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บทที ่6 

 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง เร่ือง “การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ ลกัษณะกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มของเมืองโบราณและมรดกวฒันธรรม  
ตลอดจนศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานในฐานะท่ีแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อเสนอแนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

การด าเนินการวิจัยในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
การศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบ
พรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถสรุปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวไ้ด้ดั้ ง
ต่อไปน้ี 

เวียงท่ากาน ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลบา้นกลาง ต.สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นเมืองโบราณ
ผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้กวา้ง 500 เมตร ยาว 700 เมตร ลกัษณะตวัเมืองลอ้มรอบดว้ยคูน ้ า – คนั
ดิน ปรากฏแนวคูเมือง 1 ชั้น กวา้งประมาณ 10 – 12 เมตร และมีก าแพงดินหรือคนัดินลอ้มรอบ 2 ชั้น 
ปัจจุบนัเหลือสภาพคูน ้ า-คนัดิน 3 ดา้น ยกเวน้ดา้นทิศใต้ เวียงท่ากานไม่ปรากฏเร่ืองราวในเอกสารว่า
สร้างข้ึนมาแต่เม่ือใด แต่จากหลกัฐานท่ีพบทั้งภายในและนอกตวัเวียงจ านวนหน่ึงท่ีเป็นภาชนะดินเผา  
พระพิมพ์ดินเผา ซ่ึงบางองค์มีจารึกเป็นอกัษรมอญโบราณ รูปพระโพธิสัตวท่ี์บุด้วย ส าริด เงิน และ
ทองค า ลว้นเป็นหลกัฐานของศิลปกรรมในสมยัหริภุญไชย จึงท าให้เช่ือวา่เวียงท่ากานคงถูกสร้างข้ึน
ในช่วงเวลาท่ีแควน้หริภุญไชยมีความเจริญมัน่คงและเป็นเมืองบริวารของเมืองหริภุญไชย และคงมี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบเน่ืองมาจนถึงสมยัล้านนา เน่ืองจากได้ปรากฏหลกัฐานในต านานมูลศาสนา 
พงศาวดารโยนก และต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ เรียกช่ือเมืองแห่งน้ีว่า “พนันาทะการ” ความส าคญั
ของเมืองท่ากานจากเอกสารทางประวติัศาสตร์ระบุว่า เมืองท่ากานเป็นหน่ึงในส่ีสถานท่ีส าคญั ท่ี
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หลงัจากสร้างเมืองเชียงใหม่แลว้พญามงัราย (พ.ศ. 1839-1855)ไดท้รงโปรดให้น าตน้โพธ์ิท่ีไดม้าจาก
เมืองลงักาไปปลูก และต่อมาในสมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ.1984-2030)พบวา่เมืองท่ากานความส าคญั 
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีพระองค์น าเชลยชาวเง้ียวมาอยู่ นอกจากนั้นในสมยัพระเมืองแกว้ เม่ือเจา้เมือง
เชียงทอง และพระยากายเง้ียวน าขา้ไพร่ ชาย-หญิงและชา้งมา้ถวายแก่พระ พระองคโ์ปรดฯให้แบ่งขา้
ไพร่ไปไวท่ี้ “พนันาทะกาน” หรือเมืองท่ากานแห่งน้ี พนันาทะการคงจะกลายเป็นเมืองร้างไปในช่วงท่ี
แผ่นดินล้านนาเกิดความวุ่นวายต่อสู้รบพุ่งชิงเมืองกบัพม่าในปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 หลงัจากท่ีพระยากาวิละสามารถฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่และดินแดนลา้นนาไดส้ าเร็จ ไดย้ก
ทพัไปกวาดตอ้นเอาชาวไตล้ือจากเวียงยองหรือชาวไตยองในเขตรัฐฉานของประเทศพม่า ส่วนหน่ึง
นั้นใหเ้ขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่เวยีงท่ากาน ซ่ึงก็คือชาวบา้นท่ากานในทุกวนัน้ี 

