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บทคัดยอ

บทความนี้ไดทําการศึกษาการพัฒนาธรรมนูญชุมชนใน 13 ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต
การกอรูปหรือขาขึ้นของธรรมนูญชุมชนถึงการยกรางธรรมนูญชุมชน เพื่อศึกษาลักษณะของการพัฒนา
ธรรมนูญชุมชนตามศักยภาพของชุมชน และปจจัยผลักดันที่กอใหเกิดธรรมนูญในชุมชนตางๆ โดยใช
วิธีการวิจัยแบบปฏิบัติการมีสวนรวม ผลการวิจัยคนพบวาการกอรางหรือขาขึ้นของธรรมนูญชุมชนนั้น
เกิดจากการใหความรวมมือและมีสวนรวมของชุมชน ผูนําทองถิ่น ทองที่ และแกนนําภาคประชาสังคม
และการตระหนักในปญหาของชุมชนเปนปจจัยหลักสําคัญ สวนลักษณะของธรรมนูญชุมชนสวนใหญ
เกิดขึ้นจากปญหาและความตองการในชุมชนเปนหลัก โดยเฉพาะดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม และสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําสําคัญ: ธรรมนูญชุมชน ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ประชาธิปไตยชุมชน
Abstract
The article studies the 13 communities in Phitsanulok province from the
formation of local constitution to local constitution drafting. The research aims to
study the local constitution development with the capacity of each community.
In addition, the research also focuses on the factors that contributes to the local constitution
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in communities. The research method applied the participatory action research. It found
that the formation of local constitution occurred from the cooperation and participation
of the local leaders, community leaders, the leaders of civil society and communities.
Another factor is the awareness in communities’ problems. Meanwhile, the major
characteristic of local constitution came from the issues and demands of people in
communities especially health, economic, environment and social issues. Also, the
contents of local constitution should be in accordance with the operational
approaches of local administrative.
Keywords: Local constitution, Participatory democracy, Community democracy
บทนํา

นับตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ ป พ.ศ. 2540 และ 2550 ไดกลายเปนแรงผลักดัน
สําคัญของการเกิดแนวคิดประชาธิปไตยชุมชนที่มาจากการที่รัฐผลักดันการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่น
ให ทองถิ่ น พึ่ งตนเอง และตั ดสิ น ใจในกิ จการตา งๆ ในไดเ องมากขึ้ น ในขณะเดีย วกันก็ สงเสริม และ
สนั บ สนุ น ให สิ ทธิ แ ก ป ระชาชนมีสว นรว มในการพั ฒนาชุมชนท อ งถิ่นของตนเองในดา นตา งๆ และ
สนับสนุนใหมีกลไกในการบริหารจัดการตนเอง เชน คณะผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และสภาทองถิ่น เปนตน (Constitution of the Kingdom of Thailand BE, 1997)
ในขณะที่ รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ป พ.ศ. 2550 ไดบัญ ญัติเ พิ่มเติม ในเรื่อ งของสิทธิชุม ชนและ
การมีสวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจนในสวนที่ 10 และ 12 ของรัฐธรรมนูญ โดยใหสิทธิในการรวมตัวกัน
เปนชุมชนทองถิ่น การจั ดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน
ดําเนินโครงการใดๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอชุมชนสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน นอกจากนั้น
ยังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ รวมถึง
การมีสวนรวมในการบริการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตาม
สาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และ
ใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามกฎหมายเพื่อชวยเหลือดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชนและสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบให
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นทีได (The constitutional court
of Kingdom of Thailand, 2007)
ผลจากรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2540 และ 2550 ทําใหเกิดการเติบโตขึ้นของภาคประชาสังคม
(civil society) ในสังคมไทยและการเกิดแนวคิดชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองขึ้นในชุมชนทองถิ่น
ตางๆ ผานการรวมกลุมและเครือขายทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ อยางเชน สภาพลเมือง
และสภาองคกรชุมชน ซึ่งเปนการรวมกลุมและจัดตั้งองคการแบบทางการที่เกิดขึ้น โดยการสนับสนุน
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ของรัฐและองคการมหาชน โดยการจัดทําธรรมนูญ ตําบลไดถูกคิดคนขึ้นใหเปนนวัตกรรมหนึ่งของ
