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การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาชุมชนเพ่ือประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการเสนอแผนพฒันา

กระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
“รางวลัลูกโลกสีเขียว” จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชน
ตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 2) เพื่อศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึง
ประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 3) เพื่อเสนอแผนพฒันากระบวนการ
สืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ  

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR: Participatory Action Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการศึกษาเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา 
(Ethnography) ระยะเวลา 1 เดือน โดยใชก้รอบสุนทรียสาธก  (AI : Appreciative Inquiry)  เป็นแนวทางใน
การพฒันาองคก์รเชิงบวก และเสนอแผนสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Succession Planning) แบบมีส่วน
ร่วมกบัชุมชน ในบริบทของ “ภูมิสังคม” (Geo social) ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic Identity 
Community) ศึกษาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอในชุมชนบา้นแม่คองซา้ยจาํนวน 115 คน เลือกผูมี้ส่วน
ร่วมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ยวิธีการลูกโซ่ (Snowball Sampling) ไดผู้มี้ส่วนร่วม 7 คน  

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  2)  แผนพฒันา
องคก์ร 3) แบบบนัทึกภาคสนาม สร้างความความเช่ือถือไดข้องงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Trustworthiness) 
ดว้ยความเช่ือถือได ้(Credibility) จากการตรวจสอบสามเส้าดา้นบุคคลผูใ้หข้อ้มูล (Data Triangulation) 
ตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) วิเคราะห์ตีความแบบอุปนยั 
(Analytic Induction) ตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล (Member Checking) เพื่อยืนยนั
ขอ้สรุปของผูว้ิจยัจากขอ้มูลของชุมชนท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี (Confirmability) และส่ง
มอบแผนใหผู้รั้บผดิชอบไปปฏิบติัใชจ้ริง 
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ผลการศึกษา เสนอแผนดว้ย 4 ขั้นของการทาํ AI (Appreciative Inquiry: 4D) คือ  
1)  Discovery พบว่า กิจกรรม “ทาํแนวกนัไฟ” ไดส่้งผา่นเร่ืองราวความสาํเร็จของ

ชุมชน ทาํให้ทราบถึงลกัษณะผูน้ําชุมชนต้นแบบและลกัษณะผูน้ําชุมชนท่ีพึงประสงค์ในการ
อนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ พบแก่นแห่งความสาํเร็จ (Positive Core) ว่าผูสื้บ
ทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) เป็นผูมี้คุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะในการทาํงาน
ท่ีพฒันาข้ึนจากผูด้าํรงบทบาทเป็นนักประสาน หรือ ผูเ้ช่ือมโยง และปัจจัยบริบทของชุมชนท่ี
สนบัสนุนการพฒันาภาวะผูน้าํและชุมชนจนประสบความสาํเร็จประกอบดว้ย 1) การส่ือสารของ
ชุมชน  2) อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ และ 3) การเขา้ร่วมกบัเครือข่าย 

2)  Dream โดยการพฒันาทุกคนในชุมชนให้เป็นผูป้ระสานดว้ยการถามแบบสอนงาน 
(Coaching) และใหชุ้มชนเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Learning) เพ่ือสร้างความตระหนกัในการตอ้งทาํการ
เปล่ียนแปลง (Sense of Urgency) ใหเ้กิดกบัชุมชน ดว้ยการยกตวัอยา่งงานวิจยัจากชุมชนท่ีประสบ
ความสาํเร็จ (Research Case Study) แลว้ใหผู้น้าํชุมชนเป็นแกนนาํหลกัในการดาํเนินการ ส่วนผูว้ิจยั
มีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator)  

3)  Design จดัทาํโครงการ 2C “Connector Community : ชุมชนนกัประสาน” ใช้
กลยทุธ์ “Too See” คน้หาผูรู้้ : ในชุมชน นอกชุมชน สู่ชุมชนนกัประสาน มีเคร่ืองมือในการพฒันา
องคก์ร (Intervention Tools) คือ การสร้างเครือข่าย (Networking) และการส่ือสาร (Communication)  
สอนดว้ยการตั้งคาํถามแบบสอนงาน (Coaching) เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Learning) เป็น
การพฒันาสมาชิกในชุมชนใหเ้ป็นนกัประสานท่ีคน้หาผูรู้้เป็น มีประโยชน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืดว้ย
การลดการพึ่งพิงผูน้าํเพียงคนเดียว มาเป็นการพึ่งพิงเครือข่ายของผูป้ระสานในชุมชน  

4)  Destiny ส่งมอบโครงการใหชุ้มชนดาํเนินการดว้ยการแต่งตั้งผูมี้จิตอาสาเป็นผู ้
เช่ือมต่อของเครือข่าย “HUB” ไดผู้มี้จิตอาสา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน ซ่ึงมีบทบาทในการ
ส่ือสารและสร้างเครือข่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน หากผูน้าํติดภารกิจให้ประสานขอความ
ช่วยเหลือจาก HUB เป็นหลกั ผูป้ระสานทุกคนสามารถพฒันาตนเองดว้ยการสร้างบรรยากาศของ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 1) การจดัการและอนุรักษป่์าทั้งใน
และนอกชุมชน 2) การใหข้อ้มูลชุมชนแก่ผูม้าศึกษาชุมชน 3) การศึกษาดูงาน 4) การเขา้ร่วมกบั
เครือข่าย  5) การส่ือสารความรู้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งน้ีผูป้ระสานทุกคนสามารถ
พฒันาตนเองเป็นทายาทผูสื้บทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) และเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง
ชุมชนไดเ้ป็นการพฒันาภายใตบ้ริบท “ภูมิสังคม” อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชุมชนท่ีสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง 
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This thesis aimed at applying Appreciative Inquiry concept in developing ideal leader 

succession planning process in an ethnic identity community that was awarded forest preservation 
prototype community by PTT Public Company Limited . The major purposes of the thesis were the 
following: 1) To study characteristics of the present leaders in ethnic identity community that was 
awarded forest preservation prototype community. 2)  To study characteristics of ideal leaders in ethnic 
identity community that was awarded forest preservation prototype community. 3) To develop ideal 
leader succession planning process in an ethnic identity community that was awarded forest preservation 
prototype community. 

This study was a qualitative research with the use of Participatory Action Research (PAR).  The 
data was collected through Ethnography method during the period of 1 month.  Appreciative Inquiry (AI) 
was also used as a framework in organization development to develop the community based on its’ 
strengths.  The results led to succession planning that elicits participation from the context of geosocial 
ethnic identity community.  The community consisted of 115 Karen ethnic groups in Mae Kong Zai 
village. Seven participants were chosen based on purposive sampling with snowball sampling technique.  

Data collection tools were 1) Semi-structural interview  2) Organization development plan        
3) Field note table used for collecting information, building trustworthiness and credibility of research 
paper from data triangulation inspection, methodological triangulation and analytic induction. The 
researcher conducted member checking to confirm researcher’s summary by going back to the 
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community to share the findings to enhance conformability as well as submitting plan to those who can 
really push for the implementation. 

The results is classified by 4 steps in implementing  AI (Appreciative Inquiry : 4-D) which were:   
1)  Discovery: fireproof barrier activity could convey the story of community’s 

success, revealing the characteristics of community’s prototype leader and characteristics of the ideal 
leader in an ethnic identity natural preserving prototype community. The Positive Cores that the 
successor had an individual characteristics and working qualification developed from being a facilitator 
or connector and contextual factors of community that supported maturity and community development 
led to success were 1) communication of community 2) ethnic identity and 3) participation in networking 
activity. 

2)  Dream: developing everyone in the community to be a connector by coaching 
them and providing them self-study learning to create an awareness of sense of urgency in the 
community by exemplifying case studies from successful communities and allowing the leader of 
community to lead the project. For this case the researcher acted as a facilitator. 

3)  Design: organizing 2C or “Connector Community Project: Coordinating 
Community” by using “To See” Gurus strategy for both of internal and external to the community 
to Coordinating Community. The intervention tools are networking and communication taught by 
coaching to stimulate self-study learning as a development of community’s members to be 
connectors that are able to find the Gurus which are in sustainable development by reducing 
single leader dependency and increasing dependency on network of community connectors. 

4)  Destiny: transferring the project back to community by appointing volunteers as 
connectors of HUB networks, 3 volunteers, 2 males and 1 female having roles of communicating and 
creating network in both of internal and external of the community. In case that the leader is unavailable, 
they can mainly associate and seek for help from HUB in which everyone can develop oneself by 
creating learning atmosphere that having participation with community via activities e.g. 1) Forestry 
management and preservation in both of inner and outer community 2) sharing information to 
community and community visitors 3) field study 4) network cooperation 5) knowledge sharing 
to community’s members and outsiders. All of connectors can develop themselves to be 
community’s successor and the ideal leader as a development under the context of “Geo-Social” 
community’s ethnic identity that really can be put in to practice.  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ที่มาและแนวคิดในการศึกษา 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาว

ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ขณะนี้ได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับ          

การพัฒนาคน ในการดําเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การ

รู้จักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติ

ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็ น

กรอบในการดํารงชีวิต หลักการทรงงานของพระองค์จะเน้นการ เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา อย่าง

สอดคล้องกับ ภูมิสังคม ท่ีให้ความสําคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง ดําเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ระมัดระวัง ทํา

ตามลําดับขั้นตอน มีการทดลองด้วยความเพียรจนมั่นใจ จึงนําไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ 

ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุก

มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน

กระบวนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

 การดําเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จัก

ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในบริบทของการพัฒนา



2 

องค์กรชุมชนนั้ นมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ดงักล่าว โดยมีผูศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการ
พฒันาชุมชนเขม้แข็งไวห้ลายท่านกล่าวว่าการท่ีจะพฒันาให้ชุมชนเขม้แข็งไดน้ั้น ปัจจยัท่ีสําคญั
ท่ีสุดคือ ผูน้าํ โดย งามเนตร จริงสูงเนิน (2538) กล่าวว่าผูน้าํท่ีมีความรู้ความสามารถในการสร้างความ
เช่ือถือเป็นพลงัชุมชนท่ีผสานเขา้กบัพลงัปัญญา เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสร้างศกัยภาพและสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ พีรสุต ศรีธวชั ณ อยุธยา (2541) เอกกมล 
อ่อนศรี (2544) ชาญเดช เจริญวิริยะกลุ (2546) วา่การท่ีจะสามารถพฒันาหน่วยใหญ่ของประเทศชาติให้
ย ัง่ยืนไดน้ั้น จุดท่ีสาํคญัท่ีสุดจุดหน่ึงคือการพฒันาหน่วยย่อยให้เขม้แขง็ มัน่คง และยัง่ยืน ผูว้ิจยัมี
ความคิดว่าหน่วยนั้นคือ ชุมชน และการท่ีจะพฒันาให้ย ัง่ยืนไดน้ั้น ปัจจยัรากฐานของการพฒันาก็
คือ คน ทั้งน้ีผูน้าํกเ็ป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความเขม้แขง็ของชุมชนเช่นกนั 

โดยสมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) ไดศึ้กษาองคก์รชาวบา้น 9 องคก์ร พบปัญหา คือ 
1) การขาดแคลนผูน้าํ เน่ืองจากสภาวะการด้ินรนต่อสู้ทางเศรษฐกิจ การรวมตวัอย่างต่อเน่ืองจึง
เป็นไปไดย้าก ทาํใหมี้การลาออกจากผูน้าํ การจะสร้างผูน้าํคนใหม่มาสืบทอดก็อยูใ่นภาวะท่ีหาคน
แทนไม่ได ้จึงทาํให้องคก์รท่ีเกิดข้ึนแลว้อ่อนแอลงเร่ือยๆ 2) ผูน้าํขาดความเช่ือถือ โดยเฉพาะคน
ยากจนท่ีเรียนรู้ ปรับตวั และพฒันาตนเองข้ึนมา ในระยะแรกๆ มกัไม่ถูกยอมรับ ต่อเม่ือได้ทาํ
กิจกรรมท่ีแกปั้ญหาไดจ้ริงและชาวบา้นไดรั้บประโยชน์ จึงสามารถสร้างความเช่ือถือได ้3) ทศันคติ
ท่ีไม่ดีต่อกันของผูน้ํา ก่อให้เกิดความขดัแยง้ และไม่ร่วมมือกันสร้างสรรค์องค์กร 4) ผูน้ําขาด
ความรู้ในการแกปั้ญหาให้กบัสมาชิก ถา้ผูน้าํไม่ไดเ้ป็นคนใฝ่รู้ และรู้จกัคนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ย่อมขาด
แคลนบทเรียน และประสบการณ์ในการท่ีจะนาํมาแลกเปล่ียนให้กบัสมาชิกใช้ในการแกปั้ญหา
ต่างๆ ยิง่ผูน้าํไม่ไดเ้ป็นแบบอยา่งของการแกปั้ญหา การชกัจูงใหเ้กิดการปฏิบติัตามยิง่เป็นไปไดย้าก 
การท่ีจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ต้องมีการพัฒนา ผูน้ํา จําแนกแยกแยะความรู้ความรู้
ความสามารถของผูน้าํ เสริมสร้างในจุดท่ีผูน้าํมีอยูแ่ลว้ใหเ้ขม้แขง็และเพิ่มทกัษะความสามารถดา้น
อ่ืนๆ แต่โดยทัว่ไปการพฒันาผูน้าํมกัทาํแบบรวมๆ ไม่มีแบบแผนหรือแนวทางท่ีชดัเจน ไม่มีการให้
ความสําคญักบัการพฒันาผูน้าํรายบุคคล ผลจึงปรากฏว่าองคก์รชาวบา้นอ่อนแอลง และเม่ือผูน้าํ
หลกัท่ีดีอายุมากข้ึน หรือหมดแรงเสียสละ ก็มกัขาดการสืบทอดกลายเป็นภาวะขาดแคลนผูน้าํไป
โดยปริยาย องคก์รชาวบา้นก็ลม้ลง การท่ีจะแกปั้ญหาน้ีได ้และสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร ตอ้ง
ให้มีผูน้าํหลายประเภทหลายบทบาทช่วยกนัทาํงาน และเสริมสร้างผูน้าํรุ่นใหม่สืบต่อบทบาทผูน้าํ
องคก์รต่อไป ท่ีสาํคญัตอ้งคิดเสมอว่า องคก์รชาวบา้นมีผูน้าํหลายคนหลายบทบาท ไม่ใช่คนเดียวมี
บทบาททุกอยา่ง และควรเป็นการสร้างผูน้าํท่ีทาํใหชุ้มชนมีการพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนืต่อไปดว้ย 

สังคมไทยยงัมีผูน้ําการพัฒนาโดยเฉพาะผูน้ําชุมชนและปราชญ์กระจายอยู่ทุกพื้นท่ี
ประมาณ 1.7 ลา้นคน และมีบทบาทสาํคญัเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนทาํใหมี้
ชุมชนตน้แบบท่ีมีความเขม้แขง็สามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือเรียนรู้และประยุกตใ์ชอ้ยูท่ ัว่ทุกภูมิภาค 
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ขณะเดียวกนัพฤติกรรมการดาํรงชีวิตและการปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนปรับเปล่ียนไปจากอดีต 
โดยกระแสวตัถุนิยมท่ีเขา้สู่ชุมชนไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทาํใหมี้ความสะดวก
มากข้ึนแต่มีความสุขลดลง มีรายไดไ้ม่พอรายจ่าย มีหน้ีสินเพิ่มข้ึน และความสัมพนัธ์ของคนใน
ชุมชนลดน้อยลงในลกัษณะต่างคนต่างอยู่มากข้ึน (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2549) แต่ก็ยงัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnic Group) ท่ีเป็นประชากรกลุ่มเล็กๆ ของ
ประเทศไทยไดอ้าศยัม่านป่าใหญ่เป็นเกราะป้องกนัการพฒันาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน และใชชี้วิตอยูอ่ยา่งพอเพียงตามอตัลกัษณ์ (Ethnic Identity) ของกลุ่มตน อีกทั้งยงัสามารถ
ดูแลรักษาป่าตน้นํ้ าท่ีเป็นหลอดเลือดใหญ่คอยหล่อเล้ียงคนทั้งประเทศดว้ย จากขอ้มูลของ วนัชยั 
ตนัติวิทยาพิทกัษ ์(2551) ในเอกสาร ป่าชุมชน ชุมชนสร้างป่า หน่ึงทศวรรษรางวลัลูกโลกสีเขียว 
พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2551 ไดก้ล่าวไวว้่า ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ปกากะญอท่ีไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว สิปปนนท ์เกตุทตั 5 ปี แห่งความยัง่ยนื จาก ปตท.  ดว้ยความ
ร่วมมือจากบา้นแม่คองซา้ยท่ีมีประชากร 100 กว่าคน และบา้นแม่ป่าเส้าท่ีมีประชากรราว 80 คน ได้
ช่วยกนัดูแลป่าตานํ้าเลก็ๆ ในผนืป่าเหนือหมู่บา้นปกากะญอ 2 แห่ง ตน้กาํเนิดแม่นํ้าปิงท่ีไหลไปรวม
เป็นแม่นํ้ าสายใหญ่เล้ียงคนในเมืองหลวงกว่า 10 ลา้นชีวิตให้มีนํ้ ากินนํ้ าใช ้ชาวปากะญอใน 2 หย่อม
บา้นน้ีตั้งรกรากมานานกว่า 200 ปีแลว้ ในอดีตปี พ.ศ. 2512 มีกลุ่มนายทุนเขา้มาทาํสัมปทานในเขต
ป่าตน้นํ้ า ชาวบา้นได้ร่วมกันคดัคา้นจนนายทุนระงบัโครงการ แต่หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2534 
แผ่นดินเกิดของพวกเขาก็ถูกประกาศให้เป็นส่วนหน่ึงของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเชียงดาว ทาํให้
ชุมชนทั้งสองตอ้งประคองตวัดว้ยความระมดัระวงั การท่ีดาํรงชีวิตด้วยการยึดมัน่ในภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีชีวิตอยู่กับป่าอย่างกลมกลืน พวกเขาจึงผ่านพน้วิกฤติมาได้โดยไม่มีข้อขัดแยง้กับ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ ชาวปกากะญออาศยัขา้วไร่หมุนเวียนและของป่าเป็นการยงัชีพ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์
จนถึงเมษายนของทุกปี ชาวบา้นจะช่วยกนัทาํแนวกนัไฟกวา้ง 6 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร โอบรอบป่า
ขนุเขาตน้นํ้ า 15,000 ไร่ เพื่อป้องกนัไฟท่ีอาจลามมาจากการเผาซากไร่หลงัการเก็บเก่ียว โดยปฏิบติั
เช่นน้ีมาตั้งแต่ 2 หมู่บา้นร่วมเป็นส่วนหน่ึงในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือในปี พ.ศ. 2538            
ภูมิปัญญาคร้ังบรรพชนได้สอนให้ชุมชนท่ีน่ีมีการจาํแนกการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจน 
แบ่งเป็นป่าพิธีกรรม ป่าใชส้อย และป่าอนุรักษ ์

จากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปศึกษาวิเคราะห์ชุมชนในเบ้ืองตน้ (Exploratory Research) ทาํใหท้ราบ
ถึงท่ีมาของความสาํเร็จท่ีบงัเกิดข้ึนกบัชุมชนแห่งน้ีวา่ ปัจจยัสาํคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัคือ ผูน้าํตามธรรมชาติ 
ท่ีมีอยู่ในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ งามเนตร จริงสูงเนิน (2538) สมพนัธ์ เตชะอธิก 
และคณะ (2540) พีรสุต ศรีธวชั ณ อยุธยา (2541) เอกกมล อ่อนศรี (2544) ชาญเดช เจริญวิริยะกุล 
(2546) ดงักล่าวขา้งตน้ แต่ในปัจจุบนัชุมชนบา้นแม่คองซา้ยกาํลงัประสบปัญหาการขาดทายาท  ผู ้
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สืบทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) เน่ืองจากเหตุผลดา้นอตัลกัษณ์ความเช่ือเก่ียวกบัการสืบ
ทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีตอ้งเป็นผูช้ายท่ีถือกาํเนิดและนับถือศาสนาเช่นเดียวกับครอบครัวของผูน้ํา
เท่านั้ น จึงเป็นผลให้ผูน้ําตามความเช่ือท่ีสืบทอดทางสายเลือด ฮีโข่ ได้ขาดช่วง และผูน้ําตาม
ธรรมชาติ ดา้นการอนุรักษป่์าของชุมชน ผูท่ี้คอยประสานความสามคัคีของคนในชุมชนเพื่อต่อสู้กบั
ภยัคุกคามต่างๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปี เร่ิมชราภาพลง ผูท่ี้ไม่เคยเขา้ไปสัมผสักบักลุ่มชาติพนัธ์ุอาจ
คิดวา่เขาเป็นเพียงชนกลุ่มนอ้ยท่ีไม่ค่อยมีบทบาทสาํคญัในประเทศ แต่ผูว้ิจยัมองในเชิง คุณค่าความ
เป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั เช่นนั้นแลว้พวกเขาคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่ายิ่ง ป่าผืนใหญ่ท่ีเป็นตานํ้ า
เป็นหลอดเลือดใหญ่ท่ีคอยหล่อเล้ียงคนทั้งประเทศน้ีในอนาคตอาจถูกคุมคามดว้ยอาํนาจ และความ
โลภจากคนบางกลุ่มดงัท่ีเคยประสบมาแลว้ ผูศึ้กษาวิจยัจึงไม่สามารถท่ีจะละเลยในการแกปั้ญหา
การขาดทายาทผูสื้บทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) 

ประเด็นปัญหาดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั      
ทาํใหท้ราบวา่องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนการพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนืของชุมชน (Self-
Reliance and Sustainable Communities) คือ การพฒันาผูน้าํองคก์รชาวบา้น ผูน้าํชุมชน ลดการ
พึ่งพิงจากทรัพยากรภายนอก โดยหันมาให้ความสําคญักบั ภูมิสังคม ท่ีให้ความสาํคญักบัความ
หลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นการพฒันาท่ีมุ่งสู่ การพึ่งพาตนเอง ซ่ึงผูว้ิจยัไดย้ึดถือ
แนวทางปฏิบติัตามหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีตอ้งดาํเนินการดว้ยความ
รอบคอบ วิเคราะห์ระมดัระวงั ทาํตามลาํดบัขั้นตอน มีการทดลองดว้ยความเพียรจนมัน่ใจ  จึงนาํไป
เผยแพร่ใชป้ระโยชน์สู่สาธารณะ  

ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีว่ามีวิธีการอย่างไรท่ีจะสามารถกา้วขา้ม
ปัญหาการขาดทายาทผูสื้บทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ดว้ยการคน้หาประสบการณ์
ท่ีดีท่ีสุดจากกระบวนการสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) ในบริบทของชุมชนท่ีมีอตั
ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic Identity) ศึกษาถึงพลงัในการขบัเคล่ือนความสาํเร็จของชุมชน และนาํ
ศักยภาพท่ีคน้พบมาพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้ํา (Succession Planning) ท่ีมี
ประยุกตใ์ชก้ระบวนการสุนทรียสาธก (AI: Appreciative Inquiry) ในการเสนอแผนสืบทอด
ตาํแหน่งผูน้าํ (Succession Planning) ท่ีเป็นแผนของชุมชน โดยศึกษาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอ 
ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทั้ งน้ีต้องพัฒนาจากทุนของชุมชน ภูมิสังคม
(Geosocial) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ในการกาํหนดเป้าหมายอนาคตร่วมกนั ซ่ึงจะทาํให้
การพฒันาท่ีเป็นผลจากการวิจยัคร้ังน้ีอยู่คู่กบัชุมชน ชุมชนสามารถอยู่ได้โดยลดการพึ่งพิงจาก
ภายนอกชุมชนใหม้ากท่ีสุด และสามารถพึ่งพิงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทาง     

ชาติพันธุ์ 

1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ 

1.2.3 เพื่อเสนอแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชน

ต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

 

1.3 คําถามในการวิจัย 

 

1.3.1 ลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

เป็นอย่างไร ? 

1.3.2 ลักษณะผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์เป็นอย่างไร  

1.3.3 แผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบ

อนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นอย่างไร  

 

1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้บริบทของชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทาง       

ชาติพันธุ์ในการศึกษา คือ กลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่              

เป็นการศึกษาในเชิงลึกด้วยวิธีการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ผนวกกับ การศึกษาเชิง  

ชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ 1) ลักษณะของผู้นําต้นแบบใน

ปัจจุบัน และลักษณะของผู้นําที่พึงประสงค์ในอนาคตของชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ 2) การวางแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในอนาคตของ

ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ทราบถึงลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทาง     

ชาติพันธุ์ 
1.5.2 ทราบถึงลักษณะผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ 
1.5.3 ชุมชนนําแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ของชุมชน

ต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้นําได้ 
1.5.4 นําผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้ในการวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้นําชุมชนเพื่อ

ป้องกันปัญหาการขาดช่วงของผู้นําในชุมชนอื่นๆ และเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนพึ่งตนเอง

อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะเชิงปฏิบัติการ 
 

1.6.1 ผู้นําชุมชน หมายถึง ผู้นําตามธรรมชาติ หรือผู้นําแบบไม่เป็นทางการ ไม่ได้มาจาก

การแต่งตั้งจากราชการ เป็นผู้นําที่มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาและการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน โดยเป็นผู้นําที่เกิดขึ้นจากการยอมรับของชุมชนและสังคม สืบเนื่องจากการ

เสียสละอุทิศตน ผ่านการใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวมต่อชุมชนมานาน มีบริบทของโครงสร้างชุมชนและ

สังคมแบบมีส่วนร่วม มีคุณลักษณะของผู้นําที่หลากหลาย เป็นผู้นําที่มีบารมี ไม่ใช่อํานาจ (ทนงศักดิ์ 

คุ้มไข่นํ้า, 2534; สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2540; พิทยา ว่องกุล, 2541) 

1.6.2 การขาดช่วงของผู้นํา หมายถึง การขาดแคลนผู้นํา เนื่องจากสภาวะการดิ้นรนต่อสู้

ทางเศรษฐกิจ ทําให้สมาชิกในชุมชนออกไปทํางานในเมือง เหลือแต่เด็กกับคนแก่ท่ียังใช้ชีวิตอยู่ใน

ชุมชน ผู้นําในปัจจุบันมีความชรา ขาดการวางแผนในการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่เข้ามาทํางานให้กับ

ชุมชน การจะสร้างผู้นําคนใหม่มาสืบทอดก็อยู่ในภาวะที่หาคนแทนไม่ได้ จึงทําให้องค์กรที่เกิดขึ้น

แล้วอ่อนแอลงเรื่อยๆ (สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2540) 

1.6.3 อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มคนชาติพันธุ์ปกากะญอ ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน

บ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ยึดโยงกันอยู่ด้วยสายสัมพันธ์ทางภาษา สิผิว เชื้อชาติ 

ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองร่วมกัน     

ทําให้มีความรู้สึกถึงความเป็นพวกเรา ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอื่น เมื่อกาลเวลาผ่านไป บริบทต่างๆ 

เปลี่ยนไปจึงต้องมีการปรับสร้างอัตลักษณ์ข้ึนมาใหม่บนพื้นฐานของการดํารงอัตลักษณ์เดิมที่มี

คุณค่าด้วย (Keyes,1979; Gillian, 1997; Hall, 1996) 
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1.6.4 การพึ่งตนเอง หมายถึง การพึ่งตนเองทางกายภาพ ได้แก่การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและ

การปกครอง ตลอดจนการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีแบบแผนของตนเอง มีการผลิตเพื่อการ

บริโภคเป็นหลัก โดยสัมพันธ์กับการพึ่งตนเองทางวัฒนธรรม ความเชื่อ สติปัญญา และอํานาจ           

การตัดสินใจ มิใช่การปิดตนเองโดดเดี่ยวออกจากสังคมทั่วไป หากแต่เมื่อกล่าวถึงหมู่บ้านพึ่งตนเอง          

จึงหมายถึง สังคมที่มีแบบแผนทางวัฒนธรรมและการผลิตในแบบของตนเอง มีการผลิตเพื่อการบริโภค

เป็นหลัก มีศักยภาพที่ดําเนินไปตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเองสูง ขณะเดียวกันก็มีการช่วยเหลือ

เกื้อกูลระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน โดยที่ยังสามารถดํารงความเป็นตัวของตัวเองที่       

สืบทอดวิถีการพึ่งตนเองไว้ (อภิชาติ ทองอยู่, 2530) 

1.6.5 การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาเชิงบูรณาการ อย่างเป็นองค์รวมที่ทุก

องค์ประกอบเชื่อมประสานอย่างสมดุลสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติบนฐานทรัพยากรและ   

ทุนทางสังคม นําไปสู่การพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม พร้อมตอบสนองต่อความ

ต้องการทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและในอนาคต (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 2553) 

1.6.6 ผู้นําชุมชนต้นแบบ หมายถึง ผู้นําตามธรรมชาติ ท่ีเป็นผู้นําชุมชนในการอนุรักษ์ป่ า

ของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจจากความเห็น ความเชื่อในสายตาของ

คนในชุมชน การคัดกรองด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ประกอบกับการสอบถามและการ

สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงผู้นําตามธรรมชาติต้องเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการกระทําการ

เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ต้องเป็นผู้ท่ีคนในชุมชนให้ความศรัทธา เชื่อถือ และตําแหน่ง

ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ 

1.6.7 ผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ หมายถึง ทายาทผู้สืบทอดตําแหน่งผู้นําชุมชน (Successor) 

ท่ีได้จาก การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําในชุมชน 

(Succession Planning) เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับลักษณะของผู้นําที่มาจากการรังสรรค์ข้ึนอย่างมี

ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เป็นผู้นําที่สมาชิกในชุมชนให้การยอมรับ ซ่ึงอาจมีลักษณะของผู้นํา

ท่ีพึงประสงค์บางด้านที่เชื่อมโยงกับผู้นําชุมชนต้นแบบ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาชุมชนในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีประสบ

ความสําเร็จ เพื่อเสนอแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบ

อนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดย

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยครั้งนี้ดังจะได้นําเสนอในบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ต่อไป 
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บทที่ 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้สุนทรีย

สาธกเพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําในชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: กรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะผู้นําชุมชน

ต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เพื่อศึกษาลักษณะผู้นําชุมชนที่พึง
ประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และเพื่อเสนอแผนพัฒนา

กระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 

2.1  ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

2.2  ผู้นําชุมชน 

2.3  การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้นํา 

2.4  อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

2.5  สุนทรียสาธก 

2.6  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านแม่คองซ้าย 

2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1  ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

 

การศึกษาวิจัยนี้ เป้าประสงค์เพื่อสร้างชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จากการที่ผู้วิจัยได้

ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน ทําให้ทราบว่าก่อนที่ชุมชนจะ

สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนได้น้ันต้องเกิดจากฐานของความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้วิจัยจึงขอ

นําเสนอความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง ปัจจัยที่นําไปสู่ความเข้มแข็งของ

ชุมชน และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง ดังนี้ 
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2.1.1 ความหมายของชุมชน  

ประเวศ วะสี (2541:13-16 ) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่าหมายถึงการที่คนจํานวนหนึ่ง       

มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทําอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน

ในการกระทํา ซ่ึงรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงอยู่ท่ีความเป็นกลุ่มก้อน

ของสมาชิกในชุมชน  ซึ่งจะทําให้ชุมชนมีศักยภาพสูง  ความเป็นชุมชนจึงมีลักษณะที่สําคัญ         

คือ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความรัก มีการกระทําร่วมกัน และมีการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี

องค์ประกอบที่บังเกิดขึ้นจากการกระทําร่วมกัน คือ ความมีจิตวิญญาณ มีผู้นําตามธรรมชาติและการ

จัดการ มีความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และสุขภาพ 

หากกล่าวถึงการมีความเป็นชุมชนที่มีความหมายครอบคลุมกว้างถึงอาณาบริเวณหรือ

บริบทขนาดใหญ่ท่ีสามารถเชื่อมโยงติดต่อถึงกันในทางใดทางหนึ่ง หรืออาจพิจารณาถึงความเป็ น

ชุมชนภายในกลุ่มองค์กรเล็กๆ ท่ีรวมตัวกันด้วยความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสนใจ  

และมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ลักษณะของความเป็นชุมชนก็คงไม่จําเป็นต้องยึดติดกับความ

เป็นชนบทหรือชุมชนชนบทก็ได้  ความเป็นชุมชนอาจเป็นเรื่องของชุมชนเมือง  ชุมชนของคน    

ชั้นกลาง ชุมชนของนักธุรกิจ ชุมชนของสถาบันการศึกษา และรวมถึงความเป็นชุมชนของคน

ภายในองค์กรอีกด้วย โดยนัยยะขององค์ประกอบนี้คงจะทําให้มองเรื่องประชาสังคมในบริบทที่

กว้างขวางและหลากหลายมากยิ่งขึ้น (อนุชาติ พวงสําลี และบริบูรณ์ วิสารทสกุล, 2541: 13) 

 

2.1.2 ลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง 

จากชุมชนในความหมายของการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความรัก มีการกระทําร่วมกัน 

และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ความมีจิตวิญญาณ มีผู้นําตามธรรมชาติและการจัดการ ประกอบกับการที่

ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม การเมือง และสุขภาพ ทั้งแล้วการเกิดขึ้นของพลังชุมชนที่นําไปสู่ชุมชนเข้มแข็งนั้น 

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540: 9-10) และอนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนิจกุล 

(2540: 11-14) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่าชุมชนต้องมีประชาสังคมที่เข้มแข็ง ดังนี้ 

2.1.2.1  มีความเป็นธรรมชาติท่ีมิใช่การแต่งตั้ง ความเป็นองค์กรของสังคมที่

นอกเหนือจากการควบคุมอํานาจรัฐ ประชาสังคมจึงเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของสํานึกที่จะดําเนิน

กิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะการจัดตั้งหรือแต่งตั้งโดยกลไก

อํานาจรัฐ ย่อมทําให้องค์กรและการดําเนินกิจกรรมขาดความเป็นอิสระและขาดความยั่งยืนต่อเนื่อง 

(อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 2540: 9-10) การก่อรูปขึ้นจากความเป็นธรรมชาติทําให้
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ชุมชนมีความหลากหลาย ซ่ึงแบ่งออกเป็นความหลากหลายเชิงรูปแบบ ความหลากหลายในดา้น
ของกลุ่มคนท่ีมารวมตวักนั นบัตั้งแต่วยั อาย ุเพศ เช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ การศึกษา ฐานะ อาชีพ 
รวมกระทัง่ถึงคนพิการและผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ ส่วนความหลากหลายเชิงเน้ือหาแบ่งออกเป็นความ
หลากหลายของกิจกรรม และความหลากหลายในเชิงประเด็นความสนใจ/ปัญหา: ความสนใจ
ก่อให้เกิดการรวมตวัท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่มท่ีให้ความสนใจดา้นสังคมสงเคราะห์ ดา้นการออม
ทรัพย ์ดา้นการเกษตรและอาชีพ ดา้นการเมือง ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ (อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา 
อาชวนิจกุล, 2540: 11-14) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การเกิดและเติบโตอยา่งเป็นธรรมชาติยอ่มจะ
เป็นเคร่ืองพิสูจน์ระดบัแห่งสาํนึกของความเป็นพลเมืองว่าจะสามารถแสดงศกัยภาพร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาท่ีซับซ้อนของชุมชนทอ้งถ่ินไดม้ากน้อยเพียงใด (อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 
2540: 9-10) 

2.1.2.2  มีความเป็นชุมชน  การรวมกลุ่มของประชาสังคมอยู่บนพื้นฐานท่ี
หลากหลายนั้น จาํเป็นตอ้งสร้างข้ึนบนรากฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรและ
สามคัคี ความสนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกนั อาจเป็นชุมชนชนบทหรือชุมชนเมือง ชุมชนของคน        
ชั้นกลาง ชุมชนของนักธุรกิจ และรวมถึงความเป็นชุมชนของคนภายในองค์กรด้วย (อนุชาติ       
พวงสาํลี และคณะ, 2540: 11-14; อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ,์ 2540:9-10) ทั้งน้ีแลว้
เง่ือนไขแห่งความรักสมานฉันท์จะเป็นส่วนท่ีเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง (อุทัย       
ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ,์ 2540: 9-10) 

2.1.2.3  มีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร กลุ่มประชาสังคมท่ีมีความยัง่ยืนและ              
มีความหมายย่อมตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดี มีระบบการส่ือสารแลกเปล่ียน ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั (Communication and Network) (อนุชาติ พวงสาํลี และกฤตยา 
อาชวนิจกลุ, 2540: 11-14; อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ,์ 2540: 9-10) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
ระบบการส่ือสารของประชาคมควรเป็นแนวราบไม่ใช่แนวด่ิง นอกจากน้ี ความร่วมมือกับ
ส่ือสารมวลชนและการสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนัส่ือมวลชนทั้งในส่วนกลางและทอ้งถ่ิน
ยอ่มเป็นวิธีการส่ือสารของประชาสงัคมท่ีสาํคญั  

2.1.2.4  การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั ความเป็นกลุ่ม องคก์รท่ีมีสํานึกต่อสาธารณะนั้น 
คนในองคก์รจะตอ้งมองเห็นอนาคตขา้งหนา้ร่วมกนั รู้และเขา้ใจร่วมกนัถึงทิศทางท่ีจะไปดว้ยกนั
หรือ  ทาํกิจกรรมร่วมกนั (อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ,์ 2540: 9-10) จิตสาํนึกสาธารณะ 
หรือจิตสาํนึกเพื่อส่วนรวม (Public Consciousness) การมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง การมีส่วนร่วม
ของทุกคนทุกฝ่ายเป็นเง่ือนไขท่ีให้เกิดการรับรู้ ตดัสินใจ และร่วมลงมือปฏิบติัเพื่อผลกัดนัการ
เปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นร่วมกนัโดยทาํให้ประชาชนเกิดสํานึกแห่งความเป็นพลเมือง (Citizenship) 
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เพื่อร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยให้ความสําคัญกับเรื่องของ

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม (Civic Education) (อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนิจกุล, 

2540: 11-14; อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 2540: 9-10)  

2.1.2.5  มีกิจกรรมและความต่อเนื่อง จากกระบวนการรวมกลุ่มที่หลากหลาย             

ต้องสามารถผลักดันให้เกิดการกระทําหรือกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

(อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนิจกุล, 2540: 11-14; อุทัย  ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 

2540: 9-10) องค์ประกอบของการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิด

ขึ้นกับพลังชุมชน ซ่ึงกระบวนการก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จําเป็นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่

หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่ม จะต้องมีการคิดค้นร่วมกัน มีองค์

ความรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ การดํารงอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์ และมีศักดิ์ศรี

ของมนุษย์ ต้องอาศัยสติปัญญาความรู้ในการแก้ปัญหา กําหนดทิศทางข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องสร้าง

และสะสมองค์ความรู้ที่สามารถปรับใช้และเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา (อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี 

งามวิทยาพงศ์, 2540: 9-10) อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนิจกุล (2540: 11-14) กล่าวต่อไปอีก

ว่าหากมีการพัฒนาความต่อเนื่องจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) นั่นเอง 

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540: 9-10) ได้กล่าวเน้นยํ้าถึงองค์ประกอบที่ทํา

ให้ชุมชนเข้มแข็งที่ต่างจาก อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนิจกุล (2540: 11-14) ว่าการที่ชุมชน

จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้น้ันนอกจากการมีส่วนร่วมกันของชุมชนในกิจกรรมต่างๆ แล้ว สมาชิก

ของชุมชนต้องมีศักยภาพที่พ่ึงพิงตนเองได้ในระดับสูง มีความผูกพันต่อสมาชิกในชุมชนและต่อ

ชุมชน มีอํานาจในการตัดสินใจและจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองโดยอาศัยภูมิปัญญา

ท้องถิ่นความรู้ และกลไกภายในชุมชนเป็นหลัก ซ่ึงมีผลให้ชุมชนมีความรู้ มีการพัฒนาตนเอง และ

ถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

2.1.3 ปัจจัยที่นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

จากลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็ง ท่ีอธิบายด้วยแนวความคิดของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี  

งามวิทยาพงศ์ (2540: 9-10) อนุชาติ พวงสําลี และกฤตยา อาชวนิจกุล (2540: 11-14) ทําให้เห็น

ภาพรวม และจุดเน้นยํ้าของความเป็นชุมชนเข้มแข็ง แต่สิ่งสําคัญก็คือปัจจัยที่สร้างให้เกิดเป็นชุมชน

เข้มแข็ง จนพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองที่ยั่งยืนได้น้ัน สมหมาย สาตทรัพย์ (2542: 33) และงานวิจัย

ของศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา (2541: 22) กล่าวสอดคล้องกันว่าความเข้มแข็งของชุมชนมีปัจจัย

ประกอบในการสร้างความเข้มแข็ง 3 ด้าน คือ 

2.1.3.1  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ปัจจัยที่ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้

เคลื่อนตัวโดยมีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการสร้างให้มีสภาพ

ครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้า การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน การพัฒนาแหล่งเงินทุนด้วยการมี
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การออมทุนร่วมกันในชุมชนในรูปของกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารชุมชน เพื่อเป็นสวัสดิการและ

หลักประกันความมั่นคงให้คนในชุมชน การมีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่สมบูรณ์ยั่งยืนในรูปของ

การร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และต้นนํ้าลําธาร มีการพัฒนาแหล่งนํ้า สําหรับกระบวนการเศรษฐกิจ

ชุมชนได้แก่ การผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต การบริโภคและการจําหน่ายผลผลิต 

(ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา, 2541: 22; สมหมาย สาตทรัพย์, 2542: 33) การมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคง

ยั่งยืนในรูปของการเกษตรผสมผสานหรือธุรกิจชุมชนด้านต่างๆ ประกอบกับมีกลไกปกครองตนเอง  

ท่ีเข้มแข็งในรูปขององค์กรท้องถิ่นที่มีผลงานประจักษ์ชัด (ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา, 2541: 22) 

2.1.3.2  ปัจจัยด้านกระบวนการทางสังคมในชุมชนที่เกี่ยวพันตามกันมา คือ การมี

การศึกษาที่เหมาะแก่ท้องถิ่นในรูปของหลักสูตรท้องถิ่นต่างๆ การศึกษาหาความรู้ของคนรุ่นเก่า

และรุ่นใหม่ตามสถานที่อันพึงมีท้ังในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน 

การร่วมกันเรียนรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยกันในชุมชน ลักษณะสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มคน      

ฝ่ายต่างๆ ในชุมชนทั้งในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญคือการใช้ภูมิปัญญา

ชาวบ้านและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา, 2541: 22; สมหมาย สาตทรัพย์, 

2542: 33) สภาวะพื้นฐานของชุมชนและกระบวนการทางสังคมต่างๆ ในชุมชนนั้นเองที่จะมีปฏิสัมพันธ์

กันและหล่อหลอมกันเข้าเป็นพลังชุมชน (ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา, 2541: 22) 

2.1.3.3  ปัจจัยด้านศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง ปรัชญาในวิถีการดําเนินชีวิต 

และวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบต่อกันมา โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ ความศรัทธาในทางศาสนา

และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน (สมหมาย สาตทรัพย์, 2542: 33) ส่วนศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา 

(2541: 22) กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า เป็นผลมาจากสภาวะพื้นฐาน นับตั้งแต่วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ภูมิปัญญา ภาวะผู้นํา รูปแบบการทํามาหากิน สภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร การปกครองตนเอง 

พลังชุมชนในรูปต่างๆ เหล่านี้เองเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่สะท้อน

ให้เห็นในรูปของการกินดีอยู่ดี การเอื้ออาทร ความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างสมาชิกของชุมชนและ

การมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นความเข้มแข็งที่ชุมชนใช้ในการเผชิญกับแรงปะทะ 

ต่างๆ จากโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นแรงปะทะจากกระแสเศรษฐกิจทุนนิยม กระแสการเมือง

ระดับชาติและท้องถิ่น กระแสสื่อมวลชน ซ่ึงชุมชนจะได้ใช้ความเข้มแข็งนี้ในการต้านแรงปะทะ

ด้วยการพินิจพิเคราะห์ ไตร่ตรองและเลือกสรรวิถีชีวิตและวิถีทางพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่ตนเอง 

 

2.1.4 การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง 

จากงานวิจัยของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540: 9-10) ได้กล่าวว่าชุมชน   

ท่ีเข้มแข็งนั้นต้องเป็นชุมชนที่มีความร่วมมือกัน มีความผูกพันต่อชุมชน และที่สําคัญคือชุมชนต้อง
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มีศกัยภาพในการพึ่งพิงตนเองในระดบัสูง สามารถควบคุมและจดัการกบัปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
ตลอดจนมีการพฒันาศกัยภาพนั้นอยา่งต่อเน่ือง จึงจะสามารถพฒันาใหชุ้มชนเขม้แขง็ได ้ 

กรณีศึกษาการพฒันาความเขม้แข็งขององคก์รชาวบา้น ของ สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ 
(2540) 9 องค์กร ไดแ้ก่ กลุ่มเซ่ียงน้อยเพ่ือการพฒันา, องค์กรชาวบา้นเพื่อการพฒันาภาคอิสาน,      
กลุ่มอิโตน้อ้ย, กลุ่มเกษตรกรโพนทราย, มูลนิธิเกษตรกรไทย, สหกรณ์การเกษตรท่านางแนว จาํกดั, 
สมชัชาเกษตรกรรายยอ่ย ภาคอิสาน, กลุ่มพรรณไม,้ และกลุ่มพฒันาเกษตรกรรายยอ่ยบวัใหญ่ ผูว้ิจยัได้
ศึกษาในประเดน็ ประเภท, สถานภาพ, กิจกรรมการพฒันา, การจดัตั้งองคก์ร, สภาพปัญหา: ผูน้าํ สมาชิก 
กิจกรรม การบริหารจดัการ เงินทุน, จุดเด่นขององคก์ร ทาํใหท้ราบแนวทางการพฒันาความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 3 แนวทาง คือ 1) การพฒันาความเขม้แข็งขององค์กรชาวบา้นโดยภาครัฐและเอกชน โดยท่ี
นโยบายของรัฐและกฎหมายต้องให้สิทธิและอาํนาจแก่องค์กรชาวบา้นมากข้ึน ส่วนการกาํหนด
แผนงาน งบประมาณ และโครงการจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ควรทาํแบบให้องคก์รชาวบา้น      
มีส่วนร่วมในการดาํเนินการมากกว่าให้รับแผนไปปฏิบติัอย่างเดียว 2) การพฒันาความเขม้แข็งของ
องคก์รชาวบา้นท่ีเร่ิมข้ึนใหม่ มีแนวทาง คือ ศึกษาเรียนรู้ปัญหาชาวบา้นแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้และ
คิดคน้กิจกรรมแกปั้ญหา วางแผนกิจกรรมแกปั้ญหา รวมกลุ่มปฏิบติัช่วยเหลือกนัและกนั ติดตามปัญหา
และพฒันาองคก์รให้มีความเขม้แข็งมากข้ึน และสุดทา้ย การพฒันาในแนวทางท่ี 3) การพฒันาความ
เขม้แขง็ขององคก์รชาวบา้นท่ีมีอยูแ่ลว้และกาํลงัดาํเนินกิจกรรมพฒันาอยูใ่นปัจจุบนั ส่ิงท่ีตอ้งพฒันาคือ             
การพฒันาผูน้ําองค์กรชาวบา้น ให้เป็นผูน้ําท่ีดี มีความรู้ กลา้ตดัสินใจ เป็นท่ียอมรับของชาวบา้น       
การเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และแนวความคิด สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจา้หนา้ท่ีรัฐและเอกชน
กบัองคก์รชาวบา้น 

เห็นไดว้่าแนวทางการพฒันาชุมชนเขม้แข็งนั้นให้ความสําคญัต่อการพึ่งพิงปัจจยัภายนอก
ชุมชนนอ้ยลง อนัไดแ้ก่ แบบแผนนโยบายต่างๆ ท่ีภาครัฐและเอกชนพยายามกาํหนดข้ึนมาเพื่อพฒันา
ชุนชนหรือองคช์าวบา้นไปในทิศทางท่ีถูกกาํหนดกรอบไวแ้ลว้ ทั้งๆ ท่ีบริบทของชุมชนแต่ละชุมชน
นั้นต่างกนั จึงตอ้งมีการพฒันาในแนวทางท่ีต่างกนัออกไป ผลท่ีเกิดข้ึนคือการท่ีชุมชนตอ้งพฒันาดว้ย
การดึงทุน หรือทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินนั้นๆ ของตนออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าสูงสุดใน
การท่ีจะรักษาและพฒันาชุมชนของตนไว ้ ทรัพยากรนั้นคือ ทุนทางดา้นความคิด ภูมิปัญญาชาวบา้น         
ทุนมนุษย  ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเป็นผูน้ํา การมีส่วนร่วมกันของชาวบา้นในชุมชน ทั้งหมดน้ี        
เม่ือมีการนาํมาใชบู้รณาการร่วมกนัอยา่งสมดุลจะเกิดเป็นการพึ่งพิงตนเอง ของชุมชนตามแนวความคิด
เร่ืองการพึ่งตนเองและการพฒันาของชุมชนชนบทของ สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2539)  

แนวความคิดของ สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2539) น้ีเป็นผลการวิจยัของสภาวิจยัแห่งชาติ        
ท่ีมอบหมายให้สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํ ผลการวิจยั
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สรุปได้ว่า 1) การพัฒนาของชุมชนชนบท เกิดจากการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท หมายถึง การที่

ชุมชนชนบทมีความสมดุลในสิ่งจําเป็นต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ 

จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม เป็นการพึ่งตนเองโดยสภาพ เป็นการที่ชุมชนมีความสมดุลหรือความ

มั่นคง มีกินมีใช้ มีการศึกษา มีปัญญา มีจิตใจที่พอเหมาะพอดี 2) TERMS หมายถึงปัจจัยสําคัญ 5 ตัว 

ท่ีทําให้ชุมชนชนบทพึ่งตนเองได้ คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ สังคมและ

วัฒนธรรม (Technology, Economic, Resources, Mind, Social) 3) Function Matrix (ความสัมพันธ์

เชิงหน้าที่) หมายถึง การทํางานของ TERMS แต่ละตัว พลังความสามัคคีของทั้ง 5 ตัว อันเกิดจาก

การทํางานเพื่อผู้อ่ืนด้วย นอกจากการทํางานเพื่อผลประโยชน์เฉพาะตน 4) BAN (Balance, Ability, 

Network) เป็นกระบวนการสร้างการพัฒนาและการพึ่งตนเอง ท่ีจะต้องทํากิจกรรมทั้ง 3 อย่างนี้

ควบคู่กันไป และความสามารถในการจัดการชุมชน (Community  Management) ท่ีขยายกิจกรรม

การพึ่งตนเองให้กว้างขวางขึ้น เป็นเครือข่ายหรือโครงข่าย 5) PAR (Participatory Action Research) 

หมายถึง ทั้งการพึ่งตนเอง และการพัฒนาชุมชน จะต้องมีกิจกรรมหลักทั้ง 2 ประเภทควบคู่ไป คือ 

ความสามารถในการพึ่งตนเองและการพัฒนา (Action) และการทําวิจัยประเมินผลงานตลอดเวลา

เพื่อปรับปรุงการทํางานให้ดีอยู่เสมอ 6) Re-Socialization  (การขัดเกลาทางสังคมสมัยใหม่) ซ่ึง

หมายถึง การทําให้ประชาชนหันกลับไปเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย วัฒนธรรมไทย 

และความรู้ฐาน (Folk Wisdom) เพื่อจะได้นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตอย่างไทย 

องค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น คือการที่ชุมชนมีความสามารถพึ่งตนเองได้ มี

การสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน และภายนอกชุมชนกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ลดการพึ่งพิงจาก

ทรัพยากรภายนอกชุมชน หันมาให้ความสําคัญกับทุนมนุษย์ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ของชุมชนที่มี

ร่วมกันมา ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยองค์ประกอบที่

สําคัญสุดในการขับเคลื่อนการพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน คือ การพัฒนาผู้นําองค์กรชาวบ้าน 

ผู้นําชุมชน ให้เป็นผู้นําที่ดี มีความรู้ กล้าตัดสินใจ และเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน 

 

2.2  ผู้นําชุมชน 

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยให้หัวข้อชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนนั้น ทําให้ทราบว่าการมี

ผู้นําชุมที่เข้มแข็งจะเป็นหัวเรือสําคัญในการนําชุมชนไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จ และสามารถ

พ่ึงพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นําที่จะนําพาชุมชนสู่ความ

ยั่งยืน ดังนี้ 
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2.2.1 ประเภทและลักษณะของผู้นําชุมชน 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นําชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้                

ผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับผู้นําชุมชนที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ กล่าวคือ เป็นผู้นําที่

ชาวบ้านเลือกกันเอง หรือเป็นผู้นําที่ไม่เป็นทางการในการทํากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยลําดับ

แรกขอกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างผู้นําที่มาจากการแต่งตั้งกับผู้นําที่ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งจาก

ทางราชการก่อน Keyes (1970 อ้างถึงใน ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ 2548: 18) เป็นนักวิจัยที่มีความ

สนใจเกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจชุมชนในไทยได้สรุปงานศึกษาภาคสนามในหมู่บ้านไทย ประมาณ 

50 กว่าชิ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2496-พ.ศ. 2512 การศึกษาดังกล่าวพบว่า ชุมชนท้องถิ่น  มีแหล่ง (Source)   2  

แหล่งที่ก่อให้เกิดลักษณะผู้นําท้องถิ่น คือ ลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบชาวนา (Peasant 

Source) และแหล่งภายนอกระดับชาติ (National  Sources) ทั้ง 2 แหล่งเป็นตัวแปร  ท่ีทําให้เกิด

ลักษณะผู้นําท้องถิ่น 3 ประเภท คือ  

1)  ผู้นําที่เกิดจากการเป็นสมาชิกกับกลุ่มภายนอก หรือผู้นําที่มาจากภายนอก

ชุมชน เช่น นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า เป็นต้น  

2)  ผู้นําที่เกิดจากภายในชุมชน หรือเป็นผลมาจากโครงสร้างทางสังคมแบบ

ชาวนาโดยตรง Keyes (1970) ใช้ศัพท์ว่า Elders ซ่ึงหมายถึง คนสูงอายุท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ 

และชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาก  

3)  ผู้นําที่เกิดจากการเชื่อมระหว่างระหว่างผู้นําประเทศที่หนึ่งและที่สอง ซ่ึง

เรียกว่า Synaptic  Leaders คือกลุ่มผู้นําที่ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชาวชนบทในหมู่บ้านกับ

สังคมภายนอก ผู้นําประเภทนี้ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พระ ครู พ่อค้า และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข    

ท่ีประจําอยู่ในท้องถิ่นซึ่งคลุกคลีกับประชาชนในหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้นําท้องถิ่นที่ไม่ใช่   

คนในหมู่บ้าน แต่มีอิทธิพลในการติดต่อสัมพันธ์กับชาวบ้านอย่างสมํ่าเสมอ เรียกว่า ผู้นําท้องถิ่น    

ท่ีไม่ใช่ชาวบ้าน (Non-Villager) ได้แก่กลุ่มข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการตํารวจและข้าราชการ

ปกครอง เป็นผู้นําที่มีอิทธิพลต่อผู้นําท้องถิ่นมาก  

โดยภาพรวมของการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า 

(2534: 78) สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540: 4-6) ประเวศ วะสี (2541: 37)  พิทยา ว่องกุล  (2541: 181) 

ท่ีได้แบ่งประเภทของผู้นําตามลักษณะการนําได้  2 แบบ คือ 

1)  ผู้นําแบบเป็นทางการ คือ ผู้ท่ีมีอํานาจหน้าที่ (Authority) ซึ่งได้รับการคัดเลือก

หรือแต่งตั้งจากทางราชการ โดยหน่วยงานของทางราชการต่างๆ เป็นผู้เข้าไปดําเนินการคัดเลือก

และแต่งตั้ง (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า, 2534: 78; ประเวศ วะสี, 2541: 37) มี 2 ประเภท คือ 1) ผู้ใหญ่บ้าน 

กํานัน แพทย์ประจําตําบล 2) คณะกรรมการต่างๆ ขององค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ คณะกรรมการ
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พัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการสภาตําบล ผู้นําประเภทนี้มีตําแหน่งและอํานาจหน้าที่ของทางราชการ

คํ้าจุนอยู่ ตําแหน่งเหล่านี้เป็นไปโดยการเลือกตั้ง แต่งตั้ง และประกาศเป็นทางการให้ทราบ         

(ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า, 2534: 78) 

2)  ผู้นําแบบไม่เป็นทางการ ผู้นําเหล่านี้เกิดจากการสังสรรค์ของชาวบ้านขึ้นมา

อย่างไม่เป็นทางการ ลักษณะกลุ่มในหมู่บ้านเป็นแบบปฐมภูมิ (Primary Group) จึงเพิ่มความใกล้ชิด

สนิทสนม  ซ่ึงกันและกัน มีการติดต่อสัมพันธ์ตัวต่อตัวในระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง และผลที่

ตามมาก็ได้มีการพัฒนาของกลุ่มแบบไม่เป็นทางการขึ้น แต่ละกลุ่มเหล่านั้นย่อมจะมีศูนย์กลางอยู่ท่ี

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้แก่ ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือ สมาชิกผู้อาวุโสที่สุดในครอบครัว อดีตพระภิกษุ

สามเณร ชาวนาที่มีฐานะมั่นคง สมาชิกที่มีช่ือเสียงของกลุ่มต่างๆ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

จนได้รับการยกย่อง มีความเชี่ยวชาญในอาชีพที่ตนทําอยู่ เช่น แพทย์แผนโบราณ (ทนงศักดิ์         

คุ้มไข่นํ้า, 2534: 78) ผู้นําแบบไม่เป็นทางการเป็นผู้ที่มีบารมี ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม       

มีอิทธิพลต่อชาวบ้านมาก ชาวบ้านจะให้ความเคารพยกย่องและให้ความเชื่อถือ (ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า, 

2534: 78; สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2540: 4-6; พิทยา ว่องกุล, 2541: 181) ผู้นําแบบไม่เป็ น

ทางการจะเป็นผู้ถ่ายทอดความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ผู้นําแบบทางการทราบเพื่อหาหนทางแก้ไข 

(ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า, 2534: 78) 

 

2.2.2 บทบาทและความสําคัญของผู้นําชุมชน 

ผู้นําแบบไม่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า ผู้นําตามธรรมชาติ มีผู้กล่าวถึงลักษณะและการ

เกิดขึ้นของผู้นําตามธรรมชาติไว้หลายท่านดังนี้ สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540: 4-6) กล่าวว่า

ผู้นําเป็นองค์ประกอบสําคัญขององค์กรชาวบ้าน เป็นผู้กุมความอยู่รอดของชาวบ้าน หากผู้นําได้รับ

การยอมรับ มีบารมี มีความสามัคคี มีความสามารถและคิดถึงส่วนรวมจริงๆ จะสามารถสร้าง

ความสําเร็จและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงศ์ (2540:  28-31) 

ด้วยการมีกลไกรูปธรรมในการนําชุมชนไปตามค่านิยมและความต้องการของชุมชน รวมทั้งแก้ไข

วิกฤติการณ์ในชุมชนโดยอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่น อีกทั้งชุมชนเข้มแข็งจะต้องมีกลุ่มผู้นําที่มี

อิสระในการตัดสินใจ มีค่านิยมตามที่ชุมชนยึดถือ และมีทักษะในการจัดการ โครงสร้างทางสังคม

แบบแนวราบทําให้กลุ่มผู้นําเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

ส่วนผู้นําทางการ คือ ผู้ท่ีรัฐแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการปกครองระดับหมู่บ้าน ตําบล เช่น 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นั้นมีบทบาทจํากัด กล่าวคือต้องแสดงบทบาทร่วมกับกลุ่มผู้นําตามธรรมชาติ 

ประกอบกับระบบค่านิยมของชุมชนยังเข้มแข็ง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือกันในชุมชน

ยังคงมีอยู่ และการพึ่งพากันเองในชุมชนยังเป็นปัจจัยสําคัญของวิถีชีวิตชุมชน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้
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กลุ่มผูน้าํตามธรรมชาติยงัคงมีบทบาทสาํคญัมากกวา่ผูน้าํของทางการ พิทยา วอ่งกลุ (254: 181) โดย
ท่ีผูน้าํตามธรรมชาติจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบารมี (ไม่ใช่อาํนาจ) ท่ีมาจากการยอมรับของชุมชนและสังคม 
สืบเน่ืองจากการเสียสละอุทิศตน ผ่านการใช้ชีวิตเพ่ือส่วนรวมต่อชุมชนมานาน มีบริบทของ
โครงสร้างชุมชนและสงัคมแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการสร้างกลุ่มสร้างองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
สร้างกองทุนและความร่วมมือท่ีทรงพลงั ประเวศ วะสี (2541: 37) ส่วนผูน้าํท่ีมาจากการจดัการ ใน
การแต่งตั้ งและการเลือกตั้ งมกัไม่ได้ผูน้ําท่ีแทจ้ริง เพราะขาดการรู้ท่ีแทจ้ริง แต่มีอาํนาจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง และในทางกลบักัน ผูน้ําท่ีผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทาํ หรือกระบวนการชุมชน    
ความเป็นผูน้าํจะผดุบงัเกิด (Emerge) ออกมา แต่ถา้ไม่ผา่นกระบวนการร่วมคิดร่วมทาํก็ไม่รู้ว่าใคร   
มีความเป็นผูน้าํ และบุคคลนั้นๆ ก็ไม่รู้ตวัเองดว้ย โดยคุณลกัษณะของผูน้าํตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน  
มีดงัน้ี คือ 1) มีปัญญามีความสามารถสูง 2) เป็นผูอุ้ทิศตนเพ่ือส่วนรวม 3) มีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร 4) เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทั้งมวล 5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ในชุมชนหน่ึงๆ อาจมี
ผูน้าํตามธรรมชาติหลายคนแลว้แต่วา่เป็นผูน้าํในเร่ืองอะไร มีทั้งหญิงและชาย 

บรรดาองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่ งพาตัวเองได้ในชนบท ล้วนอาศัยปฏิสัมพนัธ์แบบ      
พวกพอ้งเครือญาติและวฒันธรรมทั้งส้ิน ดงันั้นศกัยภาพของชุมชนไทยจึงมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ ชุมชน
แบบองคร์วม ท่ีบูรณาการไปสู่ความยัง่ยืนไดห้ากนาํไปใชอ้ย่างถูกทางและมีคุณธรรม (พิทยา ว่องกุล, 
2541: 181) การท่ีจะบูรณาการชุมชนไปสู่ความยัง่ยืนไดน้ั้นในชุมชนตอ้งมีผูน้าํท่ีหลากหลายดว้ย 
โดย สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540: 4-6) กล่าวว่าลกัษณะผูน้าํท่ีหลากหลายมีดงัน้ี 1) ผูน้าํทาง
ความคิด เป็นผูน้ําท่ีให้ชาวบา้นรู้จักตนเอง รู้จักแก้ปัญหา วิเคราะห์ชุมชน หาทางเลือกในการ
แกปั้ญหา ลดอบายมุข พึ่งตนเอง และพฒันา 2) ผูน้าํทางดา้นศีลธรรม มีพระสงฆเ์ป็นผูน้าํประยกุต์
หลกัธรรมเขา้กับการพฒันา 3) ผูน้ําทางด้านอาชีพ เป็นผูท่ี้ทาํกิจกรรมเฉพาะด้าน เช่น เกษตร
ผสมผสาน ปศุสัตว ์เป็นผูน้าํท่ีเนน้กระบวนการทาํงาน เช่น จดัประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 4) ผูน้าํ
ดา้นการพูด เป็นการพูดเพ่ือกระตุน้เร่งเร้าแนวความคิด พูดในส่ิงท่ีตนเองทาํ หรือการพูดอธิบาย
แบบเรียบๆ 5) ผูน้าํท่ีสามารถประยกุตง์านราชการกบัเป้าหมายเพ่ือชาวบา้นได ้โดยเสนอแผนงาน
และกิจกรรมเขา้สู่หน่วยงานราชการได ้ 6) ผูน้าํทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน มี
บารมีและความสามารถในการระดมทุนทั้งในชุมชนและภายนอก กอปรกบัทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า 
(2540: 79) กล่าวว่าผูน้าํด้านต่างๆ น้ีลว้นมีบทบาทท่ีสําคญัต่อชุมชน คือ 1) เป็นแกนนําในการ
พฒันา 2) เป็นผูเ้ช่ือมประสานระหว่างเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัประชาชนในชุมชน 3) เป็นผูช้กันาํความ
ช่วยเหลือมาสู่ชุมชน และสร้างบรรยากาศแห่งการพัฒนา 4) เป็นผูมี้ความพร้อมในการรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ไดเ้ร็วกว่าชาวบา้นอ่ืนๆ 5) เป็นผูก้ลา้เส่ียงสูงต่อการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ อนัจะ
นาํไปสู่การพฒันาชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 6) เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงานพฒันาทอ้งถ่ิน 
7) เป็นผูมี้นํ้ าใจท่ีจะพฒันา มุ่งมัน่ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนใน
ชุมชน 
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เห็นได้ว่า ผู้นําตามธรรมชาติ หรือผู้นําแบบไม่เป็นทางการ มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมาก

ต่อการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเป็นผู้นําที่เกิดขึ้นจากการยอมรับของ

ชุมชนและสังคม สืบเนื่องจากการเสียสละอุทิศตน ผ่านการใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวมต่อชุมชนมานาน    

มีบริบทของโครงสร้างชุมชนและสังคมแบบมีส่วนร่วม มีคุณลักษณะของผู้นําที่หลากหลาย       

เป็นผู้นําที่มีบารมี ไม่ใช่อํานาจ 

 

2.2.3  ผู้นําในชุมชนที่มีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นชุมชนที่มีการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ปัจจัยสําคัญ

ท่ีสุดปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนพึ่งตนเอง ยั่งยืน และเข้มแข็ง คือปัจจัยด้านคน 

ซ่ึงก็คือผู้นําชุมชนที่เป็นผู้นําตามธรรมชาติ ซ่ึงมีท้ังผู้นําด้านเศรษฐกิจ ผู้นําด้านการจัดองค์กร      

ผู้นําด้านการเมืองในชุมชน ผู้นําเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นํากลุ่ม เป็นผู้ให้คําแนะนํา   

และวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน (อดุลย์ ดวงทวีรัตน์, 2536) โดยที่พฤติกรรมของผู้นํานั้นเป็นปัจจัยที่

สําคัญที่สุดต่อความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนชนบท จากผลการศึกษาของอรุณ ส่งผอม (2534) 

