
เอกสารประกอบการสมัมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 พลเมืองและชุมชน พลงัเพื่อการพฒันาประชาธิปไตยไทย 

27 

การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในภาคใต ้

ของประเทศไทยโดยใชก้ระบวนการมีสว่นรว่ม
1
 

Strengthening Local Authorities and Communities in the Southern  

Border Provinces of Thailand through Public Participation and Planning Process 

คณะวจิยั
2
 

บทคดัยอ่ 

การวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภาคใตข้องประเทศไทยผ่านการสรา้งรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการวางแผน

พฒันาและจดัท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาเร่ิมตน้จากการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎี การส ารวจขอ้มูลพ้ืนท่ี การส ารวจขอ้มูลแบบสอบถามเพ่ือจัดท าข ้อมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แลว้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผ่านกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  

ผลจากการด าเนินการ สรุปได้ว่า ฐานขอ้มูลชุมชนเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคัญ ท่ีองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งควรตอ้งมีไวเ้พ่ือใชป้ระกอบการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณส าหรบั

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดควรจะตอ้งมีการเก็บรวบรวม และท าใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือใหผู้ท่ี้ มี

หน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาพ้ืนท่ีจะไดน้ าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์บนพ้ืนฐานความเป็นจริงได ้

นอกจากน้ี งานวิจัยไดพ้ัฒนารูปแบบกระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและประชาชน ผ่านกิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาชุมชนท่ีใชก้ระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วม 

4 ขัน้ตอน คือ  1)การสรา้งความรูเ้ขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการคน้หาทุนทาง

สงัคม 2) การจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณโดยใชทุ้นทางสงัคมเป็นฐาน และทดลองน าแผนไป

ปฏิบัติ 3) การถอดบทเรียนส่ิงท่ีด าเนินการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการและจัดท าคู่มือ และ 4) 

เผยแพร่คู่มือเพ่ือใหเ้กิดการน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงการด าเนินการใน 4 ขั้นตอนน้ีจะเป็นแนวปฏิบัติ

ใหก้บัผูป้ฏิบติังานจริงในพ้ืนท่ีไดน้ าไปใชเ้พ่ือการบริหารจดัการพ้ืนท่ีภายใตก้ารส่งเสริมและสนับสนุน
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ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชุมชนหรือคนในพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานความเช่ือมัน่และความ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

Abstract 

This action research aims to strengthen local authorities and communities in the 

southern border of Thailand through public participation in the process of preparing local 

development plans and budgets. The research methods comprised a review of related 

literature, field surveys and surveys which aimed to develop a geographic information system 

(GIS) and a conceptual framework for strengthening local authorities and communities 

through participatory action plan development.  

The research findings revealed that local community database provides essential basic 

information; therefore, every local authority should have a community database to be utilized 

when preparing local development plans and budgets. In order for the data to be effectively 

utilized by local authorities, all data should also be updated regularly. Moreover, through 

workshops on local development planning, this research has developed a participation 

process model between local authorities and the people which is divided into four stages: 1) 

building knowledge on participatory democracy; and pursuing social capital 2) social capital 

based development planning and budget allocation; and implementation 3) lesson learning of 

issues to be improved; and writing the Social Capital-Based Development Plan and Budget 

Allocation Manual 4) disseminating the manual so as to be utilized. These four stages of 

participation process can be used as practical guidelines for the management of local 

governments with support of all sectors, especially of local communities on the basis of 

confidence and mutual trust. 

1.ความส าคญัของการศึกษา 

ปัจจุบนั สถานการณค์วามไม่สงบในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย กลายเป็นปัญหาเร่ืองการ

ขาดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัทอ้งถ่ิน ระหว่างภาครฐักบั

ชุมชน ระหว่างทอ้งถ่ินกับชุมชน หรือแมแ้ต่ระหว่างชุมชนดว้ยกันเอง ส่งผลใหเ้หตุการณ์ต่างๆ ทวี

ความรุนแรง และส่ิงท่ีเกิดตามมาคือ ความพยายามท่ีจะควบคุมสถานการณค์วามไม่สงบของภาครฐั

ดว้ยรูปแบบวิธีการและมาตรการต่างๆ ท่ีหลายฝ่ายไดอ้อกแบบหรือเสนอแนะไว ้แต่สถานการณ์

ความรุนแรงก็ยงัไม่ยุติลง  ส่ิงท่ีเกิดขึ้ นเหล่าน้ีท าใหเ้กิดค าถามตามมาจ านวนมาก เช่น การแกไ้ข

ปัญหาท่ีด าเนินการกนัอยูอ่าจจะยงัไมต่รงจุดหรือไม ่ตวัแสดงหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหาอาจจะยงัไมค่รบถว้นหรือไม ่หรืออาจจะยงัเขา้ไปแสดงบทบาทอย่างไม่ตรงกบับทบาทท่ีควร

จะเป็นหรือไม่ หรือแมแ้ต่กระบวนการต่างๆ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งท่ีแทจ้ริงไดแ้สดงบทบาท

หนา้ท่ีของตนอยา่งเต็มท่ีและเหมาะสมแลว้หรือยงั 
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ผลจากการวิจยัของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการกระจายอ านาจและการปกครองทอ้งถ่ินหลายเร่ือง

ต่างระบุตรงกันว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสรา้งศักยภาพ

เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติังานในระดบัพ้ืนท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเป็นหน่วยงาน

ท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ทั้งยงัมีท่ีมาบนพ้ืนฐานการยอมรบัและความไวว้างใจของชุมชนผ่าน

การเลือกตั้งโดยตรงจากคนในพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกันก็สามารถเช่ือมประสานนโยบายและขอรับ

งบประมาณสนับสนุนการปฏิบติังานต่างๆ จากส่วนกลางได ้ดว้ยเหตุน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จึงควรไดร้ับการสนับสนุนใหเ้ป็นผูบ้ริหารจดัการพ้ืนท่ีอย่างเต็มความสามารถ ภายใตก้ารส่งเสริม

และสนับสนุนของภาครฐั และของชุมชนหรือคนในพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานความเช่ือมัน่และความไวว้างใจซ่ึง