นอกจากหลกัฐานทางดา้นเอกสาร ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดของเวียงท่ากานกบัแควน้
หริภุญไชยและลา้นนาแลว้ จากหลกัฐานทางโบราณคดี ไดแ้ก่ โบราณสถานและโบราณวตัถุ ต่างๆยงั
พบว่ามีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับศิลปกรรมหริภุญไชยต่อเน่ืองไปถึงล้านนายุคต้น อาทิเช่น 
โบราณสถานวดักลางเมือง ท่ีปรากฏร่องรอยทางสถาปัตยกรรมท่ีบ่งช้ีได้ว่ามีรูปแบบฐานส่ีเหล่ียม
ซอ้นชั้นใกลเ้คียงกบัสุวรรณจงัโกฏิหรือเจดียก์ู่กุด นอกจากนั้นส่วนฐานเจดียย์งัขุดพบพระพุทธรูปดิน
เผาคล้ายกบัท่ีพบในโบราณสถานแถบล าพูน และช้ินส่วนพระพุทธรูปดินเผาในพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติหริภุญไชย สามารถก าหนดอายุไดป้ระมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18 แสดงว่าเจดียว์ดักลาง
เมืองน่าจะมีรูปทรงคลา้ยกบัเจดียเ์หล่ียมวดักู่กุดล าพนู จากหลกัฐานจึงสรุปไดว้า่วา่เมืองแห่งน้ีคงสร้าง
ข้ึนในสมยัหริภุญไชย ประมาณอายจุากหลกัฐานทางดา้นโบราณวตัถุสถานท่ีพบคาดวา่คงจะสร้างข้ึน
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 และอาจไดรั้บการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมยัลา้นนา ซ่ึงหลกัฐานส่วนใหญ่จะมี
อายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 อนัเป็นช่วงแห่งความเจริญรุ่งเรืองหรือยคุทองของลา้นนา 

ปัจจุบนับริเวณรอบเวียงท่ากาน มีการส ารวจพบโบราณสถานจ านวนมากกวา่ 20 แห่ง มีทั้งท่ีบูรณะ
เสร็จแลว้ และยงัไม่ไดบู้รณะ โบราณสถานดงักล่าวมีความน่าสนใจและมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เน่ืองจากเมืองโบราณและโบราณสถานเวียงท่ากาน 
เป็นแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดี ท่ีมีหลกัฐานสมบูรณ์ครบถว้น ซ่ึงมีเพียงไม่ก่ีแห่งในดินแดน
ลา้นนา นอกจากนั้นบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของเวยีงท่ากานในปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งชุมชนหมู่บา้นท่ากาน  หมู่ท่ี 
5   ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงท่ีตั้งชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ภายในบริเวณ
ภายในตวัเมืองโบราณและโดยรอบ จึงท าใหส่ิ้งแวดลอ้มของเมืองโบราณเวียงท่ากานเป็นทั้งท่ีอยูอ่าศยั
และมีโบราณสถานตั้งอยู่ร่วมกบัชุมชน  แต่มีการแบ่งแยกเขตท่ีอยู่อาศยักบัโบราณสถานค่อนขา้ง
ชดัเจน  ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาชาวบา้นท่ากาน  ได้รักหวงแหนและภาคภูมิใจมรดกวฒันธรรมแห่งน้ี
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เป็นอนัมาก ไดร่้วมแรงร่วมใจกนั   ปกปักรักษาโบราณสถานเหล่านั้นมิใหถู้กท าลาย จนสามารถรักษา
เมืองประวติัศาสตร์แห่งน้ีไวไ้ด ้จึงท าให้ไดรั้บโล่พระราชทานรางวลัอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นในนาม
ของ “กลุ่มประชาอาสาอนุรักษ์เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน” จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปีพุทธศกัราช 2530  

