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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน โดย
การวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน
การศึกษานี้อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นพัฒนาการของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ได้แก่
1) เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล 2) เครือข่ายป่าชุมชน
จั งหวั ด น่ า น 3) เครื อ ข่ ายพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ การจั ด การที่ ดิ น ท ากิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรป่ า ต้ น น้ าน่ า น และ 4) เครื อ ข่ า ยการบริ ห ารพื้ น ที่ รู ป แบบพิ เ ศษเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน (น่านแซนบอกซ์) เครือข่ายเหล่านี้มี
พัฒนาการไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพพื้ นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน
โดยมีกลไกการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันตามลาดับ ดังนี้ 1) การพัฒนากลไกสังคมในภาคประชาชนเพื่อ
ต่อต้านกลไกการจัดการป่าของภาครัฐ 2) การขยายเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทางาน
ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน 3) การพัฒนากลไกทางสังคมโดยภาครัฐเป็ นตัวประสาน (ภายใต้วาทกรรม
ประชารัฐ) และ 4) การนากลไกการตลาดในภาคเอกชนมาปรับใช้ร่วมกับกลไกการฟื้นฟูป่าไม้ของภาครัฐ
กลไกเหล่านี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์และข้อจากัดในการจัดการของเครือข่ายระดับพื้นที่ /
ชุมชนในจังหวัดน่าน และเครือข่ายหน่วยงานของรัฐในการแก้ ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินทากิน
ร่วมกับชุมชน
ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่านกาลังมี
การเปลี่ยนผ่านจากยุคเครือข่ายการจัดการสังคมโดยภาคประชาสังคมไปสู่ยุคเครือข่ายการจัดการสังคม
โดยภาครัฐ ซึ่งมีภาคประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการของเครือข่ายดังกล่าวยังก่อให้เกิดข้อคาถามเกี่ยวกับความไม่คล่องตัวของ

ข
ลักษณะโครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และ ความเป็นไปได้
ของกลไกการเงินที่จะนามาใช้เพื่อการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ข้อคาถามดังกล่าวนามาซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ สาคัญได้แก่ การพัฒนารูปแบบลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย
ที่เอื้อต่ อกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิกหลายระดั บ เช่ น การแบ่ งตามระดั บ การขั บ เคลื่ อนเชิ ง
นโยบาย และระดับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมของในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้อย่างแท้จริง และการ
จัดตั้งกองทุนจัดการพื้นที่ป่าไม้ในระดับหมู่บ้านและระดับผืนป่า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง
ในระดับต่างกัน
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The main objective of this study is to explore the social network model for forest
landscape restoration in Nan province, focusing on the formation and operation of
social network that determines the success of forest landscape restoration in Nan
province. The study seeks to propose some useful suggestions for development the
social network of the sustainable forest landscape restoration in Nan province. The
study adopts qualitative research methodology, including documentary research,
participant observation and in-depth interview with key informants in government,
private and public sectors.
The study identifies development of four models of social network in forest
landscape restoration in Nan province, namely: 1) Community Participation Network for
Forest Conservation and Management, 2) Provincial Community Forest Network, 3)
Alternative Development Network for Land Management towards Watershed Forest
Conservation and Management, and 4) Special Area Management Network for
Sustainable Natural Resource and Environmental Management (Nan Sandbox). These
four network models have evolved with change in land use and forest landscape in

ง
Nan province through 1) development of social mechanism within the civil society
against the state forest management practice, 2) expansion of community networks to
foster collaboration among public and private actors, 3) development of civil-state
mechanisms in the state forest management, and 4) adoption of market mechanism
under the state forest management regime. The evolution of these mechanisms is
based on lessons learned from achievements and limitations of community-based and
state-based networks for forest landscape restoration.
The results reflect ongoing transition from civil society network to multi-actor
network in forest landscape restoration in Nan province. However, there remain two
important questions regarding the operation of the network. One is the rigidity of social
network structure and operation. The other is the possibility of financial mechanism as
providing incentives for ecologically friendly farming and sustainable forest restoration.
These findings have led to suggestions for developing social network approaches
towards sustainable forest landscape restoration in Nan province. Example of those of
particular importance includes the design of social network structure that facilitates
participation of actors at multi-levels, both in the policy and practical realms; the
decentralization of practice to the local administrative and the community levels in
forest management and use; and the establishment of forest restoration fund at the
village and the landscape levels that supports self-regulation at multiple levels.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการมุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงเป็นแรงผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยและ
ไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่มีการบุกรุก ทาลายป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ดังจะเห็น
ได้จากการรายงานของกรมป่าไม้ พบว่า ในปี พ.ศ.2504 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมี ประมาณ 171
ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2552 ลดลงเหลือประมาณ 107 ล้านไร่ และลดเหลือ 102.1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2556
สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทาง
การเกษตร การบุกรุกจับจองของนายทุน การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง การขาดจิต
สาธารณะ และการบริ ห ารจั ด การต่ าง ๆ ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องขาดประสิ ท ธิภ าพ(กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557: 6)
การลดลงของทรั พ ยากรป่ าไม้ ที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งส่ งผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก เกิดสภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ ทาให้ ความอยู่ดีมีสุขและความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตลดลง อันเนื่องมาจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอานวย
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศและยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ(กรมป่าไม้, 2559: 1)
จากสภาพความเป็นของสังคมไทยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าที่ผ่านมาภาครัฐพยายามที่จะใช้
มาตรการทางกฎหมาย และมีการวางแผนนโยบาย ในการฟื้นฟูและปลู กป่ามาอย่างยาวนาน แต่
ในขณะที่การบุกรุกทาลายป่าก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายตามที่น โยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
กาหนดเป้าหมายการรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ หรือประมาณ 128.3 ล้ านไร่ โดยจาแนกเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และป่าเพื่ อ
เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ดังนั้น ขนาดพื้นที่ป่าของประเทศไทยในปัจจุบันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมีอยู่
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ประมาณ 26.6 ล้านไร่หรือ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 8.04 ของพื้นที่ประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร
ป่ าไม้ในปั จ จุ บั น มีความยุ่ งยากหรื อซับซ้อน เนื่องจากการเปลี่ ย นแปลงของปั จจัยด้านการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินป่าไม้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน
(กรมป่าไม้, 2560: 18) อีกทั้ง นโยบายของรัฐบางประการมีส่วนทาให้เกิดการบุกรุกทาลายป่าอย่าง
กว้ า งขวาง เริ่ ม จากการเข้ า ไปตั ด ไม้ ถ างป่ า เพื่ อ ท ากิ น การซื้ อ ขายพื้ น ที่ ป่ า การเปลี่ ย นมื อ เข้ า
ครอบครองป่า มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าการขยายการครอบครองพื้นที่ของกลุ่มคน
เพื่อทาธุระกิจโรงแรม รีสอร์ท และทาการเกษตรแปลงใหญ่ โดยได้รับความร่ วมมือจากเจ้าหน้าที่ มี
การละเลยจนยากที่จะแก้ไขตามหลักกฎหมาย(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
จังหวัดน่าน จากข้อมูลสถิติป่าไม้ ในปี พ.ศ.2519 พบว่า มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่อยู่ทั้งในและ
นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด 5,280,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด จนในปี
พ.ศ. 2559 พื้นที่ป่าของจังหวัดน่านคงเหลือเพียง 4,658,605 ไร่ หรือร้อยละ 61.45 ของพื้นที่ทั้งหมด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านยังคงถูกบุกรุกทาลายอย่างต่อเนื่องจนภูเขาในบางพื้นที่มี
สภาพเป็นภูเขาหัวโล้น โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2547 – 2556 พื้นที่ป่าไม้ลดลงถึง 657,777 ไร่ หรือมี
การบุกรุกป่าเฉลี่ย 65,777 ไร่ต่อปี (กรมป่าไม้, 2559) การบุกรุกทาลายป่าส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญหนึ่งเป็นเพราะนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและช่วยบรรเทาปัญหาความ
ยากจน น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของระบบการผลิ ต ทางการเกษตร เพราะเกษตรกรหั น มาท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง (สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี, 2557)
อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสถานการณ์การรุกพื้นที่ป่าไม้ที่ดาเนินถึงขั้นวิกฤตในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดน่าน ก็ยังมีองค์กรชุมชนและประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายทางสังคมเพื่อการรักษาสิทธิ
ประโยชน์จากป่าและปกป้องผืนป่าของตนเอง เช่น กลุ่มบ้านหลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่ าศิลาแลง
เครือข่ายป่ าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นต้น เครือข่ายทางสังคมเหล่านี้เป็นเครื่องมือและยุทธศาสตร์ที่
สาคัญในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น นาไปสู่การแก้ปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆทั่วจังหวัด
น่าน เพราะ เครือข่ายทางสังคม เป็นขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกัน
ดาเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน (เสรี พงศ์พิศ
, 2548) หลายองค์การต่ างก็มีทรั พยากร เป้ าหมาย วิธีการทางาน และกลุ่ มเป้ าหมายของตนเอง
บุคคล กลุ่ม หรือองค์การเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แม้
อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
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ความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื่น เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อ
ไปได้ (นฤมล นิ ราทร, 2543) เครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงมีลั กษณะเป็นกลุ่ มองค์กร และ/หรือ
บุคคลที่มาร่วมกันเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกันเพื่อกิจกรรมทาง
สังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง มีความรู้สึกผูกพัน
กับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะทาตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ร่วมกัน รวมทั้ งเครื่องมือหรือวิธีการในการดาเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน (กิตติ์ ขวัญนาค, 2559)
การทางานร่วมกันถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สาคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย กล่าวคือ ความเป็น
เครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/ภารกิจและความเป็นภาคีต่อกัน
นั้น จะนาไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้นกระบวนการ
ท างานของเครื อ ข่ า ย สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากการท างาน สั ม พั น ธภาพ การเรี ย นรู้ แ ละความ
เคลื่อนไหวที่นาไปสู่การจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเครือข่ายก็มีกระบวนการ
ทางานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที่กาหนด (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547)
จากที่กล่าวมาในขั้นต้น ผู้ วิจัยจึงเห็ นความสาคัญของการพัฒ นารูปแบบและแนวทางการ
บริ ห ารงานแบบเครื อ ข่ ายทางสั งคม (social network) ในการส่ งเสริ ม ระบบการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพื้นที่ป่าต้นน้าอย่าง
ยั่งยืนในจังหวัดน่าน จึงสนใจศึกษาสารวจรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้
ในจังหวัดน่าน เพื่อศึกษาพัฒนาการสร้างเครือข่าย วิเคราะห์รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้ให้ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อ
ว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟูป่าใน
งานวิจัยนี้จะพิจารณาจาก การเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การเกิดนวัตกรรม
(กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และการเกิดพลังหรืออานาจในการ
ต่อรอง ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นพัฒนาสภาพผืนป่าต้นน้าในพื้นที่ทากินและส่งเสริมให้คน
ที่ดูแลรักษาป่าต้นน้า พัฒนาที่ชุ่มน้าให้เป็นแหล่งน้าสาหรับ การพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน และ
สร้างระบบนิ เวศ ส าหรั บ การเป็ น แหล่ งอาหารของชุมชน ให้ มีความมั่ นคงทางอาหารและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อสารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
2) เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
3) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของลักษณะโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อการ
ฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้จังหวัดน่าน
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนใน
จังหวัดน่าน

1.3 ขอบเขตในการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจรูปแบบเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน โดยผู้ศึกษาได้กาหนดประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของป่าไม้จังหวัดน่าน และพัฒนาการเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
2) ศึกษาลักษณะโครงสร้างเครือข่ายและลักษณะกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมใน
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย บริบทในการจัด ตั้ง
เครื อ ข่ าย การก่ อ เกิ ด เครื อ ข่ าย ความสั ม พั น ธ์ ในเครือ ข่ าย สมาชิ ก แกนน า/ผู้ ป ระสานงานของ
เครือข่าย การกาหนดรูปแบบกติกาของเครือข่าย และแนวทางการจัดการเครือข่าย
3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และข้อจากัดของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
ซึ่ ง พิ จ ารณาได้ จ ากการเกิ ด ความตระหนั ก ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร การเกิ ด นวั ต กรรม
(กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) มีการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นและการเกิดพลังหรืออานาจในการ
ต่อรอง
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่หรือสถานที่
พื้น ที่ในการศึกษาดาเนิ น การวิจัย คือ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่ งชาติ และพื้นที่ ป่าชุมชนของ
จังหวัดน่าน
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาดาเนินการวิจัย ได้แก่ องค์การในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีบทบาทสาคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
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1) ผู้บริหารและหัวหน้าคณะดาเนินงานขององค์การเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ไม้จังหวัดน่าน
2) หัวหน้าคณะทางานโครงการนาร่องขององค์การเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
จังหวัดน่าน
3) ผู้นา ชุมชน/กลุ่ม/เครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยจะทาการศึกษาการดาเนินงานของเครือข่ายทาง
สังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ตั้งแต่ ระยะเวลาเริ่มต้ นตั้งแต่การเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
การรวมกลุ่ม/เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน จนถึงปัจจุบัน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย
การได้มาซึ่งรายละเอีย ดและข้อมูล เกี่ยวกับ พัฒ นาการสร้างเครือข่ายทางสั งคม ลั กษณะ
โครงสร้างและกลการขับ เคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เพื่อให้ได้
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์และข้อจากัดในการฟื้นฟูป่าที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะโครงสร้างและกลไกการ
ขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่ายที่เกิดขึ้น นาไปใช้สาหรับการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายและ
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการทางานของเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมและพั ฒ นาการมีส่ว นร่วมของทุกภาคีที่ส าคัญ ในการฟื้นฟู พื้นที่ ป่าไม้จังหวัดน่านให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์และมีความยั่งยืน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ศึกษาในเรื่อง เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ย เครื อ ข่ ายนโยบาย ทุ น ทางสั งคม การขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คม แนวทาง
ปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย
ในยุคปัจจุบันการทางานในรูปแบบเครือข่าย เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในกระบวนการ
ทางาน การพัฒนา และการแก้ปัญหาร่วมกันในด้านต่าง ๆ เนื่องจากการสร้างเครือข่ายนั้นเป็นการ
ร่วมมือกันของภาคีสมาชิกที่มีจุดแข็ง และความถนัดที่แตกต่างกันมาร่วมกันสร้างเป้าหมายร่วมกัน
และให้สมาชิกแต่ละส่วนจะได้แสดงบทบาทตามศักยภาพหรือความถนัดของตน เพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของเครือข่ายได้ คาว่า “เครือข่าย” มีความสาคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขา
วิชาชีพ ต่าง ๆ คนบางกลุ่มมอง “เครือข่าย” ว่าเป็นเพียงคาที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปัจจุบันมี
องค์กรจานวนมากตระหนักว่า “เครือข่าย” เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการพัฒนา
2.1.1 ความหมายของเครือข่าย
Mitchell (1968: 2) ได้ให้ ความหมายว่า เครือข่ายหมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมระว่างบุ คคลหนึ่ งกับ บุ คคลอื่น ๆที่อยู่รอบข้างลั กษณะของความสั มพันธ์นี้ส ามารถน ามา
อธิบ ายถึงพฤติกรรมของบุ ค คลที่อยู่ ในเครือข่ายนั้ นได้เครือข่ายจึงเป็ นกรอบแนวความคิดที่ ใช้ใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆทีอ่ ยู่ในสังคม
นฤมล นิราทร ( 2543: 21) เครือข่าย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล
กลุ่ มหรือองค์กรหลายๆองค์กรที่ ต่างก็มีทรัพ ยากรของตนเอง มีเป้ าหมาย มีวิธีการทางาน และมี
กลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้เข้ามามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลายาวนาน
พอสมควร แม้อ าจจะไม่ มีกิ จ กรรมร่ว มกั น อย่างสม่ าเสมอก็ ตาม แต่ ก็จ ะมี การวางรากฐานเอาไว้
(เปรียบเสมือนการมีสายโทรศัพท์ต่อเอาไว้) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ
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หรือขอความร่วมมือจากกลุ่ม อื่น ๆเพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ ในการเข้าร่วมเป็นองค์กร
เครื อข่าย แม้ว่าองค์กรเหล่านี้ จะมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้ าหมายการทางานร่วมกัน มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน องค์กรเหล่านี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศเพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการ
เข้าร่วมเพียงบางส่วนขององค์กรเท่านั้น
พระมหาสุ ทิ ต ย์ อาภากโร (2547: 6) ให้ นิ ย ามของเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมว่ า หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับ
เครือข่ายโดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรม และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง ต่าง ๆเช่นกิจกรรมการ
สื่อสารความร่วมมือการพึ่งพาอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง เป็นความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้าง และ
รูปแบบที่หลากหลาย
เสรี พงศ์พิศ (2548: 8) “เครือข่าย” ในปัจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ ขบวนการ
ทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันดาเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของ
เครื อ ข่ายยั งคงความเป็ น เอกเทศไม่ ขึ้ น ต่ อ กั น อี ก ประการหนึ่ ง หมายถึ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร เป็ น
กระบวนทัศน์ใหม่ที่ทาให้มีการจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กรหนึ่งระหว่างคนในองค์กร และระหว่าง
องค์กรนั้นกับองค์กรอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนจากการจัดการแบบลาดับชั้น (hierarchical) มา
เป็นการสร้างเครือข่าย (networking)
สรุป ความหมายของเครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือบทบาทการทางาน
ร่วมกันของกลุ่มปัจเจกต่อปัจเจก ปัจเจกต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย จากที่เป็นกลุ่ม
ย่อยรวมตัวให้เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใน
การร่วมมือกันจัดระบบโครงสร้าง กาหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบการทางานด้วยระบบใหม่ที่ยังคง
ความเป็น เอกเทศของสมาชิกในลักษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกันในแนวราบระหว่างผู้ ที่
เกี่ยวข้องด้วยความสมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ปัจจัยสนับสนุนในการทางานระหว่างกันหรือ
ดาเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินผล เพื่อต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และ
รับผลประโยชน์ร่วมกัน
2.1.2 การก่อเกิดเครือข่ายทางสังคม
วิชัย แสงศรี (2552: 34 อ้างถึงใน ศรัณย์ เจริญศิริ, 2556:43 – 44) ได้ อธิบายเกี่ยวกับการ
ก่อรูปของเครือข่าย (network forming) ว่าอาจเกิดได้โดย 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ เครือข่ายที่
เกิดจากรัฐเข้าไปเป็นผู้ริเริ่ม (state initiative) กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มเข้าไปกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหาสร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจรวมตัวกัน และผลักดันให้
เกิดการรวมตัวของประชาชน อีกแนวทางหนึ่ง คื อ เครือข่ายที่ประชาชนเป็นแกนนาจัดตั้ง โดยเกิด
จากการริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่ มประชาชนเอง (citizen initiative) กล่ าวคือ ประชาชนเกิดความ
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ตระหนัก และตื่นตัวในปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น แล้วลงมือริเริ่มในการรวมตัวกัน องค์กรวิ ชาการ
หรือสื่อมวลชน อาจมีส่วนเข้ามาสนับสนุนก็ได้ แต่ภาคประชาชนเข้าเป็นกลุ่มเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงหรือบรรเทาไป โดยที่องค์ กรพัฒนาเอกชนเป็นแกนหลักในการดาเนินงาน ซึ่งแนวทาง
แรกเป็นแนวทางหลักที่ประเทศไทยมักใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ปัจจุบันมี ความพยายาม
ผลักดันการก่อรูปของเครือข่ายตามแนวทางที่ สองให้เพิ่มมากขึ้น โดยในการดาเนินงานควรทาไปทั้ง
สองแนวทางควบคู่กั น ไปพิ จ ารณาตามความสามารถในการรวมตัว ของประชาชนเป็ น หลั ก หาก
ประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถในการรวมตัวเป็นเครือข่ายได้เอง หน่วยงานภาครัฐก็ไม่สมควรเข้าไป
ครอบงาบงการ (manipulate) ในการก่อตัวของเครือข่าย แต่หากกลุ่มใดที่ยังขาดสมรรถนะเพียงพอ
ในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเองหน่วยงานภาครัฐก็อาจสามารถเข้าไปช่วยในฐานะผู้สนับสนุน (supporter)
และผู้อานวยความสะดวก (facilitator) ให้การจัดตั้งเครือข่ายทาได้ง่ายขึ้น จากแนวคิ ดนี้หน่วยงาน
ราชการจาเป็นต้องลดบทบาทในการคิดแทนประชาชนให้น้อยลง แต่เปิดช่องทาง และโอกาสให้กลุ่ม
องค์กรชุมชน ประชาคม ได้ทางานและมีอานาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆมากขึ้น โดยภาครัฐควร
ปรับรูปแบบบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม เอื้ออานวย สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรประชาชนมีอิสระมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและร่วมสร้างสรรค์ในสังคมในการทางานร่วมกันเป็นเครือข่าย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547: 109 – 110) ได้กล่าวถึง การก่อตัวของเครือข่ายหรือการ
เกิดขึ้นของเครือข่ายนั้นมีการก่อตัวที่หลากหลายทั้งเกิดขึ้นด้วยการจัดตั้งของภาคส่วนต่าง ๆเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ก่อให้เกิดขบวนการเครือข่าย ใน
ที่นี้จะกล่าวถึงการก่อตัวของเครือข่ายดังกล่าวในสังคมไทยโดยจาแนกออกเป็น 3 ด้าน ตามลักษณะ
การก่อตัว ได้แก่
1) เครื อข่ายที่เกิดขึ้น จากการจัดตั้งและการสนับสนุนของภาคส่ว นต่าง ๆ การก่อตัวของ
เครือข่ายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ภาครัฐหรือหน่วยงานบางแห่งต้องการส่งเสริมหรือเข้า
ไปจัดตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเอง เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดย
เครือข่ายเหล่านี้อาจแบ่งประเภทของการจัดตั้งได้อีก 2 ประการ คือ เครือข่ายที่เป็นนิติบุคคล เช่น
เครือข่ายสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ มูล นิ ธิเพื่อการพัฒ นาไท ฯลฯ และเครือข่ายที่ไม่เป็น นิติบุคคล เช่น
เครือข่ายชาวบ้าน เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่
เกิดจากการจัดตั้งนี้จะมีลักษณะกิจกรรม และกระบวนการทางานที่เป็นทางการ มีระบบ ระเบียบ
และมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เป็นไปตามกระแสของแหล่งทุนและนโยบายของหน่วยงาน
นั้น ๆ
2) เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความสมานฉันท์ การ
ร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆที่มองเห็นความจาเป็นในการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วมา
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รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนถึงการพึ่งพาอาศัยโดย
เป็นเครือข่ายที่มีการสื่อสาร และความผูกพันที่มีชีวิตชีวา มีกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกับความ
สนใจ และความต้องการอย่างแท้จริงของสมาชิกมีแนวทางการดาเนินการที่เป็นอิสระจากการครอบงา
ของฝ่ายต่างๆ และจะเกิดขึ้นในชุมชนปฏิบัติการที่ใช้ความสมานฉันท์ และการเรียนรู้เป็นเครื่องมือใน
การทากิจกรรมร่วมกัน ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายในลักษณะนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่
ซับซ้อน อยู่ในแนวราบบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพึ่งพาอาศัย มีความยืดหยุ่น และมี
ความสอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นในสังคม
3) เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานการณ์เป็นตัวกาหนด ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์
และประเด็นปัญหาที่ทุกฝ่ายเห็นว่า จาเป็นต้องใช้ความเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา และสร้าง
พลังในการเรียนรู้หรือการต่อรองเพื่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเครือข่ายที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์นั้นเกิดความสุกงอมอย่างเต็มที่ และมีผู้ประสานงานเพื่อให้
เครือข่ายมีความต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในลักษณะนี้จะมีการรวมพลังอย่างแน่นหนาบนพื้นฐานของการต่อสู้ และ
การเรียกร้องเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา และมีการปรับบทบาทต่อการพัฒนา
ในแง่มุมที่หลากหลาย โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ และบริบททางสังคม
จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุผลสาคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การ
มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่สามารถทาได้ด้วยตนเองโดยลาพังแต่ต้องอาศัยการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร ส่งผลให้สามารถดาเนินการให้บรรลุ เป้าหมายอันเป็น
การประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ดังนั้นสาเหตุของการสร้างเครือข่าย จึงสรุปได้ว่า เป็นการรวมตัวทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทางเดียวกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารกัน การสร้างความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน การแสวงหาแกนนาที่ดี
ที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ การสร้างหรือขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น
2.1.3 ลักษณะของเครือข่ายทางสังคม
สนธยา พลศรี (2550: 264 – 265) ได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของเครือข่าย มีดังนี้
1) มีแกนนาและสมาชิกที่เข้มแข็งสามารถดาเนินงาน และขยายกิจการของเครือข่ายได้ และ
มีประสิทธิภาพ
2) มีภูมิปั ญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย ที่อาจจะเกิดจากสมาชิกหรือชุมชนท้องถิ่นที่
สมาชิกอยู่อาศัยหรือจากภายนอกชุมชนหรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองได้อย่างเหมาะสมกั บ
เครือข่าย
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3) มีสั มพั น ธภาพที่ ดีเครือข่ายมีความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก และภายนอกท าให้ การ
ดาเนินงานของเครือข่ายราบรื่น เป็นที่ยอมรับ และประสบความสาเร็จ
4) การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ างสมาชิ ก เครือ ข่ ายมี ช่ อ งทางให้ ส มาชิ ก ได้ มี เวที ส าหรับ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถดาเนินการได้อย่างสะดวก ทาให้สมาชิกได้รับความรู้ และประสบการณ์
ตลอดเวลา
5) การทากิจกรรมและความต่อเนื่อง เครือข่ายสามารถคิด และดาเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอก
6) ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างเพียงพออาจจะ
โดยการจัดหาของเครือข่ายเองหรือการแบ่งปันกับองค์กร และเครือข่ายอื่นๆทาให้เครือข่ายสามารถ
ดาเนินกิจกรรมได้ และมีประสิทธิภาพ
7) การเรียนรู้และนวัตกรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆสามารถ
สร้างนวัตกรรมทั้งที่เป็นความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ได้
8) การสื่ อสาร เครือข่ายสามารถสื่ อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว ทาให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์
9) การบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายมีการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสมกับการดาเนินงานของ
เครือข่าย ทาให้เครือข่ายดาเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
10) ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมีระบบการติดตามและประเมินงานที่มี
ประสิ ทธิภ าพ มีฐ านข้อมูลที่ เกี่ย วกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ สามารถให้ การสนับสนุน ช่วยเหลื อ
สมาชิกได้ทนั เวลา และเหมาะสม
เสรี พงศ์พิศ (2548: 201) สรุปลักษณะของเครือข่าย ไว้ดังนี้
1) เป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ และความ
สนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกัน
2) เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3) ดารงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง
4) มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และร่วมกันรับผิดชอบ
5) มีฐ านอยู่ ที่ความเป็ น เจ้ าของร่ว มกัน และความมุ่งมั่นที่จะทาตามวัตถุประสงค์ที่ว างไว้
ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการดาเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงพอสรุปลักษณะเครือข่ายทางสังคม ดังที่ กิตติ์ ขวัญนาค, 2559: 20
ได้สรุปไว้ดังนี้ เครือข่ายมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กร และ/หรือบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกันเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกันและ
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ร่วมกันรับ ผิดชอบ และความมุ่ งมั่นที่จะทาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือ
วิธีการในการดาเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน
2.1.4 ประเภทของเครือข่าย
พระมหาสุ ทิ ต ย์ อาภากโร (2547: 84 – 90) การแบ่ ง ประเภท รู ป แบบ และลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายก็เพื่อสร้างความเข้าใจ และมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กร
เครือข่ายต่างๆได้ชัดเจนยิ่ งขึ้น จากพัฒ นาการของความเป็นเครือข่ายในสั งคมไทย จะเห็นได้ว่ามี
กระบวนการเกิดขึ้นของเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งในด้านแนวคิด กิจกรรม ก็มี กระบวนการแบ่งประเภทและ
รูปแบบของเครือข่ายออกเป็นนัยต่าง ดังนั้น ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกัน
ไปตามนิยามและกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มหรือผู้ที่ใช้กิจกรรมเครือข่ายกาหนดขึ้นโดยในที่นี้จะกล่าวถึง
เกณฑ์บางประการในการจัดประเภทและรูปแบบของเครือข่าย เพื่ อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างการเรียนรู้ของทุกฝ่าย ดังนี้
1) เครือข่ายเชิงพื้นที่ หมายถึง การรวมตัวของ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่อาศัยพื้นที่รูปธรรม
หรือพื้นที่ดาเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทางานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายนาทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆออกจากกันโดย
ยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสาเร็จในการทางานร่วมกันของทุกฝ่าย
2) เครือข่ายเชิงประเด็น กิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการจัดการในประเด็น
กิจกรรมนั้นๆอย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ได้ แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม
และการก่ อตั วของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ในสั งคม เป็น แนวทางในการแบ่ งเครือ ข่าย ซึ่ งอาจแบ่ งเป็ น
เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเครือข่ายต่างๆ
ดังกล่าวมุ่งเน้นการดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ
หน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ
เสรี พงศ์พิศ (2548: 198 – 200) เครือข่ายมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสมาชิก พื้นที่ กิจกรรม
หลัก วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการดาเนินงานในลักษณะองค์กรของเครือข่ายเอง ประกอบด้วย
1) เครือข่ายแนวราบเป็ นการประสานบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกัน อาชีพเดียวกันให้มาเชื่อม
ประสานเป็นเครือข่ายกัน เช่น เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่ายนักวิจัย เป็นต้น อาจ
เป็นปัจเจกบุคคลหรืออาจเป็นสถาบันก็ได้ เช่น เครือข่ายสถาบันวิจัย เครือข่ายศูนย์ข้อมูล เป็นต้น
บางเครือข่ายอาจเปิดสาหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ใครก็ได้ที่สนใจในเรื่องหรือประเด็นเดียวกัน
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2) เครือข่ายที่มีลักษณะแนวตั้ง เช่น การนาผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกัน มาเป็น
เครือข่ายกัน เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ องค์กรทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ความร่วมมือกันโดยเน้นที่การให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เครือข่ายนี้มีมาก
ขึ้นวันนี้เพราะการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตช่วยให้คนไม่ว่าจะอาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดับใด สามารถ
เป็นสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน
3) เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพื่อทาให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ดี
ขึ้นง่ายขึ้น และมีการร่วมมือกัน ในเรื่องต่างๆได้สะดวก และดียิ่งขึ้นและอีกบางส่วนทาให้เป็นพลั ง
ต่อรองกับอานาจต่างๆได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน องค์กรทุนหรือองค์กรวิชาการทา
ให้ได้รับความสนใจ และความช่วยเหลือง่ายขึ้น
4) เครือข่ายจานวนหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัย การศึกษา การ
ฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือข่ายแลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน เช่น พันธุ์ไม้
พันธุ์สัตว์ ผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น (เครือข่ายยโสธรแลกข้าวกับ ขี้เลื่อยและผลผลิตอื่นๆของ
เครือข่ายนครศรีธรรมราช) บางเครือข่ายเน้นการรวมกันเพื่อกดดันทางการเมือง รณรงค์เพื่อให้สังคม
เกิดสานึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ป่าชุมชน การสร้างเขื่อน เป็นต้น
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง พอสรุ ป ประเภทเครื อ ข่ า ยทางสั งคม ดั ง ที่ สรั ญ ญา จุ ฑ านิ ล ,
2556:22 สรุปไว้ ดังนี้ว่า เครือข่ายมีหลายประเภท การจาแนกนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิก พื้น
ที่ ตั้ ง ของเครื อ ข่ าย กิ จ กรรมหลั ก ของเครื อ ข่ า ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง และโครงสร้า งการ
บริหารงานของเครือข่ายแต่ละประเภทย่อมขึ้นอยู่กับการทางานของเครือข่ายนั้น ๆ เป็นหลัก อาจจะมี
ทั้งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
2.1.5 กระบวนการทางานของเครือข่าย
การทางานร่วมกัน ถือได้ว่าเป็น ภารกิจที่ส าคัญ ของการรวมตัวกัน เป็นเครือข่าย กล่ าวคือ
ความเป็นเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/ภารกิจและความเป็น
ภาคีต่อกัน นั้ น จะน าไปสู่ การเรีย นรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่ อนไหวทางสั งคม ดังนั้ น
กระบวนการทางานของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จากการทางาน สัมพันธภาพ การเรียนรู้และ
ความเคลื่ อ นไหวที่ น าไปสู่ ก ารจั ด การกั บ สิ่ งต่ างๆ ภายใต้ บ ริบ ทที่ เกิด ขึ้ น โดยแต่ ล ะเครือ ข่ ายก็ มี
กระบวนการท างานที่ แ ตกต่ างกั น ไปตามสถานการณ์ แ ละเป้ าหมายที่ ก าหนดในที่ นี้ จะกล่ าวถึ ง
กระบวนการทางานของเครือข่ายต่างๆ มีลักษณะร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
, 2547:97 – 103)
1. กระบวนการทางานที่เชื่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่
ในกระบวนการทางานของเครือข่ายนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระดับใดหรือประเภทใด สิ่งที่
เครือข่ายต่างๆ ดาเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ การทางานที่เชื่อมประสานจากประเด็นเล็กๆ
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แล้วขยายไปสู่การทางานที่หลากหลายขึ้น โดยเป็นการขยายทั้งกิจกรรม พื้นที่ และเป้าหมาย การ
ดาเนินการ กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางานที่ต่อยอดจากฐานงานเดิมที่กลุ่มเครือข่ายนั้นมีอยู่ และ
เป็นการแสวงหาแนวร่วมใหม่ เครือข่ายใหม่ ที่จะช่วยให้เครือข่ายนั้นได้มีความรู้ ประสบการณ์และมี
พลั งอ านาจในการต่ อ รองกั บ กลุ่ ม ผลประโยชน์ ต่ างๆ โดยเป็ น การที่ ทุ ก ฝ่ ายเข้ ามาศึ ก ษา เรี ย นรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒ นากิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัด
ล าปาง ที่ ได้ ส านต่ อและด าเนิ น กิ จ กรรมร่ว มกั บ เครือ ข่ ายการศึ ก ษา กลุ่ ม เซรามิ ก กลุ่ ม ทิ พ ย์ ช้า ง
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน และองค์กรประชาชนใน 13 อาเภอ ฯลฯ ร่วมกัน
จัดตั้งเป็น “องค์กรชุมชนคนลาปาง” ที่ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมการสื่อสารการพัฒนาชุมชน
การเสริมสร้างการเรียนรู้ และกิจกรรมเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดลาปางการเริ่มต้นจาก
จุดเล็กและขยายเป็นหน่วยใหญ่ดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งของการทางานในเครือข่าย โดยเป็นทั้ง
ขั้นตอนของการก่อตัวและกระบวนการทางาน ซึ่งเครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความ
เข็มแข็งนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มองข้ามในจุดเล็ก เริ่มต้นจากการทางานในสิ่งที่รู้และเข้า ใจแล้ว
ค่อยๆเชื่อมประสานกับองค์กรอื่น เครือข่ายอื่นในประเด็นกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลให้การ
ท างานของเครื อ ข่ า ยนั้ น มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ ม ากขึ้ น และ
กระบวนการทางานที่เชื่อมประสานของเครือข่ายในลักษณะนี้ เป็นการทางานที่ควบคู่กันไปทั้งการ
ท างานในระดั บ พื้ น ที่ แ ละการสานต่ อไปในระดับ นโยบาย นอกจากนี้ ในกระบวนการท างานของ
เครื อ ข่ ายนั้ น เครื อ ข่ ายส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ วิ ธีก ารท างานที่ ห ลากหลาย เช่ น การใช้ พื้ น ที่ เป็ น สถานที่
ดาเนินการ การใช้ประเด็นปัญหาเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนการใช้ศูนย์ประสานงานเป็นที่รวบรวม
ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน้นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ มาร่วมกันคิด ร่วมกันทา
โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจประยุกต์การใช้วิธีการต่าง ๆ ในแต่
ละช่วงของเครือข่าย ดังนี้
1) ในช่ ว งการก่ อ ตั ว ของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ หาแนวร่ ว มในการพั ฒ นากิ จ กรรมนั้ น ผู้ ป ระสาน
เครือข่ายหรือแกนนากลุ่ม จะต้องใช้วิธีการค้นหาแกนนา หาแนวร่วมอุดมการณ์ การแสวงหารูปแบบ
การสื่ อ สารที่ เหมาะสม และการจั ด ระบบองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก ระบวนการก่ อ ตั ว นั้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2) ในระยะขยายตัว จะใช้วิธีการประสานความร่วมมือ การกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ระดับความสัมพันธ์ รวมทั้งการหาความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่ ในการพัฒนาเครือข่าย
3) ในช่วงการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการจัดกิจกรรม เครือข่ายจะต้องมีความพร้อมในเรื่อง
ของข้อมูล ทุน การจัดการ และแนวร่วมที่หลากหลาย เพื่อให้การทางานนั้นมีความต่อเนื่อง
4) ในช่ ว งหลั งจากการด าเนิ น การตามเป้ า หมายแล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารรั ก ษาพั น ธกรณี
ความสัมพัน ธ์และการสื่อสารที่เป็ นระบบ เพื่อให้ เกิดขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่ และเพื่อมิให้
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เครื อข่ายอยู่ ภ าวะถดถอย โดยการเพิ่ มเติ มความรู้ การถอดบทเรียน หรือการประเมิ นตนเองอยู่
ตลอดเวลา ด้วยวิธีการทางานที่หลากหลาย จะทาให้เครือข่ายมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ปรับ เปลี่ ยนตนเอง เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในการใช้
วิธีการที่หลากหลายของเครือข่ายนั้น ยังหมายถึงการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือที่มีความแตกต่าง
ในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการเครือข่าย
2. การรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมายและโลกทัศน์ร่วมกัน
การที่เครือข่ายจะดาเนินการต่อไปได้นั้น การรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและภาคีใน
เครือข่ายเป็น สิ่งที่มีความสาคัญ เพราะถ้าไม่มีการรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันแล้ว กิจกรรมและ
ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาจมีการยุติลง เพราะขาดภาคีร่วมดาเนินการ ดังนั้น ในกระบวนการ
ทางานและการจัดการเครือข่ายจะต้องคานึงถึงการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมาย และ
โลกทัศน์ร่วม กล่าวคือ หลังจากที่ภาคีในเครือข่ายเห็นความจาเป็นของเครือข่ายว่า มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเครือข่ายและการพัฒนาสังคม สิ่งที่คนในเครือข่ายนั้นจะพึงมีต่อกัน คือ การสร้างความรู้ และ
ความหมายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพราะคนในเครือข่ายเดียวกันย่อมจะรู้ความหมายของ
เครือข่ายมากกว่าคนอื่นๆ การสร้างความรู้ ความหมายภายในเครือข่ายเป็นการสร้างโลกทัศน์หรือ
มุมมองในการพัฒนาเครือข่ายให้เข็มแข็ง และเป็นการขยายแนวคิดและกระบวนการให้กว้างขวาง
ออกไป โดยการสื่ อสารจะเป็ น ช่องทางที่นาไปสู่ การสร้างพันธกรณี และการประสานผลประโยชน์
ร่วมกัน การสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร จะทาให้เครือข่ายมองเห็น
ภาพความเคลื่ อนไหว และการสร้ างความรู้ใหม่อย่ างต่อ เนื่ อง ซึ่งสามารถน าไปพั ฒ นาความเป็ น
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการรักษาสัมพันธภาพเพื่อสร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วม
นั้น สิ่งที่มีความสาคัญในการรัก ษาสัมพันธภาพ คือ การสื่อสารระหว่างสมาชิกและภาคีในเครือข่าย
เพื่อให้ฝ่ายต่างๆได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้vและการทางานร่วมกัน ดังนั้น
1) การสื่อสารจะทาให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสรับรู้ (perception) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆได้ทั่วถึง
2) การสื่อสารเป็ น ส่วนสาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ให้บุคคลร่วมมือกัน
ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน (shared goal)
3) การสื่อสารเป็นแนวทางที่ทาให้สมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสเรียนรู้ (learning) ความคิด
ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของกันและกัน การแลกเปลี่ยน (exchange) ข้อมูลและข้อคิด
ต่างๆ การฝึกเปิดใจกว้าง (open mind) เพื่อยอมรับฟังความคิดเห็ นและพฤติกรรม ตลอดจนการ
พั ฒ นาสั ม พั น ธภาพระหว่ า งกั น (relationship development) และร่ ว มมื อ กั น ท างานให้ บ รรลุ
เป้าหมาย
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4) การสื่ อ สารมี ส่ ว นส าคั ญ ในการค้ น หา และพั ฒ นา “อั ต ลั ก ษณ์ ” (identity) และ
บุคลิกลักษณะ (character) ร่วมกันของสมาชิกในเครือข่ายและเป็นช่องทางในการนาเสนออัตลักษณ์
และบุคลิกลักษณะดังกล่าวสู่สังคมภายนอก
3. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว
เมื่อเครือข่ายมีการทางานและมีการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างสื่อความหมายร่วมกันแล้ว การ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้าหากันเป็นสิ่งที่เครือข่ายส่วนใหญ่ได้ดาเนินการ
เพราะการเรียนรู้ และการปรับบทบาทเข้าหากันนั้นเป็นทั้งแนวคิด และวิธีการปฏิบัติ กล่าวคือ การที่
เครือข่ายจะมีความเติบโตและมีความมั่นคงจะต้องมีการแสวงหาความรู้ มีการสะสมประสบการณ์
และมีการปรับบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และ
หน่ วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น การสร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดการยอมรับในกระบวนการทางานที่หลากหลาย ซึ่งการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้น
สามารถใช้เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การพัฒ นาผู้นา การศึกษา
แบบเจาะลึกในพื้นที่ และการถอดบทเรียนร่วมกัน เป็นต้น
กระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหมายของเครือข่าย
ที่จะต้องมี การศึกษาเรีย นรู้ การประสานความร่วมมือ และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ในที่ นี้
หมายถึง การพึ่งพาอาศัยทั้งในด้านทุน ความรู้ ประสบการณ์ ที่สาคัญคือ ความร่วมมือ เพราะไม่มี
เครือข่ายใดจะมีศักยภาพในการพัฒนาที่สมบูรณ์ ดังนั้น การเรียนรู้และการปรับบทบาทเข้าหากันจึง
เป็นกระบวนการทางานของเครือข่ายทางสังคม
4. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างขบวนการทางนวัตกรรมและวาท
กรรมในการพัฒนา
ความเป็นเครือข่ายในยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการสร้างความเป็นภาคีร่วมบนเส้นทางของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายทางอากาศของวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแล้ว
การสร้างความเป็นเครือข่ายดังกล่าว ยังก่อให้เกิดกระบวนการทางานรูปแบบใหม่ที่ผู้คนในสังคมไม่
จาเป็นต้องเห็นหน้าตา และพบปะซึ่งกันและกันหรืออาศัยพื้นที่ดาเนินการ เพียงแต่มีความรู้สึกร่วมว่า
จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือพึ่ งพากัน ก็สามารถสร้างความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง และความเป็น
เครือข่ายได้ การเกิดขึ้นของนวัตกรรม เป็นกระบวนการทางานของเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการ
ประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือพึ่งพาในคราวที่จาเป็นเท่านั้น โดยที่ต่างคนต่างอยู่และทางาน
ของตนแต่เมื่อมีปัญหาเกิดกับสังคมทุกฝ่ายก็มาร่วมมือกัน โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการดังกล่ าว ก่อให้ เกิดวาทกรรมในการพัฒ นาที่จะนาไปสู่การสร้างความรู้
ความเข้าใจในสิ่งใหม่ โดยการใช้วาทกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนคาพูดเดิม ๆ เช่น ประชาสังคม ประชา
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รัฐ การบริหารแบบบูรณาการ เป็นต้น ซึ่งความหมายที่แท้จริงก็คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
องค์กร และการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
กระบวนการทางานของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เครือข่ายเป็นกลยุทธ์
ที่สาคัญในการประสานความร่วมมือ เป็นการทางานด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกและภาคีร่วม
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทางานในพื้นที่และประเด็นเล็กๆ แล้วขยายกระบวนการเป็นเครือข่ายที่กว้าง
ออกไป พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่เหมาะสมกว่า โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรม
ใหม่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความหมายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.1.6 บทบาทของเครือข่ายในการทางานร่วมกัน
กระบวนการทางานร่วมกัน ของเครือข่าย ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเครือข่ายควร
คานึงถึง คือ บทบาทและหน้าที่ในการทางานของเครือข่าย เพราะเครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างก็มี
บทบาทที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ บางเครือข่ายอาจมีบทบาทเป็นผู้กระทาหรือเน้นการทางานใน
ระดับกิจกรรมและพื้นที่ บางเครือข่ายก็มีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดกิจกรรม
ความเคลื่อนไหว บางเครือข่ายมีหน้าที่ให้การสนับสนุนในด้านทุน ทรัพยากรและการให้คาปรึกษาแก่
เครือข่ายย่อยอื่นๆ ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายในสังคมไทย อาจจะจาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547: 104 – 105)
1) ระดับกิจกรรม/การทางาน (ทีมทา) ได้แก่ เครือข่ายที่เน้นกระบวนการทางานในระดับ
พื้นที่หรือในประเด็นปัญหานั้นๆเป็นสาคัญ โดยเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ไม่ซับซ้อน มี
แบบแผนการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะคล้ายงานประจา มีกระบวนการจัดการและการทางานที่เน้น
การพึ่งพาอาศัยคนและทรัพยากรในพื้นที่ เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เครือข่ายแม่บ้านเกษตรกร
เครือข่ายประชาคมตาบล ฯลฯ ที่มีการรวมตัวกันเพื่อทางานในกิจกรรมนั้นอย่างจริงจัง
2) ระดั บ การสนั บ สนุ น การประสานงาน (ที ม ท า) ได้ แ ก่ เครื อ ข่ า ยที่ ท าหน้ า ที่ เป็ น ศู น ย์
ประสานงานระหว่างเครือข่ายภาคีต่างๆ มีบทบาทในการส่งเสริมการทากิจกรรมของเครือข่ายย่อยใน
พื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ ข้อมูลทางเลือกในกระบวนการทางาน ซึ่ งเครือข่ายใน
ระดับ นี้ อาจเป็ น ทั้งเครือข่ายเชิงพื้น ที่ที่มีการทางานครอบครุมในระดับจังหวัดหรือภู มิภ าค และ
เครือข่ายเชิงประเด็นที่ทางานเฉพาะด้าน ตัวอย่าง เช่น การรวมตัวของเครือข่ายฮักเมืองน่าน ใน
จังหวัดน่าน เป็นต้น
3) ระดับการส่งเสริม/และการให้คาปรึกษา (ทีมหนุ น) ได้แก่ เครือข่ายขององค์กร สถาบัน
และหน่วยงานหลักทางสังคมที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็นเครือข่าย เช่น การ
สนับสนุนและการเกิดขึ้นของเครือข่ายภายใต้การสนั บสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมของเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นลักษณะของการให้
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คาปรึกษา และให้แนวทางการปฏิบัติแก่เครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปในลักษณะของการให้คาปรึกษาเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จมากกว่าการมีส่วนร่วมและการทางานในเชิงลึก
บทบาทและหน้ าที่ ข องกลุ่ ม เครือ ข่ ายดั งกล่ าว จะเห็ น ได้ ว่ ามี ระดั บ การมี ส่ ว นร่ว มและมี
บทบาทในการทางานที่แตกต่าง เครือข่ายย่อยในพื้นที่หรือเครือข่ายเชิงประเด็นเล็กๆอาจพึ่งพาอาศัย
เครือข่ายในระดับจังหวัดที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายในระดับจังหวัดนั้นก็อาจให้
การสนับสนุนทุน ข้อคิดเห็นตามกิจกรรมและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งทาหน้าที่ประสานงาน
กับองค์กร สถาบันที่ให้การสนั บสนุนทุน ซึ่งเป็นภาคีในระดับประเทศ และทุกๆ เครือข่าย ทุกระดับ
กิจกรรมและระดับการมีส่วนร่วม อาจจะมีการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือในมิติอื่นก็ได้ ซึ่งการ
กาหนดบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนจะช่วยในกระบวนการทางานของเครือข่ายบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จาแนกบทบาทของเครือข่ายในการทางาน
ร่วมกันในการพัฒ นาและการฟื้นฟู พื้นที่ป่าให้เกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ดังนี้ คือ บทบาทในการดาเนิน
กิจ กรรมหลั ก บทบาทในการเชื่อมประสานการทางานในพื้ นที่ และบทบาทในการสนับ สนุน การ
ทางานให้เกิดผลสาเร็จ
2.1.7 ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย
ในกระบวนการทางานของเครือข่ายนั้น สิ่งหนึ่งที่ได้รับนอกจากผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์
ของความเป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนี้ (พระมหาสุทิตย์
อาภากโร, 2547: 106 – 108)
1). เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลและผู้ ที่เข้ามาดาเนินงานร่วมมือ กับ
เครื อ ข่ า ย สิ่ งหนึ่ งที่ ถื อ ว่ า เป็ น กระบวนการเรีย นรู้ แ ละเป็ น ทุ น ภายในตั ว เอง คื อ ทุ ก คนมี ค วามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณมากขึ้น หลั งจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการทางาน
ร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์กรได้มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้
ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้การทางานในด้า นต่างๆ ของเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2). การเพิ่มโอกาศในการแก้ไขปัญหา กลุ่มเครือข่ายจานวนไม่น้อยเช่นกัน ที่พยายามพลักดัน
ในการแก้ไขปั ญ หาภายในกลุ่มองค์กรของตน แต่ส่ วนหนึ่ ง ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากปัญ หาที่
ประสบอยู่นั้นเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรอื่นหรือปัญหาอื่นๆ การรวมกลุ่ม
และการประสานงานกับ ภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการเพิ่มโอกาศในการแก้ไขปัญ หา เพราะเป็นการ
ระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
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ถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว โอกาศในการแก้ไขปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะ
ขาดแนวร่วมในการดาเนินงาน
3). เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการท างานที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไข
ปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ โดยการ
พึ่งพาตนเองนั้น เป็นทั้งการพึ่งพาในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ ที่จะนาไปสู่การ
พัฒ นาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง ตัวอย่าง เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ทางาน
ด้านเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ที่ร่วมกันผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีให้แก่
ผู้บริโภค และพัฒนากลุ่มตนเองเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
4). เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ในสังคมไทยเครือข่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มักจะ
เป็นเครือข่ายในเชิงพื้นที่ที่ภ าคประชาชนได้ร่วมกันก่อตัวขึ้น โดยมองเห็ นความสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้า ป่า ลุ่มน้า ซึ่งถ้าหากไม่มี
การรวมกลุ่มกัน กระบวนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น และสุดท้ายก็ กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข
ดังนั้น การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจึงถือได้ว่า เป็นความสาเร็จของเครือข่ายในการที่จะร่วมกันพัฒนา
และจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นนี้มีพลังขับเคลื่อน
ในหลายๆพื้นที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้ อม อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง เครือข่ายอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมของ
ชาวบ้านหินกรูดและบ้านบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
5). เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ปัจจุบันเป็นประเด็นปัญหาสาธารณะจานวนไม่น้อย
ที่เกิดขึ้นและสามารถนาไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น
การรวมกลุ่ มขององค์กรเครือข่ายที่ทางานในด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่พ ยายาม
ผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับประชาชนให้มีการนาเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภา และการจัดทา
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพลังของ
เครื อข่ ายในการร่ ว มผลั กดั น ประเด็น ปั ญ หาในเชิงนโยบายเพราะว่าปั ญ หาบางปั ญ หานั้ น มีค วาม
เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งบางครั้งไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยพลังของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น
การเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคีอื่นๆจะทาให้เครือข่ายมีอานาจในการต่อรองที่สูงขึ้น และถ้า
ยิ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูก ต้องแล้ว กระบวนการนั้นก็จะนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายได้
6). เกิดอานาจหรือพลังอานาจที่แฝงอยู่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กร และเครือข่าย
อานาจหรือการต่อรองนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นได้หากไม่มีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าด้วยกันพลังอานาจ
ของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลังหรือประโยชน์ในทางอ้อมที่
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บรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ให้ความเกรงใจและสามารถนามาเป็นการต่อรอง ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองได้
ผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายดังกล่าวนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสาเร็จที่เครือข่ายส่วนใหญ่
ได้รับแต่สิ่งที่มีความสาคัญต่อความเป็นเครือข่ายมากกว่าผลสาเร็จในทางตรง คือ ความสามัคคีที่มีต่อ
กันของสมาชิกและผู้คนในสั งคม ดังนั้น ไม่ว่าเครือข่ายจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง
อย่างไร สิ่งที่ทุกเครือข่ายควรดาเนินการอย่างยิ่ง คือการสร้างความเป็นมิตรภาพและการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าว จะช่วยให้งาน/ภารกิจของเครือข่ายบรรลุผลสาเร็จตามที่คาดหวัง

