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บทนา
ชุมชนเป็ นหน่วยพืน้ ที่ทางสังคมที่มีบทบาทสาคัญต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่น
อย่างมาก เนื่องจากชุมชนเป็ นหน่วยทางสังคมที่มีความใกล้ ชิดกับทรัพยากรมากที่สดุ พฤติกรรมของชุมชน
ในแต่ละพื ้นที่ ย่อมมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อม และวัฒนธรรมท้ องถิ่น เห็นได้ จากชุมชนที่อยู่
ใกล้ ป่าหรื อพืน้ ที่ต้นนา้ ย่อมมีโอกาสเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรจากป่ าและทรัพยากรบนพืน้ ที่สูง
ชุมชนที่อยู่ใกล้ ชายฝั่ ง ย่อมมีโอกาสเข้ าถึง การใช้ ทรัพยากรชายฝั่ งมากกว่าชุมชนที่อยู่ห่างออกไป และการ
ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี ้ มีผลโดยตรงต่อการดารงอยู่ และ/หรื อความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนัน้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จึงควรเริ่ มกระทาที่การสร้ าง
ความเข้ าใจของชุม ชนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
เอื ้ออานวยต่อการใช้ ประโยชน์ของชุมชนให้ เกิดความยัง่ ยืนตลอดไป
การสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดีของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ล่มุ น ้า ควรเริ่ มต้ นที่การ
พัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยควรส่งเสริ ม
ชักนา และโน้ มน้ าวใจให้ บุคคลเหล่านีใ้ ห้ ความร่ วมมือกับรัฐในการดาเนินงานด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงต้ องขยายแนวร่วมในการดาเนินงานในรูปของเครื อข่ายให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น การมีเครื อข่ายชุมชน จึง
เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ทัง้ ในด้ านการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการ
ตัดสินใจในการแก้ ไขปั ญหา เพื่อลดข้ อขัดแย้ งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชนให้ เกิดผล
สาเร็จ
การรวมกลุ่มชุมชนในรู ปแบบเครื อข่าย จึงเป็ นการประสานความร่ วมมือเชิงพื ้นที่ และต้ องอาศัย
องค์ประกอบหลายประการมาสนับสนุนการเรี ยนรู้ เช่น ผู้นาร่วม แผนงาน งบประมาณ หน่วยงานสนับสนุน
ห้ วงเวลา พื ้นที่เป้าหมาย ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของมวลสมาชิกของเครื อข่าย ดังนันการบริ
้
หารจัดการ
เครื อข่าย จึงต้ องเตรี ยมความพร้ อมขององค์ประกอบเหล่านี ้ เพื่อให้ สามารถสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้อย่าง
เป็ นรูปธรรม
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กระบวนการเข้ าถึงชุมชน
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวข้ องกับบทบาทของผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียหลายฝ่ าย โดยเฉพาะนักพัฒนา ซึ่งเปรี ยบเสมือนกับเป็ นบุคคล/องค์กรภายนอกที่เข้ ามาทางาน
ในชุมชน บ่อยครัง้ ที่นกั พัฒนาไม่สามารถบูรณาการตนเองให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมและวิถีชมุ ชน เป็ น
ผลให้ ก ารพัฒ นาด้ า นต่า งๆ ร่ ว มกับ สมาชิ ก ในชุม ชน ไม่สามารถบรรลุความมุ่ง หวัง ร่ วมกัน ได้ ดัง นัน้
กระบวนการเข้ าถึงชุมชนจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างมาก ที่นกั พัฒนาทังหลายต้
้
องทาความเข้ าใจใน
บริบทของชุมชนอย่างใกล้ ชิด โดยมีกระบวนการเข้ าถึงชุมชนที่ในหลายรูปแบบดังนี ้
1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมชุมชนให้ ครอบคลุมในทุกมิติ ทังสภาพแวดล้
้
อมทางด้ าน
กายภาพ ชีวภาพ รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณี
ชุมชน ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน การตังถิ
้ ่นฐาน รวมตลอดจนภูมิหลังและความขัดแย้ งที่ชมุ ชน (เกษม,
2539; กิตชิ ยั , 2549)
2. เริ่ มต้ นเข้ าถึงผู้นาชุมชนเป็ นลาดับแรก โดยเข้ าพบปะหารื อกับผู้นาชุมชนอย่างไม่เป็ นทางการ
เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ที่นกั พัฒนาจะเข้ ามาดาเนินงานในชุมชน ผู้นาชุมชนอาจมีความหลากหลายทังผู
้ ้ นา
ที่เป็ นทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และผู้นาที่ไม่เป็ นทางการ เช่น
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประธานกลุ่มอาชีพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การหารื อผู้นาชุมชน ยัง
ช่วยในการรับรู้ข้อมูลบางประการที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
3. จัดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลและแผนงานเกี่ ยวกับการดาเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ กับ
หัวหน้ าส่วนราชการในพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสมาชิ
้
กในชุมชน โดยสามารถใช้ การสื่อสารข้ อมูลต่างๆ ผ่าน
เวทีการประชุมในหลายๆ ระดับ เช่ น การประชุมชีแ้ จงในที่ประชุมผู้นาชุมชน ประชาคมตาบล หรื อการ
ประชุมในวาระเฉพาะที่จดั ให้ มีขึ ้น
4. กาหนดบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในชุมชนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน พร้ อมทังถ่
้ ายทอดความรู้
และแนวคิ ด ในการเข้ าร่ ว มด าเนิ น งานกั บ ทางโครงการ กระบวนการถ่ า ยทอดอาจใช้ การประชุ ม
กลุ่มเป้าหมายหลัก (Focus Group) โดยให้ นักพัฒนามีบทบาทในการเป็ นวิทยากรกระบวนการ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ อีกทังยั
้ งมีส่วนช่วยในการสื่อสารข้ อมูลกับสมาชิกใน
ชุมชนได้ อย่างทัว่ ถึงยิ่งขึ ้น
5. ในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในระดับพื ้นที่ หน่วยงานพัฒนา อาจจัดให้ มีการเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม ให้ ทาหน้ าที่ในการประสานงานชุมชน โดยเลือกบุคคลที่ค้ นุ เคยและรู้ จักสภาพแวดล้ อมของ
ชุมชนเป็ นอย่างดี เจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้จะช่วยในการกระจายข่าวสาร การทาความเข้ าใจกับปั ญหา และการ
ประสานผู้มีได้ สว่ นได้ สว่ นเสียให้ เข้ าร่วมดาเนินงาน
6. การรับฟั งข้ อมูลและสภาพปั ญหา รวมทังความต้
้
องการของชุมชน ในกระบวนการนี ้เป็ นการจัด
ให้ มี เ วที การสนทนาพูดคุยระหว่างสมาชิ ก ในชุม ชนกับเจ้ า หน้ า ที่ พัฒ นา โดยมากเป็ นการจัดให้ มี เวที
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ชาวบ้ าน โดยเชิญผู้แทนชาวบ้ านที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมสนทนา โดยมีวิทยากรกระบวนการเป็ นผู้เปิ ดประเด็น
การสนทนา และสรุ ปผลการสนทนาในแต่ละประเด็น ทัง้นี ้การสนทนา จาเป็ นต้ องมี การกาหนดประเด็น
เฉพาะ เพื่อให้ สมาชิกที่เข้ าร่วมสนทนามีโอกาสการแลกเปลี่ยนได้ อย่างละเอียดลึกซึ ้ง สาหรับการกาหนด
ความต้ องการของชุมชนที่มีตอ่ การพัฒนานัน้ เป็ นการกาหนดทิศทางความต้ องการในการที่จะร่วมกันแก้ ไข
ปั ญ หาด้ วยชุมชนเอง ซึ่ง จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานพัฒนาที่จ ะสนับสนุนทรั พยากรเพื่อการบริ หาร
จัดการได้ อย่างเพี ย งพอตามความต้ องการที่ แ ท้ จ ริ ง ทัง้ การสนับ สนุนงบประมาณ ความร่ ว มมื อ การ
ประสานงาน ข้ อมูลทางเทคนิควิชาการ เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ ระดับความต้ องการของชุมชน
ในแต่ละชุมชน ย่อมมีบริ บทแวดล้ อมที่แตกต่างกัน ทังในเชิ
้
งภูมิกายภาพ และวิถีการดาเนินชีวิต
ซึ่ง ขึน้ อยู่ปัจ จัยด้ านวัฒ นธรรม ค่านิยม จารี ตของแต่ละชุม ชน ด้ วยเหตุนี ้ ในการวิเคราะห์ ระดับความ
ต้ อ งการที่ แท้ จ ริ ง ของชุม ชน จึง ต้ อ งเริ่ ม ต้ นจากการส ารวจสภาพแวดล้ อ มของชุม ชนในด้ านต่า งๆ ให้
ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อประเมินสถานภาพ ปั ญหาที่แต่ละชุมชนประสบอยู่ หรื อเคยประสบมาก่อน ทังนี
้ ้เพื่อ
เป็ นฐานในการพิจารณาให้ เห็นถึงความต้ องการที่ชมุ ชนมีตอ่ การแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การวัดระดับความ
ต้ องการของชุมชน เป็ นการประเมินเพื่อบ่งชี ้ความต้ องการรับการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหา
การวัดระดับความต้ องการ สามารถกาหนดได้ จากปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
1. ความวิกฤตของปั ญหา ซึ่งตรวจสอบได้ จากความรุนแรงที่ปัญหานันส่
้ งผลกระทบต่อชุมชนใน
ด้ านต่างๆ ยิ่งถ้ ามีผลกระทบรุ นแรงต่อวิถีการดาเนินชีวิต ย่ อมหมายถึง เป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและบทบาทของชุมชนโดยตรง โดยการตรวจสอบความวิกฤตของปั ญหาพิจารณา
ได้ จาก
 การตรวจสอบข้ อเท็จจริงจากภาคสนาม
 การตรวสอบปฏิกิริยาของชุมชนที่มีตอ่ ปัญหา
 การเก็บตัวอย่างจากพื ้นที่ที่เกิดปัญหา เพื่อนาไปวิเคราะห์
 การพิจารณาจากความเสี่ยงของผู้รับผลกระทบโดยรอบ
2. ความพร้ อมและความร่ วมมือของชุมชนในการแก้ ไขปั ญหา ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เป็ น
การตรวจสอบให้ เห็นถึงความต้ องการของสมาชิกในชุมชนนันๆ
้ จะให้ ความร่วมมือหรื อจะมีความพยายาม
อย่างแข็งขันในการแก้ ไขและขจัดปัญหาให้ หมดไปโดยเร็ ว ซึง่ พิจารณาได้ จาก
 ความกระตือรื อร้ นของชุมชน
 บทบาทของผู้นาชุมชน
 การสนับสนุนขององค์กรในชุมชน
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 ความสามารถของชุมชนในการแก้ ไขปัญหาได้ ด้วยตนเอง
3. การสนับสนุนได้ ขององค์กรและเครื อข่ายภายนอก เป็ นการพิจารณาถึงศักยภาพขององค์กร
ภายนอก ที่จะสนับสนุนให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาด้ วยของชุมชน โดยที่องค์กรเหล่านัน้ อาจสนับสนุนปั จจัยใน
การบริหารจัดการตามกาลังความสามารถที่มีอยู่ ทังนี
้ ้การสนับสนุนอาจอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ เช่น
 การสนับสนุนทางด้ านการเงิน
 การสนับสนุนทางด้ านทรัพยากรมนุษย์
 การสนับสนุนทางด้ านเทคโนโลยีและเครื่ องมือ
 การสนับสนุนทางด้ านการติดต่อประสานงาน
 การสนับสนุนทางด้ านเทคนิควิชาการ
4. ขอบเขตของการบริ หารจัดการกับปั ญหา เป็ นการศึกษาถึงขอบเขตเชิงพื ้นที่ หรื อขอบเขตของ
บทบาทภารกิ จ ที่ อ งค์ ก ร หรื อ ชุม ชนจะสามารถด าเนิ น การได้ ด้ ว ยตนเอง หากสภาพปั ญ หามี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ หลากหลาย ก็ อ าจมี ผ ลต่อ ความส าเร็ จ ในการแก้ ไขปั ญ หาได้
เช่นเดียวกัน ซึง่ การพิจารณาขอบเขตของการจัดการกับปัญหา พิจารณาได้ จาก
 ขอบเขตของปัญหาครอบคลุมเฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึง่ /จุดใดจุดหนึง่
 ขอบเขตของปัญหาครอบคลุมและคาบเกี่ยวหลายชุมชน
 ขอบเขตของปัญหาเชื่อมโยงในระบบพื ้นที่ลมุ่ น ้าย่อย
 ขอบเขตของปัญหาขยายวงกว้ าง
เมื่ อได้ วิ เ คราะห์ ระดับความต้ องการของชุม ชนในการแก้ ไ ขปั ญหาแล้ ว ขัน้ ตอนต่อไปเป็ นการ
ประเมินศักยภาพของชุมชนในการแก้ ไขปั ญหา โดยมากจะมุ่งเน้ นให้ ชุมชนเป็ นผู้เรี ยนรู้ กับปั ญหาและ
แสวงหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาเป็ นลาดับแรกสุดก่อน เพื่อให้ เ กิดการพึ่งพาตนเองมากกว่าจะพึ่งการ
สนับสนุนจากองค์กรหรื อเครื อข่ายภายนอกเป็ นหลัก เพราะท้ ายที่สดุ แล้ ว ชุมชนต้ องอยู่ร่วมกับพื ้นที่อย่าง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ฉะนันจึ
้ งมีความจาเป็ นที่จะต้ องบริหารจัดการกับปัจจัยแวดล้ อมที่จะคุกคามให้ เกิด
ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่จะเกิดขึ ้นต่อองค์กรพัฒนาจากภายนอกคือ สามารถจัดหาทรัพยากรต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้
ชุมชนนาไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงตามความต้ องการ ในหลายชุมชน สามารถจัดการปั ญหาโดยไม่
จาเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรการบริ หารจัดการจากภายนอก หากแต่ต้องการความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน
เพื่ อให้ เ ข้ ามามี ส่วนร่ วมในการวิเ คราะห์ ปัญ หา และแสวงหาทางเลื อ ก/ทางออกในการแก้ ไ ขปั ญหาที่
เหมาะสมเท่านัน้ ในทางกลับกัน บางชุมชนขาดความพร้ อมและความร่วมมือในหมู่สมาชิกชุมชนด้ วยกัน
เอง จึง เป็ นเหตุให้ เ กิ ดความขัดแย้ ง เกิ ดขึน้ ผลของความขัดแย้ ง เหล่านัน้ ส่ง ผลกระทบต่อการลดทอน
ศักยภาพชุมชนไปมาก ดังนันในกระบวนการแก้
้
ไขปั ญหา องค์กรภายนอก อาจต้ องเริ่ มต้ นจากการทบทวน
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สถานการณ์ของความร่วมมือในชุมชน เพื่อขจัดปั ญหาให้ หมดไป แล้ วค่อยสนับสนุนปั จจัยเพื่อการบริ หาร
จัดการในลาดับถัดไป
การสร้ างแผนชุมชน
การสร้ างแผนชุมชน (Community/Village Planning) เป็ นกระบวนการสังเคราะห์สภาพปั ญหา
และความต้ องการของชุมชน เพื่อนาไปสูก่ ารวางแผนการจัดกับสภาพปั ญหาเหล่านัน้ โดยใช้ ความต้ องการ
ของชุม ชนเป็ นเป้าหมายที่ต้องกระทาให้ บรรลุ แผนชุม ชน จะเกิ ดขึน้ ก็ ต่อเมื่อสมาชิกในชุม ชนเห็นพ้ อง
ต้ องกันว่ามีความจาเป็ นที่จะต้ องแสวงหาทางออกในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ โดยพิจารณาจากศักยภาพและ
ความพร้ อมของชุมชนเป็ นหลัก
การสร้ างแผนชุมชน เป็ นกระบวนการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ แผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรมที่จะสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆ ซึง่ ต้ องอาศัยองค์ประกอบในการสนับสนุนกระบวนการสร้ างแผนชุมชนดังนี ้
1. ความต้ องการร่ วมของสมาชิกในชุมชน แผนชุมชนจะเกิดขึ ้นได้ ต้องเริ่ มต้ นจากความต้ องการ
ร่ วมกันของมวลสมาชิกทังหลาย
้
ความต้ องการร่ วม (Needs) เป็ นพื ้นฐานที่ทาให้ เกิดแรงกระตุ้นในการ
สร้ างพลังชุมชน เพื่อผลักดันให้ มีความกระตือรื อร้ นในการแก้ ไขปั ญหาให้ บรรลุความต้ องการที่แ ท้ จริ ง โดย
สามารถสร้ างความต้ องการร่วมขึ ้นมาจากแนวทางดังนี ้
 ให้ ชมุ ชนวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยเริ่มต้ นจากการมองอดีต-ปัจจุบนั -อนาคต
 สร้ างความคาดหวังต่อการแก้ ไขปัญหาแบบมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ าย
 ทบทวนศักยภาพและความพร้ อมของชุมชนในการแก้ ไขปั ญหา
2. บทบาทของผู้นาชุมชน นับเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการโน้ มนาให้ สมาชิกใน
ชุมชน เกิดความคาดหวังในการพัฒนาชุมชน บทบาทของผู้นามีอยู่ด้วยกันหลายรู ปแบบ ทังผู
้ ้ นาที่อยู่ใน
สถานภาพที่เป็ นทางการ และผู้นาที่ไม่เป็ นทางการ ซึ่งหากผู้นาเหล่านี ้มีความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง ย่อม
ทาให้ เกิดความเป็ นเอกภาพในการทางาน การแสวงหาให้ ได้ มาซึ่งผู้นา จึงมีความแตกต่างกันตามยุทธวิธีที่
แต่ละชุม ชนนามาใช้ ในการคัดกรอง บางชุม ชนเน้ นบทบาทผู้นาที่ เป็ นผู้ริเริ่ ม นาแนวคิด/นวัตกรรมการ
พัฒนาใหม่ๆ จากภายนอกเข้ ามาสู่ชมุ ชน บางชุมชนเน้ นผู้นาที่เป็ นสัญลักษณ์ของชุมชน อาจเป็ นบุคคลที่
อาวุโส และเป็ นที่ยอมรับของชุมชน หรื อในบางชุม ชน เน้ นการแสวงหาผู้นาที่มีบทบาทในการประสาน
เชื่อมโยงกับองค์กรเครื อข่ายต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้นาชุมชนควรมีบทบาทในการจัดทาแผนชุมชนดังนี ้
 ประสานงานสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดทาแผนชุมชน
 ประสานองค์กรเครื อข่ายภายนอกที่จะเข้ ามาสนับสนุน
 ขจัดข้ อยุง่ ยากที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
 สร้ างแรงจูงใจให้ ชมุ ชนให้ มีความมุง่ มัน่ เพื่อนาผลไปปฏิบตั สิ คู่ วามสาเร็จ
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3. การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน หมายถึง ความร่ วมมือในด้ านต่างๆ ที่สมาชิกในชุมชนจะ
สนองตอบต่อการทางานให้ บรรลุตามความต้ องการ การมีส่วนร่วมเป็ นเรื่ องของความสมัครใจมากกว่าการ
บัง คับ ให้ ต้ อ งกระทาอย่า งหนึ่ง อย่า งใด ดัง นัน้ การออกแบบกระบวนการมี ส่ว นร่ ว ม จึง ควรกระท าให้
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยหลักการแล้ ว การมีส่วนร่วม ต้ อง
ทาให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสี ยทัง้ หลายมีโอกาสเข้ ามาแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบตั ิ และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ เพื่อให้ พวกเขาเหล่านันเห็
้ นประโยชน์ที่จะได้ รับ อันเนื่องจากการดาเนินงาน
สาหรับวิธีการสร้ างการมีสว่ นร่วม มีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
 ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 สร้ างช่องทางการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม
 สนับสนุนแรงจูงใจแก่สมาชิกที่เข้ ามามีสว่ นร่วม
 รายงานผลการดาเนินงานให้ แก่ชมุ ชนทราบอย่างสม่าเสมอ
4. กระบวนการในการจัดทาแผนชุมชน เป็ นขันตอนในการระดมความคิ
้
ดเห็นของสมาชิกในการ
วิเ คระห์ส ภาพปั ญ หา การแก้ ไขปั ญ หาที่ผ่านมา ปั ญหาอุปสรรคจากการพัฒ นา ความต้ องการในการ
พัฒนา ความพร้ อมหรื อศักยภาพของชุมชน ตลอดจนแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมการพัฒนาที่ต้องการ
กระทาร่ วมกันในอนาคต การจัดทาแผนชุมชน อาจต้ องอาศัยวิทยากรกระบวนการในการอานวยความ
สะดวกในกระบวนการเวที เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยวิทยากรกระบวนการ ควรมีบทบาท
ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนดังนี ้
 จัดเตรี ยมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การระดมความคิดเห็น
 ชี ้ประโยชน์ ความจาเป็ นของการจัดทาแผนชุมชน
 รวบรวมประเด็นปั ญหา ความต้ องการต่างๆ ของชุมชนที่เกิดจากการระดมความคิดเห็น
เพื่อให้ บรรลุข้อตกลงร่วมกัน
 สนับสนุนการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท หรื อเจรจาต่อรองในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกันของ
ฝ่ ายต่างๆ
 สนับสนุนการบูรณาการแผนงาน โครงการหรื อกิจกรรมสูก่ ารปฎิบตั ิ
5. การผลักดันแผนชุมชนสู่การปฎิบตั ิ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากบ่อยครัง้ ที่ชมุ ชนมี
การจัดทาแผนชุมชน แต่ไม่สามารถผลักดันแผนสู่การปฎิบตั ิได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม เนื่องจากติดขัดในเรื่ อง
แหล่งอุดหนุนงบประมาณ ความพร้ อมของพื ้นที่เป้าหมาย ฉะนัน้ การผลักดันแผนสู่การปฎิบตั ิให้ เกิดผลได้
นัน้ ควรมีแนวทางดังนี ้
 สร้ างการยอมรับของสาธารณะในการนาแผนชุมชนไปสูก่ ารปฎิบตั ิ
 ประสานกลไกด้ านงบประมาณในการจัดทาแผนงบประมาณ
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 จัดเตรี ยมความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ และ/หรื อชุมชนในการสนับสนุน/เข้ าร่วมกิจกรรม
 การพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การจาแนกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในชุมชน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง บุคคล กลุ่มคน องค์กรที่มีสาวนเกี่ ยวข้ องกับการ
ดาเนินงาน หรื อการได้ รับประโยชน์ ผลกระทบ อันเป็ นผลมาจากการดาเนินงาน โดยทัว่ ไปผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย จะเป็ นผู้ที่ต้องให้ ความสาคัญต่อการปัญหาหรื อประเด็นการพัฒนา ซึง่ สามารถจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ (วิชา และกิตชิ ยั , 2547; วันชัย, 2547)
1. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็ นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลสูง หรื อมีบทบาท
โดยตรงต่อความสาเร็จ/ล้ มเหลวในการดาเนินงาน เช่น
 ราษฎรที่มีที่ดนิ ทากินอยูใ่ กล้ เขตป่ าอนุรักษ์
 ราษฎรที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานในพื ้นที่สงู
 ราษฎรที่เข้ าไปเก็บหาของป่ า
 ราษฎรที่อยูใ่ นกลุม่ เป้าหมายของการส่งเสริมอาชีพ
2. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders) เป็ นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลรองลงมาจากผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียหลัก หรื อมีบทบาทโดยอ้ อมต่อความสาเร็จ/ล้ มเหลวในการดาเนินงาน เช่น
 ผู้รับซื ้อผลิตผลจากป่ าที่ราษฎรเก็บหามาขาย
 ผู้สนับสนุนให้ ราษฎรเบิกพื ้นที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรมเพื่อขยายพื ้นที่เพาะปลูก
 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องโดยอ้ อมกับการดาเนินงาน
 นโยบายของรัฐบาลกลาง หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
สาหรับวิธีในการที่ใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการจาแนกว่ากลุ่มใด ควรเป็ นกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรื อรองนัน้ สามารถพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ดังนี ้ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการจาแนกผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หลักเกณฑ์
1. ความสอดคล้ องกับนโยบายพื ้นฐาน
แห่งรัฐและรัฐธรรมนูญการปกครอง
2. ความสอดคล้ องกับบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. เป็ นผู้บงั คับและควบคุมการใช้
กฎหมาย
4. เป็ นตัวแทนของราษฎรในท้ องถิ่น
5. ความสามารถในการเชื่อมโยง
เครื อข่ายองค์กรและภาคีตา่ งๆ
6. เป็ นผู้ใช้ ประโยชน์/คุกคาม
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
7. เป็ นผู้สบื ทอดและดารงรักษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
8. เป็ นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากร
9. เป็ นผู้ที่มีบทบาทในการรวมกลุม่
องค์กรชุมชน กลุม่ อาชีพสาขาต่างๆ
10. เป็ นผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุน
งบประมาณแก่ชมุ ชน
ที่มา: ประยุกต์จาก วิชา และกิติชยั (2547)

