ่งว)า 

“สภาผู�นําชุมชน” 

  การพัฒนาของตําบลคลองเขินนั้น ก)อนป2 2540 สภาพการพัฒนามักจะเป�นไปตาม

แผนงานโครงการของหน)วยงานราชการท่ีเข�ามาดําเนินการจัดทําโครงการ ในเรื่องกลุ)มสตรี กลุ)ม

แม)บ�าน กลุ)มเกษตร ซ่ึงมีประชาชนก็เข�ามารับบริการจากทางหน)วยงานต)าง ๆ ท่ีต)างกลุ)มต)าง

ดําเนินการ ปDญหาภาพรวมของตําบลยังขาดผู�นําท่ีจะผลักดันให�เกิดการรวมกลุ)ม พ่ึงพากันร)วมกัน 

แก�ไขปDญหาของชุมชนร)วมกัน จนช)วงป2 2542 ท่ีรัฐบาลมีนโยบายให�จัดต้ังประชาคมจังหวัด จังหวัด

สมุทรสงคราม จึงเกิดการขับเคลื่อนประชาคมจังหวัด เกิดแกนนําภาคส)วนต)าง ๆ มารวมตัวกันเป�น

ประชาคมคนรักแม)กลองทําเรื่องปDญหาสาธารณะซ่ึงประสบความสําเร็จ ผู�ท่ีเป�นแกนนําเชื่อมประสาน

ให�เกิดประชาคมคนรักษ�แม)กลอง คือ นางสาวอุษา เทียนทอง ซ่ึงมีบ�านเกิดอยู)ท่ีตําบลคลองเขิน ซ่ึง

ก)อนหน�านี้ยังไม)ได�เข�ามามีส)วนร)วมกิจกรรมใด ๆ ในตําบลเพียงแต)รู�ความเคลื่อนไหวบ�างจากการท่ี

บิดาเป�นครูท่ีโรงเรียนหลังจากเกษียณก็ยังมีกิจกรรมกับทางวัดและตําบลในเรื่องผู�สูงอายุ แต)เม่ือได�
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เข�าไปเรียนรู�การทํากิจกรรมกับองค�กรต)าง ๆ ในเรื่องเก่ียวกับการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

การเป�นผู�รับผิดชอบเชื่อมประสานจังหวัดในเขตภาคกลางให�เกิดประชาคมจังหวัด การได�เข�ารับการ

ฝsกอบรมพัฒนาในเรื่องการเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงอย)างต)อเนื่อง เป�นการสร�างภูมิปDญญา และซึม

ซับ ความคิดทัศนคติ อุดมการณ�ในเรื่องของชุมชนต�องเข�มแข็ง ชุมชนต�องมีศักด์ิศรี ต�องพ่ึงพาตนเอง

ได�และเริ่มคิดถึงตําบลคลองเขิน ซ่ึงเป�นตําบลบ�านเกิดและเป�นท่ีต้ังบ�านท่ีอยู)อาศัยในปDจจุบัน จึงคิดว)า

ทําไมเราจึงไปเป�นวิทยากรสร�างการเรียนรู�เรื่องชุมชนเข�มแข็งให�กับตําบลต)าง ๆ ท่ัวทุกภูมิภาคแล�ว 

ทําไมไม)มาดําเนินการท่ี ตําบลบ�านเกิดตนเองบ�าง จึงเริ่มต�นเข�ามาสร�างการมีส)วนร)วมในตําบลโดยการ

ประสานงานกับหัวหน�ากลุ)มอาชีพ กลุ)มองค�กรต)าง ๆ หรือบุคคลท่ีมีบุคลิกท่ีใฝqเรียนรู� ใฝqใจทํางานเพ่ือ

ส)วนรวม เข�าร)วมประชุมร)วมกันเป�นครั้งแรก โดยใช�เวทีสาธารณะเข�ามาดําเนินการได�ผลเป�นอย)างดี 

หลายคนเกิดความรู�สึกว)าใช)เลยท่ีตําบลของเราจะต�องมีการขับเคลื่อน เรื่องการมีส)วนร)วมของผู�คนให�

มากข้ึน หลังจากวันนั้น การจัดเวทีประชาคมสัญจรจึงเกิดข้ึน และเม่ือรัฐบาลมีโครงการกระตุ�น

เศรษฐกิจชุมชน ตําบลละหนึ่งล�าน ต�องมาจากงานการวิเคราะห�ข�อมูล สภาพปDญหาและความต�องการ

ของตําบลจากากรทําเวทีสัญจร ตําบลคลองเขินจึงได�เกิดโครงการกระจายไปตามกลุ)มโซนของตําบล 

4 โครงการ ในกระบวนการชักชวนให�มีการทําเวทีประชาคมท่ีเน�นให�เกิดการเรียนรู�ข�อมูลหมู)บ�าน

ตําบลร)วมกันนี้ทําให�เกิดผู�นําแต)ละหมู)บ�าน มาร)วมเวทีกันอย)างต)อเนื่องจน นางสาว อุษา เทียนทอง 

ได�รับเลือกให�เป�นผู�ประสานงานองค�กรชุมชนตําบล (ศอชต.) ท่ีหน)วยงานพัฒนาชุมชนสนับสนุนให�

เกิดข้ึน จากโอกาสครั้งนั้น ประกอบกับท่ีนางสาวอุษา เทียนทอง มีส)วนร)วมการเป�นโครงการ

ขับเคลื่อนให�เกิดการสร�างการเรียนรู�การจัดทําแผนแม)บทชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในช)วงป2 2546-

2547 ตําบลคลองเขินจึงมีการดําเนินการสร�างการเรียนรู�การจัดทําแผนแม)บทชุมชนข้ึน โดยมีการทํา

เวที เก็บข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูลจากแต)ละหมู)บ�านมารวมกันเป�นข�อมูลตําบลเกิดแผนแม)บทชุมชน

ตําบลครั้งแรก ป2 2548 หลังจากนั้นจึงเกิดกิจกรรมนําโครงการจากแผนแม)บทชุมชนมาดําเนินการต)อ

หลายโครงการ เช)น การฟlmนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน การเกิดกลุ)มอาชีพทําขนม กลุ)มทําน้ําพริก กลุ)มทํา

น้ําตาลมะพร�าว ท่ีเริ่มต�นจากการวิเคราะห�ปDญหาคนทําน้ําตาลมะพร�าวน�อยลงเพราะอะไรการร)วมคิด

ดําเนินการปรับปรุงพันธุ�มะพร�าวและวิธีการปลูกมะพร�าวใหม)ให�ต�นไม�ไม)สูงเร็ว การรวมกลุ)มทํา

น้ําตาลมะพร�าวแท� การรวมกลุ)มอาชีพของผู�สูงอายุ การสร�างการเรียนรู�การบริหารจัดการกลุ)มให�

เข�มแข็ง ซ่ึงลักษณะการดําเนินงานเช)นนั้น คือ การมีผู�นําจากหมู)บ�าน จากกลุ)มต)าง ๆ มาร)วมประชุม

กัน ทุกวันท่ี 19 ของเดือนต้ังแต)ป2 2547 จนถึงปDจจุบัน เป�นเวลา 6 ป2 โดยหมุนเวียนไปตามหมู)บ�าน

ต)าง ๆ เวทีประชุมประจําเดือนเช)นเป�นทุนสําหรับตําบลท่ีสามารถดําเนินการโครงการกิจกรรมต)าง ๆ 

ท่ีเข�ามาในตําบลได� เพราะมีเวทีพูดคุยกันของคนในตําบลเป�นประจํา และกิจกรรมต)าง ๆ ก็มีผู�นําใน

การปฏิบัติเป�นรูปธรรมจนได�รับการสนับสนุนจากหน)วยงานราชการให�เป�นตําบลตัวอย)างของตําบลท่ี
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เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว ท่ีหมู) 7 ตําบลคลองเขิน แต)ลักษณะเช)นนี้เป�นลักษณะการ

มีสภาในชุมชนโดยธรรมชาติ ดังนั้น เม่ือมี พ.ร.บ. สภาองค�กรชุมชนตําบลข้ึน ตําบลคลองเขินจึงเป�น

ตําบลหนึ่งใน 12 ตําบลแรกของจังหวัดสมุทรสงครามท่ีจดแจ�งเป�นสภาองค�กรชุมชน 

 
 ในช)วงป2 พ.ศ. 2547 หลังจากการจัดทําแผนแม)บทชุมชน อาจารย� ดร.อุษา เทียนทอง 
ได�ดําเนินการชักชวนแกนนํา (ผู�ใหญ)บ�านหมู)ต)าง ๆ , พระ, แกนนํากลุ)มต)าง ๆ ในตําบล) ผู�ที่
สนใจและมีความตั้งใจร)วมกิจกรรมจัดทําแผนแม)บทชุมชนเพื่อพัฒนาตําบลคลองเขินตั้งแต)
แรก และบุคคลผู�มีความสนใจ อยากจะเข�ามาพูดคุยและร)วมเป�นส)วนหนึ่งของสร�างความ
เข�มแข็งให�เกิดขึ้นกับตําบลคลองเขิน โดยการประชุมร)วมกัน โดยได�ทําหนังสือเชิญ สมาชิก
องค�การบริหารส)วนตําบล ผู�ใหญ)บ�าน ในนามของศูนย�ประสานงานองค�กรชุมชน และร)วมกัน
พัฒนาจัดตั้งเป�นสภาองค�กรชุมชน ในป2 พ.ศ. 2551 (องอาจ อินทรสุนทร, 2557) 
 

 
 
แผนภาพท่ี 12  โครงสร�างของสภาผู�นํา หรือ ประชาคมตําบลคลองเขิน 
 
 การจัดตั้งสภาองค�กรชุมชนระดับตําบลคลองเขิน 
 ต้ังแต)ช)วงป2 พ.ศ. 2547 จากการทํางานอย)างต)อเนื่องของประชาคมตําบลคลองเขิน ทําให�

เกิดสภาผู�นําของตําบล และเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ ท่ีอยู)ในตําบลคลองเขินเป�น

อย)างมาก โดยแกนนํากลุ)มอาชีพต)าง ๆ เป�นจุดเริ่มต�นของการทํางานโดยอาศัยแกนนําท่ีมีความรู� มี

ประธาน 

ประชาคมตําบล 

แกนนําชุมชนจากหมู)บ�าน 9 
หมู)บ�าน ผู�ใหญ)บ�าน กํานัน 

แกนนํากลุ)มอาชีพ 

ต)าง ๆ ในตําบล 

ชาวบ�านในหมู)บ�านต)าง ๆ ท่ีมี 

ความสนใจเข�าร)วมประชุมด�วย 

หน)วยงาน ภาครัฐ  กศน., 
อสม หน)วยงาน ภาคเอกชน 

กลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ ในแต)ละหมู)บ�าน 

ท้ังกลุ)มเก)า และกลุ)มท่ีเกิดข้ึนใหม) 
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ศักยภาพและมีเครือข)าย จากองค�กรภายนอกอย)าง ดร.อุษา เทียนทอง ทําให�สิ่งท่ีปรากฏเกิดข้ึนก็คือ 

การจัดให�มีการอบรมเพ่ิมศักยภาพของแกนนําชุมชนและแกนนํากลุ)มอาชีพต)าง ๆ ทําให�กลุ)มแกนนํา

เหล)านี้ สามารถท่ีจะทํางานได�อย)างเป�นระบบเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีเกิดกลุ)มอาชีพต)าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

อีกหลายกลุ)ม รวมกระท่ังถึงกองทุนสวัสดิการต)าง ๆ กลุ)มสัจจะออมทรัพย�ท่ีเริ่มเข�มแข็งข้ึน ทําให�

ตําบลคลองเขินเริ่มเป�นตําบลต�นแบบในการทํางานของประชาคมตําบลและได�รับการยอมรับจาก

ชุมชนต)าง ๆ มีการศึกษาดูงานเพ่ิมมากข้ึน 

 จนกระท่ังเม่ือสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (พอช.) มีแผนการสนับสนุนให�จังหวัด

สมุทรสงครามได�ดําเนินการขับเคลื่อนให�เกิดการจัดต้ังสภาองค�กรชุมชนตําบลให�ได�อย)างน�อย 10 

ตําบลให�ทันในเดือนสิงหาคม 2551 เพราะมีเง่ือนไขเรื่องสภาพัฒนาการเมืองท่ีจะต�องมีสมาชิกส)วน

หนึ่งมาจากสภาองค�กรชุมชนตําบล ตําบลคลองเขินจึงมีการนําเรื่องนี้เข�าสู)ท่ีประชุมประจําเดือนใน

เดือนเมษายน 2551 เพราะมีเง่ือนไขเรื่องสภาพัฒนาการเมืองท่ีจะต�องมีสมาชิกส)วนหนึ่งมาจากสภา

องค�กรชุมชนตําบล ตําบลคลองเขินจึงมีการนําเรื่องนี้เข�าสู)เวทีประชุมประชาคมตําบลประจําเดือนใน

เดือนเมษายน 2551 เพ่ือทําความเข�าใจกระบวนการจดแจ�งกลุ)มองค�กรในหมู)บ�าน และกลุ)มเครือข)าย

ตําบลแล�วแบ)งหน�าท่ีกันดําเนินการให�เกิดการจดแจ�งของแต)ละหมู)บ�านในเดือนพฤษภาคม นําข�อมูล

ความก�าวหน�ามาพูดคุยกันว)าแต)ละหมู)บ�านได�มีการจดแจ�งกลุ)มอะไรกันมาบ�างและทบทวนข�อมูลทํา

ความเข�าใจผู�แทนให�แต)ละหมู)บ�านเลือกผู�แทนของกลุ)มต)าง ๆ ให�เหลือ 4 คน ท่ีจะเข�ามาร)วมเป�น

กรรมการสภาองค�กรชุมชนตําบล วันท่ี 19 มิถุนายน ประชุมใหญ)อีก 1 ครั้ง ในเรื่องการชี้แจง

โครงสร�างสภาองค�กรชุมชนตําบล เพ่ือกําหนดรายชื่อบุคคลท่ีเข�ามาเป�นกรรมการสภาฯ ของแต)ละ

หมู)บ�าน และของกลุ)มท่ีเป�นเครือข)ายตําบล การเสนอชื่อผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน และท่ีปรึกษา 

วันท่ี 19 กรกฎาคม มีการประชุมเรื่องโครงสร�างสภาอีกครั้งเพ่ือกําหนดบุคคลท่ีจะทําหน�าท่ีเป�น

ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และตําแหน)งอ่ืน ๆ ของจํานวนคณะกรรมการ

ของตําบล ซ่ึงมีจํานวนรวม 39 คน (ผู�แทนชุมชนมี 34 ผู�ทรงคุณวุฒิ 5 คน) และเสนอชื่อผู�ท่ีจะเป�น

ผู�แทนไปร)วมประชุมคณะกรรมการสภาองค�กรชุมชนในระดับจังหวัด 2 คน ผลปรากฏว)า  

 นางสาว อุษา เทียนทอง  ประธานสภา และเป�นตัวแทนไปประชุมกับ 12 ตําบล ของ

จังหวัด และ ได�รับเลือกเป�นตัวแทนไปเป�นกรรมการร)วมประชุมระดับชาติ 

 นางหวาน ประสงค�สุข  รองประธานสภาคนท่ี 1 

 นางละม�าย เทพศิริ  รองประธานสภาคนท่ี 2 

 นางมะลิ  ประสงค�สุข  เลขานุการสภาฯ และเป�นตัวแทนไปประชุมกับ 12 ตําบล 

      ของจังหวัด 

 นายสมบัติ ชลิงสุ  ผู�ช)วยเลขานุการสภาฯ  
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 บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการสภาตําบลชุมชนตําบล 
 1. มีการประชุมร)วมกันทุกวันท่ี 19 ของเดือน 
 2. ให�ผู�แทนจากกลุ)มต)าง ๆ ของหมู)บ�านและเครือข)าย ศึกษาข�อมูลหมู)บ�าน ข�อมูลของ
กลุ)มปDญหา ความต�องการเพ่ือนําเข�าสู)การประชุมของตําบล  
 3. ให�ผู�แทนท่ีมาจากแต)ละหมู)บ�าน นําข�อมูลท่ีได�จากการประชุมสภาไปขยายความรู�
ให�กับสมาชิกกลุ)มหรือบุคคลในหมู)บ�าน 
 4. ให�นําเสนอข�อมูลจากการประชุมให�คณะกรรมการหมู)บ�านได�รับทราบ หากผู�ใดเป�น
คณะกรรมการหมู)บ�านควรนําเสนอกระบวนการประชาคมสภา ปDญหาของกลุ)มความต�องการของกลุ)ม 
ให�ท่ีประชุมกรรมการหมู)บ�านได�นําไปสู)การพูดคุย มีข�อสรุปข�อตกลงร)วมกัน 
 5. นําข�อมูลจากการประชุมของคณะกรรมการหมู)บ�านมาสรุปรวมเป�นข�อมูลรวมของ
ตําบลเพ่ือให�เกิดกระบวนการเชื่อมร�อยข�อมูลและกิจกรรมของตําบลเป�นองค�รวม 
 6. จัดทําแผนปฏิบัติการของสภาฯ และแผนแม)บทชุมชน ประสานกับแผน อบต. 
 7. ปฏิบัติการตามภารกิจหน�าท่ีใน พ.ร.บ. สภาองค�กรชุมชน 
 การจัดต้ังสภาองค�กรชุมชนตําบลของ ตําบลคลองเขินได�ดําเนินการตามรายละเอียดใน 
พระราชบัญญัติองค�กรชุมชน พ.ศ.2551 แต)ในความเป�นจริงการทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบล
คลองเขินจะความยืดหยุ)นไม)แข็งตัวเหมือนระบบราชการท่ัวไป เช)น ในกรณีคุณสมบัติของผู�เข�าร)วม
เป�นกรรมการสภาองค�กรชุมชนจะต�องไม)มีนักการเมืองท�องถ่ิน เข�ามาร)วมเป�นกรรมการสภาฯ 
เนื่องจากความกังวลท่ีจะเป�นการสืบทอดอํานาจของนักการเมืองท�องถ่ิน ประโยชน�จะไม)ตกถึงภาค
ประชาชนอย)างสมบูรณ� แต)กลุ)มแกนนําของตําบลคลองเขิน กลับเห็นความสําคัญของผู�บริหารท�องถ่ิน
ซ่ึงจริง ๆ แล�วก็เป�นคนในตําบลนั่นเอง น)าจะมีส)วนร)วมในการพัฒนาตําบลได�เป�นอย)างดี ในขณะท่ี
การประชุมเกิดข้ึน มีข�อสรุปจากเวทีประชาคม สมาชิกท�องถ่ินจึงสามารถท่ีจะนําข�อสรุปจากความ
ต�องการของประชาชนอย)างแท�จริง ไปบรรจุในแผนการพัฒนาของขององค�การบริหารส)วนท�องถ่ินได�
เป�นอย)างดี เช)น แผน 3 ป2 หรือ แผน 5 ป2 ซ่ึง อุษา เทียนทองได�สะท�อนถึงปรากฏการณ�การรวมกลุ)ม
ของประชาคมตําบล จนสามารถก)อให�เกิดกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ ไว�ว)า 
 

 ผลจากการจัดประชุมเวทีดังกล)าว ก)อให�เกิดกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ ขึ้นมากมาย เช)น กลุ)ม
มะพร�าวขาว กลุ)มแม)บ�านที่เริ่มจากของ กระทรวงเกษตรไปเริ่มดําเนินการไว� แต)ยังขาดการ
ติดตามและต)อเนื่อง ให�เกิดการทํางานอย)างเป�นระบบเพิ่มมากขึ้น ทําให�การทํางานของสภา
ผู�นําฯ จึงเป�นการเข�าไปสร�างกลุ)มใหม)และการพัฒนากลุ)มเก)าด�วย และกลุ)มเหล)านี้ก็ได�มีการ
ทํากิจกรรมร)วมกัน เกิดการตื่นตัวขึ้นในตําบล เกิดการนัดไปดูงานบ�าง เกิดการรวมตัวนํา
สินค�าไปขายตามงานต)าง ๆ บ�าง เกิดการเคลื่อนไหว ดังนั้นเมื่อ ทางสถาบันพัฒนาองค�กร
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ชุมชน นําเสนอเร่ืองการจัดตั้งสภาองค�กรชุมชน ตาม พรบ.ป2 2551 ทางตําบลคลองเขินจึงได�
นําหลักการดังกล)าวมาใช�ในตําบลได�เลย โดยตําบลคลองเขินได�ขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป�นสภา
องค�กรชุมชนเป�นอันดับแรก ๆ ของจังหวัด โดยอาศัยฐานของเวทีประชาคมดังกล)าว ประกอบ
กับ ดร.อุษา เป�นกรรมการ พอช.จังหวัด ที่จะต�องไปพัฒนาทั้งจังหวัดไม)ใช)แต)ที่ตําบลคลอง
เขินเท)านั้น เกิดประชาคมที่เป�นปDจจัยสนับสนุนให�เกิดเครือข)าย ที่สามารถจะทาํงานร)วมกันได�
ด�วย เช)น มีแผนการทํางานเรื่องสวัสดิการชุมชน บ�านมั ่นคง กองทุนต)าง ๆ ที ่ใช�ในการ
ขับเคลื่อนตําบลทั้งจังหวัด ก็จะนําเสนอผ)านประชาคมระดับจังหวัด ทําให�เกิดการขับเคลื่อน
ในภาพร)วมได�ด�วยและก)อให�เกิดการผลักดันในระดับตําบลไปด�วยกัน โดยมีเจ�าหน�าที่ของ 
พอช. คอยให�การสนับสนุน ซึ่งการเกิดกลุ)มประชาคมจังหวัดนี่เองทําให�การทํางานเพื่อการ
พัฒนาในระดับตําบลเป�นไปได�ง)ายขึ้นเนื่องจาก การประชุมประชาคมจังหวัดจะมีแนวทางที่
ช ัดเจนและเป�นไปในทิศทางเดียวกันไม)ข ัดแย�งกันเนื ่องการพัฒนามักจะมาจากหลาย
หน)วยงานหลากหลายแนวคิด แต)การทํางานที่ผ)านประชาคมจังหวัดหรือประชาคมคนรักษ�แม)
กลองเป�นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด (อุษา เทียนทอง, 2557) 

 
 โดยรายละเอียดของโครงสร�าง สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินจะได�นําเสนอต)อไป 
 โครงสร�างของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน 
 จุดเริ่มต�นของการรวมตัวของกลุ)มตัวแทนของชาวบ�าน เป�นลักษณะการรวมตัวท่ีมาจาก
การปรึกษาหารือพูดคุยกันในสภาพปDญหาท่ีเกิดข้ึนในตําบล เหมือนกับการเล)าสู)กันฟDงมากกว)าจะเป�น
การประชุมท่ีเป�นทางการ โดยส)วนมากในจุดเริ่มแรกมักจะเป�นการพูดคุยกันในเรื่องของการประกอบ
อาชีพ เช)น เรื่องของการปลูกมะพร�าว การทําน้ําตาลมะพร�าว พืชผลราคาตกตํ่า เป�นต�น ผู�ท่ีเป�นแกน
นําคนสําคัญอย)าง อ.ดร.อุษา เทียนทอง จึงเป�นประธานในท่ีประชุมพร�อมกับทําหน�าท่ีในการ
ประสานงานกับหน)วยงานราชการอีกต)อหนึ่ง โดยกํานัน ผู�ใหญ)บ�านในตําบลหลังจากได�รับข)าวสารมา
จากหน)วยงานราชการแล�ว อาจจะยังไม)เข�าใจ ก็อาศัยการทําความเข�าใจร)วมกันทําให�เกิดการทํางานท่ี
สอดคล�องประสานเชื่อมโยงกัน ไม)ขัดแย�งกัน ซ่ึงพอจะสรุปโครงสร�างของสภาผู�นํา ได�ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 13  โครงสร�างของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน 
 
 ความแตกต)างของโครงสร�างสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินมีความแตกต)างจาก 
โครงสร�างในสภาองค�กรชุมชน พ.ร.บ.ป2 2551 คือ 
 1. ประธานท่ีในท่ีประชุม ถึงแม�จะมีการแต)งต้ังเป�นทางการ คือ ดร.อุษา เทียนทองแต)
รูปแบบการทํางานขอสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินสามารถที่ทํางานแทนกันได�กล)าวคือ สามารถ
ดําเนินการเป�นวิทยากรกระบวนการได�ทุกคน เช)น พ.ท.องอาจ อินทรสุนทร, คุณปBายุพิน ศรีโหร    
เป�นต�น ซ่ึงจากการพูดคุยกับ ดร.อุษา เทียนทอง ได�ให�ความสําคัญกับการทํางานแบบเป�นทีมท่ีไม)ได�
ติดยึดกับตัวบุคคลแต)ให�ทุกคนร)วมกันทํางาน เพ่ือนําไปสู)เปBาหมายคือ สร�างความเข�มแข็งให�กับตําบล
ซ่ึงเป�นตัวชี้วัดอย)างหนึ่งในการบอกว)าตําบลนั้นเข�มแข็งหรือไม) 
 

 การที่อยากจะทราบว)าตําบลที่ไหนมีความเข�มแข็งหรือเปล)า ให�ไปดูว)ามีคนที่เก)งอยู)ก่ีคน 
หากมีเก)งแค)คนที่เป�นแกนนํา แสดงว)าตําบลนั้นไม)เก)งจริง ไม)เหมือนตําบลคลองเขินที่สามารถ
จะมีคนทํางานเป�นแกนนําได�หลายคน เช)น คุณสิงห�ก็เก)ง คุณยุพินก็เก)ง คุณพรชัยก็เก)ง สามารถ
จะวัดได�เลยถึงความเข�มแข็งของตําบลได�เลย (อุษา เที่ยนทอง, 2557) 

ประธานสภาองค�กร
ชุมชนตําบลคลองเขิน 

ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาสภา
องค�กรชุมชน เช)น 
นักการเมืองท�องถ่ิน
ประกอบด�วย นายก.ฯ 
สมาชิกสภาฯ, อสม.,  
กศน., รพ.สต., วัด, 
ปราชญ�ชาวบ�าน เป�นต�น 

รองประธานสภาฯ 
2 ท)าน 

เลขาสภาฯ และผู�ช)วยเลขาฯ 

ตัวแทนจาก หมู)บ�านต)าง ๆ 9 หมู)บ�าน 
หมู)ละ 4 ท)าน รวม 34 ท)าน 

กิจกรรมหรือกลุ)มอาชีพต)าง ๆ ในตําบล 
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 2. กลุ)มผู�ทรงคุณวุฒิ หรือท่ีปรึกษา ได�ถูกกําหนดไว�ใน พรบ.ป2 2551 จะมีเพียงแค) 5 คน 
เท)านั้น และได�ถูกกําหนดไว�ไม)ให�นักการเมืองท�องถ่ินเข�าเป�นสมาชิกสภาองค�กรชุมชน แต)โดยความ
เป�นจริงการทํางานของสมาชิกองค�กรชุมชนเป�นการทํางานของคนในตําบลคลองเขิน ทําให�ทางสภาฯ 
มีความเห็นว)าเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินจึงมีความสําคัญในฐานะเป�นส)วนหนึ่งของคนในตําบลคลองเขิน จึงได�
เชิญมาเป�นท่ีปรึกษาสภาองค�กรชุมชน ท้ังตัวนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ในขณะท่ีรวมกับ
ตัวแทนจากหน)วยงานราชการท่ีทํางานชุมชน และกลุ)มปราชญ�ชาวบ�านท่ีได�รับยอมรับจากคนในตําบล
แล�ว ก็มีสมาชิกเกินกว)าท่ีกําหนดไว� คือ 39 คน กลายเป�น 45 คน ซ่ึงได�มีการกล)าวถึงจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดท่ีไม)ส)งผลกระทบต)อการทํางานของสภาองค�กรชุมชน ดังนี้ 
 

 สภาองค�กรชุมชนมีตําบลคลองเขินปDจจุบัน (พ.ศ.2557) มีอาจารย�อุษา เทียนทอง เป�น
ประธาน ,พ.ท. องอาจ เป�นรองประธาน, สมาชิก 45 คน มาจาก 9 หมู)บ�าน ๆ ละ 4 คน ไม)ว)า
หมู)บ�านนั้นจะมีกลุ)มกิจกรรมก่ีกลุ)มก็ตาม ก็จะคัดเป�นตัวแทนมา 4 ท)าน และสมาชิกจากกลุ)ม
ตําบล (มีสมาชิกครอบคลุมทุกหมู)บ�าน) อีกกลุ)มละ 2 ท)าน เช)น กลุ)มผู�สูงอายุมีสมาชิกอยู)ทุก
หมู)บ�านก็ส)งตัวแทนเข�าร)วมประชุมสภาฯ  2 คน กลุ)มสวัสดิการกองทุน 2 คน กลุ)มวิสาหกิจ 2 
คน กลุ)มขนมหวาน 2 คน กลุ)มเลี้ยงไก)ไข) 2 คน (องอาจ อินทรสุนทร, 2557) 

 

 จะอย)างไรก็ตามการทํางานของสภาองค�กรชุมชน ก็ค)อย ๆ ปรากฏเป�นรูปธรรมชัดเจน
เพ่ิมมากข้ึนโดยงานท้ังหมด เกิดข้ึนอย)างเป�นระบบโดยอาศัยความสัมพันธ�ของคนในตําบล เช)น ความ
เชื่อถือในตัวของแกนนําตามธรรมชาติ แกนนําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน และการนําทุนท่ีมีอยู)ใน
ชุมชนมาใช� ในการสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบลคลองเขิน โดยสภาองค�กรชุมชนมีบทบาทหรือ
ภาระหน�าท่ีท่ีสําคัญดังจะได�นําเสนอต)อไป 
 บทบาทหรือภาระหน�าท่ีของสภาผู�นําชุมชนหรือสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล 
 การทํางานของสภาผู�นําชุมชน หรือสภาองค�กรชุมชนในปDจจุบันไม)ได�มีลักษณะเป�นแบบ
เชิงอํานาจแต)เป�นลักษณะท่ีสมาชิกเข�ามาร)วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร)วมกัน  เร่ิมมาจากจิตสํานึกร)วมกันว)า
ทุกวันท่ี 19 จะเป�นช)วงเวลาท่ีประชาชนในตําบลสามารถท่ีจะมาร)วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือท่ีจะ
ร)วมกันพัฒนาตําบลของตนเอง เพราะเป�นท่ีทราบกันว)าขององค�กรภายนอกตําบล ว)าหากจะมี
หน)วยงานท่ีต�องการจะมาพูดคุย หรือนําเสนอโครงการใด ๆ ก็จะต�องมาร)วมประชุมในวันท่ี 19 ของ
ทุกเดือน ท้ังเป�นการแจ�งให�กับกลุ)มแกนนําหมู)บ�านต)าง ๆ ในตําบลได�รับทราบ และยังเป�นการเปrด
โอกาสให�สมาชิกในชุมชนท่ีเข�าร)วมประชุมได�มีส)วนรับรู� และร)วมตัดสินใจในโครงการท่ีหน)วยงาน
ภายนอกได�นําเสนอมาอีกด�วย โดยในป2 พ.ศ. 2552 ได�เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป�นปรับเปลี่ยน
เวียนกันไปเรื่อย ๆ ทุกหมู)บ�าน เช)น วันท่ี 19 เมษายน มีการจัดประชุมท่ี หมู)ท่ี 6 วันท่ี 19 พฤษภาคม 
ก็จะมีการจัดประชุมท่ี หมู)ท่ี 7 เรียงกันไปจนครบแล�ว ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกลับมาหมู)ท่ี 1 ใหม)อีก 
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อีกท้ังในการจัดประชุมสภาองค�กรชุมชน ก็จะมีแกนนําของกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ นําความก�าวหน�าของ
การทํางาน และแต)ละกลุ)มกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมารายงานความก�าวหน�า และเอามาเป�นประเด็นในการ
พูดคุยกันในท่ีประชุมสภาฯ ไม)ว)าจะเป�นเรื่องของกองทุนสวัสดิการ ศูนย�เรียนรู� หรือปDญหาท่ีเกิดข้ึนท่ี
ประชุมก็จะช)วยกันในการคิดและตัดสินใจในการแก�ไขปDญหาร)วมกันหากกลุ)มใด ๆ ไม)มีข�อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมก็จะไม)ได�นําเสนอวาระใด ๆ ก็จะผ)านไป แต)ถ�าหากมีก็จะพูดคุยกันในเวที และร)วมกัน
พิจารณาว)าจะทําอย)างไรต)อไป แต)กิจกรรมทุกกิจกรรม จะมีจุดเริ่มต�นการพัฒนามาจากสภาองค�กร
ชุมชนก)อน การทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินจะมีลักษณะเชื่อมโยงการทํางาน กันหมด
ทุกกลุ)ม ไม)ได�แบ)งภาระหน�าท่ีงานขาดจากกัน ซ่ึงการจัดประชุมสัญจรแบบนี้ มีข�อดีท่ีสามารถสรุปได�
ดังนี้คือ 
 1. ปDญหาความขัดแย�งจึงไม)ค)อยเกิดข้ึนในการทํางานของสภาฯ เนื่องจากการสัญจร
ประชุม เป�นการเปrดโอกาสให�ผู�ท่ีมีข�อสงสัยเข�าซักถามในสิ่งท่ีตนเองสงสัยได�อยู)แล�ว การทํางานของ
สภาองค�กรชุมชนจึง ไม)มีความกดดันเท)าไหร) 
 2. การทํางานของผู�ใหญ)บ�านหมู)ต)าง ๆ เม่ือก)อนต)างคนต)างอยู) การทํางานก็แล�วแต)
นโยบายหรือความคิดเห็นของแต)ละหมู) เม่ือมีการประชุมสัญจรทําให�เป�นการเปrดโอกาสให� ผู�ใหญ)บ�าน
ทุกหมู)ได�ร)วมแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานร)วมกัน เป�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ท่ีดีอีกทางหนึ่งด�วย 
 3. ประชาชนผู�สนใจเข�าร)วมประชุม หากเป�นการจัดประชุมท่ีหมู)บ�านอ่ืน อาจจะไม)
สะดวกเดินทางไปร)วม เม่ือมีการจัดประชุมสัญจรเวียนมาถึงหมู)บ�านตัวเอง ก็เป�นโอกาสท่ีจะเข�าร)วม
ประชุม กันเยอะมากกว)าปกติ ในแต)ละหมู)บ�านถึงแม�จะมีตัวแทนเข�าร)วมประชุมแทนก็คงไม)เหมือน
ตัวเองเข�าร)วมประชุม 
 การมีส)วนร)วมขององค�กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีเข�ามาทํางานร)วมกับชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
โดยให�ความสําคัญกับ สภาองค�กรชุมชนเพ่ิมมากข้ึน โดยเชิญเข�าร)วมประชุมสภาฯ ท�องถ่ินทุกเดือน 
ในเรื่องของการจัดทําแผนสามป2 หรือแผนห�าป2 ก็เปrดโอกาสให�สมาชิกสภาองค�กรชุมชนเข�าไปร)วม
แสดงความคิดเห็นด�วยเช)นกัน ซ่ึงโดยความเป�นจริงแล�วสภาองค�กรชุมชนทําหน�าท่ีในการเชื่อม
ประสานระหว)างชุมชนกับท�องถ่ิน และเป�นเครื่องมือในการหาข�อมูลให�กับท�องถ่ินด�วยเช)นกัน  
 สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน ได�เริ่มมีพัฒนาการรูปแบบการทํางานของสภาองค�กร
ชุมชน โดยการได�มีโอกาสเดินทางไปดูงานจากหลาย ๆ สภาองค�กรชุมชนท่ีมีการพัฒนาจนตําบล
เข�มแข็งเป�นท่ียอมรับและมีการดูงานจากสภาองค�กรชุมชนท่ัวประเทศ เช)น ท่ีตําบลศิลาลอย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� ตําบลหนองสาหร)าย จังหวัดกาญจนบุรี เป�นต�น และมีการนํารูปแบบการทํางานมา
ปรับให�เหมาะสมกับบริบทของตําบลคลองเขิน  โดยสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินมีลักษณะท่ีไม)
แข็งตัว มีความยืดหยุ)นอยู)มาก เช)น การจัดประชุมก็ไม)ต�องแต)งเครื่องแบบ แต)งตัวตามสบายไม)เป�น
ทางการ การนั่งประชุมก็จะเป�นการนั่งล�อมวงแบบสบาย ๆ และไม)ปrดก้ันความคิดของผู�เข�าร)วม
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ประชุมท่ีมาด�วยความต้ังใจจริง และถึงแม�ว)าชาวบ�านท่ีไม)ได�เข�าร)วมประชุมก็สามารถรับทราบข)าวสาร
จากการประชุมโดยผ)านตัวแทนหรือผู�นําชุมชนของตนท่ีทําหน�าท่ีเป�นตัวแทนเข�าร)วมประชุมในแต)ละ
เดือนอยู)แล�ว 
  

 รูปแบบการทํางานของสภาองค�กรชุมชน ได�มีการเดินทางไปดูงานจาก หลาย ๆ สภา
องค�กรชุมชน เช)น ที่ศิลาลอย หนองสาหร)าย มีการนํารูปแบบการทํางานมาปรับให�เหมาะสม
กับบริบทของตําบลคลองเขิน คือ สภาองค�กรชุมชนของตําบลคลองเขินมีลักษณะไม)แข็งตัว  
มีความยืดหยุ)นอยู)มาก เช)น การจัดประชุมก็ไม)ต�องแต)งเครื่องแบบ แต)งตัวตามสบายไม)เป�น
ทางการ และก็ไม)ปrดก้ันขอให�ผู�เข�าร)วมประชุมมาด�วยใจจริง ๆ จะดีกว)า (องอาจ อินทรสุนทร, 
2557)  

 
 ก)อนกําหนดการประชุมของสภาองค�กรชุมชนในแต)ละเดือน ผู�บริหารท�องท่ีจะมีการ
ประชุมในระดับอําเภอก)อน เช)น ผู�ใหญ)บ�านทุกท�องท่ีจะต�องเข�าร)วมประชุมพร�อมกันท่ีอําเภอทุกวันท่ี 
2 ของเดือน จากนั้นแกนนําของหมู)บ�านเหล)านี้ก็จะนําข�อมูลมาแจ�งให�กับหมู)บ�านของตนเพ่ือนัด
ประชุมกันในระดับหมู)บ�านหลังจากนั้นใน วันท่ี 19 ของเดือนก็จะเข�าร)วมประชุมสภาองค�กรชุมชน จะ
มีการนํานโยบายและแผนการดําเนินงานของอําเภอและจังหวัดมาพูดกันในท่ีประชุมเพ่ือให�สมาชิก
สภาฯ ท้ังหมดรับทราบนโยบายและแผนของอําเภอและจังหวัด 
 

 ก)อนการประชุมสภาฯ จะมีการประชุมในระดับอําเภอและจังหวัดก)อน เช)น ผู�ใหญ)บ�าน
ทุกท�องที่จะต�องเข�าประชุมพร�อมกันที่อําเภอทุกวันที่ 2 ของเดือน จากนั้นก็นําข�อมูลมาแจ�ง
ให�กับหมู)บ�านของตนเพื่อนัดประชุมกันในระดับหมู)บ�านหลังจากนั้น วันที่ 19 จะเข�าร)วมประชุม
สภาองค�กรชุมชน ก็จะนํานโยบายและแผนการดําเนินงานของจังหวัดมาเล)าในที่ประชุมเพื่อให�
สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดรับทราบนโยบายและแผนของจังหวัด (องอาจ อินทรสุนทร, 2557) 

 
 หลังจากท่ีได�มีการจัดทําประชาคมระดับตําบล จนกระท่ังพัฒนาไปสู)ระบบของสภา
องค�กรชุมชนระดับตําบล ก็ได�มีการดําเนินการจัดทํากิจกรรมท่ีสําคัญหลังจากการจดแจ�ง ดังนี้ 
 1. การฟlmนฟูการละเล)นพ้ืนบ�านของตําบล ท่ีจัดในช)วงวันสงกรานต�ของวัดในตําบล 4 วัด 
 2. การขับเคลื่อนกลุ)มสวัสดิการชุมชนตําบลคลองเขิน ซ่ึงดําเนินการ โดยรูปแบบ
ประชาคมตําบลมาก)อนหน�าการจัดต้ังสภาฯ จนสามารถจัดต้ังได�สําเร็จในเดือนมกราคม 2551 แต)
หลังจากจดแจ�งแล�ว กลุ)มสวัสดิการชุมชนตําบลก็เข�ามาเป�นส)วนหนึ่งของการประชุมสภาองค�กรชุมชน
ตําบลประจําเดือน 
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 3. จัดทํากิจกรรมต)าง ๆ ต)อเนื่องจากท่ีดําเนินการมาแล�ว โดยมีแผนการพัฒนาให�เกิด
การเมืองภาคประชาชนในตําบล โดยเข�ามามีส)วนร)วมในกิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 มีแผนการพัฒนาศูนย�เรียนรู�ตําบล ให�เกิดการเป�นศูนย�กลางการเป�นเครือข)าย
แหล)งเรียนรู�ของกลุ)มต)าง ๆ เป�นศูนย�รวมข�อมูลของสภาพแวดล�อมทรัพยากรตําบล ซ่ึงสถานท่ีได�
ประสานงานกับเจ�าอาวาสวัดดาวโด)งไว�แล�ว 
  3.2 มีการพัฒนาฐานข�อมูลท�องถ่ิน ซ่ึงได�ดําเนินการจัดทําไว�แล�ว แต)ต�องมีการลําดับ
ข�อมูลบางอย)างเพ่ิมเติมให�เป�นปDจจุบัน และจะนําไปเสนอศูนย�เรียนรู�ของตําบล 
  3.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตร�ของสภาฯ เพ่ือเชื่อมประสานงานกับหน)วยงานต)าง ๆ 
และ อบต. ซ่ึงเริ่มต�นจากการกําหนดวิสัยทัศน� เปBาหมาย วิธีการดําเนินการให�เป�นรูปธรรมมีการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จร)วมกัน 
  3.4 การประชาสัมพันธ�การทํางานของสภาฯ ให�คนในตําบลได�รับทราบให� อบต. 
กํานัน ผู�ใหญ)บ�าน ท่ีไม)ได�เข�าร)วมประชาสังคมได�ทราบเพ่ือเข�าใจและให�การสนับสนุนในการเจ�าร)วมสภาฯ 
  3.5 ประสานงานกับหน)วยงานต)าง ๆ ในการท่ีจะทําให�สภาฯ เป�นศูนย�รวมข�อมูลเป�น
ศูนย�ประสานงานภาคประชาชน ร)วมกับ อบต. จะได�เริ่มลดการทํางานท่ีซ้ําซ�อนต)างคนต)างทํา 
  3.6 พัฒนาคณะกรรมการสภาฯ ให�เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง เข�าใจ และปฏิบัติเป�น
ประชาธิปไตย และการเมืองภาคประชาชน 
 ความคาดหวังของชาวตําบลคลองเขินกับการเข�าร)วมเป�นส)วนหนึ่งของการเมืองภาค
พลเมือง 
 จากการดําเนินการในลักษณะการจัดต้ังเป�นสภาฯ ท้ังก)อนการจัดต้ัง และหลังการจัดต้ัง
แล�วชาวตําบลคลองเขินได�เกิดกระบวนการเรียนรู�วิธีทําให�คนท่ีเข�าร)วมเวทีประชุมมีความต้ังใจท่ีจะเข�า
ร)วมเวทีอย)างต)อเนื่อง โดยผู�ทําหน�าท่ีจัดกระบวนการประชาคมจะหมุนเวียนกันไปเดือนละ 1 หมู)บ�าน 
โดยท่ีแกนนําของหมู)บ�าน(โดยมากจะเป�นผู�ใหญ)บ�าน) จะเป�นเจ�าภาพในการอํานวยความสะดวกเรื่อง
สถานท่ี ในการจัดเวทีประชุมสภาฯ ทีมคณะกรรมการจากกลุ)มต)าง ๆ หัวหน�าสถานีอนามัย ประธาน
สภาฯ จะร)วมกันจัดวาระการพูดคุยกัน โดคณะกรรมการสภาฯ ท้ังหมดส)วนมากจะมีภาระหน�าท่ีเป�น 
2 กลุ)ม คือ กลุ)มหนึ่งมีความเป�นผู�นําของกลุ)มองค�กรตนเอง เพราะผ)านระบบการเรียนรู�ร)วมกันมานาน
ต้ังแต)ป2 2547 เป�นต�นมา แต)มีอยู)ประมาณ 10 คน ท่ีมักจะได�ไปฝsกอบรมจากหน)วยงานต)าง ๆ จึงมี
ภาระหน�าท่ีเป�นผู�จัดการอบรมด�วยเพราะกรรมการสภาฯ มักจะสวมหมวกหลายใบ ซ่ึงการไปอบรมก็
ได�เรียนรู�กระบวนการเก่ียวกับการขับเคลื่อนให�ชุมชนเข�มแข็ง ซ่ึงเม่ือมีการประชุมสภาฯ ก็ทําให�
สามารถแสดงความคิดเห็นได�ดีแต)ยังไม)เคยแสดงบทบาทการเป�นผู�ดําเนินการในลักษณะการเป�น
วิทยากรกระบวนการท่ีนํากระบวนการประชุมท่ีจะนําไปสู)การคิดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเป�นเรื่อง
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แก�ปDญหาสาธารณะร)วมกันเพราะเม่ือมีโอกาสไปอบรมมาจากองค�กรภายนอก มักจะอบรมทีละเรื่อง
แยกกันเป�นเรื่อง ๆ ไม)ได�ต)อเนื่องเชื่อมโยงกัน และอีกกลุ)มท่ีเข�ามาเป�นคณะกรรมการสภาจากการเป�น
ตัวแทนกลุ)มองค�กรต)าง ๆ แล�วเข�ามาร)วมประชุมประจําเดือนใหม) หลังจากมาร)วมประชุมในเวทีสภาฯ 
แล�วต�องไปพัฒนากลุ)มองค�กรของตนเองให�ทํางานในลักษณะการเป�นประชาธิปไตย กล)าวคือ เปrด
โอกาสให�ลูกลุ)มเข�ามามีการร)วมคิดถึงประโยชน�ส)วนรวม ดังนั้น ความคาดหวังของคณะกรรมการสภา
องค�กรชุมชนตําบล คือ ต�องการฝsกผู�นําของสภาฯ ให�มีความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู�ได� มี
ความสามารถทํางานร)วมกันเป�นทีม มีแผนของสภาฯ ท่ีมีกิจกรรมท่ีมีผลต)อประชาชนอย)างเป�น
รูปธรรม ซ่ึงสามารถเสนอเข�าสู)การประชุมสภาของ อบต. ได�ในนามภาคประชาชน ซ่ึงการจะสามารถ
ดําเนินการได�นั้น ต�องมีปDจจัยสําคัญ คือ 
 1. คณะกรรมการสภาฯ ต�องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� จากเดิมท่ียังพ่ึงหน)วยงานรัฐ 
มาเป�นคิดและปฏิบัติพ่ึงพาตนเอง สร�างทุนให�ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได� 
 2. คณะกรรมการสภาฯ ต�องได�รับการพัฒนาอย)างต)อเนื่อง ท้ังเร่ืองการคิดเป�นระบบการ
ปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือส)วนรวม การจัดทําเวทีประชาคม ความสามารถในการสื่อสาร การพัฒนาการพูดใน
ท่ีสาธารณะ 
 3. การมีผู�ทําหน�าท่ีให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ของกรรมการสภาฯ อย)างต)อเนื่อง และ
สร�างคนรุ)นใหม)มาร)วมเรียนรู� และหากระบวนการเรียนรู�ใหม) ๆ มาเพ่ิมเติมให�มากข้ึน 
 4. หน)วยงานท�องถ่ินต�องเข�าใจบทบาทสภาฯ แล�วร)วมมือกันให�สภาฯ เข�มแข็ง และให�
การสนับสนุนให�มีความสามารถดําเนินการได�อย)างยั่งยืน 
 5. ต�องมีงบประมาณสนับสนุนให�มีการพัฒนาสภาฯ แล�วนําความรู�ไปปฏิบัติการจน
สามารถเป�นผู�นําในการขับเคลื่อนสภาฯ ให�มีบทบาทการเมืองภาคประชาชน และการพัฒนากลุ)ม
องค�กรต)าง ๆ ของตําบล 
 6. ต�องมีเทคโนโลยีและผู�ใช�เทคโนโลยีท่ีชํานาญการ เพ่ือช)วยให�เกิดการบริหารจัดการ
สภาฯ ได�อย)างเป�นระบบ รวดเร็ว ถูกต�อง และช)วยให�เกิดการเรียนรู�ในการพัฒนากิจกรรมต)าง ๆ  
  คณะกรรมการสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน จึงเข�าร)วมการปฏิบัติการนําร)องการ
สร�างนวัตกรรมการเมืองภาคประชาชน เพ่ือหวังว)าสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินจะเกิดสิ่งใหม) ๆ 
ข้ึน คือ 
  6.1 คณะกรรมาการสภาองค�กรชุมชนตําบลจะมีความเข�าใจการทํางานร)วมกันใน
ลักษณะประชาธิปไตย 
  6.2 คณะกรรมการสภาองค�กรชุมชนเห็นประโยชน�และมีความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ี
ของการเป�นคณะกรรมการสภาองค�กรชุมชน การเมืองภาคประชาชน 
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  6.3 คณะกรรมการสภาฯ มีแนวคิดแนวปฏิบัติในการพ่ึงพาตนเอง 
  6.4 คณะกรรมการมีความสามารถในการกําหนดการประชุมสภาฯ การมีบทบาท
หน�าท่ีในการสื่อสารให�เกิดการมีส)วนร)วมคิดร)วมปฏิบัติในการประชุมสภาฯ และงานท่ีคณะกรรมการ
สภาฯ ต�องดําเนินการร)วมกัน 
  6.5 คณะกรรมการสภาฯ จะมีความรู�ความสามารถในการวิเคราะห�ข�อมูล การกําหนด
อนาคต การคิดโครงการกิจกรรมท่ีเป�นการแก�ปDญหาและความต�องการของคนในตําบลเกิดการ
ปฏิบัติการในกิจกรรมท่ีเป�นเรื่องของส)วนรวมร)วมกัน 
 ข้ันตอนการจัดประชุมของคณะกรรมการสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน  
 ข้ันตอนการจัดประชุมสภาองค�กรชุมชน 
 การเตรียมการ 
 หลังจากคณะแกนนําสภาองค�กรชุมชนได�ไปพัฒนาภาวะผู�นํา มาแล�ว ก)อนการประชุม
สภาฯ จะมีการนัดหมายวางแผนการจัดประชุมสภาฯ ร)วมกัน ณ บ�าน พ.ท. องอาจ อินทรสุนทร (ร�าน 
ส.ส�มตํา หมู) 2 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร)  
 กระบวนการคิดวางแผนร)วมกันของผู�เข�ารับการอบรม พบว)าในระยะแรกยังไม)เข�าใจเรื่อง
การกําหนดการประชุมท่ีมีฐานคิดแต)ละวาระทําเพ่ืออะไร มีความเป�นมาอย)างไร มีความเชื่อมโยงกัน
อย)างไรในการประชุมแต)ละครั้ง ซ่ึงแท�จริงแล�วทุกคนมีประสบการณ�ประชุมตามวาระ แต)ไม)เคยมีส)วน
ร)วมการคิดวาระการประชุมด�วยตนเอง ผู�วิจัยได�สร�างการเรียนรู�เพ่ิมเติมในการเตรียมการโดยใช�วิธีการ
ต้ังคําถามให�ทีมวิทยากรแกนนําได�ร)วมคิดร)วมเสนอคําตอบ ดังนี้ 
 1. จะเริ่มต�นเปrดประชุมอย)างไร 
 2. แล�วใครจะทําหน�าท่ีในการเปrดประชุม 
 3. จะชี้แจงผู�เข�าร)วมประชุมในครั้งนี้ว)ามีอะไรบ�าง 
 4. มีเรื่องต)อเนื่องจากเรื่องท่ีเคยประชุมครั้งท่ีแล�วในเรื่องอะไรบ�าง 
 5. แล�วจะมีเรื่องอะไรร)วมกันพิจารณาบ�างหรือไม) 
 6. จะมีหน)วยงานอ่ืน ๆ มาแจ�งเรื่องอะไรให�พวกเราทราบบ�างหรือไม) ถ�ามีจะใช�ช)วงเวลาใด 
 7. แต)ละกิจกรรมจะให�ผู�เข�าร)วมประชุมมีส)วนร)วมคิดอย)างไร มีกิจกรรมสร�างการมีส)วน
ร)วมหรือไม) ใครจะรับดําเนินการ 
 ข้ันตอนในการจัดประชุมประชาคมตําบล หรือสภาองค�กรชุมชนในปDจจุบัน คือ 
 1. ในท่ีประชุมสภาผู�นํา หรือสภาองค�กรชุมชน สมาชิกผู�เข�าร)วมประชุมร)วมแสดงความ
คิดเห็น และเสนอความคิด ไม)มีลักษณะเป�นทางการทําให�เกิดบรรยากาศการสนทนาอีกแบบหนึ่ง ท่ี
เหมือนกับการพูดคุยระหว)างเพ่ือนบ�านกันไม)ได�คิดว)าเป�นการประชุมท่ีเป�นแบบแผน มีประธานเป�นหัว
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โตJะในท่ีประชุม แต)เป�นการล�อมวงคุยกันมากกว)า กลุ)มไหนมีกิจกรรมแบบไหน ก็มาเล)าสู)กันฟDงว)าทํา
อย)างไร ทําแบบไหน ดําเนินการไปถึงไหนแล�ว ได�ผลอย)างไร เป�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันเอง และ
เป�นการรายงานถึงความก�าวหน�าว)าแต)ละกลุ)มกิจกรรมจากเวลาท่ีผ)านไปในแต)ละเดือนมีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ�าง เช)น กลุ)มเลี้ยงไก) ดําเนินการเป�นอย)างไรบ�าง กลุ)มขนมหวานมีการจัดดูงานกัน
ก่ีครั้งกลุ)มท่ีเข�ามาเป�นกลุ)มไหนและได�ผลลัพธ�อย)างไรบ�างเป�นต�น ซ่ึงวิธีการนี้ก็ได�ดําเนินการมาต้ังแต)
การจัดทําประชาคมตําบล แรก ๆ สภาผู�นําตําบล จนกระท้ังมีการจดแจ�งเป�นสภาองค�กรชุมชนในท่ีสุด 
 2. มีการถ)ายทอดรูปแบบการทํางาน เป�นการฝsกชาวบ�านให�ทํางานกันเอง อย)างเป�น
ระบบ เช)น ในการจัดประชุมแต)ละครั้ง จะต�องมีเลขาฯ ในท่ีประชุมเพ่ือบันทึกรายงานการประชุม ก็
ฝsกให�ชาวบ�านทํางานเป�นเลขาฯ เองโดยการจัดอบรมโดยการอบรมไม)ได�จัดเฉพาะแต)ในตําบลคลอง
เขิน แต)เป�นการจัดอบรมท่ัวท้ังจังหวัด เนื่องจาก ดร.อุษา เทียนทอง เป�นสมาชิกสภาพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงครามอยู)แล�ว โดยแจ�งให�กับทุกตําบลจัดส)งเลขาฯ หรือคนท่ีมีความสนใจอยากจะทําหน�าท่ี 
มาร)วมอบรมการทํางานเป�นเลขาฯ เช)น ภาระหน�าท่ีของเลขาฯ คืออะไร การบันทึกการประชุมทํา
อย)างไร และนําไปทดลองทําจริงในพ้ืนท่ีของตนเองส)วนหนึ่งท่ีเป�นการพัฒนาส)วนบุคคลก็คือ ชาวบ�าน
ท่ีผ)านการอบรมไปแล�วสามารถทํางานได�เอง ถึงแม�จะยังไม)ได�เรียนจบการศึกษาในระดับสูง แต)เม่ือ
สนใจการทํางานเพ่ิมมากข้ึนหลังจากท่ีมีการเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล�ว ก็สนใจท่ีจะสมัครเรียนใน
ระดับปริญญาตรีต)อไป 
 ความก�าวหน�าของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน  
 การทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินค)อย ๆ มีพัฒนาการดีข้ึนเรื่อย ๆ จาก
ปรากฏการณ�ท่ีได�รับการยอมรับจากท้ังภายในตําบลเองและองค�กรภายนอก ทําให�ตําบลคลองเขิน
ได�รับคัดเลือกเป�นตําบลสุขภาวะ ซ่ึงโดยปกติการได�รับเป�นตําบลสุขภาวะ (ตําบลสุขภาวะเป�นการ
จัดต้ังโดย สสส. โดยการจัดอบรมตําบลแม)ข)าย และให�งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของตําบล โดยมี
เง่ือนไขว)าจะต�องไปสร�างลูกข)ายให�ได� 10 พ้ืนท่ีโดยตําบลคลองเขินเป�นเครือข)ายของตําบลหนองพลับ 
จ.ประจวบคีรีขันธ�ด�วย) มักจะติดต)อผ)านทางองค�การบริหารส)วนตําบลท่ีเป�นเครือข)ายกัน ต)อมานายก
องค�การบริหารส)วนตําบลได�ติดต)อมายังสภาองค�กรชุมชน โดยติดต)อผ)าน ดร. อุษา เทียนทอง ๆ ก็ได�
ปรึกษากับทาง อบต. ว)าจะสามารถร)วมมือกันทํางานหรือไม) หากทาง อบต. รับปากว)าจะร)วมทํา
กิจกรรมร)วมกันก็จะเป�นการทํางานร)วมกันกับ สภาองค�กรชุมชน ถึงแม�ว)า อบต. จะไม)ได�ลงมา
ดําเนินการทุกอย)างในการพัฒนาสภาองค�กรชุมชนก็ตาม แต)จากการท่ี อบต. เห็นความสําคัญของการ
ทํางานร)วมกันก็นับได�ว)าเป�นจุดดีของ นักการเมืองท�องถ่ินในขณะท่ีสมาชิกองค�การบริหารส)วนตําบล
บางท)าน ก็เข�าร)วมประชุมร)วมกับสภาองค�กรชุมชนอยู)ด�วย แต)ในการทํางานของ อบต. หากมีการ
ขับเคลื่อนโดยการทํางานของภาคประชาชนจะทําให� ท�องถ่ินทํางานได�ง)ายและรวดเร็วข้ึน เพราะท่ี
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ผ)านมา ท�องถ่ินก็ทําการสนับสนุนการทํางานของสภาองค�กรชุมชนอยู)แล�ว หากภาคประชาชนมี
กิจกรรมโดยนําเสนอผ)านทาง ดร.อุษา เทียนทอง ในฐานะประธานองค�กรชุมชน และนําเสนอต)อ
นายกองค�การบริหารส)วนท�องถ่ิน เช)น ขอความอนุเคราะห�ในการเซ็นรับรองกิจกรรมต)าง ๆ หรือการ
ทําหนังสือเชิญไปถึงผู�ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรภายนอก เพ่ือเชิญมาเป�นวิทยากรกระบวนการหรือ
อบรม ก็ได�รับความร)วมมือเป�นอย)างดี กลายเป�นความร)วมมือระหว)างท�องถ่ินกับภาคประชาชน 
เพราะหากเป�นความร)วมมือในการทํางานร)วมกันระหว)าง อบต. และสภาองค�กรชุมชน จะยิ่งเป�น
ประโยชน�กับตําบลอย)างยิ่ง  
 ได�กล)าวมาต้ังแต)ต�นว)าตําบลคลองเขินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ อย)างเป�นรูปธรรม คือ 
ตอนหลังป2 2547 ท่ีได�มีการจัดทําแผนแม)บทชุมชน นํามาสู)การสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบลผ)าน
กลุ)มกิจกรรมหลาย ๆ โครงการด�วยกัน ดังนี้ 
 กลุ)มวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค�าจากน้ําตาลมะพร�าว  
 การทําน้ําตาลมะพร�าวเป�นอาชีพด้ังเดิมของชาวตําบลคลองเขิน โดยมีกลุ)มแกนนําท่ี
สําคัญ ได�แก) คุณพรชัย แสงแก�ว ประธานศูนย�การเรียนรู�ชุมชนบ�านสวนทุ)ง ในกระบวนการทําแผน
แม)บทชุมชนได�มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทําให�ทราบว)าในตําบลแต)ละครอบครัวมีรายจ)ายมากกว)า
รายรับ เพราะชาวบ�านเคยยึดอาชีพทําสวนมะพร�าว หันไปเป�นแรงงานอุตสาหกรรมเพราะส)วนหนึ่ง
เห็นว)าการทําสวนมะพร�าวเหนื่อยและเสี่ยงชีวิต ต�องข้ึนต�นมะพร�าวสูงกว)า 7 -8 วา กว)าจะได�น้ําตาล
มะพร�าวมาเค่ียว ในแผนแม)บทชุมชนจึงได�ตั้งเปBาหมายไว�ว)า จะฟlmนฟูอาชีพทําน้ําตาลด�วยการปรับปรุง
พันธุ�มะพร�าวใหม)มาทดแทน เปลี่ยนจากท่ีต)างคนต)างทํา มาเป�นการรวมกลุ)มเป�นวิสาหกิจชุมชนแบ)ง
หน�าท่ีกันทํา เป�นการนําวิถีชีวิตด้ังเดิมท่ีประกอบอาชีพทําน้ําตาลมะพร�าวกลับมาอีกครั้ง เพ่ือเป�นการ
แก�ไขปDญหารายจ)ายท่ีมากกว)ารายได� อีกท้ังทําให�คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกรักบ�านเกิด หันกลับมา
ประกอบอาชีพโดยใช�ทรัพยากรในชุมชนให�เกิดประโยชน�  ทําให�สัมพันธ�ภาพของคนในชุมชนเริ่ม
กลับมาผูกพันกันมากข้ึน โดยนายพรชัย ประธานกลุ)มได�เล)าไว�ว)า 
 

 ชาวสวนมะพร�าวเสี่ยงชีวิตข้ึนมะพร�าวสูงกว)า 7-8 วา กว)าจะลงมาเค่ียวเป�นน้ําตาล 
เสียเวลาเป�นวันกว)าจะได�น้ําตาลป2บเดียวราคา 300 บาท แต)พ)อค�าที่เอาน้ําตาลทรายผสมแบะ
แซต�นทุนแค) 200 บาท 
 เม่ือรู�ต�นตอของปDญหาจึงร)วมกันหาทางออกโดยการหาพันธุ�มะพร�าวใหม)มาทดแทน 
เปลี่ยนจากที่ต)างคนต)างทํามาเป�นการรวมกลุ)มเป�นวิสาหกิจชุมชนแบ)งหน�าที่ กัน เช)น ใครข้ึน
ตาลก็ทําช)วงเช�า ส)วนคนที่มีหน�าที่เค่ียวก็มารับช)วงต)อช)วงสาย ทําให�มีเวลาพักผ)อนและ
ประกอบอาชีพเสริมอย)างอ่ืนได�  สุดท�ายแรงงานอุตสาหกรรมก็กลับมาเป�นชาวสวนเหมือนเดิม 
(พรชัย แสงแก�ว, 2557) 
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ภาพท่ี 32 กลุ)มวิสาหกิจชุมชนน้ําตาลมะพร�าว 
 
 โดย พรชัย แสงแก�ว ประธานกลุ)มได�ให�สัมภาษณ�เก่ียวกับการฟlmนฟูแนวคิดในการทํา
น้ําตาลมะพร�าว ไว�ว)า 
 

 ภายหลังจากที่กลุ)มแกนนําในชุมชนได�ทําการสํารวจข�อมูล และมาร)วมกันวิเคราะห�ถึง
สถานการณ�อาชีพการทําตาลแล�ว จึงได�มีข�อตกลงที่จะรวมกลุ)มกันเป�นวิสาหกิจชุมชน และคัด
หาพันธุ �เพื ่อนํามาแจกจ)าย ให�กับสมาชิก เมื ่อป2 51 ปDจจุบันกลุ )มมีสมาชิกประมาณ 40 
ครัวเรือน สมาชิกลงหุ�น 80 สิบกว)าคน ลงหุ�นละ 100 บาท โดยแบ)งสมาชิกออกเป�นสองกลุ)ม 
กลุ)มแรกคือเกษตรกรที่ขึ้นมะพร�าวก็ทําหน�าที่ขึ้นอย)างเดียว เมื่อขึ้นเสร็จก็นําน้ําตาลมาใส)ถัง
ตั้งไว�ที่ริมถนน จะมาคนมาเก็บเพื่อมาส)งต)อให�กับกลุ)มที่ทําหน�าที่เคี่ยว ซึ่งจากการแบ)งงาน
แบ)งหน�าที่กันทํา ทําให�เกษตรกรมีเวลาที่จะพักผ)อนและประกอบอาชีพอย)างอื่น ทําให�ไม)
เหนื่อยมากเกินไป และเม่ือมะพร�าวพันธุ�เตี้ยที่แจกจ)ายกันไปเพาะปลูก เริ่มสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได�จึงทําให�ความเสี่ยงที่เกิดจากการขึ้นตาล หมายความว)าขึ้นต�นมะพร�าวนั้นมีความ
เสี่ยงลดลง 
 การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแห)งนี้ มีการจัดทําบัญชีทั้งของกลุ)ม และของบุคคล
เช)นคนเค่ียวตาล ของคนข้ึนตาล สิ้นป2จะมีการประชุมกลุ)ม ซึ่งการรวมหุ�นจากสมาชิกในช)วงนี้
ยังไม)มีเงินปDนผล เพราะยังเป�นเร่ืองการลงทุนอยู)ในขณะนี้ น)าจะคุ�มทุนอีกสัก 2 ป2 ซ่ึงปDจจุบัน
น้ําตาลมะพร�าวมีราคาขายที่กิโลกรัมละ 35-40 บาท ทําให�มีรายได�เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปDจจุบัน
เกษตรกรที่ขึ้นตาล กลุ)มจะรับซื้อน้ําตาลสดป2บละ 60 บาท บางครอบครัวได� 10 ป2บก็จะได�
เงิน 100 ร�อยบาท ซ่ึงจะได�มากกว)าการไปขายแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือไปรับจ�าง
อย)างอ่ืน ทําให�เชื่อได�ว)าการฟlmนฟูอาชีพนี้จะได�ทําให�คนมีความสุขมากข้ึนนอกจากนั้น  (พรชัย 
แสงแก�ว, 2557) 



 240 

 กลุ)มผลิตขนมหวานจากน้ําตาลมะพร�าว  
 น้ําตาลมะพร�าวท่ีผลิตได�โดยกลุ)มวิสาหกิจชุมชน ต้ังข้ึนเม่ือป2 2543 มีสมาชิกแรกเริ่มแค) 
30 คน171 หุ�น ได�มีการนําไปแปรรูปต)อโดย “กลุ)มผลิตขนมหวาน” ซ่ึงเป�นอาชีพต)อเนื่องจากการ
ผลิตน้ําตาลมะพร�าวโดย มีคุณ หวาน ประสงค�สุข เป�นประธานกลุ)มซ่ึงสมาชิกมักจะเป�นกลุ)มแม)บ�าน
และเยาวชนท่ีว)างจากภารกิจประจําแล�ว โดยมีหลักคิดว)า “ทําขายเหมือนทํากินเอง คุณภาพสินค�า
ผ)านการทําด�วยใจ และราคาย)อมเยาเป�นกันเอง” โดยช)วงเช�าจะมาร)วมกันทําขนมส)งขายตลาด โดย
จะมีรถมารับทุกวัน ส)วนหนึ่งจะส)งขายปลีกในชุมชนราคาห)อละ 5 บาทหรือจัดเป�นของว)างเวลามี
ประชุมในพ้ืนท่ี ซ่ึงยอดผลิตและรายรับท่ียังไม)หักค)าใช�จ)าย ณ เดือนพฤษภาคมป2นี้ มียอดผลิตสูงถึง 
36,832 ถุง คิดเป�นเงิน 147,328บาท ปDจจุบันมีสมาชิกกว)า 40 คน 500 กว)าหุ�น เป�นการรวมตัวของ
ชาวบ�าน เพ่ือต�องการเสริมสร�างรายได�ให�กับชุมชนและต�องการจะอนุรักษ�ขนมไทยไว� และเป�นการ
ดําเนินการไปในรูปแบบของสหกรณ� มีการลงหุ�น ๆ ละ 50 บาท สิ้นป2รับเงินปDนผลหุ�นละ 10 บาท 
ส)วนคนท่ีลงแรงทํา ซ่ึงมีประมาณ 10 กว)าคน จะได�รับค)าตอบแทนจากผลกําไร ท่ีหักค)าวัสดุดิบเป�น
ครั้ง ๆ ไป โดยแบ)งกันผลิต รับผิดชอบขนมคนละชนิด ซ่ึงจะคิดค)าตอบแทนให�เดือนละ 2 ครั้ง ช)วย
เสริมสร�างรายได�ให�คนในชุมชนและอนุรักษ�ขนมไทยพ้ืนบ�านไว� เช)น ขนมโมจิ ดอกจอก คุJกก๊ีสิงคโปร� 
บ�าบิ่น มะพร�าว ข�าวตู เป�นต�น เป�นอีกอาชีพหนึ่งท่ีสามารถทาให�กลุ)มแม)บ�านซ่ึงมีเวลาว)างจากงาน
บ�าน มาประกอบอาชีพเสริมได�ไม)ต�องออกไปทํางานนอกบ�านแต)ทําในหมู)บ�านของตัวเองได� อีกท้ังเป�น
การสร�างความผูกพันระหว)างกลุ)มแม)บ�านด�วยกันทําให�เกิดความคุ�นเคย ความรักเสมือนพ่ีน�อง ความ
เชื่อใจและความไว�วางใจซ่ึงกันและกันมากข้ึนอีกด�วย 
 

   
 
ภาพท่ี 33 กลุ)มขนมหวานจากน้ําตาลมะพร�าว 
  
 การทําขนมหวานของกลุ)มใช�วัตถุดิบและอุปกรณ�ท่ีมีอยู)ในชุมชนเท)านั้น โดย แม)หวาน 
ประสงค�สุข ประธานกลุ)มได�กล)าวถึง การทําขนมหวานไว�ว)า 
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 วัตถุดิบที่ใช�ทําขนมหวานก็จะใช�วัตถุในท�องถ่ิน อย)างมะพร�าวเราจะมีคนทําส)งให�ซ่ึงอยู)
หมู)ที่ 2 การเลือกมะพร�าว ก็จะใช�มะพร�าวทึนทึกคือมะพร�าวที่ยังไม)แก)จัด และน้ําตาลเราใช�
แบบชนิดที่ไม)ผสมน้ําตาล ซ่ึงก็ได�จากบ�านที่ทําเตาอยู)หมู) 3 และคนที่ทํางานที่นี่ก็มีคนมาร)วมกัน
ทําจากหลายหมู)  (หวาน ประสงค�สุข, 2557) 

 
 กลุ)มกองทุนสวัสดิการออมวันละบาท 
 กลุ)มกองทุนสวัสดิการออมวันละบาท มีวัตถุประสงค�ต�องการสร�างความม่ันคงในชีวิต
ให�กับคนในตําบลคลองเขิน โดยมีการจัดต้ังข้ึนเม่ือป2 2551 มี พ.ท.องอาจ อินทรสุนทร นายทหาร
นอกราชการ เป�นประธานกลุ)ม เริ่มต�นมีสมาชิก 973 คน ปDจจุบัน มีสมาชิก 2,000 กว)าคน มีการจัด
สวัสดิการต้ังแต)เกิดจนตายโดยเก็บเงินจากสมาชิกวันละบาท ช)วงเริ่มต้ังแต)กลุ)มสวัสดิการชุมชนได�รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (พอช.) จํานวน 50,000 บาท และรัฐบาล
สมทบให�อีกคนละ 1 บาท ตามจํานวนสมาชิกกลุ)ม บริหารในรูปคณะกรรมการ โดยร)วมกันจัดระบบ
บริหาร จนเกิดการพัฒนากลุ)มท่ีเข�มแข็ง เป�นสวัสดิการทางหนึ่งท่ีชุมชนได�จัดทําข้ึนร)วมกัน ปDจจุบันมี
เงินมากกว)า 1,533,328 บาท และจะมีเงินส)วนหนึ่งท่ีจัดไปซ้ือ สลาก ธนาคารเกษตรและสหกรณ� 
(ธกส.) อีกประมาณ 150,000,000 บาท ซ่ึงจะมีรายได�จากการถูกรางวัลเกือบทุกเดือน ถึงแม�จะเป�น
การถูกรางวัลรางวัลท่ีไม)ใหญ) แต)ก็เป�นเงินสะสมท่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 34 กองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลคลองเขิน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 โดย พ.ท.องอาจ อินทรสุนทร ประธานกองทุนฯ ได�กล)าวถึง กองทุนสวัสดิการชุมชนไว�ว)า 
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 แบ)งเงินกองทุนออกเป�น 3 ส)วนหลัก ๆ คือ 20% เก็บเข�าเป�นกองทุน 30% จัดเร่ือง
วิสาหกิจชุมชน กลุ)มอาชีพการศึกษา ที่เหลือจัดเป�นสวัสดิการตั้งแต)เกิดจนตาย โดยเดือนหนึง่ ๆ 
กลุ)มจะมียอดเงินเข�ากว)า 3 หม่ืนบาท ไม)เคยติดลบและเชื่อว)าหากทําตรงนี้ให�แข็งแรงเร่ือย ๆ 
กลุ)มจะไปได�และพึ่งพาตนเองได�ในอนาคต (องอาจ อินทรสุนทร, 2557) 

 
 กลุ)มเกษตรเศรษฐกิจผสมผสานการเลี้ยงไก) 
 กลุ)มเกษตรเศรษฐกิจผสมผสานเลี้ยงไก) เป�นกลุ)มท่ีเกิดข้ึนในช)วงป2 2551 เช)นกันจาก
ความต�องการของคนในตําบลคิดกันเองผ)านเวทีประชุมประชาคม หรือสภาองค�กรชุมชน โดยท่ี
ประชุมฯได�ให�ความสําคัญกับการเพ่ิมรายได�ให�กับคนในตําบลอีกด�วย และเป�นความต�องการเดินตาม
แนวทางพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกิดกลุ)มจากการระดมทุนร)วมกันเองของชุมชน 
โดยมีนายสิงห� ศรีแถลง เป�นประธานกลุ)ม โดยมีสมาชิกเริ่มแรก แค) 10 คน เพ่ิมเป�น 30 คน และ 53 
คนในปDจจุบัน (พ.ศ.2557) มีการวางแผนการหาพันธุ�ไก) การใช�อาหาร การดูแลปBองกันโรค ต)อมากลุ)ม
ขยายกิจการ จนสามารถซ้ือเครื่องอบไข) เพราะพันธุ�ไก)ไว�ใช�เองในกลุ)มและจําหน)าย ในขณะท่ีด�านบน
คอกไก)ท่ีเลี้ยงไว�ด�านล)างมีแหล)งน้ําสําหรับเลี้ยงปลาเป�นวงจรการเลี้ยงไก)แบบผสมผสานแบบครบวงจร 
โดยมีกฎกติกากลุ)มร)วมกัน มาเรียนรู�การทํางานท่ีกลุ)มแห)งนี้ จะได�เรียนรู�ท่ีศูนย�แห)งนี้โดยมีเวทีท่ี
ประชุมประชาคมตําบลหรือสภาองค�กรชุมชน เป�นเครื่องมือเชื่อมร�อยกลุ)มองค�กรต)าง ๆ สู)การจัดการ
ตนเองและมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนในป2ต)อ ๆ มา จนกรมปศุสัตว�ได�มีการเสนอกิจกรรมของกลุ)มไป
ประกวดในระดับจังหวัดและได�รางวัลกลุ)มเกษตรดีเด)นประเภทกลุ)มเลี้ยงไก)ดีเด)นในป2ท่ีผ)านมา และ
เข�าประกวดในระดับเขต 7 ได�รับรางวัลท่ี 2 จากการแข)งประกวดกันในรับเขต จังหวัดสมุทรสงคราม 
ซ่ึงในกระบวนการพัฒนาต)าง ๆ ได�ถูกกําหนดจากการพูดคุยและเสนอแนวคิดในการพัฒนาจากเวที
สภาองค�กรชุมชนนั้นเอง ดังท่ี นาย แสง ศรีแถลง ประธานกลุ)มได�ให�สัมภาษณ�ไว�ว)า 
 

 กลุ)มเลี้ยงไก)เนียะเกิดข้ึนได�ก็เพราะสภาองค�กรชุมชนเนียะแระ โดย ท)านอาจารย�อุษา แก
ได�จัดแบ)งงบประมาณจากค)าอาหารกลางวันที่จัดเลี้ยงในวันประชุมสภาฯ ไปซ้ือเคร่ืองอบตอน
แรก หากไม)มีสภาฯ กลุ)มไก)คงไม)เกิด 
 ตอนว)างจากการข้ึนน้ําตาล ในแต)ละวัน ก็ไม)รู�จะทําอะไรกัน ก็เลยคิดกันว)าจะหาอาชีพ
เสริมพอดี ได�มีการนําเสนอความคิดเข�าไปในที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมก็มีความคิดเห็นตกลง
ร)วมกัน จัดตั้งกลุ)มข้ึนที่กลุ)มที่หมู)ที่ 9 ตอนนี้เลี้ยงทั้งหมดประมาณ 800 ตัว ขายทั้งไก)เนื้อ ขาย
ทั้งไข)ไก) ขายทั้งพันธุ�ไก)ด�วย โดยสามารถสร�างรายได�เสริมได�เป�นอย)างดีและกลุ)มกําลังขยายเพิ่ม
มากข้ึนในอนาคต (แสง ศรีแถลง, 2558) 
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ภาพท่ี 35 กลุ)มเกษตรเศรษฐกิจผสมผสานการเลี้ยงไก) 
 
 กลุ)มปราชญ�ชาวบ�าน (ศูนย�บริการและ ถ)ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคลองเขิน) 
 ทรัพยากรบุคคลของตําบลคลองเขินท่ีได�รับการยกย)องเป�นปราชญ�ชาวบ�านด�าน
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ คุณยุพิน และคุณสมศักด์ิ ศรีโหร สามีภรรยาท่ีทํา
การเกษตรโดยยึดหลักเหนื่อยแต)มีความสุข และต�องรู�จักว)าชีวิตมีคุณค)า จึงใช�พ้ืนท่ี 5 ไร) ท่ีมีอยู) 
ทดลองทําเกษตรพอเพียง แบ)งพ้ืนท่ีส)วนหนึ่งท่ีว)างปลูกไม�ดอกไม�ประดับ ตอนกลางเก็บสวนมะพร�าวท่ี
เคยทําไว�ท่ีเหลือปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงไก) ส)วนร)องสวนใช�เลี้ยงปลา ปลูกพืชสวนครัว 
กลายเป�นศูนย�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตําบล ทุกวันนี้ คุณยุพิน ศรีโหรและสามี มีบทบาทเป�น
วิทยากรให�การเรียนรู�เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีนักศึกษามีคนมา
เรียนรู�ดูงานเกือบทุกวันและยังเป�นศูนย�การเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราชด�วย 
 

   
 
ภาพท่ี 36 กลุ)มปราชญ�ชาวบ�านด�านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 โดยเจ�าของพ้ืนท่ี คือ ยุพา ศรีโหร ได�เล)าถึงความต้ังใจในการทําหน�าท่ีเป�นวิทยากรศูนย�ฯ 
ไว�ว)า 
 

 เดิมทีทําสวนมะพร�าวแต)ลูกอยากให�พัก เพราะอาชีพนี้ทั้งหนักและเหนื่อย ไม)อยากอยู)
ว)าง จึงใช�พื้นที่ 5 ไร)ที่มีอยู)ลองทําเกษตรพอเพียง แบ)งพื้นที่ส)วนหนึ่งไว�ปลูกไม�ดอกไม�ประดับ 
ด�านกลางเก็บสวนมะพร�าวที่เคยทําไว� ที่เหลือปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงกบ เลี้ยงไก) ส)วนร)องสวน
ใช�เลี้ยงปลา ปลูกพืชสวนครัว  
 เร่ิมจากลองผิดลองถูก อ)านจากหนังสือบ�าง อบรมจากจังหวัดบ�าง ค)อย ๆ ทําทีละเล็กที
ละน�อย ผลที่ได�รับคือตลอดระยะเวลากว)า 5 ป2 แทบไม)ต�องใช�จ)ายเร่ืองอาหาร เพราะยึดหลัก
ปลูกอะไรกินอย)างนั้น ขายบ�างแจกบ�าง กระทั่งจังหวัดส)งเข�าประกวดได�รับรางวัลชนะเลิศ จึง
เปrดเป�นศูนย�การเรียนรู�ให�ชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่เข�ามาศึกษา พร�อม ๆ กับเก็บความรู�จากที่
อ่ืนมาพัฒนาบ�านตัวเอง (ยุพิน ศรีโหร, 2557) 

                        
 ถึงแม�ว)าจะมีกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย คณะกรรมการสภาองค�กรชุมชนตําบล
คลองเขิน มียังคงมีการประชุมร)วมกันทุกเดือน โดยให�ตัวแทนจากกลุ)มต)าง ๆ ของหมู)บ�านและ
เครือข)าย ศึกษาข�อมูลหมู)บ�าน ปDญหาและความต�องการเพ่ือนําเข�าสู)การประชุมระดับตําบล และนํา
ข�อมูลท่ีได�จากการประชุมสภาฯไปขยายความรู�ให�กับสมาชิกและชาวบ�าน ส)วนข�อเสนอจะส)งให�
คณะกรรมการหมู)บ�านรับทราบเพ่ือนําไปทําประชาคมหาข�อสรุปร)วมกัน นอกจะเป�นการติดตามผล
ของกลุ)มกิจกรรมท่ีดําเนินไปแล�ว ยังเป�นการคิดท่ีจะพัฒนาเพ่ือให�เกิดความก�าวหน�าในกลุ)มกิจกรรม
อ่ืน ๆ ต)อไปอีกด�วย 
 ในส)วนของการพัฒนากิจกรรมกลุ)มต)าง ๆ โดยผ)านสภาองค�กรชุมชนตําคลองเขินนั้น 
ประธานสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน ได�ให�ข�อมูลเพ่ิมเติมต)อไปอีกว)ากิจกรรมสําคัญท่ีกําลังทําอยู)
ในตอนนี้ คือแผนพัฒนาศูนย�เรียนรู�ตําบล เพ่ือให�กลุ)มต)าง ๆ มีศูนย�กลางแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน, 
พัฒนาฐานข�อมูลท�องถ่ินให�เป�นปDจจุบัน, จัดทําแผนยุทธศาสตร�ของสภาฯ เพ่ือเชื่อมกับหน)วยงานต)าง ๆ 
และองค�การบริหารส)วนตําบลให�เป�นรูปธรรม ลดการทํางานท่ีซับซ�อน มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร)วมกัน, ประชาสัมพันธ�การทํางานของสภาฯให�เป�นท่ีรู�จักและสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�อง และพัฒนา
คณะกรรมการให�เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลง “ถ�าถามว)าเราประสบความสําเร็จไหมต�องต้ังตัวชี้วัดว)าเอา
แค)ไหน เพราะความสําเร็จเปลี่ยนแปลงตลอด เช)น จากเดิมตําบลเรามี 9 หมู)บ�านต)างคนต)างอยู)ไม)
พูดคุยกัน วันนี้เริ่มพูดคุย รับรู�ปDญหาและหาทางออกร)วมกัน ซ่ึงต)อไปเราอาจต�องต้ังเปBาหมายต)อไป
เรื่อย ๆ” (อุษา เทียนทอง, 2557) 
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 ส)วนท่ีหลายคนต้ังคําถามว)าชาวบ�านเข�าใจบทบาทของสภาองค�กรชุมชนแล�วหรือยัง ดร.

อุษา เทียนทอง ได�กล)าวไว�ว)า “มองว)าบางคนก็เข�าใจ บางคนรู�แค)ว)าสภาต้ังข้ึนมาแค)จัดประชุม ถ�า

มองอีกแง)หนึ่งการท่ีชาวบ�านให�ความร)วมมือพัฒนาชุมชนก็ถือเป�นข�อดีท่ี จะนําไปต)อยอดและผลักดัน

ให�สภาองค�กรชุมชนเป�นส)วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ” (อุษา เทียนทอง, 2557) 

 ปฏิภาณ จุมผา ผู�จัดการสํานักงานเขตภาคกลางตอนบนและตะวันตก ได�กล)าวถึงสภา

องค�กรชุมชนระดับตําบลไว�ว)าขณะนี้มีสภาองค�กร ชุมชน  975 แห)ง จาก 1,669 ตําบลรวมเทศบาล 

ครอบคลุม 16 จังหวัด ท้ังนี้มีพ้ืนท่ีศักยภาพเพียง 120 ตําบล โดยดูจากดัชนีชี้วัด 5 ประการ คือ 1. 

เกิดระบบข�อมูลและการจัดการความรู�ของตําบล 2. มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการและเชื่อมโยงเครือข)ายของ

องค�กรชุมชน  3. พัฒนาคนให�สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาท�องถ่ิน 4. เกิดการบริหารจัดการตนเอง 

โดยใช�สภาฯ เป�นเครื่องมือในการกําหนดอนาคตของตนเอง และ 5. เกิดแผนพัฒนาของขบวนองค�กร

ชุมชนระดับตําบล และได�กล)าวถึงสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน ไว�ว)า 

 
 ทิศทางการพัฒนาต)อไปต�องเน�นสร�างความเข�าใจและเชื ่อมโยงองค�กรชุมชนให� 

ครอบคลุมทั่วถึง และหลากหลาย พัฒนาระบบข�อมูลและการสื่อสารให�มีพลัง พร�อม ๆ กับ

การพัฒนาแกนนําและสมาชิก รวมถึงต�องสนับสนุนให�สภาเป�นกลไกหลักรับฟDงและสะท�อน

ปDญหา 

 แต)หากจะให�สภาองค�กรชุมชนเป�นกลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูป ประเทศจากฐานราก 

อาจต�องเชื่อมโยงและยกระดับขบวนสภาให�มีความเข�มแข็งสู)การเปลี่ยนแปลงอย)างเป�น

รูปธรรม เป�นเร่ืองยาก แต)ถ�าทําจริงจังคงไม)ไกลเกินเอ้ือม อย)างน�อย “สภาองค�กรชุมชนตําบล

คลองเขิน” ก็เป�นอีกต�นแบบหนึ่ง (ปฏิภาณ จุมผา, 2557) 

 

 สรุปข้ันตอนการทํางานของ ดร.อุษา เทียนทอง 

 1. สร�างแกนนําในชุมชน (ผู�ใหญ)บ�านหมู)ต)าง ๆ และแกนนํากลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ ในตําบล 

เช)น กลุ)มทําน้ําตาล กลุ)มแม�บ�านขนมหวาน) เริ่มจากการทําประชาคมในจังหวัด จากนั้นก็มาเริ่มทํา

กิจกรรมในตําบลคลองเขิน เช)น เอาสื่อในการพัฒนามานําเสนอ ทําให�กลุ)มชาวบ�านท่ีอยากจะพัฒนา

ชุมชนของตนเอง แต)ไม)ทราบกระบวนการและข้ันตอนในการทํางาน เช)น การจะจัดกลุ)มโดยใช�ระบบ

การแบ)งหุ�นอย)างไร จะกระตุ�นอย)างไร ให�ประชาชนเกิดจิตสํานึกอยากจะเข�ามาทํางาน เกิดการ

รวมตัวและผลักดันให�เกิดการพัฒนาในตําบล เม่ือมีแกนนํามาผลักดันให�เกิดการขับเคลื่อนทําให�

กิจกรรมต)าง ๆ สามารถดําเนินไปได�อย)างเป�นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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 2. จัดการอบรมเสริมสร�างศักยภาพของกลุ)มแกนนํา เป�นเพ่ิมเติมองค�ความรู�ให�กับผู�ท่ีจะ
ไปทํางานเนื่องจาก กลุ)มชาวบ�านต)าง ๆ เกิดความไม)ม่ันใจในการกิจกรรมท่ีจะทําเนื่องจากพ้ืนฐานทาง
การศึกษายังมีน�อยอยู) เม่ือได�รับความรู�ท้ังในทางทฤษฎีและการปฏิบัติโดยมีคนนํา ทําให�เกิดความ
ม่ันใจมากยิ่งข้ึน  และสามารถนําไปปฏิบัติได�จริง 
 3. การกําหนดสถานท่ีท่ีแน)นอนในการจัดกิจกรรมและดําเนินกิจกรรม เนื่องจาก
จุดเริ่มต�นของการสร�างความเข�มแข็งให�กับองค�กรชุมชน ของตําบลคลองเขินไม)ได�มีงบประมาณ
สนับสนุนมาก ถึงแม�จะได�รับงบประมาณสนับสนุนจากหน)วยงานภาครัฐ เช)น ตอนท่ียังเป�นแค)
ประชาคมตําบลแม�กระท้ังหลังจากจัดต้ังเป�นสภาองค�กรชุมชนเรียบร�อยแล�วก็ตาม งบประมาณท่ีได�จึง
เป�นแค)งบสนับสนุนเท)านั้น เช)น เป�นค)าอาหารในการจัดประชุมตลอดท้ังป2 จาก พอช. ก็เป�นเงิน
จํานวนท่ีไม)มาก ทําให�ไม)สามารถนําไปใช�เช)าสถานท่ีทําการ หรือซ้ือท่ีดินจัดสร�างเป�น อาคาร
สํานักงานได� จึงได�ใช�วิธีการเวียนไปประชุมในหมู)บ�านต)าง ๆ เพ่ือเป�นการสร�างคุ�นเคยให�กับแต)ละ
หมู)บ�านด�วย เป�นการเปrดโอกาสในส)วนของการเข�ามามีส)วนร)วมของชาวบ�านให�ง)ายและสะดวกข้ึน
ด�วย มีความเป�นกันเองและเข�าถึงง)ายด�วย และเป�นการพัฒนาแกนนําในการทํางานด�วย เพราะ
ส)วนมากท่ีประชุมตามหมู)บ�านต)าง ๆ จะเป�นท่ีทําการหมู)บ�านของผู�ใหญ)บ�านต)าง ๆ  
 4. การสร�างเครือข)ายภายในตําบล สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน เกิดจากกลุ)ม
กิจกรรมต)าง ๆ ท่ีมีอยู)ในตําบลคลองเขิน รวมตัวกัน ทํากิจกรรมร)วมกันโดยการใช�เวทีกลางคือสภา
องค�กรชุมชนเป�นเวทีท่ีก)อให�เกิดการมีส)วนร)วมของภาคประชาชนท่ีอยู)ในตําบล และหาข�อสรุปจากท่ี
ประชุมในเวทีของประชาคมตําบล หรือสภาองค�กรชุมชนเป�นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ)มกิจกรรม
และหมู)บ�านต)าง ๆ ซ่ึงโดยความเป�นจริงสมาชิกของกลุ)มต)าง ๆ ก็อยู)ปะปนกันไปในแต)ละหมู)บ�าน เม่ือ
มีการกําหนดกลุ)มต)าง ๆ ชัดเจนผ)านการประชุมสภาองค�กรชุมชนตําบลสัญจร ทําให�ทราบได�ว)าแต)ละ
คน เป�นสมาชิกของกลุ)มใดบ�าง เช)น กลุ)มท่ีมีมานานแล�วอย)างกลุ)มผู�สูงอายุท่ีมีมานานแล�ว แต)ไม)ได�มี
บทบาท หรือกิจกรรมอะไรท่ีปรากฏเป�นรูปธรรม กลุ)มอาชีพของแม)บ�านเช)น กลุ)มน้ําพริก กลุ)มขนม
หวาน กลุ)มน้ําตาลปลอดสาร ซ่ึงจะเป�นสะท�อนถึงกิจกรรมว)ากลุ)มนั้น ๆ ประกอบกิจกรรมอะไร  
 

 
 
แผนภาพท่ี 14   พัฒนาการของการรวมตัวของกลุ)มอาชีพต)าง ๆ ในตําบลคลองเขิน 

รวมเป�นกลุ)ม
กิจกรรมต)าง ๆ 

ในหมู)บ�าน 

รวมเป�นกลุ)ม
กิจกรรมของ

ตําบล 

พัฒนาเป�นสภาองค�กร
ชุมชนตําบล (ตัวแทน
ของหมู)บ�านละ 4 คน) 

 

อาชีพภายใน
ครัวเรือน 
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 การจดแจ�งข้ึนทะเบียนเป�นสภาองค�กรชุมชนของตําบลคลองเขินเป�นการดําเนินการต)อ

ยอดจากกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ ที่มีอยู)แล�วให�มีความชัดเจนขึ้น เพราะการจดแจ�งจะต�องมีการ

ดําเนินการแจ�งถึงกลุ)มอาชีพต)าง ๆ ที่มีอยู)ในตําบล ให�กับทาง พอช. ทราบว)าแต)ละหมู)บ�านมี

กลุ)มอาชีพอะไรบ�างก็จะเป�นฐานข�อมูลระดับประเทศได� แต)ที่เกิดการพัฒนาต)อ ๆ มาก็คือ 
กลุ)มต)าง ๆ ที่มีความเข�มแข็งเพิ่มมากขึ้นทําให� ชาวบ�านอีกจํานวนมากที่อยากจะสร�างกลุ)ม

อาชีพต)าง ๆ เกิดขึ้นอีก เหมือนเป�นกระแสผลักดันให�เกิดความกระตือรือร�น ในการพัฒนา

ตนเองและรวมกลุ)มจัดตั้งเป�นกลุ)มอาชีพใหม)เกิดข้ึนตาม ๆ กันมา ดังนั้น ภาระหน�าที่หลักของ

สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินก็คือ การเอากลุ)มเก)าที่มีการประกอบกิจกรรมอยู)แล�วมาจด

แจ�ง และพัฒนาให�มีความเข�มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่เกิดกลุ)มใหม) ๆ เกิดข้ึน 

เช)น กลุ)มเลี้ยงไก)ไข) กลุ)มเกษตรผสมผสาน นับเป�นพัฒนาการของสภาองค�กรชุมชนในการ
สร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนอย)างหนึ่ง โดยการสนับสนุนจาก พอช. หรือหน)วยงานอื่น ๆ 

มาบูรณาการเข�าด�วยกัน ซึ่งกิจกรรมต)าง ๆ ที ่เกิดขึ้น เกิดขึ้นภายใต�จิตสํานักและความ

ต�องการอยากเห็นตําบลเข�มแข็ง โดยการได�งบประมาณที่ใช�ในการประกอบกิจกรรมไม)ได�เกิด

จากการเขียนของบประมาณสนับสนุนจากหน)วย ๆ ภายนอกเลย แต)ได�มาเนื่องจากหน)วยงาน

ภายนอกมีความต�องการอยากจะให�การสนับสนุนอยู)แล�ว เช)น ตําบลสุขภาวะจาก สสส.ที่ทาง

สภาฯ ไม)จําเป�นต�องของบประมาณแต)เป�นผลจากผลงานที่เกิดขึ้นและเป�นที่ยอมรับจนทาง
หน)วยงานเจ�าของทุน แสดงความจํานงที่จะให�การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ)มเองวิธีในการ

ดําเนินการประชุม จะมีลักษณะพูดคุยเป�นกันเอง โดยมีการกําหนดประเด็นขึ้นมาแล�วให�  

(อุษา เทียนทอง, 2557) 

 

 จากพัฒนาการการเกิดกลุ)มในตําบลคลองเขิน ได�รับคุณประโยชน�อย)างมาก โดยมีเสียง

สะท�อนจากคนในชุมชนเปรียบเทียบก)อนท่ีจะมีสภาองค�กรชุมชน และหลังจากท่ีมีการจัดต้ังสภาฯ 

ผู�นําและสภาองค�กรชุมชนแล�ว ดังนี้ 

 
 สมัยก)อนจะมีสภาองค�กรชุมชน ก็เหมือนกับการที่นักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแล�วฟDงแต)

ที่อาจารย�พูด ไม)มีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็น แต)เม่ือมีสภาองค�กรชุมชนทําให�มีเวทีได�

แสดงออกทางความคิดเห็น ในเร่ืองงาน  
 โดยส)วนมากเม่ือเข�ามาเป�นสมาชิกก็จะเปrดโอกาสให�เข�าอบรมเป�นวิทยากรกระบวนการ 

ทําให�สามารถทําหน�าที่เป�นวิทยากรได�ทุกคน อย)างผมได�ไปดูกระบวนการในการทํางานของ 

ครูชบ ยอดแก�ว ที่สงขลา กลับมาแล�วก็นําความรู�ที่ได�มาเล)าสู)กันฟDงในเวทีประชุม ซ่ึงตอนนั้นยัง

ไม)มีสภาองค�กรชุมชน เช)น ถ�ามีการทํากองทุนวันละบาทจะมีข�อดีอย)างไรบ�าง การรวมตัวจะมี

ข�อดีอย)างไรบ�าง เราจะรองทํากันดูไหม เม่ือมีการจัดตั้งกองทุนข้ึนเป�นผลสําเร็จทําให�ชาวบ�าน
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เร่ิมเห็นผลที่เกิดข้ึนจากการมีกองทุนสนับสนุน โดยเฉพาะกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เวลาปqวย 

หรือตาย ก็จะมีเงินกองทุนสวัสดิการช)วยสนับสนุน การทํางานของกลุ)มต)าง ๆ ก็มักจะได�รับ

ความร)วมมือจากสมาชิก เช)น กลุ)ม อสม. ก็มาเป�นสมาชิกกลุ)มกองทุนสวัสดิการ ในขณะที่

อาจจะไปทําหน�าที่ด�านอ่ืน กับกลุ)มอ่ืนด�วยก็ได� แสดงให�เห็นว)าสมาชิกคนหนึ่ง อาจจะสวม
หมวกหลายใบ (องอาจ อินทรสุนทร, 2557) 

 

 ซ่ึงจากแนวคิดของประธานสภาองค�กรชุมชนคนปDจจุบัน ได�มองถึงการสร�างความเข�มแข็ง

ให�กับชุมชน สิ่งท่ีจะเป�นเครื่องสะท�อนว)า ท�องถ่ินนั้นเข�มแข็งหรือไม) ก็สามารถพิจารณาได�จากแกนนํา

ว)ามีจํานวนน�อยหรือมาก หากภาระหน�าท่ีในการพัฒนาตกอยู)กับบุคคลท่ีเป�นผู�ทําหน�าท่ีในการนํา

เพียงคนเดียว ก็เป�นเครื่องถึงความไม)เข�มแข็งอย)างเต็มท่ีของชุมชนนั้น ๆ แต)หากชุมชนใดมีแกนนํา 

หรือมีบุคคลท่ีสามารถทํางานแทนกันได�โดยไม)ติดยึดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็เป�นเครื่องสะท�อนถึง

ความเข�มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองได� อย)างสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน 

 
 การที่อยากจะทราบว)าตําบลที่ไหนมีความเข�มแข็งหรือเปล)า ให�ไปดูว)ามีคนที่เก)งอยู)ก่ีคน 
หากมีเก)งแค)คนที่เป�นแกนนํา แสดงว)าตําบลนั้นไม)เก)งจริง ไม)เหมือนตําบลคลองเขินที่สามารถ

จะมีคนทํางานเป�นแกนนําได�หลายคน เช)น คุณสิงห�ก็เก)ง คุณยุพินก็เก)ง คุณพรชัยก็เก)ง สามารถ

จะวัดได�เลยถึงความเข�มแข็งของตําบลได�เลย (อุษา เทียนทอง, 2557) 

 

 การทํางานของสภาองค�กรชุมชนร'วมกับองค�การปกครองส'วนท�องถ่ิน 
 ตําบลคลองเขินได�รับการยกฐานะข้ึนเป�นองค�การบริหารส)วนตําบล เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 

2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค�การบริหารส)วนตําบล ลงวันท่ี 19 มกราคม 

2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล)ม 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันท่ี 25 

ธันวาคม 2539 

 การทํางานร)วมกับองค�กรปกครองส)วนท�องถิ่น ถึงแม� พรบ. สภาองค�กรชุมชน ป2 2551  

จะไม)เปrดโอกาสให�นักการเมืองท�องถิ่นเข�าร)วมเป�นส)วนหนึ่งสมาชิกสภาองค�กรชุมชน เพื่อเป�นการ

ปBองกันการครอบงําการตัดสินใจของภาคพลเมือง แต)ในความเป�นจริงการทํางานของสภาองค�กร

ชุมชน องค�การบริหารส)วนตําบลนําโดยนายกองค�การบริหารส)วนตําบลคลองเขินและสมาชิกสภาฯ 

ก็ได�เข�ามามีบทบาทในการทํางานในฐานะที่ปรึกษาและผู �อํานวยความสะดวกและช)วยเหลือ

สนับสนุนชาวบ�านในพื้นที่ดูแลของตนเอง ทางสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินโดยประธาน ดร.