การจัดการตนเองของชุมชน เพื่อนําไปสูการสรางและพัฒนาแกนนํา การคนหาและวิเคราะหปญหาที่
เปนความตองการของชุมชน การพัฒนาแผน โครงการและการดําเนินการพัฒนา และสรางขอตกลง
รวมกันผานกระบวนการมีสวนรวม เพื่อพัฒนาชุมชนและเสริมสรางประชาธิปไตยชุมชน โดยใชสภา
องคกรชุมชนเปนกลไกสําคัญ ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดนิยามความหมาย
ของธรรมนูญชุมชนไววา คือ ธรรมนูญที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน คนในชุมชนรวมกันออกแบบ และกําหนด
ขอตกลงและปฏิ บั ติก ารใช โดยการยอมรับรวมกันของคนในชุม ชน คนในพื้นที่ นั้นๆ เชน ระเบีย บ
ขอบังคับการใชที่ดินและทรัพยากรหมูบาน (Community Organizations Development Institute
(Public Organization), 2016)
นอกจากนี้ ยัง มีอ งค ก รภาครัฐ ตา งๆ เขา มาสนับ สนุน ให ป ระชาชนในชุม ชนทอ งถิ่ นจัด ทํ า
ธรรมนูญของตนเองเพื่ อใช เปนเครื่องมือในการสงเสริมความเขมแข็งในการจัดการตนเองของชุมชน
และเปนการพัฒนาความเปนประชาธิปไตย เชน สภาปฏิรูป สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) และสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนตน ซึ่งนําไปสูการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ธรรมนู ญตํ า บลหรือ ธรรมนู ญ ชุ ม ชนในพื้น ที่ต า งๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่ง หนวยงานเหล า นี้ต างมองว า
ธรรมนูญ ชุมชนนั้นเปนเสมื อนกับเครื่องมือหนึ่งในการทําใหชุมชนสามารถสรางกติกาชุมชนรวมกัน
และสรา งนโยบายสาธารณะที่เปนการรวมตัวของคนในชุมชน ทุกองคกร เครือขาย ภาครัฐ ทองถิ่น
ประชาชนในพื้ น ที่ ประชุ ม พู ด คุ ย และพัฒ นาร วมกั น ได โดยคํ า นึ งถึ งชุ ม ชนเป นตั ว สํ า คั ญ รวมถึ ง
ผลกระทบที่สงผลตอคุณ ภาพชีวิตของคนในชุมชนเปนหลัก โดยกฎหรือขอตกลงรวมกันนั้นเปนสิ่งที่
ชุมชนเปนคนตั้งกฎเกณฑขึ้นเอง ดวยความสมัครใจและเต็มใจรวมกัน (Lekwiwat, 2018)
หลักสําคัญของการพัฒนาธรรมนูญชุมชน คือ “การมีสวนรวม” ที่ตองเปดกวางทุกคนและ
ทุกฝายในชุม ชนไดเข ามารวมคิดรวมทํา รวมติดตาม รวมไดป ระโยชน ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ธรรมนูญชุมชน ในฐานะหุนสวนของการขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมนูญ
ชุมชน คือ การนําไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชนตอไป โดยการยกรางธรรมนูญ
ชุม ชนนั้ น ต อ งมี ความสอดคลอ งกับ บริ บทชุมชนที่มีค วามแตกตา งกัน เฉกเชนเดียวกั บในกรณี ข อง
การศึกษาครั้งนี้การพัฒนาธรรมนูญชุมชนใน 13 ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกนั้น มีประเด็นของธรรมนูญ
ที่มีความแตกตางกันไปตามบริบทของพื้นที่ โดยการพัฒนาโครงการธรรมนูญชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
เกิดจากการสนับสนุ นขององคการภาครัฐ อยางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และ
สํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของรัฐบาลชุดปจจุบันที่
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและประชาธิปไตยชุมชน (Office of the National Economic
and Social Development Council, 2018)
ทั้งนี้ ผูเขียนมีบทบาทสําคัญในฐานะฝายวิชาการ พี่เลี้ยงชุมชนและผูประสานงานโครงการ
พัฒนาธรรมนู ญ ชุม ชนในพื้ นที่จั งหวัดพิ ษณุโลก จึงไดทําการศึ กษารวบรวมขอมูลและถอดบทเรีย น
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การพัฒนาธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 13 ชุมชน ไดแก ชุมชนจอมทอง
ชุมชนพลายชุมพล ชุมชนหัวรอ อําเภอเมือง ชุมชนเนินเพิ่มและชุมชนนครชุม อําเภอนครไทย ชุมชนบานดง
อําเภอชาติตระการ ชุมชนบานมุง อําเภอเนินมะปราง ชุมชนสนามคลี อําเภอบางกระทุม ชุมชนวังวนและ
ชุมชนศรีภิรมย อําเภอพรหมพิราม ชุมชนทอแท และชุมชนบานยาง อําเภอวัดโบสถ และชุมชนชัยนาม
อําเภอวังทอง เพื่อนําเสนอลักษณะของการพัฒนาธรรมนูญชุมชน และปจจัยผลักดันการเกิดขึ้นของ
ธรรมนูญในชุมชนตางๆ
ดั งนั้น เนื้ อหาของบทความนี้จึงมาจากการถอดบทเรียนการพั ฒนาธรรมนูญชุ มชนในจังหวั ด
พิษณุโลก จากการเริ่มกอตัวขึ้นของธรรมนูญชุมชนหรือขาขึ้นธรรมนูญไปจนกระทั่งถึงการยกรางธรรมนูญ
ชุมชน เพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาหรือผลักดันธรรมนูญในชุมชนตางๆ และลักษณะ
รูปแบบของการพัฒนาธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ และเพื่อเปนแนวทางของการประยุกตใชธรรมนูญชุมชนใน
ฐานะเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประชาธิปไตยชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาและพัฒนาธรรมนูญชุมชนเปนการศึกษาในระเบียบวิธีวิจัยแบบปฏิบัติการมีสวนรวม
(participatory action research) โดยเริ่มตั้งแต
1. การจัดตั้งทีมวิชาการและผูประสานในพื้นที่รวมกับแกนนําพลเมืองอาสาและสภาองคกร
