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สาส์นจากคณบด ี 
 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการเผยแพร่
ผลงานวิชาการต่อสาธารณะ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนกัศึกษา คณาจารยแ์ละ
นักวิจยัจากสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท่ีทาํงานวิชาการในสาขาการบริหารการพฒันาสังคมและสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต โดยนยัน้ีคณะ
พฒันาสังคมฯ จึงจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ การบริหารการพฒันาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คร้ังท่ี 2 
ประจาํปี 2560 ในหัวขอ้ “ยุทธศาสตร์การบริหารสู่วิถีการพฒันาสังคมอย่างมีดุลยภาพและยัง่ยืน” ในวนัเสาร์ท่ี 15 
กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชุม คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการนาํเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เขียนบทความวชิาการท่ีมีคุณภาพแก่นกัศึกษาและผูส้นใจ และเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 

การประชุมวิชาการในคร้ังน้ีไดรั้บเกียรติจาก ศ.ดร.อภิชยั พนัธเสน สถาบนัการจดัการเพ่ือชนบทและสังคม 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ยทุธศาสตร์การบริหารสู่วิถี
การพฒันสังคมอย่างมีดุลยภาพและย ัง่ยืน” และไดรั้บเกียรติจาก  ดร.วิวฒัน์ ศลัยกาํธร ศ.นพ.เทพ หิมะทองคาํ และ 
อาจารย ์เดช พุม่คชา เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหวัขอ้ดงักล่าวดว้ย สาํหรับ จาํนวนบทความท่ีไดส่้งมาเขา้ร่วมนาํเสนอมี
จาํนวนทั้งส้ิน 38 เร่ือง เป็นบทความจากภายนอกสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จาํนวน 29 เร่ือง  และบทความจาก
ภายในสถาบนัฯ จาํนวน 9 เร่ือง โดยคณะกรรมการประเมินบทความวิชาการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีบทความท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในการประชุมวิชาการและควรนาํเสนอได ้จาํนวน 22 บทความ จากนกัวชิาการทัว่ประเทศ  

 

 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จัดการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี อนัประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 
ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองและประเมินบทความ ตลอดจนทาํหนา้ท่ีวิพากษผ์ูน้าํเสนอบทความ  ผูส่้งบทความ 
ผูเ้ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  และสุดท้ายคือกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ท่ีไดส้ละเวลาอนัทรงคุณค่าเพื่อใหง้านน้ีประสบผลสาํเร็จอยา่งดี 

 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็ 
คณบดีคณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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สถาบันเชิงวฒันธรรมภูมคิุ้มกันการล่มสลายของชุมชน-ท้องถิ่น1  
 
 

 
ธุวพล ทองอินทราช 

ประธานหลกัสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้วทิยาเขตชุมพร 

 

บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการศึกษา คือ ประวติัความเป็นมา บทบาท ปัญหาและอุปสรรค
ของวดัในเขตเทศบาลพลายชุมพล จงัหวดัพิษณุโลก กับการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน ผลจาก
การศึกษา พบว่า ความเป็นมาของวดัทั้งสามวดัมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชุมชนอย่างยาวนาน ดา้นบทบาท 
พบว่า วดัทั้งสามวดั ดาํเนินบทบาทท่ีสาํคญั 8 ประการ ดา้นศาสนา ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง ดา้น
วฒันธรรม ดา้นการศึกษา ดา้นนนัทนาการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัมี 2 ประการ 
คือ ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง และขาดงบประมาณสนบัสนุนในกิจกรรมการพฒันาต่างๆ
ของชุมชนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

คาํสําคญั: วฒันธรรม, ชุมชน, ทอ้งถ่ิน 
 
  

                                                            
1 บทความน้ีสังเคราะห์มาจากงานวิจยั เร่ือง องคก์รศาสนากบับทบาทในการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็: ศึกษากรณีเทศบาลตาํบล
พลายชุมพล จงัหวดัพิษณุโลก ไดรั้บทุนจากสาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม ปี 2557 
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Cultural Institution Immune to the Collapse of the Community-Local 

 
ABSTRACT 
 
 The article aimed to study history, role, problems and treats of temples in Plaichumphon 
Municipality, Phitsanulok province regarding to the local community strengthening. It revealed that the three 
temples had long been associated with the local community. The local community was influenced by the 
temples in 8 aspects which were religion, economy, society, politics, culture, education, recreation and 
environment. In addition, there were 2 significant obstacles which were 1 ) lack of local participation and 2) 
lack of budgets from other sectors.        

Keyword: Cultural, Community, Local 
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บทนํา 

 ความเป็นชุมชน-ทอ้งถ่ิน เป็นคาํท่ีมีความเป็นนามธรรมและการศึกษาความเป็นชุมชน-ทอ้งถ่ินไม่ว่า
แนวใดกต็าม ยงัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของความไม่ครอบคลุม เพราะความเป็นมนุษยมี์หลายมิติ การท่ีเราจะแจกแจง
ออกมา ก็ไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งรอบดา้นเพียงพอ ในการท่ีจะเขา้ใจลกัษณะความเป็นชุมชน-ทอ้งถ่ินก็เช่นกนั 
อาจเป็นเร่ืองของศกัด์ิศรี คุณค่า สิทธิ อุดมการณ์ อาํนาจ ความสัมพนัธ์ ศาสนา ฯลฯ หรืออะไรก็ตามท่ีเช่ือมโยง
ปัจเจกบุคคลกบัคนอ่ืนๆในสังคมเป็นมุมมองท่ีหลากหลายมิติ (ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ.2553, หน้า 71) แต่
สามารถกล่าวไดโ้ดยสรุปว่า ชุมชน-ทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองของ การรวมกนัของกลุ่มคน (Group of people) ในรูป
ของกลุ่มสังคม (Group of social) มีการปฏิบัติต่อกันทางสังคม มีปฏิกิริยาและการโต้ตอบกันทางสังคม 
(Social interaction) มีลกัษณะของความสัมพนัธ์กนัทางสังคม(Social Relationship) เอ้ืออาทรต่อกนั พึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยอาศยัอยู่ ณ อาณาบริเวณเดียวกนั (Area) ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีสําหรับเป็นท่ีอยู่อาศยั 
และประกอบกิจกรรมต่างๆเพื่อง่ายต่อการจดัระเบียบทางสังคม (Social Organization) อนัเป็นการควบคุม
ความสัมพนัธ์ของสมาชิก กลุ่มสังคมอาจมีขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ข้ึนอยูก่บัจาํนวนของสมาชิกในกลุ่มสังคม 
(โกวิทย ์พวงงาม.2553, หนา้359-361)  

 ดงันั้น การศึกษาเร่ืองชุมชน-ทอ้งถ่ิน จึงเป็นการศึกษาเร่ืองราวของกลุ่มคนท่ีอยู่รวมตวักนั ณ ท่ีแห่ง
เดียวกันผูกพนัและมีความสัมพนัธ์กันด้วยขนบธรรมเนียม วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ร่วมกัน สําหรับ
สงัคมไทย ชุมชนทอ้งถ่ินไทยท่ีไดมี้การศึกษาจึงมุ่งเนน้ท่ีลกัษณะของสงัคมชนบทเป็นสาํคญั เน่ืองจากประชากร
ของประเทศส่วนใหญ่ อาศยัอยูใ่นเขตชนบท ท่ีประกอบอาชีพ กสิกรรมเป็นหลกั โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิต และดาํรงชีวิต การพึ่งพาธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน นํ้ า ป่า 
โดยการใชเ้ทคนิคและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการและอยู่ร่วมกบัทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ในดา้น
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ครอบครัวในชนบทไทยจะมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย ท่ีมีความสัมพนัธ์และอยู่
รวมกันเป็นเครือญาติ ชุมชนในชนบทจึงประกอบด้วยชุมชนหลายๆครอบครัวมาอยู่รวมกันและสร้างเป็น
หมู่บา้นข้ึน ในส่วนของระบบเศรษฐกิจ อาชีพหลกัของคนชนบทไทยคือ การเกษตรแบบยงัชีพ ดงันั้นลกัษณะ
ทางเศรษฐกิจของชนบทไทยจึงเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง (วีระบูรณ์ วิสารทสกลุ.2549, หนา้ 19) อนัหมายถึง
การผลิตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรียน ผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคอุปโภคจึงนาํมา
ซ้ือขายแลกเปล่ียนภายในชุมชนหรือหมู่บา้น  

 ภาพของชุมชนบทไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เกิดการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ จากปรากฏการณ์เปล่ียนแปลง
ทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงลทัธิหรือนโยบายทางเศรษฐกิจ การก่อรัฐประหารโดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะ
รัชต ์เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2500 และเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2501 ส่งผลให้ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ ระบบการเมืองอยูภ่ายใตร้ะบบอาํนาจนิยมทหาร ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจเป็น
ทุนนิยมสมยัใหม่ ซ่ึงมุง้เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) และการสร้างโครงสร้าง
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พื้นฐาน (infrastructure) ภายใต้แผนพฒันา เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา ในช่วง
ทศวรรษของการพฒันาประเทศภายใตแ้ผนพฒันา เศรษฐกิจ พ.ศ.2504 ท่ีสามารถสร้างตวัเลขการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติในอตัราเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ 7 ต่อปีกต็าม แต่ในความ
เป็นจริงผลผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนกลบักระจุกตวัอยูท่ี่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ภาคเกษตรกบัไดรั้บกลบัไดรั้บ
ดอกของการพฒันาในสดัส่วนท่ีตํ่ากวา่ ดงันั้นผลของการพฒันาจึงมีลกัษณะของ “ความเจริญเติบโตท่ีไม่สมดุล” 
ระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการกบัภาคเกษตรกรรม ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวก็ยงัคงเป็นมรดกตกทอดมาถึง
ปัจจุบนั ท่ีส่งผลให้ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชนบทไทยอ่อนแอและตกเป็นผูถู้กกระทาํมาตลอดการใชแ้ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 อย่างไรก็ตาม สังคมไทยก็เช่นเดียวกบัสังคมอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีสําคญัต่อการ
ดาํรงอยูข่องสังคมนั้นๆอยา่งหลากหลาย เช่น สถาบนัทางการเมือง สถาบนัทางเศรษฐกิจ สถาบนัทางสังคมและ
วฒันธรรม ในหลายสถาบนัสาํคญัท่ีประกอบเป็นโครงสร้างสงัคมดงักล่าว สถาบนัทางศาสนาถือเป็นภาคส่วนท่ี
สาํคญัในการทาํหนา้ท่ีในสังคมในการสร้างกระบวนการขดัเกลาทางจิตใจของสมาชิกในสังคมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) (พฤทธิสาณ ชุมพล.2548,หน้า.65) และยงัร่วมไปถึงการ
เป็นกาํลงัสําคญัในการมีส่วนช่วยในการพฒันาสังคมดา้นวตัถุในภาพรวมโดยเฉพาะสังคมคมชนบท ในส่วน
ของสงัคมไทย พทุธศาสนาถือเป็นศาสนาหลกัโดยพฤตินยั เน่ืองจากเป็นศาสนาท่ีประชาชนส่วนใหญ่นบัถือร้อย
ละ 93 โดยเฉพาะนิกายเถรวาทร้อยละ 90 ศาสนาจึงมีบทบาทสาํคญัอยา่งมากต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธทั้งชนบท
และในเมือง โดยเร่ิมตั้ งแต่เกิดไปจนถึงตาย ตลอดจนมีความสัมพันธ์เก่ียวขอ้งกับอาชีพทางการเกษตร มี
ความสําคญัต่อความมัน่คงหรือความสงบเรียบร้อยของชุมชนอีกดว้ย (สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข. 2550, หน้า199.) 
โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีโลกเขา้สู่กระแสโลกาภิวตัน์และการพฒันาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแบบทุนนิยมเต็ม
รูปแบบ  

 ซ่ึงผลพวงจากการพฒันาของระบบทุนนิยมภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อหลาย
ภาคส่วนทั้ งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม โดยเฉพาะชุมชนท้องถ่ินในชนบทท่ีได้รับ
ผลกระทบเป็นอยา่งตอ้งมีการปรับตวัในหลายๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต การเกษตร วฒันธรรมชุมชน-ทอ้งถ่ิน 
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนทอ้ง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระแสโลกาภิวตัน์ดงักล่าวไดส่้งผล
กระทบอยา่งมากต่อสังคมและมนุษยแ์ละภาพของสงัคมในอนาคต (สุภางค ์จนัทวานิช.2553, หนา้ 320) ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีรัฐบาลกลางเองก็ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึงเน่ืองจากภารกิจท่ีมากมายหลากหลายดา้น
ในการพฒันาประเทศ ดว้ยเหตุดงักล่าวคนในชุมชนทอ้งถ่ินเองจึงถือเป็นกาํลงัท่ีสําคญัเป็นอย่างในฐานะผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบโดยตรงและอยูใ่นปัญหาอยูใ่นพื้นท่ี แต่อาศยัเพียงภาคส่วนใดภาคส่วนหน่ึงในชุมชน-ทอ้งถ่ิน
ยงัไม่เพียงพอต่อการรับมือกบัการแกปั้ญหาต่างๆดงักล่าวและรวมไปถึงการพฒันาในมิติต่างๆดว้ย เช่น การ
พฒันาสาธารณูปโภค สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทรัพยากรการเกษตร (พฒันา กิติอาษา.2557, หน้า 39) วิถี
ชีวิตชุมชน วฒันธรรมและอ่ืนๆ จึงจาํเป็นจะตอ้งอาศยัการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนในชุมชน-ทอ้งถ่ินใหไ้ดเ้ขา้
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มามีส่วนส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆของตนเองดว้ยตนเองอย่างบูรณาการ กล่าวเฉพาะกรณี
ของเทศบาลพลายชุมพล มีมิติท่ีน่าสนใจคือมีการขยายตวัของเมือง มีการพฒันาวตัถุส่ิงก่อสร้างเป็นจาํนวนมาก
โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่การเกิดข้ึนของอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมู่บา้นจดัสรร อาคาร
พานิชย ์อาคารชุด คอนโด หอพกั เกิดการขยายตวัของชุมชน ซ่ึงความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวตัถุต่างๆเหล่าน้ี
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆของชุมชนท่ีจะตอ้งปรับตวัเพื่อใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง
และการขยายตวัของความเจริญดงักล่าว เช่น มิติทางความสัมพนัธ์ในชุมชน ระหว่างกลุ่ม ระหว่างวยั ระหว่าง
สถาบันหลกัต่างๆ มิติทางด้านวฒันธรรม มิติทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มิติทางด้านสภาพแวดลอ้มทาง
นิเวศวิทยาและกายภาพ มิติทางด้านศาสนาและภูมิปัญญา เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่จะตอ้งอาศยัเวลาในการ
ปรับตวัเพื่อให้ยงัคงธาํรงรักษาเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
ความเป็นมาอนัยาวนานและมีความสําคญัในฐานะจงัหวดัประวติัศาสตร์ของชาติ แต่การปรับตวัดงักล่าวก็
จะตอ้งอาศยัภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะสถาบนัทางศาสนา คือ วดั ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีมาแต่เดิมเป็น
สถาบันเชิงวฒันธรรมของสังคมไทยมาช้านาน  มีบทบาทสําคัญทุกมิติของชีวิต และในปัจจุบันก็ยงัคง
ความสําคญัโดยเฉพาะกบัชุมชน-ทอ้งถ่ินในชนบท แต่การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนในมิติ
ต่างๆอยา่งบูรณาการและเป็นระบบยงัมีไม่มากเท่าท่ีควรซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายเป็นอยา่งยิง่ดว้ยเหตุน้ีจากท่ีกล่าวมา
จะเห็นไดว้่า การศึกษาชุมชน-ทอ้งถ่ินจึงมีความสาํคญัในฐานะหน่วยพื้นฐานของสังคมท่ีเป็นรากฐานของชาติ 
และท่ีสาํคญัชุมชนทอ้งถ่ินยงัมีความสาํคญัในอีกฐานะหน่ึงคือ ชุมชนทอ้งเป็นรากฐานท่ีสาํคญัของการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 ดว้ยความสาํคญัดงักล่าว บทความน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการพิจารณาศึกษาบทบาทของสถาบนัศาสนา คือ วดั
ในฐานะสถาบนัเชิงวฒันธรรมท่ีสําคญัในการมีส่วนช่วยในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการ
พฒันาในมิติต่างๆ เช่น มิติทางจิตวิญญาณ มิติทางวฒันธรรม มิติทางภูมิปัญญา มิติทางด้านการธํารงรักษา
เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน-ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั และการแสดง
บทบาทของวดัในการสร้างชุมชนให้เขม้แข็งใน มิติทางจิตวิญญาณ มิติทางวฒันธรรม มิติทางภูมิปัญญา มิติ
ทางดา้นการธาํรงรักษาเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของชุมชนทอ้งถ่ิน ดงักล่าว เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน-
ทอ้งถ่ิน เกิดปัญหาและอุปสรรคในดา้นต่างๆอย่างไรบา้ง พร้อมทั้งหาขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา เพื่อนาํ
การนาํไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินบทบาทของวดัในฐานะสถาบนัหลกัเชิงวฒันธรรมท่ีสําคญัสถาบนั
หน่ึงในสังคมเพื่อให้เกิดการปรับตวัและการพฒันาทั้งในส่วนของวดัและชุมชน-ทอ้งถ่ินอนัจะนาํไปสู่การเป็น
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลจากการศึกษาท่ีไดรั้บจะสามารถนาํไปสู่การเป็นขอ้เสนอแนะ
และรูปแบบให้กบัชุมชนอ่ืนๆและการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทขององคก์รศาสนากบัการเสริมสร้าง
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ต่อไป          
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของสถาบนัศาสนาในเขตเทศบาลพลายชุมพล 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบนัศาสนากบัการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของสถาบนัศาสนาในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
 
ขอบเขตของการวจิยั  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตทางดา้นเน้ือหาและดา้นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ดงัน้ีคือ 
 ด้านเน้ือหา 
 การศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัศาสนาและชุมชน-ทอ้งถ่ิน เช่น แนวคิดชุมชนเขม้แขง็ แนวคิด
เก่ียวกับศาสนา แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาชุมชน และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาบนัศาสนาและชุมชน
ทอ้งถ่ินเขม้แข็ง การศึกษาถึงความเป็นมาและความสําคญัของสถาบนัศาสนากบัชุมชน-ทอ้งถ่ิน การดาํเนิน 
บทบาทของสถาบนัศาสนากบัชุมชน-ทอ้งถ่ิน การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินบทบาทหนา้ท่ีของ
สถาบนัศาสนากบัชุมชน-ทอ้งถ่ิน ตลอดจนถึงการสรุป อภิปรายผล และนาํเสนอขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากการศึกษา  
 ด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ งหมดน้ีมาจากวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเชิงคุณภาพ (Purposive Sampling) โดยจะ
พิจารณาจากความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ งหมดท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวน 3 กลุ่ม 15 คน ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย กลุ่มองค์กรภาครัฐ (1.นายสง่า แกว้ปา ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา เทศบาลพลายชุมพล (2.นาย
รังสนัต ์อ่วมแจง้ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1 บา้นวงัหิน (3.นายอนุชา แปลกอ่อง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 บา้นวดัตาล 
(4.นายประยทุธ์ ผดุเหล็ก ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 บา้นวดัตาล (5.นายวิรัตน์ มาแหยม ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 บา้นพลาย
ชุมพล (6.นายหัสดินทร์ วาดอินทร์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 บา้นบางพยอมใต ้(7.นายสงการณ์ อุ่นใจดี ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนบา้นพลายชุมพล กลุ่มสถาบันศาสนา (1.พระครูปลดัมงักร ติกฺขวีโร เจา้อาวาสวดัพลายชุมพล (2.พระ
อาจารยอู์ด๊ อคฺคิโต เจา้อาวาสวดัตูม (3.พระมหาวิเชียร ชินวโํส รองเจา้อาวาสวดัวงัหิน ก ลุ่ม ช าว บ้ าน  (1.น าย
จาํรัส รุ่งแจง้ชาว บา้นหมู่ 1 บา้นวงัหิน (2.นางสาํราญ คุ่ยสุข ชาวบา้นหมู่ 2 บา้นวดัตาล (3.นางทองดี อ่อนอุ่น 
ชาวบา้นหมู่ 3 บา้นวดัตาล Z4.นายรวย ทองสุข ชาวบา้นหมู่ 4 บา้นพลายชุมพล (5.นายใจสิงห์ ขาํร่อง ชาวบา้น
หมู่ 5 บา้นบางพยอมใต ้  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคดิเก่ียวกับศาสนา 
 ศาสนามีความสําคญัในฐานะสถาบนัทางสังคมท่ีกาํหนดบรรทดัฐานทางสังคมและพฤติกรรมต่างๆ
ข้ึนมาเพื่อทาํหน้าท่ีท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของปัจเจกชนและสมาชิกทั้งมวลของสังคม (งามพิศ สัตย์
สงวน.2543, หนา้.8) ศาสนาเป็นเร่ืองสากลมีกบัทุกคนทุกสังคม มนุษยไ์ม่ว่าจะอยูใ่นระดบัใดและสถานะใดก็
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ตามต่างกมี็ศาสนาทุกคน นกัปราชญท์างศาสนาไดอ้ธิบายใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของศาสนาดงัน้ี กล่าวคือ (หลวง
วิจิตรวาทการ.2498, หนา้.5-11) 
 (1.วิชาการเร่ืองศาสนาเป็นวิชาท่ีมีคุณค่าอย่างสูงสมควรท่ีเราจะสละเวลาเพ่ือศึกษา เพราะว่าศาสนามี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ยวด ความสาํคญัของศาสนานั้นไดอ้ธิบายกนัมามากมาย เช่น ว่าศาสนา : เป็นเคร่ืองสั่งสอน
ใหม้นุษยป์ระพฤติปฏิบติัในทางท่ีดี, เป็นบ่อเกิดแห่งธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีชอบ, เป็นเคร่ือง
ดับทุกข์และนําความสุขมาให้แก่มนุษย์, เป็นดวงประทีปส่องโลก , เป็นแสงสว่างให้แก่กาดําเนินชีวิต
 (2.คุณค่าของศาสนาในเร่ืองน้ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปและทราบกนัโดยทัว่ไปแต่อนัท่ีจริงคุณค่าของ
ศาสนามีมากยิ่งกว่านั้น ความเจริญกา้วหน้าหลายประการของโลกมนุษยเ์ราไดม้าจากศาสนา แมค้วามรู้ทาง
แพทยศ์าสตร์ วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเขา้ใจกนัว่าเป็นของใหม่ไม่เก่ียวของกบัทางศาสนา ก็สืบเน่ืองมาจากศาสนา และ
เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ของนกัศาสนาทั้งหลายโดยมาก 
 (3.ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งการศึกษา เพราะวิชาอนัเดียวในโลกท่ีไม่เคยห่วงกันมาแต่ไหนแต่ไร คือ
ความรู้เร่ืองลัทธิศาสนา วัดจึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกของโลก วิชาการแพทย์ก็ได้เกิดจากศาสนา เพราะ
โรงพยาบาลแห่งแรกท่ีเกิดข้ึนบนโลกน้ีก็คือ วดั แพทยรุ่์นแรกของโลกก็คือ พระ รักษาใหเ้ปล่าๆไม่เอาค่าจา้งค่า
รักษา วดัเป็นสโมสรแห่งแรก เป็นท่ีพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น เป็นท่ีบรรเทาความทุกขร้์อน 
วดัเป็นท่ีบาํรุงหตัถกรรมการช่างทุกชนิด โดยเฉพาะการช่างก่อสร้าง เพราะมนุษยช์าติยอ่มจะสร้างวดัหรือปูชนีย
สถานดว้ยความตั้งใจใหส้วยงามและถาวรท่ีสุด แมแ้ต่เกษตรกรรมก็เจริญข้ึนดว้ยการเอาใจใส่ของวดั รวมความ
วา่ศาสนาไดท้าํความดีไวทุ้กๆอยา่ง 
 กล่าวโดยสรุป ความสาํคญัของศาสนาท่ีทาํให้เราไดรั้บผลประโยชน์อนัเกิดจากอิทธิพลของศาสนาใน
ดา้นต่างๆกนั อยา่งนอ้ยศาสนาก็เป็นเคร่ืองช่วยจูงให้เรามีความมัน่คงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีจิตใจสงบสบาย
ใจตามหลักธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีเรานับถือ (บุญลือ วันทายนต์.2555, หน้า.102) อีกประการหน่ึง
ความสาํคญัขอศาสนามีมากมายหลายประการ ซ่ึงสามารถแทรกอยูใ่นสังคมแทบทุกวงการทุกสถาบนัทางสังคม 
ไม่วา่จะทาํอะไรลว้นแลว้แต่มีศาสนาแทรกควบคุมการกระทาํของมนุษยอ์ยูเ่สมอ เพราะถือวา่ศาสนาช่วยในดา้น
จิตใจ ทั้งน้ีเพราะตอ้งการควบคุมสงัคมใหด้าํเนินบทบาทอยูใ่นรูปรอยแห่งปทสัถานทางสงัคมเดียวกนั เพื่อความ
เป็นเอกลกัษณ์ของสังคมนั้นๆ ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมใหญ่หรือเลก็ก็ตาม จะเห็นไดว้า่ศาสนามีความสาํคญั
เสมอมาตั้งแต่ยคุดึกดาํบรรพต์ราบจนกระทัง่ปัจจุบนั 
 
 แนวคดิการพฒันาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินมีหลักการพื้นฐานดั้ งเดิมว่าเป็นกระบวนการให้การศึกษา (Education 
Process) แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด ให้มีความสามารถพ่ึงตนเองได้ (Self-Reliance) หรือ
ช่วยเหลือตวัเองได ้(Self-Help) ทั้งในการคิดตดัสินใจและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตนเองตลอดจนตอบสนอง
ความต้องการของตนเองและส่วนรวมด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) กับกระบวนการกระตุ้น
จิตสํานึก (consciousness Process) ดังนั้ น การพฒันาชุมชนจึงเป็นการพฒันามนุษยใ์ห้ครบถว้นถึงความ
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พร้อมทุกดา้นในการจดัการกบัปัญหาและความตอ้งการต่างๆท่ีเกิดข้ึน จึงกล่าวไดว้่างานดา้นการพฒันาชุมชน
เป็นงานท่ีมีความละเอียดอ่อนและตอ้งการผูป้ฏิบติังานท่ีมีสรรถภาพ (Competence) ซ่ึงจะตอ้งใชค้วามเป็น
ศาสตร์ (วิชาการ) และเป็นศิลป์ (ปฏิบติัการ) (โกวิทย ์พวงงาม.2553, อา้งแลว้ หนา้.125-129) อนัประกอบดว้ย
สาระสาํคญั ดงัน้ี (1.คนมีความสาํคญัมากท่ีสุด (Man is a Most Important) (2.การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(People Participation) (3.การพึ่ งตนเองได้ (Self-Reliance) (4.ความคิดริเร่ิมของประชาชน  (Initiative) 
(5.การใช้ท รัพยากรในชุมชน  (Community Nation Research Utilize) (6.การพัฒนาแบบบูรณาการ 
(Integration Development) 
  กล่าวโดยสรุป การพฒันาชุนชนตามหลกัการสําคญัดงักล่าวจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อผลกัดนัขบัเคล่ือนการพฒันาชาชุมชนให้ประสบผลสาํเร็จไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะทาํให้การการพฒันาชุมชนดาํเนินไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากท่ี ดงันั้น
ภาครัฐจึงควรแนวความคิด ทศันะคติ และความเช่ือเสียใหม่ว่า รัฐมีหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือชุมชนทอ้งถ่ิน มา
เป็นรัฐและประชาชนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชนไปดว้ยกนั โดยปรับแนวทางการ
พฒันาชุมชนจากท่ีรัฐดาํเนินการเองมาเป็นการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา โดยพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชน
พึ่งตนเองได ้ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองให้ไดม้ากท่ีสุด ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินให้
เกิดประโยชน์ในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอย่างสูงสุด โดยการสนับสนุนจากเจา้หน้าท่ีของรัฐมิใช่รอรับการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลอยา่งท่ีผา่นๆมา (เฉลียว บุรีภกัดี และคณะ.2545, หนา้ 78) 

 แนวคดิชุมชน-ท้องถิ่นเข้มแข็ง 
 ชุมชน-ทอ้งถ่ินเขม้แขง็ คือ ชุมชน-ทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกมีความสามคัคี รวมใจเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และ
ร่วมกนัทาํงานเพื่อให้กิจกรรมของชุมชนประสบผลสาํเร็จ การร่วมมือกนัทาํงานเพื่อส่วนรวมนอกจากสมาชิก
จะตอ้งช่วยกนัเสียสละ เช่น สละเวลา สละกาํลงัแรงงานกายและสมอง หรือบริจาคเพื่อหน่วยงานของส่วนรวม 
ยิง่ชุมชนนั้นมีสมาชิกท่ีทุ่มเทใหแ้ก่ส่วนรวม และมีคุณภาพในดา้นความรู้ ความสามารถและคุณธรรมสูง ชุมชน
นั้นก็ยิ่งจะไดรั้บผลพวงคุณภาพดงักล่าว (ธเนศวร์ เจริญเมือง.2549, หน้า.286) และความเขม้แข็งดงักล่าวจะ
ประสบความสาํเร็จหรือจะตอ้งประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 (1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) คือ การท่ีชุมชนมีการเรียนรู้และรู้เท่าทนัข่าวทั้ง
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง รวมทั้งการท่ีชุมชนมีการเพิ่มพนูความรู้ในดา้นต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ 
 (2) เป็นชุมชนท่ีมีการจดัการตนเอง (Community Management) ด้วยระบบการบริหารจดัการใน
กิจกรรมท่ีสําคญั 4 ประการ คือ การวางแผน การจดักระบวนการขององคภ์ายในชุมชน การลงมือปฏิบติั ตาม
แผนงานและมีการประเมินผล 
 (3) เป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) คือ ชุมชนมีจิตสํานึก มีจิตวิญญาณ ซ่ึงอาจหมายถึงความ
จงรักภกัดี ความรัก ความหวงแหน ความรู้เป็นเจา้ของในชุมชน โดยมีส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนัในชุมชน 
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 (4) เป็นชุมชนท่ีมีสันติภาพ (Peaceful) คือ การเป็นชุมชนท่ีมีความสงบสุขคนในชุมชนมีจิตใจท่ีเยือก
เยน็ มีคุณภาพและคุณธรรม (สญัญา สญัญาวิวฒัน์.2541, หนา้ 14-17)  
 กล่าวโดยสรุป ชุมชน-ทอ้งถ่ินเขม้แขง็ จะตอ้งมีองคป์ระกอบและลกัษณะท่ีสาํคญัๆคือ การเป็นชุมชนท่ี
มีมิติทางดา้นการเรียนรู้ มีการจดัการตนเอง มีจิตวิญญาณร่วมของชุมชน มีความสงบสันติ มีการพึ่งพาตนเองใน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จนในท่ีสุดสามารถสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัชุมชน-ทอ้งถ่ินไดใ้นทุกๆดา้น 
 
 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

พระมหามาโนช ศึกษา (2539) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “พระพุทธศาสนากบัการพฒันาสังคม:ศึกษาความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการพฒันาสังคมของ พระพะยอม กลัยาโณ” โดยพระมหามาโนช ศึกษา มีวตัถุท่ี
ประสงคส์าํคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการท่ีจะตอบตาํถามท่ีสาํคญั คือ การพฒันาสงัคมตามแนวทางของ
พทุธศาสนา ความเห็นของพระสังฆาธิการต่อการใชแ้นวทางของพทุธศาสนาในการพฒันาสงัคมของพระพยอม 
กลัยาโณ และปัญหาอุปสรรคท่ีสําคญัในการใช้แนวทางของพุทธศาสนาในการพฒันาสังคม ซ่ึงผลจากการ
ศึกษาวิจยัของพระมหามาโนช พบว่า ด้านการใช้แนวทางของพุทธศาสนาการพฒันาสังคม พุทธศาสนามุ่ง
ประโยชน์ต่อสงัคมผา่นทางตวับุคคลสามประการ คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั ประโยชน์ในอนาคต และประโยชน์
สูงสุดโดยการพฒันาบุคคลหา้มิติท่ีสาํคญัๆคือ การพฒันากาย การพฒันาศีล การพฒันาปัญญา การพฒันาจิต การ
พฒันาอาชีพ ซ่ึงในมิติต่างๆดงักล่าว พระพยอม กลัยาโณ มีบทบาทสาํคญัแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การเผยแผ่
ธรรมะ การศึกษา และการสงเคราะห์ประชาชน ต่อบทบาททั้งสามส่วนดงักล่าวของพระพยอม กลัยาโณ พระ
สังฆาธิการส่วนใหญ่เห็นดว้ยเพราะทาํให้พุทธศาสนิกชนเขา้ถึงธรรมะไดง่้าย มีความทนัต่อยุคทนัต่อสมยั ไม่
เฉพาะแต่ด้านธรรมะเท่า หากแต่บทบาทสําคญัของพระพยอม กัลยาโณ ยงัครอบคลุมไปถึงด้านการสังคม
สงเคราะห์ประชาชนโดยผา่นทางโครงการต่างๆมากมายซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งตรงความตอ้งการ 
ส่วนในดา้นของปัญหาและอุปสรรคพบว่า ปัญหาท่ีสาํคญัคือ พุทธศาสนิกชนยงัขาดความรู้ความเขา้ในพ้ืนฐาน
ทางพระพุทธศาสนา เช่น หลกัธรรมคาํสอนเบ้ืองตน้ในชีวิตประจาํวนั เช่น เร่ืองสันโดษ เร่ืองการทาํบุญ เร่ือง
การรักษาศีล  เป็นต้น  ซ่ึงยงัมีการตีความกันผิดๆนําไปสู่ความเข้าใจทีผิดต่อหลักธรรมคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนา ขณะท่ีในส่วนของพระสงฆ์ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่เห็นว่าควรทาํตวัเป็นเน้ือนาบุญ คือ 
สมบูรณ์ดว้ยศีลและวตัรปฏิบติัของพระภิกษุให้เหมาะสมกบัความเป็นสมณ มิใช่ทาํตวัเป็นกาฝากสังคมเอา
ศาสนาเป็นท่ีทาํมาหากิน จากการศึกษาของพระมหามาโนช จะเห็นไดว้่าพระพุทธศาสนายงัคงเป็นสถาบนัท่ี
สาํคญัในการมีส่วนช่วยในการพฒันาคนและสังคม แต่ลาํพงัจะอาศยัเพียงหลกัธรรมคาํสอนและพระภิกษุสงฆ์
เพียงอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งอาศยัความร่วมมือของทั้งฝ่ายพุทธจกัรและศาสนจกัร หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงก็คือความร่วมมือประสานกนัระหว่างพระภิกษุสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชนในการเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการ
พฒันาสงัคม ชุมชนทอ้งถ่ิน ตลอดจนถึงประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ 
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สุทัศน์ อภิบาลศรี (2539) ไดศึ้กษาเร่ือง “การดาํเนินงานและปัญหาการดาํเนินงานการพฒันาชุมชนของ
วดัพฒันาดีเด่น” โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อท่ีจะตอบคาํถามท่ีสาํคญัใน การดาํเนินงานและปัญหาการ
ดาํเนินงานพฒันาชุมชนของวดัพฒันาตวัอยา่งใน 7ประเด็นท่ีสาํคญัๆ คือ การประสานงานกบัหน่วยงานราชการ 
การจดัสวสัดิการชุมชน การอนุรักษ์และเผยแผ่ศาสนา การบริหารกิจการภายในวดั การจดัศาสนศึกษาเพื่อ
ประชาชน การสาธารณะสงเคราะห์ และดา้นการเผยแผศ่าสนธรรม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีสาํคญัประกอบดว้ย เจา้
อาวาส ผูน้าํชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวนทั้งส้ิน 175 คน ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ในมิติดา้นการ
ดาํเนินงาน วดัพฒันาตวัอยา่ง สามารถดาํเนินงานในดา้นต่างๆคือ การประสานงานกบัหน่วยงานราชการ การจดั
สวสัดิการชุมชน การอนุรักษแ์ละเผยแผ่ศาสนา การบริหารกิจการภายในวดั การจดัศาสนศึกษาเพื่อประชาชน 
การสาธารณะสงเคราะห์ และดา้นการเผยแผศ่าสนธรรมไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสม  ส่วนปัญหาในการดาํเนินงาน 
สุทศัน์ อภิบาลศรี พบว่า การดาํเนินงานของวดัพฒันาตวัอย่างประสบปัญหาท่ีสําคญัคือ ในมิติด้านการการ
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการมีความไม่ต่อเน่ือง ในมิติดา้นการจดัสวสัดิการชุมชน วดัขาดการสนบัสนุน
ทางการเงินและวสัดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลศาสนสมบติัและการพฒันาศาสนบุคคล ในมิติดา้นการอนุรักษแ์ละเผย
แผ่ศาสนา การจดักิจกรรมเพื่ออนุรักษแ์ละเผยแผ่ศาสนาไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ในมิติดา้นการบริหาร
กิจการภายในวดั การบริหารศาสนสมบัติของวดัยงัขาดประสิทธิภาพ ในมิติด้านการจัดศาสนศึกษาเพื่อ
ประชาชน การจดัศาสนศึกษาของวดัไม่สอดคลองกบัสภาพความเปล่ียนแปลงของชุมชนและสังคม ในมิติดา้น
การสาธารณะสงเคราะห์ วดัยงัขาดทรัพยากรสาธารณะสงเคราะห์ และในมิติดา้นการเผยแผศ่าสนธรรม ยงัขาด
ความชดัเจน ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคลอ้งและไม่จูงใจ จากการศึกษาของ สุทศัน์ อภิบาลศรี จะเห็นไดว้่า วดั 
ซ่ึงเป็นองคก์รทางศาสนาท่ีสําคญักบัสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และก็ยงัคงมีความสําคญักบัสังคมไทยอยู่ใน
ปัจจุบนั พิจารณาไดจ้ากบทบาทในดา้นต่างๆจากงานของ สุทศัน์ อภิบาลศรี เช่น การประสานงานกบัหน่วยงาน
ราชการ การจดัสวสัดิการชุมชน การอนุรักษแ์ละเผยแผศ่าสนา การบริหารกิจการภายในวดั การจดัศาสนศึกษา
เพื่อประชาชน การสาธารณะสงเคราะห์ และดา้นการเผยแผศ่าสนธรรม แต่อยา่งไรก็ตามการดาํเนินบทบาทของ
วดัก็ยงัประสบปัญหาหลายประการ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อนของสังคมปัจจุบนั ซ่ึงก็จะตอ้งอาศยั
เวลาในการปรับตวัของ วดั และอาศยัร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

สุภารัตน์ รักษ์มณี (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการสร้างชุมชนเขม้แขง็:ศึกษา
กรณีชุมชนบา้นขนุ อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่” สุภารัตน์มีวตัถุประสงคส์าํคญัของการศึกษาวิจยัคือการศึกษา
บทบาทของพระสงฆใ์นการส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเขม้แขง็ การพฒันาเศรษฐกิจของบนฐานของความเอ้ืออารีมี
ความเห็นอกเห็นใจกนั และการสร้างชุมชนท่ีปลอดเร่ืองอบายมุข ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีทาํลายความเขม้แขง็และความ
สงบสุขขอชุมชนโดยรวม เน่ืองจากอบายมุขท่ีสาํคญัๆ เช่น ยาเสพติด การพนนั จะเป็นตน้ทางของปัญหา ท่ีจะ
นาํไปสู่ปัญหาอ่ืนอยา่งเป็นวงจรท่ีนาํความเส่ือมมาสู่ชุมชนอยา่งมิรู้จบ ซ่ึงผลจากการศึกษา บทบาทของพระสงฆ์
ในการสร้างชุมชนเขม้แขง็ ของ สุภารัตน์ ดงักล่าว สุภารัตน์ พบวา่ บทบาทของพระสงฆมี์ส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ใน
การพฒันาโดยการระดมให้ชาบา้นมีส่วนร่วมช่วยในการเสริมสร้างชุมชนของตนเองให้มีความเขม้แข็ง ทั้งน้ี
เน่ืองพระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาหลกัของชุมชนโดยเฉพาะอย่างอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีผ่านทาง
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พระสงฆ ์ท่ีมีส่วนอยา่งสาํคญัในการเป็นกาํลงัทาสติปัญญาและทางจิตใจในการขบัเคล่ือนชุมชนต่อสู้กบัอาํนาจ
อนัอยุติธรรม และบทบาทท่ีสําคญัอย่างของพระสงฆ์ตามผลการวิจยัของสุภารัตน์ คือ การสร้างเครือข่ายของ
ชุมชนให้รวมกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งเน่ืองจากสังคมปัจจุบนั ลกัษณะ
ของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยจากชุมชนเองหรือจากภายนอกเขา้มาสู่ชุมชนมีความสับซับซ้อนตอ้ง
อาศยัการประสานความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายองคาพยพของชุมชน เพื่อรับมือกบัปัญหาและวางแผนพฒันา
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืต่อไป โดยเฉพาะท่ีพระสงฆมี์บทบาทเป็นแกนหลกัดงักล่าว 

 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 ระเบียบวธีิวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นในทุก
ด้าน จึงกาํหนดวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary 
Research) และส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  (Interview Method) กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลท่ี
กาํหนดไวเ้พื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์โดยการพรรณนาเพื่อตอบคาํถามและวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 ขั้นตอนการวจิัย 
 1.การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาประกอบ
ไปดว้ย เอกสารประเภท หนงัสือทางวิชาการ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจยัต่างๆ เอกสาร
ประเภทส่ิงพิมพ ์วารสารขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  
 2.การเก็บขอ้มูลภาคสนามในเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อให้ได้ขอ้มูลครบถว้น โดยการพบปะพูดคุยกับกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้
คาํถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยกลุ่มผูท่ี้ให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์นั้นเป็นกลุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงประกอบไปด้วย กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มองค์กรศาสนา และกลุ่ม
ชาวบา้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีเคร่ืองมือท่ีสําคญั คือ คาํถามแบบก่ึงโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้
คาํถามปลายเปิด คือ ไม่มีการกาํหนดคาํถามไวล่้วงหนา้ใหค้วามเป็นอิสระแก่ผูใ้หข้อ้มูลในการตอบคาํถาม แต่ก็
มีกรอบแนวทางกวา้งๆเพ่ือใหก้ารสมัภาษณ์แต่ละรายครอบคลุมเน้ือหา หวัขอ้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เน่ืองจากเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์ขอ้มูลจึงเร่ิมตน้โดยการ
นาํเอาแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แนวคิดชุมชน-ทอ้งถ่ินเขม้แขง็ แนวคิดศาสนา แนวคิดการพฒันา
ชุมชน ตลอดจนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆนาํมาประยกุตใ์ช ้ เพื่อให้แนวคิดทฤษฎีเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ในการวิเคราะห์และอธิบายเก่ียวกบับทบาทของสถาบนัศาสนาในการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็เพื่อให้มีความ
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ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
โดยการนาํเอาประเด็นท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบคาํตอบในคาํถามของแต่ละประเด็นและ
ของแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อจดักลุ่มขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละกลุ่มว่ามีขอ้คิดเห็นเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร โดย
นาํมาวิเคราะห์กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้คิดเห็น และบทสรุปตามท่ีตอ้ง โดยจะ
นาํเสนอในลกัษณะเชิงพรรณนาเพ่ือท่ีจะตอบวตัถุประสงคใ์นการศึกษาท่ีไดต้ั้งไว ้
 
ผลการวจิยั 
 พบว่า ประวติัความเป็นมาของวดัในเขตเทศบาลตาํบลพลายชุมพลทั้ง 3 วดั คือ วดัพลายชุมพล วดัตูม 
และวดัวงัหิน มีความเป็นมาท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับชุมชนเขตเทศบาลตาํบลพลายชุมพล ทั้ง 5 ชุมชน อย่าง
ใกลชิ้ด คือ หมู่ท่ี 1 บา้นวงัหิน หมู่ท่ี 2 บา้นวดัตาล หมู่ท่ี 3 บา้นวดัตาล หมู่ท่ี 4 บา้นพลายชุมพล และหมู่ท่ี 5 บา้น
บางพะยอมใต ้เน่ืองจากแต่ละวดัมีความเป็นมาท่ียาวนานเคืองคู่กบัชุมชน โดยเฉพาะวดัวงัหิน ซ่ึงสร้างข้ึนใสมยั
อยุธยาผ่านการกลายเป็นวดัร้างและมีการพฒันาจนกลบัมาเป็นวดัท่ีสําคญัของจงัหวดัพิษณุโลกในปัจจุบนั
เน่ืองจากเป็นวดัท่ีเป็นสํานักปฏิบติัธรรมของภาคเหนือตอนล่าง ในส่วนบทบาทของวดักับการสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชน-ทอ้งถ่ิน จากการศึกษาพบว่า วดัดาํเนินบทบาทท่ีสําคญัในการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัชุมชนในเทศบาลตาํบลพลายชุมพล 8 มิติท่ีสาํคญัคือ มิติทางดา้นศาสนา มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้น
สังคม มิติทางด้านการเมือง มิติทางด้านวฒันธรรม มิติทางด้านการศึกษา มิติทางด้านนันทนาการ และมิติ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินบทบาทในแต่ละดา้นนั้น บางบทบาทท่ีเป็นบทบาทโดยตรงของวดัทั้งสามวดั 
เช่น ดา้นศาสนา ดา้นวฒันธรรม ดา้นการศึกษา วดัทั้งสามวดัก็ดาํเนินบทบาทไดดี้สอดคลอ้งและเก้ือกูลต่อการ
พฒันาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง แต่ในขณะท่ีบางบทบาทท่ีมิใช่บทบาทโดยตรงและเป็น
บทบาทท่ีค่อนขา้งจะไม่เหมาะสมในฐานะท่ีเป็นสถาบนัทางศาสนา เช่น ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้น
นนัทนาการ ก็พบว่าวดัก็สงวนท่าทีและรักษาบทบาทเหล่าน้ีไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นบทบาทท่ี
มิใช่กิจของสงฆห์รือศาสนา สุดทา้ยคือ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของวดัในการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชนเทศบาลพลายชุมพล ในการดาํเนินบทบาทของวดัทั้งสามวดัในการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ พบปัญหาท่ี
สําคญัคือ ปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองงบประมาณ คือการขาดการสนับสนุนงบประมาณในการใชเ้พื่อ
พฒันาในมิติต่างๆ ปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของชาวบา้นในชุมชนท่ียงัคงไม่เห็นถึงความสาํคญัของวดั
และขาดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง และปัญหาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวดัและพระสงฆ์เอง นั่นก็คือ การ
พัฒนาตนเองของพระสงฆ์ในด้านการแสวงหาความรู้และการปรับปรุงประยุกต์รูปแบบในการสอนให้
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และยคุสมยัปัจจุบนั  
 
การอภปิรายผลการวจิยั 
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลยัง่ยืน จะตอ้งให้ความสําคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู ่
ทั้งท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีมากข้ึนและ
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เช่ือมโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันา ทั้งน้ีการเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพื้นฐานหลกัโดยตอ้งเร่ิมจาก
การพฒันาคุณภาพคนให้เป็นคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อ
นาํไปสู่การพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายในชุมชนและระหว่างชุมชนและเป็นพลงั
ของการพฒันาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2558.หน้า 1) ในแง่น้ี 
สังคมไทยไดเ้ปรียบสังคมอ่ืนหลายประเทศเน่ืองจากสังคมไทยมีสถาบนัทางวฒันธรรมท่ีอยูคู่่สังคมมาอยา่งชา้
นานซ่ึงนั่นก็คือ วดัและพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาชุมชน-ท้องถ่ิน
โดยเฉพาะชุมชน-ทอ้งถ่ินในชนบท แต่ถึงอยา่งไรกต็ามการทาํหนา้ท่ีเป็นกลไกสาํคญัของวดัและพระในการเป็น
สถาบนัทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัในการพฒันาชุมชน-ทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้างชุมชุมใหเ้กิดความเป็นชุมชนท่ีมีความ
เขม้แขง็ก็มิไดด้าํเนินไปอยา่งราบร่ืน และจากการลงเพ่ือท่ีเพื่อสังเกตการณ์และสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคสาํคญัของวดัในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลพลายชุมพลท่ี
สาํคญัๆมี 3 ประการ คือ 
 ด้านของวัดและพระสงฆ์ พบปัญหาท่ีสาํคญัคือการทาํงานกนัอยา่งประสานกนัระหว่างวดัทั้ง 3 วดั คือ 
วดัพลายชุมพล วดัวงัหิน และวดัตูม โดยท่ีทั้ง 3 วดัมีลกัษณะต่างวดัต่างปฏิบติัศาสนกิจของตนเองมีมวลชนเป็น
ตนเอง เช่น วดัวงัหินก็มีมวลเป็นชนชั้นกลางในทุกสายอาชีพเขา้มาปฏิบติัธรรมในวดั และโดยส่วนใหญ่เป็น
บุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีมิใช่คนในพื้นท่ี แต่เป็นคนท่ีมาจากนอกชุมชนทอ้งถ่ินทาํให้ชาวบา้นในละแวกกวดัวงั
หินเกิดความรู้แปลกแยก เกิดความรู้สึกว่าวดัวงัหินเป็นวดัของคนนอก เวลาท่ีวดัจดักิจกรรม ทางเทศบาล กาํนนั  
ผูใ้หญ่บา้น ก็จะมีการประสานงานและให้ความร่วมมือกนัแต่ว่าวดัแต่ละวดัก็จะมีการจดักิจกรรมแบบต่างคน
ต่างจดัไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกนั โดยเฉพาะวดัวงัหินมีงบประมาณท่ีหาไดเ้องเทศบาลไม่ตอ้งเขา้ไปยุง่เก่ียว (สมัภาษณ์ 
นายวิรัตน์ มาแหยม ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 4 บา้นพลายชุมพล วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2558) การดาํเนินงานวดัแต่ละวดัจะ
เป็นแกนหลกัของตนเอง  โดยบางงานเทศบาลจะเป็นคนกาํหนดแลว้มาประชุมร่วมกนั(สัมภาษณ์ นายใจสิงห์ 
ขาํร่อง ชาวบา้นหมู่ 5บา้นบางพยอมใต ้วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2558) ขณะท่ีวดัวดัตูม และวดัพลายชุมพลก็จะเนน้ไป
ในทางพฒันาถาวรวตัถุส่งผลใหก้ารประสานความร่วมมือในลกัษณะต่างไม่ค่อยจะเกิดข้ึนในทางปฏิบติัเน่ืองวดั
วงัหินเน้นท่ีการปฏิบติัธรรมเพียงอย่างเดียว ซ่ึงในแง่น้ีอาจจะส่งผลต่อการพฒันาชุมชนในภาพรวมของทั้ง5
ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลพลายชุมพลได ้
 ด้านของชาวบ้าน ปัญหาท่ีพบก็คือ กลุ่มผูท่ี้เขา้ไปสัมพนัธ์กบัวดัและพระสงฆ์ทั้งในยามปกติและวนั
สาํคญัต่างๆในทางพระพุทธศาสนา เช่น วดัเขา้พรรษา วดัพระใหญ่ ก็จะมีเฉพาะผูสู้งอาย ุขณะท่ีคนหนุ่มสาวก็
จะเขา้ไปในลกัษณะเพ่ือวตัถุประสงคใ์นดา้นการบนัเทิงร่ืนเริงสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่ และท่ีสาํคญัมกัอาศยัวดั
เป็นสถานท่ีบนัเทิงในทางอบายมุข คือ จะมีชาวบา้นมาด่ืมสุราท่ีบริเวณศาลาหนา้วดั  แต่ทางผูใ้หญ่บา้นก็ไดน้าํ
ป้ายไปติดเพื่อป้องปรามไม่ให้มีชาวบา้นมาด่ืมเหลา้แต่ก็ยงัมีการแอบลกัลอบนาํเขา้มากินโดยเฉพาะในงานศพ
และงานท่ีตอ้งใชส้ถานท่ีวดั (สัมภาษณ์ นายใจสิงห์ ขาํร่อง ชาวบา้นหมู่ 5 บา้นบางพยอมใต ้วนัท่ี 4 กรกฎาคม 
2558) ขณะท่ีพระสงฆ์เองก็ขาดบทบาทในเชิงรุกเพื่อท่ีจะรับมือกบัปัญหาเหล่าน้ี ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัเพราะ
ถึงแมว้ดัและพระสงฆจ์ะมีความสามารถอยา่งไรก็ตามจะช่วยส่งเสริมชุมชนในมิติต่างๆอยา่งไรก็ตาม หากขาด
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การมีส่วนร่วมของชาวบ้านก็จะส่งผลให้การพฒันาในส่วนต่างๆดังกล่าวขาดไม่สัมฤทธ์ิผล เพราะฉะนั้ น 
บทบาทในเชิงรุกของวดัและหรือพระสงฆด์งักล่าวกคื็อ การปรับเปล่ียนบทบาทในเชิงวิธีการ เช่น การสอนหลกั
ธรรมะอาจมีการประยกุตก์บัเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัใกลต้วั และเนน้การออกไปสัมผสักบัชาวบา้นโดยตรง
ในบางโอกาสและบางสถานท่ีท่ีเหมาะสม เช่น โรงเรียน เป็นตน้ 
 ด้านของงบประมาณ งบประมาณถือเป็นหัวใจท่ีสาํคญัในการบริหารงานของทุกๆหน่วยงานของทุกๆ
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคส่วนท่ีไม่ใช่รัฐไม่ใช่เอกชน (NGO) และภาคส่วนอ่ืนๆ ก็ลว้น
แลว้แต่ตอ้งอาศยังบประมาณในการบริหารจดัการและการดาํเนินการเพื่อขบัเคล่ือนหน่วยงานองคก์ารไปสู่
เป้าหมายทางมุ่งหวงัตั้ งใจไวท้ั้ งส้ิน งบประมาณจึงเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ขององค์การ วดัก็เช่นเดียวกัน
งบประมาณมีส่วนอยา่งสาํคญัในการดาํเนินบทบาทในการมีส่วนร่วมช่วยในการพฒันาชุมชนทอ้งทั้งในทางตรง
และทั้งในทางออ้ม เช่น การก่อสร้างถาวรวตัถุทางศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ และอ่ืนๆเพื่อ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชน และหรือการใชง้บประมาณในการซ่อมแซมถาวรวตัถุต่าง
ดงักล่าวท่ีมีการเส่ือมไปตามกาลเวลา ตลอดจนรวมไปถึงการใชง้บประมาณในการพฒันาวดัในมิติอ่ืนๆเช่น การ
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งในทางโลกและทางธรรมเพ่ือนาํความรู้ดงักล่าว
กลบัมาพฒันาตน พฒันาวดั และพฒันาชุมชน-ทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซ่ึงพิจารณาได้จากการ
สัมภาษณ์พระสงฆ์จากทั้ง 3 วดั ให้ความเห็นไปในทาํนองเดียวกนัว่าขาดการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
พฒันาวดัและชุมชนในด้านต่างๆอนันําไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพฒันาวดัและพฒันาชุมชน
โดยรวมเพราะวดัและพระสงฆ์ไม่สามารถหาเงินได้ดังเช่นเดียวกันกับชาวบา้น พระและวดัไม่ได้ทาํงานมี
เงินเดือนเพื่อนาํใชเ้ป็นประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนร่วมแต่จะอาศยัศรัทธาญาติโยมเป็นหลกั (สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร 
ชินวโํส รองเจ้าอาวาสวดัวงัหินวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558, พระอาจารยอู์๊ด อคฺคิโต เจ้าอาวาสวดัตูม วนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2558,และ พระครูปลดัมงักร ติกฺขวีโร เจา้อาวาสวดัพลายชุมพล วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558) กล่าวโดย
สรุป การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน-ทอ้งถ่ิน จะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนท่ีจะมีการพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนในมิติต่างๆ เช่นมิติทางดา้นเศรษฐกิจ 
มิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดา้นสังคม และมิติทางดา้นวฒันธรรม (วชิรวชัร งามละม่อม.2558.หนา้ 
2) ได ้นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนดงักล่าว ภาคส่วนต่างๆก็มีความสาํคญัโดยเฉพาะวดัและพระสงฆ์
ถือเป็นภาคส่วนท่ีสาํคญัเน่ืองจากเป็นสถาบนัเชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญัยิ่งของสังคมไทยอนัมีมาแต่เดิม และยงัคง
ความสาํคญัอยูต่ราบจนถึงกระทัง่ถึงในปัจจุบนัดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาถึงบทบาทของสถาบนัทางศาสนาในสังคมไทยทุกศาสนามีความสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาบทบาทของวดัในสังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลนัและรอบดา้น ลว้นแลว้แต่
ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน-ทอ้งถ่ินในหลายมิติ โดยเฉพาะชุมชน-ทอ้งถ่ินในเขตชนบทในต่างจงัหวดั
ทั้งหลายท่ีขาดมีเปราะบาง เน่ืองจากเกือบจะทุกชุมชน-ทอ้งถ่ินในปัจจุบนัท่ีวิ่งเขา้หาและไล่ตามความเจริญทาง
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วตัถุท่ีฉาบฉวย โดยละท้ิงมิติทางดา้นจิตวิญญาณ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมของชุมชน-ทอ้งถ่ินอนัเป็นรากเหงา
เดิม และเป็นรากฐานท่ีสําคญัของสังคมและของชาติโดยรวม และหน่ึงในส่ิงท่ีมีบทบาทกบัสังคมและชุมชน-
ทอ้งถ่ินมาอยา่งชา้นานนัน่กคื็อ ศาสนาหรือวดั ท่ีขาดการใหค้วามสาํคญัทั้งในแง่ของวิถีการดาํรงชีวิตและในเชิง
วิชาการความรู้ในรูปแบบของการศึกษาวิจยั เพื่อรักษาสถาบนัดั้งเดิมท่ีเป็นผลผลิตทางประวติัศาสตร์ และนาํ
ความรู้มาต่อยอดในการเสริมสร้างการพัฒนาชุมชน-ท้องถ่ิน เพื่อให้ชุมชน-ท้องถ่ินมีเกราะป้องกันทาง
วฒันธรรมอนัจะนาํไปสู่ความเขม้แขง็ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบับทบาทขององคก์รศาสนา
หรือวดั ก็จะพบปัญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัการศึกษาวิจยัโดยทัว่ไป ซ่ึงนั้นก็คือขอ้จาํกดัในแง่
ของการเขา้ถึงขอ้มูลและการไดม้าซ่ึงขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประวติัความเป็นมาและรายละเอียดต่างๆของวดั 
เช่น พฒันาการของวดัในแต่ละยคุ เหตุการณ์สาํคญัและหรือการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัๆของวดั ซ่ึงตรงน้ีเป็นส่ิงท่ี
เป็นปัญหาอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับวดัในชนบท ในชุมชน-ทอ้งถ่ินท่ียงัขาดความรู้และการจดัทาํขอ้มูลท่ีเป็น
รายละเอียดสาํคญัต่างๆของวดัอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบคน้และการนาํมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงตรงน้ีถือ
เป็นปัญหาพื้นท่ีสําคญัเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้ น การจัดทาํระบบขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้ในรายละเอียดสําคญัๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวดัเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในเชิงประวติัศาสตร์ให้แก่อนุชนรุ่นหลงัได้
ศึกษาคน้ควา้ต่อไปจึงถือเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีสาํคญั 
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แนวทางการพฒันาช่องผ่านแดนธรรมชาตเิป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเทีย่ว
โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณศีึกษา : ช่องผ่านแดนทาง

ธรรมชาติซําแต ตาํบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์ จังหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย และ
ตาํบลสะแอม อําเภอจอมกะสาน จงัหวดัพระวหิาร ประเทศกัมพูชา 

 
 

 
เอมอร แสนภูวา  

อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการพฒันาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทพื้นท่ีและความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม
และฐานทรัพยากร สภาพปัญหาความตอ้งการ  ขอ้จาํกดั และศกัยภาพในการพฒันาช่องผา่นแดนทางธรรมชาติ
ซาํแตเป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว แนวทางการพฒันาช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตใหเ้ป็น
จุดผ่อนปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว และจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาเปิดช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตใหเ้ป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วม ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัแบบเจาะจง จาํนวน 210 คน คือ ผูน้าํ
ชุมชน ประชาชนทัว่ไป ปราชญช์าวบา้น ในพื้นท่ีประเทศไทย จาํนวน 180 คน และประเทศกมัพูชา จาํนวน 30 
คน ผลการศึกษาพบวา่   

บริบทพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย 
และตาํบลสะแอม อาํเภอจอมกะสาน จงัหวดัพระวิหาร ประเทศกมัพูชา  ตาํบลภูผาหมอก มี 6 หมู่บา้น ตาํบลสะ
แอม มี 7 หมู่บา้น ในตาํบลสะแอมมีหมู่บา้นท่ีถูกจดัตั้งป็นท่ีอยูอ่าศยัของหน่วยทหารและครอบครัว โดยรัฐบาล
จดัสรรท่ีดินให้  5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นธ็วมมะเจียดส๊อมเดกแดโจ บา้นจ็อมบ๊อกแสนเจ็ย บา้นบ็องโกลปรําเบ็ย 
บา้นสตึงเขียว และบา้นแดโจวโบส๊โสบว๊  

ความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และฐานทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา 
ตําบลภูผาหมอก  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   ประเทศไทย และตําบลสะแอม  อําเภอจอมกะ
สาน  จงัหวดัพระวิหาร ประเทศกมัพูชา ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ มีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัตามเขต
ชายแดนโดยผา่นช่องผา่นแดนธรรมชาติซาํแตเพ่ือเขา้ออก 2) ความสัมพนัธ์ดา้นสังคมวฒันธรรม มี 2 ลกัษณะ 
ประกอบดว้ย 2.1) สร้างความสัมพนัธ์ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม  2.2) เช่ือมสัมพนัธ์โดยหน่วยงานรัฐบาล และ 
3) ความสัมพนัธ์ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มีการดาํเนินกิจกรรมปลูกป่าร่วมกนั สร้างฝายชะลอนํ้ า รวมถึง
ใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัเพื่อทาํมาหากินของประชาชนตามแนวชายแดน  
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สภาพปัญหาความตอ้งการ ขอ้จาํกดั และศกัยภาพในการพฒันาช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตเป็นจุด
ผ่อนปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา  ตาํบลภูผาหมอก  อาํเภอกนัทรลกัษ ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย และตาํบลสะแอม อาํเภอจอมกะสาน  จงัหวดัพระวิหาร ประเทศกมัพชูา ไดแ้ก่ 1)
สภาพปัญหา  นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงจากสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหารและเส้นเขตแดนไม่
ชัดเจน  การลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า  การลกัลอบคา้ยาเสพติดขา้มประเทศ ลกัลอบคา้ขาย ลกัลอบเขา้เมือง 
ลกัลอบทาํมาหากินในพื้นท่ีปิด ลกัขโมย การประสานงานของหน่วยงานในและนอกพ้ืนท่ี ความปลอดภยัของ
ประชาชน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความพร้อมประชาชนท่ีประสบกบัความยากจนในฝ่ังกมัพูชา 2) 
ความต้องการ ได้แก่ เปิดจุดผ่อนปรนซําแตเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเท่ียวเพื่อการค้าขาย
แลกเปล่ียนกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชนและเช่ือมความสัมพนัธ์  จดัสรรพื้นท่ีทาํกินให้กบัประชาชนตามแนว
ชายแดน พฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ลดปัญหาความยากจนของประชาชนฝ่ังกมัพูชา และสร้างความ
สงบสุขใหเ้กิดสันติภาพพร้อมพฒันาอยา่งจริงจงัทั้งไทยและกมัพูชา 3) ขอ้จาํกดั ไดแ้ก่  ไม่มีความชดัเจนในเส้น
เขตแดน ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศจากสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร  และนโยบายของภาครัฐไทย-
กัมพูชา และ 4) ศกัยภาพ ได้แก่ มีเส้นทางเขา้ถึงจุดผ่านแดนธรรมชาติซําแต มีแหล่งนํ้ าท่ีสําคญั ประชาชน
เช่ือมัน่หน่วยงานความมัน่คงในพื้นท่ีและมีความพร้อมในการคา้ขายแลกเปล่ียน ชุมชนมีความสามคัคี ผูน้าํมี
ความสามารถ ประชาชนส่ือสารภาษาเขมรได ้มีความเป็นเครือญาติระหว่างกนัตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา  มี
ประเพณีวฒันธรรมเหมือนคลา้ยคลึงกนั และมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ทั้งสองประเทศ 

แนวทางการพฒันาช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซาํแตให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอ กันทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ประเทศไทย และตาํบลสะแอม อาํเภอจอมกะสาน จงัหวดัพระวิหารประเทศกมัพูชา ไดแ้ก่ หน่วยงานรัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งแสดงออกความจริงใจระหว่างกนัเร่ืองความมัน่คง สนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมรับรู้
เขา้ใจในสถานการณ์ปัญหาชายแดนมากข้ึน  ชุมชนตามแนวชายแดนร่วมกนัยืน่หนงัสือใหก้บัรัฐบาลเพื่อแสดง
ความตอ้งการให้มีการเปิดช่องผ่านแดนธรรมชาติซาํแตและขบัเคล่ือนจนเป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้และการ
ท่องเท่ียว สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งชุมชนชายแดนขบัเคล่ือนใหเ้ป็นหมู่บา้นเขม้แขง็คู่ขนานและมีการขยาย
พื้นท่ี เช่ือมสมัพนัธ์ดว้ยระบบเครือญาติ ประเพณีวฒันธรรม และส่งเสริมสนบัสนุนเช่ือมความสมัพนัธ์ในระดบั
บุคคล องคก์รหรือหน่วยงาน  

ขอ้เสนอเชิงนโยบายให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเปิดช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซาํแต  
ให้เป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัรัฐ 
กาํหนดนโยบายร่วมกันทั้ งสองประเทศเพ่ือแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักเขตแดนตามแนวชายแดน  
ส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์หมู่บา้นเขม้แข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนท่ีให้เห็นเป็นรูปธรรมและรับรู้ทั้งสอง
ประเทศ ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในพื้นท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการกาํกบัดูแลจุดผ่านแดนอย่างเคร่งครัด และ 
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ระดับประชาชนและชุมชน  พัฒนาชุมชนตามแนวชายแดนให้เข้มแข็งจากสมาชิกในชุมชน  ส่งเสริมให้
ประชาชนผูน้าํทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามแนวชายแดนมีความรู้เร่ืองกฎหมายชายแดน  และส่งเสริมใหชุ้มชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือพฒันาขอเปิดช่องผา่นแดนธรรมชาติใหเ้ป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการ
ท่องเท่ียว  
 
คาํสําคญั: แนวทางการพฒันา ,ช่องผา่นแดนทางธรรมชาติ, จุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว, 
                การมีส่วนร่วม, ชุมชนชายแดนไทย-กมัพชูา  
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The Development of Natural Sumtae Border Crossing as the Favorable Trade and 
Tourism Point Participated by Thai-Cambodian Border Communities, Case Study: 

Natural Sumtae Border Crossing, Phuphamork Sub-district, Kanthalak District, Sisaket 
Province, Thailand and Sra-aem Sub-district, Choam Khsant District, Preah Vihear 

Province, Kingdom of Cambodia 

 
ABSTRACT 
 

The present study aims to investigate on context of areas and its relationship in term of economics, 
social culture, resources, problems and needs, limitations, and the abilities to establish Sumtae Border 
Crossing as the Favorable Trade and Tourism Point. This present study also aims to provide a suggestion on 
policies for related government organizations to provide a development way to establish Sumtae Border 
Crossing as the Favorable Trade and Tourism Point Participated by community’s borders. This present study 
adopted a qualitative methodology for data collection and data analysis, by collected data from 210 
participants using purposive sampling; the participants are community leaders, villagers, scholars, 180 
participants from Thailand and the rest 30 participants are from Cambodia. The results of this present study 
are as follows. 

Context of border areas between Thailand and Cambodia were as follows Phupha Mork Sub-district, 
Kanthalak District, Sisaket Provience, Thailand and Sra-aem Sub-district, Choam Khsant District, Preah 
Vihear Province, Kingdom of Cambodia. There are 6 villages in Phupha Mork. There are 7 Buddhist villages 
in Saam District as follows Saroa am ka jerng village, Thom ma jead dek de joa, Jom box sean jia village, 
Sean jai village, Bon goal praram ben village, Steng kaew village, and Dae jow bow bos village.  

The relationship on economic, social culture, the shared-resources between Thailand, and Cambodian 
community are explained as follows, 1) on economic relationship, there are shared areas along the border. 
There are trades on products from wildlife that improve economic development of the two countries. 2) The 
social and culture relationship consists of two aspects. 2.1) there are the creations on personal relationship and 
group relationship, with kindness relationship leads to trust and the interrelationship on religious activities in 
the traditional way. 2.2) there is the relationship that supported by government 2.3) there are the relationship 
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in term of resources and environmental along the border. There is activity for example, create a dam, sharing 
space for a living of the people along the border.  

Problems, conditions, needs, limitations for the development of natural border 1) The problems on 
policies on issue of state security and the Phra Viharn Temple with the border lines is unclear. There are drugs 
problems, cutting down trees etc. 2) on the needs to establish Sumtae Border Crossing as the Favorable Trade 
and Tourism Point, there are needs for improvement on trade to stimulate the economy and relationship. Also, 
there are needs for development of basic infrastructure. 3) Limitations are the unclear in the border line, 
international Relationship on the Preah Vihearn issue, and the policies of the Thai-Cambodian government, 
and 4) the potentials are the abilities to cross the natural border, there are important water resources and 
citizens are very confident with security agencies in the area and they are ready for trade and exchange. There 
are similarity in culture and traditions, and there are historical sites for tourism in both countries.  

Guidelines for the development of natural border participated by the Thai-Cambodian border 
community. This is including government organizations and related organizations. They must express their 
sincerity on security issues. They must encourage the community on awareness of the border problem. The 
communities must join together to write a submitting letter to the government stating their needs to establish 
Sumtae Border Crossing as the Favorable Trade and Tourism Point. Build good relationships between border 
communities then drive them into strong parallel villages. Promoting family relationship, cultural tradition, 
encourage relationships on individual level, organizations or agencies.  

Suggestions on policies for related government organizations to provide a development way to 
establish Sumtae Border Crossing as the Favorable Trade and Tourism Point Participated by community’s 
borders. These points are divided into two levels. The first one is state level; the two countries have provided 
a common policy to solve the borderline problems. Second level, on public and community, government 
should provide people to have knowledge in border law, and encourage all members from local communities 
to be participated in all stages of development. 

