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 การศึกษาวิจัยครั. งนี. มีวตัถุประสงค์เพื1อศึกษาที1มาและการรวมตวัเป็นองค์กรชาวบ้าน
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม ศึกษา
ระดบัและผลของการมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม และศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที1สนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดั
มหาสารคาม 
 การศึกษาครั. งนี. เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) ใช้วิธีการ
ศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร (documentary research) และศึกษาจากขอ้มูลภาคสนาม (field research) 
โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และการสังเกตการณ์ (observation) ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ผลการศึกษาที1มาและการรวมตวัขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และ
กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน พบวา่ สาเหตุหลกัของการรวมตวัของชาวบา้นทั.งสองพื.นที1 คือ 
การมีแกนนําในการริเริ1 มจดัตั. ง การได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการพฒันาที1เข้ามา
ดาํเนินการในพื.นที1ป่าสาธารณะของชุมชนและไดส้ร้างความเสียหายให้กบัพื.นที1ป่า ส่งผลกระทบ
ต่อคนในชุมชนในเรื1องวถีิชีวติและอาชีพ จุดมุ่งหมายของชาวบา้นที1ตอ้งการคดัคา้นโครงการพฒันา
ดงักล่าว และบทบาทครั. งสําคญัที1ทาํให้การรวมตวัขององค์กรมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
เพราะชาวบา้นหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษแ์ละเห็นคุณค่าของป่าสาธารณะมากขึ.น 
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 การมีส่วนร่วมของทั.งองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน พบวา่องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดมีลกัษณะการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัการมีส่วนร่วมที1แทจ้ริง กล่าวคือ กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรตอ้งการการมีส่วนร่วมสูง มี
การกาํหนดกิจกรรม การประชุมพบปะแลกเปลี1ยนความคิดเห็นของสมาชิกในระดบัต่างๆ อยา่งเป็น
ระบบ ลกัษณะดงักล่าวทาํให้ชาวบา้นรู้สึกร่วมกนัวา่ตนเองเป็นเจา้ของป่าชุมชนโคกหินลาดและมี
ส่วนร่วมกบักิจกรรมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดอย่างชัดเจน ขณะที1กลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะของการมีส่วนร่วมในระดบัการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน 
เนื1องจากภายในองค์กรไม่มีการกาํหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที1ชัดเจน ทาํให้การดาํเนินการ
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยงัขาดการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนอยา่งเต็มที1 อาศยัการทาํงานในระดบั
หมู่บา้น ซึ1 งนําโดยผูน้าํชุมชน ได้แก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น เป็นหลัก ในด้านผลของการมีส่วนร่วม 
พบว่า ทั.งองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน 
ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามจุดมุ่งหมายหลกัของการเขา้มารวมกลุ่ม 
 ปัจจยัที1สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของทั.งสองพื.นที1 พบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ค่อนขา้งจะมีลกัษณะเหมือนกนั ทั. งด้านลกัษณะโดยทั1วไปของชุมชน การได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย/โครงการพฒันา ในขณะที1ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื1น โดยเฉพาะผูน้าํและสมาชิกของ
องค์กร พบว่า องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จะมีความชดัเจนในเรื1องของตวัผูน้าํ
องค์กรมากกว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ขณะที1ปัจจยัที1เป็นรางวลัตอบแทนมีลกัษณะ
สอดคล้องกัน คือ ความต้องการให้ป่าชุมชนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม เพื1อที1จะ
สามารถประกอบอาชีพสร้างรายให้กับตนเองและครอบครัว ส่วนปัจจยัภายในตวับุคคล พบว่า 
ชาวบา้นทั.งสองพื.นที1มีความคาดหวงัในประโยชน์ส่วนรวม มีความตอ้งการจะเขา้มาช่วยกนัแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั  
 ขอ้เสนอแนะของการศึกษาครั. งนี.  คือ ควรเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน ทั.งเพื1อการแก้ไขปัญหาและการพฒันาศกัยภาพในด้านอื1นๆ ควรให้ความสําคญักับการ
กาํหนดรูปแบบการทาํงาน โครงสร้าง บทบาทหน้าที1 และการบริหารจดัการองค์กร เพื1อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจดัทาํแผนกิจกรรม การสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และการ
เชื1อมโยงกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนอื1นๆ 
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 Three main objectives of the research were 1) to study the development of local network 

organization  of Kok Hinlard community forest and Kok Nong No community forest, Maha 

Sarakham Province, 2) to assess the level and results of network participation in the two 

community forests, 3) to work on a comparative study of the factors influencing the network 

participation in the community forests. The qualitative research methodology was employed for 

the study with documentary research, field research through in-depth interview and observation. 

The research results showed that the establishment of the local network organization of Kok 

Hinlard community forest and Kok Nong No community forest, Maha Sarakham Province was 

caused by the government policy and local development projects, and the network organization 

was set up by key representatives of the community who had the similar main goal for the 

community forests. The network organization focused on the full public participation in Kok 

Hinlard community forest and Kok Nong No community forest. Whereas, the protection network 

of Nong No community forest partly offered the public participation to the members because the 

organization had no clear organizational structure. Consequently, people I community were 

offered partly the participation in the community forest protection. Moreover, community leaders 

took mostly responsibility for the final decision. 

 Factors influencing the network participation in two community forests were quite 

similar. However, the administration of Kok Hinlard Community Forest was clearer than that of 
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Kok Nong No community forest because Kok Hinlard Community Forest had a key leader of the 

organization with the systematic management. 

 Regarding the suggestions, they are concluded that people in community should be 

provided the participation in solving the problems and development of the community forests. 

The working system with clear structure, responsibility and organizational management should 

set up for effectively planning activities, supporting external organizations and connection with 

other public network organizations. 
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การศึกษา และโอกาสทุกอย่างในชีวิต คอยห่วงใยเอาใจใส่ พร้อมทั�งเป็นผูค้อยสนบัสนุนส่งเสริม 
ชี�แนะแนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ เสมอมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 
         ศรัณย ์เจริญศิริ 
         กนัยายน 2556 
 



 
สารบัญ 

          

 หน้า 
 

บทคัดย่อ             (3) 

ABSTRACT             (5) 

กติติกรรมประกาศ           (7)  

สารบัญ              (8) 

สารบัญตาราง          (11) 

สารบัญภาพ          (12) 

 
บทที* 1  บทนํา               1 
 1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา          1 
 1.2  วตัถุประสงคก์ารวจิยั                  4 
 1.3  ขอบเขตการวิจยั             5 
 1.4  ประโยชน์ที)คาดวา่จะไดรั้บ            5 
 1.5  ขอ้จาํกดัในการวจิยั             6 
 1.6  การจดัเรียงบท                  6 
บทที* 2  กฎหมายที*เกี*ยวข้อง และข้อมูลทั*วไปเกี*ยวกบัจังหวดัมหาสารคาม        7 
 2.1  ความเป็นมาขององคก์รเครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทย        7 
 2.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550                  8 
 2.3  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ)งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535       9 
 2.4  พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชุน พ.ศ. 2551             9 
 2.5  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที) 1-11        11 
 2.6  ขอ้มูลทั)วไปเกี)ยวกบัจงัหวดัมหาสารคาม        17 
 2.7  สรุป            22 
 
 



(9) 

บทที* 3  วรรณกรรมและงานวจัิยที*เกี*ยวข้อง         23 
 3.1  องคค์วามรู้เกี)ยวกบัเครือข่าย                         23 
 3.2  องคค์วามรู้เกี)ยวกบัองคก์รชุมชน          52 
 3.3  องคค์วามรู้เกี)ยวกบัเครือข่ายทางสังคม          59 
 3.4  ทฤษฎีที)เป็นฐานของการวจิยั          64 
 3.5  งานวจิยัที)เกี)ยวขอ้ง           77 
 3.6  กรอบแนวคิดการวจิยั          81 
 3.7  สรุป            82 
บทที* 4  ระเบียบวธีิวจัิย            83 
 4.1  แนวทางการวิจยั (research approach)         83 
 4.2  การออกแบบการวิจยั (research design)        83 
 4.3  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล           85 
 4.4  เครื)องมือที)ใชใ้นการวจิยั          85 
 4.5  คาํถามการวจิยั           86 
 4.6  แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูล          86 
 4.7  แผนการดาํเนินงาน           87 
 4.8  สรุป               87 
บทที* 5  ผลการศึกษา            88 
 5.1  องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด        88 
 5.2  กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน       114 
 5.3  การวเิคราะห์ผลการศึกษา                     132
 5.4  สรุป          157 
บทที* 6  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ       158 

 6.1  สรุปผลการศึกษา          158 
 6.2  อภิปรายผลการวจิยั          164 
 6.3  ปัญหาเกี)ยวกบัการมีส่วนร่วมขององคก์ารเครือข่ายภาคประชาชน    168 
 6.4  ขอ้เสนอแนะ          171 
 
บรรณานุกรม           174 

ภาคผนวก           179 



(10) 

 ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์        180 
 ภาคผนวก ข รายชื)อบุคคลที)ใหส้ัมภาษณ์        183 
ประวตัิผู้เขียน            187 

 
 
 



 
สารบัญตาราง 

 

ตารางที*                    หน้า 

 
 2.1  การแบ่งเขตการปกครองของจงัหวดัมหาสารคาม       20 
 3.1  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน          71 
 5.1  การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษา        150 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญภาพ 

 

ภาพที*                                หน้า 
 
 2.1  แผนที)จงัหวดัมหาสารคาม           21 
 3.1  องคก์รเครือข่ายรูปแบบรวมศูนย ์         30 
 3.2  องคก์รเครือข่ายรูปแบบกระจาย          31 
 3.3  องคก์รเครือข่ายรูปแบบกระจายเชิงซอ้น         31 
 3.4  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม           33 
 3.5  องคก์รยงัไม่มีการเชื)อมโยงระหวา่งกนั ถือวา่ยงัไม่เป็นเครือข่าย       41 
 3.6  เริ)มมีการติดต่อสื)อสารจากองคก์รที)เป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย       42 
 3.7  มีการร่วมมือ และแลกเปลี)ยนขอ้มูลผา่นองคก์รที)เป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย    42 
 3.8  การเชื)อมโยงกนัขององคก์รภายในเครือข่าย โดยไม่มีองคก์รที)เป็น     42 
        ศูนยก์ลางของเครือข่าย  
 3.9  การเชื)อมโยงกนัขององคก์รภายในเครือข่าย                    43 
        และมีองคก์รที)เป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายคอยอาํนวยการ  
 3.10  ลกัษณะของการเชื)อมโยงกนัขององคก์รภายในเครือข่าย       43 
          และองคก์รนัSนๆ ยงัสามารถติดต่อกบัองคก์รอื)น  
 3.11  การเกิดเครือข่าย            44 
 3.12  การมีส่วนร่วมในการพฒันาทัSง 3 ระดบั         70 
 3.13  วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff       72 
 3.14  ระดบัขัSนการมีส่วนร่วมของประชาชน         74 
 3.15  กรอบแนวคิดการวจิยั           82 
 5.1  แผนที)แสดงที)ตัSงป่าชุมชนโคกหินลาด         89 
 5.2  แผนที)ป่าชุมชนโคกหินลาด มาตราส่วน 1:5,000         89 



(13) 

 5.3  ระบบการบริหารจดัการเครือข่ายขององคก์รของ     103 
        องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด  
 5.4  โครงสร้างการบริหารงานในองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด   105 
 5.5  แผนที)แสดงที)ตัSงป่าชุมชนโคกหนองโน       114 
 5.6  การบริหารจดัการความเป็นเครือข่ายของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน    128 
 
 

 
 



 
บทที� 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ดิน นํ� า ป่า ไม ้คือ ทรัพยากรธรรมชาติที�มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละสัตว ์
เป็นตน้กาํเนิดของการผลิตขั�นพื�นฐาน และเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม นอกจากนี�
ทรัพยากรดงักล่าวยงัเป็นตวัพฒันาระบบวถีิชีวติ รวมไปถึงวฒันธรรมของชุมชนที�อาศยัปริมาณและ
คุณภาพของทรัพยากร ดิน นํ�า ป่าไม ้มานบัตั�งแต่โบราณกาล (งามเนตร จริงสูงเนิน, 2538: 1) แต่ใน
ปัจจุบนัพบวา่ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มเป็นเรื�องที�สําคญัและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งปัญหาที�เกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�สามารถพบ
เห็นไดบ้่อยครั� งนั�น โดยส่วนใหญ่มกัจะมีความเกี�ยวพนักบัโครงการหรือกิจการต่างๆ ของรัฐ เช่น 
โครงการจดัสรรที�ทาํกินให้ราษฎรผูย้ากไร้ในป่าสงวนที�เสื�อมโทรม (คจก.) ในปี พ.ศ. 2530 
โครงการโขง-ชี-มูล เมื�อปี พ.ศ. 2532 โครงการพฒันาลุ่มนํ� ายม (ภายใตโ้ครงการผนันํ� า กก-อิง-ยม-
น่าน) โครงการแก่งเสือเตน้ เมื�อปี พ.ศ. 2537 และเหตุการณ์ความขดัแยง้การวางท่อก๊าซไทย - 
มาเลเซีย พาดผ่าน อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ที�มกัจะมีเหตุการณ์การรวมตวักนัของประชาชน
เรียกร้องใหรั้ฐบาลแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรมที�ไดรั้บจากการดาํเนินการ ปัญหาหลกัที�ก่อให้เกิด
การรวมตวัประทว้งต่อโครงการต่างๆ ของรัฐนั�น ส่วนใหญ่มาจากการที�รัฐไม่ได้เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร และขอใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อาจกล่าวไดว้า่รัฐขาดการใหก้ารสนบัสนุน
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดํา เ นินแผนงานของโครงการต่างๆ ที� เ กี� ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�มีผลกระทบต่อชาวบา้นเหล่านั�น (อนุรักษ ์นิยมเวช, 2554: 83)  
 การจดัการทรัพยากรในทอ้งถิ�นนั�นมีความสําคญัเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ ความ
เป็นอยูท่ ั�งของคนในทอ้งถิ�นเอง อีกทั�งยงัมีบทบาทและความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื�องจากสังคมไทยส่วนใหญ่ยงัเป็นสังคมเกษตรกรรมที�จาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัพื�นฐานการผลิตจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั� นผลจากความเสื� อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติยอ่มจะส่งผลต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคมในทอ้งถิ�น รวมถึงระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไปดว้ย (ระว ีถาวร และคณะ, 2551: 2) 
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 ป่าชุมชนเป็นอีกรูปแบบหนึ� งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อมที�
จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน ซึ� งทุก
ฝ่ายตอ้งให้การส่งเสริมสนบัสนุนอย่างต่อเนื�องและเหมาะสม จึงจะทาํให้การจดัการป่าชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื�นๆ สามารถเกิดประโยชน์ต่อทั�งชุมชนทอ้งถิ�นและส่วนร่วมได้อย่างย ั�งยืน
ต่อไป ซึ� งที�ผา่นมาการจดัการป่าภายใตก้ารควบคุมจากภาครัฐ กลบัทาํให้พื�นที�ป่ามีแนวโนม้ลดลง
อยา่งต่อเนื�องจนเกิดเป็นวกิฤติในปัจจุบนั การลดลงของพื�นที�ป่าไดส้ะทอ้นถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการของภาครัฐ 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทย เป็นภูมิภาคที�มีขนาดใหญ่ที�สุดของ
ประเทศ มีจาํนวนประชากรมากที�สุด และเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ� งของเอเชีย
อาคเนย ์ภาคอีสานมีพฒันาการทางสังคมวฒันธรรมที�เพียบพร้อมไปด้วยพลงัหลายด้าน และมี
ความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัพฒันาการทางสังคมวฒันธรรมของทอ้งถิ�นอื�นๆ แต่ผลพวงของ
การพฒันาในช่วงสามทศวรรษที�ผา่นมากลบัทาํใหอี้สานกลายเป็นภูมิภาคที�ยากจนที�สุดของประเทศ 
และกาํลงัเป็นเวทีแห่งความขดัแยง้และการแยง่ชิงทรัพยากรที�ทวีความเขม้ขน้ดุเดือดขึ�นเป็นลาํดบั 
(มงคล ด่านธานินทร์ และคณะ, 2536: 11) และเนื�องจากเป็นภูมิภาคที�ในอดีตอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
เบญจพรรณ และเป็นที�ราบสูงง่ายต่อการตดัฟันและชักลากไม้ ทาํให้อตัราการทาํลายป่าไม้ใน
ภูมิภาคนี� จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นภาคที�ถือไดว้่ามีอตัราการลดลงของพื�นที�ป่าไมม้ากที�สุด 
การเสื�อมโทรมลงของทรัพยากรป่าไมส่้วนใหญ่เกิดจากการดาํเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐที�ผิดพลาด 
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที�เกี�ยวขอ้งป่าไม ้ที�ดิน นํ� า ตลอดจนนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที�มุ่งเน้นเพียงการดาํเนินนโยบายเพื�อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั (จิรพล 
สินธุนาวา, 2537: 22)  
 แต่อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัพบวา่มีจุดเปลี�ยนสําคญัที�ทาํให้คนในทอ้งถิ�นไดห้นัมาร่วมมือ
กนัในการจดัการทรัพยากร คือ การไดรั้บผลกระทบจากความเสื�อมโทรมของทรัพยากร เนื�องจาก
ความเสื�อมโทรมของสภาพแวดลอ้มไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะความมั�นคง
ทางดา้นอาหารและแหล่งทรัพยากรที�สาํคญั โดยพฒันาการของการจดัการทรัพยากรร่วมกนัของคน
ในทอ้งถิ�นหลายแห่งเกิดจากกลุ่มคนเล็กๆ ในชุมชนที�ไดรั้บผลกระทบ และสามารถขยายเครือข่ายที�
ใหญ่ขึ�นได ้โดยฐานสาํคญัในการจดัการทรัพยากร คือ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีอยูใ่นชุมชนและระบบ
ฐานขอ้มูลทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน (ระว ีถาวร และคณะ, 2551: 2) 
 องค์กรชุมชนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหัวใจสําคญัในการขบัเคลื�อนการพฒันาทอ้งถิ�นใน
ทุกๆ ดา้น ในช่วงทศวรรษที�ผ่านมา เราไดพ้บเห็นปรากฏการณ์ของการรวมตวัของคนในทอ้งถิ�น
เป็นองค์กร เพื�อร่วมกันเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข และร่วมกัน
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ตดัสินใจในการแก้ปัญหาของทอ้งถิ�นไม่ว่าจะเป็นเรื� องที�เกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการจดัการปัญหาการศึกษาและสาธารณะสุขและ
ปัญหาสังคมอื�นๆ (นักวิจยัประจาํสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2540: คาํนาํ) 
องคก์รชุมชนถูกนาํมาใชเ้ป็น “ทางออกร่วม” ในการแกปั้ญหา “องคก์รชุมชน” โดยไดพ้ิสูจน์ให้ชาว
ชนบทโดยเฉพาะชาวอีสานประจกัษ์ว่า แมแ้ต่ภายใตส้ถานการณ์แบบใหม่ ปัญหาแบบใหม่ หาก
ทว่าแนวทางนี� ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที�ค่อนขา้งได้ผลแน่นอนมีประสิทธิภาพและมีอนาคตย ั�งยืน
ยาวนาน แม้ว่าอาจจะยากลําบากกว่าและต้องอาศยัความอดทนมากกว่าก็ตาม (นักวิจยัประจาํ
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2540: 13) 
 องค์กรชุมชนมีจุดเด่นในเรื�องของวิธีการทาํงานที�คล่องตวั มีความสามารถในการเขา้ถึง
ชุมชนในระดบัต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และไดใ้ห้ความสนใจกบัการแกไ้ขปัญหาของชุมชนทอ้งถิ�น
อย่างจริงจงั การสร้างเครือข่ายการทาํงานโดยอาศยัจุดแข็งต่างๆ ของภาคประชาชนจึงช่วยเพิ�ม
ประสิทธิผลในการจดัการปัญหาชุมชน กรณีตวัอย่างในดา้นนี� พบไดบ้่อยครั� งจากเครือข่ายในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม และการรักษาความสงบและความปลอดภยัในชุมชน 
เป็นตน้ (วีระศกัดิP  เครือเทพ, 2550: 17) โดยเครือข่ายเป็นแนวปฏิบติัที�มีมานาน ในความหมายที�
กวา้ง เครือข่าย คือ หวัใจของวิถีชุมชนในอดีต ซึ� งผูค้นอยูร่่วมกนัแบบพึ�งพาอาศยักนัทั�งในชุมชน
และกบัชุมชนอื�นๆ มีความสัมพนัธ์แบบเครือข่ายที�แสดงออกทางกิจกรรมที�ทาํกนัสมํ�าเสมอหรือ
เป็นครั� งคราว ทั�งนี� เพื�อความอยูร่อดของชุมชน เพราะแมมี้อาํนาจรัฐอยู ่แต่ก็ไม่ไดค้รอบลงไปถึงวิถี
ปฏิบติัของชุมชน (เสรี พงศพ์ิศ, 2548: 197) และเครือข่ายความร่วมมือยงัเป็นหนทางและวิธีการที�
จะนาํพาชุมชนไปสู่ความเขม้แขง็ เนื�องจากเครือข่ายเป็นตวันาํไปสู่การแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ ตลอดจนการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่มบุคคลและองคก์รที�มีความสนใจ
หรือมีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั เป็นเสมือนการระดมความคิดของทุกฝ่าย เพื�อที�จะร่วมกนัผลกัดนั
ให้ชุมชนมีการพฒันาและพึ�งตนเองไดใ้นที�สุด ที�ผ่านมากลุ่มและองค์กรที�มีอยู่ในหมู่บา้น ตาํบล 
ส่วนใหญ่ยงัขาดการประสานการทาํงานเพื�อช่วยเหลือเกื�อกูลซึ� งกันในระหว่างกลุ่ม ไม่มีการ
เชื�อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนระหว่างกลุ่มต่างๆ  เขา้ดว้ยกนั รวมทั�งประสบปัญหาขาดความรู้
และทกัษะในการบริหารจดัการ จึงจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งสนบัสนุนให้เกิดการประสานเครือข่าย
องคก์รชุมชนที�มีอยูใ่นพื�นที� ใหเ้กิดการช่วยเหลือเกื�อกลูกนัและผนึกกาํลงักนัในการบริหารจดัการที�
มีประสิทธิภาพ ซึ� งจะทาํให้สามารถนาํไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง (จนัทรนนัท ์
เหล่าพนันา, 2546: 2) 
 องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด เป็นองค์กรชุมชนแห่งหนึ� งในจงัหวดั
มหาสารคาม ที�เกิดจากการรวมตวัของชาวบา้นจาก 20 หมู่บา้น ใน 5 ตาํบล 2 อาํเภอ เพื�อเขา้มา
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ร่วมกนัดูแลรักษาผืนป่าชุมชนโคกหินลาด ซึ� งมีเนื�อที�กวา่ 2,622 ไร่ ที�เป็นแหล่งทรัพยากรสําคญัที�
เลี�ยงปากทอ้งชาวบา้น โดย “องคก์รชาวบา้นอนุรักษป์าชุมชนโคกหินลาด” มีโครงสร้างการทาํงาน 
กระบวนการจดัการป่าที�ชดัเจน เนน้การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม และมีศกัยภาพในการเป็นตน้แบบ
แก่ชุมชนอื�นๆ ขณะที�กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน เป็นองคก์รชุมชนที�เกิดจากความพยายาม
ที�จะรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื�อร่วมกันอนุรักษ์ป่าโคกหนองโน ตาํบลหนองโน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ปัจจุบนัพื�นที�ป่าชุมชนโคกหนองโนยงัคงมีปัญหาความขดัแยง้อยูใ่นพื�นที�ที�ยงั
ไม่มีขอ้สรุปที�ชดัเจน องคก์รชาวบา้นทั�งสองแห่งต่างเคยไดรั้บผลกระทบจากโครงการพฒันาที�เขา้
มาดาํเนินการในพื�นที�ป่าสาธารณะของชุมชนและไดท้าํลายพื�นที�ป่าซึ� งเป็นแหล่งทรัพยากรสําคญั
ของชุมชนเสียหายไปเป็นจาํนวนมาก กระทบต่ออาชีพและรายไดข้องคนชุมชน โดยป่าชุมชนโคก
หินลาดนั�น ไดรั้บผลกระทบจากโครงการต่างประเทศ ไดแ้ก่ โครงการปลูกไมโ้ตเร็วขององคก์รเพื�อ
การพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และโครงการปลูกป่าสาธิตซึ� งเป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญี�ปุ่น โดยการสนบัสนุนของ JICA (Japan International 
Cooperation Agency) และอยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกังานป่าไมจ้งัหวดั ขณะที�ป่าชุมชนโคก
หนองโน ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างวิทยาเขตศูนย์หนองโนของสถาบันราชภัฎ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการหมู่บา้นวฒันธรรม ลกัษณะ
ดงักล่าวทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัของชาวบา้นเพื�อคดัคา้นโครงการพฒันาใหอ้อกไปจากพื�นที� 
 การเคลื�อนไหวของภาคประชาชนในการจดัการทรัพยากรร่วมกนัของคนในทอ้งถิ�นจาก
ปรากฏการณ์ขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจที�จะดาํเนินการศึกษาและวิเคราะห์ถึงที�มาและการ
รวมตวัเป็นองค์กรชาวบา้น ระดบัและผลของการมีส่วนร่วม และศึกษาเปรียบเทียบถึงปัจจยัที�
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของทั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์า
ชุมชนโคกหนองโน เพื�อให้ได้องค์ความรู้ที�มีอรรถประโยชน์ เป็นรูปธรรมกับการส่งเสริมการ
พฒันาองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนต่อไป  
 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื� อง องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เปรียบเทียบองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
จงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถุประสงคที์�สาํคญั ไดแ้ก่ 
 1.2.1  เพื�อศึกษาที�มาและการรวมตวัเป็นองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และ
กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม  
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 1.2.2  เพื�อศึกษาระดบัและผลของการมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม   
 1.2.3  เพื�อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที�สนบัสนุนการมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม 
 

1.3  ขอบเขตการวจิัย 
 
 1.3.1  องคก์รเครือข่ายภาคประชาชน มีขอบเขตที�กวา้งและซบัซ้อน การศึกษาครั� งนี� จึงเป็น
การศึกษาถึงองค์กรชุมชนที�เกิดจากการรวมตวัของชาวบา้น เพื�อการหาทางออกร่วมกนัในการ
แกปั้ญหาของชุมชน อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความย ั�งยนื 
 1.3.2  การศึกษาองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนในครั� งนี�  ประกอบไปดว้ยการศึกษาที�มาและ
การรวมตวั ระดบัและผลของการมีส่วนร่วม และการเปรียบเทียบปัจจยัที�สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
 1.3.3  พื�นที�ศึกษา คือ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด ซึ� งเป็นองคก์รชุมชน
หนึ�งที�เกิดจากการรวมตวัของชาวบา้น 20 หมู่บา้น ใน 5 ตาํบล 2 อาํเภอ ของจงัหวดัมหาสารคาม ป่า
แห่งนี�ไดรั้บการจดัการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รชุมชน โดยในปี พ.ศ. 2544 องคก์ร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดไดรั้บผลงานรางวลัลูกโลกสีเขียว ครั� งที� 3 ประจาํปี พ.ศ. 2544 
ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน) และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน 
จงัหวดัมหาสารคาม ซึ� งเป็นองค์กรชาวบา้นที�มีความพยายามที�จะรวมตวักนั เพื�อแกไ้ขปัญหาการ
บุกรุกพื�นที�ป่าชุมชน 
 1.3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาตั�งแต่ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 - กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2556 
 

1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.4.1  ได้ทราบถึงที�มาและการรวมตวั ระดับและผลของการมีส่วนร่วม และปัจจยัที�
สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม  
 1.4.2  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนอื�นๆ 
 1.4.3  ผลการวิจยัที�ได้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการดา้นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน 
นาํมาซึ� งการพฒันาองคค์วามรู้เดิม ตลอดจนองคค์วามรู้ใหม่ 



6 

1.5  ข้อจํากดัในการวจิัย 
 
 ในการเลือกกรณีศึกษา ผูว้ิจยัได้ใช้รายชื�อองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในพื�นที�จงัหวดั
มหาสารคาม ในการหาองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนที�ประสบความสาํเร็จและองคก์รเครือข่ายภาค
ประชาชนที�มีลกัษณะสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกนั จึงทาํให้มีขอ้จาํกดัในดา้นลกัษณะและขนาดพื�นที�
ของกรณีศึกษา เนื�องจากการหาองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนที�ลกัษณะเหมือนกนัในทุกๆ ดา้นนั�น
ทาํไดย้าก อยา่งไรก็ตามการศึกษาดงักล่าวไดพ้ยายามใช้กรณีศึกษาที�มีความใกลเ้คียงกนัมากที�สุด 
โดยเลือกศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม 
  

1.6  การจัดเรียงบท 
 
 การศึกษาวิจยัในครั� งนี� แบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย บทที� 1 เป็นบทนาํซึ� งกล่าวถึง
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอบเขตการวิจยั ประโยชน์ที�คาดว่า
จะได้รับ และการจดัเรียงบท บทที� 2 กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับจงัหวดั
มหาสารคาม บทที� 3 เป็นการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ซึ� งประกอบดว้ย องค์ความรู้เกี�ยวกบั
เครือข่าย องคค์วามรู้เกี�ยวกบัองคก์รชุมชน องคค์วามรู้เกี�ยวกบัเครือข่ายทางสังคม และทฤษฎีที�เป็น
ฐานของการวจิยั ไดแ้ก่ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และกรอบแนวคิดการวิจยั บทที� 4 
ระเบียบวิธีวิจยั ว่าดว้ยการแสดงให้เห็นถึงวิธีการทั�งหมดที�จะไดใ้ช้ในการศึกษาวิจยัในครั� งนี�  ซึ� ง
ประกอบดว้ย แนวทางการวิจยั การออกแบบการวิจยั แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูล แนวทางการ
วิเคราะห์ขอ้มูล และ แผนการดาํเนินงาน บทที� 5 ผลการศึกษา และ บทที� 6 สรุป อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ นาํเสนอผลการศึกษาเพื�อตอบวตัถุประสงคที์�ไดก้าํหนดไว ้อธิบายผลการวิจยัดว้ยเหตุ
และผลเทียบเคียงจากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนการอภิปรายปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�น และ
เสนอแนะทั�งเชิงวชิาการและการวจิยัในอนาคตดว้ย  



 
บทที� 2 

 

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัจงัหวดัมหาสารคาม 
 

 แนวคิดเกี�ยวกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ได้รับการยอมรับและแพร่หลาย โดยมี
ปรากฏอยู่ในแนวนโยบายและกฎหมายต่างๆ ทั)งในระดบัมหภาคและจุลภาค เพื�อกาํหนดเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานขององค์กรที�เกี�ยวขอ้ง เนื)อหาในบทนี) เป็นอธิบายถึงความเป็นมาของ
แนวคิดเกี�ยวกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทย และรวบรวมกฎหมายที�เกี�ยวกบัการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในเรื�องที�เกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งจะ
ประกอบไปดว้ย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพและสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชุน พ.ศ. 2551 และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามลาํดบั 

 

2.1  ความเป็นมาขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทย 
 
 ความเป็นมาของเครือข่ายและการใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเครือข่ายในสังคมไทย มีความ
เป็นมาที�ยาวนานเกี�ยวขอ้งกับบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประวติัศาสตร์ของ
ชุมชนทอ้งถิ�น โดยยกแนวทางการส่งเสริมองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนของภาครัฐ 
และการเกิดขึ)นของเครือข่ายภาคประชาชนในแต่ละช่วงเวลา ตามกระบวนการพฒันาในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัต่างๆ ดงันี)  (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 64) 

ในช่วงก่อนการเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พฒันาการของเครือข่ายในสังคมไทย
นั)น เป็นการรวมตวักนัตามวถีิชีวติของผูค้นในสังคมที�มีการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ มีการรวมตวักนั
เป็นเครือข่ายของภาคประชาชน โดยความเป็นเครือข่ายของภาคประชาชนนั) นอยู่ภายใต้การ
เชื�อมโยงของกลุ่มคนในชุมชนเล็กๆ ที�พึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั และขยายตวัเป็นชุมชนใหญ่ เป็น
เมือง เป็นเครือข่ายที�เชื�อมโยงเรื�องราวของผูค้นในสังคม โดยอาศยัพื)นที�แหล่งทาํมาหากิน และอาศยั
ความเชื�อ ประเพณี วฒันธรรมชุมชนเป็นเครื�องหนุนเสริมให้เกิดการรวมตวัและการทาํกิจกรรม
ร่วมกนัในการสานต่อความสัมพนัธ์ ซึ� งการรวมตวัเป็นข่ายใยทางสังคมดงักล่าว เป็นการตอบสนอง
ต่อความจาํเป็นพื)นฐานของชีวติและสังคมที�จะตอ้งพึ�งพาอาศยัและการพฒันาศกัยภาพตนเองภายใต้
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การรวมตวัของกลุ่มอุปถมัภ์ที�เป็นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ เป็นระบบฐานนัดร ซึ� งเป็นโครงสร้าง
ทางสังคมที�มีอยูใ่นสมยันั)น  
 ต่อมาในภายหลงัมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็น
ระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 แมย้งัไม่เกิดขบวนของเครือข่ายของภาคประชาชนมากนกั 
แต่เป็นจุดเริ�มตน้ของการรวมตวัของคนชั)นกลางที�เขา้มามีบทบาทในการพฒันาประเทศ ซึ� งการ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าวนับว่า เป็นจุดริเริ� มทางความคิดของภาคประชาชนที�จะทําให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงทางสังคม  
 

2.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 

 นโยบายที�มีความสาํคญัและเกี�ยวขอ้งใน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีประเด็นที�สาํคญัดงันี)  
 1)  สิทธิกบัการจดัการทรัพยากร (หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) ในมาตรา 66 
สิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มาตรา 67 สิทธิบุคคลที�จะร่วมกบัรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั)งการระบุใหโ้ครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที�จะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม จะตอ้งมีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้มของประชาชน โดย
ผา่นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 2)  การกระจายอาํนาจและธรรมาภิบาลในการจดัการทรัพยากร ในมาตรา 78 ขอ้ 3 กระจาย
อาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นพึ�งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถิ�นได ้ขอ้ 4 และ ขอ้ 5 
การทาํงานภาครัฐตอ้งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นคุณภาพคู่คุณธรรม จริยธรรม
มาตรา 85 รัฐตอ้งดาํเนินนโยบายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนและบริหารจดัการ 
 3)  การมีส่วนร่วมกบัการพฒันาทอ้งถิ�น ในมาตรา 85 โดยรัฐตอ้งดาํเนินตามนโยบายดา้น
ที�ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ที�ดินอยา่งมีส่วน
ร่วม รวมทั)งการจดัทาํแผนบริหารจดัการทรัพยากรอื�นๆ อย่างเป็นระบบ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดุล  
 นอกจากนี) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ได้บญัญติัให้มีการ
จดัตั)งองค์กรอิสระดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพขึ)น ซึ� งเป็นองค์กรที�ประกอบไปดว้ยผูแ้ทนองค์กร
เอกชนดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการการศึกษาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
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หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อให้เป็นกลไกหนึ� งที�ช่วยในการ
จดัการสิ� งแวดล้อม นอกจากนี)  ภายใต้บทบัญญติัดังกล่าวย ได้กําหนดแนวทางในการดําเนิน
โครงการของรัฐที�อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สิ�งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพ
จะกระทาํไดต่้อเมื�อผ่านการดาํเนินการในสามขั)นตอน คือ 1) มีศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2) จดัให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ 3) องคก์รอิสระซึ� งประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รเอกชน
ดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาที�จดัการการศึกษาดา้นสิ�งแวดลอ้มหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพใหค้วามเห็นประกอบ 
 

2.3  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 มาตรา 
7 และมาตรา 8 ไดบ้ญัญติัให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 
ดงันี)   
 มาตรา 6 บญัญติัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารทางราชการในเรื�อง
เกี�ยวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม เวน้แต่ขอ้มูลข่าวสารที�เป็นความลบัเกี�ยวกบัการ
รักษาความมั�นคงของชาติ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพยสิ์นหรือสิทธิทางการคา้หรือกิจการของ
บุคคลที�ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย  
 มาตรา 7 ไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รเอกชนที�ไดมี้การจดทะเบียนเป็นองคก์ร คุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีส่วนในการดําเนินการเพื�อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม โดยใหก้ารสนบัสนุนสิ�งแวดลอ้มในกิจกรรมต่างๆ  
 มาตรา 8 องคก์รเอกชนที�จดทะเบียนแลว้ อาจเสนอชื�อผูแ้ทนภาคเอกชนเพื�อรับการแต่งตั)ง
เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาติได ้
 

2.4  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชุน พ.ศ. 2551 
 

 พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 นั)นมีผลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2551 โดยเกิดขึ)นจากการรวมตวักนัของคนในชุมชน และการรวมตวัของกลุ่มต่างๆ เพื�อเป็นเวที
แลกเปลี�ยน ปรึกษาหารือร่วมกนัของคนในหมู่บา้น ตาํบล และเป็นการตดัสินใจในระดบัชุมชน 
เพื�อแก้ไขปัญหา และพฒันาชุมชนรวมไปถึงการจดัสรรทรัพยากรในชุมชนอย่างมีระบบ โดย
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พระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นั)นได้จดัทาํขึ) นตามบทบญัญติั รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 303 (1) ซึ� งไดก้าํหนดไวว้า่คณะรัฐมนตรีตอ้งดาํเนินการจดัทาํ
กฎหมายในส่วนที�ว่าด้วยสิทธิชุมชนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี นับตั)งแต่ที�แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา ประกอบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้
บญัญติัรับรองสิทธิของชุมชน และ การคุม้ครองสิทธิของชุมชนไว ้โดยมีเจตนารมณ์ให้ชุมชนและ
ประชาชนมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาทอ้งถิ�น 
 พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 ไดใ้ห้ความสําคญักบัการสร้างความเข็มแข็ง
การเมืองภาคพลเมืองโดยให้สิทธิภาคประชาชนในการร่วมกนักาํหนดนโยบายงานพฒันาไดใ้นทุก
ระดับ ทั) งในระดับตาํบล จังหวดั และประเทศ รวมถึงให้การรองรับการรวมตัวกันของภาค
ประชาชนใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีสถานะตามกฎหมาย ช่วยใหก้ารบริหารจดัการทอ้งถิ�นมีความ
คล่องตวัมากขึ)น และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  
 สาํหรับสาระสาํคญัของสภาองคก์รชุมชนนั)น พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 
ไดก้าํหนดใหมี้การจดัตั)งสภาองคก์รชุมชน โดยใหผู้แ้ทนชุมชนทอ้งถิ�นหรือชุมชนทอ้งถิ�นดั)งเดิมใน
แต่ละหมู่บา้น หรือแต่ละตาํบลซึ� งไดจ้ดแจง้การจดัตั)งไวก้บักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ประชุมปรึกษาหารือ
กนัเพื�อจดัตั)งสภาองค์กรชุมชนตาํบลขึ)น และคดัเลือกให้มีผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ�นหรือชุมชนทอ้งถิ�น
ดั)งเดิมในแต่ละหมู่บา้น หมู่บา้นละสี�  คน และผูแ้ทนชุมชนอื�นในตาํบลชุมชนละสองคน โดยการ
ประชุมจดัตั)งสภาองคก์รชุมชนตาํบลตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูแ้ทนชุมชนทอ้งถิ�น หรือ ชุมชน
ทอ้งถิ�นดั) งเดิม และผูแ้ทนชุมชนอื�นในตาํบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของผูแ้ทน
ชุมชนทุกประเภทรวมกนัจึงจะเป็นองคป์ระชุม และตอ้งเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัให้จดัตั)งสภาองคก์ร
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจาํนวนผูแ้ทนชุมชนทุกประเภท โดยกาํหนดให้สมาชิกสภา
องค์กรชุมชนตาํบลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละสี�ปีนบัแต่วนัคดัเลือก และ สภาองคก์รชุมชน
ตาํบลตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละสี�ครั) ง หรือหากสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตาํบลเขา้ชื�อ
กนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสี�ของจาํนวนสมาชิกทั)งหมดยื�นหนงัสือร้องขอใหเ้ปิดการประชุม  
 บทบาทหนา้ที�สาํคญัของสภาองคก์รชุมชน ไดแ้ก่ หนา้ที�ในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การอนุรักษ์และฟื) นฟูจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรมของชาติ ให้ส่งเสริมและสนบัสนุนในการ
จดัการบาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มีการเผยแพร่และใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
แก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมทั)งเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพฒันาต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพื�อจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น รวมถึงเสนอแนะปัญหา
และแนวทางแกไ้ข หรือความตอ้งการของประชาชนอนัเกี�ยวกบัการจดัทาํบริการสาธารณะของรัฐ
จดัใหมี้เวทีปรึกษาหารือกนัของประชาชนเพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความ
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คิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการที�มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม อีกทั)งยงัมีบทบาทหน้าที�ที�
สําคญัอีกประการหนึ�ง ตามที�พระราชบญัญติัสภาพฒันาการเมืองไดก้าํหนดไวใ้น มาตรา 8 (1) คือ 
ให้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนซึ� งได้รับการคดัเลือกจากที�ประชุมในระดบัจงัหวดัของสภาองค์กร
ชุมชนจงัหวดัละ 1 คน เขา้ไปทาํหน้าที�เป็นสมาชิกสภาพฒันาการเมือง โดยมีหน้าที�จดัทาํ
แผนพฒันาการเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมวฒันธรรม
ทางการเมืองและวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมและพฒันาการเมืองในส่วนที�เกี�ยวกบัสถาบนัทาง
การเมือง รวมถึงส่งเสริมและพฒันาให้ประชาชนมีความเขม้แข็งทางการเมือง ซึ� งเป็นภารกิจที�
สาํคญัของสภาพฒันาการเมืองที�สมาชิกสภาองคก์รชุมชนที�ไดรั้บการคดัเลือกตอ้งเขา้ไปทาํหนา้ที� 
 

2.5  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 1-11 
  
 2.5.1  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 1-2 (พ.ศ. 2504-2509, พ.ศ. 2510-2514)  
 ภาครัฐได้ดาํเนินการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการรวมกลุ่ม
เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการผลิต โดยไดมี้การจดัตั)งกรมการพฒันาชุมชนขึ)นในปี พ.ศ. 2505 เพื�อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพฒันาองคก์ร เครือข่ายภาคประชาชน โดยรัฐบาลมีแนวความคิดและ
นโยบายที�จะพฒันาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม จึงกระตุน้ให้ภาคประชาชนมีการรวมตวักนัเพื�อสร้าง
ฐานการผลิตและการสร้างระบบสาธารณูปโภคขั)นพื)นฐานในประเทศ ซึ� งแนวทางดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดขบวนการจดัตั)งกลุ่มและเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร
เพื�อการผลิต และกลุ่มทางดา้นธุรกิจเอกชน โดยมีการจดัตั)งหอการคา้ มีภารกิจหลกัคือ การพฒันา
และเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคมของทอ้งถิ�นและประเทศชาติให้ไปสู่ความมั�นคงและความมั�งคั�ง ซึ� ง
กระบวนการดงักล่าวไดก่้อให้เกิดขบวนการเคลื�อนไหวของภาคธุรกิจและเอกชนในระดบัต่างๆ ที�
จะเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ�งของเครือข่ายหอการคา้ไทย 
 
 2.5.2  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 3-4 (พ.ศ. 2515-2519, พ.ศ. 2520-2524) 

 ในปี พ.ศ. 2515 เป็นช่วงที�ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ มีรวมตวักนัเป็นกลุ่ม เครือข่าย
ชุมชนที�สามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองได ้เช่น กรณีโครงการยกกระบตัร จงัหวดัสมุทรสงคราม 
โดยริเริ�มแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนพฒันาตนเอง ที�ริเริ�มโดย อาจารยป๋์วย อึ)งภากรณ์ และต่อมา
พฒันาเป็นโครงการบูรณะชนบทที�เชื�อมโยงสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยั กบัการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน ซึ� งแนวทางดังกล่าวได้เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของสถาบนัการศึกษากบัภาคประชาชนในการพฒันาแบบพึ�งพาตนเอง 
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 ในส่วนของภาครัฐก็มีแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการเสริมสร้างและพฒันาความเขม้แข็งของ
กลุ่มและเครือข่ายของภาคประชาชน เช่น การนาํเสนอแนวทางการจดัการกลุ่มและเครือข่าย ของ
อดีตอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน พฒัน์ บุญยรัตนพนัธ์ุ ที�ไดเ้สนอแนวคิด “หลกัการรวมกลุ่ม 3 ขั)น 8 
ตอน” ซึ� งแนวคิดดงักล่าว เป็นหลกัและการเทคนิคในการจดัการกลุ่มและเครือข่ายโดยนยัต่างๆ ที�
ถือไดว้า่เป็นแนวคิดพื)นฐานของการเสริมสร้างกลุ่มและเครือข่ายในสังคมไทยในเวลาต่อมา 
 ในระยะเวลาดงักล่าว ไดมี้องค์กรพฒันาระหว่างประเทศ เช่น องค์กรของชาวคริสต์ที�นาํ
แนวความคิดการรวมกลุ่มเรื�องเครดิตยเูนียนมาเผยแพร่ ซึ� งเป็นจุดเริ�มของการรวมกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาชนในลักษณะที�เด่นชัดมากขึ) น โดยมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรและสหกรณ์ แต่ด้วย
บรรยากาศทางการเมืองที�ไม่เอื)ออาํนวยต่อการใหเ้กิดการรวมตวัเป็นองคก์รชุมชนและเครือข่ายภาค
ประชาชน จึงทาํใหไ้ม่สามารถพฒันากระบวนการเครือข่ายที�ต่อเนื�องได ้
 
 2.5.3  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 5 (พ.ศ. 2525-2529)  
 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ) น โดยแสดงผลอย่างชัดเจนว่า 
กิจกรรมใดๆ ที�ภาคประชาชนมีส่วนรวมอย่างจริงจงัจะได้รับผลสําเร็จสูง แต่ผลสําเร็จดงักล่าว
เกิดขึ) นในเฉพาะบางจุดบางแห่งเท่านั)น ไม่กวา้งขวางและแผ่กระจายในทุกพื)นที� มีการใช้การ
วางแผนจากล่างขึ)นบนหรือ “bottom up” ซึ� งทาํให้การรวมตวัของกลุ่มองค์กรต่างๆ มีความเป็น
ปึกแผน่ยิ�งขึ)น นอกจากนี) ยงัมีโครงการพฒันาชนบทที�เน้นการพฒันาจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ยึด
หลกัขยนั พึ�งตนเองและการร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ ซึ� งเป็นที�รู้จกักนัทั�วไป ไดแ้ก่ โครงการ
แผน่ดินธรรมแผน่ดินทองและโครงการอีสานเขียว ซึ� งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที� 5 เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้มีองคก์รภาคประชาชน และการพึ�งพา
ตนเอง โดยมีการขยายการสร้างงานออกไปสู่ภูมิภาคและยึดพื)นที�ในเขตยากจนในการพฒันา ซึ� งผล
จากการพฒันา ก่อใหเ้กิดขบวนการเคลื�อนไหวของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ)น  
 นอกจากนี)  ไดมี้แนวคิดอีกกระแสหนึ�ง คือ แนวคิดวฒันธรรมชุมชนมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาความเขม้แขง็ของภาคประชาชน โดยแนวทางการพฒันาขององคก์รชุมชน และเครือข่ายภาค
ประชาชนนั)น มุ่งเนน้การพฒันาในชุมชนชนบทและให้ความสนใจเรื�องการพึ�งตนเอง เช่น เกษตร
ทางเลือก หมอพื)นบ้าน สมุนไพร การอนุรักษ์/สืบทอดวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�น ฯลฯ โดย
ในช่วงเวลาดงักล่าวไดมี้การเชื�อมโยงองค์กรชุมชนกนัเป็นขบวนการ จากเดิมที�พฒันาเฉพาะใน
ชุมชนบางพื)นที� เฉพาะเรื�อง ก็เปลี�ยนเป็นการพฒันาที�เชื�อมโยงองค์กรชุมชนพื)นที�เดียวกนัหรือมี
ปัญหาเดียวกนัให้มีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัมากขึ)น มีลกัษณะของการสร้าง “เครือข่าย” ทั)งใน
เชิงพื)นที�และเชิงประเด็น โดยมีการขยายผล การแก้ปัญหาในระดบัต่างๆ ไปสู่การแก้ปัญหาเชิง
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นโยบายมากขึ)น การเปลี�ยนแปลงนี)  นบัเป็นการปูทางไปสู่การสร้างเครือข่ายขององค์กรชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ ในเวลาต่อมา 
 

2.5.4  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 6 (พ.ศ. 2530-2534)  

มีแนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนา โดยมีการเปลี�ยนแปลง
ความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ “เปลี�ยนสนามรบเป็นสนามการคา้” โดยในช่วงนี) มี
โลกองคก์รใหม่ๆ เกิดขึ)น อาทิ กลุ่ม APEC (เขตการคา้เสรีกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก) กลุ่ม 
ASEM (กลุ่มความร่วมมือประเทศยุโรปและเอเชีย) กลุ่ม ASEAN ที�ตั)ง FTA (เขตการคา้เสรี
อาเซียน) เพื�อส่งเสริมการคา้ การลงทุนร่วมกนัของประเทศในกลุ่ม โดยลดกาํแพงภาษีระหวา่งกนั 
นอกจากนี) มีการก่อตั)งองคก์ร WTO (องคก์รการคา้โลก) เพื�อควบคุมการคา้ในระดบัโลกให้เป็นไป
โดยเสรี  

พฒันาการดา้นเครือข่ายในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 6 ส่วนภาคประชาชนใน
ช น บ ท  ก็ มี ก า ร ตื� น ตัว ใ น ก า ร รั ก ษ า ป ก ป้ อ ง แ ล ะ รั ก ษ า สิ ท ธิ ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร จัด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยมีการรวมกนัเป็นเครือข่ายทั)งเชิงพื)นที� เช่น เครือข่ายกลุ่ม
ฮกัเมืองน่านและเครือข่ายเชิงประเด็น เช่น เครือข่ายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดิน-
นํ) า-ป่า เกษตร สลัม หมอพื)นบา้น และเริ�มมีการเชื�อมโยงประเด็นปัญหาในระดับชุมชนเขา้กับ
ปัญหาของประเทศ และกระแสทุนนิยมโลก โดยลกัษณะการรวมตวัขององค์กรชุมชน/เครือข่าย
ภาคประชาชนช่วงนี)  เป็นองคก์รที�ขยายใหญ่ขึ)น มีการเชื�อมโยงกบัภาคีต่างๆ และมีเป้าหมายในการ
ทาํงานที�ชดัเจนยิ�งขึ)น 

 
2.5.5  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 7 (พ.ศ. 2535-2539)  

ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 ทําให้ประชาชนมีการตื�นตัวในทาง
การเมือง และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ที�นาํไปสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบบัภาคประชาชน 
(พ.ศ. 2540) ทาํใหเ้กิดการรวมตวัของภาคประชาชนและองคก์รชุมชน การคุม้ครองสิทธิของชุมชน
ทอ้งถิ�นในการอนุรักษภู์มิปัญญา จดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ ซึ� งเป็นผลทาํให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงความคิดและความสัมพนัธ์ของกลุ่ม องคก์ร ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชนกบั
หน่วยงานภาครัฐในระยะต่อมา โดยภาคประชาชน ไดย้กสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นขอ้เสนอความ
คิดเห็น เช่น มาตรา 76 ที�รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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และมาตรา 40 ที�บญัญติัให้คลื�นวิทยุเป็นสาธารณะที�ต้องใช้ประโยชน์เพื�อส่วนร่วม ทาํให้เกิด
เครือข่ายวทิยชุุมชนและเครือข่ายการสื�อสารเพื�อการพฒันา เป็นตน้ 
 
 2.5.6  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 8 (2540-2544)  

 มุ่งเน้นการพฒันาที�ย ั�งยืน ดว้ยการหันกลบัไปให้ความสําคญักบัภาคเกษตร พร้อมกบัการ
พฒันาอุตสาหกรรม มีการพฒันาดว้ยการเสนอทางเลือกอื�นๆ ให้กบัชาวบา้น โดยให้ความสําคญักบั
ภูมิปัญญา การพฒันาลุ่มนํ) า การรักษาป่าชุมชน การรวมกลุ่มของภาคประชาชน และการเน้นการ
พฒันาคน ครอบครัว และชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 ในปี พ.ศ. 2539-2540 ทาํให้ภาคประชาชนเกิดความสนใจและตื�นตวัในการพึ�งพาตนเอง
มากขึ)น โดยในปี พ.ศ. 2541 มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย โดยไดมี้การจดัตั)งกองทุนเพื�อการลงทุน
ทางสังคม (SIF) ซึ� งโครงการดงักล่าว ไดส้ร้างปรากฏการณ์การเรียนรู้ และการรวมพลงัให้กบักลุ่ม 
องคก์ร เครือข่ายภาคประชาชน และประชาสังคมเป็นอยา่งมาก ในขณะเดียวกนัก็มีการรวมตวัของ
ประชาชนในนามของ “สมชัชาคนจน” ที�ดาํเนินการเคลื�อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแกปั้ญหาอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยเฉพาะเกี�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบจากโครงการพฒันาของรัฐ 
นอกจากนี) ยงัไดมี้การจดัตั)ง สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ซึ� งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ แต่มี
แนวคิดในการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่างๆ และมีแนวคิดให้ชุมชนเป็นแกนหลกัในการ
พฒันาตั)งแต่ระดบัชุมชนไปจนถึงระดบันโยบาย ซึ� งทาํให้เกิดการเชื�อมโยงองค์กร เครือข่ายภาค
ประชากรที�หลากหลาย 
 ในส่วนภาคธุรกิจเอกชนไดมี้การส่งเสริมการจดัตั)งเครือข่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs) เพื�อสนบัสนุนใหช้นชั)นกลาง ผูป้ระกอบการรายใหม่ที�มีทุนไม่มาก ไดด้าํเนินการพฒันาใน
ภาคธุรกิจ เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพในการส่งออกและการขยายธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก โดยยึด
หลกัการพึ�งพาตนเองในการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
 ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดตั) ง “สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ขึ) นตาม
พระราชบญัญติัสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 โดยที�มาของสมาชิกสภาที�
ปรึกษาฯ 99 คนนั)น มาจากตวัแทนขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนใน 5 ภาค ฐาน คือ กลุ่มใน
ภาคธุรกิจ ภาคบริการ ภาคสังคม ภาคเกษตร และฐานทรัพยากร ซึ� งกระบวนการดังกล่าว ได้
เสริมสร้างให้ภาคประชาชนมีการรวมตวัและจดัตั)งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนตาม 5 ภาคฐาน
ตามที�กล่าวแลว้ 
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 2.5.7  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที� 9 (2545-2549)  

 ได้อญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวฯ มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและการบริหารประเทศ โดยยึดหลกัทางสายกลาง
เพื�อให้ประเทศรอดพน้จากวิกฤตสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมั�นคงและนาํไปสู่การพฒันาที�สมดุล มี
คุณภาพและย ั�งยนื โดยมีแนวทางการส่งเสริมองคก์ร เครือข่ายภาคประชาชนภายใตยุ้ทธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคม และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพฒันาชนบท
และเมืองอยา่งย ั�งยนื ซึ� งภายใตย้ทุธศาสตร์ดงักล่าว ไดมี้แนวทางการเชื�อมโยงการพฒันาชนบทและ
เมืองอยา่งเกื)อกูล สนบัสนุนให้องคก์ร เครือข่ายภาคประชาชนไดด้าํเนินการดูแลรักษาและปกป้อง
สิทธิชุมชนในการจดัการเชิงพื)นที�มากขึ)น ซึ� งในปัจจุบนัองคก์ร เครือข่ายภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาครัฐ และภาคองค์กรพฒันาเอกชน ไดมี้การปรับตวัเขา้หากนัมากขึ)น มีการเชื�อมโยงเป็น
เครือข่ายทั)งในเชิงพื)นที�ดาํเนินการ และเครือข่ายเชิงประเด็นปัญหา โดยอาศยัระบบเทคโนโลยี เช่น 
ระบบอินเตอร์เน็ต กระบวนการสื�อสารผา่นสื�อมวลชน เป็นเครื�องหนุนเสริมให้มีการติดต่อสื�อสาร
ระหวา่งกนัมากขึ)น ทั)งนี) เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศโดยภาพรวม 
 
 2.5.8  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 10 (พ.ศ. 2550-2554)  

 ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการ
เปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในหลายบริบท โดยยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนว
ปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที�มี “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” และให้
ความสาํคญัต่อการรวมพลงัสังคมจากทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วมดาํเนินการในทุกขั)นตอนของแผนฯ 
พร้อมทั) งสร้างเครือข่ายการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบัติ รวมทั) งการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามแผนอยา่งต่อเนื�อง 
 ในดา้นชุมชนของประเทศ ไดใ้ห้ความสําคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พฒันาและการจดัการความรู้มากขึ)น ใหชุ้มชนมีการรวมตวั รวมกลุ่มและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํให้
สามารถจดัการกบัปัญหาที�มากระทบกบัชุมชนไดใ้นระดบัหนึ�ง พร้อมกบัมีการเตรียมความพร้อม
ของทอ้งถิ�นให้สามารถปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ)น และมีกลไกการบริหารงานให้พร้อมรับ
ภารกิจกระจายอาํนาจ รวมทั)งการพฒันาศกัยภาพของผูน้าํชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน อยา่งไรก็ตาม สังคมไทยยงัมีผูน้าํการ
พฒันาโดยเฉพาะผูน้าํชุมชนและปราชญ์กระจายอยูทุ่กพื)นที� และมีบทบาทสําคญัเป็นแกนหลกัใน
การขบัเคลื�อนการพฒันาชุมขนทาํให้มีชุมชนตน้แบบที�มีความเขม้แข็งสามารถเป็นแบบอย่างเพื�อ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้อยู่ทั�วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันความเป็นสังคมเมืองขยายตวัมากขึ)น โดย
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กระแสวตัถุนิยมที�เขา้สู่ชุมชนไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทาํให้มีความสะดวกมาก
ขึ)นแต่มีความสุขลดลง มีรายไดไ้ม่พอรายจ่าย มีหนี) สินเพิ�มขึ)น และความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน
ลดนอ้ยลงในลกัษณะต่างคนต่างอยูม่ากขึ)น 
 นอกจากนี)ยงัมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันา โดยเนน้การเพิ�ม
ศกัยภาพของชุมชน เชื�อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพฒันาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และ
อนุรักษ ์ฟื) นฟู ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยืนนาํไปสู่การพึ�งตนเองและลด
ปัญหาความยากจนอยา่งบูรณาการ 
 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที�มั�นคงของ
ประเทศ ไดใ้ห้ความสําคญักบั การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั 
ร่วมคิด ร่วมทาํในรูปแบบที�หลากหลาย และจดักิจกรรมอยา่งต่อเนื�องตามความพร้อมของชุมชน มี
กระบวนการจดัการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั)นตอน มีเครือข่ายการ
เรียนรู้ทั)งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการพฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการ
นาํไปสู่การพึ�งตนเอง รวมทั)งการสร้างภูมิคุม้กนัใหชุ้มชนพร้อมเผชิญการเปลี�ยนแปลง 
 และในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศมุ่งเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมอย่างย ั�งยืน ได้ให้ความสําคญักับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื�อสร้างความเป็นธรรม สร้างความสมดุล และร่วมใน
กระบวนการบริหารจดัการประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพฒันาประเทศ 
เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสร้างเครือข่ายการทาํงานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื�อ
ติดตามตรวจสอบการใชอ้าํนาจของภาครัฐไดอ้ยา่งเขม้แขง็มีประสิทธิภาพ 
  
 2.5.9  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

 ใช้แนวคิดที�ต่อเนื�องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 8-10 โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที�ให้ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และ “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ และได้
ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน ทั)งในระดบัชุมชน ระดบัภาค และ
ระดบัประเทศในทุกขั)นตอนของแผนฯ อย่างกวา้งขวางและต่อเนื�อง เพื�อร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์
และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทั)งร่วมจดัทาํรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื�อมุ่งสู่ “สังคม
อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี�ยนแปลง” 
 ในด้านการประเมินสถานการณ์ ความเสี�ยงและการสร้างภูมิคุ้มกนัของประเทศ มีการ
กาํหนดการสร้างภูมิคุม้กนัให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี�ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
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ชุมชนทอ้งถิ�นเป็นกลไกที�มีความสามารถในการบริหารจดัการ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
ชีวติและเชื�อมโยงกนัเป็นสังคมสวสัดิการ เป็นพลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศให้มั�นคง 
ชุมชนพึ�งตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมใน
ระดบัทอ้งถิ�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ในยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ั�งยืน ไดใ้ห้ความสําคญั
กบัการเสริมสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งและพฒันา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื)อต่อการพฒันาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน
วฒันธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวฒันธรรมที�ลดปัญหาความ
ขดัแยง้ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรม
ร่วมกบัประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวฒันธรรมในรูปแบบ
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งประชาชนในการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
 จากที�กล่าวมาจะเห็นไดว้่า ประเทศไทยมีการนาํรูปแบบเครือข่ายเขา้มาใช้ตั)งแต่สมยัก่อน
การเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และมีการจดัตั)งเครือข่ายภาคประชาชนในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 1 เรื�อยมาจนถึงปัจจุบนั โดยเครือข่ายเกิดจากการรวมตวักนัเป็นกลุ่มคน 
หมู่คณะ เชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่ายดว้ยการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั ซึ� งเครือข่ายในประเทศไทย
มกัจะเกี�ยวขอ้งกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายนั)นจึงมีภาค
ส่วนต่างๆ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เขา้มาเกี�ยวขอ้ง 
 

2.6  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัจังหวดัมหาสารคาม 

  
 2.6.1  ประวตัิความเป็นมาของจังหวดัมหาสารคาม  

 มหาสารคามตั)งอยูใ่นภาคอีสานตอนกลาง ในอดีตนั)นมีประชาชนจากหลายเชื)อชาติเขา้มา
ตั)งถิ�นฐาน เช่น ชาวไทยพื)นเมืองที�พูดภาษาอีสาน ชาวไทยยอ้และชาวผูไ้ท ประชาชนส่วนใหญ่นั)น
นบัถือศาสนาพุทธ และปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที�เรียกกนัวา่ "ฮีตสิบสอง คลองสิบ
สี�" ซึ� งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที�ปฏิบติัสืบต่อกนัมา โดยเป็นประเพณีที�เกี�ยวขอ้ง
กบัในโอกาสสาํคญัต่าง ๆ ทั)งสิบสองเดือนในดา้นวิถีชีวิตชาวบา้นโดยทั�วไปจะประกอบอาชีพดา้น
กสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใชชี้วิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กนั ช่วยเหลือพึ�งพาอาศยักนัตามแบบ
ของคนอีสาน 
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 จงัหวดัมหาสารคาม ถือว่าเป็นเมืองแหล่งโบราณคดีที�สําคญัและยาวนานมาหลายร้อยปี
เพราะไดพ้บหลกัฐานทางโบราณคดีที�ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา ตั)งแต่สมยัคุปตะตอนปลาย
และปาละวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมยัทวาราวดี เช่น บริเวณเมือง
กนัทรวิชยั (โคกพระ) และเมืองนครจาํปาศรี โดยพบหลกัฐานเป็นพระยืนกนัทรวิชยั พระพิมพดิ์น
เผา ตลอดทั)งพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนั)นแลว้ยงัไดรั้บอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผา่นมาทาง
ชนชาติขอม ในรูปแบบสมยัลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บา้นเขวา กู่บา้นแดง และกู่อื�นๆ รวมไปจนถึง
เทวรูปและเครื�องปั) นดินเผาของขอมอยูต่ามผวิดินในจงัหวดัมหาสารคาม 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ยกบา้น
ลาดกุดยางใหญ่ขึ)นเป็นเมือง เมื�อวนัที�22 สิงหาคม 2408 โดยแยกพื)นที�และพลเมืองราวสองพนัคน
มาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกลา้ฯ ให้ทา้วมหาชยั (กวด ภวภูตานนท์) เป็นพระเจริญราชเดชเจา้
เมือง มีทา้วบวัทอง เป็นผูช่้วยขึ)นกบัเมืองร้อยเอด็ ต่อมาโปรดเกลา้ฯ ใหแ้ยกเมืองมหาสารคามขึ)นกบั
กรุงเทพฯ เมื�อ พ.ศ. 2412 และร้อยเอ็ดไดแ้บ่งพลเมืองให้อีกเจ็ดพนัคน พลเมืองเดิมอพยพมาจาก
เมืองจาํปาศกัดิj  ทา้วมหาชยัและทา้วบวัทองนั)น เป็นหลานโดยตรงของพระยาขติัยวงศา (สีลงั) เจา้
เมืองคนที� 2 ของเมืองร้อยเอ็ดเดิมกองบญัชาการของเมืองมหาสารคามตั)งอยู่ที�เนินสูงแห่งหนึ�งใกล้
กุดนางใย ไดส้ร้างศาลเจา้พอ่หลกัเมืองและศาลมเหศกัดิj ขึ)นเป็นที�สักการะของชาวเมือง 
 ต่อมาสร้างวดัดอนเมืองและมีการเปลี�ยนชื�อเป็นวดัขา้วฮา้ว (วดัธัญญาวาส) และได้ยา้ย
กองบญัชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มดา้นเหนือของวดัโพธิj ศรีปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2456 หม่อมเจา้
นพมาศนวรัตน์ เป็นปลดัมณฑลประจาํจงัหวดั โดยความเห็นชอบของพระมหาอาํมาตยาธิบดี (เส็ง 
วริิยะศิริ) ไดย้า้ยศาลากลางมาอยู ่ณ ที�ตั)งศาลากลางหลงัเดิม (ที�วา่การอาํเภอเมืองปัจจุบนั) และในปี 
พ.ศ. 2542 ไดมี้การยา้ยศาลากลางมาอยู ่ณ ที�ตั)งปัจจุบนั มีผูด้าํรงตาํแหน่งเจา้เมืองหรือผูว้่าราชการ
จงัหวดั รวม 46 คน และผูด้าํรงตาํแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัมหาสารคาม คนปัจจุบนั คือ นายนพ
วชัร สิงห์ศกัดา (ตั)งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั) 
 
 2.6.2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัจังหวดัมหาสารคาม 

 จงัหวดัมหาสารคามตั)งอยู่บริเวณส่วนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พื)นที�เป็นที�ราบ 
พื)นที�ลาดเทจากทางทิศเหนือและทิศใตม้าทางทิศตะวนัออก มีพื)นที� 5,292 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,307 ลา้นไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต ์470 ก.ม. โดยจงัหวดัมหาสารคาม มีอาณาเขตทิศ
เหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดักาฬสินธ์ุ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัร้อยเอ็ด และ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัสุรินทร์ และ จงัหวดับุรีรัมย ์และทิศตะวนัตก ติดต่อกบั
จงัหวดัขอนแก่น และ จงัหวดับุรีรัมย ์
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 ลกัษณะภูมิประเทศแบ่งได ้3 บริเวณ คือ ที�ราบริมฝั�งแม่นํ) า  เช่น บริเวณที�ราบลุ่มแม่นํ) าชี ที�
อาํเภอโกสุมพิสัย อาํเภอกนัทรวชิยั และอาํเภอเมือง  พื)นที�ลูกคลื�นลอนตื)น อยูท่างทิศตะวนัออกของ
อาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย และพื)นที�สูงอยูท่างทิศเหนือ และทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั ในเขตอาํเภอ
โกสุมพิสัย อาํเภอเชียงยืน และอาํเภอกนัทรวิชัย ครอบคลุมพื)นที� ประมาณร้อยละ 50 ของพื)นที�
จงัหวดั 
 ลกัษณะภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี�ยตํ�าสุด 21 องศาเซลเซียส และสูง 33 องศาเซลเซียส และ
ความชื)นสัมพนัธ์เฉลี�ย ร้อยละ70 ประกอบด้วย 3 ฤดู  คือ ฤดูร้อน เริ�มตั)งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ไป
จนถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิค่อนขา้งสูง ร้อนอบอา้ว อุณหภูมิเฉลี�ย 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน 
เริ�มตั)งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม เนื�องจากเป็นระยะที�ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เขา้
สู่ประเทศไทย ปริมาณนํ)าฝนอยูใ่นเกณฑต์ั)งแต่ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี โดยทั�วไปจงัหวดัมหาสารคาม
มีฝนตกไม่สมํ�าเสมอ ทาํให้บางปีฝนตกนอ้ยทาํให้การเพาะปลูกไม่ไดผ้ล   ฤดูหนาวเริ�มตั)งแต่เดือน
ตุลาคม  ไปจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิเฉลี�ย 22 องศาเซลเซียส โดยไดรั้บลมหนาวจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลมแรงและหนาวจดั 
 สาํหรับสภาพโดยทั�วไปของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดัมหาสารคามนั)น กลุ่มดิน
ที�พบมากในจงัหวดัมหาสารคาม ได้แก่ ดินชุดร้อยเอ็ด มีประมาณร้อยละ 36 ดินชุดโคราช  มี
ประมาณร้อยละ 20 ดินชุดอุบล มีประมาณร้อยละ 18 ดินชุดนํ) าพอง มีประมาณร้อยละ 15 และ
เนื�องจากหินพื)นฐานเป็นหินเกลือ บริเวณรอบ ๆ เมืองจึงเตม็ไปดว้ยแหล่งเกลือสินเธาวอ์ยูท่ ั�วไป 
        จงัหวดัมหาสารคามมีแหล่งนํ)าที�สาํคญั คือ แม่นํ) าชี มีความยาวที�ไหลผา่นเมืองประมาณ 60 
กิโลเมตร ลาํหว้ย  มี 12 สาย เช่น ลาํห้วยเสียว ไหลผา่นอาํเภอบรบือ และอาํเภอวาปีปทุม ความยาว 
60 กิโลเมตร ลาํหว้ยคะคาง ไหลผา่นอาํเภอเมือง มีความยาว 46 กิโลเมตร บริเวณตน้นํ) ามีอ่างเก็บนํ) า
แก่งเลิงจานเป็นแหล่งนํ)าตน้ทุน มีความจุ 4.22 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
        ป่าไม ้ ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีจาํนวน 10 ป่า มีเนื)อที�ประมาณ 254,2321.25 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.56 ของพื)นที�จงัหวดั 
 สําหรับดา้นการแบ่งเขตการปกครอง จงัหวดัมหาสารคามแบ่งการปกครองเป็น 13 อาํเภอ 
อบต. 124 แห่ง เทศบาล 18 แห่ง หมู่บา้น 1,944 แห่ง ดงัแสดงในตารางที� 2.1 
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ตารางที� 2.1  การแบ่งเขตการปกครองของจงัหวดัมหาสารคาม 
  

อาํเภอ เทศบาล อบต. หมู่บ้าน 

1.  เมืองมหาสารคาม 2 13 185 
2.  กนัทรวชิยั 3 8 183 
3.  โกสุมพิสัย 1 17 233 
4.  เชียงยนื 2 7 116 
5.  นาเชือก 1 10 145 
6.  บรบือ 1 15 209 
7.  พยคัฆภูมิพิสัย 1 14 227 
8.  วาปีปทุม 1 15 218 
9.  นาดูน 2 7 94 
10. แกดาํ  2 4 88 
11. ยางสีสุราช - 7 91 
12. กุดรัง - 5 85 
13. ชื�นชม 2 2 47 

