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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถอดบทเรียนกระบวนการทางานในชุมชน
แต่ละวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
วิถีประชาธิปไตยชุมชนกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน และ 2) วิเคราะห์และอภิปรายผลที่จะ
นาไปสู่การสร้างบทสรุปจากการศึกษาในการใช้เป็นแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ช น เ ผ่ า พื้ น เ มื อ ง ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นแบบองค์รวม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่
การใช้เทคนิคแบบกรณีศึกษาใน 5 ชุมชนชาติพันธุ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการศึกษา ใช้
กลุ่ ม ผู้ใ ห้ ข้ อมู ล ส าคั ญ จ านวน 18 - 22 คน เพื่อ สั ม ภาษณ์ ข้อ มู ลเชิ งลึก และการ
ประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และนาข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์วาทกรรมเปรียบเทียบ
จากบริบทของภาษาที่เรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลเชิงพรรณนาและทาการตรวจสอบสาม
เส้าของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้พรรณนาในการแสดงผลในครั้งนี้
ผลการศึกษาพบว่า วิถีวัฒนธรรมชุมชนสามารถส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะ
ของความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนชาติพันธุ์พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามที่ศึกษาได้โดย 1) ชุมชนมีการสร้างเกาะป้องกันชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ขึ้ น
2) ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนต้ อ งอาศั ย พื้ น ฐานความเป็ น ชุ ม ชนเสมอ 3)
ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งวิถีดังกล่าวทา
ให้เกิดพลังของชุมชนในการใช้เป็นวิธีการช่วยทางานชุมชน หรือนามาปรั บใช้ในการ
จัดทาบริการสาธารณะหรือการดาเนินงานตามนโยบายภาครัฐที่เข้าไปสู่ชุมชน ซึ่งทา
ให้เกิดกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนที่สาคัญ คือ 1) ประชาธิปไตยแบบ
ปกป้อง ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนด้วยกลไกการสร้างวัฒนธรรมชุมชน 2)
ประชาธิปไตยแบบทางตรง ได้แก่ การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ
ของชุมชนเพื่อทากิจกรรมสาธารณะ โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญไปกับความเป็น
ผู้ น าที่ ต้ อ งผ่ า นการพิ สู จ น์ ตั ว เองจนได้ รั บ การยอมรั บ จากสมาชิ ก ในชุ ม ชน 3)
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ชาวชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมจากการลงมือทางานเองตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน
4) ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ได้แก่ มีการเรียกประชุมสม่าเสมอ มีการแบ่ง
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หน้าที่ความรับผิดชอบภายในชุมชน มีความโปร่งใสในการทางานของกลุ่มในหมู่แกน
นาซึ่งชุมชนเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีระบบผู้อาวุโสเป็นที่สร้างความ
เชื่อถือในการกลั่นกรองประเด็นการปรึกษาหารือ มีการแบ่งการดูแลเป็นระบบย่อย
ทาหน้าที่ประสานงานและดาเนินการแลกเปลี่ยนการรับฟังความเห็นของสมาชิกให้
เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้นาไปสู่แนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะระหว่างสมาชิกชุมชนด้วยกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งสาหรับการ
สร้างความเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชน
เผ่าพื้นเมืองในการพัฒนาตนเองตามที่เกิดขึ้นดังนี้ 1) สร้างความรับผิดชอบ ที่
สามารถสร้างนักบริหารในชุมชนขึ้น ให้มีความรับผิด ชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน
ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสมาชิกของ
ชุมชนเดียวกันเพิ่มขึ้น 2) การสร้างพลเมือง ที่มีการใส่จิตวิญญาณของชุมชนเข้าไปใน
การทางานให้กับชุมชน ถือเป็นหลักการสาคัญของการสร้างพลเมืองของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย และ 3) การสร้างภาคประชาสังคมในการสะท้อนความคิด
และความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและสมาชิกใน
ชุมชน ในการที่จะทาหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย
ท าให้ ชุ ม ชนสามารถท าการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งหรื อ วิ ธี ก ารท างานชุ ม ชนให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน และเป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่หน่วยงานรัฐที่เห็นความสาคัญ
จนนาไปสู่การทาให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมขนาดเล็กที่มีการใช้วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มตนในการดารงอยู่ในสังคมประชาธิปไตยดังเช่นปัจจุบันอยู่ได้
คำสำคัญ : ประชาธิปไตยชุมชน, วีถีวัฒนธรรมชุมชน, ชุมชนชาติพันธุ์พื้นเมือง, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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Abstract
This Article aimed to 1) review practices of ethnic communities
that demonstrate a relationship between community democracy and
elements of ethnic culture, and 2) analyse and discuss the results that
would lead to prospects of democratic development based on ethnic
cultures in northeastern region of Thailand in overall. Qualitative case
study method was used in five ethnic communities with proper
features for research, Each case employed a group of 18 - 22 key
informants in in-depth interviews and focus group discussions, including
participant observation in community activities and content analysis of
relevant documents. A comparative discourse analysis of language
contexts compiled from descriptive information and data triangulation
were also implemented so as to obtain accurate information for the
description of the results.
The results showed that elements of community culture can
promote qualities of democracy in ethnic communities of northeastern
region: 1) community has formed protective barrier through community
culture, 2) community democracy always depends on fundamental
elements of community, and 3) community democracy is a progression
in community culture which develops into community potentials to aid
community service, to be applied in public service management, or to
implement public policy for the community. These led to significant
development of democracy in community; 1) protective democracy building immunity within the community through community culture
development mechanism, 2) direct democracy - election of
community representatives or committee to conduct public activities
with emphasis on approval from the community, 3) participatory
democracy - community members partaking in problem solving through
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participatory functioning, 4) deliberative democracy - periodical
conference, allocating responsibilities within the community, having
transparency among approved leaders in public work performance and
seniority system to put credence in agenda screening, allotting
management into subsystems to coordinate and organise conference
among members. These practices have evolved into schemes for
public service performance improvement among community members
which was a phenomenon that shaped democratic citizenship suitable
for communities that used elements of ethnic culture to improve
themselves: 1) building responsibilities that could create administrators
in the community, accountable to other members as representatives
who assumes more responsibilities towards members of their own
community, 2) building citizenship which embodies sense of
community into community service, a key principle of building
democratic citizenship, and 3) building a civil society that reflects
thoughts and needs of a community, bridging the government and the
community members in order to secure public interest for both parties,
allowing changes in community structure or method of operation to
match its context, becoming satisfactory to concerning public agencies,
leading to potency of a small society that applies own traditional
ethnic culture to live on in democratic society as in modern times.
Keywords: Community Democracy, Cultural Elements of Community,
Traditional Ethnic Community, Northeastern Region
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บทนำ
โครงการศึกษาแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป็นโครงการวิจัยที่
เกิดขึ้นเพื่อสนองพันธกิจของสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่ให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ โดยพยายาม
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยพื้นฐานจากวิถีชุมชน หรือประชาธิปไตยแบบ
ชาวบ้านในการนามาเป็นทางเลือกหนึ่ง สาหรับใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซึ่งเป็นระบอบการเมืองการปกครองหลักของชาติที่สาคัญ ทั้งนี้เพราะหากจะทาให้
ระบอบดังกล่าวมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนได้ก็ต้องพยายามทาความเข้าใจและ
เรียนรู้วิถีการปกครองและการจัดการปัญหาร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อจะได้
นามาสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
เพราะในปัจจุบัน เป็นที่รับทราบกันดีว่าสังคมไทยกาลังประสบปัญหา
ทางด้านการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนแต่ละฝ่ายไม่
สามารถตกลงหรือสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของคาว่า "ประชาธิปไตย" ที่สอดคล้อง
และรับเป็นหลักการเดียวกันได้ ทาให้เกิดการรับรู้ภาพความเป็นประชาธิปไตยทั้งใน
"ขาว -ดา" ดังจะเห็นได้จากการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ
ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทาให้เกิดคาถามถึงปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยและที่มาของปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลายฝ่ายได้เสนอความ
คิดเห็นและค้นหาสาเหตุต้นตอของความล้มเหลวทางการเมืองในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยซึ่งใช้ในการปกครองประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 และเสนอ
แนวความคิดแตกแขนงออกไปต่างๆนานา ตั้งแต่ระดับสถาบันทางการเมืองจนถึง
ระดับตัวปัจเจกบุคคล รวมทั้งโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดารงอยู่ ว่าเป็นต้นตอ
ของความล้มเหลวหรือที่มาของปัญหาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ชาติ ซึ่งหากย้อ นกลับ ไปในประวั ติศาสตร์ก่อ นสถาปนาเป็นสังคมประชาธิ ปไตย
ดั งเช่ น ทุ ก วั น นี้ สั งคมไทยประกอบด้ ว ยผู้ ค นหลากหลายชนชาติ หลากหลาย
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วัฒนธรรม แตกแขนงไปตามบริบทพื้นที่และชาติพันธุ์ที่ตนเองสังกัด ซึ่งวัฒนธรรม
จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ต่อมาได้หล่อหลอมขึ้นเป็น "วัฒนธรรมไทย" (ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา, 2547) อันเป็นวัฒนธรรมหลักของคนในรัฐประชาชาติปัจจุบัน ซึ่งก็