 
Keywords: Development ways, Natural border, Favorable Trade and Tourism point, Participation, Border 
communities. 
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บทนํา 

ประเทศไทยมีจงัหวดัท่ีติดกบัพื้นท่ีชายแดน 38 จงัหวดั เป็นชายแดนทางบกทั้งส่ีดา้น โดยมีระยะทางถึง 
4,863 กิโลเมตร ติดต่อกบั 4 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว พม่า และมาเลเซีย โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดในมิติ
ต่างๆ ทั้งความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติ  ระบบเศรษฐกิจการคา้และการท่องเท่ียว รวมถึงระบบอ่ืนๆ อีก
มากมาย  โดยไดด้าํเนินการผ่านจุดผ่านแดนถาวร  จุดผ่านแดนชัว่คราว และจุดผ่อนปรนเป็นหลกั (ขวญักมล  
กล่ินศรีประทุม. 2545: 1) ประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีพรมแดนหรืออาณาเขตติดต่อกนั คือ กมัพูชา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กบัประเทศไทยมาอย่างยาวนาน พรมแดนทางบกติดต่อกนัประมาณ 640 กิโลเมตร ลกัษณะสังคมวฒันธรรม
ความเป็นอยูท่ี่คลา้ยคลึงกนั จึงทาํให้มีความสัมพนัธ์กนัแบบ “บา้นพี่เมืองนอ้ง” (สุชน ศิริพงษ.์ 2537: 207-209) 
หากพิจารณาอาณาเขตท่ีติดต่อกนัเม่ือในอดีตอยู่ห่างไกลอาํนาจรัฐส่วนกลางทั้งทางไทยและกมัพูชา ทาํให้ไม่
สามารถเขา้ไปควบคุมไดอ้ยา่งทัว่ถึงจึงเกิดปรากฏการณ์การขา้มไปมาหาสู่กนัซ่ึงเรียกวา่ “ลอดรัฐ” และ “สภาวะ
ไร้พรมแดน” (จารุวรรณ ขาํเพชร. 2546: 1) ในความคิดร่วมของคนในพ้ืนท่ีชายแดนทั้งสองฝ่ังเป็นระยะเวลาชา้
นาน แมว้่าส่วนกลางของรัฐไทยและรัฐกมัพูชา จะมีความพยายามในการเขา้ไปควบคุมพื้นท่ีหรือจดัระเบียบ
ชายแดนมาโดยตลอดก็ตาม และในปี พ.ศ. 2558 การเกิดประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจะตอ้งเปิดประตูกวา้ง
ข้ึนในทุกมิติและชายแดนกมี็ความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นประตูเช่ือมต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

จงัหวดัศรีสะเกษมีพื้นท่ีชายแดนติดกบัประเทศกมัพูชา มีจุดผา่นแดนถาวร จาํนวน 1 จุด วตัถุประสงค์
เพื่อการคา้และการท่องเท่ียว คือ ช่องสะงาํ อยู่ในพื้นท่ีอาํเภอภูสิงห์ ติดกบัอาํเภออลัลองเวง จงัหวดัอุดรมีชยั 
ประเทศกมัพูชา และจงัหวดัศรีสะเกษมีช่องผ่านแดนทางธรรมชาติ จาํนวน 7 ช่อง ไดแ้ก่ ช่องโพย ช่องซาํแต 
ตาํบลภูผาหมอก  ช่องตาเฒ่า  ช่องเขาพระวิหาร  ตาํบลเสาธงชยั ช่องโดนเอาว ์ตาํบลรุง อาํเภอกนัทรลกัษ ์ช่อง
พระพาลยั ตาํบลสําโรงเกียรติ  อาํเภอขุนหาญ  และช่องดาระกา  ตาํบลไพรพฒันา  อาํเภอภูสิงห์  ซ่ึงช่องผ่าน
แดนทางธรรมชาติบางแห่งในอดีต  เคยมีการผา่นเขา้ออกทั้งถูกกฎหมายและลกัลอบเขา้ออกอยา่งผดิกฏหมายใน
ลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ  และช่องผา่นแดนทางธรรมชาติบางแห่งยงัไม่เคยถูกเปิดใช ้ เน่ืองจากเกิด
ปัญหาจากสาเหตุ กรณีการปักปันเขตแดนยงัไม่แลว้เสร็จ หลกัเขตสูญหายและถูกเคล่ือนยา้ย รวมถึงการท่ี
ประเทศไทยและประเทศกมัพูชาต่างยดึถือแผนท่ีซ่ึงมีการตีความในรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กิดปัญหา
ขอ้พิพาทท่ีกระทบต่อความสมัพนัธ์ไทย-กมัพูชามาโดยตลอด  แต่ในปัจจุบนัพบวา่ ประชาชนในชุมชนชายแดน
ยงัมีการสร้างความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง  โดยใชโ้ทรศพัทใ์นการติดต่อส่ือสารกบัเครือญาติท่ีอยูอ่าศยัในฝ่ัง
ตรงขา้มทางประเทศกมัพชูา  โดยเฉพาะชุมชนชายแดนไทย-กมัพชูาท่ีอยูติ่ดกบัช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแต 
ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดย
การเดินทางขา้มไปมา ทั้งถูกตอ้งตามกฎหมายและลกัลอบเขา้มาอยา่งไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นความสัมพนัธ์
แบบเครือญาติ ไดแ้ก่  พอ่  แม่  ลูก และพี่นอ้ง  เป็นตน้ โดยผา่นช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแต  แต่ในปัจจุบนั
แมพ้ื้นท่ีจะไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กนัได ้แต่ยงัคงมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัชุมชนชายแดนตลอดเวลา 
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ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป เช่น  การเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงาํเพื่อทอดผา้ป่า  หรือพบปะพี่นอ้ง
เพื่อสอบถามความเป็นอยู ่เป็นตน้  (สุนนัท ์ แกว้สิงห์. 2556: สมัภาษณ์)     

จากปัญหาข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-กมัพูชา แมว้่าท่ีผา่นมาประเทศไทยและประเทศกมัพูชาจะพยายามแกไ้ข
ปัญหาขอ้พิพาทระหว่างกนั แต่ก็ยงัคงประสบกบัอุปสรรคต่างๆ จากท่ีผูว้ิจยัรวบรวมนาํเสนอปัญหา ผลกระทบ
ต่อพื้นท่ีชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา ควรมีแนวทางในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในทุกระดบั 
โดยเฉพาะระดับชุมชนชายแดนท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกันให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวก และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนชายแดนทั้ง 2 ประเทศ  โดยให้มองขา้มปัญหาต่างๆ ซ่ึงสามารถใชก้ารมีส่วน
ร่วมของชุมชนเช่ือมประสานความสัมพนัธ์ในระดบัพื้นท่ี  โดยมีเป้าหมายสาํคญั  คือ การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
และใชค้วามสัมพนัธ์ของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชาในพื้นท่ีการวิจยัเป็นฐานการพฒันาร่วมกนั  โดยวิธีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้เกิดความมัน่คงชายแดน และยึดหลกัความ
เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี รวมทั้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ท่ีเป็นจริงชุมชนชายแดน  และในปี พ.ศ 2558  การใช้
โอกาสของการเป็นประชาคมอาเซียนมาสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือแกปั้ญหาเส้นเขตแดนและความ
มัน่คง  ซ่ึงเป็นวาระเร่งด่วนท่ีหน่วยงานรัฐตอ้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนชายแดนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  
โดยใช้ความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติ  การคา้และการท่องเท่ียว  เปิดให้มีการพฒันาช่องผ่านแดนทาง
ธรรมชาติเป็นจุดผอ่นปรนท่ีถูกตอ้ง ชุมชนสามารถเดินทางพบปะไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีภูมิลาํเนาและเป็นนกัวิชาการในพ้ืนท่ี  ไดรั้บทราบขอ้มูลและร่วมทาํงาน
กบัชุมชนในพ้ืนท่ีชายแดนมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานบัสิบกว่าปี  ทราบถึงความตอ้งการของประชาชนชุมชน
ชายแดนในพื้นท่ีวิจยั  จึงตอ้งการศึกษาบริบทพื้นท่ีและความสัมพนัธ์ทางดา้นสังคมวฒันธรรม  เศรษฐกิจ และ
ฐานทรัพยากรของชุมชน  สภาพปัญหา ความตอ้งการ  ขอ้จาํกดั และศกัยภาพในการพฒันาช่องผ่านแดนทาง
ธรรมชาติซาํแตเป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา  อีกทั้งแสวงหา
แนวทางการพฒันาช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตให้เป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา  และจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันาเปิดช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตใหเ้ป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วม ทั้งน้ีคาดหวงัว่าจะสามารถเป็นแนวทางการแกปั้ญหาในพื้นท่ีวิจยัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่าง
ย ัง่ยืน อีกทั้ งเกิดความร่วมมือในระดับชุมชนชายแดนทั้ งสองประเทศ  ซ่ึงจะเช่ือมต่อในระดับภาครัฐและ
ระดบัประเทศจะส่งผลการสร้างความมัน่คงของประเทศต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นท่ีและความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและฐานทรัพยากรของ
ชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา  ตาํบลภูผาหมอก  อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ประเทศไทย  และตาํบลสะ
แอม  อาํเภอจอมกะสาน  จงัหวดัพระวิหาร  ประเทศกมัพชูา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการ  ขอ้จาํกดั  และศกัยภาพในการพฒันาช่องผา่นแดนทาง 
ธรรมชาติซาํแตเป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา  ตาํบลภูผาหมอก  
อาํเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  ประเทศไทย และตาํบลสะแอม  อาํเภอจอมกะสาน  จงัหวดัพระวิหาร 
ประเทศกมัพชูา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตใหเ้ป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการ 
ท่องเท่ียว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา  ตาํบลภูผาหมอก  อาํเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ประเทศไทย  และตาํบลสะแอม  อาํเภอจอมกะสาน  จงัหวดัพระวิหาร  ประเทศกมัพชูา 

4. เพื่อจัดทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาเปิดช่องผ่านแดนทาง
ธรรมชาติซาํแตใหเ้ป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
 
ขอบเขตของการวจิยั  

ขอบเขตด้านพืน้ท่ีการวจิัย      
พื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ท่ีติดกบัจุดผ่านแดนทางธรรมชาติซาํแต คือ ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกนัทร

ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ประเทศไทย และตาํบลสะแอม อาํเภอจอมกะสาน จงัหวดัพระวิหาร ประเทศกมัพชูา 

ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคญั 

1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ีอาศยัในตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ประเทศ
ไทย จาํนวน 6 หมู่บา้น และประชาชนท่ีอาศยัในตาํบลสะแอม อาํเภอจอมกะสาน จงัหวดัพระวิหาร ประเทศ
กมัพชูา จาํนวน 7 หมู่บา้น   

2. ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั คือ ผูน้าํชุมชน ประชาชนทัว่ไป ปราชญช์าวบา้น ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกนัทร
ลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ประเทศไทย จาํนวน 6 หมู่บา้นๆ ละ 30 คน  จาํนวนทั้งส้ิน 180 คน และตาํบลสะแอม  
อาํเภอจอมกะสาน  จงัหวดัพระวิหาร  ประเทศกมัพชูา จาํนวน 7 หมู่บา้น จาํนวน 30  คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน  210  
คน  และในการสนทนากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัคือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ผูน้าํชุมชน  ประชาชนทัว่ไป ปราชญ์
ชาวบา้น ตวัแทนสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั  ตวัแทนอาํเภอกนัทรลกัษ ์ ตวัแทนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะ
เกษ  ตวัแทนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภูผาหมอก  ตวัแทนด่านตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัศรีสะเกษ (ช่องสะงาํ) 
และตวัแทนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  จาํนวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน  
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วธีิดาํเนินการวจิยั 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเป็นหลกั  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 

 1. การศึกษาค้นควา้ข้อมูลทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวทางการพฒันาช่องผา่นแดน ธรรมชาติเป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา กรณีศึกษา ช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแต ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอ
กนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย และตาํบลสะแอม  อาํเภอจอมกะสาน  จงัหวดัพระวิหาร  ประเทศ
กมัพูชา และขอ้มูลอ่ืนๆ ได้แก่  หนังสือ  รายงานการวิจยั  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  บทความ  รายงานทาง
วิชาการ และขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถนาํมาสนบัสนุนงานวิจยัได ้
 2. การศึกษาภาคสนาม    

2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานบริบทพื้นท่ีตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ประเทศไทย และตาํบลสะแอม อาํเภอจอมกะสาน จังหวดัพระวิหาร ประเทศกัมพูชา โดยนักวิจยัร่วมใน
กิจกรรม เช่น การประชุมกบัผูน้าํชุมชน ประเพณีของทอ้งถ่ิน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นตน้   
  2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อ้ 1 บริบทพื้นท่ี
การวิจยัและความสัมพนัธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมและฐานทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-
กมัพูชา และวตัถุประสงคข์อ้ 2 สภาพปัญหาความตอ้งการ ขอ้จาํกดัและศกัยภาพในการพฒันาช่องผา่นแดนทาง
ธรรมชาติซาํแตเป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา ผูว้ิจยัการลงพื้นท่ี
ภาคสนาม ทั้งพื้นท่ีวิจยัประเทศไทย และพื้นท่ีวิจยัประเทศกมัพูชา โดยพื้นท่ีประเทศไทยลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 
จาํนวน 3 คร้ัง และพ้ืนท่ีประเทศกมัพชูา จาํนวน 3 คร้ัง   

 2.3 จดัสนทนากลุ่ม ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 30 คน โดยแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มๆ ละ 15 
คน ใน 2 พื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา เก่ียวกบั แนวทางการพฒันาช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซาํแตให้เป็นจุด
ผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา และจดัทาํขอ้เสนอเชิง
นโยบายให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเปิดช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตให้เป็นจุดผอ่นปรนทาง
การคา้และการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ผูว้ิจยัการลงพื้นท่ีประเทศไทย 1 คร้ัง และพื้นท่ีประเทศ
กมัพชูา 1 คร้ัง   
  2.4 การบูรณาการความรู้ พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการคืนขอ้มูลให้กบัชุมชนในพื้นท่ี
การวิจยั และเทียบเคียงกบัแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัเวทีคืนขอ้มูล จาํนวน 1 คร้ัง ในพื้นท่ี
ประเทศไทย  
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3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา พร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามหลกัวิจยัเชิงคุณภาพ  
โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การสงัเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  มีการตรวจสอบขอ้มูลโดยเทคนิคสามเส้า  เพื่อตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้าก
บุคคล  เวลา  และสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั วิเคราะห์ตีความและเช่ือมโยงความสอดคลอ้งของเน้ือหายึดตรรกะ
เทียบเคียงกบัแนวคิด  ทฤษฏีควบคู่กบับริบท  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
ต่างๆ  เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนด 
 

ผลการวจิยั 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคญั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั จาํนวนทั้งส้ิน 210 คน แบ่งเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัไทย 180 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี

สาํคญักมัพูชา 30 คน เพศชาย 110 คน และเพศหญิง 100 คน อาย ุ11-20 ปี 3 คน อาย ุ21-30 ปี 11 คน อาย ุ31-40 
ปี 33 คน อายุ 41-50 ปี 69 คน อายุ 51-60 ปี 63 คน อายุ 61-70 ปี 23 คน อายุ 71-80 ปี 7 คน และอายุ 81-90 ปี 1 
คน สถานภาพการสมรสของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญั โสด 13 คน แต่งงาน 196 คน และหยา่ 1 คน ระยะเวลาท่ีอาศยั
อยู่ในหมู่บา้น ตั้งแต่ 1-10 ปี 31 คน ตั้งแต่ 11-20 ปี 22 คน ตั้งแต่ 21-30 ปี 34 คน ตั้งแต่ 31-40 ปี 57 คน ตั้งแต่ 
41-50 ปี 44 คน ตั้งแต่ 51-60  ปี 18 คน ตั้งแต่ 61-70  ปี 4 คน เคยเดินทางไปท่ีกมัพูชาและไทยของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
สาํคญั ในภาพรวมเคยเดินทางไปท่ีกมัพูชาและไทย  100 คน ไม่เคยเดินทางไปท่ีกมัพูชาและไทย 110 คน และ
เม่ือแยกเป็นผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัชายแดนไทยท่ีเคยเดินทางไปท่ีกมัพูชา 84 คน ไม่เคยเดินทางไปท่ีกมัพูชา 96 คน 
เม่ือแยกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัชายแดนกมัพูชาท่ีเคยเดินทางมาท่ีไทย 16 คน ไม่เคยเดินทางมาท่ีไทย 14 คน เคย
เดินทางไปหรือมาช่องทางธรรมชาติชาํแตของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา ภาพรวมเคย
เดินทางไปช่องทางธรรมชาติชาํแต  95 คน ไม่เคยเดินทางไปช่องทางธรรมชาติชาํแต  115 คน และเม่ือแยกเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัชายแดนไทยท่ีเคยเดินทางไปช่องทางธรรมชาติชาํแต 83 คน ไม่เคยเดินทางไปช่องทาง
ธรรมชาติชาํแต 97 คน เม่ือแยกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัชายแดนกมัพูชาท่ีเคยเดินทางมาช่องทางธรรมชาติชาํแต 12 
คน ไม่เคยเดินทางมาช่องทางธรรมชาติชาํแต 18 คน มีญาติอยู่กมัพูชาและไทย ภาพรวมมีญาติอยู่กมัพูชาและ
ไทย 32 คน ไม่มีญาติอยูก่มัพูชาและไทย 178 คน เม่ือแยกผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัตามแนวชายแดนไทยท่ีมีญาติอาศยั
อยู่กัมพูชา 20 คน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ บ้านด่านกลาง  บ้านภูผาหมอก  และบ้านด่านเหนือ 
ตามลาํดบั และผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัตามแนวชายแดนไทยท่ีไม่มีญาติอาศยัอยูก่มัพชูา จาํนวน 160 คน เม่ือแยกผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีสําคญัตามแนวชายแดนกมัพูชาท่ีมีญาติอาศยัอยู่ไทย 12 คน และผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัตามแนวชายแดน
กมัพูชาท่ีไม่มีญาติอาศยัอยู่ไทย 18 คน ความตอ้งการท่ีอยากให้เปิดช่องผ่านแดนธรรมชาติซาํแตเป็นจุดผ่อน
ปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว 209 คน และไม่มีความตอ้งการท่ีอยากใหเ้ปิดช่องซาํแต 1 คน   
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1. บริบทพื้นท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา และความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและฐาน
ทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา  ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ประเทศไทย 
และตําบลสะแอม  อําเภอจอมกะสาน  จังหวดัพระวหิาร ประเทศกัมพูชา 

1.1 บริบทพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพชูา ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  
ประเทศไทย ตาํบลภูผาหมอก มี 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ 1 บา้นด่านกลาง  หมู่ 2 บา้นด่านใต ้หมู่ 3 บา้นด่านเหนือ 
หมู่ 4 บา้นโศกขามป้อม  หมู่ 5 บา้นหนองหวา้  และหมู่ 6 บา้นภูผาหมอก ระยะทางห่างตวัอาํเภอกนัทรลกัษ ์
ประมาณ  42  กิโลเมตร  อาณาเขตทิศเหนือติดกบัตาํบลโนนสาํราญ อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ  ทิศใต้
ติดกบัประเทศกมัพูชา ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลโคกสะอาด  ก่ิงอาํเภอนํ้ าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี และทิศ
ตะวนัตกอาณาเขตติดกบัตาํบลเสาธงชยั อาํเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง มีอาณาเขต
ติดกบัชายแดนประเทศกมัพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นระหว่างพรมแดน ประชากรตาํบลภูผาหมอก มี
จาํนวนทั้ งส้ิน 1,309 ครัวเรือน ประชากรทั้ งส้ิน 4,700 คน โดยแบ่งเป็นชาย 2,378 คน และหญิง 2,405 คน 
(ขอ้มูล ณ เมษายน 2558) การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทาํนาเป็นหลกั ทาํไร่ยางพารา มนัสาํปะหลงั ปอแกว้ และ
ทาํสวน เป็นตน้ ซ่ึงไร่ยางพาราส่วนใหญ่จะติดกบัแนวชายแดนกมัพูชา บริบทพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชา ตาํบล
สะแอม อาํเภอจอมกระสาน  จงัหวดัพระวิหาร ประเทศกมัพชูา อาณาเขตแดนทิศเหนือติดกบัประเทศไทยตาํบล
ภูผาหมอกและตาํบลเสาธงชยั  อาํเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  ทิศใตต้าํบลกนัตวด อาํเภอจอมกะสาน ทิศ
ตะวนัตกติดกบัตาํบลกนัดวต อาํเภอจอมกะสาน ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลมรกด อาํเภอจอมกะสาน  มีทั้งหมด 7 
หมู่บา้น ประกอบดว้ย หมู่ 1 บา้นสรอแอมขางเจิง  หมู่ 2 บา้นธ็วมมะเจียดส๊อมเดกแดโจ หมู่ 3 บา้นจ็อมบ็อก
แสนเจ็ย หมู่ 4 บา้นแสนเจ็ย หมู่ 5 บา้นบ็องโกลปรําเบ็ย หมู่ 6 บา้นสตึงเขียว และหมู่ 7 บา้นแดโจวโบ๊วโบสว 
ครอบครัวตั้งอยู ่5,119 ครัวเรือน มีประชาชนทั้งหมด 16,291 แบ่งเป็น หญิง 9,080 คน เป็นชาย 7,211 คน นบัถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณีวฒันธรรมของตาํบล ไดแ้ก่ วนัข้ึนปีใหม่ วิสาขบูชา มาฆบูชา เขา้พรรษา ออกพรรษา บุญ
กฐิน  บุญขา้วสากภาษาเขมรเรียกว่า พจุม-เบ็น วนัไหวพ้ระจนัทร์-แข่งเรือ บุญพระเผวด (จงัหวดัพระวิหาร: 
2557) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทาํนา ปลูกพืช ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั มนัเทศ เล้ียงสัตว ์โคกระบือ 
หมู ไก่  เป็ด และเล้ียงปลา  ส่วนใหญ่พูดภาษาแขมร์หรือเขมร มีเครือญาติอยูใ่นประเทศไทยจาํนวนประมาณ 15 
ครัวเรือน บางส่วนเป็นพี่น้องบุญธรรมท่ีนับถือกนั ตาํบลสะแอมมีหมู่บา้นท่ีถูกจดัตั้งและเขา้มาอยู่อาศยัโดย
หน่วยทหารกมัพูชาพร้อมครอบครัวและส่วนใหญ่เขา้มาอยู่อาศยัโดยรัฐการจดัสรรท่ีดินให้ จาํนวน 5 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ บา้นธ็วมมะเจียดส๊อมเดกแดโจ  บา้นจ็อมบ๊อกแสนเจ็ย บา้นบ็องโกลปรําเบ็ย บา้นสตึงเขียว และบา้น
แดโจวโบ๊สโสบ๊ว และพบ 2 หมู่บา้นท่ีไม่ถูกจดัตั้งโดยหน่วยทหาร แต่พบว่ามีประชาชนกมัพูชาอาศยัอยูด่า้นใน
ลึกจากแนวชายแดนไทย-กมัพชูา ไดแ้ก่ บา้นสรอแอมขางเจิง และบา้นแสนเจย็   
 

2. ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และฐานทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-
กัมพูชา ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ประเทศไทย และตําบลสะแอม อําเภอจอมกะ
สาน  จังหวดัพระวหิาร ประเทศกัมพูชา 
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2.1 ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ  มีการใช้พื้นท่ีร่วมกันระหว่างไทย-กัมพูชาตามเขตแนว
ชายแดน โดยใชช่้องผ่านแดนธรรมชาติซาํแตในการผ่านเขา้ออก พบว่า เขา้ไปหาอาหารป่า เช่น เห็ด  สัตวป่์า  
หวาย ผกัหวาน รวมถึงการคา้ขายแลกเปล่ียนระหว่างกนั เช่น เห็ด มนัสาํปะหลงั ถ่าน  ไก่ มะพร้าว  ขา้วเปลือก  
ขา้วสาร ววัควาย หน่อกลว้ย กลา้มะพร้าว  ปลา อ่ึงอ่าง หมู เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์ออ้ย  สินคา้อุปโภคบริโภค  
เป็นตน้  ผลจากการคา้ขายแลกเปล่ียนทาํให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจชุมชนทั้งสองประเทศ ทาํให้ประชาชนมี
รายไดเ้ล้ียงครอบครัว อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชนทั้งสองประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี   

2.2 ความสัมพนัธ์ด้านสังคมวฒันธรรม พบวา่ มีการเช่ือมความสมัพนัธ์ในลกัษณะ 2 ประการ  
1) การสร้างความสัมพนัธ์ในระดบับุคคลหรือระดบักลุ่ม โดยประชาชนในพื้นท่ีชายแดนไทย-กมัพูชามีความ
เป็นเครือญาติกนัโดยสายเลือดและการนบัถือท่ีเกิดจากการติดต่อระหว่างกนั โดยเฉพาะในพื้นท่ี บา้นด่านกลาง 
บา้นด่านใต ้และบา้นโศกขามป้อม มีญาติพี่นอ้งท่ีอาศยัตามแนวชายแดนมากท่ีสุด ตามลาํดบั ซ่ึงส่วนใหญ่อาศยั
ในตาํบลจอมกะสานและตาํบลสะแอม ในอดีตมีการใชพ้ื้นท่ีช่องผ่านแดนธรรมชาติซาํแตพบปะพูดคุยกนัอยู่
เสมอ และมีการเช่ือมสัมพนัธ์ในการคา้ขายระหว่างกนัมาอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลให้เป็นมีความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั ประชาชนฝ่ังกมัพชูาซ่ึงมีญาติพี่นอ้งอยูฝ่ั่งไทยไดเ้ขา้มาอาศยัและใชแ้รงงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายใน
ฝ่ังไทย และในส่วนลูกหลานซ่ึงอาศยัอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เกิดมีญาติพี่นอ้งฝ่ังกมัพูชาเขา้มาแต่งงานกบัคน
ไทยและสร้างครอบครัวอยู่ในฝ่ังไทย ในปัจจุบนัการเดินทางไปมาระหว่างมีความยากลาํบาก แต่ประชาชนทั้ง
สองฝ่ังยงัติดต่อกนัทางโทรศพัทเ์พื่อถามความเป็นอยูแ่ลกเปล่ียนกนัอยา่งต่อเน่ือง  และความสัมพนัธ์ระดบักลุ่ม 
คือ มีการเช่ือมความสัมพนัธ์ในการร่วมกิจกรรมทางดา้นการส่งเสริมศาสนา เน่ืองจากประชาชนทั้งสองฝ่ังส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ดาํเนินกิจกรรมประเพณีต่างๆ ร่วมกนั ไดแ้ก่ บุญขา้วสาก เขา้พรรษา ออกพรรษา บุญ
โฎนตา ร่วมทาํบุญใหก้บัญาติท่ีเสียชีวิต เป็นตน้  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทุกๆ ดา้น อนัเกิดจากความเป็น
เครือญาติทางสายเลือดและกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกัน และ 2) การสร้างความสัมพันธ์โดยหน่วยงานราชการ
ดําเนินการ และรับความร่วมมือจากประชาชนตามแนวชายแดนทั้ งไทย-กัมพูชาเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ขบัเคล่ือนตามโครงการ “หมู่บา้นเขม้แข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน” โดยมีกิจกรรม ไดแ้ก่ ทอดผา้ป่าสามคัคี  
ทอดกฐิน เขา้พรรษา ออกพรรษา บุญขา้วสาก แห่เทียนพรรษา อาสาฬบูชา วิสาขบูชา สงกรานต ์ปลูกป่าอาเซียน 
เป็นตน้ รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้ดา้นเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อประชาชนฝ่ังกมัพูชามี
ความเป็นอยูเ่พื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน  

        2.3 ความสัมพันธ์ทางด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งสองฝ่ังไทย-
กมัพูชาเป็นแนวป่าภูเขาธรรมชาติโดยเฉพาะตน้ไมป่้าสงวนมีอยูจ่าํนวนมาก การท่ีทั้งสองฝ่ังมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ข้ึนหรือมีการเปิดช่องผ่านแดนท่ีถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีเจ้าหน้าท่ีเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงจะได้ช่วยกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน และท่ีผา่นมาทั้งสองประเทศมีกิจกรรมท่ีดาํเนินการร่วมกนั
โดยผา่นหมู่บา้นเขม้แขง็คู่ขนาน ไดมี้การปลูกป่าร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง และสร้างฝายชะลอนํ้า  
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3. สภาพปัญหา ความต้องการ  ข้อจํากัด และศักยภาพในการพัฒนาช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซําแต
เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเท่ียวของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา  ตําบล ภูผาหมอก  อําเภอกันทร
ลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย และตําบลสะแอม  อําเภอจอมกะสาน  จังหวดัพระวหิาร ประเทศกัมพูชา 

3.1 สภาพปัญหา  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เขา้ใจและติดตามขอ้มูลข่าวสารของพื้นท่ีชายแดน
เก่ียวกบัความมัน่คง จากสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหารซ่ึงไม่สามารถเปิดไดใ้นขณะน้ี สภาพปัญหาท่ีพบ 
ไดแ้ก่ 1) นโยบายภาครัฐเก่ียวกบัความมัน่คงมีความชดัเจน 2) พื้นท่ีจุดผา่นแดนธรรมชาติซาํแตส่วนใหญ่อยูใ่น
เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 3) ลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า 4) ลกัลอบคา้ยาเสพติดขา้มประเทศ 5) คา้ขายผา่น
ช่องทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 6) ลกัลอบเขา้เมืองอยา่งผิดกฎหมาย 7) ลกัลอบเขา้เมืองเพื่อการรักษาสุขภาพ
โดยการช่วยเหลือของพี่น้องไทย 8) ลกัลอบเขา้เมืองเพื่อรับจา้งคา้แรงงานของประชาชนฝ่ังกมัพูชา 9) จุดผ่าน
แดนธรรมชาติซาํแตเป็นพื้นท่ีควบคุมของหน่วยงานเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง 10) ลกัลอบประกอบอาชีพใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 11) ลกัขโมย 12) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกพื้นท่ีขาดการประสานงานอย่าง
จริงจงั 12) ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่มัน่คงจากกรณีปราสาทพระวิหาร 13) หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัความ
มัน่คงห่วงใยความปลอดภยัต่อชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน 14)  การโจรกรรมรถ 15) ถนนท่ีใชใ้นการ
เดินข้ึนไปช่องผา่นแดนตามธรรมชาติซาํแตชาํรุด และ 16) ฝ่ังกมัพชูายงัไม่มีความพร้อม 

3.2 ความต้องการ  พบว่า 1) เปิดจุดผ่อนปรนซาํแตเป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว  
2) คา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ 3) เปิดจุดผ่านแดนเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของชุมชนพ้ืนท่ี 4) เช่ือมความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศทั้งสองในระดบับุคคลกบับุคคล 5) การเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างประเทศโดยระดบัชุมชนกบัชุมชน 6) 
เช่ือมความสัมพนัธ์โดยใชบุ้ญประเพณีทางพระพุทธศาสนา 7) อยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสุขไม่มีปัญหาต่อกนัทั้งฝ่ังไทย
และกมัพูชา 8) มีด่านจุดตรวจท่ีรัดกุม 9) มีการปลูกป่าไมอ้นุรักษเ์พื่อเป็นแหล่งอาหาร 10) จดัสรรพื้นท่ีทาํกินใหก้บั
ประชาชนตามแนวชายแดน 11) พฒันาระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า นํ้ า เส้นทางช่องผ่านแดนธรรมชาติซาํแต 
12) แลกเปล่ียนภาษา 13) คา้ขายแลกเปล่ียนเพื่อให้ประชาชนมีรายได ้14) ลดปัญหาความยากจนของประชาชนฝ่ัง
กัมพูชา 15) พฒันาพื้นท่ีอย่างจริงจงัให้มีความสงบสุขสันติภาพ 16) ให้มีสิทธิเท่ากันระหว่างชายแดนไทยและ
กมัพูชาโดยไม่มีการละเมิดสิทธิซ่ึงกนัและกนั และ 17) ประชาชนฝ่ังกมัพูชาสามารถเดินทางมารักษาพยาบาลฝ่ังไทย
อยา่งถูกตอ้ง และ 18) ประชาชนกมัพชูาเขา้มารับจา้งคา้แรงงานฝ่ังไทยอยา่งถูกตอ้ง 

3.3 ข้อจํากัด พบว่า 1) ปัญหาระหว่างประเทศเก่ียวกบัความมัน่คงยงัไม่มีความชดัเจนในเร่ืองเขต
แดน 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศจากสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร 3) นโยบายของภาครัฐดา้นความ
มัน่คงปิดช่องทางเขา้ออกในพื้นท่ีชายแดนบริเวณช่องซาํแต 4) การลกัลอบนาํส่ิงของผดิกฎหมายเขา้มาฝ่ังไทย  
5) เส้นเขตแดนตามแนวชายแดนไม่มีความชัดเจนและยงัไม่มีการปักปันเขตแดนแต่อย่างใด และ 6) มีการ
ตรวจสอบการเขา้-ออกของประชาชนทั้งสองฝ่ังอยา่งเขม้งวด  

3.4 ศักยภาพ พบว่า 1) จากหมู่บา้นมีเส้นทางท่ีเขา้ไปถึงจุดผา่นแดนธรรมชาติซาํแต 2) มีแหล่งนํ้ า
ท่ีสาํคญั คือ เข่ือนหว้ยขนุน 3) ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในหน่วยงานความมัน่คงในพ้ืนท่ี 3) ประชาชนตามแนว
ชายแดนมีความพร้อมทาํการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ 4) ชุมชนตามแนวชายแดนมีความสามคัคีพร้อมพฒันา  
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5) ผูน้าํมีความสามารถ 6) ประชาชนพูดส่ือสารภาษาเขมรได ้7) ประชาชนตามแนวชายแดนมีเครือญาติอาศยัอยู่
ตามแนวชายแดนกัมพูชา 8) ประเพณีวฒันธรรมท่ีเหมือนคลา้ยคลึงกัน 9) มีผลผลิตท่ีได้มาจากการเกษตร  
10) มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์อยู่ในพื้นท่ีทั้ งสองประเทศ และ 11) ประเทศไทยมีงานรองรับ
ประชาชนฝ่ังกมัพชูาจาํนวนมาก 

4. แนวทางการพฒันาช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซําแตให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเท่ียว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเทศไทย และตําบลสะแอม  อําเภอจอมกะสาน  จังหวดัพระวหิาร  ประเทศกัมพูชา  

พบว่า 1) รัฐบาลและหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องแสดงออกถึงความจริงใจในเร่ืองความมั่นคง  
2) สนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้เขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาชายแดนมากข้ึน 3) ชุมชน
ชายแดนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีขบัเคล่ือนพฒันาสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยกิจกรรมระหว่างชายแดน
ไทย-กมัพูชา 4) ชุมชนตามแนวชายแดนร่วมกนัยื่นหนังสือให้กบัรัฐบาลเพื่อแสดงความตอ้งการให้มีการเปิด
ช่องผา่นแดนธรรมชาติซาํแต และขบัเคล่ือนจนเป็นจุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว 5) ใชก้ระบวนการ
มีส่วนร่วมในการขอพฒันาจุดผา่นแดนธรรมชาติซาํแต 6) ผูน้าํในพื้นท่ีร่วมกนัทาํความเขา้ใจกบัประชาชนไม่ให้
เกิดการลกัลอบกระทาํผิดกฎหมายในดา้นอ่ืนๆ 7) ประชาชน ผูน้ําชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี
ร่วมมือกนัในการขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาจุดผา่นแดนธรรมชาติซาํแตแบบค่อยเป็นค่อยไป 8) ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนซ่ึงมีการระบาดอยา่งหนกัในชุมชนโดยประชาชนตามแนวชายแดน 9) สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างชุมชนชายแดนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดช่องว่างระหว่างชุมชนชายแดน 10) พฒันาพื้นท่ีตามแนวชายแดน
ช่องผ่านแดนธรรมชาติซาํแตเป็นตลาดการคา้และสถานท่ีท่องเท่ียวร่วมกนัระหว่างไทย-กมัพูชา 11) พฒันา
หมู่บา้นเขม้แขง็คู่ขนานตามแนวชายแดนอยา่งเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมทั้งสองฝ่ายไทย-กมัพูชา  12) พฒันา
เปิดเป็นช่องผา่นแดนธรรมชาติอยา่งเป็นทางการและค่อยๆ พฒันาโดยการรับทราบและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ของทั้งสองประเทศ 13) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมความสัมพนัธ์ในระดบับุคคล  องคก์ร  หน่วยงาน
ตามแนวชายแดน 14) ผูน้าํในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และประชาชนใน
ทอ้งถ่ินร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพฒันาช่องผา่นแดนธรรมชาติซาํแต และ 
15) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเขา้มาเอ้ืออาํนวยความสะดวกประชุมวางแผนในการดาํเนินการ
เพื่อใหสู่้เป้าหมายใหส้าํเร็จ และร่วมมือกบัชุมชนชายแดนในพ้ืนท่ีเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงใน
การพฒันาช่องผา่นแดนธรรมชาติ 

5. ข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาเปิดช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซําแต 
ให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเท่ียวโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม  

 แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัรัฐ  และระดบัประชาชนและชุมชน  ดงัน้ี 
 ระดับรัฐ พบว่า 1) ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวชายแดนของไทยควรมีการแกปั้ญหา
ความไม่ชัดเจนของหลกัเขตแดนตามแนวชายแดน โดยความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบักมัพูชา  
2) ส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ของหมู่บา้นเขม้แขง็คู่ขนานตามแนวชายแดนท่ีให้เห็นเป็นรูปธรรมและรับรู้



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2560       

 

31 

ทั้งสองฝ่าย 3) ส่งเสริมใหห้น่วยงานรัฐในพ้ืนท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบริเวณท่ีมีจุดผา่นแดนเขา้ออกอยา่ง
เคร่งครัด 
 ระดับประชาชนและชุมชน พบว่า 1) ส่งเสริมพฒันาชุมชนตามแนวชายแดนให้มีความเขม้แขง็ โดยให้
สมาชิกในชุมชนชายแดนตามหมู่บา้นคอยสอดส่องดูแล  2) ส่งเสริมใหป้ระชาชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตามแนวชายแดน มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายชายแดนและกฎหมายอุทยาน และ 3) ส่งเสริมให้ชุมชนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อการพฒันาเปิดช่องผ่านแดนธรรมชาติให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้และการ
ท่องเท่ียว  
 

อภปิรายผล 
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา  

ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตําบลสะแอม อําเภอจอมกะสาน จังหวัด
พระวิหาร ประเทศกัมพูชา  ผลการศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชยแ์ละคณะ 
(2554: 144-149) ว่า การคา้ชายแดนมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมความสามารถแข่งขนัดา้นสินคา้ของตลาด
ประเทศเพื่อนบา้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบา้นดีข้ึน เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจากการคา้ชายแดน
ระหว่างกนั ซ่ึงเป็นการสร้างความความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และฐานทรัพยากรของ
ชุมชนชายแดน การเปิดช่องผา่นแดนธรรมชาติเป็นช่องผอ่นปรนทางการคา้ ท่ีมีตลาดการคา้ชายแดนซ่ึงค่อนขา้ง
จะเป็นตลาดท่ีมีความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านความมั่นคงอย่างมาก ถ้าหาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศเป็นไปดว้ยดีสถานการณ์การคา้และการลงทุนระหว่างประเทศจะไดรั้บผลและ
สามารถขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถา้ตรงกนัขา้มมีสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างประเทศก็ท่ีจะสร้างความ
ผนัผวนและนาํมาสู่ภาวะหดตวัของมูลค่าการคา้ ดงันั้นจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัต่อความอ่อนไหวของบริบททาง
การเมือง  

สอดคลอ้งกบัแนวคิด กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์(2554: 18-27)  ในคู่มือการคา้และการ
ลงทุนประเทศกมัพูชาการคา้ชายแดน ว่า เทคนิคท่ีช่วยสนับสนุนการคา้ชายแดนให้พฒันาและขยายตวัอย่าง
ย ัง่ยืน ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการคา้ชายแดน ไดแ้ก่ การสร้างความความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมวฒันธรรม และฐานทรัพยากรของชุมชนชายแดน โดยเฉพาะความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัของชุมชน
ตามแนวชายแดน เช่นเดียวกบัชายแดนไทย-กมัพูชา เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมร มีภาษาพูดท่ีเหมือนกนั คือ ภาษา
เขมรหรือแขมร์ สามารถส่ือสารกนัเขา้ใจไดง่้าย มีวฒันธรรมประเพณีท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งมีเอกลกัษณ์ในเร่ืองความมีนํ้ าใจหรืออธัยาศยัไมตรีท่ีไม่แตกต่างกนั อนัเป็นขอ้ท่ีไดเ้ปรียบจากประเทศ
อ่ืนๆ การท่ีประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา มีส่ิงท่ีเหมือนกนั จึงทาํให้พ่อคา้แม่คา้ท่ีคา้ขายตามแนว
ชายแดนนั้น มีการนบัถือกนัแบบเพ่ือนบา้น  เปิดใจพร้อมจริงใจต่อกนั มีความเช่ือถือเช่ือใจกนัระหว่างผูค้า้ขาย
ของทั้งสองฝ่ายไทย-กมัพูชา เช่น การคา้ขายเห็ดท่ีเกิดตามฤดูกาล รวมถึงการคา้ชายแดนนั้นเป็นการเกิดข้ึนมา
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พร้อมๆ การเกิดชุมชนของมนุษย ์ไม่สามารถจะสืบคน้หาหลกัฐานมาช้ีชดัไดว้่าเกิดข้ึนมาแต่เม่ือใด แต่สามารถ
อธิบายไดว้่า นับแต่เม่ือมนุษยม์าอยู่รวมกนัเป็นชุมชนและสามารถสร้างผลผลิตไดห้ลากหลายแลว้นาํผลผลิต
นั้นๆ มาแลกเปล่ียนเพื่อสนองความตอ้งการของตนในการดาํรงชีวิตเป็นพื้นฐาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความ
เป็นชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชาท่ีมีการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้มาตั้งแต่อดีต แมว้่าระเบียบต่างๆ จะมีมาก
เพียงใดความสัมพนัธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และฐานทรัพยากรก็ยงัคงความเหนียวแน่นมีการใช้
แบ่งปันร่วมกนัตามวิถีชุมชนตามแนวชายแดน และถึงแมว้่าช่องผ่านแดนธรรมชาติจะไม่สามารถเปิดไดใ้น
ขณะน้ี แต่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวยงัคงดาํรงอยู ่ ซ่ึงเป็นการเช่ือมสมัพนัธ์เชิงบวกโดยระดบับุคคลกบับุคคล ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาบนฐานของประชาชนตามแนวชายแดนร่วมมือกนั อดีตนั้นประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กมัพูชา ส่วนใหญ่มีความเป็นเครือญาติทางสายเลือด  เม่ือมีการกาํหนดเส้นเขตแดนเพ่ือแสดง
อาณาบริเวณของเขตปกครอง ไดถู้กแบ่งแยกชุมชนท่ีต่างมีเครือญาติอาศยัอยูอ่อกไปคนละฝ่ังของแนวชายแดน
จากเส้นเขตแดน จากท่ีเคยอยู่ร่วมกนัถูกแยกจากกนัไปเป็นประชาชนและชุมชนชายแดนคนละประเทศ แต่ก็
ยงัคงพบว่าเวลาผา่นไปหรือการแบ่งดา้นเขตแดนของประเทศ แต่ความสัมพนัธ์ท่ีดีก็ยงัคงอยู ่มีการจดักิจกรรม
ร่วมกนัเพื่อเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์อยู่อย่างต่อเน่ือง อาทิ การใชข้นบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัท่ีเหมือน
คลา้ยคลึงกนัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ตั้งแต่การไปมาหาสู่กนัในอดีตโดยการนาํผลผลิตการเกษตรท่ีสามารถผลิต
ไดด้ว้ยตนเองหรือการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติร่วมกนัตามแนวชายแดน นาํมาแลกเปล่ียนเพื่อการดาํรงชีพ 
และพบว่ายงัคงมีการดาํเนินต่อไปไม่มีการหยุด  แมจ้ะเกิดปัญหาเส้นเขตแดนหรือสถานการณ์ความไม่มัน่คง
จากสถานการณ์เขาพระวิหาร หรือแมว้่าชุมชนท่ีอาศยัอยู่ไดถู้กแบ่งออกไปเป็นคนละประเทศแลว้ก็ตาม และ
ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของ “การคา้ชายแดน” การคา้ชายแดนระหว่างฝ่ังแนวชายแดนไทยและกมัพูชาได้
ดาํเนินมาโดยตลอดอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เร่ิมตน้จากการคา้ดว้ยวิธีแลกเปล่ียนผลผลิตท่ีจาํเป็น
ต่อการดาํรงชีพต่อกนัซ่ึงมีปริมาณเพียงเลก็นอ้ย ต่อมาเม่ือมีผลผลิตมากข้ึนและเกินความตอ้งการในการดาํรงชีพ
ของตนเอง ก็เร่ิมพฒันาสู่การแลกเปล่ียนผลผลิตหรือสินคา้ เพื่อหวงัผลกาํไร แต่ก็ยงัคงจาํกดัอยูใ่นเฉพาะพ้ืนท่ี
บริเวณตามแนวชายแดนท่ีเคยเป็นชุมชนดั้งเดิม เช่นเดียวกบัชุมชนชายแดนตาํบลภูผาหมอกฝ่ังไทยและตาํบลสะ
แอมฝ่ังกมัพูชา  ดว้ยการขนส่งขา้มแดนผา่นเส้นทางท่ีเคยใชอ้ยูแ่ต่เดิม เม่ือคร้ังยงัไม่ไดแ้บ่งเขตแดนหรืออาณา
เขต ท่ีเรียกกันว่า “ช่องทางการคา้ตามธรรมชาติ” หรือ ท่ีจะเรียกกันว่า จุดผ่อนปรนทางการคา้” ในอนาคต 
จนกระทั่งมีการเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสะดวกมากข้ึน จึงขยายพื้นท่ีกวา้งออกไป แต่ก็ยงั
ครอบคลุมเฉพาะพื้นท่ีตามบริเวณแนวชายแดนของประเทศท่ีมีเขตแดนติดกนัเท่านั้น จึงเรียกวา่การคา้ชายแดน  

สอดคลอ้ง  วิชิต  นนัทสุวรรณ (2547 : 123-127) ว่า ยทุธศาสตร์ท่ีจะเสริมสร้างระบบชุมชนท่ีเขม้แขง็
และเช่ือมโยงระหวา่งกนัของชุมชนชายแดน เพื่อลดปัญหาภาวะตึงเครียด มีองคป์ระกอบหลายประการ ไดแ้ก่ 1) 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนจะเป็นแกนกลางในการขับเคล่ือนการพัฒนาบนฐานความรู้ ท่ี เรียกว่า 
“กระบวนการทางปัญญา” ตอ้งขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเป็นฐานในการพฒันาตามแนวชายแดน  
เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงและสันติสุข 2) ระบบการจดัการพฒันาบนฐานความรู้ โดยผูน้าํชุมชนและประชาชนตอ้ง
มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน เป็นการพฒันาโดยชุมชนท่ีระดมความร่วมมือของประชาชนบนพ้ืนฐานวฒันธรรม
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และวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งในดา้นความรู้ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรคข์องชุมชน การพฒันาอาชีพ การจดัการ
ตลาดหรือการคา้ของชุมชนตามแนวชายแดน 3) การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนอยา่งเป็นองคร์วมไม่แยก
ส่วนออกจากกนั ตอ้งวางอยู่บนพื้นฐานของชุมชนเป็นตวัหลกั ซ่ึงมี 3 ประการสําคญั ไดแ้ก่ 1) ฐานขอ้มูลและ
ข่าวสารความรู้ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตอ้งมีระบบการจดัการขอ้มูลข่าวสาร และความรู้เป็นฐานรองรับ 
อนัไดแ้ก่ สภาพความเป็นจริงท่ีเป็นปัจจุบนัของชุมชน ความเป็นจริงของโลกแวดลอ้ม ทั้งสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอ้ม และความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน  รวมถึงความรู้สากลแนวคิดใหม่
ทางเลือกใหม่และเทคโนโลยีใหม่ทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต  2) ให้ความสําคัญกับระบบ
ความสัมพนัธ์ในชุมชน ทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ และคน
กบัโลกแวดลอ้มสมยัใหม่ 3) ฐานความสมัพนัธ์ทางสงัคม การจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัวและ
ชุมชน ในอดีตมีรูปแบบและกฎเกณฑท่ี์ชดัเจน มีระบบการแบ่งปันในภาวะอดอยาก มีระบบการช่วยเหลือกนัใน
ท่ามกลางปัญหาเนน้การพึ่งพาตนเอง ในระดบัปัจเจกหรือครอบครัว แต่ปัจเจกหรือครอบครัวไม่สามารถพึ่งพา
ตนเองไดส้มบูรณ์และทุกดา้น อนัเน่ืองมาจากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ทกัษะความรู้ท่ีแตกต่างกนั สังคม
จึงมีระบบการพึ่งพาอาศยัเพื่อการอยูร่อดและมีความ สงบสุขร่วมกนั เป็นระบบพ่ึงพาตนเองของสังคม รองรับ
ทุกคนทุกครอบครัวในชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา 

ดงันั้นความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมโดยการเช่ือมความสัมพนัธ์ในระดบับุคคลหรือ
ระดบักลุ่มหรือชุมชน การสร้างความสัมพนัธ์โดยหน่วยงานราชการดาํเนินการ และความร่วมมือจากประชาชน
ตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่ังไทย-กัมพูชาขบัเคล่ือนในรูปแบบ “หมู่บา้นเขม้แข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน” 
ความสัมพนัธ์ทางดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา ตามแนวตะเขบ็ชายแดนทั้ง
สองฝ่ังเป็นแนวป่าเขาธรรมชาติโดยเฉพาะไมป่้าสงวนมีจาํนวนมาก จากท่ีผ่านมาทั้งสองประเทศมีขบัเคล่ือน
หมู่บา้นเขม้แขง็คู่ขนาน เกิดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์มีความสัมพนัธ์กนัในการร่วมกนัปลูกป่าทั้งในฝ่ังไทยและ
ฝ่ังกมัพูชามาโดยตลอด ร่วมจดัทาํฝายชะลอนํ้ า รวมถึงมีการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนัในการหาอาหารป่าของประชาชน
ทั้งฝ่ังไทย-กมัพูชาตามเขตชายแดน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีจะทาํให้สามารถในการพฒันาช่องผา่นแดน
ทางธรรมชาติซาํแตเป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวของชุมชนชายแดนไทย-กมัพูชา  ตาํบลภูผา
หมอก  อาํเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรีสะเกษ ประเทศไทย และตาํบลสะแอม  อาํเภอจอมกะสาน จงัหวดัพระ
วิหาร ประเทศกมัพชูาใหเ้กิดข้ึน บนพื้นฐานดงักล่าว เพื่อความสงบสุขมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืของประเทศทั้งสองไทย-
กมัพชูา 
 

สภาพปัญหาความต้องการ  ข้อจํากัด และศักยภาพในการพฒันาช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซําแต เป็น
จุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเท่ียวของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา  ตําบล ภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตําบลสะแอม  อําเภอจอมกะสาน  จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ผล
การศึกษา สอดคลอ้ง ศกักพล สุขปาน (2537 : 85-9) ศึกษาการคา้ตามแนวชายแดนกบัความมัน่คงของชาติ การ
เปิดจุดผ่อนปรนการคา้ตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา เพื่อให้การคา้ตามแนวชายแดนเป็นไปโดยเสรีชอบดว้ย
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กฎหมายและปลอดภยั มีเจา้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด  อนัจะมีผลโดยตรงต่อการลดการคา้ตามแนว
ชายแดนท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือท่ี เรียกกนัทัว่ไปว่า “ตลาดมืด” ลงจนหมดไปในท่ีสุดอนัจะเป็นผลดีแก่
ประชาชนตามแนวชายแดนทั้งในดา้นความปลอดภยั อาชีพ รายได ้และเป็นผลดีแก่ประเทศโดยส่วนรวมใน
ดา้นภาษี เศรษฐกิจความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศ และสุดทา้ยคือความมัน่คงของชาติ อีกทั้งยงัพบว่าการ
บิดเบือนนโยบายในการเปิดจุดผ่อนปรนการคา้ตามแนวชายแดน พฤติกรรมอนัมิชอบของเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
พ่อคา้ และประชาชนตามแนวชายแดนมีผลต่อความมัน่คงของชาติอยา่งยิ่ง สอดคลอ้ง สุเจตน์  วฒันสุข  (2543: 
139) ศึกษาการพฒันาความสัมพนัธ์ไทยลาวเพื่อความมัน่คงของชาติ  ยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ 
ซ่ึงสาเหตุหลกัสืบเน่ืองจากความไม่ไวว้างใจของบรรดาผูน้าํประเทศเพื่อนบา้น และ ดา้นนโยบาย  ไดแ้ก่ ดา้น
การเมือง ส่งเสริมให้มีการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ดีข้ึนเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของ
พื้นท่ีชายแดน  โดยเฉพาะการแกไ้ขเส้นเขตแดนร่วมกนัอย่างจริงจงัและอย่างสันติวิธี  ดา้นเศรษฐกิจ แมว้่า
นโยบายไทยต่อกมัพูชาท่ีสร้างเสถียรภาพให้กมัพูชามีความมัน่คงอยู่ร่วมกนักบัไทยอย่างเป็นมิตรและพฒันา
พร้อมกนั แต่เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดสถานการณ์กรณีปราสาทพระวิหาร ฝ่ังกมัพูชายงัสงวนท่าทีในการจดัการ
พื้นท่ีชายแดนดงักล่าว และหน่วยงานในพื้นท่ีชายแดนยงัหวาดระแวงกนั จึงใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาในระดบั
ล่างได ้จึงทาํให้ยากต่อการพฒันาความสัมพนัธ์ดา้นอ่ืนๆ ในพื้นท่ี  ดา้นสังคมจิตวิทยา ไทย-กมัพูชายงัคงดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ดา้นสังคมจิตวิทยาอยา่งต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีชายแดน ทั้งระดบับุคคล คือ ความเป็นเครือญาติ  ระดบั
ชุมชนหมู่บา้น ระดบัหน่วยงานระหว่างทั้งสองประเทศไทย-กมัพูชาอยา่งต่อเน่ือง  เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี
และไวว้างใจระหว่างกนั ดว้ยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพนัธ์ในหลายมิติเป็นตวัเช่ือม  ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ดา้น
สังคมวฒันธรรม เช่น การเป็นชาติพนัธ์ุเดียวกนั  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภาษา วฒันธรรม เป็นตน้ ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนัและกิจกรรมบางส่วนไดด้าํเนินการร่วมกนัของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน โดยเฉพาะฝ่ังกมัพูชา 
ประชาชนทัว่ไปตามแนวชายแดนสามารถรับชมรับฟังรายการวิทย ุรายโทรทศัน์ของไทยได ้และขณะเดียวกนั
ประชาชนไทยตามแนวชายแดนสามารถรับฟังขอ้มูลข่าวสารจากรายวิทยขุองกมัพูชาไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี
ประชาชนกัมพูชาตามแนวชายแดนยังนิยมส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยทั้ งระดับ
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา รวมถึงการรักษาพยาบาลท่ีมีความมัน่ใจในดา้นสาธารณสุขของ
ไทยเป็นอยา่งยิง่  ดา้นการป้องกนัประเทศ  ไทยและกมัพชูามีการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํทางทหารของ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบตามแนวชายแดนใหเ้กิดความไวใ้จและแลกเปล่ียนเยีย่มเยอืนกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยั
กิจกรรมความสัมพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การจดักิจกรรมหมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวชายแดน การ
แข่งขนักีฬา การปลูกป่าร่วมกนั  เป็นตน้ องค์กรในระดบัการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  การท่ีนโยบาย
ต่างประเทศของไทยให้ความสาํคญัต่อความมัน่คงแห่งชาติสูงสุด จึงทาํให้มีหน่วยงานราชการซ่ึงรับผดิชอบใน
เร่ืองความมัน่คงแห่งชาติเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดและดาํเนินนโยบายท่ีสําคญั คือ  กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงมหาดไทย  สภาความมัน่คงแห่งชาติ  สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติแต่หน่วยงาน
ท่ีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  คือ  กระทรวงกลาโหม   กระทรวงการต่างประเทศ  และ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศภายนอกในทางยทุธวิธีทางทหาร  ยทุธวิธีทางการทูต และ
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ยทุธวิธีความสมัพนัธ์ตามแนวชายแดน ตามลาํดบั  แต่เน่ืองจากแต่ละกระทรวงมีอาํนาจหนา้ท่ีแตกต่างกนั  จะทาํ
การกาํหนดท่าทีและแนวทางแกปั้ญหาแตกต่างกนั ยงัพบว่าปัญหาอุปสรรคตามแนวชายแดนท่ีพบมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ปัญหาความหวาดระแวง  ปัญหาเส้นเขตแดน  ปัญหาเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบต่างๆ  ปัญหาดา้น
สงัคมวฒันธรรม และปัญหาผูอ้พยพในไทย     

สอดคลอ้ง อรรถ  สิงหัษฐิต (2554 : 154-166)  ศึกษายุทธศาสตร์การลดเง่ือนไขชายแดนสภาพปัญหา
ชายแดนไทย-ลาว จงัหวดัอุบลราชธานี เร่ืองปัญหาชายแดนมีมาก ทั้งเร่ืองนโยบายของทางภาครัฐ กฎหมาย 
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งบริเวณจุดผา่นแดน การปฏิบติัท่ีผิดระเบียบกฎหมายส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่คง
ตามแนวชายแดน ปัญหาท่ีพบ ไดแ้ก่ ปัญหาการปักปันเส้นเขตแดนท่ีไม่ชดัเจน ความชดัเจนของเขตแดนทาํให้
ทราบถึงอาณาบริเวณท่ีตอ้งดูแลหากเกิดความไม่ชัดเจนข้ึนจะยากต่อการจดัการอย่างยิ่ง โดยตอ้งมีการเร่ง
ดาํเนินการในระดบันโยบายของรัฐ และเร่งดาํเนินการหรือพฒันาจุดผ่านแดนให้สามารถควบคุมได ้แต่ตอ้ง
กระทาํอยา่งเป็นระบบและใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมทุกส่วนในพื้นท่ีและรับรู้ในระดบัประเทศทั้งสอง เพื่อรับรู้
ดาํเนินการร่วมกนัจึงจะเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความมัน่คงตามแนวชายแดน ตอ้งมีการพฒันาควบคู่กนัไปทั้ง
สองประเทศซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างกนัอยา่งเท่าเทียมนั้นหมายถึงถา้มีการบริหารจดัการพฒันาท่ีเกิด
ความเหล่ือมลํ้าจะเป็นจุดอ่อนในการพฒันาตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ  ความไม่ชดัเจนของเส้นเขต
แดนส่งผลให้เกิดการลกัลอบตดัไม ้ ลกัลอบขา้มชายแดน เน่ืองจากไม่ทราบว่าการลกัลอบดงักล่าวเกิดข้ึนใน
บริเวณของไทยหรือกมัพูชา จะเห็นไดว้่าปัญหาน้ีจะส่งผลอยา่งยิง่ต่อความมัง่คงของประเทศ ตอ้งเร่งดาํเนินการ
แกไ้ขอย่างเร่งด่วน เช่น แกไ้ขในระดบันโยบายของรัฐทั้งสองประเทศให้ชดัเจน เปิดช่องผ่านแดนธรรมชาติ
ซําแตให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อลดปัญหา เพิ่มกาํลงัเจา้หน้าท่ีและกาํกับดูแลอย่างเคร่งครัดในพื้นท่ีดังกล่าว 
แสวงหางบประมาณในการพฒันาโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วน ใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาระดบับุคคลกบั
บุคคล  ชุมชนกับชุมชนเป็นฐานท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนเพื่อความมัน่คงและพฒันาอย่างย ัง่ยืน ปัญหาการ
ลกัลอบเขา้เมืองโดยเฉพาะแนวตะเข็บเช่นเดียวกับช่องผ่านแดนธรรมชาติซําแต การลกัลอบเขา้เมืองนั้นมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการเขา้มารับจา้งแรงงานเป็นส่วนใหญ่หารายไดท่ี้ดีกว่าประเทศตน  เพราะตอ้งนาํรายได้
ไปจุนเจือครอบครัวและเล้ียงชีพตนเองได้มากข้ึน โดยเช่ือมโยงกบัประชาชนในฝ่ังไทยท่ีส่วนใหญ่ในการ
ลกัลอบเขา้มาคือญาติพี่น้อง เกิดการกระทาํความผิดให้การช่วยเหลือ เช่น ให้ท่ีพกัพิง  การนาํพาเขา้ประเทศ 
นอกจากนั้นยงัมีการลกัลอบเขา้มาพบปะกบัญาติพี่น้องระหว่างกนัของทั้งสองฝ่ังชายแดนไทย-กมัพูชา เม่ือ
พิจารณาจากการลกัลอบเขา้มาในประเทศ พบวา่ กระบวนการในการควบคุมดูแลตรวจสอบการเขา้ออกในพื้นท่ี
ช่องผา่นแดนธรรมชาติซาํแตยงัไม่รัดกุมและเขม้งวดเท่าท่ีควร เพราะจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล พบว่า มีการ
นาํบตัรประชาชนแลกบตัรผ่านเขา้ออกเพื่อเป็นหลกัฐานในการเขา้ไปทาํมาหากินในพื้นท่ีตามแนวชายแดน
ดงักล่าว ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวไม่สามารถผ่านเขา้ไปไดเ้ป็นพื้นหวงห้ามหรือปิด และเม่ือมีการจบักุมไดก้็จะมีการ
ผลกัดนัออกนอกประเทศ หรือมีกระบวนการร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างมากท่ีกระทบต่อสังคมตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา ปัจจุบนัพบว่า
แหล่งของยาเสพติดอยูภ่ายนอกประเทศ ซ่ึงนาํเขา้โดยคนกมัพชูาและคนไทยเป็นผูซ้ื้อ จากการสมัภาษณ์จะพบวา่
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การซ้ือขายจะอยูต่ามแนวป่าเขาตะเขบ็ชายแดน เพราะพ้ืนท่ีไม่มีแนวกั้นแต่เป็นแนวยาวตลอดเสน้ทาง ซ่ึงยงัไม่มี
การปักปันเขตแดนท่ีชดัเจนยากต่อการจบักมุและกาํกบัดูแลไดท้ัว่ถึงของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในพ้ืนท่ี เพราะมี
ช่องทางธรรมชาติหลายช่องทางเพ่ือการลกัลอบ  แต่ปัจจุบนักาํลงัของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบดา้นน้ีในพื้นท่ีมีไม่
เพียงพอ อีกทั้งไม่มีความจริงจงัในการแกไ้ขปัญหาซ่ึงส่งผลกระทบกบัเยาวชนในพ้ืนท่ีชายแดนของฝ่ังไทยอยา่ง
ยิ่งจากการลกัลอบคา้ยาเสพติดขา้มประเทศ  ดงันั้นปัญหายาเสพติดจะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงัตอ้ง
อาศยัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบัช่วยกนั  โดยกาํหนดเป็นนโยบายในการปฏิบติัใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบั ชาติชาย  โท
สินธิติ (2549 : 132-135) ศึกษาผลกระทบการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บา้น ชุมชนต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการต่อตา้นยาเสพติดในพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือ ว่า ประชาชนเห็นว่าการดาํเนินงานเร่ืองปัญหา
ยาเสพติดของภาครัฐ ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร มีปัจจยัท่ีสําคญัท่ีทาํให้ หมู่บา้น ชุมชนใน
พื้นท่ีชายแดนประสบผลสาํเร็จในการต่อตา้นยาเสพติด  3 ประการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ของหมู่บา้น 
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหมู่บา้นชุมชนชายแดนและทศันคติของคนในหมู่บา้นชุมชน
ต่อปัญหายาเสพติด สําหรับปัญหาท่ีสําคญัพบว่า ยงัคงมีการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบา้นใกลช้ายแดน 
และปัญหาการทาํงานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัในพื้นท่ีชายแดนท่ีทาํงานแบบไม่บูรณาการเป็นการทาํงานแยก
ส่วนต่างหน่วยงานต่างคิดและไม่จริงใจในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี วิธีการแกปั้ญหาในพื้นท่ีชายแดน
ตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บา้น ชุมชนท่ีถูกตอ้งเน่ืองจากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจพื้นฐานมีความแตกต่าง
จากพ้ืนท่ีอ่ืน แกไ้ขโดยรัฐบาลตอ้งประสานงานกบัประเทศเพ่ือนบา้นในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ชายแดนและใหก้ารสนบัสนุนหมู่บา้น ชุมชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  มีการตรวจสอบพื้นท่ีเป็นระยะ เนน้ย ํ้าให้
เจา้หนา้ท่ีทาํงานอยา่งเคร่งครัดและแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง สร้างบทบาทของประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา และปัญหาการลกัลอบตดัไม ้บริเวณตามแนวชายแดนท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปถึงลาํบากและยากต่อการ
ดูแล การท่ีเขา้ไม่ถึงทาํใหเ้กิดการลกัลอบตดัไมต้ามแนวตะเขบ็ชายแดนบริเวณนั้นจึงมีการลกัลอบเป็นอยา่งมาก 
รวมถึงความไม่ชดัเจนของเส้นเขตแดนทาํใหไ้ม่ทราบวา่การกระทาํผดิอยูใ่นแนวเขตแดนของใคร  ท่ีผา่นมาเป็น
จุดท่ีกระทาํกนัอยา่งมากเน่ืองจากอาศยัช่องทางดงักล่าวดาํเนินการ การลกัลอบตดัไมจ้ะส่งผลต่อความมัน่คงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่ังระหว่างไทยและกมัพูชา โดยเฉพาะจุดผา่นแดนธรรมชาติซาํแต
จะเป็นพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารท่ีเป็นเขตหวงห้าม  แนวทางแกไ้ขอาจตอ้งใชง้บประมาณมากใน
การดูแล จดัหาเจา้หน้าท่ีเพิ่มเพื่อการตรวจสอบดูแลและเคร่งครัดกบัการทาํงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาการลกัลอบ
ดงักล่าว  รวมถึงการเร่งดาํเนินการในระดบันโยบายในการช้ีชดัของเส้นเขตแดนร่วมกนัของทั้งสองประเทศเพื่อ
จดัทาํแนวร้ัวเส้นเขตแดนใหเ้กิดข้ึน การร่วมทาํงานกบัประชาชนในพื้นท่ีชายแดนทั้งสองฝ่ายไทย-กมัพูชาเป็นผู ้
ขบัเคล่ือนเพ่ือแกปั้ญหาร่วมกนัสอดส่องดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพื่อความมัน่คงของประเทศทั้งไทย-กมัพชูา 

แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซําแตให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเท่ียว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
ประเทศไทย และตําบลสะแอม  อําเภอจอมกะสาน  จังหวัดพระวิหาร  ประเทศกัมพูชา ผลการศึกษาสอดคลอ้ง 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2542: 62-63) ว่า ชุมชนเขม้แข็ง คือ ความสามารถของครอบครัวและกลุ่มองค์กรของ
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ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหาของตนเองดว้ยตนเองมากท่ีสุด และการพฒันา
ชุมชนของตนเองดว้ยตนเองตาม ค่านิยม วิธีคิดและเป้าหมายท่ีกาํหนดร่วมกนั ใชค้วามรู้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
กบัทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีมีการร่วมมือและไดรั้บสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นภาครัฐ เอกชน และองคก์รพฒันา
ชุมชนเท่าท่ีจาํเป็น ชุมชนท่ีเขม้แขง็มีคุณลกัษณะสาํคญั ไดแ้ก่  มีการรวมตวัเพื่อดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นการพฒันา
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง จิตสํานึกของการพึ่ งตนเอง รักท้องถ่ิน รักชุมชนและเอ้ืออาทรต่อกัน ดังเช่นการ
ขบัเคล่ือนสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัเครือญาติของบุคคลตามแนวชายแดนทั้งไทยและกมัพูชา  รวมถึงการ
ขบัเคล่ือนโดยใช้รูปแบบการพฒันาในการเช่ือมความสัมพนัธ์หมู่บา้นเขม้แข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ท่ี
หน่วยงานในพื้ น ท่ีขับ เคล่ือนร่วมกัน ซ่ึงจะทําให้ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง สอดคล้อง 
คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ (2542 : 12) ว่า ชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง คือ มีสมาชิกของชุมชนมีความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหาและพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนเองพร้อมท่ีจะร่วมกนั
จดัการปัญหาของตนและชุมชน มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นวิถีชุมชนซ่ึง
ขบัเคล่ือนโดยผูน้ําชุมชน เปิดโอกาสให้กบัสมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เกิดการเรียนรู้ผ่านการร่วม
กระบวนการของชุมชน มุ่งการพึ่ งตนเอง เอ้ือประโยชน์สมาชิกทุกๆ คน และหวงัผลการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน 
สอดคลอ้ง ประเวศ วะสี (2549: 45) วา่ พลงัแห่งชุมชนเขม้แขง็จะเป็นทางออกและตวัขบัเคล่ือนในการแกปั้ญหา
วิกฤติทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนั รวมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างชายแดน จะทาํให้เกิดปัญหาข้ึน เพื่อ
ทาํลายระบบส่ิงแวดลอ้ม ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม จิตวิญญาณของผูค้นในชุมชนรวมถึงชุมชนตามแนว
ชายแดน ทาํให้เกิดความขดัแยง้อย่างรุนแรง เกิดความเส่ือมเสียทางวฒันธรรม ดังนั้นการสร้างพลงัชุมชน
เขม้แขง็จะตอ้งให้ชุมชนเขม้แขง็สามารถแกปั้ญหาไดทุ้กเร่ือง ชุมชนเขม้แขง็นั้นจะเป็นเสมือนเคร่ืองกรองเพ่ือ
รักษาความสมดุลในร่างกาย  และเป็นฐานในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน โดยแนวทางการพฒันาชุมชนไปสู่
ชุมชนเขม้แขง็จะตอ้งหาแนวทางให้ชุมชน เกิดความสาํนึกร่วมกนัในอนัท่ีจะปกป้องชุมชนของตน ให้รอดพน้
จากปัญหาต่างๆ โดยจะเร่ิมจากการสร้างความสามคัคีให้ทุกคนตระหนักในปัญหาร่วมกันและลงมือแก้ไข
ร่วมกนั แต่ส่ิงสาํคญัท่ีสุดยงับ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนท่ีจะตอ้งช่วยกนัคนละไมค้นละมือ 
พฒันาชุมชนไปสู่ความเขม้แข็งอย่างแทจ้ริง โดยยึดกระบวนการเรียนรู้ ไดรู้้จกัตนเอง สํารวจตนเอง พฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง มีการจดัการท่ีดี มีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเพื่อให้เป็นชุมชน
เขม้แขง็ ไดแ้ก่ 1) คนในชุมชนจะตอ้งคาํนึงถึงชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจา้ของ ประชาชน
เป็นผูรั้บประโยชน์ 2) ชุมชนมีความสมคัรใจในการพฒันาและขบัเคล่ือนดว้ยตนเอง 3) การพฒันาตอ้งมีความ
ยืดหยุ่นสอดคลอ้งเหมาะสมกบัชุมชนหรือเรียกว่าตามความตอ้งการของประชาชนในชุมชน 4) ความร่วมมือ
และการยอมรับซ่ึงกนัและกนัจะเป็นเคร่ืองมือเช่ือมประสานการทาํงานการพฒันาศกัยภาพชุมชนภาคีการพฒันา 
5) ผูน้าํไม่ว่าจะเป็นผูน้าํชุมชนหรือผูน้าํตามธรรมชาติ เป็นผูท่ี้จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและเป็นหลกั
ในการขบัเคล่ือน และ 6) หน่วยงานราชการ ในพื้นท่ีมีหนา้ท่ีและบทบาทโดยตรงท่ีจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาของชุมชน ไม่วา่จะเป็นงบประมาณต่างๆ การเป็นอยูข่องชุมชน สุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ เป็น
ตน้ ดงันั้นการสร้างชุมชนเขม้แขง็ มีความสาํคญัและจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาตามแนวชายแดน
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ให้เกิดความมัน่คง ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจ และการสร้างจิตสาํนึกร่วมในการทาํงานของชุมชนร่วมกนั 
การสร้างชุมชนเขม้แขง็ เป็นผลของกระบวนการพฒันาท่ีใชก้ระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ 
ตดัสินใจและการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยใชร้ากฐานทางวฒันธรรมชุมชนในการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ 
การระดมทุนภายในและภายนอกชุมชน ในเร่ืองคน ทุน วสัดุอุปกรณ์ตอ้งพึ่งตนเองเป็นหลกั ภายใตส้ภาวะ
ความรู้ความสามารถของชุมชน อาศยัภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีรู้จกัวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเอง รู้จกัเก็บขอ้มูล
ชุมชนดว้ยตนเอง รู้จกัวางแผนและดาํเนินการตามแผนนั้นดว้ยตนเองเป็นกระบวนการท่ีอาศยัปัญญานาํเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งใชเ้วลานาน ชุมชนเขม้แข็งเป็นกระบวนการทางปัญญา ก่อให้เกิดปัญญาซ่ึงเม่ือเกิด
แลว้กจ็ะเป็นดงัแสงสวา่งนาํไปสู่การพฒันาตนเองของชุมชนชายแดนอยา่งยิง่ 
             สอดคล้อง สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (2545 :14-20) ว่า นโยบายความมั่นคงของชาติ ใน
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกยคุโลกาภิวตัน์ ทาํใหก้ารรักษาความมัน่คงของรัฐเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้
ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากปัญหาวิกฤติการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ สามารถ
แพร่กระจายความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว จนอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐและความสงบสุขของ
ประชาชนโดยรวม รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายความมัน่คงของชาติ คือ ส่งเสริมการผนึกกาํลงัระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ เพื่อการป้องกนัประเทศอยา่งต่อเน่ืองในยามปกติ และนาํไปสู่การระดม
สรรพกาํลงั เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของกองทพัให้เพียงพอและทนัเวลาในยามไม่ปกติ ทั้งน้ีในยามปกติ
รัฐบาลจะเสริมสร้างและใช้ศกัยภาพของกองทัพ สนับสนุนการพฒันาพลงัอาํนาจของชาติทุกด้าน เพื่อให้
ประเทศมีความมัน่คง และมัง่คัง่ภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉนัท ์สามารถป้องกนับรรเทา
และแกไ้ขปัญหาท่ีสาํคญัของชาติ ซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยนอ้ม
นําแนวทางพระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” รวมไปถึงยาเสพติด ผูห้ลบหนีเขา้เมือง แรงงานต่างดา้วผิด
กฎหมาย การคา้ส่ิงของผิดกฎหมาย การคา้มนุษย ์พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของกองทพั ให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ดา้นความมัน่คงมีขีดความสามารถในการป้องกนั ป้องปราม และรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ นอกจากน้ีจะสนับสนุนการสร้างความร่วมมือดา้นต่างประเทศ และดา้นความมัน่คงกบั
ประเทศเพื่อนบา้น ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศเพ่ือลดความหวาดระแวง สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
สร้างสันติภาพและความสงบสุข รวมทั้งสนบัสนุนภารกิจเพื่อสันติภาพและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลกั 
ความมัน่คงของชาติครอบคลุมไปเกือบจะทุกเร่ือง รวมทั้ งนโยบาย หรือการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐบาลด้วย 
สอดคลอ้ง สุรชาติ บาํรุงสุข (2541: 78-80) จาํแนกปัญหาความมัน่คงในทศวรรษแรกของ ศ.ศ. 2000 ไว ้2 ลกัษณะ  
คือ ประการแรก ปัญหาดา้นการทหาร แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่  ปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองเส้นเขตแดน  
ปัญหาการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหาร ปัญหาเศรษฐกิจทางทหาร และปัญหาความมั่นคงทางทหาร
ระหว่างประเทศ  ประการท่ีสอง ปัญหาท่ีไม่ใช่ดา้นการทหาร  ไดแ้ก่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการยา้ยถ่ินของ
ประชากร  ปัญหาการขยายตวัของเทคโนโลยีสมยัใหม่ ปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค  และ ปัญหาดา้นวฒันธรรมและกลุ่มชาติพนัธ์ุ 



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2560       

 

39 

 สอดคลอ้ง  ศูนยว์ิจยันโยบายการศึกษา (2541 : 22) ชุมชนมีความสาํคญัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมตาม
แนวชายแดน ถา้ร่วมมือกันทั้ งสองฝ่ังระหว่างไทยและกัมพูชา การท่ีชุมชนเขม้แข็งเป็นผลมาจากพ้ืนฐาน
นบัตั้งแต่วิถีชีวิต วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม  ภูมิปัญญา ภาวะผูน้าํ  รูปแบบการทาํมาหากิน สภาพส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร การปกครองตนเอง ตลอดจนกระบวนการทางสงัคมในชุมชนนั้นๆ ท่ีเก่ียวพนัตามกนัมา เช่น การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในชุมชน การร่วมกนัเรียนรู้และแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยกนัในชุมชน ลกัษณะสัมพนัธภาพ
ระหว่างกลุ่มคนฝ่ายต่างๆ ในชุมชนทั้งในวิถีชีวิตความเป็นอยู ่เป็นตน้ อยา่งเช่นชุมชนตามแนวชายไทย-กมัพูชา
ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซาํแตให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการคา้และการท่องเท่ียว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา ตาํบลภูผาหมอก อาํเภอกันทรลกัษ์ จังหวดัศรีสะเกษ  
ประเทศไทย และตาํบลสะแอม อาํเภอจอมกะสาน จงัหวดัพระวิหาร  ประเทศกมัพูชา โดยแนวทางท่ีสําคญั 
ไดแ้ก่ ชุมชนตอ้งใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม  ผูน้าํในพ้ืนท่ีมีส่วนในการทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อ
แกไ้ขปัญหาการลกัลอบกระทาํผิดกฎหมายในการขา้มแดน ประชาชน ผูน้าํชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมมือกนัในการขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาจุดผา่นแดนธรรมชาติซาํแต โดยร่วมกนัดาํเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป 
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนชายแดนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยกิจกรรม  เช่น การสนับสนุนให้เป็นหมู่บา้น
เขม้แข็งคู่ขนาน เช่ือมสัมพนัธ์ด้วยระบบเครือญาติท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต เช่ือมสัมพนัธ์ด้วยการดาํเนินกิจกรรม
ประเพณีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่ือมความสัมพนัธ์หน่วยงานในพื้นท่ี  เช่ือมความสัมพนัธ์ดว้ยผูน้าํทอ้งถ่ิน 
ทาํใหล้ดช่องว่างระหวา่งชุมชนชายแดน สภาพพื้นฐานของชุมชนและกระบวนการทางสังคมต่างๆ ในชุมชนจะ
หล่อหลอมกนัเขา้เป็นพลงัชุมชน ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมัน่คงย ัง่ยืนในรูปของการเกษตรหรือธุรกิจ
ชุมชนดา้นต่างๆ เป็นหลกัประกนัความมัน่คงให้คนในชุมชน มีสภาพครอบครัวท่ีอบอุ่นแน่นแฟ้นอยูก่นัพร้อม
หนา้ การมีสภาพแวดลอ้มในชุมชนท่ีสมบูรณ์ย ัง่ยืนในรูปของการร่วมกนัอนุรักษป่์าไมแ้ละตน้นํ้ าลาํธาร การมี
กลไกปกครองตนเองท่ีเขม้แข็งในรูปขององค์กรท้องถ่ิน พลงัชุมชนในรูปแบบเหล่าน้ีจะบ่งบอกถึงชุมชน
เขม้แข็งท่ีสะทอ้นให้เห็นในรูปของการกินดีอยู่ดี การเอ้ืออาทร ความสัมพนัธ์อนัอบอุ่นระหว่างสมาชิกของ
ชุมชนและการมีสภาพแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ และจะเป็นความเขม้แขง็ท่ีชุมชนใชใ้นการเผชิญกบัแรงปะทะ
ต่างๆ อยา่งเช่น ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่มัน่คงตามแนวชายแดน หรือปัญหาความไม่ชดัเจนของเส้นเขต
แดนท่ีก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ซ่ึงชุมชนจะไดใ้ชค้วามเขม้แขง็น้ีในการตา้นแรงปะทะต่างๆ ดว้ยการพินิจ
พิเคราะห์ไตร่ตรองและเลือกสรรวิถีชีวิตและวิถีทางพฒันาท่ีเหมาะสมให้แก่ตนเองตามตามสภาพพ้ืนฐานของ
ชุมชนชายแดนทั้งฝ่ังไทยและกมัพชูา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

1.1 รัฐบาลเขา้มาร่วมผลกัดนัแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงัในเร่ืองการปักปันเส้นเขตแดนให้มีความ
ชดัเจน และร่วมมือในการพฒันาพื้นท่ีตามแนวชายแดน โดยเปล่ียนจากสนามรบให้เป็นสนามการคา้และการ
ท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ในการพฒันาทั้งตามแนวชายแดนไทยและกมัพชูา 
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1.2 ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บริบทพื้นท่ี ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคม
วฒันธรรมและฐานทรัพยากร  สภาพปัญหา ความตอ้งการ  ขอ้จาํกดั ศกัยภาพในการพฒันา แนวทางการพฒันา
และขอ้เสนอเชิงนโยบายให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเปิดช่องผา่นแดนทางธรรมชาติซาํแตให้เป็น
จุดผอ่นปรนทางการคา้และการท่องเท่ียวโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม สามารถท่ีจะนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานและ
ขอ้มูลเชิงลึกเพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในระดบัพื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 การพฒันาในพื้นท่ีเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงและยัง่ยนื ควรมีการเร่ิมดาํเนินการขบัเคล่ือนในระดบั 
ล่าง คือ ประชาชนกบัประชาชน โดยใชค้วามสัมพนัธ์ของเครือญาติท่ีมีความสัมพนัธ์และติดต่อระหว่างกนั
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

1.4 การดาํเนินการระดบักลุ่มชุมชนหรือหมู่บา้น ควรมีการขบัเคล่ือนในรูปแบบท่ีหน่วยงานภาครัฐ 
 ส่งเสริมสนบัสนุน คือ  “หมู่บา้นเขม้แขง็คู่ขนานตามแนวชายแดน” อยา่งชดัเจนจริงจงั และการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในระดับทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชน 
หน่วยงาน  เจา้หนา้ท่ี ร่วมถึงผูท่ี้อาํนาจของประเทศในหมู่บา้นเขม้แขง็คู่ขนานฝ่ังกมัพูชารับรู้ ร่วมมือในขั้นตอน
อยา่งเขา้ใจและจริงใจ    

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการพฒันาของหมู่บา้นเขม้แข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมัง่คงและยัง่ยนืระหวา่งไทย-กมัพชูา  
2.2 ควรศึกษากลยทุธ์การพฒันาผูค้า้รายยอ่ยตามจุดผา่นแดนธรรมชาติ จุดผอ่นปรนทางการคา้ และ

จุดผา่นแดนถาวรไทย-กมัพชูา 
2.3 ควรศึกษาความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติท่ีสามารถทาํใหเ้กิดความมัน่คงของประชาชนตาม 

แนวชายแดนไทย-กมัพชูา โดยชุมชนชายแดนเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยั 
2.4 ควรศึกษาเสน้ทางช่องผา่นแดนธรรมชาติท่ีสามารถพฒันาเป็นช่องทางการคา้และการท่องเท่ียว 

ตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา เพื่อยกระดบัของเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
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กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 

 

 
สิริมา เปียอยู่1 สุภาพร พงศ์ภญิโญโอภาส2 และขวญัดาว แจ่มแจ้ง3 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันากลยุทธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีการแบ่งวิธีการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ศึกษาคุณภาพ สภาพปัญหา ความตอ้งการ
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูบ้ริหารและครู-อาจารยใ์นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดว้ยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) พฒันากลยุทธ์โดยการวิเคราะห์เอกสารและ
สมัภาษณ์บุคลากรในสถานศึกษาท่ีประสบผลสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและดาํเนินการ
ยกร่างกลยุทธ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูเ้ข้าประชุม ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันากลยุทธ์ ตรวจสอบกลยุทธ์โดยการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ 3) ประเมินกลยุทธ์โดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยแบบประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยตามขั้นตอนพบว่า  
1. การพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในดา้นคุณภาพ พบว่า นกัเรียนมีคุณภาพ

ท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้ งในประเทศและต่างประเทศได้ในอตัราสูง และ
คุณภาพการบริหารจดัการดา้นเครือข่ายพบนอ้ย เน่ืองจากโรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในและต่างประเทศ
น้อย ด้านสภาพการพัฒนาพบว่า การจัดการเรียนกรสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่จัดหลักสูตร
ทางเลือกท่ีเทียบเคียงหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานและพบว่าการบริหารจดัการในด้านเครือข่ายร่วมพฒันา
โรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่ 

มีการพฒันาดา้นเครือข่ายร่วมพฒันานอ้ย ดา้นปัญหาพบว่า นกัเรียนมีศกัยภาพดา้นภาษานอ้ย ครูไม่นาํ
ปัญหาท่ีพบจากการเรียนการสอนมาใชใ้นการทาํวิจยัจริง ขาดการแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้และทรัพยากร
กบัโรงเรียนร่วมพฒันา ดา้นความตอ้งการพฒันาพบวา่ ตอ้งการวางแผนการสอนเพื่อการฝึกการคิดหรือประดิษฐ์
โครงงานท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ด้วยการวางแผนงานท่ีเป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล ตอ้งการส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ

                                                            
1 สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันา  หลกัสตูรปรชัญาดุษฏบีณัฑติ  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
2 คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
3 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 
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อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลและการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ 
ระบบออฟไลน์และส่งเสริมให้ครูใช้ การวิจัย ส่ือ นวตักรรม เพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองและต้องการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพบว่า 
ปัจจยัภายในดา้นจุดแขง็ ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการสูง ดา้นจุดอ่อน 
โรงเรียนยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศนอ้ย ส่วนปัจจยัภายนอก ดา้นโอกาส พบว่าความมัน่คงและเสถียรภาพของรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและดา้นอุปสรรค พบว่าสังคมยงัไม่เห็นความสําคญัของการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศและการมีจิตสาธารณะ  

2. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่างท่ีได้ ประกอบด้วย
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นกลยทุธ์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั และมาตรการกลยทุธ์ท่ีพฒันาข้ึน มี 11 กลยทุธ์
ประกอบดว้ย 1) พฒันาศกัยภาพนกัเรียนตามมาตรฐานสากลเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) พฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกให้กบันักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3) ส่งเสริมและพฒันานักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่การแข่งขนัระดบัสากล 4) พฒันาระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 5) 
สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรใหม่ท่ีเนน้ความเป็นสากลให้กบันกัเรียน 6) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและการใช้ภาษาเพื่อการจดัการเรียนรู้ 7) เร่งพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูในการ
เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นพลโลกให้กบันกัเรียน 8) เสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาศกัยภาพครูให้ไดต้าม
มาตรฐานสากล 9) พฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 10) สร้างเครือข่ายกบั
โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 11) สนับสนุนผูบ้ริหารในการใช้เทคโนโลยีสาร
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจดัการโรงเรียน 

3. ผลการประเมินกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ผล
การประเมินในดา้นความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากถึง
มากท่ีสุด 

คาํสําคญั: กลยทุธ์  การพฒันาคุณภาพ  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ภาคเหนือตอนล่าง 
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The Development of Quality World–Class Standard  
School Strategies in The Lower North Area 

 
ABSTRACT 
 

This research aimed to develop the strategies of world class standard school’s quality development. 
The procedure was divided into 3 steps as follows:  1)  Studing the states, problems, need, and factor with 
related to world class standard school’s quality development in the lower north area and then collect the data 
from questionnaire and focus group discusson of administrators and teachers are needs to analyze data by 
frequency, mean, and standard deviation 2)  Developing strategies were processed by examination the 
document and interview the personnel in the thriving world class standard school. Holding the workshop with 
world class standard school ‘ s administrators, personnel, and the expert for making draft strategies.  in 
addition, connoisseurship with expert for development came afterwards.  3)  Evaluating the readjusted 
strategies with the experts through evaluation from and analyzing data by mean and standard deviation. 

The study showed that 
1. The quality word class standard school was tended to be superiority in academic achievement and 

admission toward domestic and international on university.  However, the quality of making a contact with 
other school, both domestic and foreign area, was in low level which meant that school did not consist of co-
operation of other school to provide the cooperative helps.  The state school were implement the standard 
school curriculum.  

Also including benchmarking and developing quality of world class standard school curriculum. The 
problems including the low level foreign language potential of students, lacking of research-base which 
resolved the problem truly occurred in the classroom, shortage of knowledge experience and resources 
interchange with other school. The needs of requirement were a lesson plan that emphasized critical thinking 
and creative thinking through multimedia innovation project, encouragement of using digital media in 
classroom, measurement and evaluating and including academic document publicity for both online and 
offline, encourage of using research-base, media, and innovations constantly, Administrative knowledge 
exchange from domestic and foreign area.  For the factors Thai relates to the world class standard school’ s 
quality development in the Lower North Area, the cultivated and highly experienced administrator was the 
strength, while the school’s resources mobilization for being superior in academic achievement was the weak 
point.  The external factor revealed the stability and security of government would facilitate the school’ s 
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quality development was opportunity dimension, social life is not realized to communicate in foreign 
languages and there is no public mind. 