รวม 18 124 1,944 

 
แหล่งที�มา: ที�ทาํการปกครองจงัหวดัมหาสารคาม ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2555 

 
 จาํนวนประชากร จงัหวดัมหาสารคาม มีประชากรทั)งสิ)น 942,433 คน แยกเป็นชาย จาํนวน 
466,660 คน หญิง จาํนวน 475,773 คน  
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ภาพที� 2.1  แผนที�จงัหวดัมหาสารคาม 
แหล่งที�มา: http://www.mahasarakham.go.th/ 
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2.7  สรุป 
 
 จากการทบทวนกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัจงัหวดัมหาสารคาม จะเห็น
ได้ว่าปัจจุบนันโยบายและกฎหมายต่างๆ ให้ความสําคญักับการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด
เกี�ยวกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ซึ� งเป็นอีกปัจจยัหนึ� งที�จะส่งเสริมให้ชาวบา้นที�มีความ
ตอ้งการในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มต่างๆ เพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น หรือเพื�อเขา้มาตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาที�เกิดขึ)นในชุมชนของตนเอง สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นระบบ ไดรั้บการคุม้ครองตาม
กฎหมาย รวมถึงการขอการช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ ลักษณะดังกล่าวย่อมทาํให้
ชาวบา้นมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาทอ้งถิ�นของตนเอง และส่งเสริมใหก้บัชุมชนทอ้งถิ�นเกิดความ
เขม้แขง็ 
 ในส่วนของการทบทวนข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับจงัหวดัมหาสารคาม จะเห็นได้ว่าจงัหวดั
มหาส ารคา มมี พื) น ที� ติด ต่อกับจังหวัด อื� นๆ  ม าก มา ย  อีก ทั) ง สภาพ แวดล้อม  และ แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติก็มีความอุดมสมบูรณ์ทั)ง ดิน นํ) า และป่าไม ้ส่งผลให้ชาวบา้นในพื)นที�จงัหวดั
ใกลเ้คียงย่อมจะตอ้งการเขา้มาทาํกิน ใช้ประโยชน์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว และอาจจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาความเสื�อมโทรมได ้
 
 
 

 



 
บทที�  3 

 

วรรณกรรมและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 เนื�อหาในบทนี� เป็นการรวบรวมวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน 
โดยมีความมุ่งหมายที�จะพรรณนาและอภิปรายถึงองคค์วามรู้ที�มีอยูแ่ลว้ รวมทั�งนาํเสนอทฤษฎีที�ใช้
เป็นแนวทางในการทาํความเขา้ใจกระบวนการของการเกิดองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ซึ� งจะ
ประกอบไปดว้ย องคค์วามรู้เกี�ยวกบัเครือข่าย องคค์วามรู้เกี�ยวกบัองคก์รชุมชน องคค์วามรู้เกี�ยวกบั
เครือข่ายทางสังคม ทฤษฎีการมีส่วนร่วม งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง และกรอบแนวคิดการวจิยั ตามลาํดบั 
 

3.1  องค์ความรู้เกี�ยวกบัเครือข่าย 
  

3.1.1  ความหมายของเครือข่าย 
Oxford English Reference Dictionary (1996: 994 อา้งถึงใน วิชยั แสงศรี, 2552: 24) ไดใ้ห้

ความหมายของเครือข่าย ว่าหมายถึง กลุ่มคนที�มีการแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื� อสาร
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ต่างๆ เพื�อวตัถุประสงคต่์างๆ ทั�งทางอาชีพและสังคม 

ขณะที� Starkey (1997: 14) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เครือข่าย คือ การรวมกลุ่มของปัจเจกชน 
หรือองค์กรด้วยความสมคัรใจ โดยมีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารหรือดาํเนินกิจกรรมร่วมกัน 
ในขณะที�แต่ละองคก์รยงัสามารถจดัการงานของตวัเองอยา่งเต็มที� กล่าวคือ เครือข่ายไม่ไดมี้ผลต่อ
การปกครองตนเอง (autonomy) และอิสระ (interdependence) ของสมาชิก 

ส่วน Segerman-peck (1991: 35) ไดใ้ห้ความหมายว่า เครือข่าย คือ การรวมตวักนัของ
บุคคลเพื�อการเชื�อมโยงติดต่อกัน มีความสนใจในสิ�งเดียวกนั มีประสบการณ์ร่วมกนั ติดต่อกัน 
เพื�อใหส้ามารถบรรลุตามวตัถุประสงคที์�ตอ้งการ 

นอกจากนี� ยงัมีนกัวิชาการของไทยไดใ้ห้ความหมายของเครือข่าย โดย กาญจนา แกว้เทพ 
(2338: 60) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความเรื�องเครือข่าย (network) ไวว้่า คาํวา่ network ในภาษาองักฤษให้
ภาพพจน์ที�ชดัเจน คือ “net” หรือ “ตาข่าย” ที�โยงใยถึงกนั และพร้อมที�จะ “work” เมื�อตอ้งการใช้
งาน ดงันั�นความหมายของ “เครือข่าย” จึงหมายถึง รูปแบบหนึ�งของการประสานงานบุคคล กลุ่ม 
หรือองคก์รหลายองคก์รที�ต่างก็มีทรัพยากรของตวัเอง มีเป้าหมาย มีวิธีทาํงาน และมีกลุ่มเป้าหมาย
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ของตวัเอง บุคคล กลุ่มหรือองคก์รเหล่านี� ไดเ้ขา้มาประสานงานกนัอยา่งมีระยะเวลานานพอสมควร 
แมอ้าจจะไม่ไดมี้กิจกรรมร่วมกนัอย่างสมํ�าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว ้เมื�อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ�งมีความตอ้งการที�จะขอความช่วยเหลือ หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื�นๆ เพื�อแกปั้ญหาก็
สามารถติดต่อไปได ้

เกรียงศกัดิe   เจริญวงศศ์กัดิe  (2543: 27) ให้ความหมายวา่ “เครือข่าย” หมายถึง การที�ปัจเจก
บุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบนัใดๆ ไดต้กลงที�จะประสานงาน เชื�อมโยงเขา้หากนัภายใต้
วตัถุประสงค์หรือขอ้ตกลงอย่างใดอยา่งหนึ� งร่วมกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดหมายเพื�อการปฏิรูป
การศึกษา กลุ่มเครือข่ายนี�  ตอ้งมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระทาํกิจกรรมร่วมกนั 
 เสรี พงศ์พิศ (2548: 8) ไดอ้ธิบายไวว้่า เครือข่าย คือ ขบวนการทางสังคมอนัเกิดจากการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และความ
ตอ้งการบางอยา่งร่วมกนั โดยที�สมาชิกของเครือข่ายยงัมีความเป็นเอกเทศไม่ขึ�นต่อกนั อีกนยัหนึ� ง
หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ที�ทาํใหมี้การจดัความสัมพนัธ์ภายในองคก์รหนึ�ง 
ระหว่างคนในองค์กรและระหว่างองค์กรนั�นกบัองค์กรอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยการเปลี�ยนจากการ
จดัการแบบลาํดบัชั�น (hierarchical) มาเป็นการสร้างเครือข่าย (networking) ซึ� งวฒันธรรมองคก์รใน
กระบวนทศัน์นี� จะไม่เน้นการใชอ้าํนาจในการบริหารจดัการ แต่เนน้การจดัความสัมพนัธ์ใหม่ การ
สร้างบรรยากาศการทาํงานที�ดี สร้างแรงบนัดาลใจให้ทุกคนอยากทาํงาน และทลายกาํแพงกั�น
ระหว่าง กอง ฝ่าย โครงการต่างๆ ในองค์กรนั�น เกิดเป็นความร่วมมือเพื�อให้เกิดผลลพัธ์ที�ดี และ
ทาํงานแบบประสานพลงั (synergy) 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 5) ได้ให้คาํอธิบายว่า เครือข่าย (network) คือ 
ความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงเป็นข่ายซึ� งมีความหมายในหลายมิติ โดยอาจหมายถึงทั�งการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษย์ และอาจหมายถึงโครงข่ายของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบ
นํ� าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ internet หรือระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมที�เป็นโครงสร้างทาง
กายภาพ ซึ� งมีการโยงใยเป็นโครงข่ายที�ต่อเนื�อง โดยเป็นทั�งโครงข่ายที�มีการกาํหนดแบบแผนและ
ไม่ได้กาํหนดแบบแผนแห่งความสัมพนัธ์เอาไว ้รวมทั�งมีขนาดและรูปแบบความสัมพนัธ์/การ
เชื�อมโยงที�แตกต่างและหลากหลาย 
 อรรณพ พงษว์าท (อา้งถึงใน วสันต ์กูเ้กียรติกลูและคณะ, 2544: 3) ไดใ้หค้าํจาํกดัความเรื�อง
เครือข่ายว่า หมายถึง การเชื�อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ เขา้
ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ และอยา่งเป็นธรรม เพื�อปฏิบติัภารกิจอยา่งใดอยา่งหนึ�งร่วมกนั โดยที�แต่ละ
ฝ่ายยงัคงปฏิบติัภารกิจหลกัของตนเองต่อไป อยา่งไม่สูญเสียเอกลกัษณ์และปรัชญาของตนเอง การ
เชื�อมโยงนี� อาจเป็นรูปแบบของการรวมตวักนัอยา่งหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจาํเป็น หรืออาจอยู่
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ในรูปของการจดัองค์กรที�เป็นโครงสร้างของความสัมพนัธ์กนัอย่างชดัเจน เครือข่ายความร่วมมือ
เป็นไปไดท้ั�งในระดบัปัจเจกบุคคล องคก์รและสถาบนั อาจมีขอบข่ายและขนาดเล็กๆ ภายในชุมชน
ไปจนถึงระดบัจงัหวดั ภูมิภาค ประเทศ และระหวา่งประเทศ 
 อเนก นาคะบุตร (อา้งถึงใน สํานกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 1-12, 2547: 5) ให้
ความหมายของเครือข่าย หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชน บุคคลระหวา่งชุมชน กลุ่มกบั
กลุ่ม ชุมชนกบัชุมชน โดยยดึหลกัตามขอบเขตพื�นที�ประเด็นปัญหาและสถานภาพทางสังคม โดยไม่
แยกระหว่างการเรียนรู้กบัวิถีชีวิต การเรียนรู้และการปฏิบติั เนื�อหาและกระบวนการเรียนรู้ที�เป็น
หนึ�งเดียว 
  จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ เครือข่าย หมายถึง รูปแบบความสัมพนัธ์ของ คน 
กลุ่มคน หรือสังคมที�เขา้มาร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั โดยที�
สมาชิกหรือองคก์รนั�นยงัสามารถดาํเนินกิจกรรมของตนเองให้สามารถบรรลุผลไปพร้อมกนัได ้ซึ� ง
การทาํงานร่วมกนัจะอาศยัการติดต่อประสานงาน แลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร เรียนรู้ร่วมกนั ให้ทุก
คนเป็นส่วนหนึ�งของเครือข่ายอย่างเท่าเทียมกนั และตอ้งมีการกาํหนดโครงสร้าง บทบาท อาํนาจ
หนา้ที�ของแต่ละหน่วยของเครือข่ายอยา่งชดัเจน 
  

 3.1.2  ประเภทของเครือข่าย 
 การจาํแนกประเภทของเครือข่ายนั�น ขึ�นอยู่กบัว่าใช้เกณฑ์ใดในการจาํแนก เช่น สมาชิก 
พื�นที� กิจกรรม  วตัถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร เป็นตน้ มีนักวิชาการหลายท่านได้จาํแนก
ประเภทของเครือข่ายไว ้ดงันี�  
 Kilduff และ Tsai (2003: 4) ได้กล่าวถึงประเภทของเครือข่ายโดยอาศยัการวิเคราะห์
เครือข่าย (network analysis) ซึ� งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ เครือข่ายระดบัปัจเจกบุคคล 
(individual level network) เครือข่ายระดบัหน่วยธุรกิจ (business unit level network) เครือข่ายระดบั
องคก์ร (organization level network) และเครือข่ายระดบัอื�นๆ (other level network) หรือระดบั
ระหวา่งองคก์ร 
 ประพจน์ ช่วงภูศรี (อา้งถึงใน สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2547: 8) 
อธิบายว่า ประเภทของเครือข่ายสามารถพิจารณาได้จากลกัษณะความสัมพนัธ์ของสมาชิกและ
แกนกลางประสานเครือข่าย ซึ� งมีรูปแบบ คือ 
  1)  การจาํแนกตามพื�นที�ดาํเนินงาน เช่น เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ตาํบล จงัหวดั ภาค 
และระดบัประเทศ 
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  2)  การจาํแนกตามประเภทกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายที�ทาํงาน
ดา้นเด็ก สตรี สาธารณสุข เศรษฐกิจ พฒันาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ�งแวดลอ้ม 
  3)  จาํแนกตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายแรงงาน เครือข่าย
กลุ่มพระสหธรรม เครือข่ายครูพิทกัษสิ์ทธิเด็ก 
  4)  จาํแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ จาํแนกโดยใชเ้กณฑ์นี�ทาํให้
เกิดเครือข่าย 2 ลกัษณะ คือ เครือข่ายตามแนวตั�งและเครือข่ายตามแนวนอน 
   (1)  เครือข่ายตามแนวตั�ง หมายถึง เครือข่ายที�โครงสร้างมีลกัษณะเป็น
ช่วงชั�นความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รภายในเครือข่ายไม่เท่ากนั มีองคก์รที�มีสถานภาพสูงกวา่ และ
อยูใ่นฐานะผูใ้หค้วามช่วยเหลือแก่องคก์รที�เป็นลูกข่าย เครือข่ายแนวตั�งพบมากในองคก์รธุรกิจ 
   (2)  เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที�ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร
ต่างๆ ภายในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกนั ลกัษณะการแลกเปลี�ยนเป็นไปโดยช่วยเหลือเกื�อกูลกนั 
การติดต่อภายในเครือข่ายเป็นการติดต่อระหวา่งบุคคลหรือองคก์ร หรืออาจจะมีองคก์รที�ทาํหนา้ที�
ประสานงาน ระหวา่งเครือข่าย ซึ� งเครือข่ายตามแนวนอนอาจแบ่งไดอี้ก 2 กลุ่ม คือ 
   กลุ่มแรก  เป็นเครือข่ายที�ขยายตวัออกไปจากศูนยก์ลางที�เป็นจุดกาํเนิด
ของเครือข่าย ซึ� งอาจจะเรียกว่า แม่ข่าย แม่ข่ายเปรียบเสมือนศูนย์บญัชาการซึ� งเป็นที�รวมของ
ข่าวสารขอ้มูล เครือข่ายแบบนี�  อาจมุ่งที�การใหข้่าวสารขอ้มูล 
   กลุ่มที�สอง  เป็นเครือข่ายที�ตั�งขึ� นมาจากกลุ่มที�เป็นสมาชิกเครือข่ายอยู่
ก่อนแลว้ โดยแต่ละบุคคลหรือองคก์รสมาชิกต่างออกไปสร้างเครือข่าย 
 นอกจากนี� ในประเด็นเดียวกนั ปาน กิมปี (อา้งถึงใน วสันต ์กูเ้กียรติกูลและคณะ, 2544: 4) 
ไดจ้ดัประเภทของเครือข่าย ออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ 
  1)  แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกเป็นการ
เรียนรู้ที�มุ่งบุคคล เป็นการพฒันาบุคคลในดา้นต่างๆ ก่อนที�บุคคลจะนาํไปพฒันาครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ลกัษณะที�สองเป็นการเรียนรู้ที�มุ่งเนน้ชุมชนเป็นหลกั โดยใหก้ารศึกษาเป็นเครื�องมือที�จะ
เปลี�ยนแปลงสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน 
  2)  แบ่งตามโครงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จาํแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   (1)  เครือข่ายการเรียนรู้โครงสร้างกระจายศูนย์ มีศูนย์กลางทาํหน้าที�
ประสานงาน แต่ภารกิจในการจดัการเรียนการสอน จะกระจายความรับผิดชอบให้กับสมาชิก
เครือข่ายซึ� งต่างก็มีความสําคญัเท่ากนั รูปแบบนี� อาจเรียกว่า รูปแบบการกระจายความรับผิดชอบ 
(distributed network) 
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   (2)  เครือข่ายการเรียนรู้โครงสร้างรวมศูนย์มีองค์กรกลางเป็นทั�งศูนย์
ประสานงาน และเป็นแม่ข่าย รวบรวมอาํนาจการจดัการ รวมความรู้ไวใ้นศูนยก์ลางการลงทุนทั�ง
ดา้นอุปกรณ์ เทคโนโลยี และกาํลงัคนจะอยู่ที�แม่ข่าย ส่วนลูกข่ายหรือสมาชิกเป็นเพียงผูร่้วมใช้
บริการจากศูนยก์ลาง 
   (3)  เครือข่ายการเรียนรู้โครงสร้างลาํดบัชั�น (hierarchical network) มี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัแผนภูมิองคก์ร การติดต่อสื�อสารขอ้มูลจะตอ้งผา่นตามลาํดบัขั�นตอนมาก นิยม
ใชใ้นการบริหารการจดัการองคก์รต่างๆ ซึ� งเหมาะแก่การควบคุมดูแลระบบงาน 
   (4)  เครือข่ายการเรียนรู้โครงสร้างแบบผสม คือ มีทั�งรูปแบบรวมศูนย์
และกระจายศูนย ์เนื�องจากการเรียนรู้ไม่ไดอ้าศยัสื�อใดสื�อหนึ�งเป็นหลกั หากแต่มีการผสมผสานกนั
ระหว่างสื� อบุคคล และเทคโนโลยี จึงจาํเป็นต้องจดัระบบเครือข่ายแบบผสม เพื�อสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งกวา้งขวางและตรง 
  3)  แบ่งตามหน่วยสังคม 
   (1)  เครือข่ายการเรียนรู้ระดบับุคคล เป็นเครือข่ายระบบของครอบครัว 
หรือระบบของเครือญาติ ซึ� งจะมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลค่อนขา้งสูง 
   (2)  เครือข่ายการเรียนรู้ระดับกลุ่ม มองได้มิติย่อยๆ คือ เครือข่ายการ
เรียนรู้แบ่งตามกลุ่มบา้น และเครือข่ายการเรียนรู้ตามอาชีพ 
   (3)  เครือข่ายการเรียนรู้ระดบัชุมชน เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระดบัชุมชน
กับชุมชน มีความเชื�อมโยงกัน มีการแลกเปลี�ยนพูดคุยกันระหว่างไปเยี�ยมเยียนติดต่อกัน การ
ประชุมตาํบลของผูน้าํหมู่บา้น 
   (4)  เครือข่ายการเรียนรู้ระดับสถาบัน สถาบันภายในหมู่บ้านที� มี
ความสาํคญัมากคือ สถาบนัทาง ศาสนา สถาบนัทางการศึกษา 
  4)  แบ่งตามระดบัการปกครองและลกัษณะของงาน 
  การแบ่งตามระดับการปกครองและลักษณะของงาน ได้แก่ เครือข่ายชุมชน 
เครือข่ายนักพฒันา เครือข่ายระดับจังหวดั เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายวิชาชีพ เครือข่ายธุรกิจ 
เครือข่ายสื�อสารมวลชน เครือข่ายนักฝึกอบรม เครือข่ายการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้
ระดับ เครือข่ายภาคสาธารณะ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายองค์กรนโยบายของรัฐ เครือข่าย
ผูท้รงคุณวฒิุ 
 นอกจากนั�น สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537: 89) ไดจ้าํแนกประเภทของเครือข่าย จาก
การศึกษาเครือข่ายผูน้าํชาวบา้น ออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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  1)  เครือข่ายความคิด 
  เป็นเครือข่ายที�เน้นการทาํงานด้านความคิด ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ เครือข่าย
เหล่านี� เป็นแหล่งที�ผูน้าํไดมี้โอกาสเผยแพร่แนวความคิดของตน และไดแ้ลกเปลี�ยนประสบการณ์
ของตนกบัคนอื�นๆ ทาํให้เกิดความคิดที�ชดัเจนขึ�น เครือข่ายความคิดมกัเนน้เครือข่ายของกลุ่มคนที�
อยูบ่นสถานภาพที�คลา้ยคลึงกนั แต่อยู่ต่างถิ�นกนัไดร้วมตวักนัสร้างเครือข่ายขึ�นเพื�อจะไดมี้เวทีใน
การแลกเปลี�ยนประสบการณ์กนั เช่น เครือข่ายกลุ่มครู เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน เป็นตน้ 
  2)  เครือข่ายกิจกรรม 
  เป็นเครือข่ายที�เน้นการช่วยเหลือ ร่วมมือกนัในการทาํกิจกรรม ส่วนมากมกัเป็น
เครือข่ายภายในชุมชน ที�สมาชิกของเครือข่ายอาจเป็นเครือญาติกนั หรือมีสายสัมพนัธ์เป็นครูและ
ลูกศิษยก์ันหรืออาจร่วมอยู่ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกนั สมาชิกของเครือข่ายจะคอยช่วยเหลือหรือ
ร่วมกนั ยงัส่งผลให้งานพฒันาของผูน้าํประสบความสําเร็จ แต่ก็มีผูน้าํบางท่านที�มีบารมีสามารถ
ระดมความร่วมมือ การทาํกิจกรรมระหว่างหมู่บา้น ทาํให้เกิดการช่วยเหลือเกื�อกูลกนัระหว่าง
หมู่บา้นได ้
  3)  เครือข่ายสนบัสนุนทุน 
  กิจกรรมพฒันาเพื�อการแกปั้ญหาของชุมชน นอกจากจะมีความคิดในการวิเคราะห์
หาทางออกในการแกปั้ญหา มีการทาํกิจกรรมการแก้ปัญหาแล้ว สิ�งหนึ� งที�มีความจาํเป็นมาก คือ 
จะตอ้งมีทุน ที�มาของทุนเพื�อดาํเนินกิจกรรม การพฒันาอาจมาจากการระดมทุนภายในหมู่บา้น โดย
การระดมหุ้นจากสมาชิก เช่น กองทุนร้านคา้ กลุ่มออมทรัพย ์ธนาคารขา้ว การทอดผา้ป่า หรืออาจ
เป็นทุนที�มาจากภายนอก 
 ธนา ประมุขกุล (2544) ได้อธิบายว่า เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างก็มีจุดเริ�มตน้ หรือถูก
สร้างมาไดด้ว้ยวธีิการต่างๆ โดยมี 3 ลกัษณะสอดคลอ้งกนั คือ 
  1)  เครือข่ายที�เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายนี�มกัเกิดจากการที�ผูค้นมีความคิดตรงกนั
ทาํงานคลา้ยคลึง หรือประสบกบัสภาพปัญหาเดียวกนัมาก่อนมารวมตวักนั เพื�อแลกเปลี�ยนความคิด 
ประสบการณ์ ไปจนถึงร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ที�ดีกวา่ เครือข่ายเช่นนี�มกัเกิดในพื�นที�ชุมชนที�
มีวฒันธรรมความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนัมารวมกนัเป็นกลุ่ม เป็นชมรมก่อน 
  2)  เครือข่ายจดัตั�ง เครือข่ายจดัตั�งนี�  มกัจะมีความเกี�ยวขอ้งกบันโยบาย หรือการ
ดาํเนินงานของภาครัฐอยูเ่ป็นส่วนมาก การรวมตวักนัจึงเป็นลกัษณะเพียงชั�วคราว เป็นการเฉพาะกิจ
ไม่มีความต่อเนื�อง และมกัจะจางหายไปในที�สุด ยกเวน้เครือข่ายจะไดรั้บการชี� แนะที�ดีจนสามารถ
สร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง และนาํไปสู่การพฒันาเป็นเครือข่ายที�แทจ้ริงได ้
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  3)  เครือข่ายวิวฒันาการ เป็นอีกรูปแบบการกาํเนิดเครือข่ายที�ไม่ไดเ้ป็นไปโดย
ธรรมชาติแต่แรกเริ�ม และไม่ไดถู้กจดัตั�งโดยตรง แต่จะเป็นไปในลกัษณะของกระบวนการพฒันา
ผสมผสาน โดยเริ�มที�กลุ่มบุคคล องค์กรมารวมกนัดว้ยวตัถุประสงค์กวา้งๆ ในการที�จะสนบัสนุน
กนัและเรียนรู้ไปดว้ย 
 ในประเด็นเดียวกนั นฤมล นิราทร (2543: 18) ไดจ้าํแนกประเภทของเครือข่ายออกเป็นมิติ
ต่างๆ ประกอบไปดว้ย 
  1)  การจาํแนกตามพื�นที�ดาํเนินงาน เช่น เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ 
  2)  การจาํแนกตามประเภทกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายสตรี 
สาธารณสุข พฒันาชุมชน เป็นตน้ 
  3)  จาํแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายครู
พิทกัษสิ์ทธิเด็ก 
  4)  จาํแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ จาํแนกโดยใชเ้กณฑ์นี�  ทาํให้
เกิดเครือข่าย 2 ลกัษณะ คือ เครือข่ายตามแนวตั�งและเครือข่ายตามแนวนอน ซึ� งอธิบายไดด้งันี�  
   (1)  เครือข่ายตามแนวตั�ง หมายถึง เครือข่ายที�โครงสร้างมีลกัษณะเป็น
ช่วงชั�นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รภายในเครือข่ายไม่เท่ากนั มีองคก์รที�มีสถานภาพสูงกวา่และอยู่
ในฐานะผูใ้หค้วามช่วยเหลือแก่องคก์รที�เป็นลูกข่าย เครือข่ายแนวตั�งพบมากในองคก์รธุรกิจ 
   (2)  เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที�ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร
ต่างๆ ภายในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกนั ลกัษณะการแลกเปลี�ยนเป็นไปโดยช่วยเหลือเกื�อกูลกนั 
การติดต่อภายในเครือข่ายเป็นการติดต่อระหวา่งบุคคลหรือองคก์รหรืออาจจะมีองค์กรที�ทาํหนา้ที�
ประสานงานระหว่างเครือข่ายตามแนวนอน ซึ� งสามารถแบ่งย่อยไดอี้ก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็น
เครือข่ายที�ขยายออกไปศูนย์กลางที� เป็นจุดกําเนิดของเครือข่าย ซึ� งอาจเรียกว่า  “แม่ข่าย” 
เปรียบเสมือนศูนยบ์ญัชาการ ซึ� งเป็นที�รวมของข่าวสารขอ้มูล เครือข่ายแบบนี�อาจมุ่งที�การให้ขอ้มูล
ข่าวสาร และกลุ่มที�สอง เป็นเครือข่ายที�ตั�งขึ�นมาจากกลุ่มที�เป็นสมาชิกเครือข่ายอยูก่่อนแลว้ โดยแต่
ละบุคคลหรือองคก์รสมาชิกต่างออกไปสร้างเครือข่าย 
 กล่าวโดยสรุป คือ เครือข่ายมีหลายประเภท การจาํแนกนั�นขึ�นอยู่กบัประเภทของสมาชิก 
พื�นที�ตั�งของเครือข่าย กิจกรรมหลกัของเครือข่าย วตัถุประสงค์ของการจดัตั�ง และโครงสร้างการ
บริหารงานของเครือข่ายแต่ละประเภทยอ่มขึ�นอยูก่บัการทาํงานของเครือข่ายนั�นๆ เป็นหลกั อาจจะ
มีทั�งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมอยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั 
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 3.1.3  รูปแบบของเครือข่าย 
 ประพจน์ ช่วงภูศรี (อา้งถึงใน สํานกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 1-12, 2547: 9) ได้
เสนอรูปแบบของเครือข่ายที�พิจารณาจากลกัษณะความสัมพนัธ์ของสมาชิกและแกนกลางประสาน
เครือข่ายมี 3 รูปแบบ คือ  
  1)  รูปแบบรวมศูนย ์จะเป็นเครือข่ายที�องคก์รหรือกลุ่มบุคคลที�เป็นสมาชิก มีความ
ร่วมมือประสานงานและมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มแกนกลางสูง ความเป็นเครือข่ายกนัระหวา่งสมาชิก
มีนอ้ยมากหรือไม่มีเลย ดงัภาพที� 3.1  
 

 
 

ภาพที� 3.1  องคก์รเครือข่ายรูปแบบรวมศูนย ์
แหล่งที�มา: ประพจน์ ช่วงภูศรี อา้งถึงใน สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2547: 9  
  
  2)  รูปแบบกระจาย เป็นเครือข่ายองค์กรแกนหรือกลุ่มแกนกลางประสาน 
ตลอดจนสมาชิกมีการติดต่อสื�อสาร ประสานงานร่วมมือซึ� งกนัและกนั กระจายการประสานงาน
เชื�อมประสานสัมพนัธ์กนัในระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัและกบักลุ่มแกน ซึ� งกลุ่มแกนจะคอยทาํหนา้ที�
เอื�ออาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่สมาชิก ดงัภาพที� 3.2 
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ภาพที� 3.2  องคก์รเครือข่ายรูปแบบกระจาย 
แหล่งที�มา: ประพจน์ ช่วงภูศรี อา้งถึงใน สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2547: 9  
 
  3)  รูปแบบกระจายเชิงซ้อน เป็นเครือข่ายกระจายที�สมาชิกเครือข่าย สามารถ
ติดต่อประสานงานร่วมมือ ซึ� งกนัและกนั และขยายการติดต่อไปยงักลุ่มหรือองค์กรอื�นๆ ซึ� งกลุ่ม
หรือองคก์รต่างๆ เหล่านั�นเป็นเครือข่ายซึ� งกนัและกนัมีลกัษณะเป็นเครือข่ายเชิงซ้อน โดยกลุ่มแกน
หรือองคก์รแกนจะมีผูป้ระสานงานหรือเลขานุการเครือข่ายหลายคน ดงัภาพที� 3.3 
 

 
 

ภาพที� 3.3  องคก์รเครือข่ายรูปแบบกระจายเชิงซอ้น 
แหล่งที�มา: ประพจน์ ช่วงภูศรี อา้งถึงใน สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ 1-12, 2547: 9 
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 รูปแบบของเครือข่ายมีความแตกต่างกนัไปตามนิยาม และกิจกรรมที�แต่ละกลุ่ม หรือผูที้�ใช้
กิจกรรมเครือข่ายกาํหนดขึ�น โดย พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 84) ไดก้ล่าวถึงการจดัรูปแบบ
ของเครือข่าย ดงันี�  
  1)  เครือข่ายเชิงพื�นที� หมายถึง การรวมตวัของ กลุ่ม องคก์ร เครือข่าย ที�อาศยัพื�นที�
รูปธรรมหรือพื�นที�ดาํเนินการเป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานร่วมกนั เป็นกระบวนการพฒันาที�อาศยั
กิจกรรมในพื�นที�เป็นเป้าหมายนาํทาง และเป็นการพฒันาแบบบูรณาการที�ไม่แยกส่วนต่างๆ ออก
จากกนั โดยยดึเอาพื�นที�เป็นที�ตั�งแห่งความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่าย เครือข่ายเชิงพื�นที�
นั�น สามารถจดัลกัษณะโครงสร้างความสัมพนัธ์ไดห้ลายระดบัตามพื�นที�และกิจกรรมที�เกิดขึ�น ดงันี�  
   (1)  การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ อาทิ เครือข่าย
ระดบัหมู่บา้น ตาํบล และเครือข่ายระดบัอาํเภอ เครือข่ายระดบัจงัหวดั เครือข่ายระดบัภูมิภาค 
เครือข่ายระดบัประเทศเครือข่ายองคก์รระหวา่งประเทศ ฯลฯ 
   (2)  การแบ่งพื�นที�ตามความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เครือข่าย
ลุ่มแม่นํ�าปิง, เครือข่ายอ่าวปัตตานี, เครือข่ายป่าเขาสก ฯลฯ 
  กิจกรรมและความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื�นที�นั�น จะอาศยัพื�นที�ทางกายภาพ
เป็นฐานกาํหนดกิจกรรมและประเด็นปัญหา กล่าวคือ จะมีการเชื�อมโยง องค์กร และเครือข่ายยอ่ย
ในพื�นที�ให้เขา้มาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในพื�นที�ร่วมกนั โดยใช้
กระบวนการที�หลากหลาย ทั�งในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการการจดัการเชิงพื�นที� 
และการใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการทาํงานร่วมกัน กิจกรรมที�เกิดขึ� นของเครือข่าย
ดงักล่าว จะมีความสัมพนัธ์ทั�งดา้นวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใชท้รัพยากรที�มาจากพื�นที�
เป็นสาํคญั 
  ส่วนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเชิงพื�นที�นั�น จะมีลกัษณะกระบวนการ
ทาํงานทั�งในแนวดิ�งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนยกิ์จกรรมเขา้สู่ส่วนกลางในระดบัพื�นที�ขนาด
ใหญ่ และมีศูนย์ประสานย่อยในพื�นที�ขนาดเล็ก เพื�อให้เกิดกิจกรรม การสื� อสาร และความ
เคลื�อนไหว มีแกนนาํผูป้ระสานงาน และคณะทาํงานในเครือข่ายมาร่วมผลกัดนักิจกรรมให้กลุ่ม
องค์กรและเครือข่ายย่อยอื�นๆทาํงานตามหน้าที�และภารกิจของตน ในขณะที�ความสัมพนัธ์ใน
แนวราบจะมีการประสานเครือข่ายตามประเด็นที�มีอยูใ่นพื�นที�แลว้มากาํหนดกิจกรรมร่วมกนั 
  2)  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายที�ใช้ประเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณ์ที�เกิดขึ�นเป็นปัจจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์ร โดยมองขา้มมิติในเชิงพื�นที� มุ่งเนน้การ
จดัการในประเด็นกิจกรรมนั�นๆอยา่งจริงจงั และพฒันาให้เกิดความร่วมมือกบัภาคีอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 
เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั�นสามารถแบ่งลกัษณะและโครงสร้างของเครือข่ายไดอ้ยา่งมากมาย 



33 

ตามประเด็นกิจกรรมและความสนใจที�เกิดขึ�นของฝ่ายต่างๆทั�งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 
โดยไม่ได้ยึดติดกับพื�นที�ดาํเนินการ แต่ใช้หลักของกิจกรรมที�เกิดขึ� นเป็นตวักาํหนด ความเป็น
เครือข่าย อาทิ เครือข่ายป่าชุมชน, เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบา้น, เครือข่ายธนาคารหมู่บา้น, เครือข่าย
ผูสู้งอาย,ุ เครือข่ายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค, เครือข่ายสิ�งแวดลอ้ม, เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา, เครือข่าย
สิทธิมนุษยชน, เครือข่ายสุขภาพ ฯลฯ 
  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั�น ส่วนใหญ่เกิดขึ�นจากประเด็นปัญหาและความ
สนใจของผูที้�ทาํงานในกิจกรรมนั�นๆ แลว้หาแนวร่วมและพฒันาเครือข่ายขึ�นมา ดงันั�น กิจกรรม
ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายจึงเกิดขึ�นจากการรวมตวัของหลายๆฝ่ายที�ต้องการจะแก้ไขประเด็น
ปัญหาเหล่านั�น และใช้ความเป็นเครือข่ายนั�น เป็นเครื�องมือในการพฒันากิจกรรม โดยใชว้ิธีการที�
หลากหลาย ในการสร้างโอกาสและการแกไ้ขปัญหา รวมทั�งการสร้างความสัมพนัธ์แบบพหุภาคี  
  กิจกรรมการทาํงานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั�น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะมีการ
ทาํงานในแนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกันของปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
องคก์ร และเครือข่ายที�ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาที�เกิดขึ�น ในขณะที�โครงสร้างความสัมพนัธ์มีทั�ง
แนวดิ�งและแนวราบ โดยจะมีองคก์รแม่ข่ายหรือหน่วยงานหลกัที�ทาํงานในดา้นนั�นๆ เป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนุนการทาํงานของเครือข่ายย่อยในระดบัพื�นที� ซึ� งแต่ละเครือข่ายที�อยู่ในพื�นที�ต่างก็มีความ
เป็นอิสระในการดําเนินการกับประเด็นนั� นๆภายใต้ศักยภาพของตนเอง ดังนั� น กิจกรรมและ
ความสัมพันธ์ที� เกิดขึ� น จะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมและการพึ� งพาอาศัย เช่น เครือข่าย
สิ� งแวดล้อมในระดบัประเทศ เขา้ไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการทาํงานของเครือข่าย
สิ�งแวดลอ้มย่อยในพื�นที�บางจงัหวดั และมีการเชื�อมโยงกบัเครือข่ายประเด็นอื�นๆ ซึ� งอาจกาํหนด
โครงสร้างความสัมพนัธ์ดงัภาพที� 3.4  
 

 
 
ภาพที� 3.4  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม  
แหล่งที�มา: พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 89 

เครือข่ายประเด็น 
เครือข่ายยอ่ยในพื�นที� 

เครือข่ายประชาคม 

เครือข่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

แม่ข่าย
ระดบัประเทศ 
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  3)  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหนา้ที� ไดแ้ก่ เครือข่ายที�เกิดขึ�นโดยอาศยัภารกิจ/
กิจกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ� งอาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพฒันาเอกชน โดย
เครือข่าย ดงักล่าวมุ่งเนน้การดาํเนินการภายใตก้รอบแนวคิด หลกัการ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลกัของกลุ่มผลประโยชน์นั�นๆ และมีการก่อตวัตามภารกิจของ
กลุ่มผลประโยชน์ โดยกลุ่มผลประโยชน์อาจให้การสนับสนุนในการจดัตั�งเครือข่ายหรือเขา้ไป
เสริมสร้างใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ และมีกระบวนการพฒันาที�สอดคลอ้งกบัภารกิจ กิจกรรม และ
เป้าหมายหลกัของกลุ่ม/หน่วยงานนั�นๆ ซึ� งเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนนั�น อาจมีการรวมตวักนัเป็น
เครือข่ายเชิงพื�นที�และเครือข่ายประเด็นกิจกรรมได ้ถา้แต่ละฝ่ายเห็นความสาํคญัในการรวมพลงัเพื�อ
การแกไ้ขปัญหาในภาพรวม สาํหรับสังคมไทยนั�น อาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได ้4 ภาคส่วนดงันี�  
   (1)  เครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบนัการศึกษา เครือข่ายกรมการ
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือข่ายองคก์รอิสระของภาครัฐ เช่น สถาบนัพระปกเกลา้ สภา
ที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ 
   (2)  เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น เครือข่ายสภาหอการค้า  สภา
อุตสาหกรรม สมาคมผูส่้งออก ฯลฯ 
   (3)  เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน เช่น เครือข่ายเพื�อตะวนัออก เครือข่าย
องคก์รพฒันาเอกชาภาคเหนือ เครือข่ายดา้นแรงงานสวสัดิการสังคม เครือข่ายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 
   (4)  เครือข่ายภาคประชาชน เช่น เครือข่ายปราชญอี์สาน เครือข่ายประมง
พื�นบา้น เครือข่ายสมชัชาคนจน ฯลฯ 
  กิจกรรมและความสัมพนัธ์ของเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที� อาจมีกิจกรรม
และความสัมพนัธ์ที�ทบัซ้อนกนัอยู ่ส่วนใหญ่เป็นความพยายามของฝ่ายต่างๆที�ตอ้งการสร้างจุดยืน
สร้างพื�นที�ทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยแต่ละกลุ่มผลประโยชน์ต่างก็พฒันา
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื�อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาคส่วนของตน ดังนั�น กิจกรรมที�
เกิดขึ�นของเครือข่ายประเภทนี�  จึงมีความหลากหลายตามภารกิจของภาคส่วนนั�นๆ 
  ส่วนความสัมพนัธ์ของเครือข่ายประเภทนี�  ก็มีความหลากหลายเช่นกัน โดย
เครือข่ายภาครัฐ ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายอื�นๆ ในแนวดิ�ง มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดการจดัตั�งให้กบัเครือข่ายภาคประชาชนหรือภาคส่วนอื�นๆ ที�เป็นความสัมพนัธ์เชิง
อาํนาจซึ�งอาจมีการครอบงาํในเรื�องของทุน ทรัพยากร และการบริหารจดัการ ส่วนเครือข่ายของภาค
ประชาชน จะมีลกัษณะความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงภายใตร้ะบบความเชื�อและวฒันธรรมชุมชน มี
ลักษณะความสัมพนัธ์ในแนวราบที�เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันและการพึ� งพาอาศัย ในขณะที�
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เครือข่ายของภาคธุรกิจเอกชนจะมีการทาํงานในลกัษณะของการประสานผลประโยชน์ต่างตอบ
แทน ส่วนเครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน จะมีรูปแบบความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการประสานงาน
และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับเครือข่ายนั� นๆ เครือข่ายในแต่ละภาคส่วนอาจมีการประสาน
ความสัมพนัธ์ โดยผ่านช่องทางการสื�อสารและการทาํงานร่วมกนั โดยไม่จาํเป็นอาศยัพื�นที�ทาง
กายภาพ แต่อาจอาศยัประเด็นกิจกรรมในการเชื�อมโยง  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากรูปแบบเครือข่ายที�นาํเสนอมานั�น รูปแบบของเครือข่ายมีความ
แตกต่างกนัไปตามนิยาม และกิจกรรมที�แต่ละกลุ่ม หรือผูที้�ใชกิ้จกรรมเครือข่ายกาํหนดขึ�น รวมทั�ง
จากความสัมพนัธ์ของสมาชิกเครือข่ายและแกนกลางผูป้ระสานงาน ดงันั�นการจดัรูปแบบเครือข่าย
จึงตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัการดาํเนินงานของเครือข่ายและจะตอ้งส่งเสริมให้เกิดการทาํงาน และ
การเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายในเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ซึ� งจะทาํให้การดาํเนินงานต่างๆ ของ
เครือข่ายประสบความสาํเร็จไดดี้ยิ�งขึ�น 
 
 3.1.4  องค์ประกอบของเครือข่าย 
 รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน (2546: 22) ได้อธิบายเกี�ยวกบัองค์ประกอบของเครือข่าย ไวว้่า 
องคป์ระกอบของเครือข่าย ประกอบดว้ย 
  1)  สมาชิก เครือข่ายจะตอ้งเริ�มตน้จากสมาชิก ซึ� งหากเครือข่ายมีสมาชิกมากตอ้งมี
การจดัแบ่งหนา้ที�เป็นคณะกรรมการ เพื�อทาํหนา้ที�ในการจดัการการประสานงาน 
  2)  กรรมการ ผูป้ระสานงาน เพื�อใหเ้กิดการนาํเครือข่ายจาํเป็นตอ้งมีผูป้ระสานงาน
เพื�อให้เกิดการจดัการที�ดีต่อกระบวนการที�ทาํให้สมาชิกสามารถนาํพาเครือข่ายขบัเคลื�อนไปดว้ย
พลงัร่วม 
  3)  เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ต้องมีความชัดเจนของเป้าหมาย เพราะมี
ความสําคญัต่อการเขา้ร่วมและคงอยู่ของสมาชิก ตลอดจนสามารถสนองตอบความตอ้งการหรือ
ภารกิจของตนเองหรือองคก์ร 
  4)  กิจกรรม เครือข่ายตอ้งมีกิจกรรมอย่างต่อเนื�องและเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก  
 ในประเด็นเดียวกนันี�  พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 48) ไดอ้ธิบายวา่ องคป์ระกอบที�
สาํคญัของความเป็นเครือข่าย ไดแ้ก่ 
  1)  หน่วยชีวติหรือสมาชิก  
  หน่วยชีวิตและสมาชิกเป็นองค์ประกอบเบื�องตน้ของความเป็นเครือข่ายที�สร้าง
ระบบปฏิสัมพนัธ์โดยแต่ละหน่วยชีวติและแต่ละปัจเจกบุคคล จะดาํเนินการสานต่อเพื�อหาแนวร่วม
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ในการสร้างสรรค์สิ� งต่างๆ เพื�อให้เกิดการดาํรงอยู่ร่วมกนั ตามหลกัของธรรมชาติที�ทุกสรรพสิ�ง
จะตอ้งพึ�งพาอาศยัและสร้างกระบวนการที�สืบเนื�องเพื�อรักษาความเป็นไปของชีวิต ดงันั�น หน่วย
ชีวติ หรือสมาชิกในองคก์รนั�น จะเป็นองคป์ระกอบหลกัที�ก่อใหเ้กิดความเป็นเครือข่าย 
  2)  จุดมุ่งหมาย  
  เป็นองค์ประกอบที�สําคญัอีกประการหนึ� ง เพราะหากว่าบุคคล กลุ่ม องค์กร มา
รวมกันเพื�อเพื�อทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ� ง โดยไร้ความมุ่งมั�นหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นเครือข่าย เพราะความเป็นเครือข่ายจะตอ้งมีความหมายถึง การร่วมกนั
อยา่งมีจุดหมาย เพื�อทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�ง โดยมีวตัถุประสงคแ์ละกระบวนการเพื�อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายนั�น 
  3)  การทาํหนา้ที�อยา่งมีจิตสาํนึก  
  การที�แต่ละหน่วยชีวิตหรือการที�แต่ละบุคคลจะมารวมกนันั�น สิ�งที�จะยึดโยงสิ� ง
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั คือ การทาํหน้าที�ต่อกนั และกระทาํอย่างมีจิตสํานึก เพราะหากขาดจิตสํานึกต่อ
ส่วนรวมที�มาจากส่วนลึกภายในจิตใจของตนแล้ว กระบวนการนั�นจะเป็นเพียงการจดัตั� งและ
เรียกร้องหาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั�น และการที�คนจะมารวมกลุ่ม เป็นองคก์รเครือข่ายไดน้ั�น 
นอกจากจะมีความสนใจหรืออุปนิสัยใจคอที�คลา้ยคลึงกนัแลว้ บุคคลยงัตอ้งมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม 
กล่าวคือ เมื�อพวกเขาเห็นปัญหาหรือตอ้งการที�จะพฒันาและเปลี�ยนแปลงสิ�งใดสิ�งหนึ�งจิตใจที�มุ่งมั�น
ซึ� งเป็นปัจจยัภายในของแต่ละบุคคล ยอ่มเป็นแรงขบัที�นาํไปสู่การคิดวิเคราะห์และการคน้หาวิธีเพื�อ
แกไ้ขปัญหานั�นๆ รวมทั�งแสวงหาแนวร่วมจากเพื�อนร่วมอุดมการณ์ เพื�อสร้างพลงัอาํนาจในการ
ต่อรองหรือแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั จนกลายเป็นองคเ์ครือข่ายที�ทุกฝ่ายต่างก็มีความไวว้างใจ
ต่อกนั ทั� งนี�  เพราะความเป็นเครือข่ายนั�น สามารถที�จะตอบสนองกระบวนการแก้ไขปัญหาได้
มากกวา่ 
  4)  การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี�ยน  
  ในองค์ประกอบของความเป็นเครือข่าย สิ� งหนึ� งที�จะขาดไม่ได้ ก็คือ การมีส่วน
ร่วม การพึ�งพาอาศยัและการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก จะเป็น
ปัจจยัที�หนุนเสริมใหเ้ครือข่ายนั�นมีพลงัมากขึ�น เพราะการมีส่วนร่วมจะทาํให้สมาชิกมีความรู้สึกวา่ 
ตนเองเป็นส่วนหนึ� งของเครือข่าย ซึ� งจะช่วยให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากนัและพึ�งพากันมากขึ� น 
นอกจากนี�  ในระบบความสัมพนัธ์ของเครือข่าย การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ก็มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง
เพราะจะนาํไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื�อให้ภารกิจที�เครือข่ายดาํเนินการ
ร่วมกนันั�นบรรลุถึงเป้าหมาย การแลกเปลี�ยนเรียนรู้จึงเป็นทั�งแนวคิด กระบวนการ และวิธีการของ
จดัการเครือข่าย เป็นกระบวนการสร้างขอ้มูลที�ต่อเนื�องเพราะถา้ไม่มีกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
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ร่วมกนัที�มาจากการมีส่วนร่วมแลว้ พฒันาการของเครือข่ายจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ และอาจถอดถอยลง 
ดงันั�น การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี�ยนจึงเสมือนกลไกที�เป็นแรงผลกัให้ความเป็นเครือข่าย
ดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�อง 
  5)  ระบบความสัมพนัธ์และการสื�อสาร  
  ถ้ากล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นความสัมพนัธ์ที�โยงใยแล้ว สิ� งที�มีความสําคัญต่อ
เครือข่าย คือ ขอ้มูลและการสื�อสารระหวา่งกนั นบัตั�งแต่ การสื�อสารระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัปัจเจก
บุคคล กลุ่มกับกลุ่ม และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั� งระบบความสัมพันธ์ในการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการสื�อสารนั�นจะช่วยให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการรับรู้ เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการทาํงานและช่วยรักษาสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั ความสัมพนัธ์เกิดจากการ
ติดต่อสื�อสารที�ต่อเนื�องเช่นนี�  เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัของเครือข่าย ถา้ระบบความสัมพนัธ์มิไดรั้บ
การตอบสนองหรือขาดการติดต่อและความเป็นเครือข่ายก็อยูใ่นภาวะที�เสื�อมถอย ดงันั�น การพฒันา
ระบบเครือข่ายจะตอ้งยึดหลกัการของความสัมพนัธ์และการสื�อสารระหวา่งกนั โดยมีกิจกรรมและ
ขอ้มูลเพื�อใหเ้กิดความเลื�อนไหลของเครือข่ายนั�นๆ 
 นอกจากนี�  Warner (อา้งถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท ์และชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์, 2546: 9) 
กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่าย โดยใช้อกัษรย่อในภาษาองักฤษ 4 ตวั คือ LINK หรือการ
เชื�อมต่อ เพื�ออธิบายองคป์ระกอบดงักล่าว ซึ� งสรุปไดด้งันี�  
  1)  การเรียนรู้ (learning) ไดแ้ก่ การเรียนรู้เกี�ยวกบัความจาํเป็นและความตอ้งการ
ของตนเองและผูอื้�น 
  2)  การลงทุน (investing) ไดแ้ก่ การลงทุนดา้นเวลา และพลงังานในการติดต่อและ
เชื�อมประสานกบับุคคลต่างๆ 
  3)  การดูแล (nurturing) ไดแ้ก่ การดูแลสัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกของเครือข่าย
อยา่งใกลชิ้ด ทั�งในเรื�องของการทาํงานและสัมพนัธภาพส่วนตวั 
  4)  การรักษา (keeping) ไดแ้ก่ การรักษาทิศทางในการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ
การตรวจสอบความต้องการของสมาชิกและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ� งกันและกัน เพื�อ
แสวงหาแนวทางที�ทรงพลงัในการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  
 เกรียงศกัดิe  เจริญวงศ์ศกัดิe  (2543: 36) กล่าวถึงองค์ประกอบที�สําคญัของเครือข่ายว่ามี
องคป์ระกอบที�สาํคญั 7 ประการ คือ 
  1)  การรับรู้มุมมองร่วมกนั (common perception) หมายถึง การที�สมาชิกที�เขา้มา
อยูใ่นเครือข่ายตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกนัถึงเหตุผลการเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย อาทิ มี
ความเขา้ใจในปัญหา มีสํานึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั และมีความตอ้งการความ่ชวยเหลือใน
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ลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ซึ� งจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความผูกพนัในการดาํเนินการ
กิจกรรมบางอยา่ง เพื�อแกปั้ญหาความเดือดร้อนที�เกิดขึ�น 
  2)  การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (common vision) หมายถึง การมองเห็นจุดมุ่งหมายใน
อนาคตร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เขา้ใจถึงทิศทางเดียวกนัและการมีเป้าหมายที�จะ
ดาํเนินไปด้วยกนั จะช่วยทาํให้ขบวนการเคลื�อนไหวของเครือข่ายมีพลงั เกิดเอกภาพ และช่วย
บรรเทาความขดัแยง้อนัเกิดจากมุมมองที�แตกต่างลงไป 
  3)  การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั (mutual interests/benefits) หมายถึง 
การที�สมาชิกแต่ละคนมาร่วมกนั เพื�อประสานผลประโยชน์และความตอ้งการ ซึ� งผลประโยชน์และ
ความตอ้งการนั�นจะไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จไดห้ากสมาชิกต่างคนต่างอยู ่ดงันั�น จึงมีการรวมตวั
กนับนฐานของผลประโยชน์ร่วมที�มากเพียงพอจะดึงดูดใหร้วมเป็นเครือข่าย 
  4)  การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกวา้งขวาง (all stakeholders 
participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความสําคญัต่อการพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่าย 
เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเงื�อนไขที�ทาํให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วม
ลงมือกระทาํอย่างเขม้แข็ง ดงันั�น สมาชิกในเครือข่าย จึงควรเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ของความเท่าเทียมและในฐานะหุน้ส่วนของเครือข่าย และควรสานต่อความสัมพนัธ์ในแนวราบ 
  5)  กระบวนการเสริมสร้างซึ� งกนัและกนั (complementary relationship) หมายถึง 
การที�สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ตอ้งเสริมกระบวนการทาํงานของกนัและกนั โดยที�ใชจุ้ดแข็งของฝ่าย
หนึ� งไปช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ� งที�มีจุดอ่อน ซึ� งจะทาํให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกนั การ
เสริมสร้างต่อกนันั�น เกิดขึ�นจากการรวมตวัเป็นเครือข่ายซึ� งมีผลดีมากกวา่การไม่ร่วมเป็นเครือข่าย 
  6)  การพึ�งอิงร่วมกนั (interdendence) คือ การเติมเต็มในส่วนที�ขาดของแต่ละฝ่าย
เนื�องจากทุกฝ่ายต่างก็มีขอ้จาํกดัในกระบวนการทาํงานและมีความรู้ ประสบการณ์ที�แตกต่าง ดงันั�น 
จึงมีการพึ�งพาอาศยักนัระหวา่งสมาชิกในเครือข่าย 
  7)  การปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปลี�ยน (interaction) หมายถึง การที�สมาชิกในเครือข่าย
มีการทํากิจกรรมร่วมกัน เพื�อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี�ยนระหวา่งกนันั�น ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในเครือข่ายตามดว้ย 
 ขณะที� นฤมล นิราทร (2543: 2) อธิบายวา่เครือข่าย มีองคป์ระกอบสาํคญั 7 ประการ คือ 
  1)  มีการรับรู้มุมมองที�เหมือนกนั 
  สมาชิกในเครือข่าย ตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกนัถึงเหตุผลในการ
เขา้มาร่วมกนัเป็นเครือข่าย อาทิเช่น มีความเขา้ใจในตวัปัญหาและมีจิตสํานึกในการแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั ประสบกบัปัญหาอยา่งเดียวกนัหรือตอ้งการความช่วยเหลือในลกัษณะที�คลา้ยคลึงกนั ซึ� งจะ
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ส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผกูพนัในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเพื�อแกปั้ญหาหรือ
ลดความเดือดร้อนที�เกิดขึ�น 
  การรับรู้ร่วมกนัถือเป็นหวัใจของเครือข่ายที�ทาํให้เครือข่ายดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�อง 
เพราะถา้เริ�มตน้ดว้ยการรับรู้ที�ต่างกนั มีมุมมองหรือแนวคิดที�ไม่เหมือนกนัแลว้ จะประสานงานและ
ขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตวัเอง มองปัญหาหรือความ
ตอ้งการไปคนละทิศละทาง แต่ทั�งนี� มิไดห้มายความวา่ สมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที�ต่างกนั
ไม่ได ้เพราะมุมมองที�แตกต่างช่วยใหเ้กิดการสร้างสรรค ์ในการทาํงาน แต่ความแตกต่างนั�นตอ้งอยู่
ในส่วนของกระบวนการ (process) ภายใตก้ารรับรู้ถึงปัญหาที�สมาชิกทุกคนยอมรับแลว้ มิฉะนั�น
ความเห็นที�ต่างกนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกและแตกหกัในที�สุด 
  2)  การมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั 
  วิสัยทศัน์ร่วมกนั หมายถึงการที�สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที�เป็นภาพ
เดียวกนั มีการรับรู้และเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั และมีเป้าหมายที�จะเดินทางไปดว้ยกนั การมี
วิสัยทศัน์ร่วมกนัจะทาํให้กระบวนการขบัเคลื�อนเกิดพลงั มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลาย
ความขดัแยง้อนัเนื�องมาจากความคิดเห็นที�แตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้วสิัยทศัน์หรือเป้าหมาย
ของสมาชิกบางกลุ่มขดัแยง้กบัวิสัยทศัน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั�น
ก็จะเริ�มแตกต่างจากแนวปฏิบติัที�สมาชิกเครือข่ายกระทาํร่วมกนั ดงันั�น แมว้่าจะตอ้งเสียเวลามาก
กบัความพยายามในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั แต่ก็จาํเป็นจะตอ้งทาํให้เกิดขึ�น หรือถ้าสมาชิกมี
วิสัยทศัน์ส่วนตวัอยู่แลว้ ก็ตอ้งปรับให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ของเครือข่ายให้มากที�สุดแมจ้ะไม่
ซอ้นทบักนัแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกนั แต่อยา่งนอ้ยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกนั 
  3)  มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั 
  คาํวา่ผลประโยชน์ในที�นี�ครอบคลุมทั�งผลประโยชน์ที�เป็นตวัเงินและผลประโยชน์
ไม่ใช่ตวัเงิน เป็นความตอ้งการ (need) ของมนุษยใ์นเชิงปัจเจก สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์
ปุถุชนธรรมดาที�ต่างก็มีความตอ้งการเป็นของตวัเอง (human needs) ถา้การเขา้ร่วมในเครือข่าย
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ�น  
  ดงันั�นในการที�จะดึงใครสักคนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของเครือข่าย 
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ที�เขาจะได้รับจากการเขา้ร่วม ถ้าจะให้ดีตอ้งพิจารณาล่วงหน้า
ก่อนที�เขาจะร้องขอ ลกัษณะของผลประโยชน์ที�สมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บอาจแตกต่างกนั แต่ควร
ตอ้งใหทุ้กคนและตอ้งเพียงพอที�จะเป็นแรงจูงใจใหเ้ขาเขา้มีส่วนร่วมในทางปฏิบติัไดจ้ริง ไม่ใช่เป็น
เขา้มาเป็นเพียงไมป้ระดบัเนื�องจากมีตาํแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ไดร่้วมปฏิบติัภารกิจ เมื�อใดก็ตามที�
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สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื�อเขาได้ในสิ�งที�ตอ้งการเพียงพอแล้ว สมาชิก
เหล่านั�นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที�สุด 
  4)  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย 
  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที�สําคญัมากในการพฒันา
ความเขม้แข็งของเครือข่าย เป็นเงื�อนไขที�ทาํให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมลง
มือกระทาํอยา่งเขม้แข็ง ดงันั�น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกนั ทุกคนอยูใ่น
ฐานะ “หุน้ส่วน (partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพนัธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือ
ความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื�อน มากกวา่ความสัมพนัธ์ในแนวดิ�ง (vertical relationship) ในลกัษณะเจา้นาย
ลูกนอ้ง ซึ� งบางครั� งก็ทาํไดย้ากในทางปฏิบติัเพราะตอ้งเปลี�ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่าย
โดยการสร้างบริบทแวดลอ้มอื�นๆ ประกอบ แต่ถา้ทาํไดจ้ะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายมาก 
  5)  มีการเสริมสร้างซึ� งกนัและกนั 
  องค์ประกอบที�จะทาํให้เครือข่ายดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง คือ การที�สมาชิกของ
เครือข่ายต่างก็สร้างความเขม้แข็งให้กนัและกนั โดยนาํจุดแข็งของฝ่ายหนึ� งไปช่วยแกไ้ขจุดอ่อน
ของอีกฝ่ายหนึ� ง แลว้ทาํให้ไดผ้ลลพัธ์เพิ�มขึ�นในลกัษณะพลงัทวีคูณ มากกว่าผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นเมื�อ
ต่างคนต่างอยู ่
  6)  การเกื�อหนุนพึ�งพากนั 
  เป็นองค์ประกอบที�ทาํให้เครือข่ายดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื�องเช่นเดียวกนั การที�
สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจาํกดัทั�งดา้นทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กาํลงัคน ฯลฯ ไม่สามารถ
ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งสมบูรณ์ไดด้ว้ยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย จาํเป็นตอ้งพึ�งพาซึ� งกนั
และกนัระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทาํให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกนัอย่างเหนียวแน่น 
จาํเป็นตอ้งทาํใหหุ้น้ส่วนแต่ละคนรู้สึกวา่หากเอาหุน้ส่วนคนใดคนหนึ�งออกไปจะทาํให้เครือข่ายลม้
ลงได้ การดาํรงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับการดาํรงอยู่ของเครือข่าย การ
เกื�อหนุนพึ�งพากนัในลกัษณะนี�จะส่งผลใหส้มาชิกมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยอตัโนมติั 
  7)  มีปฎิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปลี�ยน 
  หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพนัธ์กนัแลว้ ก็ไม่ต่างอะไรกบักอ้นหินแต่
ละก้อนที�รวมกนัอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดงันั�นสมาชิกในเครือข่ายตอ้งทาํ
กิจกรรมร่วมกนัเพื�อก่อใหเ้กิดการปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น มีการติดต่อกนัผา่นทางการเขียน การ
พบปะพูดคุย การแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั หรือมีกิจกรรมประชุมร่วมกนั โดยที�ผล
ของการปฎิสัมพนัธ์นี� ต้องก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฎิ
สัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี�ยนกนั (reciprocal exchange) มากกว่าที�จะเป็นผูใ้ห้
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หรือเป็นผูรั้บฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยิ�งสมาชิกมีปฎิสัมพนัธ์กนัมากเท่าใดก็จะเกิดความ
ผกูพนัระหว่างกนัมากขึ�นเท่านั�น ทาํให้การเชื�อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ�น มีการเรียนรู้ระหวา่งกนัมาก
ขึ�น สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเครือข่าย 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของเครือข่ายนั�น เริ� มแรกส่วนที�สําคญัที�สุด คือ 1) 
สมาชิก ถือวา่เป็นองคป์ระกอบเบื�องตน้ที�ก่อใหเ้กิดความเป็นเครือข่าย สมาชิกจะเป็นเป็นผูริ้เริ�มและ
ดาํเนินงานทุกอยา่งเพื�อนาํมาซึ� งการรวมกลุ่มรวมตวักนัของสมาชิกคนอื�นๆ 2) จุดมุ่งหมาย คือ ใน
การดาํเนินงานยอ่มมีเหตุผลของการมาร่วมกนัเพื�อทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�ง โดยมีวตัถุประสงค์
และกระบวนการเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั�น และหากสมาชิกเขา้ใจถึงเป้าหมายไปในทิศทาง
เดียวกนัและดาํเนินไปด้วยกนั จะช่วยทาํให้ขบวนการเคลื�อนไหวของเครือข่ายมีพลงัมากขึ�น 3) 
กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมขององค์กร คือ การดาํเนินงานขององค์กรที�ทาํให้คนเขา้มาร่วมกัน 
พึ�งพาอาศยัและการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัผา่นกิจกรรมต่างๆ หากไม่มีกิจกรรมหรือการมี
ส่วนร่วมขององคก์ร พฒันาการของเครือข่ายจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ และอาจถอดถอยลง ดงันั�น การมี
ส่วนร่วมและการแลกเปลี�ยนจึงเสมือนกลไกสําคัญที�ทาํให้ความเป็นเครือข่ายดาํเนินไปอย่าง
ต่อเนื�อง องคป์ระกอบอื�นๆ ของเครือข่ายนั�นการจาํแนกรายละเอียดขึ�นอยูก่บัประเภทหรือลกัษณะ
การทาํงานของแต่ละเครือข่าย รวมถึงเกณฑใ์นการจาํแนกที�เนน้ไปในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 
 
 3.1.5  ที�มาและการเกดิเครือข่าย 
 Starkey (1997: 18) ไดก้ล่าวถึงการเกิดขึ�นของเครือข่ายวา่ เครือข่ายเกิดขึ�นจากรูปแบบที�
เริ�มจากการที�องคก์รแต่ละองคก์รยงัไม่มีการเชื�อมโยงกนั และเริ�มมีการติดต่อกนั แลกเปลี�ยนขอ้มูล
ข่าวสารกนั จนเกิดเป็นการแลกเปลี�ยนขึ�นระหวา่งองคก์ร โดยสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

 
 

ภาพที� 3.5  องคก์รยงัไม่มีการเชื�อมโยงระหวา่งกนั ถือวา่ยงัไม่เป็นเครือข่าย 
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ภาพที� 3.6  เริ�มมีการติดต่อสื�อสารจากองคก์รที�เป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย 
 

 
 

ภาพที� 3.7  มีการร่วมมือ และแลกเปลี�ยนขอ้มูลผา่นองคก์รที�เป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย 
 

 
 

ภาพที� 3.8  การเชื�อมโยงกนัขององคก์รภายในเครือข่าย โดยไม่มีองคก์รที�เป็นศูนยก์ลางของ
 เครือข่าย (เป็นเครือข่ายที�สมบูรณ์แบบในทางทฤษฎี แต่ไม่เหมาะสมในการนาํไปใช)้ 
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ภาพที� 3.9  การเชื�อมโยงกนัขององคก์รภายในเครือข่าย และมีศูนยก์ลางของเครือข่ายคอย
 อาํนวยการ  

 

 
 

ภาพที� 3.10  ลกัษณะของการเชื�อมโยงกนัขององคก์รภายในเครือข่าย และองคก์รนั�นๆยงัสามารถ
 ติดต่อกบัองคก์รอื�น โดยมีผูอ้าํนวยการหลายคนคอยกาํกบัดูแล 
แหล่งที�มา: Starkey, 1997: 18. 
 