2.2 แนวคิดเครือข่ายนโยบาย
เครือข่ายนโยบาย (policy network) ซึ่งพัฒ นาขึ้นจากการเข้าใจความเป็นจริงของภาวะ
ปั จ จุ บั น ว่า กระแสของการกาหนดนโยบายสาธารณะได้เปลี่ ย นแปลงจากการรวมศู นย์ และเน้ น
บทบาทของภาครั ฐ เป็ น หลั กไปสู่ การเปิ ด พื้ น ที่ ให้ ภ าคส่ ว นอื่ น ๆเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในกระบวนการ
นโยบายของภาครัฐมากขึ้น ตลอดจนการปรากฏขึ้นของแนวคิดบริหารปกครองในลักษณะเครือข่าย
ทั้งนี้ กระแสดังกล่าวเป็นผลจากบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ ทวิดา กมลเวชช (2553 อ้าง
ถึงใน ดนัย มู่สา และคณะ, 2555: 18 – 19)
1. การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียกร้องการมีส่วนร่วมในนโยบาย อันเป็นผลมาจาก
กระแสการส่ งเสริ ม ประชาธิ ป ไตยในกระบวนการนโยบาย ที่ ให้ ค วามพยายามกั บ การแก้ ปั ญ หา
สาธารณะให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยใช้นโยบายสาธารณะ และตระหนักในการใช้วิธีการเปิดพื้นที่ให้
ชุมชน ประเด็นนโยบาย เครือข่ายนโยบาย ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ และตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย
2. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ ที่ปรับเปลี่ยนจากการรวม
ศูนย์การเน้นกฎระเบียบเคร่งครัด การกาหนดอานาจหน้าที่และขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาเป็นการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การตัดสินใจทาได้รวดเร็ว การลดบทบาทของ
ภาครัฐลง ความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการ และการหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาสังคมในกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2.2.1 นิยามของเครือข่ายนโยบาย
พั ช รี สิ โ รรส (2539) ได้ ใ ห้ นิ ย ามของเครื อ ข่ า ยนโยบาย (policy network) ไว้ ว่ า เป็ น
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่แตกต่างกัน ไม่จากัดว่าจะต้องเป็นองค์กรของรัฐอย่างเดียว
ดังเช่น เครือข่ายภาครัฐ แต่เป็ น ความเชื่อมโยงกันขององค์กรที่มีความหลากหลาย โดยมีประเด็น
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ร่วมกันหรือมีนโยบายหรือพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง (specific area of public policy) หรือมีความสนใจ
และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในประเด็นนั้นๆ
Compston (2009 อ้ า งถึ ง ใน พั ช รี สิ โ รรส, 2539) นิ ย ามว่ า ทฤษฎี เครื อ ข่ า ยนโยบาย
(policy network) มีลักษณะการรวมตัวของสมาชิกในเครือข่าย 3 ประเภท คือ เครือข่ายภาครัฐซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับชาติ เครือข่ายเอกชนหรือสังคมเป็นลักษณะกลุ่มผลประโยชน์และเครือข่าย
ผสมผสานระหว่างรัฐเอกชนสังคมซึ่งมีขอบเขตของนโยบายไม่ชัดเจน
จากการศึกษาทบทวน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้สรุปนิยามของทฤษฎีเครือข่ายนโยบาย (policy
network) คือ การรวมกลุ่ มขององค์การเครือข่ายทางสั งคม โดยอาศัยสถานการณ์ ห รือ ประเด็ น
ปัญหาที่สนใจร่วมกัน มาเป็นปัจจัยหลักในการรวมตัวกันเพื่อเป็นการสนับสนุนการทางานระหว่างกัน
หรือดาเนิน กิจกรรม การติดตามและประเมินผลให้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดการประเด็น
กิจกรรมนั้นร่วมกัน
2.2.2 ชนิดของเครือข่ายนโยบาย
ชนิดของเครือข่ายนโยบายมีอยู่ 8 ชนิด ทั้ง 8 ชนิด ภาครัฐและภาคสังคม จะเป็นผู้มีบทบาท
(actors) โดยมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ (พัชรี สิโรรส, 2539)
1) Bureaucratic network เป็นรูปแบบที่ผู้มีบทบาทมาจากภาครัฐทั้งหมด
2) Issue network เป็นรูปแบบที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคม จะมีปฏิสัมพันธ์กันโดยภาคสังคม
จะมีบทบาทสูง
3) Participatory statist network เป็นรูปบบที่ ผู้มีบทบาทจะเป็นภาครัฐ แต่ถูกครอบงา
โดยภาคสังคมที่เข้ามาอย่างไม่เป็นทางการ
4) Pluralist network เป็ น รู ป แบบที่ ภ าครั ฐ จะมี บ ทบาทสู ง ส่ ว นบทบาทภาคสั ง คมจะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ
5) Clientelelistic network เป็นรูปแบบระบบอุปถัมป์ที่เป็นลูกค้าประจา และรัฐมีบทบาท
สูง
6) Captured network เป็นรูปแบบที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคมเป็นผู้มีบทบาทแต่บทบาท
ของภาครัฐจะถูกภาคสังคมครอบงา กล่าวคือ ภาคสังคมจะมีบทบาทในการเป็นภาครัฐด้วย
7) Triadic network เป็นรูปแบบที่มีกลุ่มผู้มีบทบาททั้งสิ้น 3 กลุ่ม เป็นภาครัฐ 1 กลุ่ม และ
ภาคสังคม 2 กลุ่ม ภาครัฐจะเป็นผู้คุมสถานการณ์หรือมีบทบาทสูงกว่าภาคสังคมทั้งสอง
8) Corporatist network เป็นรูปแบบที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคมข้ามาอยู่ร่วมกันในเครือข่าย
โดยไม่หวังผลประโยชน์ แต่เป็นการเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รูปแบบดังกล่าวภาคสังคมจะเป็นผู้ที่
มีบทบาทสูงกว่าภาครัฐ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม
เป็นแนวคิดที่เพิ่งจะมีมาไม่นานในวงการพัฒนาในประเทศไทย แต่จริง ๆแล้วมีปรากฏเกิดขึ้น
ให้เห็นมานานในวิถีชีวิตของคนไทยในรูปของความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อ
อาทรต่อกันความมีน้าใจต่อกัน ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัม ป์ การตอบแทนบุญคุณ
หรืออื่นๆ อีกหลายอย่างที่เราไม่ได้ใส่ใจนัก เนื่องจากความเคยชินหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่หากจะ
ค้นคว้าหาประวัติความเป็นมาของแนวคิดทุนทางสังคมแล้ว อาจต้องมองย้อนไปก่อนที่แนวคิดนี้จะเข้า
มาในประเทศไทย รวมทั้งการนิยามความหมายในแต่ละยุคสมัยหรือบทบาทของผู้คิดและนิยาม ดังจะ
ได้นาเสนอต่อไป (อาทิตย์ บุดดาดวง, 2554: 7)
2.3.1 ความหมายของทุนทางสังคม
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 46) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคม และถูก
นามาใช้ในมิติที่ห ลากหลาย ซึ่งมีทั้งมิติที่กว้างขวางครอบคลุมในสิ่งที่เป็น รูปธรรม ได้แก่ เรื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติที่เป็นนามธรรมอันได้แก่ เรื่องของวัฒ นธรรม ความรู้ สติ ปัญญา และ
จิตใจ การมีอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนนั้นอาจจะดูได้จากสถิติตัวเลขที่แสดงถึงความมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน(ไม่ว่าจะเป็ น ด้านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือ ง หรือสิ่งแวดล้ อม) หรือ การเติบโต
เข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมมีความเชื่อว่าทุนทางสังคมสามารถก่อให้เกิดพลัง เพื่อใช้ขับเคลื่อน
ชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543: 286 อ้างถึงใน อาทิตย์ บุดดาดวง, 2554: 18) ได้ กล่าวว่า
ทุนทางสังคม หมายถึง สถาบันทางสังคมและรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน
ชนบทที่ทาหน้าที่จัดระเบียบความสัมพันธ์ให้ความชอบธรรมแก่แบบแผนของการจัดสรรแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร อันเป็นการสร้างความผสมกลมกลืนทางสังคม และลดความขัดแย้งในชุมชนอีกนัยหนึ่ง ทุน
ทางสังคม คือ วิถีการดารงชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน วิถีความสามารถในการจัดการ
องค์กรของประชาชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ประเวศ วะสี (2544: 26 – 30) ได้ให้ความหมายของคาว่าทุนทางสังคมว่า หมายถึง ความ
เป็ น กลุ่มก้อนทางสังคม การมีการศึกษาดี การมีวัฒ นธรรม การมีความซื่ อสั ตย์สุ จริต การมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการทางาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ ดี โดย
สรุป ว่า ทุ น ทางสั งคมมีค วามหมายที่ เชื่อมโยงกั บสั งคมเข้ม แข็งเพราะลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของสั งคม
เข้มแข็งประกอบด้วย การรวมกลุ่มหรือความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม การรวมกลุ่มมีผลทาให้เกิดความ
มั่นคง มีความสุข ปลอดภัยและทาอะไรก็สาเร็จโดยง่าย จึงเกิดเป็นชุมชนหรือความเป็นประชาคม
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งโลก โดยอาศัยทุนทางสังคมซึ่งมีความสาคัญและต้องทะนุบารุงให้เข้มแข็ง
เพราะจะเป็นฐานให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาอื่น
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สุพรรณี ไชยอาพร (2546: 48 – 59) ได้อธิบายว่า ทุนทางสังคม หมายถึง สัมพันธภาพที่ ดี
เอื้ออาทร ร่วมมือ และช่วยเหลือกันบนพื้นฐานจิตสาธารณะที่ผูกพันกับกลุ่มท้องถิ่นตน และพลังกลุ่ม
หรือสัมพันธภาพอันเป็นกระบวนการบนสังคมพื้นฐานที่ออกมาในทิศทางบวก คือ ช่วยเหลือ บูรณา
การผสมผสานกัน
จากที่ ก ล่ าวมาข้ า งต้ น จึ งพอสรุ ป ความหมายของเครือ ข่ า ยทางสั ง คม ดั ง ที่ เบญญาภา
เศรษฐทัตต์ (2554: 12) สรุปไว้ว่า ทุนทางสังคม หมายรวมถึง ระบบคิดหรือค่านิยมความเชื่อในสิ่งที่ดี
งาม โดยเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความมีน้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับองค์กรและสถาบันชุมชน ที่ซ่ึงอยู่บนบรรทัดฐานของสังคมที่มีการยอมรับระเบียบ
กฎเกณฑ์หรือกติกาที่มีการตกลงร่วมกัน และการช่วยเหลือกันในสังคม จนนาไปสู่การสร้างเครือข่ายที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลอื่นในชุมชน ประโยชน์ของทุนทางสังคม คือ จะก่อให้เกิด
พลังและขับ เคลื่ อนชุมชนให้สามารถพัฒ นาไปสู่ความเข้มแข็ง และสามารถฝ่าวิกฤตปัญหาต่างๆที่
ชุมชนเผชิญอยู่ได้
2.3.2 องค์ประกอบของทุนทางสังคม
เอนก นาคบุตร (2545: 16 – 19 อ้างถึงใน อาทิตย์ บุดดาดวง, 2554: 19 – 20) อธิบายถึง
ทุนทางสังคมว่าหมายความรวมถึงทุนทางสังคมใน 5 รูปแบบ ได้แก่
1) จิตวิญญาณ คือ ระบบคุณค่าสานึกรักท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด อัน
เป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษ และเป็นความหวังที่พึ่งของคนรุ่นหลังในการสืบทอดต่อไป ซึ่งปรากฏอยู่อย่าง
ชัดเจนในรูปของระบบคุณค่า แนวคิดผ่านกิจกรรม พิธีกรรม และความภาคภูมิใจ
2) ทุนทางปัญญา อันได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดต่อมาละคิดค้นขึ้นเอง ทั้งในด้าน
การดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติหรือระหว่างชุมชน
3) ทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ คือ ทักษะ ความสามารถ
ความรักพวกพ้อง รักเพื่อน บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ ผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บุคคลสาคัญ
ผู้อาวุโส อาสาสมัคร เป็นต้น
4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนทางสังคมที่ใช้แล้วมีวันหมดโดยเป็นทุนที่สาคัญในการ
ดารงชีวิต การสร้างอาชีพ เป็นฐานเศรษฐกิจ ซึ่งทุนทางสังคมรูปแบบนี้จะต้องมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ไปพร้อม ๆกับการใช้ประโยชน์
5) กองทุ น สาธารณะของชุ ม ชน (social fund) เช่ น กองทุ น ฌาปนกิ จ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์
กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารข้าว ธนาคารควาย กองทุนซะกาตของพี่น้องมุสลิม เป็นต้น เป็นทุนทางสังคม
ที่มีระบบการจัดการทุนทางเศรษฐกิจทั้งที่เป็นปัจจัยในการผลิตและปัจจัยในการดารงชีพ
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ทุนทางสังคมทั้ง 5 รูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกที่ได้รับตกทอดไว้ในสังคมไทยตลอดมา ซึ่งเป็น
พลังสาคัญในการขับเคลื่อนกับชุมชนฐานล่างในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ 2541 เป็นต้นมา
กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557: 3 – 4 อ้างถึงใน ชลดา บุญอยู่,
2556: 11 – 14) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ผ่านสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม
โดยผ่านองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
1) ทุนมนุษย์ คือ บุคคลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และนามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ชุมชน สังคม บนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร มีน้าใจ มีจิตอาสาได้ แก่ ผู้นาทาง
สังคม แกนนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครที่มีความรัก เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีน้าใจ มีจิต
สาธารณะ ได้รับความไว้วางใจ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัยมีความรับผิดชอบ มี
ทัศนคติที่ดีในการทางาน และได้ใช้ศักยภาพและคุณสมบัติทั้งหลายที่มีทาประโยชน์ต่อชุมชน
2) ทุนสถาบัน คือ การรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธา ความเชื่อมั่นและมีจิตสานึก
ร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่ม และสถาบันทางสังคม
เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ความเป็นกลุ่มก้อนทาให้มีศั กยภาพ และพลัง
ที่จะช่วยเหลือกันเองหรือร่วมกันทาประโยชน์เพื่อชุมชน ตัวอย่างของทุนสถาบันในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
ออมทรัพย์ต่างๆกลุ่มอาชีพ วัด โรงเรียน สถาบันครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การ
บริหารส่วนตาบล(อบต) สถานีอนามัย สถานีตารวจ เป็นต้น
3) ทุนภูมิปัญญา และวัฒนธรรม คือ การนาเอาองค์ความรู้ จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา
ปราชญ์ ท้ อ งถิ่ น จนเกิ ด กระบวนการน าไปพั ฒ นาเป็ น จารีต ประเพณี วัฒ นธรรม น าไปสู่ ก ารใช้
ประโยชน์ และความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณีไทย สถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน รวมทั้งระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสานึกสาธารณะ ภูมิปัญญา
จารีตประเพณี วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นสายใยของความผูกพันเป็นสิ่งที่
ทาให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีเป็นหมู่เหล่า มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน
กัน เป็นสิ่งที่คุมให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม เป็นตัวช่วยสนับสนุนการทากิจกรรมอื่นๆของ
ชุมชน
4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชน ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน เช่น แม่น้า
น้าตก ถ้า ป่าเขา ของป่า ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในชุมชน เป็นสิ่ง
ที่ทาให้คนในชุมชนเกิดความผูกพัน เป็นตัวเชื่อมให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม/เครือข่าย
ร่วมกันใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒ นาชุมชน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้าตก
ภูเขา เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และทาให้มีการ