ชุมชนในพื้นที่ 9 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก
2. การลงพื้นที่ 9 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสํารวจและศึกษาศักยภาพชุมชนที่มีความ
สนใจและมี ศั ก ยภาพเพี ยงพอตอ การพัฒนาธรรมนูญ ชุม ชนในพื้นที่ เชน สมรรถนะของผูนํา ชุม ชน
สภาพสังคมของชุมชนในพื้นที่ ความสัมพันธระหวางทองถิ่นและทองที่ ผานการประสานงานกับแกนนํา
พลเมืองอาสาและสภาองคกรชุมชนในพื้นที่ โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพรอมและมีศักยภาพ เชน มีการ
เปดรับของพื้นที่ บทบาทและสมรรถนะของผูนําทองถิ่น ทองที่และชุมชน เปนตน จํานวน 13 พื้นที่
ไดแก ตําบลจอมทอง ตํ าบลพลายชุมพล ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง ตําบลเนินเพิ่มและตําบลนครชุม
อําเภอนครไทย ตําบลบานดง อําเภอชาติตระการ ตําบลบานมุง อําเภอเนินมะปราง ตําบลสนามคลี
อําเภอบางกระทุม ตําบลวังวนและตําบลศรีภิรมย อําเภอพรหมพิราม ตําบลทอแท และตําบลบานยาง
อําเภอวัดโบสถ และตําบลชัยนาม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
3. การสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ โดยทีมวิชาการลง
พื้นที่และประสานทําความเขาใจ ผานรูปแบบทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ กลาวคือ การนําเสนอ
เนื้อหาสาระของธรรมนูญชุมชนในการประชุมระดับตําบลหรือระดับหมูบาน และการนัดพบปะพูดคุย
รวมกับแกนนําชุมชน และผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
4. การเตรียมยกรางธรรมนูญชุมชน โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการยกราง
ธรรมนูญชุมชนพื้นที่ หรือในบางพื้นที่ก็ใชวิธีการทําประชาคมยกรางธรรมนูญฯ กอน โดยทีมวิชาการทํา
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หนาที่เปนพี่เลี้ยงชวยในการยกรางธรรมนูญชุมชน ทั้งนี้ ทีมวิชาการมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เปน
พี่เลี้ยงใหกับพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนใหมีทักษะและความสามารถมากยิ่งขึ้นในการ
พัฒนาชุมชนและขับเคลื่อนแกไขปญหาความตองการของชุมชน
5. การจัดทําเวทีประชามติยกรางธรรมนูญชุมชนในทุกตําบล โดยเปดโอกาสใหมีการสวนรวม
ระหวางประชาชนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รพ.สต. สภาองคกรชุมชน อสม. โรงเรียน วัด ฯลฯ
จํานวน 60 คนขึ้นไป โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูเ ขารวม ไดแก 1) หัวหนา/ผูนําชุมชน/ผูมีอํานาจตัดสินใจ
ในหนวยงาน/กลุม/โรงเรียนและวัด เชน นายก อบต. ปลัดตําบล ผูอํานวยการ รพ.สต. ประธานสภาองคกรชุมชน
ประธาน อสม. และผูใหญบานทุกหมูบาน เปนตน 2) ผูแทนประชาชน จากกลุม/ชมรม/คณะกรรมการ
หมูบาน ในสัดสวนแตละหมูบานเทาๆ กัน เชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมสตรี กลุมอาชีพ กลุมแมบาน และ
ผูชวยผูใหญบาน เปนตน
6. แกไขรางธรรมนูญชุมชน และสรุปบทเรียน คืนขอมูลใหชุมชน เพื่อใหชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดทําการประกาศใชและขับเคลื่อนในพื้นที่ตอไป
7. ถอดบทเรียนและสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาธรรมนูญชุมชนทั้ง 13 ชุมชน
ผลการศึกษา
จากการศึกษาถอดบทเรียนในพื้นที่ชุมชนและการทดลองพัฒนาธรรมนูญชุมชน จํานวน 13
ชุมชน พบวา การพัฒนาหรือขาขึ้นของธรรมนูญชุมชนในกรณีของจังหวัดพิษณุโลกนั้น เกิดจากการให
ความรวมมือและมีสวนรวมของชุมชนและผูนําทองถิ่น ทองที่ และการตระหนักในปญหาของชุมชนเปน
สําคัญ สวนประเด็นของธรรมนูญชุมชนมักมาจากประเด็นปญหาและความตองการในชุมชนเปนหลัก
โดยเฉพาะดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม เปนประเด็นที่ชุมชนจะนํามาเปนแนวทางของ
ธรรมนูญ ชุ ม ชน โดยการกํ าหนดและขับ เคลื่อ นนั้นอาจมาจากประเด็นใกลตัวสําคัญ กอนของชุมชน
และชุมชนมีความเห็นรวมกันวาเปนเรื่องที่มีความเปนไปไดในการจัดการและแกไขปญหาหรือพัฒนา
รวมทั้งมีแหลงงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนจากทองถิ่น และหนวยงานองคกรตางๆ เชน ประเด็น
ผูสูงอายุ สุขภาพ สิ่งแวดลอม (การจัดการขยะ) ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น รพ.สต. และกองทุน
หลักประกันสุขภาพ สามารถเขามาสนับสนุนประเด็นเหลานี้ ตลอดจนการของบประมาณสนับสนุน
จากโครงการของ สสส. ในการสรางเสริมสุขภาพและการจัดการชุมชนสุขภาวะ
ทั้งนี้ ลั กษณะของธรรมนูญชุมชนที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะแบบการมีสวนรวมระหวางทองถิ่น
(เทศบาลหรืออบต.) ทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน) ชุมชน และกลุมองคกรหรือหนวยงานตางๆ ในพื้นที่
เชน รพ.สต. วัด โรงเรียน และกลุมในชุมชนตาง ๆ อยางกลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ และกลุม อสม. เปนตน