 ขณะที� วิชัย แสงศรี (2552: 34) ได้อธิบายเกี�ยวกับการก่อรูปของเครือข่าย (network 
forming) ว่าอาจเกิดไดโ้ดย 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ เครือข่ายที�เกิดจากรัฐเขา้ไปเป็นผูริ้เริ� ม 
(state initiative) กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐเป็นผูริ้เริ�มเขา้ไปกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนกั
ในปัญหา สร้างความตื�นตัวให้เกิดความสนใจรวมตัวกัน และผลักดันให้เกิดการรวมตัวของ
ประชาชน อีกแนวทางหนึ� ง คือ เครือข่ายที�ประชาชนเป็นแกนนําจดัตั� ง โดยเกิดจากการริเริ� ม
สร้างสรรคข์องกลุ่มประชาชนเอง (citizen initiative) กล่าวคือ ประชาชนเกิดความตระหนกั และ
ตื�นตวัในปัญหาใดปัญหาหนึ�งที�เกิดขึ�น แลว้ลงมือริเริ�มในการรวมตวักนัเขา้เป็นกลุ่มเพื�อดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาให้ลุล่วง หรือบรรเทาไป โดยที�องคก์รพฒันาเอกชน องค์กรวิชาการ หรือสื�อมวลชน 
อาจมีส่วนเขา้มาสนบัสนุนก็ได ้แต่ภาคประชาชนเป็นแกนหลกัในการดาํเนินงาน ซึ� งแนวทางแรก
เป็นแนวทางหลกัที�ประเทศไทยมกัใช้ตั�งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ขณะที�ปัจจุบนัมีความพยายาม
ผลกัดนัการก่อรูปของเครือข่ายตามแนวทางที�สองให้เพิ�มมากขึ�น โดยในการดาํเนินงานควรทาํไป
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ทั�งสองแนวทางควบคู่กนัไป พิจารณาตามความสามารถในการรวมตวัของประชาชนเป็นหลกั หาก
ประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถในการรวมตวัเป็นเครือข่ายไดเ้อง หน่วยงานภาครัฐก็ไม่สมควร
เขา้ไปครอบงาํบงการ (manipulate) ในการก่อตวัของเครือข่าย แต่หากกลุ่มใดที�ยงัขาดสมรรถนะ
เพียงพอในการจดัตั�งกลุ่มขึ�นเองหน่วยงานภาครัฐก็อาจสามารถเขา้ไปช่วยในฐานะผูส้นับสนุน 
(supporter) และผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ให้การจดัตั�งเครือข่ายทาํไดง่้ายขึ�น จากแนวคิดนี�
หน่วยงานราชการจาํเป็นตอ้งลดบทบาทในการคิดแทนประชาชนให้น้อยลง แต่เปิดช่องทางและ
โอกาสให้กลุ่มองคก์รชุมชน ประชาคม ไดท้าํงานและมีอาํนาจในการตดัสินใจเรื�องต่างๆ มากขึ�น 
โดยภาครัฐควรปรับรูปแบบบทบาทเป็นผูส่้งเสริม เอื�ออาํนวย สนบัสนุนให้กลุ่มองคก์รประชาชนมี
อิสระ มีส่วนร่วมรับผดิชอบและร่วมสร้างสรรคใ์นสังคมในการทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่าย 
 นฤมล นิราทร (2543: 11)  อธิบายถึงการเกิดเครือข่ายโดยมีปัจเจกต่างๆ หลายประการดงันี�  
  1)  ตอ้งการมีเพื�อน มีหมู่ มีพวก ในการทาํงาน 
  2)  ตอ้งการทรัพยากรในการทาํงาน 
  3)  ตอ้งการรับภาระความเสี�ยงในกิจกรรมร่วมกนั 
  4)  ตอ้งการความชาํนาญเฉพาะดา้นในการแกไ้ขปัญหา 
  5)  ตอ้งการประหยดั แบ่งงานกนัทาํ ทาํใหค้วามซํ� าซอ้นในการทาํงานลดลง 
  6)  ตอ้งการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั 
  เหตุผลทั�ง 6 ประการ ผนวกกบัเงื�อนไขสําคญั คือ ความเต็มใจที�จะเขา้ร่วมเป็น
เครือข่าย ทาํใหเ้กิดเครือข่าย ดงัภาพที� 3.11 
 

 
 
ภาพที� 3.11  การเกิดเครือข่าย 
แหล่งที�มา: นฤมล นิราทร (2543: 11) 

ความต้องการรวมพลงั (synergy) 

1. แบ่งปันมีเพื�อนร่วมทาํงาน 
2. แบ่งปันทรัพยากรในการทาํงาน 
3. แบ่งปันรับความเสี�ยงร่วมกนั 
4. แลกเปลี�ยนความชาํนาญเฉพาะดา้น 
5. สร้างผลิตผลและประหยดั 
6. สร้างและเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงาน การสร้างเครือข่าย 

ปัจจยัเสริม 

ความเตม็ใจที�จะสร้างและ
เขา้ใจเครือข่าย 
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 โดยความเต็มใจที�จะสร้างและเขา้เป็นส่วนหนึ� งของเครือข่ายนี�  คือสิ�งหนึ� งที�อธิบายความ
แตกต่างระหวา่งเครือข่ายที�เกิดขึ�นโดยธรรมชาติและเครือข่ายที�เกิดจากการจดัตั�ง เพราะเครือข่ายที�
เกิดขึ� นโดยธรรมชาติและผ่านกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันมาแล้วระดับหนึ� ง จะทาํให้
องคก์รหรือบุคคลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง มีส่วนร่วมในการจดัตั�งไดม้ากกวา่เครือข่ายที�เกิดจากการจดัตั�ง
อยา่งเป็นทางการ โดยความพยายามจากภายนอก 
 กล่าวโดยสรุป คือ ที�มาและการเกิดเครือข่าย เกิดไดท้ั�งจากการแต่งตั�งขึ�นมาเพื�อการดาํเนิน
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�งร่วมกนั และพร้อมจะให้สมาชิกแลกเปลี�ยนเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ และ
เกิดโดยธรรมชาติ คือ การเชื�อมโยงกนัดว้ยลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างคน นอกจากนี� ที�มาและ
การเกิดเครือข่ายยงัสามารถจาํแนกไดต้าม ลกัษณะการจดัตั�ง คือ เครือข่ายที�เกิดขึ�นโดยหน่วยยงาน
ของรัฐเป็นผูผ้ลกัดนั และเครือข่ายที�เกิดขึ�นโดยประชาชนเป็นผูจ้ดัตั�ง  
 
 3.1.6  ลกัษณะร่วมของเครือข่าย 
 รูปแบบของเครือข่ายไม่วา่จะเป็นเครือข่ายแบบใด ลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะร่วมของทุก
เครือข่าย คือ (เสรี พงศพ์ิศ, 2548: 201) 
  1)  เป็นกลุ่มองคก์รและ/หรือบุคคลที�ร่วมกนัเพื�อดาํเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละ
ความสนใจที�ตั�งขึ�น ร่วมกนั 
  2)  เป็นเวทีเพื�อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
  3)  ดาํรงอยูไ่ดย้าวนาน ไม่ใช่เฉพาะกิจ ดว้ยการสื�อสารแบบใดแบบหนึ�งที�ต่อเนื�อง 
  4)  เ กิดความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที�พ ัฒนาขึ� นมาร่วมกัน และร่วมกัน
รับผดิชอบ 
  5)   เ กิดความรูสึ� กความเป็นเจ้าของร่วมกันและความมุ่งมั�นที� จะตามมา 
วตัถุประสงคที์�วางไวร่้วมกนั รวมทั�งเครื�องมือหรือวธีิการในการดาํเนินการที�คิดไวร่้วมกนั 
 นอกจากนี�  นฤมล นิราทร (2543: 21) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเครือข่ายไวด้งันี�  
  1)  เครือข่ายมีลกัษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด (cognitive structure) ไม่วา่จะ
พฒันาไปถึงระดับใด บุคคลที�เกี�ยวข้องในองค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกี�ยวกับองค์กร
เครือข่ายใกลเ้คียงกนัในดา้นความรู้ความสามารถ ความคาดหวงัต่อเครือข่าย 
  2)  องค์กรเครือข่ายไม่มีลาํดบัขั�น (hierarchy) การเชื�อมโยงระหว่างองค์กร 
เครือข่ายเป็นไปในลกัษณะแนวราบ แต่ละองคก์รเป็นอิสระต่อกนั แต่ระดบัความเป็นอิสระของแต่
ละองคก์รอาจไม่เท่ากนั 
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  3)  องค์กรเครือข่ายมีการแบ่งงานกนัทาํ (division of labour) การที�องค์กรเขา้
มาร่วมเป็นเครือข่ายกนัเพราะส่วนหนึ� งคาดหวงัการพึ�งพาแลกเปลี�ยนความสามารถระหว่างกนั 
ดงันั�นหากองค์กรใดไม่สามารถแสดงความสามารถให้เป็นประจกัษ์ก็อาจหลุดจากเครือข่ายได ้
ในทางตรงกนัขา้มหากไดแ้สดงความสามารถนาํไปสู่การพึ�งพิงและขึ�นต่อกนั 
  4)  ความเข้มแข็งขององค์กรที�ร่วมกนัเป็นเครือข่ายจะนาํไปสู่ความเข้มแข็ง 
โดยรวมของเครือข่าย ดงันั�น การพฒันาของแต่ละองคก์รเครือข่ายจึงเป็นสิ�งสาํคญั 
  5)  องค์กรเครือข่ายกาํหนดการบริหารจดัการกนัเอง (self-regulating) ในการ
ทาํงานร่วมกันในลักษณะแนวราบ จําเป็นต้องมีความสมานฉันท์ โดยผ่านกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยโดยตรง ซึ� งหมายถึงการต่อรอง ตกลงระหว่างองค์กรเครือข่ายเกี�ยวกบัการบริหาร
จดัการภายในเพื�อใหเ้ครือข่ายสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
  6)  ความสําเร็จขององค์กรเครือข่ายไม่ใช่จะไดม้าเพียงชั�วขา้มคืนแต่ตอ้งอาศยั
ระยะเวลาในการบ่มเพาะความสัมพนัธ์ ความศรัทธา และความไวเ้นื�อเชื�อใจ ตลอดจนสร้างกรอบ
ทางความคิด เพื�อให้เกิดการแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร การแก้ไขปัญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์
รวมทั�งการดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งองคก์รเครือข่ายอยา่งต่อเนื�อง 
  
 3.1.7  โครงสร้างของเครือข่าย  
 Boissevain (อา้งถึงใน สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2547: 11) ได้
กล่าวถึงลกัษณะของโครงสร้างของเครือข่าย ดงันี�  
  1)  ขนาดของเครือข่าย ประกอบดว้ย บุคคลที�มีความสัมพนัธ์กนัจริงรวมถึง บุคคล
ที�มีแนวโนม้วา่จะมีความสัมพนัธ์กนัภายหลงัเขา้ไวด้ว้ย 
  2)  ความหนาแน่นภายในเครือข่าย หมายถึง ระดับซึ� งสมาชิกหรือบุคคลใน
เครือข่ายมีความสัมพนัธ์และแลกเปลี�ยนซึ�งกนัและกนั ในเชิงการติดต่อสื�อสารทั�งในดา้นปริมณฑล
และชนิดของขอ้มูล 
  3)  ความเกี�ยวพนักันภายในเครือข่าย สามารถวดัได้จากความหนาแน่น ซึ� ง
หมายถึงสายสัมพนัธ์ของบุคคลที�อาจเกิดขึ�นหรือไดเ้กิดขึ�นจริง และการเขา้ถึงซึ� งหมายถึง จาํนวน
บุคคลภายในเครือข่ายโดยประมาณที�เชื�อมบุคคลทั�งสองคนเขา้ดว้ยกนัในระยะใกลชิ้ดที�สุด 
  4)  ตาํแหน่งและสถานภาพของบุคคลในเครือข่ายจะแสดงให้เห็นถึงระดบัและ
โอกาสของการติดต่อกบับุคคลที�เป็นจุดศูนยก์ลาง 
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  5)  กลุ่มของความสัมพนัธ์ของบุคคลในเครือข่าย ซึ� งสมาชิกภายในกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง มีความใกลชิ้ดกนัเป็นพิเศษมากกวา่บุคคลที�เหลือในเครือข่าย กลุ่มจึง
เป็นส่วนหนึ�งของเครือข่ายซึ� งมีสัดส่วนของความสัมพนัธ์ภายในสูงกวา่ความสัมพนัธ์ภายนอกกลุ่ม 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553: 80) ได้กล่าวว่าถึง โครงสร้างแบบเครือข่ายว่า คือ 
โครงสร้างรูปแบบใหม่ที�เกิดขึ�นในยุคปัจจุบนัซึ� งมีความแตกต่างจากโครงสร้างแบบเดิมโดยสิ�นเชิง 
โดยโครงสร้างแบบเครือข่ายหรือองคก์รแบบเครือข่าย ซึ� งมีลกัษณะที�สําคญั คือ ไม่มีชั�นการบงัคบั
บญัชา มีความยืดหยุ่นสูง ควบคุมโดยกลไกทางการตลาดมากกว่ากระบวนการทางการบริหาร 
โครงสร้างแบบเครือข่ายจะอยู่บนพื�นฐานของการใชค้วามสามารถหลกั (core competencies) ของ
องค์กร และจะไดรั้บทรัพยากรมาจากพนัธมิตรภายนอกและมีการจา้งเหมาบุคคลภายนอกในการ
ทาํงาน นอกจากนี�โครงสร้างแบบเครือข่าย ยงัมีรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ การไหลของขอ้มูลข่าวสาร 
ผลผลิตและคน ในลักษณะที�ไม่หยุดนิ�ง โดยเกิดจากความต้องการในช่วงเวลานั�นมากกว่าการ
วางแผนล่วงหน้า ปฏิสัมพนัธ์นี� บางครั� งก็เกิดขึ� นอย่างช้าๆ บางครั� งก็เกิดขึ� นอย่างรวดเร็ว และ
เมื�อไหร่ที�มีปฏิสัมพนัธ์เกิดขึ� น การติดต่อจะเป็นแบบตวัต่อตวั หรือระหว่างบุคคล หรือกลุ่มที�
ตอ้งการทาํงานไม่จาํเป็นตอ้งผา่นสายการบงัคบับญัชา  
  เสรี พงศพ์ิศ (2548: 204) กล่าววา่ โครงสร้างของเครือข่ายนั�น ประกอบดว้ย เครือข่ายเป็น
ทางการก็ได ้ไม่เป็นทางการก็ได ้โดยมีขอ้แตกต่างอยู่ที�ว่า เครือข่ายเป็นทางการมีโครงสร้างการ
ประสานงานอยา่งเป็นทางการ ขณะที�เครือข่ายไม่เป็นทางการไม่มี โครงสร้างเป็นอยา่งไรขึ�นอยูก่บั
เป้าหมาย ทรัพยากร (เวลา เงิน คน) และขึ�นอยู่กบัสมาชิกเครือข่ายว่าตอ้งการให้มีการจดัองค์กร
อย่างไร ถ้าหากสมาชิกอยากแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารอย่างเดียวก็ง่าย แต่เครือข่ายจาํนวนมาก
ต้องการมีโครงสร้างที� เป็นทางการเพื�อบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะถ้าหากว่าต้องการประสาน
กิจกรรมของสมาชิกดว้ย เพื�อที�จะไดห้ลีกเลี�ยงการทาํงานซํ� าซ้อน และเนื�องจากเครือข่ายไม่ใช่อะไร
ที�เคร่งครัดเขม้งวด สามารถเปลี�ยนแปลง บางเครือข่ายอาจจะเริ�มตน้แบบหลวมๆ นานเขา้ก็เริ�มเป็น
ระบบและเป็นทางการมากขึ�น บางเครือข่ายอาจจะตรงกนัขา้ม คือเริ�มตน้อย่างเป็นทางการ และ
ค่อยๆเป็นเครือข่ายหลวมๆและไม่เป็นทางการในที�สุดขึ�นอยูก่บัสมาชิกวา่ตอ้งการแบบไหน 
  กล่าวโดยสรุป การกาํหนดโครงสร้างของเครือข่ายนั�นขึ�นอยู่กบัความตอ้งการ และความ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานของเครือข่ายเอง โดยสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
สามารถใชไ้ดท้ั�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื�อให้เกิดความยืดหยุน่ต่อการทาํงาน ซึ� งจะ
ทาํให้การทาํงานมีความสะดวกมากขึ�น อย่างไรก็ตามขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมและความตอ้งการ
ของสมาชิกในเครือข่ายจะมีความเห็นร่วมกนั 
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 3.1.8  ประโยชน์ของเครือข่าย 
 เสรี พงศ์พิศ (2548: 202) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของเครือข่ายว่า เครือข่ายเป็นเครื�องมือ
หรือวิธีการทาํงานร่วมกนัที�มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกรณีที�ตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆ ปัญหาที�
ใหญ่โตและซับซ้อนเกินกว่าที�ใครจะเผชิญไดโ้ดยเพียงลาํพงัคนเดียว เช่น เอดส์ ยาเสพติด การคา้
เด็กและสตรีเพื�อการบริการทางเพศ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การพิทกัษสิ์ทธิชุมชน เป็นตน้ 
การสร้างเครือข่ายหรือทาํงานเป็นเครือข่ายเป็นเครื�องมือที�ทาํให้เกิดผลกระทบที�มากกวา่ในระดบั
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพราะการทาํงานแบบเครือข่ายเป็นการทาํงานแบบ 
“ประสานพลงั” (synergy) ประโยชน์ของการทาํงานเป็นเครือข่าย สามารถอธิบายไดด้งันี�   
  1)  ก่อใหเ้กิดผลบางอยา่งที�ใครคนเดียวทาํใหเ้กิดไม่ได ้
  2)  ทาํการรณรงคไ์ดก้วา้งกวา่และมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
  3)  ส่งอิทธิพลต่อคนอื�นในเครือข่ายและนอกเครือข่าย 
  4)  ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเรื�องหรือประเด็นหนึ�ง หรือการต่อสู้หนึ�งชดัเจน
มากยิ�งขึ�นเพราะมีแง่มุมหลายแง่มองจากหลายคนหลายองคก์ร 
  5)  ร่วมมือกนัทาํ แบ่งงานกนัทาํ 
  6)  ลดงานที�ซํ� าซอ้นลง และลดการสิ�นเปลืองทรัพยากร 
  7)  ทาํใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนความคิด ประสบการณ์ แรงบนัดาลใจและทกัษะต่างๆ 
  8)  ทาํใหเ้กิดความสามคัคี ให้กาํลงัใจกนั และช่วยกนัในรูปแบบต่างๆในบางกรณี
ช่วยใหส้ามารถระดมทุนไดดี้ 
 
  3.1.9  ปัจจัยความสําเร็จการดําเนินงานของเครือข่าย 
 ธนา ประมุขกุล (2544) อธิบายวา่ ความสาํเร็จของเครือข่ายตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัเหล่านี�   
  1)  ความเขา้ใจ 
      เครือข่ายที�ตั�งขึ�น และลม้ไปอยา่งรวดเร็วในเวลาต่อมา มีสาเหตุสําคญัประการแรก 
มาจากการที�เครือข่ายไม่สามารถสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัได ้ระหวา่งมวลสมาชิก โดยอาจเป็น
ความไม่เขา้ใจต่อวตัถุประสงคข์องเครือข่าย ตั�งแต่เริ�มตน้ หรือเป็นความไม่เขา้ใจ ในบทบาทของ
สมาชิกที�ตนเองเป็นอยูน่ั�น วา่มีบทบาทอยา่งไร เป็นบทบาทหลกั หรือบทบาทสนบัสนุน ดงันั�น เมื�อ
เครือข่ายที�ตั�งขึ�น ไดด้าํเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึ�ง สมาชิกที�ไม่เขา้ใจวตัถุประสงค ์ก็อาจถอนตวั
ออกไป ดว้ยเห็นวา่ เครือข่ายไม่สามารถตอบสนอง ต่อความตอ้งการของตนเอง หรือสําหรับสมาชิก
ที�ไม่เขา้ใจบทบาทของแต่ละส่วน ก็อาจเกิดเป็นความสับสนวา่ กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ใครควรเป็น
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แกนหลกั และใครควรเป็นผูส้นบัสนุน ก็ไปทาํบทบาทการเป็นแกนหลกั ในขณะที�ผูที้�เป็นแกนหลกั
เอง ก็อาจจะยงัเคยชินกบัรูปแบบเดิม ของการเป็น "ผูร่้วมกิจกรรม" ที�รอคอยการนาํจากภายนอก 
      2)  ความเป็นประชาธิปไตย 
      ดว้ยความที�สมาชิกทุกคนในเครือข่าย มีอิสระทางความคิด สิ�งที�ตามมาก็คือ ความ
หลากหลายที�มีทั�งคลา้ยคลึงกนั และแตกต่างกนั ของความคิดที�แสดงออกมา ดงันั�น จุดเริ�มตน้ที�จะ
ทาํใหค้วามแตกต่างเหล่านี�  อยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งราบรื�น คือ การให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็นของกนั
และกนั ซึ� งเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกทั�งหลาย ไดเ้ห็นทางเลือกอื�นๆ ที�นอกเหนือไปจากที�
ตนคิดเห็น ตามประสบการณ์ที�จาํกัดของแต่ละบุคคล และเมื�อได้เกิดปฏิสัมพนัธ์ ทางความคิด
ระหวา่งกนัแลว้ จุดดี จุดดอ้ยของแต่ละทางเลือกจะไดรั้บการวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล เพื�อให้
ไดข้อ้สรุปที�เป็นผลจากการหลอมรวม ของทุกความคิดมาเป็นทางเลือกที�เหมาะสมที�สุด บนพื�นฐาน
การยอมรับของสมาชิกโดยรวม 
      3)  ความจริงใจ 
      เนื�องจากการทาํงานในเครือข่าย เน้นการประสานงานในแนวราบ ไม่เน้นการ
บงัคบัสั�งการ ดงันั�น ผูที้�เป็นสมาชิกจึงตอ้งเขา้มาดว้ยความสมคัรใจ และมีความจริงใจในการทาํงาน
ร่วมกนั โดยเห็นประโยชน์ร่วม ตามที�เครือข่ายกาํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ซึ� งบางครั� งประโยชน์ร่วมที�
จะเกิดขึ�นไดน้ั�น อาจหมายถึงผลรวมของการเสียสละที�มาจากสมาชิกแต่ละส่วนนั�นเอง 
      4)  การจดัการ 
      ไม่วา่ในเครือข่ายใหญ่หรือเล็ก สมาชิกมากหรือนอ้ย การจดัการจะคงเป็นหนึ�งใน
ปัจจยัสําคญั ของความสําเร็จขององค์กรเสมอ และสําหรับการจดัการเครือข่าย ที�มีพื�นฐานสมาชิก
หลากหลาย มารวมกนัโดยอิสระ ไม่ถือการสั�งการเป็นกลไกหลกันั�น การจดัการจะมีความสําคญั
ยิ�งขึ�นไปอีก สิ�งที�สําคญัประการหนึ�ง ในการจดัการเครือข่ายที�ตอ้งมีคือ ความยืดหยุน่ในการจดัการ 
ให้ได้กับสถานการณ์ที� เปลี�ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสภาวการณ์ ที� เครือข่ายต้องติดต่อ 
ประสานงานกบักลุ่มองคก์รภายนอกอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือจากการจดัการของเครือข่าย 
      5)  การสื�อสาร 
      การสื�อสาร คือ ตวักลางที�ทาํใหเ้ครือข่ายสามารถเชื�อมโยงติดต่อถึงกนัได ้โดยเป็น
ที�ทราบกันเป็นอย่างดีว่า การสื�อสารที�มีประสิทธิผล ไม่ควรจะเป็นแบบทางเดียว เพราะนั�นคือ 
ระบบสั�งการ และก็ไม่ไดห้มายถึงเพียงระบบการสื�อสาร เฉพาะระหว่างผูมี้หน้าที�ส่งสาร กบัผูรั้บ
สาร ถามตอบกนัไปมาอยูเ่ท่านั�น เพราะถา้นึกถึงภาพข่ายใยแมงมุมที�ไดก้ล่าวไวแ้ต่ตอนตน้แลว้ จะ
ทาํให้เข้าใจได้ในทนัทีว่า การสื�อสารที�มีประสิทธิผลในเครือข่าย จะตอ้งมีลักษณะหลากหลาย
ช่องทาง เชื�อมโยงระหวา่งสมาชิกกนัเองไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั เพื�อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี�ยน 
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ข้อมูลข่าวสารกันให้มากที�สุด โดยที�แม้ว่าเครือข่ายจะมีระบบการสื� อสารหลัก ผ่านทางผู ้
ประสานงานอยูก่็ตาม แต่มิควรกาํหนดเป็นระบบการสื�อสารที�ตายตวัขึ�นมา วา่ตอ้งผา่นเป็นขั�นเป็น
ตอนตามนั�น เพราะการกาํหนดเช่นนี�อาจทาํให้เครือข่าย ตอ้งเขา้ไปติดอยูใ่นระบบที�มากขั�นตอน ที�
สร้างขึ�นมาเองอีก ทั�งๆ ที�เครือข่ายก็พยายามจะหลีกตวัเองออกมา จากกรอบที�เป็นปัญหาของระบบ
อยูแ่ลว้ 
 นอกจากนี�แลว้ยงัมีปัจจยัที�บ่งชี� เชิงคุณภาพของความเขม้แขง็ของเครือข่าย 6 ปัจจยั คือ 
      1)  สัมพนัธภาพ 
    แมเ้พียงคนสองคน ทาํงานร่วมกนัยงัตอ้งการสัมพนัธภาพที�ดี เป็นปัจจยัที�จะช่วย
ให้การงานราบรื�น สําหรับการทาํงานในคนหมู่มาก อย่างเช่นเครือข่าย ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพจึง
เพิ�มความสําคญัยิ�งขึ�น ต่อการนาํไปสู่ความสําเร็จ ของการเป็นเครือข่ายที�เขม้แข็ง ถา้หากสมาชิกมี
ความเขา้ใจ และจริงใจในการเขา้มาร่วมเครือข่ายแลว้ สิ�งที�จะไดต้ามมา คือ ความเชื�อมั�น วางใจใน
เครือข่าย ซึ� งจะเป็นพื�นฐานของสัมพนัธภาพที�ดี ในกมู่สมาชิก การมีสัมพนัธภาพที�ดีนี�  มิจาํเพาะว่า 
ตอ้งเป็นไปในลกัษณะที�คลุกคลี ใกลชิ้ดกนัเท่านั�น จึงจะเรียกวา่ สัมพนัธภาพที�ดี เพราะเครือข่ายที�
สมาชิกอยู่ห่างไกลกนั ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และการสื�อสาร ยงัไม่สมบูรณ์พร้อม สมาชิกก็
อาจจะไม่สามารถสร้างความใกล้ชิด สนิทสนมกนัได้ เหมือนกบัเครือข่ายที�สมาชิกอยู่ในพื�นที�
ใกล้เคียงกนั เช่น ที�อยู่ในตาํบล หรือในจงัหวดัเดียวกนั แต่เครือข่ายที�มีขอ้จาํกดัดงักล่าว ก็ยงัคง
สามารถสร้างสัมพนัธภาพ ที�ดีได้ในลกัษณะของความกลมเกลียว เป็นนํ� าหนึ� งใจเดียวกนั และมี
ความอะลุม้อะล่วย ยืดหยุน่ ในความสัมพนัธ์ของสมาชิก ที�เป็นไปตามธรรมชาติของกลุ่มที�มีความ
เขา้ใจ และความจริงใจเป็นพื�นฐาน 
      2)  ความชดัเจนของเป้าหมาย 
      การมีเป้าหมายที�ชัดเจนของเครือข่าย สะท้อนให้เห็นความเป็นเอกภาพ ทาง
ความคิดเห็น ในเครือข่ายเป็นเบื�องตน้ ก่อนที�จะนาํไปสู่เอกภาพในการดาํเนินกิจกรรม ของเครือข่าย 
ดงันั�น ความชัดเจนของเป้าหมาย ซึ� งมาจากความคิดเห็นของมวลหมู่สมาชิก จึงสะทอ้นถึงความ
เขม้แข็งของเครือข่าย ไปดว้ยในตวั นอกจากนี�  การมีเป้าหมายที�เครือข่ายตอ้งการบรรลุชดัเจน ก็จะ
เป็นเสมือนเข็มทิศนาํทาง ให้สมาชิกในเครือข่าย ได้เขา้ใจตรงกนั และเดินไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยไม่หลงใชเ้วลา และทรัพยากร กบัภาระกิจที�ไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของเครือข่าย 
      3)  กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตดัสินใจ 
      ดว้ยเหตุผลที�วา่ เครือข่ายตอ้งมีความเป็นประชาธิปไตย ซึ� งจะแสดงออกให้ปรากฎ
ไดอ้ยา่งชดัเจน ในวาระที�จะตอ้งเสนอความคิดเห็น และตดัสินใจ หากเครือข่ายไดใ้ห้โอกาสในการ
เสนอความคิดเห็น และใหสิ้ทธิในการตดัสินใจแก่สมาชิก อยา่งเป็นอิสระเต็มที�แลว้ ยอ่มบ่งบอกถึง
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ความเขม้แข็ง ของการเป็นเครือข่าย ในกระบวนการ ที�ต่างไปจากองค์กรที�มีการฝาก อาํนาจ สิทธิ
ขาด ในการคิด และตดัสินใจไวก้บับุคคลเพียงคนเดียว หรือกับกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ� ง ที�ไม่ได้
แสดงถึงโอกาส และสิทธิของสมาชิกทั�งหมด ผลจากการที�สมาชิกมีส่วนร่วม ในการเสนอความ
คิดเห็น และตดัสินใจนี�  จะยงัเป็นปัจจยัใหเ้กิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกนั ของหมู่สมาชิก ที�จะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ�ง ต่อการระดมสรรพกาํลงั เมื�อเครือข่ายมีความตอ้งการ 
  4)  ลกัษณะกิจกรรมและความต่อเนื�อง 
      ที�ผ่านมา อาจพบว่า มีการจดักิจกรรมที�ระบุว่า เป็นกิจกรรมเครือข่าย โดยที�มี
หน่วยงานเจา้ภาพเป็นผูจ้ดัให้ภาคีสมาชิก ไดม้าพบปะกนัอยู่ในหลายๆ เวที ซึ� งอาจเป็นจุดเริ�มตน้
ของการสร้างเครือข่าย แต่หลังจากนั�น เครือข่ายที�จะมีความเข้มแข็ง อยู่ได้ด้วยตนเอง จะต้อง
พยายามพฒันาไปสู่การคิด และดาํเนินกิจกรรมดว้ยเครือข่ายเอง เป็นหลกั โดยไม่ตอ้งรอวา่ จะมีผูม้า
จดัการให้ จึงจะเกิดกิจกรรมของเครือข่ายได ้ซึ� งเป็นลกัษณะของการพึ�งพิงภายนอก ที�ไม่ใช่การอยู่
ได้ด้วยลกัษณะของการพึ�งพิงภายนอก ที�ไม่ใช่การอยู่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี�  ความสมํ�าเสมอ
ต่อเนื�องของกิจกรรม ก็เป็นสิ�งที�ช่วยบอกถึงความเขม้แขง็ ของเครือข่ายเขม้แขง็ดว้ยเช่นกนั 
      5)  แหล่งของทรัพยากร/ศกัยภาพ 
      ตราบใดที�เครือข่ายยงัตอ้งรอคอยผูรู้้ และพึ�งพาทรัพยากรจากภายนอก ตราบนั�น
เครือข่ายก็จะไม่ไดชื้�อวา่ อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ดงันั�น การที�เครือข่ายสามารถแสวงหา และดึงศกัยภาพ/
ทรัพยากร ที�มีอยู่ภายใตเ้ครือข่ายมาใช้ได้มากเพียงไร ความเขม้แข็งของเครือข่ายก็เพิ�มมากขึ� น
เท่านั�น เพราะการกระทาํเช่นนี� นอกจากแสดงถึง การพึ�งพาตนเองไดแ้ลว้ จะยงัเป็นการเพิ�มคุณค่า
ให้กบัสิ� งที�สมาชิกเป็น และที�เครือข่ายมีอยู่ อย่างแทจ้ริง อย่างไรก็ตาม ควรเขา้ใจตรงกนัว่า การ
แสวงหาศกัยภาพ/ทรัพยากรจากภายในนี�  มิไดห้มายความวา่ เครือข่ายจะปฏิเสธการสนบัสนุนจาก
ภายนอก โดยสิ�นเชิง เพียงแต่ให้สมาชิกทุกคนตระหนกัวา่ เครือข่ายตอ้งมุ่งพึ�งพาตนเอง ก่อนนึกถึง
การช่วยเหลือจากภายนอก 
      6)  การเรียนรู้ และนวตักรรม 
      แมว้่าจาํนวนของสมาชิกในเครือข่าย จะทาํให้เห็นภาพของขนาดเครือข่าย ในเชิง
ปริมาณ แต่ความเขม้แข็งของเครือข่าย ตอ้งดูที�คุณภาพประกอบ และเป็นคุณภาพที�มีความหมาย 
มากกวา่เป็นเพียงการบวกรวมเชิงปริมาณ นั�นหมายถึงวา่ ความหลากหลายที�มารวมกนัของสมาชิก 
ควรก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ สามารถนาํไปสู่การพฒันา จนเกิดการสร้างสรรนวตักรรมตามมา 
คุณภาพใหม่ที�เกิดขึ�นนี�  จึงอาจเป็นสิ�งที�เหล่าสมาชิก เกิดเป็นการเรียนรู้ขึ�นในตนเอง อนัเป็นผลจาก
การมีปฏิสัมพนัธ์ ในกลุ่ม หรืออาจเป็นผลปรากฎรูปธรรมในกิจกรรม ที�มีพฒันาการไปเรื�อยๆ 
จนกระทั�งถึงการเป็นนวตักรรมตน้แบบ ใหก้บัผูอื้�นต่อไป 
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3.2  องค์ความรู้เกี�ยวกบัองค์กรชุมชน 
 
 แนวคิดเกี�ยวกบัองคก์รชุมชนไดถู้กนาํเสนอให้เป็นทางออกทางหนึ�งที�จะแกไ้ขปัญหาของ
สังคมไทยหลายดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ�งบทบาทขององค์กรชุมชนต่อกิจกรรมต่างๆ ทั�งเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา วฒันธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยมี
นกัวชิาการและผูเ้กี�ยวขอ้งจาํนวนมากไดใ้หค้าํอธิบายเกี�ยวกบัองคก์รชุมชน ดงันี�  
 

 3.2.1  ความหมายขององค์กรชุมชน 
 ประเวศ วะสี (2542: 43) ไดก้ล่าวถึงความหมายขององคก์รชุมชนไว ้โดยให้ความสําคญักบั
องค์กรชาวบา้นไวด้งันี�  องค์กรชุมชน หมายถึง องค์กรที�ชาวบา้นก่อตั�งขึ�นเอง ไม่ใช่องค์กรที�ทาง
ราชการไปจดัตั�งให้ และการที�มีองค์กรชุมชนของชาวบา้นทาํให้มีการบริหารจดัการอย่างต่อเนื�อง 
โดยชาวบา้น เพื�อชาวบา้น ทาํใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ 
 สมพนัธ์ เตชะอธิก (2540: 67) อธิบายวา่ องคก์รชุมชน คือ การรวมตวัของชาวบา้นตั�งแต่
สองคนขึ�นไป หรือตอ้งการมีความสัมพนัธ์กนั โดยอาจอยูภ่ายในหมู่บา้นเดียวกนั หรือต่างหมู่บา้นก็
ได้ ไม่จาํกัดพื�นที� แต่มีวตัถุประสงค์ร่วมกนั มีผูน้าํและกิจกรรมพฒันาร่วมกนัในชุมชน ทั�งทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข สิ�งแวดลอ้ม นอกจากนี�  สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะกรรมการ
ประสานงานองคก์รเอกชนพฒันาชนบท (2540: 67) ยงัไดใ้ห้ความหมายวา่ องคก์รชุมชน คือ การ
รวมตวักันของชาวบ้านตั�งแต่ 2 คนขึ� นไป หรือต้องการมีความสัมพนัธ์กันโดยอาจะอยู่ภายใน
หมู่บา้นเดียวกนัหรือต่างหมู่บา้นก็ได ้ไม่มีพื�นที�จาํกดั แต่มีวตัถุประสงคร่์วมกนัมีผูน้าํและกิจกรรม
ร่วมกนั 
 นลินี  ตนัธุวนิตย ์(อา้งถึงใน สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2540: 2) ไดใ้ห้ความหมายของ
องคก์รชาวบา้นไวห้ลายความหมาย ดงันี�  
  1)  องค์กรชาวบ้านในความหมายของการรวมกลุ่มทาํกิจกรรมในหมู่บา้น เช่น 
กลุ่มออมทรัพย ์ธนาคารขา้ว กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มปศุศตัว ์ฯลฯ 
  2)  องคก์รชาวบา้นในความหมายของการรวมกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมในหมู่บา้น
เขา้ดว้ยกนั 
  3)  องค์กรชาวบา้นในความหมายของการประสานกิจกรรมเหมือนๆ กนัในต่าง
หมู่บา้น เป็นเครือข่ายกิจกรรมต่างหมู่บา้น เช่น องคก์รชาวบา้นเพื�อพฒันาอีสาน กลุ่มอีโตน้อ้ย ฯลฯ 
  4)  องคก์รชาวบา้นในความหมายของการต่อรองกบันโยบายรัฐหรือผลประโยชน์
ร่วมของชาวบา้นในหลายๆ หมู่บา้น เช่น สมชัชาเกษตรกรรายยอ่ย เป็นตน้ 
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 กล่าวโดยสรุปคือ องคก์รชุมชน เป็นการรวมตวัของชาวบา้นตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป ที�มีความ
ตอ้งที�เหมือนๆ กนั มีวตัถุประสงค์ เป้าหมายร่วมกนั มีการกาํหนดตวัผูน้าํและกิจกรรมร่วมกัน 
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบต่อเนื�อง มีรูปแบบกิจกรรมที�สามารถขบัเคลื�อนการทาํงานขององคก์ร 
ลกัษณะการทาํงานจะอาศยัทั�งความเป็นทางการและความไม่เป็นทางการก็ไดเ้พื�อให้เกิดการพฒันา
ศกัยภาพ และทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จไดดี้ยิ�งขึ�น 
 
 3.2.2  ประเภทขององค์กรชุมชน  
 องค์กรชุมชนได้แบ่งเป็นหลายประเภทขึ� นอยู่กบัขอบเขตของปัญหาขอบเขตของพื�นที� 
ขอบเขตดา้นวตัถุประสงค ์โดยมีรูปแบบการรวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการ มี
นกัวชิาการและผูเ้กี�ยวขอ้งจาํนวนมากไดใ้หค้าํอธิบายเกี�ยวกบัประเภทขององคก์รชุมชน ดงันี�  
 สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะกรรมการประสานงานองคก์รเอกชนพฒันาชนบท (2540: 67) 
แบ่งองคก์รชุมชนเป็น 2 ประเภท คือ 
  ประเภทที� 1  องค์กรชุมชนแบบเป็นทางการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาํบล 
(อบต.) คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรมูลนิธิ สมาคม ซึ� งเป็นลกัษณะ
ที�รัฐลงไปจดัตั� งและมีการจดทะเบียนกับภาครัฐ มีกฎระเบียบรับรองและได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและการดาํเนินกิจกรรมจากภาครัฐ 
  ประเภทที� 2  องค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ องค์กรที�ชื�อขึ�นตน้ดว้ยคาํ
ต่างๆ เช่น สมชัชา กลุ่ม คณะกรรมการ ชมรม เป็นตน้ เป็นการรวมตวักนัเอง หรือองค์กรพฒันา
ชุมชนเขา้ไปร่วมจดัตั�ง มีกฎระเบียบที�สร้างขึ�นเอง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
องคก์รชุมชนเหล่านี�ยงัแบ่งออกเป็นองคก์รชุมชนในสถานการณ์ร้อน ที�ทาํการประทว้งเรียกร้องต่อ
รัฐ เช่น สมชัชาต่างๆ และองคก์รชุมชนในสถานการณ์เยน็ เป็นองคก์รชุมชนเพื�อแกปั้ญหาพื�นฐาน
ต่างๆ ในชุมชน ทั�งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข สิ�งแวดลอ้ม ซึ� งองคก์รชุมชนประเภทนี�มกั
ไม่ค่อยชุมชนเรียกร้องต่อภาครัฐ 
 นอกจากนี�  เอนก นาคะบุตร (2532: 19) ได้เสนอว่า ในปัจจุบนัองค์กรของประชาชนมี
หลากหลายประเภท คือ 
  1)  องคก์รชุมชนที�รัฐจดัตั�ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการหมู่บา้น และสภาตาํบล 
  2)  องคก์รชุมชนที�กฎหมายรองรับ เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาคม ฯลฯ  
  3)  องคก์รของชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย ์เครือข่ายอาชีพ เครือข่ายเพื�อการจดัการ
ทรัพยากร ธุรกิจชุมชน กองทุนหมู่บา้น ธนาคารหมู่บา้น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเยาวชน ฯลฯ 
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 กล่าวโดยสรุปคือ ในการจาํแนกประเภทขององค์กรชุมชน จะพิจารณาจากขอบเขตของ
ปัญหาขอบเขตของพื�นที� ขอบเขตดา้นวตัถุประสงค์ และกระบวนการในการก่อตั�ง โดยสามารถ
จาํแนกออกเป็น องคก์รชุมชนแบบทางการและองคก์รแบบไม่เป็นทางการ ขึ�นอยูก่บัการดาํเนินการ
ของตวัองคก์รวา่มีประเภทของสมาชิกที�เขา้มาร่วมหรือให้การช่วยเหลือสนบัสนุนอย่างไรบา้ง ซึ� ง
แต่ละองค์กรย่อมมีการกาํหนดวิธีการทาํงาน จดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกแตกต่างกนั 
เพื�อใหอ้งคก์รสามารถดาํรงอยูไ่ด ้
 
 3.2.3  องค์ประกอบขององค์กรชุมชน 
 สมพนัธ์ เตชะอธิก (2540: 3) อธิบายว่า องค์ประกอบขององค์กรชุมชนที�สําคัญมี 7 
ประการ ไดแ้ก่ 
  1)  มีอุดมการณ์ร่วมกนั หมายถึง ทศันะต่อโลก ต่อสังคม และต่อชุมชนร่วมกนั
อุดมการณ์ถือเป็นสิ�งสําคญัที�จะยึดเหนี�ยวทิศทางของการรวมกลุ่มกนัเอาไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ�งถา้
สามารถกาํหนดเป้าหมาย หรือวสิัยทศัน์ไดย้ิ�งทาํใหอ้งคก์รชุมชนนั�นมีการรวมตวักนัไดดี้ยิ�งขึ�น 
  2)  การมีเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั องคก์รชุมชนตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนั
วา่จะเดินไปขา้งหนา้เพื�ออะไร 
  3)  การมีผลประโยชน์ร่วมกันและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
ผลประโยชน์เป็นธรรมชาติของมนุษยที์�ทุกคนตอ้งการ องค์กรชุมชนทั�วไปจึงตอ้งสร้างขอ้มูลให้
เกิดการรับรู้ทั�วไปวา่ผลประโยชน์ของการรวมตวัเป็นองคก์รคืออะไร 
  4)  คน รวมไปถึงผูน้าํ สมาชิกและชาวบา้นทั�วไป ซึ� งอธิบายไดด้งันี�  
   (1)  ผูน้าํถือเป็นผูกุ้มความอยู่รอดขององค์กรชุมชน หากผูน้าํไดรั้บการ
ยอมรับ มีบารมี มีความสามารถ ปฏิบติัดี สร้างความสามคัคีและคิดถึงส่วนรวมจริงๆ ก็จะสามารถ
นําพาองค์กรไปสู่ความเข้มแข็งได้ ผูน้ ํามีหลายประเภท ได้แก่ ผูน้ ําทางความคิด ผูน้ําทางด้าน
ศีลธรรม ผูน้าํด้านอาชีพ ผูน้าํด้านการพูด ผูน้าํที�สามารถประยุกต์งานราชการมาสู่เป้าหมายเพื�อ
ชาวบา้นได ้และผูน้าํที�ระดมทรัพยากรภายในและประสานทรัพยากรภายนอกมาสู่ชุมชนได ้
   (2)  สมาชิก การที�สมาชิกมาร่วมกนัและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั�งทาง
ความคิด วางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลจนมีสิทธิที�จะได้รับ
ผลประโยชน์จากองคก์ร สมาชิกบางคนก็ร่วมคิดร่วมทาํงานกบัองคก์รเสมอ บางคนร่วมบา้งไม่ร่วม
บา้ง บา้งก็เฝ้าดูอยูเ่ฉยๆ 



55 

   (3)  ชาวบา้นทั�วไปที�ไม่เขา้ร่วมในองค์กรแต่ก็มีผลต่อการดาํรงอยู่ และ
ความเขม้แข็งขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มคนที�เฝ้าดู ติดตาม วิพากษ์วิจารณ์และพร้อมจะเขา้ร่วม
หรือไม่เขา้ร่วมกบัองคก์ร 
  5)  การบริหารจดัการ ถือเป็นเรื�องชี� ขาดความเขม้แข็งขององค์กรชาวบา้น การ
จดัการที�มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดงันี�  
   (1)  การตัดสินใจร่วมกัน สมาชิกต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความ
ตระหนกัร่วมตดัสินใจ ไม่ปล่อยใหเ้ป็นการตดัสินใจของผูน้าํฝ่ายเดียว 
   (2)  โครงสร้างและบทบาทหนา้ที� การแบ่งบทบาทหนา้ที�ควรแบ่งให้เป็น
ตาํแหน่งที�มีเนื�อหางานใหป้ฏิบติัจริง 
   (3)  สถานที�และวสัดุอุปกรณ์เพื�อเป็นศูนย์กลางในการประชุมการจัด
กิจกรรมการเก็บวสัดุอุปกรณ์และใชป้ระโยชน์อื�นๆ สาํหรับชุมชน 
   (4)  กฏกติการ่วมกนั ซึ� งถือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติั 
   (5)  การสื�อสารระหว่างผูน้าํกบัสมาชิกองค์กร การสื�อสารมีความสําคญั
มาก ช่วยให้เกิดการรับรู้ เขา้ใจและร่วมมือกนัมากขึ�น การสื�อสารทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดั
ประชุมชี�แจงแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและหาขอ้สรุปร่วมกนั การแจง้ข่าวสารขอ้มูลผา่นหอกระจาย
ข่าว การประชุมแกนนาํ การกระจายขอ้มูลในกลุ่มยอ่ย 
   (6)  การควบคุมตรวจสอบ เมื�อมีการแบ่งหน้าที�แล้ว ตอ้งมีการควบคุม
ตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหมี้การรับรู้กนัอยา่งโปร่งใส โดยเฉพาะดา้นการเงิน 
  6)  กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบติัจริงอยูที่�กิจกรรม ในการสร้างแผนปฏิบติั
การตอ้งกาํหนดกิจกรรมและช่วงเวลาใหช้ดัเจน เพื�อการติดตามและตรวจสอบได ้กิจกรรมต่างๆ ถือ
เป็นการสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร นอกจากนั�นกิจกรรมยงัเป็นส่วนสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูน้าํสมาชิกชาวบา้นให้ทาํงานร่วมกนัและเป็นกิจกรรมที�ตอ้งทาํอย่างต่อเนื�อง เพื�อแก้ปัญหาหรือ
ช่วยเสริมสร้างชีวติใหดี้ขึ�น 
  7)  งบประมาณ เพื�อให้แผนงานขององคก์รสามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยดี จาํเป็นตอ้ง
มีการระดมทุนทั�งภายในและภายนอก เพื�อให้สามารถทาํกิจกรรมได ้ความคุน้เคยจากการเป็นผูรั้บ
ทาํให้ชาวบา้นมกัรองบประมาณจากภายนอก ควรกระตุน้ให้มีการระดมทุนจากภายในชุมชนก่อน
เมื�อขาดงบประมาณส่วนี�แลว้จึงค่อยหาเพิ�มเติมจากภายนอก 
 นอกจากนี� ยงัได้จาํแนกถึง องค์ประกอบหลกัขององค์กรชุมชนที�จะทาํให้องค์กรชุมชน
สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ซึ� งจะตอ้งประกอบไปดว้ย 
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  1)  การมีอุดมการณ์ร่วมกนั หมายถึง มีความเขา้ใจตรงกนั 
  2)  การมีเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 
  3)  การมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
  4)  มีผูน้าํ 
  5)  มีการบริหารจดัการองค์กร ในระดับพื�นฐานซึ� งประกอบด้วย การมีการ
ตดัสินใจร่วมกนั และมีโครงสร้าง บทบาทหนา้ที� เป็นรูปแบบมาตรฐาน นั�นคือการมีคณะกรรมการ
ดาํเนินงานขององคก์ร (สมพนัธ์ เตชะอิก และคณะ. 2540: 121)    
   
 3.2.4  ลกัษณะขององค์กรชุมชน 
 Felipe (อา้งถึงใน จนัทรนนัท์ เหล่าพนันา, 2546: 28) กล่าวถึงลกัษณะสําคญัขององคก์ร
ประชาชนวา่ เป็นกลไกอาํนาจของคนจน ที�มุ่งให้คนจนหรือกลุ่มผูไ้ร้อาํนาจมีความสามารถในการ
กาํหนดความเป็นไปไดใ้นอนาคตร่วมกนัตามความปรารถนาของพวกเขา ซึ� งเป็นการแกไ้ขปัญหา
ของผูถู้กกดขี�และผูไ้ร้อาํนาจองคก์รประชาชนจะมีความแตกต่างจากองคก์รทั�วไปในเรื�องการก่อรูป 
การตดัสินใจ การวางแผน การต่อสู้ และผลที�ไดรั้บ จะไม่ผกูขาดอยูใ่นมือของผูน้าํเพียงไม่กี�คน แต่
มวลสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผูก้าํหนด 
 อนุชาติ พวงสาํลี และอรทยั อาจอํ�า (2541: 10) เสนอถึงลกัษณะขององคก์รชุมชนที�เขม้แข็ง
วา่จะตอ้งประกอบดว้ย  
  1)  ภูมิปัญญา ระบบความเชื�อ ระบบคุณค่า ระบบความคิดของชุมชนการกาํหนดชี�
วดัเกี�ยวกบัภูมิปัญญา หรือระบบความเชื�อของบุคคลนบัเป็นเรื�องยาก แต่การชี� วดัว่าชุมชนนั�นๆ มี
ภูมิปัญญาหรือไม่ อาจดูไดจ้ากการถ่ายทอดองคค์วามรู้ การพฒันาองคค์วามรู้ให้เหมาะกบัยุคสมยั 
ซึ� งตวัชี�วดัเองเหล่านี�สามารถไดจ้ากการมีผูน้าํที�หลากหลายทั�งในดา้นความรู้ ทกัษะ และจาํนวนของ
ผูน้าํชุมชนนั�นๆ อีกทั�งยงัสังเกตไดจ้ากทศันคติ ความเชื�อและพฤติกรรมของสมาชิกที�เกี�ยวกบัความ
เชื�อในพิธีกรรมต่างๆ 
  2)  การจดัการองคก์รชุมชน การชี�วดัความเขม้แขง็ของกลุ่ม อาจพิจารณาไดจ้าก 
   (1)  ว ัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มสามารถบ่งชี� ถึงพฤติกรรม และ
กิจกรรม ที�มีความหมายในเชิงการสืบทอดภูมิปัญญาและระบุความเชื�อ 
   (2)  กฎกติกา ชี� ถึงความสามารถในการกาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในชุมชน 
   (3)  จาํนวนและคุณภาพของสมาชิกที�เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ สะทอ้นความ
เอาใจใส่ในการร่วมกิจกรรม ความสาํนึกในหนา้ที�และความรับผดิชอบของสมาชิก 
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   (4)  คุณภาพของกรรมการกลุ่ม ซึ� งสะทอ้นให้เห็นจากความสามารถของ
การจดัการ การสนองตอบปัญหา การจดัสรร การกระจายทรัพยากรของชุมชน 
   (5)  กิจกรรมกลุ่มบ่งชี� ถึงความสามารถในการตอบสนองต่อมิติต่างๆ เช่น 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นการจดัการทรัพยากรของชุมชน 
   (6)  กองทุนของกลุ่ม บ่งชี� ถึงความสามารถในการระดมทุนของกลุ่ม 
นบัเป็นเครื�องสะทอ้นศกัยภาพ และความเขม้แขง็ของกลุ่มไดดี้ 
  3)  กระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ตรวจวดัไดจ้ากการศึกษาดูงาน เวที
แลกเปลี�ยนความรู้และการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ซึ� งจะสะทอ้นภาพการยกระดบัภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ของชุมชน การเชื�อมโยงภูมิปัญญาระหวา่งชุมชน 
  4)  ผลกระทบจากการดาํเนินงานขององค์กรชุมชนในด้านต่างๆ โดยที�ตวัชี� วดั
ระดบัชุมชนเนน้การวดัถึงผลที�เกิดขึ�นกบัชุมชนเป็นหลกั ดงันี�  
   (1)  ดา้นเศรษฐกิจและอาชีพ ตวัชี�วดัดา้นนี� ในระดบัชุมชนมีความสัมพนัธ์
กบัตวัชี� วดัระดบัครัวเรือนค่อนขา้งมาก แต่จะให้ผลที�เป็นภาพรวมหรืออตัราเฉลี�ยของครัวเรือน
ทั�งหมดในชุมชนเท่านั�น 
   (2)  ด้านสังคมวฒันธรรม ในระดับชุมชนเป็นการวดัถึงสัดส่วน การ
อพยพยา้ยถิ�นของครัวเรือนในชุมชน วดัดา้นสวสัดิการชุมชนที�ชุมชนมีให้ วดัอตัราการประกอบ
อาชญากรรมและยาเสพติด วดัในดา้นการอนุรักษ ์การพฒันาปรับใชแ้ละการสืบสานต่อในดา้นภูมิ
ปัญญาพื�นบา้น รวมทั�งศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
   (3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เป็นการวดัถึงพลงัใน
ชุมชนและจิตสาํนึกของชุมชนในการอนุรักษแ์ละรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
 นอกจากนี�  สิน สื�อสอน (อา้งถึงใน จนัทรนนัท์ เหล่าพนันา, 2546: 28) ไดอ้ธิบายถึง
ลกัษณะที�สาํคญัขององคก์รประชาชน ไดแ้ก่ 
  1)  สามารถปกป้องผลประโยชน์ แกไ้ขปัญหาและสนองความตอ้งการของสมาชิก
ไดแ้ละมีการกระจายผลอยา่งเสนอภาค 
  2)  ประชาชนมีส่วนร่วม (participation) ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างมี
ความรู้สึกเป็นเขา้ของและอยา่งมีจิตสาํนึกร่วมกนั 
  3)  องคก์รมีผูน้าํที�ดี สามารถแสดงบทบาทไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  4)  องคก์รมีความสามารถในการทาํงานอยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งพึ�งพา
คนภายนอก มีบทบาทในการตดัสินใจกาํหนดเป้าหมายที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากร และ
ความสามารถของคนในชุมชน 
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  5)  องคก์รสามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ภายในชุมชน และสภาพแวดลอ้มพื�นฐาน
ขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามทิศทางที�พึงประสงคไ์ด ้
  6)  องคก์รมีการปรับตวัที�จะทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมาย รักษาความมั�นคงและพฒันา
องคก์รใหเ้จริญต่อไม่ได ้
 กล่าวโดยสรุป ลักษณะขององค์กรชุมชน คือ สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันในการ
ดาํเนินกิจกรรมให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดขึ�น โดยมีระบบการบริหารจดัการและการกาํหนด
บทบาทหนา้ที�ของสมาชิก รวมถึงมีผูน้าํที�เป็นที�ยมอรับ มีการเรียนรู้ร่วมกนัในองคก์ร ติดต่อสื�อสาร
กนัอยา่งเป็นระบบในชุมชน 
 
 3.2.5  แนวคิดเกี�ยวกบัองค์กรชุมชนเครือข่าย 
 กาญจนา แกว้เทพ (2538: 70) ไดก้ล่าวถึง ความคิดที�เป็นสาเหตุในการจดัตั�งเครือข่ายของ
ประชาชนว่า ตามปกติเวลาที�เกิดวิกฤติการณ์ ชาวบา้นก็จะมารวมตวักนัเป็นกลุ่มเฉพาะกิจ เพื�อ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้าอยู่แลว้ทุกชุมชนที�ตอ้งการเอาชีวิตรอด จึงตอ้งมีมาตรการป้องกนัว่า เมื�อเกิด
วิกฤติการณ์ จะมีใครที�สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เราได้ และสําหรับชุมชนที�เป็นเครือข่ายนี�  
จะตอ้งเน้นความสัมพนัธ์แบบพึ�งพาอาศยักนั กล่าวคือ เราเองก็ตอ้งพร้อมที�จะเป็นแหล่งให้ความ
ช่วยเหลืออนัดบัแรก เมื�อเครือข่ายของเราตอ้งการ 
 สีลาภรณ์ นาครทรรพ และปกรณ์ จริงสูงเนิน (2537: 14) กล่าวว่าศกัยภาพขององค์กร
ชุมชนนั�นขึ�นอยูก่บัพลงั 3 ประการ คือ  
  1)  พลงัปัญญา ที�ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ดา้นสํานึก องค์ความรู้ดา้นการบริหาร
จดัการและองคค์วามรู้ดา้นเทคนิควธีิ 
  2)  พลงัชุมชน ซึ� งประกอบดว้ย ความเป็นชุมชน สิทธิอาํนาจ บทบาทหน้าที� กฎ 
กติกา กิจกรรม และสิทธิประโยชน์  
  3)  พลงัทรัพยากร ซึ� งไดแ้ก่ เงินทุน วสัดุ อุปกรณ์และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
การจดัการทรัพยากร ดิน นํ�า ป่า โดยองคก์รชุมชนเครือข่าย 
 อคิน รพีพฒัน์ (อา้งถึงใน มิงมิตร บุญเขตการ, 2550: 25) ไดม้องสังคมวา่ สังคมมีลกัษณะ
เป็นเครือข่ายคลา้ยใยแมงมุม บุคคล คือ จุดที�เส้นใยของเครือข่ายมาพบกนั กล่าวง่ายๆ คือ บุคคล
หนึ�งยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัคนอีกเป็นจาํนวนมากในหลายรูปลกัษณะและสถานการณ์ (situation) 
คนที� เขาสัมพันธ์ด้วยก็จะมีความสัมพันธ์กับคนอื�นๆ ต่อไปอีก คนบางคนในหมู่บ้านอาจมี
ความสัมพนัธ์กบัคนอื�นๆ จาํนวนน้อย แต่บางคนจะมีความสัมพนัธ์กบัคนอื�นเป็นจาํนวนมาก ขอ้
สันนิษฐานเบื�องตน้ในการศึกษาประการหนึ�งมีวา่ บุคคลที�มีเส้นโยงความสัมพนัธ์กวา้งขวางทั�งใน
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และนอกหมู่บา้น ย่อมมีความสําคญัในสังคมและการเปลี�ยนแปลงในหมู่บา้นมากกวา่คนอื�นๆ ที�มี
เส้นสายความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกบัคนอื�นๆ นอ้ย บุคคลที�เป็นจุดรวมของสายสัมพนัธ์จาํนวนนี�  อาจ
กล่าวไดว้า่เป็นจุดรวม (nodes) ของความสัมพนัธ์ในทอ้งที�หรือชุมชนนั�นได ้
  

3.3  องค์ความรู้เกี�ยวกบัเครือข่ายทางสังคม 
  

 3.3.1  ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
 Barnes (อา้งถึงใน อจัฉรา ปุราคม, 2550: 10) เป็นบุคคลในกลุ่มแรกที�ให้คาํนิยามมของ 
เครือข่ายทางสังคม (social network) วา่ เป็นกลุ่มของความสัมพนัธ์ทางสังคมที�บุคคลหนึ�งมีต่อกนั
และกนั เช่น ญาติ เพื�อนที�ใกลชิ้ด โดยมีการติดต่อสื�อสารและแลกเปลี�ยนผลประโยชน์ซึ� งกนัและกนั 
สามารถนาํไปใชอ้ธิบายพฤติกรรม ความเชื�อของบุคคล  
 นอกจากนี�  Boissevain และ Mitchell (อา้งถึงใน อจัฉรา ปุราคม, 2550: 10) ให้ความหมาย
ของเครือข่ายทางสังคมไวว้่า เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมอยา่งหนึ� งแตกต่างจาก
กลุ่ม โดยที�กลุ่มจะมีขอบเขตที�ชดัเจน รู้วา่ใครเป็นสมาชิก ใครไม่เป็นสมาชิก และมีโครงสร้างทาง
สังคมที�เป็นรูปธรรม แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์แบบไม่มีขอบเขต ไม่มีโครงสร้างที�
แน่นอนตายตวัอาจมีการออกแบบโครงสร้างเพื�อทาํหน้าที�สานความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม 
องคก์รให้ต่อเนื�องการเชื�อมความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในเครือข่ายอาจมองเห็น หรือมองไม่เห็น
เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน และรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของเครือข่ายมีความวบัซ้อนกวา่กลุ่ม 
องคก์ร 
 ชินสรรค สุวรรณอจัฉริย (2549: 12) ให้ควา่มหมายของเครือข่ายทางสังคมวา่ เป็นช่องทาง
ที�มีความสัมพนัธ์ร่วมกบัจุดยนืส่วนตวั ซึ� งเป็นเสมือนพื�นที�ภายในสังคมวฒันธรรมหนึ�งและหลายๆ 
พื�นที�สังคมวฒันธรรม เช่น เครือญาติมีอาชีพเป็นชนชั�น มีตาํแหน่งฐานะในทอ้งถิ�นหลากหลายแต่มี
ความสัมพนัธ์กบัญาติพี�นอ้งอยู ่ขณะเดียวกนัก็สามารถมีความสัมพนัธ์กบัเพื�อนฝงู และคนรู้จกัดว้ย 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 5) ได้ให้ความหมายว่า เครือข่ายทางสังคม (social 
network) หมายถึง ความสัมพนัธ์ในสังคมมนุษย ์ทั�งในระดบัปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกบักลุ่ม 
กลุ่มกบักลุ่ม และกลุ่มกบัเครือข่าย โดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัสิ�งต่างๆ เช่น กิจกรรม การสื�อสาร ความร่วมมือ การพึ�งพาอาศยั การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ฯลฯ ซึ� ง
เป็นความสัมพนัธ์ที�มีโครงสร้างและรูปแบบที�หลากหลาย โดยเครือข่ายทางสังคมของมนุษยน์ั�น มี
การกระจายตวัไปตามหน่วยยอ่ยหรือปัจเจกบุคคลในสังคม มีการเกิดขึ�น ตั�งอยูแ่ละแปรเปลี�ยนไป
เช่นเดียวกบัสรรพสิ�ง ซึ� งเราสามารถมองเห็นไดท้ั�งในมิติแห่งความสัมพนัธ์ที�ปัจเจกบุคคลเป็นส่วน
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หนึ�งของเครือข่าย และเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กบัแบบแผนหรือเส้นทางของปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
คน โดยเป็นกระบวนการที� มีความเกี�ยวข้องกับกิจกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และ
ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ด 
 ประเวศ วะสี (2541: 21) กล่าวถึงความหมายของ เครือข่ายทางสังคมวา่ เครือข่ายทางสังคม
จะคลา้ยเครือข่ายในสมอง โดยโครงสร้างของสมองนั�นจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในระดบัที�สูงเพื�อการ
มีชีวิตรอด และโครงสร้างทางสังคมจะมีวิวฒันาการไปเหมือนโครงสร้างทางสมองมากขึ�นเรื�อยๆ 
ซึ� งก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใชอ้าํนาจไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และการที�จะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ได ้โครงสร้างทางสังคมตอ้งปรับเปลี�ยนจากโครงสร้างอาํนาจ
แนวดิ�ง ไปเป็นเครือข่ายสังคมที�มีการโยงใยความสัมพนัธ์ในทุกทิศ ซึ� งสรุปได้ว่า เครือข่ายทาง
สังคม คือ สังคมแห่งกลัยาณมิตรหรือเครือข่ายทางสังคมแห่งการเรียนรู้ (learning social network) 
โดยเครือข่ายสังคม จะตอ้งมีความสามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นดุลยภาพได ้ 
 กล่าวโดยสรุปคือ เครือข่ายทางสังคม หมายถึง เป็นการพฒันาการในการรวมตวักนัของคน
ในชุมชนและสังคม โดยมีรูปแบบความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการ
ติดต่อสื�อสาร การช่วยเหลือเกื�อกูล แลกเปลี�ยนองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ กัน โดยอาศัย
กิจกรรมและกระบวนการบริหารจดัการที�เป็นระบบ เพื�อให้เกิดขบวนการเคลื�อนไหวทางสังคม 
เป็นไปในทิศทางคาดหวงัหรือบรรลุเป้าหมายที�กาํหนดไว ้
 
 3.3.2  ลกัษณะของเครือข่ายทางสังคม 
 Boissevain (อา้งถึงใน ปฤถา พรหมเลิศ, 2549: 35) อธิบายวา่ เครือข่ายทางสังคม (social 
network) จาํเป็นตอ้งเริ�มที�หน่วยย่อย (actor) ก่อนแล้วค่อยๆ ขยายความสัมพนัธ์ออกไป โดยมี
แนวคิดตั�งอยูบ่นพื�นฐานของการใช้ระดบัความผูกพนั และภาระหนา้ที�ที�มีต่อกนั และกนัเป็นหลกั 
ทั�งนี�  ตอ้งกาํหนดลงไปวา่ เครือข่ายที�จะศึกษานั�นมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใด โดยอาศยัระยะห่างทาง
สังคม (social distance) เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง และเครือข่ายทางสังคมประกอบไปดว้ยขอบเขตที�
สําคญั 3 ขอบเขต โดยขอบเขตแรก เป็นเครือข่ายใกลชิ้ดซึ� งเป็นกลุ่มปฐมภูมิ (primary group) ซึ� ง
ตามแนวคิดทางด้านสังคมวิทยา กลุ่มดังกล่าวจะมีลักษณะที�สําคญั คือ มีจาํนวนคนน้อย มีการ
กระทาํโตต้อบกนัโดยตรง มีความรู้จกัมกัคุน้กนัเป็นส่วนตวั มีการติดต่อสัมพนัธ์กนัหลายดา้น มี
การคบคา้สมาคมและความสัมพนัธ์กนัแบบตวัต่อตวั ซึ� งเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที�ใกล้ชิดกบั
บุคคลศูนยก์ลางมากที�สุด ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ญาติ พี�น้อง เพื�อนฝูง ขอบเขตที�สอง หรือ
เครือข่ายรอง (effective network) ประกอบด้วย บุคคลที�มีความคุน้เคยน้อยกว่ากลุ่มแรก และ
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ขอบเขตที�สาม หรือเครือข่าย (extended network) ได้แก่ กลุ่มบุคคลที�บุคคลศูนยก์ลางไม่รู้จกั
โดยตรง แต่สามารถติดต่อสัมพนัธ์ได ้โดยผา่นเครือข่ายรองอีกทีหนึ�ง  
 
 3.3.3  องค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม 
 องคป์ระกอบของเครือข่ายทางสังคม มีมากมายหลายองคป์ระกอบ ดงันี�   
  1)  สมาชิก ทั�งรายปัจเจกบุคคล กลุ่ม/องคก์ร ที�มารวมตวักนั 
  2)  ผูน้าํเครือข่ายที�สําคญั ประกอบดว้ย ผูน้าํทางความคิด ผูน้าํดา้นทกัษะ เทคนิค
เฉพาะดา้น ผูน้าํเขียนแผน/โครงการ ผูน้าํการบริหารจดัการ ผูน้าํการสื�อสาร/ประชาสัมพนัธ์ ผูน้าํ
ระดมทุน ผูน้าํการประสานงานภายในและภายนอก ผูน้าํการประชุม สรุป บนัทึกและติดตามงาน 
ฯลฯ 
  3)  ความสนใจ จุดมุ่งหมายร่วมกนั การกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และกิจกรรม/โครงการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
  4)  การติดต่อสื�อสาร ขอ้มูลข่าวสารที�มีทั�งผูรั้บและผูส่้งอยา่งต่อเนื�อง โดยใช้สื�อ
ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว จดหมาย ใบบลิว E-mail ฯลฯ 
  5)  การประสารงานทั�งภายในและภายนอกเครือข่าย ในการทาํงานต่างๆ ร่วมกนั 
  6)  ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการทาํงาน โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที�
ตามความรู้ความถนดัและความชอบของแต่ละข่าย/ภาคียอ่ย 
  7)  การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ บทเรียน ประสบการณ์ การทาํงาน ทั�งการมีเวทีร่วม
สมํ�าเสมอ มีการประชุมอบรมสัมนาดูงาน โดยสามารถนาํมาประยกุตใ์ชป้ฏิบติัจริง 
  8)  การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนั เสมอภาค และมีการจดัลาํดับ
ความสาํคญัของผูส้มควรไดรั้บประโยชน์ ก่อน หลงั อยา่งมีเหตุผล 
  9)  การเสริมพลงัอาํนาจต่อรอง และระดมทรัพยากรเกื�อหนุนซึ� งกนัและกนั ข่ายที�
เขม้แข็งช่วยเหลือข่ายที�อ่อนแอกวา่ ข่ายที�มีทรัพยากรมากช่วยเหลือดูแลข่ายที�มีทรัพยากรนอ้ยกว่า
และขาดแคลน (สมพนัธ์ เตชะอธิก, 2553: 26) 
 
 3.3.4  การสร้างเครือข่ายทางสังคม 
 ผไท วงศอ์นุตรโรจน์ (อา้งถึงใน สมพนัธ์ เตชะอธิก, 2553: 27) อธิบายวา่ โครงสร้างและ
ฐานเครือข่ายความสัมพนัธ์ที�มีในชุมชน ประกอบไปดว้ย ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ พรรคพวก 
เพื�อนฝูง ผ่านการประกอบอาชีพ พิธีกรรม ความเชื�อและวฒันธรรม วดั โรงเรียน โครงสร้างและ
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ช่องทางการสื�อสาร จนเป็นรากฐานไปสู่ความร่วมมือในชุมชนและพฒันาไปสู่กลุ่มที�เป็นทางการ
มากขึ�น 
 ในช่วงการก่อตวัของเครือข่าย ผูน้าํเครือข่ายจะคน้หาแกนนาํที�มีอุดมการณ์ ความคิด ความ
สนใจและความตอ้งการพฒันาในแนวทางใกลเ้คียงกนั มาประชุมตกลงที�จะทาํงานร่วมกนัต่อมาก็
ประสานความร่วมมือ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั�งทางความคิด ความรู้ ทกัษะ เทคนิคที�จาํเป็น มี
การสร้างพนัธะสัญญาร่วม ต่อมาก็จดัทาํแผน/โครงการ/กิจกรรมร่วม การประสานงานและระดม
ทรัพยากรการสนับสนุนให้สามารถดาํเนินงานได้ตามเป้าหมายที�วางร่วมกนัไว ้เมื�อทาํงานเสร็จ
เรียบร้อย ก็มีการสรุปบทเรียน การติดตามและประเมินผลร่วมกนั 
 นอกจากนี�  เสรี พงศพ์ิศ (2548: 209) ไดเ้สนอขั�นตอนการทาํงานของเครือข่ายทางสังคม ไว ้
8 ขั�นตอน เพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนืและสนบัสนุนใหชุ้มชนเขม้แขง็ ดงันี�  
  1)  ร่างเป้าประสงค์ (purpose) ให้ชดัเจน เพื�อให้รู้วา่สาเหตุความเป็นมาของการ
ก่อตั�งเครือข่าย คืออะไร ทาํไมจึงตอ้งมีเครือข่ายนี�  ตั�งแลว้จะทาํอะไร 
  2)  บอกเป้าหมาย (goals) และวตัถุประสงค ์(objectives) 
  3)  กาํหนดแผนการดาํเนินงาน (action plan) 
  4)  กาํหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑข์ั�นพื�นฐาน 
  5)  กาํหนดกระบวนการในการตดัสินใจ (define decision making process) 
  6)  เตรียมแผนการสื�อสารระหวา่งสมาชิก 
  7)  เลือกโครงสร้างการจดัการองคคก์ร 
  8)  จดัหาทุนในการดาํเนินการ (secure resources) 
 เครือข่ายทางสังคมที�เจริญรุ่งเรือง ตามกระบวนการ/ขั�นตอนดังกล่าว มีทั� งเครือข่ายที�
ประสบผลสําเร็จเช่น เครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคอีสาน ทั�งนี� เพราะมีเป้าหมายในการพฒันาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกนั มีความสัมพนัธ์และประสานงานระหวา่งปราชญ ์12 คน/พื�นที�มี
มูลนิธิพฒันาชุมชนอย่างย ั�งยืน เพื�อคุณภาพชีวิตที�ดี จงัหวดัขอนแก่นและหน่วยงานอื�นๆ เป็น
ศูนยก์ลางประสานงานจดัเวที การประชุม อบรมสัมนาศึกษาดูงาน การจดัทาํจดหมายข่าวทุกเดือน
และมีแหล่งทุนสนบัสนุนอยา่งต่อเนื�อง 
 เครือข่ายที�เกิดภาวะถดถอย ไม่ประสบผลสําเร็จลม้เลิกความเป็นเครือข่ายทางสังคม เช่น 
เครือข่ายประชาคมบางจงัหวดั ที�ต่างคนต่างเขา้มาร่วมโดยเป้าหมายแตกต่างกนั ไม่มีกองเลขาธิการ
ทีทาํหน้าที�ติดต่อประสานงานและผลกัดนัขอ้เสนอแนะการพฒันาต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ไม่ได้รับ
การสนนับสนุนทรัพยากรอยา่งต่อเนื�องและกลไกการผลกัดนัเพื�อสร้างพลงัอาํนาจและการต่อรอง
ต่างๆ มีไม่เพียงพอ 
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 เครือข่ายทางสังคมบางเครือข่ายมีทั�งที�ดาํรงอยู่ บางระยะเขม้แข็งบางระยะอ่อนตวั และ
สามารถฟื� นตวักลบัมาเขม้แข็งใหม่ได้ กระบวนการสร้างเครือข่ายจึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสร้างประโยชน์ที�ไดผ้ลมากกวา่คนใดคนหนึ�ง หรือกลุ่ม/องคก์รใดองคก์ร
หนึ�งจะกระทาํ 
 นฤมล นิราทร (2543: 11) ได้อธิบายถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคมว่าเป็นเพราะปัจจยั
ต่างๆ ดงันี�  1) ตอ้งการมีเพื�อนในการทาํงาน ตอ้งการมีหมู่ มีพวก 2) ตอ้งการทรัพยากรในการทาํงาน 
3) ตอ้งการรับภาระความเสี�ยงในกิจกรรมร่วมกนั 4) ตอ้งการความชาํนาญเฉพาะดา้นในการแกไ้ข
ปัญหา 5) ตอ้งการประหยดั และ 6) ตอ้งการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั นอกจากนี� ยงั
รวมไปถึงมีปัจจยัเสริมที�เป็นเงื�อนไขสาํคญั คือ ความเตม็ใจที�จะเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 
 พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (2547: 55) ให้เหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมเกิดจาก  
1) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดลอ้มที�ซํ� าซ้อน หลากหลาย และขยายตวั จนเกินความสามารถ
ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่ม ที�จะดาํเนินการแกไ้ข  2) เครือข่ายเป็นเครื�องมือหรือยุทธศาสตร์ในการ
สร้างพื�นที�ทางสังคม และ 3) เพื�อใหก้ารประสานผลประโยชน์เป็นไปอยา่งเท่าเทียม 
 กล่าวโดยสรุปคือ การสร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นกระบวนการที�เกิดจากความตอ้งการที�
จะบรรลุเป้าหมายที�บุคคล หรือกลุ่มร่วมกนัตั�งไว ้และเป้าหมายนั�นจาํเป็นตอ้งอาศยัการรวมกลุ่มกนั
เพื�อเป็นแรงผลกัในการขบัเคลื�อนเพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง เกิดการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้และ
ทรัพยากร และสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายไดใ้นที�สุด 
 
 3.3.5  เครือข่ายภาคประชาชน  
 เครือข่ายภาคประชาชนนั�น เป็นการรวมตวัของภาคประชาชนในพื�นที�ต่างๆ โดยเฉพาะใน
ชุมชนชนบท เป็นการรวมตวัของปัจเจกบุคคล กลุ่มคน และเครือข่าย โดยอาศยัวฒันธรรมชุมชน 
กระบวนการทาํงานร่วมกบัภาคีอื�นๆ และระบบเทคโนโลยี เป็นเครื�องหนุนเสริมให้เกิดการรวมตวั 
โดยเครือข่ายภาคประชาชน เกิดขึ�นทั�งจากการเห็นความจาํเป็นในการรวมพลงัเพื�อแกไ้ขปัญหา เกิด
จากการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนั โดยเป็นกระบวนการที�เป็นไปตามธรรมชาติ 
และเกิดขึ�นการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื�นๆ ที�ตอ้งการให้องค์กร ชุมชน และ
สังคมมีความเขม้แข็ง มีศกัยภาพในการที�จะพฒันาตนเอง ตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ
ภาครัฐหรือหน่วยงานที�กาํหนดไว ้(พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547: 76) 
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3.4  ทฤษฎทีี�เป็นฐานของการวจิัย 
  

