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การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านแนวคิดการจัดการ

ปกครองสาธารณะแนวใหม่สูโ่มเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน 

Participation in sufficiency economy development zones by new public 

governance concept towards sustainable BCG model 
 

ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์1*, คมศักดิ์ หารไชย2, รวิธร ฐานัสสกุล1 และ สุรพล แก้วอินธิ3 

Pakamat Leangthanarerk1*, Komsak Harachai2, Ravithon Thanussakul1 and Suraphon Kaewinthi3 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการให้บริการสาธาณะจาก

ภาครัฐ ภายใตแ้นวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ ผ่านโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนโดย 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน อันมเีป้าหมายในการช่วยเหลอืสนับสนุนประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทำให้ประชาชนบางกลุ่มต้องย้ายถิ่นกลับ

ภูมิลำเนา ดังนั้นโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจึงดำเนินการนำผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรภายในท้องถิ่นมาสร้าง

มูลค่าเพิ่ม และสร้างนวัตกรรมผ่าน 7 ภาคีเครอืข่ายท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนนุและช่วยเหลอืต่างกันเพื่อไปสู่การพัฒนา

โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื ท้ังนี้โครงการ

ได้ดำเนินการโดยภาครัฐเป็นผู้ริเริ่ม ศึกษาปัญหาของพื้นที่ กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก หลังจากนั้นประชาชนร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ลงมือปฏิบัติพัฒนาพื้นที่ ขณะที่ภาค

การศึกษาเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความรู้ และสร้างแพลตฟอร์ม (platform) ของ

โครงการฯ สำหรับภาคศาสนาสนับสนุนพื้นท่ีและร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาของพื้นที่ ภาคเอกชนให้การสนับสนุน

ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พื้นที่) และภาคประชาสังคมได้ให้การ

สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ จึงเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงการให้บริการสาธารณะในปัจจุบันที่

ภาคประชาชนได้มบีทบาทมากยิ่งขึ้นในการร่วมสร้างและพัฒนาพื้นท่ีตนเองกับภาครัฐ และภาคีเครอืข่ายภาคอื่น ๆ  
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Abstract 
This academic paper has the objective to study participation of people in public service from the 

government under the new public governance through the Sufficiency Economy Development Zones.  The project 

was driven by seven network partners; government, academic, religious, civil, private, civil society and the media 

sector with the goal of helping and supporting people affected by COVID-19 and the impact of economic conditions 

that change society and has forced some people to migrate back to their homeland.  Therefore, the Sufficiency 

Economy Development Zone has implemented local products to create added value and create innovation through 

7network partners with different support and assistance functions towards the development of the New Economic 

Model (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) with the Sustainable Development Goals. The project was 

initiated by the government sector then determined the area to become the sufficiency economy development 

zone, support infrastructure and facilities. After that, the people take action with other sectors to develop the area 

while the education sector provides support for human resource development, knowledge creation, and building a 

platform for the project. The religious sector supports area and listening about development guidelines of the area, 

the private sector provides support in terms of product development or support the production factors (area) and 

civil society has supported the project. Therefore, it can be seen that all of these reflect the current public service 

that the people has played an increasingly important role in building and developing their own areas with the 

government and other network partners. 
 

Keywords:  Sufficiency economy development zones, New public governance, Bio-Circular-Green economy, 

Sustainable development goals 
 

บทนำ 
 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบแก่ประเทศชาติทั้งในด้าน

เศรษฐกิจและสังคมอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นภาวะการไม่มีงานทำ และหนี้สินภายในครัวเรือนเพิ ่มขึ้น นอกจากนี้

ความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบางครัวเรือนที่มีแรงงานตกงาน

ซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านหล่อเลี้ยงรายได้เกิดภาวะกดดันในการเลี้ยงชีพ (พิริยะ ผลพิรุฬห์ และคณะ, 2564) อย่างไรก็

ตามความเดือดร้อนเหล่านี้ ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีมาตรการหรือนโยบาย

ช่วยเหลอืประชาชนให้ผ่านพ้นวกิฤติดังกล่าว  

 ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วย ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และ

ด้านสังคม ซึ่งภาครัฐได้มีนโยบายและมาตรการในการสั่งการและควบคุมโรคระบาด รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

การสั่งการมาจากส่วนกลาง หรือการคิดเชิง Top-down Approach (การกำหนดนโยบายจากบนลงล่าง) เพื่อให้เกิด

การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศและทุกพื้นที่ต้องปรับใช้มาตรการเหล่านี้ ดังจะเห็นได้จาก การจัดสรร

วัคซีน การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการต่างๆ เช่น คนละครึ่ง โครงการให้เงินชดเชย (บวรศม ลีระพันธ์, วิโรจน์ ณ 

ระนอง และสมชัย จิตสุชน, 2021) หากแต่มาตรการเหล่านี้เป็นเพียงแค่มาตรการที่ช่วยเหลือและเยียวยาในเพียงแค่

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนัน้หนึ่งมาตรการท่ีจะช่วยเหลอืประชาชนชาวไทยท่ีได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัว

ใช้ชีวิต และพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างยั่นยืนนั้น จึงเกิดแนวคิดโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน อันตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ที่มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย Sufficiency 
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Economy Development Zones for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs) โครงการเขตเศรษฐกิจพอเพยีง 

ได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อน คือ กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งหวังให้มีการ

ช่วยเหลือแรงงานหรือประชาชนที่อพยพกลับท้องถิ่น อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบโควิด-19 หรือภาวะ

เศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดการจ้างงาน การหมุนเวยีนรายได้ภายในพื้นท่ี โดยการนำภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาพัฒนาก่อให้เกิด

ผลิตผล และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งโครงการนี้ได้นำ 7 ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ได้แก่  

ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และทำการพัฒนาใน

ทุกระดับตั้งแต่ครัวเรือน ชุมชน ตำบล และจังหวัด เป้าหมายในการพัฒนาคือ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ BCG โมเดล ที่ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy) มาเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่ง

หลักการในการดำเนินงานของโครงการ เป็นการสานพลังภาคี บวร บรม และ ครบ (บวร. คือ บ้าน วัด โรงเรียนหรือ

ราชการ บรม. คือ บ้าน โรงเรียนหรือราชการ มัสยิด และ ครบ. คือ คริสต์ โรงเรียนหรือราชการ และบ้าน) (สำนัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2564) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตั้งขึ้นโดยปณิธานของ

ภาครัฐ แต่การดำเนินการ คือ ภาคีเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนให้โครงการเข้าสู่ท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยความ

ร่วมมือของประชาชน 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงนำมาสู่วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการชิ้นนี้ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายในการดำเนินการหรือขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัด โดยเริ่มต้น

จากภาครัฐเป็นหน่วยงานสำคัญในการริเร่ิมโครงการ อันสอดคล้องกับแนวคิด การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ 

หรือ New Public Governance ที่เสนอว่า การบริการสาธารณะจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขึ้นนั้นจำเป็น

จะต้องสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยการร่วมคิดร่วมทำ พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนและ

ตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศชาต ิ
 

เน้ือเรื่อง 

1. การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ หรือ New Public Governance (NPG) 

 แนวคิดนี้เกิดขึ้นมาหลังยุคที่การบริหารจัดการสาธารณะของภาครัฐมุ่งเน้นไปเพียงแค่ผู้กำหนดนโยบายอยู่

เบื้องบน หรือมองว่าพลเมืองเป็นเพียงลูกค้าผู้รอรับบริการจากภาครัฐ ขณะที่แนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะ

แนวใหม่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ได้เปิดพื้นที่ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ชุมชน พลเมืองที่ได้รับผลประโยชน์จากภาครัฐ 

ท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงภาคเอกชน ได้เข้ามามบีทบาททางกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมพัฒนาการบริการสาธารณะ หรืออาจเรียกบทบาทของรัฐที ่ลดลงได้ว่า “รัฐเล็กลง สังคมใหญ่ขึ้น” 

(Osborne, 2010; ไททัศน์ มาลา, 2018) 

เครื่องมือทางนโยบายที่เกิดขึ้นในแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ คือ การร่วมกันผลิต หรือ 

co-production ถูกพัฒนามาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป โดยมีความพยายามในการนำทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืนๆ ให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตหรือการให้บริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการของภาครฐัมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการร่วมกันผลิตดังกล่าวได้นั่นคือ ชุมชนมี

ทัศนคติท่ีดตี่อการบริการสาธารณะและเขา้มาร่วมกันผลิต ซึ่งปัจจัยท่ีขับเคลื่อนให้เกิดการบริการสาธารณะในรูปแบบ

การร่วมกันผลิต ประกอบไปด้วย 1) คุณค่าทางสังคมประชาธิปไตยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจนถึง ณ ปัจจุบัน ทำให้

พลเมืองมีความตื่นตัว ต้องการแสดงความเห็นในการมีส่วนร่วมบริการสาธารณะ 2) ข้อจำกัดด้านงบประมาณของ

ภาครัฐที่ต้องใช้ทรัพยากรจากแหล่งผู้มสี่วนได้เสีย หรือผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต 3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่ประชาชนสามารถนำมาใช้เป็นช่องทางในการแสดงออกเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ และ 4) ภาครัฐตระหนักว่า 

การนำนโยบายไปปฏิบัตจิะไม่ประสบความสำเร็จได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลอืจากภาคประชาชน  

(ไททัศน์ มาลา, 2018; Dhirathiti, 2019) 
 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใชบ้ริการ/ชุมชน 

 (R1) 

องค์กรผู้ให้บริการเป็น 

ผู้วางแผนแต่เพียงผู้เดียว 

(R2) 

องค์กรผู้ให้บริการมีส่วน

ร ่วมกับผู ้ ใช้ /สมาชิกใน

ชุมชนในการวางแผนและ

ออกแบบการบรกิาร 

(R3) 

ผู้ใช้/สมาชกิในชุมชน

วางแผนและออกแบบ

การบริการด้วยตนเอง 

องค์กรผู้ให้บริการส่งมอบ

การบริการ 

การให้บริการแบบดั้งเดิม 

(traditional service) 

การให้บริการแบบดั้งเดิม 

โดยผู้ใช้/ชุมชนมสี่วนร่วมใน

การวางแผนและออกแบบ

บริการ 

การให้บริการแบบดั้งเดิม 

ซึ่งเป็นบริการท่ีได้รับแรง

บันดาลใจจากผูใ้ชแ้ละ/หรือ

ชุมชน 

องค์กรผู้ให้บริการ และ

ผู้ใช้/ชุมชน ร่วมกันส่ง

มอบบริการ (co-

deliverer) 

ผู้ใช้/ชุมชนร่วมส่งมอบ

บริการ (co-delivery) ที่ได้

วางแผนและออกแบบไว้

โดยผู้ให้บริการ 

วธีิการรูปแบบ co-

production แบบสมบูรณ์ 

(Full Co-Production) 

