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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ของชุมชน  2) ปัจจัยเง่ือนไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของ
ชุมชน และ3) กระบวนการเสริมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน 
โดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ  ด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณเ์ชิงลึกแบบมีโครงสร้าง  กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้าราชการประจ า  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ  ผู้น าชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่  ทั้งหมด 3 กรณีศึกษา  ได้แก่           
1) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย และ3) เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ผลการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชนใน   
3 ด้าน คือ 1) บทบาทในการเริ่มต้น 2) บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการร่วมกัน  และ3) บทบาทการ
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน มีปัจจัยเง่ือนไข ประกอบด้วย ภาวะผู้น า การให้ข้อมูลข่าวสาร การเมืองท้องถิ่น  ความเช่ือ ความ
เป็นเครือญาติ วัฒนธรรม ส าหรับกระบวนการเสริมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ของชุมชนตามแนวคิดของเปาโล แฟร์ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสริมสร้า งการรับรู้และความ
ตระหนัก 2) การส่งเสริมการตั้งค าถามจากประเด็นปัญหาร่วมกัน 3) การส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน และ4) การส่งเสริมให้
ชุมชนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ผลการด าเนินการ   
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Abstract 
 This objectives of this study were to study: 1) roles of local administrative 
organizations in strengthening community peace and reconciliation; 2) factors and 
conditions of local administrative organizations in strengthening community peace and 
reconciliation and 3) local administrative organization empowerment processes in 
strengthening community peace and reconciliation. This survey research was conducted by 
examining documents and conducting structured in-depth interviews with administrators of 
local administrative organizations, regular civil servants, operational staff, community 
leaders and local residents in three cases namely; 1) Pho Thong Local Administrative 
Organization, Tha Sala, Nakhon Sri Thammarat, 2) Wiang Pang Kam Local Administrative 
Organization, Mae Sai, Chiangrai and 3) Khon Kaen Municipality, Muang, Khon Kaen. 

According to the findings, the local administrative organizations had roles of 
strengthening community peace and reconciliation in the following three areas: 1) 
beginning roles; 2) roles in promoting and supporting joint operations and 3) roles in 
promoting sustainability with conditional factors consisting of leadership, provision of news 
and information, local politics, beliefs, relatives and culture. Local administrative 
organization empowerment processes to strengthen community peace and reconciliation in 
line with Paulo Freire’s concept can be divided into the following four steps: 1) 
strengthening perception and awareness; 2) promoting questions from shared problems; 3) 
promoting joint operations and 4) promotion communities in critiquing outcomes together. 
ค าส าคัญ: กระบวนการเสริมพลังชุมชน  /  การเสริมสร้างสันติสุข  /  การเสริมสร้างความสมานฉันท์   
/  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
KEYWORDS: PROCESS  FOR  COMMUNITY  EMPOWERMENT  /  STRENGTHEN  PEACE  / STRENGTHEN 
RECONCILIATION  /  LOCAL  AUTHORITIES 
 

บทน า  
สันติสุขและความสมานฉันท์ของสังคมไทยมีการพัฒนาระบบคิดและระบบสังคมส าหรับมาตั้งแต่โบราณ  

โดยเรียกสภาวะนั้นว่าความผาสุก  ความสงบร่มเย็น  ความอยู่เย็นเป็นสุข ความสมัครสมานสามัคคี  ฯลฯ อัน
เป็นรากฐานส าคัญที่เอ้ือให้คุณค่าเหล่านั้นด ารงอยู่ในสังคมไทย ดังนั้น เมื่อประเทศชาติบ้านเมืองสันติสุขและ
สมานฉันท์ จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของสังคมได้  เนื่องจากประชาชนใช้สติปัญญาและ
เหตุผลมากกว่าการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  มีระบบการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่ดีท าให้ไม่
ลุกลามจนกลายเป็นการใช้ความรุนแรงต่อกัน การพยายามเสริมสร้างศักยภาพของสังคมในการใช้สันติวิธีใน
การแก้ไขปัญหา  จึงเป็นหัวใจส าคัญของการท าให้สังคมนั้นมีความเจริญงอกงามมีอารยะและเกิดความผาสุก
แก่ประชาชน (ไพศาล วิสาโล, 2550)   
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สันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  เป็นเรื่องหนึ่งที่การพัฒนาประเทศให้ความส าคัญโดยเฉพาะใน
ด้านการเป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง  ความส าคัญ
ดังกล่าวจึงสะท้อนผ่านนโยบายของรัฐบาล  รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ  ที่เริ่มเห็นความชัดเจนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2544) ก าหนดวิสัยทัศน์เรื่องสังคม
สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของ  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ที่มีความมุ่งมั่นเรื่องการสร้างสังคมเข้มแข็งที่ให้คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อย่างความสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของคุณธรรม (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  2549) มีการก าหนดนโยบาย 
ส่งเสริมความรักความสามัคคี  ความสมานฉันท์ของคนในชาติ  โดยมีการจัดท านโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ  ซึ่งการเห็นความส าคัญเรื่องการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์ของชุมชนยังคงมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2554) ดังนั้นการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชนจึงกลายเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ   