24
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น การร่วมกันพัฒนาผลผลิตของชุมชนให้มีคุณภาพหรือร่วมกันอนุรักษ์ ให้คงไว้ ซึ่ง
สิ่งต่างๆเหล่านี้ทาให้คนรวมกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดี ช่วยเหลือกันและช่วยงานของส่วนรวม
2.3.3 บทบาทหน้าที่ของทุนทางสังคม
Putnam (2000 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 63 – 64) กล่าวว่า ประโยชน์ของ
ทุนทางสังคมมีอยู่หลายประการ ดังนี้
1) ทุนทางสังคม สามารถเพิ่มศักยภาพในการทางาน และช่วยลดต้นทุนในการทางาน
2) ทุนทางสังคม ทาให้เกิดจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศั ยกันหรือการต่างตอบแทน
(reciprocity) ซึ่งทาให้ องค์กรชุมชนแข็งแรง และมีพ ลั งมากขึ้น ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการรักษา
ชื่อเสียง และการยอมรับจารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด
3) ทุนทางสังคม ทาให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่าย ทาให้การติดต่อและ
ระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว
4) ทุ น ทางสั งคม ท าให้ ค นในชุ ม ชนนั้ น น าความส าเร็จ ที่ เคยเกิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น ในอดี ต มาใช้
ประโยชน์เพื่อต่อยอดถึงความสาเร็จในอนาคต
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 67) กล่าวว่า ประโยชน์ที่เกิดจากทุนทางสังคมนั้น ช่วยให้เกิด
เครือข่ายทางสังคมขึ้น ทาให้งานมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น และลดต้นทุนลง ช่วยให้เกิดจารีต
ประเพณีที่ดี ช่วยให้ชุมชนมีพลังและเข้มแข็งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยให้บุคคล
มีทางเลือกมากขึ้นในการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคลหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ชลดา บุ ญ อยู่ (2556: 15) ได้ ส รุ ป ว่ า ทุ น ทางสั ง คมมี บ ทบาทในการเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ของคนที่มีความสนิทใกล้ชิด รู้จักกันเป็นอย่างดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือที่เ ข้มแข็งใน
เรื่องที่มีความต้องการร่วมกัน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ ความร่วมมือกับกลุ่มคนหรือ
องค์กรภายนอกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อมีการร่วมมือกันก็จะทาให้กลุ่มคน ชุมชนหรือองค์กรมี
ศักยภาพจากเดิมมากขึ้น ก่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ ทาให้กลุ่มคน ชุมชน องค์กรนั้นๆสามารถที่
จะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
จากการศึกษาความหมายของทุนทางสังคม องค์ป ระกอบของทุ นทางสั งคมและบทบาท
หน้าที่ของทุนทางสังคมข้างต้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย จึงสรุปนิยาม ทุนทางสังคมที่มีบทบาทส่งเสริมการ
ทางานของเครือข่ายทางสังคมเพื่อการพั ฒนา และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้เกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ ว่าเป็นทุน
เครือข่าย หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่อยู่บนความ
คาดหวังและค่านิยมร่วมกัน รวมทั้งการมีสานึกในความไว้วางใจระหว่างกันทางสังคมระหว่างบุคคล
สถาบัน และ/หรือองค์การ ทั้งในรูปปัจเจก กลุ่ม และเครือข่าย มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ ทุนมนุษย์ ทุน
ทรัพยากร ทุนสถาบันทางสังคม และทุนความรู้
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางสังคม
การขับ เคลื่ อนทางสั งคมดาเนินการบนพื้ นฐานความเชื่อที่ ว่า การมีส่ว นร่วมของพลเมือง
(citizen participation) เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ข องสั ง คม
ประชาธิปไตย ดังนั้น พลเมืองจึงจาเป็นต้องรวมกลุ่มกันเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมด้านการพัฒนา
สั ง คม การเมื อ งและวั ฒ นธรรม (Bracht, 2001: 62 – 80) การขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คม (social
movement) มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือ เป็นการขับเคลื่อนที่มีความมุ่งมั่นนาประเด็นที่เคลื่อนไหวให้
สาธารณะรั บ รู้ มี ก ารรวมตั ว ของผู้ ค นอย่ า งเหนี ย วแน่ น หรื อ มี ลั ก ษณะองค์ ก รเฉพาะ รวมถึ งให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมทั้งในกลุ่มและจากสาธารณะในปัจจุบัน (วิริยะ สว่างโชติ, 2549 อ้างถึง
ใน น้าผึ้ง ชุริกานนท์, 2554: 10) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงได้มีพัฒนาการไปตามลาดับขั้น
และตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงในรู ป แบบของขบวนการนี้ ท าให้ เกิ ด ขบวนการ
เคลื่ อนไหวทางสั งคมรูป แบบใหม่ขึ้นโดยผู้ ศึกษาได้ทบทวนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสรุปแนวคิด
เกีย่ วกับการขับเคลื่อนทางสังคม ดังต่อไปนี้
2.4.1 ความหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
การขับเคลื่อน หมายถึง การทากิจกรรมสังคมภายในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยที่
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด จัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนงาน ตลอดจนการแสดงออกใน
พลังของคนในชุมชน โดยผู้สังเกตสามารถเห็นลักษณะหรือแนวทางที่แนบเนียนกันตลอดในเรื่องนั้น
(อภิชาติ สุขแสง, 2555: 26)
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคม คือ การที่ ฝู งชนจานวนมากรวมตัวกันกระตุ้น และสร้าง
กระแสให้เกิดการรวมกลุ่มได้แสดงออกถึงความต้องการของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพให้ฝ่ายตรง
ข้ า มสะดุ้ ง หวาดกลั ว และเร่ ง เร้ า ให้ บุ ค คลอื่ น ที่ อ ยู่ ภ ายนอกเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเข้ า ร่ว ม
กระบวนการ (สุวิทย์ รุ่งวิสัย, 2542: 1 อ้างถึงใน บารมี พานิช, 2559: 32)
กระบวนการขับ เคลื่อนเป็ นขั้นตอนการขับเคลื่ อนกิจกรรมในสังคมภายในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่เป็นระบบ โดยคนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด จัดทาแผนปฏิบัติการตามแผนงาน ตลอดจนการ
แสดงออกในพลังของคนในชุมชน โดยสังเกตเห็นได้จากลักษณะหรือแนวทางในการขับเคลื่อน (ชววุฒิ
ลาภมาก, 2553: 41 อ้างถึงใน อภิชาติ สุขแสง, 2555: 26)
ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2545: 8 อ้างถึงใน ประวิทย์ ษรสา, 2558: 13) อธิบายว่า ขบวนการ
ทางสังคม คือ การกระทาการรวมหมู่ที่มีจุดมุ่งหมายหรือมีผลเปลี่ยนแปลงสังคมในทางสร้างสรรค์ ผู้
ร่ว มขบวนการอาจจะมีห รื อไม่มี จุ ด หมายที่ จะเปลี่ ยนแปลงสั งคมตั้ งแต่ เริ่มแรกแต่เมื่อ ขบวนการ
แข็งแกร่งมากขึ้น และขยายออกไปหรือมีความยั่งยืน อาจจะเปลี่ยนทั้งระบบค่านิยม สถาบันและ
ความสั มพัน ธ์ท างอานาจระหว่างกลุ่มสั งคมต่างๆหรือระหว่างรัฐ กับประชาชนได้โดยการเข้าร่ว ม
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ขบวนการของประชาชนส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าร่วมได้อย่างสาคัญ โดยกระตุ้นความตื่นตัว
และจิตสานึกทางการเมือง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ มิติทางการเมือง บทบาทของตัวเองในสังคม
และในจักรวาล โดยผ่านกิจกรรมต่างๆของขบวนการทางสังคม เช่น การเดินขบวนหรือการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน
ประวิทย์ ษรสา (2558: 13) ขบวนการทางสังคม หมายถึง การเชื่อมโยงปัจเจกบุคคลเข้ามา
รวมกันซึ่งยึดโยงกันด้วยอัตลักษณ์เดียวกัน พร้อมทั้งมีประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นพลังทางสังคมที่มี
เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต โดยพยายามเข้าไปมีอิทธิพลต่อการจัด
ความสัมพันธ์ทางการเมือง และการกาหนดนโยบาย ซึ่งอาศัยการกระทารวมหมู่ที่มีกิจกรรมร่วมกัน
และสร้างความตื่นตัวของสมาชิกผ่านกิจกรรมต่างๆของขบวนการ เช่น การเดินขบวนหรือการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน
2.4.2 ปัจจัยการขับเคลื่อนทางสังคม
Dobson (2001 อ้างถึงใน น้าผึ้ง ชุริกานนท์, 2554: 10) ได้สรุปปัจจัยและรูปแบบของการ
ขับเคลื่อนทางสังคมที่สามารถผลักดันให้เกิดสาเร็จได้ ดังนี้
1). การมีผู้นาการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีศักยภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนอาจจะมีทั้งผู้นาที่เป็น
หัวหน้าและผู้นาที่วางแผนงานก็ได้โดยที่ลักษณะของผู้นามักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นมี ความตั้งใจและมี
บุคลิกลักษณะที่ดึงดูดมวลชนและเป็นแรงบันดาลใจของมวลชนในการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นการวางกรอบของการขับเคลื่อนทางสังคมที่ชัดเจนจะทาให้ผู้ที่
เข้าร่วมการขับเคลื่อนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นนั้นๆ
2). การใช้สื่อในการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเป็นการทาให้กระบวนการขับเคลื่อนในประเด็น
นั้นๆเป็นที่รู้จักของสาธารณะและเป็นที่สนใจเพื่อให้เกิดการรวมกันมวลชนและผู้ที่มีอานาจ ผู้บริหาร
โดยผลักดันให้ประสบความสาเร็จของการขับเคลื่อนทางสังคม
3). การมี เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ลุ่ ม คนหรื อ ชุ ม ชนมี ค วามรู้ สึ ก หรื อ มี อ ารมณ์ ร่ ว มอยู่ ในเหตุ ก ารณ์
เหมื อ นกั น (favorable pre-conditions) หรื อ ตกอยู่ ใภายใต้ ส ถานการณ์ เดี ย วกั น มี ค วามรู้ สึ ก
ต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์นั้น
4). ทรัพยากรและการสนับสนุน (prosperity) เป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการที่จะจัดกิจกรรม
การขับเคลื่อนในเรื่องใดใดไม่ว่าจะเกี่ยวกับเงิน สิ่งของหรือการสนับสนุนในด้านต่างๆ
5). การมีการรวมตัวกันทางกายภาพ (physical concentration) การทาให้เกิดการรวมตัว
กันของกลุ่มคนในที่ต่างๆ ทาให้เพิ่มศักยภาพของกิจกรรมการขับเคลื่อนทางสังคม ทาให้เห็นถึงพลัง
ของมวลชนที่เกิดขึ้น

27
6). องค์ก รในระดั บ ท้ องถิ่ น (level of prior grassroots organization) การมี องค์ กรราก
หญ้าที่ได้ดาเนินการอยู่ก่อนแล้วในท้องถิ่น การขับเคลื่อนทางสังคมหากมีองค์กรระดับท้องถิ่นอยู่ แล้ว
จะทาให้เกิดการรวมตัวของมวลชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
7). การเกิดเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึ กของมวลชน (suddenly imposed grievances,
dramatic spotting) การมีเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนกับความรู้สึกของมวลชน ในขณะนั้นทา
ให้นาไปสู่การขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะ เช่น การมีอุบัติเหตุหมู่เป็นต้น
8). การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (solidarity instead of free-riding) การมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันร่วมกันในการขับเคลื่อนมากกว่าการไม่ทากิจกรรม แต่หากว่าการขับเคลื่อนทางสังคมนั้น
ประสบความสาเร็จกลุ่มคนไม่มีส่วนร่วมจะได้รับประโยชน์ด้วย
9). การขับเคลื่อนที่มีดนตรีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการใช้ดนตรีเป็นการสะท้อนให้เห็น และรู้สึก
ถึงอารมณ์ของมวลชนในการขับเคลื่อนมากกว่าภาพหรือคาพูด ดนตรีมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของ
มวลชนของการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นทั้งการกระตุ้นมวลชน และการผ่อนคลาย
2.4.3 ขั้นตอนหลักในการขับเคลื่อนพลังสังคม
ในทางปฏิบัติ Bracht (2001: 90 – 95) กล่าวว่า การขับเคลื่อนพลังทางสังคม ประกอบด้วย
5 ขั้นตอนหลัก คือ การวิเคราะห์ชุมชน การออกแบบและการริเริ่มกิจกรรม การดาเนินกิจกรรม การ
รักษาการเชื่อมประสานกันและการแพร่กระจาย และการสร้างความคงทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1). การวิเคราะห์ ชุมชน (community analysis) คือ การทาความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ
ของชุมชน เช่น แนวปฏิบัติ แนวการจัดองค์กรชุมชน การดาเนินการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การพิจารณา
ชุมชนในเชิงสั มพัน ธภาพทางจิ ตวิทยาและเชิงภู มิศาสตร์ซึ่ งข้อมูล ดังกล่ าวจะทาให้ เข้าใจเกี่ ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชน พื้นที่และความผูกพันของสมาชิกในชุมชน หลังจากนั้นมีการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ประเมิน ความพร้อมของชุมชนในการร่วมมือด้านกิจกรรมเชิงการเปลี่ยนแปลง เช่น การพิจารณา
เกี่ยวกับกิจกรรมร่วมมือในอดีต ความสนใจในการร่วมมือของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชน เป็นต้น
2). การออกแบบและการริเริ่มกิจกรรม (design and initiation) เน้นการพัฒ นาเครือข่าย
ความร่วมมือ (coalition) ขององค์กรชุมชนเพื่อทาหน้าที่ประสานความร่วมมือของพลเมือง และการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยเครือข่ายความร่วมมือที่ดี มักประกอบไปด้วยคนที่เป็นตัวแทนจากองค์กร
ที่มีความหลากหลาย และเห็ น พ้องต้องกันในการร่วมมือการทางาน (Bracht, 2001) นอกจากนั้น
กิจกรรมดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนกิจกรรม และการแสวงหาแนวทางในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในชุมชน
3). การด าเนิ น กิ จ กรรม (implementation) เน้ น การร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนในการน าแผน
กิจกรรมต่างๆไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในการดาเนินการนี้จาเป็นต้องใช้บทบาทและความรับผิดชอบของ
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พัน ธมิตรในกลุ่มต่างๆให้ ชัดเจน การชี้แนะแนวทางและอบรม การปรับปรุงแผนให้ ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ในท้องถิ่น และการขยายการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้กว้างขึ้น
4). การรั ก ษาการเชื่ อ มประสานกั น (maintenance consolidation) โดยเน้ น การรัก ษา
จานวนอาสาสมัครสมาชิกและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ และการพยายามผสมผสานกิจกรรมต่างๆให้
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเครือข่ายเดิมของชุมชน
5). การแพร่กระจายและการสร้างความคงทน (dissemination and durability) โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ การทบทวนกิจกรรมและผลต่างๆที่เกิดขึ้นการปรับแผนการทางาน
และการปรับปรุงข้อมูลด้านการวิเคราะห์ชุมชน
สุพรรณี ไชยอาพร (2550: 20 – 23) การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการในพื้นที่
สามารถจาแนกได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1). การตระหนักในช่องว่าง (consciousness gap) สามารถแสดงออกในรูปแบบของความ
ต้องการในสิ่งที่ขาดได้ (want) และความต้องการที่ขาดไม่ได้ (desire) รวมถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและสิ่งที่
กาลังจะกลายเป็นปัญหาด้วย ซึ่งการตระหนักในช่องว่างมิได้มองเพียงความต้องการหรือความขาด
แคลนเท่านั้น แต่ยังมองถึงสิ่งที่มีความสาคัญต่อชีวิตและชุมชนด้วย กล่าวโดยสรุป การตระหนักใน
ช่องว่างมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการคือ รับรู้ เห็นประโยชน์ เห็นความสาคัญและความสัมพัน ธ์
ต่อตนเองและชุมชนและระลึกถึงเสมอ ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 รูปแบบของการตระหนักในช่องว่าง
ที่มา: สุพรรณี ไชยอาพร (2550)
2). ความอยากได้อ ยากมี อยากเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีขอบเขต (aspiration frontier) เป็ น
ความต้องการอย่างแท้จริงของบุคคลที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น แต่อาจต้องมีแบบอย่างใช้การ
กระตุ้นสร้างแรงจูงใจหรือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมาในท้องถิ่นของตน
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3). ไม่ทาให้รู้สึกแปลกแยกหรือเคารพในศักดิ์ศรี (dealination) การไม่ก่อให้เกิดความรู้สึก
แปลกแยกมักกระทาโดยการให้เกียรติ ซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ทาให้เกิด
ความรู้สึกถูกลดคุณค่าลง เช่น เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นของกันและกันแล้วควรนามาพิจารณาขบคิด
ให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าเขามีส่วนในความคิดสู่การปฏิบัติ
4). การมีส่วนร่วม (people participation) นับเป็นหัวใจสาคัญของการมีส่วนร่วม คนเรา
สามารถเรียนรู้ได้เมื่อมีปัญหาความรู้สึกเป็นเจ้าของจะช่วยสร้างความผูกพัน และร่วมกันดูแลรักษา
เมื่อเกิดความผิดพลาดก็จะหันมาร่วมมือกัน การมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ทั้งวิธีการ (mean) และเป้าหมาย
(end) ของการทางานพัฒนา
5). ความพยายามพึ่งตนเอง (self-reliance) เป็นประโยชน์ตรงที่ทาให้คนเรารู้จักพึ่งตนเอง
ในการแก้ปัญหา มีการเติบโตตามลาดับ มีพัฒนาการไม่ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว หากได้ร่วมมือ
กันทาสิ่งใดมักเกิดผลที่น่าพอใจ สามารถนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และน าไปสู่การสร้างชาติได้
ถ้าหากพัฒนาได้ตามลาดับ
6). สั งคมที่มีลักษณะเด่น คานึงถึงส่ วนรวมร่วมกัน (collective society personality) ถือ
เป็นเป้าหมายสูงสุดที่สังคมคานึงถึง/สานึกต่อส่วนรวมอันจะนาไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม (social
responsibility) จึงควรสรุปและถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ในเชิงภาพรวมแล้ ว การขั บ เคลื่ อ นทางสั งคมเป็ น การแสวงหาแนวทางในการร่ว มมื อ กั บ
พันธมิตรในทุกระดับอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการจัดกิจกรรมสนับสนุนที่ห ลากหลาย
และเพื่ อกระตุ้น ให้ ผู้ ที่ เกี่ย วข้องรับ รู้ เกี่ยวกับการเพิ่ มพลั งต่างๆ ในการควบคุมและจัดการสภาวะ
แวดล้อมโดยตรง (น้าผึ้ง ชุริกานนท์, 2554: 14)
การขับเคลื่อนทางสังคมยังมีจุดรวมที่ใกล้เคียงกับการชี้แนะประเด็นผ่านสื่อต่างๆ (ปาริชาติ
สถาปิ ตานนท์ และคณะ, 2551: 31 – 37 อ้างถึงใน น้าผึ้ ง ชุริกานนท์ , 2554: 14) กล่ าวคือ การ
ระดมพลังทางสังคมเน้ นการพัฒ นาสัมพันธภาพกับกลุ่มสื่อมวลชนในฐานะพันธมิตรกลุ่มหนึ่ง การ
ร่วมมือของสื่อมวลชนในการนาเสนอวาระทางสื่อมวลชน (media agenda) ช่วยเติมแต่งพลังของ
กลุ่มต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของการเคลื่อนไหวทางสังคม อย่างไรก็ ตามการระดมพลังต่าง
จากการชี้แนะประเด็นสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ กล่าวคือการชี้แนะประเด็นผ่านสื่อต่างๆมุ่งเน้นความ
ร่วมมือกับนักสื่อสารมวลชนในการสร้างกระแสกดดันผู้กาหนดนโยบายต่างๆ ในขณะที่การขับเคลื่อน
ทางสังคมให้ ความสาคัญในการร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงพันธมิตรที่เป็นองค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนในการร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริงในสังคม
จากการทบทวนแนวคิ ด ดั งกล่ า ว ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิจั ย สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการขั บ เคลื่ อ น
เครื อ ข่ ายทางสั งคมของการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ าไม้ คื อ 1) การขั บ เคลื่ อ นการแสวงหาแนวร่ ว มก่ อ ร่ า ง
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เครือข่าย(การวางแผน) 2) การขับเคลื่อนการดาเนินงาน/กิจกรรม และ 3) การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ยั่งยืน โดยผู้วิจัยมองว่ากระบวนการขับเคลื่อนที่ได้สรุปไว้นี้มีความเหมาะสม และสามารถทาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ตามที่ผู้วิจัยตั้งเป้าหมายเอาไว้

2.5 แนวคิดการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ
2.5.1 แนวคิด Regulatory Sandbox
ในโลกปั จจุ บั น เต็มไปด้วยความผั นผวนที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี ในขณะที่กฎหมายถูกตราขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและโดยทั่วไปแล้วถูกใช้เ พื่อควบคุม
กากับดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วกว่าในอดีตทาให้ความสามารถใน
การคาดการณ์หรือพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมีอยู่อย่างจากัด อานาจของกฎหมายในการควบคุม
ความเป็นไปของสังคมจึงถูกลดทอนลงเป็นอันมาก ประกอบกับการปรับตัวของกฎหมายที่เป็นไปอย่าง
เชื่องช้าและเต็มไปด้วยข้อจากัด เราจึงพบปัญหาว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบจานวนมากล้าสมัย ไม่ทัน
ต่อการเปลี่ ย นแปลงและเป็ น อุป สรรคต่อ การสร้างสรรค์ สิ่ งใหม่ๆ จากปั ญ หาการมี กฎหมายหรือ
ระเบียบจานวนมากที่มีความสลับซับซ้อนและไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
การปฏิบัติตามกฎระเบี ยบที่ซับซ้อนล้าสมัยก็เป็นต้นทุนที่สูงมากสาหรับแนวคิดทางธุรกิจหรือการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่อาจฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบที่มีอยู่ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีการ
ควบคุมกากับดูแลที่ดีเพียงพอก็อาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้ บริโภคในวงกว้างได้ จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งสาหรับหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับดูแลในการสร้างกลไกทางกฎหมายแบบใหม่ ๆ ให้มี
ความยื ด หยุ่ น และทั น ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลง ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว จึ ง มี ก ารสร้ า งกลไกที่ เรี ย กว่ า
“Regulatory Sandbox” เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในทางกฎระเบียบที่มีต่อการสร้างนวัตกรรม
ที่กล่าวถึงข้างต้น และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ
1) ความหมายของ Regulatory Sandbox
สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ (2561) ได้นิยามความหมายของ Regulatory Sandbox คือ สนาม
ทดสอบสาหรับแนวคิดทางธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่เป็นการทดสอบในตลาดจริง
ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนสามารถทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือปรับแต่งโมเดลทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือการประกอบการที่ถูกควบคุม
โดยผู้ ป ระกอบการไม่ ต้ อ งกั งวลว่ าจะถู ก ด าเนิ น การทางกฎหมาย หากว่ าแนวคิ ด ทางธุ ร กิ จ หรื อ
นวัตกรรมที่คิดสร้างขึ้นนั้นขัดกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ ทาให้ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่
ชัดเจนแน่น อนของกฎระเบี ยบให้ แก่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจที่เต็มไปด้วย
กฎระเบียบควบคุม ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น ในขณะที่หน่วยงาน
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ของรัฐที่กากับดูแลก็จะได้เรียนรู้ว่ารูปแบบทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางานภายใต้
ตลาดจริ ง อย่ า งไร เพื่ อ ที่ จ ะได้ ท ราบว่ า กฎระเบี ย บในปั จ จุ บั น นั้ น มี ช่ อ งว่ า งหรื อ ไม่ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร อันจะนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป
2) ลักษณะของ Regulatory Sandbox
แม้ ว่ า กลไก Regulatory Sandbox จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปบ้ า งในแต่ ล ะประเทศ แต่
โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ (สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ, 2561)
1. เป็นการกาหนดกฎเกณฑ์เฉพาะในแต่ละกรณี (case by case rules) เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเสนอหรือแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการ มิใช่การกาหนดกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับ
ผู้ประกอบการทุกราย (one size fits all)
2. การทดสอบในตลาดจริงนั้นจะมีข้อจากัด เช่น จากัดจานวนกลุ่มผู้บริโภค จากั ดระยะเวลา
ของการทดสอบ หรือต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อดูแลความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. มีการผ่อนปรนหรือยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายหรือกฎระเบียบในบางกรณี เช่น ออก
ใบอนุ ญ าตให้ แ บบมี เงื่ อ นไข มี ข้ อ ก าหนดหรื อ แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ร่ ว มทดสอบ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้สอดคล้องกับโครงการที่ผู้ประกอบการเสนอ รวมถึงการยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายในกรณีที่จาเป็น
2.5.2 แนวคิดการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ
1) พัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
การด าเนิ น การจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เศษนั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
อันจะทาให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มี
โอกาสพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดย มาตรา 78 กาหนดให้รัฐต้องพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น และมาตรา 284 กาหนดว่า การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกระทาได้ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ค วามเป็น อิส ระในการปกครองตนเองของท้ องถิ่ น
สามารถจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมกาหนดทิศทาง ตรวจสอบ และกากับดูแลการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายข้างต้นจะนาไปสู่การปรับเปลี่ ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
และการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีเหตุผลและความจาเป็นบางประการที่มีความพยายามในการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ (สถาบันพระปกเกล้า, 2554: 202)
1.ประเทศไทยมีแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงสภาพความเป็น เมือง (urbanization)
รวดเร็วขึ้นโดยสัดส่วนประชากรเมืองได้เพิ่มขึ้นและกระจุกตัวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งอุตสาหกรรม
สาคัญของประเทศ ได้แก่ กทม. และปริมณฑล พื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก และเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค ส่ งผลให้ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดบริการในมาตรฐานระดับเมืองไว้
รองรับทั้งด้านระบบคมนาคมและการขนส่ง ที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็ นเมืองดังกล่าว จาเป็นต้องกระจายการพัฒ นาไปสู่กลุ่มเมืองขนาด
กลางในภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นข้อจากัดในการสร้างความ
เชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบท โดยเฉพาะการทาให้เมืองเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมและส่ง
ทอดความเจริญสู่ชมชนชนบทอย่างเกื้อกูล
2.การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังตามไม่ทันการเติบโต
ของชุ มชนเมื อ ง โดยเฉพาะในพื้ น ที่ เศรษฐกิ จที่ มี ก ารเติบ โตเร็ว และในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมือ งนอกเขต
เทศบาล เนื่องจากโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นมีข้อจากัด ทั้งความล่าช้าใน
การถ่ายโอนภารกิจระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการ และระเบียบวิธีบริหาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น ที่ยั งถูกควบคุมจากราชการส่ วนกลาง จึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาและกาหนด
รูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อให้สามารถทาหน้าที่การให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการวางรูปแบบ
การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการพื้นที่บางแห่งเป็นกรณีพิเศษให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ด้วยทิศทางและบริบทความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒ นารูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทาการศึกษาและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีพื้นที่นาร่องทั้งหมด 5 กลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมสาหรับการ
ปกครองท้องถิ่น รูป แบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ กลุ่ มเมือง
ท่องเที่ยว (เกาะสมุย) กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (พระนครศรีอยุธยา-สุโขทัย) กลุ่มเมือง
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (แหลมฉบัง-มาบตาพุด) และกลุ่มเมืองการค้าชายแดน (แม่สอด)
2) ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
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สถาบันพระปกเกล้า (2554: 201) ได้นิยามความหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษว่า เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ งขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีรูปแบบการบริหารแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่งและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น กรุงเทพมหานครและเมืองพั ทยา เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิ เศษ ยั ง มี ลั ก ษณะทางกายภาพหรื อ องค์ ป ระกอบทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น นั้น แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป เช่น เป็นท้องถิ่นที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจมาก มีประชากรอยู่หนาแน่น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หรือเป็นท้องถิ่น
ซึ่งมีปัญหาที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งในพื้นที่บริเวณเดียวกัน
สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547) ได้นิยามความหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ จัดตั้งขึ้นโดยมีลั กษณะพิ เศษบางประการที่แตกต่างจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ด้วยผลสืบเนื่องมาจาก “ลักษณะเฉพาะ” ของท้องถิ่นนั้น ๆ
และด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ใช้กับพื้นที่ทั่ วประเทศไม่มีความ
เหมาะสมกับ การดาเนิ น การจั ดท าบริก ารสาธารณะในพื้ น ที่ ดังกล่ าว จึงจาเป็ น ต้อง “ออกแบบ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อให้รับผิดชอบภารกิจ
3) ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
โดยหลักการแล้ว การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้น จาเป็นต้องจัดตั้งขึ้น
ตามความเหมาะสมของแต่ล ะพื้น ที่ด้วย ในบางพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่โดยส่ วนใหญ่ ของ
ประเทศ หรืออาจจะมีเหตุผลความจาเป็นอย่างอื่นที่ทาให้การดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปดาเนินการได้ผลไม่ดีเท่าที่ ควร ก็จาเป็นจะต้องจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูป แบบเฉพาะหรือเป็ น รูป แบบพิ เศษเข้ามาดาเนินการแทน ทั้งนี้ การกาหนดรูปแบบการบริห าร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
เพื่อที่จะได้มีการกาหนดรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสอดรับกับลักษณะของท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินกิจกรรมที่เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547) ได้สรุปลักษณะสาคัญองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีดังนี้
1.โครงสร้างการบริห าร เพื่ อให้ การบริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความ
เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่โดยทั่วไป จึงต้องมีการออกแบบ
โครงสร้าง องค์การหรือโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
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ซึ่งมักจะมีสภาที่ปรึกษา หรือสภาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้คาแนะนาการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
2.ที่ ม าของผู้ บ ริ ห าร องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น รูป แบบพิ เศษมั กจะมี ที่ ม าของ
ผู้บ ริห ารที่แตกต่าง จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยการกาหนดที่มาตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง แต่งตั้ง การว่าจ้างมืออาชีพ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของไทยในปัจจุบันกฎหมายได้กาหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง
3.อานาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การ
จัดทาบริการสาธารณะในเขตพื้น ที่ท้องถิ่นที่มีลักษณะบางประการแตกต่างไปจากพื้นที่โดยทั่วไป
ดังนั้นอานาจหน้าที่ที่สามารถให้บริการสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะได้ (วุฒิสาร ตันไชย, 2555)
4.ที่มาของรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอานาจหน้าที่ลักษณะ
พิเศษที่มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป จึงต้องมีงบประมาณเพื่อการบริหารตนเองที่
เพียงพอสาหรับการจัดทาบริการสาธารณะจึงต้องมีอิสระทางการคลังและมีแหล่งที่มารายได้เพียงพอ
5.การบริหารงานบุคคล เพื่อการบริหารที่คล่องตัวและมีอิสระในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีการบริหารบุคคลที่แยกออกจากระบบบริหารบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
6.วิ ธี ก ารจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ จากการที่ มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละมี ภ ารกิ จ ต้ อ ง
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงต้องมีการเพิ่มวิธีการจัดทาบริการ
สาธารณะมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
7.การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เศษโดยส่ ว นใหญ่ จ ะมี
ความสัมพัน ธ์กับ รัฐบาลกลางหรือการกากับดูแลที่อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รู ป แบบทั่ ว ไป ตามลั ก ษณะการบริห ารงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
รูปแบบพิเศษ
จากลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจจะมีลักษณะอื่น ๆ ได้อีก ทั้งนี้ เป็นไปตามการจัดรูปแบบ
ให้ เหมาะสมกั บ สภาพของท้องถิ่น เพื่ อให้ อ งค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ จัดตั้งขึ้น ดังกล่ าวสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มากที่สุด
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีประสิทธิภาพ จึงต้องคานึงถึงหลักการ 4 ประการ
คือ (สถาบันพระปกเกล้า, 2554: 202)
ประการแรก การสร้างเอกภาพของการบริห ารเมือ ง ทั้งในเชิงการป้องกันปัญหาและการ
ส่งเสริมให้เมืองสามารถดารงบทบาทตามภารกิจและทิศทางการพัฒนาในอนาคตได้
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ประการที่ ส อง การสร้ างดุล ยภาพระหว่างการพั ฒ นาตามบทบาทเมื องและการส่ งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในเมือง
ประการที่ส าม การกาหนดขนาดเมือ งที่เหมาะสม เพื่ อสามารถท าหน้ าที่ ได้ตามบทบาท
ภารกิจและการขยายของเมือง
และประการที่สี่ การมีระบบชดเชยการเสี ยประโยชน์จากการพัฒ นาและความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาที่เป็นความสาคัญขององค์กรปครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่นรูป แบบพิเศษขึ้นมานั้ น ทาให้ เกิดผลดีต่อการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ดังต่อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2554: 208-209)
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีเอกภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสามารถวางแผนการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นได้รวดเร็วมากขึ้น ทั้งด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่ งเสริ ม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ด้านเศรษฐกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งรายได้สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีการเจริญเติบโตมากขึ้น
3) ด้านสังคม ประชาชน ชุมชน ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากขึ้น มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) ประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล สามารถแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ ม ประชากรแฝง การหลบหนี เข้ าเมื อ งโดยผิ ด กฎหมาย และสิ น ค้ าหนี ภ าษี และ
สนองตอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การบริห ารพื้ น ที่ รูป แบบพิ เศษและแนวคิ ด regulatory sandbox
ข้างต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย จึงสรุปนิยามของการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ sandbox ว่า เป็น
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้กฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อทดสอบสาหรับแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
ให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาและตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ จัด ตั้ งขึ้ น ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีลักษณะพิเศษ มี
การผ่ อนปรนหรื อยกเว้น การใช้บั งคับกฎหมายหรือกฎระเบียบในบางกรณี ที่ แตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก รู ปแบบ
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การบริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใช้ กั บ ทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศไม่ มี ค วามเหมาะสมกั บ การ
ดาเนินการจัดการในพื้นที่ดังกล่าว