อุษา เทียนทอง ก็เห็นความสําคัญของเจ�าหน�าที่ท�องถิ่นจึงไม)เอา พรบ. มาเป�นเครื่องกีดกันการ

ทํางาน จึงได�เรียนเชิญให�นายกองค�การบริหารส)วนตําบล และสมาชิกมาเป�นที่ปรึกษาให�กับสภา
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องค�กรชุมชน ดังนั้นในการประชุมสภาฯแต)ละครั้งก็จะมีการเรียนเชิญเจ�าหน�าที่องค�การบริหารส)วน

ตําบลมาเข�าร)วมประชุมด�วย  

 

 
 
ภาพท่ี 37 ท่ีทําการองค�การบริหารส)วนตําบลคลองเขิน 
 
 ในช)วงป2แรก ๆ ของการทํางานเม่ือจะมีการจัดประชุมครั้งใดก็จะมีการจัดทําหนังสือเชิญ 
ได�มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหลังจากเวลาผ)านไปได�หนึ่งป2 ในเวลาต)อมาว)า การประชุมจะกําหนดเป�น
วันท่ี 19 ของทุกเดือนเป�นประจํา และหากมีผู�ใดสนใจจะเข�าร)วมประชุมก็สามารถเดินทางมาร)วมได� 
เป�นการทดลองดูด�วยว)า หากไม)มีหนังสือเชิญจะมีผู�เข�าร)วมประชุมหรือไม)  ก็ปรากฏว)ามีผู�เข�าร)วม
ประชุมเหมือนเดิม จากนั้นก็เป�นท่ีทราบกันดีว)า ทุกวันท่ี 19 จะมีการประชุมสภาองค�กรชุมชน 
ลักษณะของสภาองค�กรชุมชนของตําบลคลองเขินจะไม)เป�นการปrดก้ัน แต)เปrดโอกาสให�ประชาชนเข�า
มามีส)วนร)วมเต็มท่ี และให�ความสําคัญกับ สมาชิกองค�การบริหารส)วนตําบลเพราะมีหน�าท่ีรับผิดชอบ
ในการดูแลและพัฒนาตําบลอยู)แล�ว ซ่ึงในความเป�นจริงรูปแบบของสภาองค�กรชุมชนจะมีลักษณะ
แบบเปrด ไม)ได�เป�นไปตามระเบียบของ พ.ร.บ.ป2 2551 ท้ังหมดทีเดียว เพราะใน พ.ร.บ.ป2 2551 ไม)
ต�องการให� องค�กรปกครองส)วนท�องถ่ินเข�ามามีส)วนร)วมหรือเป�นส)วนหนึ่งของสภาองค�กรชุมชน คือ 
ต�องการให�เป�นอิสระจากการเมืองท�องถ่ินแต)ให�ภาคประชาชนเข�ามามีบทบาท แสดงออกถึงความเป�น
การเมืองภาคพลเมืองได�อย)างเต็มท่ี ในขณะท่ีได�มีการประชุมของสภาองค�กรชุมชนทุก ๆ เดือน ทาง
ท�องถ่ินก็ได�เข�ามาสนับสนุนเนื่องจากเป�นคนในท�องถ่ินอยู)แล�ว สมาชิกสภาฯ บางส)วนก็เป�นกลุ)มแกน
นําชุมชนท่ีทําหน�าท่ีเป�นกรรมการสภาองค�กรชุมชนด�วย ดังนั้นข�อสรุปจากสภาองค�กรชุมชน จะถูก
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นําไปเสนอในท่ีประชุมสภาองค�กรปกครองส)วนท�องถ่ินเช)นเดียวกัน เช)น หากเกิดปDญหาในส)วนของ
ถนนหนทางไม)เรียบร�อย ความต้ืนเขินของลําคลองต)าง ๆ ในพ้ืนท่ี สมาชิกท�องถ่ินท่ีเข�าร)วมประชุม
ด�วยกันกับสภาองค�กรชุมชนก็จะนําเรื่องความต�องการของชาวบ�านไปเสนอต)อในท่ีประชุมองค�การ
บริหารส)วนตําบลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาตําบลต)อไป และในการประชุมแต)ละครั้งทาง องค�การ
บริหารส)วนตําบลคลองเขินจะให�งบประมาณมาเป�นค)าใช�จ)ายในการประชุม ป2ละ 20,000 บาท 
หมายความว)าทางท�องถ่ินเองก็เห็นความสําคัญของการทํางานของสภาองค�กรชุมชนเช)นเดียวกัน และ
อีกส)วนหนึ่งได�รับงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชนอีกด�วย  
 ป0ญหาและอุปสรรคในการทํางานของสภาผู�นําชุมชนและสภาองค�กรชุมชนระดับ
ตําบล 
 แต)จากการทํางานของสภาฯ ผู�นําหรือสภาองค�กรชุมชนท่ีผ)านมาไม)ตํ่ากว)า 6 ป2 สามารถ
สรุปข�อกังวลของกลุ)มแกนนําสภาองค�กรชุมชนจากการเก็บข�อมูลได� ดังนี้ 
 1. เยาวชนรุ)นใหม) หลังจากจบการศึกษามักจะย�ายออกไปทํางานนอกตําบล ไม)ค)อยสนใจ
อยากจะกลับดํารงชีวิตตามแบบอย)างบรรพบุรุษของตนเอง ทําให�การทํางานต)อไปในอนาคตของสภา
องค�กรชุมชนอาจจะขาดความต)อเนื่อง และความยั่งยืน 
 2. การขายท่ีของชาวบ�านรุ)นใหม) เม่ือมีนายทุนมาขอซ้ือท่ีทําเป�นรีสอร�ท หรือแหล)ง
ท)องเท่ียว ทําให�เริ่มมีนายทุนนอกพ้ืนท่ีเขาไปทําประโยชน�ในตําบล โดยไม)ได�ประกอบอาชีพตามวิถี
ชีวิตดังเดิมของคนพ้ืนท่ี แต)จะทําเป�นแหล)งท)องเท่ียวมากกว)าทําให�ความสัมพันธ�ของคนในตําบลค)อย ๆ 
จืดจางลง 
 3. การเปลี่ยนแปลงของการเมืองในระดับประเทศ ทําให�เกิดความกังวลในเรื่องนโยบายท่ี
ส)งผลกระทบต)อการทํางานของสภาองค�กรชุมชนต)อไปในอนาคต เช)น งบประมาณสนับสนุนท่ี
จําเป�นต�องใช�ในการจัดประชุมแต)ละเดือน ภาพการทํางานของการเมืองภาคพลเมืองซ่ึงอยู)ใน
สถานการณ�ไม)ปกติ มักจะเป�นเหตุกังวลว)าเป�นฐานอํานาจของนักการเมืองท่ีอยู)ฝqายตรงข�ามกับรัฐบาล 
เป�นต�น 
 สรุปการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมในการส'งเสริมการมีส'วนร'วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในตําบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
 การวิเคราะห�ทุนภายในและภายนอกชุมชนตําบลคลองเขิน 
 1. ทุนทางสังคมท่ีมีอยู)ภายใน เรื่องของแกนนําชุมชนท่ีมีภาวะการนําให�กับชุมชนท่ีเป�นท่ี
ยอมรับ อย)าง อาจารย�อุษา เทียนทอง ท่ีเป�นครูมัธยม และได�รับการขอยืมตัวมาทํางานให�กับมูลนิธิ
พัฒนาไท มาจัดทําเรื่องประชาสังคมโดยดูแลในเขตภาคกลาง แต)เป�นคนด้ังเดิมคือมีถ่ินกําเนิดอยู)ท่ี
ตําบลคลองเขิน และอาศัยอยู)ในตําบลคลองเขิน ได�นําเอาวิธีการทํางานด�านภาคประชาสังคม และ
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โอกาสท่ีทางจังหวัดต�องการพัฒนาศักยภาพของภาคพลเมืองได�ทําการต)อยอดให�การทํางานภาค
พลเมืองของตําบลคลองเขินเชื่อมโยงกับการทํางานของประชาสังคมในระดับจังหวัด เช)น การอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชน ก็ได�มีการนําแกนนําชุมชนในระดับตําบลคลองเขินเข�าไปร)วม
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของตําบลไปด�วย การอบรมพัฒนาศักยภาพการทํางานของเลขา
ฯ โดยมีการจัดอบรมท่ัวท้ังภาคแต)ได�ผนวกชาวบ�านท่ีสนใจในตําบลไปร)วมอบรมด�วย เป�นต�น เพ่ือให�
แกนนําชุมชนเหล)าสามารถทํางานได�ด�วยตนเอง  
  พ.ท.องอาจ อินทรสุนทร นายทหารนอกราชการท่ีมีประกอบการการจัดทํากลุ)ม
สวัสดิการชุมชนในสมัยท่ียังรับราชการทหาร อีกท้ังเคยเป�นประธานชุมชนท่ีชุมชนใน กทมฯมาก)อน
และได�มีประสบการณ�การทํากลุ)มสวัสดิการชุมชนมาก)อน ได�นํารูปแบบวิธีการมาประยุกต�ใช�ในการ
จัดทํากลุ)มสวัสดิการในตําบลหนองสาหร)าย ซ่ึงสามารถดูแลคนในตําบล ต้ังแต) เกิด แก) เจ็บ และตาย 
ซ่ึงผลจากการนําเดินการมาในขณะนี้ทางกลุ)มก็สามารถมีเงินกองทุนเพ่ิมมากข้ึนทุกป2 
  และกลุ)มปราชญ�ชาวบ�านท่ีมีองค�ความรู�อยู)แล�ว ได�มีโอกาสนําความรู� ท่ีมีอยู)มา
ถ)ายทอดให�กับผู�ท่ีสนใจ โดยดูจากความสามารถเฉพาะบุคคล เช)น คุณยุพิน และคุณสมศักด์ิ ศรีโหร ท่ี
เป�นปราชญ�ชาวบ�านท่ีมีความสามารถในการคิด ในการทํางาน ออกแบบรูปแบบในการทํางานเอง ใช�
ทรัพยากรท่ีมีอยู)ในครัวเรือนมาจัดเป�นรูปแบบการถ)ายทอดความรู�ได�เอง จึงได�ทําการชักชวนมาอยู)ใน
กลุ)มปราชญ�ชาวบ�านท่ีคอยให�ความรู�โดยการจัดอบรมถ)ายทอดภูมิปDญญาดังเดิมของชาวตําบลคลอง
เขินให�แก)คนในตําบล และผู�สนใจท่ีจะเข�ามาเรียนรู�การดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสัมพันธ�ของคนในตําบลเช)น ท่ีมีความสัมพันธ�กันมีความเป�นญาติพ่ีน�องกัน จึงสามารถ
จะสร�างความรักความสามัคคีให�เกิดข้ึนกับชุมชนได�ง)ายข้ึน และสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือจากธรรมชาติทํา
ให�การประกอบอาชีพก็จะเป�นอาชีพเกษตรกรเหมือน ๆ กัน ทําให�การก)อต้ังกลุ)มอาชีพจึงเป�นเสมือน
การต)อยอดจากอาชีพท่ีประกอบกันอยู)แล�ว 
 2. การทํางานเป�นทีม สามารถจะส)งผ)านรูปแบบการนําได�หลายคน ถึงแม�สถานะของ
ชาวบ�านในตําบลคลองเขินจะมาจากชาวบ�านท่ีมีการศึกษาในระบบน�อย แต)จากประสบการทํางาน
และความสามารถเฉพาะตัวทําให� รูปแบบการทํางานของสมาชิกตําบลคลองเขินกับสามารถทํางานได�
สอดคล�องกันได�เป�นอย)างดี และสามารถทํางานแทนกันได�ในฐานะวิทยากรกระบวนการในขณะ
ประชุมได�เป�นอย)างดี 
 3. ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลคลองเขินเป�นพ้ืนท่ีท่ี
อุดมสมบูรณ�เหมาะกับการเพาะปลูก เนื่องจากมีแหล)งน้ําไหลผ)านตลอดท้ังป2 ถึงแม�พ้ืนท่ีในตําบลจะไม)
ติดกับลําน้ําแม)กลองโดยตรงก็ตาม แต)ก็ลําประโดงตัดผ)านเข�าไปในท่ีเป�นร)องสวนท่ีทําการเพาะปลูก
อยู)เป�นจํานวนมากแม�ในช)วงฤดูแล�งจะมีสภาพท่ีแหล)งน้ําตื้นเขินก็ตาม สภาพของดินท่ีใช�ในการ
เพาะปลูกก็ยังเหมาะสมกับการปลูกพืชผัดผลไม�ประเภทท่ีชอบสภาพน้ําท่ีกร)อย อย)างเช)น มะพร�าว ท่ี
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นับได�เป�นอาชีพหลักท่ีสําคัญของคนในตําบลคลองเขิน ต)อมาแม�กระแสของการพัฒนาจะทําให�คนใน
ตําบลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอาชีพไป สุดท�ายการจะสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนตําบลคลองเขิน
อีกครั้ง จึงได�เริ่มจากอาชีพด้ังเดิมท่ีเป�นภูมิปDญญาและทรัพยากรท่ีมีอยู)แล�วก)อน และก็ประสบ
ความสําเร็จอย)างมาก เพราะไม)ได�เป�นของใหม)แต)เป�นการรื้อฟlmนสิ่งท่ีมีอยู)แล�วนั้นเอง 
 4. ท่ีให�มาต้ังแต)ป2 2542 ก็ยังคงเป�นกองทุนหมุนเวียนอยู)ในตําบลอยู)จนถึงปDจจุบัน นั้น
แสดงออกถึงการนําทุนท่ีมีอยู)มาใช�ให�เกิดประโยชน�จริง ๆ โดยการทําบัญชีการเงิน ก็ได�มีการจัดอบรม
ให�ชาวบ�านและส)งเสริมให�ชาวบ�านทําบัญชีการเงินกันเอง 
 5. ทุนสนับสนุนจาก พอช. สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน องค�การมหาชน ในการสนับสนุน
เรื่ององค�ความรู�ด�านสภาองค�กรชุมชน และงบประมาณในการประชุมประจําป2 ทุนจาก องค�การ
บริหารส)วนตําบล ท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ีทางสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินจะจัดข้ึนในวาระต)าง ๆ  
 6. ทุนด�านเครือข)าย สถานะของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินเหมือนกับ แม)ข)ายท่ี
ทํางานอยู)ตรงกลางและกลุ)มกิจกรรมต)าง ๆ เหมือนเป�นลูกข)ายท่ีหากมีปDญหาหรือเรื่องอะไรก็จะ
ดําเนินการเสนอเข�าท่ีประชุมแม)ข)ายให�ร)วมกันตัดสินใจ ซ่ึงรูปแบบการทํางานของสภาองค�กรชุมชน
ระดับตําบล ก็ส)งผลไปสู)การทํางานของสภาองค�กรชุมชนในระดับจังหวัดเช)นเดียวกัน ในขณะท่ีตําบล
เองก็มีเครือข)ายในกระบวนการเรียนรู�จากแหล)งเรียนรู�ภายนอกตําบล เช)น ตําบลไม�เรียง ตําบลหนอง
สาหร)าย หรือท่ีครูชบ สงขลา เป�นต�น 
 บทวิเคราะห� การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมในการส'งเสริมการมีส'วนร'วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในตําบลคลองเขิน 
 1. ปDจจัยท่ีส)งผลต)อการเปลี่ยนแปลง 
  ปDจจัยจากภายนอกและปDจจัยภายใน ท่ีส)งผลกระทบต)อตําบลคลองเขินโดยตรง 
ปDจจัยภายนอกจากนโยบายของรัฐ และองค�การมหาชน ต)าง ๆ คือ  
  1.1 นโยบายระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
   เนื่องจากประเทศไทยได�พยายามก�าวเข�าสู)การเป�นประเทศท่ีพัฒนาทางด�าน
อุตสาหกรรมตามอย)างภาวะความทันสมัย เพ่ือก�าวไปสู)ความเป�นประเทศท่ีพัฒนาแล�วตามแบบอย)าง
ประเทศในกลุ)มทุนนิยมเสรี ทําให�รูปแบบการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป จากเคยอยู)
ร)วมกับธรรมชาติ พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ กลายเป�นทําลายธรรมชาติอย)างเร)งรีบ การผลิตเพ่ือการ
บริโภคเป�นผลิตเพ่ือขาย ผลจากการพัฒนาประเทศอย)างรีบด)วนนี่เอง ส)งผลกระทบต)อการดําเนินวิถี
ชีวิตของคนในตําบลคลองเขิน เช)น การกู�เงินมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการใช�สารเคมีในการ
เพาะปลูก แต)เม่ือราคาผลผลิตไม)คุ�มกับค)าใช�จ)ายจึงทําให�เกิดหนี้สะสมและเป�นภาระผูกพัน  การ
ดํารงชีวิตตามแบบอย)างสมัยใหม)นิยมบริโภคนอกบ�าน ใช�เทคโนโลยีและเครื่องอํานวยความสะดวกซ่ึง
เป�นการเพ่ิมภาระค)าใช�จ)ายอย)างรวดเร็ว การละท้ิงภูมิปDญญาในการทําอาชีพด้ังเดิม การแสวงหา
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ทางออกโดยการหารายได�เพ่ิมจึงเป�นทางเลือกท่ีชุมชนพยายามด้ินรนเพ่ือปลดปล)อยภาระเหล)านั้น ทํา
ให�การรวมตัวของกลุ)มอาชีพโดยผู�นําท)านต)าง ๆ ทําให�เกิดข้ึนได�ง)าย และรวดเร็ว 
  1.2 นโยบายการจัดทําแผนแม)บทชุมชนของกระทรวงมหาดไทย 
   หลังจากช)วงป2 พ.ศ.2540 ท่ีประเทศต�องประสบกับปDญหาภาวะวิกฤตอย)าง
รุนแรงท่ีเรียกว)า “ภาวะฟองสบู)แตก” ทําให�ประเทศกลับกลายเป�นประเทศท่ีจะต�องเข�าสู)การฟlmนฟู
อย)างเร)งด)วน โดยได�ขอความร)วมมือหรือความช)วยเหลือไปยังองค�กรต)างประเทศ ทําให�ได�เงินกองทุน
ให�เปล)าจากธนาคารโลก ท่ีเรียกว)า กองทุน SIF โดยมีข�อกําหนดจะต�องเน�นเรื่องการมีส)วนร)วมของ
ภาคประชาชนและธรรมาภิบาล ทําให�งบในส)วนนี้จึงได�ตกลงมายังชุมชน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกลุ)ม
โดยให�ชุมชนเป�นเจ�าของโครงการ โดยใช�งบประมาณจากกองทุน SIF นี้ ซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทยได�
จัดให�มีการจัดทําแผนแม)บทชุมชนในท่ัวทุกภูมิภาคของไทย ตําบลคลองเขินก็เป�นตําบลหนึ่งท่ีได�รับ
เงินสนับสนุนก�อนนี้ ซ่ึงการทําแผนแม)บทชุมชนได�ประโยชน�จากการท่ีจะต�องศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชนก)อน จากนั้นก็อาศัยทุนท่ีมีอยู)ในชุมชนประกอบกับทุนท่ีสนับสนุนจากภายนอกจัดทําเป�น
โครงการของชุมชนต)อไป ซ่ึงในตําบลคลองเขินได�อาศัยการจัดทําแผนแม)บทชุมชนไปต)อยอดในการ
สร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนต)อไป เช)น นําเรื่องปDญหาหนี้สินและปDญหารายได�ไม)พอกับรายจ)าย มา
ผลักดันให�เกิดการจัดต้ังกลุ)มอาชีพท่ีอาศัยภูมิปDญญาท�องถ่ินเดิมคือการทําน้ําตาลมะพร�าว การจัดต้ัง
กลุ)มทําขนมหวานจากน้ําตาลมะพร�าว ท้ังเป�นการเพ่ิมรายได�ให�กับท�องถ่ินและเป�นการอนุรักษ�ภูมิ
ปDญญาท่ีอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู)ในท�องถ่ินเป�นอุปกรณ�ในการทําอีกด�วย 
  1.3 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ  
   ได�มีการจัดต้ังมูลนิธิพัฒนาไท โดยร)วมกับ LDI จัดทําเรื่องของประชาคมจังหวัด
เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับการเมืองภาคพลเมือง ในพ้ืนท่ีต)าง ๆ ท่ัวประเทศไทยโดย ในส)วนของ
พ้ืนท่ีภาคกลาง ประกอบด�วยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ได�มีการ
มอบหมายให�เป�นภาระหน�าท่ีของ นางสาว อุษา เทียนทอง ครูชํานาญการ เป�นแกนนําในการสร�าง
กระบวนการเรียนรู�และสร�างความเข�มแข็งให�กับพลเมืองในพ้ืนท่ีต)าง ๆ โดยท่ี นางสาวอุษา เทียนทอง 
ได�นํารูปแบบการทํางานกับภาคประชาสังคมในระดับภาค และระดับจังหวัดมาปรับใช�ในพ้ืนท่ีตําบล
คลองเขินซ่ึงเป�นบ�านเกิด ทําให�เกิดการสอดคล�องและเชื่อมโยงกันในการทํางานในระดับภาค ระดับ
จังหวัด และระดับตําบล เช)น ต�องการจะอบรมพัฒนาศักยภาพของคนในสภาองค�กรชุมชนตําบล
คลองเขินให�เป�นเลขาฯ สภาฯ ก็จะจัดอบรมท้ังภาคแต)ได�นําคนท่ีสนใจในตําบลคลองเขินเข�าอบรม
ด�วย การสร�างกระบวนการเรียนรู�โดยการไปดูงานตําบลต�นแบบอ่ืน ๆ ก็มีการจัดคณะเข�าไปศึกษา
ร)วมกัน  



 254 

  1.4 สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน องค�การมหาชน (พอช.) 
   หลังจากท่ีได�มีตราพระราชบัญญัติสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล ในป2 พ.ศ.2551 
จึงได�มีการแจ�งไปยังตําบลท่ีพร�อมจะจดแจ�งโดยมี โครงสร�างของคณะกรรมการและสมาชิกชัดเจนใน
การทํางานและสามารถข้ึนทะเบียนจดแจ�งอย)างถูกต�องทําให�การทํางานร)วมกันหน)วยงานราชการ
เป�นไปได�สะดวกมากข้ึน เม่ือได�มีตําบลขอจดทะเบียนเริ่มต�นเนื่องจาก มีรูปแบบการทํางานและ
โครงสร�างท่ีชัดเจนอยู)แล�ว ก็ได�ทําการขอจดแจ�งอย)างถูกต�อง แต)ในการปฏิบัติงานจริง สภาองค�กร
ชุมชนตําบลคลองเขินก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร�างท่ีเหมาะสมกับโครงสร�างเดิม เช)น ในพ.ร.บ. 
สภาองค�กรชุมชนตําบล ไม)ให�นักการเมืองท�องถ่ินเข�ามาเป�นคณะกรรมการสภาฯ แต)กลุ)มสภาผู�นําเดิม
กลับมองเห็นว)าจริง ๆ นักการเมืองท�องถ่ินก็เป�นคนท่ีอาศัยอยู)ในตําบลด�วยจึงควรเปrดโอกาสให�
นักการเมืองท�องถ่ินได�เข�ามามีส)วนร)วมในการพัฒนาตําบลด�วยเช)นกัน และในขณะท่ีผลท่ีได�จาก
กระบวนการเรียนรู�ในเวทีของสภาองค�กรชุมชน นักการเมืองท�องถ่ินก็สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล ได�เช)นกัน 
  ปDจจัยภายในตําบลคลองเขินเอง  
  1.5 ปDญหาหนี้สิน 
   กระบวนการเรียนรู�ท่ีเกิดจากการทํางานประชาสังคมในตําบลคลองเขิน และจาก
การทําแผนแม)บทชุมชนทําให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ร)วมกัน เริ่มจากเหล)าแกนนําของตําบลและผู�ท่ี
สนใจก)อน ทําให�ทราบว)า ในตําบลมีคนท่ีเป�นหนี้สินมาก และมีรายได�น�อยกว)ารายจ)ายทําให�ความ
ต�องการในการแก�ไขปDญหาของชุมชนชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน เรื่องนี้นับเป�นสาเหตุท่ีสําคัญประการแรกใน
การทําให�การจัดต้ังกลุ)มรวมตัวของชาวบ�านในตําบลคลองเขินสามารถจัดต้ังเป�นกลุ)มอาชีพได�เร็วข้ึน 
และเป�นแรงบันดาลใจให�กับแกนนําหมู)บ�านอย)างผู�ใหญ)บ�านหลาย ๆ ท)าน ท่ีต�องการจะพัฒนาหมู)บ�าน
ของตนเองให�เข�มแข็งและสามารถแก�ไขปDญหาต)าง ๆ ในชุมชนได� เข�ามามีส)วนร)วมผลักดันให�เกิดการ
แก�ไขปDญหาอย)างจริงจัง และด�วยสถานะของความเป�นผู�นําจึงสามารถทําให�การรวมตัวชาวบ�านเข�า
มาร)วมกลุ)มต)าง ๆ จึงมีโอกาสทําให�ได�ง)ายข้ึน โดยเริ่มจากการชี้แจงทําความเข�าใจถึงปDญหาท่ีแต)ละ
ครอบครัวประสบอยู)  
  1.6 ปDญหาค)าใช�จ)ายสูงกว)ารายได� 
   การดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให�ชาวบ�าน มีภาระค)าใช�จ)ายท่ีสูงข้ึน เช)น การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อย)างการเดินทาง ๆ น้ําโดยอาศัยเรือเปลี่ยนเป�น
การเดินทางทางถนนท่ีตัดผ)านเข�ามาในชุมชน ทําให�ชาวบ�านต�องมีค)าใช�จ)ายในการซ้ือรถซ่ึงมีราคาแพง
กว)ารายได�ปกติของชาวสวนท่ัวไปมาก แต)ก็เป�นความนิยมทําให�เกิดการซ้ือผ)อนเม่ือราคาพืชผลตกตํ่า
ปDญหาหนี้สินจึงเพ่ิมพูนข้ึน รวมถึงเครื่องอํานวยความสะดวกต)าง ๆ ก็ต�องใช�เงินในการซ้ือหามาท้ังสิ้น 
เป�นต�น ทําให�เกิดเป�นแรงผลักดันให�เกิดการแสดงหาอาชีพเสริม บางคนต�องออกไปหางานทําให�



 255 

โรงงาน หรือรับเหมาก)อสร�าง หรืออาชีพเสริมอ่ืน ๆ สุดท�ายเม่ือมีการประชุมจัดต้ังกลุ)มทําให�เกิดการ
รวมตัวได�รวดเร็วอย)างน�อย กลุ)มแม)บ�านท่ีมีเวลาว)างจากการทํางานบ�านก็สามารถเข�าร)วมกลุ)มอาชีพ
ได�ทันทีเพ่ือเป�นการแบ)งเบาภาระของรายจ)ายทางบ�านท่ีนับวันจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ นอกจากจะเป�นความ
สะดวกเพราะอยู)ในพ้ืนท่ีอาศัยแล�ว ยังเป�นการนําองค�ความรู�เดิมท่ีมีอยู)ในการประกอบอาชีพกลับมา
ใช�อีกครั้งด�วย 
  1.7 ปDญหาอาชีพท่ีเป�นภูมิปDญญาเริ่มหมดความสําคัญลง 
   เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลคลองเขินเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรอยู)มาก อาชีพด้ังเดิมจึง
ผูกพันกับทรัพยากรท่ีมีอยู)เดิม ซ่ึงมะพร�าวก็เป�นพืชผลการผลิตท่ีเป�นอาชีพหลักของคนท่ีนี่ แต)
เนื่องจากกาลเวลาเปลี่ยนไปกระแสของความเจริญเข�ามา เช)น เครื่องมือเทคโนโลยีต)าง ๆ เริ่มมี
ความสําคัญกับการดํารงชีวิตเพ่ิมมากข้ึน การนําภูมิปDญญาในการดํารงชีพต)าง ๆ ในสมัยก)อน ก็ค)อย ๆ 
หมดความสําคัญลงไป แต)เม่ือเริ่มมีการรณรงค�ให�เห็นความสําคัญของอาชีพและภูมิปDญญาท�องถ่ิน 
จากการร)วมประชุมกันของกลุ)มสภาผู�นํา ทําให�ชาวบ�านเริ่มกลับมาให�ความสําคัญอีกครั้ง เนื่องจาก
เป�นการเริ่มแก�ไขปDญหาเรื่องรายได�แล�วยังมีส)วนสําคัญท่ีจะได�อนุรักษ�ภูมิปDญญาด้ังเดิมท่ีค)อย ๆ หมด
ความสําคัญลงให�กลับมา เป�นเสมือนอัตลักษณ�ของชาวตําบลคลองเขินอีกครั้งได�สําเร็จ อีกท้ังกลุ)มของ
ผู�สูงอายุท่ีเหมือนจะหมดความสําคัญลงก็เริ่มท่ีจะมีความเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากการฟlmนฟูภูมิ
ปDญญาของท�องถ่ินก็จะต�องได�จากกลุ)มผู�สูงอายุท่ีเคยฝsกฝนวิธีการทํางานต)าง ๆ มีประสบการณ�
สามารถนํามาถ)ายทอดให�กับ ลูกหลาน และกลุ)มการเรียนรู�ต)อไป 
 2. กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตําบลคลองเขิน 
  ในกระบวนการทํางานของกลุ)มแกนนําในตําบลคลองเขินเริ่มต�นด�วยการเข�าร)วม
ประชุมของกลุ)มแกนนําในหมู)บ�านต)าง ๆ โดยการนําของ นางสาวอุษา เทียนทอง (ต)อมา ดร.อุษา) 
ในช)วงป2 พ.ศ. 2542 ซ่ึงรูปแบบการทํางานเน�นการพูดคุยกัน เพ่ือให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ร)วมกัน ถึง
ปDญหาและความเป�นไปต)าง ๆ ร)วมกระท้ังถึงการแก�ไขปDญหาโดยผู�เข�าร)วมประชุมสามารถเข�ามามีส)วน
ร)วมในการร)วมแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะได�โดยไม)ปrดก้ัน จัดต้ังเป�น “สภาผู�นําตําบล” 
พัฒนาเป�น “ประชาคมตําบล” และเป�น “สภาองค�กรชุมชนตําบล” ในท่ีสุดซ่ึงกระบวนการในการ
ทํางานก็ยังคงอาศัยรูปแบบการทํางานคือ กระบวนการเรียนรู�ร)วมกันเหมือนเดิมโดยมีการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ)มแกนนําต)าง ๆ โดยการเรียนรู�จากตําบลต�นแบบอ่ืน ๆ และจากการอบรมจาก
วิทยากรต)าง ๆ จากสถาบันการศึกษา เช)น มสธ. เป�นต�น เป�นการเพ่ิมศักยภาพของสมาชิกในกลุ)มท่ี
สนใจและร)วมทํางานกับสภาฯ ได�เป�นอย)างดี โดยสามารถสรุปกระบวนการทํางานได� ดังนี้ 
  2.1 การจัดประชุมกลุ)มแกนนําในทุกหมู)บ�าน และผู�ท่ีสนใจจะเข�าร)วม 
  2.2 พูดคุยทําความเข�าใจถึง วัตถุประสงค�ของการจัดประชุม เพ่ือกําหนดเปBาหมายให�
ชัดเจน  
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  2.3 หยิบตัวอย)างประเด็นคําถาม เป�นหัวข�อในการพ้ืนคุยกัน เช)น การดํารงชีวิตเป�น
อย)างไร สถานการณ� ด�านต)าง ๆ ปDญหาที่เกิดขึ้น ก็จะค)อยมีการพูดคุยกันโดยมีการส)งต)อประเด็น
และเชื่อมโยงประเด็นกัน จากประสบการทํางานของแกนนําแต)ละหมู)บ�าน จนนําไปสู)ข�อสรุปในแต)
ละเรื่อง  
  2.4 จากนั้น กําหนดแนวทางในการแก� ไขปDญหาร) วมกัน โดยทั้ งหมดเสนอ
แนวความคิดในการทํางาน เช)น ปDญหาเรื่องรายได� และหนี้สิน ก็ให�มีการจัดต้ังกลุ)มอาชีพ โดยอาศัย
ภูมิปDญญาท่ีมีอยู)ดั้งเดิม อย)างการทําน้ํามะพร�าว เป�นต�น โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู)แล�ว เชื่อมโยงไปสู)
กลุ)มอาชีพทําขนมหวานโดยการใช�น้ําตาลมะพร�าวเป�นส)วนประกอบซ่ึงมีจุดเด)นจากท่ีเป�นผลิตภัณฑ�ท่ี
ปราศจากสารเคมีทุกข้ันตอนการผลิต 
  2.5 การนําเสนอนโยบายของรัฐ ในการจัดทําแผนแม)บทชุมชน ท่ีต�องศึกษา
สถานการณ�ของชุมชน โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข�อมูลจากทุกหมู)บ�าน ทําให�ทราบข�อมูล
พ้ืนฐาน ปDญหาท่ีเกิดข้ึน ความต�องการในการแก�ไข ความสะดวกในการเข�ามามีส)วนร)วม เป�นต�น 
นอกจากจะเป�นการจัดทําข�อมูลพ้ืนท่ีเข�ามาจัดให�เป�นระบบหมวดหมู)เป�นฐานข�อมูลส)วนกลางได�เป�น
อย)างดีแล�ว ก็ทําให�ได�ข�อมูลท่ีสามารถจะนํามาพูดคุยกันใน สภาผู�นําฯ เพ่ือหาข�อสรุป ในการทํางาน
ต)อไปและวิธีการแก�ไขปDญหาร)วมกัน 
  2.6 เชิญปราชญ�ชาวบ�าน แกนนําท่ีไม)เป�นทางการของตําบลคลองเขินเข�าร)วมประชุม
ร)วมกัน เพ่ือให�เกิดการมีส)วนร)วมเป�นวงกว�างเพ่ิมมากข้ึน ก)อให�เกิดกลุ)มอาชีพต)าง ๆ เพ่ิมเติมเช)น กลุ)ม
เกษตรผสมผสาน ท่ีมีการเลี้ยงไก)ไข) และเลี้ยงปลาไปด�วยกัน การเกิดศูนย�เรียนรู�เพ่ือการถ)ายทอดองค�
ความรู�ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเสริมศักยภาพจากการอบรมจาก
สถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย)าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป�นตัวช)วยเสริมสร�างองค�ความรู�
อย)างเป�นระบบเพ่ิมมากข้ึน 
  2.7 มีการเสริมสร�างกระบวนการเรียนรู� โดยการศึกษาดูงานจากองค�กร ชุมชน และ
ตําบลต�นแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให�เกิดพัฒนาการทําให�เกิดทักษะในการทํางานให�กับกลุ)มแกนนําและผู�ท่ี
สนใจเพ่ิมมากข้ึน เช)น ไปดูงานด�านกองทุนต)าง ๆ ท่ี ไม�เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปดูกลุ)มออม
ทรัพย�ของครูชบ ท่ีจังหวัดสงขลา เป�นต�น 
  2.8 มีการสร�างเครือข)ายการพัฒนา ร)วมกัน เช)น การดึงศักยภาพของประชาคม
จังหวัดมาช)วยในการสนับสนุนการทํางานของตําบลฯ เข�าไปมีส)วนร)วมกับสภาพัฒนาการเมืองระดับ
จังหวัด การเป�นสมาชิกเครือข)ายตําบลสุขภาวะของ ตําบลหนองพลับและในอนาคตจะมีการพัฒนา
เป�นแม)ข)ายเอง จากโครงการของ สสส. เพ่ือสร�างภาคีเครือข)ายในการทํางาน เป�นต�น ซ่ึงทําให�เกิด
ความคล)องตัวในการทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินเพ่ิมมากข้ึน 
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 3. ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  เกิดการทํางานเป�นทีม จากการท่ีมีโอกาสประชุมร)วมกัน ร)วมแสดงออกทางความคิด
ร)วมกัน ถกเถียงแสวงหาทางออกร)วมกัน ทําให�เกิดเป�นเสมือนความผูกพันกันในตําบลซ่ึงสิ่งเหล)านี้เป�น
สิ่งท่ีเคยมีอยู)แล�วในตําบลแต)ค)อย ๆ เลือนหายไปตามภาระหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ และการประกอบอาชีพ
ท่ีต�องออกไปทํางานภายนอก เม่ือมีการรวมตัวกันอีกครั้งจากการจัดประชุมครั้งต)าง ๆ ทําให�เกิดการ
ทํางานร)วมกันในระดับหมู)บ�านและระดับตําบล เช)น การฟlmนฟูอาชีพน้ําตาลมะพร�าวให�กลับคืนมาเกิด
เป�นกลุ)มน้ําตาลมะพร�าวแท� มีหน)วยงานต)างให�การสนับสนุนต)อยอดท้ังในเรื่องโรงน้ําตาลรวม การ
บริหารจัดการกลุ)ม การมีมาตรฐานสินค�าท่ีแสดงถึงความปลอดภัย เป�นแหล)งเรียนรู�การฟlmนฟูพันธุ�
มะพร�าวและการพัฒนากลุ)มท่ีเข�มแข็ง การเรียนรู�อยู)ในหมู)บ�านอ่ืน ก็สามารถไปเรียนรู�การทํางาน หา
อาชีพเสริมในบ�านทุ)งก็ได� (หมู)ท่ี 7) หรือไปแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมท่ีศูนย�เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงบ�าน
ปBายุพิน ลุงสมศักด์ิ ก็ได� สุดท�ายก็เกิดเป�นสมัครสมานสามัคคีถ�อยทีถ�อยอาศัยกัน มีน้ําใจให�กัน 
ช)วยเหลือกัน ของคนในตําบลข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง 
  เกิดสภาผู�นําตําบล ประชาคมตําบล หรือ สภาองค�กรชุมชนตําบล 
  เริ่มแรกการรวมตัวท่ี นางสาวอุษา มุ)งเน�นก็คือกลุ)มแกนนําหมู)บ�านและท่ีผู�ท่ีสนใจจะ
เข�าร)วม เม่ือเกิดการรวมตัวแล�ว ก็เกิดเป�นกระบวนการผลักดันให�เกิดกระบวนการการเมืองภาค
พลเมือง คือ การเรียนรู�ร)วมกันถึงปDญหา สาเหตุและวิธีการในการแก�ไขปDญหาของตนเองร)วมกับหมู)
คณะในตําบล โดยเริ่มจากแกนนําก)อน เม่ือเกิดกระบวนการเรียนรู�เพ่ิมมากข้ึนเริ่มมีการชักนําผู�ท่ี
เก่ียวข�องอ่ืน ๆ ก)อให�เกิดเป�นประชาคมตําบล และจดแจ�งเป�นสภาองค�กรชุมชนตําบลในป2 พ.ศ.2551 
โดยรูปแบบการทํางานยังเป�นการสร�างกระบวนการเรียนรู�ร)วมกันของคนในตําบล เป�นเป�นการเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนโดยดึงภาคีเครือข)ายอ่ืน ๆ เข�ามาร)วมเพ่ิมมากข้ึน เกิดเป�นองค�กรการเมืองภาค
พลเมืองท่ีเข�มแข็งในลักษณะก)อร)างสร�างข้ึนมาเพราะกระบวนการเรียนรู�ร)วมกันของคนในตําบลเอง 
โดยอาศัยแกนนําท่ีมีความสามารถ มีวิสัยทัศน� และต้ังใจจริง 
  เกิดกลุ)มอาชีพ เพ่ิมรายได�ให�กับชุมชน 
  กลุ)มอาชีพท่ีมีการจัดต้ังข้ึน เป�นกลุ)มท่ีเกิดจากการบวนการเรียนรู�ร)วมกัน และมีการ
เชื่อมโยงกันทุกกลุ)ม เช)น กลุ)มท่ีทําอาชีพน้ําตาลมะพร�าวท่ีอาศัยกระบวนการข้ันตอนเยอะการผลิต
ยุ)งยาก แต)เม่ือผลิตได�แล�วนอกจากจะขายได�เป�นสินค�าคุณภาพท่ีปราศจากสารเคมีแล�ว ยังสามารถ
นําไปต)อยอดโดยการผลิตเป�นขนมหวานส)งออกไปขายได�อีกด�วย ซ่ึงการแปรรูปขนมก็เริ่มมีการผลิต
ขนมท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังครูภูมิปDญญาท่ีทําน้ําตาลมะพร�าวหรือขนมหวานก็เป�นคน
เก)าแก)ในตําบลนั้นเอง โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู)ในตําบลให�เกิดประโยชน� นอกจากจะเป�นการ
อนุรักษ�ภูมิปDญญาแล�วยังเป�นการสร�างความสามัคคีและเพ่ิมรายได�ให�กับ คนในตําบลอีกด�วย 
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  กลุ)มเกษตรผสมผสาน เลี้ยงไก) เลี้ยงปลา ก็เป�นอีกกลุ)มอาชีพหนึ่งท่ีเป�นผลพวกจาก
การรวมกลุ)มของชาวบ�าน ต�องการสร�างทางเลือกในการประกอบอาชีพโดยการอาศัยทรัพยากรใน
ท�องถ่ินเอง โดยการหาพันธุ�ไก)ไข) โดยการสร�างโรงเลี้ยงไก)ค)อมแหล)งน้ําซ่ึงเป�นสถานท่ีเลี้ยงปลาดุก 
เป�นต�น ซ่ึงสมาชิกกลุ)มก็อาศัยองค�ความรู�ในการเลี้ยงไก)ไข)ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาควบคู)กันไป 
สร�างรายได�เพ่ิมเติมให�กับสมาชิกกลุ)มเพ่ิมมากข้ึนโดยอาศัยทุนในการก)อต้ังจากกองทุนกลุ)มออมทรัพย�
รวมกับเงินจากสมาชิกท่ีเข�าร)วมกลุ)ม 
  เกิดกลุ)มสวัสดิการชุมชน ดูแลต้ังแต) เกิด แก) เจ็บ ตาย 
  กลุ)มสวัสดิการชุมชน เป�นกลุ)มท่ีมีการต)อยอดเชื่อมโยงกับกลุ)ม ออมทรัพย� ท่ีมีการเก็บ
ออมเงินของชาวบ�านอยู)แล�ว โดยเป�นการริเริ่มโครงการโดย พ.ท. องอาจ อินทรสุนทร นายทหารนอก
ราชการท่ีมีประสบการทํางานใน กรุงเทพฯมาก)อนจากการเป�นประธานชุมชน ได�นําแนวคิดเรื่อง
สวัสดิการมาใช�ในตําบลคลองเขินซ่ึงเป�นบ�านเกิด โดยมีเปBาหมายอยู)ท่ีการสร�างเงินกองทุนให�กับ
ชาวบ�านและมีการผันเงินจากกลุ)มไปช)วยดูแล เป�นสวัสดิการให�กับชาวบ�านในตําบลต้ังแต) เกิด แก) 
เจ็บแล�วก็เสียชีวิต โดยกองทุนค)อย ๆ เติบโตข้ึน และมีศักยภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ จนเป�นเงินเก็บเป�น
กองทุนเป�นตัวเลขนับล�านบาท 
  เกิดศูนย�เรียนรู� พัฒนาองค�ความรู� และสืบสานภูมิปDญญาท�องถ่ิน ตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนาวิธีคิดวิธีปฏิบัติในเรื่องหมู)บ�านเศรษฐกิจ เกิดกลุ)มอาชีพทางการเกษตรท่ีมี
เปBาหมายในการให�พ่ึงตนเองเกิดข้ึน  พัฒนาจนเป�นท่ีศึกษาดูงานในขณะนี้ สภาองค�กรชุมชนตําบล
คลองเขินเป�นหลักในการจัดต้ังให�เกิดข้ึน ด�วยความคิดท่ีว)า ภูมิปDญญาท่ีดีงามของตําบลไม)ควรเลื่อน
หายไป ด้ังนั้น จึงมีการเชื่อมโยงภูมิปDญญาด้ังเดิมของชาวตําบลคลองเขินท่ีมีลักษณะเป�นการพ่ึงตนเอง 
เหมือนตามอย)างแนวคิดพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู)หัว โดยเปrดเป�น
ศูนย�เรียนรู�ให�กับคนในตําบลให�ดํารงชีวิตตามแนวทางพระราชดําริท่ีไม)เบียดเบียนตนเอง และ
ครอบครัว นอกจากจะสร�างรายได�ให�กับตนเองแล�ว สุขภาพก็จะดี ความอบอุ)นในครอบครัวก็จะ
เกิดข้ึน กับท้ังเป�นศูนย�เรียนรู�ให�กับผู�ท่ีสนใจภายนอกอีกด�วย การพัฒนาศูนย�เรียนรู�โดยเริ่มจากการ
จัดทําฐานข�อมูลตําบล เชื่อมโยงแหล)งกลุ)มต)าง ๆ ในตําบลเป�นแหล)งเรียนรู�ของคนในตําบลเวลาจัด
เวทีสัญจร เด็กในโรงเรียนได�เรียนรู� เป�นแหล)งฝsกอาชีพเป�นแหล)งรวมกลุ)มประกอบอาชีพของคนใน
ตําบล และมีผลให�เป�นแหล)งเรียนรู�ของคนนอกตําบลในปDจจุบัน 
  ตําบลสุขภาวะ 
  เป�นผลพวงจากการ ท่ีตําบลคลองเขินเสริมสร�างเรื่อง การสร�างเครือข)ายซ่ึงทางตําบล
คลองเขินเองมีเครือข)ายกระบวนการเรียนรู�ร)วมกันมาก ท้ังหน)วยงานราชการ องค�กรเอกชน องค�กร
อิสระ ท�องถ่ินท�องท่ีทําให�เป�นประโยชน�เก้ือกูลในการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบลเป�นอย)างดี 
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ในขณะท่ีโครงการตําบลสุขภาวะ ของ สสส. ได�มีการรณรงค�ให�ตําบลแม)ข)ายต�องพยายามสร�างลูกข)าย
ให�ได� แม)ข)ายละ 10 พ้ืนท่ี ตําบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ�ก็ได�พิจารณาเห็นว)าตําบลคลอง
เขินเป�นตําบลท่ีมีศักยภาพสามารถทํากิจกรรมเก่ียวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในตําบลได�เป�น
อย)างดี โดยจะมีงบประมาณสนับสนนุในการประกอบกิจกรรม และในอนาคตจากการพูดคุยกับแกน
นําหลายตําบลคลองเขินอาจจะจัดต้ังเป�นแม)ข)ายของตําบลสุขภาวะเอง เป�นการสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับ ตําบลคลองเขินในการเสริมสร�างสุขภาพอีกกิจกรรมหนึ่งด�วย 
 4. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  หน)วยงานราชการเข�ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากข้ึน 
  จากความต้ังใจจริงในการทํางานของ แกนนําอย)าง ดร.อุษา เทียนทอง พร�อมกับ
สมาชิกท่ีเป�นแกนนําในตําบลคลองเขินทําให� สามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบลเป�นอย)างดีทําให�
เกิดการยอมรับจากตําบลใกล�เคียง องค�กรเอกชน องค�กรอิสระ และหน)วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง 
เช)น สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (พอช.) ได�กําหนดให�เป�นตําบลต�นแบบในการเรียนรู�รูปแบบการ
ทํางานของสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล มีการให�งบสนับสนุนในการทํางานเช)นเป�นค)าบริหาร
จัดการในการจัดประชุมทุกเดือน ,สถาบันพัฒนาการเมือง ในระดับจังหวัด สนับสนุนการจัดทํา
กิจกรรมของสภาฯ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล�า ได�มีส)วนในการพัฒนา
ศักยภาพของแกนนําในตําบล เช)น การฝsกเป�นเลขาฯ ที่มีศักยภาพ สสส. (สํานักงานสร�างเสริม
สุขภาพ) สนับสนุนการจัดเป�นตําบลสุขภาวะ โดยการให�งบประมาณสนับสนุนการจัดทํากิจกรรมใน
การดูแลสุขภาพของคนในตําบล ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมต)าง ๆ ดังกล)าวจะเกิดขึ้นในภายหลังจาก
ที่ตําบลคลองเขินได�มีการขับเคลื่อนเรื่องการเมืองภาคพลเมือง จนทําให�ตําบลมีความเข�มแข็งใน
ระดับท่ีเป�นท่ียอมรับมาก)อนแล�ว 
  เกิดความกระตือรือร�นในการเรียนรู�ของคนในชุมชนมากข้ึน 
  จากการรวมกลุ)มประชุมร)วมกันทําให�แกนนําและคนในชุมชนผู�สนใจ เกิดความสนใจ
ในวิถีการดํารงชีวิตโดยการร)วมกิจกรรมกลุ)มเพ่ิมมากข้ึน ทําให�เกิดการเข�ามามีส)วนร)วมในการทํา
กิจกรรมของตําบลจนนําไปสู)การเรียนรู�เพ่ิมเติม ในทักษะด�านต)าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะเป�นประโยชน�ท้ัง
ต)อตนเองแล�ว ยังสามารถเสริมสร�างศักยภาพในการทํางานของกลุ)มในตําบลคลองเขินได�อีกด�วย 
โดยเฉพาะรูปแบบการทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินท่ีเป�นเสมือนเวที ท่ีจะแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร)วมกัน โดยไม)ได�ปrดก้ันทางความคิด ไม)มีมีการบังคับ แต)เกิดจากสามัญสํานึกท่ีร)วมรับผิดชอบ
ต)อชีวิตของตนเอง และวิถีชีวิตของคนในตําบลคลองเขินร)วมกัน เช)น ศูนย�เรียนรู�ท่ีสภาฯ จัดต้ังข้ึนก็มี
คนในตําบลเข�าไปเรียนรู�อยู)ตลอดเวลา 
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  การให�ความสําคัญต)อภูมิปDญญาท�องถ่ินของเพ่ือคงไว�ซึ่งอัตลักษณ�ของตนเอง 

  ความทันสมัยท่ีผ)านมาทําให�คนในตําบลเอง ค)อย ๆ ลืมเลือนหรือให�ความสําคัญต)อวิถี

ชีวิตด้ังเดิมไปเรื่อย ๆ แต)ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเช)น ภาวะหนี้สิน ปDญหารายได�ไม)พอรายจ)าย การ

ประยุกต�ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู)ให�เกิดประโยชน� ความอบอุ)นภายในครอบครัวท่ีลดน�อยลง ปDญหาเรื่อง

สุขภาพท่ีมาจากการบริโภคผลผลิตท่ีมีสารเคมี ทําให�ชาวบ�านเริ่มตระหนักรู�ถึงปDญหาท่ีเกิดข้ึนในระยะ

ยาว ทําให�หันกลับมาให�ความสําคัญกับวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมเพ่ิมมากข้ึน การประกอบอาชีพท่ีไม)ต�องใช�

สารเคมีเพ่ือรักษาสุขภาพในระยะยาว การใช�ภูมิปDญญาเป�นเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเป�นทีม 

สามารถท่ีจะทําให�ปDญหาเหล)านั้นสามารถคลี่คลายลงไปได� อีกท้ังเป�นการแสดงออกถึงความเป�นตัว

ตนเองคนในตําบลคลองเขินเองอีกด�วย ท่ีสะท�อนถึงความไว�เนื้อเชื่อใจ ช)วยเหลือเก้ือกูลกัน สมัคร

สมานสามัคคีกัน ท่ีได�เลือนหายไปกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

  การกําหนดนโยบายของท�องถ่ิน ตอบสนองความต�องการของชุมชนมากข้ึน   

  จากการท่ีมีสมาชิกขององค�กรปกครองส)วนท�องถ่ินได�เข�ามาร)วมประชุมกับทางสภา

องค�กรชุมชนในฐานะของคนท่ีอาศัยอยู)ในตําบลคลองเขินด�วย ทําให�สมาชิกสภาฯ เหล)านี้ได�รับรู�ถึง

ปDญหาความต�องการของคนในตําบลคลองเขินโดยตรง ดังนั้นการทํางานของท�องถ่ินก็จะสะดวกและ

สามารถตอบสนองความต�องการของคนในตําบลคลองเขินได�ตรงตามความต�องการ ทําให�การทํางาน

ของท�องถ่ิน ท�องท่ี และภาคประชาชนสามารถทํางานได�สอดคล�องกันเป�นอย)างดี เพราะเป�นไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยสามารถนําข�อมูลท่ีได�จากการประชุมไปกําหนดเป�นแผนเพ่ือการพัฒนาตําบล

ต)อไปได� อีกท้ังเป�นการลดช)องว)างระหว)างนักการเมืองท�องถ่ินกับชาวบ�านอีกด�วย 

  จากข�อมูลท่ีได�นําเสนอมาท้ังหมดจะพบว)า การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองโดย

การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเป�นเครื่องมือสําคัญของสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินได�มีการ

ขับเคลื่อนมานานแล�ว ก)อนจะมีการจัดต้ังสภาองค�กรชุมชนเสียอีก โดยมีคําเรียกกันระหว)างชาวบ�าน

ด�วยกันเองว)า “สภาผู�นําตําบล” ซ่ึงเป�นการรวมตัวของแกนนําในหมู)บ�านต)าง ๆ โดยแกนนําหลักคือ 

ลูกหลานของตําบลคลองเขินเอง คือ ดร.อุษา เทียนทอง ซ่ึงมีภูมิหลังเป�นคุณครูมาก)อน และมีโอกาส

ได�ทํางานร)วมกับมูลนิธิพัฒนาไท ซ่ึงได�แยกตัวจากสํานักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ได�นํา

องค�ความรู�จากประสบการณ�การทํางานมาประยุกต�ใช�ในตําบลคลองเขิน คือ หลักการทําประชาคมใน

ระดับภาคและระดับจังหวัด เป�นการทําประชาคมตําบล โดยการใช�เครื่องมือท่ีสําคัญ คือ ทุนมนุษย�

ด�านภูมิปDญญาของบุคลากรท่ีมีอยู)ในตําบล เช)น การฟlmนฟูกลุ)มน้ําตาลมะพร�าว โครงการในการจัดทํา

แผนแม)บทชุมชน เพ่ือพัฒนาเป�นแผนชีวิตชุมชนท่ีเป�นทุนจากภายนอก จากนโยบายของรัฐ ในการ

ดําเนินการนั้นคณะแกนนําซ่ึงได�จัดต้ังสภาองค�กรชุมชนตําบลในภายหลัง  ได�ใช�แผนฯ ดังกล)าว เริ่ม

ขับเคลื่อนเป�นแผนยุทธศาสตร� (แผนชีวิตชุมชน) ในการพัฒนาตําบลอย)างต)อเนื่อง โดยในขณะนี้ได�มี
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สภาองค�กรชุมชนตําบลเป�นแกนนําขับเคลื่อนอย)างมีส)วนร)วมของชาวตําบลคลองเขินกับ

คณะกรรมการต)าง ๆ มีลักษณะเป�นการทํางานแบบบูรณาการร)วมกันโดยยึดหลักกระบวนการเรียนรู�

ร)วมกันเป�นสําคัญ เช)น ศอชต. สายใยวัฒนธรรมชุมชนตําบล วัด โรงเรียน อบต. รวมท้ังหน)วยงาน

ราชการในตําบล  ท่ีมีใจร)วมกันขับเคลื่อนใช�หลักการสร�างการเรียนรู�ร)วมกันของสภาผู�นํา หรือสภา

องค�กรชุมชนในเวทีเหมือนท่ีผ)านมา  เพราะการเรียนรู�ไม)มีวันจบและการเรียนรู�คือหัวใจของการ

พัฒนาท่ียั่งยืน การจัดทําแผนชีวิตชุมชน จึงเป�นกระบวนการเรียนรู�ท่ีไม)มีวันจบตราบใดท่ีประเทศยัง

ต�องพัฒนาและความรู�ใหม)ยังมีเกิดข้ึนทุกวันทุกเวลา ท้ังยังเป�นเสมือนการเมืองท่ีเริ่มต�นโดยภาค

พลเมือง เพราะเป�นการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนท่ี และท่ีสามารถเชื่อมโยงกลุ)มต)าง ๆ เข�ามาบูรณา

การทํางานร)วมกันได� ก)อให�เกิดกลุ)มอาชีพ กลุ)มสวัสดิการ กลุ)มเกษตรผสมผสาน และเครือข)ายระดับ

ตําบลและหมู)บ�านท่ีเข�มแข็ง โดยมีสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินเป�นพ้ืนท่ีเปrด มีลักษณะเป�นเวทีท่ี

แลกเปลี่ยนเรียนรู� และกําหนดแผนชีวิตร)วมกันของคนในตําบลคลองเขินนั้นเอง 
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สรุปรูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือการส'งเสริมการมีส'วนร'วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 15 แสดงรูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือการส)งเสริมการมีส)วนร)วมทางการเมือง
ภาคพลเมือง 

1. การจัดประชุมแกนนํา 
2. การพูดคุยแลกเปลี่ยน

เรียนรู�ร)วมกันถึง
ปDญหา และความเป�น 
ไปในตําบลเพ่ือให�เกิด
ความคุ�นเคย และกล�า
แสดงออก 

3. การหาข�อสรุปและหา
ทางออกในการแก�ไข
ปDญหาร)วมกัน โดย
การมีส)วนร)วมของ
แกนนําและประชาชน
ผู�สนใจในหมู)บ�าน  
ต)าง ๆ ในตําบล 

4. การใช�แผนแม)บท
ชุมชนเพ่ือการจัดทํา
แผนชีวิตชุมชน เพ่ือ
ศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน
และทรัพยากรใน
ตําบล 

5. การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประชุม
โดยใช�แบบสญัจรไป
ตามหมู)บ�านต)าง ๆ 
ทุกวันท่ี 19 ของเดือน 

6. การประยุกต�ใช�ทุน
ทางสังคมเพ่ือ
เสรมิสร�างการมสี)วน
ร)วมทางการเมืองภาค
พลเมือง 

ปDจจัยนําเข�า 
 IN PUT 

กระบวนการขับเคลื่อน 

การเมืองภาคพลเมือง 

ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
OUT PUT 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
OUT COME 

1. ความร)วมมือ
ระหว)างแกนนํา 

จากภายนอก    

และภายใน 

2. นโยบายจากรัฐ 

3. นโยบายจากองค�กร
อิสระ 

4. ปDญหาภายในชุมชน
เอง 

5. กระบวนการเรียนรู�
เพ่ิมเตมิจาก
สถาบันการศึกษา 

 

1. เกิดสภาผู�นําตําบล 
ประชาคมตาํบล 
หรือ สภาองค�กร
ชุมชนตําบล 

2. เกิดกลุ)มอาชีพ เพ่ิม
รายได�ให�กับชุมชน 

3. เกิดกลุ)มสวัสดิการ
ชุมชน ดูแลตั้งแต) 
เกิด แก) เจ็บ ตาย 

4. เกิดศูนย�เรียนรู� 
พัฒนาองค�ความรู� 
และสบืสานภูมิ
ปDญญาท�องถ่ิน 

5. ตําบลสุขภาวะ 
 

1. หน)วยงานราชการ
เข�ามามีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชน
มากข้ึน 

2. เกิดความ
กระตือรือร�นในการ
เรียนรู�ของคนใน
ชุมชนมากข้ึน 

3. การให�ความสําคัญ
ต)อภูมิปDญญา
ท�องถ่ินของเพ่ือ
คงไว�ซึ่งอัตลักษณ�
ของตนเอง 

4. การกําหนด
นโยบายของ
ท�องถ่ิน ตอบสนอง
ความต�องการของ
ชุมชนมากข้ึน   

 

เวทีกระบวนการเรียนรู�ร)วมกัน ของชาวตําบล
คลองเขิน โดยใช�เวทีของสภาองค�กรชุมชน
ตําบล เป�นตัวกลางเช่ือมโยงกับ กลุ)มกิจกรรมท่ี
เกิดขึ ้นในตําบล โดยการประยุกต�ใช�ทุนทาง
สังคมที่มีอยู)ในตําบล ก)อให�เกิดกระบวนการมี
ส)วนร)วมของชาวตําบลคลองเขิน ก)อให�เกิดเป�น
การเมืองภาคพลเมืองที่สามารถกําหนดชะตา
ชีวิตของตนเองได� 
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 สรุปข�อมูลสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน 
 

 
 
แผนภาพท่ี 16  แสดงข�อมูลสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน 
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สภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก จังหวัดราชบุรี 
 ข�อมูลท่ัวไป 
 นับต้ังแต�สมัยโบราณมา ตําบลบ�านเลือกเป�นท่ีรวมของม�าพันธุ%ดี ท่ีนําไปใช�ในระบบราชการ
และเป�นท่ีคัดเลือกม�าเพ่ือนําไปใช�งานอ่ืน ๆ เช�น การทําศึก ทําให�มีการต้ังชื่อของสถานท่ีท่ีมีการ
คัดเลือกม�านั้นเป�นวัดมีชื่อว�า “วัดม�าเลือก” วัดนี้ต้ังอยู�ในหมู�ท่ี 4 คือ วัดบ�านเลือกในป4จจุบัน และใน
ท�องท่ีตําบลบ�านเลือก กล�าวว�าเคยมีต�นโตนดอยู� 1 ต�น มียอดอยู� 7 ยอด จึงได�มีคําพังเพยว�า “วัดเอ8ย
วัดโบสถ% มีต�นโตนดเจ็ดต�น” ซ่ึงต�นโตนดในป4จจุบันไม�มีแล�ว 
 1. ความเป$นมาของตําบลบ�านเลือก 
  ตําบลบ�านเลือก เริ่มถือกําเนิดข้ึนมาจากการอพยพของชาวลาวเวียงเนื่องจากภัย
สงคราม ได�ย�ายเข�ามาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีนี้ ทําให�ประชากรในตําบลบ�านเลือกจึงประกอบด�วยความ
หลากหลายทางเชื้อสาย ได�แก� คนไทยด้ังเดิม คนไทยเชื้อสายมอญ และคนไทยเชื้อสายลาวซ่ึงมี
จํานวนมากท่ีสุด คือ มีจํานวน 7 หมู�บ�าน จากท้ังหมด 9 หมู�บ�าน ซ่ึง ศิริศักด์ิ คุ�มรักษา ได�กล�าวถึงลาว
เวียงในจังหวัดราชบุรีว�า ได�เริ่มมีการอพยพเข�ามาอยู�ในจังหวัดราชบุรีต้ังแต�สมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัย
ต�นกรุงรัตนโกสินทร% มีปรากฏเป�นหลักฐานไว�ในพระราชพงศาวดารของรัชกาลท่ี 1 ท่ีได�กล�าวถึงการ
กวาดต�อนครอบครัวชาวลาวเวียงครั้งสําคัญในสมัยกรุงธนบุรีว�าในช�วงประมาณปC พุทธศักราช 2322 
เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟFาจุฬาโลกมหาราช ครั้งดํารงตําแหน�งสมเด็จเจ�าพระยามหากษัตริย%
ศึกและเจ�าพระยาสุรสีห%ฯ ได�ยกกองทัพไปตีหัวเมืองล�านช�าง อันได�แก� เมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน% 
และจําปาศักด์ิ เม่ือตีเมืองเหล�านี้ได�แล�ว ทําการเก็บทรัพย%สินใหญ�น�อยและกวาดต�อนชาวเมืองลงมา
ต้ังแต�ยุคกรุงธนบุรี 
  “....ลงมาถึงกรุงในเดือนยี่ปCกุน เอกศก นั้น ลาวเวียง ลาวหัวเมือง ฟากโขงตะวันออก 
ก็โปรดให�ไปต้ังบ�านเรือนอยู� เมืองสระบุรีบ�าง เมืองราชบุรีบ�าง ตามหัวเมืองตะวันตกบ�าง อยู�เมือง
จันทบุรีบ�าง....” (ศิริศักด์ิ คุ�มรักษา, 2541: 231-238.) 
  ภายในพ้ืนท่ีหมู�บ�านชาวลาวจะมีสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เป�นท่ีเคารพสักการะ เป�นศาล
กลางบ�านเรียกว�า ศาลปูQตา หรือ ศาลปูQตาเจ�านาย ป4จจุบันเรียก “ศาลปูQตา” ซ่ึงการอพยพและหนี
สงครามมาจากเมืองเวียงจันทร%ของบรรพบุรุษนั้นเป�นการอพยพเพ่ือเอาตัวรอดจากภัยสงคราม ไม�
สามารถนําพาปูQย�าตายายท่ีไม�แข็งแรงและเจ�านายท่ีถูกเข�นฆ�ามาด�วยได� จึงได�ต้ังศาลกลางบ�านข้ึนและ
อัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและเจ�านายท่ีเคารพท่ีตกค�างอยู�ท่ีเมืองเวียงจันทร%มาสิงสถิตเพ่ือ
ปกปFองคุ�มครองลูกหลานให�อยู�เย็นเป�นสุข ณ ศาลปูQตา และเรียกว�า “ศาลปูQตาเจ�านาย” ท�องท่ีตําบล
บ�านเลือกมีอยู� 2 แห�ง คือ 1. ศาลปูQตา ต้ังอยู�กลางชุมชนบ�านขนุนหมู�ท่ี 3 เพ่ือปกปFองคุ�มครอง
ภยันตรายท้ังปวงให�ลูกหลานอยู�เย็นเป�นสุข และเป�นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ 2. ศาลเจ�านายหรือศาลเจ�า
ปูQทุ�ง ต้ังอยู�ชายทุ�งหนองแข� หมู�ท่ี 4 เพ่ือปกปFองคุ�มครองไร� นา และการทํามาหากินของลูกหลานให�
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พ�นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงน�าเชื่อถือได�ว�าชุมชนบ�านขนุนหมู�ท่ี 3 เป�นจุดแรกท่ีลาวเวียงอพยพ
มาต้ังถ่ินฐานของลาวเวียงตําบลบ�านเลือก 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ศาลปูQตา (ศาลพรรพบุรุษชาวลาเวียง) ซ่ึงมีอายุกว�า 200 ปC ต้ังอยู�ท่ี หมู� 3 บ�านขนุน  
 ตําบลบ�านเลือก 
 
 2. พ้ืนท่ีตั้ง จํานวนประชากร และอาณาเขตการปกครอง 
  ตําบลบ�านเลือก มีเส�นทางคมนาคมติดต�อกับหมู�บ�าน อําเภอโพธาราม และจังหวัด
ใกล�เคียง โดยมีเส�นทางคมนาคมท่ีสําคัญ คือ 
  ถนนเพชรเกษมสายใหม� (ทางหลวงแผ�นดิน หมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว�าง 
กรุงเทพฯ - บ�านเลือก - ราชบุรี 
  ถนนเพชรเกษมสายเก�า (ทางหลวงแผ�นดิน หมายเลข 4) เชื่อมการคมนาคมระหว�าง 
นครปฐม - บ�านเลือก - ราชบุรี 
  ถนนโพธาราม - บ�านเลือก เชื่องการคมนาคมระหว�างบ�านเลือก - โพธาราม 
  ถนนลาดยางและถนนลูกรัง เข�าสู�หมู�บ�านทุกหมู�บ�าน 
  2.1 พ้ืนท่ีตั้ง 
   ด�านทิศเหนือ ต้ังอยู�หลักเขตท่ี 1 ซ่ึงต้ังอยู�บนจุดร�วมของเส�นแบ�งเขตตําบลบ�าน
เลือกกับตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม และตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบ�านโปQง ถือตามเส�นแบ�ง
เขตตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม กับตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบ�านโปQง และตําบลหนองโพ 
อําเภอโพธาราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� ถึงหลักเขตท่ี 2 ซ่ึงต้ังอยู�บนจุดร�วมของเส�นแบ�งเขต
ตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม และตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ  
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   ด�านทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 2 ถือตามเส�นแบ�งเขตตําบลบ�านเลือก อําเภอ
โพธาราม กับตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต� ถึงหลักเขตท่ี 3 ซ่ึงต้ังอยู�บนจุด
ร�วมของเส�นแบ�งเขตตําบลบ�านเลือก กับตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธาราม และตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ 
   ด�านทิศใต� จากหลักเขตท่ี 3 ถือตามเส�นแบ�งเขตตําบลบ�านเลือก กับตําบลบ�าน
ฆ�อง อําเภอโพธาราม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต� ถึงหลักเขตท่ี 4 ซ่ึงต้ังอยู�บนเส�นแบ�งเขตตําบลบ�าน
เลือกกับตําบลบ�านฆ�องและตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม 
   ด�านทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี 4 ถือตามเส�นแบ�งเขตตําบลบ�านเลือกกับตําบล
คลองตาคต อําเภอโพธาราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต� บรรจบหลักเขตท่ี 1 
  2.2 ประชากรและอาณาเขตการปกครอง  
   จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลบ�านเลือก (แผนพัฒนาตําบลบ�านเลือก) ณ 
วันท่ี 30 เมษายน 2556  
   จํานวนประชากรท้ังหมด 10,260 คน 
   ประชากรชาย 4,909 คน 
   ประชากรหญิง 5,351 คน 
   จํานวนหลังคาเรือน 3,922 หลังคาเรือน 
   ความหนาแน�นของประชากรโดยเฉลี่ย 855 คนต�อตารางกิโลเมตร 
   อาณาเขตการปกครองตําบลบ�านเลือก แบ�งออกเป�น 11 ชุมชน 9 หมู�บ�าน ดังนี้ 
   1. ชุมชนวัดโบสถ% หมู�ท่ี 1 
   2. ชุมชนบ�านดอนกลาง หมู�ท่ี 2 
   3. ชุมชนบ�านขนุน หมู�ท่ี 3 
   4. ชุมชนวัดบ�านเลือก หมู�ท่ี 4 
   5. ชุมชนโพธารามเมืองใหม� หมู�ท่ี 4 
   6. ชุมชนบ�านเตาเหล็ก หมู�ท่ี 5 
   7. ชุมชนบ�านหนองเต�าดํา หมู�ท่ี 6  
   8. ชุมชนบ�านหุบมะกล่ํา หมู�ท่ี 7 
   9. ชุมชนบ�านหนองรี 1 หมู�ท่ี 8 
   10. ชุมชนบ�านหนองรี 2 หมู�ท่ี 8 
   11. ชุมชนวัดพระศรีอารย% หมู�ท่ี 9 
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ภาพท่ี 39 แผนท่ีแสดงอาณาเขตพ้ืนท่ีของแต�ละหมู�บ�าน ตําบลบ�านเลือก 
ท่ีมา: สุเทพ ไชยขันธุ%, เอกสารประวัติตําบลบ�านเลือก (ราชบุรี: ม.ป.พ., 2554), 162. 
 
 3. อาชีพและรายได� 
  3.1 โครงสร�างเศรษฐกิจ / รายได�ประชากร 
   สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตําบลบ�านเลือก โดยภาพรวมอยู�ในเกณฑ%พอใช� 
ประชากรมีรายได�เฉลี่ยต�อคนต�อปC จากเดิม 43,800 บาท เพ่ิมข้ึนเป�น 45,100 บาท (ข�อมูล จปฐ.    
ปC พ.ศ.2555) ซ่ึงประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว% อาชีพเกษตรกรรม ค�าขาย และรับจ�าง
บริการต�าง ๆ และจากการคาดการณ%อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีพบว�ามีอัตราการ
ขยายตัวพอประมาณ 
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  3.2 การเกษตรกรรม 
   พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลบ�านเลือกเป�นท่ีราบลุ�มอุดมสมบูรณ% พ้ืนท่ีส�วนใหญ�จึง
เป�นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พืชท่ีทําการเพาะปลูก ได�แก� ข�าว ข�าวโพดแปดแถว เป�นต�น นอกจากนี้ยังมีการ
เลี้ยงสัตว%ประเภทโคนม สุกร ไก� และบริเวณท่ีเป�นท่ีตั้งของชุมชนหนาแน�น ได�แก� หมู�ท่ี 4 และหมู�ท่ี 8 
  3.3 การพาณิชยกรรม และบริการ 
   ประชากรในพ้ืนท่ีส�วนมากอยู�เป�นชุมชน ลักษณะการค�าขายและบริการจะเป�นไป
ในลักษณะของร�านค�าขายปลีก ร�านขายอาหาร ร�านขายของชําของเบ็ดเตล็ดท่ีเป�นสินค�าอุปโภคบริโภค 
ร�านขายอุปกรณ%ก�อสร�าง คาร%แคร% นอกจากนี้ยังมีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 3 แห�ง สถานี
บริการแกYสจํานวน 2 แห�ง ตลาดนัด สินค�าราคาถูกเคลื่อนท่ี ซ่ึงต้ังอยู�ในท่ีดินของเอกชนเป�นผู�ดําเนินการ 
   สําหรับทิศทางการค�าการลงทุนในพ้ืนท่ี คาดว�าน�าจะมีการขยายตัวเนื่องจากการ
คมนาคมในเขตเทศบาลมีถนนท่ีสามารถเดินทางเข�าสู�เขตปริมณฑลและสู�กรุงเทพมหานครได�สะดวก  
  3.4 การอุตสาหกรรม 
   ในเขตเทศบาลตําบลบ�านเลือกมีโรงงานผลิตตุYกตา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ%ไม� 
โรงงานผลิตลูกฟุตบอล โรงงานผลิตเฟอร%นิเจอร% โรงงานผลิตของเล�นเด็ก ร�านซ้ือ-ขายเครื่องยนต% 
นอกจากนั้นเป�นอุตสาหกรรมในครัวเรือนกระจายอยู�ท่ัวไปในพ้ืนท่ีชุมชน เช�น การทําปลาหวาน เป�นต�น 
  3.5 การท�องเท่ียว 
   ตําบลบ�านเลือกมีสถานท่ีสําคัญซ่ึงเป�นโบราณสถานและเกจิอาจารย%ท่ีมีชื่อเสียง
ในย�านนี้ คือ หลวงปูQอินทร% หลวงพ�อเขียน วัดโบสถ% หลวงปูQขันธ% โบสถ%ทองคําร�อยล�าน วัดพระศรี
อารย% หลวงพ�อพิมพ%มาลัย วัดหุบมะกล่ํา หลวงพ�ออินทร% วัดหนองรี พระพุทธรูปหลวงพ�อสองนางพ่ี
น�อง หลวงปูQแหยม หลวงพ�อสมจิตร วัดบ�านเลือก ศูนย%เรียนรู�ค�ายพุทธบุตรท่ีวัดพระศรีอารย% 
พิพิธภัณฑ%วิถีชีวิตชุมชนลาวเวียงท่ีหมู�ท่ี 3 และพระบรมรูปทรงม�า ของรัชกาลท่ี 5 (วัดบ�านเลือก) การ
นวดแผนโบราณ เป�นต�น 
 4. ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
  4.1 ศาสนา 
   ประชากรในเขตเทศบาลตําบลบ�านเลือกส�วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีวัดท่ีใช�
ประกอบพิธีทางศาสนา จํานวน 5 แห�ง ได�แก� 
   1. วัดบ�านเลือก 
   2. วัดโบสถ% 
   3. วัดพระศรีอารย% 
   4. วัดหุบมะกล่ํา 
   5. วัดหนองรี 
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  4.2 ขนบธรรมเนียมและประเพณี   

   ลาวเวียงตําบลบ�านเลือก มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกับชาวลาวเวียงท่ัว ๆ 

ไปคือ มีการไปมาหาสู�กัน มีความรัก ความสามัคคี สนิทสนมกลมเกลียวกัน มีความเป�นอยู�เหมือนพ่ี

เหมือนน�อง มีความเป�นอยู�อย�างสงบสุข เคร�งครัดในพระพุทธศาสนา พบพระสงฆ%จะนั่งพนมมือพูดจา 

จะตักบาตรท่ีหน�าบ�านทุกเช�าและไปทําบุญตักบาตรท่ีวัดทุกวันพระ 8 คํ่า 15 คํ่า ซ่ึงแต�ละครอบครัว

จะจัดข�าวอาหารหวานคาว 1 สํารับ หาบไปทําบุญท่ีวัด และมีการทําบุญใหญ� ดังนี้ 
   วันเพ็ญเดือนสาม วันมาฆบูชาเช�าทําบุญข�าวหลามชาวบ�านจะเผาข�าวหลามกัน

ทุกบ�านและจะนําไปทําบุญตักบาตรท่ีวัดและอีกส�วนหนึ่งจะนําไปฝากญาติมิตรและผู�ท่ีเคารพนับถือ

เย็นเวียนเทียน 

   วันเพ็ญเดือนห�า วันสงกรานต% เช�าทําบุญตักบาตร บ�ายจะมีการเล�นสงกรานต%ท่ี

หมู�บ�านโดยสาว ๆ จะเล�นลูกช�วงท่ีหมู�บ�าน หนุ�ม ๆ จะมาเล�นและไปเล�นตามหมู�บ�านต�าง ๆ แวะเวียน

กันไปเรื่อย ๆ กลางคืนจะมีการละเล�นท่ีศาลเจ�านาย อาทิ เพลงพ้ืนบ�าน รําแคน ต่ีจับ งูกินหาง แย�ลงรู 

มอญซ�อนผ�า ข่ีม�าส�งเมือง รําผีสุ�ม ฯลฯ การเล�นสงกรานต%นี้จะเล�นกันไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ทุกคืน จนกว�า

ฝนจะตก เม่ือฝนตกแล�วทางวัดแต�ละวัดจะกําหนดวันสรงน้ําพระจะทําพิธีกันท่ีวัด สรงน้ําพระพุทธรูป 

สรงน้ําพระสงฆ% การสรงน้ําพระสงฆ%ชาวบ�านจะช�วยกันก้ันเป�นห�องน้ําชั่วคราว นําไม�ไผ�ผ�าซีกทําเป�น

รางน้ําสําหรับให�ชาวบ�านเทน้ําไหลลงไปให�พระสงฆ%อาบ พิธีสรงน้ําเสร็จแล�วจะมีการสาดน้ํากัน

ระหว�างหนุ�ม ๆ สาว ๆ และเด็ก ๆ ตอนคํ่าจะมารวมตัวกันอีกครั้งท่ีวัดเพ่ือช�วยกันขนทรายมาก�อพระ

ทราย กองละหมู�บ�านมีชาวบ�านดอนกลาง บ�านขนุน และบ�านฟากวัด ประดับกองทรายให�สวยงาม 

และร�วมกันเล�นเป�นการฉลองสงกรานต%วันสุดท�าย หากปCใดเม่ือถึงเดือนหกฤดูทํานาฝนไม�ตกตาม

ฤดูกาล ตอนหัวคํ่าชาวบ�านจะแห�นางแมวเพ่ือขอฝน จะแห�กันทุกระยะจนกว�าฝนจะตก นอกจาก

ว�างเว�นจากการทํานา ทําไร�แล�ว ชาวบ�านจะทอผ�าไหม ผ�าฝFาย เพ่ือไว�ใช�ในครัวเรือนและเป�นของฝาก

สําหรับญาติสนิทมิตรสหาย 

   วันเพ็ญเดือนหก วันวิสาขะบูชา เช�าทําบุญตักบาตร เย็นเวียนเทียน 

   วันเพ็ญเดือนแปด วันอาสาฬหบูชา เช�าทําบุญตักบาตร เย็นเวียนเทียน 

   แรม 1 ค่ําเดือนแปด วันเข�าพรรษา เช�าทําบุญตักบาตร บ�ายใส�บาตรดอก

พรรษา (ดอกไม�ชนิดหนึ่งชื่อดอกพรรษาดอกมีสีเหลืองจะออกดอกในช�วงเข�าพรรษา) ผู�สูงอายุชาย

หญิงจะจําศีลภาวนาทุกวันพระ จนถึงวันลอยกระทง 

   วันเพ็ญเดือนสิบ วันสารทลาว เช�าทําบุญตักบาตรและขนมกระยาสารท ทุก

บ�านจะกวนกระยาสารทเอง กวนไว�มาก ๆ ส�วนหนึ่งนําไปตักบาตรท่ีวัด ส�วนหนึ่งจะนําไปฝากญาติ 

มิตร ผู�ท่ีเคารพนับถือ และอีกส�วนท่ีเหลือเก็บไว�ได�นานไม�เสียง�ายไว�กินในครัวเรือนและรับแขก เพลจะ
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มีพิธีแย�งข�าวห�อโดยห�อใบตองบ�านละหลาย ๆ ห�อนําไปรวมกันท่ีศาลาวัดทําพิธีเสร็จจะมีการแย�งข�าว

ห�อกันเพ่ือนําไปแก�ให�เจ�าปูQทุ�ง ตาแฮกนาท่ีท่ีนาของตน 

   วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด วันออกพรรษา ทุกครัวเรือนจะทําขนมอีตุ�ย(แปFงข�าว

เหนียวไส�ถ่ัวเขียวทอดน้ํามันมะพร�าว) ตักบาตรเช�า และตักบาตรเทโว(ข�าวสารอาหารแห�ง) เย็นมีพิธี

ใต�น้ํามัน การใต�น้ํามันจะนํามะละกอมาแกะเป�นรูปกบนําเชือกฝFายทําเป�นไส�เพ่ือจุดไฟชาวบ�านจะนํา

น้ํามันมะพร�าวมาหยอดแต�ละตัวทุกตัว  
   วันเพ็ญเดือนสิบสอง เช�าทําบุญตักบาตรเย็นมีพิธีลอยกระทง กระทงจะทําจาก

ต�นกล�วย ใบตอง ไม�กลัด ประดับด�วยดอกไม�ธูปเทียน 

   1. ประเพณีลอยกระทง 

   2. ประเพณีสงกรานต%ลาวเวียง 

   3. ประเพณีแห�ปราสาทผึ้ง 

   4. ประเพณีสารทลาว 

   5. ประเพณีแห�เทียนพรรษา 

   6. ประเพณีตักบาตรเทโว 

   7. ประเพณีแห�ข�าวพันก�อน 

   พิธีสะเดาะเคราะห�ต4ออายุแบบโบราณ เป�นพิธีกรรมท่ีเป�นการสะเดาะเคราะห% 

สืบชะตาต�ออายุตามความเชื่อของคนลาวโบราณ ท่ีคิดกันว�าในช�วงชะตาชีวิตของคนท่ีเกิดมามักจะมี

ช�วงเวลาท่ีอาจจะมีเคราะห%เนื่องจากกรรมเก�าในอดีตชาติ ทําให�เกิดความเจ็บไข�ได�ปQวยอย�างหนัก หรือ

ประสบอุบัติเหตุอย�างร�ายแรง หรือเกิดอุปสรรคในการดําเนินชีวิต ด้ังนั้นจึงจําเป�นจะต�องมีการ

ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห%เพ่ือทําการสืบชะตาต�ออายุ การสั่งสมบุญเพ่ือจะแก�ไขเคราะห%กรรมท่ี

เกิดข้ึน นับเป�นกุศลโลบายให�เกิดการสั่งสมบุญกุศล อยู�กับบุญกุศล ทําให�จิตใจของชาวบ�านมีความสุข 

มีความเบิกบาน ในการดําเนินชีวิต และเป�นการสืบสานประเพณีด้ังเดิมของชาวลาวเวียงให�คนรุ�นเก�า

และรุ�นใหม�ของตําบลบ�านเลือกเห็นความสําคัญของพิธีกรรมด้ังเดิมโบราณ และเกิดความรักและความ

สามัคคีกันเนื่องจากพิธีกรรมจะต�องอาศัยการดําเนินการเป�นกลุ�มด�วยความร�วมมือของหลายฝQาย  
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ภาพท่ี 40 พิธีการสะเดาะเคราะห%ต�ออายุ สืบชะตา ตามพิธีกรรมของลาวเวียงโบราณ 
 
 4. สถาบันการศึกษา 
  ในเขตตําบลบ�านเลือกมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 
4 แห�ง คือ 
  1. โรงเรียนชุมชนวัดบ�านเลือก 
  2. โรงเรียนวัดโบสถ% 
  3. โรงเรียนชุมชนวัดพระศรีอารย% 
  4. โรงเรียนชุมชนวัดหุบมะกล่ํา 
  โรงเรียนเอกชนจํานวน 1 แห�ง 
  1. โรงเรียนสมศักด์ิวิทยา 
  ศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห�ง 
  1. ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ�านเลือก 
  2. ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดหุบมะกล่ํา 
  3. ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ% 
  4. ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดพระศรีอารย% 
 5. ความภาคภูมิใจและของดี ตําบลบ�านเลือก 
  5.1 ถ่ินเลือกม�าสวย / ม�าศึก 
   ในอดีตบริเวณวัดบ�านเลือกเคยเป�นสถานท่ีเลือกม�าสวย/ม�าศึก ซ่ึงเดิมมีชื่อว�าวัด
เลือกม�า วัดบ�านเลือกใต� และวัดบ�านเลือกในป4จจุบัน ตามคําบอกเล�าต�อ ๆ กันมาว�า วัดเลือกม�าเป�น
สถานท่ีท่ีชาวบ�านนําม�ามารวมกัน เพ่ือให�ทหารเลือกไว�ใช�เป�นพาหนะของกองทหารสยาม 
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  5.2 มี “พระโค” สําหรับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

   ในสมัยแรก ๆ ของพระราชพิธีฯ หมู� 7 บ�านหุบมะกล่ํา และหมู� 8 บ�านหนองรี 

เป�นสถานท่ีเลี้ยง ดูแลพระโค ป4จจุบันอยู�ท่ี ศูนย%วิจัยสถานีผสมเทียมราชบุรี ตําบลหนองโพ 

  5.3 มีเกจิอาจารย%และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีชื่อเสียงในย�านนี ้

   หลวงปูQอินทร% หลวงพ�อเขียน วัดโบสถ% หลวงพ�อสองพ่ีน�อง หลวงปูQแหยม วัดบ�าน

เลือก หลวงปูQขันธ% วัดพระศรีอารย% หลวงพ�อพิมพ%มาลัย วัดหุบมะกล่ํา หลวงพ�ออินทร% วัดหนองรี 

  5.4 มีโบสถ%ร�อยล�าน 

   วัดพระศรีอารย%ได�ปฏิสังขรณ%โบสถ%ข้ึนใหม� ใช�เงินก�อสร�างกว�าร�อยล�านบาท เป�น

โบสถ%ทองคํา สวยงามมากท่ีสุดแห�งหนึ่งของประเทศ เรียกขานกันว�า “โบสถ%ร�อยล�าน” 

  5.5 มีศูนย%เรียนรู�ค�ายพุทธบุตรท่ีวัดพระศรีอารย% 

   วัดพระศรีอารย%เป�นแหล�งเผยแพร�พุทธศาสนา มีศูนย%เรียนรู�ค�ายพุทธบุตร 

สําหรับองค%กรภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เผยแพร�คุณธรรม จริยธรรม กับ

เยาวชนท่ัวประเทศโดยมี พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ�าอาวาสเป�นผู�ก�อต้ังและมีการฝ]กวาทะศิลป^ การ

กล�าวสุนทรพจน% คุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยมี พระ อาจารย%สุเทพ สุเทโว เป�น

แกนนํา  

  5.6 เป�นกลุ�มคนท่ีมีภาษาท�องถ่ินเฉพาะกลุ�ม “ลาวเวียง” ท่ีแสดงออกถึงวัฒนธรรม

เฉพาะพ้ืนถ่ิน 

   หมู�บ�าน/ชุมชนในตําบลบ�านเลือกส�วนใหญ�ต้ังแต�บรรพบุรุษเป�นชุมชนชาวลาว

เวียง ซ่ึงอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร% ประเทศลาว ก�อนปCพุทธศักราช 2347 เข�ามาอาศัยพ่ึงบรมโพธิ

สมภารรัชกาลท่ี 1 พระองค%ทรงโปรดเกล�าให�มาต้ังหลักแหล�งอยู�ท่ีมณฑลราชบุรี มีชาวลาวเวียงบ�าน

เลือก บ�านฆ�อง บ�านสิงห% ดอนทราย และอีกหลาย ๆ พ้ืนท่ีในจังหวัดราชบุรี 

   ป4จจุบันมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลาวเวียง คือจะไปทําบุญตักบาตรท่ี

บ�านทุกวัน และท่ีวัดทุกวันพระ 8 คํ่า 15 คํ่า และจะมีการทําบุญใหญ� ในวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆบูชา

ทําบุญข�าวหลาม วันเพ็ญเดือนห�าวันสงกรานต%ทําบุญตักบาตร เล�นสงกรานต% วันเพ็ญเดือนหกวัน

วิสาขะบูชา วันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาฬหบูชา แรม 1 คํ่าเดือนแปดวันเข�าพรรษา วันเพ็ญเดือนสิบวัน

สารทลาว วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดวันออกพรรษา วันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทง ฯลฯ  
  5.7 ข�าวโพดแปดแถว จักสาน วงแคน 

   ชาวบ�านจะปลูกข�าวโพดไว�บริโภคในช�วงเดือนหกเม่ือฝนเริ่มตก ท่ีนิยมปลูกกัน

มากมีพันธุ%ข�าวเหนียวลักษณะฝ4กใหญ� รสชาติดี นิ่ม ข�าวโพดเทียนฝ4กเล็กเมล็ดสีเหลือง รสชาติดี นิ่ม 

อร�อย เป�นท่ีนิยมของชาวบ�าน จึงมีการคัดฝ4กและเมล็ดท่ีสมบูรณ%เก็บไว�เป�นพันธุ%สําหรับปลูกในปCต�อไป 
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จากการคัดเมล็ดพันธุ%สําหรับปลูกทุกปCทุกปCจนได�ข�าวโพดเทียนท่ีสมบูรณ%ไม�กลายพันธุ% หนึ่งฝ4กจะนับ

ได�แปดแถวทุกฝ4ก ไม�ว�าจะฝ4กเล็กหรือฝ4กใหญ� จึงเรียกว�า “ข�าวโพดแปดแถว” ท่ีเลื่องลือมีชื่อใน

ป4จจุบัน  

  5.8 ดํารงอาชีพทํานา ปลูกผัก เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว% และมีพิพิธภัณฑ%วิถีชีวิตชุมชน 

   การทํานาและปลูกผักเป�นอาชีพท่ีสืบทอดมาต้ังแต�บรรพบุรุษ มีการเลี้ยงโคนม

เป�นอาชีพหลักและฤดูทํานาจะปลูกข�าวหลังจากเก็บเก่ียวข�าวแล�ว จะปลูกผักกาดหัว ถ่ัวเขียว งา ผักชี 

เป�นต�น  

   การดําเนินงานและการดํารงชีพของชุมชน มีพิพิธภัณฑ%วิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะท่ี

หมู� 3 บ�านขนุน สามารถอนุรักษ%ไว�เป�นแบบอย�างให�อนุชนรุ�นหลังได�ศึกษาเรียนรู� มีการรวบรวม

เครื่องมือเครื่องใช�ต�าง ๆ เช�น เครื่องมือ ทํานา จับสัตว%น้ํา สีข�าว ตําข�าว และอุปกรณ%ต�าง ๆ ท่ีใช�ใน

ครัวเรือน เป�นต�น 
  5.9 มีการรวมกลุ�มภูมิป4ญญาอาสาสมัครผู�อาวุโส ในรูปของชมรมผู�สูงอายุอาวุโสทาง

ชุมชนท่ีมีประสบการณ%มากมายมาร�วมงานกับสภาองค%กรชุมชนและทํากิจกรรมร�วมกับชุมชนในหลาย

กิจกรรมทําให�ตําบลเข�มแข็งมีกลุ�มองค%กรชุมชนมากถึง 139 กลุ�ม อาทิ การจักสาน มีการจักสาน

ตะกร�า ซ่ึงมีการสอนถ�ายทอดความรู�ให�กับผู�ท่ีสนใจท่ีจะทําเป�นอาชีพเสริมได�หลังจากเวลาว�างงาน 

ป4จจุบันมีการจักสานตะกร�าในหมู� 2 บ�านดอนกลาง มีหลายรูปแบบ เป�นท่ีน�าสนใจ นอกจากนั้นยังมี

การทอพรมเช็ดเท�าท่ีหมู� 2 และหมู� 3 เป�นผลงานท่ีมีฝCมือ ใช�อุปกรณ%ในท�องถ่ิน เป�นการเพ่ิมรายได�

ให�กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ%วงดนตรีพ้ืนบ�าน (วงแคน) และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
  10. เป�นตําบลท่ีมีการจัดทําเปFาหมาย ตัวชี้วัดความสุข แห�งแรก ๆ ในจังหวัด 

   สภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ได�ต้ังเปFาหมาย ตัวช้ีวัดความสุขของคนใน

ตําบลบ�านเลือกไว� 9 ด�าน โดยมีตัวชี้วัดท้ังหมด 16 ตัวชี้วัด โดยได�รับแรงบันดาลใจในการจัดทํา

ตัวชี้วัดความสุขจาก อาจารย%ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม (อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย% พ.ศ.2551)  

