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Community Participation 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
แนะน าเอกสาร เม่ือน้องๆได้อา่นและปฏิบตัิตาม study guide เลม่นี ้แล้ว น้องๆจะสามารถ 

1. ทราบและอธิบายความหมายของค าวา่ “การมีสว่นร่วมของประชาชน” ได้ 
2. ทราบปัญหาของชมุชนจากผลการท าประชาคม 
3. วางแผนและปฏิบตัติามแผนเพ่ือให้ชมุชนมีสว่นร่วม เพ่ือน าไปสูช่มุชนแข้มแข็งและสามารถ

ดแูลตนเองได้ 
4. ประเมินผลการมีสว่นร่วมของชมุชนได้ 
5. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนได้ 

เนือ้หาที่ต้องเรียนมาก่อน มีดงันี ้
1. การศกึษาวิถีชมุชนโดยใช้เคร่ืองมือ 7 ชิน้ 
2. ข้อมลูชมุชนและข้อมลูครอบครัว เชน่ family folder 

ท าความเข้าใจกันเก่อน 

 Study guide เลม่นี ้ประกอบไปด้วย เนือ้หาบางสว่นท่ีจะสามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจหลักของ
การมีสว่นร่วมของประชาชน มีกรณีศกึษา บทความ และแบบฝึกหดัอยา่งง่ายเพ่ือให้น้องได้เตมิลงค า
ลงในชอ่งวา่ง เป็นการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หามากขึน้ ผู้ เรียนสามารถไปสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิ
จากเอกสารอ้างอิงท่ีอาจารย์แนะน า หรือจากแหลง่อ่ืนๆท่ีนา่เช่ือถือ แล้วน ามาตอบค าถามใน study 
guide เลม่นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนเป็นอย่างมาก  
 เม่ือน้องๆผา่นบทเรียนเร่ือง การศกึษาวิถีชมุชนด้วยเคร่ืองมือ 7 ชิน้แล้ว น้องๆคงจะสงัเกตได้
ชดัเจนวา่ หากเราต้องการส่ือสารกบัชมุชนเพ่ือชีแ้จงแถลงไขอยา่งใดอยา่งหนึง่นัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายเลย 
ถึงแม้วา่จะเป็นเร่ืองใกล้ตวัและก่ออนัตรายกบัพวกเขาก็ตาม เคร่ืองมือ 7 ชิน้ก็อาจจะช่วยตอบค าถาม
น้องๆได้บ้าง บางคนอาจจะตัง้ค าถามในใจตอ่ “แล้วปัญหาท่ีแท้จริงคืออะไร” “การท่ีคนคนหนึง่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชมุชนได้นัน้ต้องมีเหตปัุจจยัอนัใดมาเก่ียวข้องบ้าง” “ท าไมผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสว่นใหญ่



 

ถึงเป็นหน้าเดมิๆ คือ ผู้น าชมุชน อสม. และญาติๆ กนั” “ประชาชนสว่นใหญ่ท าไมถึงไมเ่ข้าร่วมทัง้ๆท่ีก็
ไมไ่ด้ท างานอะไร เป็นเร่ืองใกล้ตวัแท้ๆ” น้องสามารถตัง้ค าถามตา่งๆมากมาย บ้างก็พยายามหา
ค าตอบเบด็เสร็จ บ้างก็ละเลยปัญหานัน้ไปโดยปริยาย  
 Study guide เลม่นี ้อาจจะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การมีสว่นร่วมของ
ประชาชนมากขึน้ นอกจากเนือ้หาท่ีจะได้ฝึกฝนแล้ว ยงัมีกิจกรรมออกฝึกภาคสนามเพ่ือให้น้องได้คิด
และวางแผนโครงการใดโครงการหนึง่ขึน้มา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้รู้จกัชมุชนในเร่ืองของ “การมี
สว่นร่วมของประชาชน” ซึง่น้องๆจะได้ทราบข้อมลูชมุชนจากการท าเคร่ืองมือ 7 ชิน้ การท าประชาคม 
รวมถึงข้อมลูครอบครัวตา่งๆไว้ก่อนแล้ว ดงันัน้ น้องสามารถศกึษามนั วางแผนและซกัซ้อม เตรียม
อปุกรณ์และด าเนินการตามแผน ผลท่ีได้มานัน้ นอกจากจะได้เรียนรู้ชมุชนในมิตติา่งๆแล้ว น้องๆยงัได้
รู้จกัการท างานกบัชมุชนมากขึน้กวา่เดมิ ได้รู้วา่ชมุชนนีมี้ข้อดีข้อด้อยอยา่งไร เข้มแข็งแคไ่หน การท่ีเรา
จะท างานกบัชมุชนนีอ้ย่างราบร่ืนนัน้จะมีกลยทุธหรือเคล็ดลบัอยา่งไร แล้วโครงการหรือกิจจกรรมท่ี
น้องได้ท าในชมุชนนัน้มีผลกระทบตอ่ผู้คนในด้าน “การมีสว่นร่วมของประชาชน” มากน้อยแคไ่หน 
สามารถวดัเป็นตวัเลขได้หรือไม ่ 
 ดงันัน้ ล าดบัขัน้ตอนแบบรวมยอดท่ีน้องๆจะได้ปฏิบตัิตาม study guide เลม่นี ้ประกอบไป
ด้วย 

1. ให้น้องๆไปสืบค้น หวัข้อ “การมีสว่นร่วมของประชาชน” ตามเอกสารอ้างอิงท่ีอาจารย์ให้ไป 
2. ให้น้องๆตอบค าถามใน study guide 
3. ให้น้องศกึษาข้อมลู “วิถีชมุชน เคร่ืองมือ 7 ชิน้” และข้อมลูท่ีจ าเป็นตา่งๆในชมุชนท่ีจะออกฝึก

ภาคสนามให้มากท่ีสดุ 
4. ให้น้องวางแผน ซกัซ้อมแผน เตรียมอปุกรณ์ และเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุม่เพ่ือ

ศกึษา “การมีสว่นร่วมของชมุชน”  
5. น้องๆออกชมุชนและด าเนินการตามแผน 
6. ให้น้องๆสรุปและประเมินผลวา่ผลงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
7. น้องๆเสนอผลงานตอ่ชมุชนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนได้ 

 
 
 



 

ตารางเวลาและกิจกรรม (ระยะเวลาอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการประเมินผล ความคาดหวัง 
1 แจก study guide และข้อมลู

วิถีชมุชนโดยเคร่ืองมือ 7 ชิน้ 
ให้นกัศกึษาแพทย์ ก่อนเรียน 
1 สปัดาห์ พร้อมตอบค าถาม  

ก่อนเปิดเรียน 1 
สปัดาห์ 

Self-directed 
learning 

ความรับผิดชอบ 

3 เรียนรู้เนือ้หาในห้องเรียน 
เฉลยค าถามใน study guide   

1 ชัว่โมง Lecture  ด้านความรู้ 

4 สืบค้นข้อมลูในชมุชน สืบค้น
ข้อมลูจากงานวิจยัอ่ืนๆ คดิ 
และวางแผนโครงการ 

ระหวา่งเปิด
เรียน 

Community-
oriented problem-
based learning 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล 

5 เตรียมอปุกรณ์ก่อนออกฝึก
ภาคสนามและซกัซ้อมแผน 

ก่อนออกฝึก
ภาคสนาม 

Self-directed 
learning 

ความรับผิดชอบ 
 

6 เสนอแผนตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ ากลุม่ ก่อนออกฝึก
ภาคสนาม 