ผู้ใช/้ชุมชนร่วมส่งมอบ

บริการท่ีคดิขึน้เอง 

ผู้ใช้/ชุมชนบริการส่งมอบ

การบริการ 

ผู้ใช้/ชุมชนส่งมอบบริการ 

(co-delivery) ทีไ่ด้วางแผน

และออกแบบไวโ้ดยผู้

ให้บริการแต่เพยีงผู้เดียว 

การส่งมอบบริการท่ี

วางแผนและออกแบบ

ร่วมกันโดยผู้ใช้/ชุมชน แต่

เพยีงผู้เดียว 

ผู้ใช/้ชุมชนจัดการด้วย

ตนเอง 

ท่ีมา: Palumbo & Trocciola (2015) 

หมายเหต:ุ R หมายถงึ ความสัมพันธ์ (relationship) ระหว่างภาครัฐและผู้ใชบ้ริการ/ชุมชน ซึ่งใชเ้ป็นตัวแทนการอธิบาย

ในแต่ละคอลัมน์ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับใด 
 

อย่างไรก็ตาม ได้มีหลายงานที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ และหนึ่งในนั้น

คือ งานของ Palumbo & Trocciola (2015) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวัดระดับความร่วมมือในการเป็นผู้ร่วมสร้างและใช้

บริการสาธารณะของประชาชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ไวอ้ย่างชัดเจน ดังนัน้ผู้เขียนจึงขอยกตัวกรอบแนวคิดของ Palumbo 

& Trocciola (2015) ที่ได้ดัดแปลงและเพิ่มรายละเอียดมาจาก Bovaird ผู้ที่ศึกษาและเขียนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

ปกครองสาธารณะแนวใหม่ดังตารางที่ 1 ที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ์หรือเรียกว่า ระดับการมีส่วนร่วมระหว่าง

ภาครัฐ และผู้รับบริการหรือชุมชน ในการบริหารจัดการประเด็นสาธารณะภายในชุมชนที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ ้น 

คอลัมน์ R1 คือ รูปแบบดั้งเดิม กล่าวคือ เป็นการจัดการให้บริการโดยองค์กรผู้ให้บริการหรือในที่นี้แทนด้วยภาครัฐ

ให้บริการสาธารณะแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งควบคุมทั้งหมดของกระบวนการการสร้างคุณค่า (process of value creation) 

คอลัมน์ R2 คือ ลักษณะท่ีผู้ให้บริการอาจมสี่วนร่วมกับผู้ใช้/สมาชกิในชุมชนในการวางแผนและการออกแบบบริการท่ี

เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปสู่การบรรลุความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้

รูปแบบการส่ง

มอบ 

รูปแบบการวางแผน

และออกแบบ 
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ส่วนเสียภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการอาจมอบหมายให้ผู ้ใช้หรือสมาชิกในชุมชนที่เคยมีส่วนร่วมในการ

วางแผนร่วมกันหรือออกแบบร่วมกันส่งมอบบริการได้ ทั้งนี้ co-production จะสำเร็จได้ด้วยการที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้

หรือชุมชนได้มีส่วนร่วมกันอย่างลึกซึ้งในการวางแผน ออกแบบการให้บริการ และมีความเห็นพ้องต้องกันอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วนในการเสริมสร้างปรับปรุงคุณภาพมรดกทางวัฒนธรรม คอลัมน์ R3 คือ ผู้ใช้หรือสมาชิกในชุมชน

สามารถจัดการวางแผนและออกแบบการบริการได้ ซึ่งผู้ให้บริการจะเปิดรับแนวคิดและขอ้มูลเชงิลึกใหม่ๆ อย่างเต็มท่ี

อันเป็นการเสนอแนวทางสำหรับการสร้างนวัตกรรมการบริการที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในกระบวนการจัดหาการบริการที่

เกิดขึ้น มาจากการที่ผู้ใช้หรือชุมชนเป็นผู้จัดทำแต่เพียงผู้เดียว ปราศจากการมีส่วนเกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการ ซึ่งการ

วางแผนการออกแบบท้ังหมดมาจากผู้ใชโ้ดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

2. แนวคดิในการพัฒนา ได้แก่ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) และ SDGs 

BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบขององค์รวม โดยพัฒนา

เศรษฐกิจทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) นำทรัพยากรชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นท่ี

ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งเชื่อมโยง 2) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ และทั้ง

สองด้านนี ้จะอยู ่ภายใต้ 3) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู ่ไปกับสังคมและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อปรับเข้าสู่บริบทของประเทศไทยที่มีจุดเด่นทางด้านชีวภาพและ

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สามารถปรับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อเกิดเศรษฐกิจแบบ BCG ได้ และเมื่อมีการพัฒนา

จะก่อให้เกิดรายได้ที่กระจายไปยังชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาต,ิ 2563; Seesung, 2021) 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

เมื่อปี 2558 มีจำนวน 193 ประเทศร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนาทางสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนามีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่มี

ความเชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2565; Fu et al, 2019) ได้แก่  

1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีด ี4) การศึกษาที่มคีุณภาพ 5) ความเท่าเทียม

ทางเพศ 6) นำ้สะอาดและการสุขาภบิาล 7) พลังงานสะอาดท่ีเข้าถึงได้ 8) งานท่ีมีคุณค่าและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

9) โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 10) ลดความเหลื่อมล้ำ 11) เมอืงและชุมชนท่ีย่ังยนื 12) การผลิตและ

บริโภคที่ยั่งยืน 13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) ทรัพยากรทางทะเล 15) ระบบนิเวศบนบก  

16) ความสงบสุขยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง 17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งหมดนี้สามารถนำมาจัดกลุ่มรวม 5 มิติ ได้แก่ 1) การพัฒนาคน (People) ขจัดความยากจนและความหิว

โหย รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำ 2) สิ่งแวดลอ้ม (Planet) ปกปอ้งและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสภาพภูมอิากาศ 

3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ 4) สันติภาพและความ

ยุติธรรม (Peace) สังคมอยู่อย่างสงบสุข ไม่แบ่งแยก และ 5) ความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา (Partnership) ความ

ร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน 
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3. เขตพฒันาเศรษฐกจิพอเพียงภายใตโ้มเดลเศรษฐกจิใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื (SDGs) 

 ในช่วงปลายปี 2564 กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพยีงด้วยโมเดล

เศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model (Bio-Circular-Green Economy) โดยมีเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งรับมือกับภัยพิบัติ ปัญหาน้ำท่วม พื้นที่แห้งแล้ง สร้างรายได้ให้กับชุมชน และ SMEs 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งการดำเนนิการพัฒนาเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียวไปสู่ความยั่งยืน 

 ในการพัฒนาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพอเพียงถูกแบ่งออกเป็นท้ังหมด 4 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน/

ตำบล และครัวเรือน และดำเนนิการท้ังหมด 9 ขั้นตอน (สำนักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี, 2564) ดังนี้ 

1. กำหนดพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่ปฏิบัติการ เริ่มจากการเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม หลังจากนั้นกำหนด

รูปแบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นท่ีดังกล่าวตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด และ

พื้นที ่ในการพัฒนาจะเป็นทั ้งพื ้นที ่สาธารณะ พื้นที ่ราชพัสดุ หรือพื ้นที ่อื ่น ๆ (พื ้นที ่ของภาคเอกชน พื้นที ่ของ

สถาบันการศึกษา และพื้นที ่ขององค์กรทางศาสนา) ที ่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม พร้อมทั ้งเปิดรับสมัคร

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาตั้งแต่ภาคประชาชน องค์กรศาสนา และภาคเอกชน เมื่อเริ่มการพัฒนาจะให้

ภาคประชาชนในพืน้ท่ีลงมือปฏบัิต ิ 

2. พัฒนาและปรับปรุงพื้นที ่เป้าหมายหรือพื้นที ่ปฏิบัติการ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ 

สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ เพื่อนำไปพัฒนาสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 3. บ่มเพาะบุคลากรทั้ง 7 ภาคีที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 1) ด้านงานพัฒนา ได้แก่ 

ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน ซึ่งการสานพลังภาคี

เหล่านี้เป็นการสร้างพลัง บวร. คือ บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการ บรม. คือ บ้าน โรงเรียนหรือราชการ มัสยิด และ 

ครบ. คือ คริสต์ โรงเรียนหรือราชการ และบ้าน 2) ด้านงานภัยพิบัติ เป้าหมายเพื่อให้ชีวิตของประชาชนมีความ

ปลอดภัยทั้งด้านของชีวิตและทรัพย์สินจึงให้ความรู้การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่ น้ำท่วม น้ำแล้ง ไฟป่า 

และหมอกควัน 

 4. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

เศรษฐกิจ และภัยพิบัติที่ผ่านมาต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานประชาชน ดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายใตก้ารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงจึงเกิดรูปแบบการว่าจ้างผู้รับจ้างท้องถิ่นในระยะเวลา 12 เดอืน ให้ดำเนินการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพยีง อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ แรงงานท่ีอพยพกลับถิ่น  

 5. การเรียนรู้เชิงประจักษ์ด้วยการฝึกปฏิบัติในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ เริ่มจากการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ร่วมกันทำการเกษตร และนำผลผลิตจากที่ทำเกษตรมาแบ่งปันกันเพื่อการดำรงชีวิต 

พร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกัน นอกจากนี้ยังต้องปรับทัศนคติให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ

สถาบันการศึกษา และเกิดการเรียนรู้ตลอดชวีติ ให้สามารถนำพลังท่ีมีมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้ 

 6. การใช้โมลเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model เพื่อต่อยอดผลผลิตพัฒนาธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน BCG Model 

(Bio-Circular-Green Economy) ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยยึดหลักการ

พัฒนายั่งยืนด้วย SDGs ในช่วงของการดำเนินการโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนจากภาครัฐโดยสร้างการจ้างงาน 

โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในพื้นท่ี ท้ังน้ียังได้รับความร่วมมือ

จากภาคเอกชนอกีด้วย 
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 7. การจัดทำแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในขั้นนี้มีทั้งหมด  

2 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 1) การจัดตัง้ War Room เพื่อทำหนา้ที่ประสานงานเครอืข่าย บูรณาการแผนงานต่าง ๆ พร้อมท้ัง

ตดิตาม ประเมินผล นอกจากนี้ยังทำหน้าท่ีจัดการความรู้ พัฒนาคน และสื่อสารสังคมในเชงิรุก 2) ดำเนินงานกับศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (The National Electronics and Computer Technology Center: 

NECTEC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  

ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization): 

GISTDA) เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลดว้ยการสร้างฐานขอ้มูลรองรับการบริหารจัดการทางภูมสินเทศ หรือ Local Economy 

