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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน  โดย
การวิเคราะห์โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน 
การศึกษานี้อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นพัฒนาการของเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน  ได้แก่ 
1) เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล 2) เครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดน่าน 3) เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพ่ือการจัดการที่ดินท ากินเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่ าต้นน้ าน่ าน  และ  4) เครือข่ ายการบริหารพ้ืนที่ รูปแบบพิ เศษ เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน (น่านแซนบอกซ์) เครือข่ายเหล่านี้มี
พัฒนาการไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 
โดยมีกลไกการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันตามล าดับ ดังนี้ 1) การพัฒนากลไกสังคมในภาคประชาชนเพ่ือ
ต่อต้านกลไกการจัดการป่าของภาครัฐ 2) การขยายเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเชื่อมโยงการท างาน
ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน 3) การพัฒนากลไกทางสังคมโดยภาครัฐเป็นตัวประสาน (ภายใต้วาทกรรม
ประชารัฐ) และ 4) การน ากลไกการตลาดในภาคเอกชนมาปรับใช้ร่วมกับกลไกการฟ้ืนฟูป่าไม้ของภาครัฐ 
กลไกเหล่านี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดในการจัดการของเครือข่ายระดับพ้ืนที่ /
ชุมชนในจังหวัดน่าน และเครือข่ายหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินท ากิน
ร่วมกับชุมชน 

ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่านก าลังมี
การเปลี่ยนผ่านจากยุคเครือข่ายการจัดการสังคมโดยภาคประชาสังคมไปสู่ยุคเครือข่ายการจัดการสังคม
โดยภาครัฐ ซึ่งมีภาคประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการของเครือข่ายดังกล่าวยังก่อให้เกิดข้อค าถามเกี่ยวกับความไม่คล่องตัวของ
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ลักษณะโครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  และ ความเป็นไปได้
ของกลไกการเงินที่จะน ามาใช้เพ่ือการส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ข้อค าถามดังกล่าวน ามาซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดน่านที่ส าคัญได้แก่ การพัฒนารูปแบบลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย
ที่เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกหลายระดับ  เช่น การแบ่งตามระดับการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย และระดับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมของในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าไม้อย่างแท้จริง  และการ
จัดตั้งกองทุนจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ในระดับหมู่บ้านและระดับผืนป่า เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง
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 
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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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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง เครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ส าเร็จลุล่วงไปด้วย
ความกรุณาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา สร้างเอ่ียม อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการท า
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่มาด้วยดีตลอด  อีกทั้งยังคอย
กระตุ้นและให้ก าลังใจในวันที่ผู้เขียนสับสนกับแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ ค าชี้แนะของท่านได้ท าให้
ผู้เขียนได้มีแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงชิ้นงานที่เกือบจะไร้ทิศทางขึ้นมาใหม่ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลงได้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติชัย รัตนะ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. ฆริกา 
คันธา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่สละเวลา และช่วยชี้แนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของ
วิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงขอใช้โอกาสนี้ 
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษานี้ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการสัมภาษณ์
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา รวมทั้งให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาที่ผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  และ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

กราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์ต่าง  ๆ 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาหลักสูตรนี้ 

ล าดับสุดท้าย ผู้เขียนขอขอบคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
แก่สมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนร่วมรุ่น สว.7 และพ่ีน้อง จส.ระยอง ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและ
ให้ก าลังใจในการศึกษาด้วยดีเสมอมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จด้วยดีตามที่ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการมุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงเป็นแรงผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยและ
ไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่มีการบุกรุกท าลายป่าไม้เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ดังจะเห็น
ได้จากการรายงานของกรมป่าไม้ พบว่า ในปี พ.ศ.2504 พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมี ประมาณ 171 
ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2552 ลดลงเหลือประมาณ 107 ล้านไร่ และลดเหลือ 102.1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2556 
สาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การบุกรุกเพ่ือขยายพ้ืนที่ทาง
การเกษตร การบุกรุกจับจองของนายทุน การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง การขาดจิต
สาธารณะ และการบริหารจัดการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดประสิทธิภาพ(กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557: 6) 

การลดลงของทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก เกิดสภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ท าให้ความอยู่ดีมีสุขและความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตลดลง อันเนื่องมาจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอ านวย
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศและยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และความเป็นอยู่ของคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ(กรมป่าไม้, 2559: 1) 
 จากสภาพความเป็นของสังคมไทยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าที่ผ่านมาภาครัฐพยายามที่จะใช้
มาตรการทางกฎหมาย และมีการวางแผนนโยบาย ในการฟ้ืนฟูและปลูกป่ามาอย่างยาวนาน แต่
ในขณะที่การบุกรุกท าลายป่าก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ก าหนดเป้าหมายการรักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นร้อยละ  40 ของพ้ืนที่
ประเทศ หรือประมาณ 128.3 ล้านไร่ โดยจ าแนกเป็นป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ดังนั้น ขนาดพ้ืนที่ป่าของประเทศไทยในปัจจุบันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมีอยู่
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ประมาณ 26.6 ล้านไร่หรือ คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 8.04 ของพ้ืนที่ประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในปัจจุบันมีความยุ่งยากหรือซับซ้อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงความขัดแย้งเก่ียวกับที่ดินป่าไม้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน 
(กรมป่าไม้, 2560: 18) อีกทั้ง นโยบายของรัฐบางประการมีส่วนท าให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าอย่าง
กว้างขวาง เริ่มจากการเข้าไปตัดไม้ถางป่าเพ่ือท ากิน การซื้อขายพ้ืนที่ป่า การเปลี่ยนมือเข้า
ครอบครองป่า มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าการขยายการครอบครองพ้ืนที่ของกลุ่มคน 
เพ่ือท าธุระกิจโรงแรม รีสอร์ท และท าการเกษตรแปลงใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ มี
การละเลยจนยากที่จะแก้ไขตามหลักกฎหมาย(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) 
 จังหวัดน่าน จากข้อมูลสถิติป่าไม้ ในปี พ.ศ.2519 พบว่า มีพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ที่อยู่ทั้งในและ
นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด 5,280,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด จนในปี 
พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ป่าของจังหวัดน่านคงเหลือเพียง 4,658,605 ไร่ หรือร้อยละ 61.45 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านยังคงถูกบุกรุกท าลายอย่างต่อเนื่องจนภูเขาในบางพ้ืนที่มี
สภาพเป็นภูเขาหัวโล้น โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2547 – 2556 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงถึง 657,777 ไร่ หรือมี
การบุกรุกป่าเฉลี่ย 65,777 ไร่ต่อปี (กรมป่าไม้, 2559) การบุกรุกท าลายป่าส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญหนึ่งเป็นเพราะนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและช่วยบรรเทาปัญหาความ
ยากจน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตทางการเกษตร เพราะเกษตรกรหันมาท า
การเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง (สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี, 2557) 
 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสถานการณ์การรุกพ้ืนที่ป่าไม้ที่ด าเนินถึงขั้นวิกฤตในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดน่าน ก็ยังมีองค์กรชุมชนและประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการรักษาสิทธิ
ประโยชน์จากป่าและปกป้องผืนป่าของตนเอง เช่น กลุ่มบ้านหลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่ าศิลาแลง 
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นต้น เครือข่ายทางสังคมเหล่านี้เป็นเครื่องมือและยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  น าไปสู่การแก้ปัญหาและ
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการฟ้ืนฟูป่าที่เกิดขึ้นใน พ้ืนที่ต่าง ๆทั่วจังหวัด
น่าน เพราะ เครือข่ายทางสังคม เป็นขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกัน (เสรี  พงศ์พิศ
, 2548) หลายองค์การต่างก็มีทรัพยากร เป้าหมาย วิธีการท างาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง 
บุคคล กลุ่ม หรือองค์การเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แม้
อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
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ความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืน เพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อ
ไปได้ (นฤมล นิราทร, 2543) เครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กร และ/หรือ
บุคคลที่มาร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกันเพ่ือกิจกรรมทาง
สังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง มีความรู้สึกผูกพัน
กับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะท าตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน (กิตติ์ ขวัญนาค , 2559) 
การท างานร่วมกันถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย กล่าวคือ ความเป็น
เครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/ภารกิจและความเป็นภาคีต่อกัน
นั้น จะน าไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้นกระบวนการ
ท างานของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จากการท างาน สัมพันธภาพ การเรียนรู้และความ
เคลื่อนไหวที่น าไปสู่การจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเครือข่ายก็มีกระบวนการ
ท างานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที่ก าหนด (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547) 
 จากที่กล่าวมาในขั้นต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
บริหารงานแบบเครือข่ายทางสังคม (social network) ในการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพ้ืนที่ป่าต้นน้ าอย่าง
ยั่งยืนในจังหวัดน่าน จึงสนใจศึกษาส ารวจรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ในจังหวัดน่าน เพ่ือศึกษาพัฒนาการสร้างเครือข่าย วิเคราะห์รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่าไมใ้ห้ยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งผู้ศึกษาเชื่อ
ว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟูป่าใน
งานวิจัยนี้จะพิจารณาจาก การเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การเกิดนวัตกรรม 
(กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และการเกิดพลังหรืออ านาจในการ
ต่อรอง ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพ่ือเป็นพัฒนาสภาพผืนป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ท ากินและส่งเสริมให้คน
ที่ดูแลรักษาป่าต้นน้ า พัฒนาที่ชุ่มน้ าให้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน และ
สร้างระบบนิเวศ ส าหรับการเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ให้มีความมั่นคงทางอาหารและพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1) เพ่ือส ารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
2) เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟู

พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
3) เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของลักษณะโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อการ

ฟ้ืนฟพ้ืูนทีป่่าไมจ้ังหวัดน่าน 
4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนใน

จังหวัดน่าน 
 

1.3 ขอบเขตในการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจรูปแบบเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของป่าไม้จังหวัดน่าน และพัฒนาการเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
 2) ศึกษาลักษณะโครงสร้างเครือข่ายและลักษณะกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมใน
การฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย บริบทในการจัดตั้ง
เครือข่าย การก่อเกิดเครือข่าย ความสัมพันธ์ในเครือข่าย สมาชิก แกนน า/ผู้ประสานงานของ
เครือข่าย การก าหนดรูปแบบกติกาของเครือข่าย และแนวทางการจัดการเครือข่าย 
 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดของเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
ซึ่งพิจารณาได้จากการเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร การเกิดนวัตกรรม 
(กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) มีการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นและการเกิดพลังหรืออ านาจในการ
ต่อรอง 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่หรือสถานที่ 
 พ้ืนที่ในการศึกษาด าเนินการวิจัย คือ พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  และพ้ืนที่ป่าชุมชนของ
จังหวัดน่าน 

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
 ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาด าเนินการวิจัย ได้แก่ องค์การในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีบทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไมใ้นพ้ืนที่จังหวัดน่าน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1) ผู้บริหารและหัวหน้าคณะด าเนินงานขององค์การเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
ไม้จังหวัดน่าน 
 2) หัวหน้าคณะท างานโครงการน าร่องขององค์การเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
จังหวัดน่าน 
 3) ผู้น า ชุมชน/กลุ่ม/เครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 5. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษาด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยจะท าการศึกษาการด าเนินงานของเครือข่ายทาง
สังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ตั้งแต่ ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่การเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพ่ือ
การรวมกลุ่ม/เครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน จนถึงปัจจุบัน 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 

 การได้มาซึ่งรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางสังคม ลักษณะ
โครงสร้างและกลการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เพ่ือให้ได้
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดในการฟ้ืนฟูป่าที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะโครงสร้างและกลไกการ
ขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่ายที่เกิดขึ้น น าไปใช้ส าหรับการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายและ
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการท างานของเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่ส าคัญในการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่านให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และมีความยั่งยืน 
 



 

 
 

บทท่ี 2  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ศึกษาในเรื่อง เครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย เครือข่ายนโยบาย ทุนทางสังคม การขับเคลื่อนทางสังคม แนวทาง
ปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 

 ในยุคปัจจุบันการท างานในรูปแบบเครือข่าย เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในกระบวนการ
ท างาน การพัฒนา และการแก้ปัญหาร่วมกันในด้านต่าง ๆ เนื่องจากการสร้างเครือข่ายนั้นเป็นการ
ร่วมมือกันของภาคีสมาชิกที่มีจุดแข็ง และความถนัดที่แตกต่างกันมาร่วมกันสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
และให้สมาชิกแต่ละส่วนจะได้แสดงบทบาทตามศักยภาพหรือความถนัดของตน เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของเครือข่ายได้ ค าว่า “เครือข่าย” มีความส าคัญมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ายของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ คนบางกลุ่มมอง “เครือข่าย” ว่าเป็นเพียงค าที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปัจจุบันมี
องค์กรจ านวนมากตระหนักว่า “เครือข่าย” เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการพัฒนา 

2.1.1 ความหมายของเครือข่าย 
 Mitchell (1968: 2) ได้ให้ ความหมายว่า เครือข่ายหมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมระว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆที่อยู่รอบข้างลักษณะของความสัมพันธ์นี้สามารถน ามา
อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ ในเครือข่ายนั้นได้เครือข่ายจึงเป็นกรอบแนวความคิดที่ใช้ใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆทีอ่ยู่ในสังคม 
 นฤมล  นิราทร ( 2543: 21) เครือข่าย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล 
กลุ่มหรือองค์กรหลายๆองค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย มีวิธีการท างาน และมี
กลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้เข้ามามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลายาวนาน
พอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว้ 
(เปรียบเสมือนการมีสายโทรศัพท์ต่อเอาไว้) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ
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หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืน ๆเพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ ในการเข้าร่วมเป็นองค์กร
เครือข่าย แม้ว่าองค์กรเหล่านี้ จะมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมายการท างานร่วมกันมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน องค์กรเหล่านี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศเพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการ
เข้าร่วมเพียงบางส่วนขององค์กรเท่านั้น 
 พระมหาสุทิตย์   อาภากโร (2547: 6) ให้นิยามของเครือข่ายทางสังคมว่า  หมายถึง 
ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับ
เครือข่ายโดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรม และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆเช่นกิจกรรมการ
สื่อสารความร่วมมือการพ่ึงพาอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง เป็นความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้าง  และ
รูปแบบที่หลากหลาย 
 เสรี  พงศ์พิศ (2548: 8) “เครือข่าย” ในปัจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ ขบวนการ
ทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของ
เครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน อีกประการหนึ่ง หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร เป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ที่ท าให้มีการจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กรหนึ่งระหว่างคนในองค์กร  และระหว่าง
องค์กรนั้นกับองค์กรอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนจากการจัดการแบบล าดับชั้น (hierarchical) มา
เป็นการสร้างเครือข่าย (networking) 
 สรุป ความหมายของเครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือบทบาทการท างาน
ร่วมกันของกลุ่มปัจเจกต่อปัจเจก ปัจเจกต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย จากที่เป็นกลุ่ม
ย่อยรวมตัวให้เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใน
การร่วมมือกันจัดระบบโครงสร้าง ก าหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบการท างานด้วยระบบใหม่ที่ยังคง
ความเป็นเอกเทศของสมาชิกในลักษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกันในแนวราบระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วยความสมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ปัจจัยสนับสนุนในการท างานระหว่างกันหรือ
ด าเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินผล เพ่ือต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  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 คือ เครือข่ายที่ประชาชนเป็นแกนน าจัดตั้ง โดยเกิด
จากการริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเอง (citizen initiative) กล่าวคือ ประชาชนเกิดความ
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ตระหนัก และตื่นตัวในปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น แล้วลงมือริเริ่มในการรวมตัวกัน องค์กรวิชาการ
หรือสื่อมวลชน อาจมีส่วนเข้ามาสนับสนุนก็ได้ แต่ภาคประชาชนเข้าเป็นกลุ่มเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงหรือบรรเทาไป โดยที่องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน ซึ่งแนวทาง
แรกเป็นแนวทางหลักที่ประเทศไทยมักใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ปัจจุบันมีความพยายาม
ผลักดันการก่อรูปของเครือข่ายตามแนวทางที่สองให้เพ่ิมมากขึ้น โดยในการด าเนินงานควรท าไปทั้ง
สองแนวทางควบคู่กันไปพิจารณาตามความสามารถในการรวมตัวของประชาชนเป็นหลัก หาก
ประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถในการรวมตัวเป็นเครือข่ายได้เอง หน่วยงานภาครัฐก็ไม่สมควรเข้าไป
ครอบง าบงการ (manipulate) ในการก่อตัวของเครือข่าย แต่หากกลุ่มใดที่ยังขาดสมรรถนะเพียงพอ
ในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นเองหน่วยงานภาครัฐก็อาจสามารถเข้าไปช่วยในฐานะผู้สนับสนุน (supporter) 
และผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ให้การจัดตั้งเครือข่ายท าได้ง่ายขึ้น จากแนวคิดนี้หน่วยงาน
ราชการจ าเป็นต้องลดบทบาทในการคิดแทนประชาชนให้น้อยลง แต่เปิดช่องทาง และโอกาสให้กลุ่ม
องค์กรชุมชน ประชาคม ได้ท างานและมีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆมากขึ้น โดยภาครัฐควร
ปรับรูปแบบบทบาทเป็นผู้ส่งเสริม เอ้ืออ านวย สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรประชาชนมีอิสระมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและร่วมสร้างสรรค์ในสังคมในการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย 
  พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (2547: 109 – 110) ได้กล่าวถึง การก่อตัวของเครือข่ายหรือการ
เกิดขึ้นของเครือข่ายนั้นมีการก่อตัวที่หลากหลายทั้งเกิดขึ้นด้วยการจัดตั้งของภาคส่วนต่าง ๆเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติจากการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ก่อให้เกิดขบวนการเครือข่าย ใน
ที่นี้จะกล่าวถึงการก่อตัวของเครือข่ายดังกล่าวในสังคมไทยโดยจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ตามลักษณะ
การก่อตัว ได้แก่ 
 1) เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและการสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ การก่อตัวของ
เครือข่ายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ภาครัฐหรือหน่วยงานบางแห่งต้องการส่งเสริมหรือเข้า
ไปจัดตั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดย
เครือข่ายเหล่านี้อาจแบ่งประเภทของการจัดตั้งได้อีก 2 ประการ คือ เครือข่ายที่เป็นนิติบุคคล เช่น 
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาไท ฯลฯ และเครือข่ายที่ไม่เป็นนิติบุคคล เช่น 
เครือข่ายชาวบ้าน เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่
เกิดจากการจัดตั้งนี้จะมีลักษณะกิจกรรม และกระบวนการท างานที่เป็นทางการ มีระบบ ระเบียบ 
และมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เป็นไปตามกระแสของแหล่งทุนและนโยบายของหน่วยงาน
นั้น ๆ  
 2) เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความสมานฉันท์ การ
ร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆที่มองเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วมา
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รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนถึงการพ่ึงพาอาศัยโดย
เป็นเครือข่ายที่มีการสื่อสาร และความผูกพันที่มีชีวิตชีวา มีกระบวนการที่ประสานสอดคล้องกับความ
สนใจ และความต้องการอย่างแท้จริงของสมาชิกมีแนวทางการด าเนินการที่เป็นอิสระจากการครอบง า
ของฝ่ายต่างๆ และจะเกิดขึ้นในชุมชนปฏิบัติการที่ใช้ความสมานฉันท์ และการเรียนรู้เป็นเครื่องมือใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายในลักษณะนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่
ซับซ้อน อยู่ในแนวราบบนพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพ่ึงพาอาศัย มีความยืดหยุ่น และมี
ความสอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นในสังคม 
 3) เครือข่ายที่เกิดข้ึนโดยสถานการณ์เป็นตัวก าหนด ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ 
และประเด็นปัญหาที่ทุกฝ่ายเห็นว่า จ าเป็นต้องใช้ความเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา  และสร้าง
พลังในการเรียนรู้หรือการต่อรองเพ่ือให้เกิดการพัฒนากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเครือข่ายที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์นั้นเกิดความสุกงอมอย่างเต็มที่ และมีผู้ประสานงานเพ่ือให้
เครือข่ายมีความต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในลักษณะนี้จะมีการรวมพลังอย่างแน่นหนาบนพ้ืนฐานของการต่อสู้  และ
การเรียกร้องเพ่ือปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา และมีการปรับบทบาทต่อการพัฒนา
ในแง่มุมที่หลากหลาย โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์ และบริบททางสังคม 
  จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุผลส าคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การ
มุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยล าพังแต่ต้องอาศัยการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากร ส่งผลให้สามารถด าเนินการให้บรรลุ เป้าหมายอันเป็น
การประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้นสาเหตุของการสร้างเครือข่าย จึงสรุปได้ว่า เป็นการรวมตัวทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทางเดียวกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารกัน การสร้างความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การแสวงหาแกนน าที่ดี
ที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ การสร้างหรือขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น 

2.1.3 ลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 
 สนธยา  พลศรี (2550: 264 – 265) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของเครือข่าย มีดังนี้ 

1) มีแกนน าและสมาชิกที่เข้มแข็งสามารถด าเนินงาน และขยายกิจการของเครือข่ายได้ และ
มีประสิทธิภาพ 
 2) มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย ที่อาจจะเกิดจากสมาชิกหรือชุมชนท้องถิ่นที่
สมาชิกอยู่อาศัยหรือจากภายนอกชุมชนหรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองได้อย่างเหมาะสมกับ
เครือข่าย 



      10 

 

 3) มีสัมพันธภาพที่ดีเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก  และภายนอกท าให้การ
ด าเนินงานของเครือข่ายราบรื่น เป็นที่ยอมรับ และประสบความส าเร็จ 

4) การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก เครือข่ายมีช่องทางให้สมาชิกได้มีเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก ท าให้สมาชิกได้รับความรู้ และประสบการณ์
ตลอดเวลา 
 5) การท ากิจกรรมและความต่อเนื่อง เครือข่ายสามารถคิด และด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่ต้องพ่ึงพาจากภายนอก 
 6) ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างเพียงพออาจจะ
โดยการจัดหาของเครือข่ายเองหรือการแบ่งปันกับองค์กร และเครือข่ายอ่ืนๆท าให้เครือข่ายสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ และมีประสิทธิภาพ 

7) การเรียนรู้และนวัตกรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆสามารถ
สร้างนวัตกรรมทั้งที่เป็นความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ได้ 

8) การสื่อสาร เครือข่ายสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย สะดวก  และ
รวดเร็ว ท าให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ 

9) การบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายมีการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสมกับการด าเนินงานของ
เครือข่าย ท าให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

10) ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมีระบบการติดตามและประเมินงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ สามารถให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ
สมาชิกได้ทนัเวลา และเหมาะสม 
 เสรี  พงศ์พิศ (2548: 201) สรุปลักษณะของเครือข่าย ไว้ดังนี้ 

1) เป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มาร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์  และความ
สนใจที่ตั้งข้ึนร่วมกัน 

2) เป็นเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
3) ด ารงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง 
4) มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และร่วมกันรับผิดชอบ 
5) มีฐานอยู่ที่ความเป็นเจ้าของร่วมกัน และความมุ่งมั่นที่จะท าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงพอสรุปลักษณะเครือข่ายทางสังคม ดังที่ กิตติ์  ขวัญนาค, 2559: 20 
ได้สรุปไว้ดังนี้ เครือข่ายมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กร และ/หรือบุคคลที่มาร่วมกันเพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกันเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกันและ
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ร่วมกันรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะท าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือ
วิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน 

2.1.4 ประเภทของเครือข่าย 
 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (2547: 84 – 90) การแบ่งประเภท รูปแบบ และลักษณะ
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายก็เพ่ือสร้างความเข้าใจ และมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กร
เครือข่ายต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากพัฒนาการของความเป็นเครือข่ายในสังคมไทย จะเห็นได้ว่ามี
กระบวนการเกิดขึ้นของเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งในด้านแนวคิด กิจกรรม ก็มีกระบวนการแบ่งประเภทและ
รูปแบบของเครือข่ายออกเป็นนัยต่าง ดังนั้น ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายจึงมีความแตกต่างกัน
ไปตามนิยามและกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มหรือผู้ที่ใช้กิจกรรมเครือข่ายก าหนดขึ้นโดยในที่นี้จะกล่าวถึง
เกณฑ์บางประการในการจัดประเภทและรูปแบบของเครือข่าย เพ่ือให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้างการเรียนรู้ของทุกฝ่าย ดังนี้ 

1) เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การรวมตัวของ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่อาศัยพ้ืนที่รูปธรรม
หรือพ้ืนที่ด าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท างานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายน าทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆออกจากกันโดย
ยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้งแห่งความส าเร็จในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย 

2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่มุ่งเน้นการจัดการในประเด็น
กิจกรรมนั้นๆอย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ได้ แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม 
และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม เป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่งอาจแบ่งเป็น
เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน  โดยเครือข่ายต่างๆ
ดังกล่าวมุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ
หน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ 
 เสรี พงศ์พิศ (2548: 198 – 200) เครือข่ายมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสมาชิก พ้ืนที่ กิจกรรม
หลัก วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการด าเนินงานในลักษณะองค์กรของเครือข่ายเอง ประกอบด้วย  
 1) เครือข่ายแนวราบเป็นการประสานบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกัน อาชีพเดียวกันให้มาเชื่อม
ประสานเป็นเครือข่ายกัน เช่น เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่ายนักวิจัย เป็นต้น อาจ
เป็นปัจเจกบุคคลหรืออาจเป็นสถาบันก็ได้ เช่น เครือข่ายสถาบันวิจัย เครือข่ายศูนย์ข้อมูล เป็นต้น 
บางเครือขา่ยอาจเปิดส าหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ใครก็ได้ที่สนใจในเรื่องหรือประเด็นเดียวกัน 



      12 

 

  2) เครือข่ายที่มีลักษณะแนวตั้ง เช่น การน าผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกัน มาเป็น
เครือข่ายกัน เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ องค์กรทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ความร่วมมือกันโดยเน้นที่การให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เครือข่ายนี้มีมาก
ขึ้นวันนี้เพราะการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตช่วยให้คนไม่ว่าจะอาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดับใด สามารถ
เป็นสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 
  3) เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ดี
ขึ้นง่ายขึ้น และมีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆได้สะดวก และดียิ่งขึ้นและอีกบางส่วนท าให้เป็นพลัง
ต่อรองกับอ านาจต่างๆได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน องค์กรทุนหรือองค์กรวิชาการท า
ให้ได้รับความสนใจ และความช่วยเหลือง่ายขึ้น 
  4) เครือข่ายจ านวนหนึ่งเกิดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัย การศึกษา การ
ฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือข่ายแลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน เช่น พันธุ์ไม้ 
พันธุ์สัตว์ ผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น (เครือข่ายยโสธรแลกข้าวกับขี้เลื่อยและผลผลิตอ่ืนๆของ
เครือข่ายนครศรีธรรมราช) บางเครือข่ายเน้นการรวมกันเพ่ือกดดันทางการเมือง รณรงค์เพ่ือให้สังคม
เกิดส านึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ป่าชุมชน การสร้างเขื่อน เป็นต้น 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงพอสรุปประเภทเครือข่ายทางสังคม ดังที่  สรัญญา จุ ฑานิล , 
2556:22 สรุปไว้ ดังนี้ว่า เครือข่ายมีหลายประเภท การจ าแนกนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิก พ้ืน
ที่ตั้งของเครือข่าย  กิจกรรมหลักของเครือข่าย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและโครงสร้างการ
บริหารงานของเครือข่ายแต่ละประเภทย่อมขึ้นอยู่กับการท างานของเครือข่ายนั้นๆ เป็นหลัก อาจจะมี
ทั้งความเป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน 

2.1.5 กระบวนการท างานของเครือข่าย 
  การท างานร่วมกันถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย กล่าวคือ 
ความเป็นเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/ภารกิจและความเป็น
ภาคีต่อกันนั้น จะน าไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้น
กระบวนการท างานของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จากการท างาน สัมพันธภาพ การเรียนรู้และ
ความเคลื่อนไหวที่น าไปสู่การจัดการกับสิ่งต่างๆ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเครือข่ายก็มี
กระบวนการท างานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที่ก าหนดในที่นี้ จะกล่าวถึง 
กระบวนการท างานของเครือข่ายต่างๆ มีลักษณะร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร
, 2547:97 – 103) 
 1. กระบวนการท างานที่เชื่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่  
 ในกระบวนการท างานของเครือข่ายนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระดับใดหรือประเภทใด สิ่งที่
เครือข่ายต่างๆ ด าเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ การท างานที่เชื่อมประสานจากประเด็นเล็กๆ 
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แล้วขยายไปสู่การท างานที่หลากหลายขึ้น โดยเป็นการขยายทั้งกิจกรรม พ้ืนที่ และเป้าหมาย การ
ด าเนินการ กล่าวคือ เป็นกระบวนการท างานที่ต่อยอดจากฐานงานเดิมที่กลุ่มเครือข่ายนั้นมีอยู่ และ
เป็นการแสวงหาแนวร่วมใหม่ เครือข่ายใหม่ ที่จะช่วยให้เครือข่ายนั้นได้มีความรู้ ประสบการณ์และมี
พลังอ านาจในการต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดยเป็นการที่ทุกฝ่ายเข้ามาศึกษา เรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัด
ล าปาง ที่ได้สานต่อและด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการศึกษา กลุ่มเซรามิก กลุ่มทิพย์ช้าง 
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน และองค์กรประชาชนใน 13 อ าเภอ ฯลฯ ร่วมกัน
จัดตั้งเป็น “องค์กรชุมชนคนล าปาง” ที่ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนากิจกรรมการสื่อสารการพัฒนาชุมชน 
การเสริมสร้างการเรียนรู้ และกิจกรรมเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดล าปางการเริ่มต้นจาก
จุดเล็กและขยายเป็นหน่วยใหญ่ดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งของการท างานในเครือข่าย โดยเป็นทั้ง
ขั้นตอนของการก่อตัวและกระบวนการท างาน ซึ่งเครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความ
เข็มแข็งนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มองข้ามในจุดเล็ก เริ่มต้นจากการท างานในสิ่งที่รู้และเข้า ใจแล้ว
ค่อยๆเชื่อมประสานกับองค์กรอ่ืน เครือข่ายอ่ืนในประเด็นกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลให้การ
ท างานของเครือข่ายนั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ในพ้ืนที่มากขึ้นและ
กระบวนการท างานที่เชื่อมประสานของเครือข่ายในลักษณะนี้ เป็นการท างานที่ควบคู่กันไปทั้งการ
ท างานในระดับพ้ืนที่และการสานต่อไปในระดับนโยบาย นอกจากนี้ในกระบวนการท างานของ
เครือข่ายนั้น เครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้วิธีการท างานที่หลากหลาย เช่น การใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่
ด าเนินการ การใช้ประเด็นปัญหาเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนการใช้ศูนย์ประสานงานเป็นที่รวบรวม
ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน้นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ มาร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจประยุกต์การใช้วิธีการต่าง  ๆ ในแต่
ละช่วงของเครือข่าย ดังนี้ 
 1) ในช่วงการก่อตัวของเครือข่ายเพ่ือหาแนวร่วมในการพัฒนากิจกรรมนั้น ผู้ประสาน
เครือข่ายหรือแกนน ากลุ่ม จะต้องใช้วิธีการค้นหาแกนน า หาแนวร่วมอุดมการณ์ การแสวงหารูปแบบ
การสื่อสารที่ เหมาะสม และการจัดระบบองค์กร เพ่ือให้กระบวนการก่อตัวนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) ในระยะขยายตัว จะใช้วิธีการประสานความร่วมมือ การก าหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ระดับความสัมพันธ์ รวมทั้งการหาความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่ ในการพัฒนาเครือข่าย 
 3) ในช่วงการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการจัดกิจกรรม เครือข่ายจะต้องมีความพร้อมในเรื่อง
ของข้อมูล ทุน การจัดการ และแนวร่วมที่หลากหลาย เพ่ือให้การท างานนั้นมีความต่อเนื่อง 
 4) ในช่วงหลังจากการด าเนินการตามเป้าหมายแล้ว จ าเป็นต้องมีการรักษาพันธกรณี 
ความสัมพันธ์และการสื่อสารที่เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่ และเพ่ือมิให้
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เครือข่ายอยู่ภาวะถดถอย โดยการเพ่ิมเติมความรู้ การถอดบทเรียน หรือการประเมินตนเองอยู่
ตลอดเวลา ด้วยวิธีการท างานที่หลากหลาย จะท าให้เครือข่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในการใช้
วิธีการที่หลากหลายของเครือข่ายนั้น ยังหมายถึงการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือที่มีความแตกต่าง
ในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการเครือข่าย 

2. การรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมายและโลกทัศน์ร่วมกัน  
 การที่เครือข่ายจะด าเนินการต่อไปได้นั้น การรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและภาคีใน
เครือข่ายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะถ้าไม่มีการรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันแล้ว กิจกรรมและ
ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาจมีการยุติลง เพราะขาดภาคีร่วมด าเนินการ ดังนั้น ในกระบวนการ
ท างานและการจัดการเครือข่ายจะต้องค านึงถึงการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมาย และ
โลกทัศน์ร่วม กล่าวคือ หลังจากท่ีภาคีในเครือข่ายเห็นความจ าเป็นของเครือข่ายว่า มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเครือข่ายและการพัฒนาสังคม สิ่งที่คนในเครือข่ายนั้นจะพึงมีต่อกัน คือ การสร้างความรู้ และ
ความหมายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพราะคนในเครือข่ายเดียวกันย่อมจะรู้ความหมายของ
เครือข่ายมากกว่าคนอ่ืนๆ การสร้างความรู้ ความหมายภายในเครือข่ายเป็นการสร้างโลกทัศน์หรือ
มุมมองในการพัฒนาเครือข่ายให้เข็มแข็ง และเป็นการขยายแนวคิดและกระบวนการให้กว้างขวาง
ออกไป โดยการสื่อสารจะเป็นช่องทางที่น าไปสู่การสร้างพันธกรณีและการประสานผลประโยชน์
ร่วมกัน การสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร จะท าให้เครือข่ายมองเห็น
ภาพความเคลื่อนไหว และการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาความเป็น
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการรักษาสัมพันธภาพเพ่ือสร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วม
นั้น สิ่งที่มีความส าคัญในการรักษาสัมพันธภาพ คือ การสื่อสารระหว่างสมาชิกและภาคีในเครือข่าย
เพ่ือให้ฝ่ายต่างๆได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้vและการท างานร่วมกัน ดังนั้น 
 1) การสื่อสารจะท าให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสรับรู้ (perception) เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆได้ทั่วถึง 
 2) การสื่อสารเป็นส่วนส าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ( inspiration) ให้บุคคลร่วมมือกัน
ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน (shared goal) 
 3) การสื่อสารเป็นแนวทางที่ท าให้สมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสเรียนรู้ ( learning) ความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของกันและกัน การแลกเปลี่ยน (exchange) ข้อมูลและข้อคิด
ต่างๆ การฝึกเปิดใจกว้าง (open mind) เพ่ือยอมรับฟังความคิดเห็นและพฤติกรรม ตลอดจนการ
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน (relationship development) และร่วมมือกันท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
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 4) การสื่อสารมีส่ วนส าคัญ ในการค้นหา  และพัฒนา  “อัตลักษณ์ ” (identity) และ
บุคลิกลักษณะ (character) ร่วมกันของสมาชิกในเครือข่ายและเป็นช่องทางในการน าเสนออัตลักษณ์ 
และบุคลิกลักษณะดังกล่าวสู่สังคมภายนอก 

3. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว  
เมื่อเครือข่ายมีการท างานและมีการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างสื่อความหมายร่วมกันแล้ว การ

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้าหากันเป็นสิ่งที่เครือข่ายส่วนใหญ่ได้ด าเนินการ
เพราะการเรียนรู้ และการปรับบทบาทเข้าหากันนั้นเป็นทั้งแนวคิด และวิธีการปฏิบัติ กล่าวคือ การที่
เครือข่ายจะมีความเติบโตและมีความมั่นคงจะต้องมีการแสวงหาความรู้ มีการสะสมประสบการณ์ 
และมีการปรับบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ และการท างานร่วมกับกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
เพ่ือให้เกิดการยอมรับในกระบวนการท างานที่หลากหลาย ซึ่งการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้น
สามารถใช้เทคนิค และวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การพัฒนาผู้น า การศึกษา
แบบเจาะลึกในพื้นที่ และการถอดบทเรียนร่วมกัน เป็นต้น 
 กระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหมายของเครือข่าย
ที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ การประสานความร่วมมือ และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ในที่นี้
หมายถึง การพ่ึงพาอาศัยทั้งในด้านทุน ความรู้ ประสบการณ์ ที่ส าคัญคือ ความร่วมมือ เพราะไม่มี
เครือข่ายใดจะมีศักยภาพในการพัฒนาที่สมบูรณ์ ดังนั้น การเรียนรู้และการปรับบทบาทเข้าหากันจึง
เป็นกระบวนการท างานของเครือข่ายทางสังคม  

4. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างขบวนการทางนวัตกรรมและวาท
กรรมในการพัฒนา 
 ความเป็นเครือข่ายในยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการสร้างความเป็นภาคีร่วมบนเส้นทางของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายทางอากาศของวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแล้ว 
การสร้างความเป็นเครือข่ายดังกล่าว ยังก่อให้เกิดกระบวนการท างานรูปแบบใหม่ที่ผู้คนในสังคมไม่
จ าเป็นต้องเห็นหน้าตา และพบปะซึ่งกันและกันหรืออาศัยพื้นที่ด าเนินการ เพียงแต่มีความรู้สึกร่วมว่า 
จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือพ่ึงพากัน ก็สามารถสร้างความเป็นเพ่ือน เป็นพ่ี เป็นน้อง และความเป็น
เครือข่ายได้ การเกิดขึ้นของนวัตกรรม เป็นกระบวนการท างานของเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการ
ประสานความร่วมมือและการช่วยเหลือพ่ึงพาในคราวที่จ าเป็นเท่านั้น โดยที่ต่างคนต่างอยู่และท างาน
ของตนแต่เมื่อมีปัญหาเกิดกับสังคมทุกฝ่ายก็มาร่วมมือกัน โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดวาทกรรมในการพัฒนาที่จะน าไปสู่การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในสิ่งใหม่ โดยการใช้วาทกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนค าพูดเดิม ๆ เช่น ประชาสังคม ประชา
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รัฐ การบริหารแบบบูรณาการ เป็นต้น ซึ่งความหมายที่แท้จริงก็คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
องค์กร และการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  
 กระบวนการท างานของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เครือข่ายเป็นกลยุทธ์  
ที่ส าคัญในการประสานความร่วมมือ เป็นการท างานด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกและภาคีร่วม 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท างานในพ้ืนที่และประเด็นเล็กๆ แล้วขยายกระบวนการเป็นเครือข่ายที่กว้าง
ออกไป พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่เหมาะสมกว่า โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรม
ใหม่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความหมายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

2.1.6 บทบาทของเครือข่ายในการท างานร่วมกัน 
 กระบวนการท างานร่วมกัน ของเครือข่าย ยังมีสิ่งหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเครือข่ายควร
ค านึงถึง คือ บทบาทและหน้าที่ในการท างานของเครือข่าย เพราะเครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างก็มี
บทบาทที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ บางเครือข่ายอาจมีบทบาทเป็นผู้กระท าหรือเน้นการท างานใน
ระดับกิจกรรมและพ้ืนที่ บางเครือข่ายก็มีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพ่ือให้เกิดกิจกรรม
ความเคลื่อนไหว บางเครือข่ายมีหน้าที่ให้การสนับสนุนในด้านทุน ทรัพยากรและการให้ค าปรึกษาแก่
เครือข่ายย่อยอ่ืนๆ ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายในสังคมไทย อาจจะจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ (พระมหาสุทิตย์  อาภากโร, 2547: 104 – 105) 
 1) ระดับกิจกรรม/การท างาน (ทีมท า) ได้แก่ เครือข่ายที่เน้นกระบวนการท างานในระดับ
พ้ืนที่หรือในประเด็นปัญหานั้นๆเป็นส าคัญ โดยเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ไม่ซับซ้อน มี
แบบแผนการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะคล้ายงานประจ า มีกระบวนการจัดการและการท างานที่เน้น
การพ่ึงพาอาศัยคนและทรัพยากรในพ้ืนที่ เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เครือข่ายแม่บ้านเกษตรกร 
เครือข่ายประชาคมต าบล ฯลฯ ที่มีการรวมตัวกันเพ่ือท างานในกิจกรรมนั้นอย่างจริงจัง 
 2) ระดับการสนับสนุนการประสานงาน (ทีมท า) ได้แก่ เครือข่ายที่ท าหน้าที่ เป็นศูนย์
ประสานงานระหว่างเครือข่ายภาคีต่างๆ มีบทบาทในการส่งเสริมการท ากิจกรรมของเครือข่ายย่อยใน
พ้ืนที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อมูลทางเลือกในกระบวนการท างาน ซึ่ งเครือข่ายใน
ระดับนี้ อาจเป็นทั้งเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ที่มีการท างานครอบครุมในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และ
เครือข่ายเชิงประเด็นที่ท างานเฉพาะด้าน ตัวอย่าง เช่น การรวมตัวของเครือข่ายฮักเมืองน่าน ใน
จังหวัดน่าน เป็นต้น  
 3) ระดับการส่งเสริม/และการให้ค าปรึกษา (ทีมหนุน) ได้แก่ เครือข่ายขององค์กร สถาบัน 
และหน่วยงานหลักทางสังคมที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็นเครือข่าย เช่น การ
สนับสนุนและการเกิดขึ้นของเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมของเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นลักษณะของการให้
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ค าปรึกษา และให้แนวทางการปฏิบัติแก่เครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปในลักษณะของการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จมากกว่าการมีส่วนร่วมและการท างานในเชิงลึก 
  บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีระดับการมีส่วนร่วมและมี
บทบาทในการท างานที่แตกต่าง เครือข่ายย่อยในพ้ืนที่หรือเครือข่ายเชิงประเด็นเล็กๆอาจพึ่งพาอาศัย
เครือข่ายในระดับจังหวัดที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายในระดับจังหวัดนั้นก็อาจให้
การสนับสนุนทุน ข้อคิดเห็นตามกิจกรรมและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งท าหน้าที่ประสานงาน
กับองค์กร สถาบันที่ให้การสนับสนุนทุน ซึ่งเป็นภาคีในระดับประเทศ และทุกๆ เครือข่าย ทุกระดับ
กิจกรรมและระดับการมีส่วนร่วม อาจจะมีการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือในมิติอ่ืนก็ได้ ซึ่งการ
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนจะช่วยในกระบวนการท างานของเครือข่ายบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จ าแนกบทบาทของเครือข่ายในการท างาน
ร่วมกันในการพัฒนาและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าให้เกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดังนี้ คือ บทบาทในการด าเนิน
กิจกรรมหลัก บทบาทในการเชื่อมประสานการท างานในพ้ืนที่ และบทบาทในการสนับสนุนการ
ท างานให้เกิดผลส าเร็จ 

2.1.7 ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย 
 ในกระบวนการท างานของเครือข่ายนั้น สิ่งหนึ่งที่ได้รับนอกจากผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์
ของความเป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนี้ (พระมหาสุทิตย์  
อาภากโร, 2547: 106 – 108) 
 1). เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลและผู้ที่เข้ามาด าเนินงานร่วมมือกับ
เครือข่าย สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นทุนภายในตัวเอง คือ ทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณมากขึ้น หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการท างาน
ร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์กรได้มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้
ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้การท างานในด้านต่างๆ ของเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2). การเพ่ิมโอกาศในการแก้ไขปัญหา กลุ่มเครือข่ายจ านวนไม่น้อยเช่นกัน ที่พยายามพลักดัน
ในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มองค์กรของตน แต่ส่วนหนึ่งไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากปัญหาที่
ประสบอยู่นั้นเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรอ่ืนหรือปัญหาอ่ืนๆ การรวมกลุ่ม
และการประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการเพ่ิมโอกาศในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการ
ระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
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ถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว โอกาศในการแก้ไขปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะ
ขาดแนวร่วมในการด าเนินงาน 
 3). เกิดการพ่ึงพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการท างานที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไข
ปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก้สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ โดยการ
พ่ึงพาตนเองนั้น เป็นทั้งการพ่ึงพาในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ ที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง ตัวอย่าง เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ท างาน
ด้านเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ที่ร่วมกันผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีให้แก่
ผู้บริโภค และพัฒนากลุ่มตนเองเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 4). เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ในสังคมไทยเครือข่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มักจะ
เป็นเครือข่ายในเชิงพ้ืนที่ที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันก่อตัวขึ้น โดยมองเห็นความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ า ป่า ลุ่มน้ า ซึ่งถ้าหากไม่มี
การรวมกลุ่มกัน กระบวนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้น และสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข 
ดังนั้น การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจึงถือได้ว่า เป็นความส าเร็จของเครือข่ายในการที่จะร่วมกันพัฒนา
และจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเครือข่ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นนี้มีพลังขับเคลื่อน
ในหลายๆพ้ืนที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อม อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ชาวบ้านหินกรูดและบ้านบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 
 5). เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ปัจจุบันเป็นประเด็นปัญหาสาธารณะจ านวนไม่น้อย
ที่เกิดขึ้นและสามารถน าไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น 
การรวมกลุ่มขององค์กรเครือข่ายที่ท างานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พยายาม
ผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับประชาชนให้มีการน าเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภา และการจัดท า
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพลังของ
เครือข่ายในการร่วมผลักดันประเด็นปัญหาในเชิงนโยบายเพราะว่าปัญหาบางปัญหานั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งบางครั้งไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยพลังของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น 
การเชื่อมประสานกับเครือข่ายและภาคีอ่ืนๆจะท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น และถ้า
ยิ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องแล้ว กระบวนการนั้นก็จะน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายได้ 
 6). เกิดอ านาจหรือพลังอ านาจที่แฝงอยู่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กร และเครือข่าย
อ านาจหรือการต่อรองนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นได้หากไม่มีการรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าด้วยกันพลังอ านาจ
ของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลังหรือประโยชน์ในทางอ้อมที่
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บรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ ให้ความเกรงใจและสามารถน ามาเป็นการต่อรอง ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองได้ 
 ผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายดังกล่าวนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความส าเร็จที่เครือข่ายส่วนใหญ่
ได้รับแต่สิ่งที่มีความส าคัญต่อความเป็นเครือข่ายมากกว่าผลส าเร็จในทางตรง คือ ความสามัคคีท่ีมีต่อ
กันของสมาชิกและผู้คนในสังคม ดังนั้น ไม่ว่าเครือข่ายจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง
อย่างไร สิ่งที่ทุกเครือข่ายควรด าเนินการอย่างยิ่ง คือการสร้างความเป็นมิตรภาพและการพ่ึงพาอาศัย 
ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการดังกล่าว จะช่วยให้งาน/ภารกิจของเครือข่ายบรรลุผลส าเร็จตามที่คาดหวัง 
 

2.2 แนวคิดเครือข่ายนโยบาย  

  เครือข่ายนโยบาย (policy network) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการเข้าใจความเป็นจริงของภาวะ
ปัจจุบันว่า กระแสของการก าหนดนโยบายสาธารณะได้เปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์  และเน้น
บทบาทของภาครัฐเป็นหลักไปสู่การเปิดพ้ืนที่ให้ภาคส่วนอ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบายของภาครัฐมากขึ้น ตลอดจนการปรากฏขึ้นของแนวคิดบริหารปกครองในลักษณะเครือข่าย 
ทั้งนี้ กระแสดังกล่าวเป็นผลจากบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ ทวิดา  กมลเวชช (2553 อ้าง
ถึงใน ดนัย  มู่สา และคณะ, 2555: 18 – 19) 
  1. การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเรียกร้องการมีส่วนร่วมในนโยบาย อันเป็นผลมาจาก 
กระแสการส่งเสริมประชาธิปไตยในกระบวนการนโยบาย ที่ให้ความพยายามกับการแก้ปัญหา
สาธารณะให้มีประสิทธิผลมากข้ึน โดยใช้นโยบายสาธารณะ และตระหนักในการใช้วิธีการเปิดพ้ืนที่ให้
ชุมชน ประเด็นนโยบาย เครือข่ายนโยบาย ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ และตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของกระบวนการนโยบาย 
  2. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐ ที่ปรับเปลี่ยนจากการรวม
ศูนย์การเน้นกฎระเบียบเคร่งครัด การก าหนดอ านาจหน้าที่และขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาเป็นการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การตัดสินใจท าได้รวดเร็ว การลดบทบาทของ
ภาครัฐลง ความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการ และการหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาสังคมในกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2.2.1 นิยามของเครือข่ายนโยบาย  
  พัชรี  สิโรรส (2539) ได้ให้นิยามของเครือข่ายนโยบาย (policy network) ไว้ว่า เป็น
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่แตกต่างกัน ไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นองค์กรของรัฐอย่างเดียว
ดังเช่น เครือข่ายภาครัฐ แต่เป็นความเชื่อมโยงกันขององค์กรที่มีความหลากหลาย โดยมีประเด็น
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ร่วมกันหรือมีนโยบายหรือพ้ืนที่ที่เฉพาะเจาะจง (specific area of public policy) หรือมีความสนใจ 
และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในประเด็นนั้นๆ 
 Compston (2009 อ้างถึงใน  พัชรี  สิโรรส , 2539) นิยามว่า ทฤษฎีเครือข่ายนโยบาย 
(policy network) มีลักษณะการรวมตัวของสมาชิกในเครือข่าย 3 ประเภท คือ เครือข่ายภาครัฐซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับชาติ เครือข่ายเอกชนหรือสังคมเป็นลักษณะกลุ่มผลประโยชน์และเครือข่าย
ผสมผสานระหว่างรัฐเอกชนสังคมซึ่งมีขอบเขตของนโยบายไม่ชัดเจน 
 จากการศึกษาทบทวน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้สรุปนิยามของทฤษฎีเครือข่ายนโยบาย (policy 
network)  คือ การรวมกลุ่มขององค์การเครือข่ายทางสังคม โดยอาศัยสถานการณ์หรือประเด็น
ปัญหาที่สนใจร่วมกัน มาเป็นปัจจัยหลักในการรวมตัวกันเพ่ือเป็นการสนับสนุนการท างานระหว่างกัน
หรือด าเนินกิจกรรม การติดตามและประเมินผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดการประเด็น
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 เป็นรูปบบที่ผู้มีบทบาทจะเป็นภาครัฐ แต่ถูกครอบง า
โดยภาคสังคมที่เข้ามาอย่างไม่เป็นทางการ 

4) Pluralist network เป็นรูปแบบที่ภาครัฐจะมีบทบาทสูง ส่วนบทบาทภาคสังคมจะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ 

5) Clientelelistic network เป็นรูปแบบระบบอุปถัมป์ที่เป็นลูกค้าประจ า และรัฐมีบทบาท
สูง 

6) Captured network เป็นรูปแบบที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคมเป็นผู้มีบทบาทแต่บทบาท
ของภาครัฐจะถูกภาคสังคมครอบง า กล่าวคือ ภาคสังคมจะมีบทบาทในการเป็นภาครัฐด้วย 

7) Triadic network เป็นรูปแบบที่มีกลุ่มผู้มีบทบาททั้งสิ้น 3 กลุ่ม เป็นภาครัฐ 1 กลุ่ม และ
ภาคสังคม 2 กลุ่ม ภาครัฐจะเป็นผู้คุมสถานการณ์หรือมีบทบาทสูงกว่าภาคสังคมทั้งสอง 

8) Corporatist network เป็นรูปแบบที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคมข้ามาอยู่ร่วมกันในเครือข่าย 
โดยไม่หวังผลประโยชน์ แต่เป็นการเข้ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ รูปแบบดังกล่าวภาคสังคมจะเป็นผู้ที่
มีบทบาทสูงกว่าภาครัฐ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 

 เป็นแนวคิดที่เพ่ิงจะมีมาไม่นานในวงการพัฒนาในประเทศไทย แต่จริง ๆแล้วมีปรากฏเกิดขึ้น
ให้เห็นมานานในวิถีชีวิตของคนไทยในรูปของความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือ
อาทรต่อกันความมีน้ าใจต่อกัน ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัมป์ การตอบแทนบุญคุณ
หรืออ่ืนๆ อีกหลายอย่างที่เราไม่ได้ใส่ใจนัก เนื่องจากความเคยชินหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่หากจะ
ค้นคว้าหาประวัติความเป็นมาของแนวคิดทุนทางสังคมแล้ว อาจต้องมองย้อนไปก่อนที่แนวคิดนี้จะเข้า
มาในประเทศไทย รวมทั้งการนิยามความหมายในแต่ละยุคสมัยหรือบทบาทของผู้คิดและนิยาม ดังจะ
ได้น าเสนอต่อไป (อาทิตย์  บุดดาดวง, 2554: 7) 

2.3.1 ความหมายของทุนทางสังคม 
 วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (2548: 46) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคม และถูก
น ามาใช้ในมิติที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งมิติที่กว้างขวางครอบคลุมในสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติที่เป็นนามธรรมอันได้แก่ เรื่องของวัฒนธรรม ความรู้ สติ ปัญญา และ
จิตใจ การมีอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนนั้นอาจจะดูได้จากสถิติตัวเลขท่ีแสดงถึงความมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน(ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือสิ่งแวดล้อม) หรือ การเติบโต
เข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมมีความเชื่อว่าทุนทางสังคมสามารถก่อให้เกิดพลัง เพ่ือใช้ขับเคลื่อน
ชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้ 
 ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ (2543: 286 อ้างถึงใน อาทิตย์  บุดดาดวง, 2554: 18) ได้ กล่าวว่า 
ทุนทางสังคม หมายถึง สถาบันทางสังคมและรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน
ชนบทที่ท าหน้าที่จัดระเบียบความสัมพันธ์ให้ความชอบธรรมแก่แบบแผนของการจัดสรรแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร อันเป็นการสร้างความผสมกลมกลืนทางสังคม และลดความขัดแย้งในชุมชนอีกนัยหนึ่ง ทุน
ทางสังคม คือ วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน วิถีความสามารถในการจัดการ
องค์กรของประชาชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 ประเวศ  วะสี (2544: 26 – 30) ได้ให้ความหมายของค าว่าทุนทางสังคมว่า หมายถึง ความ
เป็นกลุ่มก้อนทางสังคม การมีการศึกษาดี การมีวัฒนธรรม การมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีความ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการท างาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ ดี โดย
สรุปว่า ทุนทางสังคมมีความหมายที่เชื่อมโยงกับสังคมเข้มแข็งเพราะลักษณะที่ส าคัญของสังคม
เข้มแข็งประกอบด้วย การรวมกลุ่มหรือความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม การรวมกลุ่มมีผลท าให้เกิดความ
มั่นคง มีความสุข ปลอดภัยและท าอะไรก็ส าเร็จโดยง่าย จึงเกิดเป็นชุมชนหรือความเป็นประชาคม 
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งโลก โดยอาศัยทุนทางสังคมซึ่งมีความส าคัญและต้องทะนุบ ารุงให้เข้มแข็ง 
เพราะจะเป็นฐานให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี ตลอดจนเป็นฐานของการพัฒนาอ่ืน 
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 สุพรรณี  ไชยอ าพร (2546: 48 – 59) ได้อธิบายว่า ทุนทางสังคม หมายถึง สัมพันธภาพที่ ดี 
เอ้ืออาทร ร่วมมือ และช่วยเหลือกันบนพ้ืนฐานจิตสาธารณะที่ผูกพันกับกลุ่มท้องถิ่นตน และพลังกลุ่ม
หรือสัมพันธภาพอันเป็นกระบวนการบนสังคมพ้ืนฐานที่ออกมาในทิศทางบวก คือ ช่วยเหลือ บูรณา
การผสมผสานกัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงพอสรุปความหมายของเครือข่ายทางสังคม ดังที่  เบญญาภา  
เศรษฐทัตต์ (2554: 12) สรุปไว้ว่า ทุนทางสังคม หมายรวมถึง ระบบคิดหรือค่านิยมความเชื่อในสิ่งที่ดี
งาม โดยเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ ความมีน้ าใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับองค์กรและสถาบันชุมชน ที่ซ่ึงอยู่บนบรรทัดฐานของสังคมที่มีการยอมรับระเบียบ 
กฎเกณฑ์หรือกติกาท่ีมีการตกลงร่วมกัน และการช่วยเหลือกันในสังคม จนน าไปสู่การสร้างเครือข่ายที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลอ่ืนในชุมชน ประโยชน์ของทุนทางสังคม คือ จะก่อให้เกิด
พลังและขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง 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 ระบบคุณค่าส านึกรักท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด อัน
เป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษ และเป็นความหวังที่พ่ึงของคนรุ่นหลังในการสืบทอดต่อไป ซึ่งปรากฏอยู่อย่าง
ชัดเจนในรูปของระบบคุณค่า แนวคิดผ่านกิจกรรม พิธีกรรม และความภาคภูมิใจ  
 2) ทุนทางปัญญา อันได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดต่อมาละคิดค้นข้ึนเอง ทั้งในด้าน
การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติหรือระหว่างชุมชน  
 3) ทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ คือ ทักษะ ความสามารถ 
ความรักพวกพ้อง รักเพ่ือน บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ ผู้น าทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บุคคลส าคัญ 
ผู้อาวุโส อาสาสมัคร เป็นต้น 
 4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนทางสังคมที่ใช้แล้วมีวันหมดโดยเป็นทุนที่ส าคัญในการ
ด ารงชีวิต การสร้างอาชีพ เป็นฐานเศรษฐกิจ ซึ่งทุนทางสังคมรูปแบบนี้จะต้องมีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ไปพร้อม ๆกับการใช้ประโยชน์  
 5) กองทุนสาธารณะของชุมชน (social fund) เช่น กองทุนฌาปนกิจ กลุ่มออมทรัพย์ 
กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารข้าว ธนาคารควาย กองทุนซะกาตของพ่ีน้องมุสลิม เป็นต้น เป็นทุนทางสังคม
ที่มีระบบการจัดการทุนทางเศรษฐกิจทั้งที่เป็นปัจจัยในการผลิตและปัจจัยในการด ารงชีพ  
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  ทุนทางสังคมทั้ง 5 รูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกท่ีได้รับตกทอดไว้ในสังคมไทยตลอดมา ซึ่งเป็น
พลังส าคัญในการขับเคลื่อนกับชุมชนฐานล่างในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ 2541 เป็นต้นมา 
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557: 3 – 4 อ้างถึงใน ชลดา  บุญอยู่, 
2556: 11 – 14) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ผ่านสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม
โดยผ่านองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1) ทุนมนุษย์ คือ บุคคลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานของความรัก ความเอ้ืออาทร มีน ้าใจ มีจิตอาสาได้ แก่ ผู้น าทาง
สังคม แกนน าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครที่มีความรัก เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ มีน ้าใจ มีจิต
สาธารณะ ได้รับความไว้วางใจ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัยมีความรับผิดชอบ มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน และได้ใช้ศักยภาพและคุณสมบัติทั้งหลายที่มีท าประโยชน์ต่อชุมชน 
 2) ทุนสถาบัน คือ การรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธา ความเชื่อมั่นและมีจิตส านึก
ร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่ม และสถาบันทางสังคม
เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ความเป็นกลุ่มก้อนท าให้มีศักยภาพ และพลัง
ที่จะช่วยเหลือกันเองหรือร่วมกันท าประโยชน์เพ่ือชุมชน ตัวอย่างของทุนสถาบันในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
ออมทรัพย์ต่างๆกลุ่มอาชีพ วัด โรงเรียน สถาบันครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล(อบต) สถานีอนามัย สถานีต ารวจ เป็นต้น 
 3) ทุนภูมิปัญญา และวัฒนธรรม คือ การน าเอาองค์ความรู้ จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา 
ปราชญ์ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการน าไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณี วัฒนธรรม น าไปสู่การใช้
ประโยชน์ และความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณีไทย สถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน รวมทั้งระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตส านึกสาธารณะ ภูมิปัญญา 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นสายใยของความผูกพันเป็นสิ่งที่
ท าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีเป็นหมู่เหล่า มีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน
กัน เป็นสิ่งที่คุมให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม เป็นตัวช่วยสนับสนุนการท ากิจกรรมอ่ืนๆของ
ชุมชน 
 4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชน ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น แม่น ้า 
น ้าตก ถ ้า ป่าเขา ของป่า ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในชุมชน เป็นสิ่ง
ที่ท าให้คนในชุมชนเกิดความผูกพัน เป็นตัวเชื่อมให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม/เครือข่าย
ร่วมกันใช้ประโยชน์เพ่ือการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น ้าตก 
ภูเขา เพ่ือจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และท าให้มีการ
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เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เช่น การร่วมกันพัฒนาผลผลิตของชุมชนให้มีคุณภาพหรือร่วมกันอนุรักษ์ให้คงไว้ ซึ่ง
สิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้คนรวมกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดี ช่วยเหลือกันและช่วยงานของส่วนรวม 

2.3.3 บทบาทหน้าที่ของทุนทางสังคม 
  Putnam (2000 อ้างถึงใน วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์, 2548: 63 – 64) กล่าวว่า ประโยชน์ของ
ทุนทางสังคมมีอยู่หลายประการ ดังนี้ 

1) ทุนทางสังคม สามารถเพ่ิมศักยภาพในการท างาน และช่วยลดต้นทุนในการท างาน 
 2) ทุนทางสังคม ท าให้เกิดจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัยกันหรือการต่างตอบแทน 
(reciprocity) ซึ่งท าให้องค์กรชุมชนแข็งแรง และมีพลังมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการรักษา
ชื่อเสียง และการยอมรับจารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด 

3) ทุนทางสังคม ท าให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกันของคนในเครือข่าย ท าให้การติดต่อและ
ระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว 

4) ทุนทางสังคม ท าให้คนในชุมชนนั้นน าความส าเร็จที่เคยเกิดขึ้นร่วมกันในอดีตมาใช้
ประโยชน์เพื่อต่อยอดถึงความส าเร็จในอนาคต 
 วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (2548: 67) กล่าวว่า ประโยชน์ที่เกิดจากทุนทางสังคมนั้น ช่วยให้เกิด
เครือข่ายทางสังคมขึ้น ท าให้งานมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น  และลดต้นทุนลง ช่วยให้เกิดจารีต
ประเพณีที่ดี ช่วยให้ชุมชนมีพลังและเข้มแข็งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บุคคล
มีทางเลือกมากขึ้นในการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคลหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
 นอกจากนี้  ชลดา  บุญอยู่ (2556: 15) ได้สรุปว่า ทุนทางสังคมมีบทบาทในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ของคนที่มีความสนิทใกล้ชิด รู้จักกันเป็นอย่างดี เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งใน
เรื่องที่มีความต้องการร่วมกัน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ ความร่วมมือกับกลุ่มคนหรือ
องค์กรภายนอกเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อมีการร่วมมือกันก็จะท าให้กลุ่มคน ชุมชนหรือองค์กรมี
ศักยภาพจากเดิมมากขึ้น ก่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ ท าให้กลุ่มคน ชุมชน องค์กรนั้นๆสามารถที่
จะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 
 จากการศึกษาความหมายของทุนทางสังคม องค์ประกอบของทุนทางสังคมและบทบาท
หน้าที่ของทุนทางสังคมข้างต้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย จึงสรุปนิยาม ทุนทางสังคมที่มีบทบาทส่งเสริมการ
ท างานของเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการพัฒนา และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าให้เกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ ว่าเป็นทุน
เครือข่าย หมายถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่อยู่บนความ
คาดหวังและค่านิยมร่วมกัน รวมทั้งการมีส านึกในความไว้วางใจระหว่างกันทางสังคมระหว่างบุคคล 
สถาบัน และ/หรือองค์การ ทั้งในรูปปัจเจก กลุ่ม และเครือข่าย มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ ทุนมนุษย์ ทุน
ทรัพยากร ทุนสถาบันทางสังคม และทุนความรู้  
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทางสังคม 

 การขับเคลื่อนทางสังคมด าเนินการบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การมีส่วนร่วมของพลเมือง 
(citizen participation) เป็ น พ้ืนฐานส าคัญ ส าหรับการด ารงชี วิตและวิถีปฏิ บั ติ ของสั งคม
ประชาธิปไตย ดังนั้น พลเมืองจึงจ าเป็นต้องรวมกลุ่มกันเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมด้านการพัฒนา
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม (Bracht, 2001: 62 – 80) การขับ เคลื่อนทางสั งคม (social 
movement) มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ เป็นการขับเคลื่อนที่มีความมุ่งมั่นน าประเด็นที่เคลื่อนไหวให้
สาธารณะรับรู้มีการรวมตัวของผู้คนอย่างเหนียวแน่นหรือมีลักษณะองค์กรเฉพาะ รวมถึงให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทั้งในกลุ่มและจากสาธารณะในปัจจุบัน (วิริยะ  สว่างโชติ, 2549 อ้างถึง
ใน น้ าผึ้ง  ชุริกานนท์, 2554: 10) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงได้มีพัฒนาการไปตามล าดับขั้น 
และตามเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของขบวนการนี้ท าให้เกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ขึ้นโดยผู้ศึกษาได้ทบทวนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสรุปแนวคิด
เกีย่วกับการขับเคลื่อนทางสังคม ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ความหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  
 การขับเคลื่อน หมายถึง การท ากิจกรรมสังคมภายในชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยที่
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนงาน ตลอดจนการแสดงออกใน
พลังของคนในชุมชน โดยผู้สังเกตสามารถเห็นลักษณะหรือแนวทางที่แนบเนียนกันตลอดในเรื่องนั้น 
(อภิชาติ  สุขแสง, 2555: 26) 
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม คือ การที่ฝูงชนจ านวนมากรวมตัวกันกระตุ้น  และสร้าง
กระแสให้เกิดการรวมกลุ่มได้แสดงออกถึงความต้องการของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพให้ฝ่ายตรง
ข้ามสะดุ้งหวาดกลัว และเร่งเร้าให้บุคคลอ่ืนที่อยู่ภายนอกเกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม
กระบวนการ (สุวิทย์  รุ่งวิสัย, 2542: 1 อ้างถึงใน บารมี  พานิช, 2559: 32) 
 กระบวนการขับเคลื่อนเป็นขั้นตอนการขับเคลื่อนกิจกรรมในสังคมภายในชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาที่เป็นระบบ โดยคนชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนงาน 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 การกระท าการรวมหมู่ที่มีจุดมุ่งหมายหรือมีผลเปลี่ยนแปลงสังคมในทางสร้างสรรค์ ผู้
ร่วมขบวนการอาจจะมีหรือไม่มีจุดหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมตั้งแต่เริ่มแรกแต่เมื่อขบวนการ
แข็งแกร่งมากขึ้น และขยายออกไปหรือมีความยั่งยืน อาจจะเปลี่ยนทั้งระบบค่านิยม สถาบันและ
ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆหรือระหว่างรัฐกับประชาชนได้โดยการเข้าร่วม
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ขบวนการของประชาชนส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าร่วมได้อย่างส าคัญ โดยกระตุ้นความตื่นตัว 
และจิตส านึกทางการเมือง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ มิติทางการเมือง บทบาทของตัวเองในสังคม 
และในจักรวาล โดยผ่านกิจกรรมต่างๆของขบวนการทางสังคม เช่น การเดินขบวนหรือการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน 
 ประวิทย์  ษรสา (2558: 13) ขบวนการทางสังคม หมายถึง การเชื่อมโยงปัจเจกบุคคลเข้ามา
รวมกันซึ่งยึดโยงกันด้วยอัตลักษณ์เดียวกัน พร้อมทั้งมีประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นพลังทางสังคมที่มี
เป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต โดยพยายามเข้าไปมีอิทธิพลต่อการจัด
ความสัมพันธ์ทางการเมือง และการก าหนดนโยบาย ซึ่งอาศัยการกระท ารวมหมู่ที่มีกิจกรรมร่วมกัน 
และสร้างความตื่นตัวของสมาชิกผ่านกิจกรรมต่างๆของขบวนการ เช่น การเดินขบวนหรือการสร้าง
เครือข่ายระหว่างกัน 