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรกฏ ทองชะโชค และกฤษฎา อภินวถาวรกุล (2558) ได้ทาการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่าต้นน้าในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา โดยการวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาสิทธิของ
ประชาชนในการอนุ รักษ์ จัดการ และใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้าผาดาในเขตพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา เพื่อศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าต้ นน้าเพื่อศึกษา
รูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้าผาดา เพื่อเสนอกฎหมายต้นแบบ
ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับป่าต้นน้าในพื้นลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาพบว่า สาหรับปัจจัยทาง
กฎหมาย แม้จะมีการตรากฎหมายที่ส่งเสริมบทบาทชุมชนเกิดขึ้นมา แต่ในปั จจุบันกฎหมายหลักที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยประชาชน
หรือชุมชน โดยยังคงมีการกาหนดให้อานาจการจัดการ บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร
ป่าไม้เป็นของรัฐโดยยังไม่มีการรับรองสิทธิหรืออานาจประชาชนหรือชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าไม้ภาครัฐต้องดาเนินการตรากฎหมายลาดับรองควร
เป็นไปในรูปแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิติชัย รัตนะ (2552) ได้ทาการศึกษา การสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าป่าสัก โดยที่การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันและศักยภาพการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการ
บริหารจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าป่าสักด้วยแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิ จัยครั้งนี้
ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดย
มุ่งเน้นศึกษาผู้บริหารและสมาชิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 7 แห่ง ประชากรตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 106 ตัวอย่าง ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่ต้นน้า จังหวัดลพบุรี เป็น
ตัวแทนของพื้นที่กลางน้า และจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนของพื้นที่ท้ายน้า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และประสบปัญหาด้านคุณภาพน้าเสื่อม
โทรม โดยมีส าเหตุมาจากความเสื่ อมโทรมของพื้ นที่ ป่ าต้ น น้า การระบายน้ าเสี ยสู่ แหล่ งน้า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมหารือและร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าในลุ่มน้าป่าสักและให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายที่เป็นทางการ พร้อม
กับเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น
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เกียรติศักดิ์ พันธาโฮม (2559)ได้ทาการศึกษา การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการ
เทียบเคียงต้นแบบเพื่อการจัดการป่าชุมชนที่ยังยืนของตาบลนาชุมแสงอาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
โดยการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชนของบ้านทาป่าเป่าซึ่งเป็นต้นแบบ
ระดับประเทศ โดยทาการเทียบเคียงเพื่อนาปรับปรุงในการจัดการป่าชุมชนตาบลนาชุมแสงให้ยั่งยืน
โดยการวิ จั ย พบว่ า การจั ด การป่ า ชุ ม ชนของบ้ า นทาป่ า เปาที่ เป็ น ต้ น แบบของประเทศไทยมี
กระบวนการจากการโดยเปิดเวทีประชาคมค้นหาตนเองร่วมกัน แล้วนาเอาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความ
เชื่อศรัทธาทางศาสนาแก้ไขปัญหา จนเกิดการตั้งกรรมการป่าตั้งกฎการใช่ป่าร่วมกัน โดยมีชุมชนเป็น
หลักจนเกิดผลส าเร็จ และการค้น พบกระบวนการจัดการป่าของตาบลนาชุมแสง นั่นเริ่มจากผู้นา
รวมตัว กัน แล้ว เปิ ดเวที่ ป ระชาคม ปรับกระบวนคิดตามวิถีชุมชน โดยนาเอาศรัทธาความเชื่อด้าน
ศาสนามาเป็นหลักยึด มีพิธีกรรมการบวชป่า ตั้งกฎระเบียบการใช้ป่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นแบบแล้ว
พบว่า กระบวนการส่วนมากคล้ายกันแต่มีข้อแตกต่างเพียงไม่กี่ประเด็น เช่น คณะกรรมการของนา
ชุมแสงส่วนมากมาจากผู้นา บ้านทาป่าเปามาจากคนในชุมชนเลือ กกันเอง หลังเปรียบเทียบแล้วนามา
ปรับให้เป็นแนวทางในการจัดการป่าชุมชนของนาชุมแสงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ได้ตั้ง
กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเยาวชนเป็นรุ่นๆ ตั้งกลุ่มองค์กรในตาบล พร้อมองค์กรของรัฐที่อยู่ทั้งใน และนอก
พื้นที่ทาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ป่าชุมชน ตั้งกฎิกาใช้ป่าร่วมกันตั้งกองทุนป่ามีพระสงฆ์เป็น
แกนนาในการบวชป่าทุกปีโดยมีกุศโลบายที่ว่า บวชร่วมใจ รักษาป่าเดิม ปลูกเพิ่มป่าใหม่ เพื่ออนาคต
ป่าชุมชนตาบลนาชุมแสงจะอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี (2559) ได้ทาการศึกษา ทุนทางสังคมกับข้อ เสนอเชิงนโยบายของ
การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเห็นว่า ทุนทางสังคม เป็นสินทรัพย์สาธารณะที่
มีค่าของสังคมอันเกิดจากการที่มนุษย์ได้หล่อหลอมสั่งสมขึ้นมาเกิดเป็นบรรทัดฐาน วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนขั้นพื้นฐานของสังคมที่ ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน ฉะนั้น กลไกลการบูรณาการทุนทางสังคมที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันตามบริบทของท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสาคัญ
ต่อการบู รณาการทางความรู้ ความคิด กับทุนสั งคมนั้ น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทุนทางสังคม และข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อ
การพัฒ นาท้ องถิ่น โดยพบว่าทุน ทางสั งคมก็เป็นปั จจัยส าคัญ ยิ่งต่อการบูรณาการเพื่ อการพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ในทุ ก ด้ าน โดยอาศั ย กลไกประชารัฐ หรือ ความร่ว มมื อ ระหว่ างภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยข้อเสนอเชิงนโยบายของ
การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยกลไกประชารัฐ ประกอบด้วย1)นโยบาย
การบริห ารของผู้นายึดหลักกลไกประชารัฐที่ดีเป็นแนวทางในการบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อการ
พัฒ นาท้องถิ่น 2)นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
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ประชาชนในเชิงรุกและ 3)นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสวงหาความร่วมมือใน
รู ป แบบของเครื อ ข่ ายใหม่ และการรัก ษาเครือ ข่ ายเดิ ม เพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมตาม
หลักการกลไกประชารัฐที่ดี
ภัทร ยืน ยง และชนิ ตา รักษ์พลเมือง (2558) ได้ทาการศึกษา การวิเคราะห์ กระบวนการ
เรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าโขง โดย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบ
ใหม่ ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ลุ่ ม น้ าโขง 2) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางกระบวนการเรีย นรู้ ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าโขงวิธีการดาเนินการ
วิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย การศึ ก ษากรณี ศึ ก ษา (case study) คื อ เครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง-ล้านนา การวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก อภิปราย
กลุ่ม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การใช้เทคนิ คการศึกษาการประเมินสภาวะ
ชนบทอย่างเร่งด่วน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒ นธรรมลุ่ มน้ าโขง – ล้ านนา ในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติลุ่ มน้ าโขง แบ่ งออกเป็ น 4
รูปแบบ ดังนี้ (1) การก่อรูปกระบวนการเรียนรู้ ของคน กลุ่มคน ชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้า (2) การเชื่อม
ร้อยเครื อข่ายการเรี ย นรู้ภ ายในลุ่ ม น้า (3) การสร้างพื้น ที่การเรียนรู้ในลุ่ มน้ า และ (4) การโยงใย
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างลุ่มน้า 2) แนวทางกระบวนการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่ มน้าโขง ประกอบด้วย (1) แนวทางการเรียนรู้ในการ
สร้างผู้กระทาการ (2) แนวทางการเรียนรู้ในการปฏิบัติการ (3) แนวทางการเรียนรู้ในการสร้างพื้นที่
ทางสังคมและ (4) แนวทางการเรียนรู้ในการสะสมและแสวงหาทุน
สวิตตา ตีรณวัฒนากูล (2557) ได้ทาการศึกษา การปรับเปลี่ยนแนวคิด เกี่ยวกับสิทธิชุมชน
ของกลุ่มฮักเมืองน่าน โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการของการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิชุมชน และความคิดความเชื่อเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในปัจจุบันว่ามีทิศทางเช่นไร รวมทั้งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เกี่ยวกับสิทธิชุมชน โดยพิจารณาศึกษากลุ่ม
ฮักเมืองน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทสาคัญต่อการสนับสนุนการจัดการป่า
ชุมชนในทางปฏิบัติของชุมชนในจังหวัดน่าน และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สิทธิชุมชนทางกฎหมาย
มีผลปฏิบัติได้จริง แม้ว่าในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมาสิทธิชุมชนกับประเด็นป่าชุมชนจะขยายตัวไปอย่าง
มากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ออกมารองรับต่อความสาเร็จของป่าชุมชนจานวนมาก ทว่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปได้สะท้อนถึง
ความผั นแปรบางอย่างในสั งคมเมืองน่าน และถูกตั้งคาถามต่อการดารงอยู่ของสิทธิชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนภายใต้หลักการของสิทธิชุมชน การศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า การ
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ขับเคลื่อนในทางปฏิบัติของสังคมที่ผ่านมาได้ส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการบัญญัติสิทธิชุมชน
ในทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายเข้ามารองรับสิทธิไว้ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีพ.ศ.2540
แต่ก็ป รากฏความไม่คืบหน้ าในทางกฎหมายที่ส่งผลถึงความไม่มั่นคงในทางปฏิบัติ ด้วยปัจจัยเชิง
แนวคิดสองประการคือ 1) ปัญหาแนวคิดการรับรองสิทธิชุมชน และ 2) ปัญหาแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรของรัฐ นอกจากนี้ จากการศึกษากลุ่มฮักเมืองน่านยังมีข้อค้นพบที่สาคัญคือ พบว่า เกิด
ความเปลี่ ย นแปลงที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งรู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนที่ เคยพึ่ งพิ ง กั บ
ทรัพยากรป่าไม้ กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ได้สะท้อนถึงการเคลื่อนตัวของ
สิทธิชุมชนในทางปฏิบัติ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสู่ประเด็นการจัดการทรัพยากร
ที่ดินซึ่งมีแนวโน้มไปสู่ระบบสิทธิที่มีการซ้อนทับระหว่างสิทธิหน้าหมู่กับสิทธิของความเป็นปัจเจกมาก
ขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นการที่รัฐไม่สามารถรองรับสิทธิชุมชนในทางกฎหมายได้ชัดเจนก็ได้สร้าง “พื้นที่สี
เทา” ของอานาจการจัดการทรัพยากรขึ้นในจังหวัดน่าน ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนระหว่างสิทธิของ
ชุมชนที่ ควรจะเป็ น กับ อานาจในการอนุรักษ์ ดูแลของภาครัฐ อันอาจเป็ นสาเหตุ ให้ ความขัดแย้ ง
ระหว่างรัฐและชุมชนอุบัติขึ้นอีกในไม่ช้านี้
สุ พ จน์ ต รศั ก ดิ์ หนู ข าว (2558) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารปกครองสิ่ งแวดล้ อ ม:
ความหมาย ระดับ และรูป แบบกลไกการบริห ารปกครอง โดยบทความมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ลั ก ษณะส าคั ญ และข้ อ ถกเถี ย งเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การบริ ห ารปกครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
(environmental governance) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การนิยามความหมาย 2) ระดับของการ
บริหารปกครองสิ่งแวดล้อม และ 3) รูปแบบกลไกที่ใช้ในการบริหารปกครองสิ่งแวดล้อม การศึกษา
พบว่า แนวคิดการบริห ารปกครองสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายในแง่ของการให้ความหมาย แต่
ภาพรวมมีจุดร่วมกันในลักษณะเน้นการบริหารจัดการหรือกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
ให้ ทุ กภาคส่ วนของสั งคมเข้ามามีส่ ว นร่วมในกระบวนการด้านสิ่ งแวดล้ อม ส าหรับ ระดับของการ
บริหารปกครองสิ่งแวดล้อมที่ค้นพบในงานทางวิชาการปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) การ
บริห ารปกครองสิ่ งแวดล้ อมระดับ โลก (2) การบริห ารปกครองสิ่ งแวดล้ อมระดับภูมิภ าค (3) การ
บริหารปกครองสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และ (4) การบริหารปกครองพหุระดับ ทั้งนี้ การบริหาร
ปกครองสิ่งแวดล้อมแต่ละระดับมีรูปแบบกลไกที่ใช้สนับสนุนการบริหารปกครองสิ่งแวดล้อมใน 3
รูปแบบ ได้แก่ (1) รูปแบบกฎเกณฑ์หรือระบอบ (regime) (2) รูปแบบเครือข่าย (network) และ (3)
รูปแบบสถาบันหรือองค์การ (institution or organization) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการบริหารปกครอง
สิ่งแวดล้อมใน แต่ละระดับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อนุสรณ์ พัฒนศานติ์ (2559) ได้ทาการศึกษา เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการพัฒนาชุมชน
และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวัด ชัย ภู มิ โดยการวิจั ยในครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1.ศึ กษาการเกิด ขึ้น และ
พัฒนาการรวมกลุ่มของเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ 2.ศึ ก ษาลั ก ษณะกิ จ กรรมกลุ่ ม และบทบาทการท าหน้ า ที่ ข องเครื อ ข่ า ย 3.ศึ ก ษา
กระบวนการภาคพลเมื อ งในการสร้ า งจิ ต ส านึ ก การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และลั ก ษณะ
ปฏิสั มพัน ธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆในเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีน ภูในการพั ฒ นาชุมชนและ
สิ่งแวดล้ อม จังหวัดชัย ภูมิ ผู้ ให้ ข้อมูล สาคัญ ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้ นาและสมาชิกกลุ่ มต่างๆ
จานวน 8 กลุ่ ม ในเครือข่ายองค์กรชาวบ้ านเกษตรกรตีนภู เพื่ อการพัฒ นาชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และแบบสั ม ภาษณ์ กึ่ งโครงการ ผลการศึ ก ษาพบว่า การรวมกลุ่ ม ของเครื อ ข่ ายองค์ ก รชาวบ้ า น
เกษตรกรตีนภูในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เกิดจากปัญหาทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมส่งผล
กระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนท าให้ เ กิ ด การบุ ก รุ ก ป่ า จนกระทั่ ง เป็ น การท าลาย
ทรัพ ยากรธรรมชาติ จึงได้เกิดแนวคิดของกลุ่ มผู้ น าเพื่อรักษาทรัพ ยากรป่าไม้ร่ว มกันโดนเริ่มจาก
ส่ งเสริ ม อาชี พ ในชุ ม ชน ส่ งเสริ ม การรวมกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ แ ละเชื่ อ มโยงกลุ่ ม ต่ า งๆเข้ ามาร่ ว มเป็ น
เครือข่าย ตลอดจนการบริหารแบบร่วมมือในแนวราบ นอกจากนี้ยังศึกษาดูงานในพื้นที่ อื่นๆแล้ ว
นาเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
เอกชน ในลักษณะประชาสังคม ทาให้เครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมขยายพันธมิตรทางการพัฒนาและยกระดับแผนงานพัฒนาของเครือข่ายไปบรรจุบันใน
แผนงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
อัคริมา พลกาจัด (2559) ได้ทาการศึกษา ธรรมนูญลุ่มน้าภูมี : ประชาธิปไตยฐานรากกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒ นาการและการก่อตัวของ
องค์กรชุมชนและการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมผ่านธรรมนูญลุ่มน้าภูมี และผลการนาธรรมนูญลุ่มน้า
ภู มีไปปฏิ บั ติ ใช้ โดยใช้ร ะเบี ย บวิธีวิจัย เชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative research) จากการศึก ษาข้อ มู ล
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ
การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการและการก่อตัวขององค์กรชุมชนและการขับเคลื่อน
แบบมี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นธรรมนู ญ ลุ่ ม น้ าภู มี เป็ น ผลการพั ฒ นาจากการพั ฒ นาที่ ไ ม่ ส มดุ ล ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้าและเสื่อมโทรมลง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเกิด
การรวมตั ว เป็ น เครื อ ข่ายอนุ รั ก ษ์ และพั ฒ นาลุ่ ม น้ ารัต ภู มี โดยมี ธ รรมนู ญ ลุ่ ม น้ าภู มีเป็ น กลไกและ
เครื่ องมือ ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ผลของการใช้ธ รรมนู ญ ลุ่ ม น้ าภู มี ไป
ปฏิบัติการ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตามธรรมนูญลุ่มน้าภูมี ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อทางกฎหมาย จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมการ
ตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธรรมนูญลุ่มน้าภูมีเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างพลังทางสังคม และ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรให้ยั่งยืน
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ฮัสสัน ดูมาลี (2555) ได้ทาการศึกษา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี มีวัตถุประสงค์ศึกษา
กระบวนการกาเนิดและการเคลื่อนไหวเพื่อการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวปั ตตานีของกลุ่ม
เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ซึ่งการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาคัญทาให้กาเนิดกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าว
ปัตตานีนั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านทรัพยากร ทามาหากินจากการเข้ามาการเข้ามาทาการ
ประมงในเขตชายฝั่งทะเลและอ่าวปัตตานีของเรืออวน ลาก อวนรุน ซึ่งหน่ วยงานและโครงสร้างการ
จัดการทรัพยากรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดย แนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นมีการใช้ยุทธวิธี
การขัดขวางท้าทายระบบการเมือง ได้แก่ การชุมนุมประท้วง และยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมือง
ปกติ ได้แก่ การยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมชุ มนุมแสดงสิทธิ รวมถึงแนวทางการ
เคลื่ อนไหวอนุรักษ์ทรัพยากรโดยตรง โดยวิธีการสร้างมาตรการเพื่อการป้องกันการเข้ามาคุกคาม
ทรัพยากรจากภายนอกและวิธีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางกายภาพ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจรูปแบบเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) โดยการ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
ข่าวสาร สื่ออินเตอร์เน็ต และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informants) ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่มี
บทบาทสาคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะมาเป็นแนวทาง
ในวิธีวิเคราะห์ สรุปประเด็น ตีความ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษา การออกแบบการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ส าหรั บ กรอบแนวคิ ด ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ การศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงของลั ก ษณะ
โครงสร้างเครือข่าย ได้แก่ บริบทในการจัดตั้งเครือข่าย การก่อเกิดเครือข่าย ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
สมาชิก แกนนา/ผู้ประสานงานของเครือข่าย และลักษณะการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ภายใต้บริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน ได้แก่ การกาหนดรูปแบบกติกาของเครือข่าย
แนวทางการจัดการเครือข่าย ในการสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ที่ยั่งยืนในจังหวัดน่าน ซึ่งในการศึกษานี้จะพิจารณาจาก การเกิดความตระหนักในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การเกิดนวัตกรรม (กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
และการเกิดพลังหรืออานาจในการต่อรอง ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย ดังนั้น ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ผู้
ศึกษาจึงทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคม
การขับเคลื่อนทางสังคม บริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน เพื่อนามาสังเคราะห์แนวคิดที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
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1. ลักษณะโครงสร้างเครือข่าย ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาได้จาก
1.1 บริ บ ทในการจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย เป็ น สาเหตุ ข องการรวมตั ว เครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งไม่สามารถทาได้ด้วยตนเองโดยลาพังแต่ต้องอาศัยการ
รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารกัน การสร้างความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน
การแสวงหาแกนนาที่ดีที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ การสร้างหรือขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง
มากขึ้น ด้วยเหตุผลสาคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม ได้แก่
- การตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน
- การคานึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับร่วมกัน
- ความต้องแลกเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ในองค์การเครือข่าย
- การชักชวน/การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ
- ต้องการสร้างแนวร่วมสมาชิกในการเรียนรู้หรือการต่อรองเพื่อให้เกิดการ
พัฒนากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2 การก่อเกิดเครือข่าย เป็นลักษณะการรวมตัวของปัจเจกบุคคล เพื่อให้สามารถ
บรรลุ วัต ถุป ระสงค์และเป้ าหมายในทางเดีย วกั น โดยอาศัยการแลกเปลี่ ยนทรัพ ยากรและข้อมู ล
ข่าวสารกัน การสร้างความไว้วางใจในการทางานร่วมกัน การแสวงหาแกนนาที่ดีที่จะนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จ การสร้างหรือขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น โดยจาแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
(พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547)
- เครือข่ายเชิงพื้นที่ คือ การรวมตัวของ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่อาศัย
พื้นที่รูปธรรมหรือพื้นที่ดาเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทางานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายนาทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่าง ๆ ออก
จากกันโดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสาเร็จในการทางานร่วมกันของทุกฝ่าย
- เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม คือ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นเป็น ปั จจัยหลั กในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการ
จัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เครื อ ข่ า ยแบ่ งตามโครงสร้า งหน้ า ที่ คื อ เครื อ ข่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น โดยอาศั ย
ภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม เป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่ง
อาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดย
เครือข่ายต่าง ๆ ดังกล่ าวมุ่งเน้ น การดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลั กการ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น
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1.3 ความสัมพันธ์ในเครือข่าย เป็นลักษณะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือบทบาท
การทางานร่วมกันของกลุ่มปัจเจกต่อปัจเจก ปัจเจกต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย ใน
การร่วมมือกันจัดระบบโครงสร้าง กาหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบการทางาน เพื่อต้องการที่จะบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่
- โครงสร้างความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการ
- โครงสร้างความสัมพันธ์เป็นทางการ
1.4 สมาชิก แกนนา/ผู้ประสานงานของเครือข่าย ซึ่งจะพิจารณาได้จากบทบาทของ
สมาชิกและภาคีในเครือข่าย ได้แก่
- บทบาทในการด าเนิ น กิจ กรรมหลั กของเครือ ข่าย คื อ บทบาท หน้ าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ภ าคี เครื อ ข่ า ยนั้ น ต้ อ งด าเนิ น กิ จ กรรมตามหน้ า ที่ ข องตั ว เองที่ มี อ ยู่ แ ละตาม
วัตถุประสงค์ที่เครือข่ายได้มอบหมายให้เป็นสาคัญ เช่น เครือข่ายป่าชุมชน ก็มีหน้าที่หลักในการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนที่เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าชุมชน เป็น
ต้น
- บทบาทในการเชื่อมประสานการทางาน คือ บทบาทของภาคีเครือข่ายที่
ทาหน้ าที่เป็ น ศูน ย์ ป ระสานการทากิจกรรมในพื้นที่ของเครือข่า ยย่อย โดยสามารถเชื่อมต่อระบบ
ทางานของหลายๆ เครือข่ายร่วมกันให้ได้ ทั้งเครือข่ายเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น
- บทบาทในการสนับสนุนการทางาน คือ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการสนับสนุนทุน ลักษณะต่าง ๆที่ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายในการฟื้นฟูพื้นที่
ป่าไม้
2. ลักษณะการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ คือ กระบวนการหรือ
กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการแสวงหาแนวร่ ว มก่ อ ร่ า งเครือ ข่ าย(การวางแผน) การขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม และ การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ยั่งยืน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะพิจารณาได้จาก
2.1 การกาหนดรูปแบบกติกาของเครือข่าย เป็นสร้างข้อตกลงและการปฏิบัติร่วมกัน
ในการจัดการทรัพยากรชุมชน พิจารณาได้ 3 ระดับ ได้แก่
- กติ ก าระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร คื อ กติ ก าที่ เกิ ด จากผู้ จ ากใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรกาหนด เป็นกติกาที่มีการกาหนดแนวทางการตัดสินใจของผู้ใช้ทรัพยากร กลยุทธ์ การตรวจ
ติดตาม การบั งคับใช้กฎกติกา จนถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ และกติการะดับนี้จะเป็นตัวกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรและทรัพยากรโดยตรง
- กติกากากับทางเลือกร่วม คือ กติกาที่ ให้ผู้ใช้ทรัพยากร ผู้มีอานาจหรือ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ออกนโยบายเกี่ยวกับว่าทรัพยากรจะถูกบริหารจัดการอย่างไร โดยกติการะดับนี้จะมี
ผลทางอ้อมต่อกติกาในระดับปฏิบัติการ
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- กติการะดับธรรมนูญ คือ กติกาที่กาหนดว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการก าหนดกติ ก าก ากั บ ทางเลื อ กร่ ว มบ้ า ง และเป็ น กติ ก าที่ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดกติกา โดยมีกรอบหรือหลักเกณฑ์ในการกาหนด
กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วม
2.2 แนวทางการจัดการ/ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ เป็น
กระบวนการหรือกลไกในการสนับสนุน การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน
การนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการทางานจากเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมและ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ของเครือข่ายในการจัดการที่จะส่งเสริมการ
ฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้ในจังหวัดน่าน ได้แก่
- การสร้ างความเป็ น องค์ ก ารเครือ ข่ ายและการท าให้ มั่ น คง ได้ แ ก่ การ
กาหนดโครงสร้างการทางาน การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย และการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารในการติดต่อสื่อสาร
- การบริ ห ารแผนงาน ได้ แ ก่ แผนการระดมทุ น และแนวร่ว ม แผนงาน
กิจกรรม-โครงการ
- การดาเนินงาน/กิจกรรม ได้แก่ การประสานความร่วมมือและการสร้าง
ความรู้สึกร่วมกันกับกระบวนการทางานเครือข่าย การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ใหม่
ร่วมกัน และการทบทวนและประเมินผลร่วมกัน
- การรักษาความต่อเนื่องของเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายในระยะ
ถดถอย ได้แก่ การดาเนินกิจกรรมและขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนการ
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภายในเครือข่าย และการสร้างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
3. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ คือ ผลสาเร็จ
ตามวัตถุป ระสงค์และเป้ าหมายในการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ป่ า ไม้ ที่เครือข่ายนั้น ได้รับ จากการรวมตัว /การ
ดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งในงานวิจัยนี้จะพิจารณาได้จาก
3.1 การเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร คือ ผลการดาเนินงานของ
เครื อ ข่ า ยในการกระตุ้ น ให้ ส มาชิ ก ของเครื อ ข่ า ยได้ รั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาหรื อ วิ ก ฤตการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ว่ า มี
ผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดจิตสานึก ความตระหนักในความสาคัญของทรัพยากร อยากที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานของเครือข่าย
3.2 การเกิดนวัตกรรม (กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) คือ เทคโนโลยี กระบวนการ
ใหม่ ความรู้ใหม่ แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาใหม่ ที่ปัจเจกบุคคล กลุ่ม ภาคีเครือข่าย ได้รับเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการร่วมกิจกรรมของเครือข่าย
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3.3 เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น คือ ความสามารถผสมผสานความรู้หรือภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่เดิม กับความรู้ใหม่ที่ได้จากภายนอกชุมชน เพื่อการจัดการปัญ หาทรัพยากรในระดับ
ท้องถิ่น ได้ด้วยตัว เอง เช่น การกาหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ในพื้น ที่ ด้านการ
ป้องกันรักษาป่า ด้านการปลูกป่า ด้านการดูแลรักษาป่าและด้านการป้องกันไฟป่า เป็นต้น
3.4 การเกิดพลังหรืออานาจในการต่อรอง คือ พลังของสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่
ส่งผลให้กลุ่มองค์การหรือเครือข่ายอื่น ๆให้ความเกรงใจ ทาให้เครือข่ายมีอานาจในการต่อรองและ
สามารถผลักดันข้อเสนอของเครือข่ายไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้

3.2 การออกแบบการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัด
น่ าน เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะโครงสร้ า งและกลไกการขั บ เคลื่ อ นของเครื อ ข่ า ยที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงต่ อ
ผลสัมฤทธิ์และข้อจากัดในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เพื่อเสนอแนะแนวทางของการทางานของ
เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษา
เอกสาร การสั งเกตแบบมีส่ว นร่วม และการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ กกับผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ ในภาครัฐ
เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะมาเป็นแนวทางในวิธีวิ เคราะห์
สรุปประเด็น ตีความ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบประเด็นในการศึกษาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังตารางที่ 3.1 ดังนี้

ตารางที่ 3.1 การออกแบบการศึกษา
วัตถุประสงค์
ประเด็นที่ต้องการศึกษา
1. เพื่ อ ส ารวจเครื อ ข่ า ย 1.การก่อรูปเครือข่าย
ทางสั ง คมใน การฟื้ น ฟู 1.1 บริบทของชุมชนและทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
1.2 ปรัชญาของเครือข่าย
1.3 การก่อเกิดเครือข่าย

1. การลงพื้ นที่ สั ม ภ าษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นทีป่ ่าไม้ในจังหวัดน่าน
2. การลงพื้ นที่ สั ม ภ าษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน
3. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมและการมี

แหล่งข้อมูล-ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1. ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และเวปไซด์ของ
หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ บริห าร หัวหน้าคณะดาเนินงานของ
หน่ว ยงาน/องค์กร ภาครัฐ และเอกชน ที่
เกี่ยวข้อง
3. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์
และพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชนในชุ ม ชน พฤติ ก รรม
การอนุรักษ์ของสมาชิกเครือข่าย
1. ผู้บริหาร หัวหน้าคณะดาเนินงาน ของ
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหาร หัวหน้าคณะดาเนินงาน ของ
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวข้อง
3.พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ และพื้ น ที่ ป่ า
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2. เพื่ อศึ กษ าลั ก ษ ณ ะ 1. โครงสร้างเครือข่าย
โครงสร้ างและกลไกการ 1.1 แกนนา/ผู้ประสานงานของเครือข่าย
ขั บ เคลื่ อ นของเครื อ ข่ า ย 1.2 มวลสมาชิกของเครือข่าย
ทางสั ง คมใน การฟื้ น ฟู 1.3 ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
2. กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย
2.1 รูปแบบกติกาของเครือข่าย
2.2. การระดมทุนและทรัพยากร

วิธีการเก็บข้อมูล
1. การสื บ ค้ น เอกสาร รายงานการส ารวจ
สถิติ ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
2. การลงพื้ นที่ สั ม ภ าษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นทีป่ ่าไม้ในจังหวัดน่าน
3. การสั งเกตการณ์ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ว มกั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

ประเด็นที่ต้องการศึกษา
2.3 กลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อน
2.4 การดาเนินงานของเครือข่าย

วิธีการเก็บข้อมูล
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของสมาชิกเครือข่าย

แหล่งข้อมูล-ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ชุมชนในชุมชนเป้าหมาย และการลงพื้นที่
เข้าร่วมเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น
การถอดบทเรียนของสมาชิกเครือข่าย

3. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม
เชื่ อ ม โยงของลั ก ษ ณ ะ
โครงสร้ างและกลไกการ
ขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยต่ อ
ก า ร ฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ า ไม้
จังหวัดน่าน

1. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเครือข่าย
กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
2 . ค ว าม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ าง ก ล ไก ก าร
ขับเคลื่ อนเครือข่ายกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ป่า

1. การลงพื้ นที่ สั ม ภ าษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นทีป่ ่าไม้ในจังหวัดน่าน
2. การสั งเกตการณ์ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ว มกั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน

1. ผู้ บริห าร หัวหน้าคณะดาเนินงานของ
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. พื้ น ที่ โ ครงการน าร่ อ ง พฤติ ก รรมการ
อนุ รั ก ษ์ ข องสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย พื้ น ที่ ป่ า
สงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าชุมชนในชุมชน
เป้าหมาย
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3.3 วิธีวิจยั
การศึกษานี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) โดยการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ข่าวสาร สื่ อ
อินเตอร์เน็ต และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม การสังเกตแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม (participant observation) และการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth interview) กั บ ผู้ ให้
ข้อมูลสาคัญ(key informants) ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสาคัญในการฟื้นฟู
พื้น ที่ป่ าไม้ ในจังหวัดน่ าน ทั้งนี้ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ครบถ้ว นสมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.3.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดน่าน ซึ่งที่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้
แต่ ภ ายหลั ง ปี พ.ศ.2517 ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ข องจั ง หวั ด น่ า นถู ก ท าลาย จากยุ ท ธการปราบปราม
คอมมิวนิสต์และพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ภูเขาที่เคยเป็ นป่าไม้
และป่ า ต้ น น้ า กลายเป็ น ภู เขาหั ว โล้ น ป่ า ไม้ ห ายไป ดิ น พั ง ทลาย สารเคมี ป นเปื้ อ นในแหล่ ง น้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและสาธารณะ
จึ งเริ่ ม มี การมี การรวมตั ว กัน ของกลุ่ มบุ คคล ซึ่ งมีส มาชิก เป็ น พระ เณร ครู หมอ ข้ าราชก ารและ
หน่วยงานราชการ นั กพัฒ นา องค์กรพัฒ นาเอกชน ผู้นาชุมชน บุคคลทั่วไป ทั่วทั้งจังหวัดน่านที่มี
ความสนใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เห็นสภาพปัญหาพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านถูกทาลายไปมาก จึง
เกิดความคิดอยากจะฟื้น ฟูจิตสานึกของชาวบ้านและเกิดความร่วมมือกันโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟู
สภาพป่า โดยมีการสร้างกิจกรรมในการจัดการตนเองอย่างเข้มแข็งทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้ อม ซึ่ งมี การรวมกลุ่ มจากจุด เล็ ก ๆและขยายเครือข่ ายกระจายไปทั่ ว ทั้ ง จังหวัด น่ าน
ตัว อย่ างเช่น กลุ่ ม บ้ านหลวงหวงป่ า ที่ อาเภอบ้ านหลวง ชุ มชนที่ ศิล าเพชร ศิล าแลง ที่ อาเภอปั ว
ชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มฮักเมืองน่าน ที่มีการจาริกธรรมของพระครูพิทักษ์นันทคุณ ปฐมบทของพิธี
บวชป่าและสืบชะตาแม่น้า ที่กลายเป็นกุศโลบายในการจัดการป่าชุมชนทั่วประเทศ เป็นต้น
3.3.2 บริบทของพื้นทีป่ ่าไม้จังหวัดน่าน
1. ที่ตั้งอาณาเขต
ตั้ งอยู่ ติ ด กั บ ชายแดนทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกของภาคเหนื อ ตอนบน ติ ด กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 668
กิโลเมตร บริเวณเส้นรุ้งที่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44
ฟิลิปดาตะวันออก ระดับความสูงของพื้นที่อยู่สู ง 2 ,112 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง มีพื้นที่
11,472.076ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่
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อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดน่าน
ทิศเหนือ ประกอบด้วย อาเภอเชียงกลาง อาเภอปัว มีอาเภอทุ่งช้าง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติิ อาเภอบ่อเกลือ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว)
ทิศ ตะวัน ออก ประกอบด้ว ย อาเภอภู เพี ยง อาเภอสั น ติสุ ข โดยมี อาเภอแม่ จริม
อาเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว)
ทิศใต้ ประกอบด้วย อาเภอนาน้อย อาเภอนาหมื่น มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตต์
อาเภอนาน้อย มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ อาเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิ ศ ตะวั น ตก ประกอบด้ ว ย อ าเภอบ้ านหลวง มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอเชี ยงม่ ว น
จังหวัดพะเยา อาเภอท่าวังผา มีพื้นที่ติดกับอาเภอปง จังหวัดพะเยา อาเภอสองแคว มีพื้นที่ติดต่อกับ
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออก มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นระยะทางยาวประมาณ 227 กม.
จังหวัดน่านมีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผี ปันน้า ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต ที่มีความสูง
600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด
2. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้น ที่ของจั งหวัดน่ านโดยทั่ว ไป มีส ภาพพื้นที่ เป็นลู กคลื่ น ลอนชันเกิน 30 องศา
ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้า จะเป็นที่ราบแคบ ๆ ระหว่าง
หุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้า น่าน สา ว้า ปัว และกอน จังหวัดน่านมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่
หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จาแนกเป็น
1. พื้นที่ป่าไม้และภูเขา 3,437,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.94
2. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 2,813,980 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.24
3. พื้นที่ทาการเกษตร 876,043 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.22
4. พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 43,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.60
3. ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะ
ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัด
พาเอาความชุ่มชื้นมาสู่ภูมิภาค ทาให้มีผลตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดู
ฝน และจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาคใน
เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้ทาให้มีสภาพอากาศร้อน นอกจากนี้จังหวัดน่าน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นหุบเขาและ
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ภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต้ทาให้บริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสู งที่แผ่
มาจากประเทศจีนในฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ทาให้
เสมือนกาแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากับความสูง
เฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้าทะเล จากปัจจั ยทั้งหลายเหล่านี้ใน
ตอนกลางวันถูกอิทธิพลของแสงแดดเผาทาให้อุณหภูมิร้อนมาก และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพล
ของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ทาให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน
4. พัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี พ.ศ.2507 จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าไม้กว่า 6,435,792
ไร่ ซึ่งคิดเป็น 84% ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดน่านเริ่มสูญเสียพื้นที่ป่าไม้เริ่มจากปี พ.ศ. 2510 ที่รัฐบาล
เปิดให้สัมปทานป่าไม้แก่ธุรกิจเอกชน กอรปกับการเกิดสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรค
คอมิวนิส ต์แห่งประเทศไทย(พคท.) ในช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2525 ที่จังหวัดน่านเป็นฐานที่มั่นของ
พคท. โดยรัฐบาลไทยได้มีนโยบายตัดถนนสายน่าน-ปัว-ทุ่งช้าง-บ่อเกลือ และน่าน-เมืองโพง-แม่จริม
บ่อเกลือ ซึ่งเป็น ถนนสายยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญและถูกทาง พคท.ต่อ ต้านอย่างหนัก การเปิด
สัมปทานป่าและการตัดถนนสายยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทาให้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านเริ่มลดลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2513 - 2514 ชาวเขาเผ่าม้งและเมี่ยน(เย้า) นับหมื่นคนได้อพยพลี้
ภัยสงครามจาก สปป.ลาว เข้ามาในเขตจังหวัดน่าน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตั้งค่ายอพยพขนาดใหญ่ที่บ้านน้า
ยาว เป็นรอยเขตติดต่อระหว่างอาเภอสันติสุขกับอาเภอปัว โดยที่รัฐบาลไทยได้เคลื่อนย้ายผู้อพยพไป
ตั้งรกรากตามจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเพื่อขัดขวางและปิดกั้นการเคลื่อนไหวของ พคท. ซึ่งหมู่บ้านผู้
อพยพเหล่านี้ ตั้งอยู่ ในเขตป่าต้นน้ าที่อุ ดมสมบูรณ์ ชาวม้งได้ทาการถางป่าเพื่อทาไร่หมุนเวียนและ
ขยายวงออกไปเรื่อย ๆด้วยเหตุผลดังกล่าวการสูญเสียป่าของจังหวัดน่านจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น
(สายบัว เข็มเพ็ชรและสารวย ผัดผล, 2557)
การลดลงของพื้นที่ป่าไม้จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดน่าน ในช่วงปี
พ.ศ. 2538-2555 พบว่า ภายหลังจากการประกาศพระราชบัญญัติเขตป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ.
2532 พื้นที่ป่าธรรมชาติลดลง จาก 5,351,537 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียง 3,127,743 ไร่ ในปี
พ.ศ. 2555 หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 41 แต่พื้ น ที่ ก ารเกษตรกลั บ เพิ่ มขึ้ น ถึ งร้อ ยละ 51 จากเดิ ม มี พื้ น ที่
การเกษตร 2,143,731 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เพิ่มเป็น 3,239,106 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่
ควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้า พื้นที่ป่าธรรมชาติลดลงจากร้อยละ 39 ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียง
ร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2555 โดยการลดลงของพื้นที่ป่าเกิดขึ้ นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555
(Wongtui, 2557 อ้างถึงใน จิรวรรณ กิจชัยเจริญ , พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, พนม
ศักดิ์ พรหมบุรมย์, 2558) สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการ
ขยายตัวอย่างมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากพื้นที่ปลูก 378,731
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ไร่ ในปี 2550 เป็น 798,462 ไร่ ในปี พ.ศ. 2553 (สานักงานการเกษตรจังหวัดน่าน, 2558) โดยพื้นที่
ที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันบนพื้นที่สูง ซึ่งการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่
การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2555 มีประมาณ 1.13 ล้านไร่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่(พืชไร่ที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ ถั่วและมันสาปะหลัง) รองลงมาเป็น
พื้นที่ปลูกข้าว ตามด้วยพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นและพื้นที่ปลูกผักและไม้ดอก ตามลาดับ
ปั จ จุ บั น จั งหวัด น่ านมี เนื้ อ ที่ทั้ งหมด 7.58 ล้ านไร่ มีพื้ นที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ที่เสื่ อมสภาพ
1,435,604 ไร่ แบ่งเป็น 1.ป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่ลุ่มน้า 1 , 2 จานวน 917,995 ไร่ 2.ป่าเสื่อมสภาพใน
พื้นที่ลุ่มน้า 3 , 4 , 5 จานวน 517,609 ไร่ ซึ่งพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพดังกล่าวสามารถดาเนินการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) ได้ จานวน
139,344 ไร่ โดยดาเนินการไปแล้ว 46,596 ไร่ ดังสรุปข้อมูลพื้นที่จังหวัดและการใช้ที่ดินจังหวัดน่าน
ณ วั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดน่ าน,
2560)
การจาแนกพื้นที่จังหวัดน่าน
1. พื ้นที่จงั หวัดน่าน
2. พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ (กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช)
3. พื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่ าไม้
4. รวมพื ้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติและป่ าอนุรักษ์
5. รวมพื ้นที่ป่าเสื่อมโทรมทังป่
้ าอนุรักษ์และป่ าสงวนแห่งชาติ
6. พื ้นที่ ส.ป.ก
7. พื ้นที่ที่มีเอกสารทางราชการอื่น ๆ

พื้นที่ (ไร่)
7,581,035.02
2,747,669
3,309,422.15
4,404,587.55
4,404,587.55
457,773
457,773
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ภาพที่ 3.1 การจาแนกพื้นที่ของจังหวัดน่าน
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (2560)