 6. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล 

  ในพ้ืนท่ีตําบลบ�านเลือก มีสถานบริการสาธารณสุขแก�ประชาชนในพ้ืนท่ีอย�าง

ครอบคลุมและท่ัวถึง ประกอบด�วย 

  6.1 สถานีอนามัยตําบลบ�านเลือก ศูนย%แพทย%เครือข�ายชุมชน 

  6.2 สถานีอนามัยบ�านหนองรี ศูนย%แพทย%เครือข�ายชุมชน 

  6.3 มีโรงพยาบาลสัตว%หนองโพ อยู�ใกล�เคียง 
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 ช4วงการก4อตั้งชุมชน 
 เนื่องจากตําบลบ�านเลือก เป�นตําบลท่ีมีประวัติศาสตร%มาอย�างยาวนาน มากกว�า 200 ปC 
ต้ังแต�มีการกวาดต�อนและอพยพชาวลาวมาจากเวียงจันทร% ประเทศลาว ในสมัยพระเจ�ากรุงธนบุรี 
ประมาณปC พ.ศ. 2322 โดยสมเด็จพระยามหากษัตริย%ศึก (รัชกาลท่ี 1) และเจ�าพระยาสุรสีห%ฯ ได�ยก
กองกําลังไปบุกตีหัวเมืองล�านช�าง อันได�แก� เมืองหลวงพระบาง เวียงจันทร% และจําปาศักด์ิ เม่ือตีเมือง
เหล�านี้จนได�รับชัยชนะ จึงได�ทําการกวาดต�อนชาวเมืองและทรัพย%สินส�วนใหญ� กับมาท่ีกรุงธนบุรี ดังมี
จารึกปรากฏว�า “.... ลงมาถึงกรุงในเดือนยี่ปC_กุน เอกศก นั้น ลาวเวียง ลาวหัวเมือง ฟากโขงตะวันออก 
ก็โปรดให�ไปต้ังบ�านเรือนอยู� เมืองสระบุรีบ�าง เมืองราชบุรีบ�าง ตามหัวเมืองตะวันตกบ�าง อยู�เมือง
จันทบุรีบ�าง....” (รังสรรค% เสลารักษ%, 2554: 5) และการอพยพของชาวลาวเวียงครั้งใหญ� เกิดข้ึนอีก
เม่ือเกิดกบฏเจ�าอนุวงศ% ปC พ.ศ.2369-2371 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวพระนั่ง
เกล�า รัชกาลท่ี 3 แห�งกรุงรัตนโกสินทร% เหตุการณ%ครั้งนี้นําไปสู�การกวาดต�อนชาวลาวเวียง และหัว
เมืองใกล�เคียง มาไว�ในหัวเมืองชั้นในเป�นจํานวนมาก แม�ในพระราชพงศาวดารจะมิได�ระบุว�า การ
กวาดต�อนครั้งนี้ ได�ส�งคนลาวเวียงมาอยู�ท่ีจังหวัดราชบุรีอีกหรือไม� แต�ก็เชื่อว�าต�องมีบ�าง เนื่องจากเป�น
เมืองหน�าด�าน และเคยมีพวกพ�องท่ีเป�นลาวเวียงเคยมาอาศัยอยู�ก�อนแล�ว โดยการก�อต้ังชุมชนของลาว
เวียงตําบลบ�านเลือกจะได�ขอนําเสนอเป�นลําดับ ดังต�อไปนี้ 
 1. การก4อตั้งชุมชน  
  หมู�บ�านและชุมชนในตําบลบ�านเลือกส�วนใหญ� ต้ังแต�บรรพบุรุษเป�นชุมชนลาวเวียง 
ชุมชนด้ังเดิม ซ่ึงอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร% ประเทศลาว ปCพุทธศักราช 2322 เข�ามาอาศัยพ่ึงพระ
บรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟFาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 แห�งกรุงรัตนโกสินทร% 
ได�ทรงโปรดเกล�าให�ต้ังหลักแหล�งท่ีมณฑลราชบุรี มีชาวลาวเวียงตําบลบ�านเลือก ตําบลบ�านฆ�อง 
ตําบลบ�านสิงห% ตําบลดอนทราย แลอีกหลาย ๆ พ้ืนท่ีในจังหวัดราชบุรี ชาวลาวต้ังแต�พรรพบุรุษมี
ความเป�นอยู�ท่ีเคยชินกับพ้ืนท่ีท่ีราบสูง มีอาชีพ ทํานา ทําไร� เลี้ยงสัตว% จึงบุกเบิกพ้ืนท่ีห�างจากแม�น้ํา
แม�กลองพอสมควรกลุ�มชาวลาวนับถือศาสนาพุทธ จะมีวัดเป�นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ชุมชนวัดโบสถ%หมู�ท่ี 1 ชุมชนบ�านตาเหล็กหมู�ท่ี 5 ชุมชนบ�านหนองเต�าดําหมู�ท่ี 6 จะร�วมกันประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัดโบสถ% ชุมชนบ�านดอนกลางหมู�ท่ี 2 ชุมชนบ�านขนุนหมู�ท่ี 3 ชุมชนวัดบ�าน
เลือกหมู�ท่ี 4 จะทําบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัดบ�านเลือก ชุมชนบ�านหุบมะกล่ําหมู�ท่ี 7 
จะทําบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัดหุบมะกล่ํา ชุมชนบ�านหนองรีหมู�ท่ี 8 จะทําบุญและ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัดพระศรีอารย% ภายในพ้ืนท่ีหมู�บ�านชาวลาวจะมีสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์เป�น
ท่ีเคารพสักการะ เป�นศาลกลางบ�านท่ีเรียกกันว�า “ศาลปูQตา” หรือ ศาลปูQตาเจ�านาย ซ่ึงเป�นเหมือน
สัญลักษณ%หรือเครื่องหมาย ท่ีแสดงว�าเป�นจุดท่ีต้ังหรือพักค�างแรมครั้งเริ่มแรกท่ีมีการอพยพ
เคลื่อนย�ายมาจากประเทศลาว เพ่ือเอาตัวรอดจากภัยสงคราม ไม�สามารถนําพาปูQยาตายายท่ีไม�
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แข็งแรงและเจ�านายท่ีถูกเข�นฆ�ามาด�วยได� จึงได�ต้ังศาลกลางบ�านข้ึนและทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษและเจ�านายท่ีเคารพท่ีตกค�างอยู�ท่ีเมืองเวียงจันทร%มาสิงสถิตเพ่ือปกปFองคุ�มครอง
ลูกหลานให�อยู�เย็นเป�นสุข ณ. ศาลปูQตา และเรียกว�า “ศาลปูQตาเจ�านาย” ท�องท่ีตําบลบ�านเลือกมีอยู� 2 
แห�ง คือ 1. ศาลปูQตา ต้ังอยู�กลางชุมชนบ�านขนุนหมู�ท่ี 3 เพ่ือปกปFองคุ�มครองภัยอันตรายท้ังปวงให�
ลูกหลานอยู�เย็นเป�นสุข และเป�นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ 2. ศาลเจ�านาย หรือศาลเจ�าปูQทุ�ง ต้ังอยู�ชายทุ�ง
หนองแข� หมู�ท่ี 4 เพ่ือปกห�องคุ�มครองไร� นา สัตว%เลี้ยง และการทํามาหากินของลูกหลานให�พ�นจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
  จากข�อมูลดังกล�าวทําให�เชื่อได�ว�า ท่ีต้ังศาลปูQตา ตรงชุมชนบ�านขนุนหมู�ท่ี 3 เป�นจุด
เริ่มแรกท่ีกลุ�มชาวเวียงจันทร%อพยพมาต้ังถ่ินฐานของลาวเวียงท่ีตําบลบ�านเลือก (จุดรวมกันพักพิง
ชั่วคราว) จุดนี้เรียกว�าบ�านใหญ� ก�อนท่ีจะไปจับจองท่ีดินปลูกสร�างบ�านเรือนอยู�อาศัยของแต�ละ
ครอบครัว กลุ�มท่ีปลูกสร�างบ�านอยู�ใกล�เคียงวัดบ�านเลือกเรียกว�า “บ�านเลือกใต�” หรือ “บ�านใต�” (หมู�
ท่ี 4) กลุ�มถัดจากบ�านเลือกได�ไปทางทิศเหนือ เรียกว�า บ�านตาเหล็ก (หมู�ท่ี 5) กลุ�มท่ีอยู�ใกล�วัดเหนือ 
ป4จจุบันคือวัดโบสถ% ท่ีเรียกว�า “บ�านเหนือ” หรือ “บ�านวัดโบสถ%” (หมู�ท่ี 1) กลุ�มเยื้องวัดโบสถ%ไปทาง
ทิศตะวันออกเป�นกลุ�มไทยพ้ืนถ่ิน (ไทยเหน�อ) เรียกว�า “บ�นปะอาน” (บ�านพระศรีอารย%) หมู�ท่ี 9 ซ่ึง
แยกจากหมู�ท่ี 6 กลุ�มท่ีอยู�ถัดจากบ�านปะอานไปทางทิศเหนือเป�นกลุ�มชาวมอญบ�านวัดคงคา ตําบล
คลองตาคต อําเภอโพธาราม ซ่ึงมาจับจองท่ีทํานาท่ีทุ�งหนองแฮดฝ4_งตะวันตกจึงเรียกตามทําเลพ้ืนท่ี ว�า
บ�านหุบมะกล่ํา (หมู�ท่ี 7) มีวัดหุบมะกล่ํา (วัดมอญ) ถัดจากบ�านหุบมะกล่ําไปทางทิศเหนือเป�นกลุ�ม
ลาวเวียงกลุ�มใหญ�ต้ังเรียงรายเป�นวงรี เรียกว�า “บ�านหนองฮี” (บ�านหนองรี) ซ่ึงอยู�ไกลจากวัดโบสถ%
มากไม�สะดวกต�อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงได�สร�างข้ึนเพ่ือประกอบพิธีเรียกว�า วัดหนองฮี 
(วัดหนองรี) ส�วนหมู�ท่ี 2 บ�านดอนกลาง เป�นกลุ�มลาวเวียงตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธารามท่ีมาทํานาท่ี
ทุ�งนาบ�านน�อยฝ4_งตะวันออกเฉียงเหนือของทุ�ง และทุ�งหนองออก จึงมาต้ังรกรากอยู�ในพ้ืนท่ีดอน
เรียกว�า บ�านดอนกลางอยู�ไกลจากบ�านฆ�องและวัดบ�านฆ�องมาก ชาวบ�านกลุ�มนี้จะประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาท่ีวัดบ�านฆ�องตามบรรพบุรุษ วันธรรมดาพระสงฆ% จากวัดบ�านฆ�องออกบิณฑบาตเดินข�าม
ทุ�งมาท่ีบ�านดอนกลางและกลับไปวัดไม�ทันฉันเช�า ชาวบ�านจึงสร�างศาลาให�พระฉันเช�าก�อนค�อยกลับ
วัด เรียกว�า ศาลาแม�เฒ�าขาว ป4จจุบันชาวบ�านท่ีนี่บางส�วนจะถือเอาความสะดวกของการคมนาคม จึง
ไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ีวัดบ�านเลือก 
  จากข�อมูลดังกล�าวทําให�สามารถสรุปได�ว�า ตําบลบ�านเลือก เป�นท่ีอาศัยอยู�ของชาว
ลาวเวียง ท่ีมาจากการอพยพหรือโดยการกวาดต�อนมาต้ังถ่ินในพ้ืนท่ีแถบนี้ ทําให�ทุกกลุ�มท่ีอยู�อาศัยใน
แถบนี้ท้ังหมด (อําเภอโพธาราม) แม�จะมาจากหลายกลุ�มชาติพันธุ% แต�ก็มีความสัมพันธ%กันในกลุ�มเป�น
อย�างมาก แม�จะเป�นส�วนท่ีไม�ใช�พ้ืนท่ีตําบลบ�านเลือกโดยตรง เช�น ตําบลบ�านฆ�อง ตําบลบ�านสิงห% เป�น
ต�น มีความสัมพันธ%เก่ียวข�องกันฉันท%ญาติพ่ีน�อง ถ�าหากมีการสืบสาวถึงพรรพบุรุษตามสายเลือดต�น
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ตระกูล จะพบว�ามีความเก่ียวข�องกันท้ังสิ้น และพิจารณาได�จากการรวมตัวกันทําพิธีกรรมต�าง ๆ เช�น 
พิธีบวงสรวงศาลปูQตา ร�วมกัน พิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีตลอดท้ังปC ตามวัดท่ีเป�นศูนย%รวมใจของชาวบ�าน
เลือกและตําบลข�างเคียง ถึงแม�กาลเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปและความเจริญทางด�านวัตถุเข�ามาใน
ตําบลมากขนาดไหนก็ตาม ความสัมพันธ%ทางเครือญาติยังคงมีอยู�อย�างแนบแน�นเสมอมา และจาก
ป4จจัยนี้ก็สามารถสะท�อนให�เห็นถึงทุนทางสังคมคือความสัมพันธ%ทางเครือญาติ ของคนภายในตําบล
บ�านเลือกแห�งนี้ได�เป�นอย�างดีถึง การแก�ไขป4ญหาร�วมกัน การปราศจากความขัดแย�ง กระบวนการการ
เกิดกลุ�มและความเชื่อมโยงในการประกอบกิจกรรมกลุ�ม จนสามารถคงความเป�นเอกลักษณ%ของชาว
ลาวเวียงเฉพาะพ้ืนถ่ินได�เป�นอย�างดี 
 2. ความสัมพันธ�ของคนในตําบล และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
  ในอดีตชาวลาวเวียงในตําบลบ�านเลือกจะมีอาชีพหลัก คือ การทํานา ทําสวน ทําไร� 
และเลี้ยงสัตว% ซ่ึงเป�นไปตามวิถีชีวิตด้ังเดิม คือ มีชีวิตอยู�กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป�นส�วน
ใหญ� ชาวบ�านเล�ากันว�าในอดีตทุกบ�านจะทํานาและตําข�าวกินเอง เดิมเป�นการทํานาปCและมีลักษณะท่ี
เน�นการใช�แรงงานในครัวเรือนและใช�วัวช�วยในการผลิต การทํานาจะเริ่มต้ังแต�เดือนพฤษภาคม หรือ
มิถุนายน หลังจากการทําบุญเบิกบ�านและการทําบุญกลางบ�านแล�วซ่ึงมีข้ึนในราววันพระสิ้นเดือนหก 
เม่ือข�าวเริ่มออกรวงจะมีพิธีไหว�พระแม�โพสพ และมีพิธีแก�ห�อข�าวและนําไปเลี้ยงเจ�าปูQทุ�ง เพ่ือขอให�
ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ% เม่ือถึงฤดูการเก็บเก่ียวข�าวซ่ึงจะอยู�ในช�วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ก็
จะมีพิธีแฮกนา แฮกข�าว หลังจากนั้นจึงมีการขนข�าวเข�าบ�าน โดยใช�เกวียนเป�นพาหนะในการขน และ
มีพิธีกรรมเรียกขวัญข�าวตกกลับบ�านด�วย ฟQอนข�าวจากการเก็บเก่ียวจะถูกนํามากองไว�ท่ีลานบริเวณ
บ�าน และจะทําการนวดข�าวท่ีลานบ�านตนเอง ในอดีตการนวดข�าวของชุมชนมีต้ังแต�การใช�เท�าย่ํา    
(ในกรณีท่ีมีปริมาณข�าวน�อย) ไปจนกระท่ังการใช�วัวย่ําโดยใช�เสาหลักเกียด (ในกรณีท่ีมีปริมาณข�าว
มาก) ในช�วงฤดูการทํานาจะมีการช�วยเหลือในการผลิตระหว�างครัวเรือนในหมู�บ�านเดียวกัน โดยจะ
ร�วมแรงร�วมใจกันในลักษณะลงแขกหรือเอาแรงมาช�วยกันในกิจกรรมต�าง ๆ เช�น ดํานา หว�านนา ไถ
นา เก็บเก่ียว และการนวดข�าว 
  ในอดีตผลผลิตข�าวท้ังหมดจะถูกเก็บในยุ�งข�าว โดยจะถูกแบ�งไว�ออกเป�น 3 ส�วน โดย
ส�วนหนึ่งถูกแบ�งไว�เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน อีกส�วนจะถูกเก็บเอาไว�เป�นพันธุ%ข�าว ไว�สําหรับ
ปลูกในปCต�อไป และส�วนท่ีเหลือจึงจะนําไปขาย การจะนําข�าวเข�ายุ�ง หรือจะเป`ดยุ�งเพ่ือนําข�าวออกมา
ก็จะต�องทําพิธีสู�ขวัญข�าวเสียก�อนอีกด�วย 
  ในช�วงพักนา ชาวบ�านก็จะมีการปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ สลับด�วย เช�น ถ่ัวฝ4กยาว ฟ4ก และ
พืชผัก อ่ืน ๆ เป�นต�น การปลูกพืชผักโดยมากเอาไว�บริโภคกันเอง ส�วนท่ีเหลือจึงนําไปจําหน�าย มีการ
ดักลอบหรือป4กกํ่า เพ่ือจับปลาตามแหล�งน้ําของชุมชน ปลาท่ีจับได�หากเหลือจากการบริโภคและนําไป
ขายแล�ว ก็จะนําไปทําเป�นปลาร�าซ่ึงเป�นอาหารยอดนิยมของชาวบ�านท่ีนี่ นอกจากนี้ยังมีการตําหูก 
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หรือการทอผ�าไหม หรือผ�าฝFาย เนื่องจากด้ังเดิมทุกครัวเรือนจะมีก่ีสําหรับการทอผ�าและมีการปลูก
หม�อนเลี้ยงไหมในบริเวณบ�านด�วย การทอผ�าก็เพ่ือนํามาตัดเย็บเสื้อผ�าไว�ใช�กันเอง ในครัวเรือนและ
บ�างครั้งก็ใช�เป�นของฝากอีกด�วยชาวบ�านส�วนใหญ�นุ�งซ่ินฝFาย เรียก ผ�าก�วย และหากใครมีฐานะดี
หน�อยก็จะนุ�งผ�าไหม  
  ชาวบ�านเล�าให�ฟ4งว�า วิถีชีวิตในอดีตแทบไม�ต�องเดินทางออกนอกชุมชน เนื่องจากมี
ระบบแลกเปลี่ยนสินค�าเข�ามาในหมู�บ�าน โดยจะมีคนนําของหรือสิ่งท่ีชุมชนผลิตไม�ได�มาแลกกับ
ข�าวสารของชาวบ�าน นอกจากนี้ในช�วงของงานประเพณีต�าง ๆ ซ่ึงมีตลอดท้ังปC ชาวบ�านก็จะไปร�วม
ทําบุญกันท่ีวัด และมีการละเล�นภายในชุมชนโดยเฉพาะการเล�นและรําแคน หากจะไปเท่ียวนอก
ชุมชนก็มักจะไปเท่ียวท่ีตลาดโพธาราม โดยอาศัยการเดินไป 
  จะอย�างไรก็ตามวัฒนธรรมความเป�นอยู�ของชาวลาวเวียงในตําบลบ�านเลือกมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตลอด ซ่ึงส�วนหนึ่งเป�นผลมาจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐท่ีมุ�งเน�นการพัฒนา
ไปสู�ความทันสมัย คือ เน�นโครงสร�างพ้ืนฐาน ชาวบ�านกล�าวกันว�าความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเริ่ม
เกิดข้ึนมากในยุคของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป�นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีนโยบายเน�นชาตินิยมมุ�งจัด
ระเบียบการดําเนินชีวิตของคนไทยให�เป�นแบบอารยประเทศ จึงทําให�เกิดการยกเลิกวัฒนธรรม
ท�องถ่ินต�าง ๆ ท้ังการแต�งกาย การร�องรํา และการใช�ภาษาของท�องถ่ิน ต�อเนื่องมาถึงนโยบายในการ
พัฒนาประเทศของภาครัฐในช�วงต�อ ๆ มา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาท่ีละเลยความเป�นไปของ
ท�องถ่ิน ส�งผลทําให�วัฒนธรรมท�องถ่ินอ�อนแอลง หลากหลายขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเคยปฏิบัติและ
วัฒนธรรมความเชื่อได�ถูกยกเลิก และภาษาของชาวลาวเวียงก็ขาดการสืบทอด ซ่ึงในป4จจุบันมีเพียง
กลุ�มผู�สูงอายุ และคนรุ�นกลางท่ียังพอพูดภาษาของชาวลาวเวียงก็ขาดการสืบทอด ซ่ึงในป4จจุบันมีเพียง
กลุ�มผู�สูงอายุ และคนรุ�นกลางท่ียังพอพูดภาษาสําเนียงลาวเวียงจันทร%ได�เท�านั้น การยกเลิกสิ่งเหล�านี้มี
ผลต�อการเปลี่ยนแปลงบริบทและลักษณะท่ีอยู�อาศัยของชาวลาวเวียงตามไปด�วย 
  ในช�วงปC พ.ศ.2532-2533 ในช�วงรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป�น
นายกรัฐมนตรี ได�มีความเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพของชาวบ�าน โดยการดําเนินนโยบายทํา
ให�ท่ีดินในท�องถ่ินต�าง ๆ มีราคาสูงข้ึนมากโดยเฉพาะในอําเภอโพธาราม ซ่ึงมีถนนเพชรเกษมตัดผ�าน ท่ี
นาจํานวนมากถูกขายให�กับนายทุน ท้ังนี้นอกจากเหตุผลเรื่องผลตอบแทนท่ีสูงจาการขายท่ีดินแล�ว ยัง
เป�นเหตุผลจากการท่ีคนทํานาส�วนใหญ�เป�นผู�สูงอายุ และไม�มีลูกหลานท่ีจะสืบต�ออาชีพ จึงทําให�ลาว
เวียงในตําบลบ�านเลือกส�วนใหญ�เทขายท่ีนาให�กับนายทุน ในป4จจุบันมีชาวบ�านเพียงส�วนน�อยท่ียังถือ
ครองท่ีนาเอาไว� ในกลุ�มนี้มีชาวลาวเวียงท่ียังคงทํานาเอง แต�เปลี่ยนไปเป�นการให�เช�า ซ่ึงโดยมากผู�
ท่ีมาเช�าทํานาก็จะเป�นคนจากต�างพ้ืนท่ี ผู�ท่ีทํานาในกลุ�มนี้มักทํานาปรัง และบางส�วนสร�างให�เกิด
ป4ญหาในเรื่องการผันน้ําต�อชาวบ�านท่ียังคงทํานาปCถึงแม�ว�ายังมีชาวลาวเวียงบางส�วนทํานา แต�
ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับเรื่องข�าวต�าง ๆ ท่ีเคยปฏิบัติในอดีตนั้น ป4จจุบันได�ยกเลิกไปหมดแล�ว 
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  ในป4จจุบันชาวลาวเวียงในตําบลบ�านเลือกประกอบอาชีพหลากหลาย ส�วนใหญ�
ประกอบอาชีพรับจ�างท่ัวไปและทําตุYกตา บางส�วนมีอาชีพรับราชการ เป�นลูกจ�างตามโรงงาน ค�าขาย 
ประกอบธุรกิจของตนเอง และทําเกษตรกรรม ซ่ึงมีการปลูกข�าวโพดแปดแถว และการเลี้ยงสัตว%
ประเภทโคนม สุกร และไก� 
  จะอย�างไรก็ตามชาวลาวเวียงยังคงไปมาหาสู�กัน มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันและมี
ความเป�นอยู�เหมือนพ่ีน�อง ชาวลาวเวียงในตําบลบ�านเลือกยังคงมีกิจกรรมการทําบุญตามประเพณีลาว
ร�วมกันท่ีวัดอย�างสมํ่าเสมอ งานประเพณีท่ีสําคัญของชุมชน ได�แก� งานบุญข�าวจี๋ หรือบุญข�าวหลาม 
งานวันสงกานต% งานบุญกลางบ�านและงานบุญเบิกบ�าน งานวันสารทลาว (การทําบุญแก�ห�อข�าว) และ
วันออกพรรษา เป�นต�น นอกจากนี้ยังมีประเพณีบายศรีสู�ขวัญแด�ผู�มาเยือน ซ่ึงเป�นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ี
ยังคงมีปฏิบัติเฉพาะในตําบลบ�านเลือก และจัดข้ึนเฉพาะในช�วงเวลาท่ีมีแขกสําคัญ ๆ ของบ�านเมืองมา
เยือนตําบลเท�านั้น เช�น งานบายศรีสู�ขวัญ เพ่ือต�อนรับ ฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศจาก สปป.ลาว ท่ีมาเยี่ยมเยียน ชาวลาวเวียงท่ีวัดโบสถ% 
ตําบลโพธาราม ในช�วงปC พ.ศ. 2555 เป�นต�น 
 3. การเกิดข้ึนของกิจกรรมท่ีสําคัญ ในตําบลบ�านเลือก 
  กิจกรรมท่ีนับว�ามีความสําคัญของตําบลเลือก นั้นมีความหลากหลาย ท้ังการรวมตัว
จากกิจกรรม ทางศาสนา การรวมตัวด�วยประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะเทศกาล และการรวมตัวจาก
กลุ�มอาชีพท่ีมีความแตกต�างกันในแต�ละหมู�บ�านและชุมชน แต�กิจกรรมท่ีสําคัญและนับว�าเป�นผลงานท่ี
สภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกใช�เป�นเครื่องมือในการสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบล โดยการให�
ชาวตําบลบ�านเลือกเข�ามามีส�วนร�วมในการสร�างความสุขอย�างยั่งยืนให�กับตําบล ก็คือ การกําหนด
เปFาหมายความสุขชุมชน โดยกิจกรรมนี้มีความสําคัญเพราะเป�นตัวสะท�อนถึงการมีส�วนร�วมของคนใน
ชุมชน ความสามัคคีของชาวลาวเวียง และความต�องการท่ีแท�จริงของชาวตําบล เพราะเป�นกิจกรรมท่ี
เกิดจากกลุ�มทุกกลุ�มในตําบลบ�านเลือกเข�ามาร�วมกันกําหนดกันข้ึนมา โดยเปFาหมายและตัวชี้วัด
ความสุขดังกล�าว แบ�งออกเป�น 9 เปFาหมาย โดยมีตัวชี้วัดความสุข 16 ตัวชี้วัดด�วยกัน คือ 
  1. คนในตําบลมีสุขภาพแข็งแรง โดยดูจาก จํานวนผู�ปQวยในตําบลลดลง (โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไข�เลือกออก) 
  2. คนในตําบลมีความสามัคคี โดยดูได�จากจํานวนโครงการ / กิจกรรมของชุมชนท่ี
สําคัญทีสําเร็จด�วยความสามัคคี ร�วมแรงร�วมใจ เช�น การจัดขบวนสงกรานต% (ฟbcนเวียง) 
  3. คนในตําบลมีรายได�ท่ีม่ันคง โดยดูได�จาก การออมในชุมชนเพ่ิมข้ึน จํานวนหนี้ท่ี
เป�นป4ญหาลดลง จํานวนครอบครัวท่ีตกเกณฑ% จปฐ. ไม�มี หรือลดลง ท่ีเกินเกณฑ%มีเพ่ิมมากข้ึน 
  4. คนในตําบลมีส�วนร�วมโดยดูได�จาก การมีส�วนร�วมในการประชุมท่ีสําคัญของขบวน
ชุมชน 
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  5. ตําบลปลอดยาเสพติด โดยดูได�จาก จํานวนคดียาเสพติดลดลงและ จํานวนผู�เสพยา
ติดยาลดลงและหรือไม�มีผู�เสพใหม� 
  6. ตําบลท่ีอนุรักษ%วัฒนธรรมประเพณี ภูมิป4ญญาชาวลาวเวียง โดยดูได�จากประเพณี
ลาวเวียงมีความคงอยู� มีความดีและมีการปรับปรุงให�ดีกว�าเดิม 
  7. ผู�นํามีความซ่ือสัตย% โดยดูได�จากมีผู�นําคนรุ�นใหม�มาร�วมกิจกรรมงานพัฒนาของ
ชุมชนร�วมกันกับสภาองค%กรชุมชนเพ่ิมมากข้ึน และผู�นํามีคุณภาพสูงข้ันท้ังในมิติความดี ความสามารถ 
และความสุข 
  8. คนในตําบลมีสวัสดิการท่ีดี โดยดูได�จากคนในตําบลเข�าร�วมเป�นสมาชิกของกลุ�ม 
สวัสดิการชุมชนเพ่ิมมากข้ึน และกองทุนสวัสดิการชุมชนมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังดูจากคนใน
ตําบลทุกเพศทุกวัยได�รับสวัสดิการท่ีชุมชนจัดข้ึน 
  9. องค%กรในชุมชนมีความเข�มแข็ง โดยดูได�จาก การมีกลุ�ม องค%กรชุมชนท่ีเข�มแข็ง
เพ่ิมข้ึน และการมีกลุ�ม องค%กรชุมชนท่ีต�องฟbcนฟูความเข�มแข็งลดลง 
โดยการจัดทําตัวชี้วัดในช�วงแรก ๆ ก็มีป4ญหาติดขัดหลายอย�าง เนื่องจากความพร�อมของคนในชุมชน
เอง ภาระหน�าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ทําให�กิจกรรมในการจัดทําตัวชี้วัดความสุขดังกล�าวแรก ๆ ยัง
ต�องอาศัยบุคคลจากภายนอกชุมชนเป�นผู�ท่ีช�วยผลักดัน เช�น บุคลากรจากสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน 
(พอช.) มีคุณสุเทพ ไชยขันธุ% และคุณประยงค% อุปเสน เป�นต�น แต�ในบรรดาบุคคลท่ีเป�นท่ีเคารพของ
ชาวตําบลบ�านเลือกและเป�นผู�ใหญ�ระดับบริหารประเทศท่ีให�ความสําคัญกับการสร�างตัวชี้วัดความสุข 
เพราะมุ�งท่ีจะพัฒนาชุมชนให�เกิดความเข�มแข็งและการพัฒนาอย�างยั่งยืนก็คือ ฯพณฯ ไพบูลย% 
วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย% ได�เข�ามีส�วนผลักดันให�เกิดการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขและเกิดการพัฒนาตัวชี้วัดให�สามารถ
นําไปใช�ได�จริง โดยในการศึกษาครั้งนี้จะขอนําเสนอประวัติและผลงานของท�าน ไว�พอสังเขป ดังนี้ 
  3.1 ประวัติของผู�สร�างแรงบันดาลใจคนสําคัญของตําบลบ�านเลือก (รวบรวมและ
เรียบเรียงจากหนังสือ อัตชีวประวัติของนายไพบูลย% วัฒนศิริธรรม จาก วารสารพระสยาม ฉบับท่ี 2 
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2555) 
   นายไพบูลย% วัฒนศิริธรรม เกิดวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ท่ี บ�านนาคู ตําบล
นาคู อําเภอผักไห� จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร% จาก
มหาวิทยาลัย Hull สหราชอาณาจักร สมรสกับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผู�จัดการ
ใหญ� ธนาคารไทยพาณิชย% มีบุตรด�วยกัน 2 คน คือนายพิชา วัฒนศิริธรรม และนางชมพรรณ กุลนิเทศ 
นายไพบูลย%เคยทํางานในธนาคารแห�งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย%แห�งประเทศไทย เคยดํารง
ตําแหน�งผู�อํานวยการธนาคารออมสิน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ 
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   นายไพบูลย%รับตําแหน�งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย% ในรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ% จุลานนท% เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และรับ
ตําแหน�งรองนายกรัฐมนตรีเพ่ิมอีกตําแหน�ง เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 
   โดยนายไพบูลย%มักจะเล�าอยู�เสมอ ๆ ชีวิตของตนเองเป�นชีวิตธรรมดา ๆ คลุกคลี
กับท�องไร�ท�องนามาต้ังแต�เกิด มีพ่ีน�อง 10 คน เกิดในครอบครัวชาวนา ณ บ�านนาค อําเภอผักไห� 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงในอดีตพ้ืนท่ีแห�งนี้  ไมได�รับการพัฒนามากนัก ทําให�เห็นถึงความ
ยากลําบากของคนในพ้ืนท่ี หรือชาวนาในชนบท ดังนั้น ช�วงชีวิตปฐมวัยของท�านจึงเป�นชีวิตท่ีอยู�
ท�ามกลางชนบทอย�างแท�จริง ถึงกระนั้นก็ตาม นายไพบูลย%ได�เล�าต�อไปอีกว�า ไม�เคยได�ยินพ�อกับแม�บ�น
ว�าลําบากสักครั้ง แต�โดยส�วนตัวท่ีเม่ือมองย�อนกลับไปในช�วงชีวิตตอนเป�นเด็ก ก็นับได�ว�าเป�นชีวิตท่ี
เรียกได�ว�า “ปกติธรรมดา” 
   ชีวิตในชนบทเป�นชีวิตท่ีอยู� กับธรรมชาติ การกิน การอยู�  สภาพแวดล�อม 
ความสัมพันธ%ต�าง ๆ กลมกลืนกันไปกับธรรมชาติ ภาคกลางเป�นพ้ืนท่ีราบลุ�ม ธรรมชาติจึงเอ้ืออํานวย
ให�กับการเพาะปลูก ไม�ต�องด้ินรนมากนัก ถ�ามีความขยันทํางานประกอบอาชีพ ไม�คดโกง มีการ
ช�วยเหลือกันในระหว�างญาติพ่ีน�องก็เป�นชีวิตท่ีพอเพียง กลมกลืนไม�ทําลายธรรมชาติ ซ่ึงทําให�หลักคิด
พ้ืนฐานของ อ.ไพบูลย% กลับกลายเป�นแรงผลักดันอย�างหนึ่งทําให�เกิดเป�นแรงบันดาลใจในการทํางาน
รับใช�สังคมในอนาคต ถึงแม� อ.ไพบูลย%ไม�ได�เกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวยแต�ก็มีความมุ�งมั่น  
ด�วยความท่ีเป�นเด็กฉลาดและขยันเรียน ทําให�สามารถสอบชิงทุนธนาคารแห�งประเทศไทยได�ไปศึกษา 
ต�อในระดับปริญญาตรีในต�างประเทศ จีงกระท่ังจบการศึกษาปริญญาตรี ด�านเศรษฐศาสตร% จาก
มหาวิทยาลัย Hull ประเทศอังกฤษ เม่ือปC พ.ศ. 2510 ต�อมาได�ศึกษาจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
SEANZA Central Banking Course ในปC พ.ศ.2517 และหลักสูตร Australian Management 
College Mount Eliza: Advanced Management Course ในปC พ.ศ.2521 โดยตลอดช�วง
ระยะเวลาท่ีไปศึกษา ก็มีความสนใจในการทํากิจกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงาน
อาสาสมัคร โดยให�ความช�วยเหลือกับกลุ�มคนสูงอายุ กลุ�มคนพิการ เรียกได�ว�าเป�นพัฒนาการการ
ทํางานเพ่ือสังคมของอาจารย%ไพบูลย% ต�อมาเลยทีเดียว 
   ประสบการณ%การทํางานเริ่มต�นครั้งแรกท่ีธนาคารแห�งประเทศไทย โดยเริ่มจาก
ตําแหน�งเจ�าหน�าท่ีและพัฒนาไต�เต�าจนได�เป�นผู�บริหารของธนาคารแห�งประเทศไทย จากนั้นได�เข�ารับ
ตําแหน�งกรรมการและผู�จัดการในตลาดหลักทรัพย%แห�งประเทศไทย ก�อนจะลาออกไปเป�นผู�ช�วย
กรรมการผู�จัดการให�กับธนาคารไทยทนุ ขณะท่ีกําลังมีอนาคตสดใสมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานอย�างสูง 
กลับลาออกมารับเงินเดือนท่ีน�อยกว�าหลายเท�าตัวในองค%กรเพ่ือสังคม ท่ีมีชื่อว�า “มูลนิธิบูรณชนบท
แห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ%” โดยท�านได�กล�าวถึงเรื่องนี้ไว�ว�า  
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 เส�นทางนี้ถือเป�นเส�นทางในชีวิตท่ีตรงกับใจผมมากท่ีสุด อีกท้ังการไปช�วยชุมชน คน
ท่ัวไปก็อาจมีแนวโน�มทํา แต�ผมอาจจะมีมากหน�อยหรือคุ�นเคยกับชนบทด�วย ยิ่งตัวเองได�
เรียนหนังสือ เข�ากรุงเทพฯ ก�อนแล�วไปต�างประเทศกลับมาทํางานแบงค%ชาติ ผมว�าจิตใต�
สํานึกบอกว�า เออ อย�างนี้น�าทํา ไม�ได�รู�สึกเป�นพิเศษ 

 
   นอกจากนี้ นายไพบูลย% ยังมีงานพัฒนาชนบทผ�านกองทุนพัฒนาชนบทของ
ธนาคารออมสิน โดยเข�ามารับตําแหน�งผู�อํานวยการธนาคารออมสิน ซ่ึงการกลับเข�าทํางานในธนาคาร
ครั้งนี้ ไม�ได�เป�นการกลับเข�าสู�ระบบการเงิน แต�เป�นวิวัฒนาการในงานพัฒนา โดยอาศัยธนาคารออม
สินเป�นเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนา จนกระท้ังได�มีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน 
(องค%การมหาชน) เพ่ือเป�นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้ังในชนบทและในเมืองในฐานะท่ีมีบทบาท
ผลักดันให�สถาบันฯ นี้เกิดข้ึน นายไพบูลย% จึงได�รับการขอร�องให�รับตําแหน�งประธานสถาบันฯ จึงได�
ลาออกจากธนาคารออมสิน เพ่ือมาพัฒนางานในสถาบันฯ โดยยังมีงานเพ่ือสังคมอีกมากมาย เช�น การ
พัฒนาชุมชน ผ�านกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม หรือกองทุนชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง ผ�าน
สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง และการเคหะแห�งชาติ ตลอดจนงานเผยแพร�แนวคิดด�านการพัฒนาและ
ประชาสังคมรวมถึงการผลักดันให�มีการพัฒนา “คน” เป�นศูนย%กลาง ผ�านงานเขียน งานบรรยาย งาน
กรรมการ งานสัมมนา งานท่ีกระตุ�นแนวคิดทางด�านการพัฒนา และกิจกรรมต�าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
งานในระดับนานาชาติและภูมิภาคเอเชียแปซิฟ̀ก อีกเช�น การเป�นกรรมการของ Asia-Pacific 
Philanthropy Consortium (APPC) และการเป�นท่ีปรึกษาใน Institute on Governance ซ่ึงจัดต้ัง
ในประเทศแคนาดา เป�นต�น  
   ในปC พ.ศ. 2551 คุณไพบูลย%ได�นํารายได�ส�วนตัวจากการทํางานมากว�า 40 ปC 
พร�อมกับผู�ร�วมอุดมการณ% รวม 7 คน ก�อต้ัง ‘มูลนิธิหัวใจอาสา’ ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค%เพ่ือให�
คําปรึกษาจัดกระบวนการเรียนรู�ส�งเสริมหรือดําเนินการเก่ียวกับ ‘การจัดการเชิงระบบและเชิง
กระบวนการ’ ในงานพัฒนาสังคม อาทิ การพัฒนางานอาสาสมัคร การส�งเสริมการทําความดี การ
สร�างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน ฯลฯ โดยมี 4 แผนงาน หลัก คือ 1. การมีหัวใจอาสา 2. 
สันติวิธีและสันติวัฒนธรรม 3. ชุมชน เข�มแข็งเป�นสุข และ 4. การปFองกันโรคไม�ติดต�อ ท้ังนี้ ความ
พยายามท่ีมากมายของ นายไพบูลย% ตลอดกว�า 40 ปC ในการพัฒนาสังคมไทย เป�นผลมาจากปณิธาน
และความต้ังใจในการ ผลักดันแนวคิดการสร�าง ‘สังคมท่ีพึงปรารถนา’ ซ่ึงเป�นสังคมท่ีประกอบด�วย 4 
ทิศทางสําคัญ ได�แก� 1. สังคมท่ีไม�ทอดท้ิงกัน 2. สังคมท่ีเข�มแข็ง 3. สังคมคุณธรรม และ 4. สังคม
ประชาธิปไตย ดังท่ีนายไพบูลย%มักย้ําต�อสังคมอยู�บ�อยครั้งว�า “ถ�าเราทุกคนช�วยกันปฏิบัติตามได�อย�าง
แท�จริงและต�อเนื่อง เชื่อว�าจะทําให�สังคมไทยกลายเป�นสังคมท่ี ดี ประชาชนมี ความอยู�เย็นเป�นสุข
ร�วมกันได�” 
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   จากประวัติโดยสังเขป ทําให�พอจะเห็นภาพความต้ังใจจริงในการทํางาน ในส�วน
ของการพัฒนาของ อ.ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม จนกระท่ังถึงช�วงสุดท�ายของชีวิต ประสบกับภาวะโรคภัย
ไข�เจ็บก็ยังไม�ละท้ิงความต้ังใจในการพัฒนาสังคม โดยการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 
 การศึกษาและวุฒิกิตติมศักดิ์ 
 ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด�านเศรษฐศาสตร% จาก
มหาวิทยาลัย Hull ประเทศอังกฤษ เม่ือปC พ.ศ.2510 ต�อมาได�ศึกษาจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
SEANZA Central Banking Course ในปC พ.ศ.2517 และหลักสูตร Australian Management 
College Mount Eliza: Advanced Management Course ในปC พ.ศ. 2521 
 ในปC พ.ศ. 2528 สําเร็จการศึกษาหลักสูตร Wharton School of Finance-Philadelphia 
National Bank: Advanced Management Program for Overseas Bankers ต�อมาในปC พ.ศ. 
2534 ผ�านการศึกษาจาก Institute of Development Research: Asian NGO Leadership Fellows 
Program และ พ.ศ.2539 สถาบันพระปกเกล�า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ�นท่ี 1 
 ไพบูลย% ได�รับปริญญากิตติมศักด์ิ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาเศรษฐศาสตร%) จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย% ในปC พ.ศ. 2545 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาการพัฒนา
ชุมชน) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปC พ.ศ. 2548 
 การทํางาน 
 ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม เริ่มทํางานเป�นเจ�าหน�าท่ีและผู�บริหารในธนาคารแห�งประเทศไทย 
ในระหว�างปC พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2523 ต�อจากนั้นได�รับตําแหน�งกรรมการและผู�จัดการ ตลาดหลักทรัพย%
แห�งประเทศไทย (พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2525) เป�นผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ธนาคารไทยทนุ จํากัด 
(มหาชน) (พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2531) เป�นผู�อํานวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ% (พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540) และได�รับตําแหน�งกรรมการผู�จัดการ สํานักงานพัฒนาชุมชน
เมือง การเคหะแห�งชาติ (พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2540) 
 ในปC พ.ศ. 2539 เป�นสมาชิกวุฒิสภา (มีนาคม พ.ศ. 2539 - มีนาคม พ.ศ. 2543) และใน
ปC พ.ศ. 2540 เป�นผู�อํานวยการธนาคารออมสิน (ธันวาคม พ.ศ. 2540 - ตุลาคม พ.ศ. 2543) จากนั้น
จึงมารับตําแหน�งประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน (องค%การมหาชน) (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 
2547) และเป�นสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สิงหาคม พ.ศ.2544 - สิงหาคม 
พ.ศ. 2548) 
 การทํางานในคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ 
 นายไพบูลย% วัฒนศิริธรรม ได�เข�ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง ภายหลังการชุมนุมของ
กลุ�มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง โดยเข�ามาทําหน�าท่ีเป�นคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ      
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ซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการ จํานวน 27 คน เพ่ือรวบรวมข�อมูล รับฟ4งความคิดเห็น และนําไปสู�
นโยบายในการปฏิรูปประเทศไทยกิจกรรมอ่ืนด�านองค%กรภาครัฐ 
 1. กรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ (ต้ังแต� พ.ศ. 2541) 
 2. ประธานสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน (องค%การมหาชน) (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547) 
 3. กรรมการ คณะกรรมการกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งชาติ (กทบ.) (ต้ังแต� พ.ศ. 
2544) 
 4. ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2544 - 
พ.ศ. 2545) 
 5. กรรมการ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห�งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ (ต้ังแต� 
พ.ศ. 2545) 
 6. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ต้ังแต� พ.ศ. 2546) 
 7. ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการส�งเสริมสนับสนุนการมีส�วนร�วมภาคประชาชน สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) (ต้ังแต� พ.ศ. 2546) 
 8. กรรมการ คณะกรรมการศูนย%อํานวยการต�อสู�เพ่ือเอาชนะความยากจนแห�งชาติ 
(ศตจ.) (ต้ังแต� พ.ศ. 2546) 
 9. ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) (พ.ศ.2546-พ.ศ. 2547) 
 10. ท่ีปรึกษา คณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู กระทรวงศึกษาธิการ (ต้ังแต� พ.ศ. 
2546 - ป4จจุบัน) 
 11. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายแห�งชาติว�าด�วยการพัฒนากฎหมาย (ต้ังแต� พ.ศ. 
2547) 
 12. กรรมการนโยบาย สถาบันส�งเสริมการจัดการความรู�เพ่ือสังคม (สคส.) (ต้ังแต� พ.ศ. 
2547) 
 13. ท่ีปรึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) (ต้ังแต� พ.ศ. 2548 - 
ป4จจุบัน) 
 14. ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะท่ี 3 (แผนสร�างเสริมสุขภาวะในพ้ืนท่ีและ
ชุมชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ต้ังแต� มีนาคม พ.ศ. 2548) 
 15. ประธานกรรมการ ศูนย%ส�งเสริมและพัฒนาพลังแผ�นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย%คุณธรรม) 
(ต้ังแต� กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
 16. ประธานท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน (องค%การมหาชน) (ต้ังแต� กันยายน 
พ.ศ. 2548) 
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 17. ท่ีปรึกษา ศูนย%อํานวยการปฏิบัติการต�อสู�เพ่ือเอาชนะความยากจนภาคประชาชน 

(ศตจ.ปชช.) (ต้ังแต� พ.ศ. 2549 - ป4จจุบัน) 

 18. ประธานคณะท่ีปรึกษาฝQายเสริมสร�างสมานฉันท%และความเป�นธรรมในสังคม คําสั่ง 

คปค. ท่ี 17/2549 เรื่อง แต�งต้ังคณะท่ีปรึกษา ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2549 

 19. ประธานสภาผู�ชมและผู�ฟ4งรายการองค%การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�ง

ประเทศไทย (ส.ส.ท.) (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553) 

 ด�านองค�กรพัฒนาเอกชน 

 1. กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ% (พ.ศ. 2528 – 

พ.ศ. 2545) 

 2. กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (ต้ังแต� พ.ศ. 2539) 

 3. ประธานกรรมการ มูลนิธิกองทุนไทย (ต้ังแต� พ.ศ. 2543) 

 4. กรรมการ สถาบันป�วย อ๊ึงภากรณ% มูลนิธิอาจารย%ป�วย (ต้ังแต� พ.ศ. 2543) 

 5. ประธานคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ% (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547) 

 6. กรรมการ มูลนิธิมิตรภาพสู�ท�องถ่ิน (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547) 

 7. ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตรภาพสู�ท�องถ่ิน (ต้ังแต� พ.ศ. 2548 - ป4จจุบัน) 

 8. ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ% (ต้ังแต� พ.ศ. 2548) 

 ด�านสถาบันการศึกษา 

 1. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ% (ต้ังแต� พ.ศ. 2541) 

 2. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี (ต้ังแต� พ.ศ. 2545) 

 3. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ต้ังแต� พ.ศ. 2545) 

 4. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย% (ต้ังแต� พ.ศ. 2547) 

 พัฒนาการก4อนการจัดตั้งสภาองค�กรชุมชนระดับตําบลบ�านเลือก 
 ก�อนการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกนั้น ตําบลมีระบบการปกครองตาม

แบบอย�างท่ีกระทรวงมหาดไทยได�กําหนดเป�นแนวทางในการปกครองเหมือนกับการปกครองในพ้ืนท่ี

อ่ืน เช�น มีผู�ว�าราชการจังหวัดรับคําสั่งจากกระทรวงส�วนกลาง ได�สั่งการผ�านนายอําเภอ ๆ สั่งการผ�าน

กํานันและผู�ใหญ�บ�าน พัฒนาการอย�างเป�นข้ันเป�นตอนมาอย�างต�อเนื่อง โดยขบวนองค%กรชุมชนตําบล

บ�านเลือกก็เช�นเดียวกันมีพัฒนาการท่ีสําคัญ ดังต�อไปนี้ 
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 1. การทําแผนแม4บทชุมชน 
  เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2548 นับเป�นจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญของพัฒนาการของชุมชนตําบล

บ�านเลือกโดยสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน (องค%การมหาชน) หรือ พอช. ได�จัดให�มีการอบรมความรู�

เรื่องการจัดทําแผนแม�บทชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนแม�บทชุมชนแผน 4 ภาค ท่ีวัดพระศรีอารย% โดย

มีตัวแทนตําบลท้ังหมด 20 ตําบลในอําเภอโพธารามเข�าร�วม รวมท้ังเทศบาลโพธารามด�วย โดยแกนนํา

ของ ต.บ�านเลือกเป�นหนึ่งในตําบลท่ีได�รับการคัดเลือกเข�ามาอบรมทําความเข�าใจความสําคัญของแผน

แม�บทชุมชน และเรียนรู�ข้ันตอนในกระบวนการทําแผนชุมชน ซ่ึงนับเป�นการจุดเริ่มต�นของการพัฒนา

ตําบลโดยอาศัยแผนแม�บทชุมชน เป�นตัวจุดประกายในการเริ่มทํางานในตําบล 

  โดยการดําเนินการในระยะเริ่มแรกได�มีการประสานกับศูนย%การเรียนรู�แผนแม�บท

ชุมชนตําบลบ�านฆ�อง เพราะเห็นว�าตําบลบ�านฆ�องมีจุดแข็งในเรื่องการรวมกลุ�ม ซ่ึงขณะนั้นมี นายทอง

สุข ลาลาด เป�นผู�ประสานงานตําบลบ�านฆ�อง การพบปะพูดคุยหารือการทําแผนแม�บทชุมชนระหว�าง

ตําบลบ�านเลือกและตําบลบ�านฆ�องจึงมีข้ึน และเห็นว�าการขยายเรื่องแผนแม�บทชุมชนสู�ตําบล

ใกล�เคียงน�าจะเป�นเรื่องดี โดยการถือคติการทํางานว�า “หลายหัวดีกว�าหัวเดียว” ต้ังแต�นั้นมาแนวคิด

ดังกล�าวจึงได�กลายมาเป�นการเชื่อมเกาะเก่ียวเป�นเครือข�ายการทําแผนแม�บทชุมชนข้ึนมาใน 9 ตําบล

และ 1 เทศบาลใกล�เคียง คือ ตําบลบ�านเลือก ตําบลบ�านฆ�อง ตําบลบ�านสิงห% ตําบลดอนทราย ตําบล

เจ็ดเสมียน ตําบลหนองโพ ตําบลดอนกระเบื้อง อ.บ�านโปQง ตําบลดอนกระเบื้องอําเภอโพธาราม 

ตําบลคลองตาคตและเทศบาลโพธาราม 

  โดยแกนนําชุมชนคือ นายวิฑูรย% ศรีเกษม รองประธานสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�าน

เลือกในขณะนั้น ได�ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผนแม�บทชุมชนมาก�อน เรียนรู�โดยการอ�าน

หนังสือบทเรียนการจัดทําแผนแม�บทของชุมชนของท่ีอ่ืน เช�น แผนแม�บทชุมชนของจังหวัดกระบี่ 

ศึกษาประโยชน%ของการจัดทําแผนแม�บทชุมชน ว�ามีวิธีการทําอย�างไร เร่ิมต�นอย�างไร และเห็นว�าแผน

ชุมชนจะเป�นประโยชน%กับชุมชนบ�านเลือก เป�นอย�างมากโดย นายวิฑูรย% ศรีเกษม ได�ให�ข�อมูลไว�ว�า 
 

 หลังจากผ�านการอบรมของ พอช.แล�ว ตอนนั้นก็มีหลายคนมาให�ความรู� อย�างคุณสุเทพ 

คุณประยงค% โดยการดําเนินการในระยะเริ่มแรกได�มีการประสานกับศูนย%การเรียนรู�แผน

แม�บทชุมชนตําบลบ�านฆ�อง เพราะที่ตําบลบ�านฆ�องมีจุดแข็งในเรื่องการรวมกลุ�ม ตอนนั้นมี 

นายทองสุข ลาลาด เป�นผู�ประสานงานตําบลบ�านฆ�องซึ่งเป�นลาวเวียงเหมือนกัน ทําให�เกิด

การหารือทําแผนแม�บทชุมชนระหว�างตําบลบ�านเลือกและตําบลบ�านฆ�อง และเห็นร�วมกันว�า

การขยายเร่ืองแผนแม�บทชุมชนสู�ตําบลใกล�เคียงน�าจะเป�นเรื่องดี โดยการถือคติการทํางานว�า 
“หลายหัวดีกว�าหัวเดียว” ตั้งแต�นั้นมาแนวคิดดังกล�าวจึงได�กลายมาเป�น การเชื่อม จนเป�น

เครือข�ายการทําแผนแม�บทชุมชนขึ้นมาใน 9 ตําบลและ 1 เทศบาลใกล�เคียง คือ ตําบลบ�าน
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เลือก ตําบลบ�านฆ�อง ตําบลบ�านสิงห% ตําบลดอนทราย ตําบลเจ็ดเสมียน ตําบลหนองโพธิ์ 

ตําบลดอนกระเบื้อง อ.บ�านโปQง ตําบลดอนกระเบื้องอําเภอโพธาราม ตําบลคลองตาคตและ

เทศบาลโพธาราม (วิฑูรย% ศรีเกษม, 2558) 

 

  หลังจากอบรมแล�วแต�ละตําบลก็กลับไปทํางานในพ้ืนท่ีตนเองเพ่ือขยายผลจากทฤษฎี

ไปสู�การปฏิบัติ แกนนําแผนชุมชนตําบลบ�านเลือกกลับไปหารือกันและวางแผนจัดต้ังคณะทํางานทํา

แผนชุมชนในแต�ละพ้ืนท่ีหมู�บ�าน ๆ ละ 5 คน จากท้ังหมด 9 หมู�บ�าน จัดโครงสร�างการทํางานโดยมี

คณะทํางานแผนแม�บทชุมชน มีประธาน โดยผู�นําท่ีเลือกมาเป�นตัวแทนของแต�ละหมู�บ�านเลือกมาจาก

แกนนํากลุ�มต�าง ๆ ท่ีมีในหมู�บ�านและรวมกันออกแบบการขับเคลื่อนงานแผน ร�วมกันคิดร�วมกันทําว�า

จะเก็บข�อมูลอะไรบ�างท่ีเป�นข�อมูลท่ีเป�นประโยชน%ต�อชุมชน จะเริ่มต�นอย�างไร จึงได�ข�อสรุปร�วมกันว�า

ควรเริ่มต�นจากการทําบัญชีครัวเรือน 

  1.1 บัญชีครัวเรือนเครื่องมือในการ “รู�ตน รู�ป?ญหา รู�ทรัพยากร” 
   กระบวนการเก็บข�อมูลของตําบลบ�านเลือก ใช�บัญชีครัวเรือนเป�นเครื่องมือใน

การรวบรวมข�อมูลของคนในชุมชน โดยหลังจากกลับมาจากการประชุมท่ีวัดพระศรีอารย% ได�นําบัญชี

ครัวเรือนมาใช� 3,000 เล�ม และทาง ธกส. ได�สนับสนุนบัญชีครัวเรือนมาเพ่ิมให�อีก โดยแกนนําหมู�บ�าน

ละ 5 คน ได�เริ่มต�นทําความเข�าใจถึงประโยชน%ในการทําบัญชีครัวเรือนให�ชาวบ�านเข�าใจ แกนนําแผน

ชุมชนได�อธิบายประโยชน%ของการจัดทําบัญชีครัวเรือนว�าบัญชีครัวเรือนสามารถเป�นเครื่องมือในการ

วางแผนครัวเรือนของเขาได�จริง สามารถทําให�ชาวบ�านรู�รายรับรายจ�าย เพ่ือไม�ใช�จ�ายเงินเกินตัว โดย

กรรมการเป�นตัวอย�างในการเก็บข�อมูลบัญชีอย�างสมํ่าเสมอ และสามารถพูดได�ว�าจดบัญชีครัวเรือนทํา

แล�ว “รู�อะไร รู�ป4ญหาตรงไหน และจะแก�อย�างไร”  

   ป4จจุบันนี้ยังมีแกนนํากลุ�มต�าง ๆ ท่ียังจดบัญชีรายรับรายจ�ายของกลุ�มเพ่ือให�รู�

ป4ญหาและแก�ป4ญหาของกลุ�มได� นอกจากตัวบัญชีครัวเรือน ทําให�ชาวบ�านสามารถรู�ถึงรายรับ 

รายจ�ายในครัวเรือน รู�ป4ญหา รู�ถึงค�าใช�จ�ายฟุQมเฟbอยท่ีไม�จําเป�น รู�การใช�ทรัพยากรในพ้ืนท่ีให�เกิด

ประโยชน%สูงสุด และยังสามารถนําข�อมูลจากการใช�จ�ายไปสู�แนวทางในการแก�ป4ญหาของตนเองได� 

ตําบลบ�านเลือกเริ่มต�นทําบัญชีครัวเรือนกับครัวเรือนอาสาจํานวน 450 คน (จํานวนหมู�บ�านละ 50 

คน จํานวน 9 หมู�บ�าน) ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นแกนนํากลุ�มต�าง ๆ ในระดับหมู�บ�าน 

   ผลการรวบรวมข�อมูลบัญชีครัวเรือน โดยทีมงานแผนชุมชนได�นําข�อมูลมา

วิเคราะห% ประมวลผล และรวบรวมเป�นแผนตําบล ในปCแรกท่ีเริ่มต�นในการเก็บข�อมูลมีพบว�า มีหนี้สิน

รวม 84 ล�านบาท รายได� 107 ล�านบาท รายจ�าย 195 ล�านบาท เงินออมในกลุ�มองค%กร 700,000 

บาท แต�ข�อมูลท่ีเก็บได�ในปCแรกแกนนํายอมรับป4ญหาของการจัดทําแผนในปCแรก คือ ไม�ได�ข�อมูลท่ี
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แท�จริง โดยเฉพาะป4ญหาหนี้สิน และวิธีการจดบันทึกค�าใช�จ�ายของชาวบ�านโดยจดบันทึกอย�าง

ละเอียดยังไม�จดบันทึกได�ครบท้ังหมด หรือข�าราชการบางคนกลัวนําข�อมูลไปเรียกเก็บภาษี แต�ทาง

ทีมงานก็เข�าใจร�วมกันว�าในช�วงแรกนั้นอยู�ระหว�างการเรียนรู�ร�วมกัน ขณะเดียวกันก็มีบางกลุ�มท่ี

สามารถจดบันทึกข�อมูลได�ละเอียด เช�น กลุ�มอาชีพ  

   แต�แกนนําหลายคนมองว�าในอนาคตถ�าชุมชนได�ข�อมูลจริงถูกต�องตรงตาม

เปFาหมายทําให�สามารถวางแผนการแก�ไขป4ญหาของชุมชนได� โดยผ�านการคิดวิเคราะห%และใช�ข�อมูล

มาประกอบในการแก�ไขป4ญหาหนี้สิน หรือการลดรายจ�ายในครัวเรือน โดยทีมงานแผนชุมชนได�นํา

ข�อมูลจากแผนชุมชนท่ีรวบรวมจากบัญชีครัวเรือนมาเป�นแนวทางในการขับเคล่ือนงานพัฒนาในตําบล

ได�ต�อไป  

   ต�อมา ได�มีการนําข�อมูลบัญชีครัวเรือนเป�นเครื่องมือในการรวบรวมข�อมูล จปฐ.

ด�วยและในปC 2549 ธกส. ได�เริ่มมีการนําบัญชีครัวเรือนเข�ามาใช�ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนจัดทําแผน  

  1.2 ข�อค�นพบท่ีได�จากการทําแผนตําบล 
   คณะทํางานแผนชุมชนตําบลบ�านเลือกพบว�า การท่ีตําบลมีแผนชุมชนเป�นของ

ตนเอง ทําให�ชุมชนทํางานโดยใช�ฐานข�อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องราวต�าง ๆ แต�เดิมเวลามีเงิน

งบประมาณของรัฐบาลท่ีลงมาในพ้ืนท่ี เช�น งบประมาณ SML แกนนําและชาวบ�าน ก็ยังต้ังตัวไม�ติด 

ไม�รู�ว�าจะเอาเงินไปขับเคลื่อนในแผนงานหรือกิจกรรมอะไรท่ีจะให�ประโยชน%สูงสุด จะเริ่มต�นอย�างไร 

แต�พอมีแผนแม�บทชุมชนหรือแผนตําบลท่ีมาจากแนวความคิดของชาวบ�านท่ีมาช�วยกันวิเคราะห% 

ช�วยกันสรุป ช�วยกันค�นหาป4ญหาต�าง ๆ ในชุมชนร�วมกัน กิจกรรมหรือโครงการต�าง ๆ ท่ีรัฐส�งเงินมา

ให� ก็นําไปขับเคลื่อนการแก�ป4ญหาได�ตรงจุด 

   ผลจากการทําแผนแม�บทชุมชนของอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเริ่มต�น

จาก 20 ตําบล แต�พบว�าตําบลท่ีมีความพร�อม มีความเข�มแข็ง และสนใจนําแผนชุมชนกลับมา

ขับเคลื่อนจริง ๆ มีไม�ก่ีตําบล ได�แก� ตําบลบ�านเลือก บ�านฆ�อง หนองโพธิ์ เจ็ดเสมียน บ�านสิงห% ซ่ึง

หลายตําบลมีป4ญหาไม�สามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนให�เกิดความยั่งยืนได� เนื่องมาจากชุมชนท่ีข้ึน

กระบวนการแผนชุมชนจากผู�นําทางการเมืองหรือฝQายท�องถ่ินนั้น เม่ือหมดสมัยหรือหมดวาระก็ละท้ิง

งานเดิม ทําให�แผนชุมชนไม�เกิดความยั่งยืน หลายพ้ืนท่ีท่ีมาอบรมทําแผนท่ีไม�สามารถขับเคลื่อนต�อไป

จึงมีสาเหตูจากเป�นนักการเมืองท�องถ่ิน แต�ท่ีตําบลบ�านเลือกเกิดจากแกนนําท่ีเป�นผู�นําภาคประชาชน

ท้ังหมด การท่ีตําบลบ�านเลือกสามารถขับเคลื่อนผ�านแกนนําภาคประชาชนได�เพราะเริ่มต�นจากตัว

แกนนํากลุ�มโดยทีมงานแผนฯ จะใช�ระบบเครือญาติเข�ามาช�วยสร�างความสัมพันธ%กับคนในชุมชน

โดยเฉพาะในตําบลบ�านเลือก ได�มีการพัฒนาจากแผนชุมชนก�อให�เกิดการจัดต้ังองค%กรข้ึนมากมาย 

ก�อนการจัดต้ังเป�นสภาองค%กรชุมชนในภายหลัง ดังท่ี นายวิฑูรย% ศรีเกษม ได�ให�ข�อมูลไว�ว�า 
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 ในตําบลบ�านเลือกได�มีการจัดตั้งองค%กรชุมชนต�าง ๆ ข้ึนมากมายในแต�ล�ะหมู�บ�านและใน
จํานวนองค%กรชุมชนต�าง ๆ เหล�านั้นก็ได�มีการพัฒนาจากองค%กรชุมชนมาสู�การจัดตั้งเป�นสภา
องค%กรชุมชน โดยมีการจัดทําแผนแม�บทชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือที่เรียก
กันว�าเวทีประชาคม การสร�างการยอมรับและรับรองสถานภาพองค%กรชุมชน เป�นต�น ซ่ึงการทํา
แผนแม�บทชุมชนตําบลบ�านเลือก เกิดข้ึนเม่ือได�มีการจัดเวทีการฝ]กอบรมการจัดทําแผนแม�บท
ชุมชนของขบวนองค%กรชุมชนภาคตะวันตก หลังจากตัวแทนชุมชนตําบลบ�านเลือก จํานวน 8 
คน ไปอบรมการทําแผนแม�บทชุมชนกลับมา ทุกคนต�างเห็นเป�นเสียงเดียวกันว�า “ แผนแม�บท
ชุมชนจะสามารถนําไปสู�การแก�ไขป4ญหาให�กับชุมชนได� ไม�ว�าจะเป�นป4ญหาความยากจนหรือ
ป4ญหาการขาดความสามัคคีภายในชุมชน ” ถึงแม�ว�าตัวแทนชุมชนบ�านเลือกที่ผ�านการอบรมจะ
เห็นพ�องในเร่ืองเดียวกัน แต�กลับพบข�อจํากัดในเร่ืองการเร่ิมต�นการดําเนินการจัดทําแผนแม�บท
ชุมชนว�าควรจะเร่ิมต�นอย�างไร จึงนําป4ญหาข�อจํากัดดังกล�าวไปบอกเล�าให�ปราชญ%และผู�เฒ�า ผู�
แก�และผู�ที่มีใจรักการพัฒนาท�องถ่ินเป�นทุนเดิมที่อยู�ในชุมชนจึงได�รับการตอบรับและพร�อมให�
ความช�วยเหลือ (วิฑูรย% ศรีเกษม, 2558) 

 
   ปรากฏการณ%ของความสําเร็จในการรวมตัวกันของชาวตําบลบ�านเลือก สามารถ
รวมตัวจนกระท่ังเกิดเป�นความเข�มแข็งของตําบลได� ล�วนอาศัยทุนคือความสัมพันธ%ทางเครือญาติ และ
ทุนมนุษย%คือปราชญ%และผู�เฒ�าคนเก�าคนแก�ของชุมชนท่ีมีใจรักชุมชนของตนเองเป�นทุนเดิมอยู�แล�ว มี
ส�วนสําคัญในการเข�ามามีส�วนร�วมในการทําให�แผนชุมชนสามารถดําเนินการไปได�อย�างต�อเนื่อง จน
เกิดเป�นกลุ�มกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนในภายหลัง 
  1.3 ผลท่ีได�รับจากการจัดทําแผนชุมชน  
   แกนนําจัดทําแผนแม�บทชุมชน ได�เห็นประโยชน%ของการจัดทําแผนชุมชนและทํา
ให�ชุมชนได�มองเห็นชุมชนอย�างเป�นองค%รวมมากยิ่งข้ึน เพราะมีการรวบรวมข�อมูลประวัติศาสตร%ชุมชน 
ความเป�นมา ภูมิหลัง ศักยภาพ ประสบการณ%ในการพัฒนาของชุมชน โดยประโยชน%ท่ีชุมชนได�จาก
การทําแผนชุมชนสามารถจําแนกออกเป�นข�อ ๆ ได� ดังนี้  
   1. ชุมชนมีการวิเคราะห%ป4ญหาของชุมชนโดยใช�ข�อมูลประกอบ ทําให�รู�จักชุมชน
ตนเองพบป4ญหาสําคัญของชุมชน จากการเก็บรวบรวมข�อมูลทางด�านเศรษฐกิจ ไม�ว�าจะเป�นด�าน
รายรับ รายจ�าย หนี้สิน เงินออมของชุมชนท่ีพบว�าชุมชนมีรายได� 107 ล�านบาท รายจ�าย 195 ล�าน
บาท หนี้สิน 48 ล�านบาทเงินออมในกลุ�มองค%กร 700,000 บาท กลุ�มองค%กร 127 องค%กร  
   2. ชุมชนรู� และเห็นคุณค�าของทุนทางสังคมในชุมชน จากการดําเนินการจัดทํา
ตามข้ันตอน แผนแม�บทชุมชน ทําให�ชุมชนได�มองเห็นภาพ “ทุนทางสังคม” ในชุมชนของตนและเกิด
ความภาคภูมิใจ หวงแหน อยากอนุรักษ%ให�คงอยู�คู�กับชุมชนของตนชั่วลูกชั่วหลาน ซ่ึงสามารถแจกแจง
ทุนทางสังคมในชุมชนแห�งนี้ได� 4 ด�าน ดังนี้ 
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    ด�านวัฒนธรรม การมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเนื่องจากมีกลุ�มชาติพันธุ%หลาย

กลุ�มเข�ามาอาศัย ณ บริเวณแห�งนี้ คือ มอญ ลาว จีน แต�ชาติพันธุ%เหล�านี้สามารถอยู�ร�วมกันได�อย�าง

สงบสุข อยู�อย�างพ่ึงพาอาศัยช�วยเหลือเก้ือกูลกัน 

    ด�านอาชีพ การมีอาชีพท่ีเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ อาชีพการเกษตรเป�น

หลัก เช�น ทํานา ทําสวน ทอผ�า เลี้ยงโค เป�นต�น 

    ด�านทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนแห�งนี้มีทรัพยากรแหล�งน้ําธรรมชาติ คลอง

ตาคตท่ีแยกมาจากแม�น้ําแม�กลอง สามารถใช�ประโยชน%จากน้ําได�ตลอดปC  

    ด�านการรวมกันเป$นกลุ4มองค�กรภายในชุมชน ซ่ึงมีองค%กรชุมชนท่ีสํารวจได�

จํานวน 139 กลุ�ม (ข�อมูลเบื้องต�น) 

   3. ชุมชนได�มีการจัดทําแผนเพ่ือการพ่ึงตนเอง จากข�อมูลการประกอบอาชีพท่ีมี

ความหลากหลาย ชุมชนได�นํามาวิเคราะห% เพ่ือ แก�ไขป4ญหาหนี้สิน ลดรายจ�าย ลดต�นทุนการผลิต 

และจัดทําแผนพัฒนาด�านต�าง ๆ เพ่ือการพ่ึงตนเอง ดังนี้ 

    3.1 แผนการลดต�นทุนการผลิต โดยการผลิตปุ�ยอินทรีย%เพ่ือใช�ในชุมชน ทํา

เกษตรให�ครบวงจร ผลิตอาหารและขนมขบเค้ียว 

    3.2 แผนการลดรายจ�ายฟุQมเฟbอย โดย สร�างอาชีพเสริม ทําผลิตภัณฑ%ใช�ใน

ครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนเพ่ือลดการใช�จ�ายในการบริโภค เป�นต�น 

    3.3 แผนการพัฒนาและส�งเสริมเยาวชนจิตอาสา สร�างหลักคุณธรรม  

    3.4 แผนการพัฒนาสิ่งแวดล�อม โดยความร�วมมือกับชลประทานและกรม

พัฒนาท่ีดิน 

  1.4 แผนแม4บทชุมชนตําบลบ�านเลือก “ทางเลือก เพ่ือทางรอดของชุมชน” 
   อาจกล�าวได�ว�า การขับเคลื่อนแผนแม�บทชุมชนตําบลบ�านเลือก เป�นจุดเริ่มต�นใน

กระบวนการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ท่ีเริ่มก�อต้ังจากแกนนําภาคประชาชน ท่ีส�วน

ใหญ�เป�นข�าราชการบํานาญท่ีมีไม�น�อยกว�า 60 % ของทีมงานท่ีจัดทําแผนแม�ชุมชนท้ังหมด 45 คน 

หลายคนกลับมาอยู�บ�านเกิดหลังจากเกษียณอายุราชการ หลายคนคิดว�าตนเองยังมีประโยชน%ในการ

ทํางานเพ่ือสาธารณะเพ่ือสังคม หลายคนคือกลุ�มผู�สูงอายุ และกลุ�ม อสม.ท่ีมีใจอาสาทํางานพัฒนาใน

ชุมชนอยู�เป�นทุนเดิมแล�ว  

   หลายพ้ืนท่ี พบว�า ทางเลือกของคนในชุมชนต�อการแก�ไขป4ญหาหรือการ

ขับเคลื่อนงานพัฒนาต�าง ๆ ในชุมชน เกิดจากป4จจัยของแกนนําในพ้ืนท่ี 4 กลุ�ม ได�แก�  

   กลุ�มท่ี 1 คือ เกิดจากผู�นําท�องท่ีหรือกลุ�มกํานัน ผู�ใหญ�บ�านแข็งแรง แต�แกนนํา

ท�องถ่ิน หรือ อปท. ไม�แข็งแรง  
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   กลุ�มท่ี 2 คือ กลุ�ม อปท.แข็งแรง แต�ท�องท่ีไม�เข�มแข็ง  

   กลุ�มท่ี 3 คือ ท้ังท�องถ่ินและท�องท่ีแข็งแข็ง สามารถทํางานร�วมกันได�เป�นอย�างดี 

กลุ�มนี้ ถือว�าเป�นโชคดีของชาวบ�านในตําบลนั้น ๆ จริง ๆ แต�พบได�น�อยมาก และ 

   กลุ�มท่ี 4 คือ กลุ�มท่ีเกิดจากการขับเคลื่อนของแกนนําภาคประชาชนท่ีเข�ามา

ช�วยกันทํางานพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง ด�วยความรัก ความเสียสละ และความต้ังใจ ท่ีอยากเห็น

กระบวนการชุมชนเข�มแข็ง และต�องการขยายพลังความคิดของคนในชุมชนให�เกิดกระบวนการเรียนรู�

เพ่ือยกระดับความคิดของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงตําบลบ�านเลือกจัดอยู�ในประเภทกลุ�มท่ี 4 คือ เกิดจากแกน

นําอาสาของกลุ�มข�าราชการบํานาญและผู�นํากลุ�มองค%กรต�าง ๆ ในหมู�บ�าน ในตําบล ท่ีอยากเห็นความ

เข�มแข็งและความยั่งยืนของตําบล ดังนั้นชุมชนตําบลบ�านเลือกจึงเป�น “แผนทางเลือก เพ่ือทางรอด

ของคนในชุมชน” 

  1.5 แผนชุมชน “หัวใจสําคัญในการพัฒนาชุมชน” 
   แผนชุมชน คือ หัวใจสําคัญ ของชุมชนหากชุมชนแต�ละชุมชนสามารถนําแผน

ชุมชนไปขับเคลื่อนงานพัฒนาในพ้ืนท่ีเพ่ือให�เกิดประโยชน%แก�คนในชุมชน โดยนําเงินจากรัฐบาลมา

ขับเคลื่อนให�เกิดผลในเชิงรูปธรรม เช�น โครงการ SML โครงการอยู�ดีมีสุข โครงการชุมชนพอเพียง 

หากแต�ละชุมชน มีการเตรียมความพร�อมโดยจัดทําแผนตําบล ชุมชนสามารถกําหนดแนวทางในการ

แก�ไขป4ญหา สามารถกําหนดตัวชี้วัดในแต�ละกิจกรรมโครงการ และชุมชนสามารถนําแผนงานท่ีเกิด

จากการตัดสินใจร�วมกันของคนในชุมชนไปรองรับงบประมาณของภาครัฐได�อย�างมีเหตุ มีผล และเป�น

ท่ียอมรับร�วมกันของคนในชุมชน  

   ตําบลบ�านเลือก ได�นําเอาแนวทางการทําแผนชุมชนจากการอบรมวัดพระศรีอา

รย%กลับมาใช�ทําแผนทุกปC และยอมรับว�าความสําเร็จของการทํางานในป4จจุบันนี้เป�นผลมาจาก

กระบวนการเรียนรู�ในการจัดทําแผนแม�บทชุมชน เพราะทําให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกัน ทําให�

เข�าใจว�า แผนชุมชน คือ หัวใจสําคัญในการรวมคน รวมความคิด ร�วมแลกเปลี่ยน ขยายพ้ืนท่ี ขยาย

มุมมอง ทําให�มองและสะท�อนป4ญหาของชุมชนคมชัดข้ึน  

 2. กลุ4มและองค�กรต4าง ๆ ในตําบลบ�านเลือก และการรับรองกลุ4ม 
  ช�วงพฤศจิกายน 2549 ตําบลบ�านเลือกได�เริ่มการรับรองสถานภาพกลุ�มต�าง ๆ ใน

ระดับตําบล ได�เริ่มข้ึนอย�างจริงจัง แต�จากการสํารวจพ้ืนท่ีและศึกษาข�อมูลเดิมท่ีได�มีคนทําไว�ก�อนหน�า

นี้ ทําให�ทราบว�า ในเรื่องของงานรับรองสถานภาพในระดับตําบลบ�านเลือกนั้น ได�มีการดําเนินการใช�

วิธีสํารวจข�อมูลองค%กรท้ังในระดับตําบลและระดับหมู�บ�าน โดยใช�วิธีการทําร�วมกัน ทําไปพร�อม ๆ กัน

ในระดับตําบล มีการสํารวจข�อมูลองค%กรและได�มีการจัดเวทีวิเคราะห%ข�อมูลองค%กร ซ่ึงได�รับการ

สนับสนุนการจัดเวทีวิเคราะห%องค%กรจากทางเทศบาล จากเจ�าหน�าท่ีของสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน
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และในการจัดเวทีรับรองสถานภาพได�เกิดผลดี คือ ทําให�องค%กรชุมชนต�าง ๆ ท่ีอยู�ในแต�ละหมู�บ�าน

ของตําบลบ�านเลือก รู�จักตัวตนองค%กรของตนเองและได�มีการประสานเชื่อมโยงระหว�างองค%กร

เดียวกันให�เป�นองค%กรในระดับเครือข�ายตําบล เช�น องค%กรของกลุ�มแม�บ�าน กลุ�มปุ�ยชีวภาพ โดยได�รับ

การสนับสนุนในการหาตลาดและการรับรองผลิตภัณฑ%จากสถาบันพระจอมเกล�า เป�นต�น 

  สําหรับความเข�าใจเก่ียวกับการจัดเก็บข�อมูลชุมชนและการเก็บข�อมูลกลุ�มองค%กร

ชุมชนในตําบลทําให�ได�มีการคุยหารือในชุมชนและทุกคนต�างสรุปร�วมกันว�า การจัดเก็บข�อมูลทําให�

เกิดประโยชน%หลายประการต�อชุมชน ดังนี้ 

  1. เพ่ือได�รับทราบว�าแต�ละกลุ�มกิจกรรมยังมีการดําเนินงานอยู�หรือไม� มีคณะกรรมการ

ปฏิบัติงานจริงไหม มีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับอะไร 

  2. นําเสนอข�อมูลสู�สาธารณชนภายนอก และเป�นการเป`ดโลกทัศน% การแลกเปลี่ยน

เพ่ือการปรับปรุงองค%กรชุมชนของกลุ�มตน 

  3. เห็นต�นทุนท่ีชุมชนมี เช�น คน ทรัพยากร  

  4. ใช�เป�นข�อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย�างมีทิศทาง 

  5. เกิดการทบทวนตนเอง ทบทวนกลุ�มองค%กร เกิดความเข�าใจกับสิ่งท่ีกําลัง ดําเนินการ

อยู�ทําให�เกิดการเรียนรู� การแลกเปลี่ยนร�วมกันอย�างเป�นขบวนการและเห็นช�องทางการพัฒนาให�ดี

ยิ่งข้ึน 

  6. เกิดเปFาหมายการป4กธงความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนา มีเปFาหมายท่ีชัดเจน 

  2.1 ผลการดําเนินงานการรับรองสถานภาพองค�กรชุมชน 
   ผลการดําเนินงาน งานรับรองสถานภาพองค%กรชุมชนของชุมชนตําบลบ�านเลือก

มีท้ังหมด 9 หมู�บ�านมีดังนี้ คือตําบลบ�านเลือก มีองค%กรต�าง ๆ รวมหมดท้ังตําบลมีจํานวนท้ังหมด 127 

องค%กร เก็บรวบรวมเอกสารประกอบการต้ังสภาองค%กรชุมชนหรือโครงสร�างของสภาองค%กรชุมชนได�

ท้ังหมด 91 องค%กร ซ่ึงมีองค%กรท่ีได�รับการรับรองแล�ว 85 องค%กร ซ่ึงแยกออกเป�นชุมชนได�ดังนี้ 

   1. ชุมชนวัดโบสถ% มีท้ังหมด 13 องค%กร ซ่ึงได�รับการรับรองแล�วท้ัง 13 กลุ�ม 

   2. ชุมชนบ�านดอนกลาง มีท้ังหมด 17 องค%กร ได�รับการรับรองแล�ว 13 องค%กร

เหลืออีก 4 องค%กรท่ียังไม�ได�รับการรับรอง 

   3. ชุมชนบ�านขนุน มีท้ังหมด 14 องค%กร ได�รับการรับรองแล�ว 12 องค%กร เหลือ

อีก 2 องค%กรท่ียังไม�ได�รับการรับรอง 

   4. ชุมชนบ�านเลือก มีท้ังหมด 15 องค%กร ได�รับการรับรองแล�วท้ังหมดท้ัง 15 

องค%กร 
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   5. ชุมชนบ�านเตาเหล็ก มีท้ังหมด 13 องค%กร ได�รับการรับรองแล�วท้ังหมดท้ัง 13 

องค%กร  

   6. ชุมชนบ�านหนองเต�าดํา มีท้ังหมด 17 องค%กร ได�รับการรับรองแล�วท้ังหมดท้ัง 
17 องค%กร 
   7. ชุมชนบ�านหลุบมะกล่ํา มีท้ังหมด 18 องค%กร ได�รับการรับรองแล�ว 16 องค%กร 
เหลืออีก 2 องค%กรท่ียังไม�ได�รับการรับรอง 
   8. ชุมชนบ�านหนองรี มีท้ังหมด 18 องค%กร ได�รับการรับรองแล�วท้ังหมดท้ัง 18 
องค%กร  
   9. ชุมชนพระศรีอารย% มีท้ังหมด 18 องค%กร ได�รับการรับรองแล�วท้ังหมดท้ัง 18 
องค%กร  
  2.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกระบวนการสร�างการยอมรับและรับรอง
สถานภาพองค�กรชุมชน 
   กระบวนการดําเนินการจัดทําแผนแม�บทชุมชน สํารวจข�อมูลชุมชนภายในตําบล
บ�านเลือกเชื่อมโยงสู�การสํารวจข�อมูลองค%กรชุมชนในระดับตําบลผ�านกระบวนการวิเคราะห%ความ
เข�มแข็งกลุ�มองค%กรชุมชน ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของกระบวนการสร�างการยอมรับและรับรองสถานภาพ
องค%กรชุมชนในตําบลบ�านเลือกได�ทําให�ชาวชุมชนท่ีนี่ได�รับบทเรียนใหม� ๆ และเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย�างหลากหลาย ดังนี้ 
   1. ด�วยสังคมทุนนิยมยุคใหม� ได�เป�นกําแพงก้ันให�ผู�คนภายในชุมชนต�องเหินห�าง
กัน การเหินห�างเพราะการมีหน�าท่ีการงานบีบรัดการผันตัวเองจากเกษตรกรไปเป�นลูกจ�างในโรงงาน 
ต�างคนต�างด้ินรนเพ่ือความอยู�รอด และเม่ือชุมชนมีการจัดทําแผนแม�บทชุมชนร�วมกัน ได�ทําให�ชาว
ชุมชนเริ่มหันหน�าเข�ามาพูดคุยกันมากข้ึน ไต�ถามกันมากข้ึน ให�ความร�วมมือในการทํางานร�วมกันมาก
ข้ึนและเห็นความสําคัญของการรวมกลุ�ม 
   2. ชาวชุมชนเห็นคุณค�า รู�จักหวงแหนทรัพยากรในชุมชนมากข้ึน 
   3. ชาวชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนตนเอง จากความเคยชินกับวัฒนธรรมทุนนิยม
ต�างชาติ เริ่มหันกลับมามองวัฒนธรรม ภูมิป4ญญาด้ังเดิมของตน นําสิ่งดีงามเหล�านั้นกลับมาปรับใช�กับ
ยุคสมัยอยู�อย�างพอเพียง 
   4. เกิดการเข�าใจและเห็นความสําคัญของรวมกลุ�มกันเป�นกลุ�มองค%กรท่ี
หลากหลายในตําบล เช�น กลุ�มผู�สูงอายุ กลุ�มเยาวชน กลุ�มเกษตร กลุ�มแม�บ�าน ซ่ึงชาวชุมชนสามารถ
นําความหลากหลายเหล�านั้นมาเชื่อมโยงกันเป�นเครือข�ายองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก เป�นการ
เชื่อมโยงการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเห็นเป�นรูปธรรม 
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   5. ชาวชุมชนเริ่มดําเนินวิถีชีวิต “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” ใช�หลักทําเอง-ใช�เอง 
เหลือใช�นําไปขาย อุดรูรั่วในครอบครัว/ชุมชน 
   การรับรองสถานภาพการเป�นองค%กรชุมชนและเครือข�ายองค%กรชุมชน มี
กระบวนการหลากหลายรูปแบบกระบวนการ จากกระบวนการแผนแม�บทชุมชนท่ีแล�วต�อยอดสู�การ
สํารวจข�อมูลองค%กรชุมชนและการวิเคราะห%ความเข�มแข็งองค%กรชุมชน ก็คือเครื่องมือหนึ่งท่ีทําให�เกิด
กระบวนการชุมชนเข�มแข็งดังกล�าว และนี่อาจเป�นโอกาสสําคัญสําหรับการแสวงหาประสบการณ% 
บทเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู�อย�างแท�จริง อันเปรียบเสมือนเป�นสนามชีวิตจริงของการฝ]กตนเอง 
ชุมชนตนเองให�เคยชินกับการนําข�อมูลในชุมชนมาใช� เพ่ือท่ีจะทําให�ชุมชนสามารถรู�จักตนเองท้ังภูมิ
หลังและมีทิศทางสําหรับการก�าวไปยังภูมิหน�าได�อย�างเข�มแข็ง 
 3. การพัฒนาจากสภาผู�นําชุมชน เป$นสภาองค�กรชุมชนตําบล  
  ตําบลบ�านเลือกได�เข�าสู�กระบวนการรับรองสถานภาพกลุ�มองค%กรชุมชนจาก พอช. 
โดยตําบลบ�านเลือกมีกลุ�มองค%กรท่ีได�รับการรับรองกลุ�มองค%กร ในช�วงปC 2548-2549 ก�อนมี พ.ร.บ.
สภาองค%กรชุมชน โดยใช�ชื่อว�า “สภาผู�นําองค%กรชุมชนท�องถ่ิน” มีการขับเคลื่อนในรูปแบบสภา ท้ังนี้
เนื่องจากในตําบลมีกลุ�มองค%กรอยู�ในตําบลจํานวนมาก และมีแกนนําหลายคนก็ทํางานอยู�หลายกลุ�ม
ในหมู�บ�าน ซ่ึงแกนนําชุดก�อการได�หารือแนวทางการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชน เริ่มต�นจากแกนนําชุดทํา
แผนชุมชนหมู�บ�านละ 5 คน เข�ามาขับเคลื่อนเป�นสภาผู�นําองค%กรชุมชนท�องถ่ิน และมีการไปศึกษาดู
งานการจัดทําแผนชุมชน ต.บางเจ�าฉ�า อ.โพธิ์ทอง จ.อ�างทอง ซ่ึงในส�วนของ ต.บางเจ�าฉ�า การจัดทํา
แผนแม�บทชุมชนเกิดจากแรงบันดาลใจของกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ซ่ึงในการไปดูงานครั้งนี้ ต.บ�านเลือก ได�
มีโอกาสถอดบทเรียนกระบวนการทําแผนชุมชนของตนเอง ท่ี ต.บางเจ�าฉ�า ทําให�แกนนําแผนชุมชน
ทุกคนมีความเข�าใจและม่ันใจในการขับเคลื่อนแผนโดยชุมชน และมุ�งม่ันทํางานอย�างเต็มท่ี จนสมัย
หนึ่งนายกเทศมนตรี พูดว�า “ขณะนี้ภาคประชาชนเขาพัฒนาเป�นสภาองค%กรชุมชนแล�วนะ พวกเรา
หน�วยงานภาครัฐรู�กันหรือไม�” (สนม กําเนิดอุย, ข�อมูลจาก สุเทพ ไชยขันธุ%) โดยในการไปศึกษาดูงาน
ตามพ้ืนท่ีต�าง ๆ ท่ีเป�นต�นแบบ ทําให�เกิดพัฒนาการในกลุ�มของแกนนําในกลุ�มองค%กรต�าง ๆ เป�นอย�าง
มาก โดย นายวิฑูรย% ศรีเกษม แกนนําคนสําคัญของตําบลบ�านเลือกได�ให�สัมภาษณ%ไว�ว�า  
 

 ที่บ�านเลือกให�ความสําคัญกับการพัฒนา “คน” มาก ๆ การพัฒนาในช�วงแรก ๆ จึงมี
การจัดไปดูงานตามพื้นที่ต�นแบบ บางเจ�าฉ�า ก็เป�นพื้นที่แรก ๆ ที่เราจัดไปดูงานกัน โดยเฉพาะ
การจัดทําแผนชุมชน ที่เริ่มจากแกนนําคือกลุ�มผู�ใหญ�บ�านในหมู�บ�าน ตําบลบางเจ�าฉ�า เราก็
เลยเอาวิธีการของตําบลบางเจ�าฉ�า มาดัดแปลงใช�ในตําบลบ�านเลือกบ�าง ซึ่งก็ได�ผลดีมาก 
(วิฑูรย% ศรีเกษม, 2558) 
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  3.1 กระบวนการเรียนรู�และบทเรียนในการทํางาน โดยเน�นชุมชนเป$นตัวตั้ง ไม4ยึด
ติด ลาภ ยศ สรรเสริญ  
   ในช�วงเริ่มต�นการทํางานในระดับหมู�บ�านของตําบลบ�านเลือกจะมีคณะกรรมการ
หมู�บ�านท่ีกระทรวงมหาดไทย ต้ังข้ึนมาทํางานคล�าย ๆ กับการทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบล ซ่ึงมี
ผู�ใหญ�บ�าน มีประธานผู�สูงอายุ มีประธาน อสม. อยู�ในกลุ�มดังกล�าว สภาหมู�บ�านตําบลบ�านเลือก ได�ถือ
กําเนิดเกิดมาจากคนท่ีมีจิตอาสาเข�ามาทํางาน โดยไม�มีการยึดติดว�าเป�นคนของกระทรวงไหน ทํา
อาชีพอะไร แต�สามารถทํางานร�วมกันได�เพ่ือชุมชน เพ่ือส�วนรวม ทําให�กลุ�มจึงอยู�ร�วมกันได� 
ประสานงานกันได� ชุดกรรมการหมู�บ�านจะเป�นท่ีปรึกษาของผู�ใหญ�บ�านประชุมร�วมกันเพ่ือแต�งต้ังชุด
กรรมการหมู�บ�านข้ึนมาหรือบางพ้ืนท่ีผู�ใหญ�บ�านจะเป�นคนเลือกกรรมการหมู�บ�านข้ึนมาเอง โดยมีการ
สะท�อนข�อมูลจาก นาย รังสรรค% เสลาหลัก รองประธานสภาองค%กรชุมชนในป4จจุบัน ไว�ว�า 
 

 พวกเราไม�ยึดติดว�าเป�นคนของกระทรวงไหน เราทํางานร�วมกันได�เพื ่อชุมชน เพื ่อ
ส�วนรวม พวกเราจึงอยู �ร �วมกันได� ประสานกันได�เพราะเราเป�นลาวเวียงเหมือนกัน ซึ ่ง
ตลอดเวลาที่ผ�านมาการทํางานของพวกเรา ก็ได�ยึดเอาความเป�นลาวเวียงเป�นจุดที่สามารถทํา
ให�เกิดการรวมตัวกันได�อย�างเข�มแข็ง (รังสรรค% เสลาหลัก, 2558)  

 
   การทํางานกับหน�วยงานท�องอย�างผู�ใหญ�บ�านท่ีผ�านมาของตําบลบ�านเลือก พบว�า
มีการประสานงานกันเป�นอย�างดีเพราะทํางานกันด�วยความเข�าใจซ่ึงกันและกัน โดยส�วนมากมักจะ
เป�นเครือญาติกันอยู�แล�วและทําหน�าท่ีเป�นตัวแทนของชาวชุมชนตําบลบ�านเลือกมานาน ทําให�การ
ทํางานของผู�ใหญ�บ�านซ่ึงเป�นตัวแทนเจ�าของพ้ืนท่ีเวลาจะมีงานก็จะมาหาชุมชน ในขณะท่ีภายใน
ชุมชนเองเม่ือเวลามีงานก็จะเข�าไปปรึกษากับผู�ใหญ�บ�าน การทํางานจึงสอดรับกันทําให�การทํางานจึง
ประสานกันได�เป�นอย�างดี ในขณะท่ีการจดแจ�งกลุ�มองค%กรภายในตําบลต�องอาศัยผู�ใหญ�บ�านรับจดแจ�ง
ก�อนหากไม�สามารถประสานงานและเข�าใจกันได�เป�นอย�างดีก็จะเกิดป4ญหาในการทํางานร�วมกันได� 
เช�น ตัวอย�างมีอยู�หมู�บ�านหนึ่ง มีกลุ�มและผู�นํา มีกิจกรรมท่ีเข�มแข็ง แต�ผู�ใหญ�บ�านไม�เข�าใจถึง
กระบวนการในการรับจดแจ�งจัดต้ัง ไม�รู�ถึงประโยชน%ท่ีแท�จริงท่ีชุมชนจะได�รับ จึงไม�ยอมจดแจ�งจัดต้ัง
ให� นับว�าเป�นป4ญหาของการขยายตัวและจัดต้ังของชุมชนท่ีสําคัญประการหนึ่งโดยในสาเหตุนี้ทางแกน
นําของตําบลบ�านเลือกก็ได�ให�ข�อมูลไว�ว�า  
 

 ถ�าเราเข�าใจกัน ผู�ใหญ�บ�านมีงานก็มาหาชุมชน ชุมชนมีงานก็ไปหาผู�ใหญ�บ�านทําให�การ
ประสานงานกันมักจะสอดคล�องและเป�นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ส�วนมากแกนนําชุมชน
ก็มักจะเป�นญาติพี่น�องกัน ทําให�การพูดคุยกันจึงเป�นเร่ืองง�าย ความขัดแย�งกันก็น�อย (วิฑูรย%  
ศรีเกษม, 2558)  
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   ในกรณีการทํางานของตําบลบ�านเลือก แกนนําทํางานโดยใช�การประสานงาน
ประสานสัมพันธ% ทําให�สามารถพูดคุยกับผู�ใหญ�บ�านและหน�วยงานต�าง ๆ ได� การทํางานท่ีผ�านมาลุล�วง
ไปด�วยดีแต�ถ�าหมู�บ�านไหนชาวบ�านกับผู�ใหญ�บ�านคุยกันไม�ได�หรือคุยกันไม�รู�เรื่อง หรือบางพ้ืนท่ีไม�
อยากจะเคลื่อนเพราะกลัวผู�นําไม�เห็นชอบด�วยก็มี หรือในระดับนโยบายบางอําเภอรับข�อมูลจาก
จังหวัดว�าก็ไม�เคยไปชี้แนะกับทางผู�ใหญ�บ�านเลย สิ่งท่ีสําคัญในการทํางานคือเราต�องสร�างความรู�ความ
เข�าใจให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�เข�าใจอย�างชัดเจน การทํางานท่ีผ�านมา กระทรวงมีนโยบาย ผ�านจังหวัด ผ�าน
อําเภอ แต�ขาดกระบวนการและแนวทางทําความเข�าใจก�อนนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implement 
Policy) ทําให�รับทราบถึงนโยบายแต�ความรู�ความเข�าใจในรายละเอียด กระบวนการ และข้ันตอนการ
ทํางานท่ีชัดเจน นโยบายเป�นลักษณะจากบนลงล�าง (Top-Down) มีแต�นโยบายแต�การสร�าง
กระบวนการเพ่ือให�เกิดความรู�ความเข�าใจก�อนการทํางานไม�มี มีเพียงหนังสือสั่งการหรือมอบหมายให�
ความเห็นชอบต�อภารกิจนั้น บางคนเข�าใจว�าเป�นการยอมรับและให�การรับรองการจัดต้ังสภาองค%กร
ชุมชนเท�านั้น ไม�ขัดในเชิงนโยบาย แต�เรื่องกระบวนการ วิธีการ ประโยชน%ท่ีชุมชนจะได�รับท่ีเป�น
รูปธรรมท่ีแท�จริงคืออะไรกันแน�  
  3.2 ต�องสร�างกระบวนการเรียนรู�และสร�างความไว�วางใจในทุกระดับ 
   เนื่องจากการทํางานของภาคประชาชน ต.บ�านเลือก สามารถขับเคลื่อนไปได�ไว 
และมีแกนนําท่ีเอาจริงเอาจัง มีวิสัยทัศน%ในการทํางาน มองเห็นประโยชน%และคุณค�าของการจัดต้ังเป�น
สภาองค%กรชุมชน และขณะเดียวกันแกนนําต�องทํางานหนักเพราะต�องมีกระบวนการในการสร�าง
ความเข�าใจกับ 2 กลุ�ม คือ กลุ�มองค%กรต�าง ๆ ในระดับหมู�บ�าน โดยแกนนําแผนชุมชนท่ีพัฒนามาเป�น
แกนนําสภาองค%กรชุมชน ได�เข�าไปชี้แจงทําความเข�าใจกับกลุ�มองค%กรต�าง ๆ ในชุมชน เพ่ือให�เห็น
ประโยชน%ของการจัดแจ�งจัดต้ังสภาองค%กรชุมชน และในขณะเดียวกันก็ต�องไปทํางานชี้แจงทําความ
เข�าใจกับผู�ใหญ�บ�านเพ่ือให�เข�าใจในตัว พรบ.สภาองค%กรชุมชน แต�โชคดีท่ีผู�ใหญ�บ�านรับฟ4งความ
คิดเห็น และไม�ป`ดก้ันการทํางานของภาคประชาชน โดยปกติกรรมการในชุมชนมีอยู�แล�ว แต�
กระบวนการในการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบล ได�ไปจัดในเทศบาลเพ่ือเป�นการประกาศตัวตนของ
ชุมชนและมีการมอบประกาศนียบัตร โดยให�ทางเทศบาลเข�ารู�สึกเป�นเจ�าของร�วมกันกับชุมชนด�วย 
ในช�วงแรก ต�องใช�ความพยายามในการสร�างความไว�วางใจให�กับหน�วยงานในพ้ืนท่ี เนื่องจากบางคน
มองว�าเป�นการทํางานท่ีแทรกงานการเมืองด�วยหรือไม� แต�ขณะนี้สภาฯ ได�พิสูจน%ตัวเองเปFาหมายคือ
เพ่ือประชาชน ทําเพ่ือคนในตําบลจริง ๆ เม่ือท�องถ่ินเห็นในความต้ังใจจริง จึงเกิดความไว�วางใจและ
เชื่อถือศรัทธาในทีมงานของสภาฯ นอกจากนี้ยังมีการสร�างความเข�าใจให�กับฝQายต�าง ๆ ผ�านการ
ประชาสัมพันธ%โดยมีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ%ผ�านสื่อต�าง ๆ เช�น หอกระจายข�าว ปFาย
ประชาสัมพันธ% แผ�นพับ และเอกสารประชาสัมพันธ%การจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนแจก ป4จจุบันสภา
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องค%กรชุมชนจังหวัดราชบุรีมีเว็บไซต%การทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบลต�าง ๆ ในตําบล โดยใช�ชื่อ
ว�า www.siamlocal/vt.com 
  3.3 “คน” คือ หัวใจสําคัญ ในกระบวนการจัดตั้งสภาองค�กรชุมชน 
   กระบวนการในการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก การทํางานไม�ยากนัก
เนื่องจากทํางานผ�านทางคณะกรรมการชุมชนแต�ละชุมชนโดยมองเป�นภาพรวมสภา และจับมารวม
เป�นหนึ่งข้ึนรูปเป�นเครือข�าย เช�น กลุ�ม อสม.ระดับหมู�บ�าน ก็ถือว�าเป�นกลุ�มในระดับท�องถ่ิน แต�ว�าถ�า
เอามารวมเป�นตําบลถือว�าเป�นเครือข�าย ซ่ึงสามารถจดได�ซํ้าซ�อนกันแต�แบ�งเป�นระดับกลุ�มและระดับ
ตําบล  
   สิ่งท่ีสําคัญในกระบวนการจัดต้ัง คือ กลุ�มคนทํางาน ทุนในเรื่องของ “คน” 
สําคัญต�อการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลมาก รวมท้ังการแบ�งทีมรับผิดชอบ การแบ�งบทบาทหน�าท่ี
ให�ชัดเจน ต.บ�านเลือก อาศัยการกระจายทีมแผนชุมชนออกไปทํางานสร�างความเข�าใจในระดับ
หมู�บ�านก�อน เพราะเราต�องใช�คนจํานวนมากในการเคลื่อนงานระดับตําบลเพ่ือให�เกิดชุมชนเข�มแข็ง 
ดังนั้นแกนนําทุกคนมีความสําคัญเหมือนกันทุกคน แต�ละคนเปรียบเสมือนเฟbองท่ีจะขับเคลื่อนงานให�
ไปสู�เปFาหมายใหญ�ได� หากแกนนําคนใดคนหนึ่งเกิดท�อถอยเราก็ขับเคลื่อนได�แต�ไปได�ช�า  
   มีคําถามจากหลายคนถามว�าทําไป แล�วได�อะไร งบประมาณก็ไม�ได�บอกว�าจะลง
มาผ�านสภาเท�านั้น แต�ถ�าบุคคลเราเข�มแข็ง แสดงให�รัฐหรือหน�วยงานเห็นการทํางาน ก็จะเกิดการ
เชื่อมโยงกันได�ถ�าภาครัฐมองเห็นชุมชนทํางานอย�างเป�นระบบมีการเคลื่อนแผนมีกระบวนในการ
ทํางานท่ีชัดเจน มีการทําแผนงานโครงการ เม่ือหน�วยงานภาครัฐเห็นแล�ว เขาจะเห็นประโยชน%ได�ว�า 
เขาจะสามารถเก็บเก่ียวชุมชนนี้ได�ในเรื่องใดบ�าง 
  3.4 กระบวนการในการจดแจ�งและจัดตั้งสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
   ตําบลบ�านเลือก ได�เริ่มต�นจากการชี้แจงทําความเข�าใจในระดับหมู�บ�านก�อน และ
จดแจ�งเริ่มต�นท่ี 122 กลุ�ม เนื่องจากตําบลบ�านเลือก ได�ให�การรับรองกลุ�มองค%กรในนามของสภาผู�นํา
องค%กรชุมชนท�องถ่ิน ตําบลบ�านเลือกท่ีได�ดําเนินการให�การรับรองก�อนจะมี พ.ร.บ.สภาองค%กรชุมชน 
2551 แล�ว และป4จจุบันกําลังจะเพ่ิมกลุ�มเข�าไปอีก 2 กลุ�ม เพ่ือให�ผ�านพ�นรอระยะเวลารอคอยท่ีต�อง
รอให�กลุ�มจัดต้ังครบ 6 เดือนก�อน สภาฯ จึงจะสามารถให�การรับรองกลุ�มได�  
   จุดเด�นของ ตําบลบ�านเลือก คือ มีการสํารวจกลุ�มต�าง ๆ ในตําบลอยู�ตลอดเวลา
ว�าแต�ละกลุ�มจะสามารถจดแจ�งกลุ�มได�ในช�วงเดือนไหน อย�างไรมีการตรวจเช็คสถานะกลุ�มว�ามีกลุ�ม
ไหนบ�างท่ีจะรอจดแจ�งอยู� ถ�าเกณฑ%ครบก็จะนําเข�าระบบได�ทันทีซ่ึงใน ตําบลบ�านเลือก มีกลุ�มต�าง ๆ 
ในตําบลจํานวน 139 กลุ�ม จดแจ�งเสร็จเรียบร�อยแล�ว 122 กลุ�ม และมีกลุ�มไหนท่ีอยู�ระหว�างรอจดแจ�ง
อยู� ถ�าเกณฑ%ระยะเวลาครบกําหนดก็นําเข�าระบบได�ทันที  
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   การเกิดข้ึนของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ไม�ได�นําเอาเฉพาะกลุ�มท่ี

เข�มแข็งข้ึนมาก�อน แต�ดึงเข�ามาร�วมท้ังหมด ดังนั้นบางกลุ�มชาวบ�านยังอ�อนเรื่องการเคลื่อนงานอ�อนใน

เรื่องการบริหารจัดการกลุ�มต�อมาสภาฯ จึงได�ปรึกษาหารือและมอบหมายกันว�า ใครจะรับผิดชอบงาน

ส�วนไหนใครจะรับผิดชอบติดตามตัวชี้วัดในสมัยก�อนท่ีจะมีสภาฯ ทํางานกันแบบไม�มีรูปแบบเป�น

รูปแบบชาวบ�าน ตอนนี้มีสภามีรูปแบบทําให�การทํางานมีระบบมากข้ึน ดังนั้นกรรมการสภาฯ จึงได�

แบ�งบทบาทหน�าท่ี แบ�งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบตามความถนัดโดยประชุมครั้งสุดท�ายเม่ือวันท่ี 9 ส.ค. 