สำหรับลงทะเบียนและตดิตามผลการดำเนนิงานภายในพื้นท่ี พร้อมท้ังพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศวัด

ผลลัพธ์ทางคุณภาพชวีติ โดยทำการสำรวจและจัดเก็บขอ้มูล จัดทำแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศและภูมปิระเทศ รวมถึง

จัดทำระบบตดิตามการบริหารจัดการประเมินผลความสำเร็จทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้านกายภาพ 

 8. สร้างนวัตกรรมจากฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจภายในพื้นที่ โดยการจัดเก็บข้อมูลทางด้าน

องค์ความรู้ งานวจิัยชุมชน นวัตกรรม และเทคโนโลย ีโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 

ว ิจ ัยและนวัตกรรม และสถาบันโทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร ่วมกับภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ถอดบทเรียนงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ภายในชุมชน และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้

กับพืน้ท่ีต่อไป 

 9. สร้างการสื่อสารสังคมเชิงรุก โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน/ตำบล 

ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งการสื่อสารไปยังสังคมเพื่อให้เกิดการรับรู้นั้นจะดำเนินการผ่านการสร้างเครือขา่ย

ราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาคี

เครอืขา่ยท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำอินโฟกราฟฟกิ (infographic) เอกสารเพื่อเผยแพร่ไปสู่สังคม 

หนึ่งในตัวอย่างของการสร้างพื้นท่ีเศรษฐกิจพอเพยีง คือ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านการประยุกต์ใช้เกษตร

ทฤษฎีใหม่ ด้วยการแบ่งพื ้นที ่ออกเป็นอัตราส่วนการทำเกษตรกรรม 30:30:30:10 (สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, 2016) โดยในแต่ละพื้นที่มีวัตถุประสงค์ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2016) 

ดังนี้ 

 พื้นที่หนึ่ง แบ่งออกเป็นร้อยละ 30 ใช้สำหรับขุดสระเก็บน้ำ หรือปลูกพืชน้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งน้ำในพื้นที่นี้ยัง

กันน้ำไว้สำหรับช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย พื้นที่สอง แบ่งออกเป็นร้อยละ 30 ใช้ปลูกข้าวทำนา เพื่อเป็นอาหารสำหรับ

ครัวเรือน พื้นท่ีสาม แบ่งออกเป็นร้อยละ 30 ใชป้ลูกพชืไร่ ผลไม้ และสมุนไพรต่างๆ สำหรับการอุปโภคบริโภคภายใน

ครัวเรือน ถ้าปลูกจำนวนเกินสำหรับภายในครัวเรือนสามารถนำไปจำหน่ายได้ และพื้นที่สี่ แบ่งออกเป็นร้อยละ 10 

สำหรับท่ีอยู่อาศัยและเลีย้งสัตว ์ 

 นอกจากนี้ยังนำระบบเกษตรสองขา เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในพื้นท่ี โดยแบ่งออกเป็น เกษตรสาขาท่ีหนึ่ง เน้น

ท่ี “ความมั่งคั่ง” ด้วยการปลูกพชืเพื่อการทำอุตสาหกรรมท้ังพืชท่ีเป็นสิ่งจำเป็นบริโภคภายในประเทศและสามารถเป็น

ผลผลิตและแปรรูปไปยังต่างประเทศได้ เช่น ออ้ย มัน ข้าวโพด และปาล์ม ในขณะท่ีขาท่ีสอง คือ “ยั่งยืน” ด้วยการทำ

เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดการพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเลี้ยงดูครัวเรือน มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์

เพื่อแลกเปลี่ยนขายสินค้า 

 สิ่งหนึ่งที่การขับเคลื่อนโครงการจัดทำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญ คือ หลักการทรงงาน  

“การระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 

(สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , 2559) โดยเล็งเห็นว่า การจะ

สร้างความเข้มแข็งภายในสังคมได้ จำเป็นจะต้องเริ่มจากภายในพื้นที่ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว เมื่อภายใน
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

พร้อมรับต่อการพัฒนาแล้ว จึงสามารถนำเอาหลักการพัฒนาเหล่านี ้ไปสู ่สังคมภายนอกได้ (สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2564) 

กล่าวโดยสรุป เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดการย้ายถิ่นของประชาชน และยึด

หลักการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2564) ได้แก่ 1) การพัฒนาทรัพยากร ด้วยการใช้

ทรัพยากรภายในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชีวิตภายในพื้นที่ และลดการนำทรัพยากรออกจากท้องถิ่น 2) การพัฒนา

สังคม สร้างสังคมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว และการทำ Start up ก่อให้เกิดการจ้างงาน และครัวเรือนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 3) การพัฒนาการศึกษา ประชาชนในทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถประกอบ

อาชีพได้ 4) การพัฒนาอาชีพ สรา้งมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ  
 

กลไกการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนของโมเดลเขตเศรษฐกจิพอเพียงผ่านแนวคดิ

การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (NPG)  

การดำเนนิโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงมีภาคีเครือข่ายความร่วมมอืท้ังหมด 7 ภาคี ในการขับเคลื่อน

โครงการ ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการหรือสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน โดยมีบทบาทที่หลากหลายในการร่วมพัฒนา แต่หนึ่งสิ่งที่ให้การสนับสนุน

ร่วมกันคือ พื้นที่เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในบางพื้นที่โครงการเหล่านี้สามารถถูกพัฒนาในพื้นที่ที่

หลากหลายได้ ตั้งแต่พื้นที่ที่เป็นที่ดินของส่วนราชการ พื้นที่ของภาคเอกชน พื้นที่สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน พื้นที่

ของวัดหรือองค์กรศาสนา พื้นท่ีราชพัสดุ และพื้นท่ีของประชาชน  

กลไกขับเคลื่อนในการริเริ่มโครงการ คือ ภาครัฐ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ระดับจังหวัด คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) 

(สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2564) ซึ่งเครอืข่ายท้ังหมดท่ีร่วมดำเนนิโครงการสามารถแบ่งหนา้ที่โดยสรุปได้ดังนี้ 

 ภาครัฐ ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ 

กำหนดระยะเวลา 9 ปี ให้ประเทศไทยสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎใีหม่เข้ามาประยุกต์ใช้

ก่อให้เกิดชีวิตที่มั่นคง ครอบครัวมั่งคั่ง และชุมชนยั่งยืน เพื่อตอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยกระดับการพัฒนา

ไปสู่มาตรฐานโลก 2) พันธกิจ กำหนดระยะเวลา 6 ปี ได้แก่ การดำเนินตาม BCG Model เกษตรเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ 3) วัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยภายในพื้นที่ พัฒนาคนทั้งการเพิ่มทักษะ 

และปรับทักษะใหม่ พร้อมทั้งมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น ฟื้นฟูวิถีชีวิต และวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาความมั่นคง

ทางด้านอาหาร น้ำ และพลังงานให้แก่ชุมชน โดยมีหน่วยงานของภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (GISTDA) สถาบันโทคโนโลยพีระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  

 ภาครัฐได้มีการดำเนินการตั้งแต่ 1) การตัดสินใจพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Development Zones: SEDZ)  ประกอบด้วย คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก

ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (คจพ.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีง 

(กพพ.) และพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี 2) การพิจารณาความเสี่ยง ตั้งแต่การยอมรับของประชาชน การจัดสรร
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

งบประมาณ ระเบียบ กฎหมายทางราชการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีอยู่เหนือการควบคุม 3) ดำเนินการ

พัฒนาท้องถิ่นด้วยหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ./ข.) ระดับอำเภอ/เขต ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก

ช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ. /กทม.) ระดับจังหวัด/กทม. ศูนย์อำนวยการขจัด

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ระดับประ เทศ 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (กพพ.) และคณะรัฐมนตรี 4) น้อมนำหลักการทรงงาน แนว

พระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชการที่ 9 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable 

Development Goals (SDGs) และ Bio-Circular-Green Economy (BCG) มาจัดทำ Policy Sandbox (การกำหนดพื้นที่ใน

การลงนโยบายทดลองเพื่อพจิารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย) ซึ่งรัฐมีบทบาทในการส่งเสริมการจ้าง

งาน และพัฒนาพื้นท่ี (กระทรวงมหาดไทย, 2565) 

หลังจากที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่แล้วจะทำการสื่อสาร ถอดบทเรียนงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ 

ภายในชุมชน ไปยังสังคมเพื่อให้เกิดการรับรู้ผ่านการสร้างเครือข่ายราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำอินโฟกราฟฟิกและ

เอกสารเผยแพร่ไปสู่สังคม 

 ภาคเอกชน ดำเนินการวางแผนพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมทั ้งสนับสนุน

ประชาชนร่วมปฏบัิตกิารตามโครงการ บริหารและวางแผนโครงการ  

 ภาควิชาการ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ที่ประชาชนได้เริ่มดำเนินการปฏิบัติ เช่น สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาร่วมดำเนินการในการจัดทำแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

โดยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาใช้และร่วมพัฒนายกระดับทรัพยากรมนุษย์ โดยนำงานวิจัยและ

นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท 

 ภาคประชาชน ลงมือปลูกพืช จัดทำพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรับใช้ระบบเกษตรสองขา พร้อมทั้ง

การรวมกลุ่มจัดต้ังสหกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนขายสินค้า 

 ภาคศาสนา สนับสนุนพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาตามหลักของโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาของโครงการฯ ร่วมกับประชาชน ภาครัฐ ภาคส่วนการศึกษา ภายใน

พื้นท่ี 

 ภาคสื่อมวลชน ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ และติดตามรายงานผลลัพธ์ตั้งแต่การเริ่มดำเนิน

โครงการ ระหว่างและผลสำเร็จจากการดำเนนิโครงการ 
 

ตัวอย่างของการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียง 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลนา

เจริญ อำเภอเดชอุดม โดยประยุกต์ใช้โคก หนอง นา โมเดล และหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนหรือ SDGs สำหรับภาคีเครอืข่ายท่ีเข้าร่วมการพัฒนา ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

พระ คณะสงฆ์ และผู้นำทางศาสนา (ผู้นำทางศาสนาอื่นที่นอกเหนือจากศาสนาพุทธ) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ และตัวแทนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการรวมถึง

หน่วยงานอ่ืน ๆ  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

แนวทางการดำเนินงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ เพื่อหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การทำ โคก หนอง นา โมเดล เก็บชะลอน้ำฝนไว้ใน

พื้นที่ทฤษฎีใหม่ซึ่งอยู่ในชื่อ “เขื่องในโมเดล” ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียนหรือ

ราชการ เข้ามาแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้ และเร่ิมดำเนนิเขตเศรษฐกิจพอเพยีง ท้ังน้ีภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณให้แก่

