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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของ
ประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
เพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
การศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้วิธีการส�ำรวจจาก 418 ครัวเรือนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยประชาชนและผู้น�ำชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลทั้ง
2 ขนาด โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง รวม 40 คน และการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยประชาชน ผู้น�ำ
ชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ จ�ำนวน 15 คน โดยใช้การเลือกแบบ
เจาะจง
จากการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
ด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะ ประสบการณ์ในการท�ำงานของครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่ชนบทแตกต่างไปจากพื้นที่ในเขตเมือง ด้านสิทธิและโอกาสในการได้รับความยุติธรรม
ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่ชนบทรับรู้สิทธิในกระบวนยุติธรรม ด้านการส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการ ผูม้ แี นวโน้มพิการพืน้ ทีช่ นบท ให้มโี อกาสและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกีย่ วสิทธิ สวัสดิการ
และการบริการ ยังมีน้อยมาก และด้านสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนในพื้นที่
ชนบทขาดโอกาสในการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม
ส�ำหรับศักยภาพชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัด
เชียงราย จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลขนาดใหญ่และขนาดกลาง
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การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย

โดยแบ่งศักยภาพออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนรูปแบบแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบทจังหวัดเชียงรายนั้น ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบดังกล่าวควรประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ
หรือที่เรียกว่า Uni-equality Model
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพชุมชน พื้นที่ชนบทจังหวัดเชียงราย แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
Abstract
The objectives of this study are 1) to analyze the problem of inequality of people
in remote area of Chiang Rai province, 2) to analyze the potential of the community to
reduce the inequality problem of people in remote area of Chiang Rai province, and
3) to propose a model for community empowerment approach to reduce the inequality
problem of people in remote area of Chiang Rai province.
The study used quantitative and qualitative research methods. Using a survey of
418 households. In-depth interview with group discussions consisted of 15 people,
community leaders, government officials, the private sector, and academic experts.
The study found that, the problem of inequality of people in remote area of
Chiang Rai province, rights and opportunities for public service; the working experience
of teachers and education officer in rural areas are different from urban areas. Rights and
opportunities to justice; lack of promotion of people in rural areas to recognize the rights
of justice. On promoting the disabled handicapped people with disabilities in rural areas
to provide opportunities and access to information on rights, welfare, and services are
very little. Rights and opportunities; for political participation, people in rural areas lack
the opportunity to equally make complaints. For the potential of the community to
reduce the inequality problem of people in remote area of Chiang Rai province found
that, the analysis of community potential in the area of the large and medium of
subdistrict Administrative organization are divided into 3 areas: management, social, and
natural resources.
For the model of community empowerment approach to reduce the inequality
problem of people in remote area of Chiang Rai province.The study found that, the
model should consist of 10 elements, known as the Inequality Model.