ศึกษากรรมวิธีของผู้นําท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท: แง่มุมทางการเมืองของผู้นําหมู่บ้านพัฒนา

ตัวอย่าง เขาป้าเจ้ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่ากรรมวิธีของผู้นําท้องถิ่นที่ใช้ในการพัฒนา

ชนบทนั้นเป็นผลมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้นํา ประกอบด้วย ความเสียสละ ความรู้ ความ    

มีช่ือเสียง ความซื่อสัตย์ พูดจริงทําจริง ความคิดริเริ่ม เป็นผู้อุปถัมภ์ของกลุ่ม เป็นที่พ่ึงของคนอื่นๆ   

มีความเป็นกันเอง มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก กล้าเสี่ยง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร           

และมีศิลปะในการพูด ในขณะที่ปัจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจมีความสําคัญรองลงมา คือมีส่วน

สนับสนุนช่วยให้ผู้นําท้องถิ่นแสดงบทบาทการเป็นผู้นําของเขาได้ดียิ่งขึ้น ตามความคาดหวังของ  

ผู้ตามในสังคมไทย 

ผู้นําเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นํากลุ่ม เป็นผู้ให้คําแนะนําและวิเคราะห์ปัญหา    

ในชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อขัดแย้งต่างๆ และเป็นผู้ประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกชุมชน (อดุลย์ ดวงทวีรัตน์, 2536) ทั้งนี้แล้วความเป็นผู้นําตามธรรมชาติจะไม่ได้

ถูกนํามาใช้ประโยชน์เลยหากไม่มีเวทีให้ผู้นําประเภทนี้ได้ออกมาแสดงบทบาทหน้าที่ของตน     

นั่นคือโอกาสและการยอมรับ ซ่ึง อดุลย์ ดวงทวีรัตน์ (2536) มงคล ด่านธานินทร์ และคณะ (2533) 

กําธร ธิฉลาด (2535) พบว่านอกจากบุคลิกภาพคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้นําแล้ว ต้องมีปัจจัยที่ทํา

ให้ผู้นําชุมชนมีโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นํา และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน 

ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายในชุมชนได้แก่วิกฤติการณ์ และปัญหาความขัดแย้งในชุมชนระบบ

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะไม่เป็นทางการในการสื่อสาร กับสมาชิกใน
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ชุมชน 2) ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนและการยอมรับจาก
หน่วยงานของรัฐและองคก์รเอกชน กระแสการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ภายนอกชุมชน และผูน้าํมี
ความเขา้ใจสภาพปัญหา ความตอ้งการ การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี 
ตลอดจนสามารถส่ือความคิดความเขา้ใจใหก้บัสมาชิกในชุมชนของตนไดอ้ยา่งมีพลงั 

นอกจากความเป็นผูน้ําตามธรรมชาติจะมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนอนัเกิดจากการใหโ้อกาสและการยอมรับจากทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชนแลว้ 
ผลการศึกษาปัจจยัในการพึ่งตนเองของผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการของกาํธร ธิฉลาด 
(2535) ยงัพบอีกว่า กระบวนการขดัเกลาทางสังคม และการถ่ายทอดทางสังคมมีส่วนสาํคญัในการ
พึ่งตนเองของชุมชน เช่น ในการสร้างอาํนาจของบุคคลเพ่ือมาเป็นผูน้าํ เกิดจากอาํนาจท่ีมีเครือญาติ
ในชุมชนถือเป็นสถานภาพท่ีติดตวัมา (Ascribe Status) และเกิดจากอาํนาจในการมีขอ้มูล และ     
การมีเครือข่ายความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนทั้งในและนอกชุมชน สาํหรับการศึกษาและประสบการณ์
ของผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสามารถขดัเกลาบุคคลข้ึนมาเป็นผูน้าํได ้โดยครอบครัวจะเป็นสถาบนั
ทางสังคมท่ีมีส่วนทาํให้บุคคลไดรั้บการอบรมท่ีสามารถถ่ายทอดทกัษะเพื่อสืบทอดความรู้และ
ความชาํนาญในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัอาชีพของครอบครัว และยงัสามารถถ่ายทอด
อุดมการณ์ทศันคติในการพฒันาความคิดความเช่ือในความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสังคม ทศันคติ
ของครอบครัวเก่ียวกบัการศึกษา ครอบครัวท่ีมีโอกาสไดติ้ดต่อกบับุคคลภายนอกสามารถเจรจา
ต่อรองได้ ไม่เสียเปรียบผูอ่ื้น ตอ้งเป็นผูท่ี้รอบรู้ขอ้มูล ซ่ึงมกัจะเป็นครอบครัวของผูน้ํามาก่อน     
โดยสามารถจะฝึกฝนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลกและสังคมผ่านระบบการศึกษาของชุมชน        
ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ (2548) ยงัมีการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างตวัช้ีวดัคุณลกัษณะผูน้าํในการบริหาร
จดัการชุมชนเขม้แข็ง โดยใชแ้นวคิดการผลิตบณัฑิตของสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นแนวทาง พบว่าผูน้าํชุมชนตอ้งมีคุณลกัษณะผูน้าํ 5 มิติ ไดแ้ก่ 1) ความพร้อมต่อ
การเปล่ียนแปลง 2) การบริหารจดัการ 3) มีวิสัยทศัน์ 4) การแกปั้ญหาอย่างบูรณาการ และ 5) การ
สร้างสรรค์สังคมอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นมิติท่ีกล่าวถึงตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
กล่าวคือ ประกอบดว้ย ความเขา้ใจสภาพสังคมโดยรอบของชุมชน มีการส่ือสารและสร้างความ
เขา้ใจให้ชุมชนเห็นความสําคญัต่อสังคมภายนอก มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและสังคม
ภายนอก สร้างศรัทธาให้ชุมชนยอมรับ และสร้างผูน้าํรุ่นต่อไปในการพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง 
สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) ยงักล่าววา่ การจะช่วยสร้างองคก์รชาวบา้นใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมาได ้
ตอ้งมีการพฒันาผูน้าํ โดยการจาํแนกแยกแยะความรู้ความสามารถของผูน้าํ เสริมสร้างในจุดท่ีผูน้าํมี
อยู่แลว้ให้เขม้แขง็และเพ่ิมทกัษะความสามารถดา้นอ่ืนๆ แต่โดยทัว่ไป  การพฒันาผูน้าํมกัทาํแบบ
รวมๆ ไม่มีแบบแผนหรือแนวทางท่ีชดัเจน ไม่มีการให้ความสาํคญักบัการพฒันาผูน้าํรายบุคคล ผลจึง
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ปรากฏว่าองคก์รชาวบา้นอ่อนแอลง และเม่ือผูน้าํหลกัท่ีดี อายมุากข้ึน หรือหมดแรงเสียสละ ก็มกั
ขาดการสืบทอดกลายเป็นภาวะขาดแคลนผูน้ําไปโดยปริยาย องค์กรชาวบา้นก็ลม้ลง การท่ีจะ
แกปั้ญหาน้ีได ้และสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รตอ้งให้มีผูน้าํหลายประเภทหลายบทบาทช่วยกนั
ทาํงาน และเสริมสร้างผูน้าํรุ่นใหม่สืบต่อบทบาทผูน้าํองคก์รต่อไป ท่ีสาํคญัตอ้งคิดเสมอว่าองคก์ร
ชาวบา้นมีผูน้าํหลายคนหลายบทบาท ไม่ใช่คนเดียวมีบทบาททุกอยา่ง  

จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองผูน้าํชุมชนสามารถสรุปปัจจยัองคป์ระกอบของผูน้าํท่ี
ทาํใหเ้กิดการพฒันาชุมชนพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มีดงัตารางน้ี 
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ตารางที ่2.1  ปัจจยัองคป์ระกอบของผูน้าํท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันาชุมชนพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ปัจจัยผู้นําทีท่าํให้ชุมชนพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื 
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1) เป็นผูน้าํตามธรรมชาติ            

2) ลกัษณะบุคลิกภาพและความหลากหลายของผูน้าํ

ท่ีติดตวัมา 
          

 

3) วิกฤติการณ์ปัญหาความขดัแยง้ของชุมชน โอกาส

ในการแสดงความเป็นผูน้าํ 
           

4) ความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะไม่เป็นทางการกบั

สมาชิกในชุมชน 
           

5) นโยบายของรัฐบาล            
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

ปัจจัยผู้นําทีท่าํให้ชุมชนพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื 
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6) การยอมรับจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐ       

และนกัธุรกิจนอกชุมชน 
           

7) ความสามารถเขา้ใจสภาพปัญหา ความ-ตอ้งการ และ

ความเปล่ียนแปลงภายในชุมชนและภายนอกชุมชน

ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
          

 

8) ความสามารถในส่ือความคิดความเขา้ใจ       

ใหก้บัสมาชิกในชุมชนของตนไดอ้ยา่งมีพลงั  

โดยการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 

           

9) อาํนาจท่ีมีเครือญาติในชุมชนถือเป็นสถานภาพท่ี

ติดตวัมา (Ascribe Status) 
           

22



23 

ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

ปัจจัยผู้นําทีท่าํให้ชุมชนพึง่ตนเองอย่างยัง่ยนื 
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10) อาํนาจในการมีขอ้มูล            

11) การมีเครือข่ายความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนทั้งใน

และนอกชุมชน 
          

 

12) การศึกษาและประสบการณ์ของผูน้าํ            

13) กระบวนการขดัเกลาทางสังคมของครอบครัวท่ี

เป็นผูน้าํมาก่อน 
           

14) สร้างผูน้าํรุ่นต่อไปในการพฒันาองคก์รอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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2.3 การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้นํา 
 

การพัฒนาผู้นําชุมชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน ไม่ให้เกิดการ

ขาดช่วงของผู้นํา หรือไม่ทําให้ชุมชนอ่อนแอลงจนขาดความเข้มแข็งและไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย

การเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านกําลังคนที่ดี จากการ

ทบทวนวรรกรรมทําให้ทราบว่า ผู้นํา เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งได้ ทั้งนี้การวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้นํานั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงได้

เสนอกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้นํา 4 กระบวนการ ดังนี้ 

2.3.1  การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) 

 2.3.2   กลยุทธ์การสอนงาน (Coaching) 

 2.3.3   การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

 2.3.4   การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) 

 

 2.3.1   การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) 

การศึกษาแนวคิดการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งในเชิงธุรกิจ ชํานาญ พิมลรัตน์ (2548) 

กล่าวว่า การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งมีประโยชน์และมีความสําคัญต่อองค์กรที่จะดําเนินการ    

สรรหาผู้มาสืบทอดตําแหน่งให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ เป็นกระบวนการที่เอื้ออํานวยให้องค์กร          

มีบุคลากรพร้อมเมื่อถึงเวลาที่ต้องการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง        

ในยามที่ประสบปัญหาการขาดแคลนกําลังคนในระดับจัดการและในสาขาวิชาชีพต่างๆ คริสมาส 

ศุภทนต์ (2552) กล่าวว่าผู้ท่ีจะขึ้นมากุมบังเหียนองค์กรได้น้ัน จําเป็นที่จะต้องคุ้นเคยกับสายงาน

ทั้งหมด เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ท่ีมองทิศทางในอนาคตขององค์กรออก ดังนั้นการเตรียมคนจาก      

สายงานต่างๆ ให้ก้าวสู่ผู้นําได้ต้องมีระบบการสืบทอดตําแหน่งที่ทําให้คนสามารถหมุนเวียน      

ตามตําแหน่งและสายงานต่างๆ ได้ เพื่อให้มองเห็นภาพในการปฏิบัติของแต่ละสายงานและ

ภาพรวมโดยเรียกว่าเป็นการสร้าง ภาวะผู้นํา คนึงนิจ อนุโรจน์ (2553) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม

บุคลากรในการรองรับการเติบโตขององค์กร โดยจัดทําเฉพาะตําแหน่งงานที่สําคัญ เช่น ผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการกําหนดระบบการพัฒนาบุคคลที่จะเป็นทายาท (Successors) อย่างเป็ น

ระบบระยะยาว และมีการติดตามประเมินศักยภาพของผู้ท่ีเป็นว่าที่ทายาทเป็นระยะๆ มีการจัดลําดับ

ว่าใครมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด 

2.3.1.1 การวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession  Planning) ให้มีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล ทําให้องค์กรไม่ขาดคนเก่งคนดีและเหมาะสมกับตําแหน่ง คนึงนิจ อนุโรจน์  (2553) 

กล่าวว่า มีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
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1)  การกรองเพื่อคดัเลือก คนดี คุณสมบติัของบุคลากรท่ีหัวหน้ามีสิทธิ
เสนอช่ือเพื่อพิจารณาเป็นว่าท่ีทายาทของตาํแหน่งงาน (Candidate) เป็นกติกาเบ้ืองตน้ท่ีฝ่ายบุคคล
หรือ HR เป็นผูค้ดัเลือกให้กบัผูบ้งัคบับญัชาหรือคณะกรรมการ โดยกติกาขอ้น้ีไม่ตอ้งให้
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงเป็นผูพ้ิจารณา หลกัเกณฑท่ี์ใชค้วรจะเป็นหลกัสากลในองคก์รท่ีทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตาม ผูท่ี้จะไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็น Successor ทุกคน ตอ้งผา่นการคดักรองในระดบัน้ีก่อน 
เช่น อาย ุอายงุานในตาํแหน่งเดิมไม่นอ้ยกว่าก่ีปี วุฒิการศึกษา ผลงานในอดีตรวมทั้งความประพฤติ 
และการลงโทษทางวินยัท่ีผา่นมา เป็นตน้ 

2)  การกรองเพื่อคดัเลือกคนดีท่ีเป็น คนเก่ง คุณสมบติัขอ้น้ีมีไวส้ําหรับ
การคดัเลือกรายช่ือคนดีท่ีถูกเสนอข้ึนมาเพ่ือพิจารณาใหเ้ป็นผูท่ี้อยูใ่นระบบ Succession Planning 
หรือรายช่ือของผูท่ี้มีสิทธิท่ีจะเป็นทายาทสืบทอดตาํแหน่ง (Successor List) คุณสมบติัขอ้น้ีตอ้ง
กาํหนด โดยยดึเอาคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ตามตาํแหน่งท่ีตอ้งการหาผูสื้บทอดมาเป็นเกณฑ ์
เช่น ความสามารถดา้นภาษา ภาวะผูน้าํ ความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ กลา้ตดัสินใจ สามารถ
ทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ เป็นตน้ ก่อนท่ีจะไปพิจารณากติกาในระดบัท่ี 3 ก็ตอ้งผ่านกระบวนการ
ในการวางแผน พฒันาและประเมิน Successor แต่ละคนว่าใครสมควรท่ีจะกา้วไปสู่การเป็น 
Successor ตวัจริงท่ีจะไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งใหข้ึ้นไปทดแทนผูด้าํรงตาํแหน่งเดิมได ้

3)  การกรองคนดีและคนเก่งท่ีเหมาะสม คุณสมบัติข้อน้ีถือเป็นด่าน
สุดทา้ยก่อนท่ีจะเปล่ียนสถานะจาก Successor มาเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งตวัจริง คนท่ีผา่นกระบวนการ
ในระดับท่ี 2 มานั้น ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติทั้ งเก่งและดีอยู่แลว้ ดังนั้น ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ี
ค่อนขา้งยากท่ีจะบอกว่าใครดีและเก่งกว่าใคร เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเนน้การพิจารณาคดัเลือก Successor 
ท่ีเป็นบุคลากรดีและบุคลากรเก่งท่ีมีความเหมาะสม กบัตาํแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนไป 

2.3.1.2  ในทางปฏิบติัจริงของการท่ีจะสามารถคดัเลือก คนดีท่ี ท่ีเป็นคนเก่ง และมี
ความเหมาะสมนั้น ศิริยพุา รุ่งเริงสุข (2550) กล่าวว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รมีขั้นตอนการ
วางแผนสืบทอดตาํแหน่ง 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  วิเคราะห์ว่าสถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัท (นโยบาย 
ทิศทาง แผนการขยายตวัหรือลดขนาดบริษทั) จะไดว้ิเคราะห์ประเมินอตัรากาํลงัคนท่ีตอ้งการได้
ถูกตอ้ง ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

2)  ประเมินความพร้อมของกาํลงัคน ทั้งปริมาณและคุณสมบติั เร่ืองความ
พร้อมท่ีจะทาํงานใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความจาํเป็น
เร่งด่วนท่ีจะตอ้งใชก้าํลงัคนในแง่จาํนวน หรือในแง่คุณสมบติั 

3)  กาํหนดแผนสร้างความพร้อมของกาํลงัคน คาดการณ์ไดว้่าในแต่ละ
ช่วง จะตอ้งพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพื่อเตรียมทดแทนคนท่ีจะออกไปในก่ีตาํแหน่ง 
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4)  สร้างแผนสรรหาพนกังาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนกังาน 
(Employee Training and Development) ไวไ้ดล่้วงหนา้ ก่อนท่ีพนกังานทั้งหลายจะเกษียณหรือออก
จากตาํแหน่งก่อนเวลา 

5)  กาํหนดความสามารถ (Competencies) ซ่ึงหมายถึง ความรู้ ทกัษะ 
บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีพึงปรารถนาของพนกังานในตาํแหน่งนั้นๆ 

6)  คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม ในการท่ีจะพฒันาให้สืบทอดตาํแหน่งท่ีจะว่างต่อไป เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของพนกังานว่ามีความสามารถท่ีจะถูกพฒันาไปในระดบัใด เพื่อสืบทอดตาํแหน่งท่ีว่าง
ต่อไปได ้

7)  การใชเ้คร่ืองมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของพนักงาน ซ่ึงบริษทัส่วนใหญ่อาจลงทุนใช้ศูนยท์ดสอบและประเมินพนักงาน (Assessment 
Center) ส่วนบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็อาจใชห้ลกัการประเมินแบบ 360 องศา 

8)  ระบุตัวทายาทผูสื้บทอดตาํแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์
ศกัยภาพ ผลงานของพนักงาน ตอ้งมีการแจง้ให้พนักงานทราบล่วงหน้าเพ่ือเตรียมรับมอบเรียนรู้
งานต่อไป 

9)  หาทายาทสํารองไว  ้ฝ่ายบุคคลและผูบ้ริหารควรเตรียมทายาทไว้
มากกว่า 1 คน ไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งมีคุณสมบติัเท่าเทียมกบัคนแรก แต่ขอให้ใกลเ้คียงกนั เพราะ
ทายาทก็อาจจะถูกซ้ือตวัไปเสียก่อนก็ได ้และไม่ควรบอกใหต้วัเตง็อนัดบั 2, 3 ทราบ เพราะอาจทาํ
ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัได ้

10)  ทาํการพฒันาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะ
สามารถมีพฒันาการ และสร้างผลงานตามท่ีคาดหวงัไดจ้ริงหากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปล่ียนตวั
กท็าํไดแ้ละทนัเวลา 

การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งจะตอ้งมีการมองไปขา้งหนา้อยา่งนอ้ย 5 ปีท่ีมีความ
ตอ้งการผูสื้บทอดตาํแหน่ง ณ จุดใดบา้ง (Five Year Forward Plan)  การคาดคะเนบุคคลท่ีสมควรท่ี
จะไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งในอนาคต (Promote Ability Forecast) เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการ
จัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง ช่วยให้ทราบว่ามีจุดใดบา้งท่ีตอ้งการผูสื้บทอดและมีความพร้อม
เม่ือใด ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการฝึกและพฒันาเป็นรายบุคคล ปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จในการวาง
แผนการสืบทอดตาํแหน่ง คือ การเฟ้นหา ทั้งน้ี การท่ีจะเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนตาํแหน่งในอนาคต 
ควรจะพิจารณาทั้งผลการปฏิบติังานและศกัยภาพควบคู่กนัไป (Performance/Potential Matrix) 
(ชาํนาญ พิมลรัตน์, 2548) การท่ีองคก์รมีการวางแผนในการสืบทอดตาํแหน่งนั้น จะทาํใหเ้กิดการ
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สร้างภาวะผูน้ํา ซ่ึงถือว่าเป็นสมรรถนะท่ีสําคญัทาํให้สามารถปฏิบติังานหมุนเวียนขา้มสายได ้
(Transitional Competency) ท่ีสาํคญัเป็นการเสริมเติมให้กบัสมรรถนะในสายงาน (Functional 
Competency) อีกทั้งยงัมีความจาํเป็นสาํหรับการเจริญเติบโตขององคก์รท่ีมัน่คง (คริสมาส ศุภทนต,์ 
2552) 

2.3.1.3  ผลดีของการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ศิริยพุา รุ่งเริงสุข (2550) และ 
คนึงนิจ อนุโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงผลดีของการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession 
Planning) ท่ีมีต่อองคก์รหลายประการ ดงัน้ี 

1)  องค์กรมีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่าบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
(Quality) และมีความรู้ความสามารถ (Competency) มีอยูเ่ป็นจาํนวนเท่าไร 

2)  มีขอ้มูลเก่ียวกับบุคลากรในตาํแหน่งท่ีกาํลงัเกษียณอายุ รวมทั้งใน
ตาํแหน่งท่ีมีคุณสมบติัหายากและเป็นท่ีหมายปองของคู่แข่ง 

3)  สามารถวางแผนสรรหาและคดัเลือกบุคลากรในเชิงรุกได้ดียิ่งข้ึน 
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ และสรรหาบุคลากรรองรับความตอ้งการขององคก์รไดอ้ย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 

4)  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจูงใจบุคลากรไดจ้ากการมีนโยบายส่งเสริมการ
เล่ือนขั้นบุคลากรภายใน มีขวญักาํลงัใจในการทางานดีข้ึน 

5)  ผลทางออ้มคือ บุคลากรท่ีเป็นคนเก่งในองค์กรไม่กลา้เล่นตวัมาก
จนเกินไป เน่ืองจากฝ่ายบุคคลมีการสร้างคนทดแทนข้ึนเตรียมไวแ้ลว้ จากการมีการคาดการณ์
ล่วงหนา้วา่บุคลากรคนใดท่ีดูเหมือนจะถูกซ้ือตวัจากภายนอกไดง่้าย 

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสําคญัของการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควรก็เพราะตวัผูน้าํ เอง สาเหตุประการหน่ึง ชาํนาญ พิมลรัตน์ (2548) กล่าวว่า ผูน้าํหรือผูท่ี้มี
หนา้ท่ีตอ้งวางแผนในการสืบทอดตาํแหน่งไดแ้ก่ ผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร คนกลุ่มน้ีไม่ตอ้งการสร้าง
บุคลากรอ่ืนข้ึนมาแทนเน่ืองจากเกรงว่าตนจะดอ้ยความสาํคญั ขาดอาํนาจการต่อรอง และ คริสมาส 
ศุภทนต ์(2552) ยงักล่าวอีกว่า การเลือกปฏิบติั (Double Standard) ทาํใหบุ้คลากรของบริษทัท่ีคิดว่า
ตนก็มีศกัยภาพแต่ไม่ไดรั้บการเลือกสรรเกิดความไม่พอใจและบัน่ทอนให้ผลการปฏิบติังานตํ่า 
หรือถึงกบัลาออก ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการวางตวับุคคลท่ีตายตวัและชดัเจนเกินไป ดงันั้นการสร้าง ผูสื้บ
ทอดตาํแหน่ง (Successor) ท่ีดีในยุคน้ีควรมองถึงผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัหลายๆ ดา้นอย่างครบถว้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยืดหยุ่นและการกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง เพื่อให้สอดรับกับสภาวะการ
เปล่ียนแปลงของภายนอกไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่ยดึติดกบัแนวทางของผูน้าํรุ่นก่อนมากเกินไป และ
สุดทา้ยองคก์รตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายและทบทวนผลความคืบหนา้ทุกๆ ปี 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปภาพกระบวนการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งได ้ดงัภาพ 
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ภาพที ่2.1  กระบวนการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
 

เห็นไดว้่าการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งนั้นเป็นเพียงกา้วแรกของการเร่ิมตน้
เท่านั้น และการท่ีจะนาํพาผูน้าํรุ่นใหม่สู่การทาํงานเพ่ือชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ ส่ิงท่ีตอ้งทาํควบคู่
กันไประหว่างการเตรียมตัวท่ีจะข้ึนมาเป็นผู ้นําชุมชนคนใหม่นั้ นคือ  การเรียนรู้งานจาก
ประสบการณ์ในอดีตของผูน้าํรุ่นก่อน ความรู้เหล่าน้ีมิไดเ้ป็นความรู้ในตาํราท่ีหาไดใ้นห้องเรียน
เหมือนตอนท่ีเราเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั ดงันั้น การท่ีจะสามารถพฒันาภาวะผูน้าํให้
ประสบผลสําเร็จผูน้าํจึงตอ้งมีการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (Adult Learning) รู้กลยุทธ์การสอนงาน 
(Coaching) และการพฒันาภาวะผูน้าํ (Leadership Development) ดว้ย 

 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนงาน (Coaching) 
การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้ําเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ขาดช่วงของผูด้ ํารง

ตาํแหน่งสําคญัขององคก์รดว้ยกระบวนการท่ีมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์
สถานการณ์และประเมินอัตรากาํลังคน จนกระทั่งระบุตัวทายาทและพฒันาทายาทเพ่ือดาํรง
ตาํแหน่งสาํคญันั้นๆ กระบวนการเหล่าน้ีมีหลายเคร่ืองมือท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการพฒันาทายาทท่ีจะ
มารับช่วงต่องาน กลยทุธ์การสอนงาน (Coaching) ก็เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาทายาทผูสื้บ
ทอดตาํแหน่ง (Successor)  
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2.3.2.1  แนวคิดเร่ืองกลยทุธ์การสอนงาน มีนกัคิดหลายท่านไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกนั 
โดย Zeus and Skiffington (2002: 2-3) กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองการสอนงานวา่เป็นแนวคิดการบริหารท่ี
ทนัสมยั หลกัการสอนงานมีเป้าหมายเพื่อการแกปั้ญหา เป็นการเพิ่มการยอมรับท่ีทาํให้เกิดผลจาก
การส่ือสารท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์หรืออาจกล่าวไดว้า่การสอนงานเป็นธรรมชาติหรือเป็นส่วนหน่ึง
ของภาวะผูน้าํ Landsberg (2003 อา้งถึงใน กรกนก รัตนถาวร 2548: 6) เกรียงศกัด์ิ นิรัติพฒันะศยั 
(2546: 37) กล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่าการสอนงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบติังาน 
และความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนงาน เป็นกระบวนการท่ีดาํเนินการเป็นระบบโดยท่ี
หัวหน้างานหรือผูท่ี้มีความรู้ สอน หรือ ให้คาํแนะนําแก่ลูกน้องผูเ้รียนงานได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ ความสามารถในการเรียนรู้ และทศันคติของผูเ้ขา้รับการอบรม ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน  

2.3.2.2  การสอนงานตามแนวคิดของ เกรียงศกัด์ิ นิรัติพฒันะศยั (2546: 37) นั้นมี 
3 ประเภท คือ 1) การสอนงานอย่างเป็นขั้นตอน 2) การสอนงานโดยการถาม 3) การสอนงานโดย
การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ มีวิธีการเร่ิมตน้ดว้ยการใหภ้าพรวม หลงัจากนั้นจึงสอนรายละเอียดแต่
ละเร่ือง เช่น นิยาม วตัถุประสงค ์และวิธีการ การสอนงานตอ้งสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เกิดข้ึน
เสียก่อน โดยผูส้อนตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะสอน มีความเขา้ใจมนุษย ์มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี ระวงั
ท่ีจะไม่ใชต้วัผูส้อนเป็นบรรทดัฐาน สร้างความเป็นกนัเอง เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วม และ
สุดทา้ยตอ้งสอนหรือฝึกทีละเร่ือง Landsberg (2003 อา้งถึงใน กรกนก รัตนถาวร 2548: 6) กล่าวว่า
หากแบ่งกระบวนการสอนให้ชดัเจนแลว้จะไดห้ลกัการสอน 4 ขั้นตอน แบบ GROW คือ  1) การ
กาํหนดเป้าหมาย (Goal) เป็นการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัระหว่างผูส้อนงาน และผูเ้รียนงาน 
หลงัจากนั้น 2) ใชข้อ้มูลจริงเก่ียวกบัการประเมินตนเอง (Reality) การให้ขอ้มูลป้อนกลบัผลงาน 
เพื่อนาํไปสู่ 3) การกาํหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมและเห็นพอ้งตอ้งกนัทั้ง 2 ฝ่าย (Options) 4) ตกลง
ร่วมกนัในการดาํเนินการ (Wrap-up) พร้อมระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งหมดน้ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ือง โดยเนน้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั (Interacting Dynamically) ประเด็นท่ี
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่นาํมาสอนงาน Zeus and Skiffington (2002: 2-3) สอนใน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) การ
พฒันาภาวะผูน้าํ (Leadership Development) 2) การรักษาพนกังานระดบัสูง (Retention of Top 
Staff) 3) การวางแผนการสืบทอดผูบ้ริหาร (Management Succession Planning) และ 4) การปรับ
เล่ือนขั้นตาํแหน่งและการรับพนกังานใหม่ (Ensuring Success after Promotion or New Hire) 

2.3.2.3  การท่ีจะสามารถสอนงานใหป้ระสบความสาํเร็จ ผูส้อนงานตอ้งมีบทบาท
ท่ีหลากหลาย เป็นทั้งท่ีปรึกษา ผูป้กครอง พี่เล้ียง ครู เพ่ือน หุ้นส่วน เป็นผูช้ี้นาํจุดประกายความคิด
ในองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่สูงให้การฝึกอบรมในขั้นตอนการทาํงาน คาํแนะนาํ และมากกว่านั้นคือการ
ให้ความใส่ใจ รับฟัง สะกิดเตือน ให้กาํลงัใจ เพ่ือผลกัดนัลูกน้องสู่เป้าหมาย Walker (1992 อา้งถึงใน 
ทศันีย ์พิธานพิทยรัตน์ และนิรมล ภูมิโชติช่วง 2548: 8) Joyce (1996 อา้งถึงใน กรกนก รัตนถาวร 
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2548: 9) กล่าวว่า การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคคลท่ีจะทาํหนา้ท่ีใหก้ารสอนงานควรมีบทบาท
ดงัน้ี  

1)  ใหค้วามเป็นเพื่อน (Provision of Companionship) การสร้างบรรยากาศ
ของความเป็นมิตรเป็นหนา้ท่ีแรกของผูส้อนงาน โดยการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ให้ความเห็นอกเห็นใจ
ในปัญหา มีส่วนร่วมในความรู้สึกคบัขอ้งใจ หรือรู้สึกประสบความสาํเร็จ การอภิปรายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานจะตอ้งสร้างสรรค ์พยายามช้ีให้เห็นว่าปัญหาของการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองปกติ 
การให้การสอนงานในบรรยากาศของความเป็นมิตรจะทาํให้งานใหม่ง่ายข้ึน ทาํให้เกิดความรู้สึก
มัน่ใจ สนุกสนาน และทาํให้การเร่ิมตน้ทดลองใชรู้ปแบบการปฏิบติังานใหม่เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
โดยไม่ตอ้งลองผดิลองถูก 

2)  ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเชิงเทคนิค (Giving of Technical Feedback) ตอ้งมี
การฝึกฝนการให้ขอ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนัและกนั จะช่วยให้มีพฒันาการนาํส่ิงใหม่ๆ ไปใชใ้นการ
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้ผูส้อนงานเกิดทกัษะการสอนงานอย่างสมบูรณ์ และผูป้ฏิบติังาน
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการนาํความรู้ใหม่ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

3)  วิเคราะห์แนวทางการนาํรูปแบบการสอนงานไปใช ้(Analysis of 
Application) ในการนาํเทคนิคการสอนงานไปปฏิบติั ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ การพิจารณาว่าจะใช้
รูปแบบการสอนงานน้ีเม่ือไร และจะช่วยใหก้ารสอนงานสัมฤทธิผลอยา่งไรบา้ง ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
วางแผนการสอน การเลือกกิจกรรมการสอน ส่ือการสอน และนาํไปสอนในการปฏิบติังาน 

4)  ปรับปรุงรูปแบบการสอนงานให้เขา้กบัผูเ้รียน (Adaptation to The 
Student) การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งทาํใหผู้เ้รียนงานสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5)  การอาํนวยความสะดวก (Personal Facilitation) ผูส้อนงานตอ้งช่วย
อาํนวยความสะดวกใหก้บัพนกังานใหม่ในการท่ีจะเรียนรู้ ใหก้าํลงัใจในการผดิพลาดคร้ังแรก ช่วย
ลดความโดดเดียวใหก้บัพนกังาน 

2.3.2.4  Walker (1992 อา้งถึงใน ทศันีย ์พิธานพิทยรัตน์ และนิรมล ภูมิโชติช่วง 
2548: 8) กล่าววา่ ผูส้อนงานท่ีดีมีความจาํเป็นสาํหรับองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ การสอนงานและการ
บริหารมีส่ิงท่ีเหมือนกนัอยู่ท่ีว่าเป็นศิลปะเก่ียวกบัคน และมุ่งท่ีจะทาํให้งานสําเร็จโดยอาศยัผูอ่ื้น 
การสอนงานท่ีดีตอ้งอาศยัการส่ือสารท่ีดี และการส่ือสารตอ้งเป็นแบบ 2 ทาง หวัหนา้งานท่ีดีจะขอ
และเคารพความเห็นของสมาชิกในทีม การพดูคุยอยา่งเปิดเผยเป็นส่ิงท่ีทาํใหก้ารบริหารในปัจจุบนั
แตกต่างจากการบริหารตามสายบงัคบับญัชาแบบดั้งเดิม สามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากการสอนงานไดจ้ากตวัช้ีวดัการเปล่ียนแปลง 3 ดา้น ท่ีแสดงประสิทธิผลจากการสอนงาน (Job 
Coaching Effectiveness) ของ Thorpe and Clifford (2003) ไดแ้ก่ 
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1)  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (K-Knowledge) การจดัการสอนงานเพ่ือเสริม
ความรู้ จะเนน้ให้เกิดการวิเคราะห์แลกเปล่ียนความรู้มากกว่าการให้ขอ้มูลเพียงดา้นเดียว ความรู้ท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ ประสบการณ์ และการไดเ้ห็นตวัอย่างจริง หรือ ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นตวัอย่าง
ข้อเท็จจริงจะทําให้ได้เ รียนรู้และจดจําได้มากกว่าการสอน  เห็นการเปล่ียนแปลงได้จาก
ความสามารถในการวิเคราะห์ การเช่ือมโยง การเปรียบเทียบ อธิบาย ยกตวัอย่าง ความสามารถใน
การนาํความรู้ไปปฏิบติั ประยกุตใ์ช ้และการนาํไปใชถ่้ายทอดขยายผลต่อไป 

2)  ดา้นทกัษะ (S-Skill) เป็นการเพิ่มพูนทกัษะและนาํไปปฏิบติัได ้การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ด้านทักษะได้แก่  ความพยายามในการปฏิบัติ มีความ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนหลงัจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ มีความสามารถในการนาํส่ิงท่ีเรียนรู้   
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการสร้างสรรค์ สามารถนําไปปรับ
ประยกุตใ์ช ้และคิดคน้ใหม่ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบังานท่ีทาํ 

3)  ดา้นทศันคติ (A-Attitude) คือการตระหนกัในความสาํคญัของส่ิงท่ีได้
เรียน การสอนงานไม่ไดมุ่้งสู่การจดจาํในลกัษณะท่องจาํ แต่มุ่งสู่ความเขา้ใจ ความตระหนกั ซ่ึงมีผล
ต่อการสร้างทศันคติเหล่านั้น ส่ิงท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงในดา้นทศันคติ คือ พฤติกรรม ปฏิกิริยา 
การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น ทศันะต่อเร่ืองนั้นๆ ว่ามีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และนาํไปปฏิบติัอยา่งมีพื้นฐานความเช่ือต่อเร่ืองการมีส่วนร่วม มีวิสัยทศัน์ท่ีดีต่อ
มนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม มีการเปิดกวา้งยอมรับในความแตกต่าง 

เม่ือพิจารณาแนวคิดการสอนงาน จากท่ีกล่าวมาน้ีมีแนวความคิดไปในทางเดียวกนัว่า 
การสอนงานเป็นการพฒันาผูรั้บการสอนให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามแนวทางท่ีผูส้อนงานตอ้งการ    
เป็นการเปล่ียนแปลงในทางพฒันาของบุคคลจากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัหน่ึงตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องผูส้อนงาน โดยใชกิ้จกรรม การกระทาํ การแสดง และการส่ือสาร เพื่อช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของการสอนงาน ท่ีสาํคญัขณะการสอนงานนั้นจะเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปดว้ยเสมอ 
ทั้งน้ีการสอนงาน (Coaching) ตอ้งทาํควบคู่กบัแนวคิดการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (Adult Learning) 
เพื่อใหก้ารสอนงานออกมาบรรลุผลดว้ย 

 
2.3.3  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

 การเรียนรู้ของผูน้าํในกระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชนนั้นมีความแตกต่างจาก
ความรู้ท่ีศึกษาจากตาํราในห้องเรียน ทั้งน้ีส่วนใหญ่ความรู้ท่ีไดจ้ากสอนงานของผูน้าํรุ่นก่อน หรือ
จากผูรู้้ในชุมชน มีลกัษณะเป็นความรู้ท่ีตกผลึกจากประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ บุคลิกลกัษณะ
เฉพาะของผูน้าํคนนั้นๆ เป็นความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาส่ังสมมาควบคู่กบัประวติัศาสตร์ของชุมชน 
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ในการวางแผนการสอนงานใหก้บัผูน้าํรุ่นใหม่ท่ีจะเขา้มาสานต่องานควรใชแ้นวคิด การเรียนรุ้แบบ
ผูใ้หญ่ (Adult Learning) เป็นแนวทาง 

2.3.3.1  การเรียนรู้แบบผูใ้หญ่นั้น Knowles (1990 อา้งถึงใน มณีวรรณ ฉตัรอุทยั 
2542: 70) กล่าวว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนงาน (Coaching) ซ่ึงศาสตร์ท่ีว่าดว้ย
การศึกษาแบบผูใ้หญ่น้ีมีสมมุติฐานเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนรู้ คือ 

1)  ผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ (The Need of Know) การสอนแบบ
ผูใ้หญ่จะมีประสิทธิภาพ เม่ือผูเ้รียนตระหนกัในความจาํเป็น หรือความตอ้งการท่ีจะเรียน โดยเห็น
ประโยชน์ว่าทั้ งเวลาและแรงงานท่ีทุ่มเทไปกบักิจกรรมการเรียนเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากผูเ้รียนไม่เห็นความจาํเป็นของการตอ้งเรียน ตวัอยา่งเช่น เม่ือบริษทัส่งพนกังานมา
เขา้ฝึกอบรมโดยพนกังานเองไม่เห็นความจาํเป็นดงักล่าว พวกเขากไ็ม่ไดค้วามรู้กลบัไปเท่าท่ีควร 

2)  ผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะช้ีนําหรือกาํหนดทิศทางการเรียนรู้ของ
ตนเอง (The Need to Be Self-Directing) ผูใ้หญ่มีความเช่ือมัน่และความตอ้งการท่ีจะดูแลตนเอง
มากกว่าการถูกสั่งสอนหรือบงัคบั ซ่ึงจุดแยกความแตกต่างระหว่างการสอนกบัการเรียนรู้แบบ  
Self-Directing อยูท่ี่การไดมี้โอกาสรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง แต่ทั้งน้ี Self-Directing ก็
มิไดห้มายความว่าเป็นการเรียนรู้โดยลาํพงั แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรู้มีความสามารถท่ีจะบอกไดว้่า  
เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจะแสวงหาไดจ้ากแหล่งใดหรือใคร เป็นตน้ 

3)  ผู ้เ รียนมีการสั่งสมประสบการณ์ทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(Greater Volume and Quality of Experience) โดยผูใ้หญ่อาศยัอยูใ่นโลกมานานหรือเห็นโลก
มากกว่า ทาํให้ผูใ้หญ่ มีทั้งวยัวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ์ จึงย่อมไดเ้ปรียบกว่าผูเ้รียนรู้ท่ีเป็นเด็ก 
การเรียนการสอนแบบผูใ้หญ่จึงตอ้งมีรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่างไปจากการเรียนการสอนแบบท่ี
เราคุน้เคย ท่ีผูส้อนเป็นผูก้าํหนดและป้อนเน้ือหาใหทุ้กอยา่ง แต่สาํหรับผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่การสอน
ตอ้งเนน้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งตวัผูเ้รียนดว้ย 

4)  ผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียน (Readiness to Learn) ขณะท่ีเด็กถูกสั่ง
แกมบงัคบัให้เรียน แต่ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่มีทางเลือกว่าจะเรียนหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนกบัดุลยพินิจ
ส่วนบุคคลว่าการเรียนนั้นเป็นประโยชน์ ช่วยพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ หรือมีความจาํเป็น
อย่างไร ด้วยเหตุน้ีทาํให้ผูใ้หญ่เขา้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนในลกัษณะท่ีเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการกต็ามดว้ยความพร้อมมากกวา่เดก็ 

2.3.3.2  การเรียนรู้แบบผูใ้หญ่นั้น Marquardt (1996 อา้งถึงใน พิณสวนั ปัญญามาก 
2543: 21) ไดแ้บ่งลกัษณะของการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1)  การเรียนรู้เพื่อปรับตวั (Adaptive Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีจะรับมือ 
กบัเหตุการณ์ต่างๆ ในลกัษณะของการแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Reactive) มีลกัษณะแบบแผนของ
พฤติกรรมเชิงการตอบสนองต่อสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2)  การเรียนรู้จากการคาดการณ์ (Anticipatory Learning) เป็นกระบวนการ
ของการไดม้าซ่ึงความคาดหวงัในอนาคตเพื่อหลีกเล่ียงประสบการณ์ หรือผลลพัธ์เชิงลบ หรือเพื่อ
จะแสวงหาการคาดการณ์โอกาสในทางท่ีดี หรือโอกาสทางบวกท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3)  การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ (Deutero Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการ
สะทอ้นความคิดเห็นวิพากษว์ิจารณ์ภายใตส้มมุติฐานต่างๆ เพื่อหาขอ้สรุปสมมุติฐานท่ีสามารถยอมรับ
ได ้เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งสร้าง (Generative) ความรู้และสะทอ้น (Reflective) การเรียนรู้ของตนเอง 

4)  การเรียนรู้จากการปฏิบติั (Action Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและการดาํเนินการแกไ้ขอยา่งจริงจงั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความรู้ 
ทกัษะ ของตวับุคคลหรือของกลุ่ม โดยการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเจาะจงประเด็น 
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนรู้ไดจ้ริง และมีความยดืหยุน่ในการเรียนรู้ 

2.3.3.3  Knowles (1990 อา้งถึงใน มณีวรรณ ฉัตรอุทยั 2542: 70) กล่าวว่า  จาก
พื้นฐานความเขา้ใจในสมมุติฐาน และลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ขา้งตน้ ทาํให้การเรียนรู้แบบ
ผูใ้หญ่จาํเป็นตอ้งมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม โดยผูส้อนจะมีบทบาทเป็นผูเ้อ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ 
(Facilitator of Learning) ช้ีแนะแหล่งความรู้หรือขมุวิชาท่ีผูเ้รียนไปคน้ควา้ตกัตวงเอง นอกจาก
บทบาทของผูส้อนท่ีเปล่ียนไปแลว้ บรรยากาศการเรียนการสอนตอ้งไดรั้บการปรับปรุงเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ (A Climate Conductive to Learning) ประกอบดว้ย 

1)  บรรยากาศของการเคารพซ่ึงกนัและกนั (Mutual Respect) โดยผูเ้รียนตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัในชั้นเรียนแบบผูมี้ความรับผดิชอบและมีประสบการณ์ท่ีสามารถแลกเปล่ียนกนัได ้

2)  บรรยากาศของความร่วมมือ ไม่ใช่การแข่งขนั (Collaborativeness,  
not Competitiveness) การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพน่าจะเป็นการแลกเปล่ียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ตามแต่ประสบการณ์จะเอ้ืออาํนวย 

3)  การให้การสนบัสนุน (Supportiveness) ผูเ้รียนบางคนอาจไม่ประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนท่ีผา่นมา ทาํใหข้าดความมัน่ใจในการเรียนและวิตกกงัวล แต่หากไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกลุ่มเพื่อน หรือครูท่ีพร้อมจะช่วยเหลือ กจ็ะทาํใหส้ามารถเรียนต่อได ้

4)  ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (Mutual Trust) โดยเช่ือว่าทั้งผูเ้รียนและ
ผูส้อนต่างมีอาํนาจในการแสดงออกของตนในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค ์
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5)  การทําใจเปิดกว้างและยอมรับ (Openness) โดยผู้สอนควรทําเป็ น

ตัวอย่างที่เปิดใจกว้างเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง ยอมรับจุดด้อยเพื่อปรับปรุง 

 โดยสรุป การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้างอิสระทางความคิดให้กับ

ผู้เรียน และสามารถนําประสบการณ์ท่ีหลากหลายของผู้เรียนมาแสดงความคิดเห็นอย่างท้าทาย มี

การให้เกียรติและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้เรียนเองเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว 

เพียงแต่มีความประสงค์ท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้นในเรื่องของการ

ทํางาน และการบริหารให้ประสบผลสําเร็จมากขึ้น ดังนั้นผู้สอน ก็เพียงแต่แนะนํา หรือสอนให้

ผู้เรียนได้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้นํานั้น นอกจากต้องมีการวาง

แผนการสืบทอดตําแหน่ง มีการสอนงาน มีการเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาตัว

ทายาทผู้สืบทอด (Successor) คือการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) ให้แก่ตัวทายาทด้วย 

 

2.3.4  การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) 

การทบทวนวรรณกรรมหัวข้อนี้ผู้วิจัยเน้นที่การพัฒนาภาวะผู้นําท้องถิ่น หรือภาวะผู้นํา

ชุมชน (Community  Leadership) ซ่ึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้นํา

ท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ

เปิดโอกาสให้ผู้นําท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองในการที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อ

กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ทางสังคม (จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, 2530: 160) อีกทั้ง สุเทพ เชาวลิต 

(2534: 144) กล่าวต่อไปอีกว่า การที่จะพัฒนา หรือสร้าง ผู้นํา ขึ้นมาเพื่อความสําเร็จขององค์กร

ชาวบ้าน หรือชุมชน นั้น ต้องมีทิศทางของการพัฒนาที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน 

2.3.4.1  การพัฒนาคุณลักษณะของผู้นําท้องถิ่นให้เอื้อต่อการพัฒนานั้นมีความ

สอดคล้องกับบทสรุปปัจจัยองค์ประกอบของผู้นําที่ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองได้อย่าง

ยั่งยืนดัง (ตารางที่ 2.1) มีประเด็นลักษณะของผู้นําที่ สุเทพ เชาวลิต (2534: 144) กล่าวว่าต้องพัฒนา 

ดังนี้ 

1) มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนา หมายถึง ลักษณะของผู้นําที่มีความ

กระตือรือร้น มานะบากบั่น กล้าเสี่ยง อดทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอย ทํางานอย่างมี

เป้ าหมาย มีความสามารถเข้าใจสภาพปัญหามีจิตใจและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของตนเอง และสังคมในทางที่ดีข้ึน (มงคล ด่านธานินทร์ และคณะ, 2533; สุเทพ  เชาวลิต, 

2534; กําธร ธิฉลาด, 2535; อดุลย์ ดวงทวีรัตน์, 2536; ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า, 2540; สมพันธ์  เตชะอธิก 

และคณะ, 2540; ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ, 2548) 

2) มีความซื่อตรงต่อเจ้าหน้าที่ หมายถึง ลักษณะผู้นําที่ต้ังใจทํางานใน

หน้าที่ตรงไปตรงมา ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อุทิศเวลาให้กับงาน ไม่ทุจริตต่อหน้าที่

เพื่อหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
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3) มีจิตใจเป็นกุศล หมายถึง ลักษณะผู้นําที่ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อ่ืน 

โดยไม่หวังผลตอบแทน คํานึงถึงผู้อ่ืนอยู่เสมอ ให้ความสนใจและห่วงใยแบ่งปันและรับใช้ส่วนรวม

เสมอ (สุเทพ เชาวลิต, 2534) การมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายเป็นเงื่อนไขที่ให้เกิดการรับรู้ 

ตัดสินใจ และร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นร่วมกัน (อนุชาติ พวงสําลี และ

กฤตยา อาชวนิจกุล, 2540: 11-14; อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 2540: 9-10) 

4)  การยอมรับวิทยาการแผนใหม่ หมายถึง ผู้นําที่มีความโน้มเอียงใน

การยอมรับความรู้ ทักษะ ความคิด วิธีการ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาปรับปรุงวิธีดําเนิน

ชีวิตให้ดีกว่าเดิม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 

5)  ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง คุณลักษณะของผู้นําที่มีความโน้ม

เอียงในทางแน่ใจ กล้าหาญ ท่ีจะกระทําสิ่งต่างๆ ให้สําเร็จตามที่ต้ังใจไว้ มีความคิดอิสระ พ่ึงตนเอง 

ไม่เชื่อ หรือทําตามคนอื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร แม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อ (สุเทพ 

เชาวลิต, 2534) ซ่ึงลักษณะบุคลิกภาพนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาของผู้นําและสามารถพัฒนาได้ (ทนงศักดิ์ 

คุ้มไข่นํ้า, 2534; อรุณ ส่งผอม, 2534; สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2540; ประเวศ วะสี, 2541) 

6)  ทัศนคติแบบประชาธิปไตย หมายถึง การเคารพในศักดิ์ศรีและความ

เท่าเทียมกันของมนุษย์ สามัคคี ประสานงานช่วยเหลือกัน ยอมรับและเคารพเหตุผล 

7)  มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน หมายถึง พึงพอใจ ภูมิใจในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตน เชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันอันเป็นหน่วยนําในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเองให้ก้าวหน้า 

8)  มีความเป็นผู้นํา หมายถึง การมีศิลปะในการจูงใจให้ผู้อ่ืนร่วมมือ

ปฏิบัติงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีความสามารถในการตัดสินใจ และตื่นตัวอยู่เสมอ 

(สุเทพ เชาวลิต, 2534) มีความสามารถในสื่อความคิดความเข้าใจให้กับสมาชิกในชุมชนของตนได้

อย่างมีพลัง โดยการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (มงคล ด่านธานินทร์ และคณะ, 2533; อรุณ ส่งผอม, 

2534; กําธร ธิฉลาด, 2535; อดุลย์ ดวงทวีรัตน์, 2536; ทนงศักดิ์ คุ้มไข่นํ้า, 2540; สมพันธ์ เตชะอธิก 

และคณะ, 2540) 

2.3.4.2  คุณลักษณะของผู้นําท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาดังกล่าวนี้ เป็นคุณลักษณะ

ท่ีสมควรนํามาพิจารณาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้นําท้องถิ่น เพื่อให้ผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้มี

ประสิทธิภาพและศักยภาพในการเป็นผู้นําด้านการพัฒนาต่อไป โดยกระบวนการในการพัฒนาภาวะ

ผู้นําเพื่อให้มีคุณลักษณะข้างต้น จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2530: 160) เสนอว่ามีข้ันตอนในการพัฒนา

ผู้นํา 7 ขั้นตอน คือ 

1)  การค้นหาผู้นํา เป็นขบวนการในการค้นหาบุคคลที่มีความสามารถ

และทัศนคติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งผู้นําได้ 
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2)  วิธีการเลือกผู้นํา เป็นขั้นตอนในการศึกษาถึงภูมิหลังของผู้มีคุณสมบัติ

ของผู้นํา พยายามชักชวนให้เขายอมรับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งนั้นๆ 

3)  การปฐมนิเทศ เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้นําควรได้รับการปฐมนิเทศ

ชี้แจงให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะผู้นํา 

4)  การฝึกอบรม เป็นขั้นตอนสําคัญและจําเป็นในการพัฒนาผู้นํา โดย

การเร่งเร้าและสนับสนุนความตั้งใจให้ผู้นําพยายามเพิ่มพูนความรู้ของตน และสรรสร้างทัศนคติ

ของตนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นําให้ดีข้ึน 

5)  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้นํา เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้นํามีโอกาสได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย 

6)  การให้ความดีความชอบแก่ผู้นํา ท่ีปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเด่น ซ่ึงจะได้รับ

การยอมรับ และได้รับรางวัล เพื่อเป็นการให้กําลังใจในการทํางาน 

7)  การประเมิน เมื่อผู้นําได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจะ

ได้รับการประเมินผลว่าปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมเพียงใด และควรจะปรับปรุงอย่างไรหรือไม่ 

2.3.4.3 การพัฒนาภาวะผู้นํา มีการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมแทรกแซง (OD 

Intervention Tools) ท่ีมีผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นํา จากผลการศึกษาวิจัยของ สมเกียรติ มูลสุวรรณ 

(2541) สํารอง คําสมหมาย (2541) วิเวศ ศรีพุทรา (2541) พวงพะยอม เหรียญทอง (2541) ท่ีศึกษา

เกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนเพื่อพัฒนาการพึ่งตนเองของชุมชน ด้วยการกําหนด

กิจกรรมแทรกแซงให้ผู้นํา (OD  Intervention) มีผลที่สอดคล้องกันว่า การประชุม การฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน การสนับสนุนให้ปฏิบัติงานกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และการนิเทศ

ติดตามผล ทําให้ผู้นําชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ดีข้ึน มีความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชน มีคุณภาพและบทบาทในการปฏิบัติงานที่

สูงขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านมีประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะ

พ่ึงตนเองในด้านต่างๆ มากขึ้นเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ มีการช่วยเหลือหน้าที่การงาน

ในครอบครัวดีข้ึน สามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเพียงพอ และมีการใช้จ่ายอย่างประหยัด แสดงให้

เห็นว่าการจัดกิจกรรมแทรกแซงตามแนวทางการวิจัยดังกล่าวสามารถนําไป  ปรับใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนได้ 

ทั้งนี้แล้วการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession  Planning) กลยุทธ์การสอน

งาน (Coaching) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) การพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership 

Development) การเลือกใช้กิจกรรมแทรกแซง (OD Intervention) นั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ

บริบทขององค์กร อันได้แก่ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม การเมืองในองค์กร ฯลฯ ในการศึกษาวิจัย
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ครั้งนี้บริบทของชุมชนที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาและพัฒนาเป็นชุมชนมีความชัดเจนในเรื่องนี้สูง จากการ

ทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การพึ่งตนเองของชุมชนอย่างยืน พบว่าการใช้ทุนภายในของชุมชนมา

สร้างให้เกิดพลังและประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด สามารถลดการพึ่งพิงจากภายนอก เป็นปัจจัย

สําคัญของการพึ่งตนเองที่ยั่งยืนของชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงพลังที่มีอยู่ในอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ อันนําไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

2.4 อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ 
 

การศึกษาถึงบริบทขององค์กรเป็นสิ่งสําคัญมากที่นักปฏิบัติ OD (OD Practitioner) ไม่ควร

มองข้ามในการพัฒนาองค์กร บริบทขององค์กรเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และแต่ละองค์กรก็มี

ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน หรือที่เรียกว่าความเป็นอัตลักษณ์ ชุมชนที่ผู้วิจัยและพัฒนาเป็นชุมชนที่

มีรูปแบบแบบองค์กรไม่เป็นทางการ แต่ในความไม่เป็นทางการนั้นมีส่ิงที่ยึดโยงคนในชุมชนเข้า

ด้วยกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic  Identity) 

อาจเป็นทุนภายในที่สร้างพลังแก่คนในชุมชนในการต่อสู้พัฒนาและอนุรักษ์ผืนป่าต้นนํ้ามาได้

จนถึงทุกวันนี้ 

 

2.4.1  ความหมายของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) 

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2544) ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic  Identity)  

ว่าหมายถึง สิ่งที่ทําให้สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์น้ันๆ รู้สึกร่วมกัน เป็นพวกเดียวกัน และรู้สึกต่างจาก

กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงหมายถึงการสร้าง  ความเหมือน และ

ความแตกต่าง กระบวนการนี้อาจมีการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นเชิง และอาจหยิบยืมบางส่วนมาจาก

วัฒนธรรมของกลุ่มอื่นมาทําให้เป็นเรา อัตลักษณ์ท่ีสร้างในยุคหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจใช้ไม่ได้ผล 

เมื่ออัตลักษณ์เก่ามีพลังน้อยลงอัตลักษณ์ใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาทดแทน ดังนั้นอัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่

ไม่ตายตัวและไม่หยุดนิ่ง การสืบทอดและผลิตอัตลักษณ์ใหม่จึงเกิดขึ้นได้เสมอภายใต้กาลเวลาและ

บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ซ่ึงสอดคล้องกับ สิริรัตน์ สีสมบัติ (2552) ท่ีได้ให้ความหมาย อัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ว่าเป็นการอธิบายความแตกต่างของกลุ่มคนบนพื้นฐานของการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมบนเงื่อนไขของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

ประวัติศาสตร์ ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์มีการนิยามตัวตนที่มีการเลื่อนไหลไปตามสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันความเป็นชาติพันธุ์ก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่กลุ่มคนเลือกวัฒนธรรม

บางอย่างที่มีอยู่หรือปรับเปลี่ยนเพื่อนํามานิยามตนเองได้เช่นกัน ดังนั้น การนิยามความเป็นชาติ
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พนัธ์ุจึงเป็นส่ิงท่ีเล่ือนไหลเปล่ียนแปลงไปไดต้ามบริบทของความสัมพนัธ์ทางสังคม และเง่ือนไข
จิตสาํนึกทางประวติัศาสตร์ของกลุ่มคน 

ทั้งน้ีสามารถอธิบายความหมายดงักล่าวใหเ้ห็นภาพของการสร้างอตัลกัษณ์ไดจ้ากงานของ 
Hall (1996) ศึกษาเร่ือง New Ethnicity และสามารถเห็นภาพของการปรับอตัลกัษณ์ไดจ้ากงานของ 
Keyes (1979) เร่ือง Ethnic Adaptation and Identity : The Karen on the Thai Frontier with Burma  
โดย Hall (1996)  ไดก้ล่าวถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มคนผวิสีในองักฤษกบัการพยายามสร้างตวัตนผา่น
กระบวนการสร้างวาทกรรมท่ีเรียกว่า วฒันธรรมทางการเมืองของพวก ผิวสี (Black Cultural 
Politics) เป็นไปในลกัษณะของการนิยามตนเองเร่ืองการเมืองกบัการต่อตา้นทางเช้ือชาติอนัเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่ม ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงอาศยัการวิเคราะห์ทางดา้น
ประวติัศาสตร์ ประเพณี และอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ เรียกว่าการ ก่อรูปอตัลกัษณ์ (Building up of 
Identity) และความแตกต่างของวฒันธรรมชุมชน จากวาทกรรมของพวกผวิขาว ทาํใหพ้วกผวิสีตก
อยูใ่นสถานภาพท่ีไม่สามารถพูดและถูกทาํใหม้องไม่เห็นในสังคม ดงันั้นพวกผวิสีจึงแสดงออกใน
การต่อตา้นดว้ยการสร้างตวัแทนทางการเมือง อาทิ การผลิตวรรณกรรมผิวสี นกัดนตรี ภาพยนตร์ 
การแต่งตวั โดยอตัลกัษณ์ของกลุ่มคนผิวสีจะถูกแสดงออกผา่นส่ิงต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอา้งสิทธ์ิ
ในการเป็นตวัแทน การต่อสู้ของวฒันธรรมชายขอบ และการสร้างภาพเชิงบวกของพวกผิวสีท่ี
เรียกวา่ สมัพนัธภาพของตวัแทน (Relation of Representation) ส่งผลใหเ้กิดมีอตัลกัษณ์ใหม่ท่ีไดถู้ก
สร้างข้ึนในบริบทของวฒันธรรมหลกั พร้อมๆ กบัการตีความใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม มีการปฏิบติัทาง
วฒันธรรมรูปแบบใหม่ผา่นประสบการณ์ของพวกผิวสี ผา่นกระบวนการผสมผสาน การประดิษฐ์
ใหม่ และการตั้งถ่ินฐานใหม่ในบริบทต่างๆ ของสงัคม 

ส่วนงานของ Keyes (1970) สามารถอธิบายให้เห็นภาพของการปรับตวัทางอตัลกัษณ์ 
Keyes (1970)  ไดศึ้กษาสภาพของสังคมและวฒันธรรมในชุมชนกะเหร่ียงตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 18 บริเวณชายแดนไทย-พม่า ในการดาํรงชีวิตและการธาํรงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุอย่างเขม้ขน้
โดยไม่ข้ึนต่อรัฐชาติและมีการติดต่อกนัเองของกะเหร่ียงทั้ง 2 รัฐชาติท่ีไม่ปรากฏเส้นแบ่งเขตแดน 
แต่ในระยะเวลาต่อมาเม่ือเส้นเขตแดนถูกกาํหนดข้ึนภายใตค้วามกดดนัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง
ของรัฐ จึงส่งผลต่อการปรับตวัทางชาติพนัธ์ุกบักลุ่มท่ีอาศยัอยูด่ั้งเดิมในพ้ืนท่ีและกลุ่มภายนอกท่ีมี
ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ มีการปรับตวัโดยอาศยัพรมแดนทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic Boundaries) มี
การกาํหนดโครงสร้างท่ีแตกต่างไปจากสังคมอ่ืนๆ เม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์ทั้งภายใน และภายนอก
กลุ่ม อตัลกัษณ์จะถูกผลิตออกมาในบริบทพื้นท่ีต่างๆ ขณะเดียวกนัมีการยอมรับอตัลกัษณ์ใหม่เขา้
ไปผสมผสานจนเป็นอตัลักษณ์ของชาติพนัธ์ุ และเกิดการต่อสู้กับการใช้อาํนาจครอบงาํ 
(Hegemony) อตัลกัษณ์ของกลุ่ม หรือในขณะเดียวกนัอตัลกัษณ์กจ็ะถูกสร้างข้ึนมาใหม่ในลกัษณะท่ี
ยงัคงอตัลกัษณ์เดิมไวบ้างส่วน หรือทั้งหมด ในงานของ Keyes (1970)  ยงัพบว่า อตัลกัษณ์จะถูก
เลือกแสดงออกในบริบทต่างๆ ท่ีเคร่งครัดเพื่อการดาํรงอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุ อตัลกัษณ์เป็นเสมือน
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วิธีการปรับตวัของคน เป็นสัญลกัษณ์ในการแสดงตวัตน (Symbolic Expression) ถูกใชเ้พ่ือนิยาม
ความหมายใหม่ใหแ้ตกต่างจากโครงสร้างในสงัคมนั้น 

ดงันั้น อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic Identity) จึงหมายถึง ส่ิงท่ีนาํมาอธิบายความเหมือน 
และความแตกต่าง การมีส่วนร่วมกันของกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นเป็นส่ิงท่ีใช้ในการนิยามตวัตนผ่าน
ประสบการณ์ร่วมกนัของชาติพนัธ์ุ ซ่ึงอาจมีการเล่ือนไหล เปล่ียนแปลง มีการปรับปรุงไดต้าม
บริบทของความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
2.4.2  การสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 

2.4.2.1  ลกัษณะการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
 อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (2544: 247) ไดก้ล่าวไวว้่า เม่ือกล่าวถึงสิทธิชุมชนตามความ

เช่ือในมิติของระบบคุณค่า จริงๆ แลว้ไม่ไดมี้นัยเฉพาะท่ีเป็นเพียงความเช่ือดั้งเดิมเท่านั้น แต่
หมายถึง คุณค่าท่ีมีการปรับเปล่ียน ผ่านกระบวนการผลิตความเช่ือเดิมมาใชใ้นสถานการณ์ใหม่                
เพื่อตอบสนองและปรับตวักับสถานการณ์ใหม่ท่ีกาํลงัเผชิญหน้าอยู่ในการปรับตวัน้ี ชุมชนให้
ความสาํคญักบัการมองสิทธิชุมชนในมิติของอาํนาจมากข้ึน เพราะการท่ีรู้ว่าชุมชนมีสิทธิอยา่งไร
นั้น ข้ึนอยูก่บัการสร้างความชอบธรรมของชุมชน ซ่ึงถือเป็นความพยายามอยา่งหน่ึงในการจะบอก
ให้คนอ่ืนรู้ว่าชุมชนนั้นเป็นใคร และเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการแสดงอตัลกัษณ์ของชุมชน ซ่ึงเป็น
ความพยายามท่ีจะกาํหนดความสัมพนัธ์ของชุมชนกบักลุ่มชนอ่ืนๆ ในสังคม ฉะนั้น เม่ือกลุ่มชนใด
กต็ามท่ีรวมกนัข้ึนเป็นชุมชน พวกเขาก็จะตอ้งพยายามท่ีจะบอกคนอ่ืนว่าพวกเขามีตวัตนอยูอ่ยา่งไร
ในสังคม กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า อตัลกัษณ์ก็คือพลงัในการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น
การจดัความสัมพนัธ์ภายในกนัเอง หรือการจดัความสัมพนัธ์กบัภายนอก ทั้งท่ีเป็น พ่อคา้ นายหนา้ 
นกัธุรกิจ หรือหน่วยงานทั้งของเอกชน และรัฐบาล  