 3.4.1  ทฤษฎกีารมส่ีวนร่วม 
  
  3.4.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  คาํว่า “การมีส่วนร่วม” ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายที�มีความแตกต่างกนัไป ขึ�นอยู่กบั
ความเขา้ใจ แนวคิด หลกัการ และกระบวนการในการอธิบาย WHO/UNICEF (อา้งถึงใน ชยัณรงค ์
เหลืองวิลยั, 2549: 29) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การมีส่วนร่วม คือ การที�กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิด
การรวมตวัที�สามารถกระทาํการตดัสินใจใช้ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที�กระทาํ
ในกลุ่ม 
  ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2546: 198) ไดส้รุปความหมายของ การมีส่วนร่วม
วา่มี 2 ลกัษณะ คือ 
   1)  การมีส่วนร่วมในลกัษณะที�เป็นกระบวนการของการพฒันา โดยให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ตั�งแต่เริ�มจนสิ�นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วม
คน้หาปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทอ้งถิ�น การบริหาร
จดัการ การติดตามและประเมินผล รวมทั�งการรับผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจากโครงการ โดยโครงการ
พฒันาดงักล่าว จะตอ้งมี ความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน 
   2)  การมีส่วนร่วมในนยัทางการเมือง ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    (1)  การส่งเสริมสิทธิ และพลงัอาํนาจของพลเมืองโดยประชาชน
หรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนเองในการจดัการ เพื�อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม 
ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรของชุมชนอนัจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที�
ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ� งความสามารถของตน และไดรั้บผลประโยชน์จากการ
พฒันา 
    (2)  การเปลี�ยนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ มาเป็นการพฒันาที�
ประชาชนมีบทบาทหลักโดยกระจายอาํนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค 
เพื�อให้ภูมิภาคมีลกัษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอาํนาจทางการเมือง การบริหาร มีอาํนาจต่อรองในการ
จดัสรรทรัพยากรอยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได ้หรืออาจกล่าวไดว้่า
เป็นการคืนอาํนาจ (empowerment) ในการพฒันาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกาํหนด
อนาคตของตนเอง ทั�งนี� ตอ้งคาํนึงถึงการพฒันที�เท่าเทียมกนัของชายและหญิงในการดาํเนินงาน
พฒันาดว้ย 
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  นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547: 4) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การมีส่วนร่วม คือ การที�ฝ่าย
หนึ� งฝ่ายใดที�ไม่เคยได้เขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจ หรือเคยเขา้ร่วมด้วย
เล็กน้อยไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากขึ�น เป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอยา่งผิวเผิน
แต่เขา้ร่วมดว้ยแทจ้ริงยิ�งขึ�น และการเขา้ร่วมนั�นตอ้งเริ�มตั�งแต่ขั�นแรกจนถึงขั�นสุดทา้ยของโครงการ  
  สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550: 26) อธิบายว่า การมีส่วนร่วม (participation) เป็น
กระบวนการสื�อสารระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์กร ในการดําเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ�งหรือหลายกิจกรรมทั�งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ� งการมีส่วนร่วมจะเกี�ยวขอ้ง
กบักระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมการดาํเนินการและร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัของ
กลุ่ม และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคี ความรู้สึกร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดว้ย  
  ดุษฎี อายวุฒัน์ และคณะ (2535: 7) ใหค้วามหมายวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นการใหโ้อกาสประชาชนเขา้ร่วมดาํเนินงานตั�งแต่กระบวนการเบื�องตน้จนถึงกระบวนการสิ�นสุด 
โดยที�การเขา้ร่วมอาจร่วมในขั�นตอนใดขั�นตอนหรือครบวงจรก็ได ้การเขา้ร่วมมีทั�งรายบุคคล กลุ่ม
หรือองค์กรที�มีความคิดเห็นที�สอดคล้องกัน การรับผิดชอบร่วมกัน เพื�อดาํเนินการพฒันาและ
เปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�ตอ้งการ โดยการกระทาํผา่นกลุ่มหรือองคก์ร เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
  กล่าวโดยสรุปคือ การมีส่วนร่วม หมายถึง การที�บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรภาค
ประชาชน เขา้มาร่วมกนัดาํเนินงานกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�ง โดยมีการรับรู้ในขั�นตอนต่างๆ ตั�งแต่ 
การคิด การตดัสินใจ การกาํหนดแนวทาง การวางแผน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลของ
กิจกรรมนั� นๆ โดยคนที� เข้ามาร่วมนั� นต่างได้รับผลของการดําเนินการโดยเฉพาะการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนั 
 
  3.4.1.2  ความเป็นมาของการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฎในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที� 5 
เป็นตน้มา และรัฐไดใ้ชเ้ป็นเครื�องมือใหป้ระชาชนเขา้ร่วมโครงการของรัฐ (ถวลิวดี, 2548: 1)  
  ในยุคปัจจุบนันี�  ที�มกัยอมรับกนัว่าทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกนั แมอ้าํนาจทางการ
เมือง การบริหารราชการ หรือกิจกรรมในครอบครัว จาํเป็นตอ้งให้เกิดความเป็น “ธรรมรัฐ” หรือ 
good governance หรือความโปร่งใส จึงเป็นยุคที�ตอ้งให้ฝ่ายอื�นๆ เขา้มามีส่วนร่วมในขั�นตอนต่างๆ 
มากมาย 
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  ผูมี้อาํนาจอยูเ่ดิมอาจติดอยู่กบัอาํนาจนิยม (authoritative) แต่เมื�อประเทศมีความ
เป็นประชาธิปไตยมากขึ�นตอ้งยอมให้มีส่วนร่วมดงักล่าว หากจิตใจยึดติดกบัการหวงอาํนาจก็อาจ
ทาํอะไรสั�งการอะไร ที�ไม่สะทอ้นใหเ้กิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมไดเ้ท่าที�ควรก็ได ้
  ถา้ยอ้นไปสมยั พ.ศ. 2504 ที�มีเพลง “ผูใ้หญ่ลี” ออกมา โดยในตอนหนึ�งเนื�อเพลง
กล่าวไวว้่า “พ.ศ. 2504 ผูใ้หญ่ลีตีกลองประชุม ชาวบา้นต่างมาชุมนุม มาประชุมที�บา้นผูใ้หญ่ลี 
ต่อไปนี�ผูใ้หญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื�องราวที�ไดป้ระชุมมา ทางการเขาสั�งมาวา่ ให้ชาวนาเลี�ยงเป็ดและ
สุกร ฝ่ายตาสีหวัคลอน ถามวา่สุกรนั�นคืออะไร ผูใ้หญ่ลีลุกขึ�นตอบทนัใด สุกรนั�นไซร้ คือหมานอ้ย
ธรรมดา หมานอ้ยๆ ธรรมดา”  
  จะเห็นวา่เพลง “ผูใ้หญ่ลี” สะทอ้นให้เห็นลกัษณะการสั�งการจากเบื�องบนลงมายงั
ขา้งล่าง เป็นการคิดและตดัสินใจแทนประชาชน ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ จึง
มีโอกาสสูงที�จะสื�อสารกนัผดิพลาด นาํไปสู่การปฏิบติัที�ลม้เหลว (นรินทร์ชยั, 2547: 3) 
  กล่าวโดยสรุปจะพบวา่ การมีส่วนร่วมของไทยนั�น มีคู่กบัสังคมไทยมาตั�งแต่สมยั
อดีตภายหลงัการเมืองการปกครองของไทยเริ�มให้ความสนใจเรื� องสิทธิความเท่าเทียมกนั โดย
เริ�มแรกเป็นการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั�นตอนต่างๆในการ
ทาํงานของรัฐบาลมากขึ�น ทาํให้เกิดคาํวา่ “ธรรมรัฐ” หรือ good governance หรือความโปร่งใสใน
การทาํงานของหน่วยงานภาครัฐเช่นในปัจจุบนั 
   

  3.4.1.3  รูปแบบและลกัษณะของการมีส่วนร่วม  
  รูปแบบและลกัษณะการมีส่วนร่วมมีนกัวชิาการนาํเสนอไวห้ลากหลาย ดงันี�  
  United Nation (อา้งถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550: 31) ไดจ้าํแนกตามลกัษณะการ
มีส่วนร่วมไว ้ดงันี�  
   1)  การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (spontaneous) ซึ� งโดยการอาสาสมคัร
หรือการรวมตวักนัเองเพื�อแกไ้ขปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระทาํไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ภายนอกซึ�งเป็นรูปแบบที�เป็นเป้าหมาย 
   2)  การมีส่วนร่วมแบบชกันาํ (induced) ซึ� งเป็นการเขา้ร่วมโดยความ
ตอ้งการความเห็นชอบหรือสนบัสนุนโดยรัฐบาล ซึ� งเป็นรูปแบบทั�วไปของประเทศกาํลงัพฒันา 
   3)  การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั (coercive) เป็นการเข้าร่วมโดยความ
ตอ้งการความเห็นชอบหรือสนบัสนุนโดยรัฐบาล ภายใตก้ารจดัการโดยเจา้หน้าที�ของรัฐหรือโดย
การบงัคบัโดยตรง รูปแบบนี� เป็นรูปแบบที�ผูก้ระทาํไดรั้บผลทนัที แต่จะไม่ไดผ้ลในระยะยาว และ
มกัจะมีผลเสียตรงที�ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนในที�สุด 
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  องคก์ารอนามยัโลก (อา้งถึงใน อนงค ์พฒันจกัร, 2535: 42) กล่าวถึงรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนวา่ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั�น คือ 
   1)  การวางแผน (planning) ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
จดัลาํดับความสําคญั ตั�งเป้าหมาย กาํหนดการใช้ทรัพยากร กาํหนดวิธีการประเมินผลและการ
ตดัสินใจ 
   2)  การดาํเนินกิจกรรม (implementation) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการและการบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจดัสรร การควบคุมการเงินและ
บริหาร 
   3)  การใช้ประโยชน์ (utilization) ประชาชนมีความสามารถนําเอา
กิจกรรมมาใชป้ระโยชน์ได ้เป็นการเพิ�มระดบัการพึ�งพาตวัเองและการควบคุมทางสังคม 
   4)  การไดรั้บผลประโยชน์ (obtaining benefits) ประชาชนตอ้งไดรั้บการ
แจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื�นที�เท่ากนั 
  นรินทร์ชยั (2547: 3) ไดจ้าํแนกลกัษณะร่วมของการมีส่วนร่วมได ้4 ประการ ดงันี�  
   1)  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ไปไดรั้บอาํนาจ ที�จะคิดจะทาํมากขึ�น 
ไม่วา่เรื�องการเมืองหรืออาํนาจในการตดัสินใจที�จะดาํเนินการใดๆ 
   2)  การมีส่วนร่วม หมายถึง ตอ้งร่วมกนัอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่า
เทียมกนั และควรมีส่วนร่วมด้วยอย่างแทจ้ริง เข้มแข็ง (active) มิใช่ร่วมอย่างผิวเผินเฉื�อยชา 
(passive) 
   3)  การมีส่วนร่วม หมายถึง ตอ้งร่วมตั�งแต่ขั�นแรกของกระบวนการ จนถึง
ขั�นสุดทา้ยของโครงการ (entire development process) 
   4)  การมีส่วนร่วมมกัเป็นเรื� องที�ผูด้้อยโอกาสขอแบ่งอาํนาจ จากผูที้�มี
อาํนาจเหนือกวา่ เพื�อปรับปรุงวถีิชีวติตนใหดี้ขึ�น  
  นอกจากนี�  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ยงัจาํแนกเป็น 3 รูปแบบ ดงันี�  
(อา้งถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550: 30) 
   1)  การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (marginal participation) เป็นการมีส่วน
ร่วมที�เกิดจากความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจไม่เท่าเทียมกนักล่าวคือ ฝ่ายหนึ� งรู้สึกดอ้ยอาํนาจกว่า มี
ทรัพยากรหรือ ความรู้ดอ้ยกวา่อีกฝ่ายหนึ�ง เป็นตน้ 
   2)  การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (partial participation) เป็นการมีส่วนร่วม
ที�เกิดจากการกาํหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความตอ้งการของประชาชน ดงันั�น การมีส่วนร่วมจึง
เป็นเพียงประชาชนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื�องเท่านั�น 
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   3)  การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (full participation) เป็นการมีส่วนร่วมใน
ทุกขั�นตอนของการพฒันาดว้ยความเท่าเทียมกนัทุกฝ่าย จดัเป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่าง
แทจ้ริงของประชาชนตามแนวความคิดและหลกัการพฒันาชุมชน เมื�อนาํมาใช้ในการเรียนรู้จะ
สนบัสนุน และส่งเสริมใหก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ประพนัธ์ วรรณบวร (2543: 42) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนวา่ การมีส่วนร่วมที�ดาํเนินการอยูโ่ดยทั�วไปนั�น สามารถสรุปได ้5 รูปแบบ คือ 
   1)  การรับรู้ข่าวสาร (public information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี�
ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึง
รายละเอียดของโครงการที�จะดาํเนินการรวมทั�งผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ทั�งนี� การไดรั้บแจง้
ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนที�จะมีการตดัสินใจดาํเนินโครงการ 
   2)  การปรึกษาหารือ (public consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที�มี
การจดัการหารือระหวา่งผูด้าํเนินโครงการกบัประชาชนที�เกี�ยวขอ้งและไดรั้บผลกระทบเพื�อที�จะรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบขอ้มูลเพิ�มเติมหรือประกอบการจดัทาํรายงาน การศึกษาผลกระทบ
สิ�งแวดลอ้มนอกจากนี�การปรึกษาหารือยงัเป็นอีกช่องทางหนึ�ง ในการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงั
ประชาชนทั�วไปและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้เกิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ�น 
เพื�อใหมี้ขอ้เสนอแนะ เพื�อประกอบทางเลือกในการตดัสินใจ 
   3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (public meeting) การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ประชาชนและฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และผูมี้
อาํนาจตดัสินใจในการทาํโครงการหรือกิจกรรมนั�น ไดใ้ชเ้วทีสาธารณะในการทาํความเขา้ใจ และ
คน้หาเหตุผลที�จะดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื�นที�นั�นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมี
หลายรูปแบบ ดงันี�  
    (1)  การประชุมในระดบัชุมชน (community meeting) การ
ประชุมลกัษณะนี� ตอ้งจดัขึ�นในชุมชนที�ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยเจา้ของโครงการหรือ
กิจกรรมตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื�ออธิบายให้ที�ประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบที�
คาดวา่จะเกิดขึ�นและตอบขอ้คาํถาม การประชุมในระดบันี�อาจจะจดัในระดบัที�กวา้งขึ�นได ้เพื�อรวม
หลายๆ ชุมชนในคราวเดียวกนัในกรณีที�มีหลายชุมชนไดรั้บผลกระทบ 
    (2)  การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (technical 
hearing) สําหรับโครงการที�มีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จาํเป็นจะตอ้งมีการจดัประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการโดยเชิญผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม และให้
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ความเห็นต่อโครงการประชุม อาจจะจดัในที�สาธารณะทั�วไป ผลการประชุมจะตอ้งนาํเสนอต่อ
สาธารณะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย  
    (3)  การประชาพิจารณ์ (public hearing) เป็นการประชุมที�มี
ขั�นตอนการดาํเนินการที�ชดัเจนมากขึ�น เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผยที�ไม่มีการปิดบงั ทั�ง
ฝ่ายเจา้ของโครงการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการ และคณะกรรมการจดัการประชุมจะตอ้ง
มีองคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมที�เป็นที�ยอมรับมีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที�ชดัเจนและ
แจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบทั�วกนั ซึ� งมาจากการร่วมกนักาํหนดขึ�น ทั�งนี� รูปแบบ การประชุมไม่ควรจะเป็น
ทางการมากนกั และไม่เกี�ยวขอ้งกบันยัของกฎหมายมากนกั การจดัประชุมจึงอาจจดัในหลายวนั 
และไม่จาํเปนจะตอ้งจดัเพียงครั� งเดียวหรือสถานที�เดียวตลอดไป 
  4)  การร่วมในการตดัสินใจ (decision making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนซึ� งในทางปฏิบติัที�จะให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจในประเด็นปัญหาเหล่านั�นไม่
สามารถดาํเนินการให้เกิดขึ� นได้ง่ายๆ อาจจะดาํเนินการให้ประชาชนที�ได้รับผลกระทบ เลือก
ตวัแทนของคนเขา้ไปนั�งในคณะกรรมการใดคณะหนึ� งที�มีอาํนาจตดัสินใจ ในฐานะที�เป็นตวัแทน
ขององคก์รที�ทาํหนา้ที�เป็นผูแ้ทนประชาชนในพื�นที�มีบทบาทชี�นาํการตดัสินใจได ้
  5)  การใชก้ลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี�ไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรง แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและป้องกนัสิทธิของตนจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งผลประโยชน์ที�คิดวา่ควรจะไดรั้บ ในรัฐธรรมนูญไดใ้ห้หลกัการเรื�องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไวใ้นหลายมาตรา ซึ� งประชาชนสามารถใชสิ้ทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั�งในรูปของ
ปัจเจก และในรูปขององคก์รตามที�ไดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัต่างๆ ที�ไดบ้ญัญติัขึ�น   
 
  3.4.1.4  ระดับการมีส่วนร่วม  
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาอาจแบ่งตามระดบัปริมาณของการมี
ส่วนร่วมไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ การมีส่วนร่วมแบบถูกกระทาํ การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน และการมี
ส่วนร่วมที�แทจ้ริง (Fagence, อา้งถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550: 33) 
   ระดบัที� 1  การมีส่วนร่วมแบบถูกกระทาํ (passive participation) หรือการ
มีส่วนร่วมเทียม (pseudo participation) เป็นระดบัการมีส่วนร่วมที�คนในชุมชนไม่มีอาํนาจใดๆใน
การตดัสินใจแต่กระทาํตามการตดัสินใจของผูอื้�น (manipulation) เช่น หน่วยงานภาคราชการ ผูน้าํ 
เป็นตน้ กิจกรรมสาํคญัในการมีส่วนร่วมระดบันี� คือ การชี�แจง (therapy) ใหเ้ขา้ใจ 
   ระดบัที� 2  การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน (partial participation) หรือการมี
ส่วนร่วมในพิธีกรรม (tokenism participation) เป็นระดบัการมีส่วนร่วมในส่วนใดส่วนหนึ�งเท่านั�น 
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กิจกรรมสําคญัในระดบันี�  คือ การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่คนในชุมชน (informing) การปรึกษาหารือ
กนั (consultation) และการใหแ้สดงความคิดเห็น (placation) แต่ไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ 
   ระดบัที� 3  การมีส่วนร่วมที�แทจ้ริง (genuine participation) หรือการมีส่วน
ร่วมที�อาํนาจเป็นของประชาชน (citizen power) เป็นระดบัการมีส่วนร่วมที�รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้ความสําคญัต่อประชาชนในลกัษณะที�เป็นหุ้นส่วนของการพฒันา ให้อาํนาจในการ
ตดัสินใจเป็นของประชาชน ซึ� งอาจจะผ่านตวัแทน (delegated poser) หรือประชาชนโดยตรง 
(citizen control) อนัเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัสูงสุด และมีความสําคญัอย่างมากต่อการเรียนรู้
ร่วมกนัของชุมชน และการดาํเนินงานพฒันาชุมชนโดยระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทั�ง 3 
ระดบั สรุปไดด้งัภาพที� 3.12 
 

10. การใชอ้าํนาจของประชาชนโดยตรง 
9. การใชอ้าํนาจผา่นตวัแทน 
8. การเป็นหุน้ส่วน 
7. การรับฟังความคิดเห็น 
6. ไม่มีอาํนาจตดัสินใจ 
5. การใหแ้สดงความคิดเห็น 
4. การปรึกษาหารือ 
3. การใหข้อ้มูลข่าวสาร 
2. การชี�แจง 
1. ถูกจดักระทาํ 

 
ภาพที� 3.12  การมีส่วนร่วมในการพฒันาทั�ง 3 ระดบั 
แหล่งที�มา: Fagence อา้งถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550: 33 
 
  ขณะที�นนท ์กอแกว้ทองดี (อา้งถึงใน นรินทร์ชยั พฒันพงศา, 2547: 18) ไดแ้บ่ง
ระดบัของการมีส่วนร่วม เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัที�ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ระดบัที�ประชาชนมีส่วน
ร่วมปานกลาง และ ระดบัที�ประชาชนมีส่วนร่วมมาก โดยอธิบายไดด้งัตารางที� 3.1 
 
 
 
 

3. การมีส่วนร่วมที�แทจ้ริง 

2. การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน 

1. การมีส่วนร่วมแบบถูกกระทาํ 
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ตารางที� 3.1  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

ระดบัการมส่ีวนร่วม ขัBนตอนการมส่ีวนร่วม 

ประชาชนมส่ีวนร่วมมาก 8) ประชาชนคือผูก้าํหนดสิ�งที�ตอ้งการ และร่วมกนัจดัการ 
7) ประชาชนไดค้วบคุมบางส่วน 
6) ประชาชน และรัฐมีส่วนร่วมเท่ากนั 

ประชาชนมส่ีวนร่วมปานกลาง 5) รัฐใหป้ระชาชนเขา้ร่วมไดบ้างส่วน เช่น เป็นที�ปรึกษา, เขา้เป็นกรรมการ 
4) ประชาชนไดรั้บการปรึกษา  

ประชาชนไม่มส่ีวนร่วม 3) รัฐบอกใหท้ราบวา่ “มีอะไรบา้ง” 

2) รัฐคือผูจ้ดัการให ้
1) รัฐคือผูก้าํหนด 

 

แหล่งที�มา: นนท ์กอแกว้ทองดี อา้งถึงใน นรินทร์ชยั พฒันพงศา, 2547: 18 
 
  จากการแบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 3 ระดบั 8 ขั�นตอนนี� ไม่ไดห้มายความว่า ทุกคน
ควรจะตอ้งกาํหนดสิ�งที�ตอ้งการและร่วมกนัจดัการเอง แต่ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมเพราะแม้
โดยทั�วไปการมีส่วนร่วมจะเป็นเรื� องดี แต่หลายกรณีก็ต้องพิจารณาเป็นเรื� องๆ ไป อีกทั�งการมี
ส่วนร่วที�ดีตอ้งการผูช้าํนาญการ และทรัพยากรดา้นต่างๆ อยา่งมากดว้ยเช่นกนั 
  ในประเด็นเดียวกนัระดบัการมีส่วนร่วม โดยจาํแนกตามหลกัการทั�วไป ซึ� งการมี
ส่วนร่วมจะขึ�นอยูก่บัวา่จะมีส่วนร่วมในเรื�องประเภทใด หรือขั�นตอนใด อาจแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
   1)  การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มูลของตน ครอบครัว และชุมชน  
   2)  การมีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
   3)  การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (co-decision) โดยเฉพาะเกี�ยวกบัโครงการที�
ตนจะมีส่วนไดเ้สียดว้ย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี แลว้แต่กิจกรรมนั�นตนอยูใ่นขั�นตอนใดต่อไปนี�  
    (1)  ตนมีนํ� าหนักการตดัสินใจน้อยกว่าเจา้ของโครงการ เช่น 
ก่อนเริ�มทาํโครงการจะตดัสินใจวา่โครงการควรทาํขนาดใด ทาํกิจกรรมอะไรบา้ง เป็นตน้ 
    (2)  ตนมีนํ� าหนกัการตดัสินใจเท่ากบัเจา้ของโครงการ เช่นเมื�อ
เป็นหุน้ส่วนที�เท่าเทียมกนั และจะตดัสินใจวา่จะเริ�มโครงการนั�นหรือไม่ 
    (3)  ตนมีนํ�าหนกัการตดัสินใจมากกวา่เจา้ของโครงการ  
   4)  การมีส่วนร่วมทาํ คือ ร่วมในขั�นตอนการดาํเนินงาน  
   5)  การมีส่วนร่วมสนบัสนุน คือ ไม่มีโอกาสร่วมทาํ แต่ร่วมช่วยเหลือ 
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  นอกจากนี�ในประเด็นเดียวกนั Cohen และ Uphoff (อา้งถึงใน ถวลิวดี บุรีกุล, 
2548: 8) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดบั คือ 
   1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (decision making) 
   2)  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (implementation) 
   3)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefit) 
   4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) 
  ระดบัของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff อธิบายได้ดัง 
ภาพที� 3.13 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที� 3.13  วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
แหล่งที�มา: Cohen และ Uphoff อา้งถึงใน ถวลิวดี บุรีกุล, 2548: 8 
 
  วิธีการแบ่งระดบัขั�นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งไดห้ลายวิธีขึ�นอยู่กบั
วตัถุประสงค์ และความละเอียดของการแบ่งเป็นสําคญั การแบ่งระดับขั�น การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอาจแบ่งไดจ้ากระดบัตํ�าสุดไปหาระดบัสูงสุดออกเป็น 7 ระดบั และจาํนวนประชาชนที�
เขา้มีส่วนร่วมในแต่ละระดบัจะเป็นปฏิภาคกบัระดบัของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดบัการมี
ส่วนร่วมตํ�า จาํนวนประชาชนที�เขา้มามีส่วนร่วมจะมาก และยิ�งระดบัการมีส่วนร่วมสูงขึ�นเพียงใด 
จาํนวนประชาชนที� เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลําดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรียงลาํดบัจากตํ�าสุดไปหาสูงสุด ไดแ้ก่ 
   1)  ระดบัการให้ขอ้มูล เป็นระดบัตํ�าสุดและเป็นวิธีการที�ง่ายที�สุดของการ
ติดต่อสื�อสารระหว่างผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน เพื�อให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเกี�ยวกบัการ
ตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเขา้มาเกี�ยวขอ้งใดๆ 

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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วธีิการใหข้อ้มูลอาจะกระทาํไดห้ลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และ
การทาํหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรมต่างๆ 
   เพื�อป้องกนัมิใหรั้ฐบาลหรือเจา้หนา้ที�ของรัฐใชอ้าํนาจดุลยพินิจในการให้
หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน จึงควรมีข้อกาํหนดให้รัฐบาลหรือเจา้หน้าที�ของรัฐต้อง
กระทาํและกระทาํอยา่งทั�วถึงดว้ย 
   2)  ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดบัขั�นที�สูงกว่า
ระดบัแรก กล่าวคือ ผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื�อให้ไดข้อ้มูล
มากขึ�น และประเด็นในการประเมินข้อดีช้อเสียชัดเจนยิ�งขึ�น เช่น การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี�ยวกบัการริเริ�มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี�ยวกบัโครงการต่างๆ 
แลว้ขอความคิดเห็นจากผูฟั้ง เป็นตน้ 
   3)  ระดบัการปรึกษาหารือ เป็นระดบัขั�นการมีส่วนร่วมของประชาชนที�
สูงกวา่การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากนัอยา่งเป็นทางการระหวา่งผูว้างแผน
โครงการและประชาชน เพื�อประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเด็นหรือขอ้สงสัยต่างๆ 
   4)  ระดบัการวางแผนร่วมกนั เป็นระดบัขั�นที�สูงกว่าการปรึกษาหารือ 
กล่าวคือ เป็นเรื�องการมีส่วนร่วมที�มีขอบเขตกวา้งมากขึ�น มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการวางแผน
เตรียมโครงการ และผลที�จะเกิดขึ�นจากการดาํเนินโครงการเหมาะสมที�จะใช้สําหรับการพิจารณา
ประเด็นที�มีความยุง่ยากซบัซ้อน และมีขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น การใชก้ลุ่มที�ปรึกษาซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งการใชอ้นุญาโตตุลาการเพื�อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ และการเจรจาเพื�อหาทาง
ประนีประนอมกนั  
   5)  ระดบัการร่วมปฏิบติั เป็นระดบัขั�นที�สูงถดัไปจากระดบัการวางแผน
ร่วมกนั คือ เป็นระดบัที�ผูรั้บผิดชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัดาํเนินโครงการ เป็นขั�นการนาํ
โครงการไปปฏิบติัร่วมกนัเพื�อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคที์�วางไว ้
   6)  ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที�มี
ผูเ้ขา้ร่วมนอ้ย แต่มีประโยชน์ที�ผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดาํเนิน
กิจกรรมนั�นๆ ได้ รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือ ประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบของการ
จดัตั�งคณะกรรมการติดตามประเมินผลที�มาจากหลายฝ่าย การสอบถามประชาชน โดยการทาํการ
สาํรวจเพื�อใหป้ระชาชนประเมิน เป็นตน้ 
   7)  ระดบัการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วม
โดยประชาชน เพื�อแก้ปัญหาขอ้ขดัแยง้ที�มีอยู่ทั� งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ขอ้สังเกต
เกี�ยวกบัการลงประชามติมี 2 ประการ คือ ประการแรกการลงประชามติจะสะทอ้นถึงความตอ้งการ
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ของประชาชนไดดี้เพียงใด อยา่งนอ้ยขึ�นอยูก่บัความชดัเจนของประเด็นที�จะลงประชามติ และการ
กระจายข่าวสารเกี�ยวกบัขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นดงักล่าวให้ประชาชนเขา้ใจอย่างสมบูรณ์ และ
ทั�วถึงเพียงใด และประการที�สองในประเทศที�มีการพฒันาทางการเมืองแล้ว ผลของการลง
ประชามติจะมีผลบงัคบัให้รัฐบาลตอ้งปฏิบติัตาม แต่สําหรับกรณีของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
นั�นผลของประชามติเป็นเพียงขอ้แนะนาํสําหรับรัฐบาลเท่านั�น ไม่มีผลบงัคบัให้รัฐบาลตอ้งปฏิบติั
ตามแต่อยา่งใด  
  ระดบัขั�นการมีส่วนร่วมของประชาชน ความแตกต่าง และเครื�องมือสําคญัที�ใชใ้น
แต่ละระดบั อธิบายไดด้งัภาพที� 3.14 (ถวลิวดี บุรีกุล, 2548: 14) 
 

 
 
ภาพที� 3.14  ระดบัขั�นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แหล่งที�มา: ถวลิวดี บุรีกุล, 2548: 14 

การควบคุมโดยประชาชน 
ระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วม/แกไ้ข 

ปัญหาที�ขดัแยง้อยูท่ ั�งหมด 

ร่วมติดตามตรวจสอบ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

การร่วมปฏิบัติ 
ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั 

 
การวางแผนร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมที�กวา้งขึ�น มีความรับผิดชอบร่วมกนั 

การปรึกษาหารือ 
การเจรจากนัอยา่งเป็นทางการระหว่างผูว้างแผนโครงการและประชาชน 

เพื�อประเมินความกา้วหนา้ หรือระบุประเด็นขอ้สงสยัต่างๆ 

การเปิดรับความคดิเห็นจากประชาชน 
ผูว้างแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื�อให้ได้

ขอ้มูลมากขึ�น และเพื�อให้ประเด็นในการประเมินผลชดัเจนยิ�งขึ�น 

การให้ข้อมูล 
เป็นวิธีการที�ง่ายที�สุดของการติดต่อสื�อสารระหวา่งผูว้างแผนโครงการและประชาชนเพื�อให้ขอ้มูล 

แก่ประชาชนเกี�ยวกบัการตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการหรือกิจกรรมนั�นๆ  

สูง 

ตํ�า 

ระดบัของ 
การมส่ีวนร่วม 

น้อย 

มาก 

มาก 

จาํนวน 
ประชาชน 

ที�เกี�ยวข้อง 
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  นอกจากนี�  ณรงค์ มหรรณพ และดุสิต เวชกิจ (อ้างถึงใน จาํเนียร โกมลวานิช, 
2553: 35) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อองคก์รประชาชนในทอ้งถิ�น 7 ระดบั จากนอ้ย
ไปหามาก ดงันี�  
  ระดบัที� 1  ไม่มีส่วนร่วมเลย ประชาชนเขา้มาร่วมโครงการเพราะถูกบงัคบั 
  ระดบัที� 2  มีส่วนร่วมน้อยมาก ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยการถูกล่อใจดว้ย
ผลประโยชน์บางอยา่ง 
  ระดับที� 3  มีส่วนร่วมน้อย ประชาชนจะถูกชักชวนให้ความร่วมมือเพราะการ
โฆษณาการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ� งพยายามชี� ให้เห็นถึงความดีของโครงการให้
ประชาชนหลงเชื�อจนใหค้วามร่วมมือ 
  ระดบัที� 4  มีส่วนร่วมปานกลาง ประชาชนจะถูกเรียกประชุมแลว้สอบถาม หรือ
สัมภาษณ์วา่มีปัญหาความตอ้งการอะไร ทางราชการจะเป็นผูห้าทางแกไ้ขและวางแผนการปฏิบติัให ้
  ระดับที� 5  มีส่วนร่วมค่อนข้างสูง ประชาชนเริ� มเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการวางแผนและการดาํเนินงานบา้ง แต่การตดัสินใจยงัเป็นส่วนของราชการ 
  ระดบัที� 6  มีส่วนร่วมสูง ประชาชนมีโอกาสในการใหค้าํปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด
มีโอกาสในการตดัสินปัญหา และหาทางแกไ้ขดว้ยตนเอง จนกระทั�งมีสิทธิเสนอโครงการและเขา้
ร่วมปฏิบติัดว้ย 
  ระดบัที� 7  มีส่วนร่วมในอุดมคติ ประชาชนจะเป็นหลกัสําคญัของการตดัสินใจใน
ทุกเรื�องตั�งแต่การวางแผน การปฏิบติังาน และการประเมินโครงการ 
  กล่าวโดยสรุปคือ ระดบัของการมีส่วนร่วม สามารถจาํแนกไดห้ลากหลายขึ�นอยู่
กบัจะใหค้วามสาํคญักบัรายละเอียดของกิจกรรมที�อยูใ่นขั�นตอนของการมีส่วนร่วมอยา่งไร แต่หาก
จะแบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมที�ชดัเจน สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) การมีส่วนร่วม
แบบถูกกระทาํ คือ การที�คนส่วนใหญ่ไม่มีอาํนาจใดๆในการตดัสินใจ หรือออกความคิดเห็น เป็น
เพียงการปฏิบติัตามกฎกติกาที�ถูกตั�งขึ�นไวแ้ลว้ 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพียงส่วนใดส่วนหนึ�ง
ของทั�งกระบวนการ แต่ยงัไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมที�แทจ้ริง และ 3) การมีส่วนร่วมที�แทจ้ริง คือ
สมาชิกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในทุกๆ กิจกรรมของกระบวนการ สามารถออกความคิดเห็นได้
อยา่งเตม็ที� เสมือนทุกคนเป็นเจา้ของกลุ่มหรือองคก์รนั�นๆ ร่วมกนั 
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  3.4.1.5  ปัจจัยที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์(2527: 188) ได้อธิบายถึงปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไวว้่า ในการดาํเนินงานพฒันาหรือกิจกรรมโครงการใดๆ ก็ตามสิ� งที�สําคญัต่อการ
ตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน มีหลายประการทั�งดา้นปัจจยัตวับุคคล องคก์ร และชุมชน 
ดงันั�นภาครัฐจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการส่งเสริมสนบัสนุนช่วยเหลือประชาชน เพื�อให้ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพฒันาต่างๆ ของชุมชน เพื�อให้ดาํเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค ์และเกิดการพฒันาที�ดี เกิดผลดีต่อชุมชน  
  ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมเกิดจาก ความศรัทธาที�มีต่อความเชื�อถือบุคคลและ
สิ�งศกัดิe สิทธิe  ความเกรงใจที�มีต่อบุคคลที�เคารพนบัถือหรือมีเกียรติยศ ตาํแหน่ง อาํนาจบีบบงัคบัที�
เกิดจากคนที�มีอาํนาจเหนือกวา่ ทาํใหเ้กิดการบีบบงัคบัใหมี้ส่วนร่วมในการกระทาํต่างๆ  
  ปรัชญา เวสารัชช์ (อา้งถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550: 38) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�
ผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�น ซึ� งประกอบไปดว้ย 
   1)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั�งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และความปลอดภยั 
   2)  ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื�น โดยเฉพาะผูน้าํ 
   3)  ปัจจยัที�เป็นรางวลัตอบแทน เช่นค่าตอบแทนแรงงาน เงินปันผลจาก
สหกรณ์ออมทรัพย ์
   4)  ปัจจยัภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในประโยชน์ส่วนรวม 
ความรู้สึกเกรงใจ ไม่กลา้ปฏิเสธเมื�อถูกชกัชวนหรือความรู้สึกวา่เป็นพนัธะที�ตอ้งเขา้ร่วมเพื�อให้เกิด
ความสามคัคี 
  ปรียากร วงศอ์นุตรโรจน์ (อา้งถึงใน จาํเนียร โกมลวานิช, 2553: 37) กล่าววา่ ปัจจยั
หรือองคป์ระกอบที�ใชเ้ป็นเครื�องมือชี� ปัญหาที�เกี�ยวกบัการทาํงานมี 3 ประการ คือ 
   1)  ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึงคุณลกัษณะส่วนตวัของ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทาํงาน เพศ จาํนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ 
อาย ุเวลาในการทาํงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 
   2)  ปัจจยัดา้นงาน (factors in the job) ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ทกัษะในการ
ทาํงาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและที�ทาํงาน สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
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   3)  ปัจจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ 
ความมั�นคงในงานผลประโยชน์ โอกาสกา้วหน้า อาํนาจ ตาํแหน่งหน้าที� สภาพการทาํงาน เพื�อน
ร่วมงาน ความรับผดิชอบ การสื�อสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร  
  จากแนวความคิดที�เกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
กล่าวโดยสรุปคือ สิ�งต่างๆสามารถมีผลต่อการมีส่วนร่วมไดขึ้�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน
กิจกรรมนั�นๆ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด โดยผูว้ิจยัไดส้รุปโดย
อาศยัแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ ซึ� งไดพ้ิจารณาวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย
ประเด็นต่างๆ คือ 1)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั�งทางกายภาพ วึ�งในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกนั
ไป มีประเด็นยอ่ยที�ไม่เหมือนกนั 2)  ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื�น หมายถึง การที�การมีส่วนร่วมนั�นๆ 
ขึ�นอยูก่บับุคคลอื�นๆเป็นสําคญั เช่น ผูน้าํองคก์ร หรือสมาชิกอื�นๆ 3)  ปัจจยัที�เป็นรางวลัตอบแทน 
คือ การที�คนจะเข้ามามีส่วนร่วมมกัจะมองถึงสิ� งตอบแทนเพื�อเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาร่วม
ดาํเนินการ และ 4)  ปัจจยัภายในตวับุคคล คือ สิ�งที�อยูใ่นตวับุคคลนั�นๆ ที�จะเป็นแรงผลกัดนัให้เขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ซึ� งแต่ละคนจะแตกต่างกนัไป 
 

3.5  งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
  
 ในการศึกษาวิจยัเรื� ององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนนี�  ได้มีผูส้นใจทาํการศึกษาวิจยัใน
ประเด็นต่างๆ ที�น่าสนใจ ดงันี�  
 ง า ม เนตร  จ ริง สู ง เ นิน  ( 2538)  ไ ด้ ศึ ก ษ า อง ค์ก ร ชุ ม ช น เค รือข่ า ย เพื� อก า รจัดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื�นที�ลุ่มนํ� า กรณีศึกษาองคก์รชุมชนเครือข่ายลุ่มนํ� าแม่ราก-แม่เลา ตาํบล
ป่าแป๋ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาถึงปัจจยัที�ทาํให้เกิดการรวมตวั
เป็นองคก์รชุมชนเครือข่าย ศึกษาลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจยัที�ทาํให้องค์กรชุมชนเครือข่ายมีศกัยภาพในการจดัการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์และสอบถาม
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ 
 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัที�ทาํให้เกิดการรวมตวัเป็นองคก์รชุมชนเครือข่ายเพื�อการจดัการ
ทรัพยากร คือ 1) การมีปัญหาและผลกระทบร่วมกนั คือ ปัญหาความแห้งแลง้ ซึ� งเป็นผลกระทบมา
จากการทาํลายป่า 2) การมีผูน้าํและคณะกรรมการในองคก์รบริหารส่วนทอ้งถิ�น (สภาตาํบล) ที�เป็น
ผูมี้สํานึกรับผิดชอบสูงต่อการแกปั้ญหาของชุมชน และ 3) การกระตุน้ให้เกิดการก่อตั�งองคก์รโดย
เจา้หน้าที�จากภายนอก ซึ� งได้แก่ เจา้หน้าที�จากโครงการพฒันาที�สูงสามหมื�น โดยปัจจยัในขอ้ 1) 
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และ 3) ทาํใหเ้กิดองคก์รชุมชนเครือข่ายขึ�น ส่วนปัจจยัขอ้ 2) ทาํใหอ้งคก์รชุมชนเครือข่ายมีศกัยภาพ
ในการดาํเนินงานและแปรสภาพเป็นคณะทาํงานขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถิ�น (สภาตาํบลป่าแป๋) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน คือ กระบวนการสร้าง
จิตสํานึกของคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายที�ใช้การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรู้ข่าวสารและ
ทาํงานใกลชิ้ดกบัประชาชนตลอดเวลา โดยกระบวนการที�เรียกว่า “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั” 
และมีการพฒันาจิตสํานึกรับผิดชอบดว้ยการใชส้มาชิกเขา้มาร่วมคิดกาํหนดแนวทางแกปั้ญหาใน
รูปของการกาํหนด กฎ กติกา ขอ้บงัคบัของชุมชนร่วมกนั ร่วมวางแผนกิจกรรม ร่วมกาํหนดสิทธิ
ประโยชน์ ร่วมปฏิบติังานควบคุมรักษากฎกติกา ร่วมอนุรักษ ์พฒันาทรัพยากร ดิน นํ� า ป่าไม ้ตามที�
ไดก้าํหนดเป็นแผนไว ้ในส่วนของปัจจยัสําคญัที�ทาํให้ศกัยภาพขององค์กรชุมชนมีความเขม้แข็ง 
คือ 1) การพฒันาภูมิปัญญาของชุมชนขึ�นมาเป็นพลงัปัญญา โดยเฉพาะในส่วนที�เป็นองค์ความรู้
ดา้นสํานึกรับผิดชอบและองค์ความรู้ด้านการบริหารการจดัการบนพื�นฐานของความรู้สึกสํานึก
รับผดิชอบที�ดีงาม 2) การผนึกกาํลงัของชุมชนที�มีผูน้าํองคก์รซึ� งมีความรู้ความสามารถในการสร้าง
ความเชื�อถือขึ�นมาเป็นพลงัชุมชนที�ผสานเขา้กบัพลงัปัญญา และ 3) พลงัของทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน นํ�า ป่าไม ้ที�ยงัอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ 
 มิงมิตร บุญเขตการ (2550) ไดศึ้กษากระบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านไหมคุณธรรม อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค ์
2 ประการ คือ 1) เพื�อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพื�อศึกษาปัญหาและการแกไ้ขเกี�ยวกบัการสร้างเครือข่ายโดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูที้�
มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการสร้างเครือข่าย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเอกสารต่างๆ  
 ผลการศึกษา พบว่า 1) กระบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดว้ยการสํารวจและการคน้หา พบวา่ ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที�ใชป้ระโยชน์
ในการผลิตสินคา้โดยไม่ตอ้งลงทุนซื�อและใชก้รรมวธีิจากภูมิปัญญา สามารถถ่ายทอดให้แก่เด็กและ
เยาวชน 2) การตดัสินใจและพิจารณาความพร้อม พบว่า ให้ความสําคญักบั วตัถุดิบ การสํารวจ
ขอ้มูล ทดลองทาํเทคนิค และวธีิการในการนาํทรัพยากรต่างๆ มาใชอ้ยา่งเหมาะสม และพิจารณาคน
ที�มีความประพฤติดี และเต็มใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิก มีความซื�อสัตย ์ความร่วมมือ การไวเ้นื�อเชื�อใจ 
และตอ้งอยูใ่นกฎกติกา 3) การผลิต พบวา่ สมาชิกเครือข่ายจะร่วมกนัคิด ร่วมวางแผนการทาํงานใน
การผลิตสินคา้ 4) การทาํงานของเครือข่าย พบวา่ กลุ่มแม่ข่ายลูกข่ายจะคอยสนบัสนุนและช่วยเหลือ
กนั โดยเฉพาะเรื�องบุคคล วสัดุอุปกรณ์ การตลาด การแกปั้ญหา ตลอดจนงบประมาณจากหน่วยงาน
ทั�งภาครัฐและเอกชน 5) การขยายผล พบวา่ เครือข่ายไดพ้ฒันาองคค์วามรู้ การประสานงาน การจดั
สวสัดิการ ส่งเสริมอาชีพ การผลิต การตลาด และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ในส่วนของปัญหาและ
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การแกไ้ขเกี�ยวกบัการสร้างเครือข่าย พบวา่ การดาํเนินการดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ใน
เรื� องเกี�ยวกับสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ยงัขาดความชัดเจนและไม่ทั�วถึง รวมทั�งขาดการสนับสนุน
งบประมาณอยา่งต่อเนื�อง ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัโครงการและแผนงานที�วางไว ้
 จนัทรนนัท์ เหล่าพนันา (2546) ไดศึ้กษาขบวนการสร้างเครือข่ายการพฒันาองคก์รชุมชน
ของอาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื�อศึกษาขบวนการสร้างเครือข่าย
ชุมชน 2) เพื�อศึกษาวิธีการจดัการเครือข่ายองค์กรชุมชน 3) เพื�อศึกษาปัญหาอุปสรรคของ
ขบวนการสร้างเครือข่ายองคก์รชุมชนและปัญหาการดาํเนินงานขององคก์รเครือข่าย โดยรวบรวม
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองคก์รชุมชน สมาชิกเครือข่ายองคก์รชุมชน 
และเจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการสร้างเครือข่ายพฒันาองค์กรชุมชนของ อาํเภอแวงใหญ่ 
จงัหวดัขอนแก่น 
 ผลการศึกษา พบวา่ ในการเชื�อมโยงเครือข่ายองคก์รชุมชนที�ดีนั�นนะตอ้งมีการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกนัและกนัอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง ซึ� งอาจจะใช้วิธีการประชุมสมาชิก
เพื�อให้กาํลงัใจซึ� งกนัและกนั ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด และร่วมกนัแกปั้ญหาอย่าง
ทนัท่วงที เป็นรูปธรรม ในการดาํเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนนั�น จะตอ้งมีการบริหารที�ดี 
กล่าวคือ การดาํเนินงานจะตอ้งมีการจดัทาํแผน และนาํแผนไปใช้ในการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นใน
ชุมชนมีการเชื�อมประสานให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความคล่องตวั มีผูรั้บผิดชอบ หาแนวทาง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื�อที�จะทาํมาใช้เป็นเครื� องมิอในการ
บริหารงาน และมีการควบคุมดูแลสมาชิกให้อยูใ่นกรอบกติกาที�วางร่วมกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด เพราะ
จะทาํให้การดาํเนินงานองค์กรเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ปัญหาและอุปสรรคของขบวนการสร้าง
เครือข่ายองคก์ร คือ ปัญหาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการ และปัญหาเกี�ยวกบัความไม่พร้อมขององคก์ร
ในการที�จะสร้างเครือข่าย รวมถึงปัญหาการไม่มีองคค์วามรู้ในการสร้างเครือข่ายองคก์รชุมชน และ
ปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ�นในการดาํเนินงานเครือข่ายองคก์รชุมชน  
 ปฤถา พรหมเลิศ (2549) ไดศึ้กษาการประสานเครือข่ายทางสังคมในการป้องกนัอุทกภยัใน
เขตลุ่มนํ� าปิงตอนล่าง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา 1) บริบทเครือข่ายพื�นที�ลุ่มนํ� าปิงตอนล่าง 2) 
รูปแบบการประสานเครือข่ายทางสังคมในการป้องกนัอุทกภยั ในเขตลุ่มนํ� าปิงตอนล่าง 3) การ
ประสานเครือข่ายทางสังคมในการป้องกนัอุทกภยั ในเขตลุ่มนํ� าปิงตอนล่าง 4) การป้องกนัอุทกภยั 
ในเขตลุ่มนํ�าปิงตอนล่าง และ 5) ความเขม้แขง็ของเครือข่ายทางสังคมในการป้องกนัอุทกภยั ในเขต
ลุ่มนํ�าปิงตอนล่าง 
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 ผลการศึกษา พบวา่ ภาวะนํ� าท่วมในเขตลุ่มนํ� าปิงตอนล่าง ก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมใน
การป้องกนัอุทกภยั ในขณะเดียวกนั การประสานเครือข่ายทางสังคมได้เกิด “ช่องว่าง” ของการ
ประสานงานระหวา่งภาครัฐ กบัภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี�  ผลการวจิยัยงัพบช่องวา่ง
ของการประสานงานระหว่างอาํเภอกบัเทศบาล รูปแบบการประสานเครือข่ายทางสังคมในการ
ป้องกนัอุทกภยั เป็นรูปแบบที�ภาครัฐมีอาํนาจเบ็ดเสร็จต่อภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการ
ประสานเครือข่ายทางสังคมนั�น มีเพียงขั�นตอนการร่วมปฏิบติัการและการร่วมรับประโยชน์เท่านั�น
ที�ภาคเอกชนและภาคประชาชนเขา้ร่วมบา้งตามที�ไดรั้บคาํสั�งจากภาครัฐ ส่วนขั�นตอนการตดัสินใจ
และขั�นตอนประเมินผล การดาํเนินการป้องกนัอุทกภยัเป็นการดาํเนินการและตดัสินใจของภาครัฐ
เท่านั�น ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยมาก ซึ� งกล่าวไดว้า่ เครือข่ายทางสังคมในการ
ป้องกนัอุทกภยั ในเขตลุ่มนํ�าปิงตอนล่าง เป็นเครือข่ายทางสังคมที�ยงัไม่เขม้แขง็ 
 ไททศัน์ มาลา (2553) ไดศึ้กษาบทบาทในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งสภาองคก์รชุมชนกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ 1) เพื�อศึกษาแนวคิดของการนาํไปสู่
การมีสภาองค์กรชุมชน 2) เพื�อศึกษาถึงการประสานงานร่วมกนัระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น และ 3) เพื�อศึกษาแนวทางในการประสานงานร่วมกนัระหว่างสภา
องคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
 ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุที�นาํไปสู่การผลกัดนัแนวคิดของการมีสภาองคก์รชุมชนขึ�นนั�น
ประกอบดว้ย 1) ชุมชนแสวงหาเครื�องมือเพื�อต่อสู้กบัความเหลื�อมลํ�าที�เกิดขึ�นในสังคม 2) กฎหมาย
ใหก้ารรับรองต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ�น 3) ความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตย
แบบตวัแทน 4) ขอ้จาํกดัของหน่วยราชการโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และ 5) บทเรียน
จากการเติบโตของภาคประชาสังคมในการเขา้มามีบทบาทต่อการเสริมสร้างกระบวนการทาง
การเมืองภาคพลเมือง ขณะที�การประสานงานร่วมกนัระหวา่งสภาองคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นนั�นมีลกัษณะที�ต่างฝ่ายต่างทาํซึ� งยงัไม่ส่งผลต่อการทาํงานร่วมกนัระหวา่งองคก์ร ขาด
ความร่วมมือและขาดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั การที�ผูน้าํของทั�งสององค์กรมีทศันคติที�ไม่ดีต่อกนั 
เหล่านี� จึงส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาศกัยภาพของสภาองคก์รชุมชนอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้ทาํให้การ
ประสานงานร่วมกนัยงัไม่เกิดความไวเ้นื�อเชื�อใจต่อกนัและเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกนั 
ผลกระทบทั�งหมดจึงตกไปอยู่ที�ทิศทางของการพฒันาในชุมชนทอ้งถิ�นที�ยงัขาดมิติของแผนการ
พฒันาในเชิงบูรณาการ 
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3.6  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชน ไดแ้ก่ องคค์วามรู้
เกี�ยวกบัเครือข่าย องคค์วามรู้เกี�ยวกบัองคก์รชุมชน องคค์วามรู้เกี�ยวกบัเครือข่ายทางสังคม ทฤษฎี
การมีส่วนร่วม งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงนาํมาพฒันาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั โดย
การศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจ ัยมุ่งศึกษาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เปรียบเทียบองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
จงัหวดัมหาสารคาม ซึ� งผูว้ิจยัมุ่งที�จะศึกษาวิจยัในส่วนของที�มาและการรวมตวั และการมีส่วนร่วม
ใน 3 ประเด็น คือ ระดบัของการมีส่วนร่วมขององคก์ร ผลของการมีส่วนร่วม และการเปรียบเทียบ
ปัจจยัที�สนบัสนุนการมีส่วนร่วมขององคก์รทั�งสอง โดยตอ้งทาํการวิเคราะห์วา่ที�มาและการรวมตวั
ขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนนั�น มีพฒันาการอย่างไร มีปัจจยัใดบ้างที�เกี�ยวขอ้ง และเมื�อ
สามารถรวมตวักนัเป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนได้แล้ว มีกระบวนการของการมีส่วนร่วม
อย่างไร มีกิจกรรมอะไรบา้ง มีลกัษณะของการมีส่วนร่วมอย่างไร จึงสามารถนาํมาวิเคราะห์เพื�อ
จาํแนกระดบัของการมีส่วนร่วมได้ รวมถึงการวิเคราะห์ผลของการมีส่วนร่วมขององค์กร และ
สุดทา้ยเมื�อทราบถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วม รวมถึงบริบทต่างๆ ที�เกิดขึ�นขององค์กร จึงนาํมา
วิเคราะห์จําแนกหาปัจจัยที�สนับสนุนการมีส่วนร่วมนั� น และวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
กรณีศึกษาต่อไป 
 อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิดการวิจยันี� ไม่ไดเ้ป็นขอ้จาํกดัของการวิจยัแต่เป็นขอบเขตของ
การศึกษา และตอ้งอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากพื�นที�ที�ผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษา กรอบแนวคิดการวิจยันี� จึง
มีการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�องตลอดการศึกษาครั� งนี�  
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ภาพที� 3.15  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

3.7  สรุป 
 
 การทบทวนวรรณกรรมสําหรับการศึกษาครั� งนี� เป็นการระบุองคค์วามรู้พื�นฐานในการทาํ
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชน ซึ� งประกอบไปดว้ยองคค์วามรู้เกี�ยวกบัเครือข่าย 
องคค์วามรู้เกี�ยวกบัองคก์รชุมชน องคค์วามรู้เกี�ยวกบัเครือข่ายทางสังคม ทฤษฎีการมีส่วนร่วม และ
งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยวรรณกรรมที�ปรากฏในบทนี� จะไดรั้บการตรวจสอบโดยขอ้มูลและผลการ
วเิคราะห์กรณีศึกษาอีกครั� งในส่วนทา้ยของวทิยานิพนธ์นี�  
 กรอบแนวคิดการวิจยัของการศึกษาครั� งนี� กาํหนดไวเ้ป็นกรอบกวา้งๆ โดยพิจารณาที�ที�มา
และการรวมตวั การมีส่วนร่วมขององคก์รใน 3 ประเด็น คือ ระดบัของการมีส่วนร่วมขององคก์ร 
ผลของการมีส่วนร่วม และการเปรียบเทียบปัจจยัที�สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของกรณีศึกษา  

ที�มาและการรวมตัว 

1) สมาชิก 
2) จุดมุ่งหมาย 
3) กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วม 

องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน 

การมีส่วนร่วมขององค์กร 

ระดบัของการมส่ีวนร่วม 
1) การมีส่วนร่วมแบบถูก
กระทาํ 
2) การมีส่วนร่วมเพียง
บางส่วน 
3) การมีส่วนร่วมที�แทจ้ริง 

ผลของการมส่ีวนร่วม 
1) ประสบความสาํเร็จ 
2) ไม่ประสบความสาํเร็จ 

 

ปัจจยัที�สนับสนุนการมส่ีวนร่วม 
1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
2) ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื�น 
3) ปัจจยัที�เป็นรางวลัตอบแทน 
4) ปัจจยัภายในตวับุคคล 



 
บทที�  4 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

ในบทนี�  ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอระเบียบวิธีวิจยัที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  โดยครอบคลุมเนื�อหาที�
สาํคญัประกอบไปดว้ย แนวทางการวิจยั การออกแบบการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เครื�องมือ
ที�ใช้ในการวิจยั คาํถามการวิจยั แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูล และแผนการดาํเนินงาน ซึ� งสามารถ
อธิบายไดด้งันี�  

  

4.1  แนวทางการวจิัย (research approach) 
 

 การศึกษาองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนกบัการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเปรียบเทียบองคก์ร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม 
ดาํเนินการโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) มาเป็นแนวทางใน
การแสวงหาคาํตอบของคาํถามการวิจยัที�กาํหนดไว ้ซึ� งการเลือกแนวทางเชิงคุณภาพในการวิจยันี�
สอดคล้องกบัความมุ่งหมายที�เป็นแก่นของการศึกษาที�ตอ้งการทาํความเขา้ใจปรากฎการณ์ทาง
สังคม ในที�นี� ไดแ้ก่การรวมตวัขององคก์รชุมชนหนึ�งโดยชาวบา้นทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ ซึ� ง
นําไปสู่การมีส่วนร่วม การจัดระบบการบริหารองค์กร และการยอมรับจากภายนอก ทั� งนี�
ปรากฎการณ์ที�ต้องการศึกษายงัมีลักษณะเชิงคุณภาพ เป็นพลวตั และมีความซับซ้อน การใช้
แนวทางเชิงคุณภาพจึงมีโอกาสสร้างความเขา้ใจเชิงลึกต่อปรากฎการณ์ลกัษณะเช่นนี�ไดม้ากกวา่ 

 

4.2  การออกแบบการวจิัย (research design) 
 

 การดาํเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั�งความมุ่งหมายที�เป็นแก่นของ
การศึกษาที�ตอ้งการทาํความเขา้ใจปรากฎการณ์การรวมตวัขององค์กรชุมชน การมีส่วนร่วม และ
การจดัระบบการบริหารองคก์ร ซึ� งวธีิการศึกษาที�ใชไ้ดแ้ก่ กรณีศึกษา 
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 4.2.1  กรณศึีกษา (case study method) 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีกรณีศึกษาเป็นเครือมือในการตอบคาํถามการวิจยั โดยเป็นกรณีศึกษาแบบพหุ 
(multiple case studies) และใช้ “องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน” เป็นกรณีศึกษา โดยองค์กร
เครือข่ายภาคประชาชนที� เลือกต้องเป็นองค์กรที� ริ เริ� มและดําเนินการโดยคนในชุมชนเอง 
เพราะฉะนั�น นิยามของ องคก์รเครือข่ายภาคประชาชน สาํหรับการศึกษานี� จึง หมายถึง องคก์รที�เกิด
จากการรวมตวัของคนในชุมชน ซึ� งเป็นผูริ้เริ�มและดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื�อร่วมกนัวิเคราะห์
สาเหตุปัญหา แนวทางการแกไ้ข และร่วมกนัตดัสินใจในการแกปั้ญหาของทอ้งถิ�นนั�นๆ โดยเน้น
การมีส่วนร่วม 

 

4.2.2  เกณฑ์การเลอืกกรณศึีกษา 

ผูว้จิยัเลือกพื�นที�ศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื�องจากเป็นภูมิประเทศที�มีขนาดใหญ่
และมีจาํนวนประชากรมากที�สุดในประเทศ ซึ� งยอ่มมีปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย รวมไปถึงปัญหา
ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมของชุมชน อีกทั�งผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
องค์กรชาวบ้านในพื�นที�จังหวดัมหาสารคามได้สะดวก ดังนั� นจึงมีหลักเกณฑ์ในการเลือก 
พื�นที�ศึกษาดงันี�  

 1)  องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ผูว้ิจยัได้ใช้รายชื�อองค์กร
เครือข่ายภาคประชาชนที�ไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่าย
ชุมชน) ในการหากรณีศึกษาที�ประสบความสําเร็จ ซึ� งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด
เป็นกรณีศึกษาที�อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือจงัหวดัมหาสารคาม และมีการรวมตวักนัมา
อยา่งยาวนาน ซึ� งมีความน่าสนใจขององคก์ร น่าศึกษาเป็นแบบอยา่ง  

 2)  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้ิจยัไดใ้ช้รายชื�อ
องคก์รเครือข่ายซึ� งมีลกัษณะที�สอดคลอ้ง คลา้ยคลึงกบักรณีศึกษาแรก โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์
เรื� องประเภทขององค์กรเครือข่าย ความเจริญ ทาํเลที�ตั�ง และขนาดของพื�นที� เป็นหลกั โดยกลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนนั�นมีความน่าสนใจในลกัษณะขององคก์รเครือข่ายภาคประชาชนที�
รวมตวักนัคดัคา้นการดาํเนินนโยบายของรัฐในพื�นที�ป่าสาธารณะของชุมชน 

 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาดงักล่าว จะนําไปสู่การได้มาซึ� งองค์
ความรู้เกี�ยวกบัองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ที�สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
องคก์รเครือข่ายภาคประชาชนอื�นๆ ได ้
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4.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื� อง “องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เปรียบเทียบองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
จงัหวดัมหาสารคาม” ผูว้จิยัมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี�  

 1)  ศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร (documentary research) เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพจากผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผลงานทางวิชาการ เอกสารการวิจยั วิทยานิพนธ์ หนังสือ
ราชการที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงเอกสารจากองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที�เป็นกรณีศึกษาที�เห็นว่า
เกี�ยวขอ้งและเหมาะสม  

  2)  ศึกษาจากขอ้มูลภาคสนาม (field research) ทาํการศึกษาจากองค์กรชาวบ้านที�
ทาํการศึกษาวิจยั โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลที�สําคญั (key 
informant interview) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3)  การสังเกตการณ์ (observation) ทั�งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินกิจกรรมขององค์กรชาวบ้านที�ทาํการศึกษาวิจยั โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาชุมชนโดยการสร้าง
สัมพนัธภาพที�ดีกบัชาวบา้น สมาชิกองคก์ร และผูน้าํองคก์ร โดยการแนะนาํตวัพูดคุยทาํความสนิท
สนมคุน้เคย ซึ� งผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมรวมกลุ่มขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด และร่วมรับประทานอาหารที�บา้นผูน้าํองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 1 ครั� ง 
ส่วนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่ม และร่วมรับประทาน 1 
ครั� ง 

 

4.4  เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย 
 

 1)  กาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลที�สําคญั (key informant) เป็นกลุ่มคนที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกับ
กระบวนการของการเกิดองคก์รเครือข่ายภาคประชาชน ซึ� งประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

  (1)  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในชุมชน ซึ� งเป็นผูน้าํที�เป็นทางการ ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
และที�ไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโส ผูน้าํทางพิธีกรรม เป็นตน้ เพื�อให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัความ
เป็นมา พฒันาการ และรูปแบบการจดัการป่าของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั 11 คน 

  (2)  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของเครือข่าย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม เพื�อให้
ไดข้อ้มูลเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมา พฒันาการ และลกัษณะการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 14 คน 
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  (3)  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที�เป็นหน่วยงานภายนอก เช่น เจา้หน้าที�กรมป่าไม ้องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล และเจา้หน้าที�องค์กรพฒันาเอกชน เพื�อให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการสนับสนุนจาก
ภายนอกที�มีต่อเครือข่าย 3 คน 

 2)  การบนัทึกเสียงคาํสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการบนัทึกเสียงเพื�อเป็นการช่วยความจาํ
ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ทั�งนี�ผูว้จิยัจะทาํการขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลก่อนเสมอ เมื�อไดรั้บอนุญาต
จึงจะทาํการบนัทึก  

 3)  การถอดเทปเสียงคาํสัมภาษณ์ เมื�อผูว้ิจยัได้ทาํการบนัทึกเสียงคาํสัมภาษณ์จากผูใ้ห้
ขอ้มูลแลว้ จะทาํการถอดเทปเพื�อจดบนัทึกประเด็นต่างๆ เพื�อนาํมาวเิคราะห์ตีความ สังเคราะห์ และ
เขียนสรุปผล 

 4)  การบนัทึกภาพ ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการถ่ายภาพเพื�อนาํมาสะทอ้น/เตือนความจาํเพื�อให้ผูว้ิจยั
สามารถระลึกถึงบริบท/บรรยากาศที�เกิดขึ�นโดยการสังเกต และระหวา่งการสัมภาษณ์ หากจะมีการ
นาํภาพถ่ายต่างๆไปใชใ้นการยนืยนัหรือใดๆก็ตาม ผูว้จิยัจะขออนุญาตผูที้�อยูใ่นภาพก่อนเสมอ 

  

4.5  คาํถามการวจิัย 
 

 ผูว้จิยักาํหนดคาํถามการวจิยัที�ใชเ้ป็นแกนกลางของการศึกษา ดงันี�  

 1)  ชุมชน/ป่าชุมชน มีประวติัความเป็น และววิฒันาการอยา่งไรบา้ง 

 2)  ที�มาและการรวมตวัเป็นองคก์รชาวบา้น มีการดาํเนินการอยา่งไร และมีปัจจยัใดบา้งที�
เกี�ยวขอ้ง 

 3)  การมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นเป็นอยา่งไร มีกิจกรรม/บุคคลใดบา้งที�เกี�ยวขอ้ง 

 4)  ผลการดาํเนินงานขององคก์รชาวบา้นเป็นอยา่งไร  

 

4.6  แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาเชิงคุณภาพนั�นมีเป้าหมายเพื�อจดัระบบของขอ้มูล ศึกษา
เปรียบเทียบ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื�อมโยงเพื�อหาขอ้สรุป อธิบายปรากฏการณ์ที�ศึกษา  
โดยในการศึกษาครั� งนี�   การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารพรรณนาวิเคราะห์เนื�อหาจากการตีความ สร้าง
ขอ้สรุปจากขอ้มูลที�รวบรวมไดท้ั�งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ เทียบเคียงกบั
แนวความคิดทฤษฎีที�ใช้ในการศึกษาวิจัย แล้วนําข้อมูลที�ได้จากทั� งสองกรณีศึกษานั� นมา
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เปรียบเทียบ วเิคราะห์ สังเคราะห์ เชื�อมโยง หาขอ้สรุป โดยจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและตรวจสอบ
ขอ้มูลไปพร้อมๆ กนั ในระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื�อช่วยใหผ้ลการวเิคราะห์อยูใ่นกรอบและ
แนวทางที�ถูกตอ้ง แลว้จึงนาํไปเขียนรายงานต่อไป 

 

4.7  แผนการดําเนินงาน 
 

 การศึกษานี� ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงระบุและออกแบบ ช่วงเก็บขอ้มูล และช่วง
วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา ซึ� งอธิบายไดด้งันี�  

 ในช่วงแรก (ช่วงระบุและออกแบบ) จะมีการดําเนินการซึ� งประกอบด้วย การระบุ
วตัถุประสงค์การวิจยัและคาํถามการวิจยั การเลือกกรณีศึกษา การออกแบบโครงสร้างการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เมื�อกาํหนดกรณีศึกษาและแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ในขั�น
ต่อมา (ช่วงเก็บขอ้มูล) จะเป็นการดาํเนินการเก็บขอ้มูลในพื�นที�ที�เป็นกรณีศึกษา และในช่วงสุดทา้ย 
(ช่วงวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา) จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดม้า พรรณนากรณีศึกษาในเชิง
ลึก รวมทั�งการนาํเอาขอ้มูลทั�งหมดมาสังเคราะห์เป็นกรอบเชิงแนวคิดอย่างเป็นระบบ ซึ� งนบัเป็น
ผลผลิตสุดทา้ย (ultimate outcome) ของการศึกษานี�  จากนั�นจะเป็นการสรุป และเสนอแนะทั�งเชิง
วชิาการและการวจิยัในอนาคตต่อไป 

 

4.8  สรุป 
 

 การศึกษาวิจัย เรื� อง องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เปรียบเทียบองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
จงัหวดัมหาสารคาม มีระเบียบวิธีจยัในการศึกษาครั� งนี�  ซึ� งดาํเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (qualitative research methodology) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(in-depth interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลที�สําคญั (key informant interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และอาศยัการสังเกตการณ์ (observation) ทั�งแบบมีส่วนร่วมและ
แบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่ดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารพรรณนาวิเคราะห์เนื�อหาจากการตีความ 
สังเคราะห์ เชื�อมโยง หาขอ้สรุปเพื�ออธิบายปรากฏการณ์อย่างลึกซึ� ง และเสนอแนะทั�งเชิงวิชาการ
และการวจิยัในอนาคตต่อไป 
 



 
บทที� 5 

 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัเลือกที�จะศึกษา องคก์รเครือข่ายภาคประชาชน 2 กรณีศึกษา คือ 
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน โดยในบทนี�
จะเป็นการนาํเสนอผลการศึกษาที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลคนสําคญัที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 
รวมทั�งการศึกษาจากเอกสารต่างๆ โดยนาํเสนอผลการศึกษาครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปนี�  
 

5.1  องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด  
 

 5.1.1  ข้อมูลทั�วไปของป่าชุมชนโคกหินลาด  

 ป่าชุมชนโคกหินลาด ตั�งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดัมหาสารคาม ติดกบัทางหลวงแผน่ดินสาย
อาํเภอวาปีปทุม-มหาสารคาม หรือทางหลวงหมายเลข 2040 กิโลเมตรที� 14-16 มีชุมชนรอบป่า
ครอบคลุมพื�นที�กวา่ 20 หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 อาํเภอ ประกอบไปดว้ย อาํเภอเมือง ครอบคลุม 4 ตาํบล 
ไดแ้ก่ ตาํบลหนองปลิง ตาํบลโคกก่อ ตาํบลบวัคอ้ และตาํบลดอนหว่าน อาํเภอแกดาํ ครอบคลุม 1 
ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลวงัแสง โดยแต่เดิมป่ามีพื�นที�กวา้งขวางกวา่ 3,750 ไร่ แต่เนื�องจากมีการบุกรุกเพื�อ
เป็นพื�นที�ทาํกินของชาวบา้นในอดีต และรัฐไดอ้อกเอกสารสิทธิ?  ส.ป.ก. ให้กบัชาวบา้น ในระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2538-2540 ส่งผลให้ปัจจุบนัป่าชุมชนโคกหินลาดเหลือพื�นที�เวนคืนจากชาวบา้นเพียงแค่
ประมาณ 2,622 ไร่ เท่านั�น สภาพป่าแยกออกเป็น 8 แปลง ดงัภาพที� 5.1 และ 5.2  



 
ภาพที� 5.1  แผนที�แสดงที�ตั�งป่าชุมชนโคกหินลาด
แหล่งที�มา: https://maps.google.co.th/
 

 
ภาพที� 5.2  แผนที�ป่าชุมชนโคกหินลาด มาตราส่วน 
แหล่งที�มา: ศูนยป์ระสานงานองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด
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แผนที�แสดงที�ตั�งป่าชุมชนโคกหินลาด 
https://maps.google.co.th/ 

แผนที�ป่าชุมชนโคกหินลาด มาตราส่วน 1:5,000 
ศูนยป์ระสานงานองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด 
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 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเรื�องประวติัความเป็นมาของชุมชนโคกหินลาด โดยการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน 
ผูอ้าวุโสในชุมชน รวมถึงศึกษาจากเอกสารต่างๆ พบวา่ เมื�อประมาณ 200 กวา่ปีมาแลว้ ป่าชุมชน
โคกหินลาดแต่เดิมมีพื�นที�รวมเป็นป่าผืนใหญ่ มีเนื�อที�หลายหมื�นไร่ นบัวา่เป็นป่าแห่งหนึ�งในภาค
อีสานที�มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก ส่งผลให้พื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาด กลายเป็นทาํเลที�ตั�ง
ของชาวบา้นที�ตอ้งการจะอพยพยา้ยถิ�นฐานจากหลายพื�นที�ของภาคอีสาน เนื�องจากพื�นที�ตั�งของ
หมู่บา้นเดิมไดถู้กนํ� าท่วม โดยประชากรที�มาตั�งถิ�นฐานนั�นส่วนใหญ่อพยพมาจากจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นตน้ โดย นายทองสวย อาจจุลลา ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี�วา่ 