หน่วยงาน
ราชการ

องค์กร
ท้ องถิ่น

กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้นา
ราษฎร
องค์กร
ชุมชน ในพื ้นที่ เอกชน

















































รัฐบาล
กลาง









การกาหนดหลักเกณฑ์ ในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน เป็ นกระบวนการที่ต้องอาศัยองค์ประกอบที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
มากมาย เนื่องจากการมีส่วนร่ วมจะมีความเข้ มข้ นแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้ อมของชุมชน อีกทัง้
ความสามารถในการควบคุมปั จจัยต่างๆ ของผู้ที่ต้องจัดให้ มีกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ ้น บ่อยครัง้ ที่ผ้ จู ดั
กระบวนการไม่ใส่ใจกับระดับความสาคัญของหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทาให้ ในกระบวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถ
ทาให้ บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการได้ ดังนัน้ ผู้จดั กระบวนการจึงต้ องมีทกั ษะ ประสบการณ์ที่เพียงพอในการ
ควบคุมปั จจัยต่างๆ และให้ ปัจจัยเหล่านัน้ เสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมให้ ตอบสนองต่อความต้ องการที่
แท้ จริงได้ (ตารางที่ 2)

8

กลวิธีการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้และกระบวนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม: ผศ.ดร.กิติชยั รัตนะ

ตารางที่ 2 การกาหนดหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน
หลักเกณฑ์