2551 เพ่ือกระจายอํานาจกระจายความรับผิดชอบของทีมงาน  

   ข�อสังเกต ของการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ในช�วงแรกนั้น พบว�า 

การทํางานต�องรีบเร�ง จึงขาดการประเมินกลุ�มองค%กรในเชิงคุณภาพ เหมือนชักชวนกันเข�ามา ควรผ�าน

การรับรองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ บางพ้ืนท่ีรับรองเชิงปริมาณ แต�ไม�ได�รับรองเชิงคุณภาพ ตําบล

หนองพันจันทร% มีกระบวนการในการคัดกลุ�มท่ีเข�มแข็งและเป�นท่ียอมรับของหมู�บ�านข้ึนมาก�อน 

สําหรับ ตําบลบ�านเลือก มีการกําหนดตัวชี้วัดกลุ�มองค%กรท่ีเข�มแข็งและมีการกําหนดเกณฑ%เปFาหมาย

ของกลุ�มองค%กร เช�น มีสมาชิกมีการกําหนดระเบียบ วาระการประชุม มีแผนปฏิบัติการ มีการประชุม

กันอย�างสมํ่าเสมอ โดยการชักชวนเพ่ือเข�ามาเป�นสมาชิกองค%กรชุมชนนั้นจะใช�วิธีการชักชวนแบบปาก

ต�อปากและชวนกันมารวมกันกิจกรรมด�วยกัน โดยในส�วนนี้แกนนําของสภาองค%กรชุมชนได�ให�ข�อมูล

ไว�ว�า 

 
 เราใช�วิธีการชักชวนแบบปากต�อปาก ไม�มีการบังคับ หรือมีคําสั่งนะ แต�เป�นแบบพูดคุย

กันในระดับแกนนําหรือคนที่สนใจเข�ามาก�อนจากนั้น ก็ชักชวนกันมาร�วมซึ่งก็ได�รับความร�วมมือ
เป�นอย�างดี คนมีความรู�ก็เข�ามาร�วม โดยในตําบลบ�านเลือกส�วนมากเป�นข�าราชการเกษียรเยอะ 

ดังนี้การรวมกลุ�มแรก ๆ ก็มักจะมีผู�สูงอายุคนเก�าคนแก� มาร�วมกันก�อน การชักชวนเวลาไปชวน

มาแรก ๆ ก็อาจจะมาด�วยความเกรงใจแต�พอมาแล�ว ก็ให�ความร�วมมือเป�นอย�างดี แต�ถ�าเป�น

หน�วยงานราชการ ผมทําหนังสือเชิญเป�นทางการนะ (วิฑูรย% ศรีเกษม, 2558)  

 
  3.5 เปล่ียนจากระบบชาวบ�าน มาเป$นระบบสภาฯ 
   การทํางานในรูปแบบสภาฯ ต�องมีระบบระเบียบปฏิบัติ และมีเรื่องระบบเอกสาร

เข�ามา การพัฒนาจากการทํางานแบบชาวบ�านมาเป�นสภาองค%กรชุมชน ทําให�ได�เรียนรู�ถึงการทํา

หน�าท่ีให�มีความสมบูรณ%ยิ่งข้ึน ในเรื่องระบบเอกสาร แต�ตําบลบ�านเลือก อาจจะไม�ใช�ป4ญหาใหญ�

เพราะมีข�าราชการบํานาญท่ีมีประสบการณ%ในเรื่องการจัดระบบระเบียบเอกสารอยู�บ�าง แต�การ

ทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบล ก็มีจุดเด�น คือ สามารถใช�ระบบเอกสารมาประกอบในการทํางาน 
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หากคนทํางานหรือคณะทํางานในสภาฯ มีความเข�มแข็งในเรื่องระบบการบริหารจัดการ แต�บางครั้งยัง

ขาดการสนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ%เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูล เช�น Computer ดังนั้นหากแต�ละตําบล

ได�รับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดระบบฐานข�อมูลต�าง ๆ ในตําบล อย�างน�อยตําบล

ละ 1 ชุด เพ่ือให�การเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  3.6 ทํางานแบบไม4ฝ?กใฝEฝEายใด มีเปFาหมายอยู4ท่ี “ชุมชน”  
   ในมาตรา 21 ของ พรบ.สภาองค%กรชุมชนระดับตําบล ทําให�สภาฯได�แผนในการ

ขับเคลื่อนงาน มีเปFาหมาย มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ในป4จจุบันเทศบาลตําบลได�แสดงความจํานงค%เข�ามาให�

ความช�วยเหลือในการทํางานของสภาองค%กรชุมชนมากข้ึน ซ่ึงในช�วงแรก ๆ ปC 2548 -2549 เทศบาล

ยังไม�ให�ความสําคัญกับกลุ�มสภาผู�นําชุมชนท�องถ่ิน แต�สภาฯ ก็ได�ทํางานให�เทศบาลเห็นถึงความต้ังใจ

จนเกิดการยอมรับ สภาองค%กรชุมชนในท่ีสุด  

   ในสมัยท่ียังไม�มี พ.ร.บ.สภาองค%กรชุมชน มารับรองกลุ�มองค%กร ทางเทศบาลไม�

กล�าเข�ามาให�การช�วยเหลือมากนัก หรือบางพ้ืนท่ีท่ีเทศบาลมีแผนท่ีจะดําเนินการอยู�แล�ว ดังนั้นวิธีการ

ของสภาฯคือเม่ือมีการประชุมสภาฯ ทุกครั้ง ได�เชิญภาคีท�องถ่ินเข�ามาร�วมด�วย ให�ภาคีท�องถ่ินมาร�วม

วิเคราะห%ตัวชี้วัดของตัวเอง โดย ตําบลบ�านเลือก ข้ึนเป�นสภาฯ เม่ือ 7 สิงหาคม 2551 ในช�วงแรกยัง

ไม�มีรูปแบบและการจดบันทึกการประชุม แต�มีการประชุมกันบ�อยหารือกันบ�อยและในช�วงปC 2552 มี

การจัดทําเป�นเอกสารการประชุมท่ีชัดเจนข้ึน คณะทํางานเคยคุยกันเล�น ๆ กับในวงแกนนําว�า “สภาฯ 

อยากจะทําตัวช้ีวัดนักการเมือง” เพ่ือให�เขาระมัดระวังตัว ตอนแรกท่ีหน�วยงานไม�เข�าร�วมเพราะเขา

คิดว�าสภาฯทํางานเพ่ือไปเป�นฐานการเมืองหรือมีผลประโยชน%ในการทํางานการเมืองในอนาคตหรือไม�

ตอนหลังต้ังแต�ปC 2548 เขาเห็นว�าสภาฯทํางานภาคประชาชนมาตลอดไม�ฝ4กใฝQฝQายใด ไม�สนใจ

ตําแหน�งทางการเมือง เทศบาลจึงม่ันใจและเชื่อถือการทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบลโดยการ

ประชุมแผน ต.บ�านเลือกจะทําเป�นแผนระดับหมู�บ�านและเสนอข้ึนไปท่ีเทศบาล ป4จจุบันแผนชุมชน

ได�รับการตอบรับจากหน�วยงานท�องถ่ิน และหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงให�ความเห็นชอบกับกระบวนการใน

การจัดทําแผน สามารถรับแผนบางเรื่องไปดําเนินการ ซ่ึงทางรองประธานสภาองค%กรชุมชนได�ให�

ข�อมูลในส�วนนี้ไว�ว�า 

 
 ที่ผ�านมาเทศบาลไม�ค�อยเข�ามามีส�วนร�วมกับการทํางานของสภาฯ ผู�นําเท�าไหร� 

เหมือนกันว�าเขายังกังวลว�า ถ�าเราสามารถรวมชาวบ�านได�แล�วจะเป�นฐานเสียง แข�งขันกับเขา

เวลาเลือกตั้ง แต�พอทํางานไปได�ซักพัก เหมือนเข�าจะเห็นความตั้งใจนะ เวลามีงานที่สภาฯ    

จะทําเราก็ใช�วิธีการเชิญโดยการทําเป�นหนังสือเชิญ ถึงผู�บริหารท�องถ่ินเลย (วิฑูรย% ศรีเกษม, 
2558)  
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  3.7 ภารกิจของสภาองค�กรชุมชน ตามมาตรา 21  
   การจัดต้ังเป�นสภาองค%กรชุมชนระดับตําบล สภาฯ มีบทบาทและภารกิจติดตาม

มาด�วยจํานวน 12 ข�อ ตาม พ.ร.บ.สภาองค%กรชุมชน พ.ศ.2551 ซ่ึงได�มีการจัดพูดคุยหารือในภารกิจ 

12 ข�อ ของการทํางานท่ีต�องขับเคลื่อนผ�านสภาฯ ต.บ�านเลือก ได�มีการพูดคุยหารือในภารกิจงานของ

สภาองค%กรชุมชน ตามมาตรา 21 และทําความเข�าใจในหลักการ 12 ข�อ  

   แกนนําหลายคนมีความเข�าใจตรงกันว�า การทํางานของสภาองค%กรชุมชนเป�น

เสมือน ตัวเชื่อมโยงกลุ�มองค%กรต�าง ๆ ดังนั้นเปFาหมายการทํางานก็คือ เราต�องเดินสู�ภาระหน�าท่ี สู�

กลุ�มองค%กรตามเปFาหมาย 12 ข�อ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนากลุ�มองค%กร คือ การพัฒนากลุ�มองค%กร

ให�มีความเข�มแข็งสามารถสร�างความเข�มแข็งร�วมกันได� ซ่ึงในเวทีสัญจรแกนนําสภาฯ ได�มีการชี้แจงทํา

ความเข�าใจในภารกิจของสภาฯ ต�อท่ีประชุม  

   นอกจากภารกิจของสภาฯ แล�ว แกนนําสภาฯ ต.บ�านเลือก ยังได�เรียนรู� กฎ 

กติกา หรือระเบียบสภาฯ และท่ีสําคัญ ต.บ�านเลือกมีธรรมนูญชุมชน ทําให�การประชุมส�วนใหญ�แกน

นําสภาฯ จะมาครบอาจมีขาดบ�างก็น�อยมาก เพราะชุมชนมีธรรมนูญชุมชนซ่ึงเป�นเรื่องของวินัย 

คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางานร�วมกัน เข�ามาควบคุมตัวบทกฎหมายหรือ พ.ร.บ.สภาฯ อีก

ชั้นหนึ่ง 

  3.8 รูปธรรมของ “สภาท่ีกินได� สภาท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตของคนในชุมชน” 

   สภาฯ ท่ีกินได� คือ สภาท่ีนําเอาป4ญหาของคนในชุมชนมาสู�การแก�ป4ญหา มีการ

ร�วมกันทํางานเป�นทีม และสามารถแก�ไขป4ญหาของชุมชนได� สามารถท่ีจะขับเคลื่อนแนวทางการ

แก�ป4ญหาให�เกิดผลเป�นรูปธรรม ดังนั้นชาวตําบลบ�านเลือกทุกคนต�องมีใจท่ีจะเข�ามาทํางานพัฒนาจริง 

ๆ อย�าง ต.บ�านเลือก มีความพร�อมอย�างเป�นรูปธรรม เช�น ต.บ�านเลือก มีกลุ�มแรงงานนอกระบบ ท่ี

แกนนําสภาฯ สามารถช�วยกันขับเคลื่อนให�กลุ�มแรงงานนอกระบบในชุมชน เข�าสู�ระบบสวัสดิการได�

จริง ซ่ึงกลุ�มองค%กรท่ีเข�าใจถึงประโยชน%เข�าใจถึงการแก�ป4ญหาร�วมกันก็จะมารับจดแจ�งจากสภาฯ เพ่ือ

เข�าสู�การรับสวัสดิการจากภาครัฐ 

  นอกจากนี้งานท่ีชาวบ�านหรือหน�วยงาน มอบหมายให�สภาฯ ทํา สภาฯ จะพยายามท่ี

จะทําให�เกิดความสําเร็จมากท่ีสุด โดยไม�นําเอาป4ญหามาอ�างว�าเป�นหน�าท่ีของใคร หรือหน�วยงานใดท่ี

ต�องเข�ามารับผิดชอบ แก�ไขหรือให�ความช�วยเหลือ แต�กลับกันสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกคิดว�า

เราต�องช�วยกันและต�องทําให�ดีท่ีสุด เราจะเคลื่อนงานอย�างเป�นระบบ เพราะเป�นงานท่ีหลายคนหลาย

ฝQายไว�วางใจมอบหมายให�สภาฯ เป�นคนรับผิดชอบ 
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 โครงสร�างของสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
 รูปแบบโครงสร�างของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกได�มีพัฒนาการมาจากสภาผู�นํา
องค%กรชุมชนท�องถ่ินตําบลบ�านเลือก ท่ีมีโครงสร�างในการทํางานมาก�อนการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชน
ตาม พรบ.สภาองค%กรชุมชน 2551 เม่ือได�มี พรบ.สภาองค%กรชุมชน 2551 เกิดข้ึนเพ่ือให�เกิดการ
ยอมรับจากหน�วยงานราชการเพ่ิมมากข้ึน การจดแจ�งจึงทําได�ง�าย โดยโครงสร�างของสภาองค%กรชุมชน
ในป4จจุบันจึงประกอบด�วย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 2 ท�าน เลขาสภาฯ ผู�ทรงคุณวุฒิจาก
กลุ�มปราชญ%ชาวบ�าน ตัวแทนจากหน�วยงานภาครัฐ ท�องถ่ิน สถานศึกษา ผอ.รพ.สต. ตัวแทนจากแกน
นําจากกลุ�มต�าง ๆ 89 กลุ�ม และตัวแทนจากแต�ละหมู�บ�าน ๆ ละ 4 คน รวมแล�วไม�ต่ํากว�า 100 คน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภาพท่ี 17  โครงสร�างการทํางานของสภาองค%กรชุมชนบ�านเลือก 
 
 โดยการทํางานของ สภาองค%กรชุมชนมีรูปแบบท่ีสําคัญก็คือ เกิดจากความร�วมมือของทุก
กลุ�มทุกฝQายท่ีอยู�ในตําบลบ�านเลือกไม�ได�เลือกเฉพาะชาติพันธุ%ลาวเวียงเท�านั้น แต�รวมท้ังเชื้อชาติอ่ืน
ด�วย ท้ัง จีน ไทย มอญ ซ่ึงจากการดําเนินการท่ีผ�านมาพบว�าผู�เข�าร�วมเป�นสมาชิกสภาองค%กรชุมชน ก็
ให�ความร�วมมือเป�นอย�างดีโดยมุ�งไปท่ีคุณภาพชีวิตและการดํารงไว�ซ่ึง อัตลักษณ%ความเป�นตัวตนของ
ชาวลาวเวียงและชาวพ้ืนถ่ินกลุ�มอ่ืนด�วย โดยมีวัดต�าง ๆ ในตําบลเป�นเหมือนสถานท่ีทํากิจกรรม
ร�วมกัน เช�น การทําแผนชุมชนเริ่มท่ีวัดพระศรีอารย% การทําเรื่องพิพิธภัณฑ%พ้ืนถ่ินหรือหอวัฒนธรรม
ชาวลาวเวียง จัดทําท่ีวัดโบสถ% โดยได�รับความอนุเคราะห%จากหลวงพ�อเจ�าอาวาสวัดโบสถ%เป�นอย�างดี 

ประธานสภาองค%กรชุมชน 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 1 

รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 

คณะผู�ทรงคุณวุฒิ ประกอบด�วย 
ตัวแทนจากหน�วยงานราชการ, 
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน,  
ผอ.รพ.สต., ผอ.ร.ร., ปราชญ%ชาวบ�าน,  
กํานัน, หลวงพ�อจาก 5 วัดในตําบล เลขาฯ สภาองค%กรชุมชน 

ตัวแทนจากกลุ�มองค%กร อาชีพ กลุ�มผู�สูงอายุและ
กิจกรรมต�าง ๆ ในชุมชน จากทุกหมู�บ�าน ๆ ละ 4 คน 
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เป�นต�น จะอย�างได�ก็ตามสิ่งท่ีได�จากการจัดประชุมของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกเพ่ือจะ
กําหนดแนวทางในการทํางานหรือกิจกรรมร�วมกัน นั้นเอง 
 แนวทางการทํางานและภาระหน�าท่ีของสภาผู�นําองค�กรชุมชนท�องถ่ิน หรือสภาองค�กร
ชุมชนระดับตําบลบ�านเลือก  
 จากการทําแผนแม�บทชุมชน ทําให�การรวมตัวของชาวตําบลบ�านเลือกมีทิศทางในการ
ทํางานเพ่ือพัฒนาตําบลของตนเองมีทิศทางท่ีชัดเจน โดยได�กําหนดเป�นวิสัยทัศน% (VISION) ไว�ว�า 
 คนบ�านเลือก มีคุณธรรม มีความสามารถ และมีความสุข เป�นชุมชนท�องถ่ินท่ี “มีความอยู�
เย็นเป�นสุขร�วมกัน” บนฐานวัฒนธรรม “ลาวเวียง” 
 พันธกิจ (MISSION)  เพ่ือมุ�งสู�ความสุขมวลรวมของชุมชนตําบลบ�านเลือกให�เป�นชุมชน
ท�องถ่ินท่ี “มีความอยู�เย็นเป�นสุขร�วมกัน”ภายใต�แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ขบวนองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกจึงกําหนดพันธกิจการพัฒนาดังต�อไปนี ้
 1. สนับสนุนให� คน และ องค%กรชุมชน มี องค%ความรู�และความสามารถ ในการสร�าง
ภูมิคุ�มกันเพ่ือคุ�มครองและการมีบทบาทในการบริหารจัดการตนเองบนฐานทรัพยากร ฐานการผลิต
และการบริโภคท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและสอดคล�องกับวิถีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน  
 2. ประสานความร�วมมือกับภาคีการพัฒนาเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานของสภา
องค%กรชุมชนและขบวนองค%กรชุมชนสู�ความร�วมมือการสร�างสรรค%งานพัฒนาชุมชนท�องถ่ินอย�างมี
คุณค�าและศักด์ิศรี 
 3. สร�างภาวะผู�นําของชุมชนท่ีนําความรอบรู� รู�เท�าทันด�วยความสามารถพร�อมด�วย
คุณธรรม และความสุข ในการสร�างครอบครัวอบอุ�น ชุมชนเข�มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพและเป�นธรรม สิ่งแวดล�อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู�ภายใต�ระบบบริหาร
จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล และระบอบประชาธิปไตย ให�คนบ�านเลือกอยู�ในสังคมได�อย�างมีศักด์ิศรีและมี
ความสุข 
 4. พันธกิจท่ีเป�นการดําเนินงานของ สภาองค%กรชุมชนตําบล จํานวน 12 ข�อ ตามมาตรา 
21 ของ พ.ร.บ.สภาองค%กรชุมชน พ.ศ.2551 
 ยุทธศาสตร%ของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
 สภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกได�จัดทํายุทธศาสตร%การทํางานประกอบด�วย 3 
ยุทธศาสตร%ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร%ท่ี 1 การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งและอยู4เย็นเป$นสุข 
 ยุทธศาสตร%ท่ี 2 การพัฒนาภูมิทัศน%และฟbcนวัฒนธรรมลาวเวียง 
 ยุทธศาสตร%ท่ี 3 การฟbcนฟูวิถีชีวิตและอาชีพชุมชนบนฐานวัฒนธรรมลาวเวียง 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งและอยู4เย็นเป$นสุข  
 เป�นยุทธศาสตร%การพัฒนาท่ีมุ�งเน�นการสร�างความเข�มแข็งขององค%กรชุมชนให�เป�น
รากฐานท่ีม่ันคง มีบทบาทความสําคัญกับการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนท�องถ่ินและสังคม
ประกอบด�วย 4 กลยุทธ% ดังนี้ 
 กลยุทธ%ท่ี 1 สนับสนุนความเข�มแข็งและอยู4เย็นเป$นสุขขององค%กรชุมชนให�มีบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน 
 1. การส�งเสริมการรวมตัว ร�วมคิด ร�วมทํา ในรูปแบบกลุ�มองค%กรชุมชนต�าง ๆ ท่ี
หลากหลาย 
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพัฒนาอย�างต�อเนื่องตามความพร�อมของชุมชน 
 กลยุทธ%ท่ี 2 เสริมสร�างความสามารถของเครือข�ายการเรียนรู�ของกลุ�มองค%กรชุมชนในการ
ประสานความร�วมมืองานพัฒนากับท้ังภายในและภายนอกชุมชนให�มีกระบวนการพัฒนาต�อยอดให�
เกิดประโยชน%แก�ชุมชน ในการนําไปสู�การพ่ึงพาตนเอง รวมท้ังสร�างภูมิคุ�มกันให�ชุมชนพร�อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ%ท่ี 3 สร�างกระบวนการจัดการความรู�และระบบการเรียนรู�ของชุมชนอย�างเป�นข้ัน
เป�นตอน ท้ังการพัฒนาความเข�มแข็งและอยู�เย็นเป�นสุขกลุ�มองค%กรชุมชนและการพัฒนาภาวะผู�นํา
และสมาชิกในชุมชน ให�เป�นผู�นําท่ีมีความสามารถ ความดีและความสุข 
 กลยุทธ%ท่ี 4 การพัฒนาศูนย%ประสานงาน ศูนย%ข�อมูลชุมชนท�องถ่ินและการสื่อสารกับ
สังคมสาธารณะโดยสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาภูมิทัศน�และฟJKนวัฒนธรรมลาวเวียง 
 เพ่ือเป�นกรอบนําทางไปสู�การปฏิบัติให�ชุมชนตําบลบ�านเลือก จัดการภูมิทัศน%วัฒนธรรม
และฟbcนวัฒนธรรมลาวเวียงได�อย�างเหมาะสม ซ่ึงอาศัยข�อมูลและการวิเคราะห%สภาวะแวดล�อมเป�น
หลักในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ ท้ังนี้ 
จะเน�นการตอบสนองความต�องการของประชาชน โดยกําหนดเป�นกลยุทธ%การพัฒนา 4 ด�าน ได�แก� 
 กลยุทธ%ท่ี 1 สืบสาน สร�างสรรค% และเผยแพร�ความรู�ในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสู�ชุมชน
และสังคม 
 กลยุทธ%ท่ี 2 บริหารจัดการภูมิทัศน%วัฒนธรรม และภูมิทัศน%ของชุมชนให�เป�นชุมชนท่ีน�าอยู� 
 กลยุทธ%ท่ี 3 บริหารจัดการและพัฒนาวัดโบสถ% (หอวัฒนธรรมลาวเวียง) ให�เป�นแหล�ง
เรียนรู�และแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของตําบลบ�านเลือกอย�างยั่งยืน ให�เกิดการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ%ท่ี 4 สร�างการมีส�วนร�วมของคนในชุมชน องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท�องท่ี 
สถาบันในชุมชนท้ังวัด โรงเรียนให�มีบทบาทในการบริหารจัดการงานฟbcนวัฒนธรรมลาวเวียงโดยมี
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วัตถุประสงค% ฟbcนฟู ส�งเสริม อนุรักษ% และสงวนรักษาฯลฯเอกลักษณ%ภูมิทัศน%วัฒนธรรมของท�องถ่ิน 
ปลูกจิตสํานึกให�คนในท�องถ่ินเห็นคุณค�าและตระหนักถึงความสําคัญในมรดกภูมิทัศน%วัฒนธรรม
ท�องถ่ินอย�างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การฟJKนฟูวิถีชีวิตและอาชีพชุมชนบนฐานวัฒนธรรมลาวเวียง 
 กลยุทธ%ท่ี 1 การฟbcนฟูอาชีพบนฐานวัฒนธรรมลาวเวียง (ท่ีเป�นแชมป^ประเทศไทย/แชมป^
ใจ) เช�น ลูกประคบ ผ�า ข�าวโพดแปดแถว เกษตรอินทรีย%  
 กลยุทธ%ท่ี 2 การฟbcนฟูวิถีชีวิตบนฐานวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ%มีชีวิต) ภาษา การแต�งกาย 
อาชีพ บทบาทวัดกับการฟbcนฟูวัฒนธรรม พิธีกรรม สิ่งศักด์ิสิทธิ์ (ศาลปูQตาบ�าน ศาลปูQตาเจ�านาย ศาลปูQ
ตาเมือง) ต�นไม�ศักด์ิสิทธิ์/ปQาชุมชน 
 กลยุทธ%ท่ี 3 การบูรณาการเรียนรู�วิถีชีวิตวัฒนธรรมกับสถานศึกษาท�องถ่ิน องค%กร
ปกครองท�องถ่ิน 
 โดยท่ีมาของแนวทางในการทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกมุ�งไปท่ีการทํา
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของคนตําบลบ�านเลือก โดยได�จัดทําเป�นแผนการดําเนินงานของ
สภาองค%กรชุมชน โดยมีการกําหนดเป�นธรรมนูญของสภาองค%กรชุมชน กรรมการ ดังจะได�นําเสนอ
เป�นลําดับ ดังต�อไปนี้ 
 1. ความคาดหวังต4อการดําเนินงานของสภาองค�กรชุมชนตําบล (ภาพความมุ4งหวัง
สภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือกอยากเห็น) 
  1.1 เป�นสภาท่ีพร�อมเพรียงกันในการประชุม  
   เนื่องจากการทํางานของสภาองค%กรชุมชนในช�วงเริ่มต�นของการพัฒนาตําบล 
กลุ�มแกนนําของชาวตําบลบ�านเลือกซ่ึงส�วนมากจะเป�นข�าราชการท่ีเกษียรอายุราชการมาแล�ว เช�น 
ประธานสภาองค%กรชุมชนท�านแรก ก็เป�นตํารวจนอกราชการ ยศ พ.ต.อ. รองประธานสภา เป�นครู 
และข�าราชการจากกรมไปรษณีย% มีความมุ�งหวังท่ีจะก�อให�เกิดความสามัคคีในหมู�ชาวลาวเวียงและ
ชาติพันธุ%อ่ืน ๆ ภายในพ้ืนท่ีด�วยกัน ดังนั้น ในการทํางานจึงมีความคาดหวังท่ีจะให�เกิดความรักและ
ความสามัคคี จากทุกกลุ�มได�เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกเป�น
เปFาหมายอันดับต�น ๆ จึงเน�นไปท่ีการทํางานร�วมกันเป�นอันดับแรก คือ การเข�าร�วมประชุมอย�าง
พร�อมเพรียงกัน จากทุกชาติพันธุ%ในพ้ืนท่ี และทุกกลุ�มองค%กรกิจกรรม 
  1.2 เป�นสภาท่ีโปร�งใส เป�นกันเอง ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต�างหลากหลาย 
   ถึงแม�ในตําบลบ�านเลือกจะมีชาวลาวเวียงเป�นประชากรส�วนใหญ�ถึง 7 หมู�บ�าน
จาก 9 หมู�บ�าน ซ่ึงส�วนมากมีความสัมพันธ%กันทางเครือญาติ แต�ก็มีความคิดท่ีหลากหลายเนื่องจาก
ประสบการณ%การทํางาน และอาชีพ ทําให�การเข�าร�วมแสดงความคิดจึงมีความแตกต�างท่ีหลากหลาย 
เพราะผู�ท่ีเข�ามาร�วมมีจํานวนมาก โดยเฉพาะจากกลุ�มองค%กรต�าง ๆ ในตําบลบ�านเลือกท่ีมีมากถึง 139 
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กลุ�ม ทําให�การทํางานของสมาชิกท่ีเป�นตัวแทนจากกลุ�มต�าง ๆ ในสภาองค%กรชุมชน จึงมีความ
หลากหลายไปด�วยในการร�วมแสดงความคิดเห็นอย�างกว�างขวางแต� ก็ยังมีความเป�นกันเองเนื่องจาก
ความสัมพันธ%ทางเครือญาติและความรักในตําบลของตนเองนั้นเอง ทําให�เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
ถึงแม�จะมีความหลากหลายทางความคิดก็สามารถท่ีจะหาข�อสรุปร�วมกันได� และท่ีสําคัญท่ีสุด 
สามารถตรวจสอบการทํางานของสภาฯ ได�ทุกข้ันตอน 
  1.3 เป�นสภาเป`ด ท่ีคนทุกกลุ�ม ทุกระดับเข�ามามีส�วนร�วม  
   ดังท่ีกล�าวไปแล�วว�า ในตําบลบ�านเลือกประกอบด�วยกลุ�มต�าง ๆ เป�นจํานวนมาก
ถึง 139 กลุ�ม (ได�รับการรับรองจากสภาฯ 89 กลุ�ม) ถึงแม�ใน พรบ. สภาองค%กรชุมชน 2551 ได�
กําหนด จํานวนของสมาชิกชัดเจน แต�เวลาในการดําเนินการจริงก็เป`ดกว�างให�กับสมาชิกทุกคนทุก
กลุ�มท่ีมีความสนใจจะเข�ามาศึกษาและร�วมกันพัฒนาตําบลบ�านเลือกอย�างเป�นอิสระ สภาองค%กร
ชุมชนตําบลบ�านเลือกจึงเป�นต�นแบบของสภาเป`ดท่ีพร�อมจะยอมรับฟ4งความคิดเห็นของผู�ท่ีสนใจจะ
เข�าร�วมในการประชุมสภาองค%กรชุมชนตําบล ไม�ได�จํากัดเฉพาะแต�คณะกรรมการหรือสมาชิกเท�านั้น 
โดยเฉพาะในการประชุมทุกวันท่ี 10 ของเดือน ไม�ต�องทําหนังสือเชิญเป�นทางการแต�ใช�วิธีบอกปากต�อ
ปากยกเว�นกับหน�วยงานราชการหรือท�องถ่ิน ท่ีจะต�องทําหนังสือเชิญเป�นทางการ ในการประชุมทุก
คนสามารถท่ีจะร�วมแสดงออกทางความคิดเห็นได�อย�างเต็มท่ี 
  1.4 เป�นสภาท่ีรับทุกหน�วยงานท่ีเข�ามาร�วมงาน สนับสนุน  
   สิ่งท่ีสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ให�ความสําคัญอีกเรื่องก็คือ เรื่องของ
เครือข�าย ท่ีมีลักษณะเป�นการรวมตัวของ หน�วยงานองค%กรต�าง ๆ ท้ังท่ีเป�นหน�วยงานรัฐและเอกชน 
รวมท้ังกลุ�มชาวลาวเวียงในเขตตําบลอ่ืนท่ีต�องการเรียนรู�รูปแบบการทํางานของสภาฯ ก็สามารถเข�า
มาร�วมกิจกรรมหรือ ให�การสนับสนุนได� ดังนั้น ในเวลาปฏิบัติงาน การสนับสนุนจาก หน�วยงานต�าง ๆ 
ท่ีขอเข�ามามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสภาองค%กรชุมชนโดยเฉพาะในกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง ท้ังด�วยความเต็มใจเอง และการท่ีสภาฯได� ทําหนังสือเชิญ
เข�าร�วมประชุมเพ่ือการมีส�วนร�วมด�วย 
  1.5 เป�นสภาท่ีทําจริง มีผลงานท่ีเป�นรูปธรรม เป�นท่ียอมรับ 
   สภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ท่ีสภาท่ีจัดต้ังข้ึน โดยการรวมตัวของคนท่ีมีจิต
อาสาอยากจะพัฒนาตําบลของตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาในด�านวัฒนธรรม และการแสดงออกถึง
ความเป�นชาติพันธุ%ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ของความเป�นคน “ลาวเวียง” เม่ือมีการเป`ดรับสมาชิกหรือ
การแต�งต้ังสมาชิกข้ึน จึงมาจากตัวแทนของทุกกลุ�มทุกหมู�บ�านท่ีรักจะพัฒนาตําบลของตนเอง ดังนั้น 
เม่ือมีการกําหนดกิจกรรมในการประชุมของสภาฯ เกิดข้ึน ทุกฝQายจึงให�ความร�วมมือเป�นอย�างดี ทําให�
ผลลัพธ%ท่ีเกิดข้ึนจึงปรากฏผลออกมาเป�นรูปธรรมของกิจกรรมกลุ�ม ท่ีเป�นท่ียอมรับของท้ังคนในชุมชน
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และนอกชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับงานประเพณี เช�น งานบุญประจําปC หอวัฒนธรรม
ลาวเวียงท่ีเป�นท่ีทําการของสํานักงานสภาองค%กรชุมชนตําบล เป�นต�น 
  1.6 เป�นสภาท่ีทํางานกับสภาท�องถ่ินได� 
   เม่ือมีการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ต้ังแต�ปC พ.ศ.2551 การทํางาน
ของสภาองค%กรชุมชนจะเน�นการมีส�วนร�วมของคนท่ีเป�นตัวแทนจากกลุ�มต�าง ๆ ในตําบล ในช�วงแรก ๆ 
การทํางานยังไม�เป�นท่ียอมรับขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เนื่องจากปรากฏการณ%ท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก
การรวมตัวของคนในตําบลก�อน ซ่ึงมีระดับแกนนําของกลุ�มต�าง ๆ เข�าร�วมด�วยทําให� นักการเมือง
ท�องถ่ินในตําบลในช�วงแรก ๆ เกิดความกังวลในการเข�ามาสนับสนุนการทํางานของสภาองค%กรชุมชน 
เพราะกลัวว�าจะส�งผลกระทบต�อคะแนนเสียง หรือฐานเสียงของตนเองได� จนกระท่ังได�เห็นถึงความ
ต้ังใจจริงในการทํางานของสมาชิกสภาองค%กรชุมชนท่ีมุ�งเน�นไปท่ีการพัฒนาและรักษาไว�ซ่ึงประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองเป�นหลัก ก็เริ่มมีความเข�าใจถึงจุดมุ�งหมายของสภาองค%กรชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน ทําให�ผลของการดําเนินงานของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก โดยเฉพาะการจัด
ประชุม การจัดกิจกรรมและการจัดทําตัวชี้วัดความสุขของตําบล จึงได�รับการสนับสนุนจากองค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ทุก ๆ ปC โดยเฉพาะได�ถูกบรรจุไว�ในแผนการพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลทุกปC 
 2. แนวทางดําเนินงานของขบวนการสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
  2.1 มีอุดมการณ%ร�วม มีเปFาหมาย ทิศทางท่ีชัดเจน 
   ถึงแม�ตําบลบ�านเลือกจะเป�นแหล�งรวมของกลุ�มคนหลากหลายชาติพันธุ%ก็ตาม 
แต�สิ่งหนึ่งท่ียึดโยงกลุ�มคนเหล�านั้นไว�ด�วยกันก็คือ ความเชื่อม่ัน รักและหวงแหนความเป�นตัวตนของ
ชาติพันธุ%ของตนเอง ทําให�มีการกําหนดเปFาหมายในการทํางานร�วมกันแล�ว กลุ�มองค%กรในตําบลบ�าน
เลือกจึงมุ�งไปสู�เปFาหมายร�วมกัน เช�น ในช�วงงานเทศกาล หรือประเพณีต�าง ๆ ก็มีการเข�ามามีส�วนร�วม
ในการจัดกิจกรรมร�วมกันส�วนหนึ่งก็เนื่องจากการสืบสานประเพณีด้ังเดิมเอาไว� กลัวว�าจะสูญหายไป 
และความรักและความสามัคคีของคนภายในตําบลเอง ทําให�การทํางานของสภาองค%กรชุมชนจึง
ปราศจากความขัดแย�งกัน เพราะทุกคนทราบเปFาหมายของทุกกิจกรรมนั่นเอง 
  22 มีแกนนํา ผู�กล�า ผู�อาสาทํางาน มีสมาชิกท่ีโยงเป�นเครือข�าย 
   การทํางาน ของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ไม�ได�ทํางานแบบโดดเด่ียว 
การท่ีกลุ�มต�าง ๆ เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ของตําบลบ�านเลือก ยังมีโอกาสได�ใช�ทุนต�าง ๆ ท่ี
สําคัญ คือ ความเป�นเครือญาติของตน ดึงลาวเวียงในตําบลต�าง ๆ เข�ามาทํางานเป�นเครือข�ายกันด�วย 
เช�น ตําบลบ�านฆ�อง ตําบลเจ็ดเสมียน เป�นต�น สามารถทํางานร�วมกันได�ภายใต�วัฒนธรรมประเพณีท่ี
เหมือนกัน และกลุ�มอาชีพท่ีมีการจดทะเบียนและได�รับการยอมรับ ก็สามารถท่ีจะใช�ความกว�างขวาง
ของหน�าท่ีการงานดึง การสนับสนุนจากกลุ�มกิจกรรมภายนอกตําบลมาช�วยสนับสนุนการทํางานของ
กลุ�มกิจกรรมในตําบลบ�านเลือกได�อีกด�วย เช�น สถานศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัด
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ราชบุรี ก็ส�งนักศึกษา เข�าศึกษาดูงานในหอวัฒนธรรมลาวเวียง เป�นต�น เม่ือเวลามีกิจกรรมงาน
ประเพณี สถานศึกษาก็ส�งนักศึกษาเข�ามาช�วยงาน เป�นประจํา  
  2.3 มีการสื่อสาร ส�งต�อความคิด ข�อมูลถึงกันและกันต�อเนื่อง รวดเร็ว 
   ความคิดของกลุ�มแกนนําสภาฯ หลังจากท่ีได�ข�อสรุปจากท่ีประชุมเรียบร�อยแล�ว
จะถูกแชร%ต�อกันไป ยังสมาชิกกลุ�มต�าง ๆ และในชุมชน อย�างรวดเร็วเพ่ือท่ีชาวตําบลบ�านเลือกจะได�มี
ส�วนรับรู�ถึงความเป�นไปของกิจกรรมกลุ�มจากภาระงานของสภาองค%กรชุมชน ยิ่งในยุคสมัยใหม�ก็
ติดต�อประสานงานกันยิ่งเป�นเรื่องท่ีง�ายและสะดวกรวดเร็วข้ึน เช�น การจัดทําข�อมูลของตําบลบ�าน
เลือกก็มีการจัดทําข�อมูล โดยในการประชุมสภาฯ จะมีการนําเสนอความก�าวหน�าของและแต�กลุ�ม
กิจกรรมเพ่ือรวบรวมเป�นฐานข�อมูลของตําบลบ�านเลือกต�อไป 
  2.4 มีความรู� ต�นแบบ ความสําเร็จในการทํางาน  
   ความสําเร็จของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกอาจจะไมได�ปรากฏในรูปของ 
โครงสร�างท่ีเป�นตัวตึก หรือรายได�ท่ีเป�นตัวเงิน ท่ีสร�างความเป�นอยู�ของชาวตําบลบ�านเลือกให�ดูหรูหรา 
แต�ความสําเร็จในการทํางานท่ีสําคัญ ก็คือ การเป�นต�นแบบท่ีดีงามในการอนุรักษ%วัฒนธรรมของ
ท�องถ่ินเอาไว� โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของบรรพบุรุษของตนเอง ให�มีโอกาสถ�ายทอดออกไปสู�
ลูกหลานไม�ได�เลือนหายไปหมด ผลของความสําเร็จสามารถสะท�อนได�จาก การยอมรับของตําบลรอบ
ข�าง หน�วยงานภาครัฐ หรือแม�จนกระท่ังการยอมรับจากสถานศึกษา ท่ีเป`ดให�เป�นพ้ืนท่ีในการศึกษา
วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวลาวเวียง นั้นเอง 
  2.5 มีการสร�างและพัฒนาคนรุ�นใหม� ๆ สืบทอด  
   ในส�วนของการสร�างและพัฒนาคนท่ีจะสืบทอดหรือรับช�วงต�อไป ก็เกิดจากการ
ส�งเสริมสนับสนุนของสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตําบลบ�านเลือก ท่ีส�งเสริมสนับสนนุให�เด็ก ๆ และ
เยาวชนให�ความสําคัญกับประเพณีและวัฒนธรรม ของกลุ�มชาติพันธุ%ต�าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีมากข้ึน แต�ใน
ป4จจุบันการสืบทอดดังกล�าวอาจจะต�องเป�นสิ่งท่ีเรียกว�าท�าทายการทํางานของสภาฯ ต�อไป เนื่องจาก
การท่ีจะต�อสู�กับกระแสของความรุนแรงของวัฒนธรรมสมัยใหม�ท่ีถาโถมเข�ามาอย�างรวดเร็วนั้น คง
ไม�ใช�เรื่องง�าย สําหรับคณะทํางาน แต�สภาองค%กรชุมชนเอง ก็มีความมุ�งม่ันท่ีจะสร�างหรือพัฒนาคนรุ�น
ใหม�เข�ามารับภาระหน�าท่ีต�อไป 
  2.6 มีสัญลักษณ%ของขบวนการ  
   การคงอยู�ของชาวลาวเวียง ในป4จจุบันท่ีสามารถแสดงออกถึงความเป�นชาติพันธุ%
ท่ีน�าภาคภูมิใจและมีความสําคัญมากก็คือ การแต�งตัวของชาวลาวเวียงจะมีรูปแบบท่ีคงความ
เอกลักษณ%เฉพาะตัว ซ่ึงเวลามีกิจกรรม ประเพณีหรือ งานต�อนรับผู�ใหญ�ต�างบ�านต�างเมือง จะรณรงค%
ให�มีการแต�งตัวตามแบบ ชาติพันธุ%ดั้งเดิม เพ่ือเป�นสัญลักษณ%หรือเป�นเคร่ืองหมายท่ีแสดงออกถึงความ
เป�นลาวเวียง ด�วยความภาคภูมิใจ 
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 3. ธรรมนูญของสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
  ธรรมนูญนี้ เปรียบเสมือนหลักในการทํางานของสภาองค%กรชุมชนท่ีแสดงออกถึง

เปFาหมายท่ีสภาองค%กรชุมชนอยากให�เกิดข้ึนในสภาองค%กรชุมชนของชาวตําบลบ�านเลือก ท่ีประชุม

สภาองค%กรชุมชนจึงได�กําหนดไว� เสมือนกับเป�นสิ่งท่ีบ�งบอกถึงเปFาหมายสําคัญท่ีสุดในการทํางานของ

สภาฯ ท่ีจะร�วมกันพัฒนาตําบลให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนบนฐานของวัฒนธรรมของตนเอง โดยมี

หลักในการทํางานของสภาฯ ดังต�อไปนี้ 

  3.1 เราจะพร�อมเพรียงกันเข�าร�วมและเลิกการประชุม 

  3.2 เราจะมีส�วนร�วมเสนอความคิดและรับฟ4งความคิดเห็นท่ีแตกต�างหลากหลาย 

  3.3 เราจะร�วมมือกันทํางาน ขับเคลื่อนงานให�สําเร็จตามเปFาหมายร�วม 

  3.4 เราจะเคารพมติเสียงส�วนใหญ� 

  3.5 เราจะมุ�งม่ันทํางานด�วยความซ่ือสัตย% โปร�งใส 

 4. ธรรมนูญของกรรมการหรือสมาชิกสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
  ธรรมนูญกรรมการหรือสมาชิกสภาฯ นี้ เปรียบเสมือนแนวทางในการทํางานของ

กรรมการและสมาชิกสภาองค%กรชุมชนท่ีใช�เวทีนี้เป�นสถานท่ีเรียนรู�ร�วมกันของชาวตําบลบ�านเลือก ท่ี

ประชุมสภาองค%กรชุมชนจึงได�ร�วมกันกําหนดข้ึน เสมือนกับเป�นสิ่งท่ีบ�งบอกถึงความต้ังใจของสมาชิก

สภาฯ ท่ีจะร�วมกันพัฒนาตําบลให�เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนต�อไป โดยได�ร�วมกันกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติไว� ดังนี้ 

  4.1 ยึดม่ันให�ความร�วมมือเข�าร�วมการประชุมต�อเนื่อง 

  4.2 เคารพและให�เกียรติซึ่งกันและกัน ท้ังในและนอกท่ีประชุม 

  4.3 เคารพในมติเสียงส�วนใหญ�ของท่ีประชุม 

  4.4 ไม�นําความขัดแย�ง หรือความเห็นท่ีแตกต�างไปขยายผลภายนอก  

  4.5 ยึดม่ันในการทํางานท่ีซื่อสัตย%โปร�งใส ตรวจสอบได�  

 หลังจาก ท่ีสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ได�มีการหยิบยกเรื่องสําคัญท่ีว�าจะทําได�

ข้ึนมาทําก�อน โดยใช�สภาองค%กรชุมชนตําบลเป�นเวทีท่ีจะขับเคลื่อน และกําหนดกระบวนการแก�ไข

ป4ญหาและติดตามผลการทํางานร�วมกันในตําบล รวมท้ังช�วยเป�นพ่ีเลี้ยงแนะนําให�คําปรึกษาเครือข�าย

สภาองค%กรชุมชนตําบลท่ีสนใจจัดทําโดยมีผลการดําเนินงานภายใต�เปFาหมายความสุขท่ีเด�น ๆ ดังนี้ 

 1. คนในตําบลมีสุขภาพแข็งแรง  

  การทํางานของสภาองค%กรชุมชน เม่ือได�เริ่มดําเนินงานก็มีการค�นหาข�อมูล จาก

โรงพยาบาล รพ.สต. โดยตัวแทนจากกลุ�ม อสม. ท่ีเข�าร�วมสมาชิกในสภาองค%กรชุมชน ในตําบล พบว�า

ไข�เลือดออกเป�นป4ญหาท่ีคนในตําบลวิตกในขณะนั้นเป�นอย�างมาก เพราะการปQวยหนึ่งคน ใน
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ครอบครัวนั้น ต�องเสียแรงงาน 2 คน เสียค�าใช�จ�าย เป�นหนี้สิน เพ่ือให�บรรลุเปFาหมาย ให�คนในตําบลมี

สุขภาพแข็งแรง โรงพยาบาล รพ.สต. และกลุ�ม อสม. จึงจัดให�มีการตรวจสุขภาพคนในตําบล ได�มีการ

รณรงค%การปFองกันโรคไข�เลือดออก จนสามารถลดจํานวนของผู�เสียชีวิตจากโรคไข�เลือดออกได� ลดคน

ท่ีเป�นโรคเบาหวาน ลดคนเป�นโรคความดันในทุกปC ในการทํางานได�มีการร�วมมือกับสาธารณสุข

ต�อเนื่อง ต�อมาการดําเนินการเรื่องนี้ได�ขยายไปสู�การทําแผนท่ีทางเดินทางยุทธศาสตร% กับหน�วยงาน

ภาคี มีกลุ�ม อสม. เป�นกําลังสําคัญในการจัดเก็บข�อมูล โดยใช�งบประมาณจาก สปสช. เป�นตัว

ดําเนินการ 

 2. คนในตําบลมีความสามัคคี 

  จากการเลือกต้ังทุกระดับ เกิดการแตกแยก ขาดความร�วมมือ การทํางานเพ่ือให�บรรลุ

เปFาหมายในเรื่องนี้ได�ใช�ประเพณีวัฒนธรรมลาวเวียงเพ่ือดึงคนทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วม จากหลาย

ชาติพันธุ% คือ จีน มอญ ไทย ลาวเวียง ให�คนในตําบลมีความสามัคคี กันมากข้ึน เปลี่ยนแปลง ไปจาก

เดิมในทางท่ีดีข้ึน 

 3. ตําบลท่ีอนุรักษ%วัฒนธรรมประเพณี  

  ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน โดยท่ีตําบลบ�านเลือกคนส�วนใหญ�เป�นลาวเวียง 7 หมู�บ�าน ชาว

มอญ 1 หมู�บ�าน และชาวไทยพ้ืนถ่ิน อีก 1 หมู�บ�าน สืบเนื่องจากวัฒนธรรมเก�า ๆ สูญหาย เช�น การลง

แขกในชุมชน คนในชุมชนเข�าสู�ระบบทุน เป�นแรงงานในโรงงาน มากข้ึน วัฒนธรรมลาวเวียง 

บางอย�างผู�คนได�ละเลยปฏิบัติ ดังนั้น จึงได�ร�วมกันกับ เจ�าอาวาสวัดโบสถ%ด�วยการฟbcนวัฒนธรรมลาว

เวียง ด�วยการรณรงค%การเบี่ยงผ�า ในการเข�าร�วมประเพณีสําคัญ โรงเรียนในตําบล นําไปเป�นระเบียบ

การแต�งกายของนักเรียน และจัดทําหลักสูตรสอนวัฒนธรรมลาวเวียงให�เด็กนักเรียนได�เรียนรู� รื้อฟbcน

การทํานา จากอดีตปล�อยให�คนเช�าทํานาก็มีคนเริ่มกลับมาทํานาเพ่ือมีข�าวรับประทานเองมากข้ึน 

พร�อมกับการพัฒนาปลูกข�าวโพดแปดแถว มีการแต�งกายของวัยรุ�นในการไปทําบุญท่ีวัดให� นุ�งผ�าซ่ิน

ให�เหมาะสม เรียบร�อย การพลิกฟbcน การใช�ภาษาลาว เป�นต�น 

 4. ตําบลปลอดยาเสพติด  

  ในพ้ืนท่ีตําบลบ�านเลือก มีผู�ค�า ผู�เสพจํานวนมาก และมีโรงงานอยู�ในพ้ืนท่ี เดิมมี

ป4ญหาเยาวชนติดยาเสพติด จึงต�องนํากองทุนแม�ของแผ�นดิน มาดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือดึงเยาวชน

ออกจากยาเสพติด ด�วยการส�งเสริมกิจกรรมจิตอาสา การดูแลผู�สูงอายุ โดยมีหน�วยงานจากสํานักงาน

พัฒนาสังคมฯ จังหวัด สนับสนุนการจัดเก็บข�อมูล ซ่ึงจากสถิติล�าสุด มีจํานวนป4ญหาและจํานวนผู�ติด

ยาเสพติดลดลงแต�ยังมียาเสพติดอยู�ในพ้ืนท่ี 
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 5. องค%กรในชุมชนมีความเข�มแข็ง  

  โดยเปFาหมายนี้ สภาองค%กรชุมชนตําบลได�มีการจัดทํามาตรฐานองค%กรชุมชนข้ึน เพ่ือ

ใช�ประเมินมาตรฐานคุณภาพองค%กรชุมชน ท่ีผ�านกระบวนการรับรองกลุ�มองค%กร ในตําบลจํานวน 87 

กลุ�ม จากกลุ�มท้ังหมดในตําบล 139 กลุ�ม ซ่ึงการมีเกณฑ%ประเมินองค%กรชุมชนท่ีผ�านการรับรองจาก

สภาฯ นั้นพบว�า กลุ�มมีความเข�มแข็ง พ่ึงพาตนเองได�เพ่ิมมากข้ึน และทําให�มีการกําหนดแนวทางใน

การพัฒนากลุ�มต�าง ๆ ในตําบลในแต�ละปC 

  สิ่งท่ีได�เรียนรู� หรือข�อค�นพบจากการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนพ.ร.บ.สภาองค%กรชุมชน 

พ.ศ.2551 พบว�า สภาฯ ทําให�กระบวนการทํางานของขบวนชุมชนมีความเข�มแข็งข้ึน หลังจากท่ีจัดต้ัง

เป�นสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ทําให�ภาครัฐ ท�องถ่ิน สถาบันทางวิชาการ ยอมรับและให�

ความสําคัญ และมีการเชื่อมโยงการทํางานเข�าสู�ชุมชน เช�น มหาวิทยาลัยศิลปากรและบริษัทสยาม

บรรจุภัณฑ% ราชบุรี จํากัด สนับสนุนแผนงานการจัดการสิ่งแวดล�อมตําบล วัฒนธรรมจังหวัดสนับสนุน

โครงการนําร�องฯ ด�านวัฒนธรรมในตําบล สปสช. สนับสนุนงบประมาณ โดยเป�นลักษณะงบร�วมทุน

กับเทศบาลเมืองโพธาราม ตามแผนงานด�านสุขภาพของเยาวชน ผู�สูงอายุ และคนทํางาน 

 ความสําเร็จของสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
 จากการศึกษารูปแบบการทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกนั้น พบว�า สภา

องค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกได�มีการพัฒนาการในการทํางานร�วมกันระหว�างคนในตําบลเองและ

ตําบลใกล�เคียงโดยเน�นวัฒนธรรมท่ีเป�นรากเหง�าด้ังเดิมเป�นตัวเชื่อมประสานให�เกิดการทํางานร�วมกัน

อย�างเป�นระบบ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวตําบลบ�านเลือกมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ี

เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาอยู�มากทําให� วัดกลายเป�นศูนย%รวมใจท่ีสําคัญอีกแห�งหนึ่ง โดยมี

ศูนย%กลางอยู�ท่ีหลวงพ�อเขียน (พระครูโพธารามพิทักษ% เจ�าอาวาสวัดโบสถ%) ซ่ึงให�ความสําคัญมากกับ

การอนุรักษ%วัฒนธรรมด้ังเดิมอยู�มาก ดังนั้นการเทศน%สอนหรือการอบรม ท�านจะใช�หลักธรรมคําสอน

ในพระพุทธศาสนา ช�วยขัดเกล�า อบรมให�พุทธศาสนิกชนชาวลาวเวียงรู�จักบาปบุญคุณโทษ และให�

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมเอาไว�สืบต�อไปถึงลูกหลาน เช�น การพบพระแล�วต�องนั่งพนมมือ

แสดงความเคารพ การเข�าวัดทําบุญรักษาศีล 5 การทําบุญในเทศกาลและประเพณีทางพระพุทธศาสนา

ต�าง ๆ เป�นต�น ซ่ึงเป�นแบบแผนประเพณีด้ังเดิมของชาวลาวเวียง แต�สิ่งท่ีเรียกว�าเป�นป4จจัยของ

ความสําเร็จของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก สามารถสรุปเป�นหัวข�อได�ดังต�อไปนี้  

 1. ป4จจัยประการแรก คือ ความสัมพันธ%ทางเครือญาติ เนื่องจากท้ังตําบล ท่ีมีอยู� 9 

หมู�บ�าน มีอยู�ถึง 7 หมู�บ�านท่ีเป�นชาวลาวเวียง นับเป�นประชากรจํานวนมากท่ีสุดในตําบล มี

ความสัมพันธ%กันทางเครือญาติ 
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 2. ป4จจัยประการท่ีสอง คือ ความต้ังใจจริงของแกนนําชาวบ�าน ชุดท่ีทําการขับเคลื่อน

แผนชุมชนในระยะเริ่มแรกทํางานอย�างเอาจริงเอาจัง เข�าหาและประสานงานกับท�องถ่ินท�องท่ีตลอด 

โดยมุ�งไปท่ีเปFาหมายเป�นตัวต้ังไม�แยกหน�วยงานหรือองค%กรไม�ว�าจะเป�นเทศบาล ผู�ใหญ�บ�าน หรือ

บุคคลสําคัญในกลุ�มต�าง ๆ แต�ทุกคนมีสถานะเป�นบุคคลสําคัญของชุมชนท้ังหมด  

 3. ป4จจัยประการท่ีสาม คือ ความสามัคคีกันในภายในตําบล ในการเข�ามามีส�วนร�วมกัน

ทํางานโดยไม�ไม�แบ�งแยกชาติพันธุ% มีความรักในพ้ืนถ่ินของตนเอง ชาวบ�านทุกหมู�บ�านจึงให�ความ

ร�วมมือเป�นอย�างดีในทุกกิจกรรม 

 4. ป4จจัยประการท่ีสี่ คือ การทํางานของสภาฯ มีระบบการสื่อสารท่ีดี คือมีกระบวนการ

สัญจรประชาสัมพันธ%ให�ความรู�ตามหมู�บ�าน ทําให�ชาวบ�านเกิดการรับรู�ถึงประโยชน%ในการจดแจ�งและ

จัดต้ังสภาองค%กรชุมชน ทําให�ชาวบ�านเห็นความสําคัญและรวมตัวกันจัดต้ังสภาองค%กรชุมชน 

 5. ป4จจัยประการสุดท�าย ก็คือ การท่ีสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกได�ใช� ทุนท่ีสําคัญ

คือความเป�นเครือญาติระหว�างกัน เป�นตัวเชื่อมโยงคนแต�ละหมู�บ�านให�เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรม

ของสภาฯ ได�เป�นอย�างดี รวมท้ังเครือข�ายชาวลาวเวียงในตําบลอ่ืน ๆ ด�วยก็สามารถท่ีจะเข�ามาเรียนรู�

ร�วมกันได�เป�นอย�างดีซ่ึงเป�นปรากฏการณ%ท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความสัมพันธ%ทางขาติพันธุ%ท่ียังมีความ

แน�นแฟFนอยู�อย�างมากของชาวลาวเวียงท่ีอาศัยอยู�เขตจังหวัดราชบุรี  

 ส�วนปรากฏการณ%ท่ีนับได�ว�าเป�นผลงานของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ท่ียังคงใช�

กันอยู�จนมาถึงป4จจุบันก็คือ  

 1. โครงการพิพิธภัณฑ�ชาติพันธุ�ลาวเวียง “หอวัฒนธรรมลาวเวียง”  
  ป4จจุบันขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิทัศน%วัฒนธรรมอันดีงามท่ีสืบทอดกันมาเป�น

ระยะเวลาอันยาวนาน กําลังจะเลือนหายไปกระแสของการพัฒนาแบบสมัยใหม� และตามสภาพการ

เปลี่ยนแปลงท่ีก�าวเข�าสู�ยุคของความเจริญทางด�านวัตถุมากข้ึน การละเลยต�อสภาพแวดล�อมของ

หมู�บ�าน/ชุมชนท�องถ่ินด้ังเดิม การละท้ิงขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิทัศน%วัฒนธรรม ผู�สูงอายุขาดการ

ดูแล เยาวชนอยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีไม�เอ้ือต�อการพัฒนาท้ังทางกายและจิตใจ ส�งผลให�ชุมชนท�องถ่ิน

ขาดความเข�มแข็ง สภาพแวดล�อมเสื่อมโทรม วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ินถูกละเลย ประชาชนขาด

ความรักถ่ินเกิด ป4ญหาต�าง ๆ จะขจัดได�ต�องอาศัยความเข�มแข็งทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

ท�องถ่ินเป�นตัวขับเคลื่อน และเพ่ือให�การขับเคลื่อนภูมิทัศน%วัฒนธรรมตําบลบ�านเลือกดํารงความ

หลากหลายทางชีวภาพและสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล�อม 

การฟbcนฟู ส�งเสริม อนุรักษ% และสงวนรักษา ฯลฯ เอกลักษณ%ท�องถ่ิน จึงเป�นภารกิจท่ีสําคัญอันดับแรก

ของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกในการท่ีจะดํารงคงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามท่ีแสดงออกถึงความ

เป�นตัวตนของชาติพันธุ%ชาวลาวเวียง โดยสมาชิกสภาองค%กรชุมชนท่ีส�วนมากจะเป�นข�าราชการ
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เกษียรอายุราชการจึงได�มีความคิดท่ีจะจัดสร�างพิพิธภัณฑ%ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิต และความเป�นอยู�ของ

ชาวลาวเวียงต้ังแต�ครั้งบรรพชน เช�น อุปกรณ%การดํารงชีวิต เกวียนท่ีใช�เป�นพาหนะในการเคลื่อนย�าย

ถ่ินฐานหรือการอพยพ เครื่องมือท่ีใช�ในการตําข�าว บอร%ดแสดงประวัติความเป�นมาของชาวลาวเวียง 

เป�นต�น เพ่ือให�เป�นท่ีใช�ศึกษาทบทวนเรียนรู�ให�กับผู�ท่ีสนใจ เยาวชนรุ�นใหม�ของตําบลบ�านเลือก โดยได�

มีการตกลงว�าจะจัดทําเป�นหลักสูตรท่ีแสดงออกถึงการอนุรักษ%วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของชาวเวียง เสนอกับ

สถานศึกษาในตําบลบ�านเลือกให�เยาวชนรุ�นใหม�มีโอกาสได�เข�ามาศึกษาท่ีหอวัฒนธรรมลาวเวียงซ่ึง

ต้ังอยู�ท่ีวัดโบสถ% หมู�ท่ี 1 ตําบลบ�านเลือก ซ่ึงในการนี้สอดคล�องตรงกันกับแนวคิดของท�านพระครูโพ

ธารามพิทักษ% (เขียน สิริมงฺคโล) เจ�าอาวาสวัดโบสถ% ท่ีปรึกษาเจ�าคณะอําเภอโพธาราม (พ.ศ.2558) 

ท�านได�กล�าวไว�ว�าท�านคิดมาตลอด เกือบเจ็ดสิบปCท่ีได�ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ศึกษา

ประวัติความเป�นมาของชาวลาวเวียง ภาษาถ่ินลาวเวียง จนสามารถนับได�ว�าท�านเป�นหนึ่งแห�งปราชญ%

ชาวบ�านท�านหนึ่ง ท�านมีความประสงค%จะสร�างพิพิธภัณฑ%ลาวเวียง โดยมอบศาลาการเปรียญหลังงาม

ท่ีมีคุณค�าทางศิลปวัฒนธรรมให�ใช�เป�นสถานท่ีรวบรวม สิ่งของ เคร่ืองใช�วิถีชีวิตชุมชนลาวเวียงและให�

ใช�ชื่อว�า “หอวัฒนธรรมลาวเวียง ” ตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 
 หลวงพ�อคิดมาตลอด อ�านหนังสือประวัติศาสตร%มาก็มากจนตอนนี้ เจ็ดสิบกว�าแล�ว 

อยากจะให�คนรุ�นหลัง ๆ เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมของเราเอง ว�าเราน�ะ เป�นคนลาว

วัฒนธรรมท�องถ่ินของเราที่ดีงามมีอยู�เยอะ ทุกวันนี้ก็ใช�ในการสอนอย�างที่เห็นน�ะ ประเพณีสืบ

ชะตาต�ออายุ ก็เป�นของคนโบราณเขาทํากันมา ฉันไม�อยากจะให�สูญหายไป พอมีครูบาอาจารย% 

ผู�รู�เขามาปรึกษาเร่ืองจะอนุรักษ%วัฒนธรรมของชาวลาวเวียง ฉันจึงได�ให�ศาลาการเปรียญหลัง
นั้นน�ะ (อยู�ในเขตพื้นที่วัดโบสถ%) จัดทําเป�นหอวัฒนธรรมลาวเวียงเพื่อที่ลูกหลานจะได�ไม�ลืม 

และเห็นความสําคัญของมัน (พระครูโพธารามพิทักษ% (เขียน สิริมงฺคโล), 2558) 
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ภาพท่ี 41 หลวงพ�อพระครูโพธารามพิทักษ% (เขียน สิริมงฺคโล) และหอวัฒนธรรมลาวเวียง  
 
 2. การสร�างตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมตําบลบ�านเลือก 
  แนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนการฟbcนฟูชุมชนท�องถ่ินของภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม ในป4จจุบันยึดถือหลักสําคัญในการพัฒนาให�คนเป�นศูนย%กลางและชุมชนเป�นแกน
หลักในการพัฒนา เน�นการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยการสนับสนุนให�ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการ
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จัดการตนเอง การใช�กิจกรรมเป�นเครื่องมือ นําไปสู�การสร�างการเปลี่ยนแปลงท่ีชุมชนเป�นหลักในการ
จัดการ หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีบทบาทสนับสนุน และสร�าง
ความสัมพันธ%ใหม� ท่ีทําให�เกิดการยอมรับ ความศักด์ิศรีความเท�าเทียม และการเรียนรู�ร�วมกัน ใน
กระบวนการทํางานพัฒนาระหว�างชุมชนและภาคีพัฒนา และคนในชุมชนมีส�วนร�วมในการกําหนด
เปFาหมายและตัวชี้วัดผลการพัฒนาโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และลงมือปฏิบัติโดยคนในชุมชน รูปธรรมท่ี
เป�นตัวอย�างของการท่ีคนในชุมชนร�วมกันกําหนดเปFาหมายและตัวชี้วัดผลการพัฒนามีกระจายอยู�ท่ัว
ประเทศโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการทําแผนแม�บทชุมชน เพราะในกระบวนการทําแผนมีการใช�ข�อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห%ให�เห็นศักยภาพ ป4ญหาของชุมชน และทุนทางสังคม เพ่ือกําหนดแนวทางการแก�ไข
ป4ญหา แต�ส�วนใหญ�เป�นการกําหนดเปFาหมายตามแผนงานและโครงการ ยังไม�สะท�อนให�เห็นเปFาหมาย
หรือผลลัพธ%ท่ีต�องการเห็นโดยภาพรวมทุกเรื่องในตําบล  
  เรื่องตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตําบลบ�านเลือก ซ่ึงดําเนินการโดยสภาองค%กร
ชุมชนตําบลบ�านเลือกนั้น ชาวตําบลบ�านเลือกได�รับแรงบันดาลใจจาก อ.ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม ท�าน
ได�ให�คําแนะนํากลับกลุ�มแกนนําและได�ลงมาในพ้ืนท่ีเพ่ือทําการอบรมการจัดทําตัวชี้วัดความสุข เม่ือ
ครั้งท�านดํารงตําแหน�งรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลสุรยุทธ% ตอนนั้นท�านได�ไปเยี่ยมท่ี ต.หนอง
สาหร�าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซ่ึงท่ีนั่นมีสภาผู�นําชุมชนท�องถ่ินตําบลหนองสาหร�าย (ในตอนนั้นท่ี
ยังไม�มี พรบ.สภาองค%กรชุมชนระดับตําบล) ทําให�กลุ�มแกนนําชุมชนในจังหวัดราชบุรีได�ยึดถือแนว
ปฏิบัติดังกล�าวมาเป�นแนวทางในการทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
 

 อาจารย%ไพบูลย% ท�านสนใจที่สภาผู�นําชุมชนท�องถ่ิน ต.หนองสาหร�าย มีการจัดทําตัวชี้วัด
การพัฒนาเรียกว�าตัวชี้วัดความดี มีความดี 22 ด�านและมีตัวชี้วัด 63 ตัว แกนนําชุมชนรู�สึก
ประทับใจและได�รับความรู�ในคร้ังนั้นที่ท�านอ.ไพบูลย%ลงพื้นที่ตําบลหนองสาหร�ายเป�นอย�างมาก 
ในตอนท�ายท�าน อ.ไพบูลย%ได�เสนอให�แต�ละชุมชนได�ทําการทดลองจัดทําเปFาหมายและตัวชี้วัด 
เหมือนตําบลหนองสาหร�าย โดยให�เป�นการจัดทํากันแบบง�าย ๆ ที่ชุมชนจัดทํากันเอง ไม�ต�อง
กลัวว�าจะถูกต�องตามหลักวิชาการหรือไม� (วิฑูรย% ศรีเกษม, 2558) 

 
  เม่ือตําบลบ�านเลือกได�มีการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลตาม พรบ.สภาองค%กรชุมชน 
ปC พ.ศ.2551 สภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกจึงจัดทีมไปเรียนรู�ท่ีตําบลหนองสาหร�ายกับคุณศิว
โรจน% จิตนิยม ประธานสภาองค%กรชุมชน ต.หนองสาหร�าย (ในสมัยนั้น) แล�วนํามาประยุกต%ใช�ในตําบล
บ�านเลือก  
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 กระบวนการจัดทําเปFาหมายและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน  
 การจัดทําเปFาหมายตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน เป�นเครื่องมือสําคัญเครื่องมือหนึ่งใน
ป4จจุบันและยังคงเป�นประเด็นท�าทายท่ีหลายฝQายกําลังให�ความสนใจอย�างยิ่ง นับต้ังแต�ปC พ.ศ.2551 
เป�นต�นมา นายไพบูลย% วัฒนศิริธรรม บุคคลสําคัญท�านหนึ่งท่ีมีส�วนผลักดันให�เกิดการจัดทําตัวชี้วัด
ความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ินในตําบลบ�านเลือก และอีกหลาย ๆ ตําบล โดยมุ�งสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับชุมชน ได�มองเห็นภาพสะท�อนของชุมชนท�องถ่ินในป4จจุบันว�า ชุมชนท�องถ่ินส�วนใหญ�ยังอ�อนแอ
อยู�มาก อันเนื่องมาจาก (ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม, ม.ป.ป.: 37) 
 1. การพัฒนาท่ีผ�านมา ได�มุ�งเน�นการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและทุน ตามกระแสการพัฒนา
จากภายนอก โดยท่ีไม�ได�คํานึงถึงป4จจัยแวดล�อมด�านอ่ืน ๆ ท่ีก�อให�เกิดความสมดุลของชุมชนท�องถ่ิน 
ดังนั้น การพัฒนาจึงไม�ครอบคลุมทุกด�านของวิถีชีวิต และยังก�อให�เกิดป4ญหาชุมชนและสังคมตามมา
อีกด�วย เช�น ป4ญหาสิ่งแวดล�อม ป4ญหาครอบครัว และศีลธรรมจริยธรรม 
 2. ชุมชนท�องถ่ินในสังคมไทย เป�นสังคมท่ีขาดการพัฒนาโดยไร�เปFาหมาย ทิศทาง และคํา
นึกถึงภาพอนาคตระยะยาว เป�นการพัฒนาระยะสั้น ๆ ตามกรอบเวลาในการดํารงตําแหน�งของบุคคล
บางกลุ�มท่ีมีบทบาทหน�าท่ีในการเข�ามาทําหน�าท่ีเท�านั้น 
 3. ชุมชนท�องถ่ินส�วนใหญ�มีองค%กรและกลุ�มคนหลากหลายในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�มีกฎหมาย
รับรอง เช�น ท�องถ่ิน ท�องท่ี สภาองค%กรชุมชนตําบลแต�กลับพบว�า ยังต�างคนต�างทํา ส�วนใหญ�มุ�ง
ทํางานตามกรอบภารกิจของหน�วยงาน และงบประมาณท่ีได�รับ ทําให�กิจกรรมท่ีทําจึงไม�มีทิศทาง ยังมี
ลักษณะทํากิจกรรมเพ่ือกิจกรรม ไม�สามารถจะเทียบวัดความสําเร็จได� 
 4. การกําหนดเปFาหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับชุมชนหรือจากท�องถ่ินนั้น ๆ มัก
มาจากคนไม�ก่ีคน แต�สิ่งเหล�านี้ไม�ได�มีการถ�ายทอดหรือได�ทําให�เกิดเป�นการตระหนักร�วมกันของคนใน
ชุมชน ทําให�ความรับผิดชอบต�อการเปลี่ยนแปลงตกอยู�กับผู�นําชุมชน ไม�ก่ีคนขาดพลังท่ีจะนําไปสู�การ
เปลี่ยนแปลงอย�างยั่งยืนได� 
 5. ความต�องการของชุมชน มักจะถูกใช�เป�นเครื่องมือของนักเลือกต้ัง ท่ีมุ�งทําในลักษณะ
ประชานิยมเพ่ือให�ตนเองได�รับการเลือกต้ัง โดยเอาความต�องการของผู�คนมากําหนดเป�นเปFาหมาย
นโยบายประชานิยม ทําให�ประชาชนอ�อนแอ และรอคอยการช�วยเหลือ หรือเกิดเป�นระบบสังคม
อุปถัมภ%เรื่อยมา 
 6. หน�วยงานภายนอกหรือภาคส�วนอ่ืน ๆ ท่ีจะเข�ามาหนุนเสริม ไม�สามารถจะเข�ามาช�วย
เสริมให�ตรงจุดท่ีชาวบ�านต�องการได� เพราะชุมชนไม�ได�มีการกําหนดเปFาหมายของการพัฒนามาก�อน 
จึงทําให�เกิดโครงการจากคนนอกเข�าไปทําให� ซ่ึงนําไปสู�การรอรับการพัฒนาจากภายนอกมาโดยตลอด 
หรือการทุจริตคอร%รัปชั่นมาโดยตลอด 
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 จะอย�างไรก็ตามมีชุมชนและท�องถ่ินหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทย ท่ีได�พยายามแก�ไขป4ญหา
และพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยใช�แนวทางการพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เริ่มต�นดําเนินการในระดับครอบครัว แล�วขยายไปสู�ระดับท่ีกว�างข้ึน จากตัวบุคคลไปสู�กลุ�มองค%กร 
หรือเครือข�าย และขยายไปสู�ระดับพ้ืนท่ี ท้ังในเมืองและชนบท แต�ก็ยังนับว�ามีจํานวนน�อยอยู�เมือ
เทียบกับชุมชนส�วนใหญ�ท้ังหมด 
 การจัดทําเปFาหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชนนั้น นอกจากจะทําให�ชุมชนท�องถ่ินได�ทําอะไร
ร�วมกันอย�ามีเปFาหมายชัดเจนแล�ว ยังสามารถชี้ชัด วัดได�ง�าย ๆ ไม�ซับซ�อนมาก ตามความคิดของ
ชาวบ�าน ยังช�วยให�การพัฒนาชุมชนท�องถ่ินมีทิศทาง มีเปFาหมายสําคัญ อย�างท่ีเรียกว�า มีนิโรธ ตาม
หลักอริยสัจจ 4 คือ มีหนทางแห�งการดับทุกข%ตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป�นความ
จริงสูงสุด ในกระบวนการแก�ไขป4ญหาท่ีพระพุทธเจ�าทรงค�นพบมากว�า 2,600 ปC นอกจากนี้ยังช�วย
เสริมให�องค%กรและหน�วยงานสําคัญในท�องถ่ิน ได�แก� ท�องถ่ิน ท�องท่ี และเครือข�ายองค%กรชุมชน ได�หัน
หน�าเข�ามาหากัน ทํางานร�วมกัน ภายใต�เปFาหมายร�วม และได�ดําเนินตามบทบาทหน�าท่ีท่ีแตกต�างกัน 
นับเป�นเครื่องมือสําคัญให�ชุมชนท�องถ่ินในเวลานี้ ท่ีจะหาทางออกไปสู�ความอยู�เย็นเป�นสุข บนพ้ืนฐาน
การจัดการร�วมกันของคนในพ้ืนท่ีท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมกับสถานการณ%ทางสังคมท่ีรัฐบาลต�องการ
เห็น ความปรองดอง และความสุขของคนในทุกพ้ืนท่ี 
 ความสําคัญของการจัดทํา เปFาหมาย และตัวช้ีวัดความสุขชุมชน 
 ตัวชี้วัด หรือ Key Performance Indicators เป�นดัชนีชี้วัดเปFาหมายหรือหน�วยวัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดข้ึน โดยเป�นหน�วยวัดท่ีควรมีผลเป�นตัวเลขท่ีนับได�จริง และ
ต�องสื่อถึงเปFาหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือสร�างความชัดเจนในการกําหนด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในด�านต�าง ๆ การต้ังตัวชี้วัดให�สื่อถึงผลสําเร็จของานท่ีคาดหวังโดยอาจ
พิจารณาจาก ปริมาณ เช�น จํานวนเงินออมของชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน หรือพิจารณาจาก คุณภาพ เช�น ร�อย
ละความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ ความทันเวลา เช�น จํานวนวันท่ีใช�ในการดําเนินการและค�าใช�จ�าย 
เช�น ร�อยละของจํานวนกระดาษทีใช�ในการทํารายงานลดลง เป�นต�น 
 กระแสความคิดเรื่องตัวชี้วัดการพัฒนาได�เปลี่ยนแปลงไปมาก จากความสําคัญของดัชนีชี้
วัดความคืบหน�าการเจริญเติบโตของการพัฒนาประเทศท่ีเรียกว�า “ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ” หรือ 
Gross National Product (GNP) มาสู�การชี้วัดการพัฒนาท่ีสะท�อนความสุขของประชาชนมากกว�า
รายได�หรือมูลค�าทางเศรษฐกิจ กลายเป�นเรื่องท่ีได�รับความสนใจมากข้ึน เริ่มต้ังแต�หน�วยงานของ 
UNDP ของสหประชาชาติได�พัฒนาตัวชี้วัดท่ีเรียกว�า “ดัชนีชี้วัดการพัฒนาของมนุษย%” โดยเป�นการ
ประเมินอายุเฉลี่ยของประชากร ระดับความรู�หนังสือ การอ�านออกเขียนได� และรายได�ถัวเฉลี่ย
ประชากรเพ่ือวัดระดับการพัฒนาความเป�นมนุษย% 
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 สําหรับสังคมไทยการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเริ่มข้ึนต้ังแต� 
ปC พ.ศ.2540 โดยนายแพทย%ยงยุทธ ขจรธรรม และนายแพทย%อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูล แห�งโรงพยาบาล
น้ําพอง ท่ีจังหวัดขอนแก�นได�จัดทํา “ตัวชี้วัดความสุขของประชาชนชาวไทย” โดยใช�ตัวอย�างจากลุ�ม
เกษตรกร เน�นความสุขท่ีสัมพันธ%กับความรู�สึกทางจิตใจท่ีสงบ และอยู�ได�ยาวนาน ต�อมาในปC พ.ศ.
2546 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ได�จัดทํา “ดัชนีชี้วัดความอยู�ดี
มีสุข” มีการวัดทุกมิติของการดํารงชีวิตท่ีเชื่อมโยงกันอย�างเป�นองค%รวม ประกอบด�วย 7 ด�าน ได�แก� 
ด�านสุขภาพอนามัย ด�านความรู� ด�านชีวิตการทํางาน ด�านรายได�และการกระจายรายได� ด�านชีวิต
ครอบครัว ด�านสภาพแวดล�อม และด�านการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 
 ความอยู�ดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังทางร�างกายและจิตใจ มีความรู� มีงาน
ท่ีท่ัวถึง มีรายได�พอเพียงต�อการดํารงชีพ มีครอบครัวอบอุ�นม่ันคงอยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดี และอยู�
ภายใต�ระบบบริหารจัดการท่ีดีของรัฐ 
 จากนั้นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ได�ทําการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในระดับประเทศในปC พ.ศ.2547 สําหรับใช�เป�นเครื่องมือช�วยในการตัดสินใจในระดับนโยบายและเป�น
เครื่องส�งสัญญาณเตือนว�าการพัฒนาประเทศเดินทางมาถูกทางหรือไม� ตลอดจนใช�กําหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศให�เป�นไปในทิศทางท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนในกระแสโลก รวมถึงการ
ได�พัฒนาต�อยอดจากดัชนีชี้วัดความอยู�ดีมีสุขมาสู�การพัฒนา “ดัชนีชี้วัด ความอยู�เย็นเป�นสุขร�วมกันใน
สังคมไทย” ในปC พ.ศ.2550 เพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการบ�งชี้สถานการณ%ของประเทศ แนวโน�มการ
เปลี่ยนแปลง ติดตามประเมินผลการพัฒนา ปรับทิศทางการพัฒนาและการเสนอแนะนโยบายให�เกิด
ความอยู�เย็นเป�นสุขในสังคมไทย ซ่ึงความอยู�เย็นเป�นสุข หมายถึง สภาวะท่ีคนอยู�ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ดํารงชีวิตอย�างมีดุลยภาพท้ัง จิต กาย ป4ญญา ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม
อย�างเป�นองค%รวมและสัมพันธ%กันได�ถูกต�องดีงาม นําไปสู�การอยู�ร�วมกันอย�างสันติระหว�างคนกับคน 
และการอยู�ร�วมกันอย�างสมดุล ระหว�างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 “สิ่งท่ีมนุษย%ต�องการคือ ความสุขท่ีแท�จริง นั่นคือ ความสงบ ความสันติ การอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติสุข มีสิ่งแวดล�อมท่ีดี ไม�ใช�เพียงแค�มีรายได�ดีไม�เรื่องของเศรษฐกิจอย�างเดียวเท�านั้น” 
(ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม, ม.ป.ป.: 46) 
 ซ่ึงจากแนวคิดของ นายไพบูลย% วัฒนศิริธรรม ท่ีพยายามสร�างข�อคิดว�าทําไมชุมชนต�อง
กําหนดตัวชี้วัดความสุขของตัวเอง หากชุมชนคิดถึงการพัฒนาอย�างมีเปFาหมาย และกําหนดตัวชี้วัด
ของตัวเองก็จะสามารถกําหนดการพัฒนา กําหนดวิถีชีวิตการอยู�ร�วมกันของชุมชนได� และส�งต�อ
เปFาหมายและตัวชี้วัดเหล�านี้ข้ึนไปสู�ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และประเทศชาติ เป�นกระบวนการ
จัดทําเปFาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศท่ีริเริ่มจากข�างล�างอย�างแท�จริง ส�งผลต�อการพัฒนาท่ีสมดุล
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สอดคล�องและยั่งยืน เป�นการกําหนดความสุขของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
นั้น ๆ ท้ังนี้ โดยมีหลักการสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัด ท่ีเหมาะสมกับชาวบ�าน 4 ประการ คือ  
 1. ชี้วัด ว�าใครจะได�อะไร จะเกิดผลอย�างไร 
 2. วัดได� คือ ทดสอบ เปรียบเทียบได� 
 3. ง�าย ๆ คือ เริ่มจากอะไรก็ได�ท่ีทําได�เลย และไม�ยุ�งยาก เข�าใจง�าย 
 4. ไม�ต�องมาก คือ ไม�มีตัวชี้วัดมากมาย แต�ตัวชี้วัดท่ีดี คือ ตัวชี้วัดตัวเดียวสามารถตอบ
โจทย%ในเรื่องอ่ืน ๆ ได�เช�น หนึ่งในเปFาหมายของชุมชน บ�านจํารุง คือ ฟbcนดินให�ดี โดยคําว�า ดินดี ดูได�
จากไส�เดือนท่ีเกลับมามากข้ึนแสดงได�ถึงการลดสารเคมีในชุมชนได�ด�วยเช�นกัน 
  การจัดทําเปFาหมาย ตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน “เป�นกระบวนการพัฒนา
ระบบการต้ังเปFาหมายการพัฒนา การกําหนดวาระ/แนวทางการพัฒนาของชุมชน การกําหนดผลลัพธ%
การพัฒนา วิธีการได�มาซ่ึงข�อมูลการวัดและจัดระบบการติดตามประเมินผลด�วยกระบวนการของ
ชุมชน ท่ีสามารถจะพิสูจน%ความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและเปรียบเทียบเปFาหมายความสําเร็จ
ได�ด�วยตนเอง ทําให�มีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองได�ดีข้ึน สามารถเกิดการเรียนรู�จาก
กระบวนการทํางานท่ีผ�านมาและสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับภายนอกไห�ได�รับรู� เข�าใจให�การยอมรับ
รวมท้ังสามารถเข�ามาสนับสนุนชุมชนได�ตรงกับความต�องการของชุมชนท�องถ่ินและมีเปFาหมายเพ่ือทํา
ให�เกิดความอยู�เย็นเป�นสุขร�วมกันของผู�คนในชุมชนท�องถ่ิน 
 ประโยชน%ท่ีเกิดจากการกําหนดเปFาหมาย และตัวชี้วัดความสุขชุมชน 
 ชุมชนท่ีเข�าร�วมในกระบวนการจัดทําเปFาหมาย ตัวชี้วัดความสุขท่ีได�ดําเนินการมาต้ังแต�ปC 
2551 จนเกิดเป�นเครือข�ายอยู�ในป4จจุบันกว�า 50 แห�ง ได�สรุปผลดีท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนท�องถ่ิน ร�วมกัน
มาอย�างต�อเนื่องสามารถท่ีจะระบุให�เห็นข�อดีท่ีแตกต�างจาการไม�มีการจัดทําได�อย�างน�าสนใจ นั่นคือ 
 1. ชุมชนท�องถ่ิน ท่ีมีเปFาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนานั้น ทําให�ชาวชุมชน รู�ตัว รู�ตนชัดเจน ว�าจะพัฒนาให�ชุมชนท�องถ่ินก�าวไปสู�ทิศทางใด ด�วย
วิธีการใด และใครมีศักยภาพอยู�บ�างในพ้ืนท่ี เม่ือรู�แล�วก็จะนํามาสู�การทบทวนสิ่งท่ีชาวชุมชน
ดําเนินการกันอยู�รวมไปถึงการจัดแบ�งหน�าท่ีการทํางาน เพ่ือให�บรรลุเปFาหมายร�วมกัน โดยใช�
เปFาหมายความสุข เป�นตัวเดินเรื่องและไปสัมพันธ%กับหน�วยงานภายนอก  
 2. การสร�างตัวชี้วัดท่ีกําหนดกันเองโดยชุมชนหรือสภาองค%กรชุมชนตําบลนั้น ทําให�
ชาวบ�านม่ันใจตนเอง มากข้ึน เพราะสามารถเห็นผลและเปรียบเทียบการดําเนินการได�อย�างเป�น
วิทยาศาสตร% สามารถตอบตัวเองได�ว�าอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากการลงมือทํา สามารถนําข�อมูลตัวชี้วัด
มาใช�เป�นเครื่องมือในการทํางานหลากหลาย ทําให�เป�นแบบอย�างของการทํางาน ท่ีแม�เป�นจุดเล็กท่ี
ระดับชุมชนก็สามารถทําได�และสร�างคุณค�าและมูลค�าในการทํางานได�อย�างมีพลัง มากกว�าการพัฒนา
ตามกิจกรรมโครงการท่ัว ๆ ไปตามท่ีเป�นอยู� 
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 3. การสร�างเปFาหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน เป�นเครื่องมือท่ีจะสร�างให�คนเกิดการเรียนรู�
และพัฒนา ซ่ึงต�องอาศัยการย้ําคิด ย้ําทํา เพ่ือให�คนในชุมชน เข�าใจและเห็นคุณค�า จากสิ่งท่ีทํา มีผล
ต�อการสร�างและพัฒนาคนในตําบลให�กลับมาต่ืนตัว เรียนรู�ท่ีจะพัฒนาตนเองมากข้ึน นําไปสู�การ
เปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ตามมา พิสูจน%ให�สังคม เห็นว�าชุมชนท�องถ่ินสามารถบริหาร จัดการตัวเองได�หลาย
เรื่องโดยไม�ต�องรอกําหนดจากภายนอก 
 4. การใช�เครื่องมือเปFาหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน นําไปสู�ความร�วมมือดีข้ึน ของคนทุก
กลุ�มในตําบล ท้ังองค%กรชุมชน ผู�นําท�องท่ี ผู�นําองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ปราชญ%ชาวบ�าน และ
สมาชิกชุมชน ชาวบ�านรู�กันหมด ทําให�งานพัฒนาต�อเนื่อง ไม�ผูกขาดในกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง สามารถสร�าง
ผู�นําใหม� ๆ ได�ต�อเนื่อง เนื่องจากคนจะเข�ามาร�วมกันทํางานเพ่ือชุมชนท�องถ่ินตนเอง และหากเป�น
ตําบลท่ีมีฐานความสัมพันธ%ของคนในตําบลดีอยู�แล�ว จะเกิดเป�นโอกาสให�การพัฒนาต�าง ๆ ดีข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเนื่องจากมีพลังการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากประชาชน ท่ีเป�นท่ียอมรับและมี
แนวโน�มท่ีจะทําให�ความสัมพันธ%ของคนในตําบลดีข้ึน โดยเฉพาะสภาองค%กรชุมชนตําบลมีบทบาทข้ึน
และเป�นท่ียอมรับ 
 5. ก�อให�เกิดสํานึกรักชุมชนในท�องถ่ินมากข้ึน เพราะกระบวนการจัดทํานั้น ส�งผลให�คนท่ี
เข�าร�วม เรียนรู�คุณค�าและเอกลักษณ%ท�องถ่ิน ทําให�เกิดความรู�สึกภาคภูมิใจ และเกิดความมุ�งม่ันท่ีจะ
เชิดชู พัฒนาให�เป�นอัตลักษณ%ปรากฏแก�สังคม เช�น ตําบลบ�านเลือกท่ีมีของดีของชุมชน คือ มีข�าวโพด
แปดแถวท่ีหอมหวาน มีเอกลักษณ%ลาวเวียงท่ีโดดเด�น ท่ีคนท�องถ่ินภาคภูมิใจหวงแหน 
 6. เห็นภาพรวมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ทุกประเด็นงานและหลายพ้ืนท่ีได�เชื่อมโยง
ประเด็นงานพัฒนาเหล�านี้ มาทํางานด�วยกันภายใต�เปFาหมายใหญ�คือความสุขร�วมกันของคนในชุมชน 
ครอบคลุมในทุกด�านท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตของคนในชุมชนท�องถ่ินนั้น ๆ หลายตําบลมีการบูรณาการงาน
พัฒนาได�เป�นอย�างดี 
 7. ทําให�ชาวบ�าน เห็นความสําคัญในการบันทึก จัดเก็บข�อมูลสถิติ และการใช�ประโยชน%
จากข�อมูลต�าง ๆ เหล�านั้นท้ังนี้เพราะ การกําหนดเปFาหมาย รูปธรรมวัดความสําเร็จของชุมชนนั้น 
จําเป�นต�องอาศัยข�อมูลมาอธิบาย ประเมินความเป�นจริง และต�องบันทึก ประมวลผลเพ่ือใช�
เปรียบเทียบให�เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ท่ีน�าเชื่อถือ มีเหตุผล การบันทึกตัวเลข สถิติต�าง ๆ จึงเป�นสิ่ง
ท่ีชุมชน เห็นความสําคัญอย�างยิ่ง นับเป�นการต�อยอดจากกระบวนการจัดทําแผนแม�บทชุมชน ท่ีแต�ละ
พ้ืนท่ี ตําบลกําลังดําเนินการอยู� 
 8. เสริมให�สภาองค%กรชุมชนตําบล มีภารกิจงานท่ีชัดเจน เนื่องจากสภาองค%กรชุมชน
ตําบล เป�นท่ีประชุมในระดับท�องถ่ิน ท่ีจะมาทําหน�าทีส�งเสริมสนับสนุนความเข�มแข็งให�กับองค%กร
ชุมชน ดังนั้น ภารกิจในการกําหนดเปFาหมายและรูปธรรมวัดความสําเร็จของชุมชนท�องถ่ินนั้น จึงเป�น
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เรื่องท่ีสภาฯ สามารถจะใช�เป�นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับองค%กรชุมชนในแต�ละ
ท�องถ่ินได� โดยสามารถกําหนดคุณภาพองค%กรชุมชน และเชื่อมโยงไปสู�การรับรองสถานภาพกลุ�ม 
องค%กรต�าง ๆ ในอนาคตได�ชัดเจน เนื่องจากในพ้ืนท่ีแต�ละแห�ง พบว�า มีเปFาหมายท่ีอยากจะเห็น
ร�วมกัน คือ อยากเห็นกลุ�มองค%กรต�าง ๆ ในชุมชนมีความเข�มแข็ง ดังนั้น จึงมีการกําหนดคุณภาพกลุ�ม 
องค%กร และได�ประเมินความเข�มแข็งของกลุ�มองค%กรตามเกณฑ%ท่ีกําหนดร�วมกัน และใช�เกณฑ%
คุณภาพองค%กรท่ีได�ร�วมกันกําหนดนั้น มาเป�นแนวทางกําหนดกิจกรรม โครงการ เพ่ือการพัฒนากลุ�ม 
องค%กรในท�องถ่ิน 
 9. ชาวชุมชน เกิดความชัดเจนในการท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภายนอก เพ่ือให�สอดคล�องรับกับเปFาหมายมากข้ึน ซ่ึงข�อนี้ชุมชน สะท�อนว�ากิจกรรมท่ีทําให�ชุมชนจะ
สอดคล�องกับเปFาหมายความสุข ท่ีวางไว�เป�นเรื่องสําคัญท่ีชุมชนจะเป�นฝQายกําหนดความต�องการของ
ตนเอง และการขอรับการสนับสนุนจากภายนอกภายนอกจะเข�ามาเสริมหนุน ก็เสริมถูกจุด ตรงกับ
ความต�องการ โดยตอบคําถามได�ท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงจะทําให�ภาคีพัฒนาท�องถ่ินเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีไม�ใช�เพียงการทํากิจกรรมท่ัวไปเท�านั้น 
 10. ส�งผลให�ภารกิจงานขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินหลาย ๆ เรื่อง มีความสําเร็จได�
โดยง�าย อันเนื่องมาจากการมีเวทีพูดคุย หารือกันและกัน ของชุมชนท�องถ่ิน อย�างไม�เป�นทางการ 
โดยเฉพาะเวทีท่ีสภาองค%กรชุมชนจัดข้ึนนั้น ได�เป�นเวทีท่ีทุกฝQายจะเข�ามาร�วมกันหารือ และรับทราบ
ร�วมกัน ซ่ีงสามารถทําให�งานของชุมชนเป�นท่ีเป`ดเผย โปร�งใสและตรวจสอบกับและกันได�เป�นอย�างดี 
โดยหลักในการสร�างเปFาหมายและตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน นายไพบูลย% วัฒนศิริธรรม ได�ให�
แนวทางในการสร�างตัวชี้วัดฯ และหลักในการกํากับตรวจสอบสําหรับชุมชนหรือตําบล ท่ีสนใจจะนํา
เครื่องมือนี้ไปสู�การขับเคลื่อนความสุขในพ้ืนท่ีไว� 7 ประการ คือ 
  1. คิดเอง ทําเอง ชุมชนท�องถ่ินนั้น ๆ ท่ีจะมุ�งม่ันต�อเรื่องนี้ ต�องกําหนดกันเองใช�
กันเองเหมาะสมกับตัวเราเองไม�สูญเสียความเป�นเอกลักษณ%และไม�จําเป�นต�องลอกเลียนแบบของใคร 
หรือแข�งขันกับคนอ่ืน ยกตัวอย�าง เช�น เปFาหมายความสุข จะมีก่ีเรื่องท่ีกําหนดร�วมกันก็ได� ตัวชี้วัดท่ี
คิดกันเองโดยไม�ต�องกังวลว�าจะยากไป น�อยไป และไม�จําเป�นต�องไปเปรียบกับคนอ่ืน 
  2. ร4วมมือ ร4วมพลัง ควรมีองค%ประกอบของคนท่ีมาจากหลากหลาย ท่ีอยู�ในชุมชน
มาร�วมกันกําหนด จึงจะได�ผลท่ีนําไปสู�การปฏิบัติจริงเพราะจะเป�นพันธะสัญญาของคน และองค%กรท่ี
เก่ียวข�องในชุมชน ไม�ใช�เรื่องของใคร กลุ�มใด กลุ�มหนึ่ง ให�เป�นเปFาหมายความสุขร�วมของคนในพ้ืนท่ี
นั้น ๆ เม่ือทุกฝQายได�มาคิดร�วมกัน ก็จะเห็นได�เองว�า ภายใต�เปFาหมายความสุขนั้น ๆ มีใครในพ้ืนท่ีท่ี
ต�องทําอะไรบ�าง และใครจะเป�นหลักในการดําเนินการ บางเรื่อง อบต. อาจเป�นหลัก แต�บางเรื่องฝQาย
ท�องท่ี หรือองค%กรชุมชนอาจเป�นหลัก ซ่ึงจะมีความชัดเจน ในบทบาทหน�าท่ีร�วมกันมากข้ึน 
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  3. อะไรก็ได� เม่ือมาร�วมคิดร�วมทําแล�วตกลงร�วมกัน แล�วตกลงร�วมกันว�าอะไรดีก็ทํา

ตามนั้นตัวชี้วัดไม�ได�มีสูตรสําเร็จท่ีตายตัว แต�อาจใช�เสาหลักของตัวชี้วัดท่ีมี 3 องค%ประกอบสําคัญ คือ 

ความดี ความสามารถและความสุข เป�นฐานการพัฒนาตัวชี้วัด แต�ต�องไม�ลืมว�า เราสร�างเอง ใช�เอง 

วัดผลเอง รูปธรรมตัวชี้วัดของเปFาหมายความสุข ก็ต�องชี้ชัดวัดได�ง�าย ๆ ไม�ต�องมาก เช�น ตัวอย�าง

ตัวชี้วัดเรื่องดินดี ก็ให�พิจารณาจากจํานวนของไส�เดือนท่ีเพ่ิมมากข้ึนก็ได� 

  4. คิดจริง ทําจริง เม่ือคิดแล�วก็ลงมือทํา โดยไม�ต�องร�องขอหรือรอคนอ่ืน แสดงว�า

การทําเปFาหมายความสุขชุมชนและตัวชี้วัดตามเปFาหมายความสุขชุมชนก็จะต�องเน�นการลงมือทําเอง 

ในสิ่งท่ีตนเองทําได�แล�วค�อย ๆ ประสานความร�วมมือกับคนอ่ืนหรือร�องขอจากภายนอก เม่ือเกินกว�า

ความสามารถท่ีชุมชนมี 

  5. เรียนรู� และพัฒนาอย4างต4อเนื่อง เริ่มจากเรื่องท่ีง�าย ทํากันได�สําเร็จจากจุดเล็ก ๆ 

ไปสู�เรื่องอ่ืน ๆ คิดไป ทําไป ปรับปรุงไป ทบทวนประเมินผลเป�นระยะ ๆ แล�วนํากลับมาพัฒนาใหม�ให�

ดีข้ึน ต�อไปอีก อย�างเช�น ตัวชี้วัดบางตัว เม่ือถึงเวลาหนึ่งก็อาจไม�เหมาะสมหรือเม่ือบรรลุแล�ว ก็อาจจะ

กําหนดตัวชี้วัดใหม�ได� ซ่ึงต�องทําโดยการประเมินผลร�วมกัน 

  6. ร4วมสร�างขบวนการ ต�องสร�างเครือข�ายเพ่ือนร�วมอุดมการณ%และทําอย�างเป�น

ขบวนการ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู� เสริมพลังให�กันและกันขับเคลื่อนร�วมกันอย�างจริงและต�อเนื่องอยู�

เสมอ เช�น ในป4จจุบันท่ีได�มีการสร�างเครือข�ายชุมชนเป�นสุข จากการท่ีชุมชนต�นแบบได�ขยายผลไปใน

พ้ืนท่ีใหม� ๆ และได�เกิดการเชื่อมโยงเรียนรู�กันต�อเนื่อง ในลักษณะกระจายตัวมีศูนย%เรียนรู� ในจังหวัด

ประสานงาน และมีมูลนิธิหัวใจอาสา เป�นฝQายสนับสนุนร�วมกับภาคีพัฒนาอ่ืน ๆ  

  7. แข็งขัน บันเทิง ควรทําอย�างสนุกและมีความสุขจาการได�ทําเพราเรื่องนี้ เป�น

เรื่องท่ีดีงาม ต�องมีความคิดดี หวังดี และเข�าใจความเป�นจริง คนท่ีทําต�องทําด�วยความหวัง แต�ไม�ควร

คาดหวังเพราะความหวังคือ จินตนาการท่ีจะเห็นสิ่งท่ีดีงามท่ีจะเกิดข้ึน แต�ความคาดหวังคือ การ

เรียกร�องต�องการจากคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีกําหนดได�ยาก 
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แผนภาพท่ี 18 หลักการสร�างเปFาหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชนตามแนวคิดของ 
 นายไพบูลย% วัฒนศิริธรรม 
 
 โดยการจัดทําเปFาหมายตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ินในตําบลบ�านเลือก จาก
การศึกษา พบว�า มีกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ 6 ข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
 1. การศึกษาวิเคราะห%ชุมชน เป�นการประเมินการพัฒนาในป4จจุบันของชุมชนโดยการ
วิเคราะห%ป4ญหาและทุนทางสังคม ประสบการณ%งานพัฒนารวมท้ังการวิเคราะห%ป4จจัยภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต�อชุมชนในประเด็นต�าง ๆ ดังต�อไปนี้  
  1.1 ประวัติความเป�นมา (ประวัติศาสตร%ชุมชน) และบริบทของพ้ืนท่ี เช�น แผนท่ี
ชุมชน เป�นต�น 
  1.2 การวิเคราะห%ระบบภูมินิเวศน%วัฒนธรรม และทุนทางสังคม/ผู�รู� องค%ความรู� 
  1.3 การวิเคราะห%โครงสร�างทางสังคม/สถาบันท�องถ่ิน/โครงสร�างผู�นํา/ผู�นํา/ผังเครือ
ญาติ  
  1.4 การวิเคราะห%ทางเศรษฐกิจ การทํามาหากิน/ฐานทรัพยากรของชุมชน  
  1.5 ประสบการณ%งานพัฒนา/กลุ�มองค%กรชุมชน/ศูนย%การเ รียนรู� /รูปธรรม
ความสําเร็จการพัฒนา  
  1.6 การวิเคราะห%ป4ญหา อุปสรรค ความต�องการในการพัฒนา  