โดยปจจัยผลักดันสําคัญที่สดุ คือ ความเขมแข็งและสามัคคีของผูนําทองถิ่น ทองที่และชุมชน และการให
การสนับสนุนและเห็นความสําคัญของผูนําทองถิ่น ในขณะที่บางสวน การมีแกนนําอาสาชุมชนในพื้นที่
ไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาธรรมนูญชุมชน อยางเชน กรณีของชุมชนจอมทอง ชุมชนชัยนาม ชุมชน
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เนิ นเพิ่ มและนครชุม อย างไรก็ ตาม การใหการสนับสนุนของผูนําทองถิ่นและทองที่ยังคงเปนปจจัย
ผลักดันสําคัญในการพัฒนาธรรมนูญชุมชน
ทั้งนี้ ผูเ ขียนจะนําเสนอลักษณะของการพัฒนาธรรมนูญ ชุมชนและปจจัยผลักดันของการ
เกิดขึ้นของธรรมนูญชุมชนในแตละชุมชน ดังรายละเอียดสรุปโดยสังเขปจากการถอดบทเรียนในแตละ
ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนจอมทอง ชุมชนเกษตรกรรมในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลก ลักษณะของ
การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนเริ่มจากการพัฒนาชมรมผูสูงอายุของตําบลโดยอบต.จอมทอง
สนั บสนุน รวมกับการพัฒนาแกนนําพลเมืองอาสาในพื้นที่ และการสนับสนุนกระบวนการธรรมนูญ
ชุม ชนโดยภาคประชาสังคมและภาครัฐ โดยมีการสงตัวแทนชุมชนเขารวมโครงการพัฒนาธรรมนูญ
สุขภาพตําบลรวมกับชุมชนตางๆ ซึ่งนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางกัน และมีการจัดเวทีประชาคม
แบบมีสวนรวมในการคิดคนอัตลักษณรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในชุมชน
ในการพัฒนาธรรมนูญ โดยเนนไปที่ประเด็นของผูสูงอายุเปนสําคัญ ดังนั้นปจจัยผลักดันสําคัญของการ
เกิดธรรมนูญชุมชนผูสูงอายุในพื้นที่ คือ ความเขมแข็งของผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่และชุมชน และการมี
แกนนําพลเมืองอาสาในชุมชนที่ชวยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาธรรมนูญชุมชน (Sukkapunya Society,
unpublished, 2019a)
2. ชุมชนพลายชุมพล ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ลักษณะของการพัฒนาธรรมนูญชุมชนเกิดขึ้น
จากการใหความรวมมือและมีสวนรวมระหวางประชาชน ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ โรงเรียน วัด และ รพ.สต.
ในชุมชน การสงตัวแทนเข าร วมโครงการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพตําบล และมีการนําเสนอเรื่องของ
การพัฒนาธรรมนูญชุมชนในวาระการประชุมของผูนําทองถิ่นและทองที่ทุกสวน และทําขอตกลงรวมกัน
เพื่อสรางกฎกติกาของชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวม ดังนั้นประเด็นของธรรมนูญจึงครอบคลุมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ
สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยปจจัยผลักดันสําคัญของการพัฒนาธรรมนูญชุมชน คือ ความเขมแข็ง
และสามัคคีของผูนําทองถิ่น ทองที่และชุมชน (Sukkapunya Society, unpublished, 2019b)
3. ชุมชนหัวรอ เปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทเชนเดียวกับชุมชนพลายชุมพล ในเขตอําเภอเมือง
พิษณุโลก ลักษณะของการพัฒนาธรรมนูญชุมชนเกิดจากการใหความรวมมือกันระหวางเทศบาลตําบล
ผูนําทองที่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการศึกษาทําความเขาใจประเด็นปญหาในพื้นที่และ
ความตองการของชุมชนทั้งตําบล จํานวน 12 หมูบาน การสงตัวแทนเขารวมโครงการพัฒนาธรรมนูญ
สุขภาพตําบล และการสังเคราะหประเด็นปญหาและแนวทางขอเสนอรวมกันในรูปแบบของประชาคม
แบบมีสวนรวม และจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนที่เนนการแกไขปญหาเฉพาะ คือ ดานการจัดการขยะ
สวนประเด็น ของธรรมนูญ ชุม ชนนั้นครอบคลุมการพัฒนาเรื่องของโครงสรา งพื้นฐาน (น้ํา ไฟ ถนน)
การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการขยะ/ปรับภูมิทัศนในชุมชน) ประเด็นทาง
สังคม (สุนัขจรจัด/ความปลอดภัยในชุมชน) และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบบสุขภาพ/อาชีพ) ทั้งนี้
ปจจัยผลักดันของการพัฒนาธรรมนูญชุมชน คือ ความเขมแข็งของผูนําทองถิ่นและทองที่ และการให
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ความสนใจในการจั ด การแก ไ ขป ญ หาในชุ ม ชมของสถาบั น การศึ ก ษาและนั ก วิ ช าการในพื้ น ที่
(Sukkapunya Society, unpublished, 2019c)
4. ชุมชนเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย เปนชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบท ลักษณะของการพัฒนา
ธรรมนูญชุมชนเริ่มจากการผลักดันรวมกันระหวางภาคประชาสังคมและแกนนําพลเมืองอาสาในพื้นที่
รวมมือกับผูนําทองถิ่น (อบต.เนินเพิ่ม) ในการนําเสนอประเด็นเรื่องของการพัฒนาธรรมนูญชุมชนใน
วาระการประชุมผูนําทองถิ่นทองที่ และพัฒนาศักยภาพตัวแทนในชุมชนผานโครงการพัฒนาธรรมนูญ
สุขภาพตําบล โดยประเด็นของธรรมนูญครอบคลุมเรื่องสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