2 ชัว่โมง ก่อน
ออกฝึก
ภาคสนาม 

Lab  ด้านทกัษะปฏิบตัิ 

7 ออกฝึกภาคสนาม สรุปผล 
และประเมินผล เพ่ือเสนอ
ผลงานตอ่ชมุชนไปใช้ตอ่ยา่ง
ยัง่ยืน 

ประมาณ 3 วนั 
ชว่งออกฝึก
ภาคสนาม 

Directed self-
learning 

ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะปฏิบตัิ 
ความรับผิดชอบ 
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล 
คณุธรรม 
จริยธรรม 

8 จดัท ารายงาน เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

ตามเวลานดั
หมาย 

Self-directed 
learning 

ด้านทกัษะการคิด
วิเคราะห์ตวัเลข
ทางสถิติ 

ความคาดหวงัโดยรวม คือ การประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือการเป็นหมอชมุชนแบบมืออาชืพ 



 

บทน า 

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนญูมาแล้วถึง 18 ฉบบั ทกุฉบบัมีหลกัการท่ีตรงกนัประการหนึง่คือ 
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสงูสดุท่ีเรียกวา่ อ านาจอธิปไตย แม้ว่าในอดีตท่ีผา่นมา ประชาชนไทยจะ
มิได้มีสว่นร่วมในการเมืองการปกครองเทา่ท่ีควร แตเ่ม่ือกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่
ประเทศไทยก็ท าให้ประชาชนรู้ถึงการท่ีตนควรมีสิทธิ เสรีภาพ และมีสว่นร่วมในทางการเมืองมากขึน้ 
น ามาสูก่ารปฏิรูประบบการเมืองไทยท่ีเห็นได้ชดัในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2540 ตอ่เน่ืองมาจนถึงรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั ซึง่ให้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีสว่นร่วม (Participation) ตามพจนานกุรมองักฤษฉบบัอ๊อกฟอร์ด ได้ให้ค านิยามไว้วา่ 
“เป็นการมีสว่น (ร่วมกบัคนอ่ืน) ในการกระท าบางอยา่งหรือบางเร่ือง” ค าวา่ การมีสว่นร่วม โดยมาก
มกัจะใช้ในความหมายตรงข้ามกบัค าวา่ “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนัน้ ค าวา่การมีสว่นร่วมตาม
ความหมายข้างต้น จงึหมายถึง การท่ีบคุคลกระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือในประเดน็ท่ีบคุคลนัน้
สนใจ ไมว่า่เขาจะได้ปฏิบตัิการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอยา่งจริงจงัหรือไมก็่ตาม และไมจ่ าเป็นท่ีบคุคล
นัน้จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมนัน้โดยตรงก็ได้ แตก่ารมีทศันคติ ความคิดเห็น ความสนใจ 
หว่งใย ก็เพียงพอแล้วท่ีจะเรียกวา่เป็นการมีส่วนร่วมได้ และยงัได้ให้ค าจ ากดัความของการมีสว่นร่วม
ของประชาชนว่า “การมีสว่นร่วมของประชาชน” หมายถึง การท่ีกลุม่ประชาชน หรือขบวนการท่ีสมาชิก
ของชมุชนท่ีกระท าการออกมาในลกัษณะของการท างานร่วมกนั ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม 
ความสนใจร่วม มีความต้องการท่ีจะบรรลถุึงเปา้หมายร่วมทางเศรษฐกิจและสงัคมหรือการเมือง หรือ
การด าเนินการร่วมกนัเพ่ือให้เกิดอิทธิพลตอ่รองอ านาจ มตชิน ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
การด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพลตอ่รองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทาง
สงัคมในกลุม่ชมุชน 

นอกจากนี ้ยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีได้ให้นิยามค าวา่ “การมีสว่นร่วมของประชาชน” ไว้ 
เชน่ เจมส์ แอล เครยนั ได้ก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นกระบวนการท่ี
รวบรวมเอาความหว่งกงัวล ความต้องการและคา่นิยมตา่ง ๆ ของสาธารณชนไว้อยูใ่นกระบวนการ



 

ตดัสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการส่ือสารสองทาง และเป็นการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีเปา้หมายเพ่ือการ
ตดัสินใจท่ีดีกวา่และท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสาธารณชน 

ศ.ดร.บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ และ ดร.ถวิลวดี บรีุกลุ กล่าวถึง การมีสว่นร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วมวา่ หมายถึง การท่ีอ านาจในการตดัสินใจไม่ควรเป็นของกลุม่คนจ านวน
น้อย แตอ่ านาจควรได้รับการจดัสรรในระหวา่งประชาชน เพ่ือทกุ ๆ คนได้มีโอกาสท่ีจะมีอิทธิพลตอ่
กิจกรรมสว่นรวม 

คนงึนิจ ศรีบวัเอ่ียม และคณะ ให้ความหมายการมีสว่นร่วมของประชาชน (Public 
Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมือง และการบริหาร
เก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ ร่วมทัง้ การจดัสรรทรัพยากรของชมุชนและของชาต ิซึง่จะสง่ผล
กระทบตอ่วิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน โดยการให้ข้อมลู แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า
ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิรวมตลอดจนการควบคมุโดยตรงจากประชาชน 

ปัทมา สบูก าปัง ได้สรุปความหมายของการมีสว่นร่วมของประชาชนไว้ในรายงานการศกึษา 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทัง้ในด้านการให้และรับรู้ข้อมลูขา่วสาร การให้ความ
คดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตดัสินใจ ทัง้ในขัน้ตอนการริเร่ิมนโยบาย การจดัท าแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
การจดัการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิรวมทัง้การปฏิบตัิ การติดตาม และประเมินผลตาม
นโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนัน้ 

ท าไมต้องรู้ หวัข้อนีค้ิดยงัไมอ่อกเลยครับ 
  



 

 

ฝึกคดิด้วยตนเองก่อน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. คณุภาพของการตดัสินใจดีขึน้ เน่ืองจากกระบวนการปรึกษาหารือกบัสาธารณชนจะช่วยสร้าง
ความกระจ่างให้กบัวตัถปุระสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และ
บอ่ยครัง้ท่ีการมีสว่นร่วมของประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม ่ๆ ท่ีน่าจะเป็น
ค าตอบท่ีมีประสิทธิผลท่ีสดุได้  

2. ใช้ต้นทนุน้อยและลดความล่าช้าลง แม้วา่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมจะต้องใช้เวลา
และมีคา่ใช้จา่ยมากกว่าการตดัสินใจฝ่ายเดียว แตก่ารตดัสินใจฝ่ายเดียวท่ีไมค่ านงึถึง
ความต้องการแท้จริงของประชาชนนัน้ อาจน ามาซึง่การโต้แย้งคดัค้านหรือการฟ้องร้องกนั 
อนัท าให้ต้องเสียคา่ใช้จา่ยสงูในระยะยาว เกิดความลา่ช้า และความล้มเหลวของโครงการ
ได้ในท่ีสดุ  

การกระท า
อย่างตั้งใจ 

การกระท า
อย่างไม่ตั้งใจ 

การแสดง
ทัศนคติต่อ
เรื่องนั้น 

……………

……………

…... 

