เทคนิคขัน้ สูงในการเติมพลังชุมชนและเครื อข่ ายการอนุรักษ์ ฟื ้ นฟูและ
เฝ้ าระวังสิ่งแวดล้ อมระดับท้ องถิ่น
โดย ผศ.ดร.กิติชยั รัตนะ
เทคนิคการเสริมพลังชุมชนในงานสิ่งแวดล้ อม
ในกระบวนการพัฒนาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน บ่อยครัง้ ที่เครื อข่ายชุมชนมักประสบปั ญหาข้ อจากัดในการ
ดาเนินงาน อาจเนื่องจากเป็ นผลมาจากการดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องยาวนาน หรื อเป็ นผลมาจากการเกิดแรงกดดัน
ของฝ่ ายต่างๆ ในกระบวนการดาเนินงาน หรื อก็อาจเกิดจากการไม่สามารถดาเนินกิจกรรมให้ บรรลุผลตามที่วางไว้
ได้ สิ่งเหล่านีล้ ้ วนเป็ นมูลเหตุให้ ชุมชนและเครื อข่ายชุมชนที่ทางานด้ านการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและเฝ้าระวังเกิดความ
อ่อนล้ าและล้ มเลิกการดาเนินกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมไปในที่สดุ
เทคนิ ค การเสริ ม พลั ง ชุ ม ชน หมายถึ ง กระบวนการ เทคนิ ค วิ ธี ทัก ษะ การจัด สภาพแวดล้ อ มที่
เอื ้ออานวยต่อการดาเนินกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมของชุมชนและเครื อข่ายชุมชนให้ สามารถมีความร่ วมมือย่าง
สร้ างสรรค์ในการดาเนินงานในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบตั ิ และเป็ นหล่อหลอมทัศนคติ ความ
เชื่อมัน่ และพลังในการดาเนินกิจกรรมเหล่านันต่
้ อ ไป ทังนี
้ ้ กระบวนการจัดการให้ เกิดการเสริ มพลังชุมชนได้
นัน้ ต้ องประกอบด้ วยสภาพแวดล้ อมที่เอือ้ อานวยดังนี ้
1. ความพร้ อมของชุมชนในฐานะเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับการเสริ มพลัง โดยพิจารณาความ
พร้ อมด้ านผู้นาชุมชน สมาชิกในชุมชน บทบาทขององค์กรเครื อข่าย การสื่อสารและชี ้แจงความเข้ าใจที่ถูดต้ องใน
กระบวนการเสริ มพลังชุมชน ความคาดหวังที่มีตอ่ กระบวนการเสริ มพลังชุมชน
2. สภาพแวดล้ อมด้ านกายภาพและวุฒภิ าวะในการเรี ยนรู้ ต่อกระบวนการเสริ มพลังชุมชน โดยต้ อง
พิจารณาถึงความสนใจ ความอ่อนล้ าของสมาชิก ระดับความรู้ ประสบการณ์ และความพร้ อมในการตอบสนอง
ต่อกระบวนการเรี ยนรู้ ที่จะมีขึ ้น
3. สภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของชุมชน ต้ องมีความสอดคล้ องกับหัวงเวลาและสถานที่ในการ
จัดกระบวนการเสริ มพลัง ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับ การแสวงหางบประมาณในการดาเนินงาน การใช้ ภาษา การเลือก
สถานที่จดั กิจกรรม กิจกรรมเสริ มที่ช่วยสร้ างบรรยากาศที่อบอุน่ และเกิดความน่าสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
4. วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในการอานวยความสะดวกและการเอื ้ออานวยให้ เกิดการเรี ยนรู้
ทังในขั
้ นตอนการตรวจสอบผลการด
้
าเนินงาน การสรุ ปบทเรี ยน การกาหนดแนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
5. แรงกดดันจากภายในชุมชนหรื อภายนอกชุมชน อันหมายถึง การเมืองท้ องถิ่น ภูมิหลังของความ
ขัดแย้ งในชุมชน การโต้ แย้ งทางความคิดของแต่ละฝ่ าย ความไว้ วางใจต่อกันในหมูส่ มาชิกในชุมชนและผู้นาชุมชน
6. กระบวนการในการจัดให้ มีการเสริ มพลังชุมชน โดยต้ องเลือกใช้ กระบวนการในการเสริ ม พลัง
ชุมชนที่ เป็ น ไปตามความต้ องการของชุมชน/กลุ่มเป้ าหมายเป็ น หลัก และต้ องตอบสนองต่อการเรี ย นรู้ อย่ าง
สร้ างสรรค์ ภายใต้ บริ บทของชุมชน
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รู ปแบบของกระบวนการเสริมพลังชุมชน
กระบวนการเสริ มพลังชุมชนมีรูปแบบมากมายที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ให้ เกิ ดความเหมาะสมกับ
สภาพพื น้ ที่ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน โดยในแต่ละรู ปแบบย่อมมีความได้ เปรี ยบและข้ อจากัดที่แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยมีรูปแบบของการเสริ มพลังชุมชนดังนี ้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบรู ปแบบของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ในการเสริ มพลังชุมชน
รู ปแบบการเสริ มพลัง
ข้ อได้ เปรี ยบ
ข้ อจากัด
1. การจัดตังคณะท
้
างานร่ วม เป็ นการทางานอย่างมีสว่ น งานอาจไม่สามารถ
(Working Group)
ร่ วมผ่านกลไกคณะทางาน บรรลุผลได้ หาก
ที่รับผิดชอบโดยตรง
คณะทางานเฉพาะกิจไม่มี
ความรู้ มากพอในการ
ดาเนินงานในเรื่ องนัน้ และ
การจัดตังคณะท
้
างานร่ วม
จะไม่ประสบผลสาเร็ จ
หากแต่ละฝ่ ายไม่ทราบ
บทบาทในการดาเนินงาน
2. การประชุมปรึกษาหารื อ เป็ นกระบวนการ
อาจเกิดความยุ่งยากใน
(Community Consultation) ปรึกษาหารื อร่ วมกัน โดยใช้ กระบวนการประชุม
ประเด็นความสนใจในการ ปรึกษาหารื อ หากไม่มีการ
สื่อสาร
กาหนดประเด็นการหารื อ
ที่ชดั เจน หรื อสิ่งที่ต้องการ
ให้ บรรลุผลจากการประชุม
หารื อ
3. การจัดการความรู้
เป็ นกระบวนการที่ต้องการ เป็ นกระบวนการที่ต้องใช้
(Knowledge
การสังเคราะห์ความรู้ อย่าง เวลาในการดาเนินงาน
Management)
เป็ นระบบและมีการ
และต้ องมีความพร้ อมใน
ถ่ายทอดความรู้ สสู่ มาชิก
ด้ านการสนับสนุนของฝ่ าย
คนอื่นๆ
บริ หารและสมาชอกใน
องค์กร/ชุมชน

