
พ.ร.บ.ประชาธิปไตยชุมชน

สภาผู้นำชุมชน

กุญแจของประเ∙ศไ∙ยสร้างฐานล่าง

ให้แข็งแรงและเชื ่อมข้างบนกบัข้างล่าง

ประชาธิปไตยชุมชนฐาน

ของการเมืองสมานฉนั∙์

ระบบความยุติธรรมชุมชน

สิ∙ธิชุมชนคือประชาธิปไตยชุมชน

การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้น∙ี่

รากฐานของความร่มเย็นเป็นสุข

ประชาธิปไตยชุมชนแก้ความยากจน

อย่างเด็ดขาดและถาวร

ประชาธิปไตยชุมชน ประชาธิปไตยโดยตรง

ประชาธิปไตยสมานฉนั∙์ ประชาธิปไตยกินได้

พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐาน

ความจริง 4 ประการ

มายาคติพาวิกฤต

ประชาธิปไตยชุมชน

รากฐานการเมืองสมานฉนั∙์

และการเมืองคุณธรรม

กอง∙ุนส่งเสริมประชาสังคม

และการเมืองภาคประชาชน

การเมืองภาคประชาชน

(Popular Democracy)

ความเป็นประชาสังคมจะ∙ำให้

เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี

ประชาธิปไตย∙้องถิ่น

(local democracy)

ประชาธิปไตยชุมชน

(Community Democracy)

องค์การสื ่อสารสาธารณะ

∙ี่เป็นอิสระ

ความสัมพนัธ์ ใหม่ระหว่างระบบ

ราชการกบัระบบการเมือง

คณะกรรมการอิสระเพื ่อ

การประเมินแห่งชาติ

คณะกรรมการอิสระเพื ่อ

การสรรหาแห่งชาติ

ประชาธิปไตยพหุอำนาจ

(เลิกการกินรวบ)

ไปให้พ้นระบบการเมืองแบบกินรวบ

ประชาธิปไตยพหุอำนาจ

∙ำให้ประชาธิปไตยโดยตรง 

สังคมเข้มแข็ง เป็นประเด้น∙าง

การเมือง (Political issues)

การส่งเสริมสังคมเข้มแข็ง

สังคมเข้มแข็ง - อปริยหานิยธรรม

ประชาธิปไตยโดยตรง

(Direct Democracy)

ความล้าสมัยของประชาธิปไตย∙างอ้อม

ระบบธนาธิปไตย
∙างออกจากธนาธิปไตย

"ประชาธิปไตยโดยตรง

 -สังคมเข้มแข็ง"

การถอดสลักความรุนแรงเฉพาะหน้า

เขียนแผนที่โดย ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล www.glocalization.org

ระบอบประชาธิปไตย∙ี่มี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

รัฐส่งเสริมเบญจสดมภ์แห่ง

ระบอบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธรรม หรือ

ประชาธิปไตย∙ี่แ∙้

ต้องเปลี่ยนอำนาจเป็นธรรม

โครงสร้าง∙างดิ่ง∙ำให้ถูกต้องไม่ ได้

ความถูกต้องของ∙ุกส่วนและ∙ั้งหมด

∙ี่ชายขอบความโกลาหล

สิ่งใหม่∙ี่ดีผุดบังเกิดขึ้นได้

มิคสัญญีกลียุค

อนาคตประเ∙ศไ∙ย

มิคสัญญีกลียุค หรือ

ยกระดบัไปสู่สิ่งใหม่∙ี่ดี

คนไ∙ยรวมใจขจัดการเมือง

∙ี่ ใช้เงินเป็นใหญ่เพื ่อสร้าง

ความเป็นศิริมงคลให้ชาติ

พรรคการเมืองกบัการสนบัสนุน

ประชาธิปไตยโดยตรง

ประชาธิปไตยโดยตรง -

กระบวนการสังคมเข้มแข็ง

การเมืองใหม่ประชาธิปไตยโดยตรง

อำนาจอะไร∙ี่จะแก้ปัญหา

∙ี่ยากและซบัซ้อนได้

อำนาจกอง∙ัพและอำนาจ

เงินแก้ปัญหาไม่ ได้

ความซบัซ้อนของสังคมสมัยใหม่

กบัความล้มเหลวของการเมืองเก่า

อุกกาบาตใหญ่ ๒ ลูก∙ี่

กระแ∙รกโลกให้เสียสมดุล

การเมืองใหม่∙ี่ ไม่ ใช่เงินเป็นใหญ่

Democracy Map เพื่อสงเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย อางอิงจาก แนวคิด การเมืองใหม ที่ไมใชเงินเปนใหญ หนทางสูประชาธิปไตยที่แท ทางแกจากวิกฤติ โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี

การเมืองใหม่ของประเ∙ศไ∙ย

โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี

การรวมกลุม่ของประชาสังคม  รฐัประศาสนศาสตร์
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ปจเจกบุคคล
(INDIVIDUAL)

รวมกลุม
(GROUP)

ทํางานเปนทีม
(TEAMWORK)

เช่ือมโยงเครือขาย
(NETWORK)

กาวสูภาคีหุนสวน
(PARTNERSHIP)

เก่ีย
วพัน

สัมพ
ันธ

ผูก
พัน

พัวพั
น

เสร็
จภา
ระก
ิจ

หม
ดคว
าม

ทาท
าย

บรร
ลุ

เปา
หม
าย

พึ่งต
นเอ
งได


งาน
(TASK)

เปาหมาย
(GOALs)

วิสัยทัศน
(VISION)

อนาคต
(FUTURE)

ยางกาวแหงการเปล่ียนแปลง
The DANCE of CHANGE
การเปล่ียนผานแตละขั้นที่ตองอาศัยภาวะผูนํา
(LEADERSHIP LADDER)

แนวคิดและเขียนแผนที่มโนทัศนโดย เภสัชกร ดร.ประชาสรรค แสนภักดี

ความซับซอนในการสื่อสาร

การรวมกลุม่ของประชาสังคม  รฐัประศาสนศาสตร์
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สำน กึร วมก บัป ญัหา

ร  ูส ึกน กึค ดิร วม

การร ับร  ูม มุมองร วมก นั
(Common Perception)

มองเห น็อนาคตร วม

เป าหมายร วม

การม วี สิ ัยท ศัน ร วมก นั
(Common vision)

ประสานประโยชน ร วม
การม ผีลประโยชน และ
ความสนใจร วมก นั
(mutual interests/benefits)

ร วมท กุกระบวนการ

ร วมค ดิ ร วมทำ
ร วมร บัผลงาน

การม ีส วนร วมร วมของสมาช กิ
อย างกว างขวาง
(all stakeholders participation)

ประสานจ ุดแข ง็

ร วมประสานพล งั

กระบวนการเสร มิสร างซ  ึงก นัและก นั
(complementary relationship)

เต มิเต ม็ส วนขาด

พ ฒันาส ู พ  ึงก นั

การพ  ึงอ งิร วมก นั
(interdependence)

ทำก จิกรรมร วม

เร ยีนร  ูร วมก นั

การปฏ ิส มัพ นัธ เช งิแลกเปล  ียน
(Interaction)

องค ประกอบ
สำค ัญของ
เคร ือข าย

กลุม

1.ปจเจก

กลุม

กลุม

กลุม

กลุม
กลุม

กลุม

เครือขาย

วิชาการ

ชุมชน

NGOs

เอกชน

วัด

อ่ืนๆ

วิชาการราชการ

ทองถิ่น

แนนค ดิ ศ.ดร.เกร ยีงศ กัด  ิ เจร ิญวงศ ศ ักด  ิ (2543, น.36-34)ความแตกต างระหว าง กล  ุม องค กรช ุมชน และเคร อืข าย

สร ุป M a p p in g  โดย  ภก. ดร. ประชาสรรณ  แสนภ ักด ีThe Connect EFFECT
ผลพวงของการเช ื อมโยง

การรวมกลุม่ของประชาสังคม  รฐัประศาสนศาสตร์
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NETWORK
Concept/Principle

/

Node ( )

 (Hub)

Engine

TIE ( )

Web

/

Organize  ( )

Responsibility  ( )

/

Knowledge  ( )

Man, Material, Money, Method, MIS

 (Enablers)

Node

Node
Node

Node

(Network  Development  Administration)
.