การมีความ
สนใจในเรื่อง

นั้น 

การมีความ
คิดเห็นต่อ
เรื่องนั้น 

การมีส่วน
ร่วม 



 

3. การสร้างฉนัทามต ิการมีสว่นร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผกูพนัอยา่งมัน่คงใน
ระยะยาวระหว่างกลุม่ท่ีมีความแตกตา่งกนั ชว่ยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุม่ตา่ง ๆ ลด
ข้อโต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมตอ่การตดัสินใจของรัฐบาล  

4. การน าไปปฏิบตังิ่ายขึน้ การเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสินใจท าให้ประชาชนมีความรู้สึกของ
การเป็นเจ้าของการตดัสินใจนัน้ และทนัทีท่ีการตดัสินใจได้เกิดขึน้ พวกเขาก็อยากเห็นมนั
เกิดผลในทางปฏิบตั ิและยงัอาจเข้ามาชว่ยกนัอยา่งกระตือรือร้นอีกด้วย  

5. การหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าท่ีเลวร้ายท่ีสดุ เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายตา่ง ๆ เข้ามาแสดง
ความต้องการและข้อห่วงกงัวลตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการ จะชว่ยลดโอกาสของการโต้แย้งและ
การแบง่ฝ่าย ท่ีจะเป็นปัจจยัให้เกิดการเผชิญหน้าอยา่งรุนแรงได้  

6. การคงไว้ซึง่ความนา่เช่ือถือและความชอบธรรม เน่ืองจากกระบวนการตดัสินใจท่ีโปร่งใสและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม จะสร้างความน่าเช่ือถือตอ่สาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเม่ือต้องมีการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีการโต้แย้งกนั  

7. การคาดการณ์ความหว่งกงัวลและทศันคตขิองสาธารณชน เพราะเม่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ได้มาท างานร่วมกบัสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วง
กงัวล และมมุมองของสาธารณชนตอ่การท างานขององค์กร ซึง่จะท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
คาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนตอ่กระบวนการและการตดัสินใจของ
องค์กรได้  

8. การพฒันาภาคประชาสงัคม ประโยชน์อย่างหนึง่ของการมีสว่นร่วมของประชาชนคือ ท าให้
ประชาชนมีความรู้ทัง้ในสว่นของเนือ้หาโครงการและกระบวนการตดัสินใจของรัฐ รวมทัง้
เป็นการฝึกอบรมผู้น า และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทกัษะการท างานร่วมกนัเพ่ือแก้ปัญหา
ตา่ง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

กรณีศกึษา หมู่บ้านแสนสุข 

หมูบ้่านแสนสขุมีข้อโต้เถียงกนัเร่ืองการตดิตัง้โคมไฟสอ่งสวา่งบนถนนในหมูบ้่าน ฝ่ายหนึง่เห็น
วา่ควรจะฝังเสาในพืน้ท่ีหน้าบ้านเพราะถนนจะได้ไมแ่คบไปกวา่นี ้อีกฝ่ายไมเ่ห็นด้วยอยา่งรุนแรง น้องๆ
คดิว่า “การมีสว่นร่วมของชมุชน” จะมีประโยชน์ตอ่ชมุชนอยา่งไรบ้าง 
 
 



 

1. ...................................................................................... 
2. ...................................................................................... 
3. ...................................................................................... 
4. ...................................................................................... 
5. ...................................................................................... 
6. ...................................................................................... 
7. ...................................................................................... 
8. ...................................................................................... 

เงื่อนไขพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เง่ือนไขพืน้ฐานของการมีสว่นร่วมของประชาชน มี 3 ประการ คือ  

1. การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม หมายถึง การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ  
2. ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ทกุคนท่ีเข้าร่วมต้องมีสิทธิเทา่เทียมกนั  
3. ผู้ เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเข้าใจในเร่ืองนัน้ ๆ แต่

หากกิจกรรมท่ีก าหนดไว้มีความซบัซ้อนเกินความสามารถของกลุม่เปา้หมาย ก็จะต้องมี
การพฒันาศกัยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีสว่นร่วมได้  

กรณีศกึษา ประวัตชิีวติของนางบัวลา 

ครัน้เม่ือ อาย ุ14 ปี นางบวัลามีนิสยัรักสนกุ และชอบเอาอกเอาใจผู้ อ่ืน จงึท าให้สนิทสนมกบั
เพ่ือนๆในหมูบ้่าน แตล่ะวนัมีหนุม่มีจีบหวักระไดไมแ่ห้ง ตอ่มาพบวา่ตนเองท้องก่อนแตง่กบัเพ่ือนรุ่น
เดียวกนัจงึถกูพอ่ต าหนิอย่างรุนแรง อีกทัง้ กลายเป็นขีป้ากชาวบ้านได้นินทากนัเสนาะหู จงึตดัสินใจ
หนีออกมาตัง้รกรากพร้อมกบัแฟนหนุม่ในหมู่บ้านอีกอ าเภอ  

“บ้านหลงันีก็้สร้างเองจ้ะ ลงุแกก็ตดัไม้ยาง ไม้ไผแ่ถวนีห้ละ นกึถึงสมยันัน้ ยายก็ชว่ยหยิบๆ 
จบัๆ บ้าง ลงุแกก็ไมว่า่อะไร แกเป็นคนหล่อ กล้ามใหญ่ แข็งแรงมาก ยายชอบ ฮา่ ฮา่ ฮา่....” 
คณุลงุ วยั 65 ปี ถือไม้ค า้ยนัหนึง่ข้าง ดฉินัแอบเห็นแกสง่สายตาหวานเยิม้ไปให้ภรรยาของตนเองอยา่ง
มีความสขุ ทา่มกลางเสียงหวัเราะ ดฉิันเองก็รู้สึกแบบนัน้ไปโดยปริยาย เปรียบเสมือนได้ย้อนเวลาไปดู
วนัเวลาเก่าๆของทัง้คู ่หรือวา่ดฉินัคิดผิดเสียแล้ว? แว็บแรกท่ีเดนิลงมาจากรถตู้  ได้เห็นบ้านชัน้เดียว ท่ี
ท าจากไม้ไผ ่ยกพืน้สงูประมาณ 1 เมตร แทบจะเรียกได้ว่าเป็นกระต๊อบก็ว่าได้ ภายในบ้านแทบจะไมมี่



 

