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บทคัดย่อ

งานวิจยั เรืองการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุท ธธรรมของเทศบาล
ตําบลต้นธง อําเภอเมืองจังหวัดลําพูนมีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาบริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาล
ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เพือศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาล
ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน และ เพือวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลตําบลต้นธง
อําเภอเมืองลําพูนตามหลักพุทธธรรม
ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาโดยการใช้กระบวรการทางทฤษฏี term .Technology เทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีนัน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็ นเรืองสําคัญ ทีภาครัฐต้องนํ ามาใช้ เพือบริการ
ประชาชนเพือความสะดวกรวดเร็ว .Economic เศรษฐกิจ ปั จจุบนั ด้านเศรษฐกิจ มีความสําคัญยิงทีจะช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เศรษฐกิจดี ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ทําให้ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนไม่มี
หนีสิน ชุมชนก็เข้มแข็ง .Resource ทรัพยากร ด้านทรัพยากรบุคคลถือว่ าสําคัญทีสุดต่ อการพัฒนาต่างๆ
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนืองเพือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ .Mental จิตใจ ความเข้มแข็ง
ของชุ ม ชนเริมต้น ทีจิต ใจเป็ น สํา คัญ ถ้า ประชาชนมีจิต ใจทีอ่ อนแอไม่ เ ข้ม แข็ง ก็พ่ ายแพ้แ ก่ ปั ญ หาชีวิต
นอกจากนันก็มกี ารพัฒนากระบวนการสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม จักร 4 (ธรรมนํ าชีวติ ไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง) ดุจล้อนํารถไปสูท่ หมาย
ี
หลักจักร มีประยุกต์ใช้เพือความเข้มแข็งของชุมชน คือ จักร ได้แก่
. ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถินทีดี มีสงแวดล้
ิ
อมเหมาะสม) ชุมชนตําบลต้นธงถือว่าตังอยู่ในถินทีเหมาะสมทัง
ด้าน อาณาเขตทีสะดวกสบายด้านการสัญจร เอืออํานวยต่อหลายๆด้าน 2. สัป ปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับ
สัตบุรุษ) คือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มกี ารเสวนา คบหาบุคคลอืนทีเป็ นคนดีมกี ลั ญาณมิตร 3. อัตตสัมมา
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ปณิธิ (ตังตนไว้ช อบ, ตังจิต คิด มุ่ง หมาย นํ าตนไปถูกทาง) ในตําบลต้นธงดังกล่าวมาแล้วว่ ามีโครงการ
ฝึ กอบรมธรรมะแก่ประชาชน หลายโครงการ เช่น พระธรรมทูตสัญจร อ.ป.ต.สัญจร พบประชาชนโครงการ
หมู่บา้ นรักษาศีลห้า เป็ นต้น 4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็ นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพนเดิ
ื มดี, ได้สร้าง
สมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ตน้ ) ถือได้ว่าเป็ นการเสริมสร้างคุณความดี จากการประพฤติปฏิบตั มิ าอย่าง
ต่อเนืองนัน นับได้ว่าเป็ นทุนเดินของสังคมทีได้สงสมความดี
ั
มาก่อน จึงเป็ นส่วนหนึงทีทําให้ส่งคมในตําบลต้น
ธงมีความเข้มแข็งสงบสุข ตามแบบของชุมชน สังคมวิถพี ุทธ
คําสําคัญ: พัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชน,หลักพุทธธรรม,ความเข้มแข็งทียังยืน

ABSTRACT

The purposes of this study, entitled “The Development of Community-Based
Strengthening Process with Emphasis on the Dhramic Principles in Ban Ton Sub-district, Muang
District, Lamphun Province”, aimed to investigate the people’ s community contexts in Ton Thong
Municipality, and its community-based strengthening process, as well as to analyze the communitybased strengthening process of Ton Thong Municipality in Muang district, Lamphun province.
The findings of the study, according to the TERM theoretical concept used for this study,
revealed that 1) In terms of technology (T), the requirement for technological applications should be
facilitated for citizens’ public services; 2) In terms of the economic aspects (E), the community
residents’ adequate numbers of food supplies and their no debts were both resulted in their better
life-living; 3) Resource Human resources are considered the most important to the development of
the various manpower development needs to continue to improve the management, and 4) Mental
mentality, the strength of the community, the beginning of the mind is important. If the people have
weak hearts, they were not strong. Was defeated to life problems.
In addition, the process of strengthening the Buddha Dharma 4 has been developed.
(Dharma leads the way to prosperity. As a wheel to drive to the main engine, 4 is applied for the
strength of the community, namely, 4, namely 1. Reform Tashasa (In good place The environment is
suitable. The territory is very comfortable. Facilitate many aspects. 2. Satipatthaya (Association with
the faithful) is to encourage people to have a dialogue. Relate to other people who are good people
are friendly. In the beginning of the banner, there are many Dharma training projects for the people,
such as the Dharma Dhamma Dhamma Pass. Treat the five precepts. (Being a good person first,
having a good background, having created a good attitude, being prepared for the beginning) can be
considered to enhance goodness. By continuing to behave. It is the capital of the society that has
accumulated good. It is the part that makes sharp deliveries in the flagship district is strong and
peaceful. By the community Buddhist Buddhist Society
Keywords: development of community building process, Buddhist principles, sustainable strength
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บทนํา