2. The Strategies of World Class Standard School’s Quality Development in the Lower North Area 
consisted of the visions, missions, strategy points, objectives, strategies, indicators, and the measures.  The 
provided strategies were composed of 11 dimensions.  1)  Developing the students’  potential to world class 
standard as being superiority in academic achievement.  2)  Systematically and continuously developing the 
characteristic of world population to students.  3)  Supporting and develop the talented students to have 
international competition.  4)  Developing the system of curriculum administration towards world class 
standard. 5) Promoting the new curriculum emphasizing on universality. 6) Improving the use of information 
technology and the ability of foreign language to students. 7) Urgently develop in instruction in the classroom 
to teach students the characteristics of world population. 8) Encourage teachers to convert themselves to world 
class standard teachers. 9) Developing administrations systems into the school to world class standard level. 
10)  Making a contact with world class standard school both domestic and foreign area.  11)  Encourage the 
administrators to use information technology and communication to govern the school. 

3. The evaluation result of the Strategies of World Class Standard School’s Quality Development in 
the Lower North Area indicated that accordance, suitability, possibility, and usefulness are in the very high level. 
  
Keywords: Strategy, Development of quality, World–class standard school, Lower north area 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัระบบฐานเศรษฐกิจความรู้ ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร
ทาํให้สังคมโลกมีการล่ืนไหลระหว่างวฒันธรรมมากข้ึน การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเป็นท่ีนิยมยอมรับกนั
ทั่วโลก ประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโลกบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีและความเท่าเทียมกัน จะมี
ความสามารถในการแข่งขนัและร่วมมือกบัประชาคมโลกไดก้ต่็อเม่ือมีการปรับเปล่ียนแนวทางการจดัการศึกษา
ให้สามารถพฒันาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะในการแข่งขนัท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน รู้จกัเลือกท่ีจะรับกระแส
วฒันธรรมของต่างชาติ ปลูกจิตสาํนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน
ในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้ทนัต่อสภาวการณ์โลก (สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษา
ตอนปลาย, 2553: A7) แต่ละประเทศจึงตอ้งเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะและความสามารถในการปรับตวัให้มี
คุณลกัษณะสําคญัในการดาํรงชีวิตในโลกยุค ใหม่ ไดอ้ย่างรู้เท่าทนั สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
เหมาะสมเพียงพอ (สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2555: 3) 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงไดผ้ลกัดนัให้มีการปรับเปล่ียน เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดั
การศึกษาไทยให้พร้อมสําหรับการแข่งขนัในเวทีโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดมี้การ
ทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการพฒันาเยาวชนของชาติ เขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 อนัจะส่งผล
ต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน มีจุดหมายคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ สมรรถนะสําคญัและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ และมีคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบั
ความเป็นสากล โดยหลกัสูตรไดมุ่้งเนน้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละ
มีทกัษะชีวิต เพื่อให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพเทียบเคียงกบันานาอารยประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทย
กา้วทนัต่อความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของโลก มีศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก (สาํนกับริหารงาน
การมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2555: 3) การจดัการศึกษาไทยให้พร้อมสาํหรับการแข่งขนัในเวทีโลกยคุศตวรรษท่ี 
21 สรุป ไดว้่า โรงเรียนตอ้งเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติท่ีกวา้งข้ึน มีการแข่งขนัดา้นคุณภาพมากข้ึน
ตอ้งพฒันาให้เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดเสรี
ทางการศึกษา อีกทั้งหลกัสูตรการเรียนการสอนตอ้งมีความเป็นสากลมากข้ึน โดยตอ้งมีความรู้ ความสามารถ
ทางดา้นภาษา มีการเปิดเสรีทางการศึกษา โรงเรียนควรหาภาคีเครือข่ายในการจดัหลกัสูตรนานาชาติ หลกัสูตร
สมทบหรือหลกัสูตรร่วมกบัสถาบนัต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษาและตอ้งเนน้การพฒันาทกัษะ
การคิดมากข้ึนดว้ย ปัจจุบนัโรงเรียนยงัไม่สามารถพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนไดดี้เท่าท่ีควร เน่ืองจากการ
เรียนการสอนยงัไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนคิดตามส่ิงท่ีผูส้อนป้อนความรู้มากกวา่การคิดส่ิงใหม่ๆ ดงันั้นจึงควรมีการปรับ
กลยทุธ์กระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดให้มากยิ่งข้ึนและท่ีสาํคญัตอ้งมีการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน โรงเรียนส่วนใหญ่เน้นและให้ความสําคญักบัการพฒันาความรู้และความสามารถ 
ละเลยการส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อปัญหาสงัคมตามมา 
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ดงันั้น ปรัชญาการจดัการศึกษาจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคคลในองคร์วม ทั้งมิติของความรู้
และคุณธรรมคู่กนั เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือนัจะส่งผลใหป้ระชาคมโลกอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข สุดทา้ย
ท่ีเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดในการส่งเสริมสู่ความเป็นสากล ได้แก่ การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนต้องมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศอยา่งเตม็ศกัยภาพ (สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2555: 3) 

จากความสําคญัและความจาํเป็นต่างๆ ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ จะเห็นว่าสถานศึกษาจะพฒันาไปสู่เวที
การศึกษาระดบัสากลไดน้ั้น จะตอ้งมีความเขม้แขง็ในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งพอท่ีจะพฒันาและบริหารจดัการศึกษา
ให้ไปสู่เป้าหมายได้ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทาํข้ึน เพื่อใช้เป็น
นวตักรรมการจัดการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ผูรั้บผดิชอบและนาํโครงการน้ีมาใชเ้ป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดบัการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลทั้ง ดา้นนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจดัเป็นกลไกสาํคญัในการผลกัดนัการพฒันา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงจะทาํให้เกิดคุณลกัษณะต่อการจดัการเรียนการสอน อนัจะส่งผลกระทบต่อ
นกัเรียนอนัเป็นเป้าหมายปลายทางของการจดัการศึกษา (สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553: 1) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล เร่ิมในปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบนั โดยมีภาพคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึง
ความสําเร็จในโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ด้าน คือ 1. ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 2. การ
จดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 3. บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ
(Quality System Management)  

แต่ผลจากการกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการ ท่ีผ่านมาโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลกย็งัพบปัญหาอุปสรรคบางประการ เช่น  

1. เกิดความซํ้ าซอ้นของสาระเพ่ิมเติมกบัหลกัสูตรนานาชาติของบางประเทศและการจดัหลกัสูตรของ
สถานศึกษาหลายแห่งในส่วนของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีขาดความสอดคลอ้ง กบัโครงสร้าง เวลาเรียนท่ี
กาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

2. ทกัษะและความสามารถท่ีจาํเป็นท่ีจะช่วยทาํใหเ้ด็กและเยาวชนไทย สามารถพฒันาตนเองไปสู่ความ
เป็นสากลอนัไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค ์การแสวงหาความรู้ ทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละความสามารถใน
การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นยงัไม่อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  

3. ผลการทดสอบในระดบัต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) ผลการทดสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) และผลการทดสอบความถนดัทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) ของนกัเรียน ในภาพรวมยงัอยูใ่นระดบัตํ่าและมีการกระจายสูงยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ 

4. ผลการเขา้ร่วมโครงการการศึกษาแนวโนม้การจดัการศึกษาดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบั
นานาชาติ (PISA) จดัโดย กลุ่มประเทศสมาชิกองคก์ารเพ่ือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจหรือ มีประเทศ
เขา้ร่วมโครงการประมาณ 65 ประเทศ คะแนนของนกัเรียนไทยโดยเฉล่ียตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของนกัเรียนนานาชาติ 
(สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2555: 9-10)  
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จากขอ้มูลดงักล่าว ทาํใหส้ังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสรุปและเช่ือวา่คุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย เม่ือเทียบกบัคุณภาพการศึกษาของนานาชาติยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และ
ความเช่ือมัน่ท่ีต่างชาติมีต่อประเทศไทย จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงการศึกษาไทยให้มีคุณภาพทดัเทียม
กบัการศึกษาของนานาชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดพ้ิจารณา ทบทวน จุดท่ีเป็น
ปัญหาในการดาํเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลและพฒันาปรับปรุงแนวปฏิบติัสาํหรับให้สถานศึกษาใช้
ในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน ทั้งน้ี เพื่อให้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2555: 11) ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบใน
โรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพื่อให้ผลสาํเร็จตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพราะปัญหาและอุปสรรค
ดงักล่าวในขอ้ 1 นั้น เป็นปัญหาในดา้นการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลท่ีเป็นปัญหามาจากผล
การบริหารสถานศึกษา ขอ้ 2 เป็นปัญหาในดา้นการจดัเตรียมนักเรียนเขา้สู่การมีศกัยภาพพลโลกร่วมกบัการ
ไม่ไดจ้ดัการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงสากล เป็นการเรียนการสอนท่ีฝึกให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้รักการคน้ควา้นาํมา
เรียบเรียงและนาํเสนอความรู้ท่ีได ้นกัเรียนไม่ไดเ้รียนหลกัการดงักล่าวจึงไม่สามารถฝึกทกัษะในดา้นน้ีรวมทั้ง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การขาดหนังสือตาํราท่ีเป็นสากลและขาดผูส้อนท่ีมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะในวิชาหลกัสาํคญัทาํให้ไม่สามารถมองเห็นพฒันาการเรียนการสอนท่ีเป็นสากลได ้แมว้่าสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีแนวทางในการจดัการศึกษาเป็นแนวทางใหแ้ต่ละโรงเรียนนาํไปปฏิบติั
แลว้ก็ตาม ยงัพบว่ามีหลายโรงเรียนท่ีมีผลการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลยงัไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโครงการ ดงัตวัอย่างงานวิจยัของ โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม อาํเภอประโคนชัย 
จงัหวดับุรีรัมย ์เร่ืองความพึงพอใจสภาพการดาํเนินงานในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนประโคน
ชยั อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์นั้น ดา้นคุณลกัษณะผูเ้รียน พบว่านักเรียนขาดทกัษะในการคิดแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล พบว่า ครูผูส้อนยงัไม่มีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองของสารสนเทศและยงัสอนไม่เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการบริหารจดัการดว้ย
ระบบคุณภาพ พบวา่มี เครือข่ายในการใหค้วามร่วมมือนอ้ย ชุมชนไม่ใหค้วามสาํคญักบัโรงเรียน (โรงเรียนประ
โคนชยั, 2554) นอกจากน้ี ปัญหาในการจดัโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิลยั
พรณ์ เสรีวฒัน์ (2555: 208) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า 
กระบวนการพฒันาการบริหารหลกัสูตรในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีนโยบายยงัไม่ชดัเจนมีการปรับเปล่ียน
ตลอดเวลาควรปรับปรุง คาํอธิบายรายวิชาและแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีชดัเจน จดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกันและวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ความสามารถในการเทียบโอนผลการเรียนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศยงัไม่มี
ความชัดเจน โรงเรียนในต่างจงัหวดัยงัไม่สามารถทาํได ้ควรกาํหนดเกณฑ์และแนวปฏิบติัให้ชัดเจน จดัหา
เอกสารตาํราตลอดจนส่ือท่ีมีคุณภาพระดบัสากลเพ่ิมข้ึน ให้ความรู้แก่ครูดา้นส่ือและนวตักรรมท่ีมีมาตรฐาน
ระดบัสากลและพฒันาดา้นการใชส่ื้อนั้นๆ โดยการอบรมกาํหนดกรอบการสอนเน้ือหาสาระการเรียนรู้และแนว
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ปฏิบติัให้ชดัเจนควรจดัการศึกษาในส่วนของวิชาเพิ่มเติมวิชาเลือกให้หลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียน
รายบุคคลเท่าท่ีศกัยภาพของสถานศึกษาจะเปิดสอนได ้สอดคลอ้งกบับทความของ ดิเรก วรรณเศียร (2554: 220) 
ท่ีกล่าววา่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีแนวคิดและวตัถุประสงคท่ี์ดี หากโครงการบรรลุเป้าหมายจะทาํให้
เกิดการกา้วกระโดดในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงันั้นจึงควรศึกษากล
ยทุธ์การจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล การพฒันายทุธศาสตร์ดา้นหลกัสูตรและการสอนรวมทั้งดา้น
การบริหารระบบคุณภาพ  

นอกจากน้ีผลการประเมินของสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่างพบว่าโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างจาํนวน 35 โรงเรียนนั้น ยงัมีบางมาตรฐานไม่ผา่นตามเกณฑข์องสาํนกังานรับรองและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เช่น ในมาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรนั้นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
มาตรฐานสากลภาคเหนือตอนล่างท่ีย ังไม่ผ่านมาตรฐานน้ี  จํานวน  19 โรงเรียน  จากจํานวนโรงเรียน
มาตรฐานสากลภาคเหนือตอนล่างทั้ งหมด 35 โรงเรียน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2554) ซ่ึงหากวิเคราะห์ลงไปในมาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น
ตามหลกัสูตรนั้นจะพบว่าตวับ่งช้ีในมาตรฐานน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีวตัถุประสงคใ์น
การจดัตั้งโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เกิด กล่าวคือ นักเรียนยงัไม่สามารถส่ือความคิดผ่านการพูด เขียน หรือ
นาํเสนอดว้ยวิธีต่างๆ นกัเรียนยงัไม่สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและ
นกัเรียนยงัไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได ้ดงันั้น จะเห็นไดว้่าผลการ
ประเมินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในดา้นคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียน ผูว้ิจยัเห็นว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่างนั้นมีบริบทท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยอยูใ่นพื้นท่ี
ท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกันและมีผลการประเมินท่ีใกลเ้คียงกัน แต่ยงัไม่มีกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีความชดัเจนและ
มีความน่าเช่ือถือดว้ยกระบวนการวิจยั สามารถนาํไปเป็นตน้แบบในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้มีคุณภาพและส่งผลโดยตรงต่อผูเ้รียนและเห็นว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากการขาดการบริหารเชิงกลยทุธ์ ดงันั้น 
การจดัทาํกลยุทธ์จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการใชพ้ฒันา เพราะกลยุทธ์ท่ีจะไดม้าพฒันานั้นตอ้งผ่าน
การศึกษาในกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยอีกทั้ งย ังต้องผ่านความเช่ียวชาญของผู ้ท่ี มีความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานหรือขอ้มูลเชิงลึก นอกจากน้ีกลยุทธ์ท่ีจะนาํไป
พฒันายงัมีทิศทางหรือเป้าหมายท่ีแน่นอนสามารถวดัได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะวิจยัและพฒันากลยุทธ์การ
พฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่างให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีตั้งไว ้สามารถ
ยกระดบัและพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีทดัเทียมกบัสากลต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
2. เพื่อศึกษาสภาพ  ปัญหา ความต้องการและปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
3. เพื่อพฒันากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  
4. เพื่อประเมินกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
1. การพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. การพฒันากลยทุธ์ 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ขอบเขตของการวจิยั  

ขอบเขตของการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
ขอบเขตเน้ือหา 
1. การศึกษากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากลแบ่งออกเป็น 3 ดา้นประกอบดว้ย  

     1.1) นกัเรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก  
 1.2) การจดัการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

     1.3) บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  
      (สาํนกังานบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553: 3) และ 

2. การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลประกอบดว้ยปัจจยัภายในไดแ้ก่ 
1) บุคคล  2) งบประมาณ  3) วัสดุ-อุปกรณ์  4) การบริหารจัดการและปัจจัยภายนอกได้แก่  1) นโยบาย  
2) เศรษฐกิจ 3) สงัคม 4) เทคโนโลย ี(สมยศ นาวีการ, 2538: 72-89)  

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง

จาํนวน 8 จงัหวดั จาํนวน 35 โรงเรียน แบ่งเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 146 คน และครูจาํนวน 3,361 คน รวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 3,507 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลภาคเหนือตอนล่างในปีการศึกษา 2557 
แบ่งเป็นผูบ้ริหาร 80 คน ครู 226 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 364 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นตวัแปรแบ่งชั้น 
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ขอบเขตตัวแปร 
ในการศึกษากลยุทธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตวัแปรท่ี

ศึกษา ไดแ้ก่ คุณภาพ สภาพ ปัญหา ความตอ้งการและปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพ ตลอดจนวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ ของ โรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง  
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

แนวคดิหลัก 
1. การพฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพ
เป็นพลโลก  
2. การจดัการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
3. การบริหารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพ 

 กระบวนการ 
1. การใชแ้บบสอบถาม 
2. การวิเคราะห์เอกสารและ
การสมัภาษณ์ 
3. การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
4. การใชแ้บบประเมิน 

 กลยทุธ์การพฒันา
คุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั  
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สภาพปัญหา ความตอ้งการและปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง สภาพปัญหา 
ความตอ้งการและปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้
แบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีประสบความสาํเร็จโดย

การวิเคราะห์เอกสาร จากแผนการพฒันาคุณภาพโรงเรียน, แผนปฏิบติัราชการและรายงานประจาํปี 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ท่ีประสบความสาํเร็จโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีฝ่ายแผนงานจากโรงเรียนในภาคอ่ืนๆ 
ท่ีมีความสาํเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลจาํนวน 3 โรงเรียน ประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนว
ทางการพฒันาทั้ง 3 ดา้น คือ นกัเรียน การเรียนการสอน และการบริหารจดัการ 
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ขั้นตอนท่ี 3 การยกร่างกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ขั้นตอนท่ี  3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) ในการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง จากผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ขั้นตอนท่ี 3.2 การยกร่างกลยุทธ์พฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือ

ตอนล่างโดยการประชุมปฏิบติัการ (Works Shop) 
ขั้นตอนท่ี 3.3 การตรวจสอบร่างกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง 
 

ผลการวจิยั 

คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า นักเรียนมีคุณภาพท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนจนถึง
ระดบัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศไดใ้นอตัราสูง ร้อยละ 73.10 และคุณภาพการบริหารจดัการดา้น
เครือข่ายพบนอ้ย เน่ืองจากโรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในและต่างประเทศนอ้ยมากร้อยละ 72.80  

สภาพของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า การจัดการเรียนกรสอนโรงเรียน
มาตรฐานสากลส่วนใหญ่จดัหลกัสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียงหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐาน ร้อยละ 43.10 และพบว่า
การบริหารจดัการในดา้นเครือข่ายร่วมพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่มีการพฒันาดา้นเครือข่ายร่วม
พฒันานอ้ย ร้อยละ 47.80 ปัญหาการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่านกัเรียนมีศกัยภาพดา้นภาษา
นอ้ยร้อยละ 66.80 ครูไม่นาํปัญหาท่ีพบจากการเรียนการสอนมาใชใ้นการทาํวิจยัจริงร้อยละ 54.00 และ ขาดการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้และทรัพยากรกบัโรงเรียนร่วมพฒันาร้อยละ 39.20 

ความตอ้งการในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่าตอ้งการวางแผนการสอนเพ่ือการฝึก
การคิดหรือประดิษฐโ์ครงงานท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ดว้ยการวางแผนงานท่ีเป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.60  ตอ้งการส่งเสริมให้ครูใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลและการ
เผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ ระบบออฟไลน์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ส่งเสริมให้ครูใช ้การวิจยั ส่ือ นวตักรรม 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 และตอ้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.4 สําหรับปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่าปัจจยัภายในด้านจุดแข็ง ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  ดา้นจุดอ่อน โรงเรียนยงัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เครือข่ายเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศนอ้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.51 ส่วนปัจจยัภายนอก ดา้นโอกาส พบว่าความมัน่คงและเสถียรภาพของรัฐบาลท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และดา้นอุปสรรค พบวา่สงัคมยงัไม่เห็นความสาํคญัของการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศและการมีจิตสาธารณะ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46   
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กลยทุธ์ในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ 
พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีว ัด และมาตรการกลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึน  มี  11 กลยุทธ์
ประกอบดว้ย 1) พฒันาศกัยภาพนกัเรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) พฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นพลโลกให้กบันักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3) ส่งเสริมและพฒันานักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษสู่การแข่งขนัระดบัสากล 4) พฒันาระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 5) 
สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรใหม่ท่ีเนน้ความเป็นสากลให้กบันกัเรียน 6) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและการใช้ภาษาเพื่อการจดัการเรียนรู้ 7) เร่งพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูในการ
เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นพลโลกให้กบันกัเรียน 8) เสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาศกัยภาพครูให้ไดต้าม
มาตรฐานสากล 9) พฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 10) สร้างเครือข่ายกบั
โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 11) สนับสนุนผูบ้ริหารในการใช้เทคโนโลยีสาร
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจดัการโรงเรียน 

ผลการประเมินกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบวา่ ผลการ
ประเมินในดา้นความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

 

สรุปและอภปิรายผล 
ผลการพฒันากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่างสรุปผลได ้ดงัน้ี 
วสัิยทัศน์ 
โรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่างพฒันาคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 
ค่านิยมร่วม 

“SMART” 
S= SERVICE MIND  มีใจมุ่งบริการ 
M= MANAGEMENT   การบริหารจดัการคุณภาพ 
A= ACTIVENESS  ขยนัทาํงานเชิงรุก 
R= RELEVANCE     รู้ทนัและปรับตวัทนัโลก 
T= TECHNOLOGY  เช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ี

พนัธกิจ 
1. จดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพนกัเรียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก 
2. พฒันาการบริหารหลกัสูตรของโรงเรียนใหมุ่้งสู่ความเป็นสากล 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูพฒันาศกัยภาพของตนเองสู่ความเป็นสากล 
4. พฒันากระบวนการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ 
1. นกัเรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
2. โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีมีความเป็นสากล 
3. ครูมีศกัยภาพตามมาตรฐานสากล 
4. โรงเรียนมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
1. การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
2. การยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเป็นสากล 
3. การเสริมสร้างศกัยภาพของครูตามมาตรฐานสากล 
4. การพฒันาการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก มีกลยุทธ์ 3 

กลยทุธ์ ไดแ้ก่  
1.1 พฒันาศกัยภาพนกัเรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มี 6 ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ  
1.2 พฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลโลกใหก้บันกัเรียนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองมี 2ตวัช้ีวดั 3 มาตรการ 
1.3 ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่การแข่งขนัระดบัสากลมี 3 ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 การยกระดบัการพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความเป็นสากล มีกลยทุธ์ 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
2.1 พฒันาระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรสูความเป็นมาตรฐานสากลมี 4 ตวัช้ีวดั 5 มาตรการ  
2.2 สนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรใหม่ท่ีเนน้ความเป็นสากลใหก้บันกัเรียนมี 4 ตวัช้ีวดั 3 มาตรการ 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 ครูมีศกัยภาพตามมาตรฐานสากล มีกลยทุธ์ 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
3.1 พฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการใชภ้าษาเพื่อการจดัการเรียนรู้มี 5 

ตวัช้ีวดั 5 มาตรการ 
3.2 เร่งพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นพลโลกให้กบั

นกัเรียนมี 2 ตวัช้ีวดั 7 มาตรการ 
3.3 เสริมสร้างแรงจูงใจในการพฒันาศกัยภาพครูใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากลมี 2 ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 การเร่งพฒันาการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ มีกลยทุธ์ 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
4.1 พฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียนใหเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากลมี 5 ตวัช้ีวดั 8 มาตรการ  
4.2 สร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศมี 3 ตวัช้ีวดั 5 มาตรการ 
4.3 สนับสนุนผูบ้ริหารในการใช้เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารมี 2 

ตวัช้ีวดั 4 มาตรการ 
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ผลการประเมินกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
1. ความสอดคลอ้งของกลยุทธ์พบว่า วิสัยทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ เป้าประสงค ์ประเด็นกลยทุธ์ กลยุทธ์ 

ตวัช้ีวดั และมาตรการ ในภาพรวม มีความสอดคลอ้งกนัในระดบัมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ประเมิน 
พบวา่กลยทุธ์มีความสอดคลอ้งตามรายการประเมินทุกขอ้ 

2. ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของวิสัยทัศน์ ค่านิยามร่วม พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์  กลยุทธ์  ตัวช้ีว ัดและมาตรการของกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ประเมิน
พบวา่ มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ทุกรายการ 

 

อภปิรายผล 

1. กลยุทธ์ท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพนักเรียนให้มีความเป็นพลโลกสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิทธิชยั 
นันทวิจิตร (2552) ท่ีกล่าวว่า องคก์รจะประสบความสําเร็จตามเป้าประสงคท่ี์วางไวน้ั้น บุคลากรตอ้งเช่ือใน
แนวทางบริหารงานและความสามารถของตน ดังนั้ นในการสร้างวฒันธรรมองค์กร ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้าง
กิจกรรมท่ีจะทาํให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ในการกลา้คิด กลา้ทาํและสามารถปฏิบติัจนเป็นความเคยชิน เป็น
การปลูกฝังกระบวนการเพื่อสร้างค่านิยมใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

2. กลยุทธ์ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรใหม่ท่ีเน้นความเป็นสากลให้กบันกัเรียนเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความสาํคญั
เน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนรายวิชาในโรงเรียนนั้นจะเป็นขั้นตอนหากกระบวนการบริหารหลกัสูตรมี
การวางแผนท่ีดีสามารถทาํให้ครูผูส้อนเขา้ใจไดถึ้งรายวิชาท่ีเป็นวิชาใหม่ของรายวิชามาตรฐานสากลได ้ก็จะสามารถ
ทาํใหย้กระดบัการพฒันาหลกัสูตรได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรษประเวศ สตัตบุษยว์รกลุ (2557) ท่ีพบวา่ดา้นการ
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ของครู พบว่าครูดาํเนินการแลว้มีปัญหาในการจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ในสาระการศึกษาคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ เน่ืองจากครูมีความเขา้ใจในการนาํหลกัสูตรไปใชร้ะดบัชั้นเรียน แต่มี
ความเขา้ใจในเร่ืองเน้ือหาสาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไม่ชดัเจน แนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนรู้ พบว่า
โรงเรียนตอ้งเร่งเสริมให้ครูไดรั้บการอบรม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในสาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองให้
ชัดเจนยิ่งข้ึน เปิดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกาํหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์มีความ
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์มีความสอดคลอ้งกบัค่านิยมร่วมมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุดรองลงมาไดแ้ก่ กล
ยุทธ์มีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ขั้นตอนของการจดัทาํกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลในเขตภาคเหนือตอนล่างมีกระบวนการท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และกลัน่กรองมาเป็นขั้นๆตั้งแต่การ
ใชแ้บบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์เอกสารและการประชุมเชิงปฏิบติัการจนสุดทา้ยเป็นการวิพากษน์ั้นทุก
ขั้นตอนมีบุคคลท่ีมีความรู้ชดัเจนในเร่ืองโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสนาะ ติ
เยาว ์(2544: 99–101) ท่ีไดใ้ห้ความหมายว่า กลยทุธ์ คือวิธีท่ีทาํให้บรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง การกาํหนดกล
ยุทธ์ไม่ไดเ้ร่ิมท่ีตวักลยุทธ์ แต่เร่ิมท่ีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุทิศ 
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ขาวเธียร (2546: 24-26) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการวางแผนกลยทุธ์วา่ เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและมีการตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์กนัระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ของแผนตั้งแต่การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มภายนอกและสภาวะภายใน 
การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคห์ลกัของแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการจดัวางกลยุทธ์ ตลอดจน
ช้ีนาํการปรับปรุงกลไกขององคก์รและการติดตามประเมินผล 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทดลองใชก้ลยทุธ์ท่ีพฒันาข้ึนในงานวิจยั ดงันั้นควรทาํการวิจยัประเมินผลการนาํกลยทุธ์ท่ี

พฒันาข้ึนไปปฏิบติั 
2. ควรศึกษารูปแบบการขบัเคล่ือนกลยทุธ์หรือรูปแบบการนาํกลยทุธ์ไปใชท่ี้มีประสิทธิภาพ 
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การเคล่ือนไหวภาคประชาสังคม กรณศีึกษาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 
 

 

จิรวฒัน์ ศรีเรือง 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการเมืองและยทุธศาสตร์การพฒันา 

คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ือง การเคล่ือนไหวภาคประชาสังคม กรณีศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี เป็นการศึกษา
ตามแนวทางวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสาเหตุความขดัแยง้จากการดาํเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาพฒันาการและรูปแบบการเคล่ือนไหว
ภาคประชาสงัคมของเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน โดยใชว้ิธีการศึกษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจาํนวน 21 คน 
 จากการศึกษาพบว่า ความขดัแยง้เกิดข้ึนจากความไม่สอดคลอ้งกนัของยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและ
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ความบกพร่องของรัฐในการวางแผนนโยบายดา้นพลงังานท่ีไม่เปิดโอกาสใหท้อ้งถ่ินและ
ภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วม ความไม่เช่ือมนัในแนวทางการพฒันาและขอ้เท็จจริงเชิงเทคนิคเก่ียวกบัการเสนอ
ทางเลือกของเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีสนบัสนุนถ่านหินและเครือข่าย
ปกป้องอนัดามนัจากถ่านหินท่ีสนบัสนุนพลงังานหมุนเวียน ทั้งยงัเกิดความไม่ไวว้างใจในขั้นตอนการดาํเนินโครงการ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จนนาํไปสู่การเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคมข้ึน การก่อตวัของเครือข่ายภาค
ประชาสงัคมเร่ิมตน้ข้ึนจากการรวมกลุ่มกนัของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีลุกข้ึนมาต่อสู้คดัคา้นโครงการ ต่อมาไดข้ยายแนว
ร่วมไปสู่ภาคเกษตร ประมง และท่องเท่ียว มีการขยายอาณาบริเวณจากกระบ่ีไปยงัพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนในฝ่ังอนัดามนั จน
พฒันาการไปสู่การจดัตั้งเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน โดยมีลกัษณะการรวมกลุ่มกนัในแนวระนาบซ่ึงไม่มี
กลุ่มใดสถาปนาอาํนาจนาํในขบวนการต่อสู้ มีรูปแบบการต่อสูแ้บบสนัติวิธีโดยการแสดงออกเชิงสญัลกัษณ์ การจดัเวที
เผยแพร่ขอ้เทจ็จริง การประทว้งดว้ยวิธีการทางกฎหมายและฝ่าฝืนกฎหมายภายใตส้ถานการณ์พิเศษ จนนาํไปสู่การยอม
อ่อนขอ้ของรัฐดว้ยการยติุกระบวนการจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกมองวา่ไม่มีความชอบธรรม และใหก้าร
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการกลบัไปทบทวนและจดัทาํกระตามกระบวนการใหม่ 

พลงัการเคล่ือนไหวจากภาคประชาสงัคมคร้ังน้ีนาํไปสู่ขอ้เสนอใหมี้การประเมินผลกระทบเชิงยทุธศาสตร์ก่อนท่ี
จะมีการจดัทาํการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีและทุกโครงการของรัฐในอนาคตท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชน เพ่ือปฏิรูปและสร้างบรรทดัฐานใหม่ใหเ้กิดข้ึนในการจดัทาํโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ 
คาํสําคญั :  ประชาสงัคม, ความขดัแยง้, โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี  
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Civil society movement: Case Study of Krabi Coal Power  Plant Project 

 

ABSTRACT 
 

The Research on Civil Society Movement: Case Study of Krabi Coal Power Plant Project conducted through 
qualitative research approach with two purposes 1) to study the causes of conflicts from the operation of the Krabi Coal 
Power Plant Project of the Electricity Generating Authority of Thailand and 2) To study the development process and 
approach of civil-society movement of the Andaman Coalition Protection Network. The data was collected from the 
document, participatory observation and 21 keys - informant In-depth interview.   

The research found that the conflict arose from the inconsistency of national development strategies and local 
development strategies. State energy policy planning does not allow local and civil society to participate. There are 
mistrusts in the development and technical facts of the proposed alternative fuels for power generation between the 
Electricity Generating Authority of Thailand which supports coal energy and Andaman Coalition Protection Network 
which supports renewable energy. There was also a lack of trust of local people to the project implementation process 
of the Electricity Generating Authority of Thailand. All the factors above led to the movement of civil society. 

The formation of the civil society network began with the incorporation of local people who had risen up to 
fight against the project and later expanded to people in agriculture, fishing and tourism sectors. The area extended from 
Krabi to other provinces in the Andaman coast. The network was a combination of the horizontal plane which no group 
established power. There was a peaceful style with symbolic expression, organized forum, protected by legal ways and 
illegal ways under special circumstances in the movement. All these patterns of movement led to the submission of the 
state to stop the environmental impact assessment process that was considered unjustified.  Thus, the Electricity 
Generating Authority of Thailand, the owner of the project had to review the new process. This civic movement led to 
a proposal for a strategic impact assessment before the implementation of the EIA. In the Krabi Coal Power Plant Project 
and all state projects in the future which would affect the community in order to reform and create new norms for the 
preparation of large national projects. 

 

Keyword:  Civil society, Conflicts, Krabi Coal Power Plant Project 
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บทนํา 

โรงไฟฟ้าเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อนัเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีมีความจาํเป็นต่อการหล่อ
เล้ียงระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน แต่ทวา่ในหลายกรณีการเกิดข้ึนของโครงการโรงไฟฟ้ากก็ลายมา
เป็นตน้เหตุของความขดัแยง้ระหว่างชุมชนทอ้งถ่ินและเจา้ของโครงการ การพฒันาใดก็ตามหากปราศจากการ
ยินยอมและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินเสียแลว้ การพฒันานั้นยอ่มถูกต่อตา้น เช่นเดียวกนักบั
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 

ปมความขดัแยง้กรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีไดก้ลายมาเป็นประเดน็ทางสงัคมและการเมืองท่ี
สาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 เม่ือกลุ่มผูค้ดัคา้นโดยเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่าน
หินเคล่ือนขบวนประทว้งเขา้ประชิดประตูทาํเนียบรัฐบาล หลงัจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ (กพช.) สัง่เดินหนา้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีก่อนหนา้
น้ีในปี 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่ิมดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีตาม
แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าหรือพีดีพี การต่อตา้นของชาวบา้นก็เร่ิมตน้ข้ึน มีการขยายแนวร่วมไปสู่ภาคส่วน
ต่างๆ และจดัตั้งเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่านหินข้ึน โดยมีจุดยืนคือ “ไม่ปฏิเสธโรงไฟฟ้า แต่ปฏิเสธถ่าน
หิน” เป้าหมายการเคล่ือนไหวของพวกเขาคือ ตอ้งการให้รัฐบาลยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเสนอ
ทางเลือกใหห้นัมาส่งเสริมและพฒันาพลงังานหมุนเวียน พวกเขาต่อสู้ดว้ยสารพดัวิธี แต่รัฐบาลกย็งัคงยืนกราน
เดินหนา้โครงการต่อไป 

เม่ือแนวทางการพฒันาของรัฐบาลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเครือข่ายปกป้องอนัดา
มนัจากถ่านหิน ต่างเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นไม่สอดคลอ้งและขดัแยง้กนั การดาํเนินโครงการท่ีถูกมองว่าขาด
ความชอบธรรมในหลายขั้นตอน จนเป็นท่ีมาของขบวนการเคล่ือนไหวคดัคา้นของเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือในการแสดงใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงในประเดน็ความขดัแยง้ของทั้งสองฝ่าย และเป็น
การคน้หาคาํตอบวา่ขบวนการเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคมน้ีมีท่ีมาอยา่งไร มีรูปแบบการเคล่ือนไหวอยา่งไร 
และบทบาทสาํคญัอยา่งไรในกระบวนการพฒันาน้ี  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุความขดัแยง้ในการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาพฒันาการและรูปแบบการเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมของเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจาก
ถ่านหิน 
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ขอบเขตของการวจิัย  
1. ดา้นเน้ือหา มุ่งศึกษาประเด็นใน 2 ประเด็นสําคญั คือ (1) สาเหตุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างขั้ว

ขดัแยง้หลกัสองฝ่าย คือฝ่ายสนับสนุนโครงการท่ีนาํโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและฝ่ายคดัคา้น
โครงการนาํโดยเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน (2) มุ่งศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคม 
โดยเนน้การศึกษาพฒันาการและแนวทางการเคล่ือนไหวของเครือขา่ยปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน 

2. พ้ืนท่ีการศึกษา  จงัหวดักระบ่ี และชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้า 
3. ดา้นเวลา  2 ปี (พฤษภาคม 2558 - เมษายน 2560) 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิความขดัแย้ง 

ความขดัแยง้ หมายถึง ความเขา้กนัไม่ไดท้ั้งในแง่ของวิธีการและเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั (Kwok 
Leung และ Dean Tjosvold, 1998) เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยอีกฝ่ายหน่ึงรับรู้ถึงผลกระทบท่ีอนัจะเกิดข้ึน
ในทางลบ ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนหรือไม่ข้ึนอยู่กบัการรับรู้ ถา้หากว่าอีกฝ่ายไม่รับรู้หรือไม่ให้ความสําคญักบั
เร่ืองท่ีถูกกระทาํ ความขดัแยง้ก็จะไม่เกิดข้ึน ดังนั้น ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือกรณีท่ีอีกฝ่ายรับรู้ถึง
ผลกระทบในทางลบจากการกระทาํของอีกฝ่าย และมีความประสงคต์อ้งการตอบโตก้ลบั 

ความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกๆ สถาบนัของสังคม ตั้งแต่ระดบัปัจเจกชนทัว่ไป ครอบครัว 
ชุมชน ประเทศ และระหวา่งประเทศ ในทางการเมืองการดาํเนินนโยบายของรัฐยอ่มมีทั้งผูไ้ดป้ระโยชน์และเสีย
ประโยชน์ ความขดัแยง้จึงอาจบงัเกิดข้ึนไดเ้ป็นเร่ืองปกติกบัทุกๆ สังคม ความขดัแยง้ปรากฏข้ึนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น ความขดัแยง้ระหว่างทุนกบัแรงงาน ความขดัแยง้จากกระบวนการนโนบาย  โดยเฉพาะการ
ดาํเนินนโยบายโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเข่ือน สร้างโรงไฟฟ้า ความขดัแยง้จากการเคล่ือนไหว
เรียกร้องประชาธิปไตย ความขดัแยง้เก่ียวกบัการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จนบางคร้ังมีการ
เกิดข้ึนของขบวนการท่ีออกมาต่อสู้เคล่ือนไหวเพ่ือพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จนนาํไปสู่
ความขดัแยง้ ยดืเยื้อ และบานปลายในหลายๆ กรณี (สมศกัด์ิ สามคัคีธรรม, 2551) 

ความขดัแยง้เป็นเร่ืองธรรมดาและเกิดข้ึนไดใ้นทุกๆ สังคม หลกัการสาํคญัของการจดัการความขดัแยง้ 
คือ ตอ้งใชส้ันติวิธี ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ เน่ืองจากความรุนแรงมิใช่วิธีการท่ีสร้างสรรค ์นอกจากนั้น
การใชค้วามรุนแรงมกัถูกโตต้อบดว้ยความรุนแรงกลบัมาเสมอ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียทั้งผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํ 
มิไดมุ่้งก่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีจะเป็นปะโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย การจดัการความขดัแยง้ตอ้งอาศยักระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะผูถู้กกระทาํจะตอ้งไดรั้บการชดเชยท่ีเป็นธรรม ดงันั้นจึงตอ้ง
เปล่ียนความขดัแยง้ให้เป็นความขดัแยง้เชิงบวก คือความขดัแยง้ท่ีไม่รุนแรง ก่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์ของ
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ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง อนัจะเป็นพลงัท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาของสังคมและหาขอ้ยติุท่ีดีไดโ้ดยก่อใหเ้กิดความ
สูญเสียนอ้ยท่ีสุด ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนและเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง คือ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ
ของรัฐ อนัส่งผลกระทบกบัชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ จากบทเรียนท่ีผา่นๆ 
มา รัฐหรือผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดการบริหารโครงการท่ีโปร่งใส เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ ซ่ึงถือเป็นหลกัคิดสาํคญั
ซ่ึงไม่เพียงแต่จะทาํใหก้ารบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของรัฐมีความชอบธรรมแลว้ แต่ยงัสามารถระงบัขอ้พิพาท
และแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายต่างๆ ไดอ้ยา่งสนัติวิธี 

แนวคดิประชาสังคม 

การศึกษาแนวคิดประชาสังคมนั้นเป็นการศึกษาท่ีเน้นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนท่ีสาธารณะทาง
การเมืองของกลุ่มอาํนาจทางการเมือง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ท่ีมีความสาํคญัใน
การแสดงบทบาทผ่านกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ การเคล่ือนไหวของประชาสังคมอาจกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเรียกสิทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีมี
ความหลากหลาย เช่น การต่อสู้คดัคา้นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ การเรียกร้องสิทธิของกลุ่มรักร่วมเพศ เป็นตน้ 

นักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายของประชาสังคมไว  ้เช่น ธีรยุทธ บุญมี (2536) ได้ให้
ความหมายวา่ ประชาสงัคม คือ สงัคมท่ีเขม้แขง็ (Civil Society) ซ่ึงประชาชนมีจิตสาํนึกทางสงัคมและแสดงออก
ซ่ึงจิตสาํนึกออกมาในรูปแบบการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน องคก์รเอกชน และองคก์รวิชาชีพอิสระ สงัคม
เขม้แขง็เป็นสังคมท่ีดึงพลงัทางสังคมท่ีกระจดักระจายอยูทุ่กส่วน ทุกอาชีพ ทุกรายไดแ้ละทุกระดบั มาร่วมกนั
เคล่ือนไหวเพ่ือผลกัดนัสังคมและแกไ้ขปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ ของสังคม กฤษฎา บุญชัย (2543) ให้ความหมาย
ของประชาสังคมว่าคือกระบวนการของประชาชนในการสร้างพ้ืนท่ีการเมืองของตนเอง โดยไม่ตกอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของสถาบนัทางการเมืองอ่ืนและปราศจากครอบงาํจากกลุ่มทุน กล่าวคือ ประชาสงัคมนั้นเป็นอิสระจาก
รัฐและทุน โดยขบวนการดงักล่าวอาจไม่จาํเป็นตอ้งหมายความรวมถึงประชาชนทั้งหมด อาจเป็นกลุ่มประชาชน
ท่ีมีความสนใจเฉพาะ และมีความกระตือรือร้นในเคล่ือนไหวประเดน็ท่ีเป็นสาธารณะ ในขณะท่ี ชัยอนันต์ สมุท
วณชิ (2542) มองประชาสงัคมไวว้่า เป็นทุกๆ ส่วนของสงัคม โดยหมายความรวมถึงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยแต่ละภาคส่วนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหว โดยมีฐานะเพียงเป็นหุน้ส่วนหน่ึงของ
ประชาสงัคมเท่านั้น 

ในอดีตโครงสร้างอาํนาจในการบริหารพฒันาถูกกาํหนดข้ึนโดยรัฐ รัฐมีสถานะเป็นศูนยร์วมแห่งอาํนาจ
ทั้งมวล รัฐมีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินการตามกฎหมาย ในขณะท่ีประชาชนถูกมองว่าไม่มีความเขม้แข็ง
เพียงพอ รัฐเท่านั้นท่ีจะเป็นตวัแทนในการจดัสรรผลประโยชน์ทางดา้นทรัพยากร ความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจแบบ
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ดั้งเดิมระหว่างรัฐและประชาชนจึงแยกขาดจากกนั เม่ือกระบวนการพฒันาทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตย ตระหนกัถึงสิทธิ ความเท่า
เทียม กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองเติบโตข้ึนพร้อมกบัการเปล่ียนผา่นอาํนาจเชิงโครงสร้างจากความสมัพนัธ์
ท่ีรัฐแยกจากกนักบัประชาชนโดยเด็ดขาด เกิดเป็นกระแสทวนกลบั ประชาชนกลบัเป็นศูนยก์ลางแห่งอาํนาจ
และการพฒันา อาํนาจของประชาชนจึงเติบโตเขม้แข็งข้ึนเร่ือยๆ ทาํให้ก่อเกิดสังคมพหุนิยม ขบวนการภาค
ประชาสงัคมจึงเกิดข้ึน (อมัพร ธาํรงลกัษณ์, 2553) 

แนวทางยทุธวิธีในการเคล่ือนไหวของขบวนการทางสงัคมหรือขบวนการภาคประชาสงัคม  ซ่ึงปรากฏ
ใหเ้ห็นในการเคล่ือนไหวประทว้ง ในสถานการณ์ต่างๆ นั้น ประภาส ป่ินตบแต่ง (2552) ไดวิ้เคราะห์โดยจาํแนก
ออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) ยทุธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติ เป็นการเคล่ือนไหวโดยอาศยักลไกของรัฐ
เป็นช่องทางทางกฎหมายหรือเป็นกิจกรรมท่ีอยูบ่นบรรทดัฐานของประชาธิปไตยสมยัใหม่ เช่น การลงช่ือ การ
เดินขบวน การนัดหยุดงาน  2) ยุทธวิธีการขดัขวาง ทา้ทายระบบการเมืองปกติ ขดัขวางกดดนักระบวนการ
ตดัสินใจทางการเมืองของรัฐ นอกเหนือไปจากวิธีการท่ีผา่นกระบวนการเลือกตั้งและยึดอาํนาจโดยทหาร เช่น 
อารยะขดัขืน Civil Disobedience โดยอารยะขดัขืนน้ีอาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเป็นสิทธิในการไม่เช่ือฟังรัฐของ
ประชาชน 3) ยทุธวิธีการใชค้วามรุนแรง คือการหวงัผลเพ่ือใหเ้กิดความน่าสะพรึงกลวัโดยทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็
ลม้ตายหรือทาํให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นเพื่อสร้างเง่ือนไขในการต่อรองกบัอาํนาจรัฐ เช่น การขวา้งปา
กอ้นหิน ทาํใหก้ระจกแตก หรือทาํใหเ้กิดเสียงดงัข้ึนในสถานท่ีสาํคญั การเผาอาคารสถานท่ีเพ่ือใหเ้กิดความน่า
กลวั เป็นตน้ 

การเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคม จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวิสัยทศัน์และกาํหนดยทุธศาสตร์ร่วมกนั 
การพฒันาองค์กรและการจัดการค่านิยมและบรรทัดฐานของความเป็นประชาสังคมต้องถูกก่อตั้ งข้ึนจาก
จิตสํานึกความเป็นพลเมืองท่ีเห็นประโยชน์สาธารณะ มิใช่เน้นการจดัตั้งเพ่ือเน้นพลเมืองในเชิงปริมาณ แต่
จะตอ้งสร้างค่านิยมบนพ้ืนฐานของเหตุผล โครงสร้างของประชาสังคมจะตอ้งแสดงความเป็นตวัตนโดยสร้าง
พ้ืนท่ีสาธารณะของตนเองข้ึนมา มีการสถาปนากลุ่มหรือองค์กรข้ึนเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน
พลเมืองเพ่ือเอ้ือต่อการวางแผนและการขบัเคล่ือน อีกทั้งยงัตอ้งมีการติดต่อประสานและถกัทอความสัมพนัธ์
ระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคม ร่วมกนั เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั และสามารถทาํให้
ประชาสังคมมีพลงัมากพอท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อนได ้ทาํให้ประชาสังคมนั้นเติบโตและเขม้แข็ง สามารถ
ขบัเคล่ือนขบวนการใหบ้รรลุเป้าหมายในเชิงยทุธศาสตร์ร่วมกนั (ทศพล สมพงษ,์ 2556) 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 3 วิธี ไดแ้ก่ (1) ประเภทเอกสาร เช่น แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศ หรือพีดีพี รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มประเภทต่างๆ ของโครงการ มติคณะรัฐมนตรี  
ประกาศกระทรวง คาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแถลงการณ์ของเครือข่าย/องคก์รต่างๆ ทางสังคม 
หนังสือ บทความ รายงานการวิจยั ข่าวหนังสือพิมพ์ บทสัมภาษณ์ท่ีปรากฏในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการ (2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และ (3) การสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจาํนวน 21 คน ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัโดยจาํแนกตามวตัถุประสงค ์
 ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ฝ่ายต่อต้านโครงการ จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่ ผูน้าํ

ชุมชน 1 คน ตัวองค์กรพัฒนาเอกชน 1 คน 
นกัวิชาการ 1 คน ผูน้าํองคก์รดา้นการท่องเท่ียว 
2 คน ผูน้าํทอ้งถ่ิน 1 คน  

ฝ่ายสนับสนุนโครงการ จาํนวน 6 คน
ไดแ้ก่ ตวัแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  2 คน  ผู ้นําชุมชน  2 คน 
นกัวิชาการ 1 คน ผูน้าํทอ้งถ่ิน 1 คน 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน  จาํนวน 15 คน ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชนและชาวบา้น 3 คน 
กลุ่มผลประโยชน์ 4 คน นกัวิชาการ 3 คน องคก์รพฒันาเอกชน 2 คน นกัเคล่ือนไหว 2 คน 
ผูน้าํทอ้งถ่ิน 1 คน 

หมายเหตุ : ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 มีความซํ้าซอ้นกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัตามวตัถุประสงค์
ขอ้ท่ี 1 จาํนวน 6 คน ดงันั้นจึงมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจากงานวิจยัน้ีรวมทั้งส้ิน 21 คน 

 
จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ มาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการตีความเทียบเคียง

กบัแนวคิด ทฤษฎี และบริบท เพ่ืออธิบายและเช่ือมโยงเน้ือหาจาํแนกตามวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา จากนั้นนาํขอ้มูล
ท่ีไดม้าทั้งหมดมาทาํการวิเคราะห์จนตกผลึกเป็นผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และการใหข้อ้เสนอแนะใน
เชิงนโยบายและเชิงวิชาการต่อไป 
 

ผลการศึกษา 
บริบทของพืน้ที ่  

กระบ่ี จังหวดัซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย บนพื้นท่ีราว 4,709 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานครราว 814 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบดว้ยพ้ืนท่ีราบ มีเทือกเขาสูงตํ่าทอดตวัยาว
สลบัซบัซอ้น มีทรัพยากรทางทะเลท่ีสวยงาม ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่ตั้งเรียงรายกระจดักระจายออกไป
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ทางดา้นทิศตะวนัตกของทะเลอนัดามนัจาํนวน 154 เกาะ เกาะท่ีมีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเท่ียวติดอนัดบั
โลก เช่น หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะหอ้ง และเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ีมีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าระดบันานาชาติหรือแรมซาไซต ์ท่ี
ประกอบดว้ยป่าชายเลนและผืนหญา้ทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ราว 1 แสนไร่ อยูใ่นพ้ืนท่ีของอาํเภอเมือง เหนือ
คลอง คลองท่อม อ่าวลึก และเกาะลนัตา  จาํนวนประชากรของจงัหวดักระบ่ีมีประมาณ 4.6 แสนคน ส่วนใหญ่
อยูใ่นภาคเกษตร ภาคประมง และบริการท่องเท่ียว  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อคน 27,540 บาท/เดือน ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในจงัหวดัต่อหัวอยู่อนัดบัท่ี 13 ของประเทศ รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนเติบโตร้อยละ 9.1 สูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศท่ีเติบโตร้อยละ 6.8 จงัหวดักระบ่ีเป็นแหล่งผลิตปาลม์ท่ีมีผลผลิตสูงเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจาก
สุราษฎร์ธานี และเป็นจงัหวดัท่ีมีความโดดเด่นดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากถึง 
52 แห่ง ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ในปี 2559 มีนกัท่องเท่ียวจาก
ไทยและต่างชาติมาเยือน 7 ลา้นคน ทาํรายไดเ้ขา้ประเทศ 8.4 หม่ืนลา้นบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2560)  คิดเป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศรองจากกรุงเทพ ภูเกต็ และชลบุรี และมีการคาดการณ์เติบโตต่อเน่ืองไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 

รายละเอียดโครงการพอสังเขป 

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี เป็นโครงการซ่ึงถูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า Power 
Development Plan หรือพีดีพี 2010 และ 2015 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยกระทรวงพลงังาน กาํหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยจดัหาแหล่งพลงังานเพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคใต ้เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคต โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงเป็นทางเลือกท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะตอ้งเร่ง
ดาํเนินการและเลือกพ้ืนท่ีในการก่อสร้างบนพื้นท่ีโรงไฟฟ้านํ้ ามนัเตาท่ีมีอยู่เดิม ท่ีอาํเภอเหนือคลอง จงัหวดั
กระบ่ี สาํหรับเป็นแหล่งผลิตและกระจายไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงถ่านหินขนาดกาํลงัการผลิต 870 เมกะวตัต ์แผนใน
การดาํเนินงานประกอบดว้ย 2 โครงการสาํคญัท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
กระบ่ี (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) หรือโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี และโครงการท่าเทียบเรือบา้นคลองร้ัว ซ่ึงตาม
แผนมีการนาํเขา้ถ่านหินซบับิทูมินสัจากประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ประมาณปีละ 2.3 ลา้นตนั และใช้
ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 8 พนัตนัต่อวนั การขนส่งถ่านหินทาํโดยการใชเ้รือระวางขนาด 10,000 เดท
เวทตนั แล่นผ่านเส้นทางทางทะเลท่ีมีความสําคญัทางระบบนิเวศและการท่องเท่ียว โดยเส้นทางดงักล่าวเป็น
เส้นทางเดียวกนักบัเส้นทางเดินเรือนํ้ ามนัเตาท่ีใชข้นส่งเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบ่ีปัจจุบนั มีท่า
เทียบเรือบา้นคลองร้ัวเป็นจุดขนถ่ายถ่านหินจากเรือแลว้ส่งต่อผา่นระบบสายพานลาํเลียงและอุโมงคล์อดป่าชาย
เลนเพ่ือป้อนถ่านหินเขา้สู่โรงไฟฟ้าท่ีอยูห่่างจากท่าเทียบเรือราว 9 กิโลเมตร โดยทาง กฟผ.ยืนยนัว่าโรงไฟฟ้า
ถ่านหินท่ีจะสร้างข้ึนใหม่น้ีใชเ้ทคโนโลยสีะอาดและทนัสมยั (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558) 
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โครงการทั้งสองไดถู้กต่อตา้นจากเครือข่ายภาคประชาสงัคมอยา่งหนกัตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ทาํ
ให้รัฐบาลตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือร่วมกนัหาทางออก และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 รัฐบาลได้
ตดัสินใจยกเลิกรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของทั้งสองโครงการ แลว้เร่ิมจดัทาํกระบวนการใหม่ ทาํ
ให้ปัจจุบนัหลายฝ่ายกาํลงัแสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนัสําหรับกติกาใหม่ท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจดัทาํรายงาน
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ลําดบัเหตุการณ์ความขดัแย้ง 

ช่วงก่อตัวของความขัดแย้ง (2555-2558) เกิดข้ึนทนัทีท่ี กฟผ.ประกาศแผนเดินหนา้โครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน และจดัให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพหรือ
อีเอสไอเอ การปรากฏข้ึนของกลุ่มคดัคา้นกเ็ร่ิมตน้และเพิ่มข้ึนในหลายพื้นท่ีของจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ี
ชาวบา้นในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าบางส่วนยงัขาดการรับรู้ขอ้มูล ในการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 โครงการ
ท่าเทียบเรือฯ บรรยากาศเป็นไปดว้ยความตึงเครียดเม่ือผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีสนบัสนุนโครงการเขา้ข่มขู่คุกคามผูเ้ห็น
ต่างนอกพื้นท่ี เน่ืองจากเจา้ของโครงการไดก้าํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไวเ้พียงรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการ 
ทาํใหก้ลุ่มต่อตา้นท่ีเห็นวา่โครงการดงักล่าวจะส่งผลกระทบในวงกวา้งไม่เพียงแต่ชาวบา้นรอบโรงไฟฟ้าเท่านั้น 
คร้ันเม่ือทีมงานเจา้ของโครงการพร้อมผูน้าํชุมชนลงพ้ืนท่ีสาํรวจมีกลุ่มชาวประมงนาํเรือเขา้ขวางและมีการยิง
ปืนข่มขู่ชาวบา้นดงัข้ึน ต่อมากลุ่มคดัคา้นไดข้ยายแนวร่วมไปยงัภาคส่วนอ่ืน เช่น เกษตร ท่องเท่ียว และประมง 
จนกระทัง่สร้างความปึกแผ่นกนัไดใ้นระดบัพื้นท่ีจดัตั้งขบวนการปกป้องกระบ่ีจากถ่านหิน มีการเคล่ือนไหว
ต่อรองกบัรัฐบาล โดยแกนนาํ 2 คน ไดแ้ก่ นายอคัรเดช ฉากจินดา และนายประสิทธิชยั หนูนวล เรียกร้องให้
รัฐบาลยกเลิกโครงการดว้ยการนัง่ประทว้งอดอาหารหน้ากระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาเป็นเวลา 10 วนั พร้อม
เสนอทางเลือกใหรั้ฐบาลหนัมาพฒันาพลงังานหมุนเวียน 

ช่วงประสานความขัดแย้งรอบท่ี 1 (2559) เกิดข้ึนหลงัจากนายกรัฐมนตรีตดัสินใจสั่งชะลอโครงการไว ้
1 ปี โดยจดัให้มีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีร่วมกนัเพ่ือพิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดถึ้งแนวทางการ
พฒันาของฝ่ายคดัคา้นท่ีตอ้งการให้มีการสนบัสนุนพลงังานหมุนเวียนท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีแทนการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ระยะน้ีนบัว่าเป็นช่วงของการผ่อนปรนความขดัแยง้ไดร้ะดบัหน่ึง แต่ละฝ่ายต่างพยายามถกเถียงและ
อภิปรายกนัถึงทางเลือกในการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงแต่ละประเภท ซ่ึงระยะน้ีความขดัแยง้เป็นไปในลกัษณะไม่
เผชิญหนา้แต่อยูใ่นรูปของการช่วงชิงพ้ืนท่ีในการส่ือสารผา่นส่ือกระแสหลกัและโซเช่ียวเน็ตเวิร์ค 

ช่วงยกระดับความขัดแย้ง (กุมภาพันธ์ 2560) แต่ทว่ากลไกของคณะกรรมการไตรภาคีกลบัประสบ
ความลม้เหลว นายกรัฐมนตรีมีคาํสั่งให ้กฟผ. เร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชน มีการข้ึนป้ายสนบัสนุน
โรงไฟฟ้าหลายจุดในพ้ืนท่ี มีคาํสัง่จากฝ่ายปกครองระดมมวลชลไปสนบัสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีศาลา
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กลางจงัหวดัก่อนท่ีจะมีมติจาก กพช. ตดัสินใจเดินหน้าโครงการ กลุ่มผูค้ดัคา้นรุดเขา้ประทว้งหน้าทาํเนียบ
รัฐบาล มีการปะทะกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและผูชุ้มนุม รัฐบาลบงัคบัใช ้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ มีการจบักมุแกน
นาํพร้อมแนวร่วมรวม 5 คน บริเวณพ้ืนท่ีการชุมนุมมีการตดันํ้ าตดัไฟ ปิดทางเขา้ออกทั้งหมด ในขณะเดียวกนัได้
มีการหารือร่วมกนัระหวา่งแกนนาํและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงจากฝ่ายรัฐบาล กระทรวงพลงังาน และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย  

ช่วงประสานความขัดแย้งรอบที ่2 (กุมภาพนัธ์ 2560 – ปัจจุบัน)  ผลจากการเจรจานายกรัฐมนตรีมีคาํสัง่
ยกเลิกรายงานอีไอเอและอีเอสไอเอของโครงการทั้งสอง และให้ กฟผ.เร่ิมกระบวนการจดัทาํข้ึนใหม่โดยเน้น
ประชาชนมีส่วนร่วม การเผชิญหนา้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีควบคุมฝงูชนกบักลุ่มผูชุ้มนุมยติุลง แต่ทวา่น่ีไม่ใช่ฉากจบ
ของความขดัแยง้หากกระบวนการใหม่ถูกจดัทาํข้ึนโดยอยูภ่ายใตก้ติกาเดิมท่ีเป็นเง่ือนไขของความขดัแยง้  ความ
ขดัแยง้ระลอกใหม่กร็อวนัปะลุข้ึน 
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ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ 

กรณีศึกษาน้ีเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างฝ่ายคดัคา้นโครงการโดยเครือข่ายปกป้องอนัดามนัจาก
ถ่านหิน ประกอบด้วย กลุ่มชุมชน กลุ่มผลประโยชน์ นักวิชาการ องค์กรพฒันาเอกชน กับฝ่ายสนับสนุน
โครงการ คือ รัฐบาลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการ พร้อมดว้ยกลุ่มบริษทัถ่าน
หิน การสนบัสนุนจากขา้ราชการ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน และเครือข่ายผูน้าํชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยสามารถยอ่ย
จาํแนกกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการแต่ละกลุ่ม ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุของความขัดแย้ง 

ประการแรก ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์และผลประโยชน์  ในเชิงเศรษฐกิจเกิดจากการประสาน
ผลประโยชน์ท่ีไม่ลงตัวของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียในทางเศรษฐกิจท่ีฝ่ายสนับสนุนโครงการ โดย กฟผ.มี
ผลประโยชน์ร่วมกบักลุ่มทุนถ่านหินซ่ึงมูลค่าการพฒันาโครงการรวมทั้งส้ินตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ปี เป็น
เงินไม่ตํ่ากวา่ 2 แสนลา้นบาท ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไดรั้บประโยชน์จากเงินกองทุนอุดหนุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
ปีละ 120 ลา้นบาท หรือ 3,600 ลา้นบาทตลอดอายโุครงการ ในขณะท่ีฝ่ายคดัคา้นโดยกลุ่มผลประโยชน์ทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจภาคท่องเท่ียวและธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีมีรายไดมู้ลค่า 8 หม่ืนลา้นบาทต่อปี กลุ่มประมงพื้นบา้นท่ี
อาจตอ้งสูญเสียรายได้ในแต่ละปีรวมกันกว่า 120 ลา้นบาท โรงงานสกัดนํ้ ามนัปาล์มแหล่งผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนแบบไบโอแก๊ส และไบโอแมสท่ีปัจจุบนัสูญเสียรายไดจ้ากการท่ีรัฐประกาศงดรับซ้ือโดย
สูญเสียเป็นมูลค่ารวมราว 70 ลา้นบาทต่อปี ส่วนความขดัแยง้ในเชิงอุดมการณ์มีความต่างกนัในเร่ืองความเช่ือใน
แนวทางการพฒันาโดยกลุ่มเอ็นจีโอรวมถึงนักวิชาการบางคนเช่ือในเร่ืองการพฒันาแบบสีเขียวโดยอยู่บน

ภาพที ่2  แสดงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษทัธุกิจถ่านหิน, บริษทัก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

องคก์รและผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 

นกัวิชาการ 

องคก์รพฒันาเอกชน 

ชาวบา้นทัว่ไป, ประมงพ้ืนบา้น, เกษตร, ทาํงาน กฟผ. 

ขา้ราชการ, ผูน้าํทอ้งถ่ิน 

ส่ือมวลชน 

นกัการเมืองระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 

โรงงานสกดันํ้ามนัปาลม์ 

สนับสนุนโครงการ คดัค้านโครงการ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทางออ้ม 
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พื้นฐานของอุดมการณ์ส่ิงแวดลอ้มนิยม ในขณะท่ีฝ่ายรัฐเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงอยู่บนฐานคิดของ
อุดมการณ์แบบทุนนิยมเป็นธงนาํ 

ประการท่ีสอง ความไม่เช่ือมั่นในข้อเท็จจริงเชิงเทคนิค ท่ีต่างฝ่ายต่างพยายามนาํเสนอต่อสาธารณะ 
ไดแ้ก่ ประเด็นเร่ืองการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาจากเร่ืองความเหมาะสมกบับริบทพื้นท่ี 
การพิจารณาตน้ทุนและราคาของเช้ือเพลิงแต่ละประเภท การสร้างความมัง่คงใหก้บัไฟฟ้าในระบบ การคาํนวณ
ปริมาณมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้า ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและเส้นทางเดินเรือท่ีจะส่งผล
ต่อสุขภาพ ระบบนิเวศ ความหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีชุ่มนํ้ าระดบันานาชาติ วิถีชีวิต การเกษตร ประมงพื้นบา้น 
และการท่องเท่ียว ตลอดจนการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุหรือเหตุสุดวิสัยในขั้นตอนดาํเนิน
โครงการ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละฝ่ายต่างหาเหตุผลมาคดังา้งกนัตลอดมา แต่กระนั้นก็ตามส่วนใหญ่มกัเป็นเพียงการ
นาํเสนอโดยท่ีต่างฝ่ายต่างนาํเสนอ มิไดมี้เวทีแลกเปล่ียนองคค์วามรู้กนัอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน 

ประการท่ีสาม ความไม่สอดคล้องกันในแนวทางการพฒันาประเทศและท้องถิ่น  โดยจงัหวดักระบ่ีไดมี้
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัซ่ึงมีวิสยัทศัน์ท่ีเนน้การพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวทาง
ทะเลท่ีมีคุณภาพระดบัโลก บนฐานความเขม้แขง็ของภาคเกษตรและชุมชนท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงมีการกาํหนดให้ทุกภาค
ส่วนตอ้งไม่กระทาํการใดท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะและทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีรัฐบาล
โดยกระทรวงพลงังาน และกฟผ. ประกาศแผนเดินหนา้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีตามแผนพฒันากาํลงั
ผลิตไฟฟ้าหรือแผนพีดีพี ซ่ึงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นภาพท่ีสวนทางกนัโดยส้ินเชิงกบัแนวทางการพฒันา
จงัหวดั ประเด็นน้ีจึงเป็นความขดัแยง้กนัเชิงโครงสร้างท่ีรัฐส่วนกลางและทอ้งถ่ินไม่มีกระบวนการพฒันาแผน
ดงักล่าวร่วมกนั 

ประการท่ีส่ี ความเช่ือมั่นในกระบวนการดําเนินโครงการ พบว่าในการจดัทาํโครงการไม่ไดมี้การเปิด
กวา้งใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ ขบวนการต่อตา้นถูกโตก้ลบัจากฝ่ายรัฐโดยการใชก้ลไกฝ่าย
ความมัน่คงเขา้ควบคุมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น มีการจดัตั้งมวลชนเขา้หนุนโดยการอาศยัปฏิสัมพนัธ์
ของผูน้าํชุมชนและคาํสั่งทางปกครองเป็นแรงผลกัใหช้าวบา้นออกมาสนบัสนุนโครงการ ในขณะท่ีทศันคติของ
กลุ่มผูค้ดัคา้นและชาวบา้นไม่เช่ือถือต่อวิธีการประเมินผลกระทบของฝ่ายเจา้ของโครงการ ซ่ึงท่ีผา่นมาพบการ
ประเมินท่ีไม่ครอบคลุมและไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี โดยในรายงานอีเอสไอเอโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินพบขอ้มูลไม่ครอบคลุมจาํนวน 17 หัวขอ้ใหญ่ 143 หัวขอ้ย่อย ท่ีทางสาํนกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส่งรายงานกลบัมาให้ทางเจา้ของโครงการกลบัไปทบทวนใหม่ ยิ่งไปกว่า
นั้นมีการใช้อาํนาจทางกฎหมายโดยการออกการประกาศยกเลิกผงัเมืองตามคาํสั่ง คสช.ท่ี 4/2559 และการ
เพิ่มเติมแกไ้ขประกาศพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มกระบ่ีฉบบัใหม่ ท่ีอนุญาตให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถ
จดัทาํโครงการซ่ึงมีส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มได ้การปลดล็อคกฎหมายสาํคญัสองฉบบัน้ีเป็น
เจตนาท่ีชดัแจง้ท่ีตอ้งการการเปิดช่องว่างใหก้บัการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในช่วงท่ีมีการประสานความขดัแยง้
ยงัมีความพยายามการดาํเนินโครงการของฝ่ายเจา้ของโครงการแบบคู่ขนานไปกับกระบวนการศึกษาของ
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คณะกรรมการไตรภาคีทั้งท่ีมีคาํสั่งนายกรัฐมนตรีชะลอโครงการไว ้ มีการเปิดประมูลโครงการทั้งท่ีรายงานอีไอ
เอยงัไม่อนุมติั รวมถึงการตั้งขอ้สังเกตของกลุ่มคดัคา้นท่ีมองว่าเจา้ของโครงการมีผลประโยชน์ท่ียดึโยงกบักลุ่ม
ทุนถ่านหิน 

 
ขบวนการเคล่ือนไหวของภาคประสังคม 

เหตุผลสําคญัสองประการท่ีทาํให้เครือข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่านหินออกมาเคล่ือนไหวคดัคา้น
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีคือ พวกเขาไม่เช่ือวา่ถ่านหินท่ี กฟผ.อา้งวา่สะอาดจะมีอยูจ่ริง เพราะแทจ้ริงแลว้ 
“ถ่านหินสะอาดคือวาทกรรมโกหกสกปรก”  อีกเหตุผลหน่ึงกคื็อ พวกเขาเขาไม่เช่ือใจในวิธีการดาํเนินโครงการ
ของรัฐ “ถ่านหินท่ีว่าสกปรกแลว้ วิธีการดาํเนินโครงการสกปรกยิ่งกว่า” กระบ่ีปาลม์นํ้ ามนัสามารถนาํมาผลิต
ไฟฟ้าไดด้ว้ยระบบไอโอแก๊สและไบโอแมสกว่า 109 เมกะวตัต ์แต่รัฐไม่รับซ้ือ กลบัไปสนบัสนุนกลุ่มทุนถ่าน
หิน คุมกาํเนิดพลงังานหมุนเวียนไม่ใหเ้ติบโต น่ีเป็นเหตุผลท่ีพวกเขาตอ้งออกมาคดัคา้น 

 
พฒันาการของขบวนการ 

ช่วงท่ี 1 การปรากฏขึน้ของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น การรับรู้ของชาวบา้นในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเม่ือทราบ
ว่าชุมชนท่ีตนอาศยัอยูก่าํลงัจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ขนาด 870 เมกะวตัต ์เขา้มาอยูร่่วมชายคาเดียวกนักบัพวก
เขา กระแสการต่ืนตวัท่ีเกิดข้ึนทาํใหเ้กิดการจดัตั้งกลุ่มของคนในพ้ืนท่ีในช่ือ “พิทกัษ ์ปกาสัย” ท่ีแสดงจุดยนืไม่
เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อมาไดมี้การปรากฏข้ึนของกลุ่มชุมชนลกัษณะเดียวกนัหลายพ้ืนท่ีในจงัหวดั กระทัง่มี
การรวมตวัของเครือข่ายชุมชนหลายชุมชน ไดแ้ก่ ปกาสยั คลองร้ัว แหลมหิน เกาะลนัตา และเมืองกระบ่ี ท่ีแสดง
เจตนารมยไ์ม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจนนาํมาสู่การทาํงานร่วมกนัและขยายแนวร่วมไปสู่ภาคธุรกิจ ท่องเท่ียว 
ประมงพื้นบา้น ภาคการเกษตร โดยมีภาควิชาการและองคก์รพฒันาเอกชนเขา้ติดอาวธุทางความคิด และร่วมกนั
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การต่อสูค้ดัคา้นโครงการภายใตช่ื้อขบวนการ “ปกป้องกระบ่ีจากถ่านหิน”  

ช่วงท่ี 2 การจัดตั้งเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เม่ือกระแสต่ืนตวัไดถู้กจุดติดและขยายอาณา
บริเวณออกไปไม่เพียงแต่คนกระบ่ีท่ีออกมาปกป้องทรัพยากรทอ้งถ่ินของตน กระแสดงักล่าวถูกทาํให้เห็นว่า การ
เกิดข้ึนของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีคือหายนะร่วมของคนอนัดามนั ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมิไดถู้กจาํกดัอยูเ่พียงชุมชน
ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าดงัท่ีปรากฏอยู่ในขอบเขตของการศึกษาของรายงานอีไอเอและอีเอสไอเอ แต่
มลภาวะทางอากาศ เส้นทางการเดินเรือ หรืออุบติัเหตุท่ีอนัจะเกิดข้ึนการกระบวนการขนส่งและขนถ่ายถ่านหิน จะ
ส่งผลต่อประชาชนและวงจรธุรกิจของคนอนัดามนั การพยายามผนึกกาํลงักนัจึงต่อยอดจาก “เครือข่ายปกป้องกระบ่ี
จากถ่านหิน” จุดยทุธวิธีสร้างเครือข่ายในระดบัภูมิภาค แสวงหากลุ่มและองคก์รท่ีมีอุดมการณ์และผลประโยชน์ร่วม
เขา้ร่วมต่อสู้และขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ “ปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน” การขยายตวัของเครือข่ายไดน้าํมาสู่การสร้าง
พื้นท่ีสาธารณะของตนเองท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน ภายหลงัมีกลุ่มและองคก์รอ่ืนในระดบัต่างๆ เขา้ร่วมเป็นภาคีดว้ย เช่น กลุ่ม
ขาหุ้นปฏิรูปพลงังาน เครือข่ายชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เขาหินซ้อน ชยัภูมิ 
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ระยอง และแม่เมาะ รวมถึงเครือข่ายทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมกนักว่า 51 องคก์ร โดยหวงัจะสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนท่ีทรงพลงัเพียงพอในการต่อรองกบัรัฐ 

 
รูปแบบการเคล่ือนไหว 

“พวกเราไม่ไดป้ฏิเสธโรงไฟฟ้า แต่พวกเราปฏิเสธถ่านหิน” น่ีเป็นถอ้ยแถลงร่วมกนัของแนวร่วมจากทุก
ภาคส่วนท่ีรวมตวักนัเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมคดัคา้นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี ประกอบดว้ย กลุ่ม
ผลประโยชน์ทอ้งถ่ิน องคก์รพฒันาเอกชน ชุมชน และนกัเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ีมีพื้นฐานทางอุดมการณ์และ
ผลประโยชน์ร่วมกนัออกมาเคล่ือนไหวต่อสู้อย่างสันติวิธีเพื่อพิทกัษรั์กษาทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีกาํลงัจะถูกกลืน
กลายจากนโยบายการพฒันาของรัฐ โดยยุทธศาสตร์ของพวกเขาคือ ตอ้งการให้รัฐบาลยุติโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน โดยท่ีพวกเขามีทางออกสาํหรับปัญหาท่ีรัฐกาํลงัเผชิญ  

การรวมกลุ่มของเครือข่ายถูกจดัข้ึนโดยมีโครงสร้างลกัษณะแนวระนาบ โดยไม่มีองคก์ร กลุ่ม หรือสถาบนั
ใดมีอาํนาจนาํขบวนการ พวกเขาไดใ้ช้วิธีการต่อสู้ดว้ยยุทธวิธีรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างและขยายพ้ืนท่ีสาธารณะ
ออกไปอย่างกวา้งขวางและเกิดพลงัเพียงพอท่ีจะต่อรองกบัรัฐ การแสวงหาแนวร่วมเพื่อระดมทรัพยากรในการ
ขบัเคล่ือนขบวนการตั้ งแต่แนวร่วมระดับท้องถ่ินจนถึงระดับองค์กรและผูน้ํามีบทบาททางสังคมท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัชาติ ทั้งจากภาควิชาการ นกัเคล่ือนไหวทางสงัคม นกัสิทธิมนุษยชน ศิลปินดารา เป็นตน้ เพื่อส่ือสารขอ้มูลและ
รณรงคใ์ห้ประชาชนต่ืนตวั ในการกลา้ท่ีจะออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและทา้ทายการใชอ้าํนาจท่ีไม่ชอบ
ธรรมของรัฐ ขบวนการดงักล่าวมีรูปแบบเคล่ือนไหว  2 ยุทธวิธี คือ 1) ยุทธวิธีการเรียกร้องโดยใชช่้องทางระบบ
การเมืองแบบปกติ คือ มีการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ การยืน่หนงัสือ การลงช่ือคดัคา้น และการชุมนุม 2) ยทุธวิธีการ
ขดัขวางและทา้ทายระบบการเมืองปกติ เช่น การทาํอารยะขดัขืนโดยการประทว้งอดอาหาร  การชุมนุมในช่วงท่ีมีการ
ปกครองโดยรัฐบาลทหารและมีการประกาศใช ้พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ  
 

ความสําเร็จของขบวนการ 
กล่าวไดว้่า ความเขม้แขง็ของขบวนการประชาสังคมจงัหวดักระบ่ีท่ีไดเ้ติบโตและแผ่ขยายออกไปนั้น 

ในขั้นตน้พวกเขาไดบ้รรลุยทุธศาสตร์ของการเคล่ือนไหวซ่ึงโดยผลเชิงกฎหมายโครงการไดถู้กยติุลงไปพร้อม
กับรายงานอีไอเอและอีเอสไอเอ แต่ทว่าในทางนโยบายของรัฐยงัคงดาํเนินโครงการต่อก็จะตอ้งเร่ิมจดัทาํ
กระบวนการใหม่ทั้ งหมด บทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อไปหลังจากน้ีคือการผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดทาํโครงการภายใต้กติกาใหม่ท่ีเหมาะสม มีข้อเสนอให้รัฐจัดทาํการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์หรือเอสอีเอ ก่อนท่ีจะมีการจดัทาํการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรืออีไอเอใน
แต่ละโครงการ โดยเร่ิมตน้ท่ีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี จะตอ้งเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนและให้
มีกระบวนการตรวจสอบมากข้ึนเพื่อป้องกนักบัดกัความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นท่ีผา่นมา ซ่ึงผลของแนวทาง
ดงักล่าวหากประสบผลสําเร็จจะเป็นการสร้างบรรทดัฐานใหม่ท่ีมีจะสร้างความเป็นธรรมให้กบัชุมชนและ
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ส่ิงแวดลอ้ม และน่ีจะเป็นโอกาสต่อการยกเคร่ืองคร้ังสําคญัในการประเมินผลกระทบโครงการขนาดใหญ่ใน
อนาคตของประเทศไทย 
 

การอภิปรายผล 
ผลจากการเติบโตอย่างกา้วกระโดดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ีในช่วง 10 กว่าปีท่ีผา่นมา 

ก่อให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ใหม่หรือทุนทอ้งถ่ินใหม่ข้ึน เครือข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่านหิน เป็นเครือข่ายท่ี
ไดรั้บพลงัสนับสนุนจากภาคทุนใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นองคก์รทางธุรกิจและมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจในพื้นท่ี
ค่อนขา้งสูง เห็นไดจ้ากการท่ีมีกลุ่มผลประโยชน์ดา้นต่างๆ เขา้เป็นหุ้นส่วนสาํคญัในขบวนการ ท่ีโดดเด่นมาก
ท่ีสุดคือ กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว จากบริบทของพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจสูงและแตกต่างจากขบวนการทาง
สงัคมอ่ืน จึงทาํใหก้ารระดมทรัพยากรมีความเพียงพอต่อการขบัเคล่ือนและคดังา้งกบัฝ่ายตรงขา้ม ความสมัพนัธ์
เชิงอาํนาจท่ีเกิดข้ึนระหว่างภาครัฐ ภาคทุน และภาคประชาสังคม อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีหลัง่ไหลสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งรวดเร็วน้ี ทาํให้ทอ้งถ่ินท่ีคร้ังหน่ึงเคยถูกมองว่าเป็นพื้นท่ีของประชา
สังคมเท่านั้น จากภาพในอดีตท่ีภาครัฐผนวกรวมกบัภาคทุนเก่าพยายามเบียดขบัภาคประชาสังคมออกไปจาก
พื้นท่ีปริมณฑลแห่งอาํนาจ จากกรณีศึกษาน้ีไดก่้อให้เกิดพลวตัใหม่ของแนวคิดประชาสังคมในประเทศไทย ท่ี
เป็นตวัอยา่งสาํคญัของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจใหม่ท่ีภาคประชาสังคมไดผ้นวกรวมกบัภาคทุนทอ้งถ่ินใหม่ ใน
การสร้างกาํแพงแห่งอาํนาจเขา้ทดัทานการรุกคืบจากรัฐและกลุ่มทุนท่ีพยายามเก็บโกยทรัพยากรดว้ยการอา้งถึง
ความจาํเป็นในกระบวนการพฒันา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในขณะท่ีการประเมินความคุม้ไดคุ้ม้เสียของโรงไฟฟ้าแต่ละรูปแบบและความเหมาะสมของ
พื้นท่ีในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบ่ียงัไม่เป็นท่ีตกผลึกร่วมกนั การแกไ้ขปัญหาความไม่เพียงพอของปริมาณ
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีในระยะสั้น กฟผ.ควรจดัทาํแผนสาํรองเพื่อบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าให้เกิดความเพียงพอจาก
ทางเลือกอ่ืนไปพลางก่อน ถึงแมว้่าอาจจะไม่ใช่ทางเลือกท่ีคาดว่ามีความคุม้ค่าท่ีสุดแต่อยา่งนอ้ยก็เพื่อผอ่นปรน
ความขดัแยง้ท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่

2. ในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าภาคใตใ้นระยะยาว ในทางนโยบายและ
กฎหมาย รัฐควรพิจารณาให้มีการประเมินความคุม้ไดคุ้ม้เสียให้ครบทุกดา้น จดัให้มีเวทีในการถกเถียงและ
อภิปรายกนัอย่างเป็นกิจลกัษณะ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ียงัไม่ชดัเจนในแต่ละประเด็นก่อนท่ีจะตดัสินใจดาํเนิน
โครงการ การดาํเนินโครงการตอ้งให้ความสําคญักับหลกัการบริหารจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ท่ีเน้น
กระบวนการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทั้งภาคประชาสังคม เอกชน ชุมชน วิชาการ และภาคส่วน
อ่ืนๆ ของสงัคม 
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3. ในทางวิชาการควรศึกษาเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและขอ้เทจ็จริงเชิงเทคนิค
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงสาํหรับเปรียบเทียบแนวทางเลือกในการจดัการพลงังานโดย
เนน้พื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีและภาคใต ้
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แนวทางการพฒันาผู้นําเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านวถิีพอเพยีง   
ตาํบลบาละ  อําเภอกาบัง  จังหวดัยะลา 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถพล  ศิริเวชพนัธ์ุ อาจารยท่ี์ปรึกษาคนท่ี 1 

ดร.เชิดศกัด์ิ ฉายถวลิ อาจารยท่ี์ปรึกษาคนท่ี 2 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. เอมอร  แสนภูวา อาจารยท่ี์ปรึกษาคนท่ี 3 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง 
ปัญหาและอุปสรรคของผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง และแนวทางการพฒันาผูน้าํ
เศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง ตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม พบว่า ผูน้ําเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านวิถี
พอเพียง  เป็นการจดัตั้ง โดยมีความเป็นมาท่ีเกิดจากโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ขาดความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์น ขาด
อาชีพดาํเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่ปกติสุข ซ่ึงพื้นท่ีจงัหวดัยะลาเป็นพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากการ
กระทาํของผูก่้อความรุนแรง  เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรดว้ยกระบวนการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมีบทบาทมาก
ข้ึน โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” แกไ้ขปัญหา
ต่างๆ  คณะทาํงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริในสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ คณะท่ี 1 
จงัหวดัยะลา จึงไดจ้ดัตั้งโครงการผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง ในพื้นท่ีจงัหวดั
ยะลา จาํนวน 65 คน จาํนวน 65 หมู่บา้น และพ้ืนท่ีตาํบลบาละ  อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา มีผูน้าํเศรษฐกิจชุมชน
ราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง จาํนวน 7 คน โดยมีการดาํเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ ปลูกพืชผกัสวนครัว เล้ียงไก่ 
เป็ด ปลา เพาะเห็ด และปลูกไมผ้ล เพื่อสร้างผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นตน้แบบในระดบัครอบครัว และขยายผลพร้อมพฒันาสู่การรวมกลุ่ม
อยา่งมีประสิทธิภาพเกิดความยัง่ยืน สร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปัญหาและ
อุปสรรคของผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง พบว่า เกิดปัญหาภยัแลง้ในพ้ืนท่ี ไม่
สามารถดาํเนินกิจกรรมได ้ การดาํเนินกิจกรรมไม่เกิดความต่อเน่ืองและความจริงจงัในการสนบัสนุน ขาดการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งเกษตรกรขาดความรู้ตามหลกัวิชาการ  ขาดแคลนงบประมาณในการสนบัสนุนอยา่ง
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ต่อเน่ือง  เม่ือมีการรวมกลุ่มในการทาํกิจกรรมมีความยากลาํบากเกิดความไม่พร้อม  และความปลอดภยัในพ้ืนท่ี
มีน้อยซ่ึงเป็นพื้นท่ีเส่ียง มีการเคล่ือนไหว และก่อเหตุของกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงในพื้นท่ี ในการเดินทางไป
ประกอบอาชีพตอ้งมีความระมดัระวงัอย่างยิ่ง  เพราะเหตุความไม่ปลอดภัยอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  แนว
ทางการพฒันาผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง ควรมีการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อใหมี้นํ้ าใชเ้พียงพอ หน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนความรู้และทรัพยากรดา้นปศุสตัวเ์พิ่มข้ึน ควรมี
การส่งเสริมการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองในพื้นท่ี  การจดัไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีประสบความสําเร็จหรือศูนย์
เรียนรู้ ส่งเสริมเร่ืองเงินทุนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการะดําเนินงานและการขยายกิจการ ส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใชเ้อง เพาะพนัธ์ุพืชผกั  เห็ด  พนัธ์ุปลา และพนัธ์ุไก่ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความยัง่ยนื
มัน่คงต่อเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน  

 

คาํสําคญั:  แนวทางการพฒันา, ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้น, วิถีพอเพียง   
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Development Guideline for  Economic community leader  as neighbor  watch 
enhance sufficiency economy model in village, Bala sub-distr ict, Kabang distr ict, 

Yala provience 
 

ABSTRACT 
 

The present study aims to investigate on problem encounter by economic community leader volunteer 
as neighbor watch enhance sufficiency economy model in village, and development a guideline by using 
qualitative research methodology through in-depth interview. The participants of the study were 7 economic 
community leaders and 10 related participants that were selected by purposive sampling. The finding of this 
research found that, firstly on the aspect of economic community leader volunteer as neighbor watch. 
Economic community leader volunteer as neighbor watch is one of the Royal Initiated Project in southern part 
of Thailand. The purpose of this project is to cope with non-peaceful situation in southern part of Thailand 
participated by Thai people who practiced Buddhism and Thai people who practiced Muslim on purpose to 
enhance participation of people in community to protect their own community. The committee of this royal 
initiated project was established in Yala provience, including 65 community leaders from 65 villages in Bala 
sub-district, Kabang district, Yala provience. As the results there are 7 economic community leaders volunteer 
as neighbor watch. These leaders were encouraging people from their own community to grow vegetables and 
farming. Second, on the issues of problems, there was a drought during the progress of the project therefor 
people cannot grow vegetables, not enough support and evaluation on project, lacking of knowledge, and 
there were no safe zone for operating activities. C onclu sively , developm ent gu ideline  fo r economic 
community leader as neighbor watch enhance sufficiency economy model in village suggest that supporting 
ground water drilling for increasing water supply, providing knowledge and supporting resources for domestic 
animals, and funding the project for a sustainable development.  