จากงานของ Gillian (1997 อา้งถึงใน สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ 2548: 14) กล่าวว่าการ
แสดงออกของการกาํหนดอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุอีกอยา่งหน่ึงก็คือ การรวมตวักนัก่อตั้งเป็นชุมชน 
ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีพลงัมากท่ีสุดท่ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเหมือนกนัโดยผ่านโครงสร้างทาง
สังคมของแต่ละชุมชน เป็นลกัษณะพิเศษระหว่างผูท่ี้เป็นสมาชิกของชุมชนและผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิก
ของชุมชน โดยยึดถือนโยบายการปกครองแต่ข้ึนอยู่กบัการกาํหนดของสมาชิกในชุมชนเอง โดย
ชุมชนมีความตอ้งการท่ีจะรักษาอตัลกัษณ์ของตนเองเอาไว ้และตอ้งการท่ีจะกาํจดัผูท่ี้คุกคามความ
เป็นอตัลกัษณ์ของพวกเขา ดว้ยการสร้างแบบแผนโครงสร้างของชุมชนข้ึนมาโดยการแบ่งสมาชิก
ในดา้นความเหมือน ความแตกต่าง และความแตกต่างดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ซ่ึงอรรถจกัร์ 
สัตยานุรักษ ์ (2548: 45) ก็ไดมี้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งในทาํนองเดียวกนั และไดมี้ความเห็นเพิ่มเติม
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ว่าภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ชุมชนมีการปรับตวัอยูต่ลอดเวลา แต่ความเปล่ียนแปลง
ในอตัลกัษณ์ของชาวบา้น เป็นผลลพัธ์โดยตรงของความเปล่ียนแปลงการรับรู้ประวติัศาสตร์ของ
ชุมชนร่วมกนั จากเดิมท่ีเป็นการรับรู้ว่าตนเองเป็นคนบา้นไหน มาจากท่ีใด และมีความสัมพนัธ์
ร่วมกบัชุมชนใดบา้ง ในลกัษณะใด และในระบบความสัมพนัธ์ภายในระหว่างชุมชนน้ี ชาวบา้นทั้ง
ปวงมีศกัยภาพท่ีจะทาํอะไรไดบ้า้ง ตลอดจนเม่ือ มีปัญหาเกิดข้ึน ไดมี้การร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
อยา่งไร ชุมชนจึงดาํรงอยูม่าได ้เม่ือรัฐขยายตวัเขา้มาสู่ชุมชน ไดเ้ปล่ียนการรับรู้ตวัตนของชาวบา้น
ดว้ยการทาํให้แต่ละคนเป็นคนของหมู่บา้นหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นหน่วยเลก็ๆ ของชาติไทย พร้อมกบัการ
ขยายตวัทางดา้นการบริหารและการควบคุมของระบบราชการ และชาวบา้นก็รับรู้ตนเองว่าเป็นคน
ท่ีจะตอ้งพึ่งพารัฐในทุกดา้นทั้งการทาํมาหากิน การจดัการทรัพยากร การศึกษา สุขภาพอนามยั 

2.4.2.2  การสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุในกลุ่มคนภาคเหนือของไทย 
เน่ืองจากผูว้ิจัยจําเป็นต้องศึกษาบริบทของชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์ทางชาติพนัธ์ุ       

ชนเผา่ปกากะญอ ซ่ึงเป็นชุมกลุ่มนอ้ยทางภาคเหนือของไทย ดงันั้นในการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยั
จึงไดศึ้กษาการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชนกลุ่มนอ้ยในภาคเหนือ และชุมชนท่ีมีบริบทไกล้
เคียง โดยเร่ิมท่ีการสร้างอตัลกัษณ์ ซ่ึงการศึกษาเร่ืองกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของ
ชาวไทใหญ่ ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษาหมู่บา้นเปียงหลวง อาํเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ของ
วนัดี สันติวุฒิเมธี (2545) พบว่าความสัมพนัธ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤติการณ์การละเมิด
สนธิสัญญาปางโหลงในปี พ.ศ. 2500 ของรัฐบาลทหารพม่า และการยอมวางอาวุธของขุนส่าในปี 
พ.ศ. 2539 ทาํให้ชาวบา้นในหมู่บา้นเปียงหลวงซ่ึงเป็นชาวไทใหญ่ท่ีอพยพมาจากพม่านั้น มีการ
ผลิตอตัลกัษณ์ต่างๆ ข้ึนมาขีดเส้นพรมแดนทางชาติพนัธ์ุ เพื่อจาํแนกตนเองออกจากกลุ่มชาติพนัธ์ุ
อ่ืน เพ่ือตอกย ํ้าสาํนึกทางชาติพนัธ์ุของกลุ่มตนให้เขม้แขง็ และเป็นแรงผลกัดนัให้การกูช้าติสาํเร็จ
ลุล่วง โดยกระบวนการสร้างอัตลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชาวไทใหญ่มีหลากหลายรูปแบบทั้ ง
ทางดา้น ภาษา ศาสนา เคร่ืองแต่งกาย การบริโภค และมีความสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ทางการเมือง
ระหว่างกองกําลังกู้ชาติไทใหญ่ กับรัฐบาลทหารพม่า รวมทั้ งชาวไทใหญ่กับรัฐไทย อย่างมี
นยัสาํคญั สอดคลอ้งกบังานของ Keyes (1979) ท่ีว่าอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุถูกปรับและกาํหนดข้ึน
ใหม่ดว้ยพรมแดนทางชาติพนัธ์ุ 

อตัลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาแลว้ เม่ือกาลเวลาเปล่ียน บริบทต่างๆ เปล่ียนอตัลกัษณ์ก็
จะมีการเล่ือนไหลและถูกปรับตามไปดว้ย ตามความหมายของ (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2544;       
สิริรัตน์  สีสมบัติ ,  2552) และเห็นได้จากการศึกษาของ  ธันวา  เบญจวรรณ  (2553) ท่ี ศึกษา
กระบวนการสร้างและปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และการสร้างพรมแดนทางชาติพนัธ์ุ
ของชาวไทใหญ่ โดยใชแ้นวคิดเร่ืองพรมแดนทางชาติพนัธ์ุ แนวคิดเง่ือนไขคนพลดัถ่ิน และแนวคิด
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เร่ืองอตัลกัษณ์มาเป็นกรอบการศึกษาวิจยั และเป็นแนวทางในการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า
แรงงานชาวไทใหญ่มีกระบวนการสร้างและปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์แบบ
เครือญาติระหว่างชนชาติไทใหญ่กบัชนชาติไทย มีการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมทางประวติัศาสตร์ผา่น
ตาํนานเร่ืองเล่าชุดต่างๆ การเช่ือมโยงเร่ืองความเหมือนดา้นภาษา ศาสนา ตลอดจนการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ดา้นเช้ือชาติท่ีมีมาอย่างยาวนานก่อนเส้นพรมแดนแบบรัฐจะปรากฏ กระบวนการ
สร้างหรือปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดว้ยการเช่ือมโยงตนเองเขา้กบัคนไทยจึงเป็นกระบวนการสร้าง
อย่างมีแบบแผนการอา้งอิงทางประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ เพื่อพยายามทาํให้ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน
จากการแบ่งแยกประเทศไม่กลายเป็นอุปสรรคในการดาํรงชีวิตของแรงงานเหล่าน้ี 

เม่ืออตัลกัษณ์เหล่าน้ีมีการปรับเปล่ียนแต่ก็มิไดถู้กเปล่ียนไปทั้งหมด อตัลกัษณ์ใน
บางเร่ืองท่ีจดัวา่เป็นทุนภายในชุมชนท่ียงัมีตน้ทุนเดิมอยูสู่ง ยงัมีคุณค่า ยงัมีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 
ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ความรู้ภูมิปัญญา ก็ยงัมีการดาํรงอตัลกัษณ์เหล่านั้นไวค้วบคู่กับ
กระบวนการสร้างและปรับเปล่ียน ดังเช่นการศึกษาการดํารงอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มน้อย           
ในภาคเหนือ ท่ีชุมชนห้วยเฮ๊ียะ ของมงคล พนมมิตร (2551) พบว่าอตัลกัษณ์แมจ้ะเกิดข้ึน ใน
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกอตัลกัษณ์มีรากฐานมาจาก
ความคิด ความเช่ือ ท่ีผกูติดกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี และความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผา่  
ท่ีสั่งสมมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ชุมชนไดมี้การสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
จนถึงปัจจุบัน  ถือได้ว่าเป็นศักยภาพของชุมชนท่ีสามารถดํารงรักษาไว้ได้ กระบวนการน้ี
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญั 3 ประการคือ 1) การมีฐานความคิดท่ีคาํนึงถึงความมัน่คง 
ความเป็นปึกแผ่นของชุมชนเป็นท่ีตั้ง 2) มีกลไกของชุมชนท่ีถือเป็นเสาหลกัคํ้ายนัหมู่บา้นตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัทาํหน้าท่ีอย่างเขม้ขน้ 3) การมีวิธีการสร้างการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้เห็น
คุณค่าของการดาํรงอตัลกัษณ์ของชนเผ่า ประกอบกบัเง่ือนไขภายใน คือ การมีตน้ทุนเดิมอยู่สูง 
(ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ความรู้ภูมิปัญญา) มีการสร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีผูน้าํอาวุโส
เป็นกลไกหลกัของชุมชน และความตอ้งการให้ชุมชนไดรั้บการยอมรับตามสถานะทางกฎหมาย
ของประเทศไทย ส่วนเง่ือนไขภายนอกคือ การถูกครอบงาํและข่มเหงรังแกจากบุคคล/หน่วยงาน
ภายนอก ท่ีพยายามเขา้ไปครอบงาํทางอาํนาจเหนือชุมชน และการรุกรานของกระแสบริโภควตัถุ
ของระบบทุนนิยมเสรี เม่ือชุมชนห้วยเฮ๊ียะสามารถดาํรงอตัลกัษณ์ของชุมชนเอาไวไ้ด ้จึงส่งผลให้
คนในชุมชนมีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีการพึ่ งพาช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนไดรั้บการดูแลรักษา วฒันธรรม ประเพณี และความรู้ภูมิปัญญาท่ีเป็นคุณค่า
ชองชุมชนไดรั้บการสืบทอด และมีพื้นท่ีทางสงัคมใหอ้ยูใ่หย้นื ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นชุมชนท่ีมีค่า
ในสายตาของชุมชนอ่ืนๆ 
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การสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุในกลุ่มคนภาคเหนือของไทยนั้นมีความสอดคลอ้ง
กบัความหมายของอตัลกัษณ์ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ประกอบกบัสอดคลอ้งกบังานของ Keyes (1979) 
Gillian (1997) Hall (1996) ว่าลกัษณะของการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุนั้น ถูกสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการ
อธิบาย ตอ้งการนิยามตวัตน ในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกลุ่มตนกบักลุ่มอ่ืน โดยอาศยั
เส้นพรมแดนทางชาติพนัธ์ุเป็นตวัแบ่ง เม่ือกาลเวลาผ่านไป บริบทต่างๆ เปล่ียนไปจึงตอ้งมีการปรับ
สร้างอตัลกัษณ์ข้ึนมาใหม่บนพื้นฐานของการดาํรงอตัลกัษณ์เดิมท่ีมีคุณค่าดว้ย 

 
2.4.3  อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุกบัการพฒันาองค์กร 
 2.4.3.1  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุกบัการจดัการป่า 

 การศึกษาแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุทาํใหผู้ว้ิจยัทราบว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุน้ีมี
บทบาทสําคญัเป็นอย่างมากในการจดัการผืนป่าตน้นํ้ าในภาคเหนือของไทย ทั้งน้ีเพราะกลุ่มชาติ
พนัธ์ุเป็นผูท่ี้อาศยัอยูคู่่กบัป่ามานาน ก่อนท่ีทางราชการจะประกาศเป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ดงันั้น
กลุ่มชาติพนัธ์ุจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตนเพ่ือท่ีจะสามารถดาํรงชีวิตอยูก่บัป่าต่อไปได ้
จากงานของ สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ (2548) ไดศึ้กษาอตัลกัษณ์และการนาํเสนอภาพตวัแทนของการ
จัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบสองชุมชนต่างชาติพนัธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชน        
ปกากะญอและชุมชนคนพ้ืนราบ (คนเมือง) มีรูปแบบการตั้งถ่ินฐานคลา้ยคลึงกนั คือเป็นการตั้งถ่ิน
ฐานท่ีมาจากความตอ้งการในการแสวงหาท่ีทาํกินใหม่ ทั้งสองชุมชนมีวิธีการจดัการทรัพยากรป่า
ไมม้าเป็นเวลานาน ในช่วงแรกยงัไม่ไดมี้การกาํหนดขอบเขตท่ีชัดเจนชุมชนมีอิสระ ในการใช้
ทรัพยากร แต่เม่ือชุมชนไดรั้บทราบการเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ทบัท่ีทาํกิน
ของชาวบา้นในปี พ.ศ. 2525 ทาํใหชุ้มชนตอ้งมีการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
โดยมีการจาํแนกประเภทของป่าและกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน แบ่งป่าออกเป็นป่าอนุรักษ์ตาม
ประเพณี ป่าอนุรักษท์รัพยากร และป่าใชส้อย นอกจากน้ี ชุมชนปกากะญอยงัไดจ้าํแนกป่าอีก
ประเภทหน่ึง คือ ป่าเส่ือมโทรม เพื่อเหตุผลของการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัในป่าแต่ละประเภท 
วิธีการจดัการของทั้งสองชุมชนไดน้าํเอากลไกทางวฒันธรรมมาใชโ้ดยผา่นองคก์รชาวบา้น มีการ
กาํหนดกฎระเบียบข้ึนมาเพ่ือให้ทุกคนปฏิบติั เป็นกรอบในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรไม่ให้มี
การใชจ้นเสียสมดุลธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธีรัช สีหะกุลงั (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบ
ของการจดัการทรัพยากรป่าของรัฐไทยต่อการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของชาวดาระอั้ง หมู่บา้นปาง
แดงนอก จงัหวดัเชียงใหม่ สะทอ้นใหเ้ห็นชาวบา้นปางแดงนอก อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
ผา่นปัญหาคดีบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนมีการปรับอตัลกัษณ์เพื่อใหพ้วกเขาสามารถอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นได้
ต่อไป  
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 สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ (2548) กล่าววา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรป่าไม้
ของชุมชน มีปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ขององคก์รชาวบา้น ความเขม้แขง็ของวฒันธรรม วิถี
การผลิตและฐานะทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรภายในชุมชน สาํหรับปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลของความเป็นเมือง บทบาทของรัฐในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้และปัญหา
การแย่งชิงทรัพยากรป่าไมจ้ากภายนอก โดยชุมชนไดมี้การพฒันาองคก์รชาวบา้นเพ่ือจดัการ
ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการใชว้ฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัในการจดัการ ดงันั้น ความ
เขม้แขง็ของวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํรงอยู่ของการจดัการทรัพยากรป่าไมข้อง
ชุมชน ในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนยอ่มเกิดปัญหาความขดัแยง้ทั้งจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกชุมชน ประเด็นความขดัแยง้ในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนปกากะญอ ไดแ้ก่ 
สิทธิการใชป้ระโยชน์จากป่า และอิทธิพลจากแรงกดดนัต่อการลกัลอบเขา้ไปใชป่้าตน้นํ้ า ส่วนของ
ชุมชนคนพ้ืนราบ ไดแ้ก่ความขดัแยง้จากการปฏิบติังานตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ความขดัแยง้
ระหว่างหลกักรรมสิทธ์ิตามจารีตประเพณีกบัหลกักรรมสิทธ์ิเอกชน ความขดัแยง้จากการขยายตวั
ของระบบตลาดและทิศทางในการพฒันา ซ่ึงทั้ งสองชุมชนมีวิธีในการจัดการกับความขดัแยง้
คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ เลือกใชว้ิธีการแบบสันติดว้ยการส่งตวัแทนเจรจาต่อรอง ประนีประนอมกนั 
รวมถึงการสร้างอาํนาจในการต่อรองดว้ยการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือของ
ชุมชนปกากะญอ 
 วิธีการนําเสนอภาพตวัแทนของการจดัการป่าชุมชนของทั้งสองชุมชนมีความ
แตกต่างและคลา้ยคลึงกนัในบางประเด็น ดงัน้ี ความแตกต่างคือ ชุมชนปกากะญอไดมี้การนาํเอา
พิธีกรรมและความเช่ือเก่ียวกับส่ิงเหนือธรรมชาติเขา้มาใช้ เป็นการผลิตซํ้ ากระบวนการ              
ของความคิดและสาํนึกในอาํนาจเหนือธรรมชาติผา่นพิธีกรรมต่างๆ ขณะท่ีชุมชนคนพ้ืนราบแสดง
ให้เห็นถึงศกัยภาพในการเป็นผูอ้นุรักษป่์าไมด้ว้ยวิธีการจาํแนกพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์ การนิยาม
ตวัตนว่าเป็นผูอ้นุรักษ์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนนั่นเอง 
สาํหรับการนาํเสนอภาพตวัแทนท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การนิยามตนเองของชุมชนในฐานะผูอ้นุรักษ ์
โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมเพ่ือสืบทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน ในฐานะท่ีเป็น
ทุนทางวฒันธรรมท่ีสําคญัท่ีถูกเลือกมาใชเ้พื่อการสะสมทุนทางสัญลกัษณ์ เพื่อสร้างอาํนาจเชิง
สัญลกัษณ์ใหก้บัชุมชน โดยมีกิจกรรมท่ีสาํคญัอยู ่2 กิจกรรม คือ การบวชป่า และการทาํแนวกนัไฟ 
ซ่ึงเป็นการพยายามหยิบใชแ้ละตีความของการเป็นผูอ้นุรักษป่์าไมข้องชุมชน เพ่ือนาํมาใชใ้นการ
ต่อสู้และสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชนข้ึนมาใหม่แทนภาพลกัษณ์ในเชิงลบท่ีสังคมภายนอกพยายาม
สร้างข้ึน 
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 เช่นเดียวกบัการจดัการป่าของชาวดาระอั้งในงานของ ธีรัช สีหะกุลงั (2551) ท่ี
กล่าววา่กลุ่มดาระอั้งท่ีนบัถือศาสนาพทุธไดน้าํอตัลกัษณ์ดั้งเดิมของกลุ่มตั้งแต่สมยัอยูภ่ายในพม่ามา
ปรับใชใ้ห้เกิดความเหมาะสมในการดาํรงชีวิตภายในหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน เช่น การอยู่
อาศยัภายในบา้นลกัษณะ Long House อีกดา้นหน่ึงชาวดาระอั้งไดน้าํเสนอวฒันธรรมใหม่เพื่อสร้าง
พื้นท่ีในการต่อรองการจดัการทรัพยากรในพื้นท่ี เช่น การสร้างฝายปะหล่อง ส่วนกลุ่มดาระอั้ง       
ท่ีนบัถือศาสนาคริสตเ์ป็นกลุ่มท่ีเคยนบัถือศาสนาพุทธมาก่อน เม่ือชาวดาระอั้งกลุ่มน้ีหันมานบัถือ
ศาสนาคริสต์ ทาํให้พิธีกรรมดั้ งเดิมของดาระอั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธ และความเช่ือเร่ืองผ ี     
ได้หายไป การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุจึงกลายเป็นการสร้างชุมชนท่ีมีคุณภาพ    
ผ่านโครงการพฒันาท่ีเช่ือมโยงกับคริสตจักรภายในจังหวดัเชียงใหม่ กลุ่มชาติพนัธ์ุดาระอั้ ง          
ทั้งสองกลุ่มยงัคงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั แต่เพราะการจดัการทรัพยากรป่าของรัฐไทยไดท้าํให้
กลุ่มชาติพนัธ์ุน้ีมีความแตกต่างกนั 2 กลุ่ม และทั้งสองกลุ่มก็พยายามปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์เพื่อธาํรง
ความเป็นดาระอั้งเพื่อการอยูอ่าศยัภายในหมู่บา้นปางแดงนอกต่อไป 
 2.4.3.2  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุกบัการพฒันาชุมชน 
 ความเป็นชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกนั มี
ประวติัศาสตร์ร่วมกนันั้นมีอิทธิพลต่อการพฒันาชุมชนดว้ยการหยิบยกทุนภายในของชุมชนตนท่ี
เรียกว่า อตัลกัษณ์ มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชน จากงานของ อภินันท์ ธรรมเสนา (2553) 
ศึกษากระบวนการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนยองในจงัหวดัลาํพูน ใน 2 
ระดบั ไดแ้ก่ 1) ความเป็นยองในความหมายท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นสังคมทอ้งถ่ินเมืองลาํพนู 2) ความ
เป็นยองในสาํนึกรับรู้ของกลุ่มเยาวชน ผา่นการศึกษาเชิงทดลองดว้ยการใหก้ลุ่มเยาวชนผลิตสารคดี
ว่าดว้ยความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง พบว่า ความเป็นยอง ในความหมายแรกนั้นก่อตั้งข้ึน
ท่ามกลางกระแสทอ้งถิ่นนิยม (Localism) ระหว่างช่วงทศวรรษที่ 2530-2540 ซ่ึงส่งเสริม
กระบวนการสร้างคุณค่าใหก้บัความเป็นทอ้งถ่ิน โดยกระตุน้ผูค้นในชุมชนทอ้งถ่ินใหก้ลบัไปคน้หา
รากเหง้าและภูมิปัญญาของตนเองจนเกิดเป็นกระแสร้ือฟ้ืนวฒันธรรมท้องถ่ินข้ึนมา ในท่ีสุด
กระบวนการดงักล่าวยงัเป็นพื้นฐานสาํคญัสาํหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ด้วยการแปรรูปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กลายเป็น 
“สินคา้ทางวฒันธรรม” ดว้ย ส่วนความเป็นยองในอีกความหมายหน่ึงพบว่า ในการสาํนึกรับรู้ของ
กลุ่มเยาวชนถูกนิยามความหมายโดยสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ของสมาชิกทั้งในฐานะท่ีเป็นคนใน
ของชุมชนท้องถ่ินเอง และในฐานะท่ีได้มีประสบการณ์สัมพนัธ์กับชุมชนภายนอกในระดับ
กวา้งไกลต่างๆ กนัออกไป ความเป็นยอง จึงถูกตีความและรับรู้ โดยสมาชิกของกลุ่มอยา่งยืดหยุ่น 
โดยสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ท่ีหลากหลายของตน สารคดีท่ีเยาวชนผลิตข้ึนมาในความหมายตาม
กระแสร้ือฟ้ืนวฒันธรรมทอ้งถ่ินมิไดถู้กเลือกนาํเสนอให้เป็นจุดสนใจหลกั หากจะมีปรากฏบา้งก็
เป็นเพียงในฐานะองคป์ระกอบหน่ึงของความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินตน 
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 ในทํานองเดียวกันก็มีการศึกษาถึงพลังของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเข้ามาเป็นส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนในงานของสายสมร ศิริษะ (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์

ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทากาศ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงเป็ น

ตัวแทนของประชากรอันประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลทากาศ 

หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้นํากลุ่มเยาวชนของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จํานวน             

6 หมู่บ้าน รวม 30 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทําแผนพัฒนาตําบล 1-3 ปี มีแนวทางแก้ไข และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตําบลด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว แต่ยังมีความ

ประสงค์ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบลอยู่ในระดับ    

มากที่สุด และอยากเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาตําบล               

อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) ทําให้ผู้วิจัย

ทราบถึงความเป็นมาของการก่อรูปอัตลักษณ์ การปรับสร้างและการดํารงอัตลักษณ์ ซ่ึงอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาความรู้ ฯลฯ ร่วมกันนี้ มีพลังอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชน ต่อการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ประกอบกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องพัฒนาจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว จะทําอย่างไรจึงจะสามารถดึงความเป็นตัวตน ดึงอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาพัฒนาผู้นําชุมชน 

และชุมชนนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะนําแนวคิดในการพัฒนาองค์กรเชิงบวกที่

เรียกว่า สุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry:  AI) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

2.5  สุนทรียสาธก 
 

 การพัฒนาชุมชนที่มีการปกครองตนเอง มีความเป็นธรรมชาติ รูปแบบองค์กรไม่เป็ น

ทางการ ประกอบกับการดํารงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มตน จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง   

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทําให้ผู้วิจัยทราบว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มีพลังอย่างมากกับการอนุรักษ์

การจัดการป่ า มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน ดังนั้น การพัฒนาองค์กรในเชิงบวกด้วยการดึงจุดแข็ง 

ดึงประสบการณ์ดีๆ จากชุมชนออกมาพัฒนาในแบบที่ชุมชนเป็ น น่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 

สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) สามารถตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนนี้ได้ 
 

 2.5.1   ที่มาและความสําคัญของสุนทรียสาธก 

  Cooperrider and Whitney (2005 quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) กล่าวว่า สุนทรีย

สาธก (Appreciative Inquiry: AI) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็ น
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คร้ังแรกท่ี School of Management  Case Western University, USA โดยศาสตราจารยด์า้นพฤติกรรม
องคก์ร Cooperrider and Whitney (2005 quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) สุนทรียสาธกเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัคน้ควา้ คน้หา และช่ืนชมในส่ิงท่ีดีงามท่ีมีอยู่ในองคก์ร เป็นวิธีคิดใหม่ในการ
จดัการองคก์รดว้ยการเปล่ียนแปลงเชิงบวกขององคก์รดว้ยการสร้างความรู้สึกท่ีดี การเห็นคุณค่า
ความดีงามท่ีมีอยู่ในองค์กร ตลอดจนการสร้างสรรค์ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนในองค์กร เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารองคก์รท่ีสามารถสะทอ้นวิธีคิดใหม่ สามารถคน้หาศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นองคก์ร 
และสร้างอนาคตจากส่ิงท่ีดีท่ีมีอยูแ่ลว้ สุนทรียสาธกมาจากสมมุติฐานว่า ทุกองคก์รท่ีสามารถดาํรง
อยูไ่ดจ้ะตอ้งมีส่วนท่ีเป็นประสบการณ์ดา้นดี มีจุดเด่นขององคก์รอยูแ่ลว้ ดงันั้นอนาคตขององคก์ร
จึงไม่ได้อยู่ท่ีการมุ่งขุดคน้และหมกมุ่นอยู่กบัปัญหา แต่เป็นการคน้พบและช่ืนชมศกัยภาพของ
องคก์ร การจินตนาการไปสู่อนาคตขององคก์รจึงเน้นไปท่ีการแสวงหาภาพเชิงบวกมาเป็นเคร่ือง
สร้างแรงบนัดาลใจและช้ีนาํความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ในทิศทางท่ีองคก์รจะตอ้งพฒันา สุนทรียสาธก
จึงต่างจากการบริหารองคก์รแบบดั้งเดิมท่ีมุ่งไปท่ีการคน้หาและกาํจดัปัญหาขององคก์ร 
 สุนทรียสาธกให้ความสําคญักบัศกัยภาพมากกว่าการรู้ปัญหา โดยศกัยภาพขององค์กร
สามารถคน้หาไดจ้ากเร่ืองเล่าของสมาชิกในองคก์ร ซ่ึงการเล่าเร่ืองนั้นผูเ้ล่ามกัผนวกเอาจินตนาการ
ความใฝ่ฝันเขา้ไวด้้วยกับองค์กร ช่วยให้องค์กรมีพลังท่ีจะขับเคล่ือนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได ้        
การช่ืนชมความดีงามในองคก์รกบัการกล่าวโทษจะมีฐานความคิดท่ีต่างกนั การท่ีมุ่งแต่หาความผดิ
จะทาํให้ชีวิตองคก์รฝ่อลง การช่ืนชมศกัยภาพขององค์กรลดลง การท่ีเราเน้นส่วนส่วนขาดและ
ปัญหา จะยิ่งทาํให้ปัญหาท่วมทน้ ขวญักาํลงัใจและอุดมคติในการทาํงานจางหาย คุณค่าในการ
ทาํงานกจ็ะหมดส้ินไปตามลาํดบั 
 
 2.5.2  หลกัการและแนวคดิ 
 สุนทรียสาธก ใชก้ระบวนการศึกษาคน้หาร่วมกนัในการคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคน ส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดในองค์กร หรือส่ิงท่ีอยู่รอบตวั ด้วยการใช้ศิลปะของการถามคาํถามท่ีนําไปสู่การส่งเสริม       
ให้ระบบมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด กระบวนการทาํสุนทรียสาธก (AI) 
ขบัเคล่ือนด้วยการถามคาํถามในเชิงบวกพร้อมกับเปิดโอกาสให้กบัจินตนาการและนวตักรรม
นําไปสู่การออกแบบระบบงานใหม่ แทนท่ีจะเป็นความคิดด้านลบหรือการวิพากษ์วิจารณ์      
สุนทรียสาธกจะนําไปสู่การพูดคุยถึงความสามารถในอดีตปัจจุบนัในเร่ือง 1) ความสําเร็จ 
(Achievements) 2) ศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ (Unexplored Potentials) 3) นวตักรรม(Innovations)            
4) ทรัพยสิ์น (Assets) 5) จุดแขง็(Strengths) 6) โอกาส (Opportunities) 7) ความคิดท่ีสูงส่ง (Elevated 
Thoughts) 8) การเปรียบเทียบสู่ความเป็นเลิศ (Benchmarks) 9) ช่วงเวลาท่ีมีความสุขและสาํเร็จสูง 
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(High Point Moment) 10) คุณค่าท่ีมีการนาํไปใช ้(Lived Values) 11) ประเพณีปฏิบติั (Traditions) 
12) ศกัยภาพเชิงกลยทุธ์ (Strategic Competencies) 13) การแสดงออกถึงภูมิปัญญา (Expressions of 
Wisdom) 14) จิตวิญญาณขององคก์ร (Corporate Spirit or Soul) 15) เร่ืองราว (Stories) 16) วิสัยทศัน์และ
อนาคตท่ีเป็นไปได ้(Vision of Valued and Possible Futures) การทาํสุนทรียสาธกอยูบ่นสมมุติฐาน
ท่ีว่าในทุกระบบลว้นแลว้แต่มีเร่ืองราวดา้นบวกท่ีสร้างแรงบนัดาลใจท่ียงัไม่มีใครนาํมาขยายผล 
และมีมากพอท่ีจะเช่ือมโยงการคน้พบดา้นบวกเขา้กบัเร่ืองใดก็ได ้คุณค่าท่ียงัไม่ไดถู้กนาํมาขยายผล 
หากสามารถนาํพลงัเหล่าน้ีเช่ือมโยงกบัความพยายามในการพฒันาท่ีกาํลงัดาํเนินอยูจ่ะทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดฝันได ้
 
 2.5.3  กระบวนการทาํสุนทรียสาธก 
 สุนทรียสาธก (AI) ส่ิงสาํคญัคือ ตอ้งคน้หาใหพ้บว่าอะไรท่ีใหชี้วิตแก่ระบบ ซ่ึงไม่ไดห้ยดุ
อยู่แต่เพียงการตั้งคาํถาม แต่ยงัรวมไปถึงการสร้างบรรยากาศ การสร้างความสัมพนัธ์ การเล่าเร่ือง 
การจัดทาํขุมความรู้ เอาความสําเร็จมาบนัทึกแล้วนําไปขยายผลประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุด  

โดยอาศยักระบวนการ Whole-System 4-D Dialogue ของ Cooperrider and Whitney (2005 
quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) ดงัภาพท่ี  

 

 
 

ภาพที ่2.2  กระบวนการ Whole-System 4-D Dialogue 
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องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในกระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ประกอบดว้ย
หลกัการ 4D อนัไดแ้ก่ 

2.5.3.1  Discovery คือการคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวกจากหลาย
แหล่ง เป็นการคน้หาว่าช่วงเวลาแห่งความดีเลิศหรือการเกิดความสาํเร็จนั้นเกิดข้ึนเม่ือไหร่ ส่ิงสาํคญั 
คืออะไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีเก่ียวขอ้งก็จะไดรั้บการบอกเล่าออกมา ในทาง
ธุรกิจอาจประยกุตใ์นการหาโอกาส จุดแขง็ ศกัยภาพ พรสวรรค ์อุปสงคท่ี์ซ่อนเร้น ซ่ึงการคน้หานั้น
อาจมาจากความเป็นผูน้าํ ความสัมพนัธ์ เทคโนโลยี กระบวนการ โครงสร้าง คุณค่าการเรียนรู้ การ
เช่ือมโยงกบัภายนอก  

2.5.3.2  Dream คือการสร้างแรงบนัดาลใจเพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์ดว้ยการตั้งคาํถาม
ถึงความฝันต่อองค์กร เป็นการจินตนาการถึงภาพฝันในอนาคตท่ีจะบงัเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
ประวติัศาสตร์ และถูกนาํเสนอใหม่อยา่งทา้ทายความเป็นไปได ้

2.5.3.3  Design คือการออกแบบกลยทุธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ ท่ีจะทาํให้
วิสัยทศัน์เป็นจริงดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ท่ีคน้พบและเลือกหนทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือให้ความฝัน
นั้นเกิดเป็นจริงไดท้ั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

2.5.3.4  Destiny คือการไปให้ถึงยงัเป้าหมาย เป็นขั้นท่ีตอ้งนาํกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบติัลงมือทาํตามแผนกาํหนดการ มีการตั้งกฎเกณฑ ์พฒันายทุธศาสตร์ เช่ือมโยงและระดมทรัพยากร
เพื่อทาํใหค้วามฝันนั้นบงัเกิดเป็นจริง 

 
 2.5.4  สุนทรียสาธกกบัการพฒันาองค์กร 

การประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการพฒันาองคก์รในประเทศไทยนั้นยงัมีการศึกษาและใช้
นอ้ยมาก เพราะโดยส่วนมากแลว้การพฒันาองคก์ร (Organization Development) ยงัคงใชแ้นวทาง
ของการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Solving) การใชสุ้นทรียสาธกในการพฒันาองคก์ร Calabrese 
(2006) ได้ศึกษาการสร้างทุนทางสังคมผ่านการใช้สุนทรียสาธกตามมุมมองความร่วมมือของ
โรงเรียนและมหาวิทยาลยั  เพื่อใชสุ้นทรียสาธกในการเพ่ิมทุนทางสังคมสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกบัมหาวิทยาลยั กรณีศึกษาน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการโดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมาทาํAI คือ 
ผูบ้ริหาร และครู ไดค้น้พบกรอบร่วมกนัของทุนทางสังคมกบั AI ท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ระหว่างผูบ้ริหาร ครู และผูว้ิจยั อีกทั้งยงัพบว่า AI สนบัสนุนใหโ้รงเรียนและมหาวิทยาลยัมุ่งสู่การ
ทาํงานร่วมกนั, สร้างบรรยากาศของความเช่ือใจ, การแบ่งปันความรู้, และเช่ือมโยงสู่การเพิ่มทุน   
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลยั ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เขาไดใ้ห้ความสนใจใน
ประเดน็การสร้างความยัง่ยนืซ่ึงเป็นแนวโนม้ (Trend) ท่ีนกัวิจยักาํลงัใหค้วามสาํคญั โดย Calabrese 
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(2010) ศึกษาการใช้สุนทรียสาธกในการสร้างความยัง่ยืนให้กับโรงเรียนในชนบท ชุมชน และ
อาํเภอ ด้วยการประยุกต์ใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการในการปรับปรุงการส่ือสารและกลยุทธ์ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและนาํเอาเทคนิค 
4-D (Discovery Dream Design Destiny) มาเป็นแนวทาง ใชเ้วลาในการทาํเป็นเวลา 4 สัปดาห์
ติดต่อกนั โดยให้กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงออกถึงบทบาทของตนเองในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
โรงเรียนซ่ึงเป็นผูน้าํท่ีแข็งแกร่งมีพลงั และกาํลงัวางแผนปรับปรุงการส่ือสารเพ่ือสร้างศกัยภาพ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและอาํเภอ การศึกษาพบว่าการใช้สุนทรียสาธกสนับสนุนให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความเคารพและใหคุ้ณค่ากนัมากข้ึน มีความแขง็แรงข้ึน ผา่นประสบการณ์ร่วมกนัของแต่
ละคน กลุ่มตวัอยา่งมีการเปล่ียนวฒันธรรมของโรงเรียนจากการท่ีไม่สนใจใคร ปกป้องตนเอง มา
สนใจดูแลทั้งส่ิงท่ีอยู่ภายในและภายนอกร่วมกนั มีความเช่ือใจกนัสูงข้ึน มีความหวงั มีทุนทาง
สังคมท่ีมากข้ึนระหว่างโรงเรียน ชุมชน และอาํเภอ ดีข้ึนราวกบัว่าเป็นความสัมพนัธ์แบบโรงเรียน
กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโรงเรียน 

มีความสอดคลอ้งกันในเชิงบวกเก่ียวกับผลของการพฒันาองค์กรท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
สุนทรียสาธกในการพฒันาองคก์ร ในงานของ Grandy and Holton (2010) ศึกษาการขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงในธุรกิจโรงเรียนด้วยการใช้สุนทรียสาธก และงานของ วิศรุต เทียนคาํ (2552) 
ศึกษาวิจยัเร่ืองการสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนกวดวิชา โดยใชสุ้นทรียสาธก: 
กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชา MC จากผลการศึกษาของ Grandy and Holton (2010) ท่ีตอ้งการหาว่า
ทาํอยา่งไรสุนทรียสาธกท่ีเป็นเคร่ืองมือการสอนจะสามารถสร้างโอกาสให้เกิดการพฒันาและการ
เปล่ียนแปลงในธุรกิจโรงเรียนได ้ศึกษาดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบั AI ร่วมกบักลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการจดัการกล
ยทุธ์ และวิชาการเปล่ียนแปลงองคก์ร คร้ังแรกใชก้ารเก็บขอ้มูล 3 ชัว่โมงกบักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มใหญ่ 
คร้ังต่อมาแบ่งกลุ่มนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาการเปล่ียนแปลงองคก์รเก็บขอ้มูล 2 กลุ่มย่อย พบว่า 
กระบวนการ AI ส่งเสริมให้มีการถาม การสนทนา การทาํงานร่วมกนั และมีการสร้างทีม สร้าง
อาํนาจการตดัสินใจ ตลอดจนสร้างวิสัยทศัน์ ผ่านกระบวนการทาํซํ้ า ส่ิงท่ีถูกพฒันาข้ึนในองคก์ร
ไดแ้ก่ 1) การมุ่งเป้าหมายความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 2) ส่งเสริมภาวะผูน้าํ 3) สร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ 4) การออกแบบหลกัสูตรท่ีสร้างสรรคแ์ละยดืหยุน่ ทั้งหมดน้ีนบัเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการวางแผนในธุรกิจโรงเรียนภายใตก้ารศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ AI ในฐานะ
เคร่ืองมือการเรียนการสอนท่ีสามารถสร้างหุ้นส่วนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจโรงเรียนใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ ส่วนวิศรุต เทียนคาํ (2552) ท่ีศึกษาดว้ยการใชแ้นวทางของสุนทรียสาธก
ในการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและสนทนากลุ่มกับนักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาแล้วนําผลท่ีได้มา
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วิเคราะห์ร่วมกบัการคน้หา General Environmental, Five Force Model, SWOT Analysis เพื่อนาํมา
พฒันาระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบใหม่ พบว่ากลยุทธ์ใหม่ท่ีจะนํามา
พฒันาการเรียนการสอนมี 3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ระดบัองคก์ร มุ่งเนน้การกกระจายธุรกิจตาม
แนวนอนมีมากกว่า 1 ธุรกิจ ใชค้วามเช่ียวชาญเดิมท่ีมีอยู่ของบุคลากร 2) กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ 
ให้บริการทุกระดบัประทบัใจ มีการสร้างความแตกต่างในรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
ความภกัดีของลูกคา้ต่อองคก์ร (Customer Loyalty) สร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ มุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนมีความสุข สนุกกบัการเรียน มีผลการเรียนเป็นเลิศ 3) กลยทุธ์สายใยผกูพนั ปรับการเรียนการ
สอนต่างจากเดิมดว้ยการลดจาํนวนนกัเรียนต่อห้อง เนน้การจดัท่ีนัง่เรียนให้มีการส่ือสารสองทาง
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน ซ่ึงแต่เดิมผูส้อนจะเป็นผูส่ื้อสารเพียงฝ่ายเดียว ผลปรากฏว่า มีนกัเรียนมา
สมคัรเรียนเพิ่มมากข้ึน ความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูส้อนกบัผูเ้รียนมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน สร้าง
ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูป้กครองของผูเ้รียนอีกดว้ย 

นอกจากการประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกท่ีส่วนใหญ่จะนํามาใช้พัฒนาในหน่วยของ
สถาบนัการศึกษาแลว้ ยงัมีการประยุกต์ใช้ในการพฒันาองค์กรธุรกิจในด้านพฤติกรรมศาสตร์      
ในงานของ  Bechtold (2011) ศึกษาการปรับปรุงขวัญและกําลังใจของพนักงานผ่านการใช้
กระบวนการสุนทรียสาธก เพื่อพฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชาวอาหรับ ซ่ึงกาํลงัมี
ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจของพนักงานในองคก์รวฒันธรรมอาหรับ จากการทบทวน
วรรณกรรม และวิพากษ์ทฤษฎี พบว่า AI เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือมโยงกับวฒันธรรมอาหรับ บ่งช้ีว่า
สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน และมีความสอดคลอ้งอยา่งสมบูรณ์กบั
วฒันธรรมของชาวอาหรับ อีกทั้งยงัพบว่าการทาํ AI เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนัผา่นการ
เล่าเร่ืองท่ีผา่นมาในอดีต และความสาํเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต AI สร้างข้ึนดว้ยคุณลกัษณะของชาว
อาหรับ ได้แก่ การมีคติสูง, ครอบครัวท่ีแข็งแรง, มีมนุษยสัมพันธ์, ใช้การส่ือสารเล่าเร่ือง,               
มีความเส่ียงตํ่ า, ความตั้ งใจเชิงบวกท่ีมีมาก , และความเป็นพวกเดียวกันของสังคมอิสลาม              
ซ่ึงสามารถนาํไปใชร่้วมกบั AI ในการปรับปรุงขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังานในองคก์ร
ชาวอาหรับไดจ้ริง ไดป้ระโยชน์จริง อีกทั้งยงัมีการใชสุ้นทรียสาธกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การปฏิบติังานของพนกังาน ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการใชสุ้นทรียสาธกในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
พนกังานในโรงงานนํ้ าตาลมิตรลาว ของชนะ ศิระภทัร (2553) ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมโดยประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกในรูปแบบกิจกรรมการประชุมกนัตอนเชา้ท่ีเนน้การพูดถึง
การคน้หาประสบการณ์ท่ีดีในการทาํงาน ไม่มีการพดูถึงปัญหา เรียกกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนัในทุกเชา้
เช่นน้ีว่า AI Morning Talk หลงัจากการวิเคราะห์ผลของการทาํ AI พบว่า งานมีประสิทธิภาพท่ี
เพิ่มข้ึน พนกังานใชเ้วลาในการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรของแผนกหมอ้ตม้ลดลง 25.43% ทาํใหไ้ม่ตอ้ง
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เสียค่าล่วงเวลาแก่พนักงาน ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตได้ และยังได้แนวทางการลดต้นทุน

จากปัจจัยที่ประสบความสําเร็จที่ทําให้พนักงานทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกคือ มีการวางแผน

สั่งอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการซ่อมล่วงหน้า, มีการประเมินผลการทํางานของแต่ละคนวัดเป็นร้อยละ

ของการทํางานที่ได้รับมอบหมาย, การบอกเล่าวิธีการทํางานของแต่ละคน, การแบ่งงาน, การ

ติดตามงาน, รายงานการทํางาน และบุคลากรในระดับหัวหน้ามีการกระตุ้นให้คิดวิธีการปรับปรุง

งานและให้รางวัลในการการคิดด้วย 

จากการตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ ชุมชนพึ่งตนเอง

อย่างยั่งยืน, ผู้นําชุมชน, การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้นํา, อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และสุนทรีย

สาธก ผู้วิจัยได้ประมวลความรู้และทําให้ทราบประเด็นที่น่าสนใจว่าส่วนใหญ่นักปฏิบัติ AI  (AI 

Practitioner) จะประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกในการพัฒนาองค์กรภาครัฐด้านการศึกษา และองค์กรภาค

ธุรกิจ ยังขาดการศึกษาวิจัยในภาคขององค์กรชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชนที่เป็นผู้นําตามธรรมชาติ 

ประกอบกับยังไม่พบงานวิจัยที่ใช้สุนทรียสาธกในการหาศักยภาพจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์      

ในชุมชนมาวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดช่วงของผู้นําชุมชนอัน

เป็นสาเหตุให้เกิดความอ่อนแอของผู้นํา ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพึ่งตนเองอย่าง

ยั่งยืนในชุมชนเข้มแข็ง ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท่ีผู้วิจัยได้สนใจศึกษาในบริบท

กลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ บ้านแม่คองซ้าย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 

 

2.6  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านแม่คองซ้าย 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านแม่คองซ้ายประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ท่ีตั้งและอาณาเขต 

สภาพเศรษฐกิจและแผนการผลิตของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

  

 2.6.1   ประวัติความเป็นมา  

 จากคําบอกเล่าของพ่อเฒ่าแตะอู มอซ่า อายุประมาณ 100 ปี ซ่ึงเกิดที่บ้านแม่คองซ้าย 

(เสียชีวิตเมื่อต้นปี พ.ศ. 2540) ใน เอกสารประวัติชุมชนบ้านแม่คองซ้าย (2554) กล่าวว่า บริเวณที่ต้ัง

อยู่ของชุมชนในช่วงแรกมี 3 ครอบครัว เคยเป็นทางผ่านของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

ทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาระดมชาวบ้านไปช่วยส่งเสบียง โดยใช้ท้ังแรงงานคน และแรงงานช้าง บ้านแม่

คองซ้ายจึงน่าจะตั้งอยู่บริเวณนี้ ไม่ต่ํากว่า 100 ปี ในอดีตมีการเคลื่อนย้ายที่ต้ังหมู่บ้าน ประมาณ    

10-11 ครั้ง การเคลื่อนย้ายจะหมุนเวียนอยู่ในรัศมีไม่ไกลจากเดิมมากนัก บางครั้งก็กลับมายังบริเวณ

เดิม การเคลื่อนย้ายหมู่บ้านมีเหตุผลที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่อง ผี ซ่ึงชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครอง
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ดูแลธรรมชาติอยู ่เม่ือเกิดเหตุภยัพิบติั ชาวบา้นเช่ือว่าเกิดจากการทาํของผี ซ่ึงอาจมีคนในชุมชนทาํ
ผิดต่อผี ชาวบ้านก็จะยา้ยท่ีตั้ งชุมชนใหม่ โดยพ้ืนท่ีทาํกินส่วนใหญ่ยงัคงเป็นบริเวณเดิม   ไร่
หมุนเวียนบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้าง เน่ืองจากมีการยา้ยท่ีตั้ งหมู่บ้านบ่อย การสร้าง
บา้นเรือนจึงสร้างแบบง่ายๆ โดยใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน เช่น ไมไ้ผ ่หญา้คา ใบตองตึง แต่จากการสังเกต
ของผูว้ิจยัพบว่า ในปัจจุบนัมีการสร้างบา้นเรือนแบบมัน่คงถาวรมากข้ึน โดยแบ่งเป็นส่วนตวัเรือน
นอน โครงสร้างเป็นไมเ้น้ือแขง็ มุงดว้ยหลงัคากระเบ้ือง หรือสงักะสี อีกส่วนคือโรงครัว มีเตาไฟอยู่
กลางหอ้งใชเ้ป็นพื้นท่ีเกบ็เมลด็พนัธ์ุ และทาํครัว มีลกัษณะโครงสร้างแบบดั้งเดิม ลกัษณะเป็นไมไ้ผ ่           
มุงหลงัคาดว้ยสังกะสี (ปัจจุบนัไม่ใชใ้บตองตึง และหญา้คาแลว้ เน่ืองจากนโยบายการอนุรักษป่์า 
การจดัการป่าชุมชนของแม่คองซา้ย ส่งผลใหพ้ื้นท่ีของหญา้คาถูกทดแทนดว้ยพื้นท่ีของป่า ทาํใหห้า
วสัดุเหล่าน้ียากข้ึน) ทุกบา้นมียุง้ฉางไวเ้ก็บผลผลิตขา้ว บางบา้นก็ใชพ้ื้นท่ีใตถุ้นของบา้นจดัทาํเป็น
หอ้งสาํหรับเกบ็ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 2.6.2  ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 

 
 

ภาพที ่2.3  แสดงแผนท่ีชุมชนบา้นแม่คองซา้ย 
 

ท่ีตั้งของชุมชนอยูบ่นพื้นท่ีสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 900-1,500 เมตร ลกัษณะ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแนวยาวลอ้มรอบหมู่บา้น สภาพป่าบนยอดเขาเป็นป่าสนเขา บริเวณไหล่เขา
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มีสภาพเป็นป่าเตง็รัง พื้นท่ีตํ่าลงมาเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแลง้ และป่าไผ ่ส่วนบริเวณ หุบเขาเป็น
ป่าดิบแลง้ ห้วยมีนํ้ าไหลตลอดทั้งปี ลาํห้วยสายหลกัท่ีชาวบา้นได้ใช้ประโยชน์ทั้ งการอุปโภค
บริโภค และสําหรับการเกษตร ไดแ้ก่ ห้วยแม่คองซ้าย ห้วยแม่คองขวา นํ้ าแม่คอง ห้วยเม่ียง และ
หว้ยฮ่อมซ่ึงเป็นหว้ยท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งปริมาณนํ้า สตัวน์ํ้ า และพืชผกัท่ีข้ึนริมหว้ย 

ทิศเหนือ  ติดกบั หว้ยแม่คองซา้ย 
ทิศใต ้   ติดกบั หว้ยแม่คองขวา 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ดอยผาแดง 
ทิศตะวนัตก  ติดกบัดอยซูโจ๊ะ 

   
 2.6.3  สภาพเศรษฐกจิ และแผนการผลติของชุมชน 
 วิถีชีวิตของชาวบา้นชุมชนแม่คองซ้ายดาํเนินไปอย่างเรียบง่าย การเพาะปลูกเป็นเพื่อการ   
ยงัชีพเป็นหลกั ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าและลาํหว้ยเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

2.6.3.1  ทาํนา การทาํนาของชุมชนบา้นแม่คองซ้ายเป็นการทาํนาแบบนาดาํบน
พื้นท่ีราบขนาดเลก็แบบขั้นบนัไดริมนํ้าหว้ยสาขาของแม่นํ้าแม่คอง 

2.6.3.2  การทาํไร่หมุนเวียน ปัจจุบนัมีรอบหมุนเวียน 3 ปี จากเดิม 7 ปี สาเหตุจาก
การลดรอบหมุนเวียน เน่ืองจาก พื้นท่ีไร่บางส่วนถูกปรับให้เป็นท่ีนา บางส่วนปล่อยให้ฟ้ืนสภาพ
เป็นพื้นท่ีป่า เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีรัฐสั่งห้ามและไม่ยอมรับระบบการผลิตดงักล่าว ไร่หมุนเวียนเป็น
ภูมิปัญญาในการยงัชีพบนพื้นท่ีสูงท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนาน เป็นระบบการผลิตท่ีมีศกัยภาพต่อการ
ดาํรงไวซ่ึ้งความหลากหลายของเมล็ดพนัธ์ุต่างๆ เช่น พนัธ์ุขา้วพื้นเมืองนับ 10 ชนิด พืชผกัอ่ืนๆ 
ร่วมอีกหลาย 10 ชนิด ทาํใหช้าวบา้นสามารถเกบ็เก่ียวบริโภคไดต้ลอดทั้งปี 

2.6.3.3  การทาํสวน ชาวบา้นเกือบทุกครอบครัวมีสวนไวเ้พื่อปลูกพืชผกัต่างๆ 
บางครอบครัวสวนจะอยู่ติดบา้น หรือริมแม่นํ้ า ภายในสวนจะปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น พืชผกั
สวนครัว ขา้วโพด กลว้ย มะละกอ มะม่วง กาแฟ เป็นตน้ โดยเป็นการปลูกเพ่ือบริโภคในครอบครัว และ
มีการขายผลผลิตบางส่วน อีกทั้ง มีการปลูกพืชผกัสวนครัวไวต้ามบริเวณบา้นหรือหวัไร่ปลายนาดว้ย 

2.6.3.4 การเล้ียงสัตว์ ชาวบ้านมีการเล้ียงสัตว์ทุกครอบครัว ได้แก่ สุกร โค 
กระบือ 

2.6.3.5 การรับจา้งในเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างท่ีตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
หรือรับจา้งขายของหนา้ร้าน และรับจา้งนอกฤดูทาํการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่นวยัหนุ่มสาว 
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 2.6.4   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตารางที่ 2.2  การจําแนกการใช้พ้ืนที่ของชุมชนแม่คองซ้าย 

 

ประเภท จํานวน 

1. ท่ีอยู่อาศัย 14  ไร่ 

2. สวน 92  ไร่ 1 งาน 

3. นา 164  ไร่ 1 งาน 

4. ไร่หมุนเวียน 102  ไร่ 

รวมพื้นที่ทํากิน และที่อยู่อาศัย 372  ไร่ 2 งาน 

5. ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ 6,125  ไร่ 

6. ป่าชุมชนเพื่อการใช้สอย 4,020  ไร่ 

รวมพื้นที่ป่าชุมชน 10,503  ไร่ 

 

แหล่งที่มา:  เอกสารประวัติชุมชนบ้านแม่คองซ้าย, 2554. 

 

ตารางที่ 2.3  เหตุการณ์ท่ีสําคัญของชุมชนแม่คองซ้าย 

 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ 

2496 เจ้าหน้าที่อําเภอเชียงดาวเข้ามาเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ในส่วนของที่นา และ

สวน เป็นครั้งแรก 

2507 เจ้าหน้าที่อําเภอเชียงดาวเข้ามาสํารวจข้อมูลประชากร เพื่อออกบัตร

ประชาชน และทําสําเนาทะเบียนบ้านให้แก่ชาวบ้านทุกครัวเรือน 

2512 นายทุนพยายามเข้ามาตัดไม้ โดยอ้างว่าได้รับสัมปทานถูกต้องตามกฎหมาย มี

การตีตราต้นไม้ เตรียมตัด และชักลาก แต่โดยการนําของผู้นําหมู่บ้าน (ฮีโข่) ชาวบ้าน ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้บางส่วนคัดค้านไว้ ในที่สุดก็ต้องยกเลิกการตัดไม้ เหตุการณ์น้ีนับว่ามีส่วน

สําคัญที่ทําให้ผืนป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ถึงปัจจุบัน เป็นการสะท้อนพลังของชุมชนที่ต้องการ

ปกป้องทรัพยากรเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวในการดํารงชีพของชุมชนและสังคม 

2516 กรมป่าไม้ประกาศให้พ้ืนที่น้ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

2519 กรมป่าไม้โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่ า ได้ส่งนักวิชาการป่าไม้เข้ามาสํารวจ

สภาพป่ า และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ป่ า 

เชียงดาวในท้องที่ ต. เชียงดาว ต.แม่นะ ต.เมืองงาย ต.เมืองคอง อ. เชียงดาว และ          
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ 
 อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ รวมพื้นท่ีประมาณ 521 ตร.กม. หรือประมาณ 325,625 ไร่ 

ให้เป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดอยเชียงดาว การประกาศเขตรักษาพนัธ์ุดงักล่าวมีผล
ครอบคลุมทบัซอ้นกบัอาณาเขตของชุมชนแม่คองซา้ย ทั้งท่ีอยูอ่าศยั ท่ีทาํกิน และพื้นท่ี
ป่าชุมชนทั้งหมด 

2536 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดอยเชียงดาว มีแผนจะอพยพชาวบา้น โดยเตรียม
พ้ืนท่ีรองรับไว ้ท่ี ต.เมืองคอง ซ่ึงเป็นบา้นคนไทยพ้ืนเมือง แต่ชาวบา้นไม่อยากไป
เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเร่ืองท่ีทาํกินกบัชาวบา้นเจา้ของพ้ืนท่ีเดิม อีกทั้งปัญหาทาง
สังคมอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา อาทิ การทาํมาหากิน วฒันธรรม ชาวบา้นจึงรวมตวักนัเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

2536 – ปัจจุบนั เขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ เรียกร้องใหมี้การกนั
เขตชุมชนออกจากเขตอนุรักษ์ มีการเข้าช่ือเสนอให้มีการออกพระราชบัญญัติ   
ป่าชุมชนสาํหรับการรองรับสิทธิชุมชนในการจดัการป่าอยา่งเป็นธรรมและยงัยนื 

 
แหล่งทีม่า:  เอกสารประวติัชุมชนบา้นแม่คองซา้ย, 2554. 
 

2.6.4.1  การจดัการทรัพยากรในรูปแบบป่าชุมชน 
  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ชุมชนบา้นแม่คองซา้ยมีรูปแบบการจดัการป่าท่ีสืบทอด
กนัมาจากรุ่นสู่รุ่น และปฏิบติักนัมาอย่างเคร่งครัด ความรู้และความเช่ือดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมา
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความเช่ือเร่ืองผ ีว่าป่ามีผเีจา้ท่ีดูแลรักษาอยู ่จะไม่มีใครในชุมชนกลา้เขา้ไปตดั
ฟันหรือถางป่าเพื่อทาํเป็นท่ีทาํกิน บางพ้ืนท่ีชาวบา้นไม่กลา้แมแ้ต่จะเขา้ไป รวมถึงความรู้ความเช่ือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์จากป่า ปัจจุบนัความเช่ือเหล่าน้ียงัคงปฏิบติัสืบทอดกนัมาอย่าง
สมํ่าเสมอ จะมีการปรับเปล่ียนไปบา้งก็คือการเล้ียงผี ซ่ึงลดลงไปมากเน่ืองจากชาวบา้นเปล่ียนมา
นบัถือศาสนา แต่มิไดส่้งผลกระทบต่อทรัพยากรแต่อยา่งใด ชุมชนแม่คองซา้ย มีการปรับตวัหลาย
ดา้น โดยเฉพาะการปรับรูปแบบการจดัการป่า สู่การจดัตั้ง ป่าชุมชนอยา่งเป็นทางการ เพ่ือป้องกนั
และควบคุมการใช้ทรัพยากรในทางทาํลายจากคนภายนอกและชุมชนใกลเ้คียง ท่ีมีรูปแบบการ
เพาะปลูกและอาชีพหาของป่าท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรเป็นอยา่งมาก การจดัการป่าชุมชนอยา่ง
เป็นทางการ ท่ีมีขอบเขตชดัเจนมากข้ึน จะทาํให้สามารถป้องกนัคนภายนอกท่ีเขา้มาสร้างความ
เสียหายแก่ทรัพยากร เป็นการเอ้ือใหชุ้มชนสามารถจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและยัง่ยนื 
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  การจัดการป่าของชุมชนในปัจจุบันได้มีการประยุกต์วีถีปฏิบัติด้ังเดิม สู่การจัดทํา

ขอบเขตพื้นที่ประเภทต่างๆ อาทิ ป่าชุมชนเพื่อการใช้สอย ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ท่ีทํากิน       

การร่างกฎระเบียบป่าชุมชน ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลและควบคุม 

  กิจกรรมในพื้นที่เขตป่าชุมชน ได้แก่ 

1) การเดินสํารวจป่าชุมชนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 คน ตลอดปี 

2) ติดป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน 

3) ทําแนวกันไฟในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ของทุกปี 

4) ดับไฟป่ากรณีเกิดไฟไหม้ป่ า 

5) ผลิตสื่อเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรของชุมชน 

ได้แก่ แบบจําลองภูมิประเทศในเขตป่าชุมชน แผนที่แสดงท่ีอยู่อาศัย ท่ีทํากิน และพื้นที่ป่าชุมชน 

6) จัดประชุมในหมู่บ้าน โดยผู้นําชุมชน 

7) ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยปล่อยให้ฟ้ืนเองตามธรรมชาติ 

  ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1) เชิงนิเวศน์ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ทั้งแหล่งต้นนํ้า

ลําธาร การเพิ่มขึ้นของสัตว์ป่ า สัตว์น้ํา และพันธุ์พืชหายากต่างๆ 

2) ผลผลิตจากป่ า อาทิ อาหาร ไม้ใช้สอย ไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ไม้ฟื น ยา 

สมุนไพร ชุมชนแม่คองซ้าย แทบไม่ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหาร เว้นบางช่วงที่ยุ่งกับงานเพาะปลูก 

และงานในไร่นา จะมีการซื้อ ไข่ มาม่า ปลากระป๋อง บ้าง ชุมชนนี้อุดมไปด้วย ปลา ผักป่ า และ

สมุนไพรนานาชนิด ภายในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงไม่

จําเป็นที่ต้องมีเงินสดในมือ เงินจะอยู่ในรูปของ สัตว์เลี้ยง ซ่ึงเมื่อชาวบ้านต้องการใช้เงิน สัตว์เลี้ยงก็

จะถูกขายแประเปลี่ยนเป็นเงินโดยพ่อค้าคนเมืองและชาวลีซู 

3) พันธมิตรที่เพิ่มขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไว้วางใจชุมชนมากขึ้น 

เช่นเดียวกันกับการประสานงานกับชุมชนอื่นๆ ในลุ่มนํ้าปิงตอนบน เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ภาคเหนือ ประกอบกับการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวชุมชนดีเด่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2547   และรางวัล 5 ปี แห่งความยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2552 ทําให้ชุมชนมั่นใจ

ในแนวทางที่ปฏิบัติมา คนในชุมชนมีความตระหนักในสิทธิและการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปกป้อง พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น ชุมชนมีการเข้าร่วม โครงการ

บวชป่ า 50 ล้านต้น เพื่อถวายในหลวงในโอกาสครบรอบ 50 ปี ในการครองราชย์ นอกจากจะได้รับ

ความร่วมมือและความเข้าใจจากหลายฝ่ายแล้ว ชุมชนยังได้สานต่ออุดมการณ์และจิตสํานึกระหว่าง

คนกับป่าเพื่อรักษาทรัพยากรให้ยั่งยืนสําหรับคนรุ่นต่อไปของชุมชนและสังคมด้วย 
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  2.6.4.2   การจัดการนํ้า และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําของชุมชน 

ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย ให้ความสําคัญกับการจัดการนํ้าของชุมชนด้วยการกําหนด

เขตการจัดการนํ้าเป็นเขตต้นนํ้าประปาของชุมชน ทําระบบเหมืองฝาย (ฝายปกากะญอ) และทําเขต

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําของชุมชน เป็นการขยายผลมาจากงานศึกษาวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในเขตป่าชุมชน พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2541 จากการศึกษาครั้งนั้นพบว่า การจัดการป่าชุมชนได้ก่อให้เกิด

ความหลากหลายทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ นับได้ว่าเป็นหลักประกันสําคัญในเรื่องอาหาร             

ยาสมุนไพร และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการในการดํารงชีวิต เพื่อให้ทรัพยากรยังคงความ         

อุดมสมบูรณ์ และเพิ่มมากขึ้น เป็นฐานในการหล่อเลี้ยงสมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนจึง

ประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําในบริเวณที่มีก้อนหิน วังนํ้า เหมาะสําหรับการขยายพันธุ์สัตว์น้ํา 

เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร 

  การประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําตามธรรมชาติโดยไม่มีการจับปลา ทําให้มี

ปริมาณสัตว์น้ําเพิ่มมากขึ้น ความสําเร็จนี้ได้กลายเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในเครือข่ายลุ่มนํ้า

ปิงตอนบน และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นําไปพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่ของ

ตนเอง 

  ชุมชนบ้านแม่คองซ้ายได้น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดการนํ้าของชุมชน โดยการรักษาป่ า เพื่อให้มีน้ํากินนํ้าใช้ และ

รักษาต้นนํ้าให้คนทั้งประเทศ ชุมชนร่วมกันทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่ า จัดทําป่าชุมชน จัดการ

ระบบนํ้าแบบเหมืองฝาย (ฝายปกากะญอ) ใช้วัสดุธรรมชาติ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่             

ใช้วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตเพื่อยังชีพ หลีกเลี่ยงการใช้

สารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ใช้ทรัพยากรนํ้าในระบบผลิตนาปีละครั้ง โดยผันนํ้าเข้านาข้าวในฤดู   

ทํานาเท่านั้น หลังการเก็บเกี่ยวจากฤดูทํานาไม่มีการผลิตข้าวนอกฤดู หรือปลูกพืชอื่นในนาข้าวอีก 

ชี้ให้เห็นว่าชุมชนมีการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เหลือต้นทุนนํ้าไหลลงสู่แม่นํ้า       

แม่คอง พื้นที่อ่ืนๆจึงได้ใช้น้ําอย่างเพียงพอตลอดลุ่มนํ้าแม่คองและลุ่มนํ้าแม่แตง 

  2.6.4.3   กฎระเบียบชุมชน 

  กฎระเบียบการรักษาป่าชุมชน (เริ่มใช้ 6 พฤศจิกายน 2538) 

1) ห้ามบุคคลภายในและภายนอกหมู่บ้านล่าสัตว์ ไม่ว่า สัตว์สงวน    

สัตว์ป่าคุ้มครอง ผู้ใดฝ่าฝืนถูกปรับ ตัวละ 500 บาท 

2) ห้ามบุคคลภายในและภายนอกหมู่บ้านเปิดพื้นที่ทํากินในเขตป่ า

อนุรักษ์ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย 

3) ห้ามบุคคลภายในและภายนอกเข้ามาตัดไม้ทุกชนิดในเขตป่าอนุรักษ์ 

ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกปรับ ต้นละ 500 บาท 



58 

4) ห้ามบุคคลภายนอกเข้าตัดไม้ทุกชนิดในเขตป่าชุมชน และพื้นที่

รับผิดชอบของหมู่บ้าน ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับต้นละ 1,000 บาท และจับส่งเจ้าหน้าที่ 

5) ห้ามบุคคลในหมู่บ้านตัดไม้ทุกชนิดในเขตป่าชุมชนเพื่อนําไปขาย    

ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับต้นละ 1,000 บาท 

6) ห้ามบุคคลภายในและภายนอกหมู่บ้านเข้ามาถางป่าเพื่อทําไร่ในเขตป่ า

ชุมชน ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถุกปรับไร่ล่ะ 1,000 บาท และยึดพื้นที่คืน 

7) ถ้ามีความจําเป็นให้ตัดได้เฉพาะเขตป่าใช้สอยเท่านั้น และตัดไม้ใช้

สอยทุกครั้ง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชน  ทุกครั้ง ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนโดยไม่ผ่าน

คณะกรรมการป่าชุมชน จะต้องถูกปรับต้นละ 300 บาท 

8) ห้ามจุดไฟเผาป่ า และให้ทุกครอบครัว ร่วมกันดับไฟป่าทุกครั้งที่เกิด

ไฟไหม้ แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องแจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบทุกครั้ง ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ

ครั้งละ 100 บาท 

  กฎระเบียบการจัดการนํ้าและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา (เริ่มใช้ 10 เมษายน พ.ศ. 2541) 

1) ห้ามบุคคลภายในและภายนอกหมู่บ้านหาปลาหรือจับสัตว์น้ําโดยใช้

วิธีการและเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ อวนทุกชนิด, โพงพาง, ใช้ไฟส่องจับปลาเวลากลางคืน, ใช้ไฟฟ้าช๊อต

ปลา, ใช้น้ํายาเคมี ยาฆ่าแมลง และสมุนไพรทุกชนิดเบื่อปลา ผู้ใดฝ่าฝฝืนจะถูกปรับ ตัวละ 500  บาท 

2) ในเขตอนุรักษ์ ห้ามหาปลาหรือสัตว์น้ําทุกชนิด 

3) ถ้ามีการใช้สารเคมีต่างๆ ก่อนฉีดสารเคมีทุกครั้ง ห้ามล้างถัง หรือ

ภาชนะบรรจุลงในห้วย ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับครั้งละ 500 บาท 

4) ให้ทําการฝัง หรือเผาภาชนะบรรจุ โดยฝังลึกอย่างน้อย 1 เมตร และ

ห่างจากลําห้วยอย่างน้อย 20 เมตร ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับครั้งละ 500 บาท 

5) การหาปลาหรือจับสัตว์น้ําเป็นกิจกรรมเพื่อการดํารงชีพ ห้ามเพื่อการ

ซื้อขาย 

6) ห้ามเปิดบุกรุกพื้นที่ต้นนํ้าที่ใช้เป็นนํ้าประปามาเป็นพื้นที่ทํากิน 

  กฎระเบียบการจัดการที่ดิน (เริ่มใช้ 20 เมษายน พ.ศ. 2548) 

1) ห้ามบุคคลภายในหมู่บ้านขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกยึดพื้นที่ดินนั้นคืนเข้าส่วนกลางเพื่อนําไปให้คนที่ไม่มีท่ีดินทํา

กินเพียงพอต่อไป 

2) ห้ามเปิดพื้นที่ทํากินในที่ลาดชันที่สูงเกินไป และไม่เหมาะสมต่อการ

ทําการเกษตร ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับละ 500 บาท 



59 

3) ผู้ท่ีมีท่ีทํากินแล้วไม่ได้ทําประโยชน์ในที่ดินนั้น ภายในระยะเวลา       

3 ปี ให้คณะกรรมการหมู่บ้านยึดพื้นที่น้ันเข้าสู่ส่วนกลาง และจัดสรรให้กับผู้ท่ีไม่มีท่ีดินทํากิน

เพียงพอต่อไป 

4) การเผาไร่ต้องทําแนวกันไฟทุกครั้งเพื่อไม่ให้ลุกลามออกนอกแนวกัน

ไฟ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ ครั้งที่ 1 ตักเตือนและปรับ 100 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 

200 บาท ครั้งที่ 3 ปรับ 300 บาท 

5) ห้ามบุคคลภายใน และภายนอกหมู่บ้านปลูกพืชเสพติด และห้ามซื้อ

ขายยาเสพติดทุกชนิด ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจับได้ส่งเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย 

6) ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องไม่บุกรุกขยายเขตพื้นที่ออกนอกบริเวณ

แปลงที่ดินของตนเอง ท่ีมีการสํารวจและรับรองข้อมูลโดยกรรมการบริหารจัดการที่ดินโดยเด็ดขาด 

หากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีการลงโทษยึดพื้นที่คืน 

7) การบริหารจัดการที่ดินในชุมชนต้องดําเนินการผ่านกองทุนธนาคาร

ท่ีดิน และมติเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารจัดการที่ดินชุมชน 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอด

ตําแหน่งผู้นําในชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชน

ต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและได้

นําแนวคิดการใช้สุนทรียสาธก และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ หาลักษณะของผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์

ท่ีอ้างอิงกับคุณลักษณะของผู้นําต้นแบบ แล้วใช้แนวคิดการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง เพื่อพัฒนา

ภาวะผู้นําแก่ผู้ท่ีเป็นทายาทสืบทอดตําแหน่ง (Successor) ด้วยแผนกระบวนการสืบทอดตําแหน่ง

ผู้นําชุมชนที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นจากการใช้สุนทรียสาธก (AI) เป็นกรอบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม (Participatory Action  Research) ด้วยการพัฒนาองค์การ (Organization  Development)    

ในเชิงบวกร่วมกับชุมชน ซึ่งการนําแนวคิดการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) 

ไปใช้กับชุมชนต้องมีการปรับใช้โดยคํานึงถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ท่ีเป็นบริบท ทั้งนี้เพราะ        

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ (Ethnic  Identity) เป็นบริบทที่ผู้วิจัยต้องศึกษาถึงพลัง 

ศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้นําของชุมชน และการแสดงบทบาทของชุมชนในการ

เป็นนักอนุรักษ์ป่ า ท่ีส่งผลให้ชุมชนประสบความสําเร็จกระทั่งปัจจุบัน ซ่ึงผู้วิจัยจะได้นําความสําเร็จ

จากประสบการณ์ท่ีดีร่วมกันของชุมชนมาพัฒนาเป็นแผนกระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําชุมชน

ต่อไป 
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2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงได้เสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 

 

 

ภาพที่ 2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

บทที่ 3 

 

วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่ า

ของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เพื่อศึกษาลักษณะผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่ า
ของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และเพื่อเสนอแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่

พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR:  Participatory 

Action Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) ซ่ึงผู้วิจัยได้

วางแผนวิธีการศึกษาโดยใช้กรอบของการทํา AI (Appreciative Inquiry) หรือ สุนทรียสาธก ของ 

Cooperrider and Whitney (2005 quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) เป็นการทํา OD  (Organization 

Development) พัฒนาองค์กรในเชิงบวกร่วมกับบริบทของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในบทนี้จะ

กล่าวถึงวิธีการศึกษา 6 หัวข้อ ดังนี้ 

3.1  ผู้มีส่วนร่วม 

3.2  เครื่องมือ 

3.3  การพัฒนาองค์กร 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6  กรอบการดําเนินการ 

 

3.1  ผู้มีส่วนร่วม 

 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการศึกษาคือ กลุ่มชาติ

พันธุ์ปกากะญอที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน

จํานวน 115 คน เลือกผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้วิธีการ

เลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยผู้มีส่วนร่วมลําดับแรก เลือกจากผู้นําตามธรรมชาติ ท่ีเป็น
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ผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจ

จากความเห็น ความเชื่อในสายตาของคนในชุมชน การคัดกรองด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ประกอบกับการสอบถามและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงผู้นําตามธรรมชาติต้องเป็นผู้ท่ีมี

บทบาทในการกระทําการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ต้องเป็นผู้ท่ีคนในชุมชนให้ความ

ศรัทธา เชื่อถือ และตําแหน่งไม่ได้มาจากการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ ได้ผู้นําคือ นายแก้ว คาติ 

จากนั้นให้ผู้นําแนะนําสมาชิกในชุมชนที่สามารถให้ข้อมูลได้ และให้สมาชิกในชุมชนแนะนําต่อ มีการ

แนะนําผู้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลซํ้า จึงได้ผู้มีส่วนร่วม 7 คน เนื่องด้วยจรรยาบรรณและจริยธรรมของการ

วิจัย ประกอบกับการอ้างอิงบุคคลอาจมีผลต่อการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชุมชน ในการอ้างอิง

คําพูดของผู้ให้ข้อมูลจึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล และชื่อบุคคลอื่นๆ ท่ีผู้ให้ข้อมูลอ้างอิงถึงซึ่งอาจ

เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้นามสมมุติ ดังตารางนี้ 

 

ตารางที่ 3.1  ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

 

ช่ือ เพศ 

1. คุณคะหยี่ ชาย 

2. คุณซอติ ชาย 

3. คุณทีเล ชาย 

4. คุณลอแล ชาย 

5. คุณยีแก หญิง 

6. คุณพาดี ชาย 

7. คุณชอ ชาย 

 

ตารางที่ 3.2  บุคคลที่ผู้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลอ้างอิงถึงซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับผู้ให้ข้อมูลในตารางที่ 3.1 

 

ช่ือ เพศ 

1. คุณโซว หญิง 

2. คุณเซวา หญิง 

3. คุณกล้อทอ หญิง 

4. คุณจันดี ชาย 

5. คุณเพอะนอ ชาย 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

 

ช่ือ เพศ 

6. คุณดีทอง ชาย 

7. คุณชาน ชาย 

8. คุณเลอเกอ ชาย 

9. คุณเพอะตี ชาย 

10. คุณปูเล ชาย 

11. คุณอ่อง ชาย 

12. คุณอ๊อด ชาย 

 

3.2  เครื่องมือ 

 

ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

 

3.2.1  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

เครื่องมือนี้ผู้วิจัยสามารถที่จะกําหนดหัวข้อที่จะทําการศึกษาไว้อย่างกว้างๆ เป็นการล่วงหน้า 

ในลักษณะคําถามแบบปลายเปิ ด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth  Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลใน

ระดับลึก การตั้งคําถามในการสัมภาษณ์มีความ  ครอบคลุมประเด็นคําถามวิจัย ดังนี้ 

คําถามวิจัยที่ 1   ลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์เป็นอย่างไร? 