จุดเปลียนของสังคมไทย คือ การเข้ามาของกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ทีมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว มีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกวิถที าง ส่งผลให้วถิ ชี วี ติ ของคนในชุมชนเปลียนไป ทังระบบ ไม่
ว่าการผลิต การบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทีถูกละเลยความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถินของตนเอง ทีมีความเป็ นรูปธรรมก็จางหาย และ
ไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนทีเคยมีมาในอดีต จึงเกิดปั ญหาต่างๆ ตามมามากมายในสังคมชุมชน
ไทยเช่ น ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปั ญหาด้าน
ค่านิยมทีผิดๆ เช่น หลงใหลวัตถุนิยมทีเป็ นไปตามกระแสโลกาภิวตั น์อย่างปฏิเสธไม่ได้ ปั ญหาหลายๆ ด้าน
เป็ นผลทําให้ชุมชนอ่อนแอลงจากอดีต แต่ปัจจุบนั หลายชุมชนจึงได้ใช้วกิ ฤตให้เป็ นโอกาส ได้หนั มาศึกษา
ปั ญหาและทางออกร่วมกัน เปลียนจากสภาพทีอ่อนแอ เป็ นสภาพทีเข้มแข็ง ซึงเริมจากการรวมตัว กันหลาย
หน่ วยงานทังภาครัฐและเอกชน ทีเกียวข้องโดยเฉพาะองค์การบริห ารส่วนท้องถิน เช่น เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็ นต้น ได้ศกึ ษาปั ญหา เรียนรูร้ ่วมกัน อาศัยความรู้และภูมปิ ั ญญาท้องถินทียังหลงเหลือ
ในชุ ม ชนฟื นฟู ใ นส่ว นทีหายไป กลับ มาใช้ใ หม่ มีก ารประสานความรู้ใ หม่ เรีย นรู้แ ล้ว ลงมือ ปฏิบ ัติ จ ริง
ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีการส่งเสริมให้นํามาปฏิบตั ิใช้ในชีวติ จริงจนเกิด ผล ทําให้ปัญหาทีมีอยู่ได้รบั การ
แก้ไขและพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสมกับเป็ นวิถีชีวติ ชุมชน ดํารงอยู่ร่วมกันอย่างได้เป็ นดุลยภาพ เกิด
กิจกรรมชุมชนมากมายทีพอเห็นอยู่ในปั จจุบนั นํากลับมาซึงความอุดมสมบูรณ์ พออยู่พอกิน ส่งผลต่อ ให้
สังคมชุมชน และสิงแวดล้อม ช่วยให้เป็ นทางออกในการแก้ไขปั ญหา และสร้างความเข้มแข็ง
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงนับว่ามีความสําคัญยิง เพราะการทีชุมชนเข้มแข็งนันเป็ นการสร้าง
บริบทของสังคมให้นําไปสูค่ วามมันคงในหลายด้าน นักวิชาการหลายท่านจึงให้นิยามเกียวกับความมันคงของ
ชุมชนไว้ห ลายประเด็น อาทิ พระมหาสุท ิตย์อาภากโร (อบอุ่น)1 ได้ให้ค วามหมายของชุ มชนว่าหมายถึง
“การรวมตัวของคน” ทีมีจติ สํานึกและความมุ่งมันร่วมกัน เป็ นสายใยของความสัมพันธ์ทางสังคมทีมีพลังยึด
โยง สนับสนุ นเกือกูลซึงกันและกันเสรี พงศ์พศิ 2 ได้กล่ าวถึงลักษณะชุ มชนเข้มแข็งว่า ชุมชนเข้มแข็ง คือ
ชุมชนทีพึงตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็งและพึงตนเองได้มลี กั ษณะสําคัญใหญ่ๆ ประการ คือ
.เป็ น ชุ ม ชนเรีย นรู้และพร้อ มทีจะเรีย นรู้ ไม่ร อสูต รสํา เร็จ ในการแก้ไ ขปั ญ หา ไม่นั งรอความ
ช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต่ร่วมกันค้นหาทางออกจากปั ญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
.เป็ นชุมชนทีตัดสินใจได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นอิสระจากการครอบงําของคนอืน สถาบันอืน องค์กร
อืน ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมือง พ่อค้า ข้าราชการ อาจารย์ เอ็นจีโอ เป็ นอิสระเพราะตัดสินใจด้วยข้อมูลและ
ความรูท้ ค้ี นหามาไม่ใช่ เพราะคนอืนบอกหรือแนะนํา ซึงเมือเราผิดพลาดขาดทุน คนแนะนําไม่เคยรับผิดชอบ
อะไรเลย
.เป็ นชุมชนทีจัดการ “ทุน” ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทุนซึงหมายถึงอะไรทีมากกว่าเงิน
เป็ นทุนทรัพยากร ความรูภ้ ูมปิ ั ญญา ทุนโภคทรัพย์และทุนทางสังคม ทําให้มรี ากฐานมันคง มีหลักประกันชีวติ
ทีไม่ได้ฝากชีวติ ไว้กบั ธุรกิจการค้าทีชุมชนมักไม่มคี วามรูค้ วามชํานาญ แต่ฝากไว้กบั ระบบเศรษฐกิจชุมชนที
มันคงและพอเพียง
.เป็ นชุ ม ชนที มี ธ รรมาภิ บ าล โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ชุ ม ชนที มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิน ใจ
การดําเนินงานเพือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวธิ แี ห่งภูม ิ
1