 

Keywords: Development guideline, economic community leader as neighbor watch, sufficiency economy  
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บทนํา 

จงัหวดัยะลาเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคใตท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติมากมายป่าไม้
นานาชนิด มีผลไมห้ลากหลายตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามร้อยละ 70  ศาสนาพุทธร้อย
ละ 29 และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 1 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นการเกษตร เช่น  ปลูกยางพารา ปลูกไมผ้ล 
คา้ขาย  เป็นตน้  ประชาชนอยูร่่วมกนัดว้ยความสันติสุขเอ้ือเฟ้ือต่อกนั  ในหว้งท่ีผา่นมาไม่มีความขดัแยง้ในเร่ือง
การประกอบอาชีพหรือขดัแยง้ในหลกัศาสนาแต่อยา่งใด  ปัจจุบนัพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ประกอบดว้ย 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพ้ืนท่ีอาํเภอของจงัหวดัสงขลา คือ  อาํเภอจะนะ  เทพา  นาทวี  และอาํเภอสะบา้ยอ้ย
ไดเ้กิดเหตุการณ์ความไม่สงบข้ึนในพ้ืนท่ี  ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิทุกศาสนาไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํของ
กลุ่มผูก่้อความรุนแรง  ทาํให้การดาํเนินชีวิตเกิดความยากลาํบากไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการทาํสวนยาง สวนผลไม ้ทาํให้รายไดล้ดลง การ
ดูแลสวนยางพารา สวนผลไม ้การคา้ขายสินคา้มีราคาแพง เกิดปัญหาความหวาดระแวงระหว่างประชาชนไทย
พุทธกับไทยมุสลิม  และระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ทาํให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายต่างๆไม่สามารถ
ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งทัว่ถึง อีกทั้งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีจงัหวดัยะลามีการลกัลอบวางระเบิดแสวงเคร่ืองเจา้หน้าท่ีทหาร ตาํรวจหรือลกัลอบยิงครู เจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง ปลดัอาํเภอ กาํนนัผูใ้หญ่บา้น และผูน้าํชุมชนต่างๆ ท่ีกลุ่มผูก่้อความรุนแรงเขา้ใจวา่เป็นผูใ้หข้อ้มูลและ
แจง้ข่าวสารความเคล่ือนไหวของกลุ่มผูก่้อความรุนแรงแก่เจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง  เพื่อตอ้งการใชห้ลกัจิตวิทยาให้
ผูน้าํเกิดความกลวั และไม่กลา้ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบา้นเมือง 

จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกร
ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบดงักล่าว  อีกทั้งประชาชนในพื้นท่ีไดร้้องขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือ  เพื่อให้มีงานทาํมีอาชีพ อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีอยา่งปลอดภยัตามวิถีชีวิตชุมชน โดยการยดึหลกัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็เจา้อยูห่วัฯ และสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ นาํไปปฏิบติั และให้มีแนวทางในการระวงัป้องกนัตนเองใหพ้น้จากภยัคุกคามจากกลุ่มผูก่้อ
เหตุรุนแรงจึงไดจ้ดัตั้งโครงการพระราชดาํริในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถฯ ข้ึนหลายโครงการ  
เช่น  โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถฯ  ในพื้นท่ี 3 อาํเภอ คือ โครงการฟาร์ม
ตวัอยา่งวงัพญา-ท่าสง  อาํเภอรามนั โครงการฟาร์มตวัอยา่งอาํเภอธารโต  และฟาร์มตวัอยา่งอาํเภอเบตง  จงัหวดั
ยะลา  ใหเ้ป็นแหล่งจา้งงาน แหล่งเรียนรู้ดา้นการเกษตรแบบวิถีพอเพียง สามารถนาํไปปฏิบติัในพื้นท่ีของตนเอง
เป็นแบบอยา่งแก่ชุมชน ซ่ึงในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีกลุ่มพลงัมวลชนชาวไทยพทุธและมุสลิม  ท่ีรัก
ความสงบมีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนรวม  คือ  ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน โดยใช้ช่ือย่อว่า อรบ. ซ่ึงผ่านการ
ฝึกอบรมในการระวงัป้องกนัตนเองและอบรมผูน้าํเศรษฐกิจพอเพียงจากเจา้หนา้ท่ี  และส่วนราชการท่ีมีความรู้
ในพื้นท่ีเพื่อเป็นเครือข่ายนาํไปสู่การพฒันาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนัจะส่งผลดีในการสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัครอบครัว และชุมชนใหมี้ความมัน่คงและเช่ือมัน่ในการดาํรงอยูใ่นพื้นท่ีดว้ยความปลอดภยั
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ในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยคณะทาํงานโครงการพระราชดาํริในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ฯ 
คณะท่ี 1 จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนการบงัคบับญัชากบั กรมราชองครักษ ์กระทรวงกลาโหมควบคุม
กาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการดงักล่าวจึงไดจ้ดัทาํโครงการผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถี
พอเพียง เพื่อดาํเนินงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดบัหมู่บา้นชุมชนและจะขยายเครือข่ายผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนใน
หมู่บา้น ใหมี้จาํนวนเพิ่มข้ึนพฒันาใหมี้ขีดความสามารถในการปฏิบติัเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีพร้อมกบัการถ่ายทอด
ประสบการณ์ใหค้วามรู้บุคคลในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความเขม้แขง็ของหมู่บา้นชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพฒันาผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถี
พอเพียง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นระบบและขั้นตอน และเป็นฐานการพฒันาในพื้นท่ีจงัหวดัยะลาต่อไป 

                                                               

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาบริบทผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง ตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั 
จงัหวดัยะลา   

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง ตาํบลบาละ 
อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา   

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงตาํบลบาละ 
อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา    
 
ขอบเขตของการวจิยั  

ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั  
กลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  กาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  ผูน้าํ

เศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวถีิพอเพียงพื้นท่ีจงัหวดัยะลา  จาํนวน 65 หมู่บา้นๆ ละ 1 คน  รวมจาํนวน
ทั้งส้ิน 65 คน  โดยมีการกระจายอยูใ่นพื้นท่ีของอาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองยะลา  17 คน อาํเภอรามนั 5 คน อาํเภอยะ
หา 5 คน อาํเภอกาบงั 7 คน อาํเภอบนันงัสตา 14 คน อาํเภอธารโต 13 คน และ อาํเภอเบตง 4 คน  
 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ ผูน้าํเศรษฐกิจพอเพียง
ราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงพื้นท่ีจงัหวดัยะลา พื้นท่ีตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั  จงัหวดัยะลา 7 คน โดยผูน้าํ
เศรษฐกิจพอเพียงราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงมีหมู่บา้นๆ ละ 1 คน  ไดแ้ก่ 1) นางจาํรัส นวลนิล 2) นายก
ระจ่าง  นฤนาทประการ 3) นายเสถียร  พรหมคงบุญ 4) นายอนุสรณ์  ตั้งจิตจาํนง  5)นายศกัดา  หนูพล 6)นายอนนัต ์ 
พละสิทธ์ิ และ 7) นายเอียด เพช็รกระจ่าง มีคุณสมบติั 1) ตอ้งเป็นสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บา้น  ท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีจงัหวดัยะลา ทั้งชายและหญิง อายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไปทั้งราษฎรไทยพุทธและมุสลิมแต่ในการศึกษาพบว่าใน
ตาํบลน้ีมีเฉพาะไทยพุทธเท่านั้น 2) ดาํเนินกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน เช่น  ปลูกผกัสวนครัว  เล้ียงปลาในบ่อ
ดินหรือบ่อซีเมนต ์เล้ียงไก่ไข่หรือไก่พื้นเมือง  และเพาะเห็ด 3) สมคัรใจเป็นผูน้าํเศรษฐกิจชุมชน และพร้อมท่ีจะ
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ถ่ายทอดความรู้ให้กบัเครือข่ายสมาชิกคนอ่ืนๆได ้4) สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคณะทาํงานโครงการพระราชดาํริในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
คณะทาํงานท่ี 1 จงัหวดัยะลา ไดทุ้กกิจกรรม เน่ืองจากพ้ืนท่ีศึกษาเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยั เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
ของพื้นท่ีหลายกรณี เช่น ลอบวางระเบิดเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบา้นเมือง การลอบยงิประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิของผูก่้อเหตุรุนแรง 
ทําให้ประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบเดือดร้อน มีความหวาดระแวงในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 
คณะทาํงานโครงการพระราชดาํริในสมเด็จพระงานเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ คณะท่ี 1 จงัหวดัยะลา จึงนาํหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั เป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 
 ขอบเขตพื้นท่ี 

ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดพื้นท่ีในการศึกษาแบบเจาะจง คือ ตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั  จงัหวดัยะลา จาํนวน 7 
หมู่บา้น  ไดแ้ก่  บา้นบาละ บา้นคชศิลา บา้นส่ีสิบ บา้นคลองนํ้าใส  บา้นคลองพลี บา้นหินลูกชา้ง และบา้นคลองชิง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษา ทบทวนวรรณกรรม  ดงัน้ี 
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวขอ้ง 

1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวข้องผูน้ํา เป็นกระบวนการท่ีบุคคลหรือผูน้ําทําให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม
แนวความคิดหรือการตดัสินใจของตนเอง โดยความยินยอมพร้อมใจ โดยตอ้งอาศยัคุณลกัษณะ หนา้ท่ี และประเภท
แห่งการเป็นผูน้าํประกอบกนั  ซ่ึงมีอิทธิพลทาํใหเ้กิดกระบวนการปฏิบติัตาม 
       1.2 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวขอ้งการพฒันา การเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน ประกอบดว้ย คน ระเบียบสังคม และ
วตัถุส่ิงของ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ การเมือง การศาสนา อนามยั การศึกษา หรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

      1.3 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดาํเนินชีวิตของคนไทยให้อยู่ดว้ยความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั บนเง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร (Document Study) โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั 
จงัหวดัยะลา และขอ้มูลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ บทความ และรายงานทาง
วิชาการ ขอ้มูลจากส่ืออิเลคทรอนิคส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) ดงัน้ี 
1.2.1 การสังเกตการณ์ บริบท วิถีการดาํเนินชีวิต และการดาํเนินกิจกรรมของผูน้าํเศรษฐกิจ

ชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงตาํบลบาละ  อาํเภอกาบงั  จงัหวดัยะลา 
1.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั จาํนวน  7 คน โดยการสัมภาษณ์ตาม

ประเด็นคาํถาม บริบทผูน้ําเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านวิถีพอเพียงตาํบลบาละ อาํเภอกาบัง  
จงัหวดัยะลา  และปัญหาและอุปสรรคของผูน้ําเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านวิถีพอเพียง และ
ขอ้เสนอแนะ  

1.2.3 การสนทนากลุ่ม กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสาํคญัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็นหาแนวทางการพฒันาผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงตาํบลบาละ  อาํเภอกาบงั  
จงัหวดัยะลา ประกอบดว้ย 1) กลุ่มผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง จาํนวน 7 คน และ 
2) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง  ตาํบลบาละ  อาํเภอกาบงั  
จงัหวดัยะลา คือ คณะทาํงานโครงการพระราชดาํริในสมเด็จพระงานเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ คณะท่ี 1 
จงัหวดัยะลา จาํนวน 3 คน  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา พร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม พร้อมๆ กบัตรวจสอบขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคสามเส้าเพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลเช่ือมโยงความสอดคลอ้งของเน้ือหายดึตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด  ทฤษฏีควบคู่กบับริบทและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารต่างๆ  เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาตรงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
 
ผลการวจิยั 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคญั  
เพศชาย จาํนวน 6 คน และเพศหญิง จาํนวน 1 คน อายรุะหวา่ง 40 -50 ปี จาํนวน 1 คน ระหว่าง 51-60 ปี 

จาํนวน 4 คน และระหว่าง 61-70 ปี จาํนวน 2 คน สถานภาพสมรสทั้งหมด จาํนวน 7 คน นับถือศาสนาพุทธ
ทั้งหมด การศึกษาสาํเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา จาํนวน 6 คน และระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 คน 
ทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกร จาํนวน 7 คน รายไดต่้อเดือนระหว่าง 4,000 - 8,000 บาท จาํนวน 2 คน รายได้
ระหวา่ง  8,001 - 12,000 บาท จาํนวน 4 คน และรายไดร้ะหวา่ง 12,001-16,000 บาท  
 บริบทผู้นําเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านวถิพีอเพยีง ตาํบลบาละ อําเภอกาบัง  จังหวดัยะลา 
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ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง เป็นการจดัตั้ง โดยมีความเป็นมาท่ีเกิดจาก
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ใน 3 จงัหวดั ชายแดนภาคใตท่ี้เร่ิมเกิดข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ทาํให้ราษฎรท่ีอาศยัในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตท้ั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ไดรั้บความเดือดร้อน ขาดความมัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์น ขาดอาชีพ ขาด
รายได ้ดาํเนินชีวิตดว้ยความหวาดระแวง ไม่ปกติสุข การแกไ้ขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือ  ดว้ยความ
ห่วงใยพสกนิกรของพระองคท่์าน สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ไดพ้ระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองคเ์พื่อพระราชทานความช่วยเหลือและสนบัสนุน 

พื้นท่ีจงัหวดัยะลาเป็นพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํของผูก่้อความรุนแรง  ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ี เกิดความยากลาํบากไม่ปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นมีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ  
ส่งผลกระทบต่ออาชีพการเกษตร  ไดแ้ก่  ปัญหาเร่ืองปุ๋ยมีราคาแพง  เกิดแมลงศตัรูพืชมากข้ึน  ปัญหาความ
ยากจน  ปัญหาความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐและเพ่ือเป็นการพฒันาบุคลากรดว้ย
กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีบทบาทมากข้ึน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา” แก้ไขปัญหาต่างๆ  คณะทาํงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ คณะท่ี 1 จงัหวดัยะลา จึงไดจ้ดัตั้งโครงการผูน้าํ
เศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง ในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา จาํนวน 65 คน ซ่ึงมีจาํนวน 65 
หมู่บา้น  

พื้นท่ีตาํบลบาละ  อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา มีผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง 
จาํนวน 7 คน มีการดาํเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ ปลูกพืชผกัสวนครัว เล้ียงไก่พนัธ์ุไข่และไก่พนัธ์ุพื้นเมือง เล้ียงเป็ด 
เล้ียงปลาดุก ปลานิล ปลาทบัทิมทั้งในบ่อซีเมนตแ์ละบ่อดิน เพาะเล้ียงเห็ดรวมทั้งปลูกไมผ้ล เป้าหมายเพื่อสร้าง
ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงประจาํอยูใ่นพื้นท่ี และชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
เป็นตัวอย่างในระดับครอบครัว และขยายผลสู่ครอบครัวใกล้เคียง พร้อมพัฒนาสู่การเป็นกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  เป็นแหล่งอาหารในครอบครัวและหมู่บา้นรวมถึง
เป็นแหล่งความรู้ในชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรคของผู้นําเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านวถิีพอเพยีง ตาํบลบาละ อําเภอ
กาบัง  จังหวดัยะลา   

  การเป็นผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงตาํบลบาละ  อาํเภอกาบงั  จงัหวดั
ยะลา โดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั จาํนวน 7 คน รายละเอียดดงัน้ี  

1. ปัญหาเกิดภยัแลง้ในพื้นท่ี ไม่มีนํ้ าใชใ้นช่วงฤดูแลง้ ทาํการเกษตรไม่สมบรูณ์ เช่น นํ้ าในการรดผกั
และในการใชส้อยไม่มี 

2. ปัญหาการจัดทาํโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสนับสนุนมีการดาํเนินงานท่ีไม่ต่อเน่ืองแต่ผูน้ํา
เศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง เป็นบุคคลท่ีมีใจรักดา้นการเกษตรอยากดาํเนินการตาม
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แนวพระราชดาํริฯ จึงดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัเงินทุนหมุนเวียนจากการจาํหน่ายผกั
ปลอดสารพิษ จาํหน่ายปลาใหก้บัสมาชิกชุมชน โดยใชห้ลกัการพึ่งพาตนเองใหม้ากท่ีสุด 

3. ปัญหาหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ไม่มีความจริงจงัในการสนบัสนุน เช่น ไม่มีความต่อเน่ืองใน
การดาํเนินงานหรือส่งเสริมโครงการต่างๆ ในพื้นท่ี และไม่ค่อยติดตามการดาํเนินการเท่าท่ีควร จึงทาํใหส้มาชิก
ไม่มีความรู้ในการดาํเนินกิจกรรม ขาดความเช่ียวชาญ และไม่มีประสบการณ์ 

4. ปัญหาการส่งเสริมจากหน่วยงานทางดา้นการเกษตรไม่เกิดความต่อเน่ือง เจา้หนา้ท่ีไม่ค่อยติดตามดู
ผลงาน  เกษตรกรขาดความรู้ทางดา้นการเล้ียงสัตวต์ามหลกัวิชาการ  ขาดการติดตามผลงาน  ทาํให้สมาชิกขาด
ประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เช่น ไก่ตายคร้ังละหลายๆ ตวัเจา้หนา้ท่ีออกมาให้ความรู้ว่าสาเหตุท่ี
ไก่ตายเกิดจากอะไร และตอ้งแกไ้ขอยา่งไรซ่ึงท่ีผา่นมาเม่ือเกิดปัญหาเหล่าน้ีข้ึนใชร้ะยะเวลานานกวา่ท่ีเกษตรกร
จะทราบผล จึงมีความตอ้งการให้หน่วยงานเขา้มาอบรมให้มีความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อจะไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหา
อยา่งท่ีแทจ้ริง 

5. ปัญหางบประมาณสนบัสนุนไม่มีความต่อเน่ือง ทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเกิดปัญหา  
6. ปัญหาการรวมกลุ่มในการทาํกิจกรรมมีความยากลาํบาก เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนมีงานและอาชีพ

หลกั คือ การปลูกยางพาราและสวนไมผ้ล เช่น ทุเรียน มงัคุด ลองกอง เป็นตน้ ทาํใหเ้วลาในการรวมกลุ่มดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกนันอ้ยลง 

7. เกษตรกรไม่ค่อยไดเ้ขา้รับการอบรม รับความรู้ดา้นการเกษตรตามหลกัวิชาการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะ
ไดมี้การพฒันาในการดาํเนินกิจกรรมของตนเอง 

8.  พันธ์ุพืชหรือเมล็ดพันธ์ุต่างๆ เช่น พันธ์ุปลา และลูกไก่ มีราคาแพงและราคาไม่คงท่ี ทําให้มี
ผลกระทบในเร่ืองราคาจาํหน่ายผลผลิต  

9.  ราคาปุ๋ยชีวภาพและอาหารสัตว ์มีราคาแพงเน่ืองจากค่าขนส่งของพ่อคา้มีราคาแพง อีกทั้งค่าขนส่ง
เขา้มาในพ้ืนท่ีท่ีกนัดารจะมีราคาเพ่ิมข้ึน 

10. แหล่งจาํหน่ายพนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตวมี์จาํนวนนอ้ย บางแห่งอาจจะอยูไ่กล ทาํให้ไม่สะดวกในการ
เดินทางไปซ้ือพนัธ์ุผกัและพนัธ์ุสตัว ์

11. ความปลอดภยัในพ้ืนท่ี ตาํบลบาละเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหวและการก่อเหตุของกลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรงในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลา การเดินทางไปจาํหน่ายพืชผกัและผลผลิตตามตลาดนดัตอ้งมีความระมดัระวงัอยา่ง
ยิง่ เพราะเหตุความไม่ปลอดภยัอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  
 แนวทางการพัฒนาผู้นําเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านวิถีพอเพียง ตําบลบาละ อําเภอกาบัง  
จังหวดัยะลา 

การเป็นผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวถีิพอเพียง ตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 
โดยการสนทนากลุ่มใหข้อ้มูลท่ีสาํคญั จาํนวน 7 คน ดงัน้ี 
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1. ควรมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นตวัอย่างในชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางแหล่งนํ้ าและป้องกันการขาด
แคลนนํ้ าช่วยเหลือในการจดัสรรนํ้ าให้เพียงพอในการใชส้อยของเกษตรกรในห้วงฤดูแลง้ และจดัหาภาชนะ
รองรับนํ้า  เช่น แทง็คน์ํ้ า ถงันํ้า เป็นตน้ 

2. ให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสนบัสนุนงานดา้นปศุสัตว ์เช่น การส่งเสริมการเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ 
ไก่เบตง และไก่พื้นบา้น โดยให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานดา้นปศุสัตวม์าให้คาํแนะนาํ การเล้ียง การดูแลรักษา 
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงจะทาํให้เกิดรายไดใ้นครัวเรือนเพื่อเล้ียงครอบครัวอยา่งย ัง่ยืนมี
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจต่อไป 

3.  ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา เขา้ไปส่งเสริมและช้ีแนะแนวทางในการดาํเนินงานให้เกิด
ความต่อเน่ือง ซ่ึงจะทาํให้ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนมีขวญักาํลงัใจในการดาํเนินกิจกรรม และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บัสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นรายอ่ืนๆ ต่อไป  

4. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้น(อรบ.) วิถีพอพียงฯ ไป
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีประสบความสาํเร็จ เช่น  โครงการฟาร์มตวัอย่างฯ ในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา มีจาํนวน 3 ฟาร์ม 
ไดแ้ก่ ฟาร์มวงัพญาท่าธง อาํเภอรามนั ฟาร์มธารโต อาํเภอธารโต และฟาร์มเบตง อาํเภอเบตง  จงัหวดัยะลา เพื่อ
เป็นการจุดประกายและกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการนาํวิธีการท่ีพบเห็นไปปฏิบติัตามตน้แบบต่อไป 

5. ให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ส่งเสริมเร่ืองเงินทุนท่ีจะทําให้เกิดความคล่องตัวในการ
ดาํเนินงาน ขยายเป็นกิจการท่ีใหญ่ข้ึน เพื่อให้เป็นอาชีพหลกัไดต่้อไป และตอ้งมีความรู้ดา้นวิชาการเพื่อจะไดมี้
การพฒันากิจกรรมท่ีดาํเนินการให้ถูกหลกัการ จะทาํให้มีความยัง่ยืน มัน่คงต่อเศรษฐกิจ ทาํให้ครอบครัวเกิด
ความเขม้แขง็ 

6. ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัฝึกอบรมให้ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้น(อรบ.)วิถี
พอเพียงฯ ให้มีความรู้มากข้ึนในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
ประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื เช่น ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในการเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ 
การเล้ียงสัตวอ่ื์นๆ เช่น ปลา กบ กุง้ และการปลูกพืชผกัไมผ้ลต่างๆ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางการตลาดในการ
ประกอบอาชีพ  เพื่อให้ประสบความสําเร็จและท่ีสําคญัตอ้งการให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณส่งเสริม
กิจกรรมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้เกิดความมัน่คงอย่างย ัง่ยืน โดยการฝึกอบรมเร่ืองปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ และ
เชิญชวนให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงไดเ้ขา้ฝึกอบรมเพื่อเป็นการลด
ตน้ทุนการผลิตและลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือปุ๋ยตามทอ้งตลาด 

7. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัราษฎรอยา่งจริงจงัเป็นรูปธรรม  ในแต่ละดา้น  เช่น การเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ การเล้ียง
ปลา การทาํกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเล้ียงแพะนม การเพาะเห็ดแต่ละชนิดพร้อมการแปรรูปเห็ดครบวงจร  โดย
หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือใหโ้ครงการต่างๆ มีความสมบูรณ์เกิดความต่อเน่ือง  เป็นโครงการท่ี
ชาวบา้นตอ้งการจริงๆ และมีพื้นฐานในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ มาแลว้จะทาํให้สามารถดาํเนินการ แกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัท่วงทีและจดัการอบรมเพิ่มความรู้ ทกัษะในการทาํกิจกรรมการประกอบอาชีพเพื่อจะไดมี้
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ และการเล้ียงปลาทั้ งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ประการสําคญัให้
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หน่วยงานรัฐประสานงานกบัภาคเอกชนในการหาตลาดรองรับผลผลิตต่อไปในอนาคต  หากกิจกรรมท่ีทาํอยู่
ประสบผลสาํเร็จจะขยายกิจการไดม้ากข้ึนสู่ระดบัธุรกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

8. ขอรับการสนับสนุนและคาํแนะนาํจากหน่วยงานเกษตรอาํเภอ ปศุสัตวอ์าํเภอ  และเจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  ช่วยสนับสนุนให้สามารถดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง  สาํหรับการ
รวมกลุ่มทาํกิจกรรมต่างๆ ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกในเร่ืองความเขม้แขง็และความสามคัคีของชุมชน อีกทั้ง
ยงัตอ้งการให้หน่วยงานของภาครัฐแจกพนัธ์ุผกัต่างๆ ปุ๋ยชีวภาพและพนัธ์ุสัตว ์เช่น ไก่พนัธ์ุไข่ ไก่เบตงหรือไก่
พนัธ์ุพื้นเมือง และอ่ืนๆ ให้กับประชาชนเพ่ือนําไปขยายพนัธ์ุเพิ่มเติม สร้างความแข็งแรง และเช่ือมั่นทาง
เศรษฐกิจฐานรากแก่ครอบครัวอยา่งย ัง่ยนื 

9. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรู้จกัการผลปุ๋ยชีวภาพใชเ้อง โดยใหห้น่วยงานเกษตรจดัเจา้หนา้ท่ีมึกอบรมใหก้บั
เกษตรกรในการใช ้มูลสตัว ์เช่น มูลววั มูลไก่ ผสมเศษวสัดุใบไม ้รํา แกลบ ในการ ทาํปุ๋ย เม่ือทาํเป็นจนสามารถ
นาํไปใชไ้ดแ้ลว้ ตอ้งไดรั้บการอบรมเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาตนเองใหส้ามารถทาํปุ๋ยได้
หลายอยา่ง เช่น ปุ๋ยนํ้ า ปุ๋ยผง เป็นตน้ 

10. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรู้จกัเพาะพนัธ์ุพชืผกั เพาะเช้ือเห็ดต่างๆ เพาะพนัธ์ุปลา และเพาะพกัลูกไก่
พื้นเมือง เช่น ไก่เบตง โดยใหห้น่วยงานเกษตรและปศุสตัวจ์ดัเจา้หนา้ท่ีเขา้อบรมใหก้บั สมาชิกราษฎรอาสา
รักษาหมู่บา้นและเกษตรกรในพื้นท่ี ใหส้ามารถดาํเนินการเพาะพนัธ์ุพชืแลพนัธ์ุสตัวไ์ด ้เป็นการลดรายจ่ายใน
การเดินทางไปซ้ือ 

11. ส่งเสริมใหผู้น้าํเศรษฐกิจชุมชนเกิดการรวมตวัเพื่อทาํกิจกรรมใหเ้กิดเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และเขม้แขง็ 
 

อภปิรายผล 
ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง เป็นผูท่ี้ขบัเคล่ือนในการพฒันาในชุมชน ถา้

ผูน้าํตน้แบบมีความเขม้แขง็กจ็ะสามารถเป็นแบบอยา่งใหก้บับุคคลอ่ืนได ้สอดคลอ้งกบั กวี วงศพ์ุฒ (2542 : 14-
15)  ไดศึ้กษาว่าผูน้าํเป็นบุคคลท่ีเป็นศูนยก์ลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่มเปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม 
ตอ้งเป็นผูมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากกวา่ทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของกลุ่มสูง  นาํกลุ่ม
ไปสู่วตัถุประสงคห์รือจุดหมายท่ีวางไว ้รวมทั้งเป็นบุคคลซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่คดัเลือกหรือยกให้เป็นผูน้าํ คือ 
ไดรั้บการยอมรับ สอดคลอ้งกบั นพพงษ์  บุญจิตราดุลย ์(2534 : 94) ว่าการเป็นผูน้าํมีปัจจยัท่ีสําคญั คือ ความ
กระตือรือร้นในการดาํเนินกิจกรรม ตอ้งทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลจาํนวนมาก รวมทั้งตอ้งให้ความร่วมมือกบั
บุคคลอ่ืนและสามารถสร้างความสามัคคี ความไวว้างใจ และสามารถยึดเหน่ียวของกลุ่มให้เป็นหน่ึงเดียว
เช่นเดียวกับผูน้ําสังคม ผูน้ําจะเป็นส่วนร่วมท่ีกระตือรือร้นภายในกิจกรรมท่ีหลากหลายเก่ียวพนักับบุคคล
จาํนวนมาก ใหค้วามร่วมมือกบับุคคลอ่ืนและสามารถสร้างความสามคัคี ความไวว้างใจ และความยดึเหน่ียวของ
กลุ่มเช่นเดียวกบัผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัเหล่าน้ี สอดคลอ้ง 
แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กบัการพฒันาแบบพึ่งพา
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ตนเองของชุมชน การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนตอ้งอยูบ่นความเช่ือว่า ชาวบา้นมีศกัยภาพท่ีจะแกไ้ขปัญหา
ของตนเองได ้และพึ่งพาตนเองได ้เพียงแต่ยงัไม่มีโอกาสไดพ้ฒันาศกัยภาพและไม่ไดใ้ชภู้มิปัญญาของตนเอง
อย่างเหมาะสมเท่านั้น ถา้หากมีกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม ชาวบา้นก็สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง
และอาศยัภูมิปัญญาของตนเอง เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนกว่าท่ีผา่นมาได ้ภูมิปัญญาชาวบา้นจึงไม่มีความหมายใน
ตวัมนัเองถา้หากไม่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพฒันา และหวัใจของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีทาํ
ใหช้าวบา้นไดค้วามเช่ือมัน่ในตวัเองท่ีหดหายไปกบัการพฒันาสมยัใหม่ ความรู้สมยัใหม่กลบัคืนมา ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองเทคโนโลยใีหม่ การปกครอง การศึกษา สาธารณสุขใหม่ท่ีไม่เคยคาํนึงถึงภูมิปัญญาชาวบา้น ยดัเยยีดแต่ส่ิง
ใหม่แบบไร้รากให้กบัชาวบา้นตลอดมาดูถูกภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบา้น และการน้อมนาํหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อนัไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความพอดีท่ีไม่ตอ้งเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  มีเหตุผลในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
คาํนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้นๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุม้กนั การเตรียมตวัให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล บนเง่ือนไขความรู้ ทั้งความรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบ
ดา้น ความรอบคอบท่ีจะนาํความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและระมดัระวงั
ในขั้นปฏิบติั และเง่ือนไขคุณธรรม โดยมีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มี
ความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนตอ้งมีความซ่ือสตัย ์เป็นบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือ  
เป็นแบบอยา่งของชุมชน  
  ปัญหาและอุปสรรคของผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง พบว่าปัญหาการ
จดัทาํโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสนบัสนุนมีการดาํเนินงานท่ีไม่ต่อเน่ือง ไม่มีความจริงจงัในการสนบัสนุน 
เจา้หน้าท่ีไม่ค่อยติดตามดูผลงาน เกษตรกรท่ีเป็นผูน้ําขาดความรู้เฉพาะดา้น เช่นดา้นการเล้ียงสัตวต์ามหลกั
วิชาการ อีกทั้งงบประมาณสนับสนุนไม่มีความต่อเน่ือง ปัญหาการรวมกลุ่มในการทาํกิจกรรม เกษตรกรขาด
ความรู้ในการเกษตรตามหลกัวิชาการ รวมถึงความปลอดภยัในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
เคล่ือนไหวและการก่อเหตุของกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง ตอ้งมีความระมดัระวงัอยา่งยิง่  เพราะเหตุความไม่ปลอดภยั
อาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา สอดคลอ้งกบั อรศรี  งามวิทยาพงศ ์(2546 : 329) ศึกษากระบวนทศัน์และการจดัการ
ความยากจนในชุมชนของรัฐ ว่า กระบวนการทศัน์และการจดัการกบัความยากจนท่ีรัฐบาลไดด้าํเนินการผา่นมา
ดว้ยกระบวนการดงักล่าวทาํให้สังคมในชุมชนต่างคนต่างอยู่ทาํให้สังคมมุ่งแต่การแข่งขนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงวตัถุ
เงินทอง ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจารกรรม ปัญหาโสเภณี 
ปัญหาการคา้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ปัญหาการอพยพแรงงาน ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
ปัญหาการว่างงาน ซ่ึงมาจากสาเหตุท่ีรัฐบาล เนน้ในเร่ือเศรษฐกิจและการบริโภควตัถุ ทุนนิยม มากเกินไป และ
ท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ รัฐเป็นฝ่ายจดัทาํแผนการพฒันาใหชุ้มชนสาํหรับชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยมาก จึงส่งผลให้
กระบวนการพฒันาของชุมชนไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดพ้ร้อมกบั
น้ียงัส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมกระจายมากข้ึนและยากท่ีจะแกปั้ญหาไดโ้ดยเร่งด่วน เพราะสังคมไดเ้ปล่ียนแปลง
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สู่สังคมบริโภควตัถุ และทุนนิยมแลว้ ปัญหาในชุมชนก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน แต่ถา้หากให้ความสาํคญั
กบัแนวคิดของประชาชนในชุมชน เพื่อแกปั้ญหาในชุมชนและยอมรับกระบวนการพฒันาโดยประชาชนก็จะ
ช่วยแกปั้ญหาและสามารถพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเจริญในทุกดา้นไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
  แนวทางการพฒันาผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การพฒันา เขา้ไปส่งเสริมและช้ีแนะแนวทางในการดาํเนินงานให้เกิดความต่อเน่ืองไดแ้ก่การให้ความรู้แก่ผูน้าํ
ในหลกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบับุษยา มัน่ฤกษ ์(2556 : 92-96 ) แนวทางการพฒันาควรมีการอบรมดา้น
ความรู้ และการปฏิบติังานตามหลกัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผูบ้ริหารและบุคลากรใหม่ขององคก์ร 
เพื่อความเขา้ในใจการประยุกต์ใชห้ลกัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกตอ้ง พร้อมทั้งพร้อมพึ่งพา
ตนเอง สอดคล้องกับเกษม  สุขสวสัด์ิ (2546 : 157-159) ได้ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตเกษตรชุมชน
พึ่งตนเอง ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยร์วมสวนเห็ดบา้นอรัญญิก ตาํบลกระทุ่มลม้ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
วา่การพึ่งตนเองของศูนยร์วมสวนเห็ดบา้นอรัญญิก เป็นศูนยเ์ห็ดท่ีตั้งข้ึนมาพึ่งตนเองโดยไม่มีเงินสนบัสนุนจาก
ภาครัฐจากอดีตถึงปัจจุบนั การเพาะเห็ดจึงสามารถพึ่งพาตนเองไดเ้ป็นอาชีพท่ีเล้ียงตนเองอยูร่อด แต่ตอ้งอยูใ่น
ขอ้แมข้องการกินอยูอ่ยา่งพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ คือ ทาํแลว้สามารถจุนเจือครอบครัวใหพ้ออยูไ่ด ้เหลือเท่าไหร่ก็จะ
เจือจางไปใหส้งัคม  

รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมอาชีพให้กบัราษฎรอย่างจริงจงัให้เป็นรูปธรรมและเกิดความ
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั อุษณีย ์สุวรรณ์ และคณะ (2558 : 372-373) ไดศึ้กษาบทบาทสตรีในการพฒันาชุมชนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางในการพฒันาบทบาทสตรีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ว่าภาครัฐ ควรให้ความสําคญักับความต่อเน่ืองของการจดัทาํโครงการต่างๆ โดยการลงพื้นท่ีเขา้ไป
ติดตามผลการดาํเนินงานเพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการของประชาชน เพื่อจะให้ความช่วยเหลือไดต้รง
ประเด็น และควรเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ดา้นความรู้ การฝึกอบรม เงินทุน ให้มากยิ่งข้ึน 
รวมทั้งส่งเสริมใหผู้น้าํเศรษฐกิจชุมชนเกิดการรวมตวัเพื่อทาํกิจกรรมใหเ้กิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหเ้กิด
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนและเขม้แข็ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระมหาประกาศิต สิริเมโธ (2556: 165-162 ) ว่า ชุมชนมี
รวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เป็นเครือข่ายประชาชน  เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  ทําให้สะดวกต่อการ
ติดต่อส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน ผูบ้ริหารชุมชน ผูน้าํชุมชน 
พฒันากร องค์การบริหารส่วนตาํบล มีบทบาทเป็นผูใ้ห้การส่งเสริม สนับสนุน ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
สนบัสนุนวิทยากรใหค้วามรู้ การสนบัสนุนงบประมาณ การสนบัสนุนผลผลิต หรือผลงานท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งมีการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ชุมชน โดยการรวมกลุ่ม กิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและการมี
ส่วนร่วมท่ีดีของประชาชน ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ คือ ดา้นการพฒันาคน ดา้นการพฒันาพื้นท่ี 
ดา้นการพฒันาแหล่งรายได ้และดา้นการพฒันาแผนชุมชน ประโยชน์เกิดข้ึนแก่ชุมชน แก่ประชาชนในชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นต่างๆ ท่ีเป็น ปัจจยัส่งผลใหเ้กิดการพฒันาชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรมและ
ตรงประเด็นความตอ้งการ หรือปัญหาของชุมชนการพฒันาชุมชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ี เหมาะสมแก่
สงัคมไทยตามบริบทชุมชนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิัยไปใช้งาน 

1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ควรมีการดาํเนินงานพฒันาผูน้าํเศรษฐกิจ
ชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงอย่างต่อเน่ือง ทั้งดา้นความรู้ทางวิชาการ ศึกษาดู
งานในพื้นท่ี และงบประมาณในการสนบัสนุน    

1.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือรับผิดชอบในพ้ืนท่ีควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผูน้าํ
เศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวถีิพอเพียงเป็นกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
เพื่อใหเ้กิดพลงัในการขบัเคล่ือนกิจกรรม  เสริมสร้างรายไดใ้หก้บัสมาชิกของกลุ่มอยา่งย ัง่ยนื 

1.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงเกิด
ความเขม้แขง็ดว้ยตนเอง  สามารถดาํรงชีพสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว และเป็นตน้แบบใหก้บั
ครอบครัวอ่ืนในชุมชนของตนเองและชุมชนใกลเ้คียง  รวมถึงให้มีความภาคภูมิใจในการนาํ
แนวพระราชดาํริฯไปปฏิบติั 

1.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ควรมีการสาํรวจและทาํแผนพฒันาแหล่งนํ้าใหก้บัเกษตรกรใน
ชุมชน เพื่อใหส้ามารถใชใ้นการเกษตรไดต้ลอดทั้งปีอยา่งพอเพียง 

1.5 หน่วยงานดา้นความมัน่คงในพื้นท่ี  เขา้มาดูแลดา้นปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหก้บั
สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนมากข้ึน เพือ่ใหส้มาชิกและเกษตรกรมีความมัน่ใจในการ
ดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพในพื้นท่ี เพื่อไม่ใหเ้กิดการละท้ิงถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการพฒันาเกษตรกรท่ีเป็นผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียง  
เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และการพฒันาตามแนวทางพระราชดาํริฯ อยา่งย ัง่ยนื 

2.2 ควรศึกษาการรวมกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผูน้าํหรือสมาชิกเศรษฐกิจชุมชน
ราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเขม้แขง็ 

2.3 ควรศึกษาผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถีพอเพียงกบัช่วยแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ใน 3 จงัหวดัภาคใต ้

 

กิตตกิรรมประกาศ  
 งานวิจยัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายแห่ง  ซ่ึงไม่อาจกล่าว
ไดท้ั้งหมด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ประธานท่ีปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถพล ศิริเวชพนัธ์ุ กรรมการ
ท่ีปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. เอมอร แสนภูวา กรรมการท่ีปรึกษาและประธานบริหารหลกัสูตร  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
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การพฒันา ท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นวิจยัและใหค้าํเสนอแนะแง่คิดต่างๆ  และขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญใน
การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการปรับปรุงเคร่ืองมือในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในการวิจยั รวมถึงขอบพระคุณ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญั คือ ผูน้าํเศรษฐกิจชุมชนราษฎรอาสารักษาหมู่บา้นวิถี
พอเพียงตาํบลบาละ อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา ท่ีกรุณาให้สัมภาษณ์ และร่วมสนทนากลุ่ม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังน้ี   
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การประเมนิผลตอบแทนทางสังคม  
กรณศีึกษา โครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร 
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1นกัศึกษาระดบัปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (การบริหารการพฒันาสังคม) 

สาขาวิชาเอก นโยบายสังคมและการวางแผนยทุธศาสตร์การบริหาร 
2อาจารย ์คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาการประเมินผลตอบแทนทางสังคม กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาล
นครสกลนคร มีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของโครงการ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 2.เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : 
SROI) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และปริมาณ โดยในเชิงคุณภาพผูศึ้กษาใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคญั 12 ราย รวมถึงแนวประเด็นสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล และนํามาสร้างแผนท่ีผลลพัธ์ 
(Impact Map) โดยใชท้ฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of changes)  แบบ Logical Model และนาํผลท่ีไดจ้ากการ
เปล่ียนแปลงนาํมาคาํนวณหาผลตอบแทนทางสงัคม(SROI) ซ่ึงออกมาในเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษา พบว่า 1.ผลกระทบ (Impact) จากการดาํเนินโครงการมีอยู่ 3 ดา้น คือ ผลกระทบทางดา้น
สังคม ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลกระทบทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ การ
เปล่ียนแปลงในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ช่วยลดการเขา้ไปทาํงานในเมืองหลวง รวมถึงมีสถานท่ีจาํหน่าย
อาหารและสินคา้อุปโภคและบริโภค/สินคา้พื้นเมืองการเกษตรท่ีถูกสุขลกัษณะ สะอาด ปลอดภยัและให้เป็น
ตลาดสดน่าซ้ือ รวมถึงการมีพื้นท่ีตลาดท่ีเพียงพอ สาํหรับรองรับผูซ้ื้อ-ผูข้าย ท่ีเพิ่มข้ึน และสุดทา้ยเป็นตลาดท่ี
ทนัสมยั ไดม้าตรฐานตามหลกัสุขาภิบาล ดา้นผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีรายไดจ้ากการคา้
ขายดีข้ึนพื้นท่ีบริเวณรอบๆตลาดเจริญข้ึน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลฯ มากข้ึน และสุดท้าย
ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีพบจากการศึกษา พบว่า โครงการไม่ไดส่้งผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีห่างจากตวัเมืองและเป็นพื้นท่ีโล่ง แต่ในดา้นการบริหารจดัการนํ้ าในตลาดยงัไม่เป็นระบบ
เท่าท่ีควรอาจจะส่งกล่ินเหมน็ในตลาดและยงัมีปัญหาฝุ่ นรวมถึงท่ีจอดรถไม่เพียงพอ เป็นตน้  2.ผลตอบแทนทาง
สังคม (Social Return on Investment: SROI)  ของโครงการ พบว่า การลงทุนดังกล่าวสามารถคืนทุนได้ใน
ระยะเวลา 2 ผลตอบแทงสงัคม ทั้งส้ิน 13.55 (SROI  >1) การลงทุนทุก 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์ทางสงัคม 
13.55 บาท แสดงใหเ้ห็นว่าการลงทุนก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนครถือว่าการดาํเนินโครงการ
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คุม้ค่าในการลงทุน ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการลงทุนตามแผนพฒันาควรจะมีการศึกษาถึงการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment, EIA) รวมถึงหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการมีส่วนร่วมตดัสินใจในเชิงของการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และสุดทา้ย
หน่วยงานภาครัฐควรมีแผนพฒันาศกัยภาพของผูน้าํชุมชนอยา่งอยูเ่ป็นประจาํเพื่อท่ีจะไดมี้การปรับตวัและนาํ
ความรู้นาํกลบัไปพฒันาชุมชนต่อไป 

 
คาํสําคญั : ผลตอบแทนสงัคม,ตลาดสด,ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง 
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An Assessment of Social Return on Investment (SROI) A Case Study of Bypass 
Fresh Food Market, Sakon Nakhon City Municipality 

 
ABSTRACT 
 

The study of social return evaluation case study of Bypass Market Construction Project Sakon 
Nakhon Municipality has the following purposes 1.  To study the outcome of the project and the impact 
associated with the stakeholder.  2 To assess social returns ( Social Return on Investment:  SROI)  The 
researcher uses qualitative and quantitative methods.  In terms of quality, there are 10 key informants 
responsible for data collection and result mapping ( impact map)  using the theory of change in 10 different 
interview points. Logical model type and the result of the change are calculated to calculate the social return 
(SROI), which comes out quantitatively. 
 The results show that: 1. The impacts of the project are 3 Impact is social impact, economic impact, 
and environmental impact.  The social impact is a change in the infrastructure of the community.  It may 
decrease migration to the capital city including the place to distribute food and consumer goods. Indigenous 
agricultural products are hygienically clean, safe, and a good market. Moreover, there will be adequate space 
for more buyers - sellers.  And finally, a modern market which meets sanitary standards. The impact on the 
economy is about people having a better income from trade and the area around the market grows and 
increases income for the municipality. Lastly, it was found out that there was no environmental impact on the 
study because the project was done in an open area away from the city. But in terms of water management the 
market should be more systemic than its current state. To avoid putrid / unwanted odors in the market. Dust 
and not enough parking problems. 2. Social Return on Investment (SROI)  of the project found out that the 
investment will be able to pay back. Total social returns of 13.55 (SROI> 1). Every investment of 1 baht can 
generate social benefits of 13.55 baht, indicating that the investment by the construction of a bypass market. 
Sakon Nakhon Municipality considered the project worthwhile investment. 
 Policy recommendations about investment projects under the development plan should include 
studies on environmental impact analysis.  ( Environmental Impact Assessment ( EIA) .  The agencies should 
allow stakeholders to participate in decision-making in the area of ongoing development. Finally, government 
agencies should have a regular plan to develop the capacity of community leaders so that they can adapt and 
bring knowledge back to the community.  
Key words: Social Return on Investment: SROI, Fresh Food Market, Theory of changes 
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บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการจดัการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการกาํหนดโครงการลงทุนของ
รัฐเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงในระยะเวลาของการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่นั้นเป็นบ่อเกิดปัญหาในหลายๆดา้นท่ี
ส่งผลใหชุ้มชนในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบอนัไดแ้ก่ ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบทางสงัคมการใชชี้วิตใน
ชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมาก ผลกระทบดา้นสังคมนบัว่าเป็นอีกหน่ึงปัญหาใหญ่ท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนเป็นอยา่งมาก 
ทั้งน้ี จงัหวดัสกลนครเป็นจงัหวดัหลกัในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ท่ีมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการลงทุนท่ีสามารถเช่ือมกบัประเทศเพ่ือนบา้น
อยา่ง ลาว กมัพชูา เวียดนามและจีนทางตอนใตโ้ดยเฉพาะในช่วงระยะตั้งแต่ท่ีมีการเปิดใชส้ะพานมิตรภาพไทย - 
ลาวแห่งท่ี 3 จงัหวดันครพนม เน่ืองจากมีระยะทางห่างจากตวัสะพานประมาณ 90 กิโลเมตร และห่างจาก
สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งท่ี 2 จงัหวดัมุกดาหารประมาณ 120 กิโลเมตร อีกทั้งกระแสการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ยงัเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีส่งผลใหจ้งัหวดัสกลนครมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากยิง่ข้ึน  
แผนภาพท่ี 1 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอา้งอิง พ.ศ. 2545) จาํแนกตามสาขาการผลิต 
จงัหวดัสกลนคร พ.ศ. 2548 – 2557 

 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี 

จะเห็นว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ 1จงัหวดัสกลนครมีแนวโนม้ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา ส่วนหน่ึงมาจากภาคเกษตรท่ีเป็นภาคการผลิตสําคญัของจงัหวดัอีกทั้งบวกกบัการมี
อุตสาหกรรม การคา้และการลงทุนเขา้มากในช่วงท่ีผ่านมาทาํให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในจงัหวดัดี
ข้ึนมาเร่ือยๆและในปี 2557 นั้นผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัสกลนครมีการเติบโตอยูท่ี่ 30,151 ลา้นบาท จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจภายในจงัหวดัท่ีช้ีให้เห็นถึงโอกาสของจงัหวดั หัวใจหลกัในการผลกัดนัท่ีทาํให้จงัหวดั

                                                            
1 ปรมิาณลกูโซ่ไม่มคีณุสมบตัขิองการบวก คอื ผลรวมของมลูคา่สว่นย่อยไมเ่ท่ากบัมลูค่าสว่นรวมทีเ่กดิจากการทาํปรมิาณลูกโซ่ 
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เดินหนา้ไดน้ั้น คือ ส่วนงานราชการ อนัไดแ้ก่  เทศบาลนครสกลนคร   ท่ีเป็นผูก้าํหนดทิศทางและการวางแผน
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาโดยครอบคลุมการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การ
พฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาดา้นสังคม การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร มี
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาการคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ 
อปท.ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวและยุทธศาสตร์ดา้น การพฒันาดา้นสังคม
โดยมีโครงการมุ่งเนน้ให้เกิดการลงทุนก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร โดยวตัถุประสงคข์อง
โครงการลงทุนของเทศบาลนครสกลนคร คือ เพื่อก่อสร้างและพฒันาให้เป็นตลาดตน้แบบตลอดจนเพ่ือให้
ตลาดสดบายพาสเป็นสถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสินคา้อุปโภคบริโภคพื้นเมืองท่ีถูกสุขลกัษณะสะอาดปลอดภยั 
นับไดว้่ามีความสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนในเทศบาลอนัเน่ืองดว้ยการมีศูนยก์ลางในการซ้ือขายสินคา้ท่ีจะ
นาํไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความอยูดี่กินดีของคนในชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาจากโครงการลงทุน
ของภาครัฐ 

ดงันั้น ในโครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความสําคญักบัการวิเคราะห์
โครงการ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาล หรือเอกชนก็ตาม จะตอ้งทาํการวิเคราะห์ทางสังคม
มากข้ึน โดยการศึกษาการประเมินผลตอบแทนทางสังคม กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส 
เทศบาลนครสกลนคร ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของโครงการลงทุนของภาครัฐดงักล่าวโดยพิจารณา
ผลประโยชน์ในระยะยาวท่ีจากส่ิงสาธารณูปโภคท่ีลงทุนไปและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากความสําเร็จของ
โครงการ แต่โครงการดงักล่าวอาจจะกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงไดน้าํเอาแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้เขา้มาใช้
ในการศึกษาถึง ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) จากโครงการก่อสร้างตลาดสด
บายพาส เทศบาลนครสกลนคร ตลอดจนผลลพัธ์ของโครงการ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินงาน ท่ีแสดงในรูปตวัเลขและมูลค่าทางการเงินท่ีสังคมจะไดรั้บต่อการลงทุนใน
แต่ละหน่วยในเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพจะทาํใหท้ราบถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย   ในโครงการและผลกระทบต่างๆท่ีจะ
นําไปสู่การตั้ งตัวช้ีวดัได้และผลตอบแทนทางสังคมท่ีนําไปสู่การพัฒนาสังคมท่ีแท้จริง อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครสกลนคร 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของโครงการ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ท่ีเก่ียวขอ้งกับผูมี้ส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) จากการดาํเนินงาน โครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร 

2. เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) จากโครงการก่อสร้างตลาด
สดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร 
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ขอบเขตของการวจิยั  
1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร เป็นการเก็บ

ขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้าง ประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มหลกัคือ       
กลุ่มเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีความเก่ียวขอ้งในโครงการ กลุ่มผูน้าํชุมชนในพื้นท่ี และกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ท่ีลง
ช่ือมาขายของในตลาด เพื่อระบุผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders)  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ดําเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม  (Social Return on 

Investment: SROI) และผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของโครงการ 
3. ขอบเขตดา้นเวลา 

 การศึกษาในคร้ังน้ีนั้นผูศึ้กษาจะดาํเนินการศึกษาถึงบริบทของโครงการตลอดจนผลกระทบทางสังคมในช่วง
ของการก่อสร้างโครงสร้าง รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในพื้นท่ี โดย
ผลกระทบทางสังคมจะศึกษาจะศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการนาํเขา้ของ
โครงการท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงตาม Theory of change จะดาํเนินการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ผลลพัธ์ของโครงการ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 

จากการดาํเนินงาน  
2. ทราบถึงผลการประเมินผลตอบแทนทางสงัคม (Social Return on Investment : SROI) จากโครงการ

ก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การประเมินผลตอบแทนทางสังคม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนคร
สกลนคร ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นพฒันาสังคม พ.ศ.  2559 - 2561 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด      และ
ทฤษฎีรวมถึงรายงานการวิจัยต่างๆ ท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์หรือบทความจาก
ต่างประเทศ (International Article) เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวิจัยและกําหนดในกรอบ
การศึกษาโดยกาํหนดสาระสาํคญัประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสงัคม (Social Return On Investment)  
2. หลกัเกณฑก์ารวดัผลทางการลงทุน 
3. การประเมินผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment) 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
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การวเิคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment)  
การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์คุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนกบับรรดาผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มทุกภาคส่วนท่ีเป็นเชิงสังคม ทั้งน้ี SROI ยงัเป็น
วิธีท่ีพิสูจน์แลว้ว่าไดผ้ลดีในโครงการท่ีเป็นงานเชิงสังคม เพราะจะทาํให้สามารถเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัตน้ทุน
ของโครงการ ซ่ึงไม่ไดมี้อยู่จริงในปัจจุบนัและจะเกิดข้ึนในอนาคต สฤณี อาชวานันทกุล และ ภทัราพร แยม้
ละออ. (2557). 

 
หลักเกณฑ์การวดัผลทางการลงทุน 
 การวดัผลทางการลงทุน ชูชีพ  พิพฒัน์ศิถี. (2544).ไดก้ล่าวไวว้่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: 
NPV) คือผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลการประหยดัตน้ทุน พลงังาน จากมาตรการ ในรูปตวัเงินท่ีคาดว่า
จะไดรั้บในแต่ละปี ตลอดอายุของโครงการ กบัมูลค่าปัจจุบนัของเงิน ท่ีจ่ายออกไป ภายใต ้โครงการท่ีกาํลงั
พิจารณา ณ  อัตราลดค่า (discount rate) หรือค่าของทุน  (cost of capital) ท่ีกําหนด และหลักเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจลงทุนเพื่อวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางดา้นการเงินของการลงทุน เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาตวัช้ีวดัท่ี
แสดงผลการดาํเนินงานของโครงการ ซ่ึงสามารถบอกไดว้า่ การลงทุนนั้นมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 
 
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) 

ในปัจจุบนัไดมี้นักวิชาการและหลายๆสถาบนัได้มีการให้ความหมายเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม 
(Social Impact Assessment : SIA) และเน้ือหาอยู่อย่างมาก เช่น สถาบนันโยบายการศึกษา (2539)   ไดก้ล่าวว่า 
เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนคนท่ีอาศยัในชุมชนและ
สังคมทางดา้นผลกระทบของโครงการท่ีจะเกิดข้ึนกบั โดยจะคาดการณ์การเปล่ียนแปลงดา้นสังคม เศรษฐกิจ
วฒันธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดข้ึน พร้อมกับนําเสนอมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคม    การ
ประเมินผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment : SIA) จึงนบัวา่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีไม่ใช่แค่ใชว้ดัผล
กระทบทางสังคมท่ีองคก์รสร้างข้ึนเท่านั้น แต่ยงัเป็นการทบทวนประสิทธิภาพขององคก์รและส่ือสารสู่สังคม
ภายนอกอีกดว้ย  (Ashoka - School of Changemakers,2559) 

  

งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง   
โดยส่วนใหญ่แลว้การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศไดมี้การ

วิเคราะห์  และส่งเสริมให้มีแนวทางน้ีประเมินควบคู่ไปกบัการประเมินในดา้นการลงทุนอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะทาํให้
ทราบถึงมิติ ในการช่วยเหลือหรือเป็นประโยชน์กบัสังคม ยกตวัอยา่งเช่นโครงการศึกษาดา้นการบริโภคอาหาร
ของ  Kersley, Helen,and Alelsi knuutila (2011) ได้ศึกษาโครงการ  Food for Life Partnership  (อ้างอิงใน
การศึกษาของ วรวรรณ ชาญดว้ยวิทย ์และคณะ. (2555). การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม) ซ่ึงเป็นโครงการ
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เก่ียวกบัการจดัซ้ือวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน สําหรับปรุงอาหารกลางวนัให้กบัเด็กนักเรียนใน Nottinghamshire และ 
Plymouth ในประเทศองักฤษ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการประกอบดว้ย ผูจ้ดัหาสินคา้ในทอ้งถ่ิน ลูกจา้งใน
ชุมชน คนในชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาครัฐ การเปล่ียนแปลงจากโครงการท่ีเกิดกบัผูผ้ลิตหรือ
ผูจ้ดัหาสินคา้ในทอ้งถ่ิน คือ โอกาสในการขยายกิจการหรือธุรกิจเพิ่มข้ึน สร้างช่ือเสียงให้กบัชุมชน สําหรับ
ลูกจา้งในชุมชนนั้น โครงการดงักล่าวเพิ่มโอกาสในการจา้งงานและความมัน่คงในการทาํงาน ประโยชน์ของ
โครงการท่ีมีต่อคนในชุมชนคือความพึงพอใจจากการสนับสนุนสินคา้ทอ้งถ่ิน สําหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้น ประโยชน์ท่ีรับอยูใ่นรูปของการประหยดังบประมาณในการจดัซ้ือวตัถุดิบ ภาครัฐก็ไดรั้บประโยชน์
จากโครงการเช่นกนั โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บคือภาระทางดว้ยสวสัดิการสังคมท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัผูว้่างงานลดลง ผล
การศึกษาพบว่า สําหรับ Nottinghamshire ทุกๆ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงท่ีลงทุนให้ผลตอบแทนสังคม 3.11 ปอนด์
สเตอร์ลิง และสาํหรับ Plymouth ทุกๆ 1 ปอนดส์เตอร์ลิงท่ีลงทุนใหผ้ลตอบแทนสงัคม 3.04 ปอนดส์เตอร์ลิง  

ผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้นั้นทาํใหผู้ศึ้กษาไดเ้ขา้ใจและนาํมาปรับใชใ้น
การศึกษา การประเมินผลตอบแทนทางสังคม กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนคร
สกลนคร ได้และประยุกต์ใช้ตั้ งแต่กระบวนการในการกาํหนดเป้าหมายของการวิเคราะห์และผลลพัธ์ของ
โครงการ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ซ่ึงอาจจะตอ้งใชก้ระบวนการประเมินผลกระทบทางสังคมเขา้มาช่วย
ในการคน้หา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการดาํเนินงานของโครงการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อจะนาํไปสู่การ
คาํนวณอตัราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการของภาครัฐท่ีไดน้าํมาศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

วธีิการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ (key 

informant จาํนวนทั้งส้ิน 12 ราย และศึกษา เอกสารต่างๆ เช่น รายงานการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
แหล่งขอ้มูลจากรายงานของเทศบาลนครสกลนคร และสร้างแผนท่ีผลลพัธ์ (Impact Map) โดยใช้ทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลง (Theory of changes) แบบ Logical Model  และนําผลท่ีได้จากการเปล่ียนแปลงมาคาํนวณหา
ผลตอบแทนทางสงัคม (SROI) 
ขั้นตอนการวเิคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) 

1. การกําหนดขอบเขตและวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในขั้นตอนของการกาํหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการนั้ น ผูศึ้กษาได้

ทาํการศึกษาผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการทบทวนเอกสารของโครงการ และบญัญติัเทศบาลนครสกลนครประจาํปี 
2559 ตลอดจนการหารือกบัผูรั้บผดิชอบโครงการซ่ึงไดแ้ก่ ส่วนงานสาธารณสุขเทศบาลนครสกลนคร , และ
ผูจ้ดัการก่อสร้างโครงการ ทั้งน้ียงัไดท้าํการจดักลุ่มสัมภาษณ์ละจดัประชุมผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีชดัเจน  
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2. การสร้างแผนท่ีผลลัพธ์  
ผูศึ้กษาจดัให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพูดคุยกนัเพื่อนํามาซ่ึงการสร้างแผนท่ีผลลพัธ์ 

(Impact Map) โดยจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of Change)  

3. การแสดงผลลัพธ์ (Outcomes) และกําหนดมูลค่าทางการเงิน  
ผูศึ้กษาทาํการประเมินมูลค่าทางการเงิน โดยการหาตวัช้ีวดั (Indicators) ท่ีสามารถวดัผลลพัธ์ท่ีกาํหนด

ไดซ่ึ้งจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้และเขา้ถึงได ้และการคิดมูลค่าตวัแทนทางการเงิน (Financial 
proxy) เป็นการใหมู้ลค่ากบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 
4. กําหนดผลกระทบหรือการเปล่ียนแปลงจากการดําเนินโครงการ 

ในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษาดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเป็นการช้ีชดัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินโครงการและการกาํหนดมูลค่าทางการเงิน ตลอดจนการใหค่้านํ้าหนกัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แมว้่า
จะไม่มีการดาํเนินโครงการต่อ (Dead Weight) ส่ิงท่ีสนับสนุนต่อความสําเร็จ (Attribution) ระยะเวลาการ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อโครงการ (Benefit Period) รวมทั้งอตัราการลดลงของผลประโยชน์ (Drop - off) 
5. คาํนวณหาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

คาํนวณผลประโยชน์ทั้ งหมดของโครงการและทาํการลบปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่านํ้ าหนักของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูแ่ลว้แมว้่าจะไม่มีการดาํเนินโครงการ (Dead Weight) ส่ิงท่ีสนบัสนุนต่อความสาํเร็จ 
(Attribution) ระยะเวลาการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการ (Benefit Period) รวมทั้งอตัราการลดลงของ
ผลประโยชน์ (Drop - off) เม่ือไดมู้ลค่าทั้งหมดแลว้ดาํเนินการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของโครงการสุทธิ
ต่อจาํนวนเงินลงทุน และดาํเนินการวิเคราะห์ (Sensitivity Analysis)   
6. การรายงานผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการ  

การจดัทาํรายงานและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการประเมินผลตอบแทนทางสงัคม SROI 
การวเิคราะห์ข้อมูล SROI 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเม่ือไดข้อ้มูลทั้งหมดมาแลว้ทางผูศึ้กษาไดน้าํมาเรียบเรียงจดัเป็นหมวดหมู่ 
และใชส้มการในการคาํนวณ  ดงัต่อไปน้ี   

การคาํนวณค่า Social Return on Investment: SROI แสดงสมการ ดงัต่อไปน้ี  
Equation1 = A = Stakeholders x Outcomes, B = A- (A x Dead Weight), 

                 C = B x Attribution, D = C x Financial Proxies, E = D x Drop – off 

          SROI           =  
มูลค่าปัจจุบนัของผลลพัธ์ทั้งหมด

มูลค่าปัจจุบนัของการลงทุนทั้งหมด
 

การแปลผลของอตัราผลตอบแทนทางสังคมท่ีไดจ้ากโครงการ คือ SROI > 1 จะแสดงให้เห็นว่าการ
ดาํเนินโครงการก่อสร้างตลาดสด เทศบาลนครสกลนคร ใหผ้ลประโยชน์ต่อสงัคมมากกวา่เงินลงทุน  
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ผลการศึกษา 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)  
การศึกษาถึงผลลพัธ์ของโครงการ (Outcome) ไดด้าํเนินการศึกษาโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู ้

มีส่วนไดเ้สีย 4 กลุ่ม คือ กองงานสาธารณสุข เทศบาลนครสกลนคร ผูจ้ดัการโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
บายพาสภาคประชาชนและนักวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้มใชห้ลกัการวิเคราะห์และสร้างแผนท่ีผลลพัธ์ (Impact 
Map) ผ่านกระบวนการของทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of changes) แบบ Logical Model เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ผลลพัธ์ของโครงการ (Outcome) ในรูปแบบขอ้มูลเชิงคุณภาพ และปริมาณ ดงัแสดงใน แผนท่ีผลลพัธ์ (Impact 
Map) ดงัต่อไปน้ี 

 แผนท่ีผลลัพธ์ (Impact Map) 

ผูมี้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

ผลของการเปล่ียนแปลง  

ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงเป็นมูลค่า
ทางการเงิน (บาท)

(Outcomes/Impacts)2 
 เทศบาลนครสกลนคร - มีพื้นท่ีตลาดท่ีเพียงพอ สาํหรับรองรับผูซ้ื้อ 

- ผูข้ายท่ีเพิ่มข้ึน และเป็นตลาดท่ีทนัสมยั 
34,453,333  

ผูจ้ดัการโครงการก่อสร้างตลาด
สดเทศบาลบายพาส 

- การเติบโตขององคก์รธุรกิจ 16,499,700 

ภาคประชาชน 
- ผูน้าํชุมชน  
- กาํนนั  
- ผูใ้หญ่บา้น 
- พอ่คา้ แม่คา้  เป็นตน้  

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันา 

- รายไดเ้พิ่มข้ึนเน่ืองจากมีลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน
ตามจาํนวนของการเขา้ซ้ือของต่อวนั
มากข้ึน 
 

112,320,000 

นกัวิชาการ   
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

- การให้ขอ้เสนอแนะและคาํแนะนําใน
การจดัตั้งโครงการ 

32,000 

 

ท่ีมา:จากการคาํนวณ ตารางแสดงผลการคาํนวณ  

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ (Impact) 
การประเมินผลตอบแทนทางสังคม กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นท่ีจะทาํการศึกษาผลกระทบ (Impact) อยู่ 3 ดา้น คือ ผลกระทบทางดา้นสังคม 

                                                            
2 มูลค่าของ Impacts จากการประมาณการ financial proxy 
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ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยไดส้รุปขอ้คิดเห็นจาก กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4 
กลุ่ม คือ กองงานสาธารณสุข เทศบาลนครสกลนคร ผูจ้ดัการโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลบายพาสภาค
ประชาชนและนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

1. ผลกระทบทางด้านสังคม  
1.1 การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
1.2 ลดการเขา้ไปทาํงานในเมืองหลวงโดยอาศยัตลาดสดเป็นแหล่งคา้ขายของป่าหายากในแต่

ละฤดูหมุนเวียนไป 
1.3 สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสินคา้อุปโภคและบริโภค/สินคา้พื้นเมืองการเกษตร ท่ีถูก

สุขลกัษณะ สะอาด ปลอดภยัและใหเ้ป็นตลาดสดน่าซ้ือ 
1.4 มีพื้นท่ีตลาดท่ีเพียงพอ สําหรับรองรับผูซ้ื้อ-ผูข้าย ท่ีเพิ่มข้ึน และเป็นตลาดท่ีทนัสมยั ได้

มาตรฐานตามหลกัสุขาภิบาล 
2. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

2.1 ประชาชนมีรายไดจ้ากการคา้ขายดีข้ึนพื้นท่ีบริเวณรอบๆตลาดเจริญข้ึน  
2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัเทศบาลฯ 

3. ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม 
3.1 โครงการไม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 6 กิโลเมตรและห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร 
3.2 การบริหารจดัการนํ้าในตลาดยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควรอาจจะส่งกล่ินเหมน็ในตลาด 
3.3 ปัญหาฝุ่ น ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

 ผลการการประเมิน ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) 
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมโครงการก่อสร้างตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนคร 

ระยะท่ี 2  พบว่า การลงทุนดงักล่าวสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 2 ปี โดยมูลค่าปัจจุบนัรวม Total 
Present Value (PV)  เท่ากบั 288,775,615.99 โดยคิดเป็นอตัราผลตอบแทงสังคม ทั้งส้ิน 13.55 (SROI  
>1) การลงทุน 1 บาท สามารถสร้างประโยชน์ทางสังคม 13.55 บาท อนัประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มหลกั 
คือ กองงานสาธารณสุข เทศบาลนครสกลนคร ผูจ้ดัการโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลบายพาสภาค
ประชาชนและนักวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้มแสดง และประชาชนทัว่ไป ให้เห็นว่าการลงทุนก่อสร้าง
ตลาดสดบายพาส เทศบาลนครสกลนครถือว่าการดาํเนินโครงการคุม้ค่าในการลงทุนในเชิงการเงินและ
เชิงสงัคม 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการศึกษามี 2  ขอ้ ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
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1.1 โครงการลงทุนตามแผนพฒันาของหน่วยงานภาครัฐท่ีอยูใ่นรูปแบบของโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานควรจะมีการศึกษาถึงการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Impact Assessment, EIA) 

1.2 หน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการมี
ส่วนร่วมตดัสินใจในเชิงของการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1.3 หน่วยงานภาครัฐควรมีแผนพฒันาศกัยภาพของผูน้าํชุมชนอยา่งอยูเ่ป็นประจาํเพื่อท่ีจะไดมี้
การปรับตวัและนาํความรู้นาํกลบัไปพฒันาชุมชนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัย  
2.1 ควรเน้นการศึกษาท่ีครอบคลุมแผนพัฒนาของหน่วยงานของภาครัฐเพื่อตรวจสอบว่า

ผลลพัธ์ของการดาํเนินงานตกถึงประชาชนอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 
 

ตารางแสดงผลการคาํนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outputs
3.00%

Year 1   Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
เป็นตลาดท่ีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล

10 2     13,000,000 20% 0% 20% 35%       83,200,000    83,200,000   54,080,000              -                -                       -   

ความคุ้มค่าในการลงทุน(การเงิน) 1 2     15,000,000 10% 0% 20% 35%       10,800,000    10,800,000     7,020,000              -                -                       -   

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ 1 2     13,000,000 10% 0% 20% 35%         9,360,000      9,360,000     6,084,000              -                -                       -   

ผู้รับเหมาและพนักงานโครงการ
ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล

บายพาส

การควบคุมงานก่อสร้าง     8,000,000 2 คน การเติบโตขององค์กร
ธุรกิจ

การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ
และมีความคงทนถาวร

TOR จ้างเหมา
โครงการก่อสร้าง
ตลาดสดเทศบาล

บายพาส
2 1

เอกสารประกอบการ
ประกวดราคาโครงการ
ก่อสร้างตลาดสด
เทศบาลบายพาส

    10,185,000 10% 0% 10% 20%       16,499,700    16,499,700              -                -                -                       -   

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาโครงการท่ีเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน

การสัมภาษณ์เชิงลึก
1000 0 N/A                -   10% 0% 20% 0%                  -                 -                -                -                -                       -   

รายได้เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมี
ลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
จํานวนของการเข้าซ้ือ
ของต่อวันมากขึ้น

สัดส่วนของรายได้ การสัมภาษณ์เชิงลึก

650 1

การประมาณการรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 
เดือนละ 20,000 บาท         240,000 10% 0% 20% 30%     112,320,000   112,320,000              -                -                -                       -   

นักวิชาการ  
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม การเป็นท่ีปรึกษาโครงการ  n/a 1 คน ค่าจ้างท่ีปรึกษา

การให้ข้อเสนอแนะและคําแนะนําในการจัดต้ัง
โครงการ

การสัมภาษณ์เชงิลึก 1 1
ค่าจ้างท่ีปรึกษาคิดตาม
 TOR ของการจ้าง

         50,000 20% 0% 20% 0%            32,000          32,000              -                -                -                       -   

Total   21,312,000     232,211,700   232,211,700   67,184,000              -                -                       -   

Present value of each year (after dsicounting)   225,448,252   63,327,364              -                -                       -   
Total Present Value (PV) ฿288,775,615.99
Net Present Value (PV minus the investment) ฿267,463,615.99
Social Return 13.55

 Impact 
ปัจจัยนําเข้า Value Baht จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจจัยนําเข้า (Inputs) Outcomes 

Source (แหล่งข้อมูล) Quantity Duration Financial Proxy  Value Baht 

ภาคประชาชน

 เทศบาลนครสกลนคร   13,000,000 

  อัตราคิดลด (Discount rate)ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
    การคํานวณผลตอบแทนทางสังคม (Calculating Social Return)

15 คน* คณะทํางาน  - แผนพัฒนาเทศบาล
 3 ปี พ.ศ.2557 - 
2559
- บัญญัติรายจ่าย
เทศบาลนครสกลนคร

รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด (Indicator)

"-มีพ้ืนท่ีตลาดท่ีเพียงพอ 
สําหรับรองรับผู้ซ้ือ
-ผู้ขาย ท่ีเพ่ิมขึ้น และ
เป็นตลาดท่ีทันสมัย

บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเทศบาลนคร
สกลนคร

Drop off%Deadweight % Displacement  % Attribution %

"-ประสานงานให้เกิด
โครงการและทําความ
เข้าใจกับสมาชิกในชุมชนท่ี
ได้รับผลจากโครงการและ
ข้อร้องเรียนขอประชาชน
เสนอเทศบาลนครสกลนคร
- การลงทะเบียนเข้าขาย
ของในตลาด