คําถามวิจัยที่ 2   ลักษณะผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์เป็นอย่างไร? 

โดยใช้สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เป็นแนวทางในการตั้งคําถามเชิงบวกเพื่อค้นหาสิ่ง

ท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ด้านบวกในชุมชน ดังรายละเอียดใน (ภาคผนวก ข) 

 

 3.2.2  แผนพัฒนาองค์กร 

เครื่องมือนี้ใช้ตอบคําถามวิจัยที่ 3 ผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการหาคําตอบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการค้นหาสิ่งที่ดีท่ีสุดของประสบการณ์ด้านบวก (Discovery) จากการ

ตอบคําถามวิจัยที่ 1 และคําถามวิจัยที่ 2 จากนั้นทําประชาคมหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบความตรงของ
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ขอ้มูลโดยสมาชิก (Member Checking) ดว้ยการให้ชาวบา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น วางแผนอนาคตร่วมกนั สร้างแรงบนัดาลใจเพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์ (Dream) เพื่อนาํสู่
กระบวนการออกแบบกลยทุธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ (Design) และทาํการส่งมอบแผนและ
ความรับผดิชอบใหก้บัชุมชน (Destiny) มีลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 คาํถามวิจยัท่ี 3  แผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชน   

ตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเป็นอยา่งไร ? 
3.2.2.1  ระยะท่ี 1 Discovery ตรวจสอบขอ้มูลและวิเคราะห์ผลจากการทาํ AI ท่ีได้

จากคาํถามวิจยัท่ี 1 และคาํถามวิจยัท่ี 2 ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
3.2.2.2  ระยะที่ 2 ผูว้ิจยัจดัทาํแผนพฒันาองคก์ร 1 กาํหนดส่ิงแซงแทรก 

(Intervention) และผลท่ีเกิดข้ึนหลงัการใส่ส่ิงแซงแทรก (Intervention) ในการพฒันาผูน้าํชุมชน 
แลว้นาํเสนอในระยะท่ี 3 Dream 

3.2.2.3  ระยะท่ี 3 Dream ผูศึ้กษาวิจยัทาํประชาคมร่วมกบัชุมชน ชวนให้คนใน
ชุมชนสร้างแรงบนัดาลใจวาดฝันดว้ยกนัเก่ียวกบัอนาคตของชมชน อนาคตของผูน้าํชุมชน ตอ้ง
สร้างความตระหนกั (Sense of Urgency) ทาํใหผู้น้าํและชาวบา้นในชุมชนเป็นผูท่ี้อยากเปล่ียนแปลง
ดว้ยการนาํเสนอองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จจากการมีผูน้าํท่ีเขม้แขง็ (Research Case Study) 

3.2.2.4  ระยะท่ี 4 Design ออกแบบกลยทุธ์โดยผูศึ้กษาวิจยันาํผลท่ีไดจ้ากการทาํ
ประชาคมร่วมกับชุมชนมาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาองค์กร 2 พร้อมกับพฒันาส่ิงแซงแทรก 
(Intervention) ตามขอ้แนะนาํของชุมชน และนาํเสนอผลท่ีเกิดข้ึนหลงัการใส่ส่ิงแซงแทรกในการ
พฒันาผูน้าํชุมชน 

3.2.2.5  ระยะท่ี 5 Destiny ทาํใหถึ้งเป้าหมายดว้ยการนาํเสนอแผนพฒันาองคก์ร
ในลกัษณะโครงการยอ่ย พร้อมกบัระบุผูรั้บผดิชอบ และวิธีการติดตามประเมินผล 

 
3.2.3  แบบบันทกึภาคสนาม  
เป็นแบบบันทึกท่ีผูศึ้กษาวิจัยสร้างข้ึนเพื่อบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับส่ิงท่ีได้จากการ

สอบถามแบบไม่เป็นทางการ การเขา้ร่วมกิจกรรม และการบนัทึกประจาํวนัในการใชชี้วิตอยูร่่วมใน
ชุมชนและจากกิจกรรมในชุมชนท่ีสังเกตได ้ตลอดจนลกัษณะทางกายภาพดา้นสภาพแวดลอ้ม 
สังคม วฒันธรรมประเพณี บริบทท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ ในขณะท่ีทาํการศึกษา เป็นการช่วยจาํให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือมากข้ึน ดงัรายละเอียดใน (ภาคผนวก ก) 
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3.3  การพัฒนาองค์กร 

 

ผู้วิจัยใช้ AI (Appreciative Inquiry) หรือ สุนทรียสาธก ของ Cooperrider and Whitney (2005 

quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) กําหนดเป็นแนวทางในการเสนอแผนพัฒนากระบวนการ       

สืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดย

ผู้วิจัยจะเข้าไปฝังตัวกับชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และใช้กระบวนการ Whole-

System 4-D Dialogue ประกอบด้วย 1) Discovery 2) Dream 3) Design 4) Destiny ดั้งนี้ 

 

3.3.1  Discovery การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดของประสบการณ์ด้านบวก 

ผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) มีเทคนิคใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ 1) การสังเกต (Observation) 2) การสัมภาษณ์ (Interview) 3) การศึกษา

วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อดีต่างๆ ของประสบการณ์

ท่ีดีร่วมกันของชุมชน รวมทั้งค้นหาคนที่เป็นจุดประกายให้เกิดกระแส (The Tipping Point) ซ่ึง 

Gladwell (2000) กล่าวว่าผู้ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องมีลักษณะสําคัญอย่างน้อย 1 ใน 3 

ลักษณะต่อไปนี้ คือ 1) Connector คือ คนที่รู้จักคนมากในหลากหลายวงการ พวก Connector มี

ความสามารถในการเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของสังคม และสามารถเข้าถึงคนจํานวนมากในเวลา

อันรวดเร็ว  2) Mavens คือ ผู้รู้มาก หรือฐานข้อมูลเคลื่อนที่ เป็นพวกที่เอาจริงเอาจังกับการจดจํา 

สะสมข้อมูลนานาชนิด และพร้อมที่จะเผยแพร่ กระจายข้อมูลไปให้กับผู้ที่ต้องการ เช่น ไปกิน

อาหารร้านไหนอร่อย ไปพักโรงแรมอะไรในช่วงเวลาใดจะได้ราคาที่ดีท่ีสุด 3) Salesman คือ คนที่มี

ลักษณะของนักขาย มีความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจคนให้คล้อยตามคําพูดได้โดยง่าย คนกลุ่ม

นี้จะมีบทบาทสําคัญมากในการผลักดันให้แผนพัฒนาชุมชนบรรลุผลได้สําเร็จ 

 

 3.3.2  Dream การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ 

 นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะได้กล่าวถึง

รายละเอียดในหัวข้อของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป หาปัจจัยที่เป็นจุดร่วม (Convergences) และ

ปัจจัยที่เป็นจุดโดดเด่น (Divergences) และได้แก่นแห่งความสําเร็จ (Positive Core) แล้ววาดฝันผู้นํา

ท่ีพึงประสงค์ในอนาคตของชุมชน ด้วยการค้นหาตนเอง (Self-Actualization) แล้วกําหนดทิศทาง

อนาคตให้ชัดเจน โดยคํานึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความ

เข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาวิจัยต้องสร้างความตระหนักใน

การต้องเปลี่ยนแปลง (Sense of Urgency) ให้เกิดกับชุมชน และกับกลุ่มคนที่เป็นจุดประกายให้เกิด
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กระแส (The Tipping Point) แล้วให้ผู้นําชุมชนเป็นแกนนําหลักในการดําเนินการ ส่วนผู้วิจัยมีบทบาท

เป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) 

 

  3.3.3  Design การออกแบบกลยุทธ์ โครงสร้างและกระบวนการ 

 นําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาออกแบบและวางแผนการดําเนินงานเพื่อให้ฝันที่วาดไว้เป็น

ความจริง ด้วยการออกแบบ ODI (Organization Development Intervention) ท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาชุมชน แล้วพิจารณาทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ว่าสามารถนํามาทําอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็ น

ข้อจํากัดของวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด เวลา แรงบันดาลใจ ส่ือกระตุ้น ความพร้อมของ

สถานที่ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบ SMART S=Specific (เฉพาะเจาะจง) M=Measurable (วัดผลลัพธ์ได้) 

A=Achievable (สําเร็จได้) R=Realistic (เหมาะสมกับความเป็นจริง) T=Time Frame (ระบุเวลาสําเร็จ) 

 

  3.3.4  Destiny การไปให้ถึงเป้าหมาย นํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 นําแผนการดําเนินงานพัฒนาองค์กรที่ได้วางไว้ไปปฏิบัติใช้จริง ผู้วิจัยทําร่วมกับผู้นําชุมชน

โดยการมอบอํานาจให้ผู้รับผิดชอบ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถ และความสมัครใจของสมาชิกใน

ชุมชน มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อจะได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อันจะ

เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน ให้การพัฒนาที่เกิด

ขึ้นอยู่กับชุมชนตลอดไป และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) แบบการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการที่ชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ด้วยวิธีการศึกษาเชิง

ชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ (2550: 90-91) กล่าวว่าเป็นการศึกษาทาง

ชนชาติวิทยา การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา เป็นแนวทางหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งอธิบาย 

และตีความข้อมูลทางสังคม เจตคติ ความเชื่อ ความรู้สึก วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์     

โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลหลายๆ วิธีในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยต้องแฝง

ตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับประชากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการแสดงออกของ

ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ ของประชากรจนได้ข้อมูลเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์ แปลผล 

สรุปผลหรือสร้างทฤษฎีเพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของประชากรได้  
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 ขั้นตอนในการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 3.4.1  การเข้าสู่สนามและการกาํหนดบทบาทผู้วจัิย 
 อลิศรา ศิริศรี (2541: 251-252) ไดเ้สนอแนวทางการเขา้สู่สนามและการกาํหนดบทบาท
ผูว้ิจยัไวด้งัน้ี 

3.4.1.1  ผูว้ิจัยจะตอ้งทาํตนเองให้คุน้เคยกับสถานท่ี สถานการณ์ สภาพการณ์ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการศึกษาโดยคร่าวๆ ผูว้ิจยัจะเขา้ไปทาํความรู้จกักบัชุมชนเพื่อสร้างความคุน้เคย
ก่อนจะไปอยูจ่ริง และหลงัจากนั้นช่วงเวลาเดือนแรกของการลงพ้ืนท่ีศึกษาจริงจะเขา้ไปอาศยัและ
ใชชี้วิตกลมกลืนกบัคนในชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกของการศึกษามากท่ีสุด 

3.4.1.2  ผูว้ิจยักาํหนดบทบาทของตนเองในสภาพการณ์นั้นให้แน่ชดัว่า ตนเอง
เป็นใคร และจะมาทาํอะไรในสังคมนั้น คร้ังน้ีผูศึ้กษาวิจยัไดก้าํหนดบทบาทตนเองในขณะท่ีอยูใ่น
ชุมชนว่ามี 2 บทบาท คือ เป็นนักวิจยั และนักพฒันาชุมชนไปพร้อมๆ กนั ท่ีเขา้มาเพื่อศึกษาเก็บ
ข้อมูลวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับชุมชน และผูน้ําชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
(Participant) เป็นท่ีปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํ ขอ้มูล วิธีการในการแกไ้ขปัญหาให้สอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตของชุมชน โดยจะไม่เอาวิถีชีวิตหรือแนวคิดของของชุมชนเมืองมาเป็นกรอบ และให้ชาวบา้น
เป็นผูต้ดัสินใจ เป็นส่ือกลางในการประสานงานระหว่างชาวบา้นกบัหน่วยงานภายนอกชุมชน เพื่อ
สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของชาวบา้นและชุมชนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ พร้อมกบัขอ
ความร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุน 

3.4.1.3  ผูว้ิจยัตอ้งช้ีแจงและแนะนาํตนเองกบัสมาชิกหรือบุคคลในสังคมนั้นท่ี
ตนเองจะตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย โดยผูศึ้กษาวิจยัทาํการขอให้สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ออก
หนังสือราชการถึงผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ และนายอาํเภอเชียงดาว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีชุมชน
ตั้ งอยู่ เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นท่ีเพื่อทาํการศึกษา จากนั้ นประสานงานให้ผูน้ําชุมชนประกาศ            
ให้ชาวบา้นทราบว่าตนเป็นนกัศึกษาท่ีมาทาํวิจยัและพฒันาจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยัและพฒันาชุมชน ซ่ึงในกระบวนการเก็บขอ้มูลนั้นตอ้งการท่ีจะใช้
ชีวิตอยูก่บัชุมชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือมิให้บุคคลในชุมชนเกิด
ความไม่ไวว้างใจในสถานภาพของผูว้ิจยั พร้อมกบัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลตามเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัท่ีไดอ้อกแบบไว ้

3.4.1.4  ผูว้ิจยัจะตอ้งแสดงบทบาทให้สอดคลอ้งกบัท่ีไดช้ี้แจงไว ้โดยการเขา้ไป
ศึกษา และใชชี้วิตร่วมกบัชุมชนเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในการปฏิบติัจริง ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการ
ใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยัดีมาก โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้สู่สนามวิจยั 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 (7 วนั เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554) 
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เป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อทราบถึงปัญหา คร้ังท่ี 2 (20 วนั ระหว่างวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554-
1 ธนัวาคม พ.ศ. 2554) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และคร้ังท่ี 3 (3 วนั ระหว่างวนัท่ี 5-8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555) เพื่อยืนยนัขอ้สรุปของผูว้ิจยัจากขอ้มูลของชุมชนท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี 
(Confirmability) ดว้ยการตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล (Member Checking) นาํเสนอ 
และส่งมอบแผน รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 1 เดือน 
 
 3.4.2  เทคนิคในการเกบ็ข้อมูลของการวจัิยเชิงชาตพินัธ์ุวรรณนา 
 เม่ือผูว้ิจยัเขา้ไปอยูใ่นชุมชนแลว้ มีการกาํหนดเกณฑใ์นการเลือกผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ (ผูน้าํตาม
ธรรมชาติ) โดยผูว้ิจยัมีความเช่ือว่า ใครก็ตามจะเป็นผูน้าํตามธรรมชาติในชุมชนได ้จะตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับ และไดรั้บความเช่ือถือจากกลุ่มคนในชุมชนนั้นเสียก่อน ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์
การตดัสินใจจากความคิดเห็น และความเช่ือในสายตาของคนในชุมชน และคดักรองดว้ยวิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน ประกอบกบัการสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ทั้งน้ี
ผูน้าํตามธรรมชาติตอ้งเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการกระทาํการกบัการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ตอ้งเป็นผูท่ี้คนในชุมชนตอ้งให้ความศรัทธา เช่ือถือ และตาํแหน่งท่ีไดม้าไม่ไดม้าจากการแต่งตั้งจาก
หน่วยงานราชการอยา่งเป็นทางการ  
 อลิศรา ศิริศรี (2541: 252)  กล่าววา่มีวิธีการหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  3 วิธี คือ 

1)  การสังเกต (Observation) สาํหรับการสังเกตน้ีมีหลายรูปแบบ แต่ท่ีเป็นหัวใจ
ของการศึกษาเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา คือ การเขา้ไปอยู่ในสังคมหรือสนามท่ีศึกษาเพื่อทาํการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการศึกษาวฒันธรรม, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, ความ
เป็นอยู่, ความเช่ือ และการดาํเนินชีวิตต่างๆ ซ่ึงเป็นการสํารวจทางกายภาพ, เศรษฐกิจ, สังคม, 
วฒันธรรม, อยา่งละเอียดพิสดาร (Intensive Field Work) 

2)  การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง ลกัษณะ
ของการสัมภาษณ์นั้นผูศึ้กษาวิจยัใชล้กัษณะของการสนทนา (Conversation) มากกว่าท่ีจะเป็นการ
สัมภาษณ์ตามรูปแบบท่ีเราคุน้เคย แต่เป็นการแลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ประสบการณ์ระหว่าง
ผูว้ิจยักบัสมาชิกของสังคมมากกว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัเป็นฝ่ายป้อนคาํถามต่างๆ และรอรับ
คาํตอบจากผูถู้กสัมภาษณ์ ลักษณะของคาํถามจะเปล่ียนไปตามเหตุการณ์และบุคคลอาจ จะ
จดัรูปแบบทั้งลกัษณะเป็นทางการ (Formal Interview) และไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับุคคลและเหตุการณ์ 

3)  การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) เอกสารต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการ
วิเคราะห์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบนับตั้งแต่ภาพถ่าย หนังสือพิมพ ์ทะเบียนประวติั จดหมายติดต่อ  
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หรืออาจจะเป็นจดหมายติดต่อระหว่างหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ศึกษาจากข้อมูลประวัติศาสตร์ 

การบอกเล่าของผู้รู้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม การดําเนินชีวิตของกลุ่มสังคมนั้นได้ใน

อีกลักษณะหนึ่ง และยังเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้มาโดย 2 วิธีแรก 

 

3.4.3   การบันทึกข้อมูล  

 ผู้ศึกษาวิจัยใช้การบันทึกข้อมูลในลักษณะ 4 ขั้นตอน คือ 

3.4.3.1  การใช้ความจํา การพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นกันเอง ถ้า

ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลใดไปแล้วเกิดความคิดที่ขัดแย้งจากผู้สนทนาว่าทําไมต้องจดบันทึกด้วย ดังนั้น 

จึงต้องใช้วิธีจดจําแล้วรีบมาบันทึกทันที ซ่ึงการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจํานี้เห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญและ

จําเป็นมาก 

3.4.3.2  การจดบันทึกข้อความสําคัญ ในการพบปะพูดคุยกับผู้คนมากมายใน

สถานที่สาธารณะ ผู้วิจัยพยายามจดบันทึกข้อความสั้นๆ เพื่อไม่ให้ลืมเหตุการณ์สถานการณ์ท่ีได้พบ

เห็น  นํามาขยาย ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป 

3.4.3.3  การอัดเสียง ผู้ศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการอัดเสียงในกรณีการสัมภาษณ์ เพื่อให้

ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ท่ีสุด โดยจะแจ้งกับผู้ให้ข้อมูลทราบ และขออนุญาตก่อนที่จะ

ดําเนินการเก็บข้อมูล หลังจากที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วจะนํามาให้ผู้ให้ข้อมูล ตรวจสอบความถูก

ต้อง และตรวจสอบว่าข้อมูลใดบ้างที่ไม่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ จากนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงนําข้อมูล

ท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพต่อไป 

3.4.3.4  การบันทึกงานสนาม ทุกครั้งหลังจากการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ผู้วิจัยใช้

เวลาจดบันทึกเหตุการณ์, การเปลี่ยนแปลงในชุมชน, สิ่งที่ได้พบเห็น และสิ่งที่ได้รับทราบมา การ

สนทนา สอบถาม สัมภาษณ์ มีการบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงบันทึก

เหตุการณ์ท่ีได้ลืมไป หรือตกบันทึกและนึกออกภายหลัง มีการจดบันทึกผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

จากสถานการณ์และเหตุการณ์น้ันๆ โดยอธิบายถึงสาเหตุและผลลัพธ์ ทําให้รู้ว่าขาดข้อมูลส่วนใด 

ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติม สามารถช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลต่อๆ ไป ทําได้สะดวกและง่ายขึ้น 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล    

เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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3.5.1  การตรวจสอบข้อมูล 
 หลงัจากท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนสาํคญัในการทาํวิจยัคือ การตรวจสอบขอ้มูล
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลท่ีใชคื้อ การตรวจสอบความเช่ือถือได ้(Credibility) 
ดว้ยการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) (สุภางค ์จนัทวานิช, 2540; Miles and 
Huberman, 1994; Graneheim, 2004) และการตรวจสอบขอ้สรุปดว้ยการยนืยนัผล (Confirmability) 
ดงัน้ี 

3.5.1.1  การตรวจสอบความเช่ือถือได ้(Credibility) คือการท่ีผูว้ิจยัไดบ้นัทึกเสียง
การสัมภาษณ์ตลอดการรวบรวมขอ้มูล และมีการใชค้าํพูดของผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อยืนยนัความจริงและ
ความชดัเจน ในทุกประเดน็ของการวิเคราะห์และการรายงานผล 

3.5.1.2  การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่า
ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้านั้นถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ซ่ึงผูว้ิจยัใชก้ารตรวจสอบบุคคล หมายถึง การตรวจสอบ
ขอ้มูลโดยผูใ้หข้อ้มูลหลากหลายกลุ่ม 

3.5.1.3  การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 
คือการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ กนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั คือ ดว้ยวิธีการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การสนทนา การสอบถาม การสัมภาษณ์ และเก็บขอ้มูลจากเอกสาร แลว้นาํขอ้มูล
มาตรวจสอบยนืยนักนั 

3.5.1.4  การยืนยนัผล (Confirmability) คือการยืนยนัผลอนัเกิดจากขอ้มูลโดย
ผูว้ิจยัตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล (Member Checking) ดว้ยการนาํขอ้สรุปเสนอ
ต่อชุมชนเพื่อขอความคิดเห็นและการยนืยนัผล ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการทาํประชาคมหมู่บา้น 
 
 3.5.2  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 หลงัจากตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์ขอ้มูลจากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตีความ
แบบอุปนยั (Analytic Induction) เพื่อสร้างขอ้สรุปจากปรากฏการณ์ท่ีไดศึ้กษาและตอบคาํถามการ
วิจัยด้วยการหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาขอ้เท็จจริง และให้คาํอธิบายหรือให้ความหมายแก่
พฤติกรรม  
 ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) เพื่อสร้างขอ้สรุปในการวิจยัเชิง
คุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์เป็นขอ้ความบรรยาย (Descriptive) ซ่ึงไดจ้ากการสงัเกต 
สมัภาษณ์ และจดบนัทึก การวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) คือ การตีความสร้างขอ้สรุป
ขอ้มูลจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น เช่น พิธีกรรม, การดาํเนินชีวิต ความ
เป็นอยู่, การทาํงาน ฯลฯ เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ห็นหรือสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ แลว้จึงลงมือสรุป แต่หาก
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ขอ้สรุปนั้นยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบอ่ืนๆ ก็ถือว่า ผลท่ีไดเ้ป็นสมมติฐาน หากไดรั้บการยนืยนัก็ถือ
ว่าเป็นขอ้สรุปได ้ในการท่ีขอ้สรุปไม่ไดรั้บการยืนยนันั้น เรียกว่า สมมติฐานชั่วคราว (Working 
Hypothesis) เช่น สมมติฐานท่ีอาจตั้งข้ึนจากการพิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงศึกษารวบรวม
ขอ้มูลเพิ่มเติม (ศากุล ช่างไม,้ 2546) ดงันั้น ตลอดเวลาท่ีนักวิจยัทาํการวิจยั และลงมือวิเคราะห์
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ มีการบนัทึกโดยจาํแนกออกเป็นใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร อะไร มีความหมาย
อยา่งไรในการทาํส่ิงเหล่าน้ี ในการพิสูจน์สมมติฐานนั้น การวิจยัเชิงคุณภาพจะแตกต่างจากการวิจยั
เชิงปริมาณซ่ึงมีการตีกรอบทฤษฎี แต่ในการวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัจะไม่กาํหนดสมมติฐานจากกรอบ
แนวคิดอนัใดอนัหน่ึงโดยเฉพาะผูว้ิจยัจะปรับและเปล่ียนสมมติฐานอยู่เสมอโดยอาศยัการพิสูจน์
สมมติฐานเหล่านั้นตลอดเวลา ซ่ึงสมมติฐานอาจถูกหรือผิดก็ได ้เม่ือสมมติฐานน้ีถูกพิสูจน์และ
ตรวจสอบแลว้ จึงจะเป็นขอ้สรุป (Appleton, 1995) ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ี หวัใจสาํคญัอยู่
ท่ีการสร้างสมมติฐานชัว่คราวตลอดระยะของการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยขั้นตอนการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

3.5.2.1  การถอดเทปขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด ชนิดคาํต่อคาํ 
(Transcribing Interview) โดยไม่มีการขา้มประโยค เพราะขอ้มูลบางอย่างอาจนาํมาใชใ้นการ
ตรวจสอบในภายหลงัได ้(ศากุล ช่างไม,้ 2546) การวิจยัคร้ังน้ีผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุ การแปลคาํจากภาษาปกากะญอเป็นภาษาไทยของผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลเพื่อส่ือสาร
กบัผูว้ิจยั จึงมีคาํสลบัท่ีกนัไปมาในประโยคบา้ง ดงันั้นจึงตอ้งถอดเทปอย่างละเอียดแบบคาํต่อคาํ
อยา่งครบถว้น โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการถอดเทปขอ้มูลดงัน้ี 

1)  “Q:” หมายถึง คาํถามท่ีผูว้ิจยัถามในเชิงลึกเพิ่มเติมจากแบบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจของผูอ่้านจึงตอ้งมีการแทรกคาํถามในบางบทสัมภาษณ์ท่ีนาํมา
อา้งอิงในการแสดงผลการศึกษา 

2)  “A:” หมายถึง คาํตอบของผูมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลจากคาํถามท่ี
ผูว้ิจยัถามในเชิงลึกเพิ่มเติมจากแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ทั้งน้ีเพื่อความเขา้ใจของผูอ่้าน จึงตอ้งมี
การแทรกคาํถามในบางบทสมัภาษณ์ท่ีนาํมาอา้งอิงในการแสดงผลการศึกษา 

3)  “/” หมายถึง การจบประโยคคาํถามของผูว้ิจยั หรือการจบประโยค
คาํตอบของผูมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล หรือระหว่างการถามตอบอาจมีการถามซํ้ า หรือการ
ทบทวนความเขา้ใจจากผูว้ิจยั และผูมี้ส่วนร่วมไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมในประเด็นคาํถามเดิม ผูว้ิจยัจึง
เสนอเฉพาะส่วนท่ีเป็นคาํตอบของผูใ้หข้อ้มูล 

4)  “(.....)” หมายถึง การแสดง อวจันภาษา หรือ สภาพแวดลอ้ม ในขณะ
ท่ีผูมี้ส่วนร่วมกาํลงัใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยั ณ ขณะนั้น 
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5)  “(นาม, ปี)” หมายถึง การอา้งอิงเอกสารการถอดเทปท่ีผูว้ิจยัจดัเก็บ
แยกตามรายช่ือท่ีเป็นนามสมมุติของผูมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล และมีการอา้งอิงถึงบทสัมภาษณ์
ดงักล่าวว่าเป็นของผูใ้ห้ขอ้มูลท่านใด จากเลขหน้าใด ซ่ึงผูว้ิจยัไม่อาจเปิดเผยเอกสารฉบบัเต็มได้
เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูว้ิจยั 

6)  “(บนัทึกการสนทนา วนัท่ี...)” หมายถึง การอา้งอิงขอ้ความ หรือ การ
สนทนาท่ีผูว้ิจัยได้ใช้ความสามารถในการจาํ และบันทึกรายละเอียดหลังจากท่ีได้ร่วมอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นๆ ในแต่ละวนัท่ีอยูใ่นสนามวิจยั 

7)  “(ประชาคมหมู่บา้น วนัท่ี...)” หมายถึง การอา้งอิงเอกสารการถอด
เทปจากการทาํประชาคมหมู่บา้นท่ีผูว้ิจยัทาํร่วมกบัชุมชน 

8)  “.” หมายถึง ช่วงระยะเวลาท่ีผูมี้ส่วนร่วมอยู่ในอาการน่ิง เงียบ และ
กาํลงัคิดใหค้าํตอบ ประมาณ 5 วินาที 

9)  “..” หมายถึง ช่วงระยะเวลาท่ีผูมี้ส่วนร่วมอยู่ในอาการน่ิง เงียบ และ
กาํลงัคิดใหค้าํตอบ ประมาณ 10 วินาที 

10)  “...” หมายถึง ช่วงระยะเวลาท่ีผูมี้ส่วนร่วมอยูใ่นอาการน่ิง เงียบ และ
กาํลงัคิดใหค้าํตอบ ประมาณ 20 วินาที 

11)  “....” หมายถึง ช่วงระยะเวลาท่ีผูมี้ส่วนร่วมอยู่ในอาการน่ิง เงียบ 
และกาํลงัคิดใหค้าํตอบ ประมาณ 30 วินาที 

12)  “.....” หมายถึง ช่วงระยะเวลาท่ีผูมี้ส่วนร่วมอยู่ในอาการน่ิง เงียบ 
และกาํลงัคิดใหค้าํตอบ ประมาณ 40 วินาที 

13)  “........” หมายถึง ช่วงระยะเวลาท่ีผูมี้ส่วนร่วมอยู่ในอาการน่ิง เงียบ 
และกาํลงัคิดใหค้าํตอบ ประมาณ 1 นาที 

14)  “............” หมายถึง ช่วงระยะเวลาท่ีผูมี้ส่วนร่วมอยู่ในอาการน่ิง 
เงียบ และกาํลงัคิดใหค้าํตอบ ประมาณ 2 นาทีข้ึนไป 

3.5.2.2  การจดัเตรียมขอ้มูล (Data Management) เน่ืองจากการวิจยัเชิงคุณภาพไม่
เนน้การใชเ้คร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล จึงตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ (Notetaking) ซ่ึงได้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ โดยขอ้มูลท่ีจดบนัทึกอาจจดัเตรียมเป็นลกัษณะแฟ้ม
ต่างๆ และนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.5.2.3  การใหร้หสั (Coding) จดัหมวดหมู่ขอ้มูล (Categoring) หรือการทาํดชันี
ขอ้มูล (Indexing) เป็นการเลือกคาํบางคาํมาใชเ้พ่ือจดัหมวดหมู่ขอ้มูล โดยดชันีขอ้มูลน้ีอาจเป็นคาํ 
(Words) เป็นประโยค (Sentences) เป็นแนวคิด (Concept) กไ็ด ้
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3.5.2.4  การทาํขอ้สรุปชัว่คราวและการตดัทอนขอ้มูล (Memoing Data Reduction) 
การทาํขอ้สรุปชัว่คราว เป็นการลองเขียนขอ้สรุปแต่ละเร่ือง การทาํขอ้สรุปชัว่คราวจึงเป็นการลด
ขนาดขอ้มูลและช่วยกาํจดัขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการออกไปได ้

3.5.2.5  การเสนอขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์และการนาํเสนอ (Displaying Data for 
Analysis and Presentation) เป็นการนาํขอ้สรุปย่อยๆ มาเช่ือมโยงกนั เพ่ือหาขอ้สรุปซ่ึงจะตอบ
ปัญหาการวิจยั โดยอาจจดัทาํเป็นแผนท่ี (Map) แผนภูมิ (Charts) ตารางบรรจุเน้ือหา (Matrices) 
เครือข่ายของเหตุและผล (Causal Network) การจดัแบ่งประเภทของคาํ ความคิด ความเช่ือ 
(Taxonomies or Ethnoclassifications) 

3.5.2.6  การประมวลและสรุปขอ้เทจ็จริง (Drawing and Verifying Conclusions) 
ไดแ้ก่ การคน้หาแบบแผน การจดักลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจยั การระบุความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์   
การเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีกบัส่ิงท่ีคน้พบ ความสาํเร็จของการสร้างบทสรุปข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์
ของขอ้มูลท่ีเป็นขอ้สรุปย่อย ประกอบกบัความเป็นสหวิทยาการในตวัผูว้ิจยั นัน่คือถา้ขอ้มูลเดิมดี 
โอกาสท่ีจะไดบ้ทสรุปท่ีดีก็มีมาก และถา้ผูว้ิจยัมีความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ไดดี้    
มีความรู้หลากหลายเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะทาํให้บทสรุปนั้นมีความแหลมคม
น่าสนใจ 

3.5.2.7  การพิสูจน์บทสรุป เป็นการโยงขอ้สรุปเชิงนามธรรมกลบัไปสู่รูปธรรม         
ในเหตุการณ์ใหม่อีกคร้ังเพื่อให้แน่ใจว่าบทสรุปท่ีทาํไวน้ั้ นเหมาะสมดีแล้ว มีความน่าเช่ือถือ   
วิธีการท่ีนกัวิจยัอาจนาํมาใชย้ืนยนัความถูกตอ้งของขอ้สรุป ไดแ้ก่ การตรวจสอบความเป็นตวัแทน
ของขอ้มูลว่ามาจากแหล่งท่ีเป็นตวัแทนจริงหรือไม่ การตรวจสอบตวันักวิจยัเองว่ามีอคติหรือไม่     
การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า การประเมินคุณภาพของขอ้มูล และอาจตรวจสอบบทสรุปท่ีได้
กบัผูใ้หข้อ้มูล เป็นตน้ (Morse and Field, 1996) การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารยนืยนัผล (Confirmability) 
คือการยนืยนัผลอนัเกิดจากขอ้มูลโดยผูว้ิจยัตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล (Member 
Checking) ดว้ยการนาํขอ้สรุปเสนอต่อชุมชนเพ่ือขอความคิดเห็นและการยืนยนัผลในรูปแบบการ
ทาํประชาคมหมู่บา้น เม่ือแน่ใจวา่บทสรุปท่ีไดมี้ความเหมาะสม น่าเช่ือถือ จึงทาํเป็นรายงานเผยแพร่
ต่อไป 
  การศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อ
ประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการเสนอแผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์น
ชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ คร้ังน้ี มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเขา้ไปฝังตวักบัชุมชน (Ethnography) ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูล     
เชิงลึกในมิติของความเป็นอตัลกัษณ์ชุมชน ทราบถึงพลงั ศกัยภาพ ท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนในการ
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พัฒนาที่มาจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และเพื่อให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นสามารถสร้างให้เกิดการ

พ่ึงตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงนําเอากระบวนการสุนทรียสาธก (AI) มาเป็นกรอบใน

การพัฒนา (Organization  Development) และเสนอแผน ทั้งนี้จะต้องทําร่วมกับชุมชนตั้งแต่

กระบวนการแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้ศึกษาวิจัยจะมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก 

(Facilitator) ให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นอยู่กับชุมชนตลอดไป 

 

3.6  กรอบการดําเนินการ 

 

 ผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมของวิธีการศึกษาเป็นกรอบการดําเนินการ ดังภาพ 
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ภาพที ่3.1  กรอบการดาํเนินการ 



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของ
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ เพ่ือศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของ
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ และเพื่อเสนอแผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึง
ประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบของการทาํ AI 
(Appreciative Inquiry) หรือ สุนทรียสาธก ของ Cooperrider and Whitney (2005 quoted in Pinyo 
Rattanaphan, 2010) ในการทาํ OD (Organization Development) เป็นพฒันาองคก์รในเชิงบวกร่วมกบั
บริบทของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ  
 ดงันั้น การนาํเสนอผลของการศึกษาจึงขอนาํเสนอในรูปแบบของ AI โดยผลการศึกษาวิจยั
ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

4.1  Ethnography การวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา 
4.2  Discovery การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวก 
 ตอนท่ี 1  ลกัษณะชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
 ตอนท่ี 2  ลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทาง     

ชาติพนัธ์ุ 
 ตอนท่ี 3  ลักษณะผูน้ําชุมชนท่ีพึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนท่ีมีอัต

ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
4.3  Dream การสร้างแรงบนัดาลใจเพื่อกาํหนดวิสยัทศัน์ 
4.4  Design การออกแบบกลยทุธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ 
4.5  Destiny การไปใหถึ้งเป้าหมาย 
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4.1 Ethnography การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา 

 

 การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา เป็นแนวทางหนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาทางชนชาติวิทยา มุ่งอธิบาย และตีความข้อมูลทางสังคม เจตคติ ความเชื่อ 

ความรู้สึก วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยวิธีการเก็บข้อมูลหลายๆ วิธี ในทุกเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้น (ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, 2550: 90-91) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องแฝงตัวเข้าไปคลุกคลีกับกลุ่ม

ชาติพันธุ์ปกากะญอ ในชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตามที่ได้วางแผนไว้เป็ น

ระยะเวลา 2 เดือน ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน การสทนา การสัมภาษณ์แบบ      

ไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์เอกสาร ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และวิถีการ

ดําเนินชีวิตที่เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการแสดงออกของความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ จนได้ข้อมูล

เพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์ จากนั้นกําหนดเกณฑ์ในการเลือกผู้นําตามธรรมชาติ และผู้ให้ข้อมูล

หลัก จากความคิดเห็นและความเชื่อในสายตาของคนในชุมชน ซ่ึงผู้นําตามธรรมชาติต้องเป็นผู้ท่ีมี

บทบาทในการกระทํากับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นผู้ท่ีคนในชุมชนให้ความ

ศรัทธา เชื่อถือ และตําแหน่งที่ได้มาไม่ได้มาจากการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ การศึกษาผู้นํา

ตามธรรมชาติน้ีเพื่อทราบถึงลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ ท่ีเป็นต้นแบบแก่ลักษณะผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มี    

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และเสนอเป็นแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์

ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยผู้วิจัยได้เข้าสู่สนามวิจัย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 

เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทราบถึงปัญหา ครั้งที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล และครั้งที่ 3 

เป็นการตรวจสอบความตรงของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (Member  Checking) นําเสนอ และส่งมอบ

แผน รวมระยะเวลา 1 เดือน สําเร็จก่อนระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 4.1.1   การเข้าสู่สนามครั้งที่ 1  

 การเข้าสู่สนาวิจัยครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ

ทราบถึงปัญหา ใช้ระยะเวลา 7 วัน โดยผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานไปยัง คุณสมเกียรติ ใจงาม 

(เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ) ซ่ึงได้เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ติดต่อจากเอกสาร ป่าชุมชน 

ชุมชนสร้างป่ า หนึ่งทศวรรษ รางวัลลูกโลกสีเขียว พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2551 (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 

2551) เพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลการติดต่อผู้นําชุมชน จากนั้นคุณสมเกียรติ ได้

ประสานไปยังคุณสิงห์ทอง คาติ (ผู้ประสานงานของชุมชนบ้านแม่คองซ้าย และผู้อนุเคราะห์ท่ีอยู่

อาศัยแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยอยู่ในสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล) 
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ภาพที ่4.1  แผนท่ีการเดินทางสู่ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย  

 
 การเดินทางจากกรุงเทพ สู่ชุมชนบา้นแม่คองซ้าย ผูว้ิจยัเดินทางดว้ยรถปรับอากาศจาก
สถานีขนส่งหมอชิต ถึงสถานีขนส่งอาเขต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เวลาประมาณ 6.00 น.จากนั้นต่อ
ดว้ยรถโดยสารประจาํทางรอบเมืองเชียงใหม่ (รถแดง) ไปยงัสถานีขนส่งชา้งเผอืก (ประตูชา้งเผอืก) 
เพื่อต่อรถโดยสารประจาํทาง เชียงใหม่-ท่าตอน (รถเมลแ์ดง) ใชเ้ส้นทางเชียงใหม่-แม่ริม-เชียงดาว 
บนรถเตม็ไปดว้ยผูโ้ดยสารกลุ่มชาติพนัธ์ุ (ทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร) 
ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ถึง อ. เชียงดาว ประมาณ 9.00 น. ผูจ้ยัไดน้ดัพบกบัสิงห์
ทองบริเวณหนา้ท่ีว่าการอาํเภอเชียงดาว โดยสิงห์ทองไดเ้ดินทางจากชุมชนบา้นแม่คองซา้ยมารับ
ผูว้ิจยัดว้ยรถจกัรยานยนต ์แต่ผูว้ิจยัไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้วา่มีเพื่อนของผูว้ิจยัร่วมเดินทางดว้ยอีก 1 ท่าน 
เน่ืองจากไม่สามารถติดต่อสิงห์ทองไดช่้วงก่อนวนัเดินทาง 2 วนั (ในวนันั้นผูว้ิจยัก็เส่ียงดวง ไม่
แน่ใจวา่จะไดพ้บกบัสิงห์ทอง แต่นดัไวแ้ลว้ จึงตอ้งเดินทางไปยงัเชียงดาว ถา้ไม่พบสิงห์ทองคงตอ้ง
หาทางแกปั้ญหาเฉพาะหน้า) พอไดพ้บสิงห์ทอง ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาดว้ยการโดยสารรถประจาํทาง
ข้ึนแม่คองซ้าย และเดินเขา้ชุมชน โดยให้สิงห์ทองพาไปท่ีท่ารถ และนัดพบสิงห์ทองอีกทีท่ีบา้น
ของสิงห์ทอง (ท่ารถเป็นรถกระบะโดยสารขบัเคล่ือน 4 ลอ้ มีหลงัคา ปลายทางส้ินสุดท่ี ต. เมืองคอง 
รถออกประมาณ 10 นาฬิกา มีวนัละ1 เท่ียว ซ่ึงชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อยูร่ะหวา่งทาง) การเดินทางท่ี
ต่ืนเตน้ได้เร่ิมข้ึน เม่ือรถโดยสารผ่านด่านตรวจของเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว (ระยะทาง
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ประมาณ 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถนนเป็นคอนกรีตสองช่องจราจร เสน้ทาง
คดเค้ียวข้ึนภูเขาตลอด อากาศเยน็ ถึงหนาว มีเสียงแตรของรถท่ีสวนทางกนัตลอดระยะ เพราะส่วน
ใหญ่เป็นโคง้หักศอกท่ีพร้อมกบัทางเอียงลาดชนั 2 ขา้งทางเป็นป่าและเหวลึก มีหมู่บา้นของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุเป็นระยะๆ จากการสอบถามชาวบา้นท่ีอยูบ่นรถคนัเดียวกนั ทราบว่าบางคนก็โดยสารดว้ย
รถจกัรยานยนตส่์วนตวั บางคนกโ็บกรถท่ีสัญจรไปมาระหว่างทางเพ่ือขอติดรถไปดว้ย ซ่ึงบางคนัก็
ไม่คิดเงิน บางคนักคิ็ดเงินคนละ 40 บาท 
 

 
 
ภาพที ่4.2  ทางเขา้ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย 

 
 ผูว้ิจยัถึงทางเขา้ชุมชน ซ่ึงเป็นทางลูกรังแยกออกจากถนนคอนกรีต เชียวดาว-เมืองคอง มี
ป้ายช่ือชุมชน และป้ายศูนย์ศึกษาชุมชนแม่คองซ้าย ผูว้ิจัยต้องเดินเทา้เขา้ไปในชุมชนอีก 3.5 
กิโลเมตร อยูใ่นป่าประมาณ 2 ชัว่โมง เดินไปพกัไป เพราะเป็นทางข้ึน-ลง เขา ตลอด เม่ือถึงบริเวณ
หวับา้น (หนา้หมู่บา้น) พบลาํธารใส ช่ือ หว้ยแม่คองขวา 
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ภาพที ่4.3  หว้ยแม่คองขวา บริเวณหนา้ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย 

 
 ระหว่างท่ีผูว้ิจยักาํลงัเดินเขา้หมู่บา้น พบเด็กชาย 2 คน แบกกระบุง ภายในกระบุงบรรจุ    
มีดพร้า และผกัจาํนวนหน่ึง จึงไดถ้ามว่า “บา้นสิงห์ทองไปทางไหน” เด็กทั้ง 2 คน ยิ้มแลว้สวสัดี 
พร้อมดว้ยพูดคาํว่า สวสัดีครับ และพาผูว้ิจยัไปยงับา้นของสิงห์ทอง ซ่ึงเป็นบา้งหลงัแรกอยูซ่า้ยมือ 
เป็นบา้นไมย้กพื้น บริเวณหน้าบา้นมีโรงครัว (ผูว้ิจยัรู้สึกแปลกใจท่ีเด็กทั้งสองพูดภาษาไทยชัด 
สวสัดีเป็น และฟังผมพดูรู้เร่ือง) สักพกัมียายแก่ๆ อายปุระมาณ 70 พร้อมดว้ยเด็กชายอายปุระมาณ 
10 ขวบ ออกมาตอ้นรับ จดัท่ีพกัให้ และหาอาหารให้รับประทาน ม้ือนั้นเป็นขา้วกบัไข่เจียว และ
แกงผกั ผมคุยกับยายท่านนั้ นไม่ค่อยรู้เร่ือง แต่โชคดีท่ีมีเด็กช่วยแปลเป็นภาษาปกากะญอให ้
ภายหลงัจึงไดท้ราบว่าเป็นแม่และหลานของสิงห์ทอง พอถึงเวลาประมาณ 15.00 น. แม่บอกให้
อาบนํ้ าเด๋ียวจะหนาว ผูว้ิจยัยงัอยู่ในอาการงงว่าทาํไมอาบนํ้ าไว พอตกันํ้ าอาบจึงไดท้ราบว่านํ้ าท่ีน่ี
เยน็มาก ประกอบกบัเป็นช่วงฤดูหนาวจึงมืดค่อนขา้งไว และกลางคืนไม่มีไฟฟ้าใช ้หอ้งนํ้ าก็ไม่มีไฟ 
ตอ้งใช้ไฟจากแบตเตอร่ีท่ีสะสมไฟจากแผงโซล่าเซลไว ้ซ่ึงมีระยะเวลาใช้ไฟไดเ้พียง 2 ชั่วโมง 
ฉะนั้น จึงทานขา้วกนัตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 น. กลางคืนก็อยูท่่ามกลางความมืด แสงเดือนแสง
ดาว เสียงสตัว ์และไฟฉาย 
 รุ่งข้ึน ผูว้ิจยัลองเดินสาํรวจชุมชน คนท่ีน่ีไม่แปลกใจท่ีผูว้ิจยัเขา้มาอาศยัอยูใ่นชุมชน อีกทั้ง
ยงัแสดงความเป็นมิตรดว้ยการถามไถ่ มาจากไหน มายงัไง พกับา้นใคร มาทาํอะไร ผูว้ิจยัจึงได้
เพียงแต่บอกว่ามาเท่ียว และพกัท่ีบา้นของสิงห์ทอง สักพกัก็พบเด็ก 2 คน ท่ีพบหนา้หมู่บา้น จึงถาม
ทางไปร้านขายของ ซ่ึงผูว้ิจัยเดินหารอบหมู่บา้นแลว้แต่ไม่พบ เด็กทั้ ง 2 จึงบอก บา้นผมเองพ่ี 
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ตามมาเลย และส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบ คือ เป็นกล่องลงัใส่ขนม และของใชท่ี้จาํเป็นวางตั้งอยูก่ลางบา้น และ
ไดแ้ต่ถามตนเองว่า น่ีคือร้านขายของใช่ไหม? เออ แปลกดี... เด็กท่ีน่ีไม่กลวัคน อีกทั้งยงัพาผมเดิน
เท่ียวรอบๆ หมู่บา้นดว้ย ผูว้ิจยัใชเ้วลาทาํความรู้จกักบัชาวบา้น ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ประมาณ 4 วนั จากนั้นจึงขอให้สิงห์ทองพาไปพบผูน้าํชุมชน แต่มีคาํถามท่ีเขาถาม
ข้ึนมาวา่ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หรือเปล่าครับ? ผูว้ิจยัจึงตอบไปวา่ ผูน้าํท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษป่์า เขาจึงพา
ผมไปพบลุงแกว้ นายแกว้ คาติ ซ่ึงตอนนั้นผมก็สงสัยว่าทาํไมเขาพูดแปลกๆ แต่คิดว่าไม่สาํคญัจึง
ไม่ไดส้นใจ  
 

 
 
ภาพที ่4.4  ผูน้าํชุมชนดา้นการอนุรักษป่์าของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย 

 
 ช่วงคํ่า ของวนัท่ี 5 ในการเขา้สู่สนามคร้ังท่ี 1 หลงัจากทานอาหารม้ือเยน็เสร็จ สิงห์ทองได้
พาผูว้ิจยัไปพบกบัผูน้าํชุมชน เราพูดคุยกนัเก่ียวกบัเร่ืองป่า การอนุรักษป่์า ปัญหาและความขดัแยง้
ต่างๆ ระหว่างชุมชนกบับุคคลภายนอก ท่ามกลางแสงสว่างจากไฟฉายและไมส้นท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ท่ีใหแ้สงสว่างร่วมดว้ย สักพกัจึงไดถ้ามเก่ียวกบัผูน้าํชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัไดสื้บคน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ทาํให้
ทราบถึงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอ ว่าเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีการสืบทอด
ผูน้าํทางสายเลือดเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น ทั้งผูน้าํและสิงห์ทองต่างกล่าวกบัผูว้ิจยัว่า ผูน้าํท่ี
เป็น ฮีโข่ ของหมู่บา้น ตอนน้ีไม่มีแลว้ เพราะไดไ้ปแต่งงานกบัผูห้ญิงอีกศาสนาหน่ึง ตอนน้ีเป็น
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จะคอยประสานงานกบั อบต. เมืองคอง ผูน้าํสามารถพูดภาษาไทยไดแ้ต่ไม่ค่อย
ชดัเจน จึงตอ้งตั้งใจฟังมากๆ เป็นคาํๆ แลว้สิงห์ทองจะจบัใจความรวบประโยคและส่ือสารกบัผูว้ิจยั
อีกคร้ัง ณ ปัจจุบนัผูน้าํท่ีมีบทบาทในชุมชนกคื็อลุงแกว้ ผูน้าํคนปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชุมชน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีชุมชนถูกสั่งให้อพยพออกจากป่า เน่ืองจากจากพื้นท่ีทาํกิน และ
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พื้นท่ีหมู่บา้นทบัซอ้นกบัพื้นท่ีของเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเชียงดาว ซ่ึงเพิ่งประกาศหลงัจากท่ีชาวบา้น
ไดอ้พยพมาอาศยัอยูท่ี่น่ีนานแลว้ การต่อสู้ยดืเยื้อมาเกือบ 20 ปี มีทั้งการช่วยเหลือจากนกัศึกษา จาก
กลุ่มเครือข่ายต่างๆ จนชุมชนไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว บทบาทการเป็นนกัอนุรักษข์องชุมชนก็มี
ความชดัเจนมากยิ่งข้ึน ส่งผลดีต่อชุมชนในการเจรจาต่อรองกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลทาํให้ชุมชน
บ้านแม่คองซ้ายสามารถดํารงอยู่ได้จนถึงทุกวันน้ี จากการสังเกตของผูว้ิจัย เล็งเห็นแล้วว่า           
หากปล่อยให้ภาระหน้าท่ีต่างๆ ตกอยู่กบัผูน้าํซ่ึงชราภาพลงเร่ือยๆ สักวนัชุมชนอาจจะอ่อนแอลง 
ประกอบกบัผูน้าํก็ไดส่ื้อสารดว้ยความเป็นห่วงชุมชนว่า หากลุงแกว้ตายไป ใครจะมาทาํต่อ ตอนน้ี
ยงัหาไมไดเ้ลย ไดฟั้งเช่นนั้นผูว้ิจยัจึงมีความคิดท่ีอยากจะช่วยชุมชน ซ่ึงต่างจากเป้าหมายตอนก่อนท่ี
จะเขา้มาศึกษา ท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาลกัษณะการสืบทอดตาํแหน่งของผูน้ําชุมชนจนทาํให้ชุมชน
ประสบความสําเร็จได ้เป็นการศึกษาในลกัษณะมาถอดรหัสความสําเร็จจากชุมชน แต่พอเขา้สู่
สนามวิจยัจริงกลบัไม่เป็นไปตามขอ้สัณนิษฐานท่ีตั้งไว ้เพราะตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีท่ีผา่นมา 
ชุมชนไม่มีการสืบทอดผูน้าํ อีกทั้งผูน้าํหลกัท่ีเป็นฮีโข่ยงัหายไปชากชุมชนดว้ย ฉะนั้นแลว้ผูจ้ยัจึง
เปล่ียนเป้าหมายของการทาํวิจยั โดยตั้งคาํถามกบัตนเองใหม่ว่า เราสามารถช่วยชุมชนน้ีให้อยูร่อด
ต่อไป และไม่เกิดวิกฤติในเร่ืองผูน้าํไดอ้ย่างไร? ในวนัท่ี 6-7 ของการเขา้สู่สนามคร้ังแรก ผูว้ิจยัก็
ออกไปเท่ียวเล่นกบัหลานของสิงห์ทอง เขาชวนผมไปดูพื้นท่ีนา ไปหาปลา ซ่ึงตอ้งเดินลดัเลาะไป
ตามห้วยประมาณ 1 กิโลเมตร การจบัปลาจะใชเ้หลก็แหลมแทง ณ ตอนนั้นผูว้ิจยัสงสัยว่าทาํไมไม่
จบัตรงหนา้หมู่บา้น ปลาเยอะกว่า ตวัใหญ่กว่า จึงไดท้ราบจากหลานว่า ชุมชนมีการตั้งเขตอนุรักษ์
พนัธ์ุปลาเป็นระทาง 2 กิโลเมตรตรงหว้ยท่ีติดกบัหมู่บา้น 
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ภาพที ่4.5  เยาวชนกาํลงัสาธิตวิธีจบัปลาดว้ยเหลก็แหลม 

 
 ในวนัสุดทา้ยของการเขา้สู่สนามวิจยัคร้ังท่ี 1 ผูจ้ยัไดร้วบรวมความคิดทั้งหมดประมวล     
ส่ิงต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรู้มาตลอด 7 วนั ในเร่ืองของวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ปัญหาต่างๆ ท่ีพบ และคิดหา
แนวทางแกไ้ขจึงไดต้ดัสินใจบอกกบัผูน้าํและสิงห์ทองว่า จะกลบัมาท่ีชุมชนอีก จะมาช่วยในเร่ือง
เก่ียวกบัผูน้าํของชุมชน แต่ขอเวลากลบัไปคิดวิเคราะห์ ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และจะกลบัมาอีกคร้ัง 
จากนั้นจึงตดัสินใจออกจากชุมชน 
 เชา้วนัรุ่งข้ึน เวลาประมาณ 6.00 น.สิงห์ทอง และเพื่อนไดข้บัรถจกัรยานยนตม์าส่งผูว้ิจยั
และเพ่ือนของผูว้ิจยัท่ีศาลาตรงปากทางลูกรังท่ีเช่ือมต่อกบัถนนคอนกรีตท่ีมีป้ายช่ือชุมชนแสดงอยู ่
จากนั้นก็โบกรถของชาวบา้นท่ีผ่านมาให้ผูว้ิจยัไดโ้ดยสารกลบัไปยงั อ.เชียงดาว และต่อรถกลบั
กรุงเทพ ขากลบัไดท้ราบว่ามีรถตูว้ีไอพี ฝาง-เชียงใหม่ กลบัถึงสถานีขนส่งชา้งเผือก และต่อรถ
เช่นเดียวกบัขาไป เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ 
 
 4.1.2  การเข้าสู่สนามวจัิยคร้ังที ่2 
 การเขา้สู่สนามวิจยัคร้ังท่ี 2 เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 20 วนั (12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554-
1 ธันวาคม พ.ศ. 2554) ก่อนท่ีผูว้ิจยัจะลงสนามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัไดท้บทวน
วรรณกรรม กาํหนดปัญหา และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการศึกษา ซ่ึงใชเ้วลาทั้งหมดประมาณ 6 เดือน 
(เดือน กมุภาพนัธ์-กรกฎาคม พ.ศ. 2554) และวางแผนท่ีจะเขา้ศึกษาชุมชนเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
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เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยผูว้ิจยัไดท้าํการขอใหค้ณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ ออกหนังสือราชการถึงผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ และนายอาํเภอเชียงดาว เพื่อ    
ขออนุญาตเขา้พื้นท่ีศึกษาชุมชนเป็นท่ีเรียบร้อย จากนั้นผูว้ิจยัไดเ้ตรียมจดัส่ิงของเคร่ืองใช ้และ
เอกสารต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการไปศึกษาชุมชนเป็นระยะเวลา 2 เดือนตามท่ีไดว้างแผนไวเ้รียบร้อย 
ก่อนวนัเดินทางเพียง 2 วนั ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อสิงห์ทองอีกคร้ัง เพื่อให้เขามารับตรงศาลาก่อนถึงทาง
ลูกรังท่ีจะเขา้หมู่บา้น ปรากฏว่านํ้ าป่าไดไ้หลท่วมบริเวณสะพานไมห้นา้หมู่บา้น และพ้ืนท่ีริมห้วย
ของชุมชนบางส่วนไดรั้บความเสียหายในวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ทาํให้ไม่สามารถสัญจรเขา้
ออกชุมชนได ้ประกอบกบัฝนเพิ่งเร่ิมตกชุกทาํใหท้างเขา้หมู่บา้นท่ีผูว้ิจยัเคยเดินเขา้กลายเป็นโคลน
ไม่สามารถสญัจรเขา้ออกชุมชนได ้ผูว้ิจยัจึงตอ้งเล่ือนการเดินทางออกไปอยา่งไม่มีกาํหนด ในปีนั้น
เป็นปีท่ีเกิดอุทกภยัร้ายแรงเกือบทัว่ทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะจงัหวดัทางภาคกลาง ผูว้ิจยัจึงได้
เร่ิมวางแผนการเดินทางอีกคร้ังในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ขณะนั้นเขา้สู่ฤดูหนาวแลว้ และเป็น
ฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย ในขณะท่ีนํ้ ากาํลงัเขา้ท่วมกรุงเทพมหานคร
ชั้นนอก ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจนาํตนเองออกจากข่าวนํ้ าท่วมท่ีตึงเครียดมาตลอดระยะเวลา 3 เดือน และ
มุ่งหนา้สู่ชุมชนบา้นแม่คองซา้ยในเชา้วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยครอบครัวของผูว้ิจยัอาสา
ไปส่งถึงชุมชน ผูว้ิจยัไดพ้กัคา้งคืนท่ีอุทยานแห่งชาติผาแดง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 1 คืน 
ก่อนท่ีจะเดินทางเขา้สู่ชุมชนบา้นแม่คองซา้ยในเชา้วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
 การเขา้สู่สนามวิจยัคร้ังท่ี 2 น้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเรียงตามวนั ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนดงัน้ี 
 วนัท่ี 1 (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ระหวา่งการเดินทางช่วง อ.เชียงดาว-ชุมชนบา้นแม่คอง
ซา้ย ครอบครัวของผูว้ิจยัต่างต่ืนเตน้ ตกใจ และเป็นห่วงผูว้ิจยั เพราะเส้นทางลาํบากมาก กว่าจะข้ึน
เขาท่ีเป็นโคง้อนัตรายตลอดทาง มาถึงปากทางเขา้หมู่บา้นและถนนช่วง 3.5 กิโลเมตรนั้น เป็นถนน
ท่ีรถยนตไ์ม่สามารถสวนกนัได ้เพราะถนนน้ีสร้างข้ึนจากนํ้ าใจและความร่วมมือกนัของชาวบา้นท่ี
ใชจ้อบ เสียม ช่วยกนัขดุถางทางไหล่เขา แลว้ขยายช่องจราจรจากท่ีใหค้นเดินไดเ้พียงอยา่งเดียว เป็น
รถจกัรยนตส์ญัจรได ้และในปัจจุบนัท่ีสามารถใหร้ถยนตส์ัญจรไดท้างเดียว อีกฟากหน่ึงของถนนก็
เป็นเหว ซ่ึงหากมีรถยนตข์องชาวบา้นสวนข้ึนมาคราวน้ีก็เร่ืองใหญ่ตอ้งถอยรถยาว และไม่รู้ว่าจะ
ขบัไปต่อไดห้รือไม่ แต่โชคดีท่ีวนันั้นไม่มีคนในหมู่บา้นใชย้านพาหนะรถยนต ์จึงสามารถเดินทาง
ถึงท่ีหมายโดยสะดวกและปลอดภยั ถนนทางเขา้หมู่บา้นดินมีความอ่อนตวัและชุ่มช้ืนกว่าการเขา้สู่
สนามการวิจยัคร้ังแรก เน่ืองจากเพิ่งหมดช่วงฤดูนํ้าหลากแลว้เร่ิมเขา้สู่ฤดูหนาว ถนนจะล่ืนมาก และ
เป็นโคลนในบางจุด จึงต้องใช้ความระมดัระวงัและความชํานาญในการเดินรถเป็นอย่างมาก 
ประกอบกบัตอ้งเป็นรถท่ีมีระบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ หากเป็นฤดูฝนตอ้งคลุมโซ่ท่ีลอ้รถดว้ย พอถึง
สะพานขา้มห้วยแม่คองขวาตรงหน้าหมู่บา้น พบว่าสะพานถูกยกข้ึนสูงกว่าเดิมประมาณ 1 เมตร 
และมีตอม่อเดิมถูกนําพัดออกไปห่างจากสะพานประมาณ 1 เมตร จากเหตุการณ์นํ้ าป่าเม่ือ             
12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
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 (การเดินทางเขา้สู่ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีอตัลกัษณ์ความเช่ือเร่ืองผี และการเขา้ไป
พกัค้างคืนในป่า ตัวผูว้ิจัยเองมีความเช่ือว่าสถานท่ีแบบน้ีมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคอยคุ้มครอง การจะ
ประพฤติปฏิบติัตนตอ้งให้ความเคารพกับสถานท่ี ตลอดจนส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นด้วย ก่อนออก
เดินทางจากบา้นผูว้ิจยัจึงไดไ้หวพ้ระและขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย เจา้ป่าเจา้เขา รุกขเทวดา 
นางไม ้ท่ีสถิตอยู ่ณ ชุมชนแห่งน้ีไดคุ้ม้ครองผูว้ิจยัใหป้ลอดภยั และช่วยเปิดทางให้งานวิจยัประสบ
ความสาํเร็จ ไดช่้วยเหลือคนท่ีชุมชนแห่งนั้นใหอ้นุรักษป่์าต่อไปดว้ย) 
 