 322 

  1.7 การวิเคราะห%ระบบการเรียนรู�ของชุมชน/การพัฒนาฐานข�อมูล/ผลกระทบด�าน
ต�าง ๆ จากภายนอกท่ีมีต�อชุมชน ท้ังด�านบวกและด�านลบ 
  1.8 การเชื่อมโยงเครือข�ายขบวนองค%กรชุมชนกับขบวนชุมชนอ่ืน ๆ  
  1.9 การวิเคราะห%บทบาทของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการพัฒนาท�องถ่ินและการเชื่อมโยงกับ
ภาคีท�องถ่ิน  
  1.10 การวิเคราะห%ป4จจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อชุมชน 
 2. กําหนดเปFาหมายหรือทิศทางการพัฒนาของชุมชนท�องถ่ิน และการกําหนดวาระการ
พัฒนาของชุมชน โดยการมีส�วนร�วมหลายฝQายท้ังสภาองค%กรชุมชน ท�องถ่ิน ท�องท่ี และภาคีการ
พัฒนา เพ่ือทําความเข�าใจร�วมกัน กําหนดบทบาทภารกิจการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินร�วมกัน การกําหนด
เปFาหมายหรือทิศทางการพัฒนาของชุมชนท�องถ่ิน การกําหนดวาระการพัฒนาของชุมชน 
 3. การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จการพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรมและวิธีการดําเนินงานท่ี
สําคัญ รวมท้ังการระบุแหล�งท่ีมาของข�อมูลตัวชี้วัดเพ่ือการวัดผล ท้ังนี้ในการจัดทําตัวชี้วัดนี้ขบวน
ชุมชนอาจต�องการจัดเวทีหมุนเวียนรายชุมชน ในลักษณะ"เวทีประชาคมหมู�บ�าน"เพ่ือการสื่อสารและ
สร�างการยอมรับร�วมกันแล�วสรุปเป�นตัวชี้วัดร�วมของคนท้ังตําบลและจัดเวทีรวมเพ่ือเชื่อมโยงกับภาคี
การพัฒนาในพ้ืนท่ี 
 4. การกําหนดวิธีการได�มาซ่ึงข�อมูล ตัวชี้วัด ว�าข�อมูลนั้นได�มาอย�างไร ทําอย�างไรจึงจะมี
ข�อมูลสนับสนุนการวัดผลอย�างต�อเนื่องได� 
 5. การจัดทําแผนงานโครงการและการจัดระบบสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ�ม
องค%กรชุมชนหรือเครือข�ายองค%กรชุมชนตามแผนงาน ให�บรรลุผลตามตัวชี้วัด 
 6. การจัดระบบการติดตาม / ประเมินผลภายในตามตัวชี้วัดเพ่ือติดตามความก�าวหน�า
ตามตัวชี้วัด ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีชุมชนดําเนินการว�ามีกิจกรรมใดท่ีทําเพ่ือตอบสนองความ
ต�องการ มีการจัดเก็บข�อมูล บันทึกข�อมูลจากการติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือใช�เปรียบเทียบและ
ประเมินผลและการจัดทํารายงานผล เสนอผลต�อชุมชน / ผู�เก่ียวข�อง / ภาคีการพัฒนารวมท้ังการ
สรุปบทเรียน (AAR) และการสรุปเป�นชุดองค%ความรู�เชิงประสบการณ%เพ่ือการขยายผลการดําเนินงาน
ของสภาองค%กรชุมชนต�อไป  
 เปFาหมายสําคัญของคณะกรรมการสภาองค%กรตําบลเลือกในการจัดทําเรื่องเปFาหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนา ก็ด�วยความมุ�งหวังท่ีจะทําให�ประชาชน "อยู�เย็นเป�นสุขร�วมกัน"ในลักษณะการ
เสริมสร�างความสุขมวลรวมของชุมชนท�องถ่ินให�เป�นชุมชนแห�งความดีงาม เป�นชุมชนท่ีมีความเข�มแข็ง 
(มีความสามารถ) และอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
 จากการสรุปร�วมกันมีบทเรียนถึงวิธีการได�มาซ่ึงเปFาหมาย และรูปธรรมวัดความสําเร็จ 
และแนวทางท่ีจะปฏิบัติร�วมกันต�อไปในอนาคต ทําให�ทุกฝQายเกิดการเรียนรู�ใหม�ร�วมกันว�า การจัดทํา
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เปFาหมายและรูปธรรมวัดความสําเร็จของการพัฒนานั้น เป�นกุญแจสําคัญของการเสริมสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ิน ท่ีสามารถบูรณาการงานของชุมชนได�ทุกประเด็นงาน สิ่งท่ีค�นพบจากการ
ทําเรื่องนี้ คือ  
 1. ได�ก�อให�เกิดการร�วมมือหลายฝQายในชุมชนท�องถ่ิน ท้ังองค%กรชุมชน ผู�นําท�องท่ี ผู�นํา
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ปราชญ%ชาวบ�าน และสมาชิกชุมชน ซ่ึงได�มีส�วนร�วมเข�ามาคิดทําท่ีไม�แยก
ฝQายโดยมีเจตนาร�วมกัน คือ ทําอย�างไรจะให�คนในท�องถ่ินไปถึงเปFาหมาย ความสําเร็จนั้นได� 
 2. ได�สะท�อนป4ญหาของชุมชนท�องถ่ิน และเกิดความชัดเจนในการกําหนดเปFาหมายงาน
ฟbcนฟูชุมชนท�องถ่ิน ท่ีหลายฝQายมีส�วนร�วม และครอบคลุมในทุกด�าน  
 3. ได�เห็นความสําคัญในการนําข�อมูลจากกระบวนการจัดทําแผนแม�บทชุมชน มาปรับใช�
กับการกําหนดเปFาหมาย ความสําเร็จอย�างมีเหตุผล  
 4. ได�ร�วมกันกําหนดคุณภาพองค%กรชุมชน และเชื่อมโยงไปสู�การรับรองสถานภาพกลุ�ม 
องค%กรต�าง ๆ ในอนาคต เนื่องจาก ในพ้ืนท่ีแต�ละแห�ง พบว�า มีเปFาหมายท่ีอยากจะเห็นร�วมกัน คือ 
กลุ�ม องค%กรต�าง ๆ ในชุมชนมีความเข�มแข็ง ดังนั้น จึงมีการกําหนดคุณภาพกลุ�ม องค%กร และได�
ประเมินความเข�มแข็งตามเกณฑ%ท่ีกําหนดร�วมกัน  
 5. ได�เกิดความชัดเจนในการท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก 
เพ่ือให�สอดรับกับเปFาหมายมากข้ึนซ่ึงข�อนี้ ชุมชนท�องถ่ิน สะท�อนว�า เป�นเรื่องท่ีสําคัญท่ีชุมชนจะเป�น
ฝQายกําหนดความต�องการของตนเอง และการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ให�สอดคล�องกับความ
ต�องการตนเอง โดยตอบคําถามได�ท้ังภายในและภายนอก 
 6. เสริมให�สภาผู�นําองค%กรชุมชน มีภารกิจงานท่ีชัดเจน เนื่องจากสภาองค%กรชุมชน เป�น
องค%กรใหม�ในระดับท�องถ่ิน ท่ีจะมาทําหน�าท่ีส�งเสริมสนับสนุนความเข�มแข็งให�กับองค%กรชุมชน ดังนั้น 
ภารกิจในการกําหนดเปFาหมายการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท�องถ่ินและการติดตาม ประเมินผล
ความสําเร็จตามเปFาหมาย รูปธรรมวัดความสําเร็จของชุมชนท�องถ่ินนั้น จึงเป�นเรื่องท่ีสภาฯ ค�นพบ 
และสามารถจะใช�เป�นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับองค%กรชุมชนในแต�ละท�องถ่ินได�
อย�างดี นั่นเอง  
 7. ทําให�ชุมชน ท�องถ่ิน เห็นความสําคัญยิ่งข้ึน ในการเก็บกําข�อมูล สถิติ และการใช�
ประโยชน%จากข�อมูลต�าง ๆ เหล�านั้น ท้ังนี้เพราะ การกําหนดเปFาหมาย รูปธรรมวัดความสําเร็จของ
ชุมชนนั้น จําเป�นต�องอาศัยข�อมูล มาอธิบาย ประเมินตามความเป�นจริง และต�องบันทึก ประมวลผล
เพ่ือใช�เปรียบเทียบให�เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ท่ีน�าเชื่อถือ มีเหตุผล การคิดค�นการบันทึกตัวเลข สถิติ
ต�าง ๆ จึงเป�นสิ่งท่ีชุมชน เห็นความสําคัญอย�างยิ่ง ควบคู�ไปกับการทําเรื่องนี้  
 8. ส�งผลให�ภารกิจงานขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หลาย ๆ เรื่อง มีความสําเร็จได�
โดยง�าย อันเนื่องมาจากการมีเวทีพูดคุยหารือกันและกัน ของชุมชนท�องถ่ินกับองค%กรปกครองส�วน
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ท�องถ่ิน อย�างไม�เป�นทางการ โดยเฉพาะเวทีท่ีสภาองค%กรชุมชนจัดข้ึนนั้น ได�เป�นเวทีท่ีทุกฝQายเข�า
มาร�วมหารือ และรับทราบร�วมกัน ซ่ึงสามารถทําให�งานของชุมชนเป�นท่ีเป`ดเผย โปร�งใสและ
ตรวจสอบกันและกันได�อย�างดี  
 9. ท�ายท่ีสุด การจัดทําเปFาหมาย รูปธรรมวัดความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน ท�องถ่ิน 
ก�อให�เกิดสํานึกท�องถ่ินมากข้ึน เพราะกระบวนการทํา ส�งผลให�คนท่ีเข�าร�วมกําหนด เรียนรู�คุณค�าและ
เอกลักษณ%ท�องถ่ิน ทําให�เกิดความรู�สึกภาคภูมิใจ และเกิดความมุ�งม่ันท่ีจะเชิดชู พัฒนาให�เป�น
เอกลักษณ%ปรากฏแก�สังคม เช�นท่ี ต.บ�านเลือก ได�ค�นพบส่ิงท่ีดี ๆ ร�วมกันท่ีเป�นของดีชุมชน คือ มี
ข�าวโพดแปดแถวท่ีหอมหวาน การมีเอกลักษณ%ลาวเวียงท่ีโดดเด�น ท่ีคนท�องถ่ินภาคภูมิใจหวงแหน  
 สิ่งท่ีค�นพบ เป�นบทสรุปท่ีสําคัญ ท่ีจะสร�างความเชื่อม่ันให�กับชุมชน ท�องถ่ินได�ว�า การ
จัดทําเปFาหมายและรูปธรรมวัดความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินหรือความสุขมวลรวมนั้น   
เป�นคําตอบท่ีชุมชนท�องถ่ินค�นหาในช�วงเวลานี้ 
 เปFาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาหรือตัวชี้วัดความสุขมวลรวมตําบลบ�านเลือกมีดังต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 11  เปFาหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน ต.บ�านเลือก  
 

เปFาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีได�ตัวช้ีวัด 
วิธีบรรลุเปFาหมาย 

(ท่ีสําคัญ) 

1. คนใน
ตําบลมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

  
 

1. จํานวนผู�ปQวยในตําบล
ลดลง (โรคเบาหวาน 
ความความดันโลหิต
สูง ไข�เลือดออก) 

สถิติผู�ปQวยรายเดือนจาก
ส ถ า นี อ น า มั ย แ ล ะ
โรงพยาบาลโพธาราม  

1. รณรงค%ประชาสัมพันธ%
เก่ียวกับเรื่องสุขภาพ
โดยกลุ�ม อสม.ร�วมกับ
สถานีอนามัย 

2. อสม.ร�วมกับสถานี
อนามัยออกหน�วย
เคลื่อนท่ีให�ความรู�แก�
ผู�ปQวย ครอบครัว และ
คนในชุมชน มีการ
ตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน
อย�างต�อเนื่อง 
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ตารางท่ี 11  เปFาหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน ต.บ�านเลือก  (ต�อ) 
 

เปFาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีได�ตัวช้ีวัด 
วิธีบรรลุเปFาหมาย 

(ท่ีสําคัญ) 

2. คนในตําบล 
 มีความ

สามัคคี 
  
 

2. จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมของชุมชนท่ี
สํ า คัญ ท่ีสํ า เ ร็ จด� ว ย
ความสามัคคี ร�วมแรง
ร�วมใจ(เช�น จัดขบวน
สงกรานต% (ฟbcนเวียง) 
กิจกรรมวันแม� ฯลฯ) 

จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม
สําคัญของชุมชน (เช�น 
จัดขบวนสงกรานต% (ฟbcน
เวียง) กิจกรรมวันแม� 
ฯลฯ) 

2. รณรงค%ประชาสัมพันธ%
คนในตําบลเข�าร�วม
กิจกรรมอย�างสมํ่า 
เสมอ และยอมรับ
ความคิดเห็นของกัน
และกัน 

วิธีการ  
1.1 เดินเคาะประตูบ�าน 
1.2 ให�ตรงต�อเวลานัด

หมาย  
1.3 เน�นจิตสํานึกการ 
 มีส�วนร�วม 

3. คนในตําบล 
มีรายได�
และชีวิตท่ี
ม่ันคง 

  
 

3. การออมในชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

4. หนี้ท่ีเป�นป4ญหาลดลง 
5. จํานวนครอบครัวท่ีตก

เกณฑ% จ.ป.ฐ. ไม�มี/
หรือลดลง/ท่ีเกินเกณฑ%
มีเพ่ิมมากข้ึน 

1. สถิติการเงินจากทุก
กลุ�มกองทุนในชุมชน
ท้ังข�อมูลสมาชิกท่ีมี
การออมเงินในกองทุน
ชุมชนและจํานวนเงิน
ออมต�อครัวเรือนใน
กองทุนชุมชน 

2. ข�อมูล จปฐ.ของชุมชน 

1. สร�างอาชีพเสริมข้ึนใน
ชุมชนโดยกลุ�ม
กิจกรรมในชุมชน  

2. รณรงค%ในเรื่องของ  
การออมโดยการจัดต้ัง
กลุ�มออมทรัพย%ข้ึนใน
ทุกหมู�บ�านรวมท้ัง
พัฒนาให�เข�มแข็งมี
ความน�าเชื่อถือเชื่อม 
โยงเป�นสถาบันการเงิน
ระดับตําบล 
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ตารางท่ี 11  เปFาหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน ต.บ�านเลือก  (ต�อ) 
 

เปFาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีได�ตัวช้ีวัด 
วิธีบรรลุเปFาหมาย 

(ท่ีสําคัญ) 

4. คนในตําบล
มีส�วนร�วม
ในการ
พัฒนาและ
แก�ไขป4ญหา 
ของหมู�บ�าน
และตําบล 

 

6. การมีส�วนร�วมในการ
ประชุมท่ีสําคัญของ
ขบวนชุมชน 

จํานวนผู�มีส�วนร�วมในการ
ประชุมท่ีสําคัญของขบวน
ชุมชน ประกอบด�วย  
 1. กลุ�ม อสม.  
 2. กลุ�มผู�สูงอายุ  
 3. กองทุนหมู�บ�าน  
 4. กลุ�มสตรี  
 5. กลุ�มเยาวชน  
 6. ประชาคม  
(ข�อมูลจากกลุ�มท้ังตําบล
อย�างน�อย 10 กลุ�ม) 
ประมวลสรุปทุก 6 เดือน 

1. รณรงค%ประชาสัมพันธ%
ให�คนในตําบลเห็น
ความสําคัญของการ
รวมกลุ�มและแก�ไข
ป4ญหา 

2. เชิญภาคีท่ีรับผิดชอบ
เข�าร�วมการประชุม 

5. ตําบลปลอด
ยาเสพติด 

  
 

7. จํานวนคดียาเสพติด
ลดลง 

8. จํานวนผู�ติดยาเสพติด
ลดลงและหรือไม�มี 

 ผู�เสพใหม� 

1. สถิติจาก สถานีตํารวจ 
ภูธรโพธาราม 

2. ข�อมูลจากการสอบถาม
กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ทุก 
3 เดือน 

1. สร�างเครือข�ายเยาวชน
ในตําบล 

2. จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน เช�น กีฬา 
อาชีพ วาดภาพ ดนตรี 
ฯลฯ 

3. การสร�างความสัมพันธ%
ในครอบครัว พ�อ แม� 
เข�าร�วมกิจกรรมของ
กลุ�มผู�ติดยาเสพติด 

4. ประสานกับหน�วยงาน
ท้ังภายในและภายนอก 

5. ตรวจติดตามกลุ�มเสี่ยง
ยาเสพติด 
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ตารางท่ี 11  เปFาหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน ต.บ�านเลือก  (ต�อ) 
 

เปFาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีได�ตัวช้ีวัด 
วิธีบรรลุเปFาหมาย 

(ท่ีสําคัญ) 

6. เป�นตําบล 
ท่ีอนุรักษ% 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ภูมิป4ญญา
ท�องถ่ิน 
(ฟbcนเวียง) 

  
 

9. ประเพณีลาวเวียงมี
ความคงอยู� มีความดี
และมีการปรับปรุงให�
ดีกว�าเดิม 

จํานวนคนท่ีเข�าร�วม
กิจกรรมประเพณีฟbcนเวียง
ประจําปCของชุมชน 

1. ประชาสัมพันธ%ให�
สมาชิกในชุมชนพาเด็ก
และเยาวชนเข�าร�วม
กิจกรรมสําคัญใน
ชุมชน 

2. รณรงค%เรื่องการแต�ง
กาย / ภาษา ในการ
เข�าร�วมกิจกรรม 

3. ใช�ภาษาท�องถ่ินจัด
เสียงตามสายในชุมชน 

4. ต้ังกลุ�มดนตรีพ้ืนบ�าน 
และวัฒนธรรมแต�ง
กายท�องถ่ิน (ลาวเวียง) 

7. ผู�นํามี
คุณธรรม  
มีความ
ซ่ือสัตย% 
โปร�งใส 
เสียสละมี
ความสามา
รถในการ
สร�างสรรค%
งานพัฒนา
และมี
ความสุข  

10. มีผู�นําคนรุ�นใหม�มา 
ร�วมกิจกรรมงาน
พัฒนาของชุมชน
ร�วมกับสภาองค%กร
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

11. ผู�นํามีภาวะผู�นําเสริม 
สร�างความสุขมวล
รวมชุมชนท�องถ่ินท่ี
สูงข้ึนท้ัง ในมิติความ
ดีความสามารถ และ
ความสุข 

  

1. การประเมินตนเองของ
ผู�นําตามแบบประเมิน
ภาวะผู�นําท่ีสภาองค%กร
ชุมชนจัดทําข้ึนโดยจัด
ประเมินตามกลุ�มผู�นํา
ใน4ส�วน (คือ ผู�บริหาร
ท�องถ่ิน/ กํานัน 
ผู�ใหญ�บ�าน/ องค%กร
ชุมชนและสภาฯ/ คน
รุ�นใหม�) ทุก 6 เดือน 

 

1. จัดต้ังสภาองค%กรชุมชน
ระดับหมู�บ�าน (สภา
ผู�นํา) และมีเวที
ปรึกษาหารือแลก 
เปลี่ยนเรียนรู�พัฒนา
ผู�นําท้ังภายในและนอก
ชุมชนต�อเนื่อง 

2. จัดประชุมปรึกษา 
หารือเพ่ือติดตามงาน
สมํ่าเสมอ 
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ตารางท่ี 11  เปFาหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน ต.บ�านเลือก  (ต�อ) 
 

เปFาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีได�ตัวช้ีวัด 
วิธีบรรลุเปFาหมาย 

(ท่ีสําคัญ) 

  2. การสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
บทบาทของผู�นําชุมชน
ท�องถ่ินของกลุ�มต�าง ๆ 
(คือ ผู�บริหารท�องถ่ิน/ 
ท�องท่ีกํานัน ผู�ใหญ� 
บ�าน/ องค%กรชุมชน
และสภาฯ/ คนรุ�น
ใหม�) ตามแบบสอบ 
ถามท่ีจัดทําข้ึนทุก 6 
เดือน 

3. สร�างรูปธรรมความ 
สําเร็จในกิจกรรมงาน
พัฒนาร�วมกันของผู�นํา
ในชุมชน/ ตําบล 

8. คนในตําบล
มีสวัสดิการ
ชุมชนท่ีดี 

  
 

12. คนในตําบลเข�าร�วม
เป�นสมาชิกของกลุ�ม 
สวัสดิการชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

13. กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีจํานวน
เพ่ิมข้ึน 

14. คนในตําบลทุกเพศ
ทุกวัยได�รับสวัสดิการ
ท่ีชุมชนจัดข้ึน 

สถิติการดําเนินงานด�าน
สวัสดิการจากทุกกองทุน 
กลุ�ม/ องค%กร ในชุมชน 
จัดประมวลดูความก�าว 
หน�าทุก 3 เดือน 

1. จัดต้ังสถาบันการเงินฯ 
ระดับตําบลและ
รณรงค%ขยายจํานวน
สมาชิกกองทุนให�ครบ
ทุกครอบครัวในชุมชน 

2. รณรงค%ให�มีการจัด
สวัสดิการให�ครบทุก
ประเภทของกลุ�ม
องค%กรการเงินและ
กลุ�มต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
ในตําบล 

3. เชื่อมโยงสวัสดิการ
ชุมชนกับกองทุนอ่ืน ๆ 
ในชุมชน 
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ตารางท่ี 11  เปFาหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ิน ต.บ�านเลือก  (ต�อ) 
 

เปFาหมาย ตัวช้ีวัด วิธีได�ตัวช้ีวัด 
วิธีบรรลุเปFาหมาย 

(ท่ีสําคัญ) 

9. กลุ�มองค%กร
ชุมชน ใน
ตําบลบ�าน
เลือกมีความ
เข�มแข็ง 

  
 

15. มีกลุ�ม องค%กรชุมชน
ท่ีเข�มแข็งเพ่ิมข้ึน 

16. มีกลุ�ม องค%กรชุมชน
ท่ีต�องฟbcนฟูความ
เข�มแข็งลดลง  

ข�อมูลจากจากเวทีการ
วิเคราะห%ความเข�มแข็ง
กลุ�ม องค%กร ต�าง ๆ ใน
ชุมชนของสภาองค%กร
ชุมชนตามกรอบเครื่องมือ
ท่ีสภาองค%กรชุมชนจัดทํา
ข้ึน (จัดเวทีปCละ 2 ครั้ง) 

1. กําหนดเกณฑ%
มาตรฐานความ
เข�มแข็งของแต�ละ
ประเภทกลุ�ม กลุ�ม 
องค%กรชุมชน 

2. ประเมินความเข�มแข็ง
ของแต�ละกลุ�ม 

3. การประสานหน�วยงาน
ต�าง ๆ มาสนับสนุน
การพัฒนาหนุนเสริม
กิจกรรมกลุ�ม 

4. มีการเชื่อมโยง
เครือข�ายองค%กรชุมชน
ในระดับตําบล 

 
 จากการดําเนินงานในการจัดทําตัวชี้วัดความสุข ของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
สามารถสรุปเป�นกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันถึงวิธีการได�มาซ่ึงเปFาหมาย และรูปธรรมวัดความสําเร็จ 
และแนวทางท่ีจะปฏิบัติร�วมกันต�อไปในอนาคต ทําให�ทุกฝQายเกิดการเรียนรู�ใหม�ร�วมกันว�า การจัดทํา
เปFาหมายและรูปธรรมวัดความสําเร็จของการพัฒนานั้น เป�นกุญแจสําคัญของการเสริมสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ิน ท่ีสามารถบูรณาการงานของชุมชนได�ทุกประเด็น สิ่งท่ีค�นพบจากการทํา
ตัวชี้วัดความสุขนั้นก็ คือ  
 1. ได�ก�อให�เกิดการร�วมมือหลายฝQายในชุมชนท�องถ่ิน ท้ังองค%กรชุมชน ผู�นําท�องท่ีผู�นํา
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ปราชญ%ชาวบ�าน และสมาชิกชุมชน ซ่ึงได�มีส�วนร�วมเข�ามาคิดเข�ามาทํา
โดยไม�แยกฝQาย มีเจตนาร�วมกัน คือ ทําอย�างไรจะให�คนในท�องถ่ินไปถึงเปFาหมาย ความสําเร็จนั้นได� 
 2. ได�สะท�อนป4ญหาของชุมชนท�องถ่ิน และเกิดความชัดเจนในการกําหนดเปFาหมายงาน
ฟbcนฟูชุมชนท�องถ่ิน ท่ีหลายฝQายมีส�วนร�วม และครอบคลุมในทุกด�าน 
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 3. ได�เห็นความสําคัญในการนําข�อมูลจากกระบวนการจัดทําแผนแม�บทชุมชน มาปรับใช�

กับการกําหนดเปFาหมาย ความสําเร็จอย�างมีเหตุผล  

 4. ได�ร�วมกันกําหนดคุณภาพองค%กรชุมชน และเชื่อมโยงไปสู�การรับรองสถานภาพกลุ�ม 

องค%กรต�าง ๆ ในอนาคต เนื่องจาก ในพ้ืนท่ีแต�ละแห�ง พบว�า มีเปFาหมายท่ีอยากจะเห็นร�วมกัน คือ 

กลุ�ม องค%กรต�าง ๆ ในชุมชนมีความเข�มแข็ง ดังนั้น จึงมีการกําหนดคุณภาพกลุ�ม องค%กร และได�

ประเมินความเข�มแข็งตามเกณฑ%ท่ีกําหนดร�วมกัน  

 5. ได�เกิดความชัดเจนในการท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก 

เพ่ือให�สอดรับกับเปFาหมายมากข้ึน ซ่ึงข�อนี้ ชุมชนท�องถ่ิน สะท�อนว�า เป�นเรื่องท่ีสําคัญท่ีชุมชนจะเป�น

ฝQายกําหนดความต�องการของตนเอง และการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ให�สอดคล�องกับความ

ต�องการตนเอง โดยตอบคําถามได�ท้ังภายในและภายนอก 

 6. เสริมให�สภาผู�นําองค%กรชุมชน มีภารกิจงานท่ีชัดเจน เนื่องจากสภาองค%กรชุมชน เป�น

องค%กรใหม�ในระดับท�องถ่ิน ท่ีจะมาทําหน�าท่ีส�งเสริมสนับสนุนความเข�มแข็งให�กับองค%กรชุมชน ดังนั้น 

ภารกิจในการกําหนดเปFาหมายการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท�องถ่ินและการติดตาม ประเมินผล

ความสําเร็จตามเปFาหมาย รูปธรรมวัดความสําเร็จของชุมชนท�องถ่ินนั้น จึงเป�นเรื่องท่ีสภาฯ ค�นพบ 

และสามารถจะใช�เป�นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับองค%กรชุมชนในแต�ละท�องถ่ินได�

อย�างดี นั่นเอง  

 7. ทําให�ชุมชน ท�องถ่ิน เห็นความสําคัญยิ่งข้ึน ในการเก็บข�อมูล สถิติ และการใช�

ประโยชน%จากข�อมูลต�าง ๆ เหล�านั้น ท้ังนี้เพราะ การกําหนดเปFาหมาย รูปธรรมวัดความสําเร็จของ

ชุมชนนั้น จําเป�นต�องอาศัยข�อมูล มาอธิบาย ประเมินความเป�นจริง และต�องบันทึก ประมวลผลเพ่ือ

ใช�เปรียบเทียบให�เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ท่ีน�าเชื่อถือ มีเหตุผล การคิดค�นการบันทึกตัวเลข สถิติต�าง ๆ 

จึงเป�นสิ่งท่ีชุมชน เห็นความสําคัญอย�างยิ่ง ควบคู�ไปกับการทําเรื่องนี้  

 8. ส�งผลให�ภารกิจงานขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หลาย ๆ เรื่อง มีความสําเร็จได�

โดยง�าย อันเนื่องมาจากการมีเวทีพูดคุยหารือซ่ึงกันและกัน ของชุมชนท�องถ่ินกับองค%กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน อย�างไม�เป�นทางการ โดยเฉพาะเวทีท่ีสภาองค%กรชุมชนจัดข้ึนนั้น ได�เป�นเวทีท่ีทุกฝQายเข�า

มาร�วมหารือ และรับทราบร�วมกัน ซ่ึงสามารถทําให�งานของชุมชนเป�นท่ีเป`ดเผย โปร�งใสและ

ตรวจสอบกันและกันได�อย�างดี  

 9. ท�ายท่ีสุด การจัดทําเปFาหมาย รูปธรรมวัดความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน ท�องถ่ิน 

ก�อให�เกิดสํานึกท�องถ่ินมากข้ึน เพราะกระบวนการทํา ส�งผลให�คนท่ีเข�าร�วมกําหนด เรียนรู�คุณค�าและ

เอกลักษณ%ท�องถ่ิน ทําให�เกิดความรู�สึกภาคภูมิใจ และเกิดความมุ�งม่ันท่ีจะเชิดชู พัฒนาให�เป�น
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เอกลักษณ%ปรากฏแก�สังคม เช�นท่ี ต.บ�านเลือก ได�ค�นพบส่ิงท่ีดี ๆ ร�วมกันท่ีเป�นของดีชุมชน คือ มี

ข�าวโพดแปดแถวท่ีหอมหวาน การมีเอกลักษณ%ลาวเวียงท่ีโดดเด�น ท่ีคนท�องถ่ินภาคภูมิใจและหวงแหน  

สิ่งท่ีค�นพบ เป�นบทสรุปท่ีสําคัญ ท่ีจะสร�างความเชื่อม่ันให�กับชุมชน ท�องถ่ินได�ว�า การจัดทําเปFาหมาย

และตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินหรือความสุขมวลรวมชุมชนท�องถ่ินนั้น เป�น

คําตอบท่ีชุมชนท�องถ่ินค�นหาในช�วงเวลานั้นก็คือ ผลการดําเนินงานหลังจากท่ีได�มีการนําตัวชี้วัด

ความสุขนี้ไปใช�ให�เกิดเป�นรูปธรรม แล�วดังจะสามารถสรุปได�จากข�อมูลต�อไปนี้  
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

1. คนใน
ตําบลมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

  
 

1. จํานวนผู&ป-วย
ด&วยโรคที่
สําคัญใน
ตําบลลดลง  

1. ผู&ป-วยโรคเบาหวาน (คน) 
2. ผู&ป-วยความความดันโลหิตสูง (คน) 
3. ผู&ป-วยไข&เลือดออก (คน) 
4. ผู&ได&รับการรักษาอย6างเหมาะสม (ร&อยละ) 
5. อาสาสมัคสาธารณสุข (คน) 
6. ผู&ป-วยแทรกซ&อนที่ได&รับการติดตามดูแลทุกเดือน (คน) 
แหล6งข&อมูล  สถิติผู&ป-วยรายเดือนจากสถานีอนามัยและ
โรงพยาบาลโพธาราม  

61 
102 
78 

100% 
170 
160 

 

51 
105 
26 

100% 
167 
180 

 

1. รณรงค@ประชาสัมพันธ@ เกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพโดยกลุ6ม อสม.ร6วมกับสถานี
อนามัย 

2. อสม.ร6 วมกับสถานีอนามัยออก
หน6วยเคลื่อนที่ให&ความรู&แก6ผู&ป-วย 
ครอบครัว และคนในชุมชน มีการ
ตรวจสุขภาพพื้นฐานอย6างต6อเนื่อง 

2. คนใย
ตําบลมี
ความ
สามัคคี 

  
 

2. จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมของ
ชุมชนที่สําคัญ
ที่สําเร็จด&วย
ความสามัคคี 
ร6วมแรงร6วมใจ 

1. ผู&เข&าร6วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต@ฟFGนเวียง (ร&อยละ) 
2. ผู&เข&าร6วมกิจกรรมวันพ6อ/วันแม6(ร&อยละ) 
3. คณะทํางานและร6วมจัดโครงการหลักประกันสุขภาพ

ชุมชน (คน) 
4. คณะทํางานและร6วมจัดโครงการแรงงานนอกระบบ

(คน) : เริ่มมีการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบทั้งตําบล  
5. กลุ6มเป�าหมาย (เกษตร, ปลาหวาน,เสริมสวย, ตุJกตา)  
6. ผู&ไปใช&สิทธิเลือกตั้ง(ร&อยละ) 

70% 
80% 
257 

 
35 

70% 
90% 
257 

 
35 
 

70% 

3. รณรงค@ประชาสัมพันธ@คนในตําบล
เข&าร6วมกิจกรรมอย6างสม่ําเสมอ 
และยอมรับความคิดเห็นของกัน
และกัน 

วิธีการ  
1. เดินเคาะประตูบ&าน 
2. ให&ตรงต6อเวลานัดหมาย  
3. เน&นจิตสํานึกการมีส6วนร6วม 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

3. คนใน
ตําบลมี
รายได�
และ ชีวิต
ที่มั่นคง 

  
 

3. การออมใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

4 หนี้ที่เปMน
ปNญหาลดลง 

5. จํานวน
ครอบครัวที่
ตกเกณฑ@ จ.
ป.ฐ. ไม6มี/
หรือลดลง/ที่
เกินเกณฑ@มี
เพิ่มมากขึ้น 

1. รายได&รายบุคคลเฉลี่ยต6อปQ (บาท) 
2. จํานวนกลุ6มองค@กรการเงิน (กลุ6ม) 
3. จํานวนเงินออม (บาท) 
4. จํานวนสมาชิกทั้งหมด (นับซ้ํา) (คน)  
5. จํานวนหนี้สินมีปNญหาในระบบกลุ6ม (คน) 
6. จํานวนคนเปMนหนี้นอกระบบ(คน) 
7. จํานวนหนี้นอกระบบ (บาท) 
7. คนตกเกณฑ@ จปฐ.(คน) 
แหล6งข&อมูล 
1. สถิติการเงินจากทุกกลุ6มกองทุนในชุมชน  
2. ข&อมูล จปฐ.ของชุมชน 
3. การลงทะเบียนหนี้นอกระบบที่ ธกส. 
หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดที่ 3,8,9 เปMนข&อมูลจากการรวบรวมข&อมูลใน
เบื้องต�น 32 กลุ5ม ซึ่งยังไม6ครบทั้งหมดที่มีอยู6จริงในตําบล  

 39,679 
32 

11,491,488 
9,879 

34 
173 

35,280,623 
ไม6มี 

4. สร&างอาชีพเสริมขึ้นในชุมชน
โดยกลุ6มกิจกรรมในชุมชน  

5. รณรงค@ในเรื่องของการออม
โดยการจัดตั้งกลุ6มออมทรัพย@
ขึ้ น ใ น ทุ ก ห มู6 บ& า น ร ว ม ทั้ ง
พัฒนา ให& เ ข& มแ ข็ ง มีความ
น6 า เ ชื่ อ ถื อ เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ปM น
สถาบันการเงินระดับตําบล 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

4. คนใน
ตําบลมี
ส5วนร5วม
ในการ
พัฒนา
และแก�ไข
ป8ญหา
ของ
หมู5บ�าน
และตําบล 

 

6. การมีส6วนร6วม
ในการประชุม
ที่สําคัญของ
ขบวนชุมชน 

1. จํานวนกลุ6มองค@กรชุมชนจดแจ&งจัดตั้งสภาฯ (กลุ6ม) 
2. จํานวนคณะกรรมการที่เข&าร6วมประชุม (คน) 
3. การประชุมของสภาองค@กรชุมชนตําบล (ครั้ง) 
4. ตัวแทนหน6วยงานภาคีที่เข&าร6วม (หน6วย) (เกษตรตําบล, 

สาธารณสุข (สถานีอนามัย) , พัฒนาการอําเภอ, 
เทศบาลตําบล,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี, 
รองเจ&าคณะอําเภอโพธาราม, นายอําเภอโพธาราม, 
นายกเทศมนตรี) 

5. เนื้อหาการประชุมสําคัญที่ได&ร6วมตัดสินใจ (เรื่อง)  
 5.1 หอวัฒนธรรมลาวเวียง 
 5.2 การพัฒนาตัวชี้วัด 
 5.3 การพัฒนาแกนนํา 
 5.4การพัฒนาโครงการสําหรับกลุ6มเยาวชน3โครงการ 
 5.5 การแก&ไขปNญหาขยะ 

122 
48 
4 
9 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

122 
55 
4 
9 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

6. รณรงค@ประชาสัมพันธ@ให&คน
ในตําบลเห็นความสําคัญของ
การรวมกลุ6มและแก&ไขปNญหา 

7. เชิญภาคีที่รับผิดชอบเข&าร6วม
การประชุม 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

  6. ปNญหาที่ถูกแก&ไขโดยผ6านมติของที่ประชุม (เรื่อง) 
 6.1 ยาเสพติด  
 6.2 โรคติดต6อ  
 6.3 เยาวชน สุขอนามัยแรงงานนอกระบบ 
 6.4 แก&ไขปNญหาน้ําเพื่อการเกษตร 
แหล6งข&อมูล 
บันทึกรายงานการประชุมของสภาองค@กรชุมชนตําบล 

5 5  

5. ตําบล
ปลอด
ยาเสพติด 

  
 

7. จํานวนคดี
ยาเสพติด
ลดลง 

8. จํานวนผู&ติด
ยาเสพติด
ลดลงและ
หรือไม6มีผู&
เสพใหม6 

1. สถิติผู&มีสารเสพติด (คน) 
 (จากการสุ6มตรวจปNสสาวะ 5 เดือน 641 คน ) 
2. จํานวนคดียาเสพติด (คดี) 
3. จํานวนผู&ดื่มสุราเปMนประจํา (คน) (เฉพาะหนองรี) 
4. จํานวนผู&สูบบุหรี่ (คน) (เฉพาะหนองรี) 
แหล6งข&อมูล 
1. สถานีตํารวจภูธรโพธาราม 
2. สถานีอนามัย  
3. กํานัน ผู&ใหญ6บ&าน 

 221 
 

406 
59 
178 

 

8. สร&างเครือข6ายเยาวชนในตําบล 
9. จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

เช6น กีฬา อาชีพ วาดภาพ ดนตรี ฯลฯ 
10. การสร&างความสัมพันธ@ในครอบครัว 

พ6อ แม6 เข&าร6วมกิจกรรมของกลุ6มผู&ติด
ยาเสพติด 

11. ประสานกับหน6วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

12. ตรวจติดตามกลุ6มเสี่ยงยาเสพติด 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

6. เป;นตําบล
ที่อนุรักษ= 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ภูมิป8ญญา
ท� อ ง ถิ่ น
(ฟCDนเวียง) 

  
 

9. ประเพณี
ลาวเวียงมี
ความคงอยู6 
มีความดี
และมีการ
ปรับปรุงให&
ดีกว6าเดิม 

กิจกรรม/วัฒนธรรมประเพณีฟFGนเวียง 28 เรื่อง 
1. สงกรานต@ลาวเวียง 
2. ภาษา 
3. การแต6งกายชุดลาวเวียง 
4. รําแคนลาวเวียง 
5. บุญข&าวหลาม 
6. แห6ดอกไม&  
7. ตักบาตรดอกไม& 
8. สารทลาว (แก&ห6อข&าว)  
9. บุญใต&น้ํามัน 
10.  สู6ขวัญเด็กแรกเกิด 
11.  บายสีสู6ขวัญประเพณีแต6งงาน 
12.  ประเพณีขึ้นบ&านใหม6 (แฮกบ&าน) 
13.  ประเพณีเอาข&าวขึ้นยุ&ง (เรียกขวัญข&าว) 
14. พิธีนวดข&าว ขอขมาพระแม6โพสพ 

ที่ยังคงอยู6ตั้งแต6ปQ 2347 
อายุ 206 ปQ  
1. สงกรานต@  
2. รําแคนลาวเวียง 
3. บุญข&าวหลาม 
4. ตักบาตรดอกไม& 
5. สารทลาว  
6. ขึ้นบ&านใหม6  
7. ผีปู-ตา  
8. ศาลปู-ตา  
9. บุญใต&น้ํามัน 
10. ตักบาตรเทโว 
11.  ข&าวพันก&อน 
12.  ห6อข&าวประดับดิน  
  (สิ้นเดือนเก&า)  

13. ประชาสัมพันธ@ให&สมาชิกในชุมชน
พา เ ด็ ก แ ละ เ ย า ว ชน เ ข& า ร6 ว ม
กิจกรรมสําคัญในชุมชน 

14. รณรงค@เรื่องการแต6งกาย / ภาษา 
ในการเข&าร6วมกิจกรรม 

15. ใช&ภาษาท&องถิ่นจัดเสียงตามสายใน
ชุมชน 

16. ตั้ ง ก ลุ6 ม ด น ต รี พื้ น บ& า น  แ ล ะ
วัฒนธรรมแต6งกายท&องถิ่น (ลาว
เวียง) 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

  15. ผีปู-ตาบ&าน ผีปู-ตาเจ&านาย 
16. ศาลปู-ตา  
 (ศาลเจ&าพ6อสายบัว ม.6 ศาลแม6ขาว ม.2) 
17. การละเล6นพื้นบ&าน  
 (ตี่จับ แย&ลงรู& ขี่ม&าส6งเมือง) 
18. รําเข&าผี 
19. ลูกช6วง 
20. เพลงพวงมาลัย 
21. ไม&หึ่ง 
22. เข&าทรงผีครก 
23. ทอผ&าก6วย 
24. เครื่องจักสาน 
25. ข&าวพันก&อน  
26. หอวัฒนธรรม ม.3 
27. ตักบาตรเทโว  

ที่ยังคงอยู6ตั้งแต6ปQ 2347 
อายุ 206 ปQ  
1. สงกรานต@  
2. รําแคนลาวเวียง 
3. บุญข&าวหลาม 
4. ตักบาตรดอกไม& 
5. สารทลาว  
6. ขึ้นบ&านใหม6  
7. ผีปู-ตา  
8. ศาลปู-ตา  
9. บุญใต&น้ํามัน 
10.  ตักบาตรเทโว 
11. ข&าวพันก&อน 
12.  ห6อข&าวประดับดิน  
  (สิ้นเดือนเก&า)  

13. ประชาสัมพันธ@ให&สมาชิกในชุมชน
พาเด็กและเยาวชนเข&าร6วม
กิจกรรมสําคัญในชุมชน 

14. รณรงค@เรื่องการแต6งกาย / ภาษา 
ในการเข&าร6วมกิจกรรม 

15. ใช&ภาษาท&องถิ่นจัดเสียงตามสายใน
ชุมชน 

16. ตั้งกลุ6มดนตรีพื้นบ&าน และ
วัฒนธรรมแต6งกายท&องถิ่น (ลาว
เวียง) 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

  28. ห6อข&าวประดับดิน (สิ้นเดือนเก&า)  
แหล6งข&อมูล  การสัมภาษณ@ ผู&เฒ6า ผู&แก6 ผู&นํา 
อาวุโส ครู ในตําบล 

ที่กําลังฟCDนฟู 
1. การแต6งกาย  
2. ภาษา 
3. สงกรานต@  
4. ทอผ&าก6วย 
ที่หายไป 
1. รําเข&าผี 
2. แห6ดอกไม& 
3. สู6ขวัญเด็กแรกเกิด 
4. บายสีสู6ขวัญ 
5. แต6งงาน 
6. ประเพณีเอาข&าวขึ้นยุ&ง 
7. พิธีนวดข&าว ขอขมาพระ

แม6โพสพ 
8. การละเล6นพื้นบ&าน   
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

   9. ลูกช6วง 
10.  เพลงพวงมาลัย 
11.  ไม&หึ่ง 
12.  เข&าทรงผีครก  

 

7. ผู�นํามีคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย= 
โปร5 ง ใ ส  เ สี ย 
ส ล ะ มี ค ว า ม 
สามารถในการ
สร�างสรรค=งาน
พัฒนาและ มี
ความสุข  

10.  มีผู& นํ าคนรุ6 น ใหม6
มาร6วมกิจกรรมงาน
พัฒนาของชุมชน
ร6วมกับสภาองค@กร
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

11.  ผู&นํามีภาวะผู&นําการ
เสริมสร&างความสุข
ม ว ล ร ว ม ชุ ม ช น
ท&องถิ่นที่สูงขึ้นทั้งใน
มิ ติ ความดี  ความ 
สามารถและความสุข 

1. การประเมินตนเองของผู&นําตามแบบ
ประเมินภาวะผู&นําที่สภาองค@กรชุมชน
จัดทําขึ้นโดยจัดประเมินตามกลุ6มผู&นํา
ใน 4 ส6วน (คือ ผู&บริหารท&องถิ่น/ 
กํานัน ผู&ใหญ6บ&าน/ องค@กรชุมชนและ
สภาฯ/ คนรุ6นใหม6) ทุก 6 เดือน 

2. การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในบทบาทของผู&นําชุมชนท&องถิ่น ของ
กลุ6มต6าง ๆ ( คือ ผู&บริหารท&อง ถิ่น/ 
ท&องที่กํานัน ผู&ใหญ6บ&าน/ องค@กรชุมชน
แ ล ะ ส ภ า ฯ /  ค น รุ6 น ใ ห ม6 )  ต า ม
แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นทุก 6 เดือน 

ภาวะผู&นําสูง 
ภาวะผู&นําปานกลาง 
ภาวะผู&นําต่ํา 
8 คน (32.72 %) 
20 คน (36.36 %) 
17 คน (30.90 %) 

17. จัด ตั้ งสภาองค@กรชุมชนระดับ
หมู6บ& าน (สภาผู&นํ า )  และมีเว ที
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู&
พัฒนาผู&นํ า ทั้ งภายในและนอก
ชุมชนต6อเนื่อง 

18. จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตาม
งานสม่ําเสมอ 

19. สร& า ง รู ปธรรมความสํ า เ ร็ จ ใน
กิจกรรมงานพัฒนาร6วมกันของ
ผู&นําในชุมชน/ ตําบล 
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ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

8. คนในตําบลมี
สวัสดิการ
ชุมชนที่ดี 

  
 

12.  คนในตําบลเข&าร6วม
เปMนสมาชิกของกลุ6ม 
สวัสดิการชุมชน
เพิ่มขึ้น 

13.  กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

14.  คนในตําบลทุกเพศ
ทุกวัยได&รับสวัสดิการ
ที่ชุมชนจัดขึ้น 

1. จํ าน วนกลุ6 ม อ งค@ ก ร ที่ มี ก า รจั ด
สวัสดิการ(กลุ6ม) 

2. จํานวนสมาชิกกลุ6ม (กลุ6ม) 
3. จํานวนเงินกองทุนสวัสดิการ(บาท) 
4. จํานวนผู&ที่ได&รับสวัสดิการ(คน) 
5. ประเภทสวัสดิการ 
แหล6งข&อมูล 
กลุ6มกองทุนออมทรัพย@และสวัสดิการใน
ตําบล  

32 
 

7,549 
552,868 
4,176 

6 
(เกิด ป-วย การศึกษา 
เสียชีวิตผู&พิการ ผู&สูงอายุ) 

20.  จัดตั้งสถาบันการเงินฯ ระดับตําบล
และรณรงค@ขยายจํานวนสมาชิก
กองทุนให&ครบทุกครอบครัวใน
ชุมชน 

21.  รณรงค@ให& มีการจัดสวัสดิการให&
ครบทุกประเภทของกลุ6มองค@กร
การเงินและกลุ6มต6าง ๆ ที่เกี่ยวข&อง
ในตําบล 

22.  เ ชื่ อม โ ยงสวั ส ดิก า รชุ มชน กับ
กองทุนอื่น ๆ ในชุมชน 

9. กลุ5ม องค=กร
ชุมชน ใน
ตําบลบ�าน
เลือกมีความ
เข�มแข็ง 

15.  มีกลุ6ม องค@กรชุมชน
ที่เข&มแข็งเพิ่มขึ้น 

16.  มีกลุ6ม องค@กรชุมชน
ที่ต&องฟFGนฟูความ
เข&มแข็งลดลง  

กลุ6มองค@กรทั้งหมด (กลุ6ม) 
จํานวนสมาชิก (คน) 
จํานวนเงินออม (บาท) 
จํานวนหน6วยงาน/ภาคีหนุนเสริม 
(หน6วย)  

78 
 

139 
25,459 

7,407,474 
- 
 

23.  กําหนดเกณฑ@มาตรฐานความ
เข&มแข็งของแต6ละประเภทกลุ6ม 
กลุ6ม องค@กรชุมชน 

24.  ประเมินความเข&มแข็งของแต6ละ
กลุ6ม 



 

341 

ตารางที่ 12 ผลการดําเนินงานจัดทําเป�าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาความสุขมวลรวมชุมชนท&องถิ่น ตําบลบ&านเลือก (ต6อ) 
 

ฐานข�อมูลตั้งต�น 
เป�าหมาย ตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข�อมูล 

ป� 51 ป� 57 
แผนงานเพื่อให�บรรลุเป�าหมาย 

  ระดับความเข�มแข็ง (กลุ6ม) 
1. ดี 
2. พอใช&  
3. ต&องปรับปรุง  
แหล6งข&อมูล 
จากการวิเคราะห@ความเข&มแข็งกลุ6ม 
องค@กร ต6าง ๆ ในกระบวนการรับรอง
สถานภาพและการวิเคราะห@กลุ6มของ
สภาองค@กรชุมชน  
 

  
50 
77 
12 
 
 

25. การประสานหน6วยงานต6าง ๆ มา
สนับสนุนการพัฒนาหนุนเสริม
กิจกรรมกลุ6ม 

26. มีการเชื่อมโยงเครือข6ายองค@กร
ชุมชนในระดับตําบล 
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 การทํางานของสภาองค�กรชุมชนร4วมกับองค�การปกครองส4วนท�องถ่ิน 
 งานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเรียกว�า สภาองค%กรชุมชนได�เข�าไปมีบทบาทก็คือ การนําผล
หรือข�อสรุปจากท่ีประชุมสภาองค%กรชุมชนในการกําหนดชะตาชีวิตของชาวตําบลบ�านเลือกตาม
ตัวชี้วัดท่ีทางสภาองค%กรชุมชนได�กําหนดเอาไว� ไปปฏิบัติให�เกิดผลเป�นรูปธรรมมากท่ีสุด ในขณะท่ีการ
จัดประชุมของสภาองค%กรชุมชนในแต�ละครั้งได�มีการเชื้อเชิญฝQายท�องถ่ินเข�ามามีส�วนร�วมในการเสนอ
แนวความคิดเห็นโดยจัดทําหนังสือเรียนเชิญเป�นทางการในท่ีประชุมสภาองค%กรชุมชนด�วย เม่ือได�ขอ
สรุปจากเวทีสภาองค%กรชุมชนแล�ว ผู�บริหารท�องถ่ินเหล�านั้นจึงได�มีการนําข�อสรุปจากความต�องการ
ของตัวแทนท่ีมาเข�าร�วมการประชุมดังกล�าว ไปเสนอในท่ีประชุมสภาท�องถ่ินต�อไป โดยได�จัดนําเป�น
ข�อเสนอในส�วนของงบประมาณท่ีสนับสนุนการประชุมและกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีได�กําหนดโดยเวทีของ
สภาองค%กรชุมชนเป�นประจําทุกปC ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร% ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 และด�านท่ี 5 ของ
เทศบาลตําบลบ�านเลือก ต้ังแต�ปC พ.ศ.2557 จนถึงปC พ.ศ.2559 ดังต�อไปนี้ 
 แผนยุทธศาสตร% ด�านท่ี 2 การพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจ 
 1. แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน 
 แผนยุทธศาสตร% ด�านท่ี 3 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 
 2. แนวทางการพัฒนา ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน  
 แผนยุทธศาสตร% ด�านท่ี 5 การพัฒนาด�านการบริหารการจัดการ 
 3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับ 
 
ตารางท่ี 13  การทํางานของสภาองค%กรชุมชนร�วมกับองค%การปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� เปFาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบปQ 57 งบปQ 58 งบปQ 59 

1 โครงการจัด
งานประเพณี
สงกรานต%  

เพ่ือส�งเสริม
และอนุรักษ%
วัฒนธรรม
ประเพณีให�คง
อยู�สืบไป 

จัดงานประเพณี
สงกรานต%โดยมี
กิจกรรมต�าง ๆ เช�น 
การลดน้ําดําหัวขอ
พรผู�ใหญ� ประกวด
เทพีสงกรานต%และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ  

250,000 250,000 250,000 
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ตารางท่ี 13  การทํางานของสภาองค%กรชุมชนร�วมกับองค%การปกครองส�วนท�องถ่ิน (ต�อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� เปFาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบปQ 57 งบปQ 58 งบปQ 59 

2 โครงการจัด
งานประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ือส�งเสริม
และอนุรักษ%
วัฒนธรรม
ประเพณีให�คง
อยู�สืบไป 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงโดยมีกิจกรรม
ต�าง ๆ เช�น การ
ประกวดกระทง 
ประกวดนางนพมาศ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

200,000 200,000 200,000 

3 โครงการจัด
งานพิธีกรรม
วันสําคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือส�งเสริม
และอนุรักษ%
วัฒนธรรม
ประเพณีให�คง
อยู�สืบไป 

จัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา เช�น วัน
มาฆบูชา, วันวิสาขะ
บูชา ,วันอาสาฬห%
บูชา, วันเข�าพรรษา, 
ด�วยมีกิจกรรมงาน
บุญตักบาตร เวียน
เทียนและกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

50,000 50,000 50,000 

4 โครงการสืบ
สานงาน
วัฒนธรรม
ประเพณี 

เพ่ือส�งเสริมสิ่ง
ท่ีเป�นสิริมงคล
และให�
ประชาชนร�วม
ทํากิจกรรม
ต�าง ๆ เพ่ือ
การอนุรักษ%
ประเพณีไทย 

จัดการให�มีงานบุญปC
ใหม�จัดงานทําบุญตัก
บาตรในวันส�งท�ายปC
เก�า ต�อนรับปCใหม� 
เป�นต�น 

50,000 50,000 50,000 
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ตารางท่ี 13  การทํางานของสภาองค%กรชุมชนร�วมกับองค%การปกครองส�วนท�องถ่ิน (ต�อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� เปFาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบปQ 57 งบปQ 58 งบปQ 59 

5 โครงการจัดชื้อ
วัสดุอุปกรณ%
สื่อต�าง ๆ 
สําหรับงาน
ประเพณีต�างๆ 
ของท�องถ่ิน 

เพ่ือส�งเสริม
และอนุรักษ%
ประเพณีและ
วัฒนธรรมให�
คงอยู�สืบไป 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ%
สื่อต�าง ๆ สําหรับ
งานประเพณีต�าง ๆ 
ของท�องถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 

6 โครงการ
สนับสนุนงาน
ประเพณีแห�
ดอกไม�ฉลอง
สงกรานต%ลาว
เวียงของ
อําเภอโพ
ธารามและ
ของจังหวัด
ราชบุรี 

เพ่ือส�งเสริมให�
ประชาชนได�
ร�วมกิจกรรม
และเป�นการ
อนุรักษ%
ศิลปวัฒนธรร
มและประเพณี
ไทย 

ประชาชนได�ร�วม
กิจกรรมต�าง ๆ กับ
เทศบาล เป�นการ
อนุรักษ%ประเพณีไทย 

50,000 50,000 50,000 

7 โครงการ
ส�งเสริม
สนับสนุน 
กิจกรรม ด�าน
จริยธรรม การ
อนุรักษ%
ศิลปวัฒนธรร
มท�องถ่ิน 

เพ่ือให�เด็ก
เยาวชน 
ประชาชน
ท่ัวไปได�ร�วม
กิจกรรม ด�าน
จริยธรรม การ
อนุรักษ%
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ป4ญญาท�องถ่ิน 

เด็ก,เยาวชน, 
ประชาชน ได�ร�วม
กิจกรรมต�าง ๆ เป�น
การอนุรักษ%
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 
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ตารางท่ี 13  การทํางานของสภาองค%กรชุมชนร�วมกับองค%การปกครองส�วนท�องถ่ิน (ต�อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� เปFาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบปQ 57 งบปQ 58 งบปQ 59 

8 โครงการสืบ

สานงาน

วัฒนธรรม

ประเพณี

ท�องถ่ิน 

เพ่ือส�งเสริม

การอนุรักษ%

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี

ท�องถ่ินให�คง

อยู�สืบไป 

ส�งเสริมการจัด

กิจกรรมสืบสานงาน

วัฒนธรรมประเพณี

ท�องถ่ินของตําบล

บ�านเลือกโดยสนับ 

สนุนงบประมาณ

ให�กับสภาวัฒนธรรม

ท�องถ่ินตําบลบ�าน

เลือก 50,000 บาท 

50,000 50,000 50,000 

9 โครงการตําบล

สุขภาพดี 

เพ่ือให�ในตําบล

ไม�มีผู�ปQวยท้ัง

โรคติดต�อและ

โรคไม�ติดต�อ 

จัดประกวดชุมชนท่ีมี

ผู�ปQวยโรคต�าง ๆ ใน

อัตราท่ีน�อย หรือไม�

มีผู�ปQวยเลย 

60,000 60,000 60,000 

10 โครงการจัดทํา 

ทบทวน 

ปรับปรุงแผน

ชุมชนในเขต

เทศบาลตําบล

บ�านเลือก 

เพ่ือให�เกิดการ

ขับเคลื่อนการ

พัฒนาท�องถ่ิน 

โดยการส�งเสริม

ให�มีการจัดทํา

และนําแผน

ชุมชนไปสู�

กระบวนการ

การจัดทํา

แผนพัฒนา

ท�องถ่ิน 

ผู�นําชุมชนและ

ประชาชนท้ัง 11 

ชุมชน ในเขต

เทศบาลตําบลบ�าน

เลือก 

20,000 20,000 20,000 
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ตารางท่ี 13  การทํางานของสภาองค%กรชุมชนร�วมกับองค%การปกครองส�วนท�องถ่ิน (ต�อ) 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค� เปFาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบปQ 57 งบปQ 58 งบปQ 59 

11 โครงการสํารวจ
ข�อมูลด�าน
ประชากรใน
เขตเทศบาล
ตําบลบ�านเลือก 

เพ่ือทราบข�อมูล
ประชากรและ
ความหนาแน�น 
แยกเป�นรายชุมชน 
และเขตพ้ืนท่ี  

จัดทําโครงการ
สํารวจ ข�อมูล
ประชากรในเขต
พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ตําบลบ�านเลือก 

100,000 100,000 100,000 

12 โครงการทัศน
ศึกษาดูงาน
แหล�งเรียนรู�
ของนักเรียน
ศูนย%พัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 4 แห�ง
ในเขตเทศบาล 

เพ่ือปลูกฝ4งการ
เรียนรู� วัฒนธรรม
และภูมิป4ญญา
ท�องถ่ินของตําบล
บ�านเลือก 

เด็กท่ีมาเรียนใน
ศูนย%พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 แห�งในเขต
เทศบาลตําบล
บ�านเลือก 

50,000 50,000 50,000 

13 โครงการอบรม
และทัศนศึกษา
ดูงานของผู�นํา
ชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชนในตําบล
บ�านเลือก 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู�นําชุมชนในเขต
ตําบลบ�านเลือก 

แกนนําชุมชนและ
คณะกรรมการ
ชุมชน ท้ัง 11 
ชุมชน ในเขต
ตําบลบ�านเลือก 

800,000 800,000 800,000 

13 โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานท่ี
ท�องเท่ียวและ
ส�งเสริมภูมิ
ป4ญญาท�องถ่ิน 

เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรม
บริการทางการ
ท�องเท่ียวให�
ตอบสนองความ
ต�องการทางด�าน
การส�งเสริมภูมิ
ป4ญญาท�องถ่ิน 

จัดต้ังศูนย%บริการ
เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก�
นักท�องเท่ียว 

500,000 - - 
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 จากข�อมูลดังกล�าวจากการกําหนดโครงการต�างๆ ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านเลือก 
(แผนพัฒนาตําบลบ�านเลือก พ.ศ.2557-2559) จะมีการกําหนดแผนงบประมาณเก่ียวกับการ
สนับสนุนทางด�านภูมิป4ญญา ประเพณีและวัฒนธรรม ปรากฏอยู�ใน 3 ยุทธศาสตร%หลัก จาก 5 
ยุทธศาสตร%หลัก ซ่ึงจะพบว�ากิจกรรมท่ีได�กําหนดงบประมาณไว�นั้น เป�นสิ่งท่ีทางสภาองค%กรชุมชน
ตําบลบ�านเลือกได�กําหนดไว�ในตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตําบลบ�านเลือกนั้นเอง 
 ป?ญหาและอุปสรรคในการทํางานของสภาผู�นําชุมชนและสภาองค�กรชุมชนระดับ
ตําบล 
 การทํางานของสภาองค%กรชุมชนบ�านเลือก เป�นการทํางานท่ีเกิดจากกลุ�มแกนนําท่ีมี
ประสบการณ%การทํางานจากหน�วยงานราชการมาก�อนเป�นส�วนมาก เช�น จากครู จากเจ�าท่ีตํารวจ 
จากกรมไปรษณีย% เป�นต�น ซ่ึงเป�นเหล�าแกนนําท่ีมีความต้ังใจจริงในการท่ีจะรักษาไว�ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันดีงาม อันเป�นของด้ังเดิมมาต้ังแต�ครั้งบรรพบุรุษ ให�คงอยู�สืบต�อไป ไม�เลือกหายไปตาม
กาลเวลา หรือตามกระแสของความเจริญตามเทคโนโลยีเท�านั้น แต�การทํางานก็ย�อมจะมีป4ญหาติดขัด
บ�างเนื่องจากการรวมตัวดังกล�าว ยังเป�นการรวมตัวท่ีต�องอาศัย การทํางานท่ีต�อเนื่อง ซ่ึงเม่ือพิจารณา
จากอายุของกลุ�มแกนนําในสภาองค%กรชุมชนแล�ว นับว�าเป�นเรื่องท่ีคงจะเป�นอุปสรรคต�อการทํางาน
ต�อไปในอนาคตอย�างแน�นอนแต�กระนั้นก็ตามด�วยความต้ังใจดีอันนี้ ทําให�กลุ�มแกนนําท่ีร�วมกันก�อต้ัง
สภาองค%กรชุมชนข้ึนมาได� พยายามท่ีจะฝ]กให�กลุ�มเยาวชนคนรุ�นใหม�ได�มีโอกาสเข�ามาทํางานทดแทน
กับกลุ�มของ กลุ�มแกนนําท่ีจะค�อย ๆ หมดกําลังไปในท่ีสุด ซ่ึงอุปสรรคในการทํางานของ สภาองค%กร
ชุมชนตําบล สามารถจะสรุปไว� เป�นข�อ ๆ ได�ดังต�อไปนี้ 
 1. เนื่องจากการทํางานของกลุ�มแกนนําในช�วงแรกเป�นการรวมตัวของกลุ�มคนท่ีเห็น
ป4ญหาของความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ ชาวลาวเวียง ซ่ึงค�อย 
ๆ หมดความสําคัญลง ในยุคของการพัฒนาตามแบบความทันสมัย การจะจัดต้ังกลุ�มเพ่ือให�กลุ�มชาว
ลาวเวียงในชุมชนต�าง ๆ เห็นความสําคัญจึงต�องอาศัยระยะเวลาและความพยายามมาก แต�กระนั้นก็
ตาม ความพยายามของกลุ�มแกนนําก็ประสบผลเป�นท่ีน�าพอใจ แต�การทํางานท่ีจะมีการดําเนินการให�
สืบเนื่องต�อไปนั้น คงเป�นเรื่องท่ีจะต�องมีการวางแผนและทํางานอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงก็นับว�าเป�นสิ่งท่ีกลุ�ม
แกนนําเอง ก็มีความกังวลใจอยู�มาก เนื่องจากแต�ละท�านก็มีอายุ กันค�อยข�างจะมาก คือ ส�วนมากมี
อายุกันเกินคนละ 60 ปCไปแล�ว 
 2. การทํางานของ กลุ�มสภาองค%กรชุมชนตําบล สามารถรวมใจของคนในชุมชนต�าง ๆ 
จาก 9 หมู�บ�านได�เป�นอย�างดี ทําให�การเข�ามีส�วนร�วมของคนในแต�ละหมู�บ�านสามารถรวมตัวเป�นกลุ�ม
ก�อนได� ซ่ึงถ�าหากมองในแค�ของระบบการเมือง ท�องถ่ินในอนาคตอาจจะสร�างความกังวลใจให�กับ 
นักการเมืองท�องถ่ินได� เหมือนอย�างท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล�ว ในครั้งจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนใหม� ๆ ถึงแม�ใน
ป4จจุบัน ความกังวลดังกล�าวจะค�อย ๆ ดีข้ึนจากการเข�ามามีส�วนร�วมของผู�บริหารท�องถ่ิน ได�เห็นถึง
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ความต้ังใจและความจริงใจของกลุ�มแกนนําในสภาองค%กรชุมชนแล�ว ทําให�ท�องถ่ินเข�ามาสนับสนุนใน
กิจกรรมของสภาองค%กรชุมชนตําบลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในอนาคตก็ยังไม�ทราบได�ว�า ป4ญหาเหล�านั้นจะ
กลับมาเกิดข้ึนอีกหรือไม� เนื่องจากในอนาคตการแข�งขันของระบบการเมืองท�องถ่ินน�าจะมีความ
รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากอํานาจของการปกครองส�วนท�องถ่ินจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ท�องถ่ินระบบตําบลมากข้ึน ซ่ึงอาจจะสร�างความกังวลให�กับ กลุ�มการเมืองได�อีกครั้งหากแกนนําสภาฯ 
หรือสมาชิกจะไม�พยายามท่ีจะเข�ามาสนับสนุนการเมืองฝQายใดฝQายหนึ่งอย�างชัดเจน ทําให�การเมือง
ท�องถ่ินอาจจะสร�างความแตกแยกให�กับกลุ�มแกนนําสภาองค%กรชุมชนระดับตําบลได� 
 3. การต�อสู�กับ ความเจริญก�าวหน�าของเทคโนโลยีท่ีกําลังไหลบ�าเข�ามา ตามความเจริญ
ของประเทศโดยเฉพาะในช�วงอีกไม�ก่ีปC สําหรับการเป`ดประเทศอาจจะทําการให�ประคับประคอง ให�
ประชากรในส�วนตําบลบ�านเลือกยึดม่ันกับค�านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีมีเอกลักษณ%เฉพาะตนของ
ชาวลาวเวียงอาจจะกระทําได�อยากข้ึน  
 4. การทํางานท่ีต�องพ่ึงพาอาศัย งบประมาณจากภายนอกทําให�การทํางานของสภา
องค%กรชุมชนอาจจะขาดความต�อเนื่องได� เนื่องยังต�องพ่ึงพิงงบประมาณจากหน�วยงานของรัฐอยู� จะ
พบได�ว�ากิจกรรมต�าง ๆ ท่ีปฏิบัติกันตามช�วงงานประเพณีในแต�ละปC ถึงแม�ว�าชาวบ�านจะมีการรวมตัว
กันจัดกิจกรรมร�วมกันได� แต�ก็กลับกลายเป�นภาระหนักอย�างหนึ่ง เพราะหากเกิดป4ญหากับ
งบประมาณท่ีมาสนับสนุนอาจจะมีการประกอบกิจกรรมอยู� แต�ความเข�มข�นอาจจะน�อยลงจนนําไปสู�
การขาดความต�อเนื่องได�ในท่ีสุด 
 บทวิเคราะห� การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมในการส4งเสริมการมีส4วนร4วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในตําบลบ�านเลือก 
 จากการศึกษา รูปแบบการทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก พบว�าได�มีการ
ประยุกต%ใช�ทุนทางสังคม คือ เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีลาวเวียง ซ่ึงเป�นวัฒนธรรมด้ังเดิมมาเป�น
เครื่องมือเชื่อมโยงชาวตําบลบ�านเลือกและตําบลใกล�เคียงให�เข�ามาประกอบกิจกรรมร�วมกัน เพ่ือเป�น
การอนุรักษ%รักษาไว�ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามให�คงอยู�สืบไป ไม�เลือนหายไปตามกาลเวลา 
โดยอาศัยเครื่องมือดังกล�าวสร�างจิตสํานึกในความรักความเป�นชาติพันธุ%ของตนเอง ผ�านทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้ังเดิมโดยอาศัยเวทีคือ สภาองค%กรชุมชนเป�นเสมือนเวทีกลางท่ีเป`ดกว�างให�
สมาชิกหรือผู�ท่ีสนใจได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร�วมกันดําเนินกิจกรรมร�วมกันในแต�ละงาน
ประเพณีในแต�ละปC และอาศัยเวทีสภาองค%กรชุมชนเป�นเวทีสร�างตัวชี้วัดความสุขในชุมชนระดับตําบล 
โดยมุ�งม่ันท่ีจะสร�างความสุขให�เกิดกับคนในตําบลบ�านเลือก จากการกําหนดตัวชี้วัดความสุขเริ่มจาก
ความต�องการของชาวบ�านบ�านเลือกเป�นตัวต้ัง ครอบคลุมท้ังเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดล�อม และด�าน
อ่ืน ๆ อีก 9 ด�าน จนสามารถนําข�อสรุปไปเสนอให�กับองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินนําไปบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนาตําบลได� โดยป4จจัยต�าง ๆ ท่ีเข�ามาในตําบลส�งผลให�เกิดความเปลี่ยนแปลงต�อตําบลบ�าน
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เลือกจะได�วิเคราะห% เป�นส�วนของป4จจัยท่ีมาจากภายนอก ป4จจัยท่ีมีอยู�ผ�านใน กระบวนการท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ%ท่ีเกิดข้ึนโดยจะขอนําเสนอเป�นลําดับดังต�อไปน้ี  
 1. ป?จจัยท่ีส4งผลต4อการเปล่ียนแปลงของตําบลบ�านเลือก 
  1.1 ป4จจัยจากนโยบายของรัฐ คือ  
   1.1.1 นโยบายจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
    การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได�เกิดการเปลี่ยนแปลง
มาอย�างต�อเนื่อง ต้ังแต�เริ่มใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติในช�วงปC พ.ศ.2502 เป�นต�นมา โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและโครงสร�างพ้ืนฐาน ทําให�การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยน
รูปแปลงร�างจากวิถีการดํารงชีพท่ีอยู�กับธรรมชาติ อาศัยธรรมชาติและพ่ึงพิงธรรมชาติเปลี่ยนแปลง
เป�นการทําลายธรรมชาติอย�างเร�งรีบ การดํารงชีพจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได�ถูกเปลี่ยนไป
อย�างสิ้นเชิง ไปสู�การผลิตเพ่ือขาย การเข�าไปขายแรงงานในระบบอุตสาหกรรมแทน ทําให�กลุ�ม
ประชากรในตําบลบ�านเลือกโดยเฉพาะคนรุ�นใหม� ๆ ได�เปลี่ยนแปลงอาชีพโดยละท้ิงอาชีพ
เกษตรกรรมเข�าไปทํางานในตัวเมือง หรือทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน เป�นเหตุให�วิถีการ
ดํารงชีวิตท่ีเคยอยู�ใกล�ชิดกับวัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม ค�อย ๆ หมดความสําคัญลงทําให�คนรุ�น
เก�า ๆ และผู�ท่ียังยึดม่ันและยังเห็นความสําคัญในวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ของชาวลาวเวียงท่ีเป�นเอกลักษณ%เฉพาะชาติพันธุ%ท่ีสืบทอดกันมานาน เริ่มตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล�าว จึงได�เกิดการรวมตัวท่ีจะทํากิจกรรมท่ีจะสามารถรักษารูปแบบวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไว�ก�อนท่ี
จะสูญหายไปเสียก�อน 
   1.1.2 นโยบายการจัดทําแผนแม�บทชุมชนจากกระทรวงมหาดไทย 
    เป�นนโยบายท่ีกระทรวงมหาดไทย พยายามท่ีจะเป`ดโอกาสให�ภาค
ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงนับการเป�นการเริ่มต�น
ของการเมืองภาคพลเมืองอย�างหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 8 เนื่องจาก
สถานการณ%ของระบบเศรษฐกิจโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางตกตํ่ามากข้ึน นโยบายต�าง ๆ ของ
ประเทศท่ีเคยดํารงอยู�ด�วยการพ่ึงพิงการส�งออกจึงได�รับผลกระทบอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� จึงเริ่มท่ีจะ
กลับมาให�ความสําคัญกับการพ่ึงตนเองมากข้ึนตามแนวทางพระราชดําริ ท่ีเน�นการพัฒนาคนเป�น
ศูนย%กลางเพ่ือให�เกิดการพ่ึงตนเองมากข้ึนจากการใช�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีให�เป�น
ประโยชน% แผนแม�บทชุมชนจึงเป�นเครื่องมือตัวหนึ่งท่ีทางกระทรวงมหาดไทยได�นํามาใช� คือได�
กําหนดให�แต�ละตําบลได�ทําการจัดทําแผนแม�บทชุมชนเพ่ือจะได�ฝ]กให�คนในพ้ืนท่ีเกิดความคิดริเริ่มท่ี
จะใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ินและจากการเรียนรู�ร�วมกันในเวทีชาวบ�าน กําหนดเป�นความต�องการและ
ทิศทางในการดําเนินชีวิตของตนเองผ�านทางแผนแม�บทชุมชน ซ่ึงตําบลบ�านเลือกได�รับเอาแนวคิดนั้น
เป�นแนวทางในการพัฒนาตําบลเนื่องจาก เห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามภาวะทันสมัย 
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   1.1.3 นโยบายท่ีมาจากสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชน  
    โดยภาระหน�าท่ีในการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนท�องถ่ินโดยเน�น
พัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีเป�นสําคัญ ทําให�ทางสภาพัฒนาองค%กรชุมชนได�มีการนําแนวคิดและนโยบายในการ
สร�างตัวชี้วัดความสุขออกไปเผยแผ�ให�กับชาวบ�านในตําบลต�าง ๆ ท่ัวประเทศ (ในยุคของ รัฐมนตรี 
ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม) ได�มีการคัดตําบลต�นแบบท่ีมีความพร�อมในการจัดการอบรมเพ่ือการสร�าง
ตัวชี้วัดความสุข โดยกระบวนการต�าง ๆ จะถูกกําหนดโดยตัวของชุมชนเอง ซ่ึงตําบลบ�านเลือกได�
จัดการอบรมท่ีวัดพระศรีอาร%ย ร�วมกับตําบลอ่ืน ๆ อีกด�วย ทําให�เกิดเป�นแรงบันบันดาลใจให� สภา
ผู�นําชุมชนได�นําแนวคิดท่ีได�มาจากการอบรมแผนแม�บทชุมชน และตัวชี้วัดความสุขเข�าด�วยกันและ
นําไปปฏิบัติจนเกิดข้ึนเป�นรูปธรรมในท่ีสุด 
  1.2 ป4ญหาท่ีเกิดจากภายในของชุมชนเอง 
   1.2.1 ป4ญหาสิ่งแวดล�อม 
    จากการดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลต�าง ๆ ท่ีผ�านมาท่ีเน�น
การพัฒนาทางด�านอุตสาหกรรมทําให�เกิดโรงงามอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนผลท่ีตามมาก็คือ เกิด
มลภาวะเป�นพิษ เช�น น้ําเสียท่ีปล�อยออกมาจากโรงงาน ก�อให�เกิดน้ําความเปลี่ยนแปลงในแหล�งน้ํา
ธรรมชาติ เกิดการเน�าเสียทําให�เป�นป4ญหาสําคัญท่ีทําให�เกิดการรวมตัวของชาวตําบลบ�านเลือก โดย
การนําของสภาผู�นําชุมชนเป�นตัวแทนท่ีพยายามจะเรียกร�องไปถึงหน�วยงานท่ีรับผิดชอบท้ังในพ้ืนท่ี
อําเภอและจังหวัด ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม�ว�าจะเป�นป4ญหาการดํารงชีวิตของชาวบ�านท่ีอยู�อาศัยใกล�
แหล�งน้ํา มีอาชีพจับสัตว%น้ําไม�ได� ป4ญหาสุขภาพท่ีเกิดจากสารเคมี เป�นต�น ก�อให�เกิดแรงกดดันให�
โรงงานเอกชนต�าง ๆ ท่ีมีพฤติกรรมปล�อยน้ําเสียลงสู�แม�น้ําลําคลองในตําบลบ�านเลือกต�องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมถึงแม�จะยังไม�ได�รับการแก�ไขป4ญหาท้ังหมดแต�ก็มีแนวโน�มว�าจะดีข้ึน เนื่องจากความ
พยายามท่ีจะติดตามการแก�ไขป4ญหาทําให�หน�วยงานราชการเหล�านี้ไม�สามารถอยู�นิ่งเฉยได� 
   1.2.2 ป4ญหาค�าใช�จ�ายสูงกว�ารายได� 
    จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของความเจริญท่ีเข�ามาสู�ตําบลบ�านเลือก 
ทําให�เกิดป4ญหาค�าใช�ท่ีสูงเพ่ิมมากข้ึน เช�น ค�าเครื่องอํานาจความสะดวก เครื่องไฟฟFา รถยนต% มือถือ 
เป�นต�น ทําให�รายได�ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย�างท่ีผ�าน ๆ มา ไม�เพียงพอต�อการ
ตอบสนองต�อความต�องการของชาวตําบลบ�านเลือกทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีพเป�นเดิน
ทางเข�าไปสู�เมือง เพ่ือขายแรงงาน ทํางานในโรงงานต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายในยุคของการขยายตัว
ทางด�านอุตสาหกรรม ซ่ึงปรากฏว�าเม่ือไม�สามารถแสวงหารายได� ได�มากพอกับการตอบสนองความ
ต�องการแล�ว ก็เกิดป4ญหาภาวะหนี้สิน ป4ญหาอาชญากรรม ป4ญหายาเสพติด ตามมาอีกด�วย จาก
ป4ญหาเรื่องของรายได�นี้เองได�เชื่อมโยงไปถึงป4ญหา เรื่องของภูมิป4ญญา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมได�หมดความสําคัญลง 
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   1.2.3 ป4ญหาภูมิป4ญญา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเริ่มหมด
ความสําคัญลง 
    ภูมิป4ญญา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีคงความเป�น
เอกลักษณ%เฉพาะตัวของชาวลาวเวียง ได�ค�อย ๆ เสื่อมความสําคัญลงตามกระแสของความทันสมัย ท่ี
ค�อย ๆ คืบคลานเข�าไปในทุกส�วนของทุกบ�าน ทุกชุมชน จนกระท่ังท้ังตําบล เช�น ค�านิยมใหม� ๆ ผ�าน
ทางจอทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ%ต�าง ๆ ล�วนกระตุ�นให�เกิดความเปลี่ยนแปลงของ ภูมิป4ญญา วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมท้ังสิ้น สุดท�ายแล�ว คนรุ�นใหม� ๆ ก็เริ่มไม�ให�ความสําคัญกับ ภูมิ
ป4ญญา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เหล�านั้น เพราะเข�าใจว�าเป�น ความล�าหลัง ไม�ทันสมัย
นั้นเองจนเหล�าแกนนําท่ีเป�นสมาชิกในสภาผู�นําชุมชน ได�ตระหนักถึงป4ญหาดังกล�าว จึงได�พยายาม
ผลักดันให�จัดต้ังเป�นสภาวัฒนธรรมตําบล ท่ีได�รับความยินยอมและสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐ 
จัดทําเป�นโครงการ หรือกิจกรรมประจําปCได�อย�างต�อเนื่องมาตลอด 
 2. กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตําบลบ�านเลือก 
  ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันการรวมตัว หลังจากท่ีแกนนําท่ีมักจะเป�นผู�สูงอายุท่ีผ�านการทํางานใน
ระบบราชการจนเกษียรอายุการทํางานแล�ว เดินทางกลับมาพักอาศัยท่ีถ่ินฐานบ�านเกิดได�พบเห็น
ความเปลี่ยนแปลงดังกล�าวท่ีเกิดข้ึนในตําบลบ�านเลือก จึงเริ่มมีการพูดคุยกันระหว�างบ�าน แลกเปลี่ยน
แนวคิดต�าง ๆ และความกังวลท่ีเกิดข้ึนจากการเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล�าว และอยากให�เกิดการ
อนุรักษ%และรักษาเอาไว�ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลาวเวียงเอาไว� จึง
ได�มีการพูดคุยกันปากต�อปากในระยะเริ่มแรกและเริ่มท่ีจะจัดประชุมเพ่ือท่ีจะระดมความคิดของผู�ท่ีมี
จิตสํานึกรักสิ่งท่ีดีงามรักถ่ินฐานของตนเอง ได�เข�ามาร�วมหารือ จนนําไปสู�การจัดต้ังสภาผู�นําตําบล
บ�านเลือกซ่ึงยังไม�ได�รับการรับรองจากหน�วยงานราชการใด ๆ เนื่องจากเป�นการรวมตัวแบบไม�เป�น
ทางการแต�เป�นการรวมตัวแบบเฉพาะกิจ ซ่ึงสมาชิกท่ีรวมกลุ�มครั้งเริ่มแรกมักจะเป�นผู�สูงอายุท่ีผ�าน
การทํางานในระบบราชการมาแล�วเกือบท้ังสิ้น และเน�นการร�วมปรึกษาหารือถึงป4ญหาท่ีตําบลต�อง
ประสบอยู�โดยเน�นการพูดคุยกันเองก�อน 
  ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันการจัดต้ังกลุ�ม การจัดต้ังกลุ�มสภาผู�นําตําบลบ�านเลือกได�เริ่มทํางาน
อย�างเป�นระบบเพ่ิมมากข้ึนเม่ือทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทย ได�มีนโยบายมาถึงจังหวัด อําเภอ
และท�องถ่ิน ได�นําเสนอแผนในการจัดทําแผนแม�บทชุมชน แกนนําเหล�านี้จึงได�เข�าร�วมอบรมเพ่ือท่ีจะ
ได�มีโอกาสนําความรู�จากการจัดทําแผนแม�บทชุมชนมาใช�ในการพัฒนาตําบลของตนเอง โดยในส�วน
ของข้ันตอนแรกในการจัดทําแผนแม�บทชุมชน ท่ีจะต�องทําการศึกษาสถานการณ%ของชุมชนของตนเอง 
ศึกษาถึงทุนทางสังคมท่ีมีอยู�ในชุมชนของตนเอง ทําให�ได�มีโอกาสทราบ และเห็นถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมอันดีงามต�าง ๆ ในตําบลมากยิ่งข้ึน จากนั้นได�มีการชักชวนกันในลักษณะปากต�อปากก�อน 
ให�คนท่ีมีความสนใจได�เข�าร�วมอบรมการจัดทําแผนแม�บทชุมชนดัวยกันเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป�นการ
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กระจายความต้ังใจในการจะอนุรักษ%สิ่งท่ีดีงามของลาวเวียงให�คงอยู�ต�อไป ซ่ึงจากปรากฏการณ%ด้ัง
กล�าวจึงเป�นท่ีมาของการจัดต้ังกลุ�ม สภาผู�นําชุมชนตําบลบ�านเลือกท่ีมีกระบวนการในการทํางาน
อย�างเป�นระบบเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยเริ่มจากแกนนําผู�สูงอายุเป�นแกนนําชุดแรก จะให�ต้ังคณะกรรมการ
จากแกนนํากลุ�มต�าง ๆ ในตําบลบ�านเลือก เช�น แกนนํากลุ�มผู�สูงอายุ แกนนํากลุ�มอาชีพต�าง ๆ แกนนํา
อสม. เป�นต�น จากการจัดเก็บข�อมูลเบื้องต�นพบว�า ซ่ึงมีจํานวนกลุ�มมากถึง 126 กลุ�มด�วยกัน ทําให�
แกนนํากลุ�มต�าง ๆ ท่ีเข�าร�วมจัดต้ังเป�นสภาผู�นําชุมชนตําบลบ�านเลือกนั้น จึงมีจํานวนมากกว�าท่ีอ่ืน 
จนต�องมีการคัดกรองตัวแทนจากกลุ�มต�าง ๆ ท่ีผ�านการรับรองจากสภาผู�นําตําบล แล�วเท�านั้นถึงจะมี
สิทธิ์เข�าร�วมเป�นสมาชิกสภาผู�นําชุมชนได� เช�น กลุ�มท่ีผ�านการรับรองสถานะจากหน�วยงานราชการ
แล�วอย�าง อสม. กลุ�มอาชีพท่ีมีการจดทะเบียนถูกต�องและมีการดําเนินการจริง เป�นต�น เขามาร�วมกัน
ทํางานอย�างเป�นรูปธรรม 
  ข้ันตอนท่ี 3 การเสริมสร�างความรู�ให�กับสมาชิกกลุ�ม หลังจากท่ีได�มีการจัดต้ังสมาชิก
จนมีโครงสร�างและการทํางานอย�างเป�นระบบแล�ว ได�มีการจัดให�ไปศึกษาดูงานจาก ศูนย%เรียนรู�และ
โครงการอบรมต�าง ๆ เพ่ือเป�นการเพ่ิมศักยภาพให�กับสมาชิกในกลุ�ม จนสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ เริ่มเป�นท่ีรู�จักของหน�วยงานภายบอกเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยการเข�าร�วมไปอบรมตามท่ีต�าง 
ๆ ไม�ว�าจะเป�นศูนย%เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงหนองสาหร�าย จ.กาญจนบุรี หรือท่ีไม�เรียงในจังหวัด
นครศรีธรรมราช จนในท่ีสุดได�เข�าร�วมอบรมการจัดทําตัวชี้วัดความสุขระดับตําบล จากสถาบันพัฒนา
องค%กรชุมชน (พอช.) จนจัดเป�นกิจกรรมหลักท่ีเรียกว�าเป�นความสําเร็จอย�างหนึ่งของตําบลบ�านเลือก 
  โดยการนําเสนอแนวคิดในการจัดทําตัวชี้วัดความสุขของชุมชน โดยสถาบันพัฒนา
องค%กรชุมชน (พอช.) ได�เข�ามาอบรมให�ความรู� กับแกนนําและสมาชิก สภาผู�นําฯ ทําให�กลุ�ม
คณะกรรมการ เริ่มเห็นความสําคัญของตัวชี้วัดความสุขดังกล�าว นอกจากจะได�วิทยากรท่ีมาอบรมให�
ความรู�เก่ียวกับตัวชี้วัดความสุขแล�ว ยังได�รับการชี้แนะแนวทางในการทํางานเรื่องตัวชี้วัดความสุขจาก 
ฯพณฯ ไพบูลย% วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย% ได�มาอบรมให�ความรู�อีกด�วย ทําให�เกิดเป�นแรงผลักดันให� สภาผู�นําชุมชนบ�าน
เลือกได�นําหลักการและแนวคิดเหล�านี้มาพัฒนา เป�นตัวชี้วัดความสุขของชาวตําบลบ�านเลือกในท่ีสุด  
  ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการสร�างความเอกลักษณ% หรือตัวตนของความเป�นชาวลาวเวียง จาก
การจัดประชุมของกลุ�มแกนนําสภาผู�นําชุมชน พบว�าเรื่องท่ีสําคัญและแกนนําให�ความสําคัญเป�น
อันดับแรก ๆ ก็คือเรื่องของการอนุรักษ%และรักษาไว�ซ่ึง ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งามของชาวลาวเวียง ท่ีค�อย ๆ หมดความสําคัญลงไป โดยการจะจัดต้ังเป�นหอวัฒนธรรมลาวเวียง 
หรือศูนย%เรียนรู�วัฒนธรรมลาวเวียง โดยได�นําเรื่องดังกล�าว ไปปรึกษากับ หลวงพ�อเขียน (เจ�าอาวาส
วัดโบสถ%) โดยท�านได�เห็นความสําคัญและได�มอบศาลาการเปรียญหลังใหญ� เป�นท่ีจัดทําเป�นศูนย%
เรียนรู�วัฒนธรรมลาวเวียงและเป�นท่ีทําการของสภาองค%กรชุมชนในเวลาต�อมา ให�กับผู�ท่ีสนใจและ
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สถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีจะนําเยาวชนรุ�นใหม�มาศึกษา ดูงานเพ่ือเป�นการเรียนรู�ถึงประวัติความเป�นมา
ของบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวลาวเวียง เป�นการรักษาให�เรื่องราวของ
ชาวลาวเวียงไม�สูญหายไป ซ่ึงการจัดทําหอวัฒนธรรมลาวเวียงเป�นท่ีจัดแสดงถึงความเป�นเอกลักษณ%
เฉพาะของชาวลาวเวียง ไม�ว�าจะเป�น ประวัติศาสตร%การอพยพย�ายถ่ินฐาน โดยการจัดเป�นนิทรรศการ 
เครื่องมือเครื่องใช�ต้ังแต�ครั้งอดีตตอนท่ีอพยพย�ายถ่ินฐานมา เกวียน อุปกรณ%ตําข�าว เครื่องนุ�งห�มเป�น
ต�น ทําให�เกิดเป�นแหล�งเรียนรู� วัฒนธรรมของชาวลาวเวียง และเป�นศูนย%ร�วมใจในการประกอบ
กิจกรรมด�านวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามสืบต�อ ๆ กันมา ทําให�สถานท่ีดังกล�าวเปรียบเสมือนศูนย%
ปฏิบัติการวางแผนการทํางาน และศูนย%รวมใจของลาวเวียงของตําบลบ�านเลือก ได�เป�นอย�างดีสะท�อน
ออกมาจากกิจกรรมตามประเพณีต�าง ๆ ท่ีแกนนํา คณะกรรมการและสมาชิกองค%กรชุมชนได�เข�า
มาร�วมกิจกรรมร�วมกัน เป�นประจําทุกปCซึ่งในละปCก็มีกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง  
  ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันการจัดต้ังเป�นสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก เม่ือมีการดําเนินงาน
ของสภาผู�นําชุมชนตําบลบ�านเลือกมาอย�างต�อเนื่องต้ังแต�ปC พ.ศ.2549 ปรากฏว�าในช�วงปC พ.ศ.2551 
ท่ีได�มี พ.ร.บ.สภาองค%กรชุมชนระดับตําบล ออกมาทางสถาบันพัฒนาองค%กรชุมชนก็ได�มีการคัดเลือก
ตําบลต�นแบบท่ีมีการดําเนินมาอย�างต�อเนื่อง ยกฐานะข้ึนเป�นสภาองค%กรชุมชนตําบล เป�นตําบลแรก 
ๆ ตําบลบ�านเลือกจึงได�เข�าร�วมเพ่ิมการจัดต้ังสภาองค%กรชุมชนตําบลต�นแบบ โดยใช�โครงสร�างการ
ทํางานท่ีมีอยู�แล�วมาต�อยอดการทํางานต�อไป ซ่ึงเป�นผลให�ได�รับการยอมรับจากหน�วยงานราชการเพ่ิม
มากข้ึน ทําให�ได�รับงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ�ม มากข้ึน เช�น จากจังหวัดในการ
สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ%ประเพณีอันดีงามของชาวลาวเวียง จากองค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จาก สสส. และอีกหลายหน�วยงานทําให�กลุ�มมีความเข�มแข็งทางด�าน 
งบประมาณท่ีจะมาสนับสนุนการทํางานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในช�วงเทศกาลและงานประเพณี
ประจําปC  
 3. ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  จากกระบวนการข้ันตอนต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนส�งผลให�เกิดผลลัพธ% ท่ีเป�นเครื่องสะท�อนถึง 
ความสมัครสมานสามัคคีกันของชาวตําบลบ�านเลือกได�เป�นอย�างดี คือ 
  3.1 เกิดสภาผู�นําชุมชนตําบล หรือ สภาองค%กรชุมชนตําบล 
   เกิดการรวมตัวของกลุ�มแกนนําท่ีมีจิตสํานึกรักบ�านเกิดของตนเอง โดยเฉพาะรัก
ความเป�นชาติพันธุ%ของตนเอง จนสามารถรวมตัวเป�นสภาผู�นําตําบล และพัฒนาไปเป�นสภาองค%กร
ชุมชนตําบลในที่สุด ซึ่งสภาองค%กรชุมชนตําบลเป�นเปรียบเสมือนเป�นเวทีเรียนรู�ร�วมกันของชาว
ตําบลบ�านเลือก เป�นเวทีที่จะเกิดประชาคมร�วมกันแสดงความคิดเห็นร�วมกัน ตัดสินใจร�วมกัน 
กําหนดรูปแบบการทํางานร�วมกันอย�างเท�าเทียมของชาวตําบลบ�านเลือก และที่สําคัญเป�นศูนย%รวม
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ข�อมูลต�าง ๆ ของตําบลบ�านเลือก ท่ีจะไปเชื่อมต�อกับการทํางานขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือ
หน�วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ได�เป�นอย�างดี 
  3.2 เกิดกลุ�มอาชีพท่ีสนับสนุนการทํางานของสภาองค%กรชุมชน 
   เนื่องจากโครงสร�างของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกประกอบด�วยสมาชิก
จํานวนมากทําให� สมาชิกจึงมาจากหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะกลุ�มอาชีพท่ีมีมากถึง 80 กว�ากลุ�ม 
ทําให�สมาชิกท้ังมีอิสระในการทํางานท่ีแตกต�างกัน แต�ได�ใช�เวทีของสภาองค%กรชุมชนเป�นท่ีแสดงความ
ทางความคิดในการอนุรักษ% และรักษาไว�ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลาวเวียง ทําให�เกิดการ
สนับสนุนกิจกรรมจากหลากหลายกลุ�มอาชีพนั้นเอง ผลักดันให�กิจกรรมต�าง ๆ สามารถดําเนินไปได� 
ถึงแม�จะขาดการสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ กิจกรรมประจําปCก็ยังมีดําเนินต�อไป ทุกปC 
  3.3 เกิดกลุ�มสวัสดิการชุมชน 
   การรวมกลุ�มท่ีเริ่มจากแกนนํา ไม�ก่ีคนจนทําให�เกิดเป�นสภาองค%กรชุมชนใน
ภายหลัง เริ่มพูดถึงเรื่องความเป�นอยู�ของชาวตําบลบ�านเลือกเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น เปFาหมายท่ีสําคัญ
อย�างหนึ่งของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกจึงเป�นการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน โดยมีการ
ผลักดันให�เกิดกลุ�มสวัสดิการชุมชนจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือสนับสนุนและคอยช�วยเหลือให� 
ชาวตําบลบ�านเลือกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงท่ีผ�านมาถึงแม�จะไม�ได�มากมายอะไร แต�ก็ส�งผลให�มีการ
เรียกร�องผ�านไปยัง องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะต�องเข�ามาดูแล เรื่องคุณภาพชีวิตของชาว
ตําบลบ�านเลือกมากยิ่งข้ึน และการรวมตัวจัดเป�นกลุ�มออมทรัพย%ท่ีคอยสนับสนุนด�านการประกอบ
อาชีพ เป�นแหล�งกู�ยืมเงิน และเป�นเงินช�วยค�าทําศพ ในวันท่ีต�องละสังขารเสียชีวิตไป  
  3.4 เกิดศูนย%เรียนรู�หรือหอวัฒนธรรมลาวเวียง 
   ศูนย%เรียนรู� หรือหอวัฒนธรรมลาวเวียง เป�นแหล�งเรียนรู�ทางประวัติศาสตร%
เพราะเป�นท่ีรวบรวมประวัติความเป�นมาของชาวลาวเวียงเพ่ือไม�ให�เกิดการลืมเลือนรากเหง�าของ
ตนเองในกลุ�มเยาวชนรุ�นใหม� ๆ และใช�เป�นท่ีวางแผนการทํางานในส�วนของสภาวัฒนธรรมตําบล    
อีกด�วย 
  3.5 เกิดตัวชี้วัดความสุขของตําบลบ�านเลือก 
   เกิดการกําหนดตัวชี้วัดการสร�างความสุขของตําบล โดยกําหนดเปFาหมายตัวชี้วัด
ความสุขไว� 9 ด�าน 16 ตัวชี้วัด โดยจะเน�นไปถึงความจําเป�นในการดํารงชีวิตอยู�อย�างปกติสุขของชาว
ตําบลบ�านเลือกเป�นสําคัญ เช�น การท่ีคนในตําบลมีสุขภาพแข็งแรง คนในตําบลมีความสามัคคี คนใน
ตําบลมีรายได�ท่ีม่ันคง คนในตําบลมีส�วนร�วมในกิจกรรมกลุ�ม ปลอดยาเสพติด มีความซ่ือสัตย% มี
สวัสดิการท่ีดี และสภาองค%กรชุมชนมีความเข�มแข็ง โดยสภาองค%กรชุมชนจะมีการหยิบยกเรื่องท่ี
สําคัญมาดําเนินการก�อน โดยใช�สภาองค%กรชุมชนเป�นตัวผลักดันให�เกิดความต�อเนื่อง รวมท้ังช�วย
แก�ไขป4ญหาท่ีเกิดข้ึนเหมือนเป�นพ่ีเลี้ยง และติดตามผลการดําเนินงาน อย�างต�อเนื่อง  
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 4. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับตําบลบ�านเลือก 
  4.1 หน�วยงานราชการเข�ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากข้ึน 
   หลังจากท่ีมีการจดทะเบียนข้ึนเป�นสภาองค%กรชุมชน ทําให�หน�วยงานราชการเข�า
มาสนับสนุนการทํางานเพ่ิมมากข้ึนการพัฒนาตําบลบ�านเลือก โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานด�านการ
อนุรักษ%วัฒนธรรมได�รับความสนใจจากหน�วยงานราชการ ได�ให�งบประมาณมาสนับสนุนอย�างต�อเนื่อง 
และมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากรัฐเริ่มให�ความสําคัญกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชนเพ่ิมมาก
ข้ึน อย�างเช�น นโยบายของกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา (พ.ศ.2558) ท่ีจัดให�มีการท�องเท่ียววิถีไท 
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เป�นต�นเพ่ิมมากข้ึนเป�นวาระแห�งชาติ 
  4.2 เกิดกระบวนการเรียนรู�ของคนในชาวตําบลบ�านเลือกและตําบลใกล�เคียง 
   จากการศึกษาจะพบว�า กระบวนการต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน กับชาวตําบลบ�านเลือก 
ต้ังแต�การแสวงหาความรู�ของแกนนําชุมชน ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนแนวคิดในการสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชาวตําบลบ�านเลือก โดยมุ�งไปท่ีการอนุรักษ%รูปแบบการดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ของชาวลาวเวียง ให�คงอยู�ก�อนท่ีจะเลือนหายไป โดยเน�นการมีส�วนร�วมของชาวลาวเวียงแห�งตําบล
บ�านเลือก เม่ือมีการจัดต้ังกลุ�มผู�นําชุมชนตําบลบ�านเลือก ก็เลือกท่ีจะสร�างองค%ความรู�ให�กับสมาชิกท่ี
เข�ามามีส�วนร�วมในการทํางานของกลุ�มแกนนํา เพ่ือให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ร�วมกันก�อนท่ีจะลงมือ
ปฏิบัติจริง ทําให�การทํางานของกลุ�มเป�นการปฏิบัติท่ีควบคู�ไปกับองค%ความรู� ก�อให�เกิดกระบวนการ
เรียนรู�ให�กับชาวตําบลบ�านเลือก ถึงวิธีการรักษาไว�ซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีของบรรพบุรุษเอาไว� 
และการเรียนรู�ถึงป4ญหาของชุมชนในด�านอ่ืน ๆ จากการเก็บข�อมูลซ่ึงเป�นกระบวนการหนึ่งใน
การศึกษาข�อมูลชุมชน ก�อนท่ีจะจําทําเป�นแผนแม�บทชุมชน และพัฒนาไปเป�นการจัดทําตัวชี้วัด
ความสุข จะพบว�าการทํางานของชาวตําบลบ�านเลือกเป�นการทํางานท่ีนอกจากจะเข�ามามีส�วนร�วมใน
กิจกรรมต�าง ๆ แล�วยังเป�นการเรียนรู�ท่ีควบคู�ไปกับการปฏิบัติด�วย  
   อีกท้ังในอีกมุมหนึ่งจะพบว�า การทํางานของชาวตําบลบ�านเลือกยังเป�นการ
ทํางานท่ียังเอ้ือประโยชน%ต�อชาวลาวเวียงในตําบลใกล�เคียงด�วย เช�น ตําบลบ�านฆ�อง ตําบลเจ็ดเสมียน 
เป�นต�น เพราะนอกจากจะเป�นชาวลาวเวียงด�วยกันแล�ว ยังมีส�วนช�วยสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและ
กันอีกด�วย อีกท้ังยังเป�นแหล�งเรียนรู�ให�กับตําบลใกล�เคียงด�วยเช�นเดียวกัน 
  4.3 การกําหนดนโยบายของท�องถ่ิน ตอบสนองความต�องการของชุมชนมากข้ึน 
   ผลจากการประชุมของสภาองค%กรชุมชนระดับตําบล ท่ีมีสมาชิกจากองค%กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเข�าร�วมด�วย เหมือนเป�นผลสรุปของความต�องการของชาวตําบลบ�านเลือกท่ี
ผู�บริหารองค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องให�ความสําคัญเนื่องจาก สมาชิกของสภาองค%กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเป�นตัวแทนจากกลุ�มต�าง ๆ ท่ีอยู�ในตําบล ทําให�ข�อสรุปจากสภาฯ ดังกล�าวจึงเป�นเสมือนฉันทา
มติของชาวตําบลบ�านเลือกนั้นเอง ทําให�แผนในการพัฒนาของชาวตําบลบ�านเลือกจึงได�มีการนํา
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ผลสรุปจากการประชุมของสภาองค%กรชุมชนไปบรรจุในแผนพัฒนาต�าง ๆ ของเทศบาลตําบลบ�าน
เลือกด�วย ซ่ึงนับได�ว�าเป�นการตอบสนองความต�องการของคนในชุมชนตําบลบ�านเลือก ได�เป�นส�วน
ใหญ� ซ่ึงก็ตรงกับภาระหน�าท่ีขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีหน�าท่ีทํางานตอบสนองความต�องการ
ของคนท่ีอาศัยในท�องถ่ินนั่นเอง 
 สรุป 
 จากการศึกษา รูปแบบการทํางานของสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก พบว�าการเกิดข้ึน
ของการรวมตัวและการมีส�วนร�วมของชาวตําบลบ�านเลือก มีสาเหตุมาจากป4จจัยหลายประการ ซ่ึง
แบ�งออกเป�น ป4จจัยท่ีมาจากภายนอก เช�น นโยบายต�าง ๆ ของรัฐ และป4จจัยท่ีมาจากภายใน เช�น 
ป4ญหาสิ่งแวดล�อม ป4ญหายาเสพติด ป4ญหาภาวะหนี้สิน ป4ญหารายได�ไม�พอกับรายจ�าย และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดก็คือ วิกฤตของ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามกําลังจะสูญหายไป การทํางานของสภาผู�นํา
ตําบล หรือสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกในภายหลัง จึงมีจุดเริ่มต�นมาจากความต�องการรักษาไว�
ซ่ึงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ ซ่ึงเป�นชาวลาวเวียงท่ีอพยพกันมาจากท่ีต�าง ๆ 
ไม�ให�สูญหายไป ตามกระแสของการพัฒนา จึงก�อให�เกิดกระบวนการร�วมตัว กระบวนการเรียนรู�และ
พัฒนา จนนําไปต�อยอดจัดทําเป�นตัวชี้วัดความสุขของชาวตําบลบ�านเลือก ซ่ึงนับเป�นความสําเร็จของ
สภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือกท่ีสําคัญ คือ มีแหล�งเรียนรู�ท่ีเรียกว�าหอวัฒนธรรมลาวเวียง ท่ี
แสดงออกถึง ประวัติความเป�นมาตามประวัติศาสตร% ความเป�นชาติพันธุ%ท่ีไม�ได�เกิดความละอายท่ีจะ
บอกใคร ๆ ว�าเราเป�นชาวเวียง ของชาวบ�านตําบลบ�านเลือก ซ่ึงแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของชาว
ลาวเวียงท่ีนี่ จนสามารถสร�างเป�นเครือข�ายของชาวลาวเวียงกับตําบลใกล�เคียง เป�นศูนย%เรียนรู�กับ 
ต�นแบบในการจัดทําตัวชี้วัดความสุขอีกด�วย และสามารถนําความต�องการของชาวบ�านสะท�อนไปถึง
องค%กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ทําให�การทํางานของท�องถ่ินสอดคล�องกับความต�องการของคนในชุมชน
อย�างแท�จริง 
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 สรุปรูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือการส4งเสริมการมีส4วนร4วมทางการเมือง
ภาคพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 19 แสดงรูปแบบการประยุกต%ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือการส�งเสริมการมีส�วนร�วมทางการเมือง

ภาคพลเมือง  

การมีส�วนร�วม 
ของพลเมือง 

 

ป4จจัยท่ีมาจาก ภายนอก 

นโยบายจากรัฐบาล 

ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ การจัดทํา
แผนแม�บทชุมชน 

ป4ญหาท่ีเกิดจากภายใน
ชุมชนเอง 
1. ป4ญหาสิ่งแวดล�อม 
2. ป4ญหายาเสพติด 
3. ป4ญหาภาวะหนี้สิน 
4. ป4 ญ ห า ร า ย ไ ด� ไ ม�

เพียงพอกับค�าใช�จ�าย 
5. วิกฤตด�านประเพณี 

วัฒนธรรมชาวลาว
เวียง 

สภาผู�นําตําบล  
โดยอาศัยทุนทาง
สังคม คือ 
ความสัมพันธ%ทาง
เครือญาติ ชาติพันธุ% 
ครอบครัว ปราชญ%
ชาวบ�าน เป�นต�น 

สภาองค%กรชุมชน
ตําบลบ�านเลือก 

หอวัฒนธรรมลาวเวียง 

ศูนย%เรียนรู�วัฒนธรรม
ลาวเวียง 

ตัวชี้วัดความสุข ตําบล
บ�านเลือก 

สวัสดิการชุมชน 

แผนพัฒนาตําบลของ
เทศบาล ตําบลบ� าน
เลือก 

การรวมตัวของ 
สมาชิกกลุ�มต�าง ๆ 
ในตําบล 85 กลุ�ม 

อบรมพัฒนา เพ่ิม
ศั ก ย ภ า พ  แ ล ะ
ค ว า ม รู�  ใ ห� กั บ
สมาชิกสภาฯ 

ก า ร ส นั บ ส นุ น 
จาก หน�วยงาน
ภ า ย น อ ก  เ ช� น 
พอช. สสส. อปท. 

