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บทน�ำ

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นประการแรก ๆ นั่นก็คือ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ทางด้านกายภาพ
บริบทโดยรวมของพื้นที่ รวมทั้งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งการที่จะน�ำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านให้ดีขึ้นนั้น ย่อมจะต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนในชุมชนเป็นส�ำคัญ อันเนื่องมาจากการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือการ
ด�ำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคน
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะน�ำชุมชนไปสู่การพัฒนานั้นย่อมต้องเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ
ในบริบทพื้นฐานของชุมชน รู้ถึงศักยภาพของชุมชนในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรให้สามารถค้นหา
ศักยภาพชุมชนนั้นได้ รวมถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งคนในชุมชนเองจึงจะสามารถรับรู้
ปัญหาและเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นของตน เพื่อเสนอความต้องการในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
จึงเป็นหัวใจหลักส�ำคัญในการทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ระบวนการพัฒนาท้องถิน่ ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความยั่งยืน การส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้ถึงความเป็นเจ้าของชุมชน หากว่ามีการด�ำเนิน
กิจกรรมใดก็จะมีการร่วมมือร่วมใจกัน เป็นพลังชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและเกิดการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี
อย่างไรก็ตาม การที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตน มีปจั จัยหรือองค์ประกอบอยูห่ ลายอย่าง ซึง่ ในครัง้ นี้ ผูเ้ ขียนได้นำ� หลักธรรมมาเป็นส่วนประกอบ
ในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนให้มีแนวทางในการอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นด้วยความรัก
ความสมัครสมานสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในชุมชน โดยผู้เขียนเห็นว่า หลักธรรม
ส�ำหรับการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีนั้น โดยการน�ำหลักสาราณียธรรม ๖ อันประกอบด้วย
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		 ๑) เมตตากายกรรม คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยา
อาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
		 ๒) เมตตาวจีกรรม คือ ช่วยบอกแจ้งสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ สัง่ สอน แนะน�ำตักเตือนกันด้วยความ
หวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
		 ๓) เมตตามโนกรรม คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มองกันในแง่ดี
มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน
		 ๔) สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน
		 ๕) สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท�ำตนให้เป็น
ที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ
		 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่
ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหา
นอกจากนั้น การน�ำหลักสาราณียธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้เขียนน�ำมา
กล่าวถึงในครั้งนี้ เป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่จะช่วยให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และร่วมกันก�ำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นให้มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีกันภายในชุมชน โดยน�ำหลัก
สาราณียธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน�้ำใจต่อกัน เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความร่วมมือร่วมใจกันจะท�ำการใดหรือกิจกรรม
ใดย่อมเกิดความส�ำเร็จ และจะส่งผลให้ทอ้ งถิน่ หรือชุมชนเกิดการพัฒนาท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เนื้อเรื่อง/บทวิเคราะห์

๑. แนวคิดการมีส่วนร่วม
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมนั้น ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลของการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการหลายท่าน
แยกเป็นประเด็นไว้ ดังนี้
๑.๑ ความหมาย
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความหมาย การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับภารกิจหรือโครงการ
ที่ส่วนราชการจะด�ำเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนนั้น การท�ำความ
เข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่ส่วนราชการจะด�ำเนินการและปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
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ภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟังจนประชาชน
เกิดความพึงพอใจ การจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดประชุม การพูดคุยเป็นกลุ่ม การชี้แจง
ของส่วนราชการ ตลอดจนการจัดท�ำประชาพิจารณ์1
		 อรทัย ก๊กผล ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ
ซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล
เพื่อให้เกิดความข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่าย2
		 นอกจากนั้น บวรศักดิ์ สุวรรณโนและคณะ ได้ให้ความหมาย การมีสวนรวมของประชาชน
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและ
รับรูขอมูล ขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่ม
นโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย แผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น3
		 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการก�ำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ รวมทั้งร่วมด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด
ถึงติดตาม ตรวจสอบโครกงการกิจกรรม เพื่อให้ผลการด�ำเนินกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
๑.๒ ระดับของการมีส่วนร่วม
		