 
 ตั�งแต่สมยัพ่อใหญ่แม่ใหญ่พากนัยา้ยมาจากทางร้อยเอ็ด ทางกาฬสินธ์ุ ตอนนั�นยงั

ไม่ไดเ้ป็นป่าสงวนยงัไม่มีเจา้หนา้ที�มาดูแลเลยเหมือนสมยันี�  มีแต่ชาวบา้นรักษา
กนัเอง สมยันั�นตอนตั�งหมู่บ้านใหม่ๆ มีบ้านอยู่ประมาณ 50 กว่าหลังไม่เยอะ
เหมือนตอนนี�  ป่าก็หนาทึบ อุดมสมบูรณ์มาก ใครๆ ก็อยากจะมาอยูอ่าศยัแถวนี�กนั 
อยากมาสร้างบา้นอยูก่นั ตน้ไมต้น้ไหนสวยก็ไปเลือกเอา ตน้ไหนใหญ่ก็ไปเลือก
เอา เอาไปสร้างบา้นทาํที�อยูอ่าศยั 

   
 ในดา้นลกัษณะภูมิประเทศนั�น ป่าชุมชนโคกหินลาด ตั�งอยู่บนที�ราบสูง มีลกัษณะเป็นที�
ราบลูกคลื�น สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทาํนา การปลูกพืชไร่และไมผ้ล ในพื�นที�
ป่าชุมชนโคกหินลาดไม่มีแหล่งนํ�า ไม่มีภูเขา จึงมีลกัษณะค่อนขา้งแหง้แลง้ 
 สภาพป่า เป็นป่าเต็งรัง พนัธ์ุไมส่้วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไมเ้ต็ง ไมรั้ง ไมพ้ลวง ไมแ้ดง ไมย้าง ไม้
พะยอม หญา้คา หญา้เพ็ก และเถาวลัย ์ พืชพนัธ์ุที�พบมาก คือ เห็ด ไดแ้ก่ เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ด
ปลวก เห็ดเผิ�ง เห็ดถ่าน เห็ดก้ามปู เห็ดหน้าววั นอกจากนี� ยงัมีพืชผกัจาํพวก ผกัติ�ว ผกัสาบ ผกั
กระโดน ผกัชีชา้ง ผกัหุ่นไฮ เครือหมานอ้ย ยา่นาง ผกัลิ�นแลน สัตวป่์าที�พบมาก เช่น แย ้กระแต มด
แดง ตัVกแตน อึ�งอ่าง สุนขัจิ�งจอก กระต่าย นกนานาชนิด เป็นตน้ 
 สภาพภูมิอากาศ มีสภาพอากาศเช่นเดียวกับพื�นที�อื�นๆ ในภาคอีสานตอนกลาง คือ มี 3 
ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน เริ�มตั�งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิค่อนขา้งสูง 
อากาศร้อนอบอา้ว อุณหภูมิเฉลี�ยประมาณ 34 องศาเซนเซียส ฤดูฝน เริ�มตั�งแต่เดือนพฤษภาคมไป
จนถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที�ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตเ้ขา้สู่ประเทศไทย ปริมาณนํ� าฝนอยูใ่นเกณฑ์
ตั�งแต่ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี โดยทั�วไปพื�นที�จงัหวดัมหาสารคามมีฝนตกไม่สมํ�าเสมอ บางปีฝนตก
น้อยทาํให้การเพาะปลูกไม่ไดผ้ล และฤดูหนาว เริ�มตั�งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
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อุณหภูมิเฉลี�ย 22 องศาเซนเซียส โดยไดรั้บลมหนาวจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลมแรง
และหนาวจดั  
 

 5.1.2  วถิีชีวติและขนบธรรมเนียมประเพณขีองชุมชนโคกหินลาด 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนโคกหินลาด พบว่า วิถี
ชีวติประจาํวนัของชาวชุมชนโคกหินลาดนั�น โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเหมือนกบัวิถีชีวิตของชาว
อีสานทั�วไป คือ ชาวบา้นส่วนใหญ่ทาํนา ทาํไร่ เป็นอาชีพหลกั รองลงมาคือการรับจา้ง และหาของ
ป่า โดยชาวบา้นมกัจะตื�นนอนแต่เช้าตรู่ เตรียมหุงหาอาหาร ผูที้�มีอาชีพทาํไร่ทาํนา มีววัควายก็จะ
นาํไปเลี� ยงตามไร่นาของตน และมีบางส่วนก็นาํววัควายของตนเขา้ไปหากินในป่าชุมชนโคกหิน
ลาด ส่วนเด็กนกัเรียน นกัศึกษา ก็จะไปโรงเรียน ในช่วงเยน็เวลาประมาณ 5 โมงเยน็ ชาวบา้นทยอย
เดินทางกบับา้น ตอ้นววัควายเขา้คอก ชาวบา้นจะรับประทานอาหารเยน็เวลาประมาณ 6 โมงเยน็ ถึง 
1 ทุ่ม และจะเขา้นอนประมาณ 4 ทุ่ม โดยในหมู่บา้นช่วงกลางคืนจะเงียบมาก แทบจะไม่มีคนสัญจร
ไปมา นายเสงี�ยม ศรีสงคราม ชาวบา้นชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดเ้ล่าถึงวิถี
ชีวติของชุมชนวา่ “ชาวบา้นที�นี� ส่วนมากก็เป็นชาวไร่ชาวนา อยูแ่บบคนอีสานบา้นเฮา เลี� ยงววัเลี� ยง
ควาย ทาํไร่ทาํนาเป็นอาชีพหลกั เพราะเราถือวา่โตมาแบบนี�  พ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็พาทาํแบบนี� มาตั�งแต่
เด็กๆ แลว้ คนในหมู่บา้นก็ไปมาหาสู่กนั รู้จกักนัหมด มีอะไรก็บอกกล่าวกนั เป็นพี�เป็นนอ้งกนั” 
 นอกจากนี� ในชุมชนโคกหินลาดยงัพบว่า ศาสนามีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อวิถีการ
ดาํรงชีวิตของชาวบา้น และมีบทบาทเกี�ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในชุนชน โดยชาวบ้านเกือบ
ทั�งหมดจะนบัถือศาสนาพุทธ มีเพียงส่วนนอ้ยที�เป็นชาวคริสตแ์ละชาวอิสลาม โดยมีแต่ละหมู่บา้น
จะมีวดัเป็นศูนยก์ลาง เป็นที�ยึดเหนี�ยวทางดา้นจิตใจของพุทธศาสนิกชน อีกทั�งยงัเป็นสถานที�ที�ใช้
สําหรับประชุมชาวบา้นเมื�อมีกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในวนัสําคญัทางศาสนาชาวบา้นจะร่วมกนั
ไปทาํบุญที�วดั ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ในวดัจะมีมัคทายกประจาํวดั เป็นผูท้าํหน้าที�
ประสานงานในวดั ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  เช่น งานบวช งานศพ เป็นตน้  
 พิธีกรรมและความเชื�อของชาวชุมชนโคกหินลาด ถือวา่มีอิทธิพลต่อชีวิตของชาวบา้นเป็น
อย่างมากเช่นเดียวกบัชุมชนอีสานในที�อื�นๆ เนื�องจากตั�งแต่อดีตประชากรที�มาตั�งถิ�นฐานนั�นส่วน
ใหญ่อพยพมาจากจงัหวดักาฬสินธ์ุ และจงัหวดัร้อยเอ็ด เมื�ออพยพมาตั�งถิ�นฐานใหม่ ก็ได้นาํเอา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื�อของคนอีสานดั�งเดิมมาดว้ย สืบทอดต่อกนัมาจากสมยัปู่ ยา่ ตายาย 
และตกทอดมาถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะความเชื�อที�ว่าชุมชนจะตอ้งมีสิ�งศกัดิ? สิทธ์ปกปักรักษา มีเสา
หลกับา้น ถือเป็นสิ�งยดึเหนี�ยวจิตใจของคนในชุมชน และใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการประกอบพิธีกรรม
ของหมู่บา้น   
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 ชาวบา้นโคกหินลาดเชื�อว่า ป่าเป็นสถานที�ศกัดิ? สิทธิ?  มีสิ� งศกัดิ? สิทธิ? ที�ปกปักรักษาคนใน
หมู่บา้นใหมี้ความสงบสุข การที�จะเขา้ไปทาํอะไรในป่าจะตอ้งมีการขออนุญาติ และหากใครเขา้มา
ทาํลายป่า ตัดต้นไม้ในป่า ก็จะเกิดสิ� งไม่ดีขึ� นกับตัวเอง ผูค้นจึงให้ความสําคัญ และเคารพสิ� ง
ศกัดิ? สิทธิ? ในป่าเป็นอยา่งมาก โดยในแต่ละหมู่บา้นจะมีป่าประจาํหมู่บา้น ซึ� งชาวบา้นเรียกกนัวา่ “ป่า
ดอนปู่ ตา” หรือ “ศาลปู่ ศรี” ซึ� งเป็นบริเวณป่าที�เชื�อกนัว่าห้ามใครตดัไม ้ล่าสัตว ์และเก็บหาของป่า
ออกไปจากบริเวณป่าแถวนี�  หากใครฝ่าฝืนจะมีอนัเป็นไป โดยทุกปีจะมีการจดัเลี� ยงผีปู่ ตาอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครั� ง ความเชื�อดงักล่าวเป็นสิ�งที�ชาวบา้นก็ปฏิบติักนัตามจารีตประเพณีมาตั�งแต่โบราณ และ
ยงัถือวา่เป็นกุศโลบายที�ทาํใหค้นยาํเกรงที�จะเขา้มาตดัไมท้าํลายป่า ทาํให้ป่าชุมชนโคกหินลาดมีผืน
ป่าที�อุดมสมบูรณ์หลงเหลืออยู ่รวมถึงยงัเป็นการสร้างความสงบสุขใหแ้ก่หมู่บา้น 
 นอกจากนี� ในการทาํนาแต่ละครั� งของชาวบา้น จะตอ้งมีการบอกล่าวสิ�งศกัดิ? สิทธ์ มีการทาํ
พิธีแจกนา ซึ� งมกัจะทาํในช่วงเดือน 7-8 โดยเชื�อวา่ที�นาจะมีแม่ธรณี และตาแฮก คือ เจา้ที�เจา้ทางคอย
ปกปักรักษานาทาํใหน้าอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นจะนาํอาหารคาวหวานมาเซ่นไหวเ้พื�อจะไดบ้อกกล่าว
แม่ธรณี และเจา้ที�ในนาให้ท่านดูแลตน้ขา้วในนาให้อุดมสมบูรณ์ เก็บเกี�ยวไดผ้ลผลิตปริมาณขา้ว
มากๆ โดย นายเกิ�ง ยศอนั ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ได้
กล่าวถึงประเด็นนี� วา่ “ที�นี�มีศาล ให้ชาวบา้นไปทาํพิธีไปคาราวะตามฤดูกาล เวลาจะทาํพิธีบวชป่า 
ปลูกป่า รักษาไฟป่า ไปบนไปขอเพื�อให้ท่านช่วย ที�อื�นเขาก็เรียกดอนปู่ ตา ศาลปู่ ตา แต่ที�นี�เราพากนั
เรียกวา่ ปู่ ศรี ท่านดูแลหมดทั�วทั�งป่าโคกหินลาด” 
 ในแต่ละหมู่บ้านจะมีคนทรง เรียกกันว่า “ขะจํ� า” คือ ที�ทาํหน้าที�ติดต่อสื�อสารกับสิ� ง
ศกัดิ? สิทธิ?  หรือภูติผปีีศาจประจาํหมู่บา้น ชาวบา้นจะมาขอคาํทาํนาย เวลาเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือ
ความขดัแยง้ต่างๆในหมู่บา้น หรือแมแ้ต่เมื�อมีการเกณฑ์ทหาร หากไม่อยากติดทหารเกณฑ์ก็จะมา
ขอ และหากตอ้งการจะแกบ้นจะตอ้งใหก้ระจํ�าเป็นผูท้าํพิธีให ้
 ประเพณีที�สาํคญั อีกอยา่งหนึ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัป่าโดยตรง คือ ประเพณีบวชป่า เป็นความเชื�อ
หนึ�งที�เกิดจากความเชื�อเรื�องสิ�งศกัดิ? สิทธิ? ในป่า โดยชาวบา้นเชื�อกนัว่าตน้ไมต้น้ใดที�ไดท้าํการบวช
แลว้ ให้ถือเป็นสถานที�ศกัดิ? สิทธิ?  คนในชุมชนจะตอ้งช่วยกนัรักษา ความเชื�อนี� ถือเป็นกุศโลบายที�
ชาวบ้านสืบทอดต่อกันมา คนในชุมชนก็เกิดความยาํเกรง ไม่กล้าที�จะตดัหรือทาํลายตน้ไม้ใน
บริเวณที�มีการทาํพิธีบวชป่า ทาํให้มีผืนป่าที�อุดมสมบูรณ์ให้แก่หมู่บ้าน วิธีการคือ ชาวบา้นจะ
นิมนต์พระสงฆ์มาเป็นประธานในการประกอบพิธี และให้นักการเมือง นักวิชาการ นักเรียน 
นกัศึกษา ชาวบา้นมาร่วมกิจกรรมโดยการนาํผา้จีวรของพระสงฆ์ไปผูกรอบตน้ไม ้เพื�อการปลูก
จิตสํานึกให้คนในหมู่บา้นรักและหวงแหนป่า ไม่กลา้ไปตดัไมท้าํลายป่า อนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นแหล่ง
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ทรัพยากรแก่รุ่นลูกหลานต่อไป ซึ� งกิจกรรมนี� จะทาํไดต้ลอดทั�งปี โดยเฉพาะช่วงที�วา่งเวน้จากการ
ทาํนาของชาวบา้น  
 
 5.1.3  ประวตัิความเป็นมาของป่าชุมชนโคกหินลาด    

 ป่าชุมชนโคกหินลาดมีประวติัความเป็นมาหลายร้อยปี โดยตั�งแต่อดีตจนถึงปัจุบนั มีการ
เปลี�ยนแปลงหลายดา้น ทั�งในดา้นสภาพทั�วไปของชุมชนและป่า ดา้นสังคมและวฒันธรรมของคน
ในชุมชน โดยนายเกิ�ง ยศอนั ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) 
ไดเ้ล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนโคกหินลาดในอดีตวา่ 
 เมื�อประมาณ 200 กวา่ปีมาแลว้ ป่าชุมชนโคกหินลาดแต่เดิมมีพื�นที�รวมเป็นป่าผืนใหญ่เนื�อ
ที�หลายหมื�นไร่ นบัวา่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก มีตน้ไมข้นาดใหญ่หนาแน่น จาํพวก ไมเ้ต็ง 
ไมรั้ง ไมกุ้ง ไมช้าด ไมแ้ดง มีสัตวป่์านานาชนิด เช่น ไก่ป่า หมาป่า อีเห็น กระต่าย แย ้กระแต มด
แดง ตัVกแตน อึ�งอ่าง และนกหลากหลายชนิด จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนโคกหินลาดส่งผล
ใหพ้ื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาด กลายเป็นทาํเลที�ตั�งของชาวบา้นที�อพยพยา้ยถิ�นฐานมาจากหลายพื�นที�
ของภาคอีสาน ต่างไดพ้ึ�งพาอาศยั และใชป้ระโยชน์จากพืชพนัธ์ุ ไมป่้า สัตวป่์า และแมลงต่างๆ ทั�ง
เพื�อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร หรือแมแ้ต่การเลี�ยงสัตว ์มาอยา่งยาวนาน ในอดีตชาวบา้นต่าง
ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างอิสระหากินใครหากินมนัไม่ยุ่งเกี�ยวกนั อยู่อาศยักนัแบบเป็นพี�เป็นน้อง 
ช่วยเหลือกนัตามปกติ โดยเน้นการทาํเกษตรกรรมและการหาของป่าเป็นหลกั โดย นายศรีจนัทร์ 
เยอืจนัทร์ ฝ่ายปลูกป่า องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) หนึ�ง
ในชาวบา้นที�ใชชี้วติผกุพนัธ์กบัป่ามายาวนาน ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี�วา่  
 
 ตั�งแต่จาํความไดก้็วิ�งตามพ่อมา นาก็อยูแ่ถวนี�  แต่ก่อนมีแต่ตน้ไมใ้หญ่ขนาด 2 คน

โอบ อากาศในป่าบริสุทธ์ดี ใครเขา้มาโคกมาป่า ถึงกบัอยากร้องรําทาํเพลงกนัเลย 
แต่ก่อนก็มาอ่านหนงัสือ หาอยูห่ากินตามโคกตามป่าตามฤดูกาล ป่านี� ถือวา่เลี� ยง
บา้นเลี�ยงเมือง แถวชุมชนนี�มาตลอด 

  
 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2504 อาํนาจรัฐและทุนได้ขยายตวัเขา้มามีอิทธิพลต่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในภาคอีสานมากขึ�น ดาํเนินการผา่นนโยบาย โครงการพฒันา และ
กฎหมายต่างๆ เป็นปีที�มีการเริ�มตน้ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ� งในสมยันั�นรัฐบาล
ไดป้ระกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 1 (พ.ศ. 2504-2509) ซึ� งเน้นการ
พฒันาในด้านปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ด้านการคมนาคม ดา้นการชลประทาน 
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ด้านการพฒันาไฟฟ้า สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ� งทาํให้ชาวบ้านสามารถทาํ
การเกษตรไดห้ลากหลาย และมีรายไดที้�ดียิ�งขึ�น เนื�องจากการพฒันาทางดา้นการคมนาคมทาํให้มี
ถนนเชื�อมโยงเมืองและหมู่บา้นต่างๆ  เป็นเครือข่ายทาํให้การเคลื�อนยา้ยทรัพยากรจากชนบทเขา้สู่
เมือง และสินคา้จากแหล่งผลิตในเมืองสู่หมู่บา้นในชนบทไดส้ะดวกและรวดเร็ว ทาํให้วิถีชีวิตของ
ชาวบา้นเริ�มเปลี�ยนแปลงไปจากอดีต  
 การกระตุน้จากนโยบายรัฐใหช้าวบา้นหนัมาเพาะปลูกเศรษฐกิจเพื�อการส่งออก จาํพวก มนั
สาํปะหลงั ขา้วโพด ถั�วลิงสง ออ้ย เพื�อการส่งออกไปยงัตลาดโลกนั�น ส่งผลให้มีการบุกเบิกพื�นที�ป่า
เพื�อการปลูกพืชดงักล่าว ซึ� งทาํให้ขณะนั�นป่าชุมชนโคกหินลาดถูกบุกรุก เสียหายไปนับหมื�นไร่  
นายเกิ�ง ยศอนั ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึง
ประเด็นนี�วา่ 
  
 ทางจงัหวดัมหาสารคามเขามีแนวคิดที�จะส่งเสริมให้หนัมาปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูก

ออ้ย ปลูกไมย้คูาลิปตสั ทาํใหเ้กิดการบุกรุกพื�นที�ป่า ป่าตอนนั�นเสียหาย ความอุดม
สมบูรณ์ลดลง พืชพนัธ์ุต่างๆ ก็ลดลง แห้งแลง้ กระทบกบัชาวบา้นส่วนมากที�เขา
หากิน หาอยู่กบัป่า ป่าแต่ก่อนกวา้งกวา่นี�  3,750 ไร่ แต่ก่อนโนน้เกือบหมื�นไร่ แต่
ใหช้าวบา้นรักษากนัเองมนัก็หมดไป 

 
 กระทั�งปี พ.ศ. 2508 ไดมี้การประกาศให้ป่าชุมชนโคกหินลาดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แต่แม้
จะมีการประกาศให้ป่าชุมชนโคกหินลาดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ก็ยงัมีการบุกรุกและทาํลายป่าอยา่ง
ต่อเนื�อง เนื�องจากปัจจยัสําคญัอีกอย่างในสมยันั�น คือ ธุรกิจการทาํนาเกลือสินเธาวข์องนายทุนใน
บริเวณพื�นที� อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ซึ� งตอ้งการไมเ้พื�อไปทาํฟืนในการตม้เกลือเป็น
จาํนวนมาก ป่าไมใ้นบริเวณจงัหวดัมหาสารคามหลายแห่งถูกบุกรุกทาํลาย ตดัไมไ้ปขายให้นายทุน 
ป่าชุมชนโคกหินลาดก็เช่นเดียวกนั จนกระทั�งเกิดการชุมนุมคดัคา้นการทาํนาเกลือสินเธาว ์ในปี 
พ.ศ. 2523 การบุกรุกป่าจึงลดลง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้มีโครงการปลูกไมโ้ตเร็ว ขององค์กรเพื�อการพฒันาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ (USAID) เขา้มาสู่พื�นที� 3 จงัหวดัในภาคอีสาน ไดแ้ก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
และศรีสะเกษ ซึ� งเป็นความรับผดิชอบของสาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัตอ้งจดัหาพื�นที�สาธารณะเพื�อการ
ปลูกป่า ซึ� งตน้ไมที้�นาํมาปลูกนั�นไดแ้ก่ ตน้ยคูาลิปตสั และหลงัจากนั�นประมาณปลายปี พ.ศ. 2540 
ศูนยเ์พาะชาํกลา้ไมจ้งัหวดัมหาสารคาม ไดน้าํโครงการปลูกป่าสาธิต ซึ� งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี�ปุ่น โดยการสนับสนุนของ JICA (Japan International 
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Cooperation Agency) โครงการดงักล่าวไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใดๆ ให้ประชาชนในพื�นที�
รับทราบ มีเพียงการรับสมคัรแรงงานจากชาวบา้นไปช่วยเพาะกลา้ไมเ้ท่านั�น จนกระทั�งชาวบา้นเริ�ม
สังเกตเห็นความผิดปกติของโครงการ เนื�องจากมีการไถเกรดปรับหน้าดินป่าที�อุดมสมบูรณ์ทิ�ง 
ทาํลายตน้ไม ้ลอ้มพื�นที�ป่าดว้ยลวดหนาม ห้ามประชาชนในพื�นที�เขา้ไปหากินในบริเวณป่า ไถและ
ทาํลายตน้ไมจ้าํนวนมากเพื�อทาํแนวกนัไฟป่า และพยายามขยายเนื�อที�ออกไปเรื�อยๆ ยิ�งไปกวา่นั�นยงั
มีการออกเอกสารสิทธิ? พื�นที�ป่าสงวนใหก้บัเจา้หนา้ที�ป่าไม ้เพื�อการสร้างบา้นพกัคฤหาสน์หลงัใหญ่
กลางป่าอีกดว้ย ทาํให้พื�นที�ป่าถูกทาํลายไปมากกวา่ 700 ไร่ และยงัมีพื�นที�ที�กาํลงัเตรียมจะแผว้ถาง
อีกกวา่ 2,000 ไร่ ทั�งที�แต่เดิมนั�นป่าแห่งนี�  คือ พื�นที�ป่าเฉลิมพระเกียรติ ที�มีความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพนัธ์ุ สมุนไพร และสัตวป่์าเป็นจาํนวนมาก นายเสงี�ยม อุทยัมา รองประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดเ้ล่าถึงป่ายคุนั�นไวว้า่  
 
 ปีนั�น พ.ศ. 2540 เขาเอาตน้ไมอ้อกเกือบ 700 ไร่ เขาจะปลูกตน้ไมข้องเขา พวกไม้

โตเร็ว ชาวบ้านก็ยงัไม่รู้เรื� องอะไรมาก เขาปกปิดเป็นความลับหมด ไม่มีการ
ประกาศอะไรเลย แต่เรามาสังเกตุเห็นทีหลงัเอง เลยบอกกนัว่าปล่อยไวแ้บบนี�
ไม่ไดแ้ลว้ ตอ้งลุกขึ�นมาช่วยกนัต่อตา้น 

 
 ตน้ไม้ที�ทางโครงการได้นํามาปลูกแทนป่าเดิมส่วนใหญ่เป็นไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปต้ส 
กระถินณรงค์ และสัตตบรรณ ซึ� งตน้ไมที้�นาํมาปลูกนั�นกระทบต่อชุมชนรอบผืนป่า ทั�งดา้นความ
อุดมสมบูรณ์ของป่า ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพนัธ์ธรรมชาติ เพราะแต่เดิมจาํนวนของ
ป่ามีหลากหลาย ทั�งเห็ดป่า แมลง พืชผกั แต่หลงัจากโครงการดงักล่าวเขา้มา ทาํให้พบเจอแต่พืชผกั
ที�ไม่สามารถรับประทานได ้หรือไม่เป็นที�นิยมของตลาด กระทบต่อรายไดซึ้� งจากเดิมเคยเก็บของป่า
มาขายเป็นรายไดห้ลกัเลี� ยงปากทอ้งครอบครัว นอกจากนี� ยงักระทบต่อแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ซึ� ง
โดยปกตินั�นจะมีนกัเรียน นกัศึกษา เขา้มาทศันศึกษาในบริเวณป่าจาํนวนมาก 
 

 5.1.4  ที�มาและการรวมตัวเป็นองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเกี�ยวกบัที�มาและการรวมตวัเป็นองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด โดยพบวา่มีปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งนาํไปสู่การรวมตวัเป็นองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหินลาดอยากเป็นทางการ ดงันี�  
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  5.1.4.1  แกนนําในการริเริ�มการรวมกลุ่ม 
  ปัจจยัสาํคญัที�นาํมาซึ� งการรวมตวัเป็นองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด 
คือ แกนนาํในการริเริ�มการรวมกลุ่ม กล่าวคือ ผลของการเขา้มาดาํเนินการของโครงการต่างๆ ใน
พื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาดโดยเฉพาะโครงการปลูกป่าสาธิต โครงการดงักล่าวนาํมาซึ� งความขดัแยง้ 
และเกิดกระแสการต่อตา้นจากชาวบา้น ชาวบา้นส่วนหนึ� งจึงเกิดแนวความคิดที�อยากจะรวมตวั
ขึ�นมาเพื�อแกไ้ขปัญหา โดยเริ�มจากนายเสงี�ยม อุทยัมา ไดป้รึกษาหารือถึงปัญหาที�เกิดขึ�นในพื�นที�
ร่วมกบัชาวบา้นคนอื�นๆ จึงเกิดความรู้สึกที�อยากจะรวมกลุ่มกนัเขา้มาแกไ้ขสถานการณ์ในพื�นที� ซึ� ง
ในขณะนั� นชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัคงดําเนินชีวิตปกติ และไม่ได้ตื�นตัวเกี�ยวกับผลกระทบจาก
โครงการปลูกป่าสาธิตเท่าที�ควร นายเสงี�ยม อุทยัมา รองประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด
(2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ถึงประเด็นนี�วา่ 
 
 ตอนนั�นเราคงปล่อยให้เขาทาํลายป่าของเราหมดไปต่อหน้าต่อตาจากลูกหลาน

ของเราไม่ได ้ตอ้งช่วยกนั มีขอ้มูลอะไรก็ตอ้งพยายามบอกกล่าวพี�นอ้งของเราให้
รู้ เท่ าทัน อีกอย่างพวกเราต้องหาแนวร่วม คนที� เข้มแข็ง  เป็นผู ้อาวุโส มี
ประสบการณ์ เลยพากนัไปหา นายเกิ�ง ยศอนั ให้แกมาเป็นผูน้าํ แกเป็นคนเก่ง 
ใครๆ ก็เคารพ 

  
  ขณะที� นายทองสวย อาจจุลลา ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกนัไวว้า่ 
 
 ตอนนั�นยงัไม่ไดมี้กลุ่มเรา มีแต่ของทางบา้นหนองคูที�เขาประชุมกนัแต่ก็ยงัไม่ได้

ทาํอะไร ยงัไม่มีการเคลื�อนไหว ผมกบันายเสงี�ยม เห็นวา่ปล่อยไวค้งไม่ใช่เรื�องดี 
เลยพูดกนัวา่เราตอ้งลุกขึ�นมาดูแลป่าบา้นเรา เพราะตอนนั�นเขาทาํลายป่าไปเยอะ
มาก ปล่อยไวแ้บบนี� มีแต่จะหมดไปเรื�อยๆ 

 
  ต่อมาจึงมีการหาบุคคลที�จะเขา้มาเป็นประธานของกลุ่ม จึงไดข้อให ้นายเกิ�ง ยศอนั 
เขา้มาร่วมและ เป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ซึ� งโดยแต่เดิมนายเกิ�ง เคยเป็นแกน
นาํในการคดัคา้นการคอรัปชั�นในพื�นที�มาแลว้ และภายหลงัจึงมีสมาชิกคนอื�นๆ มาขอเขา้ร่วมดว้ย 
เช่น นายบุญเรือง ยางเครือ ชาวบา้นจากกลุ่มป่าโคกใหญ่ ซึ� งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าอีกแห่งหนึ� งใน
จงัหวดัมหาสารคาม ผูใ้หญ่บา้นหมุน จากตาํบลโคกก่อ ซึ� งเห็นด้วยกับแนวคิดของชาวบา้นจึง
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มาร่วมต่อสู้ดว้ย คุณพ่อบุญเลี�ยง คุณพ่อตวง อะโน คุณบณัฑิต แสนสุพรรณ์ และคนอื�นๆ หลงัจาก
นั�นก็ไดมี้การประชุมปรึกษาหารือกนัอยู่ตลอด นายเกิ�ง ยศอนั ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี�วา่ 
 
 นายทองสวย กบั นายเสงี�ยม ไปชวนผม วา่มาดูป่ากาํลงัจะหมด เขามาทาํบ่ดีบ่งาม 

มาเอารถเกรด เครื�องทุ่นแรงลงมาเลย ถา้ไม่งั�นเขาเอาหมดเลยนะ เขาลงมาจะทาํ
ไมโ้ตเร็ว ไมส้าธิต โครงการของญี�ปุ่น โครงการมาเองเลยบ่ไดถ้ามไผ บ่ไดบ้อก
ทางอาํเภอ จงัหวดั หมู่บา้น โดยเขาโกหกเรา มีแต่มาหาคนงานอยา่งเดียว พอพวก
ชาวบา้นเห็นเลยมาชวนผม ตอนนั�นผมเคยเป็นผูใ้หญ่บา้นมาแลว้ 3 ปี 

 
  กล่าวโดยสรุป คือ แกนนําในการริเริ� มการรวมกลุ่มที�นํามาซึ� งการรวมตวัเป็น
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด เกิดจากชาวบา้นเพียงไม่กี�คน ซึ� งมีความตอ้งการจะเขา้
มาร่วมกนัดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนของตนเอง ซึ� งแกนนาํดงักล่าวไดส้ามารถขยาย
ขนาดขององค์กรให้ใหญ่ขึ� น มีสมาชิกเข้ามาร่วมจนเกิดเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื�นที�กว่า 20 
หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 อาํเภอ 
 
  5.1.4.2  ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการ  
  ปัจจยัที�สาํคญัอีกประการหนึ�งของการรวมตวัเป็นองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหินลาด คือ การที�พื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาด ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ที�ลงมายงัพื�นที�
อยู่ตลอด ทั� งโครงการปลูกไม้โตเร็ว ขององค์กรเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ 
(USAID) โดยนาํตน้ยคูาลิปตสัมาปลูกในพื�นที�ป่า และโครงการปลูกป่าสาธิต ซึ� งเป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทย กบัประเทศญี�ปุ่น โดยการสนบัสนุนของ JICA (Japan International 
Cooperation Agency) โครงการทั�งสองสร้างความเสียหายให้กบัพื�นที�เป็นอย่างมากมีการไถเกรด
ปรับหนา้ดินป่าที�อุดมสมบูรณ์ทิ�ง ทาํลายตน้ไมไ้ปมากกวา่ 700 ไร่ และยงัมีการลกัลอบขนยา้ยไม ้
ลักลอบสร้างบ้านพักคฤหาสน์หลังใหญ่กลางป่า ป่าที� เคยมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุ 
สมุนไพร และสัตวป่์า ปัจจุบนัความอุดมสมบูรณ์ดงักล่าวลดลงเป็นจาํนวนมาก ซึ� งกระทบต่อวิถี
ชีวิตของชาวบา้นที�ใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกนัมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเรื� องระบบนิเวศและ
ความอุมสมบูรณ์ของป่าลดลง ซึ� งแต่เดิมชาวบา้นมกัจะชกัชวนกนัเขา้ไปหาเก็บของป่า เก็บเห็ดป่า 
เป็นอาชีพ ทั�งนาํมาเป็นอาหารและนาํไปขายที�ตลาดสร้างรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัว แต่ภายหลงั
สภาพป่าแปรเปลี�ยนไปของป่าที�เคยหาไดก้็มีจาํนวนลดลง เห็ดหลายๆประเภทก็ไม่สามารถพบได้
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เหมือนเมื�อก่อน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบา้นเป็นอย่างมาก โดย นางลั�นทม อุทยัมา สมาชิก
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) หนึ�งในชาวบา้นผูเ้ขา้ไป
เก็บเห็ดในป่าชุมชนโคกหินลาดเป็นประจาํ ไดเ้ล่าถึงผลกระทบดงักล่าววา่ “ตั�งแต่โครงการเขา้มา 
มนักระทบไปหมด ชาวบา้นเคยเขา้ไปเก็บเห็ด หาของป่า ก็ลดลง เห็ดบางพวกก็กินไม่ได ้ที�เคยเก็บ
ไดเ้ยอะๆ ตอนนี�ไม่มีแลว้” ขณะที�นายบุญมา  แสนทา้ว ฝ่ายดูแลป้องกนั องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์า
ชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี�   
  
 โครงการเขา้มา เขาทาํลายไปหมด พืชพนัธ์ุอาหาร ผลไม ้พอระบบนิเวศมนัพงั 

ของป่าก็ไม่เกิดไม่งอกเหมือนแต่ก่อน หายาก จากที�ชาวบา้นเคยพากนัเก็บของป่า
ขาย มีรายไดดี้ พอโครงการเขา้มากระทบกนัไปหมด ชาวบา้นทนไม่ได ้ตอ้งให้
เขาออกไป 

 
  สถานการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้ริ�มมีแนวคิดในการรวมกลุ่มรวมตวักนัเพื�อแกไ้ขปัญหา
ที�เกิดขึ�น มีการพูดคุยกนัระหวา่งชาวบา้น จนกระทั�งมีชาวบา้นจาํนวนมากที�อยากจะเขา้มาร่วมดว้ย 
เพราะไดรั้บผลกระทบในลกัษณะเดียวกนั 

 

  5.1.4.3  จุดมุ่งหมายของชาวบ้าน 

  จุดมุ่งหมาย เป็นอีกปัจจยัหนึ� งที�สําคญัของการที�ทาํให้ชาวบ้านมีแนวคิดที�จะ
รวมตวักนั โดยจุดมุ่งหมายหลกั คือ การตอ้งการจะคดัคา้นและยกเลิกโครงการปลูกป่าสาธิตใน
พื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาด โดยเริ� มแรกชาวบ้านได้ดําเนินการเคลื�อนไหวคัดค้านโดยชุมนุม
เรียกร้องยื�นขอ้เสนอต่อสํานกังานป่าไมจ้งัหวดัมหาสารคาม และผูว้า่ราชการจงัหวดั เพื�อให้ยกเลิก
โครงการปลูกป่าสาธิตมาโดยตลอด และยงัไดเ้ขา้ไปคุยกบัทางผูน้าํชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น แต่ก็ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือและไม่มีเงินสนบัสนุนใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ จาํนวน
สมาชิกในกลุ่มชาวบา้นเริ�มมีจาํนวนมากขึ�น มีการเชิญนกัวชิาการมีประชุมร่วมกนั และชี�แจงถึงการ
อนุรักษป่์าให้ชาวบา้นมีความรู้สึกตอ้งหวงแหนป่าชุมชนของตนเองเพื�อลูกหลานต่อไปในอนาคต
  ภายหลงัก็มีการจดัประชุมหลายครั� ง เพื�อใหฝ่้ายเจา้ของโครงการปลูกป่าสาธิต และ
ฝ่ายแกนนาํชาวบา้นโคกหินลาด ไดม้าชี�แจงร่วมดว้ย ซึ� งมีการชี�แจงจากฝ่ายเจา้ของโครงการถึงเรื�อง
การปลูกป่าวา่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่พื�นที�ป่า แต่ทางชาวบา้นโคกหินลาด ไดอ้ธิบาย
ว่า โครงการดงักล่าวทาํให้เกิดความเสียหาย รวมถึงชาวโคกหินลาดไม่ตอ้งการโครงการปลูกป่า
สาธิตดงักล่าว เนื�องจากไม่ไดเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน จึงมีการเรียกร้องใหห้ยดุโครงการดงักล่าว  
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  เมื�อชาวบา้นวสามารถคดัคา้นโครงการปลูกป่าสาธิตให้ยุติลงและออกไปจากพื�นที�
ได ้ทาํให้จุดมุ่งหมายหลกัของการที�ชาวบา้นมารวมตวักนันั�นสําเร็จลงได ้แต่จุดมุ่งหมายใหม่ของ
องค์กรเริ� มมีความชัดเจนมากขึ� น มีการกําหนดวตัถุประสงค์ที�ชัดเจนขององค์กรร่วมกัน โดย
วตัถุประสงคข์องการจดัตั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด คือ เพื�อป้องกนัและฟื� นฟู
ป่าชุมชนโคกหินลาด เพื�อให้ประโยชน์แก่คนในชุมชนโดยรอบป่า เพื�อส่งเสริมวฒันธรรมชุมชนที�
มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบป่า เพื�อเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างองค์กรและ
เครือข่ายป่าชุมชนใหก่้อประโยชน์ต่อสังคม และเพื�อสร้างความเขม้แข็งให้กบัองคก์รประชาชน ให้
เกิดความร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน และสามารถพึ�งพาตนเองได ้ 
 
  5.1.4.4  บทบาทสําคัญของกลุ่ม 

  บทบาทที�สําคญัที�นาํไปสู่การจดัตั�งองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 
คือ เหตุการณ์การต่อสู้คัดค้านโครงการปลูกป่าสาธิตในพื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาด จากการ
สัมภาษณ์แกนนาํและผูอ้าวโุสในองคก์ร พบวา่ ในปี พ.ศ. 2542 มีความพยายามที�จะไกลเกลี�ยปัญหา
ความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นจากหลายๆฝ่าย โดยมีการเชิญให้แกนนาํและชาวบา้นโคกหินลาด เขา้ไป
ประชุมร่วมกบัทางสํานกังานป่าไมจ้งัหวดัเพื�อชี� แจงและเสนอทางออกของปัญหา แต่ก็หาขอ้ยุติ
ไม่ได ้โดยชาวบา้นยงัคงยนืยนัวา่ตอ้งการใหร้ะงบัโครงการ พร้อมทั�งยื�นขอ้เสนอให้รื� อถอนสิ�งปลูก
สร้างต่างๆ และยุติการจา้งงานคนในพื�นที�ทั� งหมด นายจนัดี บุญหว่าน สมาชิกองค์กรชาวบา้น
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) อธิบายเหตุการณ์ความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นวา่ 
 
 ตอนนั�นสาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัเขาไม่ยอมออกไปจากพื�นที� บอกแต่วา่ ถา้ชาวบา้น

อยากให้โครงการปลูกตน้ไมป้ระเภทไหนก็ให้สั�งมา แต่ชาวบา้นเราตกลงกนัแลว้
ว่าเราไม่ได้ตอ้งการอะไร แต่ตอ้งการให้เลิกโครงการไปซะ โครงการนี� ทาํลาย
พื�นที�ป่า ทาํลายตน้ไมข้องเราไปเยอะมาก ยงัไงก็ตอ้งให้ยุติ ออกจากพื�นที�ชุมชน
ใหไ้ด ้

 
  เกิดการเผชิญหน้าระหว่างทั�งสองฝ่าย มีการตั�งเวทีปราศรัยต่อสู้กนัและได้เกิด
เหตุการณ์ชุลมุนกนัหลายครั� งในพื�นที� โดย นายศรีจนัทร์ เยือจนัทร์ ฝ่ายปลูกป่า องค์กรชาวบา้น
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึงประเด็นเดียวกนัวา่ “การต่อสู้
คดัคา้นก็มีชาวบา้นบางส่วนไม่เห็นดว้ย เพราะมนัมีการจา้งแรงงานจากเจา้ของโครงการ ชาวบา้นก็
มีรายได ้มีอาชีพของเขาขึ�นมา พอเราต่อสู้จะใหเ้ขาเลิก คนในหมู่บา้นเดียวกนัเลยขดัแยง้กนัเอง” 
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  นายประสิทธิ?  รุ่งเรือง รองประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด (2555, 
ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวในประเด็นนี�วา่ 
 
 เหตุการณ์ตอนนั�นรุนแรงมาก มีการทาํใบปลิวแจกจ่ายไปตามหมู่บา้น ปลุกระดม

บอกให้ชาวบา้นออกไป แต่ไม่ใช่กลุ่มเราทาํ เขาบอกวา่โคกหินลาดกาํลงัเดือดลุก
เป็นไฟ เขาจะมาทาํลายโคกของเราหมดแล้ว ชวนชาวบ้านให้ออกไปต่อต้าน
ดว้ยกนั เราเลยประกาศไปทางหอกระจายข่าววา่หา้มชาวบา้นไปขดัขวางโครงการ 
เดีnยวจะเดือดร้อน ใหท้างเจา้ของโครงการดาํเนินการไปก่อน 

 
  ปัญหาความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นนาํไปสู่การสอบสวนทางวนิยัเจา้หนา้ที�กรมป่าไม ้และ
เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2542 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดใ้ห้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ลงพื�นที�มาตรวจสอบขอ้เท็จจริงของสภาพป่า 
และสิ�งปลูกสร้างต่างๆ ท่านจึงไดก้ล่าวประกาศให้ยกเลิกโครงการปลูกป่าสาธิตทนัที สิ�งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้ทาํลายทิ�ง รวมทั�งปัญหาความขดัแยง้ของป่าชุมชนโคกหินลาดขอให้ยุติลง แต่ภายหลงั
เหตุการณ์ทั�งหมด นาํมาซึ� งความไม่พอใจของผูที้�เสียผลประโยชน์จากการที�ชาวบา้นหนัมาร่วมดูแล
ตรวจสอบป่าอยา่งจริงจงั จนเกิดการลอบยิงสมาชิกคนสําคญัของกลุ่ม คือ นายทองหล่อ ตนัเสดี ใน
วนัที� 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2543  
  เหตุการณ์ดงักล่าวนบัวา่เป็นบทบาทสําคญัของชาวบา้น ที�นาํไปสู่แนวความคิดที�
จะจดัตั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดอยา่งจริงจงัขึ�น โดยมีเป้าหมายสําคญัเพื�อการ
รักษาและฟื� นฟูป่าให้กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ ให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ย ั�งยนื รวมไปถึงเรื�องการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นในพื�นที�ป่า ซึ� งไดมี้การดาํเนินการ กาํหนด
รูปแบบการทาํงาน และกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รขึ�นอยา่งต่อเนื�อง และยงัพบวา่ในปัจจุบนัชาวโคก
หินลาดสามารถทาํงานร่วมกบัภาครัฐในโครงการต่างๆ รวมทั�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในการ
รักษาผนืป่าแห่งนี�ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
 5.1.5  การมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 
พบวา่ การมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด สามารถศึกษาจากกิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์ร โดยสามารถอธิบายได ้ดงันี�    
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  5.1.5.1  การบริหารจัดการองค์กร 

  องค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด นบัว่าเป็นองค์กรที�รวมตวักนัอย่าง
ง่ายๆ ของชาวบา้นระดบัรากหญา้เพื�อการคดัคา้นโครงการปลูกป่าสาธิตของภาครัฐ ที�มีความไม่
ชอบมาพากล และเพื�อการอนุรักษผ์นืป่าชุมชนโคกหินลาด ซึ� งในระยะแรกของการรวมกลุ่มจาํนวน
สมาชิกยงัมีไม่มาก เนื�องจากชาวบา้นบางส่วนยงัไม่สนใจ และใหค้วามสําคญักบัการที�จะตอ้งเขา้มา
รวมกลุ่มกนั แต่ปัจจุบนัมีแนวโนม้ที�ดีขึ�นเรื�อยๆ ชาวบา้นส่วนมากเขา้มามีส่วนร่วมกบัทางกลุ่มมาก
ขึ�น นายเกิ�ง ยศอนั ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึง
ประเด็นนี�วา่ 
 
 ตอนแรกคนมาร่วมไม่เยอะ กวา่ครึ� งต่อครึ� ง เพราะไม่เชื�อวา่ป่าจะฟื� นขึ�นมาได ้คิด

แต่วา่จะแยง่ชิงกนั ตอนนี� ป่าเปลี�ยนไปแลว้ มีการทาํแนวเขต แต่ละหมู่บา้นมีคลอง
รอบป่า มีรั� วรอบป่าชดัเจน ดีขึ�นเรื�อยๆ คนก็เริ�มสํานึกไดแ้ลว้ว่าป่ามนัไม่ใช่ของ
ใครสักคน จะมาหากินในป่าก็อายเขาถา้ไม่เขา้ร่วม คนเลยสํานึก ก็เขา้มาร่วมกบั
เราหมดแลว้ 

 
  เมื�อมีจาํนวนสมาชิกเขา้มาร่วมมากขึ�น จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการองค์กร
อย่างเป็นระบบ ให้ครอบคลุมทั�วถึง และเนื�องจากพื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาดครอบคลุมชาวบา้น
ผูใ้ชป้ระโยชน์จากป่ามากถึง 20 หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 อาํเภอ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหิน
ลาด จึงจดัใหมี้การบริหารจดัการเครือข่ายขององคก์ร โดยจาํแนกเป็นระดบัต่างๆ ดงันี�  
  1)  ระดบัหมู่บา้น แต่ละหมู่บา้นจะมีคณะกรรมการหมู่บา้นละ 10-15 คน ทาํหนา้ที�
ในการรับผิดชอบดูแลพื�นที�หมู่บา้นของตนเอง สอดส่องดูแล ป้องกนัการเกิดไฟป่า และการบุกรุก
พื�นที�ป่าร่วมกบัคนในหมู่บา้น  
  2)  ระดบัตาํบล มีแกนนาํระดบัตาํบลทาํหนา้ที�ประสานงานตาํบล ตาํบลละ 1 คน 
ทาํหนา้ที�คอยประสานงานในระดบัตาํบล หากมีการประชุม หรือการเสนอปัญหาต่างๆ 
  3)  ระดบัองคก์ร มีคณะกรรมการกลางจาํนวนไม่เกิน 60 คน โดยจะคดัเลือกจาก
ระดบัหมู่บา้น หมู่บา้นละ 2 คน และคนทั�วไปไม่เกิน 20 คน โดยระดบัองคก์รนี� จะเป็นแกนนาํ
สําคญัในการขบัเคลื�อนการทาํงานหรือกิจกรรม โครงการต่างๆ ขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด เช่น การพิจารณาออกกฎระเบียบขอ้หา้มต่างๆ รวมไปถึงพิจารณากรณีขอ้ขดัแยง้
ที�เกิดเมื�อมีผูก้ระทาํผิด จดักิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ป่า พิธีการบวชป่า เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ที�
จาํเป็นแก่สมาชิก เป็นตน้ 
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  4)  คณะกรรมการบริหาร จาํนวน 9 คน คดัเลือกจากคณะกรรมการกลาง ซึ� งจะทาํ
หนา้ที�ในการบริหารงานภาพรวมในเรื�อง งบประมาณและ การจดัโครงสร้างสมาชิก 
  5)  คณะกรรมการที�ปรึกษาจาํนวนไม่เกิน 15 คน โดยจะเชิญนักวิชาการ 
ผูท้รงคุณวุฒิ จากหลายแขนงมาร่วมออกความเป็น และเป็นที�ปรึกษาหากมีประเด็นปัญหาต่างๆ 
เกิดขึ�น ดงัภาพที� 5.3 
  นอกจากนี�ยงัมีคณะกรรมการบริหารสมชัชาเกษตรกร จงัหวดัมหาสารคาม ซึ� งเป็น
เครือข่ายในระดบัจงัหวดั โดยคดัเลือกแกนนาํจากกลุ่มองคก์รชาวบา้นภายในจงัหวดัมหาสารคาม 
กลุ่มละ 3 คน เขา้ไปเป็นกรรมการ โดยในปี พ.ศ. 2542-2543 นายทองหล่อ ตนัเสดี ไดรั้บเลือกตั�ง
ให้เป็นประธานสมชัชาเกษตรกรจงัหวดัมหาสารคาม (โครงการจดัตั�งศูนยก์ารเรียนรู้สิ�งแวดลอ้ม
ชุมชนอยา่งย ั�งยนืป่าชุมชนโคกหินลาด จงัหวดัมหาสารคาม, 2548) 
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ภาพที� 5.3  ระบบการบริหารจดัการเครือข่ายขององคก์รขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป์่าชุมชนโคกหินลาด 

ตําบลหนองปลิง 

บ้านป่ากุง 

หมู่ 2

บ้านหนองคู 

หมู่ 3
บ้านหนองปลิง 

หมู่ 6

บ้านศรีวิไล 

หมู่ 8

ตําบลโคกก่อ 

บ้านโคกก่อ 

หมู่ 1
บ้านโคกก่อ 

หมู่ 12

บ้านโรงบ่ม 

หมู่ 2

บ้านหนองโจด

หมู่ 9

บ้านหนองโจด

หมู่  13

ตําบลบัวค้อ 

บ้านน้ําจั่น

หมู่ 6
บ้านหนองคูณ

หมู่ 7
บ้านหนองหล่มน้อย 

หมู่ 2
บ้านหนองหล่มใหญ่ 

หมู่ 3

ตําบลดอนหว่าน 

บ้านดอนหว่าน 
หมู่ 4

บ้านดอนหว่าน 
หมู่ 5

บ้านดอนหว่าน 
หมู่ 7

บ้านโนนทอง
หมู่ 6

ตําบลวังแสง 

บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านหนองบัว บ้านศรีบุญเรือ

อําเภอเมือง อําเภอแกดํา 

องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด
(ระดับองค์กร) 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร 
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  ในระดบัองคก์รนั�นยงัมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนยอ่ยโดยใชโ้ครงสร้าง
ส่วนของการบริหารขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ซึ� งแบ่งตามบทบาทหน้าที�
โดยเอาคณะกรรมการบริหาร ซึ� งไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน ผูป้ระสานงานเครือข่าย เหรัญญิก 
และเลขานุการ เขา้มาร่วมในส่วนนี�ดว้ย นอกจากนี� ยงัมี ที�ปรึกษา และคณะกรรมการ ซึ� งแบ่งเป็น 4 
ฝ่ายสาํคญัๆ ไดแ้ก่  
  1)  ฝ่ายดูแลป้องกนั ทาํหนา้ที�ดูแลตรวจสอบพื�นที�ป่า การใชป้ระโยชน์ การละเมิด
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที�องค์กรได้วางไว ้รวมทั�งติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที�ของรัฐเพื�อลงโทษ
ผูก้ระทาํผดิในกรณีที�มีการละเมิดกฎเกณฑต่์างๆ  
  2)  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทาํหน้าที�ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารที�
จาํเป็น กบัคนในชุมชนหน่วยงานราชการ เครือข่ายพนัธมิตร  
  3)  ฝ่ายปลูกป่า ทาํหนา้ที�ดาํเนินการปลูกป่า โดยรับผิดชอบตั�งแต่ การจดัหากลา้ไม้
การจดัเตรียมพื�นที�ปลูก จนกระทั�งการดูแลรักษาเพื�อใหต้น้ไมที้�ปลูกใหเ้จริญเติบโต  
  4)  ฝ่ายสวสัดิการ ทาํหน้าที�อาํนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรม การ
บริการแขกที�มาติดต่อภายในหน่วยงาน การจดัเก็บรักษาอุปกรณ์ภายในองค์กร (เกรียงไกร เพาะ
เจริญ, 2546) ดงัภาพที� 5.4 
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ภาพที� 5.4  โครงสร้างการบริหารงานในองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด 
แหล่งที�มา: ทชัชวฒัน์ เหล่าสุวรรณ, 2551: 71. 
 
  ส่วนมากแลว้การขบัเคลื�อนการทาํงานขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคก
หินลาดจะอาศยัการติดต่อเชื�อมโยงกนัในลกัษณะที�ไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ไม่ไดย้ดึตามโครงสร้าง
การบริหารงานที�ได้กล่าวมาเป็นหลัก เนื� องจากการทํางานของชาวบ้านจะเน้นการพูดคุย
ปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกันแบบเป็นพี�เป็นน้อง ทุกคนสามารถทาํงานร่วมกันได้หมดทุกฝ่าย 
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัอยา่งตรงไปตรงมา เพื�อช่วยกนัคิดหาวิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ หรือวาง
แผนการดาํเนินงานขององคก์รให้สามารถดาํเนินกิจกรรม/โครงการนั�นๆ ให้สําเร็จ ซึ� งวิธีการที�ไม่
เป็นทางการจะสามารถผลกัดนัให้การทาํงานรวดเร็วไดม้ากกว่าการทาํงานในแบบที�เป็นทางการ 

ประธาน 

นายเกิ�ง ยศอนั 

ที�ปรึกษา 

พระครูปัญญาพิศาล 
นายอวยชยั วะทา 

นายบุญเรือง ยางเครือ 
นายประสงค ์อุทยัประดิษฐ์ 

รองประธาน 

นายเสงี�ยม อุทยัมา 
นายประสิทธิ?  รุ่งเรือง 

ผู้ประสานงานเครือข่าย 

นายบณัฑิต แสนสุพรรณ์ 
 

เลขานุการ 

นายวราย ุ นารีจนัทร์ 
 

เหรัญญิก 

นางนงรัก แสนทา้ว 
นางบวัลา ศิริบุรี 

นางทองแดง จนัทะแพน 
นางศรีเฉลียว ไชยเทพา 

ฝ่ายดูแลป้องกนั 

นายบุญมา  แสนทา้ว 
นายสมหวงั ทองโกย 
นายลว้น ปัตตะกาล 
นายสมยั โนนสีลาด 

นายประยงค ์ทิพยสี์ลาด 
นายนิคม  เทพภูเขียว 
นายบุญช่วย อาจจุลลา 

 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

นายทองมว้น คงแสนคาํ 
นายสิทธิพงษ ์ เกษมาลา 

นายไทย โนนสีลาด 
นายสมใจ เดชศิริ 
นายอี�  ทิพยพิ์ชยั 

นายคาํจนัทร์ ตะนยัศรี 
นายทองสวย อาจจุลลา 

 

ฝ่ายปลูกป่า 

นายใส ไชยสงค ์
นายสมร เดชบุรัมย ์

นายศรีจนัทร์ เยื�อจนัทร์ 
นายแดง โสกนั 

นายบุญสม กมกลาง 
นายโชคชยั บุรี 

นายงวรรณา วงัหอม 
 

ฝ่ายสวสัดกิาร 

นายทองใบ จนัทะแพน 
นายอุดม เดชบุรัมย ์

นายยงค ์เทียมเทศแกว้ 
นายคาํพนัธ์ แสนห้าว 
นางจนัทร์ศรี อุทยับาล 
นางยพิุน จนัทะแพน 
นางหนูพนั ทมัพิแสน 
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ส่วนในการระบุผู ้รับผิดชอบหลักของแต่ละงานตามโครงสร้างอํานาจหน้าที�นั� นก็ เพื�อการ
ควบคุมดูแลที�เป็นระบบมากขึ�น รวมถึงการติดต่อกบัเครือข่ายภายนอก และการมีบทบาทในระดบั
จงัหวดั ระดบัประเทศ ซึ� งในส่วนนี�จาํเป็นจะตอ้งอาศยัความเป็นทางการเขา้มาใช ้
  ในการติดต่อกนัระหวา่งหมู่บา้นต่างๆ ทั�ง 20 หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 อาํเภอ พบวา่ จะ
ใหค้วามสาํคญักบัตวัแทนในระดบัหมู่บา้น หมู่บา้นละ 10-15 คน แต่ในความเป็นจริงมีเพียงแกนนาํ
ที�จะคอยดาํเนินการเป็นตวัแทนของแต่ละหมู่บา้น  ที�เขา้มาติดต่อเชื�อมโยงกบัหมู่บา้นอื�นๆ ซึ� งมี
พื�นที�ใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นพื�นที�ป่าชุมชนโคกหินลาด นอกจากนี�ตวัแทนจากทุกหมู่บา้นจะเขา้มามี
บทบาทร่วมกนัในระดบัองค์กรโดยมีคณะกรรมการองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด
เป็นผูค้อยดาํเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในนามขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด 
และชาวบา้นที�เป็นตวัแทนระดบัหมู่บา้นเมื�อเขา้มาทาํงานร่วมกนัก็จะนาํขอ้สรุปหรือนโยบายต่างๆ 
กลบัไปดาํเนินการในระดบัหมู่บา้นของตนเองต่อไป อยา่งไรก็ตามกลบัพบว่า การเขา้มาให้ความ
ร่วมมือของแต่ละหมู่บา้นยงัมีมากน้อยแตกต่างกนั และยงัมีบางหมู่บา้นที�ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบั
การติดต่อเชื�อมโยงเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลกนักบัหมู่บา้นอื�นๆ และยงัมีการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร
ที�ไม่ตรงกนัอยู ่ 
 
  5.1.5.2  การกาํหนดกฎระเบียบและการบังคับใช้ 

  จากการศึกษา พบวา่ ป่าชุมชนโคกหินลาดถือวา่เป็นศูนยก์ลางของชาวบา้นทั�ง 20 
หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 อาํเภอ ที�ใชป้ระโยชน์จากป่าแห่งนี� ร่วมกนั โดยมีชีวิตผกูพนักบัป่าทั�งเป็นแหล่ง
หาอาหาร แหล่งสมุนไพร ยารักษาโรค และเป็นที�เลี� ยงสัตว ์การตอ้งพึ�งพาป่าของชาวบา้นจึงนบัว่า
เป็นเหตุผลสําคญัอยา่งหนึ�ง ที�ทาํให้ชาวบา้นจาํเป็นตอ้งหนัมาดูแลรักษาป่า และมีการใชป้ระโยชน์
จากป่าในปริมาณที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัการเสื�อมโทรมของป่าในอนาคต 
  ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัขึ�นมาให้คนในพื�นที�ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัร่วมกนั โดยป่าชุมชนโคกหินลาดนั�นได้ถูกกาํหนดให้เป็นพื�นที�ป่าสงวน
แห่งชาติตั�งแต่เมื�อปี พ.ศ. 2508 จึงยดึถือกฎระเบียบตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
เป็นอนัดบัแรก แต่นอกจากนี�ยงัมีกฎระเบียบที�ทางหมู่บา้นร่วมกนัคิดขึ�นมาโดยอาศยัการมีส่วนร่วม 
จดัทาํเป็นขอ้ตกลงและกฎในการใช้ประโยชน์จากป่า การใช้ทรัพยากรในพื�นที�ร่วมกนัอย่างย ั�งยืน 
ซึ� งประกอบดว้ย 
  1)  หา้มตดัไมห้รือแปรรูปไมทุ้กชนิดก่อนไดรั้บอนุญาติ 
  2)  ห้ามจุดไฟเผาป่า แผว้ถางหรือบุกรุก ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายหรือปรับ 
ไม่เกิน 1,000 บาท 
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  3)  หา้มบุกรุกหรือครอบครองที�ดินในผนืป่า ใครฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย 
  4)  หา้มนาํพนัธ์ุไมทุ้กชนิดออกจากป่าเด็ดขาด 
  5)  หา้มล่าสัตวที์�หายากทุกชนิด ใครฝ่าฝืนปรับไม่ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 
  ซึ� งในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบต่างๆ ชาวบา้นจะทาํโดยการอาศยัตวัแทนจากแต่ละ
หมู่บา้นนาํไปถ่ายทอด และการเขียนป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณทางเขา้หมู่บา้น ทางเขา้ป่า เพื�อให้ผู ้
ที�มาใช้ประโยชน์จากป่าไดถื้อปฏิบติัตาม นายบุญมา  แสนทา้ว ฝ่ายดูแลป้องกนั องค์กรชาวบา้น
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี�  
 
 มีชาวบา้นจากที�อื�นมาร่วมใชป้ระโยชน์จากป่าดว้ยเหมือนกนั จากบรบือ ร้อยเอ็ด 

ขอนแก่นก็ยงัมาเลย เราก็ให้ใชด้ว้ยไม่ไดห้วง แต่ก็ตอ้งทาํตามกฎระเบียบของเรา 
เรามีป้ายเขียนไวใ้หอ่้าน ไม่ใหท้าํลายขดุเอาพืชสาํคญัๆ ถา้เจอใครขุดเอาเราจบัเลย 
ใหป้ลูกคืนทนัที ที�ผา่นมาก็มีการดาํเนินคดีมาแลว้ 

 
  5.1.5.3  กจิกรรมขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 

  กิจกรรมที�องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดร่วมกันจดัขึ� นเพื�อการ
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็นสําคญัๆ ดงันี�  (โครงการจดัตั�งศูนย์
การเรียนรู้สิ�งแวดลอ้มชุมชนอยา่งย ั�งยนื ป่าชุมชนโคกหินลาด จงัหวดัมหาสารคาม, 2548) 
  1)  ดา้นการอนุรักษป่์า  
  จากการศึกษากิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุรักษป่์า พบวา่ โดยปกติแลว้วิถีปฏิบติั
ของชาวโคกหินลาดนั�นการใช้ประโยชน์จากป่า ชาวบา้นจะปล่อยให้ตน้ไมโ้ตเองตามธรรมชาติ 
โดยจะไม่มีการตดัตน้ไมใ้หญ่ ชาวบา้นส่วนใหญ่จะเขา้ไปเก็บเศษไม ้กิ�งไม ้ที�หล่นตามพื�นเพื�อนาํมา
ทาํฟืนเพื�อการหุงหางอาหารใชใ้นครัวเรือนเท่านั�น และจะคอยสอดส่องดูแลป้องกนัป่าร่วมกนั ทั�ง
จากการบุกรุกและการเกิดไฟป่า หากชาวบา้นตอ้งการจะร้องเรียนปัญหา องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์า
ชุมชนโคกหินลาดไดมี้การจดัเวทีให้ชาวบา้นไดแ้สดงออกทางความคิดทุกๆ เดือน อยา่งนอ้ย เดือน
ละ 1 ครั� ง และยงัไดร่้วมกนัจดัทาํขอ้ตกลงในการใชป้ระโยชน์จากป่า รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ ผา่นเวทีชุมชนนี�ดว้ย 
  นอกจากนี� ยงัมีกิจกรรมการร่วมกนัปลูกป่าเพื�อการฟื� นฟูสภาพป่าที�เสื�อมโทรมไป 
ซึ� งจะทาํกนัในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา หรือวนัสําคญัอื�นๆ ซึ� งจะปลูก
เสริมในพื�นที�เสื�อมโทรม และการปลูกตามหัวไร่ปลายนา โดยมีการจดัเป็นกิจกรรมปลูกป่า ให้
ชาวบา้น ครู นกัเรียน นกัศึกษา และพระสงฆใ์นพื�นที�มาร่วม ซึ� งตั�งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา จะมี
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ตวัแทนจากของส่วนราชการ สมาชิกหอการคา้ นักการเมือง และสื�อมวลชนเขา้มาร่วมกิจกรรม
ดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก โดยต้นกล้าไม้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางสํานักงานป่าไม้
จงัหวดัมหาสารคามส่วนหนึ� ง และอีกส่วนหนึ� งนั�นชาวบา้นได้ร่วมกนัเพาะพนัธ์ุตน้ไมพ้ื�นเมือง
กนัเอง ทั�งนี� เพราะเห็นวา่กลา้ไมพ้ื�นเมืองที�ชาวบา้นปลูกกนัเองมีโอกาสเติบโตไดดี้กวา่พนัธ์ุกลา้ไม้
ของสาํนกังานป่าไม ้ 
  นายเกิ�ง ยศอนั ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 
184) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี� วา่ “ไมที้�ทางป่าไมเ้อามาให้มนัไม่งาม ไมส้มยัใหม่ บางตน้ก็ตาย ไมเ้รา
ปลูกเอง ไมพ้ื�นเมือง โตกวา่ของเขา สูงกวา่ของเขา ที�เขาเคยๆปลูกไวต้อนนี�ตายหมด ไมที้�เขาเอามา
ปลูกมนัไม่ชอบดินแบบบา้นเรา ตายเฉพาะไมที้�เขาเอามาปลูก” 
  นายคาํจนัทร์ ตะนยัศรี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวเสริมในประเด็นเดียวกนันี� วา่ “ตอนเขาเอาไมเ้ก่าออก
หมด ปลูกไมใ้หม่พวกไมย้คูา ไมเ้ศรษฐกิจ ตอนแรกก็สวยงามดี พอได ้3-4 ปี ตายหมดเกลี�ยง ถือวา่
ไมพ้ื�นบา้นเราดีกวา่มนัเขา้กบัดิน กบัสภาพอากาศ เราก็ให้ชาวบา้นช่วยกนัปลูกอยูเ่รื�อยๆ เพาะพนัธ์ุ
ไวป้ลูกตลอด” 
  กิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ป่าอีกเรื� องหนึ� งที�สําคญั คือ การป้องกนัไฟป่า เดิม
ชาวบา้นโคกหินลาดมกัจะจุดไฟเพื�อหาของป่า เผาใบไมเ้พื�อการหาหนู หาแย ้จึงทาํให้เกิดปัญหาไฟ
ป่าลุกลามมายงัพื�นที�การเกษตร ไร่นาของชาวบา้น โดยส่วนมากไฟป่าจะเกิดมากในช่วงเดือน
ธนัวาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ� งเป็นฤดูร้อน จึงมีการจดัอบรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากรจากกรมป่าไม ้
ลงพื�นที�ทาํความเขา้ใจและประชาสัมพนัธ์กบัชาวบา้นถึงอนัตรายจากไฟป่า รวมถึงวิธีการป้องกนั 
ปัจจุบนัการเกิดไฟป่ามีแนวโนม้ลดลงเรื�อย ๆ ซึ� งไดรั้บการช่วยเหลือจากทางกรมป่าไม ้ในขณะที�
ผูว้ิจยัได้ลงเก็บข้อมูล ชาวบ้านเล่าว่าไม่มีการเกิดไฟป่ามาประมาณ 2-3 ปีแล้ว นอกจากนี� ยงัมี
อาสาสมคัรชาวบา้นทาํหนา้ที�ลาดตระเวนในบริเวณป่าดว้ยการเดินและการใชจ้กัรยานยนต ์คอยเฝ้า
ตรวจจบัผูล้กัลอบตดัไม ้ลกัลอบขุดเอาพืชพนัธ์ุและสมุนไพร โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซึ� งกิจกรรมนี�
ไ ด้ รั บ ก า รช่ ว ย เ ห ลื อ เ รื� อ ง ว ัส ดุ อุป ก รณ์  เ ช่ น  วิ ท ยุ สื� อ ส า ร  ถัง ดับ เ พ ลิ ง  จ า ก สํ า นัก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคาม และสาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัมหาสารคาม 
  นายบุญมา  แสนทา้ว ฝ่ายดูแลป้องกนั องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี�  “เรามีอุปกรณ์ดบัไฟ เครื�องฉีดนํ� าพ่นนํ� า แต่มนั
เริ�มไม่พอ ชาํรุดไปหมดแลว้ ขอทางหน่วยงานเขามาก็หมดแลว้ แต่พกัหลงันี� มนัดีขึ�นมาก รู้สึกว่า
ชาวบา้นใหค้วามร่วมมือดี พวกที�เคยจุดป่า ตอนนี�ก็ไม่มีแลว้” 
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  นายทองมว้น คงแสนคาํ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดเ้ล่าถึงกิจกรรมดา้นการป้องกนัไฟป่าวา่ 
 
 หลงัจากตอนนั�นที�คดัคา้นโครงการไดแ้ลว้ ตอนนี� เราก็ดูแลอยูเ่หมือนเดิม แบ่งเขต 

แบ่งโซนกนัรักษา ปลูกไมป้ลูกทุกปี เริ�มตน้ก็มีการตั�งเยาวชน ทาํการรักษาไฟไหม้
ป่าก่อน ปีนี� เราเริ�มตน้รักษาป่าโดยตอ้งรักษาไฟ สําคญัที�สุด ถา้มีไฟป่า คน สัตวก์็
อยูไ่ม่ได ้เพราะเดีnยวนี� จะพฒันาป่าก็ตอ้งพฒันาคนก่อน ถา้เห็นไฟป่าเราก็ช่วยกนั 
3 ปีมาแล้วที�ไม่มีไฟป่า คนเริ�มสํานึกได้แล้วว่าป่ามนัสําคญั ถ้าไม่มีป่าเราจะกิน
อะไร มนัเยอะมากประโยชน์ของป่า คนในหมู่บา้นตอ้งช่วยกนัรักษาไฟ ที�นาของ
ใครติดป่าตอ้งรักษาดูแล ทุกอยา่งตอ้งใหผู้อ้ยูใ่กลชิ้ดดูแล 

 
  2) ดา้นการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่  
  แนวคิดนี� เกิดจากการที�สมาชิกกลุ่ม และแกนนาํเป็นคนเฒ่าคนแก่ และยงัขาดการมี
ส่วนร่วมจากเยาวชนรุ่นใหม่ ใหเ้ขา้มาร่วมศึกษาปลูกฝังแนวคิดในการหวงแหนและอนุรักษผ์ืนป่าที�
บรรพบุรุษร่วมกนัต่อสู้ปกป้องกนัมา เพื�อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป จึงมีการจดักิจกรรมต่างๆ 
เช่น การจดัใหมี้การทศันศึกษาจากนกัเรียน นกัศึกษาที�ตอ้งการสัมผสัแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ� งจะมี
ตวัแทนองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดนาํนักศึกษาเขา้ไปในป่า และคอยให้ความรู้
ต่างๆ มีนักเรียน นักศึกษา จากหลายๆโรงเรียนให้ความสนใจแวะเวียนมาเป็นจํานวนมาก 
นอกจากนี� ชาวบา้นโคกหินลาดยงัร่วมกนัทาํป้ายคาํขวญั ป้ายให้ความรู้เรื�องตน้ไม ้เช่น ชื�อตน้ไม ้
การใชป้ระโยชน์ ติดไวต้ามตน้ไมต่้างๆ รอบๆบริเวณป่าชุมชนโคกหินลาด เพื�อให้ความรู้แก่ผูที้�เขา้
มาใช้ประโยชน์จากป่าหรือผูที้�สัญจรผ่านไปมา นายเสงี�ยม อุทยัมา รองประธานองค์กรชาวบา้น
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวเสริมในประเด็นเดียวกนันี�วา่ 
 