พระมหาสุทติ ย์ อาภากโร (อบอุ่น),
เสรี พงศ์พศิ ,แนวคิ ดชุมชนเข้มแข็ง, กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์. 2548. หน้า .
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ปั ญญา3 ดังที สมบูรณ์ ธรรมลังกา ได้ศกึ ษาวิจยั รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิ
ปั ญ ญาท้อ งถินเป็ น ฐานในจังหวัด เชียงรายพบว่ า ในบริบ ททางด้า นสัง คมของชุ ม ชนทีเข้ม แข็งในจังหวัด
เชียงรายเป็ นสังคมแบบเครือญาติมโี ครงสร้างทางสังคมเป็ นทังแนวราบและแนวตังทางด้านการเมืองมีการ
กระจายอํานาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็ นหมวดหรือคุม้ ชุมชนต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมชุมชนมีวฒ
ั นธรรม
ประเพณีความเชือและพิธกี รรมทีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและทางด้านเศรษฐกิจมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์เป็ นต้นทุนในการผลิตมีการรวมกลุ่มเพือการผลิตการจําหน่ายผลผลิตเพือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
การใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถินเป็ นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีอาทิเช่นภูม ิ
ปั ญญาท้องถินด้านผูน้ ํ าชุมชนการเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอดความรูก้ ารอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติการปรับตัว
กับการเปลียนแปลงส่วนปั จจัยทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนมีปัจจัยสําคัญคือกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนระบบเครือข่ายระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและภูมปิ ั ญญาท้องถินในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้ม แข็งของชุ มชนโดยใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถินเป็ นฐานได้ใช้ปัจจัยต่ างๆเหล่านีมากําหนดรูปแบบการ
เสริม สร้า งความเข้มแข็ง ของชุ ม ชนและตัว ชีวัดความเข้ม แข็งของชุม ชนส่ว นกลยุ ท ธ์ก ารนํ า รูป แบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถินเป็ นฐานได้แก่กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนกลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรูก้ ลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์
สร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิด พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า มาจากภาษา
บาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึงแบ่งออกได้เป็ น ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิง
อืนๆ ทีไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิงแวดล้อมต่างๆ เรียกว่าพัฒนา หรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อนํา อ่างเก็บ
นํา เป็ นต้น สมศักดิ ศรีสนั ติสุข และขวัญดิน สิงห์คํา ได้ศกึ ษาวิจยั บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และ
ศิลป์ แห่งการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า การทีคนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้
ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพือปรับปรุงความรูค้ วามสามารถของตนเอง และร่วมกันเปลียนแปลงคุณภาพชีวติ ของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมให้ดขี นึ 4 สัญญา สัญญาวิวฒ
ั นาได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า5 การเปลียนแปลง
ทีมีการกําหนดทิศทาง (directed change) หรือการเปลียนแปลงทีได้วางแผนไว้แน่ นอนล่วงหน้า (planned
change) วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของการพัฒ นาว่า การทําให้ชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชนมี
ความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดกี นิ ดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึง
นอกจากจะขึนอยู่กบั การได้รบั ปั จจัยทางวัตถุเพือสนองความต้องการของรางกายแล้ว ประชาชนยังต้องการ
พัฒ นาทางด้านการศึกษาสิงแวดล้อมทีดี การพัก ผ่ อนหย่ อ นใจ และการพัฒ นาทางวัฒ นธรรมและจิต ใจ
ด้านต่าง ๆ ด้วยความต้องการทังหมดนี บางครังเราเรียกกันว่าเป็ นการพัฒนา “คุณภาพ” เพือทีให้เห็นว่าการ
พัฒนาไม่ได้ขนอยู
ึ ่กบั การเพิมปริมาณสินค้าหรือการเพิมรายได้เท่านัน หากอยู่ทการเพิ
ี
มความพอใจความสุข
ของประชาชนมากกว่า
องค์การบริหารส่วนท้องถิน ถือได้ว่าเป็ นรูปแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิน ทีมีววิ ฒ
ั นาการมา
นานทีสุด นับแต่ เ ปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
เป็ นต้นมา และมีบ ทบาทหน้า ทีในการให้บริการ
3