ปั จจัย/เงื่อนไข
การกาหนด
ผู้เกี่ยวข้ องและ
ผู้รับผิดชอบในฐานะ
คณะทางานที่ชดั เจน

การกาหนดประเด็น
การประชุมหารื อและ
ขอบข่ายของการ
ปรึกษาหารื อที่ชดั เจน
และไม่กว้ าง
จนเกินไป
วิทยากรกระบวนการ
ในการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ หรื อ
การอานวยความ
สะดวกในการ
จัดระบบความรู้ ใหม่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รู ปแบบการเสริ มพลัง
4. การเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างเปิ ดกว้ าง
(Social Dialogues)

5. การศึกษาดูงาน (Site
Visit)

6. การฝึ กอบรม (Training)

ข้ อได้ เปรี ยบ
เป็ นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและทัศนคติอย่าง
เปิ ดกว้ างโดยการเสวนา
พูดคุย โดยมีผ้ เู กี่ยวข้ องเข้ า
มามีสว่ นร่ วม

ข้ อจากัด
การเสวนาอาจถูกครอบงา
หรื อการชี ้นาโดยกลุม่ ผู้มี
อิทธิพลทางความคิด อีก
ทังการเสวนาอาจต้
้
องมี
เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนมาก
ซึง่ ยากต่อการกาหนด
ขอบเขตของการสนทนา
ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ที่ต้องการได้
เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ในการ เป็ นกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ จาก
เรี ยนรู้ ที่ใช้ งบประมาณ
ภายนอกที่มีบทเรี ยนของ
และต้ องกาหนดสถานที่/
ความสาเร็ จและสามารถ
แหล่งเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการ
นามาประยุกต์ใช้ ในพื ้นที่
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง
ของตนเอง
หรื อเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในความ
สนใจของกลุม่ เป้าหมาย
เป็ นสาคัญ รวมถึงวิทยากร
กระบวนการในภาคสนาม
ต้ องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการนาเสนอ
ข้ อมูลระดับพื ้นที่
เป็ นการพัฒนาศักยภาพ
เป็ นการเสริ มพลังชุมชนที่
บุคคลที่สนใจในการเข้ ารับ ต้ องใช้ งบประมาณในการ
การอบรมตามหัวข้ อ/
ดาเนินงานและมีต้นทุนใน
ประเด็นที่มีความต้ องการ การพัฒนาศักภาพของ
นาไปใช้ ในการปฏิบตั ิจริ ง สมาชิก และหากไม่มีการ
สารวจความต้ องการ
ฝึ กอบรม (Training
Need) ก็ไม่อาจจัดการ
อบรมที่เป็ นไปตามที่
สมาชิกต้ องการได้