ประเพณี ตามลักษณะของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุในพื้นที่ ทั้งนี้ ปจจัย
ผลักดันสํ าคัญ คือการตระหนักใหความสําคัญและมีจิตอาสาของแกนนําพลเมืองอาสาในชุมชนและ
การใหความรวมมือของผูนําทองถิ่นและทองที่ (Sukkapunya Society, unpublished, 2019d)
5. ชุม ชนนครชุม ตั้งอยูในเขตอํา เภอนครไทย เชนเดียวกับชุมชนเนินเพิ่ม มีลักษณะเปน
ชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบทบนภูเขา ลักษณะของการพัฒนาธรรมนูญชุมชนเกิดจากการมีสวนรวม
ระหวางแกนนําชุมชนในพื้นที่และผูนําทองที่ที่ตองการแกไขปญหาในดานตางๆ ของชุมชน เชน อุบัติเหตุ
และขยะ และการเกษตร ทําใหประเด็นของธรรมนูญชุมชนเปนเรื่องของสุขภาพและสังคม การเกษตร
และเศรษฐกิจ โดยปจจัยผลักดันสําคัญของการพัฒนาธรรมนูญ คือ การสนับสนุนและใหความรวมมือของ
แกนนําพลเมืองอาสา อาสาสมัครชุมชน ผูนําทองที่ และประชาชนในชุมชน (Sukkapunya Society,
unpublished, 2019e)
6. ชุมชนบ านดง อําเภอชาติตระการ เปนชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบท ลักษณะของการ
พัฒนาธรรมนูญชุมชนเริ่มจากการผลักดันและเห็นความสําคัญในเรื่องของปญหาขยะขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดง ผูนําทองถิ่น และผูนําทองที่ โดยเริ่มจากการออกรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลบ านดง เรื่ องหลักเกณฑการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เพื่อนํามาบังคับใชและแกไขปญ หา
ดังกลาว อีกทั้งยังไดมีการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนของโครงการ สสส. ในประเด็นเรื่องการจัดการ
ขยะ เพื่อแกไขปญหาเรื่องการจัดการขยะอยางจริงจังในพื้นที่ ทําใหประเด็นของธรรมนูญนั้นเนนเรื่อง
การจัดการขยะ โดยปจจัยผลักดันสําคัญ คือ การตระหนักเห็นความสําคัญของปญหาและการใหความ
รวมมือของแกนนําพลเมืองอาสา แกนนําชุมชน ผูรับผิดชอบโครงการ สสส. ผูนําทองที่ และประชาชน
ในชุมชน และการบังคับใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานดง เรื่อง หลักเกณฑการคัดแยกมูล
ฝอย พ.ศ. 2562 ในชุมชนอยางจริงจัง (Sukkapunya Society, unpublished, 2019f)
7. ชุมชนบานมุง อําเภอเนินมะปราง ชุมชนเกษตรแบบชนบทที่ปจจุบันไดรับความนิยมจาก
การกลายเปนเมืองทองเที่ยวแหงหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลก การพัฒนาธรรมนูญชุมชนจึงเกิดจาก
การตระหนักในปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวของการทองเที่ยวและการรักษาอนุรักษสิ่งแวดลอม
ในพื้ นที่ ผานการประสานงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ผูนําทองถิ่น ทองที่
ผูนําชุมชน และ รพ.สต. และการสงตัวแทนชุมชนรวมพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพตําบล
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ทําใหประเด็นของธรรมนูญครอบคลุมเรื่องของประเด็นดานสังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ปจจัยผลักดันสําคัญของการพัฒนาธรรมนูญชุมชน คือ การสนับสนุนของผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน
รพสต. และ อสม. และการที่ชุมชนมีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ดี มีแหลงทองเที่ยวสําคัญทาง
ธรรมชาติ และมีงบประมาณทางดานการทองเที่ยวสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (Sukkapunya
Society, unpublished, 2019g)
8. ชุมชนสนามคลี อําเภอบางกระทุม ชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบท ลักษณะของการพัฒนา
ธรรมนูญ ชุม ชนเริ่ม จากการให ความรวมมือและตระหนักในความสําคัญ ของปญหาดานสิ่งแวดลอม
รวมกันระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ และผูนําชุมชน โดยเฉพาะดานน้ํา สงผลใหประเด็นของธรรมนูญ
เนนดานสิ่งแวดลอม (การจัดการแมน้ํา ลําคลอง ใหสะอาด ปลอดขยะ) โดยปจจัยผลักดันหลักสําคัญ คือ
การสนั บสนุ นของผู นําทองถิ่ น และผูนําชุมชน และตนทุนของชุมชนดานความสามัคคีระหวางผูนํา
ทอ งถิ่ น และท อ งที่ และการมี ท รั พ ยากรที่ ดีแ ละมี ร ากฐานเศรษฐกิ จ ที่ ดี ข องชุม ชน (Sukkapunya
Society, unpublished, 2019h)
9. ชุมชนวังวน อําเภอพรหมพิราม ชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบท ลักษณะของการพัฒนา
ธรรมนูญชุมชนเริ่มจากแกนนําพลเมืองอาสาในพื้นที่ประสานกับสวนทองถิ่นและทองที่ในการพัฒนา
ประเด็นธรรมนูญชุมชนดานสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจ ผานการมีสวนรวม
ระหวางผูนําทองถิ่น ทองที่ และชุมชน โดยปจจัยผลักดันสําคัญ คือ การมีสวนรวมระหวางผูนําทองถิ่น
ทองที่และชุมชน (Sukkapunya Society, unpublished, 2019i)
10. ชุมชนศรีภิรมย อําเภอพรหมพิราม ชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบท ที่มีจุดเนนในเรื่องของ