ในส่วนการก าหนดนโยบายหรือแผนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา  ลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ถือเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด  ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่ต้องเริ่มจากฐานล่างที่
เป็นฐานส าคัญของประเทศดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  อีกเหตุผลที่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหมาะสมที่จะเป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ได้แก่  การมีลักษณะส าคัญ 
3 ประการ  คือ 1) การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบตามกรอบกฏหมายที่มีความใกล้ชิดกับปัญหา  2) การ
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบทางการเมืองที่จะต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการ
ตอบสนองปัญหาของประชาชนอย่างรวดเร็ว  3) การเป็นองค์กรทีมีความรับผิดชอบทางสังคมเพราะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นล้วนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   หากมีความต้องการการยกระดับ
ชุมชนท้องถิ่นจึงต้องปลูกฝังให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพ้ืนที่เป็นอันดับแรก และท าอย่างไรจะให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของท้องถิ่นและเจ้าของประเทศชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการท าแผน
ชุมชน และการตรวจสอบท้องถิ่นให้มากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ (ทนงศักดิ ์  ทวีทอง,  2557)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความเหมาะสมที่สามารถท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติ
สุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานส าคัญที่ก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ใน
ระดับชาติ (โกวิทย์  พวงงาม,  2555) สิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องท าคือ  การกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนได้
ตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  รวมทั้งสร้างจิตส านึกซึ่งหากได้
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับประชาชนแล้ว  คือ  เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ประชาชนรับรู้ถึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อ
ส่วนรวม  อันจะน าไปสู่การกระตุ้นเตือนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการแก้ไขปัญหา  (ส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2547) เป็นการแก้ไขและพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและสมานฉันท์ได้อย่างยั่งยืน   

จากที่กล่าวมา  เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีที่สุดคือ  การให้ทุกคนเรียนรู้การเข้ามามีส่วนร่วม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมเป็นเจ้าของและร่วมรับผลประโยชน์     
ทางจิตวิทยาสังคมเรียกพลังดังกล่าวว่า  “พลังอ านาจ” (Empowerment)  เป็นพลังของบุคคลที่มีอ านาจที่จะ
ควบคุมชีวิตของตนเองเป็นความสามารถในการท านาย  ควบคุม  และมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมและท าให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น  (มิ่งขวัญ  คงเจริญ,  2553)  และส าหรับชุมชน  การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชน  
เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน  มีวิถีชีวิตเดียวกัน  มีความร่วมมือ  ร่วมใจ  
สร้างประโยชน์  และควบคุมสมาชิกในชุมชน  ที่จะจัดการให้เกิดความเสมอภาค  การกระจายทรัพยากรแล้ว
ส่งผลดีต่อชุมชน  (Zimmermen and Rappaport,  1988)   

เมื่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชนได้ผลอย่างยั่งยืนประชาชนทุกคนในชุมชนต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาและมีความตระหนักในปัญหาของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ต้องได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ส าหรับประชาชน  และการเรียนรู้ด้านที่ยากที่สุดคือ ด้านจิตใจหรือความรู้สึก 
ซึ่งต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนชนิดที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านจิตใจ ทัศนคติ และค่านิยม
ได้ ซึ่งวิธีการสอนของเปาโล แฟร์ (Paulo Freire,  1970) เป็นวิธีการการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment)  
โดยการให้ความรู้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ได้ โดยวิธีการ“เสวนา (Dialogue)”ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนที่ไม่มีการชี้น า ซึ่งใช้วิธีการตั้งปัญหา และการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ ที่เรียกว่า 
“การสอนแบบมโนธรรมส านึก” โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดมโนธรรมส านึกในผู้เรียน  และเปาโล แฟร์ (อ้างถึง
ในกรภัค  จ๋ายประยูร, 2549) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จิตส านึก เป็นความรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่เป็นภาวะที่
แท้จริงของมนุษย์และสิ่งที่เป็นโลกของมนุษย์ ซึ่งเป็นการวิธีการที่เราจะต้องหลุดออกจากตัวของเราเอง ออกสู่
สิ่งภายนอกและสู่สภาพแวดล้อม โดยการคิดถึงสิ่งที่เป็นสถานการณ์หรือปัญหาที่มนุษย์อยู่ และผลจากการมี
ส านึกนี้จะท าให้สามารถแสดงออกทางด้านการกระท าและเกิดความตั้งใจที่จะกระท า  โดยท าอย่างไรให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ไม่ดูดายต่อปัญหา  พร้อมจะยกระดับตนเองให้ก้าวไปสู่
ความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมคิด ร่วมลงมือท าและร่วมรับผิดชอบ โดยไม่ต้องฝาก
ความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป (ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ และหทัยชนก บัวเจริญ,  2552) 