มีลักษณะการพูดคุย 
แลกเปลี่ยน 
ความคิดกัน 
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 สรุปข�อมูลสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
 

 
 
แผนภาพท่ี 20  แสดงสรุปข�อมูลสภาองค%กรชุมชนตําบลบ�านเลือก 
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บทท่ี 5 
 

การสังเคราะห�รูปแบบ 
 

 การศึกษาเรื่อง การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือการส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมือง
ภาคพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค�ข�อสุดท�าย คือ เพ่ือพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเข�ามามีส วนร วม
ทางการเมืองของภาคพลเมือง โดยการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมและสนับสนุนให�เกิดการมี
ส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมือง โดยผู�ทําการวิจัยจะได�นําข�อมูลของ พ้ืนท่ีต�นแบบท่ีทําการศึกษา 3 
พ้ืนท่ีมาเปรียบเทียบให�เห็นบริบทท่ีมีความเหมือนและความแตกต าง ของแต ละพ้ืนท่ีก อนจะนําไป
สงเคราะห�รูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
เป5นลําดับต อไป 
 
การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค�กรชุมชนจาก 3 พ้ืนท่ี 
 ข�อมูลจาก สภาองค�กรชุมชน 3 พ้ืนท่ี ท่ีคัดเลือกเป5นกรณีศึกษา ประกอบด�วย  
 1. สภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 
 2. สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
 3. สภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

1 ก า ร ก- อ ตั้ ง
ชุมชน(ลักษณะ
ของชุมชน) 
เ ห ตุ ที่ ทํ า ใ ห�
ตําบลสามารถ
รวมตัว กันได�
อย- างรวดเร็ ว
เพราะ 
 
 
 

1. เป8นการแยกตัวออกจาก ตําบล
ดอนเจดีย"ทําให�ชุมชนเกิดแรง
บันดาลใจ ที่จะทําให� ตํ าบล
สามารถดํารงอยู-ได�อย-างมั่นคง 

2. เ กิ ด จ า ก แ ก น นํ า ชุ ม ช น มี
จิตสํานึกรักบ�านเกิดต�องการจะ
พัฒนาตําบลจากที่ผ-านมาการ
พัฒนาเป8นไปได�อย-างล-าช�า 

3. ป<ญหาชุมชนที่เข�ามารุมเร�าเช-น 
ป< ญหาหนี้ สิ น  , ป< ญหากา ร
แตกแยกทางความคิด,ป<ญหา
ด�านอาชีพ เป8นต�น 

4. การย� ายออกไปทํางานนอก
ตําบลของคนภายในชุมชน 

1. เป8นชุมชนที่มีอยู-มาดั้งเดิมเป8นร�อยป? ทํา
ให�ความสัมพันธ"ทางเครือญาติแน-นแฟBน  

2. อาชีพดั้งเดิมที่ชุมชนเคยทําร-วมกัน ค-อย 
ๆ หมดความสําคัญ แกนนําจึงต�องการ
รณรงค"ให�เกิดการฟDEนคืน อาชีพที่เป8นภูมิ
ป<ญญาดั้งเดิม  

3. อาชีพทําน้ําตาลมะพร�าวทําให�ชุมชนเกิด
ความสามัคคี เพราะต�องทํางานกัน
ต-อเนื่องและต�องอาศัยระยะเวลานานใน
แต-ละครั้ง 

4. แกนนําซึ่งเป8นคนเกิดในชุมชนมี
ความสามารถจากการทํางานร-วมกับ
หน-วยงานราชการมาก-อนและนํามา
ประยุกต"ใช�ในการสร�างความเข�มแข็งใน
ชุมชน 

1. เป8นการอพยพลี้ภัยสงคราม และถูกกวาดต�อน
มาจาก ประเทศลาว ตั้งแต-ครั้งสมัยพระเจ�ากรุง
ธนบุรี  

2. จัดตั้งถิ่นฐานใกล�แม-น้ําแม-กลองตลอดแนวทาง
น้ําไหลผ-าน อ.โพธาราม และ อ.อื่น ๆ ใน จ.
ราชบุรี 

3. มีหน�าที่ ในการเลี้ยงม�าพันธุ" ดี ใช�ในราชการ
สงครามส-งให�กับหน-วยงานของรัฐ 

4. ดํารงชีวิตด�วย อาชีพเกษตรกรรมเป8นหลัก      
มีทํานา ทําไร- เลี้ยงสัตว"และพืชสวนแต- ได�รับ
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ทํา
ให�เกิดการเคลื่อนย�ายแรงงาน เข�าเมือง และเกิด
ป<ญหาสิ่งแวดล�อมจากการปล-อยมลพิษจาก 
โรงงาน  
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

    5. สถานการณ"ความกังวล ต-อภาวะการณ" คือ 
วัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของชาวลาวเวียงได�
ค-อย ๆ หมดความสําคัญไป 

2 พัฒนาการ
ชุมชน (ผล 
กระทบที่
เกิดขึ้นจาก 
การพัฒนา
ความทันสมัย) 
 

1. ป? 2535 มีการแยกตัวของ
ตําบลจาก ตําบลดอนเจดีย"  

2. ป? 2539 มีพัฒนาการสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชนเอง 
โดยมีการจัดตั้งเป8นสภาผู�นํา
ชุมชน , ประชาคมตําบล, สภา
ตําบล  

3. ป? 2540 ชุมชนได�รับผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู-
แตก ก-อให�เกิดป<ญหาภาวะ
หนี้สิน อย-างรุนแรง 

 

1. ป? 2542 แกนนําคือ ดร.อุษา เทียนทอง 
ได�ถูกยืมตัวมาจาก กศน. ให�มาทํางาน
ร-วมกับมูลนิธิพัฒนาไท และเป8นผู�
ประสานงานภาคตะวันตก 

2. ป? 2547 มีการสร�างความเข�มแข็งให�กับ
ชุมชนก-อน โดยการนําของ ดร.อุษา 
เทียนทอง ใช�วิธีการทําประชาคมตําบล 
รวมแกนนําชุมชนเข�าร-วมประชุม เพื่อให�
เกิดกระบวนการเรียนรู�ร-วมกัน เป8น 
สภาผู�นําชุมชน, ประชาคมตําบล 

3. ป? 2548 มีการจัดทําแผนแม-บทชุมชน 
(โดยแผนจากกระทรวงมหาดไทย) 

1. ป? 2322 ถูกต�อนมาจากเวียงจันทร" ยุคกรุงธนบุรี 
2. ป? 2369 อพยพ มาในช-วง รัตนโกสินทร" ตอน 

ต�น รัชกาลที่ 3 โดยมีหลายชาติพันธุ"อยู-รวมกัน 
คือ ชาวลาว ชาวมอญและ ชาวไทเดิม เป8นต�น 

3. ป? 2532 ได�รับผลกระทบจากนโยบายจาก
รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน ทําให�ราคา
ที่ดินเกิดการถีบตัวสูงขึ้นมากที่เดิมก็ เข�าไป
ทํางานในเมืองและย�ายที่อยู-อาศัย 

4. ป? 2542 มีการรวมตัวของกลุ-มผู�สูงอายุ แบบไม-
เป8นทางการ โดยการพบปะพูดคุยกันถึงป<ญหา
ที่เป8นข�อกังวล จัดตั้งเป8นกลุ-ม “สภาผู�นําองค"กร
ชุมชน”ท�องถิ่น 
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

  4. ป? 2546 มีการจัดทําแผนแม-บทชุมชน 
5. ป? 2548 มีการจัดทําประชาคมตําบล 

(ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย) 
6. ป? 2551 จัดตั้งเป8น สภาองค"กรชุมชน

ระดับตําบล ทํางานเชื่อมโยงกับหน-วย 
งานภายนอกเพิ่มมากขึ้น เช-น สถาบัน 
การศึกษา ม.เกษตร ม.รังสิต เป8นต�น 

4. ป? 2551 จัดตั้งสภาองค"กรชุมชน 
ตาม พ.ร.บ. ป? 2551 

5. ป? 2557 พร�อมเข�าสู-ความเป8น
ตําบลสุขภาวะ (สสส.) 

5. ป? 2548 เข�าอบรมจัดทําแผนแม-บทชุมชน 
6. ป? 2549 ธกส. เข�ามาอบรมการจัดทําแผน

บัญชีครัวเรือน และมีการจัดทําตัวชี้วัดคัด
กรองกลุ-มต-าง ๆ ที่จะเข�ามาเป8นสมาชิกสภา
ผู�นําตําบล 

7. ป? 2551 จัดตั้งเป8นสภาองค"กรชุมชนระดับ
ตําบล 

3 การปกครองใน
อดีตก-อนการ
ต-อตั้งสภาฯ 

มี กํ า นั นผู� ใ หญ- บ� า น  มี หน� า ที่ ใ น กา ร
ปกครองตาม อํานาจของกระทรว ง 
มหาดไทย แต-เมื่อแกนนําชุมชนแยกตัว
ออกมาตั้งตําบลใหม- เริ่มเปRดโอกาสให�มี
คนในชุมชนเข� ามามีส- วนร- วมในการ
ปกครองตนเองมากขึ้น จัดตั้งเป8น สภา
ผู�นําตําบล โดยมีการจัดตั้งตัวแทนของ
หมู-บ�าน ตําบล เข�าร-วมประชุมสภาฯ  

มีกํานันผู� ใหญ-บ�าน มีหน�า ที่ในการ
ปกครองตามอํานาจของกระทรวง 
มหาดไทยแกนนําคือ ดร.อุษา เทียน
ทอง จึ ง ทํ าการ เชิญแกนนํา ใน ทุก
หมู-บ�านเข�าร-วมประชุมกําหนดทิศทาง
ของตําบล ซึ่งได�รับความความร-วมมือ
เป8นอย-างดี พร�อมด�วยสมาชิกองค"การ
บริหารส-วนท�องถิ่น ประกอบด�วย  

มีรูปแบบการปกครองโดยตัวแทนของภาครัฐ 
คือ มีกํานันและผู� ใหญ-บ�าน ดูแลแบ-งเป8น 9 
หมู-บ�าน 11 ชุมชน จนถึงช-วงป? 2540 ที่ได�มีการ
พูดถึง การมีส-วนร-วมของภาคประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น นําไปสู-รูปแบบการปกครองส-วนท�องถิ่น โดย
มีตัวแทนของชาวบ�านเข�าไปทํางานใน องค"กร
ปกครองส-วนท�องถิ่น แต-ก็ยังเป8นการพัฒนาจาก
แนวคิดของราชการ ไม-ได�เกิดจากความต�องการ 
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

  เพื่อกําหนดแนวทางการทํางานของ 
หมู-บ�านทั้งตําบล เรียกว-า “สภา 79” 

นายกฯ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ จนสามารถ
สร�างเป8นกลุ-มอาชีพดั้งเดิม, และศูนย"
เรียนรู�ตําบล 

ของชาวบ�านโดยตรง 

4 แกนนําชุมชนคน
สําคัญที่มีส-วน
ผลักดันให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน
ชุมชน 

นาย ศิวโรฒ จิตนิยม อดีตพระ, ปราชญ"
ชาวบ�าน, ประธานสถาบันการเงินชุมชน, 
ประธานสภาองค"กรชุมชน 

นางสาว อุษา เทียนทอง ข�าราชการ
เกษียณ , ครูมัธยม, สมาชิกสภาพัฒนา
การเมือง, ประธานสภาฯ 

นาย ไพบูลย" วัฒนศิริธรรม อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย"  

5 สาเหตุสําคัญ ของ
การรวมตัวและเข�า
มามีส-วนร-วมของ 
คนในชุมชน 

1. ป<ญหาด�านภาระหนี้สิน หนี้นอกระบบ 
2. การเสริมสร�างอาชีพ สร�างรายได�เสริม 
3. การจัดตั้งกลุ-มออมทรัพย" เพื่อเป8นทุน

ในการประกอบอาชีพของคนในตําบล 
4. การผลักดันจากนโยบายจากรัฐและ

และองค"กรภายนอก เช-น กองทุน
หมู-บ�าน เป8นต�น 

1. ป<ญหาด�านภาระหนี้สิน 
2. การเสริมสร�างอาชีพ 
3. การจัดตั้งกลุ-มออมทรัพย" 
4. การผลักดันจากนโยบายจากรัฐและและ

องค"กรภายนอก 
5. การอนุรักษ"ภูมิป<ญญาท�องถิ่น 

1. ป<ญหาด�านภาระหนี้สิน 
2. การเสริมสร�างอาชีพ 
3. การจัดตั้งกลุ-มออมทรัพย" 
4. การผลักดันจากนโยบายจากรัฐและ

และองค"กรภายนอก 
5. การอนุรักษ" ประเพณี วัฒนธรรม 

ลาวเวียง 
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

6 โครงสร�างสภา
ผู�นําตําบล, 
ประชาคม
ตําบล 

มีโครงสร�างที่ประกอบด�วย กํานันเป8น
ประธานสภาฯ ,เจ�าหน�าที่ อบต. เป8น
กรรมการ, ผู�ใหญ-บ�านจากแต-ละหมู-บ�าน, 
และตัวแทนกลุ-ม ต-าง ๆ ในแต-ละชุมชน 
เข�าร-วมเป8นสมาชิกสภาผู�นําตําบล โดยมี
โครงสร�างการทํางาน โดยการแบ-งแยก
หน�าที่กันชัดเจน แต-เป8นให�สภาผู�นํา เป8น
เหมือนกันเวที ที่จะร-วมแสดงความ
คิดเห็น ได�อย-าง อิสระ โดยตัวแทน
ดังกล-าว สามารถทําหน�าที่ เสนอแนวคิด
และความต�องการ ของแต-ละกลุ-ม แต-ละ
หมู-บ�านของตนได�เลย เพื่อหาข�อสรุปที่
ทั้งหมดจะต�องยอมรับร-วมกันได� 

โครงสร�างในช-วงการก-อตั้ง สภาผู�นําชุมชน
ตําบล เป8นการชักชวนจาก ดร.อุษา เทียนทอง 
โดยมีกํานันและผู�ใหญ-บ�าน หมู-ต-าง เข�าเป8น
สมาชิกกลุ-ม โดยให�กํานันเป8นประธาน ในที่
ประชุมและสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยให�
ผู�ใหญ-บ�านหมู-ต-าง ๆ ที่ให�สถานที่จัดประชุมทํา
หน�าที่เป8นประธานการประชุม จากนั้น ได�มี
การจัดตั้งเป8นประชาคมตําบล จึงได�มีการ
กําหนดตัวประธานเป8น ดร.อุษา เทียนทอง 
รองประธาน และเลขาฯ และเจ�าหน�าที่ที่ทํา
หน�าที่ในส-วนต-าง ๆ เป8นระบบเพิ่มมากขึ้น 
และจะมีผู�นําแบบไม-เป8นทางการเพิ่มมากขึ้น
หลังจาก มีกลุ-มเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง เช-น 
กลุ-มอาชีพ กลุ-มทําขนมหวาน กลุ-มทําน้ําตาล
จากต�นตาล เป8นต�น 

มีโครงสร� าง ที่  อาศัยแกนนําจากเป8น
ผู�สูงอายุ แต-เคยทํางานราชการมาก-อน 
รวมตัวกัน จัดตั้ง โดยความเห็นชอบจาก 
ผู�ที่เข�าร-วมกลุ-มแรก ๆ และได�รับความมือ
จาก แกนนําชุมชนอย-าง ผู�ใหญ-บ�านและ
กํานันในพื้นที่ เนื่องจาก แกนนําที่เป8น
ทางการเหล-านี้ เป8นลูกหลานของ ตําบล
บ�านเลือกดั้งเดิม ดังนั้นกลุ-มผู�นําชุมชนที่
จัดตั้งขึ้นในตอนแรก จึงเป8นเสมือนเวทีที่
ช-วยกันทํางาน มากกว-าจะเป8นโครงสร�าง
อย-างเป8นทางการ แต-ก็มี ประธานกลุ-ม 
เป8นข�าราชการเกษียณ ครู และผู�ที่สนใจ 
ทํางานร-วมกัน 



 

365 

ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 
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7 การจัดตั้งสภา
องค"กรชุมชน
ตําบล 

จัดตั้งขึ้นในป? 2551 โดยต-อยอดจาก 
สภาผู�นําตําบล, ประชาคมตําบล มีที่
ปรึกษาสภาตําบล เช-น นายกองค"การ
บริ ห า รส- วน ตํ าบล ,  ผู� อํ าน วยการ
โรงเรียนในพื้นที่, ประธานกลุ-ม อสม., 
ผอ.รพ.สต., เจ�าอาวาสวัดในพื้นที่ 

จัดตั้งขึ้นในป? 2551 โดยต-อยอดจาก สภาผู�นํา
ตําบล, ประชาคมตําบล มีที่ปรึกษาหลักคือ เจ�า
อาวาสวัดในพื้นที่, สมาชิกสภาจังหวัด, สมาชิก
องค"กรปกครองส-วนท�องถิ่น 

จัดตั้งขึ้นในป? 2551 โดยต-อยอดจาก 
สภาผู�นําตําบล, ประชาคมตําบล มีที่
ปรึกษา หลักคือ เจ�าอาวาสทุกวัดใน
ตําบล จํานวน 6 ท-าน , สมาชิกสภา
ท�องถิ่น,  

8 โครงสร�างสภา
องค"กรชุมชน
ตําบล ตาม 
พ.ร.บ. ป?  
พ.ศ. 2551 

เป8นโครงสร�างเดิมก-อนการมีสภาองค"กร
ชุมชนตําบล คือมีประธาน รองประธาน 
เลขาฯ ผู�ช-วยเลขาฯ และสมาชิกจากแต-
ละหมู-บ�าน ๆ 4 คน แตกต-างตรงที่มีการ
ก-อ ตั้ง ที่ปรึกษาเป8น สมาชิกองค"กร
ปกครองส-วนท�องถิ่น นายกฯ ปลัดฯ 
และสมาชิกสภาฯ และ ผู�ทรงคุณวุฒิ
จากกลุ-มอื่น ๆ เช-น กลุ-มผู�สูงอายุ, กลุ-ม
อาชีพ, สภาบันการเงินชุมชน, รพ.สต., 
อสม, ผอ.รร. เป8นต�น 

เป8นการต-อยอดจากโครงสร� างเดิม คือ มี
ประธานสภาฯ มีเลขาฯ และรองประธานสอง
คน จากนั้น เมื่อรวมกับสมาชิกทั้งหมดแล�ว เป8น
จํานวนเท-าไหร- ก็ตาม ได�กําหนดให�เป8นไปตาม 
พรบ.ป? 2551 ในส-วนที่มีความแตกต-างก็คือ 
โครงสร�างของที่ที่ปรึกษา ได�กําหนดให�องค"กร
ปกครองส-วนท�องถิ่นเข�ามา มีส-วนร-วมในสภา
องค"กรชุมชนด�วย เนื่องจากที่ประชุมมีความ 
เห็นว-า ท�องถิ่นก็เป8นส-วนหนึ่งของชุมชน เช-นกัน 

เป8นการต-อยอดจากกลุ-ม แกนนําชุดเดิม 
โดยในกลุ-มสมาชิกดังกล-าว จะมีการเน�น
ไปที่การทํางานร-วมกัน อย-างเป8นระบบ
เพิ่มมากขึ้น แม�จะมีการเปลี่ยนตัวของ
ประธานสภาฯไปแล�ว แต-การทํางานก็
ยังคงดําเนินต-อไปได� เนื่องจากได�มีการ
จัดทําตัวชี้วัดความสุขของชาวตําบล
บ�านเลือกเป8นตัวตั้งในการทํางานของ
สภาองค"กรชุมชน 
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ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

9 ทุนทางสังคม
ในพื้นที่ 

1. ทุนมนุษย" โดยเฉพาะแกนนํามีวิสัยทัศน"ในการ
ทํางานและพัฒนาตําบลอย-างต-อเนื่อง  

2. แกนนําตามธรรมชาติอย-าง ปราชญ"ชาวบ�าน 
แกนนํากลุ-มต-าง ๆ ที่พร�อมใจกันร-วมกันพัฒนา
ตําบล โดยมุ-งไปที่ผลประโยชน"ส-วนรวม ดังนั้น 
ไม-ว-ามาจากกลุ-มไหน การทําหน�าที่ในเวทีที่
ประชุม จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร-วมกันเป8น
อย-างดี 

3. ทุนเรื่องของเงิน ได�เงินทุนจากการจัดตั้งกลุ-ม
สัจจะออมทรัพย"และพัฒนามาเป8น ธนาคาร
ชุมชนหนองสาหร-าย ซึ่งทําหน�าที่เป8นแหล-งทุน
โดยการสนับสนุนจาก ธกส.และ พอช. กองทุน
หมู-บ� าน  เ พื่อให� สมาชิก กู� เ งินไปใช� ลงทุน
ประกอบอาชีพได� ทําให�เงินทุนหมุนเวียนใน
ระบบ หลานสิบล�านบาท ซึ่งเกิดจากจิตสํานึก
รับผิดชอบต-อตําบลของคนผู�เป8นสมาชิกนั้นเอง 

1. ทุนของมนุษย" โดยเฉพาะแกนนําที่
สําคัญ มีวิสัยทัศน" และทุ-มเททํางาน
เพื่อตําบลอย-างจริงจัง และต-อเนื่อง 
โดยอาศัยทรัพยากรจากภายนอก มา
ช-วยในการพัฒนาตําบลได�เป8นอย-างดี 

2. จิตสํานักรักบ�านเกิดของตนเอง ที่
อยากจะให�อนุรักษ"ภูมิป<ญญาท�องถิ่น
เอาไว� เช-น การทําน้ําตาลอ�อย เป8น
ต�น 

3. ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู-อย-าง
อุดมสมบูรณ" โดยสามารถเก็บน้ําตาล 
และมะพร�าวได�ตลอดทั้งป? โดยแหล-ง
น้ําธรรมชาติ ก็เข�าถึงแหล-งเพาะปลูก 
โดยไม- จํ า เป8นต� อง ทําอะไรมาก 
เพราะความอุดมสมบูรณ"ของพื้นที่
นั่นเอง  

1. ทุนมนุษย"  ในส-วนของแกนนําที่เป8น
ผู�สูงอายุ ที่รวมตัวกันเพราะจิตสํานักรัก
บ�านเกิดของตนเอง รักในความเป8นชาว
ลาวเวียง ทําให�เกิดแนวคิดที่จะพัฒนา
และรักษา วัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของ ชาวลาวเวียงเอาไว� 

2. ทุนจากความสามัคคีเนื่องจาก มีความ
เป8นชาติพันธุ"และความเป8นเครือญาติ
อย-างสูง สืบทอดกันมานาน เป8นร�อย ๆ 
ป?  ผ-านทางกิจกรรม ประเพณี ทาง
ศาสนา และความเชื่อต-าง ๆ  

3. ทุนด�านศาสนา ที่มีวัดและพระ เป8น
ศูนย" รวมใจ และทํางานร- วมกันกับ 
ชุมชนได� เป8นอย-างดี และเป8นแหล-ง
อบรม และประกอบพิธีกรรม ที่ชาวบ�าน
นับถือ และเชื่อมั่น 
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  4. ทุนเรื่ององค"ความรู�  ที่กลุ-มอาชีพต-าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ล�วนอาศัยคนที่มีความรู�ในชุมชนมา
ช-วยกันจัดตั้งทั้งสิ้น เช-น โรงงานทําน้ําดื่ม โรง
ทําปุTยอินทรีย" ปุTยอัดเม็ด เป8นต�น  

5. ทุนเรื่องของความสัมพันธ"ของคนในชุมชน 
เป8นตําบลที่มีความใกล�ชิดกันทางสายเลือด
มาก ทําให�การทํางานประสานกันได�เป8นอย-าง
ดี และสามารถบริหารจัดการเรื่องความ
ขัดแย�งได� 

6. ทุนเรื่องของพื้นที่ เป8นที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกเนื่องจากมีแหล-งน้ําเยอะ ตามชื่อ
ของตําบล ที่ขึ้นต�นว-า “หนอง”  

7. ทุนเรื่ องของเส�นทางคมนาคมที่สามารถ
เดินทางได�สะดวก ด�วยทางหลวงเข�า กทมฯ 
และออกไป จังหวัดใกล�เคียงได�ง-าย 

4. เส�นทางคมนาคม ที่สะดวกทั้งทาง
น้ํา ออกไปแม-น้ําแม-กลอง เส�นทาง
ถนนดินดํา สามารถเดินทางได�อย-าง
สะดวกสบาย 

5. ความเชื่อมั่นในตัวของแกนนํา ของ
ชาวบ�าน ที่พร�อมจะให�ความร-วมมือ
กับ แนวคิดและการทํางานของกลุ-ม
แกนนํา 

6. ทุนภูมิป<ญญาในการจัดทําน้ําตาล
มะพร�าว ขนมหวานจากน้ําตาล
มะพร�าว และภูมิป<ญญาที่ดําเนิน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ทุนเรื่ องของความรักและความ
สามัคคีของคนในตําบล ที่มีความ
สนิทสนมกันเหมือนญาติ 

4. ทุนทางด�านวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงาม ที่เป8นเอกลักษณ"เฉพาะชาว
ลาวเวียง ที่เหมือนเป8นจุดแข็งของ
ตําบล ทําให�ได�รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกมาก 

5.ทุนความเป8นชาติพันธ"เดียวกัน ทําให�ใน
เขตอําเภอโพธาราม ชาวลาวเวียง
มั ก จะ ทํ า กิ จก ร รมร- ว ม กั น  ทํ า ใ ห�
ก-อให� เ กิดประเพณีและวัฒนธรรม
เฉพาะพื้นถิ่น ที่ เป8น ที่สนใจของคน
ภายนอก 

6. ทุนที่มาจากกลุ-มอาชีพในตําบล ที่ถึงแม�
จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต-ก็เป8นตัว
สร�างรายได�ให�กับ ตําบลได�เป8นอย-างดี 
ทําให�ชุมชนไม-ถึงกับตกงาน 

 



 

368 

ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
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  8. ทุ น เ รื่ อ ง ของแหล- ง สนั บ สนุ น จ าก
ภายนอก ไม-ว- าจะเป8นสถานศึกษา 
ใกล�เคียงอย-าง ม.เกษตร ม.ราชภัฎ ม.
ศิลปากร เป8นต�น ซึ่งมีโอกาสเปRดเป8น
แหล-งเรียนรู�เพิ่มเติมได�อีก 

  

10 การมีส-วนร-วม
ในกิจกรรม 
ต-าง ๆ ของ
ภาคพลเมือง
ในพื้นที่ 

ร-วมกันตัดสินใจในทุกขั้นตอนการจัดกลุ-ม
กิจกรรมในตําบล  
1. ธนาคารชุมชน 
2. กลุ-มวิสาหกิจชุมชน 
3. โรงน้ําดื่มสาหร-ายทอง 
4. โรงสีข�าวชุมชน 
5. กลุ-มปุTยอัดเม็ดและปุTยอินทรีย" 
6. กลุ-มเครื่องจักสานพลาสติก 
7. กลุ-มธนาคารขยะ 
 

ร-วมกันแสดงความคิดเห็นในเวที เพื่อหา
ข�อสรุปร-วมกัน โดยประชุมกันเดือนละ
ครั้ง  
1. กลุ-มทําน้ําตาลอ�อย 
2. กลุ-มอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับน้ําตาลอ�อย 

เช-น กลุ-มขนมหวาน กลุ-มน้ําตาลก�อน 
กลุ-มน้ําตาลสด 

3. กลุ-มเลี้ยงไก-ไข- และเลี้ยงปลา 
4. ตําบลสุขภาวะ 
 

ร-วมกันคิด ร-วมกันตัดสินใจ ร-วมกันลงมือ
ปฏิบัติ และร-วมกันรับผลที่เกิดขึ้นร-วมกัน
ของกลุ-ม โดยมุ-งไปที่การอนุรักษ" 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
1. จัดตั้งกลุ-มแกนนําสภาผู�นําชุมชน 
2. สภาวัฒนธรรมตําบล 
3. หอวัฒนธรรมลาวเวียง  
4. ศูนย"เรียนรู�ชาติพันธุ"ลาวเวียง 
5. การจัดทําแผนแม-บทชุมชน  
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

  8. กลุ-มไม�กวาดทางมะพร�าว 
9. ศูนย"เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 
10.  กลุ-มเกษตรกร กลุ-มเลี้ยงวัวนม 
11.  ตัวชี้วัดความดีของชุมชน 
12.  กลุ-มสวัสดิการชุมชน 
13. สภาองค"กรชุมชน 

5. กลุ-มออมทรัพย" 
6. กลุ-มสวัสดิการชุมชน 
7. ศูนย"เรียนรู� ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สภาองค"กรชุมชน 
9. การจัดทําแผนแม-บทชุมชน 
 

6. การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
7. ตัวชี้วัดความสุขตําบล 
8. ประเพณีและวัฒนธรรมตามวาระต-าง ๆ 

ในแต-ละป?  
9. ตําบลต�นแบบด�านการรักษาและอนุรักษ" 
   วัฒนธรรม 

11 การทํางาน
ร-วมกับท�องถิ่น 

ทํางานร- วม กัน กับท�อง ถิ่น  โดยนายก
เทศบาล ร-วมเป8นที่ปรึกษาของสภาองค"กร
ชุมชนด�วย ทําให�การตัดสินใจในเวทีของ
สภาฯ ได�มีการนําไปปรับใช�ในการจัดทํา
แผนการพัฒนาของ ท�องถิ่น และได�รับการ
สนับสนุนด�านงบประมาณในกิจกรรมต-าง 
ๆ ของสภา ฯ ด�วย 

เชิญนักการเมืองท�องถิ่นเข�าร-วมการ
ประชุม เพื่อจะได�รับทราบสถานการณ"ที่
เ กิด ขึ้น และมีการนํ าข�อเสนอจากที่
ประชุมไปปรับใช� ในการทํางานของ
แผน พัฒนาท� อ ง ถิ่ น และ  อนุ มั ติ ง บ
สนับสนุนการทํางานของสภาองค"กร
ชุ มชนอย- า งต- อ เนื่ อ ง ทุ กป?  และ ทุ ก
กิจกรรม 

มีการนําข�อเสนอจากเวทีการจัดประชุม
สภาฯ ไปปรับใช�ในแผนพัฒนาตําบล 3 ป? 
และให�การสนับสนุนในกิจกรรมด� าน 
อนุรักษ"วัฒนธรรมและประเพณีเป8นอย-างดี 
โดยการทํางานของท�องถิ่นจะสอดคล�องกับ
ตัวชี้วัดความสุขตําบลที่คิดโดยสภาองค"กร
ชุมชน 
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

12 การประยุกต" 
ใช�ทุนทาง
สังคมในพื้นที่ 

1. การประยุกต"ใช�ความสัมพันธ"กันเป8น
แบบเครือญาติ และความเชื่อใจ เคารพ
ซึ่งกันและกัน เป8นตัวเชื่อมให�เกิดการ
ทํางานร-วมกันได� 

2. เวทีของสภาองค"กรชุมชนเป8นเสมือนที่
ร-วมกันแสดงความคิดเห็นโดยใช�สถานที่
ของห�องประชุมใหญ- เทศบาลเป8นที่
ประชุมประจําทุกเดือนโดยเจ�าหน�าที่
ท�องถิ่นสามารถเข�าร-วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นได�ด�วย  

3. การประยุกต"ใช�ความรู�ความสามารถ
ของคนในตําบลมาช-วยในการพัฒนา
อาชีพและกลุ-มอาชีพต-าง ๆ ในตําบล 

 

1. การประยุกต"ใช�ทุนที่มีอยู-ภายนอกมา
ช-วยสนับสนุนการทํางานของกลุ-มใน
ตําบล 

2. การมีแกนนําที่เป8นศูนย"ร-วมจิตใจทําให�
เกิดการทํางานอย-างมีส-วนร-วมอย-าง
ต-อเนื่อง  

3. การมีภูมิป<ญญาและองค"ความรู�ดั้งเดิม
ที่เป8นประโยชน"ต-อการดํารงชีพ ด�าน
อาชีพ 

4. การอาศัยทุนในชุมชนจัดตั้งเป8นกลุ-ม
อ อ ม ท รั พ ย" แ ล ะ พั ฒ น า เ ป8 น ก ลุ- ม
สวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนอาชีพ
หรือกิจกรรมของตําบลเอง 

 

1. การอาศัยทุนบุคคลอย-างแกนนํา
ผู�สูงอายุ ที่เคยรับราชการ จัดตั้งเป8น
กลุ-มเพื่อการอนุรักษ"วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม โดยไม-ได� มี
ผลประโยชน"ส-วนตนเป8นตัวตั้ง 

2. อาศัยทุนทางด�านศาสนา เป8นเสมือน
แกนกลางในการเชื่อมโยงทุกกลุ-มเข�า
ด� ว ย กั น  โ ด ย อ า ศั ย เ ค รื่ อ ง มื อ คื อ 
วัฒนธรรม ความเป8นชาติพันธุ"ลาวเวียง 

3. ได�สถานที่จากวัด ซึ่งเป8นศูนย"รวมใจ
จัดตั้งเป8นหอวัฒนธรรมลาวเวียง  

4. เพิ่มศักยภาพของตนโดยอาศัยป<จจัย
ภายนอกสนับสนุน เช-น พอช. สสส. 
ททท. เป8นต�น 
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบข�อมูลและพัฒนาการสภาองค"กรชุมชนจาก 3 พื้นที่ (ต-อ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ปรากฏการณ" 
สภาองค"กรชุมชน 

ตําบลหนองสาหร-าย 
สภาองค"กรชุมชน ตําบลคลองเขิน สภาองค"กรชุมชน ตําบลบ�านเลือก 

  

4. ประยุกต"ใช�องค"ความรู�จากสถานศึกษา 
ที่อยู-ใกล�เคียงมาสนับสนุนการทํางานของ

สภาฯ โดยเฉพาะด�านอาชีพ 
5. การประยุกต"ใช�ทุนจากหน-วยงาน

ภายนอกเข�ามาสนับสนุนด�านงบประมาณ 
เช-น พอช. สสส. ธกส. 

6. มีการสร�างเครือข-ายการเรียนรู�ร-วมกัน 
ทั้งในและนอกชุมชน  

7. การมีแกนนําที่มีวิสัยทัศน"และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบต-อสังคม 

5. การพัฒนาตนเองด�วยการอบรมและ
เรียนรู�จากแหล-งอื่น 

6. การสร�างเครือข-ายการเรียนรู�ร-วมกัน 
กับทั้งภายในและภายนอกองค"กร 

5. พัฒนาตนเองและกลุ-มด�วยการอบรม
จัดทําตัวชี้วัดความสุขจากองค"กรภายนอก 
โดยหลังการอบรมก็ได�แบ-งภารกิจให�กับ

สมาชิกร-วมกันทํา 
6. อาศัยความสัมพันธ"ทางชาติพันธุ"เป8น

เครื่องมือคอยเชื่อมโยงให�เกิดความสามัคคี
และการทํางานร-วมกันได�เป8นอย-างดี  

7. การอาศัยเครือข-าย ชาวลาวเวียงใน
ตําบลอื่นที่สามารถมีกิจกรรมสนับสนุนซึ่ง

กันและกันได�เป8นอย-างดี 
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สรุปการเปรียบเทียบข�อมูลจาก 3 พ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย 
 การก(อตั้งชุมชน  
 (ลักษณะของการก อต้ังชุมชน) ของพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัยท้ัง 3 พ้ืนมีท้ังความเหมือนและความ
ต างกัน ดังจะนําเสนอแยกเป5น 2 ประเด็นคือ ประเด็นของความแตกต าง และประเด็นของความ
เหมือนกัน 
 1. ประเด็นท่ีมีความเป5นมาแตกต างกัน 
  ลักษณะการก อต้ังตําบลหนองสาหร าย จังหวัดกาญจนบุรี เป5นตําบลท่ีเกิดข้ึนใหม 
ประมาณ 30 กว าปD โดยแยกตัวออกมาจากตําบลดอนเจดีย� ของ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากปEญหา
ของการพัฒนาตําบลไม สามารถได�รับการพัฒนาอย างเต็มท่ี ขาดความสมดุล และไม เพียงพอกับความ
ต�องการของ คนในตําบลหนองสาหร ายเนื่องจากติดปEญหาความไม เพียงพอของงบประมาณในการ
พัฒนา ส งผลกระทบต อการดํารงชีวิตท้ัง อาชีพ รายได� และความเป5นอยู  ก อให�เกิดปEญหาการย�ายถ่ิน
ฐานออกจากชุมชนไปหางานทําในเมืองแทน ก อให�เกิดปEญหาครอบครัว และปEญหาสังคมตามมา การ
พัฒนาเชิงโครงสร�างพ้ืนฐานเก่ียวกับแหล งน้ําในการเพาะปลูกท่ีเป5นไปได�อย างเชื่องช�า ทําให�การ
เพาะปลูกเกิดความเสียหายจากความไม เพียงพอของแหล งน้ํา เกิดปEญหาหนี้สินรุมเร�าอย างต อเนื่อง 
ทําให�เกิดความคิดแยกตัวออกมาจัดต้ังตําบลใหม ของกลุ มแกนนําชุมชนในขณะนั้น 
  ตําบลคลองเขิน จังหวัดสมุทรสงคราม เป5นตําบลท่ีมีถ่ินฐานบ�านเรือนท่ีมีมานานกว า 
100 ปD จึงมีความสัมพันธ�ท่ีแนบแน น โดยวิถีการดํารงชีวิต เช น อาชีพมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล�อมของพ้ืนท่ี เช น สมัยก อนมีการปลูกข�าวเป5นอาชีพหลัก แต ผลการเพาะปลูกไม ได�ผลผลิต
ท่ีดี เนื่องจากพ้ืนท่ีมีแหล งน้ําท่ีค อนข�างกร อยในขณะเวลาน้ําทะเลหนุน เพราะอยู ติดกับลําน้ําแม กลอง
เชื่อมต อไปติดกับทะเลทางฝEHงตะวันตก ซ่ึงไม เหมาะสมกับการปลูกข�าว ทําให�เปลี่ยนมาปลูกต�นมะพร�าว
ท่ีเป5นพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพน้ํากร อย จนทําให�กลายเป5นอาชีพหลักของคนในตําบลคลองเขินมานาน
เนื่องจากเป5นตําบลท่ีมีชื่อเสียงเก่ียวกับการทําน้ําตาลมะพร�าวมาแต ด้ังเดิมทําให�คนพ้ืนถ่ินด้ังเดิมใน
บริเวณด้ังกล าวจึงประกอบอาชีพปลูกมะพร�าวและทําสวนต อเนื่องกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน 
  ตําบลบ�านเลือก จังหวัดราชบุรี เป5นตําบลท่ีมีการก อต้ังมาอย างยาวนานเช นเดียวกัน 
แต ไม ได�เป5นคนไทยในตําบลพ้ืนถ่ินด้ังเดิม หากแต มีประวัติศาสตร�การอพยพย�ายถ่ินฐานมาอย าง
ยาวนาน ต้ังแต ครั้งสมัยพระเจ�ากรุงธนบุรี มีพระราชบัญชาให�สมเด็จเจ�าพระยามหากษัตริย�ศึก 
(รัชกาลท่ี 1) และเจ�าพระยาสุรสีห�ฯ ยกทัพไปตีกลุ มหัวเมืองลานช�าง เช น เวียงจันทร� หลวงพระบาง 
จําปาศักด์ิ เป5นต�น โดยกวาดต�อนมาเป5นเชลยศึก และการอพยพครั้งท่ี 2 ครั้งเกิดศึกเจ�าอนุวงค� ใน
กรุงเวียงจันทร� ทําให�เกิดการย�ายถ่ินฐานครั้งใหญ ของชาวลาวและชาวมอญจํานวนมากเข�ามาพ่ึงพระ
บรมโพธิสมภาร ในช วงสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู หัว (รัชกาลท่ี 3) โดยมีอพยพเข�ามาต้ังถ่ินฐาน กิน
อาณาเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล�เคียง ในปEจจุบันเป5นวงกว�างโดยเฉพาะ เขตอําเภอโพ
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ธาราม เขตอําเภอบ�านโปMง เรียกกลุ มตนเองท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ�ความเป5นตัวตนว า “ชาวลาว
เวียง” ความสัมพันธ�ในลักษณะชาติพันธุ�และเครือญาติ ในตําบลบ�านเลือกและตําบลใกล�เคียงจึงมีสูงมาก  
 2. ประเด็นท่ีเหมือนกัน 
  การเลือกก อต้ังถ่ินฐานใกล�แหล งน้ํา เหมือนกันไม ว าจะเป5นลักษณะของคนไทยพ้ืนถ่ิน
เดิมหรือ จะอพยพมาจากท่ีอ่ืน การเลือกต้ังถ่ินฐานมักจะเลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีใกล�แหล งน้ํา เพราะ
เหมาะสมต อการดํารงชีพแบบเกษตรกรรมและการเดินทางทางน้ํา ดังนั้นจะพบได�ว าท้ัง 3 พ้ืนท่ี อย าง 
ตําบลหนองสาหร ายก็เป5นพ้ืนท่ีใกล�แหล งน้ํา หมดทุกหมู บ�าน เช น หนองสาหร าย หนองทราย หนอง
ปลั๊กเขว�า เป5นต�น คําว า “หนอง” แสดงออกถึงการดํารงชีพใกล�แหล งนํ้านั้นเอง ตําบลคลองเขินติดลํา
น้ําแม กลองท่ีกร อยเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมชาวสวนมะพร�าวและลิ่นจี่ เป5นอย าง
มากอยู กันมาเป5นร�อยปD และตําบลบ�านเลือก ไม ว าจะเป5นการกวาดต�อนในช วงสงครามหรือการอพยพ
ย�ายถ่ินฐานมาในยุคสงคราม ก็เลือกท่ีจะจัดต้ังถ่ินฐานกันใกล�แหล งน้ําคือ ลําน้ําแม กลองเช นกัน 
  การประกอบอาชีพในช วงของการก อต้ังตําบล มีลักษณะพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงการจัดต้ังชุมชนอยู ใกล�เคียงกับแหล งน้ําทําให�ได�ประโยชน�ในการ
ประกอบอาชีพเป5นอย างมาก และยังคงประกอบอาชีพเหล านี้มานาน หลายชั่วอายุคนเช นกัน จนเริ่ม
ได�รับผลกระทบจากกระแสการพัฒนาเพ่ือนําประเทศไปสู ความทันสมัย จึงได�มีการปรับเปลี่ยนอาชีพ
หลากหลายมากข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนมือเจ�าของท่ีดินเดิม เพราะท่ีดินมีราคาสูงข้ึน การทําลาย
แหล งน้ําธรรมชาติจากโรงงานอุตสาหกรรม การถูกเอาเปรียบจากพ อค�าคนกลาง เป5นต�น 
  แกนนําของแต ละตําบล เป5นผู�มีวิสัยทัศน� มุ งความก�าวหน�าและประโยชน�ของตําบล
เป5นสําคัญ โดยกลุ มแกนนําของแต ละตําบล เป5นผู�ท่ีมีความทุ มเทในการเริ่มพัฒนาตําบลของตนเอง 
เพ่ือปรับเปลี่ยนให�คนในตําบลสามารถดํารงชีวิตอยู ได� โดยอาศัยทุนทางสังคม เป5นปEจจัยสําคัญ ใน
การทํางานจัดต้ังชุมชนหรือตําบลของตนเองให�มีความเข�มแข็ง และดึงศักยภาพในการมีส วนร วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง ของคนในชุมชนได�อย างเข็มแข็งในอนาคต 
 พัฒนาการของชุมชน (ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาตามแนวกระแสหลัก) 
 จากห�วงกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วประเทศไทยได�ก�าวเข�าสู ยุคของการพัฒนาให�
เกิดความทันสมัยตามอย างนานาประเทศ รูปแบบการดํารงชีวิตโดยอาชีพเกษตรกรรม อยู ร วมกับ
ธรรมชาติอย างพ่ึงพิงกัน เปลี่ยนแปลงไปอย างมากในช วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห งชาติ ฉบับท่ี 1 
ท่ีเน�นการปรับเปลี่ยนโครงสร�างพ้ืนฐาน เช น การสร�างเส�นทางคมนาคม การสร�างแหล งน้ําอย างคลอง
ชลประทาน และการสร�างแหล งกําเนิดไฟฟRาออกไปยังพ้ืนท่ีชนบท ทําให�การดํารงชีวิตท่ีเป5นการผลิต
พืชผลทางการเกษตรเพ่ือการดํารงชีวิตอยู  กลับกลายเป5นการผลิตเพ่ือขาย เช น การปลูกข�าวในแต ละ
ปDท่ีเรียกว าข�าวนาปD เพ่ิมเป5นการปลูกข�าวนาปลั่ง และเพ่ิมมากข้ึนเป5นปDละ 3 ครั้ง จนสภาพดินไม 
สามารถฟSTนตัวให�เหมาะสมกับการเพาะปลูกต อเนื่อง เพ่ือนําไปขายได�ก อให�เกิดปEญหาดินเสื่อมสภาพ 
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ต�องใช�ปุUยเคมี เพ่ือเร งการผลิต จนทําให�แหล งน้ําในธรรมชาติปนเปSTอนสารเคมี จากในน้ํามีปลาในนามี
ข�าว ท่ีบ งบอกถึงความอุดมสมบูรณ�ของธรรมชาติ ก็เปลี่ยนแปลงไป ไม มีปลาในแหล งน้ํา ไม มีนกมาหา
ปลา ข�าวก็ปนเปSTอนสารเคมี ก อให�เกิดโรคกับท้ังคนปลูกและคนบริโภค แหล งน้ําท่ีไม เพียงพอในช วง
หน�าแล�ง ก็ทําการขุดเจาะหาน้ําในชั้นใต�ดิน ก อให�เกิดปEญหาแผ นดินทรุดตัว ราคาพืชผลทาง
การเกษตรเริ่มตกตํ่า ทําให�เกษตรกรเริ่มมีการกู�หนี้ยืมสิน ท้ังกู�เพ่ือลงทุน และกู�เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน
การแสวงหาเครื่องอํานวยความสะดวก ทําให�ก อให�เกิดภาระหนี้สินผูกพันอย างต อเนื่อง ราคาท่ีดินท่ีมี
ถนนหลวงตัดผ านมีราคาสูง เกิดการขายท่ีดินทํากินให�กับนายทุนท่ีมาลงทุนสร�างโรงงานอุตสาหกรรม 
เกิดการเก็งกําไร เป5นนักค�าท่ีดิน เม่ือท่ีดินเปลี่ยนมือก็ต�องย�ายถ่ินฐานท่ีอยู  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ดังกล าวส งผลกระทบถึง ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามท่ีต�องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมเช นกัน 
ภูมิปEญญาด้ังเดิมท่ีเกิดจากการสะสมมาอย างยาวนาน จากการดํารงชีวิตค อย ๆ หมดความสําคัญลงไป
เปลี่ยนเป5นการดํารงชีพแบบพ่ึงพิงเบ็ดเสร็จไม ว าจะเป5น อาชีพก็ต�องอาศัยแหล งน้ําจากชลประทาน 
การค�าขายก็ต�องอาศัยการกําหนดราคาพืชผลทางการเกษตรตามกลไกตลาด ประเพณีวัฒนธรรมก็ถูก
กําหนดโดยรัฐ การแต งกายก็เปลี่ยนเป5นตามสมัยนิยมโดยเส้ือผ�าใช�วิธีซ้ือหาจากแหล งผลิตเสื้อผ�า
สําเร็จรูป แหล งเงินในการประกอบอาชีพก็ใช�การกู�ยืมหากไม มี ท่ีดินซ่ึงเคยเป5นของตนเองต�องขายเม่ือ
รายได�ไม เพียงพอกับรายจ าย เจ�าของท่ีดินต�องกลายเป5นผู�เช าท่ีดินของตนเองแทน ซ่ึงปEญหาเหล านี้ 
ทุกตําบลได�รับผลกระทบคล�าย ๆ กันหมดท้ัง 3 พ้ืนท่ี ทําให�เป5นสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งในการ 
ก อให�เกิดการมีส วนร วมของคนในตําบลได�เป5นอย างดี 
 การปกครองในอดีตก(อนการต(อตั้งสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล 
 การดํารงชีวิตอยู รวมกันของคนเป5นจํานวนมาก มีความสลับซับซ�อนหลากหลายในการ
บริหารจัดการได�จําเป5นจะต�องมีการปกครองเพ่ือการบริหารจัดการ ให�สามารถอยู ร วมกันได� โดยไม 
เกิดปEญหาตามมา ในอดีตการปกครองดูแลของแต ละตําบล มีลักษณะพัฒนาการมาจากการปกครอง
ดูแลกันและกันเองโดย กลุ มแกนนําหรือผู�นําชุมชนท่ีเป5นผู�ใหญ ท่ีเคารพศรัทธาของชาวบ�านในแต ละ
พ้ืนท่ีอยู แล�วสามารถดํารงตนเป5นศูนย�รวมใจของชาวชุมชนท้ังหมดได� โดยอาศัยความสัมพันธ�ทาง
เครือญาติ ความเป5นชาติพันธุ�เดียวกัน และประเพณีวัฒนธรรมท่ีใกล�เคียงกัน เป5นตัวควบคุมปกครอง
ดูแลกันเองได�เป5นอย างดี จนก�าวเข�าสู ยุคการปกครองแบบรัฐมีอํานาจรวมศูนย� คือ มีกํานันและ
ผู�ใหญ บ�านเป5นตัวแทนจากหน วยงานราชการส วนกลาง ทําให�รูปแบบในการปกครองดูแลซ่ึงกันและ
กันของชุมชน มีระบบระเบียบและเป5นมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน โดยส วนมากผู�รับตําแหน งเป5นผู�ใหญ บ�าน
และกํานัน ก็มักจะเป5นผู�นําแบบไม เป5นทางการมาอยู แล�วเนื่องจากการรับตําแหน งผู�นําต�องได�รับการ
คัดเลือกจากชาวบ�านในพ้ืนท่ีเช นเดียวกัน ดังนั้น จึงได�แกนนําชุมชนรับเลือกเป5นผู�นําต อไปโดย
ยกระดับข้ึนเป5นผู�นําแบบเป5นทางการท่ีได�รับการยอมรับจากหน วยงานภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน ทําให�การ
ปกครองในอดีตของท้ัง 3 พ้ืนท่ี ก อนจัดต้ังสภาองค�กรชุมชนระดับตําบลในช วง ปD พ.ศ. 2551 มี
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ลักษณะการปกครองแบบเครือญาติกันมากกว าจะเป5นแบบทางการท่ีเน�นแต ตัวบทกฎหมายเพียง
อย างเดียว โดยในตําบลหนองสาหร ายมีรูปแบบการปกครองเหมือนการปกครองท�องถ่ินท่ัวไป จน
พัฒนาเป5นการแบ งเขตการปกครองแบบการปกครองส วนท�องถ่ิน ทําให�การทํางานของแกนนํากับ
ชุมชนในตําบลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในส วนของการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการพัฒนา
ตําบล ซ่ึงก็ตรงกันกันอีกสองพ้ืนท่ีซ่ึง ช วงแรกก็มีการปกครองในระบบ แกนนําท่ีได�รับความเคารพนับ
ถือของคนในตําบลเป5นผู�นําท่ีเป5นทางการ คือเป5นกํานัน ผู�ใหญ บ�าน และพัฒนามาเป5น การปกครอง
ส วนท�องถ่ิน แกนนําได�มีโอกาสทํางานร วมกันกับท�องถ่ิน เป5นการเพ่ิมศักยภาพและความสะดวกใน
การบริหารจัดการตําบลของตนเองเพ่ิมมากข้ึน ถึงแม�ในภายหลังอาจจะมีข�อขัดแย�งกันทางความคิด
ของแต ละพ้ืนท่ีบ�าง เช น นักการเมืองท�องถ่ินไม เห็นประโยชน�ของกิจกรรมท่ีชุมชนทํา และเกิดความ
กังวลในเรื่องของฐานคะแนนเสียงในการลงรับสมัครรับเลือกต้ังบ�าง แต ก็อาศัยความสัมพันธ�ทางเครือ
ญาติ และความเป5นผู�นําทางจิตวิญญาณท่ีเป5นผู�ใหญ ในตําบล สามารถหาข�อสรุปปEญหาท่ีเกิดข้ึนได� 
อย างในตําบลหนองสาหร าย เป5นต�น ท่ีสามารถจัดทําเป5นข�อตกลงประชาคมตําบลถึงการเขียนใบลา
ออกไว�ก อนต้ังแต วันท่ีเข�ารับตําแหน งผู�ใหญ บ�าน เป5นต�น ถึงแม�อีกสองพ้ืนท่ีจะยังไม มีแนวทางใน
ลักษณะเดียวกันแบบนี้ แต ก็เป5นท่ีชัดเจนว า การทํางานยังมีลักษณะเอ้ือเฟSTอช วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เป5นลักษณะท่ีบ งบอกถึงการอาศัยทุนทางสังคมเป5นฐานในการปกครองดูแลกันและกันได�เป5นอย างดี 
 แกนนําชุมชนคนสําคัญท่ีมีส(วนผลักดันให�เกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน 
 ชุมชนต าง ๆ ต�องประสบปEญหาจากผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสการพัฒนาในแบบทันสมัย 
จากการศึกษาท้ัง 3 พ้ืนท่ีเปRาหมาย พบว าจุดเริ่มต�นของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือท่ีจะพัฒนาตําบลของ
ตนเองโดยอาศัย แรงกระตุ�นจากบุคคลท่ีมีลักษณะเป5นผู�นําทางจิตวิญญาณ มีวิสัยทัศน� ท่ีมีกังวล 
มองเห็นปEญหาท่ีเกิดข้ึนและส งผลกระทบต อวิถีการดํารงชีวิตของคนในตําบลโดยตรง และท่ีสําคัญวุฒิ
ภาวะของผู�นําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนแต ละท านนั้น ล�วนมีภูมิหลังท่ีมีประสบการณ�ทํางานท่ีเป5นท่ี
ยอมรับท้ังในหน วยงานของรัฐ และเอกชนมาก อนทุกท าน เช น ตําบลหนองสาหร าย เป5นอดีตพระ 
ตําบลคลองเขิน เป5นอดีตครู และสมาชิกสภาพัฒนาจังหวัด ตําบลบ�านเลือก เป5นอดีตรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� และมีประสบการณ�
การทํางานในสถาบันการพัฒนาองค�กรชุมชนมาก อน ทําให�สามารถนําองค�ความรู� และประสบการณ�
การทํางาน มาประยุกต�ใช�ในการพัฒนาตําบลของตนเองได�เป5นอย างดี และท่ีสําคัญสามารถนําความ
กว�างขว�างท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ�นั้น กับหลายหน วยงานและหลายบุคคล ทําให�เกิดการเชื่อมโยง 
และประสานงานกับหน วยงานและบุคคลเหล านั้นได�เป5นอย างดี ส งผลให�เกิดการสนับสนุนและทํางาน
ร วมกัน ระหว างกลุ มชาวบ�านกับหน วยงานภาครัฐ ระหว างกลุ มชาวบ�านกับหน วยงานภาคเอกชน 
ระหว างกลุ มชาวบ�านและองค�กรอิสระและสถานศึกษา ทําให�เกิดการบูรณาการในการทํางาน ระหว าง
ทุนมนุษย�ในพ้ืนท่ีกับทุนทางสังคมซ่ึงนับได�ว าเป5นทุนทางสังคมจากภายนอกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  
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 สาเหตุสําคัญของการรวมตัวและเข�ามามีส(วนร(วมของคนในชุมชน 
 ประเด็นปEญหาท่ีสั่งสมกันมานานของแต ละตําบล ทําให�เกิดเป5นแรงกดดันให�เกิดการ
รวมตัวและเกิดการมีส วนร วมของชาวชุมชนในแต ละตําบลได�เป5นอย างดี โดยสามารถสรุปเป5นประเด็น
ได� ดังนี้ 
 1. ปEญหาด�านเศรษฐกิจ รายได�และการดํารงชีวิตของคนในตําบล เป5นเสมือนกับแรง
กระตุ�นท่ีสําคัญท่ีเป5นสาเหตุก อให�เกิดการมีส วนร วมของคนในตําบลอย างมีประสิทธิภาพ รวมถึงภาวะ
หนี้สินท่ีค อย ๆ ขยายเป5นวงกว�าง และส งผลกระทบอย างต อเนื่องทุกมิติไม ว าจะเป5นเรื่องการ
ดํารงชีวิต สุขภาพ การศึกษา และอาชีพ 
 2. ปEญหาด�านการอนุรักษ�ภูมิปEญญาท�องถ่ิน เนื่องจากการพัฒนาขององค�ความรู�และ
วิทยาการใหม  ๆ ท่ีมาจากต างประเทศ มีการไหลบ าเข�ามาอย างรวดเร็วของวัฒนธรรมและภูมิปEญญา
จากภายนอก ซ่ึงผลกระทบต อวิถีการดํารงชีวิตของชาวพ้ืนถ่ินเป5นอย างมาก เพราะต�องการปรับตัวให�
ทันสมัยเข�ากับสมัยนิยม ทําให�ภูมิปEญญาด้ังเดิมค อย ๆ ถูกลดความสําคัญลงไป เนื่องจากเทคโนโลยี
เข�ามามีบทบาทแทนท่ี ในขณะท่ีผู�ท่ีมีองค�ความรู� อย างปราชญ�ชาวบ�าน หรือคนเฒ าคนแก ในพ้ืนท่ี ก็
ค อย ๆ มีอายุเพ่ิมมากข้ึนค อย ๆ ปลดระวางตัวเองไปพักผ อน ปล อยให�เป5นหน�าท่ีของคนรุ นใหม  ๆ 
ต อไป ซ่ึงคนรุ นใหม  ๆ ก็ได�รับอิทธิพลจากกระแสการพัฒนาแบบสมัยใหม  ความรู�ท่ีเป5นภูมิปEญญา
ด้ังเดิมค อย ๆ หายไป เปลี่ยนไปพ่ึงพาความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีแทน ทําให�มีกลุ มคนกลุ มท่ี
เรียกกว าเป5นกลุ มคนด้ังเดิม ส วนมากจะเป5นผู�สูงอายุในพ้ืนถ่ิน เริ่มวิตกกังวลถึงความเสื่อม และการ
สูญหายไปของภูมิปEญญาท�องถ่ินของเหล าบรรพบุรุษท่ีค อย ๆ หมดความสําคัญลง ต�องกลับมาร วมกัน
คิดถึงการอนุรักษ�ภูมิปEญญาและองค�ความรู�ของบรรพบุรุษท่ีทรงคุณค าเหล านั้น กลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
โดยเริ่มจากกลุ มเล็ก ๆ เป5นการรวมตัวพูดคุยกันก อนจากนั้นค อย ๆ กระจายความคิดไปสู คนรอบข�าง 
แกนนําหมู บ�านอย างผู�ใหญ บ�าน และค อย ๆ ขยายแนวคิดอย างเป5นระบบโครงสร�างในการทํางาน
อย างจริงจังเพ่ิมมากข้ึน โดยมีวัตถุประสงค�คือ การอนุรักษ� ภูมิปEญญาท�องถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณี 
อันดีงามและทรงคุณค าของบรรพบุรุษเอาไว� เพ่ือให�การดํารงชีวิตของคนรุ นใหม  ๆ ไม ลืมเลือนวิถีชีวิต 
และภูมิปEญญา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามเหล านั้น ช วยกันอนุรักษ�ให�คงอยู สืบต อไป 
 3. ปEญหาด�านนโยบาย ของหน วยงานรัฐ เอกชน และองค�กรอิสระ การเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกชุมชนพ้ืนถ่ิน เป5นสิ่งท่ีเกิดข้ึน จากนโยบายต าง ๆ ของรัฐ เอกชนและองค�กรอิสระท่ีมุ งเน�น
การเข�ามาพัฒนาให�เกิดความเจริญกับชุมชนท�องถ่ินในอดีต มุ งเน�นการพัฒนาอย างรวดเร็ว เพราะ
เล็งเห็นถึงปEญหาของการพัฒนาท่ีเป5นไปอย างล าช�าเนื่องจากมองว า รูปแบบการดํารงชีวิตตามอย าง
ชนบทในกาลก อน ท่ีอยู ร วมกับธรรมชาติ เป5นอุปสรรคต อการพัฒนาตามกระแสภาวะทันสมัย ทําให�
แนวนโยบายต าง ๆ ท่ีออกมาจากโครงสร�างของหน วยงานราชการ เอกชนและองค�กรอิสระ กลับ
กลายเป5นเร งทําลายวิถีชีวิต ภูมิปEญญา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวพ้ืนถ่ินไปอย าง
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รวดเร็วเช นกัน ซ่ึงกระแสการพัฒนาท่ีถาโถมมาของนโยบายต าง ๆ เหล านี้ชุมชนพ้ืนถ่ินไม สามารถท่ี
จะกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได�เลย แต ต�องค อย ๆ ปรับตัวไปตามความต�องการจากภายนอก ซ่ึง
ล�วนแล�วแต เน�นความเจริญทางด�านวัตถุเป5นสําคัญ เช น การสร�างถนน ให�สะดวกกับการสัญจรไปมา
ในการขนส งสินค�าเกษตรภายในพ้ืนท่ีออกไปสู ตลาดหรือเข�าไปสู เมือง ทําให�ราคาท่ีดินเพ่ิมสูงข้ึนมีการ
ย�ายเข�ามาของบริษัทเอกชน หรือนายทุนกว�านซ้ือท่ีดินท่ีทําการเพาะปลูกเพ่ือการขายเป5นธุรกิจ สร�าง
เป5นโรงงานท่ีปล อยมลภาวะ ขยะ และทําให�น้ําเสียจนไม สามารถปรับปรุงหรือแก�ไขได� กว าจะรู�ตัวอีก
ครา ก็ส งผลกระทบต อสภาพแวดล�อมอย างรุนแรงเสียแล�ว การรวมตัวของกลุ มชาวบ�านในพ้ืนท่ีเพ่ือ
แสดงออกถึงความห วงกังวลจากปรากฏการณ�ดังกล าว ไม ใช เพ่ือว าร�ายกล าวโทษ ต อการกระทําหรือ
การออกนโยบายด้ังกล าวแต เป5นการปรับตัวเพ่ือให�สิ่งท่ีดีงามและทรงคุณค าในอดีตกลับมามีชีวิตและ
ปลูกฝEHงให�คนรุ นใหม เห็นความสําคัญกับสิ่งเหล านี้เพ่ิมมากข้ึน และท่ีสําคัญสามารถนําสิ่งท่ีเรียกว าเป5น
ของเก า ๆ กลับมาใช�ให�เกิดคุณค าโดยไม ต�องทําลายสภาพแวดล�อมอีกครั้งด�วย หรืออาจจะกล าวได�ว า
เป5นการปรับตัวเพ่ือให�ชาวชุมชนพ้ืนถ่ินสามารถอนุรักษ�และดํารงชีวิตอยู ได� โดยให�ความสําคัญกับวิถี
ชีวิตเพ่ิมมากข้ึน ไม ใช เน�นแต ด�านวัตถุนิยมเพียงอย างเดียว 
 โครงสร�างสภาผู�นําตําบล, ประชาคมตําบล 
 จากข�อมูลของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา พบว าโครงสร�างของแกนนําท่ีเป5นจุดเริ่มต�นก อนการ
จัดต้ังเป5นสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล มักจะเป5นโครงสร�างท่ีพัฒนามาจากโครงสร�างของสังคมของ
กลุ มชุมชนท่ีปกครองกันด�วยความเคารพศรัทธาเชื่อมันในตัวของแกนนํา หรือผู�หลักผู�ใหญ ในชุมชนมา
ก อนท้ังสิ้น โดยอาศัยความศรัทธาเชื่อม่ันมอบหมายการทํางานให�กับแกนนําเหล านั้น โดยอาศัยการ
ทําประชาคมหมู บ�านในการจัดต้ังโครงสร�างอย างเป5นทางการมากข้ึน แต เป5นไปในลักษณะการ
มอบหมายงานจากการคัดเลือกอย างเป5นเอกฉันท� เพราะไว�ใจว าจะสามารถทํางานให�กับชาวตําบลได� 
ในขณะท่ีเจ�าตัวก็อาสาท่ีจะเข�ามาทํางานเพราะมีความรักในพ้ืนถ่ิน มีความหวงกังวลเก่ียวกับปEญหาท่ี
เกิดข้ึน ทําให�เข�ามามีส วนร วมในการแก�ไขปEญหาต าง ๆ ในตําบล และลักษณะการทํางานแบบนี้เป5น
เสมือนตัวชี้วัดท่ีสําคัญถึงการเข�ามาสู การเมืองภาคพลเมืองแบบไม เป5นทางการเนื่องจากโครงสร�างท่ี
เกิดข้ึนในกลุ มประชาคม หรือสภาผู�นําตําบล อาจจะยังไม เป5นท่ียอมรับของหน วยงานภาครัฐใน
ช วงแรก ๆ แต ก็มีพ้ืนท่ีของตําบลหนองสาหร ายท่ีผู�ปกครองท�องท่ีกับทําหน�าท่ีร วมกับชาวบ�านเป5น
อย างดี โดยเป5นผู�ร วมก อต้ังประชาคม สภาผู�นําตําบล รวมไปถึงการผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตําบล กลายเป5นภาระหน�าท่ีทับซ�อนกัน จนแยกกันลําบาก แม�จะเปลี่ยนบทบาทไปเป5นผู�นําของ
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินก็ยังมีโอกาสเข�ามาทํางานร วมกับประชาคมตําบลเหมือนเดิม แม�จะสวม
หมวกหลายใบแต ก็ยังมีจิตสํานึกรักในชุมชนของตนเองอยู ดี แม�จะไม สามารถแยกการทํางานได�อย าง
ชัดเจนแต ก็เป5นการสานประโยชน�เพ่ือตําบลของตนเองแถบท้ังสิ้น ในขณะท่ีอีกสองพ้ืนท่ีคือ ตําบล
คลองเขินและตําบลบ�านเลือก ถึงแม�สมาชิกของกลุ มจะยังไม ได�เข�าไปมีส วนเก่ียวข�องกับการเมืองใน
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ท�องถ่ินอย างจริงจัง คือไม ได�ลงสมัครรับเลือกต้ังเป5น สมาชิกองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินอย างเต็ม
รูปแบบ แต ก็อาศัยสมาชิกบางส วนท่ีเป5นส วนหนึ่งขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ินช วยทําหน�าท่ี
ประสานงานร วมกัน ให�เกิดความสอดคล�องในการทํางานร วมกัน ระหว างชาวบ�านในตําบลกับท�องถ่ิน
ระดับตําบล ได�เป5นอย างดีดังนั้น การเมืองภาคพลเมืองจึงไม ได�หมายความถึงการเข�าไปเล นการเมือง
อย างท่ีเข�าใจกัน แต เป5นลักษณะของการเข�ามามีส วนร วมในการตัดสินชะตาชีวิต ความเป5นอยู ของ
ตนเอง โดยการออกมาร วมกันแสดงความคิดเห็นกําหนดทิศทางการดํารงชีวิตของตนเองจาก
ปรากฏการณ�ท่ีเกิดและส งผลกระทบต อการดํารงชีวิตของตนเองนั้นเอง 
 การจัดตั้งสภาองค�กรชุมชนตําบล ตาม พ.ร.บ. ป4 2551 
 ดังท่ีกล าวมาแล�ว ว าโครงสร�างของการทํางานร วมกันของชุมชนต�นแบบท่ีทําการศึกษา มี
การโครงสร�างเริ่มต�น แบบไม เป5นทางการมีลักษณะอาสาเข�ามาทํางานมากกว า แต เกิดปEญหาท่ีความ
ยอมรับของหน วยงานรัฐ เนื่องจากยังไม มีกฎหมายรองรับสถานะหรือตัวตนของภาคประชาชนมากนัก
ทําให�การติดต อประสานงานกับหน วยงานภาครัฐหรือหน วยงานเอกชน ยังไม ได�รับการตอบรับเต็มท่ีซ่ีง
อาจจะติดขัดด�วยข�อกฎหมายบางอย าง ทําให�การทํางานของการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีขาดความ
คล องตัวในบางเรื่องจนเกิดมี พ.ร.บ. สภาองค�กรชุมชนระดับตําบล ในช วงปD 2551 ทําให�สถานะของ
ภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีมีความเด นชัดเพ่ิมมากข้ึน การทํางานร วมกันกับหน วยงานภาครัฐก็มีความ
คล องตัวเพ่ิมมากข้ึน การสนับสนุนงบประมาณเริ่มมีระบบระเบียบท่ีชัดเจน โดยโครงสร�างตาม พ.ร.บ. 
ปD 2551 ได�กําหนดคุณสมบัติของ สมาชิกท้ังหมดของสภาไว� แต จากการศึกษาพบว า โครงสร�างการ
ทํางานดังกล าวจะสอดคล�องกับการทํางานของโครงสร�างเดิมอยู แล�วทําให�เกิดปรากฏการณ�ท่ีเรียกว า
การต อยอดการทํางานของภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีได�ทันที แต มีลักษณะท่ีแตกต างกับ พ.ร.บ. ปD 2551 
ตรงท่ีการกําหนดตัวสมาชิกท้ังหมดของสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล ห�ามมิให�สมาชิกองค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ินเข�ามายุ งเก่ียวกับการทํางานของสภาองค�กรชุมชน เนื่องจากผู�ร างมีความกังวลเก่ียวกับ
การครอบงําทางอํานาจของ นักการเมืองท�องถ่ินซ่ึงมีผลต อการตัดสินใจของชาวบ�านโดยตรง จึง
พยายามกีดกันรูปแบบการเข�ามามีส วนร วมขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน แต ในความเป5นจริงกลุ ม
ชุมชนในพ้ืนท่ีกลับมองว า ท�องถ่ินหรือนักการเมืองท�องถ่ินก็เป5นส วนหนึ่งของคนในตําบล ดังนั้นการ
กีดกันไม ให�ท�องถ่ิน หรือนักการเมืองท�องถ่ินจะไม ก อให�เกิดประโยชน�กับท�องถ่ินแต จะเป5นผลเสีย
มากกว า ดังนั้น ลักษณะเด นของการทํางานของสภาองค�กรชุมชนจึงเป5นการประสานความร วมมือ
ระหว างคนในชุมชนไม เน�นการแยกส วนการทํางานตามอย างโครงสร�างของหน วยงานภาครัฐ แต เน�น
ความรักในชุมชนของตนเองโดยการเข�ามามีส วนร วมของทุกฝMายเพราะท้ังหมดคือส วนหนึ่งของตําบล
นั่นเอง วิธีการทํางานสภาองค�กรชุมชนระดับตําบลต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ี จึงได�ผนวกให�ท�องถ่ินหรือ
นักการเมืองท�องถ่ินเข�ามาเป5นท่ีปรึกษาให�กับการทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบลอีกด�วย เพ่ือให�
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เกิดการความสอดคล�องและการทํางานร วมกันได�อย างมีประสิทธิภาพ และต อเนื่อง โดยส วนของสภา
ก็มีโครงสร�างท่ีเป5นไปตาม พ.ร.บ. ปD 2551 เป5นส วนมาก กล าวคือ 
 1. ประธานสภาองค�กรชุมชน 
  ก็มาจากการคัดเลือกจากบุคคลท่ีน าเชื่อถือและเป5นท่ีเคารพของชาวบ�าน โดยมาก
มักจะมีประสบการณ�การทํางานจากหน วยงานราชการมาก อน เช น เป5นครูประชาบาล เป5นอดีตพระ 
หรือทํางานกับหน วยงานราชการอ่ืน ๆ มาก อนท้ังสิ้น  
 2. รองประธานสภาองค�กรชุมชน 
  ก็มาจากการคัดเลือกจากบุคคลท่ีน าเชื่อถือเช นเดียวกัน แต มีลักษณะเป5นอาสาสมัครท่ี
จะเข�ามาช วยงานของตัวประธานมากกว าโดยมากจะแบ งหน�าท่ีในการดูแลภาระงานท่ีเกิดข้ึน เช น 
กองทุนสวัสดิการก็มีรองท านหนึ่งช วยดูแล เป5นต�น โดยจะมีรองประธานสภา 2 ท าน 
 3. เลขาฯ ประธานสภาองค�กรชุมชน 
การคัดเลือกตัวเลขาฯ จะทําหน�าท่ีในการประสานงานระหว างประธานกับรองประธานและ จัดทํา
เอกสารราชการ การติดต อประสานงานกับหน วยงานภายนอก เช น ท�องถ่ิน โรงเรียน วัด เป5นต�น และ
มีหน�าท่ีท่ีสําคัญคือ จดบันทึกการประชุมด�วย 
 4. หัวหน�าส วนงานต าง ๆ ในสภาองค�กรชุมชน 
  มีลักษณะเป5นการอาสาสมัครเข�ามาทํางาน โดยการมอบหมายงานจากประธานและ
รองประธาน โดยการทํางานจะยึดหลักเปRาหมายและวัตถุประสงค�ท่ีตรงกันต้ังแต เริ่มแรกของกิจกรรม 
เช น ภาระกิจการจัดสถานท่ี ฝMายการเงิน ฝMายกิจกรรม เป5นต�น โดยจะมีการจัดประชุมเพ่ือแบ งงานกัน
อย างชัดเจนแต เวลาลงมือปฏิบัติก็จะมีการร วมด�วยช วยกันจนเก็บงานเรียบร�อย 
 ทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี 
 จากการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ี จะพบว าทุนทางสังคมซ่ึงกล าวได�ว าเป5น
ความเข�มแข็งท่ีปรากฏอยู ในตําบลต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ีนั้นไม แตกต างกันมาก โดยจะขอขยายความเป5น
ข�อ ๆ ไป กล าวคือ 
 1. ทุนด�านมนุษย�  
  ท้ัง 3 พ้ืนท่ี มีจุดเริ่มต�นจากการนําทุนมนุษย�มาใช�ได�อย างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต   
  1.1 ผู�นําหรือแกนนํา ชุมชนท่ีมีบทบาทในการเริ่มจุดประกายในการเริ่มคิดท่ีจะ
ปรับปรุง พัฒนาและแก�ไขปEญหาท่ีปรากฏข้ึนในชุมชน มีวิสัยทัศน� และจิตสํานึก รักในพ้ืนท่ีของตนเอง 
ได�นําความรู�ท่ีเกิดจากประสบการณ�ทํางาน ความเป5นผู�นําท่ีได�รับความเคารพนับถือจากกลุ มคน
แวดล�อม และความเป5นผู�มีอัธยาศัยในการประสานงานทํางานร วมกับผู�อ่ืนมาใช�ในการสร�างกลุ ม
ชักชวน ผู�ท่ีมีแนวคิดเป5นไปในทิศทางเดียวกัน เข�าร วมอุดมการณ�ในการทํางานร วมกัน ซ่ึงลักษณะ
ดังกล าวเป5นเอกลักษณ�เฉพาะ  
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  1.2 ผู�มีภูมิปEญญาท�องถ่ิน เป5นบุคคลท่ีมีองค�ความรู�ท่ีเกิดจากการสังเกตวิถีการดําเนิน
ชีวิตของบรรพบุรุษในอดีต ผนวกเข�ากับประสบการณ�ในการทํางาน และมุ งม่ันแสวงหาองค�ความรู�
ใหม  ๆ โดยเป5นท่ียอมรับจากคนในตําบลว าเป5นผู�มีประสบการณ� และองค�ความรู�ท่ีสั่งสมมาต้ังแต ใน
อดีตจนสามารถเป5นต�นแบบท่ีรักษาเอกลักษณ�ของคนพ้ืนถ่ินไว�ได� สามารถท่ีจะถ ายทอดองค�ความรู�
นั้นมาให�กับผู�ท่ีสนใจและจัดทําเป5นแบบอย างของการเรียนรู�ท่ีสั่งสมกันมาอย างทรงคุณค าได�เป5นอย างดี 
 2. ทุนด�านภูมิปEญญาท�องถ่ิน 
  เป5นองค�ความรู�ท่ีเกิดจากการสังเกต ในการดํารงชีวิตท่ีมีส วนสัมพันธ�กับธรรมชาติท่ีสั่ง
สมกันมาอย างยาวนาน เช น ภูมิปEญญาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภูมิปEญญาในการ
บริโภคอาหารท่ีเสมือนเป5นยารักษาสุขภาพไปด�วย ภูมิปEญญาท่ีเกิดจากการสร�างท่ีอยู อาศัย ภูมิปEญญา
ท่ีเกิดจากการทําเครื่องนุ งห ม หรือแม�จนกระท้ังภูมิปEญญาท่ีเกิดจากการรักษาโรคภัยไข�เจ็บ ภูมิปEญญา
เหล านี้ เป5นสิ่งท่ีอาศัยการเรียนรู�ท่ีสั่งสมกันมานาน แม�ว าเทคโนโลยีในสมัยปEจจุบันจะพัฒนาไปมากแต 
ก็มีลักษณะเป5นการพ่ึงพิงจากภายนอกมากกว า ดังนั้น ภูมิปEญญาท�องถ่ินจึงเป5นเสมือนสิ่งท่ีเรียกได�ว า 
เครื่องมือท่ีใช�ในการดํารงชีวิตในสมัยก อน ซ่ึงเป5นเครื่องมือท่ีไม ส งผลกระทบกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมแต เป5นสิ่งท่ีทําให�คนในพ้ืนถ่ินสามารถอยู ร วมกับธรรมชาติอยู ร วมกับคนคนรอบข�างได�เป5น
อย างดี เพราะก อให�ความความสามัคคี อย างการทําน้ําตาลมะพร�าวของ ตําบลคลองเขิน การอนุรักษ�
รักษาวัฒนธรรมความเป5นลาวเวียงท่ีต�องอาศัยการทํากิจกรรมร วมกัน หรือแม�จนกระท่ังภูมิปEญญาใน
การเพาะปลูกโดยการไม ใช สารเคมีของ ตําบลหนองสาหร ายก็เช นเดียวกัน ล�วนเป5นรูปแบบของการ
นําภูมิปEญญากับมาใช�ในการพัฒนาตําบล เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับตนเองแถบท้ังสิ้น 
 3. ทุนด�านความศรัทธาและความเชื่อม่ันในความเป5นมนุษย� 
  ในการทํางานร วมกัน จะต�องมีการประชุมเพ่ือแบ งภาระหน�าท่ีรับผิดชอบในการทํางาน
ทําให�เกิดกระบวนการท่ีเรียกว าการทํางานอย างเป5นระบบ ซ่ึงในพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัยพบว า การจัดประชุม
ดังกล าว ซ่ึงโดยมากจะเป5นการจัดประชุมเดือนละครั้ง เพ่ือติดตามความก�าวหน�าและแผนการดําเนินงาน
ในครั้งต อไป ทําให�เกิดปรากฏการณ�ท่ีเรียกว าความไว�วางใจในกันและกันของชาวบ�าน  เชื่อม่ันใน
ความซ่ือสัตย�สุจริต ศรัทธาในองค�ความรู�ท่ีแต ละคนมีอยู และท่ีสําคัญศรัทธาในความเป5นมนุษย� ท่ีมี
ศักด์ิศรีสามารถเรียนรู�ได� พัฒนาได� และฝYกฝนตนเองได� ดังนั้นการทํางานของกลุ มพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 
จึงมีลักษณะเป5นความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน มากกว าจะเป5นการโยนภาระ หรือผลักภาระไปให�กับผู�ท่ี
เสียสละอาสาเข�ามาทํางาน โดยไม มีค าตอบแทนเป5นตัวเงินมากมาย ดังนั้น ทุนทางสังคมด�านความ
ศรัทธาและความเชื่อม่ันในตัวมนุษย�นั้น จึงเป5นสิ่งท่ีคอยยึดโยงให�การทํางานของกลุ มสามารถทํางาน
เชื่อมโยงกันและวางใจให�ไปทํางาน ได�โดยไม ต�องกังวลจนนําไปสู ความแตกแยกของชุมชนได�เป5นอย าง
ดี ซ่ึงปรากฏการณ�แห งความเชื่อม่ันและความศรัทธานั้น ก็มาจากความเคารพ เชื่อม่ันตัวตัวผู�นําหรือ
แกนนําเนื่องจากคุณสมบัติและความประพฤติส วนตัวของแกนนําเหล านั้น เป5นสิ่งสําคัญ 
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 4. ทุนด�านความสัมพันธ�ภายในครอบครัว 
  การอยู อาศัยของครอบครัวต้ังแต ในอดีตมักจะอยู กับเป5นครอบครัวใหญ  ทําให�
ปฏิสัมพันธ�ภายในครอบครัวมักจะมีลักษณะเอ้ือเฟSTอพ่ึงพิงและคอยช วยเหลือซ่ึงกันและกัน แต เม่ือเกิด
การพัฒนาไปในแนวทางความทันสมัยความสัมพันธ�ภายในครอบครัวลดน�อยลงจากภาระงาน ความ
รับผิดชอบของแต ละคนท่ีต�องออกไปทํางานเพ่ือแสวงหารายได�กลับมาให�กลับครัวเรือนได�ใช�สอยการ
ทํางานเพ่ือการดํารงชีวิตก็มีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากทํางานในสวนหรือนาใกล�บ�านกลับต�อง
ออกไปแสวงหางานทํานอกพ้ืนท่ีความเป5นครอบครัวจึงได� เริ่มหมดความสําคัญลงไป พ้ืนท่ีท่ี
ทําการศึกษา ได�ใช�ทุนทางสังคมดังกล าวเป5นเครื่องมือในการสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบลโดยการ
เน�น การกลับเข�ามาทํางานในพ้ืนท่ีถ่ินบ�านเดิม เช น คนรุ นใหม ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยก็มีการรณรงค�ให�กลับมาทํางานให�กับถ่ินฐานบ�านเกิด เช น ท่ีตําบลหนองสาหร าย
ได�มีการสร�างงานสร�างรายได� ให�เยาวชนคนรุ นใหม ท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีแล�วกลับมาทํางานใน
ตําบล อย างโรงสีข�าวชุมชนก็ได�มีการชักชวนให�กับมาทํางานบัญชีซ่ึงเงินรายได�ท่ีเป5นค าจ�าง ก็สามารถ
จ�างได�เทียบเท ากับรายได�ข้ันตํ่าคือ 15,000 บาท ซ่ึงท่ีผ านมาก็มีคนรุ นใหม สมัครใจกลับเข�ามาทํางาน
ท่ีหมู บ�านท่ีเป5นถ่ินฐานบ�านเกิดกันหลายคน สร�างความอบอุ นและความสัมพันธ�ในครอบครัวกลับ
ข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง หรือท่ีตําบลบ�านเลือกก็เน�นให�เยาวชนคนรุ นใหม  เรียนรู� ถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีของบรรพบุรุษและประวัติความเป5นมาของบรรพชน ด้ังเดิมเพ่ือให�เกิดความสํานึกรักในความ
เป5นตัวตนและชาติพันธุ�ของตนเองแม�จะเรียนจบการศึกษาไปแล�ว ไปเรียนต อท่ีสถาบันการศึกษาอ่ืน 
หลังจากเรียนจบก็จะได�กลับมาท่ีชุมชนฐานถ่ินเกิดของตนเอง ซ่ึงท่ีผ านมากเยาวชนคนรุ นใหม ก็เริ่ม
กลับมาให�ความสนใจกับการรักษาและอนุรักษ�ภูมิปEญญาด้ังเดิมเอาไว�มากข้ึน และความอบอุ นภายใน
ครอบครัวนี้เองท่ีก อร างสร�างเป5นโครงสร�างการทํางานท่ีเกาะเก่ียวสัมพันธ�กัน ก อให�เกิดการยึดโยงเป5น
ความเข�มแข็งของครอบครัวซ่ึงไปถึงแต ละครอบครัวและสร�างเป5นตําบลท่ีมีความเข�มแข็งในการมี
อํานาจในการขับเคลื่อนนโยบายต าง ๆ เพ่ือการพัฒนาตําบลของตนเองในท่ีสุด ซ่ึงความเข�มแข็ง
เหล านั้นก็มีจุดเริ่มต�นจากจุดเล็ก ๆ ก็คือครอบครัวนั่นเอง  
 5. ทุนด�านความสัมพันธ�ทางเครือญาติและระหว างครัวเรือน 
  ดังท่ีได�นําเสนอไปต้ังแต ต�นว า ความสัมพันธ�ของแต ละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาถึงแม�ว าจะ
มีความแตกต างกันในลักษณะของชาติพันธุ�ก็ตาม แต สิ่งท่ีก อให�ความความเข�มแข็งในพ้ืนท่ีท่ีเหมือนกัน
ก็คือ ความสัมพันธ�ทางเครือญาติซ่ึงมีจุดเริ่มต�นจากความเป5นชาติพันธุ�เดียวกัน ทําให�เกิดความรัก 
และหวงแหนความเป5นชาติพันธุ�เดียวกัน ก็เป5นเสมือนทุนท่ีคอยเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ มต าง ๆ ให�
สามารถเกาะเก่ียวและทํางานร วมกันได�เป5นอย างหากเกิดเหตุการณ�ท่ีไม สามารถแก�ไขปEญหาได� เป5น
ความขัดแย�งกันก็สามารถท่ีจะใช�ความเป5นเครือญาติกัน ช วยในการแก�ไขวิกฤตปEญหาท่ีเกิดข้ึนได� 
ตัวอย างเช น ความขัดแย�งในการเข�ารับตําแหน งทางการเมืองท�องถ่ินประจําพ้ืนท่ีของตําบลหนอง
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สาหร ายก็สามารถใช�ความเป5นเครือญาติแก�ไขปEญหาความขัดแย�งกันได� หรือท่ีตําบลบ�านเลือกท่ีอาศัย
ความเป5นชาติพันธุ�ลาวเวียงด�วยกันก็สามารถใช�ความเป5นเครือญาติดังกล าว เป5นสิ่งท่ีชักจูงและ
ชักชวนให�กลุ มต าง ๆ ในตําบล เข�ามาร วมประกอบกิจกรรมท่ีสามารถอนุรักษ�รักษา วัฒนธรรมอันดี
งามท่ีประกอบกับมาอย างช�านานแล�ว ให�คงอยู ได� เช นเดียวกัน 
 6. ทุนด�านเครือข าย 
  จากการกลุ มต าง ๆ สามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับพ้ืนท่ีของตนได�แล�ว ยังสามารถ
ดํารงตนเป5นท่ีพ่ึงให�กับพ้ืนท่ีใกล�เคียงหรือพ้ืนท่ีท่ีสนใจอยากจะพัฒนากลุ มหรือตําบลของตนเองให�มี
ความเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึนได� จึงได�จัดทําเป5นเครือข ายในการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนในตําบล
ต าง ๆ ให�มีรูปแบบการทํางานท่ีสามารถนําไปประยุกต�ใช�ให�สอดคล�องกับพ้ืนท่ีของตนเองได� โดย
ความเป5นเครือข ายนี่เอง ก็สามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนรอบข�างและชุมชนต าง ๆ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร วมกันได�อย างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการทํางานก็สามารถอาศัยศักยภาพของ
เครือข ายเข�ามาช วยกันทํางานก อให�เกิดเป5นรูปธรรมปรากฏชัดข้ึนมาได�เช นกัน ตัวอย างเช น ตําบล
บ�านเลือกท่ีมีความเป5นชาติพันธุ�สูงในเขตอําเภอโพธารามหรือในจังหวัดราชบุรี ทําให�ชุมชนรอบ ๆ 
ของบ�านเลือก เช น ตําบลบ�านฆ�อง บ�านลาด เจ็ดเสมียน ก็มีชาวลาวเวียงต้ังถ่ินฐานอยู  และมาจัดแบ ง
เขตพ้ืนท่ีการปกครองตามแบบอย างท่ีรัฐไทยกําหนดในภายหลัง แต ด้ังเดิมชุมชนแถบนั้น มีลักษณะ
เป5นชุมชนใหญ ชุมชนเดียวกัน  ถึงแม�จะมีการแยกพ้ืนท่ีออกไปตามเขตการปกครองในสมัยใหม  การไป
มาหาสู  การปฏิสัมพันธ�รวมกันระหว างญาติพ่ีน�อง และชาติพันธุ�เดียวกันก็ยังคงมีอยู อย างต อเนื่อง ยิ่ง
ในช วงของกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมท่ีได�ระบุไว�อย างชัดเจน การเข�ามามีส วนนอกจากจะเป5น
ลาวเวียงภายในตําบลบ�านเลือกแล�ว คนในชุมชนหรือตําบลอ่ืน ๆ ท่ีเป5นตําบลพ่ีตําบลน�อง ก็สามารถ
เข�าร วมประกอบกิจกรรมร วมกันได� ถึงขนาดท่ีเข�ามาช วยงานกันได� จัดเป5นเครือข ายด�านวัฒนธรรมท่ี
อาศัยทุนคือความเป5นเครือญาติและเครือข าย ให�เป5นประโยชน�ในการสร�างความสําเร็จให�กับชาวลาว
เวียง หรือ ตําบลบ�านหนองสาหร ายท่ีมีเครือข ายตําบลพอเพียงท่ีมีการถ ายทอดความรู�เรื่องการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางพระราชดําริ การใช�ปุUยชีวภาพ เพราะปลูกไม ใช�สารเคมี ก็ทํา
ให�เหมือนกันตําบลหนองสาหร ายเป5นศูนย�กลางของการเรียนรู�ท่ีสามารถจะนําชาวบ�านหรือบุคคลากร
ไปอบรมเสริมสร�างความรู�เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับคนในตําบลของตนเองได�เช นกัน จนเกิดเป5น
เครือข ายการเรียนรู�ตามแนวพระราชดําริไป แม�จนกระท้ังทุกวันนี้ก็ยังมีการอบรมความรู�กันอย าง
ต อเนื่อง หรือตําบลคลองเขินท่ีเป5นเสมือนตําบลแห งการเรียนรู�การทํางานร วมกันโดยใช�สภาฯ เป5น
เวทีท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร วมกัน และฝYกการทํางานให�กับคนในตําบลของตนและนอกตําบล ทําให�
เกิดเป5นเครือข ายท่ีจะคอยสนับสนุนช วยเหลือซ่ึงกันและกัน จนเป5นเครือข ายองค�กรชุมชนขนาดใหญ 
ท่ีสามารถทํางานร วมกันได�ในแต ละตําบล เช น เครือข ายตําบลสุขภาพของ สสส. เป5นต�น 
 