สมบูรณ์ธรรมลังกา,“รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภมู ปิ ั ญญาท้องถินเป็ นฐานในจังหวัด
เชียงราย”, วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ท ี ฉบับที (เมษายน – มิถุนายน
).
4
สมศักดิ ศรีสนั ติสุข และขวัญดิน สิงห์คาํ , “บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์ แห่งการพัฒนาชุมชน”,
วารสารมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีท4ี ฉบับที1 มกราคม - มิถุนายน 2556. หน้า 21.
5
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์, ทฤษฎี และกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, พิมพ์ครังที , กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
)
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สาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึงมีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และมี
ปั ญหาทีหลากหลาย สลับซับซ้อนเพิมขึนเรือยๆ ทําให้จาํ เป็ นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าที และ
ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถินให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน ให้ทนั กับสภาพการณ์ดงั กล่าว
6
และสามารถรองรับ การกระจายอํ า นาจหน้ า ทีส่ ว นกลางถ่ า ยโอนมาให้ ต ามแผนการกระจายอํ า นาจ
เป็ นองค์การปกครองส่วนท้องถินทีถือว่า มีโครงสร้าง และระบบการบริหารงานทีเป็ นประชาธิปไตยมากทีสุด
7
รูปแบบหนึง เพราะเป็ นสถาบันทางการเมืองระดับท้องถินทีได้รบั ความสนใจจากประชาชนทีมีการศึกษาสูง
เข้ามาบริหารงานในฐานะผูบ้ ริหารท้องถิน หรือสมาชิกสภาท้องถินเพิมมาขึนเรือยๆ ดังปรากฏชัดในระดับ
ของเทศบาลเมือง และเทศบาลนครปั จจุบนั ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่ว นตําบล พ.ศ.
เป็ นกฎหมายทีใช้จดั ระเบียบการบริห ารงานแทนประกาศคณะปฏิว ัติ ฉบับที
ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
นับตังแต่ พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
มีผล
บังคับใช้เมือ วันที มีนาคม พ.ศ.
ทําให้มกี ารปรับฐานการบริหารงานในระดับตําบล โดยเฉพาะการ
เปลียนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาตําบล ทัวประเทศออกเป็ น รูปแบบ ได้แก่ “สภาตําบล” ซึงได้รบั การยก
ฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล สภาตําบลต้องมีรายได้เป็ นของตนเองโดยไม่รวมเงินอุดหนุ นตํากว่า , บาท และ
อีกรูปแบบหนึงคือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” หรือเรียกว่า อบต. ตังขึนจากสภาตําบลทีมีรายได้ (โดยไม่รวม
เงินอุดหนุ น) ในปี งบประมาณทีล่วงมาติดต่อกัน สามปี เฉลียไม่ตํากว่าปี ละ , บาท ได้รบั การยกฐานะ
เป็ นองค์การบริหารส่วนตําบล มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคล และเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน (มาตรา ) โครงสร้าง
ขององค์ก ารบริห ารส่วนตํา บล ตามพระราชบัญญัติส ภาตํา บลและองค์ก ารบริหารส่วนตํ า บล พ.ศ.
กําหนดให้ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะกรรมการบริหาร สภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลประกอบด้วย สมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรก เป็ นสมาชิกสภาโดยตําแหน่ ง ประกอบด้วย กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่บา้ น และแพทย์ประจําตําบล ประเภททีสองเป็ นสมาชิกทีมาจากการเลือกตังโดยประชาชน
หมู่บ้านละ คน ส่วนคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กํานันเป็ นประธานโดยตําแหน่ ง ผูใ้ หญ่บา้ นอีกไม่
เกิน คน และสมาชิกสภาทีมาจากการเลือกตังอีกไม่เกิน คน รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน
คน
พ.ศ.
รัฐบาลได้มกี ารเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
โดยเนือหาส่วนใหญ่ แก้ไขชือเรียกบุคคล และศัพท์กฎหมาย
8
ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถินอืนๆ
การปรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลครังสําคัญเกิดขึนอีกครังในช่วงเดือนธันวาคม
พ.ศ.
หลังจากมีการแก้ไขเพิมพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตํา บลไปเมือกลางปี พ.ศ.
แต่เ ป็ นการแก้ไขในรายละเอีย ดปลีก ย่ อ ยเท่ านัน ความจริง ได้มีความ
พยายามในการเสนอให้มกี ารแก้ไขทีมาของฝ่ ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มาจากการเลือกตัง
โดยตรงของประชาชนมาแล้ว ครังหนึ ง โดยวุ ฒิสภาได้แ ก้ไ ขเพิมเติม สาระสํา คัญ ในกฎหมายทีผ่า นการ
พิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรขึนมา ได้แก้ไขให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาจากการเลือกตังโดยตรง
6