Keywords: Community potential, Rural area of Chiang Rai province, Community
empowerment approach
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บทน�ำ
ข้อบ่งชี้ถึงปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมประการหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
คือ ความยากจนกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในพื้นที่เขตชนบทมากกว่าเขตเมือง ข้อมูลเมื่อปี 2559 เขตชนบท
มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 10.65 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.91 (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559 : 10) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อันเนื่องมาจากประเทศไทยมีลักษณะ
ของการเป็นเมือง “โตเดี่ยว” กล่าวคือ มีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการกระจุกตัวด้านการพัฒนาที่สูง
มากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ นอกจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองแล้ว ยังเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษาโดยเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นน�ำของประเทศจ�ำนวนหลายแห่ง เช่นเดียวกับใน
ด้านสาธารณสุขที่มีโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความสามารถความเชี่ยวชาญจ�ำนวนมาก
และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งคนต่างจังหวัดที่ไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ไม่สามารถเข้าถึง
เพื่อรับบริการได้
จากรายงานของ CS Global Wealth Report 2018 ระบุ ว ่ า ประไทยเป็ น ประเทศที่ มี
ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยคนไทยที่รวยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1% เท่านั้น
ที่ถือครองทรัพย์สินทั้งประเทศมากถึง 66.90% ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ตอกย�้ำให้เห็นถึงสภานการณ์ของ
ความเหลื่อมล�้ำของไทยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ข้อมูลตัวชี้วัดของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท�ำให้ได้
ทราบถึงสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของครัวเรือนในจังหวัดเชียงราย รายได้ครัวเรือนต�่ำ
ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 69 ของประเทศ มีสัดส่วนของคนจนร้อยละ 11.87 และครัวเรือน
เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 24.79 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยากจน ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
เชียงราย ประกอบกับข้อมูลประเด็นปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่ว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้อยู่ที่
ร้อยละ 40.55 ล�ำดับที่ 43 ของประเทศ ถึงแม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายปี 2562
นัน้ จะอยูใ่ นอัตราร้อยละ 3.4 โดยได้รบั แรงหนุนจากภาคบริการ ภาคเกษตร การค้าชายแดน และการบริโภค
ภาคเอกชน เป็นส�ำคัญก็ตาม
ในพืน้ ทีช่ นบทของจังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ยงั มีฐานะยากจน ซึง่ รายได้เฉลีย่ ของครัวเรือน
ในจังหวัดเชียงรายต�่ำที่สุดของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เกษตรกรขาดเอกสารสิทธิ์
ที่ดินท�ำกิน รายได้เฉลี่ยต่อคนต�่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ ท�ำการเกษตรแบบขาดการบริหารจัดการ
ด้านการผลิต และเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติจากความไม่แน่นอนของ
สภาพอากาศอาจท�ำให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นได้และกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าภาคเกษตร และ
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน�้ำมันส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน ท�ำให้ก�ำลังซื้อลดลง นอกจากนี้ยังมี
ปัญญหาต้นทุนการผลิตสินค้าภาคเกษตรสูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดยังทรงตัวอยู่ในระดับ
ต�่ำจะกระทบต่อรายได้เกษตรกรและส่งผลต่อก�ำลังซื้อลดลง
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การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อจัดท�ำเป็นข้อเสนอและ
แนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพเพือ่ ลดความเลือ่ มล�ำ้ ของประชาชนในพืน้ ทีช่ นบท จังหวัดเชียงราย ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเสนอรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบถึงข้อมูลพืน้ ฐานของสภาพปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ของประชาชนและศักยภาพบริบท
ของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน�ำไปเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในกระบวนการ
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือข้อบัญญัติต�ำบล รวมถึงเพื่อเสนอเป็นแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนเพื่อลดความปัญหาความเลื่อมล�้ำ
3. น�ำข้อมูลไปประกอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์เพื่อน�ำเสนอแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อลด
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
1. ความเหลื่อมล�้ำด้านสิทธิและโอกาสของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย ประกอบ
ไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) สิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะ 2) สิทธิและโอกาสในการได้รับ
ความยุติธรรม 3) สิทธิและโอกาสของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 4) สิทธิและ
โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
2. ศักยภาพชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในภาพรวม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
2.1 ศักยภาพชุมชนด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น�ำ  2) ขีดความสามารถ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 ศักยภาพชุมชนด้านสังคม ได้แก่ 1) การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเข้าถึงข้อมูล 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมของการบริหารจัดการชุมชน 3) ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2.3 ศักยภาพชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้น�ำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน
18 อ�ำเภอ และองค์การบริหารส่วนต�ำบล 70 แห่ง
ขอบเขตด้านพื้นที่
พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ทำ� การศึกษา ซึง่ เป็นการศึกษาประชาชนในเขตพืน้ ทีช่ นบท จังหวัดเชียงราย ทัง้ 18 อ�ำเภอ
ได้แก่ อ�ำเภอเมืองเชียงราย อ�ำเภอเวียงชัย อ�ำเภอเชียงของ อ�ำเภอเทิง อ�ำเภอพาน อ�ำเภอป่าแดด อ�ำเภอ
แม่จัน อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอแม่สรวย อ�ำเภอเวียงป่าเป้า อ�ำเภอพญาเม็งราย อ�ำเภอเวียง
แก่น อ�ำเภอขุนตาล อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่ลาว อ�ำเภอเวียงเชียงรุ้ง อ�ำเภอดอยหลวง และมีลักษณะ
รูปของการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนต�ำบล จ�ำนวน 70 แห่ง
ขอบเขตระยะเวลา
การศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพือ่ ลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ของประชาชนในพืน้ ทีช่ นบท
จังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นการพัฒนาในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท
จังหวัดเชียงราย มีระเบียบการศึกษาดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
ใช้การส�ำรวจและสัมภาษณ์ ซึ่งประชากรประกอบด้วยผู้น�ำชุมชนและประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล 70 แห่ง มีจ�ำนวนทั้งหมด 236,637 ครัวเรือน
กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนซึง่ ถือเป็นตัวแทนของครัวเรือนในพืน้ ทีช่ นบทจังหวัดเชียงราย
เมื่อเทียบตามเกณฑ์โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จ�ำนวน 384
ครัวเรือน แต่ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการจัดเก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็น 418 ครัวเรือน และใช้การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก
และแนวทางแก้ไขปัญหาจะเลือกมาอย่างเจาะจง จ�ำนวน 10 คน จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.79 และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
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การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย

เนื้อหาและการหาค่าสถิติพื้นฐาน
2. การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท
จังหวัดเชียงราย
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้น�ำชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลทั้ง 2 ขนาด ขนาดละ 10
คน รวม 20 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ทาง
ด้านการบริหารชุมชน ไม่ต�่ำกว่า 5 ปี และประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ทั้ง 2 ขนาด ขนาดละ
10 คน รวม 20 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 คน
3. การเสนอรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย ด�ำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การก�ำหนดองค์ประกอบเนือ้ หาและแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพือ่ ลดปัญหา
ความเลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบทจังหวัดเชียงราย
ระยะที่ 2 การร่ า งแนวทางการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนเพื่ อ ลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ของ
ประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มที่ได้ให้แนวคิดองค์
ประกอบเนื้อหาและแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนมาร่างเป็นแนวทาง จากนั้นใช้การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชน ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ จ�ำนวน 15 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจงจากผู้มีประสบการณ์บริหารหรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่
ชนบท จังหวัดเชียงราย มาอย่างน้อย 5 ปี
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายประกอบ
ด้วยประชาชน ผู้น�ำชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน โดยใช้การเลือก
แบบเจาะจงจากแต่ละกลุ่มมากลุ่มละ 1 คน จากผู้มีประสบการณ์บริหารหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
มาอย่างน้อย 5 ปี
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย จากการศึกษา
สภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