ไม่แตกต่างอะไรกับวิถีชีวิตทางการเมืองของผู้คนก็ย่อมมีความหลากหลายไปตาม
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่หล่อหลอมรวมกัน จนกลายมาเป็นรากฐานของวิถีชีวิตทาง
การเมืองในระดับชาติในปัจจุบันเช่นกัน (ชัยอนันต์ สมุทธวนิช, 2553) ดังนั้นเมื่อการ
ปกครองระดับชาติเกิดวิกฤติ ทางด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงลักษณะความ
เป็นประชาธิปไตยที่จะสามารถทาให้ประชาชนทุกคนดารงตนในฐานะพลเมืองหนึ่งใน
ระบอบประชาธิปไตยของรัฐแห่งนี้ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันบนความเข้า
ใจความหลากหลายได้ จึงจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจลักษณะพื้นฐานและพยายาม
มองหาแนวทางการพัฒนาความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองจากการเรียนรู้วิธีการ
จัดการสังคม การสร้างวัฒนธรรมชุมชนในการเป็นแกนกลางแห่งการพัฒนา การเน้น
ภาคชุมชนซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากระบบความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
กาหนดทิ ศทางของการเมือ งของตนเองได้ หรื อสามารถน าวิ ถี ชุม ชนมาใช้ พัฒ นา
รูปแบบการจัดการสังคมให้เหมาะสมกับสภาพสังคมตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ที่
ควรได้รับการสนับสนุนและเข้าใจจากคนกลุ่มอื่นที่อยู่ต่างวัฒนธรรมแต่อยู่ภายใน
ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของชาติได้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานก็เช่นกัน ประกอบด้วยชุมชน
หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไป ในจานวนดังกล่าวประชากร
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไท -ลาว (tai-lao) นอกจากนี้จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคมีประชากรที่สืบเชื้อสายมาจากชาติพันธุ์ผู้ไทหรือภู
ไท ส่วนตอนใต้ของภาคมีชาวไทยเชื้อสายเขมร และกูยเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมี
ชาวไทโคราชอยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์และนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งประชากร
หลากหลายชาติพันธุ์ในภูมิภาคนี้ต่างประกอบกันเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมชาติพันธุ์
พื้นเมือง ที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่การที่กลุ่มชนที่แตกต่างกันทางชาติ
พันธุ์และต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันนั้นทาให้แต่ละกลุ่มจะมีวัฒนธรรมย่อย (Sub
- culture) ภายในเขตของตนเองเกิดขึ้น เรียกว่า วิถีชุมชน อันได้แก่ วิถีแห่งความคิด
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ความรู้สึก หรือพฤติกรรมใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมที่มีรูปแบบเดียวกันและแสดงให้
ปรากฏออกมาเป็นภาษา ความเชื่อ ศิลปการแสดง พิธีกรรมและระเบียบแบบแผน
ประเพณีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันเป็นวิถี
ชีวิตสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ย่อมถูกกาหนดโดยวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสภาพแวดล้อมแต่ละสังคมด้วย ดังนั้นวิถีชุมชนในระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบันก็เช่นกัน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจวิถีชีวิต พฤติกรรม
และบุคลิกภาพของคนกลุ่มต่างๆ เพราะการศึกษาประชาธิปไตยเชิงวิถีของไทยเท่าที่
ผ่านมายังขาดการทาความเข้าใจรากฐานของชีวิตมนุษย์ในสังคมที่ก่อตัวกันขึ้นบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ จนกลายเป็นวิถีสังคมประชาธิปไตยของ
ไทยเช่นที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าจาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทาความเข้าใจวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างขาดแคลนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ประชาธิปไตยพื้นฐานจากวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ อันเป็นวัฒนธรรมของคน
ส่วนใหญ่ที่อาศัยในภูมิภาคนี้และ/หรือที่มีความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้ เพราะที่ผ่านมา
ปัญหาจากการพัฒนาภูมิภาคนี้ที่เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบายของรัฐ ณ ศูนย์กลาง
อานาจได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติในหลายเรื่อง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็น
ผลมาจากรัฐ ณ ศูนย์กลางอานาจยัดเยียดความคิด ความเชื่อ และแบบแผนปฏิบัติ
ให้กับประชาชนและชุมชนในภูมิภาคนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของวาทกรรมการพัฒนา
ตามที่เกิดขึ้น ซึ่งขาดรากฐานความเข้าใจทางด้านประชาธิปไตยเชิงวิถีของชุมชน
ต่ า งๆในภู มิ ภ าคนี้ อ ย่ า งยิ่ ง ดั งนั้ น โครงการศึ ก ษาแนวทางการสร้ า งวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ช น เ ผ่ า พื้ น เ มื อ ง ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ผู้ป กครองหรือ ผู้ ก าหนดนโยบายและกลุ่ ม ชาวบ้ านหรื อชาวชุม ชนที่เ ป็ น ผู้ร องรั บ
นโยบายหรือผู้อยู่ภายใต้การปกครองให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือกันทั้ง
สองฝ่ายบนพื้นฐานประชาธิปไตยร่วมกัน ในอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้าง
ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดและการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในสั ง คมที่ ป กครองในระบอบการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยในปัจจุบันได้
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1.เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทางานในชุมชนแต่ละวัฒนธรรมชุมชนชาติ
พันธุ์ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของวิถีประชาธิปไตยชุมชนกับวิถี
วัฒนธรรมชุมชนตามที่ศึกษาว่าสามารถนาปรับใช้หรือพัฒนาเป็นคุณค่าเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนในการจัดการสังคมของตนท่ามกลางกระแสการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายเชิงความสัมพันธ์จากวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับ
วิถี ชีวิ ต ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนในชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ต ามที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งบทสรุ ป จาก
การศึกษาในการใช้เป็นแนวทางการสร้ างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นแบบองค์รวม

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ได้แก่ การใช้เทคนิควิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study) เพื่อให้ได้ชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งทางด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชนและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เป็ น วิ ธี ก ารท างานชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะที่ เ หมาะสมและ
พึ่ ง ตนเองได้ ใ นชุ ม ชน โดยการส ารวจชุ ม ชนดั ง กล่ า วเบื้ อ งต้ น ในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและนาข้อมูลมาระดมความคิดเห็นในคณะที่ปรึกษา ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย ปรากฏว่าได้กรณีศึกษาใน 5 ชุมชนชาติพันธุ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ
ศึกษาได้แก่ ชุมชนบ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น
กรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทลาว, ชุมชนบ้ าน
หนองห้าง ตาบลหนองห้าง อาเภอกุฉิน ารายณ์ จังหวัดกาฬสิน ธุ์ เป็ นกรณี ศึกษา
ชุม ชนที่มี บริ บทชุม ชนที่มี ลัก ษณะเป็น ชุม ชนวั ฒธรรมผู้ ไท, ชุม ชนบ้า นกุ ดนาแก้ ว
ตาบลภูฝ้าย อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่
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มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทเขมรหรือขะแมร์, ชุมชนบ้านอาลึ ตาบลสาโรงทาบ
อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะ
เป็นชุมชนวัฒนธรรมไทกูย และชุมชนบ้านสามัคคี ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย
จังหวั ดนครราชสีม า เป็ นกรณีศึก ษาชุ มชนที่ มีบริ บทชุ มชนที่มีลัก ษณะเป็น ชุมชน
วัฒนธรรมไทโคราช ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษาใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant)
จานวน 18 - 22 คนตามความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ผู้นาชุมชนแบบทางการ
ได้ แ ก่ ก านั น – ผู้ ใ หญ่ บ้ า น คณะกรรมการหมู่ บ้ า น สมาชิ ก ท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นในแต่ละชุมชน, ผู้นาชุมชนตามธรรมชาติ ได้แ ก่ ผู้ที่มีบทบาทเป็นแกนนา
ชาวบ้ านในการพัฒนาชุมชนซึ่งไม่มีบ ทบาททางราชการ เช่น หัว หน้ากลุ่มอาชีพ ,
มัคนายกวัด เป็นต้น , พระสงฆ์, ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นที่นับถือในชุมชน เช่น เฒ่าจ้า
หมอพราหมณ์ หมอเหยา หมอลา เป็นต้น , สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนสม่าเสมอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (indept- interview) และ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน และนาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องมาทาการวิ เคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และการวิเคราะห์วาทกรรมเปรียบเทียบจากบริบทของภาษาที่เรียบเรียง
ขึ้นจากข้อมูลเชิงพรรณนา(Comparasion Discourse Analysis) และทาการ
ตรวจสอบสามเส้ า ของข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งในการใช้ พ รรณนาในการ
แสดงผลในครั้งนี้

ผลกำรวิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาที่ได้ดังนี้
จากการศึกษาเบื้องต้นถึงสภาพประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนชาติ
พันธุ์พื้ นเมือ งในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยทั้ง 5 กรณีศึ กษา พบว่ า
สามารถแยกได้เบื้องต้นเป็น 2 กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆ ตามลักษณะภาษา วิถีชีวิต
ประเพณีและพิธีกรรมที่ถือปฏิบัติในชุมชน ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมไท –
ลาว ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรมไทลาว และชุมชนวัฒนธรรมผู้ไท ส่วนอีกกลุ่มชาติพันธุ์
[33]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

หนึ่ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมมอญ – เขมร ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรมไทเขมร
หรือขะแมร์, ชุมชนวัฒนธรรมไทกูย และชุมชนวั ฒนธรรมไทโคราช และชุมชนชาติ
พันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหล่านี้ต่างแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
อีกที ได้แก่ กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่อาณาจักรโบราณ เช่น อาณาจักรเจนละ
อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ หรืออาณาจักรขอม เป็นต้น และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ อพยพเข้า
มาอยู่ใหม่ภายหลังในปลายอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ และกลายเป็นประชาชนส่วน
หนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นอาณาเขตของรัฐไทยตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถสืบทอดและดารงวิถีชุมชนผ่านภาษา ความเชื่อ
ประเพณีและพิธีกรรมของตนปะปนกับวิถีพัฒนาของรัฐที่เข้ามาในชุมชนซึ่งมีทั้งส่วน
สนับสนุนและทาลายล้างซึ่งกันและกันบ้าง สร้างการยอมรับและต่อต้านบ้าง แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มุ่งค้นหาลักษณะประชาธิปไตยชุมชนที่สาคัญจากการ
เข้าสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่ อยเพื่อระดม