เมื่อกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด�ำเนินกิจกรรมนั้น
ต้องค�ำนึงระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ย่อมส่งผลต่อบทบาทที่จะมีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และความเข้าใจต่อการปฏิบัติการต่าง ๆ ส�ำหรับ
1

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ, ตัวอย่างการด�ำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ของหน่วยงานองค์กร
ส่วนกลาง, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ, ๒๕๔๖), หน้า ๗-๘.
2
อรทัย ก๊กผล, การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒.
3
บวรศักดิ์ อุวรรณโนและคณะ, การมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘.

32.

(

419--).indd 421

27/11/2564 9:59:49

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๔

422

การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น พัชรี สิโรรส ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public
Participation Spectrum) ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
			๑) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (inform) มีเป้าหมายส�ำคัญอยู่ที่ การให้ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาขน และเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก
และทางแก้ไข ดังนั้นการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การให้สัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ว่าเราจะท�ำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าววารที่จ�ำเป็นและถูกต้อง
			 ๒) การมีส่วนร่วมในระดับปรึกษาหารือ (consult) มีเป้าหมายส�ำคัญอยู่ที่การได้รับซึ่ง
ข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือกและแนวทางแก้ไข ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมในระดับนี้ คือการให้สัญญากับประชาชนแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเราจะให้ ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนรับฟังความคิดเห็นรวมทัง้ ตระหนักถึงข้อมูลและความคิดเห็นจากปะชาชนในการตัดสินใจ
			 ๓) การมีสว่ นร่วมระดับเข้ามามีบทบาท (involve) มีเป้าหมายส�ำคัญอยูท่ กี่ ารร่วมท�ำงาน
กับประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
จะได้รับการพิจารณา ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การให้สัญญากับประชาชนและ กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเราจะท�ำงานร่วมกับประชาชนเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อมูลจากประชาชน สะท้อน
ในทางเลือก
			 ๔) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (collaborate) มีเป้าหมาย ส�ำคัญอยู่ที่การ
เป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนา ทางเลือก และ
แนวทางแก้ไข ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การให้สัญญากับประชาชนและกลุ่ม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ว่าเราจะร่วมงานกับประชาชนเพื่อได้ข้อเสนอแนะและความคิดใหม่ รวมทั้งน�ำข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
			 ๕) การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ�ำนาจ (empower) มีเป้าหมายส�ำคัญอยู่ที่การให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเองหรือเพื่อให้กระทรวงปฏิบัติตาม ดังนั้น การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ คือ การให้สัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเราจะปฏิบัติในสิ่งที่ประชาชน
ตัดสินใจ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการปัญหา
จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนและมีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนของระดับความร่วมมือ ในกรณีนี้ ผู้วิจัย
มองว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน มีความส�ำคัญ
ต่อประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เพราะการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนเมื่อประชาชนเข้าใจและเข้าถึง
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ นั้นด้วย4
4