การพัฒนาพื้นที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างแกนนำครูพา

ทำกว่า 4,000 ราย ที่อบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล  

2) เกิดพื้นท่ีเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปต่อยอดเป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับตำบลถึง 71 ตำบล 3) เกิดการจ้างงาน 

จำนวนกว่า 900 รายที่ได้รายได้จากการจ้างงานในตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเหมารายเดือน เดือนละ 9,000 

บาท ในระยะเวลาร่วม 1 ปี โดยการเข้าไปทำงานร่วมกับเครือข่ายชาวบ้าน จึงทำให้มีชาวบ้านเข้าร่วมกว่า 4,000 

ครัวเรือน ซึ่งจำนวนเงินที่สนับสนุนกว่า 8,000,000 บาท 4) การจ้างงานผู้รับจ้างท้องถิ่น มีการขุดดินปรับปรุงที่ดิน 

โคก หนอง นา กว่าพันราย 5) กระตุน้เศรษฐกิจชุมชน เนน้การจัดซือ้จัดหาวัสดใุนพืน้ท่ีชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ชุมชน นอกจากนี้ยังใชห้ลักการพัฒนาพื้นท่ีตามหลักทฤษฎใีหม่สู่โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวพระราชดำริฟื้นฟู ดิน 

นำ้ ป่า (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2565; มตชินออนไลน,์ 2565) 

จังหวัดสุโขทัย ประสบปัญหาภัยพบัิตนิำ้ท่วม และนำ้แล้งมาตลอดหลายปี การเลอืกพื้นท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จึงได้นำแนวคิดตามแนวพระราชดำริมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น แนวคิดการ

เก็บน้ำฝนในพื้นที่สวนไม้ผลและสวนไม้ยืนต้น และบนพื้นที่ทำนาด้วยการสร้างหันคันนาทองคำ (การขุดบ่อเก็บน้ำ) 

รวมถึงแนวคิดเก็บน้ำในรูปแบบของโคก หนอง นา บนพื้นที่ปลูกพืชไร่เชิงเดียว โดยเป็นการร่วมมือในการขับเคลื่อน

โครงการทำงานระหว่างภาครัฐ ประชาชน และเอกชน หรือเรียกได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนโครงสร้างสังคมใหม่ โดยทำ

การบ่มเพาะพี่เลีย้งอาสาด้วยการปรับทักษะ (Re skill) เพิ่มทักษะ (Up skill) และ สรา้งทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) 

นอกจากนี้ยังมกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยเป็นการสร้างโครงสร้าง

สังคมใหม่ในการขับเคลื่อนภายใต้ความเป็นพลวัต (กระทรวงมหาดไทย, 2565) 

 จังหวัดนครพนม อำเภอปลาปากตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของจังหวัดนครพนม ได้ผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเริ่มจาก การวิเคราะห์ผลผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งประเด็นในการ

พัฒนาแบ่งออกได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เกษตรและอาหาร ผลผลิต คือ มีพันธุ์ และเกษตรแม่นยำ จึงนำไปเป็น

อาหารสุขภาพที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ 2) แปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่าย นำผลผลิตไปแปร

รูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนเข้ามาสนับสนุน 3) ยกระดับการค้า

และการลงทุนนอกพื้นที่ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ และเครือข่ายเกษตรกรทำการรวมกลุ่มเพื่อจำหน่าย

สินค้าและเพิ่มศักยภาพในการต่อรองในตลาดอีกด้วย 4) พัฒนาการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการทำแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรมูลค่าสูง ผ่านการพัฒนา Story-telling สร้างอัตลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการ ซึ่งดำเนินการผ่าน

ประชาชนหรือชุมชนภายในพื้นที่ เครือข่ายที่ร่วมดำเนินการทั้งหมดประกอบไปด้วย 7 เครือข่าย และอีก 1 เครือข่าย 

ได้แก่ ภาครัฐ ศาสนา เอกชน สื่อสารมวลชน ประชาชน ประชาสังคม และภาคีเครือข่ายโครงการในพระราชดำริ 

(ปกครองอำเภอปลาปาก, ม.ป.ป.) 

 จากที่กล่าวมาทั ้งหมดจะเห็นได้ว่าการขับเคลื ่อนเขตเศรษฐกิจพอเพียงของทั ้ง 3 จังหวัดได้สะท้อน

แนวความคิดภาคีเครอืข่ายในหลายภาคส่วนตัง้แต่ภาครัฐเป็นผู้ริเร่ิม หลังจากนัน้ได้มภีาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน

เข้ามาขับเคลื่อนและลงมือปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่นของตน ดังสอดคล้องกับแนวคิด การจัดการปกครองสาธารณะแนว

ใหม่ หรือ New Public Governance (NPG) ที่ภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการสาธารณะ แต่มีหลักการขับเคลื่อนและ

ผลิตบริการสาธารณะร่วมกันในหลายภาคส่วน สำหรับหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของเขตเศรษฐกิจพอเพียงจะเหน็ได้
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

ว่าเนน้ท่ีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำโคก หนอง นา โมเดล เพื่อมาพัฒนาระบบเกษตรกรรมภายในพื้นท่ี 

อีกทั้งยังมีการนำแนวคิด BCG โมเดล ที่ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green Economy) เข้ามาใช้ภายในพื้นที่ที่นำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ

แปรรูปสินค้าต่างๆ ให้เกิดการหมุนเวยีนรายได้  
 

บทสรุป 
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมาจากการดำเนนิการของภาครัฐ โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโครงการนี้

ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วง 2-3 ปี ทำให้ประชาชนชาวไทยต่างได้รับความเดือดร้อน

จากการทำงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น แรงงานไม่มีงานทำหรืออยู่ในสภาวะตกงาน การได้รับเงินชดเชย

เยียวยาที่ไม่ได้เพียงพอมากนักต่อการดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัวของตน รวมถึงในครอบครัวที่แรงงานเป็นเสาหลัก

ในการหารายได้จุนเจือกลับต้องเผชิญภาวะตกงานจึงทำให้ความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนกดดันและเกิดความเครียด 

นอกจากนี้บางกลุ่มยังย้ายกลับถิ่นฐานภูมิลำเนาของตน จึงทำให้โครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว และมีเป้าหมายก่อให้เกิดการพัฒนา ยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด BCG Model หรือ 

Bio-Circular-Green Economy และการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals รวมถึงหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 ภายใตแ้นวคิด การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ หรือ New Public Governance (NPG) ท่ีมีแนวทางการ

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการภาครัฐ ด้วยการลดบทบาทของรัฐให้เล็กลง เพื่อประชาชนมี

บทบาทร่วมพัฒนาหรือให้บริการสาธารณะมากขึ ้น สอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบันที ่เป็นสังคม

ประชาธิปไตย และประชาชนต่างตื่นตัวในการร่วมพัฒนาพื้นที่ของตน ซึ่งโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้

แสดงให้เห็นรูปแบบวิธีการร่วมผลิต หรือ co-production ภายใต้แนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มจากภาครัฐเป็นผู้

ริเร่ิมโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด  

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) คัดเลือก

พื้นท่ีเป้าหมาย และทำการดำเนนิการร่วมกับ 7 ภาคีเครอืข่าย ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาค

ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน โดยยึด “ประชาชน” เป็นผู้ลงมอืทำ และบทบาทในแต่ละภาค

ส่วนท่ีเข้ามามสี่วนร่วมนั้นแตกต่างกันไป แต่โดยเป้าหมายหลักคือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นท่ี ยกระดับคุณภาพ

ชวีติให้แก่ประชาชน ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาถึงการประสานเครือข่ายการทำงานร่วมกันจะเห็นได้ว่า ภาครัฐเร่ิมต้นโครงการ 

และสนับสนุนการจ้างงานภายในพื้นที่ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นองค์ประกอบ

สำคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพยีง ขณะที่ภาคเอกชน มหีนา้ที่นำผลิตภัณฑ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์จากพื้นท่ีมาต่อยอด

วางแผนพัฒนา เพิ่มมูลค่า ในส่วนของภาควิชาการ ทำหน้าที่สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ และร่วมลงมือปฏิบัติไป

พร้อมกับประชาชน รวมถึงจัดสร้างแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับภาคศาสนา ให้การ

สนับสนุนพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ หรือเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อน

โครงการเขตเศรษฐกิจพอเพยีง โดยรวมแล้ว เครอืข่ายท่ีเข้าร่วมการพัฒนาต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ให้ความสำคัญ

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model ไปสู่ความยั่งยืน 
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แผนภาพที่ 1 แสดงเครือข่ายการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy Development 

Zones: SEDZ) ภายใตห้ลักการหรือเปา้หมายของโครงการ 
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นโยบายหมู่บ้านรกัษาศีล 5: มุมมองเชิงวิพากษ์ 

The five precept’s community policy: A critical perspective 
 

พระศุภชัย ไวเหลี่ยม1* และ วัชรพล พุทธรักษา1  

Supachaai Wailiam1* and Watcharabon Buddharaksa1 
 

บทคัดย่อ 

ประเด็นปัญหาของความต้องการที่จะศึกษาและวิพากษ์นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สาเหตุมาจาก

นับตั้งแต่ภายหลังจากที่รัฐบาลผ่านมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หยิบยก นโยบาย

“หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ขึน้มาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ งานศึกษาทางดา้นวชิาการเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

เป็นไปในลักษณะการสำรวจความคิดห็น การประเมินผลความสำเร็จของนโยบายและการศึกษารูปแบบและวิธีการ

ขับเคลื่อนนโยบาย แต่มีอยู่น้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นศีลธรรมทางศาสนาที่ผู้นำทางศาสนาและรัฐนำเอาแนวคิด

ทางมาเป็นส่วนหน่ึงของอำนาจและประสบกับความล้มเหลวบนพืน้ท่ีนโยบายสาธารณะ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิพากษ์ถึงประเด็นของชนชั้นนำทางศาสนาและรัฐบาลที่กำหนดใช้

นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  นำเสนอมุมมองใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการเมอืงกับศาสนาโดยมองผ่านนโยบาย 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” และนำเสนอการศึกษาศาสนาและศลีธรรมเชงิวพิากษ์ร่วมกัน 

โดยมีระเบียบวธีิวิจัยเชงิคุณภาพ (Qualitative research) โดยทำการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารตำราโดยให้อยู่

ในกรอบของประเด็นเร่ือง “การวิพากษ์นโยบายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ผ่านการตคีวามและนำมาวิพากษ์ 

ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจากการเข้ายึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้มีแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย์ มีดำริให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผ่านนโยบาย 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” การพยายามผลักดันนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พุทธศาสนากับรัฐไทยมีความสัมพันธ์บน

ผลประโยชน์ที่ต่างตอบแทนต่อกัน รัฐไทยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสงัคม 

พระพุทธศาสนามคีวามได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้นกับชุมชนศาสนาอื่นท่ีพยายามแย่งชิงความได้เปรียบระหว่างกัน 
 

คำสำคัญ:  หมู่บ้านศีล 5   
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Abstract 
Problems of the need to study and critique policy. "Village observing the 5 precepts" is the cause since 

after the government through the Sangha Sangha Association and the National Buddhism Office have put forward 

Policy "Village Keeping the 5 Precepts" was created to create harmony and reconciliation Academic studies on the 

policy are survey-based. Evaluation of policy success and study of models and methods of policy propulsion But 

little has been done on religious morality in which religious and state leaders take concepts as part of their power 

and use them as a political tool. 