ความคิดเห็นของชาวชุมชนที่ศึกษา ซึ่งจะแยกอธิบายตามชุมชาติชาติพันธุ์พื้นเมืองที่
เข้าศึกษาดังนี้
1. ชุม ชนวัฒนธรรมไทลำวบ้ำ นสำวะถี ตำบลสำวะถี อำเภอเมื อ ง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนไทลาวที่สาคัญ คือ
การใช้ฮีต 12 หรือจารีตประเพณี 12 เดือน ของชาวไทลาวมาฟื้นฟูชุมชน และวัดมี
การใช้ฮีต 12 เป็นกลไกการสมานชุมชนให้เกิดความสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นและสร้าง
ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ ซึ่งทาให้ชุมชนสาวะถีเป็น
ชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ มี ก ระบวนการท างานด้ ว ยวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยชุ ม ชนบนพื้ น ฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแบบไทลาวหรือไทอีสานจากการถอดบทเรียนการจัดทา
บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนผ่านการดาเนินกิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข
ในโครงการชุมชนตัวอย่างวัฒนธรรมสันติวิธีบ้านสาวะถี โดยกระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงยุติธรรมที่มีการดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน (2558) ซึ่งได้ข้อ
ค้นพบลักษณะประชาธิปไตยที่สาคัญ ได้แก่
1) มีการสร้างชุมชนด้วยกลไกทางวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมประเพณี
ของชุมชนเพื่อเป็นเกาะป้องกันผลกระทบจากภายนอกที่จะเข้ามาในชุมชนซึ่งถือเป็น
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ตัวแบบประชาธิปไตยแบบปกป้อง (Protective Democracy) รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในชุมชนสาวะถี ทั้งนี้เพราะประชาธิปไตยชุมชนต้องเกิดขึ้นบนฐานของการที่ชุมชน
โดยความเห็นส่วนรวม สามารถเลือกรับในสิ่งที่ตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
ของสังคนตนเอง และเห็นว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาวชุมชน ชุมชนก็จะรับ
เอาโครงการหรือกิจกรรมนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
2) มีกระบวนการเลือกผู้นาชุมชนผ่านกลไกการทางานสาธารณะในการ
ช่วยเหลืองานวัดและงานชุมชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายปัญหาต่างๆของชุมชนในรูปคณะกรรมการวัดและชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกการ
สร้างพลเมืองของชุมชนให้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นงานจิตอาสา และ
อาศั ย การได้ รั บ การยอมรั บ จากชาวชุ ม ชนว่ า บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะรั บ ต าแหน่ ง
ดังกล่าวต้องทางานจนเป็นที่ประจักษ์จึงจะมีสิทธิเข้าไปร่วมประชุมและชี้แจงความ
คิ ด เห็ น ซึ่ ง เป็ น การใช้ สิ ท ธิ แ บบประชาธิ ป ไตยทางตรงของชุ มชน (Direct
Democracy) ที่ความเป็นพลเมืองถือกาเนิดจากการทางานสาธารณะจนเป็นที่
ประจักษ์ และได้ รับการยอมรับจากสมาชิ กของสั งคมเพื่อ เข้าไปมีส่วนแสดงความ
คิ ด เห็ น และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ แ ก่ ต นเองและครอบครั ว ในการได้ ท าหน้ า ที่
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ทางานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามวิถีชุมชนที่ออกแบบไว้
บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ซึ่งวิถีวัฒนธรรมดังกล่าวถูกนามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนด้วย
3) มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ผ่านการสร้าง
กิจกรรมงานบุญตามประเพณีฮีต 12 ของวัดอย่างสม่าเสมอ พยายามนาทุกเรื่องมา
พูดคุยและวางแผนให้ชาวชุมชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการทางานในฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้
เพราะฐานคิดสาคัญคือหากชาวบ้านเข้าใจ เพราะได้ลงมือทางานเองเป็นปกติอยู่แล้ว
ชาวบ้ า นเองก็ อ ยากเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการท างานต่ า งๆ ของชุ ม ชนเอง ซึ่ งใน
กระบวนการทางานผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ นั้นก็จะมีการถ่ายทอดความรู้
ไปสู่เยาวชนในชุมชน ให้เกิดความเข้าใจและสามารถช่วยเหลืองานต่างๆได้ด้วย ซึ่ง
เป็น ลัก ษณะที่ส าคั ญของประชาธิ ปไตยแบบมีส่ วนร่ วมของชุม ชน (Participatory
Democracy)
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4) มีกระบวนการปรึกษาหารือกันสม่าเสมอทุกเดือนและทุกครั้งที่จะมีการ
จัดงานประเพณีหรือกิจกรรมส่วนรวมของวัดและชุมชน ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือ
นี้เป็นกระบวนการสาคัญของชุมชนสาวะถีเพราะจะมีการระดมความคิดเห็นและ
เสนอแนะความเห็นระหว่างกันของผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆโดยตรง เพราะเคย
ทางานฝ่า ยนั้นๆหรือ ด้านนั้ นๆ หรือเรื่องนั้นๆ มาก่ อนในคราวที่แ ล้ว ก็ จะท าให้ มี
ความรู้ ที่ เกิ ด จากประสบการณ์ แ ละน ามาพู ดคุ ย แลกเปลี่ ย นกั น ในการประชุ ม กั น
นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการนาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนมาร่วม
พูด คุ ย แลกเปลี่ ย นกั นเพื่ อ หาทางออก และวางแผนการท างานกั น จนได้ ข้ อ สรุ ป
ร่วมกันแล้ว จึงนาเรื่องดังกล่าวที่ผ่านการปรึกษาหารือกันไปสร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็น
ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่เกิดขึ้นด้วย (Deliberative
Democracy)
2. ชุมชนวัฒนธรรมผู้ไทบ้ำนหนองห้ำง ตำบลหนองห้ำง อำเภอกุฉิ
นำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นชุมชนที่ใช้วัฒนธรรมชุมชนผู้ไทที่สาคัญคือ ระบบเจ้า
โคตร และพ่อล่าม กล่าวคือ เจ้าโคตร หมายถึงผู้ปกครองในระดับตระกูลที่มีคุณธรรม
สูง และมีความสามารถปกครองดูแลสมาชิกในกลุ่มเชื้อสายโคตรเหง้าของตนให้อยู่ดีมี
สุขได้ ส่วนพ่อล่าม เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในตระกูลหากแต่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
สูง เป็ น ที่นั บหน้า ถื อตาของคนในสั งคม หรือ เป็ น ผู้ที่ ประพฤติป ฏิบั ติต นได้ อย่ า ง
เหมาะสม และมีความสามารถในการครองเรือนให้ครอบครัวของตนอยู่ดีมีสุข ซึ่ งจะ
ได้รับการเชื้อเชิญจากคู่บ่าว – สาว ที่จะทาการสมรสกันให้ช่วยทาหน้าที่เป็นพ่อล่าม
ถือเป็นตาแหน่งทางสังคมและสร้างบทบาทให้แก่บุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือของคู่บ่าวสาวและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ด้วย ทาให้กลายเป็นวิถีชุมชนที่สาคัญในการสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในระบบ
ตระกูลและต่างตระกูลให้มีความผูกพันกลมเกลียวกันในฐานะญาติพี่น้อง การเคารพ
นับถือกันด้วยระบบคุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะเจ้าโคตร – วงวาน
หรือพ่อล่าม – ลูกหลานล่าม นาไปสู่การพูดคุยปรึกษาหารือตกลงกันเพื่ อให้เกิด
ความเข้า ใจกัน และอยู่ ร่ว มกั นในชุ มชนอย่างมีค วามสงบเรี ยบร้ อย ซึ่งจากความ
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ร่วมมือกันและการเกิดเครือข่ายทางสังคมในชุมชน ดังกล่าวนาไปสู่รูปแบบการสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชนในการขับเคลื่อนการทางานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง
จากัด ซึ่งเป็ น กิจ กรรมการบริก ารสาธารณะที่น ามาถอดบทเรี ย นการท างานของ
ประชาธิปไตยชุมชนซึ่งได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบัน (2558) ซึ่ง
ได้ข้อค้นพบลักษณะประชาธิปไตยที่สาคัญได้แก่
1) มี ก ารน าวิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนในระบบเจ้ า โคตร – พ่ อ ล่ า ม น าใช้
ดาเนินการในการปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกคนอื่นๆของสหกรณ์
ด้วยการสร้างระบบการดูแลในกลุ่มเจ้าโคตรและญาติพี่น้องเดียวกันในการดูแลและ
รั บ ผิ ด ชอบสมาชิ ก ระหว่ า งกั น หากสมาชิ ก มี ค วามจ าเป็ น เดื อ ดร้ อ นทางการเงิ น
คณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งเป็นทีมบริหารที่มาจากการเลือกตั้งและให้ความเห็นชอบ
ของสมาชิกสหกรณ์ ในการประชุ มสามัญประจาปีจะสอบถามไปยังสมาชิกที่อยู่ราย
ล้อมบุคคลนั้นว่ามีความเดือดร้อนจริงหรือไม่และขนาดไหน มีการใช้ระบบพี่น้องมา
พู ด คุ ย เปิ ด ใจกั น ระหว่ า งผู้ ข อกู้ เ งิ น ว่ า มี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งส่ ง คื น และน าเงิ น ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพราะเป็นเงินของสมาชิกในชุมชนทุกคน ซึ่งใน
ระหว่างการทาสัญญากู้นั้นนอกจากเงื่อนไขทางสหกรณ์ที่กาหนดไว้ตามรูปแบบแล้ว
อาจมีการแนะนาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถส่งเงินกลับคืน
สู่สหกรณ์ และหากสมาชิกที่กู้ยืมไปไม่ยอมส่งคืนเงินหรือคืนไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด
สหกรณ์ก็จะใช้ระบบเจ้าโคตร – พ่อล่ามในการสอดส่องดูแล และสอบถามความ
จาเป็นที่ไม่สามารถส่งคืนได้ เพื่อจะได้ผ่อนผันและหาทางช่วยเหลือสมาชิกคนนั้น
ต่อไป ซึ่งวิธีการปฏิบัติแนวนี้สามารถเทียบได้กับการนาวิถีชุมชนมาสร้างตัวแบบ
ประชาธิปไตยแบบปกป้อง (Protective Democracy) ผลประโยชน์ของส่วนรวม
เพื่อให้กิจการสหกรณ์สามารถดาเนินการต่อเนื่องและประโยชน์ตกแก่สมาชิกทุกคน
2) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ของ
ชุมชนผ่านการที่สมาชิกในชุมชนทุกคนซึ่งต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถมีสิทธิ์แสดง
ความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การทางานของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ หาก
เห็นว่าการบริหารงานเกิดความผิดพลาด ไม่โปร่งใส และสร้างความไม่ไว้วางในหมู่
สมาชิก โดยการพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ให้ทาหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
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และคณะกรรมการตรวจสอบกิจการซึ่งใช้วิธีการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ แต่เนื่องจาก
สมาชิกสหกรณ์มีจานวนกว่า 3,500 คนในปัจจุบันทาให้ไม่มีสถานที่ประชุมที่จะใช้
รองรั บ สมาชิ ก ได้ ใ นคราวประชุ ม สามั ญ ประจ าปี เ พื่ อ พิ จ ารณาวาระแต่ งตั้ ง คณะ
กรรมการบริหารสหกรณ์ในแต่ละปี กระบวนการคัดตัวแทนเพื่อให้มาออกเสียงจึง
เกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่ที่กาหนดขึ้น โดยสมาชิกในแต่ละคุ้มบ้านซึ่งส่วนใหญ่ จะ
เป็ น ญาติ พี่ น้ อ งในระบบเจ้ า โคตรหรื อ พ่ อ ล่ า ม จะมี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเพื่ อ
ปรึก ษาหารือกั นว่ าจะให้ ใครเป็น ตัวแทนที่เ ข้าร่ วมประชุ ม และจะให้ ตัว แทนคน
ดังกล่าวยกมือสนับสนุนใครเป็นกรรมการบริหาร และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกบ้าง โดยพิจารณาถึงผลงานที่เคยทางานในสหกรณ์มา และบทบาทการ
ทางานให้กับชุมชน ซึ่งในวันเลือกตั้งนั้นก่อนที่จะให้การยกมือสนับสนุนนั้นก็จะมีการ
เสนอชื่อจากสมาชิกสหกรณ์ มีสมาชิกสหกรณ์รับรอง มีการแถลงนโยบายการทางาน
และการยกมือสนับสนุนโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครจะตกลงกันเองว่าไม่
ขอสิทธิยกมือสนับสนุนใคร และเมื่อได้รับการเลือกตั้งและประกาศผลเสร็จ สมาชิก
สหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารและผู้ตรวจสอบกิจการจะทาการสาบานตน
ต่อพระพุท ธรู ปและต่อ หน้ าสมาชิก สหกรณ์ ทุก คนที่อ ยู่ ณ ที่ป ระชุม ครั้ งนั้ นจึ งจะ
สามารถทางานได้
3)
มี ก ระบวนการใช้ ป ระชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
(Participatory Democracy) ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การมีหลักการทางานชุมชนที่สาคัญว่า
หากมีกิจกรรม / งานสาธารณะในชุมชนที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ต้องให้ชาวชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ลงมือทางานเองทั้งหมด เพราะจะได้เกิดความภาคภูมิใจใน