กนัและกนั 

การด าเนินโครงการเสริมสรา้งความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมในทางภาคใตใ้นครั้งน้ี จึงมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและจัดท า

งบประมาณแบบมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรปูธรรมใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

2. ขอบเขตการด าเนินการศึกษา 

 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีศึกษา 

 พ้ืนท่ีศึกษาในโครงการเสริมสรา้งความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมในทางภาคใตอ้ยู่ภายใต้

ความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 1) องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

แหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี และ 2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน 

จงัหวดัปัตตานี  

 ขอบเขตดา้นกิจกรรมการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 การจดัท าฐานขอ้มลูชมุชนและขอ้มลูสารสนเทศภมิูศาสตร ์

1.1 การส ารวจขอ้มลูชุมชน (Baseline Data) โดยการใชแ้บบสอบถามส ารวจใน

พ้ืนท่ีเป้าหมายจ านวน 2 พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีละ 150 ตัวอย่าง รวม 300 ตวัอย่าง เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลใน

เร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

- ด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานในครอบครัว การศึกษา ศาสนา 

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั สภาวะสุขภาพของสมาชิกในครวัเรือน 

- ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ รายได ้รายจ่าย การมีหน้ีสิน การ

ถือครองท่ีดิน 

- ดา้นสงัคม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ทุนทางสงัคมใน

ชุมชน ความรูสึ้กและส านึกท่ีมีต่อชุมชนในทอ้งถ่ิน ภาวะผู ้น าและการยอมรับของชุมชน (ความ
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ไวว้างใจและความเช่ือมัน่ต่อองคก์รต่างๆ และความเป็นเครือข่าย) ปัญหาท่ีพบและระบบการจดัการ

ปัญหาของชุมชน  

- ด้านกายภาพและบริการต่างๆ ของรัฐ ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการในชุมชน ระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น ระบบการส่ือสารต่างๆ ในชุมชน 

- ดา้นประวติัศาสตรชุ์มชน ความเป็นมา ความส าคญัและความภาคภูมิใจของ

ประเพณีและวฒันธรรมชุมชน 

1.2 การจดัท าฐานขอ้มลูชุมชนของพ้ืนท่ีเป้าหมาย และแสดงผลโดยแผนท่ี GIS 

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจดัท าแผนพัฒนาและงบประมาณส าหรบัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่ น 

2.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี เป้าหมาย จ านวน 1 ครั้ง 

ผูเ้ขา้ร่วมพ้ืนท่ีละ 20-25 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปลดั เจา้หนา้ท่ีนโยบายและแผน ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนกลุ่ม และ

ประชาชนผูส้นใจ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงโครงการน าร่องท่ีมาจากการคิด วางแผนและลงมือปฏิบติัของคนใน

พ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานของทุนทางสงัคมท่ีมีอยู ่

2.2  ใหทุ้นสนับสนุนการด าเนินโครงการน าร่องแก่ 2 พ้ืนท่ีเป้าหมาย พ้ืนท่ีละ 1 

โครงการ จ านวนทุนสนับสนุน 75,000 บาทต่อโครงการ รวม 2 โครงการ 150,000 บาท 

2.3 ติดตามและประเมินผลโครงการน าร่อง สรุปผลและถอดบทเรียนการปฏิบติังาน 

วิเคราะหส์งัเคราะหแ์ละสรุปผลกระบวนการเสริมสรา้งความเขม้แข็งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภายใตบ้ริบทความขดัแยง้ 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการทั้งส้ิน 18 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2558) 

3. กรอบการด าเนินงานวิจยั (Conceptual Framework) 

การด าเนินงานวิจยัมีกรอบการด าเนินงาน แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลกั เร่ิมตน้จาก (1) การ

ทบทวนทฤษฎีและส ารวจขอ้มลูพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

องคก์รปกครองทอ้งถ่ินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมส าหรบั (2) การส ารวจขอ้มูลแบบสอบถามและ

จดัท าขอ้มลูระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(GIS) และ (3) การจดัท าแผนปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผล

ท่ีไดร้บัจากการด าเนินการตามขั้นตอนท่ี (2) และ (3) เป็นขอ้มลูหลกัส าหรบั (4) การประมวลผล

ภาพรวมและจดัท าบทเรียนการด าเนินการ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 1 กรอบแนวคิดกระบวนการศึกษาวิจยั (Process Conceptual Framework) 

4. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

ทุนทางสงัคม หมายถึง   ผลรวมของส่ิงดีงามต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสงัคม  ทั้งในส่วนท่ีไดจ้ากการ

สัง่สมและการต่อยอด  รวมถึงการรวมตัวของคนท่ีมีคุณภาพเพ่ือสรา้งประโยชน์ต่อส่วนรวม  บน

พ้ืนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ  สายใยแห่งความผูกพนัและวฒันธรรมท่ีดีงาม  ตลอดจนการมีองค์

ความรูแ้ละภมูิปัญญา 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจและร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทั้ง การจดัสรรทรพัยากรของชุมชนและของชาติ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการใหข้อ้มลู แสดงความคิดเห็น ให้

ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมตรวจสอบตลอดการด าเนินโครงการของภาครฐั 

5. ผลจากการด าเนินการศึกษาวิจยั สรุปไดว่้า  

1. การจดัท าฐานขอ้มูลชุมชนและขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
3
  

ฐานขอ้มลูชุมชนเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีส าคญั ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งควรมีไวเ้พ่ือ

ใชป้ระกอบการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณส าหรบัทอ้งถ่ิน โดยท่ีฐานขอ้มลูชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีก็

อาจมีความแตกต่างกนัไปตามบริบททางกายภาพ สงัคม วฒันธรรม และสถานการณต่์างๆ ของพ้ืนท่ี 

                                                        
3
 วิเคราะหข์อ้มลูและท าแผนท่ี GIS โดย ดร.ปัณณทตั โรจนมนต ์

ส ำรวจข้อมูลแบบสอบถำม 
และจดัท ำข้อมูลระบบ 
สำรสนเทศภูมศิำสตร์ 

(GIS) 