คะแนนความสามารถ
ระดับความสาคัญ2
1
ในการควบคุมปั จจัย

1. ห้ วงเวลาของการดาเนินงานด้ านการมีสว่ น
3
ร่วมทังกระบวนการ
้
2. ความหลากหลายของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3
3. ระดับของความต้ องการของชุมชนต่อการแก้ ไข
1
ปั ญหา
4. ระบบความเชื่อ วัฒนธรรม จารี ตประเพณีของ
2
ชุมชนในพื ้นที่
5. ภูมิหลังของความขัดแย้ งในการจัดการ
2
ทรัพยากรระหว่างรัฐกับราษฎรในท้ องถิ่น
6. นโยบายของรัฐในการในการแก้ ไขปั ญหา
1
7. ความร่วมมือของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
2
8. ความยากจน การไม่ร้ ูหนังสือ ความเป็ นชุมชน
1
ที่ด้อยโอกาสในการพัฒนา
9. สภาพแวดล้ อมในระหว่างการดาเนินงาน
3
10. รูปแบบและขันตอนของการมี
้
สว่ นร่วมของ
3
ชุมชน
หมายเหตุ: 1 หมายถึงคะแนนความสามารถในการควบคุมปั จจัยมีคา่ ตัง้ แต่ 1-3
1 = ความสามารถในการควบคุมปั จจัยน้ อย
2 = ความสามารถในการควบคุมปั จจัยปานกลาง
3 = ความสามารถในการควบคุมปั จจัยมาก
2
หมายถึงคะแนนระดับความสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงาน มีคา่ ตังแต่
้ 1-3
1 = มีคา่ ความสาคัญในระดับน้ อย
2 = มีคา่ ความสาคัญในระดับปานกลาง
3 = มีคา่ ความสาคัญในระดับมาก

ค่าคะแนนรวม3

2

6

3

9

3

3

2

4

2

4

2
2

2
4

2

2

1

3

3
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จากการวิเคราะห์ความสาคัญ และความยาก-ง่ายในการควบคุมปั จจัยการมีส่วนร่วมในด้ านต่างๆ
ชี ้ให้ เห็นว่า ความสามารถในการควบคุมปัจจัยค่อนข้ างทาให้ ยากอยูใ่ นระดับสูง เช่น
1. ระดับความต้ องการของชุมชนต่อการแก้ ไขปั ญหา เนื่องจากในแต่ละชุมชนมี ความแตกต่างกัน
ในความยาก-ง่ายของการแก้ ไขปั ญหา ขณะที่ชุมชนมีความคาดหวัง มากต่อการกาหนดทางเลือก หรื อ
เป้าหมายของความสาเร็ จในการแก้ ไขปั ญหา ทาให้ ผ้ ูที่เข้ าไปทางานร่ วมกับชุมชน ไม่สามารถสร้ างช่อง
ทางเลือกที่เป็ นที่พอใจของชุมชนได้ เช่น
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 กรณีของความขัดแย้ งในเรื่ องการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ทากิน ซึง่ ราษฎรมีความต้ องการ
ให้ รัฐออกเอกสารสิทธิ์ให้ กบั ผู้ครอบครองที่ดิน ขณะที่ทางราชการต้ องมีการพิสจู น์สิทธิ์ใน
การถือครองที่ดินว่าถูกต้ องตามกฎหมายหรื อไม่ ทาให้ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาไม่เป็ น
ที่ยอมรับของราษฎร
 กรณีของความขัดแย้ งในเรื่ องการคุ้มครองเขตประมงพื ้นบ้ าน ซึ่งปั จจุบนั มีเรื อประมง
พาณิชย์ลกั ลอบเข้ ามาจับสัตว์นา้ ในเขตประมงพื ้นบ้ าน และมีการใช้ เครื่ องมือทางการ
ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย โดยที่ ฝ่ ายชุม ชนต้ อ งการผลัก ดัน ให้ มี การตรวจตราและจับ กุม
ผู้กระทาผิดอย่างเข้ มงวด ขณะที่บทบาทภาครัฐไม่สามารถใช้ มาตรการเพื่อแก้ ไขปั ญหา
ของราษฎรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายของรัฐ ในการแก้ ไ ขปั ญหา ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มี อิทธิ พลต่อความยาก-ง่ายในการ
ควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปั ญ หาด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่น ปั ญหาที่ดินป่ าไม้ ปั ญหาการจัดการ
ทรัพยากรนา้ ปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้ อม ล้ วนเป็ นปั ญหาที่ต้องการการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐแทบ
ทังสิ
้ ้น นโยบายในการแก้ ไขปั ญหา ควรมีความชัดเจนในแนวทางปฎิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่ทกุ ระดับ รวมทังต้
้ อง
เป้นนโยบายที่สามารถดาเนินการได้ ตอ่ เนื่อง ไม่สะดุดไปตามความผันผวนทางการเมือง และไม่ควรขึ ้นอยู่
กับบทบาทของนักการเมือง นโยบายที่ควรได้ รับการกาหนดให้ เป็ นวาระเร่งด่วนของชาติ เช่น
 นโยบายในการแก้ ไขปัญหาการซ้ อนทับระหว่างที่ดินทากินของราษฎรกับที่ดนิ ป่ าไม้
 นโยบายในการอนุญาต และการควบคุมกิจการการทาเหมืองแร่
 นโยบายในการแก้ ไขปัญหาการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 1 เอ
 นโยบายในการขจัดปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
3. ความยากจน การไม่ร้ ูหนังสือ และการเป็ นชุมชนที่ขาดโอกาสในการรับการพัฒนา เป็ นประเด็น
ที่ควบคุมได้ ค่อนข้ างลาบาก เนื่องจากเป็ นวิถีการดารงชีวิตของชุมชนมาแต่ดงเดิ
ั ้ ม การปรับเปลี่ยนต้ อง
อาศัยระยะเวลามาก และมี ผลต่อการสื่อสารและการประชาสัม พันธ์ โดยพบมากในชุมชนที่มี ลักษณะ
ดังกล่าวต่อไปนี ้
 เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณแนวชายแดน การเข้ าถึงไม่สะดวก
 มีความขัดแย้ งในเรื่ องชาติพนั ธุ์ของชุมชน ชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆ
 เป็ นชุมชนที่ถกู จากัดการพัฒนา เช่น ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ
 เป็ นชุมชนมีทศั นคติ ความเชื่อทางศาสนาอย่างกล้ า
สาหรับความสามารถในการควบคุมปั จจัย ที่ ค่อนข้ างทาให้ ง่าย เช่น ห้ วงเวลาของการมีส่วนร่ วม
ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สภาพแวดล้ อมในการดาเนินงานด้ านการมีส่วนร่ วม และการ
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ออกแบบกระบวนการและขันตอนการมี
้
สว่ นร่วมนัน้ ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สามารถจัดการให้ สอดคล้ องกับบริ บท
และความต้ องการของชุมชนได้ ทังนี
้ ้อยูก่ บั เงื่อนไขต่างๆ คือ






ทักษะและประสบการณ์ของวิทยากรกระบวนการ
การสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร
ความพร้ อมในเรื่ องสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ความต้ องการของชุมชนในการเข้ ามามีสว่ นร่วม
การมีงบประมาณอย่างเพียงพอ

การระดมพลังสมองในงานการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การระดมพลังสมอง (Brainstorming) เป็ นเทคนิคอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยทาลายวิธีการขัดขวาง
ความคิด และยังช่วยในการแสวงหาความคิดที่แยบยล ในบางเรื่ องที่ไม่สามารถทลายความคิด ออกไปได้
การใช้ เทคนิคการระดมพลังสมอง ถือเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมยิ่ง เพราะการระดมพลังสมอง ช่วยในการ
ค้ นหาคาตอบที่ต้องการ และสามารถขจัดคาตอบที่ไม่ต้องการออกไป (ธัญญา, 2545; ธัญกร, 2547) เป็ น
วิธีในการรวบรวมประเด็นต่างๆ ให้ เป็ นระบบ หมวดหมู่ชดั เจนยิ่งขึ ้น โดยมีขนตอนในการระดมพลั
ั้
งสมอง
ดังนี ้ (กิตชิ ยั , 2549; ปกรณ์, 2545; ยุดา และธนิกานต์, 2548)
1. กาหนดประเด็นที่ต้องการจะระดมพลังสมองให้ ชดั เจน
 ควรเป็ นประเด็นเฉพาะเรื่ อง
 ควรตังประเด็
้
นในเชิงของคาถาม เช่น ทาไมชุมชนจึงทาลายป่ า...?
 ตังประเด็
้
นให้ ผ้ รู ่วมระดมสมองเข้ าใจร่วมกัน
2. การเตรี ยมเวทีในการระดมพลังสมอง
 ใช้ พื ้นที่สาหรับการจัดเวทีแบบกลุม่ ย่อย (Focus Group)
 เตรี ยมกระดาษบันทึก และแผ่นกระดาน (Flipchart)
 เตรี ยมความพร้ อมของวิทยากรกระบวนการ
 กาหนดระยะเวลาที่ต้องในการระดมพลังสมอง
3. กาหนดกติกาในการระดมพลังสมอง
 การคัดเลือกผู้ทาหน้ าที่ประธานกลุม่
 ผู้จดบันทึกรายละเอียดของการสนทนา/อภิปราย
 การบริหารเวลาในการระดมสมอง
 ผู้นาเสนอผลการระดมพลังสมองในเวที
4. กระบวนการระดมพลังสมองแบบมีสว่ นร่วม
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การเปิ ดประเด็นหลัก
การเปิ ดโอกาสให้ มีการอภิปรายอย่างกว้ างขวาง
การรับฟั งประเด็นอย่างตังใจ
้
การโต้ ตอบต่อประเด็นอย่างสร้ างสรรค์