ของใช้อะไรเลย มีแตท่ี่นอน และมุ้งเก่าๆ เหมือนจะกางทิง้ไว้นานมากแล้ว มีเป็ด มีไก่ มีแมว มีขวด มี
ของเก่าตนุไว้ใต้ถนุบ้าน 
 “แล้วคณุลงุเป็นอะไรคะ ท าไมต้องใช้ไม้ค า้ยนัตลอด” 
 “แกตกบ้านหนะหน ูวนันัน้พากนัมาฉลองจนดกึด่ืน ยายก็พาหลานหลบัไปก่อน ต่ืนเช้ามายาย
ก็ตกใจมาก นึกวา่แกนอนตายคาขวดเหล้าแล้ว เค้าก็เรียกรถพยาบาลมารับไปโรงพยาบาล โอ๊ย.....ยาย
เสียใจมาก.....หนเูอ๊ย หมอบอกวา่......แกเป็นอมัพาตคร่ึงซีก......” พดูไป พดูมา ก็เหมือนอยากจะเลา่ 
แตก็่พยายามหลบตาดฉินั 
 ผู้น าครอบครัว ซึง่เป็นเร่ียวแรงหลกัในบ้าน เกิดล้มป่วยขึน้ สมาชิกในบ้านก็เกิดความรู้สกึ
เสียใจ จนบางครัง้ก็ไมส่ามารถท่ีจะอธิบายออกมาเป็นค าพดูได้ ดฉิันเข้าใจดี เพราะดฉิันโตมาในบ้านท่ี
มีฐานะ พอมีอนัจะกิน เม่ือคณุตาดฉินัป่วย ล้มหมอนนอนเส่ือ คนในบ้านแทบจะไมต้่องไปท ามาหากิน
ท่ีอ่ืนเลย ต้องผลดัเวรกนัไปเฝา้ไข้คณุตาดฉินัตลอด เพ่ือไมใ่ห้แกรู้สกึว่าถกูลกูหลานทอดทิง้ 
“ไปหาหมอเค้าก็บอกวา่ยายเป็นโรคกระเพาะ ให้กินอาหารให้ตรงเวลา เลิกด่ืมเหล้าซะ ไมง่ัน้หมอจะไม่
รักษาให้ บางครัง้ยายก็ไมมี่คา่รถไปหาหมอ หมอบางคนก็ออกคา่รถให้ร้อยสองร้อย ยายก็ไปมัง่ ไมไ่ป
มัง่ บางทีก็เกรงใจคณุหมอเหมือนกนั ก็เลยต้องเดินออกไปโบกรถไปโรงพยาบาล ปวดท้องมากๆก็
อดทนเอาลกู มนัไมต่ายหรอก ยายแข็งแรง ถ้ามนัจะตายก็คงตายไปนานแล้ว ฮ่า ๆๆๆ”  
 “แล้วลกูยายให้เงินใช้วนัละก่ีบาทคะ” 
 “สองผวัเมียรวมกนัก็หกร้อย บางวนัเค้าก็อยูจ่นดกึด่ืน บางวนัเค้าก็ได้หยดุ แล้วแตว่่าเค้าจะ
เอาเรามัย้ อืมมม ยายไมมี่อะไรท ายายก็ไปตกัน า้ให้เตม็ตุม่ ก็ตดิหนีเ้ค้าไว้สองเดือนแล้ว เค้าคิดเดือน
ละสองร้อย ไปขอน า้บ้านเค้าใช้ ท่ีลกูๆมาเย่ียมเน่ีย ยายดีใจ ดีใจ จริงๆ มีคนมาเย่ียม” พดูไปพลางไป
ยายก็เอามือมาลบูแขนดฉินั “หน้าหนาวก็หน๊าวหนาวนะลกู น่ีถ้ายายมีผา่หุม่อุน่ก็คงจะดี” 
 “ยายมีท่ีนาก่ีไร่คะ” 
 “ไมมี่นาเหมือนคนอ่ืนเค้าหรอกลกู บ้านน่ีก็ถางเอง มาอยู่นานหลายปีแล้วจนเค้าไมก่ล้าไล ่ห ึห ึ
เค้าคงสงสารยายมัง้ลกู” 
 “ยายจะเลิกเหล้าได้มัย้คะ หนขูอร้อง ถ้ายายเลิกเหล้าได้ หนจูะเอาผ้าหม่นวนและเสือ้ผ้ามาให้
ยายครัง้หน้า” 
 “แล้วหนจูะเลิกดื่มน า้ได้มัย้หละ……………….” 



 

 

  กลุม่ดฉินัรับผิดชอบส ารวจกลุม่คนชายขอบ พ่ีๆ อสม ท่ีพาดฉินัเดนิส ารวจเล่าให้ฟังวา่ “ทีจ่ริง
แลว้ตอนนีย้ายบวัลามีสามีสองคน ตอนกลางวนัก็ไปอยู่กบัสามีใหม่ พอตกเย็นแกก็เอาข้าวปลาอาหาร
ทีท่ ามาจากบา้นสามีใหม่มาเลีย้งหลานและสามีเก่าทีเ่ป็นอมัพาตใหไ้ดกิ้นกนั ท าอย่างนีเ้ป็นประจ า
หลายปีแล้ว บางทีชาวบา้นสงสารก็แบ่งข้าวปลาอาหารใหแ้กติดไม้ติดมือกลบัไปดว้ย สมยันัน้
ผูใ้หญ่บา้นประกาศใหลู้กบา้นไปลงชื่อครอบครองกรรมสิทธ์ิทีดิ่นกบัทางอ าเภอแกก็ไม่ไดไ้ป ท าให้
ตอนนีที้ดิ่นบา้นแกก็ยงัมีปัญหาอยู่ ทีดิ่นรอบๆบ้านแกเคา้ก็ไดฉ้โนดกนัหมดแลว้ เหลือแต่บา้นแกนี่
แหละ” 

ค าถาม 
น้องๆคิดวา่ ยายบวัลา ขาดหรือบกพร่อง “เง่ือนไขพืน้ฐานของการมีสว่นร่วม” ข้อใดบ้าง 

อธิบายพร้อมเหตผุลประกอบ 
1. ...................................................................................... 
2. ...................................................................................... 
3. ...................................................................................... 

ระดับขัน้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การแบง่ระดบัขัน้การมีสว่นร่วมของประชาชนอาจแบง่ได้หลายวิธี ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์และ
ความละเอียดของการแบง่เป็นส าคญั โดยมีข้อพงึสงัเกตคือ ถ้าระดบัการมีสว่นร่วมต ่า จ านวน
ประชาชนท่ีเข้ามีสว่นร่วมจะมาก และยิ่งระดบัการมีสว่นร่วมสงูขึน้เพียงใด จ านวนประชาชนท่ีเข้ามี
สว่นร่วมก็จะลดลงตามล าดบั ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชนเรียงตามล าดบัจากต ่าสดุไปหาสงูสดุ 
ได้แก่  

1. ระดบัการให้ข้อมลู เป็นระดบัต ่าสดุ และเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสดุของการติดตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้
วางแผนโครงการกบัประชาชน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมลูแก่ประชาชน โดยวิธีการตา่ง ๆ 
เชน่ การแถลงขา่ว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แตไ่มเ่ปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใด ๆ  



 

2. ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดบัขัน้ท่ีสงูกวา่ระดบัแรก กล่าวคือ ผู้
วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมลูในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการอยา่งชดัเจนมากขึน้ เชน่ การจดัท าแบบสอบถามก่อน
ริเร่ิมโครงการตา่ง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบั
โครงการนัน้ ๆ เป็นต้น  

3. ระดบัการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหวา่งผู้วางแผนโครงการและ
ประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบปุระเดน็ข้อสงสยัตา่ง ๆ เชน่ การจดัประชมุ 
การจดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ และการเปิดกว้างรับฟังความคดิเห็น เป็นต้น  

4. ระดบัการวางแผนร่วมกนั เป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีผู้วางแผนโครงการกบัประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกนัในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดขึน้จากการด าเนินการ
โครงการ เหมาะท่ีจะใช้ส าหรับการพิจารณาประเดน็ท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อนและมีข้อ
โต้แย้งมาก เชน่ การใช้กลุม่ท่ีปรึกษาซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การใช้
อนญุาโตตลุาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขดัแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกนั 
เป็นต้น  

5. ระดบัการร่วมปฏิบตัิ เป็นระดบัท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด าเนินโครงการ 
เป็นขัน้การน าโครงการไปปฏิบตัร่ิวมกนัเพ่ือให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  

6. ระดบัการควบคมุโดยประชาชน เป็นระดบัสงูสดุของการมีสว่นร่วมโดยประชาชน เพ่ือ
แก้ปัญหา ข้อขดัแย้งท่ีมีอยูท่ัง้หมด เชน่ การลงประชามต ิแตก่ารลงประชามตจิะสะท้อน
ถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึน้อยูก่บัความชดัเจนของประเดน็ท่ีจะลง
ประชามตแิละการกระจายข่าวสารเก่ียวกบัข้อดีข้อเสียของประเดน็ดงักลา่วให้ประชาชน
เข้าใจอยา่งสมบรูณ์และทัว่ถึงเพียงใด โดยในประเทศท่ีมีการพฒันาทางการเมืองแล้ว ผล
ของการลงประชามตจิะมีผลบงัคบัให้รัฐบาลต้องปฏิบตัติาม แตส่ าหรับประเทศไทยนัน้ 
รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนับญัญตัใิห้ ผลของการประชามติมีทัง้แบบท่ีมีข้อยตุโิดยเสียงข้าง
มาก และแบบท่ีเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึง่ไมมี่ผลบงัคบัให้รัฐบาลต้อง
ปฏิบตัิตามแตอ่ยา่งใด (มาตรา 165)  

 



 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ 

 