เมื่อน าแนวคิดของ เปาโล แฟร์ มาสู่การวิเคราะห์การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  เพ่ือจะ
อธิบาย  การตระหนักถึงปัญหาของคนในชุมชนร่วมกัน  ที่ท าให้เกิดพลังชุมชนในการขับเคลื่อนให้คนชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้คิดตัดสินใจแทน  เมื่อประชาชนลุกขึ้นมา
คิดเองและลงมือท าด้วยตนเอง  การแก้ไขปัญหาจึงจะประสบผลส าเร็จและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืน (ถวิลวดี 
บุรีกุล,  2553)  

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะนักพัฒนศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาโดยการน ากรอบแนวคิดการเสริมพลังของ   
เปาโล  แฟร์ มาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment)  ขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  โดยผู้วิจัยท าการศึกษากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และสมานฉันท์ของชุมชน  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์ของชุมชน  เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆเพ่ือให้ชุมชนทุกแห่งเป็นชุมชนที่สันติสุขและสมานฉันท์อย่างยั่งยืนทั้งประเทศไทย   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของ
ชุมชน 
 2. ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ของชุมชน 
 3. การน าเสนอกระบวนการเสริมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ของชุมชน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานีใ้ช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  เพ่ือศึกษาบทบาท ปัจจัยเงื่อนไข  และ
กระบวนการเสริมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  
ด้วยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์  โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรวมรวบข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิธีการวิจัย  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีโครงสร้าง จ านวนแห่งละ 12 คน 
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย    1) ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  2) ฝ่ายชุมชน  ได้แก่  ผู้น าชุมชนหรือผู้น าองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่
ประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ือศึกษาบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม  การด าเนินงานต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข การเสริมสร้างความสามัคคี  การคุ้มครองสิทธิทางสังคม  และการจัดการความขัดแย้งของชุมชน  
เพ่ือใช้รวบรวมข้อมูลด้านการท างานในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน   

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 3 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนักพัฒนาชุมชน  
ฝ่ายชุมชน  ได้แก่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน  ผู้น าชุมชน  ผู้น ากลุ่ม  ผู้น าศาสนา  
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ชาวบ้าน 2) เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้แก่  อดีตนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาลต าบล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและ  
นักพัฒนาชุมชน  ฝ่ายชุมชน  ได้แก่  ก านัน   ผู่ใหญ่บ้าน   ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาต าบล  ชาวบ้าน  และ    
3) เทศบาลนครขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  รอง
นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เจ้าหน้ที่ปฏิบัติงานชุมชน  ฝ่ายชุมชน  
ได้แก่  ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น ากลุ่ม  ชาวบ้าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
แบ่งออกเป็น 1) บทบาทและปัจจัยเงื่อนไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ของชุมชน  2) กระบวนการเสริมพลังขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์ของชุมชน  เพ่ือใช้เก็บรวบรวม  จ านวน  36 คน 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การน าเสนอกระบวนการเสริมพลังชุมชนในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  2) ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  และ3) การน าเสนอกระบวนการเสริมพลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชนผลการวิจัยสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของ
ชุมชน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของ
ชุมชน ได้แก่   

1.1.1 บทบาทในการเริ่มต้น  องค์การบริหารส่วนต าบล  เริ่มจากการเข้าไปมีบทบาทใน
เปิดพื้นท่ีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน  ประกอบด้วย  

1) บทบาทในการเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน ผ่านผู้น ากลุ่ม/ศาสนา
ในชุมชน  โดยท าหน้าที่เป็นผู้ประสานและรวบรวมสภาพปัญหาของชุมชน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล  เข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนให้เห็นปัญหาและรับรู้ว่าปัญหาส่งผลกระทบอย่างไรต่อชุมชน  ให้
ประชาชนเกิดการถกเถียงพูดคุย  วิพากษ์วิจารณ์  โดยเน้นการตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน ามาสู่การคิดวิเคราะห์ร่วมกันในการก าหนดแนวทางแก้ปัญหา   

2) บทบาทการสร้างการรวมกลุ่ม  การเป็นกลไกในการเชื่อมประสานให้เกิด
การรวมกลุ่มกันของคนชุมชน  โดยเน้นการรวมกลุ่มของผู้น าที่เป็นทางการ   ผู้น าตามธรรมชาติ  หรือบุคคลที่
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ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ให้ได้มารวมตัวกันในการแลกเปลี่ยนและก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน  