ทบทวนทฤษฎแีละส ำรวจข้อมูลพืน้ที ่

จดัท ำแผนปฏิบัตกิำรแบบมส่ีวนร่วม 
- ประชุมเชิงปฏบิัตกิำร 
- พืน้ทีล่งมอืท ำตำมแผน 
- ถอดบทเรียน และอภิปรำยผล 

ประมวลผลภำพรวม 
จดัท ำบทเรียนกำรด ำเนินกำร 
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ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดควรจะตอ้งมีการเก็บรวบรวม และท าใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เพ่ือใหผู้ท่ี้มีหน้าท่ีใน

การบริหารและพัฒนาพ้ืนท่ีจะไดน้ าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์บนพ้ืนฐานความเป็นจริงได้ ส าหรับ

ฐานขอ้มูลของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 2 พ้ืนท่ีในโครงการน้ี คือ พ้ืนท่ีต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จงัหวดั

ปัตตานี และพ้ืนท่ีต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี ทีมวิจัยได้ศึกษาและจัดท า

ฐานขอ้มูลเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของพ้ืนท่ีจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลอยู่แลว้ 2) 

ขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามท่ีทีมวิจยัไดอ้อกแบบขึ้ น โดยมีวตัถุประสงคใ์นการส ารวจ 

คือ เพ่ือให้ได้ข ้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม กายภาพและบริการต่างๆ ของรัฐ และ

ประวติัศาสตรชุ์มชน และ 3) ขอ้มลูสารสนเทศภูมิศาสตร ์ (GIS) เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะหแ์ละ

น าเสนอขอ้มลูใหน่้าสนใจและเขา้ใจไดง้่ายขึ้ น 

ขอ้มูลทัว่ไปของพ้ืนท่ีกรณีศึกษาท่ีส าคญั  มีดังต่อไปน้ี พ้ืนท่ีต าบลแม่ลาน และต าบลแหลม

โพธ์ิ อยู่ในเขตจงัหวดัปัตตานี มีความแตกต่างกนัทางกายภาพ คือ ต าบลแม่ลาน จะอยู่ในอ าเภอแม่

ลาน มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม มีล าคลอง 3 สาย พ้ืนดินเป็นดินร่วมปนทราย ต าบลแม่ลานอยู่ในการ

บริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแมล่านแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น ประชากรมี

ความหนาแน่นเฉล่ีย 121.07 คน/ตารางกิโลเมตร อาชีพหลักของคนแม่ลาน คือ เกษตรกรรม 

ไดแ้ก่ สวนยางพาราและสวนผลไม ้การท ากสิกรรม การเล้ียงสตัวเ์พ่ือยงัชีพ อาชีพรบัจา้ง รบัราชการ

และอาชีพอ่ืนๆ  ส่วนอาชีพรอง ไดแ้ก่ การปลกูผลไม ้เล้ียงสตัว ์และกลุ่มอาชีพต่างๆ  

ในขณะท่ีต าบลแหลมโพธ์ิ ตั้งอยู่ในอ าเภอยะหร่ิง มีป่าชายเลนในเขตพ้ืนท่ีท่ีติดทะเลฝัง่อ่าว

ปัตตานี ในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ ต าบลแหลมโพธ์ิอยู่ในการบริหาร

จดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บา้น ประชากรมี

ความหนาแน่นเฉล่ีย 582.39 คน/ตารางกิโลเมตร ประกอบอาชีพทางดา้นประมงเป็นหลกั และมี

อาชีพเสริม คือ คา้ขายและรบัจา้งทัว่ไป  

ขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถาม พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ  56.5 และ

เพศชาย รอ้ยละ 43.5 ส่วนใหญ่มีอายุ  ระหว่าง  31–40  ปี  รอ้ยละ 36.5 นับถือศาสนาอิสลาม 

รอ้ยละ 62.2 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ  27.0 ประชากรเกือบทั้งหมดหรือรอ้ย

ละ 93.5 เป็นผูท่ี้อยู่ในชุมชนน้ีมาตั้งแต่เกิด  สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแลว้และอยู่ดว้ยกัน รอ้ยละ 

63.0 และมีบุตรรอ้ยละ 89.2 เป็นสมาชิกในครวัเรือน รอ้ยละ  42.6 ความเช่ือมัน่ต่อบุคคลต่างๆ 

พบว่า ประชากรมีระดบัความเช่ือมัน่มากต่อผูน้ าศาสนา  ค่อนขา้งเช่ือมัน่ต่อนายอ าเภอ และไม่ค่อย

เช่ือมัน่ต่อต ารวจ มีความเช่ือมัน่มากต่อมัสยิด ค่อนขา้งเช่ือมัน่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อบต.) ลกัษณะของครอบครวัส่วนใหญ่คืออยูด่ว้ยกนั พ่อ แม ่ลกู การถือครองท่ีดินในท่ีอยู่อาศยัส่วน

ใหญ่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง ครวัเรือนท่ีท าการเกษตรมีท่ีดินเป็นของตนเอง ประเภทของท่ีอยู่อาศยั

เป็นแบบบา้นเด่ียว สภาพท่ีพกัอาศยัของประชรมีความแข็งแรงดี  ปลกูดว้ยวสัดุถาวร การปฏิบติัต่อ
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กนัในครอบครวั ส่วนใหญ่มีการนับถือกนัตามอาวุโส อาชีพหลกัของประชากรคือการท าการเกษตร 

และไม่มีอาชีพเสริม รายไดเ้ฉล่ียของครอบครวัต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง  5,001  – 

10,000 บาท แหล่งรายไดห้ลกัมาจากตวัเองและคู่สมรส ประเภทของการใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นการใช้

จ่ายประจ าในครวัเรือน โดยเป็นค่าอาหาร ค่าใชจ้่ายนอกภาคเกษตรเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจา้ง

งานมากท่ีสุด ค่าใชจ้่ายในการประกอบอาชีพภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัค่าเช่าท่ี ค่า

น ้ามนั ค่าขนส่ง ค่าสาธารณูปโภค เมื่อไดส้อบถามเก่ียวกบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย พบว่า ส่วนใหญ่มี

รายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย แต่ยงัไมม่ีใหเ้ก็บออม 

ขอ้มูลดา้นสาธารณูปโภค แหล่งน ้าด่ืมในครวัเรือนปกติมาจากน ้าประปาเป็นส่วนใหญ่ โดย

น ้าท่ีไดม้าสามารถด่ืมไดเ้ลยไม่ตอ้งมีกรรมวิธีใดๆ สภาพน ้าด่ืมโดยปกติมีสภาพท่ีดี และเช่นเดียวกนั

น ้าในการซักลา้งก็มีจากน ้าประปาเช่นกนั คุณภาพน ้า  ก็มีคุณภาพท่ีดี การก าจดัน ้าเสีย/น ้าท้ิงจาก

กิจกรรมในครวัเรือนส่วนใหญ่ระบายลงดิน/ท่ีโล่ง ส่วนการก าจดัขยะในครวัเรือน ส่วนใหญ่จะกอง

แลว้เผา ในหมูบ่า้นมีแหล่งน ้าสาธารณะอยู่  ปริมาณน ้าจะมีตลอดทั้งปี น ้าในการประกอบอาชีพ ส่วน

ใหญ่ไม่มีปัญหาในเร่ืองน้ี โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บา้นส่วนใหญ่มีแต่ใชง้านไม่ได ้นอกจากน้ี ใน

ชุมชนมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร ์ เช่น มสัยิด วดั เมืองโบราณ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับ

ถือ มีรา้นขายของชุมชน เช่น สินคา้พ้ืนเมือง ผักผลไมแ้ปรรูป สถานท่ีพักแรมต่างๆ เช่น โรงแรม 

โฮมสเตย ์รีสอรท์ 

ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ขอ้มูลท่ีถูกน าเสนอโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม

ดว้ยวิธี Interpolation เพ่ือจดัท าชั้นขอ้มูลในแต่ละเร่ือง จดัเก็บในรูปแบบ Raster ท่ีสามารถสืบคน้

และท าการแสดงผลเพ่ือวิเคราะหก์ารกระจายตวัในเชิงพ้ืนท่ีได ้ตวัอย่างการน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีกรณีศึกษาท่ีส าคัญ เช่น ความเช่ือมัน่ต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของคน

แหลมโพธ์ิ ดังภาพท่ี 2 ความเช่ือมัน่ต่อทหารของคนในต าบลแหลมโพธ์ิ ภาพท่ี 3 ความเช่ือมัน่ต่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของคนแม่ลาน ภาพท่ี 4 ความเช่ือมัน่ต่อทหารของคนในต าบลแม่ลาน 

ภาพท่ี 5 นอกจากน้ี ยงัสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความไวว้างใจ (ภาพท่ี 6)  และความพึงพอใจ

ในชีวิตของคนแหลมโพธ์ิ (ภาพท่ี 7) และระดบัความไวว้างใจ (ภาพท่ี 8) และความพึงพอใจในชีวิต

ของคนแมล่าน (ภาพท่ี 9) เป็นตน้
4
 

                                                        
4
 รายละเอียดผลการวิเคราะหข์อ้มลูและแผนท่ี GIS จากการวิเคราะหข์อ้มลู ศึกษาไดใ้นบทท่ี 3 ของรายงานวิจยั

ฉบบัสมบรูณ ์ส านักวจิยัและพฒันา สถาบนัพระปกเกลา้ 
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ภาพท่ี 2 ความเช่ือมัน่ต่อองคก์รปกครองส่วน ภาพท่ี 3 ความเช่ือมัน่ต่อทหารของคน 

  ทอ้งถ่ินของคนแหลมโพธ์ิ  ในต าบลแหลมโพธ์ิ 

  

  
ภาพท่ี 4 ความเช่ือมัน่ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาพท่ี 5 ความเช่ือมัน่ต่อทหารของคน 

 ของคนในต าบลแม่ลาน  ในต าบลแม่ลาน 
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ภาพท่ี 6 ระดบัความไวว้างใจคนของคนแหลมโพธ์ิ ภาพท่ี 7 ระดบัความพอใจในชีวิตของคน 

    ต าบลแหลมโพธ์ิ 

  
ภาพท่ี 8 ระดบัความไวว้างใจคนของคนแมล่าน ภาพท่ี 9 ระดบัความพอใจในชีวิตตนเอง 

  ของคนแม่ลาน 
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2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณส าหรบัทอ้งถิ่น  

การสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจัดการพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สามารถเช่ือมประสานนโยบายและขอรบังบประมาณสนับสนุนการปฏิบติังานต่างๆ 

จากส่วนกลาง พรอ้มไปกบัการไดร้บัความร่วมมือจากชุมชนหรือคนในพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานความเช่ือมัน่

และความไวว้างใจซ่ึงกันและกันน้ันอาจด าเนินการไดห้ลากหลายรูปแบบ วิธีการหน่ึงท่ีน่าจะช่วย

เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยได ้คือ การสรา้งรูปแบบ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาและจดัท างบประมาณ โครงการน้ีไดจ้ดัท าร่างรูปแบบ

กระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณของทอ้งถ่ินขึ้ น โดยเน้นไปท่ี

การสรา้งความตระหนักใหแ้ก่คนในชุมชนไดรู้ถึ้งส่ิงดีงามท่ีมีอยู่ในชุมชนของตน ซ่ึงในงานวิจัยน้ี

เรียกว่า “ทุนทางสังคม” ซ่ึงเมื่อคนในชุมชนไดร้ับรูแ้ละตระหนักถึงทุนท่ีตนมีแลว้จึงจะส่งเสริม 

สนับสนุนใหน้ าส่ิงดีๆ เหล่าน้ันไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เป็นการพฒันาอยา่งแทจ้ริงได ้

ขั้นตอนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณส าหรับ

ทอ้งถ่ิน ในโครงการ มีการด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

ขัน้ท่ี 1 จดัท าร่างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณ

ส าหรบัทอ้งถ่ิน เร่ิมจากการสรา้งความรูเ้ขา้ใจเก่ียวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทุนทางสงัคม

และการคน้หา การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทบทวนสถานการณใ์นอดีตและ

ปัจจุบนัเพ่ือน าไปสู่การวางแผนพฒันาในอนาคต ต่อดว้ยกระบวนการจดัท าแผนพฒันาโดยใชเ้ทคนิค

การมีส่วนร่วม ปิดทา้ยดว้ยกระบวนการติดตามประเมินผลทั้งในเชิงการจดัท าแผนและการน าแผนไป

ปฏิบติั 

ขั้นท่ี 2 น าร่างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณ

ส าหรบัทอ้งถ่ินไปทดลองด าเนินการในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ 

และองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน เร่ิมตน้จากการคน้หาทุนทางสงัคมของพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเพ่ือใช้

เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานและเป็นขอ้มลูตวัอยา่งใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้ห็นภาพว่า “ทุนทางสงัคม” คืออะไร 

คน้หาไดอ้ย่างไร จากน้ันทีมวิจยัไดน้ าผูเ้ขา้ร่วมโครงการในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาเขา้สู่กระบวนการเรียนรู ้

เพ่ือจดัท าแผนพัฒนาชุมชน ตามรูปแบบท่ีไดจ้ัดท าไว ้ผลปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจากทั้งสอง

พ้ืนท่ีสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการจดัท าแผนไดเ้ป็นอย่างดี เกิดเป็นแผนพฒันาชุมชนแบบมี

ส่วนร่วมต าบลแมล่าน และแผนพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วมต าบลแหลมโพธ์ิ  

จากน้ันพ้ืนท่ีกรณีศึกษาไดท้ าการเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท่ีไดร้่วมกนัคิดดังกล่าวไป

ปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ี ภายใตก้ารใหค้ าปรึกษา การติดตามการด าเนินงานและการถอดบทเรียนเป็น

ระยะของทีมพ่ีเล้ียงและทีมวิจยัสถาบนัพระปกเกลา้โดยตลอด ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน

เลือกท าโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจดัท าแผนพฒันาชุมชนองคก์าร
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บริหารส่วนต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี ผลจากการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

พบวา่ ประชาชนในต าบลแมล่าน มีส่วนร่วมในการคิด ก าหนดทิศทางในการพฒันา แกไ้ขปัญหาและ

มีความเขา้ใจและเห็นถึงความจ าเป็นในการร่วมพฒันาชุมชน ประชาชนต าบลแม่ลานตระหนักถึง

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท่ีเน้นเป้าหมายการพัฒนาท่ีพึงประสงค์ในอนาคตบน

พ้ืนฐานของทุนทางสงัคมท่ีมี เกิดภาคีเครือขา่ยเพื่อการท างานร่วมกนัในชุมชนต าบลแม่ลาน เกิดการ

เรียนรูว้ิธีการคน้หาทุนทางสงัคม และไดเ้ห็นทุนทางสงัคมของต าบลแมล่านในเบ้ืองตน้ 

ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ เลือกด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชน

ต าบลแหลมโพธ์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี ผลจากการ

ด าเนินกิจกรรมน้ี พบว่า เจา้หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิและประชาชนในต าบล

แหลมโพธ์ิไดเ้รียนรูก้ระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วมในการคิด ก าหนดทิศทางในการพัฒนา แกไ้ข

ปัญหาและมีความเขา้ใจและเห็นถึงความจ าเป็นในการร่วมพฒันาชุมชน นอกจากน้ี เจา้หน้าท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิและประชาชนในต าบลแหลมโพธ์ิยงัมีโอกาสฝึกการคน้หาขอ้มลู

ทุนทางสังคมของตน เห็นถึงส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน และเห็นแนวทางท่ีจะน าส่ิงดีๆ เหล่าน้ีไปใช้

ประโยชน์เพ่ือการพฒันาชุมชนต่อไป เกิดภาคีเครือข่ายเพ่ือการท างานร่วมกนัในชุมชนต าบลแหลม

โพธ์ิ 

ขัน้ท่ี 3 ถอดบทเรียนเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการและจดัท าเป็นคู่มือ การจดัท าแผนพฒันาและ

งบประมาณโดยใชทุ้นทางสงัคมเป็นฐาน 

จากกรอบการด าเนินงานวิจยัท่ีมุง่หวงัพฒันารปูแบบกระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วมระหว่าง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน ผ่านกิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาชุมชนท่ีใชก้ระบวนการ

สรา้งการมีส่วนร่วม และน าไปทดลองใชจ้ริงกบัพ้ืนท่ีเป้าหมาย 2 พ้ืนท่ี ตามขั้นท่ี 1 และ2 จากน้ัน 

ทีมวิจัยของสถาบันพระปกเกลา้ร่วมกับทีมวิจัยพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ี ได้ร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุง

กระบวนการ และจัดท าเป็นคู่มือ “การจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใชทุ้นทางสังคมเป็น

ฐาน” ขึ้ น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสรา้งแนวปฏิบัติใหก้ับผูป้ฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีใหส้ามารถน า

เคร่ืองมือและแนวทางเหล่าน้ีไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล และมุ่งหวงัใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดม้ีศักยภาพในการเป็นผูบ้ริหารจัดการพ้ืนท่ีอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้

การส่งเสริมและสนับสนุนของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชุมชนหรือคนในพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐาน

ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

เน้ือหาหลกัของคู่มือท่ีพฒันาขึ้ นน้ีน าเสนอกระบวนการการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณ

แบบมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินโดยใชทุ้นทางสังคมเป็นฐานอย่างง่าย โดยการอธิบายความหมายของ 

“ทุนทางสงัคม” และเสนอแนะวิธีการคน้หาทุนทางสงัคมและการท าแผนท่ีเดินดินของชุมชน การน า

ขอ้มูลทุนทางสงัคมไปใชป้ระโยชน์ในการจดัท าแผน การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาชุมชน 
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ตลอดจนน าเสนอกระบวนการจดัท าแผนพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระบุวิธีการและเทคนิคต่างๆ 