 การหาข้ อสรุปต่อประเด็นที่อภิปราย
 การบันทึกข้ อสรุปในขันสุ
้ ดท้ าย
5. การสรุปประเด็นและการนาประเด็นไปปฎิบตั ิ
 ประเด็นที่สรุปต้ องคมชัด เข้ าใจได้ ง่าย
 มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมตามที่ต้องการ
 กาหนดทางเลือก/ช่องทางในการนาผลไปปฎิบตั ไิ ด้
บทบาทของชุมชนกับการจัดการทรัพยากรลุ่มนา้
การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ และลุ่มน ้า ในอดีตที่ผ่านมา ถือเป็ นบทบาทภารกิจของหน่วยงานรัฐที่
จะต้ องเข้ าไปสารวจปั ญหาในพื ้นที่ล่มุ น ้า เพื่อที่จะได้ นามากาหนดเป็ นแนวทางหรื อมาตรการในการแก้ ไข
ปั ญหาให้ เกิดความเหมาะสมกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้น ซึ่งการวินิจฉัยปั ญหาและการวางแผนเพื่อกาหนด
แนวทางต่างๆจะเน้ นไปที่การตัดสินใจโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐทังสิ
้ ้น เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน น้ อยมากที่จะเห็นชาวบ้ านหรื อองค์กรชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนร่วมกับรัฐ
โดยมากในพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ หนึ่ง ๆ มัก จะประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรที่
แตกต่างกันไป ตามแต่สภาพทางกายภาพ ชีวภาพ และสภาพแวดล้ อม รวมทังพฤติ
้
กรรมการใช้ ทรัพยากร
ของชุมชนในพื ้นที่นนๆเป็
ั ้ นหลัก แต่สิ่งที่เป็ นปั ญหาร่ วมกันคงหนีไม่พ้นปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดิน
ความเสื่อมโทรมของดินและที่ดนิ การบุกรุกทาลายป่ าต้ นน ้าลาธาร การปนเปื อ้ นสารเคมีทางการเกษตรลง
สูแ่ หล่งน ้าที่ใช้ ประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน เป็ นต้ น
การแก้ ไขและจัดการที่เหมาะสมนัน้ หากได้ เปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านและชุมชนเข้ ามามีส่วนในการ
รับรู้ปัญหาตังแต่
้ ต้นผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่ วม ก็จะทาให้ พวกเขาเหล่านันตระหนั
้
ก
และเห็นความสาคัญของการแก้ ไขปั ญหาด้ วยตัวของชุมชนเอง (กิติชยั , 2548; สหัทยา และนิคม, 2547)
อันจะนาไปสู่การแสวงหาแนวทางในการแก้ ไขจัดการตามศักยภาพและความต้ องการของชุมชนต่อไป
หน่วยงานของรัฐควรมีบทบาทแต่เพียงเป็ นผู้กระตุ้นและสนับสนุนให้ เกิดกระบวนการมาส่วนร่ วมอย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วยการจัดให้ มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน และการสนับสนุนข้ อมูลทาง
วิชาการ หรื อวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เพื่อให้ เกิดบรรยากาศในการทางานแบบมีส่วนร่ วมอย่าง
แท้ จริง
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ประเด็น ที่ ส าคัญ ก็ คื อ ในระยะยาวควรให้ ชุม ชนมี ก ารติด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเป็ นระยะๆ รวมทัง้ ปรับแนวทางการจัดการให้ สอดคล้ องกับความต้ องการหรื อสถานการณ์ ที่
ปรับเปลี่ยนไป อันจะช่วยให้ แนวทางการจัดการมีความเหมาะสมมากขึ ้น (ภาพที่ 1)
การตัดสินใจปรับกระบวนการ
วางแผนแบบมีสว่ นร่วม
ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบตั ิการของโครงการ

การเข้ าถึงสถานการณ์
ปั จจุบนั ของปั ญหาและชุมชน

ติดตามและประเมิน
ความก้ าวหน้ าของโครงการ

วางแผนและกาหนดเป้าหมาย
(Goals) และการจัดลาดับความสาคัญ
กาหนดเป้าประสงค์ (Target)
และวัตถุประสงค์

กาหนดแผนปฏิบตั ิการ (Action
Plan) และงบประมาณ
ประเมินและเลือกแนว
ทางเลือกในการจัดการ

ภาพที่ 1 กระบวนการมีสว่ นร่วมในวางแผนโครงการระดับชุมชน
ที่มา: ประยุกต์จาก Tamang (1999); อรุณี และคณะ (2548)
คุณลักษณะของผู้นาชุมชนในการสนับสนุนงานพัฒนา
ความเป็ นชุมชน จะเข้ มแข็งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนทุกฝ่ ายในการที่
จะเข้ ามาสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน โดยเฉพาะบทบาท
ของผู้นาชุมชน ซึง่ นับว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างมากทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั หากชุมชนใดมีผ้ นู า
ที่มีความเข้ าใจ กระตือรื อร้ นในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของชุมชน ชุมชนนันก็
้ จะพัฒนารุดหน้ าไปอย่าง
รวดเร็ ว หากแต่ชุมชนขาดความมุ่งมัน่ ทัง้ ผู้นาและสมาชิกในชุมชน ก็จะส่งผลต่อความไม่เท่าทันในการ
พัฒนาชุมชน วิถีชีวิตทังทางเศรษฐกิ
้
จและสังคมของชุมชนก็ไม่ตอบสนองต่อความต้ องการของสมาชิกใน
ชุมชนได้
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ผู้นาชุมชน คือ ผู้ที่ดารงชีวิตเป็ นส่วนหนึ่งอยู่ในชุ มชน เป็ นผู้ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคน
อื่น เป็ นผู้ที่สมาชิกในชุมชนมีความไว้ เนื ้อเชื่อใจ เคารพ ศรัทธา ว่าจะสามารถนาพาชุมชนไปสู่เป้าหมาย
ต่างๆตามที่สมาชิกในชุมชนเห็นพ้ องต้ องกัน ผู้นาชุมชนต้ องเป็ นบุคคลที่เป็ นที่ยอมรับในแง่ของการคิดดี
และปฏิบตั ิจริ ง ดังนันผู
้ ้ นาจึงต้ องทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชนในแนวทางที่ดีขึ ้น (ปาริ ชาติและคณะ,
2543; สมพันธ์, 2537)
ประเภทของผู้น าชุม ชน มิ ไ ด้ ห มายความแต่เ พี ย งผู้น าชุม ชนที่ เ ป็ น ทางการ อัน ได้ แ ก่ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล ครู ฯลฯ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั
หมายรวมถึงผู้นาที่ไม่เป็ นทางการ ซึง่ ได้ แก่ ผู้สงู อายุในชุมชนที่เป็ นที่นบั ถือในชุมชน และผู้มีความรู้และภูมิ
ปั ญ ญาดี ผู้นาประเภทนี แ้ ม้ ไ ม่มี ตาแหน่ง ทางสัง คมในชุม ชน แต่ก็เป็ นบุคคลที่ สามารถชักนาชุม ชนให้
ดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งบรรลุตามวัต ถุประสงค์ร่วมกันได้ เช่นเดียวกัน จึงเปรี ยบเสมือนกับการเป็ น
ปราชญ์ชาวบ้ านที่มีบทบาทการพัฒนาชุมชนอีกแขนงหนึง่
ประเภทของผู้นาในชุมชนนัน้ ย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของ
ผู้นาแต่ละคน ซึง่ สามารถจาแนกผู้นาได้ หลายประเภทด้ วยกัน เช่น ผู้นาทางความคิด ผู้นาทางศาสนา ผู้นา
ทางการปกครอง ผู้น าทางด้ า นอาชี พ ผู้น าทางการประสาน หรื อ แม้ ก ระทั่ง ผู้น าที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น
สัญลักษณ์ของชุมชน
ผู้นาชุม ชนที่ เ หมาะสมส าหรั บการจัดการทรั พ ยากรในลุ่ม นา้ นัน้ ได้ ให้ ความส าคัญต่อผู้นาทุก
ประเภทและทุก ระดับของผู้น า ไม่ไ ด้ จ ากัดอยู่เ ฉพาะผู้ น าที่ เ ป็ น ทางการเท่า นัน้ เนื่ องจากการจัด การ
ทรัพยากรเป็ นเรื่ องที่หลากหลายทังวิ
้ ธีคิดและแนวทางปฏิบตั ิ ไม่ได้ มีสูตรสาเร็ จตายตัว ดังนันผู
้ ้ นาแต่ละ
ประเภทย่อมจะมีความเหมาะสมสาหรับกิจกรรมบางอย่างที่จะเชื่อมโยงกับความเป็ นผู้นาได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้นาชุมชนที่เหมาะสมสาหรับการจัดการลุม่ น ้า ควรมีคณ
ุ ลักษณะสาคัญคือ