 
 
ภาพที ่4.6  ถนนทางเขา้ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย 
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ภาพที ่4.7  สมาชิกครอบครัวของผูว้ิจยัเดินทางไปส่งท่ีชุมชน 
 
 ชาวบา้นท่ีน่ียงัคงใชชี้วิตประจาํวนัตามปกติ มีเพื่อนบา้นแวะเวียนเขา้มาทกัทายแม่ของ  
สิงห์ทองท่ีกาํลงัเตรียมขา้วหมูอยูเ่ร่ือยๆ โดยใชน้ํ้ าท่ีเหลือจากการซาวขา้ว ใบสา หยวกกลว้ย และรํา
ขา้ว ตม้รวมกนั ฟืนในเตาท่ีโรงครัวซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นบา้นของสิงห์ทองยงัคงทาํหนา้ท่ีอุ่นกานํ้ าชาท่ี
ตวัดาํสมกบัเป็นกาจริงๆ ชาวบา้นยงัคงแบกกระบุงออกไปเก็บฟืน (ไมส้นแห้งในป่าท่ีหักหล่นลง
มา) เก็บผกัท่ีปลูกไวใ้นสวนท่ีแทรกตวัอยูร่ะหว่างตน้ไมใ้นป่า เก็บใบสาและตน้กลว้ยมาตม้ให้หมู 
ววั ควาย ยงัคงส่งเสียงสลับกับเสียงของ หมู ไก่ และนกท่ีบินไปมาท่ามกลางป่าผืนใหญ่กว่า      
15,000 ไร่ ท่ีชุมชนแห่งน้ีร่วมแรงร่วมใจกนัรักษา วนัน้ีชาวบา้นท่ีน่ีแลดูบางตา เป็นเพราะเด็กๆ 
จนถึงวยักลางคนต่างพากันออกไปเอาม้ือ (ลงแขก) เก่ียวขา้ว และเก็บผลผลิต ซ่ึงนาของแต่ละ
ครอบครัวจะอยู่ไกลออกไปจากหมู่บา้น ในวนัรุ่งข้ึนผูว้ิจยัจะไดไ้ปช่วยชาวบา้นเก็บเก่ียวผลผลิต
ดว้ย วนัน้ีก็พกัผอ่นและเตรียมพร้อมกบัส่ิงใหม่ๆ ท่ีผูว้ิจยัจะไดพ้บและเรียนรู้ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่
ในสนามวิจยัน้ี 
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ภาพที ่4.8  การตม้อาหารหมูจากภูมิปัญญาชาวบา้น 

 
 

 
 
ภาพที ่4.9  ท่ีพกัของผูว้ิจยั 
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 วนัท่ี 2 (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) เวลาประมาณ 7.00 น. พระสงฆส์ายกรรมฐานท่ีมาจาํ
วดัอยูท่ี่วดัป่าแม่คองซา้ยบิณฑบาตรมาท่ีหมู่บา้น จากนั้นตีระฆงัเพื่อส่งสญัญาณใหช้าวบา้นท่ีนบัถือ
ศาสนาพทุธไดม้าตกับาตรพร้อมกนั ส่วนพอ่ของสิงห์ทองกาํลงัเชือดคอไก่เพื่อนาํไปเซ่นไหวผ้ ีเรียก
ขวญัก่อนทาํการเก็บเก่ียว วนัน้ีผูว้ิจยัซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนต์ของสิงห์ทองลดัเลาะไปตามไหล่เขา 
(ตอ้งจบัทา้ยรถและเกาะคนขบัไวแ้น่นท่ีสุด เพราะเป็นทางข้ึนเขาท่ีทาํมุมกบัพื้นมากกว่า 45 องศา) 
ปลายทางคือแปลงนาของครอบครัวสิงห์ทอง การทาํนาของชุมชนน้ีเป็นนาขั้นบนัได ตามท่ีราบลุ่ม
ริมหว้ยอยูก่ลางป่า ภาพและบรรยากาศท่ีผูจ้ยัไดส้ัมผสัคือ ชาวบา้นกาํลงัช่วยกนัเก็บเก่ียว และตีขา้ว 
ท่ามกลางขั้นบนัไดสีทองอร่าม ท่ีซ่ึงคนอยูป่่าไดก้ล่าวกบัผูว้ิจยัว่า เป็นทรัพยส์มบติัท่ีบ่งบอกว่าบา้น
ไหนรวย นัน่กคื็อ รวยขา้ว ระหวา่งพกักลางวนัก่อนจะทาํพิธีเรียกขวญัในการเร่ิมเก็บเก่ียวบนนาผนื
ใหม่โดยผูอ้าสุโสท่ีเจา้ของนานั้น แม่บา้นต่างช่วยกนัเตรียมอาหารซ่ึงหาวตัถุดิบไดร้ะหว่างทางท่ีมา
นา และท่ีปลูกไวรั้บประทานขา้งนา ได้แก่ ผกั ปลา ปู ครกสากทาํมาจากไมไ้ผ่ ใช้มะขามแทน
มะนาว ก่อไฟดว้ยสามเส้าและฟืน หลงัจากท่ีเติมพลงัแลว้ก็มีวฒันธรรมจิบนํ้ าชาหลงัม้ืออาหาร ใน
ระหวา่งนั้นพอ่ของสิงห์ทองกท็าํพิธีเรียกขวญั และเร่ิมเกบ็เก่ียวในช่วงบ่าย 
 

 
 
ภาพที ่4.10  การปรุงอาหาร วิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยูป่่า 
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ภาพที ่4.11  วดัป่าแม่คองซา้ย 

 
 

 
 
ภาพที ่4.12  การประกอบพิธีกรรมไหวผ้ ีเรียกขวญั ก่อนการเกบ็เก่ียว 
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ภาพที ่4.13  การเอาม้ือ (ลงแขก) เกบ็เก่ียวผลผลิตจากการทาํนาขั้นบนัได 

 

 

 
 
ภาพที ่4.14  การตีขา้วเพื่อแยกฟางขา้วกบัเมลด็ขา้ว 

 
 ในช่วงเยน็ สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างมาลอ้มวงรับประทานอาหารพร้อมกนั หลงัจาก
ท่ีทานอ่ิม หายเหน่ือย การสนทนากันเก่ียวกับเร่ืองชุมชนก็เร่ิมข้ึน ได้แก่ การให้ข้อมูลต่างๆ         
จากชาวบา้นแก่นกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาชุมชน การพฒันาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ความรู้เก่ียวกบัการ
อนุรักษ์ป่า และความเช่ือเร่ืองผี ซ่ึงผู ้วิจัยได้ใช้ความจํา  และเรียบเรียงจดบันทึกเพื่อนํามา
ประกอบการวิเคราะห์ 
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 วนัท่ี 3 (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วนัน้ีสิงห์ทองและพี่ชายต่างออกไปเก็บเก่ียวผลผลิต
ขา้วกนัแต่เช้า พี่ชายอีกคนใช้รถจกัรยานยนต์ขนขา้วเขา้ยุง้ฉางเพ่ือให้ทนัต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 
เพราะหากฝนตกจะตอ้งตากขา้วอีกเป็นสปัดาห์ อาจถูกหมูป่าและหนูมาทาํลายผลผลิตดว้ย เดก็ๆ ใน
โรงเรียนก็ไปโรงเรียน จากการสังเกตเป็นการเรียนรวมมีครูสอน 1 คน โดยให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง 
ช่วยเหลือกนั อีกทั้งครูยงัสอดแทรกการพฒันาภาวะผูน้าํดว้ยการฝึกให้เด็กๆ ผลดักนันาํเขา้แถว
เคารพธงชาติ มีการฝึกความเป็นระเบียบทั้งการเขา้แถว การรับประทานอาหาร ฝึกความรับผดิชอบ
โดยให้รุ่นพี่ทาํอาหารรับประทานพร้อมกนัท่ีโรงเรียน ฝึกการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า โดยมีครูคอย
แนะนาํให้ความช่วยเหลือ การส่ือสารในห้องเรียนใชภ้าษาไทยเป็นหลกั ตกเยน็หลงัจากท่ีทุกคน
เสร็จงานจากนา ก็จะอาบนํ้ าและทานขา้วพร้อมหนา้กนัทั้งครอบครัว อาหารเป็นแกงผกั นํ้ าพริกผกั
ตม้ บางม้ือก็มีปลา ปู หมูป่า ไก่ และส่ิงท่ีตอ้งมีทุกม้ือคือขา้วท่ีทุกคนท่ีแม่คองซ้ายภูมิใจ ถึงแมว้่า
พวกเขาไม่ร่ํารวยมีเงินทองมากมาย แต่ก็ไม่ตอ้งซ้ือทาน ถา้มีขา้วทานตลอดทั้งปี ชีวิตก็อยู่ไดแ้ลว้ 
สายตาและรอยยิม้ของทุกคนในวงขา้วเต็มเป่ียมไปดว้ยความสุขท่ีพอมีพอกิน ผูว้ิจยัแทบจะสัมผสั
ไม่ไดเ้ลยถึงความเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงาน (อยู่ท่ีน่ีตอ้งทานขา้วอย่างน้อยม้ือละ 2 กะละมงั ซ่ึง
ผูว้ิจยัก็ไดมี้การปรับตวัเพื่อให้ไม่รู้สึกแปลกแยกจากครอบครัวท่ีผูว้ิจยัไปอาศยัอยู่ นํ้ าตอ้งทานนํ้ า
หว้ยจากประปาของชุมชน) 
 

 
 
ภาพที ่4.15  การสอดแทรกการพฒันาภาวะผูน้าํใหเ้ดก็รู้จกัเอาตวัรอดดว้ยการใหน้กัเรียนรุ่นพี่              
                    ปรุงอาหารทานร่วมกนัในโรงเรียน 
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ภาพที ่4.16  การฝึกระเบียบวินยัแก่เดก็ในวยัเรียน 
 

 

 
 
ภาพที ่4.17  การลอ้มวงทานขา้วพร้อมกนัในครอบครัว 
 
 วนัท่ี 4 (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วนัน้ีเป็นวนัท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยัไม่อาบนํ้ าตอนเชา้ คนท่ีน่ีไม่
นิยมอาบนํ้ าในตอนเชา้ เพราะอากาศค่อนขา้งเยน็ และในช่วงท่ีผูว้ิจยัเขา้มาศึกษาชุมชนเป็นตน้ฤดู
หนาว อากาศจะเยน็ลงเร่ือยๆ ทุกวนั หลงัจากตกับาตรและรับประทานอาหารร่วมกนัในตอนเชา้ ทุก
คนต่างออกไปเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีนาเช่นเดียวกบัทุกๆ วนั มีผูว้ิจยัและแม่ของสิงห์ทองอยูบ่า้น ผูว้ิจยั
จึงไปสังเกตท่ีโรงเรียนคุยเล่นกบัเด็กๆ และครู จากการสนทนากบัครูในวนัน้ีทาํให้ผูว้ิจยัสับสนใน
ตวัผูน้าํเน่ืองจากครูกล่าววา่ 
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ผูน้าํจริงๆ ของท่ีน่ีคือลุงบุญศรีนะ เป็นผูน้าํดา้นการปกครอง สืบทอดกนัมาทางสายเลือด ปู่
ของเขาเป็นผูน้าํชุมชนมาก่อน รุ่นพอ่ แลว้กรุ่็นน้ี/ผูน้าํอนุรักษป่์าท่ีทาํเป็นเครือข่าย ก็จะพดูถึง พะติแกว้ 
กบัพะติลิเลอะ ทาํงานดว้ยกนัมานานกบั NGO/จึงตอ้งยก 2 ช่ือ คือ บุญศรี และพะติแกว้ เป็นผูน้าํอยู่
ในผงัของโรงเรียน (บนัทึกการสนทนาวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554) 
 (ทาํใหผู้ว้ิจยัสบัสนและลงัเลวา่จะไดผู้มี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลผดิคน อาจมีผลกระทบต่อ
การวิจยั จึงไดก้ลบัไปดูเกณฑใ์นการเลือกผูมี้ส่วนร่วมท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้อีกคร้ัง และทาํให้มัน่ใจ
ข้ึนมาในระดบัหน่ึงวา่ ผูน้าํชุมชนตน้แบบท่ีตรงกบังานวิจยัน้ี คือผูน้าํตามธรรมชาติ ดา้นการอนุรักษ์
ป่า) อาหารม้ือเยน็ของวนัน้ีเป็นถัว่เน่าแค๊บ (เป็นการถนอมอาหารดว้ยการนาํถัว่เหลืองมาตม้ กวน 
แลว้นาํไปตากแหง้เป็นแผน่บางๆ คลา้ยขา้วเกรียบ ใชแ้ทนกะปิ ก่อนทานใหป้ิ้งแลว้โขลกพร้อมกบั
นํ้ าพริก) ผูว้ิจยัสามารถทานอาหารไดทุ้กอย่าง กินอยู่หลบันอน ปรับตวัเขา้กบัชุมชนได ้จากนั้น
ชาวบา้นเร่ิมคุยกบัผูว้ิจยัมากข้ึน จากการสนทนากบัคุณออ๊ด คุณชอ และคุณซอติ ทาํใหท้ราบวา่ ผูน้าํ
ท่ีเป็น ฮีโข่ ท่ีสืบทอดทางสายเลือด ตอนน้ีไม่มีแลว้ เน่ืองจากมีความเช่ือว่า ลูกของผูน้าํจะไดเ้ป็น
ผูน้าํต่อตอ้งนับถือศาสนาเดียวกบับรรพบุรุษ คือศาสนาพุทธ แต่ตอนน้ีลุงบุญศรีแต่งงานและได้
เปล่ียนศาสนาแลว้ หากเป็นผูน้าํท่ีกา้วเขา้มาเพ่ือช่วยเหลือหมู่บา้นท่ีทุกคนให้การยอมรับ และเป็น
ผูน้ําด้านการอนุรักษ์ป่าตอนน้ีคือ พะติแก้ว จึงสามารถยืนยนัได้ว่า ผูน้ําชุมชนท่ีเป็นผูน้ําตาม
ธรรมชาติ ดา้นการอนุรักษป่์า ท่ีตรงกบัการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลุงแกว้  
 หลงัจากรับประทานอาหารม้ือเยน็ ลุงแกว้ ผูน้าํชุมชนท่ีทาํงานร่วมกบั NGO ไดม้าพบผูว้ิจยั
ท่ีโรงครัวของบา้นท่ีผูว้ิจยัพกัอาศยั และไดพู้ดคุยเก่ียวกบัการมาพฒันาชุมชนในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงใช้
โอกาสน้ีขอให้ผูน้าํประกาศให้ชาวบา้นไดรั้บรู้ ว่าตวัผูว้ิจยัเป็นนกัพฒันาชุมชนมาจากนิดา้ เขา้มา
เพื่อวิจยัเก่ียวกบัผูน้าํ และลุงแกว้ไดก้ล่าวตอบกลบัมาว่า ไม่ตอ้งห่วง ชาวบา้นเขารู้กนัหมดแลว้ แต่
เร่ืองท่ีจะสมัภาษณ์เด๋ียวจะกระจายบอกให ้(บนัทึกการสนทนาวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
 และน่ีก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูว้ิจยัสังเกตไดจ้ากภาวะผูน้าํของลุงแกว้ จากนั้นผูว้ิจยัจึงไดส้ร้าง
การมีส่วนร่วมรับผดิชอบ (Commitment) กบัผูน้าํดว้ยการเล่าถึงลกัษณะงานวิจยั และผลประโยชน์
ท่ีชุมชนจะไดรั้บ ไดค้าํตอบกลบัมาจากลุงแกว้ วา่น่ีแหละท่ีลุงอยากไดม้านานแลว้/ปัญหาของลุงท่ีน่ี
คือเวลามีอะไรเร่ืองป่ามา ทุกคนจะบอกคนขา้งนอกให้มาถามท่ีลุงคนเดียว เวลาลุงไม่อยู่ก็ตอ้งรอ 
ทุกคนเขารู้นะ แต่พดูไม่เป็น (บนัทึกการสนทนาวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
 คุณซอติ และลุงแก้วต่างกล่าวเสริมว่า หากเป็นแผนท่ีไม่ใช้เงินจะดีมาก มันจะยัง่ยืน 
(บนัทึกการสนทนาวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
 วนัท่ี 5 (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ผูว้ิจยัตรวจสอบความคืบหนา้ของงานว่าไดท้าํส่ิงใดไป
แลว้บา้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการศึกษาเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนาไดใ้ชเ้คร่ืองมือ วิธีการต่างๆ 
ครบถว้น การทบทวนวรรณกรรมมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงท่ีเผชิญ  
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 วนัท่ี 6 (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วนัน้ีเด็กๆ ในชุมชนไม่ไดไ้ปโรงเรียน จึงมาชวนผูว้ิจยั
ไปตี  แบตมินตนัท่ีโรงเรียน จากนั้นพาผูว้ิจยัไปเท่ียวรอบหมู่บา้น ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ณ จุด
ชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของชุมชน พาเขา้บา้นโน้นออกบา้นน้ี ได้รู้จักกับสมาชิกชุมชนเกือบครบทุก
หลงัคาเรือน ไดรู้้จกักบัชาวบา้นท่ียงัไม่เคยเจอกนัเลย จากนั้นก็เดินลดัเลาะห้วยไปเก็บผกักูดและ
แทงปลากบัเด็กๆ ในชุมชน สังเกตพบว่ามีป้ายเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ํ้ าห้ามจบัสัตวน์ํ้ า และมีจุดท่ี
ชุมชนตกลงกนัวา่สามารถจบัสตัวน์ํ้ าไดต้ั้งแต่จุดใด เดก็ๆ มีการรับรู้ถึงกฎระเบียบของชุมชนและจบั
สัตวน์ํ้ า  นอกเขตซ่ึงอยูห่่างชุมชนออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร การท่ีผูว้ิจยัพาตนเองออกจากความ
กลวัวา่จะไม่สามารถใชชี้วิตอยูท่่ามกลางป่าน้ีได ้จึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความกลมกลืนกบัชุมชนมากยิง่ข้ึน
โดยมีกลุ่มเยาวชนของชุมชนท่ีส่ือกลางเช่ือมโยงระหวา่งผูว้ิจยักบัชุมชน 

 

 
 
ภาพที ่4.18  เยาวชนท่ีเช่ือมโยงผูว้ิจยัใหก้ลมกลืนกบัชุมชน 
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ภาพที ่4.19  ป้ายเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวน์ํ้ าของชุมชน 

 
 วนัท่ี 7 (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วนัน้ีคุณสมเกียรติ ใจงาม (เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิพฒันา
ภาคเหนือ) เขา้มาตรวจความคืบหนา้ของโครงการประปาหมู่บา้น และขอบริจาคขา้วจากชุมชนแม่
คองซา้ย ชุมชนแม่ป่าเส้าเพื่อนาํไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัท่ีกรุงเทพ จึงไดช้วนผูว้ิจยัไปแม่ป่า
เสา้ดว้ย ระหวา่งท่ีรถกระบะซ่ึงไม่มีระบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ กาํลงัข้ึนเนินโคง้หนา้หมู่บา้น เกิดไหลลง
เนินเน่ืองจากการทบัถมของใบไมแ้ละอากาศช้ืนบนพ้ืนผวิหนา้ดินของถนน ผูว้ิจยัและชาวบา้นตอ้ง
รวมพลงักนัทั้งดนั และใชเ้ชือกลากดึงรถข้ึนเนิน จากเหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้ซาบซ้ึงถึงนํ้ าใจของ
คนในชุมชน และทาํให้ผูว้ิจยัรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนน้ี หลงัรับประทานอาหารม้ือเย็นได้
สนทนากบัคุณอ๊อด และคุณซอติ เก่ียวกบัวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่สอดคลอ้งกบักบัการอยู่ป่า ภูมิปัญญา
ชาวบา้น ความเช่ือเก่ียวกบัวนัศีลใหญ่ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูว้ิจยั เป็นการสร้างความเป็น
กนัเอง และความเช่ือใจ ระหวา่งผูว้ิจยักบัชุมชน (บนัทึกการสนทนาวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)  
 วนัท่ี 8 (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) เป็นวนัท่ีผูว้ิจยัรู้สึกเบ่ือหน่าย เหมือนไม่ไดอ้ะไรจาก
การมาอยู่ท่ีชุมชน (ตอนนั้นยงัไม่ทราบว่าส่ิงท่ีผูว้ิจยัประสบในทุกๆ วนั คือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์) จึงเปล่ียนมาอ่านหนังสือท่ีเก่ียวกบัแนวคิดเชิงบวกเพื่อให้ตนเองสบายใจ และ
พร้อมเปิดใจกบัส่ิงต่างๆ ในทุกๆ วนัท่ีอยู่ในชุมชน ซ่ึงการอ่านหนังสือประเภทน้ีเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยั
เตรียมพร้อมมาตลอด 3 เดือน เพื่อฝึกการมองหาส่ิงดีๆ จากส่ิงท่ีอยู่รอบตวัเรา ทั้งน้ีเพราะการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัดว้ย AI ผูว้ิจยัตอ้งคน้หาประสบการณ์ดา้นบวก ส่ิงดีๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ฝึกการถาม
แต่ส่ิงดีๆ ให้เป็นนิสัย การพยายามคิดบวกทาํให้เปล่ียนความเบ่ือหน่ายเป็นการคิดว่าเรามาพกัผอ่น
ไดม้าเท่ียว จึงทาํใหมี้กาํลงัใจในการทาํวิจยัมากข้ึน 
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 วนัท่ี 9 (20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วนัอาทิตยช์าวบา้นท่ีนบัถือศาสนาคริสตจ์ะไปโบสถ ์
ระหว่างท่ีผูว้ิจยัและเด็กๆ รอเวลาเขา้โบสถ ์ก็ไดพ้บกบั พะติลิเลอะ โดยบงัเอิญ ท่านเป็นอีกคนท่ี
ช่วยลุงแกว้ เก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่า และไดค้าํยืนยนัอีก 1 เสียง ว่า ผูน้าํหลกัท่ีทาํเก่ียวกบัเร่ืองป่า 
ตอนน้ีคือ ลุงแกว้ จากนั้นผูว้ิจยัจึงไปร่วมพิธีท่ีโบสถ ์โบสถมี์ลกัษณะเป็นเรือนไม ้เรียบง่าย และได้
สังเกตเห็นลุงท่านหน่ึงแต่งกายสะอาดตาสวมเส้ือเช้ิตกางเกงสแลค ท่านตรงเขา้มาคุยกบัผูว้ิจยั และ
ขอ้สนันิษฐานของผูว้ิจยักถู็กตอ้ง ท่านคือ พะติโยกา ผูน้าํศาสนา ซ่ึงแต่ก่อนเคยทาํงานร่วมกบัลุงลิเลอะ 
ลุงแกว้ และไดว้างมือมาพฒันาเก่ียวกบัศาสนาเพียงอย่างเดียว (การไดพ้บผูท่ี้มีบาทบาทในการ
พฒันาชุมชนแต่ละคร้ัง ทาํให้ผูว้ิจยัไดป้ระหลาดใจ เพราะบุคคลเหล่าน้ีมีบุคลิก การสนทนา และ
การเขา้สงัคม ท่ีแตกต่างจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน) คาํสอนท่ีโบสถใ์นวนัน้ีมีการสอดแทรกการ
อนุรักษป่์า การรักผืนแผน่ดินเกิดดว้ย จึงทาํให้ทราบว่าการท่ีสมาชิกในชุมชนนบัถือศาสนาต่างกนั 
ไม่ไดเ้ป็นสาเหตุทาํใหชุ้มชนแตกแยกเลย เพราะศูนยร์วมนํ้าใจของคนแม่คองซา้ย คือ ป่า 
 

 

 
 
ภาพที ่4.20  คริสตจกัรแม่คองซา้ย 
 
 วนัท่ี 10 (21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วนัน้ีครูไปทาํธุระท่ีเชียงดาว โรงเรียนหยดุ เด็กๆ จึง
ชวนผูว้ิจยัไปช่วยกนัเกบ็เมลด็กาแฟ สวนกาแฟของชุมชนเป็นการปลูกกาแฟ กลว้ย ผกัสวนครัว ไว้
ในพื้นท่ีเดียวกนัตามไหล่เขารอบๆ หมู่บา้น ราคาเมล็ดกาแฟสด ประมาณ กิโลกรัมละ 16-20 บาท 
ชุมชนไม่ได้ปลูกขายเป็นอาชีพ เพียงแต่มีไวเ้พื่อแลกเปล่ียนเป็นเงินไวใ้ช้จ่ายส่ิงท่ีจาํเป็นใน
ครัวเรือน เพราะจากการสงัเกตไม่ไดป้ลูกทุกครอบครัว และใชพ้ื้นท่ีริมร้ัวบา้นเท่านั้น 
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ภาพที ่4.21  ผูว้ิจยัร่วมเกบ็เมลด็กาแฟกบัเดก็ๆ ในชุมชน 

 
 วนัท่ี 11 (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) หลงัจากรับประทานอาหารม้ือเยน็เสร็จ คุณชอไดเ้ล่า
ถึงการเขา้มาศึกษาชุมชนของนักศึกษาจากหลายๆ ท่ี ว่าตนและพี่อ๊อดจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล หากเป็น
ความรู้เก่ียวกบัป่าตนจะเป็นผูใ้หข้อ้มูล หากเป็นความรู้เก่ียวกบัการดูนกพี่อ๊อดเป็นผูใ้หข้อ้มูล และมี
นักศึกษาปริญญาโทเรียนจบไปหลายคนแลว้ หากเป็นเร่ืองเก่ียวกับสมุนไพร หรือพนัธ์ุไมป่้า 
สามารถขอความรู้จากพะตินะพอ พะติด่อ ท่ีเป็นปราชญ์ชาวบา้นได้ หากอยากรู้เก่ียวกนันิทาน     
“ทาท่า” ของปกากะญอเป็นนิทานท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ และการดูแลป่าท่ีเล่าต่อๆ กนัมาท่ียึดเป็น
แนวทางในการดาํเนินชีวิต สามารถขอความรู้ไดจ้ากพะติลิเลอะ 
 วนัท่ี 12 (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) วนัน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกไปสังเกตความแตกต่างของอีก
ชุมชน ใกล้ๆ  บา้นแม่คองซา้ย พบการทาํนาท่ีใชเ้คร่ืองทุ่นแรงตดัตอขา้ว และเผานา ซ่ึงต่างจากแม่
คองซ้ายท่ีใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นให้ ววั ควาย ไปหากินในนาแลว้ถ่ายมูลเป็นปุ๋ย จากนั้นพบรถ
กระบะบรรทุกปุ๋ยเคมีเขา้ไปในชุมชนประมาณ 6 คนัรถ จากการสอบถามจึงได้ทราบว่าชุมชน
ดงักล่าวเกือบทั้งหมู่บา้นมีอาชีพปลูกมนัฝร่ังส่งให้บริษทัผลิตมนัฝร่ังแผ่นแห่งหน่ึง ซ่ึงตอ้งใชปุ๋้ย
และยาฆ่าแมลงตั้งแต่ขั้นเตรียมดินจนเกบ็เก่ียว มีเกษตรกรเสียชีวิตจากสารเคมีไปหลายคนแลว้ แต่ก็
ยงัทาํกนัต่อเพราะไดค่้าตอบแทนสูง แต่คนแม่คองซ้ายภูมิใจว่าชุมชนของตนไม่ตอ้งซ้ือขา้วทาน
ส่วนคนท่ีปลูกมนัยงัตอ้งซ้ือขา้วทาน ฉะนั้นคนท่ีแม่คองซา้ยไม่มีเงินมากมายก็ยงัสามารถดาํรงชีวิต
อยู่ได ้หลงัอาหารม้ือเยน็ ผูว้ิจยัไดส้นทนากบัหัวหน้าครอบครัว พ่อของสิงห์ทองท่านถามว่า อูก้าํ
เมืองไดก่้อ อูก้าํเง้ียวไดก่้อ (พูดภาษาทอ้งถ่ินไดไ้หม) ผูว้ิจยัจึงตอบกลบั อูไ้ดค้บั ยายผมเป๋นเง้ียว อู ้
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ไดตึ้งเง้ียว ตึงม่าน ส่วนผมก่ออูไ้ดผ้อ้ง แต่บ่อแกว่นเตา้ได ฟังฮูผ้อ้งคบั (พูดไดค้รับ ยายผมเป็นคน
เง้ียว พูดไดท้ั้งเง้ียว ทั้งพม่า ผมก็พูดไดบ้า้งแต่ไม่ค่อยเก่ง ฟังรู้เร่ืองบา้งครับ) เท่านั้นเอง ความในใจ
ของทุกคนท่ีคิดวา่ผมจะอยูท่ี่ชุมชนน้ีไม่ไดก้ถู็กถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดู จนทาํใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึง
ความห่วงใย ความเป็นพี่นอ้ง มีความรู้สึกเหมือนตวัผูว้ิจยัเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวน้ีไปแลว้ 
 วนัท่ี 13 (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (ไม่มีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั) 
 วนัท่ี 14 (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (เชา้-สัมภาษณ์คุณคะหยี่, บ่าย-สัมภาษณ์คุณซอติ)            
วนัศีลใหญ่ แรม 15 คํ่า ชาวบา้นท่ีนบัถือศาสนาพทุธไดน้าํภตัตาหารไปถวายแด่พระสงฆท่ี์วดั ผูว้ิจยั
ไดส้นทนากบัคุณคะหยี ่ในเร่ืองเก่ียวกบัชุมชนและการอนุรักษป่์า ทาํใหท้ราบถึงประเพณี พิธีกรรม 
ศาสนา ความเช่ือเก่ียวกบัป่าและผี มีการจดัการป่าพิธีกรรม ป่าอนุรักษ ์ป่าใชส้อย การอนุรักษดิ์น
และนํ้ า การทาํแนวกันไฟ มีการกาํหนดกฎระเบียบของชุมชนท่ีทุกคนยอมรับและปฏิบติัตาม       
ในวนัน้ีไม่มีชาวบา้นออกไปจบัปลา เก็บผกั อาหารของท่ีบา้นปรุงจากปลากระป๋อง ไข่ และผกัท่ี
เตรียมตั้งแต่เม่ือวาน เน่ืองจากความเช่ือว่าวนัศีลจะไม่เก็บของป่า ไม่ออกนอกเขตหมู่บา้นในเวลา
กลางคืน ผูว้ิจยัจึงปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 วนัท่ี 15 (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (เชา้-สัมภาษณ์คุณทีเล) กลบัจากสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดเ้ขา้
ไปช่วยสิงห์ทองเกบ็เมลด็กาแฟในสวนหลงัโรงเรียน และกลบัมาทานม้ือเท่ียงท่ีบา้น ผูว้ิจยัทานเยอะ
มาก จึงไดรู้้วา่ทาํไมคนท่ีน่ีจึงทานขา้วไดค้ร้ังละเป็นกะละมงัๆ เพราะการทาํงานมาเหน่ือยทาํใหท้าน
ขา้วอร่อยข้ึน ประกอบกบัความสุขจากการท่ีไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้และทานขา้วท่ีช่วยกนัปลูกน้ีดว้ย 
 วนัท่ี 16 (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (เชา้-สัมภาษณ์คุณลอแล, บ่าย-สัมภาษณ์คุณยีแก) 
หลงัจากสมัภาษณ์คุณลอแล ผูว้ิจยัไดไ้ปโบสถเ์พื่อเขา้ร่วมพิธี พืชผลแรก และขา้วใหม่ โดยชาวบา้น
ท่ีนับถือศาสนาคริสตจ์ะนาํผลผลิตใหม่ของปีนั้นท่ียงัไม่ไดท้านมาขาย แลว้นาํเงินท่ีไดม้าบริจาค
ทรัพยร่์วมทาํบุญกบัพระเจา้ หลงัจากเสร็จพิธีท่ีโบสถทุ์กคนจะทานขา้วพร้อมกนัรวมทั้งผูว้ิจยัดว้ย 
ก่อนทานทุกคนจะมารวมตวักนัท่ีหมอ้อาหารเพื่อสวดมนตข์อบคุณอาหาร บรรยากาศเป่ียมไปดว้ย
รอยยิม้และเสียงหวัเราะจากความสุขท่ีไดท้านขา้วท่ีทุกคนช่วยกนัปลูก ช่วยกนัเก็บเก่ียว ขา้วท่ีสร้าง
ความรักความสามคัคีในชุมชน และในช่วงบ่ายไดส้มัภาษณ์คุณยแีก  
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ภาพที ่4.22  พืชผลแรก และขา้วใหม่ 
 

 
 
ภาพที ่4.23  การสวดมนตข์อบคุณอาหารก่อนรับประทานในพิธี พืชผลแรก และขา้วใหม่ 

 
 วนัท่ี 17 (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (บ่าย-สัมภาษณ์คุณพาดี) วนัน้ีผูว้ิจยัไปสังเกตท่ีเรือน     
เพาะชาํไมป่้าท่ีหายากของพะตินะพอ เดินผ่านป่าชา้ของหมู่บา้น จึงไดท้ราบว่าป่าชา้ของชุมชนอยู่
รอบหมู่บา้นไม่ไกลจากท่ีพกัอาศยั ตามความเช่ือห้ามตดัตน้ไมทุ้กชนิดในป่าชา้ หากจาํเป็นจริงๆ 
ตอ้งให้คณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูต้ดัสินว่าสามารถตดัไดห้รือไม่ ลุงนะพอกล่าวว่าตนเป็นผูใ้ช้
จอบเปิดทางจากถนนคอนกรีตตรงศาลาท่ีผูว้ิจยัไปรอโบกรถ ขดุเขา้มาท่ีหมู่บา้น ซ่ึงเม่ือก่อนมีทาง
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แค่คนเดินได ้และชาวบา้นไดช่้วยกนัพฒันาจนสามารถนาํรถยนต์เขา้มาได ้จากนั้นเปิดทางมาท่ี
เรือนเพาะชาํ เพื่อตอ้งการใหค้นภายนอกเขา้มารับรู้วา่คนท่ีแม่ของซา้ยอนุรักษพ์นัธ์ุไม ้และคืนความ
อุดมสมบูรณ์สู่ป่า คนป่าไม่ไดท้าํลายป่าทุกคน ยงัมีชุมชนน้ีท่ีช่วยกนัอนุรักษอ์ยู ่จากนั้นเดินขา้มเขา
ไปในป่าเพื่อไปดูประปาของหมู่บา้น ระหว่างทางพบท่อประปาแนวเก่าท่ีถูกนํ้ าป่าพดัพงัเสียหาย     
คู่กบัแนวประปาใหม่ท่ียกสูงเหนือระดบันํ้า ประปาใหม่น้ีเพิ่งไดง้บประมาณมาสนบัสนุนและทาํได้
เสร็จทนัก่อนนํ้าหลาก นบัไดว้า่โชคดีมากไม่เช่นนั้นชุมชนคงไม่มีประปาใช ้หลงัจากกลบัจากเรือน
เพาะชาํกส็มัภาษณ์คุณพาดี 
 

 
 
ภาพที ่4.24  แนวท่อประปาใหม่ของชุมชน 

 
 วนัท่ี 18 (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) (บ่าย-สมัภาษณ์คุณชอ) 
 วนัท่ี 19-20 (30 พฤศจิกายน-1 ธนัวาคม พ.ศ. 2554) ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูล
ก่อนออกจากชุมชน และไดเ้ดินทางกลบัในเช้าวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยสิงห์ทองขบั
รถจกัรยานยนต ์ มาส่งท่ีศาลา แลว้โบกรถของชาวบา้นไปต่อรถท่ีเชียงดาว และกลบัภูมิลาํเนา 
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 4.1.3  การเข้าสู่สนามคร้ังที ่3  
 การเขา้สู่สนามวิจยัคร้ังท่ี 3 เพื่อตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล (Member 
Checking) นาํเสนอ และส่งมอบแผน ใชเ้วลา 3 วนั ระหว่างวนัท่ี 5-8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 การไป
คร้ังน้ีเป็นฤดูทาํนา โดย 2 วนัแรกผูว้ิจยัไดส้ังเกตการทาํนาแบบขั้นบนัได การทาํเหมืองฝายผนันํ้ า
เขา้นา ลกัษณะคือ กั้นฝายบริเวณหว้ยท่ีอยูสู่งกว่าระดบัของนา โดยใชเ้ทคโนย ีGPS วดัระดบั และ
ทาํคนัดินเป็นเหมืองเปล่ียนทางนํ้ าเลาะตามไหล่เขา อาศยัแรงโน้มถ่วงของโลกให้นาํไหลเขา้นา 
และออกท่ีปลายนากลบัสู่ห้วย สัตวน์ํ้ าก็ไดฟั้กตวัเจริญเติบโตในแปลงนาช่วงฤดูฝน และกลบัคืนสู่
แหล่งนํ้ าเช่นเดิม ดังนั้ นจึงต้องทาํเกษตรอินทรีย์ทั้ งระบบ มิเช่นนั้ นแล้วสัตว์นํ้ าจะสูญพันธ์ุ 
บรรยากาศท่ีผูว้ิจยัไดส้ัมผสัแตกต่างจากฤดูการเก็บเก่ียวท่ีสมาชิกชุมชนตอ้งรีบทาํงานให้ทนักบั
สภาพดินฟ้าอากาศ แต่ตอนน้ีเป็นภาพท่ีชาวบา้นตอ้งเขา้ไปถอนวชัพืชในแปลงนาเพื่อป้องกนัการ
แยง่สารอาหาร ตรวจสอบคนันาและเหมืองฝายไม่ใหมี้รอยร่ัว เพื่อใหข้า้วเจริญเติบโตไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 

 
 
ภาพที ่4.25  การทาํเหมืองฝายเพ่ือผนันํ้าเขา้นาขั้นบนัได 
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ภาพที ่4.26  นํ้าหว้ยท่ีถูกผนัผา่นนา ไหลไปตามขั้นบนัไดของแปลงนาและออกสู่ลาํหว้ยท่ีปลายนา 
 
 วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ลุงแกว้ ผูน้าํชุมชนเรียกประชุมหมู่บา้นเพ่ือแจง้ข่าวสารต่างๆ ท่ี
ตนได้ไปประชุมกับหน่วยงานภายนอกมา ผูว้ิจัยจึงได้ขอโอกาสน้ี ทาํประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล (Member Checking) โดยใชส้ถานท่ีของศูนยศึ์กษา
ชุมชน แม่คองซ้าย เร่ิมดว้ยการนาํเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวก (Discovery)ไดแ้ก่          
ภาพความสําเร็จของชุมชนจากปัจจัยต่างๆ ภาพของผูน้ําชุมชนตน้แบบ ภาพของผูน้ําชุมชนท่ี        
พึงประสงค ์และแก่นของความสาํเร็จ (Positive Core) ท่ีเกิดจาก “ผูน้าํท่ีเป็นผูป้ระสาน” ผลคือ        
ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล และสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชนท่ีเขา้ร่วมทาํประชาคมเห็นดว้ย
กบัผลการการวิจยั จากนั้นจึงสร้างแรงบนัดาลใจเพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์ (Dream) โดยรวมชาวบา้น
เห็นด้วยกับการสร้างผูป้ระสานให้มีข้ึนทั้ งชุมชน ผูว้ิจัยจึงนําเสนอแผน การออกแบบกลยุทธ์ 
โครงสร้าง และกระบวนการ (Design) ในช่ือโครงการ 2C-Connector Community: ชุมชนนัก
ประสาน หลงัจากนาํเสนอโครงการ มีการตอบรับท่ีดีจากสมาชิกชุมชน มีการเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ประเด็น อยากให้มีการประสานกบันอกชุมชนมากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดล้งรายละเอียด
ในโครงการแลว้ เพียงแต่ตอ้งดาํเนินจริง และใชร้ะยะเวลาในการพฒันา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตดัสินใจทาํ
ประชาคมเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงในเบ้ืองตน้ไดว้างแผนไวว้่าตอ้งมีการทาํประชาคม คร้ังท่ี 2 หลงัจากนาํ
แผนท่ีนาํเสนอคร้ังท่ี 1 ไปปรับปรุง  
 พกัประมาณ 10 นาที จากนั้นผูจ้ยัจึงเปล่ียนบทบาทตนเองเป็นวิทยากร สอนให้สมาชิก     
ในชุมชน รู้จกับทบาทและความสําคญัของนักประสาน การส่ือสาร โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนร่วม     
ในการกล่าวถึงส่ิงดีๆ การพฒันาดีๆ ท่ีเกิดจากผูน้าํท่ีเป็นนกัประสาน การลองเป็นผูป้ระสานดว้ยการ
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ยกตวัอยา่งการส่ือสารท่ีสาธิตโดยสมาชิกในชุมชน การทดลองเป็นนกัประสานท่ีคน้หาผูรู้้จากการ
สาธิตของสมาชิกในชุมชน จากนั้นจึงสอนเร่ืองการสร้างเครือข่าย ความสาํคญัของการเขา้ร่วมเป็น
เครือข่าย โดยเร่ิมจากการสร้างเครือข่ายในชุมชน สมาชิกท่ีเขา้ร่วมมีการตอบรับและพร้อมท่ีจะเป็น
ผูป้ระสานเครือข่ายของชุมชน เม่ือผูว้ิจยัรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความสําเร็จจากแผนน้ี       
จึงส่งมอบความรับผิดชอบแก่ชุมชนให้ถึงเป้าหมาย (Destiny) ดว้ยการขอผูมี้จิตอาสา 3 คน เพื่อ
แต่งตั้งใหเ้ป็นจุดเช่ือมต่อของเครือข่าย HUB ไดผู้มี้จิตอาสายกมือคนแรกเป็นผูห้ญิง คือ คุณกลอ้ทอ 
ผูมี้จิตอาสาคนท่ี 2 คือ คุณดีทอง ส่วนผูมี้จิตอาสาคนท่ี 3 เป็นการนาํเสนอจากชาวบา้น  ท่ีร่วมทาํ
ประชาคม ใชเ้วลาประมาณ 5 นาที คุณเพอะนอ จึงตดัสินใจร่วมดว้ย จากนั้นผูน้าํชุมชน นายแกว้ คาติ 
ไดก้ล่าวในการทาํประชาคม (Member Checking) ถึงผลการวิจยั และการไดผู้มี้จิตอาสาเป็นผู ้
เช่ือมต่อของเครือข่าย 3 คน ท่ีถือไดว้า่เป็นความสาํเร็จของการวิจยัคร้ังน้ี วา่ 

พูดถึงผูน้าํน่ีมนัตายได ้3 อย่าง ถา้มี 3 คนน่ีมนัตายยาก ตายเพราะหมดอายุแลว้ อีกอย่าง
หน่ึงตายเพราะมนัเบ่ือมนัก็ตายอยูเ่หมือนกนั อีกอยา่งหน่ึงเน่ียมนัหนีไปสู้ไม่ไหวแลว้ ถา้มนัทาํจน
ตายเพราะหมดอายุแลว้เน่ียมนัยงัมีช่ือเสียงอยู่ ถา้มนัตายอย่างอ่ืนไม่มีช่ือเสียงแลว้ ถา้มี 3 คนมา
ช่วยงานชุมชนน่ีมนัตายยาก (ประชาคมหมู่บา้น วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555) 

 

 
 
ภาพที ่4.27  การทาํประชาคมหมู่บา้นเพื่อเสนอแผน 

 
 ผูว้ิจยัได้อธิบายบทบาทของผูป้ระสาน และผูเ้ช่ือมต่อของเครือข่าย ให้แก่ทุกคนทราบ      
อีกคร้ังก่อนจบการประชุม และขอบคุณท่ีทุกคนในชุมชนท่ีได้มีส่วนร่วมในการพฒันาคร้ังน้ี       
ด้วยความรู้สึกผูกพนักับชุมชน ผูว้ิจัยได้อยู่ต่อในชุมชนอีก 2 วนั และเดินทางกลบัในเช้าวนัท่ี         
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11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ภาพลาํห้วยในเชา้วนันั้นสร้างความตกใจแก่ผูว้ิจยัเป็นอยา่งมาก เป็นภาพ
ของกระแสนํ้ าท่ีไหลเช่ียวของดินโคลนสีแดงอิฐ สูงประมาณ 1.5 เมตร ซ่ึงระดบัปกติอยูท่ี่ประมาณ      
30 เซนติเมตร และใสเห็นตวัปลา ทั้งน้ี เพราะเม่ือคืนวานพี่อ๊อดกล่าวกบัผูว้ิจยัว่าทุกปีนํ้ าป่าจะมา   
วนัแม่ แต่ปีน้ียงัไม่เห็นมา แลว้นํ้ าป่าก็มาจริงๆ (การเขา้สู่สนามคร้ังท่ี 2 ท่ีผูว้ิจยัตอ้งเล่ือนการเดิน
ทางเขา้สู่ชุมชนเม่ือ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็น 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ก็ดว้ยสาเหตุจากนํ้ าป่า) 
สิงห์ทองไดข้บัรถจกัรยานยนตล์งเขามาส่งผูว้ิจยัท่ี อ. เชียงดาว เป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร บน
ถนนท่ีคดเค้ียวตามไหล่เขาและโคง้หกัศอก ผูว้ิจยัไดส้ัมผสักบับรรยากาศของธรรมชาติสีเขียวท่ีถูก
ปกคลุมดว้ยหมอกยามเชา้ ก่อนกลบัคืนสู่สงัคมคนพ้ืนราบอีกคร้ัง 
 

 
 
ภาพที ่4.28  คุณสิงห์ทอง คาติ และครอบครัวท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ท่ีพกัแก่ผูว้จิยั 

 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณา (Ethnography) มีความเหมาะสมต่อ
การศึกษาองคก์รชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ หรือมีความเป็นตนเองสูง ชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็มีการสร้าง
เกราะป้องกนัชุมชนจากภยัท่ีมาจากบุคคลภายนอกชุมชน ซ่ึงในช่วงแรก ชาวบา้นคิดว่าผูว้ิจยัเป็น
ลูกหลานของนกัการเมืองท่ีเขา้มาชุมชนเพื่อสืบขอ้มูลเร่ืองทรัพยากรและความขดัแยง้เก่ียวกบัการ
สร้างเข่ือนระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐ แต่หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดแ้สดงตวั และมีการกล่าวถึง
ชีวิตครอบครัวของผูว้ิจยั การท่ีผูว้ิจัยสามารถพูดภาษาถ่ิน ด่ืมนํ้ าห้วย ทานอาหารพื้นเมืองของ
ทอ้งถ่ิน และใชชี้วิตตามวิถีของชุมชนได ้ประกอบกบัเยาวชนท่ีมีส่วนเช่ือมโยงผูว้ิจยัเขา้เป็นส่วน
หน่ึงกบัชุมชน ทาํให้ชาวบา้นกลา้คุยและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั จนสามารถสําเร็จ
ลุล่วงได ้ซ่ึงจะไดน้าํเสนอในรายละเอียดส่วนต่อไป 
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4.2 Discovery การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดของประสบการณ์ด้านบวก 

 

ผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายประกอบกัน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) โดยมีเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี 

(Methodological Triangulation)) คือ 1) การสังเกต (Observation) 2) การสัมภาษณ์ (Interview)       

3) การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document  Analysis) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อดีต่างๆ 

ประสบการณ์ท่ีดีร่วมกันของชุมชน แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ ปัจจัยสู่ความสําเร็จของชุมชน 

ลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และลักษณะ  

ผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ดังนี้ 

 

 4.2.1  ปัจจัยสู่ความสําเร็จของชุมชน 

 จากการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry:  AI)   

ในการค้นหาประสบการณ์ร่วมกันที่ดีของชุมชน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และการสนทนา พบว่า         

ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมที่สร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีร่วมกันในชุมชน จุดเปลี่ยนของชุมชน อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสื่อสารของ

ชุมชน การเข้าร่วมกับเครือข่าย การพัฒนาภาวะผู้นํา การพัฒนาชุมชน และการเป็นชุมชนพึ่งตนเอง

มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังรายละเอียดนี้ 

4.2.1.1  กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกันในชุมชน 

  จากการสัมภาษณ์ถึงกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ท่ีดีร่วมกัน พบว่า กิจกรรมที่ทํา

ร่วมกันแล้วรู้สึกดีคือ กิจกรรมทําแนวกันไฟ เป็นการทําแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของ

ชุมชนรอบหมู่บ้าน ท่ีสมาชิกทุกคนในชุมชนร่วมกันทําทุกปีในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 

เพื่อสร้างความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการรักษาป่าของชุมชน โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง 7 คน 

จาก 7 คน ของผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวทั้งหมด 10 ครั้ง โดยคุณคะหยี่กล่าว 2 ครั้ง คุณซอติกล่าว 1 ครั้ง 

คุณทีเลกล่าว 1 ครั้ง คุณลอแลกล่าว 1 ครั้ง คุณยีแกกล่าว 1 ครั้ง คุณพาดีกล่าว 2 ครั้ง คุณชอกล่าว 1 

ครั้ง และการสนทนากับคุณคะหยี่ 1 ครั้ง กล่าวในประเด็นต่างกันดังนี้  

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงความภาคภูมิใจจากการทําแนวกันไฟ 

ประกอบกับการแสดง อวัจนะภาษา ว่า (มองไกล มองออกไปนอกหน้าต่าง) ก็ ภูมิใจมากๆ เนี่ย ที่ทุก

อย่างเนี่ย ท่ี ทุกสิ่งทุกออย่างเนี่ย ดูแล้วก็ว่า ทํา. แนวกันไฟเนี่ย/แนวกันไฟเนี่ย ภูมิใจมากที่สุดเลย (ยิ้ม

เห็นฟันหน้าทุกซี่ แกมหัวเราะ) 
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ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมีนํ้ าใจร่วมมือกนัของสมาชิกในชุมชน 
ในการทาํแนวกนัไฟ วา่ 

 
ก.็.. คือ ช่วง ถา้พดูถึงมีความสุข อยา่งช่วงท่ีไปทาํแนวกนัไฟน่ะครับคือ จะไม่ใช่แค่
ผูน้าํ ชาวบา้นทั้งหมดช่วยกนัทาํ มุ่งมัน่ทาํกนัดี ดูแลว้มีความสุข...ตั้งใจทาํงานกนั
ทุกคนเลยครับ/ไม่มีแบ่งหนา้ท่ีกนั ทาํร่วมกนั ก.็... บางคร้ังก็มีบา้ง แต่ว่า.. อยา่งเช่น
ใกลจ้ะเท่ียง บางคนกไ็ปจุดไฟ ตม้นํ้าชา แบ่งกนัไปง้ีครับ  
 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงประสบการณ์ และประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บ 
จากการร่วมทาํแนวกนัไฟกบัผูน้าํ วา่ 

 
ประสบการณ์ท่ี ท่ีทาํร่วมกบัลุงแกว้มนัคือ .. ส่ิงท่ีดี ก็ทาํแนวกนัไฟ บวชป่า อนั
น้ี/แนวกนัไฟน่ี เม่ือก่อนน่ี เห็นบนดอยแหง้ๆ อยา่งน้ีเน่ียนะ บนดอยลูกน้ี (มือช้ี
ไปดอยลูกท่ีสองนบัจากซา้ยมือ ทางทิศตะวนัออก) ไม่ ไม่ มืดทึบอยา่งน้ีเลยน่ะ 
พอไฟมา ลมแรง ก็โล่งหมดเลย พอทาํ แนวกนัไฟรอบๆ แลว้ เด๋ียวน้ีกลายเป็น
ป่าสามชั้นเลย 

 

 
 
ภาพที ่4.29  แนวกนัไฟของชุมชน 
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  ภาพแนวกันไฟขา้งต้นเป็นภาพท่ีถ่ายในฤดูฝน ซ่ึงในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ – 
เมษายน ของทุกปี สมาชิกชุมชนจะร่วมกนัถางหญา้ออกเป็นแนวกวา้ง 6 เมตร ระยะทางยาว         
30 กิโลเมตร โอบลอ้มพื้นท่ีป่ารอบชุมชน กวา่ 15,000 ไร่ 
  สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า กิจกรรม ทาํแนวกนัไฟ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ สามารถสร้างความสุขแก่คนในชุมชนไดด้ว้ยการรวมนํ้ าใจ การมีความสามคัคีกนั 
ความร่วมมือกัน การทาํแนวกันไฟเป็นการสร้างความชัดเจนในเขตแนวป่าอนุรักษ์ของชุมชน     
เป็นการรักษาป่า คืนผนืป่าใหอุ้ดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคม ต่อคนทั้งประเทศ
กิจกรรม ทาํแนวกนัไฟ เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกทุกคนในชุมชนแม่คองซา้ยร่วมกนัทาํทุกปีช่วงเดือน 
กุมภาพนัธ์ ถึง มีนาคม ในบางปีถา้ฝนตกช้าก็ทาํกันถึงเดือน เมษายน ในช่วงน้ีเป็นช่วงปิดภาค
การศึกษาของเยาวชนทั้งในชุมชน และท่ีไปศึกษาต่อนอกชุมชนก็จะกลบัมาช่วยกนัทาํแนวกนัไฟ 
เป็นการทาํดว้ยใจรักชุมชน ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน จากเดิมใชว้ิธีการคือ ไฟป่ามา แลว้ถึงจะ
ข้ึนไปช่วยกนัดบัไฟ ไม่ไดท้าํแนวกนัไฟดงัเช่นในปัจจุบนัน้ี สาเหตุท่ีตอ้งทาํแนวกนัไฟกวา้งและ
เป็นระยะทางยาวคลุมพื้นท่ีป่ามากขนาดน้ี ก็เพื่อสร้างความชดัเจนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
ของชุมชนน้ี 
  4.2.1.2  จุดเปล่ียนของชุมชน 
  จุดเปล่ียนท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกบัชุมชนแม่คองซ้ายประกอบดว้ย    
จุดเปล่ียนท่ีเป็นโอกาส คือ การเกิดวิกฤติการณ์ คนอยู่กบัป่าไม่ได ้และจุดเปล่ียนท่ีสร้างจุดแข็ง      
คือ การไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว สิปปนนท์ เกตุทตั 5 ปี แห่งความยัง่ยืน การเปล่ียนแปลงทั้ง 
2 เหตุการณ์น้ีลว้นแลว้แต่เป็นการสร้างพลงัและความเขม้แขง็ของชุมชนข้ึนมา ดงัน้ี 
   1)  จุดเปล่ียนท่ีเป็นโอกาส การเกิดวิกฤติการณ์ คนอยูก่บัป่าไม่ได ้
   จุดเปล่ียนท่ีเป็นโอกาส การเกิดวิกฤติการณ์ คนอยู่กบัป่าไม่ได ้ คือ จุด
เปล่ียนจากนโยบายของรัฐบาลท่ีใหค้นในชุมชนอพยพออกจากป่าในปี 2536 หลงัจากมีการประกาศ
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเชียงดาว จากบทสัมภาษณ์มีผูก้ล่าวถึงประเด็นน้ี 5 คน จาก 7 คนของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ มีกล่าวทั้งหมด 10 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 3 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 1 คร้ัง คุณลอแล กล่าว 1 คร้ัง 
คุณยีแกกล่าว 3 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง และการสนทนากบัคุณคะหยี่ 1 คร้ัง ในประเด็นต่างกนั 
ดงัน้ี 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเป็นอยู่ในอนาคตของคนใน
ชุมชน ท่ีตนไดมี้ส่วนช่วยเหลือ กเ็พื่อใหส้มาชิกทุกคนในชุมชนสามารถดาํรงชีวิตอยูต่่อไปในป่าได ้วา่ 
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อีกต่อไปเน่ีย เราจะอยูก่บัป่า เราจะทาํอะไรต่อไป ท่ีว่า เพื่อ เราจะอยูไ่ด ้ถา้ คนท่ีอยู่
ภูเขา คนท่ีอยู่ ในผืน ในป่าเน่ีย มนัอยู่ได ้มนัอยู่รอด ขอให้มนัอยู่รอดน่ี มนัจะอยู่
ยงัไง แลว้ก็ในความคิดเน่ีย ให้กฎหมายเน่ีย ให้รับรองอยู ่แลว้ก็ ถึงยงัไงก็จะทาํ ก ็
จะทาํเพื่อสังคม ไม่ใช่ว่า ทาํเพื่อของส่วนตวั อยา่งนั้นแหละ (อากาศเยน็สบายไม่
ร้อน ยิม้ประกอบการพดู)  

 
ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการเขา้ร่วมเครือข่ายเพื่อสร้างความ

เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน ในการต่อสูเ้พื่อใหชุ้มชนไม่ตอ้งอพยพออกจากป่า วา่ 
 

มนัก็. มนัมีเจา้หนา้ท่ี หน่วยตน้นํ้ าแม่แตง บอกว่าจะโยกยา้ยหมู่บา้นน้ีออกไป/
บอกว่า จะโยกยา้ยเราไปอยู่เมืองคอง โอ๊. ไม่ยอม ไม่ยอมน่ีทาํยงัไง ก็ตอ้งหา 
เพื่อนฝงู ก็ไปอยู่กบัปู่ย่าตายายมาชัว่อายุคนน่ีจะยา้ยเรา เรามาอยู่ใหม่ ทาํอะไร
กิน ท่ีเราไม่มี โอ ้ท่ีเขาเยอะแยะแลว้ ท่ีของคนอ่ืนน่ะ เขาก็ไม่ยอม แลว้ไม่เอา 
แลว้ก็หาเพ่ือนฝงู หาคนช่วยเหลือ/ก็ได.้ NGO เขา้มาช่วยศึกษาปัญหา ปัญหา
หมู่บา้นเรา ตอนนั้นน่ี รัฐบาล ชวน1 น่ีไปเร่ือยๆ ต่อมานายบรรหาร แลว้ก ็
ชวลิต แลว้กช็วน2  

 
ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการอนุรักษ์ป่าของชุมชนท่ีเป็น

รูปธรรมมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหชุ้มชนถูกใหอ้อกจากป่า วา่ 
 

อ๋อ ถา้เราทาํอะไรเยอะข้ึน เรากไ็ม่อยากใหเ้คา้ไล่ออกจากหมู่บา้นน้ีเนาะ (นํ้าตาคลอ
นยัน์ตา) ถา้เราไม่มีอะไรไม่พฒันาไรหรือว่า ฟันไมท้าํไรตามใจ เราก็ทาํไม่ไดเ้นาะ 
แบบป่าก็เหมือนชีวิตของพวกชาวบา้นเน่ียเนาะ ถา้มีเราแบบ อยากให้เรา ทาํ อะไร 
เพื่อใหห้มู่บา้นน่ีอยู.่ ยนื. ยาว. (ยิม้ หวัเราะนิดๆ) ไม่ตอ้งไปอยูท่ี่อ่ืนนะ เรากอ็ยาก 

 
สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสให้

ชุมชนไดส้ร้างการมีส่วนร่วมกนัในชุมชน ในการการอนุรักษแ์ละพฒันาผืนป่าอย่างเป็นรูปธรรม
มากข้ึน สร้างความชดัเจนดว้ยการทาํแนวกนัไฟ มุ่งทาํเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของสังคม ชุมชน
สร้างความเขม้แขง็ดว้ยการเขา้ร่วมเครือข่าย มีการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ี NGO ทั้งน้ีเพื่อคนใน
ชุมชนจะไดไ้ม่ตอ้งอพยพยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน ซ่ึงอาจมีปัญหาตามมาในเร่ืองท่ีทาํกินกบัเจา้ของชุมชนเดิม
ท่ีตนยา้ยไปอยู ่ 
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2)  จุดเปล่ียนท่ีสร้างจุดแข็ง จากการไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว “สิปป
นนท ์เกตุทตั 5 ปี แห่งความยัง่ยืน คือ การไดรั้บรางวลัดา้นการอนุรักษป่์าท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่
ชุมชน เป็นการประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าของชุมชนสู่สังคมภายนอก ซ่ึง
สามารถสร้างจุดแขง็เป็นแรงกระตุน้ในการรักษาป่าของชุมชนยิ่งๆข้ึนไป จากบทสัมภาษณ์มีผูใ้ห้
สัมภาษณ์กล่าวถึงประเด็นน้ี 2 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ โดยกล่าวทั้งหมด 5 คร้ัง คุณซอติ
กล่าว 3 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง ในประเดน็ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผลดีจากการไดรั้บรางวลัลูกโลกสี
เขียวท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารทาํให้คนภายนอกมองชุมชนในฐานะผูอ้นุรักษ์ ว่า ครับก็มีการ
ประทว้ง ชุมนุมกนั มาเร่ือยๆ จน เน่ียครับ ไดรั้บรางวลั / กเ็ขาไดเ้ห็นแลว้ไงวา่     เราไม่ใช่เป็นคนทาํลาย
ป่าน่ะครับ เราก็อนุรักษป่์า เม่ือก่อนเน่ีย เขาจะมองเป็นภาพรวมว่า คนท่ีอยู่กบัป่า ทาํลายป่า เลยออก
กฎหมาย คนอยูก่บัป่าไม่ได ้ 

คุณทีเล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงแรงกระตุน้ของชุมชนท่ีเป็นผลจาก
การไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว ว่า คิดว่าเม่ือก่อนน่ีนาคิดว่า เรารักษาแบบ รักษาอยา่ง ให้มนัดีท่ีสุด
ในชุมชนใช่มั้ยครับ/แต่ว่ามนัมีคนให้เขาส่งไปประกวด เราก็ไดร้างวลั เราก็มีความเปล่ียนแปลงใน
ส่วนนั้นกเ็ป็นแรงกระตุน้มากข้ึนอีก  
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การท่ีชุมชนไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว 
เป็นการรับประกนัวา่ชุมชนไดมี้การอนุรักษป่์า ทาํอยา่งจริงจริงจงั รางวลัทาํใหบุ้คคลและหน่วยงาน
ภายนอกไดรู้้จกัชุมชนแม่คองซ้ายในฐานะผูอ้นุรักษ์ป่า ไม่ใช่ผูท้าํลาย รางวลัเป็นแรงกระตุน้ให้
สมาชิกในชุมชนรักษาป่ามากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้หน่วยงานภายนอกสนับสนุนเงินทุนต่างๆ      
เขา้มาพฒันาชุมชนดว้ย 
   จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์แรกคือ การให้อพยพคนออก
จากป่า นับเป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างจุดเปล่ียนให้กบัชุมชน เป็นเหตุให้ชุมชนตอ้งมีการปรับตวัเพื่อ
ความอยู่รอด มีการปรับเปล่ียนสร้างอตัลกัษณ์ของการเป็นนักอนุรักษ์ ตลอดจนการเป็นชุมชน
อนุรักษป่์า ดว้ยกิจกรรม ทาํแนวกนัไฟ ท่ีสร้างความชดัเจนจากการลุกข้ึนมาสู้ของชุมชน จนกระทัง่
เกิดจุดเปล่ียน มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเม่ือมีการประกวดชุมชนรางวลัลูกโลกสีเขียว ซ่ึง
ชุมชนแม่คองซ้ายเป็นชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัน้ีถึง 2 คร้ัง รางวลัน้ีจึงเป็นทั้งเคร่ืองยืนยนัความเป็น
ชุมชนอนุรักษป่์า อีกทั้งยงัเป็นเกราะป้องกนัของชุมชนในการท่ีจะไม่ถูกไล่ท่ีใหอ้อกจากป่าดว้ย 