พัชรี สิโรรส, คูม่ อื หรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง
ที่เป็นระดับนโยบาย, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๔-๓๗.
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สรุปได้ว่า การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องมีการท�ำความเข้าใจ
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนา ยิ่งประชาชนเห็นความส�ำคัญของปัญหาต่าง ๆ
มากเท่าไหร่การเข้ามามีบทบาทย่อมมากขึน้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
ในด้านต่าง ๆ จนบรรลุผลส�ำเร็จได้
๑.๓ ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
		 นอกจากนั้น การพิจารณาในแง่ของความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถ
แยกความส�ำคัญได้ ดังนี้
			 ๑) เนื่องจากโครงการพัฒนาชุมชนในทุกโครงการจะมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือ
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้สูงขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น รวมถึงต้องการให้มีการ
แลกเปลี่ยนในด้านอื่น ๆ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นหากประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นประชากร
เป้าหมายในโครงการการพัฒนาชุมชนได้ยอมรับและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนโครงการเหล่านั้น
ย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ง่ายและในทางตรงกันข้ามหากประชาชนในชุมชน
ซึ่งเป็นประชากรเป้าหมายของโครงการพัฒนาชุมชนไม่ให้การสนับสนุนจนถึงขนาดท�ำการต่อต้านแล้ว
โครงการพัฒนาชุมชนนั้นย่อมประสบกับความล้มเหลวในที่สุด
			 ๒) เนื่องจากการรับของประชาชนในชุมชนเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการ
ต่าง ๆ ของชุมชนตนเองเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเป็นผู้อาศัยในพื้นที่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะรู้
เรื่องราวของปัญหาและความต้องการ ดังนั้น การที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งเป็นผู้ทีทราบถึงปัญหา
และความต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนนั้นๆของการพัฒนาจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
เพือ่ ทีจ่ ะได้สร้างความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ และการแก้ปญ
ั หาชุมชนได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากขึน้
		 ๓) เนื่องจากการตระหนักว่า แนวคิดของการพัฒนาชุมชนในลักษณะที่จะใช้ในรูปแบบ
เดียวกันทั่วประเทศเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะสภาพปัญหาความต้องการ ตลอดจน
สภาพทางภูมศิ าสตร์พนื้ ทีท่ างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความ
แตกต่างกัน ฉะนั้น การที่จะให้รูปแบบของการพัฒนาชุมชนเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ นอกจาก
จะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแล้ว ยังอาจสร้างความล้มเหลวในการด�ำเนินโครงสร้างการพัฒนาชุมชน
ได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าชุมชนไม่ยอมรับ ไม่ให้ความร่วมมือ หรือต่อต้านในสิ่งที่บังคับหรือชี้น�ำให้เขา
		 ๔) ส่วนประเทศทีม่ กี ารปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลให้แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา
ชุมชน ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองมาเป็นแนวทางในการปูพื้นฐาน
เกีย่ วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึง่ แนวคิดทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศให้เกิดขึ้นทุกระดับในการพัฒนา
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ชุมชนก็เช่นเดียวกัน แนวคิดของการพัฒนาชุมชนจะมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในขบวนการพัฒนาชุมชนนัน้ ๆ ช่วยเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ให้เกิดขึ้นในวิธีชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนจริงๆ อาทิ ความเสมอภาคทางการเมืองในการเข้ามา
มีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนนัน้ ๆ การเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การรู้จักการอดทนและอดกลั้นต่อความคิดเห็นของบุคคลที่แตกต่างจากตน การใช้
เหตุผล การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเคารพในสิทธิและหน้าที่ เป็นต้น5
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการที่น�ำพาท้องถิ่น
หรือชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ดังนั้น การพัฒนาในด้านใดเป็นส�ำคัญย่อมขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
เป็นส�ำคัญด้วย
๒. การพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของไทยปัจจุบัน มีการพัฒนาในหลายด้าน โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมทัง้ จากชุมชน ในการร่วมกันเพือ่ ให้คนในชุมชน หรือประชาชนของประเทศมีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจาก
นักวิชาการหลายท่าน ดังนี้
๒.๑ ความหมาย
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้กล่าวถึง ความหมายของการพัฒนา กล่าวคือ
		 ๑) การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีก�ำหนดทิศทาง
(Planned or Dirccted Change) นัน่ คือ การพัฒนามิได้เป็นเรือ่ งตามธรรมชาติ หากเป็นความพยายาม
ของมนุษย์ พยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยก�ำหนดทิศทางหรือรายละเอียดเอาไว้
ล่วงหน้าว่า จะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ข้าหรือเร็วอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนาหรือถูกพัฒนา เป็นต้น
		 ๒) เป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาอยู่ที่คน คนเป็นทั้งผู้ถูกพัฒนาและผู้รับผลของการ
พัฒนา และมองคนเป็นกลุม่ หรืออยูใ่ นกลุม่ ดังนัน้ การพัฒนาคนจึงรวมถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
		 ๓) เป้าหมายของการพัฒนาคน กลุ่มคน หรือสังคม คือความกินดีอยู่ดีด้านต่าง ๆ หรือ
สภาพสังคมที่ดี ซึ่งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ และการเมือง6
5