3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง
ๆ เช่น วารสาร บทความ ตาราวิชาการ เอกสารทางราชการ เอกสารการประชุม กฎหมาย
และกฎระเบียบ สื่ออิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ เช่น เวปไซต์ VCD/VDO เป็นต้น รวมทั้งเอกสาร
การศึกษาวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ บริบทภูมิสังคมจังหวัดน่าน ทุน
ทางสังคม เครือข่ายทางสังคม การขับเคลื่อนทางสังคม แนวทางปฏิบัติ การบริหารจัดการ
ที่ดินป่าไม้ และประเด็นการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของป่าไม้จังหวัดน่าน ทุนลักษณะ
ต่าง ๆ ของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน และการเกิดพลังหรือ
อานาจในการต่อรอง เพื่อผลักดันข้อเสนอของเครือข่ายไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการศึกษา และให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษา
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถปฏิบตั ิงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการดังนี้
1) การศึกษาแบบการสังเกตการณ์
ผู้ ศึ ก ษาเข้ าร่ ว มเวที ก ารเสวนารับ ฟั งความคิ ด เห็ น การถอดบทเรีย น “เวที น่ า น
ฟอรั่ ม ” เรื่ อ ง ทรั พ ยากรป่ า ไม้ น้ าและที่ ดิ น จั ง หวั ด น่ า น วั น ที่ 2 มี น าคม พ.ศ. 2561และงาน
“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ.
2561 และได้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเครือข่าย
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของป่าไม้ ทัศนะคติ -พฤติกรรม ความรู้ด้านต่าง ๆ การพึ่งพา
ตัวเองของกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมเครือข่าย บริบทชุมชน(เศรษฐกิจ–สังคม–สิ่งแวดล้อม) นโยบายและ
รูปแบบการจัดการทรัพยากรและป่าไม้ในพื้นที่ เครื่องมือ-เทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ในชุมชน การประชุม
รับฟังความคิดเห็น การถอดบทเรียน เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเข้าไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชาวบ้าน สมาชิก
องค์กรเครือข่าย ผู้นาองค์กรเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ศึกษามีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่ เป็นทางการ ด้วยแนวคาถามการสัมภาษณ์
เป็นคาถามปลายเปิด แบบกึ่งมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการและกลุ่ม
บุ คคลที่เกี่ย วข้องกับ การสร้ างเครือข่ายและจัดการเครือข่าย รวมทั้งผู้ ส นับสนุ น เจ้าหน้าที่ ระดับ
บริหาร และระดับปฏิบัติการของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก สามารถแสดงความคิดเห็นนอกกรอบได้ หากข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยแล้วจึงขยาย
การสืบค้นข้อมูลจากผู้ใ ห้ข้อมูลหลักดังกล่าว ไปสู่ผู้ให้ข้อมูลระดับอื่น ๆ เพื่อช่วยเสริมให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดขึ้น และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการศึ ก ษาและการวิเคราะห์ ส าหรับ การศึ ก ษาส ารวจ
รู ป แบบเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมเชิ ง พื้ น ที่ แ ละเชิ ง ประเด็ น ในการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ า ไม้ โดยการเก็ บ จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทาง
สังคม การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เอกสาร รายงานสรุปผลการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ เพื่อการ
ฟื้นฟูป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นต้น
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2. สมุดบันทึกภาคสนาม
เพื่อจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
3. เครื่องบันทึกเสียง
เพื่อ บั น ทึกบทสนทนา ผู้ วิจัย ใช้วิธีก ารบั นทึ กเสี ยงเพื่อ เป็น การช่วยจาข้อมูล ที่ ได้ จากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยทาการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงการบันทึก
4. กล้องถ่ายภาพ
เพื่อบันทึกข้อมูลภาพระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการถ่ายภาพเพื่อสามารถระลึกถึง
บริบท บรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยการสังเกตและระหว่างการสัมภาษณ์ หากจะมีการนาภาพถ่ายต่าง ๆ
ไปใช้ในการใดใดก็ตาม ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพนั้นก่อนเสมอ
5. แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิดที่ได้มีการกาหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้างๆ ล่วงหน้า เน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบไม่
เป็นทางการ จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้
ในการวิจัยนี้ ดังนี้
1) ศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจากตารา
2) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานรูปแบบเครือข่ายทางสังคมในการ
ฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้มาเป็นแนวทางในการกาหนดประเด็นในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3) สร้างประเด็นคาถามการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษาที่ผู้วิจัยได้
กาหนดขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่นามาใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาคาตอบตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และสอดคล้องกับความมุ่งหมายที่เป็นแก่นของการศึกษาที่ต้องการ
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3.4 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และกาหนดพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สะท้อน
ภาพของรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการทาการศึกษา ผู้ศึกษาจึงกาหนดผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยการ
ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากประชาชน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน
เกี่ย วข้องกับ เครื อข่ ายทางสั งคมในการฟื้ น ฟู พื้ นที่ ป่ าไม้จั งหวัดน่ าน ทั้ งที่ เป็ น ทางการและไม่เป็ น
ทางการ โดยต้องเป็นผู้ที่ความเต็มใจให้ข้อมูล และสามารถให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้บริหารและหัวหน้าคณะดาเนินงาน
2. หัวหน้าคณะทางานโครงการนาร่อง
3. ผู้นาชุมชน/กลุ่ม/เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดระบบของข้อมูล
ศึกษาเปรียบเทียบโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อหาข้อสรุป อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความแต่ละประเด็นการศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาจากการตีความ แล้ว
สร้างข้อสรุป จากข้อมูล ที่ร วบรวมได้ทั้ งจากข้อมู ล ทุ ติยภู มิที่ เป็ นการศึกษาข้อมูล จากเอกสารทาง
วิช าการ ข่ าวสาร สื่ ออิน เตอร์เน็ ต และงานวิจัยอื่นที่ เกี่ยวข้อง และข้อมูล ปฐมภูมิจากการลงพื้น ที่
ภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ นามาเทียบเคียงกับ
แนวความคิดทฤษฎีที่ ใช้ในการศึก ษาวิจัย และท าการสั งเคราะห์ เชื่อมโยงหาข้อสรุ ป โดยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อช่วยให้ผล
การวิเคราะห์อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วจึงนาไปเขียนรายงานต่อไป
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการส ารวจเครือข่ายทางสั งคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาลั กษณะ
โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ต่อการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ผู้
ศึกษาพบการสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน 4 รูป แบบ ที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน ดังจะได้แยกกล่าวตาม 1) การก่อเกิด ของเครือข่าย 2) โครงสร้างและกลไกการทางาน
ของเครือข่าย 3) ผลการดาเนินงานของเครือข่าย ดังนี้

4.1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล
เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล เป็นเครือข่ายในช่วง
เริ่มต้น ที่พัฒ นามาจากประเด็น ร่วมจากผลกระทบจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ จึงมีการ
รวมกลุ่มของปัจเจก/ชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากป่าและ
ปกป้องผืนป่าของตนเองขึ้นมาตามธรรมชาติ มีกลไกเครือข่ายสังคมบนฐานชุมชน การทางานเป็น
ลักษณะปัจเจก ทางานด้วยตนเองไม่มีการรวมกลุ่มและการทางานไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใด
ใด และผลการดาเนินงานของเครือข่ายนั้นมีข้อจากัดเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น ทาให้ไม่สามารถ
ขยายเครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชนได้มากพอ สามารถอธิบายได้ดังนี้
4.1.1 การก่อรูปของเครือข่าย
เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของแกนนาชาวบ้านและชาวบ้านที่มีแนวคิดอนุรักษ์
และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากป่าและปกป้องผืนป่าของตนเองขึ้นมาตามธรรมชาติ
เนื่องจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จากนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาพัฒนาและจัดการปัญหาใน
พื้นที่ เช่น การอนุญาตให้เอกชนเข้าทาสัมปทานไม้และการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ ทาให้เกิด
ปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา ซึ่งส่งผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ต่อการดารงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่ป่าหรือพึ่งพาสิทธิประโยชน์จากป่า เช่น
เป็นแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูกหรืออาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ทาให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้ไม่มี
ความเชื่ อ มั่ น ในแนวทางการด าเนิ น นโยบายป่ าไม้ ข องรั ฐ และเกิ ด ความรู้ สึ ก ว่ าไม่ ได้ เป็ น เจ้ าของ
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ทรัพยากรที่ตนเองรักษาอยู่ สอดคล้องกับคากล่าวของนักวิชาการอิสระด้านพัฒนาสังคม (มูลนิธิฮัก
เมืองน่าน, ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน) ที่ว่า
“วิถีชีวิตของคน “น่าน” ในอดีต ส่วนใหญ่จะมีความผูกพันกับป่า โดยอยู่ร่วมกันมา
เสมือนเป็นสิ่งเดียวกัน เปรียบเหมือนคนเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน คือ คนพึ่งพาอาศัยป่า
เป็น แหล่งอาหาร ขณะที่ป่ าก็อาศัยคนในการปกป้องดูแล” (มาโนชญ์ ชายครอง,
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561)
ลักษณะโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/
ตาบล ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการในหมู่บ้าน และผู้อาวุโสในชุมชนที่ชาวบ้านให้
ความเคารพนับ ถือ ทาหน้าที่เป็น ผู้ประสานงาน หรือ เป็นศูนย์ประสานงานกิจกรรมในระดับตาบล
หรือระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่
ได้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน เมื่อชุมชนใดมีปัญหาก็
จะเข้ามาพูดคุยหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ประสบการณ์ กัน และไม่มีเรื่องค่าตอบแทนมา
เกี่ยวข้อง เพราะสมาชิกที่เข้ามาร่วมมือกันต่างก็มาด้วยใจที่อยากทาเพื่อชุมชนและคงไว้ซึ่งการดารง
วิถีชีวิตของตนเอง สอดคล้องกับคากล่าวของ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ดังนี้
“เครือข่ายป่าถ้ามีความเข้มแข็งได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้นาว่าได้ให้ความสาคัญกับ
นั้ น ก็ อ าจเป็ น เพราะผู้ น าเขาไปเน้ น ในประเด็ น อื่ น ๆ หรื อ ไม่ มี ค วามเข้ า ใจถึ ง
ประโยชน์ที่แท้จริงของการอนุรักษ์ป่าแล้วมีประโยชน์อย่างไร” (ชูศิลป์ สารรัตนะ,
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561)
นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายย่อยบางเครือข่าย มีขนาดเล็กและมีการ
ประสานงานแค่ระหว่างหมู่บ้านที่พึงพาอาศัย ทรัพยากรป่าไม้ผืนเดียวกันเท่านั้น แสดงให้เห็นถึง การ
จัดรูป แบบหรือจัดระเบี ยบโครงสร้างการทางานในการจัดการทรัพยากรบนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง ดังภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 ภาพจาลองของโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.1 เห็นว่า เครือข่ายมีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคน
หรือปัจเจกที่มีความคิดและความเชื่อเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน และเคยผ่าน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน กล่าวคือ สมาชิกมีความผูกพันกับแบบเครือญาติ มีวิถีการดารงชีวิตของ
ชุมชนเหมือนกัน อาศัยพึ่งพิงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้า ภูเขา น้าตก ที่ดิน
อาหารจากป่ า ฯลฯ แหล่งเดีย วกันในการดารงชีวิตร่วมกัน ที่ส่งต่อกันมาตั้ง แต่สมัยคนรุ่นก่อน ใน
ลักษณะโครงสร้างความร่วมมือ หรือประสานงานกันในแนวราบระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสมัคร
ใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ปัจจัยสนับสนุนในการทางานระหว่างกันหรือดาเนินกิจกรรม การติดตาม
และประเมินผล เพื่อต้องการที่บ รรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
เครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศของสมาชิก สอดคล้องดังคากล่าวของ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมือง
น่านคนปัจจุบัน ดังนี้
“บริ บ ทการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ าของแต่ ล ะหมู่ บ้ า นมั น ก็ ไม่ เหมื อ นกั น เช่ น บาง
หมู่บ้านก็อนุ ญาตให้ เอาไม้ในป่าชุมชนมาใช้ได้ เช่น เป็น ฟืน เป็นต้น บางชุมชนก็
สามารถเอาไปสร้างบ้านได้เท่าที่จาเป็น เป็นต้น แล้วแต่บริบทของใครของมัน”
(ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2561)
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4.1.2 โครงสร้างและกลไกการทางานของเครือข่าย
ผลการศึกษา พบว่า แต่ละชุมชนในเครือข่ายมีการกาหนดกติกาเป็นกติการะดับปฏิ บัติการ
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคอยกากับดูแล กาหนดขอบเขต กลยุทธ์ การตรวจติดตาม การบังคับ
ใช้บทลงโทษ การแบ่งปันผลประโยชน์ ที่ผ่านการทาประชาคม หรือประชามติร่วมกันของคนระดับ
ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนาชาวบ้านคนสาคัญในชุมชน ส่วนชาวบ้านส่วนมากก็มีส่วน
ร่วมในลักษณะของการรับรู้ และปฏิบัติตาม ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 กฎระเบียบป่าชุมชนบ้านหาดผาขน ตาบลเมืองจัง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา: ถ่ายเองเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
และสอดคล้องดังที่ ท่านประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“ในเมื่อหมู่บ้านเรามีป่าที่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อยู่แล้ว เราทุกคนทั้งหมู่บ้านก็
ต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ ผู้นาหมู่บ้านก็เลยมีข้อตกลงกันร่วมกันให้
ทุกคนในหมู่บ้ านปฏิบัติ ตาม หากมีใครฝ่าฝืนก็มีการปรับ ค่าเสี ยหายก็เอามาเข้า
กองทุนหมู่บ้านไว้มาพัฒนาป่าไปเรื่อย ๆ” (เสวียน สองสีขวา, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
19 เมษายน 2561)
ส่วนแนวทางการดาเนินงานของเครือข่าย เป็นลักษณะการทางานด้วยตนเองในแต่ละชุมชน ไม่
มีการรวมกลุ่มหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์การใดใด อาศัยผู้นาชุมชน ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้
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อาวุโส ผู้นาศาสนา ผู้นาความเชื่อ ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั้งในหมู่บ้าน
และชุมชน เป็นแกนหลักในการดาเนินการสร้างความตื่นตัว การประชุมหารือ การอบรมให้ความรู้
การทาประชามติ การสร้างจิตสานึกแก่เยาวชน การสรุปบทเพื่อเรียน และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์
กิจกรรมการปลูกป่าร่วมกันของสมาชิกในชุมชน สอดคล้องกับคากล่าวของ นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน พ.ศ 2535-2547 ที่กล่าวว่า
“การปลู กป่ าชุมชนสมัย นั้ นส่ ว นใหญ่ ผู้ นาชุมชนเขาก็รณรงค์ชาวบ้านของตัว เอง
ช่ ว ยกั น ปลู ก โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น คอยประสานงาน ติ ด ต่ อ หาคน
สนับสนุนต้นกล้า เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านไปปลูกในพื้นที่ของตัวเอง หรืออาจอาศัย
ช่วงวัน ส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา รณรงค์กิ จกรรมการปลู กป่า ”
(บานจิตต์ สายรอคา, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 3 มีนาคม 2561)
กล่าวคือ วัฒนธรรมชุมชน ดังเช่น การให้ความเคารพต่อผู้นา และผู้อาวุโสในชุมชน ความ
เชื่อในเรื่องทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ยังคงมีบทบาทอย่างสูงใน
การขับเคลื่อนการทางานเชื่อมโยงสมาชิกให้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือและช่วยกันหาทางออกหรือแผน
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน ดังเห็นได้จาก ผู้นาเครือข่ายที่มักเป็นการผนึกกาลังของ
ผู้น าฝ่ ายปกครองท้ องถิ่น ประกอบด้วย กานัน ผู้ ใหญ่ บ้ าน ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน สารวัตรกานัน ฝ่ าย
องค์การบริหารส่วนตาบล คือ สมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือบางพื้นที่พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นาศาสนา(พระสงฆ์) เป็นแกนหลักในการดาเนินงานเพื่อสร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจ
รวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อปกป้องผืนป่าที่อนุรักษ์ไว้ของสมาชิกในหมู่บ้านหรื อตาบล ดังเห็นได้
จากตัวอย่าง เช่น
กลุ่มบ้ านหลวงหวงป่ า ปี พ.ศ. 2518 ที่มีนายปั๋น อินหลี เป็นแกนนาชาวบ้านคัดค้านกลุ่ ม
นายทุนที่บุกรุกตัดไม้ทาลายป่าบริเวณห้วยสีพัน โดยนาชาวบ้านอีก 32 คน เข้าไปปิดทางขวางไม่ให้
รถยนต์ 5 คัน พร้อมไม้อีก 3,600 ตัน ที่ตัดจากห้วยสีพันออกจากพื้นที่
กลุ่มศิลาแลง ตั้งแต่ปี พ.ศ2518 ก็มีกานันเมืองดี ปรีดาวงศ์และผู้นาแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันสร้าง
ระเบียบมาตรการดูแลจัดการป่า ภายหลังที่เริ่มเห็นความหายนะที่กาลังคืบคลานเข้ามาเพราะการ
ทาลายสิ่งแวดล้อม อันสืบเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่เร่งให้ คนปลูกมาก ๆ ส่งเสริมการ
ปลู กข้าวโพด แจกเมล็ ดพั น ธุ์ ให้ สิ น เชื่อ ให้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง นอกนั้ น โดยนโยบายการสลายกาลั ง
คอมมิวนิสต์ ที่รัฐได้ย้ายชาวเขาจานวนมากมาอยู่ในบริเวณป่าชุมชน ทาให้หักร้างถางป่าเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจ
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กลุ่มตาบลน้าเกี๋ยน ปี พ.ศ 2534 ที่มีนายสฤษฎิ์ สุฤทธิ์ เจ้าหน้าที่อนามัย และกานันคามูล
ดีพรมกุล เป็นคนจุดประกายการทางานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย
(บวรส.) ที่กลายเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของตาบล และแกนนาเข้ามามีส่วนร่วมคือ กลุ่มผู้นา 42
คนทางานร่วมกัน เรียกว่า 42 ขุนศึก นาชาวบ้านเข้าไปสารวจพื้นที่ป่าไม้ต้นน้าแม่น้าน้าเกี๋ยน เป็นต้น
4.1.3 ผลการดาเนินงานของเครือข่าย
ลักษณะโครงสร้างและการขับเคลื่ อนของเครือข่ายการมีส่วนร่ว มภาคประชาชนเพื่อการ
จัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล ทาให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ เข้าใจถึงปัญ หาทรัพยากร ก่อ เกิด
ความตระหนัก ความหวงแหนผืนป่า และการให้ความร่วมมือที่เข้มแข็งของสมาชิกในการอนุรักษ์และ
ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรป่ า ไม้ สอดคล้ อ งดั ง ค าบอกเล่ า ของรั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ที่ว่า
“ดูอย่างวิวัฒ นาการของชาวบ้านหมู่บ้านน้าเกี๋ยนเรา ที่สังเกตุเห็นได้จากแต่ก่อน
ชาวบ้านต้องไปตัดเอาต้นไม้หนุ่มสาว ขนาดประมาณแขนหรือขาสาหรับมาทารั้วกั้น
แปลงไร่ นา เพื่ อ ป้ อ งกั น วั ว ควาย แต่ ห ลั ง จากกระแสป่ า ไม้ ล ดลง น้ าแห้ ง ขอด
ประมาณเกือบๆ ปี 2530 ชาวบ้านก็เลยมีการปรับแนวคิดกันใหม่ ว่าให้เป็นเจ้าของ
วัวควาย เป็นคนดู แลสัตว์เลี้ยงของตัวเองไม่ให้เข้าไปในไร่ นาคนอื่นแทน หลังจาก
นั้นก็มีการรวมตัวกันของชาวบ้าน เข้าไปไล่ต้อนกวาดล้างพวกบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้า
เกี๋ยนจนสามารถจับเลื่อนโซ่ ไม้เถื่อนของกลางกองไว้จานวนมาก”
(มานิตย์ ธนะวงศ์, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561)
ผลจากการมี ข้ อ ตกลงระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ต กลงร่ ว มกั น ในแต่ ล ะหมู บ้ า น ยั ง ท าให้ ช าวบ้ า น
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเป็นผู้ที่ต้องบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในการดาเนินชีวิต มาเป็นผู้ร่วมดูแลและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปรับวิถีชีวิตในการดารงชีพจากที่เคยพึ่งพาวัตถุดิบ ผลิตผลจากธรรมชาติ
เป็ น หลั ก มาเป็ น การผลิ ต ขึ้ น ด้ ว ยตนเองแทนการเข้ า ไปบุ ก รุ ก ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรป่ า ไม้
สอดคล้องดังคาบอกเล่าของสมาชิกจากหมู่บ้านหาดผาขน อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ว่า
“เมื่อก่อนลุงก็เป็นคนอาศัยแหล่งน้าและป่าไม้ จับปลา ทามาหากิน แต่พอหมู่บ้านมี
กฎระเบี ย บร่ ว มกั น ในการที่ อ นุ รัก ษ์ ดั งนั้ น ทุ ก คนในหมู่บ้ านก็ พ ร้อ มใจกัน หยุ ด
กิจกรรมทุกอย่างในบริเวณที่ถูกกาหนดเป็นเขตอนุรักษ์ แม้กระทั่งไม้ข้าวหลาม ถ้า
อยากกินก็ต้องปลูกเอาเอง ถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องถูกปรับ และทุกคนในชุมชนก็ช่วยกัน
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เป็นหูเป็นตาเพื่อไม่ให้มีการบุกรุก” (นายทอง รุณใจ การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่
19 เมษายน 2561)
นอกจากนี้ยังพบว่า ในแต่ละชุมชนมีกิจกรรมให้ชาวบ้านร่วมมือกันในการออกตรวจตราพื้นที่ป่า
ชุมชน การทาแนวกันไฟ ดูแลป่าชุมชนของตนเองอยู่เป็นประจาและต่อเนื่องด้วย แสดงให้เห็นถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน และชาวบ้านที่มีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่
ป่าไม้ สอดคล้องดังที่ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“สมัยก่อนที่อาจารย์ยังดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าเกี๋ยน ก็ได้
จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าเป็นประจาทุกปี โดยมีการพาชาวบ้าน เด็กและเยาวชน
เข้าไปร่วมกิจกรรมสารวจ กิน นอนในป่าด้วย” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 21 เมษายน 2561)

4.2 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นเครือข่ายช่วงที่ กลุ่มบุคคล/องค์กรต่าง ๆ ภาคประชาชน
และเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล เริ่มมีการตื่นตัวใน
เรื่องประเด็นปัญหาทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น เริ่มมีการเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน โดยมีกลุ่ม “กลุ่มฮัก
เมืองน่าน” (มูลนิธิฮักเมืองน่าน ในปัจจุบัน) นาโดยพระครูพิทักษ์นันทคุณ (เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส
อ.เมื อ ง จ.น่ า น) ได้ ร วบรวมผู้ ค นที่ คิ ด คล้ า ยๆ กั น รวมตั ว เป็ น กลุ่ ม องค์ ก รชาวบ้ า นร่ ว มกั น ด้ ว ย
วัตถุประสงค์กว้างๆ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยภูมิสังคม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่
หลากหลายของจังหวัดน่าน มีกลไกเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่ที่มีเครือข่ายกว้างขวางจนสามารถ
ขยายแนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน และสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก
เครือข่าย ให้กับสมาชิกที่ต้องการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้านอื่นไปพร้อมกันได้
สามารถอธิบายได้ดังนี้
4.2.1 การก่อรูปของเครือข่าย
เครือข่ายเกิดขึ้น เป็ นวิวัฒ นาการจากโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการรวบรวม กลุ่มคน
หรือ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ของกลุ่มฮักเมืองน่าน (มูลนิธิฮักเมืองน่าน ในปัจจุบัน)
เพื่อขยายแนวคิด เรื่องการปกป้อง อนุรักษ์และการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล ทั่วจังหวัดน่าน ให้
มีดาเนินการอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ ด้วยมีความตระหนักถึงปัญหาเรื่องป่าเสื่อมโทรมที่ส่งผลกระทบ
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ต่อการดารงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่า เนื่องจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรวดเร็วและมีการขยายรุกเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าต้นน้าและพื้นที่เขาสูง อีก
ทั้งกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดน่านก็มีน้อยมาก ซึ่งมีสอดคล้องกับข้อความตอนหนึ่ง
ในบันทึกเรื่องเล่าที่พ่อปั๋น อินหลี อดีตแกนนาของกลุ่มบ้านหลวงหวงป่า ได้เขียนเข้าร่วมประกวดกับ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 บันทึกเรื่องเล่าของพ่อปั๋น อินหลี
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/233902
ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ประกอบด้วย มูลนิธิฮักเมืองน่าน ทา
หน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่ายกับภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ
และภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณให้กับสมาชิกที่ต้องการ
ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้านการอนุรักษ์ป่า ส่วนบทบาทของผู้นาท้องถิ่นหรือผู้นา
เครือข่ายระดับตาบล อาเภอ และสมาชิกทุกคน มีบทบาทในการชักชวนหรือประชาสัมพันธ์ประชาชน
ในพื้น ที่ของตนเองให้เกิดความสนใจเข้าร่วมเครือข่าย หรือทากิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนตาม
ศักยภาพของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายกันเป็นประจา โดยการสอดแทรก
ประเด็ น เกี่ย วกั บ ป่ าไม้ในเวที การประชุม ของผู้ น าชุ มชนในระดับ อาเภอหรือจังหวัด ซึ่ งเครือ ข่าย
คัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มผู้นาท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความสมัครใจของสมาชิก เพื่อกาหนดเป็น
ตัว แทนของกลุ่ ม เครื อ ข่ าย ระดั บ อ าเภอ และจังหวัด มี บ ทบาทหน้ าที่ ในการแพร่ก ระจายข้ อ มู ล
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ตรวจสอบติดตามปัญหา นัดหมายการประชุม เป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นไปยังศูนย์กลาง
เครือข่าย(มูลนิธิฮักเมืองน่าน) ดังภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 ภาพจาลองของโครงสร้างเครือข่ายเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.4 เห็นว่า เครือข่ายมีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ ที่สมาชิกของ
เครือข่ายได้เล็งเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมเหมือนกัน จึงมีวิสัยทัศน์เหมือนกันที่ต้องการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าเมืองน่าน จึงรวมตัวกันในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกันหรือการรวมตัวในลักษณะรูปแบบ
ของประชาสังคมแบบหลวม ๆ คือ สมาชิกทุกคนยังมีอิสระและมีสถานะที่เท่าเทียมกัน มีความสมัคร
ใจที่มกี ารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือทากิจกรรมร่วมกัน การช่วยเหลือพึ่งพากันโดยเครือข่ายมี
มูลนิธิฮักเมืองน่าน ผู้นากลุ่มฮักเมืองน่าน ผู้นาท้องถิ่นหรือผู้นาเครือข่ายระดับตาบล อาเภอ ร่วมเป็น
แกนหลักในการดาเนินการสร้างความตระหนักในปัญหาสร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจร่วมและ
การรวมตัวของประชาชน ดังที่ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
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“ไม่ว่าเป็น หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ใครก็ตามที่อยากเข้ามาร่วมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ป่า เขาก็ประสานเข้ามาที่มูลนิธิฮักเมืองน่านก่อน เพื่อให้ ทางมูลนิธิฮักเมือง
น่านเป็นคนคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมให้ เนื่องจากเขาก็ไม่
รู้ จั ก พื้ น ที่ ดี พ อ เกรงว่ า เมื่ อ สนั บ สนุ น ไปแล้ ว สู ญ เปล่ า ” (ชู ศิ ล ป์ สารรั ต นะ, การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561)
ลักษณะการรวมตัวของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าดังกล่าว ยังสอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของ
นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน พ.ศ 25352547 ที่ว่า
“การอนุรักษ์ป่ าและกิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากชุมชนที่พยายามจัดการปัญหา และ
ค้นหาทุนทางสังคมที่ตัวเองมี โดยอาศัยผู้นา ปราชญ์ แต่ละชุมชนในการดาเนินการ
และนาเสนอให้หน่วยงานภายนอกเกิดความสนใจอยากเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนมูลนิธิ
ฮักเมืองน่านเป็นตัวเชื่อมประสานให้แต่ละองค์การเข้ามาร่วมกัน”
(บานจิตต์ สายรอคา, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 3 มีนาคม 2561)
4.2.2 โครงสร้างและกลไกการทางานของเครือข่าย
เครือข่ายไม่มีการกาหนดกติกา แต่มีการสร้างพันธสัญญาระหว่างกันของผู้นาแต่ละชุมชนใน
การกาหนดเกณฑ์การคัดเลื อกแกนนาเครือข่ายไว้ผู้ ประสานงานในระดับพื้นที่ย่อยในแต่ละตาบล
อาเภอ และจังหวัด ในการร่วมกันเฝ้าระวังการบุกรุกทาลายป่า การกาหนดช่วงเวลาและความถี่ใน
การนั ดหมาย เพื่ อพบปะหรื อประชุม เพื่ อแลกเปลี่ ยนข้อ มูล กั น อย่างน้ อยปีล ะ 2 ครั้ง ดั งที่ ท่ าน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“กติกา กฎระเบียบของเครือข่ายป่าชุมชนนั้น เรามีข้อตกลงร่วมกันกันไว้เพียงแค่
จัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องป่าไม้
ปีละ 2 ครั้ง และมีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าหากมีสมาชิกหมู่บ้านไหนปล่อยให้มีการบุก
รุกพื้นที่ป่า ทางกลุ่มเรียกร้องให้มีการดาเนินคดีและตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นสมาชิก
กลุ่ม ส่วนระเบียบปฏิบัตินั้นแต่ละชุมชนก็มีการกาหนดกันเองและต้องไม่ขัดต่อข้อ
กฎหมาย อาจมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ภาพรวมๆแล้วก็คล้ายๆกัน ” (เสวียน สอง
สีขวา, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561)
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ส่วนแนวทางการดาเนินงานของเครือข่าย แกนนากลุ่มฮักเมืองน่านออกไปเรียนรู้และทางาน
ร่วมกัน กับ กลุ่ม แกนนาเครือข่ายชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นให้ ร่ วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ของ
ชุม ชนเอาไว้ส าหรั บ เป็ น แหล่ งน้ าและอาหาร ส่ ว นบุค ลากรจากกลุ่ ม ฮัก เมื องน่านเป็ น พี่ เลี้ ยงและ
ประสานงานองค์กรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนร่วมกับชุมชน โดยอาศัยการเข้าไปเจรจา
พูดคุย จัดเวทีเสวนา การประชุม การสัมมนา และมีการนากิจกรรมหรือพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนา
เข้าไปเสริม เช่น กิจกรรมการบวชป่า กิจกรรมถวายทานผ้าป่าต้นไม้ ตั้งกองทุนดูแลป่า เป็นต้น ที่
ยังคงยึดปฏิบัตอิ ย่างต่อเนื่องสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 4.5 และภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.5 การรณรงค์กิจกรรมการบวชป่ายุคแรก
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/263539