ในการจัดกระบวนการ โดยน าเสนอเน้ือหาสาระอย่างง่ายเป็นขั้นตอน มีภาพประกอบท่ีสรา้ง

บรรยากาศการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งการมีส่วนร่วม  

ขัน้ท่ี 4 เผยแพร่คู่มือเพ่ือใหเ้กิดการน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง และเกิดประโยชน์ 

โครงการไดจ้ดัท าคู่มือ “การจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณโดยใชทุ้นทางสงัคมเป็นฐาน” 

ใน 3 ภาษาดว้ยกนั ไดแ้ก่ ภาษาไทยภายใตช่ื้อ คู่มือ “การจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณโดยใช้

ทุนทางสงัคมเป็นฐาน” ภาษาองักฤษ ภายใตช่ื้อ “Social Capital-Based Development Plan & 

Budget Allocation Manual” และภาษามลายู ภายใตช่ื้อ “BUKU PANDUAN RANCANGAN 

PEMBANGUNAN DAN BAJET MENGGUNAKAN MODAL SOSIAL SEBAGAI ASAS” โดยคู่มือฉบบั

ภาษาไทยทางโครงการจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ จ านวน 1,000 เล่ม พรอ้มทั้งจัดท าตน้ฉบับ

ภาษาองักฤษ และภาษามลาย ูเพ่ือรอการจดัพิมพเ์ผยแพร่ในโอกาสต่อไป 

โดยภาพรวม ผลการศึกษาท่ีไดส้รุปมาในส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าการด าเนินการเพ่ือเสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้ับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาคใตข้องประเทศไทยผ่านการสรา้งรูปแบบ

กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการวางแผนพัฒนาและจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็น

รูปธรรมสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ ปรากฏผลลัพธ์เป็นกระบวนการตน้แบบท่ี

สามารถพัฒนาปรับใชใ้นบริบทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีภาคใตใ้นทา้ยท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหก้ารน าผลการศึกษาและแนวทางท่ีไดจ้ากโครงการน้ีไปขยายผลต่อในพ้ืนท่ีท่ีมี

บริบทคลา้ยคลึงกนัเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้ น ในส่วนถดัไป ผูว้ิจยัจะไดอ้ภิปรายถึงบทเรียนท่ีโครงการไดร้บั

จากการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาทั้งสองแห่ง ทั้งในส่วนท่ีเป็นปัจจยัความส าเร็จ ขอ้สงัเกต

และขอ้จ ากดัต่างๆ พรอ้มทั้งขอ้เสนอแนะส าหรบัผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปพิจารณาประกอบการด าเนินการใน

อนาคต 

3. บทเรียนที่ไดร้บัและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินโครงการในอนาคต 

บทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการสามารถแบ่งการอภิปรายไดเ้ป็น 2 ส่วนหลัก ไดแ้ก่ 

(1) บทเรียนจากการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ (2) บทเรียน

ส าหรบัการสรา้งรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการวางแผนพฒันาและจัดท างบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

(1)  บทเรียนจากการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้คน้พบจากการด าเนินการเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

พ้ืนท่ีกรณีศึกษาทั้งสองแห่ง แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และ

ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการมีความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองทุนทางสงัคมในพ้ืนท่ีของตน และ

สามารถใชป้ระโยชน์จากทุนทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นการพฒันาและเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนได ้
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รวมถึงมีทักษะในการเก็บขอ้มูลทุนทางสังคมเพ่ิมเติม ดังจะเห็นได้จากการท่ีพ้ืนท่ีเป้าหมาย

โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิไดเ้ลือกกิจกรรมการคน้หาทุนทางสงัคมเป็นกิจกรรม

หลกัภายหลงัการเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัผูใ้หทุ้นและคณะผูว้ิจยัแลว้ ส่วน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานน้ัน แมจ้ะเลือกจัดด าเนิน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

เครือขา่ยการมีส่วนร่วมการจดัท าแผนพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน 

จงัหวดัปัตตานี” แต่ไดบ้รรจุกิจกรรมการคน้หานวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทุนทางสงัคมของแต่ละ

ชุมชนในต าบลแมล่านเป็นหน่ึงในกิจกรรมหลกัของการอบรมดว้ย  

ดงัน้ัน ในแง่สาระท่ีไดจ้ากโครงการ โครงการน้ีไดท้ าใหเ้กิดขอ้มลูท่ีเป็นวิทยาศาสตร ์ซ่ึงระบุ

ถึงบริบทของพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ขอ้มูลดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

คุณภาพของทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ี ท่ีสามารถน าไปประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูน้ าชุมชนและประชาชน ในการวางแผนพฒันาพ้ืนท่ีของตนเองได ้ในแง่กระบวนการ กระบวนการท่ี

ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มลูซ่ึงเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและท าใหป้ระชาชนไดม้ีโอกาสไป

เสวนา แลกเปล่ียนเรียนรูเ้ร่ืองชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม วิถีชุมชนและความสามารถ ตลอดจน

ศกัยภาพและทรพัยากรของระบบ ท าใหเ้กิดการสรา้งความเป็นกนัเอง รูจ้กักนัและกนัมากขึ้ นจนเป็น

ความไวว้างใจ มีแนวทางใชป้ระโยชน์จากส่ิงดีๆ ท่ีแต่ละบุคคลมีร่วมกนั สรา้งความสมานฉนัทข์ึ้ นใน

พ้ืนท่ีน้ันๆ เมื่อเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ใดๆ ก็สามารถหารือและช่วยเหลือกนัได ้ในขณะเดียวกัน 

กระบวนการเปิดพ้ืนท่ีใหค้นในทอ้งถ่ินมาพดูคุยปรึกษาหารือกนัอย่างสม า่เสมอและเปิดกวา้งนับว่ามี

ความสอดคลอ้งกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท่ีผูค้นมีการโยกยา้ยถ่ินฐานอยู่

ตลอด ดังขอ้คน้พบจากพ้ืนท่ีกรณีศึกษาทั้งสองแห่งในเร่ืองการเคล่ือนยา้ยของประชากรท่ีปรากฏ