      312,000 1650  คน

การลงทุนโครงการ
ก่อสร้างตามแผนพัฒนา
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การวเิคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิเชิงพืน้ทีแ่ละการประเมนิผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิปี พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 6  

 

 

สุรศักดิ์ วงค์ษา 1 

กฤษณะโชติ บัวหล้า 2 
1 นกัวจิยั คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2 นกัศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

บทคดัย่อ 

 งานศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2559 ของสํานกังาน ป.ป.ส. ภาค 6 อีกทั้ง
ประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในจงัหวดัพิษณุโลก เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ครัวเรือนในจงัหวดัพิษณุโลก ผลการวจิยั
พบว่า การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดโดยภาพรวมยงัไม่ผ่านเกณฑ์ สําหรับผลการดาํเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ฯโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ อีกทั้ งยงัช้ีให้เห็นว่าอิทธิพลของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ (X) มี
ความสัมพนัธ์โดยตรงต่อผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ (Y) ในระดบัปานกลางโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 
(β) เท่ากบั 0.774 ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนต่อผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ไดร้้อยละ 64 (R= 0.644) ทั้งน้ี
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีนยัยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 

คําสําคัญ    ยาเสพติด, การประเมินผล, สาํนกังาน ป.ป.ส. 
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Analysis of spatial drug epidemic situation and evaluation of the implementation of 

drug suppression and prevention strategy in 2016 by office of the narcotics control 

board region 6 

 

ABSTRACT 

 

This study was quantitative research aimed to evaluate the performance of drug prevention and 

troubleshooting in 2016 by the Office of the narcotics control board region 6, and to use geographic information 

system ( GIS)  for analyzing drug epidemic situation in Phitsanulok province.  Data were collected from 400 

samples by questionnaires in Phitsanulok’ s household.  The result showed that evaluation of drug epidemic 

situation in overall was not passed the criteria, but the performance of policy implementation in overall was 

passed.   In addition, the effect of policy implementation’ s performance (X)  was directly related with policy’ s 

performance efficiency ( Y)  at moderate level with regression coefficient 0. 774.  It could explained by the 

variation of policy implementation’s performance 64 percent at the level of confidence 99 

 

Keywords: Drug, Evaluation, office of the narcotics control board 
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บทนํา 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคญัประการหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงเป็นภยัคุยคามต่อทรัพยากร และ
ความมัน่คงของประเทศชาติและสังคมอยา่งมหาศาล ภาครัฐไดมี้การดาํเนินงานในทุกวถีิทางท่ีจะลดปัญหาโดย
การป้องกนัและปราบปรามทุกวงจรของความหายนะตั้งแต่การผลิต การซ้ือขาย ไปจนถึงการเสพ อยา่งไรก็ตาม
ปัญหายาเสพติดยงัเป็นปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อนต่อการบงัคบัใช้มาตรการท่ีเห็นผลเชิง รูปธรรมชัดเจน 

ในขณะท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมีปณิธานอยา่งแน่วแน่ในการลดระดบัปัญหายาเสพติดให้ได้
มากท่ีสุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น ความสงบสุขของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม สะทอ้นผา่นการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยกาํหนดให้ปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ขผ่านการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเขม้งวดและจดัการกบั
ปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกนัอยา่งเบด็เสร็จ (สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2558) 

ในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาน้ี (ปี พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2558) การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการนําผูเ้สพเข้าสู่
กระบวนการบาํบดัรักษา พบว่า มีแนวโนม้สูงข้ึนจาก 187,246 คน ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 303,509 คน ในปีพ.ศ.
2558 ซ่ึงท่ีผา่นมาผูเ้ขา้รับการบาํบดัรักษาเป็นเยาวชนอายุระหวา่ง 15-24 ปี ทั้งยงัมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง
อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญรวมทั้ งเฝ้าระวงัในทุกพื้นท่ีโดยป้องกันผูเ้สพรายเดิมเข้าสู่
กระบวนการเสพอีกคร้ัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสําคญัของภาครัฐต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ปัจจุบนั พบว่ามีการดาํเนินงานเชิงรุกมากข้ึนโดยกาํหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเขม้งวด 

(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557; ณัฐวุฒิจนัทร์พุฒ, 2557) โดยสามารถสรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี1) ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยงานดาํเนินการจบักุมผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูน้าํเขา้และส่งออก
รวมทั้งผูส้มคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลจริงจงั 2) ให้หน่วยงานควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ ท่ีพกัอาศยัเชิงพาณิชย ์สถานท่ีท่ีจดัให้มีการเล่นบิลเลียดสนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงาน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานและสถานประกอบการโดยมิใหเ้จา้ของหรือผูป้ระกอบการปล่อยปละละเลยใหมี้การ
ซุกซ่อนหรือคา้ยาเสพติด 3) ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนาํผูเ้สพยาเสพติดเขา้รับการบาํบดัรักษาโดยทนัทีและ
ติดตามช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีปกติสุข 4) ดาํเนินการลงโทษเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
และ 5) ให้สํานกังาน ป.ป.ส. ติดตามผลการดาํเนินงานตั้งแต่ขอ้ 1-4 ตลอดจนถึงรายงานผลให้ คสช. ทราบอยา่ง
ต่อเน่ือง 

สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) (2559) จึงไดแ้ปลงนโยบายไปสู่
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี พ.ศ. 2558-2562 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณ
ผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและนาํคนออกจากวงจรการกระทาํผดิเก่ียวกบัยาเสพติดให้เห็นอยา่งชดัเจน จนไม่
ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน โดยสามารถสรุปสาระสําคญัของยุทธศาสตร์ไดด้งัน้ี 1) ยุทธศาสตร์การ
ป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติด 3) 
ยุทธศาสตร์การสร้างและพฒันาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตวัยาและผูค้า้ยา
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เสพติด 5) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 6) ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดลอ้มเพือ่ป้องกนัปัญหายาเสพ
ติด 7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 8) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการอย่างบูรณาการ ดังนั้ น
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2559 จึงเกิดข้ึนเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ดาํเนินงานตามแผนการปฏิบติัการอยา่งบูรณาการ เป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

สํานกังาน ป.ป.ส. ภาค 6 เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัพิษณุโลกมีพนัธกิจในการดาํเนินงาน
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 4 ประการ ประการแรก คือ การกาํหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์และเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ประการท่ีสอง คือ บริหารจดัการ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีกาํหนด ประการท่ีสาม คือ 
อาํนวยการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้อ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบ และประการสุดท้าย คือ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัการแพร่
ระบาด ของยาเสพติดในพื้นท่ีซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ จงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงมีรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
จงัหวดัพิษณุโลกปี พ.ศ. 2558 พบวา่เป็นพื้นท่ีลกัลอบลาํเลียงยาเสพติดผา่นไปยงัพื้นท่ีอ่ืนโดยใช้ทางหลวงสาย
หลกัและสายรองสําคญั สําหรับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นท่ีจงัหวดัพิษณุโลกยงัค่อนขา้งรุนแรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาํเภอเมือง อาํเภอวงัทอง อาํเภอบางระกา และอาํเภอนครไทย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชุมชนเมือง 
(heartland) ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองอรัญญิก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีชุมชนเมืองมีแหล่งมัว่สุม
ทั้งสถานบริการ สถานบนัเทิง หอพกั ร้านเกมส์/ร้านอินเตอร์เน็ตจาํนวนมาก (สํานกังาน ป.ป.ส. ภาค6, 2559; 

พิษณุโลก ฮอตนิวส์, 2560) 

อย่างไรก็ตามการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ้งอาศยัการประเมิน (Evaluation) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบการดาํเนินงาน
เม่ือนาํโครงการท่ีวางแผนไวไ้ปปฏิบติั ดงันั้นการปฏิบติังานตอ้งมีการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้
กิจกรรมใดทาํไดห้รือไม่ไดเ้พราะเหตุใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร การประเมินกระบวนการดาํเนินงาน
โครงการจึงพยายามตอบคาํถามวา่เหตุใดจึงเกิดปัญหา อุปสรรค เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที การ
ประเมินในขณะดาํเนินโครงการจึงมีบทบาทเพื่อในการปรับปรุงการดาํเนินโครงการโดยตรง นอกจากน้ีการนาํ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System: GIS) มาใช้ในการประเมินซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีสมรรถนะในการจดัการปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีได้การยอมรับอย่างแพร่หลายโดย
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี (Spatial Analysis) อีกทั้งยงัสามารถปรับเปล่ียนขอ้มูลได ้สะดวก และแสดงผลใน
ลกัษณะของแผนท่ีไดช้ดัเจนมากกวา่ตาราง 

จากคุณสมบติัพิเศษของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงถูกนาํมาประยุกต์ร่วมกบัการ
ประเมินผลโดยเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงเพื่อศึกษาสภาพการแพร่ระบาดยาเสพติดเชิงพื้นท่ีไดอ้ยา่งครอบคลุม ผล
ท่ีไดจ้ะช่วยใหเ้กิดการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรมและลดผลกระทบของปัญหา
ให้นอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ีเคร่ืองมือ GIS ยงัมีความสําคญัดา้นการพฒันาอยา่งยงัยนืเพื่อวางแผนตดัสินใจ และการ
บริหารจดัการเชิงบูรณาการในแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) (จินตนา อมรสงวนสิน, 2551) ดังนั้นในงาน
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ศึกษาเร่ืองน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ประเมินผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดปี พ.ศ. 2559 ของสาํนกังาน ป.ป.ส. ภาค 6 และประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์
การแพร่ระบาดยาเสพติดเชิงพื้นท่ีในจงัหวดัพิษณุโลก ผลท่ีได้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาํเนินงานการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอนัจะเกิดความมัน่คงแก่ประชาชน ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติสืบไป 

                                                              

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2559 ของ
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (พิษณุโลก) 

2. เพื่อประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดเชิงพื้นท่ี
ในจงัหวดัพิษณุโลก 

 

ขอบเขตของการวจิัย  

1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา  
1.1 การประเมินผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดปี พ.ศ. 2559 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 (พิษณุโลก) สามารถแยกประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ประเด็น คือ การ
ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (การสร้างพลงัสังคมและพลงัชุมชนเอาชนะยา
เสพติด การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด การสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด
และบังคับใช้กฎหมาย) และผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานในพื้นท่ีกลุ่มเส่ียง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างมาตรการความปลอดภยัให้กับครอบครัว) อีกทั้ งศึกษาอิทธิพลของการ
ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ฯ 

1.2 การประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดเชิง
พื้นท่ีในจงัหวดัพิษณุโลกโดยอาศยัตวัแปรในการประเมินสถานการณ์ ไดแ้ก่การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน 
การเป็นแหล่งท่ีพกัยา การเป็นเส้นทางลาํเลียงยาเสพติด ปัญหาดา้นผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด ปัญหาดา้นผูค้า้ยาเสพ
ติด และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม นํามาทาํการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีด้วยเทคนิคการซ้อนทับ 
(Overlay Analysis) เพื่อสร้างแผนท่ีทางสังคม (Social Map) สําหรับการประเมินสถานการณ์การณ์แพร่ระบาด
ยาเสพติดในจงัหวดัพิษณุโลก นอกจากน้ียงัไดน้าํแผนท่ีท่ีจดัทาํข้ึนไปทาํการประเมินความถูกตอ้ง (Accuracy 

Assessment) โดยการสาํรวจภาคสนามทัว่จงัหวดัพิษณุโลก 

2. ขอบเขตเชิงพื้นท่ีและหน่วยการวเิคราะห์  
จงัหวดัพิษณุโลกโดยมีหน่วยการวเิคราะห์ระดบัอาํเภอ  
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การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

จากผลการรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี.ศ. 2559 โดยสํานกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด (2559) พบว่าโครงสร้างปัญหายาเสพติดท่ียงัดาํรงอยู่สามารถจาํแนกเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างจาํนวน 3 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นตวัคน ดา้นตวัยา และดา้นสภาพแวดลอ้ม จากเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดและ
การดาํรงอยูข่องปัญหายาเสพติดท่ียงัคงพบอยา่งต่อเน่ือง ทางสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดจึงได้พยากรณ์แนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2559 ไว ้2 ประการ ได้แก่ สถานการณ์
ภายนอกประเทศ แมผ้ลสืบเน่ืองจากปฏิบติัการแม่นํ้าโขงจะสามารถปราบปรามแหล่งการผลิตยาเสพติด สกดักั้น
การลกัลอบลาํเลียง จบักุมยาเสพติดตลอดทั้งวงจรของปัญหายาเสพติด และไดส้ารตั้งตน้จาํนวนไม่นอ้ย หากแต่
แหล่งผลิตยงัไม่ขาดแคลนเคมีภณัฑ์และสารตั้งตน้ ส่งผลให้อตัรากาํลงัการผลิตมีไม่จาํกดัซํ้ ายงัมีแนวโนม้สูงข้ึน 
และสถานการณ์ภายในประเทศ พบการลดลงของการลกัลอบปลูกฝ่ินในปี พ.ศ.2556- พ.ศ. 2558 ซ่ึงส่วนใหญ่
พบเฉพาะผูเ้สพประจาํทอ้งถ่ิน เช่น พื้นท่ีทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงของเจา้หน้าท่ีเช่นเดียวกนักบัการจบักุม
แหล่งผลิตและอุปกรณ์การผลิตยาเสพติดในประเทศ ท่ีมีการลกัลอบผลิตยาบา้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2556 ท่ี
จงัหวดัอุตรดิตถพ์ร้อมเคร่ืองมือซ่ึงยงัไม่ผา่นการใชง้านโดยลกัลอบนาํเขา้จากประเทศจีนเน่ืองจากประเทศไทยมี
พื้นท่ีติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศจึงเป็นพื้นท่ีสุ่มเส่ียงอยา่งมากในการลกัลอบนาํเขา้ยาเสพติด กระ
ทั้งวา่ผูล้กัลอบไดมี้การปรับเปล่ียนเส้นทางไปยงัพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพิ่มข้ึน การลกัลอบนาํเขา้ยงัพบ
การใชเ้ส้นทางการบินโดยผา่นทางท่าอากาศยาน โดยใชว้ิธีการหลบหลีกผา่นการเปล่ียนผูล้าํเลียงหลากสัญชาติ
ตลอดจนถึงเส้นทางการบิน ซ่ึงมีผลทาํให้ยาเสพติดบางส่วนหลุดพน้การจบักุมของเจา้หนา้ท่ีเขา้มาแพร่ระบาด
ภายในประเทศ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลเชิงระบบ 

Katz and Kahn (1978) เป็นผู ้คิดค้นตัวแบบการประเมินผลเชิงระบบ (Input-Output Model หรือ
System Approach Model) ปัจจุบนัแบบจาํลองท่ีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลโครงการด้านพฒันา
สังคมนิยมใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีมีหลกัการสําคญัมุ่งเน้นประเมินดว้ย วิธีการประเมินผล
ด้วยระบบวิเคราะห์ (Analytical Evaluation) โดยการประเมินปัจจยัเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Outputs) ตลอดจนประเมินผลต่อเป้าหมาย (Outcomes) และผลกระทบ(Impacts) ท่ีคาดวา่น่าจะเกิดข้ึน
จากโครงการทั้งทางตรงและทางออ้ม ในมิติดา้นบวกและด้านลบ ดงันั้นการประเมินผลโครงการในแนวคิด
แบบจาํลอง Input-Output Model จึงถือวา่เป็นการตรวจสอบโครงการใน 2ช่วงเวลา คือ การประเมินระหวา่งการ
ดาํเนินโครงการ (On-going Evaluation) ซ่ึงเป็นการมุ่งประเมินประสิทธิภาพของการดาํเนินโครงการ เพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการดาํเนินโครงการวา่ไดด้าํเนินเป็นไปตามแนวคิดและหลกัการบริหารจดัการท่ีดี สําหรับ
การประเมินหลังเสร็จส้ินโครงการ (Ex-post Evaluation) จะมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผล (Outputs) ของ
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โครงการหรือคุณประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) จากโครงการตลอดจนผลกระทบ (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ี
คาดหวงัและไม่คาดหวงัจากโครงการ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ประวติัศาสตร์ของมนุษย์ได้ประดิษฐ์แผนท่ีข้ึนผ่านการใช้การวาดลายเส้นเติมสัญลักษณ์และ

คาํอธิบายลงบนผา้หรือกระดาษ โดยใช้ในยุคแรกท่ีเร่ิมมีการเดินทางสํารวจหรือการคมนาคม แผนท่ีจะมีการ
กาํหนดทิศเหนือเป็นทิศหลกัเสมอ อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัทาํแผนท่ีในยุคนั้นคือ การทาํสําเนา 
ซ่ึงทาํได้เพียงการนําต้นฉบับมาวางทับแล้วทาํการคดัลอกลาย หากแต่กระบวนการน้ีจะมีความเส่ียงทาํให้
เส้นทางมีความผิดเพี้ยนไปจากตน้ฉบบั ต่อมาเทคนิควิทยาการทางวิทยาศาสตร์ไดมี้ความรุ่งเรืองข้ึนทาํให้นกั
ประดิษฐ์ไดคิ้ดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํแผนท่ีข้ึนทาํให้เกิดความกา้วกระโดดทางเทคโนโลยีไปมาก
ผลปรากฏกวา่ปัจจุบนัจึงเกิดการพฒันาระบบภูมิสารสนเทศ (Geo Information System) โดยมีองคป์ระกอบหลกั 
3 ประเภท ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้ นโลก (Global 

Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ซ่ึงแต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกนัออกไป เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีและระบบ
ตาํแหน่งบนพื้นโลกจะเป็นการคน้หาพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ีนําทางด้วยดาวเทียมโดยใช้คล่ืนความถ่ีสูงทาํให้
สามารถรับขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (สุเพชร จิรขจรกลุ, 2549) 

4. แนวคิดการวเิคราะห์เชิงพื้นท่ี  
การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีคือการวิเคราะห์ขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูล

เชิงพื้นท่ีร่วมกบัขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ ทาํให้การวิเคราะห์ท่ีตอ้งการมีความลุ่มลึกและ สามารถนาํไปประยุกตไ์ด้
อยา่งเหมาะสมเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย (สุเพชร จิรขจรกุล, 2549) แบบจาํลอง
เชิงพื้นท่ีท่ีถูกสร้างจึงเป็นตวัแทนของความคิดหรือปรากฏการณ์ท่ีสนใจในลกัษณะของแผนท่ี ซ่ึงวิธีการท่ีจะช่วย
ใหเ้กิดความเขา้ใจดา้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไดดี้คือ การรวมเอาขอ้มูลเชิงพื้นท่ีหลายชั้น เขา้ไวใ้นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และจดัเก็บแบบแยกส่วนซ่ึงมกัเรียกกระบวนการน้ีว่า ชั้นแผนท่ี (Map Layers) หลกัการ
สาํคญัของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การเช่ือมโยงขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute Data) กบัขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 
(Spatial Data) เม่ือเขา้สู่กระบวนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะช่วยให้สามารถตอบคาํถามท่ีผูใ้ช้งานสนใจ
ไดง่้ายข้ึน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการสาํรวจโลกจากมุมมองการบิน (สํานกัพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีสามารถซ้อนทบัรูปแบบขอ้มูลได้ 2 
ประเภท ได้แก่ การซ้อนทับแบบเวกเตอร์ (Vector Overlay Analysis) และการซ้อนทับข้อมูลแบบราสเตอร์ 
(Raster Overlay Analysis) เป็นตน้ 
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5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
เฉลิมพล เจียตระกูล (2549) ไดท้าํการศึกษาการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดในสถานบันเทิงของอาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า การประเมินผลการดําเนินงานตาม
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานบนัเทิงใน อาํเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่บรรลุผลในระดบัปานกลาง ในขณะท่ี พฒัน์ธนธร ตนัติเวชยานนท์, เกษมชาติ นเรศเสนีย ,์ บุญเลิศ 
ไพรินทร์ (2558) ได้ทาํการศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนว
ชายแดนแม่นา้โขง พบวา่ประสิทธิผลของนโยบายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่นา้โขง
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งมณฑล เยี่ยมไพศาล และมานสั ศรีวนิช (2553) ยงัไดน้าํระบบสารสนเทศ
ภูมิศาส ตร์มาป ระยุกต์ใช้ เพื่ อวิ เคราะห์ความห นาแน่ นเชิงพื้ น ท่ี อาชญ ากรรม ในเขตพ ระนครของ
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใชเ้ป็นส่วนช่วยประกอบการตดัสินใจของนกัวา่ง
แผน ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

ตอนที1่ การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2559 

ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 6 ภาค (พษิณุโลก) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในอาํเภอเมือง จาํนวน 155 คน 
(ร้อยละ 38.65) วงัทอง จาํนวน 51 คน (ร้อยละ12.83) วดัโบสถ์ จาํนวน 25 คน (ร้อยละ 6.31) เนินมะปราง จาํนวน 
39 คน (ร้อยละ 9.76) บางระกาํ จาํนวน 38 คน (ร้อยละ 9.51) ชาติตระการ จาํนวน 37 คน (ร้อยละ 9.36) นครไทย
และพรหมพิราม อาํเภอละ17 คน (ร้อยละ 4.36) รวมทั้งส้ิน 400 คน ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมาจาก
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งหลายขั้นแบบจาํแนกสัดส่วนระดบัอาํเภอ (ขั้นท่ี2) เม่ือจาํแนกตามขอบเขตของเทศบาลพบวา่มี
ผูอ้ยูอ่าศยัอยูใ่นเขต เทศบาลร้อยละ 54.79 ท่ีเหลืออาศยันอกเขตเทศบาล ทั้งน้ีเม่ือจาํแนกตามเพศพบวา่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 56.20 ในขณะท่ีมีเพศหญิงร้อยละ 43.80 และมีช่วงอายุต ํ่ากวา่ 18-19 ปี ร้อยละ 5.50 ช่วงอาย ุ20-29 ปี ร้อยละ 
41.10 ช่วงอาย ุ30-39 ปี ร้อยละ 30.10 ช่วงอาย ุ40-49 ร้อยละ 8.20 เช่นเดียวกบัช่วงอายุ 50-59 ปี และอาย ุ60 ปีขั้นไป 
ร้อยละ 6.80 ส่วนระดบัการศึกษา พบวา่มีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มากท่ีสุดร้อยละ 21.92 ท่ีเหลือเป็น
ระดบัการศึกษาขั้นอ่ืนๆ ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่ามีรายได ้5,000-10,000 บาทต่อเดือนมีมากท่ีสุด
ร้อยละ 39.99 ท่ีเหลือมีรายไดใ้นระดบัอ่ืนๆ และอาชีพท่ีมีมากท่ีสุดคือพนกังานหรือลูกจา้งเอกชนร้อยละ 21.92 ท่ี
เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

ส่วนท่ี 2 การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ยกเวน้สุรา บุหร่ีหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์)
โดยจาํแนกสถานการณ์ไว ้2 ทางคือ มีปัญหา (ร้อยละ 83.56) และไม่มีปัญหา (ร้อยละ 16.44) ในกรณีท่ีมีปัญหา
ซ่ึงพิจารณาตามระดบัความรุนแรงของปัญหาพบวา่มีความรุนแรง (ร้อยละ 23.29) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาตามเกณฑ์
การประเมินโดยถ้าหากมีปัญหามากกว่าร้อยละ 60 ถือว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาและมีความรุนแรง ซ่ึงผลการประเมินพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ ในขณะท่ีความคิดเห็น
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เก่ียวกับปัญหาด้านการเป็นแหล่งท่ีพกัยาพบว่า มีปัญหา (ร้อยละ 26.03) และไม่มีปัญหา/ไม่ทราบ (ร้อยละ 
73.97) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบวา่ ผา่นเกณฑ์ ส่วนปัญหาดา้นเส้นทางลาํเลียงยาเสพติดพบว่า มี
ปัญหา (ร้อยละ19.18) และไม่มีปัญหา/ไม่ทราบ (ร้อยละ 80.82) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบวา่ ผ่าน
เกณฑ์ อีกทั้งสถานการณ์ปัญหายาเสพติดดา้นผูค้า้ยาเสพติด มีความรุนแรงในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย =2.58, S.D. = 
1.62) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน (ค่าเฉล่ีย 0.00-3.00 คือ ไม่ผา่น และค่าเฉล่ีย 3.01-6.00 คือ ผา่น) พบวา่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดดา้นผูค้า้ยาเสพติด มีความรุนแรงในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.59, 

S.D. = 1.61) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดย
ภาพรวม มีความรุนแรงในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 2.48, S.D. = 1.59) เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบวา่ ไม่
ผา่นเกณฑ ์

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานในพื้นท่ีกลุ่มเส่ียงภาพรวมคิดวา่สถานการณ์ปัญหายา
เสพติดด้านผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดในชุมชนมีความรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 2.58) ดา้นภาพรวมสถานการณ์ผูค้า้ยาเสพติดใน
ชุมชนมีความรุนแรง (ค่าเฉล่ีย 2.59) และด้านสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยภาพรวมในชุมชนมีความรุนแรง 
(ค่าเฉล่ีย 2.48) ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบวา่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานในพื้นท่ี
กลุ่มเส่ียงเท่ากบั 2.55 เม่ือพจิารณาตามเกณฑก์ารประเมิน (ค่าเฉล่ีย 0.00-2.50 คือ ผา่นเกณฑ์ และค่าเฉล่ีย 2.51-5.00 คือ
ไม่ผา่นเกณฑ)์ พบวา่ไม่ผา่นเกณฑ ์

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างมาตรการความปลอดภยัให้กบัครอบครัวและชุมชนดา้น
การตรวจตราควบคุมแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน (ค่าเฉล่ีย 4.81) ดา้นการตรวจคน้ จบักุมแหล่งมวัสุมของ
เยาวชนในสถานประกอบการประเภทร้านเกม/อินเทอร์เน็ต/โต๊ะสนุกเกอร์/โต๊ะพนนับอลและร้านคา้แอบแฝงต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.78) ดา้นการจดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในโรงเรียน (ค่าเฉล่ีย 4.89) ดา้นการรณรงคป้์องกนัยาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา (ค่าเฉล่ีย 4.74) และดา้นการสนบัสนุนการทาํกิจกรรมเชิงสร้างสรรคข์องเยาวชน
นอกเวลาเรียน (ค่าเฉล่ีย 4.90) โดยภาพรวมค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างมาตรการความ
ปลอดภยัให้กบัครอบครัวและชุมชน เท่ากบั 4.82 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน (ค่าเฉล่ีย 0.00-2.50 คือ ผ่าน
เกณฑ ์และค่าเฉล่ีย 2.51-5.00 คือไม่ผา่นเกณฑ์) พบวา่ ผา่นเกณฑ ์

ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดปี. พ ศ. 2559 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ซ่ึงได้ดาํเนินการมาโดยตลอด และภายหลงัการ
ดาํเนินมาตรการแลว้ชุมชน/หมู่บา้นมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไร ประเด็นท่ีมีการดาํเนินงานมากท่ีสุดคือ การ
จดับรม สัมมนา ผูน้าํ/แกนนาํ ชุมชนในการเฝ้าระวงัป้องกนัยาเสพติด เช่น โครงการเสริมทกัษะ/เพิ่มศกัยภาพ
ผูน้าํ/แกนนาํชุมชนป้องกนัยาเสพติด ร้อยละ 56.16 หากแต่เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน (หากวา่ร้อยละ 
60 มีการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ คือ ผา่นเกณฑ์ และนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 มีการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ คือ
ไม่ผา่นเกณฑ)์ พบวา่ ไม่ผา่นเกณฑ ์อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
2.48 และพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน (ค่าเฉล่ีย 2.01-4.00 คือ ผา่นเกณฑ์และค่าเฉล่ีย 1.00- 2.00 คือ ไม่ผ่าน
เกณฑ์) พบวา่ ผา่นเกณฑ ์ดา้นการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด  ประเด็นท่ีมีการดาํเนินงานมากท่ีสุด คือ การ
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ให้ความรู้อบรมและฝึกอาชีพแก่ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดท่ีผา่นการบาํบดัรักษาแลว้ ร้อยละ72.60 เม่ือพิจารณาตาม
เกณฑ์การประเมินพบวา่ ผา่นเกณฑ์ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาการ เปล่ียนแปลงโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.46 และ
พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบวา่ ผา่นเกณฑ์ ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด ประเด็นท่ีมีการ
ดาํเนินงานมากท่ีสุดคือ การให้ความรู้ อบรม และฝึกอาชีพแก่ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดท่ีผ่านการบาํบดัรักษาแลว้ 
ร้อยละ 71.23 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงโดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 และพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบวา่ ผา่นเกณฑ์ ดา้นการปราบปรามยาเสพ
ติดและการบงัคบัใช้ กฎหมาย ประเด็นท่ีมีการดาํเนินงานมากท่ีสุด คือ จดัตั้ งจุดตรวจ จุดสกดัยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 71.23 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์ ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.06 และพิจารณาตามเกณฑก์ารประเมินพบวา่ ผา่นเกณฑ ์

ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจริงจงัในการปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ีรัฐต่อการปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ยงัพบว่า ไม่มีความจริงจงั (ร้อยละ 42.47) ท่ีเหลือเป็นความคิดเห็นระดบัอ่ืนๆนอกจากน้ี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัช่องทางการร้องเรียนปัญหายาเสพติดพบวา่ สํานกังานตาํรวจแห่งชาติโทร 191 เป็นช่องทาง
ท่ีมีการร้องเรียนปัญหามากท่ีสุด (ร้อยละ 38.36) อีกทั้ งปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่มีความเก่ียวข้องกับปัญหา
อาชญากรรม (ร้อยละ 57.53) และความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีทาํให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดยงัคงมีความชุก
ในชุมชน คือ บางพื้นท่ีเจา้หน้าท่ียงัไม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบแหล่งผลิต แหล่งคา้ ตลอดจนถึงแหล่งลาํเลียง 
เช่นเดียวกันกับมาตรการทางกฎหมายต้องได้รับการบังคับใช้ให้เท่าเทียมและรุนแรงมากข้ึนเพื่อป้องกัน
กระบวนการทุจริตและการปล่อยปละละเลยคนผิดในการเขา้สู่กระบวนการลงโทษ เช่นเดียวกนักบักลุ่มเยาวชน
เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีพฤติกรรมการใชย้าเสพติดมากข้ึน ตลอดจนถึงการเปล่ียนแปลงเส้นทางคา้ใหม่ๆโดยใชพ้ื้นท่ีท่ีมี
คนจาํนวนมากหรือเป็นพื้นท่ีไม่ตอ้งสงสัยของเจา้หนา้ท่ีแทน นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาความพึงพอใจการแกปั้ญหา
ยาเสพติดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนัทร์โอชา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.00 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก 
และความเช่ือมัน่ต่อการแกปั้ญหายาเสพติดของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
6.65 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

ส่วนท่ี 7 การวเิคราะห์อิทธิพลของการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(X) ท่ีมีต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ (Y) พบว่าการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2559 โดยมี
สัมประสิทธ์ิถดถอย (β) เท่ากับ 0.79 ซ่ึงสามารถอธิบายความแปรปรวนตวัแปรตาม (Y) ได้ร้อยละ 64 (R=

0.644) อยา่งมีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ตารางท่ี1) นั้นหมายความวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน
ภายในหน่วยงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัผลลพัธ์ของการดาํเนินโครงการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายด้วยตวัแปรการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด (X) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2559 (Y) 

model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 20.252 1.981 

 

10.224 .000 

ประสิทธิผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ (Y) .794 .047 .644 16.834 .000 

R = 0.644 R2 = 0.415 F = 283.392 Sig of F = 0.000 

ตอนที่ 2 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

เชิงพืน้ทีใ่นจังหวดัพษิณุโลก 

การวเิคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดเชิงพื้นท่ีในจงัหวดัพิษณุโลกดาํเนินการโดยใชต้วัแปรเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ทั้งหมด 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน การเป็นแหล่งท่ีพกัยา การเป็นเส้นทาง
ลาํเลียงยาเสพติด ปัญหาด้านผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด ปัญหาด้านผูค้า้ยาเสพติด และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดย
ภาพรวม (ภาพท่ี 2) จากขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ (Attribute Data) และขอ้มูลเชิงพื้นท่ีแบบจุด (Point Data) ท่ีรวบรวมโดย
ใชเ้คร่ืองเก็บพิกดัภูมิศาสตร์ไดถู้กทาํการแปลงเป็นขอ้มูลเชิงพื้นท่ีโดยวิธีการประมาณค่าช่วง (Interpolation) เพื่อให้
เกิดการกระจายไปยงัพื้นท่ีโดยรอบไดอ้ยา่งแม่นยาํ (สุเพชร จิรขจรกุล, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1 แสดงแผนท่ีทางสังคม (Social Map) เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเชิงพื้นท่ีโดยการประยุกตใ์ช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดว้ยเทคนิคซอ้นทบั (Overlay Analysis) 
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 หลงัจากการซ้อนทบัขอ้มูล (Overlay Analysis) ของตวัแปรในการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพ
ติดเชิงพื้นท่ี สามารถจาํแนกพื้นท่ีตามระดบัความรุแงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
รุนแรงมากท่ีสุดคิดเป็นพื้นท่ี 7,626.74 ตร.กม. (ร้อยละ 70.52) ระดบัรุนแรงมาคิดเป็นพื้นท่ี 568.87 ตร.กม. (ร้อยละ 
5.26) ระดบัรุนแรงปานกลาง 1,271.84 ตร.กม. (ร้อยละ 11.76) ระดบัรุนแรงนอ้ยคิดเป็นพื้นท่ี 784.09 ตร.กม. และไม่มี
ปัญหาคิดเป็นพื้นท่ี 563.46 ตร.กม. (ร้อยละ 5.21) รวมพื้นท่ีทั้งส้ิน 10,815.00 ตร.กม.  (ภาพท่ี 1) 

ภาพที ่2 แสดงการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเชิงพื้นท่ีโดยการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 อย่างไรก็ตามแผนท่ีท่ีสร้างข้ึนตอ้งไดรั้บการประเมินความถูกตอ้งของแผนท่ีเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและ
ความเท่ียงตรงก่อนนาํไปใช้ในการวางแผนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ดงันั้นการตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนท่ี
ทางสังคม (Social Map) เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเชิงพื้นท่ีจึงถูกดาํเนินการโดยวิธีสํารวจภาคสนามใน
จังหวัดพิ ษณุ โลกเพื่ อประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment) พบว่าค่ าความถูกต้องโดยรวมเท่ ากับ 

((8+14+9+15+10)/69) X 100 = ร้อยละ 81.00 ซ่ึงผลการประเมินแผนท่ีอยู่ในระดับความเท่ียงตรงและน่าเช่ือถือใน
ระดบัท่ีสูงและสามารถนาํไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดเ้ป็นอยา่งดี (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 แมทริกต์การประเมินความถูกตอ้ง (Accuracy Assessment) ของพื้นท่ีแผนท่ีทางสังคม (Social Map) 

เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเชิงพื้นท่ี 

ระดับความรุนแรง 
ผลการสํารวจภาคสนาม 

รวมจุดสํารวจ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีปัญหา 

มากท่ีสุด 8 1 1 0 0 10 

มาก 1 14 1 0 0 16 

ปานกลาง 1 1 9 2 0 13 

นอ้ย 0 0 1 15 2 18 

ไม่มีปัญหา 0 0 0 2 10 12 

รวม 10 16 12 19 12 69 

 

การอภิปรายผลการวจิัย 

การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด โดยจาํแนกสถานการณ์ไว ้2 ทางคือ มีปัญหาและไม่มี
ปัญหา ในกรณีท่ีมีปัญหาให้พิจารณาตามระดบัความรุนแรงพบว่า มีความรุนแรง ซ่ึงผลประเมินพบวา่ ไม่ผา่น
เกณฑ์ ในกรณีท่ีชุมชนมีปัญหาดา้นการเป็นแหล่งท่ีพกัยาผลประเมินพบวา่ ผา่นเกณฑ์ สําหรับชุมชนท่ีมีปัญหา
ดา้นเส้นทางลาํเลียงยาเสพติดผลประเมินพบวา่ ผา่นเกณฑ ์ในขณะท่ีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดดา้นผูค้า้ยาเสพ
ติดผลประเมินพบวา่ ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่นเดียวกนักบัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดดา้นผูค้า้ยาเสพติดผลประเมิน
พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยภาพรวมผลประเมินพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานในพื้นท่ีกลุ่มเส่ียงโดยภาพรวมผลประเมินพบวา่ไม่ผา่น
เกณฑ์ และการประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างมาตรการความปลอดภยัให้กบัครอบครัวและ
ชุมชนโดยภาพรวมผลการประเมินพบว่า ผา่นเกณฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พฒัน์ธนธร ตนัติเวชยา
นนท,์ เกษมชาติ นเรศเสนีย,์ บุญเลิศ ไพรินทร์ (2558) พบวา่นโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดโดย
ภาพรวมมีการดาํเนินงานได้ดี ทั้งยงัสร้างความย ัง่ยืนในการแกปั้ญหา ลดระดบัความรุนแรง ตลอดจนถึงการ
สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ประชาชน 

การประเมินการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ดา้นการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด ประเด็นท่ีมีการ 
ดาํเนินงานมากท่ีสุดและมีการเปล่ียนแปลงหลงัการดาํเนินงานในเชิงบวก คือ การให้ความรู้ อบรม และฝึกอาชีพ
แก่ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดท่ีผ่านการบาํบดัรักษาแลว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทาํให้ประสิทธิผลการดาํเนิน
นโยบายส่งผลสําเร็จนัน่คือ การสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัปัญหายาเสพติดตามผลการศึกษาของ พฒัน์ธนธร 
ตนัติเวช ยานนท,์ เกษมชาติ นเรศเสนีย,์ บุญเลิศ ไพรินทร์ (2558) ดา้นการปราบปรามยาเสพติดและการบงัคบัใช้
กฎหมายประเด็นท่ีมีการดาํเนินงานมากท่ีสุดและมีการเปล่ียนแปลงหลงัการดาํเนินงานในเชิงบวก คือจดัตั้งจุด
ตรวจ จุดสกดัยาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชน พบว่า ผ่านเกณฑ์ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เฉลิมพล เจีย
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ตระกูล (2549) ท่ี พบว่า การเพิ่มประสิทธิผลการดาํเนินงานให้สูงข้ึนจึงควรมีการบงัคบัใช้กฎหมายใน ร้านคา้
แอบแฝง บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนถึงความร่วมมือระหวา่งสถานบนัเทิงกบัหน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงความจริงจงัในการปฏิบติัการของเจา้หน้าท่ีรัฐยงัพบว่า ไม่มีความจริงจงั ในขณะท่ี
ประชาชนส่วนใหญ่ใชช่้องทางในการร้องเรียนปัญหายาเสพติด โทร 191 มากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามปัญหายาเสพติดมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีส่วนใหญ่พบวา่ มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัสาเหตุท่ีทาํให้สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดยงัคงมีความชุกในชุมชน คือ การเปล่ียนแปลงเส้นทางการคา้ใหม่ๆโดยใช้พื้นท่ีท่ีมีคนจาํนวนมากหรือเป็น
พื้นท่ีไม่ตอ้งสงสัยของเจา้หน้าท่ีแทน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุนทรีพรรณ กาํป่ันทอง (2551) โดย
พบว่า กลุ่มนกัคา้มีรูปแบบการคา้ท่ีแนบเนียนและซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน ถึงกระนั้นก็ตามโดยภาพรวมดา้นความพึงพอใจ
และความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการแกปั้ญหายาเสพติดของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา พบวา่ อยูใ่นระดบัพึง
พอใจมาก อีกทั้งผลการศึกษายงัยอมรับสมมติฐานท่ีวา่การดาํเนินตามยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ปีพ.ศ. 2559 มีผลต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พฒัน์ธนธร ตนัติ
เวชยานนท์, เกษมชาติ นเรศเสนีย,์ บุญเลิศ ไพรินทร์ (2558) ท่ีอธิบายว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ด การร่วมมือระหวา่งประเทศ การปราบปราม/บงัคบั
ใช้กฎหมาย การบริหารจดัการ การสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน และนโยบายสาธารณะสามารถนําไปปฏิบติัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สําหรับการประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดเชิง
พื้นท่ีในจงัหวดัพิษณุโลกสามารถช้ีให้เห็นวา่ความรุนแรงของปัญหาในระดบัมากท่ีสุด ส่วนใหญ่กระจุกตวัใน
เทศบาลนครพิษณุโลกพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของสถานศึกษาจาํนวนมากเจา้หน้าท่ีจึงตอ้งเฝ้าระวงัและกาํกบั
ติดตามอย่างใกลชิ้ด ส่วนระดบัท่ีรุนแรงมากพบเฉพาะบางส่วนของอาํเภอบางระกาํ อาํเภอวงัทอง อาํเภอบาง
กระทุ่ม และอาํเภอพรหมพิราม ในขณะท่ีระดบัความรุนแรงปานกลางส่วนใหญ่กระจุกตวัในพื้นท่ีบางส่วนของ
อาํเภอวงัทอง และอาํเภอเนินมะปราง เช่นเดียวกนักบัความรุนแรงระดบันอ้ยส่วนใหญ่พบในอาํเภอเนินมะปราง 

อาํเภอวงัทอง บางส่วนของอาํเภอบางระกาํ อาํเภอวดัโบสถ์ และอาํเภอนครไทย ในทางกลบักนัพบวา่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติดกระจายทัว่ไปทุกอาํเภอยกเวน้อาํเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งน้ีผลการประเมินความถูกตอ้งของแผนท่ีอยูใ่น
เกณฑสู์งจึงสามารถนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของหน่วยงานท่ีดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํผลการวจิยัไปใชง้าน 

1.1 ผลการประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดช้ีให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดยงัคงพบในจงัหวดั 
พิษณุโลกสูงมาก ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดทุกภาคส่วน
ตอ้งเร่งดาํเนินการจดัการอยา่งปัญหาอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการป้องกนัผูเ้สพรายใหม่ไม่ใหเ้ขา้สู่วงจรการเสพ
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โดยการให้ความรู้ อบรม และฝึกอาชีพแก่ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดท่ีผ่านการบาํบดัแลว้ อีกทั้งปราบปรามผูค้า้โดย
การจดัตั้งจุดตรวจ จุดสกดัยาเสพติดในชุมชน 

1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาํเนินงานในพื้นท่ีกลุ่มเส่ียงแสดงให ้เห็นวา่ 
ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดจากผูเ้สพ/ผูติ้ดยายงัไม่ได้รับการแก้ไขและบําบัดทําให้เกิดปัญหาเร้ือรัง ดังนั้ น
หน่วยงานภาครัฐต้องทาํการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในกลุ่มพื้นท่ีเส่ียง ประกอบกับการ สร้าง
มาตรการการนาํผูติ้ดยาเขา้สู่การบาํบดัอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนถึงการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดข้ึนกบั ประชาชน
มากข้ึนในการมุ่งมนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั 

1.3 ผลการประเมินการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ สะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ ดาํเนินงานของ
สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ได้เป็นอย่างดีเน่ืองจากประชาชน แสดงทศันะต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม
ในทางท่ีดี ดงันั้นจึงเห็นสมควรให้หน่วยงานรักษา มาตรฐานการดาํเนินงานใหดี้ยิ่งข้ึนต่อไป  

1.4 สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดตอ้งมีการเพิ่มกาํลงัเจา้หนา้ท่ีชุดสอดส่อง
แหล่งเสพติดของวยัรุ่นให้มากข้ึน อีกทั้งสืบคน้แหล่งเส้นทางการซ้ือขายยาเสพติดใหม่ๆ เช่น ห้างสรรพสินคา้ เป็น
ตน้ ในทาํนองเดียวกนัการดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งกระทาํอยา่งตรงไปตรงมาตามผลของการกระทาํ อีกทั้ง
ยงัตอ้งนาํผูทุ้จริตในกระบวนการยุติธรรมเขา้สู่การดาํเนินการทางกฎหมายอยา่งเท่าเทียม 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป  
2.1 ควรมีการทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) ในกลุ่มประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในชุมชน 

2.2 ควรมีการนาํกรอบการประเมินผลการดาํเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในสํานกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ในลกัษณะของแผนงานยอ่ยภายใตยุ้ทธศาสตร์การดาํเนินงาน
ดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยใชต้วัแบบ Input-Output Model เพื่อให้ไดผ้ลการประเมิน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาํเนินงานตั้งแต่ระดบัของโครงการ  

2.3 ควรมีการนาํแบบประเมินไปประเมินผลการดาํเนินงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดโดยตรง เช่น สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นตน้ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ  

2.4 ควรมีการนาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัประเด็นทางสังคมอ่ืนๆ หรือแม้
กระทั้งพื้นท่ีอ่ืนๆร่วมดว้ย เน่ืองจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารไดแ้ม่นยาํ 
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เชียงเหียน จงัหวดัมหาสารคาม  

 

 

วชิรวทิย์ วชิาสวสัดิ์1 
1อาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาการท่องเท่ียว
ของชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียน จงัหวดัมหาสารคาม ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดย
ใชห้ลกัการวจิยัเชิงคุณภาพในลกัษณะการวจิยัเอกสาร ประกอบดว้ยตาํราและบทความวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์
พระราชา และการท่องเท่ียวโดยชุมชน นาํเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า การ
ประยุกตใ์ชศ้าสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียน 

ประกอบดว้ย 1) ปรัชญาในฐานะหลกัการนาํทาง 2) วธีิการ 3) การประยุกต ์และ 4) ผลลพัธ์ ทั้งน้ี ความเขา้ใจใน
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื อนัมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลกัการนาํทาง รวมถึงหลกัการ
ทรงงาน ไดแ้ก่ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ไม่เพียงแต่จะทาํใหผู้ท่ี้นาํไปใชมี้ความเขา้ใจในหลกัการเท่านั้น แต่ยงัช่วยให้
การประยกุตห์รือแปลงแนวคิดให้เป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีสามารถปรับใชไ้ดก้บัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัได้
อยา่งเหมาะสมและมีวถีิการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนืดว้ยเช่นกนั 

 

คําสําคัญ     ศาสตร์พระราชา, การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน, ชุมชนโบราณบ้านเชียงเหียน จังหวดั

มหาสารคาม 
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A Royal Philosophy to Sustainable Tourism Development: A Case Study of the 

Ancient Community at Ban Chianghian, Maha Sarakham Province 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to study and apply ‘ Sufficiency Economy’  concept in the 

development of the ancient community at Ban Chianghian, Maha Sarakham province towards sustainable 

tourism development from a royal philosophy.  This research was qualitative; documentary research was 

employed, in which the data were collected from textbooks and research articles related to a royal philosophy 

and community-based tourism.  The descriptive analysis was applied for data analysis.  The research result 

showed that the application of a royal philosophy to sustainable tourism development of the ancient 

community at Ban Chianghian consisted of: 1) Philosophy as a guiding principle, 2) Method, 3) Application, 

and 4)  Outcomes.  In addition, understanding a royal philosophy to sustainable development, a Sufficiency 

Economy Philosophy as a guiding principle, and principles of the King’ s work comprise the following: 

Understanding, Access, and Development, not only will the implementer understand the principle; it also 

helps to apply or transform concepts into practice guidelines that can be adapted to different environments 

appropriately and have a balanced and sustainable development as well. 

 

Keywords: A royal philosophy, sustainable tourism development, the Ancient community at Ban Chianghian, 

Maha Sarakham Province  
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บทนํา 

 ศาสตร์พระราชาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรง

พระราชทานให้กบัปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนาํประเทศไทยไปสู่การพฒันาท่ี

สมดุลและย ัง่ยนื เป็นแนวคิดท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของวฒันธรรมไทย เป็นแนวทางพฒันาบนทางสายกลาง ดว้ย

ความไม่ประมาท คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง ตลอดจนใชค้วามรู้และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการบริหารและจดัการกิจการต่างๆ รวมทั้งตอ้งมีสติปัญญาและความเพียรเพื่อสร้างการ

เขา้ใจภูมิสังคม ภูมิวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน เขา้ถึงกระบวนการจดัการท่ีระเบิดจากภายใน และเกิดการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยืน ซ่ึงจะเป็นหนทางนาํไปสู่ความสําเร็จในกิจการงานต่างๆ อย่างแทจ้ริง (มูลนิธิมัน่พฒันา, ม.ป.ป.) ทั้งน้ี

เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีมีความชดัเจนและเห็นแนวทางท่ีสามารถปฏิบติัตามไดจ้ริงและมีตวัอยา่งท่ีเป็นผลสําเร็จ

แลว้จาํนวนมาก แมก้ระทัง่ต่างชาติก็ไดศึ้กษาและนาํไปประยุกต์ใช้อย่างกวา้งขวาง รวมทั้งเป็นท่ียอมรับของ

องคก์ารสหประชาชาติ (UNDP, 2007) เศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถนาํไปสู่เป้าหมายของความมัน่คงไม่เพียงแต่

ในทางเศรษฐกิจไดใ้นทุกสาขา ทุกระดบัของภาคเศรษฐกิจ แต่ยงัรวมถึงความมัน่คงทางสังคม วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดลอ้ม (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2549) 

 ชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียน ตั้งอยูท่ี่บา้นเชียงเหียน ตาํบลเขวา อาํเภอเมืองมหาสารคาม มีลกัษณะเป็น

เมืองโบราณขนาดใหญ่ ผงัเมืองมีลกัษณะเป็นรูปกลมรี มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 กิโลเมตร มีคูนํ้าและคนัดิน

ลอ้มรอบ ดา้นนอกตวัเมืองโบราณมีเนินดินโบราณ อีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ ดอนขา้วโอ ดอนปู่ตา ดอนยา่เฒ่า ดอนยาคู 

และหอนาง ซ่ึงจากการขุดคน้ทางโบราณคดีคร้ังแรก ไดพ้บโครงกระดูกมนุษย ์มีเคร่ืองใช้สําริดฝังร่วมอยู่ดว้ย

หลายโครง และจากการขดุคน้คร้ังต่อมาพบวา่มีชั้นดินลึกประมาณ 6 เมตร ในชั้นดินล่างสุด แสดงใหเ้ห็นถึงการ

เร่ิมตน้อยูอ่าศยัในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ มีอายุประมาณ 2,000 – 1,500 ปีมาแลว้ พบภาชนะดินเผาเน้ือหยาบ 

ภาชนะดินเผาเคลือบ และภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง ชั้นดินดา้นบนสุด พบหลกัฐานการอยูอ่าศยัของคนยุคปัจจุบนั 

ทาํให้มีความสําคญัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองมหาสารคาม (คณะการท่องเท่ียว

และการโรงแรม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2555; สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัมหาสารคาม, 

2556)  

 จากท่ีมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าว ทาํให้ชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนกลายเป็นพื้นท่ีแหล่ง

เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีของจงัหวดัมหาสารคาม สามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรมได ้ทั้งจากการจดัโครงการทศันศึกษาและกลุ่มศึกษาดูงานของหน่วยงานงานรัฐ และการมาเยือนของ
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นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจทัว่ไป ทาํให้ปัจจุบนัชุมชนบา้นเชียงเหียนไดรั้บการสนใจและเป็นท่ีจดจาํจากผูส้นใจ

ในวงกวา้ง ทั้งนักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว และนกัวิชาการ จะเห็นไดว้่าชุมชนโบราณบา้น

เชียงเหียนมีความพร้อมในดา้นการมีทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และ สืบทอดมาเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีมีคุณค่า ทาํให้หน่วยงานท้องถ่ินร่วมมือกับชุมชนสร้างความตระหนักและผลักดันให้เกิดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเป็นทางเลือกในการจดัการท่องเท่ียวบนฐานความคิดท่ีคนในชุมชนทุกคนเป็นเจา้ของ

ทรัพยากรและเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเท่ียวในการนาํทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินใช้เป็นทุนหรือ

ปัจจยัในการจดัการท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม รวมทั้งพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ

ในการดาํเนินงาน (สินธ์ุ สโรบล และคณะ, 2546) ดังจะเห็นไดจ้ากการจดัตั้ งเป็นพิพิธภณัฑ์บ้านเชียงเหียน 

นอกจากนั้นยงัมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้เป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวซ่ึงสามารถส่งเสริมเป็น

สถานท่ีและกิจกรรมการท่องเท่ียวนําไปสู่การพฒันาจงัหวดัให้มีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวและการจดัทาํ

แผนพฒันาเส้นทางและรูปแบบการท่องเท่ียวของเมืองมหาสารคามในอนาคต (คณะการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม, 2555) ดงันั้น เพื่อเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนใหมี้ความย ัง่ยืน โดยใช้

แนวทางศาสตร์ของพระราชาสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการบริหารและ

พฒันา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ในการนาํเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียน

ให้เป็นชุมชนแหล่งท่องเท่ียวและเรียนรู้เชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชาสู่

การพฒันาอย่างย ัง่ยืน อนัจะนาํไปสู่การพฒันาจงัหวดัมหาสารคามให้มีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวอีกจงัหวดั

หน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่อไป                                                                     

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพื่อศึกษาและประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนโบราณบา้น
เชียงเหียน จงัหวดัมหาสารคาม ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

ขอบเขตของการวจิัย  

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ บา้นเชียงเหียน ตาํบลเขวา อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

 3. ขอบเขตเวลา ระหวา่ง เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560  
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การทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

     มูลนิธิมัน่พฒันา (ม.ป.ป.) อธิบายศาสตร์ของพระราชา เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานให้กบัปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อ
เป็นแนวทางท่ีจะนาํประเทศไทยไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน ทั้งน้ีหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
พฒันา หมายถึง การดาํรงชีวิต การบริหารจดัการท่ีตั้งอยูบ่นพื้นนฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน และคาํนึงถึงผลตอบแทนในระยะยาวมากกวา่ในระยะสั้น โดย
มีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหวา่ง “ความอยากไดอ้ยากมี” กบั “ความตอ้งการขั้นพื้นฐานและทรัพยากรท่ีเรามี
อยู่อย่างจาํกดั” ซ่ึงทาํให้เรามีชีวิตท่ีมัน่คงได ้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ “ความรู้” และ “คุณธรรม” เป็น
ฐานโดยกลัน่กรองกระบวนการความคิดในการจดัการ ผ่านหลกัของ “ความพอประมาณ” “มีเหตุผล” และ “มี
ภูมิคุม้กนั” ซ่ึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมสาํหรับตวัเราและสถานการณ์ต่างๆ ทาํให้เกิดความ
สมดุลและย ัง่ยืนในชีวิต แนวคิดของความพอเพียงจะช่วยทาํให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม เม่ือเกิดความสมดุล เราจะสามารถพึ่ งพาตนเองได้ มีภูมิต้านทานและสามารถ
ปรับตวัเม่ือเผชิญกบัความยากลาํบากได ้ความสมดุลน้ีจะทาํให้เกิดความมัน่คงและภูมิตา้นทานต่อวิกฤตต่างๆ 
ซ่ึงนาํไปสู่ความย ัง่ยนืในท่ีสุดทั้งความย ัง่ยนืในแง่ของการพฒันาประเทศหรือในชีวติของแต่ละบุคคลหรือชุมชน
ก็ตาม 

 ในขณะท่ี อานนท ์ศกัด์ิวรวิชญ ์(2560) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ยการลาํดบัความสําคญัในการทาํความเขา้ใจปรัชญานาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี  
 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลกัการนาํทางไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ยสามห่วง 
และสองเง่ือนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั และมีเง่ือนไขความรู้คู่คุณธรรม 

 2. วธีิการของศาสตร์พระราชา คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา โดยตอ้งเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในบริบทต่างๆ ของ
ชุมชน ไดแ้ก่ คน วตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม เป็นตน้ โดยท่ี การเขา้ใจ หมายถึงการใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่
แลว้ การใชแ้ละแสวงหาขอ้มูลเชิงประจกัษ ์การวเิคราะห์และการวจิยั การทดลองใชจ้นไดผ้ลจริงก่อน การเขา้ถึง 
หมายถึงการระเบิดจากขา้งใน มุ่งส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจกบัชุมชนสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในการพฒันา และความตอ้งการหรือปัญหาของทอ้งถ่ินหรือสังคม และในขณะท่ีการพฒันา หมายถึง การพฒันา
ท่ีประชาชนเร่ิมตน้ดว้ยตนเอง พึ่งพาตนเองได ้และมีตน้แบบในการเผยแพร่ความรู้และแบ่งปันใหป้ระชาชนได้
เรียนรู้และนาํไปประยกุตใ์ช ้

 3. การประยุกต์แห่งศาสตร์พระราชา ไม่ยึดติดกับระบบหรือตาํรา ปรับตามสภาพ สภาพพื้นท่ีและ
สถานการณ์ ตวัอยา่งของการประยกุตแ์ห่งศาสตร์พระราชา ไดแ้ก่ โครงการพระราชดาํริต่างๆ เป็นตน้  

 4. ผลลพัธ์ของศาสตร์พระราชา คือการครองแผน่ดินโดยธรรมและเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยามตามพระปฐมบรมราชโองการ      
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     สามารถสรุปใจความสาํคญัแนวคิดดงักล่าวน้ีใหช้ดัเจนข้ึน โดยแสดงดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพ 1 ศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ ์(2560) 
 

     แนวคิดการท่องเทีย่วโดยชุมชน 

     แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเท่ียวคาํนึงถึงความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ มีสิทธิ
ในการจดัการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน โดยการนาํเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินมาใช้เป็นตน้ทุน
หรือปัจจยัในการจดัการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้
ความสามารถและบทบาทท่ีสําคญัในการดาํเนินงานตั้งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน การสรุป
บทเรียน และมุ่งเนน้ใหเ้กิดความย ัง่ยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินโดยคาํนึงถึงความสามารถ
ในการรองรับของธรรมชาติเป็นสําคญั สามารถสรุปองคป์ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบดว้ย พื้นท่ี 
การจดัการ กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม (พจนา สวนศรี, 2546; สินธ์ุ สโรบล และคณะ, 2546) 
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 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี (2550) ศึกษาเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย กล่าว
วา่ ความเขา้ใจใน 3 องคป์ระกอบ และ 2 เง่ือนไข ท่ีประกอบเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีจะทาํใหผู้น้าํไปใชมี้
ความชดัเจนในการประยุกต์ สามารถปรับใช้ไดก้บับริบทท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม มีแนวทางปฏิบติัใน
ทิศทางเดียวกนั ทาํให้การขบัเคล่ือนสร้างความพอเพียงในชุมชนมีพลงั และเม่ือนาํไปใช้ในการบริหารการ
พฒันาในทุกระดบั ชุมชนก็จะมีวถีิการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื ในขณะท่ี อระนุช โกศล และคณะ (2556) ศึกษา
เร่ืองการจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าววา่ การเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีประเทศไทยจะตอ้งเตรียมความพร้อมในทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ดา้นการจดัการด้านการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มว่าจาํนวนนักท่องเท่ียวจะเพิ่มปริมาณมากข้ึน ดงันั้นจึงควรให้
ความสนใจและเตรียมความพร้อมดา้นการท่องเท่ียว โดยเฉพาะดา้นนโยบายและการจดัการควรหนัมาให้ความ
สนใจการจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยการกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเท่ียว เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของธรรมชาติและ
วฒันธรรมไว ้หรือเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด ซ่ึงการจดัการดา้นการท่องเท่ียวย ัง่ยืน จะตอ้งคาํนึงถึงการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนในทอ้งถ่ินและการพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินควบคู่กนั  และ ลาํยอง ปลัง่กลาง และคณะ (2556) 
ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน ตาํบลเกาะเกิด 
อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาํเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนเกาะเกิด และเพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวชุมชน ตาํบลเกาะเกิด อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนมีการดาํเนิน
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมาก โดยมีลกัษณะการดาํเนินชีวิตในหกดา้นคือ การลดรายจ่าย 
ดา้นการเพิ่มรายได ้ดา้นการออม ดา้นการดาํรงชีวิต ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นการแบ่งปันช่วยเหลือกนั และแนวทางการประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียว 

พบว่า ด้านการลดรายจ่ายได้แก่ จดัตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ้ าหมกัชีวภาพข้ึนใช้เอง ด้านการเพิ่มรายได ้
ไดแ้ก่ รวมกลุ่มกนันาํพืชผกัท่ีผลิตไดเ้กินความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนไปฝากจาํหน่ายท่ีร้านคา้ชุมชน ดา้น
การออม ไดแ้ก่ การใช้กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตท่ีมีอยูแ่ลว้เป็นฐานเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งพึ่งพาตนเองได ้
ในดา้นการดาํรงชีวิต ควรร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํแผนชุมชนเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการ
ดาํรงชีวิต และเน้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทาํบญัชีครัวเรือนอย่างต่อเน่ือง ดา้นการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เนน้การคดัแยกขยะ และดา้นการเอ้ืออาทร เนน้การตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภาวะอุทกภยั และร่วมกิจกรรมต่างๆ  
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วธีิดําเนินการวจิัย 

 1. ระเบียบวธีิวจิยั โดยใชห้ลกัการวจิยัในเชิงคุณภาพ  

 2. ขั้นตอนการวิจยั โดยการวิจยัเอกสาร ประกอบด้วยตาํราและบทความวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสตร์
พระราชา และการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสํารวจภาคสนามโดยการสังเกต และ
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การสํารวจภาคสนามโดยการสังเกตในพื้นท่ีท่ีศึกษา การศึกษาคร้ัง
น้ีสามารถนาํเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

 จากการศึกษา พบวา่ ชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนเป็นเมืองโบราณและแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีพบว่าเคยมีการตั้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยักนัมาแลว้ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ 
และท่ีอยูอ่าศยัต่อเน่ืองกนัมาจนเขา้สู่สมยัประวติัศาสตร์ทั้งสมยัทวารวดีและสมยัขอม จากความสําคญัดงักล่าว
ทาํให้ชุมชนแห่งน้ีกลายเป็นพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองมหาสารคาม สามารถ
เขา้ไปศึกษาเรียนรู้และสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี  ทั้ งจากการจดัโครงการต่างๆ ของ
หน่วยงานงานรัฐ เช่น โครงการทศันศึกษาและดูงานแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม โครงการ
แผนพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน เป็นตน้  แต่การพฒันาดงักล่าวไม่ไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองจึงทาํให้ปัจจุบนัชุมชน
บา้นเชียงเหียนไดรั้บการพฒันาภายใตขี้ดจาํกดั ซ่ึงในขณะท่ีชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนมีความพร้อมในดา้น
การมีทรัพยากรทางด้านการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าสามารถนํามาบริหารและจดัการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของจงัหวดัมหาสารคาม รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีประจกัษ์ไดจ้ากการถ่ายทอด
ผา่นผลิตภณัฑ์ชุมชนนาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยืนอีกจงัหวดัหน่ึงในภาคอีสาน อนัจะนาํไปสู่
แผนพฒันาเส้นทางและรูปแบบการท่องเท่ียวของเมืองมหาสารคามเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาเขตการท่องเท่ียว
อารยธรรมอีสานใตไ้ดใ้นอนาคต อนัจะนาํไปสู่การพฒันาจงัหวดัมหาสารคามใหมี้ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวอีก
จงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่อไป 

 ดงันั้น เพื่อให้เกิดการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนอยา่งย ัง่ยนื โดยการกาํหนดแนว
ทางการใชป้ระโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
เพื่อตอบสนองความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ของสังคมท่ามกลางการเปล่ียนแปลง                 อาจ
กล่าวไดว้่าแนวคิดของการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนอย่างย ัง่ยืน สามารถพิจารณาจาก
หลกัการสาํคญัของศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ไดด้งัน้ี 
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 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนําทางไปสู่การพัฒนาอย่างย ัง่ยืน  สามารถนํามา
ประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียน ดงัน้ี 

      ความพอประมาณ ได้แก่ ความเหมาะสมของการดําเนินงานของชุมชนทั้ งในแง่ของการจดัทํา
พิพิธภณัฑ์แหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชุมชน การบริการดา้นการท่องเท่ียว ทั้งในแง่ของ
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีพกัโอมสเตย ์ร้านอาหาร และการจดักิจกรรมนาํเท่ียว และในแง่ขนาดของ
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินตวั แต่เป็นไปตามอัตภาพและ
สภาพแวดลอ้มของุชมชน เป็นตน้  

      ความมีเหตุมีผล ได้แก่ การพิจารณาท่ีจะดาํเนินงานต่างๆ ของชุมชนด้วยความถ่ีถ้วนรอบคอบ 
คาํนึงถึงเหตุและปัจจยัแวดลอ้มทั้งหมดในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงท่ีอาจจะส่งผลต่อการจดัการการท่องเท่ียวใน
ชุมชน ทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวกบักระบวนการจดัการ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวหรือ ผูม้าเยือน และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี เป็นตน้ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข ความมีเหตุ
มีผลทั้งในชุมชนความมีเหตุผลระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังคม  

       การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนการพฒันาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี การ
จดัทาํแผนการพฒันาการตลาดการท่องเท่ียว การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรในชุมชนในการให้บริการการ
ท่องเท่ียวในชุมชน การจดัทาํแผนอนุรักษท์รัพยากรและสภาพแวดลอ้มทางการท่องเท่ียวในชุมชน เป็นตน้ 

      ทั้งน้ี หากจะมีความพอเพียง กล่าวไดว้า่เง่ือนไขการปฏิบติัตามปรัชญา คือ ความรู้คู่กบัคุณธรรม  
      โดยท่ี เง่ือนไขความรู้ คือ การมีความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ อยา่งรอบดา้นเพื่อนาํไปใชใ้นการ
ปฏิบติัอยา่งพอเพียง นาํไปสู่การตดัสินใจอยา่งถูกตอ้ง อยา่งในกรณีของชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนน้ี  ผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีมีความรู้จะสามารถวางแผนการบริหารการพฒันาได้อย่างรอบคอบ 
คาํนึงถึงผูมี้ส่วนเก่ียขอ้งเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งบูรณาการทั้งส่วนของชุมชนแหล่งท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการดา้น
การท่องเท่ียว ส่วนของนกัท่องเท่ียว และส่วนของภาครัฐผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและนโยบายท่ีจะนาํไปสู่
ปฏิบติั มีการปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทางกายภาพและสังคม  
      ในส่วนของ เง่ือนไขคุณธรรม คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริตของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด ในกรณีของ
ชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนน้ี กล่าวไดว้า่ คุณธรรมจะเป็นระบบและกลไกกาํกบัและสนบัสนุนการกระทาํของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันาแหล่งท่องเท่ียวน้ีให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มีความซ่ือสัตย ์มี
ความอดทนเพียรพยายาม มีสติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดี ทาํให้การดาํเนินงานน้ีไม่ดาํเนินไปด้วยความโลภจาก
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ไม่ทาํงานใดอยา่งสุดโต่ง รู้จกัพอแมว้า่จะมีโอกาสทาํทุจริต นึกถึงความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนเสมอ 

 2. วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ หลักการทรงงาน ได้แก่ เข้าใจ เขา้ถึง พฒันา ในกรณีของชุมชน
โบราณบา้นเชียงเหียน อธิบายไดด้งัน้ี 

      เข้าใจ ไดแ้ก่ มีความเขา้ใจในขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เป็นปัจจุบนัท่ีมีผลต่อการจดัการการท่องเท่ียว เช่น 
ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว พฤติกรรมและความสนใจในแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ระยะเวลาท่ีใช้ใน
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แหล่งท่องเท่ียว ประกอบกับมีความเขา้ในบริบทพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวของตนเองอย่างถ่องแท้ ผ่านการ
ศึกษาวจิยัและการสังเกต จดัเก็บเป็นฐานขอ้มูล ของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันาได ้

      เข้าถึง ไดแ้ก่ การทราบความตอ้งการของคนในชุมชนอย่างแทจ้ริงไม่ใช่เกิดจากกระแสความนิยม
จากการท่องเท่ียวมากระตุน้ให้ชุมชนตอ้งเปล่ียนแปลงตวัเอง ตอ้งทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งด้วยศกัยภาพ
ทางการท่องเท่ียวของชุมชนก่อน เพื่อท่ีชุมชนจะไดส้ามารถพึ่งตนเองได ้และนาํเสนอความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียนสู่สังคมภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม  
      พัฒนา ไดแ้ก่ การจดัทาํองค์ความรู้และการพฒันาศกัยภาพของชุมชน ท่ีเป็นผลมาจากการเขา้ใจใน
ขอ้มูลท่ีชุมชนมีผา่นการศึกษาวิจยัและสังเกต จดัเก็บเป็นฐานขอ้มูล และการเขา้ถึงความตอ้งการและปัญหาของ
คนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง นาํมาสู่การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและเผยแพร่สู่สาธารณะได ้ 
 3. การประยุกตแ์ห่งศาสตร์พระราชา โดยการจดัทาํโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโบราณบา้น
เชียงเหียน ไดแ้ก่ การจดัตั้งเป็นพิพิธภณัฑ์บา้นเชียงเหียน การรวมกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพรแปรรูป กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์หมอนเขม็อนัเป็นองคป์ระกอบในการอนุรักษแ์ละสืบสานพิธีกรรมบุญกฐินของชุมชน และการจดัทาํ
โครงการทศันศึกษาดูงานนอกพื้นท่ี เป็นตน้ 

 4. ผลลพัธ์ของศาสตร์ของพระราชาสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หมายถึงความสมดุลในทุก

ดา้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนั ความสมดุลของการกระทาํทั้งเหตุ

และผลท่ีจะนาํไปสู่ความย ัง่ยนืของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ามกลางการเปล่ียนแปลง 

      ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวทางปฏิบติัดงักล่าวน้ีใหช้ดัเจนดงัแผนภาพดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพ 2 ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื: กรณีศึกษาชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียน  
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อภิปรายผลการวจิัย 

 

 ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื : กรณีศึกษาชุมชนโบราณบา้นเชียงเหียน จงัหวดั
มหาสารคาม ไดแ้สดงให้เห็นถึงการประยุกตใ์ช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลกัการนาํทางสู่วิถี
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืดว้ยวธีิการของศาสตร์พระราชา คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ในบริบทต่างๆ ของ
ชุมชน แล้วนาํขอ้มูลท่ีไดน้าํมาสู่การประยุกต์ใช้โดยการจดัทาํโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโบราณ
บา้นเชียงเหียนภายใตก้ารขบัเคล่ือนโดยชุมชน และสุดทา้ย คือ ผลของการพฒันาท่ีสมดุลในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ดงัท่ี  อานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ ์(2560) 
ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัศาสตร์พระราชาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ยการลาํดบั
ความสําคญัในการทาํความเขา้ใจปรัชญานาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไดแ้ก่ 1) ปรัชญาในฐานะ
หลกัการนาํทาง 2) วิธีการ 3) การประยุกต ์และ 4) ผลลพัธ์ แต่ทั้งน้ี ควรระลึกไวเ้สมอวา่การประยุกตใ์ชป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการพฒันาการท่องเท่ียวมีได้หลายรูปแบบ ไม่ใช่ระบบความรู้ทนัที (instant 

knowledge) ไม่ใช่รูปแบบสําเร็จในการจดัการการท่องเท่ียว หากแต่เป็นเพียงแนวทางการดาํเนินการจดัการ 
จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาอย่างระมดัระวงัในการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ พิจารณาตาม
ความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มท่ีเผชิญอยู ่การยึดหลกัศาสตร์พระราชาดงักล่าวน้ี จะช่วยในการย ํ้าเตือนและ
ช่วยพินิจพิเคราะห์วา่การตดัสินใจ การดาํเนินงานต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ จะเกิดความสมดุลและย ัง่ยืน
หรือไม่ มีความเส่ียงและเตรียมรับความเส่ียงน้ีอย่างไร ทั้งน้ีความเขา้ใจในศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน อนัมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนําทาง รวมถึงหลักการทรงงาน ได้แก่ เขา้ใจ เข้าถึง 
พฒันา จะทาํให้ผูน้าํไปใช้มีความเขา้ใจในการประยุกตห์รือแปลงแนวคิดให้เป็นแนวทางการพฒันาท่ีสามารถ
ปรับใช้ไดก้บัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบั ณัฏฐพงศ์ ทองภกัดี (2550) ศึกษา
เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย กล่าวว่า การประยุกตใ์ช้ปรัชญาทาํไดใ้นทุก
ระดบั เพราะคนเรามีหลายสถานะ สามารถใชห้ลกัปรัชญาในการตดัสินใจไดท้ั้งในส่วนตวัและส่วนรวม หรือใน
ฐานะการบริหารการพฒันาชุมชน องคก์ารไม่วา่จะภาครัฐหรือเอกชน ก็ใชห้ลกัปรัชญาในการตดัสินใจได ้การ
ประยุกต์ใชป้รัชญาจึงมีไดห้ลายระดบั หลายมิติ และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสําเร็จแมว้่าจะเป็นกรอบแนวคิด
เดียวกนั แต่ละคนจะตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขและสภาวะท่ีเผชิญ
อยู่ การยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยในการให้  “ฉุกคิด” วา่การตดัสินใจ การดาํเนินชีวิต หรือ
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ จะมีความสมดุลและย ัง่ยนืหรือไม่ มีความเส่ียงและเตรียมรับ
ความเส่ียงอยา่งไร ดงันั้น การทาํความเขา้ใจใน 3 องคป์ระกอบ และ 2 เง่ือนไข รวมถึงหลกัการทรงงาน ไดแ้ก่ 
เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา จะทาํใหผู้น้าํไปใชมี้ความชดัเจนในการประยกุตแ์นวทางการพฒันา สามารถปรับใชไ้ด้
กบับริบทท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม มีแนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ทาํให้การขบัเคล่ือนสร้างความ
พอเพียงในชุมชนมีพลงั และเม่ือนาํไปใช้ในการบริหารการพฒันาในทุกระดบั ชุมชนก็จะมีวิถีการพฒันาท่ี
สมดุลและย ัง่ยนื  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาถึงบทบาทของสถาบนัทางศาสนาในสังคมไทยทุกศาสนามีความสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาบทบาทของวดัในสังคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วฉับพลนัและรอบดา้น ลว้นแลว้แต่
ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน-ทอ้งถ่ินในหลายมิติ โดยเฉพาะชุมชน-ทอ้งถ่ินในเขตชนบทในต่างจงัหวดั
ทั้งหลายท่ีขาดมีเปราะบาง เน่ืองจากเกือบจะทุกชุมชน-ทอ้งถ่ินในปัจจุบนัท่ีวิ่งเขา้หาและไล่ตามความเจริญทาง
วตัถุท่ีฉาบฉวย โดยละทิ้งมิติทางดา้นจิตวิญญาณ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมของชุมชน-ทอ้งถ่ินอนัเป็นรากเหงา
เดิม และเป็นรากฐานท่ีสําคญัของสังคมและของชาติโดยรวม และหน่ึงในส่ิงท่ีมีบทบาทกบัสังคมและชุมชน-

ทอ้งถ่ินมาอยา่งชา้นานนัน่ก็คือ ศาสนาหรือวดั ท่ีขาดการให้ความสาํคญัทั้งในแง่ของวถีิการดาํรงชีวิตและในเชิง
วิชาการความรู้ในรูปแบบของการศึกษาวิจยั เพื่อรักษาสถาบนัดั้งเดิมท่ีเป็นผลผลิตทางประวติัศาสตร์ และนาํ
ความรู้มาต่อยอดในการเสริมสร้างการพัฒนาชุมชน-ท้องถ่ิน เพื่อให้ชุมชน-ท้องถ่ินมีเกราะป้องกันทาง
วฒันธรรมอนัจะนาํไปสู่ความเขม้แข็ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบับทบาทขององคก์รศาสนา
หรือวดั ก็จะพบปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัการศึกษาวิจยัโดยทัว่ไป ซ่ึงนั้นก็คือขอ้จาํกดัในแง่
ของการเขา้ถึงขอ้มูลและการไดม้าซ่ึงขอ้มูล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประวติัความเป็นมาและรายละเอียดต่างๆของวดั 
เช่น พฒันาการของวดัในแต่ละยุค เหตุการณ์สาํคญัและหรือการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัๆของวดั ซ่ึงตรงน้ีเป็นส่ิงท่ี
เป็นปัญหาอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับวดัในชนบท ในชุมชน-ท้องถ่ินท่ียงัขาดความรู้และการจดัทาํขอ้มูลท่ีเป็น
รายละเอียดสําคญัต่างๆของวดัอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบคน้และการนาํมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงตรงน้ีถือ
เป็นปัญหาพื้นท่ีสําคญัเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้ น การจดัทาํระบบข้อมูลพื้นฐานเบ้ืองต้นในรายละเอียดสําคญัๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวดัเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในเชิงประวติัศาสตร์ให้แก่อนุชนรุ่นหลงัได้
ศึกษาคน้ควา้ต่อไปจึงถือเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีสาํคญั 
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การบริหารจดัการนํา้แบบมีส่วนร่วมภายใต้วตัถุประสงค์การใช้นํา้ที่หลากหลายในพืน้ที ่

คลองท่าสารบางปลา1 

 

 

นางสาวภัทราพร เผ่าพนัธ์ุแพทย์2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมัปนาท  วจิิตรศรีกมล3 

อาจารย์ศันสนีย์ หวงัวรลักษณ์4 

2นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3อาจารยป์ระจาํภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4อาจารยป์ระจาํภาควชิาการจดัการประมง คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บทคดัย่อ 

 พื้นท่ีคลองท่าสารบางปลา มีการใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายเกิดปัญหาปริมาณนํ้ าไม่เพียงพอ และการ
บริหารจดัการนํ้ ายงัดาํเนินไปอยา่งแยกส่วนในการจดัการ การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาสถานการณ์การใช้
นํ้ า ปัจจยัเชิงสถาบนัในการบริหารจดัการนํ้ า รวมไปถึงหารูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งมีส่วนร่วมท่ีเหมา
สม โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ตวัแทนเกษตรกร 383 ครัวเรือน ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์แบบจาํลองโลจิท  

ผลการศึกษาพบวา่ปริมาณนํ้ าใชเ้พื่อผลกัดนันํ้ าเค็มเป็นหลกั และเกษตรกรขาดแคลนนํ้ าในฤดูแลง้  อีก
ทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ ายงัมีไม่มากนัก รูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดคือ
รูปแบบปัจจุบนั เน่ืองจากไม่ตอ้งการการเปล่ียนแปลง เม่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม พบวา่ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลทางสถิติ สะทอ้นวา่การแกปั้ญหาเป็นไปแบบพึ่งตนเอง ไม่เช่ือมัน่ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ านั้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางสถิติ สะทอ้นให้เห็นว่าเกษตรกร
ตอ้งการให้การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนในพื้นท่ี แต่ไม่ตอ้งการเพิ่มภาระหนา้ท่ี และไม่ตอ้งการเพิ่มเง่ือนไขดา้นจาํนวน
เงินในการบริหารจดัการนํ้า 

 
คําสําคัญ : การบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีส่วนร่วม, การใชน้ํ้ าท่ีหลากหลาย, คลองท่าสารบางปลา 

 

  

1
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Cultural Institution Immune to the Collapse of the Community-Local 

 

ABSTRACT 

 

The area of Tha Sarn Bang Pla Canal, there are various utilization that clouded the inadequate 
quantity of water and separately water management. This research aims to study about water use, water 
management institutional factors including the appropriate participatory water management model using 
interview form with representative from 383 agriculturists’ household by logit model. 

The study found that the agriculturists are not involved in water management and the most chosen 
water management model is the current model. Since they do not want to change. When analyze factors that 
influence participation found that factors affect statistic reflect to the solution is self-reliant and they are not 
confident in the relevant agencies. The factors that affect the choice of water management model are 
Statistical influence factors reflecting on the need for agriculturists to participate in local area. But they do not 
want to add an obligation and financial condition for water management. 