การทางานของตนที่มีต่อผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจของการทางานของกลุ่มผู้นา
ชุมชนหรือแกนนาชาวบ้านที่ทางานให้กับชุมชนด้วย กล่าวคือในการทางานชุมชนที่
เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหนองห้าง เช่น โครงการป่าชุมชน, โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็ตาม กลุ่มผู้นาชุมชนมักมีแนวคิดกระตุ้น
ให้ เ กิ ดการมีส่ ว นร่ว มของชาวชุม ชนด้ว ยการยกระดั บ กิ จกรรมหรื อ โครงการของ
ชาวบ้ า นที่ ด าเนิ นการอยู่ ไปสู่ ก ารประกวดแข่ งขัน ในระดับ จั งหวั ด ภู มิภ าคหรื อ
ระดั บชาติ เช่ น กิ จการสหกรณ์ เครดิต ยูเนี่ ยนหนองห้ าง จากัด ได้ มีก ารประกวด
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ในปี 2555 และได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นต้น ซึ่งการยกระดับ
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การมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจในการทางานของชุมชนดังกล่าว เป็นกระบวนการ
หนึ่งของการกระตุ้นชาวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทางานชุมชนเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตน อีกด้วย
4) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่เกิดขึ้น
(Deliberative Democracy) ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือของชาวชุมชนผู้ไทบ้าน
หนองห้ า งจะเริ่ ม จากการริ เ ริ่ ม ของผู้ น าชุ ม ชนหรื อ แกนน าชุ ม ชนในการขอค า
ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะที่สาคัญในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จ ะ
ใช้ระบบคณะกรรมการหมู่บ้านในการปรึกษาหารือ แต่การปรึกษาหารือในแต่ละครั้ง
จะเป็นการพูดคุยปรึกษากันในหมู่ผู้นาของชุมชนที่สาคัญๆ ก่อนและนาข้อสรุปที่ได้ไป
แจ้งข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนทราบ ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนผู้ไทหนองห้างยังอาศัยภาวะผู้นา และความเกรงใจกันในการปรึกษาทาให้ผล
การประชุมที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงการยอมรับร่วมกันถึงความคิดของผู้นาที่หลายฝ่ายใน
ชุมชนต่ างเห็ นด้วย ทั้งนี้เพราะผู้ที่ เข้าร่ วมปรึ กษาหารือต่ างเห็ นว่าเรื่องที่ ทาการ
ปรึกษาหารือเป็นแนวคิดที่กลั่นกรองและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านมาแล้ว ผู้
เสนอจึงค่อยกล้ามานาเสนอและเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือในคราวนั้น นั่นเอง
3. ชุมชนวัฒนธรรมไทขะแมร์บ้ำนกุดนำแก้ว ตำบลภูฝ้ำย อำเภอ
ขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนที่ใช้วัฒนธรรมชุมชนไทเขมรหรือขะแมร์ที่
สาคัญ คือ การใช้ภูมิปัญญาด้านความเชื่อในผีบรรพบุรุ ษหรือผีมเหศักดิ์หลักเมืองที่
ปกป้องคุ้มครองชุมชนและสมาชิกในชุมชน ซึ่งที่สาคัญได้แก่ ประเพณีการแซนตา
(ไหว้ปู่ตา) การแซนโฎนตา (ไหว้เจ้าโคตรในวันสารทเดือนสิบ) และการรามะม๊วด (รา
แม่ ม ด) จากวิ ถี ชุม ชนบนพื้ น ฐานของความเชื่ อ เรื่ อ งบรรพบุ รุ ษ และสิ่ งศั ก ดิ์ เ หนื อ
ธรรมชาติร่วมกัน ทาให้ต่อมาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดนาแก้ว ร่วมกับสานักงาน
วัฒ นธรรมจั งหวั ด ศรี ส ะเกษได้ เ ข้ า ส ารวจวิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนที่ ยั งหลงเหลื อ และ
สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน จึงยกระดับวิถี วัฒนธรรมชุมชนต่างๆ ให้เกิดการ
พัฒนาเป็นระบบการให้บริการสาธารณะของชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองผ่านกิจกรรม
ทางวั ฒ นธรรมชุ ม ชน โดยการจั ด ตั้ ง โครงการหมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรมขะแมร์ เ ฉลิ ม
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พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้นที่ชุมชนบ้านกุดนา
แก้ว ในปี 2556 – จนถึงปัจจุบัน (2558) ซึ่งจะใช้เป็นกิจกรรมในการถอดบทเรียน
เพื่อหาคุณลักษณะของการทางานของประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้นในชุมชน
วัฒนธรรมไทเขมร ซึ่งพบว่า
1) มีการใช้ระบบผู้นาทางธรรมชาติ ในตาแหน่ง “สองเมือง” เพื่อทาหน้าที่
เป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างชาวบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ทาให้ความเชื่อ
ของชุมชนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกทาลายและยังสืบทอดและรักษาความเชื่อดังกล่าวไว้อย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งความเชื่อในมเหศักดิ์หลักเมืองและผีบรรพบุรุษของชุมชนเป็น
รากฐานของประเพณีและพิธีกรรมร่วมของชุมชนที่เกิดขึ้นในรอบปี ทาให้ชาวชุมชน
เกิดการยึดถือและยังคงรักษาความเชื่อผ่านการร่วมประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน
ซึ่งถือเป็นการสร้างวิถีวัฒนธรรมชุมชนให้ช่วยทาหน้าที่เกาะกาบังผลกระทบจาก
ภายนอกที่จะเข้ามาทาลายความเชื่อในวิถีชุมชนที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมา
วิถี ชุม ชนดั งกล่า วได้ มีห น่ วยงานภายนอกเห็น ความส าคั ญ จึงได้ ย กระดั บ ไปสู่ก าร
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไทเขมร ซึ่งการสืบทอดและร่วมกันรักษา
วัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นหลักของวิถีชุมชนโดยการประสานประโยชน์ของผู้นาตาม
ธรรมชาติ ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น ลั ก ษณะของประชาธิ ป ไตยแบบปกป้ อ ง (Protective
Democracy) ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้
2) มี กระบวนการการสร้ างประชาธิ ปไตยทางตรงของชุ มชน (Direct
Democracy) จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการประชุมกันอย่าง
สม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านได้แสดงความ
คิดเห็ นและลงมติ เรื่องต่างๆที่นาเข้าไปสู่การปรึกษาในการประชุมกั นครั้งนั้น ซึ่ ง
สมาชิกทุกคนจะเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละหนึ่งคน ทาให้สมาชิกที่ร่วมกัน
ประชุมมีความเข้าใจและทราบแนวทางการทางานในชุมชน และสามารถดาเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นกลไกของการที่ตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ของชุมชนได้โดยตรง
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3)
มี ก ระบวนการใช้ ป ระชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
(Participatory Democracy) ที่เกิดขึ้นได้แก่เชื่อว่า ทุกอย่างชาวบ้านทาเป็นอยู่แล้ว
กล่าวคือ การทางานทุกอย่างต่างให้ชาวบ้านได้ลงมือทางานเองเพราะชาวบ้านทาเป็น
ปกติอยู่แล้ว แค่ผู้นาชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่ประสานการทางานให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน และทาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการทางานของ
สมาชิกในชุมชนที่มีต่อผลงานที่เกิดขึ้น เช่น การดาเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็ น หมู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมขะแมร์ นั้ น รู ป แบบกิ จ กรรมและการ
ดาเนินการต่างๆ มาจากวิถีชีวิตประจาวันที่ชาวไทเขมรบ้านกุดนาแก้วได้มีการปฏิบัติ
และสืบทอดกันมาอยู่แล้ว ทาให้การดาเนินงานต่างๆ สามารถดึงการมีส่วนร่วมของ
ชาวชุมชนได้อย่างมาก และสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนตามวาระโอกาสต่างๆอีกด้วย
4) มีกระบวนการใช้วิธีการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่
เกิดขึ้นด้วย (Deliberative Democracy) ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือของชาว
ชุมชนกุดนาแก้วจะเริ่มจากการริเริ่มของผู้นาชุมชน ในการขอความเห็นในเรื่องต่างๆ
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การประชุมประชาคมทั้งหมู่บ้านในการขอความเห็นหรือชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ที่ต้องการให้ความคิดเห็นและให้สมาชิกในชุมชนทราบข้อปรึกษาหารือ ส่วน
หากเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเรื่องไม่สาคัญมากจะใช้ระบบคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ปรึกษาหารือ ซึ่งจะมีการประชุมปรึกษาหารือในหมู่ผู้นาของชุมชนและนาข้อสรุปที่ได้
ไปแจ้งข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนทราบอีกทอดหนึ่ง ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนกุดนาแก้วยังอาศัยภาวะผู้นาและระบบอาวุโสในชุมชน ทาให้ผล
การประชุมที่เกิดขึ้น จึงเป็นเพียงการยอมรับร่วมกันถึงความคิดของผู้นาที่หลายฝ่าย
ในชุมชนต่ างเห็ นด้วย ทั้งนี้เ พราะชุ มชนไทเขมรบ้ านกุดนาแก้วยั งเป็นสั งคมที่ใ ห้
คุณค่ากับความคิดและการตัดสินใจของผู้นาทั้งในแบบทางการและแบบธรรมชาติอยู่
อย่างมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมไทเขมรที่เชื่อเรื่องบรรพบุรุษและการเคารพ
ต่อบรรพบุรุษร่วมกัน ทาให้สิ่งที่ปรากฏออกมาในการปรึกษาหารือจึงค่อนข้างเห็น
ด้วยมากกว่าขัดแย้ง นั่นเอง
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4. ชุมชนวัฒนธรรมไทกูยบ้ำนอำลึ ตำบลสำโรงทำบ อำเภอสำโรงทำบ
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เป็ น ชุ ม ชนที่ ใ ช้ วิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ไ ทกู ย ที่ ส าคั ญ คื อ
ประเพณีการไหว้ปู่ตา (ภาษากูยเรียกว่า ยะจูปึ๊ด) และการแสดงราแกลมอ – มอออ
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านความเชื่อในผีปู่ตาประจาหมู่บ้านและผีบรรพบุรุษที่ปกป้อง
คุ้มครองชุมชนและตัวบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้ได้มีความสุขในการดาเนินชีวิต
ซึ่งจากพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมชุมชนจากการประเพณีการไหว้ศาลปู่ตา และการมี
แสดงราแกลมอ – มอออดังกล่าว ทาให้ชุมชนบ้านอาลึมีการนาวิถีวัฒนธรรมชาวกูย
มาพัฒนาระบบการบริหารหมู่บ้านจนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้นแบบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประกวดโครงการบ้านสวย –
เมืองสุข ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจาก
กระบวนการทางานระหว่างการจัดหมู่บ้านเพื่อรับการประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้
เป็นกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อหาคุณลักษณะการทางานของประชาธิปไตยชุมชน
ตามที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่า
1) มีการสร้างระบบผู้อาวุโสในชุมชนให้ทาหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวกูย
ในเรื่องต่างๆ ให้แก่สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ให้เรียนรู้ สืบสาน และรักษาวิถีวัฒนธรรม
ชาวกูยให้คงอยู่ในชุมชน ซึ่งจากพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่มีการถ่ายทอดและ
เรียนรู้กันภายในชุมชนบ้านอาลึจึงทาให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน ที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการทางานชุมชนร่วมกันให้ชุมชนของตนเข้มแข็ง
และเป็ นปึ กแผ่น สมั ครสมานสามั คคี กัน ซึ่งทาให้ เกิ ดตัว แบบประชาธิ ปไตยแบบ
ปกป้อง (Protective Democracy) ในชุมชนไทกูยบ้านอาลึเกิดขึ้น
2) มี กระบวนการการสร้ างประชาธิ ปไตยทางตรงของชุ มชน (Direct
Democracy) จากการเลือกสมาชิกในชุมชนที่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกชาวชุมชน
ด้วยกันตามคุ้มบ้าน หรือจากการเสนอชื่อและชาวชุมชนให้การรับรองว่ามีความ
เหมาะสมที่จะทางานเพื่อชุมชนได้ ให้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นจานวน 2 ชุดโดย
มีคณะกรรมการหมู่บ้านของผู้ใหญ่และคณะกรรมการหมู่บ้านของเด็กและเยาวชนขึ้น
คู่ขนานกันไป ซึ่งจะมีการประชุมกันอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้