2.4.2 ปัจจัยการขับเคลื่อนทางสังคม 
  Dobson (2001 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง  ชุริกานนท์, 2554: 10) ได้สรุปปัจจัยและรูปแบบของการ
ขับเคลื่อนทางสังคมที่สามารถผลักดันให้เกิดส าเร็จได้ ดังนี้ 
 1). การมีผู้น าการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีศักยภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนอาจจะมีทั้งผู้น าที่เป็น
หัวหน้าและผู้น าที่วางแผนงานก็ได้โดยที่ลักษณะของผู้น ามักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นมีความตั้งใจและมี
บุคลิกลักษณะที่ดึงดูดมวลชนและเป็นแรงบันดาลใจของมวลชนในการรวมกลุ่มในการขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นการวางกรอบของการขับเคลื่อนทางสังคมที่ชัดเจนจะท าให้ผู้ที่
เข้าร่วมการขับเคลื่อนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นนั้นๆ 
 2). การใช้สื่อในการขับเคลื่อนทางสังคมเพ่ือเป็นการท าให้กระบวนการขับเคลื่อนในประเด็น
นั้นๆเป็นที่รู้จักของสาธารณะและเป็นที่สนใจเพ่ือให้เกิดการรวมกันมวลชนและผู้ที่มีอ านาจ ผู้บริหาร
โดยผลักดันให้ประสบความส าเร็จของการขับเคลื่อนทางสังคม 
 3). การมีเหตุการณ์ที่กลุ่มคนหรือชุมชนมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมอยู่ในเหตุการณ์
เหมือนกัน (favorable pre-conditions) หรือ ตกอยู่ใภายใต้สถานการณ์ เดียวกัน มีความรู้สึก
ต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์นั้น 
 4). ทรัพยากรและการสนับสนุน (prosperity) เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการที่จะจัดกิจกรรม
การขับเคลื่อนในเรื่องใดใดไม่ว่าจะเกี่ยวกับเงิน สิ่งของหรือการสนับสนุนในด้านต่างๆ 
 5). การมีการรวมตัวกันทางกายภาพ (physical concentration) การท าให้เกิดการรวมตัว
กันของกลุ่มคนในที่ต่างๆ ท าให้เพ่ิมศักยภาพของกิจกรรมการขับเคลื่อนทางสังคม ท าให้เห็นถึงพลัง
ของมวลชนที่เกิดข้ึน 
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 6). องค์กรในระดับท้องถิ่น (level of prior grassroots organization) การมีองค์กรราก
หญ้าที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วในท้องถิ่น การขับเคลื่อนทางสังคมหากมีองค์กรระดับท้องถิ่นอยู่แล้ว
จะท าให้เกิดการรวมตัวของมวลชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 7). การเกิดเหตุการณ์ที่กระทบความรู้สึกของมวลชน (suddenly imposed grievances, 
dramatic spotting) การมีเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนกับความรู้สึกของมวลชน ในขณะนั้นท า
ให้น าไปสู่การขับเคลื่อนในประเด็นสาธารณะ เช่น การมีอุบัติเหตุหมู่เป็นต้น 
 8). การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (solidarity instead of free-riding) การมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันร่วมกันในการขับเคลื่อนมากกว่าการไม่ท ากิจกรรม แต่หากว่าการขับเคลื่อนทางสังคมนั้น
ประสบความส าเร็จกลุ่มคนไม่มีส่วนร่วมจะได้รับประโยชน์ด้วย 
 9). การขับเคลื่อนที่มีดนตรีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการใช้ดนตรีเป็นการสะท้อนให้เห็น และรู้สึก
ถึงอารมณ์ของมวลชนในการขับเคลื่อนมากกว่าภาพหรือค าพูด ดนตรีมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของ
มวลชนของการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นทั้งการกระตุ้นมวลชน และการผ่อนคลาย 

2.4.3 ขั้นตอนหลักในการขับเคลื่อนพลังสังคม  
 ในทางปฏิบัติ Bracht (2001: 90 – 95) กล่าวว่า การขับเคลื่อนพลังทางสังคม ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอนหลัก คือ การวิเคราะห์ชุมชน การออกแบบและการริเริ่มกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม การ
รักษาการเชื่อมประสานกันและการแพร่กระจาย และการสร้างความคงทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1). การวิเคราะห์ชุมชน (community analysis) คือ การท าความเข้าใจคุณลักษณะต่างๆ
ของชุมชน เช่น แนวปฏิบัติ แนวการจัดองค์กรชุมชน การด าเนินการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การพิจารณา
ชุมชนในเชิงสัมพันธภาพทางจิตวิทยาและเชิงภูมิศาสตร์ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวจะท าให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์ในชุมชน พ้ืนที่และความผูกพันของสมาชิกในชุมชน หลังจากนั้นมีการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ประเมินความพร้อมของชุมชนในการร่วมมือด้านกิจกรรมเชิงการเปลี่ยนแปลง เช่น การพิจารณา
เกี่ยวกับกิจกรรมร่วมมือในอดีต ความสนใจในการร่วมมือของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชน เป็นต้น 
 2). การออกแบบและการริเริ่มกิจกรรม (design and initiation) เน้นการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ (coalition) ขององค์กรชุมชนเพ่ือท าหน้าที่ประสานความร่วมมือของพลเมือง และการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยเครือข่ายความร่วมมือที่ดี มักประกอบไปด้วยคนที่เป็นตัวแทนจากองค์กร
ที่มีความหลากหลาย และเห็นพ้องต้องกันในการร่วมมือการท างาน (Bracht, 2001) นอกจากนั้น
กิจกรรมดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนกิจกรรม และการแสวงหาแนวทางในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในชุมชน 
 3). การด าเนินกิจกรรม (implementation) เน้นการร่วมมือของชุมชนในการน าแผน
กิจกรรมต่างๆไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในการด าเนินการนี้จ าเป็นต้องใช้บทบาทและความรับผิดชอบของ



      28 

 

พันธมิตรในกลุ่มต่างๆให้ชัดเจน การชี้แนะแนวทางและอบรม การปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในท้องถิ่น และการขยายการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้กว้างขึ้น 
 4). การรักษาการเชื่อมประสานกัน (maintenance consolidation) โดยเน้นการรักษา
จ านวนอาสาสมัครสมาชิกและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และการพยายามผสมผสานกิจกรรมต่างๆให้
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเครือข่ายเดิมของชุมชน 
 5). การแพร่กระจายและการสร้างความคงทน (dissemination and durability) โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ การทบทวนกิจกรรมและผลต่างๆที่เกิดขึ้นการปรับแผนการท างาน 
และการปรับปรุงข้อมูลด้านการวิเคราะห์ชุมชน 
 สุพรรณี  ไชยอ าพร (2550: 20 – 23) การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่
สามารถจ าแนกได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
 1). การตระหนักในช่องว่าง (consciousness gap) สามารถแสดงออกในรูปแบบของความ
ต้องการในสิ่งที่ขาดได้ (want) และความต้องการที่ขาดไม่ได้ (desire) รวมถึงสิ่งที่เป็นปัญหาและสิ่งที่
ก าลังจะกลายเป็นปัญหาด้วย ซึ่งการตระหนักในช่องว่างมิได้มองเพียงความต้องการหรือความขาด
แคลนเท่านั้น แต่ยังมองถึงสิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตและชุมชนด้วย กล่าวโดยสรุป การตระหนักใน
ช่องว่างมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการคือ รับรู้ เห็นประโยชน์ เห็นความส าคัญและความสัมพันธ์
ต่อตนเองและชุมชนและระลึกถึงเสมอ ดังภาพที่ 2.1 
 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบของการตระหนักในช่องว่าง 
ที่มา: สุพรรณี  ไชยอ าพร (2550) 

 
 2). ความอยากได้อยากมี อยากเปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต (aspiration frontier) เป็น
ความต้องการอย่างแท้จริงของบุคคลที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น แต่อาจต้องมีแบบอย่างใช้การ
กระตุ้นสร้างแรงจูงใจหรือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมาในท้องถิ่นของตน 
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 3). ไม่ท าให้รู้สึกแปลกแยกหรือเคารพในศักดิ์ศรี (dealination) การไม่ก่อให้เกิดความรู้สึก
แปลกแยกมักกระท าโดยการให้เกียรติ ซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ท าให้เกิด
ความรู้สึกถูกลดคุณค่าลง เช่น เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นของกันและกันแล้วควรน ามาพิจารณาขบคิด
ให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าเขามีส่วนในความคิดสู่การปฏิบัติ 
 4). การมีส่วนร่วม (people participation) นับเป็นหัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วม คนเรา
สามารถเรียนรู้ได้เมื่อมีปัญหาความรู้สึกเป็นเจ้าของจะช่วยสร้างความผูกพัน และร่วมกันดูแลรักษา
เมื่อเกิดความผิดพลาดก็จะหันมาร่วมมือกัน การมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ทั้งวิธีการ (mean) และเป้าหมาย 
(end) ของการท างานพัฒนา 
 5). ความพยายามพ่ึงตนเอง (self-reliance) เป็นประโยชน์ตรงที่ท าให้คนเรารู้จักพ่ึงตนเอง
ในการแก้ปัญหา มีการเติบโตตามล าดับ มีพัฒนาการไม่ตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว หากได้ร่วมมือ
กันท าสิ่งใดมักเกิดผลที่น่าพอใจ สามารถน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และน าไปสู่การสร้างชาติได้
ถ้าหากพัฒนาได้ตามล าดับ 
 6). สังคมที่มีลักษณะเด่นค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (collective society personality) ถือ
เป็นเป้าหมายสูงสุดที่สังคมค านึงถึง/ส านึกต่อส่วนรวมอันจะน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม (social 
responsibility) จึงควรสรุปและถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ในเชิงภาพรวมแล้วการขับเคลื่อนทางสังคมเป็นการแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกับ
พันธมิตรในทุกระดับอย่างมียุทธศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมสนับสนุนที่หลากหลาย 
และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ เกี่ยวกับการเพ่ิมพลังต่างๆ ในการควบคุมและจัดการสภาวะ
แวดล้อมโดยตรง (น้ าผึ้ง  ชุริกานนท์, 2554: 14) 
 การขับเคลื่อนทางสังคมยังมีจุดรวมที่ใกล้เคียงกับการชี้แนะประเด็นผ่านสื่อต่างๆ (ปาริชาติ  
สถาปิตานนท์ และคณะ, 2551: 31 – 37 อ้างถึงใน น้ าผึ้ง  ชุริกานนท์ , 2554: 14) กล่าวคือ การ
ระดมพลังทางสังคมเน้นการพัฒนาสัมพันธภาพกับกลุ่มสื่อมวลชนในฐานะพันธมิตรกลุ่มหนึ่ง การ
ร่วมมือของสื่อมวลชนในการน าเสนอวาระทางสื่อมวลชน (media agenda) ช่วยเติมแต่งพลังของ
กลุ่มต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของการเคลื่อนไหวทางสังคม อย่างไรก็ตามการระดมพลังต่าง
จากการชี้แนะประเด็นสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ กล่าวคือการชี้แนะประเด็นผ่านสื่อต่างๆมุ่งเน้นความ
ร่วมมือกับนักสื่อสารมวลชนในการสร้างกระแสกดดันผู้ก าหนดนโยบายต่างๆ ในขณะที่การขับเคลื่อน
ทางสังคมให้ความส าคัญในการร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงพันธมิตรที่เป็นองค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนในการร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริงในสังคม 
 จากการทบทวนแนวคิดดังกล่าว ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ คือ 1) การขับเคลื่อนการแสวงหาแนวร่วมก่อร่าง
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เครือข่าย(การวางแผน) 2) การขับเคลื่อนการด าเนินงาน/กิจกรรม และ 3) การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ยั่งยืน โดยผู้วิจัยมองว่ากระบวนการขับเคลื่อนที่ได้สรุปไว้นี้มีความเหมาะสม และสามารถท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายในการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม ้ตามท่ีผู้วิจัยตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
 

2.5 แนวคิดการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ  

2.5.1 แนวคิด Regulatory Sandbox 
ในโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวนที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยี ในขณะที่กฎหมายถูกตราขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและโดยทั่วไปแล้วถูกใช้เ พ่ือควบคุม
ก ากับดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วกว่าในอดีตท าให้ความสามารถใน
การคาดการณ์หรือพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมีอยู่อย่างจ ากัด อ านาจของกฎหมายในการควบคุม
ความเป็นไปของสังคมจึงถูกลดทอนลงเป็นอันมาก ประกอบกับการปรับตัวของกฎหมายที่เป็นไปอย่าง
เชื่องช้าและเต็มไปด้วยข้อจ ากัด เราจึงพบปัญหาว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบจ านวนมากล้าสมัย ไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากปัญหาการมีกฎหมายหรือ
ระเบียบจ านวนมากท่ีมีความสลับซับซ้อนและไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกท้ัง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนล้าสมัยก็เป็นต้นทุนที่สูงมากส าหรับแนวคิดทางธุรกิจหรือการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่อาจฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบที่มีอยู่ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีการ
ควบคุมก ากับดูแลที่ดีเพียงพอก็อาจก่อความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคในวงกว้างได้ จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลในการสร้างกลไกทางกฎหมายแบบใหม่ ๆ ให้มี
ความยืดหยุ่นและทันต่อความเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการสร้างกลไกที่ เรียกว่า 
“Regulatory Sandbox” เพ่ือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในทางกฎระเบียบที่มีต่อการสร้างนวัตกรรม
ที่กล่าวถึงข้างต้น และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ  

1) ความหมายของ Regulatory Sandbox 
สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ (2561) ได้นิยามความหมายของ Regulatory Sandbox คือ สนาม

ทดสอบส าหรับแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่เป็นการทดสอบในตลาดจริง 
ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนสามารถทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือปรับแต่งโมเดลทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือการประกอบการที่ถูกควบคุม 
โดยผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลว่าจะถูกด าเนินการทางกฎหมาย หากว่าแนวคิดทางธุรกิจหรือ
นวัตกรรมที่คิดสร้างขึ้นนั้นขัดกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ ท าให้ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่
ชัดเจนแน่นอนของกฎระเบียบให้แก่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจที่เต็มไปด้วย
กฎระเบียบควบคุม ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น ในขณะที่หน่วยงาน
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ของรัฐที่ก ากับดูแลก็จะได้เรียนรู้ว่ารูปแบบทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ท างานภายใต้
ตลาดจริงอย่างไร เพ่ือที่จะได้ทราบว่ากฎระเบียบในปัจจุบันนั้นมีช่องว่างหรือไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร อันจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 

2) ลักษณะของ Regulatory Sandbox 
แม้ว่ากลไก Regulatory Sandbox จะมีความแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละประเทศ แต่

โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ (สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ, 2561) 
1. เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เฉพาะในแต่ละกรณี (case by case rules) เพ่ือให้สอดคล้อง

กับข้อเสนอหรือแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการ มิใช่การก าหนดกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับ
ผู้ประกอบการทุกราย (one size fits all)  

2. การทดสอบในตลาดจริงนั้นจะมีข้อจ ากัด เช่น จ ากัดจ านวนกลุ่มผู้บริโภค จ ากัดระยะเวลา
ของการทดสอบ หรือต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือดูแลความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   

3. มีการผ่อนปรนหรือยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายหรือกฎระเบียบในบางกรณี เช่น ออก
ใบอนุญาตให้แบบมีเงื่อนไข มีข้อก าหนดหรือแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการที่ร่วมทดสอบ 
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้สอดคล้องกับโครงการที่ผู้ประกอบการเสนอ รวมถึงการยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายในกรณีที่จ าเป็น 

2.5.2 แนวคิดการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ 
1) พัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

 การด าเนินการจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
อันจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษที่มี
โอกาสพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดย มาตรา 78 ก าหนดให้รัฐต้องพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในจังหวัดนั้น และมาตรา 284 ก าหนดว่า การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกระท าได้ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ ให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของท้องถิ่น 
สามารถจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมก าหนดทิศทาง ตรวจสอบ และก ากับดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายข้างต้นจะน าไปสู่การปรับเปลี่ ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
และการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีเหตุผลและความจ าเป็นบางประการที่มีความพยายามในการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ (สถาบันพระปกเกล้า, 2554: 202) 

1.ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นเมือง (urbanization) 
รวดเร็วขึ้นโดยสัดส่วนประชากรเมืองได้เพ่ิมข้ึนและกระจุกตัวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งอุตสาหกรรม
ส าคัญของประเทศ ได้แก่ กทม. และปริมณฑล พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก และเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค ส่งผลให้ต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและจัดบริการในมาตรฐานระดับเมืองไว้
รองรับทั้งด้านระบบคมนาคมและการขนส่ง ที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นเมืองดังกล่าว จ าเป็นต้องกระจายการพัฒนาไปสู่กลุ่มเมืองขนาด
กลางในภูมิภาคเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรเมืองที่เพ่ิมข้ึน จึงเป็นข้อจ ากัดในการสร้างความ
เชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบท โดยเฉพาะการท าให้เมืองเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมและส่ง
ทอดความเจริญสู่ชมชนชนบทอย่างเกื้อกูล  

2.การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังตามไม่ทันการเติบโต
ของชุมชนเมือง โดยเฉพาะในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีการเติบโตเร็ว และในพ้ืนที่ชุมชนเมืองนอกเขต
เทศบาล เนื่องจากโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นมีข้อจ ากัด ทั้งความล่าช้าใน
การถ่ายโอนภารกิจระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการ และระเบียบวิธีบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ยังถูกควบคุมจากราชการส่วนกลาง จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและก าหนด
รูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่การให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการวางรูปแบบ
การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการพ้ืนที่บางแห่งเป็นกรณีพิเศษให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ด้วยทิศทางและบริบทความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าการศึกษาและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งมีพ้ืนที่น าร่องทั้งหมด 5 กลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมส าหรับการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ กลุ่มเมือง
ท่องเที่ยว (เกาะสมุย) กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (พระนครศรีอยุธยา-สุโขทัย) กลุ่มเมือง
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (แหลมฉบัง-มาบตาพุด) และกลุ่มเมืองการค้าชายแดน (แม่สอด) 

2) ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
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สถาบันพระปกเกล้า (2554: 201) ได้นิยามความหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษว่า เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีรูปแบบการบริหารแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นท้องถิ่นหนึ่งและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เช่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ยังมีลักษณะทางกายภาพหรือองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป เช่น เป็นท้องถิ่นที่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจมาก มีประชากรอยู่หนาแน่น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หรือเป็นท้องถิ่น
ซึ่งมีปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบครอบคลุมพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน  

สมคิด  เลิศไพฑูรย์ (2547) ได้นิยามความหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ด้วยผลสืบเนื่องมาจาก “ลักษณะเฉพาะ” ของท้องถิ่นนั้น ๆ 
และด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ใช้กับพ้ืนที่ทั่วประเทศไม่มีความ
เหมาะสมกับการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง “ออกแบบ” 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ขึ้น เพ่ือให้รับผิดชอบภารกิจ  

3) ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
โดยหลักการแล้ว การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่นั้น จ าเป็นต้องจัดตั้งขึ้น

ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ด้วย ในบางพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ของ
ประเทศ หรืออาจจะมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืนที่ท าให้การด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปด าเนินการได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ก็จ าเป็นจะต้องจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเฉพาะหรือเป็นรูปแบบพิเศษเข้ามาด าเนินการแทน ทั้งนี้ การก าหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะต้องค านึงถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 
เพ่ือที่จะได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสอดรับกับลักษณะของท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรมที่เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547) ได้สรุปลักษณะส าคัญองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีดังนี้ 

1.โครงสร้างการบริหาร เพ่ือให้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความ
เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่โดยทั่วไป จึงต้องมีการออกแบบ
โครงสร้าง องค์การหรือโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
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ซึ่งมักจะมีสภาที่ปรึกษา หรือสภาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ค าแนะน าการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

2.ที่มาของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมักจะมีที่มาของ
ผู้บริหารที่แตกต่าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยการก าหนดที่มาตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง แต่งตั้ง การว่าจ้างมืออาชีพ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของไทยในปัจจุบันกฎหมายได้ก าหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง  

3.อ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้การ
จัดท าบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นที่มีลักษณะบางประการแตกต่างไปจากพ้ืนที่โดยทั่วไป 
ดังนั้นอ านาจหน้าที่ที่สามารถให้บริการสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะได้ (วุฒิสาร  ตันไชย, 2555)  

4.ที่มาของรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ลักษณะ
พิเศษที่มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป จึงต้องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารตนเองที่
เพียงพอส าหรับการจัดท าบริการสาธารณะจึงต้องมีอิสระทางการคลังและมีแหล่งที่มารายได้เพียงพอ     

5.การบริหารงานบุคคล เพ่ือการบริหารที่คล่องตัวและมีอิสระในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีการบริหารบุคคลที่แยกออกจากระบบบริหารบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป    

6.วิธีการจัดท าบริการสาธารณะ จากการที่มีอ านาจหน้าที่และมีภารกิจต้อง
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจึงต้องมีการเพ่ิมวิธีการจัดท าบริการ
สาธารณะมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  

7.การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยส่วนใหญ่จะมี
ความสัมพันธ์กับ รัฐบาลกลางหรือการก ากับดูแลที่อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตามลักษณะการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 

จากลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจจะมีลักษณะอ่ืน ๆ ได้อีก ทั้งนี้ เป็นไปตามการจัดรูปแบบ
ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดตั้งขึ้นดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มากท่ีสุด 
ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีประสิทธิภาพ จึงต้องค านึงถึงหลักการ 4 ประการ 
คือ (สถาบันพระปกเกล้า, 2554: 202) 

ประการแรก การสร้างเอกภาพของการบริหารเมือง ทั้งในเชิงการป้องกันปัญหาและการ
ส่งเสริมให้เมืองสามารถด ารงบทบาทตามภารกิจและทิศทางการพัฒนาในอนาคตได้  
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ประการที่สอง การสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาตามบทบาทเมืองและการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในเมือง  

ประการที่สาม การก าหนดขนาดเมืองที่เหมาะสม เพ่ือสามารถท าหน้าที่ ได้ตามบทบาท
ภารกิจและการขยายของเมือง  

และประการที่สี่ การมีระบบชดเชยการเสียประโยชน์จากการพัฒนาและความเสียหายที่
เกิดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาที่เป็นความส าคัญขององค์กรปครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมานั้น ท าให้เกิดผลดีต่อการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ดังต่อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2554: 208-209) 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะมีเอกภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และสามารถวางแผนการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นได้รวดเร็วมากขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) ด้านเศรษฐกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งรายได้ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีการเจริญเติบโตมากข้ึน  

3) ด้านสังคม ประชาชน ชุมชน ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากขึ้น มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมมากข้ึน มีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีข้ึนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4) ประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล สามารถแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประชากรแฝง การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสินค้าหนีภาษี และ
สนองตอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
 จากการศึกษาแนวคิดการบริหารพ้ืนที่รูปแบบพิเศษและแนวคิด regulatory sandbox 
ข้างต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย จึงสรุปนิยามของการบริหารพ้ืนที่รูปแบบพิเศษ sandbox ว่า เป็น
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้กฎหมายจัดตั้งขึ้น เพ่ือทดสอบส าหรับแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีลักษณะพิเศษ มี
การผ่อนปรนหรือยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายหรือกฎระเบียบในบางกรณีที่แตกต่างจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไป แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก รูปแบบ
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การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้กับทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไม่มีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินการจัดการในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กรกฏ  ทองชะโชค และกฤษฎา อภินวถาวรกุล (2558) ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยการวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาสิทธิของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ จัดการ และใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้ าผาด าในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา เพ่ือศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าต้นน้ าเพ่ือศึกษา
รูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าผาด า เพ่ือเสนอกฎหมายต้นแบบ
ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับป่าต้นน้ าในพื้นลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ส าหรับปัจจัยทาง
กฎหมาย แม้จะมีการตรากฎหมายที่ส่งเสริมบทบาทชุมชนเกิดขึ้นมา แต่ในปัจจุบันกฎหมายหลักที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยประชาชน
หรือชุมชน โดยยังคงมีการก าหนดให้อ านาจการจัดการ บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร
ป่าไม้เป็นของรัฐโดยยังไม่มีการรับรองสิทธิหรืออ านาจประชาชนหรือชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าไม้ภาครัฐต้องด าเนินการตรากฎหมายล าดับรองควร
เป็นไปในรูปแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 

กิติชัย  รัตนะ (2552) ได้ท าการศึกษา การสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าป่าสัก โดยที่การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานภาพ
ปัจจุบันและศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการ
บริหารจัดการคุณภาพน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักด้วยแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิจัยครั้งนี้
ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดย
มุ่งเน้นศึกษาผู้บริหารและสมาชิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 7 แห่ง ประชากรตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 106 ตัวอย่าง ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ต้นน้ า จังหวัดลพบุรี เป็น
ตัวแทนของพ้ืนที่กลางน้ า และจังหวัดสระบุรีเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ท้ายน้ า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ าเสื่อม
โทรม โดยมีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การระบายน้ าเสียสู่แหล่งน้ า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมหารือและร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าในลุ่มน้ าป่าสักและให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายที่เป็นทางการ พร้อม
กับเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึน 
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เกียรติศักดิ์  พันธาโฮม (2559)ได้ท าการศึกษา การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการ
เทียบเคียงต้นแบบเพ่ือการจัดการป่าชุมชนที่ยังยืนของต าบลนาชุมแสงอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
โดยการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือถอดบทเรียนการจัดการป่าชุมชนของบ้านทาป่าเป่าซึ่งเป็นต้นแบบ
ระดับประเทศ โดยท าการเทียบเคียงเพ่ือน าปรับปรุงในการจัดการป่าชุมชนต าบลนาชุมแสงให้ยั่งยืน 
โดยการวิจัยพบว่า การจัดการป่าชุมชนของบ้านทาป่าเปาที่ เป็นต้นแบบของประเทศไทยมี
กระบวนการจากการโดยเปิดเวทีประชาคมค้นหาตนเองร่วมกัน แล้วน าเอาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความ
เชื่อศรัทธาทางศาสนาแก้ไขปัญหา จนเกิดการตั้งกรรมการป่าตั้งกฎการใช่ป่าร่วมกัน โดยมีชุมชนเป็น
หลักจนเกิดผลส าเร็จ และการค้นพบกระบวนการจัดการป่าของต าบลนาชุมแสง นั่นเริ่มจากผู้น า
รวมตัวกันแล้วเปิดเวที่ประชาคม ปรับกระบวนคิดตามวิถีชุมชน โดยน าเอาศรัทธาความเชื่อด้าน
ศาสนามาเป็นหลักยึด มีพิธีกรรมการบวชป่า ตั้งกฎระเบียบการใช้ป่า เมื่อเปรียบเทียบกับต้นแบบแล้ว
พบว่า กระบวนการส่วนมากคล้ายกันแต่มีข้อแตกต่างเพียงไม่กี่ประเด็น เช่น คณะกรรมการของนา
ชุมแสงส่วนมากมาจากผู้น า บ้านทาป่าเปามาจากคนในชุมชนเลือกกันเอง หลังเปรียบเทียบแล้วน ามา
ปรับให้เป็นแนวทางในการจัดการป่าชุมชนของนาชุมแสงเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ได้ตั้ง
กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเยาวชนเป็นรุ่นๆ ตั้งกลุ่มองค์กรในต าบล พร้อมองค์กรของรัฐที่อยู่ทั้งใน และนอก
พ้ืนที่ท าข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ป่าชุมชน ตั้งกฎิกาใช้ป่าร่วมกันตั้งกองทุนป่ามีพระสงฆ์เป็น
แกนน าในการบวชป่าทุกปีโดยมีกุศโลบายที่ว่า บวชร่วมใจ รักษาป่าเดิม ปลูกเพ่ิมป่าใหม่ เพื่ออนาคต
ป่าชุมชนต าบลนาชุมแสงจะอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ปัณณพงศ์  วงศ์ณาศรี (2559) ได้ท าการศึกษา ทุนทางสังคมกับข้อ เสนอเชิงนโยบายของ
การบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยเห็นว่า ทุนทางสังคม เป็นสินทรัพย์สาธารณะที่
มีค่าของสังคมอันเกิดจากการที่มนุษย์ได้หล่อหลอมสั่งสมขึ้นมาเกิดเป็นบรรทัดฐาน วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนขั้นพ้ืนฐานของสังคมที่ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน ฉะนั้น กลไกลการบูรณาการทุนทางสังคมที่มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันตามบริบทของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ
ต่อการบูรณาการทางความรู้ ความคิด กับทุนสังคมนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับทุนทางสังคม และข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยพบว่าทุนทางสังคมก็เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกด้าน โดยอาศัยกลไกประชารัฐหรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยข้อเสนอเชิงนโยบายของ
การบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยอาศัยกลไกประชารัฐ ประกอบด้วย1)นโยบาย
การบริหารของผู้น ายึดหลักกลไกประชารัฐที่ดีเป็นแนวทางในการบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 2)นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
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ประชาชนในเชิงรุกและ 3)นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสวงหาความร่วมมือใน
รูปแบบของเครือข่ายใหม่ และการรักษาเครือข่ายเดิม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม
หลักการกลไกประชารัฐที่ดี 
 ภัทร ยืนยง และชนิตา รักษ์พลเมือง (2558) ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์กระบวนการ
เรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าโขง โดย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบ
ใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าโขง 2) เพ่ือศึกษาแนวทางกระบวนการเรียนรู้ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าโขงวิธีการด าเนินการ
วิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น โดยอาศัยการศึกษากรณีศึกษา (case study) คือ เครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง-ล้านนา การวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก อภิปราย
กลุ่ม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การใช้เทคนิคการศึกษาการประเมินสภาวะ
ชนบทอย่างเร่งด่วน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง – ล้านนา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าโขง แบ่งออกเป็น 4 
รูปแบบ ดังนี้ (1) การก่อรูปกระบวนการเรียนรู้ ของคน กลุ่มคน ชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า  (2) การเชื่อม
ร้อยเครือข่ายการเรียนรู้ภายในลุ่มน้ า (3) การสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในลุ่มน้ า และ (4) การโยงใย
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างลุ่มน้ า 2) แนวทางกระบวนการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าโขง  ประกอบด้วย (1) แนวทางการเรียนรู้ในการ
สร้างผู้กระท าการ (2) แนวทางการเรียนรู้ในการปฏิบัติการ (3) แนวทางการเรียนรู้ในการสร้างพ้ืนที่
ทางสังคมและ (4) แนวทางการเรียนรู้ในการสะสมและแสวงหาทุน 
 สวิตตา ตีรณวัฒนากูล (2557) ได้ท าการศึกษา การปรับเปลี่ยนแนวคิด เกี่ยวกับสิทธิชุมชน
ของกลุ่มฮักเมืองน่าน โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและพัฒนาการของการขับเคลื่อน
เรื่องสิทธิชุมชน และความคิดความเชื่อเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในปัจจุบันว่ามีทิศทางเช่นไร รวมทั้งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายและทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชน โดยพิจารณาศึกษากลุ่ม
ฮักเมืองน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุนการจัดการป่า
ชุมชนในทางปฏิบัติของชุมชนในจังหวัดน่าน และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สิทธิชุมชนทางกฎหมาย
มีผลปฏิบัติได้จริง แม้ว่าในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมาสิทธิชุมชนกับประเด็นป่าชุมชนจะขยายตัวไปอย่าง
มากทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ออกมารองรับต่อความส าเร็จของป่าชุมชนจ านวนมาก ทว่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปได้สะท้อนถึง
ความผันแปรบางอย่างในสังคมเมืองน่าน และถูกตั้งค าถามต่อการด ารงอยู่ของสิทธิชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนภายใต้หลักการของสิทธิชุมชน การศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่า การ
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ขับเคลื่อนในทางปฏิบัติของสังคมที่ผ่านมาได้ส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการบัญญัติสิทธิชุมชน
ในทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายเข้ามารองรับสิทธิไว้ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 
แต่ก็ปรากฏความไม่คืบหน้าในทางกฎหมายที่ส่งผลถึงความไม่มั่นคงในทางปฏิบัติ ด้วยปัจจัยเชิง
แนวคิดสองประการคือ 1) ปัญหาแนวคิดการรับรองสิทธิชุมชน และ 2) ปัญหาแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรของรัฐ นอกจากนี้ จากการศึกษากลุ่มฮักเมืองน่านยังมีข้อค้นพบที่ส าคัญคือ พบว่า เกิด
ความเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ เคยพ่ึงพิงกับ
ทรัพยากรป่าไม้ กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ได้สะท้อนถึงการเคลื่อนตัวของ
สิทธิชุมชนในทางปฏิบัติ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสู่ประเด็นการจัดการทรัพยากร
ที่ดินซึ่งมีแนวโน้มไปสู่ระบบสิทธิที่มีการซ้อนทับระหว่างสิทธิหน้าหมู่กับสิทธิของความเป็นปัจเจกมาก
ขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นการที่รัฐไม่สามารถรองรับสิทธิชุมชนในทางกฎหมายได้ชัดเจนก็ได้สร้าง “พ้ืนที่สี
เทา” ของอ านาจการจัดการทรัพยากรขึ้นในจังหวัดน่าน ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนระหว่างสิทธิของ
ชุมชนที่ควรจะเป็น กับอ านาจในการอนุรักษ์ดูแลของภาครัฐ อันอาจเป็นสาเหตุให้ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐและชุมชนอุบัติข้ึนอีกในไม่ช้านี้ 

สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารปกครองสิ่งแวดล้อม: 
ความหมาย ระดับ และรูปแบบกลไกการบริหารปกครอง โดยบทความมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
ลักษณะส าคัญ และข้อถกเถียงเชิงวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารปกครองสิ่ งแวดล้อม 
(environmental governance) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การนิยามความหมาย 2) ระดับของการ
บริหารปกครองสิ่งแวดล้อม และ 3) รูปแบบกลไกที่ใช้ในการบริหารปกครองสิ่งแวดล้อม การศึกษา
พบว่า แนวคิดการบริหารปกครองสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายในแง่ของการให้ความหมาย แต่
ภาพรวมมีจุดร่วมกันในลักษณะเน้นการบริหารจัดการหรือกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับระดับของการ
บริหารปกครองสิ่งแวดล้อมที่ค้นพบในงานทางวิชาการปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) การ
บริหารปกครองสิ่งแวดล้อมระดับโลก (2) การบริหารปกครองสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (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 เพ่ือส่งเสริมการบริหารปกครอง
สิ่งแวดล้อมใน แต่ละระดับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

อนุสรณ์  พัฒนศานติ์ (2559) ได้ท าการศึกษา เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ โดยการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาการเกิดขึ้นและ
พัฒนาการรวมกลุ่มของเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
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จังหวัดชัยภูมิ 2.ศึกษาลักษณะกิจกรรมกลุ่มและบทบาทการท าหน้าที่ของเครือข่าย 3.ศึกษา
กระบวนการภาคพลเมืองในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆในเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูในการพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้น าและสมาชิกกลุ่มต่างๆ
จ านวน 8 กลุ่ม ในเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภู เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงการ ผลการศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มของเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน
เกษตรกรตีนภูในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เกิดจากปัญหาทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ ของประชาชนท าให้ เกิดการบุกรุกป่ าจนกระทั่ งเป็ นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้เกิดแนวคิดของกลุ่มผู้น าเพ่ือรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันโดนเริ่มจาก
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์และเชื่ อมโยงกลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมเป็น
เครือข่าย ตลอดจนการบริหารแบบร่วมมือในแนวราบ นอกจากนี้ยังศึกษาดูงานในพ้ืนที่ อ่ืนๆแล้ว
น าเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
เอกชน ในลักษณะประชาสังคม ท าให้เครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพ่ือการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมขยายพันธมิตรทางการพัฒนาและยกระดับแผนงานพัฒนาของเครือข่ายไปบรรจุบันใน
แผนงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

อัคริมา พลก าจัด (2559) ได้ท าการศึกษา ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี : ประชาธิปไตยฐานรากกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการก่อตัวของ
องค์กรชุมชนและการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมผ่านธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี และผลการน าธรรมนูญลุ่มน้ า
ภูมีไปปฏิบัติใช้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) จากการศึกษาข้อมูล
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ
การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการและการก่อตัวขององค์กรชุมชนและการขับเคลื่อน
แบบมีส่วนร่วมผ่านธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี  เป็นผลการพัฒนาจากการพัฒนาที่ ไม่สมดุล ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าและเสื่อมโทรมลง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเกิด
การรวมตัวเป็นเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ ารัตภูมี โดยมีธรรมนูญลุ่มน้ าภูมีเป็นกลไกและ
เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลของการใช้ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมีไป
ปฏิบัติการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตามธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อทางกฎหมาย จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมการ
ตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมีเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างพลังทางสังคม และ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรให้ยั่งยืน 
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ฮัสสัน ดูมาลี (2555) ได้ท าการศึกษา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวปัตตานี กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี มีวัตถุประสงค์ศึกษา
กระบวนการก าเนิดและการเคลื่อนไหวเพ่ือการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวปั ตตานีของกลุ่ม
เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี ซึ่งการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญท าให้ก าเนิดกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าว
ปัตตานีนั้นเนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านทรัพยากร ท ามาหากินจากการเข้ามาการเข้ามาท าการ
ประมงในเขตชายฝั่งทะเลและอ่าวปัตตานีของเรืออวน ลาก อวนรุน ซึ่งหน่วยงานและโครงสร้างการ
จัดการทรัพยากรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดย แนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นมีการใช้ยุทธวิธี
การขัดขวางท้าทายระบบการเมือง ได้แก่ การชุมนุมประท้วง และยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมือง
ปกติ ได้แก่ การยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมชุมนุมแสดงสิทธิ รวมถึงแนวทางการ
เคลื่อนไหวอนุรักษ์ทรัพยากรโดยตรง โดยวิธีการสร้างมาตรการเพ่ือการป้องกันการเข้ามาคุกคาม
ทรัพยากรจากภายนอกและวิธีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรทางกายภาพ 

 



 

 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจรูปแบบเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) โดยการ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
ข่าวสาร สื่ออินเตอร์เน็ต และงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่มี
บทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะมาเป็นแนวทาง
ในวิธีวิเคราะห์ สรุปประเด็น ตีความ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษา การออกแบบการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ส าหรับกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยครั้งนี้  คือ การศึกษาความเชื่อมโยงของลักษณะ
โครงสร้างเครือข่าย ได้แก่ บริบทในการจัดตั้งเครือข่าย การก่อเกิดเครือข่าย ความสัมพันธ์ในเครือข่าย 
สมาชิก แกนน า/ผู้ประสานงานของเครือข่าย และลักษณะการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ภายใต้บริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน ได้แก่ การก าหนดรูปแบบกติกาของเครือข่าย 
แนวทางการจัดการเครือข่าย ในการสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ที่ยั่งยืนในจังหวัดน่าน ซึ่งในการศึกษานี้จะพิจารณาจาก การเกิดความตระหนักในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การเกิดนวัตกรรม (กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 
และการเกิดพลังหรืออ านาจในการต่อรอง ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย ดังนั้น ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ผู้
ศึกษาจึงทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคม 
การขับเคลื่อนทางสังคม บริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน เพ่ือน ามาสังเคราะห์แนวคิดที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
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1. ลักษณะโครงสร้างเครือข่าย ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาได้จาก 

  1.1 บริบทในการจัดตั้งเครือข่าย เป็นสาเหตุของการรวมตัวเครือข่าย เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งไม่สามารถท าได้ด้วยตนเองโดยล าพังแต่ต้องอาศัยการ
รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากรและข้อมูลข่าวสารกัน การสร้างความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 
การแสวงหาแกนน าที่ดีที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ การสร้างหรือขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง
มากขึ้น ด้วยเหตุผลส าคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคม ได้แก่  
   - การตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน 
   - การค านึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับร่วมกัน  
   - ความต้องแลกเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ในองค์การเครือข่าย 
   - การชักชวน/การสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ 
   - ต้องการสร้างแนวร่วมสมาชิกในการเรียนรู้หรือการต่อรองเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  1.2 การก่อเกิดเครือข่าย เป็นลักษณะการรวมตัวของปัจเจกบุคคล เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทางเดียวกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและข้อมูล
ข่าวสารกัน การสร้างความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การแสวงหาแกนน าที่ดีท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ การสร้างหรือขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น โดยจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
(พระมหาสุทิตย์  อาภากโร, 2547) 
   - เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ คือ การรวมตัวของ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่อาศัย
พ้ืนที่รูปธรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท างานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายน าทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่าง ๆ ออก
จากกันโดยยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้งแห่งความส าเร็จในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย 

- เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม คือ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่มุ่งเน้นการ
จัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ คือ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม เป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่ง
อาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน โดย
เครือข่ายต่าง ๆ ดังกล่าวมุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของหน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น 
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1.3 ความสัมพันธ์ในเครือข่าย เป็นลักษณะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือบทบาท
การท างานร่วมกันของกลุ่มปัจเจกต่อปัจเจก ปัจเจกต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย ใน
การร่วมมือกันจัดระบบโครงสร้าง ก าหนดยุทธศาสตร์ และรูปแบบการท างาน เพ่ือต้องการที่จะบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ 
   - โครงสร้างความสัมพันธ์ไม่เป็นทางการ 
   - โครงสร้างความสัมพันธ์เป็นทางการ 
  1.4 สมาชิก แกนน า/ผู้ประสานงานของเครือข่าย ซึ่งจะพิจารณาได้จากบทบาทของ
สมาชิกและภาคีในเครือข่าย ได้แก่ 
    - บทบาทในการด าเนินกิจกรรมหลักของเครือข่าย คือ บทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบที่ภาคีเครือข่ายนั้นต้องด าเนินกิจกรรมตามหน้าที่ของตัวเองที่มีอยู่และตาม
วัตถุประสงค์ที่เครือข่ายได้มอบหมายให้เป็นส าคัญ เช่น เครือข่ายป่าชุมชน ก็มีหน้าที่หลักในการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนที่เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าชุมชน เป็น
ต้น 
   - บทบาทในการเชื่อมประสานการท างาน คือ บทบาทของภาคีเครือข่ายที่
ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ของเครือข่ายย่อย โดยสามารถเชื่อมต่อระบบ
ท างานของหลายๆ เครือข่ายร่วมกันให้ได้ ทั้งเครือข่ายเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  
   - บทบาทในการสนับสนุนการท างาน คือ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการสนับสนุนทุน ลักษณะต่าง ๆที่ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายในการฟื้นฟูพ้ืนที่
ป่าไม ้
 2. ลักษณะการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ คือ กระบวนการหรือ
กลไกในการขับเคลื่อนการแสวงหาแนวร่วมก่อร่างเครือข่าย(การวางแผน) การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม และ การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ยั่งยืน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะพิจารณาได้จาก 
  2.1 การก าหนดรูปแบบกติกาของเครือข่าย เป็นสร้างข้อตกลงและการปฏิบัติร่วมกัน
ในการจัดการทรัพยากรชุมชน พิจารณาได้ 3 ระดับ ได้แก ่
   - กติการะดับปฏิบัติการ คือ กติกาที่ เกิดจากผู้จากใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรก าหนด เป็นกติกาท่ีมีการก าหนดแนวทางการตัดสินใจของผู้ใช้ทรัพยากร กลยุทธ์ การตรวจ
ติดตาม การบังคับใช้กฎกติกา จนถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ และกติการะดับนี้จะเป็นตัวก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรและทรัพยากรโดยตรง 
   - กติกาก ากับทางเลือกร่วม คือ กติกาที่ให้ผู้ใช้ทรัพยากร ผู้มีอ านาจหรือ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ออกนโยบายเกี่ยวกับว่าทรัพยากรจะถูกบริหารจัดการอย่างไร โดยกติการะดับนี้จะมี
ผลทางอ้อมต่อกติกาในระดับปฏิบัติการ 
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   - กติการะดับธรรมนูญ คือ กติกาที่ก าหนดว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดกติกาก ากับทางเลือกร่วมบ้าง และ เป็นกติกาที่ ให้ผู้มีสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา โดยมีกรอบหรือหลักเกณฑ์ในการก าหนด
กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วม 
  2.2 แนวทางการจัดการ/ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ เป็น
กระบวนการหรือกลไกในการสนับสนุน การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน
การน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการท างานจากเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมและ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ของเครือข่ายในการจัดการที่จะส่งเสริมการ
ฟ้ืนฟพ้ืูนทีป่่าไมใ้นจังหวัดน่าน ได้แก่ 

- การสร้างความเป็นองค์การเครือข่ายและการท าให้มั่นคง ได้แก่ การ
ก าหนดโครงสร้างการท างาน การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย และการจัดระบบข้อมูล 
ข่าวสารในการติดต่อสื่อสาร 

- การบริหารแผนงาน ได้แก่ แผนการระดมทุนและแนวร่วม แผนงาน
กิจกรรม-โครงการ  

- การด าเนินงาน/กิจกรรม ได้แก่ การประสานความร่วมมือและการสร้าง
ความรู้สึกร่วมกันกับกระบวนการท างานเครือข่าย การจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ใหม่
ร่วมกัน และการทบทวนและประเมินผลร่วมกัน 
   - การรักษาความต่อเนื่องของเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายในระยะ
ถดถอย ได้แก่ การด าเนินกิจกรรมและขยายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง การแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนการ
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภายในเครือข่าย และการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

3. แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ คือ ผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ที่เครือข่ายนั้นได้รับ จากการรวมตัว/การ
ด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งในงานวิจัยนี้จะพิจารณาได้จาก 
  3.1 การเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร คือ ผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายในการกระตุ้นให้สมาชิกของเครือข่ายได้รับรู้ถึงปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้นว่ามี
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดจิตส านึก ความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากร อยากที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของเครือข่าย 
  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
ปัญญาที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากภายนอกชุมชน เพ่ือการจัดการปัญหาทรัพยากรในระดับ
ท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง เช่น การก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ ด้านการ
ป้องกันรักษาป่า ด้านการปลูกป่า ด้านการดูแลรักษาป่าและด้านการป้องกันไฟป่า เป็นต้น 
  3.4 การเกิดพลังหรืออ านาจในการต่อรอง คือ พลังของสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่
ส่งผลให้กลุ่มองค์การหรือเครือข่ายอ่ืน ๆให้ความเกรงใจ ท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการต่อรองและ
สามารถผลักดันข้อเสนอของเครือข่ายไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้ 
 

3.2 การออกแบบการศึกษา 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส ารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงต่อ
ผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดในการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เพ่ือเสนอแนะแนวทางของการท างานของ
เครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษา
เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในภาครัฐ 
เอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่จะมาเป็นแนวทางในวิธีวิเคราะห์ 
สรุปประเด็น ตีความ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบประเด็นในการศึกษาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังตารางที ่3.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 การออกแบบการศึกษา  

วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล-ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1. เพ่ือส ารวจเครือข่าย
ทางสั งคม ในการ ฟ้ื น ฟู
พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

1.การก่อรูปเครือข่าย 
  1.1 บริบทของชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ 
  1.2 ปรัชญาของเครือข่าย 
  1.3 การก่อเกิดเครือข่าย 
 
 
 
 
 

1. การสืบค้นเอกสาร รายงานการส ารวจ 
สถิติ ต่าง ๆที่เก่ียวข้อง  
2 . การลงพ้ื นที่ สั มภ าษณ์ เชิ งลึ กกับผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู
พ้ืนทีป่่าไม้ในจังหวัดน่าน 
3. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 

1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และเวปไซด์ของ
หน่วยงานต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้บริหาร หัวหน้าคณะด าเนินงานของ
หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและเอกชน ที่
เกี่ยวข้อง  
3. พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
และพ้ืนที่ป่าชุมชนในชุมชน พฤติกรรม
การอนุรักษ์ของสมาชิกเครือข่าย 

2 . เพ่ื อศึ กษ าลั กษ ณ ะ
โครงสร้างและกลไกการ
ขับเคลื่อนของเครือข่าย
ทางสั งคม ในการ ฟ้ื น ฟู
พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

1. โครงสร้างเครือข่าย 
  1.1 แกนน า/ผู้ประสานงานของเครือข่าย 
  1.2 มวลสมาชิกของเครือข่าย 
  1.3 ความสัมพันธ์ในเครือข่าย 
2. กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย 
  2.1 รูปแบบกติกาของเครือข่าย 
  2.2. การระดมทุนและทรัพยากร 

1 . การลงพ้ื นที่ สั มภ าษณ์ เชิ งลึ กกับผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู
พ้ืนทีป่่าไม้ในจังหวัดน่าน 
2 . การลงพ้ื นที่ สั มภ าษณ์ เชิ งลึ กกับผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 
3. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมและการมี

1. ผู้บริหาร หัวหน้าคณะด าเนินงาน ของ
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและ
เอกชน ที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้บริหาร หัวหน้าคณะด าเนินงาน ของ
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและ
เอกชน ที่เก่ียวข้อง 
3.พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่า
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วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล-ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

  2.3 กลไกท่ีใช้ในการขับเคลื่อน 
  2.4 การด าเนินงานของเครือข่าย 
 
 

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของสมาชิกเครือข่าย ชุมชนในชุมชนเป้าหมาย และการลงพ้ืนที่
เข้าร่วมเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การถอดบทเรียนของสมาชิกเครือข่าย 

3. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว า ม
เชื่ อม โยงของลั กษณ ะ
โครงสร้างและกลไกการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายต่อ
ก า ร ฟ้ื น ฟู พ้ื น ที่ ป่ า ไม้
จังหวัดน่าน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเครือข่าย
กับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม ้
2 . ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง  ก ล ไก ก าร
ขับเคลื่อนเครือข่ายกับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ป่า 
 
 
 
 
 
 
 

1 . การลงพ้ื นที่ สั มภ าษณ์ เชิ งลึ กกับผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู
พ้ืนทีป่่าไม้ในจังหวัดน่าน  
2. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมของการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 

1. ผู้บริหาร หัวหน้าคณะด าเนินงานของ
เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง  
2. พ้ืนที่โครงการน าร่อง พฤติกรรมการ
อนุรักษ์ของสมาชิกเครือข่าย พ้ืนที่ป่ า
สงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าชุมชนในชุมชน
เป้าหมาย 
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3.3 วิธีวิจยั 

การศึกษานี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ข่าวสาร สื่อ
อินเตอร์เน็ต และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (participant observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ(key informants) ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

3.3.1 พื้นที่ศึกษา 
พ้ืนที่ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดน่าน ซึ่งที่เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 

แต่ภายหลังปี พ.ศ.2517 ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านถูกท าลาย จากยุทธการปราบปราม
คอมมิวนิสต์และพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดและมีการขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น ภูเขาที่เคยเป็นป่าไม้ 
และป่าต้นน้ า กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไป ดินพังทลาย สารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและสาธารณะ 
จึงเริ่มมีการมีการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล ซึ่งมีสมาชิกเป็นพระ เณร ครู หมอ ข้าราชก ารและ
หน่วยงานราชการ นักพัฒนา องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น าชุมชน บุคคลทั่วไป ทั่วทั้งจังหวัดน่านที่มี
ความสนใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เห็นสภาพปัญหาพ้ืนที่ป่าในจังหวัดน่านถูกท าลายไปมาก จึง
เกิดความคิดอยากจะฟ้ืนฟูจิตส านึกของชาวบ้านและเกิดความร่วมมือกันโดยเฉพาะเรื่องการฟ้ืนฟู
สภาพป่า โดยมีการสร้างกิจกรรมในการจัดการตนเองอย่างเข้มแข็งทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อม ซึ่งมีการรวมกลุ่มจากจุดเล็ก ๆและขยายเครือข่ายกระจายไปทั่วทั้งจังหวัดน่าน 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มบ้านหลวงหวงป่า ที่อ าเภอบ้านหลวง ชุมชนที่ศิลาเพชร ศิลาแลง ที่อ า เภอปัว  
ชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มฮักเมืองน่าน ที่มีการจาริกธรรมของพระครูพิทักษ์นันทคุณ ปฐมบทของพิธี
บวชป่าและสืบชะตาแม่น้ า ที่กลายเป็นกุศโลบายในการจัดการป่าชุมชนทั่วประเทศ เป็นต้น 

3.3.2 บริบทของพ้ืนทีป่่าไม้จังหวัดน่าน 
1. ที่ตั้งอาณาเขต 

 ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 668 
กิโลเมตร บริเวณเส้นรุ้งที่ 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 18 องศา 46 ลิปดา 44 
ฟิลิปดาตะวันออก ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่สูง 2 ,112 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีพ้ืนที่ 
11,472.076ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่ 
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อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดน่าน 
             ทิศเหนือ ประกอบด้วย อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว มีอ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติิ อ าเภอบ่อเกลือ ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน - หงสา (สปป.ลาว) 
            ทิศตะวันออก ประกอบด้วย อ าเภอภูเพียง อ าเภอสันติสุข โดยมีอ าเภอแม่จริม 
อ าเภอเวียงสา มีพ้ืนที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) 
              ทิศใต้ ประกอบด้วย อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตต์ 
อ าเภอนาน้อย มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ อ าเภอเวียงสา มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ 
            ทิศตะวันตก ประกอบด้วย อ าเภอบ้านหลวง มีพ้ืนที่ติดต่อกับอ าเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา อ าเภอท่าวังผา มีพ้ืนที่ติดกับอ าเภอปง จังหวัดพะเยา อ าเภอสองแคว มีพ้ืนที่ติดต่อกับ
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
   ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นระยะทางยาวประมาณ 227 กม. 
  จังหวัดน่านมีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ า ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิตที่มีความสูง 
600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 ของ
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
          พ้ืนที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา 
ประมาณร้อยละ 85 ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ า จะเป็นที่ราบแคบ ๆ ระหว่าง
หุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ า น่าน สา ว้า ปัว และกอน จังหวัดน่านมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 7,170,045 ไร่ 
หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จ าแนกเป็น  
  1. พ้ืนที่ป่าไม้และภูเขา 3,437,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.94  
  2. พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 2,813,980 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.24  
  3. พ้ืนที่ท าการเกษตร 876,043 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.22  
  4. พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 43,522 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.60  

3. ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะ

ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัด
พาเอาความชุ่มชื้นมาสู่ภูมิภาค ท าให้มีผลตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดู
ฝน และจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาคใน
เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใตท้ าให้มีสภาพอากาศร้อน นอกจากนี้จังหวัดน่าน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นหุบเขาและ
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ภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต้ท าให้บริเวณยอดเขา สามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่
มาจากประเทศจีนในฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ท าให้
เสมือนก าแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากับความสูง
เฉลี่ยที่ผิวแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเล จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ใน
ตอนกลางวันถูกอิทธิพลของแสงแดดเผาท าให้อุณหภูมิร้อนมาก และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพล
ของลมภูเขา พัดลงสู่หุบเขา ท าให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน 

4. พัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน 
  ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี พ.ศ.2507 จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ป่าไม้กว่า 6,435,792 
ไร่ ซึ่งคิดเป็น 84% ของพ้ืนที่ทั้งหมด จังหวัดน่านเริ่มสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้เริ่มจากปี พ.ศ. 2510 ที่รัฐบาล
เปิดให้สัมปทานป่าไม้แก่ธุรกิจเอกชน กอรปกับการเกิดสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรค
คอมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.) ในช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2525 ที่จังหวัดน่านเป็นฐานที่มั่นของ 
พคท. โดยรัฐบาลไทยได้มีนโยบายตัดถนนสายน่าน-ปัว-ทุ่งช้าง-บ่อเกลือ และน่าน-เมืองโพง-แม่จริม
บ่อเกลือ ซึ่งเป็นถนนสายยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญและถูกทาง พคท.ต่อต้านอย่างหนัก การเปิด
สัมปทานป่าและการตัดถนนสายยุทธศาสตร์ดังกล่าว ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านเริ่มลดลงอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2513 - 2514 ชาวเขาเผ่าม้งและเมี่ยน(เย้า) นับหมื่นคนได้อพยพลี้
ภัยสงครามจาก สปป.ลาว เข้ามาในเขตจังหวัดน่าน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตั้งค่ายอพยพขนาดใหญ่ที่บ้านน้ า
ยาว เป็นรอยเขตติดต่อระหว่างอ าเภอสันติสุขกับอ าเภอปัว โดยที่รัฐบาลไทยได้เคลื่อนย้ายผู้อพยพไป
ตั้งรกรากตามจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเพ่ือขัดขวางและปิดกั้นการเคลื่อนไหวของ พคท. ซึ่งหมู่บ้านผู้
อพยพเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตป่าต้นน้ าที่อุดมสมบูรณ์ ชาวม้งได้ท าการถางป่าเพ่ือท าไร่หมุนเวียนและ
ขยายวงออกไปเรื่อย ๆด้วยเหตุผลดังกล่าวการสูญเสียป่าของจังหวัดน่านจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น 
(สายบัว เข็มเพ็ชรและส ารวย ผัดผล, 2557) 

การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดน่าน ในช่วงปี 
พ.ศ. 2538-2555 พบว่า ภายหลังจากการประกาศพระราชบัญญัติเขตป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 
2532 พ้ืนที่ป่าธรรมชาติลดลง จาก 5,351,537 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียง 3,127,743 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2555 หรือลดลงร้อยละ 41 แต่พ้ืนที่การเกษตรกลับเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 51 จาก เดิมมีพ้ืนที่
การเกษตร 2,143,731 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เพ่ิมเป็น 3,239,106 ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่
ควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ า พ้ืนที่ป่าธรรมชาติลดลงจากร้อยละ 39 ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียง
ร้อยละ 19 ในปี พ.ศ. 2555 โดยการลดลงของพ้ืนที่ป่าเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555 
(Wongtui, 2557 อ้างถึงใน จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, พนม
ศักดิ์ พรหมบุรมย์, 2558) สาเหตุหลักของการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการ
ขยายตัวอย่างมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึนมากกว่า 2 เท่า จากพ้ืนที่ปลูก 378,731 
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ไร่ ในปี 2550 เป็น 798,462 ไร่ ในปี พ.ศ. 2553 (ส านักงานการเกษตรจังหวัดน่าน , 2558) โดยพ้ืนที่
ที่เพ่ิมขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันบนพ้ืนที่สูง ซึ่งการขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพ้ืนที่
การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2555 มีประมาณ 1.13 ล้านไร่พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่(พืชไร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ ถั่วและมันส าปะหลัง) รองลงมาเป็น
พ้ืนที่ปลูกข้าว ตามด้วยพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นและพ้ืนที่ปลูกผักและไม้ดอก ตามล าดับ 
 ปัจจุบัน จังหวัดน่านมีเนื้อที่ทั้งหมด 7.58 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ 
1,435,604 ไร่ แบ่งเป็น 1.ป่าเสื่อมสภาพในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 , 2 จ านวน 917,995 ไร่ 2.ป่าเสื่อมสภาพใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า 3 , 4 , 5 จ านวน 517,609 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ป่าเสื่อมสภาพดังกล่าวสามารถด าเนินการจัดที่ดิน
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) ได้ จ านวน 
139,344 ไร่ โดยด าเนินการไปแล้ว 46,596 ไร่ ดังสรุปข้อมูลพ้ืนที่จังหวัดและการใช้ที่ดินจังหวัดน่าน 
ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน , 
2560) 
 
การจ าแนกพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่ (ไร่) 
1. พืน้ท่ีจงัหวดันา่น 7,581,035.02  

2. พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ (กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืช) 2,747,669 

3. พืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาต ิ(กรมป่าไม้ 3,309,422.15 

4. รวมพืน้ท่ีป่าสมบรูณ์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาตแิละป่าอนรัุกษ์ 4,404,587.55 

5. รวมพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรมทัง้ป่าอนรัุกษ์และป่าสงวนแหง่ชาติ 4,404,587.55 

6. พืน้ท่ี ส.ป.ก 457,773 

7. พืน้ท่ีท่ีมีเอกสารทางราชการอ่ืน ๆ 457,773 
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ภาพที่ 3.1 การจ าแนกพ้ืนที่ของจังหวัดน่าน 
ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน (2560) 
 
 

3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ  

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง 
ๆ เช่น วารสาร บทความ ต าราวิชาการ เอกสารทางราชการ เอกสารการประชุม กฎหมาย 
และกฎระเบียบ สื่ออิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ เช่น เวปไซต์ VCD/VDO เป็นต้น รวมท้ังเอกสาร
การศึกษาวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ บริบทภูมิสังคมจังหวัดน่าน ทุน
ทางสังคม เครือข่ายทางสังคม การขับเคลื่อนทางสังคม แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ
ท่ีดินป่าไม้ และประเด็นการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของป่าไม้จังหวัดน่าน ทุนลักษณะ
ต่าง ๆ ของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้จังหวัดน่าน และการเกิดพลังหรือ
อ านาจในการต่อรอง เพื่อผลักดันข้อเสนอของเครือข่ายไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 
เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการศึกษา และให้เกิดความเข้าใจในประเด็นท่ีศึกษา
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถปฏิบตัิงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการดังนี้ 

1) การศึกษาแบบการสังเกตการณ์  
ผู้ศึกษาเข้าร่วมเวทีการเสวนารับฟังความคิดเห็น การถอดบทเรียน “เวทีน่าน

ฟอรั่ม” เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ น้ าและที่ดินจังหวัดน่าน วันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2561และงาน 
“มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ที่จัดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดน่าน วันที่ 21-22 เมษายน พ.ศ. 
2561 และได้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเครือข่าย 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของป่าไม้ ทัศนะคติ -พฤติกรรม ความรู้ด้านต่าง ๆ การพ่ึงพา
ตัวเองของกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมเครือข่าย บริบทชุมชน(เศรษฐกิจ–สังคม–สิ่งแวดล้อม) นโยบายและ
รูปแบบการจัดการทรัพยากรและป่าไม้ในพื้นที่ เครื่องมือ-เทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ในชุมชน การประชุม
รับฟังความคิดเห็น การถอดบทเรียน เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเข้าไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชาวบ้าน สมาชิก
องค์กรเครือข่าย ผู้น าองค์กรเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผู้ศึกษามีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่เป็นทางการ ด้วยแนวค าถามการสัมภาษณ์

เป็นค าถามปลายเปิด แบบกึ่งมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการและกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายและจัดการเครือข่าย รวมทั้งผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ระดับ
บริหาร และระดับปฏิบัติการของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไมจ้ังหวัดน่าน อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูล
หลัก สามารถแสดงความคิดเห็นนอกกรอบได้ หากข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยแล้วจึงขยาย
การสืบค้นข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าว ไปสู่ผู้ให้ข้อมูลระดับอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเสริมให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดขึ้น และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย 

  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและการวิเคราะห์ ส าหรับการศึกษาส ารวจ
รูปแบบเครือข่ายทางสังคมเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นในการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ โดยการเก็บจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทาง
สังคม การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ เอกสาร รายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ เพ่ือการ
ฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นต้น 
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2. สมุดบันทึกภาคสนาม 
 เพ่ือจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ 

3. เครื่องบันทึกเสียง 
 เพ่ือบันทึกบทสนทนา ผู้วิจัยใช้วิธีการบันทึกเสียงเพ่ือเป็นการช่วยจ าข้อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงการบันทึก 

4. กล้องถ่ายภาพ 
 เพ่ือบันทึกข้อมูลภาพระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการถ่ายภาพเพ่ือสามารถระลึกถึง
บริบท บรรยากาศที่เกิดขึ้นโดยการสังเกตและระหว่างการสัมภาษณ์ หากจะมีการน าภาพถ่ายต่าง ๆ 
ไปใช้ในการใดใดก็ตาม ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพนั้นก่อนเสมอ 

5. แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิดที่ได้มีการก าหนดหัวข้อศึกษาไว้อย่างกว้างๆ ล่วงหน้า เน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบไม่
เป็นทางการ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้
ในการวิจัยนี้ ดังนี้ 
  1) ศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจากต ารา 
  2) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานรูปแบบเครือข่ายทางสังคมในการ
ฟ้ืนฟพ้ืูนทีป่่าไมม้าเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  3) สร้างประเด็นค าถามการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษาท่ีผู้วิจัยได้
ก าหนดขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบตามกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และสอดคล้องกับความมุ่งหมายที่เป็นแก่นของการศึกษาท่ีต้องการ 
  



 

 

56 

3.4 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และก าหนดพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้สะท้อน
ภาพของรายละเอียดของประเด็นที่ต้องการท าการศึกษา ผู้ศึกษาจึงก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการ
ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากประชาชน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยต้องเป็นผู้ที่ความเต็มใจให้ข้อมูล และสามารถให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารและหัวหน้าคณะด าเนินงาน 
2. หัวหน้าคณะท างานโครงการน าร่อง  
3. ผู้น าชุมชน/กลุ่ม/เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
4. เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดระบบของข้อมูล 
ศึกษาเปรียบเทียบโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงเพ่ือหาข้อสรุป อธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความแต่ละประเด็นการศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาจากการตีความ แล้ว
สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ ข่าวสาร สื่ออินเตอร์เน็ตและงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ น ามาเทียบเคียงกับ
แนวความคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และท าการสังเคราะห์เชื่อมโยงหาข้อสรุป โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผล
การวิเคราะหอ์ยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วจึงน าไปเขียนรายงานต่อไป 
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บทท่ี 4  
 