68

ภาพที่ 4.6 การรณรงค์กิจกรรมการบวชป่าในปัจจุบัน
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ออนไลน์ (2561)
การจั ด กิ จ กรรมกิ จ กรรมการบวชป่ า และกิ จ กรรมถวายทานผ้ าป่ า ต้ น ไม้ มี ก ารเชิ ญ ชวน
ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน หรือเครือข่ายอื่น ๆ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยแต่ละหมู่บ้าน/ตาบล
ก็มีการสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ดังที่ ท่านที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมือง
น่านคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“พอเริ่มมีสมาชิกมากขึ้นก็เลยเริ่มมีพิธีบวชป่า ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2533 ที่บ้านกิ่วม่วง
อาเภอสันติสุข บ้านเกิดของอาตมา เพื่อเป็นกุศโลบายที่ให้คนช่วยกันดูแลรักษาป่า
โดยเชิญหมู่บ้านอื่นๆ มาร่วมกิจกรรม จากนั้นกระแสบวชป่าก็เพิ่มมากขึ้น แพร่หลาย
ไปทีล ะหมู่บ้ านๆ ทั่วจังหวัด และทั่วประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชนขึ้น มา
หลังจากนี้” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561)
เห็นได้ว่า ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายอาศัยความเชื่อ ค่านิยมการทาบุญ ในการ
สร้างแรงจูงใจให้คนที่นับถือศาสนามาร่วมดูแลป่า กิจกรรมดังกล่าว นอกจากทาให้คนมาร่วมกันลงมือ
ปลูกป่ าแล้ว ยังเป็ นเครื่องมื อหนุน เสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพื่อขยายแนวคิดและการ
จัดการป่าชุมชน
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4.2.3 ผลการดาเนินงานของเครือข่าย
การดาเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นพื้นฐานสาคัญในการกระตุ้นให้สมาชิก
ของเครือข่ายได้รับรู้ถึงปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดการขยายแนวคิด และขยายความ
ร่วมมือกันในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เกิดป่าชุมชนที่มีความร่วมมือกันที่เข้มแข็งทั่วจังหวัด
น่ านจนถึงปั จ จุ บั น ซึ่ งจากการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ของมู ล นิ ธิฮัก เมื องน่ าน ในปี พ.ศ 2561 พบว่ า
จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่ าไม้ที่ป ระชาชนกาหนดขอบเขตการดูแล กว่า 1,119 ป่า (มูลนิธิฮักเมืองน่าน,
2561) สอดคล้ องดังคาสั มภาษณ์ ของที่ป รึกษาประธานมูล นิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้กล่ าวถึง
ประเด็นนี้ว่า
“กลุ่ มฮักเมืองน่ านสมัย นั้ นมันก็เหนื่ อยหน่อย เพราะต้องตระเวนไปรณรงค์ผู้ น า
ชุมชน ชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าให้ช่วยกันอนุ รักษ์ป่า สงวนพื้นที่ป่าเอาไว้เป็นแหล่ง
อาหาร แข่งกับกลุ่มนายทุนที่เข้ามากว๊านซื้อที่ดิน และกระแสการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
โดยไปชวนเอากลุ่มที่เขาอนุรักษ์ป่าอยู่แล้วกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเช่น กลุ่มบ้านหลวงหวง
ป่า กลุ่มศิลาแลง เข้ามาร่วมเล่าประสบการณ์ และจุดประสงค์การอนุ รักษ์ป่า มีการ
ทาพิธีบวชป่าเพื่อเป็นกุศโลบายให้คนอนุรักษ์ป่า แล้วนามาขยายผลไปในหมู่บ้านอื่น
ปรากฎว่ามันก็ได้ผล เพราะมีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลป่า ออกกฎกติกาการอนุรักษ์ป่า ขยายไปทั่วเมืองน่าน
จากนั้นเป็นต้นมา จนปัจจุบันนี้ ภายหลังจากมีการออกสารวจพื้นที่ป่า ปรากฏว่า มี
จานวนป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้นกว่าในรายชื่อที่เรามีเสียอีก ” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ ,
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561)
กิจกรรมของเครือข่ายด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ได้รับ
การยอมรับ จนถูกยกให้ เป็ นเครือข่ายต้นแบบของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ ดังเห็นได้จาก
กระแสกิจกรรมการบวชป่า การจัดผ้าป่าต้นไม้ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัด น่าน และ
จังหวัด อื่น ๆ สอดคล้ อ งดังคาสั ม ภาษณ์ ของที่ ปรึกษาประธานมูล นิธิฮักเมืองน่า นคนปั จจุบัน ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“หลังจากกระแสการบวชป่า การจัดผ้าป่าต้นไม้ ได้ออกอากาศทางทีวีและดังแพร่
สะพัดไปทั่วในตอนนั้น ก็มีหลายๆชุมชน หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศก็
แห่กันมาศึกษาดูงานอย่างมาก ทางเราก็มีการจัดพิธีการบวชป่าสาธิตให้เขาดู ใน
ตอนนั้น” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561)
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พลังความร่วมมือกันของสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทาให้เครือข่ายมีอานาจในการ
ต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ควบคู่ไปกับบทบาทที่สาคัญของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ในการระดมทุน
จากหน่วยงานภายนอกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มาสนับสนุนและบริหารจัดการงานของกลุ่ม
ฮักเมือง ในการขับ เคลื่ อนพั ฒ นาชุมชนในด้านการอนุรักษ์ ป่า และการพั ฒ นาด้านอื่น ๆ เช่น การ
อนุรักษ์พันธุ์ปลา การเกษตรผสมผสาน การออมทรัพย์ การรวมกลุ่มของเยาวชน เป็นต้น โดยเป็นการ
ที่ทุกฝ่ ายเข้ามาศึกษา เรีย นรู้ แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และพัฒ นากิจกรรมร่วมกัน กับสมาชิกที่
ต้องการช่วยเหลือ ดังที่ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่บ้านเรา ถือว่ามีความเข้มแข็งมาก จน
ภาครั ฐ ต้ องไปเข้ าร่ ว มสนั บ สนุ น เพื่ อ ที่ ดึ งเอาองค์ ก รเหล่ านี้ ให้ เข้ ามาร่ว มท างาน
ร่วมกันกับรัฐ อาจในรูปแบบของ พอช เพราะถ้าหากไม่มีภาครัฐสนับสนุนกลุ่มคน
เหล่านี้ ก็ไปหาดึงเอาจากกลุ่ มองค์กรอิสระอื่น ๆ ข้างนอกเข้ามาสนับสนุนอยู่ดี ”
(มานิตย์ ธนะวงศ์, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561)
บทบาทของเครือข่ายในการเข้ามีส่วนร่วมผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย เช่น ปี
พ.ศ 2540 เข้าร่วมรณรงค์ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ปี พ.ศ 2547 เครือข่ายจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านจั งหวัดน่าน เสนอต่อสถาบัน
พัฒ นาองค์กรชุมชน (พอช.) ปี พ.ศ 2548-2549 ก็เสนอโครงการต่อสหประชาชาติ UNDP ภายใต้
แผนงานสนับ สนุ น โครงการขนาดเล็ กของชุมชนในการจัดการป่า เพื่อเป็นการพัฒ นาเครือข่ายป่า
ชุมชน 258 ป่า และปี พ.ศ 2550 เครือข่ายร่วมกับสถาบันพัฒ นาองค์กรชุมชน (พอช.) ประชาคม
จังหวัดน่าน ทหารบกจังหวัดน่าน และจังหวัดน่าน จัดทาโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้าน่าน เพื่อ
พัฒนาชุมชนและป่าชุมชน 368 ป่าทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้น
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4.3 เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าต้นน้าน่าน
เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ไม้ เป็ น ช่ ว งที่ ภ าครั ฐ ได้ เปิ ด พื้ น ที่ ให้ แ ก่ บ ทบาทภาคเอกชนและประชาชนในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของนโยบายสาธารณะและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน หลังจากเกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐ
และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับกับที่ดินของเกษตรกรและ
ชาวบ้ านที่เคยอยู่อาศัยและทากิน มาก่อนแล้ว และสภาพปัญหาภูเขาหัวโล้นที่เป็นกระแสในสังคม
เครือข่ายมีกลไกการขับเคลื่อนที่องค์การทุกภาคทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมบูรณาการความร่วมมือ กันในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ห รือรูปแบบกลไก
ประชารัฐ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถอธิบายได้ ดังนี้
4.3.1 การก่อรูปของเครือข่าย
เครือข่ายเกิดขึ้นจากการจัดตั้งขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สาหรับผลักดันให้ทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน บูรณาการความร่วมมือสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ต้นน้า
กลางน้ าและปลายน้ าที่ ต้ อ งการมี บ ทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนอย่างจริงจั งและต่อเนื่อง เครือข่ายเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่
ปี พ.ศ 2557 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การรักษาและฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านเพื่อให้ทุก
ภาคส่วนในพื้นที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้า
น่านที่มีความสาคัญ เนื่องจากปริมาณน้ากว่าร้อยละ 40 ของแม่น้าเจ้าพระยามาจากแม่น้าน่าน ตาม
เป้าหมายหลักของวาระจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556-2560 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้า” เรื่อง การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการ
บุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ โดยในแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และกาหนดเป้าหมายไว้ คือ การพิทักษ์
รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน
10 ปี
อีกทั้ ง การแก้ปั ญ หาทรัพ ยากรป่าไม้ในพื้ นที่จังหวัดน่านที่ผ่ านมา ทาให้ เกิดปัญ หาความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการทากินและแนวเขตพื้นที่ป่าอุทยาน
และป่าสงวนแห่งชาติ สิทธิการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนหลายแห่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และบทบาท
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ของภาครัฐที่เข้ามาแทนที่ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ทาให้
ชุมชนไม่มีอานาจในการบริหารจัดการดังเดิม ในขณะที่ภาครัฐก็ไม่อาจบริหารจัดการได้ทั่วถึง จึงเป็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการลักลอบใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างควบคุมได้ยาก
นอกจากนี้ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่าน มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน และมีพื้นที่ป่าตาม
กฎหมายถึงร้อยละ 85 เป็นพื้นที่ป่าต้นน้า ส่วนอีก ร้อยละ 15 ของพื้น ที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่เพาะปลูก
และที่อยู่อาศัยรวมกัน ประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น เมื่อจานวนประชากร
ที่มีการเพิ่มขึ้น จึงทาให้มีความต้องการพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่จากัด ทาให้มีการบุกรุก
พื้นที่ป่าต้นน้า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยานเห่งชาติ ฯลฯ ทาให้พื้นที่ป่าไม้กลายเป็นภูหัวโล้น ซึ่งแสดง
ให้เห็น ดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 สภาพภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน พ.ศ 2559
ที่มา: สานักข่าวอิศรา (2559)
ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายพัฒ นาทางเลื อกเพื่อการจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่ การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้าน่าน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทาหน้าที่เป็นแกนหลักใน
การผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อการจัดการปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ของ
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และตัวแทนจากองค์กรต่างสาขาต่างกิจกรรมกันมาร่วมมือ
กัน หรือมีกิจกรรมที่มีการสานผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสและกระจายอานาจให้สมาชิก
เครือข่ายสามารถติด ต่อประสานงานและขยายการติดต่อออกไปยังสมาชิก อื่น ๆซึ่งสมาชิกเหล่านั้น
อาจมีบางส่วนต่างก็เป็นเครือข่ายกันอยู่เดิม ในการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดังภาพที่ 4.8

ภาพที่ 4.8 ภาพจาลองของโครงสร้างเครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการที่ดินทากินเพื่อ
นาไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้าน่าน
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.8 เห็นว่า รูปแบบความสัมพันธ์ในเครือข่ายจึงมีทั้งที่เป็นลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับ ภาระหน้าที่และประเด็นกิจกรรมที่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชนให้ ค วามสนใจเข้ าร่ ว ม โดยบทบาทของภาคี ภ าครัฐ เช่ น ส านั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด น่ า น ส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่
สานักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน สานักบริห ารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่ ) สานักงานที่ดินจังหวัดน่าน
ฯลฯ เป็นความสัมพันธ์รูปแบบที่เป็นทางการในการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
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งานวิ ช าการ การติ ด ต่ อ เชื่ อ มประสานความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
ประชาชน และเครื อ ข่ ายองค์ ก รเอกชน/ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ในการเอื้ อ อ านวยให้ เกิ ด การท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่วนภาคีภาคประชาสังคมและประชาชน เช่น มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จังหวั ดน่าน
มูลนิธิฮักเมืองน่ าน สภากานัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง ฯลฯ เป็นความสั มพันธ์
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการต่างก็มีความเป็นอิสระในการร่วมดาเนินการภายใต้ศักยภาพของตนเอง เพื่อ
เสริมสร้างให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒ นาโดยไม่ได้ยึด ติดกับพื้นที่
ดาเนินการ แต่ใช้ประเด็นปัญหา และเป้าหมายขององค์การนั้น ๆ เป็นตัวกาหนดความความสัมพันธ์
ของเครือข่ายที่นาไปสู่การพัฒนาและการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.3.2 โครงสร้างและกลไกการทางานของเครือข่าย
เครือข่ายมีการกาหนดข้อตกลงร่วมกันเป็นกติกากากับทางเลือกร่วม ที่ผู้ว่าราชการเป็นผู้ออก
นโยบาย เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ โดย
การบูรณาการความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนมีการรับรู้ และยอมรับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้สนับสนุน
อานวยความสะดวก และยอมรับสิทธิของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ของตนเอง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ การกาหนดแนวเขตพื้นที่ให้สอดคล้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับราษฎร การพัฒ นารูปแบบ
โมเดลการจัดการที่ดินทากินในพื้นที่จังหวัดน่าน และการกาหนดโมเดลกิจกรรมการฟื้นฟูป่าไว้รองรับ
บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล ภาคส่ ว นต่ า ง ๆที่ ส นใจอยากเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการเป็ น ผู้ ล งทุ น สนั บ สนุ น
ประสานงาน และผลั กดัน กิจ กรรมการปลูกป่าเพิ่ มพื้ นที่สี เขียว เพื่ อเป็น การช่ว ยเสริมสร้างอาชีพ
ทางเลือกและสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แทนที่การลูกพืชเชิงเดี่ยว และการป้องกันไม่ให้บุกรุก
พื้น ที่ ป่ าไม้เพิ่ มขึ้น ในจั งหวัดน่ าน สอดคล้ องดังที่ ท่านประธานมู ล นิ ธิฮัก เมืองน่านคนปั จจุบั น ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“ปัญหาเรื่องป่ากับคนเมืองน่านมันก็ยังเป็นปัญหาโลกแตก ที่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้
ระหว่างคนอาศัยอยู่ก่อนประกาศเขตป่า หรือ ประกาศเขตป่าก่อนคนมาบุกรุกทีหลัง
ที่ผ่านมาภาครัฐก็ยึดตามหลักเชิงกฎหมายของเขาเป็นหลัก แต่ตอนหลังมาก็มีการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันได้มากขึ้น โดย ณ เวลานี้ก็ถือว่าภาครัฐได้อ่อนลงเยอะมาก
เพื่อที่ช่ว ยนาเอานโยบายที่คนเมืองน่านสะท้อนกลับไปให้ รัฐบาล ว่าคนเมืองน่าน
อยากอยู่ กั น แบบถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย กั น ระหว่ า ง ป่ า กั บ คน การท างานของภาค
ประชาชนกับภาคราชการ” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน
2561)
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ส่วนกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนเครือข่าย อาศัยการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
การจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นระดับตาบล ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน
"สร้างเมืองน่ านน่ าอยู่ คู่ป่ าต้น น้ า” และโครงการ "รักษ์ป่ าน่ าน” เป็น เครื่องมือในการเสริม สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาคชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง ใน
พื้นที่ตาบลนาร่อง 34 ตาบล กรณีจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน มีรายชื่อ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 รายชื่อตาบลนาร่องการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นระดับตาบล พ.ศ 2557
ลาดับ
อาเภอ
ตาบล
จานวนตาบล
1
เมืองน่าน
บ่อ,ผาสิงห์,สะเนียน
3
2
ภูเพียง
เมืองจัง,ฝ่ายแก้ว,น้าแก่น
3
3
บ้านหลวง
บ้านพี้
1
4
สันติสุข
ป่าแลวหลวง,ดู่พงษ์
2
5
ท่าวังผา
ผาทอง
1
6
แม่จริม
แม่จริม,น้าพาง,หนองแดง
3
7
นาน้อย
บัวใหญ่,ศรีษะเกษ,นาน้อย,สันทะ
4
8
นาหมื่น
เมืองลี,ปิงหลวง
2
9
เวียงสา
ส้าน,ยาบหัวนา,แม่สาคร,อ่ายนาไสย
4
10
ปัว
อวน
1
11
สองแคว
นาไร่หลวง
1
12
เชียงกลาง
พญาแก้ว,เปือ
2
13
ทุ่งช้าง
งอบ,ปอน,และ
3
14
บ่อเกลือ
บ่อเกลือใต้, ภูฟ้า
2
15
เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่าน,ห้วยโก๋น
2
รวมพื้นที่ตาบลทั้งหมด
34
ที่มา: สาเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่น จังหวัดน่าน วันที่ 8 กันยายน
พ.ศ 2557
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นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ เพื่อเปิดช่องทางและอนุญาตให้ทุกภาคส่วนที่มี
ความสนใจเข้ามามีบทบาทร่วมในการบริหารจัดการ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
จังหวัดน่าน ด้วยการกาหนดเป็นโมเดลพื้นที่นาร่อง 14+4 เมนู การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัด
น่าน ได้แก่ 1) ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้าลาธารในเขตป่าอนุรักษ์ 2) ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 3) ป่าชุมชนเศรษฐกิจและป่าใช้สอย 4) ชุมชนดูแลป่า 5) สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจ
น่ า น 6) ศู น ย์ พั ฒ นาชาวเขาจั งหวั ด น่ า น 7) โครงการพระราชด าริสั งกั ด กรมป่ า ไม้ 8) โครงการ
พระราชดาริสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 9) โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้นจังหวัดน่าน 10) สวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย 11) คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 12) พี่ช่วยน้องป้องผืนป่าน่าน 13) อาสาสมัครรักษ์ผืนป่า 14) โครงการปลูกไผ่ เพื่อ
แก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นจังหวัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15) พลิกฟื้นคืนผืนป่าประชารัฐน่าน
16) นวัตกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขีย วผ่านโครงการปลูกป่าทรงมหาดไทยใช้ เทคโนโลยี 3 ผสาน 17)
โครงการน าร่ องฟื้ น คืน เขาหั ว โล้ น น่ านด้ว ยธนาคารต้ นไม้ และ 18) โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู งแบบ
โครงการหลวง
เมนูกิจกรรมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ) ได้รวบรวมกิจกรรมที่
มีการดาเนิ น การอยู่ในพื้น ที่ และหยิบยกหลั กการพัฒ นาและฟื้นฟูป่าตามแนวทางวิถีเกษตรแบบ
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับเป็นกิจกรรมทางเลือกไว้รองรับ บุคคล กลุ่มบุคคล
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ลงทุน สนับสนุน ประสานงาน และผลักดัน
กิจกรรมการปลูกป่ าเพิ่มพื้น ที่สีเขียว การช่วยเสริมสร้างอาชีพทางเลือกและสามารถเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร แทนที่การลูกพืชเชิงเดี่ยว และการป้องกันไม่ให้บุกรุกพื้ นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นในจังหวัดน่าน เพื่อ
ทาให้ ป ระชาชน กลุ่ ม ภาคี เครื อข่ายในพื้ นที่ ได้รับ ความรู้แนวทางการปฏิบั ติ และการพั ฒ นาใหม่
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการหนุนเสริมความเข้มแข็งและต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเอง สอดคล้องดังที่ เลขานุการเครือข่ายคนน่านจัดการ
ตนเอง กล่าวว่า
“14+4 เมนูหลัก เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก การพัฒนาต่าง ๆ ที่
ท่ านผู้ ว่ า ฯ ได้ ห ยิ บ ยกขึ้ น มาลงใช้ ในพื้ น ที่ เพื่ อ ต้ อ งการแก้ ไขปั ญ หาภู เขาหั ว โล้ น
ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร และให้เกษตรกรเกิดรายได้และลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด ดังนั้น
หากใครสนใจก็ส ามารถน าหลั กการของโครงการเหล่ านี้ไปใช้ในชี วิตประจาวัน ได้
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เพราะสามารถทาได้และเห็ นผลจริง ๆ” (ช่อเอื้อง ปันติ , สัมภาษณ์ส่ วนบุคคล, 16
กรกฎาคม 2561)
ส่วนแนวทางการดาเนินงานของเครือข่าย อาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้กากับการบูรณา
การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่ และบู รณาการความร่ว มมือ ร่ว มกับ ภาคี อื่น ๆ ทั้ ง
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อลงไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้งานของสมาชิกทั้งภายในเครือข่ายและนอกเครือข่าย รวมทั้งการช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนต้นน้าให้อยู่ร่วมกันป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ดังภาพที่ 4.9 และ ภาพที่ 4.10

ภาพที่ 4.9 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน พ.ศ 2557
ที่มา: สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน (2557)
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ภาพที่ 4.10 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน พ.ศ 2559
ที่มา: หนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่นิวส์ (2559)
จากภาพที่ 4.9 และ ภาพที่ 4.10 แสดงให้ เห็ นถึง บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ใน
การบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และบูรณาการความร่วมมือร่วมกับภาคีอื่น ๆ
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการจัดการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม่ในจังหวัดน่าน ดังเช่น นายอุ
กริ ช พึ่ งโสภา ผู้ ว่าราชการจั งหวัด น่ าน เป็ น ประธานในพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความร่ว มมื อ การจั ดท า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่
คู่ป่าต้นน้า” และโครงการ "รักษ์ป่าน่าน” วันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2557 (ภาพที่ 4.9) และนายสุวัฒน์
พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ 2559 (ภาพที่ 4.10)
4.3.3 ผลการดาเนินงานของเครือข่าย
ลักษณะโครงสร้างและการขับเคลื่อนของเครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการที่ดินทากิน
เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้าน่าน ก่อให้เกิดการรับรู้และการขยายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการกาหนดนโยบายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ เช่น ด้านการป้องกันรักษาป่า ด้านการปลูกป่า ด้านการดูแลรักษาป่า
ด้านการป้องกันไฟป่า สอดคล้องกับคาสัมภาษณ์ของ ผู้ประสานงานเครือข่ายที่ดินจังหวัดน่าน ที่กล่าว
ว่า
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“การลงนามก็ทาให้ ความประชาชนมีความมั่ นใจว่าได้สิ ท ธิ์ในพื้ น ที่ป่ าที่ พวกเรา
ช่วยกันดูแลมามากขึ้น และก็ทาให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินการ
ขับเคลื่อนการทางานการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทากิน มากขึ้น หลังจากที่เรา
ขับเคลื่อน เรื่องโฉนดชุมชน มาพักใหญ่แล้ว” (สนิท มณเทียร, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
15 กรกฎาคม 2561)
เกิดโมเดลกิจกรรมการฟื้นฟูป่าต้นน้า สนับสนุนให้มีการผสมผสานความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่
เดิมกับเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่ แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาใหม่จากหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่ สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
จั งหวัดน่ าน เพิ่ ม รายได้ ให้ เกษตรกร และเพื่ อไม่ให้ พื้ น ที่ ป่ าลดลง รวมทั้ ง เป็ น ต้น แบบการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนต้นน้าให้อยู่ร่วมกันป่าได้อย่างโดดเด่นและเกื้อกูลในพื้นที่นาร่อง ดังสรุปผลการ
ดาเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน 14+4 เมนู ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 สรุปผลการดาเนินงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน 14+4 เมนู
เมนู
ผลการดาเนินการ
1. ฟื้น ฟูอนุรั กษ์ป่า ต้ น น้าลาธาร 1.ปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้าลาธารในเขตป่าอนุรักษ์จานวน 14,000 ไร่ (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
ในเขตป่าอนุรักษ์
ชุมชนฮักป่าน่าน
1.ปลูกป่าตามแนวพระราชดาริ จานวน 39 ไร่
2.แจกจ่ายไม้ผล ไผ่ซางหม่น กล้วยหอมทอง กล้วยหิน กล้ายไข่ รวม 11,700 ต้น
3.จัดตั้ง “กองทุนชุมชนฮักป่าน่าน”
2 สานพลั ง ประชารั ฐ พั ฒ นาป่ า
เศรษฐกิจน่าน
3. โครงการพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการบนพื้นที่สูง

1.พัฒนาแหล่งน้าร่วมกับ CSRสร้างฝายชะลอน้าจานวน 4 แห่ง (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2.ส่งเสริมการปลูกไผ่ กล้วยน้าว้าแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดให้กลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม จานวน 202 ราย (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
1.ปลูกไม้ผลยืนต้นในพื้นที่นาร่องได้รับการส่งเสริม จานวน 109.3 ไร่ และพื้นที่ขยายผลได้รับการส่งเสริมจานวน 33 ไร่
2.ปลูกไม้เศรษฐกิจจานวน 1-5 ไร่/ครอบครัว
3.สร้างฝายชะลอน้า/สร้างบ่อพักน้า/ส่งเสริมการปลูกแฝก
4.ส่งเสริมการตลาดจัดทาร้านค้าริมทาง/รวมกลุ่มประกอบอาชีพผ้าปักม้ง(กลุ่มสาวดอย)
4. โครงการพระราชด าริ กรม 1.ปลูกป่าตามแนวพระราชดาริ จานวน 250 ไร่
อุทยานฯ
2.บวชป่า จานวน 30 ไร่
3.สร้างฝายชะลอน้า จานวน 4 แห่ง
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เมนู
ผลการดาเนินการ
5. โครงการสวมหมวกใส่รองเท้า 1.ดาเนินการจับพิกัด แบ่งพื้นที่และปลูกป่าในพื้นที่ 7 ตาบล จานวน 572 ไร่
ให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน
2.สร้างฝายชะลอน้า/บ่อล่าง จานวน 10 แห่ง
3.สร้างบ่อพักบน จานวน 7 แห่ง
4.สร้างระบบสูบน้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ชุด
สวมหมวกให้ภูเขา ใส่ รองเท้าให้ 1.ปลูกป่าตามแนวพระราชดาริ จานวน 60 ไร่
ตีนดอย
2.ปลูกตะไคร้ ถั่วอาซูกิ และฟักทอง ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน 14 เครือข่าย
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
1.จัดที่ดินทากินให้แก่ผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะกรรมการนโนบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 9 พื้นที่ จานวน 48,048-01-48 ไร่
พี่ช่วยน้องป้องผืนป่าน่าน

81

1.ดาเนินการแจกจ่ายมะม่วงแก้วขมิ้น จานวน 600 ตัน
2.มอบต้นกาแฟพันธ์โรบัสต้า จากบริษัท ดูโอคอฟฟี่ จานวน 500 ต้น
3.สนับสนุนพันธ์กล้วยหอมทอง พันธุ์ท่ายางจานวน 500 หน่อ
4.มอบพันธ์วัวแดงน่าน จานวน 500 ตัว
อาสาสมัครรักษ์ผืนป่า
1.สร้างฝายชะลอน้า จานวน 26 แห่ง
2.ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ จานวน 9 ตัว
3.ส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผสมผสานแบบชีววิถี จานวน 22 หลังคาเรือน
4.ส่งเสริมการปลูกไผ่ซางหม่น จานวน 800 ต้น
5.ส่งเสริมการปลูกตะไคร้ จานวน 68 ราย
โครงการปลูกไผ่เพื่อแก้ไขปัญหา 1.ดาเนินการปลูกไผ่จานวน 1,322 ไร่ เกษตรเข้าร่วม จานวน 6 หมู่บ้าน 206 ราย
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เมนู
ผลการดาเนินการ
ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ 1.วิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวาย จานวน 4 ชนิด
โครงการหลวง
2.วิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง จานวน 1 ชุมชน
3.วิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคา
4.วิจัยวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้ นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้าเวียงแก
และโป่งคา
5.พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและยาพื้นบ้านอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่ง
คา
6.การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง จานวน 3 ชุมชน
7.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน จานวน 6,490 ไร่
8.จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ จานวน 4 แห่ง
9.จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 4 กลุ่ม
10.จัดตั้งกลุ่มพึ่งพาตนเอง จานวน 10 กลุ่ม
11.สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์จานวน 11 ชุมชน 1215 ไร่
12.สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้า ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนฯจานวน 8 ชุมชน 402 ไร่ 3 พื้นที่
13.สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) จานวน 9 ชุมชน 10,051 ไร่
9 พื้นที่
14.ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจานวน 191 ราย 9 ชุมชน 173 ไร่ 9

เมนู

ผลการดาเนินการ
พื้นที่ 15,533 ต้น
15.สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้าในชุมชนจานวน 90 ราย 16 ชุมชน 11 พื้นที่ 490,000 กล้า
16.สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก และกระจาย น้าสาหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคและบริโภค
จานวน 11 ชุมชน 10 พื้นที่ 45 จุด
17.จัดทาแนวกันไฟ 15 ชุมชน 10 พื้นที่ 12 จุด 128 กม.
18.จัดทาฝายชะลอน้า 12 จุด 3 พื้นที่
19.สนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูและปรับปรุงบารุงดินจานวน 170 ราย 11 ชุมชน 100 ตัน 9 พื้นที่ ไถกลบปอเทือง 5 ชุมชน
148 ไร่ 1 พื้นที่
20.สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพจานวน 11 ชุมชน 25 ตัน 2,600 ลิตร
21.การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการตลาดจานวน 11 ชุมชน
22.ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช จานวน 5 โรงเรือน
23.ก่อสร้างห้องวิเคราะห์สาร จานวน 6 หลัง
24.ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตจานวน 1 หลัง

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, 2561
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4.4 เครือข่ายการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือ “เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์”
เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเมือง ภายหลังจากมีการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงและ
ระดมความคิดเห็น ของเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนที่มีการดาเนินการอยู่ในพื้นที่ จังหวัด
น่าน ให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายลักษณะแบบหลวมๆ ในแต่ละประเด็นกิจกรรมที่แต่ละกลุ่ม/เครือข่าย
นั้นมีความสนใจ ในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น เพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา
ด้านที่ ดิน ป่ าไม้ แ ละปรั บ เปลี่ ย นระบบการเกษตรเชิ งเดี่ ยวไปสู่ ก ารผลิ ต หรือ อาชีพ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อ ม เครื อข่ายเชิงมี กลไกการขับ เคลื่ อนเชิง นโยบาย ในการรวมพลั งเพื่ อการแก้ ไขปั ญ หา
ทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม มีกระบวนการทางานและโครงสร้างที่เป็นทางการ มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่
กาหนดมาจากรัฐบาล และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้เครือข่ายมีการขยายความ
ร่ว มมื อระหว่างเครื อข่ ายต่ างๆ ทั้ งในส่ ว นของหน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน สื่ อ ภาคประชาชนและ
นักวิชาการ ที่มีความสนใจหยุดยั้งการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าไม้และพัฒนายุทธศาสตร์ที่หยุดปัญหาการ
บุกรุกที่ดินป่าสงวนและฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะการช่วยเชื่อมโยงเครือข่าย
จากภาคธุระกิจ และภาครั ฐ ได้ มากขึ้น ซึ่งคาดว่าเป็ น การเพิ่ มโอกาสในการแก้ไขปัญ หาอย่างเป็ น
รูปธรรมและมีความรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ตามกรอบการพิจารณา ได้ดังนี้
4.4.1 การก่อรูปของเครือข่าย
เครือข่ายเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวั ดน่าน รวมถึงการพัฒนาระบบกลไกบริหารจัด การแก้ปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะมี
นโยบายการพัฒนาของจังหวัดน่าน ที่พยายามปรับไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีการนาศาสตร์
พระราชาและการพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ต้ อ งการให้ จั ง หวั ด น่ า นเติ บ โตในทิ ศ ทางที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม และเครือข่ายภาคประชาสั งคมทุก ภาคส่ วน หน่ วยงานทั้ งองค์กรภาครัฐ และเอกชน
รณรงค์และพยายามให้ความสาคัญกับการเกษตรผสมผสานและการรักษาพื้นที่ป่าต้นน้า แต่ก็ไม่อาจ
ยับยั้งสถานการณ์ และประเด็น ปั ญหาการสูญ เสี ยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศวิทยามีแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ สะท้อนให้
เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายรัฐด้านการบริห ารจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังที่ นายบัญฑูร ล่าซา ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย จากัด
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(มหาชน)และคณะกรรมการดาเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน(ประธานกรรมการภาคเอกชน) ของน่านแซ
นด์บอกซ์ ที่กล่าว ในการประชุมผู้นาชุมชน 99 ตาบล หัวข้อ"วิถีทามาหากินอย่างยั่งยืนใน จ.น่าน" ที่
บ้านเจ้าสัวบัณฑูร จ.น่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ว่า
“ที่ผ่านมารัฐบาลยอมรับการโครงสร้างเดิมและกลไกบริหารจัดการของกระทรวง
ต่าง ๆ และจังหวัดแก้ปัญหาน่านไม่ตก ทั้งจังหวัดมีพื้นที่อนุรักษ์และป่าสงวนฯ 6.4
ล้านไร่ แต่เห็นได้ชัดเจนจากสถานภาพป่าต้นน้าน่านที่หายไป 1.8 ล้านไร่หรือถูก
ทาลาย 28% ภายในระยะ 10 ปี ข้อมูลนี้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ เป็น
ภาพถ่ ายจากดาวเที ย มไทยโชติ ฟ้ อ งถึ งความล้ ม เหลวของการบริห ารจัด การใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่าน่าน” (ไทยโพสต์ ออนไลน์ ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 18:40 จาก https://www.thaipost.net/main/detail/1115)
สอดคล้องกับ ท่านที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย
น่านแซนด์บอกซ์ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“การปลูกป่าที่ผ่านมาที่มันไม่ได้ผล เพราะพวกเราต่างคนต่างทา โดยเฉพาะภาค
ราชการ มีหลายโครงการที่ภาครัฐเข้าไปส่งเสริมประชาชนตื่นตัว แล้ว ไม่มีการต่อ
ยอด” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561)
ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการนโยบายและกากับดูแล มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
และกากับดูแลการดาเนิน การจัดการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัด น่าน
โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานกรรมการ
ภาครัฐ และนายบั ณ ฑู ร ล่ าซา เป็ น ประธานกรรมการภาคเอกชน พระครูพิ ทัก ษ์นั น ทคุ ณ เป็ น ที่
ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นรองประธานกรรมการ
และมี ตั ว แทนจากเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และภาคประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด น่ า น ร่ ว มเป็ น กรรมการ
ดาเนิ นงานพื้นที่จังหวัดน่าน มี บทบาทหน้าที่ แก้ไขปัญ หาด้านที่ดิน -ป่าไม้ และร่วมกันจัดหาแหล่ ง
เงิน ทุ น มาสนั บ สนุ น การพั ฒ นาส่ งเสริม อาชีพ ทางเลื อ กที่ มี รายได้เพี ยงพอมาทดแทนการปลู กพื ช
เชิงเดี่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม โดย
เครือข่ายมีการกาหนดกรอบไว้หลวมๆ และเปิด โอกาสให้มีแนวทางการดาเนินการที่ยืดหยุ่น ซึ่งทั้ง
ภาครั ฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสั ง คมเป็ น ผู้ มี บ ทบาทร่ ว มกั น ในการก าหนดแบบแผน
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วัตถุประสงค์ และการกาหนดกฎเกณฑ์ ขอบเขตความรับผิดชอบกันเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ดังภาพที่
4.11

ภาพที่ 4.11 ภาพจาลองของโครงสร้างเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.11 เห็นว่า การรวมกลุ่มของเครือข่ายมี ลักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่
เป็ น ทางการ คื อ การใช้ อ านาจหน้ าที่ ในการก าหนดนโยบาย/การวางแผน และก ากั บ ดู แ ลการ
ดาเนินงานโดยรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
ดาเนิ น งานพื้ น ที่ ในการท างานร่ วมกัน ในระดับ พื้ น ที่ รวมทั้ งคณะอนุ กรรมการและคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง ทาให้เครือข่ายมีแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลายตามภารกิจของกระทรวง และ
กรมกองต่าง ๆ ส่วนลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ เป็นการรวมตัวกันตามความสมัครใจ
ระหว่างองค์กรภาคเอกชนและประชาชน ในการสนั บสนุ นการทางาน หรือดาเนิ นกิจกรรม การ
ติดตามและประเมินผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดการประเด็นกิจกรรมนั้นร่วมกัน และ เปิด
พื้ น ที่ ใ ห้ ชุ ม ชน ตั ว แทนของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา และการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาด้านที่ดิน
ป่าไม้ร่วมกันโดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ แต่มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆร่วมกันอย่าง
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จริงจัง หรือมีน โยบายหรือพื้น ที่ที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความสนใจ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษใน
ประเด็น นั้ น ๆ สอดคล้ องกับ คาสั มภาษณ์ ของที่ ป รึกษาประธานมูล นิ ธิฮักเมืองน่ านและที่ ปรึกษา
คณะกรรมการเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ที่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นนี้ คณะกรรมการโดยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ส่วนหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ นั้นเป็นแนวร่วม แต่ก็มีบางหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในคาสั่ง แต่เค้าอาจไม่เข้าร่วมดาเนินการ และก็มีบางหน่วยงานที่ถึงแม้ไม่มีรายชื่อ
แต่เค้าก็แสดงเจตจานงที่จะขอเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจมี การเสนอให้ เค้าเป็นอนุกรรมการแทน”
(พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561)
4.4.2 โครงสร้างและกลไกการทางานของเครือข่าย
เครือข่ายมีการกาหนดกติกาเป็นกติการะดับธรรมนูญ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย
เพื่อการทดลองปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเชิงพื้นที่ โดยมีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับแนวเขตป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน และการกาหนดตัวเลขพื้ นที่เป้าหมายในการจัดสรร
ที่ดินป่าสงวน เพื่อการดาเนินการแก้ปัญหาด้านที่ดิน และแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่านให้
เป็นระบบเดียวกัน และเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.12 เป้าหมายในการจัดสรรที่ดินป่าสงวนหลังการปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์
ที่มา: เอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานน่านแซนด์บอกซ์ พื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ 2561

88
จากภาพที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึง เป้าหมายการจัดสรรที่ดิน ดังกล่าว เป็นลักษณะการ
รักษ์ป่าไม้และรักษ์คนไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ ภาครัฐสามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงไว้ ขณะเดียวกันก็มี
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และมีรายได้เพียงพอต่อการดารง
ชีพ เป็นการสอดรับกับการปรับเปลี่ยนนโยบาย thailand 4.0 และแนวทางประชารัฐ นั่นหมายความ
ว่า หลังกระบวนการปฏิรูปตามโมเดลน่านแซนด์บอกซ์ เกษตรกรต้องมีการคืนพื้นที่เกษตรกรรมในเขต
พื้น ที่ป่ าสงวนกลับ คืน ให้ แก่ภ าครัฐเพื่ อการฟื้ นฟูป่าไม้ เช่นเดียวกันภาครัฐ ก็อนุญ าตให้ ป ระชาชน
สามารถดารงชีพในเขตพื้นที่ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่ อนเครือข่าย อาศัยอานาจของนายกรัฐมนตรี ตาม
มาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2536 ออกคาสั่งที่ 48/2561
เรื่อง การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นกลไกหลักในการเชื่อมประสานการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานการทดลองปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเชิงพื้นที่ โดย
ใช้โจทย์ป่าต้นน้าน่านเป็นเป้าหมาย หรือ น่านแซนด์บอกซ์ ดังภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.13 แนวทางการดาเนินงานของเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ที่มา: เอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานน่านแซนด์บอกซ์ พื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ 2561
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จากภาพที่ 4.13 แสดงให้เห็นถึง แนวทางการดาเนินงานของน่านแซนด์บอกซ์ แบ่งออกเป็น
3 ระยะ คือ ระยะแรก ปี พ.ศ 2561 การร่วมมือกันสื่ อสารแนวทางการแก้ปัญ หาป่าน่านกับผู้ นา
ชุ ม ชน และเกษตรกร ในการจั ด ท าข้ อ มู ล แนวเขตที่ ดิ น พิ กั ด รายแปลงควบคู่ กั บ การใช้ ภ าพถ่ า ย
ดาวเที ย มอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อให้ ได้ข้อมูล แผนที่ เป็น ข้อมูล ชุดเดียวกัน และเป็นที่ ยอมรับ ร่วมกัน
ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ระยะที่สอง ปี พ.ศ 2562 เป็นการดาเนินการแสวงหา
เงินทุน เพื่อน ามาชดเชยรายได้ให้เกษตรกรทดแทนรายได้เดิมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การฟื้นฟู
แหล่งน้าเพื่อทาการเกษตร และการเตรียมหาพืชทางเลือกสาหรับ ให้เกษตรกรปลูกทารายได้แทนพืช
เชิงเดี่ยว และระยะสุดท้าย เป็นการรังสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร
การพัฒนาช่องทางการตลาด และส่งเสริมการแปรรูปสินค้า พัฒนาแบรนด์ ให้กับชุมชน
ส่วนแนวทางการดาเนินงานของเครือข่าย อาศัยบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน
ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการภาครัฐ และนายบัณฑูร
ล่าซา ประธานกรรมการภาคเอกชน ร่วมกันดาเนินงานประสานงาน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และ
ช่วยกันจัดหาเงินทุน เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการรังสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตและ
การตลาดสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้แทนกรอบความคิดเดิมของประชาชนในการปรับเปลี่ยนจาก
ระบบการเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ในปั จ จุ บั น ไปสู่ ก ารเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ เน้ น การบริ ห ารจั ด การด้ ว ย
เทคโนโลยี เข้ามาช่ว ยสร้ างมู ล ค่ าให้ กั บ ผลิ ต ผลทางการเกษตร และการส่ งเสริม ด้ านความรู้ การ
ฝึกอบรมในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง เป็น
กลไกเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างแรงจูงใจในการผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบ
การเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดัง ภาพที่ 4.14
และภาพที่ 4.15