4.2.1.3  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ คือ กลุ่มคนชาติพนัธ์ุปกากะญอ ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบา้น
แม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ยึดโยงกนัอยู่ดว้ยสายสัมพนัธ์ทางภาษา สิผิว เช้ือชาติ ศาสนา 
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ประเพณีวฒันธรรม มีประวติัศาสตร์ ความเป็นมาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองร่วมกนั ทาํให้มี
ความรู้สึกถึงความเป็นพวกเรา ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เม่ือกาลเวลาผา่นไป บริบทต่างๆ เปล่ียนไปจึง
ตอ้งมีการปรับสร้างอตัลกัษณ์ข้ึนมาใหม่บนพื้นฐานของการดาํรงอตัลกัษณ์เดิมท่ีมีคุณค่าดว้ย ผูว้ิจยั
ได้ศึกษาวิเคราะห์จากการเล่าผ่านเร่ืองราว และประสบการณ์ท่ีดีร่วมกันของสมาชิกในชุมชน        
ซ่ึงเป็นภาพของอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในปัจจุบันของคนในชุมชนน้ี สาเหตุท่ีผูว้ิจัยได้ให้
ความสาํคญัต่อการศึกษาบริบทของชุมชนในแง่ของอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ทั้งน้ี จากการทบทวน
วรรณกรรม ทาํใหท้ราบวา่อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเป็นบริบทของชุมชนหรือสงัคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ของตนเอง มีความเช่ือมโยงกบับทบาทของการอนุรักษป่์า จากงานของ สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ (2548) 
ไดศึ้กษาอตัลกัษณ์และการนาํเสนอภาพตวัแทนของการจดัการป่าชุมชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
สองชุมชนต่างชาติพนัธ์ุ และงานของธีรัช สีหะกุลงั (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบของการจดัการทรัพยากร
ป่าของรัฐไทยต่อการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของชาวดาระอั้ง หมู่บา้นปางแดงนอก จงัหวดัเชียงใหม่ 
อีกทั้งยงัมีความเช่ือมโยงกบัการพฒันาชุมชน จากงานของสายสมร ศิริษะ (2550) ท่ีศึกษาการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในการวางแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทากาศ และงานของอภินนัท ์
ธรรมเสนา (2553) ท่ีศึกษากระบวนการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของกลุ่มคนยองใน
จงัหวดัลาํพนู จากบทสมัภาษณ์ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์และจาํแนกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชุมชน
แม่คองซา้ย ได ้6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามคัคีในชุมชน การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ในการประกอบอาชีพ 
การสร้างอตัลกัษณ์นกัอนุรักษป่์า การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของท่ีอยู่อาศยั ความเช่ือใจผูน้าํ และการ
ดาํเนินชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่าย ดงัน้ี 

1)  ความสามคัคีในชุมชน 
อัตลักษณ์ด้านความสามัคคีในชุมชนแม่คองซ้าย คือ ความสามัคคีท่ี

ประกอบข้ึนจากการนิยามตวัตนว่าเป็นคนไทยเหมือนกนั การมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ การมี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของคนในชุมชน และการช่วยเหลือเก้ือกลูเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ดงัน้ี 

(1)  ความเป็นคนไทยเหมือนกนั 
ความเป็นคนไทยเหมือนกัน คือ การนิยามตัวตนของคนใน

ชุมชนว่าเป็นคนไทย เป็นส่วนหน่ึงของขวานทอง มีธงชาติไทยสีเดียวกนัคือ ธงไตรรงค ์ให้ความ
เคารพในสถาบนัพระมหากษตัริยอ์งคเ์ดียวกนั คือ ในหลวง เพียงแต่เป็นชาวไทยภูเขาเผา่ปกากะญอ           
จากบทสัมภาษณ์มีผูก้ล่าวถึงความเป็นคนไทยเหมือนกนั 2 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีการ
กล่าว 2 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง ในประเดน็ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

คะหยี่  (การสัมภาษณ์ ,  2554)  กล่าวถึงความเป็นคนไทย
เหมือนกนั แต่เป็นชาวไทยภูเขา ว่า เหมือนกบั เราเป็นคนไทยคนหน่ึง อ่าคนไทยคนหน่ึงเหมือนกนั 
ถึงแมว้า่เราเป็นชาวไทยภูเขา นัน่แหละ  
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ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการส่ือสารของผูน้าํท่ีให้
ชุมชนรักษาป่าให้ดีข้ึน ทาํเพื่อช่วยประเทศชาติ ว่าก็ตวัผูน้าํก็จะมา มาบอกว่าอนัดบัต่อไปก็ทาํดีไป
เร่ือยๆ/ทาํช่วย ช่วยประเทศชาติ ช่วยหมู่บา้น จะดีข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะว่ามนั. เม่ือก่อนน่ีเราทาํดี เขา
ไม่เห็นเนาะ เราจะทาํแนวกนัไฟ  เราจะทาํไร ทาํเองเน่ีย ไม่มีการส่ือสาร ไม่มีคนขา้งนอกรู้จกัเลยอ่ะ  
 

 
 
ภาพที ่4.30  พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ในบา้นของสมาชิกชุมชน 
 

สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า มีการนิยามตวัตนเร่ืองชาติพนัธ์ุ
ว่าชาวปกากะญอ คือ ชาวไทยภูเขาเผา่ปกากะญอ ซ่ึงเป็นคนไทยเหมือนกนั มีความรักประเทศไทย
ไม่นอ้ยไปกว่าคนพ้ืนราบ มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของขวานทองท่ีบรรพบุรุษไดร่้วมกนัสร้าง
แผ่นดินน้ีข้ึนมาเพียงแต่เป็นชาวไทยภูเขา ทุกส่ิงท่ีเป็นการอนุรักษ์และพฒันาชุมชน อาทิ การ
อนุรักษ์นํ้ า การทาํแนวกนัไฟเพื่ออนุรักษป่์า ก็เป็นการช่วยประเทศไทยดว้ยเหมือนกนั และส่ิงท่ี
สะทอ้นอยา่งเห็นไดช้ดัเจนจากสัญลกัษณ์ท่ีเชิดชูสถาบนั ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์เป็นรูปท่ีมีทุกบา้นใน
ชุมชนน้ี 

(2)  ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ 
ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ คือ ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการเก่ียว

ดองเป็นญาติกนัของคนในชุมชน การแต่งงานกนัเองกบัคนในชุมชน จึงทาํใหก้ารดูแลเอาใจใส่ต่อ  
ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนมีความนบัถือผูท่ี้อาวุโสกว่าประดุจคนในครอบครัวเดียวกนั จากบทสัมภาษณ์
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มีผูก้ล่าวถึงประเด็นน้ี 3 คน จาก 7 คนของผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีการกล่าว 5 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว       
2 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 2 คร้ัง 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความรู้สึกท่ีต่อนกัศึกษาท่ีมา
ออกค่ายพฒันาชุมชน วา่ เวลามาเขา้ค่ายท่ีน่ีน่ะ มนัก ็เหมือนกบั มนักเ็ป็นลูก อืม มนักเ็ป็นลูกในบา้นน้ี 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการให้ความนับถือกันใน
ฐานะญาติพี่นอ้งกนัของคนในชุมชน ว่า อย่างคนในหมู่บา้นน่ี ส่วนมากจะนบัถือกนั ส่วนใหญ่จะ
เป็นพี่นอ้ง เครือกนั 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความรู้สึกท่ีตนไดอ้าศยัอยู่
ร่วมในหมู่บา้นเดียวกบัญาติพี่น้องของตน ว่า แบบพ่ีนอ้งกนัอย่างง้ี แบบไม่ใช่คนอ่ืนคนไกลซักคน 
ในหมู่บา้น แลว้กรู้็สึกมีความสุขอยูใ่นหมู่บา้นน้ี 

สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ความสัมพนัธ์ทางสังคมภายใน
ชุมชน และกับคนนอกชุมชนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กับคนในชุมชน เป็นความสัมพนัธ์ใกล้ชิดแบบ       
เครือญาติ แต่ละหลงัคาเรือนจะรู้จกัและสนิทสนมกบัสมาชิกในทุกครัวเรือน สมาชิกในชุมชน       
ท่ีเขา้นอกออกในไปมาหาสู่รู้จกักนัหมด และในแต่ละครอบครัวอย่างนอ้ยตอ้งมี 1 คน ท่ีเป็นญาติ
กับอีกครอบครัวหน่ึงในหมู่บ้าน สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากสมัยบรรพบุรุษก็มีการแต่งงาน       
เก่ียวดองกนัเองในหมู่บา้น มีการนบัถือกนัตามลาํดบัอาวุโสในความเป็นพี่เป็นนอ้งเป็นเครือญาติ
สังเกตได้จากช่วงเวลาทานขา้ว บา้นท่ีหลงัคาอยู่ต่อๆกัน จะมาทานขา้วท่ีโรงครัวบา้นเดียวกัน     
หลงัใดหลงัหน่ึง หรือวนัน้ีบา้นน้ีคนเยอะก็จะเปล่ียนไปทานขา้วอีกบา้นหน่ึงก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้
ล่วงหนา้ ซ่ึงโดยปกติแลว้ในวงขา้วเดียวกนัจะเป็นญาติใกลชิ้ด โดยคาํท่ีส่ือถึงวา่ใครเป็นญาติกบัใคร 
ชาวบา้นท่ีน่ีจะถามวา่ กินขา้วบา้นไหน กท็ราบเลยวา่เป็นญาติกบับา้นนั้นแบบใกลชิ้ด อาจจะเป็น พี่
นอ้ง พ่อแม่ ลุงป้า นา้อา เวลาท่ีมีนกัศึกษาเขา้มาทาํกิจกรรมในชุมชน ชาวบา้นท่ีน่ีก็ดูแลเหมือนลูก
เหมือนหลาน คาํถามท่ีพบบ่อยๆ เวลาไปพบเจอสมาชิกชุมชนแต่ละบา้นคือ มาก่ีวนั อยู่นานไหม 
กินขา้วก่อน ขา้วเยอะ พกัยงัไง มาจากไหน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
ขา้งตน้ 
    (3)  ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั  
    ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั คือ ความรู้สึกถึงการมีความเท่าเทียม
กนัในคุณค่าของความเป็นมนุษยข์องทุกคนในชุมชนทั้งหญิงและชาย จากบทสัมภาษณ์พบว่ามีผูใ้ห้
สัมภาษณ์กล่าวถึงการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของคนในชุมชน 5 คน จาก 7 คนของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ มีการกล่าว 5 คร้ัง โดยคุณซอติ คุณทีเล คุณลอแล คุณยแีก และคุณพาดี กล่าวคนละ 1 คร้ัง 
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ซอติ (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการมองในภาพรวมว่าทุกคน
ในชุมชนช่วยกนัรักษาป่า เป็นคนดีเหมือนกนั ว่า ........ อืม... ถา้.. เป็นตวับุคคลน่ี อาจจะทุกคนก็ว่า
ไดค้รับ ไม่ใช่วา่ใครคนใดคนหน่ึง จะไม่มองวา่คนน้ีดีอยา่งนั้น คนน้ีดีอยา่งน้ี คือเราจะมองภาพรวม
วา่ดีกนัทุกคน ช่วยกนัทาํงาน รักษาป่า 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงคุณค่าของคนในชุมชนท่ีมี
ความเท่าเทียมกนัจากการร่วมมือกนัเพื่อชุมชน ว่า ก็ อยา่งนั้น มนัก็ มีครับ มีทุกคนนะครับ / มนัก ็
เราก็ช่วยกนัน่ะ ถา้เราพูดว่าคนเดียวมนัก็ / ท่ีจริงเราทุกคนน่ะ เรารวมกนั คลา้ยๆว่าเราทาํอะไร ถา้
เรารวมกนัมนักเ็หมือนทุกคนเลยอ่ะ 

ยีแก (สัมภาษณ์ยีแก, 2554) กล่าวถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกนั
ระหวา่งชายและหญิงจากการร่วมมือกนั ว่า ทุกคนทาํงานเท่ากนั อยา่งผูห้ญิงไม่ไหว ผูช้ายก็เออ ไป
ทาํ บางอยา่งก็เออ อยา่งทาํกบัขา้วทาํไร ผูช้ายไม่ค่อยถนดั ก็เออผูห้ญิงไปทาํ ไรเง้ีย ก็จะแบ่งงาน ก็
คุยกนัรู้เร่ือง 
    ส่ิงท่ีได้จากการสังเกตขณะสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน และ
สมัภาษณ์ดว้ยคาํถาม จากกิจกรรมดีๆ ท่ีไดท้าํร่วมกนักบัสมาชิกในชุมชน มีความประทบัใจสมาชิก
คนไหนเป็นพิเศษไหม ? ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนตอบไปในทิศทางเดียวกนัว่า ทุกคนเหมือนกนั ดี
เหมือนกนัหมด ส่ือถึงการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในคุณค่าความเป็นมนุษยว์่าทุกคนช่วยกนั
รักษาป่ามีความร่วมมือเท่าเทียมกนัช่วยเหลือกนัดีเท่าเทียมกนัทั้งหญิงและชาย 

(4)  การช่วยเหลือเก้ือกลูเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
การช่วยเหลือเก้ือกูลเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ คือ นํ้ าใจของคนในชุมชนท่ี

ถ่ายทอดผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีสมาชิกไดร่้วมกนัทาํ จากบทสมัภาษณ์มีผูก้ล่าวถึงประเด็นน้ี 2 คนจาก 
7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์ มีการกล่าว 2 คร้ัง โดยคุณยแีก และคุณพาดี กล่าวคนละ 1 คร้ัง 

ยีแก  (การสัมภาษณ์ ,  2554) กล่าวถึงการช่วยเหลือเ ก้ือกูล
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผข่องคนในชุมชนจากการช่วยผูน้าํเก่ียวขา้วโดยไม่ตอ้งไปใชม้ื้อ ว่า เออ เสียสละไปเลย 
แต่บางคนน่ีฉนัจะเก่ียวขา้วอยู ่พะติแกว้ ถึงจะเก่ียวขา้ว เออ ปล่อยไวต้รงนั้น เคา้ก็ไป ชาวบา้นก็เอ่อ พะ
ติแกว้ไปแลว้ เคา้กไ็ปช่วยเก่ียว ไม่ตอ้งไปใชม้ื้อ 

พาดี  (การสัมภาษณ์ ,  2554) กล่าวถึงการช่วยเหลือเก้ือกูล
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผด่ว้ยการใชม้า้ช่วยกนัขนขา้ว ว่า อยา่งง้ี ถา้สมมุติว่าวนัน้ีทาํนาบา้นผม ไปช่วยกนัเก็บ
เสร็จ บา้นพี่มีมา้ กจ็ะเอามา้ไปช่วยกนัขนขา้ว (เม่ือก่อนใชม้า้ขนขา้ว) บางคร้ังกค็นท่ีไม่มีมา้เนาะ ไป
เอาม้ือ กบัคนท่ีมีมา้ แลว้กค็นนั้นกช่็วยอยา่งน้ีอยา่งนั้น 

จากบทสัมภาษณ์ทาํให้ทราบว่าคนท่ีน่ียงัมีการลงแขกเก่ียวขา้ว  กนัอยู ่
โดยจะเรียกว่า เอาม้ือ ใชม้ื้อ (การเอาแรงไปช่วยกนัเก่ียวขา้ว ทาํนา วนไปทีละนาของแต่ละคน เอา
แรงไปช่วยเขาก่อน ถ้าเราไม่มีรถขนส่งผลผลิตจากท่ีนามายุง้ข้าว ก็จะไปเอาม้ือกับคนท่ีมี
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ยานพาหนะ) (ภาพท่ี 4.13-4.14) เวลาท่ีผูน้าํเสียสละไปประชุมในเมือง ถึงแมจ้ะกาํลงัเก่ียวขา้วอยู ่
ผูน้าํกป็ล่อยงานท่ีนา และไปปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อชุมชนก่อน ชาวบา้นก็ไปช่วยกนัเก่ียวขา้ว โดยไม่ตอ้ง
ให้ผูน้าํไปใชม้ื้อ หรืออย่างตอนขนขา้ว ก็จะเอารถจกัรยานยนต์ไปช่วยกนัขนกลบัมา ดว้ยการมี
ความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ คนปกากะญอท่ีชุมชนบา้นแม่คองซา้ยน้ีจึงมองทุกคนมีความเท่าเทียม
กนั ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในชุมชน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั บา้นไหนขาดเหลือ
อะไรก็ขอความช่วยเหลือไดท้นัที เช่น เหตุการณ์ท่ีรถกระบะของเจา้หนา้ท่ี NGO ไหล เน่ืองจาก
ถนนทางเขา้หมู่บา้นช้ืน ล่ืน เพียงบีบแตรรถ ส่งเสียงโห่ร้องเป็นสัญญาณ ก็จะมีชาวบา้นข้ึนมาช่วย 
ลากจูงรถจนสามารถเดินทางไปต่อได ้โดยไม่คิดค่าเสียเวลาเลย หากมีคนท่ีมีธุระในเมือง อยา่งเช่น 
บา้นครู เป็นบา้นท่ีมีรถกระบะไวใ้ชเ้พียงคนัเดียวในหมู่บา้น ก็จะถามเพื่อนบา้นว่ามีใครจะติดรถ   
ไปบา้งโดยไม่คิดค่าบริการ หรือ บา้นท่ีตาํขา้วสีขา้วไม่ทนัหุง ก็จะมาขอขา้วจากบา้นใกลเ้รือนเคียง 
ผลผลิตจากสวนพอเกบ็มาได ้เดินผา่นกจ็ะนาํมาฝากเพ่ือนบา้นไวท้านกนัดว้ย ส่วนเด็กๆ ท่ีน่ี เวลาท่ี
ไดข้นมหรือของเล่นมากจ็ะแบ่งใหเ้พื่อนๆ โดยไม่หวงของเลย 
   กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุดา้นความสามคัคีของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอ พบวา่ เป็นชุมชนท่ีมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทย เป็นคนไทย
เหมือนกนั ไม่ต่างจากคนพื้นราบ การพฒันาชุมชน การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้นํ้า และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีเป้าหมายทาํเพื่อประเทศชาติในฐานะคนไทยคนหน่ึง ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมน้ี เป็นผลมาจากความสามคัคีของคนในชุมชน ท่ีหาไดจ้ากสังคมท่ีมีการช่วยเหลือกนัแบบ
เครือญาติ ให้ความเคารพต่อผูอ้าวุโส มองเพ่ือนบา้นในชุมชนทุกคนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม
และเสมอภาคกนั ทุกคนเป็นคนดี สามารถทาํเพื่อชุมชนไดเ้หมือนกนั สังคมท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่
ใหแ้ก่กนั ทั้งส้ินลว้นเป็นพลงัท่ีซ่อนอยูภ่ายใตอ้ตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุปกากะญอของชุมชนน้ี ท่ีหล่อ
หลอมจากการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น การเอาม้ือทาํนา การร่วมกิจกรรมกบันกัศึกษา การทาํ
แนวกันไฟ นับได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน มีความร่วมแรงร่วมใจกัน ทุกคนได้พูดคุย
แลกเปล่ียนกนัในชุมชน จึงก่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีข้ึน ดงัเช่น เหตุการณ์ตอนท่ีสมาชิก
คนหน่ึงเป็นตวัแทนของชุมชนในการลงสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เมืองคอง พี่น้องปกากะญอทุกหย่อมบา้นในตาํบลเมืองคอง ทั้งแม่คองซ้าย แม่ป่าเส้า ต่างพากนั
กลบัมาลงคะแนนเลือกตั้งให้ผูแ้ทนของชุมชน คนท่ีน่ีไม่เคยมีความขดัแยง้เร่ืองศาสนา สามารถอยู่
รวมกนัไดอ้ยา่งสมคัรสมานสามคัคี 

2)  การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ในการประกอบอาชีพ 
การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ในการประกอบอาชีพ คือ การปรับเปล่ียนจาก

การทาํไร่หมุนเวียน 7 ปี ลดลงเหลือเพียง 3 ปี เพื่อรักษาหนา้ดิน และเปล่ียนพื้นท่ีไร่เป็นพื้นท่ีนา 
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โดยปัจจุบนัอาชีพหลกัของชาวบา้นในชุมชนบา้นแม่คองซา้ย คือ การทาํเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ทาํนา 
ทาํไร่หมุนเวียน ทาํสวน เล้ียงสัตว์ รับจ้างในเมือง มีการอนุรักษ์ป่า ทั้ งน้ีเน่ืองจากการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนให้มีกินมีใชอ้ยา่งย ัง่ยนื ชาวบา้นก็เร่ิมมีการเบิกนา เปล่ียนรูปแบบการผลิตจาก
ไร่หมุนเวียน มาเป็นพื้นท่ีนาขั้นบันไดมากข้ึน ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ การใช้พื้นท่ีก็ลดลง
ตามลาํดบั อีกทั้งผลผลิตยงัพอกินพอใชต้ลอดทั้งปี แทบจะไม่ตอ้งใชเ้งินในการซ้ือรับประทาน ดงัน้ี 

(1)  การเปล่ียนไร่หมุนเวียนเป็นนาขั้นบนัได 
การเปล่ียนไร่หมุนเวียนเป็นนาขั้นบนัได คือ การจดัการพื้นท่ีให้

มีการใช้สอยพ้ืนท่ีป่าลดน้อยลงจากนโยบายการจัดการป่าของชุมชน  ด้วยการปลูกข้าว                      
ทาํนาขั้นบนัไดแทนการทาํไร่หมุนเวียน จากบทสัมภาษณ์มีผูก้ล่าวถึงการเปล่ียนไร่หมุนเวียนเป็น
นาขั้นบนัไดของชุมชน 3 คนจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 3 คร้ัง โดยคุณทีเล คุณลอแล และ
คุณพาดี กล่าวคนละ 1 คร้ัง  

ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงการลดขนาดของการใช้
พื้นท่ีป่าเม่ือเปล่ียนจากการทาํไร่หมุนเวียนมาทาํนา ว่า เม่ือก่อนน่ีเป็นไร่หมุนเวียน แลว้ก็ท่ีไหนทาํ
นาไดก้ท็าํไป ท่ีไหนทาํสวนไดก้ท็าํไป/มาเปล่ียนเป็นนา เม่ือก่อนนาไร่น่ี ประมาณเป็นไร่นะ เด๋ียวน้ี 
สองสามงาน กอ็ยูไ่ดแ้ลว้ (หวัเราะชอบใจ ยิม้) 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการลดขนาดการใชพ้ื้นลงมา
เหลือเพียง 1 ใน 3 ของพื้นท่ีท่ีเคยเป็นไร่หมุนเวียนสมยับรรพบุรุษ วา่ 

 
สมยัปู่ยา่ตายาย เม่ือก่อน มนัก็ทาํไร่ มนัก็เยอะเนาะ แต่ตอนน้ีมนัเบาลงน่ะ เป็น
สามส่วน  ตอนน้ีมันก็แค่ส่วนเดียวมันก็พอกินอยู่แล้วน่ะ  ไอ่  เช่น  ไอ่ไร่
หมุนเวียนนะ ท่ีว่าทาํไร่น่ะ ผืนหน่ึงมนัก็มีประมาณซกัสิบไร่น่ะ แต่ตอนน้ีสาม
ไร่มนักพ็ออยูแ่ลว้/แต่ตอนน้ีคนรุ่นใหม่ ก็เร่ิมรู้ เร่ิมอะไรข้ึนมานิดๆ หน่อยๆ ก็มี
นาอีกหน่อย มนัก ็ทาํเลก็ๆ นอ้ยๆ กพ็ออยูไ่ด ้

 
ทีเล ((การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงพื้นท่ีป่าท่ีเกิดข้ึนทดแทน

พื้นท่ีไร่ หลกัจากการเปล่ียนพื้นท่ีไร่มาเป็นพื้นท่ีนา วา่ อยา่งเม่ือก่อนน่ี อยา่งแถวน้ีนะ เม่ือก่อนน้ีทาํ
ไร่ นาขั้นบนัไดยงัไม่มีเท่าไรใช่มั้ย ช่วงท่ีพี่เป็นเด็กน่ะ มนัก็ทาํไร่แถวน้ี เด๋วน้ีเราไปก็เราหลง ป่า
ส่วนนั้นกฟ้ื็นข้ึนมา 

ลกัษณะของแปลงนา (ภาพท่ี 4.13-4.14) เป็นการทาํนาบนท่ีราบ
เล็กๆ ริมห้วย บนภูเขา ตอ้งอาศยัการผนันํ้ าห้วยเขา้นา ปล่อยให้สัตวน์ํ้ าเจริญเติบโตอยูใ่นแปลงนา 



116 

จากนั้นก็ผนันํ้ าคืนสู่ห้วย สัตวน์ํ้ าก็จะกลบัไปเจริญเติบโตในห้วยต่อ ดงันั้น ท่ีแม่คองซา้ยจึงไม่ใช้
สารเคมีใดๆ ทั้งส้ินใส่ลงในพื้นท่ีการเกษตร แมก้ระทัง่ปุ๋ยเคมี มิเช่นนั้นแลว้ จะเป็นการทาํลาย
ระบบนิเวศน์ สัตวน์ํ้ าก็จะไม่เหลือ การทาํนาเป็นนาดาํ ปีละคร้ัง แต่ผลผลิตต่อครอบครัวไดป้ริมาณ
เยอะมาก ไดผ้ลผลิตขา้วเปลือก ประมาณ 300-500 ถงั ซ่ึงในขณะท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปศึกษา เป็นฤดูการ
เก็บเก่ียวรอบใหม่ แต่ผลผลิตของปีก่อน ยงัเหลืออยู่ในยุง้ขา้วประมาณ 100 ถงั คาํพูดท่ีจะติดปาก
ของคนในชุมชนเวลาไปทานขา้วบา้นไหน คนแม่คองซา้ยจะพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ขา้วเยอะกินอีก 
เอาอีกๆ ขา้วเยอะ อยูท่ี่น่ีไม่ตอ้งกลวัอด ทาํนาไม่ตอ้งซ้ือขา้วกิน แค่น้ีกอ็ยูไ่ดแ้ลว้ 

สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า จากนโยบายการอนุรักษป่์าของ
ชุมชนเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล และชุมชนสามารถดาํรงอยูใ่นพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าต่อไปไดน้ั้น ชุมชนจึงตอ้งมีการจดัการดา้นการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีให้เห็นเป็นรูปธรรม
ชดัเจน ดว้ยการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ในการประกอบอาชีพ จากการทาํไร่หมุนเวียนมาเป็นการทาํ
นาขั้นบนัได ซ่ึงส่งผลให้ชุมชนคืนพื้นท่ีป่าสู่ธรรมชาติมากข้ึน การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีก็ลดลง
เหลือ 1 ใน 3 ของพื้นท่ีไร่หมุนเวียนท่ีเคยใช ้อีกทั้งยงัมีขา้วใหรั้บประทานไม่ตอ้งซ้ือตลอดปีดว้ย 

 (2)  การทาํเกษตรอินทรีย ์
การทําเกษตรอินทรีย์ คือการทําเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมี ไม่

เบียดเบียนธรรมชาติ เป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร และภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชนในการทาํ
การเกษตรของชุมชน จากบทสัมภาษณ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการทาํเกษตรอินทรียข์องชุมชน       
5 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 8 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว 2 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 1 คร้ัง    
คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 2 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 2 คร้ัง  

 ยีแก (การสัมภาษณ์ , 2554) กล่าวถึงลักษณะการทําเกษตร
อินทรีย ์และผลดีจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน วา่ 

 
ถา้ตอ้งทาํยาแบบน้ี คือพื้นดินเสีย ดินเสียหรืออะไรเน่ีย ก็จะทาํให้ป่าหรืออะไร 
มนั ต่อไป ถา้ทาํเยอะๆ หลายคน มนัก็ทาํให้ไม่เป็นธรรมชาติ ก็คุยกนัเร่ืองยาน่ี
ไม่อยากให้ใชน่้ะค่ะ/จะปุ๋ย หรืออะไรน่ี บา้นเราจะไม่ใชเ้ลยซักอย่าง ใชแ้บบ
ธรรมชาติหมดเลยนะ/ อยา่งปลูกอะไรเน่ีย อยา่งท่ีปลูก ปลูก ไอ่พริก หรืออะไร
เน่ีย  จะเกบ็ข้ีไก่ ข้ีอะไรแหง้ แลว้กไ็ปหวา่นเสร็จแลว้ ถา้ฝนตกเน่ีย ทาํใหพ้ืชนั้น
ดีข้ึน มีหน่วยมีหน่วย มีผลดี ก็แต่ใน ก็อยากไปบอกเคา้ วนันั้นก็บอกป้า แลว้ว่า 
ท่ีผลมนัดีน่ะเพราะวา่เราใส่ ข้ี ข้ีไก่เนาะ 
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คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผลกระทบจากการปลูกพืช
เชิงเด่ียว เช่น ขา้วโพด เป็นการทาํลายหนา้ดิน วา่ 
 

อย่างเด๋ียวน้ีไม่ใชส้ารเคมี ไม่ไดใ้ชปุ๋้ย ถา้เอาขา้วโพด หรือว่า เอาของอย่างอ่ืน
เขา้มาหมู่บา้นเน่ีย พื้นท่ีน้ีน่ะ มนัจะเป็นยงัไง พื้นท่ีของเราเน่ียมนัจะเหลืออยูม่ ั้ย 
แลว้ก็ไร่หมุนเวียน มนัจะมีให้เราอยู่มั้ย แลว้ก็ถา้ไร่หมุนเวียนของเราไม่มีแลว้
เน่ีย ถา้มนัมีแต่สวนขา้วโพดเน่ีย จะไดใ้ช้ปุ๋ยแน่นอน มนัจะไดใ้ช้ยาแน่นอน 
(สบตาเวลาอธิบายตลอด) 

 

 
 
ภาพที ่4.31  ผลผลิตทางเกษตรจากการทาํสวนผกัริมร้ัวไวท้านในครัวเรือน 
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ภาพที ่4.32  แสดงผลผลิตกาแฟของชุมชน 
 
 

 
 
ภาพที ่4.33  แสดงการเล้ียงสตัวข์องชุมชน 
 
   จากการสงัเกตพบวา่การทาํสวนของชุมชนน้ีชาวบา้นเกือบทุกครอบครัวมี
สวนไวเ้พื่อปลูกพืชผกัต่างๆ บางครอบครัวสวนจะอยูติ่ดบา้น หรือริมแม่นํ้ า ภายในสวนจะปลูกพืช
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แบบผสมผสาน เช่น พืชผกัสวนครัว ขา้วโพด กลว้ย  มะละกอ มะม่วง กาแฟ เป็นตน้ โดยเป็นการ
ปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัว และมีการขายผลผลิตบางส่วน อีกทั้ง มีการปลูกพืช       ผกัสวนครัว
ไวต้ามบริเวณบา้นหรือหวัไร่ปลายนา สังเกตไดจ้ากชาวบา้นจะแบกกระบุงใส่หลงัไปพร้อมมีดพร้า 
สกัพกักก็ลบัมาพร้อมกบัใบสา หยวกกลว้ย ฟืน พริก ผกันานาชนิด ตน้กลว้ยกบัใบสาเป็นวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการตม้ขา้วหมู ผสมกบัรําขา้วท่ีเหลือจากการขดัสี สัตวท่ี์เล้ียงไดแ้ก่ โค กระบือ หมูป่า ไก่ไข่ 
ไก่บา้น สัตว์เหล่าน้ีจะถูกแปรรูปเป็นเงินสดในยามท่ีครอบครัวตอ้งการใช้เงินเพื่อซ้ือของใช้ท่ี
จ ําเป็น โดยจะมีคนจากทั้ งชนเผ่าลีซู  และคนพ้ืนราบมารับซ้ือถึงหมู่บ้าน  นอกจากการทํา
เกษตรกรรมแลว้ จากการสังเกตคนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนยงัมีอาชีพรอง คือ รับจา้งทาํไร่ให้กบัคน    
พื้นราบ และชนเผ่าลีซู ซ่ึงจะทาํหลังจากทาํนาทาํไร่ในพื้นท่ีของตนเสร็จเรียบร้อย ได้ค่าแรง
ประมาณคนละ 200 บาทต่อวนั 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ชุมชนแม่คองซา้ยให้ความใส่ใจในเร่ือง
การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากป่ามาก ทั้งการใชดิ้น ใชน้ํ้ า ในการทาํการเกษตรก็มองถึงการใช้
อย่างย ัง่ยืนในอนาคต จึงมีการทาํการเกษตรอินทรียท์ั้งหมู่บา้น ไม่นิยมปลูกพืชเชิงเด่ียวเพราะตอ้ง
ใชปุ๋้ยเคมีดว้ยจะทาํให้หน้าดินเสีย ส่ิงท่ีสมาชิกในชุมชนอยากจะฝากไวใ้ห้คนรุ่นหลงัคือ การทาํ
เกษตรอินทรีย ์ไม่ใชส้ารเคมี และไม่ปลูกพืชเชิงเด่ียว ให้ช่วยกนัรักษาดิน ประกอบกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยั
สังเกตได้จากบริบทแวดล้อมท่ีต่างกันระหว่างชุมชนน้ีกับชุมชนใกลเ้คียง คือ ชาวบา้นชุมชน
ใกลเ้คียงทั้งคนพื้นราบ และอีกชนเผา่หน่ึง มีการขนปุ๋ยเคมีข้ึนมาทาํการเกษตรเป็นคนัรถๆ ชาวบา้น
บอกว่าเอาไปปลูกมนัฝร่ังส่งให้ขนมอบกรอบแบรนดห์น่ึง ไดเ้งินดีแต่สภาพดินเส่ือมโทรม เพราะ
มนัฝร่ังตอ้งใส่ยาฆ่าแมลงตั้งแต่ขั้นการรองพ้ืน ใส่ปุ๋ยเคมี ตลอดจนการเก็บเก่ียว แต่ท่ีแม่คองซ้าย   
ทาํนา คนท่ีอ่ืนไม่ทาํนาก็ยงัตอ้งใช้เงินท่ีหามาได้ซ้ือขา้วกิน การไม่ปลูกพืชเชิงเด่ียวก็เป็นการ
อนุรักษดิ์น 
   กล่าวโดยสรุปอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุในด้านการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของชุมชนไดมี้การปรับเปล่ียนไปในแนวทางอนุรักษม์ากข้ึน มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
จากการทาํไร่หมุนเวียนแต่เดิมจะเวียนท่ีละ 7 ปี ลดลงเหลือ 3 ปี เพื่อถนอมหนา้ดิน ประกอบกบัการ
ทาํนาขั้นบนัไดท่ีส่งผลใหมี้การใชพ้ื้นท่ีต่อครัวเรือนลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีท่ีเคยใชส้อย มีการ
ใชภู้มิปัญญาชาวบา้นโดยทาํเหมืองฝาย (ฝายปกากะญอ) ผนันํ้ าเขา้นา (ภาพท่ี 4.25-4.26) ชุมชน     
แม่คองซา้ยยงัคงทาํเกษตรอินทรีย ์ไม่เปิดรับพืชเชิงเด่ียว เพื่อเป็นการอนุรักษดิ์น และทาํใหส่ิ้งมีชีวิต
ในนํ้ าท่ีผนัเขา้นาสามารถเจริญเติบโตกลบัสู่ธรรมชาติได ้พื้นท่ีป่าก็กลบัคืนสู่ธรรมชาติมากข้ึน    
จากพ้ืนท่ีไร่ก็กลายเป็นพื้นท่ีสีเขียวมากข้ึน กล่าวไดว้่าเป็นการปรับอตัลกัษณ์สู่การเป็นนกัอนุรักษ ์
เพื่อความอยูร่อดของชุมชนแม่คองซา้ย และเพื่อป่าท่ีฟ้ืนฟข้ึูนดว้ย 
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   3)  การสร้างอตัลกัษณ์นกัอนุรักษป่์า 
   การสร้างอตัลกัษณ์นักอนุรักษ์ป่า คือ การพยายามนิยามตวัตนในฐานะ   
นกัอนุรักษใ์ห้ประจกัษแ์ก่คนภายนอก ดว้ยการหยิบดึงความเช่ือ ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวิตชุมชน
กฎระเบียบชุมชน มานิยามอตัลกัษณ์ความมีตวัตนของกลุ่มตน กล่าวคือ จากเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2536     
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดอยเชียงดาวมีแผนจะอพยพชาวบา้นโดยเตรียมพื้นท่ีรองรับไวท่ี้ ต.เมืองคอง 
ซ่ึงเป็นบ้านคนไทยพื้นเมือง แต่ชาวบ้านไม่อยากไปเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเร่ืองท่ีทาํกินกับ
ชาวบา้นเจา้ของพื้นท่ีเดิม อีกทั้งปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา อาทิ การทาํมาหากิน วฒันธรรม 
ดังนั้ นชุมชนแม่คองซ้ายจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ 
เรียกร้องใหมี้การกนัเขตชุมชนออกจากเขตอนุรักษ ์มีการเขา้ช่ือเสนอใหมี้การออกพระราชบญัญติั
ป่าชุมชนสาํหรับการรองรับสิทธิชุมชนในการจดัการป่าอยา่งเป็นธรรมและยงัยืน (เอกสารประวติั
ชุมชนบา้นแม่คองซ้าย, 2554) ส่งผลให้ชุมชนบา้นแม่คองซ้ายมีการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ
เป็นนกัอนุรักษช์ดัเจนมากยิง่ข้ึน จากวตัถุท่ีสามารถสังเกตไดคื้อ มีการข้ึนป้ายเขตป่าชุมชน รณรงค์
อนุรักษ์ป่าตลอดทางเขา้หมู่บา้น มีการปักเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ํ้ าเป็นระยะ 2 กิโลเมตร ห้ามจบั
สัตว์นํ้ าตลอดแนว (ภาพท่ี 4.19) และถูกบรรจุไวใ้นกฎระเบียบของหมู่บา้นท่ีทุกคนในชุมชน      
บา้นแม่คองซา้ยไม่เวน้แมแ้ต่เด็กต่างรับรู้และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เคร่ืองมือท่ีใชจ้บัปลายงัคง
ใชเ้ป็นฉมวกแทงปลา เพื่อรักษากฎระเบียบในเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์จบัสัตว ์จากการสนทนากบัคน  
ในชุมชน ทราบวา่ ระยะแรกๆ มีชาวบา้นหมู่บา้นอ่ืนยงัไม่รู้และมาช๊อตปลา ระเบิดปลา ใชส้มุนไพร
เบ่ือบา้งก็มี คนในชุมชนก็ตอ้งคอยเป็นหูเป็นตา และส่ือสารกบัคนขา้งนอกให้เขา้ใจ ตอนน้ีก็ดีข้ึน
แลว้ มีการอนุรักษต์น้นํ้าท่ีนาํมาทาํเป็นประปาหมู่บา้น หา้มไม่ใหท้าํการเกษตร ในอดีตท่ีชาวบา้นยงั
ทาํไร่กนัอยู ่มีการใชส้อยพ้ืนท่ีต่อครอบครัวในการประกอบอาชีพ ประมาณ 5-6 ไร่ หลงัจากเปล่ียน
พื้นท่ีไร่ เป็นพื้นท่ีนา ทาํนาขั้นบนัได ตอนน้ีใชพ้ื้นท่ีนาเพียงครอบครัวละ 2-3 ไร่เท่านั้น การทาํแนว
กนัไฟก็ทาํใหช้ดัเจนข้ึนโดยกาํหนดแนวกนัไฟ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ลอ้มรอบพื้นท่ีป่าทั้งหมดในเขต
แนวชุมชน มีการสร้างความชัดเจนในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ า และการจัดการป่า โดยชุมชน
ส่ือสารกบัภายนอกชุมชนมากข้ึน เพื่อส่ือให้ทราบถึงการเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่า มีผูใ้ห้สัมภาษณ์   
ท่านหน่ึงกล่าวถึงการท่ีชุมชนมีความสุขกบัการอนุรักษป่์า เพราะเขามัน่ใจในส่ิงท่ีเขาทาํอยูว่่าเป็น
ส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นไปในทางเดียวกนักบัท่ีในหลวงพดูท่ีวา่ 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสุขท่ีไดรั้บจากการอนุรักษ์ป่า
ตามแนวทางของในหลวง ว่า ความสุขก็. ก็คือว่า. ก็. มีส่วนท่ี. อยา่ง. คาํพดูของในหลวงเน่ียนะครับ 
ตอ้ง อยา่ใหไ้ปรังแกป่าอยา่งง้ี ไม่รังแกก.็ ทาํรักษา ถือวา่ ไม่ปลูกกไ็ด ้รักษากดี็ ดีมาก อยา่งง้ี (สายตา 
อ่ิมอกอ่ิมใจ)/ไม่รังแกเขา เขากจ็ะเกิดมาเอง เป็นพืช เป็นตามธรรมชาติของเขา  
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ภาพที ่4.34  สมุนไพร ปลิดปลิวแดง ในเรือนเพาะชาํของ พะตินะพอ 

 
   อีกทั้งชาวบา้นยงัมีการอนุรักษพ์นัธ์ุพืช ไมป่้า ทาํเป็นเรือนเพาะชาํโดยเอา
ของป่ามาอนุรักษ ์เอากลบัมาสังเกตการณ์เปล่ียนแปลง การเจริญเติบโต แลว้นาํกลบัสู่ป่า เพื่อจะได้
นาํเอาความรู้นั้นมาเล่าให้คนท่ีเขา้มาดูไดฟั้ง เรือนเพาะชาํน้ีจะนาํไปข้ึนทะเบียนท่ีเกษตรอาํเภอ    
เพื่อจะไดมี้ช่ือให้คนสืบคน้ แลว้เขา้มาศึกษา มีการถางทางเลาะตามไหล่เขาเขา้มาเพื่อให้ผูส้นใจได้
เขา้มาศึกษาง่ายดว้ยเหตุผลท่ีวา่ คนท่ีแม่คองซา้ยจะไดไ้ม่โดนไล่อีก ส่วนการจดัการเร่ืองขยะจาํพวก
พลาสติกชุมชนจะพยายามไม่นาํเขา้มา อาหารก็ยงัใชว้ิธีการห่อใบตอง แกว้นํ้ าทาํจากไมไ้ผ ่ขยะใช้
วิธีการแยกเผาไม่ท้ิงลงแม่นํ้ า ประกอบกบัความเป็นปกากะญอ ความผูกพนัและใชชี้วิตอยู่กบัป่า
ตั้งแต่ลืมตาดูโลก ก็มีศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ท่ีเล่าและนบัถือต่อๆ กนัมา นบัไดว้่า
เป็นอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุท่ีมีส่วนสนบัสนุนใหก้ารอนุรักษผ์นืป่าของคนท่ีน่ียงัคงปฏิบติัสืบต่อกนั
มาจนกระทัง่ปัจจุบนั ทาํให้ชุมชนแม่คองซ้ายยงัอยู่ในแผนท่ีของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเชียงดาว 
กระทัง่ทุกวนัน้ี 
   องคป์ระกอบในการก่อรูปอตัลกัษณ์ การเป็นนกัอนุรักษป่์า ของชุมชนน้ี 
ไดแ้ก่ ความเช่ือ ศาสนา ภูมิปัญญาชาวบา้น ความรักชุมชนและมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยู่ป่า 
การยดึมัน่ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน ดงัน้ี 
    (1)  ความเช่ือ ศาสนา และภูมิปัญญาชาวบา้น 
    ความเช่ือ ศาสนา และภูมิปัญญาชาวบา้น คือ ฐานคติทางความคิด 
กรอบในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ปกากะญอ ท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิตร่วมกบัป่า  มี
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ท่ีมาจากนิทาน เร่ืองเล่า ท่ีเช่ือต่อๆ กนัมามี ทาท่า (คาํสอน นิทาน ความเช่ือ) ท่ีว่า อ่อที กะต่อที อ่อ
ก่อ กะต่อก่อ กินนํ้ าตอ้งรักษานํ้ า กินพื้นแผน่ดินของเรา ตอ้งรักษาพื้นแผน่ดินของเรา เป็นความเช่ือ
ของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดต่อกันมา อีกทั้ งยงัใช้นิทานในการสอนลูกหลาน เป็นส่ือท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างคนกบัป่าให้รู้จกัพอกินพอใช้ อนุรักษ์ทรัพยากรท่ีตนตอ้งพึ่งพาในทุกๆ วนั ดงัตวัอย่าง
นิทานเร่ืองน้ี 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) ไดบ้อกเล่านิทานท่ีเป็นความเช่ือ
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอขณะสนทนากบัผูว้ิจยั วา่ 

 
 แลว้ขา้วเน่ีย ถือว่ามนัใหญ่กว่าเงิน เงินน่ีตอ้งซ้ือขา้วอยู่ดีนะ คนปกากะญอถือ
วา่ เศรษฐีขา้วคนนึง เศรษฐีเงินคนนึง เศรษฐีขา้วเขาว่า เออ้... เศรษฐีเงินบอกว่า
เราเน่ียใหญ่ แลว้ก็มีวนัหน่ึง เศรษฐีขา้วไม่เอาขา้วให้มนัเลย มีลูกเล็กๆ อยู่คน
หน่ึง ร้องไห ้เอาเงินใหม้นัเล่น มนักไ็ม่ยอม เอาทองใหม้นัเล่นมนักไ็ม่ยอม แลว้
ก็ไปหามีขา้วท่ีในหมอ้เน่ีย มนัแห้ง. แห้ง.... กอ้นมนัแค่น่ี (ปลายน้ิวมือ) เอาให้
ลูก ลูกมนักไ็ม่ร้อง เออ... น่ีแหละ ขา้วน่ีมนัใหญ่กวา่เงิน  

 
   เป็นการสอนให้ลูกหลานใชข้า้วเป็นตวัตั้งในการดาํเนินชีวิต สะทอ้นอตั
ลกัษณ์ของสังคมเกษตรกรรมของคนท่ีน่ี ขณะท่ีอาํนาจเงินไม่สามารถเขา้มามีบทบาทและครอบงาํ
จิตใจของคนในชุมชนได ้การคิดท่ีจะอยากได ้อยากมี ความโลภ กจ็ะไม่ก่อกิเลสข้ึนภายในจิตใจ ใน
ส่วนของความเช่ือเร่ืองผี และการนับถือศาสนาของปกากะญอมีอิทธิพลเป็น     อย่างมากต่อการ
อนุรักษท์รัพยากร กล่าวคือ ในอดีตสมาชิกในชุมชนนับถือผี วฒันธรรมประเพณี พิธีกรรม ต่างๆ 
ลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัผี มีการเซ่นไหวก่้อนท่ีจะเร่ิมทาํพิธีกรรม เช่น ก่อนทาํนา      ก่อนการเก็บเก่ียว 
วนัปีใหม่ งานแต่งงาน พิธีกรรมเก่ียวกบันํ้ าและป่า แต่เน่ืองจากพิธีกรรมค่อนขา้งซบัซอ้นชาวบา้น
ในชุมชนจึงเปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธ และคริสตแ์ทน ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสงัเกตไดใ้นวนัศีลใหญ่ (วนัพระ
ข้ึน 15 คํ่า และ แรม 15 คํ่า) ก็คือ ไม่มีชาวบา้นแบกกระบุงไปเก็บฟืน เก็บผกัในสวน เด็กๆ ก็ไม่
ออกไปดกัหนู อาหารของท่ีบา้นท่ีผูว้ิจยัมาพกัอาศยั ทุกม้ือของวนัน้ี ไดแ้ก่ ปลากระป๋อง และไข่เจียว 
แทบจะไม่มีผกั นอกจากนํ้ าพริกกบัผกัท่ีเก็บมาไวต้ั้งแต่วนัก่อน จาํพวกถัว่ตม้จ้ิมนํ้ าพริก ชาวบา้น
เช่ือว่าผีจะมาเอาคืนถา้เขา้ไปเด็ดของป่าในคืนวนัศีลใหญ่ การท่ีเปล่ียนจากนบัถือผีมาเป็นศาสนา 
การอนุรักษ์ป่าจึงมีให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น การบวชป่า บวชห้วย ท่ีมีพระสงฆ์ร่วมกับ
ชาวบา้นช่วยกนั จากพิธีกรรมน้ีชาวบา้นเช่ือว่าเม่ือบวชป่า บวชห้วย เสร็จแลว้ จะมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมา
คุม้ครองป่า คุม้ครองห้วย คนก็จะไม่กลา้เขา้ไปตดัไม ้ไม่กลา้จบัปลาในบริเวณนั้นๆ ส่วนผูท่ี้นบัถือ
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คริสตศ์าสนา ก็มีคาํสอนท่ีสอดคลอ้งดงัเช่นการเทศน์เร่ืองชีวิตท่ามกลางปัญหา     โดยประยกุตเ์ขา้
กบัสภาพการณ์นํ้ าท่วมในปัจจุบนั พิธีกรรมของผูน้บัถือคริสตก์็ยงัคงมีความเก่ียวเน่ืองกบัป่า และ
พืชผลผลิตทางการเกษตร เรียกว่า พิธีพืชผลแรก และขา้วใหม่ โดยชาวบา้นจะเอาผลผลิตใหม่ท่ียงั
ไม่ไดรั้บประทาน มาขาย อาทิ ขา้ว ผกั ออ้ย หมูป่า ไก่ งา มะละกอ แตง เงินท่ีไดจ้ากการบริจาค
ทรัพยก์ร่็วมทาํบุญกบัพระเจา้ (ภาพท่ี 4.11, 4.12, 4.20, 4.22, 4.23) 
 

 
 
ภาพที ่4.35  แสดงสถานท่ีทาํพิธีกรรมเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองผก่ีอนการทาํนา 
 
   จากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบัผลการ
สัมภาษณ์ โดยมีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงความเช่ือ ศาสนา และภูมิปัญญาชาวบา้น 4 คน จากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 14 คร้ัง โดยคุณซอติกล่าว 1 คร้ัง คุณทีเล 3 คร้ัง คุณลอแล 1 คร้ัง คุณยี
แก 3 คร้ัง คุณชอ 6 คร้ัง 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผลดีจากการบวชป่า บวชห้วย หลงัจาก
เปล่ียนมานบัถือศาสนาพทุธ แลว้สามารถช่วยรักษาป่าได ้ทาํใหค้นไม่ทาํลายป่า ไม่จบัสตัวน์ํ้ า วา่ 

 
ปกป้องเลย น่ีเจอ ท่ีในเขตน่ีตั้งแต่บวชมาน่ี ไม่มีคนมาเอาแระ ในเขตน่ีเยอะ แต่
นอกเขต  ถา้เวลาชาวบา้นเขารักษาน่ี คนท่ีไดคุ้ยกนั ถา้เวลามามนัจะมาไข่ในห้วย
เน่ีย เวลาโตมาก็ ออกไปนอกเขตก็ ชาวบา้นก็จบักิน บอกให้คนภายนอกแบบ
นั้นน่ะ อธิบายใหเ้ขา ถา้เวลาปลา รักษาแลว้ไม่ใหกิ้นเลย ไม่ใช่นะ้  
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   ทั้งน้ีแลว้ชาวบา้นท่ีน่ียงัไดอ้นุรักษป่์าตั้งแต่ลืมตาดูโลก โดยเด็กท่ีเกิดมา 1 
คน จะสามารถรักษาตน้ไมไ้ด ้1 ตน้ ดว้ยการนาํสายสะดือท่ีตดัออกมาใส่กระบอกไมไ้ผ ่แลว้เอาไป
ไวท่ี้ตน้ไมใ้นป่าท่ีชนัๆ คนไม่เดินผา่น เลือกตน้ไมท่ี้มีผล เพ่ือสัตวป่์าจะไดม้าเก็บกินลูกไมน้ั้นดว้ย 
จากการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการกบัคนในชุมชน ประกอบกบัขอ้มูลเอกสารของชุมชน สามารถ
แบ่งประเภทป่าในการอนุรักษข์องชุมชนได ้คือ 1) ป่าตะเดโดะ เป็นป่าท่ีอยูบ่ริเวณท่ีเป็นเขา 2 ลูก 
มาชนกนั เป็นเขา 3 ง่าม เป็นท่ีชนัๆ ท่ีคนไม่นิยมสัญจรไปมา หรือสัญจรไม่สะดวก  ชาวปกากะญอ
เช่ือวา่เป็นพื้นท่ีตอ้งหา้ม ไมใ้หมี้การทาํกิน ไม่ถางป่า ไม่ตั้งหมู่บา้น บางคร้ังการล่าสัตวใ์นเขตพื้นท่ี
น้ีตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั แต่ท่ีบา้นแม่คองซ้าย มีกฎของหมู่บา้นว่า ห้ามล่าสัตวป่์า เพราะมี
ความเช่ือวา่เป็นป่าท่ีภูตผวีิญญาณใชเ้ป็นเสน้ทางสญัจรผา่นไปมา ผูฝ่้าฝืนอาจเจบ็ไขไ้ดป่้วย ถึงตายได ้ 
2) ป่าเดปอ หรือ ป่าสะดือ เป็นความเช่ือท่ีวา่ เม่ือมีเดก็เกิดใหม่ใหน้าํสายสะดือเดก็ใส่กระบอกไมไ้ผ ่
แลว้นาํไปแขวนท่ีตน้ไม ้เพื่อไม่ใหใ้ครตดัตน้ไม ้เช่ือวา่เดก็ 1 คนท่ีเกิดมา จะรักษาตน้ไมไ้วไ้ด ้1 ตน้ 
หา้มใครตดัตน้ไมน้ั้น หากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นไก่ 1 คู่ ตอ้งทาํพิธีขอขมา  3) ป่าตะวีโดะ ป่าชา้
เด็ก เป็นความเช่ือท่ีว่า หากเด็กท่ีเกิดเสียชีวิตลง ชาวบา้นจะนาํไปฝังไวใ้นป่า เช่ือว่าป่าผืนน้ีจะมี
อาถรรพ ์และหากคนทอ้งเขา้ไปในป่าจะแทง้ลูก คนทัว่ไปกเ็ขา้ไม่ได ้จะเขา้ไดก้เ็ฉพาะหมอผเีท่านั้น 
ซ่ึงตะวีโดะน้ี เป็นกลอุบายท่ีทาํใหค้นไม่เขา้ไปตดัไมท้าํลายป่า 4) ตะซั้วะไข่ หรือป่าชา้ของชาวปะ
กากะญอ ซ่ึงโดยความเช่ือแต่โบราณ จะหา้มไม่ใหเ้ขา้ไปตดัไมห้รือหาของป่าในป่าชา้โดยเด็ดขาด 
สาํหรับป่าชา้ของบา้นแม่คองซา้ย ปัจจุบนัคลุมพื้นท่ีลอ้มรอบหมู่บา้น เรียกป่าชา้เก่า และป่าชา้ใหม่ 
มีสภาพเป็นป่ารกทึบ แนวประชิดกบัท่ีคนในชุมชนอาศยัอยู ่
   กลไกในการสร้างอตัลกัษณ์นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ป่า 
นอกจากจะมาจากฐานของความเช่ือแลว้ ภูมิปัญญาชาวบา้น ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนให้กลไกการ
สร้างอตัลกัษณ์น้ีมีความเล่ือนไหล โดยชาวบา้นจะปล่อยให้ระบบนิเวศน์จดัการในตวัมนัเอง ชาวบา้น
จะไม่ไปทาํลายวงจรของธรรมชาติ ปล่อยใหมี้การฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ ดว้ยวิธีการคือ 1) การเล้ียงสัตว์
ในชุมชนก็ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยการใชห้ยวกกลว้ย ใบสา รําขา้วท่ีเหลือจากการสีนํ้ า 
ซาวขา้ว มาตม้เป็นขา้วหมู (ภาพท่ี 4.8) 2) ใชมู้ลหมู มูลววัควาย มูลไก่ ในการทาํปุ๋ยเพ่ือการเกษตร 
3) หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตจะปล่อยววั ควาย ให้ไปกินฟางขา้ว และตอขา้วท่ีเหลือ แทนการเผา มูลววั 
ควาย ก็จะเป็นปุ๋ยบาํรุงดินต่อไป ในช่วงฤดูทาํนาจะปล่อยให้เขา้ไปกินหญา้ในป่า เพื่อช่วงหนา้แลง้ 
จะไดไ้ม่เป็นชนวนไฟ และง่ายต่อการข้ึนไปทาํแนวกนัไฟ  4) ฤดูทาํนา จะผนันํ้ าหว้ยเขา้นา ใหส้ัตว์
นํ้ าไดว้างไข่และแพร่พนัธ์ุ พอใกลฤ้ดูการเก็บเก่ียว ก็จะปล่อยนํ้ า และส่ิงมีชีวิต คืนสู่ธรรมชาติ
ดงัเดิม (ภาพท่ี 4.26) 
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   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ความเช่ือ ศาสนา และภูมิปัญญาเหล่าน้ี 
ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมการจดัการทรัพยากรของสมาชิกในหมู่บา้นให้มี
ระเบียบแบบแผน ซ่ึงเปรียบเสมือนกฎหมายท่ีอยูใ่นใจของทุกคน ซ่ึงทาํใหแ้ม่คองซา้ยในวนัน้ี กลบั
อุดมสมบูรณ์ข้ึนมาอีกคร้ัง 

(2)  ความรักชุมชน และมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยูป่่า 
ความรักชุมชน และมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยูป่่า คือ ปัจจยั

ในเร่ืองคนท่ีสนบัสนุนการสร้างอตัลกัษณ์นกัอนุรักษป่์า เพ่ือให้ตนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกระบุความเป็นจา้ของทรัพยากรดว้ยกฎหมายของรัฐ มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าว
เก่ียวกบัความรักชุมชน และมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยูป่่า 6 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน กล่าว
ทั้งหมด 11 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง คุณซอติกล่าว 1 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 
1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 3 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 3 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงเหตุผลดา้นความรับผิดชอบ
ในครอบครัวท่ีตนยงัคงเลือกท่ีจะดาํรงชีวิตอยูใ่นชุมชนบา้นแม่คองซา้ย ว่า ถา้มองลึกๆลงไปเน่ีย อยู่
ท่ีน่ีดีท่ีสุดน่ะครับ / คือ ส่วนหน่ึงก็คืองานเยอะน่ะครับ ตอ้งช่วยพ่อแม่ทาํงาน ไม่มีใครก็ตอ้งอยูอ่ยา่ง
ง้ีน่ะครับ แลว้อีกอยา่งกอ็ยูก่นัมา ชอบตรงน้ี ชอบในส่วนน้ี ไม่อยากออกไปทาํงานขา้งนอก 

ลอแล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการดาํรงชีวิตท่ีเคียงคู่กบัป่า วา่ 
โอน่ี้ถา้ไม่มีป่าอยูไ่ม่ได ้เพราะวา่เราอาศยัอยูก่บัป่า 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสุขจากการใช้ชีวิต
ท่ามกลางทรัพยากรป่าในชุมชนของตน วา่ ความสุขของคนท่ีน่ีกเ็กิดจากนํ้ าเนาะ แลว้ก็ป่า เราอยูก่นั
มา แลว้ก็การอยูก่ารกิน อยา่งเช่น อยา่งกินปลา ก็ลงไปหาเง้ีย นอกเขตเราก็ไป ไม่อยากกิน เราก็ไม่
ไป อยา่งเง้ีย อยูก่บัธรรมชาติ ก็มีความสุขเนาะ บางคร้ังแดดก็ร้อน เราก็เอาหนา้กาก ลงไป ดาํนํ้ า ดาํ
ปลา 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความรักชุมชนของคนท่ีเป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั ว่า ถา้เป็นปกากะญอเหมือนกันนะ ไปเอาฝ่ังโน้นมาก็ไดไ้ม่เป็นไร ยอม
เหมือนกนัน่ี มนัพดูง่าย แต่ถา้เป็นลีซอ มูเซอ แลว้คนเผา่อ่ืนน่ี คิดวา่จะพดูกนัยากหน่อย 
   กล่าวคือ คนในชุมชนแม่คองซา้ย มีความรักชุมชน มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้ง
กบัการอยู่ป่า การยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน และการมุ่งทาํเพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ความรักในชุมชนและอยากอยูใ่นชุมชนเป็นแรงผลกัทาํใหค้นท่ีน่ีตอ้งลุกข้ึนมาสร้างตวัตน
ให้เกิดมีข้ึนในฐานะของผูอ้นุรักษ์ป่า บางครอบครัวรักชุมชนมากถึงกบัเอ่ยปากชวนสมาชิกใน
ครอบครัวไปเปล่ียนนามสกุลเป็น รักถ่ินเกิด เลยก็มี ในอนาคตถา้คนในหมู่บา้นท่ีจะแต่งงานออก
เรือน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดบ้อกกล่าวกบัผูว้ิจยัว่า อยากใหพ้วกเขาไดแ้ต่งงานกบัคนท่ี  รักป่า รักแม่คอง
ซา้ยเหมือนท่ีพวกเขารัก 
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ภาพที ่4.36  การมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยูป่่าดว้ยการทาํประปาภูเขา 
 

 
 
ภาพที ่4.37  การปรับตวัดา้นยานพาหนะดว้ยการใส่โซ่กนัล่ืนท่ีลอ้ในฤดูฝน 
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ภาพที ่4.38  การใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการทุ่นแรง และเวลา เพื่อขนยา้ยผลผลิตจากนาสู่ยุง้ขา้วให ้
                    ทนักบัสภาพอากาศฝนตก ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลผลิตขา้วท่ีเกบ็เก่ียว 
 
   ดว้ยความท่ีคนในชุมชนน้ีมีความรัก และอยากอยูใ่นชุมชนแห่งน้ี พวกเขา
จึงมีการใชชี้วิตท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการอยู่ป่า เช่น ระบบนํ้ าประปาของหมู่บา้นเป็นประปาภูเขา 
ซ่ึงอาจมีเศษใบไมไ้ปอุดตนัท่อ หรือขอ้ต่อท่อหลุดตามไหล่เขาท่ีต่อท่อจากห้วยฮ่อมมาสู่หมู่บา้น 
สมาชิกในชุมชนจึงมีการแต่งตั้งกลุ่มคอยสอดส่องดูแลเร่ืองประปาและซ่อมแซม  พอถึงลาํดบัของ
กลุ่มไหนกลุ่มนั้นก็จะไปซ่อม ต่างกลุ่มต่างรู้หนา้ท่ีของตน หรือในช่วงฤดูฝน ถนนทางเขา้หมู่บา้น
ล่ืน ก็ตอ้งช่วยกนัลากรถท่ีติดหล่ม ไม่ว่าจะเป็นรถของคนในหมู่บา้น หรือรถคนภายนอกท่ีสัญจร
ผ่านถนนของหมู่บา้น รถจกัรยานยนตท่ี์ใชใ้นชุมชนก็มีการตดัแปลงให้ลอ้รถมีดอกยางท่ีใหญ่ข้ึน
ระบบเบรกตอ้งปลอดภยั ถา้เป็นช่วงฤดูฝนลอ้รถทุกชนิดท่ีใชส้ัญจรในชุมชนตอ้งใส่โซ่เพื่อให้ลอ้
รถเกาะพ้ืนดิน ทุกคนท่ีน่ีมีการดาํรงชีวิตท่ีเร่งรีบท่ีแตกต่างจากสังคมเมือง เป็นความเร่งรีบเพื่อใช้
ชีวิตให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิต ชาวบา้นจะตอ้งรีบเก็บขา้วเขา้ยุง้ให้
เสร็จภายใน 1-2 วนั เพราะว่า หากฝนตกลงมาหลงัจากการเก็บเก่ียวจะตอ้งตากขา้วไล่ความช้ืนอีก
เป็นสปัดาห์ หรือไม่กอ็าจมีหนูหนาหรือหมูป่ามากิน ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อความเสียหายของผลผลิต
มาก ชาวบา้นใชร้ถจกัรยานยนตข์บัเลาะตามไหล่เขาเขา้ป่าเขา้นาเพื่อขนยา้ยผลผลิต รอบหน่ึงจะได้
ประมาณ 2 กระสอบ ขนาดบรรจุกระสอบละ 3 ถงั ขบัรถไปกลบัๆ เช่นน้ี   ทั้งวนั ส่วนเดก็ๆ ท่ีน่ี ก็มี
การใชชี้วิตท่ีไม่ยึดติดกบัรูปแบบ สนามฟุตบอล ก็ใชค้นันาเป็นเส้นขอบสนาม ประตูก็ใชห้ลกัไม ้
ฟางขา้วท่ีปกคลุมแปลงนาหลงัการเกบ็เก่ียวกเ็ป็นพื้นสนามใหเ้ดก็ๆ ไดใ้ชเ้ล่นกีฬา การมีความรักใน
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ชุมชนตลอดจนการใชชี้วิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยู่ป่า ทั้งน้ีเพื่อให้ตนอยู่รอด และชุมชนของตนอยู่
รอดดว้ย 

(3)  การยดึมัน่ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน 
การยดึมัน่ในการปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน คือ สมาชิกใน

ชุมชนมีการตั้งกฎระเบียบของชุมชนร่วมกนั ไดแ้ก่ กฎระเบียบการรักษาป่าชุมชน กฎระเบียบการ
จดัการนํ้ าและอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวน์ํ้ า และกฎระเบียบการจดัการท่ีดิน โดยชุมชนมีการส่ือสารและ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด จากบทสัมภาษณ์พบว่า มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึง การยดึมัน่ในการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของชุมชน 3 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีการกล่าว 9 คร้ัง โดยคุณทีเลกล่าว    
2 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 5 คร้ัง คุณชอกล่าว 2 คร้ัง 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของชุมชนแลว้ส่งผลต่อภาพรวมท่ีดีของชุมชน ว่า มนัมีขอ้ตกลงท่ีทุกคนเห็นว่าดี ถา้มองเป็น
ภาพรวมน่ีมนักดี็ ดีทุกทุกเร่ืองเลยง้ี ถา้เร่ืองกิจกรรมเร่ืองป่าน่ีครับ 

พาดี (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความภาคภูมิใจ และความสุข
ของตนและครอบครัว จากการปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน วา่ 

 
แต่ท่ีดีๆ แน่ๆ น่ีเราก็ยึดมัน่ในส่ิงท่ีเรามี แลว้ก็ เขตก็คือเขตนัน่แหละ ถึงแมว้่าเรา
ไม่มีกิน บางคร้ังน่ีไปไม่ไดซ้กัตวัก็มีนะ แต่เราไม่เอาหรอกในเขตน่ะ เรามาอยูเ่รา
จะเอามาก็มากินกบัลูก กินในครอบครัว เรากินอย่างความสุขน่ะ ถา้ขโมยอย่าง
นั้นน่ะ ลูกหลานท่ีอยูใ่นบา้นน่ะ เขาจะรู้มั้ย เราไดป้ลาเยอะ เอามากิน เราก็กินแบบ
ความสุขหวัเราะเฮะฮะๆ เนาะ 