 383 

 การมีส(วนร(วมในกิจกรรมต(าง ๆ ของภาคพลเมืองในพ้ืนท่ี 
 รูปแบบการมีส วนร วมของคนในชุมชน จะมีลักษณะท่ีมีท้ังความเหมือนและความแตกต าง
กัน เช น 
 1. การมีส วนร วมคิด 
  โดยส วนมากการทํางานของภาคพลเมืองในแต ละพ้ืนท่ียังมีลักษณะการมีส วนร วมกัน
คิด ไม เท ากัน เช น ตําบลหนองสาหร ายมีการร วมกันแสดงความคิดเห็นอย างกว�างขวาง เนื่องจากคนท่ี
เข�ามาเป5นสมาชิกจะมีอิสระค อนข�างมาก ดังนั้นในกรณีท่ีมีการนําเสนอประเด็นในท่ีประชุม จึงมี
ลักษณะบรรยากาศท่ีถกเถียงกันบ�าง แต ก็สามารถหาข�อสรุปกันได� ในขณะท่ีตําบลคลองเขินกลุ มแกน
นํายังมีอิทธิพลในการแสดงความคิดเห็นอยู มาก และส งผลกระทบถึงการร วมคิดของชาวบ�านอีกด�วย
โดยเฉพาะแกนนําหลักอย าง ดร.อุษา เทียนทอง ยังคงไว�ซ่ึงความเป5นผู�นําท่ีมีอิทธิพลสูง ดังนั้น การ
เสนอหรือการบอกกล าวของ ดร.อุษา เทียนทอง จึงทําให�สมาชิกอาจจะต�องให�ความสําคัญอยู มาก 
ในขณะท่ีตําบลบ�านเลือกสมาชิกค อยข�างมีส วนร วมคิดกันน�อยมาก เนื่องจากกลุ มกิจกรรมต าง ๆ ท่ี
เข�ามาร วมประกอบกิจกรรมร วมกัน มาจากกลุ มอาชีพเป5นส วนใหญ  ทําให�การคิดกิจกรรมต าง ๆ จึงมี
น�อยส วนมากจะเป5นผู�คอยร วมปฏิบัติเสียเป5นส วนใหญ  ทําให� ภาระในการคิดกิจกรรมจึงอยู กับกลุ ม
แกนนําเสียเป5นส วนใหญ  
 2. การมีส วนร วมวางแผน 
  ในการจัดประชุมกันทุกเดือนยกเว�นในกรณีท่ีมีเหตุจําเป5นต�องเปลี่ยนวัน หรืองดเว�น
การประชุม ทําให�การทํางานของสามาชิกกลุ มสภาองค�กรชุมชน มีข้ันตอนในการทํางานเป5นระบบ
มากข้ึน การเข�าร วมประชุมถึงแม�ว าจะไม สามารถนําพาหรือชักชวนสมาชิกท้ังเข�าร วมประชุมได�พร�อม
กัน ก็ตาม มติท่ีเกิดข้ึนหลังจากการประชุมร วมกันมักจะได�รับการยอมรับและปฏิบัติตามแถบท้ังสิ้น
เนื่องจากผลพวงจากความไว�วางใจในกลุ มแกนนําของตําบลท้ังนั้น ดังนั้น การมีส วนร วมในการ
วางแผนของแต ละพ้ืนท่ีจึงมีลักษณะท่ี ฝากความหวังไว�กับ กลุ มแกนนําหรือตัวแทนท่ีเข�าร วมประชุม
นั้นเอง เสมือนเป5นสัญญาใจหรือประชามติของสมาชิกตําบลท้ังหมดด�วย 
 3. การมีส วนร วมลงมือปฏิบัติ 
  ในข้ันตอนการทํางาน โดยการลงมือปฏิบัติร วมกันตามมติของท่ีประชุมสภาฯ สมาชิก
หรือชาวบ�านท้ังหมดมักจะเข�ามามีส วนร วมในข้ันตอนการปฏิบัติกันอย างกว�างขวาง เนื่องจากสมาชิก
ท้ังหมดแม�ไม ได�ร วมแสดงความคิดเห็นร วมกันในท่ีประชุมก็ตาม ก็จะเข�าร วมในการประกอบกิจกรรม 
เนื่องจากของตําบลบ�านหนองสาหร าย ให�ถือว ามติของท่ีประชุมเป5นเสมือนประชามติท่ีคนในตําบล
ต�องปฏิบัติตาม ทําให�กลุ มกิจกรรมต าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถดําเนินการต อไปได�อย างต อเนื่อง และมี
การรายงานผลการดําเนินงานในทุกรายเดือนเช นเดียวกัน อีกประการท่ีสําคัญก็คือ การร วมลงมือ
ปฏิบัตินั้น เป5นไปเพ่ือผลประโยชน�ของตนเองและครอบครัวอีกด�วย เนื่องจากการร วมกลุ มกับทํางาน
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ร วมกัน จะก อให�เกิดอํานาจในการต อรอง กับกลุ มและเป5นผลประโยชน�ท่ีสมาชิกทุกคนต�องมีส วน
ได�รับผลนั้นร วมกันด�วย เช น เรื่องของการฝาก การแบ งปEนผลประโยชน�ของธนาคารชุมชน เป5นต�น 
ในขณะท่ีตําบลคลองเขินเป5นมีลักษณะเป5นผู�ตามท่ีดี คือ ค อยข�างมีความศรัทธาในตัวกลุ มแกนนํา
ชุมชนเช นเดียวกัน ดังนั้น มติท่ีออกจากมาจากท่ีประชุมสภาฯ ก็จะนําไปประกาศและนําไปปฏิบัติ
ร วมกันระหว างสมาชิกท้ังหมด การจัดต้ังกลุ มเลี้ยงไก ท่ีต�องใช�งบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาฯ 
เม่ือมีมติออกมาแล�ว ก็จะมีสมาชิกเข�าไปร วมกลุ มจัดต้ังเป5นกลุ มเลี้ยงไก ไข ท่ีสามารถสร�างรายได�ให�กับ
ตนเองและกลุ มได�เป5นอย างดีอีกด�วย กิจกรรมหลาย ๆ อย างท่ีประสบผลสําเร็จดังกล าว ก็เป5นเหตุ
ดึงดูดให�กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ และบุคคลท่ีไม ได�เป5นสมาชิกเริ่มหันกลับมาให�ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่องจากผลประกอบการณ�ปรากฏผลออกมาเป5นรูปธรรมนั้นเอง ในส วนของตําบลบ�านเลือกท่ีมีการ
จัดกิจกรรมร วมกัน ก็จะมีตัวแทนเข�าร วมประชุมสภาฯ เม่ือสมาชิกสภาฯ ได�กําหนดตารางกิจกรรม
ชัดเจนแล�ว ก็จะนําไปแจ�งให�กับสมาชิกรายย อยท านอ่ืน ๆ ทราบต อไป ถึงแม�ประกอบกิจกรรมสมาชิก
ก็จะเข�าร วมกันช วยงานกันเป5นอย างดี อีกท้ังช วงเวลากิจกรรมตามประเพณีมักจะเป5นช วงงานบุญท่ี
ชาวตําบลต างทราบดีอยู แล�ว เพียงแต มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในการเข�าไปช วยเหลือหัวหน�ากลุ มตาม
ภาระหน�าท่ีท่ีได�จัดแบ งกันในขณะประชุมสภาฯ นั้นเอง  
 4. การมีส วนร วมรับผลประโยชน�ร วมกัน 
  การรับผลประโยชน�ของสมาชิก ท้ังหมดทุกกลุ มทุกพ้ืนท่ี เป5นเสมือนแม เหล็กท่ีดึงดูด
ให�กลุ ม เครือข าย หรือสมาชิกในตําบลต าง ๆ เกาะกลุ มร วมกันอยู อย างเหนียวแน นประการหนึ่ง 
เนื่องจากผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนดังกล าว มีอิทธิพลอย างสูงในการกําหนดการเข�าเป5นสมาชิกของกลุ ม
ต าง ๆ ในตําบล เช น ในตําบลหนองสาหร ายท่ีจัดต้ังธนาคารชุมชน กิจกรรมดังกล าวผู�ท่ีจะมีโอกาส
หรือสิทธิท่ีจะกู�ยืมล�วนจะต�องสมัครเป5นสมาชิกก อน และท่ีสําคัญต�องเป5นบุคคลท่ีมีความน าเชื่อถือ
เป5นท่ียอมรับของคนในตําบลด�วย เพราะจะต�องอาศัยสมาชิกดังกล าวมาเป5นผู�รับรองการกู�ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินดังกล าวสุดท�ายแล�ว สมาชิกท้ังหมดก็จะได�รับประโยชน�จากดอกผลท่ีเกิดจากการ
ปล อยกู�นั้นเองและท่ีผ านมาผลประกอบการสามารถสร�างประโยชน�ให�กับสมาชิกคนในตําบลและ
ตําบลใกล�เคียงท่ีขอเข�ามาเป5นสมาชิกได�อีกด�วย ในตําบลคลองเขินก็เกิดกลุ มอาชีพท่ีอาศัยภูมิปEญญา
ท�องถ่ินให�เป5นประโยชน� ทําให�การเกิดกลุ มอาชีพต าง ๆ โดยอาศัยทุนในชุมชนเป5นเครื่องสนับสนุน ทํา
ให�ท่ีเข�าร วมกลุ มอาชีพต าง ๆ ก็มีความคาดหวังในการแสวงหารายได�เพ่ิมมากข้ึนจากช วงเวลาว าง
อย างกลุ มแม บ�านทําขนมโดยใช�น้ําตาลมะพร�าวก็อาศัยช วงเวลาท่ีว างมาร วมกันทําเป5นกลุ มขนมหวาน
ในตําบล ซ่ึงก็สามารถสร�างรายได�ให�กับคนในตําบลได�เป5นอย างดี ดังนั้นการมีกลุ มจึงมีความสําคัญกับ
คนในตําบลมากโดยเฉพาะกลุ มแม บ�านในตําบล อีกด�วย ในขณะท่ีในตําบลบ�านเลือก ผลประโยชน�ท่ี
สมาชิกได�รับก็คือ การอนุรักษ�ความเป5นชาติพันธุ�ของตนเอาไว� ทําให�เกิดการสืบสานสืบต อ วัฒนธรรม
และประเพณีอันทรงคุณค าให�กับลูกหลานตนเองต อไป ในการท่ีเม่ือมีกิจกรรมแล�วก็สามารถเป5นแหล ง
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สร�างรายได�ให�กับ คนในตําบลได�เป5นอย างดีอีกด�วย เช น กรณีท่ีกระทรวงการท องเท่ียวได�จัดให�บ�าน
เลือกเป5นแหล งท องเท่ียวทางวัฒนธรรมตลอดท้ังปD ซ่ึงก็สร�างรายได�จากการมาท องเท่ียวของชาวต าง
ถ่ินและชาวต างประเทศได�อีกทางหนึ่งด�วย อีกท้ังกลุ มอาชีพอย างกลุ มตุ]กตา ก็สามารถเอาผลิตภัณฑ�
ของตนมาขายสร�างรายได�ได�อีกทางหนึ่งเช นเดียวกัน ดังนั้น หากพิจารณาในส วนผลประโยชน�ท่ี
เกิดข้ึน จึงสามารถจะสะท�อนว ารายได� หรือผลประโยชน�ในเรื่องการทํางานหาเลี้ยงชีพ และอํานาจใน
การต อรองการสนับสนุนจากหน วงงานภายนอก จึงเป5นประเด็นท่ีสําคัญ  
 5. การมีส วนร วมประเมินผลงาน 
  จากประสบการณ�ในการจัดทําแผนแม บทชุมชนซ่ึงท้ัง 3 พ้ืนท่ีได�รับการอบรมโดย 
สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชนเหมือนกัน ทําให�หลังจากท่ีมีการประกอบกิจกรรมต าง ๆ จึงมีภารกิจท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสภาองค�กรชุมชน จะต�องร วมกันประเมินผลการทํางาน โดยได�กําหนด
วัตถุประสงค�เป5นเปRาหมายสําคัญ จากนั้นนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก�ไขให�เกิดความสมบูรณ�มาก
ยิ่งข้ึน เช น การตัดสินใจร วมกันทําธนาคารขยะ ซ่ึงเป5นการแก�ไขปEญหาขยะในตําบลท้ัง 8 หมู บ�าน 
โดยมีรถกระบะไปรับซ้ือขยะตามหมู บ�านต าง ๆ จากนั้นนําขยะท่ีรับซ้ือมาจัดกลุ ม พลาสติก กระดาษ 
โลหะ เป5นต�น หลังจากได�พลาสติกมาแล�ว ก็ยังไม มีกระบวนการจัดการพลาสติกท่ีได�รับซ้ือมาด�วย
กระบวนการอ่ืน นอกจากนําไปขายต อทําให�เกิดขยะพลาสติกล�นธนาคาร เม่ือเกิดการแจ�งผลการ
ดําเนินการ ทําให�เกิดแนวความคิดในการนําขยะพลาสติกไปพัฒนาต อยอด นําไปทําเป5นไบโอดีเซลซ่ึง
กลุ มแกนนําก็ได�ไปแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมและได�คําแนะนําจากสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัย
รังสิต ได�ทําข�อตกลงร วมกันจัดทําเป5นโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดย มหาวิทยาลัยรังสิตเป5นผู�ลงทุนให� 
เป5นต�น หรือ ในตําบลบ�านเลือกท่ีหลังจากร วมดําเนินแผนการทํางานในส วนของการสร�างความ
เข�มแข็งให�กับกลุ มองค�กรต าง ๆ ในตําบล โดยได�มีการกําหนดวิธีการชี้วัดจากการจัดทําเวทีการ
วิเคราะห�ความเข�มแข็งของกลุ ม องค�กรต าง ๆ ในชุมชนของสภาองค�กรชุมชน โดยจะมีการจัดประชุม
ปDละ 2 ครั้ง โดยมุ งไปท่ีการทํางานอย างเป5นระบบและการเป_ดโอกาสให�สมาชิกกลุ มเข�ามามีส วนร วม
ในการทํางานมากข้ึน โดยจะประเมินจากสมาชิกกลุ มต าง ๆ ว ากลุ มเป_ดโอกาสให�เข�ามามีส วนร วมมาก
แค ไหน หากไม เป5นไปตามข�อกําลังท่ีตกลงกันไว� ทางสภาองค�กรชุมชนจะทําการประสานกับหน วยงาน
ต าง ๆ เพ่ือให�การสนับสนุนการพัฒนาหนุนเสริมให�กับกิจกรรมกลุ มต าง ๆ หากเกิดกําลังของสภา
องค�กรชุมชน ก็จะทําการเชื่อมโยงกับเครือข ายองค�กรในระดับชุมชนตําบลด�วยกัน ในขณะท่ีตําบล
คลองเขินใช�เวทีของสภาองค�กรชุมชนเป5นท่ีติดตามและรายงานผลการทํางานของกลุ มต าง ๆ ท่ีเป5น
สมาชิกของสภาองค�กรชุมชน หากมีปEญหาหรือยังไม เป5นไปตามเปRาหมายท่ีวางไว�ก็จะนําข�อบกพร อง
มาปรับปรุงในการทํางานในครั้งต อไป เช น การจัดงานประเพณีสงกรานต�เกิดมีปEญหาในส วนงานไหน 
ก็จะนําผลการดําเนินงานมาปรึกษาหารือในท่ีประชุมสภาองค�กรชุมชนเพ่ือให�สมาชิกได�มีโอกาสร วม
แสดงความคิดเห็นกับการแก�ไขปEญหาในกิจกรรมครั้งต อไป เป5นต�น แต ประเด็นท่ีสําคัญของของการ
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ติดตามประเมินผลอาจจะโน�มเอียงไปในส วนของการรักษาประโยชน�ของตนเอง และติดตามผลการ
ทํางานของกลุ มกิจกรรมซ่ึงผลเป5นผู�มีส วนได�เสียก็ได� ท้ังการจัดประชุมกลุ มในเวทีสภาองค�กรชุมชนจะ
สามารถทําให�สมาชิกกลุ มสร�างอํานาจในการต อรองเพ่ือรักษาผลประโยชน�ของตนได�อีกด�วย 
 การทํางานร(วมกับท�องถ่ิน 
 หลังจากสภาองค�กรชุมชน ซ่ึงตําบลท่ีทําการศึกษาได�มีการจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.ปD 2551 
รูปแบบการทํางานของสภาองค�กรชุมชนมีการทํางานประสานสอดคล�องกันกับองค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ินในบางพ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินทําหน�าท่ีสนับสนุนเพียงอย างเดียว และบาง
พ้ืนท่ีองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินทําหน�าท่ีสนับสนุนและเป5นท่ีปรึกษาเพียงเท านั้น ดังนี้ 
 1. ด�านนโยบายในการพัฒนาตําบล 
  นโยบายท่ีกล าวถึงเป5นภาระหน�าท่ีท่ีสําคัญท่ีองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินในทุกระดับ
จะต�องปฏิบัติให�สําเร็จลุล วงเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ แต เท าท่ีผ าน
มาการกําหนดนโยบายมักจะเกิดจากนโยบายการหาเสียง หรือความต�องการของนักการเมืองท่ีทํา
หน�าท่ีเหมือนหน วยงานราชการในสมัยก อน คือ มีลําดับข้ันตอนท่ีค อนข�างล าช�าและไม ตรงตามความ
ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีอย างแท�จริง โดยมักจะมีคําอ�างว าทําตามนโยบายการหาเสียงท่ีเสมือน
สัญญาประชาคมท่ีได�ให�ไว�กับประชาชนท่ีมาเลือกต้ัง หรือมักจะอ�างว างบประมาณท่ีไม เพียงพอต อการ
พัฒนา ตําบลท่ีสะท�อนปรากฏการณ�นี้ค อยข�างชัดเจน คือตําบลหนองสาหร าย เพราะเป5นสาเหตุท่ี
สําคัญในการขอแยกตัวเพ่ือจัดต้ังตําบลใหม  เพราะไม ได�รับการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยข�ออ�างว างบประมาณไม เพียงพอ และหากมีงบประมาณลงมาแล�วก็
จะนําไปพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานอย างอ่ืน เช น ถนน เป5นต�นซ่ึงไม ตรงกับความต�องการของชาวบ�านใน
พ้ืนท่ีซึ่งเป5นเกษตรกรต�องการแหล งน้ําในการเพาะปลูก จึงเป5นอีกสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให�ภาคพลเมือง
ในพ้ืนท่ีเกิดการเข�ามามีส วนร วมในการพัฒนาตําบลของตนเอง โดยแกนนําชุมชนซ่ึงเป5นผู�ใหญ บ�าน 
หรือแกนนําท านอ่ืน ๆ ท่ีเป5นผู�ก อต้ังตําบลต้ังแต เริ่มแรก ได�เป5นตัวแทนของชาวตําบลลงสมัครรับ
เลือกต้ังเป5นนายกองค�การบริหารส วนตําบล และสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค�จะเข�าไปทํางานท่ีเป5นสิ่งท่ี
ตรงกับความต�องการของชุมชนในตําบลอย างแท�จริง ก็ให�เกิดอํานาจในการต อรองกับภาครัฐในการท่ี
จะจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตําบลตามความต�องการของชาวตําบล ทําให�การทํางานของ
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินของตําบลหนองสาหร ายและสภาองค�กรชุมชนเป5นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสามารถจํากัดความขัดแย�ง ในเรื่องการแย งชิงอํานาจในทางการเมืองท�องถ่ินลงได� โดยอาศัยสภา
องค�กรชุมชนเป5นเวทีท่ีจะกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลและตัวบุคคลท่ีจะเข�าไปรับหน�าท่ีเป5น
ผู�บริหารท�องถ่ินได�อย างเป5นเอกฉันท� นอกจากจะเป5นการแก�ไขปEญหาความขัดแย�งของกลุ มต าง ๆ ใน
ตําบลแล�ว ยังสามารถสร�างการมีส วนร วมในการพัฒนาตําบลของตนเองได�เป5นอย างดี เนื่องจาก
ตัวแทนท่ีเข�าไปทําหน�าท่ีในสภาองค�กรชุมชนล�วนแล�วแต เป5นตัวแทนท่ีมาจากกลุ มต าง ๆ ในตําบลท่ี
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ได�รับความไว�วางใจให�เข�าไปทําหน�าท่ีสะท�อนความต�องการของคนในตําบลต อท่ีประชุม ซ่ึงมีฝMาย
ท�องถ่ินและสมาชิก กับฝMายสภาองค�กรชุมชนทํางานร วมกัน ซ่ึงเท าท่ีผ านมาจะพบว า กลุ มกิจกรรม
ต าง ๆ ได�เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีสามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับตําบลหนอง
สาหร ายจนเป5นท่ียอมรับของหน วยงานราชการและองค�กรต าง ๆ ได�จัดเป5นศูนย�เรียนรู�ระบบการ
ทํางานตลอดท้ังปDและสามารถนําผลจากการประชุมร วมของท้ังสองสภาฯ คือ สภาองค�กรชุมนและ
สภาเทศบาล กําหนดเป5นนโยบายในการพัฒนาตําบลอย างต อเนื่อง   
  ในขณะท่ีสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน มีลักษณะเป5นเสมือนเวทีท่ีแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร วมกันของคนในตําบล ถึงแม�การขยายกลุ มกิจกรรมและกิจอาชีพต าง ๆ จะไม ได�ขยายกลุ ม
ออกไปมากมายแต ก็เน�นความม่ันคงของกลุ มกิจกรรมในภาคประชาชนในตําบลมากกว า ดังนั้น จะ
พบว าตําบลคลองเขินท่ีเป_ดโอกาสให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินเข�ามาเป5นส วนหนึ่งของการเรียนรู�
ร วมกันด�วย ถึงแม�จะยังไม ได�รับความร วมมืออย างเต็มท่ีในทุกเรื่องแต ก็มีสมาชิกสภาองค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ินได�เข�าร วมประชุมเวทีอยู เป5นประจําทําให�ข�อเสนอและข�อเรียกร�องท่ีเป5นความต�องการของ
คนในตําบลได�รับการถ ายทอดไปถึงองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี และกําหนดเป5นนโยบายใน
การพัฒนาตําบลคลองเขินเช นกัน และท่ีสําคัญทางท�องถ่ินในพ้ืนท่ีก็ได�จัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรมของสภาองค�กรชุมชนอย างสมํ่าเสมอด�วย  
  ซ่ึงการทํางานในลักษณะดังกล าวของสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก ยังคงมีการ
ทํางานประสานงานร วมกันกับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินยังดูแล�ว ขาดความต อเนื่องเท าท่ีควรเพราะ
สิ่งท่ีเป5นข�อเรียกร�องในการพัฒนาด�านวัฒนธรรมแม�จะได�รับการสนองตอบจากองค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ินในพ้ืนท่ีก็ตาม แต ยังคงเป5นงบประมาณท่ีได�กําหนดไว�ประจําปDเท านั้น การเข�ามามีส วนร วมกับ
สภาองค�กรชุมชนยังไม ได�รับการตอบสนองเต็มท่ีโดยองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีจะเน�นไปท่ี
ภารกิจหลักในการพัฒนาตําบลตามแนวทางการทํางานของนักการเมืองท�องถ่ินอยู มาก ซ่ึงบางอย างยัง
ไม ได�เป5นไปตามความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเท าท่ีควร เช น การแก�ไขปEญหาน้ําเสีย ซ่ึงมักจะ
ได�รับการแจ�งกลับมางบประมาณไม เพียงพอต อการแก�ไขปEญหา เป5นต�น ทําให�สภาองค�กรชุมชนบ�าน
เลือก จึงได�งบประมาณจากหน วยงานรัฐและองค�กรเอกชนส วนอ่ืน เป5นผู�สนับสนุนแทน เช น สสส. 
การท องเท่ียวจังหวัด พอช. เป5นต�น ดังนั้น การกําหนดนโยบายตามความต�องการของคนในพ้ืนท่ียัง
อาจจะต�องดําเนินการควบคู กันไปอย างใกล�ชิดเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ด�านทุนสนับสนุนในการพัฒนา 
  เรื่องของทุนสนับสนุนในการทํางานนับเป5นปEจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให�สภา
องค�กรชุมชนได�นํามาใช�สนับสนุนในการทํางานซ่ึงท่ีมาของทุนนั้นส วนหนึ่งได�รับการสนับสนุนจาก
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน ซ่ึงปริมาณของทุนก็แล�วแต  ๆ ละตําบลซ่ึงไม ได�เหมือนกันเสียทีเดียว   
ดังนี้  
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  สภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร ายทํางานร วมกับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน มี
ลักษณะท่ีทํางานควบคู กันไป เนื่องจากแกนนําของชุมชนได�ก�าวเข�าไปทําหน�าท่ีเป5นผู�บริหารของ
เทศบาลตําบลด�วย ทําให�นโยบายต าง ๆ รวมท้ังเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจึงมีความสอดคล�อง
และเป5นไปในทิศทางเดียวกันท้ังการทํางานของสภาองค�กรชุมชนและการทํางานของเทศบาลตําบล 
  สภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขิน มีรูปแบบการทํางานท่ีใช�เวทีการประชุมของสภาฯ 
เป5นท่ีเรียนรู� เสนอความต�องการ รายงานความก�าวหน�าของการทํางาน และปEญหาความต�องการของ
ชาวตําบลเพ่ือให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินได�รับทราบความต�องการของชาวตําบลโดยได�นับท�องถ่ิน
เป5นส วนของ ชาวตําบลคลองเขินด�วย ทําให�ได�รับการสนับสนุนจากองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน มี
ลักษณะท่ีจะกําหนดทุนตามมาในภายหลังโดยในส วนของชาวบ�านในตําบลร วมกันทํากิจกรรมกันเอง
ก อน เม่ือชุมชนเริ่มมีความเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึน ฝMายท�องถ่ินจึงได�เข�ามาร วมกับสภาองค�กรชุมชนใน
ภายหลัง ดังนั้น เรื่องของทุนสนับสนุนจึงมาในภายหลังเช นกัน   
  สภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือก เน�นกิจกรรมการทํางานร วมกันเองระหว างชาว
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีการปกครองและตําบลใกล�เคียงท่ีมีความเป5นชาติพันธุ�เดียวกัน คือ เป5นชาวลาวเวียง
ท่ีมีการอพยพมาต้ังแต ครั้งบรรพบุรุษ แต ถูกแบ งแยกเป5นเขตการปกครองในระดับตําบลในภายหลัง 
ก อให�เกิดเป5นกลุ มพลังท่ีประกอบกิจกรรมกันเองระหว างชาวชุมชนท่ีอาศัยความเป5นชาติพันธุ�เดียวกัน
เป5นเครื่องเกาะเก่ียวยึดโยงกลุ มต าง ๆ เข�าด�วยกัน ซ่ึงให�ทําให�เกิดจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ�รักษาซ่ึง
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองเอาไว� โดยการอนุรักษ�ดังกล าว นอกจากจะก อให�เกิดความ
เป5นปYกแผ นและความสามัคคีให�กับคนในตําบลเดียวกันและตําบลใกล�เคียงแล�ว ยังเป5นบ อเกิดของ
รายได�ให�กับชาวตําบลอีกด�วย เนื่องจากตําบลถูกจัดเป5นแหล งท องเท่ียวทางด�านวัฒนธรรมท่ีสําคัญ
ของกระทรวงการท องเท่ียวทําให�เป5นนักท องเท่ียวเข�าไปท องเท่ียวในตําบลเพ่ิมมากข้ึน นั้นหมายถึง
รายได�ของคนในพ้ืนท่ีก็เพ่ิมมากข้ึนเช นเดียวกัน ดังนั้น งบประมาณหรือทุนท่ีชาวตําบลบ�านเลือกได�รับ
จึงมาจากการมีส วนร วมของชาวบ�านในพ้ืนท่ีท่ีเป5นสมาชิกกลุ มต าง ๆ กระทรวงการท องเทียว สสส. 
และ พอช. เป5นต�น ซ่ึงมีความหลากหลายในท่ีมาของทุนมาก ทําให�การทํางานของสภาองค�กรชุมชน
ตําบลบ�านเลือกมีความโดดเด น จนในท่ีสุดท�องถ่ินก็ได�กลับมาให�ความสําคัญกับกิจกรรมของสภา
องค�กรชุมชนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากตอนยังมีความห วงกังวลและระแวง ในเรื่องของมวลชนอยู 
พอสมควรแต เม่ือทราบเปRาหมายการทํางานในการอนุรักษ� ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง
เอาไว� ผู�บริหารท�องถ่ินจึงได�จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมในภายหลัง และดําเนินมาอย าง
ต อเนื่องโดยปรากฏอยู ในการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาขององค�การบริหารส วนตําบลในแผน 3 ปD  
 3. ด�านการประสานงานทํางานร วมกัน 
  การจัดประชุมเป5นประจําทุกเดือนเป5นการเป_ดโอกาสให�ฝMายท�องถ่ิน ท�องท่ีและฝMาย
ภาคพลเมืองมีโอกาสได�แลกเปลี่ยนข�อมูลกัน โดยฝMายท�องถ่ินได�มีโอกาสนําเสนอข�อมูลของทาง
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ราชการท่ีเป5นประโยชน�และเป5นนโยบายในการทํางานของท�องถ่ิน เพ่ือเป_ดโอกาสให�ท�องท่ีและฝMาย
พลเมืองภาคประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็น และทํางานประสานร วมกันได�อย างมีประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย างเช น การทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร ายท่ีมีการจัดประชุมอย างต อเนื่อง
ทําให�แกนนําท่ีเป5นตัวของของชุมชนกลุ มต าง ๆ ได�รับทราบ แนวทางในการทํางานท่ีเป5นนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือท่ีจะเป_ดโอกาสให�สภาองค�กรชุมชนและท�องท่ีปรับทิศทางในการทํางานของภาคพลเมือง
ให�สอดคล�องอย างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และท่ีสําคัญเนื่องจากการสวมหมวกหลายใบของ
ผู�บริหารท�องถ่ิน ท�องท่ี และประชาชนภาคพลเมืองนี่เอง ก็เป5นจุดแข็งท่ีทําให� ตัวบุคคลคนเดียว
สามารถบริหารจัดการได�เบ็ดเสร็จในตัวของบุคคลนั้นเองเช น ตัวของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นอกจากตัวแทนฝMายท�องถ่ินแล�ว ยังเป5นลูกบ�านในตําบล ยังเป5นหัวหน�ากลุ มอาชีพหรือกลุ มกิจกรรม
ต าง ๆ ด�วยในบุคคลคนเดียวกัน ทําให�การบริหารจัดการจึงเป5นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ในขณะท่ีสภาองค�กรชุมชนตําบลคลองเขินก็มีการจัดประชุมกันอย างต อเนื่องทุกเดือน
เช นเดียว ทําให�ข�อมูลมีการแลกเปลี่ยนกันอยู ตลอดทุกเดือน ท้ังฝMายท�องถ่ิน ฝMายท�องท่ี และตัวแทน
กลุ มกิจกรรมต าง ๆ ในตําบล แต การทํางานของสภาองค�กรชุมชนตําบลบ�านเลือกยังขาดความ
ต อเนื่องในการจัดประชุมร วมกันทําให�การประสานจึงเป5นไปลักษณะเฉพาะกิจคือ จะมีการจัดประชุม
ในช วงท่ีมีงานกิจกรรมประเพณีเท านั้น ทําให�บางครั้งการประสานงานยังขาดความคล องตัวอยู บ�าง
และกลับกลายเป5นไปเน�นการทํางานกับหน วยงานภายนอกมากกว า เช น กระทรวงการท องเท่ียวและ
กีฬา สสส. พอช. เป5นต�น มากกว า 
 การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีเพ่ือการส(งเสริมการมีส(วนร(วมทางการเมืองภาค
พลเมือง 
 ผลจากการศึกษาจากสภาองค�กรชุมชนตําบลต�นแบบ 3 พ้ืนท่ี ทําให�สามารถสรุปรูปแบบ
การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมท่ีมีอยู ในพ้ืนท่ี เพ่ือการส งเสริมและสนับสนุนการมีส วนร วมทางการเมือง
ของภาคพลเมือง ดังจะขยายความต อไปดังนี้ 
 1. ปEจจัยท่ีก อให�เกิดกระบวนการการทํางานร วมกันของการเมืองภาคพลเมือง สามารถ
สรุปออกมาใน 2 ลักษณะ คือ  
  1.1 ลักษณะของปEจจัยท่ีมาจากภายนอก  
   การพยายามปรับตัวให�เป5นไปในแบบท่ีนโยบายของรัฐได�กําหนด เพ่ือให�เกิดการ
พัฒนาตามภาวะความทันสมัย ท่ีเน�นความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจ เป5นสําคัญ ทําให�หน วยงาน
ของรัฐได�ดําเนินตามแผนการทํางานอย างเป5นลําดับข้ันตอน ตามโครงสร�างของหน วยงานรัฐ เช น การ
กําหนดให�มีการจัดทําแผนแม บทชุมชน ซ่ึงในแต ละตําบลได�ส งตัวแทนเข�าร วมอบรมเพ่ือการจัดทํา
แผนการดําเนินงานโดยชุมชนเองเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน โดยแผนงานท่ีมุ งหวังให�
เกิดกระบวนการเรียนรู�กับคนในระดับชุมชน สามารถทํางาน และบริหารจัดการตนเองได� โดยรัฐเป5นผู�
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เก้ือหนุนและส งเสริมให�เกิดกระบวนการดังกล าวเริ่มจากการจัดทําแผนแม บทชุมชน ก อนจะดําเนิน
แผนงานดังกล าว โดยทางสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) หรือท่ีเรียกกันย อ ๆ ว า พอช. 
ได�ทําการสนับสนุนองค�ความรู� โดยการประสานงานและทํางานร วมกับแกนนําในตําบลต าง ๆ ท่ีมี
ศักยภาพและเกิดความกระตือรือร�นในการทํางาน จากการจัดทําแผนแม บทในการพัฒนาตําบลของ
ตนเองและได�ดําเนินการทํางานอย างจริงจัง จนได�ผลในระดับหนึ่ง เกิดเป5นกระบวนการเรียนรู�ท่ีมี
ประสิทธิภาพเกิดข้ึนในระดับบุคคล ระดับกลุ ม และระดับเครือข ายกระนั้นก็ตาม แนวทางในการ
ทํางานดังกล าวสามารถกล าวได�ว า เป5นแรงกระตุ�นผลักดันให�เกิดการทํางานของชุมชนอย างต อเนื่อง
โดยได� ปEจจัยสนับสนุนจากองค�กรภายนอกชุมชนเหล านี้ ซ่ึงเป5นการตอบสนองนโยบายจากรัฐโดยตรง 
ซ่ึงนับได�ว าเป5นประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนกับท้ังสองฝMาย คือ หน วยงานต�นสังกัด และชุมชนเอง ในขณะท่ี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห งก็ท้ังใกล�และไกลชุมชนได�ใช�พ้ืนท่ีชุมชนเป5นฐานใน
การศึกษาและการเรียนรู�ให�กับนักศึกษาของตนเองจึงได�ทํางานเชื่อมโยงกับชุมชน และเป5นการ
ถ ายทอดเทคโนโลยีทันสมัย องค�ความรู�ทันสมัยต าง ๆ เข�ามาสนับสนุนการทํางานของชุมชน เช น การ
ใช�เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� การใช�อุปกรณ�
เครื่องมือในการขัดสีข�าวท่ีไม ทําลายผลผลิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต เป5นต�น 
ในขณะท่ีปEจจัยส วนท่ีสองคือปEจจัยท่ีเป5นแรงกระตุ�นจากภายในเอง  
  1.2 ลักษณะของปEจจัยท่ีเกิดจากภายใน 
   แรงกระตุ�นท่ีสามารถกล าวได�ว า เป5นแรงจูงใจให�กับพลเมืองในแต ละตําบล
ต�นแบบ เข�ามามีส วนร วมในการทํางานของสภาองค�กรชุมชน หรือพัฒนาตําบลของตนเองนั้น มาจาก
ปEญหาท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวก อนเป5นจุดเริ่มต�น จากนั้นปEญหาภายในครอบครัวได�ขยายตัวส งผล
กระทบออกไปเป5นวงกว�าง ทําให�ชาวตําบลได�รับผลกระทบกันอย างกว�างขวาง เช น ปEญหาภาระ
หนี้สินนอกระบบ ซ่ึงนอกจากจะไม สามารถแสวงหารายได�ให�เพียงพอกับการใช�จ ายในชีวิตประจําวัน
และค าใช�จ ายภายในครอบครัวได�แล�วนั้น ยังสร�างภาระหนี้สินจากการกู�หนี้สินนอกระบบ มาใช�ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป5นท่ีทราบกันดีกว า พืชผลทางการเกษตรมักจะขายไม ได�ราคา จึงไม 
เพียงพอหรือคุ�มกับทุนท่ีลงแรงไป ทําให�หนี้สินกับเพ่ิมพูนทบต�นทบดอกไม สามารถใช�ได�หมดสิ้น การ
รวมตัวเพ่ือแสดงหาอาชีพเสริมจึงเป5นทางออกหนึ่งท่ีกลุ มชาวบ�านในพ้ืนท่ี พยายามทําเพ่ือหาทางด้ิน
รนท่ีจะหนีให�พ�นจากปEญหาท่ีสั่งสมมาอย างต อเนื่องประการหนึ่ง ในประการต อมาท่ีสําคัญก็คือ 
จิตสํานึกรักถ่ินเกิดอยากจะอนุรักษ�ภูมิปEญญาด้ังเดิมของตนเองเอาไว�ไม ให�หายสาบสูญไป โดยนําไปต อ
ยอดกับเรื่องของอาชีพเพ่ือการสร�างรายได�เพ่ิมเติม โดยดึงเอาภูมิปEญญาด้ังเดิมกลับมาใช�เป5นเป5น
ประโยชน�อีกครั้งซ่ึงนอกจากจะเป5นการอนุรักษ�ภูมิปEญญาด้ังเดิมได�เป5นอย างดีแล�ว ยังสามารถส งผลถึง
การรักษาสุขภาพอีกด�วย เช น กระบวนการทําน้ําตาลมะพร�าวท่ีปราศจากการใช�สารเคมีท่ีส งผลเป5น
พิษตกค�างในร างกายของมนุษย� เป5นต�น ในขณะท่ีจิตสํานึกรักความเป5นชาติพันธุ�ของตนเอง อย างชาว
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ลาวเวียงท่ีต�องการจะอนุรักษ�วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของตนให�สืบทอดต อไปถึงลูกหลาน
ไม ให�หลงลืมรากเหง�าของตนเองไป และเพ่ือการก อให�เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ�ของตนเองท่ีมี
มาอย างยาวนานหลายร�อยปDผ านทางประเพณี และวัฒนธรรมอันดีนั้นเอง โดย 3 พ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัยได�
อาศัยทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ�ทางเครือญาติ ความเป5นชาติพันธ�เดียวกันท่ีมีมาหลายชั่วอายุคน 
ทําให�เกิดความเชื่อม่ันในกันและกัน เกิดความไว�วางใจให�ทําหน�าท่ีเป5นตัวแทนของกลุ มหรือชาวบ�าน
ในพ้ืนท่ีได� ประกอบกับภาวะผู�นําท่ีเกิดข้ึนในตัวของแกนนําเองก็สามารถสร�างความไว�วางใจได�เป5น
อย างดี จนก็ให�เกิดเครือข ายการเรียนรู�ท่ีสามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนได�เป5นอย างดี ซ่ึงก็
พอจะสรุปได�ว าเป5นปEจจัยท่ีคอยกระตุ�นให�เกิดกระบวนการท่ีเรียกว า การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมท่ี
กล าวมาแล�วนี้เป5นตัวขับเคลื่อนในเกิดกระบวนการมีส วนร วมในส วนของภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีนั้นเอง 
  ดังท่ีได�นําเสนอมาจะพบว า พ้ืนท่ีกรณีศึกษา จะพบจุดเช่ือมโยงอยู  3 เรื่องหลักท่ีเป5น
ปEจจัยกระตุ�นให�เกิดกระบวนการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมือง คือ  
  1. เรื่องของปEญหาทางด�านเศรษฐกิจ และรายได� ซ่ึงเป5นผลกระทบหลังจากท่ีประเทศ
ไทยเข�าสู ภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท่ีทําให�เกิดความเปลี่ยนแปลงอย างมีนัยสําคัญกับการดํารงชีวิต
ของคนในชุมชน เช น เน�นเรื่องการสร�างวัตถุ เน�นเรื่องการแสวงหาเงินเป5นใหญ  เพราะทุกอย าง
สามารถบันดาลได�ด�วยเงิน ทําให�เกิดการแข งขัน การเอารัดเอาเปรียบชาวบ�าน โดยเฉพาะจากนายทุน
ในพ้ืนท่ี และต างพ้ืนท่ี สร�างภาระหนี้สิน ความลําบากให�กับชาวบ�าน จนกลายเป5นภาระหนี้สะสม ไม 
สามารถแก�ได� การรวมตัวของชาวบ�านเพ่ือจะแก�ไขปEญหาจึงมีจุดมุ งหมายไปท่ีการสร�างรายได�เพ่ิมเติม
จากรายได�ประจํานั้นเอง 
  2. เรื่องการรวมกลุ มเพ่ือสร�างกลุ มพลัง ท่ีมีอํานาจในการต อรองกับ หน วยงานรัฐ 
และภาคเอกชน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีมักจะเป5นผู�ท่ีถูกกระทํา กล าวคือต�องปฏิบัติตาม
แนวนโยบายหรือ การประกอบธุรกิจของเอกชนท่ีเขามาเอารัดเอาเปรียบ ทําให�การสร�างกลุ มพลังเป5น
การเป_ดโอกาสให� ชาวบ�านสามารถสร�างอํานาจในการต อรองกับกลุ มต าง ๆ เหล านี้ได� เช น การ
กําหนดนโยบายขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน จะดําเนินนโยบายเรื่องใด ๆ ต�องได�รับการยอมรับ
จากชาวบ�านในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ ด�วย มิฉะนั้น การเลือกต้ังในสมัยต อไปอาจจะไม ได�รับเลือกเข�ามาทํา
หน�าท่ีอีก 
  3. เรื่องจิตสํานึกความรับผิดชอบต อชุมชนในการอนุรักษ�และรักษาไว�ซ่ึง ภูมิปEญญา
ด้ังเดิม  วัฒนธรรม และประเพณีท�องถ่ินท่ีมีความสําคัญมาต้ังแต ครั้งบรรพบุรุษ แต ถูกลดความสําคัญ
ลง โดยมีเทคโนโลยี ความทันสมัยเข�ามาแทนท่ี ก อให�เกิดเป5นความรักและความสามัคคีท่ีมีพลังในการ
แก�ไขปEญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
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 2. รูปแบบกระบวนการการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
  จากปEจจัยต าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ก อให�เกิดกระบวนการการมีส วนร วมทางการเมืองภาค
พลเมืองได�อย างเป5นข้ันเป5นตอน โดยท้ัง 3 พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาสามารถท่ีจะสรุปรูปแบบของ
กระบวนการและข้ันตอนการเข�ามามีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมืองจนสามารถกลายเป5น
กระบวนการปลูกสร�างจิตสํานึกความเป5นพลเมืองได�ในท่ีสุด โดยสามารถสรุปเป5นรูปแบบ CITIZEN 
Model ซ่ึงสามารถขยายความได�ดังนี้ 
  2.1 ข้ันตอนท่ี 1  C (Context)  ข้ันการศึกษาบริบทโดยรอบของชุมชนท้ังหมด เพ่ือ
การเรียนรู�จุดแข็งและจุดอ อนของตนเอง  
   จากการศึกษาชุมชนต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ี ภายหลังจากผ านการพัฒนาตนเองและ
ชุมชนด�วยการฝYกจัดทําแผนแม บทชุมชนได�ลงพ้ืนท่ีทําการศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีตนเอง ทําให�ทราบทุน
ทางสังคมท้ังท่ีมาจากภายนอกทุนทางสังคมท่ีมีอยู ในพ้ืนท่ีของตนเอง และทุนทางสังคมท่ีมีลักษณะ
ดํารงอยู ก่ึงกลางระหว างสองสถานะ คือ เป5นท้ังตัวแทนรัฐและเป5นคนท่ีอาศัยในท�องถ่ินเพ่ือสามารถ
นําไปประยุกต�ใช�ให�เป5นประโยชน�ต อการสร�างความเข�มแข็งและจัดการตนเองได�ของชุมชนท�องถ่ิน ซ่ึง
จากการศึกษาในพ้ืนท่ีต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ี สามารถจะอธิบายได�ดังต อไปนี้ 
   ทุนทางสังคมท่ีมาจากภายนอก ท่ีสําคัญก็คือ ทุนทางสังคมท่ีมาจากการ
สนับสนุนจากหน วยงานของรัฐ และองค�กรภายนอกชุมชน เช น สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (พอช.) 
ท่ีเข�ามาสนับสนุนการจัดการฝYกอบรมจัดทําแผนแม บทชุมชนต้ังแต แรก ซ่ึงนับได�ว าเป5นจุดเริ่มต�นของ
การขับเคลื่อนให�เกิดกระบวนการทํางานร วมกันนั่นเอง นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ท่ีผลักดัน
ให�เกิดโครงการการจัดการตนเองของชุมชนท�องถ่ินโดยมีการสั่งการผ านมาทางท�องท่ีก็คือ กํานันและ
ผู�ใหญ บ�าน ให�เกิดการสนับสนุนให�เกิดการมีส วนร วมของคนในชุมชนเพ่ือการวางแผนแม บทชุมชน
ร วมกัน ทุนท่ีมาจาก สสส. (สร�างเสริมสนับสนุนสุขภาพ) โดยมีการจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนท�องถ่ิน ซ่ึงชุมชนต�นแบบท้ัง 3 ได�มีการบูรณาการทุนจากภายนอกดังกล าวซ่ึง
โดยมากมักจะเป5นทุนด�านกําลังเงิน การจัดอบรมความรู� และทุนท่ีคงมีอยู ภายในชุมชน เข�ามา
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมได�อย างมีประสิทธิภาพจนสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนได�เป5นอย างดี 
   ทุนทางสังคมท่ีคงมีอยู(ในภายใน เป5นปEจจัยท่ีมีส วนกระตุ�นอย างสําคัญในการ
ก อให�เกิดกระบวนการมีส วนร วมของชุมชนได�อย างดี เนื่องจากทุนภายในชุมชนนั้น มีส วนอย างสําคัญ
ในการมีส วนช วยผลักดัน ติดตามงาน เชื่อมประสานและสร�างแรงบันดาลใจให�กับกระบวนการกลุ ม
ของแต ละพ้ืนท่ี เช น ทุนมนุษย� ซ่ึงได�แก  ทุนด�านผู�นําชุมชนท้ังท่ีเป5นทางการและไม เป5นทางการ โดย
ทุนด�านผู�นําท้ัง 3 พ้ืนท่ีจะมีจุดแข็งท่ีตรงกันก็คือ มีผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน�และความกระตือรือร�นในการ
แสวงหาความรู�และมีความต�องการจะพัฒนาชุมชนของตนเองเป5นอย างมาก โดยผู�นําในท่ีนี้เป5นผู�นํา
ท้ังท่ีเป5นทางการกล าวคือ เป5นกํานันและผู�ใหญ บ�านซ่ึงได�รับการยอมรับจากคนในชุมชนสามารถเป5น
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ศูนย�รวมใจของคนในชุมชน และผู�นําท้ังท่ีไม เป5นทางการ แต เป5นโดยธรรมชาติ เช น เป5นอดีต
ข�าราชการอย างคุณครู เป5นอดีตพระ และผู�นํากลุ มต าง ๆ ท่ีมีอยู ในตําบล เช น ผู�สูงอายุ ปราชญ�
ชาวบ�านผู�ท่ีมีองค�ความรู�ในการประกอบอาชีพมาต้ังแต ดั้งเดิม ในทางกลับกันก็สามารถเป5นศูนย�รวมใจ
ให�กับชาวบ�านในตําบลนั้น ๆ ได�เป5นอย างดีเช นกัน ทุนด�านความสัมพันธ�ในครอบครัวและ
ความสัมพันธ�ทางเครือญาติ ชาติพันธุ� ก็สามารถเป5นวิถีชีวิตท่ีเชื่อมโยงให�เกิดความผูกพันความ
สมัครสมานสามัคคีกันได�ระหว างภายในครอบครัวและชุมชน ซ่ึงหากเกิดปEญหาความขัดแย�งในการ
ทํางานร วมกัน ก็สามารถอาศัยความสัมพันธ�เหล านี้ขจัดความขัดแย�งเหล านั้นให�ผ านไปได� ในขณะท่ี
หากเกิดปEญหาท่ีชุมชนเดียวไม สามารถแก�ไขปEญหาได� ก็สามารถเชื่อมโยงกับกลุ มเครือญาติท่ีอยู ในเขต
ตําบลอ่ืนให�เข�ามาร วมแรงร วมใจกัน สร�างเป5นเครือข ายชุมชนเข�มแข็งได�เป5นอย างดี ก อให�เกิดการมี
ส วนร วมของชาวชุมชนอันนําไปสู ความสําเร็จได� โดยตลอดระยะเวลาในการทํางาน ก็อาศัย
ความสัมพันธ�ดังกล าว เป5นเครื่องมือชักชวน กลุ มญาติ ครอบครัว เพ่ือนพ�องท่ีมีความสนิทใกล�ชิดและ
มีความเชื่อใจซ่ึงกันและกันก อน จากนั้น ค อย ๆ ขยับขยายเป5นบุคคลท่ีสนใจ และเครือข ายในท่ีสุด 
อีกท้ัง ทุนด�านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ก็เป5นทุนทางสังคมท่ีมีความสําคัญมาก เนื่องจากหาก
คนในชุมชนเป5นความเชื่อ ความเคารพและมีวิถีชีวิตท่ีเหมือนกัน การรวมกลุ มก็สามารถจะกระทําได�
ง าย เพราะรูปแบบดังกล าวกลายเป5นวิถีชีวิตท่ีคนในชุมชนท้ังหมดต�องร วมกันปฏิบัติตาม เหมือนเป5น
กฎหมายท่ีชุมชนสร�างให�เกิดเป5นมาตรฐานเดียวกันเอง โดยไม ต�องรอกฎหมายหรือระเบียบจาก
หน วยงานภาครัฐเข�ามากําหนด ก(อให�เกิดเป>นทุนด�านความเช่ือความศรัทธา ของคนภายในชุมชน
เองท่ีให�ความเคารพต อผู�หลักผู�ใหญ ในครอบครัวและชุมชนซ่ึงเป5นผู�มีความรู�ความสามารถเป5นผู�นํา
ด�านจิตวิญญาณให�กับคนในชุมชนได� หรือจะกล าวเป5นศูนย�รวมใจก็ไม ผิด โดยความเคารพเหล านี้เกิด
จากความรู�ความรู�ความสามารถท่ีมีอยู เฉพาะตัวท่ีเรียกว า ทุนด�านภูมิป?ญญาท�องถ่ิน ซ่ึงแต ละท านก็
จะมีความรู�ความสามารถแตกต างกันไปแต สามารถนํามาประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�ต อการดํารงชีวิต
และรักษาไว�ซึ่งวิถีชีวิตความเป5นอยู แบบด้ังเดิมดีงาม ท่ีไม ส งผลกระทบต อสิ่งแวดล�อม เช น การทําปุUย
อินทรีย�ปราศจากสารเคมี การทําขนมจากวัสดุธรรมชาติ และมีลักษณะเฉพาะท่ีเป5นแบบอย างของ
ชาติพันธุ�ของตนเองเอาไว� ซ่ึงนับได�ว าเป5นจุดแข็งท่ีสําคัญของแต ละชุมชนเช นเดียวกัน และการ
ประยุกต�ใช�ทุนท่ีสําคัญท่ีจะมองข�ามไปไม ได�เลยก็คือ ทุนด�านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ท่ีมีการนํามาประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�โดยไม เป5นการทําลายธรรมชาติ เช น การใช�น้ําตาลมะพร�าว
มาทําเป5นขนมเป5นสินค�าส งออกของตําบล การใช�ทางมะพร�าวมาทําไม�กวาดทางมะพร�าว การใช�พ้ืนท่ี
ทางธรรมชาติให�เหมาะสมกับการเพาะปลูกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู�สภาพท่ีดินท่ี
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชต าง ๆ ให�เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เป5นต�น เพ่ือเป5นการเพ่ิมรายได�ให�กับ
ตนเองและกลุ ม นั่นเอง 
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   ทุนทางสังคมท่ีมีลักษณะผสมผสานสองสถานะเข�าด�วยกัน กล าวคือมีสถานะท่ี
คาบเก่ียวท้ังสองสถานะเข�าด�วยกันเป5นเสมือนท้ังทุนภายในและภายนอก เช น องค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะการทํางานเป5นเสมือนหน วยงานของรัฐบาล ในขณะท่ีสถานของตนเองก็อยู 
ในพ้ืนท่ีองค�กรประกอบด�วยสมาชิกท่ีมาจากคนในพ้ืนท่ี ทําให�มีความคาบเก่ียวกับระหว างความเป5น
ทุนทางสังคมภายนอกชุมชนเนื่องจากทําหน�าท่ีเป5นตัวแทนของภาครัฐ และดําเนินการไปตามความ
ต�องการของคนในชุมชนไปพร�อมกัน ซ่ึงในพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ ปD 2540 ได�กําหนด
พันธกิจการทํางานขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ินให�เป5นผู�ดูแลและให�การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของชุมชนและดูแลความเรียบร�อยให�กับพ้ืนท่ี เพราะมีความใกล�ชิดกับชุมชนหรืออาจจะถือว าเป5นส วน
หนึ่งของชุมชนเลยก็สามารถกล าวได� ดังนั้น กิจกรรมต าง ๆ ของชุมชนจึงได�รับการสนับสนุนจาก
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินเป5นอันดับแรก ยิ่งหากความต�องการของชุมชนมีความสอดคล�องกับการ
ทํางานของท�องถ่ิน จะทําให�มีแผนในการพัฒนาท�องถ่ินอย างเป5นรูปธรรมชัดเจน ส งผลให�เกิดการ
ดําเนินการอย างต อเนื่อง ตัวอย างเช น การดําเนินงานของสภาองค�กรชุมชนตําบลหนองสาหร าย เป5น
ต�น หรือในกรณีท่ีแกนนําชุมชนทํางานในหลายสถานะเช น เป5นสมาชิกสภาพัฒนาจังหวัด เป5นตัวแทน
ของมูลนิธิพัฒนาไท (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ) หากมีภาระงานในการพัฒนา
ด�านใดก็มักจะนํางบประมาณนั้นมาเริ่มใช�ในพ้ืนท่ีของตนเองเป5นพ้ืนท่ีนําร อง เป5นต�น นับว าเป5นการ
ประสานประโยชน�ให�เกิดข้ึนท้ังสองด�าน กล าวคือ ด�านภาระหน�าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบอยู และการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนของตนเองไปด�วยกัน ด�วย  
   โดยในข้ันตอนท่ี 1 เป5นการศึกษาบริบทของชุมชนตนเองสามารถสรุปได�ว าทุน
ทางสังคมเป5นความเข�มแข็งของชุมชนท่ีมีอยู แล�ว แต ขาดความเอาใจใส และให�ความสําคัญ มีอะไรบ�าง 
ดังนั้น การจัดการตนเองของชุมชนท�องถ่ินและการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนการเรียนรู�จักตนเอง
จึงเป5นข้ันตอนแรก ๆ ท่ีมีความสําคัญเป5นอย างมาก โดยชุมชนสามารถจะนําเอาทุนทางสังคมดังกล าว
มาประยุกต�ใช�ให�เกิดการแก�ไขปEญหาท่ีส งผลกระทบกับชุมชนทําให�ชุมชนอ อนแอและขาดการ
พ่ึงตนเองอย างมีประสิทธิภาพอย างในสมัยก อน ดังนั้นการนําทุนทางสังคมมาใช�เป5นเครื่องมือท่ีสําคัญ
จึงเป5นการประยุกต�ใช�ตามสถานการณ�ปEญหาท่ีเกิดข้ึนโดยชุมชนจะต�องพิจารณาจากปEญหาท่ีจะส งผล
กระทบกับชุมชนโดยตรง 
  2.2 ข้ันตอนท่ี 2 I (In Put) นับเป5นข้ันตอนท่ีสําคัญเป5นอันดับต อมา ก็คือการสร�าง
เปRาหมายท่ีชัดเจนหรือหาเหตุแห งการสร�างกลุ มข้ึน โดยการสํารวจความต�องการและปEญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในชุมชน เพ่ือเป5นตัวกระตุ�นให�เกิดการเข�ามามีส วนร วมของคนในชุมชน และเป5นเปRาหมาย
สุดท�ายในการวางแผนเพ่ือแก�ไขปEญหาร วมกัน 
   โดยจากการศึกษาข�อมูลจากพ้ืนท่ีต�นแบบพบว า สาเหตุแห งปEญหาท่ีเกิดกับ
ชุมชนจะมีจุดเริ่มต�นจากภายนอกและส งผลกระทบจนเกิดเป5นปEญหาภายในชุมชนในท่ีสุดซ่ึงสามารถ
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จะสรุปเป5นสาเหตุหลัก ๆ ท่ีสําคัญท่ีเหมือนกันก็คือ ปEญหาความเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนท่ีเริ่มเข�า
มามีบทบาทอย างมากเพราะเป5นจุดเริ่มต�นจากการนําความเจริญทางด�านวัตถุเข�ามายังชุมชน เช น 
การจัดต้ังโรงงานแล�วปล อยน้ําเสียส งผลให�เกิดมลพิษอย างท่ีตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี การท่ีพ อค�าคนกลางเข�ามามีบทบาทในการรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรและกดราคาพืชผล 
ส งผลทําให�รายได�ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีรายได�น�อยลงไม เพียงพอกับค าใช�จ ายจากการซ้ือปุUย ก็ให�เกิด
การกู�หนี้ยืมสิน ก อให�เกิดหนี้ผูกพันต อเนื่องกลายเป5นหนี้ท่ีไม มีวันใช�หมดสิ้น ของตําบลหนองสาหร าย 
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หรือ การเข�ามาของอาหารท่ีผสมสารเคมีหรือสารปรุงรสส งผลต อ
สุขภาพของคนในตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้น ปEญหาร วมเหล านี้พบว าท่ี 
เหมือนกันมากท่ีสุดปEญหาท่ีเกิดจากเรื่องของรายได�ท่ีลดน�อยลง อํานาจในการต อรองกับพ อค�าคน
กลางหรือเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินไม มี ทําให�ชาวบ�านเสมือนกับว าเป5นผู�ท่ีอ อนแอขาดความเข�มแข็งต�องคอย
พ่ึงพารัฐอยู ตลอดเวลา กลับกลายเป5นคนท่ีพยายามเรียกร�องการช วยเหลือไม จบสิ้น ท้ัง ๆ ท่ีกลุ ม
ชาวบ�านเหล านี้เป5นเจ�าของพ้ืนท่ีดั้งเดิมท้ังสิ้น 
   ดังนั้น ในข้ันตอนนี้กลุ มผู�นําท่ีเป5นทุนเริ่มแรกท่ีมีความสําคัญในการสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชนจะต�องคํานึงถึงก็คือ การเรียนรู�ถึงผลกระทบ ความต�องการ หรือปEญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนส วนร วมก อนเพ่ือท่ีจะนําไปเป5นเปRาหมายในการแก�ไขปEญหาร วมกันโดยการมีส วนร วมของคน
ในชุมชนเนื่องจากเป5นปEญหาของส วนร วมท่ีหากเกิดข้ึนก็จะส งผลกระทบต อปEญหาส วนบุคคลในท่ีสุด
อันจะนําไปสู ข้ันตอนท่ี 3 คือการดึงการมีส วนร วมและสร�างทีมงานในการทํางานร วมกันข้ึนมา 
  2.3 ข้ันตอนท่ี 3 T (Team Work) การสร�างทีมงาน เนื่องจากการสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับชุมชนท่ีสําคัญ ก็คือ การสร�างการมีส วนร วมของชุมชนให�เกิดการทํางานร วมกัน เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน และทํางานอย างเป5นระบบอย างสอดประสานกันอย างเชื่อมโยง
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
   โดยจากการศึกษาพ้ืนท่ีต�นแบบทําให�ทราบการ แต ละชุมชนได�มีการจัดทํา
โครงสร�างในการทํางานสอดคล�องกับการดูแลปกครองกันเองกล าวคือ มีโครงสร�างส วนบนของการ
บริหารเป5นกลุ มของแกนนําเป5นหลัก ซ่ึงก็จะได�แก  ผู�นําท่ีเป5นทางการคือได�รับการยอมรับจากชาวบ�าน
ให�ข้ึนมาทําหน�าท่ีในการเป5นแกนนําชุมชน เช น ผู�ใหญ บ�านหรือกํานัน จนกระท้ังถึงเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน
จะเป5นบุคคลท่ีได�ผ านการคัดเลือกโดยเอกฉันท�จากชาวบ�านในพ้ืนท่ี ไม ได�มาจากการแต งต้ังแบบทาง
ราชการแต เป5นการคัดเลือกโดยตรงจากชาวบ�าน โดยท่ีแกนนําเหล านี้ถึงแม�จะทําหน�าท่ีในลักษณะเป5น
ผู�นําแต ยังให�ความสําคัญกับความคิดเห็นของชาวบ�านหากได�รับข�อเรียกร�องหรือข�อท�วงติงจากคนใน
พ้ืนท่ีหรือผ านท่ีประชุมสภาองค�กรชุมชนในพ้ืนท่ีก็จะนําข�อเสนอแนะหรือข�อท�วงติงนั้น มาเข�าสู ท่ี
ประชุมสภาองค�กรชุมชนท่ีประชุมร วมกันกับสภาท�องถ่ินอีกครั้งซ่ึงเท าท่ีผ านมาทําให� แนวนโยบายใน
การพัฒนาด�านต าง ๆ ในพ้ืนท่ีมักจะตอบสนองความต�องการของชาวชุมชนในพ้ืนท่ีได�เป5นอย างดี 
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เนื่องจากกลุ มแกนนําสามารถทํางานร วมกับท�องถ่ินได�อย างเอ้ือเฟSTอและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน หากมี
ปEญหาก็สามารถใช�เวทีท่ีประชุมของสภาองค�กรชุมชนหาข�อสรุปของการวิธีการแก�ไขปEญหาท่ีท้ังหมด
สามารถยอมรับกันได� เพ่ือนําไปปฏิบัติให�กับส วนร วมต อไป โดยโครงสร�างของทีมงานมักจะประกอบ
ไปด�วยบุคคลท่ีอยู ในตําบลนั้น ๆ และมีความสมัครใจจะเข�ามาทํางานเพ่ือส วนร วมอย างจริงจัง เพราะ
ไม ได�มีผลประโยชน�ตอบแทนเป5นเงินจํานวนมาก ๆ ในขณะท่ีส วนงานอ่ืนมักจะเป5นการจัดต้ังตาม
โครงสร�างของหน วยงานราชการ เช น สภาองค�กรชุมชน มีโครงสร�างตาม พ.ร.บ. ปD 2551 อย างไร ก็
จัดต้ังตามนั้นแต ในความเป5นจริง มักจะเป5นการช วยเหลือซ่ึงกันและกันมากกว า เป5นเครื่องสะท�อนถึง
ทุนทางสังคมท่ีมีความสําคัญท่ีจะสามารถดึงความเป5นอันหนึ่งอันเดียวกันให�เกิดข้ึนได� ดังนั้น การสร�าง
ทีมงานของแต ละพ้ืนท่ีถึงแม�จะมีจํานวนสมาชิกไม เท ากันก็ตาม แต ละท่ีก็จะมีการจัดต้ังโครงการการ
ทํางานแบ งออกเป5น 3 ส วนหลัก ๆ คือ 1. กลุ มแกนนําท่ีได�รับการคัดเลือกจากชุมชนส วนรวมและ
สมัครใจท่ีจะเข�ามาทํางานเพ่ือส วนร วม 2. กลุ มแกนนํากลุ มย อยซ่ึงจะแบ งไปตามความสามารถในการ
ดูแลกลุ มต าง ๆ การมีส วนร วม 3. กลุ มลูกบ�านท่ีจะเข�ามาเติมเต็มในการมีส วนร วมกับกิจกรรมต าง ๆ 
ซ่ึงก็เป5นไปเพ่ือประโยชน�ของกลุ มและของตนเอง ด�วย โดยท้ัง 3 กลุ มหลัก ดังกล าว ได�มีการทํางาน
ร วมกันผ านกระบวนการมีส วนร วม 5 ข้ันตอนด�วยกัน กล าวคือ 1. ข้ันตอนของการร วมคิดร วมกันจาก
ท้ังตัวของชาวบ�านท่ีเป5นตัวบุคคล ผ านมายังตัวแทนกลุ ม และเข�าสู ท่ีประชุมสภาองค�กรชุมชน จนกระ
ท้ังเข�าสู ท่ีประชุมร วมระหว างสภาองค�กรชุมชนกับสภาท�องถ่ิน 2. ข้ันตอนร วมกันวางแผนการทํางาน
ร วมกัน ต้ังแต เริ่มในการกําหนดเปRาหมาย การแบ งหน�าท่ีการงาน ความรับผิดชอบ และการ
ดําเนินการ 3. ข้ันตอนการลงมือปฏิบัติ แน นอนการการคิดดีอย างไรหากไม ได�มีการนําไปปฏิบัติ
ความสําเร็จย อมไม มีทางเกิดข้ึนได�ทําให�ในข้ันตอนนี้จะแสดงออกถึงความสามัคคีท่ีเป5นทุนทางสังคม
ได�เป5นอย างดี หากเกิดปEญหาหรือความจัดแย�งกันก็สามารถใช�ทุนความสัมพันธ�อันดี แก�ไขให�ผ อน
คลายไปได� นําไปสู ข้ันตอนท่ีเรียกว าเป5นการรับผลประโยชน�ร วมกัน ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการรับ
ผลประโยชน�ร วมกัน ซ่ึงจะต�องมีความขัดเจนมีความเท าเทียมกัน เพราะข้ึนชื่อว าเรื่องผลประโยชน�
มักจะนําไปสู ความขัดแย�งดังนั้น เกณฑ�การรับผลประโยชน�ก็ต�องมีการตกลงกันให�ชัดเจน เพ่ือจะได�ไม 
ก อให�เกิดความแตกแยกในภายหลัง และในข้ันตอนสุดท�ายคือ ข้ันตอนท่ี 5 ข้ันการติดตามประเมินผล
ซ่ึงถือได�ว าเป5นข้ันตอนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งเพราะจะเป5นตัวชี้วัดได�ว า ผลงานหรือการปฏิบัติงาน
ของกลุ มประสบผลสําเร็จหรือไม  โดยกลุ มจะต�องกําหนดตัวชี้วัดร วมกันซ่ึงจะเป5นข้ันตอนต อไป 
  2.4 ข้ันตอนท่ี 4 I (Indicator) เป5นการสร�างเกณฑ�หรือตัวชี้วัดเพ่ือเป5นตัวกําหนด
เปRาหมายแห งความสําเร็จของตนเองและกลุ มร วมกันถึงความสําเร็จของงานท่ีจะทํา เสมือนกับมี
เปRาหมายให�ทีมงานทํางานร วมกันอย างมีทิศทางท่ีชัดเจน โดยเกณฑ�หรือตัวชี้วัดดังกล าวจะต�องเป5น
ข�อตกลงร วมเช นกัน 
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   โดยจากการศึกษาพบว า ชุมชนได�มีการจัดทําตัวชี้วัดท่ีมีเปRาหมายท่ีสําคัญก็คือ 
การสร�างความสุขให�กับคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงแต ละพ้ืนท่ีก็มีเกณฑ�ตัวชี้วัดท่ีไม เท ากันตามแต ละท่ีจะ
ต้ังเปRาหมายในการสร�างความสุขให�กับคนในชุมชนได�อย างไร เช น ตําบลบ�านเลือกท่ีเน�นเรื่องของ
สวัสดิการท่ีสามารถเข�าถึงชุมชนได�โดยการจัดต้ังกลุ มกองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึนมาเอง โดยสมาชิกจะ
เป5นคนในตําบล เน�นเรื่องการสร�างความสุขในการอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณีโบราณพ้ืนบ�านท่ี
แสดงออกถึงความเป5นชาติพันธุ� ตําบลหนองสาหร ายเน�นไปท่ีการสร�างความดีโดยจะมีตัวชี้วัดท่ีทาง
กลุ มคิดและจัดต้ังข้ึนมาเองอย างการรักษาศีล 5 การทําความดีตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
เด็ก ๆ ท่ีเป5นเยาวชนสามารถท่ีจะร วมลงมือปฏิบัติได�ง าย ดังนั้นเวลาไปท่ีกลุ มกองทุนสวัสดิการหรือ 
ธนาคารความดีจะเห็นเด็ก ๆ ซ่ึงเป5นนักเรียนวิ่งเข�าออกสถาบันการเงินของชุมชนบ อย ๆ สามารถนํา
ความดีนั้นมาคํ้าประกันเงินกู�ได�โดยท่ีอาศัยความเชื่อถือเชื่อม่ันในความดีของกันและกัน ไม ต�องมี
หลักทรัพย�มาคํ้าประกันก็ได� และตําบลคลองเขินท่ีชาวชุมชนร วมกันสร�างกลุ มท่ีพัฒนาจากกลุ มสัจจะ
ออมทรัพย�ธรรมดายกระดับข้ึนเป5นกลุ มสวัสดิการชุมชนท่ีสามารถมีเงินปEนผลและช วยเหลือกันในยาม
เสียชีวิตและเจ็บปMวยได�  
  ปรากฏการณ�ดังกล าว สะท�อนให�เห็นถึงการสร�างตัวชี้วัดท่ีจะต�องมีการทํางานติดตาม
จากทีมงานอย างต อเนื่อง เพราะเป5นตัวชี้วัดและตัวท่ีจะสะท�อนถึงความสําเร็จของงานของชุมชนได�
เป5นอย างดี และหากผลลัพธ�ท่ีปรากฏยังไม เป5นไปตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดหรือต้ังเปRาหมายไว� กลุ มก็
สามารถนําปรากฏการณ�ดังกล าวก อให�เกิดเป5นตัวกระตุ�นหรือ สิ่งท่ีสามารถสร�างความกระตือรือร�น
ให�กับ ผู�ท่ีทํางานเกิดความกระตือรือร�นมุ งไปสู เปRาหมายท่ีสูงสุด อันเป5นประโยชน�ท้ังของตนเองและ
กลุ มต อไป 
  2.5 ข้ันตอนท่ี 5 Z (Zeal) การสร�างความกระตือรือร�นเพ่ือเสริมสร�างความ
รับผิดชอบและต้ังใจทํางานเพ่ิมมากข้ึนในภาระงานของตนเอง โดยกลุ มหรือผู�ท่ีรับภาระหน�าท่ีของหมู 
คณะจะต�องมีการประชุมกันเนืองนิตย�เพ่ือเป5นการติดตามงานว าดําเนินการไปถึงข้ันตอนใด ยิ่งถ�ามุ ง
ผลสัมฤทธิ์มากก็จะเกิดความกระตือรือร�นมากเหมือนเป5นการเรียนรู�และพัฒนาตนเองพิจารณาจาก 
องค�กรชุมชนต�นแบบท่ีทําการศึกษาจะพบว ามีการศึกษาเรียนรู�เพ่ิมเติมอยู ตลอดเวลา ไม หยุดนิ่งทําให�
มีนวัตกรรมใหม เกิดข้ึนเสมอ ตัวอย างเช น ตําบลหนองสาหร ายท่ีพัฒนากลุ มอาชีพด�านการจัดเก็บขยะ
ในตําบลจัดต้ังเป5นธนาคารขยะ เม่ือมีปริมาณมากข้ึนได�มีการคัดแยกขยะท่ีเป5นจําพวกพลาสติกนําไป
ทําเป5นน้ํามันไบโอดีเซล นํากลับมาขายได�อีกโดยสามารถมีพัฒนาการเรียนรู�ร วมกับสถาบันการศึกษา
อย าง มหาวิทยาลัยรังสิตจัดต้ังเป5นโรงงานทําน้ํามันไปโอดีเซลท่ีสถาบันการศึกษาสนับสนุนเครื่องไม�
เครื่องมือและบุคลากรท่ีมีความรู�มาช วยในการพัฒนาให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตําบลคลองเขินมีการนํา
องค�ความรู�ท่ีเป5นภูมิปEญญาท�องถ่ินในการผลิตน้ําตาลมะพร�าวนอกจากจะนําน้ําตาลมะพร�าวมาขาย
เป5นรายได�แล�ว ยังสามารถนํามาแปรรูปจัดทําเป5นขนมหวานท่ีใช�น้ําตาลมะพร�าวโดยมีพัฒนาการ
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เรียนรู�ฝYกทําไปเรื่อยจนสามารถจัดต้ังเป5นกลุ มอาชีพสร�างรายได�ให�กับชาวชุมชนอีกทางหนึ่งโดยตัว
ของผลิตภัณฑ�มีความหลากหลายมากข้ึน ลักษณะการทํางานดังกล าวจึงแตกต างไม เหมือนกับการ
ทํางานประจําแบบระบบราชการท่ีปราศจากสิ่งกระตุ�นหรือสิ่งเร�า ให�เกิดความกระตือรือร�นมากนัก 
ทําให�เกิดวาทะในวงราชการว า “ทํางานเช�าชาม เย็นชาม” เป5นต�น  
   ดังนั้น จากการศึกษาพ้ืนท่ีต�นแบบดังกล าว จะพบว าชาวชุมชนได�มีการติดตาม
ประเมินผลการทํางานด�วย ทําให�การพัฒนาของแต ละชุมชนไม หยุดนิ่งยังคงมีความเปลี่ยนแปลงอยู 
ตลอดเวลาโดยการติดตามประเมินผลจะเป5นตัวช วยผลักดันให�เกิดการพัฒนาอย างต อเนื่อง 
  2.6 ข้ันตอนท่ี 6 E (Evaluation) การติดตามประเมินผลการทํางานจะเป5นการ
สะท�อนผลของการทํางานของทีมงานท้ังหมดว าดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดมีปEญหาอะไรเกิดข้ึน 
อุปสรรคคืออะไร แผนงานท่ีวางไว�เกิดความติดขัดตรงไหน จะได�นําผลการประเมินดังกล าวไป
ปรับปรุงให�การวางแผน การทํางาน ให�เกิดประสิทธิ์เพ่ิมมากข้ึน 
   จากการศึกษาข�อมูลในพ้ืนท่ีต�นแบบจะพบว า ชุมชนได�อาศัยเวทีการประชุมของ
สภาองค�กรชุมชนเป5นสถานท่ีแลกเปลี่ยนและรายงานความก�าวหน�า ปEญหาท่ีเกิดข้ึน และร วมกัน
หาทางออกแสดงความคิดเห็นอย างกว�างขวาง และเท าเทียมกันอย างเป5นธรรมชาติแสดงออกถึง
จิตสํานึกของความเป5นพลเมืองท่ีพร�อมจะออกมาร วมกันรับผิดชอบในการกําหนดชะตาชีวิตของ
ตนเองและมีการกระทําอย างต อเนื่องโดยพิจารณาจากผลประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน กลุ มต าง ๆ มี
สมาชิกเพ่ิมมากข้ึน เช น สมาชิกของกองทุนสวัสดิการมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ในทุกตําบล ธนาคารความ
ดีของตําบลหนองสาหร ายสามารถขยายครอบคลุมสมาชิกท่ีมาจากภายนอกตําบลเพ่ิมมากข้ึน 
เงินกองทุนสํารองมีเพ่ิมมากข้ึนกว า 30 ล�านบาท เป5นต�น 
ดังนั้นข้ันตอนการประเมินผลการดําเนินงานจึงมีความสําคัญมากอีกประการหนึ่ง ท่ีสภาองค�กรชุมชน
ตําบลแต ละแห งได�มีการกําหนดตัวชี้วัดในการทํางานกันอย างชัดเจน เช น ในตําบลหนองสาหร าย
ตัวชี้วัดท่ีแสดงออกถึงความเป5นคนดี เป5นท่ียอมรับของคนในตําบลทําให�สมาชิกคนนั้น สามารถท่ีจะ
นําความดีนั้นมาเป5นหลักในการคํ้าประกันการกู�เงินจากสถาบันการเงินของตําบลได� การกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีจะสร�างความเข�มแข็งให�กับคนในตําบล เป5นต�น เนื่องจากการท่ีจะทราบหรือไม ว า แผนงานท่ี
ได�วางไว�สามารถเป5นไปตามเปRาหมายและจะบรรลุวัตถุประสงค�หรือไม  นอกจากจะเป5นเพ่ือติดตาม
การทํางานของสมาชิกว าดําเนินการเป5นอย างไรแล�ว ยังทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทํางานอีกด�วย เพ่ือจะนําไปปรับเปลี่ยนพัฒนาแผนการดําเนินงานและพัฒนาการทํางานให� มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให�บรรลุเปRาหมาย และวัตถุประสงค�ตามท่ีชุมชนต�องการนั้นเอง 
  2.7 ข้ันตอนท่ี 7 N (Normal) การทําให�เป5นปกติ ก อให�เกิดอุปนิสัยท่ีประกอบด�วย
จิตสํานึกในความรับผิดชอบต อส วนรวมซ่ึงจุดเริ่มแรกอาจจะเป5นการรวมตัวเพราะปEญหาอย างใดอย าง
หนึ่งของชุมชนก็ตาม แต ทุกชุมชนมีการทํางานอย างต อเนื่อง เช น มีการประชุมกันเนืองนิตย�โดยท่ีไม 
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ต�องมีการบังคับกัน ถึงเวลาหรือวันท่ีประชุมกันประจําเดือนเหล าตัวแทนจากกลุ มและหมู บ�านต าง ๆ 
จะเดินทางมาเข�าร วมประชุมเพ่ือรับฟEงความก�าวหน�าในการดําเนินกิจกรรมของกลุ มต าง ๆ ปEญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ความก�าวหน�า ร วมเสนอหนทางแก�ไข และร วมโหวตเพ่ือหาข�อสรุปในการแก�ไข
ปEญหาร วมกันอย างเท าเทียม ไม แบ งแยกอายุ ฐานะหรือหน�าท่ีการงาน จนรู�สึกว าเป5นเรื่องปกติท่ีทุก
คนทราบกันดีว า ถึงเวลาไปร วมประชุม จะมีการชักชวนกันมาหรือเดินทางมาเอง เลิกประชุมพร�อมกัน
เป5นประจําแม�เวลาจะผ านไปหลายปDกิจกรรมการรวมตัวดังกล าวก็ยังคงดําเนินต อไป เหมือนกับเป5น
วิถีชีวิตของคนในชุมชนเหล านี้ ซ่ึงทําให�เกิดจิตสํานึกของความเป5นพลเมืองท่ีร วมกันรับผิดชอบต อ
ชุมชนของตนเอง เพ่ือรักษาผลประโยชน�ของตนเองและกลุ ม กลายเป5นผลิตผลท่ีเกิดข้ึนได�เองอย าง
เป5นธรรมชาติและต อเนื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 21 ข้ันตอนในการสร�างจิตสํานึกความเป5นพลเมือง ด�วย CITIZEN Model 

C 
(Context) 

การศึกษาบริบท
ของชุมชน 

I 
(In put) 

ป�จจัยกระตุ$น หรือ
ป�ญหาส)วนรวม 

T 
(Team Work) 
การสร$างทีมงาน 

I 
(Indicator) 

การสร$างตัวชี้วัด 

Z 
(Zeal) 

การสร$างความ
กระตือรือร$น 

E 
(Evaluation) 
การติดตาม
ประเมินผล 

N 
(Normal) 

การทําให$เปBนปกติ
วิสัย  

ทุนทางสังคม 
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  ซ่ึงลักษณะของวงจรของ CITIZEN Model ดังกล าวเป5นวงจรแบบมีชีวิตท่ีสามารถ
เชื่อมโยงและเก่ียวเนื่องกันตลอดเวลาหมายความว า วงจรดังกล าวคอยเก้ือหนุนสนับสนุนซ่ึงกันและ
กันอยู ตลอดเวลา ในขณะท่ีข้ันตอนและข้ันตอนผ านไปแล�ว ก็ไม ได�หมายความว าภารกิจจะเสร็จสิ้นไป
เลยแต ในความเป5นจริงกระบวนการดังกล าวยังต�องดําเนินต อไปในตัวของมันเอง ขณะท่ีพัฒนาการก็
ไม ได�หยุดนิ่งแต ยังเดินไปข�างหน�าและสามารถย�อนกลับมาพัฒนาหรือเพ่ิมความเข็มแข็งให�กับแต ละ
ข้ันตอนได�อีกด�วย เช น ในข้ันตอนท่ี 1 ถึงแม�จะทําการศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีไปแล�ว เม่ือเข�าสู 
กระบวนการ ข้ันตอนท่ี 2 ได�ประเด็นปEญหาท่ีเป5นความต�องการหรือปEญหาส วนร วมแล�ว ยังสามารถ
กลับไปทบทวนบริบทของพ้ืนท่ีใหม ได�  ในข้ันตอนท่ี 3 ถึงแม�แกนนําชุมชนจะเป5นศูนย�รวมใจ สามารถ
สร�างทีมงานท่ีมีแนวคิดเหมือนกันเปRาหมายเดียวกัน ก็อาจจะสร�างแกนนํารุ นต อไปพร�อมกันเลยก็ได� 
ในขณะท่ีแกนนําในแต ละกลุ มก็ยังสามารถท่ีจะสร�างทีมงานเพ่ือความรับผิดชอบในแต ละภารกิจต อไป
ได� โดยการศึกษาเรียนรู�เรื่องของทุนในชุมชน และสภาพปEญหาท่ีชุมชนกําลังเผชิญอยู ได� เป5นการสร�าง
ขวัญและกําลังใจให�กับทีมงาน เพ่ือเข�าสู ข้ันตอนท่ี 4 คือการกําหนดเปRาหมายของงานหรือการสร�าง
ตัวชี้วัด ซ่ึงเป5นเครื่องสะท�อนถึงความสําเร็จของการทํางานของทีมงานได�อีกด�วย ซ่ึงลักษณะของ
ตัวชี้วัดก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปได�ตามความต�องการของและละทีมซ่ึงมีความรับผิดชอบและภารงาน
ต างกัน อันจะนําไปสู ข้ันตอนท่ี 5 คือการสร�างความกระตือรือร�นในการทํางานเพราะหากเป5น
เปRาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีเป5นความต�องการของตนหรือของกลุ มแล�วละก็ จะทําให�เ กิดความ
กระตือรือร�นในความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน เหมือนมีเปRาหมายท่ีต�องการนั่นเอง ดังนั้นข้ันตอนท่ี 6 จึง
เกิดข้ึน คือ การติดตามประเมินผลการทํางานซ่ึงผู�ท่ีทํางานก็สามารถประเมินตนเองได� ในขณะท่ี
หัวหน�างานก็สามารถประเมินผลงานได�เช นกัน เสมือนกันการทํางานสอดประสานกันโดยมีเปRาหมาย
เป5นตัวเชื่อมโยง หากยังผลท่ีปรากฏเกิดข้ึนไม ได�เป5นไปตามท่ีกําหนดเอาไว�ทางทีมงานก็สามารถสร�าง
เปRาหมายหรือตัวชี้วัดใหม ได� เพ่ือให�ผู�ท่ีทํางานมีกําลังใจและเกิดความกระตือรือร�นอยู เสมอ จนเกิดข้ึน
ตอนสุดท�ายคือ ข้ันตอนท่ี 6 ท่ีคนในชุมชนท้ังหมดได�ปฏิบัติอย างต อเนื่องทําจนเป5นปกติวิสัย เป5น
เรื่องปกติ ปรากฏการณ�ท้ังหมดก็จะกลายเป5นเรื่องธรรมชาติกลายเป5นวิถีชีวิตของคนในชุมชนเหล านั้น
เองจากท่ีกล าวมาท้ังหมดจะทําให�ทราบว าวงจรของ CITIZEN Model เป5นวงจรท่ีมีชีวิตสามารถ
ปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาและมีความเชื่อมโยงกันเป5นองค�รวมขาดข้ันตอนใดก็จะทําให�การสร�าง
จิตสํานึกพลเมืองก็จะไม สําเร็จออกเป5นรูปธรรมได� นั่นเอง  
 3. ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมกับการเมืองภาคพลเมือง 
  สิ่งท่ีปรากฏและเรียกได�ว าเป5นความสําเร็จของตําบลต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ี ก็คือ 
  3.1 การท่ีชุมชนสามารถท่ีจะรักษาผลประโยชน�ของตนเองและชุมชน เอาไว�ได�อย าง
ม่ันคง เนื่องจากเปRาหมายหลักท่ีทําให�เกิดการร วมตัวของคนในชุมชน ก็เนื่องจากปEญหาท่ีสําคัญก็คือ 
เรื่องของรายได�และผลประโยชน�ของชุมชน ได�รับผลกระทบจากภายนอกจนสร�างความเดือนร�อน
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ให�กับคนในชุมชน เช น การไหลบ ามาของกระแสการพัฒนาตามกระแสเสรีนิยมรุกล้ําเข�ามาแสดงหา
ผลประโยชน�ในพ้ืนท่ี ทําให�ชุมชนไม สามารถรักษาผลประโยชน�ของตนเองเอาไว�ได� ค อย ๆ ถูกกระแส
ของการพัฒนา เอารัดเอาเปรียบจนทําให� วิถีชีวิตความเป5นอยู เปลี่ยนแปลงไป จากการประกอบอาชีพ
เพ่ือดํารงชีวิต กลายเป5นดํารงชีพเพ่ือการค�าหรือขาย  ในทุกระดับต้ังแต ในระดับครัวเรือน ชุมชน จน
กระท้ังถึงในระดับตําบล ชุมชนไม สามารถท่ีจะทําการพ่ึงพาตนเองได� พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน กลับ
ต�องอาศัยและพ่ึงพาจากหน วยงานของรัฐ และนายทุนมาตลอดจนทําให�ชุมชนเสพติดการพ่ึงพา  จาก
การท่ีชุมชนสามารถอาศัยการร วมตัวกัน และเข�ามามีส วนร วมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง 
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จัดระบบการทํางานร วมกันโดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู  ไม ว าจะเป5นเรื่อง
ของความศรัทธาเชื่อม่ันในการและกันของคนในชุมชน ทุนด�านมนุษย� ด�านทรัพยากร หรือด�าน
วัฒนธรรมประเพณี เป5นต�น ทําให�คนในชุมชนสามารถสร�างการปฏิสัมพันธ�ร วมกัน เชื่อมโยงก อให�เกิด
กระบวนการเรียนรู�ร วมกัน ทํางานร วมกัน ก อให�เกิดศักด์ิศรีความมนุษย�ความเป5นอัตลักษณ�ตัวตนท่ีมี
มาต้ังแต ครั้ง บรรพชนท่ีกําลังจะสูญหายไป กลับมาทรงคุณค าอีกครั้งหนึ่ง และท่ีสําคัญชุมชนสามารถ
รักษาผลประโยชน�ท้ังของตนเองและชุมชนเอาไว�ได� โดยอาศัยทุนทางสังคมและการมีส วนร วมของชาว
ชุมชนท้ังหมด 
  3.2 อํานาจในการต อรองกับผู�มีอํานาจท้ังในรัฐส วนกลาง ท�องถ่ิน ท�องท่ีและเอกชน 
ท่ีเข�ามาแสวงหาผลประโยชน�ในพ้ืนท่ี บทเรียนท่ีเกิดจากการร วมตัวของชาวบ�านเข�ามามีส วนร วมใน
การทํางานร วมกัน ทําให�สามารถกําหนดเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เช น การท่ีท�องถ่ินจะ
กําหนดแผนในการพัฒนาตําบล 3 ปD เม่ือกลุ มชาวบ�าน หรือตัวแทนได�เข�าไปเป5นส วนหนึ่งของการ
ประชุมในระดับสภาตําบล เนื่องจากสมาชิกสภาได�ถูกกําหนดโดยตัวของชาวบ�านโดยตรงทําให�การ
ทํางานของท�องถ่ิน ท�องท่ี จึงสอดคล�องและเป5นไปในทิศทางเดียวกัน กล าวคือ เป5นนโยบายท่ีสะท�อน
ถึงผลประโยชน�และความต�องการของชาวบ�านเป5นหลัก ไม ได�มาจากนโยบายหรือความต�องการของ
ท�องถ่ินเพียงอย างเดียว เม่ือแนวนโยบายในการพัฒนาเป5นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให�เกิดการ
เชื่อมโยง จากในระดับครัวเรือน ระดับหมู บ�าน ระดับชุมชน และระดับตําบล เป5นไปในทิศทาง
เดียวกัน ก อให�เกิดเป5นกลุ มพลังท่ีสามารถทํางานควบคู กันไปได� ระหว างรัฐกับภาคประชาชน ซ่ึงก็เป5น
เครื่องสะท�อนถึงการเมืองภาคเมืองอย างแท�จริงเพราะการกําหนดนโยบายมาจากความต�องการของ
ประชาชนอย างแท�จริง   
 4. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาในภายหลังกับการเข�าร วมการเมืองภาคพลเมือง 
  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนชัดเจนกับชุมชนต�นแบบเหล าน้ีซ่ึงเป5นผลพวงท่ีเกิดจาก
การเข�ามามีส วนร วมในการพัฒนาตําบลของตนเองโดยอาศัยทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีให�เป5นประโยชน� ก็คือ  
  4.1 ความเข�มแข็งของตําบลต�นแบบ การยกระดับของชุมชนข้ึนเป5นตําบลตัวอย างท่ี
ได�รับการยอมรับจากท้ัง หน วยงานราชการ ท�องถ่ิน ท�องท่ีถึงความสําคัญท่ีจะทํางานให�เกิดความ
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สอดคล�องกันระหว างภาคพลเมืองกับ ภาครัฐ ท่ีจะต�องเป5นไปในทิศทางเดียวกันถึงจะเรียกว าการ
พัฒนาได�อย างสมบูรณ� โดยความเข�มแข็งนั้นเกิดจากการปลูกสร�างจิตสํานึกให�คนในตําบลเข�ามามี
ส วนร วมในการพัฒนาตําบลของต�นเอง จนสามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนได� และสามารถพัฒนาเป5นศูนย�เรียนรู�ในการทํางานให�กับหน วยงานอ่ืน หรือชุมชนอ่ืนได�เป5น
อย างดี 
  4.2 สามารถสร�างรายได�อย างม่ันคงและมีการต อยอดเพ่ิมเติม ในกระบวนการทํางาน
ของภาคพลเมืองในพ้ืนท่ี หลังจากท่ีสามารถสร�างรายได�เพ่ิมเติมให�เกิดข้ึนกับคนในชุมชนได�อย างมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาได�จาก ตําบลหนองสาหร าย อัตราความเป5นหนี้น�อยลงไปจนเกือบหมด การ
ปล อยกู�หนี้นอกระบบ ค อย ๆ หมดไปจากตําบล และชุมชนมีเงินเก็บเข�ากลุ มสัจจะออมทรัพย� 
ธนาคารชุมชน  กลุ มสวัสดิการชุมชนของตําบลบ�านเลือก หรือ สภาองค�กรชุมชนในตําบลบ�านเลือก
ถึงแม�จะไม ได�มุ งเน�นไปท่ีกิจกรรมกลุ มด�านการเงิน แต ก็สามารถท่ีจะสร�างความเข�มแข็งให�เกิดกับ 
กลุ มกิจกรรมด�านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามได� และการสร�างตัวชี้วัดในการพัฒนาตําบลของตนเอง
อย างต อเนื่อง ท่ีมีพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ ก็เป5นตัวสะท�อนถึงการทํางานได�อย างมี
ประสิทธิภาพ และการสร�างความเข�มแข็งทางการเงินของกลุ มท่ีชาวบ�านร วมกันสร�างข้ึนมาได�เป5น
อย างดี 
  4.3 เกิดการต อยอดองค�ความรู� ของคนในตําบล เพ่ือท่ีจะปรับตัวให�เข�ากับกระแส
ของความเปลี่ยนแปลงท่ีไหลบ าเข�ามาอย างรุนแรง ไม สามารถท่ีจะหยุดยั้งได� แต เป5นการปรับเพ่ือให�
เกิดความเข�มแข็งท้ังในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน เชื่อมโยงกับองค�กรภายนอกท่ีจะ
เข�ามามีส วนในการสร�างความเข�มแข็งให�กับ งานของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  
 จากผลการศึกษาทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีต�นแบบซ่ึงมีอยู อย างหลากหลายในบริบทท้ังท่ี
เหมือนกันและแตกต างกัน จากกรณีศึกษาท้ัง 3 พ้ืนท่ี สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในกระบวนการ
ส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมือง ดังท่ีได�นําเสนอมา ทําให�สามารถสังเคราะห�รูปแบบ
จากผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี 3 กล าวคือเพ่ือพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเข�ามามีส วน
ร วมทางการเมืองของภาคพลเมือง เพ่ือเป5นฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยท�องถ่ินและของ
ชาติต อไป โดยการวิจัยท้ังหมดสามารถสรุปออกมาเป5นรูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือ
ส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมือง ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 22 รูปแบบการสังเคราะห�การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมทางการ

เมืองภาคพลเมือง 
 
 โดยรูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองภาค
พลเมืองดังกล าวเรียกว า CITIZEN Model นี้สามารถจะอธิบายการนํารูปแบบดังกล าวมาช วยส งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง โดยแบ งออกเป5น 2 ส วน หลัก ๆ คือ 1. หลักการและแนวคิด 2. หลักของการ
นําไปปฏิบัติ 
 ดังจะได�ขยายความต อไป 
 1. หลักการและแนวคิด เป5นเรื่องของทุนทางสังคม บริบทโดยรอบท่ีชุมชนจําเป5นต�องมี คือ  
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ผู�นํา
ชุมชน 