 

Keywords: Participative Water Management, Diverse Utilization, Tha Sarn Bang Pla Canal 
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บทนํา 

  คลองท่าสารบางปลาเป็นคลองธรรมชาติที่อยู่ระหว่างแม่นํ้ าแม่กลองและแม่นํ้ าท่าจีน รับนํ้ าจาก
แม่นํ้าแม่กลองไหลไปลงท่ีแม่นํ้าท่าจีนโดยเร่ิมตั้งแต่ตาํบลตะคร้ําเอน อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี และ
ไหลลงสู่แม่นํ้ าท่าจีนที่บริเวณหน้าวดับางปลา ตาํบลบางปลา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ความยาว
ประมาณ 64 กิโลเมตร ประกอบดว้ยประตูระบายนํ้ าหลกัจาํนวน 4 ประตู มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อผลกัดนั
นํ้าเค็มในพื้นท่ีทา้ยแม่นํ้าท่าจีน และมีการบริหารจดัสรรปริมาณนํ้ าโดยกรมชลประทาน (โครงการส่งนํ้าและ
บาํรุงรักษากาํแพงแสน, 2559) มีส่วนอย่างมากในการบรรเทาปัญหานํ้าเค็มรุกลํ้าในพื้นท่ีทา้ยนํ้าของแม่นํ้าท่า
จีน ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีการทาํเกษตรกรรมอยู่จาํนวนมาก (กรมชลประทาน, 2558)  นอกจากน้ีพื้นท่ีตลอดสอง
ฝั่งคลองยงัมีการใช้ประโยชน์จากนํ้ าอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการเกษตร ปศุสัตว ์และการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรกรรม  
 

 
ภาพที ่1 แผนท่ีและทิศทางการไหลของนํ้าในคลองท่าสารบางปลา 
  
 เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที ่หลากหลายดา้นทําให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอของปริมาณนํ้ า 
โดยเฉพาะในฤดูแลง้ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาในกระชงัในพื้นท่ีอาํเภอกาํแพงแสนประสบ
ปัญหาขาดทุนจากการตายของปลาในกระชงัจาํนวนมากเน่ืองจากปริมาณนํ้ าในคลองลดตํ่า และค่าออกซิเจน
ในนํ้ าลดตํ่าตามไปดว้ย นอกจากน้ีคุณภาพนํ้าในคลองท่าสารบางปลาตลอดทั้งปี 2558 ยงัเปล่ียนแปลงอยู่ใน
ระดบัพอใช้ (ประเภท 3) เส่ือมโทรม (ประเภท 4)  และเส่ือมโทรมมาก (ประเภท 5) มีเพียงช่วงเวลาสั้ นๆที่มี
คุณภาพนํ้ าอยู่ในระดบัที่ดี (ประเภท 2) ตามตารางมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ (สุชาติ อิงธรรมจิตร์, 2557) 
อีกทั้งเกษตรกรผูป้ลูกพืชชนิดต่างก็ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้ าในการทาํการเกษตร อาทิ เช่น เกษตรกรกลุ่ม
นาแปลงใหญ่ในอาํเภอบางเลนประสบปัญหาไม่นํ้ าเพียงพอในการทาํนา ทาํให้ตอ้งรวมตวักนัประทว้ง
บริเวณประตูระบายนํ้าบางปลา (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)  
 จากปัญหาดงักล่าวการดาํเนินการแกปั้ญหาท่ีผ่านมายงัไม่ประสบความสําเร็จ ยงัเป็นการดาํเนินการท่ี
แยกส่วนในการจดัการ ไม่มีการระดมความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ขดัแยง้กบัร่างพระราชบญัญติัทรัพยากร

แม่นํ้ าแม่กลอง 

ทิศทางการไหล 

แม่นํ้ าท่าจีน 
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นํ้ าฉบบัใหม่โดยกรมทรัพยากรนํ้ าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการนํ้ าแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีเป้าหมายการกระจายอาํนาจสู่ส่วนกลาง องคก์รทอ้งถ่ินและประชาชน ทาํใหแ้นวทางการบริหารจดัการ
นํ้ าอย่างมีส่วนร่วมได้จึงถูกนํามาใช้หลายพื้นท่ีในประเทศ ตวัอย่างการบริหารจดัการนํ้ าอย่างมีส่วนร่วมท่ี
ประสบความสําเร็จเช่นในพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิ ไดมี้การรวมตวักนัของกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าเพื่อการเกษตรแกปั้ญหา
คุณภาพนํ้ า และปัญหาผกัตบชวา ทาํให้เกษตรกรมีนํ้าใชเ้พื่อการเกษตร และพฒันาพื้นท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ (43มูลนิธิอุทกพัฒน์ 43ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2556) และในพื้นท่ีเข่ือนกระเสียวจงัหวดัสุพรรณบุรีไดมี้
การนาํหลกัการ JMC (Join Management Committee) มาใช ้คือให้ประชาชน ซ่ึงรู้ความตอ้งการตวัเอง ไดบ้ริหาร
จดัการนํ้ ากนัเอง นอกจากจะสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ชน้ํ้ าดว้ยกนัเองไดแ้ลว้ ยงัทาํให้เกิดความ
สามคัคี  เกิดระเบียบวนิยัในการใชน้ํ้ามากยิง่ข้ึน (โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษากระเสียว, 2554) 
 ดงัจะเห็นไดว้่าทรัพยากรนํ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีตอ้งมีการบริหารจดัการทั้งในดา้นปริมาณและ
คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรม โดยควรดาํเนินการอยา่งบูรณาการจากทุกฝ่าย ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีคลองท่าสารบางปลาควรร่วมกนัปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการนํ้ าให้มี
ความเหมาะสม การศึกษาน้ีจึงทาํการศึกษาหารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ าท่ีสามารถนาํมา
ปรับใชไ้ดใ้นพื้นท่ีได ้สามารถช่วยในการวางแผนนโยบายการบริหารจดัการนํ้ าให้ประสบความสําเร็จ และเป็น
ธรรมกบัการใชน้ํ้าเพื่อหลากหลายในพื้นท่ีน้ีสืบไป 

                                                                     

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ และปัญหาการใชน้ํ้าของผูใ้ชน้ํ้ าเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ 
2.  เพื่อศึกษาลกัษณะ และหนา้ท่ีของปัจจยัเชิงสถาบนัในการบริหารจดัการนํ้าในพื้นท่ีศึกษา 
3.  เพื่อศึกษาหารูปแบบการบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีส่วนร่วมท่ีมีความเหมาะสมในพื้นท่ี 

 

ขอบเขตของการวจิัย  

 1. ขอบเขตดา้นประชากรไดแ้ก่เกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ า ประกอบไปดว้ยการใช้นํ้ าเพื่อการทาํนา เพื่อการปลูก
ออ้ย เพื่อการปลูกพืชผกัสวนครัว เพื่อการประมง และเพื่อการปศุสัตว ์ในพื้นท่ีคลองระบายนํ้ าท่าสารบางปลา
จาํนวน 12 ตาํบล ตั้งแต่ตาํบลตะคร้ําเอน อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จนถึงตาํบลบางปลา อาํเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม  
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปรไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการใช้ทรัพยากรนํ้ า ปัจจยัเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วม และปัจจยัความรู้ความเขา้ใจดา้นทรัพยากรนํ้า และหลกัการบริหารจดัการนํ้า 
 3. ขอบเขตดา้นเวลาไดแ้ก่ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือน พฤษภาคม 2560 

การทบทวนวรรณกรรม 

 1.  แนวคิดหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 การศึกษาน้ีไดท้าํการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาทั้ง
ในข้ึนตอนการวางแผน การออกแบบสํารวจข้อมูล การวิเคราะห์ผลการศึกษา และการพฒันาแบบจาํลอง 
ประกอบไปดว้ยทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งมีส่วน
ร่วม แนวคิดการตดัสินใจ แบบจาํลองทางเลือกแบบหลายทางเลือก 

แบบจาํลองมลัติโนเมียลโลจิสติก (Multinomial Logistic) ใชว้ิเคราะห์ทางเลือกดว้ยการแทนค่าตวัแปร
ตาม Y ใหอ้ยูใ่นรูปของโอกาสเกิดเหตุการณ์ (คมสัน สุริยะ, 2552) โดย 

Y i = Pr(yi =1) = 
1

1 + e
-zi

  

 

โดยท่ี Y i มีค่าไดส้ามค่าไดแ้ก่ = 1 คือ โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้า 
   แบบพื้นท่ีเข่ือนกระเสียว 

   = 2 คือ โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้า 
   แบบพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิ 
 = 3 คือ โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้า 
   แบบปัจจุบนั (รูปแบบฐาน) 

  e มีค่าประมาณ 2.718 
  
2.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยสามประเด็นหลกัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ประเด็นการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้า  ประเด็นของผูใ้ชน้ํ้ า  และสามประเด็นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการบริหารจดัการนํ้า 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีทาํการศึกษาในดา้นของการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าพบว่ามีทั้งการบริหาร
จดัการท่ีประสบความสําเร็จ ตวัอยา่งในในเขตพื้นท่ีอาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี ของ สมชาย จินดารัตย ์(2553) และ
การบริหารจดัการท่ียงัไม่ประสบความสําเร็จ สาเหตุหลกัมาจากปัญหาความขดัแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัมี
การรวบรวมสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีมีการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว ้ของศูนยว์ิจยั
เครือข่ายทางธุรกิจและชุมชนเขม้แขง็ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (2554) 
 ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าโดยตรงคือผูใ้ชน้ํ้ า ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะสามารถบอกเล่า
ถึงปัญหาการบริหารจดัการนํ้ าไดดี้ท่ีสุด และมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด อนัจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายดา้นไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ซ่ึง
จะช่วยให้สร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการบริหารจดัการนํ้ า และลดปัญหาความขดัแยง้ลงได ้พดัสะหวนั ไชยะวง และ 
บญัชา ขวญัยืน (2556)  ส่วนอีกปัจจยัท่ีมีสําคญักบัผูใ้ช้นํ้ าคือ การไดรั้บข่าวสารจากการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า
เน่ืองจากสามารถช่วยให้ผูใ้ชน้ํ้ าไดมี้การวางแผนกิจกรรมการใชน้ํ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จนัทิมา ตั้งตระกูล
ทรัพย ์(2550)  
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วธีิดําเนินการวจิัย 

 1.  กรอบแนวคิดการวจิยั 
มุ่งศึกษาผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งส่ีส่วนอนัได้แก่กรมชลประทาน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูน้ํา

ชุมชน และจากเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆในพื้นท่ี เพื่อนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสถาบนัในการ
บริหารจดัการนํ้ า จากชลประทานทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชนดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก และ
วเิคราะห์สถานการณ์การใชน้ํ้ า จากผูใ้ชน้ํ้ าดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก นาํไปสู่การประชุมกลุ่มยอ่ยจากตวัแทนผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษากาํแพงแสน เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูน้าํชุมชน และตวัแทนเกษตรกร รวมทั้งส้ิน จาํนวน 4 ราย ร่วมกนัเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจดัการนํ้ า
อยา่งมีส่วนร่วมท่ีสามารถเป็นไปไดใ้นพื้นท่ี และการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งมีส่วน
ร่วม ส่งผลให้เกิดรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนแนวทางการบริหารจดัการนํ้ าอย่างมี
ส่วนร่วมในพื้นท่ีคลองท่าสารบางปลาสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวทางการบริหารจดัการนํา้อยา่งมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี 

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบริหารจดัการ

นํา้อยา่งมีสว่นร่วม 

รูปแบบการบริหารจดัการนํา้อยา่งมีสว่นร่วม 

การเลอืกรูปแบบการบริหารจดัการนํา้ผา่น Multinomial Logistic 

การวเิคราะห์รูปแบบการบริหารจดัการนํา้

อยา่งมีสว่นร่วมท่ีเป็นไปได้ 

การวเิคราะห์สถานการณ์ การใช้

นํา้ท่ีหลากหลาย 

การประชมุกลุม่ยอ่ย 

การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสถาบนัในการ

บริหารจดัการนํา้ 

ปัญหาคณุภาพนํา้เสือ่ม

 

ปัญหาการจดัสรรปริมาณ

 

การใชน้ํ้ าท่ีหลากหลายและการบริหารจดัการนํา้ท่ีขาดการมีสว่น
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2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล       
 2.1 ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผูใ้ช้นํ้ าจากการบริหารจดัการนํ้ าในพื้นท่ี
คลองท่าสารบางปลา ประกอบไปดว้ยครัวเรือนเกษตรกรจาํนวน 9,594 ครัวเรือน (กรมวิชาการเกษตร, 2558) 
แลว้ทาํการหาขนาดตวัอยา่งจากสูตรของ Yamane (1973) ไดต้วัอยา่งจาํนวน 383 ครัวเรือน 
 2.2 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

 ทาํการสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ (Stratified Sampling) ด้วยการโดยแยกประชากรท่ีจะศึกษา
ออกเป็นกลุ่มประชากรยอ่ย ดว้ยลกัษณะเหมือนกนั โดยขั้นแรกแบ่งตามตาํบลท่ีคลองท่าสารบางปลาไหลผ่าน
ทั้ง 12 ตาํบล ขั้นท่ีสองทาํการแบ่งตามประเภทของการทาํการเกษตร จาํนวน 5 ประเภท แลว้ทาํการสุ่มตวัอยา่ง
ตามขนาดของสัดส่วนร้อยละของครัวเรือนทั้งหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และผูต้อบแบบสัมภาษณ์จะตอ้งเป็น
หัวหน้าครัวเรือน หรือตวัแทนของครัวเรือนท่ีมีอาํนาจตดัสินใจในการเกษตรกรรมภายในครัวเรือน รวมถึง
ทราบขอ้มูลการทาํเกษตรกรรมภายในครัวเรือนเป็นอยา่งดี  
 

ตารางที ่1 จาํนวนครัวเรือนตวัอยา่งเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าจากคลองท่าสางบางปลา 

ตําบล ข้าว 

(ครัวเรือน) 

อ้อย 

(ครัวเรือน) 

ประมง 

(ครัวเรือน) 

ปศุสัตว์ 

(ครัวเรือน) 

ผกัสวนครัว 

(ครัวเรือน) 

รวม 

(ครัวเรือน) 

1. ตะคร้ําเอน 28 11 0 2 10 51 

2. ดอนชะเอม 12 6 0 1 18 37 

3. ทุ่งกระพงัโหม 0 2 0 0 5 8 

4. ทุ่งลูกนก 7 10 0 4 15 37 

5. ทุ่งขวาง 2 11 1 1 31 45 

6. หว้ย
หมอนทอง 

4 11 1 3 28 47 

7. รางพิกุล 3 4 0 3 23 34 

8. วงันํ้าเขียว 3 3 1 3 8 19 

9. ลาํเหย 10 0 4 21 13 48 

10. ลาํลูกบวั 3 0 4 1 6 14 

11. ดอนตูม 7 0 1 1 12 21 

12. บางปลา 8 0 4 2 10 23 

รวม 89 58 16 41 179 383 
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3.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
รูปแบบจาํลองมลัติโนเมียลจิท (Multinomial logit model) 

Y = a + b1 SEXi + b2AGEi + b3OCC i + b4EDUi + b5MEMi + b6 INC i + b7STTi + b8 LOCi  
       b9 OBJi + b10AREAi + b11OWNi + b12COSTi + b13PROi + b14INFOR i + b15IMPi +  
       b16UTIi + b17KNOWL 

โดยกาํหนดตวัแปรตามคือ Y หมายถึง รูปแบบการบริหารจดัการนํ้า 
Y = 1 หมายถึง โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ารูปแบบท่ี 1  

            รูปแบบพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี  
 
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นแหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีส่งนํ้ าไปตามลาํคลองย่อยต่างๆ ส่วนมากใช้เพื่อทาํการเกษตร 

และไดน้าํหลกัการบริหารจดัการนํ้ าแบบ JMC (Join Manangment Committee) ท่ีโครงสร้างการรวมกลุ่มนั้นมา
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย กรมชลประทาน ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูใ้ชน้ํ้ า  

 

 

ภาพที ่3 โครงสร้างการบริหารจดัการนํ้าแบบพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ากระเสียว จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
Y = 2 หมายถึง โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ารูปแบบท่ี 2 

            รูปแบบพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม 
  
 เป็นคลองท่ีอยู่ระหว่างแม่นํ้ าแม่กลอง และแม่นํ้ าท่าจีน ปริมาณนํ้ าส่วนมากใช้เพื่อผลิตนํ้ าประปา 
เกษตรกรสองฝ่ังคลองใช้นํ้ าเพื่อทาํนาข้าว และนาบัวเป็นหลัก มีการรวมกลุ่มกันเองของเกษตรกร และมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุน 
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ภาพที ่4 โครงสร้างการบริหารจัดการนํา้แบบพืน้ทีค่ลองมหาสวสัดิ์ จังหวดันครปฐม 
 

Y = 3 หมายถึง โอกาสท่ีเกษตรกรจะเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ารูปแบบพื้นฐาน 
            รูปแบบปัจจุบนัท่ีดาํเนินการอยูใ่นพื้นท่ีคลองท่าสารบางปลา 

 

ภาพที ่5 โครงสร้างการบริหารจดัการนํ้าแบบพื้นท่ีคลองคลองท่าสารบางปลา 

 

ผลการวจิัย 

 จากการศึกษาพบว่า คลองท่าสารบางปลาถูกบริหารจดัการปริมาณนํ้ าโดยกรมชลประทานเป็นหลกั 
และมีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษากาํแพงแสนเป็นหน่วยงานท่ีรับหนา้ท่ีดูแลปฏิบติังาน ใชป้ริมาณนํ้ าเพื่อทาํ
การผลกัดนันํ้ าเค็มในพื้นท่ีตอนทา้ยของแม่นํ้ าท่าจีน โดยเกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าบริเวณสองฝ่ังคลองเป็นเพียงผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์ทางออ้ม ทาํให้ในปัจจุบนัเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ าเพียงร้อยละ 21 และเลือก
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รูปแบบการบริหารจดัการนํ้ ารูปแบบท่ี 1 มากท่ีสุด รองลงมาคือรูปแบบท่ี 3 และเลือกรูปแบบการบริหารจดัการ
นํ้ารูปแบบท่ี 2 นอ้ยท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 

 
             ภาพที ่6 สัดส่วนการมีส่วนร่วมในการ     ภาพที ่7 สัดส่วนการเลือกรูปแบบการบริหาร  

               บริหารจดัการนํ้า                     จดัการนํ้าอยา่งมีส่วนร่วม  

  
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าอย่างมีส่วนร่วม เน่ืองจากเพื่อ
ความเหมาะสมของแบบจาํลอง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกตดัตวัแปรอิสระบางส่วนออก ส่งผลให้มีตวัแปรอิสระท่ีนาํมาใช้
ในแบบจาํลองจาํนวน 15 ตวั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ผลการศึกษา พบวา่เกษตรกรเพศหญิงมีแนวโนม้ในการเลือก
รูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าแบบพื้นท่ีเข่ือนกระเสียวมากข้ึน ในทางกลบักนัเกษตรกรเพศหญิงมีแนวโนม้เลือก
รูปแบบพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิลดลง เน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีช่ืนชอบในความเป็นกฎระเบียบ มากกวา่เพศ
ชาย ส่วนในดา้นของตน้ทุนการเขา้ถึงทรัพยากรนํ้ านั้น เกษตรกรท่ีมีตน้ทุนมีแนวโนม้ในการเลือกรูปแบบการ
บริหารจดัการนํ้าแบบพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิมากข้ึน เป็นเพราะรูปแบบน้ีเป็นการรวมกลุ่มท่ีไม่มีการระดมเงิน ทาํ
ใหเ้กษตรกรท่ีมีตน้ทุนอยูแ่ลว้ไม่อยากมีเพิ่มมากข้ึนอีก 
  เกษตรกรท่ีประสบปัญหาจากการบริหารจดัการนํ้ ามีแนวโนม้การเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ า
แบบพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิเพิ่มข้ึน เป็นเพราะเกษตรกรเห็นวา่การมีส่วนร่วมสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญอยูไ่ด ้
ดังจะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีแนวโน้มเลือกรูปแบบการบริหารจัดการนํ้ าแบบพื้นท่ีเข่ือนกระเสียวเพิ่มข้ึน
เช่นเดียวกนั แต่มีแนวโนม้เลือกรูปแบบฐานลดลง เกษตรกรท่ีมีส่วนร่วมอยูแ่ลว้นั้นมีแนวโนม้เลือกรูปแบบการ
บริหารจดัการนํ้าแบบพื้นท่ีเข่ือนกระเสียวเพิ่มข้ึน ทาํให้การส่งเสริมการรวมกลุ่มสามารถมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีส่วนร่วมเพื่อขยายผลไปยงัเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆต่อไปได ้ในส่วนของปัจจยัความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าและ
หลกัการบริหารจดัการนํ้ า เกษตรกรท่ีมีคะแนนเพิ่มมากข้ึนมีแนวโน้มเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าแบบ
พื้นท่ีเข่ือนกระเสียวลดลง แต่มีแนวโนม้ในการเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้าแบบพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิเพิ่ม
มากข้ึน จึงควรมีการส่งเสริมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าและหลักการบริหารจดัการนํ้ ากับ
เกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจท่ีมากข้ึน 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีส่วนร่วม  

ไม่มส่ีวนร่วม

79%

มส่ีวนร่วม

21% รูปแบบที่ 1

36%

รูปแบบที่ 2

24%

รูปแบบที่ 3 

40%
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ตัวแปร 

รูปแบบพืน้ที ่

เข่ือนกระเสียว 

รูปแบบพืน้ที ่

คลองมหาสวสัดิ์ 

รูปแบบ

ฐาน 

Coef. Sig. M.E. Coef. Sig. M.E. M.E. 

เพศ (SEX) .838 0.007**
* 

.200 -1.138 0.001**
* 

-.208   .008 

อาย ุ(AGE) .015 0.192ns .001 .019 0.107ns .002 -.003 
การมีอาชีพรอง (OCC) -.420 0.215ns -.029 -.670 0.091* -.070 .099 
สมาชิกครัวเรือน (MEM) -.138 0.050** -.015 -.119 0.108ns -.009   .024 
รายไดค้รัวเรือน (INC)   .024 0.070*   .002 .022 0.107ns   .002 -.004 
ตาํแหน่งฯในชุมชน 
(STT) 

-.412 0.269ns -.035 -.547 0.153ns -.053   .088 

ขนาดท่ีดิน (AREA) -.016 0.061* -.003 .002 0.793ns .001   .001 
การเป็นเจา้ของท่ีดิน 
(OWN) 

-.259 0.442ns -.033 -.144 0.670ns -.005    .039 

ตน้ทุนการใชน้ํ้า (COST) .594 0.072* -.001 1.675 0.000**
* 

.201 -.201 

ปัญหาจากการบริหาร
จดัการนํ้า (PRO) 

.597 0.070* .015 1.411 0.000**
* 

.164 -.179 

การมีส่วนร่วมฯ (PARTI) 2.140 0.000**
* 

.315 .512 0.168ns -.051 -.264 

การรับรู้ข่าวสารฯ 
(INFOR) 

-.106 0.796ns -.039 .379 0.298ns .059 -.021 

ความคิดเห็นฯ (IMP) .512 0.054* .060 .390 0.141ns .025 -.085 
ความคาดหวงั (UTI) .557 0.030** .113 -.412 0.110ns -.090 -.023 
ความรู้ความเขา้ใจฯ 
(KNOW) 

-.282 0.010**
* 

-.057 .213 0.057* .046   .011 

Log likelihood = -315.85612 
Pseudo R2 = .2353 
หมายเหตุ: *** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
     ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
     ns ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 เกษตรกรยงัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ าไม่มากนกั ส่วนมากเป็นกิจกรรมการทาํความสะอาดคู
คลอง ส่วนผูน้าํชุมชนมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมแตกต่างออกไป คือ การไดท้ราบแผนการบริหารจดัการนํ้ าจาก
ชลประทาน และขอ้มูลปริมาณนํ้ าผ่านประตูระบายนํ้ า การรับทราบข่าวสารเก่ียวกบัการบริหารจดัการนํ้ านั้น 
เกษตรกรส่วนมากได้มาจากผูน้ําชุมชน เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีมีความใกล้ชิดกับผูน้ําชุมชนมากกว่า 
ทางดา้นกรมชลประทาน อีกทั้งการประสานงานเป็นการส่งต่อให้ทางผูน้าํทอ้งถ่ินมากกวา่การเขา้ไปในพื้นท่ีเอง 
และเกษตรกรเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้าแบบพื้นท่ีเข่ือนกระเสียวมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีเป็นท่ี
รู้จกัอยา่งแพร่หลาย อีกทั้งโครงสร้างการรวมกลุ่มครอบคลุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด และเม่ือพิจารณาสัดส่วน
แลว้ พบวา่สัดส่วนการเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้าทั้งสามรูปแบบนั้นไม่แตกต่างกนัมากนกั 
 ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าทั้งหมดสามารถสะทอ้นให้เห็นวา่ 
เม่ือมีส่วนร่วมอยู่ก่อนแลว้ มีแนวโน้มเลือกรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าแบบพื้นท่ีเข่ือนกระเสียว มากข้ึน ใน
ภาพรวมเกษตรกรตอ้งการให้การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ าเกิดข้ึน แต่ไม่ตอ้งการเพิ่มภาระหน้าท่ีของ
ตนเอง ทั้ งในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ และการเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการนํ้ า 
เน่ืองจากอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีมีภาระหน้าท่ีมากอยูแ่ลว้ และความรู้ความเขา้ใจในดา้นทรัพยากรนํ้ าและ
หลกัการบริหารจดัการนํ้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหรู้ปแบบการบริหารจดัการนํ้ารูปแบบแบบพื้นท่ีคลองมหาสวสัด์ิ 
ถูกเลือกมากกว่ารูปแบบแบบพื้นท่ีเข่ือนกระเสียว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรมีการส่งเสริมเพิ่มความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้าและหลกัการบริหารจดัการนํ้ากบัเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจท่ีมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวจิยัไปใชง้าน 
 1.1 เกษตรกรควรจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า เพื่อเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม และมีการกาํหนดนโยบายการใชน้ํ้ า
เฉพาะของแต่ละตาํบล โดยร่วมมือกนักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.2 ผูน้าํทอ้งถ่ินควรผลกัดนักระบวนการมีส่วนร่วมมากข้ึน เปิดโอกาสให้เกษตรกรไดเ้ขา้มารับทราบ
แผนการบริหารจดัการนํ้ามากข้ึน และเขา้ไปสาํรวจ รับทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาท่ีมากข้ึน 
 1.3 กรมชลประทาน และชลประทานทอ้งถ่ิน ควรให้การสนบัสนุนการรวมกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าท่ีครอบคลุม
ตลอดทั้งลาํนํ้ า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเขา้มาร่วมวางแผนการบริหารจดัการนํ้ า ให้เกษตรกรสามารถมีส่วน
ร่วมในการการบริหารจดัการนํ้ าตลอดทุกขั้นตอน และผลกัดนัให้รูปแบบการบริหารจดัการนํ้าแบบมีส่วนร่วมท่ี
นาํเสนอเกิดข้ึนในพื้นท่ีคลองท่าสารบางปลา  

1.4 รูปแบบการบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีส่วนร่วมจากขอ้เสนอแนะ 
 ควรมีการรวมกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าท่ีมีสมาชิกมาจากเกษตรกรผูใ้ช้นํ้ าท่ีคลอบคลุมคลอดทั้งทั้งลาํคลอง โดย 
ตาํแหน่งประธานกลุ่มควรปรับเปล่ียน และหมุนเวียนให้คลอบคลุมตวัแทนจากพื้นท่ี ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลาย
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นํ้ า ทาํหน้าท่ีติดต่อประสานงาน แลกเปล่ียนขอ้มูลการบริหารจดัการนํ้ า ขอ้มูลการใช้นํ้ า รวมไปถึงปัญหาจาก
การใชน้ํ้ าระหว่างเกษตรกรสมาชิก กบักรมชลประทาน เน่ืองจากคลองท่าสารบางปลานั้นมีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อผลกัดนันํ้ าเค็ม การบริหารจดัการนํ้ าตอ้งดาํเนินการโดยกรมชลประทานเป็นหลกั การรวมกลุ่มผูใ้ช้นํ้ านั้น 
ในเบ้ืองตน้ดาํเนินการเพื่อแลกเปล่ียน ขอ้มูล แผนการส่งนํ้ าของกรมชลประทานกบักลุ่มกลุ่มผูใ้ช้นํ้ าไดท้ราบ 
เพื่อท่ีเกษตรกรจะสามารถนาํขอ้มูลนั้นไปวางแผนการทาํเกษตรกรรม 
  

 
ภาพที ่8 โครงสร้างการบริหารจดัการนํ้าจากขอ้เสนอแนะ 

 

2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 การศึกษาคร้ังน้ีนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งมีส่วนร่วมเพียง 2 รูปแบบ ในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรเพิ่มรูปแบบการบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีส่วนร่วมมากข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 2.2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ าเป็นเพียงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีดาํเนินอยู ่แต่ใน
การศึกษาเพื่อขยายผล ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมวา่เป็นไปในกิจกรรมรูปแบบใด และผูท่ี้
ยงัไม่ไดมี้ส่วนร่วมนั้นตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้า 
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รูปแบบและวธีิการควบคุมทางสังคมต่อความเป็นหน่ึงเดยีวกนั  

กรณศึีกษาชุมชนพฤกษา 

 

 

นายเอกชัย ไชยอาํพร 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการควบคุมทางสังคมของชุมชน 2) วิธีการนําการ
ควบคุมทางสังคมไปใชเ้พื่อความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 3) แนวโนม้ของการควบคุมทางสังคม ดว้ยวิธีการ
วจิยัเชิงคุณภาพ โดยเนน้ไปท่ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั (Key-informant) เป็นจาํนวน 15 
คน การวิเคราะห์ใชว้ิธีการตีความและใชก้ารวเิคราะห์บริบท (Contextual Analysis) ควบคู่ไปกบัการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยเทคนิคสามเส้าในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริง 
 ผลการศึกษารูปแบบและวิธีการควบคุมทางสังคมของชุมชนนั้น พบวา่ชุมชน นั้นมีรูปแบบการควบคุม
ทางสังคมเนน้ตามแบบดั้งเดิม(Traditional Control) ควบคู่ไปกบัการควบคุมทางสังคม (Social Control) มีวธีิการ
นาํมาใชโ้ดยผา่นทางกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผา่นความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของคนในชุมชน และผ่าน
ทางผูน้าํของชุมชน อีกทั้งยงัมีการให้รางวลั ลงโทษ โดยผา่นสหกรณ์ออมทรัพยข์องชุมชนเป็นตน้ การควบคุม
จะมีแนวโน้มท่ีจะมีความเป็นทางการ เป็นระบบ และเน้นกฎกติกา ระเบียบ ขอ้ตกลงเหล่าน้ีขีดเขียนผา่นการมี
ส่วนรวมมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: การทาํงานร่วมกนัทางสังคม, การควบคุมทางสังคม, การควบคุมทางสังคมเนน้ตามแบบดั้งเดิม 
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Types and Methods of Social Control Toward Social Cohesion 

: A Study of Pruk Sa Community 

 

ABSTRACT 

 

 This research aims at studying types of community social control, methods of using social control for 
strengthen social cohesion and future trend of community social control. The study used qualitative research 
focusing on in-depth interview from 15 key-informants, Data analysis has been done with logical 
interpretation and contextual analysis. 
 Finds of the research show that there are tw o  types of social control ( traditional and social control) 
which are used through community activities, through relationship among families and groups in community; 
through leaders through community saving cooperative group. Future trend of community social control will 
be formality, system and increasing of using agreement / written law and regulation control. 
 Keyword: Social Cohesion, Social Control, Traditional Control 
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บทนํา 

 จากการเปล่ียนแปลงในดา้นของวิถีชีวิต และทางสภาพกายภาพต่าง ๆ ทัว่โลกทาํให้แนวคิดและทศันะ 
หรือค่านิยมต่าง ๆ ของสงัคมเร่ิมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อวถีิชีวติของคนเป็นวงกวา้งจาก
ระดบัโลก ไปสู่ระดบัประเทศ และระดบัชุมชน อีกทั้งมนุษยย์งัเป็นสัตวส์ังคมท่ีจาํเป็นจะตอ้งอยู่ร่วมกนัอย่าง
เป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อช่วยเหลือพึ่งพิงซ่ึงกนัและกนั แต่การท่ีจะทาํให้เกิดการปรองดองเป็นหน่ึงเดียวกนัไดน้ั้น 
จาํเป็นจาํตอ้งมีการจดัระเบียบควบคุมในสังคม ผา่นเคร่ืองมือหรือกระบวนการท่ีเรียกวา่ การควบคุมทางสังคม  

วตัถุประสงค์ในการศึกษามี 3 ประเด็น คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการควบคุมทางสังคมของชุมชน 2)        
เพื่อศึกษาวิธีการนาํการควบคุมทางสังคมไปใชเ้พื่อความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน และ 3) เพื่อศึกษาแนวโนม้
ของการควบคุมทางสังคม 

ขอบเขตท่ีใช้ในการศึกษา มี 3 หัวขอ้คือ 1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ครอบคลุมถึงรูปแบบการควบคุมใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นการควบคุม แบบ ดั้ งเดิม, การควบคุมทางสังคม และการควบคุมแบบเป็นทางการด้วย 
กฎระเบียบ ท่ีมีลายลักษณ์อักษรชัดเจน และวิธีการน้ีชุมชนนําการควบคุมมาใช้ 2) ขอบเขตด้านพื้นท่ี : 
ครอบคลุมในพื้นท่ี ของชุมชนพฤกษา* (นามสมมุติ) ตาํบลพนมไพร* (นามสมมุติ) อาํเภอเมือง จงัหวดั
ปราจีนบุรี และ 3) ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย : ผูท่ี้อยู่อาศยัอยู่ในชุมชนพฤกษา และมีช่ือในทะเบียน ราษฎร์ของ 
ตาํบลพนมไพร(นามสมมุติ) พฒันานั้นไดใ้ห้ความสําคญัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมซ่ึงจะนาไปสู่
การพฒันาเพือ่ประโยชน์สุขท่ีพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี เพื่อความย ัง่ยนืของสังคมไทยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเร่ิมท่ีตนเอง ตลอดจน
เสริมสร้างบทบาทของครอบครัวให้โดยเฉพาะผู้ นํา ผู้ มีบทบาท/ผลงาน เชิงประจกัษ์ในการขบัเคล่ือนกิจกรรม

การจดัระเบียบ และกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเป็นหนึง่เดียวกนัของชมุชน 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการควบคุมทางสังคม 

จันทร์เพ็ญ  อมรเลิศวิทย์ (2542: 21) แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมทางสังคม หรือท่ี เรียกกันใน
ภาษาองักฤษวา่ Social Control นั้น โดยทัว่ไปการควบคุมทางสงัคมทาํใหส้มาชิกส่วนใหญ่ ประพฤติในแนวทาง
ท่ีถูกคาดหวงัไว ้คือบุคคลทัว่ไปดาํเนินชีวติตามท่ีสงัคมคาดหวงั สถาบนัทางสงัคมทุกสถาบนัก็ใหก้ารสนบัสนุน
กระบวนการท่ีมีอิทธิพลเหนือปัจเจกชนดงักล่าว เน่ืองจากสถาบนัแต่ละสถาบนั พยายามท่ีจะปลูกฝังค่านิยมและ
บรรทดัฐานของสถาบนั โดยเฉพาะให้แก่สมาชิกของสังคมโดยผ่านการขดัเกลาทางสังคม นัน่คือ สถาบนัทาง
สังคมแต่ละสถาบนั พยายามท่ีจะควบคุมการกระทาํของมนุษย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการอยูร่่วมกนั 
 สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2550: 21) ไดก้ล่าวไวว้า่ การควบคุมทางสังคมจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดจ้ะตอ้งมีระบบการควบคุมทางสังคมเกิดข้ึน โดยใช้บรรทดัฐานทางสังคม (Norm) ซ่ึงหมายถึง กฎ ระเบียบ 
ความเช่ือ และค่านิยม รวมไปถึงระบบการให้รางวลัและลงโทษ อีกดว้ย จึงสรุปไดว้่า การควบคุมทางสังคม ก็
คือ การจดัระบบความสัมพนัธ์ทางสงัคมเพื่อใหส้ังคมอยูร่อดอยา่งมีระบบระเบียบ 
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 พระชยสร สมบุญมาก และ พระมณเฑียร สังเงิน (2543: 31-33) ได้กล่าวไวว้่า การควบคุมเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการวางแผนในการสั่งสอน อบรม ชกัจูง หรือ บงัคบัให้บุคคลปฏิบติัตามประเพณี และ
คุณค่าของชีวิตของกลุ่มคน/สังคม ซ่ึงทุกสังคมจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมทางสังคม เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และจะเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีสมาชิกในสังคมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสังคม หรือเรียกง่าย ๆ วา่การควบคุมทางสังคม
เป็นส่ิงท่ีใชใ้นการควบคุมสมาชิกในสงัคมใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ต่าง ๆ  
 อุทยั หิรัญโต (2536: 217) ไดก้ล่าวไวว้่าการควบคุมทางสังคม นั้นคือวิธีการท่ีสังคมใช้ในการควบคุม
ความประพฤติ/พฤติกรรม ของสมาชิกในสังคม ใหย้อมรับและปฏิบติัตามปทสัถาน/บรรทดัฐาน (Norm) เพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
 กตธน ศรีงามชอ้ย (2542: 4) ไดก้ล่าวไวว้า่ การควบคุมทางสังคม คือกระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีมี
ลกัษณะต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนเร่ิมจากการเรียนรู้ทางสังคม ให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้กฎ ระเบียบ แนวประพฤติ
ปฏิบติั ปทสัถาน/บรรทดัฐาน (Norm) ท่ีสังคมกาํหนดและคาดหวงัให้ปฏิบติั มีขั้นตอนของการกาํหนดกลไก 
วิธีการ มาตรการ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นไป โดยมีทั้งการควบคุมจากภายในตวัสมาชิก และ
การควบคุมจากภายนอกโดยสังคมท่ีเป็นสมาชิกอยู ่
 พรบดินทร์ คาํป้อ (2554: 14) ไดอ้ธิบายไวว้า่การควบคุมทางสังคมเป็นเร่ืองของ การบงัคบัใหส้ังคม 
(คน) ไดพ้ยายามปฏิบติัตามคาํสั่งหรือระเบียบท่ีสังคมวางไว ้ การควบคุมทางสังคมเป็นระบบของมาตรการ 
ขอ้แนะนาํ ขอ้เกล่ียกล่อม/ไกล่เกล่ีย ขอ้หา้มปราม และขอ้บงัคบั ซ่ึงพฤติกรรมหรือกลุ่มยอ่ยจะเป็น การบงัคบั
ทางพลงักายหรือบงัคบัทางสังคมก็ตามใหย้อมรับกฎเกณฑท่ี์สมาชิกของสังคมกาํหนดข้ึน ซ่ึงการควบคุมทาง
สังคมเป็นวธีิการใดวธีิการหน่ึง เพือ่บงัคบัใหค้นในสังคมกระทาํตามบรรทดัฐานของสังคม  

ซ่ึงประเภท/รูปแบบการควบคุมทางสังคม/กลไกของการควบคุมทางสังคม มีดงัน้ี 

 พรบดินทร์ คําป้อ (2554: 14-16) ได้กล่าวถึงประเภท/รูปแบบของการควบคุมทางสังคมโดยใช้
เคร่ืองมือ/กลไกในการควบคุมทางสังคม (Agencies of social control) เป็นเกณฑแ์บ่งวา่มี 9 รูปแบบดงัน้ี 
 1) การควบคุมโดยผ่านความเช่ือ (Control through Belief) ในสังคม หน่ึง ๆ ย่อมมีความเช่ือถือไม่
เหมือนกนั เช่น ในเร่ืองความเช่ือต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่มี ตวัตน แต่คนก็ยอ่มเกรงกลวัในอิทธิฤทธ์ิอภินิหารของส่ิง
เหล่านั้น เช่น เทพเจา้ เจา้พ่อ เจา้แม่ ศาลพระภูมิ รวมทั้งตน้โพธ์ิ ตน้ไมใ้หญ่ หรือคนกราบไหวบู้ชา ความเช่ือใน   
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี อาจทาํใหค้นเกรงกลวัไม่กลา้กระทาํผดิได ้ 

2) การควบคุมโดยการเสนอแนะแนวทาง (Control by Social Suggestion) การเสนอแนะเป็นมาตรการ
อนัหน่ึงในการควบคุมสงัคม เม่ือผูเ้สนอแนะเป็นผูมี้ช่ือเสียงหรือผูท่ี้สงัคมเคารพนบัถือ  
 3) การควบคุมโดยศาสนา (Control by Religion) ศาสนากบัการบงัคบัแบบเหนือธรรมชาติไดเ้ป็นปัจจยั
อนัสําคญัในการควบคุมสงัคม ศาสนา ไดโ้ยงความสัมพนัธ์ของมนุษยเ์ขา้กบัพลงัเหนือธรรมชาติท่ีรู้กนัในฐานะ       
พระเจา้ และแนะนาํมนุษยใ์ห้กระทาํตามจุดมุ่งหมายหรือกฎเพื่อเขา้ถึงพระเจา้ แบบอยา่งของสังคมส่วนมากจะ
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คา้นศีลธรรมหรือพฤติกรรมอนัมีส่วนสร้างข้ึนมาโดยศาสนา สถาบนัทางศาสนาจึงเป็น ส่ิงสําคญัในการควบคุม
ทางสังคม 
 4) การควบคุมโดยอุดมคติทางสังคม (Control by Social Ideals) อุดมคติทางสังคมก็เป็นมาตรการ
อนัหน่ึงท่ีจะควบคุมสังคมได ้ในเม่ือผูน้าํของประเทศ ไดป้ลุกระดมให้ประชาชนของประเทศมีอุดมคติอนัแน่ว
แน่ เช่น ฮิตเลอร์ เลนิน และคานธี เป็นตน้  
 5) การควบคุมโดยงานพิธี (Control of Ceremony) ในชีวิตของมนุษย์ได้เก่ียวข้องกับงานพิธีต่าง ๆ 
มากมาย เช่น งานวนัเกิด งานแต่งงาน หรือแมแ้ต่งานพิธีของคนตาย   MacIver and Page เช่ือวา่ “รูปแบบงานพิธี 
เป็นงานการสร้างวิธีการอย่างมี   รูปแบบให้มนุษยป์ระทบัใจถึงความสําคญัของเร่ืองราวหรือโอกาสแห่งการ
ประกอบ พิธีการนั้ น พิธีกรรมยงัเร่งเร้าความรู้สึกในหัวใจของมนุษย์ทั้ งหมดให้มีความปรารถนาอนัสูงส่ง
จนกระทัง่กลายมาเป็นสญัลกัษณ์แห่งคุณค่าของชีวติ ซ่ึงก็เป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีจะควบคุมสังคมได ้ 
 6) การควบคุมโดยศิลปะ (Control by Arts) ความเป็นศิลปะต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือควบคุมทางสังคมชนิด
หน่ึง เพราะศิลปะมีรูปแบบของการกระทาํของคน เช่น ในชีวิตประจาํวนัของพวกเรา ศิลปะไดแ้สดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของกนัอยา่งลึกซ้ึง เม่ือเสียงดนตรีทาํใหก้ลายเป็นเคร่ืองผอ่นคลายอารมณ์ไดอี้กอยา่งหน่ึง เพลงมาร์ชใน
ยามสงครามยงัเร่งเร้าปลุกอารมณ์ใหคิ้ดท่ีจะฆ่ากนัได ้ 
 7) การควบคุมโดยผา่นความเป็นผูน้าํ (Control through Leadership) ความสามารถในการให้การแนะนาํ
เร่ืองคุณภาพส่วนบุคคลตามสถานท่ีทาํงานต่าง ๆ   สมาคมหรือบริษทัจะใหญ่หรือเล็กมีความจาํเป็น ผูน้าํท่ีมี
ความสามารถในหน้าท่ีการงาน ยิ่งในสังคมสมยัใหม่อนัสลบัซับซ้อน ความเป็นผูน้าํมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ
ควบคุมสังคมใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  
 8) การควบคุมทางสังคมโดยผา่นกฎหมายและการบริหารงาน (Social Control through Law and 
Administration) กฎหมายเป็นเร่ืองกฎขอ้บงัคบัใหบุ้คคลยอมรับการปฏิบติัตาม หากใครฝ่าฝืนหรือละเมิด
กฎหมายยอ่มไดรั้บโทษานุโทษ บุคคลมีความเกรงกลวักฎหมาย นอกจากนั้น กฎหมายยงัอา้งถึงตวัแทนพลงัอีก
อยา่งหน่ึง นัน่คือ กลไกการบริหารของรัฐ ซ่ึงก็ใชบ้งัคบับุคคลใหป้ฏิบติัตามระเบียบแบบแผนทางสังคมไดด้ว้ย  
 9) การควบคุมโดยผา่นศีลธรรม (Control through Morals) การท่ีบุคคลมีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีจะ
ทาํอะไรลงไปก็รู้วา่ส่ิงนั้นดี ส่ิงนั้นไม่ดี ทุกคนตั้งอยูใ่น ศีลธรรมอนัดี ยอ่มก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
นัน่คือ การควบคุมทางสังคมอยา่งหน่ึงนัน่เอง 

 Paul Sites (1975: 25-26 อา้งถึงใน ปฐม ทรัพยเ์จริญ, 2530: 23-85) ไดจ้าํแนกกลไกในการควบคุมทาง
สังคมออกเป็น 7 ประเภท 

 1) กลไกทางวฒันธรรม (Cultural Strategy) เป็นกลไกควบคุมทั้งพฤติกรรมของตวัผูใ้ชเ้องและคนอ่ืน ๆ 
กลไกทางวฒันธรรมท่ีใชใ้นการควบคุมทางสังคม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ดา้น คือ 
  - ปทสัถาน/บรรทดัฐาน (Norm) 
  - การบงัคบัใช ้(Sanction) 
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o การบงัคบัใชเ้ชิงลบ (Negative Sanction) หรือการลงโทษ (Punishment) 
o การบงัคบัใชเ้ชิงบวก (Positive Sanction) หรือการใหร้างวลัตอบแทน 

  - สถานภาพและบทบาท (Statuses and Roles) 
  - กลไกในการเขา้สังคมและการเขา้กลุ่ม (Group and Society Entry) 
 - การจาํแนกความแตกต่างกนัทางสังคมและชั้นทางสังคม (Differentiation and Ranking) 
 2) กลไกการแลกเปล่ียน (Exchange Strategies) เป็นกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ การให้บริการ 
หรือการใหร้างวลัระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งกลุ่มจาํแนกได ้3 ดา้นคือ 
  - กลไกแลกเปล่ียนของผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกวา่ (Superordinate Exchange Strategies) 
  - กลไกการแลกเปล่ียนของผูมี้อาํนาจตํ่า (Subordinate Exchange Strategies) 
  - กลไกการแลกเปล่ียนสมานลกัษณ์ (Accommodation Exchange Strategies) 
 3) กลไกเก่ียวกบักฎระเบียบ (Procedural Strategies) เป็นกลไกท่ีเก่ียวกบัระเบียบ กฎเกณฑ์ ซ่ึงจาํแนก
ได ้3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
  - การจดัระเบียบบริหารงาน (Bureaucratization) 
  - การทาํใหเ้ป็นผูช้าํนาญการ (Professionalization) 
  - วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
 4) กลวิธีการใช้อุบาย (Manipulative Strategies) ใช้โดยบุคคลหรือกลุ่มเพื่อพยายามท่ีจะควบคุม
พฤติกรรม ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นดว้ยวธีิการส่ือความหมายต่าง ๆ ซ่ึงกลวิธีใชก้ลอุบายแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

  - กลอุบายท่ีใชถ้อ้ยคาํภาษา (Verbal Manipulation) 
o การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) 
o เร่ืองตลกขบขนั (Humor)  
o การพูดเทจ็ (Lying) 
o การใชภ้าษาเฉพาะ (The Use of Jargon) 

  - กลอุบายท่ีไม่ใชถ้อ้ยภาษา (Nonverbal Manipulation) 
o การจดัฉากและการแสดง (Staging and Performance) 
o การปิดบงัข่าวสาร (Withholding Information) 
o การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ (Changing Rule and Procedure) 
o การหนีปัญหา (Avoidance) 
o การเกณฑเ์อาเป็นพวก (Co-operation) 

 5) กลวิธีบงัคบั (Coercive Strategies) โดยปกติใชก้็ต่อเม่ือไดพ้ยายามใช้กลวิธีอ่ืน ๆ แลว้ ประสพความ
ลม้เหลว และบุคคล หรือกลุ่มไม่บรรลุวตัถุประสงค ์แบ่งได ้2 ประเภทดงัน้ี 
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  - การบงัคบัแบบไม่รุนแรง (Nonviolent Coercive Strategies) 
  - การบงัคบัแบบรุนแรง (Violent Coercive Strategies) 
 6) กลวิธีการรวมกาํลงัเขา้ดว้ยกนั (Coalitional Strategies) เก่ียวขอ้งกบัการร่วมกนัระหวา่งบุคคลต่าง ๆ กลุ่ม
ต่าง ๆ หรือสังคมต่าง ๆ เพื่อร่วมกนัเพิ่มทรัพยากร และเผชิญหนา้ฝ่ายตรงขา้มร่วมกนั แบ่งได ้3 ประเภทดงัน้ี 
  - การรวมกนัอยา่งถาวร (Permanent Unification) 
  - การรวมกนัอยา่งชัว่คราว (Temporary Unification) 
  - การรวมกนัเป็นบางส่วน (Partial Unification) 
 7)  กลวิธีในการถอนตวั (Withdrawal Strategies) ใชเ้ม่ือเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่ประสงค์ หรือ บุคคล 
กลุ่ม สังคม ท่ี บุคคล กลุ่ม หรือสังคมอ่ืนเขา้ไปยุง่เก่ียวแลว้ไม่ไดป้ฏิบติัตามสญัญาแบ่งได ้3 ประเภทดงัน้ี 
  - การถอนตวั (Physical Withdrawal) 
  - การถอนตวัแบบพิธีการ (Ritual Withdrawal) 
  - การสลายตวัของกลุ่ม (Group Disbandment) 
โดยสรุปรูปแบบการควบคุมทางสังคม มี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  

1) รูปแบบดั้ งเดิม (Traditional Control) คือ รูปแบบการควบคุมทางสังคมท่ีใช้ผ่าน ศิลปะ ความเช่ือ 
อุดมการณ์ หรือศาสนา ในการสร้างเสริม และควบคุมพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องสังคมนั้น ๆ  

2) รูปแบบการควบคุมทางสังคม (Social Control) คือ รูปแบบการควบคุมโดยใช้ผ่านความสัมพนัธ์ การ
ยอมรับเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่ม การติฉินนินทา การตาํหนิติเตียน ไปจนถึงการคว ํ่าบาตร (Social Sanction) เพื่อใช้
ในการควบคุมพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นใหเ้ป็นไปตามบรรทดัฐานของสังคม 

3) รูปแบบสมยัใหม่/รูปแบบท่ีเป็นทางการ (Law and Regulation Control) คือรูปแบบการควบคุมผา่น ผูน้าํ 
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงร่วมกนัในสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความเป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งเสมอภาค 

สรุปแนวคิดนาํ (Core Concept) ของการศึกษาเพื่อนาํการควบคุมทางสังคม(ภาพท่ี1) และวิธีการนาํการ
ควบคุมมาใชใ้นชุมชน(ภาพท่ี 2) 

แนวคิดในการศึกษาเปรียบเสมือนรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนนาํพาคนในสังคมให้ไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์
คือความเป็นหน่ึงเดียวกันซ่ึงรถเปรียบเสมือนชุมชนท่ีมีสมาชิกในสังคมเป็นผูโ้ดยสารและมีผูน้ําเป็นผูค้อย
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกันของสังคมนั้ นๆซ่ึงการควบคุมนั้ นต้องอาศัย
พวงมาลยัในการบงัคบัทิศทางของรถยนตด์งันั้นพวงมาลยั คือการควบคุมในสังคมประกอบไปดว้ยการยึดโยง 3 
ส่วน/3 รูปแบบใหญ่ ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 รูปแบบการควบคุมแบบดั้งเดิม (Traditional Control)  
1.1 ความเช่ือ  
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1.2 ค่านิยม  
1.3 อุดมการณ์  
1.4 ศาสนา 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการควบคุมทางสังคม (Social Control) 
2.1 ความสัมพนัธ์ 
2.2 การยอมรับ/การเป็นสมาชิกกลุ่ม  
2.3 การตาํหนิ/การต่อวา่  
2.4 การติฉิน/นินทา  
2.5 ผูน้าํ 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบการควบคุมสมยัใหม่ (Law and Regulation Control) 
3.1 กฎหมาย  
3.2 กฎระเบียบ  
3.3 ขอ้บงัคบั  
3.4 ขอ้ตกลง  
3.5 นโยบาย 

 โดยมีลอ้ทั้ง 4 (คชศร) อนัไดแ้ก่ บา้น/ครอบครัว กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ศาสนา รัฐท่ีสําคญัคือโรงเรียน
และอปท.(องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน) ท่ีช่วยขบัเคล่ือนอย่างสอดประสานผ่านกระบวนการขดัเกลาและ
การศึกษาของลอ้ทั้ง 4 

  

ภาพท่ี 1  แสดงแนวคิดนําในสว่นของรูปแบบการควบคมุในสงัคม 
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ภาพท่ี 2  แสดงแนวคิดนําในการศกึษา 

ระเบียบวธีิวจิัย  

การศึกษาน้ีใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ เนน้การสัมภาษณ์เจาะลึกจาก 4 กลุ่มเป้าหมายใหญ่ ไดแ้ก่ 
1) ชาวชุมชนของชุมชนพฤกษา* อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี ท่ีมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมทาง

สังคม และการขดัเกลาทางสงัคม เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน 
2) กลุ่มขา้ราชการท่ีมีบทบาททั้งเชิงนโยบายและการจดัการ ท่ีมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมทาง

สังคม และการขดัเกลาทางสังคม เพือ่ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน เช่น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ครู 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น  

3) กลุ่มผูน้าํศาสนา เช่น เจา้อาวาส และพระผูมี้บทบาทตรง 
4) กลุ่มผูท่ี้ทาํคุณประโยชน์ให้กบัชุมชน และมีคนนับถือเป็นจาํนวนมาก เช่น ปราชญ์ชาวบา้น ผูน้าํ

กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ผูมี้ส่วนในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ และการควบคุมเพื่อใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวกนั
ในชุมชน 
 โดยทั้งหมดตอ้งเตม็ใจใหข้อ้มูลเป็นจาํนวน 15 คน 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารตีความ การวเิคราะห์บริบท และการเช่ือมโยง  

 

ความเป็นหน่ึง

เดียวกัน 

ช. 

(กลุม่ชมุชน) 

ร. 

(รัฐ,โรงเรียน) 

 

ค. 

(ครอบครัว) 

 

ศ. 

(ศาสนา) 

 

วิธีการนําการควบคุมมา

ใช้ของชุมชน 
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ผลการศึกษาพบว่า 

1. รูปแบบการควบคุมทางสังคม  

 จากการศึกษาพบวา่รูปแบบการควบคุมทางสังคมของชุมชนท่ีพบนั้นมีรูปแบบผสมผสานระหวา่งทั้ง 2 
รูปแบบของการควบคุม นั้นคือ 1 รูปแบบการควบคุมดั้งเดิม (Traditional Control) รูปแบบการควบคุมทางสังคม 
(Social Control) เป็นหลกัอนัเน่ืองมาจากชุมชนนั้นมีลกัษณะเป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะทางสังคมแบบเครือญาติ  

2. วธีิการนําการควบคุมทางสังคมไปใช้เพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชุมชน  

 ในดา้นของวิธีการนาํการควบคุมทางสังคมมาใชเ้พื่อทาํให้เกิดความเป็นอยา่งเดียวกนันั้นจากการศึกษา
พบวา่วิธีการควบคุมพบมากท่ีสุด คือผา่นงานพิธี ผา่นความสัมพนัธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน(ร้อยละ 86.7) 
รองมา  คือผา่นการเสนอแนะแนวทางท่ีตดัสินใจร่วมกบัผูน้าํ(ร้อยละ 80) อนัดบัท่ี 3 ใชผ้า่นความเช่ือศาสนาและ
ศีลธรรม(ร้อยละ 53.3 2) อนัดบัสุดทา้ยท่ีพบ คือ ใช้ผ่านการศึกษาถ่ายทอดขดัเกลาและประสบการณ์ (ร้อยละ 
46.7) ดงัตารางท่ี 1 
 ตารางที ่1 วธีิการนาํการควบคุมทางสังคมมาใช ้

 
วธีิการนําการควบคุมทางสังคมมาใช้ 

 

ความถี่ 

(N=15) 

ร้อยละ 

(100.0) 

ผา่นการเสนอแนวทางท่ีตดัสินใจร่วมกบัผูน้าํ 12 80 

ความเช่ือ / ผา่นศาสนา / ศีลธรรม 8 53.3 

งานพิธี / ความสัมพนัธ์ / กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 13 86.7 

ผา่นการศึกษา / ถ่ายทอด / การขดัเกลา / ประสบการณ์ 7 46.7 

 

1. แนวโน้มของการควบคุมทางสังคม 

 แนวโน้มในการนาํทางควบคุมทางสังคมมาใช้จากการศึกษาพบว่าในอนาคตจะมีรูปแบบความเป็น
ทางการท่ีมากข้ึนอยู่ท่ีร้อยละ 100 ซ่ึงแนวโน้มจากการใช้การควบคุมสมยัใหม่ (Law and Regulation Control)
โดยผา่นขอ้ตกลง กฎกติกา กฎหมาย พบอยูท่ี่ร้อยละ 93.3 ส่วนแนวโน้มในการควบคุมอยา่งไม่เป็นทางการนั้น
พบว่ามีการลดลงซ่ึงจากการสํารวจพบว่ามีความถ่ีอยู่ท่ีร้อยละ 53.3 ซ่ึงรูปแบบการควบคุมทางสังคม(Social 
Control) พบอยูท่ี่ร้อยละ 80 6.7 และการควบคุมแบบดั้งเดิม  (Traditional Control) พบอยูท่ี่ร้อยละ 66.7 จากการ
สัมภาษณ์พบวา่ในดา้นของความถ่ีบ่อย นั้นการควบคุมทางสังคมไดมี้โอกาสถูกนาํมาใชที้บ่อยมากข้ึนอยูท่ี่ร้อย
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ละ 86.7 โอกาสท่ีจะคงตวัเหมือนเดิมพบว่าอยู่ท่ีร้อยละ 66.7 และโอกาสในการใช้ท่ีลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 40 ดงัจะ
เห็นไดจ้ากตารางท่ี 2 
 ตารางท่ี 2 แนวโน้มในการนําการควบคมุทางสงัคมมาใช้ 

 
แนวโน้มในการนําการควบคุมทางสังคมมาใช้ 

 

ความถี่ 

(N=15) 

รอยละ 

(100.0) 

1.รูปแบบความเปนทางการ   

     -ทางการ 15 100 

     -ไมเปนทางการ 

 
8 53.3 

2.ประเภทของการท่ีนํามาใช   

     -การควบคุมแบบดั้งเดิม 10 66.7 

     -การควบคุมทางสังคม 13 86.7 

     -การควบคุมสมัยใหม (ขอตกลง กฎกติกา กฎหมาย) 14 93.3 

3.ความถ่ีบอย   

     -ถ่ีบอยมากข้ึน 13 86.7 

     -เหมือนเดิม 10 66.7 

     -ลดลง 6 40 

    

  * ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาท่ีพบว่า รูปแบบการควบคุมทางสังคมของชุมชนท่ีศึกษายงัคงใช้ 2 รูปแบบใหญ่คือ 
รูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบการควบคุมทางสังคม แต่รูปแบบดั้งเดิมมีการใช้ท่ีน้อยลง แต่กลบัเร่ิมใช้รูปแบบท่ี
เป็นทางการเพิ่มข้ึน 
 ทั้งน้ีเพราะชุมชนมีการกลายเป็นชุมชนเมืองมากข้ึน รวมทั้งมีคนจากภายนอกท่ีมีความรู้ และฐานะเขา้
มาอยูอ่าศยัในฐานะสมาชิกถาวรของชุมชน ท่ีสําคญัชุมชนถูกกาํหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านในยุคของ AEC ทาํ
ให้การควบคุมแบบดั้งเดิมอ่อนกาํลงั จาํเป็นตอ้งใช้รูปแบบท่ีเป็นทางการมากข้ึน โดยมีขอ้ตกลง ขอ้กาํหนด ท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และดว้ยพื้นฐานความเป็นชุมชนดั้งเดิมยงัไม่ไดห้ายไปทั้งหมด แกนนาํชุมชนจึงไดน้าํเอา
กลไกการควบคุมทางสังคมท่ียดึในสมัพนัธภาพมาใชค้วบคู่ 
 ส่วนแนวโนม้ท่ีพบวา่การควบคุมมีความเป็นทางการมีขอ้ตกลง มีกฎระเบียบ ท่ีผา่นความเห็นชอบ และ
มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีเพราะปัญหาสังคมของชุมชนมีความซบัซอ้นข้ึน ผูค้นในชุมชนมกั
ออกไปทาํงานท่ีต่างถ่ินมากข้ึนไม่ค่อยไดมี้ปฏิสัมพนัธ์เช่นแต่ก่อนทาํให้ตอ้งใชก้ฎระเบียบ 
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ปัจจยัพืน้ฐานทางสังคม เศรษฐกจิ และการเมืองที่มีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชน 

อาํเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 

วไลพร เลีย้งพนัธ์ุสกุล 

หลกัสูตร การบริหารการพฒันาสงัคม สาขาวชิา การจดัการการพฒันาสงัคม 

คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธ์ วชิรขจร อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยั มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน  (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กบัความเขม้แข็งของชุมชน โดยมีการศึกษา หมู่บา้นตามเขต
การปกครองท้องท่ีในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเดียว และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ 

 ผลการวิจยั พบวา่  ความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีอยูใ่น
ระดับปานกลาง ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานทางการเมือง มี
ความสัมพนัธ์กบัความเขม้แข็งของชุมชนในระดบัปานกลาง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.606, 0.705 
และ 0.718 ตามลาํดบั ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สามารถร่วมกนัทาํนายความเขม้แข็งของ
ชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 60.1 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า 
ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม สามารถทาํนายความเข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ  36.7 ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
สามารถทาํนายความเข้มแข็งของชุมชน ร้อยละ 49.7 และปัจจยัพื้นฐานทางการเมือง สามารถทาํนายความ
เขม้แข็งของชุมชน ร้อยละ 51.6 และพิจารณาตวัแปรยอ่ย พบวา่ ตวัแปรดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจยั
ทางการเมือง มีค่าสัมประสิทธ์ิการทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ตวัแปรดา้นการบูรณา
การความรู้ในการผลิต และเครือข่ายความรู้ของชุมชนในปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ : ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม / ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ / ปัจจยัพื้นฐานทางการเมือง / ความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
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SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS AFFECTING 

COMMUNITY STRENGTH OF AMPHOE PHRA NAKHON SI 

AYUTTHAYA, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

 

ABSTRACT 

 The study aimed to (1) study the community strength (2) study the relationships between the factors 

related to social, economic, and political factors and the community straight. The research area was in 

Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The research tool was 

questionnaire Statistics used for data analysis included frequency, percentage, average, standard deviation, 
Pearson Correlation, Simple Regressions Analysis and Multiple Regressions Analysis. 
 This study indicated that  the strength of the community was moderate. The social, economic, and 
political of factors were related with the strength of community at moderate level with the coefficient 0.606 , 
0 . 7 0 5  and 0 . 7 1 8 , respectively. the social, economic, and political factors can predict the strength of 

community at 60.10%. in considering each aspect it was indicated that social factor can predict the strength of 

community at 36.7%, economic factor can predict the strength of community at 49.7%, and political factor 
can predict the strength of community at 51.6%. To consider on the other component variables, political 
participation in the political factor has the coefficient of community strength prediction at the greatest level, 
the next one was the integration of knowledge in the product, and then was the knowledge network in 
economic factor, respectively. 
 

Keywords: Social Factor / Economic Factor / Political Factor / Strength of community 
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1. บทนํา 

 

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการพฒันาประเทศไปสู่ความเจริญกา้วหนา้มากมายหลายดา้นไม่วา่จะเป็นดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมไปมากมาย เพื่อกา้วสู่ความทนัสมยั 
โครงการพฒันาขนาดใหญ่ต่างๆของภาครัฐก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการพฒันา เช่น การสร้างเข่ือน โครงการ
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นตน้ และเม่ือโครงการพฒันาของภาครัฐ
เหล่าน้ีเขา้มาในชุมชน หมู่บา้น ก็ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นบวก และดา้นลบ   

การพฒันาประเทศไทยท่ีผา่นมา ไดย้ึดแนวทางการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เร่ิมฉบับแรกในพ.ศ. 2504 เป็นต้นมา รัฐบาลเน้นหนักไปในด้านการพฒันาเศรษฐกิจ และเม่ือพิจารณาถึง
ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Gross National Product :GNP) ก็มีการเจริญเติบโตรวดเร็วอยา่งต่อเน่ือง เนน้การ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ มุ่งสู่ความทนัสมยั เพราะคาดวา่หากดา้นเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตก็จะสามารถสร้างความ
เจริญเติบโตใหก้บัดา้นอ่ืนๆ (Trickledown Effect) เช่น ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นการเมืองการปกครอง เป็น
ตน้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม กลบัก่อตวัให้เกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดร้ะหวา่งคนรวยกบัคน
จน ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหายาเสพติด จนทาํให้เกิดวลีเด็ดข้ึนว่า 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยืน” ทาํให้มีการทบทวนแผนพฒันาฯข้ึน มีการปรับกระบวนทศัน์
ใหม่ในการพฒันา   

ทั้งน้ี เป้าหมายท่ีสําคญัของการพฒันา คือ การทาํให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี ซ่ึงชุมชนเป็นรากฐานท่ี
สําคญัของการพฒันาประเทศ เพราะหากชุมชนมีความเขม้แข็ง ก็จะทาํให้สามารถทาํให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุข  
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ กระนั้ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถทาํได้โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั คน้หาศกัยภาพของชุมชน และมีการปรับใช้อยา่ง
เหมาะสมกบับริบทของชุมชนตนเอง 

จากเหตุผลดงักล่าว ทางผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา เร่ือง ปัจจยัใดท่ีจะมีส่วนในการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน โดยเน้นท่ีปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน กรณีศึกษาอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เน่ืองจากในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่างพื้นท่ีการทาํเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศ และพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรมหลัก เน่ืองจาก
ประชากรส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นท่ีทาํการเกษตร เช่น การปลูกขา้วขนาดใหญ่ของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ค่อนขา้งยาวนาน เป็นเขตโบราณสถาน ประวติัศาสตร์มากมาย  และ
เป็นพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และภาคเอกชนจาํนวนมาก ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นโครงการ
พฒันาขนาดใหญ่ ไม่วา่จะเป็นโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจ
ศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
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2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาความเขม้แขง็ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

กบัความเขม้แขง็ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

3. ขอบเขตของการวจิัย 

3.1 ขอบเขตประชากร  
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ผูน้าํชุมชนในพื้นท่ีอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

จาํนวน 450 คน ผูน้าํชุมชน ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ กาํนนั สารวตัรกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นายก
องค์การบริหารส่วนตาํบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
สาํหรับจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารคาํนวณจากสูตร การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีท่ีประชากรมีจาํนวน
แน่นอน (flinite population) (Yamane,1973) (อา้งถึงใน ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐายี, 2553: 133) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง  
211 คน  

3.2 ขอบเขตตวัแปร 

ตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม รายละเอียดดงัน้ี 

      3.2.1 ตวัแปรตน้ 

ปัจจยัพื้นฐานทางสังคมของชุมชน ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย  การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ การเขา้ร่วม
กิจรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความสามคัคีของคนในชุมชน 

ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย  ความเขม้แขง็ของกลุ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ บริบททางกายภาพของชุมชน เครือข่ายความรู้ของชุมชน การบูรณาการความรู้ในการผลิต 

ปัจจยัพื้นฐานทางการเมืองของชุมชน ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย  การยอมรับผูน้าํในชุมชน การเขา้ร่วม
กิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชน การร่วมกนัแก้ปัญหาของ
ชุมชน 

   3.2.2 ตวัแปรตาม 

 ความเขม้แขง็ของชุมชน ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย  ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน  ความ
มัน่คงปลอดภยัของชุมชน 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3.3 ขอบเขตเวลา 

 ดาํเนินการวจิยัระหวา่งเดือนตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 4.1 แนวคิดหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ณฐัศรัณย ์ชุมวรฐาย ี(2553: 43) กล่าววา่ ลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ ประกอบดว้ย 4 คุณลกัษณะ คือ 

  (1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) คนในชุมชนมีการต่ืนตวัตลอดเวลา ไวต่อการรับรู้
ดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญญาท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆของชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

ปัจจยัพื้นฐานทางสังคมของชุมชน 

- การนาํความรู้มาใชป้ระโยชน ์

- การเขา้ร่วมกิจรรมทางสงัคม 

- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

- ความสามคัคีของคนในชุมชน 

 

 

ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิของชุมชน 

- ความเขม้แขง็ของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- บริบททางกายภาพของชุมชน 

- เครือข่ายความรู้ของชุมชน 

- การบูรณาการความรู้ในการผลิต 

 

ความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

2. ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน 

 

ปัจจยัพื้นฐานทางการเมืองของชุมชน 

- การยอมรับผูน้าํในชุมชน 

- การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ 

- การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชน 

- การร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน 
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(2) เป็นชุมชนท่ีรู้จกัจดัการตวัเอง ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมสาํคญั 4 ประการ คือ การวางแผน การจดั
กระบวนการขององคก์รภายในชุมชน การลงมือดาํเนินการตามแผน และการประเมินผล เพื่อรักษาความมัน่คง 
หรือความเขม้แขง็และสร้างความกา้วหนา้ใหก้บัชุมชน  

(3) เป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ (spirituality) คือ เป็นชุมชนท่ีสมาชิกมี จิตสํานึก มีจิตวิญญาณ มีความ
ผกูพนั เสียสละเพื่อชุมชน ซ่ึงอาจหมายถึง ความภกัดี ความความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน 
โดยมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจร่วมกนัในชุมชน  

(4) เป็นชุมชนท่ีมีสันติภาพ (peaceful) คือ เป็นชุมชนท่ีสมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีความ
ผกูพนั เสียสละ เพื่อชุมชน มีท่ียดึเหน่ียวจิตใจร่วมกนั เป็นชุมชนท่ีมีความสงบสุข คนในชุมชนมีจิตใจท่ีเยอืกเยน็ 
มีคุณภาพและมีคุณธรรม  

 

รูปแบบการก่อตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพือ่นาํไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานิยาม และตัวช้ีวดัความเข้มแข็งของชุมชน 

 1. การท่ีประชาชนมีอุดมการณ์ร่วมกนั รวมกลุ่มช่วยเหลือกนั มีการเรียนรู้ ในการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
แล ะมี พ ลังใน ก ารแก้ปั ญ ห าของชุ ม ชน (ป ระเวศ วะสี ,2540) รวม ทั้ ง มี ความส าม ารถ ใน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดมทุน และแกปั้ญหาในการประกอบอาชีพ ของชุมชนได ้(วิชยั ตนัศิริ
,2539) โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการศึกษา เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิด ตดัสินใจและแกปั้ญหา (กรมพฒันา
ชุมชน,2540) 
 2. ชุมชนเป็นผูล้งมือกระทาํเอง โดยมีกติการ่วมกนั และมีความเช่ือมโยงการทาํงาน ระหว่างองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จากการเรียนรู้ร่วมกนั 

 3. เน้นการพึ่ งตนเองของชุมชน มีจิตสํานึกในการช่วยเหลือกนั โดยการรวมกลุ่มในการทาํกิจกรรม
ร่วมกนั สามารถต่อรองกบัองคก์รภายนอกได ้(ฉตัรทิพย ์นาถสุภา และพรพิไล เลิศวชิา,2537) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ท่ีนาํเขา้ 

ความรู้เดิม 

+ 

ความรู้ใหม่ 

จิตสาํนึกร่วม/ร่วมมือ 

ร่วมใจ/แบ่งผลไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

ความเป็นมนุษยท่ี์มีพลงั/ 
มีอาํนาจ 

ทุนความรู้ ทุนสงัคม ทุนมนุษย ์
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 4. เกิดจากการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และลงมือทาํร่วมกนัในการแกปั้ญหาของชุมชน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง และส่วนรวม โดยเน้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมของคน และเครือข่ายบุคคล และองค์กร
ชุมชนเป็นสําคัญ  (คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต และ
กรรมการนโยบายแห่งชาติ ,2542) 

ลกัษณะของการพฒันา 

 สนธยา พลศรี (2545:5-6) กล่าวว่า เม่ือการพฒันาถูกกาํหนดความหมายจากหลายแหล่ง และหลาย
สาขาวชิา ทาํใหล้กัษณะของการพฒันามีหลายประการ แต่ลกัษณะท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี  
 1. เป็นการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ เช่น ดา้นคุณภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดลอ้มของส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ดีข้ึน 
หรือให้มีวามเหมาะสม อนัเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งรอบดา้น ไม่ใช่เปล่ียนแปลงในดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้น
เดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกไดว้่าตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ ซ่ึงเป็นลกัษณะตามความหมายทางดา้น
พฒันาบริหารศาสตร์ 

 2. มีลกัษณะเป็นกระบวนการ (process) คือ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบัขั้นตอน และอยา่ง
ต่อเน่ืองกนั โดยแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นลาํดบั ไม่สามารถขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงได ้

 3. มีลักษณะเป็นพลวตั (dynamic) คือ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาไม่หยุดน่ิง แต่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะเป็นแบบรวดเร็ว หรือชา้ๆ ปริมาณมากหรือนอ้ยก็ได ้

 4. เป็นแผน และโครงการ คือ เกิดข้ึนจากการเตรียมการไวล่้วงหนา้วา่จะเปล่ียนแปลงใคร ดา้นใด ดว้ย
วธีิการใด เม่ือไร ใชง้บประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นตน้ ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยไม่มีการ
เตรียมการไวล่้วงหนา้ 

 5. เป็นวิธีการ การพฒันาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีท่ีนํามาใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้เช่น การพฒันาสังคม การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาชุมชน ต่างก็
เป็นวธีิการพฒันาแบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

 6. เป็นปฏิบติัการ คือ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผน 
และโครงการเท่านั้น เพราะการพฒันาเป็นวธีิการท่ีตอ้งนาํมาใชป้ฏิบติัจริง จึงจะเกิดผลตามท่ีตอ้งการ 

7. เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษยเ์ป็นสัตว์โลก
ประเภทเดียวท่ีสามารถจดัทาํแผนโครงการ และคิดคน้วิธีการพฒันาตนเอง และส่ิงต่างๆได ้การเปล่ียนแปลงใด
ก็ตาม ถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทาํของมนุษยแ์ล้ว จะไม่ใช่การพฒันา แม้ว่าจะมีลกัษณะอ่ืนๆเหมือนกบัการ
พฒันาก็ตาม 

8. ผลท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทาํใหม้นุษยแ์ละสังคมมีความสุข เพราะการพฒันาเป็นส่ิง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์และการอยูร่่วมกนัเป็นสังคมของมนุษยน์ัน่เอง 

9. มีเกณฑ์หรือเคร่ืองช้ีวดั คือ สามารถบอกได้ว่าลกัษณะท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนั้น เป็นการ
พฒันาหรือไม่ ซ่ึงอาจดาํเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง 
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กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานในการช้ีวดัในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นคุณภาพ ปริมาณ ส่ิงแวดลอ้ม ความคงทนถาวร 
การประเมินผลจากผูเ้ก่ียวขอ้งวา่มีความเหมาะสมหรือพึงพอใจหรือไม่ และระดบัใด เป็นตน้ 

10. สามารถเปล่ียนแปลงได ้การพฒันานอกจาก จะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมนุษย ์สังคม และส่ิง
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ลว้ รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพฒันาเองก็สามารถเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจาก
มนุษย ์และสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงท่ี
เป็นผลของการพฒันา จึงมีความจาํเป็นต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการพฒันาให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดว้ยการพฒันาใหม่ๆจึงเกิดข้ึนอยูเ่สมอ 

 

 4.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กานต์ิชนิต วรนยัพินิจ (2554:180) กล่าววา่ ทุนทางสังคมกบัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนไทย
ซงดาํ : กรณีศึกษาบา้นหนองหมู ตาํบลสระพฒันา อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยั พบวา่ การใช้
ทุนทางสังคมเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน โดยการเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นต่างๆ
ให้แก่ชุมชนถือเป็นกลไกสําคญัท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ชุมชนปรับตวัอย่างสมดุลกบัการเปล่ียนแปลงในสังคม
โดยรวมของประเทศท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว และได้กระจายไปสู่ชุมชนชนบทมากข้ึน โดยท่ีชุมชนบา้น
หนองหมูสามารถปรับตวัด้วยการพยายามหาทางเลือกท่ีเหมาะสมกับชุมชน อีกทั้งมีการประสานระหว่าง
เครือข่ายท่ีซบัซอ้นข้ึน  

จารุณี บวัแกว้ (2551:142-143) วจิยัเร่ือง การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ยระบบมาตรฐานงาน
ชุมชน : กรณีศึกษาบา้นสวนกลว้ย ตาํบลบา้นส้อง อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยั พบวา่ การ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ยระบบมาตรฐานงานชุมชนของบา้นกลว้ยไดป้ระยกุตใ์ชก้ระบวนการตาม
แนวทางท่ีกาํหนดโดยภาคีการพฒันาจากหลายภาคส่วน มีกรมการพฒันาชุมชนเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ส่งเสริม สนบัสนุนให้ชุมชนพฒันาตนเอง โดยการสมคัรเขา้สู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน เป็นการพฒันาท่ีอาศยั
ตวัช้ีวดัในการประเมินผลการพฒันาสู่ความเข้มแข็ง ซ่ึงพบว่า การกาํหนดตวัช้ีวดัถือว่าเป็นงานใหม่ และมี
รายละเอียดท่ีค่อนขา้งซบัซ้อนสําหรับชุมชน จึงยงัตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ีในการให้การเรียนรู้ และความช่วยเหลือ
ในดา้นวิชาการแก่ชุมชน นอกจากน้ี ชุมชนไดน้าํทุนเดิมมาใชใ้นการพฒันาตนเอง มีการประเมินตนเอง โดยทีม
นาํการพฒันาร่วมกบัคณะกรรมการประเมินอาํเภอ ลกัษณะความเขม้แข็งของชุมชนตามระบบมาตรฐานงาน
ชุมชนไดแ้ก่ 1.ดา้นเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีการอบรม มีอาชีพมัน่คง มีท่ีดินทาํกินเพียงพอต่อการดาํรงชีพ มี
แหล่เงินทุนภายในชุมชน 2. ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนตระหนกัถึงผลท่ี
เกิดข้ึนจากการตดัตน้ไมท้าํลายป่า และหันมาปลูกป่า จดัตั้งกลุ่มพิทกัษ์ป่าข้ึน เพื่อดูแลรักษาป่าไม ้นอกจากน้ี 
ชุมชนสามารถจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนได ้3.ดา้นสุขภาพอนามยั ประชาชนตระหนกั และหนั
มาดูแลสุขภาพ ไม่มีโรคติดต่อภายในชุมชน 4.ด้านศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
พึ่งพาตนเองก่อนพึ่งพาคนอ่ืน มีการฟ้ืนฟูประเพณีวฒันธรรม มีความกตญั�ู กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ มีความเอ้ือ
อาทรต่อผูสู้งอายุ 5.ดา้นการพฒันาคนในชุมชน ให้ความสําคญัดา้นการศึกษา การสืบทอดรวบรวมบนัทึกภูมิ
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ปัญญามาใช้ในชีวิตประจาํวนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนในชุมชน จากการติดต่อส่ือสารในระดบัต่างๆ
ระหวา่งบุคคล ระหวา่งกลุ่ม ทาํให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญา โดยผา่นกระบวนการทางสังคม 6.ดา้นการบริหาร
จดัการชุมชน ซ่ึงเนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วม โดยกระบวนการกลุ่ม และเครือข่าย มีการประสานการทาํงาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทาํฐานขอ้มูลชุมชน เพื่อใชว้างแผนพฒันา จดัสวสัดิการในชุมชน มีผูน้าํท่ีเขม้แขง้ มี
ความเสียสละ มีความรู้ความสามารถในการพฒันา 7.ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เนน้ถึงการ
พฒันาคุณภาพชีวิต และการป้องกนั โดยการกาํหนดกติกา มาตรการทางสังคมร่วมกนั หลงัไดรั้บการรับรองตาม
ระบบมาตรฐานงานชุมชน แกนนํามีความเช่ือมัน่ในการพฒันามากข้ึน เพราะกระบวนการพฒันาตามระบบ
มาตรฐานงานชุมชน ทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ มีการบริการสังคม
มากข้ึน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และผูน้ําเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา โดยการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนตามระบบ
มาตรฐานงานชุมชนของบา้นกลว้ย ทาํให้ทาํงานเป็นกระบวนการ และสามารถประเมินผลการพฒันาไดด้ว้ย
ตนเอง สู่ชุมชนเขม้แข็ง พึ่งตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน อย่างไรก็ตามจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสําคญัต่อการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจในระบบการประเมินผล และการสร้างตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 

นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2550:45-74)วิจยัเร่ือง ดชันีความเขม้แข็งของชุมชน: ความกลมกลืน
ระหวา่งทฤษฎีฐานรากกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบวา่ ความเขม้แข็งของชุมชนท่ีเป็นภาพรวมเป็นผลท่ีเกิดมาจาก
การท่ีชุมชนมีความเขม้แข็งในดา้นยอ่ย 3 ดา้น คือ ความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจ ความเขม้แข็งทางดา้นวฒันธรรม 
และความเขม้แขง็ทางการเมือง 

1.ดชันีความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีฐานรากให้ขอ้เสนอว่า ชุมชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองไดท้าง
เศรษฐกิจ ก็คือ ชุมชนท่ีสามารถติดต่อความสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆอยา่งเสมอภาค มีการพึ่งพาซ่ึงกนั
และกนักบัระบบเศรษฐกิจภายนอกชุมชน แต่ไม่ใช่ลกัษณะท่ีรอความช่วยเหลือ มีอาํนาจต่อรอง และเป็นชุมชน
ท่ีสามารถทาํมาหากินไดอ้ยา่งมีคุณภาพดว้ย 

2.ดชันีความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมของชุมชน เป็นภาพรวมความเขม้แขง็ของชุมชนทางดา้นวฒันธรรม 
หมายถึง ระบบความเช่ือ ค่านิยม ความรู้ ทกัษะ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และการถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชุมชน 
พิจารณาจากการนาํความรู้ของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั การเขา้ร่วมประเพณี และพิธีกรรมของ
คนในชุมชน และความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

3.ดชันีความเขม้แข็งทางดา้นการเมืองของชุมชน หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการจดัระเบียบ
สังคมของชุมชนให้สามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากภายนอก 
ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างกลไกในการจดัระเบียบสังคม เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน กลไกในทาง
การเมืองระดบัท้องถ่ินก็คือ องค์การบริหารส่วนตาํบล หรือ อบต. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถผลกัดนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้
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5. วธีิดําเนินการวจิัย 

 5.1 ระเบียบวธีิวจิยั 

 5.1.1 ประชากรและหน่วยในการวเิคราะห์ 

ใน ก ารศึ ก ษ าค ร้ัง น้ี  ป ระ ช าก ร คื อ  ผู ้นํ าชุ ม ช น ใน พื้ น ท่ี อํา เภ อพ ระ น ค รศ รีอยุธ ยา จังห วัด
พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 450 คน ผูน้าํชุมชน ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ กาํนัน สารวตัรกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการตอบแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อการวิจยั จากนั้นจึง
นาํไปวเิคราะห์เป็นหน่วยหมู่บา้น โดยถือวา่เป็นขอ้สรุปขอ้มูลในหมู่บา้นนั้นๆ 

5.1.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง และแผนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

 

5.1.2.1 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  พิจารณาเลือกจากหมู่บ้านในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณของ Taro Yamane (1973 อา้งถึง
ใน ณัฐศรัณย ์ชุมวรฐายี, 2553: 133) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จากประชากร
ทั้งหมด 450 คน ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 211 คน ดงัน้ี 

n   =  N              

                    1+N(e2)     

เม่ือ  n =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N = ขนาดของประชากร 

e  = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 

  แทนค่า  450 

      1+450(0.052) 
  = 211     คน 

 

5.1.2.2 แผนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแผนการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการแบ่งชั้นภูมิตามจาํนวนประชากรของ
ผูน้ํา (Proportional Stratified random sampling) และเทียบสัดส่วนจาํนวนกลุ่มตวัอย่างจากประชากร จาํนวน 
450 คน ใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 211 คน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่1 จาํนวนประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

อาํเภอ ผู้ให้ข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

พระนครศรีอยธุยา กาํนนั/สารวตัรกาํนนั 42 20 

 ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 363 170 

 นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 6 3 

 นายกอบต./รองนายกอบต. 39 18 

รวมทั้งหมด 450 211 

  

 5.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัพื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีส่งผลต่อความ
เขม้แขง็ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนตามกรอบแนวคิด
ในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชน และ
ขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชนในภาพรวม  

 

5.1.4 แบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูน้าํชุมชน ลกัษณะของแบบสอบถามในส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูน้าํชุมชนจะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความเขม้แข็งของชุมชน และปัจจยัพื้นฐานทางสังคมของชุมชน ปัจจยัพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของชุมชน และปัจจยัพื้นฐานทางการเมืองของชุมชน ลกัษณะของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบ
มาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

 4 หมายความวา่ เป็นจริงท่ีสุด 

 3 หมายความวา่ เป็นจริง 

2 หมายความวา่ เป็นจริงบา้ง 

1 หมายความวา่ ไม่เป็นจริงเลย 

 เกณฑ์การประเมินค่าวดัระดบัความเป็นจริงของความเขม้แข็งของชุมชน และปัจจยัทางสังคมของ
ชุมชน ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางการเมืองของชุมชน การแปลความหมาย ค่าเฉล่ียโดยผูว้ิจยั
เลือกใชว้ธีิการของเบสและคาน (Best & Khan, 2006) ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 2.00 หมายถึง  นอ้ย  

คะแนนเฉล่ีย 2.01 - 3.00 หมายถึง  ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.01 - 4.00 หมายถึง  มาก 
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระใน
ประเด็นท่ีเป็นขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเขม้แข็งของชุมชน และปัจจยัพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ปัจจยัทางสังคมของชุมชน และปัจจยัทางการเมืองของชุมชน 

 

5.1.5  การสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

1. รว บ รวม ข้อ มู ล เบ้ื อ งต้น  เก่ี ย ว กับ ก าร เส ริม ส ร้างค วาม เข้ม แ ข็ งข อ งชุ ม ช น อํา เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง 
แนวคิดการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน แนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลนาํมาสรุป กาํหนดขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาในการสร้างแบบสอบถาม 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์  

3. นําร่างแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงต่อเน้ือหา 
(Content Validity)และความสมบูรณ์ของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้คาํถามท่ีผา่นเกณฑ ์โดยหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถาม หรือค่า IOC (Index of Item –Objective Congruence) ซ่ึงเลือกเฉพาะ
ขอ้คาํถามท่ีมีค่าIOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 ซ่ึงถือวา่มีค่าความเท่ียงตรงสูงสามารถนาํไปใชไ้ด ้สําหรับขอ้คาํถามท่ีมี
ค่า IOC ตํ่ากวา่ 0.50 ผูว้จิยัไดท้าํการปรับปรุงขอ้คาํถามใหม่ 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผูน้ําพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตวัอย่างของประชากร แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 ชุด แลว้นาํไปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่(Reliability) โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) โดยค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดจ้ากการทดสอบมีดงัน้ี 

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .781 ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน ค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั .911 ด้านตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .833 ปัจจยัพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .917 และปัจจยัพื้นฐานทางการเมือง ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .895  

 

5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดข้อความอนุเคราะห์จาก ผูน้าํชุมชน ,องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล นายกเทศมนตรีในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีอยา่งเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไปยงัอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยา 

2. ผูว้จิยั นาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากผูน้าํชุมชน ตามวนัเวลาท่ีทางอาํเภอพระนครศรีอยุธยา
กาํหนดใหมี้การจดัข้ึน โดยมีการประสานงานล่วงหนา้เป็นระยะ 1 สัปดาห์ 
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3. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลไปตรวจสอบความสมบูรณ์ และวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

4. ไดรั้บแบบสอบถาม คืน จาํนวน 211 ชุด จาก 450 ชุด  
 

 5.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยันําขอ้มูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานทางสังคม ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และปัจจยัพื้นฐานทางการ
เมือง วเิคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ (Percentage)  

2.ขอ้มูลดา้นความเขม้แข็งของชุมชน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

3.ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้สูตรสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ก ารวิ เค ราะห์ ก ารถ ด ถ อยเชิ ง เดี ยว  (Simple Regression 

Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบตวัแปรตน้ท่ีส่งผลต่อ
ตวัแปรตาม 

 

6. ผลการวจิัย 

 จากการวเิคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลกัษณะของปัจจยัต่างๆไดด้งัน้ี 

 6.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 131 คน ร้อยละ 62.1 และเพศหญิง จาํนวน 80 คน ร้อยละ 37.9 
ส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 170 คน ร้อยละ 80.6 กาํนัน สารวตัรกาํนัน จาํนวน 20 คน 
ร้อยละ 9.5  นายกอบต./รองนายกอบต. จาํนวน 18 คน ร้อยละ 8.5 และนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 

จาํนวน 3 คน ร้อยละ 1.4 มีอายกุารดาํรงตาํแหน่ง 3 – 5 ปี จาํนวน 102 คน ร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ มากกวา่ 5 ปี 
จาํนวน 24 คน ร้อยละ 11.4 1 – 3 ปี จาํนวน 19 คน ร้อยละ 9 และไม่เกิน 1 ปี จาํนวน 12 คน ร้อยละ 5.7 และไม่
ระบุอายกุารดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน 54 คน ร้อยละ 25.6 

 

 6.2 ปัจจยัพื้นฐานของชุมชน และความเขม้แขง็ของชุมชน 

 ดา้นปัจจยัพื้นฐานทางสังคม อยูใ่นระดบัมาก 1 ตวัแปร คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (X1.3) อยู่
ในระดบัปานกลาง 3 ตวัแปร คือ ความสามคัคีของคนในชุมชน (X1.4) การนาํความรู้มาใช้ประโยชน์ (X1.1) 
และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม (X1.2) 
 ดา้นปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมาก 1 ตวัแปร คือ บริบททางกายภาพของชุมชน (X2.2) อยู่
ในระดบัปานกลาง 3 ตวัแปร คือ เครือข่ายความรู้ของชุมชน (X2.3) การบูรณาการความรู้ในการผลิต (X2.4) 
และความเขม้แขง็ของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (X2.1) 
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 ดา้นปัจจยัพื้นฐานทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก 1 ตวัแปร คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง (X3.3) อยูใ่น
ระดบัปานกลาง 3 ตวัแปร คือ การยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน (X3.1) การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง (X3.2) 
และการร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน (X3.4) 
 ความเขม้แข็งของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ตวัแปร คือ ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน(Y2) 
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Y1) 

 

6.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐาน และความเขม้แขง็ของชุมชน 

โดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีความสัมพนัธ์กบัความเขม้แข็ง
ของชุมชน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ในแต่ละดา้น พบว่า ปัจจยัพื้นฐาน
ทางการเมืองมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด (r=0.718) รองลงมา คือปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (r=0.705) และ
ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม (r=0.606)  

ตัวแปรปัจจัยพื้ นฐานทางสังคมกับความเข้มแข็งของชุมชนอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายตวัแปร 
ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม พบว่า ความสามคัคีของคนในชุมชน มีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด (r = .476) รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (r = .461) การนาํความรู้มาใช้ประโยชน์ (r = .432) และมีความสัมพนัธ์น้อย
ท่ีสุด คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม (r = .425) 

ตวัแปรด้านปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจกบัความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายตวัแปร 
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบว่า การบูรณาการความรู้ในการผลิต มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด (r = .631) 
รองลงมาคือ เครือข่ายความรู้ของชุมชน (r = .591) ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (r = .562) และ
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด คือบริบททางกายภาพของชุมชน (r = .487)   

ตัวแปรปัจจัยพื้นฐานทางการเมืองกับความเข้มแข็งของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา  มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายตวัแปร 
ปัจจยัพื้นฐานทางการเมือง พบวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความสมัพนัธ์สูงสุด (r = .650) รองลงมาคือ การ
ยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน(r = .575) การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคั(r = .557) และมีความสัมพนัธ์
นอ้ยท่ีสุด คือ การร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน (r = .549)    
  

6.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชน 

ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม ไดค้่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณ (R) เท่ากบั 0.606 ไดค้่าสัมประสิทธ์ิการทาํนาย (R2) 
เท่ากับ 0.367 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม สามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชน  
ร้อยละ 36.7  
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ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ไดค้่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณ (R) เท่ากบั 0.705 ไดค้่าสัมประสิทธ์ิการทาํนาย 
(R2) เท่ากบั 0.497 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สามารถทาํนายความเขม้แข็งของ
ชุมชน ร้อยละ 49.7  

ปัจจยัพื้นฐานทางการเมือง ไดค่้าสัมประสิทธ์ิพหุคูณ (R) เท่ากบั 0.718 ได้ค่าสัมประสิทธ์ิการทาํนาย 
(R2) เท่ากบั 0.516 แสดงว่า ตวัแปรทาํนาย คือ ปัจจยัพื้นฐานทางการเมือง สามารถทาํนายความเข้มแข็งของ
ชุมชน ร้อยละ 51.6  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม ของชุมชนอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา คือ ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จาํแนกรายดา้น สามารถทาํนายความ
เขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม ไดร้้อยละ 60.1 โดยพบวา่ ความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบูร
ณาการความรู้ในการผลิต การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะโดยสมคัรใจ การมีส่วนร่วมทางการเมือง  และการ
ร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชน มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีการนาํ
ความรู้มาใชป้ระโยชน์  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ความสามคัคีของคนใน
ชุมชน บริบททางกายภาพของชุมชน  เครือข่ายความรู้ของชุมชน  และการยอมรับผูน้าํของคนในชุมชน มีผลต่อ
ความเขม้แขง็ของชุมชน อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

7. อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงผูว้จิยัขอนาํเสนอการอภิปรายดงัน้ี 

 ผลการศึกษา พบวา่ ตวัแปรรายดา้น ประกอบดว้ย ความเขม้แขง็ของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบูร
ณาการความรู้ในการผลิต การเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยสมคัรใจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
คนในชุมชน และการร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน มีความสัมพนัธ์ และมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 การพฒันาไม่วา่ยุคสมยัใด ยงัคงเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ มุ่งสู่ความทนัสมยัเป็นหลกั เพราะคาดวา่
หากดา้นเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตกา้วหน้าก็จะสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้าให้กบัดา้นอ่ืนๆตามไปดว้ย 
(Trickledown Effect) ทั้งน้ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลิตภณัฑ์
มวลรวมของจงัหวดัมีมูลค่าสูงเป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ รองจากจงัหวดัระยอง และจงัหวดัสมุทรสาคร และ
อาํเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจระดับต่างๆมากมาย เห็นได้จาก โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีต่างหลัง่ไหลเขา้มาในพื้นท่ีฯ เช่น เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษทั สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จาํกดั นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) เป็น
ตน้ เป็นผลมาจากการท่ีอาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีสาธารณูปโภคท่ีสะดวกสบาย 
เหมาะสม และมีการคมนาคมขนส่งท่ีดี เหมาะท่ีจะเป็นพื้นท่ีพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผลให้คนชุมชนอาํเภอ
พระนครศรีอยุธยาให้ความสําคญักบัความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากการเขา้มาของนิคมอุตสาหกรรมใน
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พื้นท่ี ก่อให้เกิดรายได้กบัชาวบา้นในพื้นท่ี เช่น การทาํมาคา้ขาย การรับจา้งเป็นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการเขา้มาของเมด็เงินจากการจดัเก็บภาษีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของพื้นท่ี ซ่ึงค่อนขา้งมีจาํนวน
มาก และสามารถนาํไปก่อให้เกิดประโยชน์กบัชุมชนไดม้าก ทั้งน้ี นอกจากการจดัเก็บภาษีแลว้ การเขา้มาของ
โครงการพฒันาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ยงันาํมาซ่ึงงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์/กิจกรรม
CSR ของโครงการพฒันาต่างๆ นอกจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมาจากภายนอกแลว้ คนในชุมชนก็ยงัมีการ
รวมตวักนั เพื่อทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพ ท่ีสามารถ
กูย้ืมเงิน เพื่อนาํมาหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั หรือกลุ่มอาชีพ ท่ีก่อให้เกิดรายไดม้าจุนเจือครอบครัวอีก
ดว้ย เน่ืองจากการรุกคืบของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ทาํให้ชุมชนเนน้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ในรูปตวัเงินเป็น
หลกั ซ่ึงทาํใหปั้จจยัพื้นฐานทางสังคมมีบทบาทลดลง เช่น การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลดลง เพราะตอ้งออก
จากบา้นแต่เช้าไป เพื่อไปทาํมาหากิน และกลบัคํ่า อาชีพส่วนใหญ่ เป็นอาชีพใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  
และยงัส่งผลกระทบต่อปัจจยัพื้นฐานทางดา้นสงัคม เพราะเม่ือคนในชุมชนมุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจ ในรูปตวั
เงินเป็นหลกั เน้นการทาํมาหากินสร้างรายได้ ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของชุมชน การปฏิสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชนลดลง และความสามคัคีลดลงเช่นกนั แต่การบูรณาการความรู้ในการผลิต ชุมชนยงัคงมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การผลิตในชุมชน และนอกชุมชน รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตได ้เน่ืองจากพื้นฐาน
การดาํรงชีวติของคนอาํเภอพระนครศรีอยธุยา ยงัคงมีการทาํนา แต่มีปริมาณท่ีลดลง แต่ยงัคงหลงเหลือเร่ือง การ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้จากคนรุ่นก่อนส่งคนอีกรุ่นจนถึงปัจจุบนั  
 ทั้งน้ี การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยสมคัรใจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนใน
ชุมชน และการร่วมกนัแกปั้ญหาของชุมชน เป็นเร่ืองท่ีจะส่งผลต่อคนชุมชนโดยตรง ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ จึง
ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสนใจ ให้ความสําคญักบัเร่ืองดงักล่าว โดยเป็นผลสืบเน่ืองจากการพฒันาชุมชน มี
การกระจายอาํนาจลงสู่ชุมชนมากข้ึน และการดาํเนินโครงการพฒันาชุมชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีการจดักระบวนการมีส่วนร่วมมากข้ึน ทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็งมากข้ึน อนัเกิดจากการท่ีชุมชนมี
การประชุมร่วมกนั เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆในการแก้ปัญหาของชุมชน ชุมชนมีการ
พิจารณารับความช่วยเหลือหรือขอ้เสนอโครงการฯจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดยคาํนึงถึงประโยชน์
ของชุมชนเป็นหลกั 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

      1. รัฐควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ วางแผน ดาํเนินงาน และการ
ติดตาม รวมทั้งการเสริมสร้างปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็งต่อชุมชน ทั้งในส่วนของการพฒันา
แบบองค์รวม การทํางานแบบความร่วมมือ การปรับกลไก มาตรการ ระบบงาน และระเบียบของรัฐให้
สนบัสนุนแก่ชุมชน และการระดมทุนทางสังคม ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชน
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มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมีการบูรณาการความรู้ นาํไปสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆเกิดข้ึน และนาํกลบัมาพฒันาชุมชนของตนเองใหมี้ความเจริญกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผูน้ําท้องถ่ิน ควรมีการจดักิจกรรมท่ีให้ชุมชนมีเวทีสําหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชนให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งการสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
ภายในชุมชน และภายนอก รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมท่ีทาํใหชุ้มชนมีการรวมตวักนั เพื่อทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มการผลิต กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มสหกรณ์ เป็นตน้ 

 

8.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

1. ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ตอ้งมีการสร้างจิตสํานึกการรักบา้นเกิด ใหแ้ก่เยาวชน ทั้งในและนอก
สถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัดีงามให้แก่เยาวชน เพื่อให้มีการสืบทอด อนุรักษ์ หวงแหน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัดีงามท่ีมีอยู ่โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยอาจใชว้ดัเป็นศูนยก์ลาง เน่ืองจากวดั
ส่วนใหญ่มกัเป็นจุดยดึเหน่ียว และเป็นศูนยร์วมใจของผูค้นในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

2. หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรร่วมกบัชุมชน ในการทาํงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ทั้ง
ในแง่ของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาชุมชนของตนเอง ต้องการให้ผูน้ ําชุมชนท่ี
ซ่ือสัตย ์ยึดมัน่ในการทาํงานเพื่อส่วนร่วม มาทาํงานกบัชาวบา้น เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง โดย
อาจนําความคิดริเร่ิม และงบประมาณจากผูน้ําชุมชน ผนวกกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีผสมผสาน ระหวา่งคนในชุมชนร่วมกนั ทั้งผูน้าํ และประชาชน 

 

9.  กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จเรียบร้อยไดก้็ดว้ยความเสียสละ ความอนุเคราะห์ และนํ้ าใจจากบุคคลหลาย
ฝ่าย ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์  
นายอาํเภอและเจา้หนา้ท่ีอาํเภอพระนครศรีอยธุยา ท่ีช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลฯ 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี คุณความดี และกุศลท่ีพึงบงัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี เป็นผลมาจากความเมตตากรุณาของ
บิดา มารดา ตลอดจนสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูค้อยให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัตลอดมาจนสําเร็จลุล่วงดว้ยดี จึงขอ
ยกคุณความดีเหล่านั้นเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณดว้ยความเคารพยิง่ 
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บทบาทครอบครัวกบัการทารุณกรรมทางเพศเดก็ 

 

 

ณฐพร เยีย่มฉวี 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสงัคม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัช้ินมีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดกบัเด็กในแต่ละ
ราย 2) เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 3) เพื่อศึกษาการจดัการของเด็ก
ระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ และ 4)เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการจดัการปัญหาเม่ือรับรู้ว่าเด็กถูก
ทารุณกรรมทางเพศ โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกมีผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 2 กลุ่ม คือ 
เด็กอายุระหวา่ง 11-15 ปี ท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ และเขา้รับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หาร
อากาศ จาํนวน 12 ราย และครอบครัวหรือผูดู้แล จาํนวน 12 รายรวมเป็น 24 รายมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยจดัหมวดหมู่
ขอ้มูล และตีความ ควบคู่กบัการเทียบเคียงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และบริบท 

ผลของการศึกษาพบว่า 1) เด็กส่วนใหญ่ยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศ โดยผูก้ระทาํส่วนใหญ่เป็น
แฟน 2) การดูแลของครอบครัวมี 2 ประเภท คือ การเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยและการเล้ียงดูแบบเขม้งวด 3) เม่ือ
เกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กส่วนใหญ่เลือกท่ีจะปกปิด 4) เม่ือครอบครัวทราบเร่ืองครอบครัวมีบทบาทสร้าง
ขอ้ตกลงเพื่อปรับพฤติกรรมและดูแลสภาพจิตใจของเด็ก ดา้นการแจง้ความเพื่อดาํเนินคดีตามกฎหมาย และตดัสินใจ
เร่ืองฝังเขม็คุมกาํเนิด  

ขอ้เสนอแนะ1) ควรให้ความสําคญักบัสถาบนัครอบครัว โดยเสริมความรู้ ทกัษะจาํเป็นสําหรับเล้ียงดูบุตร
วยัรุ่นให้แก่ครอบครัว รวมถึงการจดัการปัญหาเม่ือเกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กแลว้2) ควรให้ความรู้เก่ียวกบัความ
เส่ียงจากการมีเพศสมัพนัธ์ วธีิป้องกนัโรคการคุมกาํเนิด รวมถึงการเสริมสร้างทกัษะการปฏิเสธแก่เด็ก 

 

คําสําคัญ: บทบาทครอบครัว, ทารุณกรรมทางเพศ,เด็ก 
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Cultural Institution Immune to the Collapse of the Community-Local 

 

ABSTRACT 

 

 This research aims to 1) study the situation of sexual abuse problem with each child 2) to study the 
role of family in child care before sexual abuse 3) to study the management of child during Sexual Abuse and 
4) to study the role of families in managing problems when they perceive that children are being sexual 
abused. 
 The research was conducted through qualitative approach, documentary study and in-depth interview 
are used in this research. Key-informant covered two groups: 12 children aged 11-15 years who were sexually 
abused and went to consult with physicians at Bhumibol Adulyadej Hospital and 12 families or caregivers, 
totally 24 key-informant. Obtained Data was interpretative analysis and systematic analysis along with logical 
context coupled with an analysis of social context. 
 The results of the study revealed that: 1) Most of the children in the study assented to sexual abuse 
with girlfriend or boyfriend; 2) there are two types of parenting: neglected parenting and strict parenting; 3) 
when children are sexually abused, most of them choose to conceal the situation; 4) when informed about 
family roles, most families would make a deal to adjust behavior and take care of child’s mental state and 
resort to legal way. 
 Recommendations for solving problems: 1) Family institution regarding knowledge and skills related 
to raising children should be strengthened and problem management when child sexual abuse occurred should 
be reinforced; 2) Educate Children about risks of having sex, disease protection, birth control and skills to 
refuse sexual abuse. 

 

Keywords: Role of the Family, Sexual Abuse, Child 
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บทนํา 

ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศนบัเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศทัว่โลกเผชิญรวมถึงประเทศไทยท่ีเผชิญปัญหา
ไม่ต่างกนัและมีการกาํหนดกฎหมายเพื่อปกป้องเด็ก แต่พบวา่ปัญหาการทารุณกรรมยงัคงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ซ่ึงการ
ทารุณกรรมทางเพศย่อมทาํให้ผูถู้กกระทาํเกิดความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
หากเกิดข้ึนในเด็กท่ีสมควรได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีจากครอบครัวและสังคม เด็กอาจมีปัญหา อาทิ เร่ือง
พฒันาการ ดา้นพฤติกรรมเบ่ียงเบน อนัจะเป็นอุปสรรคในการดาํเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของเด็ก 

 ขอ้คน้พบท่ีสถิติและรายงานจากหลายๆแหล่งตรงกนั คือ ปัญหาเก่ียวกบัการทารุณกรรมทางเพศในเด็ก
นั้นมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนในทุกปี ช่วงอายท่ีุพบปัญหาการทารุณกรรมทางเพศมากท่ีสุด คือ 11-15 ปี โดยมกั
เกิดกบัเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย ดงัเช่น การรวบรวมขอ้มูลของศูนยบ์ริการช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระทาํ
รุนแรง (One Stop Crisis Center, OSCC) พบว่าปีพ.ศ.2553 มีเด็กไทยท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศทั้งส้ินจาํนวน 
9,374 ราย ส่วนใหญ่เพศหญิงจะตกเป็นเหยื่อมากกวา่ ผูก้ระทาํมกัจะเป็นคนรู้จกั คนใกลชิ้ดและเหตุการณ์ส่วน
ใหญ่มกัเกิดท่ีบา้นผูก้ระทาํหรือบา้นของเด็กเอง จากการวิเคราะห์ข่าวความรุนแรงทางเพศของมูลนิธิหญิงกา้ว
ไกลในปี พ.ศ.2554  พบวา่ผูต้กเป็นเหยือ่มกัเป็นเด็กอายุระหวา่ง 11-15 ปีมากท่ีสุด(ผูจ้ดัการรายวนั, 2555 อา้งถึง
ใน สมวดี ชยเวช, 2556, น. 117) เด็กท่ีอยูใ่นวยัเรียนมีความเส่ียงสูงท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศจากเพื่อนชายท่ีคบ
หาดูใจหากมีโอกาสอยูร่่วมกนัในท่ีส่วนตวั เด็กท่ีมีความเส่ียงสูงเป็นเด็กหญิงท่ีอยูใ่นช่วงวยั 11-15 ปี (ไทยโพสต์
, 2551 อา้งถึงใน สมวดี ชยเวช, 2556, น.118)หน่วยงานสตรีขององคก์ารสหประชาชาติ (UN Women) รายงาน
วา่ในปี 2556 ประเทศไทย มีการกระทาํรุนแรงทางเพศมากท่ีสุดเป็นลาํดบัท่ี 7 จาก 71 ประเทศ สถิติปี พ.ศ. 2556 
ของกระทรวงสาธารณะสุข พบวา่ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเป็นปัญหาอนัดบั 1 ท่ีพบในเด็กช่วงอายุ 10-15 
ปี ผูก้ระทาํส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีเด็กรู้จกั ไวว้างใจ และมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิด เช่น แฟน (ไทยรัฐออนไลน์, 

2557) รวมถึงมูลนิธิศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก ไดร้ายงานการดาํเนินงานปี 2558 ไดใ้หค้วามช่วยเหลือคุม้ครองเด็กท่ีถูก
กระทาํทารุณทางเพศจาํนวนทั้งหมด 309 ราย เป็นกรณีเด็กถูกกระทาํทารุณทางเพศ จาํนวน 232 รายช่วงอายุท่ี
พบมากท่ีสุดคือช่วงอายุ 12-15 ปี จาํนวนทั้งหมด 92 คน เป็นเพศหญิง 74 ราย (รายงานการดาํเนินงาน มูลนิธิ
ศูนยพ์ิทกัษสิ์ทธิเด็ก, 2558, น. 7) 

ทั้งน้ีครอบครัวคือสถาบนัท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุด บทบาทครอบครัวเก่ียวกบัปัญหาการทารุณกรรม
ทางเพศควรเร่ิมตั้งแต่การดูแลเด็กอยา่งเหมาะสม อยา่งไรก็ตามเม่ือเกิดการทารุณกรรมทางเพศข้ึนแลว้ หากเด็ก
ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้แหล่งช่วยเหลือท่ีดีท่ีสุดยอ่มไม่พน้ครอบครัวท่ีเด็กให้ความไวว้างใจ แต่บทบาท
และการแสดงออกของครอบครัวท่ีประสบปัญหามีเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศแตกต่างกนั บางครอบครัวมีการ
แสดงออกถึงความเป็นห่วง และเขม้แข็งพอท่ีจะเป็นหลกัให้กบัเด็ก บางครอบครัวรู้สึกเศร้าเสียใจ ส้ินหวงั ไม่
สามารถกระทาํบทบาทของผูพ้ิทกัษ ์บางครอบครัวรู้สึกอบัอาย บางครอบครัวกล่าวโทษวา่เป็นความผดิของเด็ก 
ซ่ึงทุกรูปแบบของบทบาทของครอบครัวท่ีแสดงออกมา การตดัสินใจ และการจดัการปัญหาของครอบครัวยอ่ม
ส่งผลต่อเด็กท่ีเผชิญปัญหาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
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 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจอยา่งยิ่งท่ีศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดกบัเด็กใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศท่ีอายุระหวา่ง 11-15 ปี เน่ืองจากตามสถิติท่ีพบวา่
เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีสุด บทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ การจดัการของเด็ก
ระหว่างมีการทารุณกรรมทางเพศ รวมถึงบทบาทของครอบครัวในการจดัการปัญหาเม่ือรับรู้ว่าเด็กซ่ึงเป็น
สมาชิกในครอบครัวถูกทารุณกรรมทางเพศ 

  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดกบัเด็กในแต่ละราย 

2. เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 

3. เพื่อศึกษาการจดัการของเด็กระหวา่งมีการทารุณกรรมทางเพศ 

4.เพื่อศึกษาบทบาทของครอบครัวในการจดัการปัญหาเม่ือรับรู้วา่เด็กซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวถูก
ทารุณกรรมทางเพศ 

 

ขอบเขตของการวจิัย  

1. ขอบเขตด้านเน้ือหามุ่งศึกษาสถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดกบัเด็กทั้งในแง่ของ
เหตุการณ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กและผูก้ระทาํ บทบาททัว่ไปของครอบครัวในการเล้ียงดู ให้ความรู้และการ
อบรมบ่มเพาะท่ีผ่านมาก่อนท่ีเด็กจะประสบปัญหาถูกทารุณกรรมทางเพศ ในระหว่างการทารุณกรรมทางเพศ
การปกปิดหรือเผยความลบัของเด็กและศึกษาบทบาทในการจดัการปัญหาของครอบครัวเม่ือรับรู้วา่เด็กถูกทารุณ
กรรมทางเพศ  

2. ขอบเขตดา้นเวลาศึกษาครอบครัวท่ีมีเด็กอายุระหว่าง 11 - 15 ปี ถูกทารุณกรรมทางเพศ และเขา้รับ
บริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ช่วงกนัยายน 2559 – เมษายน 2560 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีศึกษาครอบครัวท่ีเขา้รับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เน่ืองจากเป็น
หน่วยงานหน่ึงท่ีให้บริการเก่ียวกบัเด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ ทั้งในดา้นการรักษาทางร่างกายและจิตใจ ให้
คาํปรึกษา ประสานการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิทกัษคุ์ม้ครองเด็ก 

  

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในงานวจิยัช้ินน้ีไดมี้การทบทวนแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัว 

 ครอบครัวเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งมากในการให้กาํเนิด ดูแล และพิทกัษป์กป้อง
เด็ก ถึงแมค้รอบครัวจะมีหลากหลายรูปแบบ แต่ทุกครอบครัวจาํเป็นจะตอ้งแสดงบทบาทท่ีเหมาะสม ทั้งใน
ภาวะปกติ และในภาวะวกิฤติ หากครอบครัวท่ีเป็นสถาบนัพื้นฐานของสังคมเกิดปัญหา ยอ่มส่งผลลกระทบถึง
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เด็กท่ีเป็นสมาชิกของครอบครัวได ้ลกัษณะการเล้ียงดูของครอบครัวก็ถือเป็นส่ิงสาํคญั เพราะถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
เป็นตวักาํหนดวา่เด็กจะมีพฤติกรรมอยา่งไร สามารถดูแลตนเองได ้มีความเส่ียงในชีวิตหรือไม่ รวมถึงเม่ือเกิด
ปัญหากบัเด็กแนวโนม้ของครอบครัวจะจดัการอยา่งไร เป็นตน้ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการทารุณกรรมทางเพศเด็ก 

 การทารุณกรรมทางเพศเด็ก คือการท่ีเด็กถูกกระทาํกิจกรรมทางเพศโดยท่ีเตม็ใจหรือไม่เตม็ใจก็
ได ้สาเหตุของการทารุณกรรมทางเพศอาจเกิดไดจ้ากหลายปัจจยัทั้งตวัเด็กเอง ครอบครัว สภาพแวดลอ้ม หรือ
ผูก้ระทาํ บุคคลท่ีกระทาํสามารถเป็นไดท้ั้งบุคคลใกลชิ้ด เช่น บุคคลในครอบครัว คนรู้จกั แฟน หรือเป็นบุคคล
อ่ืนท่ีไม่เคยรู้จกักนัเลย การทารุณกรรมทางเพศแบ่งเป็นการไม่สัมผสัแตะเน้ือตอ้งตวั จนไปถึงการสัมผสัแตะ
เน้ือตอ้งตวั โดยลกัษณะท่ีรุนแรงท่ีสุดคือการล่วงลํ้าเขา้ไปในอวยัวะเพศหรือทวารหนกั อยา่งไรก็ตามไม่วา่การ
ทารุณกรรมนั้นจะรุนแรงหรือไม่ก็ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งส้ิน ทั้งในแง่ร่างกาย จิตใจ กระทบต่อครอบครัวและ
สังคม เม่ือเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศเด็กอาจเลือกขอความช่วยเหลือหรืออาจปกปิดเป็นความลบั ประเทศไทยมี
กฎหมายท่ีคุมครองผูถู้กทารุณกรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กท่ีอายุไม่เกิน 15 ปี แมเ้ด็กจะยินยอมแต่
ผูก้ระทาํยอ่มถือมีความผดิ 

3. แนวคิดเก่ียวกบัครอบครัวเม่ือเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ 

 เม่ือเกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ครอบครัวเป็นสถาบันหน่ึงท่ีต้องเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ทั้งการประเมิน การใหค้วามช่วยเหลือ การบาํบดัฟ้ืนฟู การวางแผนดูแลเด็กต่อไป ในบางคร้ัง
การทารุณกรรมทางเพศนั้นอาจมีครอบครัวเป็นสาเหตุจากการดูแลท่ีไม่เหมาะสม เป็นผูก้ระทาํเอง หรือเป็น
ผูก้ระทาํซํ้ าต่อเด็ก โดยการโทษและโยนให้เป็นความผิดของเด็ก ดงันั้นในการสัมภาษณ์ครอบครัวจึงตอ้งแยก
สัมภาษณ์เด็กส่วนตวั แยกสัมภาษณ์ครอบครัว และสัมภาษณ์ร่วมกัน เพื่อให้เห็นปฏิกิริยาความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว และสามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งตรงความตอ้งการมากข้ึน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินเด็กและครอบครัว 

 การประเมินเด็กและครอบครัว คือ การประเมินเพื่อให้เขา้ใจเด็กในบริบทท่ีอยูร่่วมเป็นสมาชิก
ครอบครัว รวมถึงวเิคราะห์สถานการณ์อยา่งถูกตอ้ง เพื่อนาํไปสู่การวางแผนและการปฏิบติังาน ช่วยเหลือเด็กได้
อยา่งตรงต่อปัญหาและความตอ้งการการประเมินสามารถแบ่งเป็นสองลกัษณะ คือ การประเมินตามกรอบการ
ประเมินศกัยภาพเด็กและการประเมินเด็กและครอบครัวในภาวะวกิฤติ 

5. ทฤษฎีความเครียดของครอบครัว 

  ทฤษฎีความเครียดของครอบครัวว่าด้วยการท่ีครอบครัวตอ้งเผชิญความเครียดอย่างใดอย่าง
หน่ึงจากเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติ และครอบครัวมีความพยายามจดัการความเครียดและภาวะวิกฤติของ
ครอบครัว โดยการรักษาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และการปรับตวัของสมาชิกในการยืดหยุ่นจดัการกบั
ปัญหาโดยตดัสินใจร่วมกนั 

นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดมี้การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 
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วธีิดําเนินการวจิัย 

1. ระเบียบวธีิวจิยั 

 ศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งและการสมัภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั เนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลกั
ประกอบกบัการสังเกตร่วมดว้ย  

2. กรอบแนวคิดนาํในการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึ้กษาไดศึ้กษาโดยมีกรอบแนวคิดนาํตามกระบวนการก่อนการ
ทารุณกรรมทางเพศระหวา่งการทารุณกรรมทางเพศ และหลงัการทารุณกรรมทางเพศ ดงัแสดงต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

  3.1 เด็กอายุระหว่าง 11-15 ปีท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศ และเขา้รับบริการ ณ โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จาํนวน 12 ราย 
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  3.2ครอบครัวหรือผูดู้แลใกลชิ้ดเด็กอายุระหว่าง 11-15 ปีท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศและเขา้รับ
บริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จาํนวน 12 ราย 

นอกจากน้ีศึกษายงักาํหนดให้มีผูใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อเก็บขอ้มูลในประเด็นด้านสภาพร่างกาย สภาพ
จิตใจ พฒันาการ สติปัญญา สภาพครอบครัว การจดัการทางกฎหมาย ซ่ึงเป็นผูท้าํงานเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเด็กท่ี
ถูกทารุณกรรมทางเพศ อนัไดแ้ก่ แพทย ์นกัจิตวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ประกอบการสัมภาษณ์เด็ก
ท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศครอบครัวหรือผูดู้แลใกลชิ้ดเด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศโดยมีแนวประเด็นสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลดาํเนินไปโดยไม่แยกออกจากขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
สัมภาษณ์และการสังเกต โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นใชว้ิธีการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลจากความ
สมเหตุสมผลในเชิงตรรกะใช้การตีความ มีการตรวจสอบขอ้มูลผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบสามเส้า โดย
การสัมภาษณ์บุคคลเดิมแต่ต่างท่ีต่างเวลา รวมถึงสัมภาษณ์บุคคลท่ีสองและท่ีสามตามความชดัเจนของขอ้มูล มี
การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครอบคลุมในประเด็นเดียวกนั แลว้นาํมาเขียนรายงานในลกัษณะพรรณนาความ โดยยึด
หลกัความเช่ือมโยงและเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัของขอ้มูลในแต่ละประเด็น 

 

ผลการศึกษา 

 1. สถานการณ์ปัญหาการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดกบัเด็กในแต่ละราย 

  จากการศึกษากรณีศึกษาจาํนวน 12 รายพบวา่  9 ราย การทารุณกรรมทางเพศเกิดจากการท่ีเด็ก
ยนิยอมเอง โดยคิดเป็น ร้อยละ 75 ของกรณีศึกษาทั้งหมด 

  บุคคลท่ีเป็นผูก้ระทาํทารุณกรรมทางเพศเด็กส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกครอบครัว มีจาํนวน 11 
ราย (ร้อยละ 91.7) ส่วนผูก้ระทาํทารุณกรรมทางเพศเด็กท่ีเป็นบุคคลภายในครอบครัว จาํนวน 1 ราย (ร้อยละ 8.3) 

 กรณีท่ีเป็นบุคคลภายนอกครอบครัว พบว่า ในจาํนวน 11 ราย ผูท่ี้กระทาํทารุณกรรมทางเพศ
เด็กมีความสัมพนัธ์กบัเด็กในฐานะคนรักหรือแฟนจาํนวน 8 ราย (ร้อยละ 72.7) เป็นเพื่อน 2 ราย (ร้อยละ 18.2) 
และเป็นรุ่นพี่ท่ีโรงเรียน 1 ราย (ร้อยละ 9.1) 
  การท่ีเด็กยินยอมมีเพศสัมพนัธ์พบวา่มีสาเหตุมาจากสถานการณ์ท่ีมีความใกลชิ้ดกนัระหว่าง
เด็กและผูก้ระทาํ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากเด็กและผูก้ระทาํอยูใ่นฐานะท่ีเป็นคนรักกนั แนวโนม้ของเด็กท่ีจะโอน
อ่อนตามคําขอของผู ้กระทํายิ่งง่ายข้ึน จากกรณีศึกษาท่ีผู ้กระทําเป็นคนรักหรือแฟนพบว่าเด็กยินยอมมี
เพศสัมพนัธ์ดว้ยทั้งหมด เช่น กรณีศึกษาท่ี 12 ด.ญ.นนน่ี (นามสมมติ) ไดเ้ล่าวา่เหตุการณ์ทารุณกรรมทางเพศ
ของนนน่ีเกิดจากการท่ีตนมีโอกาสอยู่ตามลาํพงักบัผูก้ระทาํท่ีเป็นแฟน “ตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าอยากจะมี
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เพศสัมพนัธ์กบัเคา้หรอก เคา้ไม่ไดใ้ชก้าํลงับงัคบัหนู แต่บรรยากาศมนัพาไป หนูเลยยอม” นอกจากน้ีทกัษะการ
ปฏิเสธ สติปัญญา และความอยากรู้อยากลองก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เด็กยินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศ
ข้ึน เช่น กรณีศึกษาท่ี 6 ด.ญ.หนูนา (นามสมมติ) ผูก้ระทาํเป็นแฟน “เคา้เขา้มานอนทบัแลว้ถอดเส้ือผา้หนู หนูใช้
เทา้เตะท่ีตวัให้เคา้ออกไปห่างๆ แต่ก็ไม่มีแรงสู้ แลว้เคา้ก็อุม้พาไปอาบนํ้ า กลบัมาท่ีเตียงก็มาทบัอีกเลยยอมมี
อะไรดว้ย”กรณีศึกษาท่ี  4 ด.ญ. อนัดา (นามสมมติ) ท่ีเล่าวา่ตนเป็นคนชอบรู้ชอบลอง เคยเกือบจะมีเพศสัมพนัธ์
กบัแฟนเก่าแต่สอดใส่ไม่เขา้ “เคา้บอกว่าอยาก เลยตอบกลบัไปว่า เออทาํก็ทาํ”นอกจากน้ีในกรณีท่ียินยอมน้ี
พบวา่มีกรณีศึกษา 1 รายท่ีตั้งครรภ ์

  รายท่ีเด็กไม่ยนิยอมพบวา่เกิดจากระดบัสติปัญญา หรือสถานการณ์บางประการท่ีทาํให้เด็กตอ้ง
จาํยอมมีเพศสัมพนัธ์กบัผูก้ระทาํ เช่น กรณีศึกษาท่ี 2 ด.ญ.นุง้น้ิง (นามสมมติ) ผูก้ระทาํคือบิดาเล้ียงและพี่ชายต่าง
บิดา มกัหาโอกาสท่ีเด็กอยูบ่า้นเพียงลาํพงั โดยบิดาเล้ียงกระทาํต่อเด็กประมาณ 3 ปีตั้งแต่เด็กอายุ 9 ปี ให้เงินให้
ขนมและขู่เด็กว่าหากบอกมารดาจะโกรธและครอบครัวจะเดือดร้อน เด็กจึงอยู่ในสภาวะจาํยอมมาโดยตลอด 
กรณีศึกษาท่ี 11 ด.ญ.เชอร่ี (นามสมมติ) ผูก้ระทาํเป็นเพื่อนของเด็กไดพ้าเด็กไปท่ีบา้น 2 ชั้นหลงัหน่ึง ชั้นล่างของ
บา้นมีกลุ่มเด็กผูช้าย 3-4 คนกาํลงัเล่นเกม ผูก้ระทาํให้เด็กข้ึนไปรอท่ีห้องชั้นบน เม่ือตามเขา้มาไดต่้อรองกบัเด็ก
หากไม่ยินยอมมีเพศสัมพนัธ์จะไม่พากลบับา้น เด็กไม่กลา้ตะโกนเพราะกลวัเด็กผูช้ายคนอ่ืนจะข้ึนมาและจะ
โดนทาํร้ายหนกัจึงยนิยอมมีเพศสัมพนัธ์กบัผูก้ระทาํโดยไม่เตม็ใจ 

  สรุปสถานการณ์การทารุณกรรมทางเพศในเด็กหญิงอายุระหวา่ง 11-15 ปี พบวา่ส่วนใหญ่เกิด
จากความยนิยอมของเด็ก และผูก้ระทาํส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกครอบครัวซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัเด็กในฐานะ
แฟน กรณีท่ียินยอมมีสาเหตุมาจากอยูต่ามลาํพงัในท่ีลบัตาคน ความอยากรู้อยากลอง ทกัษะการปฏิเสธท่ีตํ่า และ
ระดบัสติปัญญา ส่วนกรณีท่ีเด็กไม่ยินยอมเกิดจากระดบัสติปัญญา และการท่ีเด็กตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเด็กตอ้ง
จาํยอม ถูกผูก้ระทาํขู่ เป็นตน้ 

 2. บทบาทของครอบครัวในดูแลเด็กก่อนมีการทารุณกรรมทางเพศ 

  สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั โดยแยกทางกนั6 ราย (ร้อยละ 50) 
หยา่ร้างกนั 1 ราย (ร้อยละ 8.3) ส่วนอีก 5 ราย (ร้อยละ 41.7) ยงัอาศยัอยูด่ว้ยกนั ในรายท่ีแยกทางกนัหรือหยา่ร้าง
ส่วนใหญ่มีสามีหรือภรรยาใหม่ ส่วนรายท่ีบิดามารดายงัอยู่ด้วยกันพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว บิดา
มารดาทะเลาะกนั บิดาตอ้งทาํงานต่างจงัหวดั หรือมีปัญหาทางเศรษฐานะ 

 การดูแลเด็กของครอบครัวมี 2 ประเภท คือ ดูแลแบบปล่อยปละละเลย และดูแลแบบเขม้งวด 
ในรายท่ีดูแลแบบปล่อยปละละเลยส่วนมากครอบครัวมกัมีปัญหาความแตกแยก หรือมีความจาํเป็นตอ้งให้
ความสาํคญัเร่ืองอ่ืนๆ เช่น ตอ้งดูแลคนป่วยในครอบครัว ตอ้งทาํงานหารายไดเ้พื่อใชจ่้ายในครัวเรือนมากกวา่ ทาํ
ให้มีเวลาใส่ใจเด็กน้อยลง ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กได้ เช่น 
กรณีศึกษาท่ี  1 ด.ญ.นํ้ าใส (นามสมมติ)ยา่เล่าวา่“พอ่กบัแม่มนัแยกทางกนัต่างคนต่างมีใหม่ เหมือนเป็นเด็กขาดๆ 
ยา่ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแล” กรณีศึกษาท่ี 7 ด.ญ. มะนาว (นามสมมติ) มารดาตอ้งดูแลตาท่ีเป็นผูป่้วยระยะทา้ยจึงให้
เด็กอาศยัอยูก่บันา้เป็นการชัว่คราว “แม่ตอ้งดูแลตากบันอ้ง พอจบัไดว้า่แอบมีแฟนก็ตอ้งส่งไปให้นา้ช่วยดู นา้มี
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เวลากวา่แม่” ส่วนรายท่ีดูแลเด็กอยา่งเขม้งวด ไม่ค่อยปล่อยใหเ้ด็กมีอิสระ ครอบครัวสอดส่องดูแลอยา่งใกลชิ้ด
ตลอดเวลา มีกฎเกณฑ์ใหเ้ด็กตอ้งปฏิบติัตามมาก มกัพบวา่เด็กมกัรู้สึกอึดอดั กดดนั อยากอยูก่บับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่
ครอบครัวมากกวา่ บางรายยดึเอาเพื่อนหรือแฟนเป็นบุคคลท่ีอยูด่ว้ยแลว้สบายใจ เช่น กรณีศึกษาท่ี 6 ด.ญ.หนูนา 

(นามสมมติ) “แม่ไม่ค่อยยอมใหไ้ปไหน ประตูหอ้งนอนก็เอาลูกบิดออกแลว้ก็คอยส่งดูผา่นรู” 

 การสอนเร่ืองเพศสัมพนัธ์และการป้องกัน ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้สอนหรือพูดคุยแต่เป็น
ลกัษณะของการห้ามปรามไม่ให้มีแฟนมากกว่า บางครอบครัวคาดโทษ ทาํให้เด็กไม่กลา้บอกเร่ืองแฟนหรือตอ้ง
แอบคบกนั เช่น กรณีศึกษาท่ี 4 ด.ญ.อนัดา (นามสมมติ) “หนูก็อยากบอกพอ่วา่มีแฟน แต่กลวัพอ่ด่าแลว้ใหเ้ลิกกนั” 

3. การจดัการของเด็กระหวา่งมีการทารุณกรรมทางเพศ 

 เม่ือเกิดการทารุณกรรมทางเพศ เด็กส่วนใหญ่เลือกท่ีจะปกปิดเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมี 
8 รายท่ีเลือกการปกปิด (ร้อยละ 66.7) สาเหตุสําคญัท่ีเลือกปกปิดเพราะกลวัถูกดุและถูกทาํโทษครอบครัวมกัรู้ภาย
หลงัจากการสังเกต ซ่ึงรวมถึงกรณีศึกษาท่ี 2 ด.ญ.นุง้น้ิง (นามสมมติ) ท่ีผูก้ระทาํเป็นบิดาเล้ียงและพี่ชายต่างบิดาดว้ย 
เน่ืองจากถูกกระทาํตั้งแต่เด็กถูกขู่มาโดยตลอดวา่มารดาจะโกรธและครอบครัวจะเดือดร้อน ส่วนเด็กท่ีบอกบุคคลท่ี
ไวใ้จมีจาํนวน 4 ราย (ร้อยละ 33.3) รายท่ีไม่ยินยอมมีรายหน่ึงบอกมารดา อีกรายหน่ึงบอกเพื่อนและพี่สาวก่อน 
กรณีศึกษาท่ี 9 ด.ญ.กีตา้ร์ (นามสมมติ) “เพื่อนบอกว่ายงัไงก็ตอ้งบอกมารดา” ในรายท่ียินยอมให้เกิดการทารุณ
กรรมทางเพศมี 2 ราย ท่ีบอกบุคคลท่ีไวใ้จ โดยรายหน่ึงบอกนอ้งสาว ส่วนอีกรายบอกยาย กรณีศึกษาท่ี 12 ด.ญ.นน
น่ี (นามสมมติ) “ยา่เคยถามและบอกตลอดวา่เล่าใหฟั้งไดทุ้กเร่ือง ยา่ไม่โกรธเลยกลา้เล่า” 

 ในเร่ืองการป้องกนัการตั้งครรภแ์ละโรคติดต่อ มีเพียง 1 รายเท่านั้น (ร้อยละ 8.3) ท่ีป้องกนัโดยใช้
ถุงยางอนามยั ป้องกนัเป็นบางคร้ัง 4 ราย (ร้อยละ 33.3) และไม่ไดป้้องกนัโดยใช้ถุงยางอนามยัเลย 7 ราย (ร้อยละ 
58.3) บางรายเล่าว่าแรกๆผูก้ระทาํใส่ถุงยางอนามยัแต่ก็ถอดออกเพราะไม่ถนัด เช่น กรณีศึกษาท่ี 3 ด.ญ. ทอฝัน 
(นามสมมติ) “ก็ป้องกนัค่ะ แต่ตอนหลงัเคา้บอกไม่ชอบเลยถอดออก”  หรือกรณีศึกษาท่ี  4 ด.ญ. อนัดา (นามสมมติ) 
“เคา้ไม่ถนัด เลยบอกว่าสดก็สด” การป้องกนัโดยถุงยางอนามยัเป็นเร่ืองของผูก้ระทาํท่ีจะใส่หรือไม่ใส่ เด็กส่วน
ใหญ่ไม่มีการทกัทว้งแมจ้ะเป็นการทารุณกรรมทางเพศท่ีเกิดจากการยนิยอม เม่ือสอบถามเก่ียวกบัการป้องกนัต่างๆ 
เด็กมกัตอบไม่ค่อยไดว้า่การป้องกนัมีชนิดใดบา้ง และหากไม่ป้องกนัจะเกิดความเส่ียงอะไรไดบ้า้ง  

4. บทบาทของครอบครัวในการจดัการปัญหาเม่ือรับรู้วา่เด็กซ่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัวถูกทารุณกรรม
ทางเพศ 

 จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เม่ือทราบเร่ืองครอบครัวจะยงัไม่สามารถปรับอารมณ์ของตนเอง
ได ้มีทั้งดุด่า น่ิงเงียบ และร้องไห้ กรณีท่ีเด็กเป็นผูย้ินยอมเองครอบครัวจะรู้สึกเสียใจ ผิดหวงั และไม่เช่ือใจเด็ก 
นาํไปสู่การสร้างมาตรการบางอย่างเพื่อหวงัควบคุมพฤติกรรม เช่น ยึดโทรศพัท์ เพราะเป็นช่องทางทาํให้เด็ก
ติดต่อกบัผูก้ระทาํได ้ไปรับไปส่งท่ีโรงเรียนพร้อมกาํชบัครูให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าเด็กจะ
ไม่แอบหนี ระยะน้ีเป็นระยะท่ีครอบครัวและเด็กมีความเครียดและกดดนัมากเช่น กรณีศึกษาท่ี 6 ด.ญ.หนูนา 
(นามสมมติ) มารดาเล่าวา่ “บางคร้ังแม่รู้สึกไม่อยากเห็นหน้าหนูนาเพราะกระตุน้ให้คิดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตอ้ง
ขบัรถออกไปขา้งนอกเพื่อนัง่เล่นใหผ้อ่นคลาย สบายใจข้ึน” ในขณะท่ีหนูนากรีดขอ้มืออาละวาดท่ีมารดาไม่ยอม
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คืนโทรศพัท์ แต่เม่ือเวลาผา่นไประยะหน่ึงท่ีเร่ิมทาํใจได ้ครอบครัวจะมีการพูดคุยกนัอยา่งมีเหตุผลมากข้ึน วาง
กฎระเบียบท่ียอมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย  

 บางครอบครัวเรียนรู้ท่ีจะทาํความเขา้ใจกนัและพยายามปรับพฤติกรรมของตนเองมีแนวโนม้ท่ี
เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนเช่น กรณีศึกษาท่ี10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) ท่ีมารดารับฟังมากกว่าว่า ให้เวลากบั
บุตรมากข้ึน “แม่บ่นน้อยลงแล้วนะ มีเวลาให้ใบตองมากข้ึนด้วย” “หนูรู้สึกดีท่ีแม่เปล่ียนไป” ตวัอย่างเสียง
สะทอ้นในรายท่ีครอบครัวมีการปรับตวัพบวา่วิกฤติท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นส่ิงท่ีทาํให้ครอบครัวหันหน้าเขา้หากนั
มากข้ึน และเป็นโอกาสปรับสัมพนัธภาพในครอบครัว ในขณะท่ีบางครอบครัวท่ีไม่พยายามทาํความเขา้ใจกนั
กลบัเป็นปัญหาสร้างระยะห่างมากข้ึนไปอีก เช่น กรณีศึกษาท่ี  5 ด.ญ.บีม (นามสมมติ) ยา่บุญธรรมบอกวา่“ทุก
วนัน้ีเหมือนแกว้ท่ีมนัร้าวไปแลว้” พฤติกรรมของบีมยงัคงแอบหนีออกจากบา้นเหมือนเดิม 

 บทบาทของครอบครัวในการจดัการปัญหาท่ีเด่นชดัอีกประการ คือบทบาทดา้นกฎหมายในการ
เขา้แจง้ความเพื่อดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ ซ่ึงมกัเป็นส่ิงแรกท่ีทาํโดยกรณีศึกษาทุกรายมีการแจง้ความ ส่วนใหญ่
มองวา่ผูก้ระทาํและครอบครัวของผูก้ระทาํตอ้งรับผดิชอบ เพราะเป็นเร่ืองท่ีฝ่ายหญิงเสียหาย ความคาดหวงัส่วน
หน่ึง คือ ให้รับโทษ อีกส่วนหน่ึง คือ การไดรั้บค่าชดเชย เด็กท่ียินยอมให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศมกัเกิด
ความกังวลใจกับการจดัการของครอบครัวเร่ืองการแจ้งความ เพราะไม่ต้องการให้แฟนต้องรับโทษ เช่น 
กรณีศึกษาท่ี 10 ด.ญ.ใบตอง (นามสมมติ) “ไม่อยากให้แม่แจง้ความแบบนั้ น แต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะเค้าเป็น
ผูใ้หญ่” ในขณะท่ีเด็กท่ี กรณีศึกษาท่ี 2 10 ด.ญ.นุ้งน้ิง (นามสมมติ) ท่ีถูกกระทาํโดยพ่อเล้ียงและไม่ยินยอมกบั
การทารุณกรรมทางเพศรู้สึกว่าตนไดรั้บการปกป้องจากครอบครัว แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัทุกครอบครัว คือ ความ
กงัวลเร่ืองกระบวนการทางกฎหมายเน่ืองจากไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ในประเด็นดา้นสุขภาพร่างกายของเด็ก ครอบครัวกงัวลเร่ืองการติดโรคและการตั้งครรภ์ ใน
กรณีท่ีเด็กมีพฤติกรรมท่ีครอบครัวประเมินแล้วว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์ซํ้ าอีก ครอบครัวจะสนใจเร่ืองการ
คุมกาํเนิดของเด็กเป็นพิเศษ มีกรณีศึกษาจาํนวน 7 ราย (ร้อยละ 58.3) ท่ีครอบครัวตดัสินใจให้ฝังเข็มคุมกาํเนิด 
หลายครอบครัวให้เหตุผลว่าท่ีให้ฝังเข็มเกิดจากความไม่เช่ือใจ เพราะอย่างน้อยก็ไม่ตั้ งครรภ์ ในขณะท่ีบาง
ครอบครัวท่ีลงัเลหรือยงัไม่ให้ฝังเข็มสะทอ้นวา่ การฝังจะเป็นการช้ีโพรงให้มีเพศสัมพนัธ์กบัใครก็ไดเ้พราะเด็ก
รับรู้วา่จะไม่ตั้งครรภ ์ทั้งน้ีทุกครอบครัวเขา้ใจวา่การฝังเขม็ไม่ช่วยป้องกนัโรคติดต่อ 

 นอกจากน้ีมี 1 ราย คือ กรณีศึกษาท่ี 8 ด.ญ.ปันนา (นามสมมติ)ท่ีเด็กตั้งครรภ ์โดยมารดาท่ีมีส่วนสําคญั
ในการใหค้าํแนะนาํและดูแลเด็กระยะตั้งครรภ ์ประคบัประคองทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก “เร่ิมทาํใจได้
และก็อยากดูแลเคา้”“ ทุกวนัน้ีแม่ชอบให้เดินท่ีสวนจะไดอ้อกกาํลงักาย สนิทกบัแม่มากข้ึน แม่คือตวัช่วยให้ทุก
อยา่งดีข้ึน” 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 12 ราย คาํวา่ทารุณกรรมทางเพศในช่วงวยั 11-15 ปี พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการ
ยินยอมของเด็กเอง ผูก้ระทาํส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกลชิ้ด โดยมีกรณีศึกษา 8 รายท่ีผูก้ระทาํมีความสัมพนัธ์ใน
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ฐานะแฟน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติของหนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์ปีพ.ศ. 2551 และสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ปี 
พ.ศ. 2556 ท่ีกล่าวทาํนองเดียวกนัวา่ เด็กท่ีอยูใ่นวยัเรียนมีความเส่ียงสูงท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศจากเพื่อนชายท่ี
คบหาดูใจหากมีโอกาสอยูร่่วมกนัในท่ีส่วนตวั (ไทยโพสต,์ 2551 อา้งถึงใน สมวดี ชยเวช, 2556, น. 118) และ 
เด็กท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 10-15 ปี คือ ผูก้ระทาํส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีเด็กรู้จัก ไวว้างใจ และมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด เช่น แฟน (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศส่วนใหญ่อยูใ่นครอบครัวท่ี
แตกแยก มีความขดัแยง้ภายในครอบครัว หรือมีปัญหาเร่ืองเศรษฐานะซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวชัรี  อน้นาค 
และอมัพร เบญจพลพิทกัษ์ (2548) ท่ีไดก้ล่าววา่เด็กส่วนใหญ่มีครอบครัวท่ีแตกแยก มีเศรษฐานะตํ่า ท่ีอยูอ่าศยั
ไม่เป็นสัดส่วน ไม่สามารถจดัการกบัปัญหาไดดี้เท่าท่ีควร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณชลิดา นิส
ยนัต์ (2549) ในแง่ของประวติัครอบครัว เด็กเติบโตมาในสภาพครอบครัวท่ีแตกแยก จากการเสียชีวติของบิดา
มารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือแยกทาง เด็กขาดการเอาใจใส่ ไดรั้บการเล้ียงดูอยา่ปล่อยปละละเลย ทั้งน้ีผูศึ้กษาได้
คน้พบเพิ่มเติมวา่ไม่ใช่แค่การเล้ียงดูท่ีปล่อยปละละเลยเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่การเล้ียงดูท่ีเขม้งวดมากเกินไป
ก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวถือเป็นสถาบันท่ีมี
ความสําคญักบัการดูแล ป้องกนั ไม่ใหเ้กิดการทารุณกรรมทางเพศเด็ก นอกจากน้ีครอบครัวส่วนใหญ่มกัไม่สอน
ความรู้ท่ีถูกตอ้งดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้เร่ืองเพศการป้องกนัโรคติดต่อและการคุมกาํเนิด
ประเภทต่างๆ ส่งเสริมให้นาํความรู้นั้นสอนแก่บุตรซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา ขอนยาง (2548) ใน
ประเด็นของการส่งเสริมใหค้รอบครัวใหค้วามรู้แก่บุตร  

 เม่ือเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศแล้วส่วนใหญ่เด็กเลือกทีจะปกปิด ครอบครัวจึงตอ้งรู้จกัสังเกตความ
ผิดปกติของเด็ก เป็นท่ีน่าสังเกตวา่กรณีศึกษาท่ีครอบครัวมีลกัษณะท่ีเปิดเผยต่อกนัเด็กมีแนวโน้มจะกลา้บอก
มากข้ึน ดงันั้นการท่ีครอบครัวทาํใหเ้ด็กรู้สึกวางใจไดอ้าจเป็นวธีิหน่ึงท่ีทาํใหเ้ด็กกลา้เล่าปัญหาของตน 

 อีกประเด็นสําคญั คือ บทบาทการจดัการของครอบครัวหลงัจากทราบว่าเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ
พบวา่ครอบครัวจะตกอยูใ่นช่วง ปรับตวัไม่ทนัอยูใ่นระยะหน่ึง การจดัการอารมณ์ของครอบครัวเป็นส่วนสาํคญั
ท่ีจะทาํใหบ้รรยากาศภายในครอบครัวดีข้ึนหรือแยล่ง หลายคร้ังท่ีการตดัสินใจต่างๆอยูท่ี่ผูใ้หญ่ในครอบครัว แต่
การตดัสินใจดว้ยเหตุผลและมีการอธิบายให้เกิดการยอมรับทั้งครอบครัวและตวัเด็ก การท่ีครอบครัวแสดงออก
ถึงความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจและพร้อมจะอยูข่า้งเดียวกนักบัเด็กจะเกิดเป็นสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกวา่การบงัคบัท่ีต่าง
ฝ่ายต่างอึดอดัทั้งคู่ เม่ือระยะเวลาผา่นไปครอบครัวจะสามารถปรับตวัเขา้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเกิดการจดัการ
ภายในท่ีดีข้ึนกวา่เดิม ส่วนประเด็นใดท่ีครอบครัวไม่สามารถจดัการได ้เช่น ความรู้ดา้นกฎหมาย อาจจาํเป็นตอ้ง
มีคนกลางหรือหน่วยงานท่ีประสานกลางและใหค้วามรู้ครอบครัวเม่ือเผชิญวกิฤต สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวชัรี  
อน้นาค และอมัพร เบญจพลพิทกัษ์ (2548) จะตอ้งให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการดูแลเด็ก การให้ทกัษะในการ
ป้องกนัตนเองให้พน้จากภาวะวิกฤติ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานเดิมของครอบครัว ให้เด็กและครอบครัว
สามารถอยูใ่นสังคมและพฒันาตนเองได ้
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวจิยัไปใชง้าน 

  1.1 ควรให้ความสําคญักบัสถาบนัครอบครัวในฐานะท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเด็กสามารถป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็กได้ โดยเสริมความรู้ทกัษะจาํเป็นสําหรับเล้ียงดูบุตรวยัรุ่นให้แก่
ครอบครัว รวมถึงการจดัการปัญหาเม่ือเกิดการทารุณกรรมทางเพศเด็กแลว้ 

  1.2 ควรให้ความรู้เก่ียวกับความเส่ียงจากการมีเพศสัมพนัธ์ วิธีป้องกันโรค การคุมกาํเนิด 
รวมถึงการเสริมสร้างทกัษะการปฏิเสธแก่เด็กเม่ือตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเส่ียงมีเพศสัมพนัธ์ 

 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัต่อไป 

  2.1 ควรมีการวิจยัเก่ียวกับบทบาทครอบครัวกบัการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน 

  2.2 ควรมีการวิจยับทบาทครอบครัวกบัการทารุณกรรมทางเพศเด็ก ในเด็กท่ีอยูใ่นช่วงวยัอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากช่วงอาย ุ11-15 ปี 
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แนวทางการมีสวนรวมของทองถ่ินในการจัดประเพณีแซนโฎนตา  

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

 

บทคดัย่อ 

ประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษการประกอบพิธีกรรมประเพณีแซน    โฎนตาของ
ชาวไทยเช้ือสายเขมร ถือเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมรเป็นการกระทาํเพื่อแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อ
บรรพบุรุษ ระลึกถึงบรรพบุรุษ และผูมี้พระคุณ ผูล่้วงลบัไปแลว้  โดยไดก้ระทาํสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ
จนถึงปัจจุบนั โดยประกอบพิธีกรรมในวนัแรม 14-15 คํ่า เดือน 10 ของทุกปี โดยมีการประกอบพิธีกรรมใน
ระดบัครอบครัว เครือญาติ ระดบัชุมชน มาในปี พ.ศ.2544  เพื่อระลึกถึงและแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อบรรพ
บุรุษเมืองขุขนัธ์ คือเจา้ผูค้รองเมืองในอดีตทั้ง 9 ท่าน โดยใช้ช่ือในการจดังาน คือ “งานรําลึกพระยาไกรภกัดี 
ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลกัเมือง ลือเล่ืองกลว้ยแสนหวี” อาํเภอ   ขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ประเพณีแซนโฎ
นตาของชาวไทยเช้ือสายเขมร มีคติความเช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรม และผีบรรพบุรุษมาตั้งแต่โบราณ ตามหลกัคาํ
สอนทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ เป็นความเช่ือแบบดั้งเดิมเก่ียวกบัการเวียนว่ายตายเกิด เช่ือใน
เร่ืองผีบรรพบุรุษท่ีจะให้คุณให้โทษแก่ลูกหลานผูย้งัมีชีวิตอยู่ แนวทางท่ีสําคญัยิ่งท่ีจะช่วยให้เกิดการพฒันา
ยิง่ข้ึนไปของการจดังาน คือหน่วยงานเทศบาลตาํบลเมืองขขุนัธ์ตอ้งยอมมอบให้หน่วยงานอาํเภอเป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผลทุกภาคส่วนจะภาคภูมิใจในความเป็นเจา้ของ
งานอย่างมีส่วนร่วม ซ่ึงชาวขุขนัธ์ทุกภาคส่วนพร้อมท่ีจะร่วมและสนบัสนุนให้งานประเพณีแซนโฎนตาของ
อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ กา้วสู่โลกสังคมภายนอก เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชาวขขุนัธ์ตลอดไป 

 

คาํสาํคญั : แนวทางการมีส่วนร่วม, ทอ้งถ่ิน, ประเพณีแซนโฎนตา 
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The Guidelines for local participation in organizing the Saen Dhounta traditional 

ceremony at Khukhan District in Sisaket Province 

 

ABSTRACT 

 

 The Saen Dhounta Traditional ceremony at Khukhan District in Sisaket Province  is a ceremony of 

the traditional Thai-Cambodian ritual of the Cambodian lineage. It is the identity of the Khmer ethnic group to 
cerebrate of gratitude to their ancestors who passed away. This ceremony has been organized from the past 
until to the present time on the days of 14-15, the 10th of lunar month at the family level every year.In 2001, 
Saen Dhounta traditional ceremony at the district level to commemorate and express gratitude to the 

ancestors, the 9  former rulers in the past of MueangKhukhan. The name of Saen Dhounta traditional 

ceremony is "Making merit to Phraya KraiPhakdee, Saen Dhounta traditional ceremony, to worship the City 
Pillar Shrine, rumored one hundred thousand bananas."  Thai-Khmer people have had a belief in the Law of 
Karma and the ancestral spirit since ancient times. According to Buddhist doctrine and Brahmanism, it is a 
traditional belief about circulating of birth and death. They also believe in ancestral spirits that will blame 
offspring who are alive. The most important to contribute and develop Saen Dhounta Traditional ceremony, 
MueangKhukhanMunicipality should submit to district authorities to organize this traditional ceremony. It is 
an opportunity for all sectors to participate in every process, every step, to share benefit andalso to evaluate 
the results of the tradition. They will take a pride in their ownership of engaging collaboration work.All 
Khukhan people are ready to contribute to and support the Saen Dhounta Traditional ceremony at Khukhan 

district in Srisaket Province to step outside to the social world to promote the khukhan tourism forever.        