 บา้นอีสานบา้นเฮา มนัตอ้งช่วยกนัทาํ เด็กรุ่นใหม่มนัไม่รู้อะไร เราเลยตอ้งเขียน
ป้ายใส่ว่าตน้ไมต้น้นี� ชื�อวา่อะไร ใช้ประโยชน์ยงัไง ใส่ตน้สําคญัๆ เพื�อที�วา่จะได้
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของพวกนกัศึกษา พวกเยาวชน มาดู ถา้ผูใ้หญ่ไม่ช่วยกนั
บญัญติัอะไรไว ้มนัก็สูญหายไป เด็กๆก็ไม่รู้จกัวา่คุณค่าของป่ามนัเป็นยงัไง 
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  มีการจดัทาํเอกสารประชาสัมพนัธ์ข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษป่์า มีจุล
สารซึ� งเป็นของทางองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดจดัทาํขึ�นเอง ชื�อว่า “ป่าเพื�อชีวิต 
Forest for life” เพื�อเผยแพร่แนวคิด ข่าวสาร ต่างๆ  
  นอกจากนี� ยงัมีการจดัค่ายเยาวชนรักป่า เพื�อให้การศึกษาและสร้างจิตสํานึกแก่
เยาวชนให้รู้จกัรักและหวงแหนป่า โดยมีนกัเรียน นกัศึกษาในพื�นที�เขา้ร่วม ซึ� งจะจดั ปีละ 2 ครั� ง 
และจะนาํตวัแทนจากเยาวชนเหล่านี�  ไปศึกษาดูงานในจงัหวดัอื�นที�สามารถเป็นตวัอย่างในการ
บริหารจดัการป่า 
  3) ดา้นการพฒันาและเพิ�มศกัยภาพองคก์ร 
  ภายหลงัการจดัตั�งองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ในระยะแรก
กิจกรรมต่างๆนั�นได้รับงบประมาณจากการบริจาคของชาวบ้านในชุมชนรอบป่า ซึ� งนาํไปเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่ายานพาหนะในการประสานงาน ค่าเครื�องเสียง ค่าเอกสาร และค่าประสานงานอื�นๆ 
ต่อมาในปีพ.ศ. 2543-2544 มีความสนใจจากภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ และ
ทางกลุ่มยงัไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากกองทุนเพื�อการลงทุนทางสังคม (Social Investment 
Fund: SIF) หรือที�เรียกกนัว่า กองทุนชุมชน ซึ� งตอ้งการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน และช่วยเหลือ
กลุ่มคนวา่งงาน กลุ่มคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถพึ�งพาตนเองได ้และสร้างความเขม้แข็ง
แก่ชุมชน จึงมีการรวมกลุ่มกนัของชาวบา้นเกิดขึ�น ทั�งเพื�อการอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด การใช้
ประโยชน์จากป่าร่วมกนั และกลุ่มอื�นๆ ดงัต่อไปนี�   
  กลุ่มสตรีป่าชุมชนโคกหินลาด  เพื�อศึกษาเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพสตรีร่วมกบักลุ่มสตรีจงัหวดัอื�นๆ ในเครือข่ายสหพนัธ์สตรีระดบัภาคอีสาน 
  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด เพื�อส่งเสริมการออม 
การตลาด และพฒันารายไดข้องผูป้ระกอบอาชีพเกษตรร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
  กลุ่มหมอยาสมุนไพรพื�นบ้าน เพื�อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศึกษาและใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในป่าชุมชนโคกหินลาด  
  นอกจากนี�  องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด ยงัเป็นองค์กรหนึ� งใน
เครือข่ายสมชัชาเกษตรกรในระดบัภาคอีสาน และยงัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัเครือข่ายป่าชุมชนใน
ระดบัจงัหวดัมหาสารคาม ซึ� งมีองคก์รพฒันาเอกชน (อพช.) เป็นผูป้ระสานงาน  
  ภายหลังจากการมีงบประมาณสนับสนุนจากหลายๆส่วน จึงมีการสร้างศูนย์
ประสานงานองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดขึ�นบริเวณริมถนนทางหลวงแผน่ดินสาย
อาํเภอวาปีปทุม-มหาสารคาม กิโลเมตรที� 14 ตาํบลหนองปลิง อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม และ
งบประมาณส่วนหนึ�งไดน้าํไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฟื� นฟูป่า จดักิจกรรมค่ายเยาวชน จดัสัมมนาต่าง  ๆ
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  องค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดยงัไดมี้การจดัลานคา้ขายของชุมชน
ขึ�นเพื�อใหเ้ป็นศูนยก์ลางในการจาํหน่ายเห็ดและของป่า รวมไปถึงหตัถกรรมพื�นบา้น งานฝีมือต่างๆ 
และเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนรอบผืนป่าให้ดียิ�งขึ�น และยงัมีตลาดริมทางบริเวณ
ถนนรอบป่า ให้ชาวบา้นนาํของป่าที�หาได ้ที�เหลือจากการบริโภคเป็นอาหารออกมาวางขายสร้าง
รายไดเ้ลี� ยงครอบครัว โดยเฉพาะ เห็ด ซึ� งถือว่าเป็นรายไดส้ําคญัของชาวโคกหินลาด เห็ดในพื�นที�
ส่วนมากที�พบ คือ เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดเผิ�ง เห็ดถ่าน เห็ดกา้มปู เห็ดหนา้ววั นอกจากนี�
ยงัมีพืชผกักินได ้เช่น ผกัติ�ว ผกัสาบ ผกักระโดน ผกัชีช้าง ผกัหุ่นไฮ เครือหมาน้อย ย่านาง ผกัลิ�น
แลน และมนัชนิดต่างๆ สัตวป่์าที�พบ เช่น แย ้กระแต มดแดง ตัVกแตน อึ�งอ่าง หมาจอก กระต่าย นก
นานาชนิด เป็นตน้ 
  นายทองใบ จนัทะแพน ฝ่ายสวสัดิการ องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) กล่าวถึงประเด็นนี�วา่ “ศาลาที�ขายของอยูริ่มทาง เราไม่ไดเ้ก็บเงินเก็บ
ทองอะไร เราคิดวา่เฉพาะค่ารถเขามาก็เดือดร้อนแลว้ ถา้มีเรื�องเงินๆทองๆ เขา้มาก็เดือดร้อน” 
  นายทองสวย อาจจุลลา ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวในประเด็นเดียวกนัวา่ “สมาชิกเราไม่มีให้ออกเงิน มีแต่
นํ� าใจ คนไทยเหมือนกนั พูดกนัเฉยๆก็รู้เรื�อง คนที�มาร่วมเขามาดว้ยใจไม่มีค่าจา้ง เติมนํ� ามนัรถมา
กนัเอง” 
   องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดมีการจดัตั�งสถานีวิทยุชุมชนคนรัก
ป่า คลื�น 88.90 เมกกะเฮิร์ต เพื�อเป็นอีกหนึ�งช่องทางในการสื�อสารและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ 
กบัชาวบา้นในหมู่บา้นใหท้นัเวลาทนัเหตุการณ์ โดยมีวตุัประสงคข์องการจดัตั�ง ดงันี�  
  1)  เพื�อปลูกฝังเรื�องการอนุรักษแ์ละฟื� นฟูป่า สิ�งแวดลอ้มชุมชน 
  2)  เพื�อสร้างยทุธศาสตร์การขบัเคลื�อนงานการอนุรักษแ์ละฟื� นฟูป่า 
  3)  เพื�อแสวงหาแนวทาง และความร่วมมือระหวา่งประชาชนและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น 
  4)  เพื�อส่งเสริมและสนุบสนุน การสร้างเครือข่ายชุมชน ด้านอาชีพ การตลาด 
เทคโนโลย ีแหล่งทุน การสร้างชุมชนไร้อบายมุข ชุมชนตน้แบบของคนมีศีล และการสร้างทุนทาง
สังคม 
  5)  เพื�อส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชน ในการผลกัดนัทางกฎหมาย การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ และขอบเขตของการเมือง 
  6)  เพื�อพฒันาศกัยภาพ ของบุคลากรวิทยุชมชนองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชน
โคกหินลาด ในการเป็นผูผ้ลิตและผูรั้บสื�อที�มีประสิทธิภาพ 
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  7)  เพื�อศึกษาวิจยั และสํารวจขอ้มูล ในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรม
ของวทิยชุุมชนองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด 
  8)  เพื�อรวบรวมและให้บริการข้อมูล ที�เกี�ยวขอ้งกบัองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด สู่สาธารณชน 
  9)  เพื�อประสานและเสริมสร้างการทาํงานกบัองค์กรสมาชิกวิทยุชุมชนองค์กร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และองคก์รพนัธมิตร เพื�อร่วมกนัพฒันาสื�อวิทยุชุมชนองคก์ร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และสื�อภาคประชาชน 
  10)  เพื�อร่วมผลกัดนั ติดตาม ตรวจสอบให้การปฏิรูปสื�อ เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ 
  ขณะที�ผูว้จิยัลงพื�นที�เก็บขอ้มูล คลื�นวิทยุดงักล่าวเกิดปัญหาในเรื�องกระแสไฟฟ้าที�
ชาวบา้นไดต่้อสายไฟกนัเองเกิดเสียกาํลงัไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใชง้าน อีกทั�งเครื�องส่งสัญญาณก็
ชาํรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงจาํเป็นตอ้งระงบัการออกอากาศไวช้ั�วคราว เนื�องจากยงัไม่มี
งบประมาณมาซ่อมแซม  
  นายคาํจนัทร์ ตะนยัศรี ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด (2555, ภาคผนวก ข: 184) กล่าวถึงประเด็นนี� ว่า “วิทยุนี� ก็เอาไวก้ระจายข่าวสาร 
ประชาสัมพนัธ์ใหพ้ี�นอ้งเรา ไดรู้้ข่าว แต่มนัก็ทรุดโทรมตามกาลเวลามนั” 
  นายเสงี�ยม อุทยัมา รองประธานองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 
(2555, ภาคผนวก ข: 184) ไดก้ล่าวเสริมในประเด็นเดียวกนันี� ว่า “ตอ้งใชง้บประมาณมาซ่อม
ตวัเครื� องส่งสัญญาณ ประมาณ 60,000 บาท เพื�อซื�อเครื�องส่งไฟตวัใหม่ 400 วตัต์ เครื�องส่ง
กาํลงัไฟฟ้ามนัไม่พอ ไฟฟ้านี� เราก็เดินต่อสานกนัเอง ไม่ไดมี้หน่วยงานเขา้มาสนบัสนุน”   
  ผลงานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเนื�องของชาวบา้น ทาํให้
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว ครั� งที� 3 ประจาํปี พ.ศ. 2544 
ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน) ซึ� งนบัวา่เป็นผลงานจากแรงกาย แรงใจ และ
ความมุ่งมั�นของชาวบา้นที�ไดร่้วมกนัต่อสู้ รักษาผนืป่าชุมชนโคกหินลาดนี� ไวใ้ห้เป็นมรดกไปชั�วลูก
ชั�วหลาน 
 
 5.1.5.4  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

 จากการศึกษารูปแบบและลกัษณะการมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด พบว่า ชาวบา้นเขา้มาร่วมโดยอาศยัทั�งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยูใ่นองค์กร 
โดยส่วนมากแลว้การทาํงานร่วมกนัจะทาํงานในลกัษณะแบบไม่เป็นทางการกนัเป็นส่วนใหญ่ คือ 
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ช่วยเหลือกนัแบบเป็นพี�เป็นน้องจากคนในหมู่บา้นเดียวกนั ซึ� งกลุ่มคนที�มาร่วมกนัต่างก็ความมุ่ง
หมายเดียวกนั คือ ตอ้งการจะป้องกนัและฟื� นฟูป่าชุมชนของตนเอง ผลที�ไดก้็อาจจะทาํให้คุณภาพ
ชีวติ อาชีพ รายไดดี้ขึ�นตามมา การทาํงานร่วมกนันั�นทุกคนสามารถทาํงานร่วมกนัไดห้มดไม่จาํเป็น
ว่าอยู่ฝ่ายไหน แต่องค์กรเองก็ตอ้งอาศยัความเป็นทางการควบคู่ไปด้วยเพื�อการให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมกบัองค์กรอย่างชดัเจน จึงมีการกาํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ และรูปแบบการจดัการ
องค์กรอย่างเป็นทางขึ� นมา เพื�อการจัดทาํแผนกิจกรรม และการขอการสนับสนุนต่างๆ จาก
หน่วยงานภายนอก  
 วิธีการประสานงานส่วนมากจะอาศยัการพูดคุยกนัผ่านการประชุม ทั�งในกลุ่มย่อยๆ ใน
ระดบัหมู่บา้น และในระดบัภาพรวมองค์กร โดยทุกๆ เดือนจะมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั� ง ใน
ระดบัยอ่ยเพื�อการพบปะแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัของสมาชิกในระดบัหมู่บา้น และจะมีการนาํ
ขอ้คิดเห็น หรือความคืบหนา้มาเขา้ที�ประชุมในระดบัภาพรวมต่อไป  
 การร่วมกิจกรรม จากที�กล่าวมาข้างต้นนั�น พบว่า กิจกรรมต่างๆ ชาวบ้านจะให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมต่างๆขององค์กรมกัจะตอ้งการการมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายอยู่
เสมอ เพื�อให้ชาวบา้นรู้สึกร่วมกนัว่าตนเองเป็นเจา้ของป่าชุมชนโคกหินลาด และทาํให้ชาวบา้น
ตระหนกัวา่หากไม่ดูแลรักษาป่าผลที�เกิดขึ�นมนัจะกระทบต่อวิถีชีวิตอยา่งไร แต่หากทุกคนร่วมกนั
ดูแลรักษาก็จะเกิดผลดีต่อชุมชนและครอบครัวอย่างมาก โดยการมาร่วมนั�น ชาวบา้นมากนัดว้ยใจ 
อยากจะเข้าร่วมกับองค์กรอย่างแท้จริง โดยไม่มีเรื� องของค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆ 
เพียงแต่ตอ้งการจะทาํเพื�อหมู่บา้นร่วมกนั 
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5.2  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน 
 
 5.2.1  ข้อมูลทั�วไปของป่าชุมชนโคกหนองโน 

 ตาํบลหนองโนเป็น 1 ใน 14 ตาํบลของอาํเภอเมืองมหาสารคามโดยไดแ้ยกมาจากตาํบล
โคกก่อ และได้ประกาศจดัตั$งเป็นตาํบลเมื%อ ปี พ.ศ.2534 และได้รับการประกาศจดัตั$งองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมื%อ ปี พ.ศ. 2540 มีหมู่บา้นอยู่ภายใตก้ารปกครองจาํนวน 8 หมู่บา้น มีเนื$อที%
ทั$งหมด 25 ตารางกิโลเมตร ระยะทางอยูห่่างจากตวัอาํเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร  
 ตาํบลหนองโนมีป่าไมส้ําคญั คือ ป่าชุมชนโคกหนองโน ตั$งอยูต่าํบลหนองโน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม มีเนื$อที% 1,368 ไร่ โดยแยกออกเป็นแปลงทั$งหมด 3 แปลง คือ โคกสนามมา้ 
หรือ โคกสวนมอญ ประมาณ 200 กวา่ไร่ ป่าบางส่วนของบา้นกุดแคน ประมาณ 70 กวา่ไร่ และ ป่า
หนองโน ประมาณ 1,050 ไร่ โดยครอบคลุมพื$นที% ตาํบลหนองโน 8 หมู่บา้น และเขตพื$นที%ปกครอง
หมู่ 6 บา้นกุดแคน ดงัภาพที% 5.5 
 

 
 

ภาพที� 5.5  แผนที%แสดงที%ตั$งป่าชุมชนโคกหนองโน 
แหล่งที�มา: https://maps.google.co.th/ 
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 การศึกษาประวติัความเป็นมาของชุมชนโคกหนองโนจากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชนและ
ชาวบา้น พบวา่ เมื%อประมาณ พ.ศ. 2308 ไดมี้การอพยพของชาวบา้นจากต่างถิ%นมาตั$งถิ%นฐานที%นี% 
ผูค้นที%มาตั$งถิ%นฐานนั$นส่วนมากอพยพมาจาก อาํเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มาตั$งบา้นกุดแคน
ซึ% งเป็นบา้นเก่าแก่ก่อน แล้วจึงมีการขยบัขยายออกมาตั$งเป็นพื$นที%โคกหนองโนในปัจจุบนั โดย
สาเหตุที%ชาวบา้นตอ้งอพยพมานั$น เนื%องจากพื$นที%ตั$งของหมู่บา้นเดิมถูกนํ$ าท่วมทุกปี โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นที%ราบลุ่มริมฝั%งแม่นํ$าชี  
 ในส่วนของลกัษณะภูมิประเทศของป่าชุมชนโคกหนองโนนั$นตั$งอยูบ่นที%ราบสูง มีลกัษณะ
เป็นลูกคลื%น สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง พื$นดินเป็นดินร่วนปนทราย พนัธ์ุไมส่้วนใหญ่ ไดแ้ก่ ไมเ้ต็ง ไม้
รัง ไมช้าด ไมย้าง ฯลฯ ในส่วนพื$นที%ของเขตป่าหนองโน ถือวา่เป็นเขตที%อุดมสมบูรณ์ที%สุดเมื%อเทียบ
กบัป่าอื%นๆ ในพื$นที%ใกลเ้คียง และมีขนาดใหญ่ที%สุด มีความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี$ ยงัมี
สัตวป่์าจาํพวก กะปอม กระรอก กระต่าย ชะมด แย ้งู พืชพนัธ์ุที%มีมากที%สุด ไดแ้ก่ เห็ดป่า ชุมชน
โคกหนองโนมีแหล่งนํ$าสาํคญัที%ชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัคือ ลาํหว้ยคะคาง ซึ% งไหลลงมาจาก 
แก่งโคกก่อ และแก่งเลิงจาน อยูด่า้นทิศเหนือของป่า ซึ% งใชป้ระโยชน์ในการทาํการเกษตร เลี$ ยงสัตว ์
เลี$ยงปลา เป็นตน้  
 พื$นที%ชุมชนโคกหนองโนมีสภาพอากาศเช่นเดียวกบัพื$นที%แห่งอื%นๆ ในภาคอีสานตอนกลาง 
กล่าวคือ จะแบ่งเป็น 3 ฤดู โดยฤดูหนาวจะเริ%มตั$งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ ฤดูร้อน
จะเริ% มตั$ งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม และฤดูฝน จะเริ% มตั$ งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน
ตุลาคม แต่บางปีอากาศก็มกัจะเปลี%ยนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี%ยประมาณ 38 – 39 องศาเซลเซียส   
 

 5.2.2  วถิีชีวติและขนบธรรมเนียมประเพณขีองชุมชนโคกหนองโน 

 วิถีชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะไม่ต่างจากชาวชนบทอีสาน
โดยทั%วไป กล่าวคือ ชาวบ้านจะมีอาชีพทาํนา ทาํสวน เลี$ ยงสัตว์ และรับจ้างเป็นหลัก ภารกิจ
ประจาํวนัชาวบา้นจะตื%นนอนประมาณ ตี 4 ถึง ตี 5 เพื%อหุงหาขา้วปลาอาหาร ชาวบา้นที%เลี$ยงววั เลี$ ยง
ควาย จะพากนัปล่อยสัตวอ์อกจากคอกไปเลี$ ยงนอกบา้นตามที%นาของตนเอง สําหรับใครอยู่ใกล้
หนองนํ$าก็จะปลูกผกั ผลไม ้ชาวบา้นส่วนหนึ%งก็จะเขา้ไปในป่าเพื%อไปหาของป่ามาเป็นอาหารหรือ
นาํมาเลี$ ยงสัตว ์และบางส่วนก็นาํมาขายที%ตลาดเพื%อสร้างรายได้ โดยเฉพาะ เห็ดป่า จาํพวก เห็ด
ปลวก เห็ดไค เห็ดแดง เห็ดดิน และเห็ดตะเพาะ จนกระทั%งประมาณ 5 โมงเยน็ แต่ละครอบครัวก็จะ
ทยอยเดินทางกลบับา้น ตอ้นววั ควาย เขา้คอก ทุกคนในครอบครัวจะกลบัมาบา้นในตอนเยน็ซื$อ
กบัขา้วมาหุงหาอาหารเยน็ หรือซื$ออาหารสําเร็จรูปตามร้านคา้ หรือซื$อจากรถจาํหน่ายกบัขา้วที%วิ%ง
ขายตามหมู่บา้น บางครอบครัวจะเก็บผกัสวนครัวที%ปลูกไวใ้นบริเวณบา้นมาทาํอาหารเยน็ เวลา
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รับประทานอาหารเยน็ส่วนใหญ่จะรอสมาชิกครอบครัวมาพร้อมกนัเวลาประมาณ 6 โมงเยน็ ช่วงที%
มีเวลาวา่งอาจไปเยี%ยมเพื%อนบา้นเพื%อพบปะพดูคุยธุระ รวมทั$งการไปร่วมงานกินเลี$ยงเนื%องในโอกาส
ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ หรือไปวดัเวลาที%มีงานในวนัสําคญัทางศาสนา ส่วนเด็กๆ
ในหมู่บา้นจะทาํการบา้น อ่านหนงัสือ ดูโทรทศัน์ เด็กวยัรุ่นก็มกัจะไปรวมกลุ่มกนัตามคุม้ต่างๆ ใน
หมู่บา้น แต่ละครอบครัวจะเขา้นอนหลงัจากดูละครทางโทรทศัน์จบประมาณ 4 ทุ่ม 
 ในชุมชนตาํบลโคกหนองโนชาวบา้นเกือบทั$งหมดนบัถือศาสนาพุทธ มีวดัที%เป็นศูนยก์ลาง
ของหมู่บ้าน คือ วดับ้านกุดแคน ตั$ งอยู่ที%บ้านกุดแคน ตาํบลหนองโน เป็นสถานที%ใช้สําหรับ
ประกอบพิธีทางศาสนา ประชุมชาวบา้นทุกวนัสําคญัทางศาสนา โดยเฉพาะในวนัเพญ็ 15 คํ%าเดือน 
3 ของทุกปีพุทธศาสนิกชนที%เลื%อมใสในบวรพุทธศาสนา จะมาร่วมกนัประกอบกิจกรรมในวนั
มาฆบูชากนัอย่างมากมาย โดยจะมากนัตั$งแต่วนัขึ$น 14 คํ%าซึ% งเป็นวนัก่อนวนัมาฆบูชา มีการทาํบุญ
ตกับาตรพระร้อย การขนขา้วเปลือกมาบริจาคให้กบัวดั การแห่ตน้เงินตน้ทอง และที%สําคญั คือ การ
เปิดให้นมสัการและปิดทองรอยพระพุทธบาทจาํลอง ถือว่าเป็นวนัสําคัญของชาวหนองโนที%
ชาวบา้นจะร่วมกนัไปทาํบุญที%วดั พบปะกนัมีพิธีกรรมใหญ่ ในวดัจะมีมคัทายกประจาํวดั เป็นผูท้าํ
หนา้ที%ประสานงานระหว่างวดั และเป็นผูน้าํพิธีกรรมต่างๆ นายสมนัยา ศรีแกว้ ผูใ้หญ่บา้น ตาํบล
หนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี$วา่ 

 

 วดั ถือวา่มีความสาํคญัมากกบัวถีิชีวติชาวบา้น เป็นหวัใจของคนที%นี%เลย เพราะวา่ที%
บา้นกุดแคนมีรอยพระพุทธบาทจาํลอง มาจากสระบุรี ตั$งแต่ พ.ศ. 2488 อายุเกือบ
ร้อยปี ตั$งอยู่ที%วดั เป็นวดัเดียวในโคกหนองโน มีพระอยู ่5 รูป ที%สําคญัคือทุกวนั
มาฆบูชาต้องมีพิธีกรรมใหญ่ ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของโคกหนองโนเลย 
ชาวบา้นทุกคนตอ้งไปเขา้ร่วมงาน ไปทาํบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรมกนั 

 

 นอกจากนี$ ยงัปรากฏเกี%ยวกบัพิธีกรรมและความเชื%อต่างๆ ในชุมชนมากมาย โดยเฉพาะ
ความเชื%อที%เกี%ยวขอ้งกบัป่า เนื%องจากวถีิชีวติของชาวบา้นทั$งจากพื$นที%รอบป่า และจากต่างถิ%น จาํเป็น
จะตอ้งใชป้ระโยชน์จากป่า และเมื%อมีคนใชป่้ามากขึ$นจึงทาํให้ทรัพยากรต่างๆ เริ%มเสื%อมโทรมลงไป 
ในอดีตตั$งแต่สมยับรรพบุรุษปรากฎถึงเรื%องความเชื%อ ซึ% งถือเป็นการวางกุศโลบาย เพื%อให้คนเคารพ
ต่อผืนป่า และเชื%อว่าป่าเป็นสถานที%ศกัดิ[ สิทธิ[  โดยคนในหมู่บา้นเชื%อกนัวา่ ชาวบา้นจะมีความสงบ
สุขตอ้งมีสิ%งศกัดิ[ สิทธิ[ ปกปักรักษา จึงมีการตั$ง “ศาลปู่ ตา” ประจาํหมู่บา้น โดยจะตั$งขึ$นพร้อมกบัการ
ก่อตั$งหมู่บา้น และมกัจะอยูใ่นยา่นชุมชน หรือบริเวณป่าประจาํหมู่บา้น อีกความเชื%อหนึ%งคือ การมี
บริเวณป่าประจาํหมู่บา้นที%เป็นป่าที%ใชฝั้งศพ เรียกกนัว่า “โคกผีป่าหลอก” ซึ% งเป็นป่าชา้ ใช้สําหรับ
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ฝังศพคนตายในหมู่บา้นในสมยัก่อน ความเชื%อดงักล่าวทาํให้คนในชุมชนมีความเคารพยาํเกรง ไม่
กลา้ที%จะทาํลายทรัพยากรป่าบริเวณที%เป็น “โคกผีป่าหลอก” เพราะเชื%อวา่คนที%ตายไปแลว้ตอ้งการ
ความสงบ หา้มผูใ้ดเขา้ไปรบกวน หากใครฝ่าฝืนจะตอ้งมีอนัเป็นไปหรือเกิดเรื%องไม่ดีขึ$นกบัตน แต่
ในปัจจุบนัไม่ไดมี้การนาํศพไปฝังในป่ามานานกวา่ 20 กวา่ปีแลว้ ชาวบา้นจะนาํไปทาํพิธีเผาศพที%
วดัแทน แต่ก็ยงัไม่มีพิธีลา้งป่าชา้ในบริเวณดงักล่าว นอกจากนี$ชาวบา้นยงัมีพิธีกรรมที%สําคญัที%แสดง
ถึงความเคารพ คือ “การเลี$ยงผีปู่ ตา” ซึ% งจะจดัขึ$นทุกปี ช่วงก่อนฤดูการเพาะปลูก เพื%อเป็นการแสดง
ความเคารพและขอพรสิ%งศกัดิ[ สิทธิ[ ให้ช่วยให้พืชผลที%จะทาํการเพาะปลูกเจริญงอกงาม โดย นาย
สมนัยา ศรีแกว้ ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี$วา่  
 
 ในป่ามีศาลปู่ ตา ทุกๆ วนัพุธชาวบา้นจะมาทาํพิธีไหวที้%ศาลตรงนี$  ศาลนี$ ใชร่้วมกนั 

3 หมู่บา้น แต่ที%อื%นก็มีเหมือนกนั ของหมู่บา้นหนองอีดาํ บา้นกุดแคน โคกสวน
มอญก็มี เราจะไปไหนมาไหนจะทาํอะไรก็ตอ้งมาขออนุญาตท่าน มาไหวข้อพร 
ขอใหท้่านคุม้ครอง เป็นศิริมงคลกบัตวัเราเอง  

 
 ในการติดต่อสื%อสารกบัปู่ ตา ชาวบา้นที%นี%ตอ้งติดต่อผา่น “ขะจํ$า” หรือ “พ่อจํ$า” ซึ% งถือเป็น
ตวัแทนชาวบา้นในการติดต่อกบัปู่ ตา เมื%อชาวบา้นมีความเดือดร้อน เจ็บไขไ้ดป่้วย หรือตอ้งการ
ทาํนายอนาคต จะมาบนบานศาลกล่าว เสี%ยงทาย หรือแมแ้ต่การขอให้ปกปักรักษาพืชพรรณของ
ชาวบา้นให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยชาวบา้นจะเชื%อในความศกัดิ[ สิทธิ[ ของปู่ ตาวา่ท่านจะสามารถ
บนัดาลใหเ้กิดผลต่างๆ ได ้โดย นายอุทยั อุทยักรม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโน 
บา้นกุดแคน หมู่ 2 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวเสริมในประเด็นเดียวกนันี$วา่   
 
 ถา้ตอ้งการจะสื%อสารกบัพอ่ปู่ ตอ้งผา่นคนทรง เขาเรียกวา่ “ขะจํ$า” แต่ละหมู่บา้นจะ

มี “ขะจํ$า” บา้นใครบา้นมนั โดยปกติเขาสืบทอดกนัเป็นลูกศิษยลู์กหา เป็นรุ่นๆไป 
แต่ตอ้งอายุ 55 ขึ$นไป ชาวบา้นจึงจะนบัถือ อายุน้อยๆ มาเป็นไม่ได ้ชาวบา้นก็มา
ขอ มาบนบานศาลกล่าวกนั เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีก็มาขอให้ท่านช่วยเหลือ
ทุกเรื%อง 

 
 5.2.3  ประวตัิความเป็นมาของป่าชุมชนโคกหนองโน 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาประวติัความเป็นมาของป่าชุมชนโคกหนองโน โดยการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน 
และชาวบา้นชุมชนโคกหนองโน พบวา่ ป่าชุมชนโคกหนองโนมีมาตั$งแต่สมยัโบราณ ตามที%คนเฒ่า
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คนแก่เล่าสืบต่อกนัมา โดยวา่กนัวา่มีตั$งแต่เริ%มตั$งกรุงรัตนโกสินทร์ หรือประมาณ 200 กวา่ปีมาแลว้ 
ป่าชุมชนโคกหนองโนแต่เดิมพื$นที%ป่ารวมกนัเป็นผืนเดียว เป็นที%ดินสาธารณประโยชน์เนื$อที%กว่า 
10,000 ไร่ ภายหลังมีการตั$ งชุมชน รวมถึงมีการบุกรุกพื$นที%ป่าเพื%อทาํกิน สภาพป่าจึงถุกแบ่ง
ออกเป็น 3 แปลงใหญ่ๆ คือ โคกสนามมา้ หรือ โคกสวนมอญ ป่าหนองโน และป่าส่วนหนึ% งของ
บา้นกุดแคน นายอุทยั อุทยักรม สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโน บา้นกุดแคน หมู่ 2 
(2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวในประเด็นนี$วา่  
 
 ป่าแถบนี$แต่ก่อนเขาพากนัเรียกวา่ โคกสนามมา้ สมยัแต่ก่อนมนัมีสนามมา้ คนแก่

เล่าใหฟั้ง อนัเดียวกนักบั โคกสวนมอญสมยันี$  สมยัก่อนป่ากวา้ง อุดมสมบูรณ์กวา่
นี$ เยอะ มนัก็เสื%อมโทรมไปตามยุค ตามสมยั คนเขา้มา เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มา ถา้
ไม่รู้จกัรักษามนัก็หมดเป็นเหมือนกนั 

 
 ป่าชุมชนโคกหนองโนในสมยัอดีต มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก พืชพนัธ์ุธรรมชาติ
ส่วนมากที%พบในป่าชุมชนโคกหนองโน ไดแ้ก่ เห็ดป่า โดยเฉพาะ เห็ดปลวก เห็ดไค เห็ดแดง เห็ด
ดิน และเห็ดตะเพาะ นอกจากนี$ ยงัมี ดอกกระเจียว ใบหญา้นาง เครือหมานอ้ย และสมุนไพรต่างๆ 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าทาํใหค้นจากที%อื%นๆ เช่น จากหมู่บา้นหนองโก โคกหินลาด โคกหนองจิก 
อาํเภอกนัทรวชิยั ต่างไดม้าร่วมใชป้ระโยชน์และพึ%งพาอาศยัป่าแห่งนี$ดว้ยกนั นายประพิศ แกว้กลาง 
ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 1 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่  
 
 พื$นที%ป่าใชป้ระโยชน์กนัทั$ง 8 หมู่บา้น มีคนจากทางอื%นมาใชด้ว้ย ป่าเราไม่ไดห้วง

อะไรสมยัก่อนใครจะมาก็มา ทุกวนันี$ก็ยงัมีเขา้มาใช ้สะดวกสบายนั%งรถมา ไม่ตอ้ง
เดินมาเหมือนสมยัก่อน ต่างคนต่างใช้ ยิ%งคนมาใช้มากขึ$นๆ มนัก็เริ%มเสื%อมโทรม
ง่ายกวา่เก่า เพราะมีแต่คนมาใช ้ไม่ดูแลรักษา 

 
 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2504-2535 ป่าชุมชนโคกหนองโนไดรั้บผลกระทบจากหลายๆดา้น 
โดยเฉพาะในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดส้นบัสนุน
ใหช้าวบา้นบุกเบิกจบัจองที%ดินทาํกินเพื%อที%จะส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มนัสําปะหลงั ออ้ย 
ยคูาลิปตสั ปอ ฝ้าย เพื%อส่งขายโรงงานอุตสาหกรรมและเพื%อการส่งออก ซึ% งแต่เดิมชาวบา้นเนน้การ
ทาํนาปลูกข้าวเพียวอย่างเดียว ดังนั$นเมื%อชาวบ้านได้เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านอื%นๆเริ% มปลูกพืช
เศรษฐกิจ รวมถึงการมีเจา้หนา้ที%เขา้ไปส่งเสริมให้ขอ้มูลในการจาํหน่ายตามนโยบายของรัฐในช่วง
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นั$น ก็พากนัปลูกตามกนั ทาํให้เกิดการบุกรุกพื$นที%ป่าและลกัลอบเขา้ไปทาํกินในพื$นที%ป่าสาธารณะ 
แผว้ถางเพื%อปลูกพืชดงักล่าวหลายพนัไร่  
 ในปี พ.ศ. 2518 ทางจงัหวดัมหาสารคามไดมี้การอนุญาตให้ทาํสัมปทานโรงเลื%อย จึงมีการ
บุกรุกพื$นที%ป่าเพื%อการตดัไมเ้พิ%มมากขึ$น และในสมยันั$นยงัมีการส่งเสริมการทาํนาเกลือสินเธาวใ์น
พื$นที%จงัหวดัมหาสารคาม ทาํใหป่้าไมใ้นจงัหวดัมหาสารคามถูกตดัโค่นเพื%อนาํไปขายให้แก่นายทุน 
โดยเฉพาะป่าโคกหินลาด ป่าโคกใหญ่ รวมถึงป่าชุมชนโคกหนองโนดว้ย 
 ในปี พ.ศ. 2535 มีนโยบายของรัฐบาลเกี%ยวกบัสํานกังานปฏิรูปที%ดินเพื%อเกษตรกรรม หรือ 
สปก. ที%รัฐให้ประชาชนครอบครองที%ดิน เพื%อปฏิรูปที%ดินเป็นพื$นที%ทาํกิน มีการเดินสํารวจเพื%ออก
เอกสารสิทธิ[  ส.ป.ก. ให้แก่ชาวบา้น ส่งผลให้พื$นที%ป่าลดลงเหลือเพียง 2,000 ไร่ และภายหลงัมีการ
ต่อตา้นเนื%องจากพื$นที%ป่าลดลงเป็นจาํนวนมาก จึงไดย้ติุการออกเอกสารสิทธิ[ ลงในที%สุด   
 ในปี พ.ศ. 2537 ทางมหาวิทยาลยัมหาสารคามไดท้าํเรื%องขอใชพ้ื$นที%สาธารณประโยชน์ใน
เขตบา้นหนองโน เพื%อสร้างมหาวิทยาลยัมหาสารคามแห่งใหม่ แต่เมื%อมีการเขา้มาสํารวจพบว่าผืน
ป่าหนองโนมีความอุดมสมบูรณ์มาก และมีเสียงคดัคา้นจากหลายฝ่าย จึงเปลี%ยนมาใชพ้ื$นที%ในตาํบล
ขามเรียงในการสร้างมหาวิทยาลัยแทน อย่างไรก็ตามยงัมีการบุกรุกพื$นที%ป่ามาอย่างต่อเนื%อง 
จนกระทั%งในปี พ.ศ. 2539 ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโน ไดป้ระกาศขึ$นทะเบียนป่าชุมชน
โคกหนองโนเป็นพื$นที%สาธารณประโยชน์ จาํนวน 1,368 ไร่ จนถึงปัจจุบนั  
 ถดัมาในปี พ.ศ. 2538 ไดมี้โครงการของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที%จะสร้างวิทยา
เขตศูนยห์นองโน โดยขอใชพ้ื$นที%ป่าชุมชน เพื%อการพฒันา ขยาย ปรับปรุง และส่งเสริมงานทางดา้น
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื%อเป็นการให้บริการวิชาการและสนับสนุนการพฒันาทอ้งถิ%นของ
ชุมชน เพื%อดาํเนินการฟื$ นฟูอนุรักษ์ป่าไมเ้บญจพรรณ รวมทั$งพนัธ์ุสัตวป่์าเศรษฐกิจทอ้งถิ%น และ
จดัตั$งศูนยพ์ื$นที%สาธิตการเกษตรพึ%งตนเองตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 ชาวบา้นชุมชนโคกหนองโนไดพ้ากนัเขา้พบอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
โดยตกลงให้ทางมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามเข้ามาใช้ที%ดินป่าชุมชนโคกหนองโน เพื%อทาํ
ประโยชน์ในด้านการศึกษา เพราะเห็นว่า หากให้ชาวบา้นรักษากนัเองพื$นที%ป่านบัวนัยิ%งจะลงลด
เรื%อยๆ และหวงัวา่จะนาํมาซึ% งความเจริญให้กบัชุมชน โดยทางมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามจะ
จดัตั$งเป็นพื$นที%ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยจะสร้างเป็น สํานักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบติัการ รวมทั$งเป็นศูนย์วฒันธรรมเพื%อการ
รณรงคส่์งเสริมการอนุรักษป่์าสมุนไพร  
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 แต่ภายหลงัไดเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นโคกหนองโนกบัทางมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม เนื%องจากชาวบา้นเริ%มผดิสังเกตวา่โครงการต่างๆ ที%ทางมหาวิทยาลยัราชภฎัดาํเนินการ
ก่อสร้างนั$นไม่ไดเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแลว้แต่ยงัไม่มีความคืบหน้า 
และทรัพยากรในป่าก็ถูกทาํลายไปเป็นอย่างมาก ชาวบา้นจึงรวมตวักนัคดัคา้นโครงการดงักล่าว 
นายทองดี นามวิชา ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 5 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึง
ประเด็นนี$วา่ 
 
 ตอนแรกชาวบา้นก็ยินดีมีโครงการอะไรดีๆ มาก็ดีใจ เพราะหลงเชื%อ จุดประสงค์

ของผูที้%มาดาํเนินการ คือ จะมาสร้างเจยดี์ งบประมาณเขาจะหามาเอง ให้พี%น้อง
ชาวบา้นช่วยเป็นบางส่วน เขาก็เริ%มดาํเนินการ สั%งอิฐ หิน ปูน ทราย มา เริ%มถางป่า 
เริ%มตดัตน้ไม ้แต่ทางชาวบา้นก็เริ%มผิดสังเกต ผา่นมาเป็นสิบปี มีแค่ปักเสาเข็มตน้
เดียวอยูก่ลางป่า ไม่มีอะไรเลย ไม่เหมือนตามที%เขาอา้งในตอนแรก 

 
 ต่อมาไม่นานเริ%มมีการแผว้ถาง ตดัตน้ไมใ้หญ่ ถางหญา้ เป็นบริเวณกวา้ง เพื%อจะสร้างเป็น
แปลงสาํหรับเพาะปลูกพืชผสม มีการสร้างห้องนํ$ าสาธารณะกวา่ 30 ห้อง สร้างโรงเลี$ยงไก่ เลี$ ยงโค 
และบา้นพกัในบริเวณป่าอีกหลายหลงั จนกระทั%ง ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดอ้อกนโยบายเรื%องการ
แปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน ทาํให้มีการยกเลิกที%ดินสาธารณประโยชน์ เพื%อจดัสรรที%ดินให้ชาวบา้นใน
พื$นที%จังหวัดมหาสารคาม และขณะนั$ นมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหมู่บ้าน
วฒันธรรม เขา้มาดาํเนินการในพื$นที%ป่าหนองโน ซึ% งมีการจดัสรรที%ดินให้คนพิการและเจา้หน้าที%
โครงการของมหาวทิยาลยัฯ ไดท้าํกินบนที%ดินเพื%อหารายไดช่้วยคนพิการ โดยการปลูกพืช และยงัมี
การตดัตน้ไมเ้พื%อปรับสภาพพื$นที%ในการสร้างสิ%งปลูกสร้างต่างๆ อีกหลายไร่ 
  

 5.2.4  ที�มาและการรวมตัวเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน 

 ในการศึกษาที%มาและการรวมตวัเป็นกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ผูว้ิจยัไดส้อบถาม
ประวติัความเป็นมาต่างๆ โดยไดส้อบถามจากผูน้าํชุมชน และชาวบา้นโคกหนองโน พบวา่ แต่เดิม
วถีิชีวติของคนรอบผนืป่าชุมชนโคกหนองโนนั$นชาวบา้นพากนัใชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งอิสระ หา
กินใครหากินมันไม่ยุ่งเกี%ยวกัน เนื%องจากป่าไม่มีเขตล้อมรอบ สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา 
ชาวบา้นยงัไม่มีการรวมตวั มีเพียงแค่การรวมกลุ่มเขา้ไปหาเก็บของป่า ช่วยเหลือกนัตามวิถีชีวิตของ
คนอีสานทั%วไป แต่หลงัจากมีกระแสของการพฒันา และชาวบา้นไดรั้บผลกระทบจากนโยบายต่างๆ 
ทาํให้เริ% มมีความคิดที%อยากจะรวมตวักนัเพื%อต่อสู้ เป็นปากเสียงให้กบัชุมชนของตนเอง แต่การ
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รวมกลุ่มในระยะแรกก็เกิดขึ$นกระจดักระจาย ขึ$นอยูก่บัวา่หมู่บา้นไหนอยากจะทาํโครงการอะไร ก็
รวมกลุ่มกนัขึ$นมา เช่น กลุ่มปลูกป่าของหมู่ 1 บา้นหนองโน ก็รวมกนัเพื%อปลูกป่าตามโครงการ
ต่างๆ ไม่ไดมี้การประสานงานกบัหมู่อื%นๆ หรือหน่วยงานอื%นๆ ในตาํบล ซึ% ง พ่อปั%น จกัรณารายณ์ 
ชาวบา้นตาํบลหนองโน หมู่ที% 1 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ผูอ้าวโุสในชุมชน ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี$วา่ 
 
 ชาวบา้นไม่เคยรวมกลุ่มกนัจริงจงัเลย ไม่เคยคุยกนั ทาง อบต. ก็ยงัไม่มีนโยบาย ยงั

ไม่มีหน่วยงานอื%นๆ เขา้มาบอกว่าตอ้งรวมกลุ่ม แต่ที%เราทาํ เราทาํกนัเอง อยาก
ร่วมกนัทาํเพื%อบา้นเราเฉยๆ นี%แหละ ปลูกป่า ปลูกตน้ไมก้นั เวลามีงานสําคญัๆ ก็
จะให้ชาวบา้น เยาวชน มาช่วยกนัปลูก ถา้คนบา้นเราไม่ทาํเอง จะรอใครเขามา
บอกใหท้าํ มนัตอ้งเริ%มจากคนในหมู่บา้น 

 

 ในประเด็นเดียวกนั นายสวย กองการ ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 2 (2555, ภาคผนวก 
ข: 186) ไดเ้ล่าถึงเรื%องการรวมกลุ่มของชาวบา้นวา่ 
 
 แต่ก่อนชาวบา้นไม่ไดเ้คยรวมกลุ่มกนัเลย ทาง อบต. ก็ยงัไม่มีการพูดถึง มีแต่ของ

ทางหมู่ 1 บา้นหนองโน มีกลุ่มปลูกป่า แต่ไม่เป็นทางการนะ เขาทาํของเขาเอง หมู่
อื%นยงัไม่มี ผมอยู่หมู่ 2 ยงัไม่ไดต้ั$งกลุ่มอะไรเลย แลว้ก็ไม่ไดรั้บข่าวสารเกี%ยวกบั
กลุ่มของเขา 

 
 ขณะที% นายสมนัยา ศรีแกว้ ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 185) 
ไดก้ล่าวถึงการรวมกลุ่มของชาวบา้นในอดีตวา่ 
 
 เคยมีกลุ่มปลูกป่าในชุมชน ทดแทนป่าที%เปล่าวา่ง ที%เคยถูกบุกรุก ปลูกไปนานแลว้

เกือบ 20 กว่าปี โดยศูนยมี์ชยัเขาเขา้มาส่งเสริม ให้ค่าใช้จ่าย ให้พนัธ์ุไมม้าปลูก 
ส่วนมากก็พวกต้นยูคาลิปตสั แต่แค่ครั$ งนั$นครั$ งเดียวแล้วก็ไม่มีมาอีกเลย มีแต่
โครงการเล็กๆนอ้ยๆมาทาํแลว้ก็ไป ไม่ไดต่้อเนื%อง 

 
 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนเริ%มมีการก่อตั$งขึ$นเมื%อไม่นานมานี$ ภายหลงัการเขา้มา
ของโครงการพฒันาไดส้ร้างความเดือดร้อนให้กบัชาวบา้น โดยในการศึกษาที%มาและการรวมตวั
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เป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน พบวา่ มีปัจจยัต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้ง ซึ% งนาํไปสู่การรวมตวัเป็น
กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ดงันี$  
 
  5.2.4.1  แกนนําในการริเริ�มการรวมกลุ่ม 

  แกนนาํในการริเริ%มการรวมกลุ่มของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนนั$น เริ%ม
จากการที%จาํนวนพื$นที%ป่าสาธารณะของชุมชนลดลง และส่วนมากกลายเป็นป่าเสื%อมโทรม ความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าลดนอ้ยลงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบา้นเป็นอยา่งมาก จึงเกิดแนวความคิดที%
จะรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื%อเขา้มาดูแลแกปั้ญหาร่วมกนั โดยเริ%มจากทางผูน้าํชุมชน ซึ% งไดแ้ก่ กาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น และแกนนาํชาวบา้นไดป้ระชุมร่วมกนั จนเกิดการจดัตั$ง “กลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน” แต่ยงัไม่มีรูปแบบการจดัการชดัเจน เพียงแต่ให้ชาวบา้นเขา้มาพูดคุยเพื%อ
แลกเปลี%ยนความคิดเห็นกนั ซึ% งชาวบา้นที%เขา้มาร่วมนั$นมาดว้ยใจที%อยากจะทาํเพื%อชุมชนของตนเอง 
โดยหวงัว่าจะสามารถดูแลรักษาป่าชุมชนโคกหนองโนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ แต่ใน
ระยะแรกก็ไม่สามารถรักษาป่าไวไ้ด ้ยงัมีการลบัลอบบุกรุกพื$นที%ป่า ตดัไมท้าํลายป่ามาโดยตลอด 
นายสมนัยา ศรีแกว้ ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึง
ประเด็นนี$วา่ 

 
 ในฐานะผูน้าํหมู่หก ผมอยู่ติดป่าเหมือนกนั พากนัตั$งคณะกรรมการชุดนี$  ช่วยกนั

รักษา โดยผมไดจ้ดัประชาคมกนัในหมู่บา้น ตั$งขึ$นมา จดัสรรว่าใครจะเป็นคนที%
รักษา ก็เอาผูค้นรอบๆ ป่านี%แหละช่วยกนัรักษา ตั$งกนัง่ายๆ ให้พี%นอ้งชาวบา้นเขา้
มาช่วยเหลือกนั ใครมีความเห็นอะไรยงัไงก็เขา้มาพดูคุยกนั 

 
  นายประพิศ แกว้กลาง ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 1 (2555, ภาคผนวก ข: 
185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นเดียวกนัวา่ 
 
 กลุ่มของเราตอนนี$ยงัไม่ไดต้ั$งเป็นทางการอะไร คนที%เริ%มกนัจริงๆ ตอนแรกก็ผูน้าํ

ชุมชนแต่ละหมู่บา้นก็ไปประชาคมช่วยกนั วา่ให้ชาวบา้นเขา้มาช่วยกนั คือถา้แต่
ละหมู่บา้นไปทาํของใครของมนั มนัก็ไม่ไดป้รึกษาหารือกนั เราเลยมีความคิดว่า
งั$นมาร่วมกนัดีกวา่ เพื%อจะไดเ้กิดพลงัผลกัดนัแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
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  5.2.4.2  ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการ 

  ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการเป็นปัจจยัสําคญัที%ทาํให้ชาวบ้านมีแนวคิดที%
อยากจะรวมกลุ่มกนัเขา้มาแกไ้ขปัญหาที%เกิดขึ$น โดยจากการสอบถามผูที้%เขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า 
พบวา่ ส่วนมากของชาวบา้นมกัจะชกัชวนกนัเขา้ป่าไปเป็นหมู่คณะช่วยกนัหาของป่า ประมาณ 5-10 
คน ช่วยเหลือกนัตามปกติ อยู่แบบพออยูพ่อกินตามวิถีชีวิตคนชนบทอีสานโดยทั%วไป แต่ภายหลงั
ป่าไมถู้กทาํลายมากขึ$นส่งผลให้พืชพนัธ์ุต่างๆ ก็ลดลงไปดว้ย ของป่าที%เคยเก็บไดก้็ลดลง รายไดก้็
ลดลง แต่ลาํพงัชาวบ้านเองก็ไม่สามารถจะดําเนินการอะไรได้ จึงยงัไม่มีการทาํกิจกรรมใดๆ 
เกี%ยวกบัการเรียกร้องหรือคดัคา้น โดย นางพวงพะยอม แสงนา ชาวบา้นตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 
(2555, ภาคผนวก ข: 185) ผูห้ารายไดจ้ากการเก็บเห็ดในป่าชุมชนโคกหนองโน ไดก้ล่าวถึงประเด็น
นี$วา่ 
 
 รู้สึกเหมือนกันว่าป่าเริ% มน้อยลง เห็ดที% เคยเก็บได้ก็ลดลง เด̀ียวนี$ ป่ามันโล่ง 

สมยัก่อนเดินหลงป่ากนัไดง่้ายๆ สมยัก่อนมีการเลือกเห็ดดอกบานไม่บานจะเก็บ
เอาอะไรก็เลือกเอาที%ดีๆ เพื%อไปขาย สมยันี$ขอแค่มี เอาหมดทุกอยา่ง เพราะมนัหา
ยาก รายไดจ้ากที%เคยขายไดเ้ยอะๆ มนัก็ลดลง 

 
  นอกจากนี$ ผลกระทบที%สําคัญภายหลังจากที% ให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเขา้มาดูแลพื$นที%ป่า คือการที%มีหน่วยงาน เจา้หนา้ที%เขา้มาดูแลจาํกดับริเวณ ทาํให้การใช้
ประโยชน์จากป่าของชาวบา้นทาํไดไ้ม่เตม็ที%เหมือนสมยัก่อน มีขอ้ตกลงเกี%ยวกบัความขดัแยง้ในพื$น
ที%วา่ ทั$งทางมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามและชาวโคกหนองโนจะยุติการดาํเนินการกิจกรรมทุก
อยา่งจากทั$งสองฝ่าย การเกิดกรณีขอ้พิพาทนี$  จึงทาํให้เกิดกระแสต่อตา้น ชาวบา้นเริ%มหวงแหนผืน
ป่า และอยากจะอนุรักษ์ป่าที%ตนเองอาศยัใช้ประโยชน์มาตั$งแต่บรรพบุรุษดว้ยตวัชาวบา้นเอง โดย
นายประพิศ แกว้กลาง ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 1 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึง
ประเด็นดงักล่าววา่  
 
 พอมีปัญหากบัทางราชภฎั เลยทาํให้ชาวบา้นหันมาอนุรักษ์ มาหวงแหน เอาจริง

เอาจงัมากขึ$น พอมีการทาํขอ้ตกลงไว ้ผมก็พยายามประชาสัมพนัธ์บอกชาวบา้น
ตลอดวา่ ไม่ใหเ้ขา้ไปดาํเนินกิจกรรมอะไรใหเ้กิดความเสียหาย เด̀ียวจะโดนจบัเอา 
เพราะชาวบา้นไม่รู้เรื%อง คิดวา่เขา้ไปหากินไดต้ามปกติ 
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  นายประมวล หนองสี ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 3 (2555, ภาคผนวก ข: 
185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นเดียวกนัวา่  
  
 พอเกิดการปะทะ พวกที%อยากอนุรักษ์ป่าก็เริ%มกระตุน้ ช่วยทุกอย่าง ป้องกนัทุก

อย่าง ตอนนี$ ก็ถือว่าประสบความเร็จ เราสามารถคดัค้านโครงการของเขาให้
ออกไปไดแ้ลว้ แต่มนัก็ยงัมีเรื%องที%คาใจกนัอยู ่พี%น้องที%เคยไปหาอยูห่ากิน ก็อึดอดั 
เพราะเรากาํหนดไวว้า่หา้มเขา้ไปทาํอะไรเด็ดขาดไม่วา่ฝ่ายไหน แต่ระยะหลงัมานี$
ก็เริ%มมีการอะลุม้อล่วยกนัวา่ ไปหาเก็บเห็ด เก็บฝืน ธรรมดาไดบ้า้ง 

 

  5.2.4.3  จุดมุ่งหมายของชาวบ้าน 

  ปัจจยัที%สําคญัในการรวมกลุ่มอีกประการหนึ% งคือ จุดมุ่งหมายของชาวบา้น โดย
จากการศึกษานั$นพบว่า ในระยะแรกจุดมุ่งหมายของแนวคิดที%จะรวมกลุ่มกนันั$น ก็เพื%อการเขา้มา
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน เนื%องจากจาํนวนพื$นที%ป่าลดลงอยา่งต่อเนื%อง และส่วนมากกลายเป็น
ป่าเสื%อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของป่าลดนอ้ยลงทาํให้กระทบต่อวิถีชีวิตชาวบา้น และเมื%อมีการ
นาํนโยบาย โครงการต่างๆ มาลงในพื$นที%ป่าชุมชนโคกหนองโน สร้างความเสียหายต่อแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นจึงมีจุดมุ่งหมายใหม่ คือ การอยากจะเขา้มา
สร้างพลงัที%จะเขา้มาคดัคา้นโครงการของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ซึ% งตอนนี$ ก็ถือว่า
ประสบความเร็จ เพราะชาวบา้นสามารถคดัคา้นโครงการของมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามให้
ออกไปจากพื$นที%ไดส้าํเร็จ และภายหลงัจากการคดัคา้นดงักล่าวชาวบา้นเองก็มีการกาํหนดแนวทาง
และเป้าหมายในการที%จะบาํรุงรักษาป่าชุมชนโคกหนองโนให้กลบัมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต 
ซึ% งถือไดว้า่ จุดมุ่งหมายของชาวบา้น ทาํให้มีความเป็นนํ$ าหนึ%งใจเดียวกนั ผลกัดนัให้เกิดการรวมตวั
กนัไดง่้ายขึ$น 
 
  5.2.4.4  บทบาทสําคัญของกลุ่ม 

  บทบาทสาํคญัที%ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัที%ขบัเคลื%อนให้กลุ่มเกิดการรวมตวัที%เขม้แข็ง
ขึ$น คือ การเขา้มาร่วมกนัคดัคา้นนโยบาย/โครงการที%เขา้มาทาํให้พื$นที%ป่าชุมชนโคกหนองโนเกิด
ความเสียหาย โดยจาก ชาวบา้นส่วนหนึ% งเริ%มสังเกตเห็นว่าตน้ไมใ้หญ่ถูกตดัจาํนวนมาก จากการ
ดาํเนินการของมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม รวมไปถึงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
หมู่บา้นวฒันธรรมในพื$นที%ป่าชุมชนโคกหนองโน จึงไดร้วมตวักนัเพื%อเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลยั
ราชภฎัมหาสารคามชดใชค่้าเสียหาย เนื%องจากป่าไดถู้กทาํลายไปมาก มีการต่อสู้คดัคา้นกนัมาโดย
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ตลอด ชาวบา้นโคกหนองโนส่วนหนึ% งเห็นว่าหากไม่ช่วยกนัรักษาจะเสียหายไปมากกว่า จึงได้
รวมกลุ่มกนัเพื%อปลูกป่าทดแทนป่าที%เสียหายไป โดยปลูกไมย้าง ไมย้ืนตน้ และหวา่นเมล็ดพนัธ์ุไม ้
เพื%อฟื$ นฟูให้พื$นที% ป่าหนองโนกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม โดย นายประพิศ แก้วกลาง 
ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 1 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดเ้ล่าถึงประเด็นดงักล่าววา่ 
 
 ตอนนั$นมีการขอใหท้างราชภฏัจ่ายค่าเสียหายที%มาตดัตน้ไมอ้อกไปหมด เพราะเรา

มองวา่ตน้ไมใ้หญ่ตน้หนึ%งใชเ้วลาหลายสิบปีกวา่จะโต เราให้ทางกรมป่าไมเ้ขา้มา
ประเมินความเสียหาย ปรากฏวา่ทางกรมป่าไมป้ระเมินค่าความเสียหายไม่ไดเ้ลย 
มนัเสียหายมาก 

 
  ขณะที% นายชูสิน รัตนเสนศรี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 7 (2555, ภาคผนวก ข: 
185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี$วา่  
 
 ก่อนทางราชภฏัเขา้มา มีตน้ไมใ้หญ่เยอะ อุดมสมบูรณ์ ตน้ใหญ่ชนิดที%วา่คนโอบ

ไม่รอบ แต่เด̀ียวนี$ เขาตดัไมใ้หญ่ ไมเ้ล็ก ถางหญา้ออกไปหมด ป่าโล่งจนมองทะลุ
เห็นอีกฝั%งหนึ% งเลย ตน้ที%เหลืออยู่อายุไม่ถึง 100 ปี เป็นตน้ไมใ้หม่ๆ ตน้เก่าหาย
หมดแลว้ 

 

 แม้ว่าจะมีโครงการต่างๆ ลงมายงัพื$นที%ป่าชุมชนโคกหนองโนเพื%อการพฒันาพื$นที% แต่
ชาวบา้นมองว่าไม่เกิดประโยชน์กบัชุมชนโคกหนองโน และในทางตรงขา้มกลบัเกิดผลเสียต่อ
ระบบนิเวศของป่า แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติเสื%อมโทรมและถูกทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก 
กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนที% เคยใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันมานับตั$ งแต่บรรพบุรุษ 
ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงร่วมกันยื%นหนังสือร้องเรียนไปยงัวุฒิสภาและ
กรรมาธิการวุฒิสภา ให้ลงมาสํารวจพื$นที%ปัญหา และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน โดยข้อ
เรียกร้องคือ ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามออกไปจากพื$นที%ป่าชุมชนโคกหนองโน 
ชาวบา้นจะเขา้มาจดัการป่าเอง 
 วนัที% 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ประธานคณะกรรมมาธิการตรวจสอบการทุจริตของวุฒิสภา
ไดล้งพื$นที%มาสํารวจความเสียหายของป่าหนองโน และไดน้าํเรื%องนี$ เขา้ที%ประชุมวุฒิสภา ในขณะที%
ผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลปัญหานี$ ยงัไม่มีข้อยุติที%ชัดเจน แต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ยุติ
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โครงการทั$งหมดแลว้ และมีการกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกบัทางชาวบา้นวา่ ทั$งทางมหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคามและชาวโคกหนองโนจะยติุการดาํเนินการกิจกรรมทุกอยา่งจากทั$งสองฝ่ายไวก่้อน  
  

 5.2.5  การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชาวบา้นกบักลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน พบวา่ยงั
มีลกัษณะไม่ชดัเจน เนื%องจากระยะเวลาในการรวมกลุ่มยงัไม่นาน การมีส่วนร่วมจึงเป็นลกัษณะที%
ชาวบา้นร่วมกนัเองมากกวา่ ส่วนกิจกรรมที%ผลกัดนัโดยกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนเองนั$น
ยงัไม่ปรากฏชดัเจน โดยการศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบา้นกบักลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนอง
โน สามารถศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ ดงันี$  
 
  5.2.5.1  การใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกนั 

  การเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าของคนในชุมชนรอบป่า ถือเป็นการมีส่วนร่วมอยา่ง
หนึ%งของชาวบา้น โดยส่วนมากจะชกัชวนกนัเขา้ไปในป่าเพื%อการหาอาหาร หาของป่า หาสมุนไพร 
เก็บฟืน นาํมาประกอบอาหารหรือนาํมาขายเพื%อสร้างรายไดใ้ห้ครอบครัว หรือแมแ้ต่การเขา้ไปเลี$ยง
สัตว ์โดยใช้ป่าเป็นสนามให้ววัควายไปกินหญา้ กินหญา้ กินตน้เพ็ก นอกจากนี$ ชาวบา้นยงัเขา้ไป
พกัผอ่นหยอ่นใจในป่า ซึ% งการใชป้ระโยชน์จากป่าร่วมกนัทาํใหช้าวบา้นมีความสนิทสนมกนั พูดคุย
แลกเปลี%ยนประสบการณ์กัน และเป็นเพื%อนร่วมเดินทางเขา้ไปในป่า นางพรรณี จกัรณารายณ์ 
ชาวบา้นตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ผูห้ารายไดจ้ากการเก็บเห็ดในป่าชุมชน
โคกหนองโน ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี$วา่  
 
 ส่วนมากจะพากนัไปเก็บเห็ดตอนกลางวนั ไปกบัเพื%อน 4-5 คน เขา้ไปดว้ยกนั 

พูดคุยกนัไป หาเก็บของป่าไป ไปตั$งแต่ตี 4 ถึงประมาณเที%ยง ไปทุกวนั บางวนั
อาจจะพากนัไปหลายรอบ ตอนบ่ายไปอีกก็ได ้ไปก็ไปเจอคนในป่า มาจากหลาย
หมู่บา้น ทกัทายกนั รู้จกักนั กินขา้วในป่าดว้ยกนัทาํให้เรามีเพื%อนเยอะ รู้จกักนัไป
หมด 

 
  ขณะที% นางฉลอง จนัทร์คง ชาวบา้นตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 
185) ชาวบา้นหารายไดจ้ากการเก็บเห็ดอีกคนหนึ%ง ไดก้ล่าวเสริมในประเด็นเดียวกนัวา่ 
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 บางครอบครัวหาเก็บเห็ดเป็นอาชีพ เอาไปขายที%ตลาด ก็ไดว้นัละ 400-500 บาท 
ถือวา่เป็นรายไดห้ลกั ส่งลูกเรียนจบปริญญาไดเ้พราะเห็ดเลยก็มี พอเก็บเห็ดได ้ก็
เอาไปขายในตลาดสดในเมือง แถวนี$ ยงัไม่มีตลาดริมถนนเหมือนที%อื%นเขา มนัไม่
เยอะเหมือนทางบา้นโคกหนองคู 

 
  5.2.5.2  การบริหารจัดการองค์กร 

  กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ถือวา่ยงัเป็นกลุ่มที%ไม่มีความชดัเจนเรื%องการ
บริหารจดัการองค์กร โดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ชาวบา้นจดัตั$งขึ$นมาเพื%อการเขา้มา
คัดค้านโครงการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในเรื% องโครงสร้างการทํางาน 
กรรมการบริหารต่างๆ ยงัไม่มีการแต่งตั$งกนัอย่างเป็นทางการ การดาํเนินการต่างๆ จะนาํโดยผูน้าํ
ชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นหลกั และยงัไม่มีหน่วยงานภาครัฐอื%นๆ เขา้มาสนบัสนุน การ
ประชุม การเสนอแนะปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการกาํหนดระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าและ
บทลงโทษสําหรับผูไ้ม่ปฏิบตัตาม โดยมากมกัจะผ่านจากการตกลงในระดับผูน้าํชุมชน กาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น และแกนนาํชาวบา้นคนสําคญัๆ ชาวบา้นส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในลกัษณะของการรับรู้ 
และปฏิบัติตาม และยงัมีอีกหลายคนที%ยงัไม่รับรู้ข่าวสารเกี%ยวกับการรวมกลุ่ม จึงทาํให้การ
ดาํเนินงานยงัไม่มีความชดัเจนเท่าที%ควร โดย นายทองดี นามวิชา ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 
5 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นนี$วา่ 
 
 กลุ่มอนุรักษ์ป่า กลุ่มต่อต้าน เรายงัตั$ งกันไม่ชัดเจนหรอก ช่วยๆกันทั$ งหมด 

ชาวบา้นที%นี%ก็เริ%มหวงแหนป่ากนัหมดทุกคน ในตาํบลทางผูน้าํก็ช่วยกนัหมด เป็น
พี%เป็นน้องกัน เพราะเราเพิ%งเริ% มต้นมาไม่นาน ก่อนหน้านี$ ก็มีแต่กลุ่มปลูกป่า
ธรรมดา อาจจะจอ้งใชเ้วลาสักพกัอาจจะมีการจดัการที%ดีขึ$น 

 

  โดยในการศึกษาการบริหารจดัการความเป็นเครือข่ายของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
โคกหนองโน พบวา่ ทางกลุ่มจะเนน้การทาํงานในลกัษณะไม่เป็นทางการในการติดต่อเชื%อมโยงกนั
ระหวา่งหมู่บา้นต่างๆ ซึ% งแต่ละหมู่บา้นจะอาศยัตวัแทนที%จะเขา้มาร่วมกบัทางกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหนองโน และโดยส่วนมากแล้วจะเป็นผูน้าํชุมชน ได้แก่ ผูใ้หญ่บ้านและผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน 
นอกจากนี$ ยงัมีขา้ราชการ และชาวบา้นทั%วไปร่วมด้วย โดยจะเขา้มาเป็นแกนนาํสําคญัในการ
ขบัเคลื%อนแนวคิด นโยบาย หรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เพื%อลงไปประชาสัมพนัธ์ให้กบัชาวบา้นใน
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หมู่บา้นของตนเองรับทราบและปฏิบติัตาม ซึ% งลกัษณะการบริหารงานดงักล่าวนั$นสามารถอธิบาย
ได ้ดงัภาพที% 5.6 
 

 
 

ภาพที� 5.6  การบริหารจดัการความเป็นเครือข่ายของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
 
  จากภาพอธิบายไดว้า่ ลกัษณะการติดต่อเชื%อมโยงกนัในลกัษณะที%ไม่เป็นทางการ
ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนนั$น มีการเชื%อมโยงกนัแบบไม่มีศูนยก์ลาง หรือไม่มีผูน้าํ
ขององค์กรอย่างชัดเจน เป็นแต่เพียงการทาํงานประสานความร่วมมือกนัระหว่างหมู่บ้าน เพื%อ
จุดประสงค์เดียวกัน แต่จากการศึกษายงัพบว่า การติดต่อเชื%อมโยงกันของหมู่บา้นต่างๆ ไม่ได้
เชื%อมโยงกนัครบถว้นสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง มีบางหมู่บา้นที%ยงัไดรั้บขอ้มูลเกี%ยวกบัการรวมกลุ่มของ
กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนที%ไม่ชดัเจน เนื%องจากลกัษณะของการทาํงานโดยรวมแลว้ ไม่ได้
แตกต่างจากการบริหารจดัการที%หมู่บา้นนั$นๆ ทาํอยู่เป็นปกติเท่าไรนกั เพียงแต่การเขา้มาร่วมกนั
เป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนนั$น เพื%อการสร้างพลงัในการขบัเคลื%อนการดูแลรักษาและ
ปกป้องป่าชุมชนโคกหนองโนในภาพรวมร่วมกนั นอกจากนี$ ยงัพบว่า ยงัมีตวัแทนจากหมู่บา้น
ใกล้เคียงเข้ามาร่วมแลกเปลี%ยนความคิดเห็นกับทางกลุ่มอยู่เสมอๆ เพราะชาวบ้านในบริเวณ
ใกลเ้คียงก็ต่างใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนโคกหนองโนแห่งนี$  และไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั 
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  5.2.5.3  การกาํหนดกฎระเบียบและการบังคับใช้ 

  การกาํหนดกฎระเบียบเกี%ยวกบัการใชป้ระโยชน์จากป่ารวมไปถึงการบงัคบัใช ้นั$น
เกิดขึ$นหลงัจากเหตุการณ์ขอ้พิพาทต่างๆ กบัทางมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามเริ%มคลี%คลาย ผูน้าํ
ชุมชนและชาวบา้นไดป้รึกษาหารือกนั โดยมีทางเจา้คณะตาํบลมาร่วมประชุมดว้ย ท่านไดร่้วมกบั
ชาวบา้น ตั$งกติกาในการเขา้ไปใช้ประโยชน์จากป่าว่า ห้ามตดัไมท้าํลายป่า และจุดไฟเผาป่า ซึ% งมี
การประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้นรับทราบ ใชร่้วมกนัรอบเขตป่าชุมชนโคกหนองโน โดยเฉพาะหนา้
ร้อนที%มกัจะมีคนเขา้มาลกัลอบตดัไม ้มีการจุดไฟเผาป่าอยูเ่สมอๆ แต่ถา้หากชาวบา้นคนใดตอ้งการ
จะตดัไมจ้ะตอ้งมาขอกบัทางกรรมการหมู่บา้น เพื%อให้พิจารณาวา่ควรจะให้ตดัหรือไม่ ซึ% งส่วนมาก
ชาวบา้นจะตดัไมไ้ปทาํเป็นที%อยู่อาศยั และหากใครลกัลอบตดัตน้ไมโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะตอ้ง
ไดรั้บโทษตามกฎหมาย ที%ผา่นมาไดมี้การจบักุม ดาํเนินคดีไปแลว้ส่วนหนึ%ง  
  การเกิดปัญหาขอ้พิพาทกบัทางมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทาํให้ชาวบา้น
เคารพและหวงแหนป่าชุมชนของตนเองมากขึ$ น ยอมรับและปฏิบติัตามกติกาต่างๆ รวมถึงใช้
ประโยชน์จากป่าอยา่งพอเพียง ไม่เขา้ไปตดัไมท้าํลายป่า ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการเก็บไมแ้ห้งมาทาํ
ฝืนใชใ้นครัวเรือนเท่านั$น 
 

  5.2.5.4  กจิกรรมของกลุ่ม 

  กิจกรรมสําคญัของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน คือ การทาํความเขา้ใจถึง
ขอ้ตกลงต่างๆ เกี%ยวกบัการใชป้ระโยชน์จากป่าร่วมกนั โดยชาวบา้นตอ้งคาํนึงถึงกติกาที%ไดต้กลงไว้
กบัทางมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามวา่จะยติุการดาํเนินการกิจกรรมทุกอยา่งจากทั$งสองฝ่าย  
  นอกจากนี$  ชาวบา้นจะตอ้งช่วยกนัเฝ้าตรวจสอบรอบๆ บริเวณป่า โดยให้ชาวบา้น
ที%อยูติ่ดกบับริเวณป่าช่วยเป็นหูเป็นตา หากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล โดยเฉพาะปัญหาสําคญั คือ 
ไฟป่าที% เกิดจากคนเข้าไปบุกรุกป่า หรือการลักลอบตัดต้นไม้ในป่า ก็ให้โทรศัพท์แจ้งไปยงั
ผูใ้หญ่บา้น หรือกรรมการหมู่บา้น ใหเ้ขา้มาตรวจสอบจบักุมดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
  กิจกรรมส่วนใหญ่ยงัไม่มีความชดัเจน กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนจะเน้น
การระวงัป้องกนัป่าจากการบุกรุก ลกัลอบตดัไม ้เป็นสําคญั เนื%องจากการจะเขา้ไปทาํกิจกรรมใดๆ 
อาจจะนาํมาซึ% งปัญหาความขดัแยง้ เพราะมีขอ้ตกลงกบัทางมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไว ้โดย 
นายประเสริฐ กองรัตน์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 185) ได้
อธิบายเกี%ยวกบัการป้องกนัไฟป่าวา่ 
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 เราตอ้งป้องกนัไฟป่าก่อน สําคญัที%สุดเลย เพราะผลกระทบมนัเยอะ เห็ดก็ไม่เกิด 
สัตวป่์าตายหายหมด เล็กๆนอ้ยๆ ก็ไม่เหลือตายหมด มดแดงก็ตายหมด ตวัอยา่งก็
มีให้เห็น จากที%ฤดูกาลไข่มดแดงชาวบา้นก็พอได้หามากิน มาขายสร้างรายได ้
เด̀ียวนี$ ไม่มีเลย เพราะคนมนัไปจุดไฟเผาหมด แต่พกัหลังมานี$ ก็ดีขึ$ น ชาวบา้น
ช่วยกนัตลอด ก็ป้องกนัไปไดเ้ยอะ 