ค่อนขา้งชดัเจนวา่ มีทั้งกรณีคนในพ้ืนท่ียา้ยถ่ินฐานไปประกอบอาชีพภายนอก และมีคนภายนอกยา้ย

เขา้มาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี รวมถึงมีกรณีท่ีคนท่ีเคยยา้ยถ่ินฐานไปนับสิบปียา้ยกลบัเขา้มาในพ้ืนท่ีดว้ย 

สถานการณเ์ดิม การด าเนินโครงการ ผลที่ไดร้บั 

สาระ 

- ขาดขอ้มลูในการวางแผน 

- ไม่รูจ้กัพื้ นท่ีของตนเองดี
พอ 

คน้หาขอ้มลูดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- พื้ นท่ี ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

- สภาพเศรษฐกิจ สงัคม ประชากร 

- สงัคมวิทยา ชุมชน เช่น ความ

ไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ 

- ทุนวฒันธรรม ทุนทางสงัคม 

- ฐานขอ้มลูโครงการวางแผนชุมชน/ 
พฒันาพื้ นท่ี 

- รูส้ถานการณข์องพื้ นท่ีตน 
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สถานการณเ์ดิม การด าเนินโครงการ ผลที่ไดร้บั 

กระบวนการ 

- ไม่มีกระบวนการเสวนาท่ี
ท าใหเ้กิดการีังกนั เกิด

ความเช่ือใจกนั 

- การพฒันาโครงการไม่
ไดม้าจากฐานขอ้มลูจริง 

- ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีมาของ
โครงการ 

- มีการพบปะเสวนา 

- มีการเรียนรูก้นัและกนั 

- สรา้งความเขา้ใจ 

- การเรียนรูท่ี้จะรวบรวมขอ้มลู เขา้ใจ

และคน้หาทุนทางสงัคม 

- เรียนรูก้ารใชข้อ้มลูเพื่อการพฒันา 

- สมาชิกในชุมชนไดม้ีโอกาส

เรียนรูอ้ตัลกัษณร่์วมกนั 

- เกิดความรูสึ้กเป็นเจา้ของร่วม 

- เกิดเครือขา่ยการพฒันา 
- การใชป้ระโยชน์จากการมีพดูคุยกนั 

- เกิดความเขา้ใจกนัและกนั 

- ลดปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน 

- เขา้ใจถึงจุดเปราะบาง จุดเส่ียงใน
พื้ นท่ีในการพฒันาและตน้เหตุของ

ความขดัแยง้ 

นอกจากน้ี จากการสรุปบทเรียนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม

และไม่มีส่วนร่วมของคณะผูว้ิจยัและทีมพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีต่างสะทอ้นความเห็นอย่างสอดคลอ้งกันว่า 

การคน้หาทุนทางสงัคมในพ้ืนท่ีกรณีศึกษาทั้งสองแห่งท าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการสามารถมองเห็นถึงการ

มีอยูแ่ละคุณค่าของทุนทางสงัคมทั้งท่ีเป็นองคค์วามรู ้ภมูิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม และการรวมตวั

เป็นกลุ่ม/เครือข่ายของคนในชุมชนท่ีการพฒันาในอดีตอาจมองขา้มหรือไม่เห็นความส าคญัจึงไม่มี

การรวบรวมและน ามาใชอ้ย่างเป็นระบบ ดังน้ัน ในการจดัด าเนินโครงการเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ การสรา้งความตระหนักในคุณค่าของทุนทางสงัคมท่ี

แต่ละพ้ืนท่ีมีอยู่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง และตอ้งมีการด าเนินการก่อน โดยอาจเร่ิมตน้จากการท า

ความเขา้ใจกับผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู ้น าชุมชนก่อน จึงค่อยขยายผลไปยัง

ประชาชนกลุ่มต่างๆ ดงัท่ีการศึกษาน้ีคน้พบว่าความร่วมมือของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และผูน้ าชุมชนเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการส าเร็จ

ลุล่วงลงได ้ 

อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระโยชน์จากทุนทางสงัคมจ าเป็นตอ้งอาศยัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ในการจดัท าขอ้มลูชุมชนเพ่ือความสะดวก เขา้ใจง่าย และเป็นระบบ ซ่ึงปรากฏว่าขอ้มูลของพ้ืนท่ีทั้ง

สองต าบลยงัมีขอ้จ ากัดในเร่ืองของขอ้มูลแผนท่ีพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี เช่น ขอ้มูลพิกัดหมู่บา้น ขอบเขต

หมูบ่า้น ท่ีทีมวิจยัไมส่ามารถหามาไดแ้บบละเอียด ไดเ้พียงขอ้มลูพ้ืนฐานจากกรมพฒันาท่ีดิน ซ่ึงเป็น

ขอ้มลูแผนท่ีภาพถ่ายออรโ์ธสี มาตราส่วน 1: 4,000 ของต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิง และต าบล

แม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เท่าน้ัน ดังน้ัน ในการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ

วิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูเป็นแผนท่ี GIS จึงเหมาะส าหรบัพ้ืนท่ีท่ีมีขอ้มลูทางพิกดัแผนท่ีต่างๆ โดย

ละเอียด นอกจากน้ี การใชโ้ปรแกรมยังต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ ตลอดจน

ประสบการณใ์นการวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู ซ่ึงอาจจะเป็นการยากท่ีบุคลากรขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กจะน ามาใช ้การพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีความ
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เช่ียวชาญในการน าระบบสารสนเทศภมูิศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอ่ืนๆ เป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการควบคู่ไป

กบักิจกรรมการใหค้วามรูเ้ร่ืองทุนทางสงัคม การคน้หาทุนทางสงัคม และการใชป้ระโยชน์จากทุนทาง

สงัคมดว้ย 

(2) บทเรียนส าหรับการสรา้งรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการวางแผนพัฒนาและ

จดัท างบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้คน้พบจากการด าเนินการพฒันารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการวางแผนพฒันา

และจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของภาคใต ้แสดงใหเ้ห็น

ว่าผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และประชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาและจดัท างบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม และผลจากการจดักิจกรรมร่วมกบัพ้ืนท่ีกรณีศึกษา