การทองเที่ยวแบบ OTOP นวัตวิถี และการเปนชุมชนตนแบบปลูกผักกินเอง การพัฒนาธรรมนูญชุมชน
จึงเกิดจากทีมประสานงานตําบลศรีภริ มย อําเภอพรหมพิรามของสมาคมสุขปญญาซึ่งเปนผูประกอบการ
ทางสังคม ไดเขาไปพูดคุยประสานงานกับผูนําชุมชน ผูนําทองที่และผูนําทองถิ่นในพื้นที่ และไดมีการสง
ตัวแทนของเข ารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการธรรมนูญสุข ภาพตํา บล และนํา ไปสูการ
พัฒนาประเด็นธรรมนูญสุขภาพของคนในพื้นที่ ไดแก ประเด็นดานสุขภาวะชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจผานการมีสวนรวมระหวางผูนําทองถิ่น ทองที่ และชุมชน โดยปจจัยผลักดันสําคัญ คือ
ความเขมแข็งของผูนําชุมชน ชุมชนและทองถิ่นทองที่ และการสนับสนุนโครงการชุมชนนาอยูของ สสส.
และโครงการอื่นๆ ดานสุขภาวะของ สสส. ในพื้นที่ ซึ่งเปนตนทุนทางสังคมที่สําคัญของชุมชนอยางหนึ่ง
(Sukkapunya Society, unpublished, 2019j)
11. ชุมชนทอแท อําเภอวัดโบสถ ชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบท การพัฒนาธรรมนูญชุมชน
เกิดจากความตั้งใจในการผลักดันการแกไขปญหาในชุมชนของ รพ.สต. ทอแท อ.วัดโบสถ โดยเฉพาะใน
เรื่ อ งของสารเคมี ใ นการเกษตรและสารตกค า งในร า งกายของเกษตรกร และประเด็ น เรื่ อ งของ
ไขเลือดออกทําใหประเด็นธรรมนูญชุมชนครอบคลุมเรื่องของดานสุขภาพ สิ่งแวดลอมทุนและการเกษตร
สังคมและวัฒนธรรม ผานการประชาคมแบบมีสวนรวมระหวางผูนําทองที่ ทองถิ่น รพ.สต. ตัวแทน
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ชุมชน วัด โรงเรียน และสํานักงานเกษตร โดยปจจัยผลักดันสําคัญ คือ ความเขมแข็งของ รพ.สต. และ
การใหความรวมมือของชุมชน และผูนําทองถิ่น (Sukkapunya Society, unpublished, 2019k)
12. ชุมชนบานยาง ชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบท ลักษณะของการพัฒนาธรรมนูญชุมชนเริ่ม
จากการผลักดันในเรื่องของประเด็นอุบัติเหตุบนทองถนนของนายอําเภอและองคการบริหารสวนตําบล
บานยางและผูนําทองที่ ไดแก กํานันและผูใหญบาน โดยการกําหนดใหตําบลบานยางเปนพื้นที่นํารอง
เรื่องการจัดการความปลอดภัยบนทองถนน ประกอบกับการไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน
โครงการจาก สสส. และใชกลไกของธรรมนูญชุมชนในการขับเคลื่อนประเด็นจุดเสี่ยงบนทองถนนใน
ระดับ ตํา บลและหมูบ า นจนนํ า ไปสูการสรา งนวัตกรรมชุมชนดา นความปลอดภัยบนทอ งถนน และ
มหกรรมความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ ปจจัยผลักดันสําคัญ คือ ความสามัคคีของชุมชน ความรวมมือกัน
ระหว า งผู นํ า ท อ งถิ่ น และทอ งที่ และการผลั ก ดั นขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่น และการให ก าร
สนั บ สนุ น ขององค ก ารภาครั ฐ เช น อํ า เภอและโรงพยาบาลวั ด โบสถ (Sukkapunya Society,
unpublished, 2019l)
13. ชุมชนชัยนาม อําเภอวังทอง เปนชุมชนเกษตรกรรมแบบชนบทที่ยังคงตองการไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ลักษณะของ
การเกิดขึ้นของธรรมนูญชุมชนจึงเริ่มจากการผลักดันของแกนนําพลเมืองอาสาในพื้นที่ทําการประสาน
กับผูนําทองที่และชุมชนในการพัฒนาประเด็นธรรมนูญชุมชนดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม
และดานการทองเที่ยว ซึ่งการทองเที่ยวนั้นเปนสิ่งที่คนในชุมชนมองเห็นรวมกันวาจะสามารถนําไปสูการ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตขึ้นมาไดจากการมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภายนอกและการสรางรายไดและพัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กัน ดังนั้น ปจจัยผลักดันสําคัญของการพัฒนา
ธรรมนูญชุมชนจึงมากจากการเห็นความสําคัญในปญหาชุมชนของแกนนําชุมชน ผูนําทองที่และชุมชน
และการใหความรวมมือของชุมชนในการแกไขปญหา (Sukkapunya Society, unpublished, 2019m)
โดยสรุป ปจจัยสําคัญของการพัฒนาหรือผลักดันธรรมนูญชุมชนทั้ง 13 พื้นที่ มีองคประกอบ
สําคัญ รวมกันหลายอยาง ไดแ ก ความสามัคคีรวมมือกันระหวางผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ ผูนําชุมชน
ภาคประชาสังคมและ รพ.สต. การมีบทบาทของผูนําชุมชนทองถิ่น การตระหนักในปญหาของชุมชน
รวมกัน และการไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น เชน อบต. หรือ เทศบาล
ทั้งนี้ การพั ฒนาธรรมนูญ ชุมชนในพื้นที่ชุมชนเมือง กึ่งเมือ งกึ่งชนบท หรื อชนบท มีความ
แตกตางกั นบนฐานของวัฒนธรรมชุมชนและการเมืองทองถิ่น ไมไดขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่และ
ระยะทางเปนสําคัญ ยกตัวอยางเชน ความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับทองที่ บทบาทของผูนําในชุมชน
ทองที่และทองถิ่น ความหลากหลายของกลุมคนในพื้นที่ และการไดรับการสนับสนุนจากภาคประชา
สังคมในชุมชน เชน อสม. แกนนําพลเมืองอาสา และหนวยงานภาครัฐ เชน มหาวิทยาลัยและ รพ.สต.