ต้ องรู้จกั ชุมชนอย่างดี มีจิตใจมุง่ มัน่ ในงานพัฒนา และเชื่อมัน่ ในตนเอง
มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อการทางาน ยอมรับบทบาทของหน่วยงานของรัฐ
ยอมรับวิทยาการแผนใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ กบั ชุมชนได้ อย่างกลมกลืน
มีแนวคิดในการทางานบนพื ้นฐานของความเป็ นประชาธิปไตย
เคารพในศักดิค์ วามเป็ นมนุษย์ มีความเสมอภาค เป็ นธรรมกับสมาชิกในชุมชน
ส่งเสริมบทบาทของสตรี ให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน

 มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ ดี
 สามารถวางแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมของชุมชนได้ ดี
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ดังจะเห็นว่าคุณลักษณะของผู้นาชุมชน หาใช่จะแสวงหามาได้ โดยง่าย แต่ต้องเลือกเฟ้นบุคคลที่
ชุมชนเห็นว่ามีศกั ยภาพในการเป็ นตัวแทนของชุมชนในการเจรจาต่อรอง หรื อการดาเนินการในเรื่ องใดแทน
ชุมชนได้ ซึง่ เกือบทุกชุมชนหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ ว ก็มีบคุ คลที่มีคณ
ุ ลักษณะเหล่านี ้อยูบ่ ้ างแล้ ว
การเสริมสร้ างศักยภาพชุมชนด้ วยผู้นาที่เข้ มแข็ง
ผู้น าชุม ชนที่ ดี ควรมี ทัศ นคติ ใ นการพัฒ นาชุม ชน และการด าเนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในแนวทางที่ถกู ต้ องด้ วย แต่ใช่วา่ ผู้นาทุกคนจะมีพื ้นความรู้ความเข้ าใจ
ในงานพัฒนาในมิติตา่ งๆเท่าเทียมกัน ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นที่จะต้ องเสริ มสร้ างศักยภาพของผู้นาชุมชน
ให้ เกิดความเข้ มแข็ง เพื่อให้ เขาเหล่านันท
้ างานในชุมชนได้ อย่างคล่องตัวและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ความต้ องการของชุมชน
การเสริมสร้ างศักยภาพผู้นาชุมชน มีมมุ มองที่หลากหลาย ที่ผ้ นู าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่าง
กว้ างขวาง การพัฒนามนุษย์ให้ มีศกั ยภาพนัน้ จะต้ องมีการพัฒนาให้ ครบทัง้ 3 ด้ านคือ (พระธรรมปิ ฎก,
2544)
 ด้ านพฤติกรรมและวิธีใช้ ชีวิต ตลอดจนการทางานหาเลี ้ยงชีพ เป็ นระดับของการปรากฏตัว
ของการก้ ไขปัญหา
 ด้ านจิตใจ เช่นพัฒนาคุณธรรม ความเข้ มแข็งมั่นคงของจิตใจ และสภาพจิตใจที่ดีงาม
รวมทังความสุ
้
ข
 ด้ านปั ญญา หรื อปรี ชาญาณ คือความรู้ ความเข้ าใจต่างๆ รวมทังแนวความคิ
้
ด ทัศนคติ
และค่านิยม ดังนันหากไม่
้
มีการพัฒนาคนแล้ ว ก็ทาให้ เกิดปัญหาเพิ่มขึ ้น เป็ นปั ญหาหยาบ
ซ้ อนขึ ้นมาบนปัญหาระยะยาว
ดังนันการที
้
่จะทาให้ ผ้ นู าชุมชนมีความเข้ มแข็งทังวิ
้ ธีคดิ และวิธีปฏิบตั ใิ นการจัดการทรัพยากรลุ่มน ้า
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นต้ องอาศัยการดาเนินงานตามแนวทางของ “ธรรมจักรแห่งการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพผู้นาชุมชน” โดยมีสาระสาคัญดังนี ้ (ภาพที่ 2)
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การใช้ ปัญญาในการพัฒนา
ชุมชนและจัดการทรัพยากร
การพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางการทางาน

การประยุกต์ทนุ ชุมชนมาใช้
ในการจัดการทรัพยากร

การแสวงหาองค์ความรู้
ในการจัดการทรัพยากร

ผู้นาชุมชน

การแสวงโอกาสในการ
ระดมทุนเพื่อพัฒนาชุมชน

การสารวจและวิจยั ชุมชน
อย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน

การเสริ มสร้ างเครื อข่ายใน
การทางานแบบพหุภาคี
การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ของสมาชิกในชุมชน

ภาพที่ 2 ธรรมจักรแห่งการเสริมสร้ างศักยภาพผู้นาชุมชน
ที่มา: กิตชิ ยั และชาญชัย (2548)
1. เป็ นผู้ที่ร้ ูจกั ใช้ ปัญญา (Intellectual) ในการพิจารณา ไตร่ตรองงานพัฒนาชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผู้นาชุมชนจึงต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ูจกั การพัฒนาทังทางกาย
้
จิต สังคม และปั ญญา
ไปพร้ อมๆกัน ปัญญาจะเกิดขึ ้นได้ ด้วยการลดการเบียดเบียนธรรมชาติ ทังนี
้ ้ประโยชน์ของการใช้ ปัญญาคือ
 มีความคิดที่แยบคาย ละเอียดรอบคอบ
 มีสติในการไตร่ตรองปัญหา
 สามารถแสวงหาทางออกในการแก้ ไขปัญหาอย่างสันติวิธี
 ลดการแข่งขันและแย่งชิงประโยชน์ที่ไม่ใช่ของตน
2. การเสาะแสวงหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ (Knowledge) เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการ
จัดการทรัพยากรอยูเ่ สมอ มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน รวมทังรู้ ้ จกั เลือกใช้ ความรู้ที่
มีอยู่มาสร้ างองค์ความรู้ ใหม่เพื่อให้ เกิดปั ญญาที่แตกฉาน นอกจากนี ้ ควรถ่ายทอดความรู้ เหล่านี ้สู่ชุมชน
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างกว้ างขวาง โดยนวัตกรรมใหม่ เช่น
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 นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ
 นวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 นวัตกรรมในการดาเนินวิถีชีวิตที่พงึ่ ตนเอง
 นวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับชุมชน
3. การสารวจสภาพแวดล้ อมและความเป็ นไปของชุมชน (Research) ด้ วยกระบวนการศึกษาวิจยั
ชุมชนแบบเข้ มข้ น โดยให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการวิจยั ในรูปแบบของ “ประชาพิจยั ” อย่างจริ งจัง การ
วิจยั ชุมชนจะช่วยให้ ผ้ นู าชุมชนมีข้อมูลพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชน รวมทังสามารถ
้
รับทราบปัญหาและความต้ องการที่แท้ จริงของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ทังนี
้ ้ในการวิจยั เกี่ยวข้ องกับ





การสืบค้ นภูมิหลังและประวัตขิ องชุมชน
การสืบค้ นความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน
การสืบค้ นผลกระทบของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาต่างๆ
การสืบค้ นและติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระดับชุมชน

 การสืบค้ นเชิงพฤติกรรมชุมชนในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
4. การเสริ มสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือ (Networking) ในการทางานกับหน่วยงานต่างๆทังที
้ ่เป็ น
หน่วยงาน/องค์กรที่ดารงอยูใ่ นชุมชนและนอกชุมชน โดยไม่แยกว่าจะเป็ นหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน การ
ที่ ผ้ ูน าชุม ชนสามารถเชื่ อ มโยงเครื อข่า ยการท างานกับ หน่ว ยงานต่า งๆได้ ก ว้ า งขวางจะมี ส่ว นช่ว ยให้
หน่วยงานเหล่านันสนั
้ บสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้ อย่างรวดเร็ ว โดยผู้นาจะต้ องมีบทบาทด้ านต่างๆ
เช่น
 การเชื่อมประสานเครื อข่ายที่มีอยูใ่ ห้ เข้ มแข็ง
 การแสวงหาเครื อข่ายใหม่มาสนับสนุนการทางาน
 การจัดการกลุม่ และองค์กรเครื อข่าย
 การจัดการมิให้ เครื อข่ายอ่อนล้ า
5. กระบวนการเรี ย นรู้ ของสมาชิ ก ในชุม ชน (Learning) โดยที่ ผ้ ู น าชุม ชนต้ อ งเป็ น ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและเป็ นแบบอย่างในการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ของชุมชนร่วมกัน กระบวนการเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้
ด้ วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การเสวนา การเปิ ดเวทีสาธารณะ เวทีประชาคม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การ
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน เป็ นต้ น วิธีการต่างๆเหล่านี ้ควรดาเนินการควบคูก่ บั การฝึ กฝนทักษะในการ
สังเกต ซักถาม โต้ แย้ ง ให้ ข้อคิดเห็น อภิปราย รวมทัง้ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆด้ วย โดยผู้นาต้ อง
จัดการกับกระบวนการเรี ยนรู้ในด้ านต่างๆ เช่น
 การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาใหม่ๆ
 การเสริมสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
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 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์และเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
6. การแสวงหาโอกาสในการระดมทุน (Fund) หรื อทรัพยากรเพื่อการบริ หารจัดการได้ อย่าง
เพียงพอ มีบอ่ ยครัง้ ที่ผ้ นู าชุมชน แม้ วา่ จะมีแนวคิดและแผนการทางานที่ดี แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม
ลงไปในพื น้ ที่ ไ ด้ เนื่ องจากขาดการจัดการเรื่ องทุน ในการพัฒ นา ดัง นัน้ ผู้น าชุม ชนยุค ใหม่จึง ควรมี ขี ด
ความสามารถในการระดมทุนเข้ ามาใช้ ในการจัดการให้ เพียงพอ ไม่ควรพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐแต่
เพียงงฝ่ ายเดียว แต่สามารถแสวงหามาจากการสร้ างเครื อข่ายที่กว้ างขวางนัน่ เอง โดยเฉพาะงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อแม้ กระทัง่ แหล่งทุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนก็สามารถเข้ าถึงได้ เช่นกัน
โดยผู้นาสามารถแสวงหาทุนจากแหล่งต่างๆ เช่น