  “บญุกุ้มข้าวใหญ่” หรือบญุคณุลานนัน้ เป็นบญุประเพณีของชาวอีสานท่ีแสดงให้เห็นจิต
วิญญาณของชมุชนท่ีด ารงอยูด้่วยวิถีเกษตรกรมาช้านาน ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของแผน่ดนิ ด้วย
ส านกึในบญุคณุของข้าวท่ีหลอ่เลีย้งชีวิตคนทกุคน นอกจากนีเ้ป็นการแสดงออกถึงพลงัแหง่ความร่วม
แรงร่วมใจของชมุชน เพ่ือสืบทอดจิตวิญญาณท่ีกล้าแกร่งของชาวนา มีการท าพิธีพราหมณ์บายศรีสู่
ขวญัข้าวทกุปี เพราะชาวอีสานเช่ือวา่ แมพ่ระโพสพ มีอ านาจท่ีสามารถดลบนัดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม 
น าความอดุมสมบรูณ์มาให้ชาวนาท่ีบชูาเทวีแหง่ข้าว ด้วยเหตนีุช้าวนาจงึมีพิธีบชูาแม่พระโพสพก่อนท่ี
จะลงมือท านาหรือระหวา่งตกกล้า จนข้าวตัง้ท้องออกรวง ไปจนถึงการเก็บเก่ียวในท่ีสดุ  

การท าบญุกุ้มข้าวใหญ่นัน้ บญุกุ้มข้าว เป็นงานบญุท่ีจดัขึน้หลงัจากการเก็บเก่ียว เป็นการน า
ข้าวมาโฮม(รวม)กนัท่ีลานกลางบ้าน เพ่ือสู่ขวญัข้าวและท าบญุตกับาตรร่วมกนั ในทกุๆ หากปีไหนท่ีฝน
ตกต้องดี ผลผลิตอดุมสมบรูณ์ กองข้าวก็จะสูงใหญ่เป็นพิเศษซึง่จะท ากนัในเดือนย่ี หรือเดือนท่ี 1 คือ
เดือนมกราคมของทกุปี หลงัจากเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะขนเอามดัรวงข้าวท่ีเก่ียวเสร็จไป
กองรวมกนัไว้ท่ีลานเก็บข้าวด้วยมีความเช่ือวา่ข้าวนัน้เป็นพืชเลีย้งชีวิตท่ีมีเทพารักษา เทพองค์นัน้มี
นามวา่ "แมโ่พสพ" ซึง่เป็นขวญัข้าวท่ีเลีย้งมนษุย์มา การท าบญุมีพระสวดมนต์เย็น ฉนัเช้าเพ่ือเป็นสิริ
มงคลแก่ข้าวเปลือก เม่ือพระฉนัเช้าแล้วก็ท าพิธีสูข่วญัข้าว และผกูข้อตอ่แขนกนัในหมู่ชาวบ้านผู้ ร่วม
พิธี จดุมุง่หมายของการท าบญุกุ้มข้าวใหญ่คือ เพ่ือร่วมกนัจดัหาทนุทรัพย์ให้แก่ทางวดัเพ่ือเป็นกองทนุ



 

ในการท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา ในการบริจาคคราวนีช้าวบ้านจะไมบ่ริจาคเงินแตจ่ะบริจาคเป็น
ข้าวเปลือก เหตผุลเพราะชาวนาไมมี่เงินแตมี่ข้าว อนัเป็นผลผลิตจากน า้พกัน า้แรงของตนเป็นประการท่ี
หนึง่ ประการท่ีสองก็เพ่ือจะได้ท าบญุด้วยข้าวในยุ้งของตนเอง 

ในการเตรียมท าบญุกุ้มข้าวใหญ่นัน้ จะต้องจดัเตรียมสถานท่ีท าบญุท่ีลานนวดข้าวของตน 
การน าข้าวท่ีนวดแล้วมากองขึน้ให้สงูเรียกว่า “คณูลาน” (คณู ในท่ีนีห้มายถึง ท าให้เป็นกอง ถมให้สงู) 
จากนัน้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพทุธมนต์ จดัน า้อบน า้หอมไว้ประพรมขงึด้ายสายสิญจน์รอบ
กองข้าว เม่ือพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์จบแล้วถวายภตัตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ จากนัน้น า
ข้าวปลาอาหารมาเลีย้งญาติพ่ีน้อง ผู้มาร่วมท าบญุ พระสงฆ์ฉนั เสร็จก็จะประพรมน า้พทุธมนต์ให้กอง
ข้าว ให้เจ้าภาพ และทกุคนท่ีมาในงาน เสร็จแล้วก็จะให้พรและกลบัวดั เจ้าภาพก็จะน าน า้พระพทุธ
มนต์ท่ีเหลือไปประพรมให้แก่ววั ควาย ตลอดจนเคร่ืองมือในการท านาเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

กรณีศกึษา: ส.ส. = สวัสดีตอนสาย 

“สวสัดีครับท่าน วนันีพ้าทีมมาลงพืน้ท่ีหาเสียงแตเ่ช้าเลยนะครับ” 
“แหม พอ่ผู้ใหญ่ก็ มาชว่ยงานบญุครับ มาช่วยงานบญุ ผมน่ีเป็นคนชอบท าบญุ เข้าวัดประจ า

หละครับ” 
“ทา่น ส.จ. กบัลกูทีมไมม่าด้วยกนัหรือครับ” 
“อ้อ มาครับมา นดักนัไว้แล้วครับ เห็นแกบอกวา่จะเอาข้าวเปลีอกมาคณูลานด้วยกนั วนันีผ้ม

รีบมาก เลยไมไ่ด้เตรียมข้าวเปลือกมาด้วย อีกอยา่งต้องไปหลายหมู่บ้านครับ”  
“เอาเป็นวา่ มาด้วยใจ หอบบญุไปเยอะๆครับท่าน” 
“ปีนีค้นมาร่วมงานเยอะดีนะ เยอะกวา่ปีท่ีแล้วอีก” 
“วนัหยดุปีใหม่ตดิตอ่กนัหลายวนั ลกู ลกู หลาน หลาน ก็ได้หยดุงานพากนัมาจากกรุงเทพฯ 

ทีมงานเราจดัรถผ้าป่าสามคัคีมาให้ 1 คนั แตค่นสมยันีเ้ค้านิยมน ารถมาเอง หลายคนัทีเดียว ปีท่ีแล้วได้
เงิน 4 แสน คาดว่าปีนีจ้ะได้เงิน 6 แสน คืนนีม้าดหูมอล าด้วยกนันะครับ ท่าน” 

ในชว่งกลางวนั เหล่าบรรดานกัการเมืองก็ได้ร่วมบริจาคให้วดั ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศยอด
บริจาคเสียงตามสายมิได้ขาด ตอนกลางคืน ก่อนการแสดงหมอล า ผู้ใหญ่บ้านก็เชิญเหลา่นกักการ
เมืองขึน้มาปราศยัสกัเล็กน้อย พอเป็นพิธี แถมยงัได้เงินบริจาคชว่ยเหลือโรงเรียนอีกตอ่หนึง่ด้วย  

“ทา่น ส.ส. กลบัไปแล้วใชม่ัย้ครับ ผู้ใหญ่ ท่านไปเร็วนะ วา่จะมากราบขอบพระคณุท่ีสง่เสริม
งบสร้างสะพานท่ีให้เรามาปีนีซ้ะหนอ่ย” 



 

“ไมต้่องหว่งครับ ผมดแูลทา่นเป็นอยา่งดี ไมข่าดตกบกพร่อง อ้อ สะพานจะสร้างเสร็จเดือน
หน้าแล้วน่ีท่าน คาดวา่คงจะต้านน า้ไหวนะทา่น ขออยา่ให้เป็นเหมือนเดมิเลย ฝนตกทีไร คอสะพาน
ขาดทกุปี ฮา่ๆๆๆ” 