ทุนความ 

สัมพันธ$ 

ทุน 

จาก
ภายนอก 

ทุน 

เครือ 

ข)าย 

ทุนทาง
ธรรมชาติ 
 

ทุน 
ภูมิป-ญญา 
 วัฒนธรรม 

ผู$นํา
ชุมชน 

ทุนจาก
ภายนอก 

ความ 
สัมพันธG 

ทุนเครือ 
ข)าย 

ทุนภูมิป�ญญา
วัฒนธรรม 

ทุนทาง
ธรรมชาติ 

ทุนทาง
สังคม 

Concept 

Process 

รูปแบบการประยุกต$ใช�ทุนทางสังคม
ส)งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
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  1.1 มีผู�นําหรือแกนนําชุมชนท่ีเข�มแข็ง มีวิสัยทัศน� รักการเรียนรู�และมีจิตอาสารักท่ี
จะพัฒนาถ่ินเกิดของตนเอง  
  1.2 มีความสัมพันธ�อันดีภายในระบบครอบครัว ระหว างเครือญาติ และระหว าง
ชุมชน สามารถทํางานเริ่มกันได� 
  1.3 มีภูมิปEญญา ท่ีเป5นองค�ความรู�ท่ีสามารถนํามาปรับใช�ในการสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับชุมชนได� และมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีสามารถใช�เป5นศูนย�รวมใจในการประกอบกิจกรรมและ
อาชีพให�กับชุมชน 
  1.4 มีทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท่ีสามารถนํามาใช�เป5นเครื่องมือ
สนับสนุนในการทํากิจกรรมได�เป5นอย างดี  
  1.5 มีลักษณะการทํางานเป5นเครือข ายท่ีสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได� ในลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนข�อมูล ในการพัฒนาเรียนรู�ร วมกันระหว างชุมชน 
  1.6 มีทุนท่ีสนับสนุนจากภายนอก โดยเฉพาะหน วยงานภาครัฐ ไม ว าเกิดก อนหรือ
หลัง ก็มีส วนช วยสนับสนุนได�เป5นอย างดี 
 2. หลักของการนําไปปฏิบัติ คือ กระบวนการสร�างจิตสํานึกพลเมืองโดย CITIZEN Model 
  ข้ันตอนท่ี 1 C (Context)  คือ การเรียนรู�ตนเอง เป5นข้ันตอนการเรียนรู�จักบริบทของ
ตนเอง เพ่ือให�ทราบถึงปEญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนและทุนทางสังคมของตนเอง 
  ข้ันตอนท่ี 2 I (In Put) คือ การนําเข�าภาพเปRาหมายให�กับกลุ ม เป5นข้ันตอนกําหนด
ทิศทางของการแก�ไขปEญหา เม่ือเกิดความรู�ความเข�าใจร วมกันถึงปEญหา อุปสรรค และทุนทางสังคม
ของตนเอง จะเกิดจิตสํานึกร วมมีความเป5นเจ�าของชุมชนร วมกัน การท่ีจะบรรลุเปRาหมายเหล านั้น
ร วมกันได� จึงจําเป5นต�องมีการกําหนดข้ันตอนของความสําเร็จว าจะมีข้ันตอนอย างไร ซ่ึงในบางกรณี
อาจจะมีหลายข้ันตอนก็ได� เพ่ือจะนําไปสู เปRาหมายในการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนในระยะยาว 
  ข้ันตอนท่ี 3 T (Team) คือ การสร�างสํานึกร วมของคนทํางานทําให�เกิดความเป5น
เจ�าของงาน เป5นข้ันตอนท่ีอาศัยจิตสํานึกร วมท่ีเกิดจากการรวมกลุ ม มาสร�างทีมงานท่ีจะเข�าไป
รับผิดชอบกับภาระงานท่ีกําลังจะเกิดข้ึน เนื่องจากการจะสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนประเด็น
สําคัญอยู ท่ี การสร�างการมีส วนร วมของคนในชุมชนให�เข�ามาทํางานร วมกัน เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและยั่งยืน เกิดการทํางานอย างเป5นระบบ สอดประสานอย างเชื่อมโยงสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
  ข้ันตอนท่ี 4 I (Indicator) คือ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของกลุ มกิจกรรม เป5น
ข้ันตอนการสร�างเกณฑ�หรือตัวชี้วัดเพ่ือเป5นตัวกําหนดเปRาหมายแห งความสําเร็จของตนเองและกลุ ม
ร วมกันถึงความสําเร็จของงานท่ีจะทํา เสมือนกับมีเปRาหมายให�ทีมงานทํางานร วมกันอย างมีทิศทางท่ี
ชัดเจน โดยเกณฑ�หรือตัวชี้วัดดังกล าวจะต�องเป5นข�อตกลงร วมเช นกัน 
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  ข้ันตอนท่ี 5 Z (Zeal)  คือ การสร�างแรงบันดาลใจ เป5นข้ันตอนท่ีสะท�อนถึงบทบาท
ของแกนนํากลุ มหรือทีม ทํางานในการสร�างสรรค�และให�กําลังใจซ่ึงกันและกันให�กับสมาชิกกลุ มในการ
ทํางานร วมกัน 
  ข้ันตอนท่ี 6 E (Evaluation) คือ การเรียนรู�ร วมกันเพ่ือพัฒนาต อไป เป5นข้ันตอนการ
สรุปบทเรียนร วมกัน ซ่ึงข้ันตอนนี้จะทําให�เกิดกระบวนการเรียนรู� ถึงปEญหา อุปสรรคและวิธีการแก�ไข
ไปสู ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนของกลุ ม เสมือนว าเป5นการติดตามผลของการร วมกันลงมือทํากิจกรรมต าง ๆ 
เพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย างต อเนื่อง 
  ข้ันตอนท่ี 7 N (Normal) คือ การสร�างวัฒนธรรมแห งจิตสํานึกความรับผิดชอบท้ังต อ
ตนเองและต อชุมชน เป5นข้ันตอนท่ีก อให�เกิดอุปนิสัยท่ีประกอบด�วยจิตสํานึกในความรับผิดชอบต อ
ส วนรวมซ่ึงจุดเริ่มแรกอาจจะเป5นการรวมตัวเพราะปEญหาอย างใดอย างหนึ่งของชุมชนก็ตาม แต ทุก
ชุมชนมีการทํางานอย างต อเนื่อง เช น มีการประชุมกันเนืองนิตย�โดยท่ีไม ต�องมีการบังคับกัน ถึงเวลา
หรือวันท่ีประชุมกันประจําเดือนเหล าตัวแทนจากกลุ มและหมู บ�านต าง ๆ จะเดินทางมาเข�าร วม
ประชุมเพ่ือรับฟEงความก�าวหน�าในการดําเนินกิจกรรมของกลุ มต าง ๆ ปEญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ความก�าวหน�า ร วมเสนอหนทางแก�ไข และร วมโหวตเพ่ือหาข�อสรุปในการแก�ไขปEญหาร วมกันอย าง
เท าเทียม ไม แบ งแยกอายุ ฐานะหรือหน�าท่ีการงาน จนรู�สึกว าเป5นเรื่องปกติท่ีทุกคนทราบกันดีว า ถึง
เวลาไปร วมประชุม จะมีการชักชวนกันมาหรือเดินทางมาเอง เลิกประชุมพร�อมกันเป5นประจําแม�เวลา
จะผ านไปหลายปDกิจกรรมการรวมตัวดังกล าวก็ยังคงดําเนินต อไป เหมือนกับเป5นวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเหล านี้ ซ่ึงทําให�เกิดจิตสํานึกของความเป5นพลเมืองท่ีร วมกันรับผิดชอบต อชุมชนของตนเอง เพ่ือ
รักษาผลประโยชน�ของตนเองและกลุ ม กลายเป5นผลิตผลท่ีเกิดข้ึนได�เองอย างเป5นธรรมชาติและ
ต อเนื่อง 
 ลักษณะของวงจรของ CITIZEN Model ดังกล าวเป5นวงจรแบบมีชีวิตท่ีสามารถเชื่อมโยง
และเก่ียวเนื่องกันตลอดเวลา หมายความว า วงจรดังกล าวคอยเก้ือหนุนสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยู 
ตลอดเวลา ในขณะท่ีข้ันตอนแต ละข้ันตอนผ านไปแล�ว ก็ไม ได�หมายความว าภารกิจจะเสร็จสิ้นไปเลยท่ี
เดียวแต ในความเป5นจริงกระบวนการดังกล าวยังต�องดําเนินต อไปในตัวของมันเอง ขณะท่ีพัฒนาการก็
ไม ได�หยุดนิ่งแต ยังเดินไปข�างหน�าและสามารถย�อนกลับมาพัฒนาหรือเพ่ิมความเข็มแข็งให�กับแต ละ
ข้ันตอนได�อีกด�วย  
 สรุปข้ันตอนของการสร�างจิตสํานึกความเป5นพลเมือง คือ การเรียนรู�ตนเองและรู�จักซ่ึงกัน
และกันเพ่ือให�เกิดจิตสํานึกในการรักษาผลประโยชน�ของตนเองซ่ึงจะนําไปสู การรักษาผลประโยชน�
ส วนร วมหรือรักษาผลประโยชน�ส วนร วม ก็จะเป5นการรักษาผลประโยชน�ตนเองเช นกัน โดยจะต�องมี
ความเข�าใจร วมกันแต การท่ีจะนําไปสู ความสําเร็จได�นั้น ความสําเร็จไม สามารถจะเกิดข้ึนได�เพราะคน ๆ 
เดียว จึงต�องเกิดการแชร�ความรู� ภูมิปEญญา ทักษะ ข้ันตอนในการทํางานเพ่ือนําไปสู เปRาหมายร วมกัน 
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เม่ือเกิดเปRาหมายร วมกันก็จะนําไปสู การรักษาผลประโยชน�ของตนเอง และเป5นการรักษาผลประโยชน�
ของส วนรวมด�วย ทําให�เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบต อสังคม เกิดจิตสํานึกรักชุมชนของตนเองด�วย ทําให�
เกิดการมีส วนร วมในการทํางานร วมกัน และเกิดการกําหนดข้ันตอนในการทํางานอะไรท่ียากอะไรท่ี
ง าย และจะต�องทําก อนทําหลัง กําหนดความสําเร็จของานแต ละข้ันตอน ส วนประกอบของการ
ดําเนินงานแบ งออกเป5นสองกลุ มคน คือ ผู�นําและผู�ตาม ได�แก  แกนนําและสมาชิก เม่ือกลุ มต�อง
ประสบปEญหาในการทํางานไม ว าจะเป5นปEญหาใหญ หรือปEญหาเล็ก ก็ตามจะมีการให�กําลังซ่ึงกันและ
กันอยู ตลอดเวลาเพ่ือเป5นการสร�างความกระตือรือร�นและแรงจูงใจให�กับกลุ ม สมาชิกท้ังหมด ระหว าง
สมาชิกท้ังหมด ทําให�งานสามารถขับเคลื่อนไปได�จนกระท่ังถึงเปRาหมายของแต ละกิจกรรมได�กําหนด
ไว� และจะนําไปสู ความสําเร็จของส วนร วมคือ การสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน ซ่ึงความสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป5นของแต ละบุคคลในขณะเดียวกันก็เป5นความสําเร็จของส วนรวมด�วยเช นกัน สามารถ
แก�ไขปEญหาท่ีเกิดข้ึนในบริบทของพ้ืนท่ีนั้น ๆ และชุมชนอ่ืนสามารถนําไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของตนเอง จนกระท่ังกลับกลายเป5นวิถีชีวิตท่ีดําเนินไปเป5นปกติ 
 การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจึงกลายเป5นเปRาหมาย
สูงสุดของการพัฒนาชุมชนให�เข�มแข็งเพราะการสร�างความเป5นพลเมืองให�กับชุมชน ต�องเริ่มจากการ
สร�างความเข�มแข็งให�กับทุนทางสังคมคือ ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน� และมีภาวะผู�นํา ความสัมพันธ�ร วมกันของ
คนในชุมชน และเชื่อมโยงก อให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ร วมกัน ทํางานร วมกัน ก อให�เกิดการเห็น
คุณค า ศรัทธา เชื่อม่ันในกันและกัน มีศักด์ิศรีความเป5นมนุษย� มีความเป5นเอกลักษณ�เฉพาะของชุมชน 
และท่ีสําคัญชุมชนสามารถรักษาผลประโยชน�ท้ังของตนเองและชุมชนเอาไว�ได� โดยอาศัยทุนทางสังคม
และการมีส วนร วมของชาวชุมชนท้ังหมดได�จริง 
 การต�องเข�าสู ระบบทุนนิยมตามกระแสโลกท่ีเน�นการพัฒนาท่ีสามารถนําไปสู การพัฒนา
ประเทศให�เกิดความทันสมัยทางด�านวัตถุ ทําให�ชาวบ�านในท�องถ่ินได�รับผลกระทบอย างไม อาจจะ
หลีกเลี่ยงได� ทําให�เกิดการรวมตัวของชาวบ�านต�องการเข�ามามีส วนร วมในการแก�ไขปEญหาและทํางาน
ร วมกัน ทําให�สามารถก อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในท�องท่ีของตนเองโดยไม ต�องรอการเชื่อเหลือจากรัฐ
เพียงอย างเดียว ทําให�เกิดการเชื่อมโยง จากในระดับครัวเรือน ระดับหมู บ�าน ระดับชุมชน และระดับ
ตําบล เป5นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากทุนทางสังคมท่ีมีอยู  นอกจากจะก อให�เกิดเป5นกลุ มพลัง
ของชาวบ�านท่ีสามารถกําหนดทิศทางของการพัฒนาตําบลผ านทางสมาชิกสภาท�องถ่ินของเทศบาล
ตําบลได� เนื่องจากทุนมนุษย�คือนักการเมืองท�องถ่ินก็เป5นคนในชุมชนด้ังเดิมท่ีมีจิตสํานึกในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองเช นเดียวกัน ทําให�การจัดทําแผนพัฒนาตําบล 3 ปD หรือ แผนยุทธศาสตร� 5 ปD ล�วน
เป5นผลสะท�อนจากความต�องการของคนในชุมชนท�องท่ีไม ได�เกิดจากความต�องการของนักการเมือง
ท�องถ่ินเพียงอย างเดียว 
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ข�อจํากัดในการนํารูปแบบการเมืองภาคพลเมืองไปใช� 
 1. ชุมชนต�องมีแกนนํา ท่ีมีจิตสาธารณะ มีวิสัยทัศน� มีศักยภาพและมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี 
 2. สมาชิกในชุมชนต�องมีลักษณะท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธ�ภายในครัวเรือน ระหว าง
ครัวเรือน และกิจกรรมชุมชนร วมกัน  
 3. ภายในชุมชน ต�องมีลักษณะของภูมิปEญญา ท่ีแสดงออกถึงการเรียนรู� ประสบการณ�
การทํางาน จนเป5นองค�ความรู�ท่ีสามารถนําไปปรับใช�กับการดํารงชีวิตได� 
 4. ชุมชนต�องมีความพร�อมท่ีจะ การทํางานแบบเชื่อมโยงเป5นเครือข ายร วมกับชุมชนอ่ืน 
หรือหน วยงานองค�กรอ่ืนได� เพ่ือเป5นการเพ่ิมศักยภาพของตนเอง  
 5. ชุมชนจะต�องมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือเป5นการเตรียมความ
พร�อม สําหรับการนําทรัพยากรดังกล าวไปปรับใช�ในกิจกรรม อาชีพ หรือการทํางาน 
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บทท่ี 6 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองภาค
พลเมือง เป$นการวิจัยท่ีมุ งศึกษา พัฒนาการกระบวนการพัฒนาความเป$นประชาธิปไตย โดยผ าน
องค�กรชุมชนท้ังท่ีไม เป$นทางการ และสภาองค�กรชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.สภาองค�กรชุมชน ป3 
2551 ซ่ึงมุ งเน�นความเป$นประชาธิปไตยจากชุมชนฐานราก จนสามารถสร�างเป$นองค�กรชุมชนโดยดึง
ชุมชนและภาคประชาชนเข�ามามีบทบาท ยกระดับจากความเป$นประชาชนท่ัวไปสู ความเป$นพลเมือง
เต็มข้ัน หรือกล าวได�ว ามีบทบาทมากข้ึนกว าประชาชนในความเป$นประชาธิปไตยผ านระบบตัวแทนท่ี
ใช�กันอยู ในป=จจุบัน เพราะรูปแบบประชาธิปไตยในแบบสภาองค�กรชุมชนนั้น เน�นท่ีการเมืองภาค
พลเมืองท่ีสามารถทําหน�าท่ีปกครองตนเองโดยตรง ไม ได�มีรูปแบบแค การเลือกต้ังเพียงอย างเดียว แต 
เป$นการแต งต้ังโดยการคัดสรรและอาสาสมัครจากพลเมืองในท�องถ่ินนั้น ๆ ผู�นําท่ีเข�ามาทําหน�าเป$น
ผู�บริหาร ก็เกิดจากจิตอาสา สมัครเข�ามาทําหน�าท่ี ไม มีเบี้ยหวัดเงินเดือนโดยการจัดต้ังเป$นสภาองค�กร
ชุมชนตําบลท่ีมีความเข�มแข็ง สามารถท่ีจะพ่ึงตนเองโดยผ านกระบวนการสร�างรูปแบบความเป$น
ประชาธิปไตย ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู� ท่ีร วมคิด ร วมทํา ร วมวางแผน ร วมแก�ไขป=ญหา และ
ร วมรับผลประโยชน�ร วมกันอย างแท�จริง โดยการมีส วนริเริ่มการมีส วนร วม ประเมินตนเอง และ
ดําเนินการโดยชุมชนเอง จนเป$นเวทีหรือรากฐานของท�องถ่ินในการเรียนรู�ความเป$นประชาธิปไตยได� 
ในขณะท่ีการเมืองการปกครองในระดับประเทศเริ่มก�าวมาถึงจุดท่ีเรียกได�ว า “ทางตันทางการเมือง” 
ทําให�ทราบได�ว า กระบวนการเรียนรู�ความเป$นประชาธิปไตย สามารถเริ่มข้ึนได�และทําสําเร็จได� ด�วย
การเรียนรู� และร วมแรงร วมใจกัน ของคนต้ังแต ในระดับชุมชนท�องถ่ิน ไม ได�จํากัดเพียงแต คนชั้นกลาง
หรือคนมีฐานะ มีอํานาจ มีอิทธิพล หรือหน วยงานภาครัฐ อย างท่ีผ านมาโดยการวิจัยได�ใช�สภาองค�กร
ชุมชนตําบลต�นแบบเป$นฐานของการเก็บข�อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบ การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคม ในการเสริมสร�างการมีส วนร วม
ทางการเมืองของภาคพลเมือง  
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห� สภาพการจัดต้ังและการดําเนินกิจกรรมของสภาองค�กรชุมชน
ตําบลต�นแบบ รวมท้ังป=ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ในแต ละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาซ่ึงมีบริบทท่ี
แตกต างกัน  
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 3. เพ่ือพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเข�ามามีส วนร วมทางการเมืองของภาคพลเมือง 
โดยการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมและสนับสนุนให�เกิดการมีส วนร วมทางการเมืองภาค
พลเมือง 
 โดยการวิจัยนี้เป$นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ท่ีอาศัยกระบวนการมี
ส วนร วม (participation) ของชุมชนเพ่ือหาความถูกต�องและความสมบูรณ�ของข�อมูลให�มากท่ีสุด การ
วิจัยจึงเน�นไปท่ีปรากฏการณ�ทางสังคม โดยเน�นศึกษาจากความเป$นจริงในทุกมิติท้ังมิติทางสังคม มิติ
ทางเศรษฐกิจ มิติทางการเมือง และมิติทางประเพณีและวัฒนธรรม ท้ังจากข�อมูลเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง การสัมภาษณ�ผู�ชํานาญการ และสัมภาษณ�ผู�ปฏิบัติงานตรง เพ่ือพิจารณาหาความสัมพันธ�
ของปรากฏการณ�กับกระบวนการแก�ไขป=ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาข�อสรุปจากรูปแบบการมีส วนร วม
ทางการเมืองของภาคพลเมืองจากพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย และพัฒนาให�เป$นรูปแบบอันเป$นข�อสรุปจากการ
วิจัย อันจะมีประโยชน�ในการนํารูปแบบดังกล าวไปประยุกต�ใช�กับชุมชนอ่ืนได�อย างมีประสิทธิภาพ  
 โดยยึดหลักแนวคิดท้ังทฤษฏีของต างประเทศ และแนวคิดทฤษฏีของนักวิชาการของไทย
ท่ีให�ความสําคัญกับเรื่องของทุนทางสังคมซ่ึงเป$นทุนท่ีเป$นตัวชี้วัดบ งบอกถึงความเข�มแข็งของชุมชน
หากแต ได�ค อย ๆ เลือนหายไปตามความคิดของการแข งขันตามสมัยทุนนิยมท่ีเน�นเรื่องของการแข็งขัน
โดยใช�กําลังทุนคือเงินเป$นตัวชี้ขาดถึงความสําเร็จของตัวบุคคลหรือกลุ ม โดยพิจารณาไปถึงเรื่องของ
ความเก่ียวพันกันตามอย างทฤษฎีระบบกล าวคือ ทุกส วนในสังคมล�วนมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ� ยึด
โยง และเชื่อมต อกันอยู  ไม สามารถแยกจากกันได�เด็ดขาด หรือมองแบบแยกส วนได� จึงเป$นท่ีมาของ
กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ทุกปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึน ล�วนเกิดจาก ป=จจัยท่ีเป$นตัวกระตุ�นส งเสริม
ผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลง แต ส งผลกระทบต อการดํารงชีวิตของชุมชนอย างกว�างขวาง ทําให�เกิด
กระบวนการรวมตัวเพ่ือท่ีจะแสดงออกถึงความพยายามในการช วยเหลือตัวเองและกลุ มโดยอาศัยทุน
ทางสังคมของชุมชน เป$นเครื่องมือยึดโยงหรือเชื่อมโยงให�เกิดการทํางานร วมกัน แก�ไขป=ญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน นําไปสู การแก�ไขป=ญหาของชุมชนเป$นผลลัพธ�หรือเป[าหมายสุดท�ายเพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของชุมชนนั้นเอง หากมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในภายหลังท่ีไม สามารถคาดเดาได� ก็
สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาให�เป$นสิ่งท่ีกระตุ�นให�เกิดการพัฒนาต อไปได�เป$นอย างดี  
 ในการวิจัยผู�วิจัยได�ใช�เครื่องมือท่ีช วยในการเก็บข�อมูลเป$นแนวทางคําถามโดยยึดกรอบ
แนวคิดทฤษฏีและพัฒนาเป$นแนวทางคําถามท่ีตอบวัตถุประสงค�ในการวิจัยเป$นหลัก โดยไม ได�ใช�
แบบสอบถามท่ีมีรูปแบบตายตัว หรือแบบท่ีเป$นทางการเพ่ือให�ผู�ตอบแบบสอบถามมีความรู�สึกเป$น
กันเองและตอบคําถามแบบเป$นธรรมชาติมากท่ีสุด โดยใช�เคร่ืองมือรูปแบบแรกคือ 1. การสัมภาษณ�
เชิงลึก (In-depth interview ท่ีจะเน�นไปท่ีบุคคลผู�ให�ข�อมูลหลัก พ้ืนท่ีละไม ตํ่ากว า 5 ท าน หรือ
จนกว าข�อมูลจะอ่ิมตัว โดยใช�การเปรียบเทียบข�อมูลหากมีความซํ้าซ�อนกันก็จะถือว าอ่ิมตัว 2. การ
สัมภาษณ�เชิงกลุ ม (group interview) โดยอาศัยการนําเสนอผลการวิจัยข�อมูลในแต ละช วงเวลาให�กับ
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ท่ีประชุมสภาองค�กรชุมชนในวาระการประชุมประจําเดือนของแต ละพ้ืนท่ี เพ่ือให�เกิดการสะท�อนกลับ
ของข�อมูลจากสมาชิกสภาทุกกลุ ม เพ่ือให�เกิดความสมบูรณ�ของข�อมูลและถูกต�องมากท่ีสุด 3. การ
สังเกตการณ�แบบมีส วนร วม (Participant Observation) โดยผู�วิจัยจะลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการ
ทํางานของสภาองค�กรชุมชน โดยเข�าไปดูพ้ืนท่ีท่ีประกอบกิจกรรมในแต ละกลุ ม ร วมแสดงความ
คิดเห็นในเวลาท่ีเหมาะสม และสังเกตการเข�าร วมประชุมของสภาองค�กรชุมชนในแต ละเดือนโดยมี
การแลกเปลี่ยนสนทนากับผู�เข�าร วมประชุมในแต ละครั้ง เพ่ือศึกษารูปแบบการทํางานของสภาองค�กร
ชุมชนแต ละกลุ มอย างเป$นรูปธรรม 4. การสังเกตการณ�แบบไม มีส วนร วม (non-participant 
Observation) เป$นการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตการณ�ทํางานของแต ละกลุ มโดยเข�าไปสังเกตการณ�เพียง
อย างเดียว เพ่ือให�เห็นวิธีการทํางานและการปรับตัวของแต ละกลุ มกิจกรรม เช น เข�าไปสังเกตกิจกรรม
ของประเพณีและวัฒนธรรมในตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป$นต�น 
 ซ่ึงในส วนของวิธีการดําเนินการวิจัยผู�วิจัยได� แบ งออกเป$น 3 แนวทางหลัก ๆ คือ 1. 
ศึกษาจากข�อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข�อง เช น เอกสารงานวิจัย บทความ และทฤษฏีท่ีจําเป$นต�องใช�การวาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย  2. ศึกษาจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจพ้ืนท่ีต�นแบบ และข�อคําแนะนําจากสถาบัน
พัฒนาองค�กรชุมชน (พอช.) ในการคัดเลือกพ้ืนท่ี จากนั้นจึงลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลท้ัง 3 พ้ืนท่ี โดยกําหนด
พ้ืนท่ีละไม ตํ่ากว า 3 ครั้ง ตามจํานวนการจัดประชุมประจําเดือนของสภาองค�กรชุมชนซ่ึงเป$นธรรม
เนียมปฏิบัติมาอย างต อเนื่อง และเข�าไปอยู ในชุมชนเพ่ือสังเกตการณ�ในการทํางานของสภาองค�กร
ชุมชน เพ่ือนําเสนอความก�าวหน�าของข�อมูล และร วมรับฟ=งความคิดเห็นของพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปปรับปรุง
เพ่ือความสมบูรณ�ของเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ 3. หลังจากการสังเคราะห�รูปแบบการเมืองภาคพลเมืองท่ี
ได�จากการวิจัยแล�ว ผู�วิจัยได�นําเสนอรูปแบบดังกล าวต อ ผู�ชํานาญการอีก 7 ท าน ประกอบด�วย
ผู�ชํานาญการ ท่ีมีวิทยาฐานะ กล าวคือ ศาตราจารย� ดร. 1 ท าน รองศาตราจารย� ดร. 4 ท าน และ 
ระดับ ดร. ท่ีเป$นข�าราชการระดับ 10  2 ท าน ท่ีมีความรู�ความสามารถเป$นท่ียอมรับในระดับประเทศ 
ด�านทุนทางสังคม ด�านการเมืองภาคพลเมืองอย างสถาบันพระปกเกล�า และสถาบันการศึกษา เช น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� โดยผู�วิจัยได�ทําการคัดเลือก
ผู�ชํานาญการเฉพาะด�านแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก ผู�ท่ีมีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย จนเป$นท่ีอ�างอิงและเป$นท่ียอมรับของวงการวิชาการ โดยเน�นไปท่ีประเด็น
แนวคิด กระบวนการทํางานของภาคพลเมือง สภาพการเมืองภาคพลเมืองในป=จจุบัน สถานการณ�และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ในการเก็บรวบรวมข�อมูลผู�วิจัยได�คัดเลือกพ้ืนท่ีจากคําแนะนําของสถาบันพัฒนาองค�กร
ชุมชน องค�การมหาชน 3 พ้ืนท่ี (Best Practice) ท่ีเป$นสภาองค�กรชุมชนต�นแบบได�รับการยอมรับ
จากท้ังองค�กรภาครัฐ และองค�กรภาคเอกชน ในโซนภาคกลางตะวันตก ประกอบไปด�วย ตําบลหนอง
สาหร าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี , ตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม , 
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และตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซ่ึงในการเก็บข�อมูลได�รับความร วมมือจากคนใน
ชุมชนต าง ๆ ท้ัง 3 พ้ืนท่ีเป$นอย างดี ทําให�การเก็บข�อมูลสามารถได�ข�อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ�ตัว
บุคคล เช น กลุ มแกนนํา ผู�ก อต้ังชุมชน ชาวบ�าน และตัวแทนกลุ มต าง ๆ โดยมีเกณฑ�ในการคัดเลือก
พ้ืนท่ีต�นแบบดังกล าว คือ 
 1. เป$นชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมส งเสริมการมีส วนร วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง ในช วงระยะเวลา 5 - 10 ป3 ข้ึนไปและมีความสําเร็จเป$นเชิงรูปธรรม  
 2. เป$นชุมชนท่ีใช�กระบวนการมีส วนร วมของประชาชนและดึง เอาการมีส วนร วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เข�ามาเป$นส วนช วยเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน  
 3. เป$นชุมชนท่ีอาศัยกระบวนการจัดทําแผนร วมกันระหว างคนในชุมชนเองและมีผลต อ 
การส งเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชนโดยการผลักดันให�เกิดกระบวนการการเมืองภาคพลเมืองอย าง
ต อเนื่อง 
 หลังจากท่ีผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากเอกสารและข�อมูลจากภาคสนามและ
นํามาวิเคราะห� เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห�เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
มาจัดระเบียบเรียงข�อมูลตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว� รวมท้ังรวบรวมโดยการสัมภาษณ�บุคคล ตาม
วัตถุประสงค�ท่ีต�องการศึกษา โดยใช�การอธิบายเชิงประวัติศาสตร� หรือการอธิบายข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ตามลําดับข้ันของช วงเวลา และแสดงให�เห็นความสัมพันธ�ของปรากฏการณ� และใช�วิธีการสร�าง
รูปแบบข�อสรุปจากข�อมูลท่ีเป$นรูปธรรม หรือจากปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน (Analysis 
Induction) บนฐานของการใช�แนวคิดต าง ๆ ประกอบในการวิเคราะห� และนําผลการศึกษาจากเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากพ้ืนท่ีเป[าหมาย 3 พ้ืนท่ี มาหาข�อสรุปจากนั้นทําการวิเคราะห� และสังเคราะห�
รูปแบบ จากการเข�ามามีส วนร วมทางการเมืองของภาคพลเมืองในแต ละพ้ืนท่ีแล�วไปสู กระบวนการ 
การสัมภาษณ�กลุ ม (group interview) ท้ัง 3 พ้ืนท่ี เพ่ือให�ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีมีส วนรับรอง
ความถูกต�องและความสมบูรณ�ของข�อมูล โดยใช�เทคนิคเครื่องมือแบบโยงสามเส�า (Triangulation) 
เม่ือได�ข�อสรุปจากการสัมภาษณ�กลุ ม แล�วจึงสังเคราะห�ให�เป$นแนวทางของรูปแบบการมีส วนร วม
ทางการเมืองโดยอาศัยป=จจัยคือทุนทางสังคมเป$นเครื่องสนับสนุน จนได�ข�อสรุปเป$นรูปแบบท่ีเป$นองค�
ความรู�จากพ้ืนท่ี (Grounded Theory) ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� และนําเสนอต อผู�ชํานาญการท้ัง 
7 ท าน เพ่ือรับทราบข�อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบให�สมบูรณ�มากยิ่งข้ึน และ
นําเสนอเป$นรายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบของการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการมีส วนร วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง  
  หลังจากได�ทําการวิจัยตามกระบวนวิธีวิจัยดังกล าวแล�ว กลับได�ผลสรุปจากการศึกษาโดย
สามารถตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัย ดังจะได�นําเสนอบทสรุป ต อไป 
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บทสรุปจากการศึกษา และการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค%ในการวิจัย  
 ในส วนของบทสรุปผลการวิจัยผู�วิจัยจะขอนําเสนอผลการวิจัยแยกเป$นข�อ ๆ ตาม
วัตถุประสงค�ของการวิจัยไปตามลําดับโดยจะแจกแจงเป$นรายพ้ืนท่ีต�นแบบท่ีลงไปศึกษา จากนั้นจะ
สรุปข�อมูลท่ีเป$นบทวิเคราะห�ข�อมูลจากท้ัง 3 พ้ืนท่ีอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
 วัตถุประสงค�ข�อท่ี 1 ศึกษารูปแบบ การประยุกต�ใช�ทุนทางสังคม ในการเสริมสร�างการมี
ส วนร วมทางการเมืองของภาคพลเมือง  
 1. จากการวิจัยพบว าในตําบลหนองสาหร าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มี
รูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองของภาคพลเมือง โดย
อาศัยทุนทางสังคมท่ีสําคัญเป$นจุดเริ่มต�นของการปลูกสร�างจิตสํานึกความพลเมืองให�กับคนในชุมชนมี
จุดเริ่มต�นมาก อนจะมีการจัดต้ังสภาองค�กรชุมชน ตาม พรบ. 2551 โดยทุนทางสังคม คือ ทุนภายใน
ชุมชนท่ีสําคัญ คือ แกนนําชุมชนท่ีมีวิสัยทัศน�มีความรู�ความสามารถมีความมุ งม่ันจะพัฒนาบ�านเกิด
ของตนเอง และเป$นศูนย�ร วมใจของชาวบ�านโดยแกนนําหลักของตําบลหนองสาหร ายมีหลายท าน
ด�วยกัน โดยแต ละท านจะทํางานสอดประสานกันและพัฒนาตําบลโดยใช�กระบวนการกลุ มเปrดเวที
สาธารณะให�ชาวบ�านในตําบลเข�ามามีส วนร วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต าง ๆ ตามความรู�
ความสามารถของแต ละท าน โดยท่ีประชุมจะคัดเลือกและแต งต้ังทีมงาน ท่ีจะเข�ามาร วมรับผิดชอบทํา
กิจกรรมด�วยความสมัครใจ และได�รับการสนับสนุนจากหน วยงานภาครัฐในภายหลัง ได�มีการจัดต้ัง
เป$นสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล นับเป$นการต อยอดในการสร�างกระบวนการเรียนรู�เพ่ิมเติมโดยได�
อาศัยสภาองค�กรชุมชนเป$นเวทีกลางท่ีแสดงความเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู�ร วมกัน โดยอาศัยความ
ไว�วางใจกัน อาศัยความสัมพันธ�ภายในครอบครัวและความสัมพันธ�ทางสายเลือด ชักชวนเข�ามาทํางาน
ร วมกันจนทําให�สมาชิกกลุ มมีครอบคลุมไปทุกหมู บ�านในตําบล และขยายกลุ มออกไปเรื่อย ๆ และได�
อาศัยการสนับสนุนจากทุนท่ีมาจากภายนอก เช น สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) ท่ี
เน�นการอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของคนในตําบล สถาบันการศึกษาท่ีรับเป$นท่ีปรึกษาในการ
จัดต้ังกลุ มกิจกรรมทางการเกษตร ความรู�ทางด�านเทคโนโลยีและเครื่องมือต าง ๆ และแม�จนกระท่ัง
ท�องถ่ินท่ีสนับสนุนเพ่ิมเติม จนนําไปสู การขยายกลุ มกิจกรรมออกไปเรื่อย ๆ        
 2. จากการวิจัยพบว าในตําบลคลองเขิน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีรูปแบบการ
ประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองของภาคพลเมือง โดยอาศัยทุนทาง
สังคม คือ แกนนําชุมชนหลายท านท่ีมีภาวะในการนําเป$นท่ียอมรับ เช น อาจารย�อุษา เทียนทอง ได�
นําเอาประสบการณ�การทํางานด�านภาคประชาสังคม มาพัฒนาศักยภาพของภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีโดย
ได�ทําการต อยอดให�การทํางานภาคพลเมืองของตําบลคลองเขินเชื่อมโยงกับการทํางานของประชา
สังคมในระดับจังหวัด ได�มีการชักชวนแกนนําชุมชน จัดต้ังเป$นคณะกรรมการตําบล ผ านทางสภา
ตําบลซ่ึงเป$นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร วมกัน มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการทํางาน เพ่ือให�แกน



 413 

นําชุมชนสามารถทํางานได�ด�วยตนเอง พ.ท.องอาจ อินทรสุนทร นายทหารนอกราชการท่ีมี
ประสบการณ�การจัดทํากลุ มสวัสดิการชุมชนในสมัยท่ียังรับราชการทหาร อีกท้ังเคยเป$นประธาน
ชุมชนใน กทมฯ และมีประสบการณ�การทํากลุ มสวัสดิการชุมชนมาก อน ได�นํารูปแบบวิธีการมา
ประยุกต�ใช�ในการจัดทํากลุ มสวัสดิการในตําบลคลองเขิน ซ่ึงผลจากการดําเนินกิจกรรมจนถึงป=จจุบัน
ในขณะนี้ทางกลุ มสามารถมีเงินกองทุนเพ่ิมมากข้ึนทุกป3 และกลุ มปราชญ�ชาวบ�านท่ีมีองค�ความรู�อยู 
แล�ว ได�มีโอกาสนําความรู�ท่ีมีอยู มาถ ายทอดให�กับผู�ท่ีสนใจ โดยดูจากความสามารถเฉพาะบุคคล เช น 
คุณ ยุพิน และคุณสมศักด์ิ ศรีโหร ท่ีเป$นปราชญ�ชาวบ�านท่ีมีความสามารถในการคิด การทํางาน 
ออกแบบการทํางานเอง ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู ในท�องถ่ิน ครัวเรือนมาจัดเป$นรูปแบบการถ ายทอดความรู�
ได�เอง และได�มีการจัดอบรมถ ายทอดภูมิป=ญญาด้ังเดิมของชาวตําบลคลองเขินในการทําน้ําตาล
มะพร�าวให�กับคนในตําบล และผู�ท่ีสนใจจะเข�ามาเรียนรู�การดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได�อาศัยความสัมพันธ�ของคนในตําบล เช น ความสัมพันธ�ท่ีเป$นญาติพ่ีน�องกัน สามารถ
สร�างความรักความสามัคคีชักชวนคนในชุมชนเข�าร วมอบรมความรู�โดยอาศัยการชักชวนกันเข�ามา
ไม ได�บังคับ และสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติท่ีเอ้ืออํานวย ทําให�การก อต้ังกลุ มอาชีพท่ีอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ เช น แหล งน้ําตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ให�เป$นประโยชน�จึงเป$น
เสมือนการต อยอดจากอาชีพท่ีประกอบกันอยู แล�วโดยอาศัยทุนทางสังคมทางด�านผู�นําชุมชน ปราชญ�
ชาวบ�าน ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน เป$นป=จจัยสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน โดยมีทุนสนับสนุนจากองค�กร
ภายนอกคอยช วยเสริม เช น ทุนด�านงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน 
ทุนทางด�านองค�ความรู�ใหม  ๆ จากสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน ทุนเทคนิคและการจัดการจาก
สถาบันการศึกษาอย างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป$นต�น สภาองค�กรชุมชนเปรียบเสมือนเวที
เรียนรู�และสภาท่ีเป$นสถานท่ีตกลงเพ่ือนําความต�องการของชุมชนไปสู หน วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง 
เช น เทศบาลตําบล เป$นต�น เพ่ือให�แผนพัฒนาตําบลเป$นไปตามความต�องการของชาวบ�านมากท่ีสุด 
 3. จากการวิจัยพบว าในตําบลบ�านเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีรูปแบบการ
ประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองของภาคพลเมือง โดยอาศัยทุนทาง
สังคมท่ีเป$นจุดเด นของตําบลบ�านเลือกผ านทางท่ีประชุมสภาองค�กรชุมชน ซ่ึงเปรียบเสมือนเวที
สาธารณะท่ีทุกฝvายในชุมชนสามารถมาร วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพ่ือจะอนุรักษ�วัฒนธรรมอัน
ดีงามของรากเหง�าตนเองให�คงอยู  ซ่ึงความแตกต างทางความคิดก็สามารถประสานรวมกันได�ด�วยมุ ง
ประโยชน�ของชุมชนเป$นหลัก หากดําเนินการไปแล�วเกิดข�อบกพร องก็สามารถนํามาปรับปรุงแก�ไข
ผ านทางสภาองค�กรชุมชนระดับตําบลได� โดยอาศัยเครื่องมือดังกล าวสร�างเป$นกิจกรรมท่ีก อให�เกิด
จิตสํานึกในความรักความเป$นชาติพันธุ�ของตนเอง ผ านทางขนบธรรมเนียมประเพณี ด้ังเดิมโดยอาศัย
เวทีสาธารณะ คือ สภาองค�กรชุมชนสร�างการมีส วนร วมของชุมชนอันเป$นเสมือนเวทีกลางท่ีเปrดกว�าง
ให�สมาชิกหรือผู�ท่ีสนใจได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร วมกันดําเนินกิจกรรมร วมกันในแต ละงาน
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ประเพณีในแต ละป3 และอาศัยเวทีสภาองค�กรชุมชนเป$นเวทีสร�างตัวชี้วัดความสุขในชุมชนระดับตําบล 
โดยมุ งม่ันท่ีจะสร�างความสุขให�เกิดกับคนในตําบลบ�านเลือก จากการกําหนดตัวชี้วัดความสุขเริ่มจาก
ความต�องการของชาวบ�านบ�านเลือกเป$นตัวต้ัง ครอบคลุมท้ังเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดล�อม และด�าน
อ่ืน ๆ อีก 9 ด�าน จนสามารถนําข�อสรุปไปเสนอให�กับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินนําไปบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนาตําบลได�  
 จากการศึกษาการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของท้ัง 3 
พ้ืนท่ีตามวัตถุประสงค�ข�อ 1 สามารถสรุปได�ดังนี้ คือ 
 ทุกพ้ืนท่ีต�นแบบในการวิจัย มีท่ีรวมตัวประชุมกันอย างท่ีเรียกว า “สภาตําบล” หรือ 
“สภาหมู บ�าน”ท่ีเปรียบเสมือนเป$นเวทีสาธารณะท่ีเปrดโอกาสให�ทุนคนท่ีอยู ในชุมชนและคนท่ีสนใจได�
เข�ามามีส วนร วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร วมกันเพ่ือพัฒนาตําบลบ�านเกิด ได�มีการ
ประยุกต�หรือบูรณาการทุนทางสังคมท้ังจากท่ีมีอยู ภายในและภายนอก เข�ามาสนับสนุนการทํางาน
ของกลุ มโดยกลุ มดังกล าวมีการจัดต้ังข้ึน ด�วยเหตุท่ีเกิดจากป=ญหาและความต�องการของคนในชุมชน
เป$นจุดเริ่มต�นของการรวมตัวกันของชาวบ�าน โดยแกนนําของชุมชนจัดเป$นทุนทางสังคมท่ีสําคัญของ
ท้ัง 3 พ้ืนท่ีเพราะได�อาศัยความไว�วางใจ ความเชื่อม่ันและความศรัทธา เป$นตัวเชื่อมโยงให�เกิดการ
รวมตัวทํางานร วมกันได� เพราะการทํางานอาจจะมีอุปสรรคมีป=ญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานบ�าง แต ก็
สามารถใช�ความเป$นศูนย�รวมจิตใจ แก�ไขป=ญหาเหล านั้นไม ให�เกิดความรุ นแรงได� โดยการชักชวน
สมาชิกของกลุ มหรือการขยายกลุ ม อาศัยความสัมพันธ�ภายในครอบครัวและความสัมพันธ�ทางเครือ
ญาติเป$นตัวเชื่อมโยงทําให�เกิดการติดตามงาน ประสานงานกัน สื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูลกันได�เป$น
อย างดี ในขณะท่ีกิจกรรมก็อาศัยทุนทางภูมิป=ญญาด้ังเดิมของคนพ้ืนท่ีมาช วยส งเสริมในการทํางาน
หรือประกอบอาชีพ ทําให�เป$นการแก�ไขป=ญหาเรื่องหนี้สิน เรื่องรายได� คุณภาพชีวิตและความเป$นอยู 
ของคนในตําบลนั้น ๆ โดยอาศัยเวทีการประชุมของกลุ มท่ีเรียกว า “สภาตําบล” ซ่ึงประกอบไปด�วย
คนท่ีได�รับการยอมรับของชุมชนเองรวมตัวโดยทําหน�าท่ีเป$นตัวแทนของแต ละกลุ มแต ละหมู บ�าน 
พัฒนามาเป$นสภาองค�กรชุมชนในภายหลังซ่ึงทําให�ได�รับการยอมรับจากหน วยงานราชการและองค�กร
เอกชนเพ่ิมมากข้ึนได�รับงบประมาณสนับสนุนการทํางานเพ่ิมมากข้ึน และเกิดการพัฒนาตําบลอย าง
ต อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป$นการอนุรักษ�รักษาไว�ซ่ึงรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีอาศัยความรัก ความ
ไว�วางใจกัน ความเชื่อถือในกันและกัน ความสัมพันธ�กันเอาไว�ให�กลับมาม่ันคงอีกครั้ง และผลพลอยได�
ก็คือเกิดอํานาจในการต อรองกับหน วยงานของรัฐ เช น องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินท่ีจะต�องนํา
ข�อเสนอจากท่ีประชุมสภาฯ ไปใช�เป$นการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินอย างเป$นรูปธรรมและตอบสนอง
ความต�องการของในตําบลอย างแท�จริง เกิดอํานาจในการต อรองกับเอกชนหรือกลุ มนายทุน เช น 
พ อค�าคนกลางท่ีเข�ามาซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร ท่ีไม สามารถกดราคาพืชผลได�เพราะชาวบ�านเริ่ม
จัดต้ังกลุ มอาชีพเป$นการจัดทําโรงสีของตัวเองและจัดส งข�าวเป$นผลิตภัณฑ�สําเร็จรูปขายเอง เป$นต�น 
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ทําให�เกิดเครือข ายการเรียนรู� ท่ีสามารถเชื่อมโยงกลุ มต าง ๆ นอกพ้ืนท่ีท่ีต�องการจะพัฒนากลุ มตนเอง
สร�างเป$นศูนย�เรียนรู�ท่ีทําให�เกิดการพัฒนาแบบต อยอดต อไป ซ่ึงจากการวิจัยสามารถทําให�สามารถ
วิเคราะห�ข�อมูลของพ้ืนท่ีต�นแบบ โดยจะขอขยายความในหัวข�อต อไป 
 วัตถุประสงค�ข�อท่ี 2 จากการวิเคราะห� สภาพการจัดต้ังและการดําเนินกิจกรรมของสภา
องค�กรชุมชนตําบลต�นแบบ รวมท้ังป=ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ในแต ละพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา
ซ่ึงมีบริบทท้ังท่ีเหมือนกันและท่ีแตกต างกัน พอจะสรุปได�ผลการวิเคราะห� ได�ดังนี้  
 1. การก อต้ังชุมชน (ลักษณะของการก อต้ังชุมชน) ลักษณะการก อต้ังตําบล ของพ้ืนท่ีท่ี
ทําการวิจัยท้ัง 3 พ้ืนมีท้ังความเหมือนและความต างกัน ดังจะนําเสนอแยกเป$น 2 ประเด็นคือ 
ประเด็นของความแตกต าง และประเด็นของความเหมือนกัน  
  ในส วนของความแตกต างก็คือ เรื่องของอายุของชุมชนท่ีมีการก อต้ังข้ึน โดยพ้ืนท่ีของ
ตําบลหนองสาหร าย เป$นตําบลท่ีมีอายุในการก อต้ังน�อยท่ีสุดและจัดต้ังข้ึนเนื่องจากได�รับแรงกดดัน
จากป=ญหาเรื่องของผลประโยชน� และการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีไม เพียงพอต อความต�องการของ
คนในชุมชน ในขณะท่ีตําบลคลองเขิน เป$นชุมชนด้ังเดิมท่ีมีการอยู อาศัยกันมานานเป$นร�อยป3 มีอาชีพ
เกษตรกรรมเนื่องจากอยู ใกล�กับแม น้ําแม กลอง ทําให�ชาวชุมชนท่ีนี่ประกอบอาชีพทําน้ําตาลมะพร�าว
มาต้ังแต ด้ังเดิม และตําบลบ�านเลือก ท่ีมีการก อต้ังข้ึนจากการอพยพของชาวลาว ท่ีอพยพหนีไฟ
สงครามและการโดนกวาดต�อนมาในช วงศึกษาสงคราม ทําให�กลายเป$นชุมชนท่ีมีการก อต้ังมาไม ตํ่า
กว า 200 ป3  
  ในส วนของความเหมือนก็คือ ทุกตําบลท่ีกล าวมาแล�วเป$นตําบลท่ีก อต้ังใกล�แหล งน้ํา 
สะท�อนถึงการประกอบอาชีพ คือ เกษตรกรรม มาช�านาน และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ตําบลต�นแบบเหล านี้
มีแกนนําชุมชนท่ีมีวิสัยทัศน� มีความสามารถและมองกาลไกล รักตําบลถ่ินเกิดอาสาเข�ามาพัฒนาโดย
ไม ได�หวังประโยชน�ส วนตนเพียงอย างเดียว เป$นเหตุทําให�ตําบลต�นแบบท้ังหมดมีการพัฒนาและความ
เข�มแข็งมาอย างต อเนื่อง 
 2. พัฒนาการของชุมชน (ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาความทันสมัย) 
  จากกระแสของการพัฒนาตามแนวทางความทันสมัยทําให� รูปแบบการดํารงชีวิตท่ีทํา
มาหาเลี้ยงชีพโดยอาชีพเกษตรกรรม อยู ร วมกับธรรมชาติอย างพ่ึงพิงกัน เปลี่ยนแปลงไป กลับ
กลายเป$นการผลิตเพ่ือขาย จน ก อให�เกิดป=ญหาดินเสื่อมสภาพ ต�องใช�ปุwยเคมี เพ่ือเร งการผลิต จนทํา
ให�แหล งน้ําในธรรมชาติปนเปxyอนสารเคมี ไม มีปลาในแหล งน้ํา ไม มีนกมาหาปลา ข�าวก็ปนเปxyอน
สารเคมี ก อให�เกิดโรคกับท้ังคนปลูกและคนบริโภค แหล งน้ําท่ีไม เพียงพอในช วงหน�าแล�ง ก็ทําการขุด
เจาะหาน้ําในชั้นใต�ดิน ก อให�เกิดแผ นดินทรุด ราคาพืชผลทางการเกษตรเริ่มตกตํ่า ทําให�เกษตรกรเริ่ม
มีการกู�หนี้ยืมสิน ท้ังกู�เพ่ือลงทุน และกู�เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในการแสวงหาเครื่องอํานวยความสะดวก 
ทําให�ก อให�เกิดภาระหนี้สินผูกพันอย างต อเนื่อง ราคาท่ีดินท่ีมีถนนหลวงตัดผ านมีราคาสูง เกิดการขาย
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ท่ีดินทํากินให�กับนายทุนท่ีมาลงทุนสร�างโรงงานอุตสาหกรรม เกิดการเก็งกําไร เป$นนักค�าท่ีดิน เม่ือ
ท่ีดินเปลี่ยนมือก็ต�องย�ายถ่ินฐานท่ีอยู  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดังกล าวส งผลกระทบถึง ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามท่ีต�องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมเช นกัน ภูมิป=ญญาด้ังเดิมท่ีเกิดจากการสะสมมา
อย างยาวนาน จากการดํารงชีวิตค อย ๆ หมดความสําคัญลงไปเปลี่ยนเป$นการดํารงชีพแบบพ่ึงพิง
เบ็ดเสร็จไม ว าจะเป$น อาชีพก็ต�องอาศัยแหล งน้ําจากชลประทาน การค�าขายก็ต�องอาศัยการกําหนด
ราคาพืชผลทางการเกษตรตามราคาตลาด ประเพณีวัฒนธรรมก็ถูกกําหนดโดยรัฐ การแต งกายก็
เปลี่ยนเป$นตามสมัยนิยมโดยเสื้อผ�าก็ใช�วิธีซ้ือหาจากแหล งผลิตสําเร็จรูป แหล งเงินในการประกอบ
อาชีพก็ใช�การกู�ยืมหากไม มี ท่ีดินซ่ึงเคยเป$นของตนเองต�องขายเม่ือรายได�ไม เพียงพอกับรายจ าย 
เจ�าของท่ีดินต�องกลายเป$นผู�เช าท่ีดินของตนเองแทน ซ่ึงป=ญหาเหล าน้ี ทุกตําบลได�รับผลกระทบคล�าย 
ๆ กันหมดท้ัง 3 พ้ืนท่ี ทําให�เป$นสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งในการ ก อให�เกิดการมีส วนร วมของคนใน
ตําบลได�เป$นอย างดี 
 3. การปกครองในอดีตก อนการต อต้ังสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล 
  ในอดีตการปกครองดูแลของแต ละตําบล มีลักษณะพัฒนาการมาจากการปกครอง
ดูแลกันและกันเองโดย กลุ มแกนนําหรือผู�นําชุมชนท่ีเป$นผู�ใหญ ท่ีเคารพศรัทธาของชาวบ�านในแต ละ
พ้ืนท่ีอยู แล�วสามารถดํารงตนเป$นศูนย�รวมใจของชาวชุมชนท้ังหมดได� โดยอาศัยความสัมพันธ�ทาง
เครือญาติ ความเป$นชาติพันธุ�เดียวกัน และประเพณีวัฒนธรรมท่ีใกล�เคียงกัน เป$นตัวควบคุมปกครอง
ดูแลกันเองได�เป$นอย างดี จนก�าวเข�าสู ยุคการปกครองแบบรัฐมีอํานาจรวมศูนย� คือ มีกํานันและ
ผู�ใหญ บ�านเป$นตัวแทนจากหน วยงานราชการส วนกลาง ทําให�รูปแบบในการปกครองดูแลซ่ึงกันและ
กันของชุมชน มีระบบระเบียบและเป$นมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน โดยส วนมากผู�รับตําแหน งเป$นผู�ใหญ บ�าน
และกํานัน ก็มักจะเป$นผู�นําแบบไม เป$นทางการมาอยู แล�วเนื่องจากการรับตําแหน งผู�นําต�องได�รับการ
คัดเลือกจากชาวบ�านในพ้ืนท่ีเช นเดียวกัน ดังนั้น จึงได�แกนนําชุมชนรับเลือกเป$นผู�นําต อไปโดย
ยกระดับข้ึนเป$นผู�นําแบบเป$นทางการท่ีได�รับการยอมรับจากหน วยงานภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน ทําให�การ
ปกครองในอดีตของท้ัง 3 พ้ืนท่ี ก อนจัดต้ังสภาองค�กรชุมชนระดับตําบลในช วง ป3 พ.ศ. 2551 มี
ลักษณะการปกครองแบบเครือญาติกันมากกว าจะเป$นแบบทางการท่ีเน�นแต ตัวบทกฎหมายเพียง
อย างเดียว เป$นลักษณะท่ีบ งบอกถึงการอาศัยทุนทางสังคมเป$นฐานในการปกครองดูแลกันและกันได�
เป$นอย างดี 
 4. แกนนําชุมชนคนสําคัญท่ีมีส วนผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
  จากการศึกษาท้ัง 3 พ้ืนท่ีต�นแบบ พบว าจุดเริ่มต�นของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือท่ีจะ
พัฒนาตําบลของตนเองโดยอาศัย แรงกระตุ�นจากบุคคลท่ีมีลักษณะเป$นผู�นําทางจิตวิญญาณ มี
วิสัยทัศน� ท่ีมีกังวล มองเห็นป=ญหาท่ีเกิดข้ึนและส งผลกระทบต อวิถีการดํารงชีวิตของคนในตําบล
โดยตรง และท่ีสําคัญวุฒิภาวะของผู�นําตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนแต ละท านนั้น ล�วนมีภูมิหลังท่ีมี
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ประสบการณ�ทํางานท่ีเป$นท่ียอมรับท้ังในหน วยงานของรัฐ และเอกชนมาก อนทุกท าน ทําให�เกิด
การบูรณาการในการทํางาน ระหว างทุนมนุษย�ในพ้ืนท่ีกับทุนทางสังคมซ่ึงนับได�ว าเป$นทุนทางสังคม
จากภายนอกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  
 5. สาเหตุสําคัญ ของการรวมตัวและเข�ามามีส วนร วมของคนในชุมชน 
  ประเด็นป=ญหาท่ีสั่งสมกันมานานของแต ละตําบล ทําให�เกิดเป$นแรงกดดันให�เกิดการ
รวมตัวและเกิดการมีส วนร วมของชาวชุมชนในแต ละตําบลได�เป$นอย างดี โดยสามารถสรุปเป$นประเด็น
ได� ดังนี้ 
  5.1 ป=ญหาด�านเศรษฐกิจ รายได�และการดํารงชีวิตของคนในตําบล เป$นเสมือนกับ
แรงกระตุ�นท่ีสําคัญท่ีเป$นสาเหตุก อให�เกิดการมีส วนร วมของคนในตําบลอย างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ภาวะหนี้สินท่ีค อย ๆ ขยายเป$นวงกว�าง และส งผลกระทบอย างต อเนื่องทุกมิติไม ว าจะเป$นเรื่องการ
ดํารงชีวิต สุขภาพ การศึกษา และอาชีพ 
  5.2 ป=ญหาด�านการอนุรักษ�ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน เนื่องจากการพัฒนาขององค�ความรู�
และวิทยาการใหม  ๆ ท่ีมาจากต างประเทศ มีการไหลบ าเข�ามาอย างรวดเร็วของวัฒนธรรมและภูมิ
ป=ญญาจากภายนอก ซ่ึงผลกระทบต อวิถีการดํารงชีวิตของชาวพ้ืนถ่ินเป$นอย างมาก เพราะต�องการ
ปรับตัวให�ทันสมัยเข�ากับสมัยนิยม ทําให�ภูมิป=ญญาด้ังเดิมค อย ๆ ถูกลดความสําคัญลงไป เนื่องจาก
เทคโนโลยีเข�ามามีบทบาทแทนท่ี จึงเกิดกลุ มท่ีกังวลและให�ความสําคัญของภูมิป=ญญาเหล านี้ ใช�เป$น
เหตุอ�างในการรวมตัวสร�างกลุ ม 
 6. ป=ญหาด�านนโยบาย ของหน วยงานรัฐ เอกชน และองค�กรอิสระ การเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกชุมชนพ้ืนถ่ิน เป$นสิ่งท่ีเกิดข้ึน จากนโยบายต าง ๆ ของรัฐ เอกชนและองค�กรอิสระท่ีมุ งเน�น
การเข�ามาพัฒนาให�เกิดความเจริญกับชุมชนท�องถ่ินในอดีต มุ งเน�นการพัฒนาอย างรวดเร็ว เพราะ
เล็งเห็นถึงป=ญหาของการพัฒนาท่ีเป$นไปอย างล าช�าเนื่องจากมองว า รูปแบบการดํารงชีวิตตามอย าง
ชนบทในกาลก อน ท่ีอยู ร วมกับธรรมชาติ เป$นอุปสรรคต อการพัฒนาตามกระแสภาวะทันสมัย ทําให�
แนวนโยบายต าง ๆ ท่ีออกมาจากโครงสร�างของหน วยงานราชการ เอกชนและองค�กรอิสระ กลับ
กลายเป$นเร งทําลายวิถีชีวิต ภูมิป=ญญา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวพ้ืนถ่ินไปอย าง
รวดเร็วเช นกัน การรวมตัวของกลุ มชาวบ�านในพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงออกถึงความห วงกังวลจากปรากฏการณ�
ดังกล าว ไม ใช เพ่ือว าร�ายกล าวโทษ แต เป$นการปรับตัวเพ่ือให�สิ่งท่ีดีงามและทรงคุณค าในอดีตกลับมามี
ชีวิตและปลูกฝ={งให�คนรุ นใหม เห็นความสําคัญกับสิ่งเหล านี้เพ่ิมมากข้ึน และท่ีสําคัญสามารถนําสิ่งท่ี
เรียกว าเป$นของเก า ๆ กลับมาใช�ให�เกิดคุณค าโดยไม ต�องทําลายสภาพแวดล�อมอีกครั้งด�วย  
 7. โครงสร�างสภาผู�นําตําบล, ประชาคมตําบล 
  จากข�อมูลของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา พบว าโครงสร�างของแกนนําท่ีเป$นจุดเริ่มต�นก อน
การจัดต้ังเป$นสภาองค�กรชุมชนระดับตําบล มักจะเป$นโครงสร�างท่ีพัฒนามาจากโครงสร�างของสังคม
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ของกลุ มชุมชนท่ีปกครองกันด�วยความเคารพศรัทธาเชื่อมันในตัวของแกนนํา หรือผู�หลักผู�ใหญ ใน
ชุมชนมาก อนท้ังสิ้น โดยอาศัยความศรัทธาเชื่อม่ันมอบหมายการทํางานให�กับแกนนําเหล านั้น โดย
อาศัยการทําประชาคมหมู บ�านในการจัดต้ังโครงสร�างอย างเป$นทางการมากข้ึน แต เป$นไปในลักษณะ
การมอบหมายงานจากการคัดเลือกอย างเป$นเอกฉันท� ในขณะท่ีเจ�าตัวก็อาสาท่ีจะเข�ามาทํางานเพราะ
มีความรักในพ้ืนถ่ิน มีความหวงกังวลเก่ียวกับป=ญหาท่ีเกิดข้ึน ทําให�เข�ามามีส วนร วมในการแก�ไข
ป=ญหาต าง ๆ ในตําบล และลักษณะการทํางานแบบนี้เป$นเสมือนตัวชี้วัดท่ีสําคัญถึงการเข�ามาสู 
การเมืองภาคพลเมืองแบบไม เป$นทางการ ถึงแม�สมาชิกของกลุ มจะยังไม ได�เข�าไปมีส วนเก่ียวข�องกับ
การเมืองในท�องถ่ินอย างจริงจัง คือไม ได�ลงสมัครรับเลือกต้ังเป$น สมาชิกองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน
อย างเต็มรูปแบบ แต ก็อาศัยสมาชิกบางส วนท่ีเป$นส วนหน่ึงขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ินช วยทํา
หน�าท่ีประสานงานร วมกัน ให�เกิดความสอดคล�องในการทํางานร วมกัน ระหว างชาวบ�านในตําบลกับ
ท�องถ่ินระดับตําบล ได�เป$นอย างดี ดังนั้น การเมืองภาคพลเมืองจึงไม ได�หมายความถึงการเข�าไปเล น
การเมืองอย างท่ีเข�าใจกัน แต เป$นลักษณะของการเข�ามามีส วนร วมในการตัดสินชะตาชีวิต ความ
เป$นอยู ของตนเอง โดยการออกมาร วมกันแสดงความคิดเห็นกําหนดทิศทางการดํารงชีวิตของตนเอง
จากปรากฏการณ�ท่ีเกิดและส งผลกระทบต อการดํารงชีวิตของตนเองนั้นเอง 
 8. การจัดต้ังสภาองค�กรชุมชนตําบล ตาม พ.ร.บ. ป3 2551 
  ดังท่ีกล าวมาแล�ว ว าโครงสร�างของการทํางานร วมกันของชุมชนต�นแบบท่ีทําการศึกษา 
มีการโครงสร�างเริ่มต�น แบบไม เป$นทางการมีลักษณะอาสาเข�ามาทํางานมากกว า แต เกิดป=ญหาท่ีความ
ยอมรับของหน วยงานรัฐ เนื่องจากยังไม มีกฎหมายรองรับสถานะหรือตัวตนของภาคประชาชนมากนัก
ทําให�การติดต อประสานงานกับหน วยงานภาครัฐหรือหน วยงานเอกชน ยังไม ได�รับการตอบรับเต็มท่ีซ่ึง
อาจจะติดขัดด�วยข�อกฎหมายบางอย าง ทําให�การทํางานของการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีขาดความ
คล องตัวในบางเรื่องจนเกิดมี พ.ร.บ. สภาองค�กรชุมชนระดับตําบล ในช วงป3 2551 ทําให�สถานะของ
ภาคพลเมืองในพ้ืนท่ีมีความเด นชัดเพ่ิมมากข้ึน การทํางานร วมกันกับหน วยงานภาครัฐก็มีความ
คล องตัวเพ่ิมมากข้ึน การสนับสนุนงบประมาณเริ่มมีระบบระเบียบท่ีชัดเจน แต ชาวชุมชนใช�วิธีการ
ผนวกกลุ มโครงสร�างเดิมเข�ากับ การปกครองส วนท�องถ่ินด�วยทําให� การการสื่อความหมายขององค�กร
ปกครองส วนท�องถ่ินก็คือ กลุ มหรือโครงสร�างของชุมชนเดิมนั้นเอง 
 9. ทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี 
  จากการเปรียบเทียบพ้ืนท่ีต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ี จะพบว าทุนทางสังคมซ่ึงกล าวได�ว าเป$น
ความเข�มแข็งท่ีปรากฏอยู ในตําบลต�นแบบท้ัง 3 พ้ืนท่ีนั้นไม แตกต างกันมาก กล าวคือ 
  9.1 ทุนด�านมนุษย�  
   ท้ัง 3 พ้ืนท่ีมีจุดเริ่มต�นจากการนําทุนมนุษย�มาใช�ได�อย างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต   
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   9.1.1 ผู�นําหรือแกนนํา ชุมชนท่ีมีบทบาทในการเริ่มจุดประกายในการเริ่มคิดท่ี
จะปรับปรุง พัฒนาและแก�ไขป=ญหาท่ีปรากฏข้ึนในชุมชน มีวิสัยทัศน� และจิตสํานึก รักในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง ได�นําความรู�ท่ีเกิดจากประสบการณ�ทํางาน ความเป$นผู�นําท่ีได�รับความเคารพนับถือจากกลุ ม
คนแวดล�อม และความเป$นผู�มีอัธยาศัยในการประสานงานทํางานร วมกับผู�อ่ืนมาใช�ในการสร�างกลุ ม
ชักชวน ผู�ท่ีมีแนวคิดเป$นไปในทิศทางเดียวกัน เข�าร วมอุดมการณ�ในการทํางานร วมกัน ซ่ึงลักษณะ
ดังกล าวเป$นเอกลักษณ�เฉพาะ  
   9.1.2 ผู�มีภูมิป=ญญาท�องถ่ิน เป$นบุคคลท่ีมีองค�ความรู�ท่ีเกิดจากการสังเกตวิถีการ
ดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษในอดีต ผนวกเข�ากับประสบการณ�ในการทํางาน และมุ งม่ันแสวงหาองค�
ความรู�ใหม  ๆ โดยเป$นท่ียอมรับจากคนในตําบลว าเป$นผู�มีประสบการณ� และองค�ความรู�ท่ีสั่งสมมา
ต้ังแต ในอดีตจนสามารถเป$นต�นแบบท่ีรักษาเอกลักษณ�ของคนพ้ืนถ่ินไว�ได� สามารถท่ีจะถ ายทอดองค�
ความรู�นั้นมาให�กับผู�ท่ีสนใจและจัดทําเป$นแบบอย างของการเรียนรู�ท่ีสั่งสมกันมาอย างทรงคุณค าได�
เป$นอย างดี 
  9.2 ทุนด�านภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 
   เป$นองค�ความรู� ท่ีเ กิดจากการสังเกต ในการดํารงชีวิตท่ีมีส วนสัมพันธ�กับ
ธรรมชาติท่ีสั่งสมกันมาอย างยาวนาน เช น ภูมิป=ญญาท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภูมิ
ป=ญญาในการบริโภคอาหารท่ีเสมือนเป$นยารักษาสุขภาพไปด�วย ภูมิป=ญญาท่ีเกิดจากการสร�างท่ีอยู 
อาศัย ภูมิป=ญญาท่ีเกิดจากการทําเครื่องนุ งห ม หรือแม�จนกระท้ังภูมิป=ญญาท่ีเกิดจากการรักษาโรคภัย
ไข�เจ็บ ดังนั้น ภูมิป=ญญาท�องถ่ินจึงเป$นเสมือนสิ่งท่ีเรียกได�ว า เครื่องมือท่ีใช�ในการดํารงชีวิตใน
สมัยก อน ซ่ึงเป$นเครื่องมือท่ีไม ส งผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแต เป$นสิ่งท่ีทําให�คนในพ้ืนถ่ิน
สามารถอยู ร วมกับธรรมชาติอยู ร วมกับคนคนรอบข�างได�เป$นอย างดี เพราะก อให�ความความสามัคคี 
และเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับตนเองแทบท้ังสิ้น 
  9.3 ทุนด�านความไว�วางใจ ความศรัทธาและความเชื่อม่ันในความเป$นมนุษย� 
   ในการทํางานร วมกัน ทําให�เกิดปรากฏการณ�ท่ีเรียกว าความเชื่อม่ันในกันและกัน
ของชาวบ�าน  เชื่อม่ันในความซ่ือสัตย�สุจริต ศรัทธาในองค�ความรู�ท่ีแต ละคนมีอยู และท่ีสําคัญศรัทธา
ในความเป$นมนุษย� ท่ีมีศักด์ิศรีสามารถเรียนรู�ได� พัฒนาได� และฝ|กฝนตนเองได� ดังนั้นการทํางานของ
กลุ มพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา จึงมีลักษณะเป$นความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน มากกว าจะเป$นการโยนภาระ 
หรือผลักภาระไปให�กับผู�ท่ีเสียสละอาสาเข�ามาทํางาน โดยไม มีค าตอบแทนเป$นตัวเงินมากมาย ดังนั้น 
ทุนทางสังคมด�านความศรัทธาและความเชื่อม่ันในตัวมนุษย�น้ัน จึงเป$นสิ่งท่ีคอยยึดโยงให�การทํางาน
ของกลุ มสามารถทํางานเชื่อมโยงกันและวางใจให�ไปทํางาน ได�โดยไม ต�องกังวลจนนําไปสู ความ
แตกแยกของชุมชนได�เป$นอย างดี  
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  9.4 ทุนด�านความสัมพันธ�ภายในครอบครัว 
   การอยู อาศัยของครอบครัวต้ังแต ในอดีตมักจะอยู กับเป$นครอบครัวใหญ  ทําให�
ปฏิสัมพันธ�ภายในครอบครัวมักจะมีลักษณะเอ้ือเฟxyอพ่ึงพิงและคอยช วยเหลือซ่ึงกันและกัน ก อให�เกิด
การยึดโยงเป$นความเข�มแข็งของครอบครัวซ่ึงไปถึงแต ละครอบครัวและสร�างเป$นตําบลท่ีมีความ
เข�มแข็งในการมีอํานาจในการขับเคลื่อนนโยบายต าง ๆ เพ่ือการพัฒนาตําบลของตนเองในท่ีสุด ซ่ึง
ความเข�มแข็งเหล านั้นก็มีจุดเริ่มต�นจากจุดเล็ก ๆ ก็คือครอบครัวนั่นเอง  
  9.5 ทุนด�านความสัมพันธ�ทางเครือญาติและระหว างครัวเรือน 
   ดังท่ีได�นําเสนอไปต้ังแต ต�นว า ความสัมพันธ�ของแต ละพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัยถึงแม�ว า
จะมีความแตกต างกันในลักษณะของชาติพันธุ�ก็ตาม แต สิ่งท่ีก อให�ความความเข�มแข็งในพ้ืนท่ีท่ี
เหมือนกันก็คือ ความสัมพันธ�ทางเครือญาติซ่ึงมีจุดเริ่มต�นจากความเป$นชาติพันธุ�เดียวกัน ทําให�เกิด
ความรัก และหวงแหนความเป$นชาติพันธุ�เดียวกัน ก็เป$นเสมือนทุนท่ีคอยเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ มต าง 
ๆ ให�สามารถเกาะเก่ียวและทํางานร วมกันได�เป$นอย างดีหากเกิดเหตุการณ�ท่ีไม สามารถแก�ไขป=ญหาได� 
เป$นความขัดแย�งกันก็สามารถท่ีจะใช�ความเป$นเครือญาติกัน ช วยในการแก�ไขวิกฤตป=ญหาท่ีเกิดข้ึนได�  
  9.6 ทุนด�านเครือข าย 
   จากการวิจัยพบว า กลุ มต าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับพ้ืนท่ี
ของตนได�แล�ว ยังสามารถดํารงตนเป$นท่ีพ่ึงให�กับพ้ืนท่ีใกล�เคียงหรือพ้ืนท่ีท่ีสนใจอยากจะพัฒนากลุ ม
หรือตําบลของตนเองให�มีความเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึนได� จึงได�จัดทําเป$นเครือข ายในการสร�างความ
เข�มแข็งให�กับชุมชนในตําบลต าง ๆ ให�มีรูปแบบการทํางานท่ีสามารถนําไปประยุกต�ใช�ให�สอดคล�องกับ
พ้ืนท่ีของตนเองได� โดยความเป$นเครือข ายนี่เอง ก็สามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนรอบข�างและ
ชุมชนต าง ๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร วมกันได�อย างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการทํางานก็สามารถ
อาศัยศักยภาพของเครือข ายเข�ามาช วยกันทํางานก อให�เกิดเป$นรูปธรรมปรากฏชัดข้ึนมาได�เช นกัน  
 10. การมีส วนร วมในกิจกรรมต าง ๆ ของภาคพลเมืองในพ้ืนท่ี 
  จากการวิจัย รูปแบบการมีส วนร วมของคนในชุมชนพ้ืนท่ีต�นแบบท้ัง 3 แห ง จะมี
ลักษณะท่ีมีท้ังความเหมือนและความแตกต างกัน จะอย างไรก็ตามการมีส วนร วมจัดเป$นตัวชี้วัดท่ี
สําคัญท่ีแสดงออกถึงความเข�มแข็งของชุมชนอย างหนึ่งซ่ึงสามารถสะท�อนถึงความเป$นพลเมืองของคน
ในท�องถ่ินได�เป$นอย างดี เนื่องจากการพัฒนาหรือการสร�างความเข�มแข็งให�กับท�องถ่ินคงไม ใช ภาระ
ของคนใดคนหนึ่ง แต ควรจะเป$นภาระของคนทุกคนท่ีอาศัยอยู ในท�องถ่ิน ซ่ึงจากการศึกษาทําให�ทราบ
ว ารูปแบบการมีส วนร วมของแต ละตําบลอย างมีความเข�มแข็งอยู มากทําให�เป$นตัวชี้วัดว า การมีส วน
ร วมของคนในชุมชนยังมีอยู มากเช นกัน 
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 11. การทํางานร วมกับท�องถ่ิน 
  หลังจากสภาองค�กรชุมชน ซ่ึงตําบลท่ีทําการศึกษาได�มีการจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.ป3 
2551 รูปแบบการทํางานของสภาองค�กรชุมชนมีการทํางานประสานสอดคล�องกันกับองค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ินในบางพ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินทําหน�าท่ีสนับสนุนเพียงอย างเดียว และ
บางพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส วนท�องถ่ินทําหน�าท่ีสนับสนุนและเป$นท่ีปรึกษาเพียงเท านั้น  
 วัตถุประสงค�ข�อท่ี 3 การพัฒนาและนําเสนอรูปแบบการเข�ามามีส วนร วมทางการเมือง
ของภาคพลเมือง โดยการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ือส งเสริมและสนับสนุนให�เกิดการมีส วนร วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง 
 จากการวิจัยพบว ารูปแบบกระบวนการการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมือง เริ่มจาก
ป=จจัยต าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ก อให�เกิดกระบวนการการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมืองได�อย างเป$นข้ัน
เป$นตอน โดยท้ัง 3 พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาสามารถท่ีจะสรุปรูปแบบของกระบวนการและข้ันตอนการเข�า
มามีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมืองจนสามารถกลายเป$นกระบวนการปลูกสร�างจิตสํานึกความเป$น
พลเมืองได�ในท่ีสุด โดยสามารถสรุปเป$นรูปแบบท่ีเรียกว า CITIZEN Model ดังนี้ 
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 ซ่ึงลักษณะของวงจรของ CITIZEN Model ดังกล าวเป$นวงจรแบบมีชีวิตท่ีสามารถ
เชื่อมโยงและเก่ียวเนื่องกันตลอดเวลาหมายความว า วงจรดังกล าวคอยเก้ือหนุนสนับสนุนซ่ึงกันและ
กันอยู ตลอดเวลา ในขณะท่ีข้ันตอนแต ละข้ันตอนผ านไปแล�ว ก็ไม ได�หมายความว าภารกิจจะเสร็จสิ้น
ไปเลยแต ในความเป$นจริงกระบวนการดังกล าวยังต�องดําเนินต อไปในตัวของมันเอง ขณะท่ีพัฒนาการ
ก็ไม ได�หยุดนิ่งแต ยังเดินไปข�างหน�าและสามารถย�อนกลับมาพัฒนาหรือเพ่ิมความเข็มแข็งให�กับแต ละ
ข้ันตอนได�อีกด�วย จากท่ีกล าวมาท้ังหมดจะทําให�ทราบว าวงจรของ CITIZEN Model เป$นวงจรท่ีมี
ชีวิตสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาและมีความเชื่อมโยงกันเป$นองค�รวมขาดข้ันตอนใดก็จะทําให�
การสร�างจิตสํานึกพลเมืองก็จะไม สําเร็จออกเป$นรูปธรรมได� นั่นเอง 
  12. ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมกับการเมืองภาคพลเมือง 
  ปรากฏการณ�ท่ีสามารถเรียกได�ว าเป$นความสําเร็จของตําบลต�นแบบทั้ง 3 พ้ืนท่ี ก็คือ 
  12.1 การรักษาผลประโยชน�ของตนเองและชุมชน ชุมชนสามารถท่ีจะรักษา
ผลประโยชน�ของตนเองและชุมชนเอาไว�ได�อย างม่ันคง เนื่องจากเป[าหมายหลักท่ีทําให�เกิดการร วมตัว
ของคนในชุมชน เนื่องจากป=ญหาท่ีสําคัญก็คือ เรื่องของรายได�และผลประโยชน�ของชุมชน ได�รับ
ผลกระทบจากภายนอกจนสร�างความเดือนร�อนให�กับคนในชุมชน จนทําให�ชุมชนต�องปรับเปลี่ยน
ตัวเองให�สามารถดํารงชีวิตอยู ได�ท ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยทุนทางสังคมและ
การมีส วนร วมของชาวชุมชนท้ังหมด 
  12.2 การสร�างอํานาจในการต อรอง เนื่องจากในสังคมป=จจุบันนโยบายของรัฐหรือ
แม�จนกระท่ังนโยบายในการขยายตัวของกลุ มธุรกิจ เข�ามาแสดงหาผลประโยชน�ในชุมชนท�องถ่ินเป$น
อย างมาก ท่ีเข�ามาแสวงหาผลประโยชน�ในพ้ืนท่ีของกลุ มต าง ๆ ทําให�ชุมชนได�บทเรียนก็คือ ต�องสร�าง
กลุ มเพ่ือให�เกิดจากการร วมตัวของชาวบ�านเข�ามามีส วนร วมในการทํางานร วมกัน ทําให�สามารถ
กําหนดเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เช น การท่ีท�องถ่ินจะกําหนดแผนในการพัฒนาตําบล 3 
ป3 เป$นต�น ซ่ึงก็เป$นเครื่องสะท�อนถึงการเมืองภาคเมืองอย างแท�จริงเพราะการกําหนดนโยบายมาจาก
ความต�องการของประชาชนอย างแท�จริง  
  13. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาในภายหลังกับการเข�าร วมการเมืองภาคพลเมือง 
  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนชัดเจนกับ ชุมชนต�นแบบเหล านี้เป$นผลพวงท่ีเกิดจาก
การเข�ามามีส วนร วมในการพัฒนาตําบลของตนเองโดยอาศัยทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีให�เป$นประโยชน� ก็คือ  
  13.1 การสร�างความเข�มแข็งของตําบลต�นแบบ การยกระดับของชุมชนข้ึนเป$น
ตําบลตัวอย างท่ีได�รับการยอมรับจากท้ัง หน วยงานราชการ ท�องถ่ิน ท�องท่ีถึงความสําคัญท่ีจะทํางาน
ให�เกิดความสอดคล�องกันระหว างภาคพลเมืองกับ ภาครัฐ ท่ีจะต�องเป$นไปในทิศทางเดียวกันถึงจะ
เรียกว าการพัฒนาได�อย างสมบูรณ� โดยความเข�มแข็งนั้นเกิดจากการปลูกสร�างจิตสํานึกให�คนในตําบล
เข�ามามีส วนร วมในการพัฒนาตําบลของต�นเอง จนสามารถสร�างความเข�มแข็งให�กับตนเอง ครอบครัว 
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และชุมชนได� และสามารถพัฒนาเป$นศูนย�เรียนรู�ในการทํางานให�กับหน วยงานอ่ืน หรือชุมชนอ่ืนได�
เป$นอย างดี 
  13.2 สามารถสร�างรายได�อย างม่ันคงและมีการต อยอดเพ่ิมเติม ในกระบวนการ
ทํางานของภาคพลเมืองในพ้ืนท่ี หลังจากท่ีสามารถสร�างรายได�เพ่ิมเติมให�เกิดข้ึนกับคนในชุมชนได�
อย างมีประสิทธิภาพ พิจารณาได�จาก ตําบลหนองสาหร าย อัตราความเป$นหนี้น�อยลงไปจนเกือบหมด 
การปล อยกู�หนี้นอกระบบ ค อย ๆ หมดไปจากตําบล และชุมชนมีเงินเก็บเข�ากลุ มสัจจะออมทรัพย� 
ธนาคารชุมชน  กลุ มสวัสดิการชุมชนของตําบลบ�านเลือก หรือ สภาองค�กรชุมชนในตําบลบ�านเลือก
ถึงแม�จะไม ได�มุ งเน�นไปท่ีกิจกรรมกลุ มด�านการเงิน แต ก็สามารถท่ีจะสร�างความเข�มแข็งให�เกิดกับ 
กลุ มกิจกรรมด�านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามได� และการสร�างตัวชี้วัดในการพัฒนาตําบลของตนเอง
อย างต อเนื่อง ท่ีมีพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ ก็เป$นตัวสะท�อนถึงการทํางานได�อย างมี
ประสิทธิภาพ และการสร�างความเข�มแข็งทางการเงินของกลุ มท่ีชาวบ�านร วมกันสร�างข้ึนมาได�เป$น
อย างดี 
  13.3 เกิดการต อยอดองค�ความรู� ของคนในตําบล เพ่ือท่ีจะปรับตัวให�เข�ากับกระแส
ของความเปลี่ยนแปลงท่ีไหลบ าเข�ามาอย างรุนแรง ไม สามารถท่ีจะหยุดยั้งได� แต เป$นการปรับเพ่ือให�
เกิดความเข�มแข็งท้ังในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน เชื่อมโยงกับองค�กรภายนอกท่ีจะ
เข�ามามีส วนในการสร�างความเข�มแข็งให�กับ งานของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยนี้มีข�อค�นพบท่ีควรอภิปรายไว� คือ จากการศึกษาประวัติความเป$นมาของ
ชุมชนต าง ๆ สะท�อนให�เห็นปรากฏการณ�ท่ีชุมชนสามารถดํารงอยู ได�โดยไม จําเป$นต�องอาศัยป=จจัยจาก
ภายนอก คือ รัฐมากนักและมีลักษณะเป$นการพ่ึงพิงตนเองมากกว า โดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู แล�ว 
ตัวของชุมชนเองอาจจะไม ได�คํานึงถึงสิ่งท่ีเรียกว า “ทุนทางสังคม” แต เป$นวิถีชีวิตท่ีเป$นปกติ ซ่ึงก็ตรง
กับแนวคิดทุนทางสังคมของนักวิชาการด�านทุนทางสังคมทุกท าน เช น เดวิท แมทธิวส� (2552), 
Bourdieu, Pierre.(1985b,1980), Putnam, Robert D.(1993), James S.Coleman, 2009 ท่ีได�
ทําการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมแม�จะมีความแตกต างกันบ�างในบางประเด็นแต ก็มีข�อวินิจฉัยตรงกัน
ตรงท่ีทุนทางสังคมเป$นสิ่งท่ีมีอยู แล�วแต ถูกมองข�ามไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดํารงชีวิต
ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการพัฒนาไปสู ความทันสมัย คําว า “ทุนทางสังคม” จึงค อย 
ๆ หมดความสําคัญลงไป แต ผู�ชํานาญการเหล านั้น กลับไม ได�มองเรื่องของการใช�ทุนทางสังคมไป
ขับเคลื่อนเรื่องการเมืองในระดับท�องถ่ิน เพียงมองว าคําว า “การเมือง”เป$นคําท่ีมีความหมายกว�าง
ขว�าง การแสดงออกของชุมชนท่ีต�องการแสดงถึงจิตสํานึกสาธารณะของตนเองท่ีแสดงออกต อ
กิจกรรมสาธารณะก็สามารถท่ีจะเรียกว า การเมืองได�เช นเดียวกัน สอดคล�องกับแนวความคิดของ 
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Putnam D.  Robert, (1995) และมากาเร็ต ม๊ีต (ม.ป.ป.) ท่ีนําเสนอแนวความคิดในการแสดงออก
ของชุมชนต อจิตสํานึกสาธารณะท่ีเรียกว า “การเมืองในชื่ออ่ืน” ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุท่ีสําคัญจากการ
ท่ีชุมชนได�รับผลกระทบจนไม สามารถจะหาทางออกได�จากการพ่ึงพาจากรัฐ ทําให�ชุมชนเริ่มหัน
กลับมาพิจารณาตนเองอีกครั้ง ซ่ึงเป$นปรากฏการณ�ท่ีสะท�อนว าการท่ีชุมชนสามารถรวมตัวและเข�ามา
มีส วนร วมในการสร�างความเข�มแข็งให�กับตนเองและชุมชน เนื่องจากความต�องการท่ีจะรักษา
ผลประโยชน�ของตนเองและชุมชนไว� ซ่ึงตรงกับการศึกษาของ จรูญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ (2550) 
ท่ีได�กล าวถึงองค�ประกอบท่ีสําคัญของความเป$นประชาธิปไตยท่ีพ่ึงประสงค� คือ การท่ีคน ๆ หนึ่งนั้นท่ี
อาศัยอยู ร วมในชุมชน จะเข�าถึงความเป$นประชาธิปไตยได� จะต�องมีจิตสํานึกความร วมรับผิดชอบต อ
สังคมส วนรวมด�วย ซ่ึงแนวคิดนี้ก็ไม ได�แตกต างจากการศึกษาเรื่องการเมืองภาคพลเมืองของ พรชัย 
ตระกูลวรานนท� (2552) เช นเดียวกันว าการจะมีจิตสํานึกในการร วมรับผิดชอบต อสังคมหรือเกิดความ
เป$นพลเมืองดีท่ีสมบูรณ�ได�นั้น บุคคลเม่ือมีความรู�สึกว าตนเป$นสมาชิกของสังคม ก็จะเกิดจิตสํานึก
ความเป$นพลเมืองท่ีดีได�เช นกัน หรือไม ก็เป$นเพราะได�รับผลกระทบจากกระแสของการพัฒนาตาม
ภาวะความทันสมัยท่ียิ่งมีการพัฒนามากเท าใด ชุมชนยิ่งไม สามารถรักษาผลประโยชน�ของตนเอง
เอาไว�ได� ค อย ๆ ถูกกระแสของการพัฒนา เอารัดเอาเปรียบจนทําให� วิ ถีชีวิตความเป$นอยู 
เปลี่ยนแปลงไป จากการประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีวิต กลายเป$นดํารงชีพเพ่ือการค�าหรือขาย  ในทุก
ระดับต้ังแต ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนกระท่ังถึงในระดับตําบล ชุมชนไม สามารถท่ีจะทําการพ่ึงพา
ตนเอง ไม สามารถพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน กลับต�องอาศัยการพ่ึงพาหน วยงานของรัฐ และนายทุนมา
ตลอด จนทําให�ชุมชนเสพติดการพ่ึงพา เม่ือได�รับผลกระทบจนไม มีทางออก ทําให�เกิดการต่ืนรู�ท่ีจะ
กลับมาพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเองโดยการใช�ทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีของตนเองเป$นตัวช วยหรือเป$น
เครื่องมือในการสนับสนุนสร�างความเข�มแข็งอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงก็ตรงกับท่ี ประภาส ปr{นตบแต ง ได�
กล าวถึงการพยายามผลักคนในชุมชนออกการการใช�อํานาจในการผลักดันนโยบายสาธารณะและการ
จัดการตนเองมุ งหวังแต เพียงการพ่ึงพาเพียงอย างเดียว แต จะอย างไรก็ตาม การท่ีจะปรับเปลี่ยนจาก
แนวคิดพ่ึงพาดังกล าวคงไม ใช เป$นเรื่องกระทําได�ง าย เนื่องจากโครงสร�างฐานอํานาจของนักการเมือง
อาชีพหรือข�าราชการท�องท่ียังคงมีอิทธิพลต อการตัดสินใจของคนในท�องถ่ินอยู มาก อาจจะสืบเนื่อง
จากรูปแบบการดํารงวิถีชีวิตของคนไทยท่ีอยู กับระบบอุปถัมภ�มานาน ซ่ึงอาจจะทําให�เกิดความต่ืนตัว
ของจิตสํานึกความเป$นพลเมืองช�า เม่ือไม สามารถปรับเปลี่ยนในระบบโครงสร�างท้ังหมดได� รูปแบบ
ของการเมืองภาคพลเมืองท่ีเริ่มจากชุมชนท�องถ่ินในระดับตําบลจึงเป$นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับชุมชนซ่ึงก็สอดคล�องกับการศึกษาของ เฉลิมศักด์ิ บุญนํา (2553) ท่ีมีการนําทุน
ทางสังคมในพ้ืนท่ีสามารถทําให�ชาวควนรู จังหวัดสงขลา มาสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนผ าน
กระบวนการเรียนรู�ร วมกันระหว างสภาองค�กรชุมชน ท�องท่ี และองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน 
กลายเป$นรูปแบบการแสดงออกของพลเมืองแบบ “พหุนิยม” ท่ีมีการนําทุนมาใช�ได�อย างมี
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ประสิทธิภาพ ดังนั้น เหตุผลของการรวมตัวของชุมชนจัดต้ังเป$นรูปแบบสภาหรือพยายามผลักดัน
แนวคิดให�สามารถนํามาใช�ได�นั้นก็เพราะต�องการนํามาเป$นเครื่องมือท่ีจะใช�ต อสู�กับความไม ยุติธรรม
ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเช นเดียวกับแนวคิดของ ไททัศน� มาลา (2553) ท่ีพยายามสะท�อนให�เห็นถึงความ
พยายามในการสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยการสร�างเครื่องมือในการต อสู�กับความเหลื่อมล้ําใน
สังคมท่ีชุมชนได�รับผลกระทบจนไม สามารถจะมีท่ียืนในสังคมได� แต กระนั้นก็ตามยังไม ควรท่ีจะหัน
หลังให�กับหน วยงานของรัฐเสียทีเดียว เนื่องจากหน วยงานของรัฐในท�องถ่ินเอง ก็เป$นส วนหนึ่งของ
ชุมชนท�องถ่ินเหมือนกัน เนื่องจากสถานะของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินหรือนักการเมืองท�องถ่ินเอง ก็คือ
ชาวบ�านท่ีสวมหมวกหลายใบนั้นเอง แต ต�องเปrดกว�างในการรับรู�ถึงข�อมูลข าวสารให�มากข้ึน เพ่ือความ
โปร งใสในการทํางาน ถึงแม�ทุนทางสังคมในแต พ้ืนท่ีอาจจะแตกต างกันบ�างในแต ละบริบท ไม ว าจะ
เป$นส วนท่ีดีหรือส งผลกระทบก็ตาม ล�วนสามารถปรับให�เป$นประโยชน�ต อการสร�างความเข�มแข็งให�กับ
ชุมชนท�องถ่ินได�เช นเดียวกัน นั่นหมายถึงว า ทุนทางสังคมดังกล าว ไม ได�มีความหมายตายตัวถึง แค 
ทุนมนุษย� ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม หรือจนกระท่ังทุนทางด�านเศรษฐกิจ แบบท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี 10 เท านั้นแต ความหมายของคําว า “ทุนทาง
สังคม” มีท้ังความลึก ความกว�าง และความละเอียดซับซ�อนอยู มาก จนเสมือนหนึ่งเป$นวัฒนธรรมหรือ
ส วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ�านอยู แล�ว ตรงกับท่ีนักวิชาการท้ังในและต างประเทศหลายท านได�กล าว
เอาไว� โดยข�อเท็จจริงสามารถยืนยันได�จากการท่ีชุมชนสามารถอาศัยการร วมตัวกัน และเข�ามามีส วน
ร วมในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จัดระบบการทํางานร วมกันโดย
อาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู  ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยท่ีผ านมาจะพบว า ทุนทางสังคมท่ีพยายามกล าวถึง
มา มีความครอบคลุมกว�างขวางมาก ไม ว าจะเป$นจากผลการศึกษาของ อาทิตย� บุดดาดวง (2554) 
ณัฐกาล เรืองอุดม (2554) และเพ็ญนภา ภัทรานุกรม (2554) แม�การศึกษาท้ังหมดจะเลือกศึกษา
พ้ืนท่ีแตกต างกันต้ังแต เหนือสุดจนกระท่ังใต�สุดก็ตาม  แต ผลสรุปของการศึกษาก็จะสะท�อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือชี้ให�เห็นว า ทุนทางสังคมสามารถท่ีจะเป$นเครื่องมือของการสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับชุมชนได�เป$นอย างดี และสามารถสร�างความยั่งยืนให�กับชุมชนเหล านั้นได�ด�วย ไม ว าจะเป$นเรื่อง
ของความศรัทธาเชื่อม่ันในกันและกันของคนในชุมชน ทุนด�านมนุษย� เนื่องจากความเข�มแข็งของ
ชุมชนเปรียบเสมือนเป$นฐานรากของสังคมและประเทศชาติท่ีสําคัญ หากชุมชนท่ีเป$นรากฐานของ
ประเทศเข�มแข็งก็สามารถม่ันใจได�ว า ประเทศย อมจะเกิดการเรียนรู�ความเป$นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ� 
และสามารถดํารงสถาพรสืบไปอีกนานเท านาน สอดคล�องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2550,2551) 
และอเนก เหล าธรรมทัศน� (2550,2551,2553)  รงค� บุญสวยขวัญ (2556) และ วิชิตา นินวน (2557) 
ท่ีได�กล าวถึงประชาธิปไตยชุมชนท่ีเป$นฐานรากท่ีสําคัญของประเทศท่ีหากชุมชนฐานรากมีความ
เข�มแข็งไม จําเป$นต�องพ่ึงพิงหรือพ่ึงพาหน วยงานภาครัฐมากจนเกินไปความเข�มแข็งย อมจะเป$น
รากฐานของการพัฒนาประเทศต อไปได�เป$นอย างดีแน นอน และต�องประกอบด�วย การมีกลุ มหรือการ
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ขับเคลื่อนขบวนการทางสังคม ต�องมีแกนนําท่ีมีวิสัยทัศน�ท่ีชัดเจน นําไปสู การกําหนดวัตถุประสงค�ของ
กลุ ม และสุดท�ายต�องมีการทํางานในลักษณะเชื่อมโยงเป$นเครือข าย ซ่ึงจากการศึกษาจากนักวิชาการ
หลาย ๆ ท านทําให�ทราบได�ว าผลของการศึกษาสอดคล�องและเป$นไปในทิศทางเดียวกับกรอบแนวคิด
ในการวิจัยต้ังแต เริ่มแรกท่ีได�กําหนดไว�ว า การท่ีชุมชนจะเกิดความเข�มแข็งได�ต�องอาศัยป=จจัยท่ีสําคัญ
คือทุนทางสังคม ผ านทางเครื่องมือคือการกระบวนการการมีส วนร วมของในชุมชนอย างแข็งขัน เพ่ือ
สร�างจิตสํานึกความเป$นพลเมืองท่ีรับผิดชอบต อภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคม จนเกิดการรวมตัว
ของกลุ มกิจกรรมต าง ๆ ท่ีสอดประสานกันจนสามารถจะนําไปสู เป[าหมายสุดท�ายก็คือ การสร�างชุมชน
เข�มแข็งนั้นเอง 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยทําให�ทราบว าการส งเสริมการมีส วนร วมทางการเมืองเพ่ือให�เกิดการ
เรียนรู�ความเป$นประชาธิปไตยท่ีสําคัญ คือการปลูกสร�างจิตสํานึกให�พลเมืองมีความรู�ความเข�าใจถึง 
สิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดชอบต อสังคม แต ท่ีผ านมากระบวนการส งเสริมการมีส วนร วมดังกล าว ยัง
ขาดความต อเนื่องทําให�การดํารงชีวิตของชุมชนต าง ๆ กลับยึดถือหน วยงานของรัฐเป$นท่ีพ่ึงพา ทําให�
เกิดเป$นความอ อนแอของชุมชนสั่งสมกันมานาน ดังนั้น การแก�ไขป=ญหาดังกล าวจึงควรมีการปรับปรุง
แก�ไขแนวทางพัฒนาเสียใหม โดยจะขอนําเสนอเป$นข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ผลจากการวิจัย ทําให�ทราบว าความเข�มแข็งของชุมชนสามารถสร�างข้ึนได� แต การ
พัฒนาหรือการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนในป=จจุบันยังขาดการสนับสนุนจากหน วยงานของรัฐ
อย างจริงจัง พิจารณาได�จากผลการวิจัยท่ีหน วยงานของรัฐมักจะสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมท่ีหน วยงาน
รัฐหวังผล แต ขาดความต อเนื่อง และไม มีการเข�ามามีส วนร วมในการประกอบกิจกรรมกับชุมชนอย าง
จริงจัง ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความต อเนื่องของการพัฒนา และการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนอย าง
เป$นรูปธรรม หน วยงานของรัฐหรือตัวแทนของรัฐท้ังในระดับท�องถ่ินและส วนกลางควรให�ความสําคัญ
และนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู แล�ว ในพ้ืนท่ีมาต อยอดในการพัฒนาต อไป จะเป$นเหตุทําให�การพัฒนา
เป$นไปได�อย างรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน ไม ใช จบสิ้นไปพร�อมกับการสนับสนุนในรายกิจกรรมเท านั้น  
 2. ผลจากการวิจัยท่ีสามารถสรุปรูปแบบการสร�างจิตสํานึกให�กับชุมชนได�เป$นอย างดีนั้น 
จะต�องเริ่มจากการศึกษาบริบทของตนเอง ให�เข�าใจด�วยความถ องแท� เพ่ือให�เกิดจิตสํานึกถึงความ
ภาคภูมิในความเป$นชุมชนท�องถ่ิน ดังนั้น การศึกษาบริบทของตนเองหน วยงานรัฐโดยเฉพาะท�องถ่ิน
ควรมีการบริหารจัดการ ให�เกิดการศึกษาเข�าไปในสถานศึกษาในท�องถ่ิน วัด และสถานท่ีราชการ ต าง 
ๆ ในท�องถ่ินเพ่ือก อให�เกิดการเรียนรู�แบบเกาะติด และเข�าใจถึงพ้ืนท่ีของตนเองได�เป$นอย างดี จึงจะมี
โอกาสนําความรู�ท่ีเข�าใจอย างถ องแท�นั้นไปใช� ให�เกิดประโยชน�กับพ้ืนท่ีท�องถ่ินของตนเอง 
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 3. การปกครองส วนท�องถ่ิน ควรเปrดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือเป$นการส งเสริมกระบวนการ
เรียนรู�ร วมกันของคนในชุมชนท�องถ่ิน โดยการปกครองส วนท�องถ่ินให�การสนับสนุนในรายกิจกรรมท่ี
เป$นความต�องการของชุมชนอย างจริงจังและต อเนื่อง โดยการใช�ทุนทางสังคมเป$นเครื่องมือในการ
พัฒนา เพ่ือเป$นการพัฒนาทุนทางสังคมและสร�างความเข�มแข็งให�เกิดข้ึน จนคนในชุมชนท�องถ่ินเห็น
ความสําคัญและมีการนําไปใช�อย างจริงจังถึงจะเกิดความเข�มแข็งอย างยั่งยืนในชุมชนได�  
 ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1. เนื่องจากการทําวิจัยทําให�ทราบได�ว า พ้ืนท่ีต�นแบบมีความสําเร็จได�นอกจากจะเป$น
การอาศัยทุนทางสังคมท่ีมีอยู ในพ้ืนท่ีแล�ว สิ่งท่ีมีความสําคัญเป$นอย างยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ การ
สร�างเครือข ายชุมชนไม ได�หยุดนิ่งเพียงแค การสร�างความเข�มแข็งให�กับเฉพาะชุมชนของตนเองเท านั้น 
แต ได�มีการขยายแนวคิดในการพัฒนาหรือการพ่ึงตนเองไปสู ชุมชนใกล�เคียงและหน วยงานท�องถ่ินซ่ึง
กล าวได�ว าเป$นทุนทางสังคมท่ีสําคัญอย างหนึ่งในพ้ืนท่ีเช นกัน ทําให�เกิดเป$นเครือข ายชุมชนท่ีทํางาน
ประสานกับท�องถ่ินอย างเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึนแต ก็อาจจะติดข�อจํากัดหลาย ๆ อย าง โดยดูได�จากการ
ประสานงานและการทํางานร วมกันยังไม ปรากฏออกมาเป$นรูปธรรมอย างเด นชัดเท าไหร เป$นการ
รวมตัวกันเฉพาะกิจเสียมากกว า ดังนั้น เพ่ือเป$นการสร�างความเข�มแข็งให�เกิดข้ึนอย างยั่งยืนควรจะมี
การขยายเครือข าย ให�มีความเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึน โดยใช�กระบวนการเรียนรู�และการสร�างจิตสํานึก
ความเป$นพลเมืองร วมกัน เป$นการขยายกิจกรรม การทํางาน การมีส วนร วม ซ่ึงจะเกิดเป$นการพัฒนา
อย างยั่งยืนได� เพราะเป$นการทํางานแบบประสานงานร วมกัน ระหว างชุมชนกับท�องถ่ิน เช น สถาบัน
การเงินชุมชน ซ่ึงท�องถ่ินควรจะมีบทบาทนําเงินท่ีเป$นรายได�เข�าร วมกับสถาบันการเงินชุมชนเหล านี้ 
นอกจากจะเป$นการสร�างความเข�มแข็งให�กับสถาบันการเงินของชุมชนแล�ว เพราะสามารถนําไปขยาย
ศักยภาพของสถาบันการเงินแล�ว ท�องถ่ินยังได�ประโยชน�จากผลประกอบการของสถาบันการเงิน
ชุมชนอีกด�วยเรียกว าเป$นความร วมมือระหว างชุมชนกันท�องถ่ิน เป$นต�น 
 2. ชุมชนควรริเริ่มให�มีการนํารูปแบบท่ีได�จากการวิจัย คือ CITIZEN MODEL ไปพัฒนา
ชุมชนของตนเองเพ่ือเป$นการปลูกสร�างจิตสํานึกความเป$นพลเมือง ให�กับทุกเพศ ทุกวัย ในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง เพ่ือสร�างความกระตือรือร�นให�กับคนในพ้ืนท่ีเพ่ือเป$นสร�างแรงกระตุ�นให�เข�าใจป=ญหา 
สถานการณ�ความเป$นจริง การดําเนินการและโอกาสท่ีจะพัฒนาต อยอด จากการปลูกสร�างจิตสํานึก
ดังกล าวจะนํามาซ่ึงผลประโยชน�ท่ีปรากฏเป$นรูปธรรมให�กับพ้ืนท่ี ในทุกระดับชั้น ได�อย างต อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 3. ชุมชนควรริเริ่มให�มีการปลูกสร�างจิตสํานึกสําหรับสมาชิกรุ นใหม  เพ่ือเป$นการเตรียม
ความพร�อมเพ่ือการพัฒนาอย างต อเนื่อง เหมือนกับเป$นฐานท่ีม่ันของชุมชนต�นแบบ โดยการนํา
เยาวชนรุ นเข�ามาร วมทํางานมากข้ึน เนื่องจากมีกลุ มเยาวชน เป$นส วนร วมในการทํางานของสภา
องค�กรชุมชนอยู แล�ว เพียงแต บทบาทยังมีอยู ส วนน�อยดังนั้น หากมีกลุ มกิจกรรมท่ีกลุ มเยาวชนรุ น
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สามารถได�สร�างงาน สร�างกิจกรรมของตนเองและฝ|กบริหารจัดการตนเองได�เป$นอย างดีแล�ว ก็จะ
สามารถม่ันใจได�ว า การทํางานของชุมชนจะมีความต อเนื่องและเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม  ๆ 
ข้ึนมาได� เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมุ งไปสู การพัฒนาได�อย างทันท วงที 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต/อไป 
 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีข�อจํากัดอยู ท่ีระยะเวลาและพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย เป$นเพียงการ
สุ มตัวอย างเฉพาะเจาะจง คือ เป$นการวิจัยเฉพาะพ้ืนท่ี ในโซนภาคกลางตะวันตกเท านั้น ทําให�ผลหรือ
รูปแบบของการวิจัย อาจจะสะท�อนลักษณะของข�อเท็จจริงท่ียังไม ครอบคลุมถึงโซนภาคอ่ืน ๆ ด�วย 
เนื่องจากบริบทของแต ละภาคแต และพ้ืนท่ีมีความแตกต างกันไป มีท้ังท่ีคล�ายคลึงและแตกต างกันโดย
สิ้นเชิง ดังนั้น ในการดําเนินการวิจัยครั้งต อไปควรมีการวิจัยโดยการกําหนดพ้ืนท่ีให�ครอบคลุมท้ัง 4 
ภาค เพ่ือจะได�รูปแบบท่ีสมบูรณ�ยิ่งข้ึนโดยสามารถสะท�อนปรากฏการณ�จาก พ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต าง
กันอย างสิ้นเชิง ทําให�ได�รูปแบบการเมืองภาคพลเมืองท่ีสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
 2. ควรจะมีการนําผลจากการวิจัย ไปทดลองใช�จริงกับพ้ืนท่ี เพ่ือปรับให�รูปแบบดังกล าว 
เกิดกระบวนการเรียนรู�เพ่ิมข้ึน และเพ่ือพัฒนาให�รูปแบบ ให�มีความสมบูรณ�สามารถปรับใช�ได�กับทุก
บริบทและพ้ืนท่ีได�อย างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเข�ามามีส วนร วมของพ้ืนท่ีท่ีทําการทดลอง
รูปแบบ ดังกล าวเพ่ือความรู�ความเข�าใจในป=จจัยท่ีส งผลกระทบต อการเข�ามามีส วนร วมของพลเมืองใน
พ้ืนท่ีเพ่ือเป$นการสร�างรูปแบบการสร�างแรงจูงใจในการสร�างจิตสํานึกความเป$นพลเมืองอันจะนําไปสู 
การปลูกสร�างจิตสํานึกพลเมืองในบริบทอ่ืน ๆ ต อไป 
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แนวทางคําถามสัมภาษณ�เชิงคุณภาพ (สําหรับสมาชิกชุมชน) 

 

1. ประวัติความเป�นมาของชุมชน (เพ่ือเปรียบเทียบความถูกต%องของข%อมูล จากเอกสารกับตัว
บุคคลในพ้ืนท่ี) 

2. สาเหตุของการก.อต้ังชุมชน (เพ่ือทราบถึงสาเหตุสําคัญหรือแรงบันดาลใจในการจัดต้ังชุมชน) 
3. ป4ญหาของชุมชนท่ีสําคัญ (เพ่ือทราบป4จจัยกระตุ%นท่ีส.งผลกระทบต.อความเปลี่ยนแปลง) 
4. แกนนําคนสําคัญต้ังแต.ท่ีมีส.วนผลักดันให%เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน (เพ่ือทราบประวัติ

ความเป�นมาของแกนนําคนสําคัญ เพ่ือทราบถึงทุนทางสังคมด%านบุคคล และการยอมรับของ
ชุมชน) 

5. วิธีการท่ีแกนนําชักชวนเข%ามามีส.วนร.วมในกิจกรรม  (เพ่ือทราบกระบวนการในการทํางาน
ของแกนนําและคณะ) 

6. ทําไมถึงตัดสินใจเข%ามามีส.วนร.วมในกิจกรรมต.างๆในชุมชน (เพ่ือทราบความเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของสมาชิกชุมชน ในการเข%ามามีส.วนร.วมในกิจกรรมต.างๆ) 

7. ความเข%าใจในการเข%าไปมีส.วนร.วมในกิจกรรมของชุมชน (บทบาทของสมาชิกชุมชนในการ
เข%าไปมีส.วนร.วมในกิจกรรม) 

8. พัฒนาการของการเข%าไปมีส.วนร.วมในกิจกรรมของชุมชน (เพ่ือทราบพัฒนาการของกิจกรรม
และการทํางานต.างๆของชุมชนในแต.ละช.วงเวลาเพ่ือทราบถึงพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลง) 

9. คุณคิดว.า อะไรเป�นป4จจัยสําคัญในการสร%างความเข%มแข็งและความต.อเนื่องของกิจกรรม 
(เพ่ือเป?ดโอกาสให%แสดงความคิดเห็น จะได%ทราบถึงความรู%ความเข%าใจในตัวทุนทางสังคมของ
สมาชิกชุมชน) 

10. คุณคิดว.า อะไรเป�นป4ญหา และอุปสรรคในการทํางานของชุมชน (เพ่ือทราบถึงป4ญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน และวิธีการแก%ไขป4ญหาผ.านการมีส.วนร.วมของชุมชน) 

11. คุณคิดว.า อะไรจะมีส.วนสนับสนุนทําให%งานของชุมชนเกิดการพัฒนาต.อไป (เพ่ือทราบทุนทาง
สังคมในพ้ืนท่ี) 
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แนวทางการสัมภาษณ�เชิงคุณภาพ (แกนนําชุมชน) 

 

1. ประวัติความเป�นมาของชุมชน (เพ่ือเปรียบเทียบความถูกต%องของข%อมูล จากเอกสารกับตัว
บุคคลในพ้ืนท่ี) 

2. สาเหตุของการก.อต้ังชุมชน (เพ่ือทราบถึงสาเหตุสําคัญหรือแรงบันดาลใจในการจัดต้ังชุมชน ) 
3. ป4ญหาของชุมชนท่ีสําคัญ (เพ่ือทราบป4จจัยกระตุ%นท่ีส.งผลกระทบต.อความเปลี่ยนแปลง) 
4. ประวัติแกนนําคนสําคัญต้ังแต.ท่ีมีส.วนผลักดันให%เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน รวมถึง

กระบวนการเรียนรู%ของแกนําและคณะ (เพ่ือทราบภูมิหลัง ของแกนนําและพัฒนาการของ
กระบวนการเรียนท่ีเป�นทุนทางสังคม) 

5. ข้ันตอนและวิธีการท่ีแกนนําเอามาใช%ชักชวนเข%ามามีส.วนร.วมในกิจกรรม  (เพ่ือทราบ
กระบวนการในการทํางานของแกนนําและคณะ) 

6. อะไรเป�นสาเหตุสําคัญท่ีทําให%ใช%วิธีการต.างๆโดยการชักชวนให%สมาชิกชุมชนเข%ามามีส.วนร.วม
ในกิจกรรมต.างๆในชุมชน (เพ่ือทราบความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสมาชิกชุมชน ใน
การเข%ามามีส.วนร.วมในกิจกรรมต.างๆ) 

7. มีการแบ.งแยกและข้ันตอนในการทํางานกันอย.างไร  (บทบาทของสมาชิกชุมชนในการเข%าไป
มีส.วนร.วมในกิจกรรม) 

8. พัฒนาการของการเข%าไปมีส.วนร.วมในกิจกรรมของชุมชน (เพ่ือทราบพัฒนาการของกิจกรรม
และการทํางานต.างๆของชุมชนในแต.ละช.วงเวลาเพ่ือทราบถึงพัฒนาการและความ
เปลี่ยนแปลง) 

9. พัฒนาการของสภาองคCกรชุมชน และการทํางานร.วมกับ อปท. มีความเป�นมาอย.างไร  
10. คุณคิดว.า อะไรเป�นป4จจัยสําคัญในการสร%างความเข%มแข็งและความต.อเนื่องของกิจกรรม 

(เพ่ือเป?ดโอกาสให%แสดงความคิดเห็น จะได%ทราบถึงความรู%ความเข%าใจในตัวทุนทางสังคมของ
แกนนําชุมชน) 

11. คุณคิดว.า อะไรเป�นป4ญหา และอุปสรรคในการทํางานของชุมชน (เพ่ือทราบถึงป4ญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน และวิธีการแก%ไขป4ญหาผ.านการมีส.วนร.วมของชุมชน) 

12. คุณคิดว.า อะไรจะมีส.วนสนับสนุนทําให%งานของชุมชนเกิดการพัฒนาต.อไป (เพ่ือทราบทุนทาง
สังคมในพ้ืนท่ี) 

13. คุณวางแผนการทํางานของสภาองคCกรชุมชนในอนาคตไว%อย.างไร (เพ่ือทราบวิสัยการทํางาน
ในอนาคต) 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินและรับรองรูปแบบจากการศึกษา 

โครงการดุษฎีนิพนธ� เรื่อง 

“รูปแบบการประยุกต�ใช�ทุนทางสังคมเพ่ิมส5งเสริมการมีส5วนร5วมทางการเมืองภาคพลเมือง” 

 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหน5ง 

1 ศาสตราจารยC ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู%ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรC 
และมหาจุฬาลงกรณCราชวิทยาลัย 

2 รองศาสตราจารยC ดร.โกวิทยC 
พวงงาม 

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหC
ศาสตรC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC 

3 รองศาสตราจารยC ดร.ศุภสวัสด์ิ 
ชัชวาลยC 

คณบดีคณะรัฐศาสตรC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC 

4 รองศาสตราจารยC ดร.ทัศนียC  
ลักขณาภิชนชัช 

รองประธานมูลนิธิเพ่ือการบริหารสังคม 

5 รองศาสตราจารยC สุรัสวดี หุ.นพยนตC ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 

6 ดร.ปรีดี โชติช.วง รองเลขาธิการ สถาบันพัฒนาการเมือง 
สถาบันพระปกเกล%า 

7 ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู%ช.วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. 
(ฝJายตรวจราชการ) 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย5างคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพที่ 42  ตัวอย.างคําแนะนําของผู%ทรงคุณวุฒิ 

 



 
445 ภาพที่ 43  ตัวอย.างคําแนะนําของผู%ทรงคุณวุฒิ 
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ประวัติผู�วิจัย 

 
ช่ือ – สกุล นายวสันตC ลิ่มรัตนภัทรกุล 
ท่ีอยู5  9/38 หมู.บ%านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนอ.อนนุช – ลาดกระบัง 
  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ท่ีทํางาน เลขท่ี 2 คณะสังคมสังเคราะหCศาสตรC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC  
  ท.าพระจันทรC แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษารัฐศาสตรCบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรCบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 พ.ศ. 2552 สําเร็จการศึกษาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC  
  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2549 – 2558 ผู%ช.วยนักวิจัยโครงการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน  
   คณะสังคมสงเคราะหCศาสตรCมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรC 
 พ.ศ. 2552 – 2557 อาจารยCพิเศษ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
   คณะมนุษยCศาสตรCและสังคมศาสตรC  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2554 – 2557 อาจารยCพิเศษ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
   คณะมนุษยCศาสตรCและสังคมศาสตรC  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคC อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2555 – ป4จจุบัน อาจารยCพิเศษ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
   คณะมนุษยCศาสตรCและสังคมศาสตรC  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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