1.1.2 บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการร่วมกัน การรวมตัวกันของคน
ในแต่ละชุมชนที่ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การท างานร่วมกัน  โดยการเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้ แก่ชุมชน ประกอบด้วย   

1) การส่งเสริมให้ความรู้ จากการศึกษาดูผลส าเร็จของชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
สนับสุนุนให้ผู้น าชุมชน กลุ่มในชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดผ่านการประชุมให้
ชาวบ้านได้ร่วมรับรู้และมีความรู้ต่อแนวทางและรูปแบบการแก้ปัญหาร่วมกัน การให้ความรู้ผ่านกิจกรรมทาง
ศาสนา ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้ประชาชนได้รับทราบ
ก่อนการเริ่มพิธีทางศาสนา  การให้ความรู้ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ไปยังที่ต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านหอ
กระจายข่าว การใช้รถประกาศสัญจร   

2) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความขัดแย้ง โดยให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนของตนเอง ตั้งแต่การคิดการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหา การก าหนดแนวทางและการวางแผนร่วมกัน การด าเนินการ และการประเมินผลร่วมกัน  

3) สนับสนุนกลไกชุมชนในการจัดการความขัดแย้งร่วมกัน โดยให้ความส าคัญ
กับบทบาทของผู้น าภายในชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลี่อนให้เกิด
การแก้ปัญหาร่วมกัน  

4) สนับสนุนกิจกรรมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์  ในระดับชุมชนและ
ครอบครัว  มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้คนในแต่ละชุมชนได้มาร่วมกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นให้
คนทุกได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันน ามาสู่ความสามัคคีและความเข้าใจถึงความแตกต่างกัน
ระหว่างชุมชนของคนในต าบล  

5) การประสานภาคีความร่วมมือและการเป็นคนกลางในการประสาน
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่  โดยการประสานหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้ง  รวมถึงควรมีการประสานผู้เกี่ยวข้องในแต่ละชุมชนที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น  

1.1.3 บทบาทการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน  สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างแผน
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนระยะยาวในระดับต าบลและการสร้างให้เกิดกลไกของชุมชน ประกอบด้วย  

1) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนในระดับต าบล ส่งเสริม
ให้มีการจัดท าแผนชุมชนผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน และมีการน าแผนของแต่ละชุมชน  เข้ามาบรรจุเป็น
แผนงานการด าเนินงานหลักหรือแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   

2) การส่งเสริมให้เกิดกลไกชุมชน  ในการจัดการความขัดแย้ง  ได้สร้างให้เกิดการ
รวมตัวกันของชุมชนและกลุ่มคนในพ้ืนที่  ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นแล้วคนในชุมชนก็สามารถจัดการความขัดแย้ง
ด้วยตนเองได ้ โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงทางเดียว   
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1.2 บทบาทของเทศบาลต าบลในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชนได้แก่   
1.2.1 บทบาทในการเริ่มต้น บทบาทในการการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ของชุมชนในหน่วยงานเทศบาลต าบล   
การสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือร่วมกัน  โดยจัดให้มีการ

ประชุมประชาคมต าบลแบบสัญจร ทีเ่ป็นลักษณะการประชุมทุกเดือนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านในต าบล  โดยมี
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน ประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบล และองค์กรภาครัฐในพ้ืนที่
เข้าร่วมประชุมด้วย   

1.2.2 บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการร่วมกัน ในระดับชุมชนและต าบล
เทศบาลต าบลท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ท าหน้าที่เป็นเพียงพ่ี
เลี้ยง และผู้สนับสนุนงบประมาณ  ประกอบด้วย  

1) บทบาทการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาความ
ต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลน าตัวแทนของชุมชนศึกษาดูงาน  เพ่ือให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  และเป็นช่องทางในการลดความวิตกกังวลจากชุมชน เป็นการสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจต่อการ
รับผลประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

2) การเป็นที่ปรึกษาชุมชน การสร้างกลไกการประสานงานโดยการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าหมู่บ้าน  ท าหน้าที่รับผิดชอบในการน าความคิดเห็นของชาวบ้านมาประกอบการ
แก้ไขปัญหาและคอยให้ความช่วยเหลือด้าน  

3) การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีตัวแทนประชาชน
จากชุมชน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ และการ
ด าเนินการต่างๆ  ของเทศบาลต าบล       

4) การประสานความร่วมมือ การประสานความร่วมมือกับเทศบาลอ่ืน หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกัน  โดยวิธีการจัดเวทีเสวนา
ระดมความคิด รับฟังความคิดเห็นร่วมกับประชาชน  

5) การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาร่วมกัน มีการร่วมมือ
กับเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ หรือประชาชนในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆ ใช้เวที
ประชุมในการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน  และชี้แจงแนวนโยบาย  ข้อเท็จจริงและรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ  ที่มีผลกระทบต่อประชาชน   

6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท าหน้าที่ในการประสานให้
ประชาชนได้รับประโยชน์  และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความขัดแย้งต่างๆ  ส่งเสริมให้ประชาชน
ไดม้ีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  และตรวจสอบการด าเนินโครงการจากคนภายในพ้ืนที่ของตนเอง   

1.2.3 บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน  เพ่ือให้สามารถขจัดความขัดแย้งและ
การเสริมสร้างให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย 
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1) การก าหนดแผนการแก้ปัญหาในระยะยาวร่วมกัน  ให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน หรือแผนแม่บทต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความอุ่นใจว่าเทศบาลให้ความส าคัญและมีแผนงานรองรับในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

2) การเสริมสร้างจิตส านึกของชุมชน ให้ความส าคัญกับการการรณรงค์และให้
ความรู้ถึงวิธีการ การแก้ไขหรือพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการและการรณรงค์ให้ความรู้ใน
ด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นๆ ด้วยการจัดท าท าโปสเตอร์ แผ่นพับ 
ประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน ออกหน่วยเคลื่อนที่สัญจรประจ าทุกเดือน  

1.3 บทบาทของเทศบาลนครในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน ได้แก่  
1.3.1 บทบาทในการเริ่มต้น โดยการเชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชุมชน ชุมชนและ

กลุ่มประชาสังคมต่างๆ  ในพ้ืนที่ของเทศบาลนคร ประกอบด้วย  
1) การเชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชุมชน ชุมชนและกลุ่มประชาสังคม

ต่างๆ  ด้วยวิธีการจัดเวทีการประชุมสภาเมือง  เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนพูดคุยขนาดใหญ่  เทศบาลท าหน้าที่
เชื่อมประสานหน่วยงาน องค์กรชุมชน ประชาชนในชุมชน และกลุ่มประชาสังคม  นักวิชาการ  กลุ่มองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน  เป็นการสร้างกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอความเห็นชอบของ
เทศบาลนคร  ต่อการท าโครงการต่างๆ   

2) การกระจายอ านาจชุมชนจัดการตนเอง  เทศบาลนครต้องมีความเชื่อมั่นใน
พลังภาคประชาชน และมีทัศนคติที่มีความต้องการให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ได้ขึ้นมาร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองร่วมกัน โดยวิธีการมอบหมายถ่ายโอนภารกิจบางส่วน  ให้กับชุมชนได้ท า  
และมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้  โดยไม่ต้องรอรับบริการจาก
เทศบาล   

1.3.2 บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการของชุมชน  คือ  การส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการด้วยตัวเอง  ประกอบด้วย  

1) การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน  เทศบาลนครเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนด้านงบประมาณ  ให้ประชาชนในชุมชนเกิดประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาดูความส าเร็จของชุมชนอ่ืน  เพ่ือให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้และสามารถน าความรู้มาปรับใช้  ใน
การคิดโครงการ  หรือ  การคิดนวัตกรรมให้กับการพัฒนาชุมชนของตัวเอง     

2) การสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการ
ถ่ายโอนภารกิจให้กับชุมชน  เช่น  การให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเอง ลดปัญหาเรื่อง
การจัดเก็บไม่ตามเปา้  โครงการกวาดถนนในซอยของชุมชน  ลดปัญหาเรื่องชุมชนสกปรก  และการไม่ดูแลเอา
ใจใส่ของผู้กวาดถนนที่เป็นเทศบาลจ้างมา  เป็นต้น  ซึ่งเป็นการส่งเสริมจิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คนในชุมชน  
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3) การส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม  เนื่องจากเทศบาลนครเป็นเมืองขนาดใหญ่  
จึงมีความแตกต่างหลากหลายของคนที่มาอยู่รวมกัน  จึงให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการเอ้ืออาทร  
โดยจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับกลุ่มคนในชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาล  และผู้ที่มีความสนใจที่
ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส   

1.3.3 บทบาทในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่าย
ภาคีความร่วมมือและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองโดยคนในชุมชน  ประกอบด้วย  

1) การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ  ผ่านกลไกการประชุมประชาคม 
เทศบาลเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน  ประชาสังคม  ในการเป็นผู้
ตัดสินใจท าโครงการต่างๆ  ซึ่งการประชุมประชาคมในระดับเทศบาลนครนี้ จะไม่ใช้การตัดสินจากการลงมติ
เสียงส่วนใหญ่  แต่เทศบาลนครจะต้องตัดสินใจท าโครงการด้วยการเห็นชอบจากทุกฝ่าย  และพูดคุยท าความ
เข้าใจกับทุกภาคส่วนจนทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ  และเห็นด้วยกับโครงการ  จึงจะสามารถด าเนินการต่างๆ
ได้  ดังนั้นการท าโครงการใดๆ  จึงต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน  