ปธาน สุวรรณมงคล, การปกครองส่วนท้องถิ นไทยในบริ บทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
, (นนทบุร ี :.โครงการส่งเสริมการแต่งตํารา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
), หน้า .
7
ปธาน สุวรรณมงคล, เรืองเดียวกัน, หน้า .
8
โกวิทย์.พวงงาม,.การปกครองท้องถิ นไทย,.(กรุงเทพมหานคร:.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
), หน้า .
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จากประชาชน แต่เมือร่างกฎหมายกลับมาสภาผูแ้ ทนราษฎร ปรากฏว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นด้วยและได้
มีการตังคณะกรรมาธิการร่วมเพือปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว แต่เมือเสนอเข้าสู่สภาผูแ้ ทนราษฎรอีกครัง
ปรากฏว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่เห็นชอบ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามอํานาจหน้าทีดังกล่ าวแล้วส่วนหนึงขึนอยู่กบั
ความสามารถของคณะผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืนทีนันเอง
ทํ า ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลมีอํ า นาจหน้ า ทีจะต้ อ งจัด ทํ า หลายด้า นไปพร้ อ มๆ กัน ประกอบกับ
องค์การบริหารตําบลดังกล่าวเปรียบเสมือนองค์กรน้องใหม่ทยัี งต้องเรียนรูใ้ นการบริหารงานด้วยตนเอง ทังใน
ด้านโครงสร้างองค์การอํานาจหน้าที การวางแผน การกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และการนํานโยบาย
มาปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป เทศบาลตําบลต้นธง ได้รบั การยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ต้นธงเป็ นเทศบาลตําบลต้นธง เมือวันที ตุลาคม พ.ศ.
เป็ นเทศบาลขนาดกลาง ตังอยู่เลขที หมู่ท ี
ตําบลต้นธงอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลําพูนเป็ นระยะทางประมาณ กิโลเมตร
9
มี เ นื อทีตํ า บลต้ น ธงมีเ นื อทีประมาณ . ตารางกิโ ลเมตร หรือ , . ไร่ จํ า นวนหมู่ บ้ า น
มี หมู่บา้ น อยู่ในเขตเทศบาลตําบลต้นธง เต็มหมู่บา้ น หมู่บ้าน โดยมีการปกครองท้องทีโดยมีกํานัน
และผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูด้ แู ลเทศบาลตําบลต้นธง ได้รบั รางวัลจากผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้าสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทีมีความเป็ นเลิศประจําปี
ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินดีเด่นเพือรับรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา
10
สังคม การพัฒนาตามหลักพุทธธรรมจักร ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จึงจําเป็ นทีจําต้องดําเนินการเพือส่งเสริมให้เป็ นองค์กรทีมีศ ักยภาพในการส่งเสริมความเข้มแข็งในด้า น
ดังกล่าว เพราะโดยภูมหิ ลัง แล้ว ตําบลต้นธงนันมีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงานอยู่แล้ว แต่ยงั
ขาดการส่งเสริม มีภูมปิ ั ญญาท้องถินเดิม แต่ในช่วงหลายปี ทผ่ี านมาก็พบยังขาดการส่งเสริม ในด้านดังกล่าว
จึงต้องมีการกระตุน้ เพือให้เกิดการส่งเสริม ถือเป็ นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้อกี ประการหนึง ที
เทศบาลตําบลต้นธงจึงต้องเดินหน้าพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะการส่งเสริมตามหลักพุทธธรรมจักร นันมีความ
จําเป็ นอย่างยิง เพราะจักร หมายถึง ธรรมนํ าชีวติ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ทหมาย
ี
ได้แก่ .
ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถินทีดี มีสงแวดล้
ิ
อมเหมาะสม ชุมชนในเทศบาลตําบลต้นธงมีบริบททีดี แต่ควรต้อง
ได้รบั การส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรืองกว่าทีผ่านมา . สัปปุรสิ ูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ
หมายถึง ชุมชนต้องได้รบั การส่งเสริมการคบหาสมาคมกับคนดี กับสังคมทีดี มีมติ รภาพในภาคีเครือข่ายทีดี
กับชุมชนอืนๆ . อัตตสัมมาปณิธิ ตังตนไว้ชอบ, ตังจิตคิดมุ่งหมาย นําตนไปถูกทาง คือชุมชนในตําบลต้นธง
ต้องได้รบั การส่งเสริมให้มคี ุณธรรมจริยธรรมทีดีงามมาปฏิบตั ิ มีกจิ กรรมร่วมกับทางศาสนาให้มากกว่านี .
ปุพเพกตปุญญตา ความเป็ นผูไ้ ด้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพนเดิ
ื มได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น
และเทศบาลต้องส่งเสริมภูมเิ ดิมทีชุมชนมีอยู่ เช่น เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน ภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน รวมถึงผู้คนในชุมชนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพือเป็ นการเสริมสร้าง ให้เกิดความเข้มแข็งตามหลัก
พุ ทธธรรมจักร ของ เทศบาลตํ าบลต้นธง อําเภอเมือ ง จังหวัดลํา พูนทีได้นําหลัก พุ ท ธธรรมมาเป็ นตัว
ขับเคลือนเพือเป็ นกลไกเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน ขจัด ปั ญหาความอ่อนแอใน
9
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สังคมในหลากหลายๆ ด้าน ซึงเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้คนในชุมชนในเขตบริการให้
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพในด้านการดําเนินชีวติ ให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับบริบทของสังคมชุมชนทีเป็ นอยู่
ตังแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั และอนาคต
ดังนันผู้วิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาเกียวกับบริบทของปั ญหาในชุมชนรวมถึงการดําเนินชีวติ
ของผู้ค นในชุ ม ชน กระบวนการนํ าหลัก พุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ใ นชีวิต ของคนในชุม ชน และการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรมให้กบั ชุมชนของเทศบาลในเขตพืนทีในด้านทีกล่าว
มาข้างต้น และ เพือเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํ าผลการวิจยั ไปสู่ขอ้ เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้าง
ชุ ม ชนให้เ ข้ม แข็ง ตามหลัก พุ ท ธธรรมของเทศบาลตํ า บลต้น ธง อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด ลํา พู น เพือให้เ กิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ลด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สมกับเจตนารมขององค์ปกครอง
ท้องถินทีมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนตามหลักพุทธธรรมสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ลําพูน

. เพือศึกษาบริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน
. เพือศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง

. เพือวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูนตาม
หลักพระพุทธศาสนา

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั

การศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และทําการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วจิ ยั มุ่งศึกษาพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลตําบล
ต้นธง อําเภอเมืองลําพูนโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้ เกี
ี ยวข้องหลายหน่ วยงาน