 
ชอ  (การสัมภาษณ์,  2554) กล่าวถึงการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรไม ้ ตามกฎระเบียบของชุมชน ว่า อนัน้ีตอ้งผา่นคณะกรรมการของหมู่บา้นนะครับ ถา้เวลา
จะตดัไมท่ี้ ไปเล่ือยไม ้ตอ้งผ่านคณะกรรมการหมู่บา้น ถา้จะเอาเยิดกืน(เยอะเกิน)ก็ไม่ได ้เหลือแลว้ ก ็
เกบ็ไว ้เขาวา่จะทาํแค่หลงัเดียว แต่เอาไมกื้น(เกิน)สองหลงัน่ีกรรมการไม่ให ้
   การกาํหนดกฎระเบียบของหมู่บ้านข้ึน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือสร้างความชดัเจนในฐานะผูอ้นุรักษป่์า สมาชิกในชุมชนแม่คองซา้ยไม่เวน้แมก้ระทัง่
เยาวชน มีการรับรู้และนาํกฎระเบียบของชุมชนไปใชอ้ยา่งเคร่งครัด สังเกตไดจ้ากตอนท่ีเยาวชนใน
ชุมชนชวนผูว้ิจยัไปสาํรวจรอบๆ หมู่บา้น และไปแทงปลา ห้วยท่ีสามารถแทงปลาได ้จะตอ้งเดิน
ข้ึนสวนทางนํ้ าประมาณ 1 กิโลเมตร หรือตอ้งเดินไปตามทางนํ้ า ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะมี
เขตท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นและสมาชิกร่วมกนักาํหนดว่าสามารถจบัสัตวน์ํ้ าไดเ้ยาวชนท่ีชวนมาจึง
จะเร่ิมจบัปลากนั หรือการตดัไมเ้พื่อนาํมาใชส้อยก็ตอ้งขออนุญาตกรรมการหมู่บา้น และประชุม
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ร่วมกนักบัทุกคนในชุมชนก่อนท่ีจะตดั การท่ีชุมชนมีกฎระเบียบของชุมชนจึงเป็นหลกัยึดเหน่ียว
ใหทุ้กคนเห็นว่าส่ิงท่ีตนกาํลงัปฏิบติัอยูเ่ป็นส่ิงท่ีดีควรทาํ เน่ืองจากเป็นไปตามกฎระเบียบ ยอ่มท่ีจะ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัตนในการท่ีจะพดูในการรักษากฎ และปกป้องชุมชนของตนเป็นท่ีสุด ส่วน
การบริหารจดัการป่าของท่ีน่ีมีการออกกฎหมู่บา้นท่ีทุกคนปฏิบติัตาม ว่าพื้นท่ีใชส้อยกบัป่าอนุรักษ์
ตอ้งแยกออกจากกนั และการใชส้อยเป็นการใชอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งของป่า พื้นท่ีการเกษตร สตัวน์ํ้ า จะใช้
ส่วนหน่ึง อีกส่วนตอ้งปล่อยใหแ้พร่พนัธ์ุดว้ย ไม่เช่นนั้นกจ็ะหมด 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า การมีกฎระเบียบหมู่บ้านแล้วทุกคน
ปฏิบติัตามจะช่วยสร้างความมัน่ใจในการอนุรักษ์ป่าในส่ิงท่ีตนทาํเป็นส่ิงท่ีดี ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจวา่ตนและชุมชนไดช่้วยกนัอนุรักษท์รัพยากรป่า ดิน และนํ้า มีการนึกถึงผลประโยชต่์อคน
ทั้งประเทศ สมาชิกในชุมชนจึงพร้อมใจกนัปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
   กล่าวโดยสรุปการสร้างอตัลกัษณ์นักอนุรักษ์ป่าในการอนุรักษ์ป่าของ
ชุมชนมีฐานทางความคิดมาจากความรักความผกูพนัในชุมชน การยึดมัน่ในกฎระเบียบของชุมชน 
การมีความเช่ือ ศาสนาและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิตของคนท่ีอยูก่บัป่า จุดศูนยร์วมนํ้าใจของ
ชุมชนไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัตวัผูน้าํแต่สมาชิกทุกคนมุ่งทาํเพ่ือรักษาทรัพยากรป่าให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมของคนทั้งประเทศ มิใช่เพียงแค่ชุมชนของตนท่ีไดป้ระโยชน์ ประโยชน์โดยตรงท่ีชุมชน
ไดรั้บ คือ มีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรใหค้นท่ีอาศยัอยูก่บัป่าไดใ้ชเ้พื่อดาํรงชีพ แต่ผลประโยชน์
ทางออ้มท่ีคนทั้งประเทศไดรั้บ คือ มีป่าตน้นํ้ า มีทรัพยากรนํ้ าไวใ้ช ้มีแหล่งผลิตอากาศบริสุทธ์ิของ
ประเทศ 

4)   การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของท่ีอยูอ่าศยั 
การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของท่ีอยู่อาศยั คือ การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ท่ี

เป็นผลมาจากนโยบายการอนุรักษป่์าของชุมชน เปล่ียนจากท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างข้ึนจากไมไ้ผมุ่งหลงัคา
ด้วยหญา้คา มาเป็นการสร้างท่ีอยู่อาศัยอย่างมัน่คงถาวรด้วยไม้เน้ือแข็ง และหลงัคากระเบ้ือง 
กล่าวคือ ระบบการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ การเป็นนักอนุรักษ์ป่า ไดถู้กรังสรรคข้ึ์นจากจุด
เปล่ียนของชุมชน ในการเขา้มามีบทบาทในการเป็นเจา้ของทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐในแง่ของ
กฎหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ดว้ยการประกาศเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดอยเชียงดาว ซ่ึงมีผลครอบคลุม
ทบัซอ้นอาณาเขตของหมู่บา้น ทั้งท่ีอยู่อาศยั ท่ีทาํกิน และพ้ืนท่ีป่าชุมชนทั้งหมด จนกระทัง่มีแผน
อพยพคนออกจากป่าในปี พ.ศ. 2536 ชาวบา้นท่ีเคยดูแลป่า รู้สึกถึงความไม่มัน่คงในการเป็นเจา้ของ 
อีกทั้งยงัเป็นช่องทางให้กลุ่มนายทุน และคนภายนอกเขา้มาแย่งชิงทรัพยากรจากชุมชน ทั้งน้ีแลว้
ลว้นมีส่วนทาํให้รูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้เป็นวิถีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอ  
อนัประกอบดว้ย กฎจารีตประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญา ศาสนา ท่ีสะทอ้นระบบความคิด
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ในการจดัการทรัพยากรท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน ไดถู้กแปรรูปเป็นกระบวนการอนุรักษ์
เพื่อสร้างความอยู่รอดให้แก่ชุมชน โดยมีการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ อาทิ การทาํแนวกนัไฟ  การ
เปล่ียนจากการนบัถือผมีายดึหลกัคาํสอนของศาสนาท่ีเช่ือมโยงกบัการรักษาป่า มีการบวชป่า มีการ
ตั้งขอ้กาํหนดกฎเกณฑใ์นการอยูร่่วมกบัป่าของชุมชน การจดัการป่าในรูปแบบของป่าชุมชนป่าใช้
สอย ป่าชุมชนอนุรักษ์ ท่ีทาํกิน และมุ่งทาํเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมด้วยการนิยามตวัตนเป็นนัก
อนุรักษ ์
   ผลจากการพยายามสร้างอตัลกัษณ์นิยามตวัตนวา่เป็นผูอ้นุรักษป่์า จึงทาํให้
วิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นอตัลกัษณ์เดิมของชาวปกากะญอในชุมชนน้ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไปดงัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ และส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัจากการท่ีผูว้ิจยัสังเกตลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั พบว่าในปัจจุบนัมีการ
สร้างบา้นเรือนแบบมัน่คงถาวรมากข้ึน โดยแบ่งเป็น โรงครัว มีเตาไฟอยูก่ลางหอ้ง ใชเ้ป็นพื้นท่ีเก็บ
เมล็ดพนัธ์ุ และทาํครัว มีลกัษณะโครงสร้างแบบดั้งเดิม ลกัษณะเป็นไมไ้ผ่ มุงหลงัคาดว้ยสังกะสี   
อีกส่วนคือ เรือนนอน มีโครงสร้างเป็นไมเ้น้ือแขง็ มุงดว้ยหลงัคากระเบ้ือง หรือสังกะสี ทุกบา้นมี      
ยุง้ฉางไวเ้ก็บผลผลิตขา้ว บางบา้นก็ใชพ้ื้นท่ีใตถุ้นของบา้นจดัทาํเป็นห้องสาํหรับเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร มีห้องสุขาอยู่คนละส่วนกบัตวัเรือนบา้น ใชเ้ป็นส้วมซึม บา้นท่ีค่อนขา้งมีฐานะจะมี     
เสาอากาศก้างปลา  หรือจานรับสัญญาณไว้เ ช่ือมต่อกับโทรทัศน์ เพื่อติดตามข่าวสารจาก              
โลกภายนอก บางบา้นมีการใชเ้สาอากาศดึงสัญญาณโทรศพัทต่์อตรงเขา้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ
เติมเงินเพื่อใชส่ื้อสารในเร่ืองท่ีจาํเป็น 
 

 
 

ภาพที ่4.39  โรงเล้ียงสตัว ์และบา้นท่ีใชไ้มไ้ผแ่ละหญา้คาเป็นส่วนประกอบหลกั 
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ภาพที ่4.40  บา้นหลงัเก่าของสิงห์ทอง ท่ีปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงครัวทาํจากโครงสร้างไมไ้ผมุ่งสงักะสี 
 

 
 
ภาพที ่4.41  การปรับอตัลกัษณ์ดว้ยการสร้างท่ีพกัอาศยัแบบถาวร 
 
   สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์  โดยมีผู ้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงการ
ปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของท่ีอยูอ่าศยั 3 คน จาก 7 คนของผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีการกล่าว 8 คร้ัง โดย      
คุณลอแลกล่าว 2 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง คุณชอกล่าว 5 คร้ัง 
   ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการลดจาํนวนการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม ้หลงัจากการปรับเปล่ียนในรูปแบบของท่ีอยูอ่าศยั วา่ 
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ใบคาน่ีแค่สองปีก็ตอ้งเปล่ียนอีก อะไรอยา่งง้ี / มนัก็ตอ้งตดัไมต้ลอด สองปีเราเรา
ตอ้งเปล่ียน  ตอนนั้นใชไ้มไ้ผเ่นาะ ไม่ไดใ้ชแ้บบน้ี ใชอ้นัน้ี สิบปี ยีสิ่บปี สามสิบปี 
ปลวกอะไรไม่ข้ึน ก็อยู่มานาน อนัน้ีคือ อาจจะดูว่า เราตดัไมเ้ยอะหน่อย แต่มนั
มัน่คงกว่า แลว้ก็ แลว้ก็ไม่ตอ้งตดัไมเ้ยอะอีก ก็คือ เสร็จแลว้ก็คืออยูอ่ยา่งน้ี อนัน้ีก่ี
ปีแลว้ อ๋อ สิบหา้ปีแลว้นะ แลว้กป็ลวกไม่ข้ึน กย็งัดีอยูน่ะ (หวัเราะ) 

 
ชอ (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการขายสัตวเ์ล้ียงและรวมเงินเพื่อสร้าง

ท่ีอยู่อาศยัแบบถาวร เน่ืองจากอยากให้มีป่าเพ่ิมข้ึน แทนพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงเคยเป็นหญา้คาท่ีชุมชนใช้
ประโยชน์ในการสร้างท่ีอยูอ่าศยั วา่ 

 
หญา้คาน่ีถา้เวลาไมโ้ตข้ึน คราวน้ีตายหมดเลย / อยากให้มีป่ามากกว่านะครับ ถา้
หญา้คามีน่ี สู้ไฟป่าไม่ไหว / ตอนแรก ชาวบา้นเน่ียไปเจอท่ีหมู่บา้นนึง ตอนแรกก็
เขาไม่ทาํแบบน้ี เขาใชไ้มไ้ผ่อยู่ ผสมกบัไมไ้ผ่ เขาจะใชแ้ต่หลงัคา เพราะว่า เวลา
รักษาป่าปุ๊บหญา้คาไม่มีแลว้ ชาวบา้นก็ เอ๊ . จะทาํอย่างไง ซ้ือ จะเอาไมไ้ผ่เป็น
หลงัคากไ็ม่ไหว ยิง่ลาํบากอีก เขากข็ายววัขายควายเกบ็เงินไว ้แลว้กไ็ปซ้ือหลงัคา 

  
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ปัจจุบนัการก่อสร้างบา้นเรือนไม่ไดใ้ช้
ใบตองตึง และหญา้คาแลว้ ไมไ้ผ่อาจมีให้เห็นบา้งไม่มากนัก เน่ืองจากนโยบายการอนุรักษ์ป่า     
การจดัการป่าชุมชนของแม่คองซ้าย ส่งผลให้พื้นท่ีของหญา้คาถูกทดแทนดว้ยพื้นท่ีของป่า ทาํให้
วสัดุเหล่าน้ีหายากข้ึน ตอ้งออกไปหาหญา้คาไกลมากข้ึนทุกๆ ปี ดงัคาํกล่าวของชาวบา้น จากการ
อนุรักษป่์า การคืนพื้นท่ีของชุมชนสู่ป่ามากข้ึน เม่ือตน้ไมโ้ตข้ึนป่ารกทึบข้ึนจึงมีผลทาํให้หญา้คาท่ี
ชาวบา้นเคยใชป้ระโยชน์ในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัลดนอ้ยลงเร่ือยๆ ตอ้งออกไปหาไกลมากข้ึนเร่ือยๆ 
ทุกปี แต่ชาวชุมชนแม่คองซา้ยก็ยนิดีท่ีจะแลกกบัการมีพื้นท่ีป่ามากข้ึน ดว้ยการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ของท่ีพกัอาศยั ให้มีความมัน่คงถาวรมากข้ึนดว้ยการสร้างบา้นเรือนดงัเช่นในปัจจุบนั ตอ้งมีการ
เสียสละดว้ยการขายสัตวเ์ล้ียงเพื่อแปรรูปเป็นตวัเงินแลว้นาํมาซ้ือหลงัคากระเบ้ืองหลงัคาสังกะสี   
ในการสร้างบา้นเรือน ชาวบา้นเลือกท่ีจะใหพ้ื้นท่ีป่ามีข้ึนมาทดแทนภูเขาท่ีเตม็ไปดว้ยหญา้คา ซ่ึงถา้
ไฟป่าลุกลามเขา้พ้ืนท่ีหญา้คาก็ไม่สามารถดบัไฟไดท้นัท่วงที ดงันั้นจึงมีการปรับอตัลกัษณ์ชีวิต
ความเป็นอยูเ่พื่อความเหมาะสมกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
   5) การดาํเนินชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่าย 
   การดาํเนินชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายของคนแม่คองซ้าย เป็นการดาํเนิน
ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กล่าวคือ จากการสังเกต พบว่า
ชาวบ้านในชุมชนจะไม่เก็บผลผลิตจากป่าออกไปขายเพื่อการค้า หากจะมีคนมาขอซ้ือบ้าง            
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ในหมู่บา้นก็แลว้แต่ตามความเหมาะสม เน่ืองดว้ยพื้นฐานทางความคิด และความเช่ือจากนิทาน     
คาํสอนท่ีเล่าต่อๆ กันมา ทาํให้เงินไม่ได้เป็นปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิตของคนในชุมชนน้ี       
แต่ ขา้ว ต่างหาก ท่ีเป็นตวัตั้งในการดาํเนินชีวิต คนแม่คองซา้ย รวยขา้ว ขา้วเยอะ เป็นวลีติดปากของ
คนท่ีน่ี ขา้วท่ีพวกเขาปลูกกนัน่ีแหละ คือเกราะป้องกนัพวกเขาจากอาํนาจของทุนนิยมภายนอกท่ี
พยายามจะกา้วเขา้มามีอิทธิพลต่อชุมชนแม่คองซา้ย มีการปล่อยใหธ้รรมชาติปรับสมดุลจดัการดูแล
ในตวัเอง อาทิ การเล้ียงสตัว ์เช่น หมู ววั ควาย ไก่ สุนขั กใ็ชผ้ลผลิตจากธรรมชาติ เช่นใบสา ฟาง รํา
ขา้ว นํ้ าซาวขา้ว ในการเล้ียงไม่จาํเป็นตอ้งใชห้ัวอาหารก็อยู่ได ้มูลสัตวก์็เป็นปุ๋ยต่อ ร้านขายของก็
ขายกนัในบา้น ใครอยากไดอ้ะไรกม็าหยบิๆ เอา แลว้เรียกเจา้ของบา้นมาเก็บเงิน ส่ิงท่ีขายเป็นเคร่ือง
อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น และขนมสาํหรับเด็กๆ ส่วนร้านขายยาก็คือตูเ้หล็กท่ีใชส้าํหรับเก็บเอกสาร
โดยแยกยาใชภ้ายในกบัยาใชภ้ายนอกไวเ้ป็นชั้นๆ ยาท่ีขายดี คือ ยาแกแ้พอ้ากาศ การใชป้ระโยชน์
ผลผลิตทางการเกษตรก็ไม่ท้ิงขวา้ง ใชภู้มิปัญญาในการทาํไมก้วาด ตากพริกแหง้ ถัว่แหง้ เก็บไวใ้ช้
มีการถนอมอาหารโดยนาํถัว่มาหมกัไวรั้บประทานแทนกะปิ เรียก ถัว่เน่าซา อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้น
บา้นมีเท่าท่ีจาํเป็น ไฟฟ้าท่ีใชใ้นบา้นมีเพียงหลอดตะเกียบ 1 หลอดบนบา้น และอีก 1 หลอดในครัว
เปิดใชเ้ฉพาะตอนหวัคํ่าเท่านั้น 
 

 
 
ภาพที ่4.42  โทรทศัน์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีจาํเป็นในการรับรู้ข่าวสารบา้นเมืองนอกชุมชน 
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ภาพที ่4.43  ภูมิปัญญาชาวบา้นในการทาํไมก้วาดไวใ้ชใ้นครัวเรือน 
 
 

 
 
ภาพที ่4.44  การถนอมอาหารจากถัว่เหลืองดว้ยการทาํถัว่เน่าไวรั้บประทานในครัวเรือน 
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ภาพที ่4.45  โบสถแ์ม่คองซา้ยท่ีเรียบง่ายของผูน้บัถือศาสนาคริสตใ์นชุมชน 
 
   สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ โดยมีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการดาํเนินชีวิต
แบบพอเพียงเรียบง่าย 5 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีการกล่าว 21 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 
คร้ัง คุณทีเลกล่าว 6 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 2 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 6 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 6 คร้ัง 

ทีเล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการรู้จกักินรู้จกัใช ้ว่า รู้จกักิน ก็เรากิน
ก ็เรากิน เรารู้วา่. อ่า. สมมุติวา่เราเกบ็ผกัใช่มั้ยครับ เราเกบ็ผกั ผกัมีเยอะแยะเลยใช่มั้ยครับ เราเก็บแค่
เรา เพื่อให้เราพอกิน เผื่อวนัหน้า ผกัท่ีเหลือเราไปเก็บอีก พอเรา เรากิน เราเก็บมามาก มนักินไม่
หมด แลว้เราก ็ท้ิงเปล่าอยา่งง้ี รู้จกักินรู้จกัใชอ้ยา่งง้ี  

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงอาํนาจของเงินท่ีส่งผลกระทบต่อป่า 
และความสุขจากใชชี้วิตแบบพออยูพ่อกิน ว่า ชีวิตเราจะเปล่ียนไป เพราะถา้เรามอง ไอ่. . บอกตรง
ตรงนะ ถา้เราบา้เงินไปแลว้น่ี ป่าของเราก็จะบา้ไดอ้ย่างน้ี ป่าของเราก็จะสูญเสียไปยงัไง อนาคต
ต่อไป เรา เรา จะอยู ่เราพออยูพ่อกิน กดี็แลว้อยา่งน้ี ท่ีวา่ ถือวา่ไม่ร่ําไม่รวย ก.็ ขอใหมี้ความสุข 

ยแีก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความแตกต่างของการใชชี้วิตในเมือง
หลวง กบัความสุขท่ีไดอ้ยูก่บัธรรมชาติ วา่ 

 
อยา่งไปทาํงาน อยา่ง ก็มีเงิน แต่ไม่มีความสุขอ่ะ แต่ใชเ้งิน ไม่ค่อยจะไดเ้ก็บ ก็ แต่
อยา่งอยู ่  บนดอยเราก็ไม่มีเงินเยอะ แต่ก็มีกิน มีใช ้ขา้วก็ไม่ตอ้งซ้ือ กบัขา้วซ้ือเป็น
อาทิตย ์ไม่ตอ้งซ้ือกมี็ อยา่งไม่ไดเ้งิน แต่ก็ไม่ไดซ้ื้อ แต่เราอยูอ่ยา่งงั้น ไดเ้งิน แต่เรา
ก็ตอ้งได้ซ้ือ มนัก็ใช้ชีวิตแตกต่างกันตรงท่ี แออดันะ อย่างอยู่บนดอยน่ี อากาศ
ธรรมชาติ (ลากเสียง ยาว นุ่มๆ ) 
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พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง และอยูใ่น
กรอบระเบียบของชุมชน วา่ แลว้ก็ เราก็ ถา้เราจะเอา เอาแต่เงิน น่อ พดูถึงเงิน เอาเงินเยอะเราก็จะทาํได ้
แต่ว่า มนัก็ไม่เป็นกฎระเบียบของหมู่บา้นแลว้ ถา้เราเอา พอดีพอดี แลว้ก็อยูอ่ยา่งพอเพียงอยูแ่ลว้น่ะ ใน
หมู่บา้น 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ชาวบา้นสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยการ
มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัการอยูป่่า การทาํการเกษตรแบบยงัชีพ พอมีผลผลิตเหลือก็ขายบา้ง อาํนาจ
ของเงินไม่สามารถมาครอบคลุมจิตใจของคนในชุมชนน้ีได ้หลายคนเลือกท่ีจะดาํรงชีพอยูใ่นชุมชน
ต่อไป บางคนก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง แต่สุดท้ายก็เลือกท่ีจะกลับมาอยู่ท่ีบ้านของตน            
ดว้ยเหตุผลท่ีว่า สุขใจแมไ้ม่ไดมี้เงินมากมาย แต่มีครอบครัว มีธรรมชาติอยู่ท่ีน่ี การดาํรงชีพใน      
แต่ละวนัแทบจะไม่ตอ้งใชเ้งินในการจบัจ่ายซ้ือของ ไดผ้ลผลิตจากสวนมาก็แบ่งๆกนั ส่วนการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่า ดิน และนํ้ า ก็ใชอ้ยา่งพอเพียงร่วมกบัการอนุรักษไ์ปดว้ย มิเช่นนั้นแลว้
จะไม่สามารถใช้ได้อย่างย ัง่ยืน อัตลักษณ์การดํารงชีพท่ีพอเพียงเรียบง่ายของกลุ่มชาติพันธ์ุ         
ปกากะญอในชุมชนแม่คองซา้ยน้ีเองท่ีทาํใหอ้าํนาจของทุนนิยมไม่อาจแทรกซึมเขา้ภายในจิตใจของ
คนท่ีน่ีได้ ส่งผลให้ป่าชุมชนของแม่คองซ้ายได้หลุดรอดพ้นจากความโลภของนายทุนและ             
ผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากป่า ยงัคงความเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นร้ัวกาํแพงธรรมชาติของชุมชน
ไดจ้นกระทัง่ทุกวนัน้ี 
   6)  ความเช่ือใจผูน้าํ 
   ความเช่ือใจผูน้าํ คือ การเปล่ียนอตัลกัษณ์ความเช่ือในผูน้าํท่ีเป็น ฮีโข่ มา
เป็นความเช่ือใจผูน้าํท่ีเป็นผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ และเป็นผูป้ระสานงานกบันอกชุมชน กล่าวคือ 
การต่อสูฟั้นฝ่าอุปสรรคตลอดเวลาเกือบ 20 ปีท่ีผา่นมาของชุมชนแม่คองซา้ย จะไม่สามารถกา้วขา้ม
วิกฤติการณ์ใหอ้พยพคนออกจากป่าไดเ้ลย หากปราศจากผูน้าํชุมชนท่ีเขม้แขง็  การสืบทอดผูน้าํของ
ชุมชนท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุปกากะญอมีการสืบทอดความเป็นผูน้าํทางสายเลือดเฉพาะคน
ในครอบครัวเท่านั้น เรียกว่า ฮีโข่ ก่อนหนา้ท่ีชุมชนจะมีผูน้าํคนปัจจุบนัน้ี  เคยมีผูน้าํท่ีเป็นฮีโข่มา
ก่อน ซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา กระทัง่รุ่นลูกรุ่นหลานมีการแต่งงานกบัคนท่ีนบัถือ
ศาสนาคริสตแ์ลว้เปล่ียนมานบัถือศาสนาคริสตต์ามครอบครัว ซ่ึงตามความเช่ือของปกากะญอ ถา้
คนในครอบครัวของฮีโข่ท่ีเป็นผูช้ายเปล่ียนศาสนาไปแลว้ก็ไม่สามารถเป็นผูน้าํได ้ผูอ่ื้นท่ีไม่ไดถื้อ
กาํเนิดจากครอบครัวน้ี ก็ไม่สามารถเป็นผูน้าํไดเ้ช่นกนั จึงเกิดภาวะขาดแคลนผูน้าํข้ึน และอยูใ่นยคุ
สมยัท่ีชุมชนเกิดปัญหาพอดี ดงันั้น นายแกว้ คาติ ผูน้ําชุมชนด้านการอนุรักษ์ป่า จึงลุกข้ึนสู้กับ
เหตุการณ์ดงักล่าว ดว้ยการเขา้ประสานงานกบัเครือข่าย มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ มูลนิธิโลกสีเขียว
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาตนเองในเครือข่ายจนสามารถนาํ
ความรู้เหล่านั้นมาพฒันาชุมชนตามแนวทางของปกากะญอท่ีมีหน่วยงานภายนอกคอยสนบัสนุน 
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คอยช้ีแนะแนวทางช่วยเหลือจนชุมชนได้รับรางวัล ลูกโลก สีเขียว ได้เป็นท่ีประจักษ์แก่ทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลภายนอก ไดส่ื้อสารชุมชนออกสู่ภายนอก มีการช่วยเหลือหลัง่ไหลสู่
ชุมชนอยา่งไม่ขาดสาย จนลุงแกว้เป็นท่ียอมรับแก่ชาวบา้น ชาวบา้นมีความเช่ือมัน่ เช่ือใจ และยนิดี
ท่ีจะมีส่วนร่วมกบัทุกกิจกรรมของชุมชนตลอดมา  
   จากการสัมภาษณ์พบว่าผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงความเช่ือใจผูน้าํ 3 คน จาก 
7 คนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีการกล่าวทั้งหมด 6 คร้ัง โดยคุณซอติกล่าว 4 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง 
คุณชอกล่าว 1 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงความเช่ือใจคนท่ีเป็นผูป้ระสานงาน
ของชุมชน ว่า ก็อย่าง (ไอ กระแอม) ของ ชุดใหม่เน่ีย ของสถาบนันํ้ าเน่ีย เขาให้ผมเป็นผูป้ระสานงาน 
ก่อนจะทาํอะไร ผมกใ็ห ้พะติแกว้ประชุม แลว้กผ็มจะเป็นคนเสนอว่าตอ้งทาํไรบา้ง คือเคา้จะมองท่ีผูน้าํ 
เขาวา่ผมคือผูป้ระสานงาน เขาจะฟังท่ีผมพดูน่ะครับ วา่จะทาํอะไรก่อนยงัไง ง้ีครับ 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเช่ือใจคนท่ีมีประสบการณ์ ว่า
เพราะว่า มนั คนท่ีมนัจะออกไปขา้งนอก ไปประชุมขา้งนอกบ่อยอ่ะ ชาวบา้นเขาจะรู้แลว้ว่า เขาจะได้
ประสบการณ์เยอะ คนไดค้วามรู้จากส่วนกลางน่ะ 
   จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมี
ความเช่ือใจในตวัผูน้าํ และร่วมกนัสู้เพื่อชุมชนกระทัง่ทุกวนัน้ีมาจาก 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) เป็นผูมี้
ความรู้ 2) เป็นผูมี้ประสบการณ์จากการเขา้ร่วมเครือข่าย การประชุมร่วมกบันกัวิชาการ เป็นตวัแทน
ชุมชนในการเจรจาต่อรองเพ่ือชุมชน 3) เป็นผูป้ระสานงานกบันอกชุมชน 
   ดว้ยความท่ีชุมชนมีอตัลกัษณ์ ความเช่ือใจผูน้าํ ซ่ึงเป็นผูน้าํชุมชนดา้นการ
อนุรักษป่์า ไม่ไดเ้ป็น ฮีโข่ เหมือนผูน้าํคนก่อน ดว้ยจากบริบทของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากภยั
คุกคามของสังคมภายนอก จากโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงตอ้งมีผูน้าํท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ท่ี
สอดคลอ้งกบัชุมชนและการเปล่ียนแปลงนั้น ความเช่ือใจในตวัของผูน้าํจึงเปรียบเสมือนกุญแจดอก
สาํคญัดอกหน่ึงท่ีจะช่วยไขประตูใหส้ามารถกา้วขา้มวิกฤติการณ์น้ีไปได ้
  4.2.1.4  การส่ือสารของชุมชน 
  การส่ือสารของชุมชน เป็นการส่ือสารท่ีมีทิศทางการไหลของข่าวสารทุกทิศ        
ทุกทาง ข่าวสารจากภายในชุมชนไหลไปสู่ภายนอก จากภายนอกเขา้สู่ชุมชน และภายในชุมชนดว้ย
กนัเอง มีการสร้างเครือข่ายชุมชน เป็นการตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท่ีแต่เดิมเคยแต่
ตอบสนองความตอ้งการของรัฐเป็นหลกั การส่ือสารของชุมชนเป็นเป็นเวทีสําหรับแลกเปล่ียน       
ข่าวสารและทศันะของคนทุกคนในชุมชน เป็นส่ิงสาํคญัมากในการประสานความช่วยเหลือ และ
การพฒันามาสู่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่ต่อบุคคลภายนอกและการสร้างความร่วมมือ
ในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชน การส่ือสารของชุมชน เป็นไปก็เพ่ือเป้าหมายในการอนุรักษป่์า
การพฒันาชุมชน และส่งข่าวออกไปยงัภายนอกชุมชน จากจุดยืน มุมมอง ทศันะของตนเองเพื่อ
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พิสูจน์ความเช่ือจากบุคคลภายนอกว่าชุมชนไดอ้นุรักษป่์าจริง จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถแบ่ง
การส่ือสารของชุมชน ได ้3 รูปแบบ คือ เพื่อประชาสัมพนัธ์ชุมชน เพื่อบริหารจดัการความขดัแยง้ 
และเพื่อระดมคนเขา้มามีส่วนร่วม ดงัน้ี 
   1)  การส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธ์ชุมชน 
   การส่ือสารเพ่ือประชาสัมพนัธ์ชุมชน เป็นการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีผูน้าํไดรั้บมาจากการเขา้ร่วมเครือข่าย จากการศึกษาดูงานชุมชนต่างๆ อีกทั้งยงั
เป็นการนาํข่าวสาร การเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายนอกชุมชนมาเล่าต่อให้สมาชิกในชุมชนไดรั้บรู้ 
วิธีการส่ือสารนั้น ผูน้ําจะใช้วิธีการประชุมหมู่บา้นทุกเดือน และทุกคร้ังหลงักลบัมาจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่ม หรือหน่วยงานนอกชุมชน สมาชิกในชุมชนทุกคนก็จะมานั่งฟังผูน้ําพูด 
ประกอบกบั ถา้การเขา้ร่วมแต่ละคร้ังมีเยาวชน หรือสมาชิกในชุมชนติดตามผูน้าํไปดว้ย ผูน้าํจะฝึก 
และเปิดโอกาสให้ผูติ้ดตามไดเ้ล่าประสบการณ์ให้ชาวบา้นไดฟั้งก่อน จากนั้นผูน้าํจะสรุปความ
ตอนทา้ยอีกคร้ัง อีกทั้งยงัเป็นการส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ชุมชนแก่คนภายนอกชุมชนว่า ชุมชน
แม่คองซ้ายเป็นชุมชนหน่ึงท่ีช่วยอนุรักษ์ดอยเชียงดาว  ขณะท่ีผู ้วิจัยได้สังเกตการณ์แบบมี           
ส่วนร่วมกบัชุมชนในพิธีขา้วใหม่ของผูน้บัถือศาสนาคริสต ์สมาชิกในชุมชนหลายคนต่างพูดเป็น
เสียงเดียวกนัว่า อยากให้ช่ือเสียงเร่ืองการอนุรักษป่์าของแม่คองซา้ยรู้จกักนัไปทัว่ กลบัไปก็ไปเล่า
ใหค้นท่ีอ่ืนฟังดว้ยนะ อยากให้เคา้มาเห็นของจริง มีการทาํป้ายประชาสัมพนัธ์นาํเสนอจุดเด่น และ
กิจกรรมของชุมชนบริเวณศาลาท่ีประชุมของชุมชนดว้ย 

 

 
 
ภาพที ่4.46  ป้ายประชาสมัพนัธ์ชุมชนเก่ียวกบับทบาทการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
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สอดดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ โดยมีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์ชุมชน 5 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 12 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง 
คุณทีเล กล่าว 3 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 5 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 2 คร้ัง และการสนทนากบัคุณชอ 1 คร้ัง 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการไดป้ระชาสัมพนัธ์ชุมชนจากการ
ส่งชุมชนเขา้ประกวดรางวลัลูกโลกสีเขียว ว่า ก็ เออ. ตอบยากเหมือนกนัน่ีนะ มนั ถา้ ถา้ คิดว่า 
เม่ือก่อนน่ี เราส่งไปใช่มั้ย เราส่งไป เราไม่หวงัอะไร ว่าจะได ้แค่เขา คนภายนอกเขา เขารู้ว่า โอ 
ชุมชนท่ีน่ี เป็นคนรักษาป่าอยา่งง้ี เรา เราก ็กคิ็ดแค่นั้นนะ 

ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเขา้ใจของบุคคลภายนอกต่อ
ภาพลกัษณ์ของชุมชน วา่ คือคนขา้งนอกเคา้กไ็ม่รู้จกั ไม่ไดเ้ห็น คนขา้งนอก จะถือว่า ชาวเขาทาํลาย
ป่าอยา่งเดียวน่ะ เขาไม่เห็นวา่จ ริงรึป่าว ไม่รู้วา่จุดไหนทาํลาย จุดไหนไม่ทาํลาย จุดไหนรักษา มนัก.็ 
คนทาํลายก็มี แต่ว่า เผ่าไหน บา้นไหน ก็ไม่. มนัไม่ดู มนัไม่มีการส่ือสาร และการรับรู้เก่ียวกบั
ข่าวสารบา้นเมืองจากนอกชุมชน ว่า ครับ เหมือน เรา เราอยู่ในบา้นเดียวกนั เราอยู่ในประเทศ ก็
สถานการณ์ในหมู่บา้นยงัไง แลว้กใ็นประเทศยงัไง แลว้กเ็ท่าเทียบกนั อยูบ่า้นอยูเ่มืองกต็อ้งรู้บา้นรู้เมือง 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การส่ือสารเพ่ือประชาสัมพนัธ์ชุมชนเป็น
การส่ือสารทั้งจากภายในสู่ภายนอกชุมชน จากภายนอกสู่ภายในชุมชน และภายในชุมชนเอง โดย
เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ภายนอกชุมชนท่ีผุน้าํหรือคนในชุมชนไดท้ราบมาบอกกล่าว
แก่คนในชุมชน เป็นการพยายามส่ือสารให้คนภายนอกได้รับรู้และเขา้ใจว่าชาวเขาไม่ไดเ้ป็นผู ้
ทาํลายป่าทั้งหมด ยงัมีชุมชนแม่คองซา้ยท่ียงัรักษาป่า มีการส่ือสารผา่นรางวลัลูกโลกสีเขียวท่ีทาํให้
คนภายนอกเขา้ใจชุมชนมากข้ึน ประกอบกบัการส่ือสารผา่นเวที ผา่นเครือข่ายดว้ย ส่วนในชุมชนก็
มีการจดัประชุมหมู่บา้นทุกเดือนเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัของคนในชุมชน 
   2)  การส่ือสารเพ่ือบริหารจดัการความขดัแยง้ 
   การส่ือสารเพ่ือบริหารจดัการความขดัแยง้ เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชน เพ่ือให้บุคคลภายนอกรับทราบและปฏิบติัตาม การรับขอ้เสนอท่ี
เหมาะสมกบัชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเล่ียงการปะทะและการใชค้วามรุนแรงต่อกนั 
จากการสัมภาษณ์มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือบริหารจดัการความขดัแยง้ 2 คน จากผูใ้ห้
สมัภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 6 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 4 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการส่ือสารเพื่อบริหารจดัการความ
ขดัแยง้ กบัหน่วยงานภาครัฐ ว่า แลว้ก็ คุย กบัเจา้หนา้ท่ีนัน่แหละ ก็ ไม่ใช่ว่าไม่เอา ไม่ใช่นะ เอา (ลาก
เสียงยาว) ไอ่เจา้หนา้ท่ีไม่ให้ชาวบา้นเน่ีย แลว้ก็จะทาํยงัไงอ่า ทาํไปมนัก็แค่นั้นอย่างนั้นแหละ แลว้ก ็
การคุยกนัเน่ีย ไม่ใช่ว่า ให้เถียงกนัไม่ใช่ เออ ก็ ชาวบา้นทาํอย่างง้ี จะไปกบัชาวบา้นรึป่าว อย่างนั้น
แหละ ตอ้งเจรจา ตอ้งคุยกนั 
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ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการส่ือสารกฎระเบียบของหมู่บา้นกบั
บุคคลภายนอก ว่า เออ ตอนหลงัไม่ตอ้งเขา้มาแลว้นะ น่ีเป็นเขตของ ของชาวบา้น อนัน้ี ไม่ใช่ชาวบา้น
จะรักษา จะทาํเอง ไม่ใช่ น่ีก็รักษาป่าเน่ีย เพ่ือ นํ้ า เพราะว่า ท่ีอยู่ ท่ีพี่อยู่ท่ีเมืองคอง ตอ้งใชน้ํ้ าน้ีดว้ย พี่
ตอ้งไปตดัขา้งนอกไกลๆ หน่อย 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้า่การส่ือสารเพ่ือบริหารจดัการความขดัแยง้
ของชุมชนเป็นไปเพื่อบริหารจดัการความขดัแยง้กบัคนในชุมชนขา้งเคียงเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเขา้มาบุกรุกพื้นท่ีป่าของชุมชน และการเขา้มาจบัปลาในเขตอนุรักษข์องชุมชน หรือ
การใชว้ิธีจบัปลาท่ีจะส่งผลให้สัตวน์ํ้ าสูญพนัธ์ุได ้อีกทั้งยงัรวมถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
ชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในแนวทางการจดัการทรัพยากรท่ีต่างกนั การส่ือสารน้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
สมาชิกในชุมชนรับรู้และปฏิบติัตามกฎระเบียบของชุมชนอย่างเคร่งครัดจนทราบถึงประโยชน์ 
ขอ้ดีต่างๆ ท่ีตนและชุมชนไดรั้บ สามารถสร้างความมัน่ใจในการท่ีจะส่ือสารปรองดองกบัคนนอก
ท่ีเขา้มาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน ดว้ยการสร้างสมัพนัธ์อนัดีและช้ีแจงว่ากฎระเบียบ
ของชุมชนมีว่าอย่างไรบา้ง ทาํไมถึงห้ามจบัปลาในเขตอนุรักษ์ และตรงไหนสามารถจบัปลาได ้
ส่ือสารถึงแนวทาง วิธีการท่ีชาวบา้นใช้ในการจัดการป่า จนสามารถสร้างสัมพนัธ์อนัดีต่อคน
ภายนอกและมีการบอกต่อจนมีคนมาทาํลายทรัพยากรของชุมชนนอ้ยลงในท่ีสุด 
   3)  การส่ือสารเพ่ือระดมคนเขา้มามีส่วนร่วม 
   การส่ือสารเพ่ือระดมคนเขา้มามีส่วนร่วม คือ การโนม้น้าวให้สมาชิกใน
ชุมชน และนอกชุมชนมาร่วมกนัรักษาป่า จากการสัมภาษณ์มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือ
ระดมคนเขา้มามีส่วนร่วม 4 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 6 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว       
1 คร้ัง คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง 

ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการใชเ้สียงระฆงัเป็นส่ือสัญญาณ
ในการรวมพลเพ่ือดบัไฟป่า ว่า ไฟไม่ให้มานะ กั้นท่ี หมดเขานัน่แหละ เราเห็นเม่ือไหร่ก็ตีระฆงัว่า
ไฟไหมไ้ฟไหม ้ไฟจะไม่เขา้ขา้งใน ไม่โดนเลย 

ยแีก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการใชเ้สียงระฆงัเป็นส่ือสัญญาณใน
การรวมพลเพ่ือประชุมหมู่บา้น วา่ เวลาเรียกประชุมหมู่บา้น ถา้ไปประชุมทุกคร้ังเน่ีย กลบัมากตี็ระฆงั/
ไปประชุมเร่ืองอะไร เก่ียวกบัอะไรกม็าเล่าทุกอยา่ง 
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ภาพที ่4.47  จุดตีระฆงัระดมคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่าการส่ือสารเพ่ือระดมคนเขา้มามีส่วนร่วม
เป็นการระดมคนในชุมชน และนอกชุมชนช่วยกนัดูแลป่า ส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกนัใน
ชุมชนในการทาํกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรคพ์ฒันาชุมชน ส่ือท่ีชุมชนใชใ้นการกระตุน้พฤติกรรม
ของคนในชุมชนคือการตีระฆังเพื่อให้สมาชิกมาประชุมร่วมกันในทุกเดือน ตีระฆังเพื่อเป็น
สัญญาณให้สมาชิกทุกครัวเรือนมารวมตวักนัไปดบัไฟป่า ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีไฟป่าจะเกิดข้ึนในเวลา
กลางดึก 

กล่าวโดยสรุปการส่ือสารของชุมชนเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการ
ประชาสัมพนัธ์ชุมชน บริหารจดัการความขดัแยง้ และระดมคนเขา้มามีส่วนร่วม โดยมีทั้งการ
ส่ือสารจากภายนอกชุมชนสู่ชุมชน จากภายในชุมชนออกไปนอกชุมชน และในชุมชนดว้ยกนัเอง 
ดว้ยการอาศยัเวทีชุมชน เวทีเครือข่าย เป็นช่องทางในการส่ือสาร เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็น
ชุมชนเดียวกนัดว้ยการเขา้มามีส่วนร่วมในการส่ือสาร เพ่ือส่ือสารจุดยืนและเอกลกัษณ์ของชุมชน
ตน เพื่อยกระดับความมีสติและสํานึกรับผิดชอบทั้ งกับชุมชนของตนและกับชุมชนอ่ืนๆ ให้
ตระหนกัร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยความสามารถของชุมชนเอง 
  4.2.1.5  การเขา้ร่วมเครือข่าย 
  การเขา้ร่วมเครือข่ายของชุมชน คือ การท่ีชุมชนเขา้ร่วมกบักลุ่มเครือข่าย มูลนิธิ
พฒันาภาคเหนือ มูลนิธิโลกสีเขียว และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั มีความ
เป็นธรรมชาติท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชนและนอกชุมชนท่ีมิใช่การแต่งตั้ ง        
เป็นองคก์รของสงัคมท่ีนอกเหนือจากการควบคุมอาํนาจรัฐ มีการพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่ง
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ต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ การสร้างภูมิปัญญาความรู้ของตนเองในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลให้
ชุมชนมีความรู้ มีการพฒันาตนเอง สร้างการต่อรองทางสังคมในการลด แรงปะทะ ท่ีมีต่อชุมชน 
และเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยผา่นกระบวนการต่างๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
  จาการสัมภาษณ์มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงการเขา้ร่วมเครือข่ายของชุมชน 4 คน จาก
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 7 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว 1 คร้ัง คุณซอติกล่าว 1 คร้ัง คุณลอแล 
กล่าว 2 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 3 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการจัดการไฟป่าท่ีทาํร่วมกับ
เครือข่าย ว่า มนัก็ดูความสาํคญัท่ีว่า ชาวบา้นดูว่าเอ๊ ภูเขาลูกน้ี มนัดูไฟทุกปีแลว้ก็ไม่มีไมโ้ตข้ึนมาแลว้
ก็ ทาํแนวกนัไฟเน่ีย ก็เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอยู ่มนัมีหลาย บางคร้ังเน่ีย เขา้มาคุยกนั การป้องกนัไฟป่า
เน่ีย เราจะป้องกนัยงัไง ท่ีวา่มนัไดท่ี้สุด ไม่ใช่วา่ แค่ชาวบา้นนะ เรากบัหน่วยป้องกนัไฟป่า 

ซอติ (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการเขา้ร่วมกบักลุ่มเครือข่ายเพ่ือต่อสู้
กบันโยบายของงรัฐบาล ว่า NGO น่ะหรอครับ องคก์รเอกชนน่ะครับ แลว้ก็มีการตั้งเครือข่ายข้ึนมา 
เม่ือก่อนน้ีทางหน่วยราชการน่ะครับ กรมป่าไม ้เขาออก กฎหมาย คนอยูก่บัป่าไม่ได ้ก็เลยตอ้งการสร้าง
เครือข่ายข้ึนมา แลว้กสู็ ้นโยบายรัฐ จากนั้นกสู็น้โยบายรัฐ แลว้กเ็สนอแผนเขา้สู่ ครม ท่ีกรุงเทพ 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเขม้แขง็ของชุมชนจากการเขา้
ร่วมเครือข่าย ว่า ไอ่ พวกไอ่ คกน NGO พวกนั้นน่ะเนาะ เป็นท่ีปรึกษา แลว้ก็ . อยูด่ว้ยกนั พี่นอ้ง มนัก็
ไม่ใช่มีแค่ท่ีเดียวนะ มีตั้งหลายท่ี ไปเจอกนัแลว้ เม่ือไปประชุม มนัก็เจอกนัหลาย หลาย หมู่บา้น อยา่ง
เง้ีย หลายบา้น หลายนั้น แลว้ก ็รู้ รู้กนั ตอนนั้นก ็ความเขม้แขง็กอ็ยูเ่พิ่มข้ึน 

สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่าการเขา้ร่วมเครือข่ายของชุมชนเป็นการ
พฒันาชุมชนเพื่อสร้างเกราะป้องกนัแรงปะทะ จากความขดัแยง้ระหว่างแนวทาง แนวความคิดใน
การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั ของชุมชนแม่คองซ้ายกบันโยบายของรัฐบาล ดงันั้น 
ชุมชนจึงสร้างเครือข่ายกับชุมชนอ่ืน มีการประสานเครือข่ายกับหน่วยงาน มูลนิธิต่างๆ ได้แก่           
มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ มูลนิธิโลกสีเขียว สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน ในการสนับสนุนความ
ช่วยเหลือทั้งดา้นทุนทรัพย  ์ความรู้ และแนวทางในการพฒันาต่างๆ ตลอดจนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัระหวา่งเครือข่ายจนสามารถนาํกลบัมาเผยแผข่ยายผลและสร้างความร่วมมือกนัทั้งภายใน
ชุมชนและเครือข่ายต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายของชุมชนและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาไดด้ว้ยดี 
  4.2.1.6  การพฒันาภาวะผูน้าํ 
  การพฒันาภาวะผูน้าํ คือ การพฒันาในรูปแบบกระบวนการท่ีมีแนวทางปฏิบติัเป็น
ของชุมชน จากการศึกษาวิจยัเพื่อวิเคราะห์ความสําเร็จในปัจจุบนัของชุมชน ดว้ยการศึกษาเชิง     
ชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography) และเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนา การสังเกตแบบ  
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มีส่วนร่วมกบัชุมชน ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคนท่ีสนบัสนุนใหชุ้มชนประสบความสาํเร็จ
ในการพัฒนาจนมีช่ือเสียงในปัจจุบันว่ามีลักษณะการพัฒนาภาวะผู ้นําของชุมชนได้แก่                 
การฝังความรู้ชุมชนลงในตัวสมาชิก การศึกษาดูงาน การติดตามและทาํตามแบบอย่างผูน้ํา           
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่าย การพฒันาผูอ่ื้นโดยเล่าต่อประสบการณ์ และการพฒันาเด็ก       
รุ่นใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  การฝังความรู้ชุมชนลงในตวัสมาชิก 
   การฝังความรู้ชุมชนลงในตัวสมาชิก  คือ  การให้ความรู้ท่ีเ ก่ียวข้อง          
กบัชุมชนแก่สมาชิกของชุมชนทุกคน ซ่ึงจะสามารถแบ่งเบาภาระของผูน้าํได ้จากการสัมภาษณ์     
ถึงส่ิงดีๆ ท่ีชุมชนอยากให้เกิดข้ึน อยากให้มีในชุมชนของตน ประกอบกับการสังเกตแบบ               
มีส่วนร่วม การไดส้นทนากบัคนในชุมชน และการสัมภาษณ์ พบว่า ช่วงเวลาหลงัจากทาํงานมา
เหน่ือยๆ ไดอ้าบนํ้ าสบายตวั และรับประทานอาหารม้ือเยน็จนอ่ิมแลว้ จะเป็นช่วงท่ีสมาชิกในบา้น
ไดแ้บ่งปัน เล่าเร่ืองดีๆ ท่ีตนไดป้ระสบมาในแต่ละวนั และการให้ความรู้เก่ียวกบัชุมชนแก่เยาวชน   
กเ็ป็นช่วงเวลาน้ีเช่นกนั และอีกคร้ังคือการใหค้วามรู้แก่เด็กๆ ตอนท่ีไปทาํแนวกนัไฟร่วมกบัชุมชน 
จนในปัจจุบนัเดก็ๆ ในชุมชนสามารถใหข้อ้มูลแก่ผูม้าศึกษาชุมชนไดบ้า้งแลว้ 

สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการพฒันา
ภาวะผูน้าํโดยการฝังความรู้ชุมชนลงในตวัสมาชิก 3 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 7 คร้ัง 
โดยคุณคะหยีก่ล่าว 3 คร้ัง คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 2 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงความคาดหวงัของตนในการท่ี
สมาชิกชุมชนมีความรู้เก่ียวกบัชุมชน ว่า เออ เร่ืองอ่ืนดว้ย การพฒันา ทุกส่ิงทุกอยา่งเน่ีย / ครับ ให ้ให้
ในความคิดของเขาเน่ีย ใหม้นัเล่า มนัได ้พดูได ้ทาํได/้ลุงกจ็ะสบายแลว้ (เหอๆๆๆ) 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงสมาชิกในชุมชนมีความรู้เก่ียวกบั
ชุมชนท่ีเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมทาํแนวกนัไฟ วา่ กบัชุมชนก็... ประโยชน์น่ีคือ . ตอนแรกเน่ีย ชาวบา้นจะ
ไม่ค่อยรู้จกัเท่าไรน่ะครับ การอนุรักษอ์ยา่งน้ีๆ ก็อธิบายกนัน่ะครับ เด็กๆ ก็ไปทาํแนวกนัไฟกนัทุกคน 
เหมือนเร่ิมรู้กนัหมดเลยน่ะครับเม่ือก่อนรู้กนัไม่ก่ีคนอยา่งเง้ียครับ จากผูน้าํ รองผูน้าํ คนสองคน ตอนน้ี
ทั้งหมู่บา้นกรู้็กนัหมดเลยน่ะครับวา่ การรักษาป่ารักษายงัไง 

ชอ (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงช่วงเวลา และวิธีการใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ชุมชนแก่เยาวชน ว่า ครับ ถา้เวลาพูดอย่างเดียวก็เช่ือนะครับ แต่ว่าเขา เด็กพวกนั้นเขาไม่อยู่บา้นไง 
สมมุติวา่เขามาช่วงน้ี แลว้ก็ เขาฟังเราเล่าแบบน้ีแบบนั้นนะ รักษาป่าตน้นํ้ าแบบน้ีแบบนั้น แลว้ก็ เขา ถา้
เวลาลูกเขากลบัมา เขาจะบอก เวลากินขา้วหรืออะไรต่างๆ ก็จะบอกใหลู้ก “ถา้ต่อๆไปเน่ีย ถา้แม่แก่ข้ึน 
ถา้ลูกไดแ้ฟนหรืออะไรแต่งงาน จะเกิดลูกเน่ีย จะบอกใหต่้อๆ นะ้ เน่ีย 
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   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การพฒันาภาวะผูน้าํในชุมชนดว้ยการ   
ฝังความรู้ชุมชนลงในตวัสมาชิกสามารถลดการพึ่งพิงผูน้าํเพียงคนเดียว ทาํไดโ้ดยการท่ีผูใ้หญ่สอน
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัชุมชนให้แก่เยาวชนในช่วงหลงัเวลารับประทานอาหารม้ือเยน็ และขณะท่ีเยาวชน
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน อาทิ การทาํแนวกนัไฟป่า เป็นตน้ 
   2)  การศึกษาดูงาน 
   การศึกษาดูงาน คือ การดูงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาจากชุมชนอ่ืนๆ แลว้นาํ
ส่วนท่ีดีเหมาะสมมาปรับใชพ้ฒันาตนเองและชุมชน จากการสัมภาษณ์มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงการ
พฒันาภาวะผูน้าํของคนในชุมชนโดยการศึกษาดูงาน 3 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว       
3 คร้ัง โดยคุณคะหยี ่คุณซอติ และคุณยแีก กล่าวคนละ 1 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการมีความรู้เพิ่มข้ึนในเร่ืองการ
จดัการชุมชน จากการศึกษาดูงาน ว่า เราก็อยูใ่นป่า ก็ บางพื้นท่ีเขาจดัการอีกรูปแบบหน่ึง ว่ามนัยงัไง 
บางพื้นท่ีก ็จดัการอีกแบบหน่ึง ก็ บางอนัไปดูงานน่ี ไปดูงานท่ี คนน้ีท่ีว่าเขาอยู ่เขาอยูม่า เหมือนกบัมนั
อยูร่อดแลว้ อยา่งนั้นแหละ  

ยแีก (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสาํคญัของการไปศึกษาดูงาน วา่ 
กไ็ป อยา่งพะติแกว้ก็พดู ถา้เราไปประชุมรู้จกัคน ก็ไปหลายคร้ัง เราก็จะรู้เอง ไม่ว่า อะไร   ทางไหนเน่ีย 
เราจะรู้เอง / ก็เคยบอก พูดตลอด ทุกคร้ังท่ีไปประชุมน่ี แกก็จะพูดออกมา ให้พะติแกว้ ไป ไป ไป แลว้ 
ถา้ไม่มีคนไปดว้ยแลว้ถา้ พะติแกว้ตายไป 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การศึกษาดูงานของชุมชนโดยส่วนมาก
เป็นการไปกบัเครือข่ายเพื่อดูการพฒันาของชุมชนอ่ืน เป็นการไดเ้รียนรู้จากสถานท่ีจริง โดยผูน้าํจะ
ส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจสมาชิกใหอ้อกไปเรียนรู้จากการศึกษาชุมชนอ่ืนๆ จะไดมี้ประสบการณ์มากข้ึน 
   3)  การติดตามและทาํตามแบบอยา่งผูน้าํ 
   การติดตามและทาํตามแบบอย่างผูน้าํ คือ การติดตามผูน้าํออกไปประชุม 
ไปเขา้ร่วมเครือข่าย และทาํกิจกรรมต่างๆ นอกชุมชน มีการประพฤติปฏิบติัโดยศึกษาจากผูน้าํเป็น
ตน้แบบ จากการสัมภาษณ์พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการพฒันาภาวะผูน้าํโดยการติดตามและ  
ทาํตามแบบอยา่งผูน้าํ 1 คน จากผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 คน โดยคุณชอกล่าว 4 คร้ัง 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัอยากให้เยาวชนได้
ติดตาม และมีการพฒันาแบบผูน้าํคนปัจจุบนั วา่ มองพื้น คิด .... อยากจะให ้ผูน้าํเน่ีย พฒันาข้ึนเน่ีย คือ 
อยากจะให ้อยากใหเ้ยาวชนไปกบัผูน้าํชุดเก่าทุกคร้ังน่ะ/ชุดอยา่งพะติแกว้น่ี ชุดปัจจุบนัเน่ีย อยากจะให้
เยาวชนรุ่นหลงัๆ/อืม รุ่นหลงัๆ ไปติด ไปกบัผมก็ได ้ไปกบัพะติแกว้ก็ได/้มีส่วนร่วมกบัผูน้าํหมู่บา้น / 
ตอนน้ีมีครับ แต่ไม่เยอะนะครับ บางคนไม่สนใจไง/อยากไดป้ระมาณอายสิุบหา้สิบหกเน่ีย 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงประโยชน์ และการพฒันาท่ีไดรั้บจาก
การติดตามและทาํตามแบบอย่างผูน้าํ ว่า อย่างเช่น เราจะได ้ไอ่ ประสบการณ์ท่ี ถา้คนท่ีไม่ไดไ้ป
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ประชุมท่ีขา้งนอกไง ถา้เวลาอยา่งนกัศึกษา หรืออาจารยท่ี์กรุงเทพ หรือท่ีไหนน่ะ ด็อกเตอร์พวกนั้นเคา้
มาถามเก่ียวกบั ถา้เราไปประชุมปุ๊บ มนัจะตอบไดง่้ายไง เราจะไดป้ระสบการณ์ทุกคร้ังไง / กลบัมาใน
หมู่บา้นน้ีก ็มนัจะปรับใชไ้ด ้
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การติดตามและทาํตามแบบอยา่งผูน้าํ คือ
การเก็บเก่ียวประสบการณ์จากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผูน้าํชุมชน ทั้งจากกิจกรรมการมี 
ส่วนร่วมในชุมชน และจากการร่วมกิจกรรมในเครือข่าย โดยส่ิงท่ีสังเกตไดเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัความ
เสียสละของผูน้าํ ความกลา้ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย อีกทั้งยงัเป็นความ
คาดหวงัในอนาคตของผูท่ี้เคยติดตามผูน้าํว่า อยากให้เยาวชนไดติ้ดตามผูน้าํออกไปเหมือนกบัพวก
เขา จะไดมี้การพฒันาทาํตามแบบอยา่งผูน้าํและเป็นการลดภาระของผูน้าํไดด้ว้ย 
   4)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่าย 
   การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่าย คือ การพฒันาตนเองดว้ยการส่ือสาร
แลกเปล่ียนทศันะ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากการเขา้ร่วมกบัเครือข่ายต่างๆ จากบทสัมภาษณ์   
มีผูใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้าํโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่าย 6 คน จากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 15 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง คุณซอติกล่าว 4 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 
1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 4 คร้ัง คุณชอกล่าว 4 คร้ัง 

ซอติ (การสมัภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงการพฒันาดา้นทกัษะการส่ือสารของ
ตน ว่า ก็ไปคร้ังแรก ไม่กลา้พดูใช่มั้ยครับ ก็ไปสองสามคร้ังก็กลา้พดูเอง/คือ ตอ้งไปหลายๆ คร้ัง / ตอ้ง
ไปหลายๆ คร้ังน่ะครับ ตามผูน้าํไปอยา่งง้ีน่ะครับ 

ลอแล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมัน่ใจในตนเองหลงัจากไดรั้บ
ความรู้ในเร่ืองกฎหมายจากเครือข่าย ว่า กลวัอะไร เขาพูด หน่อะ เขาพูดน่ีกลวัทุกส่ิงทุกอย่าง เอ.. 
เขาจะมาทาํอะไรวะ้.. /คนอ่ืนก็ดี คนในบา้นก็ดี อนัน้ี ไม่รู้ เขาไป เราไปประชุมน่ีเรารู้กฎหมายขอ้น้ี 
ขอ้น้ี ขอ้น้ี อยา่งน้ี/เม่ือก่อนไม่รู้ ปะเดวน้ีพอรู้ เขาจะทาํเราอยา่งไง พดูอยา่งไง อ่าเด๋ียวน้ีไม่กลวัแลว้ 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพฒันาทกัษะดา้นการจดัการความ
ขดัแยง้ ท่ีไดเ้รียนรู้จากเครือข่าย ว่า เออ แลกเปล่ียนกนั เขาจะบอกเก่ียวกบัดา้นกฎหมายหรืออะไร
ต่างๆ อย่างเง้ีย เขาจะบอกอยา่งเง้ีย การต่อสู้เป็นอย่างไง ต่อสู้ให้ถูกระเบียบ ไม่ผิดกฎหมาย หรืออะไร 
ไม่ฝ่าฝืน การต่อสูแ้บบ แบบแนวท่ีโปร่งใสน่ะ/เขาจะสอนให ้บางคนก็เวลา มีคนเขา้มาพดูคุย หรือจะมา
สร้างอะไรไม่ถูกใจเขา บางคน เขาใชอ้ารมณ์ใส่กนั ใส่ให้คนภายนอกแบบนั้นไม่ได ้ถา้คุยแบบน้ีนะ 
ตอ้งแก ้แบบน้ีๆ 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้า่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่ายเกิดจาก
การท่ีผูน้าํและสมาชิกในชุมชนไดไ้ปเขา้ร่วมเครือข่ายต่างๆ ไดพ้บปะกบันักวิชาการ ผูน้าํชุมชน 



146 

ตวัแทนองค์กรต่างๆ จนไดจ้ดัให้มีเวทีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
เครือข่ายน้ีส่งผลใหผู้น้าํและสมาชิกไดมี้การพฒันาทกัษะการส่ือสารมากข้ึน มีความมัน่ใจในตนเอง
มากข้ึนในดา้นความคิด และการพูดต่อหนา้ประชุมชน ในบางโอกาสก็มีเจา้หนา้ท่ี NGO เขา้มา
ประสานงานกับชุมชนในการพาเยาวชนไปเข้าค่ายแลกเปล่ียนความคิดกับเยาวชนท่ีเป็น             
ปกากะญอหมู่บา้นอ่ืนจงัหวดัอ่ืนดว้ย 
   5)  การพฒันาผูอ่ื้นโดยเล่าต่อประสบการณ์ 
   การพฒันาผูอ่ื้นโดยเล่าต่อประสบการณ์ คือ การนําประสบการณ์ และ
ความรู้ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกชุมชนมาส่ือสารต่อเพื่อให้ความรู้ และ    
โนม้นา้วใจสมาชิกในชุมชนให้ออกไปหาประสบการณ์พฒันาตนเองจากการเขา้ร่วมกิจกรรมนอก
ชุมชน จากบทสัมภาษณ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการพฒันาภาวะผูน้าํของคนในชุมชนโดยการ      
เล่าต่อประสบการณ์ 2 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 4 คร้ัง โดยคุณซอติกล่าว 2 คร้ัง    
คุณพาดีกล่าว 2 คร้ัง 

ซอติ (การสมัภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงการส่ือสารประสบการณ์และชกัชวน
สมาชิกในชุมชนของตนเขา้ร่วมกิจกรรม ว่า เคยพูด ไปเน่ียเจอเพื่อนฝงูไรง้ี แลว้บางคร้ังก็ชวนเขาไป
ดว้ย สมมุติวา่ผมไป ไปเจอส่ิงดีๆ ไปเจอเพื่อน ก็กลบัมา ถา้มีโอกาสไปก็ชวนอีก ชวนคนท่ีไม่เคยไปน่ะ
ครับ/ก็ตอ้งสลบักนัไป อย่างของผมคือน่ีเก่ียวกบัประปาน่ีคือจะขอบางคร้ังก็เอาผูห้ญิงไปบา้ง เอา
ผูช้ายไปบา้ง 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การพฒันาผูอ่ื้นโดยเล่าต่อประสบการณ์ 
คือ การนําความรู้และประสบการณ์ท่ีผูน้ําและสมาชิกในชุมชนได้รับจากการเขา้ร่วมเครือข่าย      
จากการไปศึกษาดูงาน มาบอกต่อให้คนในชุมชนได้รู้ ผ่านเวทีของชุมชนท่ีผูน้ําเปิดโอกาสให้
สมาชิกไดแ้บ่งปันความรู้และประสบการณ์กนั จนมีการชกัชวนกนัไปเรียนรู้ประสบการณ์นอก
ชุมชนกนัเพิ่มมากข้ึน สามารถนาํกลบัมาพฒันาตนเอง และขยายไปสู่สมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชนมากข้ึน 
   6)  การพฒันาเดก็รุ่นใหม่ 
   การพฒันาในเด็กรุ่นใหม่ คือ การพฒันาภาวะผูน้าํในเยาวชนของชุมชน
ดว้ยการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และสอดแทรกกิจกรรมฝึกให้เยาวชน     
มีความรับผิดชอบ พึ่งพิงตนเอง มีทกัษะในการวิเคราะห์ตดัสินใจแกปั้ญหา มีการทาํงานเป็นทีม 
(ภาพท่ี 4.15,4.16 ) จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมท่ีศูนย์ศึกษาชุมชนบ้านแม่คองซ้าย พบว่า         
การพฒันาในเด็ก เป็นการพฒันาดา้นความรับผิดชอบ การพึ่งพิงตนเอง การฝึกการแบ่งงานกนัทาํ 
การพัฒนาภาวะผูน้ําของเด็ก ครูจะฝึกให้เด็กๆ มีทักษะในเร่ืองพวกน้ีเพื่อการเอาตัวรอดใน
ชีวิตประจาํวนั เพ่ือการดาํรงชีวิตอยูร่อดในชุมชนท่ีห่างไกลส่ิงอาํนวยความสะดวกและความเจริญ 
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ครูมีการฝึกให้นักเรียนอยู่ในกฎระเบียบ ฝึกความพร้อมเพรียงดว้ยกิจกรรมต่างๆ ในการเขา้แถว
เคารพธงชาติทุกเช้า อาทิ การฝึกระเบียบแถว กิจกรรมเขา้จังหวะ การผลดักันเป็นผูน้ําในการ      
สวดมนต์ การเชิญธงชาติ มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เหรัญญิกห้องเป็นผูถื้อเงิน
กองกลางค่าอาหารกลางวนั การเรียนการสอนในห้องเรียนก็ใชร้ะบบช่วยเหลือกนั ให้พี่ดูแลนอ้ง 
เน่ืองจากมีครูสอนเพียงคนเดียวอาจจะไม่ทัว่ถึง และเป็นการฝึกรุ่นพี่ให้ใส่ใจดูแลรุ่นน้องด้วย       
ในส่วนของชุมชนก็มีการพาเด็กๆ เขา้ร่วมกิจกรรมทาํแนวกนัไฟทุกปีช่วงปิดภาคเรียน จะไดมี้การ
เรียนรู้ถึงประสบการณ์รุ่นพอ่รุ่นแม่วา่เขาทาํกนัอยา่งไร อีกทั้งยงัมีการพฒันาจากเครือข่ายโดยมีการ
จดัค่ายพฒันาเยาวชนและใหเ้ดก็ๆ ไดไ้ปร่วมแลกเปล่ียนความรู้กบัเยาวชนชุมชนอ่ืนๆ ดว้ย  
   สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยมีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึง
การพฒันาในแดก็ 2 คน จากผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 โดยคุณทีเล และคุณชอกล่าวคนละ 1 คร้ัง 

ทีเล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผูน้าํไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันา
ตนเองดว้ยการช่วยงานของชุมชน วา่ ตอ้งตอ้งดูแบบอยา่งพะติกบัลุงแกว้น่ี ทาํงานอยา่งง้ีใช่มั้ย ก็ลูก
ก็ช่วยไม่ใช่ว่า ในส่วนตวัของลูกนะ บางทีเขาเก็บขอ้มูลรึว่าอะไรเน่ีย เอาแด็ก เด็กท่ีเรียน ม1 เน่ียมา
ช่วย / ก.็. (กระแอม). คือ คือวา่.. ในส่วนนั้นก ็พะติแกว้ชวนมากกวา่นะ 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพฒันาความรู้และทักษะของ
เยาวชนจากการร่วมกิจกรรมทาํแนวกนัไฟ วา่ 