สมบูรณ์ นันทวงษ์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขศึกษา
เฉพาะกรณีสถานีอนามัยกระทุ่มล้น อ.สามพราน จ.นครปฐม, วิทยานิพนธ์ สส.ม. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘-๑๙.
6
สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๔๐), หน้า ๓.
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สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การก�ำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงให้กับคน กลุ่มคนหรือ สังคม
ให้มีท้ศทางที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดสังคม
ที่ดีขึ้น
๒.๒ องค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่น
ปาริชาติ วลัยเสถียร ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้
๑) การพัฒนาท้องถิน่ คือ ความพยายามทีจ่ ะยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนภายใน
ท้องถิน่ ให้ดขี นึ้ หรืออาจกล่าวไว้วา่ การพัฒนาท้องถิน่ มีตดุ มุง่ หมายทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนภายในท้องถิน่
มีความจริญขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
๒) การพัฒนาท้องถิน่ มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมหรือลักษณะทางกายภาพ
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทัศนคติของประชาชน การประพฤติปฏิบตั แิ บบเก่า ๆ ของประชาชนในท้องถิน่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ด้วยวิธีการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนะแลแนวคิดให้ถูกทิศทาง
๓) การด�ำเนินงานจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ทีจ่ ะ
น�ำไปส่งสริมให้ประชาชนรับไปปฏิติจะต้องเป็นความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว หรือเป็นกิจกรรม
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำรงชีพของประชาชนและสามารถท�ำให้ประชาชนรู้สึกต้องการได้
๔) การพัฒนาท้องถิ่นจะต้องใช้หลักการยั่วยุ เร่งเร้า ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตลอดจนด�ำเนินการไปตามโครงการพัฒนานั้นๆ
๕) ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นเตือนยั่วยุ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มขึ้น
๖) รัฐบาลหรือแหล่งความช่วยเหลือจากภายนอก จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสิ่งที่เกินความ
สามารถที่ประชาชนในท้องถิ่นจะจัดหามาเองได้ เช่น ความรู้ทางวิชาการ วัสดุและเงินเท่าที่จ�ำเป็น
๗) จะต้องมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน มิใช่ด�ำนินการเพียงหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง เพราะปัญหาของชุมชนอยู่นอกเหนือความสามารถของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดย
เฉพาะ และการที่จะพัฒนาชุมขนให้ได้ผล จะต้องเป็นการพัฒนาโดยทั่วไปเและมุ่งประชาชนเป็นหลัก
ดังนั้น จึงไร้หลักการที่เรียกว่า Holistic approach คือ มุ่งพี่จะพัฒนาทุกๆ ด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง
๘) กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ จะต้องพิจารณาถึงสังคม ประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ เป็นหลัก
๙) วิธีการในการพัฒนาท้องถิ่นให้อาศัยหลักการ และแนวทางระบอบประชาธิปไตยเป็น
พื้นฐานในการด�ำเนินการ7
7

ปาริชาติ วลัยเสถียร อ้างถึงใน รักยิ้ม เองหลี, การมีสวนรวมของผูน�ำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบางพลีจงั หวัดสมุทรปราการ, (ค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓-๒๔.

32.