ผลการศึกษา 

จากการส ารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เพ่ือศึกษาลักษณะ
โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไมจ้ังหวัดน่าน ผู้
ศึกษาพบการสร้างเครือข่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน 4 รูปแบบ ที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน ดังจะได้แยกกล่าวตาม 1) การก่อเกิดของเครือข่าย 2) โครงสร้างและกลไกการท างาน
ของเครือข่าย 3) ผลการด าเนินงานของเครือข่าย ดังนี้ 
 

4.1 เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล 

เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล เป็นเครือข่ายในช่วง
เริ่มต้น ที่พัฒนามาจากประเด็นร่วมจากผลกระทบจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่  จึงมีการ
รวมกลุ่มของปัจเจก/ชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากป่าและ
ปกป้องผืนป่าของตนเองขึ้นมาตามธรรมชาติ มีกลไกเครือข่ายสังคมบนฐานชุมชน การท างานเป็น
ลักษณะปัจเจก ท างานด้วยตนเองไม่มีการรวมกลุ่มและการท างานไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใด
ใด และผลการด าเนินงานของเครือข่ายนั้นมีข้อจ ากัดเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถ
ขยายเครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชนได้มากพอ สามารถอธิบายได้ดังนี้  

4.1.1 การก่อรูปของเครือข่าย 
เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของแกนน าชาวบ้านและชาวบ้านที่มีแนวคิดอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์จากป่าและปกป้องผืนป่าของตนเองขึ้นมาตามธรรมชาติ 
เนื่องจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่จากนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาพัฒนาและจัดการปัญหาใน
พ้ืนที่ เช่น การอนุญาตให้เอกชนเข้าท าสัมปทานไม้และการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ ท าให้เกิด
ปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา ซึ่งส่งผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ต่อการด ารงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพ้ืนที่ป่าหรือพ่ึงพาสิทธิประโยชน์จากป่า เช่น 
เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกหรืออาหารเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ท าให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้ไม่มี
ความเชื่อมั่นในแนวทางการด าเนินนโยบายป่าไม้ของรัฐและเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของ
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ทรัพยากรที่ตนเองรักษาอยู่ สอดคล้องกับค ากล่าวของนักวิชาการอิสระด้านพัฒนาสังคม (มูลนิธิฮัก
เมืองน่าน, ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน) ที่ว่า 

 
“วิถีชีวิตของคน “น่าน” ในอดีต ส่วนใหญ่จะมีความผูกพันกับป่า โดยอยู่ร่วมกันมา
เสมือนเป็นสิ่งเดียวกัน เปรียบเหมือนคนเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน คือ คนพึ่งพาอาศัยป่า
เป็นแหล่งอาหาร ขณะที่ป่าก็อาศัยคนในการปกป้องดูแล” (มาโนชญ์ ชายครอง, 
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561) 

 
ลักษณะโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/

ต าบล ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการในหมู่บ้าน และผู้อาวุโสในชุมชนที่ชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือ ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หรือเป็นศูนย์ประสานงานกิจกรรมในระดับต าบล 
หรือระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือข่ายในพ้ืนที่
ได้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน เมื่อชุมชนใดมีปัญหาก็
จะเข้ามาพูดคุยหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กัน และไม่มีเรื่องค่าตอบแทนมา
เกี่ยวข้อง เพราะสมาชิกที่เข้ามาร่วมมือกันต่างก็มาด้วยใจที่อยากท าเพ่ือชุมชนและคงไว้ซึ่งการด ารง
วิถีชีวิตของตนเอง สอดคล้องกับค ากล่าวของ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ดังนี้  

 
“เครือข่ายป่าถ้ามีความเข้มแข็งได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้น าว่าได้ให้ความส าคัญกับ 
นั้น ก็อาจเป็นเพราะผู้น าเขาไปเน้นในประเด็น อ่ืน ๆ หรือไม่มีความเข้าใจถึง
ประโยชน์ที่แท้จริงของการอนุรักษ์ป่าแล้วมีประโยชน์อย่างไร” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, 
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561) 

 
นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายย่อยบางเครือข่าย มีขนาดเล็กและมีการ

ประสานงานแค่ระหว่างหมู่บ้านที่พึงพาอาศัยทรัพยากรป่าไม้ผืนเดียวกันเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงการ
จัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างการท างานในการจัดการทรัพยากรบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพา
ตนเอง ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 ภาพจ าลองของโครงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ต าบล 

 
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.1 เห็นว่า เครือข่ายมีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคน

หรือปัจเจกที่มีความคิดและความเชื่อเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน อาศัยในพื้นที่เดียวกัน และเคยผ่าน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน กล่าวคือ สมาชิกมีความผูกพันกับแบบเครือญาติ มีวิถีการด ารงชีวิตของ
ชุมชนเหมือนกัน อาศัยพ่ึงพิงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ า ภูเขา น้ าตก ที่ดิน 
อาหารจากป่า ฯลฯ แหล่งเดียวกันในการด ารงชีวิตร่วมกันที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่สมัยคนรุ่นก่อน ใน
ลักษณะโครงสร้างความร่วมมือ หรือประสานงานกันในแนวราบระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสมัคร
ใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ปัจจัยสนับสนุนในการท างานระหว่างกันหรือด าเนินกิจกรรม การติดตาม
และประเมินผล เพ่ือต้องการที่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
เครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศของสมาชิก สอดคล้องดังค ากล่าวของ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมือง
น่านคนปัจจุบัน ดังนี้ 

 
“บริบทการใช้ประโยชน์จากป่าของแต่ละหมู่บ้านมันก็ไม่เหมือนกัน  เช่น บาง
หมู่บ้านก็อนุญาตให้เอาไม้ในป่าชุมชนมาใช้ได้ เช่น เป็นฟืน เป็นต้น บางชุมชนก็
สามารถเอาไปสร้างบ้านได้เท่าที่จ าเป็น เป็นต้น แล้วแต่บริบทของใครของมัน” 
(ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 18 กรกฎาคม 2561) 
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4.1.2 โครงสร้างและกลไกการท างานของเครือข่าย 

ผลการศึกษา พบว่า แต่ละชุมชนในเครือข่ายมีการก าหนดกติกาเป็นกติการะดับปฏิบัติการ 
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคอยก ากับดูแล ก าหนดขอบเขต กลยุทธ์ การตรวจติดตาม การบังคับ
ใช้บทลงโทษ การแบ่งปันผลประโยชน์ ที่ผ่านการท าประชาคม หรือประชามติร่วมกันของคนระดับ
ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน าชาวบ้านคนส าคัญในชุมชน ส่วนชาวบ้านส่วนมากก็มีส่วน
ร่วมในลักษณะของการรับรู้ และปฏิบัติตาม ดังภาพที่ 4.2  
 

 
ภาพที่ 4.2 กฎระเบียบป่าชุมชนบ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ที่มา: ถ่ายเองเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 
 

และสอดคล้องดังที่ ท่านประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 
 
“ในเมื่อหมู่บ้านเรามีป่าที่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อยู่แล้ว เราทุกคนทั้งหมู่บ้านก็
ต้องช่วยกันดูแลรักษาเพ่ือเก็บรักษาเอาไว้ ผู้น าหมู่บ้านก็เลยมีข้อตกลงกันร่วมกันให้
ทุกคนในหมู่บ้านปฏิบัติตาม หากมีใครฝ่าฝืนก็มีการปรับ ค่าเสียหายก็เอามาเข้า
กองทุนหมู่บ้านไว้มาพัฒนาป่าไปเรื่อย ๆ” (เสวียน สองสีขวา, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
19 เมษายน 2561)  

 
ส่วนแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย เป็นลักษณะการท างานด้วยตนเองในแต่ละชุมชน ไม่

มีการรวมกลุ่มหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์การใดใด อาศัยผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้
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อาวุโส ผู้น าศาสนา ผู้น าความเชื่อในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนทั้งในหมู่บ้าน
และชุมชน เป็นแกนหลักในการด าเนินการสร้างความตื่นตัว การประชุมหารือ การอบรมให้ความรู้ 
การท าประชามติ การสร้างจิตส านึกแก่เยาวชน การสรุปบทเพ่ือเรียน และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์
กิจกรรมการปลูกป่าร่วมกันของสมาชิกในชุมชน สอดคล้องกับค ากล่าวของ นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน พ.ศ 2535-2547 ที่กล่าวว่า 

 
“การปลูกป่าชุมชนสมัยนั้นส่วนใหญ่ผู้น าชุมชนเขาก็รณรงค์ชาวบ้านของตัวเอง
ช่วยกันปลูก โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคอยประสานงาน ติดต่อหาคน
สนับสนุนต้นกล้า เพ่ือแจกจ่ายให้ชาวบ้านไปปลูกในพ้ืนที่ของตัวเอง หรืออาจอาศัย
ช่วงวันส าคัญต่าง ๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา รณรงค์กิจกรรมการปลูกป่า” 
(บานจิตต์ สายรอค า, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 3 มีนาคม 2561) 

 
กล่าวคือ วัฒนธรรมชุมชน ดังเช่น การให้ความเคารพต่อผู้น า และผู้อาวุโสในชุมชน ความ

เชื่อในเรื่องทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ยังคงมีบทบาทอย่างสูงใน
การขับเคลื่อนการท างานเชื่อมโยงสมาชิกให้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือและช่วยกันหาทางออกหรือแผน
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน ดังเห็นได้จาก ผู้น าเครือข่ายที่มักเป็นการผนึกก าลังของ
ผู้น าฝ่ายปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ฝ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบล คือ สมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือบางพ้ืนที่พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้น าศาสนา(พระสงฆ์) เป็นแกนหลักในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจ
รวมตัวกันของคนในชุมชนเพ่ือปกป้องผืนป่าที่อนุรักษ์ไว้ของสมาชิกในหมู่บ้านหรือต าบล ดังเห็นได้
จากตัวอย่าง เช่น  

กลุ่มบ้านหลวงหวงป่า ปี พ.ศ. 2518  ที่มีนายปั๋น อินหลี เป็นแกนน าชาวบ้านคัดค้านกลุ่ม
นายทุนที่บุกรุกตัดไม้ท าลายป่าบริเวณห้วยสีพัน โดยน าชาวบ้านอีก 32 คน เข้าไปปิดทางขวางไม่ให้
รถยนต์ 5 คัน พร้อมไม้อีก 3,600 ตัน ที่ตัดจากห้วยสีพันออกจากพ้ืนที ่ 

กลุ่มศิลาแลง ตั้งแต่ปี พ.ศ2518 ก็มีก านันเมืองดี ปรีดาวงศ์และผู้น าแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันสร้าง
ระเบียบมาตรการดูแลจัดการป่า ภายหลังที่เริ่มเห็นความหายนะที่ก าลังคืบคลานเข้ามาเพราะการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม อันสืบเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่เร่งให้คนปลูกมาก ๆ ส่งเสริมการ
ปลูกข้าวโพด แจกเมล็ดพันธุ์ ให้สินเชื่อ ให้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง นอกนั้น โดยนโยบายการสลายก าลัง
คอมมิวนิสต์ ที่รัฐได้ย้ายชาวเขาจ านวนมากมาอยู่ในบริเวณป่าชุมชน ท าให้หักร้างถางป่าเพ่ือปลูกพืช
เศรษฐกิจ 
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กลุ่มต าบลน้ าเกี๋ยน ปี พ.ศ 2534 ที่มีนายสฤษฎิ์  สุฤทธิ์ เจ้าหน้าที่อนามัย และก านันค ามูล  
ดีพรมกุล เป็นคนจุดประกายการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย 
(บวรส.) ที่กลายเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของต าบล และแกนน าเข้ามามีส่วนร่วมคือ กลุ่มผู้น า 42 
คนท างานร่วมกัน เรียกว่า 42 ขุนศึก น าชาวบ้านเข้าไปส ารวจพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ าแม่น้ าน้ าเก๋ียน เป็นต้น 

4.1.3 ผลการด าเนินงานของเครือข่าย 
ลักษณะโครงสร้างและการขับเคลื่อนของเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการ

จัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล ท าให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ เข้าใจถึงปัญหาทรัพยากร ก่อเกิด
ความตระหนัก ความหวงแหนผืนป่า และการให้ความร่วมมือที่เข้มแข็งของสมาชิกในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  สอดคล้องดังค าบอกเล่าของรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ที่ว่า 

 
“ดูอย่างวิวัฒนาการของชาวบ้านหมู่บ้านน้ าเกี๋ยนเรา ที่สังเกตุเห็นได้จากแต่ก่อน 
ชาวบ้านต้องไปตัดเอาต้นไม้หนุ่มสาว ขนาดประมาณแขนหรือขาส าหรับมาท ารั้วกั้น
แปลงไร่ นา เพ่ือป้องกันวัวควาย แต่หลังจากกระแสป่าไม้ลดลง น้ าแห้งขอด 
ประมาณเกือบๆ ปี 2530 ชาวบ้านก็เลยมีการปรับแนวคิดกันใหม่ ว่าให้เป็นเจ้าของ
วัวควาย เป็นคนดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองไม่ให้เข้าไปในไร่ นาคนอ่ืนแทน หลังจาก
นั้นก็มีการรวมตัวกันของชาวบ้าน เข้าไปไล่ต้อนกวาดล้างพวกบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ า
เกี๋ยนจนสามารถจับเลื่อนโซ่ ไม้เถ่ือนของกลางกองไว้จ านวนมาก” 
(มานิตย์ ธนะวงศ์, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561) 
 

ผลจากการมีข้อตกลงระเบียบปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันในแต่ละหมูบ้าน ยังท าให้ชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเป็นผู้ที่ต้องบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในการด าเนินชีวิต มาเป็นผู้ร่วมดูแลและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปรับวิถีชีวิตในการด ารงชีพจากที่เคยพ่ึงพาวัตถุดิบ ผลิตผลจากธรรมชาติ
เป็นหลักมาเป็นการผลิตขึ้นด้วยตนเองแทนการเข้าไปบุกรุกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 
สอดคล้องดังค าบอกเล่าของสมาชิกจากหมู่บ้านหาดผาขน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ว่า  

 
“เมื่อก่อนลุงก็เป็นคนอาศัยแหล่งน้ าและป่าไม้ จับปลา ท ามาหากิน แต่พอหมู่บ้านมี
กฎระเบียบร่วมกันในการที่อนุรักษ์ ดังนั้น ทุกคนในหมู่บ้านก็พร้อมใจกันหยุด
กิจกรรมทุกอย่างในบริเวณที่ถูกก าหนดเป็นเขตอนุรักษ์ แม้กระทั่งไม้ข้าวหลาม ถ้า
อยากกินก็ต้องปลูกเอาเอง ถ้าใครฝ่าฝืนก็ต้องถูกปรับ และทุกคนในชุมชนก็ช่วยกัน
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เป็นหูเป็นตาเพ่ือไม่ให้มีการบุกรุก” (นายทอง รุณใจ การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 
19 เมษายน 2561) 

 
นอกจากนี้ยังพบว่า ในแต่ละชุมชนมีกิจกรรมให้ชาวบ้านร่วมมือกันในการออกตรวจตราพ้ืนที่ป่า

ชุมชน การท าแนวกันไฟ ดูแลป่าชุมชนของตนเองอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่องด้วย แสดงให้เห็นถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และชาวบ้านที่มีความเขม้แข็งในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าไม ้สอดคล้องดังท่ี ท่านประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า  

 
“สมัยก่อนที่อาจารย์ยังด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ก็ได้
จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าเป็นประจ าทุกปี โดยมีการพาชาวบ้าน เด็กและเยาวชน
เข้าไปร่วมกิจกรรมส ารวจ กิน นอนในป่าด้วย” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 21 เมษายน 2561) 

 
 

4.2 เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน 

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นเครือข่ายช่วงที่ กลุ่มบุคคล/องค์กรต่าง ๆ ภาคประชาชน 
และเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล เริ่มมีการตื่นตัวใน
เรื่องประเด็นปัญหาทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น เริ่มมีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน โดยมีกลุ่ม “กลุ่มฮัก
เมืองน่าน” (มูลนิธิฮักเมืองน่าน ในปัจจุบัน) น าโดยพระครูพิทักษ์นันทคุณ (เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส 
อ.เมือง จ.น่าน) ได้รวบรวมผู้คนที่คิดคล้ายๆ กัน รวมตัวเป็นกลุ่มองค์กรชาวบ้านร่วมกันด้วย
วัตถุประสงค์กว้างๆ เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยภูมิสังคม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่
หลากหลายของจังหวัดน่าน มีกลไกเครือข่ายประชาสังคมในพ้ืนที่ที่มีเครือข่ายกว้างขวางจนสามารถ
ขยายแนวคิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน และสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก
เครือข่าย ให้กับสมาชิกที่ต้องการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืนไปพร้อมกันได้  
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.2.1 การก่อรูปของเครือข่าย 
เครือข่ายเกิดขึ้นเป็นวิวัฒนาการจากโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการรวบรวม กลุ่มคน 

หรือ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ของกลุ่มฮักเมืองน่าน (มูลนิธิฮักเมืองน่าน ในปัจจุบัน) 
เพ่ือขยายแนวคิด เรื่องการปกป้อง อนุรักษ์และการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล ทั่วจังหวัดน่าน ให้
มีด าเนินการอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ ด้วยมีความตระหนักถึงปัญหาเรื่องป่าเสื่อมโทรมที่ส่งผลกระทบ
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ต่อการด ารงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่ป่า เนื่องจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรวดเร็วและมีการขยายรุกเข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่เขาสูง อีก
ทั้งกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดน่านก็มีน้อยมาก ซึ่งมีสอดคล้องกับข้อความตอนหนึ่ง
ในบันทึกเรื่องเล่าที่พ่อปั๋น อินหลี อดีตแกนน าของกลุ่มบ้านหลวงหวงป่า ได้เขียนเข้าร่วมประกวดกับ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ดังภาพที่ 4.3 
 

 
ภาพที่ 4.3 บันทึกเรื่องเล่าของพ่อปั๋น อินหลี  
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/233902 
 

ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ประกอบด้วย มูลนิธิฮักเมืองน่าน ท า
หน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่ายกับภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ
และภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณให้กับสมาชิกที่ต้องการ
ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้านการอนุรักษ์ป่า ส่วนบทบาทของผู้น าท้องถิ่นหรือผู้น า
เครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ และสมาชิกทุกคน มีบทบาทในการชักชวนหรือประชาสัมพันธ์ประชาชน
ในพ้ืนที่ของตนเองให้เกิดความสนใจเข้าร่วมเครือข่าย หรือท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนตาม
ศักยภาพของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายกันเป็นประจ า โดยการสอดแทรก
ประเด็นเกี่ยวกับป่าไม้ในเวทีการประชุมของผู้น าชุมชนในระดับอ าเภอหรือจังหวัด ซึ่งเครือข่าย
คัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มผู้น าท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความสมัครใจของสมาชิก เพ่ือก าหนดเป็น
ตัวแทนของกลุ่มเครือข่าย ระดับอ าเภอ และจังหวัด มีบทบาทหน้ าที่ในการแพร่กระจายข้อมูล 
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ตรวจสอบติดตามปัญหา นัดหมายการประชุม เป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นไปยังศูนย์กลาง
เครือข่าย(มูลนิธิฮักเมืองน่าน) ดังภาพที่ 4.4 
 

 
ภาพที่ 4.4 ภาพจ าลองของโครงสร้างเครือข่ายเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน 
 

เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.4 เห็นว่า เครือข่ายมีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ที่สมาชิกของ
เครือข่ายได้เล็งเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมเหมือนกัน จึงมีวิสัยทัศน์เหมือนกันที่ต้องการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าเมืองน่าน จึงรวมตัวกันในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกันหรือการรวมตัวในลักษณะรูปแบบ
ของประชาสังคมแบบหลวม ๆ คือ สมาชิกทุกคนยังมีอิสระและมีสถานะที่เท่าเทียมกัน มีความสมัคร
ใจที่มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน การช่วยเหลือพ่ึงพากันโดยเครือข่ายมี
มูลนิธิฮักเมืองน่าน ผู้น ากลุ่มฮักเมืองน่าน ผู้น าท้องถิ่นหรือผู้น าเครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ ร่วมเป็น
แกนหลักในการด าเนินการสร้างความตระหนักในปัญหาสร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจร่วมและ
การรวมตัวของประชาชน ดังที่ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 
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“ไม่ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ใครก็ตามที่อยากเข้ามาร่วมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ป่า เขาก็ประสานเข้ามาที่มูลนิธิฮักเมืองน่านก่อน เพ่ือให้ทางมูลนิธิฮักเมือง
น่านเป็นคนคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมให้ เนื่องจากเขาก็ไม่
รู้จักพ้ืนที่ดีพอ เกรงว่าเมื่อสนับสนุนไปแล้วสูญเปล่า” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561) 
 
ลักษณะการรวมตัวของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าดังกล่าว ยังสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ

นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตผู้จัดการมูลนิธิฮักเมืองน่าน พ.ศ 2535-
2547 ที่ว่า 

 
“การอนุรักษ์ป่าและกิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากชุมชนที่พยายามจัดการปัญหา และ
ค้นหาทุนทางสังคมที่ตัวเองมี โดยอาศัยผู้น า ปราชญ์แต่ละชุมชนในการด าเนินการ
และน าเสนอให้หน่วยงานภายนอกเกิดความสนใจอยากเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนมูลนิธิ
ฮักเมืองน่านเป็นตัวเชื่อมประสานให้แต่ละองค์การเข้ามาร่วมกัน” 
(บานจิตต์ สายรอค า, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 3 มีนาคม 2561) 

 
4.2.2 โครงสร้างและกลไกการท างานของเครือข่าย 
เครือข่ายไม่มีการก าหนดกติกา แต่มีการสร้างพันธสัญญาระหว่างกันของผู้น าแต่ละชุมชนใน

การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกแกนน าเครือข่ายไว้ผู้ประสานงานในระดับพ้ืนที่ย่อยในแต่ละต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด ในการร่วมกันเฝ้าระวังการบุกรุกท าลายป่า การก าหนดช่วงเวลาและความถี่ใน
การนัดหมาย เพ่ือพบปะหรือประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังที่ ท่าน
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“กติกา กฎระเบียบของเครือข่ายป่าชุมชนนั้น เรามีข้อตกลงร่วมกันกันไว้เพียงแค่ 
จัดให้มีการประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องป่าไม้ 
ปีละ 2 ครั้ง และมีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าหากมีสมาชิกหมู่บ้านไหนปล่อยให้มีการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า ทางกลุ่มเรียกร้องให้มีการด าเนินคดีและตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นสมาชิก
กลุ่ม ส่วนระเบียบปฏิบัตินั้นแต่ละชุมชนก็มีการก าหนดกันเองและต้องไม่ขัดต่อข้อ
กฎหมาย อาจมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ภาพรวมๆแล้วก็คล้ายๆกัน” (เสวียน สอง
สีขวา, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561) 
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ส่วนแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย แกนน ากลุ่มฮักเมืองน่านออกไปเรียนรู้และท างาน
ร่วมกันกับกลุ่มแกนน าเครือข่ายชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นให้ร่วมมือกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ของ
ชุมชนเอาไว้ส าหรับเป็นแหล่งน้ าและอาหาร ส่วนบุคลากรจากกลุ่มฮักเมืองน่านเป็นพ่ีเลี้ยงและ
ประสานงานองค์กรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนร่วมกับชุมชน โดยอาศัยการเข้าไปเจรจา
พูดคุย จัดเวทีเสวนา การประชุม การสัมมนา และมีการน ากิจกรรมหรือพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนา
เข้าไปเสริม เช่น กิจกรรมการบวชป่า กิจกรรมถวายทานผ้าป่าต้นไม้ ตั้งกองทุนดูแลป่า เป็นต้น ที่
ยังคงยึดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 4.5 และภาพท่ี 4.6 

 

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

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrp5rivrzfAhXLrI8KHV_nBvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gotoknow.org/posts/263539&psig=AOvVaw3B95LCKMuo_bjSIxO51OQX&ust=1545878933287706
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ภาพที่ 4.6 การรณรงค์กิจกรรมการบวชป่าในปัจจุบัน  
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ออนไลน์ (2561)  

 
การจัดกิจกรรมกิจกรรมการบวชป่า และกิจกรรมถวายทานผ้าป่าต้นไม้ มีการเชิญชวน

ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยแต่ละหมู่บ้าน/ต าบล 
ก็มีการสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ดังที่ ท่านที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมือง
น่านคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“พอเริ่มมีสมาชิกมากขึ้นก็เลยเริ่มมีพิธีบวชป่า ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2533 ที่บ้านกิ่วม่วง 
อ าเภอสันติสุข บ้านเกิดของอาตมา เพ่ือเป็นกุศโลบายที่ให้คนช่วยกันดูแลรักษาป่า 
โดยเชิญหมู่บ้านอ่ืนๆ มาร่วมกิจกรรม จากนั้นกระแสบวชป่าก็เพ่ิมมากขึ้น แพร่หลาย
ไปทีละหมู่บ้านๆ ทั่วจังหวัด และทั่วประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชนขึ้นมา
หลังจากนี้” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561) 
 
เห็นได้ว่า ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายอาศัยความเชื่อ ค่านิยมการท าบุญ ในการ

สร้างแรงจูงใจให้คนที่นับถือศาสนามาร่วมดูแลป่า กิจกรรมดังกล่าว นอกจากท าให้คนมาร่วมกันลงมือ
ปลูกป่าแล้ว ยังเป็นเครื่องมือหนุนเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพ่ือขยายแนวคิดและการ
จัดการป่าชุมชน 
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4.2.3 ผลการด าเนินงานของเครือข่าย 
การด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการกระตุ้นให้สมาชิก

ของเครือข่ายได้รับรู้ถึงปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการขยายแนวคิดและขยายความ
ร่วมมือกันในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้เกิดป่าชุมชนที่มีความร่วมมือกันที่เข้มแข็งทั่วจังหวัด
น่านจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ในปี พ .ศ 2561 พบว่า 
จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ประชาชนก าหนดขอบเขตการดูแล กว่า 1,119 ป่า (มูลนิธิฮักเมืองน่าน, 
2561) สอดคล้องดังค าสัมภาษณ์ของที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้กล่าวถึง
ประเด็นนี้ว่า 

 
“กลุ่มฮักเมืองน่านสมัยนั้นมันก็เหนื่อยหน่อย เพราะต้องตระเวนไปรณรงค์ผู้น า
ชุมชน ชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่า สงวนพ้ืนที่ป่าเอาไว้เป็นแหล่ง
อาหาร แข่งกับกลุ่มนายทุนที่เข้ามากว๊านซื้อที่ดิน และกระแสการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
โดยไปชวนเอากลุ่มที่เขาอนุรักษ์ป่าอยู่แล้วกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเช่น กลุ่มบ้านหลวงหวง
ป่า กลุ่มศิลาแลง เข้ามาร่วมเล่าประสบการณ์ และจุดประสงค์การอนุรักษ์ป่า มีการ
ท าพิธีบวชป่าเพ่ือเป็นกุศโลบายให้คนอนุรักษ์ป่า แล้วน ามาขยายผลไปในหมู่บ้านอื่น 
ปรากฎว่ามันก็ได้ผล เพราะมีสมาชิกเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลป่า ออกกฎกติกาการอนุรักษ์ป่า ขยายไปทั่วเมืองน่าน
จากนั้นเป็นต้นมา จนปัจจุบันนี้ ภายหลังจากมีการออกส ารวจพ้ืนที่ป่า ปรากฏว่า มี
จ านวนป่าชุมชนเพ่ิมมากขึ้นกว่าในรายชื่อที่เรามีเสียอีก” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ, 
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561) 
 
กิจกรรมของเครือข่ายด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ได้รับ

การยอมรับ จนถูกยกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้ ดังเห็นได้จาก 
กระแสกิจกรรมการบวชป่า การจัดผ้าป่าต้นไม้ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน และ
จังหวัดอ่ืน ๆ สอดคล้องดังค าสัมภาษณ์ ของที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“หลังจากกระแสการบวชป่า การจัดผ้าป่าต้นไม้ ได้ออกอากาศทางทีวีและดังแพร่
สะพัดไปทั่วในตอนนั้น ก็มีหลายๆชุมชน หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศก็
แห่กันมาศึกษาดูงานอย่างมาก ทางเราก็มีการจัดพิธีการบวชป่าสาธิตให้เขาดู ใน
ตอนนั้น” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561) 



 

 

70 

 
พลังความร่วมมือกันของสมาชิกและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการ

ต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ควบคู่ไปกับบทบาทที่ส าคัญของมูลนิธิฮักเมืองน่าน ในการระดมทุน
จากหน่วยงานภายนอกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ มาสนับสนุนและบริหารจัดการงานของกลุ่ม
ฮักเมือง ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้านการอนุรักษ์ป่า และการพัฒนาด้าน อ่ืนๆ เช่น การ
อนุรักษ์พันธุ์ปลา การเกษตรผสมผสาน การออมทรัพย์ การรวมกลุ่มของเยาวชน เป็นต้น โดยเป็นการ
ที่ทุกฝ่ายเข้ามาศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกที่
ต้องการช่วยเหลือ ดังที ่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่บ้านเรา ถือว่ามีความเข้มแข็งมาก จน
ภาครัฐต้องไปเข้าร่วมสนับสนุนเพ่ือที่ดึงเอาองค์กรเหล่านี้ให้เข้ามาร่วมท างาน
ร่วมกันกับรัฐ อาจในรูปแบบของ พอช เพราะถ้าหากไม่มีภาครัฐสนับสนุนกลุ่มคน
เหล่านี้ก็ไปหาดึงเอาจากกลุ่มองค์กรอิสระอ่ืน ๆ ข้างนอกเข้ามาสนับสนุนอยู่ดี” 
(มานิตย์ ธนะวงศ์, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561) 
 

บทบาทของเครือข่ายในการเข้ามีส่วนร่วมผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย เช่น ปี 
พ.ศ 2540 เข้าร่วมรณรงค์ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ปี พ.ศ 2547 เครือข่ายจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจังหวัดน่าน เสนอต่อสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ปี พ.ศ 2548-2549 ก็เสนอโครงการต่อสหประชาชาติ UNDP ภายใต้
แผนงานสนับสนุนโครงการขนาดเล็กของชุมชนในการจัดการป่า เพ่ือเป็นการพัฒนาเครือข่ายป่า
ชุมชน 258 ป่า และปี พ.ศ 2550 เครือข่ายร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ประชาคม
จังหวัดน่าน ทหารบกจังหวัดน่าน และจังหวัดน่าน จัดท าโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ลุ่มน้ าน่าน เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและป่าชุมชน 368 ป่าทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้น  
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4.3 เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพ่ือการจัดการที่ดินท ากินเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าต้นน้ าน่าน 

เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพ่ือการจัดการที่ดินท ากินเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า
ไม้ เป็นช่วงที่ภาครัฐได้เปิดพ้ืนที่ให้แก่บทบาทภาคเอกชนและประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของนโยบายสาธารณะและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน หลังจากเกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐ
และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับกับที่ดินของเกษตรกรและ
ชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยและท ากินมาก่อนแล้ว และสภาพปัญหาภูเขาหัวโล้นที่เป็นกระแสในสังคม 
เครือข่ายมีกลไกการขับเคลื่อนที่องค์การทุกภาคทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมบูรณาการความร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่หรือรูปแบบกลไก
ประชารัฐ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถอธิบายได ้ดังนี้ 

4.3.1 การก่อรูปของเครือข่าย 
เครือข่ายเกิดขึ้นจากการจัดตั้งขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ส าหรับผลักดันให้ทุกภาคส่วน

ในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน บูรณาการความร่วมมือสนับสนุนให้ชุมชนในพ้ืนที่ต้นน้ า 
กลางน้ าและปลายน้ าที่ ต้องการมีบทบาทและมีส่ วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของตนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เครือข่ายเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ 2557 โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านเพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ า
น่านที่มีความส าคัญ เนื่องจากปริมาณน้ ากว่าร้อยละ 40 ของแม่น้ าเจ้าพระยามาจากแม่น้ าน่าน ตาม
เป้าหมายหลักของวาระจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556-2560 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ า” เรื่อง การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยในแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและก าหนดเป้าหมายไว้ คือ การพิทักษ์
รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศภายใน 
10 ปี  

อีกทั้ง การแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดน่านที่ผ่านมา ท าให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการท ากินและแนวเขตพ้ืนที่ป่าอุทยาน
และป่าสงวนแห่งชาติ สิทธิการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนหลายแห่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และบทบาท
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ของภาครัฐที่เข้ามาแทนที่ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ท าให้
ชุมชนไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการดังเดิม ในขณะที่ภาครัฐก็ไม่อาจบริหารจัดการได้ทั่วถึง จึงเป็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการลักลอบใช้ทรัพยากรป่าไมอ้ย่างควบคุมได้ยาก 