The purpose of this research is to study and critique the issues of religious elites and government policy 

makers. “The Five Precepts Village” presents a new perspective on the relationship between politics and religion 

through policy. "Village keeping the 5 precepts" and offering a joint study of religious and critical morality. 

There is a qualitative research methodology (Qualitative research) by studying and researching from 

textbooks within the framework of the issue. "Criticism of project policy "Village keeping the 5 precepts" through 

interpretation and criticism. 

The study found that After the seizure of power by the National Council for Peace and Order, the National 

Council for Peace and Order (NCPO) has a solution to the problem by having all sectors in the country work 

together to drive reconciliation and reconciliation of the Sangha. teacher There is an idea for Buddhists to adopt 

the 5 precepts to practice in their daily lives through the "Village Keeping the 5 Precepts" policy. trying to push 

policy "Village Keeping the Five Precepts" Buddhism and the Thai state have a relationship based on reciprocal 

interests. The Thai state uses Buddhist principles to control the behavior of people in society. Buddhism always 

has an advantage over other religious communities that try to compete between religions. 
 

Keyword:  Village keeping the 5 precepts 
 

บทนำ 
นโยบาย หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นนโยบายในดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งดำริดังกล่าวของผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เกิดขึ้นภายหลังจากรัฐบาล คสช. ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึน้ในสังคม 

ประเด็นปัญหาของความต้องการที่จะศึกษาและวิพากษ์นโยบายดังกล่าวสาเหตุมาจากนับตั้งแต่ภายหลังจากท่ี

รัฐบาลผ่านมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หยิบยก นโยบาย“หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ขึ้นมางาน

ศกึษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการสำรวจความคิดห็น การประเมินผลความสำเร็จของ

นโยบายและการศกึษารูปแบบและวธีิการของการขับเคลื่อนนโยบาย  

 และจากการทบทวนวรรณกรรมในงานที่มีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่

ศึกษาเกี่ยวกับศาสนากับการเมือง พบว่า งานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่ศึกษาวิพากษ์พุทธศาสนาในมิติความสัมพันธ์กับ

การเมืองจะพบงานของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับสังคม

และการเมอืงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในหมู่ของชนชั้นนำในสังคมของรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในงานเร่ือง “ปากไก่และใบเรือ” 

(นธิิ, 2555) 
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แต่หากมองออกมาในแง่ของการปะทะกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ ในสังคมเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางอำนาจใน

การนำเหนือกว่าศาสนาอื่นที่เหลือเราจะพบกับงานชื่อ “ศาสนาผีกับการเมือง” (สุจิตต์, 2558) ของ อาจารย์สุจิตต์  

วงษ์เทศ ท่ีเผยให้เห็นว่าศาสนากับการเมอืงมคีวามสัมพันธ์กัน 

งานเขียนในทางหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสอดประสานระหว่างศาสนากับอำนาจรัฐปรากฎอยู ่อีก

หลากหลายชิ้นงานหนึ่งในนัน้คืองานท่ีแสดงให้เห็นถึงทัศนะของปัญญาชนฝ่ายขวาท่ีสนับสนุนแนวความคิด “อเนกชนนิกร

สโมสรสมมุติ” ที่เป็นหลักธรรมหนึ่งในพุทธศาสนาที่พยายามฉายให้ความหมายและขับเคลื่อนให้เกิดความสอดคล้องกับ

โครงสร้างของสังคมบนพื้นที่ประชาสังคม ในงาน “รัฐกับศาสนา บทความว่าด้วยอณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ” 

(พพิัฒน,์ 2549) ของอาจารย์พิพัฒน์ พสุธารชาติ 
 

กลุ่มที่ศกึษาเกี่ยวกับนโยบายหมู่บ้านศีล 5 

นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 เกิดขึ้นบนจินตภาพที่เข้าใจว่ารัฐและพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ ที่พุทธ

ศาสนาทำหน้าที่ช่วยอบรมขัดเกลานิสัยของคนในสังคม ดังในงานของ พระมหาสาทร ธมฺมาทโร เรื่อง “หมู่บ้านรกัษา

ศีล 5 รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างการดำรงชีวิต” พบว่า ศีล 5 มีความสำคัญต่อบุคคลและสังคมเป็นพื้นฐาน

การพัฒนาตนเองให้พบกับความสุข การพัฒนาชีวิตที่งอกงามมีจิตสำนึกแห่งความดีงามเป็นมรรควิธีและเป้าหมาย

ของการพัฒนาชวีติและการจัดการเพื่อคุ้มครองชวีิตท่ีดีร่วมกัน (พระมหาสาทร, 2560) หรือในงานของ พระครูสันติว

ชิรกิจ และคณะ ทำการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อชุมชนสันติสุข สรุปว่า ศีล 5 เป็นพื้นฐานในการประพฤติทางกาย วาจา ใจ ซึ่งทำให้มนุษยอ์ยู่

ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คุณค่าของศีล 5 นั้น เป็นไปเพื่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน 

พัฒนาตนเป็นไปเพื่อความเรียบง่ายในการครองตน พัฒนาคนเป็นการฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อการสร้าง

มติรภาพให้ย่ังยนืและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ (พระครูสันตวิชิรกิจ et al., 2560) 

ปัญหาเรื่องของศีลธรรมในสังคมไทยเมื่อกำหนดใช้นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” มีอยู่ว่าเมื่อเรากล่าวถึง

เร่ืองของศีลธรรมเรามักจะให้นิยามความหมายไปในทางของศีลธรรมทางพุทธศาสนาไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายของ

ศีลธรรมทางโลก สังคมไทยพยายามผลักดันและสนับสนุนนิยามของศีลธรรมที่อิงอยู่กับมิติทางพุทธศาสนาเป็น

แม่แบบศีลธรรมของสังคมไทย ดังนั้นปัญหาจึงมีอยู่ว่าเมื่อสังคมถูกปลูกฝังด้วยศีลธรรมทางศาสนาผ่านกระบวนการ

ของการทำให้เชื่อมากกว่าการวิพากษ์และตั้งคำถาม จึงทำให้คนในสังคมต่างก้มหน้ ายอมรับในชะตากรรม ดังนั้น

ศาสนาและศีลธรรมเชงิวพิากษ์จึงมคีวามจำเป็นท่ีจะตอ้งนำเสนอให้เห็นว่าพุทธศาสนาสนับสนุนความเป็นเหตุเป็นผล 

และวิพากษ์วจิารณ์สบืค้นหาข้อเท็จจริง 

ดังนั้นในงานชิ้นนี้จึงมีช่องว่างและมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอให้เห็นว่าพุทธศาสนาสนับสนุนความเป็น

เหตุเป็นผล สนับสนุนการตัง้ข้อสงสัยตัง้คำถามและวิพากษ์วจิารณ์สบืค้นหาข้อเท็จจริง 

ในการศึกษาของกลุ่มงานที่กล่าวมาผู้เขียนเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและควรที่จะศึกษาในประเด็นของ

นโยบายหมู่บ้านศีล 5 อยู่ 2 ประเด็น คือ หนึ่ง กระบวนการความสัมพันธ์ของศาสนากับการเมืองผ่านเครื่องมือของ

ศลีธรรม สอง กระบวนการศกึษา ปลูกฝัง อบรม ขัดเกลา ศลีธรรมและกระวนการให้ความหมายศีลธรรมในสังคม 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

คำถามการวจิัย  
1. นโยบายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในช่วง ปี พ.ศ. 2557 – 

2561 มกีารเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และมีการบังคับใช ้การดำรงอยู่ ของนโยบายเพื่อเหตุผลใด 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมอืงบนพืน้ท่ีนโยบายสาธารณะศาสนามีบทบาทอย่างไร 

3. ศาสนาและศีลธรรมที่ต้องการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากพันธนาการควรจะเป็นศาสนา  และศีลธรรม 

แบบไหนอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาวิพากษ์ถึงประเด็นของชนชั้นนำทางศาสนาและรัฐบาลที่กำหนดใช้นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

 2. เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการเมอืงกับศาสนาโดยมองผ่านนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศลี 5”  

 3. เพื่อนำเสนอการศึกษาศาสนาและศลีธรรมเชงิวพิากษ์ถกแถลงร่วมกัน  
 

กรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย 

การอธิบายปรากฏการณโ์ดยการตคีวาม 

การวิพากษ์นโยบาย หมู่บ้านศีล 5 ผู้เขียนมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาอธิบายวิพากษ์ต่อนโยบายที่ใช้ศาสนาใน

การดำเนินนโยบายสาธรณะ โดยศึกษาตีความอย่างวิพากษ์ต่อความสำคัญ ที่มา และวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดย

อาศัยแนวคิดการอธิบายปรากฏการณ์โดยการตีความเป็นกรอบในการทำความเข้าใจการกระทำ แนวปฏิบัติ และวิถี

ชวีติของคนท่ีนำมาศึกษา 

แนวคิดฆราวาสนิยม (Secularism) 

แนวคิดฆราวาสนิยม secularism คือแนวคิด รัฐกับศาสนาจำเป็นต้องแยกเป็นอิสระจากกันก็เพื่อที่จะเป็น

หลักประกันได้ว่ากลุ่มหรือองค์ทางศาสนาต่าง ๆ จะไม่แทรกแซงกิจการของรัฐ และรัฐจะไม่แทรกแซงกิจการทาง

ศาสนา ซึ่งแก่นสำคัญของการแบ่งแยกรัฐและศาสนา ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ 

หลักแรก หลักอสิรภาพนิยม คือหลักการเชงิสถาบันท่ีว่าด้วยการเรียกร้องให้รัฐอนุญาตให้พลเมืองปฏิบัติกิจ

ตามศาสนาของตน 

หลักที่สอง หลักความเสมอภาค หลักการเชิงสถาบันที่ว่ารัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติเข้าข้างศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

ให้มีความเหนอืกว่าพเิศษกว่าศาสนาอื่นท่ีเหลอืในสังคม 

หลักการท่ีสาม หลักความเป็นกลาง หลักการเชงิสถาบันหลักการท่ีสาม รัฐจะต้องไม่กำหนดหรือจำกัดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลเพียงเพราะบุคคลไม่เป็นผู้นับถือศาสนาหรอืไม่มีศาสนา (Audi, 1989) 