 
  ขณะที%  นายประพิศ แก้วกลาง ผู ้ใหญ่บ้าน ตําบลหนองโน หมู่ ที%  1 (2555, 
ภาคผนวก ข: 185) ไดก้ล่าวถึงประเด็นเดียวกนัวา่ 
 

 ตอนนี$พวกผมพากนัต่อตา้นหมด ใครเขา้ไปเอาผลประโยชน์ ใครลกัลอบ ผมพา
กนัต่อตา้นหมด ใครไปเจอเหตุการณ์หรือมีคนโทรมาแจง้ผมก็จะออกไป ซึ% งมนั
เคยเกิดหลายครั$ งแลว้ คนลกัลอบตดัไม ้บางครั$ งผมออกไปเห็นต่อหนา้เลยก็มี เขา
กาํลงัตดั กาํลงัจะเอาไมขึ้$นรถ ผมก็เขา้ไปจบักุม ดาํเนินคดี 

 
  นายสมนัยา ศรีแกว้ ผูใ้หญ่บา้น ตาํบลหนองโน หมู่ที% 6 (2555, ภาคผนวก ข: 185) 
ในฐานะผูดู้แลเรื%องไฟป่า ไดอ้ธิบายในประเด็นนี$วา่ 
 

 ในฐานะผูน้าํหมู่หก บา้นผมก็อยูติ่ดป่าเหมือนกนั พอตกหนา้แลง้ก็มีคนลกัลอบตดั
ไมท้าํลายป่าแลว้ก็จุดไฟเผาป่า ผมก็ไดป้ระชาสัมพนัธ์ทุกปีในช่วงแลง้ ช่วยกนั
รักษาทุกปี มนัก็เริ% มดีขึ$ นมา เราเริ% มนโยบายนี$ มาตั$งนานแล้ว แต่มาเริ% มดีขึ$นมา
จริงๆ เมื%อ 3-4 ปียอ้นหลงันี$ เอง คือ ถา้รู้วา่มีใครลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า หรือเผาป่า 
ให้ชาวบา้นรีบแจง้ ถา้เราจะเอาคนจากฝั%งอื%นมารักษามนัรักษาไม่ได ้ตอ้งเอาคนที%
ใกลชิ้ดกบัป่า ตอนนี$ มีการเฝ้าระวงัอยูต่ลอด และดาํเนินการขั$นเด็ดขาด ป้องกนัอยู่
ตลอด ใครมีพฤติกรรมเข้าไปลักลอบนี%ผมเอาจริง ก่อนหน้านี$ ยงัไม่เคยมีการ
ดาํเนินคดี เพราะชาวบ้านก็เขา้ไปหาฝืนหาไม้ธรรมดา เราก็อะลุ้มอล่วยกันไป 
เพราะเป็นไมแ้ห้งธรรมดา แต่ถา้มีประเภทเขา้มาตดัแลว้ขนขึ$นรถ ผมก็ดาํเนินคดี
ตามกฎหมาย 
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  5.2.5.5  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

  จากการศึกษาลกัษณะของการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน 
พบว่า ภายในองค์กรจะมีความสัมพนัธ์ในลักษณะไม่เป็นทางการ ไม่มีการกาํหนดโครงสร้าง
บทบาทหนา้ที%ชดัเจน ชาวบา้นอาศยัการช่วยเหลือกนัแบบเป็นพี%เป็นนอ้ง เมื%อมีปัญหาอะไรก็จะเขา้
มาพูดคุยเพื%อแลกเปลี%ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กนั และไม่มีเรื% องค่าตอบแทนมาเกี%ยวเพราะ
ชาวบา้นที%เขา้มาร่วมมาดว้ยใจที%อยากจะทาํเพื%อชุมชนของตนเอง 
  แต่เนื%องจากการบริหารจดัการเกี%ยวกบัความเป็นเครือข่ายขององคก์รยงัไม่มีความ
ชดัเจน ทาํให้การดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยงัขาดการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนอย่าง
เต็มที% ส่วนมากกิจกรรมต่างๆ มกัจะนาํโดยผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นหลกั ชาวบา้น
ทั%วไปจะรับทราบแนวทางการดาํเนินการต่างๆ และนาํไปปฏิบติัตามเท่านั$น มีเพียงบางส่วนที%เขา้มา
มีส่วนร่วมแลกเปลี%ยนความคิดเห็นอยา่งแทจ้ริง แต่อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัการคดัคา้นโครงการของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามออกไปไดส้ําเร็จชาวบา้นก็สามารถป้องกนัรักษาป่าร่วมกนัไดเ้ป็น
อยา่งดีมาโดยตลอด  
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5.3  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 
 
 ในส่วนนี�  ผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะห์เปรียบเทียบองคก์รเครือข่ายภาคประชาชน 2 กรณีศึกษา 
คือ องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ว่ามี
ลกัษณะเหมือนหรือต่างกนัในประเด็นใดบา้ง โดยจะพิจารณาในดา้นขอ้มูลทั2วไป วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ประวติัความเป็นมาของป่า ที2มาของการรวมตวัเป็นองค์กร/
กลุ่ม และการมีส่วนร่วมขององคก์ร/กลุ่ม ดงันี�  
 
 5.3.1  ข้อมูลทั�วไป 
 ชุมชนทั�งสองแห่งตั�งอยูใ่นจงัหวดัมหาสารคาม ซึ2 งห่างจากตวัเมืองไม่มากนกั ทาํให้กระแส
การพฒันาต่างๆ เข้ามากระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั�งสองพื�นที2มีป่าสาธารณะ
สําหรับให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงมักจะมีโครงการพัฒนาต่างๆ อยากจะเข้ามา
ดาํเนินการอยูเ่สมอๆ  
 ประวติัของชุมชนรอบป่าทั�งสองแห่ง โดยทั2วไปมีความเป็นมาใกลเ้คียงกนั คือ เป็นชุมชน
ที2เกิดจากการอพยพยา้ยถิ2นของคนจากที2อื2นมาตั�งหมู่บ้านในพื�นที2 เนื2องจากพื�นที2ภาคอีสานใน
หลายๆ จงัหวดั เช่น จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัร้อยเอ็ด มกัจะประสบปัญหา
นํ� าท่วมเพราะเป็นพื�นที2ลุ่มใกลแ้ม่นํ� า จึงจาํเป็นตอ้งพากนัอพยพมาหาแหล่งที2อยูใ่หม่ที2มีความอุดม
สมบูรณ์ทางทรัพยากร พื�นที2ใกลก้บัป่าจึงเป็นบริเวณสําคญัที2ชาวบา้นมกัจะมาตั�งบา้นเรือน และ
อาศยัการใชป้ระโยชน์จากป่าในการดาํรงชีวติ 
   
 5.3.2  วถิีชีวติและขนบธรรมเนียมประเพณขีองชุมชน 

 วิถีชีวิตของชุมชนของทั�งสองแห่งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั คือ เป็นวิถีชีวิตแบบชาวชนบท
อีสานโดยทั2วไปชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา ทาํสวน เลี� ยงสัตว ์หาของป่า และรับจา้งเป็นหลกั 
ชาวบา้นมีความผกูพนัธ์กบัป่า จาํเป็นจะตอ้งใช้ประโยชน์จากป่าอยู่ตลอด ทั�งใชเ้ป็นแหล่งอาหาร 
และนําพืชพนัธ์ุในป่ามาขายเป็นอาชีพ แต่เนื2องจากทั�งสองแห่งเป็นตาํบลที2อยู่ใกล้กับตวัเมือง 
กระแสทุนนิยมได้เขา้มากระทบกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างหลีกเลี2ยงไม่ได้ การ
ดาํเนินชีวติของคนก็เปลี2ยนไปตามยคุสมยั คนหนุ่มคนสาววยัทาํงานในชุมชนเลือกที2จะไม่ประกอบ
อาชีพเป็นเกษตรกร จึงออกไปหางานทาํในตวัเมือง คนในหมู่บา้นส่วนมากจึงเป็นวยักลางคน และ
คนเฒ่าคนแก่ ที2คอยดูแลที2นาของตนเอง แต่พอถึงฤดูกาลเก็บเกี2ยวลูกหลานก็จะเดินทางกลบัมาช่วย
พอ่แม่ 
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  ชาวบา้นส่วนใหญ่ในชุมชนทั�งสองแห่งนบัถือศาสนาพุทธเป็นหลกั มีพิธีกรรมและความ
เชื2อค่อนขา้งคลา้ยกนั กล่าวคือ สมยับรรพบุรุษปรากฎความเชื2อและกุศโลบาย เพื2อให้คนเคารพต่อ
ป่า โดยชาวบา้นจะเชื2อเรื2องสิ2งศกัดิ> สิทธ์ที2ปกปักรักษาหมู่บา้นและเชื2อวา่ป่าเป็นสถานที2ศกัดิ> สิทธิ>  จึง
มกัจะมีการตั�ง “ศาลปู่ ตา” หรือ “ป่าดอนปู่ ตา” ในบริเวณป่าชุมชนหรือบริเวณหมู่บา้นเพื2อให้
ชาวบา้นเคารพสักการะ นอกจากนี�ทั�งสองแห่งยงัมีความเชื2อวา่หากตอ้งการจะติดต่อสื2อสารกบัศาล
ปู่ ตาตอ้งติดต่อผา่น “ขะจํ�า” หรือ “พ่อจํ�า” เพื2อการขอคาํทาํนาย การบนบานศาลกล่าว เสี2ยงทา โดย
เชื2อวา่ท่านจะสามารถบนัดาลให้เกิดผลต่างๆได ้นอกจากนี�  ยงัพบวา่ ชุมชนโคกหนองมีความเชื2อที2
แตกต่างจากชุมชนโคกหินลาด คือ การมีบริเวณป่าประจาํหมู่บา้นที2เป็นป่าที2ใช้ฝังศพ เรียกกนัว่า 
“โคกผีป่าหลอก” คนในชุมชนจะมีความเคารพยาํเกรงไม่กลา้ที2จะทาํลายทรัพยากรป่าบริเวณนั�นๆ 
เพราะเชื2อวา่คนที2ตายไปแลว้ตอ้งการความสงบสุข ไม่ตอ้งการใหผู้ใ้ดเขา้มารบกวนในบริเวณรอบๆ  
 ในส่วนขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด ยงัปรากฏความเชื2อเรื2องการบวช
ป่า ซึ2 งเป็นประเพณีสําคญัที2เกี2ยวขอ้งกบัป่าโดยตรง โดยชาวบา้นเชื2อกนัว่าตน้ไมต้น้ใดที2ไดท้าํพิธี
บวชแลว้ กล่าวคือ มีการนาํเอาผา้จีวรมาผูกและทาํพิธี ให้ถือเป็นสถานที2ศกัดิ> สิทธิ>  คนในชุมชน
จะตอ้งช่วยกนัปกป้องดูแลรักษา 
 กล่าวโดยสรุป คือ ลกัษณะโดยทั2วไปขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 
และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนนั� นคล้ายกัน ทั� งในเรื2 องข้อมูลทั2วไป วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซึ2 งถือได้ว่าเป็นปัจจยัพื�นฐานที2ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายเพื2อการอนุรักษป่์าและการมีส่วนร่วมเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั  
 
 5.3.3  ประวตัิความเป็นมาของป่า 

 ประวติัความเป็นมาของป่าขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะคลา้ยกนั โดยสามารถวิเคราะห์และจาํแนกยุคสมยัของป่า
อยา่งกวา้งๆ ออกเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ ป่ายคุตั�งถิ2นฐาน ป่ายคุกระแสการพฒันา และป่ายคุเสื2อมโทรม ซึ2 ง
ทั�งสองพื�นที2มีความแตกต่างกนัในส่วนของรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละพื�นที2ดงันี�  
 
  1)  ป่ายุคตั0งถิ�นฐาน  

  ป่าทั�งสองแห่งมีความคลา้ยคลึงกนั โดยในอดีตเมื2อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว
พื�นที2ป่านั�นมีขนาดกวา้งใหญ่เป็นผนืเดียว และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก จนทาํให้เป็นทาํเล
ที2ผูค้นต่างอยากจะอพยพมาตั�งถิ2นฐาน สร้างบา้นเรือน สร้างชุมชนกันในบริเวณนี� เพื2อจะได้ใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกนัในการดาํรงชีวติ แต่เมื2อคนอพยพมามากขึ�นก็มีการจบัจองที2ดินสร้าง
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บา้นเรือนจาํนวนมากขึ�นเรื2อยๆ ทาํให้พื�นที2ป่าลดลง แปรเปลี2ยนสภาพไปจากอดีต ถูกแบ่งออกเป็น
หลายชุมชน สภาพป่าปัจจุบนัก็หลายเป็นหลายแปลง  
  
  2)  ป่ายุคกระแสการพฒันา  

  ป่าไมใ้นยุคกระแสการพฒันา คือ เป็นช่วงที2มีการเริ2มใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที2  1 (พ.ศ.2504-2509) ช่วงนั� นนโยบายรัฐได้มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในภาคอีสานเป็นอยา่งมาก และป่าทั�งสองแห่งก็ไดรั้บผลกระทบจาก
นโยบายนี� เหมือนกนั รวมทั�งป่าทุกพื�นที2ในจงัหวดัมหาสารคามด้วย โดยเริ2มจากการที2รัฐบาล
สนบัสนุนให้ชาวบา้นบุกเบิกจบัจองที2ดินสาธารณะ เพื2อทาํกิน และส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
จาํพวก มนัสาํปะหลงั ออ้ย ยคูาลิปตสั ปอ ฝ้าย เพื2อส่งขายโรงงานอุตสาหกรรมและเพื2อการส่งออก 
รวมไปถึงจงัหวดัมหาสารคามได้มีการอนุญาตให้ทาํสัมปทานโรงเลื2อย มีการส่งเสริมการทาํนา
เกลือสินเธาว ์และนโยบายของรัฐบาลเกี2ยวกบัสํานกังานปฏิรูปที2ดินเพื2อเกษตรกรรม หรือ สปก. 
นโยบายต่างๆ เหล่านี�ลว้นเป็นความพยายามของภาครัฐที2ตอ้งการจะพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชาวบ้านให้ดีขึ� น แต่กลับสร้างผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที2สําคญัของชุมชน ป่า
สาธารณะหลายแห่งในจงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัใกลเ้คียงต่างถูกบุกรุก ลกัลอบตดัตน้ไมไ้ป
เป็นจาํนวนมาก สร้างความเสียหายใหท้ั�งสองพื�นที2แห่งไปหลายร้อยไร่ 
  
  3)  ป่ายุคเสื�อมโทรม  

  เริ2มตั�งแต่เมื2อนโยบายและโครงการพฒันาต่างๆ พยายามจะเขา้มาดาํเนินการใน
พื�นที2ป่าสาธารณะของชุมชนทั�งสองแห่ง ผลที2ตามมาคือความเสื2อมโทรมของป่า ป่าที2เคยอุดม
สมบูรณ์กลายเป็นที2รกร้าง ถูกแผว้ถางเพื2อใช้ที2 ดินทาํประโยชน์อื2นแทน แต่รายละเอียดของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที2เกิดขึ�น ในพื�นที2ป่าทั�งสองมีความแตกต่างกนั คือ ในส่วนของป่าชุมชนโคกหิน
ลาดนั�นไดรั้บผลกระทบจากโครงการต่างประเทศ ทั�งโครงการ โครงการปลูกไมโ้ตเร็ว ขององคก์ร
เพื2อการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ (USAID) โครงการปลูกป่าสาธิต ซึ2 งเป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทย กบัประเทศญี2ปุ่น โดยการสนบัสนุนของ JICA (Japan International 
Cooperation Agency) ซึ2 งเป็นความรับผิดชอบของสํานกังานป่าไมจ้งัหวดันาํมาลงในพื�นที2 ส่วนป่า
ชุมชนโคกหนองโน ไดรั้บผลกระทบจากโครงการสร้างวิทยาเขตศูนยห์นองโน ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการหมู่บ้านวฒันธรรม ซึ2 งเป็นของ
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ในระยะแรกชาวบา้นต่างมองวา่โครงการที2เขา้มานั�นจะนาํ
ความเจริญมาสู่ชุมชน แต่ในทางกลบักนัโครงการเหล่านั�นกลบัสร้างความเสียหายมากขึ�นเรื2อยๆ 
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กระทบต่อวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้น จึงทาํให้เกิดแนวความคิดของชาวบา้นที2จะรวมกลุ่มกนั
เพื2อคดัคา้น โดยยื2นขอ้เสนอใหย้ติุโครงการ  
  กล่าวโดยสรุป คือ ประวติัความเป็นมาของป่าทั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะที2คลา้ยกนั โดยแต่เดิมพื�นที2ป่าทั�ง
สองในสมยัยุคที2ชาวบา้นเพิ2งอพยพมาตั�งถิ2นฐานสภาพของป่ามีความอุมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก แต่
เมื2อยุคสมยัเปลี2ยนไป กระแสการพฒันารวมถึงโครงการต่างๆ ก็เริ2มขยายออกมาครอบคลุมมายงั
พื�นที2 และตอ้งการจะเขา้มาใชพ้ื�นที2ป่าสาธารณะของชุมชน ซึ2 งจากผลการศึกษาพบวา่ โครงการที2
เขา้มาดาํเนินการในทั�งสองพื�นที2 เขา้มาดาํเนินการโดยขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ หรือ
ออกความคิดเห็นจากประชาชนที2อาศยัอยู่ในพื�นที2รอบป่า อีกทั�งยงัทาํลายแหล่งทรัพยากรสําคญั
ของชุมชน สร้างความเสียหายต่อพื�นที2ป่าเป็นจาํนวนมาก เมื2อความเสียหายดงักล่าวเริ2มกระทบต่อ
วถีิชีวติของชาวบา้น จึงเกิดกระแสต่อตา้นคดัคา้น จนเป็นปัญหาความขดัแยง้รุนแรงขึ�นในที2สุด 
 
 5.3.4  ที�มาและการรวมตัวเป็นองค์กร/กลุ่ม 

 ที2มาและการรวมตวัเป็นองค์กร/กลุ่ม ขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 
และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนนั�นมีลกัษณะที2สอดคลอ้งกนั คือ ทั�งสองพื�นที2เป็นองคก์ร/
กลุ่มที2ประชาชนเป็นแกนนาํจดัตั�งร่วมกนั โดยไม่มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาให้การช่วยเหลือใดๆ   
ซึ2 งมีปัจจยัที2เกี2ยวขอ้ง ดงันี�  
  

  1)  แกนนําในการริเริ�มการรวมกลุ่ม   

  การรวมตวักนัเป็นองค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหนองโนนั�นมีแกนนาํในการริเริ2มการรวมกลุ่มที2คลา้ยกนั คือ เริ2มจากแนวความคิด
ของชาวบา้นเพียงไม่กี2คนที2เห็นชุมชนของตนเองไดรั้บผลกระทบจากโครงการพฒันาต่างๆ ทาํให้
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที2สําคญั นั2นคือ ป่าชุมชนที2ชาวบา้นอาศยัใชป้ระโยชน์มากเป็นเวลานาน 
ถูกบุกรุกทาํลาย จนกลายสภาพเป็นป่าเสื2อมโทรม จึงอยากจะรวมกลุ่มกนัขึ�นเพื2อเขา้มาดูแลปัญหาที2
เกิด โดยองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด เริ2มรวมกลุ่มจากการรวมรวบสมาชิกชาวบา้น
ที2ตอ้งการจะเขา้มาร่วมด้วย และเชิญผูที้2มีความรู้ความสามารถ เป็นผูอ้าวุโสในชุมชนเขา้มาเป็น
ประธานของกลุ่ม ซึ2 งในช่วงแรกของการรวมกลุ่มมีสมาชิกเพียงไม่กี2คน แต่ภายหลงัชาวบา้นทั�งจาก
ในพื�นที2และชุมชนใกลเ้คียงต่างทยอยเขา้มาร่วม รวมถึงนกัวิชาการ ผูเ้ชี2ยวชาญจากหลายสาขา เขา้
มาช่วยกนัออกความคิดวางแนวทางการดาํเนินการต่างๆ เพื2อแกปั้ญหาที2เกิดขึ�นร่วมกนั มีผูน้าํการ
เคลื2อนไหว ซึ2 งเป็นผูที้2ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสมาชิกในชุมชน เพราะเป็นผูอ้าวุโส และเป็นผูที้2
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เสียสละเพื2อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด มีศกัยภาพในการประสานความร่วมมือกบัหลายๆ 
ฝ่ายไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นสมาชิกในองคก์รดว้ยกนัเอง หรือหน่วยงานภายนอก 
  ขณะที2กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนนั�น การรวมตวัเริ2มจากชาวบา้นไดรั้บ
ผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ทาํให้เริ2มมีความคิดที2อยากจะรวมตวักนัเพื2อต่อสู้ เป็นปากเสียงให้กบั
ชุมชนของตนเอง แต่การรวมกลุ่มในระยะแรกก็เกิดขึ�นกระจดักระจาย ไม่ไดมี้การประสานงานกนั 
หมู่บา้นไหนอยากตั�งกลุ่มก็ตั�งขึ�นโดยไม่ไดเ้กี2ยวขอ้งกบัหมู่บา้นอื2น จึงทาํให้พลงัของกลุ่มยงัไม่
สามารถแกปั้ญหาที2เกิดขึ�นได้เท่าที2ควร จนกระทั2งทางผูน้าํชุมชน ซึ2 งไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นทุก
หมู่บา้น และแกนนาํชาวบา้นไดป้ระชุมร่วมกนั จดัตั�ง “กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน” ขึ�นมา 
โดยหวงัจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ แต่ก็ยงัไม่มีรูปแบบการจดัการที2ชัดเจน เพียงแต่ให้
ชาวบา้นเขา้มาพูดคุยเพื2อแลกเปลี2ยนความคิดเห็นกนั และยงัไม่มีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาให้การ
ช่วยเหลือ 
  เพราะฉะนั�นอาจกล่าวได้ว่า การรวมกลุ่มขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชน
โคกหินลาด มีความชัดเจนมากกว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน แต่ทั�งสองพื�นมีความ
คล้ายกนั คือ แกนนาํในการรวมกลุ่มมีบทบาทสําคญัมาก สามารถกระตุน้ให้คนในชุมชนความ
ตอ้งการที2จะร่วมกนัต่อสู้และแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยอาศยัการรวมตวักนัอยา่งง่ายจนมีจาํนวน
สมาชิกเพิ2มขึ�นเรื2อยๆ    
 
  2)  ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการพฒันา 

  การไดรั้บผลกระทบจากนโยบาย/โครงการพฒันาที2เขา้มาดาํเนินการในพื�นที2ป่า
สาธารณะของชุมชน เป็นอีกปัจจยัหนึ2งของการรวมตวัของชาวบา้นทั�งสองพื�นที2 เพราะวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ต่างร่วมกนัใชป้ระโยชน์จากป่ามาเป็นเวลานานตั�งแต่สมยับรรพบุรุษ ใครจะเขา้ออก
ป่าก็สามารถทาํไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มีการจาํกดับริเวณ เพราะป่าไม่มีรั� วรอบสามารถเขา้ออกไดทุ้กทาง 
โดยเฉพาะเมื2อต้องการจะเข้าไปหาของป่า เก็บพืชพนัธ์ุต่างๆ แต่เมื2อมีโครงการพฒันาเข้ามา
ดาํเนินการในพื�นที2 ลว้นสร้างความเสียหายให้กบัพื�นที2เป็นอย่างมาก พื�นที2ป่าถูกไถเกรดปรับหน้า
ดิน และมีการลกัลอบตน้ไมไ้ปหลายร้อยไร่ ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนในเรื2องวิถีชีวิต อาชีพ ซึ2 ง
แต่เดิมจะเขา้ไปหาเก็บของป่า เพื2อนาํมาเป็นอาหารและยงัสามารถนาํไปขายที2ตลาดสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว แต่เมื2อป่าถูกทําลายของป่าที2 เคยเก็บได้ก็ลดลง รายได้ก็ลดลงตามไปด้วย 
นอกจากนี�ยงัรวมถึงการจะเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า เช่น การเขา้ไปเลี�ยงสัตว ์เขา้ไปพกัผอ่น ก็ถูก
จาํกดัพื�นที2ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที2ทางเจ้าของโครงการได้เข้ามาควบคุมดูแลอยู่ หรือมีเจา้หน้าที2
โครงการคอยห้าม จนเกิดมีปากเสียงกนั ทาํให้การใช้ประโยชน์จากป่าของชาวบา้นทาํไดไ้ม่เต็มที2
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เหมือนสมยัก่อน ปัญหาความขดัแยง้ที2เกิดขึ�นจึงนาํมาซึ2 งความไม่พอใจที2ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากโครงการพฒันาต่างๆ จึงทาํใหเ้กิดกระแสต่อตา้น เกิดการรรวมกลุ่มคด้คา้น และอยากจะช่วยกนั
อนุรักษป่์าไว ้
  จากลกัษณะที2กล่าวมาขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่ โครงการพฒันา หรือนโยบายใดๆ ก็
ตาม ที2ไม่ได้อาศัยการมีส่วนร่วม การได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านในพื�นที2นั� นๆ เมื2อมา
ดาํเนินการแลว้สร้างความเสียหาย ไม่ไดน้าํความเจริญมาสู่ชาวบา้นซึ2 งอาศยัอยูใ่นบริเวณนั�นๆ ยอ่ม
มีปัญหาขดัแยง้เกิดขึ�นตามมา 
 
  3)  จุดมุ่งหมายของชาวบ้าน 

  จุดมุ่งหมายของการที2ชาวบา้นในพื�นที2 ทั�งองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคก
หินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน มีแนวคิดที2จะรวมตวักันมีลักษณะที2คล้ายกัน 
กล่าวคือ ชาวบา้นตอ้งการที2จะต่อสู้คดัคา้นโครงการพฒันาที2ไม่ไดส้ร้างความเป็นธรรมให้กบัชุมชน
รอบพื�นที2ป่า และยิ2งไปกว่านั�นโครงการที2เขา้มาไดส้ร้างความเสียหายต่อผืนป่า ต่อระบบนิเวศของ
ป่า และกระทบต่อวิธีชีวิตชาวบ้านที2อาศยัประโยชน์จากป่าเป็นอย่างมาก โดยองค์กรชาวบ้าน
อนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดนั�นการดาํเนินการคดัค้านจะเริ2มจากชาวบา้นเป็นหลกั ซึ2 งเริ2 มจาก
ชาวบา้นร่วมกนัเขา้ไปยื2นหนงัสือกบัหน่วยงานของรัฐ และเขา้พบขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ที2
ของรัฐหรือแมแ้ต่ผูน้าํชุมชน แต่ในระยะแรกนั�นกลบัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือใดๆ ซึ2 งต่างกบัทางกลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ที2แกนนาํในการลุกขึ�นต่อตา้นคดัคา้นโครงการ ส่วนมากจะเริ2มจาก
ผูน้ําชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเป็นหลัก และนําพาชาวบ้านดาํเนินการป้องกันป่าไม้ของชุมชน
ร่วมกนั  
  จุดมุ่งหมายถดัมาภายหลงัการคดัคา้นสําเร็จ และสามารถยุติโครงการพฒันาที2ไม่
เป็นธรรมไดน้ั�น คือ ชาวบา้นตอ้งการที2จะฟื� นฟูป่าที2ถูกทาํลายจนเกิดความเสื2อมโทรมให้กลบัมา
อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต และอยากจะช่วยกนัอนุรักษ์ให้ป่าชุมชนสามารถดาํรงอยู ่ให้ชาวบา้น
ไดอ้าศยัประโยชน์ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต 
   
  4)  บทบาทสําคัญขององค์กร/กลุ่ม 

  จากการศึกษาพบวา่ในการรวมตวัเป็นองคก์ร/กลุ่มของชาวบา้นทั�งองคก์รชาวบา้น
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนนั�น มีลกัษณะที2คลา้ยกนัคือ 
ในระยะแรกการรวมกลุ่มยงัไม่ไดมี้ความชดัเจนในเรื2องของการกาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการ 
การกาํหนดอาํนาจหน้าที2ต่างๆ ของสมาชิก จนกระทั2งชาวบ้านได้ร่วมกันต่อต้านและคดัค้าน
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โครงการพฒันาที2เขา้มาดาํเนินการในพื�นที2ป่าชุมชนของตนเองได้สําเร็จ ซึ2 งถือว่าเป็นเหตุการณ์
สําคญั และเป็นบทบาทครั� งสําคญัขององค์กร/กลุ่ม นํามาซึ2 งความต้องที2จะมีการรวมกลุ่มของ
ชาวบา้นที2เป็นรูปธรรมมากขึ�น โดยสามารถอธิบายไดด้งันี�    
   บทบาทที2สําคญัที2นาํไปสู่การจดัตั�งองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 
คือ การต่อสู้คดัคา้นโครงการปลูกป่าสาธิต แมจ้ะมีความพยายามไกล่เกลี2ยหาทางออกแต่ก็หาขอ้ยุติ
ไม่ได ้จึงเกิดการเผชิญหนา้ระหว่างชาวบา้นและกลุ่มเจา้ของโครงการ เกิดเหตุการณ์ปะทะรุนแรง
จนนาํไปสู่การสอบสวน และท่านรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรไดล้งมาตรวจสอบดว้ยตวัเอง 
และประกาศให้ยกเลิกโครงการปลูกป่าสาธิตทนัที หลังจากนั�นจึงมีความคิดที2จะจดัตั� งองค์กร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดอยา่งจริงจงัขึ�น โดยมีเป้าหมายสําคญัเพื2อการรักษาและฟื� นฟู
ป่าให้กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ ให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างย ั2งยืน รวมไปถึง
เรื2องการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที2เกิดขึ�นในพื�นที2ป่าต่อไป 
  ส่วนบทบาทสาํคญัที2ทาํใหเ้กิดกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน คือ การร่วมกนั
ต่อต้านโครงการสร้างวิทยาเขตศูนย์หนองโนของมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการหมู่บา้นวฒันธรรม ของชาวชุมชนโคกหนองโน ซึ2 งชาวบา้นมองวา่
โครงการต่างๆ ในพื�นที2ป่าโคกหนองโน ไม่เกิดประโยชน์กบัชุมชนโคกหนองโน และในทางตรง
ขา้มกลบัเกิดผลเสียต่อระบบนิเวศของป่า แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติเสื2อมโทรมและถูกทาํลาย
ไปเป็นจาํนวนมาก กระทบต่อวถีิชีวิตของคนในชุมชน จึงร่วมกนัยื2นหนงัสือร้องเรียนไปยงัวุฒิสภา
และกรรมาธิการวุฒิสภา ให้ลงมาสํารวจพื�นที2ปัญหา แมว้่าในปัจจุบนัจะยงัไม่ได้มีขอ้สรุปของ
ปัญหา แต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ยุติโครงการทั� งหมดแล้ว ซึ2 งมีการกําหนด
ขอ้ตกลงร่วมกบัทางชาวบา้นวา่ ทั�งทางมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามและชาวโคกหนองโนจะยุติ
การดาํเนินการกิจกรรมทุกอยา่งจากทั�งสองฝ่ายไวก่้อน 
  กล่าวโดยสรุป บทบาทสําคญัของทั�งสองพื�นที2ที2ทาํให้ความตอ้งการในการการ
จดัตั�งองค์กร/กลุ่ม เป็นรูปธรรมมากขึ�น ก็คือความร่วมมือร่วมใจของชาวบา้นที2สามารถคดัคา้น
โครงการพฒันาที2ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนออกไปไดส้ําเร็จ ทาํให้ชาวบา้นตื2นตวัที2จะอยาก
อนุรักษแ์ละป้องกนัป่าชุมชนของตนเองร่วมกนัต่อไปอีกในอนาคต  
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 5.3.5  การมีส่วนร่วมขององค์กร/กลุ่ม 

 จากที2ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเกี2ยวกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์กร/กลุ่มนั�นสามารถ
ศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร/กลุ่ม โดยสามารถจาํแนกได ้ดงันี�  
 
  1)  การบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม 

  องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนอง
โน มีการบริหารจดัการโดยรวมมีลักษณะคล้ายกนั กล่าวคือ อาศยัความไม่เป็นทางการในการ
ทาํงานร่วมกนั โดยเน้นความเป็นกนัเองมากกว่าเรื2องโครงสร้างการทาํงาน และอาํนาจหน้าที2 แต่ 
องคก์รชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด นอกจากจะอาศยัความไม่เป็นทางการในการทาํงาน
ร่วมกันแล้ว องค์กรยงัมีส่วนการบริหารจดัการองค์กรที2เป็นทางการอยู่ด้วย โดยมีการกาํหนด
โครงสร้างการทาํงาน รวมถึงวางระบบสายการทาํงานที2ชัดเจน ให้สามารถครอบคลุมพื�นที2 20 
หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 อาํเภอ โดยระบบสายการทาํงาน มีตั�งแต่ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ระดบัองคก์ร 
และมี คณะกรรมการบริหารงาน คณะกรรมการที2ปรึกษา เพื2อให้สามารถเชื2อมโยงกนัเป็นเครือข่าย
ไดท้ั2วถึงกนั นอกจากนี� ยงัมีโครงสร้างส่วนของการบริหารขององคก์ร ประกอบดว้ย ประธาน รอง
ประธาน เป็นตาํแหน่งบริหาร และส่วนงานต่างๆ 4 ฝ่าย โดยในทางปฏิบติัแลว้ ในการทาํงานไม่ได้
ยึดตามโครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็นหลกั ในแต่ละหมู่บา้นที2เขา้มาร่วมกนัเป็นเครือข่ายนั�น จะ
อาศยัตวัแทนเขา้มาทาํงานโดยให้ความสําคญักบัศูนยก์ลาง คือ คณะกรรมการขององคก์รเป็นหลกั 
และเมื2อทางองค์กรมีขอ้สรุปหรือแนวทางการดาํเนินการใดๆ ตวัแทนจากทางหมู่บา้นก็จะนาํเอา
ขอ้สรุปนั�นๆกลบัไปดาํเนินการในหมู่บา้นของตนเองต่อไป  
  ในส่วนคณะกรรมการขององคก์ร แมว้า่จะมีการกาํหนดบทบาทหนา้ที2ที2ชดัเจน มี
การแบ่งส่วนงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ แต่ในทางปฏิบติัแลว้ พบวา่ บุคลากรแต่ละคนสามารถร่วมมือ
กนัทาํงานไดทุ้กฝ่าย และดูแลควบคุมงานแทนกนัได ้ในกรณีที2ช่วงเวลานั�นๆตอ้งการทาํงานใดเป็น
หลกั ทุกคนก็จะร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงานนั�นให้สําเร็จได ้การระบุผูรั้บผิดชอบหลกัของแต่ละงาน
เพื2อการควบคุมดูแลที2เป็นระบบมากขึ�นเท่านั�น  
  อาจกล่าวได้ว่า องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดมีทั� งความเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการอยูใ่นองคก์ร เพื2อการให้ทุกคนมีส่วนร่วมกบัองคก์รอยา่งชดัเจนจึงตอ้ง
กาํหนดโครงสร้างบทบาทหนา้ที2ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และรูปแบบการจดัการองค์กรอย่าง
เป็นทาง เพื2อให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัทาํแผนกิจกรรม การสนบัสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อื2นๆ ภายนอก และการเชื2อมโยงกบัเครือข่ายอื2นๆ 
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  ขณะที2ก ลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน พบว่า  ทางกลุ่มย ังไม่ได้มีการ
ดาํเนินการอย่างเป็นทางการชดัเจน ยงัไม่มีการกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน ตารางกิจกรรมหรือ
วาระการประชุมที2แน่นอน การขบัเคลื2อนกลุ่มมกัจะเกิดจากผูน้าํชุมชน  ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้านในตาํบลหนองโน ในกลุ่มมีลักษณะความสัมพนัธ์ใน
แนวราบอยู่กนัแบบเป็นพี2เป็นน้อง ไม่มีประธานหรือผูน้าํในระดบักลุ่มอย่างเป็นทางการ จะอาศยั
การเขา้มาพูดคุยเพื2อแลกเปลี2ยนความคิดเห็นระหว่างชาวบา้นดว้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่ชาวบา้น
ทั2วไปที2เขา้มาร่วมก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั�น อาจกล่าวไดว้า่การบริหารจดัการยงัถือว่าอาศยัการมี
ส่วนร่วมไม่เต็มที2 ซึ2 งผูน้าํชุมชนที2เขา้มาร่วมก็จะเอาแนวทางต่างๆ ที2ได้ตกลงกนัจากระดบักลุ่ม
กลบัไปดาํเนินการในหมู่บา้นของตนเอง 
  นอกจากนี�  ลกัษณะอีกอยา่งหนึ2งที2สองพื�นที2มีความคลา้ยกนั คือ การทาํงานของทั�ง
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จะไม่มีเรื2อง
ค่าตอบแทนมาเกี2ยว เพราะชาวบา้นที2เขา้มาร่วมมาดว้ยใจที2อยากจะทาํเพื2อชุมชนของตนเอง และ
ต้องการจะสร้างพลังในการเข้ามาคดัค้านโครงการพฒันาที2สร้างความเสียหายให้กับพื�นที2ป่า
สาธารณะ   
 
  2)  การกาํหนดกฎระเบียบและการบังคับใช้ 
  การมีส่วนร่วมขององค์กร/กลุ่ม ที2องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 
และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนมีเหมือนกนัคือ เมื2อการต่อสู้คดัคา้นโครงการของชาวบา้น
สาํเร็จลงภายหลงัชาวบา้นทั�งสองพื�นที2เริ2มมีการตื2นตวัเรื2องการอนุรักษม์ากขึ�น มีการวางกฎกติกาใน
การใช้ป่าร่วมกนั โดยในส่วนองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด มีความแตกต่างตรงที2
พื�นที2ป่าโคกหินลาดได้ถูกกาํหนดให้เป็นพื�นที2ป่าสงวนแห่งชาติ ตั�งแต่ ปี พ.ศ. 2508 จึงทาํให้มี
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กาํกบัอยูแ่ลว้ แต่นอกเหนือจากนั�นชาวบา้นก็ไดมี้การ
กาํหนดกฎระเบียบที2ทางหมู่บา้นร่วมกนัคิดขึ�นมา และถ่ายทอดประชาสัมพนัธ์ให้ยึดถือปฏิบติัตาม 
ผา่นทั�งการบอกกล่าว และการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณทางเขา้หมู่บา้น ทางเขา้ป่า เพื2อให้ผู ้
ที2มาใช้ประโยชน์จากป่าได้รับทราบ ซึ2 งกฎกติกาที2ตั�งขึ�นมานั�นจะเกี2ยวขอ้งกบัเรื2องขอ้ห้ามต่างๆ 
เพื2อการอนุรักษป่์า เช่น การหา้มตดัตน้ไม ้หา้มจุดไฟเผาป่า บุกรุกป่า เป็นตน้  
  ส่วนกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ผูน้าํชุมชนและชาวบา้นรวมถึงเจา้คณะ
ตาํบล ไดเ้ขา้มาปรึกษาหารือกนัว่าแนวทางในการจดัการป่าภายหลงัเหตุการณ์ขอ้พิพาทต่างๆ ได้
คลี2คลายลง จะทาํอยา่งไร โดยไดข้อ้สรุป คือ มีการกาํหนดกติกาในการเขา้ไปใช้ประโยชน์จากป่า 
โดยหา้มตดัไมท้าํลายป่า และหา้มจุดไฟเผาป่า ซึ2 งทางผูน้าํชุมชนไดมี้การประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้น
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รับทราบและถือปฏิบติัร่วมกนั หากชาวบา้นคนใดตอ้งการจะตดัไมจ้ะตอ้งมาขอกบัทางกรรมการ
หมู่บา้นหรือผูน้าํชุมชน เพื2อพิจารณาวา่ควรจะใหต้ดัหรือไม่ ซึ2 งส่วนมากชาวบา้นจะตดัไมไ้ปทาํเป็น
ที2อยูอ่าศยั และหากใครลกัลอบตดัตน้ไมโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต จะตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมาย 
  อาจกล่าวไดว้า่ การเกิดปัญหาความขดัแยง้รุนแรง ที2ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทาํให้
ชาวบา้นเคารพและหวงแหนป่าชุมชนของตนเองมากขึ�นกวา่ในอดีต ยอมรับและปฏิบติัตามกติกา
ต่างๆ รวมถึงใช้ประโยชน์จากป่าอย่างพอเพียง และมีส่วนร่วมกนัในการช่วยกนัตรวจสอบ เป็นหู
เป็นตาเพื2อไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ร้ายแรงอีก 
   

  3)  กจิกรรมขององค์กร/กลุ่ม 

  จากที2ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงกิจกรรมขององค์กร/กลุ่ม ขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน พบวา่ การจดักิจกรรมของทั�งสองพื�นที2
มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดมีความพร้อม และมีความ
ชดัเจนของกิจกรรมขององคก์รมากกวา่กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ซึ2 งสามารถอธิบายโดย
จาํแนกเป็นประเภทของกิจกรรม ดงันี�  
 

   กจิกรรมด้านการอนุรักษ์ป่า 

   โดยปกติแลว้ชาวบา้นในพื�นที2ทั�งสองมีวิถีชีวิตที2ใกลเ้คียงกนั คือ การเขา้
ไปใชป้ระโยชน์จากป่าชาวบา้นจะมีความเกรงอกเกรงใจกนั ใชป้ระโยชน์อยา่งพอเพียง เช่น จะไม่มี
การตดัตน้ไมใ้หญ่ มีเพียงการเขา้ไปเก็บเศษไม ้กิ2งไม ้ที2หล่นตามพื�นเพื2อนาํมาทาํฝืนหุงหาอาหาร
เท่านั�น และชาวบา้นจะคอยสอดส่องดูแลป้องกนัป่าช่วยกนั ทั�งจากการบุกรุกและการเกิดไฟป่า 
   นอกจากนี� ยงัพบว่า ในส่วนของกิจกรรมปลูกป่า ทั� งสองพื�นที2มีความ
คล้ายกัน คือ มีความต้องการจะปลูกป่าเพื2อฟื� นฟูสภาพป่าที2เสื2 อมโทรมไป แต่องค์กรชาวบ้าน
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด จะมีความแตกต่างในเรื2องของการมีส่วนร่วมของชาวบา้นมากวา่ โดย
จะจดัให้ทุกภาคส่วนทั�งชาวบา้น ครู นกัเรียน นกัศึกษา และพระสงฆ ์ขา้ราชการ สมาชิกหอการคา้ 
นกัการเมือง และสื2อมวลชนในพื�นที2มาร่วมกนั จดัเป็นโครงการปลูกป่า ทาํให้ชาวบา้นยงัรู้สึกถึง
การเป็นเจา้ของป่าชุมชนของตนเองร่วมกนั ขณะที2กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จะเป็น
โครงการในระดบัหมู่บา้น หรือการเขา้มาดาํเนินการปลูกป่าของหน่วยงานภายนอกโดยมีชาวบา้น
เขา้ไปร่วมมากกวา่ และกลุ่มปลูกป่ายงัมีเพียงแค่ของหมู่ที2 1 จึงทาํให้ยงัไม่มีการรวมกนัอยา่งเป็น
ทางการเท่าที2ควร 
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   ประเด็นที2สําคัญของการอนุรักษ์ป่า และชาวบ้านทั� งสองพื�นที2 ให้
ความสําคญั คือ การป้องกนัไฟป่า โดยพบว่าทั�งสองพื�นที2มีความคลา้ยกนั โดยให้ความสําคญักบั
การป้องกันไฟป่าเป็นอย่างมาก มีการให้อาสาสมัครชาวบ้านให้คอยสอดส่องดูแลป่า และ
ลาดตระเวนในบริเวณป่า แต่จะแตกต่างกนัในเรื2องของการจดักิจกรรม หรือผูรั้บผิดชอบหลกั ซึ2 ง
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดมีการจดัหน่วยป้องกนัไฟป่าโดยใชร้ถจกัรยานยนต ์มี
วิทยากรจากกรมป่าไมม้าอบรมให้ความรู้ชาวบา้น รวมถึงได้รับการช่วยเหลือเรื2องวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพื2อการป้องกนัไฟป่าจากหน่วยงานรัฐในจงัหวดัที2มีหนา้ที2เกี2ยวขอ้ง ในส่วนของกลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหนองโนจะอาศยัชาวบา้นที2อยูร่อบๆ บริเวณป่าช่วยกนัเป็นหูเป็นตาสอดส่อง หากเกิด
ไฟป่า หรือพบเห็นชาวบา้นจุดไฟในป่า ก็ให้แจง้ไปยงัผูน้าํชุมชนของตนเองเพื2อเขา้มาจดัการต่อไป 
ซึ2 งแมว้า่ชาวบา้นทั�งสองพื�นที2จะมีความแตกต่างในเรื2องกิจกรรม และการไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก แต่ชาวบา้นทั�งสองพื�นที2 ก็สามารถป้องกนัไฟป่าไดเ้ป็นอยา่งดี และปัญหาไฟป่า
ก็มีแนวโนม้จะลดลงเรื2อยๆ  
   
   กจิกรรมด้านการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่  
   จากการศึกษา พบวา่ กิจกรรมดา้นการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่มีเฉพาะใน
องค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด โดยเริ2มจากชาวบา้นมองวา่แกนนาํส่วนใหญ่เป็นคน
เฒ่าคนแก่ จึงอยากใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่เขา้มามีส่วนร่วม เพื2อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป จึงมีการ
จดักิจกรรมต่างๆ เพื2อการปลูกฝังความคิดให้เยาวชนหันมาสนใจ อยากจะอนุรักษ์ป่าชุมชนของ
ตนเองมากขึ�น เช่น การจดัค่ายเยาวชนรักป่า การจดัทศันศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ที2ตอ้งการ
สัมผสัแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ การจดัทาํป้ายคาํขวญั ป้ายให้ความรู้เรื2องตน้ไมติ้ดไวต้ามตน้ไมต่้างๆ 
รอบบริเวณป่าโคกหินลาด และการจดัทาํจุลสารซึ2 งเป็นของทางองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชน
โคกหินลาดจดัทาํขึ�นเอง ชื2อวา่ “ป่าเพื2อชีวติ Forest for life”  
   ส่วนกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน นั�นไม่ปรากฎกิจกรรมที2เกี2ยวกบั
การปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ มีเพียงการว่ากล่าวตกัเตือน อบรมสั2งสอนกนัในครอบครัว อาจเพราะ
เนื2องจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน เป็นกลุ่มเครือข่ายที2 เพิ2งเกิดขึ� นได้ไม่นานนัก 
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มจึงยงัไม่มีความชดัเจน ยงัให้ความสําคญัไปที2การป้องกนัรักษา
ป่าเท่านั�น 
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   กจิกรรมด้านการพฒันาและเพิ�มศักยภาพองค์กร  

   ดา้นการพฒันาและเพิ2มศกัยภาพองคก์ร องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหินลาดมีความพร้อมและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกที2ชัดเจนกว่า กลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน โดยในระยะแรกการจดักิจกรรมต่างๆ องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคก
หินลาดอาศยังบประมาณจากการบริจาคของชาวบ้านในชุมชน แต่ภายหลงัเริ2มมีการช่วยเหลือ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และกองทุนทางสังคมต่างๆ เขา้มาสนบัสนุนช่วยเหลือ มีการสร้าง
ศูนย์ประสานงานองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดขึ� น เพื2อใช้เป็นสถานที2ประชุม
ปรึกษาหารือของสมาชิก มีการจดัลานคา้ขายของชุมชนขึ�นเพื2อให้เป็นศูนยก์ลางในการจาํหน่ายพืช
พนัธ์ุต่างๆของชาวบา้น และมีการเมื2อมีกองทุนเขา้มาสนบัสนุน ทาํให้ชาวบา้นเริ2มหนัมารวมกลุ่ม
กนัตามความถนดัของตนเองมากขึ�น เช่น กลุ่มสตรีป่าชุมชนโคกหินลาด กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด กลุ่มหมอยาสมุนไพรพื�นบา้น เป็นตน้ นอกจากนี�  องคก์รชาวบา้น
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด อาศยัการทาํงานเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื�นที2 20 หมู่บา้น 5 ตาํบล 2 
อาํเภอ การจะประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ ทาํไดย้าก จึงมีการจดัตั�งสถานีวิทยุชุมชนคนรักป่า คลื2น 
88.90 เมกกะเฮิร์ต เพื2อเป็นอีกหนึ2 งช่องทางในการสื2อสารและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ กบั
ชาวบา้นในหมู่บา้นใหท้นัเวลาทนัเหตุการณ์ 
   ในส่วนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ยงัไม่ได้ให้ความสําคญักบั
การพฒันาและเพิ2มศกัยภาพกลุ่มเท่าไรนกั เนื2องจากกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ยงัเกิดขึ�น
ไดไ้ม่นานนกั และปัญหาความขดัแยง้กบัโครงการพฒันาต่างๆ ก็ยงัไม่ไดข้อ้ยุติที2ชดัเจน ชาวบา้นจึง
ยงัใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัป่ามากกวา่กิจกรรมดา้นอื2นๆ 
 

  4)  การวเิคราะห์ระดับของการมีส่วนร่วม  

  จากการที2ผูว้จิยัไดศึ้กษาลกัษณะของการมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์า
ชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จึงไดน้าํมาใชว้ิเคราะห์ระดบัของการมี
ส่วนร่วมนั�น ซึ2 งผูว้จิยัจะยดึการวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิดเป็นหลกั ซึ2 งแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี�  
    

   ระดับที� 1  การมีส่วนร่วมแบบถูกกระทํา (passive participation) คือ 
ระดบัการมีส่วนร่วมที2คนในชุมชนไม่มีอาํนาจใดๆ ในการตดัสินใจแต่กระทาํตามการตดัสินใจของ
ผูอื้2น โดยจากผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในระดบันี�  ไม่สอดคล้องกบัทั�งสองพื�นที2 เนื2อง
กิจกรรมต่างๆ ของทั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หนองโน ยงัมีการยอมรับ เปิดโอกาสให้สมาชิกและชาวบา้นในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
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เขา้มาปรึกษาหารือ แลกเปลี2ยนประสบการณ์กนัได ้ไม่ไดผู้กขาดการดาํเนินการจากใครคนใดคน
หนึ2ง หรือมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาแทรกแซง  
   
   ระดับที� 2  การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน (partial participation) คือ เป็น
ระดบัการมีส่วนร่วมในส่วนใดส่วนหนึ2 งเท่านั�น โดยจากผลการศึกษา พบว่า ในกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะของการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มอยูใ่นระดบันี�  เนื2องจากภายในองคก์ร
อาศยัความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการเป็นสําคญั และไม่มีการกาํหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที2
ชดัเจน ทาํให้การดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยงัขาดการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนอย่าง
เตม็ที2 ชาวบา้นส่วนใหญ่จะช่วยเหลือกนัตามปกติ เมื2อมีปัญหาอะไรก็จะเขา้มาพูดคุยเพื2อแลกเปลี2ยน
ความคิดเห็นแลกเปลี2ยนประสบการณ์กนัโดยตรง และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ส่วนมากแลว้จะเป็น
การดาํเนินการในระดบัหมู่บา้นใครหมู่บา้นมนั ในส่วนการทาํงานภายใตก้ลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หนองโน กิจกรรมหรือแนวทางการดาํเนินการต่างๆ เกี2ยวกบัการดูแลรักษาป่าโคกชุมชนหนองโน 
ส่วนใหญ่แลว้อาํนาจการตดัสินใจและการกาํหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ มกัจะนาํโดยผูน้าํชุมชน ซึ2 งไดแ้ก่ 
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และรองผูใ้หญ่บา้น เป็นหลกั มีเพียงชาวบา้นบางส่วนที2เขา้มามีส่วนร่วมอย่าง
ชดัเจน แต่ชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในลกัษณะของการชี� แจงให้เขา้ใจ รับทราบ และปฏิบติั
ตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ของชุมชน เท่านั�น แต่การดาํเนินการในลกัษณะนี�ก็ยงัไมไดเ้ป็นปัญหาในการ
ดูแลรักษาป่า ชาวบา้นชุมชนโคกหนองโนยงัสามารถช่วยกนัดูแลและปกป้องป่าชุมชนโคกหนอง
โนไดเ้ป็นอยา่งดี    
 
   ระดับที� 3  การมีส่วนร่วมที�แท้จริง (genuine participation) เป็นระดบั
การมีส่วนร่วมที2รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ความสําคญัต่อประชาชน ให้อาํนาจในการ
ตดัสินใจเป็นของประชาชนโดยตรงหรืออาจจะผ่านตวัแทน โดยจากผลการศึกษา พบว่า องค์กร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด มีลกัษณะการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันี�  โดยในการเขา้มาร่วม
กนัของชาวบ้าน อาศยัทั�งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่ในองค์กร กล่าวคือ มีทั�งการ
ช่วยเหลือกนัแบบเป็นพี2เป็นน้องจากคนในหมู่บา้นเดียวกนั และการกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน
ร่วมกนั กาํหนดบทบาทอาํนาจหนา้ที2ของสมาชิกในองคก์ร พบปะพดูคุยกนัผา่นการประชุมทั�งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั�งในกลุ่มย่อยๆ ในระดบัหมู่บา้น และในระดบัภาพรวมองค์กร 
โดยทุกๆเดือนจะมีการประชุมอยา่งนอ้ย 1 ครั� ง ในระดบัยอ่ยเพื2อการพบปะแลกเปลี2ยนความคิดเห็น
กนัของสมาชิกในระดบัหมู่บา้น และจะมีการนาํขอ้คิดเห็น หรือความคืบหน้ามาเขา้ที2ประชุมใน
ระดบัภาพรวมต่อไป ซึ2 งชาวบา้นมกัจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมต่างๆขององค์กร
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ตอ้งการการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่ายอยูเ่สมอ เพื2อให้ชาวบา้นรู้สึกร่วมกนัวา่ตนเองเป็นเจา้ของป่า
ชุมชนโคกหินลาด และเป็นส่วนหนึ2งขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด 
  อาจกล่าวไดว้า่ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดเป็นองคก์รที2เกิดจาก
อาํนาจของประชาชนโดยแทจ้ริง กิจกรรมและการตดัสินใจในทุกระดบัลว้นให้ความสําคญักบัการ
มีส่วนร่วมจากคนในชุมชน จึงทาํใหอ้งคก์รเกิดเป็นที2ยอมรับทั�งจากคนในชุมชนดว้ยกนัเองและจาก
องค์กรอื2นๆ ภายนอก ซึ2 งจะเห็นไดจ้ากการที2องค์กรไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว ครั� งที2 3 ประจาํปี 
พ.ศ. 2544 ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน) รวมไปถึงการไดรั้บการสนบัสนุน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  
 
  5)  การวเิคราะห์ผลของการมีส่วนร่วม 

  ผลของการมีส่วนร่วม ผูว้ิจยัได้ศึกษาโดยอาศัยการเปรียบเทียบผลสําเร็จของ
องค์กร/กลุ่มว่าไดเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของชาวบา้นในการเขา้มารวมกลุ่มกนัมากน้อยเพียงใด 
โดยจากผลการศึกษา พบวา่ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด จุดมุ่งหมายหลกัของการ
เขา้มารวมกลุ่ม คือ ตอ้งการคดัคา้นและยกเลิกโครงการปลูกป่าสาธิตในพื�นที2ป่าชุมชนโคกหินลาด 
ซึ2 งชาวบา้นไดส้ามารถดาํเนินการไดส้าํเร็จ และมีการต่อยอดโดยผลกัดนัให้องคก์รชาวบา้นอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด มีระบบการบริหารจดัการที2เป็นรุปธรรมชดัเจนมากขึ�น และมีเป้าหมายคือการ
ดูแลรักษาป่าชุมชนโคกหินลาดใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ ซึ2 งชาวบา้นก็ไดร่้วมกนัดูแลไดเ้ป็นอยา่งดีมา
โดยตลอด นอกจากนี� ยงัมีพฒันาขององคก์รในหลายๆดา้น ซึ2 งนบัวา่องค์กรประสบความสําเร็จใน
การบริหารจดัการจนไดรั้บการยอมรับ  
  ในส่วนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จุดมุ่งหมายหลกัของการเขา้มา
รวมกลุ่มของชาวบา้น คือ การร่วมกนัอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน และคดัคา้นโครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามให้ออกไปจากพื�นที2  ซึ2 งชาวบ้านสามารถดําเนินการคดัค้าน
โครงการดงักล่าวไดส้ําเร็จ แต่ยงัไม่ไดข้องสรุปที2ชดัเจน และกิจกรรมหรือแนวทางการดาํเนินงาน
ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ไดห้ันมาให้ความสําคญักบัการระวงัป้องกนัป่า การดูแล
รักษาป่าใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ มากกวา่การพฒันาระบบการบริหารจดัการของกลุ่ม  
    

  6)  การวเิคราะห์เปรียบเทยีบปัจจัยที�สนับสนุนการมีส่วนร่วม 

  จากการที2ผูว้ิจยัไดศึ้กษาลกัษณะต่างๆ ขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคก
หินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ทั�งขอ้มูลทั2วไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน ประวติัความเป็นมาของป่า ที2มาของการรวมตวัเป็นองคก์ร/กลุ่ม และการมีส่วน
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ร่วมขององคก์ร/กลุ่ม จึงไดน้าํมาใชว้ิเคราะห์และเปรียบเทียบเป็นปัจจยัที2สนบัสนุนการมีส่วนร่วม 
ซึ2 งผูว้จิยัจะยดึการวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิดเป็นหลกั ซึ2 งแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี�  
 
   (1)  ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

   องค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
โคกหนองโน มีความคลา้ยกนัในดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั�งทางกายภาพ โดยพบวา่ สภาพทั2วไป
ของชุมชนมีลกัษณะเหมือนกนั เนื2องจากเป็นลกัษณะโดยทั2วไปของชุมชนชาวอีสาน ซึ2 งชาวบา้นจะ
มีความเมตตา โอบออ้มอารีต่อกนั มีการช่วยเหลือกนัเสมือนเป็นญาติพี2น้อง โดยเฉพาะชาวบา้นที2
อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัจะมีการไปมาหาสู่กนัอยูเ่สมอๆ จึงมีความสนิทสนม เมื2อมีปัญหาอะไรก็
จะสามารถพดูคุย แลกเปลี2ยนความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่งเตม็ที2 
   อีกปัจจยัหนึ2 งที2สองพื�นที2มีเหมือนกนั และเป็นสิ2งที2ทาํให้ชาวบา้นมีส่วน
ร่วมกนัมากขึ�น คือ ศาสนา พิธีกรรมและความเชื2อ ซึ2 งชาวบา้นทั�งสองพื�นที2นบัถือศาสนาพุทธเป็น
ส่วนใหญ่ และมีวดัเป็นศุนยร์วมทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางของหมู่บา้น นอกจากนี� ยงัมีความเชื2อ
เรื2องสิ2งศกัดิ> สิทธิ>  โดยกนัเชื2อวา่ป่าเป็นสถานที2ศกัดิ> สิทธิ>  มีสิ2งศกัดิ> สิทธิ> ที2ปกปักรักษาคนในหมู่บา้น
ใหมี้ความสงบสุข ผูค้นจึงใหค้วามสาํคญั และเคารพสิ2งศกัดิ> สิทธิ> ในป่าเป็นอยา่งมาก มีการตั�ง “ศาล
ปู่ ตา” ขึ�นประจาํป่า อาจกล่าวไดว้่า ป่าเป็นศูนยร์วมทั�งเรื2องความเชื2อ และแหล่งอาหารของคนใน
หมู่บา้น   
   นอกจากนี�  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพอีกอยา่งหนึ2งที2ทาํให้ทั�งชาวองคก์ร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน เขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆขององค์กร/กลุ่มอนุรักษ์ คือ การได้รับผลกระทบจากนโยบาย/โครงการพฒันาที2
เกิดขึ�นในพื�นที2ของตนเอง ซึ2 งกระทบไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชนที2อยูอ่าศยั และใช้
ประโยชน์จากพื�นที2ป่าชุมชนมาตั�งแต่สมยับรรพบรุรษ โดยที2โครงการต่างๆ ที2เขา้มาดาํเนินการ
ไม่ไดส้อบถามความคิดเห็น หรืออาศยัการมีส่วนร่วมของคนในพื�นที2อยา่งแทจ้ริง เลยทาํให้เกิดการ
ต่อตา้น และเกิดกระแสการคดัคา้น จนเป็นความขดัแยง้ขึ�นระหว่างกลุ่มชาวบา้นผูที้2ไม่พอใจ และ
กลุ่มของนายทุนเจา้ของโครงการ  
    อีกประการหนึ2 งคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ พบว่า ชาวบา้นทั�งสองพื�นที2มี
ลักษณะที2คล้ายกัน คือ ค่อนข้างมีฐานะยากจน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทาํนา ทาํไร่ เป็นอาชีพหลัก 
รองลงมาคือการรับจา้ง การเก็บของป่าขาย แต่เมื2อป่าชุมชนที2เคยอาศยัประโยชน์ถูกทาํลายโดย
โครงการพฒันาที2เขา้มาดาํเนินการในพื�นที2 ทาํใหก้ระทบต่อรายไดข้องครอบครัว จากเดิมที2ชาวบา้น
มีรายได้เสริมจากการเข้าไปเก็บของป่านํามาขายที2ตลอด เมื2อความอุดมสมบูรณ์ของป่าลดลง 
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จาํนวนของป่าก็ลดลง ทาํใหร้ายไดที้2พอจะนาํมาเลี� ยงปากทอ้งครอบครัวก็ลดนอ้ยลงตามไปดว้ย จึง
เป็นอีกปัจจยัที2ทาํให้ชาวบา้นอยากจะเขา้มารวมกลุ่มกนั คดัคา้นโครงการพฒันาและร่วมกนัฟื� นฟู
สภาพป่าใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม 
   องค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด มีปัจจยัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ที2ถือวา่มีส่วนสําคญัที2ทาํให้องคก์รประสบความสําเร็จในการดาํเนินงาน และมีส่วนทาํให้
ชาวบา้นมีส่วนร่วมกบัองค์กรได้อย่างเต็มที2 คือ ระบบการบริการจดัการขององค์กร โดยองค์กร
ชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดมีระบบการบริหารจดัการองค์กรที2ชัดเจน มีการกาํหนด
โครงสร้างบทบาทหนา้ที2ของสมาชิก รวมถึงการวางระบบสายการทาํงานขององคก์ร นอกจากนี� ใน
กระบวนการการดาํเนินงานต่างๆ ยงัให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมจากชาวบา้นในทุกภาคส่วน 
เพื2อสร้างความเป็นอนัหนึ2งอนัเดียวกนั ใหช้าวบา้นรับรู้และเขา้ใจในปัญหาไปในทิศทางเดียวกนั ซึ2 ง
กระบวนการดงักล่าวมีส่วนสาํคญัที2ทาํใหอ้งคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด ไดรั้บรางวลั
ลูกโลกสีเขียว ครั� งที2 3 ประจาํปี พ.ศ. 2544 ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน) 
 
   (2)  ปัจจัยผลกัดันจากบุคคลอื�น  

    องค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
โคกหนองโน มีความคลา้ยกนัในเรื2องปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื2น โดยเฉพาะผูน้าํหรือผูริ้เริ2มของ
กลุ่ม เนื2องจากองค์กรทั�งสองเกิดจากแนวความคิดริเริ2 มของผูน้าํองค์กร และสมาชิกไม่กี2คน ที2
ตอ้งการจะรวมกลุ่มกนัเขา้มาแกไ้ขปัญหาของชุมชนที2เกิดจากผลกระทบจากโครงการพฒันาที2เขา้
มาดาํเนินการในพื�นที2ป่าชุมชน แต่องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด มีความชดัเจนใน
เรื2องของตวัผูน้ํามากกว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน กล่าวคือ ผูน้าํขององค์กรชาวบา้น
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด มาจากการขอความร่วมมือให้ ผูที้2มีภาวะผูน้าํที2ชาวบา้นยอมรับนบัถือ 
มีประสบการณ์ในการทาํงานเพื2อชุมชน โดย นายเกิ�ง ยศอนั ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหิน
ลาด เคยเป็นแกนนาํในการคดัคา้นการคอรัปชั2นในพื�นที2 และเคยเป็นผูใ้หญ่บา้นมาแลว้หลายสมยั 
จึงเป็นที2เคารพและยอมรับนบัถือจากชาวบา้นคนอื2นๆ ในชุมชนและจากชุมชนใกลเ้คียง จึงทาํให้มี
ศกัยภาพในการเชื2อมโยงกบัเครือข่ายภายนอกอื2นๆ ไดดี้ 
   ขณะที2กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ถือว่าย ังไม่มีผู ้นําที2 เป็น
ประธานของกลุ่มอยา่งชดัเจน แต่อาศยักลไกในระดบัหมู่บา้นดาํเนินการนโยบายหรือขอ้สรุปต่างๆ
ที2ทางกลุ่มคิดเห็นร่วมกนั ซึ2 งนาํโดยผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นทุก
หมู่บา้นเป็นหลกั ในการอธิบายและขอความร่วมมือจากชาวบา้นในหมู่บา้น แต่ในภาพรวมแลว้การ
ดาํเนินการยงัไม่มีการประสานงานในระดบักลุ่มร่วมกนัอยา่งเป็นทางการเท่าที2ควร  



148 

   (3)  ปัจจัยที�เป็นรางวลัตอบแทน  

   ปัจจยัที2สนบัสนุนให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมที2เป็นรางวลัตอบแทนนั�น 
พบวา่ ชาวบา้นทั�งสองพื�นที2ไดรั้บผลกระทบต่ออาชีพและรายไดจ้ากการลดลงของความอุมสมบูรณ์
ของป่า ทาํใหปั้จจยัที2เปรียบเสมือนเป็นสิ2งตอบแทนของการเขา้มาร่วมคดัคา้นโครงการพฒันาต่างๆ 
คือ การไดร่้วมกบักลุ่ม ช่วยกนัอนุรักษ์ป่าชุมชนให้กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ทาํให้
ชาวบา้นสามารถประกอบอาชีพเก็บของป่า สร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองเพื2อเลี� ยงครอบครัวไดดี้เหมือน
สมยัก่อน โดยในพื�นที2ป่าชุมชนโคกหินลาดชาวบา้นสามารถเขา้ไปประกอบอาชีพเก็บของป่าได้
เป็นปกติ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี โดยตามสองขา้งทางถนนสาย
มหาสารคาม - วาปีปทุม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะเห็นชาวบา้นนาํเห็ดป่าและของป่านานาชนิดมา
นั2งขายเรียงรายอยู่ตามสองขา้งทางถนน เส้นทางสายนี� จึงเป็นที2รู้จกักนัดีในชื2อ “ถนนสายเห็ด” ซึ2 ง
สร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นในพื�นที2เป็นอยา่งดี 
   ส่วนกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน แมว้า่ชาวบา้นจะสามารถคดัคา้น
โครงการของทางมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามให้ยุติลงได ้แต่ภายหลงัชาวบา้นก็ยงัไม่สามารถ
เขา้ไปใช้ประโยชน์จากป่าไดอ้ย่างเต็มที2เหมือนในอดีต เพราะในพื�นที2ที2เป็นความขดัแยง้ไดมี้การ
กําหนดข้อตกลงว่าทั� งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและชาวโคกหนองโนจะยุติการ
ดาํเนินการกิจกรรมทุกอยา่งจากทั�งสองฝ่าย ชาวบา้นจึงไม่กลา้ที2จะเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า เพราะ
เกรงกลวัจะถูกจบัดาํเนินคดี แต่ก็มีแนวโน้มที2ดีขึ�น มีการอะลุ่มอล่วยจากหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้ง
รวมถึงจากทางผูน้าํชุมชน ใหช้าวบา้นสามารถเขา้ไปหาฝืน หาของป่าได ้แต่ตอ้งไม่ไปในลกัษณะที2
จะไปหาประโยชน์จากป่าโดยเกินความจาํเป็น เช่น การตดัไมท้าํลายป่า การหาของป่าโดยการขุด
เอาพืชพนัธ์ุหายาก เป็นตน้ 
   ปัจจยัที2เป็นรางวลัตอบแทนที2เป็นตวัเงินนั�น ในการดาํเนินงานต่างๆ ของ
ทั�งสองพื�นที2ไม่พบว่ามีเรื2 องของเงินเขา้มาเกี2ยว เนื2องจากการมาร่วมของชาวบา้นนั�นมาด้วยใจที2
อยากจะทาํเพื2อชุมชนของตนเอง เพื2อผลกัดนัให้เกิดการแกไ้ขปัญหาที2เกิดขึ�นในชุมชนที2ชาวบา้น
ไดรั้บผลกระทบเหมือนๆกนั จึงไม่มีค่าตอบแทนใดๆ  
 
   (4)  ปัจจัยภายในตัวบุคคล  

   ในการที2ชาวบา้นจะเขา้มามีส่วนร่วมกบัองค์กร/กลุ่มอนุรักษ์นั�น ปัจจยั
ภายในตวับุคคลนบัวา่มีส่วนสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดความรู้สึกที2อยากจะเขา้มาร่วม โดย องคก์ร
ชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะที2ถือว่า
เป็นปัจจยัภายในตวับุคคลของชาวบา้นคลา้ยกนั กล่าวคือ ชาวบา้นทั�งสองพื�นที2มีความคาดหวงัใน
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ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกนั คือ ตอ้งการจะเขา้มาช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชนที2เกิดจากโครงการ
พฒันาที2สร้างความเสียหายให้กบัป่าชุมชน และอยากจะร่วมกนัอนุรักษ์ฟื� นฟูป่าให้กลบัมามีความ
อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม เมื2อไดท้ราบข่าวการรวมกลุ่ม หรือเมื2อถูกชกัชวนจึงมีความรู้สึกวา่ตนเอง
เป็นส่วนหนึ2 งของกลุ่มที2ตอ้งเขา้มาร่วมด้วย เนื2องจากชาวบา้นทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาที2เกิดขึ�นเหมือนกนั และคาดหวงัว่าหากปัญหาส่วนรวมนั�นได้รับการแกไ้ขแลว้ ชีวิตของ
ตนเองจะมีความเป็นอยูที่2ดีขึ�น 
   แต่องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด มีประเด็นที2น่าสนใจคือ 
มีชาวบา้นบางส่วนในระยะแรกของการจดัตั�งกลุ่มนั�น ไม่ไดมี้ความสนใจที2จะเขา้มาร่วม ต่างพากนั
หากินในป่าอยา่งอิสระ เนื2องจากไม่ใหค้วามสาํคญัและไม่เห็นประโยชน์ของการเขา้มาร่วม ตนเองก็
ยงัสามารถเขา้ไปหาของป่าไดต้ามปกติ แต่ในภายหลงัเมื2อกลุ่มเริ2มมีความเขม้แข็ง มีบทบาทต่อการ
พฒันาและกาํหนดกฏเกณฑต่์างๆ มากขึ�น ชาวบา้นที2ไม่เคยร่วมก็หนัมาร่วมดว้ยเพราะรู้สึกวา่ตนเอง
แปลกแยกจากคนอื2นๆ ทาํใหปั้จจุบนัชาวบา้นเกือบทั�งหมดเขา้มามีส่วนร่วมภายใตก้ารกาํหนดแนว
ทางการดูแลป่าโคกหินลาดขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดมากขึ�น ส่วนกลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน แมว้่าการดาํเนินงานหรือขบัเคลื2อนแนวทางการดูแลป่า จะมาจาก
การนาํของผูน้าํชุมชนเป็นหลกัก็ตาม แต่ชาวบา้นโดยทั2วไปพร้อมที2จะเขา้มาใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม 
สามารถนาํเอาแนวทางการดูแลรักษาป่าไปดาํเนินการร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคก
หินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน สามารถอธิบายไดด้งัตารางที2 5.1  
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ตารางที� 5.1 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษา 
 