90

ภาพที่ 4.14 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2561)

ภาพที่ 4.15 การประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์ (2561)
จากภาพแสดงให้ เห็ นถึง บทบาทของประธานกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน ในการลง
พื้นที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ดังเช่น ภาพที่ 4.14 เป็นการประชุมชี้แจง
แนวทางการปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์กับผู้นา 99 ตาบลในจังหวัดน่าน ของนายบัณฑูร ล่าซา ประธาน
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กรรมการภาคเอกชน และภาพที่ 4.15 เป็นการประชุมหารือการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการ
ปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์ร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 ของดร.
วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่าซา ประธานกรรมการภาคเอกชน
ตามลาดับ
4.4.3 ผลการดาเนินงานของเครือข่าย
ลักษณะโครงสร้างและการขับเคลื่อนของเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ คาดว่า ช่วยทาให้ ล ด
ช่องว่างระหว่างหน่วยงาน ทาให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
ด้านการวิจั ย การศึ ก ษา การฝึ ก อบรม การจั ดการทรัพ ยากร การจั ดการตลาด การแลกเปลี่ ย น
ทรัพยากร เพื่อสร้างเสริม ประสิทธิภาพการทางานและการแก้ไขปัญหาการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างไม่มีข้อจากัด สอดคล้องดังคาสัมภาษณ์ของ เลขานุการชมรม "คน
รักษ์ ดิน น้า ป่า น่าน" ที่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“การขับเคลื่อนการฟื้นฟูป่าให้เมืองน่าน ถ้าอาศัยให้หน่ว ยงานใด หน่วยงานหนึ่งลุก
มาเป็นแกนนาหลักในการขับเคลื่อนกันเองแล้ว มันคงไปไม่รอดหรอก เพราะเป็น
โจทย์ที่ใหญ่ และที่ผ่านมายังไม่มีการบูรณาการทางานกันอย่างชัดเจน คนต่างหน่วย
ต่างกระทรวง ต่างคนก็ทาไป” (ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ , สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
20 เมษายน 2561)
การออกสารวจพื้นที่ และจัดทาแนวเขตที่ดินพิกัดรายแปลงการด้วยเครื่องมือ GPS เพื่อใช้
เป็ น ข้อมูล ในการสื่อสารชุดเดีย วกัน คาดว่าสามารถช่วยลดความขัดแย้ง เรื่องปัญ หาแนวเขตที่ดิน
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ สอดคล้องกับ ประธานมูลนิธิฮั ก
เมืองน่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“นโยบายของน่านแซนด์บอกซ์ที่ผ่านมามีความพยายามที่ทาข้อมูลแนวเขตป่าและ
พื้นที่ทากินมาผสมผสานให้เป็นข้อมูลเดียวกัน ระหว่างข้อมูลของคณะกรรมการน่าน
แซนด์ บ อกซ์ ที่ ล งส ารวจพื้ น ที่ เป็ น รายต าบล กั บ แผนที่ ข องกรมป่ าไม้ แ ละกรม
อุ ท ยานฯ ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล จากการส ารวจรายบุ ค คล ซึ่ ง ท่ า นปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านก็พยายามเปิดโอกาสให้ ดาเนินการเพื่อ
ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเมืองน่านเอง” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 29 ตุลาคม 2561)
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คาดว่า ผู้นาชุมชน เครือข่ายและภาคีเครือข่าย มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ใหม่ที่มีการยอมรับ
วิทยาการใหม่ ทาให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ และความ
เชื่อมั่นในตนเองที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การ
ผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนสามารถอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งเสริมเทคโนโลยี กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่ แนวทางการ
ปฏิบัติและอาชีพใหม่ ทาให้มีพื้นที่สาหรับภาครัฐใช้ในการฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้แนวใหม่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่
จังหวัดน่ าน ในขณะที่ป ระชาชนสามารถท ากินบนผืนป่านี้ ได้อย่างถูกกฎหมาย ตามแนวทางของ
รัฐบาล “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทากิน ” คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล ดังคาสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ
เครือข่ายการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ว่า
“ทีแรกบางตาบลเค้าก็ไม่เข้าใจนโยบายน่านแซนด์บอกซ์ แต่พอกลุ่มคณะกรรมการ
ลงพื้นที่ทาความเข้าใจกับชาวบ้านได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางแล้ว ปรากฎว่า
พวกเค้าก็พร้อมและยินยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลย จนตอนนี้ทั้งจังหวัดเราได้
ข้อมูลการจัดสรรพื้นที่เกือบครบหมดแล้ว” (สนิท มณเทียร, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30
ตุลาคม 2561)

4.5 ความเชื่อมโยงของโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมกับการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
จากการศึ กษาส ารวจเครื อข่ ายทางสั งคมในการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ าไม้ จังหวัดน่ าน แสดงให้ เห็ น ว่า
พั ฒ นาการของเครื อ ข่ ายที่ พ บทั้ ง 4 ลั ก ษณะ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามบริบ ทของการลดลงของ
ทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุป พัฒนาการของเครือข่ายทางสังคมต่อผลการฟื้นฟู
ป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของเครือข่าย 4 ด้าน ได้แก่ การก่อรูปเครือข่าย
โครงสร้างเครือข่าย กลไกการขับเคลื่อนของเครือข่าย และผลการดาเนินงานของเครือข่าย ดังตารางที่
4.3

ตารางที่ 4.3 สรุปผลการศึกษาเครือข่ายทางสังคมกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
1.การก่อรูปเครือข่าย
1.1 บริบทของ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จาก การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาเรื่ อ งป่ า
ชุ ม ช น แ ล ะ นโยบายของภาครัฐ ทาให้เกิดปัญหา เสื่อมโทรมที่ส่งผลกระทบต่อการ
ทรั พ ยากรป่ า การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทา ดารงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ไม้
ให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ รอบพื้นที่ป่า
ของชุมชน

เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่ ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
สภาพปัญ หาภูเขาหั วโล้นเกิดเป็น
กระแสในสั ง คม และภาครั ฐ มี
นโยบายการป ราบ ปรามและ
หยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากร
ป่าไม้

การเกิ ด ประเด็ น ปั ญ ห าความ
ขัดแย้ งระหว่างหน่ ว ยงานรัฐ และ
ประชาชน เรื่อ งการก าหนดแนว
เขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับกับที่ดินของ
เกษตรกรและชาวบ้าน

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
1.2 ป รั ช ญ า การปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์
ของเครือข่าย ผืนป่าของตนเอง

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
ก ารข ย าย แ น ว คิ ด เรื่ อ งก าร การเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร์
ปกป้ อง อนุรักษ์ และการจัดการ จังหวัด กับนโยบายของรัฐบาล ใน
ป่ า สงวนหมู่ บ้ า น/ต าบล ให้ มี ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า
ด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง ในทาง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ปฏิบัติในพื้นจังหวัดน่าน
สิ่งแวดล้อม

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

การแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการ
พัฒ นาระบบกลไกบริห ารจัด การ
การแก้ ปั ญ หาทรั พ ยากรป่ าไม้ ใน
ระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เป็ น ไปด้ ว ยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
1.3 การก่อเกิด เครื อ ข่ า ยเกิ ด ขึ้ น จากการร่ ว มแรง
เครือข่าย
ร่ ว มใจของแกนน าชาวบ้ า นและ
ชาวบ้ าน เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์
จากป่าและปกป้องผืนป่าของตนเอง
ขึ้นมาตามธรรมชาติ

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
เครือข่ายเกิดขึ้น จากการรวบรวม เครื อ ข่ า ยเกิ ด ขึ้ น จากการจั ด ตั้ ง
กลุ่มคน หรือ เครือข่ายการมีส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่ าน เพื่ อ
ร่ ว ม ภ าค ป ระช าช น เพื่ อก าร ผลั ก ดั น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่
จั ด การป่ า สงวนหมู่ บ้ า น/ต าบล บู ร ณาการความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้
ทั่ว จังหวัด น่านของกลุ่ ม ฮักเมือ ง จัดการปัญหาร่วมกัน
น่าน

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

เครือข่ายเกิดขึ้น จากนโยบายของ
ภาครัฐ เพื่อการทดลองปฏิรูปการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เชิ งพื้ น ที่
โดยใช้ โ จทย์ ป่ า ต้ น น้ าน่ า นเป็ น
เป้าหมาย

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
2. โครงสร้างของเครือข่าย
2.1 แกนน า/ผู้ ผู้ น าชุ ม ชนและบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การ
ป ระสาน งาน ยอมรับจากชาวบ้านโดยฉันทามติ
ของเครือข่าย

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่ ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
มู ล นิ ธิ ฮั ก เมื อ งน่ า น ผู้ น าชุ ม ชน ผู้ ว่าราชการจังหวัดน่ าน หั วหน้ า
และบุคคลได้รับการยอมรับ จาก หน่ ว ยงานราชการ เครือ ข่ า ยคน
สมาชิกโดยฉันทามติ
น่ าน จั ด ก ารต น เอ ง อ งศ์ ก าร
ประชาคมน่ าน องค์การเอกชนที่
ถูกการคัดเลือกขึ้นมาตามลักษณะ
กิจกรรม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ ม และนายบั ณ ฑู ร
ล่าซา ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากนายกรัฐมนตรี

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
2 . 2 ม ว ล กลุ่ ม บุ ค คลที่ ได้รับ ผลกระทบและมี
ส ม า ชิ ก ข อ ง วิถีก ารด ารงชี วิต ของชุ ม ชนที่ อ าศั ย
เครือข่าย
พึ่งพิงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ระดั บ หมู่ บ้ า นหรือ ต าบลเฉพาะแค่
บางพื้นที่เท่านั้น

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
กลุ่ ม บุ ค คล องค์ ก ารที่ เ ล็ ง เห็ น หั ว ห น้ า ส่ ว น ง า น ร า ช ก า ร
วิ ก ฤ ต ก ารณ์ ใน สั งค ม แ ล ะ มี นั ก วิ ช าก าร อ งค์ ก ารเอ ก ช น
วิสัยทัศน์ที่ต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ป่าเมืองน่านเหมือนกันครอบคลุม ผู้ น าเครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งในการ
ทุกอาเภอในจังหวัดน่าน
ด าเนิ น กิ จ กรรมในการจั ด การ
แก้ ปั ญ หาทรั พ ยากรป่ า ไม้ ในเขต
พื้นที่นาร่อง

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

คณ ะรั ฐ มนตรี จ านวน 6 ท่ า น
หั วหน้าส่ วนราชการที่ เ กี่ยวข้องที่
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา จานวน 17
ท่าน ตัวแทนจากองค์การปกครอง
ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น จ าน ว น 2 ท่ าน
องค์ การเอ ก ช น ตั วแ ท น จาก
เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน และ
ประชาชนที่ น ายบั ณ ฑร ล่ าซ า
เสนอชื่อเข้ามา จานวน 11 ท่าน

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
2.3
โครงสร้างความสัมพันธ์ ที่ลักษณะไม่
ความสัมพันธ์ เป็ น ทางการ ด้ ว ยสมาชิ ก มี ค วาม
ในเครือข่าย
ผู ก พั น กั บ แบบเครื อ ญาติ แ ละมี วิ ถี
การดารงชีวิต ที่ อ าศั ย พึ่ งพิ งทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติเดียวกัน

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
โครงสร้างความสัมพันธ์ลักษณะที่ โครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ
ไม่ เ ป็ น ทางการในรู ป แบบของ ที่เป็นทางการในส่วนบทบาทของ
ประชาสั ง คม ด้ ว ยสมาชิ ก ของ ภาคีภาครัฐ ส่วนบทบาทภาคีภาค
เครือข่ ายได้ เล็ งเห็ น วิกฤตการณ์ ป ร ะ ช า ช น มี โ ค ร ง ส ร้ า ง
ในสังคมและมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ลั ก ษณะไม่ เ ป็ น
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป่ าเมื อ งน่ า น ทางการ
เหมือนกัน

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

โครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ
ที่เป็นทางการ โดยที่ภ าครัฐ เป็นผู้
กากับดูแลการดาเนินงาน

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
3. กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย
3.1 รู ป แ บ บ เครื อ ข่ายมี ก ารกาหนดกติก าระดั บ
ก ติ ก า ข อ ง ปฏิบัติการ ในการบังคับใช้บทลงโทษ
เครือข่าย
การแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ มี ก าร
แต่งตั้งคณะกรรมการคอยกากับดูแล
กาหนดขอบเขต กลยุทธ์ การตรวจ
ติดตามกันเอง

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่ ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
เครือ ข่ ายไม่ มี ก ารก าหนดกติ ก า
แต่มีการสร้างพันธสัญญาระหว่าง
กั น ในการคั ด เลื อ กตั ว แทนผู้
ประสานงานย่ อ ยทั่ ว ทุ ก อ าเภอ
การร่ ว มกั น เฝ้ า ระวั ง การบุ ก รุ ก
ทาลายป่ า การกาหนดช่วงเวลา
และความถี่ในการนัดหมาย อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

เครือข่ายมีการกาหนดกติกากากับ
ทางเลือกร่วมที่ทุกภาคส่ วนมีการ
รับรู้และยอมรับการมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้ ส นั บ สนุ น และผู้ อ านวย
ค ว าม ส ะ ด ว ก ใน ก ารจั ด ก าร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน

เครือข่ายมีการกาหนดกติการะดับ
ธรรมนูญ โดยยึดตามคาสั่งในการ
กาหนดพื้นที่บริหารเป็นกรณีพิเศษ
โด ย ให้ อ าน าจ ก ารบ ริ ห ารแ ก่
คณะกรรมการเพื่อกาหนดนโยบาย
และกากับดูแลการดาเนินงานและ
คณะกรรมการดาเนินงานในพื้นที่
จังหวัดน่าน

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
3.2 การระดม องค์การปกครองของแต่ละท้องถิ่นใช้
ทุ น แ ล ะ งบสนับสนุนกิจกรรมการจัดการและ
ทรัพยากร
ดูแลพื้นที่ป่าไม้จาก บริษัท ห้างร้าน
และอาศั ย การร่ ว มแรงร่ ว มใจของ
สมาชิกในชุมชนเป็นหลัก

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
สถาบั น พั ฒ น าองค์ ก รชุ ม ช น กลุ่ ม องค์ ก ารภ าครั ฐ องค์ ก าร
(พ อช.) โครงการพั ฒ นาแห่ ง พัฒนาเอกชน องค์การเอกชน เป็น
สหประชาชาติ UNDP องค์ ก าร ผู้ ล งทุ น สนั บ สนุ น ประสานงาน
พั ฒ นาเอกชน มู ล นิ ธิ สื บ นาคะ และผลั ก ดั น กิ จ กรรมในโมเดล
เสถียร หน่วยงานราชการในพื้นที่ กิ จ กรรมการฟื้ น ฟู ป่ า ในพื้ น ที่ ไ ว้
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร อ ง รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรในพื้นที่

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สนั บ สนุ น เบี้ ย การ
ประชุ ม และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บริหารจัดการและการดาเนินการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดตั้ง
มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ป่ า น่ า น เพื่ อ เป็ น ช่ อ ง
ทางการระดมทุน

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
3.3 กลไกที่ ใ ช้ ทุ น วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น แ ล ะ
ใ น ก า ร สถานการณ์ แ ละประเด็ น ปั ญ หาที่
ขับเคลื่อน
เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการ
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
การจั ด เวที ก ารประชุ ม สั ม มนา กลไกภาครั ฐ คื อ ค าสั่ ง ของคณะ
การไปศึ ก ษาดู ง านความส าเร็ จ รัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
ข อ งเค รื อ ข่ า ย อื่ น ๆ ก า รน า 64/2557 และ 66/2557 เรื่ อ ง
กิจ กรรมทางศาสนาเข้ าไปเสริ ม การปราบปรามและหยุดยั้งการบุก
กิจกรรมเชื่ อมโยงเครือข่ ายย่อ ย รุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และมติ
ในพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541
ร่วมกัน
ในการพั ฒ นารู ป แบบโมเดลการ
จัดการที่ดินทากินในพื้นที่จังหวัด
น่าน

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

การทดลองผ่อนปรนกฎเกณฑ์ที่มี
อยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ เกิ ด การแก้ ปั ญ หา
ด้ านที่ ดิ น ป่ า ไม้ แ ละการใช้ ก ลไก
ตลาดเป็ น เครื่ อ งมื อ เสริ ม สร้ า ง
แรงจูงใจเกษตรกรให้ ปรับ เปลี่ยน
ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การ
ผลิ ต ห รื อ อาชี พ ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
3.4 ก า ร การแต่งตั้งคณะกรรมการคอยกากับ
ดาเนินงานของ ดูแล กาหนดขอบเขต กลยุทธ์ การ
เครือข่าย
ตรวจติดตาม การบังคับใช้บทลงโทษ
การแบ่งปันผลประโยชน์ และการจัด
กิจ กรรมรณรงค์การปลูกป่าร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมชน

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
มูลนิธิฮักเมืองน่าน ทาหน้าที่เป็น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด น่ า น เป็ น ผู้
ศู น ย์ ป ระสานงานของเครื อ ข่ า ย ก ากั บ การบู ร ณาการปฏิ บั ติ ง าน
กั บ ภ าคี ต่ างๆ ทั้ งห น่ วย งาน ของหน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่
ราชการ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน แ ล ะบู ร ณ าก ารค ว าม ร่ ว ม มื อ
นักวิชาการและองค์การธุรกิจ เข้า ร่ว มกั บ ภาคี อื่ น ๆ ทั้ ง ภาคเอกชน
มามี ส่ ว นร่ว มในการแลกเปลี่ ย น และภาคประชาชน ในการพัฒ นา
ข้ อ มู ล กั บ ผู้ น าท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ น า คุ ณ ภาพชี วิต ของคนต้ น น้ าให้ อ ยู่
เครื อ ข่ า ยระดั บ ต าบล อ าเภอ ร่ ว มกั น ป่ า ได้ อ ย่ า งเกื้ อ กู ล และ
และสมาชิกทุกคน
ยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ ม และนายบั ณ ฑู ร
ล่าซา ร่วมกันดาเนินงานในการลง
พื้นที่ทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชน
และเกษตรกรเรื่องปั ญ หาการบุ ก
รุกที่ดินป่าสงวนและหาแนวร่วมใน
การส่ ง เสริ ม เกษตรปรั บ เปลี่ ย น
ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การ
ผลิ ต ห รื อ อาชี พ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
4. ผลการดาเนินงานของเครือข่าย

เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่ ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560

4 .1 ผ ล ลั พ ธ์ สมาชิ ก เครื อ ข่ ายมี ก ารปรับ เปลี่ ย น
ทางสังคม
แ น ว คิ ด จ าก เป็ น ผู้ ที่ ต้ อ งบุ ก รุ ก
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต
ม าเป็ น ผู้ ร่ ว ม ดู แ ล แ ล ะอ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรป่ าไม้ และมี ก ารก าหนด
นโยบายด้านการอนุรักษ์ท รัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่

ท าให้ เกิ ด การขยายความร่ ว มมื อ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ
เครื อ ข่ า ยท าให้ เ กิ ด ขยายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้ ชุมชน
มี แ นวทางการปฏิ บั ติ แ ละการ
พัฒนาใหม่ในการแก้ไขปัญหามาก
ขึ้น และมีการกาหนดนโยบายด้าน
การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ข อง
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ทาให้ เกิดการขยายแนวคิด และ
ขยายความร่วมมือกันในด้านการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่เข้มแข็ง
ทั่วจังหวัดน่าน จนทาให้เครือข่าย
มี อ านาจในการต่ อ รองกั บ กลุ่ ม
ผลประโยชน์และชุมชนได้รับการ
สนับสนุนด้านทุนทางสังคมทาให้
สามารถจั ด การปั ญ หาป่ า ไม้ ใ น
ชุมชนได้ด้วยตนเอง

เ ค รื อ ข่ า ย มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด าเนิ น งานพื้ น ที่
จั ง หวั ด น่ า น มาแล้ ว 2 ครั้ ง มี
ก าหนดเป้ า หมายเป้ า หมายการ
จัดสรรที่ดินป่าสงวนในจังหวัดน่าน
และมี ก ารเดิ น สายพู ด คุ ย รั บ ฟั ง
ความ คิ ด เห็ น ใน แน วท างก าร
แก้ปัญหาป่า น้าและการทากิน กับ
ผู้ นาตาบล ครบทั้ง 99 ต าบล 15
อาเภอ ของจังหวัดน่าน

กระบ วน การ เค รื อ ข่ าย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ภ าค
สร้างเครือข่าย ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ตาบล ก่อนปี พ.ศ 2530 ปัจจุบัน
4 .2 ผ ล ลั พ ธ์ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
เชิงนิเวศ
ฟื้นฟู และได้รับการดูแลเอาใจใส่มาก
ขึ้นในบางหมู่บ้านหรือตาบล

เครื อข่า ยป่ าชุมชนจังหวัดน่า น เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน
การจัดการที่ดินทากินเพื่อนาไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560
พื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความดูแลของ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าและมีการ
ชุ ม ชน ปั จ จุ บั น มี จ านวนกว่ า จัดสรรที่ดินทากินที่สาเร็จเพียงแค่
1,119 ป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ในพื้นที่นาร่อง