2) การส่งเสริมการจัดการตนเองของคนในชุมชน ส่งเสริมกระบวนการท างาน
ร่วมกันของชุมชนและการให้ความรู้ในการจัดการชุมชนกับคนในชุมชนให้สามารถด าเนินการและบริหาร
จัดการความขัดแย้งภายในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง  ที่ส่งผลต่อการก าหนดกิจกรรมและวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างตรงตามความต้องการของคนในชุมชน  

ตอนที่ 2 ปัจจัยเงื่อนไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ของชุมชน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ปัจจัยเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนต าบลในการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ของชุมชน ประกอบด้วย  

2.1.1 ผู้น า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีความตั้งใจที่จะเข้ามาท างานเพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ให้กับชุมชน  

1) การก าหนดนโยบาย ผู้น า หรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมคีวาม 
ต้องการที่จะบริหารให้ท้องถิ่นของตนนั้นเกิดสันติสุขสมานฉันท์  โดยก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความสุข
และความสมานฉันท ์  

2) ความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหา ต้องแสดงออกถึงความจริงใจที่มีให้กับชาวบ้าน   
การให้งบประมาณ กิจกรรม  อย่างเท่าเทียมทั่วถึงกัน  และจริงจังต่อการมุ่งแก้ไขและพัฒนาให้กับท้องถิ่นโดย
ที่ไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง  

3) การให้ความร่วมมือของผู้น าในชุมชน  โดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วม 
กิจกรรมโครงการต่างๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท า เพราะผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาเพราะผู้น าต่างๆ  เป็น
กลไกส าคัญในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และสามารถชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได ้ 

2.1.2 การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   
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1) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านรับรู้รัข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนและเป็นความจริง  และต้องท าตามค าพูด  เพราะอาจจะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นที่ชาวบ้านมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  อันจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการขอความร่วมมือกับ
ประชาชน  

2) การสร้างความเข้าใจกับประชาชน  ให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการท างาน 
เข้าใจถึงกระบวนการท าแผนและการสร้างความเข้าใจว่าหากต้องการจะพัฒนาหรือสร้างสิ่งใด  ต้องมีการเสนอ
แผนและองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีแผนนั้นสามารถน าออกมาท าเป็นโครงการได้  

2.1.3 การเมืองท้องถิ่น การแบ่งฝ่ายภายในชุมชนส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมการ
เสริมสร้างความสามัคคีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  
หากชุมชนเกิดการแบ่งฝ่าย  อาจท าให้เมื่อมีการเสนอแผนงานโครงการถึงแม้จะท าให้ทุกคนในชุมชนได้ผล
ประโยชน์อย่างไร ก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายตรงข้ามได้   

2.1.4 ทุนทางสังคม ในการเสิมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  ได้แก่ 
1) ประเพณีความเชื่อ  ความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรมของชุมชน  การเคารพนับถือผู้อาวุโสกว่า และเชื่อในค าสอนของผู้น าศาสนา สามารถท าให้ความ
ขัดแย้งในชุมชนลดลง  โดยผู้น าเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในชุมชน   

2) ความเป็นเครือญาติ  การอยู่กันแบบเครือญาติ ไม่มีการย้ายออกของชุมชน
ดั้งเดิม  ท าให้ทุกคนเปรียบเสมือนญาติพี่น้องเมื่อมีปัญหาก็สามารถพูดคุยตกลงกันได้ง่าย จึงส่งผลให้เกิดความ
สันติสุขและความสมานฉันท์ได้ 

2.2 ปัจจัยเงื่อนไขของเทศบาลต าบลในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  
ประกอบด้วย 

2.2.1 ผู้น า หมายถึง ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
1) ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้น าชุมชน  ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้น าชุมชน  กลุ่ม 

ต่างๆ และประชาชนในชุมชน  หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนแล้ว จะท าเป็นอุปสรรคประสบ
ผลส าเร็จได้ยาก  

2) การให้ความส าคัญกับผู้น าในชุมชน การมีลักษณะประชาชนเป็นคนชนเผ่า 
ต่างๆ  อาศัยอยู่ร่วมกับคนไทย  วิถีชีวิตของคนในชุมชนจะให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้น าชุมชน เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อชาวบ้านเกิดปัญหาหรือมีเรื่องใดๆชาวบ้านจะเข้ามาปรึกษากับผู้น าชุมชนก่อนเสมอ ดังนั้น  
ผู้น าชุมชนจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้น าทางความคิดให้กับชาวบ้าน  