กรรมการหมู่บ้านทั้งสองชุดได้แสดงความคิดเห็นและลงมติเรื่องต่างๆที่นาเข้าไปสู่การ
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ปรึกษาในการประชุมกันครั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ร่วมกันประชุมจะ
เข้าใจและทราบแนวทางการทางานในชุมชน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งเป็นกลไกของการที่ตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของ
ชุมชนได้โดยตรง
3)
มี ก ระบวนการสร้ า งประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
(Participatory Democracy) ที่เกิดขึ้นได้แก่ การเชื่อว่า ชาวบ้านเราเก่งกันทุกคน
ทาเป็นอยู่แล้วทุกอย่าง กล่าวคือ การทางานทุกอย่างต่างให้ชาวบ้านได้ลงมือทางาน
เองเพราะชาวบ้า นท าเป็น ปกติอ ยู่แ ล้ว แค่ ผู้น าชุ มชนหรือ ผู้ที่ เกี่ ยวข้อ งท าหน้า ที่
ประสานการทางานให้เกิดการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน และทาให้เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการทางานของสมาชิกในชุมชนที่ มีต่อผลงานที่เกิดขึ้น เช่น การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นในระดับจังหวัด
ระดับเขต และระดับภูมิภาค นั้น รูปแบบกิจกรรมและการดาเนินการต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกวด ต่างมาจากวิถีชีวิตประจาวันของชาวกูยบ้านอาลึ และชาวชุมชนเป็นคน
นาเสนอรูป แบบต่ อคณะกรรมการหมู่บ้ า นและเจ้ าหน้า ที่ภ าครัฐ ที่เ ข้า มาช่ว ยวาง
แผนการดาเนินงาน และเมื่อถึงวันที่คณะกรรมการประเมินเข้ามาตรวจ ชาวบ้านอาลึ
ทุกคนต่างให้ความร่วมมือ และสามารถทาให้การดาเนินงานต่างๆ ตามที่ตนเองเสนอ
รูปแบบการจัดการต้อนรับไว้ ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน และสร้างความ
ภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนอีกด้วย
4) เนื่องจากขนาดชุมชนขนาดกลางภายในชุมชนจัดแบ่งการปกครอง
ออกเป็นคุ้มบ้านจานวน 6 คุ้มแต่ละคุ้มจะมีกรรมการหมู่บ้าน 1 คนเป็นคนคอย
สอดส่องดูแลช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน ภายในคุ้มเดียวกันส่วนใหญ่จะนับถือโคตรหรือมี
เชื้อสายสืบตระกูลเดียวกันทาให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกัน จากลักษณะของความ
ผูกพันดังกล่าวนาไปสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่
เกิดขึ้นด้วย (Deliberative Democracy) กล่าวคือ สมาชิกของชุมชนบ้านอาลึทุกคน
ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน นาไปสู่การร่วมปรึกษาหารือประเด็นหรือปัญหาต่างๆใน
ชุ ม ชนกั น อย่ า งเข้ า ใจซึ่ ง กั น และกั น ฝ่ า ยผู้ น าชุ ม ชนและกรรมการหมู่ บ้ า นจะ
ปรึกษาหารือกันก่อนโดยมีหลักการร่วมกันว่า แจ้งข่าวร้ายให้กลายเป็นดี แจ้งข่าวดี
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ให้ พี่น้ องเราฟั งก่อ น หมายถึงเวลาจะปรึก ษาหารื อกั บชาวชุม ชน คณะกรรมการ
หมู่บ้านจะพิจารณาร่วมกันก่อนว่าข่าวสารไหนที่จะควรแจ้งก่อน และข่าวสารไหนที่
ควรหาทางพูด คุ ยกั น เองก่อ นแล้ ว ค่อ ยๆ นาเข้า ไปสู่ ก ารปรึก ษาหารือ ซึ่งสุ ดท้ า ย
กระบวนการปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนจะทาให้ชาวชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยยึดผลประโยชน์ของชุมชนและได้ทราบแนวทาง
และเข้าใจถึงการพัฒนาชุมชนร่วมกัน
5. ชุมชนวัฒนธรรมไทโครำชบ้ำนสำมัคคี ตำบลรังกำใหญ่ อำเภอพิมำย
จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ไทโคราชที่สาคัญ
คือ การนับถือบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมืองของตน คือท่านขุนชาญ เป็นการแสดง
ความเคารพต่อบรรพบุรุษที่สามารถสืบตัวบุคคลได้ดังกล่าวจึงถือเป็นวิธีการสร้างฐาน
ความเชื่อที่สาคัญ ซึ่งกลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสดงความกตัญญู -กตเวทิตา
ความกล้ า หาญ ความรั ก ษ์ บ้ า นเกิ ด เมื อ งนอน และความพร้ อ มส านึ ก ในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนร่วมตามวิถีบรรพบุรุษที่นับถือ รวมทั้งบ่งบอกลักษณะนิสัยใจคอ
ของชาวชุมชนไทโคราชที่เป็นคนใจกล้า เด็ดเดี่ยว ขยันขันแข็ง และชอบความท้า
ทายใหม่ๆ ซึ่งไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากจนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เป็นลักษณะชุมชนที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงกว่า
ชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นวิธีคิด
แบบแผนการปฏิบัติ ที่เป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ไทโคราชและมาสนับสนุนการ
สร้างประชาธิปไตยชุมชน จากการดาเนินการของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
หวายบ้านสามัคคีซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ประสบความสาเร็จสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับระดับประเทศ และกลุ่มมีจานวนสมาชิกจานวนมากและสามารถ
สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชาวชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะใช้เป็นกิจกรรม
ถอดบทเรียนเพื่อหาคาตอบการทางานประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้นซึ่งพบว่า
1) มี การตั้งกลุ่ม วิ สาหกิจ ชุ มชนขึ้น โดยอาศั ย ประสบการณ์ ส่ว นตัว ของ
ประธานกลุ่มที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย และเห็นอกเห็นใจญาติพี่
น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจึงชักชวนมาทางานให้ตนก่อน โดยการลงทุนทุกอย่ าง
ของตนในฐานะผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์หวายซึ่งเคยไปพบเห็น และสนใจ
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เรียนรู้เพื่อที่จะทาการผลิตขึ้นเอง จากการที่ตนเคยทาอาชีพค้าขายต่างถิ่น ซึ่งเป็น
อาชี พ ส่ ว นใหญ่ ข องชาวชุ ม ชนตาบลรั งกาใหญ่ ม าตั้งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บัน เมื่ อ
สมาชิกเกิดทักษะและฝีมือในการทางานมากขึ้ น รูปแบบผลิตภัณฑ์ก็มีการพัฒนา
รูปแบบหลากหลายมากขึ้นเพราะการที่คนในชุมชนเป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และค้าปลีก
ตามที่ต่างๆทั่วประเทศเองทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันทั้งผู้ผลิตและ
ผู้ค้าว่ารูปแบบไหนเหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นการสร้างจุดแข็งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนบ้านสามัคคีให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนที่
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระหว่างกัน ทาให้เกิดกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบ
ปกป้อง (Protective Democracy) ขึ้นภายในชุมชน
2) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) จากการ
เลือกสมาชิกในชุมชนที่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในชุมชนด้วยกันให้ทางานเพื่อชุมชน
ในตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ให้เป็นผู้นาในการ
ปกครองหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านซึ่งมีประธานกลุ่มเป็นคน
คอยกากับและชี้แนะแนวทางการตัดสินใจต่างๆ ร่วมกับคณะผู้นาแบบทางการ ซึ่ง
จะมีการประชุมกันอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้ผู้นาทั้งสองชุดได้
แสดงความคิดเห็นและลงมติเรื่องต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันเข้าใจและทราบแนว
ทางการทางานในชุมชน และสามารถดาเนินการเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งชุมชน
บ้านสามั คคีมีลักษณะเด่นของชุมชนที่ให้ความสาคัญ กับบทบาทผู้นาทั้งสองแบบ
ทั้งนี้เพราะลักษณะของชาวชุมชนเองต่างมีความกระตือรือร้น มีหัวคิดก้าวหน้าจาก
การเดินทางไปค้าขายยังที่ต่างๆ ชอบช่วยเหลือเอื่อเฝื่อซึ่งกันและกัน ผ่านการทางาน
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอื่นๆที่มีในชุมชน ทาให้มีศักยภาพที่จะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและนาไปสู่การตัดสินใจเพื่อพัฒนาชุมชนของตนได้
3) มีลักษณะความสัมพันธ์กันแบบสังคมเครือญาติซึ่งมีความใกล้ชิดสนิท
สนมกันเป็นส่วนใหญ่ ทาให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการทางานหรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหวายบ้านสามัคคี จะมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการจัดแบ่ง
ฝ่ายรับผิดชอบภายในกลุ่มทาให้สมาชิกแต่ละฝ่ายต่างเข้าใจหน้าที่และบทบาทในการ
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ทางานร่ ว มกั น และสมาชิ กมี ส่ วนร่ว มภายในกลุ่ม ด้ วยการลงมือ ทางานตามที่ ต น
รับผิดชอบ ทาให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายต่างๆตามที่กาหนดไว้ได้ และกลุ่ม
ยังสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมการงานสาธารณะอื่นของชุมชนและนาเงินปันผลกาไร
ของกลุ่มสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะทาให้เกิดความภาคภูมิใจในสมาชิกของกลุ่มที่มี
ส่วนร่วมในการทางานให้กลุ่มเพื่อกลุ่มจะได้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน ซึ่งการจะ
เห็นได้ว่าเป็นกระบวนการซึ่งของการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
(Participatory Democracy)
4) มีกระบวนการปรึกษาหารือกันสม่าเสมอในทุกๆ เดือน และทุกครั้งที่จะ
มีการจัดกิจกรรมของกลุ่ ม ของวัด หรือของชุมชน ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือนี้
เป็นกระบวนการการระดมความคิดเห็นและเสนอแนะความเห็นระหว่ างกั นของ
สมาชิกในชุมชน ซึ่งต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน เพราะเคยได้
ไปเรียนรู้จากการค้าขายต่างถิ่น หรือการทางานด้านนั้นมาก่อน ทาให้ มีความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์และนามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการประชุม นอกจากนั้นในการ
ประชุมแต่ละครั้งผู้นาที่เป็นฝ่ายปกครองหมู่บ้านจะมีการนาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาทางออกและวางแผนการทางานกันจนได้
ข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น แล้ ว ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า เป็ น ลั ก ษณะของ
ประชาธิ ป ไตยแบบปรึ ก ษาหารื อ ของชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ย ( Deliberative
Democracy)
วิถีวัฒนธรรมชุมชนนำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตยในชุมชน
จากวิถีวัฒนธรรมชุมชนนาไปสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนซึ่ง
มีลักษณะต่างๆ ตามที่อธิบายมาก่อนหน้านี้นั้น ทาให้เห็นว่าประชาธิปไตยชุมชนบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ศึกษาครั้ง
นี้ สามารถอนุมานร่วมกันจากผลการศึกษาได้ว่าวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่จะส่งเสริมให้
เกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ประชาธิ ป ไตยในชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ พื้ น เมื อ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
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1) มีการสร้ างเกาะป้อ งกันชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน กล่าวคื อ
ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนเป็ น กระบวนการพั ฒ นาที่ ต่ อ เนื่ อ งมาจากการที่ ชุ ม ชนมี วิ ถี
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อในเรื่องศาลปู่ตา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจา
หมู่บ้านซึ่งเป็นบรรพบุรุษร่วมของคนในชุมชน ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษที่คอย
ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกหลาน ความเชื่อในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระสงฆ์และวัดเป็น