แนวคิดการจัดวางความคดิทางการเมอืง 

แนวคิดการจัดวางความคิดทางการเมืองเป็นมุมมองของอันโตนิโอ กรัมชี่ ที ่มีต่อการเมือง สังคม และ  

การปลดปล่อยมนุษย์ ผ่านการนำเสนอขึน้ใหม่ของ อาจารย์วัชรพล พุทธรักษา โดยให้เหตุผลหลักอยู่ 4 ประการ 

ประการที ่ 1 การจัดวางความคิดทางการเมืองแบบกรัมชี ่ คือการมองสรรพสิ่งอย่างเป็นองค์รวมที่มี  

การเชื่อมโยงกันและมีพลวัต ประโยชน์จากประการนี้ คือ การไม่มองศาสนาอยู่แยกอย่างโดด ๆ และการไม่มอง

การเมอืงอยู่อย่างโดด ๆ เช่นกัน แต่ท้ังสองส่วนต่างมคีวามเชื่อมโยงและมีพลวัตระหว่างกัน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

ประการที่ 2 กรัมชี่เชื่อในความจำเพาะเจาะจงของบริบทเชิงพื้นที่และเวลา การวิพากษ์หรือการสร้างองค์

ความรู้ชุดใหม่ขึ้นมาต่อสู้ล้วนจำเป็นที่จะต้องศึกษาผ่านม่านของประวัติศาสตร์ในสังคมนั้น ๆ ประโยชน์ของประการนี้

คือ การมองประวัตศิาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและการเมอืงท่ีมีพลวัตและปฏสิัมพันธ์ระหว่างกัน 

ประการที่ 3 กรัมชี่มีเป้าหมายคือการสร้างสำนึกร่วมประชาชาติให้แก่ผู้คนเพื่อสร้างแนวร่วมพันธมิตรและ

เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประโยชน์ของประการนี้ จะต้องนำเสนอมุมมองปัญหาของกระบวนการ

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมอืงบนพืน้ท่ีนโยบายสาธารณะ 

ประการที่ 4 กรัมชี่ไม่เพียงแต่มองสรรพสิ่งเพียงแค่เปลือกหรือรูปลักษณ์ภายนอก แต่เป็นการมองให้ลึกเข้า

ไปถึงรากเหง้าของปัญหาและสารัตถะที่แท้จริง การมองโลกของกรัมชี่ในมุมมองนี้จึงเป็นประโยชน์ในการเป็นกรอบ

แว่นขยายที่ช่วยมองปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองให้มีความละเอียด ลึกซึ้ง และสร้างการมองโลก

อย่างวิพากษ์ในทางศาสนาให้เกิดขึ้นกับผู้คน (วัชรพล, 2561) 
 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยและการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการวิจัยและศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) 

โดยทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำราโดยให้อยู่ในกรอบของประเด็นเรื ่อง “การวิพากษ์นโยบายโครงการ 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ผ่านการตคีวาม โดยใชว้ธีิการศึกษาและวิจัยอยู่  2 รูปแบบ ดังนี ้

 1. การศึกษาเชิงเอกสาร  ผู้ศึกษามุ่งเน้นไปที่การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำรา วารสาร บทความวิชาการ 

สื่อสิ่งพิมพ์ และประกาศคำสั่งต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษา

ค้นควา้อภปิรายและข้อค้นพบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถอืของชิน้งานและความถูกต้องแม่นยำในการศกึษา 

 2. การตคีวาม โดยการอธิบายขยายความจากเอกสารตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีนำมาใชใ้นการศกึษาค้นคว้า

เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงวาระแอบแฝง และเพื่อท้าทายต่อการรับรู้เดิมต่อนโยบายดังกล่าวท่ีรัฐบาลและผู้ปกครองสร้าง

เอาไว้และเพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น 
 

ผลการศึกษา  
ในส่วนของการศึกษาผู้เขียนมีข้อค้นพบในส่วนของกระบวนการนโยบาย วิธีการปฏิบัติ และ ลักษณะของ

กิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา ดังนี ้

กระบวนการของนโยบาย 

ในช่วงเวลาเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหารปี 2557 สังคมไทยต่างประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายท้ังปัญหา

อาชญากรรม  ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น นักการเมืองฉ้อราษฎร์บังหลวง และความเห็นต่างทางการเมือง 

โดยเฉพาะสภาวะความขัดแย้งทางการเมอืงท่ีทวคีวามรุนแรงยิ่งขึน้เมื่อมีการเผชญิหนา้กันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม  

ภายหลังจากการเข้ายดึอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาด้วยการให้

ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จ  

พระมหารัชมังคลาจารย ์(ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏบัิตหินา้ที่สมเด็จพระสังฆราช มดีำรท่ีิจะเสริมสร้างความปรองดองและ

สมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำ

หลักศลี 5 มาประพฤติปฏบัิต ิ

การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา

ศีล 5” เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในสังคมให้มีโอกาสเข้ามามี

ส่วนร่วมในการรับรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในฐานะเจ้าของโครงการร่วมกัน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

โดยจะเน้นการดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน หมู่บ้ าน สถานศึกษา และหน่วยงาน

สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 %  ของหมู่บ้านชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้อง

พระพุทธศาสนาเกดิขึน้ทุกหมู่บ้านชุมชน 

คณะสงฆ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ โดยมีการทำงานตามระดับของสายบังบัญชา

ตัง้แต่ มหาเถรสมาคม เจ้าคระพระสังฆาธกิารทุกระดับ ตลอดจนพระภิกษุสามเณรทุกรูป โดยขยายผลการดำเนนิงาน

ร่วมกับภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินงาน

ร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อการเข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยคณะสงฆ์เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน

การรับผิดชอบโครงการในส่วนของการดำเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สนับสนุนส่งเสริมบุคคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการ

ขับเคลื่อนตามมตแิละระเบียบของมหาเถรสมาคม รับสมัครอาสาสมัครปกปอ้งพระพุทธศาสนาและมีองค์กรเครือข่าย

ปกป้องพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ ้นในทุกหมู ่บ้านชุมชน ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้เห็น

ความสำคัญของการรักษาศีล 5 ตามรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมโดยเนน้หลักกิจกรรมการพัฒนาตนตามหลักศีล 5 

และกิจกกรมมตามวิถชีาวพุทธ  

หน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่านระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย  มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมประชาสัมพันธ์ 

กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชน องค์กรเครอืข่ายทางพระพุทธศาสนา   

ภาคเอกชนเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการของนโยบายโดยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะของผู้สนับสนุน

และส่งเสริมโครงการและร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการตามท่ีได้รับการประสานจากทางจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือ

หมู่บ้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างกระแสและ อนุญาตและเปิดโอกาสให้

พนักงาน คนงาน ลกูจ้างในหน่วยงานของตนจัดตัง้หรือรวมตัวเป็นหมู่คณะร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัด ชุมชน หรือหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชญิชวนให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบและเขา้ร่วมโครงการ โดยผ่านช่องทาง 

สื่อ สิ่งพิมพ์ วทิยุ สื่อโทรทัศน์ กิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน จัดกิจกรรมดา้นการพัฒนาจิต โดยการนิมนต์พระวิทยากร

มาให้ขอ้ธรรมะ รับสมัครอาสาปกป้องพระพุทธศาสนาและมีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายอาสาปกป้องพระพุทธศาสนา

ในหน่วยงานและสถานประกอบการ 

หมู่บ้านและชุมชนเป็นกลุ ่มเป้าหมายหลักในการผลักดันและขับเคลื ่อนให้เกิดทั ้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของโครงการ ดังนั้น หมู่บ้านและชุมชนจึงมีส่วนร่วมในการประสานกับวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด หรือหน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดำเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการโครงการประจำหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินงานและรายงานผลการแต่งตั้งให้อำเภอและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการ

หมู่บ้านเพื่อกำหนดกิจกรรมและการรณรงค์เผยแผ่ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเห็นคุณค่าของการรักษาศีล 5 

และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตและสังคมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับ

ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านรัฐศาสตร์)- 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัต ิ

ระยะเวลาการดำเนินงานของนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระเร่งด่วน ตั้งแต่

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2557 ระยะปานกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 และ 

ระยะยาว ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึงเดอืนกันยายน 2560 ดังนัน้การนำนโยบายไปปฏบัิตใินแต่ละช่วงระยะเวลาจึงมี

ลักษณะที่แตกต่างกันไป ในส่วนนี้จึงเป็นการนำเสนอถึงกระบวนการการนำนโยบายไปปฏิบัติและลักษณะของ

กิจกรรมท่ีใชใ้นการขับเคลื่อนนโยบายโดยลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการอา้งอิงจากสื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลข่าวสารท่ีมี

การนำเสนอและปรากฎบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอกิจกรรมที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ประชาสังคมภายใต้กระบวนการ

ของนโยบายซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงระยะเวลา 

ลักษณะกจิกรรมในระยะเร่งด่วน 

โดยกจิกรรมหลัก 3 ประการนี้ดำเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมย่อยอื่น ๆ ของโครงการ ท้ังการประชาสัมพันธ์

โครงการและการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมในโครงการผ่านเวบ็ไซต์ sila5.com การผลักดันให้ดำเนนิกิจกรรมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชน เช่นการทำบุญตักบาตร การประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมใน

วันพระ กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนความสามัคคี กิจกรรมการสร้างค่านิยมและปลุกจิตสำนกึให้คนไทยปรองดอง

สมานฉันท์ เช่น การจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา การสร้างความปรองดองในวันสำคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยทุกภาคส่วนต้ังแต่ ครอบครัว ชุมชน สังคม มคีุณธรรมจรยิธรรม

ที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม

วงศานุวงศ์ เป็นต้น โดยกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดของวัด/หมู่บ้าน/ชุมชนหน่วยงาน/สถานศึกษาต้องรายงานผล  

การดำเนนิงานและรูปแบบของกิจกรรมท่ีดำเนนิการให้หน่วยงานตน้สังกัดของตนรับทราบในทุก ๆ สิ้นเดอืน 

ลักษณะกจิกรรมในระยะปานกลาง 

โดยลักษณะของกิจกรรมที่นำไปปฏิบัติในช่วงระยะที่สองของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องมาจากการนำ

ข้อบกพร่องท่ีพบในการลงพื้นท่ีติดตามประเมินผลการดำเนนิการในช่วงแรกมาปรับปรุงแก้ไขและดำเนนิการขับเคลื่อน

การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมประกอบด้วย

ตัวอย่าง เช่น กิจกรรมการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณและการติดตามผลการดำเนินการจาก

ส่วนกลาง โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 

ลักษณะกจิกรรมในระยะยาว 

การกำหนดกิจกรรมการขับเคลื ่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในระยะที่ 3 (ระยะยาว) เป็นการกำหนดกจิกรรมท่ีให้ความสำคัญกับการนำไป

ปฏบัิตแิละก่อให้เกิดผลเชิงคุณภาพมากกว่าลักษณะของกิจกรรมในช่วงระยะที่ 1 และ ระยะท่ี 2 ของโครงการท่ีเน้นใน

เชงิปริมาณผ่านการรณรงค์ให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบนเวบไซต์ www.sila5.com โดยมีการกำหนดการส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมอยู่ 3 ด้าน คือ (1) กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล 5 (2) กิจกรรมตามวิถีพุทธ 

และ (3) กิจกรรมการส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) โดยการกำหนดลักษณะของ

กิจกรรมให้เกิดความชัดเจนนี้เป็นผลมาจากความต้องการในการจัดรูปแบบแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนและ

สะดวกต่อการกำหนดกิจกรรมเป็นสัดส่วนซึ่งคุ้มครองศีลแต่ละข้อเป็นหลักประกันอันก่อให้ เกิดความสงบ ความ

ร่มเย็นเป็นสุข ความปรองดองสมานฉันท์และความปลอดภัย การนำเสนอตัวอย่างของกิจกรรมที่นำไปปฏิบัติใน

ขั้นตอนนี้จึงขอนำเสนอกิจกรรมบางกิจกรรมที่อยู่ในหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยผ่านการเรียงลำดับเวลาที่เกิดขึ้นใน

หลากหลายพื้นที่ ระยะเวลา และกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปโดยอ้างอิงจากเวบไซต์ออนไลน์ของโครงการรักษา 

https://www.sila5.com/home/news/
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ศลี 5 www.sila5.com หัวขอ้ “ขอ้มูลข่าวสาร” ซึ่งเป็นเวบไซต์ที่รายงานผลการดำเนนิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ทุกพื้นท่ีท่ัวภูมภิาค ตามตัวอย่างของกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนในพื้นท่ีประชาสังคมภายใต้โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

กจิกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศลี 5   

 แนวทางการดำเนนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักศลี 5 เป็นกิจกรรมท่ีจัดอยู่ในลักษณะ

ของรูปแบบการนำหลักศีล 5 ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตาม

หลักศีล 5 จึงเป็นความดี เป็นหลักประกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันตลอดจนถึง

ความสงบสุขของสังคมโดยรวม 

กจิกรรมตามวิถชีวีิตชาวพุทธ  พุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเนื่องจาก 

ชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาช้านานจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย

กลายเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้านทั้งความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และ

ศีลธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์อยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์  เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม

วงศานุวงศ์ กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา กิจกรรมการลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำวัน/วันธรรมสวนะ/ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรม

ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ การจัดกิจกรรม วันเสาร์ – อาทิตย์ ไกล้ชิดพระพุทธศาสนา กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น กิจกรรมจัดกลุ่มผลิตภัณ์ชุมชนของหมู่บ้าน (OTOP) กิจกรรม

ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

กิจกรรมการส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  หน่วยอบรมประชาชน

ประจำตำบล อ.ป.ต. เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวอย่างในระดับตำบลของคณะสงฆ์ไทยภายใต้การกำกับของ

มหาเถรสมาคม ก่อตัง้ครัง้แรกในปี 2518 โดยใชส้ถานท่ีวัดท่ีต้ังของเจ้าคณะปกครองคณัชะสงฆ์ระดับตำบลหรือวัดท่ี

มีความพร้อมเป็นที่ตั้งหน่วย โดยมีกองพุทธศาสนาศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่รับ

สนองงานการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของมหาเถรสมาคมในปัจจุบัน โดยกำหนดเป้าหมาย

ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตำบลทั่วประเทศ โดยแบ่งหัวข้อการดำเนินงานออกเป็น 8 ด้าน ตามพันธกิจของหน่วยอบรม

ประชาชนประจำตำบล คือ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึ กษา

สงเคราะห์ ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม (คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์, 2557) 

ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ในช่วงระยะที่ 3 ในกิจกรรมการส่งเสริมงานของ

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสามารถที่จะสรุปได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้พันธกิจหลักทั้ง 8 ด้านของหน่วย

อบรมประชาชนประจำตำบล รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายในสังคมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนภายใตค้วามเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์การปฏรูิปกิจการพระพุทธศาสนาท่ีนโยบาย 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดทั้งนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ภายใต้พันธ

กิจหลักของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลยังคงดำเนินการบูรณาการร่วมกับนโยบายหน่วยงานและเครือข่ายอื่น

ของรัฐในนโยบาย วัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อพัฒนาชุมชน คนมคีวามรู้ และคนมคีุณธรรม 
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นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างวิพากษ์ 

ผู้เขียนเห็นว่าการกำหนดนโยบายที่เพียงแต่มองว่าความวุ่นวายและความขัดแย้งทางสังคมเป็นปัญหาที่

แท้จริงและต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแยง้และความวุ่นวายให้กลับมามคีวามสงบสุขร่มเย็นผ่านหลักธรรมทาง

ศาสนาโดยไม่สนใจที่จะพูดถึงปัญหาเชงิโครงสร้างแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย

วางกรอบคิดของปัญหาและความต้องการที่ผิดพลาด จึงก่อให้เกิดการไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความ

ตอ้งการของคนในสงัคมได้ จึงนำไปสู่ข้อเท็จจริงท่ีท่ีเกิดขึ้นบนกระบวนการของนโยบาย 

ประการแรก นโยบายไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 

ความสงบสันติที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นความสงบสันติที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากหลักธรรมทางศาสนาหรือ

นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามที่กล่าวอ้าง แต่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นมาจากความกลัวต่ออำนาจรัฐและความ

กลัวต่อผู้นำที่มีอำนาจเผด็จการเต็มรูปแบบ ในช่วงระยะเวลาที่นโยบายดำเนินอยู่เป็นช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลยังคงใช้

อำนาจเผด็จการทางกฎหมายบังคับข่มขู่ประชาชนผู้เห็นต่าง  

ประกอบกับคำสั่งของคณะ คสช. ไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมืองจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและ  

การแสดงความคิดเห็นมีการลงโทษจับกุมคุมขังถึงขั้นรุนแรง ดังนั้นความสงบสันติที่มีการอ้างถึงว่านโยบายตลอดจน

หลักธรรมทางศาสนาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความวุ่นวายในสังคมให้กลับมามีความสงบสันติได้จึงไม่เป็นความจริง 

ประการที่สอง ความม่ันคงปลอดภัยไม่เกดิขึ้นกับประชาชน 

ในขณะท่ีนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เกิดขึ้นและดำเนินการอยู่ปัญหาการถูกคุกคามจากรัฐและผู้มีอำนาจ

เกิดขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด นับตั้งแต่คณะ คสช. รัฐประหารยึดอำนาจในปี 2557 และในขณะที่นโยบาย 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ดำเนินการบังคับใช้ มีพลเมืองบางคนบางกลุ่มที่แข็งขืนต่ออำนาจรัฐต่างต้องลี้ภัยทางการเมือง

ออกนอกประเทศ เช่น สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ประวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ จอม เพชรประดับ  กลุ่มวงดนตรีไฟเย็น หรือ 

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ดำเนินการอยู่จนกระทั่งมีการเลือกตั้ง

และมีรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลในสมัย คสช. ผู้ลี้ภัยทางการเมืองถูกบังคับให้สูญหายและไม่ได้รับ

คำตอบใด ๆ จากผู้นำรัฐบาลและผ้มีอำนาจ 

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นเพียง

โฆษณาชวนเชื่อและเป็นเพียงข้ออ้างของชนชั้นนำทางศาสนาและผู้มีอำนาจในการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับ

ตนเอง 

ประการที่สาม สันติสุขไม่เกดิขึ้นในสังคมไทยบนความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมือง 

สันติสุขจะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการทางศาสนาหรือกระบวนการทางพระพุทธศาสนาตามที่

หน่วยงานองค์กรของพุทธศาสนาต้องการหากศาสนายังคงให้อำนาจการครอบงำกับรัฐใชศ้าสนาสร้างสภาพการกดขี่ของ

ชนชั้นนำต่อคนในสังคมและพุทธศาสนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคมได้ สันติสุขจะไม่เกิดขึ้นบน

ความเอารัดเอาเปรียบ บนการกดขี่ข่มเหง บนความอยุติธรรม และบนการกระทำต่อคนอย่างไร้ซึ่งความเป็นคน 

ศีลธรรมที่รัฐและผู้นำทางศาสนากำหนดขึ้นเป็นนโยบายและศีลธรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเร่งการครอบงำและ

สนับสนุนการเข้าสู่อำนาจของผู้ปกครอง ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจรัฐที่ถูกวางไว้อยู่บนพานของความศักดิ์สิทธ์ิ 

การสอนและการเผยแผ่ศาสนาท่ีขาดการวพิากษ์จึงนำมาซึ่งปัญหาของสังคมท่ีขาดความยุตธิรรม  
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สรุปและอภิปรายผล 
พุทธศาสนาเป็นแม่แบบศีลธรรมของสังคมไทย ศีลธรรมเป็นพื้นฐานของ “คนดี” เมื่อมีศีลธรรมเป็นพื้นฐาน

พวกเขาจะเป็นคนดีเมื่อคนดีมีศีลธรรมทางศาสนาเป็นพืน้ฐานพวกเขาจะประพฤติดีปฏบัิตดิีทำแต่สิ่งท่ีดีต่อสังคมดังคำ

ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ความว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกันสังคมนั้น ๆ 

คือประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข” (กรมการศาสนา, 2557) 

นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นบนบริบททางสังคมที่เกิดความวุ่นวายและความขัดแย้ง

ทางการเมืองอย่างรุนแรงในขณะนั้นดังนั้นการกำหนดนโยบายจึงมีความต้องการอยู่บนกรอบคิดของการสร้างความ

สงบสันติให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการทางศาสนา ผู้เขียนมีความเห็นว่าในกระบวนการของการกำหนดนโยบายเป็น

กระบวนการที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ปัญหาที่ว่าเกิดจากการวางกรอบคิดของนโยบายที่ขาดการมองปัญหาอย่างรอบ

ด้านเป็นการวางกรอบคิดที่นำเอาปัญหาและความต้องการที่ไม่ใช่ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงขึ้นมาตั้งและ

กำหนดออกมาเป็นนโยบายโดยขาดความเข้าใจในมติปิระวัตศิาสตร์ของการต่อสู้และความขัดแยง้ท่ีเกิดขึ้น แต่หากเรา

มองอย่างรอบด้านและเข้าใจในบริบทของประวัติศาสตร์ของการต่อสู้และความขัดแย้งแล้วปัญหาที่เกิดความวุ่นวาย