ผลการส�ำรวจสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย พบว่า
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มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะ ด้านสิทธิและโอกาสในการได้รับความ
ยุติธรรม ด้านสิทธิและโอกาสของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และอยู่ในด้าน
สิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง แม้ว่าภาพรวมของปัญหาความเหลื่อมล�้ำทุกด้านอยู่ระดับ
ปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างด้านจะเห็นได้ว่า ด้านสิทธิและโอกาสของ การรับบริการ
สาธารณะมีสภาพปัญหาสูงกว่าด้านอื่น เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำในแต่ละรายด้านจะ
พบว่า ด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะ ปัญหาความเหลื่อมล�้ำสูงสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ประสบการณ์ในการท�ำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชนบทที่ต่างไปจากพื้นที่เขตเมือง
รองลงมา พื้ น ที่ ช นบทขาดโอกาสที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชนที่ ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประชาชน และการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทมีโอกาสทางการศึกษานั้นน้อย
กว่าในเมือง ส่วนด้านสิทธิและโอกาสทีไ่ ด้รบั ความยุตธิ รรม ปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ การจัดการส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทรับรู้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ด้านของสิทธิและโอกาสของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปัญหาระดับมาก ได้แก่ การส่งเสริมให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มี
แนวโน้มพิการ พื้นที่ชนบท ให้มีโอกาสและช่องทางการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และบริการ
ยังมีน้อยมาก และด้านสิทธิและโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาอยู่ในระดับมาก คือ โอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในพืน้ ทีช่ นบทขาดความเป็นอิสระและประชาชนในพืน้ ที่
ชนบทขาดโอกาสในการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
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การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย

และจากภาพข้างต้นสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย จะเห็นว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ปัจจัยขนาดองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ส่งผลต่อสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะ ด้านของสิทธิและ
โอกาส การได้รับความยุติธรรม และด้านสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง นอกจากนี้ปัจจัย
การรับรู้โครงการพัฒนาส่งผลต่อสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านสิทธิและโอกาสเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง
อายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส และด้านสิทธิและโอกาสในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และปัจจัยการไม่ได้
ประกอบอาชีพส่งผลต่อสภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะ
2. ศักยภาพชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท
จังหวัดเชียงราย มีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการลดความเหลื่อมล�้ำดังนี้
2.1 สิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะ
ด้านการบริหารจัดการนั้น ผู้น�ำชุมชนพยามยามผลักดันให้ชุมชนมีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะแต่ก็เป็นส่วนน้อยเพราะ
ประชาชนยังขาดทักษะและความช�ำนาญในการใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางด้านสังคม
ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วม การเข้าไปเป็นกรรมการสถานศึกษาในท้องถิน่ ของตนเองหรือเข้าไปสนับสนุน
ด้วยการบริจาคเงินให้กับสถานศึกษาในชุมชนตามโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ ซึ่งมักจะถูกเลือกจากชนชั้นน�ำทาง
สังคมโดยขาดการกระจายการมีส่วนร่วมจากคนทุกกลุ่มของสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีการน�ำเอาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
มีการด�ำเนินการในลักษณะกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนแต่ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มักตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในท้องถิ่นหรือตลาดในประเทศ ยังขาดความรู้ความสามารถด้านการตลาดใน
วงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ
2.2 สิทธิและโอกาสในการได้รับความยุติธรรม
ด้านการบริหารจัดการ ผูน้ ำ� มีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายพืน้ ฐานในการให้คำ� แนะน�ำกับประชาชน
แต่ในบางครั้งก็มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ด้านสังคม
ประชาชนในชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมในด้านสิทธิและโอกาสในการได้รับความยุติธรรม เนื่องจากการด�ำเนิน
งานของผูน้ ำ� ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นการด�ำเนินงานภายใต้กรอบการท�ำงานและระเบียบ