แต่อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่โบราณสถานเวียงท่ากานตลอดจนวิถีชีวิตและวฒันธรรมของผูค้นท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณพื้นท่ีจะมีคุณค่าเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แต่จาก
การศึกษากลบัพบวา่ ยงัมีปัญหาอีกหลายประการท่ีไม่สามารถขบัเคล่ือนเวียงท่ากานไปสู่จุดมุ่งหมาย
นั้นได้ อาทิเช่น บุคลากรให้ความรู้ด้านขอ้มูลของสถานท่ีท่องเท่ียวมีจ านวนน้อย  ขอ้จ ากดัของส่ิง
อ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว อาทิ  ห้องน ้ า  ศาลาท่ีพกั  รวมทั้งป้ายแสดงทิศทางเขา้สู่แหล่ง
โบราณสถาน ขาดระบบการรักษาความปลอดภยั และท่ีส าคญัก็คือ  ขาดงบประมาณในการวางแผน
ประชาสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมชมไดอ้ยา่ง
ประทบัใจ ด้วยเหตุดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการมุ่งเน้นในการคน้หารูปแบบ
และแนวทางในการการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

ผลของการศึกษาสรุปไดว้่า การท่ีจะจดัการอนุรักษ์และพฒันาใดๆ ท่ีเก่ียวกบัเมืองประวติัศาสตร์เวียง
ท่ากานนั้น  ควรต้องให้ภาคประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย  รวมไปถึง
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนส่งเสริมใน
กิจกรรมต่างๆดว้ย  ในส่วนของแนวทางท่ีเหมาะสมในการการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้น จากการศึกษาพบว่า ควรจะต้องมีการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งต่อไปน้ี    

1) ควรมีการปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองประวติัศาสตร์และโบราณสถานเวียงท่ากานให้เหมาะสม
ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนอกจากน้ีควรมีการให้ด าเนินการขุด
ค้นศึกษาแหล่งโบราณสถานในเขตเวียงท่ากานเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มปริมาณของสถานท่ี
โบราณสถานมากข้ึน  

2)  ควรปรับปรุงเส้นทางเขา้สู่โบราณสถานในแต่ละแห่ง  และควรมีส่ือความรู้และส่ิงอ านวย
ความสะดวกเพื่อบริการการเรียนรู้และท่องเท่ียวให้เหมาะสม  อาทิ  ป้ายบอกเส้นทางการ
เขา้สู่เวียงท่ากานและโบราณสถานต่าง ๆ  ศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  เอกสารและ
ป้ายน าชม  ตลอดจนท่ีจอดรถและหอ้งน ้าสาธารณะ  เป็นตน้ 



 

 99 

 3)  ควรท่ีมีการปรับปรุงให้ศูนยบ์ริการขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ น าเสนอนิทรรศการท่ีน่าสนใจ
โดยการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน อาทิเช่น กรมศิลปากร สถาบนัการศึกษา และ
หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน  

4)  ด าเนินการในส่วนสนับสนุนของภาคประชาชนในชุมชนบา้นท่ากานอย่างเป็นรูปธรรม 
อาทิเช่น จดัตั้งกลุ่มมคัคุเทศก์อาสาสมคัรและเยาวชนมคัคุเทศก์อาสาสมคัรน าชมแหล่ง
โบราณสถาน  

5)  กิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความเคล่ือนไหวในชุมชน เช่น การจดังานประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน  การจดัตั้งร้านคา้เพื่อจ าหน่ายสินคา้ของชุมชน  เป็นตน้  

6)  การประชาสัมพนัธ์ควรมีแนวทางการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต
ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือทางนิตยสาร รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่างๆให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 

 7)  จดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ซ่ึง
เป็นกิจกรรมท่ีจะท าให้เวียงท่ากานบรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม   

การศึกษาในคร้ังน้ีไดเ้สนอรูปแบบการเส้นทางการเรียนรู้ไว ้2 รูปแบบ คือ รูปแบบ คือ  

(1) รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมระยะสั้ น  ท่ีสามารถเดินทาง
เรียนรู้ได้ภายในไม่เกินคร่ึงวนั  ซ่ึงจะเป็นเส้นทางสั้ นๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับผูส้นใจและ
นกัท่องเท่ียวท่ีจะแวะเขา้มาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยใชเ้วลาสั้นๆ  และ 