ศู น ย์ ร วมจิ ต วิ ญ ญาณชุ ม ชนและความศรั ท ธาของชาวชุ ม ชน จากความเชื่ อ ต่ า งๆ
ดั งกล่ า วน าไปสู่ ป ระเพณี แ ละพิ ธี ก รรมของชุ ม ชนหรื อ สมาชิ ก ของชุ ม ชนขึ้ น เช่ น
ประเพณีตามฮีต 12 ของชาวไทลาวและชาวผู้ไท ประเพณีการไหว้ศาลปู่ตา ของชาว
ไทเขมรและไทกูย หรือประเพณีการบวงสรวงและสักการะบรรพบุรุษผู้สร้างชุมชน
ของชาวไทโคราช ซึ่งในประเพณีเหล่านี้ต่างสืบทอดกันผ่านความเคารพและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมชุม ชน ซึ่งมีพระสงฆ์ เฒ่าจ้า ปราชญ์ชุมชน หรือผู้อาวุโสใน
ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นผู้นาแบบธรรมชาติในการทาหน้าที่รักษา ฟื้นฟู และสืบทอดไว้
เพื่อให้สิ่งดังกล่าวสามารถใช้เป็นวิถีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนนาไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางสังคม
นาไปสู่การสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความเห็นอกเห็นใจที่
สมาชิกแต่ละคนมีต่อเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งทาให้สภาพความเป็นชุมชนยังคงอยู่
และมีพลังในการทาหน้าที่ขับเคลื่อนตนเอง
2) ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนต้ อ งอาศั ย พื้ น ฐานความเป็ น ชุ ม ชน กล่ า วคื อ
ประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นและดารงอยู่ได้ก็
เพราะมีการรื้อฟื้นความเป็นชุมชนขึ้นอย่างชุมชนไทลาวบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น
หรือมีการรักษาสภาพความเป็นชุมชนไว้โดยถูกทาลายจากภายนอกน้อยที่สุดเช่น
ชุมชนไทเขมรบ้านกุดนาแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนไทกูยบ้านอาลึ จังหวัดสุรินทร์
หรือชุมชนผู้ไทบ้านหนองห้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งการประยุกต์สภาพความเป็น
ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ การประกอบอาชี พ ของสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชุมชุนไทโคราชบ้านสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการรื้อฟื้น
การรักษา และการประยุกต์ให้เกิดสภาพความเป็นชุมชนขึ้น ทาให้สมาชิกในชุมชนมี
สานึกร่วมกันว่าตัวเองเป็นใคร และมีหน้าที่
จากวิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนน าไปสู่
กระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนซึ่งมีลักษณะต่างๆ ตามที่อธิบายมาก่อนหน้า
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นี้นั้น ทาให้เห็นว่าประชาธิปไตยชุมชนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ศึกษาครั้งนี้ สามารถอนุมานร่วมกันจากผลการศึกษา
ได้ว่าวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นประชาธิปไตย
ในชุมชนชาติพันธุ์พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
1) มีการสร้ างเกาะป้อ งกันชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน กล่าวคื อ
ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนเป็ น กระบวนการพั ฒ นาที่ ต่ อ เนื่ อ งมาจากการที่ ชุ ม ชนมี วิ ถี
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อในเรื่องศาลปู่ตา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจา
หมู่บ้านซึ่งเป็นบรรพบุรุษร่วมของคนในชุมชน ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษที่คอย
ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกหลาน ความเชื่อในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระสงฆ์และวัดเป็น
ศู น ย์ ร วมจิ ต วิ ญ ญาณชุ ม ชนและความศรั ท ธาของชาวชุ ม ชน จากความเชื่ อ ต่ า งๆ
ดั งกล่ า วน าไปสู่ ป ระเพณี แ ละพิ ธี ก รรมของชุ ม ชนหรื อ สมาชิ ก ของชุ ม ชนขึ้ น เช่ น
ประเพณีตามฮีต 12 ของชาวไทลาวและชาวผู้ไท ประเพณีการไหว้ศาลปู่ตา ของชาว
ไทเขมรและไทกูย หรือประเพณีการบวงสรวงและสักการะบรรพบุรุษผู้สร้างชุมชน
ของชาวไทโคราช ซึ่งในประเพณีเหล่านี้ต่างสืบทอดกันผ่านความเคารพและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมชุมชน ซึ่งมีพระสงฆ์ เฒ่าจ้า ปราชญ์ชุมชน หรือผู้ อาวุโสใน
ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นผู้นาแบบธรรมชาติในการทาหน้าที่รักษา ฟื้นฟู และสืบทอดไว้
เพื่อให้สิ่งดังกล่าวสามารถใช้เป็นวิถีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนนาไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางสังคม
นาไปสู่การสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความเห็นอกเห็นใจที่
สมาชิกแต่ละคนมีต่อเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งทาให้สภาพความเป็นชุมชนยังคงอยู่
และมีพลังในการทาหน้าที่ขับเคลื่อนตนเอง
2) ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนต้ อ งอาศั ย พื้ น ฐานความเป็ น ชุ ม ชน กล่ า วคื อ
ประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้ นในชุมชนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นและดารงอยู่ได้ก็
เพราะมีการรื้อฟื้นความเป็นชุมชนขึ้นอย่างชุมชนไทลาวบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น
หรือมีการรักษาสภาพความเป็นชุมชนไว้โดยถูกทาลายจากภายนอกน้อยที่สุดเช่น
ชุมชนไทเขมรบ้านกุดนาแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนไทกูยบ้านอาลึ จังหวั ดสุรินทร์
หรือชุมชนผู้ไทบ้านหนองห้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งการประยุกต์สภาพความเป็น
[48]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ การประกอบอาชี พ ของสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชุมชุนไทโคราชบ้านสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการรื้อฟื้น
การรักษา และการประยุกต์ให้เกิดสภาพความเป็นชุมชนขึ้น ทาให้สมาชิกในชุมชนมี
ส านึ ก ร่ ว มกั น ว่ า ตั ว เองเป็ น ใคร และมี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ส่ ว นหนึ่ งของตนที่ มี ต่ อ ชุ ม ชน
อย่างไร และเมื่อตนได้ทาหน้าที่ดังกล่าวแล้วต่างมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งต่อ
ตนเองและคนรอบข้าง สร้างภาวะผู้นาขึ้นในตัวสมาชิกชุมชนแต่ละคนให้ทางานต่างๆ
ของชุมชนได้อย่างประจักษ์ตัวเองและคนอื่นให้การยอมรับในความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทางานให้กับชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาวะผู้นาให้เกิดขึ้นใน
หมู่สมาชิกของชาวบ้านเพื่อทาหน้าที่คัดสรรผู้ที่เหมาะสมจะทาหน้าที่เป็นผู้นาแบบ
ทางการ ได้แก่ กานั น – ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งทาหน้าที่ทางด้านการปกครองดูแลชุมชนหมู่บ้านและติดต่อกับราชการ
หรือหน่วยงานภายนอกในการประสานการพัฒนาและการสนับสนุนการทางานชุมชน
และผู้ น าแบบธรรมชาติ ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาททางด้ า นวิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชน ได้ แ ก่
พระสงฆ์ มรรคนายกวัด ปราชญ์ชุมชน เฒ่าจ้า ผู้อาวุโส เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผู้ที่สร้าง
กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ทางด้านวิถีวัฒนธรรมจากการประกอบพิธีกรรม การ
รักษาประเพณี การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อต่างๆ ของชุมชนให้สามารถเป็น
ฐานที่สร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน และทาให้คณะผู้นาแบบทางการเห็นความสาคัญของ
วิถีวัฒนธรรมในการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาชุมชนซึ่งจะทาให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมเพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชนให้เกิดขึ้นได้
3) ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมในชุมชน
กล่าวคือ ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากความเป็นชุมชนที่เกิดขึ้น
โดยการรื้อฟื้นหรือรักษากันผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน และเกิดพลังของชุมชนในการ
สามารถยกระดับวิถีวัฒนธรรมชุมชนให้สามารถเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการช่วย
ทางานในชุมชน ซึ่งทาให้เห็นปรากฎการณ์ทางด้านประชาธิปไตยเชิงวิถีการทางานที่
สาคัญ ที่ เกิ ด ขึ้น ในการขั บ เคลื่ อนกิ จกรรมการทางานของชุ มชนได้ จากการถอด
บทเรี ย นชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง ตามที่ ศึ ก ษานั้ น ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนไม่ ไ ด้ มี
ลักษณะเฉพาะตายตั ว หรือเป็ นตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งแบบสุ ดโต่งดังเช่นตัวแบบ
ประชาธิปไตยในตะวันตก แต่ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
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ทางานของชุมชนซึ่งมีลักษณะที่ควรนาคุณลักษณะที่ได้จากการศึกษาประชาธิปไตย
ชุมชนของแต่ละแห่งไปใช้ในการปรับการทางานในการจัดทาบริการสาธารณะหรือ
การดาเนินงานตามนโยบายภาครัฐที่เข้าไปสู่ชุมชน ซึ่งได้แก่
1) ประชำธิปไตยแบบปกป้อง ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนด้วย
กลไกการสร้างวัฒนธรรมชุมชนให้กลายเป็นสิ่งที่รับรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนทุก
คน เพื่ อให้วัฒ นธรรมชุมชนเป็นเกาะป้องกั นผลกระทบที่จ ะเข้ามาในชุม ชน หรื อ
ปกป้องความผิดพลาดในการบริหารของคณะผู้นาแบบทางการและสมาชิกของชุมชน
อื่น ๆ ให้ ยอมรับ และเชื่อ มั่ นในวิ ถีวั ฒนธรรมชุ มชนว่ า สามารถพัฒ นาชุ มชนได้ ซึ่ ง
แตกต่ า งจากประชาธิ ป ไตยปกป้ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั งคมตะวั น ตกที่ มี ก ารสร้ า งหลั ก
กฎหมายและระบบผู้แทนให้เข้าไปทาหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
ดังนั้ น ประชาธิ ปไตยแบบปกป้อ งส าหรั บชุม ชนที่พัฒ นาขึ้ นจากวิ ถีประชาธิป ไตย
ชุมชนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองของตนตามที่ศึกษา คือ การสร้าง
ระบบวัฒนธรรมชุมชนให้นาการพัฒนาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หรือนา
การพัฒนาที่เข้ามาสู่ชุมชนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมชุมชน
2) ประชำธิปไตยแบบทำงตรง ได้แก่ มีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกหรือ
คณะกรรมการของชุมชน เพื่อทากิจกรรมสาธารณะ โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญไป
กับความเป็นผู้นาที่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองจนได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ให้ ผู้
เสียสละที่แท้จริง เป็นผู้มีธรรมะ มีความรู้ มีความสามารถ มีสมรรถนะ สามารถสร้าง
ประโยชน์สุขให้สังคมมีความสงบ สันติภาพ ภราดรภาพ และบูรณภาพกับเป้าหมาย
ของการดาเนินกิจกรรมของชุมชนที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมได้
3) ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ชาวชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากการลงมือทางานเองตามความสนใจและความถนัด
ของแต่ละคน ซึ่งจะสามารถทาการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางด้านประสบการณ์
หรือการทางานของชุมชนที่ตนการเก็บรวบรวม และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแสดง
ความคิดเห็น มีการระดมความคิดเห็นโดยใช้หลักเหตุผลและประสบการณ์ระหว่างกัน
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มีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกลุ่มต่างๆ ทุกเรื่ องที่พูดคุย จะใช้แนวทางการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมโดยการรักษาน้าใจและให้เกียรติระหว่างกันมากที่สุด
4) ประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือ ได้แก่ มีการเรียกประชุมสม่าเสมอ มี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในชุมชน มีความโปร่งใสในการทางานของกลุ่ม ใน
หมู่แกนนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบผู้เฒ่าผู้แก่