ประเด็นที�ศึกษา 
องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โคกหนองโน 

1. ที�มาและการรวมตัว   
   1.1 แกนนาํในการริเริ2มการ
รวมกลุ่ม 

- ชาวบา้นซึ2 งมีแนวความคิดที2อยากจะรวมตวัขึ�นมาเพื2อแกไ้ข
ปัญหา ได้รวบรวมสมาชิก สรรหาบุคคลเพื2อเข้ามาเป็น
ประธานของกลุ่ม และขยายเครือข่าย จาํนวนสมาชิกเพิ2มขึ�น 

- ผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น และแกนนาํ
ชาวบา้นได้ร่วมกนัจดัตั�ง “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนอง
โน” ขึ�นเพื2อการดูแลรักษาป่า 

   1.2 ผลกระทบจากนโยบาย/
โครงการ 

- พื�นที2ป่าสาธารณะ แหล่งทรัพยากรสําคญัของชุมชนถูก
ทาํลาย กระทบต่ออาชีพและรายไดข้องคนชุมชน 
- โครงการปลูกไมโ้ตเร็ว ขององคก์รเพื2อการพฒันาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ (USAID)  
- โครงการปลูกป่าสาธิต ซึ2 งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศไทย กบัประเทศญี2ปุ่น โดยการสนบัสนุนของ 
JICA (Japan International Cooperation Agency) 

- พื�นที2ป่าสาธารณะ แหล่งทรัพยากรสําคญัของชุมชนถูก
ทาํลาย กระทบต่ออาชีพและรายไดข้องคนชุมชน 
- โครงการสร้างวิทยาเขตศูนยห์นองโนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม เพื2อสร้างคณะเกษตรศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รวมทั�งเป็นศูนยว์ฒันธรรมเพื2อการรณรงคส์่งเสริมการอนุรักษ์
ป่าสมุนไพร 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการหมู่บา้นวฒันธรรม 
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ตารางที� 5.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที�ศึกษา องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โคกหนองโน 

   1.3 จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง
ชาวบา้น 

- คดัคา้นและยกเลิกโครงการปลูกป่าสาธิตในพื�นที2ป่าชุมชน
โคกหินลาด 

- เพื2อการเขา้มาอนุรักษป์่าชุมชนโคกหนองโน และเพื2อเขา้มา
สร้างพลงัที2จะมาคดัคา้นโครงการของทางมหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

   1.4 บทบาทสาํคญัของกลุ่ม - เมื2อวนัที2 10 เมษายน พ.ศ. 2542 ชาวบา้นสามารถคดัคา้น
และยกเลิกโครงการปลูกป่าสาธิตไดส้ําเร็จ โดยรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้ยกเลิก
โครงการปลูกป่าสาธิต และสิ2งปลูกสร้างต่างๆ ใหท้าํลายทิ�ง 

- วนัที2  18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามไดย้ตุิโครงการทั�งหมด แต่มีการกาํหนดขอ้ตกลง
ร่ว ม กับ ท า ง ช า ว บ้า นว่ า  ทั� ง ท า ง ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ
มหาสารคามและชาวโคกหนองโนจะยุติการดําเนินการ
กิจกรรมทุกอยา่งจากทั�งสองฝ่าย จนกวา่จะมีขอ้ตกลงที2ชดัเจน 

2. การมีส่วนร่วม   
   2.1 การบริหารจัดการ
องคก์ร 

- อาศยัความไม่เป็นทางการในการทาํงานร่วมกนัเป็นหลกั 
และองค์กรมีความเป็นทางการอยู่ด้วย โดยมีการกําหนด
โครงสร้างการทํางาน วางระบบสายการทํางานที2ชัดเจน 
ประกอบดว้ย ระบบสายการทาํงานระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล 
ระดบัองคก์ร และคณะกรรมการบริหารงาน  

- เนน้การทาํงานในลกัษณะไม่เป็นทางการ ให้ความสําคญักบั
ระดับผูน้าํชุมชน กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน เป็นหลกัชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการรับรู้ และปฏิบัติตาม นโยบายหรือ
กติกาที2มีการตกลงเป็นแนวทางร่วมกนั 
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ตารางที� 5.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที�ศึกษา องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โคกหนองโน 

 คณะกรรมการที2ปรึกษา 
- มีโครงสร้างส่วนของการบริหารขององค์กร ประกอบดว้ย 
ประธาน รองประธาน และส่วนงานต่างๆ 4 ฝ่าย 

 

   2.2 การกาํหนดกฎระเบียบ
และการบงัคบัใช ้

- พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
- มีการกาํหนดกฎระเบียบที2ทางหมู่บา้นร่วมกนัคิดขึ�นมา และ
ถ่ายทอดประชาสัมพนัธ์ให้ยึดถือปฏิบตัิตาม ผา่นทั�งการบอก
กล่าว และการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ 

- มีการตั�งกติกาในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่า ห้ามตดัไม้
ทาํลายป่า และจุดไฟเผาป่า โดยให้ชาวบา้นช่วยสอดส่องดูแล
ร่วมกนั  

   2.3 กิจกรรม - กิจกรรมดา้นการอนุรักษป์่า 
- กิจกรรมดา้นการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ 
- กิจกรรมดา้นการพฒันาและเพิ2มศกัยภาพองคก์ร 

- ช่วยกนัเฝ้าตรวจสอบรอบๆ บริเวณป่า เพื2อป้องกนัไฟป่า 
และการลกัลอบตดัตน้ไม ้
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ตารางที� 5.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที�ศึกษา องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โคกหนองโน 

   2.4 ลกัษณะของการมีส่วน
ร่วม 

- ใชท้ั�งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยูใ่นองคก์ร แต่
ส่วนมากแลว้การทาํงานร่วมกนัจะทาํงานในลกัษณะแบบไม่
เป็นทางการกนัเป็นส่วนใหญ่ คือ ช่วยเหลือกนัแบบเป็นพี2เป็น
น้อง ส่วนความเป็นทางการมีการกําหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการ และรูปแบบการจดัการองค์กร เพื2อการจดัทาํ
แผนกิจกรรม และการขอการสนบัสนุนต่างๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก 

- กลุ่มมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะไม่เป็นทางการ ไม่มีการ
กาํหนดโครงสร้างบทบาทหนา้ที2ชดัเจน กิจกรรมต่างๆ มกัจะ
นาํโดยผูน้าํชุมชน เป็นหลกั  

3. ระดับของการมีส่วนร่วม - ระดับการมีส่วนร่วมที�แท้จริง เนื2องจากองคก์รมีการกาํหนด
โครงสร้างการทาํงาน บทบาทหน้าที2ของสมาชิกในองค์กร
ร่วมกนั รวมถึงกิจกรรมขององค์กรให้ความสําคญักบัการมี
ส่วนร่วมจากคนในชุมชน จึงทาํใหอ้งคก์รเกิดเป็นที2ยอมรับทั�ง
จากคนในชุมชนดว้ยกนัเองและจากองคก์รอื2นๆ ภายนอก ซึ2 ง
จะเห็นไดจ้ากการที2องคก์รไดร้ับรางวลัลูกโลกสีเขียว ครั� งที2 3 
ประจาํปี พ.ศ. 2544 ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง  

- ระดับการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน เนื2องจากภายในกลุ่มไม่
มีการกําหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที2ชัดเจน ทําให้การ
ดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มยงัขาดการมีส่วนร่วมจาก
คนในชุมชนอย่างเต็มที2 กิจกรรมหรือแนวทางการดาํเนินการ
ต่างๆ เกี2ยวกบัการดูแลรักษาป่าโคกชุมชนหนองโน มกัจะนาํ
โดยผูน้าํชุมชน ชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในลักษณะ
ของการชี�แจงใหเ้ขา้ใจ รับทราบและปฏิบตัิตาม แต่การ  
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ตารางที� 5.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที�ศึกษา องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โคกหนองโน 

 เครือข่ายชุมชน) รวมไปถึงการไดร้ับการสนบัสนุนช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ 

ดาํเนินการในลกัษณะนี� ไมไดเ้ป็นปัญหาในการดูแลรักษาป่า 
ชาวบ้านชุมชนโคกหนองโนยงัสามารถช่วยกันดูแลและ
ปกป้องป่าชุมชนโคกหนองโนไดเ้ป็นอยา่งดี    

4. ผลของการมีส่วนร่วม - ผลของการมีส่วนร่วมเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ชาวบ้าน
สามารถคดัคา้นและยกเลิกโครงการปลูกป่าสาธิตไดส้าํเร็จ  
- องค์กรมีการต่อยอด มีระบบการบริหารจดัการที2เป็นรุป
ธรรมชดัเจนมากขึ�น ประสบความสําเร็จในการบริหารจดัการ
จนไดร้ับการยอมรับ 

- ผลของการมีส่วนร่วมเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ชาวบ้าน
ส า ม า ร ถ คัด ค้า น โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ
มหาสารคามให้ออกไปจากพื�นที2ได้สําเร็จ แต่ก็ย ังไม่ได้
ขอ้สรุปที2ชดัเจน  
- ภายหลังมีการสร้างกิจกรรมของกลุ่มให้เน้นการระวงั
ป้องกนัป่า แต่ยงัไม่มีการพฒันาจดัระบบการบริหารจดัการ
องคก์ร 
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ตารางที� 5.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที�ศึกษา องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โคกหนองโน 

5. ปัจจัยที�สนับสนุนการมี

ส่วนร่วม 

 

    

1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
   - สภาพทั2วไปของชุมชน 
   - ศาสนา พิธีกรรมและความเชื2อ 
   - ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการพฒันา 
   - ชาวบา้นฐานะยากจน ขาดรายได ้
   - ระบบการบริหารจดัการขององคก์รที2เป็นทางการ  

1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
   - สภาพทั2วไปของชุมชน 
   - ศาสนา พิธีกรรมและความเชื2อ 
   - ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการพฒันา 
   - ชาวบา้นฐานะยากจน ขาดรายได ้

2) ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื2น 
   - ผูน้าํของกลุ่มมีความชดัเจน และมีศกัยภาพ 

2) ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื2น 
   - ไม่มีผู ้นําที2 เป็นประธานของกลุ่มอย่างชัดเจน ให้
ความสําคญัไปที2 ผูน้ ําชุมชน ได้แก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บ้าน และ
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น ทุกหมู่บา้นเป็นหลกั 

3) ปัจจยัที2เป็นรางวลัตอบแทน  
  - คาดหวงัว่าจะสามารถประกอบอาชีพเก็บของป่า สร้าง
รายไดใ้หก้บัตนเองเพื2อเลี�ยงครอบครัวไดด้ีเหมือนเดิม 
   - ไม่มีรางวลัตอบแทนที2เป็นตวัเงิน 

3) ปัจจยัที2เป็นรางวลัตอบแทน  
   - คาดหวงัว่าจะสามารถประกอบอาชีพเก็บของป่า สร้าง
รายไดใ้หก้บัตนเองเพื2อเลี�ยงครอบครัวไดด้ีเหมือนเดิม 
   - ไม่มีรางวลัตอบแทนที2เป็นตวัเงิน 
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ตารางที� 5.1 (ต่อ) 
 

ประเด็นที�ศึกษา องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ 
ป่าชุมชนโคกหินลาด 

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โคกหนองโน 

 

    

4) ปัจจยัภายในตวับุคคล 
   - ความคาดหวงัในประโยชน์ส่วนรวมร่วมกนั และตอ้งการ
จะเขา้มาช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

4) ปัจจยัภายในตวับุคคล 
   - ความคาดหวงัในประโยชน์ส่วนรวมร่วมกนั และตอ้งการ
จะช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
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5.4  สรุป 
 
 องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน เป็น
การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื2อการอนุรักษ์พื�นที2ป่าสาธารณะ ซึ2 งตั� งอยู่ในจังหวดัมหาสารคาม
เช่นเดียวกนั ส่งผลให้มีลกัษณะทางกายภาพ รวมถึงพฒันาการต่างๆที2เกิดขึ�นมีลกัษณะที2ใกลเ้คียง
กนั สําหรับที2มาและการรวมตวัขององค์กร/กลุ่มทั�งสองพื�นที2 มีลกัษณะใกล้เคียงกนั คือ เกิดจาก
ปัจจยัที2สําคญั 4 ปัจจยั คือ แกนนาํในการริเริ2มการรวมกลุ่ม ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการ 
จุดมุ่งหมายของชาวบา้น และบทบาทสาํคญัของกลุ่ม 
 ระดบัและผลของการมีส่วนร่วมขององคก์ร/กลุ่มทั�งสองพื�นที2 มีลกัษณะที2แตกต่างกนัหลาย
ประเด็น โดยองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดจะมีระดบัและผลของการมีส่วนร่วมที2
ดีกว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนดงัที2กล่าวในรายละเอียดขา้งตน้ ส่วนปัจจยัที2สนบัสนุน
การมีส่วนร่วมของขององค์กร/กลุ่มทั�งสองพื�นที2 มีลักษณะที2เหมือนและแตกต่างกันในหลาย
ประเด็น โดยพบว่าปัจจยัที2ทาํให้องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดประสบความสําเร็จ
มากกวา่กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน คือ ระบบการบริการจดัการขององคก์ร แต่อย่างไรก็ดี
ทั�งองค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน สามารถ
ดูแลรักษาป่าชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี และมีความพยายามที2จะให้ป่ากลับมามีความอุดม
สมบูรณ์และอยูคู่่กบัชุมชนไปชั2วลูกชั2วหลานต่อไป   



 
บทที� 6 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 บทนี�ประกอบดว้ย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการวิจยั ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี!ยวกบั
การมีส่วนร่วมขององคก์รเครือข่ายภาคประชาชน ตามลาํดบั 
  

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยเรื! อง องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เปรียบเทียบองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
จงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื!อศึกษาที!มาและการรวมตวัเป็นองคก์ร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม 
2) เพื!อศึกษาระดบัและผลของการมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และ
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม และ 3) เพื!อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที!
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน จงัหวดัมหาสารคาม 
 การศึกษาครั� งนี� ดาํเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้ห้ข้อมูลที!สําคัญ (key 
informant) เป็นกลุ่มคนที!มีส่วนเกี!ยวขอ้งกบักระบวนการของการเกิดองคก์รเครือข่ายภาคประชาชน 
ซึ! งประกอบด้วย 3 ได้แก่ 1) กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลในชุมชน ซึ! งเป็นผูน้ําที! เป็นทางการ ได้แก่ กํานัน 
ผูใ้หญ่บา้น และที!ไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูอ้าวุโส ผูน้าํทางพิธีกรรม 2) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของ
เครือข่าย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และ 3) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที!เป็นหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ 
เจา้หน้าที!กรมป่าไม ้องค์การบริหารส่วนตาํบล และเจา้หน้าที!องค์กรพฒันาเอกชน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การวิจยัเอกสาร (documentary research) ศึกษา
จากขอ้มูลภาคสนาม (field research) และการสังเกตการณ์ (observation) ทั�งแบบมีส่วนร่วมและ
แบบไม่มีส่วนร่วม การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การพรรณนาวิเคราะห์เนื�อหาจากการตีความ (content 
analysis) สร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลที!รวบรวมไดท้ั�งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
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เทียบเคียงกบัแนวความคิดทฤษฎีที!ใชใ้นการศึกษาวิจยั แลว้นาํขอ้มูลที!ไดจ้ากทั�งสองกรณีศึกษานั�น
มาเปรียบเทียบ วเิคราะห์ สังเคราะห์ เชื!อมโยงหาขอ้สรุป 
 ผลการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนโคกหินลาด และป่าชุมชนโคกหนองโนนั�น เป็นพื�นที!ป่า
สาธารณะตั�งอยูบ่นที!ราบสูง อยูใ่นจงัหวดัมหาสารคาม ชุมชนรอบป่าของทั�งสองพื�นที!นั�น เกิดจาก
การอพยพยา้ยถิ!นของคนจากที!อื!นมาตั�งถิ!นฐานใหม่ วิถีชีวิตของคนในชุมชน มีลกัษณะเหมือนกบั
ชาวชนบทอีสานโดยทั!วไป ในด้านศาสนา พิธีกรรมและความเชื!อ ในชุมชนทั�งสองพื�นที!นบัถือ
ศาสนาพุทธเป็นหลกั ชาวบา้นจะเชื!อเรื!องสิ!งศกัดิV สิทธ์ในหมู่บา้น เชื!อวา่ป่าเป็นสถานที!ศกัดิV สิทธิV  มี
การตั�ง “ศาลปู่ ตา” หรือ “ป่าดอนปู่ ตา” เพื!อใหช้าวบา้นเคารพสักการะ และจะติดต่อสื!อสารกบัศาลปู่
ตาผ่านชาวบ้านที!ทาํหน้าที! เป็น “ขะจํ� า” หรือ “พ่อจํ� า” ในชุมชนโคกหนองมีบริเวณป่าประจาํ
หมู่บา้นที!เป็นป่าที!ใช้ฝังศพ เรียกกนัว่า “โคกผีป่าหลอก” คนในชุมชนจะมีความเคารพยาํเกรงไม่
กล้าที!จะทาํลายทรัพยากรป่าบริเวณนั�นๆ โดยเชื!อว่าคนที!ตายไปแล้วต้องการความสงบ ขณะที!
ชุมชนโคกหินลาดมีประเพณีการบวชป่า โดยชาวบา้นเชื!อกนัวา่ตน้ไมต้น้ใดที!ไดท้าํพิธีบวชแลว้ ให้
ถือเป็นสถานที!ศกัดิV สิทธิV  ลกัษณะดงักล่าวถือวา่มีส่วนสําคญัที!ทาํให้ชาวบา้นทั�งสองพื�นที!ให้ความ
สนใจในการอนุรักษป่์าและใหค้วามสาํคญักบัป่า   
 ประวติัความเป็นมาของป่าชุมชนโคกหินลาด และป่าชุมชนโคกหนองโนมีลักษณะที!
ใกลเ้คียงกนั ซึ! งสามารถแบ่งยคุสมยัของป่าออกเป็น 3 ยุคสําคญัๆ คือ ป่ายุคตั�งถิ!นฐาน คือ ประมาณ 
200 กวา่ปีมาแลว้ ลกัษณะพื�นที!ป่าทั�งสองกวา้งใหญ่เป็นผืนเดียว และมีความอุดมสมบูรณ์มาก ผูค้น
ต่างอยากจะอพยพมาตั�งถิ!นฐาน เมื!อคนอพยพมีจาํนวนมากขึ�น มีการจบัจองที!ดินสร้างบา้นเรือนทาํ
ใหพ้ื�นที!ป่าลดลงเรื!อยๆ สภาพป่าไดถู้กแบ่งออกเป็นหลายแปลงเพื!อการตั�งชุมชน  
 ป่ายคุกระแสการพฒันา เป็นช่วงที!เริ!มใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที! 1 
(พ.ศ.2504-2509) นโยบายรัฐไดมี้อิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กระแสของ
ทุนนิยม และกระแสการพฒันาต่างๆ ไดเ้ขา้มากระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั�งสองพื�นที!เป็น
อย่างมาก โดยสมยันั�นรัฐบาลสนบัสนุนให้ชาวบา้นบุกเบิกจบัจองที!ดินสาธารณะเพื!อทาํกิน และ
ส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มนัสําปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตสั ปอ ฝ้าย เพื!อส่งขายโรงงาน
อุตสาหกรรมและเพื!อการส่งออก และจงัหวดัมหาสารคามไดมี้การอนุญาตให้ทาํสัมปทานโรงเลื!อย 
มีการส่งเสริมการทาํนาเกลือสินเธาว ์รวมถึงนโยบายของรัฐบาลเกี!ยวกบัสํานกังานปฏิรูปที!ดินเพื!อ
เกษตรกรรม (สปก.) นโยบายเหล่านี�ลว้นเป็นความพยายามของภาครัฐที!ตอ้งการจะพฒันาวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นให้ดีขึ�น แต่กลบัส่งผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที!สําคญัของ
ชุมชน โดยเฉพาะพื�นที!ป่าสาธารณะถูกตดัโค่นตน้ไมแ้ละทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก  
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 ป่ายคุเสื!อมโทรม ถือเป็นยคุที!เป็นผลจากการที!นโยบายและโครงการพฒันาต่างๆ ไดเ้ขา้มา
ดาํเนินการในพื�นที!ป่าสาธารณะของชุมชนทั�งสองแห่ง ทาํให้พื�นที!ป่าเสื!อมโทรมและกลายเป็นที!รก
ร้าง โดยป่าชุมชนโคกหินลาดไดรั้บผลกระทบจากโครงการต่างประเทศ ทั�งโครงการปลูกไมโ้ตเร็ว
ขององคก์รเพื!อการพฒันาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และโครงการปลูกป่าสาธิต เป็น
โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศญี!ปุ่น โดยการสนบัสนุนของ JICA (Japan 
International Cooperation Agency) ซึ! งอยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกังานป่าไมจ้งัหวดั ขณะที!ป่า
ชุมชนโคกหนองโน ไดรั้บผลกระทบจากโครงการสร้างวิทยาเขตศูนยห์นองโนของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการหมู่บา้นวฒันธรรม เหตุการณ์ดงักล่าว
จึงทาํใหเ้กิดแนวความคิดของชาวบา้นที!จะรวมตวักนัเพื!อคดัคา้น 
 ที!มาและการรวมตวัขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์า
ชุมชนโคกหนองโน มีปัจจยัที!เกี!ยวขอ้งเหมือนกนั ดงันี�  
  1)  แกนนาํในการริเริ!มการรวมกลุ่ม เมื!อชาวบา้นส่วนหนึ!งพบวา่ชุมชนของตนเอง
ได้รับผลกระทบจากโครงการพฒันาที!เขา้มาทาํให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที!สําคญัของชุมชน 
โดยเฉพาะพื�นที!ป่าสาธารณะ ถูกบุกรุกทาํลาย จนกลายสภาพเป็นป่าเสื!อมโทรม จึงอยากจะเขา้มา
รวมตวักันแก้ไขปัญหาและคดัค้านโครงการ โดยสมาชิกที!เข้ามาร่วมในระยะแรกขององค์กร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด เป็นชาวบา้นซึ!งพยายามรวบรวมสมาชิก และชกัชวนผูอ้าวุโส
ในชุมชนเขา้มาเป็นประธานของกลุ่ม ซึ! งเป็นผูที้!ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากคนทั�งในหมู่บา้นและ
ชุมชนใกลเ้คียง เพราะเป็นผูที้!เสียสละเพื!อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด ซึ! งประเด็นนี� ถือว่า
เป็นจุดเด่นขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด ที!มีผูน้าํขององคก์รอยา่งชดัเจนและมี
ศกัยภาพที!จะสามารถประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกได ้ขณะที!กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหนองโน สมาชิกของกลุ่มเกิดจากการที!ผูน้ ําหมู่บ้าน ได้แก่ กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน และผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น ไดป้ระชุมร่วมกบัชาวบา้นจดัตั�งกลุ่มขึ�นมาเพื!อแกปั้ญหาในชุมชน แต่ยงัไม่มี
รูปแบบการบริหารจดัการที!ชดัเจน เพียงแต่ใหช้าวบา้นเขา้มาพดูคุยเพื!อแลกเปลี!ยนความคิดเห็นกนั 
  2)  ผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการพฒันา โครงการพฒันาที!เขา้มาดาํเนินการ
ไดส้ร้างความเสียหายให้กบัพื�นที!ป่าเป็นอย่างมาก และมีการลกัลอบตน้ไมไ้ปหลายร้อยไร่ ส่งผล
กระทบต่อคนในชุมชนในเรื!องวถีิชีวติและอาชีพ  
  3)  จุดมุ่งหมายของชาวบา้น จุดมุ่งหมายหลกัของการรวมตวัของชาวบา้นทั�งสอง
พื�นที! คือ เมื!อเกิดการรวมตวักนั ชาวบา้นต่างพากนัตื!นตวัอยากจะช่วยกนัอนุรักษพ์ื�นที!ป่าสาธารณะ
เอาไว ้และตอ้งการจะเรียกร้องใหย้ติุนโยบายหรือโครงการพฒันาออกไปจากชุมชนของตนเอง 
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  4)  บทบาทสําคญัขององคก์ร เป็นส่วนสําคญัที!ทาํให้การรวมตวักนัมีความชดัเจน 
และเป็นรูปธรรมมากขึ�น โดยองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดนั�น ชาวบา้นสามารถ
คดัคา้นและยุติโครงการปลูกป่าสาธิตไดส้ําเร็จ ขณะที!กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน แมว้า่จะ
สามารถคดัคา้นยุติโครงการสร้างวิทยาเขตศูนย์หนองโนของมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการหมู่บา้นวฒันธรรมได ้แต่ในปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้ขอ้สรุปที!
ชดัเจน  
 ดา้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน มีประเด็นที!เกี!ยวขอ้ง ดงันี�  
  1)  การบริหารจดัการองค์กร พบว่า โดยรวมอาศยัความไม่เป็นทางการในการ
ทาํงาน เนน้การทาํงานร่วมกนัของชาวบา้นดว้ยความเป็นกนัเอง พูดคุยปรึกษาหารือกนัแบบพี!นอ้ง 
แต่ในส่วนขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด ไดมี้การกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน 
การวางระบบสายการทาํงาน และโครงสร้างส่วนของการบริหารขององค์กรไวอ้ย่างชัดเจน 
กล่าวคือ มีทั�งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่ในองค์กร ขณะที!กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หนองโน ทางกลุ่มยงัไม่มีการกาํหนดโครงสร้างการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  
  2)  การกาํหนดกฎระเบียบและการบงัคบัใช ้ ภายหลงัการต่อสู้คดัคา้นโครงการ
พฒันาของชาวบา้นสาํเร็จ ชาวบา้นทั�งสองพื�นที!มีการร่วมกนัวางกฎกติกาในการใชป่้าที!ทางหมู่บา้น
ร่วมกนัคิดขึ�นมา เพื!อการป้องกนัและอนุรักษป่์าชุมชนของตนเอง  
  3)  กิจกรรมขององคก์ร/กลุ่ม เนื!องจากองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหิน
ลาด เป็นองคก์รที!มีความชดัเจนเรื!องการบริหารจดัการ มีศกัยภาพในการติดต่อประสานงานรวมถึง
ความช่วยเหลือต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก จึงมีการจดักิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ที!มีความ
ชดัเจนไดม้ากกวา่กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ทั�งในเรื!องของกิจกรรมปลูกป่า การป้องกนั
ไฟป่า การปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ การพฒันาและเพิ!มศกัยภาพองค์กร และการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ กองทุน วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จากหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งกบักิจกรรมนั�นๆ แต่การช่วยเหลือ
ต่างๆ ยงัไม่มีความต่อเนื!อง ปัจจุบนังบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ ยงัมีความขาดแคลน ซึ! งเป็น
อุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง ขณะที!กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ยงัไม่มี
กิจกรรมต่างๆ ที!ชดัเจน มีเพียงการการทาํความเขา้ใจถึงขอ้ตกลงต่างๆ เกี!ยวกบัการใชป้ระโยชน์จาก
ป่าร่วมกนั และมอบหมายใหช้าวบา้นที!อยูติ่ดกบับริเวณป่าช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาป่าร่วมกนั 
 ระดบัของการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะของการมี
ส่วนร่วมในระดบัการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน เนื!องจากภายในองค์กรจะมีความสัมพนัธ์แบบไม่
เป็นทางการ ไม่มีการกาํหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที!ชดัเจน ทาํให้การดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ 
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ของกลุ่มยงัขาดการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนอย่างเต็มที! กิจกรรมต่างๆ มกัจะนาํโดยผูน้าํชุมชน 
ซึ! งได้แก่ กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน เป็นหลัก ชาวบ้านมีส่วนร่วมในลักษณะของการชี� แจงให้เข้าใจ 
รับทราบและปฏิบติัตามกฏเกณฑต่์างๆ ของชุมชน  
 ขณะที!องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด พบวา่ มีลกัษณะการมีส่วนร่วมอยูใ่น
ระดบัการมีส่วนร่วมที!แทจ้ริง เนื!องจากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รตอ้งการการมีส่วนร่วมจากหลายๆ
ฝ่ายอยู่เสมอ มีการประชุมพบปะแลกเปลี!ยนความคิดเห็นกนัของสมาชิกในระดบัต่างๆ และนํา
ขอ้คิดเห็น หรือความคืบหนา้มาเขา้ที!ประชุมในระดบัภาพรวมเพื!อดาํเนินการอยา่งเป็นระบบต่อไป 
รูปแบบดงักล่าวทาํให้ชาวบา้นรู้สึกร่วมกนัว่าตนเองเป็นเจา้ของป่าชุมชนโคกหินลาดและมีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมขององคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดอยา่งชดัเจน ซึ! งถือวา่เป็นจุดเด่นที!
ทาํใหอ้งคก์รเกิดเป็นที!ยอมรับทั�งจากคนในชุมชนดว้ยกนัเองและจากองคก์รอื!นๆ ภายนอก 
 ด้านผลของการมีส่วนร่วม ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์โดยอาศัยการเปรียบเทียบผลสําเร็จของ
องค์กร/กลุ่มว่าไดเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของชาวบา้นในการเขา้มารวมกลุ่มกนัมากน้อยเพียงใด 
โดยจากผลการศึกษา พบว่า ทั�งองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโน ถือวา่ประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานตามจุดมุ่งหมายหลกัของการเขา้มา
รวมกลุ่ม คือ ตอ้งการคดัคา้นโครงการพฒันาที!สร้างความเสียหายกบัพื�นที!ป่าชุมชน แต่ภายหลงั
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดมีการผลกัดนัให้องคก์รมีความเป็นรูปธรรมมากขึ�น มี
ระบบการบริหารจดัการที!ชดัเจนกวา่กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที!สนบัสนุนการมีส่วนร่วม พบว่า องคก์รชาวบา้นอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน มีปัจจยัที!สนบัสนุนการมีส่วนร่วม ดงันี�  
  1)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นสภาพทั!วไปของชุมชน และศาสนา 
พิธีกรรมและความเชื!อ มีลกัษณะเหมือนกนั คือเป็นลกัษณะโดยทั!วไปของชุมชนชาวอีสาน ซึ! งคน
ในชุมชนจะมีความเมตตา โอบออ้มอารีต่อกนั มีการช่วยเหลือกนัเสมือนเป็นญาติพี!น้อง ชาวบา้น
ส่วนใหญ่จะนบัถือศาสนาพุทธเป็นหลกั มีความเชื!อเกี!ยวกบัสิ!งศกัดิV สิทธิV ปกปักรักษาคนในหมู่บา้น
ให้มีความสงบสุข โดยเฉพาะสิ! งศักดิV สิทธิV ในบริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้าน นอกจากนี� ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที!มีส่วนสําคญัต่อการมีส่วนร่วมของชาวบา้นทั�งสองแห่ง คือ การไดรั้บ
ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการพฒันาที!เกิดขึ�นในพื�นที! ทั�งในดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละรายได้
ของครอบครัว ซึ! งเกิดจากการที!ป่าชุมชนเสื!อมโทรม อุดมสมบูรณ์ของป่าลดลง เพราะชาวบา้นใช้
ประโยชน์จากพื�นที!ป่าชุมชนมาโดยตลอด จึงเกิดการรวมกลุ่มกนัเพื!อเขา้มาคดัคา้น  
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  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที!ทั�งสองพื�นที!มีแตกต่างกนั คือ องคก์รชาวบา้นอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด มีระบบการบริการจดัการ การกาํหนดโครงสร้างการทาํงานขององค์กร ที!
ชดัเจนเป็นระบบกวา่กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
  2)  ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอื!น โดยเฉพาะผูน้าํและสมาชิกขององค์กร พบว่า 
องคก์รชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน เกิดขึ�นจาก
ผูน้าํองค์กร และสมาชิกไม่กี!คนที!ตอ้งการจะรวมกลุ่มกนัเพื!อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยองค์กร
ชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จะมีความชัดเจนในเรื!องของตวัผูน้าํองค์กรมากกว่ากลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน มีศกัยภาพในการเชื!อมโยงกบัเครือข่ายภายนอกหรือหน่วยงานอื!นๆ 
ไดช้ดัเจนกวา่  
  3)  ปัจจยัที!เป็นรางวลัตอบแทน พบวา่ ชาวบา้นทั�งสองพื�นที!ไดรั้บผลกระทบใน
ดา้นอาชีพและรายได้จากการลดลงของความอุมสมบูรณ์ของป่า ทาํให้ปัจจยัที!เปรียบเสมือนเป็น
รางวลัตอบแทนในการเข้ามามีส่วนร่วม คือ ต้องการให้ป่าชุมชนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิม ชาวบา้นจะไดส้ามารถประกอบอาชีพ เก็บของป่า สร้างรายได้ให้กบัตนเองเพื!อเลี� ยง
ครอบครัวได ้
  4)  ปัจจยัภายในตวับุคคล ชาวบา้นทั�งสองพื�นที!มีความคาดหวงัในประโยชน์
ส่วนรวมร่วมกนั กล่าวคือ มีความตอ้งการจะเขา้มาช่วยกนัแก้ไขปัญหา ร่วมกนัคดัคา้นโครงการ
พัฒนาที!สร้างความเสียหายให้กับป่าชุมชน และต้องการให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์
เหมือนเดิม เมื!อถูกชกัชวนจึงมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึ! งที!จะตอ้งเขา้มาร่วมดว้ย เนื!องจาก
ชาวบา้นต่างก็ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาที!เกิดขึ�นเหมือนๆ กนั และไม่มีเรื!องเงินหรือค่าตอบแทน
ใดๆ ชาวบา้นต่างมาดว้ยใจที!อยากจะทาํเพื!อชุมชนของตนเองอยา่งแทจ้ริง  
 กล่าวโดยสรุปคือ องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหนองโน เป็นองค์กรหรือกลุ่มที!เกิดจากการรวมตวักนัของชาวบา้นที!ตอ้งการจะเขา้มาแกไ้ข
ปัญหาของชุมชนจากผลกระทบของโครงการพฒันาที!เขา้มาดาํเนินการในพื�นที!ป่าสาธารณะ และ
สร้างความเสียหายให้กบัผืนป่า โดยรวมแลว้ลกัษณะโดยทั!วไปของพื�นที!ทั�งสองค่อนขา้งคลา้ยกนั 
เนื!องจากมีปัจจยัพื�นฐานที!มีลกัษณะคลา้ยกนั ซึ! งไดแ้ก่ ประวติัของชุมชนรอบป่า ที!ตั�ง ลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ วถีิชีวติของชุมชน และศาสนา พิธีกรรมและความเชื!อ แต่อยา่งไรก็ดี พบวา่ กลุ่มอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหนองโน ยงัขาดการให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการองคก์รที!เป็นระบบ และการ
กาํหนดตวัผูน้าํองค์กรที!ชดัเจน ซึ! งกลุ่มเนน้ให้ความสําคญักบัการป้องกนัป่ามากกวา่ กิจกรรมดา้น
อื!นๆ อาจกล่าวไดว้่า องค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด มีการบริหารจดัการความเป็น
องคก์รเครือข่ายของตนเองไดดี้กวา่กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน เนื!องจากการดาํเนินงานของ
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องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด คาํนึงถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในทุกๆ
ส่วน มีการกาํหนดโครงสร้างการทาํงาน โครงสร้างการบริหารขององค์กร ระบบสายการทาํงาน 
กิจกรรมและการประชุม ปัจจยัเหล่านี� ถือว่าเป็นตวัแปรที!สําคญัที!จะทาํให้องค์กรเครือข่ายภาค
ประชาชนประสบความสาํเร็จและสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งย ั!งยนื  
 

6.2  อภิปรายผลการวจิัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื! อง องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
เปรียบเทียบองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน 
จงัหวดัมหาสารคาม มีประเด็นที!น่าหยบิยกมาอภิปรายผลดงัต่อไปนี�  
 
  6.2.1  ที�มาและการรวมตัวเป็นเครือข่าย 

  ที!มาและการรวมตวัของทั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน พบวา่ ทั�งสองแห่งเป็นเครือข่ายที!ประชาชนเป็นแกนนาํในการจดัตั�ง
เพื!อการแก้ไขปัญหาที!เกิดขึ�นในพื�นที! ซึ! งสอดคล้องกบัแนวคิดของ วิชัย แสงศรี (2552: 34) ที!
กล่าวถึงการก่อรูปของเครือข่าย (network forming) วา่อาจเกิดได ้2 แนวทาง คือ เครือข่ายที!เกิดจาก
รัฐเขา้ไปเป็นผูริ้เริ!ม (state initiative) และเครือข่ายที!ประชาชนเป็นแกนนาํจดัตั�ง โดยเกิดจากการ
ริเริ!มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเองที!เกิดความตระหนกั และตื!นตวัในปัญหาใดปัญหาหนึ! งที!
เกิดขึ� น แล้วลงมือริเริ! มในการรวมตวักันเขา้เป็นกลุ่มเพื!อดาํเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง และ
ลกัษณะดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนา ประมุขกุล (2544) ที!ไดอ้ธิบายถึงจุดเริ!มตน้ของ
เครือข่ายวา่เครือข่ายที!เกิดโดยธรรมชาติ เป็นเครือข่ายที!เกิดจากการที!ผูค้นมีความคิดตรงกนัทาํงาน
คล้ายคลึง หรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อนมารวมตวักัน เพื!อแลกเปลี!ยนความคิด 
ประสบการณ์ ไปจนถึงร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ที!ดีกวา่ 
  จากผลการศึกษาที!มาและการรวมตวัของทั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคก
หินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ที!พบวา่เกิดจาก 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ แกนนาํในการริเริ!ม
การรวมกลุ่ม ผลกระทบจากนโยบาย/โครงการ จุดมุ่งหมายของชาวบา้น และบทบาทสําคญัของ
กลุ่ม ซึ! งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ งามเนตร จริงสูงเนิน (2538) ที!ไดศึ้กษาองคก์รชุมชนเครือข่าย
เพื!อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื�นที!ลุ่มนํ� า กรณีศึกษาองค์กรชุมชนเครือข่ายลุ่มนํ� าแม่
ราก-แม่เลา ตาํบลป่าแป๋ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยพบวา่ปัจจยัที!ทาํให้เกิดการรวมตวัเป็น
องค์กรชุมชนเครือข่ายเพื!อการจดัการทรัพยากร คือ 1) การมีปัญหาและผลกระทบร่วมกนั คือ 
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ปัญหาความแห้งแลง้ ซึ! งเป็นผลกระทบมาจากการทาํลายป่า 2) การมีผูน้าํและคณะกรรมการใน
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ!นที! เป็นผู ้มีสํานึกรับผิดชอบสูงต่อการแก้ปัญหาของชุมชน แต่ไม่
สอดคล้องกบัปัจจยัข้อที! 3 คือ การกระตุน้ให้เกิดการก่อตั�งองค์กรโดยเจ้าหน้าที!จากภายนอก 
เนื!องจากองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ไม่มี
หน่วยงานอื!นๆ เขา้มามีส่วนเกี!ยวขอ้งในช่วงของการรวมตวัเป็นองคก์รชุมชนเครือข่าย นอกจากนี�
ที!มาและการรวมตวัของทั�งสองพื�นที!ซึ! งเป็นการแสวงหาทางออกร่วมกนัของชาวบา้น ยงัสอดคลอ้ง
กบั ไททศัน์ มาลา (2553) ได้ศึกษาบทบาทในการทาํงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ!น ซึ! งพบว่า สาเหตุที!นาํไปสู่การผลกัดนัแนวคิดของการมีสภาองค์กร
ชุมชนขึ�นอยา่งหนึ!ง คือ การที!ชุมชนแสวงหาเครื!องมือเพื!อต่อสู้กบัความเหลื!อมลํ�าที!เกิดขึ�นในสังคม 
และ การที!กฎหมายให้การรับรองต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ�น ซึ! งสอดคล้องกบัการ
ทบทวนกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง ในบทที! 2 
   
  6.2.2  การมีส่วนร่วม   
  จากที!ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเกี!ยวกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชน
โคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน พบว่า ในด้านการบริหารจดัการองค์กร 
องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน อาศยัความ
ไม่เป็นทางการในการบริหารจดัการ และมีรูปแบบการติดต่อประสานงานในเครือข่ายที!ไม่เป็น
ทางการ โดยองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จะให้ความสําคญักบัระดบัหมู่บา้น มี
ตวัแทนจากแต่ละหมู่บา้นเขา้มาติดต่อเชื!อมโยงกบัหมู่บา้นอื!นๆ และเขา้มามีส่วนร่วมกบัส่วนกลาง 
คือ คณะกรรมการองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และตวัแทนดงักล่าวก็จะนาํขอ้สรุป
หรือนโยบายต่างๆ กลบัไปดาํเนินการในระดบัหมู่บา้นของตนเอง แต่ในการติดต่อเชื!อมโยงกนันั�น
บางหมู่บ้านก็ไม่ได้ติดต่อเชื!อมโยงแลกเปลี!ยนข้อมูลกับหมู่บ้านอื!นๆ เท่าที!ควร รวมถึงการได้
รับทราบขอ้มูลข่าวสารที!ไม่ตรงกนั ซึ! งลกัษณะดงักล่าว สอดคลอ้งกบั ประพจน์ ช่วงภูศรี (อา้งถึงใน 
สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 1-12, 2547: 9) ที!ไดเ้สนอรูปแบบของเครือข่ายที!พิจารณา
จากลกัษณะความสัมพนัธ์ของสมาชิกและแกนกลางประสานเครือข่ายวา่ เครือข่ายรูปแบบกระจาย 
เป็นเครือข่ายองค์กรแกนหรือกลุ่มแกนกลางประสาน ตลอดจนสมาชิกมีการติดต่อสื! อสาร 
ประสานงานร่วมมือซึ! งกนัและกนั กระจายการประสานงานเชื!อมประสานสัมพนัธ์กนัในระหว่าง
สมาชิกดว้ยกนัและกบักลุ่มแกน ซึ! งกลุ่มแกนจะคอยทาํหน้าที!เอื�ออาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่
สมาชิก และยงัสอดคลอ้งกบั Starkey (1997: 18) ที!ไดก้ล่าวถึงการเกิดขึ�นของเครือข่ายในรูปแบบ
เครือข่ายที!มีการร่วมมือ และแลกเปลี!ยนขอ้มูลผา่นองคก์รที!เป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย  
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  ขณะที!รูปแบบการติดต่อประสานงานในเครือข่ายที!ไม่เป็นทางการของกลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน อาศยัการทาํงานในลกัษณะไม่เป็นทางการในการติดต่อเชื!อมโยงกนั
ระหว่างหมู่บา้นต่างๆ ผ่านตวัแทนหมู่บา้นซึ! งส่วนมากจะเป็น ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น และ
ชาวบา้น เขา้มาเป็นแกนนาํหลกัในการดาํเนินการของกลุ่ม และจะนาํแนวคิด นโยบาย หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มลงไปประชาสัมพนัธ์ใหก้บัชาวบา้นในหมู่บา้นของตนให้ยึดถือปฏิบติัตามต่อไป แต่
การติดต่อเชื!อมโยงกนัของหมู่บา้นต่างๆ ไม่ไดค้รบถว้นสมบูรณ์ ยงัมีบางหมู่บา้นที!ไม่ไดเ้ขา้มาร่วม
กบัหมู่บา้นอื!นๆ อยา่งเต็มที! และไดรั้บขอ้มูลเกี!ยวกบักลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนไม่ตรงกนั 
โดยลกัษณะดงักล่าว สอดคลอ้งกบั Starkey (1997: 18) ที!ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเชื!อมโยงกนั
ขององคก์รภายในเครือข่าย โดยที!ไม่มีองคก์รที!เป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย ซึ! งลกัษณะแบบนี� ถือได้
วา่เป็นเครือข่ายที!สมบูรณ์แบบในทางทฤษฎี แต่ไม่เหมาะสมในการนาํไปใช ้เนื!องจากไม่มีองคก์รที!
เป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายในการอาํนวยการในดา้นต่างๆ ใหก้บัสมาชิกในเครือข่าย น อ ก จ า ก นี�
ลักษณะที!บางหมู่บ้านขององค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดไม่ได้ติดต่อเชื!อมโยง
แลกเปลี!ยนขอ้มูลกบัหมู่บา้นอื!นๆ อย่างเต็มที! และการติดต่อเชื!อมโยงกนัของหมู่บา้นต่างๆ ของ
กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนที!ไม่ครบถว้นสมบูรณ์นั�น สอดคลอ้งกบั ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ
รัตน์ (2556: 437) ซึ! งอธิบายถึงลกัษณะโครงสร้างขององคก์รเครือข่ายที!ถูกกาํหนดจากความเหนียว
แน่นของความสัมพนัธ์ในเครือข่าย (related embeddedness) ในระดับองค์กร โดยพิจารณาว่า
เครือข่ายมีความเหนียวแน่นหรืออ่อนแอ (strong/weak tie) ตาํแหน่งความใกล้ชิดในเครือข่าย 
(closure) และปฏิสัมพนัธ์ในเครือข่าย (embeddedness interactions) และสอดคลอ้งกบั Burt (อา้งถึง
ใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2556) กล่าวว่า การที!แต่ละกลุ่มมุ่งทาํกิจกรรมของตนเองโดยไม่
สนใจกลุ่มอื!น คือ การมีหลุมในโครงสร้างระหว่างคน 2 กลุ่มของเครือข่าย ซึ! งหากในเครือข่ายมี
สมาชิกบางคนที!มีหลุมจะไม่มีประสิทธิภาพในการไดม้าซึ! งขอ้มูล 
 
  6.2.3  ปัจจัยที�สนับสนุนการมีส่วนร่วม 

  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที!ทาํให้องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด
ประสบความสําเร็จมากกว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน คือ ระบบการบริการจดัการของ
องคก์ร และความชดัเจนของผูน้าํองคก์ร ซึ! งสอดคลอ้งกบั ธนา ประมุขกุล (2544) ที!กล่าววา่ ไม่ว่า
ในเครือข่ายใหญ่หรือเล็ก สมาชิกมากหรือน้อย การจดัการจะคงเป็นหนึ! งในปัจจยัสําคญั ของ
ความสําเร็จขององค์กรเสมอ โดยเฉพาะเครือข่ายที!มีพื�นฐานสมาชิกหลากหลาย มารวมกนัโดย
อิสระ ไม่ถือการสั!งการเป็นกลไกหลกันั�น การจดัการจะมีความสําคญัยิ!งขึ�น และสอดคลอ้งกบั สม
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พนัธ์ เตชะอธิก (2540: 3) ที!กล่าวว่า การบริหารจดัการ ถือเป็นเรื!องชี�ขาดความเขม้แข็งขององคก์ร
ชาวบา้น การจดัการที!มีประสิทธิภาพ จะตอ้งประกอบไปดว้ย  
   1)  การตดัสินใจร่วมกนั สมาชิกตอ้งมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความตระหนกัร่วม
ตดัสินใจ ไม่ปล่อยใหเ้ป็นการตดัสินใจของผูน้าํฝ่ายเดียว 
   2)  โครงสร้างและบทบาทหนา้ที! การแบ่งบทบาทหนา้ที!ควรแบ่งใหเ้ป็นตาํแหน่งที!
มีเนื�อหางานใหป้ฏิบติัจริง 
  3)  สถานที!และวสัดุอุปกรณ์เพื!อเป็นศูนยก์ลางในการประชุมการจดักิจกรรมการ
เก็บวสัดุอุปกรณ์และใชป้ระโยชน์อื!นๆ สาํหรับชุมชน 
  4)  กฏกติการ่วมกนั ซึ! งถือเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั เพื!อเป็นแนวทางปฏิบติั 
  5)  การสื!อสารระหวา่งผูน้าํกบัสมาชิกองคก์ร การสื!อสารมีความสาํคญัมาก ช่วยให้
เกิดการรับรู้ เขา้ใจและร่วมมือกนัมากขึ�น   
  6)  การควบคุมตรวจสอบ ตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบอยา่งสมํ!าเสมอ เพื!อให้มีการ
รับรู้กนัอยา่งโปร่งใส โดยเฉพาะดา้นการเงิน 
  นอกจากนี� ยงัพบว่า การมีความชัดเจนในตัวผูน้ําองค์กรขององค์กรชาวบ้าน
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด สามารถเพิ!มศกัยภาพให้กบัองค์กรไดเ้ป็นอย่างมาก ทั�งในสร้างการ
ยอมรับ และการติดต่อเชื!อมโยงขอการสนบัสนุนจากหน่วยงานอื!นๆ ภายนอก ซึ! งสอดคล้องกบั  
สมพนัธ์ เตชะอธิก (2540: 3) ที!กล่าวว่า ผูน้าํถือเป็นผูกุ้มความอยู่รอดขององค์กรชุมชน หากผูน้าํ
ไดรั้บการยอมรับ มีบารมี มีความสามารถ ปฏิบติัดี สร้างความสามคัคีและคิดถึงส่วนรวมจริงๆ ก็จะ
สามารถนาํพาองคก์รไปสู่ความเขม้แข็งได ้แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้การตดัสินใจเป็นของผูน้าํฝ่ายเดียว 
และยงัสอดคล้องกับ สมพนัธ์ เตชะอิก และคณะ (2540: 121) ที!จาํแนกองค์ประกอบหลักของ
องคก์รชุมชนที!จะทาํให้องคก์รชุมชนสามารถดาํรงอยูไ่ดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ย การมีอุดมการณ์
ร่วมกัน การมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั การมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีผูน้ํา และมีการ
บริหารจดัการองค์กร ในระดับพื�นฐาน กล่าวคือ การมีการตัดสินใจร่วมกัน และมีโครงสร้าง 
บทบาทหนา้ที! เป็นรูปแบบมาตรฐาน นั!นคือการมีคณะกรรมการดาํเนินงานขององคก์ร 
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6.3  ปัญหาเกี�ยวกบัการมส่ีวนร่วมขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน 

   

  6.3.1  องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด 

  ปัญหาเกี!ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในองค์กร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด มีประเด็นที!สาํคญัดงันี�  
 
   6.3.1.1  ปัญหาด้านความขัดแย้ง 

   เริ!มตั�งแต่ช่วงการดาํเนินการคดัคา้นโครงการปลูกป่าสาธิตของชาวบา้น 
โดยในขณะนั�นชาวบา้นบางส่วนยงัมีความตอ้งการที!จะให้มีโครงการนี� ดาํเนินการในพื�นที!ต่อไป 
เพราะทางเจา้ของโครงการไดมี้การจา้งแรงงานจากในพื�นที!ให้เขา้ไปทาํงานดว้ย ชาวบา้นส่วนหนึ!ง
ต่างพากนัมองว่าเป็นอีกช่องทางหนึ!งที!จะสร้างรายได ้กลบัไม่ไดม้องถึงผลกระทบที!เกิดขึ�นกบัป่า
ชุมชนของตนเอง อาจเพราะชาวบา้นส่วนมากเป็นคนยากจน หาเช้ากินคํ!า เมื!อมีช่องทางการหา
รายได ้มีการสร้างอาชีพก็มกัจะมองถึงเรื!องปากทอ้งของตนเองมาเป็นอนัดบัแรก ความขดัแยง้ทาง
ความคิดนี� รุนแรงขึ�นจนเกิดการปะทะกนัระหว่างชาวบา้นจากหมู่บา้นเดียวกนัเอง ส่งผลให้ตอ้งมี
การพูดคุยทาํความเขา้ใจ และการเรียกร้องให้ผผูน้าํชุมชนเขา้มาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ซึ! งการที!
ชาวบา้นมีความคิดเห็นที!ขดัแยง้กนันี�  ย่อมส่งผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมที!ทางองค์กร
ชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดกาํลงัดาํเนินการอยู ่
 
   6.3.1.2  ปัญหาด้านงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

   งบประมาณและการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก นบัว่าเป็นปัญหา
และอุปสรรคในการดาํเนินงานขององคก์ร กล่าวคือ ภายหลงัมีการจดัตั�งองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์า
ชุมชนโคกหินลาดอยา่งชดัเจน ในระยะแรกนั�นงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการบริจาคจากชาวบา้น
ดว้ยกนัเอง ยงัไม่มีหน่วยงานใดๆ เขา้มาสนับสนุน แมภ้ายหลงัก็มีแนวโน้มที!ดีขึ�น เริ!มมีความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ก็ยงัขาดความต่อเนื!อง ซึ! งพบวา่ปัจจุบนัองค์กรชาวบา้นอนุรักษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด มีกิจกรรมโครงการหลายอย่างที!ยงัขาดงบประมาณมาใช้ดาํเนินการ เช่น 
สถานีวิทยุชุมชนคนรักป่า ขณะที!ผูว้ิจยัลงพื�นที!เก็บขอ้มูล คลื!นวิทยุดงักล่าวเกิดปัญหาในเรื! อง
กระแสไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใชง้าน อีกทั�งเครื!องส่งสัญญาณก็ชาํรุดทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลา จึงจาํเป็นตอ้งระงบัการออกอากาศไวช้ั!วคราว เนื!องจากยงัไม่มีงบประมาณมาซ่อมแซม ซึ! ง
จากการสอบถามชาวบา้นผุดู้แล งบประมาณที!จะมาซ่อมแซมค่อนขา้งสูง นอกจากนี�  วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที!หน่วยงานภาครัฐเคยสนับสนุนมาตั�งแต่ในอดีตก็ทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ เช่น 
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อุปกรณ์ในการดบัไฟป่า ถงัดบัเพลิง และวิทยุสื!อสาร เป็นตน้ ปัญหาดงักล่าวทาํให้กิจกรรมต่างๆ ที!
ทาํใหช้าวบา้นเกิดการมีส่วนร่วมที!องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาดตั�งใจจะดาํเนินการ
เป็นอนัตอ้งชะงกัลง  
 
   6.3.1.3  ปัญหาด้านความแห้งแล้ง 

   ความแห้งแลง้ของพื�นทีป่าชุมชนโคกหินลาดเป็นปัญหาหนึ! งที!ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เนื!องจากแหล่งนํ� าในพื�นที!นั�นมีนอ้ย ส่วนมากเป็นแหล่งนํ� าตามธรรมชาติ
เล็กๆ มีความตื�นเขินมาก และมีนํ� าเฉพาะช่วงฤดูฝน ในช่วงหน้าร้อนจะแห้งแลง้ เมื!อแหล่งนํ� าตาม
ธรรมชาติไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้พืชผกัต่างๆ ที!ชาวบา้นเคยปลูกเป็นอาหาร หรือบา้งก็นาํไป
ขายที!ตลาดเพื!อสร้างรายไดก้็ไม่สามารถปลูกไดอ้ยา่งเต็มที! เนื!องจากขาดนํ� าในการเพาะปลูก ทาํให้
ชาวบา้นตอ้งซื�อหาจากตลาดเพื!อเป็นอาหาร รวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าก็ลดน้อยลง 
ของป่าหรือพืชพนัธ์ุต่างๆ ที!ชาวบา้นเคยเขา้ไปเก็บนาํมาขายก็ลดลง กระทบต่อรายไดแ้ละเศรษฐกิจ
ของครอบครัว  
 
   6.3.1.4  ปัญหาเกี�ยวกบัชุมชนรอบป่า 

   ชุม ชนรอบ ป่า โค ก หินลา ด เ ป็นพื� น ที! อยู่ ใก ล้กับ ตัว เ มื องจังหวัด
มหาสารคาม ทาํให้กระแสทุนนิยมได้เขา้มากระทบกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่าง
หลีกเลี!ยงไม่ได ้การดาํเนินชีวิตของคนก็เปลี!ยนไปตามยุคสมยั คนหนุ่มคนสาววยัทาํงานในชุมชน
เลือกที!จะไม่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร จึงออกไปหางานทาํในตวัเมือง คนในหมู่บา้นส่วนมากจึง
เป็นวยักลางคน และคนเฒ่าคนแก่ ที!คอยดูแลที!นาของตนเอง ทาํให้ความสนใจที!จะเขา้มามีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมขององค์กรชาวบา้นอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดของคนวยัหนุ่มสาวลดน้อยลง 
แกนนาํและสมาชิกองคก์รมีแต่คนเฒ่าคนแก่ จึงทาํให้องคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด
ให้ความสําคญักับการมีกิจกรรมที!เกี!ยวข้องกับการปลูกฝังแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ป่ากับ
เยาวชนรุ่น นกัเรียน นกัศึกษามากขึ�น  
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  6.3.2  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน 
  ปัญหาเกี!ยวกบัการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน มีประเด็นที!
สาํคญัดงันี�  
 
   6.3.2.1  ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

   ปัญหาหลกัของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน คือ การที!ชาวบา้นยงั
ไม่ได้ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการความเป็นเครือข่ายของตนเองอย่างเป็นระบบ ยงัขาด
กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื!อการจดัโครงสร้างการบริหารงาน การระบุอาํนาจหนา้ที! บทบาทของ
สมาชิก และการสรรหาคนเขา้มาทาํหน้าที!ในส่วนต่างๆ อย่างเป็นทางการ โดยกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ชุมชนโคกหนองโนยงัคงใช้วิธีการทาํงานร่วมกนัแบบไม่เป็นทางการ ผูน้าํชุมชนและชาวบา้นใช้
การพดูคุยขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือกนัโดยตรง ทาํใหก้ารมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
กลุ่มนั�น ยงัไม่ถือวา่เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
    
   6.3.2.2  ปัญหาด้านผู้นําองค์กร 
   ปัจจุบนักลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโน ยงัไม่มีผูน้าํที!เป็นประธาน
ของกลุ่มอยา่งชดัเจน การดาํเนินการนั�นอาศยักลไกการทาํงานในระดบัหมู่บา้น โดยให้ผูน้าํชุมชน 
ทั�งกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นของแต่ละหมู่บา้นเป็นหลกัในการดาํเนินกิจกรรมการเคลื!อนไหวต่างๆ ของ
กลุ่ม นอกจากนี�กลุ่มยงัไม่มีการประสานงานในระดบัตาํบลหรือในระดบัองค์กรอยา่งเป็นทางการ 
และบางหมู่บา้นก็ยงัไม่ทราบข่าวสารเกี!ยวกบัการจดัตั�งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนอย่าง
ชดัเจน มีเพียงแค่การดาํเนินการในระดบัหมู่บา้น ขอความร่วมมือให้ชาวบา้นในพื�นที!ของตนเอง
ช่วยกนัรับผดิชอบดูแลป้องกนั แกไ้ขปัญหาต่างๆ ภายในพื�นที!ป่า  
 
   6.3.2.3  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม 

   การดาํเนินงานของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ยงัให้ความสําคญั
กบักระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในพื�นที!ในลกัษณะการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบและ
ปฏิบติัตาม มีเพียงชาวบา้นบางส่วนหรือแกนนาํในระดบัหมู่บา้นที!เขา้ร่วมประชุมเสนอขอ้คิดเห็น 
หรือร่วมกาํหนดนโยบายร่วมกบัผูน้าํชุมชน นอกจากนี� ยงัพบว่า การมีส่วนร่วมอีกอย่างที!ถือว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน คือ การประสานงาน
ในภาพรวมระดบัตาํบล เกี!ยวกบัการดาํเนินงานภายใตก้ลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ชาวบา้น
ส่วนใหญ่ยงัรับทราบขอ้มูลข่าวสารเกี!ยวกบัการรวมกลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนไม่ตรงกนั  
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   6.3.2.4  ปัญหาด้านกจิกรรมและการเรียนรู้ 

   กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหนองโนยงัไม่มีรูปแบบกิจกรรม รวมถึงการ
สร้างการเรียนรู้และการสร้างจิตสํานึกเกี!ยวกบัการอนุรักษป่์าที!เป็นรูปธรรมชดัเจน มีเพียงการบอก
กล่าวและขอความร่วมมือกนัระหวา่งชาวบา้นดว้ยกนั ส่วนใหญ่กิจกรรมที!เกิดขึ�นในหมู่บา้นจะเป็น
โครงการที!เกิดจากหน่วยงานภายนอกเขา้มาจดักนัเอง เช่น โครงการปลูกป่าของศูนยมี์ชัย โดยมี
ชาวบา้นมาร่วมเพียงส่วนหนึ!งเท่านั�น ลกัษณะดงักล่าวทาํให้กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนยงั
ขาดกระบวนการการเรียนรู้ที!ให้ชาวบา้นร่วมกนักาํหนดรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มอยา่งชดัเจน การ
ดาํเนินการส่วนมากเนน้ไปที!การป้องกนัป่าจากการบุกรุก การลกัลอบตดัตน้ไม ้ซึ! งอาจเป็นเพราะวา่
กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโนยงัริเริ!มรวมกลุ่มกนัไดไ้ม่นาน และยงัขากกระบวนการบริหาร
จดัการในหลายๆ ดา้น  
  จะเห็นไดว้า่ ปัญหาที!พบในองคก์รชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่ม
อนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน มีลกัษณะที!แตกต่างกนั ทั�งปัญหาจากภายในตวัองค์กรและปัญหา
จากภายนอก โดยปัญหาขององค์กรชาวบา้นอนุรักษป่์าชุมชนโคกหินลาด จะเกี!ยวกบังบประมาณ
ในการดาํเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ขององค์กร และวสัดุอุปกรณ์ที!เสื! อมโทรมไปตาม
กาลเวลา ไม่สามารถใชง้านได ้ซึ! งจะเป็นปัญหาที!เกิดภายหลงัการจดัตั�งองคก์รและดาํเนินงานมาได้
แลว้ช่วงหนึ!ง แต่กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนโคกหนองโน ถือวา่ยงัอยูใ่นช่วงของการริเริ!มจดัตั�ง จึงยงัขาด
ปัจจยัในหลายๆ ดา้นที!จะทาํใหก้ลุ่มสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งย ั!งยนืต่อไปในอนาคต  
 

6.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั� งนี�  ผูว้จิยัมีขอ้ควรพิจารณาและเสนอแนะดงันี�  
 
  6.4.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การดาํเนินโยบายหรือโครงการพฒันาใดๆ ก็ตาม ทั�งจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน ควรคาํนึงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที!จะเข้าไปดําเนินการ โดยเฉพาะนโยบายหรือ
โครงการพฒันาที!จะเกี!ยวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดลอ้มของชุมชน ซึ! งรูปแบบของ
นโยบายหรือโครงการพฒันาควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของชาวบา้น
ดว้ย เพื!อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง ซึ! งการพฒันาในลกัษณะดงักล่าวยอ่มจะทาํให้เกิด
ความย ั!งยนื และสร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชน  
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  นอกจากนี� หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกบัภาคประชาชนในการจดัการพื�นที!แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนร่วมกนั โดยเฉพาะพื�นที!ที!เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที!จาํเป็นต่อ
ชุมชน โดยรัฐมีบทบาทเป็นผูส้นับสนุนช่วยเหลือ ทั� งด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีที!ชุมชน
ตอ้งการ และร่วมป้องกนัโดยผา่นการใชก้ฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ 
 
  6.4.2  ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   1)  การทาํงานขององคก์รเครือข่ายภาคประชาชน ควรเนน้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการระดมความคิดของสมาชิกและชาวบ้านในชุมชนเพื!อจดัทาํกิจกรรมหรือ
โครงการที!เกิดขึ�นจากความตอ้งการของคนในชุมชนอย่างแทจ้ริง ทั�งเพื!อการแกไ้ขปัญหาต่างๆที!
เกิดขึ�นในชุมชนและการพฒันาศกัยภาพในด้านอื!นๆ นอกจากนี� กระบวนการการมีส่วนร่วมยงั
สามารถสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน สร้างจิตสํานึกให้ชาวบา้นรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของชุมชน 
และมีส่วนร่วมกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนในหมู่บา้นของตนเองอยา่งชดัเจน 
   2)  องคก์รเครือข่ายภาคประชาชนควรสร้างเครือข่ายการทาํงานร่วมกนั
กบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนอื!นๆ ในพื�นที!ใกลเ้คียง ใหส้ามารถประสานความร่วมมือ และเป็น
กาํลงัสําคญัในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสนบัสนุนกิจกรรมที!สามารถเพิ!มศกัยภาพของ
องค์กรและบุคลากรภายในองค์กร การของบสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก การ
ร่วมกนัผลกัดนัโครงการต่างๆ แมก้ระทั�งการแลกเปลี!ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งองคก์รเครือข่ายภาค
ประชาชนดว้ยกนัเอง เพื!อให้องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนนั�นสามารถแก้ไขปัญหาและบริหาร
จดัการทอ้งถิ!นของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ!งขึ�น   
   3)  ในการทาํงานขององคก์รเครือข่ายภาคประชาชนควรส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื!นๆ ในสังคม เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการศึกษา องค์กรพฒันา
เอกชน (NGOs) และหน่วยงานเอกชน เป็นตน้ เพื!อให้องคก์รเป็นที!ยอมรับในสังคม ส่งเสริมให้การ
ดาํเนินกิจกรรมขององคก์รไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ! งจะเป็นแรงผลกัดนัสําคญัที!จะ
ทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคป์ระสบความสาํเร็จยิ!งขึ�น    
   4)  องคก์รเครือข่ายภาคประชาชนจาํเป็นตอ้งมีการสร้างผูน้าํรุ่นใหม่ เพื!อ
สืบสานเจตนารมณ์เกี!ยวกบัจิตสํานึกรักษแ์ละหวงแหนพื�นที!ป่าสาธารณะในชุมชนของตนเอง และ
ใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รสามารถดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งย ั!งยนื 
   5)  ควรมีการสร้างแนวทางและรูปแบบการทาํงานที!ชดัเจน รวมถึงตอ้ง
กาํหนดโครงสร้างบทบาทหนา้ที!ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และรูปแบบการจดัการองค์กรอย่าง
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เป็นทางการ เพื!อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจดัทาํแผนกิจกรรม การสนบัสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก และการเชื!อมโยงกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนอื!นๆ  
 
  6.4.3  ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั5งต่อไป 

   1)  การศึกษาวจิยัเกี!ยวกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนกบัการมีส่วนร่วม
ในครั� งต่อไป ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที!มีความเชื!อมโยงกบัดาํเนินงานของ
องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนเพิ!มเติม เช่น สถาบนัการศึกษา องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) 
หน่วยงานเอกชน เป็นตน้ ทั�งนี� เพื!อใหผ้ลการศึกษาวจิยัมีรายละเอียดที!ชดัเจนมากยิ!งขึ�น 
   2)  การศึกษาวจิยัเกี!ยวกบัองคก์รเครือข่ายภาคประชาชนกบัการมีส่วนร่วม
ในครั� งต่อไป ควรจะศึกษาถึงประเด็นอื!นๆ นอกเหนือจากการมีส่วนร่วม ซึ! งมีผลต่อการดาํเนินงาน
ขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ทั�งการนาํไปสู่ความสําเร็จ หรือการศึกษาหาสาเหตุที!นาํไปสู่
ความผดิพลาด เพื!อนาํไปสู่การสร้างแนวทางตน้แบบสําหรับการบริหารจดัการองคก์รเครือข่ายภาค
ประชาชนที!เหมาะสมต่อไป   
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แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกัของการศึกษา 

 การสัมภาษณ์แต่ละครั� งนั�น ผูว้ิสัยจะมีชุดคาํถามหลกัเป็นแกนในการสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้
จาํกดัเฉพาะคาํถามเหล่านี� เท่านั�น กล่าวคือ ขอ้คาํถามที0ผูศึ้กษาเตรียมไปเป็นเสมือนธงในการสร้าง
คาํถามมากกวา่เพราะตอ้งปรับถอ้ยคาํ หรือคาํถามไปตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ อยา่งไรก็ตาม
ตอ้งไดข้อ้มูลสาํคญั ซึ0 งไดแ้ก่ขอ้มูลเกี0ยวกบัประเด็นดงันี�  
 
1. ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

- ชุมชนนี� มีอายุประมาณกี0ปี มีประวติัความเป็นอยา่งไร ใครเป็นผูก่้อตั�ง เพราะอะไรจึงมา
ก่อตั�งชุมชนที0นี0 
- ชาวบา้นอพยพมาจากที0ไหน การก่อตั�งเป็นหมู่บา้นทาํกนัอยา่งไร  
- มีการดูแลปกครองกนัอยา่งไร มีใครเป็นหวัหนา้หรือผูน้าํ ทาํหนา้ที0อยา่งไรบา้ง 
- ในอดีตป่าของชุมชนมีสภาพเป็นอยา่งไร และปัจจุบนัมีสภาพเป็นอยา่งไร 
- ป่ามีประโยชน์ต่อชาวบา้นและชุมชนอยา่งไร ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์ในลกัษณะใด 
- ชาวบา้นมีกฎเกณฑใ์นการดาํรงชีวติอยูก่บัป่าหรือไม่อยา่งไร 
- ชาวบา้นมีพิธีกรรม/ความเชื0อหรือไม่ และมีการปฏิบติัตามอยา่งไร 

 
2. ที0มาและการรวมตวัเป็นองคก์รชาวบา้น เป็นอยา่งไร 

- ชาวบา้นมีการรวมกลุ่มกนัหรือไม่อยา่งไรในการใชป้ระโยชน์จากป่า 
- ชาวบา้นเริ0มมีการคิดในเรื0องของการรวมกลุ่มตั�งแต่เมื0อไร ใครเป็นคนเริ0มคิด เนื0องจาก

สาเหตุอะไร  
- ในการรวมกลุ่มกนัมีใครเกี0ยวขอ้งบา้ง จาํนวนเท่าไร และมีบทบาทอยา่งไร  
- มีหน่วยงานหรือองคก์รใดเขา้มาในการริเริ0มรวมกลุ่มหรือไม่ หากมี เป็นไปในลกัษณะใด 

 
3. การมีส่วนร่วมขององคก์รชาวบา้น 

- มีเงื0อนไข/สาเหตุ อะไรบา้งที0สนบัสนุนใหค้นในชุมชนหนัมาร่วมมือกบัองคก์รชาวบา้น 
- ในองค์กรชาวบา้นมีการสร้างระบบเครือข่ายในการรวมพลงัเพื0อร่วมกนัหรือไม่ หากมี 

ระบบเครือข่ายนี� มีการจดัตั�งอย่างไร มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเขา้มาเกี0ยวขอ้งบา้ง มี
ระบบการประสานงานและการติดต่อสื0อสารอย่าง สามารถทาํงาน/ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่  
- องคก์รชาวบา้นมีกระบวนการอยา่งไร ในการจดัการป่าชุมชนของตนเอง 
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- องคก์รชาวบา้นมีกิจกรรมอะไรบา้งที0ใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน เป็นไปในลกัษณะใด  
- คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ/รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ในการดาํเนินงานขององคก์ร

ชาวบา้น หรือไม่ อยา่งไร 
- มีการปรึกษาหารือ หรือเปิดพื�นที0ใหค้นในชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือไม่ อยา่งไร 
- ผลการดาํเนินงานขององคก์รชาวบา้น บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ อยา่งไร 
- องคก์รชาวบา้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรในการดาํเนินการบา้ง และแกไ้ขปัญหานั�นอยา่งไร
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