ข้อบังคับของภาครัฐเท่านั้นและในบางครั้งหากมีข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกลุ่มทุน หน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มักจะเลือกอยู่ข้างนายทุนหรือภาคเอกชนมากกว่าประชาชนและมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท�ำงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการเข้าชื่อถอดถอน
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเมื่อมีการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนและหลาย
ขั้นตอน ด้านสิ่งแวดล้อม มีการตั้งกฎระเบียบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างเคร่งครัด แต่ก็ยัง
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีการใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย
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จะส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารเหล่านี้ในดินและอาจกระจายไปสู่แหล่งน�้ำหรือระบบนิเวศต่าง ๆ
2.3 สิทธิและโอกาสของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ด้านการบริหารจัดการ ผู้น�ำมีการส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มและคณะกรรมการท�ำงานที่มีบทบาทและ
หน้าที่อย่างชัดเจนในการวางแผนพัฒนาการท�ำงานของสตรี แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงานและ
กิจกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับการได้รับงบประมาณประจ�ำปี อีกทั้งการพัฒนาสตรียังอยู่ในขั้นเริ่มต้นจึงไม่สามารถ
สร้างผลงานที่ชี้วัดถึงความก้าวหน้าของการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาสตรีได้อย่างเด่นชัด ด้านสังคม มีการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนถึงความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ แต่ยังเป็นกลุ่มคนเดิมที่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ก�ำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม เด็ก เยาวชน นับว่าเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น กิจกรรมการบวชป่าของชุมชน เป็นต้น
2.4 สิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ด้านการบริหารจัดการ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีประชาคมก่อน ที่จะมี
การจัดท�ำแผนงานพัฒนาชุมชน ด้านสังคม คนในชุมชนมีความสนใจในการติดตามข่าวสาร ติดตาม
สถานนการณ์ต่าง ๆ ทางการเมืองมากขึ้น และการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถแสดงความคิด
ต่อการด�ำเนินงานของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้อย่างเต็มที่ในการประชุมประจ�ำเดือนของชุมชน
ทั้งนี้ยังไม่มีช่องทางการรับฟังความเห็นที่เป็นทางการ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้สิทธิแก่ประชาชน ในพื้นที่เข้า
ถึงและบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีข่ องตนเองตามกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป่าชุมชน โฉนดชุมชน
เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว
3. รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพือ่ ลดปัญหาความเลือ่ มล�ำ้ ของประชาชนในพืน้ ทีช่ นบท
จังหวัดเชียงราย
จากการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย ผ่านการพัฒนาศักยภาพชุมชน 3 ด้าน SEA ประกอบด้วย S = Social
Community Potential ศักยภาพชุมชนด้านสังคม E = Environmental Potential ศักยภาพชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม และ A = Administrative Potential ศักยภาพชุมชนด้านการบริหารจัดการ สร้างเป็น
แบบจ�ำลอง เรียกว่า Uni-equality Model ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 10 ประเด็น ในการลดปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งต้องมีการน�ำไปประยุกต์เชื่อมโยงกับศักยภาพชุมชนทั้ง 3 ด้าน (SEA) ดังนี้
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ประเด็น
ในการลดปัญหาความเหลื่อมล้้า ซึ่งต้องมีการน้าไปประยุกต์เชื่อมโยงกับศักยภาพ
มชนเพื่อลดปั
่อมล�้ำของประชาชน
ชุการเสริ
มชนทัมสร้้งางศั3 กด้ยภาพชุ
าน (SEA)
ดัญงนีหาความเหลื
้
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย

ภาพที่ 2 แบบจ�ำลอง Uni-equality Model
การอภิาปลอง
รายผล
ภาพที่ 2 แบบจ้
Uni-equality–Model

1. สภาพปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านการรับบริการสาธารณะสูงกว่าด้านอื่นทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่า ในการรับบริการสาธารณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส�ำคัญในสังคมไทยที่ท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของ
การอภิปรายผล
ประเทศได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ อติวิชญ์ แสงสุวรรณ (2558 : 1) พบว่า ปัญหาความเหลื่อมล�้ำใน
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ความเหลื่อมล้้าในการรับบริการสาธารณะใน 3 ล้าดับแรก คือ ประสบการณ์ในการท้างานของครู
ที่เป็นความเหลื่อมอย่างมากระหว่างพื้นที่ชนบทกับเมือง จัดอยู่ในมิติด้านการกระจายโอกาส ซึ่งสอดคล้อง
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กสูาตงมากระหว่
รไปใช้ในกระบวนการเรี
ยนรูใ้ ห้บเกิเมืด อง
ของการศึ
างพื้นมฐานที
มอย่
างพื้นที่ชนบทกั
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และคณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสถานศึกษา
2. ศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย
จากการศึกษา พบว่า ด้านสิทธิและโอกาสในการรับบริการสาธารณะเป็นปัญหาส�ำคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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ว่าประสบการณ์ในการท�ำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ชนบทแตกต่างไปจากพื้นที่ในเขต
เมือง ส่วนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านสิทธิและโอกาสในการได้รับ
ความยุติธรรมนั้น ประพิน นุชเปี่ยม (https://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/ UploadedFile/82427-14.pdf, 2562) ได้อธิบายแนวคิดของการเข้าถึงความยุติธรรมไว้อย่างน่าสนใจว่า การเข้าถึง
ความยุติธรรมต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1) ประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจสิทธิของตน และ 2)
ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงและเกิดความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินเรื่อง
ความยุติธรรม ดังนั้น การเสนอแนวทางเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านสิทธิและโอกาสในการได้รับ
ความยุติธรรมจึงสอดคล้องกับแนวคิดการเข้าถึงความยุติธรรมข้างต้น
3. รูปแบบแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนใน
พื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อรูปแบบ Uni-equality Model ชึ่งองค์ประกอบในรูปแบบโมเดลนี้
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยทลายก�ำแพงของความเหลี่อมล�้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในพื้นที่
ชนบท ด้านบุคคล เริ่มจากการสร้างคนให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นทั้ง 4 ด้าน ควบคู่กับการสร้าง
การรู้หนังสือให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ การสร้างความตระหนักแก่คนรุ่นใหม่วัยท�ำงานใน
ชุมชนให้ความสนใจ การตระหนักคิดว่าควรร่วมมือในการปฏิบัติอย่างจริงจังในสิทธิและโอกาสด้านต่าง ๆ
ในส่วนของชุมชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน�ำมาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในรูปแบบของการท�ำงานโดยการสร้างเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชน ควบคูก่ บั การส่งเสริมสนับสนุน
จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิน่ และพัฒนาระบบคุณภาพการท�ำงาน การด�ำเนินงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ส�ำคัญ
ต้องเน้นการเข้าถึงง่ายส�ำหรับการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาบนพืน้ ฐานของความเท่าเทียมกัน และมีการน�ำ
เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา สอดคล้องกับ ศุจิรัตน์ จันทรบาง
(2559 : 146) พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมทางการบริหาร ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการศึกษาทางเลือกให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน รองลงมา ได้แก่
คณะกรรมการชุมชนมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ระดับจังหวัด
ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลสภาพ ปัญหา และแนวทางการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย ไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการก�ำหนดนโยบาย เช่น การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำให้ประชาชน การก�ำหนดนโยบาย
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การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชน
ในพื้นที่ชนบท จังหวัดเชียงราย

ที่ชัดเจน และการท�ำงานที่โปร่งใส เป็นต้น
2. ระดับพื้นที่
ผูน้ ำ� ชุมชนควรเน้นการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในด้านสิทธิและโอกาสอย่างทัว่ ถึงและส่งเสริม
อาชีพ ฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้กับประชาชน กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ รวมถึงกลุ่มผู้ไม่มีงานท�ำ  เพื่อให้เกิดการสร้างงานและการมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และควรมีการจัดตั้งตัวแทนจากหลายภาคส่วนให้มีบทบาทในการกระตุ้นและขับ
เคลื่อนแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเลื่อมล�้ำให้ประชาชน โดยเฉพาะที่จะ
ประสานทั้งหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ นอกจากนั้นหน่วยงานของรัฐควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่
จะท�ำให้ประชาชนในชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ในการรับบริการสาธารณะ
และ เปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนมากขึ้นในการบริหารจัดการด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการรับบริการสาธารณะ ตลอดจนควรมีการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การค้า การท่องเที่ยว สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความส�ำเร็จของผู้น�ำชุมชนในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อลด
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบท
2. ควรจัดท�ำโครงการติดตามและประเมินผลงานด�ำเนินงานการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในพื้นที่ชนบทเพื่อน�ำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน
3. ควรศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการปรับตัวของประชาชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
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