โดยปญหาและอุปสรรคที่คนพบ คือ ความรวมมือของประชาชนในชุมชนบางแหงที่ยังไมเห็นความสําคัญ
ของปญหาที่แทจริง การรับรูและความคิดของคนในชุมชนที่ยังมองวาปญหาบางอยางตองใหรัฐ องคกร
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ปกครองส วนทองถิ่ นหรือหน วยงานราชการอื่นๆ เขามาแกไขปญหาใหตนเองมากกวาพยายามแกไข
ปญหารวมกัน อยางเชน ปญหาเรื่องขยะ ซึ่งพื้นฐานตองมาจากจิตสํานึกในการคัดแยกขยะของคนทุกคน
ในชุมชนกอน ไมใชเปนหนาที่แคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาทําการคัดแยกขยะให และจัดหาถัง
ขยะใหเพียงพอกับปริมาณขยะของชุมชน เปนตน
อยางไรก็ตาม การพัฒนาธรรมนูญชุมชนตั้งแตกระบวนการกอรางจนถึงยกรางนั้นจําเปนที่ตอง
มีการเสริมสรางความรูความเขาใจรวมกันของคนในชุมชนผานการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อทํา
ความเข าใจเรื่ องธรรมนูญ ชุ มชน การวิเ คราะหปญ หาและความตอ งการของชุมชนรว มกัน ซึ่งเป น
กระบวนการสําคัญของการมีสวนรวมนั้นเอง และจุดนี้เอง คือ รากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชน จากการพัฒนาคนในชุมชนใหเปนพลเมืองที่มีความตื่นรู (active citizen) ในปญหาและความ
ตองการพัฒนาชุมชนของตนเอง การเกิดจิตสํานึกของการเปนเจาของชุมชนรวมกัน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรครวมกัน ซึ่งถือเปนบรรยากาศและวัฒนธรรมสําคัญของการ
จรรโลงระบบประชาธิปไตยในชุมชนและสังคมภาคใหญ
อภิปรายและสรุปผล
จากการพัฒนาธรรมนูญชุมชนใน 13 ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกนั้น พบวาปจจัยสําคัญหลัก
ของการพัฒนาธรรมนูญ คือ ความสัมพันธระหวางทองถิ่น ทองที่และชุมชน และบทบาทของผูนําชุมชน
ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Keatwatcharachai et al. (2019) ที่กลาวถึงปจจัยความสําเร็จ
ของจัดทําธรรมนูญพลเมืองของชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืนของหมูบานสันติสุข 9 ดี จังหวัดบุรีรัมยวา
ปจจัยดานผูนําและปจจัยดานคณะกรรมการหมูบาน มีบทบาทสําคัญมากที่สุด
นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาธรรมนูญยังนําไปสูการเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขา
มามีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็น รวมรับฟงและรวมกันแกไขปญหาของชุมชนไมวาจะเปนการ
จัดทําประชาคม การประชุมทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ การสรางกลุมและเครือขาย
ในชุมชน โดยใชธรรมนูญชุมชนเปนเครื่องมือสื่อสารและสรางขอตกลงที่เปนกติกาหรือกฎเกณฑของ
ชุมชนที่สามารถนําไปสูแนวทางแกไขประเด็นปญหาและตอบสนองตอความตองการตางๆ ของคนใน
ชุมชนได สอดคลองกับงานวิจัยของ Dararut (2018) ที่ศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของหมูบาน
ชนบทไทย ในกรณีศึกษาของหมูบานปาจี้ หมูที่ 1 ตําบล ทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
และพบวาธรรมนูญชุมชนเปนเครื่องมือสําคัญของการจัดการความขัดแยงในชุมชนและมีประสิทธิภาพใน
การบังคับใชมากกวากฎหมายของรัฐ เนื่องจากเปนกฎเกณฑที่คนในชุมชนยอมรับรวมกันบนพื้นฐานของ
การมองเห็นปญหารวมกัน (law of the commons) เปนเจาของรวมกัน และยังเปนไปตามหลักประชาธิปไตย
ที่เกิดจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชนรวมกัน
ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวาธรรมนูญชุมชนเปนทั้งเครื่องมือและรากฐานสําคัญที่กอใหเกิดสัญญา
ประชาคม (social contract) ที่มาจากเจตจํานงและความตองการรวมกัน (general will) ของคนในชุมชน
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และเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) และ
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) ในชุมชน/ทองถิ่น หรืออาจกลาวไดวาก็
คือ กระบวนการของประชาธิปไตยชุมชน (community democracy) ที่ประชาชนในชุมชนทองถิ่นมี
สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็ นและมีสวนรวมในการนํา เสนอแนวคิดการจัดการแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นตนเอง ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่เปนประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะ การวางแผน