 (Network) .  

NETWORK .mmap  11/1/2550 

การรวมกลุม่ของประชาสังคม  รฐัประศาสนศาสตร์
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ค นหาป ญัหา

พ จิารณาป ญัหา

จ ดัลำด ับความสำค ญั
ม สี วนร วมในป ัญหา

ม สี วนร วมในการค นหาสาเหต ุ

ม สี วนร วมในการค นหาทางแก ไข

ม สี วนร วมในการดำเน นิการแก ไข

ม สี วนร วมในการประเม นิผล

การม สี วนร วมในงานพ ฒันา
แนวค ดิ อค นิ รพ พี ัฒน 

การม สี วนร วมต ดัส นิใจ

การม สี วนร วมปฏ บิ ตั กิาร

การม สี วนร วมในผลประโยชน 

การม สี วนร วมในการประเม นิผล

แนวค ดิการม สี วนร วม
Cohen and Uphoff

ข  ันตอนท  ี 1 ส วนร วมในการร เิร  ิม
กำหนดนโยบาย

ว ัตถ ุประสงค 

ว ธิ กีาร

แนวทาง

ทร พัยากร

ข  ันตอนท  ี 2 ส วนร วม
ในข  ันการวางแผน

ข ั นตอนท  ี 3 ส วนร วมใน
ข  ันการดำเน นิการ

ข  ันตอนท ี  4 ส วนร วมในข  ันการ
ร บัผลประโยชน 

ข  ันตอนท  ี 5 ส วนร วมในข  ันการประเม นิผล

แนวค ดิการม สี วนร วมในข  ันตอน
การพ ฒันาของ บ ณัฑร อ อนดำ

ว ิเคราะห ป ญัหา

จ ดัลำด ับความสำค ญั

ต  ังเป าหมาย

กำหนดการใช ทร พัยากร

ว ธิ กีารประเม นิผล

การวางแผน

ร วมบร หิารจ ดัการ

การดำเน นิก จิกรรม

การใช ประโยชน 

เท าเท ยีมก นั
การได ร บัผลประโยชน 

WHO/UNICEF ได เสนอ
แนวค ดิการม สี วนร วม

การกำหนดประเด น็ป ญัหา
โดยการม สี วนร วมของช ุมชน

การสร างทางเล ือกให ก บัช มุชน

การดำเน นิก จิกรรมสาธารณะ

การประเม นิผลก จิกรรมโดยสาธารณะ

เดว ิท แมท ิวส  นำเสนอ
การม สี วนร วมของ ปชช.

การม สี วนร วมในการศ กึษาช มุชน

การม สี วนร วมในการวางแผน

การม สี วนร วมในการดำเน นิการ

การม ีส วนร วมในการร บัผลประโยชน 

การม สี วนร วมในการต ดิตาม

บทสร ุปการม สี วนร วม
จากวรรณกรรมท  ีเก  ียวข อง

กระบวน
การ

ม ีส วนร วม

อ างอ งิจาก หน ังส อื กระบวนการและเทคน คิการทำงานของน กัพ ฒันา
ปาร ิชาต ิ วล ยัเสถ ยีร และคณะ หน า 139-143

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของช มุชน ในการพ ฒันา
โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีwww.prachasan.com

การรวมกลุม่ของประชาสังคม  รฐัประศาสนศาสตร์
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การม สี วนร วมของช ุมชนในการต ดัส นิใจ

การม สี วนร วมของช มุชนในการดำเน นิการ

การม สี วนร วมของช มุชนในผลประโยชน 

ปธาน ส ุวรรณมงคล
นำเสนอประเด น็

เป น็สมาช กิ (Member)

เป น็ผ  ูเข าประช มุ (Attendance
@ Meeting)

เป น็ผ  ูบร จิาคเง นิ (Financial 
Contribute)

เป น็กรรมการ (Membership
on Committees)

เป น็ประธาน (Leader)