นอกจากนี้ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่าน มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน และมีพ้ืนที่ป่าตาม
กฎหมายถึงร้อยละ 85 เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ส่วนอีกร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก
และที่อยู่อาศัยรวมกัน ประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น เมื่อจ านวนประชากร
ที่มีการเพ่ิมขึ้น จึงท าให้มีความต้องการพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมมากขึ้นอย่างไม่จ ากัด ท าให้มีการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยานเห่งชาติ ฯลฯ ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้กลายเป็นภูหัวโล้น ซึ่งแสดง
ให้เห็น ดังภาพที่ 4.7 

 

 
ภาพที่ 4.7 สภาพภูเขาหัวโล้นในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พ.ศ 2559 
ที่มา: ส านักข่าวอิศรา (2559)  
 

ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพ่ือการจัดการที่ดินท ากินเพ่ือน าไปสู่การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าต้นน้ าน่าน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท าหน้าที่เป็นแกนหลักใน
การผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพ่ือการจัดการปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ของ
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และตัวแทนจากองค์กรต่างสาขาต่างกิจกรรมกันมาร่วมมือ
กัน หรือมีกิจกรรมที่มีการสานผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสและกระจายอ านาจให้สมาชิก
เครือข่ายสามารถติดต่อประสานงานและขยายการติดต่อออกไปยังสมาชิกอ่ืน ๆซึ่งสมาชิกเหล่านั้น
อาจมีบางส่วนต่างก็เป็นเครือข่ายกันอยู่เดิม ในการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการทรพัยากรป่าไม้ ดังภาพที่ 4.8 

 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพจ าลองของโครงสร้างเครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพ่ือการจัดการที่ดินท ากินเพ่ือ
น าไปสู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าต้นน้ าน่าน 
 

เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.8 เห็นว่า รูปแบบความสัมพันธ์ในเครือข่ายจึงมีทั้งที่เป็นลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่และประเด็นกิจกรรมที่ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม โดยบทบาทของภาคีภาครัฐ เช่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  3 สาขาแพร่ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) ส านักงานที่ดินจังหวัดน่าน 
ฯลฯ เป็นความสัมพันธ์รูปแบบที่เป็นทางการในการสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
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งานวิชาการ การติดต่อเชื่อมประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ชุมชน 
ประชาชน และเครือข่ายองค์กรเอกชน/ชุมชนในพ้ืนที่ในการเอ้ืออ านวยให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนภาคีภาคประชาสังคมและประชาชน เช่น มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน 
มูลนิธิฮักเมืองน่าน สภาก านันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง ฯลฯ เป็นความสัมพันธ์
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการต่างก็มีความเป็นอิสระในการร่วมด าเนินการภายใต้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือ
เสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาโดยไม่ได้ยึดติดกับพ้ืนที่
ด าเนินการ แต่ใช้ประเด็นปัญหา และเป้าหมายขององค์การนั้น ๆ เป็นตัวก าหนดความความสัมพันธ์
ของเครือข่ายที่น าไปสู่การพัฒนาและการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
4.3.2 โครงสร้างและกลไกการท างานของเครือข่าย 
เครือข่ายมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันเป็นกติกาก ากับทางเลือกร่วม ที่ผู้ว่าราชการเป็นผู้ออก

นโยบาย เพ่ือผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ โดย
การบูรณาการความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนมีการรับรู้ และยอมรับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้สนับสนุน 
อ านวยความสะดวก และยอมรับสิทธิของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ของตนเอง ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ให้สอดคล้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับราษฎร การพัฒนารูปแบบ
โมเดลการจัดการที่ดินท ากินในพื้นที่จังหวัดน่าน และการก าหนดโมเดลกิจกรรมการฟื้นฟูป่าไว้รองรับ 
บุคคล กลุ่มบุคคล ภาคส่วนต่าง ๆที่สนใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ลงทุน สนับสนุน 
ประสานงาน และผลักดันกิจกรรมการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเป็นการช่วยเสริมสร้างอาชีพ
ทางเลือกและสามารถเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร แทนที่การลูกพืชเชิงเดี่ยว และการป้องกันไม่ให้บุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นในจังหวัดน่าน สอดคล้องดังที่ ท่านประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านคนปัจจุบัน ได้
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“ปัญหาเรื่องป่ากับคนเมืองน่านมันก็ยังเป็นปัญหาโลกแตก ที่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้
ระหว่างคนอาศัยอยู่ก่อนประกาศเขตป่า หรือ ประกาศเขตป่าก่อนคนมาบุกรุกทีหลัง 
ที่ผ่านมาภาครัฐก็ยึดตามหลักเชิงกฎหมายของเขาเป็นหลัก แต่ตอนหลังมาก็มีการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันได้มากขึ้น โดย ณ เวลานี้ก็ถือว่าภาครัฐได้อ่อนลงเยอะมาก 
เพ่ือที่ช่วยน าเอานโยบายที่คนเมืองน่านสะท้อนกลับไปให้รัฐบาล ว่าคนเมืองน่าน
อยากอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันระหว่าง ป่ากับคน การท างานของภาค
ประชาชนกับภาคราชการ” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 
2561) 
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ส่วนกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนเครือข่าย อาศัยการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นระดับต าบล ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน 
"สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ า” และโครงการ "รักษ์ป่าน่าน” เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาคชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง ใน
พ้ืนที่ต าบลน าร่อง 34 ต าบล กรณีจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน มีรายชื่อ ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 รายชื่อต าบลน าร่องการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นระดับต าบล พ.ศ 2557 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล จ านวนต าบล 
1 เมืองน่าน บ่อ,ผาสิงห์,สะเนียน 3 
2 ภูเพียง เมืองจัง,ฝ่ายแก้ว,น้ าแก่น 3 
3 บ้านหลวง บ้านพี ้ 1 
4 สันติสุข ป่าแลวหลวง,ดู่พงษ ์ 2 
5 ท่าวังผา ผาทอง 1 
6 แม่จริม แม่จริม,น้ าพาง,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 บ่อเกลือใต,้ ภูฟ้า 2 
15 เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่าน,ห้วยโก๋น 2 

  รวมพ้ืนที่ต าบลทั้งหมด 34 
ที่มา: ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นจังหวัดน่าน วันที่ 8 กันยายน 
พ.ศ 2557 
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นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ เพ่ือเปิดช่องทางและอนุญาตให้ทุกภาคส่วนที่มี
ความสนใจเข้ามามีบทบาทร่วมในการบริหารจัดการ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
จังหวัดน่าน ด้วยการก าหนดเป็นโมเดลพ้ืนที่น าร่อง 14+4 เมนู การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่จังหวัด
น่าน ได้แก่ 1) ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธารในเขตป่าอนุรักษ์ 2) ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 3) ป่าชุมชนเศรษฐกิจและป่าใช้สอย 4) ชุมชนดูแลป่า 5) สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจ
น่าน 6) ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน 7) โครงการพระราชด าริสังกัดกรมป่าไม้ 8) โครงการ
พระราชด าริสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 9) โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา
หัวโล้นจังหวัดน่าน 10) สวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย 11) คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 12) พ่ีช่วยน้องป้องผืนป่าน่าน 13) อาสาสมัครรักษ์ผืนป่า 14) โครงการปลูกไผ่  เพ่ือ
แก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นจังหวัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15) พลิกฟ้ืนคืนผืนป่าประชารัฐน่าน 
16) นวัตกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวผ่านโครงการปลูกป่าทรงมหาดไทยใช้ เทคโนโลยี 3 ผสาน 17) 
โครงการน าร่องฟ้ืนคืนเขาหัวโล้นน่านด้วยธนาคารต้นไม้ และ 18) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ สูงแบบ
โครงการหลวง  

เมนูกิจกรรมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ) ได้รวบรวมกิจกรรมที่
มีการด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ และหยิบยกหลักการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าตามแนวทางวิถีเกษตรแบบ
ผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับเป็นกิจกรรมทางเลือกไว้รองรับ บุคคล กลุ่มบุคคล 
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนใจอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ลงทุน สนับสนุน ประสานงาน และผลักดัน
กิจกรรมการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การช่วยเสริมสร้างอาชีพทางเลือกและสามารถเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร แทนที่การลูกพืชเชิงเดี่ยว และการป้องกันไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นในจังหวัดน่าน เพ่ือ
ท าให้ประชาชน กลุ่ม ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ได้รับความรู้แนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาใหม่
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการหนุนเสริมความเข้มแข็งและต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ของตัวเอง สอดคล้องดังที่ เลขานุการเครือข่ายคนน่านจัดการ
ตนเอง กล่าวว่า  

 
“14+4 เมนูหลัก เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการพัฒนาต่าง ๆ ที่
ท่านผู้ว่าฯ ได้หยิบยกขึ้นมาลงใช้ในพ้ืนที่ เพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้น 
ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร และให้เกษตรกรเกิดรายได้และลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด ดังนั้น 
หากใครสนใจก็สามารถน าหลักการของโครงการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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เพราะสามารถท าได้และเห็นผลจริง ๆ” (ช่อเอ้ือง ปันติ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 16 
กรกฎาคม 2561) 
 
ส่วนแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย อาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้ก ากับการบูรณา

การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ และบูรณาการความร่วมมือร่วมกับภาคีอ่ืน ๆ ทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพ่ือลงไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้งานของสมาชิกทั้งภายในเครือข่ายและนอกเครือข่าย รวมทั้งการช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนต้นน้ าให้อยู่ร่วมกันป่าได้อย่างเก้ือกูลและยั่งยืน ดังภาพที่ 4.9 และ ภาพที่ 4.10 

 

 
ภาพที่ 4.9 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน พ.ศ 2557 
ที่มา: ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน (2557)  
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ภาพที่ 4.10 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน พ.ศ 2559 
ที่มา: หนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่นิวส์ (2559)  
 

จากภาพที่ 4.9 และ ภาพที่ 4.10 แสดงให้เห็นถึง บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ใน
การบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ และบูรณาการความร่วมมือร่วมกับภาคีอ่ืน ๆ 
ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการจัดการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม่ในจังหวัดน่าน ดังเช่น นายอุ
กริช พ่ึงโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดท า
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ 
คู่ป่าต้นน้ า” และโครงการ "รักษ์ป่าน่าน” วันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2557 (ภาพที่ 4.9) และนายสุวัฒน์ 
พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ 2559 (ภาพที่ 4.10) 

4.3.3 ผลการด าเนินงานของเครือข่าย 
ลักษณะโครงสร้างและการขับเคลื่อนของเครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพ่ือการจัดการที่ดินท ากิน

เพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าต้นน้ าน่าน ก่อให้เกิดการรับรู้และการขยายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการก าหนดนโยบายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ เช่น ด้านการป้องกันรักษาป่า ด้านการปลูกป่า ด้านการดูแลรักษาป่า 
ด้านการป้องกันไฟป่า สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ ผู้ประสานงานเครือข่ายที่ดินจังหวัดน่าน ที่กล่าว
ว่า  
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“การลงนามก็ท าให้ความประชาชนมีความมั่นใจว่าได้สิทธิ์ในพ้ืนที่ป่าที่พวกเรา
ช่วยกันดูแลมามากขึ้น และก็ท าให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการท างานการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากินมากขึ้น หลังจากที่เรา
ขับเคลื่อน เรื่องโฉนดชุมชน มาพักใหญ่แล้ว” (สนิท มณเทียร, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
15 กรกฎาคม 2561) 

 
เกิดโมเดลกิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า สนับสนุนให้มีการผสมผสานความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่

เดิมกับเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่ แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาใหม่จากหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
จังหวัดน่าน เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร และเพ่ือไม่ให้พ้ืนที่ป่าลดลง รวมทั้งเป็นต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนต้นน้ าให้อยู่ร่วมกันป่าได้อย่างโดดเด่นและเกื้อกูลในพ้ืนที่น าร่อง ดังสรุปผลการ
ด าเนินงานการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจังหวัดน่าน 14+4 เมนู ดังตารางที ่4.2 
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการด าเนินงานการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจังหวัดน่าน 14+4 เมน ู

เมนู ผลการด าเนินการ 

1. ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร
ในเขตป่าอนุรักษ์ 

1.ปลูกป่าฟ้ืนฟูอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารในเขตป่าอนุรักษ์จ านวน  14,000 ไร่ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ชุมชนฮักป่าน่าน 1.ปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ จ านวน 39 ไร่ 
2.แจกจ่ายไม้ผล ไผ่ซางหม่น กล้วยหอมทอง กล้วยหิน กล้ายไข่ รวม 11,700 ต้น 
3.จัดตั้ง “กองทุนชุมชนฮักป่าน่าน” 
 

2 สานพลังประชารัฐพัฒนาป่า
เศรษฐกิจน่าน 

1.พัฒนาแหล่งน้ าร่วมกับ CSRสร้างฝายชะลอน้ าจ านวน 4 แห่ง (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
2.ส่งเสริมการปลูกไผ่ กล้วยน้ าว้าแทนพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดให้กลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม จ านวน 202  ราย (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

3. โครงการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการบนพื้นที่สูง 

1.ปลูกไม้ผลยืนต้นในพ้ืนที่น าร่องได้รับการส่งเสริม จ านวน 109.3 ไร่ และพ้ืนที่ขยายผลได้รับการส่งเสริมจ านวน  33 ไร่ 
2.ปลูกไม้เศรษฐกิจจ านวน  1-5 ไร่/ครอบครัว 
3.สร้างฝายชะลอน้ า/สร้างบ่อพักน้ า/ส่งเสริมการปลูกแฝก 
4.ส่งเสริมการตลาดจัดท าร้านค้าริมทาง/รวมกลุ่มประกอบอาชีพผ้าปักม้ง(กลุ่มสาวดอย) 

4. โครงการพระราชด าริ กรม
อุทยานฯ 

1.ปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ จ านวน 250 ไร่ 
2.บวชป่า  จ านวน 30 ไร่ 
3.สร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 4 แห่ง 
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เมนู ผลการด าเนินการ 

5. โครงการสวมหมวกใส่รองเท้า
ให้ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน 

1.ด าเนินการจับพิกัด แบ่งพ้ืนที่และปลูกป่าในพื้นที่ 7 ต าบล จ านวน 572 ไร่ 
2.สร้างฝายชะลอน้ า/บ่อล่าง จ านวน 10 แห่ง 
3.สร้างบ่อพักบน จ านวน 7 แห่ง 
4.สร้างระบบสูบน้ าแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ชุด 

สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้
ตีนดอย 

1.ปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ  จ านวน 60 ไร่ 
2.ปลูกตะไคร้ ถั่วอาซูกิ และฟักทอง ในพ้ืนที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน 14 เครือข่าย 

นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 1.จัดที่ดินท ากินให้แก่ผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะกรรมการนโนบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 9 พื้นที่ จ านวน 48,048-01-48 ไร่ 
 

พี่ช่วยน้องป้องผืนป่าน่าน 1.ด าเนินการแจกจ่ายมะม่วงแก้วขมิ้น     จ านวน  600 ตัน 
2.มอบต้นกาแฟพันธ์โรบัสต้า จากบริษัท ดูโอคอฟฟ่ี  จ านวน 500 ต้น 
3.สนับสนุนพันธ์กล้วยหอมทอง พันธุ์ท่ายางจ านวน 500 หน่อ 
4.มอบพันธ์วัวแดงน่าน  จ านวน 500 ตัว 

อาสาสมัครรักษ์ผืนป่า 1.สร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 26 แห่ง         
2.ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ จ านวน 9 ตัว 
3.ส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผสมผสานแบบชีววิถี จ านวน 22 หลังคาเรือน 
4.ส่งเสริมการปลูกไผ่ซางหม่น จ านวน 800 ต้น 
5.ส่งเสริมการปลูกตะไคร้ จ านวน 68 ราย 

โครงการปลูกไผ่เพื่อแก้ไขปัญหา 1.ด าเนินการปลูกไผ่จ านวน 1,322 ไร่ เกษตรเข้าร่วม จ านวน 6 หมู่บ้าน 206 ราย 
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ภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน 
โครงการพัฒนาพื้ นที่ สู งแบบ
โครงการหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวาย จ านวน 4 ชนิด 
2.วิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูง จ านวน 1 ชุมชน 
3.วิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค า 
4.วิจัยวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ าเวียงแก
และโป่งค า 
5.พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและยาพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่ง
ค า 
6.การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการผลิตข้าวบนพ้ืนที่สูง จ านวน 3 ชุมชน 
7.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน จ านวน 6,490 ไร่ 
8.จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ จ านวน 4 แห่ง 
9.จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 4 กลุ่ม 
10.จัดตั้งกลุ่มพ่ึงพาตนเอง จ านวน 10 กลุ่ม 
11.สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ป่าชุมชน หรือป่าอนุรักษ์จ านวน 11 ชุมชน 1215 ไร่ 
12.สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ า ป่าเปียก ป่าพ้ืนบ้านอาหารชุมชนฯจ านวน 8 ชุมชน 402 ไร่ 3 พื้นที่ 
13.สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชน (PES) จ านวน 9 ชุมชน 10,051 ไร่ 
9 พื้นที ่
14.ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจ านวน 191 ราย 9 ชุมชน 173 ไร่ 9 
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พ้ืนที่ 15,533 ต้น 
15.สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าในชุมชนจ านวน 90 ราย 16 ชุมชน 11 พื้นที่ 490,000 กล้า 
16.สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก และกระจาย น้ าส าหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคและบริโภค
จ านวน 11 ชุมชน 10 พื้นที่ 45 จุด 
17.จัดท าแนวกันไฟ 15 ชุมชน 10 พื้นที่ 12 จุด 128 กม. 
18.จัดท าฝายชะลอน้ า 12 จุด 3 พื้นที่ 
19.สนับสนุนกิจกรรมการฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดินจ านวน  170 ราย 11 ชุมชน 100 ตัน 9 พ้ืนที่  ไถกลบปอเทือง 5 ชุมชน 
148 ไร่ 1 พื้นที่ 
20.สนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตชีวภาพจ านวน 11 ชุมชน 25 ตัน 2,600 ลิตร 
 21.การบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการตลาดจ านวน 11 ชุมชน 
22.ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช จ านวน 5 โรงเรือน 
23.ก่อสร้างห้องวิเคราะห์สาร จ านวน 6 หลัง 
24.ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตจ านวน 1 หลัง 
 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน, 2561 



 

 

84 

 

4.4 เครือข่ายการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน หรือ “เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์” 

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเมือง ภายหลังจากมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงและ
ระดมความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนที่มีการด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ จังหวัด
น่าน ให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายลักษณะแบบหลวมๆ ในแต่ละประเด็นกิจกรรมที่แต่ละกลุ่ม/เครือข่าย
นั้นมีความสนใจ ในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา
ด้านที่ดิน ป่าไม้และปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายเชิงมีกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ในการรวมพลังเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม มีกระบวนการท างานและโครงสร้างที่เป็นทางการ มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดมาจากรัฐบาล และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยให้เครือข่ายมีการขยายความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อ ภาคประชาชนและ
นักวิชาการ ที่มีความสนใจหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าไม้และพัฒนายุทธศาสตร์ที่หยุดปัญหาการ
บุกรุกที่ดินป่าสงวนและฟ้ืนฟูป่าไม้ร่วมกันในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะการช่วยเชื่อมโยงเครือข่าย
จากภาคธุระกิจและภาครัฐได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ตามกรอบการพิจารณา ได้ดังนี้ 

4.4.1 การก่อรูปของเครือข่าย 
เครือข่ายเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้

และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน รวมถึงการพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการแก้ปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ในระดับพ้ืนที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาจะมี
นโยบายการพัฒนาของจังหวัดน่าน ที่พยายามปรับไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีการน าศาสตร์
พระราชาและการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ ต้องการให้จังหวัดน่านเติบโตในทิศทางที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน หน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
รณรงค์และพยายามให้ความส าคัญกับการเกษตรผสมผสานและการรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ า แต่ก็ไม่อาจ
ยับยั้งสถานการณ์ และประเด็นปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศวิทยามีแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ สะท้อนให้
เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายรัฐด้านการบริหารจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ดังที่ นายบัญฑูร ล่ าซ า ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
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(มหาชน)และคณะกรรมการด าเนินงานพ้ืนที่จังหวัดน่าน(ประธานกรรมการภาคเอกชน) ของน่านแซ
นด์บอกซ์ ที่กล่าว ในการประชุมผู้น าชุมชน 99 ต าบล หัวข้อ"วิถีท ามาหากินอย่างยั่งยืนใน จ.น่าน" ที่
บ้านเจ้าสัวบัณฑูร จ.น่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ว่า 

 
“ที่ผ่านมารัฐบาลยอมรับการโครงสร้างเดิมและกลไกบริหารจัดการของกระทรวง
ต่าง ๆ และจังหวัดแก้ปัญหาน่านไม่ตก ทั้งจังหวัดมีพ้ืนที่อนุรักษ์และป่าสงวนฯ 6.4 
ล้านไร่ แต่เห็นได้ชัดเจนจากสถานภาพป่าต้นน้ าน่านที่หายไป 1.8 ล้านไร่หรือถูก
ท าลาย 28% ภายในระยะ 10 ปี ข้อมูลนี้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ เป็น
ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชติ ฟ้องถึงความล้มเหลวของการบริหารจัดการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าน่าน” (ไทยโพสต์ ออนไลน์ ฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
เวลา 18:40 จาก https://www.thaipost.net/main/detail/1115) 

 
สอดคล้องกับ ท่านที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย

น่านแซนด์บอกซ์ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 
 
“การปลูกป่าที่ผ่านมาที่มันไม่ได้ผล เพราะพวกเราต่างคนต่างท า โดยเฉพาะภาค
ราชการ มีหลายโครงการที่ภาครัฐเข้าไปส่งเสริมประชาชนตื่นตัว แล้วไม่มีการต่อ
ยอด” (พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561) 

 
ลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการนโยบายและก ากับดูแล มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแลการด าเนินการจัดการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่จังหวัดน่าน 
โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.วิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานกรรมการ
ภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ าซ า เป็นประธานกรรมการภาคเอกชน พระครูพิทักษ์นันทคุณ เป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานพ้ืนที่จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นรองประธานกรรมการ
และมีตัวแทนจากเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ร่วมเป็นกรรมการ
ด าเนินงานพ้ืนที่จังหวัดน่าน มีบทบาทหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านที่ดิน-ป่าไม้ และร่วมกันจัดหาแหล่ง
เงินทุนมาสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่มีรายได้เพียงพอมาทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม โดย
เครือข่ายมีการก าหนดกรอบไว้หลวมๆ และเปิดโอกาสให้มีแนวทางการด าเนินการที่ยืดหยุ่น ซึ่งทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมเป็นผู้มีบทบาทร่วมกันในการก าหนดแบบแผน 
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วัตถุประสงค์ และการก าหนดกฎเกณฑ์ ขอบเขตความรับผิดชอบกันเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ดังภาพที่ 
4.11 
 

 
ภาพที่ 4.11 ภาพจ าลองของโครงสร้างเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ 

 
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 4.11 เห็นว่า การรวมกลุ่มของเครือข่ายมีลักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่

เป็นทางการ คือ การใช้อ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย/การวางแผน และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานโดยรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
ด าเนินงานพ้ืนที่ในการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง ท าให้เครือข่ายมีแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลายตามภารกิจของกระทรวง และ
กรมกองต่าง ๆ ส่วนลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ เป็นการรวมตัวกันตามความสมัครใจ
ระหว่างองค์กรภาคเอกชนและประชาชน ในการสนับสนุนการท างาน หรือด าเนินกิจกรรม การ
ติดตามและประเมินผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดการประเด็นกิจกรรมนั้นร่วมกัน และ เปิด
พ้ืนที่ ให้ ชุ มชน  ตั วแทนของกลุ่ มผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย เข้ ามามี ส่ วน ร่วม ในทุ กขั้ น ตอนของ
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา และการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาด้านที่ดิน 
ป่าไม้ร่วมกันโดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ แต่มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆร่วมกันอย่าง
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จริงจัง หรือมีนโยบายหรือพ้ืนที่ที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความสนใจ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษใน
ประเด็นนั้น ๆ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านและที่ปรึกษา
คณะกรรมการเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ที่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นนี้ คณะกรรมการโดยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ส่วนหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ นั้นเป็นแนวร่วม แต่ก็มีบางหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในค าสั่ง แต่เค้าอาจไม่เข้าร่วมด าเนินการ และก็มีบางหน่วยงานที่ถึงแม้ไม่มีรายชื่อ 
แต่เค้าก็แสดงเจตจ านงที่จะขอเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน เช่น ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจมีการเสนอให้เค้าเป็นอนุกรรมการแทน” 
(พระครูพิทักษ์นันทคุณ, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561) 

 
4.4.2 โครงสร้างและกลไกการท างานของเครือข่าย 

 เครือข่ายมีการก าหนดกติกาเป็นกติการะดับธรรมนูญ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 
เพ่ือการทดลองปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเชิงพ้ืนที่ โดยมีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับแนวเขตป่าไม้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน และการก าหนดตัวเลขพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดสรร
ที่ดินป่าสงวน เพ่ือการด าเนินการแก้ปัญหาด้านที่ดิน และแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดน่านให้
เป็นระบบเดียวกัน และเพ่ือให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังภาพที่ 4.12 
 

 
ภาพที่ 4.12 เป้าหมายในการจัดสรรที่ดินป่าสงวนหลังการปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์ 
ที่มา: เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานน่านแซนด์บอกซ์ พ้ืนที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ 2561 
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 จากภาพที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึง เป้าหมายการจัดสรรที่ดิน ดังกล่าว เป็นลักษณะการ
รักษ์ป่าไมแ้ละรักษ์คนไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ ภาครัฐสามารถรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้คงไว้ ขณะเดียวกันก็มี
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ เป็นการสอดรับกับการปรับเปลี่ยนนโยบาย thailand 4.0 และแนวทางประชารัฐ นั่นหมายความ
ว่า หลังกระบวนการปฏิรูปตามโมเดลน่านแซนด์บอกซ์ เกษตรกรต้องมีการคืนพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขต
พ้ืนที่ป่าสงวนกลับคืนให้แก่ภาครัฐเพ่ือการฟ้ืนฟูป่าไม้ เช่นเดียวกันภาครัฐก็อนุญาตให้ประชาชน
สามารถด ารงชีพในเขตพ้ืนที่ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 ส่วนกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนเครือข่าย อาศัยอ านาจของนายกรัฐมนตรี ตาม
มาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2536 ออกค าสั่งที่ 48/2561 
เรื่อง การบริหารพ้ืนที่รูปแบบพิเศษเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน เป็นกลไกหลักในการเชื่อมประสานการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการทดลองปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเชิงพ้ืนที่ โดย
ใช้โจทย์ป่าต้นน้ าน่านเป็นเป้าหมาย หรือ น่านแซนด์บอกซ์ ดังภาพที่ 4.13 
 

 
ภาพที่ 4.13 แนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ 
ที่มา: เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานน่านแซนด์บอกซ์ พ้ืนที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ 2561 
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  จากภาพที่ 4.13 แสดงให้เห็นถึง แนวทางการด าเนินงานของน่านแซนด์บอกซ์ แบ่งออกเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะแรก ปี พ.ศ 2561 การร่วมมือกันสื่อสารแนวทางการแก้ปัญหาป่าน่านกับผู้น า
ชุมชน และเกษตรกร ในการจัดท าข้อมูลแนวเขตที่ดินพิกัดรายแปลงควบคู่กับการใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลแผนที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ระยะที่สอง ปี พ.ศ 2562 เป็นการด าเนินการแสวงหา
เงินทุน เพ่ือน ามาชดเชยรายได้ให้เกษตรกรทดแทนรายได้เดิมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร และการเตรียมหาพืชทางเลือกส าหรับให้เกษตรกรปลูกท ารายได้แทนพืช
เชิงเดี่ยว และระยะสุดท้าย เป็นการรังสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร 
การพัฒนาช่องทางการตลาด และส่งเสริมการแปรรูปสินค้า พัฒนาแบรนด์ ให้กับชุมชน 
 ส่วนแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย อาศัยบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน  
ได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการภาครัฐ และนายบัณฑูร 
ล่ าซ า ประธานกรรมการภาคเอกชน ร่วมกันด าเนินงานประสานงาน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และ
ช่วยกันจัดหาเงินทุน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการรังสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตและ
การตลาดสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้แทนกรอบความคิดเดิมของประชาชนในการปรับเปลี่ยนจาก
ระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่ เน้นการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร และการส่งเสริมด้านความรู้ การ
ฝึกอบรมในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง เป็น
กลไกเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างแรงจูงใจในการผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบ
การเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 4.14 
และภาพท่ี 4.15 
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ภาพที่ 4.14 การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์ 
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2561)  
 

 
ภาพที่ 4.15 การประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ 
ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์ (2561) 
 
 จากภาพแสดงให้เห็นถึง บทบาทของประธานกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน ในการลง
พ้ืนที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ดังเช่น ภาพที่ 4.14 เป็นการประชุมชี้แจง
แนวทางการปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์กับผู้น า 99 ต าบลในจังหวัดน่าน ของนายบัณฑูร ล่ าซ า ประธาน
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กรรมการภาคเอกชน และภาพที่ 4.15 เป็นการประชุมหารือการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการ
ปฏิรูปน่านแซนด์บอกซ์ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานพ้ืนที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 ของดร.
วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ าซ า ประธานกรรมการภาคเอกชน 
ตามล าดับ 

4.4.3 ผลการด าเนินงานของเครือข่าย  
ลักษณะโครงสร้างและการขับเคลื่อนของเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ คาดว่าช่วยท าให้ลด

ช่องว่างระหว่างหน่วยงาน ท าให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ใน
ด้านการวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานและการแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างไม่มีข้อจ ากัด สอดคล้องดังค าสัมภาษณ์ของ เลขานุการชมรม "คน
รักษ์ ดิน น้ า ป่า น่าน" ที่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“การขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูป่าให้เมืองน่าน ถ้าอาศัยให้หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งลุก
มาเป็นแกนน าหลักในการขับเคลื่อนกันเองแล้ว มันคงไปไม่รอดหรอก เพราะเป็น
โจทย์ที่ใหญ่ และที่ผ่านมายังไม่มีการบูรณาการท างานกันอย่างชัดเจน คนต่างหน่วย 
ต่างกระทรวง ต่างคนก็ท าไป” (ประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
20 เมษายน 2561) 

 
การออกส ารวจพ้ืนที่ และจัดท าแนวเขตที่ดินพิกัดรายแปลงการด้วยเครื่องมือ GPS เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการสื่อสารชุดเดียวกัน คาดว่าสามารถช่วยลดความขัดแย้งเรื่องปัญหาแนวเขตที่ดิน
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ สอดคล้องกับ ประธานมูลนิธิฮัก
เมืองน่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

 
“นโยบายของน่านแซนด์บอกซ์ที่ผ่านมามีความพยายามที่ท าข้อมูลแนวเขตป่าและ
พ้ืนที่ท ากินมาผสมผสานให้เป็นข้อมูลเดียวกัน ระหว่างข้อมูลของคณะกรรมการน่าน
แซนด์บอกซ์ที่ลงส ารวจพ้ืนที่เป็นรายต าบล กับ แผนที่ของกรมป่าไม้และกรม
อุทยานฯ ที่ เป็ นข้อมูลจากการส ารวจรายบุ คคล ซึ่ ง ท่ านปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านก็พยายามเปิดโอกาสให้ด าเนินการเพ่ือ
ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเมืองน่านเอง” (ชูศิลป์ สารรัตนะ, สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 29 ตุลาคม 2561) 
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คาดว่า ผู้น าชุมชน เครือข่ายและภาคีเครือข่าย มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่มีการยอมรับ
วิทยาการใหม่ ท าให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรู้และความ
เชื่อมั่นในตนเองที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การ
ผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากที่รัฐอนุญาตให้ประชาชนสามารถอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งเสริมเทคโนโลยี กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่ แนวทางการ
ปฏิบัติและอาชีพใหม่ ท าให้มีพ้ืนที่ส าหรับภาครัฐใช้ในการฟื้นฟูพ้ืนทีป่่าไม้แนวใหม่เพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน ในขณะที่ประชาชนสามารถท ากินบนผืนป่านี้ได้อย่างถูกกฎหมาย ตามแนวทางของ
รัฐบาล “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ท ากิน” คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล ดังค าสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ
เครือข่ายการบริหารพ้ืนที่รูปแบบพิเศษเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่ว่า 

 
“ทีแรกบางต าบลเค้าก็ไม่เข้าใจนโยบายน่านแซนด์บอกซ์ แต่พอกลุ่มคณะกรรมการ

ลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับชาวบ้านได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางแล้ว ปรากฎว่า
พวกเค้าก็พร้อมและยินยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลย จนตอนนี้ทั้งจังหวัดเราได้
ข้อมูลการจัดสรรพื้นที่เกือบครบหมดแล้ว” (สนิท มณเทียร, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 
ตุลาคม 2561) 

 
 

4.5 ความเชื่อมโยงของโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมกับการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

จากการศึกษาส ารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน แสดงให้เห็นว่า 
พัฒนาการของเครือข่ายที่พบทั้ง 4 ลักษณะ มีความแตกต่างกัน ตามบริบทของการลดลงของ
ทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุป พัฒนาการของเครือข่ายทางสังคมต่อผลการฟื้นฟู
ป่าในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของเครือข่าย 4 ด้าน ได้แก่ การก่อรูปเครือข่าย 
โครงสร้างเครือข่าย กลไกการขับเคลื่อนของเครือข่าย และผลการด าเนินงานของเครือข่าย ดังตารางที่ 
4.3 