ทุนทางหน่วยงานภาครัฐ
ทุนทางองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศที่มาจากองค์กรภาคเอกชน
ทุนจากแหล่งทุนภายนอกประเทศ

 ทุนที่เกิดจากการระดมทุนขององค์กรชุมชน
7. การประยุกต์หรื อนาเอาทุนชุมชน (Social Capital) มาใช้ ในการพัฒนาชุมชนหรื อการจัดการ
ทรัพยากร โดยเฉพาะทุนทางองค์กรชุมชน ทุนทางภูมิปัญญาของชาวบ้ าน สามารถนามาใช้ ในการจัดการ
ทรัพยากรได้ ทงสิ
ั ้ ้น จะเห็นได้ จากในหลายพื ้นที่ มีการฟื น้ ฟูทรัพยากรด้ วยภู มิปัญญาชาวบ้ าน เช่น การทา
ฝายชะลอความชุ่มชื ้น การเกษตรแบบผสมผสาน การควบคุมศัตรูพืชด้ วยหลักทางชีววิธี การฟื น้ ฟูดินโดย
วิธีธรรมชาติหรื อการพักดิน การดูแลรักษาป่ าด้ วยการบวชป่ า การสืบชะตาแม่น ้า ก็เป็ นการคุ้มครองป่ าต้ น
น ้าลาธารด้ วยภูมิปัญญาหรื อจารี ตนิยมของชาวบ้ านโดยตรง ดังนันผู
้ ้ นาชุมชนจึงควรรู้ จกั วิเคราะห์และ
นาเอาทุนชุมชนมาเชื่อมโยงกับงานพัฒนาให้ ได้ โดยผู้นาควรมีบทบาทในการประยุกต์ทนุ ชุมชน ดังนี ้
 เชื่อมโยงให้ เกิดความร่วมมือขององค์กรเครื อข่ายในชุมชนอย่างเข้ มแข็ง
 สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ คงอยู่
 ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากร
8. การรู้จกั ทบทวนและปรับปรุ ง (Review and Revise) แนวทางการทางานอย่างต่อเนื่อง ด้ วย
เหตุที่การพัฒนาชุม ชน หรื อการดาเนินงานด้ านการจัดการทรัพ ยากร เป็ นเรื่ องการจัดการที่เป็ นพลวัต
ดังนันผู
้ ้ นาชุมชนต้ องทบทวนและปรับปรุงการทางานให้ สอดรับกับนโยบายใหม่ของรัฐ รวมทังสอดคล้
้
องกับ
ความต้ องการของชุมชน การทบทวนและปรับปรุงการทางาน จะช่วยให้ เกิดความยืดหยุ่นในแนวทางปฏิบตั ิ
มากขึ ้น ไม่ตายตัวในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั โดยผู้นา
ชุมชนควรมีบทบาทดังนี ้
 ตังคณะกรรมการระดั
้
บชุมชนในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
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 ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 มีเวทีเพื่อการเรี ยนรู้ในด้ านการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม
 มีการกาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็จอย่างเหมาะสม
รู ปแบบในการจัดการชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็ นการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชน โดยไม่
ทาลายโอกาสในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของของคนรุ่นหลัง ดังนัน้ การจัดการชุมชน จึง
ควรยึดแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืนให้ เกิดความสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาแบบทางสายกลาง หมาย
รวมถึง การพัฒนาที่อยูบ่ นพื ้นฐานของความสมดุลระหว่างการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติควบคูก่ บั การใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรอย่า งยั่ง ยื น อัน มี รู ป แบบที่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ ใ นการจัดการชุม ชนได้
ดังต่อไปนี ้
1. สนับสนุนการจัดการป่ าชุมชนขนาดเล็ก หมายถึง ป่ าไม้ ที่มีพื ้นที่อยูใ่ นระยะประชิดกับชุมชน
และสมาชิกชุมชนได้ เข้ าไปใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในเขตป่ า เนื่องจากชุมชนบนพื ้นที่ต้นน ้าส่วนใหญ่
ยังคงพึ่งพิงทรัพยากรจากป่ า ดังนันจึ
้ งควรสนับสนุนการสร้ างป่ าชุมชนขนาดเล็กขึ ้น โดยเป็ นป่ าที่ชุมชน
สามารถเข้ าไปใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยมีกฎเกณฑ์และกติกาที่ทุกฝ่ ายในชุมชนเห็นพ้ องต้ องกัน การ
จัดการป่ าชุมชนขนาดเล็กเป็ นรู ปแบบการจัดการที่อยู่บนศักยภาพการดูแลได้ ของชุมชน และชุมชนเป็ นผู้
ได้ รับประโยชน์ในด้ านต่างๆ อันเป็ นผลมาจากการจัดการป่ า โดยแนวทางในการจัดการป่ าชุมชนขนาดเล็ก
มีดงั นี ้
 กาหนดขอบเขตของพื ้นที่ป่าที่ชมุ ชนต้ องการดูแลรักษาและใช้ ประโยชน์ โดยควรเป็ นพื ้นที่
ที่ไม่มีสถานภาพเป็ นพื ้นที่ที่เปราะบางต่อการคุกคามระบบนิเวศต้ นน ้า
 จัดตังคณะกรรมการ/คณะท
้
างานในการดูแลรักษาป่ าชุมชน โดยให้ สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมให้ มากที่สดุ
 กาหนดกฎเกณฑ์ กติกาในการจัดการทรัพยากรในเขตป่ า โดยพิจารณาใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรตามศักยภาพในการให้ ผลผลิต
 จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ บารุงรักษาป่ าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทังการฟื
้
น้ ฟูป่าที่เสื่อมโทรม
การจัดทาแนวกันไฟรอบพื ้นที่ป่าชุมชน การจัดทาฝายต้ นน ้าแบบผสมผสาน การทาเรื อน
เพาะชา การลาดตระเวนและตรวจป่ า ฯลฯ
5) ติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่ าชุมชน โดยทาการบันทึกและติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่ าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็ นดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จของการ
จัดการป่ าชุมชนขนาดเล็ก
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2. การปรั บรู ปแบบการเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรกรส่วนใหญ่มีรูปแบบการเกษตร
โดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทาให้ เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน น ้า และป่ าไม้ มาโดยตลอด ความ
ต้ องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรก็คือการขยายพื ้นที่เพาะปลูก ด้ วยเหตุนีจ้ ึงพบว่าการเกษตรแบบพืช
เชิ ง เดี่ ย ว ไม่ ส่ง ผลดี ต่อ การสร้ างความหลากหลายทางชี ว ภาพของระบบนิ เ วศเกษตร ( Agricultural
Ecosystem) อีกทัง้ การไถพรวนดิน ยังมี ผลต่อการชะล้ างพังทลายของดินมากยิ่งขึน้ การปรับรู ปแบบ
การเกษตรแบบผสมผสานนันมี
้ แนวทางปฏิบตั ิ โดยเริ่ มจากการปรับวิธีการผลิตพืชเกษตรจากพืชเชิงเดี่ยว
มาสู่การเกษตรแบบพืชผสมผสาน ทังไม้
้ ยืนต้ น พืชสมุนไพร พืชสวนครัว หรื อบ่อน ้า พืชที่ผลิตได้ สามารถ
นามาใช้ ในครัวเรื อน บางส่วนอาจนาไปจาหน่ายยังตลาดภายนอกต่อไป
3. สร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มองค์ กรชุมชน ความเข้ มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน เกิดจากการ
ร่ วมมื อในการสร้ างพลัง ต่อ รองของสมาชิ กในชุม ชนที่ ต้ องการพัฒ นาตนเองและชุม ชนให้ มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึน้ อันเป็ นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มที่เข้ มแข็งเกิดจากกระบวนการ
จัดการดังนี ้