2.2.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีช่องทางการสื่อสารและช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลการด าเนินงานของเทศบาลอย่างใกล้ชิด  

1) การเปิดช่องทางให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ปิดช่องทางในการร้องเรียน 
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แจ้งข่าวสารเรื่องต่างๆ ทางสังคมออนไลน์(เฟสบุ๊ค)  ทางวิทยุชุมชนที่มีถ่ายทอดสดการประชุมสภาให้
ประชาชนได้รับฟัง และเมื่อมีการประชุมสภา  เทศบาลต าบลควรให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟัง  
และได้รับเอกสารเช่นเดียวกับท่ีคณะกรรมการที่ประชุม  

2) การลงพ้ืนที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน เปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ 
รับรู้  สามารถติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานต่างๆ  ของเทศบาลได้อย่างใกล้ชิด  และเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนเข้าร่วมได้อย่างสะดวก   

2.2.3 ทุนทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน  ที่มีความส าคัญในการก่อให้เกิดดการ 
รวมตัวในชุมชนของเทศบาลต าบล  ที่มีประชาชนทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นคนชนเผ่า อาทิ เผ่าอาข่า ม้ง มีการ
ปกครองแบ่งเป็นคุ้ม หากเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้น าชุมชนและหัวหน้าคุ้มต่างๆ  แล้วนั้น การขอความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ  ก็ย่อมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.3 ปัจจัยเงื่อนไขของเทศบาลนครในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของชุมชน  
ประกอบด้วย   

2.3.1 ผู้น า หมายถึง ผู้บริหารเทศบาล  
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ผู้บริหารเทศบาลต้องมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการสร้างเมืองให้ 

มีความสุข  และมีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวประชาชนว่ามีประชาชนมีความสามารถมีศักยภาพที่จะด าเนินการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ และเชื่อว่าพลังของประชาชนจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนของตนเองมี
สันติสุขและความสมานฉันท์ได้   

2) ผู้บริหารมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรต่อเจ้าหน้าที่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน   
การท างานกับชุมชนกลไกหนึ่งที่ส าคัญคือ  เจ้าหน้าที่ที่ลงปฏฺบัติงานกับชุมชน ดังนั้นทัศนคติของเจ้าหน้าที่จึง
ต้องมีมุมมองเดียวกับผู้บริหาร คือ ต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวประชาชน ชุมชน หากร่วมมือกันทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะกับกลไกที่ลงไปท างานร่วมกับชุมชนการด าเนินโครงการหรือนโยบายกิจกรรมต่างๆ  ย่อม
เกิดผลส าเร็จได้ง่าย  

2.3.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเทศบาลนครมีการกระจาย 
อ านาจให้ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมืองพร้อมกับเทศบาล  ซึ่งการเสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ของชุมชนนั้นจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน  
ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกันด้วยการท างานร่วมกัน การรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการพัฒนา
ชุมชนร่วมกัน  

ตอนที่ 3 กระบวนการเสริมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ของชุมชน  

กระบวนการเสริมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ของชุมชน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างการรับรู้และความตระหนัก 2) การส่งเสริมการ
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ตั้งค าถามร่วมกัน 3) การส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน 4) การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ผลการ
ด าเนินการ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

3.1 การเสริมสร้างการรับรู้และความตระหนัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเปิดพ้ืนที่
ให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษา  ส ารวจสภาพปัญหาในปัจจุบันของชุมชนร่วมกันให้ประชาชนมองเห็นปัญหาที่
ก าลังเผชิญด้วยวิธีการเสวนา  พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ร่วมกัน และ การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยเน้นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและองค์กร
ต่างๆ  ภายในท้องถิ่น  เพ่ือช่วยท าให้ประชาชนมองเห็นสภาพที่แท้จริงของชุมชน เมื่อประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน  ประชาชนจะรับรู้ถึงสภาพปัญหาและตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาที่เผชิญอยู่ร่วมกัน  น าไปสู่ความต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและชุมชน โดย
ไม่คิดว่าเป็นเรื่องท่ีต้องก้มหน้ายอมรับสภาพและอาศัยอยู่กับสภาพเดิม  