Lee J. Cary นำเสนอ
บทบาท/หน าท  ีในการร วม

การม สี วนร วมประช มุ

การม สี วนร วมออกเง นิ

การม สี วนร วมเป น็กรรมการ

การม สี วนร วมเป น็ผ  ูนำ

การม สี วนร วมส มัภาษณ 

การม สี วนร วมช ักชวน

การม สี วนร วมบร โิภค

การม สี วนร วมเป น็ผ ู ร เิร  ิม

การม สี วนร วมใช แรงงาน

การม สี วนร วมออกทร ัพยากร

กรรณ กิาร ชมด ี นำเสนอ
เพ  ิมเต ิมการม สี วนร วม

1. ร วมในการสละเง นิ

2. ร วมสละแรงงาน

3. ร วมในการประช มุ

4. ร วมสละว สัด อุ ุปกรณ 

5. ร วมในการวางแผน

6. ร วมในการแสดงความค ดิเห น็

7. ร วมช กัชวนชาวบ าน

8. ร วมร ับผ ิดชอบ หร อื
ควบค มุการดำเน นิการ

9. ร วมต ดิตามผลการดำเน นิงาน

จ นิตนา ทองรอด
นำเสนอ การจ ดัลำด ับ
การม ีส วนร วมจาก
มากไปหาน อย

สน บัสน นุเง นิ

สน ับสน ุนว สัด ุ

สน บัสน ุนแรงงาน
การสน บัสน นุทร พัยากร

เป น็ผ  ูนำ

เป น็กรรมการ

เป น็สมาช กิ

อำนาจหน าท  ีของผ  ูเข าร วม

สร ุปภาพการม ีส วนร วม

ล ักษณะของ
การม ีส วนร วม

อ างอ งิจาก หน ังส อื กระบวนการและเทคน คิการทำงานของน กัพ ฒันา
ปาร ิชาต  ิวล ัยเสถ ยีร และคณะ หน า 139-143

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมนการพ ฒันา
โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ี

Interdependent

Board of Directors

การรวมกลุม่ของประชาสังคม  รฐัประศาสนศาสตร์
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จ บักล  ุมค ยุ

ถกป ญัหา

เร ยีนร  ูร วมก นั
การเปล  ียนแปลงท ศันคต ิ

การสร างแรงจ งูใจใฝ ส มัพ ันธ 

ให ความเท าเท ยีม

เสมอภาค

การสร างความ
ภาคภ มู ใิจให สมาช กิ

เทคน ิคทางจ ติว ิทยา

ต ดิต อผ านผ  ูนำ

พบปะพ ดูค ุย

ส  ือดารา/ผ ู ม ชี ื อเส ยีง
การใช ส  ือบ คุคล

ส ิ งพ ิมพ 

เส ยีง

ภาพ

ใช ส  ือสม ยัใหม 

ใช หลากหลายช องทาง

เทคน คิการประชาส มัพ นัธ 

การศ ึกษาช มุชนก อนการพ ฒันาช มุชน

การวางแผนดำเน นิก จิกรรมของช มุชน
ต องอย  ูภายใต ความต องการของช มุชน

การใช กระบวนการกล  ุม เพ  ือ
กระต  ุนการทำงานของช มุชน

การจ ดัโครงสร างองค กรท ี เป น็อ สิระ
จากการครอบงำขององค กรภายนอก

การพ ฒันาผ  ูนำท องถ  ิน
โดยการฝ ึกอบรม

การจ ดัโครงข ายข อม ลู
ท  ีม ปีระส ทิธ ภิาพ

การสน บัสน นุทร พัยากร
เง นิ ว ัสด ุ ว ชิาการ เทคโนโลย ี

พฤต กิรรมของผ  ูนำต อง
เป น็กลาง ซ  ือส ัตย  เส ยีสละ

เทคน คิด านการบร หิาร

เทคน คิ A-I-C

เทคน คิ FSC
การใช เคร  ืองม อื

เทคน ิคกระต ุ น
การม ีส วนร วม

เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนการม สี วนร วมของประชาชนในระบบหล กัประก นัส ขุภาพ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด  ีM.P.H. (ม.เช ยีงใหม ) ว ทิยากร เคร อืข ายหล กัประก นั

ส ขุภาพ ภาคตะว นัออกเฉ ยีงเหน อื (WWW.PRACHASAN.COM)

Personnel
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(Need for New
Opportunity)
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(Adoption of New
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(Awareness
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