การสร้ างจุดมุง่ หมายร่วมกันของสมาชิกในชุมชนที่ต้องการแก้ ไขปัญหา
กาหนดเป้าหมายและความต้ องการร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
พัฒนาให้ เกิดการรวมกลุม่ และจัดตังองค์
้ กรชุมชนเพื่อเป็ นกลไกในการดาเนินงาน
กาหนดผู้นากลุ่ม และองค์กรชุมชน และกลุ่ม แกนนาที่ เป็ นคณะทางานหลัก เพื่ อเป็ นผู้
ประสานให้ เกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
 กาหนดกติกาและระเบียบขององค์กรชุมชนขึ ้นมารองรับ โดยใช้ กระบวนการแสวงหาฉัน
ทามมติร่วมของบรรดาสมาชิก
 ระดมสมาชิกเข้ าสูก่ ลุม่ องค์กรชุมชน ด้ วยความสมัครใจ เพื่อให้ ให้ กลุม่ มีความเข้ มแข็งและ
มีความหลากหลายของสมาชิก
 จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกและ
กลุม่ เป้าหมายที่วางไว้
 เชื่อมโยงให้ เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อให้ มีองค์กรสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกลุม่ แบบพันธมิตร (Partnership)
 ติดตามและทบทวนความสาเร็จในการดาเนินงานของกลุม่ องค์กรชุมชน โดยพิจารณาจาก
ประโยชน์ที่สมาชิกกลุม่ ได้ รับ รวมทังประโยชน์
้
โดยรวมต่อชุมชนในพื ้นที่ต้นน ้า
กลุ่ ม องค์ ก รชุม ชนที่ เ กิ ด ขึ น้ ในหลายพื น้ ที่ เช่ น กลุ่ม เพาะเห็ ด กลุ่ม แปรรู ป ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร กลุ่มเลี ย้ งหมู กลุ่มเลี ้ยงปลา กลุ่มเพาะชากล้ าไม้ กลุ่มเกษตรอินทรี ย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ฯลฯ กลุ่มต่างๆ เหล่านี ้ล้ วนเป็ นกลุ่มที่เกิดการรวมตัวตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แต่ถึงอย่างไร การสร้ าง
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กลุม่ ให้ เกิดขึ ้นยังต้ องอาศัยการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ของสมาชิกในอนาคต
อันเป็ นการสร้ างโอกาสในการขยายเครื อข่ายมากยิ่งขึ ้น
4. การฟื ้ นฟู ระบบนิ เวศต้ นนา้ โดยชุ มชนมี ส่วนร่ วม ระบบนิเวศลุ่มนา้ เป็ นหน่วยพืน้ ที่ที่
เหมาะสมกับการนามาใช้ ในการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้ นการฟื น้ ฟูฐานทรัพยากรดิน น ้า ป่ าไม้
ชุมชนไปพร้ อมๆ กัน วิธีการฟื น้ ฟูระบบนิเวศลุม่ น ้า ควรเริ่มต้ นดาเนินงานจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
 สร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ กบั ชุมชนในพื ้นที่เป้าหมาย ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนาและ
การศึกษาดูงานในพื ้นที่ที่ประสบผลสาเร็จมาแล้ ว
 กาหนดพื ้นที่เป้าหมายในการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้ องเลือกพื ้นที่เป้าหมายที่มี
ความวิกฤตของปั ญหาเป็ นลาดับแรกในการดาเนินงานด้ าน อีกทังชุ
้ มชนใกล้ เคียงต้ องมี
ความต้ องการในการแก้ ไขปัญหาด้ วย
 คัดเลื อกกิ จ กรรมในการฟื ้นฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติในพื น้ ที่ลุ่ม นา้ ผ่านกระบวนการเวที
ชาวบ้ า น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การระดมความคิด เห็ น ในการดาเนิ น กิ จ กรรมของชุม ชนร่ ว มกับ
เจ้ าหน้ าที่รัฐที่เกี่ยวข้ อง กิจกรรมในการฟื น้ ฟูควรเป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนความยัง่ ยืนของ
ชุมชน เช่น
- ฝายชะลอการไหลของน ้า
- ทาแนวกันไฟแบบป่ าเปี ยก
- ทาคลองไส้ ไก่ เพื่อเพิ่มความชื ้นในพื ้นที่ป่าที่ต้องฟื น้ ฟู
- ปลูกป่ าฟื น้ ฟูระบบนิเวศ โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ ท้องถิ่นดังเดิ
้ ม
- วางแผนการใช้ ที่ดนิ ของเกษตรกรในพื ้นที่สงู ชัน
- จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- ควบคุมการใช้ สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย
- ส่งเสริมการปศุสตั ว์เพื่อลดการพึง่ พิงทรัพยากรจากป่ าอนุรักษ์
- ส่งเสริมการปลูกหญ้ าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดนิ และน ้า
5. การเสริมสร้ างศักยภาพการเรี ยนรู้ ของชุมชนในการอนุรักษ์ ต้นนา้ เป็ นการดาเนินการโดย
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน เยาวชน และองค์กรชุมชนในท้ องถิ่น รวมทังองค์
้ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การสนับสนุนการดาเนินงานด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ สามารถ
ดาเนินการได้ หลากหลายรูปแบบดังนี ้
 เสริ มสร้ างกระบวนทัศน์ ในการพัฒนาชุม ชนแนวใหม่ โดยให้ ความส าคัญต่อศักยภาพ
ชุมชนในการพึง่ พิงตนเองได้
 จัดทาหลักสูตรการเรี ยนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติของท้ องถิ่น โดยให้ สถาบันการศึกษาใน
พื ้นที่สนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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 อบรมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของเยาวชน ผู้นาชุมชน และประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้ เกิดความรู้
จิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื ้นที่ต้นน ้า
 พัฒ นาทักษะให้ มี วิ ทยากรชุม ชนเกิ ด ขึน้ เพื่ อให้ เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ และภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่นสูบ่ คุ คลและองค์กรต่างๆ ทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน
 ส่งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาตาบล ในมิติด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทังนี
้ ้ควรให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะได้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเชิงพื ้นที่ตอ่ ไป
สรุปและข้ อเสนอแนะ
แม้ ว่าการเสริ มสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนและพันธมิตรเพื่อการจัดการป่ าไม้ จะเป็ นประเด็นที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินงาน แต่ก็เป็ นงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดนโยบาย
ผู้บริ หารหน่วยงาน นักวางแผน นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในระดับพื ้นที่ควรให้ ความสาคัญอย่างยิ่งยวด
เนื่องจากความอยู่รอดของทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ลุ่มนา้ หากปราศจากการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
พื ้นที่ ย่อมทาให้ การจัดการกับปัญหาไม่บรรลุผลที่วางไว้ ได้
การสร้ างเครื อข่ายการจัดการชุมชนเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน ผู้วางแผนจัดการต้ องมีประสบการณ์
และทักษะในการดาเนินงานที่ดีเพียงพอ โดยเฉพาะการทาความเข้ าใจกับบริ บทของชุมชนทังในเชิ
้
งพื ้นที่
ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรมและจารี ตชุมชน รวมทังทั
้ ศนคติที่ชุมชนมีต่อการจัดการต่อปั ญหาของรัฐตังแต่
้ อดีตที่
ผ่านมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั ดังนันไม่
้ ควรให้ นกั การจัดการลุม่ น ้าและสิ่งแวดล้ อมเป็ นผู้ดาเนินการแต่โดยลาพัง
หากต้ อ งอาศัย นัก วางแผนจัด การที่ มี ค วามรู้ ในด้ า นอื่ น ๆ อี ก มากมาย เพื่ อ ให้ เ กิ ดการจัด การแบบสห
วิทยาการมากที่สดุ
อย่างไรก็ตาม หากเจ้ าหน้ าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องนารู ปแบบการเสริ มสร้ างเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ ของชุมชนแบบมีส่วนร่ วมไปประยุกต์ใช้ ในการทางานระดับพื ้นที่ มีประเด็นของข้ อเสนอแนะที่
ต้ องคานึงถึงดังต่อไปนี ้
1. ในแต่ละชุมชนมีความต้ องการในการแก้ ไขปั ญหาที่แตกต่างกัน ดังนันควรเลื
้
อกใช้ รูปแบบการ
สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของชุมชนตามความต้ องการของพื ้นที่เป็ นหลักสาคัญ
2. ควรมีการสารวจข้ อมูลระดับชุมชนในพืน้ ที่ล่มุ น ้า ซึ่งเป็ นพื ้นที่เป้าหมายในการทางานอย่าง
เพียงพอต่อการตัดสินใจและวางแผนในด้ านต่างๆ ข้ อมูลที่สารวจได้ ควรมีการวิเคราะห์/ สังเคราะห์อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนทังที
้ ่เป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ
3. นักวางแผนชุมชน ต้ องมีประสบการณ์และทักษะในการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง ดังนันจึ
้ งควรเป็ นบุคคลที่มีความยืดหยุน่ ในการทางาน และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงาน
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โดยชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ ง รวมทังต้
้ องเป็ นบุคคลที่มีความมุ่งมัน่ ตังใจในการท
้
างาน เพื่อให้ เกิด
ความไว้ วางใจของชุมชน
4. ในการปฏิบตั ิงาน ควรมีการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเป็ นเอกภาพและ
กลมกลืน ทังการประสานแผน
้
บุคลากร งบประมาณ และพื ้นที่ปฏิบตั งิ าน
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