3.2 การส่งเสริมการการตั้งค าถามร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการระดมความคิด
ร่วมกับประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  ผ่านการเสวนาเพ่ือหาแนวทางการวางแผนด าเนินการอย่างมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น  มุ่งเน้นการระดมความคิดผ่านการตั้งค าถาม  เพ่ือเลือก
ปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมกันและน าประเด็นดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไข  ซึ่งขั้นตอนนี้ประชาชนจะรับรู้และ
ตระหนักมาจากข้ันที่แล้ว  เมื่อประชาชนรับรู้ในปัญหาร่วมกันจึงเกิดความต้องการที่จะแสวงหาทางออกให้กับ
ชีวิตของตนเองนอกจากนี้ยังเป็นการตั้งค าถาม (Problem-posing method)  ให้ประชาชนได้คิดต่อถึง
วิธีการหลุดพ้นจากสภาพในปัจจุบัน โดยการตั้งค าถามในประเด็นเกี่ยวกับวิถีของประชาชนโดยตรง  การ
ชักชวน  เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้กว่าวิธีปลุกระดมหรือโฆษณาชวนเชื่อ  ใช้วิธีประชุมพูดคุยเสวนา 
(Dialogue)  กับประชาชน  ประชาชนจึงเกิดความสนใจที่จะติดตามและต้องการเข้ามาพูดคุยด้วย เพราะเขา
รู้สึกมองเห็นปัญหาที่เขาก าลังเผชิญหรือก าลังถูกกดขี่อยู่  ในขั้นตอนนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ เปาโล แฟร์ 
ที่ว่า “การเสวนาเป็นการพูดคุยอย่างวิพากษ์วิจารณ์  และมีจุดมุ่งหมายที่การต่อสู้และการปลดเปลื้องการกด
ขี่ครอบง า เนื้อเรื่องที่จะใช้เสวนา อาจเกี่ยวข้องกับสภาพความจริงของประชาชน การเสวนาไม่ใช่การเกลี้ย
กล่อมให้คนเชื่อหรือแถลงการณ์ ไม่ใช่ เป็นการพูดทางเดียว และการได้ตั้งประเด็นค าถามให้ประชาชน 
(Problem-posing method) ได้คิดต่อ ได้แสวงหาค าตอบ และเลือกทางเดินเป็นการถูกต้องแล้ว เพราะ
ประชาชนนั่นแหล่ะจะเป็นผู้ที่สามารถต่อสู้และปลดเปลื้องแอกอันหนักนั้น” (เปาโล แฟร์ เขียน, ช.เขียวพุ่ม
พวง แปล, 2549)   

3.3 การส่งเสริมการด าเนินการร่วมกัน ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการร่วมกันกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การเข้ามาเป็น
คณะกรรมการในการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง การร่วมด าเนินการวางแผนแม่บทใน
การก าจัดขยะของเทศบาลต าบล หรือ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงสภาพชุมชนของตนเองที่
เทศบาลนครขอนแก่น  ในขั้นนี้จะท าให้ประชาชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งใน
การด าเนินการ เขาเป็นความเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน  เป็นต้น   
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3.4 การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ผลการด าเนินการ  ให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนในการประเมินผลร่วมกัน  เช่น  เทศบาลนครขอนแก่นที่มีการเชิญองค์กรทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  กลุ่มต่างๆ  เข้าร่วมการประเมินผล  โดยวิธีการประชุมร่วมกันในเวทีสภาเมือง  
เป็นต้น  ซึ่งการประเมินผล  สามารถท าได้ใน 3 ช่วง  คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการท ากิจกรรมหรือ
โครงการ  โดยกระบวนการนี้ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ  ด้วยวิธีการเสวนาอย่าง
วิพากษ์วิจารณ์  ถึงผลดีผลเสีย ข้อบกพร่อง  และปัญหาในการด าเนินการต่างๆ  ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ  ท าให้ประชาชนรู้จักคิดและเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหา
และสามารถคิดสิ่งใหม่ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรท าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงผล  การด าเนินการได้อย่างเต็มที่ให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน  และรู้สึกว่าการร่วมมือกันจะท าให้เกิดพลังมีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา ท าให้รับรู้ว่าปัญหาทุกอย่างของชุมชนไม่เคยเหนือไปกว่าการร่วมแรงร่วมใจกัน
เปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนของตนเองได้ ไม่ต้องรอรับบริการจากภายนอก  ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์    
 
ข้อเสนอแนะ   

1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรง  ส่งเสริมโดยการจัดท าโครงการที่ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้น าชุมชน อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ผูน้ ากลุ่ม เป็นต้น 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในการค้นหาต้นทุนของชุมชน  ต้นทุนทางวัฒนธรรม  
ที่ชุมชนของตนเองมี  แล้วน ามาเป็นกลไกในการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วย
ตัวชุมชนเอง 
 3. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเป็นเจ้าของ
ชุมชนร่วมกัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนคร  ที่มีลักษณะเป็นเมืองขนาดใหญ่ สามารถท า
ได้ด้วยการกระจายอ านาจไปยังชุมชน  ให้ชุมชนด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนด้วยคนในชุมชนเอง  เป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรับผิดชอบร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเสริมสร้างให้เกิดกลไกในชุมชนในการประสานงานในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  โดยดึงให้ผู้น าชุมชน  ผู้น าตามธรรมชาติ   และผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเข้ามาเป็น
กลไกหลักในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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