ผลการวิ จยั

. บริบทชุมชนของประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน
บริบททัวไปของตําบลต้นธง ได้รบั การยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลต้นธงเป็ นเทศบาล
ตําบลต้นธง เมือวันที ตุลาคม พ.ศ.
เป็ นเทศบาลขนาดกลาง ตังอยู่เลขที
หมู่ท ี ตําบลต้น
ธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลําพูนเป็ นระยะทางประมาณ กิโลเมตร มีเนือที
ตําบลต้นธงมีเนือทีประมาณ . ตารางกิโลเมตร หรือ , . ไร่จาํ นวนหมู่บา้ นมี หมู่บา้ น อยู่ในเขต
เทศบาลตําบลต้นธง เต็มหมู่บา้ น อาชีพส่วนใหญ่ คือการเกษตรกรรม ค้าขาย และรับราชการ สําหรับทีตัง
เทศบาลต้นธง อยู่ติดกับชุมชน ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว การจราจรไม่ตดิ ขัด ด้านภูมทิ ศั น์ร่มรืน มีทพั
ี กผ่อน
ด้านการให้บริการเจ้าหน้าทีพนักงานก็ได้ให้กาต้อนรับเป็ นอย่างดี ความร่วมมือได้เป็ นอย่างดีในด้านของการ
ติดต่อ ดังนันด้านบริบทดังกล่าวของเทศบาลตําบลต้นธงจึงไม่ค่อยมีปัญหาในด้านของบริบทก็เป็ นอีกเหตุผล
หนึงทีเป็ นจุดแข็งของการให้บริการของเทศบาลตําบลต้นธงพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักพุทธธรรมของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จากสภาพบริบททัวไปของชุมชนทีเอืออํานวยการการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริบททัวไปอยู่ตดิ
กับชุมชน ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว การจราจรไม่ติด ขัด ด้านภูมิทศั น์ ร่มรืน มีท พั
ี กผ่อน ด้านการให้บริการ
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เจ้าหน้าทีพนักงานก็ได้ให้กาต้อนรับเป็ นอย่างดี ความร่วมมือได้เป็ นอย่างดีในด้านของการติดต่อ ดังนันด้าน
บริบทดังกล่าวของเทศบาลตําบลต้นธงจึงไม่ค่อยมีปัญหาในด้านของบริบทก็เป็ นอีกเหตุผลหนึงทีเป็ นจุดแข็ง
ของการให้บริการของเทศบาลตําบลต้นธง
. วิ เคราะห์กระบวนการเสริ มสร้า งชุมชนเข้ม แข็งของประชาชนเทศบาลตําบลต้ นธง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตามทฤษฎี term ได้แก่
. technology เทคโนโลยี
. Economic เศรษฐกิจ
. Resource
ทรัพยากร
. Mental
จิตใจ
1. technology เทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีนัน การนํ าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็ นเรืองสําคัญ ทีภาครัฐต้องนํ ามาใช้
เพือบริการประชาชนเพือความสะดวกรวดเร็ว เช่นการสร้างแอฟของตนเองขึนมา เพือรับเรืองราวร้องทุกข์
แก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมทังการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัวถึงทันต่อเหตุการณ์จงึ มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้
. Economic เศรษฐกิ จ
ปั จจุบนั ด้านเศรษฐกิ จ มีความสําคัญยิงทีจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เศรษฐกิจดี
ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ทําให้ประชาชนกินดี อยู่ด ี ประชาชนไม่มหี นีสิน ชุมชนก็เข้มแข็ง
. Resource ทรัพยากร
ด้านทรัพยากรบุคคลถือว่าสําคัญทีสุดต่อการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง
เพือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ถ้าขาดทรัพยากรบุคลทีมีความรู้ความสามารถแล้ว องค์กรก็ขาด
ประสิทธิภาพ ขาดความเข้มแข็งด้านการให้บริการประชาชน
. Mental จิ ตใจ
ความเข้มแข็งของชุมชนเริมต้นทีจิตใจเป็ นสําคัญ ถ้าประชาชนมีจติ ใจทีอ่อนแอไม่เข้มแข็ง ก็พ่าย
แพ้แก่ปัญหาชีวติ แก่อบายมุข เวลามีปัญหา ครอบครัว สังคม ชุมชนก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้การฝึกฝนให้คนใน