การตัดสินใจและการตรวจสอบอํานาจการดําเนินงานของทองถิ่นอยางมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ทองถิ่นและภาคราชการ (Laothamatas, 2009) ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนทองถิ่นใน
ดานตางๆ อยางยั่งยืน โดยชุมชนจัดการตนเองและพึ่งตนเองเปนฐานเพื่อยังประโยชนของชุมชนเอง
สอดคลองกับที่สภาองคกรชุมชนไดศึกษารวบรวมการจัดทําธรรมนูญตําบลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
และพบวา ธรรมนูญตําบล คือ เครื่องมือที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงแกชุมชนทองถิ่นดวยกระบวนการมี
สวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานของประชาธิปไตยทองถิ่นและการจัดการตนเองของ
ทองถิ่น (Community Organizations Development Institute (Public Organization), 2019)
ทั้งนี้ การออกแบบกระบวนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปสูการสรางตนทุน
ทางสังคม (social capital) และการสานพลัง (empowerment) ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น เชน การเกิดกลุม
องคกรและเครือขายชุมชน ที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนและการเกิดประชาธิปไตย
ชุมชนตามมา อยางงานวิจัยของ Rotprasoed & Boonsri (2018) ที่ศึกษาประชาธิปไตยชุมชนในฐานะ
กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม และพบวาทุนทางสังคม (social capital) มีความสําคัญตอ
การทําความเขาใจวัฒนธรรมทางการเมืองและความเปนประชาธิปไตยชุมชน เชน ความสัมพันธในแบบ
เครือญาติ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรในชุมชน และกลุมในชุมชนทั้งรูปแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ โดยแตละชุมชนตางมีตนทุนทางสังคมเหลานี้แตกตางกัน บทความนี้จึง
เห็นวาตองมีการสรางกระบวนการในการหนุนเสริมพลังของชุมชนและการมีสวนรวมบนหลักการของ
ประชาธิปไตยชุมชนขึ้นมา โดยเฉพาะในกระบวนการขาเคลื่อนธรรมนูญชุมชน โดยมีทีมวิชาการที่อาจ
เปนผูนําในชุมชนทองถิ่นหรือองคกรภายนอก เชน สถาบันการศึกษา ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา
และออกแบบกระบวนการรวมกับชุมชนในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน (communitybased research) โดยใชธรรมนูญชุมชนเปนเครื่องมือ และใชกลไกอื่นๆ ควบคูกัน เชน สภาองคกร
ชุมชนและสภาผูนําชุมชน สอดคลองกับขอเสนอในงานของ Krunnung & Charenwong (2013)
ที่ศึ กษาการสร างประชาธิ ปไตยชุ มชนในจังหวั ดสระแก ว และพบวากลไกหนึ่งที่สําคัญของการพั ฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน คือ “สภาองคกรชุมชน” ที่เปนองคกรที่มีสถานภาพทางกฎหมาย และ “สภากาแฟ”
ที่เปนการรวมกลุมแบบไมเปนทางการ ซึ่งมีสมาชิกที่หลากหลายทําใหเกิดการตอรอง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู การสื่อสารขอมูล รวมถึงการวางบทบาทในพื้นที่ที่ไมไดมีจุดประสงคในเชิงอํานาจทางการเมือง
และสามารถนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชน การฝกฝนเรียนรูและสรางพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย
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ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวา เราพึงใหความสําคัญตอการปรับกระบวนการคิด จิตสํานึก ความเขาใจ
และวั ฒนธรรมที่ เ ปน วิ ถี ปฏิ บั ติข องคนในชุมชนทองถิ่ นสู การสรา งสํ า นึก ความเป นพลเมืองทอ งถิ่ น
(local citizen) ดวย ซึ่งตองอาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนควบคูกับการพัฒนาตนแบบหรือตัวอยางที่เปน
รูปธรรม และการสรางองคความรูและความคิดใหมในการเผยแพรใหแ กคนในชุมชนอยางตอเนื่อง
เพื่อสรา งวั ฒนธรรมของความเปนพลเมืองที่คนในชุมชนและผูนําชุมชนและท องถิ่นมีจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมที่ตนอยู มองเห็นปญหาของตนเองเชื่อมโยงกับผลประโยชนของ
สวนรวมได และสามารถพั ฒนาชุมชนของตนรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนว ยงานรัฐ
ราชการหรือแมแตภาคเอกชนได ในลักษณะของการสานพลังทางสังคม (social empowerment)
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการขับเคลื่อนประเด็นตางๆ ในธรรมนูญชุมชนภายใตกระบวนทัศนการพัฒนา
ชุมชนแบบจัดการและพึ่งตนเองที่คนในชุมชนทองถิ่นมีความเปนพลเมือง (citizen) อยางแทจริง
กิตติกรรมประกาศ
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