ทั้งสองแห่งยงัท าใหโ้ครงการสามารถพฒันาคู่มือการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณโดยใชทุ้นทาง

สังคมเป็นฐานส าหรับพ้ืนท่ีกรณีศึกษาน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนพัฒนาและ

จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมดว้ยตัวเองในปีต่อๆ ไป รวมถึง

สามารถน าแนวทางท่ีไดไ้ปขยายผลในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต ้ 

อย่างไรก็ตาม การน ารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่ วมเพ่ือการวางแผนพัฒนาและจัดท า

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมท่ีโครงการน้ีพฒันาขึ้ นไปประยุกต์ใชใ้น

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขและปัจจัยแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลต่อระดับสัมฤทธิผลของการ

ด าเนินโครงการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ีดว้ย ดังท่ีคณะผูว้ิจัยและทีมพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีสะทอ้น

ปัญหาออกมาอย่างสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานท่ี

แตกต่างกนัระหว่างพ้ืนท่ีกรณีศึกษาทั้งสองแห่ง กล่าวคือ ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน และประชาชนค่อนขา้งจะจ ากัดเฉพาะผูท่ี้มีความใกลชิ้ดกับผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าน้ัน โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มผูน้ าชุมชนซ่ึงเป็น

กลุ่มผู ้น าท่ีเคยท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ อบต. มาโดยตลอด ท าใหใ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีความเช่ียวชาญและมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการน าเสนอ

เร่ืองราวใหม้ีความน่าสนใจ เน่ืองจากพ้ืนท่ีต าบลแม่ลานไดม้ีโอกาสเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบ/พ้ืนท่ีน าร่องใน

โครงการพฒันาก่อนหนา้น้ีมาเป็นจ านวนมาก แต่การน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการประชุมไปใชจ้ะไม่ค่อย

เห็นผลเป็นรูปธรรมและไม่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของโครงการ เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วน

ใหญ่ยงัติดยึดกบัรปูแบบการพฒันาท่ีเคยเรียนรูม้าในอดีต ท าใหค้ณะผูว้ิจยัและทีมพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีตอ้ง

ทุ่มเทเวลากบัการจดักิจกรรมเพ่ือปรบัทัศนคติของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน 

และประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงยงัมิไดผ้ลสมบูรณ์นักและตอ้งการเวลาในการลงไปขบัเคล่ือน

กิจกรรมเพ่ิมเติมอีกในอนาคต 
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ส่วนกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมโพธ์ิซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลและไม่ค่อยไดมี้โอกาสท า

กิจกรรมน าร่องอ่ืนๆ มาก่อน ในขณะท่ีผูบ้ริหารก็เป็นคนใหม่และไม่มีประสบการณ์การท างานดา้น

การบริหารทอ้งถ่ินมาก่อน ยิ่งไปกวา่น้ัน ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้

อยา่งรุนแรงในประเด็นทางการเมือง ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีประจ าในระยะเร่ิมแรกท า

ไดค้่อนขา้งล าบาก เพราะไมม่ีนโยบายจากฝ่ายบริหารท่ีชดัเจนเพียงพอ แต่เมื่อโครงการเขา้ไปกระตุน้

หนุนเสริมกลบัพบความเปล่ียนแปลงในเชิงบวกหลายประการ ตั้งแต่ระดับบุคคลท่ีผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ีไดม้ีโอกาสพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูว้ิถีชีวิต 

และความสมัพนัธ์กนัมากขึ้ น กระบวนการมีส่วนร่วมการวางแผนพฒันาและจัดท างบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการรูสึ้กว่าไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง ไดแ้สดงความ

คิดเห็นเพ่ิมมากขึ้ น ไดเ้รียนรูท่ี้จะรบัีังคนอ่ืน ไดร้บัรูเ้ร่ืองราวของชุมชนต่างหมู่บา้นกนัมากขึ้ น และ

มองเห็นถึงคุณค่าของส่ิงดีๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนของตน นอกจากน้ี บุคลากรของ อบต.ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

ไดเ้รียนรูร้ปูแบบและวิธีการท างานแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นรปูธรรม สามารถน าไปปรบัใชก้บัการท างาน

ตามภารหน้าท่ีของตนไดม้ากขึ้ น เรียนรูบ้ทบาทของตนเองในการท ากิจกรรมการประชุมเพ่ือจดัท า

แผนพฒันาชุมชน บทเรียนท่ีไดร้บัเหล่าน้ีนับเป็นการยืนยนัขอ้คน้พบของงานวิจยัในอดีตเก่ียวกบัการ

มีส่วนร่วมของประชาชน (เช่น Krishna, 2008; Moehler, 2008; Wollebæ k and Selle, 2003) ท่ี

เนน้ถึงบทบาทของสถาบนัท่ีเป็นทางการ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกลุ่มหรือเครือข่ายทาง

สงัคมในพ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

อย่างไรก็ตาม บทเรียนท่ีไดร้ับจากกรณีศึกษาทั้งสองแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญของความ

ต่อเน่ืองในการด าเนินงานทั้งในส่วนขององคก์รภายนอกท่ีตอ้งการเขา้ไปสนับสนุนการด าเนินการ

สรา้งรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการวางแผนพัฒนาและจัดท างบประมาณใหแ้ก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งมีการวางแผนการด าเนินโครงการโดยก าหนดระยะเวลาท่ียาวนาน

เพียงพอและมีความต่อเน่ืองโดยค านึงถึงบริบทของพ้ืนท่ีในทุกแง่มุม และจะตอ้งมีการเขา้ถึงพ้ืนท่ีใน

เชิงลึกอย่างสม า่เสมอ ในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการเองก็จะตอ้งมีการ

สานต่อกิจกรรมท่ีไดม้ีการริเร่ิมไวโ้ดยมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการจดัท า

งบประมาณของตนเอง และมีแนวทางการพัฒนาของตนเองท่ีชัดเจนก่อนหากตอ้งการขอรับการ

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มเติมในอนาคต 
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