เป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย ว มี ก ารแบ่ ง การดู แ ลเป็ น ระบบย่ อ ยท าหน้ า ที่ ป ระสานงานและ
ดาเนินการแลกเปลี่ยนการรับฟังความเห็นของสมาชิกให้เป็นไปอย่างทั่วถึง การจัดทา
กิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับความสนใจ ความจาเป็นของสมาชิกในชุมชน ทาให้เกิด
ความพร้อมเพรียงกันในการเข้าร่วมงานของสมาชิกในชุมชน
กลไกกำรทำงำนแบบประชำธิปไตยชุมชนกับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรสำธำรณะ
จากกลไกการทางานแบบประชาธิปไตยชุมชนที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้นาไปสู่
แนวทางการพั ฒนาการให้ บริ การสาธารณะระหว่า งสมาชิ ก ชุม ชนด้ วยกัน ซึ่ งเป็ น
ปรากฏการณ์หนึ่งสาหรับการสร้างความเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสม
กับชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในการพัฒนาตนเอง เกิดขึ้นดังนี้
1) สร้ำงควำมรับผิดชอบ จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผล
การศึกษา พบว่า การจัดทาบริการสาธารณะในชุมชนโดยกระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชน สามารถสร้างนักบริหารในชุมชนขึ้น ให้มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆ
ในชุมชน ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทาหน้าที่ให้บริการสาธารณะในชุมชน หากมีการนาแนวคิด
หรือวิธีการของประชาธิปไตยชุมชนมาใช้ในการให้บริการจะทาให้นโยบายสาธารณะ
หรือโครงการภาครัฐที่เกิดขึ้นในชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในชุมชนที่จะ
ให้ ค วามใส่ ใ จและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะเหมื อ นหนึ่ ง พล เมื อ ง
รั บ ผิ ด ชอบกั น เองผ่ า นกระบวนการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะในชุ ม ชนซึ่ งจะท าให้
โครงการภาครัฐที่มีการปฏิบัติกันในชุมชนเกิดกระบวนการรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
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ฝ่ายหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและชุมชนในฐานะผู้รองรับการดาเนินการตาม
โครงการที่เกิดขึ้น
2) กำรสร้ำงพลเมือง จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผลการศึกษา
พบว่า การให้บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติการกับพลเมือง
ทั้งในฐานะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการสาธารณะนั้น ซึ่งแสดงให้เห็น
จิตวิญญาณของสมาชิกในชุมชนที่มีความเป็นอิสระและรู้ดีว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่
สมาชิก ชุมชนด้ วยกัน ซึ่งการใส่ จิตวิญญาณของชุมชนเข้าไปในการทางานให้กั บ
ชุม ชน ถื อ เป็ น หลั ก การสาคั ญของการสร้า งพลเมือ งของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะระบอบการปกครองนี้ให้ความสาคัญกับ ประชาชนในฐานะ
เจ้าของอานาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ
เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิต และมีสิทธิเสรีภาพ
ในประเทศของตนเอง ทานองเดียวกับที่สมาชิกในครอบครัวหรือในชุมชนมีสานึกว่า
ตนเป็นเจ้าของบ้านหรือชุมชนที่ตนอยู่ จึงเป็นผู้ที่มีสิทธิและเสรีภาพในบ้านหรือ
ชุมชนของตน ในการพัฒนาชุมชนตนเองบนพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมที่นามาสร้าง
เป็นกลไกการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
3) กำรสร้ำงภำคประชำสังคม จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผล
การศึกษา พบว่า การให้บริการสาธารณะในชุมชน สามารถสร้างภาคประชาสังคมให้
ขึ้นภายในชุมชนได้ ซึ่งพิจารณาจากการจัดทาบริการสาธารณะในชุมชนแต่ละครั้ง จะ
เกิดกระบวนการสร้างความเป็นภาคประชาสังคมในชุมชนขึ้นมาเพื่อสะท้อนความคิด
และความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและสมาชิกใน
ชุมชน และเปรียบเหมือนตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์สองฝ่ายคือฝ่ายภาครัฐ และ
ฝ่ายสมาชิกของชุมชน ในการที่จะทาหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะให้เกิด
ขึ้นกับทั้งสองฝ่าย และเป็นการย่อส่วนของการทางานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่เทอะทะ
ให้อยู่ในรูปการกระจายอานาจการตัดสินใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชาสังคมที่ขับเคลื่อน
ชุมชนได้ทาหน้าที่สะท้อนออกในสิ่งที่ชุมชนซึ่งเป็นองคาพยพขนาดเล็กของรัฐต้องการ
ซึ่งจะให้เกิดความตะหนักและรับรู้ทั้งจากฝ่ายรัฐหรือหน่วยงานภายนอกชุมชน และ
สมาชิกภายในชุมชนในการปกป้องหรือดูแลผลประโยชน์ชุมชนที่สร้างขึ้นจากกลไก
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การวั ฒ นธรรมชุ ม ชน ซึ่ งจะท าให้ ก ารให้ บ ริ ก ารสาธารณะในชุ ม ชนท าให้ ชุม ชน
สามารถทาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือผลลัพธ์ของทางานชุมชนให้เป็นที่น่าพึง
พอใจให้แก่ตนเองและสังคมขนาดเล็กที่ตนเองอยู่ได้
ดังนั้น จากกระบวนการนาวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อนามาสร้างกระบวนการ
ทางานแบบประชาธิปไตยในชุมชนชาติพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้ง 5 แห่งตามที่ศึกษา ทาให้สามารถทาการสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้และ
นามาเสนอแนะเป็นแนวทางในการสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้ดังนี้

อภิปรำยผล
จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถนาผลข้อมูลที่น่าสนใจจากการ
ค้นพบมาอภิปรายผลตามที่ศึกษา ชุมชนทั้ง 5 แห่งที่เลือกเป็นกรณีศึกษาครั้งนี้ พบว่า
มีสภาพความเป็นชุมชนหลงเหลืออยู่ และสามารถนาความเป็นชุมชนที่มีนั้น มาสร้าง
เป็นศัก ยภาพในการเป็นต้นทุ นทางสั งคม ที่ ทาให้ส มาชิกในชุมชนนั้นอยู่ร อดและ
เติบโตมาได้ โดยสมาชิกในชุมชนสามารถดารงวิถีชีวิตอยู่ได้บนวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ตนเอง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ บารุง บุญปัญญา (2553) ได้
ทาการศึกษาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่ง พบว่า ฐานความเป็นชุมชน
หลายแห่งในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นชุมชนในลักษณะหมู่บ้าน
ซึ่งชาวบ้านมีความสัมพันธ์กันทางด้านระบบเครือญาติ มีการปกครองและการจัดการ
ความสงบเรียบร้อยภายในโดยระบบอาวุโส มีผู้นาที่มีบารมีได้รับการเคารพยกย่องใน
ชุมชน สมาชิกชุมชนมีความผูกพันกลมเกลียวเพราะมีความเคารพนับถือในผีบรรพ
บุรุษ เดีย วกัน และเชื่อสิ่ งเหนือธรรมชาติที่ค อยเป็นสิ่ งควบคุม พฤติ กรรมของคน
ก่อ ให้ เ กิ ด กฎเกณฑ์ ข้ อ ห้ า มให้ ค วามชอบธรรมแก่ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ร่ ว มกั น อย่ า งมี
ระเบียบแบบแผน รวมทั้งคติทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ที่เข้ามาผสมกลมกลืนในวิถี
ความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีของชุมชน สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้สมาชิกในชุมชน
“เป็นคนบ้านเดียวกัน” อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลและ
ประณีประนอม เมื่อเกิดความแตกแยกขัดแย้งก็จะมีกลไกภายในการไกล่เกลี่ยตัดสิน
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คื อ ระบบว่ า ความโดยผู้ อ าวุ โ สและเครื อ ญาติ ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น ฐานของชุ ม ชนที่ เ ป็ น
จิตสานึก หรือพลังทางวัฒนธรรม ที่ทาให้ความเป็นชุมชนยังคงอยู่และสามารถนาไป
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนขึ้ น มาใหม่ ไ ด้ ดั ง นี้ แ ล้ ว ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ์ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
กรณีศึกษาครั้งนี้จึงมีวัฒนธรรมชุมชนตนเองที่เปรียบเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าดังที่ ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา และคณะ (2551) ที่ได้ต่อยอดจากแนวคิดของนายแพทย์ประเวศ วะ
สี ที่เคยเสนอว่าคุณค่าของระบบวัฒนธรรมชุมชนคือทาให้ประชาชนเกิดการรวมตัว
กันเพื่อช่วยเหลือกันและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกในรูปของกลุ่มและเครือข่าย
ขึ้ น โดยเฉพาะเกิ ด ในสั ง คมชุ ม ชนก็ จ ะท าให้ เ กิ ด พลั ง ในการท างานในชุ ม ชนและ
ขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางของการพัฒนาที่แท้จริงได้
การนาวัฒนธรรมชุมชนมาใช้พัฒนากิจกรรมของชุมชนที่ศึกษาทั้ง 5 แห่ง
ต่างถือว่าชุมชนเหล่านี้พยายามพัฒนาชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมโดยมีหน่วยงานภาครัฐ
หรือส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้องและเห็นความสาคัญ อาทิ ชุมชนบ้านสาวะถี ตาบล
สาวะถี อาเภอเมือ ง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มี
ลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทลาว มีการดาเนินโครงการชุมชนตัวอย่างวัฒนธรรม
สันติวิถีซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม
, ชุมชนบ้านหนองห้าง ตาบลหนองห้าง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
กรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒธรรมผู้ไท มีการดาเนิน
กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ชุมชนบ้านกุดนาแก้ว ตาบลภูฝ้าย อาเภอขุนหาญ
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนที่ มี บ ริ บ ทชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชน
วัฒนธรรมไทเขมรหรือขะแมร์ มีการดาเนินกิจกรรมหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมขะแมร์
ซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลภูฝ้าย และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, ชุมชน
บ้านอาลึ ตาบลสาโรงทาบ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มี
บริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทกูย มีการดาเนินกิจกรรมหมู่บ้าน
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและหมู่ บ้ า นอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมชาวกู ย ซึ่ ง ใช้ ร ะบบ
คณะกรรมการหมู่ บ้า นเข้ม แข็ ง ที่ ได้ รับ การสนับสนุน จากส านั กงานพั ฒนาชุ มชน
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ และชุ ม ชนบ้ า นสามั ค คี ต าบลรั ง กาใหญ่ อ าเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
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นครราชสีมา ที่มีการดาเนินกิจกรรมรวมกลุ่มวิชาสหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
หวาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
การให้ความสาคัญของรัฐที่เข้าถึงกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับชุมชนในฐานะเครื่องมือการบริหารตามที่เกิดขึ้นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดตัวแบบ
ชุมชนและประชาสังคมที่จะนาไปสู่การบริหารสาธารณะแนวใหม่ (New Public
Service) ของ Dehardt and Denhart (2001) ซึ่งเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐต้ อง
มองเห็นถึงความสามารถของชุมชนในการปรับตัวเพื่อเป็นฐากรากของการพัฒนา
ชุมชนตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่อาศัยการใช้
กลไกการร่วมมือกันของชุมชนและประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกัน
ดังที่ปรากฏจากกรณีศึกษาที่ภายในชุมชนเกิดเครือข่ายพลเมืองที่เข้มแข็งในการช่วย
สร้างชุมชนและทุนทางสังคม พร้อมกับทาให้กิจกรรมที่ดาเนินการช่วยสร้างชุมชนที่
เน้นการปลูกจิต สานึกร่วม ความผูกพันและเกื้อ กูลกัน นอกจากสิ่งที่ปรากฏจาก
ชุมชนศึ กษา คื อ มี การจัด ตั้งเครือข่ ายภายในชุมชนของตนเอง โดยมี กิจ กรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนที่อาศัยฐานพลังของความเป็นชุมชน ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อ ประเพณี