 



 

 

 
ตารางที่ 4.3 สรุปผลการศึกษาเครือข่ายทางสังคมกับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 

เค รื อ ข่ า ย ก าร มี ส่ ว น ร่ วม ภ าค
ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ต าบล ก่อนปี พ.ศ 2530 - 
ปัจจุบัน 

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน 
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน 

เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อ
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1.การก่อรูปเครือข่าย 
1.1 บริบทของ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ทรัพยากรป่ า
ไม้ 

การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่จาก
นโยบายของภาครัฐ ท าให้เกิดปัญหา
การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของท า
ให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

การตระหนักถึงปัญหาเรื่องป่า
เสื่อมโทรมที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่
รอบพ้ืนที่ป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหาภูเขาหัวโล้นเกิดเป็น
กระแสในสั งคม และภาครัฐมี
น โยบายการปราบปรามและ
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไม ้

การเกิ ดประเด็ นปัญ ห าความ
ขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐและ
ประชาชน เรื่องการก าหนดแนว
เขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับกับที่ดินของ
เกษตรกรและชาวบ้าน 



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 
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เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อ
การจัดการที่ดินท ากินเพื่อน าไปสู่
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1.2 ป รั ช ญ า
ของเครือข่าย 

การปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์
ผืนป่าของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขย ายแน วคิ ด  เรื่ อ งก าร
ปกป้อง อนุรักษ์และการจัดการ
ป่ าสงวนหมู่ บ้ าน/ต าบล ให้ มี
ด าเนินการอย่างจริงจังในทาง
ปฏิบัติในพ้ืนจังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเชื่ อมโยงแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด กับนโยบายของรัฐบาล ใน
ก า ร จั ด ก า ร ปั ญ ห า
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

การแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการ
การแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ใน
ระดับ พ้ืนที่ ให้ เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 
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1.3 การก่อเกิด
เครือข่าย 

เครือข่ายเกิดขึ้น จากการร่วมแรง
ร่วมใจของแกนน าชาวบ้ านและ
ชาวบ้าน เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์
จากป่าและปกป้องผืนป่าของตนเอง
ขึ้นมาตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายเกิดขึ้น จากการรวบรวม 
กลุ่มคน หรือ เครือข่ายการมีส่วน
ร่ วม ภ าคป ระช าชน เพ่ื อก าร
จัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล 
ทั่วจังหวัดน่านของกลุ่มฮักเมือง
น่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายเกิดขึ้น จากการจัดตั้ง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพ่ือ
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
บู รณาการความร่วมมือเพ่ือให้
จัดการปัญหาร่วมกัน 

เครือข่ายเกิดขึ้น จากนโยบายของ
ภาครัฐ เพ่ือการทดลองปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงพ้ืนที่
โดยใช้ โจทย์ป่ าต้นน้ าน่ านเป็น
เป้าหมาย 



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 
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2. โครงสร้างของเครือข่าย 
2.1 แกนน า/ผู้
ป ระสาน งาน
ของเครือข่าย 

ผู้น าชุมชนและบุคคลที่ ได้รับการ
ยอมรับจากชาวบ้านโดยฉันทามติ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิฮักเมืองน่าน ผู้น าชุมชน
และบุคคลได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกโดยฉันทามติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้า
หน่วยงานราชการ เครือข่ายคน
น่ าน จั ด ก ารต น เอ ง  อ งศ์ ก า ร
ประชาคมน่าน องค์การเอกชนที่
ถูกการคัดเลือกขึ้นมาตามลักษณะ
กิจกรรม 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายบัณฑูร 
ล่ าซ า ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากนายกรัฐมนตรี  



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 
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2 . 2 ม ว ล
ส ม า ชิ ก ข อ ง
เครือข่าย 

กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและมี
วิถีการด ารงชีวิตของชุมชนที่อาศัย
พ่ึงพิงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับหมู่บ้านหรือต าบลเฉพาะแค่
บางพ้ืนที่เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบุคคล องค์การที่ เล็ งเห็น
วิ ก ฤ ต ก ารณ์ ใน สั งค ม แ ล ะมี
วิสัยทัศน์ที่ต้องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ป่าเมืองน่านเหมือนกันครอบคลุม
ทุกอ าเภอในจังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หั ว ห น้ า ส่ ว น ง า น ร า ช ก า ร 
นั ก วิ ช าก าร  อ งค์ ก าร เอ ก ช น 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้น าเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องในการ
ด าเนิ นกิจกรรมในการจัดการ
แก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในเขต
พ้ืนที่น าร่อง 

คณ ะรัฐมนตรี  จ านวน  6 ท่ าน 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา จ านวน 17 
ท่าน ตัวแทนจากองค์การปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  จ าน วน  2 ท่ าน 
องค์ ก าร เอกชน  ตั วแท น จาก
เครือข่ ายภาคประชาชน  และ
ประชาชนที่ นายบัณฑร ล่ าซ า 
เสนอชื่อเข้ามา จ านวน 11 ท่าน  



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 

เค รื อ ข่ า ย ก าร มี ส่ ว น ร่ วม ภ าค
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2.3
ความสัมพันธ์
ในเครือข่าย 

โครงสร้างความสัมพันธ์ ที่ลักษณะไม่
เป็นทางการ ด้วยสมาชิกมีความ
ผูกพันกับแบบเครือญาติและมีวิถี
การด ารงชีวิตที่อาศัยพ่ึงพิงทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างความสัมพันธ์ลักษณะที่
ไม่ เป็นทางการในรูปแบบของ
ประชาสังคม ด้วยสมาชิกของ
เครือข่ายได้เล็งเห็นวิกฤตการณ์
ในสังคมและมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการ
อ นุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู ป่ า เมื อ งน่ า น
เหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ
ที่เป็นทางการในส่วนบทบาทของ
ภาคีภาครัฐ ส่วนบทบาทภาคีภาค
ป ร ะ ช า ช น มี โ ค ร ง ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ ลักษณะไม่ เป็น
ทางการ 

โครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ
ที่เป็นทางการ โดยที่ภาครัฐเป็นผู้
ก ากับดูแลการด าเนินงาน 
 



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 
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3. กลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย 
3.1 รู ป แ บ บ
ก ติ ก า ข อ ง
เครือข่าย 

เครือข่ายมีการก าหนดกติการะดับ
ปฏิบัติการ ในการบังคับใช้บทลงโทษ 
การแบ่ งปั นผลประโยชน์  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคอยก ากับดูแล 
ก าหนดขอบเขต กลยุทธ์ การตรวจ
ติดตามกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายไม่มีการก าหนดกติกา
แต่มีการสร้างพันธสัญญาระหว่าง
กัน  ในการคัด เลื อกตั วแทนผู้
ประสานงานย่อยทั่วทุกอ าเภอ 
การร่วมกันเฝ้าระวังการบุกรุก
ท าลายป่า การก าหนดช่วงเวลา
และความถ่ีในการนัดหมาย อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายมีการก าหนดกติกาก ากับ
ทางเลือกร่วมที่ทุกภาคส่วนมีการ
รับรู้และยอมรับการมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้สนับสนุน และผู้อ านวย
ค วาม ส ะด วก  ใน การจั ด ก าร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน 

เครือข่ายมีการก าหนดกติการะดับ
ธรรมนูญ โดยยึดตามค าสั่งในการ
ก าหนดพ้ืนที่บริหารเป็นกรณีพิเศษ 
โดย ให้ อ าน าจการบ ริ ห ารแก่
คณะกรรมการเพื่อก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแลการด าเนินงานและ
คณะกรรมการด าเนินงานในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน 



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 
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3.2 การระดม
ทุ น แ ล ะ
ทรัพยากร 

องค์การปกครองของแต่ละท้องถิ่นใช้
งบสนับสนุนกิจกรรมการจัดการและ
ดูแลพ้ืนที่ป่าไม้จาก บริษัท ห้างร้าน 
และอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของ
สมาชิกในชุมชนเป็นหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบั น พัฒ นาองค์ ก รชุ มชน 
(พอช .) โครงการพัฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ UNDP องค์การ
พัฒนาเอกชน  มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ มองค์การภาครัฐ  องค์การ
พัฒนาเอกชน องค์การเอกชน เป็น
ผู้ลงทุน สนับสนุน ประสานงาน 
และผลักดันกิจกรรมในโมเดล
กิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ ไว้
ร อ ง รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรในพ้ืนที ่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม สนับสนุน เบี้ ยการ
ประชุม  และค่ า ใช้ จ่ าย ในการ
บริหารจัดการและการด าเนินการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดตั้ง
มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน เพ่ือเป็นช่อง
ทางการระดมทุน 



 

 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 

เค รื อ ข่ า ย ก าร มี ส่ ว น ร่ วม ภ าค
ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ต าบล ก่อนปี พ.ศ 2530 - 
ปัจจุบัน 

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน 
ปี พ.ศ 2530 - ปัจจุบัน 

เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อ
การจัดการที่ดินท ากินเพื่อน าไปสู่
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น้ าน่าน ปี พ.ศ 2557-2560 

เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ 
ปี พ.ศ 2561 -ปัจจุบัน 

3.3 กลไกที่ใช้
ใ น ก า ร
ขับเคลื่อน 

ทุ น วั ฒ น ธ ร ร ม ชุ ม ช น  แ ล ะ 
สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เป็นเครื่องมือในการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาทรัพยากรป่าไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเวทีการประชุม สัมมนา 
การไปศึกษาดูงานความส าเร็จ
ข อ ง เค รื อ ข่ า ย อ่ื น ๆ  ก า รน า
กิจกรรมทางศาสนาเข้าไปเสริม
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายย่อย
ในพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกภาครัฐ คือค าสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
64/2557 และ 66/2557 เรื่อง 
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุก
รุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และมติ
คณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 
ในการพัฒนารูปแบบโมเดลการ
จัดการที่ดินท ากินในพ้ืนที่จังหวัด
น่าน 

การทดลองผ่อนปรนกฎเกณฑ์ที่มี
อยู่ ในพ้ืนที่ ให้ เกิดการแก้ปัญหา
ด้านที่ดิน ป่าไม้และการใช้กลไก
ตลาดเป็น เครื่องมือเสริมสร้าง
แรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การ
ผลิ ตห รืออาชี พที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
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3.4  ก า ร
ด าเนินงานของ
เครือข่าย 

การแต่งตั้งคณะกรรมการคอยก ากับ
ดูแล ก าหนดขอบเขต กลยุทธ์ การ
ตรวจติดตาม การบังคับใช้บทลงโทษ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ และการจัด
กิจกรรมรณรงค์การปลูกป่าร่วมกัน
ของสมาชิกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิฮักเมืองน่าน ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์ประสานงานของเครือข่าย
กั บ ภ าคี ต่ า งๆ  ทั้ งห น่ วย งาน
ราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการและองค์การธุรกิจ เข้า
มามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับผู้น าท้องถิ่นหรือผู้น า
เครือข่ ายระดับต าบล อ าเภอ 
และสมาชิกทุกคน  
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้
ก ากับการบูรณาการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
แ ล ะบู รณ าการค ว าม ร่ ว ม มื อ
ร่วมกับภาคีอ่ืนๆ ทั้งภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนต้นน้ าให้อยู่
ร่วมกันป่ าได้ อย่ างเกื้ อกูลและ
ยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายบัณฑูร 
ล่ าซ า ร่วมกันด าเนินงานในการลง
พ้ืนที่ท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชน
และเกษตรกรเรื่องปัญหาการบุก
รุกที่ดินป่าสงวนและหาแนวร่วมใน
การส่งเสริมเกษตรปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การ
ผลิ ตห รืออาชี พที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 
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4. ผลการด าเนินงานของเครือข่าย 

4 .1 ผ ล ลั พ ธ์
ทางสังคม 

สมาชิกเครือข่ายมีการปรับเปลี่ยน
แน วคิ ด จ าก เป็ น ผู้ ที่ ต้ อ งบุ ก รุ ก
ทรัพยากรป่าไม้ในการด าเนินชีวิต 
ม า เป็ น ผู้ ร่ ว ม ดู แ ล แ ล ะอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และมีการก าหนด
นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ในพ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดการขยายแนวคิด และ
ขยายความร่วมมือกันในด้านการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ที่เข้มแข็ง
ทั่วจังหวัดน่าน จนท าให้เครือข่าย
มีอ านาจในการต่อรองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์และชุมชนได้รับการ
สนับสนุนด้านทุนทางสังคมท าให้
สามารถจัดการปัญหาป่าไม้ใน
ชุมชนได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดการขยายความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายท าให้ เกิดขยายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้ชุมชน
มีแนวทางการปฏิ บั ติ และการ
พัฒนาใหม่ในการแก้ไขปัญหามาก
ขึ้น และมีการก าหนดนโยบายด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

เ ค รื อ ข่ า ย มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานพ้ืนที่
จั งห วัดน่ าน  มาแล้ ว  2 ครั้ ง  มี
ก าหนดเป้าหมายเป้าหมายการ
จัดสรรที่ดินป่าสงวนในจังหวัดน่าน 
และมีการเดินสายพูดคุย รับฟัง
ความคิ ด เห็ น ใน แน วท างก าร
แก้ปัญหาป่า น้ าและการท ากินกับ
ผู้น าต าบล ครบทั้ง 99 ต าบล 15 
อ าเภอ ของจังหวัดน่าน 
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4 .2 ผ ล ลั พ ธ์
เชิงนิเวศ 
 

พ้ืนที่ป่ าไม้ ได้รับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู และได้รับการดูแลเอาใจใส่มาก
ขึ้นในบางหมู่บ้านหรือต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ในความดูแลของ
ชุมชน  ปั จจุบั น มีจ านวนกว่า 
1,119 ป่า ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและมีการ
จัดสรรที่ดินท ากินที่ส าเร็จเพียงแค่
ในพ้ืนที่น าร่อง  

ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน เนื่องจาก
การด าเนินการยังอยู่ในแค่ระยะ
การสื่อสารแนวทางการแก้ปัญหา
ป่ า น่ า น กั บ ผู้ น า ชุ ม ช น  แ ล ะ
เกษตรกร 
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จากข้อมูลตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึง การก่อรูปเครือข่าย โครงสร้างเครือข่าย กลไกการ

ขับเคลื่อนของเครือข่าย และผลการด าเนินงานของเครือข่ายที่เกิดขึ้น ทั้ง 4 ลักษณะ นั้นมีความ
เชื่อมโยงต่อผลการด าเนินงานในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงของลักษณะโครงสร้างเครือข่าย และกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายกับผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายในการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ได้ดังนี ้

4.5.1 โครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน  
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

มีผลต่อการฟื้นฟูพ้ืนทีป่่าไมจ้ังหวัดน่านทีต่่างกัน ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุป ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะ
โครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมกับการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยพิจารณาตาม
องค์ประกอบของเครือข่าย อย่างน้อย 3 มิติ ได้แก่ ที่มาของการสร้างเครือข่าย ขนาดของเครือข่าย 
และความสัมพันธ์ภายในของเครือข่าย ดังนี้ 

เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากประเด็นปัญหาหรือความต้องการที่แก้ไขประเด็นปัญหาร่วมกัน 
กล่าวคือ เป็นการรวมตัวของสมาชิกท่ีอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดียวกันมาเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายกัน เป็นผลท าให้
ประชาชนในเครือข่ายเกิดความตระหนัก และมีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติและ
รับผิดชอบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่สูง เนื่องจากสถานะการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ พ่ึงพิง
ทรัพยากรป่าไม้ และสมาชิกทุกคนต่างก็มีผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน ดังเห็น
ได้จากกรณีเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล ที่สมาชิกใน
ชุมชนมีความตื่นตัว เปิดใจยอมรับต่อปัญหา และเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆในการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน แต่เนื่องจากชุมชนมีข้อจ ากัดในด้านศักยภาพในการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง และด้านทุนความรู้หรือวิทยาการใหม่ ๆในการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
ท าให้การฟ้ืนฟูป่าใช้เวลานานกว่าเห็นผล ดังเห็นได้จาก วิธีการฟ้ืนฟูป่าที่แต่ละชุมชนส่วนใหญ่ใช้กัน 
คือ การก าหนดพ้ืนที่และกันแนวเขตห้ามไม่ให้ประชาชนบุกรุก แล้วปล่อยให้ป่าไมฟ้ื้นตัวขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติเท่านั้น  

ส่วนเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งตามภารกิจหรือค าสั่งตามประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ดังเช่น เครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ เป็น
เครือข่ายที่มุ่งอาศัยอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลในการระดมองค์กร ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ในการส่งเสริมและเกื้อหนุนกับชุมชนให้สามารถด าเนินงานต่าง ๆในชุมชนโดย
ปราศจากข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
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บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ของชุมชนได้เป็นอย่างดี และท าให้ชุมชนสามารถก้ าวข้าม
ข้อจ ากัดในด้านกฎหมาย จ านวนบุคลากร ศักยภาพบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมไปถึงในด้าน
งบประมาณในการด าเนินงาน ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพด้านทุนทางสังคมที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น แต่
ข้อจ ากัดทางด้านเขตพ้ืนที่ป่าสงวนและเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่าน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
ของจังหวัดถึงร้อยละ 85 ดังนั้น การทดลองผ่อนปรนกฎหมายหลักของประเทศด้านป่าไม้ เพ่ือการ
ด าเนินการจัดสรรที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดน่าน เพ่ือแก้ปัญหาด้านที่ดิน และแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ใน
พ้ืนที่จังหวัดน่านตามแนวทางการปฏิรูปของน่านแซนด์บอกซ์ อาจขัดต่อกฎหมายหลักด้านป่าไม้ จึง
ท าให้การด าเนินงานของเป็นไปในรูปแบบการทดลองปฏิรูป และไม่สามารถใช้งบประมาณจากทาง
ภาครัฐมาใช้ในการด าเนินงานได ้

เครือข่ายขนาดเล็กระดับชุมชน ในการศึกษาพบว่า เครือข่ายเน้นการพ่ึงพาอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคนและทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนหรือท้องถิ่นในการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ของตนเอง
เป็นส าคัญ กล่าวคือ เครือข่ายให้ความส าคัญกับผู้น าในชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
ในหมู่บ้าน และผู้อาวุโสในชุมชนที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ประสานและเชื่อมโยง
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือข่ายในพ้ืนที่
ได้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน ดังเห็นได้ในกรณี
เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัย
แกนน าชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน กล่าวคือ การด าเนินงานของเครือข่ายเน้นการพ่ึงพาอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คน และทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนหรือท้องถิ่นในการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ของตนเองเป็น
ส าคัญ แต่เนื่องจากผู้ชุมชนมีข้อจ ากัดในด้านทุนทางสังคม ซึ่งเมื่อผนวกกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ท าให้องค์กรชุมชนไม่สามารถการด าเนินงานหรือโครงการได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และการขยายเครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชนยังมีไม่มากพอ หากผู้น าชุมชนอ่ืนไม่มี
วิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากการพัฒนาและการจัดกิจกรรมของ
ชุมชนโดยมากต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าของแต่ละชุมชนเป็นส่วนใหญ่  

ขณะที่เครือข่ายในระดับจังหวัด จากการศึกษาพบว่า เครือข่ายในระดับนี้มีหน่วยงานระดับ
องค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น มูลนิธิฮักเมืองน่าน และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ประสานและ
เชื่อมโยงเครือข่ายย่อยในพ้ืนที่ และหน่วยงานภายนอกเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  หรือ
การด าเนินงานร่วมกัน จึงท าให้มีการผสมผสานความรู้หรือภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ภายใน
เครือข่ายมีความหลากหลาย หนุนเสริมความเข้มแข็งและต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆให้เครือข่ายระดับ
ชุมชนได้มีทุนทางสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ของตัวเอง และเกิดการรวมพลัง
ความร่วมมือที่เข้มแข็งจนสามารถสานต่อไปในระดับนโยบายได้ กล่าวคือ เป็นเครือข่ายที่เปิดโอกาส
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ให้ชุมชนและผู้น าชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือท ากิจกรรมร่วมกันกับองค์กรพัฒนาเอกชน 
หรือส่วนราชการในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ และท า
ให้เกิดขยายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น  นอกจากนี้การรวมตัวของผู้น า
ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าป่าสงวนของหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมีส่วน
ช่วยเหลือในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ในการผลักดัน พรบ. ป่าชุมชนแห่งชาติต่อ
รัฐบาล อันน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของภาคประชาชนให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน ดังเห็นได้จาก กรณเีครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ที่มูลนิธิฮักเมืองน่านคอยสนับสนุน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น 
และสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและผู้น าแต่ละชุมชน ท าให้ผู้น า
ชุมชนสามารถน าข้อมูล ความรู้ไปใช้ในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น และก่อให้เกิดการ
ขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรไม้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น แต่ข้อจ ากัดของ
เครือข่ายที่จ าเป็นต้องอาศัยทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเครือข่ายไม่สามารถรับ
การสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรง เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินงานของเครือข่ายส่วนใหญ่อยู่
ในแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น เครือข่ายจ าเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งทุนภายนอกภาครัฐเป็นหลัก
เท่านั้น ส่งผลท าให้การขับเคลื่อนเครือข่ายในการด าเนินงานนั้นขาดความต่อเนื่อง   

เครือข่ายที่มีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือ เป็นการรวมตัว
ของสมาชิกที่อยู่ในระดับเดียวกัน อาชีพเดียวกัน มีความผูกพันกันแบบเครือญาติกัน อาศัยในพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เดียวกัน และเล็งเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมเหมือนกัน และมีความสมัครใจแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน ประชาชนหรือสมาชิกในเครือข่ายมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เพ่ือจัดท า
กิจกรรมหรือโครงการที่เกิดข้ึนจากความสมัครใจและความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงตามความต้องการของประชาชนแล้ว ยัง
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างจิตส านึกสาธารณะและความเป็นเจ้าของชุมชนให้
เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังเช่นในกรณีเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการ
จัดการป่าสงวนหมู่บ้าน ที่ประชาชนในชุมชนมีการยอมรับและปฏิบัติตามกติกาต่าง ๆที่ชุมชนร่วมกัน
ก าหนดขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ช่วยกันตรวจสอบ เป็นหูเป็นตาเพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นอีก แต่ข้อจ ากัดของขอบเขตการปกครอง สภาพพ้ืนที่ ภูมิสังคม และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านที่หลากหลาย และสภาพพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาสูงไม่เอ้ือต่อการประกอบชีพของจังหวัดน่าน ท าให้
อ านาจของกฎระเบียบในชุมชน และพลังความร่วมมือของเครือข่ายไม่อาจยับยั้งแรงกดดันทาง
เศรษฐกิจได้ ท าให้ประชาชนมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก
ยิ่งขึ้น 
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เครือข่ายที่มีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ ในการศึกษานี้พบว่า เป็น
เครือข่ายที่อาศัยอ านาจหน้าที่ของภาครัฐในการก าหนดนโยบาย/การวางแผน และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่  ท าให้เครือข่ายสามารถในการรวบรวมการระดมผู้คน ระดมทุน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งเสริมนวัตกรรมในการด าเนินงานการแก้ปัญหาด้านป่าไม้ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดน่าน และการท างานมีความต่อเนื่องกว่า ดังเห็นได้จาก เครือข่ายน่านแซ
นด์บอกซ์ มีการก าหนดบทบาท อ านาจและหน้าที่ที่ชัดเจน มองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการ
ในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆอย่างจริงจัง โดยผ่านช่องทางด้านกฎหมาย จึงช่วยให้การด าเนินงานของ
เครือข่ายมีความหลากหลายตามภารกิจของแต่ละกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และสามารถขยายการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวางด้วยเวลาที่รวดเร็วกว่า แม้ไม่มีภาคประชาชนให้ความร่วมมือ อาจ
กล่าวได้ว่า ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมแค่การด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของโครงการ
เท่านั้น ดังนั้น การด าเนินงานของเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน มี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดหา
แหล่งเงินทุนจ านวนมหาศาล เพ่ือสนับสนุนประชาชนให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพ
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และ
กลไกตลาดของภาครัฐที่น าไปเสนอแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร อาจท าให้เกิดทัศนคติด้านลบของ
เกษตรกรในการบุกรุกยึดครองที่ดินให้มากขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการเจรจาต่อรองเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าได้รับกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมกับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด
น่าน 

4.5.2 กลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายทาง

สังคมในการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้ เห็นถึงความไม่มี
ประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และความพยายามสร้างกลไกทางสังคม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามบริบทการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ 
และนโยบายของภาครัฐในการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งผู้วิ จัยสามารถสรุป ความ
เชื่อมโยงของกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมกับผลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่มาเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ได้แก่ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐบาล ได้ดังนี ้

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชน เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัยทุนวัฒนธรรมชุมชน 
สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นฐานที่ตั้งในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดย
เครือข่ายอาศัยแกนน าชุมชนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของชุมชนในทุกข้ันตอน ตลอดจนมีส่วน
กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นการ
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เพ่ิมความเข้มแข็งให้ชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากชุมชนและผู้น าชุมชนมีข้อจ ากัดในด้านศักยภาพในการด าเนินงานด้วยตนเอง 
ซึ่งเมื่อผนวกกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้องค์กรชุมชนไม่สามารถการด าเนินงานหรือโครงการ
ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายเครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชน
ยังมีไม่มากพอ หากผู้น าชุมชนอ่ืนไม่มีวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
โดยเฉพาะชุมชนที่ประชาชนยากจนอาจไม่เต็มใจที่อนุรักษ์ป่า 

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นเครือข่ายที่มุ่งอาศัยจุดเด่น
ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านทุนทางสังคมให้ชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดย
อาศัยเวทีประชาคมเป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเชื่อมโยงและ
ประสานความร่วมมือกันและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ซึ่งในการศึกษานี้พบว่า ผลการ
ด าเนินงานของเครือข่ายสามารถท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ของชุมชน
มากที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดน่าน แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นนั้น โดยส่วนมากอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ท าให้ประชาชนไม่สามารถได้รับสิทธิทางกฎหมายในพ้ืนที่ป่าไม้ได้ กล่าวคือ ประชาชน
ไม่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ที่ตัวเองอนุรักษ์ ท าให้มีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายใน
การเรียกร้องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ขึ้น จนเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน จากการศึกษาพบว่า เป็นเครือข่าย
ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของส่วนราชการ
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการแก่ผู้น าชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยกลไกกฎหมายในการขับเคลื่อนเครือข่ายเพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ดังเห็นได้จากกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ใช้กรอบ
ของ พรบ. ป่าไม้ ในการจัดท าระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ให้ตรงกัน ในการก าหนดแนว
เขตพ้ืนที่ป่าไม้แต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก และก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ทับ
ซ้อนที่เป็นปัญหาในเรื่องสิทธิในที่ดินรอการพิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน เพ่ือการเสริมสร้างความเข้าใจและให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน ท าให้เครือข่ายสามารถลดปัญหาความขัดแย้งระว่าง
ภาครัฐและประชาชนลงได้ และพ้ืนที่ป่าไม้ของชุมชนก็ได้รับการรับรองสิทธิมากยิ่งขึ้น การส่งเสริม
ของเครือข่ายที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นไปในลักษณะของการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตาม
นโยบายของรัฐมากกว่าการมีส่วนร่วมและการท างานในเชิงลึก แต่ข้อจ ากัดของเครือข่ายด้านกฎหมาย
เรื่องแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์แห่งชาติ ท าให้การด าเนินงานของเครือข่ายไม่สามารถขยาย
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พ้ืนที่ออกไปได้มาก การขับเคลื่อนของเครือข่ายก็ยังอยู่แค่โครงการพ้ืนที่น าร่องเท่านั้น และความไม่
ต่อเนื่องของนโยบายบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหาร เช่น 
การเปลี่ยนผู้ว่าราชการ หรือผู้บริหารหน่วยงาน ฯลฯ แล้วไม่มีการสานต่อนโยบาย มีผลท าให้โครงการ
น าร่องต่าง ๆ นั้นก็สิ้นสุดลงด้วย จึงเป็นความไม่ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็น
เครือข่ายที่ยั่งยืน 

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล เอกชนกับชุมชน จากการศึกษาพบว่า เป็นเครือข่ายที่
มุ่งอาศัยอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลในการก าหนดนโยบาย หรือค าสั่งของรัฐบาล  เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือระดมองค์กร ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการส่งเสริมและเกื้อหนุนกับ
ชุมชนให้สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ในชุมชนโดยปราศจากข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ความสัมพันธ์
ดังกล่าว ท าให้ชุมชนมีศักยภาพด้านทุนทางสังคมที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดใน
ด้านกฎหมาย จ านวนบุคลากร ศักยภาพบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมไปถึงในด้านงบประมาณใน
การด าเนินงาน และใช้กลไกตลาด คือ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนกับป่าไม้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ในการดึงกลุ่มผู้น าชุมชนและตัวแทน
เครอืข่ายในพ้ืนที่เข้ามาร่วมในการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้ ท าให้ผลการด าเนินงาน
ของเครือข่ายคาดว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหรือกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเพ่ือการพัฒนา
และจัดการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้  ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่มากขึ้น แต่
ข้อจ ากัดของเครือข่ายที่ยังคงอาศัยกลไกอ านาจทางกฎหมายของภาครัฐในการด าเนินงานทุกอย่าง
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้สมาชิกของเครือข่ายไม่เกิดบูรณาการความร่วมมือกันในการท างานอย่างแท้จริง 
กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างอิสระตามรูปแบบและแนวทางของตนเอง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของเครือข่ายไม่มีพลัง และไม่มีอ านาจมากเพียงพอ ดังนั้น เครือข่ายจึงต้องพยายามสร้าง
กลไกสังคมและก าหนดนโยบายผลักดันให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกิดความ
ตระหนัก มีบทบาทและบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

 



 

 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง เครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพ่ือส ารวจเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 2) เพ่ือศึกษาลักษณะ
โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 3) เพ่ือ
ศึกษาความเชื่อมโยงของลักษณะโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมต่อการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน และ 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน 

การศึกษาในครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ข่าวสาร สื่ออินเตอร์เน็ต และ
งานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทส าคัญในการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน ได้แก่ 1) ผู้บริหารและหัวหน้าคณะด าเนินงานขององค์การเครือข่าย
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 2) หัวหน้าคณะท างานโครงการน าร่องขององค์การเครือข่ายการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 3) ผู้น า ชุมชน/กลุ่ม/เครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรม 4) เจ้าหน้าที่ระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ5) ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มาเป็นแนวทางในวิธีวิเคราะห์ สรุปประเด็น ตีความ และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลมาสร้างข้อสรุปตามวัตถุประสงค์การศึกษา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจรูปแบบเครือข่ายทางสังคมเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นในการฟ้ืนฟู พ้ืนที่

ป่าไม้จังหวัดน่าน ผู้ศึกษาพบการสร้างเครือข่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 4 
รูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 
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เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล  เป็น
เครือข่ายที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแกนน าชาวบ้านและชาวบ้านที่มีแนวคิดอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือจะเก็บรักษาสิทธิประโยชน์จากป่าไม้และปกป้องผืนป่าของตนเอง เนื่องจาก
นโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐท าให้เกิดการลดลงของป่าไม้ และการสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาในพ้ืนที่ จนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อการด ารงชีวิตของคนที่อาศัย
อยู่รอบบริเวณพ้ืนที่ป่าไมห้รือพ่ึงพาสิทธิประโยชน์จากป่าไม ้ 

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นเครือข่ายที่เกิดจากวิวัฒนาการของโครงการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมและการรวบรวม กลุ่มคน หรือเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพ่ือขยายแนวคิด เรื่อง
การปกป้อง อนุรักษ์และการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล ของกลุ่มฮักเมืองน่านที่เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าไม้ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชาวบ้านที่
อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และการขยายรุกเข้าไปใน
เขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่เขาสูง อีกทั้งกระแสการอนุรักษ์ป่าไม้ในจังหวัดน่านก็มีน้อย ดังนั้น สมาชิก
เครือข่ายที่เล็งเห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมเหมือนกัน และต้องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่า
ไมใ้นจังหวัดน่าน  

เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการที่ดินท ากินเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าต้นน้ าน่าน เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพ่ือผลักดันให้ทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เกิดความตระหนักและบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนให้
ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ าอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ตามเป้าหมายนโยบายการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ของภาครัฐ และจังหวัดน่าน หลังจากเกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงานรัฐและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับกับที่ดินของ
เกษตรกรและชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยและท ากินมาก่อนแล้ว และกระแสภาพภูเขาหัวโล้นที่เป็นกระแส
ในสังคม 

เครือข่ายการบริหารพื้นที่ รูปแบบพิ เศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือเครือข่ายน่านแซนด์บอกซ์ เป็นเครือข่ายที่เกิดจาก
นโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ภายหลังจากมีการขับเคลื่อนนโยบายการ
ปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการพัฒนาของจังหวัดน่าน
ที่พยายามปรับไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าศาสตร์พระราชาและการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ที่ต้องการให้จังหวัดน่านเติบโตในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ ก็ไม่อาจยับยั้งสถานการณ์ 
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และประเด็นปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาที่มี
ความรุนแรงมาก จนส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ 

การสร้างเครือข่ายที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายโดยธรรมชาติของภาค
ประชาชน และเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมาโดยภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่ าไม้  และความพยายามยับยั้ งการขยายตั วของสถานการณ์ ปัญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคม และการเมือง ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