ปั จจัย/เงื่อนไข
รู ปแบบของการ
เสวนาที่สอดคล้ อง
กับบริ บทชุมชนและ
ความต้ องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
รวมทังมี
้ วิทยากรคน
กลางมาช่วย
ดาเนินการให้
การเลือกสถานที่/
แหล่งเรี ยนรู้ที่อยู่ใน
ความสนใจและ
สามารถใช้ เป็ นฐาน
ในการเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
ครบวงจรในรู ปแบบที่
เป็ น Demonstration
Site

การสารวจประเมิน
ความต้ องการ
ฝึ กอบรม/เนื ้อหาการ
อบรม/รู ปแบบการ
ถ่ายทอด/ทักษะการ
ปฏิบตั ิ/การ
ประเมินผลหลังการ
อบรม (After Action
Review: AAR)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รู ปแบบการเสริ มพลัง
ข้ อได้ เปรี ยบ
7. การสนทนากลุม่ ย่อย
เป็ นการพูดคุยสนทนากับ
(Focus Group Discussion) กลุม่ เป้าหมายหลักที่มี
ความสนใจเป็ นการเฉพาะ
เท่านัน้ ซึง่ ง่ายต่อการ
สื่อสารความเข้ าใจร่ วมกัน

ข้ อจากัด
เป็ นการดาเนินงานใน
รู ปแบบที่ช่วยแก้ ไขปั ญหา
เฉพาะเรื่ อง/เฉพาะ
ประเด็นได้ ในวงแคบๆ
เท่านัน้ ไม่เหมาะกับการ
เสริ มพลังกับ
กลุม่ เป้าหมายที่มีจานวน
มาก และต้ องการวิทยากร
กระบวนการ/ผู้ดาเนิน
รายการที่มีความชานาญ
ในการสนทนากลุม่ การ
กาหนดประเด็น การ
ประมวลความเห็นและ
การจัดการความรู้ ร่วมกัน
8. การสอนงาน (Coaching) เป็ นการกาหนดให้ มีผ้ ทู ี่มี
เป็ นการลงทุนเสริ มพลัง
ความรู้ และมีความชานาญ โดยให้ มีผ้ รู ้ ู คอยให้
ในเรื่ องนันๆ
้ มาเป็ นผู้ชี ้แนะ คาแนะนาในกระบวนการ
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน เสริ มพลังอย่างต่อเนื่อง
ในรู ปแบบของการสอนงาน เพื่อลดความผิดพลาด
และอาจมีการชี ้นาโดย
ผู้สอน ซึง่ จะส่งผลต่อ
ทัศนคติและมุมมองในทาง
ใดทางหนึง่ ของผู้ถกู สอน
งานได้ โดยง่าย
9. การเรี ยนรู้ ผ่านการปฏิบตั ิ เป็ นการฝึ กฝนในการ
เป็ นเทคนิคที่ต้องการการ
จริ ง (Learning by Doing) ปฏิบตั ิการจริ งผ่านการ
เปลี่ยนแปลงผ่านบุคคล
ดาเนินการเองของบุคคล/ โดยมอบหมายให้ ผ้ นู นเป็
ั้ น
กลุม่ คน/องค์กร เพื่อให้ เกิด ผู้รับผิดชอบในงาน ซึง่ มี
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการ ความเสี่ยงต่อความ
ดาเนินงาน
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การมอบหมายงาน

ปั จจัย/เงื่อนไข
ทีมวิทยากร
กระบวนการที่มี
ความรู้ ความชานาญ
ในการสนทนากลุม่ /
การกาหนดกลุม่
ผู้สนใจในการเข้ า
ร่ วม/การเลือกห้ วง
เวลาและสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม

การเลือกครู ผ้ สู อน
หรื อผู้ถ่ายทอดที่มี
ความรู้ ประสบการณ์
โดยตรงในสายงาน
นันๆ
้ มาช่วยสอนงาน
หรื อให้ คาปรึกษา ซึง่
ต้ องตรงกับความ
ต้ องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
ต้ องมีการจัดทาคูม่ ือ
การปฏิบตั ิงาน
(Code of Practice)
ให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย
ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
จริ ง
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เทคนิคขันสู
้ งในการเติมพลังชุมชนและเครื อข่ายการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้ อมระดับท้ องถิ่น : ผศ.ดร.กิตชิ ยั รัตนะ