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน

ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจาก
การด าเนิ น การยั งอยู่ ในแค่ ร ะยะ
การสื่อสารแนวทางการแก้ปัญหา
ป่ า น่ า น กั บ ผู้ น า ชุ ม ช น แ ล ะ
เกษตรกร
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จากข้อมูล ตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็ นถึง การก่อรูปเครือข่าย โครงสร้างเครือข่าย กลไกการ
ขับ เคลื่ อนของเครื อข่าย และผลการดาเนินงานของเครือข่ายที่ เกิดขึ้น ทั้ ง 4 ลั กษณะ นั้นมี ความ
เชื่อมโยงต่อผลการดาเนินงานในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงของลักษณะโครงสร้างเครือข่าย และกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายกับผลการดาเนินงานของ
เครือข่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ได้ดังนี้
4.5.1 โครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
มีผลต่อการฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้จังหวัดน่านทีต่ ่างกัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุป ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะ
โครงสร้ างของเครื อข่ ายทางสั งคมกับ การฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ าไม้ ในพื้ น ที่ จังหวัด น่ าน โดยพิ จ ารณาตาม
องค์ประกอบของเครือข่าย อย่างน้อย 3 มิติ ได้แก่ ที่มาของการสร้างเครือข่าย ขนาดของเครือข่าย
และความสัมพันธ์ภายในของเครือข่าย ดังนี้
เครื อ ข่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น จากประเด็ น ปั ญ หาหรือ ความต้ อ งการที่ แ ก้ ไขประเด็ น ปั ญ หาร่ว มกั น
กล่าวคือ เป็นการรวมตัวของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดียวกันมาเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายกัน เป็น ผลทาให้
ประชาชนในเครื อ ข่ ายเกิ ด ความตระหนั ก และมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในด้ านการมี ส่ ว นร่ว มปฏิ บั ติ แ ละ
รับ ผิดชอบการอนุรักษ์และฟื้น ฟูป่ าในพื้นที่สูง เนื่องจากสถานะการณ์ปัญ หาความเสื่อมโทรมของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มส่ งผลกระทบเป็ น ลู ก โซ่ ต่ อ วิถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนที่ พึ่ งพิ ง
ทรัพยากรป่าไม้ และสมาชิกทุกคนต่างก็มีผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน ดังเห็น
ได้จากกรณีเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล ที่สมาชิกใน
ชุมชนมีความตื่นตัว เปิดใจยอมรับต่อปัญหา และเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆในการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน แต่เนื่องจากชุมชนมีข้อจากัดในด้านศักยภาพในการ
ดาเนินงานด้วยตนเอง และด้านทุนความรู้หรือวิทยาการใหม่ ๆในการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ทาให้การฟื้นฟูป่าใช้เวลานานกว่าเห็นผล ดังเห็นได้จาก วิธีการฟื้นฟูป่าที่แต่ละชุมชนส่วนใหญ่ใช้กัน
คือ การกาหนดพื้นที่และกันแนวเขตห้ามไม่ให้ประชาชนบุกรุก แล้วปล่อยให้ป่าไม้ฟื้นตัวขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติเท่านั้น
ส่วนเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งตามภารกิจหรือคาสั่งตามประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ดังเช่น เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ เป็น
เครื อ ข่ า ยที่ มุ่ งอาศั ย อ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลในการระดมองค์ ก ร ความรู้ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ ในการส่ งเสริ ม และเกื้ อ หนุ น กั บ ชุ ม ชนให้ ส ามารถด าเนิ น งานต่ า ง ๆในชุ ม ชนโดย
ปราศจากข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ความสั มพันธ์ดังกล่ าวสามารถเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
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บริห ารจั ดการทรัพ ยากรป่ าไม้ในพื้ นที่ของชุมชนได้เป็น อย่างดี และท าให้ ชุมชนสามารถก้ าวข้าม
ข้อจากัดในด้านกฎหมาย จานวนบุคลากร ศักยภาพบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมไปถึงในด้าน
งบประมาณในการดาเนินงาน ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพด้านทุนทางสังคมที่เข้มแข็ งมากยิ่งขึ้น แต่
ข้อจากัดทางด้านเขตพื้นที่ป่าสงวนและเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่าน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ของจังหวัดถึงร้อยละ 85 ดังนั้น การทดลองผ่อนปรนกฎหมายหลักของประเทศด้านป่าไม้ เพื่อการ
ดาเนินการจัดสรรที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดน่าน เพื่อแก้ปัญหาด้านที่ ดิน และแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ใน
พื้นที่จังหวัดน่านตามแนวทางการปฏิ รูปของน่านแซนด์บอกซ์ อาจขัดต่อกฎหมายหลักด้านป่าไม้ จึง
ทาให้การดาเนินงานของเป็นไปในรูปแบบการทดลองปฏิรูป และไม่สามารถใช้งบประมาณจากทาง
ภาครัฐมาใช้ในการดาเนินงานได้
เครือข่ายขนาดเล็กระดับชุมชน ในการศึกษาพบว่า เครือข่ายเน้นการพึ่งพาอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคนและทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนหรือท้องถิ่นในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ของตนเอง
เป็นสาคัญ กล่าวคือ เครือข่ายให้ความสาคัญกับผู้นาในชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
ในหมู่ บ้ า น และผู้ อ าวุ โสในชุ ม ชนที่ ช าวบ้ า นให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ เป็ น ผู้ ป ระสานและเชื่ อ มโยง
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่
ได้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน ดังเห็ นได้ในกรณี
เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัย
แกนน าชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน กล่าวคือ การดาเนินงานของเครือข่ายเน้นการพึ่งพาอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คน และทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนหรือท้องถิ่นในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ของตนเองเป็น
สาคัญ แต่เนื่องจากผู้ชุมชนมีข้อจากัดในด้านทุนทางสังคม ซึ่งเมื่อผนวกกับข้อจากัดด้านงบประมาณ
ทาให้องค์กรชุมชนไม่สามารถการดาเนินงานหรือโครงการได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านได้อย่ าง
มีป ระสิ ทธิภ าพ และการขยายเครือข่ายไปสู่ ภายนอกชุมชนยังมีไม่มากพอ หากผู้นาชุมชนอื่นไม่มี
วิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมของ
ชุมชนโดยมากต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นาของแต่ละชุมชนเป็นส่วนใหญ่
ขณะที่เครือข่ายในระดับจังหวัด จากการศึกษาพบว่า เครือข่ายในระดับนี้ มีหน่วยงานระดับ
องค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ประสานและ
เชื่อมโยงเครือข่ายย่อยในพื้นที่ และหน่วยงานภายนอกเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือ
การดาเนินงานร่วมกัน จึงทาให้มีการผสมผสานความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ภายใน
เครือข่ายมีความหลากหลาย หนุนเสริมความเข้มแข็งและต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆให้เครือข่ายระดับ
ชุมชนได้มีทุนทางสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของตัวเอง และเกิดการรวมพลัง
ความร่วมมือที่เข้มแข็งจนสามารถสานต่อไปในระดับนโยบายได้ กล่าวคือ เป็นเครือข่ายที่เปิดโอกาส
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ให้ ชุมชนและผู้น าชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือทากิจกรรมร่วมกันกับองค์กรพัฒ นาเอกชน
หรือส่วนราชการในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ และทา
ให้เกิดขยายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้การรวมตัวของผู้นา
ชุ ม ชนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ป่ า ป่ าสงวนของหมู่ บ้ านที่ มี ค วามเข้ ม แข็ งมี ส่ ว น
ช่วยเหลือในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ในการผลักดัน พรบ. ป่าชุมชนแห่งชาติต่อ
รัฐบาล อันนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของภาคประชาชนให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน ดังเห็นได้จาก กรณีเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ที่มูลนิธิฮักเมืองน่านคอยสนับสนุน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น
และสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและผู้นาแต่ละชุมชน ทาให้ผู้นา
ชุมชนสามารถนาข้อมูล ความรู้ไปใช้ในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น และก่อให้เกิดการ
ขยายความร่วมมือในการแก้ไขปั ญ หาทรัพยากรไม้ ที่เกิดขึ้นในท้ องถิ่นมากยิ่งขึ้น แต่ข้อจากัดของ
เครือข่ายที่จาเป็นต้องอาศัยทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเครือข่ายไม่สามารถรับ
การสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรง เนื่องจากพื้นที่ดาเนินงานของเครือข่ายส่วนใหญ่อยู่
ในแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น เครือข่ายจาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งทุนภายนอกภาครัฐเป็นหลัก
เท่านั้น ส่งผลทาให้การขับเคลื่อนเครือข่ายในการดาเนินงานนั้นขาดความต่อเนื่อง
เครือข่ายที่มีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ แบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือ เป็นการรวมตัว
ของสมาชิกที่อยู่ในระดับเดียวกัน อาชีพเดียวกัน มี ความผูกพันกันแบบเครือญาติกัน อาศัยในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เดียวกัน และเล็งเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมเหมือนกัน และมีความสมัครใจแลกเปลี่ยน
ข้อมู ล ระหว่างกัน ประชาชนหรื อสมาชิก ในเครือข่ายมี ส่ ว นร่วมในการระดมความคิด เพื่ อจัด ท า
กิจกรรมหรือโครงการที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจและความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงตามความต้ องการของประชาชนแล้ว ยัง
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างจิตสานึ กสาธารณะและความเป็นเจ้าของชุมชนให้
เกิดขึ้น กับ ประชาชนได้เป็ น อย่ างดี ดังเช่น ในกรณี เครือข่ายการมีส่ วนร่ว มภาคประชาชนเพื่ อการ
จัดการป่าสงวนหมู่บ้าน ที่ประชาชนในชุมชนมีการยอมรับและปฏิบัติตามกติกาต่าง ๆที่ชุมชนร่วมกัน
กาหนดขึ้น รวมถึงการมี ส่ว นร่ว มในการปฏิ บัติการ ช่วยกันตรวจสอบ เป็น หู เป็น ตาเพื่อไม่ให้ เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นอีก แต่ข้อจากัดของขอบเขตการปกครอง สภาพพื้นที่ ภูมิสังคม และภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่หลากหลาย และสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงไม่เอื้อต่อการประกอบชีพ ของจังหวัดน่าน ทาให้
อานาจของกฎระเบี ย บในชุ มชน และพลั งความร่วมมื อของเครือข่ายไม่อ าจยับ ยั้งแรงกดดัน ทาง
เศรษฐกิจได้ ทาให้ประชาชนมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มาก
ยิ่งขึ้น
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เครือข่ายที่มีลั กษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ แบบเป็นทางการ ในการศึกษานี้พบว่า เป็น
เครือข่ายที่อาศัยอานาจหน้าที่ของภาครัฐในการกาหนดนโยบาย/การวางแผน และกากับดูแลการ
ด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ท าให้ เครื อ ข่ า ยสามารถในการรวบรวมการระดมผู้ ค น ระดมทุ น เกิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และการส่ งเสริม นวัต กรรมในการด าเนิ น งานการแก้ ปั ญ หาด้ านป่ าไม้ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน และการทางานมีความต่อเนื่องกว่า ดังเห็นได้จาก เครือข่ายน่านแซ
นด์บอกซ์ มีการกาหนดบทบาท อานาจและหน้าที่ที่ชัดเจน มองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการ
ในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆอย่างจริงจัง โดยผ่านช่องทางด้านกฎหมาย จึงช่วยให้การดาเนินงานของ
เครือข่ายมีความหลากหลายตามภารกิจ ของแต่ละกลุ่มผลประโยชน์ ต่าง ๆ และสามารถขยายการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวางด้วยเวลาที่รวดเร็วกว่า แม้ไม่มีภาคประชาชนให้ความร่วมมือ อาจ
กล่าวได้ว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมแค่การดาเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของโครงการ
เท่านั้น ดังนั้น การดาเนินงานของเครือข่ ายในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน มี
รายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ และบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนนั้น จาเป็นต้องมีการจัดหา
แหล่งเงินทุนจานวนมหาศาล เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพ
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และ
กลไกตลาดของภาครั ฐ ที่ น าไปเสนอแลกเปลี่ ย นกั บ เกษตรกร อาจท าให้ เกิ ด ทั ศ นคติ ด้านลบของ
เกษตรกรในการบุ ก รุ ก ยึ ด ครองที่ ดิ น ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ น ามาใช้ ในการเจรจาต่ อ รองเพื่ อ แลกกั บ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าได้รับกลไกการขับเคลื่อนของเครือ ข่ายทางสังคมกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน
4.5.2 กลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายทาง
สั ง คมในการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ า ไม้ จั ง หวั ด น่ า น ในช่ ว ง 40 ปี ที่ ผ่ า นมา สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความไม่ มี
ประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และความพยายามสร้างกลไกทางสังคม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามบริบทการลดลงของทรัพยากรป่าไม้
และนโยบายของภาครัฐในการจั ดการและแก้ปัญ หาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งผู้วิ จัยสามารถสรุป ความ
เชื่อมโยงของกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมกับ ผลการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในสั ง คมที่ ม าเชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ ภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐบาล ได้ดังนี้
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชน เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัยทุนวัฒนธรรมชุมชน
สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นฐานที่ตั้งในการทางานร่วมกันของทุกฝ่าย โดย
เครือข่ายอาศัยแกนนาชุมชนในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของชุมชนในทุกขั้นตอน ตลอดจนมี ส่วน
กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นการ
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เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากชุมชนและผู้นาชุมชนมีข้อจากัดในด้านศักยภาพในการดาเนินงานด้วยตนเอง
ซึ่งเมื่อผนวกกับข้อจากัดด้านงบประมาณ ทาให้องค์กรชุมชนไม่สามารถการดาเนินงานหรือโครงการ
ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายเครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชน
ยั งมี ไม่ม ากพอ หากผู้ น าชุ ม ชนอื่ น ไม่ มีวิ สั ย ทั ศ น์ ด้ านการอนุ รัก ษ์ แ ละการจัด การทรัพ ยากรป่ าไม้
โดยเฉพาะชุมชนที่ประชาชนยากจนอาจไม่เต็มใจที่อนุรักษ์ป่า
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัยจุดเด่น
ขององค์กรพัฒ นาเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านทุนทางสังคมให้ชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดย
อาศัย เวทีป ระชาคมเป็ นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงแล ะ
ประสานความร่วมมือกัน และการมีส่ วนร่ว มของสมาชิกในชุมชน ซึ่งในการศึกษานี้พ บว่า ผลการ
ดาเนินงานของเครือข่ายสามารถทาให้เกิดการขยายพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ของชุมชน
มากที่สุดในพื้นที่จังหวัดน่าน แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ป่า ไม้ที่เกิดขึ้นนั้น โดยส่วนมากอยู่ในเขตพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ทาให้ประชาชนไม่สามารถได้รับสิทธิทางกฎหมายในพื้นที่ป่า ไม้ได้ กล่าวคือ ประชาชน
ไม่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ไม้ที่ตัวเองอนุรักษ์ ทาให้มีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายใน
การเรี ย กร้ องสิ ท ธิชุ ม ชนในการจั ด การทรัพ ยากรป่ าไม้ ขึ้ น จนเป็ น ที่ ม าของความขัด แย้งระหว่ าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน จากการศึกษาพบว่า เป็นเครือข่าย
ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของส่วนราชการ
ในการดาเนิ น งานได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ ความสัมพันธ์ดังกล่ าว ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการแก่ผู้นาชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยกลไกกฎหมายในการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ดังเห็นได้จากกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ใช้กรอบ
ของ พรบ. ป่าไม้ ในการจัดทาระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ให้ตรงกัน ในการกาหนดแนว
เขตพื้นที่ป่าไม้แต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ที่ถูกบุกรุก และกาหนดแนวเขตพื้นที่ทับ
ซ้อนที่เป็นปัญหาในเรื่องสิทธิในที่ดินรอการพิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน เพื่อการเสริมสร้างความเข้า ใจและให้
เกิดการมีส่ วนร่วมในการดาเนิ น งานร่วมกัน ทาให้ เครือข่ายสามารถลดปัญหาความขัดแย้งระว่าง
ภาครัฐและประชาชนลงได้ และพื้นที่ป่าไม้ของชุมชนก็ได้รับการรับรองสิทธิมากยิ่งขึ้น การส่งเสริม
ของเครือข่ายที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นไปในลักษณะของการให้คาปรึกษาเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตาม
นโยบายของรัฐมากกว่าการมีส่วนร่วมและการทางานในเชิงลึก แต่ข้อจากัดของเครือข่ายด้านกฎหมาย
เรื่องแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์แห่งชาติ ทาให้การดาเนินงานของเครือข่ายไม่สามารถขยาย
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พื้นที่ออกไปได้มาก การขับเคลื่อนของเครือข่ายก็ยังอยู่แค่โครงการพื้นที่นาร่องเท่านั้น และความไม่
ต่อเนื่องของนโยบายบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งผู้บริหาร เช่น
การเปลี่ยนผู้ว่าราชการ หรือผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ แล้วไม่มีการสานต่อนโยบาย มีผลทาให้โครงการ
นาร่องต่าง ๆ นั้นก็สิ้นสุดลงด้วย จึงเป็นความไม่ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้ เกิดกระบวนการพัฒ นาเป็น
เครือข่ายที่ยั่งยืน
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล เอกชนกับชุมชน จากการศึกษาพบว่า เป็นเครือข่ายที่
มุ่งอาศัย อ านาจหน้ าที่ ของรัฐ บาลในการกาหนดนโยบาย หรือคาสั่ งของรัฐ บาล เป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพื่อระดมองค์กร ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการส่งเสริมและเกื้อหนุนกับ
ชุมชนให้สามารถดาเนิน งานต่าง ๆ ในชุมชนโดยปราศจากข้อจากัดในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ดังกล่าว ทาให้ชุมชนมีศักยภาพด้านทุนทางสังคมที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถก้าวข้ามข้อจากัดใน
ด้านกฎหมาย จานวนบุคลากร ศักยภาพบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมไปถึงในด้านงบประมาณใน
การดาเนินงาน และใช้กลไกตลาด คือ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนกับป่า ไม้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ในการดึงกลุ่มผู้นาชุมชนและตัวแทน
เครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมในการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้ ทาให้ผลการดาเนินงาน
ของเครือข่ายคาดว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหรือกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเพื่อการพัฒนา
และจั ดการแก้ ไขปั ญ หาด้ านที่ ดิ น ป่ าไม้ ให้ มี ความสอดคล้ องกับ สถานการณ์ ในพื้ น ที่ มากขึ้ น แต่
ข้อจากัดของเครือข่ายที่ ยังคงอาศัยกลไกอานาจทางกฎหมายของภาครัฐในการดาเนินงานทุกอย่าง
เป็นส่วนใหญ่ ทาให้สมาชิกของเครือข่ายไม่เกิดบูรณาการความร่วมมือกันในการทางานอย่างแท้จริง
กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างอิสระตามรูปแบบและแนวทางของตนเอง ส่งผลให้การ
ดาเนินงานของเครือข่ายไม่มีพลัง และไม่มีอานาจมากเพียงพอ ดังนั้น เครือข่ายจึงต้องพยายามสร้าง
กลไกสังคมและกาหนดนโยบายผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกิดความ
ตระหนัก มีบทบาทและบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่ า
ไม้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่าน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่ อส ารวจเครื อข่ายทางสั งคมในการฟื้ น ฟู พื้ นที่ ป่ าไม้ จังหวัดน่ าน 2) เพื่ อศึ กษาลั กษณะ
โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 3) เพื่อ
ศึกษาความเชื่อมโยงของลักษณะโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมต่อการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่
ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน
การศึกษาในครั้งนี้ ดาเนิน การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ข่าวสาร สื่ออินเตอร์เน็ต และ
งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสาคัญในการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน ได้แก่ 1) ผู้บริหารและหัวหน้าคณะดาเนินงานขององค์การเครือข่าย
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 2) หัวหน้าคณะทางานโครงการนาร่องขององค์การเครือข่ายการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 3) ผู้นา ชุมชน/กลุ่ม/เครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรม 4) เจ้าหน้าที่ระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ5) ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มาเป็นแนวทางในวิธีวิเคราะห์ สรุปประเด็น ตีความ และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลมาสร้างข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การศึกษา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
จากการลงพื้นที่สารวจรูปแบบเครือข่ายทางสังคมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นในการฟื้นฟู พื้นที่
ป่าไม้จังหวัดน่าน ผู้ศึกษาพบการสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน 4
รูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
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เครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มภาคประชาชนเพื่ อ การจั ด การป่ า สงวนหมู่ บ้ า น/ต าบล เป็ น
เครือข่ายที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแกนนาชาวบ้านและชาวบ้านที่มีแนวคิดอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อจะเก็บ รักษาสิ ทธิประโยชน์จากป่า ไม้และปกป้ องผื นป่าของตนเอง เนื่องจาก
นโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐทาให้เกิดการลดลงของป่าไม้ และการสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ จนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อการดารงชีวิตของคนที่อาศัย
อยู่รอบบริเวณพื้นที่ป่าไม้หรือพึ่งพาสิทธิประโยชน์จากป่าไม้
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นเครือข่ายที่เกิดจากวิวัฒนาการของโครงการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมและการรวบรวม กลุ่มคน หรือเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อขยายแนวคิด เรื่อง
การปกป้อง อนุรักษ์และการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ตาบล ของกลุ่มฮักเมืองน่านที่เกิดความตระหนั ก
ถึงปัญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของชาวบ้านที่
อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และการขยายรุกเข้าไปใน
เขตพื้นที่ป่าต้นน้าและพื้นที่เขาสูง อีกทั้งกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้ในจังหวัดน่านก็มีน้อย ดังนั้น สมาชิก
เครือข่ายที่เล็งเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมเหมือนกัน และต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟู พื้นที่ป่า
ไม้ในจังหวัดน่าน
เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ การจั ด การที่ ดิ น ท ากิ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรป่าต้นน้าน่าน เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อผลักดันให้ทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกิดความตระหนักและบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนให้
ชุมชนมีบ ทบาทและมีส่วนร่ วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้าอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่ องในพื้น ที่ จังหวัดน่ าน ตามเป้าหมายนโยบายการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรั พ ยากรป่ าไม้ ข องภาครั ฐ และจั งหวัด น่ า น หลั งจากเกิ ด ประเด็ น ปั ญ หาความขั ด แย้ งระหว่า ง
หน่วยงานรัฐและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับกับที่ดินของ
เกษตรกรและชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยและทากินมาก่อนแล้ว และกระแสภาพภูเขาหัวโล้นที่เป็นกระแส
ในสังคม
เครื อ ข่ า ยการบริ ห ารพื้ น ที่ รู ป แบบพิ เ ศษเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ เป็นเครือข่ายที่เกิดจาก
นโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันการขับเคลื่อนการแก้ ปัญหาด้านป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด น่ า น ให้ ด าเนิ น การด้ ว ยความรวดเร็ ว ภายหลั ง จากมี ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายการ
ปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการพัฒนาของจังหวัดน่าน
ที่พยายามปรับไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนาศาสตร์ พระราชาและการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ที่ต้องการให้จังหวัดน่านเติบโตในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ ก็ไม่อาจยับยั้งสถานการณ์
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และประเด็นปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรั พยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาที่มี
ความรุนแรงมาก จนส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น การรวมกลุ่ ม เป็ น เครื อ ข่ า ยโดยธรรมชาติ ข องภาค
ประชาชน และเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมาโดยภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท าลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ และความพยายามยั บ ยั้ ง การขยายตั ว ของสถานการณ์ ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน และป่ าไม้ในพื้ น ที่จั งหวัดน่ าน จากแรงผลั กดันทางเศรษฐกิจและสั งคม และการเมือง ส่ งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
5.1.2 กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
จากการศึกษา พบว่า กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เริ่มต้น
จากการขับเคลื่อนการทางานในภาคประชาชนเพื่อให้ เกิดการจัดการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ของ
ตนเอง และการต่อต้านกลไกการจัดการป่าของภาครัฐ ด้วยกลไกทางสังคม ได้แก่ ทุนวัฒนธรรมชุมชน
สถานการณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เวทีประชาคม การประยุกต์ใช้ประเพณี วัฒนธรรมและ
ความเชื่อในการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม กลไกกลุ่มและเครือข่าย เพื่อการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ แล้วพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท การเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกันมาเรื่อย ๆ
ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่ไปกับปัญหาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จน
นามาสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดที่ชัดเจน มีการร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น โดยอาศัย
อานาจหน้ าที่ของภาครัฐในการออกกฎหมาย กาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินการ เป็น
กลไกเครื่องมือในการเชื่อมประสานและการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
องค์ ก าร หน่ ว ยงาน เทคโนโลยี นวั ต กรรม การจั ด การตลาด การแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรและ
กระบวนการจัดการต่าง ๆเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการทางานที่เกิดจากความพึงพอใจ
และการมี ส่ ว นร่ ว มและการประสานผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ างภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการแก้ ไขปั ญ หาการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ป่ าไม้ได้ อ ย่างรวดเร็ว และมี ป ระสิ ท ธิภ าพอย่างไม่ มี
ข้อจากัด
แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้จังหวัดน่านในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา จึงสะท้อน
ให้เห็นความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และความพยายาม
สร้างกลไกทางสังคมของภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐบาล โดย
กลไกเหล่านี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์และข้อจากัดในการจัดการของเครือข่ายระดับพื้นที่/
ชุมชน และเครือข่ายหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินทากินร่วมกับชุมชน
ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาสิทธิชุมชน และนโยบายของภาครัฐ
ในการจัดการและแก้ปั ญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามล าดับ ดังนี้ คือ 1) การพัฒ นากลไกสังคมในภาค
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ประชาชนเพื่อต่อต้านกลไกการจัดการป่าไม้ของภาครัฐ 2) การขยายเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ
เชื่อมโยงการทางานร่ ว มกั บ ภาครั ฐ และเอกชน 3) การพั ฒ นากลไกทางสั งคมโดยภาครัฐ เป็น ตั ว
ประสาน (ภายใต้วาทกรรม ประชารัฐ) และ4) การพัฒนานากลไกการตลาดในภาคเอกชนมาปรับใช้
ร่วมกับกลไกการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐ
5.1.3 ความเชื่อมโยงของโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อการฟื้นฟู พื้นที่
ป่าไม้จังหวัดน่าน
จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายภาคประชาชนจะมีความเข้มแข็ง และมีความคล่องตัวในการ
ดาเนิ น การในด้านการมีส่ ว นร่ว มปฏิ บัติและรับผิ ดชอบการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้ นที่ป่ าไม้ กล่ าวคื อ
เครือข่ายมีการปฏิสัมพันธ์แบบปฏิบัติการ มีรูปแบบการดาเนินการเป็นไปในลักษณะความร่วมมือกัน
ของประชาชนด้วยกันเอง ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ ทาให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ สามารถ
เข้าไปจั ดการกับ ปั ญ หาเกิดขึ้น ในชุมชนได้จริง แต่ข้อจากัดด้านทุ นทางสั งคมของเครือข่าย ทาให้
องค์กรชุมชนไม่สามารถการดาเนินงานหรือโครงการได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการขยายเครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชนยังมีไม่มากพอ ยิ่งไปกว่านั้น การที่ประชาชน
ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่อนุรักษ์ ทาให้จังหวัดน่านยังคงต้องเผชิญกับ
ปั ญ หาการบุ กรุ ก พื้ น ที่ ป่ าไม้ และปั ญ หาความขัด แย้ งระหว่างหน่ ว ยงานรัฐ กั บ ประชาชนเรื่อ ยมา
ในขณะที่เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากภาครัฐมีความสามารถระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์การในการ
เสริมสร้างทุนทางสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ กล่าวคือ เครือข่ายมีการปฏิสัมพันธ์แบบ
เชิงนโยบาย มีรูปแบบการดาเนินการนั้นเป็นไปในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือของทุกภาคส่ว น ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนกับภาคประชาชน ในการดาเนินกิจกรรมหรือ
โครงการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายในการพัฒนาภาครัฐนั้น การดาเนินงานของ
เครือ ข่ายในการขับ เคลื่ อนการฟื้ น ฟู พื้ นที่ ป่ าไม้ได้ ยังอยู่ ในรูปแบบโครงการในพื้ นที่ น าร่อ งเท่ านั้ น
นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้กลไกตลาดร่วมกับกลไกการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐยังคงเป็นความท้า
ทายของเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เนื่องจากกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒ นาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตให้คนกับป่าอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั้น จาเป็นต้องใช้เงินทุนจานวนมหาศาลในการส่งเสริมประชาชนปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่ าไม้จังหวัดน่านชี้ให้เห็น
ว่า ภาคประชาชนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการพัฒ นาการทางานที่ต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์และ
ข้อจากัดในการจัดการของเครือข่ายระดับพื้นที่/ชุมชน เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนการทางานในภาค
ประชาชนเพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาของตนเอง และการต่อต้านกลไกการจัดการป่าของภาครัฐ ด้วย
กลไกทางสังคม ได้แก่ ทุนวัฒนธรรมชุมชน สถานการณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างการมีส่วนร่วม และอาศัยเวทีประชาคม และการประยุกต์ใช้ประเพณี วัฒนธรรมและความ
เชื่อ ในการสร้างกลไกกลุ่มและเครือข่าย ความเข้าใจ ความตระหนัก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การ
สร้างกฎกติการ่วมกัน แล้วพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท การเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกันมา
เรื่อย ๆ จนนามาสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดที่มีรูปแบบชัดเจน และมีการร่วมมือกับ
ภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐส่งผลดีต่อการดาเนินกิจกรรมของภาค
ประชาชนให้ ได้ มีทุ น ทางสั งคม อัน น ามาซึ่ งการด าเนิ นงานของเครือ ข่ายนั้น มี ความเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในพื้นที่มากขึ้น และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด (โปรดดู ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
และสุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล, 2554, สาวตรี สุขศรี, 2554)
การขับเคลื่อนทางสังคมของภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดน่านดังกล่าว เป็นการสนับสนุน
รูปแบบของนโยบายสาธารณะแบบล่างขึ้นบน และส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศผ่านกลไก“นโยบาย
ประชารั ฐ ” นั่ น คือ การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาตั้งแต่จากระดั บท้ องถิ่นขึ้น มา โดยมุ่งเน้ นให้ มีค วาม
ร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยภาครัฐจะเป็น
ผู้ อ านวยความสะดวก สนั บ สนุ น เสริ ม สร้ า งและเปิ ด โอกาสการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและ
ภาคเอกชนทุกภาคส่วน ได้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ตั้งแต่ช่วงก่อตัวของประเด็นและ
การกาหนดนโยบายที่นาไปสู่การกาหนดเป็นนโยบายและแผนงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การยอมรับในการปฏิบัติภายใต้กรอบของ
การแก้ไขปัญหาของส่วนรวมและเป็นการสร้างประชาธิปไตยที่สูงขึ้นในอนาคต
การสร้างเครือข่ายทางสั งคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เป็น เครือข่ายเกิดขึ้นจาก
รวมตัวกันขึ้น มาตามธรรมชาติของกลุ่มคนหรือชุมชนที่อาศัยพึ่งพิงทุนทางทรัพยากรป่าไม้ในการ
ดารงชีวิต และเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมาโดยภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อยับยั้งการขยายตัวของ
สถานการณ์ ปั ญ หาทรัพ ยากรป่ าไม้ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมเสื่ อมโทรม และการสนองต่อนโยบายของ
ภาครัฐในการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน จากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคม
และการเมือง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของพระ
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มหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้กล่าวถึง การก่อตัวของเครือข่ายหรือการเกิดขึ้นของเครือข่ายนั้นมี
การก่อตัวที่หลากหลายทั้งเกิดขึ้น ด้วยการจัดตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติจ ากการ
เรียนรู้ร่วมกัน และเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ก่อให้เกิดขบวนการเครือข่าย
จากการศึกษาพบว่า การสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนในการฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
ประชาชนมีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ไม้ใน
พื้นที่สูงมาก และการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนในจังหวัดน่านไม่ได้เป็นแค่เพียงการจัดการ
เรื่องการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้อย่างเดียวเหมือนกรณีการสร้างเครือข่ายในการจัดการปัญหา
ทรัพยากรอื่น เช่น น้า และประมง (โปรดดู กิติชัย รัตนะ, 2552, ฮัสสัน ดูมาลี, 2555) แต่การสร้าง
เครือข่ายของภาคประชาชนในจังหวัดน่านยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการอ้างสิทธิชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย หลังจากที่ภ าครัฐได้เปิดสัมปทานป่าไม้กับ
นายทุน และออกกฎระเบียบห้ามคนในชุมชนที่อยู่มาก่อนใช้ทรัพยากรป่าไม้ ทาให้ชุม ชนไม่มีอานาจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้ดังเดิม (โปรดดู กรกฏ ทองชะโชค, กฤษฎา อภินวถาวรกุล ,
2558) และความพยายามรวมกลุ่มของภาคประชาชนดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นได้ดัง การปรับเปลี่ยน
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของกลุ่มฮักเมืองน่าน จากประเด็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสู่ประเด็น
การจัดการทรัพยากรที่ดินที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสิทธิที่มีการซ้อนทับระหว่างสิทธิ
หน้าหมู่กับสิทธิของความเป็นปัจเจกมากขึ้น (สวิตตา ตีรณวัฒนากูล, 2557)
ทั้งนี้ อาจเป็น เพราะว่าบริบ ทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน ที่ ประชาชนมีความสั มพันธ์ เชื่อมโยง
ผูกพันกับป่าไม้อย่างใกล้ชิดตลอดมา เนื่องจากคนในชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้า
มาสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ ต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้ในการดารงชีพ ทั้งยังมีความเชื่อ ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับป่าไม้ จนพัฒนากลายเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ทาให้คนในชุมชนต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับป่า ไม้ต่อไปอย่างยาวนานและยั่งยืน ดังนั้นประชาชนจึง
ให้ความเคารพและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของตนเองเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากจานวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการมุ่ งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่เป็น
แรงผลักดันให้ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในการดารงชีพ ทาให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่มีการบุกรุก พื้นที่เพื่อขยายพื้นที่สาหรับ
ทาการเกษตรเป็นจานวนมาก
ส่วนการสร้างเครือข่ายการจัดการสั งคมโดยภาครัฐในปั จจุบัน ที่มีการเปิดโอกาสให้ มีภ าค
ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐมากขึ้นนั้น สามารถระดม
ทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์จากเครือข่ายองค์การในการเสริมสร้างทุนทางสังคมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ และการช่วยเหลือองค์กรภาคประชาชนให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ได้
ด้วยตนเองอย่างมั่นคง และเป็นที่พึ่งของสังคมได้ในอนาคตนั้น แสดงให้ เห็นถึงพัฒ นาการของการ
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บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเน้นให้ความสาคัญกับตัวแสดงทุกภาคส่วนของสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมดาเนินการและตัดสินใจนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแสวงหาความสมดุลร่วมกันระหว่าง
ตั ว แสดงต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในบริ บ ทของการบริห ารปกครองสิ่ งแวดล้ อ ม หรื อ environmental
governance (โปรดดู วิชชุดา สร้างเอี่ยม, 2560, สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว, 2558)
อย่างไรก็ตามดาเนินการของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ในปัจจุบัน
ยั งมี ข้อคาถามในข้อ จ ากัด อย่ างน้ อ ย 2 ประการ ที่ อาจส่ งผลต่อการฟื้ นฟู พื้ นที่ ป่ าไม้ ที่ไม่ยั่งยืน ใน
จังหวัดน่าน ได้แก่ ปัญหาความไม่คล่องตัวของลักษณะโครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากเป็นกระบวนการดาเนินการที่มิได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ขาดความยืดหยุ่นในกระบวนการทางาน ขาดการกระจายความรับผิดชอบให้ กับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม ทาให้เครือข่าย
ไม่สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการอย่างเป็นระบบได้ ขาดความต่อเนื่องและการบูรณาการความ
ร่วมมือในการดาเนินการจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้การทางานของเครือข่ายไม่มี พลัง และไม่มีอานาจ
มากเพียงพอ
นอกจากนี้ เครื อข่ายยังมี ปั ญ หาเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ของกลไกการเงิน ที่น ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการประยุกต์ใช้กลไกตลาดร่วมกับกลไกการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ไม้ของภาครั ฐ นั้ น ยั งคงเป็ น ความท้าทายของเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการระดมหาเงินทุนจานวนมหาศาล เนื่องจากกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั้น
จาเป็นต้องใช้เงินทุนจานวนมหาศาล ในการส่งเสริมประชาชนปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยว
ไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากที่ผ่านมาเครือข่ายยังไม่สามารถได้รับ
การสนับสนุนทุนในการขับเคลื่อนเครือข่ายผ่านกลไกงบประมาณของภาครัฐ
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5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
จากการอภิปรายผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมในการฟื้น ฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ใน
ปัจจุบัน ยังมีข้อคาถามในข้อจากัดอย่างน้อย 2 ประการ ที่อาจส่งผลต่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทไี่ ม่ยั่งยืน
ในจั งหวัดน่ าน ได้ แก่ ปั ญ หาความไม่ค ล่ องตัว ของลั กษณะโครงสร้างและแนวทางการขับ เคลื่ อ น
เครือข่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และปัญหาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกลไกการเงินที่นามาใช้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาเครือข่ายทาง
สังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ต้องอาศัยสรรพกาลังของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เข้ามา
บูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในจังหวัดน่าน ดังนี้
การพัฒนารูปแบบโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน
ควรมีการพัฒ นาลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายที่เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก หลาย
ระดับ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางของการดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในระดับพื้นทีเ่ ป็น
สาคัญ เช่น การแบ่งตามระดับการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และระดับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินการของเครือข่ายมีความคล่องตัว และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ในการบูรณาการบริหารจัดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้กันอย่างจริงจัง อีกทั้งเสริมสร้างทาให้บุคคลใน
เครือข่ายมีการเชื่อมโยงประสานงานกันดีขึ้น เนื่องจากทุกภาคส่วนในเครือข่ายการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวัดน่ านต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อน ถ้าหากนาจุดแข็งในแต่ภ าคส่ วนมาใช้ผ สมผสานกันในการ
จัดการปัญหา ย่อมเป็นการเสริมสร้างพลังอานาจหรือการต่อรองให้กับเครือข่ายได้มากขึ้น และทาให้
การดาเนินการของเครือข่ายสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายที่
สามารถสอดรับตามบริบททางสังคมและพื้นที่มากขึ้น
แนวทางการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานฟื้นฟูป่าในพื้นที่ จังหวัด ควรมีการกระจายอานาจและ
โอกาสให้ประชาชน ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ ป่ า ไม้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง อาจแบ่ ง ให้ มี ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก
หลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกหลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกหลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกหลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกหลากหลายระดับ และเน้นให้มีการกระจายทั่วทุกพื้นที่ เนื่องจากประชาชนมีฐานะ
เป็นหุ้นส่วนสาคัญในการดาเนินกิจกรรมและการปฎิบัติงานในพื้นที่ ถ้าหากประชาชนไม่มีโอกาส ไม่มี
ช่องทาง ไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีความสามารถในการเข้า มามีส่วนร่วม และไม่มีความ
เสมอภาคในการเป็ น สมาชิ ก แล้ ว การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอย่ างแท้ จ ริงเกิ ด ขึ้ น ไม่ ได้ ดั งนั้ น
กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายในการฟื้นฟูป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้นา
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ชุมชน หรือตัวแทนของคนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย บทบาทและ
หน้าที่ในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น อาจจะมีการยอมรับในบทบาท กฎกติกาต่างๆ ที่ชุมชนเป็นผู้กาหนดขึ้นมาให้มากขึ้น ตราบที่
กฎและกติกาเหล่านั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อให้การแก้ปัญหาสามารถสอดรับกับบริบททางสังคมและ
พื้นที่ และเสริมสร้างบทบาทให้แก่ประชาชน และองค์กรชุมชนในการป้องกันติดตามเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
และโครงการต่ างๆ ของรัฐ บาลเป็ น ไปด้ว ยความรอบคอบ ลดความขั ดแย้ งในสั งคม และบั งเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ชุมชนและประเทศชาติ
ส่วนกลไกการเงินที่สามารถก่อให้เกิดการปฎิบัติที่ยั่งยืน ควรมีการส่งเสริมงบประมาณให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่นสาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ของตนเอง ในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน
จัดการพื้นที่ป่าไม้ในระดับหมู่บ้านและระดับผืนป่า โดยเน้นให้ชุมชนมีอิสระในการบริหารจัดการด้วย
ตนเองภายในชุ ม ชน แทนที่ ก ลไกการตลาดที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม ต่ า งตอบแทนหรื อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ประชาชนมีความเข้มแข็งในด้าน
การมีส่วนร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่สูง น่าสามารถจัดการตนเองได้
และอาจมีการระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าว โดยการส่งเสริม การดาเนินงานเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
บริการระบบนิเวศ (payment for ecosystem services) หรือ PES อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ การ
เก็บผลประโยชน์จากผู้ได้รับประโยชน์จากนิเวศบริการ เช่น ผู้อยู่อาศัยอยู่ในเมืองได้ใช้น้าสะอาด เป็น
ต้น โดยผลประโยชน์เหล่านั้นจะถูกจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับกองทุนดังกล่าวของชุมชน หรือผู้
ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนของฐานทรัพยากร และส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน ยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรเงินกองทุนดังกล่าว
อาจมีการจัดสรรตามสัดส่วนของขนาดของพื้นที่ป่าไม้ด้วย เช่น การแบ่งขนาดพื้นที่ป่าไม้ระดับหมู่บ้าน
หรื อ ระดับ ผื น ป่ าขนาดใหญ่ ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อกั น หลายๆ หมู่ บ้ านมารวมกั น เป็ น ต้ น เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมมากขึ้นในจังหวัดน่าน
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยนี้ มีข้อค้นพบประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาคเอกชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางานเป็นแกนนาเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาชนในการอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูพื้นที่ ป่าไม้ ซึ่งเห็ นว่าน่ามีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนของเครือข่ายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้
ศึกษาขอเสนอประเด็นที่ น่าสนใจเพื่อทาการศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไปว่า ควรไปศึกษาบทบาทของ
ภาคเอกชนในการปรับตัวเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐในการแก้ปัญหา
ด้านที่ดินและป่าไม้ และการเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวมีผลต่อการทางานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายหรือไม่ กลไกการตลาดทีน่ ามาปรับใช้ร่วมกับกลไกการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของภาครัฐสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่
การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อีกทั้งกลไกตลาดดังกล่าวกลับกลายเป็นการ
สร้างแรงจู งใจให้ ช าวบ้ านบุ กรุกยึ ด ครองที่ ดิน เพิ่ มมากขึ้นเพื่ อ มารองรับการสนั บสนุ น เงินทุ นจาก
นโยบายการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าวหรือไม่
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แนวคาถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Interview Guides)
เรื่อง เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน
(สาหรับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ)
ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งนั้น ผู้วิจัยได้มีการเตรียมชุดคาถามนี้เป็นแกนหลักสาหรับการสนทนา
หรือการสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้จากัดเฉพาะประเด็น คาถามเหล่านี้เท่านั้นนั้น สามารถปรับใช้ถ้อยคาและ
ประเด็นคาถามได้ตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ ดังนั้น เพื่อให้ ได้ข้อมูลสาคัญ ที่ส อดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน
- สภาพป่าไม้ในชุมชนและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับป่าไม้เป็นเช่นไรในอดีตและปัจจุบัน
- ประเด็นนโยบายหรือปั ญหาใดที่ส่งผลกระทบกับชุมชนและป่าไม้ในพื้นที่ของท่านหรือไม่
อย่างไร
2. พัฒนาการของเครือข่ายและการจัดการ/ ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้
- ลักษณะ/รูปแบบของเครือข่ายที่เกิดขึ้นและความเป็นทางการของเครือข่ายมีเพียงใด
- เริ่มมีแนวคิดสร้างเครือข่ายเมื่อใด ประเด็ นปัญ หาใดที่ท าให้ เกิดการสร้างเครือข่าย ภาคี
เครือข่าย/สมาชิกมีใครร่วมบ้าง เขามาอย่างไร มีใครที่มีบทบาทหลักในการสร้างเครือข่าย
- มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามาในการริเริ่มรวมกลุ่มหรือไม่ หากมีเป็นลักษณะเช่นใด
- วัตถุประสงค์และกติกาของการสร้างเครือข่ายของท่าน เป็นอย่างไร
- มีการกาหนดยุทธศาสตร์ โครงสร้างการทางานกันอย่างไร มีใครที่ทาหน้าที่เป็นผู้นาและมีจัด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่ายอย่างไร
- เครือข่ายมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารและวิธีการประสานระหว่างกัน อย่างไร
- มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือไม่ อย่างไร และโดยวิธีใด
- มีวิธีการระดมทุนของเครือข่ายอย่างไร มีเงื่อนไข/สาเหตุ อะไรบ้างที่สนับสนุนให้ประชาชน
หรือเครือข่ายอื่น ภาครัฐ และเอกชนหันมาร่วมมือกับเครือข่าย
- กิจกรรมระหว่างเครือข่ายเป็นประจาหรือไม่ อย่างไร ภาคีเครือข่าย คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ/รับรู้ข้อมูลในการดาเนินกิจกรรมของเครือข่าย หรือไม่ อย่างไร
- การติดตามผลการดาเนินงาน การสื่อสาร การบริหารข้อมูล บริหารทรัพยากร ปัญหาและ
อุปสรรคของการทางานของเครือข่าย อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ างกับการฟื้นฟูป่า
ในพื้นที่
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3. แนวทางที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนใน
จังหวัดน่าน
- มองความสาเร็จของเครือข่ายอย่างไร เครือข่ายต้องมีโครงสร้างอย่างไร
- หากฟื้นฟูพื้นทีป่ ่าไม้ให้สาเร็จ เครือข่าย ต้องประกอบด้วยอะไร หรือต้องดาเนินการอะไร
- ที่ผ่านมาทุนในเครือข่ายส่งผลต่อกระบวนการทางาน/การขับเคลื่อนเครือข่ายและผลสัมฤทธิ์
ของเครือข่ายในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ หรือไม่ อย่างไร
- กระบวนการทางาน/การขับเคลื่อนเครือข่ายส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายในการฟื้นฟู
พื้นทีป่ ่าไม้หรือไม่ อย่างไร
- การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการตัดสินใจหรือเคยมีการรวมพลังกลุ่ม/ข้อเสนอของเครือข่าย
ที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายหรือไม่ อย่างไร
- หวังให้เครือข่ายเป็นอย่างไร และตอนนี้ถึงเป้าหมายหรือยัง เพราะอะไร
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รายชื่อบุคคลทีใ่ ห้สัมภาษณ์
นายมานิตย์ ธนะวงศ์
พระครูพิทักษ์นันทคุณ

นายชูศิลป์ สารรัตนะ

นายเสวียน สองสีขวา
นายสนิท มณเทียร

นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์
ดร.บานจิตต์ สายรอคา

ดร.มาโนชญ์ ชายครอง

นายสมชาย สิทธิกา
นางสาวช่อเอื้อง ปันติ
นางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย์
นายทอง รุณใจ

รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561
ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เครื อ ข่ า ยการบริ ห ารพื้ น ที่ รู ป แบบ พิ เศษเพื่ อการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561
ประธานมู ล นิ ธิ ฮั ก เมื อ งน่ า นและคณะกรรมการเครื อ ข่ า ยการ
บริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
21 เมษายน 2561
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19
เมษายน 2561
คณะกรรมการเครือข่ายการบริห ารพื้ นที่ รูป แบบพิ เศษเพื่ อการ
จัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างยั่งยืน ในพื้ น ที่
จังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2561
เลขานุการชมรม "คนรักษ์ ดิน น้า ป่า น่าน" สัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
20 เมษายน 2561
นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตผู้จัดการ
มู ล นิ ธิ ฮั ก เมื อ งน่ าน พ.ศ 2535-2547 สั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 3
มีนาคม 2561
นั ก วิ ช าการอิ ส ระด้ า นพั ฒ นาสั ง คม (มู ล นิ ธิ ฮั ก เมื อ งน่ า น, ศู น ย์
ประสานงานประชาคมจั งหวัด น่ าน) สั ม ภาษณ์ ส่ ว นบุ ค คล, 21
เมษายน 2561
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2561
กองงานเลขานุการเครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 16 กรกฎาคม 2561
มูลนิธิฮักเมืองน่าน, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 3 มีนาคม 2561
สมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรในหมู่บ้านหาดผาขนอาเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561
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รูปภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

รูปภาคผนวก 1 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกับพระครูพิทักษ์นันทคุณ วันที่ 19 เมษายน 2561

รูปภาคผนวก 2 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกับนายชูศิลป์ สารรัตนะ วันที่ 21 เมษายน 2561
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รูปภาคผนวก 3 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกับนายเสวียน สองสีขวา วันที่ 19 เมษายน 2561

รูปภาคผนวก 4 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกับนายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ วันที่ 20 เมษายน 2561
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รูปภาคผนวก 5 การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกับดร.มาโนชญ์ ชายครอง วันที่ 21 เมษายน 2561

รูปภาคผนวก 6 การเข้าร่วมเวทีการเสวนารับฟังความคิดเห็นการถอดบทเรียน “เวทีน่านฟอรั่ม”
เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ น้าและที่ดินจังหวัดน่าน วันที่ 2 มีนาคม 2561
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รูปภาคผนวก 7 การเข้าร่วมสังเกตการณ์ งาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” วันที่ 20
เมษายน 2561
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ภาคผนวก ง
เอกสารประกอบข้อมูล
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คาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 48/2561
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ส าเนาบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ว่ า ด้ ว ย “การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถี
วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น น่ า น ต า ม ว า ร ะ จั ง ห วั ด น่ า น แ ล ะ โค ร ง ก า ร “รั ก ษ์ ป่ า น่ า น ”
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ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นายสิทธิชัย คาเฟืองฟู
วิทยาศาสตรบัณทิต
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สาเร็จการศึกษา 2548
ประสบการณ์การทางาน พศ.2549 – ปัจจุบัน
บริษัททุนเท็กซ์เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จากัด
พศ. 2549 – 2554 Technical Supervisor
พศ. 2554 – 2557 Dyeing Section Manager
พศ. 2557 – 2558 Finishing Section Manager
พศ. 2558 – ปัจจุบัน QC Section Manager