และพิธีกรรมของชุมชน ที่สมาชิกในชุมชนยอมรับและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ปกติของตนเองที่การดารงอยู่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน เพราะชีวิตที่ดาเนิน
ไปในชุมชนนั้นต่างยึดโยงด้วยความเชื่อต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หล่อมหลอมสมาชิก
ในชุ ม ชนให้ มี ส านึ ก ต่ อ ชุ ม ชน และสามารถเป็ น พลั ง ในการสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรม
สาธารณะขึ้นในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจฐเชต ไกรวาส (2556) ที่
พบว่ าการเริ่ มรวมตั วและพู ดคุย กันของชาวบ้านในชุ มชนเกี่ ยวกั บการอนุรัก ษ์ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้นาไปสู่การจัดประชุมของผู้นาและแกนนาชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน เป็นต้น
กระบวนการน าวิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนมาสร้ า งประชาธิ ป ไตยชุ ม ชน ใน
การศึกษากรณีชุมชน 5 แห่งในครั้งนี้ มุ่งที่จะนาไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ประชาธิปไตยชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะในชุมชน เพื่อให้กิจกรรม
สาธารณะที่เกิดขึ้นสามารถสร้างพลเมืองที่มีพื้นฐานและระบบการทางานที่แฝงไว้ด้วย
วิถีวัฒนธรรมชุมชน ที่ทาให้เกิดพลังชุมชนในการสร้างเครือข่ายและความไว้วางใจ
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ระหว่างกัน ก็จะทาให้การทากิจกรรมสาธารณะของชุม ชนประสบความสาเร็จตาม
วิถี ทางแห่ งกลุ่ มชนที่ก าหนดขึ้ น ทั้งนี้ หากเปรีย บเที ย บลั กษณะและรู ปแบบการ
ท างานของกระบวนการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมสาธารณะของชุ ม ชนบนพื้ น ฐานของ
วั ฒ นธรรมชนเผ่ า พื้ น เมื อ งในชุ ม ชนที่ ศึ ก ษานั้ น โดยธรรมชาติ ข องการท างานจะ
สอดคล้องกับประชาธิปไตยแบบปกป้องและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเห็น
ว่า ธรรมชาติของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ชุ ม ชนตามที่ ก ล่ า วมานี้ มี ลั ก ษณะเป็ น ไปเพื่ อ การปกป้ อ งตนเอง คื อ การน าวิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนมาช่วยสร้างเครื่องมือในการพัฒนาสู่การไปสู่สังคมประชาธิปไตย
ทั้งนี้เพราะชุมชนทั้ง 5 แห่งเห็นต่างเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจากบนลง
ล่าง (Top – Down) ที่ทาให้ชุมชนอ่อนแอและแตกสลายไปเพราะไม่มีวิธีการจัดการ
ปัญหาตนเองได้ ต่างคนต่างอยู่ ต่างตนต่างมุ่งไปสู่ชีวิตที่เอาตัวรอดของแต่ละคน ผ่าน
การศึ กษา การค้าขาย การทาธุร กิจเพื่อก้ าวไปให้ทั นต่อ ระบบทุนนิ ยม และการ
พัฒนาต่างที่เกิดขึ้นภายนอกและนาไปสู่ชุมชนจนชุมชนหมดสภาพความเป็นปึกแผ่น
ความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ความรับรู้ถึงการมีบรรพบุรุษร่วมกัน มี
ความเคารพนับถือยาเกรงกันด้วยระบบคุณธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนในชุมชน
ต่างๆทั่วไปในขณะนี้ แต่สิ่งที่ชุมชนทั้ง 5 แห่งที่ศึกษาครั้งนี้สร้างขึ้นก่อนหรือนามารื้อ
ฟื้นขึ้นเพื่อให้เกิดจิตสานึกร่วมในการสถาปนาชุมชนของตนเองขึ้น ซึ่งเป็นชุมชนที่
ต้องการสร้างความเป็นตัวตนผ่านวิถีวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของตัวเองเพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนเกิดความภาคภู มิใจ และเข้าใจวิถีแห่งตัวตนผ่านการถ่ายทอดความรู้และ
การสืบต่อการปฏิบัติกันในความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม รวมทั้งการทาบุญรักษาศีล
ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ดังนี้แล้วโดยธรรมชาติของประชาธิปไตยชุมชนจึงจาเป็นต้องสร้างเกาะ
ป้องกันตนเองขึ้นบนฐานที่ตนเองถนัดที่สุดคือวิถีความเชื่อและวัฒนธรรมชุมชน ไม่ใช่
การสร้างกฎหมายหรือผู้แทนของตนไปทาหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และประกันสิทธิ
ประโยชน์ของตนในระบบการเมืองตามหลักประชาธิปไตยแบบปกป้องที่เกิดขึ้นใน
สังคมตะวันตก หากแต่ในสังคมชุมชนการปกป้องชุมชนให้สามารถจัด การตนเองได้
และเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมสาธารณะของชุมชน คือ
การสร้างวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ให้สมาชิก
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เข้าใจร่วมกันว่าวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่ดีงามและแฝงไว้ด้วยตัวตนของชีวิตที่ดาเนิน
อยู่ภายในชุมชน เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของชุมชนสั่งสมและสืบทอดมาเพื่อให้ชุมชนที่ตน
อยู่สามารถจัดการปั ญหาและสร้างประโยชน์ ต่างๆระหว่างกั นขึ้น ได้ เมื่อชุ มชนมี
วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งเป็นสิ่งที่สมาชิกในชุมชนเข้าใจร่วมกันได้แล้ว ต่อไปจะเกิด
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมขึ้นมาโดยกระบวนการผลักอีกขึ้นหนึ่ งของความเป็น
ชุมชนที่เกิดขึ้น เพราะประชาชนที่อยู่ในชุมชนเมื่อรับรู้และเข้าใจแนวทางการทางาน
ในชุมชนบนวิถีทางเดียวกันแล้ว ก็จะพึงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจชะตาชีวิต
ของตนเองและมีส่วนในการกาหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่อาสาจัด
ให้บริการสาธารณะต่างๆ ของชุมชนตนเอง เพราะสานึกเกี่ยวกับความเป็นญาติพี่น้อง
ระหว่างกันภายในชุมชนเป็นพื้นฐานในการทางานก่อน และเป็นทุนทางสังคมที่ทาให้
เกิดเครือข่ายการทางานและความไว้วางใจกันและผลักดั นความสัมพันธ์ในลักษณะ
ดังกล่าวไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นซึ่งมี ลักษณะเป็นการ
ทางานของกลุ่มคล้ายขบวนการประชาสังคม ที่มุ่งการทางานที่ให้ประโยชน์ตกอยู่กับ
สมาชิกในชุมชนเป็นสาคัญ ขณะที่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจริงๆนั้นมุ่งให้สมาชิก
เข้ามาร่วมกาหนดแนวทางเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นสาคัญ
อย่ า งไรก็ ต าม อาจกล่ า วได้ ว่ า ประโยชน์ ที่ ชุ ม ชนได้ คื อ ประโยชน์ ข อง
สมาชิ ก แต่ ละคนในชุ ม ชนเช่น กัน หรื อในทางกลั บกั น ประโยชน์ที่ ส มาชิก มี กาลั ง
ความสามารถในการเข้าใจบทบาทตนเองที่มีต่อกลุ่มเพื่อกลุ่มจะได้ขับเคลื่อนชุมชนใน
ภาพรวมในเรื่องการพัฒนาด้านต่างๆต่อไป รวมทั้งการทางานในกลุ่มกิจกรรมการ
ให้บริการสาธารณะในชุมชน ที่เกิดขึ้นต่างอาศัยภาวะผู้นาของหัวหน้ากลุ่มเป็นหลัก
ทาให้ขอบเขตการมีส่วนร่วมจากัดที่ลักษณะรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ของการดาเนิน
กิจกรรม ซึ่งในขณะที่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจริงๆควรให้มีขอบเขตการมีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวางเกี่ยวข้องได้ทุกทุกเรื่องสาธารณะของชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความเข้มแข็งของวิถีวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละ
ชุมชนชาติพันธุ์ที่เน้นอัตลักษณ์แห่งวิถีชุมชนจากความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และ
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แบบแผนความสัมพันธ์ของคนบนพื้นฐานของความเป็นชุมชนที่มีการสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจกันและเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขึ้นมาจนสามารถ
นามาเป็นพลังผลักดันการแก้ไขปัญหาสาธารณะและทากิจสาธารณะต่างๆ ในชุมชน
ขึ้ น นั้ น เป็ น ผลมาจากการที่ ชุม ชนชาติ พั น ธุ์ มี ผู้ น าที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ต นตามวิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนและพยายามรักษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่ตนเองปฏิบัติและสืบทอดอยู่
ให้สามารถดารงอยู่ สืบต่อ และพยายามกระตุ้นให้เกิดสานึกทางวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนตามที่ ป รากฎ ดั ง นั้ น หากชุ ม ชนใดที่ จ ะสร้ า งวิ ถี
ประชาธิ ปไตยจากกระบวนการวัฒ นธรรมชุ มชน ควรให้ค วามส าคั ญกั บผู้ นาทาง
ธรรมชาติหรือผู้นาที่ไม่เป็นทางการในสังคม เช่น พระสงฆ์ เฒ่าจ้า ปราชญ์ชุมชน และ
ครู ภู มิ ปั ญ ญาอื่ น ๆ เพื่ อ จะได้ ท าให้ เ กิ ด ความเป็ น ชุ ม ชนที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ วิ ถี
วัฒนธรรมขึ้นก่อนและค่อยนาไปสู่การพัฒนากิจกรรมสาธารณะในลักษณะต่างๆของ
ชาวชุมชน
2. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การรื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมชุมชนมีผลทาให้
ชุมชนชาติพันธุ์สามารถสร้างกิจกรรมสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง หรือการสร้างประชาธิปไตยชุมชนมาจากการสร้างเกาะป้องกันทางด้าน
วัฒนธรรมชุมชนให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้เรียกว่าประชาธิปไตยแบบปกป้อง
ดังนั้น หากจะทาให้เกิดกิจกรรมสาธารณะที่เกิดประโยชน์กับประชาชน สามารถสร้าง
การทางานและฝึกการเรีย นรู้ประชาธิป ไตยในชุมชนได้ หน่ วยงานภาครัฐ ควรน า
องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการทางานของ
องค์กรชุมชนที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งใช้การสนับสนุนกิจกรรมที่ให้คุณค่าด้านความ
เชื่อ พิธีกรรมและประเพณีชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในฐานะผู้ที่
ปฏิบัติหรือมีความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวดีอยู่แล้ว และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ
ทางานด้วยกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนต่างๆ
3. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า กิจกรรมสาธารณะในชุมชนชาติพันธุ์ที่ศึกษา
สามารถท าให้ เ กิ ด การสร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ และสร้ า ง
ขบวนการประชาสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือทาหน้าที่ขับเคลื่อน
กิจกรรมสาธารณะในชุมชนต่างเกิดขึ้นจากการประชุมกันและปรึกษาหารือกันบน
[58]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

พื้ น ฐานของความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจกั น ไม่ มี ผู้ น าที่ ชั ด เจน ทุ ก คนถื อ ว่ า เป็ น ตั ว เองมี
ประสบการณ์ต่างกัน ผู้นาชุมชนมีบทบาทด้านการสื่อสารกับประชาชนในเขตหมู่บ้าน
รับผิดชอบ ข้าราชการในชุมชนมีบทบาทด้านการบันทึกทารายงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารและการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือส่วนราชการด้วยกัน พระสงฆ์
และวัดมีบทบาทด้านการให้สถานที่ดาเนินการประชุมและศูนย์ประสานงานกิจกรรม
การเป็นที่ปรึกษาผู้นาชุมชนและคณะทางานตามโครงการในการทาความเข้าใจกับ
ประชาชนผ่านการเทศนาสั่งสอน และการหากิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาขัดเกลา
ญาติโยมให้เห็นความสาคัญของการเข้าร่วมโครงการ และปราชญ์ชุมชนและผู้นาด้าน
ภูมิปัญญามีบทบาทด้านการอนุรักษ์และให้ความเห็นด้านจารีตและวิถีปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมต่างๆเพื่อนามาใช้เป็นข้อคิดและวิธีปฏิบัติสาหรับเป็นแนวทางการทางาน
ของคณะทางานชุมชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความเป็นพลเมือง ความรับผิดชอบ และ
ขบวนการประชาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนชาติพันธุ์ต่างเป็นองคาพยพเดียวกัน ดังนั้น
ควรสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะจากฐานของประสบการณ์ และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมกับการทางานของชุมชนตามที่ปรากฏจากประสบการณ์ในชุมชน ซึ่งต้อง
พยายามให้เกิดการสร้างเวทีประชุมปรึกษาหารือกันก่อนเพื่อให้กระบวนการดังกล่าว
เฟ้นเลือกหาคนที่เหมาะสมในการทางานในตาแหน่งต่างๆในกิจกรรมสาธารณะที่
เกิดขึ้นในชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยชุมชนต่อไป
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