“โอ๊ย สบายหายหว่ง ถ้าผมเป็นคนลงมือแล้ว ไว้ใจผมได้” 
พอเสร็จจากงานบญุ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชมุชน ผู้ เฒา่ผู้แก่ อสม. และสมาชิกในชมุชนโดยสว่น

ใหญ่ มานัง่รายล้อมกนัเพ่ือนบัเงินบริจาค แม้กระทัง่เดก็ๆก็มาชว่ยฉีกซองร่วมกนั ผู้ใหญ่บ้านแจ้งยอด
บริจาคผ่านเสียงตามสาย พร้อมทัง้ชีแ้จงแหลง่ท่ีมาของเงินบริจาคอย่างชดัเจนและโปร่งใส มีการท า
ประชาคมเพ่ือแยกเงินบริจาคออกเป็นสว่นๆ เช่น ให้วดั ให้โรงเรียน ให้ศาลาประชาคม จ้างหมอล า คา่
เชา่เตน็ท์ จิปาถะอ่ืนๆอยา่งละเอียด ชาวบ้านพอได้ยินยอดเงินบริจาคก็รู้สึกภมูิใจท่ีเป็นสว่นหนึง่ของ
ชมุชน และพอใจมากท่ีว่าปีนีไ้ด้ยอดเงินรวมมากกวา่ปีท่ีแล้ว 



 

 

ค าถาม 
1. บญุกุ้มข้าวใหญ่ เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนระดบัใด จงอธิบาย 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
2. จากกรณีศกึษา นกัการเมืองท่ีเข้ามาหาเสียงในงาน “บญุกุ้มข้าวใหญ่” ท าให้เกิดการมีสว่น

ร่วมของประชาชนระดบัใด จงอธิบาย 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

3. จากกรณีศกึษา นกัการเมืองท้องถ่ิน ท างานกบัชมุชนบนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมระดบัใด จง
อธิบาย 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................................................................................................. 



 

 

ให้น้องๆลองเขียน แผนที่ก้างปลา ตาราง หรือวาดภาพประกอบพร้อมทัง้
ระบายสี เก่ียวกับ “ภาพฝันของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ด”ี 
  



 

Big project 

ให้น้องๆลองคดิและวางแผนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมของชมุชน โดย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวดัหรือประเมินการมีสว่นร่วมของชมุชนวา่ดีมากน้อยแคไ่หน แล้วเพราะอะไรถึงเป็น
เชน่นัน้ หลงัจากเรียนภาคบรรยายแล้ว อาจารย์จะให้แตล่ะกลุม่คดิโครงการในชัว่โมง Community-
oriented problem-based learning ซึง่อาจารย์ท่ีปรึกษาแตล่ะกลุม่ก็จะชว่ยดแูลน้องๆได้ด้วย แล้วแต่
ละกลุม่น าโครงการมาน าเสนอพร้อมกนัเพ่ือให้อาจารย์ท่านอ่ืนๆได้เสนอะแนะ หวัข้อของการน าเสนอ
โครงการก็คล้ายกบัการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ดงัแสดงด้านล่างนี ้น้องๆมีเวลา 3 วนั 3 คืน เพ่ือ
ด าเนินโครงการในชมุชน โดยพกัอาศยัอยูใ่นบ้านพอ่แมอ่ปุถมัภ์ และมีศาลาประชาคมเป็นจดุนดัหมาย
กลาง หลงัจากด าเนินโครงการแล้วให้สรุปข้อมลูแล้วคืนข้อมลูสูช่มุชนเพ่ือการพฒันาตอ่เน่ืองอยา่ง
ยัง่ยืน และสง่รูปเลม่รายงานผลการด าเนินโครงการให้อาจารย์ประจ าวิชาด้วย 

แนวทางในการด าเนินการฝึกภาคสนาม 
 นกัศกึษาแพทย์ จะถกูแบง่เป็นกลุม่ๆ โดยน าความรู้จากเนือ้หาในชัน้เรียนและค าแนะน าจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษามาเขียนโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการ และด าเนินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการ
ในชมุชนกลุม่ละ 1 โครงการไมซ่ า้กนั มีกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการ คือ 

1. นกัศกึษาในกลุม่ชว่ยกนัเขียนโครงร่างการวิจยัหรือบริการวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วม
ของชมุชน  ซึง่ค าถามงานวิจยัอาจเป็นการหา จ านวน สดัสว่น ร้อยละ วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ วิเคราะห์ความแตกตา่ง โดยเลือกใช้สถิตท่ีิเหมาะสมกบัข้อมลู nominal 
scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale ทัง้นี ้นกัศกึษาสามารถน าข้อมลูจาก
การท าประชาคมหรือจาก family folder มาชว่ยก าหนดค าถามงานวิจยัก็จะชว่ยก าหนด
กรอบงานวิจยัเพ่ือมุง่เน้นประโยชน์แก่สงัคมมากขึน้ 

2. นกัศกึษาทกุคนในกลุม่ร่วมกนัเก็บข้อมลูในชมุชน อาจมีการสุม่ตวัอยา่งจ านวนครัวเรือน เขต
พืน้ท่ี ตามหลกัการและเหตผุลของโครงร่างงานวิจยัของกลุม่ตนเอง สว่นวิธีการเก็บข้อมลู
อาจใช้แบบสอบถาม การสงัเกตพฤตกิรรม การถ่ายภาพ การถาม-ตอบด้วยวาจา ค าถาม
ปลายเปิด-ปลายปิด ทัง้นี ้การเก็บข้อมลูบางอยา่งอาจขอความชว่ยเหลือจากพ่ีๆ อสม. 
หรือผู้น าชมุชน 

3. นกัศกึษาทกุคนในกลุม่น าข้อมลูท่ีได้มาสรุปผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิตท่ีิเหมาะสม  



 

4. นกัศกึษาทกุคนในกลุม่น าเสนอผลการด าเนินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการตอ่ชมุชน โดย
สามารถเสนอได้หลายรูปแบบ ให้นกัศกึษาพิจารณาวางแผนการน าเสนอโดยเลือกส่ือการ
น าเสนอท่ีเหมาะสม เชน่ วิดีโอ ภาพนิ่ง poster ละคร หรือ เอกสารประกอบ ทัง้นี ้โดยเน้น
กลุม่ชมุชนเป็นผู้ ฟังหลกั 

5. นกัศกึษาทกุคนในกลุม่น าเสนอผลการด าเนินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการตอ่คณาจารย์ท่ี
วิทยาลยั โดยสามารถเสนอได้หลายรูปแบบ ให้นกัศกึษาพิจารณาวางแผนการน าเสนอ
โดยเลือกส่ือการน าเสนอท่ีเหมาะสม เชน่ วิดีโอ ภาพนิ่ง poster ละคร หรือ เอกสาร
ประกอบ พร้อมแหลง่อ้างอิงท่ีเหมาะสม อาจน าข้อมลูจากการเขียนประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การออกฝึกภาคสนามในครัง้นี ้ปัญหาและอปุสรรค ข้อเสนอแนะ มาน าเสนอด้วย ทัง้นี ้
โดยเน้นกลุม่คณาจารย์เป็นผู้ ฟังหลกั เพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกนัประเมินผลให้คะแนนและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

6. นกัศกึษาทกุคนในกลุม่จดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการวิจยัหรือบริการวิชาการ กลุม่ละ 1 
ฉบบั และส าเนาอีก 1 ฉบบั 