(

419--).indd 425

27/11/2564 9:59:50

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๔

426

สรุปได้ว่า การพัฒนาท้องถิ่นนั้นเกิดจากองค์ประกอบที่ส�ำคัญหลายอย่างจึงสามารถน�ำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประกอบไปด้วย กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
โดยเริม่ จากการรับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน ศักยภาพชุมชน วิธกี ารอันจะน�ำ
ไปสู่เป้าหมายให้ประสบผลส�ำเร็จ
๓. สารณียธรรม ๖
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึง หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ไว้ว่า สารณียธรรม
๖ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง,ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน,หลักการอยู่ร่วมกัน ได้แก่
๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
ช่วยเหลือกิจธุระของผูร้ ว่ มหมูค่ ณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิรยิ าอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทัง้ ต่อหน้า
และลับหลัง
๒. เมตตาวจีกรรม ตัง้ เมตตาวจีกรรมในเพือ่ นพรหมจรรย์ ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอก
แจ้งสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ สัง่ สอน แนะน�ำตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน
๔. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของ
เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น�ำมาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย บริโภคร่วมกัน
๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท�ำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ
๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์หรือขจัด
ปัญหา8
สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนประพฤติปฏิบัติในการ
อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน จึงท�ำให้คน
ในชุมชนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
8

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต). พจนานุกรมพุทธศาตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓๔, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙) หน้า ๒๐๐-๒๐๑.
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บทสรุป

การอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมนั้น สิ่งส�ำคัญที่จะให้ชุมชนสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างสันติสุข
จึงเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความเมตตาต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
ในชุมชน หากชุมชนใดเป็นชุมชนที่มีความเป็นปึกแผ่นมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว
ย่อมก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการด�ำเนินกิจการต่างๆภายในชุมชน อันจะก่อให้เกิดผลส�ำเร็จได้
โดยง่าย ดังนั้น การส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือสังคมได้มีการน�ำหลักธรรม อันได้แก่ หลักสาราณียธรรม
๖ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เกิดเป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งและเป็นชุมชนที่ก่อให้เกิดพลังชุมชนอันจะส่งผลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เกิดการพัฒนาร่วมกันไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความขัดแย้งกันภายในชุมชน หรือสามารถร่วมกันก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
ร่วมกันอย่างสันติวิธีต่อไปได้

องค์ความรู้ใหม่

ส�ำหรับการน�ำเสนอบทความวิชาการฉบับนี้ ผู้เขียนได้เล็งเห็นความส�ำคัญของแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาได้อย่างไรเพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจและก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาท้องถิน่ ของตนไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม ซึง่ ผูเ้ ขียนเห็นว่า หลักส�ำคัญ
ประการแรกคือ ต้องอาศัยหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน หรือคนในชุมชน ให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน รักท้องถิ่นหรือชุมชนของตน มีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาท้องถิน่ ของตนไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมร่วมกัน และสิง่ ส�ำคัญอันจะเป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจของ
คนได้ จึงต้องน�ำหลักธรรมเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของคนให้มีความเมตตาต่อกัน และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสาราณียธรรม ๖ นั้น เป็นหลักธรรมของการอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสามารถร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
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“หลักสาราณียธรรมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น”
สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้
หลักสาราณียธรรม ๖
- เมตตากายกรรม
- เมตตาวจีกรรม
- เมตตามโนกรรม
- สาธารณโภคี
- สีลสามัญญตา
- ทิฏฐิสามัญญตา

ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน
สู่การเป็นชุนชนแห่งสันติสุข
การมีส่วนร่วมของประชาชน
- ร่วมคิด ร่วมเสนอปัญหา
ความต้องการ
- ร่วมดำ�เนินการ
- ร่วมรับผลประโยชน์
- ร่วมติดตาม ตรวจสอบ
การดำ�เนินงาน

การพัฒนาท้องถิ่น
- ด้านเศรษฐกิจ
- สังคม
- การเมือง
- วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บรรณานุกรม

บวรศักดิ์ อุวรรณโนและคณะ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ.
รายงานการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒.
พัชรี สิโรรส. คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับ
กระทรวงที่เป็นระดับนโยบาย. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๕๑.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาตร์ ฉบับประมวลธรรม.พิมพ์ครั้งที่ ๓๔.
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๙.
รักยิม้ เองหลี. “การมีสว นรวมของผูน ำ� ชุมชนในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารสว นตาํ บลในเขต
อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ”. ค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๒.
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สมบูรณ์ นันทวงศ์. “การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขศึกษา
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