ทางสังคมและความขัดแยง้ทางการเมอืงน้ันหาใช่เป็นปัญหาที่แท้จริง 

การกำหนดนโยบายที่เพียงแต่มองว่าความวุ่นวายและความขัดแย้งทางสังคมเป็นปัญหาที่แท้จริ งและ

ตอ้งการท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแยง้และความวุ่นวายให้กลับมามีความสงบสุขร่มเย็นผ่านหลักธรรมทางศาสนาโดย

ไม่สนใจที่จะพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายวางกรอบคิดของปัญหาและความ

ตอ้งการท่ีผิดพลาด ขาดความรูค้วามเข้าใจในสภาพปัญหาที่แท้จริง จึงก่อให้เกิดการไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบ

โจทย์ความตอ้งการของคนในสังคมได้ซึ่งจะนำไปสู่ความลม้เหลวทางนโยบาย 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองหรือรัฐที่ไม่ถูกแยกออกจาก

กัน ในกรอบคิดของ Secularism ยืนยันอยู่บนหลักการของความเป็นพหุนิยมทและความเป็นกลางทางศาสนามิให้สิทธิ

พเิศษแก่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพื่อให้พลเมืองภายในรัฐนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

เมื่อสังคมไทยท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ธรรมเนยีม ประเพณี  นโยบาย 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” จึงเป็นนโยบายท่ีขัดกับความเป็นรัฐสมัยใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นพหุนยิม พุทธศาสนาและรัฐต่างเป็น

เคร ื ่องม ือประสานผลประโยชน์ระหว ่างกันเพ ื ่อความได ้เปร ียบทางสถานะและอำนาจจึงทำให้นโยบาย              

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความสงบสันติสุขให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเพราะขัดแย้ง

กับหลักการพื้นฐานของความเป็นรัฐสมัยใหม่และความเป็น Secularism 

ความล้มเหลวของนโยบาย  

การกำหนดนโยบายที่ขาดการมองปัญหาอย่างรอบด้านและขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาเชิงโครงสร้าง

และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วจึงนำไปสู่ประเด็นการวิพากษ์ในประการที่สองคือนำไปสู่ความ

ล้มเหลวของนโยบาย โดยพื้นฐานของการวิพากษ์และภาพที่ทำให้มองเห็นความล้มเหลวดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่วางอยู่

บนตัวของกระบวนการนโยบายท่ีอ้างถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคน

ในสังคมแล้วนำมาสำรวจถึงสภาพสังคมภายหลังจากการกำหนดใช้นโยบายซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า

นโยบายดังกล่าวประสบกับความล้มเหลวและไม่สามารถที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ขึน้ในสังคมได้จรงิ  
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ประการแรกนโยบายไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 

ความสงบสันติที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากหลักธรรมทางศาสนาหรือนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามที่

กล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นมาจากความกลัวต่ออำนาจรัฐและความกลัวต่อผู้นำที่มีอำนาจเผด็จ

การเต็มรูปแบบ ในช่วงระยะเวลาท่ีนโยบายดำเนนิอยู่เป็นช่วงระยะเวลาท่ีรัฐบาลยังคงใชอ้ำนาจเผด็จการทางกฎหมาย

บังคับข่มขู่ประชาชนผู้เห็นต่างโดยเฉพาะกฎหมายมาตรา 44 ประกอบกับคำสั่งของคณะ คสช. ไม่ให้มีการชุมนุมทาง

การเมืองจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นมีการลงโทษจับกุมคุมขังถึงขั้นรุนแรงต่อ

ผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง ดังนั้นความสงบสันติที่มีการอ้างถึงว่านโยบายตลอดจนหลักธรรมทางศาสนาสามารถที่จะแก้ไขปญัหา

ความวุ่นวายในสังคมให้กลับมามีความสงบสันติได้จึงไม่เป็นความจริง 

ประการที่สอง ความม่ันคงปลอดภัยไม่เกดิขึ้นกับประชาชน 

ในขณะท่ีนโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เกิดขึ้นและดำเนินการอยู่ปัญหาการถูกคุกคามจากรัฐและผู้มีอำนาจ

เกิดขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด นับตั้งแต่คณะ คสช. รัฐประหารยึดอำนาจในปี 2557 และในขณะที่นโยบาย 

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ยังดำเนินการบังคับใช้ มีประกาศคำสั่งของหัวหน้าคณะ

รัฐประหารในการคุกคามสิทธพิลเมอืงอยู่ตลอดเวลาเช่นประกาศของคณะรัฐประหารให้บุคคลท่ีผู้มีอำนาจเห็นว่าเป็น

ภัยต่อความมั่นคงเข้ารายงานตัวปรับทัศนคติซึ่งการกระทำในลักษณะนีถ้ือเป็นการคุกคามสิทธิขัน้พืน้ฐานของพลเมือง

ภายในรัฐ พลเมอืงหลายคนท่ีเข้ารายงานตัวต่างถูกคุมขังโดยอ้างเหตุผลเพื่อปรับความเข้าใจและชี้แจงถึงความจำเป็น

ของการทำรัฐประหารของ คสช. แต่มีพลเมืองบางคนบางกลุ่มที่แข็งขืนต่ออำนาจรัฐต่างต้องลี้ภัยทางการเมืองอ อก

นอกประเทศ เช่น สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ประวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ จอม เพชรประดับ หรือ กลุ่มวงดนตรีไฟเย็นที่ลี้ภัย 

ไปอยู่ลาวและถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐจนต้องขอความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนานาชาติ ( IRAP)  

ให้การช่วยเหลอืลี้ภัยไปฝรั่งเศสเพื่อความปลอดภัย  

นอกเหนือจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมืองอื่น ๆ ที่ต้องถูกบังคับให้สูญหายเพียงเพราะเป็นผู้มีความเห็น

ต่างจากผู้มีอำนาจและชนชั้นนำในไทยทั้งเกิดขึ้นอย่างโจ่งแจ้งและการเกิดขึ้นอย่างลับ ๆ จากการปฏิบัติการคุกคาม

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งเด่น คำแหล้ อิทธิพล สุขแป้น หรือ ดีเจซุนโฮ  หายตัวไปในปี 2559 วุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือ

โกตี๋ หายตัวไปในปี 2560 สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ สุรชัย แซ่ด่าน ชัชชาญ บุปผาวัลย์ หรือ สหายภูชนะ ไกรเดช 

ลือเลิศ หรือ สหายกาสะลอง หายตัวไปในปี 2561 ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ หรือลุงสนามหลวง สยาม ธีรวุฒิ หายตัวไปในปี 

2562 หรือ ล่าสุด คนอย่างวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีลี้ภัยไปอยู่กัมพูชาต้องถูกบังคับสูญหายและยังไม่ได้รับคำตอบใด 

ๆ จากผู้นำรัฐบาลและผู้มีอำนาจ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เห็นต่างไปจากผู้ปกครองจะต้องได้รับการคุกคามจาก

อำนาจรัฐอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตและไร้ซึ่งความรับผิดชอบใด ๆ และแสดงให้เห็นว่านโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  

ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อและเป็นเพียงข้ออ้างของชนชั้นนำทางศาสนาและ  

ผู้มีอำนาจในการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเอง  

ประการที่สาม สันติสุขไม่เกดิขึ้นในสังคมไทยบนความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมือง 

นโยบาย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นนโยบายท่ีพยายามสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ

ในสังคมตามที่กล่าวอ้างในวัตถุประสงค์ เมื่อรัฐบาลและหน่วยงานองค์กรทางพระพุทธศาสนาเลือกใช้หรือสนับสนุน

ศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นบนพื้นที่สาธารณะจึงบ่งบอกถึงความไม่เป็นกลางทางศาสนาและความไม่เป็นกลางทาง

ศาสนาแบบนี้จะนำไปสู่ความวุ่นวายและสันตสิุขจะไม่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีต้องการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์สงบสันติสามัคคี   
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สันติสุขจะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านกระบวนการทางศาสนาหรือกระบวนการทางพระพุทธศาสนาตามที่

หน่วยงานองค์กรของพุทธศาสนาต้องการ หากศาสนายังคงให้อำนาจการครอบงำกับรัฐใชศ้าสนาสร้างสภาพการกดขี่ของ

ชนชั้นนำต่อคนในสังคมและพุทธศาสนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในสังคมได้ สันติสุขจะไม่เกิดขึ้นบน

ความเอารัดเอาเปรียบ บนการกดขี่ข่มเหง บนความอยุติธรรม และบนการกระทำต่อคนอย่างไร้ซึ่งความเป็นคน 

ดังนั้นปัญหาเรื่องของศีลธรรมในสังคมไทยที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า หากต้องการให้ศาสนายังคงมีคุณค่ามี

ความสำคัญและยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามในโลกสมัยใหม่ ปัญญาชนศาสนาควรสร้างโลกทัศน์ใหม่โลกทัศน์ท่ีนำพาไปสู่

การมองโลกแบบวพิากษ์เพื่อสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

การสอนเพื่อปลดปล่อยมนุษย์และเพื่อการสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์คือการทำให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึก

อย่างวิพากษ์คือศาสนาแบบถกแถลงคือการเรียนรู้ศาสนาร่วมกัน 

ศาสนาและศีลธรรมแบบถกแถลงวิพากษ์เนื้อหาจะไม่ใช่เรื่องของการบังคับยัดเยียดให้หรือนำข้อมูลไปฝาก

ในคนแต่เป็นการนำเสนอหยบิยกปัญหาขึ้นมาวางและสืบค้นอย่างวพิากษ์ไม่ใช่การฟังบรรยายและเสร็จสิ้นกันไป  

ศาสนาแบบวิพากษ์หยิบยกปัญหาเป็นศาสนาแห่งอนาคตกาลที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ

กฎเกณฑ์ที่กดขี่และอยุติธรรม ดังนัน้จึงเป็นศาสนาแนวของการวพิากษ์และอุดมคติ  

ศาสนาแบบถกแถลงวิพากษ์จึงสอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่ยืนยันและต้องการสร้างความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ต้องการมองไปข้างหน้าและสร้างสรรค์สังคมแห่งความ

ยุติธรรม คือศาสนาที่ส่งเสริมพลังของการวพิากษ์ในตัวของศาสนา  

สำหรับวธีิการเผยแผ่ศาสนาแบบวิพากษ์คือศาสนาท่ีสนับสนุนให้ผู้คนเรียนรู้ร่วมกันในฐานะของปัญหาทำให้

ผู้คนมองเห็นตัวเองในกระบวนการประวัตศิาสตร์ มปีฏสิัมพันธ์กับโลกไม่ใช่สิ่งของวัตถุท่ีเป็นผู้ถูกกำหนดโชคชะตา  
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