การเขียนโครงร่างงานวจิัยหรือบริการวชิาการ โดยก าหนดหวัข้อ ดงันี ้ 
1. ช่ือเร่ือง (Title) 
2. ความเป็นมาและเหตผุลสนบัสนนุให้มีการวิจยั (Background and Rationale) 
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจยั 
4. การทบทวนวารสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง Review of Literature and Related Studies) 
5. วตัถปุระสงค์ของการวิจยั (Objectives) 
6. สมมตฐิาน (Hypothesis) 
7. การให้ค านิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีจะใช้ในการวิจยั (Operational Definition) 
8. รูปแบบการวิจยั (Research Design) 
9. รูปแบบวิธีวิจยั (Research Methodology) 
10. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ (Data Handling and Analysis)  
11. ข้อพิจารณาทางจริยธรรม (Ethical Considerations) (ถ้ามี) 
12. ตารางการปฏิบตังิาน (Time-Table) 



 

13. ปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ระหวา่งการวิจยัและมาตรการในการแก้ไข (Problem Anticipated 
and Circumvent Method) 

14. งบประมาณในการวิจยั (Budget) 
15. ประวตัผิู้ท าการวิจยั (Relevant Information of the Researchers) 
16. เอกสารอ้างอิง (References) 

ปล 1 อาจารย์จะให้แตล่ะกลุ่มบนัทกึวีดโิอสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการออกฝึกภาคสนามในครัง้นีแ้ละ
คาดวา่จะน าไปใช้กบัการเป็นแพทย์ชนบทอย่างมืออาชีพในอนาคต  

ปล 2 ทกุคนต้องสง่รายงานไมเ่กิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในหวัข้อสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการออกฝึก
ภาคสนามในครัง้นีแ้ละคาดว่าจะน าไปใช้กบัการเป็นแพทย์ชมุชนอยา่งมืออาชีพในอนาคต โดยสง่เป็น
ไฟล์ ตวัหนงัสือ Cordia New 16 อาจมีรูปภาพประกอบด้วย พร้อมข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการออกฝึก
ภาคสนามในครัง้นีว้า่ควรจะเป็นไปในแนวทางใดท่ีจะน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

ปล 3 จะสงัเกตไุด้วา่อาจารย์ไมไ่ด้นดัหมายตารางเวลาและกิจกรรมท่ีแนน่อนว่าวนันีต้้องท า
อะไรบ้าง ซึง่หมายถึง น้องๆจะต้องเป็นคนจดัตารางเวลาของกลุม่ตนเอง เพื่อนดัหมายให้อาจารย์ให้ไป
กบัน้องๆด้วยกนั กิน นอน พร้อมกนั บ้านพ่อแมอ่ปุถมัภ์หลงัเดียวกนั ดงันัน้ ในแตล่ะวนั แตล่ะกลุม่
อาจจะมีกิจกรรมท่ีไมเ่หมือนกนัเลยก็ได้ แม้กระทัง่การคืนข้อมลูสูช่มุชน กลุม่ของเราอาจจะมี วิธีการ 
ชว่งเวลา การคืนข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัออกไปก็ได้เชน่กนั แตเ่วลาเดนิทางไปและกลบันัน้ต้องเป็นเวลา
เดียวกนันะครับ 

ปล 4 วนัท่ีน าเสนอท่ีคณะ ให้น้องติดตอ่ประสานงานการขอใช้ห้องท่ีต้องการ พร้อมอปุกรณ์ท่ีชว่ย
ในการน าเสนอให้พร้อม เชน่ เคร่ืองเสียง จ านวนไมโครโฟนและถ่าน ขนาดและชนิดของไฟล์ท่ีจะ
น าเสนอ โปรเจคเตอร์ว่าสวา่งเพียงพอตอ่วิดีโอของเราหรือไม ่เสียงวิดีโอออกหรือไม ่แม้กระทัง่ลกัษณะ
การจดัวางเก้าอีว้า่จะเหลือพืน้ท่ีด้านหน้าไว้ท ากิจกรรมกบัคนดอูยา่งอ่ืนหรือไม ่เพ่ือให้เกิดความราบร่ืน
ในการน าเสนอให้ดีท่ีสดุ 

 
 



 

สิ่งที่ควรจะเตรียมไปด้วยตนเองเวลาออกชุมชน 
1. ปลัก๊ 3 ตา 
2. คอมพิวเตอร์สว่นตวัพร้อมโปรแกรมตา่งๆให้ใช้งานครอบคลมุ โดยเฉพาะกบัเคร่ืองพิมพ์ เคร่ือง

เสียง ไมด์โครโฟน เคร่ืองเลน่วิดีโอ โปรเจคเตอร์ หรือแม้กระทัง่โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
เป็นต้น 

3. ไฟฉาย 
4. รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ 
5. เสือ้ผ้าชดุล าลอง ท่ีซกัง่ายแห้งเร็ว ไมต้่องรีด 
6. เสือ้ผ้ากนัหนาว 
7. ยาประจ าตวั 
8. ร่มหรือหมวก หรือเสือ้กนัฝน 
9. สมดุบนัทึกประจ าวนัและปากกาส าหรับจดบนัทึก   
10. อปุกรณ์การแสดงหรือชดุอปุกรณ์สนัทนาการ 
11. จกัรยานสว่นตวั (ถ้ามี) 
12. ยากนัยงุ  
13. มุ้ง 

Trip and trick ของการออกฝึกภาคสนาม 

เม่ือไปอยู่บ้านเขาเมืองเขา สภุาษิตท่ีจะต้องท่องจ าให้ขึน้ใจ คือ “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตา
ตาม” ยงัคงใช้ได้กบัทกุยคุทกุสมยั แนน่อนว่า เม่ือเราเจอคนแปลกหน้า แรกๆเราไมมี่ทางรู้เลยวา่คนผู้ นี ้
มีลกัษณะนิสยัใจคอเป็นอยา่งไร ชอบอะไร ไมช่อบอะไร ดงันัน้ บคุลิกและการวางตวัในชมุชน ถือวา่
เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือเราต้องการขอความร่วมมือจากใครท่ีเราไมเ่คยรู้จกัมาก่อน
นัน้เพ่ือให้เขาไว้ใจเราให้มากท่ีสดุ แม้แตเ่รายงัแอบชอบคนโน้นคนนีโ้ดยท่ีไมรู้่จกัเขาดีพอ เพียงเพราะ
เขาวางตวัดี เราเจอแตด้่านดีดีของคนคนนัน้ มนัก็ไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกท่ีจะชอบเขาได้อยา่งง่ายดาย เสือ้ผ้า 
อาภร ความสะอาดสะอ้าน กลิ่นอนัไมพ่งึประสงค์ สไตล์การแตง่ตวั ทรงผม สีลิปสติก ตา่งๆ อ่ืนๆ 
เหลา่นี ้ล้วนมีผลตอ่จินตนาการแรกพบเม่ือเจอกบัคนแปลกหน้า เป็นการตอ่เตมิจากธรรมชาตท่ีิ
เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคม พร้อมท่ีจะฆา่ตวัเองได้ทกุเม่ือ อารมณ์และความรู้สกึของผู้พบเจอนัน้



 

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะบคุคล วนันีป้า้อารมณ์ไมดี่ ทะเลาะกบัสามีเร่ืองงานจกุจิกในบ้าน แตเ่ม่ือมาพบ
คณุหมอพดูจาดี สะอาดสะอ้าน หน้าเช่ือถือ ก็เปล่ียนแปลงอารมณ์ไปโดยพลนัได้ ซึง่อาจจะเกิดความ
เกรงใจ หรือ ความนา่เกรงขาม ท่ีผู้ ป่วยจะสามารถฝากชีวิตไว้กับคนคนนีไ้ด้ ดงันัน้ การให้ความร่วมก็
นา่จะดีไปด้วย คณุหมอพดูอะไรก็นา่ฟังไปหมด และพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามเชน่กนั  