ชุมชนมีจติ ใจทีอดทนต่อสภาพปั ญหาต่างๆได้นบั เป็ นสิงทีดี ดังนันหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็ นกลไกที
สําคัญในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยเริมต้นทีตัวบุคคลก่อน เช่น ฝึ กสมาธิ เป็ นกระบวนการฝึกจิตใจ
ให้เข้มแข็ง ไม่ให้ตกเป็ นทาสสิงเสพติด หรืออบายมุข พุทธธรรมมีความจําเป็ นและสําคัญต่อการพัฒนาด้าน
ใจจิตใจได้มาก ถือเป็ นการปลูกฝั งทางใจให้เข้มแข็งทังตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งขึนได้
. คุณธรรมจักร กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
จักร 4 (ธรรมนําชีวติ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ทหมายหลั
ี
กจักร มีประยุกต์ใช้เพือ
ความเข้มแข็งของชุมชน คือ ตําบลต้นธงมีการนําหลักจักร มีประยุกต์ใช้ เพือความเข้มแข็งของชุมชน โดยมี
การส่งเสริมสนับสนุ นส่งเสริม และ ร่วมกับคณะสงฆ์จดั กิจกรรมต่างๆ นําธรรมะสูป่ ระชาชน จักร ได้แก่
. ปฏิ รูปเทสวาสะ (อยู่ในถินทีดี มีสงแวดล้
ิ
อมเหมาะสม) ชุ มชนตําบลต้นธงถือว่าตังอยู่ใน
ถินทีเหมาะสมทังด้าน อาณาเขตทีสะดวกสบายด้านการสัญจร เอืออํานวยต่อหลายๆด้านกับประชาชน ด้าน
เศรษจกิจ การเดินทาง การประกอบอาชีพ ทังอุตสาหกรรม การค้าขาย การเกษตร ก็พร้อมถือว่าไม่ค่อยมี
ปั ญหาด้านบริบททีตัง เพราะสิงแวดล้อมมีความพร้อม
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2. สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) คือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มกี ารเสวนา คบหา
บุคคลอืนทีเป็ นคนดีมกี ลั ญาณมิตร คือคณะสงฆ์มโี ครงการฝึ กอบรมประชาชน อยู่เป็ นประจําทุกวันพระ และมี
โครงการปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานทางราการเสมอ โครงการปฏิบตั ธิ รรมต่าง ๆ เป็ นการ
สร้างคนให้เป็ นคนดีมกี จิ กรรมร่วมกันอย่างต่อเนือง
3. อัตตสัมมาปณิ ธิ (ตังตนไว้ชอบ, ตังจิตคิดมุ่งหมาย นํ าตนไปถูกทาง) ในตําบลต้นธง
ดังกล่าวมาแล้วว่ามีโครงการฝึ กอบรมธรรมะแก่ประชาชน หลายโครงการ เช่น พระธรรมทูตสัญจร อ.ป.ต.
สัญจร พบประชาชนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เป็ นต้น โครงการต่างๆ เหล่านีขับเคลือนโดยคณะสงฆ์
ระดับ จังหวัด อําเภอ และตําบล ถือได้ว่า การอบรมประชาชนด้วยหลักพุทธธรรมจะเป็ นการทําให้มธี รรมะอยู่
ในตัว รูจ้ กั ชัวดีเว้นจากสิงชัวร้าย เช่นอบายมุขต่างๆ ทําให้ผคู้ นตังต้นอยู่ในทีชอบตามครรลองครองธรรม
4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็ นผูไ้ ด้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพนเดิ
ื มดี, ได้สร้างสมคุณความ
ดีเตรียมพร้อมไว้แต่ตน้ ) จากการทีประชาชนตําบลต้นธงได้มกี ารฝึกฝนตนเองภายใต้โครงการทีถูกขับเคลือน
โดยคณะสงฆ์และหน่ วยงานต่างๆ ทีสนับสนุ น ถือได้ว่าเป็ นการเสริมสร้างคุณความดี จากการประพฤติปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนืองนัน นับได้ว่าเป็ นทุนเดินของสังคมทีได้สงสมความดี
ั
มาก่อน จึงเป็ นส่วนหนึงทีทําให้สงั คมใน
ตําบลต้นธงมีความเข้มแข็งสงบสุข ตามแบบของชุมชน สังคมวิถพี ุทธจะเห็นได้ว่า ตําบลต้นธงไม่ค่อยมีปัญหา
ด้านอาชญากรรม หรือ ยาเสพติดให้ปรากฏ นันแสดงให้เห็นว่า การได้ถูกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็ น
การทําให้สงั คมเข้มแข็งขึนนันเอง
ขณะเดียวกันก็มกี ารส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมองค์ความรูด้ ้านวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถินควบคู่ไปด้วย เพราะเป็ นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในอีกมิตหิ นึง