หลักปฏิบัตสิ าหรั บกระบวนการเสริมพลังชุมชน (หลัก 10 ป.)
แม้ ว่ากระบวนการเสริ มพลังชุมชน จาเป็ นต้ องมีการจัดกระบวนการและสภาพแวดล้ อมเอื ้ออานวยต่อ
ผู้เรี ยนในฐานะกลุม่ เป้าหมายหลัก แต่ประเด็นที่สาคัญคือ ทาอย่างไรให้ กระบวนการเสริ มพลังชุมชนนันตอบสนอง
้
ต่อการนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่างเป็ นรู ปธรรมทัง้ ในเชิ งพืน้ ที่ กระบวนการ และผลลัพธ์ ของการดาเนินงาน โดย
เล็งเห็นว่า กระบวนการเสริ มพลังชุมชนนัน้ ไม่ควรพิจารณาในแง่มมุ ของการฟื ้นฟูสมรรถนะของเครื อข่าย/ชุมชน
เท่านัน้ แต่เป็ นกระบวนการในการยกระดับความเข้ มแข็งของชุมชนและเครื อข่ายควบคูไ่ ปด้ วย โดยมีหลักปฏิบัติ
10 ประการ (หรื อหลัก 10 ป.) ดังนี ้
ตารางที่ 2 หลักปฏิบตั ิ 10 ประการ (หลัก 10 ป.) สาหรับกระบวนการเสริ มพลังชุมชน
หลักปฏิบตั ิ
ความหมาย
ป.1: ปรั บแนวคิดในการทางาน
เป็ นการปรับมโนทัศน์และกรอบความคิดในการทางานใหม่ โดยเน้ นการ
ทางานเชิงระนาบที่ต้องเชื่อมโยงกับภาคีเครื อข่ายต่าง ๆ
ป.2: ไปเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่อง
เน้ นการสนับสนุนให้ สมาชิกไปเรี ยนรู้ /ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริ มประสบการณ์ใหม่ๆ
ป.3: ปฏิบัตกิ ารให้ เห็นผล
เป็ นการกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมายหรื อสมาชิกในชุมชนร่ วมลงมือปฏิบตั ิการ
จริ งให้ เป็ นรู ปธรรมในพื ้นที่
ป.4: เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่
ให้ ความสาคัญกับการนาความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ มาปรับ
พฤติกรรมใหม่ที่ตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหาหรื อการจัดการตนเองใหม่
ป.5: ป้ องกันความเสี่ยง
เป็ นการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบตั ิการโดยการเลือกใช้ แนวทางเลือก
ในการดาเนินงานที่หลากหลายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
ป.6: ปูพนื ้ ฐานเครื อข่ าย
ให้ ความสาคัญกับการปูพื ้นฐานเครื อข่าย/แนวร่ วม/ผู้สนใจให้ เพิ่มขึ ้นจาก
เดิม และเป็ นการขยายความคิดไปสูก่ ลุม่ บุคคลอืน่ ๆ ให้ มากขึ ้น
ป.7: ปลูกฝั งทัศนคติเชิงบวก
เน้ นการปลูกฝั งจิตสานึก/ทัศนคติที่ดีตอ่ สมาชิกในชุมชน/องค์กร/เครื อข่าย
โดยคานึงถึงการทางานอย่างสร้ างสรรค์และช่วยลดความขัดแย้ งในสังคม
ป.8: ปรุ งแต่ งกระบวนการจัดการ เป็ นการปรับปรุ ง ดัดแปลง เพิ่มเติมกระบวนการจัดการใหม่เพื่อให้
ตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหา โดยยึดผลลัพธ์ของการดาเนินงานที่ดีขึ ้น
และมีคณ
ุ ภาพ
ป.9: ประยุกต์ ใช้ ให้ เหมาะสม
เป็ นการนาเอาประสบการณ์และบทเรี ยนที่ได้ รับการสัง่ สมมา หรื อรับรู้ มา
ไปประยุกต์ใช้ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและบริ บทชุมชน
ป.10: ปกปั กษ์ ส่ งิ แวดล้ อมชุมชน เป็ นการรณรงค์ ส่งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ให้ ชมุ ชน/เครื อข่ายมีความร่ วมมือ
กันในการปกป้องรักษา/พิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมชุมชน
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