5.1.2 กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
จากการศึกษา พบว่า กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เริ่มต้น

จากการขับเคลื่อนการท างานในภาคประชาชนเพ่ือให้เกิดการจัดการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ของ
ตนเอง และการต่อต้านกลไกการจัดการป่าของภาครัฐ ด้วยกลไกทางสังคม ได้แก่ ทุนวัฒนธรรมชุมชน 
สถานการณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เวทีประชาคม การประยุกต์ใช้ประเพณี วัฒนธรรมและ
ความเชื่อในการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม กลไกกลุ่มและเครือข่าย เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แล้วพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท การเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกันมาเรื่อย ๆ 
ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่ไปกับปัญหาสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จน
น ามาสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดที่ชัดเจน มีการร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น โดยอาศัย
อ านาจหน้าที่ของภาครัฐในการออกกฎหมาย ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินการ เป็น
กลไกเครื่องมือในการเชื่อมประสานและการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
องค์การ หน่วยงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการตลาด การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและ
กระบวนการจัดการต่าง ๆเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการท างานที่เกิดจากความพึงพอใจ 
และการมีส่วนร่วมและการประสานผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างไม่มี
ข้อจ ากัด  

แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่าไม้จังหวัดน่านในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา จึงสะท้อน
ให้เห็นความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และความพยายาม
สร้างกลไกทางสังคมของภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐบาล โดย
กลไกเหล่านี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดในการจัดการของเครือข่ายระดับพื้นที่/
ชุมชน และเครือข่ายหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินท ากินร่วมกับชุมชน 
ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาสิทธิชุมชน และนโยบายของภาครัฐ
ในการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ตามล าดับ ดังนี้ คือ 1) การพัฒนากลไกสังคมในภาค



 

 

114 

ประชาชนเพ่ือต่อต้านกลไกการจัดการป่าไม้ของภาครัฐ 2) การขยายเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกับภาครัฐ และเอกชน 3) การพัฒนากลไกทางสังคมโดยภาครัฐเป็นตัว
ประสาน (ภายใต้วาทกรรม ประชารัฐ) และ4) การพัฒนาน ากลไกการตลาดในภาคเอกชนมาปรับใช้
ร่วมกับกลไกการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ของภาครัฐ 

5.1.3 ความเชื่อมโยงของโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อการฟื้นฟูพื้นที่
ป่าไม้จังหวัดน่าน 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายภาคประชาชนจะมีความเข้มแข็ง และมีความคล่องตัวในการ
ด าเนินการในด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู พ้ืนที่ป่าไม้ กล่าวคือ 
เครือข่ายมีการปฏิสัมพันธ์แบบปฏิบัติการ มีรูปแบบการด าเนินการเป็นไปในลักษณะความร่วมมือกัน
ของประชาชนด้วยกันเอง ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ ท าให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ สามารถ
เข้าไปจัดการกับปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนได้จริง แต่ข้อจ ากัดด้านทุนทางสังคมของเครือข่าย ท าให้
องค์กรชุมชนไม่สามารถการด าเนินงานหรือโครงการได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการขยายเครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชนยังมีไม่มากพอ ยิ่งไปกว่านั้น การที่ประชาชน
ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ที่อนุรักษ์ ท าให้จังหวัดน่านยังคงต้องเผชิญกับ
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนเรื่อ ยมา 
ในขณะที่เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากภาครัฐมีความสามารถระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์การในการ
เสริมสร้างทุนทางสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ กล่าวคือ เครือข่ายมีการปฏิสัมพันธ์แบบ
เชิงนโยบาย มีรูปแบบการด าเนินการนั้นเป็นไปในลักษณะการสั่งการจากเบื้องบน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนกับภาคประชาชน ในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายในการพัฒนาภาครัฐนั้น  การด าเนินงานของ
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ได้ยังอยู่ในรูปแบบโครงการในพ้ืนที่น าร่องเท่านั้น 
นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้กลไกตลาดร่วมกับกลไกการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ของภาครัฐยังคงเป็นความท้า
ทายของเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เนื่องจากกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตให้คนกับป่าอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องใช้เงินทุนจ านวนมหาศาลในการส่งเสริมประชาชนปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่านชี้ให้เห็น
ว่า ภาคประชาชนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาการท างานที่ต่อยอดจากผลสัมฤทธิ์และ
ข้อจ ากัดในการจัดการของเครือข่ายระดับพ้ืนที่/ชุมชน เริ่มต้นจากการขับเคลื่อนการท างานในภาค
ประชาชนเพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาของตนเอง และการต่อต้านกลไกการจัดการป่าของภาครัฐ ด้วย
กลไกทางสังคม ได้แก่ ทุนวัฒนธรรมชุมชน สถานการณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างการมีส่วนร่วม และอาศัยเวทีประชาคม และการประยุกต์ใช้ประเพณี วัฒนธรรมและความ
เชื่อ ในการสร้างกลไกกลุ่มและเครือข่าย ความเข้าใจ ความตระหนัก การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การ
สร้างกฎกติการ่วมกัน แล้วพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท การเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกันมา
เรื่อย ๆ จนน ามาสู่การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัดที่มีรูปแบบชัดเจน และมีการร่วมมือกับ
ภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐส่งผลดีต่อการด าเนินกิจกรรมของภาค
ประชาชนให้ได้มีทุนทางสังคม อันน ามาซึ่งการด าเนินงานของเครือข่ายนั้นมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในพ้ืนที่มากขึ้น และประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด (โปรดดู ศุภวุฒิ  โมกข์เมธากุล 
และสุภาพร  พิทักษ์เผ่าสกุล, 2554, สาวตรี  สุขศรี, 2554)  

การขับเคลื่อนทางสังคมของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดน่านดังกล่าว เป็นการสนับสนุน
รูปแบบของนโยบายสาธารณะแบบล่างขึ้นบน และส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศผ่านกลไก“นโยบาย
ประชารัฐ” นั่นคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่จากระดับท้องถิ่นขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้มีความ
ร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยภาครัฐจะเป็น
ผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน เสริมสร้างและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคเอกชนทุกภาคส่วน ได้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ตั้งแต่ช่วงก่อตัวของประเด็นและ
การก าหนดนโยบายที่น าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายและแผนงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การยอมรับในการปฏิบัติภายใต้กรอบของ
การแก้ไขปัญหาของส่วนรวมและเป็นการสร้างประชาธิปไตยที่สูงขึ้นในอนาคต  

การสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน เป็นเครือข่ายเกิดขึ้นจาก
รวมตัวกันขึ้นมาตามธรรมชาติของกลุ่มคนหรือชุมชนที่อาศัยพ่ึงพิงทุนทางทรัพยากรป่าไม้ในการ
ด ารงชีวิต และเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นมาโดยภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือยับยั้งการขยายตัวของ
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และการสนองต่อนโยบายของ
ภาครัฐในการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคม 
และการเมือง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของพระ
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มหาสุทิตย์  อาภากโร (2547) ได้กล่าวถึง การก่อตัวของเครือข่ายหรือการเกิดขึ้นของเครือข่ายนั้นมี
การก่อตัวที่หลากหลายทั้งเกิดขึ้นด้วยการจัดตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการ
เรียนรู้ร่วมกัน และเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ก่อให้เกิดขบวนการเครือข่าย  

จากการศึกษาพบว่า การสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 
ประชาชนมีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ใน
พ้ืนที่สูงมาก และการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนในจังหวัดน่านไม่ได้เป็นแค่เพียงการจัดการ
เรื่องการจัดการปัญหาทรัพยากรป่าไม้อย่างเดียวเหมือนกรณีการสร้างเครือข่ายในการจัดการปัญหา
ทรัพยากรอ่ืน เช่น น้ า และประมง (โปรดดู กิติชัย  รัตนะ, 2552, ฮัสสัน  ดูมาลี, 2555) แต่การสร้าง
เครือข่ายของภาคประชาชนในจังหวัดน่านยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการอ้างสิทธิชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย หลังจากที่ภาครัฐได้เปิดสัมปทานป่าไม้กับ
นายทุน และออกกฎระเบียบห้ามคนในชุมชนที่อยู่มาก่อนใช้ทรัพยากรป่าไม้ ท าให้ชุมชนไม่มีอ านาจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้ดังเดิม (โปรดดู กรกฏ  ทองชะโชค, กฤษฎา  อภินวถาวรกุล, 
2558) และความพยายามรวมกลุ่มของภาคประชาชนดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นได้ดัง การปรับเปลี่ยน
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของกลุ่มฮักเมืองน่าน จากประเด็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสู่ประเด็น
การจัดการทรัพยากรที่ดินที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสิทธิที่มีการซ้อนทับระหว่างสิทธิ
หน้าหมู่กับสิทธิของความเป็นปัจเจกมากข้ึน (สวิตตา  ตีรณวัฒนากูล, 2557)  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบริบทภูมิสังคมของจังหวัดน่าน ที่ประชาชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ผูกพันกับป่าไม้อย่างใกล้ชิดตลอดมา เนื่องจากคนในชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้า
มาสร้างที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าไม้ ต้องพ่ึงพาอาศัยป่าไม้ในการด ารงชีพ ทั้งยังมีความเชื่อ ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับป่าไม้ จนพัฒนากลายเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ท าให้คนในชุมชนต้องช่วยกัน
อนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ต่อไปอย่างยาวนานและยั่งยืน ดังนั้นประชาชนจึง
ให้ความเคารพและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของตนเองเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากจ านวนประชากรที่
เพ่ิมมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่เป็น
แรงผลักดันให้ประชาชนต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดในการด ารงชีพ ท าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่มีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือขยายพ้ืนที่ส าหรับ
ท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก  

ส่วนการสร้างเครือข่ายการจัดการสังคมโดยภาครัฐในปัจจุบัน ที่มีการเปิดโอกาสให้มีภาค
ประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐมากขึ้นนั้น สามารถระดม
ทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์จากเครือข่ายองค์การในการเสริมสร้างทุนทางสังคมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ และการช่วยเหลือองค์กรภาคประชาชนให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ได้
ด้วยตนเองอย่างมั่นคง และเป็นที่พ่ึงของสังคมได้ในอนาคตนั้น แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการ
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บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเน้นให้ความส าคัญกับตัวแสดงทุกภาคส่วนของสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมด าเนินการและตัดสินใจนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแสวงหาความสมดุลร่วมกันระหว่าง
ตัวแสดงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริบทของการบริหารปกครองสิ่งแวดล้อม หรือ environmental 
governance (โปรดดู วิชชุดา  สร้างเอ่ียม, 2560, สุพจน์ตรศักดิ ์ หนูขาว, 2558) 

อย่างไรก็ตามด าเนินการของเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ในปัจจุบัน
ยังมีข้อค าถามในข้อจ ากัดอย่างน้อย 2 ประการ ที่อาจส่งผลต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่ยั่งยืนใน
จังหวัดน่าน ได้แก่ ปัญหาความไม่คล่องตัวของลักษณะโครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นกระบวนการด าเนินการที่มิได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ขาดความยืดหยุ่นในกระบวนการท างาน ขาดการกระจายความรับผิดชอบให้กับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม ท าให้เครือข่าย
ไม่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการอย่างเป็นระบบได้ ขาดความต่อเนื่องและการบูรณาการความ
ร่วมมือในการด าเนินการจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้การท างานของเครือข่ายไม่มีพลัง และไม่มีอ านาจ
มากเพียงพอ  

นอกจากนี้ เครือข่ายยังมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกลไกการเงินที่น ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการประยุกต์ใช้กลไกตลาดร่วมกับกลไกการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
ไม้ของภาครัฐนั้น ยังคงเป็นความท้าทายของเครือข่ายร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการระดมหาเงินทุนจ านวนมหาศาล เนื่องจากกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั้น 
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนจ านวนมหาศาล ในการส่งเสริมประชาชนปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยว
ไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากที่ผ่านมาเครือข่ายยังไม่สามารถได้รับ
การสนับสนุนทุนในการขับเคลื่อนเครือข่ายผ่านกลไกงบประมาณของภาครัฐ 
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5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

จากการอภิปรายผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ใน
ปัจจุบัน ยังมขี้อค าถามในข้อจ ากัดอย่างน้อย 2 ประการ ที่อาจส่งผลต่อการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ทีไ่ม่ยั่งยืน
ในจังหวัดน่าน ได้แก่ ปัญหาความไม่คล่องตัวของลักษณะโครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อน
เครือข่ายในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และปัญหาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกลไกการเงินที่น ามาใช้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทาง
สังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่ต้องอาศัยสรรพก าลังของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เข้ามา
บูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในจังหวัดน่าน ดังนี้ 

การพัฒนารูปแบบโครงสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน 
ควรมีการพัฒนาลักษณะโครงสร้างของเครือข่ายที่เอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกหลาย
ระดับ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางของการด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในระดับพ้ืนทีเ่ป็น
ส าคัญ เช่น การแบ่งตามระดับการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และระดับการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการของเครือข่ายมีความคล่องตัว และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ในการบูรณาการบริหารจัดการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้กันอย่างจริงจัง อีกทั้งเสริมสร้างท าให้บุคคลใน
เครือข่ายมีการเชื่อมโยงประสานงานกันดีขึ้น เนื่องจากทุกภาคส่วนในเครือข่ายการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ใน
จังหวัดน่านต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อน ถ้าหากน าจุดแข็งในแต่ภาคส่วนมาใช้ผสมผสานกันในการ
จัดการปัญหา ย่อมเป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจหรือการต่อรองให้กับเครือข่ายได้มากขึ้น และท าให้
การด าเนินการของเครือข่ายสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายที่
สามารถสอดรับตามบริบททางสังคมและพ้ืนที่มากขึ้น  

แนวทางการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่จังหวัด ควรมีการกระจายอ านาจและ
โอกาสให้ประชาชน ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและการ
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าไม้อย่างแท้จริง  ซึ่งอาจแบ่งให้ มีกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
หลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกหลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกหลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกหลากหลายระดับ กระบวนการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกหลากหลายระดับ และเน้นให้มีการกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนมีฐานะ
เป็นหุ้นส่วนส าคัญในการด าเนินกิจกรรมและการปฎิบัติงานในพ้ืนที่ ถ้าหากประชาชนไม่มีโอกาส ไม่มี
ช่องทาง ไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ไม่มีความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม และไม่มีความ
เสมอภาคในการเป็นสมาชิกแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้  ดังนั้น 
กระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายในการฟื้นฟูป่าไม้ให้ยั่งยืนในจังหวัดน่าน ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้น า
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ชุมชน หรือตัวแทนของคนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย บทบาทและ
หน้าที่ในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น อาจจะมีการยอมรับในบทบาท กฎกติกาต่างๆ ที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาให้มากขึ้น ตราบที่
กฎและกติกาเหล่านั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย เพ่ือให้การแก้ปัญหาสามารถสอดรับกับบริบททางสังคมและ
พ้ืนที่ และเสริมสร้างบทบาทให้แก่ประชาชน และองค์กรชุมชนในการป้องกันติดตามเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
และโครงการต่างๆ ของรัฐบาลเป็นไปด้วยความรอบคอบ ลดความขัดแย้งในสังคม และบังเกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ชุมชนและประเทศชาติ 

ส่วนกลไกการเงินที่สามารถก่อให้เกิดการปฎิบัติที่ยั่งยืน ควรมีการส่งเสริมงบประมาณให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่นส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของตนเอง ในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน
จัดการพ้ืนที่ป่าไม้ในระดับหมู่บ้านและระดับผืนป่า โดยเน้นให้ชุมชนมีอิสระในการบริหารจัดการด้วย
ตนเองภายในชุมชน แทนที่กลไกการตลาดที่มีการส่งเสริมต่างตอบแทนหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชนในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดน่าน ประชาชนมีความเข้มแข็งในด้าน
การมีส่วนร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนที่สูงน่าสามารถจัดการตนเองได้ 
และอาจมีการระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าว โดยการส่งเสริมการด าเนินงานเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
บริการระบบนิเวศ (payment for ecosystem services) หรือ PES อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ การ
เก็บผลประโยชน์จากผู้ได้รับประโยชน์จากนิเวศบริการ เช่น ผู้อยู่อาศัยอยู่ในเมืองได้ใช้น้ าสะอาด เป็น
ต้น โดยผลประโยชน์เหล่านั้นจะถูกจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับกองทุนดังกล่าวของชุมชน หรือผู้
ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป็นหลักประกันความยั่งยืนของฐานทรัพยากร และส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรเงินกองทุนดังกล่าว
อาจมีการจัดสรรตามสัดส่วนของขนาดของพ้ืนที่ป่าไม้ด้วย เช่น การแบ่งขนาดพ้ืนที่ป่าไม้ระดับหมู่บ้าน 
หรือระดับผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันหลายๆ หมู่บ้านมารวมกัน เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไมแ้บบมีส่วนร่วมมากขึ้นในจังหวัดน่าน  
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจัยนี้ มีข้อค้นพบประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาคเอกชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมท างานเป็นแกนน าเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาชนในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเห็นว่าน่ามีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนของเครือข่ายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้
ศึกษาขอเสนอประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือท าการศึกษาเพ่ิมเติมในครั้งต่อไปว่า ควรไปศึกษาบทบาทของ
ภาคเอกชนในการปรับตัวเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐในการแก้ปัญหา
ด้านที่ดินและป่าไม้ และการเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวมีผลต่อการท างานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายหรือไม่ กลไกการตลาดทีน่ ามาปรับใช้ร่วมกับกลไกการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ของภาครัฐสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่
การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อีกทั้งกลไกตลาดดังกล่าวกลับกลายเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านบุกรุกยึดครองที่ดินเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือมารองรับการสนับสนุนเงินทุนจาก
นโยบายการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าวหรือไม่ 



 

 
 

บรรณานุกรม  

 

บรรณานุกรม 
  

 

 
กรกฏ ทองชะโชค และกฤษฎา อภินวถาวรกุล. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า

ต้นน้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา. สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2560 จาก 
http://www.ptu.ac.th/journal/data/9-1/9-1-1.pdf 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้. (2559). ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 – 
2564. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้. (2560). นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 2558. สืบค้น
วันที่ 20 กันยายน 2560 จาก 
https://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Ite
mid=413 

กิตติ์ ขวัญนาค. (2559). การศึกษาบทบาทการท างานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัด
เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นวันที่ 24 กันยายน 
2560 จาก 
ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5705037108_5404_4049.pdf 

กิติชัย รัตนะ. (2552). การสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการคุณภาพน้ า
ในพื้นที่ลุ่มน้ าป่าสัก. สืบค้นวันที่ 14 กันยายน 2560 จาก 
http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/data52/KC4709013.pdf 

เกียรติศักดิ์ พันธาโฮม. (2559). การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการเทียบเคียงต้นแบบเพื่อ
การจัดการป่าชุมชนที่ยังยืนของต าบลนาชุมแสงอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. สืบคน้วันที่ 3 
ธันวาคม 2560 จาก https://tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals/article/view/88227 
คมชัดลึกออนไลน์. (2561, 27 เมษายน). “Nan Sandbox” ฟื้นฟูป่าต้นน้ า จ.น่าน. หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก. สืบค้นวันที่  17 มิถุนายน 26561 จาก 
http://www.komchadluek.net/news/local/323487 

จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์และพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. การ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่สูง จังหวัดน่าน 
(2558). สืบค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จาก http://humidtropics.cgiar.org/wp-
content/uploads/downloads/2015/10/Situational-Analysis-Nan-Thailand-
TV.pdf?x17380  

 



 

 

122 

 

ชลดา บุญอยู่. (2558). ทุนทางสังคมกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านเกาะพิทักษ์ 
ต าบลบางน ้าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์. (2559, 9 พฤษภาคม). น่านจัดแถลงข่าว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่จังหวัด
น่าน. หนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่นิวส์. สืบค้นวันที่ 10 พฤษจิกายน 2561 จาก 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/482731 

ดนัย มู่สา และคณะ. (2555). การจัดท านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการแปลงไปสู่การปฏิบัติ. ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว) 

ไทยโพสต์ออนไลน์. (2561, 15 มกราคม). Set Zero ลุยแก้ปัญหาเขาหัวโล้น “น่าน” สู่การจัดการ
พื้นที่ป่ายั่งยืน. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. สืบค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2561 จาก 
https://www.thaipost.net/main/detail/1115 

นฤมล นิราทร. (2543). การสร้างเครือข่ายการท างาน: ข้อควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

น้ าผึ้ง ชุริกานนท์. (2554). การขับเคลื่อนทางสังคมด้านบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรส าหรับ
เยาวชน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

บารมี พานิช. (2559). รูปแบบและขั้นตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2561, 18 ,มกราคม). น่านโมเดล “บัณฑูร ล่ าซ า” เซตซีโร่แก้กฎหมาย-
ปรับพื้นที่ท ากิน. หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2561 จาก 
https://www.prachachat.net/economy/news-103142 

ประวิทย์ ษรสา. (2558). ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง: กรณีศึกษา
จังหวัดอ านาจเจริญ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. (2559). ทุนทางสังคมกับข้อเสนอเชิงนโยบายของการบูรณาการทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒาท้องถิ่น. สืบค้นวันที่ 3 ธันวาคม 2562 จาก https://www.tci-
thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95384 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร(อบอุ่น). (2547). เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ. 
กรุงเทพมหานคร: เดือนตุลา. 

พัชรี สิโรรส. (2539). นโยบายสาธารณะในบริบทการบริหารปกครอง ในอัมพร ธ ารงลักษณ์ (บก.), 
การบริหารปกครองสาธารณะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์_มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

มูลนิธิฮักเมืองน่าน. (2561). เอกสารอัดส าเนาเวทีน่านฟอรั่ม “ทรัพยากรป่าไม้ น้ า และท่ีดิน” 
จังหวัดน่าน. 

 



 

 

123 

 

ภัทร ยืนยง และชนิตา รักษ์พลเมือง. (2558). การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าโขง. สืบค้นวันที่ 25 
ธันวาคม 2560 จาก https://www.tci-
thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/44568/36916 

รดา บุญยะกาญจน์. (2557, 8 กันยายน). องค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดน่าน ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ (MOU) การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ตาม
นโยบายของ คสช. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน. สืบค้นวันที่ 15 พฤษจิกายน 2561 
จาก http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=2516&filename=Contact_us 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 
(สรส.). 

วิชชุดา สร้างเอ่ียม. (2560). การอภิบาลสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการก ากับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทออลอินวัน พริ้นติ้ง จ ากัด. 

วุฒิสาร ตันไชย. (2555). เมืองพิเศษ: แนวคิดและความเป็นไปได้. กรุงเทพฯ: ล็อคอิน_ดีไซน์เวิร์ค. 
ศรัณย์ เจริญศิริ. (2556). องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 

องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน โคกหนองโน จังหวัด
มหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล และสุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล. (2554). ปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนในการจัดการ
ที่ดินในเขตป่า ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนบ้านหนองจาน ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น. 
สืบค้นวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จาก
http://copag.msu.ac.th/th/aboutcopag/abstract2553/ab06.pdf 

สถาบันพระปกเกล้า. (2554). แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ. 
กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. 

สนธยา พลศรี. (2550). เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง
เฮ้าส. 

สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2547). การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารและ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย. 

สยามโฟกัสไทม์. (2561, 16 มกราคม). น่านบวชป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้าน
ห้วยลึก. หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์. สืบค้นวันที่10 ธันวาคม 2561 จาก 
http://www.siamfocustimenews.com/97942 

สรัญญา จุฑานิล. (2556). การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานปฏิบัติการ

 



 

 

124 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
สวิตตา ตีรณวัฒนากูล. (2557). การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของกลุ่มฮักเมืองน่าน. 

สืบค้นวันที่ 19 ตุลาคม 2561 จาก http://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=400777 
สายบัว เข็มเพ็ชรและส ารวย ผัดผล. (2557). การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดท า

แผนชุมชนส าหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน. สืบค้นวันที่ 18 กันยายน 
2561 จาก https://elibrary.trf.or.th/downloadFull.asp?proid=RDG57A0001 

สาวตรี สุขศรี. (2554). สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้. สืบค้นวันที่ 17 กันยายน 2561 จาก 
k-rc.net/imageupload/23902/P_Forest.pdf 

ส านักข่าวอิสราออนไลน์. (2559, 17 กันยายน). ปัญหาเขาหัวโล้น กับมุมมองคนนอกมองคนน่าน- คน
น่านมองคนนอก. ส านักข่าวอิสรา. สืบค้นวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จาก 
https://www.isranews.org/isranews-article/50050-forestnan17.html 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน. (2561). สรุปผลการด าเนินงานการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน 14 เมนู +4. สืบค้นวันที่ 24 ธันวาคม 2561 จาก 
www.mnre.go.th/nan/th/download/?file...n=14เมนู+4&t=GTMgq2qxqS9cMUug 

สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี. (2557). โครงการ “การศึกษามาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
ลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ลาดชัน: กรณีศึกษา จังหวัดน่าน”. สืบค้นวันที่ 6 มีนาคม 
2561 จาก http://www.agripolicyresearch.com/?p=3531 

สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ. (2561). Regulatory Sandbox: เมื่อกฎหมายสร้างกระบะทราย! กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์. สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2561 จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645267 

สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว. (2558). การบริหารปกครองสิ่งแวดล้อม: ความหมาย ระดับ และรูปแบบกลไก
การบริหารปกครอง. สืบค้นวันที่ 21 พฤษจิกายน 2561 จาก
https://doi.org/10.14456/papo.2015.2 

สุพรรณี ไชยอ าพร. (2550). รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน. 
กรุงเทพฯ: ปริฌาม จ ากัด. 

เสรี พงศ์พิศ. (2548). เครือข่าย ยุทธวิธีเพื่อประชาคนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ: โครงการ 
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 

อนุสรณ์ พัฒนศานติ์. (2559). เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ชัยภูมิ. สืบค้นวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จาก https://archives.tci-
thaijo.org/index.php/tgt/article/view/88200 

อภิชาติ สุขแสง. (2555). ขั้นตอนการขับเคลื่อนความเป็นหนึ่งเดียวกัน: กรณีศึกษา ชุมชนธรณีค า 

 



 

 

125 

 

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
อรอุมา พรหมจรรย์. (2555). นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน. สืบค้นวันที่ 19 สิงหาคม 

2560 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/104226 

อัคริมา พลก าจัด. (2559). ธรรมนูญลุ่มน้ าภูมี : ประชาธิปไตยฐานรากกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สืบค้นวันที่ 24 มิถุนายน 561 จาก 
http://www.colakkujournals.com/journals/index.php/COLALJ/article/view/175/138 

อาทิตย์ บุดดาดวง. (2554). ความสามารถในการน าทุนทางสังคมออกมาใช้ ของชุมชนบ้านบางไพร 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์. 

ฮัสสัน ดูมาลี. (2555). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
อ่าวปัตตานี กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี. สืบค้นวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จาก 
http://copag.msu.ac.th/journal/filesjournal/3-1/2010201642305no-3-1-4.pdf 

Bracht. (2001). Community Partnership Strategies in Health Campaigns. Public 
Communication Campaigns. 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4135/9781452233260.n27 

Mitchell, J. C. . (1969). Social Networks in Urban Situations. Manchester University 
Press. 

 
 
 

 



 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก ก 
 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ 

 

  



 

 

128 

แนวค าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Interview Guides) 
เรื่อง เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน 

(ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) 
ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งนั้น ผู้วิจัยได้มีการเตรียมชุดค าถามนี้เป็นแกนหลักส าหรับการสนทนา

หรือการสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเด็น ค าถามเหล่านี้เท่านั้นนั้น สามารถปรับใช้ถ้อยค าและ
ประเด็นค าถามได้ตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่าน 
- สภาพป่าไม้ในชุมชนและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับป่าไม้เป็นเช่นไรในอดีตและปัจจุบัน 
- ประเด็นนโยบายหรือปัญหาใดที่ส่งผลกระทบกับชุมชนและป่าไม้ในพ้ืนที่ของท่านหรือไม่ 

อย่างไร  
 
2. พัฒนาการของเครือข่ายและการจัดการ/ ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟู

พื้นที่ป่าไม้ 
- ลักษณะ/รูปแบบของเครือข่ายที่เกิดข้ึนและความเป็นทางการของเครือข่ายมีเพียงใด 
- เริ่มมีแนวคิดสร้างเครือข่ายเมื่อใด ประเด็นปัญหาใดที่ท าให้เกิดการสร้างเครือข่าย ภาคี

เครือข่าย/สมาชิกมีใครร่วมบ้าง เขามาอย่างไร มีใครที่มีบทบาทหลักในการสร้างเครือข่าย 
- มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้ามาในการริเริ่มรวมกลุ่มหรือไม่ หากมีเป็นลักษณะเช่นใด 
- วัตถุประสงค์และกติกาของการสร้างเครือข่ายของท่าน เป็นอย่างไร 
- มีการก าหนดยุทธศาสตร์ โครงสร้างการท างานกันอย่างไร มีใครที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าและมีจัด

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่ายอย่างไร   
- เครือข่ายมีแนวทางในการติดต่อสื่อสารและวิธีการประสานระหว่างกัน อย่างไร 
- มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือไม่ อย่างไร และโดยวิธีใด 
- มีวิธีการระดมทุนของเครือข่ายอย่างไร มีเงื่อนไข/สาเหตุ อะไรบ้างที่สนับสนุนให้ประชาชน

หรือเครือข่ายอ่ืน ภาครัฐ และเอกชนหันมาร่วมมือกับเครือข่าย 
- กิจกรรมระหว่างเครือข่ายเป็นประจ าหรือไม่ อย่างไร ภาคีเครือข่าย คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ/รับรู้ข้อมูลในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย หรือไม่ อย่างไร 
- การติดตามผลการด าเนินงาน การสื่อสาร การบริหารข้อมูล บริหารทรัพยากร ปัญหาและ

อุปสรรคของการท างานของเครือข่าย อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับการฟื้นฟูป่า
ในพ้ืนที่ 
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3. แนวทางที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ยั่งยืนใน
จังหวัดน่าน 

- มองความส าเร็จของเครือข่ายอย่างไร เครือข่ายต้องมีโครงสร้างอย่างไร 
- หากฟ้ืนฟพ้ืูนทีป่่าไมใ้ห้ส าเร็จ เครือข่าย ต้องประกอบด้วยอะไร หรือต้องด าเนินการอะไร 
- ที่ผ่านมาทุนในเครือข่ายส่งผลต่อกระบวนการท างาน/การขับเคลื่อนเครือข่ายและผลสัมฤทธิ์

ของเครือข่ายในการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ หรือไม่ อย่างไร 
- กระบวนการท างาน/การขับเคลื่อนเครือข่ายส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายในการฟ้ืนฟู

พ้ืนทีป่่าไมห้รือไม่ อย่างไร 
- การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการตัดสินใจหรือเคยมีการรวมพลังกลุ่ม/ข้อเสนอของเครือข่าย

ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายหรือไม่ อย่างไร 
- หวังให้เครือข่ายเป็นอย่างไร และตอนนี้ถึงเป้าหมายหรือยัง เพราะอะไร 
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รายช่ือบุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ 
นายมานิตย์ ธนะวงศ์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 21 เมษายน 2561 
พระครูพิทักษ์นันทคุณ  ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านและที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เครื อข่ ายการบริห าร พ้ื นที่ รูป แบบ พิ เศษ เพ่ื อการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561 

นายชูศิลป์ สารรัตนะ  ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่านและคณะกรรมการเครือข่ายการ
บริหารพ้ืนที่รูปแบบพิเศษเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
21 เมษายน 2561 

นายเสวียน สองสีขวา  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 
เมษายน 2561 

นายสนิท มณเทียร คณะกรรมการเครือข่ายการบริหารพ้ืนที่รูปแบบพิเศษเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2561 

นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์    เลขานุการชมรม "คนรักษ์ ดิน น้ า ป่า น่าน" สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
20 เมษายน 2561 

ดร.บานจิตต์ สายรอค า  นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตผู้จัดการ
มูลนิธิฮักเมืองน่าน พ.ศ 2535-2547 สัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 3 
มีนาคม 2561 

ดร.มาโนชญ์ ชายครอง  นักวิชาการอิสระด้านพัฒนาสังคม (มูลนิธิฮักเมืองน่าน , ศูนย์
ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน) สัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 21 
เมษายน 2561 

นายสมชาย สิทธิกา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2561 

นางสาวช่อเอ้ือง ปันติ กองงานเลขานุการเครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง สัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 16 กรกฎาคม 2561 

นางสาวพิมลพรรณ สะกิดรัมย์ มูลนิธิฮักเมืองน่าน, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 3 มีนาคม 2561 
นายทอง รุณใจ สมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรในหมู่บ้านหาดผาขนอ าเภอ

ภูเพียง จังหวัดน่าน สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 เมษายน 2561 
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รูปภาพการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  

 

 

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 น้ าและที่ดินจังหวัดน่าน วันที่ 2 มีนาคม 2561 
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รูปภาคผนวก 7 การเข้าร่วมสังเกตการณ์ งาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” วันที่ 20 
เมษายน 2561 
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เอกสารประกอบข้อมลู 
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ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 48/2561 
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ส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดท าข้อบัญญั ติท้องถิ่น ว่าด้วย “การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถี
วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ งถิ่ น น่ า น  ต า ม ว า ร ะ จั งห วั ด น่ า น  แ ล ะ โค ร งก า ร  “รั ก ษ์ ป่ า น่ า น ” 
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