อภิ ปรายผล

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจยั เรืองการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
พุทธธรรมของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน สามารถอภิปรายผลการวิจยั ในครังนีว่า บริบททัวไป
ของกระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ตามหลักการทางพระพุท ธธรรมนัน เป็ นการพัฒนาชุ มชน ด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักจักร รวมถึงการพัฒนาตามหลักทฤษฏี ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
สังคม จิตใจ เป็ นต้น ซึงใช้เป็ นกระบวนการในด้านการพัฒนาชุมชนตําบลต้นธงให้เข้มแข็ง ตามหลักพุท ธ
ธรรมจากผลการศึกษาของประชากรในการตังคําถามทีเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่มคี วามแตกต่างของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ทังชือ-นามสกุล ตําแหน่ง การศึกษา ซึงบุคคลในท้องถินเหล่านันล้วนอาศัยอยู่ในองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชนของตําบลต้นธง ทําให้แนวทางการให้สมั ภาษณ์มคี วามคล้ายกันไป ในด้านการเสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งซึงต้องใช้หลักคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้อย่างได้ผลอยู่ในระดับทีดี เพราะสังคม
ยุคปั จ จุบันนันการทีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดเป็ นประสิท ธิผลได้ ไม่ ใช่ เพียงเศรษฐกิจ การศึกษา
การเมือง การปกครองเท่านัน แต่มนั เป็ นกระบวนการทีต้องเสริมสร้างทางจิตใจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี
มาเป็ นเครืองยึดเหนียวทางใจ การเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งได้กก็ ่อนก็ต้องเริมทีธรรมะทีตนเองก่อน รวมไป
ถึงสังคม ชุ ม ชน แต่ อย่ างไรก็ต ามชุม ชนจะเข้ม แข็งได้ก็ต้องให้ความร่ว มมือกันหลายฝ่ าย หลายองค์ก ร
ความเข้มแข็งจึงเกิดการพัฒนาไปในทางทีดีได้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดชุมชนเข้มแข็งของ สมศักดิ ศรีสนั ติสขุ
และขวัญ ดิน สิง ห์คํา ได้ศึก ษาวิจยั บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์แ ละศิล ป์ แห่ งการพัฒ นาชุ มชน
ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า การทีคนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพือ
ปรับปรุงความรูค้ วามสามารถของตนเอง และร่วมกันเปลียนแปลงคุณภาพชีวติ ของตนเอง ชุมชนและสังคมให้
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ดี ข ึ น 11 ดัง นั นกระบวนการเสริ ม สร้า งชุ ม ชนเข้ม แข็ง จึ ง ต้ อ งมี ก ารพัฒ นากระบวนการในชุ ม ชนให้ ด ี
ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า มาจาก
ภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึงแบ่งออกได้เป็ น ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการ
พัฒนาสิงอืนๆ ทีไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิงแวดล้อมต่างๆ เรียกว่าพัฒนา หรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อ
นํา อ่างเก็บนํ า เป็ นต้นซึงลักษณะของการพัฒนานันต้องต่อเนืองยาวนาน ติดตามประเมินผล การพัฒนามี
หลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิง ชุมชนตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีบริบทอยู่ในตัวเมือง
ดังนันการเปลียนสิงต่าง ๆ ย่อมนํามาสูก่ ารเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง เช่น เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ การพัฒนานันก็ต้องให้สอดคล้องกับบริบท กับผูค้ น กับเทคโนโลยี ทรัพยากรต่าง
ๆ ทีสามารถนํามาเป็ นการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาการของการเสริ มสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ครังนี จากการ
สัมภาษณ์ ในเขตตํ าบลต้นธง เช่น พระสงฆ์ ปลัด เทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อํานวยการโรงเรียน และ
ผูเ้ กียวข้อง จํานวน รูป/คน ต่างก็ให้ขอ้ มูลคล้ายกันว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนานันมีความสําคัญ และ
มีความจําเป็ นอย่างยิงทีต้องนํามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม
ของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป็ นอย่างยิง ซึงกลไกทีสําคัญในการนํ าหลักธรรมสู่ชุมชน
ก็ต้องหวังพึงบทบาทพระสงฆ์ เป็ นสําคัญทีจะเป็ นผูค้ นในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งได้
สรุปว่าการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมนันมีความสําคัญยิง
ด้านจิตใจ และสังคมชุ มชน สังคมจะเข้มแข็งได้ ก็ต้องมีการพัฒนาไปคู่กบั ด้านต่างๆ คือ ด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ ทรัพยากร วัฒนธรรมประเพณี การศึกษา เป็ นต้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
. องค์กรปกครองส่ว นท้องถินควรให้การสนับสนุ นและสงเคราะห์ชุมชน ภาครัฐควรจะเข้ามา
ส่งเสริมการทําหน้าทีบทบาทของพระสงฆ์ทมีี ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทังการสนับสนุ นงบประมาณ การ
ส่งเสริมการเผยแผ่ของพระสงฆ์มากยิงขึนเพือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มากกว่านี
. องค์กรปกครองส่วนท้องถินควรให้การสนับสนุ นงบประมาณในการปฏิบตั งิ านให้ครอบคลุมทัง
ด้านการศึก ษา การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒ นาภูมิปัญ ญา การมอบทุนการศึก ษา สนับสนุ นและ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการช่วยเหลือให้มากยิงขึน
. องค์กรปกครองส่วนท้องถินควรมีนโยบายในการสร้างอาชีพ กระตุน้ เศรษฐกิจ พัฒนาแหล่งการ
ท่องเทียวในชุม พร้อมทังควบคุมคุมแหล่งอบายมุขอันเป็ นจุดเสียงต่อภัยอันตรายในชุมชนให้มากกว่านี
ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ
. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และคณะสงฆ์ในตําบลต้นธง ควรจัดกิจกรรมด้านการส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพือเพิมการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มากกว่านี เช่น กิจกรรมด้านต่อต้านยาเสพติด แก่
เด็กเยาวชน นักเรียนนักศึกษาให้มากกว่านี
กกกกกก11สมศักดิ ศรีสนั ติสุข และขวัญดิน สิงห์คาํ , “บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์ แห่งการพัฒนาชุมชน”,
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. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น และ คณะสงฆ์แ ละเทศบาลต้ น ธงควรมีก ารส่ ง เสริม ศิล ปะ
วัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม จารีต ขนบธรรมเนียมปฏิบตั บิ นพืนทีของภูมปิ ั ญญาท้องถินให้มากกว่านี
ข้อเสนอแนะเพือการวิ จยั ครังต่อไป
.ควรศึกษาพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขยายให้กว้างขวางให้มากกว่านีเพือ
เป็ นการกระตุน้ กระบวนการเสริมสร้างความเข้าแข็งให้เกิดขึนกับหน่วยงานอืนๆ
. ควรศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทีมีความ
หลากหลายทางกระบวนการ เพือเพิมประสิทธิภาพ
. ควรศึกษาผลสัมฤทธิด้านพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการทําวิจยั
ครังต่อไปในสถานทีอืนๆ
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