Keywords: Guidelines, Local, Saen Dhounta Traditional Ceremony 
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บทนํา 

คมัภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทไดก้ล่าวถึงลกัษณะของความเช่ือท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้และพฒันาการของ
พิธีสารทวา่  มีมูลเหตุมาจากความเช่ือของมนุษยใ์นยุคแรก  ซ่ึงในยุคนั้นพวกเขามีความเช่ือวา่  บาปนั้นเกิดจาก
การกระทาํผิดศีลธรรม ดงัความปรากฏในสมยัหน่ึง  เม่ือผูมี้ประภาคเจา้ประทบัอยูท่ี่ปราสาทของนางวิสาขามิ
คารมาตาในบุพพาราม  เขตกรุงสาวตัถี  สมยันั้นพระผูมี้ประภาคเจา้  ทรงตอบปัญหาของสามเณรช่ือ  วาเสฏฐะ  
และสามเณรช่ือ  การทวาชะ  ความว่า  เพราะสัตว์ทั้ งหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งไป  คาํแรกว่า  
“พราหมณ์”  จึงเกิดข้ึนและทรงอธิบายผลของกรรมท่ีมีต่อวรรณะต่างๆ ว่า  ...วาเสฏฐะและการทวาชะ  แม ้
กษตัริย ์ แพทย ์ศูตร สมณะผูป้ระพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  มีความผดิและชกัจูงผูอ่ื้นใหท้าํกรรมตาม
ความเห็นผดินั้นเห็นเหตุใหห้ลงัจากการตายแลว้ไดเ้กิดข้ึนในอบายทุคติวบิาตนรก    

เม่ือมนุษยใ์นยุคแรกเกิดความเช่ือเร่ือง บุญบาปและเร่ืองของความดี  ความชัว่แลว้  จึงพากนัออกบวช
เพื่อบาํเพญ็ญาณแสวงหาความบริสุทธ์ิให้กบัชีวติ  ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีเองจึงเกิดแวดวงของพราหมณ์  ในยุคสมยั
นั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  คติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวถีิชีวติของชาวอินเดียมาก  ชาวฮินดู
ในประเทศอินเดีย  เช่ือกนัวา่ร่างกายของมนุษยเ์ม่ือตายจากโลกน้ีแลว้  ร่างกายยอ่มสูญสลายไป  คงเหลือไวแ้ต่
ส่วนของนามธรรม คือ วญิญาณ  เท่ียววนเวยีนอยูต่ามสถานท่ีท่ีตนเองเคยอยูอ่าศยัอยู ่ เพราะวญิญาณไม่สามารถ
เดินทางไปสู่ปรโลกได ้ ดว้ยเหตุน้ีญาติพี่น้องจึงตอ้งประกอบพิธีบูชาขา้วบิณฑ์ หรือกอ้นขา้วสังเวยของผูต้าย  
เพื่อให้วิญญาณมีกาํลงัพอท่ีจะเดินทางไปถึงปรโลกได ้ การประกอบพิธีดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะความเช่ือ
เร่ืองการบูชา 2 ลกัษณะ ตามคติทางพุทธศาสนา คือ อามิสบูชา และปฏิบติับูชา   

พื้นท่ีเมืองขขุนัธ์เป็นพื้นท่ีท่ีมีความโดดเด่นเชิงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมหลายดา้นโดยเฉพาะวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมร  ถือว่าเป็นวฒันธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นหลายอย่างโดยเฉพาะท่ีมีความโดดเด่นและมี
ความเช่ือถือปฏิบติั มาจนสามารถพฒันาให้เป็นประเพณีท่ีสําคญัของชาวขุขนัธ์ก็คือ  ประเพณีแซนโฎนตา 
(สารทเขมร)   

อยา่งไรก็ตามแมพ้ิธีแซนโฎนตาของชาวขขุนัธ์ประจาํปี จะไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนมาดว้ยดี
ทุกปี จนทาํให้งานประเพณีแซนโฎนตาของชาวขุขนัธ์ตระการตาสู่สังคมภายนอกแต่ก็มีจุดท่ีควรจะตอ้งคิดและ
พิจารณาวา่กระบวนการขั้นตอนการประกอบพิธีแซนโฎนตาในปัจจุบนั ยงัคงเป็นความเช่ือและเป็นไปตามแนว
ปฏิบติัอยา่งเช่นในอดีตหรือไม่ เพราะพิธีการขั้นตอนเคร่ืองเซ่นไหวต่้างๆ จะดูรวบรัดและเปล่ียนแปลงไปจาก
อดีตอยู่มาก โดยเห็นว่าจะเน้นบนัเทิงและเชิงพาณิชยม์ากไปในอนาคตอาจจะทาํให้ประเพณีแซนโฎนตาของ
ชาวขุขันธ์ ลดความศักด์ิสิทธ์ิ ขาดความสําคัญในท่ีสุดทาํให้อนุชนรุ่นหลัง อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าและ
ความสาํคญัในประเพณีแซนโฎนตาอนัดีงามน้ี         
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ 

 2. เพื่อศึกษาความสาํคญัและปัญหาในการจดัประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการจดัประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 

การดาํเนินการวิจยัเพื่อแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ระลึกถึงบรรพบุรุษ และผูมี้พระคุณ ผูล่้วงลบั
ไปแลว้ ของประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษผูว้จิยักาํหนดกลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

กลุ่มเป้าหมาย  

ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัผูว้จิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 ส่วนท่ี 1 ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคญัในการสัมภาษณ์ ได้แก่ผูท้รงคุณวุฒิ ข้าราชการบาํนาญ เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
ขา้ราชการอาํเภอ ผูน้าํทอ้งถ่ิน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และประชาชนทัว่ๆ ไป ในพื้นท่ีอาํเภอ     ขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
จาํนวน 60 คน ผูว้จิยัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจง 

ส่วนท่ี 2 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ผูท้รงคุณวุฒิ ขา้ราชการบาํนาญ เจา้หน้าท่ีเทศบาล 
ขา้ราชการอาํเภอ ผูน้ําท้องถ่ิน กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน และประชาชนทัว่ๆไป ในพื้นท่ีอาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
จาํนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

สภาพผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั จาํนวน 45 คน ปรากฏดงัตารางท่ี 3.2  
ตารางท่ี  3.2 แสดงสภาพทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

สถานะทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2  หญิง 

 

35 

10 

 

77.77 

22.22 

2. อาย ุ

            2.1  ตํ่ากวา่  50  ปี 

            2.2  51  ปีข้ึนไป 

 

10 

35 

 

22.22 

77.77 

3.  ระดบัการศึกษา 

            3.1  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

            3.2  ปริญญาตรี 

            3.3  ปริญญาโทข้ึนไป 

 

35 

5 

5 

 

77.77 

11.11 

11.11 

รวม 45 100 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยทุธศาสตร์การบริหาร คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2560      
 



 
 

206 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ระเบียบวธีิวจัิย 

    1. กลุ่มเป้าหมาย  และผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผูท้รงคุณวุฒิ  ขา้ราชการบาํนาญ  เจา้หนา้ท่ีเทศบาล  ขา้ราชการอาํเภอ  ผูน้าํทอ้งถ่ิน  
กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  ประชาชนในพื้นท่ี อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  จาํนวน  149,679  คน 

ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีสําคัญ คือ  ผูท้รงคุณวุฒิ ข้าราชการบาํนาญ เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ข้าราชการอาํเภอ ผูน้ํา
ทอ้งถ่ิน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ประชาชนจาํนวน 60 คน โดยมีรายละเอียด ตามตารางท่ี 3.1  

ในการศึกษาน้ีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

     1) ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัในการสัมภาษณ์  จาํนวน 45 คน โดยมีคุณสมบติัเป็นผูท่ี้ร่วมในประเพณีแซน
โฎนตาของอาํเภอขขุนัธ์ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
      2) ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสําคญัในการสนทนากลุ่ม  จาํนวน 15 คน โดยมีคุณสมบติั  เป็นผูท่ี้เคยเขา้ร่วมใน
ประเพณีแซนโฎนตาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมรในพื้นท่ี 

2. ข้ันตอนการวจัิย 

ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์  และสนทนากลุ่ม โดยมีแนวทาง  ดงัน้ี 

    2.1 แนวทางการสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

ส่วนท่ี 2  ความเป็นมา และความสาํคญัของประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดั     ศรีสะเกษ 

ส่วนท่ี  3  การมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการในการจดั
กิจกรรมประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ส่วนท่ี  4  ผลการดาํเนินกิจกรรม การจดัประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดั         ศรีสะเกษ 

ส่วนท่ี  5  แนวทางการมีส่วนร่วมในการจดังานประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดั ศรีสะเกษ 

ส่วนท่ี  6  ปัญหา อุปสรรค ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการจดังานประเพณีแซนโฎนตา 
อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

    2.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม 

     2.2.1 ประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ มีความสาํคญักบัทอ้งถ่ินอยา่งไร 

      2.2.2 ในการจดัประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ มีปัญหาอยา่งไร 

      2.2.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการความร่วมมืออยา่งไรบา้ง 

      2.2.4 องคก์รส่วนทอ้งถ่ินหลกัสําคญัในการนาํประชาชน หน่วยงานราชการสถาบนัการศึกษาจดัการ
แสดงใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีแซนโฎนตาอยา่งไร 
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      2.2.5 ขอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษอยา่งไรบา้ง 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

     ผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพในการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการจดัประเพณี
แซนโฎนตา  อาํเภอขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  มีวธีิการเก็บรวบรวม  ดงัน้ี 

  3.1 ศึกษาจากเอกสาร ตาํรา งานวจิยั บทความ บนัทึกรายงาน และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ศึกษาความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ รวมทั้งการสัมภาษณ์เก็บผูน้าํชุมชน 
ผูน้าํศาสนา สมาชิกชุมชนหรือเจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ิน 

  3.2 ศึกษาภาคสนาม 

3.2.1) สังเกต  (Observation) ซ่ึงแบ่งออกเป็นแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory)  และแบบไม่มีส่วนร่วม การสังเกต แบบมีส่วนร่วม  คือ  ผูว้ิจยัได้เขา้ไปประกอบกิจกรรมใน
ฐานะสมาชิกในชุมชนทอ้งถ่ินหรือกลุ่มคนท่ีตอ้งมีการศึกษา  ปฏิบติัตนเช่นเดียวกบัคนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ  
พร้อมๆกบัการสังเกตขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา  แต่การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้น  ผูศึ้กษาตอ้งสังเกตอยูว่งนอก  
กระทาํตนเป็นคนนอก  โดยไม่เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดว้ย 

3.2.2) การสัมภาษณ์  (Interview)  ซ่ึงเป็นแบบไม่เป็นทางการ (Informal)  
คือไม่มีรูปแบบหรือไม่มีพิธีการตามขั้นตอนของการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน  เป็นเพียงการพูดคุยสนทนาใน
ลักษณะทั่วไปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)  ท่ีมีรูปแบบขั้นตอนของการสัมภาษณ์และมีแบบสัมภาษณ์
ค่อนข้างชัดเจน  มีการกาํหนดกรอบคาํถามไวล่้วงหน้า  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการยงัแบ่งออกเป็น  3  
ประเภท  ตามลกัษณะของแบบสัมภาษณ์  แบบแรกเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างท่ีสมบูรณ์  ซ่ึงเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบปิดท่ีมีคาํถามและแนวคาํตอบกาํหนดไวช้ดัเจนว่ามีก่ีขอ้  และการดาํเนินการถามตอบจะเป็นไป
ในลกัษณะใด  แบบท่ีสอง คือ  ลกัษณะท่ีก่ึงมีโครงสร้าง  คือมีทั้งคาํถามท่ีตั้งไวท่ี้ชดัเจนเป็นขอ้ๆ  พร้อมกบั
รายงานคาํตอบท่ีเลือกร่วมกบัส่วนท่ีมีเพียงคาํถาม  โดยเวน้ว่างส่วนท่ีเป็นคาํตอบให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์หรือผูต้อบ
กรอกคาํตอบเอง  แบบท่ีสาม  คือแบบท่ีไม่มีโครงสร้าง  คือมีเพียงแนวหัวขอ้หรือประเด็นท่ีตอ้งการขอ้มูล
เท่านั้น โดยผูส้ัมภาษณ์จะตั้งคาํถามตามสภาวการณ์ขณะสัมภาษณ์  ตามรายการคาํถามในลกัษณะรายการคาํถาม
ท่ีเตรียมไวใ้นแต่ละประเด็นอาจใชห้ลายคาํถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งใชก้ารบนัทึกดว้ย ซ่ึงการวิจยัศึกษา
คร้ังน้ีจะเป็นในเร่ืองการศึกษาเชิงคุณภาพเท่านั้น กลุ่มผูใ้ชข้อ้มูลท่ีสาํคญัจาํนวน 45 คน 

3.2.3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Decision) การสนทนากลุ่ม 

เป็นการเปิดกวา้งโดยการจดัเวทีให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน  ในการจดัประเพณี
แซนโฎนตา  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  โดยเน้นประเด็นท่ีเก่ียวกบัความสําคญัและปัญหาในการจดังาน
ประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นผูน้าํทอ้งถ่ิน  ผูท้รงคุณวุฒิท่ี
เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  และผูท้รงคุณวุฒิกลุ่มประชาชนทัว่ๆ ไป จาํนวน  15  คน เป็นกลุ่มผูใ้ช้ขอ้มูลท่ี
สําคญัท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองในการดาํเนินการจดังานประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขุ
ขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  ให้เห็นวา่  มีความสําคญัและปัญหาอยา่งไรในการดาํเนินการจดังานประเพณีแซนโฎน
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ตา  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  เพื่อจะไดห้าแนวทางพฒันาการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน  ให้
ดาํเนินการจดัอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัท่ีเป็นงานประจาํปีท่ีสาํคญัของชาวขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษในปีต่อๆ ไป                    

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) พร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตามหลกัวิจยัเชิงคุณภาพ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มีการตรวจสอบขอ้มูลโดยเทคนิคสามเส้า เพื่อ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากบุคคล เวลา และสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั และทาํการเช่ือมโยงความสอดคลอ้งของเน้ือหา
ยึดตรรกะเทียบเคียงกบัแนวคิด ทฤษฏีควบคู่กบับริบท และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนวรรณกรรมจาก
เอกสารต่างๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ผลการวจิัย 

 ผลการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการจดัประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดั
ศรีสะเกษ  พบวา่ 

 แนวทางการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินในการจดัประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ 
ประกอบดว้ย 3ส่วน คือ  
 1. ความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่ การประกอบ พิธีกรรม
ประเพณีแซนโฎนตา ของชาวไทยเช้ือสายเขมร ถือเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมรเป็นการกระทาํเพื่อ
แสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ระลึกถึงบรรพบุรุษ  และผูมี้พระคุณ    ผูล่้วงลบัไปแลว้  โดยไดก้ระทาํ
สืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั  โดยประกอบพิธีกรรมในวนัแรม  14-15 คํ่า  เดือน 10  ของทุกปี  
โดยมีการประกอบพิธีกรรมในระดบัครอบครัว  เครือญาติ ระดบัชุมชน  มาในปี  พ.ศ.  2544  อาํเภอขุขนัธ์จึงได้
ริเร่ิมร่วมกนัจดัประเพณีแซนโฎนตา ในระดบัอาํเภอ  เพื่อระลึกถึงและแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ
เมืองขุขนัธ์ คือเจา้ผูค้รองเมืองในอดีตทั้ ง 9  ท่าน  โดยใช้ช่ือในการจดังาน คือ  “งานรําลึกพระยาไกรภกัดี  
ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง  ลือเล่ืองกลว้ยแสนหว”ี  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  ซ่ึงปี พ.ศ.  2558  
เป็นการจดัคร้ังท่ี  14  โดยมีกิจกรรมในงานหลายกิจกรรม  เพื่อรักษาประเพณีแซนโฎนตาแลว้  ยงัมีเป้าหมายใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องอาํเภอขขุนัธ์ดว้ย 

2. ความสําคญัและปัญหาในการจดัประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  ผลการศึกษา  
พบวา่ ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเช้ือสายเขมร มีคติความเช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรม และผีบรรพบุรุษมา
ตั้งแต่โบราณ ตามหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ เป็นความเช่ือแบบดั้งเดิมเก่ียวกบัการ
เวยีนวา่ยตายเกิด  เช่ือในเร่ืองผบีรรพบุรุษท่ีจะให้คุณให้โทษแก่ลูกหลานผูย้งัมีชีวติอยู ่ อีกทั้งเป็นการกระทาํเพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นวนัรวมญาติของชาติพนัธ์ุเขมรดว้ย ส่วนปัญหาท่ีสําคญั คือ การจดั งานในระดบั
อาํเภอน่าจะเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียม  โดยอาํเภอเป็นหน่วยงานหลกั  แต่ท่ีจดัมาทุก
ปีกลับเป็นว่าหน่วยงานเทศบาลเมืองขุขนัธ์เป็นฝ่ายดาํเนินการจดัเป็นส่วนใหญ่  ส่วนองค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  อบต. ทั้ง  22  แห่ง  รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ มีส่วนในงาน คือ จดัเตรียมมาเพื่อร่วมกิจกรรมเท่านั้น  
จึงทาํให้  อบต.ทั้ง  22  แห่งเกิดความไม่พอใจในปัญหาท่ีเทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์ผูกขาดไม่เปิดใจกวา้งให้
หน่วยงานองคก์รอ่ืนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงถือเป็นปัญหาหลกัของการจดังานประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขุ
ขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  มาทุกปี 

3. แนวทางการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการจดัประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ   
ผลการศึกษา พบว่า  อาํเภอขุขนัธ์ประกอบดว้ย  ชนหลายเผ่าพนัธ์ุ  แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการจดัประเพณี
แซนโฎนตา  ในระดบัอาํเภอของชาวขุขนัธ์ทุกฝ่าย  ยงัให้ความสําคญัและให้ความร่วมมือในการจดัมาทุกปี  
เพื่อให้การจดังานแซนโฎนตาประจาํปี  ของอาํเภอขขุนัธ์  พฒันาและมีความยิง่ใหญ่ข้ึน  แนวทางท่ีสําคญัยิง่ท่ีจะ
ช่วยให้เกิดการพฒันายิ่งข้ึนไปของการจัดงาน คือ  หน่วยงานเทศบาลตําบลเมืองขุขันธ์ต้องยอมมอบให้
หน่วยงานอาํเภอเป็นหน่วยงานหลกัในการจดั  เพราะเป็นงานเทศกาลระดบัอาํเภอ  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน คือ อบต.  ทั้ง  22  แห่ง  ข้ึนต่อนายอาํเภอ  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมทุกกระบวนการ
ทุกขั้นตอน  ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบติั  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผลทุกภาค
ส่วนจะภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของงานอย่างมีส่วนร่วม  ซ่ึงชาวขุขันธ์ทุกภาคส่วนพร้อมท่ีจะร่วมและ
สนบัสนุนให้งานแซนโฎนตาของอาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  กา้วสู่โลกสังคมภายนอก  เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชาวขขุนัธ์ตลอดไป  

 

อภิปรายผลการวจิัย 

ดา้นความเป็นมาของการจดังานรําลึกพระยาไกรภกัดี ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง  ลือเล่ือง
กลว้ยแสนหวี  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ ประเพณีแซนโฎนตา  จากการท่ีลูกหลานชาติพนัธ์ุเขมรในพื้นท่ี
อาํเภอขุขนัธ์  ได้ถือเอาประเพณีแซนโฎนตา  เป็นประเพณีท่ีสําคญัของครอบครัวด้วยความเช่ือท่ีพอสรุป
ประเด็นสาํคญัหลกัๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัคติทางความเช่ือทางพุทธศาสนา  มีสาระสาํคญัอยา่งนอ้ย  4  ประการ ดงัน้ี  
1) เป็นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผูต้าย  มุ่งประโยชน์และคุณค่าให้ผีบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว  ได้รับรู้และ
อนุโมทนา  เพื่อใหบ้รรพบุรุษเหล่านั้นหลุดพน้จากความทุกขเ์หล่านั้น  2) เพื่อประโยชน์แก่ตนเองดว้ยปรารถนา
ให้ตนเองมีความสุข  ร่ํารวยมีสุขภาพร่างกายท่ีสวยงาม  ประสงค์ความสําเร็จในหนา้ท่ีการงาน  3) เพื่อเป็นการ
แสดงออกให้เห็นถึงส่ือสัญลกัษณ์ท่ีลูกหลานไดก้ระทาํให้ตามความเช่ือท่ีไดห้ลอมรวมมาท่ีบรรพบุรุษจะรับรู้
หรือไม่อยา่งไรก็ตาม  แต่ก็มีความบริสุทธ์ิใจ 4) เพื่อแสดงความกตญั�ูต่อบรรพบุรุษ  แสดงความรักผูกพนัของ
บุคคลในทอ้งถ่ินชุมชน  แสดงความเมตตาและความสุขและแสดงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเพื่อเป็น
สะพานเช่ือมไปสู่ความดีงามทั้งปวง 

ประการสําคัญท่ีสุดในคุณค่าของประเพณีแซนโฎนตา  ของชาวอาํเภอขุขันธ์  จังหวดั ศรีสะเกษ  
สะทอ้นให้เห็นถึงความจริงของชีวิต  ในการท่ีจะทาํความดี  และเม่ือมีชีวติอยูค่วรจะทาํตวัให้เป็นบรรพบุรุษท่ีดี  
ใหลู้กหลานเคารพเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรม คือ ความกตญั�ูกตเวทีและรู้ซ้ึงถึงคุณความดีของบุคคลอ่ืน   
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ประเพณีแซนโฎนตาของชาวชาติพนัธ์ุเขมร  อาํเภอขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  ก็เหมือนกบัประเพณีแซน
โฎนตาของชาวชาติพนัธ์ุเขมร  ในพื้นท่ีทอ้งถ่ินอ่ืน  เป็นประเพณีสําคญัของชาวพุทธเช้ือสายเขมร  ถือปฏิบติัสืบ
ต่อกนัมาแต่โบราณกาลท่ีมีความเช่ือในกฎแห่งกรรม  เช่ือในเร่ืองผีบรรพบุรุษ  เป็นการรวมญาติ เซ่นไหวรํ้าลึก
ถึงบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  โดยเป็นการจดัพิธีกรรมในเฉพาะในครอบครัวและเครือญาติท่ีบา้นในชุมชนและ
ทาํบุญท่ีวดัของชุมชนของตวัเองเท่านั้น  เม่ือยุคสมยัสังคมเปล่ียน  ประเพณีวฒันธรรมยอ่มตอ้งมีการบูรณาการ
โดยเฉพาะชาวอาํเภอขขุนัธ์มีชนเผา่  ลาว  เขมร  ส่วย  เยอร์ ไทย และจีนดว้ยแต่ก็อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน ไม่
มีปัญหาขดัแยง้ใดๆ  ตรงกนัขา้มกลบัทาํใหช้าวขขุนัธ์ทุกหมู่เหล่า ทุกเผา่ชนร่วมมือร่วมใจมุ่งมัน่พฒันาขขุนัธ์ให้
เจริญกา้วหนา้มาโดยตลอด  ประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีหน่ึงของชาวขุขนัธ์มีชาติพนัธ์ุเขมร  แต่ชาวขขุนัธ์
ทุกหมู่เหล่าไดแ้สดงถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นหน่ึงเดียว   
  จากการสรุปผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลโดยนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 

ความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  เป็นประเพณีท่ีชาวขุขนัธ์ชาติ
พนัธ์ุเขมรไดถื้อปฏิบติักนัมาตั้งแต่โบราณกาลแลว้  โดยมีคติความเช่ือเร่ือง  บาปบุญ  ความกตญั�ูและกฎแห่ง
กรรม  ตามหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนา  เป็นพิธีการเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  แต่ยงัมิไดไ้ปผุด
ไปเกิดใหม่ท่ีไหน  โดยการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้  โดยเช่ือกนัว่า  ในเดือน 10 ของทุกปี วิญญาณ
บรรพบุรุษไดรั้บการปลดปล่อยใหม้ารับกุศลผลทานท่ีลูกหลานทาํบุญอุทิศใหลู้กหลานท่ีมีชีวติอยูไ่ดแ้สดงความ
กตญั�ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ  โดยท่านไดรั้บส่วนบุญส่วนกุศลแลว้ก็ให้ลูกหลานท่ียงัมีชีวิตอยูไ่ดพ้บแต่ความสุข 
ความเจริญทาํมาคา้ขายให้ร่ําให้รวยสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรง  และมีความเช่ืออีกว่า  หากลูกหลาน
ครอบครัวใด  คนใดไม่ทาํพิธีการเซ่นไหวใ้นพิธีแซนโฎนตา  ผีบรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศล  
หมายความวา่  ไม่ไดรั้บของเซ่นไหวจ้ากลูกหลานผูมี้ชีวิตอยู ่ ก็จะเสียใจและจะสาปแช่งต่างๆ นานา ในทางท่ีไม่
เป็นมงคลแก่ลูกหลาน  อาจจะไดรั้บอุบติัเหตุเจ็บไขไ้ดป่้วย  จนถึงแก่ชีวิตไดน้ัน่คือเม่ือถึงแรม 14 - 15  ค ํ่า เดือน 
10 ของทุกปี  ทุกครัวเรือนจะตอ้งจดัเตรียมหาขา้วปลาอาหาร  เคร่ืองเซ่นไหวต่้างๆ พร้อมประกอบพิธีแซนโฎ
นตาของครบครัว และเครือญาติของตน 

ความสําคญัและปัญหาในการจดัประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ในอดีตไม่เคยมี
การจดัพิธีแซนโฎนตาในระดบัอาํเภอ  มาเร่ิมจดัในระดบัอาํเภอเม่ือปี  พ.ศ. 2544  น้ีเองโดยความร่วมมือร่วมใจ
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) เทศบาล  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะร่วมกนัรําลึกถึง
บรรพบุรุษเมืองขขุนัธ์ คือ  พระยาขขุนัธ์ภกัดี ศรีนครลาํดวน  เจา้เมืองขขุนัธ์ทั้ง  9  ท่านท่ีชาวขขุนัธ์เคารพนบัถือ
ยอมรับในบรรพบุรุษร่วมกนัของชาวขุขนัธ์ทุกเช้ือสาย  โดยไม่มีความขดัแยง้ใดๆ  ในพิธีแซนโฎนตาของ
อาํเภอขุขนัธ์  ไดรั้บความร่วมมือร่วมใจทุกฝ่าย โดยหวงัจะให้เทศกาลแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ไดสู่้สายตาของ
ชาวต่างถ่ินต่างชาติอย่างแพร่หลาย อนัเป็นความภาคภูมิใจของชาวขุขนัธ์ทุกผูทุ้กนามตลอดไป  จากการท่ีได้
จดัเป็นงานเทศกาลประจาํปี  โดยใชช่ื้อวา่  “งานรําลึกพระยาไกรภกัดีประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง  ลือ
เล่ืองกลว้ยแสนหวี” ในอดีตไม่เคยจดัประเพณีแซนโฎนตาในรูปแบบน้ี  คงมีการจดัท่ีอาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรี
สะเกษเป็นแห่งแรก  โดยจาํลองพิธีกรรมแซนโฎนตาจากพิธีกรรมของครอบครัว  ชุมชนมาจดัรวมกนัท่ีอาํเภอขุ
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ขนัธ์  โดยใชส้ถานท่ีประกอบพิธี ณ บริเวณลานหนา้อนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน ทั้งภาครัฐ  เอกชน
และชุมชนท้องถ่ินร่วมกันจดั  โดยไม่ได้แยกเผ่าพนัธ์ุว่าเป็นเขมร  เป็นลาว  เป็นส่วย  เป็นเยอร์ต่างร่วมกัน
จดัเป็นการแสดงออกต่อบรรพบุรุษคือ  เจา้เมืองขขุนัธ์ทั้ง  9   

แนวทางการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในการจดัประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูศึ้กษานอกจากจะวเิคราะห์  สรุป  อภิปรายผล  โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่วนอ่ืนๆ แลว้  ผู ้
ศึกษายงัใชข้อ้มูลของผูศึ้กษาเองท่ีไดมี้ส่วนร่วมและสังเกตในการจดัประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดั
ศรีสะเกษมาแลว้เป็นเวลา  3  ปี  และคร้ังน้ีปฏิบติัหน้าท่ีพิธีกรภาษาเขมร  และไดเ้ขา้ประชุมกบัคณะกรรมการ
ทุกคร้ัง  อีกทั้ งยงัได้สังเกตกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จึงใช้ข้อมูลของผูศึ้กษาเป็นส่วนสําคัญในการสรุป  
อภิปรายผลเป็นรายดา้น  แบบมีส่วนร่วม  ดงัน้ี  1) ดา้นฝ่ายประชาสัมพนัธ์  เน่ืองจากผูจ้ดังานมีการเตรียมความ
พร้อม  เร่ืองการจดังานคร้ังน้ีเป็นอย่างดี  โดยจดัล่วงหน้าพอสมควร  และยงัมีการประชาสัมพนัธ์ทางระบบ
อินเตอร์เน็ตอย่างกวา้งขวาง  และทางอาํเภอขุขนัธ์ก็ไดจ้ดังานประเพณีแซนโฎนตา เป็นประจาํทุกปี  จึงทาํให้
เสมือนกบัเป็นงานประเพณีท่ีชาวขุขนัธ์เช้ือสายเขมร  หรือจนกระทัง่ชาวขุขนัธ์เช้ือสายอ่ืนๆ  ในอาํเภอขุขนัธ์  
อาํเภอใกลเ้คียง  หรือแมก้ระทัง่จงัหวดัใกลเ้คียง  ก็รับทราบข่าวสารการจดังานประเพณีแซนโฎนตา ประจาํปี
ของอาํเภอขุขนัธ์น้ีโดยปริยาย ส่วนการให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกกบัผูม้าร่วมงานนั้น  มีเจา้หน้าท่ี
เพียงพอ และผูร่้วมงานก็เข้าใจในงานเป็นอย่างดี  จึงทาํให้ในด้านน้ีอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมดี 2) ด้านฝ่าย
กระบวนแห่  เน่ืองจากผูจ้ดังานมีการเตรียมความพร้อม  และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ถึงการจัด
กระบวนแห่  มีประสบการณ์และได้เปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี  ในการเสนอ  ปรับปรุง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมก็อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมอย่างมาก3) ด้านฝ่ายการ
ประกวดกลว้ยงาม  เคร่ืองเซ่นไหว ้ ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก  และส่ิงของท่ีนาํมาประกวดก็เป็นส่ิงท่ี
จาํเป็น  ในการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ  จึงทาํใหผู้ร่้วมงานมีความสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

 ผลแนวทางการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินในจดัประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  โดย
ภาพรวม  ในกระบวนการขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ  จดัได้ในระดบัท่ีมีความพึงพอใจทั้งผูมี้ส่วนร่วมและผู ้
มาร่วมต่างมีความภูมิใจ ประทบัใจในการมีส่วนร่วมในประเพณีแซนโฎนตา  อนัเป็นพิธีกรรมสําคญัและ
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวอาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษดงัน้ี  การประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา  อาํเภอขขุนัธ์  จงัหวดั
ศรีสะเกษ  เป็นพิธีกรรมท่ีมีความสําคญัยิ่งสําหรับชาวขุขนัธ์เช้ือสายเขมรเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการแสดง
ความกตญั�ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้นั้น  เป็นผูส้ามารถให้คุณให้โทษแก่ผูมี้ชีวิตอยู่ได ้ และคอย
ดูแลปกป้องลูกหลานผูมี้ชีวิตอยูต่ลอดเวลา  จะจดัพิธีกรรมทุกปีในวนัแรม  14-15  ค ํ่า  เดือน 10 อนัแสดงออกถึง
การตอบแทนบุญคุณหรือการแสดงความกตญั�ูรู้คุณนั่นเอง  ท่ีทุกครอบครัวต้องทาํตามฐานะของแต่ละ
ครอบครัว  โดยไม่มีการละเวน้ดว้ยความเช่ือในผลแห่งกรรม  การประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาตั้งแต่ดั้งเดิมมา
จะจดัในระดบัครอบครัว เครือญาติและระดบัชุมชน  ชาวขุขนัธ์มาเร่ิมจดังานในระดบัอาํเภอเป็นแห่งแรก ปี 
พ.ศ.  2544  โดยใชห้อ้งประชุมอาํเภอเป็นสถานท่ีจดังาน  โดยเนน้ท่ีพิธีกรรมแซนโฎนตามีกิจกรรมอ่ืนประกอบ
เพียงไม่มีกิจกรรมและการพฒันาเพิ่มกิจกรรมมากข้ึนและเปล่ียนสถานท่ีประกอบพิธีเป็นบริเวณลานหน้า
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อนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนและบริเวณท่ีวา่การอาํเภอเป็นพื้นท่ีจดังาน  จากการท่ีชาวขุขนัธ์ทุกภาค
ส่วนไม่เฉพาะชาวขุขนัธ์ท่ีเขา้ร่วม  ไม่มีความขดัแยง้  ไม่ไดถื้อเช้ือสาย  ก็เพราะทุกชาติพนัธ์ุของชาวขขุนัธ์ต่างก็
เคารพ  กตญั�ูต่อบรรพบุรุษของตนเหมือนๆกนั แต่การแสดงออกทางพิธีกรรมอาจจะแตกต่างกนั  เม่ือมาจดั
งานประเพณีแซนโฎนตาในระดบัอาํเภอจึงให้ความร่วมมือและเขา้ร่วมอยา่งไม่มีปัญหา  มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั
วา่ วนั เวลา และสังคมเปล่ียน  การบูรณาการทางศิลปวฒันธรรม ประเพณีย่อมมีเกิดข้ึน  โดยยึดถือความเป็น
ประเพณีแซนโฎนตา แบบดั้งเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุด  หรืออาจจะผิดเพี้ยนบา้งก็ให้น้อยท่ีสุด  อย่างไรก็ตามการจดั
งานใหญ่ๆ  ในระดบัอาํเภอท่ีตอ้งใชก้ารมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินทุกภาคส่วนเป็นสําคญั  จึงยงัไม่สมบูรณ์เต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์  เพราะการมีส่วนร่วมจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนท่ีเป็นอยู่ส่วนใหญ่จะเขา้ร่วมมากกว่าการมี
ส่วนร่วม  หรือร่วมงานตามท่ีผูจ้ดักาํหนดเท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งหาวิธีการ พฒันาการจดัแบบมีส่วนร่วมของ
ทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้คน้พบท่ีสาํคญัทั้งจากการศึกษาเอกสาร การเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ี
อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ จึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. พิธีกรในงานควรใชอ้ยา่งนอ้ย3ภาษา ไทย องักฤษ และภาษาเขมร  โดยใชอ้ยา่งเหมาะสมและสุภาพ 

 2. การจดังานประเพณีแซนโฎนตาและการประดบัประดาแต่งรถขบวนแห่  ควรให้มีการจดัแสดงโชว์
ขบวนรถโดยเพิ่มเวลาอย่างน้อย  2  วนั  เพื่อให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสชมและถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึก  เป็นการกระตุน้การท่องเท่ียว 

 3. ระยะเวลาของการเร่ิมเคล่ือนขบวนแห่ควรใหเ้ร่ิมในเวลาท่ีเร็วข้ึน 

 4. สถานท่ีสําหรับการแสดงของแต่ละภาคส่วนท่ีแสดงต่อคณะกรรมการควรเปล่ียนเป็นสนามหนา้ท่ีวา่
การอาํเภอเพียงจุดเดียว  เพื่อประหยดัเวลา  ขบวนหลงัๆ  คอยนาน  เกิดความเบ่ือหน่าย  และเหน่ือยลา้  ทาํใหไ้ม่
สบายได ้

 5. การอญัเชิญเคร่ืองเซ่นไหวส้ักการะขาดความศกัด์ิสิทธ์ิ  เพราะมุ่งเนน้การประกวดเกินไป 

 6. การจดัพื้นท่ีเขา้ชมควรจดัให้เป็นระเบียบและเหมาะสมกว่าน้ี  เช่น  ควรเพิ่มพื้นท่ีนัง่ชมบริเวณขา้ง
ถนน ทางเขา้บริเวณจดังาน  
 7.  ควรเปล่ียนพื้นท่ีในการจดัจาํหน่ายสินคา้โอท๊อป  เป็นบริเวณสนามหนา้ท่ีวา่การอาํเภอขขุนัธ์ในบาง
พื้นท่ีใหเ้ป็นสัดส่วน 

 8. ควรจดัและเพิ่มพื้นท่ีในการทิ้งขยะให้มากข้ึน  ให้เพียงพอ  และควรมุ่งเน้นจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดของสถานท่ี 

 9. ควรเพิ่มจาํนวนสุขา  และความสะอาดของสุขาให้เพียงพอต่อการใช้งาน  อาจต้องใช้บริการสุขา
เคล่ือนท่ี 
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 10. ให้เพิ่มการตรวจอาวุธ และเพิ่มผูดู้แลความสงบ  ความปลอดภยั  เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบั
ผูร่้วมงานและประชาชนทัว่ไป 

 11. จดัให้มีกิจกรรมบนัเทิงภาคกลางคืนเสริมเพื่อให้ลูกหลานท่ีกลับจากถ่ินอ่ืนได้สนุกสนาน เช่น 
ประกวดการร้องเพลง ตวัแทนทอ้งถ่ินและกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และเชิญดารา นกัร้อง 

 12.  เพื่อให้งานประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  ควรเพิ่มการแสดง  แสง สี เสียง เพื่อ
ส่ือถึงประวติัความเป็นมาของเมืองขขุนัธ์อนัเป็นเมืองประวติัศาสตร์ 

 13. สวนพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน  ท่ีเป็นท่ีตั้ งอนุสาวรีย ์ มีการจดัสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้
ประดบัเพื่อความร่มร่ืนสวยงาม  แต่เม่ือมาจดัประเพณีแซนโฎนตา  โดยใช้ลานหน้าอนุสาวรียเ์ป็นท่ีประกอบ
พิธีกรรม  ทาํใหเ้กิดปัญหาสถานท่ีคบัแคบ  ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโยกยา้ยไมด้อกไมป้ระดบัออก  ขยายพื้นท่ีลาน
หนา้อนุสาวรียใ์หก้วา้งข้ึน  จะทาํใหพ้ื้นท่ีเพียงพอในการประกอบพิธีการทาํพิธีกรรม 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาวิจยัดา้นการพฒันา คณะกรรมการดา้นต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการจดังานและเกิดความ
พึงพอใจของผูร่้วมงานในประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ 

 2. ควรศึกษาวิจยัความพึงพอใจของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  ขอ้มูลข่าวสาร  เทศกาลประเพณีแซน
โฎนตาทางหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  วิทยุชุมชน  เวบ็ไซต์เพื่อการพฒันาศกัยภาพการจดังานประเพณีแซนโฎนตา  
อาํเภอขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษใหเ้ป็นงานในระดบัชาติต่อไป  
 3. ควรไดมี้การศึกษาวจิยัประเพณีแซนโฎนตา  อาํเภอขขุนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ อยา่งต่อเน่ือง 

 

กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์น้ี  สําเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาทั้ง  ดร.เชิดศกัด์ิ    ฉายถวิล  
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย ์ จาํเริญ  อุ่นแกว้ กรรมการท่ีปรึกษา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.
เอมอร แสนภูวา ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา และกรรมการท่ีปรึกษาท่ีเอาใจใส่ เสนอแนะ ใน
คาํปรึกษาในการทาํวทิยานิพนธ์อยา่งดียิง่ ดูแล 

 นอกจากน้ี  ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลทุกท่านท่ีให้ขอ้มูลอยา่งเตม็ท่ี จนทาํให้งานวิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จ  และ
ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นนกัศึกษาจากราชอานาจกัรกมัพูชา  ขอขอบคุณอาจารยผ์ูส้อนทุกท่านและนกัศึกษาร่วมรุ่น
ทุกคนท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจในทุกเร่ืองตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏัศรี
สะเกษอยา่งดียิง่ 

 คุณค่าของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นวิทยาทานแก่ผูส้นใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้  เพื่อนาํไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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รูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่าด้วยเร่ืองทีด่นิทาํกิน 
 

 
นายวุฒิพงศ์  บัวช้อย1 

 อาจารย ์ดร. สุชาติ  ศรียารัณย2 

รองศาสตราจารย ์ดร. ประภาส  ป่ินตบแต่ง3 

รองศาสตราจารย ์ดร. จุมพล  หนิมพานิช4 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)วิเคราะห์รูปแบบการเมืองภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน
ท่ีประสบความสําเร็จ (2) วิเคราะห์รูปแบบการเมืองภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินท่ีไม่ประสบ
ความสาํเร็จหรือยดืเยื้อยาวนาน (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสาํเร็จหรือความลม้เหลวเก่ียวกบัรูปแบบการเมือง
ภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน (4) วิเคราะห์นโยบายของรัฐต่อปัญหาท่ีดินทาํกินในช่วงสมยั
รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ถึงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ชินวตัร พ.ศ.2555 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภท
กรณีศึกษา ประชากรของการวิจยัหรือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ตวัแทนแกนนาํชาวบา้น ตวัแทนหน่วยงานของรัฐท่ี
เป็นคู่กรณี ตวัแทน NGO และตวัแทน กบร. เคร่ืองมือการวิจยัคือ นักวิจยัและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บขอ้มูล
จากวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา วิเคราะห์เชิงอุปนยั วิเคราะห์เชิงพรรณนา และวิเคราะห์แบบเช่ือมโยง 

ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเมืองภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินท่ีประสบความสาํเร็จ มี
รูปแบบคือ การร้องทุกข ์การตรวจสอบอาํนาจรัฐ การประทว้ง การร่วมมือกนัแกไ้ขวิกฤต การสานเสวนา และ
ความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้ประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ีการร่วมมือกนัแกไ้ขวิกฤตไม่
ค่อยพบในพื้นท่ีวิจยัแต่จะให้การสานเสวนาแทน รวมทั้ง NGO เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีดินทาํกิน ส่วนรูปแบบท่ีไม่ประสบความสาํเร็จหรือยดืเยื้อยาวนานจะรอการแกไ้ขจากระบบราชการเป็น
หลกัและไม่มี NGO ในพื้นท่ีวิจยั ส่วนนโยบายของรัฐต่อปัญหาท่ีดินทาํกินในช่วงสมยัรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ จะมีผลงานมากกวา่รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 

 
คาํสําคญั : การเมืองภาคประชาชน 1, การเมืองภาคพลเมือง 2, ท่ีดินทาํกิน 3 
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A Civil Politics Model of Land Ownership 
 
ABSTRACT 
 

 In this dissertation, the researcher sets forth (1) a successful civil politics model for solving the 
problem of land ownership.  The researcher also treats (2) unsuccessful or delayed civil politics models for 
solving the problem of land ownership.  Moreover, the researcher analyzes and compares (3) the success or 
failure of civil politics models in solving the problem of land ownership.  Finally, furthermore, the researcher 
considers (4) state policy on the problem of land ownership at the time of Abhisit Vejjajiva’s and Yingluck 
Shinawatra’s premierships in 2012.  

It is found from the research that: The Civil Politics model of the land ownership; successful are as 
follows: for the complaint, investigation, protest, civil disobedience, Deliberation and ability in negotiation. 
Except the critical cooperation and has NGO gone to help them. the Civil Politics model of the land 
ownership; unsuccessful are as follows: wait for help them from bureaucracy system. And not had NGO gone 
to help them. The policies of 2 governments differ apparently. 

 
Keyword: Civil Politics 1, the land ownership 2 
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บทนํา 

 การเมืองภาคประชาชน (Civil Politics) เป็นการเมืองท่ีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยไดใ้ชอ้าํนาจดว้ยตนเองในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียกร้องสิทธิ การปกป้องสิทธิ
การพิทกัษ์สิทธิของตนเองหรือของชุมชนท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดใ้ชอ้าํนาจในการกระทาํดงักล่าวผ่าน
ระบบของตวัแทนหรือผูแ้ทน (Indirect Democracy) ในขณะท่ียงัมีระบบตวัแทนหรือผูแ้ทนเป็นกลไกหลกัของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนั การเมืองภาคประชาชนจะปรากฏข้ึนในพื้นท่ีท่ีตวัแทนของ
ประชาชนได้ละเลยหรือเข้าไม่ถึงปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้ นๆ รวมถึงความไม่พอเพียงของระบบ
ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน รวมทั้ง “การเมืองภาคประชาชนเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือประชาชนแสดงความรับผิดชอบต่อ
ชะตากรรมของพวกเขาเม่ือพวกเขา “เป็นเจา้ของ” ปัญหาของพวกเขาเอง” (Mathews,David.1999, p. 137) เพื่อ
การดาํรงชีวิตท่ีดีของตนเองในชุมชนในสังคมและประเทศชาติ ประเทศไทยไดใ้ห้ความสาํคญัเก่ียวกบัการเมือง
ภาคประชาชน ดงัจะพบในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 87 (สาํนกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2551, หน้า 63) โดยมีกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีท่ีเก่ียวกบัการเมืองภาค
ประชาชนออกมา 2 ฉบบั คือ พระราชบญัญติัสภาพฒันาการเมือง พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญติัสภาองคก์ร
ชุมชน พ.ศ. 2551 (สาํนกังานสภาพฒันาการเมือง, 2551) เพื่อเป็นกลไกในการพฒันาการเมืองภาคประชาชนให้
เป็นรูปธรรมในสงัคมไทย 

การเมืองภาคประชาชนมีแฝงหรือปรากฏอยูห่ลากหลายดา้น (กฤษณ์  ศรีอินทร์สุทธ์ิ, 2555;  จิตติมา ผล
เสวก, 2553; ดารารัตน์  คาํเป็ง, 2552; นริศร  ทองธิราช, 2550; บุญชยั  คนใจบุญ, 2552; ประภาส  ป่ินตบแต่ง, 
2546; พงษทิ์พย ์ สาํราญจิตต,์ 2556; ภราดร สุทธิสารากร, 2555; ยทุธการ ห้าวหาญ, 2552; สายญั  จิตตา, 2553; 
เสกสรร ประเสริฐกุล, 2553, หนา้ 257-348; สุกญัญา  ขขูนุทด, 2552; องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากช่อง, 2555; 
อนุรักษ์เก่งเรียน, 2558; อภิชาต พิบูลย์, 2554) เช่น ด้านท่ีดินทาํกิน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนพ้ืนท่ีอุทยานพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ ซ่ึงการ
วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวกบัการเมืองภาคประชาชนดา้นท่ีดินทาํกิน จากรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญั
แกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินกฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินและเร่งรัดออกเอกสารสิทธ์ิแก่ประชาชนของสภาผูแ้ทนราษฎร 
พบว่า ประชาชนอาศยัและทาํกินอยู่ในเขตท่ีดินสงวนหวงห้ามของรัฐประเภทต่างๆ จาํนวนมาก คือ ป่าสงวน
แห่งชาติ จาํนวน 450,000 ราย เน้ือท่ี 6,400,000 ไร่อุทยานแห่งชาติ จาํนวน 185,916 ราย เน้ือท่ี 2,243,943 ไร่ ท่ี
ราชพสัดุ จาํนวน 161,932 ราย เน้ือท่ี 2,120,196 ไร่ ท่ีสาธารณะประโยชน์ จาํนวน 1,154,867 ไร่ (รายงาน
คณะกรรมาธิการวิสามญัแกไ้ขปัญหาท่ีดินฯ สภาผูแ้ทนราษฎร, 2553, พรพนา  ก๊วยเจริญ, งานเสวนา “ลดความ
เหล่ือมลํ้ าในสังคมระดมยุทธศาสตร์จัดการท่ีดินเพื่อคนจน” ณ  ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์  อาคาร
เอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ วนัท่ี 29 กันยายน 2558) เป็นเหตุให้รัฐบังคบัใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับท่ีดินประเภทต่างๆ เพื่อรักษาป่าและผืนดินของรัฐเอาไว  ้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนผูอ้าศยัในท่ีดินของรัฐทาํใหป้ระชาชนหลายพ้ืนท่ีตอ้งต่อสูก้บัรัฐเป็นเวลายาวนานหลายปียงัไม่มีขอ้ยติุ
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บางพื้นท่ีประชาชนตอ้งอพยพออกจากท่ีดินท่ีมีขอ้พิพาทกบัรัฐ หลายพ้ืนท่ีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิสูจน์สิทธ์ิดงัจะ
พบได้จากขอ้มูลการพิสูจน์สิทธ์ิเบ้ืองตน้เฉพาะในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย จาํนวน 178 แห่งของกรม
อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชปี 2558 (ชมพูนุช หุ่นนาค, จุมพล  หนิมพานิช และจารุวรรณ เมณฑกา, 
2559, หน้า 21) พบว่า  มีราษฎรท่ีเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธ์ิประมาณ  159,336 ราย เน้ือท่ีรวมทั้ งส้ิน 
1,484,250 ไร่ โดยในจาํนวนน้ีมีราษฎรท่ีอยู่มาก่อนประกาศใชก้ฎหมายกาํหนดเป็นพื้นท่ีป่าทั้งส้ิน 68,172 ราย 
เน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 978,384 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.92 ของพื้นท่ีท่ีขอพิสูจน์สิทธ์ิ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีประสบปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกินหลากหลายกรณีมาก ทั้งปัญหา
ท่ีดินทาํกินท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าและปัญหาท่ีดินท่ีไม่ไดอ้ยู่ในพื้นท่ีป่า อีกทั้งจงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีวิกฤตรุนแรงระดบัหน่ึงประเทศ (กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2557, หน้า 16) ในการบุกรุกป่าการบุกรุกท่ีดินของรัฐเพื่อใชท่ี้ดินทาํกิน 
รวมทั้งปัญหาการทบัซอ้นสิทธ์ิในท่ีดินทาํกินโดยรัฐต่อประชาชนทาํให้มีขอ้พิพาทหรือมีความขดัแยง้เก่ียวกบั
ปัญหาท่ีดินทาํกินเกิดข้ึน  

จากสภาพปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกินท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้จะพบไดว้่า การเมืองภาคประชาชนว่า
ดว้ยเร่ืองท่ีดินทาํกินมีการต่อสู้ของชาวบา้นในแต่ละพื้นท่ีบา้งก็สําเร็จ บา้งก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือยืดเยื้อ
ยาวนาน ปรากฏการณ์เหล่าน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัมีคาํถามการวิจยัวา่รูปแบบของการเมืองภาคประชาชนว่าดว้ยเร่ืองท่ีดิน
ทาํกินท่ีประสบความสาํเร็จและรูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่าดว้ยเร่ืองท่ีดินทาํกินท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ
หรือยดืเยื้อยาวนานมีรูปแบบอยา่งไร รวมทั้งอยากทราบว่านโยบายของรัฐต่อการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินในช่วง
สมยัรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ถึงสมยัรัฐบาล ยิง่ลกัษณ์  ชินวตัร พ.ศ.2555 เป็นอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน
ทาํกิน โดยมีพื้นท่ีการวิจยั คือ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีอยู่พื้นท่ีวิกฤตรุนแรงระดับ 1 ของ
ประเทศในการบุกรุกป่า บุกรุกท่ีดินของรัฐเพื่อใชท่ี้ดินทาํกิน และเป็นพื้นท่ีทบัซอ้นในท่ีดินทาํกินระหว่างรัฐกบั
ประชาชนทาํใหมี้ขอ้พิพาทหรือมีความขดัแยง้เก่ียวกบัปัญหาท่ีดินทาํกินเกิดข้ึนระหว่างรัฐกบัประชาชน เป็นผล
ใหป้ระชาชนท่ีไดค้รอบครองท่ีดินทาํกินในผนืดินเหล่านั้น ตอ้งต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ เรียกร้องสิทธิ หรือพิทกัษ์
สิทธิในท่ีดินทาํกินของตน ในรูปแบบของการเมืองภาคประชาชนซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจศึกษาอยา่งยิ่ง  
อยา่งเช่น กรณีปัญหาท่ีดินทาํกินของบา้นหว้ยระหงส์ หว้ยกลทา และบา้นนํ้าคาํเหนือ ตาํบลปากช่อง อาํเภอหล่ม
สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นตน้ 

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาท่ีได้กล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจัยจึงได้ทาํวิจยัเร่ือง “รูปแบบ
การเมืองภาคประชาชนวา่ดว้ยเร่ืองท่ีดินทาํกิน” ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเมืองภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินท่ีประสบความสาํเร็จ  
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2.  เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเมืองภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ
หรือยดืเยื้อยาวนาน 

3.  เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสาํเร็จ และหรือความลม้เหลวเก่ียวกบัรูปแบบการเมืองภาคประชาชน
ในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน       

4.  เพื่อวิเคราะห์นโยบายของรัฐต่อปัญหาท่ีดินทาํกิน ในช่วงสมยัรัฐบาลอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ถึงสมยั
รัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร พ.ศ. 2555 
 
ขอบเขตของการวจิยั  

 1.  ขอบเขตด้านประชากร(ผู้ให้ข้อมูลหลักKey informants) คือ ตวัแทนของชาวบา้นท่ีไดรั้บความเดือดร้อน
จากกรณีปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกิน จากจาํนวน 14,246 ครอบครัว มีประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ทั้งหมด 51,586 
คน ตวัแทนของหน่วยงานท่ีเป็นคู่กรณีเก่ียวกบัปัญหาท่ีดินทาํกิน และตวัแทนNGO และตวัแทน กบร. 

2.   ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ผูว้จิยัไดจ้ดัหมวดหมู่ของพื้นท่ีของการวิจยัออกเป็น 2 กลุ่มพื้นท่ี คือ 
2.1  พื้นท่ีของการเมืองภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินท่ีประสบความสาํเร็จ คือ บา้น

หว้ยระหงส์หว้ยกลทา ตาํบลปากช่อง อาํเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
2.2  พื้นท่ีของการเมืองภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินท่ีไม่ประสบความสําเร็จหรือ

ยดืเยื้อยาวนาน คือ บา้นนํ้าคาํเหนือ ตาํบลปากช่อง อาํเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษา คือ ช่วง พ.ศ. 2540-2557 ก่อน คสช.  (คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ) 
  
การทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคิดหลักการทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  แนวความคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แนวความคิด
การเมืองภาคประชาชน (Mathews, David. 1999, pp.121-122; เสกสรร  ประเสริฐกุล. 2548,หน้า 144; 2552, 
หน้า 140: 2553, หน้า 140; ธีรยุทธ  บุญมี. 2536, หน้า 13; ณรงค์  บุญสวยขวญั.2552, หน้า 17) ได้กล่าวถึง 
การเมืองภาคประชาชนโดยสรุป คือ “การเมืองภาคประชาชน” หมายถึง การเมืองท่ีเกิดจากประชาชนผูเ้ป็น
เจา้ของอาํนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดใ้ชอ้าํนาจดว้ยตนเอง ผา่นกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียกร้อง
สิทธิ การปกป้องสิทธิหรือการพิทกัษ์สิทธิของตนเองหรือของชุมชนท่ีตนเองมี   ส่วนเก่ียวขอ้งในขณะท่ียงัมี
ระบบผูแ้ทน โดยการเมืองภาคประชาชนจะปรากฏข้ึนในพื้นท่ี  ท่ีผูแ้ทนได้ละเลยหรือเขา้ไม่ถึงปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตนเองต่อปัญหาต่างๆ ท่ีพวกเขา
เป็นเจา้ของ ทั้งน้ีเพื่อการดาํรงชีวิตท่ีดีในชุมชน สงัคม และประเทศชาติ   

ทั้งน้ี ในการศึกษาเก่ียวกบัการเมืองภาคประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีดินทาํกิน จะมีโครงสร้างท่ีผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์ข้ึน จากผลงานทางวิชาการของเดวิด แมทธิวส์ (2552) เสกสรร  ประเสริฐกุล (2548, หนา้ 174. 2552, 
2553, หนา้ 169) ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2549, หนา้ 17) และประภาส   ป่ินตบแต่ง (2552, หนา้ 152-173) คือ การ



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2560       

 

220 

ร้องทุกข ์การประทว้งอาํนาจรัฐ การตรวจสอบอาํนาจรัฐ การ่วมมือกนัแกไ้ขวิกฤต อารยะขดัขืน การสานเสวนา 
และความสามารถในการเจรจาต่อรอง ซ่ึงจะใชป้ระเดน็เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงกรอบแนวคิดของการวิจยั 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัใช้ทฤษฎีการระดมทรัพยากร ทฤษฎีกระบวนการทางการเมือง  ทฤษฎีการสร้าง
กรอบวาทกรรมทางวฒันธรรม การเมืองภาคประชาชนในกระบวนการนโยบาย  แนวความคิดเก่ียวกบัท่ีดินทาํ
กิน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินทาํกิน ซ่ึงรายละเอียดภายใตแ้นวความคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชเ้ป็นฐานของการ
วิจยัคร้ังน้ี นาํมาซ่ึงกรอบแนวความคิดของการวิจยัคร้ังน้ี 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง งานวิจยัของนริศร  ทองธิราช (2550) ทาํการศึกษาเร่ือง “นโยบายของรัฐกับ
ปัญหาท่ีดินของเกษตรกร: กรณีศึกษา การแกไ้ขปัญหาเกษตรกรท่ีจงัหวดัสกลนคร”  ผลการวิจยัพบว่า ปัญหา
เก่ียวกบัท่ีดินทาํกินของเกษตร คือ  ปัญหาการใชก้รรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีราษฎรไดข้ออยูอ่าศยัและทาํกินในเขตพ้ืนท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ท่ีสาธารณะประโยชน์ ท่ีราชพสัดุ และเขตท่ีดิน
ในพื้นท่ีท่ีประกาศเขตปฏิรูปท่ีดินเพียงพื้นท่ีบางส่วน  และปัญหาเกษตรกรผูไ้ม่มีสิทธ์ิโดยชอบดว้ยกฎหมายใน
ท่ีดิน ท่ีครอบครองทาํประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่ครอบครองทาํประโยชน์จากท่ีดิน มาเป็นเวลานาน แต่ยงั
ไม่ไดรั้บเอกสารสิทธ์ิ หรือรับรองสิทธิในท่ีดิน และแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มีดงัน้ี ท่ีดินท่ี สปก. ประกาศ
พระราชกฤษฎีกา ให้ สปก. ยกเลิกประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้กรมท่ีดินดาํเนินการออกโฉนด หรือ นส.3 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และพระราชบญัญติัให้ใชก้ฎหมายท่ีดิน ปี พ.ศ. 2497 ส่วนท่ีดินท่ี สปก. ไดรั้บมอบ
มากจากกรมป่าไม ้ท่ีประกาศครอบคลุมท่ีอยูอ่าศยั ชุมชน หมู่บา้น ตาํบล ท่ีมีสาธารณูปโภคของรัฐ ให ้สปก. กนั
ออกจากเขต สปก. แลว้เสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือออกกฎกระทรวงถอนสภาพพ้ืนท่ีป่าสงวนให้ท่ีดินดงักล่าว
เป็นท่ีดิน รกร้างว่างเปล่า ทาํให้ท่ีดินชุมชน หรือหมู่บา้นนั้นถือเป็นท่ีดินรกร้างว่างเปล่าตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน ผูค้รอบครองทาํประโยชน์ (อยู่อาศยั) ใชห้ลกัเกณฑ์ ระเบียบ ประมวลกฎหมายท่ีดิน ปี พ.ศ. 2497 ออก
สิทธิในท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัในราษฎร และ ปัญหาท่ีดินถูกทอดท้ิงให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ถูกใชป้ระโยชน์ หรือใชไ้ม่
ถูกประเภท ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี และปัญหาการท่ีเกษตรกรผูไ้ม่มีสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายในท่ีดินท่ี
ครอบครองทาํประโยชน์ ตลอดจนท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีเกษตรกรใชร่้วมกนัในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีราษฎรเขา้
ไปทาํกินเป็นท่ีอยูอ่าศยัมานาน และยอมรับสิทธิซ่ึงกนัและกนั ไม่มีการพิพาทระหว่างท่ีครอบครองทาํประโยชน์
ดว้ยกัน ให้เพิกถอนท่ีสาธารณะประโยชน์แปลงนั้น แลว้ให้ใช้หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
สอบสวนสิทธิและออกเอกสารสิทธ์ิใหร้าษฎรท่ีครอบครองทาํกินในพื้นท่ีแปลงนั้นได ้
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทกรณีศึกษา 
(Case studies) จาํนวน 2 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และกรณีศึกษาบา้นนํ้ าคาํเหนือ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) หรือประชากรของการวิจยั คือ ตวัแทนของแกนนาํชาวบา้นผูป้ระสบปัญหา
ท่ีดินทาํกินในพื้นท่ีวิจยั ตวัแทนหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู่กรณีกับชาวบา้นในพื้นท่ีวิจยั ตวัแทน NGO และ
ตวัแทน กบร.ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีการวิจยั เคร่ืองมือการวิจยั คือ นกัวิจยั และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก  
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2. ขั้นตอนการวิจัย หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและเขียนเคา้โครงการวิจยัเสร็จ ลาํดบัต่อไป 
คือ การสร้างเคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและผา่นหาคุณภาพของเคร่ืองมือแลว้ จึงนาํเคร่ืองมือไป
เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม และทาํการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลดว้ยหลกัการสามเสา้ จึงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูล 
และรายงานผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล เก็บขอ้มูลด้วยตนเอง จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สงัเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บมาใหค้รบถว้นตาม
เน้ือหาวตัถุประสงค์ของการวิจยัด้วยแนวคิดหลกัสามเส้า (Triangulation) (Denzin & Lincoin, 2000, pp.443-
444; สุภางค ์ จนัทวานิช, 2548, หน้า 129-130) รวมทั้งผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะของขอ้มูลและ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลการวิจยั ดงัน้ี  

ถา้ขอ้มูลไดม้าจากเอกสารผูว้ิจยัจะใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และถา้ขอ้มูลไดม้าดว้ย
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์   เชิงอุปนยั (จุมพล 
หนิมพานิช, 2550, หนา้ 445-457; สุภางค ์ จนัทวานิช, 2548, หนา้ 131-133)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (จุมพล 
หนิมพานิช, 2550, หนา้ 430-432) และการวิเคราะห์แบบเช่ือมโยง 
 
ผลการวจิยั 

 ผลการวจิัยตามกรอบแนวความคดิและวตัถุประสงค์การวจิัยข้อท่ี 1, 2 และ 3 มีดงัน้ี 
1. วิธีการร้องทุกข์ พบว่า วิธีการร้องทุกขข์องชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และวิธีการร้องทุกขข์อง

ชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นไดว้่าสาเหตุท่ีชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาประสบ
ความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินออกมาในรูปแบบ“ภูผาแดงโมเดล” ในปี พ.ศ. 2554 นั้นผูว้ิจยัพบวา่ 

ชาวบา้นห้วยระหงษห์้วยกลทาไดต่้อสู่ และประสานความร่วมมือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีปัญหา
ท่ีดินทาํกินทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรวมตวักนัประชุมปรึกษาหารือในหมู่บา้น การทาํหนงัสือ    ร้องทุกขไ์ปถึง
หวัหนา้หน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัเวทีสร้างความเขา้ใจใหก้บัชาวบา้น ตลอดจนการร้องทุกข์
ไปถึงนายอาํเภอหล่มสัก ผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ รัฐมนตรีและรัฐบาล รวมทั้งมีการต่อสู้ทั้งระบบหนงัสือ 
และการต่อสู้ดว้ยการเอาตวัเองเขา้ไปร้องทุกขก์บับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงประสบความสาํเร็จในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีดินของบา้นหว้ยระหงส์หว้ยกลทาในปี พ.ศ. 2554 ในรูปแบบ “ภูผาแดงโมเดล” และมีอีกเหตุผลท่ี
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้่าสาเหตุของความสําเร็จของการต่อสู้ของชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา คือ มีกลุ่ม NGO 
เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินภาคอีสานและทนายความเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือ ในขณะท่ีการร้องทุกขข์องชาวบา้นนํ้าคาํ
เหนือ พบว่า ชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือไดท้าํเพียงรวมตวักนัปรึกษาหารือร่วมกนัในหมู่บา้น และทาํหนงัสือร้องเรียน
ไปถึงนายอาํเภอหล่มสัก ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ ถึงสาํนกันายกรัฐมนตรี แลว้กร็อคอยความช่วยเหลือตาม
กลไกของระบบราชการ ซ่ึงระยะเวลาในการต่อสูย้าวนานกวา่ 37 ปี (2520-2557) ยงัไม่มีขอ้ยติุ  
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2. การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ พบว่า ชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือมีการ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐแตกต่างกนั คือ ชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาจะรวมตวักนัเขา้ไปสอบถามตน้ตอ
ของปัญหากบัคู่กรณีโดยตรง และรวมตวักนัไปทวงถามความคืบหน้าจากผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบูรณ์ และ
สอบถามผา่นท่ีปรึกษาคือ NGO เป็นระยะๆ ในขณะท่ีชาวบา้นนํ้าคาํเหนือจะคอยการตอบรับตามระบบราชการ 

3. การประท้วงอํานาจรัฐ พบว่า ชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือ มีการประทว้ง
อาํนาจรัฐท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ ทั้งชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาและชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือ จะทาํการประทว้งใน
พื้นท่ีเหมือนกนัคือชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาไดจ้ดัเวทีประทว้งหน้าหมู่บา้น ในส่วนของชาวบา้นนํ้ าคาํ
เหนือไดไ้ปขดัขวางไม่ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐนาํรถเทรกเตอร์มาดนัดินเพื่อสร้างแนวเขตท่ีดินนสล. รวมทั้งไดไ้ป
ประทว้งนอกพื้นท่ีดว้ย คือ ไปประทว้งท่ีหนา้อาํเภอหล่มสักและได ้  เผา่หุ่นหัวหนา้เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูผา
แดงในขณะนั้นเพื่อขบัไล่ให้ออกไปจากพื้นท่ีหรือยา้ยไปท่ีอ่ืน ตลอดจนไปนอนประทว้งอยู่หน้าศาลากลาง
จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยจะทาํหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมไปยืนให้กบันายอาํเภอหล่มสักและผูว้่าราชการ
จงัหวดัเพชรบูรณ์ขณะไปประทว้ง ตลอดจนไปร่วมประทว้งท่ีหนา้รัฐสภาจึงนาํมาซ่ึงความสาํเร็จดงักล่าว ซ่ึงทุก
ท่ีท่ีชาวบา้นหว้ยระหงส์หว้ยกลทาไปประทว้งจะมีการติดตามผลมีการสอบถามวา่ไดมี้การแกไ้ขหรือดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาท่ีดินของตนเองถึงไหนอย่างไรแลว้ ในขณะท่ีชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือรอการตอบจากจดหมายท่ียื่น
ร้องเรียนไป 

4. การร่วมมือกนัแก้ไขวิกฤติ พบว่า ชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือมีกลไกใน
การปฏิบัติในเร่ืองน้ีท่ีแตกต่างกันกล่าวคือ กรณีบ้านห้วยระหงส์ห้วยกลทามีองค์กรหลักเขา้มาเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนเพื่อประสานความร่วมมือกนัแกไ้ขวิกฤติปัญหาท่ีประสบ คือ กลุ่ม NGO เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินภาค
อีสานและทนายความเขา้มาให้ความช่วยเหลือเป็นหลกั ส่วนบา้นนํ้ าคาํเหนือไม่มีองคก์ร NGO และทนายความ
เขา้มาช่วยเหลือ  

5. อารยะขัดขืน พบว่า ชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือไดแ้สดงพฤติกรรม
อารยะขดัขืนต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอารยะขัดขืนต่อขอ้กฎหมายท่ีนํามาบังคบัใช้กับตนทั้ ง 2 พื้นท่ี สืบ
เน่ืองมาจากชาวบา้นไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากกฎหมายท่ีนาํมาใชป้ฏิบติักบัตน และไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเลือกปฏิบติักบัตนเอง 

6. การสานเสวนา พบว่า ชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือจะมีการดาํเนินการ
สานเสวนาท่ีแตกต่างกนั คือ กรณีศึกษาบา้นหว้ยระหงส์หว้ยกลทามี NGO เป็นบุคคลหลกัในการประสานความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายมาร่วมเสวนาพูดจาหาทางออกของปัญหาร่วมกนั จนเกิดการจบัพิกดัดว้ยระบบ GPS เพื่อการ
รังวดัท่ีดินร่วมกนัไดมี้กนัพื้นท่ีของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูผาแดงออกไปนอกท่ีดินทาํกินของชาวบา้นและ
ชาวบ้านได้อยู่อาศัยทํากินในท่ีดินของตนเองต่อไป แต่กรณีปัญหาท่ีดินบ้านนํ้ าคาํเหนือจะรอภาครัฐมา
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาใหแ้ละยงัไม่พบขอ้ยติุ 
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7.  ความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีดงัน้ี 
7.1  ด้านบุคลิกภาพ พบว่า บุคลิกภาพของแกนนําชาวบา้นของบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และ

บุคลิกภาพของแกนนําชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือ มีความคลา้ยคลึงกนั คือ แกนนําชาวบา้นทุกคนมีความมัน่ใจใน
ตนเอง มีแววตามุ่งมัน่ เป็นคนกลา้หาญ พูดจาฉะฉาน ชดัเจน กลา้พูดกลา้คุย อารมณ์ห้าวหาญ ต่ืนตวัขณะให้
สัมภาษณ์ ตลอดจนมีความมุ่งมัน่ เอาจริงเอาจงั และมีความรับผิดชอบ ในขณะท่ีแกนนาํบางคนของบา้นนํ้ าคาํ
เหนือไม่มีลกัษณะดงักล่าว แต่มีสีหนา้แววตาทอ้ถอย ไม่มีพลงัต่อสู้ ยอมจาํนนต่อการกระทาํของรัฐ เพราะเป็น
ห่วงเร่ืองความปลอดภยัต่อชีวิตและทุกคนในครอบครัว 

7.2 ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา และชาวบา้นในพื้นท่ีบา้นนํ้ าคาํ
เหนือมีความแตกต่างกนั คือ กรณีปัญหาท่ีดินบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัชุด
ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน สิทธิในท่ีดินทาํกิน และความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินทาํกิน
ในพื้นท่ีตนเองจาก NGO และทนายความทาํใหช้าวบา้นมีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรองกบัอาํนาจรัฐ
กบัคู่กรณีกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินในพื้นท่ีของตน ในขณะท่ีปัญหาท่ีดินบา้นนํ้ าคาํ
เหนือไม่มี NGO เขา้มาเป็นพี่เล้ียง ไม่มีทนายความคอยใหค้าํปรึกษาในขอ้กฎหมาย 

 7.3  ด้านสถานะ อํานาจ และทรัพยากร พบว่า ชาวบา้นห้วยระหงส์หว้ยกลทา และชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือ
มีสถานะ อาํนาจ และทรัพยากรท่ีแตกต่างกัน โดยชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาได้รับความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิในท่ีดินทาํกินจากองค์กร NGO และทนายความท่ีเขา้มาให้ความช่วยเหลือตน 
รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินทาํกินส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหแ้กนนาํชาวบา้นทั้ง
บา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา ไดรู้้จกัสถานะภาพท่ีแทจ้ริงของตนเองว่าตนเองมีสิทธิเพียงใดในการอยูอ่าศยัทาํกิน
ในท่ีดินของตน และใช้อาํนาจของความเป็นพลเมืองของประเทศในการเจรจาต่อรองกับเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
ตลอดจนทรัพยากรดา้นคนในพื้นท่ีศึกษาพื้นท่ีบา้น ห้วยระหงส์ห้วยกลทามีผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการต่อสู้และ
กฎหมายคอยให้คาํปรึกษาแก่แกนนาํชาวบา้น ในขณะท่ีชาวบา้นนํ้ าคาํเหนือไม่มี NGO หรือทนายความเขา้มา
เป็นพี่เล้ียงทาํใหข้าดพลงัในการต่อสู ้ส่วนทรัพยากรทางการเงินทั้ง 2 พื้นท่ีต่างมีการเร่ียไรลงขนัช่วยกนั 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 4 พบว่า  นโยบายของรัฐต่อปัญหาท่ีดินทาํกินในช่วงสมยั
รัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ถึงสมยัรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร พ.ศ.2555 มีความแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั โดย
ช่วงรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จะมีนโยบายการนาํท่ีดินราชพสัดุ เพื่อให้เกษตรกรเช่าทาํการเกษตร มีโฉนด
ชุมชน และมีแนวทาง วิธีการ และมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ ส่วนรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ ชิน
วตัร จะใชม้ติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 เป็นหลกัในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินใหก้บัประชาชน 

 

อภปิรายผลการวจิยั 
 1. ด้านวิธีการร้องทุกข์ ผูว้ิจยัอภิปรายได้ว่า ผลการวิจัยของกรณีศึกษาบ้านห้วยระหงส์ห้วยกลทา

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วิเชิด  ทวีกุล (2548)  แต่กรณีศึกษาบา้นนํ้ าคาํเหนือขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของวิเชิด  
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ทวีกุล ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเร่ือง การเมืองภาคประชาชน : การเคล่ือนไหวของชาวบา้นในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ภาคเหนือ พ.ศ.2530-2547 พบว่า ชาวบา้นแสดงออกมาในรูปของการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บ 
จึงเป็นการเคล่ือนไหวทางการเมืองร่วมกันระหว่างเครือข่ายชาวบา้นผูไ้ร้อาํนาจ โดยเป็นกระบวนการการ
เคล่ือนไหวท่ีใชปั้จจยัทางสภาวะแวดลอ้มมาเป็นประเด็นความขดัแยง้ปัญหาท่ีดินทาํกินทั้งในและนอกพื้นท่ี 
และผลการวิจยักรณีศึกษาบา้นห้วยระหงส์หว้ยกลทายงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวีรยทุธ แยม้ศรี (2545) แต่
กรณีศึกษาบา้นนํ้ าคาํเหนือขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของวีรยทุธ แยม้ศรี ซ่ึงทาํวิจยัเร่ืองกระบวนการทางสังคมและ
การเมืองในการเรียกร้องท่ีดินทาํกินของชุมชนชนบทภาคเหนือ พบว่า ชาวบา้นได้เลือกใช้วิธีการประทว้ง
เรียกร้องท่ีดินทาํกินต่อรัฐบาลทุกสมยั ซ่ึงนบัว่าเป็นวิธีการท่ีทา้ทายอาํนาจรัฐซ่ึงเป็นวิธีการท่ีให้สาํเร็จมากท่ีสุด
ในการจัดการปัญหาท่ีดินทาํกินของชาวบ้าน การจัดชุมนุมประท้วงในการเรียกร้องท่ีดินทาํกินอย่างเป็น
กระบวนการ และในกระบวนการชุมนุมประทว้งในการเรียกร้องท่ีดินทาํกินและมีการเรียนรู้ในการต่อสู้กบั
อาํนาจรัฐตามแนวคิดสิทธิชุมชน และแนวคิดเครือข่ายทางสงัคมดว้ย 

2. การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ผูว้ิจยัอภิปรายไดว้า่ ผลการวิจยัของกรณีศึกษาบา้นหว้ยระหงส์หว้ยกล
ทาจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนของเสกสรร ประเสริฐกุล (2548, หน้า 
174. 2552, 2553, หนา้ 169) แต่กรณีศึกษาบา้นนํ้ าคาํเหนือจะขดัแยง้กบัแนวคิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชนของเสกสรร ประเสริฐกุล ในหัวขอ้ย่อยเร่ือง “การเคล่ือนไหวท่ีมุ่งตรวจสอบกระบวนการใชอ้าํนาจ
รัฐ” ซ่ึงกล่าวไวว้่า ในการเคล่ือนไหวเพื่อมุ่งตรวจสอบกระบวนการใชอ้าํนาจรัฐน้ี โดยส่วนใหญ่จะเป็นแกนนาํ
ของชาวบา้นซ่ึงเป็นเจา้ของปัญหาท่ีดินทาํกินดว้ยเช่นกนั เป็นผูท่ี้เขา้ไปตามไปถามความคืบหน้าในการแกไ้ข
ปัญหาน้ีจากท่ีวา่การอาํเภอ ท่ีศาลากลางจงัหวดัท่ีตนเองยืน่เร่ืองไว ้นอกจากน้ีกรณีศึกษาบา้นหว้ยระหงส์หว้ยกล
ทาจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภราดร  สุทธิสารากร (2555) ไดท้าํวิจยัเร่ือง “บทบาทการเมืองภาคประชาชนท่ีมี
ต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองยางทอย อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์” ในขณะท่ีกรณีศึกษาบา้นนํ้ าคาํ
เหนือขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของภราดร  สุทธิสารากร ทั้ง 2 กรณีศึกษามีความแตกต่างกนัในการขบัเคล่ือนของ
ชาวบา้นเพื่อการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินในพ้ืนท่ีของตน กล่าวคือ กรณีบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาจะติดตาม
ตรวจสอบความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือหรือการดาํเนินการแก้ไขตามเง่ือนไขตามขอ้ตกลงท่ีให้
สัญญาระหว่างกันเอาไวก้ับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในขณะท่ีกรณีศึกษาบ้านนํ้ าคาํเหนือรอการตอบรับการ
ช่วยเหลือจากรัฐ เป็นผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินยงัไม่ประสบความสาํเร็จและยดืเยื้อยาวนาน 

3. การประท้วงอํานาจรัฐ ผูว้ิจยัอภิปรายไดว้่า ผลการวิจยัคร้ังน้ีไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดยุทธวิธีการ
เคล่ือนไหว (Strategy Movement) ในหัวขอ้ “ยทุธวิธีการขดัขวางทา้ทายระบบการเมืองปกติ (ประภาส ป่ินตบ
แต่ง, 2552, หน้า 157-167) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ “ปฏิบัติการซ่ึงหน้า” (direct action) ซ่ึง
หมายถึง ปฏิบติัการทางการเมืองโดยไม่ใชก้ระบวนการ กลไกทางการเมืองในระบบปกติ เพื่อแกไ้ข เยียวยา
ความอยติุธรรมทางสังคม โดยยทุธวิธีดงักล่าวน้ี ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ในการเขา้ไปขดัขวางกดดนักระบวนการ
ตดัสินใจทางการเมืองของรัฐและฝ่ายท่ีเผชิญหนา้  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวีรยทุธ  แยม้ศรี (2545) ทาํ
วิจยัเร่ืองกระบวนการทางสังคมและการเมืองในการเรียกร้องท่ีดินทาํกินของชุมชนชนบทภาคเหนือ ซ่ึงพบว่า 



 
 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2560       

 

225 

ชาวบา้นไดเ้ลือกใชว้ิธีการประทว้งเรียกร้องท่ีดินทาํกินต่อรัฐบาลทุกสมยั ซ่ึงนบัว่าเป็นวิธีการท่ีทา้ทายอาํนาจรัฐ
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีให้สําเร็จมากท่ีสุดในการจดัการปัญหาท่ีดินทาํกินของชาวบา้น การจดัชุมนุมประทว้งในการ
เรียกร้องท่ีดินทาํกินอยา่งเป็นกระบวนการ และในกระบวนการชุมนุมประทว้งในการเรียกร้องท่ีดินทาํกินในคร้ัง
น้ี พบวา่มีการเรียนรู้ตามแนวคิดสิทธิชุมชน เครือข่ายทางสงัคม  

4. การร่วมมือกันแก้ไขวิกฤติ อภิปรายไดว้่า ผลการวิจยัของกรณีศึกษาบา้นห้วยระหงส์ห้วย      กลทา
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization Theory) (ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552, หนา้ 67-
88; McCarthy and Zald, 1977; Klandermans&Tarrow, 1988)ภายใตห้ัวขอ้  “องคก์รการเคล่ือนไหวทางสังคม 
(Social Movement Organization)”ได้ก ล่ าวว่ าอ งค์ก รก าร เค ล่ื อน ไห วท างสั งคม   (Byrne, 1996, p.35; 
Klandermans&Tarrow, 1988; McCarthy &Zald, 1977, p.1218; Tarrow, 1999, pp.123-124;) คือ องค์กรท่ีไม่
เป็นทางการซ่ึงมีความซบัซอ้นหรือองคก์รท่ีเป็นทางการท่ีมีจุดมุ่งหมายเป็นของตนเอง องคก์รทาํให้เกิดการลด
ตน้ทุนการมีส่วนร่วมและช่วยเพิ่มโอกาสของความสําเร็จ ซ่ึงองค์กรเหล่าน้ีอาจถูกควบคุมโดยองค์กรแบบ
ทางการ พนัธมิตร คนหรือกลุ่มคน โดยองค์กรการเคล่ือนไหวทางสังคมจะมีบทบาทสําคญัในการระดมคน
ทรัพยากรและจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมการเคล่ือนไหวของกลุ่มหรือองคก์รเพื่อแย่งชิงทรัพยากร อาจ
รวมถึงบทบาทในการปรับเป้าหมาย ยทุธวิธีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อให้บรรลุความสาํเร็จตามเป้าหมาย  
ซ่ึงขบวนการของประชาชนในการเมืองภาคประชาชนว่าด้วยเร่ืองท่ีดินทาํกินมีการขบัเคล่ือนเป็นกลุ่มเป็น
องคก์รในการขบัเคล่ือนในพื้นท่ีบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทาอย่างเหนียวแน่น โดยมีองคก์ร NGO เขา้มาเป็นพี่
เล้ียงในการขบัเคล่ือน ในขณะท่ีกรณีศึกษาบา้นนํ้าคาํเหนือขาดความเป็นกลุ่มเป็นองคก์รของแกนนาํในการต่อสู ้

5. อารยะขัดขืน อภิปรายไดว้า่ ผลการวิจยัจากทั้ง 2 กรณีศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดของอารยะ
ขดัขืน (ชยัวฒัน์ สถาอานันท์, 2549, หน้า 17; ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2546, หน้า 42-46; เสกสรร ประเสริฐกุล
,2548, หนา้ 174, 2552, 2553, หนา้ 169) ระบุไวว้่า อารยะขดัขืนหรือการด้ือแพ่ง (Civil Disobedience) คือ การ
ปฏิบติัของประชาชน ซ่ึงรู้ตวัว่าการกระทาํนั้นผิดต่อกฎหมายแต่ก็ยงัปฏิบติั เพื่อการเรียกร้องสิทธิ การปกป้อง
สิทธิ การพิทกัษสิ์ทธิเก่ียวกบัท่ีดินทาํกินของตนเองหรือของชุมชนท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้ง อาจจะแสดงออก
ดว้ยการปิดกั้นถนนไม่ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้ไปในพ้ืนท่ีอารยะขดัขืนหรือการด้ือแพ่งอารยะขดัขืนหรือการด้ือ
แพ่งมีหลกัการสําคญั คือ การกระทาํท่ีฝ่าฝืนและต่อตา้นกฎหมายโดยสันติวิธี เป็นการกระทาํในเชิงศีลธรรม 
เป็นการประทว้งหรือคดัคา้นคาํสั่ง กฎหมายของผูป้กครองท่ีอยุติธรรม หรือเป็นการต่อตา้นการกระทาํของ
รัฐบาล ท่ีประชาชนเห็นว่าไม่ถูกตอ้งการไม่เช่ือฟังรัฐ เป็นการแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัระบบ เป็นความชอบ
ธรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นการสร้างเรียกร้องสิทธิใหม่ๆ ท่ีถูกเก็บกด
ปิดกั้นไว ้เพื่อผลในการสร้างกระแสประชามติให้เกิดการเปล่ียนแปลงและแกไ้ขกฎหมายและการด้ือแพ่งทาง
กฎหมาย เพื่อทาํใหก้ฎทางศีลธรรมหรือความยติุธรรมไดรั้บการปฏิบติัจริงในสังคมและการด้ือแพ่งต่อกฎหมาย
เป็นเพราะระบอบประชาธิปไตยตวัแทน ไม่สามารถแกปั้ญหาของสังคมไดจึ้งมีการเคล่ือนไหวท่ีสะทอ้นถึงการ
ปฏิเสธประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
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6. การสานเสวนา อภิปรายไดว้่า ผลการวิจยัทั้ง 2 กรณีศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดของการสาน
เสวนา (เดวิด แมทธิวส์, 2552; เสกสรร ประเสริฐกุล,2548, หนา้ 174. 2552, 2553, หนา้ 169) ระบุไวว้่าการสาน
เสวนาเพื่อชัง่นํ้ าหนักดูไม่ใช่การโตแ้ยง้เพื่อการเอาชนะ ทั้งน้ีการสานเสวนาหาทางออกจะเร่ิมตน้ดว้ยการได
อาลอ๊ก (Dialogue) กล่าวคือ เป็นการสนทนาพดูคุยกนัมุ่งเพื่อจะสร้างความเขา้ใจกนัในประเดน็การสนทนานั้นๆ 
ก่อน และการสานเสวนาหาทางออก (Deliberation) เพื่อหาการตดัสินใจร่วมกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากคาํกล่าวท่ีไดม้าจากผูเ้ขา้ร่วมเวทีสานเสวนา โดยในการสานเสวนาหาทาง
ออกจะมีผูด้าํเนินการอภิปรายท่ีมีความเป็นกลางปราศจากอคติหรือไม่ไดเ้ป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในประเดน็การ
สานเสวนาหาทางออกนั้น  

7. ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ผูว้ิจยัอภิปรายไดว้่า จากผลการวิจยัท่ีพบคร้ังน้ี ทั้ง 2 กรณีศึกษาได้
สอดคลอ้งกับแนวความคิดตัวแบบกระบวนการนโยบาย ในมิติการนํานโยบายไปปฏิบัติแบบผสมผสาน 
(Hybrid Theories) คือ “ตัวแบบพันธมิตรทางการเมือง” (Lowi Theodore. 1964, 1979, pp.667-715; Fischer, 
Miller and Sidney, 2007, pp. 89-97;จุมพล หนิมพานิช, 2554) เก่ียวกบับุคลิกภาพความรู้ความสามารถ สถานะ 
อาํนาจและทรัพยากรของหน่วยงาน ส่วนกรณีศึกษาบา้นนํ้าคาํเหนือจะขดัแยง้กบัแนวความคิดดงักล่าว ทั้งน้ี การ
ท่ีแกนนําชาวบา้นห้วยระหงส์ห้วยกลทา ไดเ้จรจาต่อรองกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐไดส้ําเร็จเพราะมีพี่เล้ียงท่ีดี คือ 
NGO ในขณะท่ีกรณีศึกษาท่ีดินบา้นนํ้ าคาํเหนือไม่มีพี่เล้ียงท่ีเป็น NGO ไม่มีนกักฎหมายหรือทนายความคอยให้
คาํปรึกษากบัชาวบา้นทั้ง NGO และทนายความมีอิทธิพลอย่างมากท่ีทาํให้แกนนาํชาวบา้นมีความเขา้ใจเร่ือง
สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีของตนเอง ส่งผลให้แกนนาํชาวบา้นห้วยระ
หงส์หว้ยกลทา เขา้ใจสถานภาพของตนเอง และมีอาํนาจต่อสู้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเน่ืองจากรู้และเขา้ใจเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน สิทธิชุมชน และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่กรณีศึกษาท่ีดินบา้นนํ้าคาํเหนือกลบัไม่มีส่ิงเหล่าน้ีมีเขา้
ไปเสริมสร้างสนบัสนุน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้งาน   คือ การแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินใหก้บัชาวบา้น ในกรณี

ปัญหาเกิดจากการประกาศพ้ืนท่ีของรัฐทบัซ้อนท่ีดินทาํกินของชาวบา้น รัฐไม่ควรนาํ มติครม. 30 มิถุนายน 
2514 มาใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน  รัฐควรยดึคาํสั่ง คสช.ท่ี 66/2557 ในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกิน ร่วมกบัการ
รังวดัท่ีดินดว้ยระบบ GPS ร่วมกบัแผนท่ีเดินดิน ร่วมกนัทุกฝ่าย จึงจะสร้างความเป็นธรรมใหก้บัชาวบา้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  คือ  การทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการวิจยัเร่ือง “กระบวนการแกไ้ข
กฎหมาย หรือแกไ้ขนโยบายเก่ียวกบัการการแกไ้ขปัญหาท่ีดินทาํกินของรัฐ” ดว้ยการวิจยัคุณภาพ ใชเ้คร่ืองมือ
การวิจยั คือ  การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เชิง
อุปนยั และการวิเคราะห์เน้ือหา 
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