(2)  รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมระยะยาว ท่ีสามารถเดินทาง
เรียนรู้ได้ภายในหน่ึงวนั ซ่ึงจะเป็นเส้นทางระยะยาว ท่ีเหมาะสมส าหรับผู ้สนใจและ
นกัท่องเท่ียวท่ีตั้งจะท าการศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเวียงท่ากาน ตลอดจน
วถีิชีวติของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง “การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” ผูว้จิยัอภิปรายผลดงัน้ี  

การสรุปและน าเสนอเน้ือหาในขา้งตน้ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดต่างๆมาเป็นกรอบการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบ
ไปดว้ย แนวคิดการจดัการแหล่งเรียนรู้ชุมชน แนวคิดการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม แนวคิดการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงผลสรุปจากการศึกษาไดน้ าไปสู่การท าความเขา้ใจในคุณค่าของมรดกทาง
วฒันธรรมเวียงโบราณท่ากาน ทั้งในส่วนของโบราณสถานโบราณวตัถุซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งได้ (Tangible Cultural Heritage) ร่วมไปถึงวิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรม ของชาวบา้นท่ากาน 
ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได ้(Intangible Cultural Heritage)  ซ่ึงพบว่าทั้ งสองส่วนมี
ส่วนเก้ือหนุนในการเสริมสร้างศักยภาพของเวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมไดอ้ย่างดียิ่ง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว ชุมชนควรจะตอ้งไดรั้บ
การจดัการอยา่งถูกวิธี และการจดัการนั้นควรเน้นการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งให้
ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีซ่ึงแหล่งมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งตั้งอยู ่
ดว้ยกรอบแนวคิดดงักล่าวจึงน าไปสู่แนวทางการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ให้เกิดความย ัง่ยืน  เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง  โดยเร่ิมจาก
การศึกษาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชนในชุมชนหมู่บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้น
กลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงท่ีตั้งเป็นชุมชนส่วนใหญ่อยู่ภายในบริเวณภายในตวั
เมืองโบราณและโดยรอบ  ผลท่ีไดพ้บวา่ประชาชนในพื้นท่ี ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมอยา่งส าคญั 
ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนบา้นท่ากานและสอดคลอ้งกบั
แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกนัจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนข้ึน รูปแบบและแนว
ทางการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ดงัท่ีไดเ้สนอไวน้อกจากจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
อนุรักษม์รดกวฒันธรรม อนัเป็นแนวคิดท่ีเนน้การดูแลรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีทรงคุณค่าไวแ้ลว้ 
ยงัพบวา่มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการแหล่งเรียนรู้ชุมชน และการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ย ัง่ยืน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าว จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูท่ี้ใฝ่เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน รวมไปถึงนกัท่องเท่ียวจากต่างถ่ินให้เขา้มาสัมผสัและเรียนรู้มรดกทางวฒันธรรมของเวียงท่า
การไดอ้ย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่ ไดมี้เฉพาะต่อสมาชิกในชุมชน
เท่านั้นแต่ยงัรวมถึงบุคคลทัว่ไปและผูท่ี้ศึกษาอยู่ใน สถาบนัการศึกษาได้ใช้ ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั การสร้างและพฒันาชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จึงเป็นการจดัการศึกษาท่ีเก้ือหนุนให้บุคคลในชุมชนรักและ
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หวงแหนมรดกทางวฒันธรรมท่ีตนมีอยูแ่ละพร้อมท่ีจะน าเสนอเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมองตนเอง
ไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ  

ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประเด็นแรกชุมชนควรมีการจดัตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับจากคนในชุมนชนคณะกรรมการ
ดังกล่าวน้ีควรท่ีจะได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคส่วน ประเด็นท่ีสองการด าเนินงานๆของ
คณะกรรมการควรมีการท าประชาพิจารณ์เพื่อหาขอ้สรุปร่วม และมีการด าเนินขั้นตอนต่างๆให้เห็น
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับ
งบประมาณซ่ึงควรจะตอ้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน 