การท างานกบัชมุชนนัน้เป็นสิ่งท่ีท้ายความคิดอยา่งเป็นองค์รวมได้ดีมาก เพราะเราอาจจะเจอ
ปัญหาอปุสรรคโดยท่ีไมท่ราบมาก่อนขณะด าเนินงานได้ ดงันัน้ สิ่งท่ีเราต้องเตรียมตวัให้ดีก่อนออก
ชมุชนคือ ข้อมลู ความรู้ ต ารา แบบฟอร์ม ตา่งๆ นานา ให้พร้อม สญัญาณมือถือท่ีเคยสง่ข้อความไปหา
เพ่ือนๆได้ดีกลบัไมมี่ซะงัน้ แม้กระทัง่สญัญาอินเทอร์เนทก็ดี มนัไมไ่ด้ดัง่ใจเสมอไป สืบค้นข้อมลูใน
ขณะนัน้ก็ท าได้ไมดี่นกัโดยเฉพาะในพืน้ท่ีหา่งไกล ดงันัน้ การท างานกบักระดาษกบัปากกา ก็ยงัคงใช้
ได้ผลดีกบัการท างานในชมุชน เชน่ ถ้าเราเตรียมข้อมลูในกระดาษมาดีแล้ว คนเก็บข้อมลูก็มีหน้าท่ีใส่
เคร่ืองหมาย เตมิตวัเลขอยา่งเดียว ระหวา่งนัน้ก็เดนิชมนก ชมไม้ ไปด้วย แหม มนัชา่งเป็นภาพฝันของ
การท างานในชมุชนเหลือเกิน ไมใ่ชว่า่จะให้เก็บข้อมลูด้วย ค้นข้อมลูไปด้วย แก้ไขเอกสารอีก หา
เคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองส าเนาก็ไมไ่ด้ ณ จดุนัน้ แม้กระทัง่จะน าเสนอข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ย
มากๆ มองจอก็ไมค่อ่ยชดั กวา่จะเปิดเสียงหรือเปิดภาพออกคณุยายก็กลบับ้านเสียแล้ว ไมน่ะ....ท่ีพดู
มาทัง้หมดชัน้เจอมากบัตวัเองแล้ว ชิมิ  

ปัญหาท่ีพบบอ่ยมากตอนเก็บข้อมลูในชมุชนคือ ไมมี่ใครอยูบ้่าน โดยเฉพาะชว่งกลางวนั มีก็
แตค่นแก่ แมล่กูอ่อน หรือคนพิการ ซึง่อาจจะไมไ่ด้เป็นตวัแทนของคนในชมุชนทัง้หมด การออกชมุชน
ในชว่งวนัธรรดา จนัทร์-ศกุร์ นัน้ อาจจะตรงกบัชว่งวนัท างานของประชาชนโดยสว่นใหญ่ แตถ้่ากลุม่
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนควรจะไปเก็บข้อมลูในวนัเปิดเรียน วนัท่ีส าคญัอีกวนัก็คือวนัคืนข้อมลูผลการ
ด าเนินงานสูช่มชน กลบัไมมี่คนฟังตอนน าเสนอ ด้วยเหตผุลหลายๆประการ ประกาศใช้เสียงตามสายก็
แล้ว ผู้ใหญ่บ้านถึงขัน้กบัขู่ก็แล้ว นดัด้วยปากเปลา่สญัญาใจก็แล้ว วิธีการน าเสนอของเรายงัไม่
นา่สนใจพอหรือเปล่านะ หรือวา่ปัญหาท่ีน าเสนอไมใ่ชปั่ญหาท่ีแท้จริงเพราะคนหนุม่สาว วยัท างานก็
ไมไ่ด้เข้าร่วมกบัเราด้วย ท าไมไมเ่หมือนกบัเวลาไปดหูมอล าเลย มาพบกนัโดยมิได้นดัหมายเลยทีเดียว  

หวัใจหลกัของการท างานในชมุชน คือ การได้พบปะ พดูคยุกบัคนในชมุชน “วนันีท้านข้าวกบั
อะไรคะ” ตอนแรกๆอาจจะดไูมเ่ป็นธรรมชาตเิทา่ไหร่ แตก็่เป็นการพงัทลายก าแพงความมีอคตดิา่นแรก
สดุก็วา่ได้ คนในชมุชนจะรู้สึกวา่คนคนนีด้เูป็นกนัเองและดเูป็นมิตร พร้อมท่ีจะชว่ยเหลือยามเดือดร้อน
ได้ทกุเม่ือ คนแก่ชอบเลา่เร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองของตนเอง สิ่งท่ีตนเองท าแล้วประสบความส าเร็จ เชน่ 



 

ปลกูผกัชนิดนีง้าม หาปลาแบบนีเ้จง๋ท่ีสดุ เป็นต้น การเปิดด้วยค าถามเหล่านีก็้อาจจะชว่ยให้บท
สนทนามีอรรถรสขึน้มาเลยทีเดียว ยิ่งพดูเป็นภาษาถ่ินด้วยแล้ว นะ นอกจากนีย้งัเป็นการส ารวจข้อมลู
ท่ีแท้จริงในชมุชนได้ดีกวา่การสอบถามจากแหลง่ตา่ง ซึง่อาจไมอ่พัเดทกบัสิ่งท่ีเราต้องการ ดงันัน้ การ
เดนิ ขอย า้วา่ เดนิ เดนิ เดนิ ส ารวจชมุชน ไมใ่ชเ่ร่ืองแปลก แตก่ารนัง่รถตู้  ใส่แวน่ตาด า ไปส ารวจตรงนัน้ 
ตรงนี ้น่ีสิเป็นเร่ืองแปลก บางทีชาวบ้านก็ไมไ่ด้สนใจหรอกวา่รถคนันีเ้ป็นของใคร มาจากไหน ย่ิงคนแก่
ตาพร่ามวัด้วยแล้ว บางหมูบ้่านท่ีหา่งบ้านแตล่ะหลงัหา่งไกลกนัมาก เดนิส ารวจตอนกลางวนัแดดร้อน
จดั พบว่าเค้าไมอ่ยูบ้่าน เฮ้อ ร้อนก็ร้อน ไปเสียเท่ียวอีกตา่งหาก บางทีก็เจอฝงูสนุขั บางคนโดนกดัก็มี 
จงึต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษในการเดินเท้าส ารวจ  

กรณีศกึษา: เพราะรักจงึยอมไว้ใจ 
“ปา้ครับ เพ่ือนผมลืมไอโฟนไว้ ฝากปา้เอาไปให้เพ่ือนหนอ่ยได้มัย้ครับ ผมจะต้องไปเก็บข้อมลู

อีกฝ่ังนงึครับ” 
“ได้ได้ เดว๋ปา้เอาไปให้นะ” 

อีก 2 ชัว่โมงตอ่มา 
“ปา้ก็ใช้ให้หลานปา้ (อาย ุ14 ปี) เอาไปให้ไง ยงัไมไ่ด้หรอ ลกู” 
“หนก็ูเอาไปฝากยายคนนัน้ไว้เหมือนกนั” 
“ยายไมเ่ห็นนะวา่มีใครเอาของมาฝากอะไรไว้ ปกต ิเดนิ ลกุ นัง่ ก็ล าบากอยูแ่ล้ว สายตาก็ไมดี่

นะหลานเอ๊ย” 

Checklist งานที่จะต้องส่ง มีดงันี ้

ล าดับ Checklist วันท่ีส่ง 
วิธีการ
ส่ง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

1 ตอบค าถามใน study guide     
2 ไฟล์ handout การน าเสนอผลการด าเนินโครงการท่ีคณะ    
3 วีดีโอประจ ากลุม่     
4 สง่รายงานกลุม่ 1 ฉบบั พร้อมส าเนาอีก 1 ฉบบั    
5 สง่รายงานสว่นตวั 1 ฉบบั    
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