 
ครับ อย่างพวก ยกตวัอย่างอย่างปูเลพวกน้ี ถา้เวลาถึงเวลาไปดบัไฟหรืออะไรเน่ีย 
ไป ก็ไปทั้งหมดแลยน่ะ หมู่บา้นอ่ืนน่ี บางคนเขาไม่ไป/ครับ ถา้ไม่เอาแบบนั้นก็
อะไรต่างๆ กจ็ะหายไป สมมุติวา่ถึงรุ่นผมกรั็กษาอยู ่รุ่นต่อไปกเ็ออ้ ไม่เอาแลว้ แนว
กนัไฟจะเอาทาํไม แบบน้ี/อืม แบบน้ีแหละ เขาไม่ได้ประสบการณ์ไง ถา้เขาโต
ข้ึนมานิดหน่อย ถ้าอยู่บ้าน หรือยงัไงช่วงปิดเทอมก็จะชวนเขาไป เขาจะได้
ประสบการณ์ เขาจะรู้กิจกรรมแต่ละปีเป็นยงัไง 

 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า การพฒันาภาวะผูน้ําในเด็ก เป็นการ
พฒันาผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และกิจกรรมทาํแนวกนัไฟ ทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันาต่างๆ    
ท่ีทาํมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไม่สูญหาย ทาํใหเ้ยาวชนมีความกลา้แสดงออก มีความเป็นผูน้าํ และ
เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชนในอนาคตดว้ย 

กล่าวโดยสรุปปัจจัยด้าน คน ในการพฒันาภาวะผูน้ํานั้ น เป็นตวัแปร
สาํคญัต่อการพฒันาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็นพื้นฐานของการพฒันา การพฒันา
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ชุมชนท่ีเขม้แขง็และยัง่ยืนจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งมาจากการมีทรัพยากรมนุษยใ์นการขบัเคล่ือนในการ
พฒันา สาํหรับการพฒันาคนในชุมชนแม่คองซา้ยมาจากการท่ีผูน้าํเร่ิมส่ือสารชุมชน ทั้งการส่ือสาร
ภายนอกเขา้สู่ภายในชุมชน ส่ือสารจากภายในชุมชนออกสู่ภายนอก และส่ือสารภายในชุมชน มีการ
เข้าร่วมเครือข่าย มีการชักชวนบอกต่อ การศึกษาดูงาน และการพัฒนาคนตั้ งแต่ยงัเป็นเด็ก              
จึงจะสามารถสร้างความต่อเน่ืองทั้งการพฒันาศกัยภาพในตนเองของคนในชุมชน ตลอดจนการนาํ
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากเครือข่ายและจากการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใชใ้น
การพฒันาชุมชนต่อไป 
  4.2.1.7  การพฒันาชุมชน 
  การพฒันาชุมชน คือ การพฒันาตามแนวทางท่ีชุมชนไดป้ฏิบติัมา กระทัง่ชุมชน
บา้นแม่คองซา้ยประสบความสําเร็จสามารถสร้างช่ือเสียงไดใ้นปัจจุบนัน้ี จากการศึกษาวิเคราะห์ 
พบว่ามีแนวทางในการพฒันาคือ มีการสร้างความร่วมมือในชุมชน มีการช่วยเหลือจากภายนอก
ชุมชน ใชก้ารจดัการและอนุรักษป่์า ชุมชนมีการพึ่งพิงตนเอง มีการใชค้วามรู้จากคนรุ่นใหม่มา
พฒันาชุมชน สมาชิกในชุมชนมีการยึดมัน่ในกฎระเบียบของชุมชน ชุมชนมีการตั้งกรรมการ
หมู่บา้นและกองทุนหมู่บา้น และมีการปรับตวัเปิดรับเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชุมชน ดงัน้ี 
   1)  การสร้างความร่วมมือในชุมชน 
   การสร้างความร่วมมือในชุมชน คือ การใชท้กัษะการส่ือสารเพ่ือระดมคน
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน จากบทสัมภาษณ์มีผูก้ล่าวถึงการพฒันาชุมชนดว้ยการสร้าง
ความร่วมมือในชุมชน 5 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน กล่าว 15 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง      
คุณซอติกล่าว 5 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 3 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 3 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความร่วมมือกนัของชุมชนในการ
ตดัสินใจรูปแบบและวิธีการพฒันาชุมชน ว่า เอาดีหรือไม่ดีเขา้มา ชาวบา้นตอ้งคุยกนั ตอ้งคุยแลว้ก็/ 
เออ้ ตีระฆงั แลว้กต็อ้งคุยกนั มีดีส่วนไหน ไม่ดีส่วนไหน/ หรือวา่ มาพฒันาน่ีสมควรมั้ย เอามาใช ้ตรงน้ี
เน่ีย ท่ีบา้นเราเน่ีย สมควรรึเปล่า   ไม่สมควรเน่ีย แลว้ก็ ตอ้งพดูถึง หวั มนัจริงๆ ก่อน หวัมนัจริงๆ อยา่ง
ลุงเน่ีย ลุงรู้วา่ การพฒันาอยา่งง้ีอ่า ไอ่ ตวัน้ีน่ีมนัจะใช ้มนัจะใชพ้ื้นท่ีอยา่งง้ีนะ้  

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความร่วมมือกนัในชุมชนในการทาํ
แนวกนัไฟ วา่ อยา่ง อยา่ง ดีอยา่งหน่ึงนะ ช่วงท่ี ถา้ อยา่งดบัไฟป่า รึอะไรเน่ีย ช่วงปิดเทอมพอดี เด็ก
เขา้มากช่็วยกนัดบั ช่วยกนัทาํแนวกนัไฟ 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการประชุมเพื่อร่วมกนัตดัสินใจใน
เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัส่วนรวมของชุมชน วา่ 
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คุยกนัทั้งหมู่บา้นเลย (แกมหัวเราะ ยิ้ม)/เอาแบบนั้น สบายกว่า บางคนก็ ไม่ไดไ้ป
ร่วม ทาํไมให้ตดั ทาํไม อนัเน่ีย แลว้ก็สมมุติว่าเขาจาํเป็นจริงๆ จาํเป็นตอ้งเอา ถาม
แบบน้ีเลย/เอ.๊ คนเน้ีย ไมอ้ยูท่ี่เขตป่าชา้ จะทาํยงัไง จะอนุญาตใหต้ดัออก หรือไม่ให ้
เด๋ียวชาวบา้นก็จะคุยกนั ประชุมกนัก่อน แลว้ก็บอกเลย อืม คนนั้นว่า เออ ไม่รู้จะ
ทาํไง เอาออกกเ็อาออกไปเลย น่อ 

 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า การสร้างความร่วมมือกันในชุมชน      
เกิดจากการเป็นชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยูเ่พียง 100 กว่าคน การส่ือสารจึงเป็นการส่ือสารทางตรง 
ชุมชนจะใชว้ิธีการตีระฆงัและประชุมพร้อมกนัทั้งหมู่บา้นจึงสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารและ
สร้างความร่วมมือกบัคนของชุมชนในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่น กิจกรรม
การออกค่ายอาสาของนักศึกษา กิจกรรมทาํแนวกันไฟท่ีให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วม หรือการ
ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ของชุมชนกจ็ะใชม้ติของหมู่บา้นในท่ีประชุมในการดาํเนินการ 
   2)  ความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน 
   ความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน คือ ความช่วยเหลือในการพฒันาชุมชน
ท่ีได้รับจากองค์กรอิสระและจากกลุ่มนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาชุมชน จากบทสัมภาษณ์พบว่า              
มีผูก้ล่าวถึงการพฒันาชุมชนดว้ยความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน 4 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน 
มีการกล่าว 9 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว 4 คร้ัง คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 1 คร้ัง คุณลอแล 
กล่าว 2 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความช่วยเหลือในการสร้างประปา
หมู่บา้น ถนน โรงเรียนจากกลุ่มนกัศึกษา ว่า ทั้งหมู่บา้นใช่มั้ยครับ คือ.. ทางนกัศึกษาเขา้มาช่วยครับ / 
คือช่วยเร่ืองประปาก็มี ช่วยเร่ืองถนน โรงเรียนอะไรเน่ียครับ / จากรามครับ คร้ังแรกเลย ชุดแรกเลยน่ะ
ครับ ตอ้งไปแบกปูนจากศาลาลงมา (ศาลาปากทางเขา้หมู่บา้นระยะทางเดินเทา้ขา้มเขา 3.5 กิโลเมตร) 
เป็นปูน เป็นเหลก็ 

ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความช่วยเหลือจาก NGO ในการ
พฒันาชุมชน ว่า ก็ได.้ NGO เขา้มาช่วยศึกษาปัญหา ปัญหาหมู่บา้นเรา ตอนนั้นน่ี รัฐบาล ชวน1 น่ี
ไปเร่ือยๆ ต่อมานายบรรหาร แลว้ก ็ชวลิต แลว้กช็วน2 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า ความช่วยเหลือจากนอกชุมชนท่ีเขา้มา
ช่วยพฒันาชุมชนเป็นความช่วยเหลือจากองคก์รอิสระ NGO และความช่วยเหลือจากกลุ่มนกัศึกษา 
ท่ีเร่ิมแรกเลยคือพวกเขาเขา้มาศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน และมีการบอกต่อนาํความ
ช่วยเหลือตามเขา้มา 
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   3)  การจดัการและอนุรักษป่์า 
   การจัดการและอนุรักษ์ป่า คือ การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรด้วย       
อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน จากบท
สัมภาษณ์มีผูก้ล่าวถึงการพฒันาชุมชนดว้ยการจดัการและอนุรักษป่์า 3 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน 
มีการกล่าว 8 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว 2 คร้ัง คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 1 คร้ัง และการ
สนทนากบัคุณคะหยี ่3 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงรูปแบบการจดัการและอนุรักษป่์า
ของชุมชนของตน วา่ 
 

เสนอแผนน่ีท่ีว่าอยู่กบัป่าไดเ้น่ีย มี..... มี.... มนัมีเสนอเขา้ไปเน่ีย  ป่าเน่ียมนัมี
สามส่วน     ป่าใชส้อย ป่าอนุรักษ ์แลว้ก็.........อา้...(ถอนหายใจออก) แลว้ก็ป่า
พิธีกรรมเน่ีย เสนอไป  ถึงแมว้่าเราจะอยูใ่นป่า อยูด่อยเน่ีย ยงัมีป่า ป่าทีว่าเราใช้
แลว้ ก.็....ไม่ใช่วา่ใชแ้ลว้ ใชเ้ลยไม่ใช่ ใชก้มี็การรักษาอยู ่... เออ้..(ถอนหายใจออก)/
รักษากท็าํแนวกนัไฟ/ป่าใชส้อย เราไม่ทาํการเกษตร เราแค่ตดัไปใชใ้นบา้น 

  
คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการปรับรูปแบบการใชป้ระโยชน์

ในพื้นท่ีทาํกินใหคุ้ม้ค่ามากข้ึน วา่ 
 

มนัไม่มีไร่  เม่ือก่อนมนัไม่มีนา ทาํแต่ไร่หมุนเวียนมนัก็กวา้ง พื้นท่ีนา บางพ้ืนท่ี
มนัเป็นไร่อยู ่เม่ือก่อนเน่ียการพฒันาเน่ีย เขาทาํนาขั้นบนัได ยงัไม่ได ้ยงัทาํไร่อยู ่
เขาจะทาํห้าหกไร่ต่อครอบครัว อย่างเด๋ียวน้ี เขาลดถึง ให้มนัอยู่ได ้แค่สองไร่ 
สามไร่ แค่นั้นเอง ใหป่้าฟ้ืน เป็นป่าใชส้อย พื้นท่ีของมนัจริงๆ น่ะ ก็ลด .... /อืม 
ดดัเป็นนา แลว้กใ็หม้นัคุม้ ไดข้า้วเยอะกวา่ 

 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การจดัการและอนุรักษป่์า ทาํในรูปของ
ป่าชุมชน มีการลดพื้นท่ีทาํการเกษตรลงดว้ยการเปล่ียนจากการทาํไร่หมุนเวียนมาเป็นนาขั้นบนัได 
ดว้ยการยดึหลกัความเช่ือและภูมิปัญญาของชาวปกากะญอ 
   4)  การพึ่งพิงตนเอง 
   การพ่ึงพิงตนเอง คือ การพฒันาชุมชนดว้ยการลดการพึ่งพิงทรัพยากรจาก
ภายนอกชุมชน โดยสมาชิกชุมชนร่วมกนัเป็นผูด้าํเนินการในโครงการต่างๆ ท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ
จากภายนอกชุมชน จากการสัมภาษณ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวการพฒันาชุมชนดว้ยการพึ่งพิงตนเอง    
2 คน จากผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 คน โดยคุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง 
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ยแีก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความร่วมมือกนัของสมาชิกในชุมชน
ท่ีแสดงถึงการพึ่ งพิงตนเอง ว่า ของเราไม่มีช่าง วิศวกรอะไรมาช่วย ใช้ความคิดมาดูระดับให้ พี่
สมเกียรติก็บอกว่า อา้ว ก็  วิศวะพวกเราน่ีแหละ/ก็ยงัไงง่ะ ก็ลองซักตั้งนึง ชาวบา้นก็คุยกนั ก็ มีอยู่ท่ี
ชาวบา้น น่ีก็เป็นช่าง ไม่ใช่ช่างใหญ่นะ ก็ช่างทาํบา้นไดนิ้ดๆหน่อยๆ ก็ดูระดบั ดูอะไรได ้ก็ ก็คุยกนั ก็
ไปช่วยกนัดูระดบัก่อนท่ีจะทาํ 
   การพึ่ งพิงตนเองของชุมชน เป็นไปในลกัษณะการสานต่อโครงการท่ี
นักศึกษาและองคก์รอิสระไดร่้วมกนัพฒันาชุมชน โดยในปัจจุบนัมีการดาํเนินโครงการประปา
หมู่บา้นและกาํลงัเร่ิมโครงการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ า โดยหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนจะช่วยเหลือ
ชุมชนในลักษณะของโครงการ รูปแบบการดําเนินการ งบประมาณและการเป็นท่ีปรึกษา          
ส่วนชุมชนมีส่วนร่วมรับผดิชอบดาํเนินโครงการเองทั้งหมด 
   5)  การใชค้วามรู้จากคนรุ่นใหม่มาพฒันาชุมชน 
   การใชค้วามรู้จากคนรุ่นใหม่มาพฒันาชุมชน คือ ความรู้จากเยาวชนท่ีได้
เรียนหนังสือ อ่านออกเขียนภาษาไทยได ้และมีประสบการณ์จากนอกชุมชน จากบทสัมภาษณ์        
มีผูก้ล่าวถึงการพฒันาชุมชนดว้ยการใชค้วามรู้จากคนรุ่นใหม่มาพฒันา 2 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์       
7 คน มีการกล่าว 3 คร้ัง โดยคุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงลกัษณะของความรู้ท่ีไดจ้ากคนรุ่น
ใหม่ท่ีนาํมาพฒันาชุมชน ว่า คือคนท่ีออกไปขา้งนอกเน่ีย เขาจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัเขาอยูใ่นเม่ือ
เน่ียน่ะครับ แลว้เขาก็มีความรู้ดว้ยไงครับ คนท่ีไปเรียน ก็น่าจะ พฒันาหมู่บา้นไดค้รับ เอาความคิดใน
ส่วนของเขามาพฒันาหมู่บา้นไดค้รับ 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การใช้ความรู้จากคนรุ่นใหม่มาพฒันา
ชุมชน เป็นความคาดหวงัของสมาชิกในชุมชนท่ีจะให้เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ไดเ้รียนหนงัสือ 
แลว้นาํความรู้นั้นกลบัมาพฒันาชุนชนต่อไป 
   6)  การยดึมัน่ในกฎระเบียบของชุมชน 
   การยึดมัน่ในกฎระเบียบของชุมชน คือ การท่ีสมาชิกในชุมชนปฏิบติัตาม
กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัทรัพยากรป่า ดิน และนํ้า ท่ีร่วมกนัตั้งข้ึนอยา่งเคร่งครัด จากการสมัภาษณ์มีผูใ้ห้
สมัภาษณ์กล่าวถึงการพฒันาชุมชนดว้ยการยดึมัน่ในกฎระเบียบของชุมชน 3 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
7 คน มีการกล่าว 5 คร้ัง โดยคุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 2 คร้ัง และการสนทนากบัคุณชอ     
1 คร้ัง  

ทีเล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการร่วมกนัตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน ดว้ยกฎระเบียบชุมชน ว่า เหตุการณ์ในชุมชน เม่ือก่อนน่ีถา้เราทาํอะไรก็มนัมี มี
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กฎระเบียบอยา่งน้ี ถา้มีอะไรก็ประชุมกนั รู้. รู้เหตุการณ์ท่ีเราจะทาํ มนัเกิดผลประโยชน์ หรือว่ามนั
เสียผลประโยชน์ แลว้กม็า คุยกนั คุยกนัก่อนแลว้ก.็ เรา. จะทาํไดง้ี้ 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัท่ีอยากใหทุ้กคนปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของชุมชน วา่ 

 
อยากให้ ไอ่ สมมุติว่า ถา้มีคาถาเนาะ เราทาํให้ใจของเด็กคนนั้น ให้มนั รู้จกั พ่อแม่
ทาํอย่างไร กินอย่างไร อยู่อย่างไร น่อ แลว้ก็.. กฎระเบียบท่ี ผูน้าํหมู่บา้น หรือว่า 
กรรมการหมู่บา้น จดัตั้งไว ้เป็นกฎระเบียบ ตอ้งเป็นกฎระเบียบเนาะ /ไม่ใช่วา่เขาตั้ง
กฎระเบียบ ไม่ดู ไม่เช่ือฟังอะไรอย่างง้ี มนัก็ไม่ถูก คนในรุ่นใหม่ หรือว่า ยงัไง 
หรือวา่คนภายนอกอยา่งเง้ีย 

 
ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอย่าง

ย ัง่ยืนดว้ยการปฏิบติัตามกฎระเบียบชุมชน ว่า การบริหารจดัการป่าของท่ีน่ีมีการออกกฎหมู่บา้นท่ี
ทุกคนปฏิบติัตาม ว่าพื้นท่ีใชส้อยกบัป่าอนุรักษ์ ตอ้งแยกออกจากกนั และการใชส้อยเป็นการใช้
อยา่งย ัง่ยืน ทั้งของป่า พื้นท่ีการเกษตร สัตวน์ํ้ า จะใชส่้วนหน่ึง อีกส่วนตอ้งปล่อยให้แพร่พนัธ์ุดว้ย 
ไม่เช่นนั้นกจ็ะหมด 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การยึดมัน่ในกฎระเบียบของชุมชน โดย
ส่วนใหญ่แลว้กฎระเบียบของชุมชนเป็นเร่ืองของการอนุรักษ ์การใชป้ระโยชน์จากป่า มีความ
คาดหวงัว่าอยากใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบเหมือนกบัคนรุ่นก่อนท่ีปฏิบติักนัอยา่ง
เคร่งครัด สอดคลอ้งกบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่า สมาชิกในชุมชนรวมถึงเด็กๆ ในชุมชน    
มีการพูดถึงกฎระเบียบชุมชนในเร่ืองของการห้ามจับสัตว์นํ้ า การห้ามนําของป่าออกไปขาย         
การหา้มตดัไมใ้นเขตป่าชุมชน ฯลฯ  
   7)  การมีกรรมการหมู่บา้น และกองทุนหมู่บา้น 
   การมีกรรมการหมู่บา้น และกองทุนหมู่บา้น คือ การพฒันาชุมชนดว้ยการ
วางแผนดา้นทรัพยากรบุคคลใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ และเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ชุมชน 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีผูก้ล่าวถึงการพฒันาชุมชนด้วยการมีกรรมการหมู่บา้น และกองทุน
หมู่บา้น 4 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 7 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว    
2 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง คุณชอกล่าว 3 คร้ัง 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมี
ต่อชุมชน ว่า อนัน้ีตอ้งผา่นคณะกรรมการของหมู่บา้นนะครับ ถา้เวลาจะตดัไมท่ี้ ไปเล่ือยไม ้ตอ้งผา่น
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คณะกรรมการหมู่บา้น ถา้จะเอาเยิดกืน(เยอะเกิน)ก็ไม่ได ้เหลือแลว้ ก็ เก็บไว ้เขาว่าจะทาํแค่หลงัเดียว 
แต่เอาไมกื้น (เกิน) สองหลงัน่ีกรรมการไม่ให/้อืมแค่นั้นแหละ จดัการใหเ้ลย ถา้เอาเกินกไ็ม่ได ้

ยแีก (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงระบบการจดัเกบ็และการใชป้ระโยชน์
จากกองทุนหมู่บา้น วา่ 
 

ก็จะเก็บเงิน ทุกทุกเดือน ทุกวนัท่ีห้า/เคา้เก็บเงินรวมกันเสร็จแล้วก็ไปฝาก
ธนาคาร/อนัน้ีเคา้บอกว่า ส่วนน้ีเคา้บอกว่า อยากรู้ว่าเรามีความสามคัคีเท่าไหร่ 
เราก็เอาเงินส่วนนั้นไปฝากซกัสามปี ถา้มีเงินส่วนนั้น เคา้มีเงินมาโปะใหอ้ยา่งง้ี 
อย่างเคา้ดูท่ี ท่ี เราทาํงานเนาะว่า เรามีความสามคัคีแค่ไหน ถา้มีคนมาโปะให้
เยอะข้ึนอย่างง้ี เราก็ไม่ตอ้งเก็บชาวบา้นก็ได ้ถา้มีเงินเกิด หรือไม่ก็เก็บเร่ือยๆ 
ส่วนมากจะ คนแต่งงาน จะช่วยซกัหา้ร้อยหรือว่าพนันึงเนาะ/แลว้ก็ ตอนนั้นเคา้
ว่าคลอดบุตรดว้ยนะ คลอดบุตรน่ีห้าร้อย อย่างบางทีฉุกเฉิน เคา้ไม่มีเงิน อย่าง
เงิน เน่ีย นอกจากคน คนท่ีมีส่วนร่วมท่ีเอาเงินไปฝากเคา้น่ีจะช่วย/แลว้ก็น่าจะ
คนตาย พนันึง/เงินส่วนนั้นนะ แต่วา่เงินน่ีจะไม่ใหค้นยมืแบบ ยมืใหด้อก ไม่เอา 
ยมืใหด้อก ไม่ให ้

 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปไดว้่า การจดัตั้งกรรมการหมู่บา้น และกองทุน
หมู่บา้น เป็นการวางแผนเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ชุมชน การมีกรรมการหมู่บา้นก็เพ่ือเป็นตวัแทน
ในการตดัสินปัญหาใหญ่ๆ ของชุมชน เช่นการขอตดัไมส้ร้างบา้นเรือน หรือการดาํเนินโครงการ
ต่างๆ ในการพฒันาชุมชน ประกอบกบัมีการจดัตั้งกองทุนชุมชนเพ่ือนาํเงินท่ีชาวบา้นรวมกนัได ้  
แต่ละเดือนมาใชป้ระโยชน์ในเร่ืองเร่งด่วน หรือจาํเป็น เช่น ค่าเดินทางในการไปร่วมกิจกรรมของ
ตวัแทนชุมชน ค่าช่วยเหลือคลอดบุตร อีกทั้ งยงัเป็นการแสดงถึงพลงัความสามัคคีของชุมชน        
ซ่ึงบางคร้ังอาจมีผูส้นบัสนุนชุมชนดว้ยการบริจาคสบทบใหก้บัชุมชนดว้ย 
   8)  การปรับตวัเปิดรับเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชุมชน 
   การปรับตวัเปิดรับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชุมชน คือ การเปิดรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ วิถีชีวิตของชุมชน เป็นการพฒันาท่ีไม่ส่งผล
กระทบทาํให้เกิดการสูญเสียประโยชน์กบัทั้งชุมชนและสังคม จากการสัมภาษณ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์
กล่าวถึงการพฒันาชุมชนดว้ยการปรับตวัเปิดรับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 6 คน จากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 23 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 6 คร้ัง คุณซอติกล่าว 3 คร้ัง คุณทีเลกล่าว     
3 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 2 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 8 คร้ัง 



154 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพฒันาท่ีเหมาะสม และชุมชนไม่
เสียประโยชน์ในเร่ืองทรัพยากร วา่ 

 
ครับ ถา้ เอา ทุกส่ิงทุกอย่างการพฒันาเน่ีย ให้มนัเหมาะสมกบัท่ี ท่ีอยู่ ลุงอยากได้
อย่างนั้น   แลว้ก็ ถา้ ความ ถา้พูดถึงความเหมาะสมน่ีมนัก็สาํคญัอยู่ ถา้เอาเกินกว่า
นั้น เราก็จะเสียผลประโยชน์  รึป่าว  (ท้ิงหางเสียงให้คิด)/ก็คือ ทุกส่ิงทุกอย่างเน่ีย 
มนัจะมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม อืม อยา่งนั้นแหละ ในความคิดของลุง อยา่งนั้น
แหละ บางคน บางคนเน่ีย อยากไดเ้ยอะๆ อยา่งนั้นแหละ อยากไดเ้ยอะๆ อยากได ้

 
ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการปรับใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร

โทรคมนาคมท่ีจาํเป็นต่อชุมชน วา่ 
 

กอ็ยา่งเช่นเทคโนโลย ีคือโทรศพัทเ์น่ียครับ คือ จะมาใชก้บัชุมชนเลย เม่ือก่อนน่ีไม่
มีโทรศัพท์ จะติดต่อกับคนภายนอกยากมากเลย ตอนน้ีก็มีโทรศัพท์ใช้ ท่ีบน
ดอยน่ะครับ อย่างท่ีในหมู่บ้านน่ีไม่มีสัญญาณก็ซ้ือปีกมาใส่/ก็เขาเรียกว่าปีก
โทรศพัทอ์ยา่งง้ีน่ะครับ ถา้ซ้ือก็ถามกนัอยา่งง้ีน่ะครับ คือมนัจะรับสัญญาณดีครับ 
มนัจะดึงสญัญาณมา 

 
ลอแล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการปรับตวัในระบบสาธารณูปโภคท่ี

ตอ้งพฒันาถนนคอนกรีตส่วนท่ีจาํเป็น ว่า เอาแบบ. เอา แบบ เขา้มาหนา้ฝนน่ีสบาย/ไม่ตอ้งดีมาก ดี
มากกไ็ม่ได/้สะดวกเกินไป เขาจะมาขโมย ลกัปูลกัปลา (หวัเราะ)/ครับ แค่รถไม่ไหลกพ็อ  

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนหลงัมีการปรับใช้
เทคโนโลยีท่ีจาํเป็นต่อการทาํการเกษตร ว่า เม่ือก่อนน่ี ไม่มีรถ ไม่มีโฮงสี น่อ แลว้ก็รถไถไม่มีเนาะ 
แต่ก่อนน่ะ ทาํนา ก็ตอ้งควายไถนา   ไรเง้ีย แต่ตอนน้ี มนัก็ดีข้ึนบา้งอยา่งง้ี เพราะว่ามีรถไถ ไถนา แลว้ก็
มีมอเตอร์ไซค ์ขนขา้วอยา่งน้ีเนาะ เม่ือก่อนน่ีใชม้า้นะ ขนขา้ว 
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ภาพที ่4.48  การปรับใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองสีขา้วเพื่อทุ่นแรงจากการใชค้รกกระเด่ือง 
 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่า ชุมชนแม่คองซ้ายเป็นชุมชนท่ีมีการ     
รับขอ้มูลข่าวสารจากภายนอกชุมชนผ่านส่ือต่างๆ ทั้งคนท่ีเขา้มาศึกษาชุมชน การเขา้ร่วมเวทีของ
เครือข่าย จึงมีการรับรู้ต่อเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาปรับใชใ้นการพฒันาชุมชนได ้แต่ดว้ย 
อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ การระมดัระวงัเร่ืองภยัคุกคามจากผูท่ี้พยายามเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์
จากทรัพยากรของชุมชน ดงันั้น ผูน้าํ และสมาชิกในชุมชนจึงมีการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยั และ
เปิดรับในการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีสอดรับ และเหมาะกบัชุมชนเท่านั้น เช่น โทรศพัทมื์อถือ ถนน 
รถไถ รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองสีขา้ว จานรับสัญญาณโทรทศัน์ แต่ไม่ไดมี้ครบทุกครัวเรือน บางบา้น
ยงัใชค้รกกระเด่ืองตาํขา้ว ไม่มีโทรศพัท ์ไม่มีรถไถ ไม่มีรถจกัรยานยนต ์กอ็าศยัขอยมืเพื่อนบา้น 

กล่าวโดยสรุปการพฒันาชุมชนตามแนวทางต่างๆ ลว้นมีส่วนส่งเสริม 
และสนบัสนุนให้ชุมชนแม่คองซ้ายมีการพฒันาจนประสบความสําเร็จข้ึนไดใ้นปัจจุบนั เพียงแต่
ชุมชนยงัขาดเป้าหมายในการพฒันาชุมชนท่ีชัดเจน ผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนจากการ
สมัภาษณ์เชิง AI หรือ สุนทรียสาธก ดว้ยการถามถึงส่ิงดีๆ ท่ีอยากใหมี้ข้ึนในชุมชน ภาพของชุมชน
ในอนาคต  อีก 10 ปีขา้งหนา้ จึงไดป้รากฏภาพของผลการพฒันาตามแนวทางปัจจุบนัท่ีชดัเจนข้ึน 
ดว้ยการเป็นชุมชนพึ่งตนเองและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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  4.2.1.8  เป้าหมายการเป็นชุมชนพึ่งตนเองและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  เป้าหมายการเป็นชุมชนพึ่งตนเองและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ เป้าหมายท่ีสมาชิก
ชุมชนมีความคาดหวงัร่วมกนัในอนาคต โดยการพฒันาท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนเป็นการพฒันาดว้ย
ชุมชนเอง มองถึงอนาคตรุ่นลุกรุ่นหลาน เป็นการพฒันาท่ีใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื จากบทสัมภาษณ์
มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึง เป้าหมายการเป็นชุมชนพ่ึงตนเองและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 6 คน จากผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 7 คน กล่าวทั้งหมด 15 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว 2 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 5 คร้ัง คุณลอแล 
กล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 3 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 2 คร้ัง 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงเป้าหมายในการพฒันาชุมชน วา่ 
 

การคุยกนัในเครือข่ายเสร็จแลว้ก็ การรวมตวักนัเน่ีย เอ๊ะ จะคุยยงัไงให้ ให้มนั
ถูกเป้าหมายท่ีว่า คาดท่ีว่า ต่อไปน่ี เราทาํอะไรท่ีว่ามนัจะอยู่แบบยัง่ยืน นั้น
แหละ ตอ้งคุยแบบ เป้าหมายตวันั้นเสร็จแลว้ เราจะอยูไ่ม่ใช่ว่าเราอยูทุ่กวนัเน่ีย 
เหมือนกบั เราเป็นคนไทยคนหน่ึง อ่าคนไทยคนหน่ึงเหมือนกนั ถึงแมว้า่เราเป็น
ชาวไทยภูเขา นัน่แหละ 

 
ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน ว่า 

อยา่งคาํพดูท่ี. ท่ีเขาพดูออกมาทุกคาํอยา่งง้ี. เขา. ใหใ้นชุมชนน่ีรู้จกักินรู้จกัใชอ้ยา่งง้ี/รู้จกักินรู้จกัใชก้ ็
อย่าง.. ไอ่.. อย่างปลาใช่มั้ยครับ จะเอาปลาไปขายใช่มั้ย เป็นเงินเป็นทองไป แลว้ก็ปลาตวัเล็กสุด 
ปลาตวันั้นมนัจะหาย มนัจะหายไป ถา้เป็น ถา้เป็นเงินไปแลว้น่ี อะไรกไ็ม่เหลือ ใช่มั้ยครับ 

ยแีก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าววิตกถึงความยัง่ยนืของชุมชนจากการขาดผูน้าํ ว่า 
กเ็คยบอก พดูตลอด ทุกคร้ังท่ีไปประชุมน่ี แกก็จะพดูออกมา ใหพ้ะติแกว้ ไป ไป ไป แลว้      ถา้ไม่มีคน
ไปดว้ยแลว้ถา้ พะติแกว้ตายไป/(ยิม้) พะติแกว้พดูตลอด 

สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปจากภาพอนาคตอีก 10 ปี ของชุมชน ดว้ยการ
คน้หาส่ิงดีๆ ท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนกบัชุมชน พบว่าเป้าหมายร่วมกนัท่ีชุมชนอยากใหมี้ข้ึนในอนาคต คือ 
การท่ีชุมชนสามารถอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพิงตนเอง มีการอนุรักษจ์นถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน มีทรัพยากรใช้
อย่างไม่ขาดแคลน ทั้งน้ีแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งสร้างให้สาํเร็จก่อนท่ีจะไปถึงเป้าหมายดงักล่าวได ้คือการท่ี
ชุมชน ตอ้งมีผูน้าํท่ีเขม้แข็ง มีผูน้าํรุ่นใหม่ท่ีคอยมาสานต่องานของลุงแกว้ มีการพฒันาดา้นการ
จดัการจนสามารถสร้างช่ือเสียงเป็นชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์า ในอนาคตผูน้าํตอ้งมีศกัยภาพ
ในการสร้างสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นและเหมาะสมกบัชุมชน และส่ิงสําคญัท่ีสุดอีกส่ิงหน่ึงตลอด
ระยะเวลาในการต่อสู้มา 20 ปีของชุมชน คือการไดสิ้ทธิโฉนดชุมชน เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าชุมชน
แม่คองซา้ยจะไม่ถูกลบออกไปจากแผนท่ีประเทศไทย 
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การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวก (Discovery) จากประสบการณ์
ร่วมกนัในชุมชน พบว่า กิจกรรม ทาํแนวกนัไฟ สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆของชุมชน ทาํให้
ผูว้ิจยัทราบถึงปัจจยัสู่ความสาํเร็จของชุมชน ไดแ้ก่ จุดเปล่ียนท่ีเป็นจุดแขง็และเป็นโอกาสของชุมชน  
การส่ือสารของชุมชน อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ การเขา้ร่วมกับเครือข่าย การพฒันาภาวะผูน้าํ  การ
พฒันาชุมชน และวิสยัทศัน์การมุ่งสู่ความเป็นชุมชนพึ่งตนเองและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สามารถสรุป
เป็นภาพปัจจยัสู่ความสาํเร็จของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ไดด้งัภาพ 
 
 
 
 



 

ภาพที ่4.49  ปัจจยัสู่ความสาํแร็จของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
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 4.2.2  ลกัษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 
 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนา ทาํใหผ้ศึ้กษาวิจยัพบลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุของชุมชนบา้นแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยสามารถจาํแนกลกัษณะของ
ผูน้าํชุมชนตน้แบบเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะในการทาํงาน ดงัน้ี 
  4.2.2.1  คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชนตน้แบบ คือ บุคลิกภาพ ความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม และลกัษณะต่างๆ ท่ีติดตวัผูน้าํมา ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะบุคคล สามารถจาํแนกได ้2 ดา้นคือ 
ดา้นแรก การมีอุดมการณ์เพื่อสังคม ไดแ้ก่ มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม มีการเสียสละ
ตนเองเพ่ือสังคม ดา้นท่ีสอง การมีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ มีสติสัมปชญัญะ 
รอบคอบ มีความมัน่ใจในตนเอง มีความยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
ดงัน้ี 
   1)  มีอุดมการณ์เพื่อสงัคม 
   การมีอุดมการณ์เพื่อสังคม คือ ความมีอุดมการณ์ของผูน้าํชุมชนดว้ยการ
ทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม โดยมุ่งเสียสละตนเองเพื่อทาํคุณประโยชน์
นั้นแก่สงัคม 

(1)  มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสงัคม 
ผูน้าํชุมชนคนปัจจุบนัเป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์ในการทาํคุณประโยชน์ต่างๆ 

เพื่อสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ การเป็นผูอ้นุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรป่า ใน
การจดัการทรัพยากรป่าไมข้องผูน้าํจะคาํนึงถึงผลท่ีอาจกระทบต่อระบบนิเวศของทั้งประเทศ เป็น
การทาํเพื่อสังคม เพื่อชุมชนอยู่รอดดว้ย มิไดท้าํเพื่อตนเอง ในการตดัสินใจเร่ืองป่าแต่ละคร้ังหาก
การคาดการณ์ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผูน้าํก็จะตดัสินใจเพื่อส่วนรวมทนัที 
ตลอดจนกิจกรรมทาํแนวกนัไฟท่ีชุมชนร่วมกนัในการอนุรักษป่์าทุกปี ในความคิดของผูน้าํนั้นว่า
เป็นการทาํเพื่อประโยชน์ของสงัคมเช่นกนั เป็นการรักษาป่าเพื่อคนทั้งประเทศ 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 4 คน จาก 7 คน กล่าวถึงผูน้าํในดา้น
มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 11 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 6 คร้ัง คุณซอติ คุณลอแล  คุณยี
แก คนละ 1 คร้ัง และการสนทนากบัคุณคะหยี ่2 คร้ัง ในประเดน็ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

คะหยี ่(การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผลประโยชน์จากการรักษาป่าท่ี
มีต่อสงัคมในดา้นต่างๆ วา่ 
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ทาํไปอย่างนั้นแหละ ทาํไปก็ได้ประโยชน์ข้ึนมา พอถึงเห็นประโยชน์แลว้เน่ีย 
ความภูมิใจ ความดีใจ / เออ เกิดข้ึนเร่ือยๆ/ก็คือ  คือว่า มนัเกิดประโยชน์ท่ีว่า เวลา 
เวลา ถึงหน้าแลง้ ท่ีน้ีก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ อากาศก็ สบาย สบาย/จะมีส่วนท่ีว่า การ
จดัการหมอกควนั/กป้็องกนัไฟป่าเน่ีย เหมือนกบัป้องกนัหมอกควนั เหมือนกนั 

 
ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการตดัสินใจของผูน้าํท่ีคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวม ว่า แลว้อย่างพะติแกว้น่ีก็เขาจะมองในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าน่ะครับ 
ตดัสินใจ ไป. เลยครับ 

ประกอบกบัการสนทนา คะหยี่ (บนัทึกการสัมภาษณ์คะหยี่, 2554) 
กล่าวถึงการคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อสงัคมวา่ 
 

ในความคิดของลุงเน่ีย ประเทศไทยเราเน่ีย เราจะอยูก่นัดว้ยความสนุกสนาน เรา
จะอยูก่นัดว้ยการมีความสุขเน่ีย จะอยูก่นัยงัไง ลุงเน่ียคิดถึงจุดนั้นเหมือนกนันะ 
(สายตาจริงจงั)ไม่ใช่ว่าคิดส่วนตวัส่วนตวั คิดรวมเน่ีย มนัก็เหมือนกบั เราอยูใ่น
ป่า รักษาป่าเน่ีย เพื่อคนทั้งประเทศ แลว้กค็นท่ีมนัอยูใ่นเมือง แลว้กข็อใหม้าช่วย
รักษาป่า ช่วยกนั (ฮืมๆ ยิม้) พะติ ในความคิดพะติน่ะ 

 
จากบทสัมภาษณ์และบทสนทนา สามารถกล่าวได้ว่าผูน้ําชุมชน

ตน้แบบในการอนุรักษป่์า มีการทาํเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมดว้ยความตอ้งการใหส้ังคมไทยดาํรง
ไวซ่ึ้งความสุขความสนุกสนาน การท่ีจะไปถึงจุดนั้นก็ดว้ยการรักษาป่า การทาํแนวกนัไฟ ท่ีจะเป็น
การช่วยรักษาระบบนิเวศ สภาพอากาศ  ลดหมอกควัน ตลอดจนมีการตัดสินใจท่ีคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของสงัคมส่วนรวมดว้ย 

 (2)  มีการเสียสละตนเองเพื่อสงัคม 
ผูน้าํมีการเสียสละตนเองในการทาํคุณประโยชน์ต่อสงัคม  ในประเดน็น้ี 

เป็นคุณลกัษณะท่ีเด่นชดัของผูน้าํท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอบเป็นเสียงเดียวกนั 6 คน จาก 7 คน ของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ รวม 23 คร้ัง ไดแ้ก่ คุณคะหยี ่4 คร้ัง คุณซอติ 3 คร้ัง คุณทีเล 2 คร้ัง คุณลอแล 4 คร้ัง คุณยแีก 
6 คร้ัง คุณพาดี 3 คร้ัง และการสนทนากบัคุณคะหยี ่1 คร้ัง ใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเสียสละของผูน้าํท่ีทาํงานทุก
วนั เป็นตวัอยา่งใหแ้ก่คนอ่ืนๆ ในชุมชน วา่อืม บางคร้ังเน่ีย นาย ก เขาบอกวา่ไม่มีเวลา สละ ไม่ได ้นาย 
ข ไม่มีเวลา ลุงเน่ีย มนัก็เป็นคนก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแลว้ ก็ตอ้งทาํอยู่ทุกวนั(ลากเสียงยาว) ทุกวนั อย่างนั้น
แหละ คนอ่ืนขาดได ้ลุงเน่ียขาดไม่ได ้
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ซอติ (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเสียสละของผูน้าํท่ีมีมากกว่า
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน วา่ 

 
A: ความเสียสละครับ เสียสละต่อชุมชนอย่างเง้ียน่ะครับ/Q: ทุกคนในหมู่บา้น
เสียสละอยูแ่ลว้/A: ก็คือ เสียสละไม่มากเท่าลุงแกว้น่ะครับ ลุงแกว้เคา้จะมองเป็น
ภาพรวมมากกวา่ครับ เสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตวัครับ / A: เป็นคนท่ีเวลา
ออกไปขา้งนอก ออกไปประชุมมากสุด เสียสละมากสุดครับ จะทาํงานไม่ทาํงานก็
ไปครับ  มีความเสียสละครับ..เพื่อส่วนรวมครับ 

 
ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเสียสละในการออกไป

ประชุมของผูน้าํทุกคร้ัง ว่า อย่างเช่น การเสียสละ อย่างท่ีว่าอะไรนะ ไม่ว่า เขาเก่ียวขา้ว ยงัจาํเป็น. 
พอเขามา ประกาศ เม่ือก่อนเขาประกาศวิทยใุช่มั้ย ประกาศใหไ้ป ก็ไป (ท้ิงนํ้ าหนกัเสียง) เลย แต่ว่า
คนอยูข่า้งหลงัก ็บางคร้ังกช่็วยเขาไปทาํนาครับ 

ประกอบกบัการสนทนา คะหยี่ (บนัทึกการสนทนาคุณคะหยี่, 2554) 
กล่าวถึงการเสียสละตนเองของผูน้าํโดยมีการเปรียบเทียบ ว่า ไฟถ่านตกท่ีเทา้ ก็ตอ้งช่วยตวัเอง เกิด
เร่ืองขดัแยง้กนัคราวปี 38 นัน่แหละ 2พะติน้ี เลยลุกข้ึนมาต่อสู ้จนเป็นชุมชนอนุรักษป่์า 

จากการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์และบนัทึกการสนทนา สรุปไดว้า่ส่วนใหญ่
จะพูดถึงผูน้าํในประเด็นความเป็นผูท่ี้เสียสละมาก แมก้ระทัง่มีงานส่วนตวัท่ีทาํคา้งอยู ่ก็จะปลีกตวั
ไปทาํงานส่วนรวมทนัที เป็นผูท่ี้มีความทุ่มเทมาก เวลามีกิจกรรมต่างๆ ผูน้าํจะเขา้ร่วมเป็นแกนนาํ
หลกัตลอด ผูน้าํเสียสละตนเองในการเป็นตวัแทนชุมชนเดินเทา้ไปกรุงเทพเพ่ือช่วยเหลือชุมชน
ไม่ให้ถูกไล่ออกจากป่า และส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบไดร้ะหว่างการสังเกต คือ ผูน้าํไดเ้ขา้ไปในป่าเพื่อสร้าง
สถานท่ีปฏิบติัธรรมใหแ้ก่พระท่ีธุดงคม์าพกัในเขตพื้นท่ีของชุมชนดว้ย 
   2)  มีความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง 
   มีความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง คือ บุคลิกภาพคุณลกัษณะท่ีติดตวัมา
ของผูน้าํ ผ่านการขดัเกลาทางสังคม และสามารถควบคุมไดจ้ากการสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง 
ได้แก่ มีสติสัมปชัญญะรอบคอบ มีความมั่นใจในตนเอง มีความยืดหยุ่น มีความรับผิดชอบ             
มีคุณธรรม และมีมนุษยสมัพนัธ์ดี ดงัน้ี 

(1)  มีสติสมัปชญัญะ รอบคอบ 
จากการสัมภาษณ์ มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการมีสติสัมปชัญญะ 

รอบคอบ ของผูน้าํ 2 คน จาก 7 คน กล่าวจาํนวน 5 คร้ัง โดยคุณทีเลกล่าว 3 คร้ัง และคุณพาดีกล่าว   
2 คร้ัง 
 



162 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมีสติสามารถตั้งหลกัไดดี้
ของผูน้าํ ว่า อยา่งท่ีว่า จะทาํอยา่งง้ีไม่ถูกใช่มั้ยครับ ลุงแกว้ทาํอยา่งง้ีไม่ได ้ลุงแกว้ก็วางตวัเป็นกลาง    
ทาํเฉย พอเคลียปัญหาส่วนนั้น ส่วนนั้นผมมองว่า เป็นคนท่ีตั้งหลกัไดดี้มาก ถา้เป็นคนอ่ืนน่ีมนัจะ
ทอ้ถอย รึวา่ยงัไงอยา่งง้ีฮะ 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมีสติของผูน้าํ ท่ีสร้างความ
น่าเช่ือถือแก่บุคคลภายนอกชุมชน ว่า อืม ตรงน้ี จุดน้ี. ท่ีจริงลุงแกว้น่ี มนัก็ เป็นคนพูดช้าๆ แต่ว่า 
ส่วนมากน่ี. คนขา้งนอก มนัก ็. เช่ือ เช่ือเขาเหมือนกนันะ 

การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ผูน้ําเป็นผูท่ี้มีสติสัมปชัญญะ 
รอบคอบ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์จะมีคาํพดูท่ีพดูเหมือนกนัคือ มีสติ ใจยาว ซ่ึงปกติแลว้ผูน้าํจะเป็นคนใจ
ร้อน แต่เวลาทาํงานจะเป็นคนท่ีค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทาํ มีความรอบคอบ ในขณะท่ีพูด ก็จะคิด
ไตร่ตรอง แลว้ค่อยๆ พดูชา้ๆ จนทาํใหท้ั้งคนในชุมชน และในเครือข่าย มีความเช่ือถือ และทาํตามท่ี
ผูน้าํพดู 

 (2)  มีความมัน่ใจในตนเอง 
จากการสมัภาษณ์มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํในดา้น

การมีความมัน่ใจในตนเอง จาํนวน 2 คน จาก 7 คน โดยมีการกล่าว 4 คร้ัง จาํแนกเป็นคุณยแีก   2 
คร้ัง และคุณพาดี 2 คร้ัง 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมัน่ใจในตนเอง ไม่ยอมคน 
ของผูน้าํ วา่ แก จะเป็นคนพดูเยอะไปหน่อย แต่พะติแกกจ็ะยอมรับวา่ แกจะพดูไม่ค่อยยอมคนเท่าไหร่  

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมัน่ใจในตนเองของผูน้าํใน
การส่ือสาร ว่า เพราะว่าเขาก็พดู พดูไปอยา่งง้ีทุกคร้ังอยา่งง้ี ไอ่ลุงแกว้น่ีมนั. มนัเป็นคนอยา่ง ท่ีจริง ถา้ 
บางคร้ังถา้อูว้า่โตเ้ถียงกนัมนักเ็อาดีเหมือนกนันะ 
   สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และสรุปไดว้่า ผูน้าํมีความมัน่ใจในตนเอง
โดยการส่ือออกมาทางคาํพูด ในการเจรจาต่อรองท่ีไม่ค่อยยอมผูอ่ื้น สามารถนาํพาชุมชนอยู่ไดม้า
จนถึงปัจจุบนั 

(3)  มีความยดืหยุน่ 
จากการสัมภาษณ์ถึงส่ิงดีๆ ท่ีมีในตวัของผูน้าํชุมชน มีผูก้ล่าวถึงความ

เป็นผูท่ี้มีความยดืหยุน่ของผูน้าํเพียงคนเดียว คือ คุณพาดี กล่าว 2 คร้ัง ในการใหส้มัภาษณ์ 
พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความยืดหยุ่นในการตดัสินใจของ

ผูน้าํท่ีเคารพในการตดัสินของกรรมการหมู่บา้น ว่า บางคร้ังก็ไม่ยอมเท่าไร แต่ว่า เอา ไอ่ . บางที ก ็
ชาวบา้นส่วนใหญ่เนาะ ไม่อยากไดแ้บบน้ีก็มี บางทีลุงแกว้ก็ยอมเนาะ ถอดใจ อย่างง้ี/แต่บางคร้ังก็ไม่
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ยอมก็มีอย่างง้ี/ถา้ไม่ยอม ไอ่ หมู่บา้นก็ยอมเง้ีย ถา้เคร่งเกิน อย่างเง้ีย/เพราะว่า มนัก็มีกรรมการเง้ีย ใน
หมู่บา้นมนักมี็อยู ่กรรมการกมี็เง้ีย 
   สามารถวิเคราะห์และสรุปความไดว้่า ความยืดหยุ่นของผูน้าํชุมชน เร่ิมแรก
เป็นเพราะการมีความมัน่ใจในตนเองในการทาํคุณประโยชน์ และรักษาป่าเพื่อสังคม แต่ในบางคร้ังเสียง
ส่วนใหญ่ของชุมชนก็มีความขดัแยง้กบัผูน้าํ จนตอ้งมีกรรมการของหมู่บา้นมาช่วย       ไกล่เกล่ีย และ
สุดทา้ยผูน้าํกมี็ความยดืหยุน่ในการรับฟังและยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของชุมชน และกรรมการชุมชน 

(4)  มีความรับผดิชอบ 
การสัมภาษณ์เก่ียวกบัลกัษณะของผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษ์

ป่า พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการมีความรับผิดชอบของผูน้าํ 2 คน จาก 7 คน กล่าวจาํนวน 4 
คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าวถึงความรับผดิชอบในการตดัสินใจเพื่อส่วนรวมของผูน้าํ 3 คร้ัง และคุณซอ
ติกล่าวถึงความรับผดิชอบในความผดิของคนในชุมชน ในฐานะผูน้าํชุมชน 1 คร้ัง 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความรับผดิชอบในการตดัสินใจ
เพื่อส่วนรวมของผูน้าํ ว่า บอกเคา้ บอกเคา้ตรงๆ เน่ีย ไม่เป็นไร ถา้ หวัหนา้เซ็น แลว้มนัผดิกฎหมาย 
ถา้มนัจบั หัวหน้า ให้มนัมาจบัลุงเน่ีย ให้มาจบัลุงเน่ียเลย (เหอะ) ก็ทาํสัญญาแบบเน้ีย วนันั้น ก็ ท่าน
นายอาํเภอเป็นประธาน (เหอะๆๆ)  

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงความรับผดิชอบในความผิดของ
คนในชุมชนในฐานะผูน้าํชุมชน ว่า ก็ คือ พะติแกว้น่ี จะรับบทหนกัหน่อยนะครับ คือเวลาเน่ีย เคา้
ทาํอะไรท่ีแบบไม่ค่อยถูกอยา่งน้ีน่ะครับ เวลาไปประชุม จะมีอาจารยใ์นเวลาประชุมเน่ีย จะด่า คนท่ี
โดนด่ามากท่ีสุดน่ีคือ ลุงแกว้น่ะครับ คือวา่เคา้เป็นผูน้าํน่ะครับ 

เหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบของผูน้ําชุมชนในการทาํเพื่อ
ส่วนรวมคือ การลงนามเป็นพยานในการไม่บุกรุกพื้นท่ีป่าของเขตรักษาพนัธ์ุบริเวณนอกเขตแนว
กนัไฟ และนอกเขตพื้นท่ีใชส้อยของชุมชนซ่ึงไดมี้การจบั GPS และทาํแผนท่ีเป็นหลกัฐานในการ
ลงนามทาํสัญญาระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐ ว่าถา้มีการบุกรุกนอกเขตท่ีไดต้กลงไวใ้ห้มา
เอาผดิกบัผูน้าํชุมชนไดเ้ลย ส่วนอีกเหตุการณ์ คือ สมาชิกในชุมชนคนหน่ึงไปตดัไมบ้ริเวณหา้มตดั
แลว้มีเจา้หนา้ท่ีมาตกัเตือนผูน้าํ ตวัผูน้าํเองตอ้งออกรับแทนชาวบา้นแทนชุมชน เป็นการส่ือถึงการ  
มีความรับผดิชอบ เป็นคุณลกัษณะของผูน้าํชุมชนน้ี 

(5)  มีคุณธรรม 
จากการสัมภาษณ์ในประเด็นลกัษณะของผูน้าํชุมชน พบว่า  มีคุณคะ

หยีเ่พียงผูเ้ดียวจากผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 คน ท่ีกล่าวถึงความมีคุณธรรมของผูน้าํชุมชน โดยมีการกล่าวถึง 
4 คร้ัง โดยกล่าวถึงความมีกิเลส โลภมาก 3 คร้ัง และกล่าวถึงการไม่ทาํร้ายกนัในกรณีเกิดความ
ขดัแยง้ 1 คร้ัง 
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คะหยี ่(การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมีกิเลส ความโลภ ท่ีส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน ว่า ก็คือ ทุกส่ิงทุกอย่างเน่ีย มนัจะมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
อืม อยา่งนั้นแหละ ในความคิดของลุง อยา่งนั้นแหละ บางคน บางคนเน่ีย อยากไดเ้ยอะๆ อยา่งนั้นแหละ 
อยากไดเ้ยอะๆ อยากได ้คะหยี่ กล่าวถึงความมีคุณธรรมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของชุมชน ว่า 
มนัเอาตวัหนงัสือ ไม่ใช่ว่า เขาไปคุย จะเสียงจากปากมนัจะโกรธกนัก็ไม่ดี มนัก็จริงๆ คนเราก็ถึงระดบั
ในพื้นท่ี มนัเข่ือนน่ีไม่ใช่ธรรมดา มนัฆ่ากนัเยอะ จะทาํยงัไงถึงว่า มนัไม่ถึงขั้นว่า คนตาย  เสียชีวิตคนน่ี
มนัก ็(เหอะๆ) เหมือนกบัทาํบาปทาํกรรม 

สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และสรุปไดว้่า ความมีคุณธรรมของ
ผูน้าํชุมชน คือ การยอมรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ นอกชุมชนท่ีคิดว่าเป็นการพฒันาท่ี
เหมาะสมกบัชุมชน ไม่อยากไดเ้ยอะมาก เพราะการอยากไดอ้ะไรเขา้มาในชุมชนเยอะๆ ก็ทาํใหเ้กิด
กิเลส มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน อีกทั้งคุณธรรม  ในเร่ืองการ
ไม่ทาํบาปทาํกรรม ไม่ทาํร้ายเพื่อนมนุษยด์ว้ยกันเองจากกรณีความขดัแยง้ต่างๆ ของชุมชนกับ
ภาครัฐบาล 

(6)  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
จากการสมัภาษณ์มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงความมีมนุษยสัมพนัธ์ดีของ

ผูน้าํเพียงคนเดียวจากผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 คน โดยคุณคะหยีก่ล่าวถึง 3 คร้ัง 
คะหยี ่(การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมีมนุษยสัมพนัธ์ดีของผูน้าํ

ท่ีสามารถเขา้ไดก้บัทุกคน วา่ 
 

การเขา้กบัคนไดทุ้ก อยากไดเ้น่ีย ไดทุ้กวนัไดทุ้กคืน คนท่ีอยา่งนั้นแหละ เอ่อ อยา่ง
ลุงน่ี  ลุงไม่ใช่ว่าลุงน่ีอวดตวั ไม่ใช่นะ/ . เวลาเขากินเหลา้ เขาเฮฮา เขาชกกนั ต่อย
กนั เขา้ไปน่ี เขาไม่ต่อยลุงหรอก อืม (เหอะๆ) อยา่งนั้นแหละ/ยกตวัอยา่งคนท่ี ท่ีเขา้
ไปในวงเหล้า จะตอ้งไปคุยกันยงัไง ไปคุยกับเขาท่ีว่า เขาไม่ต่อยเรา (แหะๆๆ 
เหอะๆๆ) คุยอยา่งนั้นแหละ (เหอะๆๆๆ) 

 
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการสนทนากบัผูน้ําชุมชน ทาํให้

ผูว้ิจยัทราบถึงความมีนุษยสัมพนัธ์ การเขา้กบัคนไดง่้ายของผูน้าํ โดยขณะท่ีผูว้ิจยักาํลงัสนทนากบั
สมาชิกในบา้นท่ีไปพกั ผูน้าํกเ็ดินเขา้มานัง่แทรกในวงสนทนา แลว้ยิม้ จนผูว้ิจยัสามารถมองเห็นฟัน
หนา้ครบทุกซ่ีจึงไดท้ราบว่าเป็นผูน้าํ มีการซกัถามพูดคุยโดยท่ีผูน้าํชุมชนมิไดรู้้สึกว่าผูว้ิจยัเป็นคน
อ่ืนเลย ประกอบกบับทสัมภาษณ์มีหลายคร้ังท่ีผูน้าํเขา้ไปแทรกในวงสนทนาแลว้พดูคุยแบบน้ี เช่น 
วนัท่ีนกัศึกษามาออกค่ายพฒันาวนัแรก การสนทนาในวงเหลา้ เป็นตน้ 



165 

  4.2.2.2  คุณลกัษณะในการทาํงาน 
  คุณลกัษณะในการทาํงานของผูน้าํชุมชนตน้แบบ คือ การมีทกัษะ ความคิดต่างๆ    
ท่ีมีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนในการทาํงานของผูน้าํชุมชน สามารถจาํแนกได ้ 3 ดา้นคือ       
ดา้นแรก เก่งคิด (Conceptual Skill) ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจาํ มีวิสัยทศัน์ มีความสามารถ     
ในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ มีความกลา้เปล่ียนแปลง ดา้นท่ีสอง เก่งคน (People Skill) ไดแ้ก่         
มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร มีทกัษะในการสร้างความร่วมมือ มีทกัษะในการสังเกตเพื่อเขา้ใจ
พฤติกรรมมนุษย ์ดา้นท่ีสาม เก่งงาน (Technical Skill) ไดแ้ก่ มีความสามารถในการสอนงาน         
มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง มีความสามารถในการบริหาร
จดัการอนุรักษป่์า ดงัน้ี 

1)  เก่งคิด (Conceptual Skill) คือ การท่ีผูน้าํมีความสามารถในการจาํ         
มีวิสยัทศัน์ มีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ และมีความกลา้เปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 (1)  มีความสามารถในการจาํ  
จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์จาํนวน 2 คน จาก 7 คน 

กล่าวถึงการมีความจาํดีของผูน้าํ 5 คร้ัง โดย คุณยีแกกล่าวถึง 3 คร้ัง คุณพาดีกล่าวถึง 2 คร้ัง ใน
ประเด็นเดียวกันคือ สามารถจาํเร่ืองต่างๆ ท่ีได้เขา้ร่วมประชุม หรือได้รับฟังจากการเขา้ร่วม
เครือข่าย แลว้มาเล่าใหส้มาชิกฟังไดอ้ยา่งครบถว้น 

ยแีก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสามารถในการจาํขอ้มูลจาก
การไปประชุมแต่ละคร้ังของผูน้าํ วา่ ความคิด (ยิม้) ความคิดน่ีจาํ จาํ ดีกว่าจดนะคะ กลบัมา น่ีไม่ไดจ้ด
อะไรมานะ แต่ใชจ้าํเอา  พดูเอา จาํเร่ืองน่ี เออคุยเร่ืองโนน้เร่ืองน้ี บางทีถา้. พี่ไปประชุม ก็นัง่ดูพะติแกว้
คุยนะ/เคา้จาํไดทุ้กเร่ือง (พดูไปยิม้ไป) 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวชมความสามารถในการจาํของผูน้าํ 
ว่า ลุงแก้วน่ีแกมนั . แกมีความจาํดีน่ะครับ/ครับตอนท่ีประชุมคร้ังไหน ก็ไม่ถือสมุดอะไรนะ (กาํ
เอกสารเก่ียวกบัหมู่บา้นไวใ้นมือ) มนัก็ ช่ือคนน้ี ช่ือคนนั้น มนัก็จาํไดห้มดน่ะครับ / ครับ บางคร้ังผม
ไปน่ี ผมจดน่ะ ยงัจาํไม่ไดเ้ลย ความจาํดีครับ ตรงน้ีชม 

ประกอบกบัการสังเกตของผูว้ิจยัในขณะสนทนากบัผูน้าํ พบว่าผูน้าํมี
ความจาํดีมากว่าเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนในปีไหน การเขา้ร่วมเวทีกบัเครือข่ายไดพ้บกบัใครบา้ง อีก
ทั้งตวัเลขของจาํนวนพื้นท่ีใชส้อย จาํนวนพื้นท่ีป่าชุมชน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัชุมชน  แม่คองซ้าย 
สามารถจาํได้แม่นยาํ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ งสองกล่าวช่ืนชมความจาํของผูน้ําว่าจริงๆ แล้วผูน้ําไม่
สามารถอ่านออก เขียนกไ็ม่ได ้ไม่มีการจดใดๆ ทั้งส้ิน ทุกคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม จะใชว้ิธีการจาํ แลว้
พอกลบัมาถึงชุมชน สามารถเล่าเร่ืองราวต่างๆ ไดเ้หมือนกบัท่ีประชุมไดส่ื้อสารมา 
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 (2)  มีวิสยัทศัน์ 
จากการสมัภาษณ์ มีผูใ้หส้ัมภาษณ์จาํนวน 2 คน จาก 7 คน ไดก้ล่าวถึง

ความมีวิสัยทศัน์ของผูน้ํา 11 คร้ัง เป็นเร่ืองเก่ียวกับการวางแผนในอนาคตของชุมชนด้วยการ
ชกัชวนเยาวชนมาร่วมกิจกรรมของชุมชน และนาํเอาความคิดของคนรุ่นใหม่มาพฒันาชุมชน โดย
คุณคะหยีก่ล่าวถึง 6 คร้ัง และคุณยแีกกล่าวถึง 5 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสาํคญัของการมีเป้าหมาย
ในการอยูแ่บบยัง่ยนื ว่า การคุยกนัในเครือข่ายเสร็จแลว้ก็ การรวมตวักนัเน่ีย เอ๊ะ จะคุยยงัไงให ้ให้มนั
ถูกเป้าหมายท่ีว่า คาดท่ีว่า ต่อไปน่ี เราทาํอะไรท่ีว่ามนัจะอยูแ่บบยัง่ยนื นั้นแหละ ตอ้งคุยแบบ เป้าหมาย
ตวันั้นเสร็จแลว้ เราจะอยู ่คะหยี ่กล่าวถึงความมีวิสัยทศัน์ดว้ยการพฒันาชุมชนท่ีมาจากความคิดของ
คุยรุ่นใหม่ ว่า ครับ ไม่รู้ว่า  จะมาใน ถา้ ทุกเร่ือง ทุกอยา่ง ทุกช้ินทุกส่วนเน่ีย ถา้มนัเอามาจากคนรุ่นเก่า
ทั้งหมดเน่ีย เราก ็ภาพมนัก ็เหมือนเดิม/ถา้ มนัเปล่ียนแปลง มนัอยูท่ี่เขาอ่า /ไม่ใช่วา่ อยูท่ี่ ผูเ้ฒ่าแลว้ 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความมีวิสัยทศัน์ของผูน้าํในการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยการฝึกเยาวชนรุ่นใหม่เก่ียวกบังานพฒันาชุมชน ว่า เนาะ ส่วนมากช่วงหลงัพะติ
แกว้ จะชวนพวกวยัรุ่นไปเพิ่มนะ วา่ ไปฝึก ถา้ไม่ฝึกแลว้เม่ือไหร่จะเป็น / เดก็ๆ กต็อ้งออกไปน่ะค่ะ 

สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ และสรุปไดว้่า ส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าผูน้าํชุมชน
เป็นผูมี้วิสัยทศัน์คือการมองภาพชุมชน ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ย ัง่ยืนไปถึงอนาคตรุ่นลูกหลาน การเปิด
โอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาทาํกิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อท่ีจะสามารถนาํความคิดของพวก
เขามาพฒันาชุมชนไดใ้นอนาคต ผูน้าํเป็นผูท่ี้มองลึกมองไกล ถึงผลกระทบจากการพฒันาส่ิงอาํนวย
ความสะดวกของชุมชนท่ีไม่เหมาะสม จนอาจเป็นภยัแก่ชุมชนได ้ตวัอย่างของการพฒันาถนนเขา้
หมู่บ้านว่าไม่จําเป็น การท่ีจะดึงคนเข้ามาศึกษาในชุมชนยงัมีทางอ่ืน เช่น การลงข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ท การใชก้ารบอกต่อจากนกัศึกษาท่ีมาออกค่ายกบัชุมชน เป็นตน้ 

 (3)  มีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์ 4 คน จาก 7 คน กล่าวถึง

ความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจของผูน้าํ จาํนวน 15 คร้ัง ประกอบดว้ย คุณคะหยี ่7 คร้ัง 
คุณซอติ 5 คร้ัง คุณยีแก 1 คร้ัง คุณชอ 1 คร้ัง และการสนทนากบัคุณคะหยี่ 1 คร้ัง ต่างพูดไปใน
ทิศทางเดียวกนัในเร่ืองการคิดไตร่ตรองถึงผลไดผ้ลเสียท่ีจะไดรั้บจากการตดัสินใจในแนวทางต่างๆ 
ของผูน้าํ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชุมชน 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสามารถในการวิเคราะห์
เก่ียวกบันโยบายการสร้างเข่ือนของรัฐบาล วา่ 
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มนัก็ เป็นจริงง่ะ เขาเอามาให้เน่ีย. ใน ในแบบของเขาเน่ีย อยา่งเอกสารของเขา ดูน่ี
มนัดีทั้งหมดเลย เขาช้ีแจงก็ว่า ดีทั้งหมดเลย ถา้คนล่างเข่ือนมนัก็ดีไปอีกอยา่งหน่ึง 
คนบนเข่ือนมนัก็ใชอี้กอย่างหน่ึง มนัก็กลไกมนัก็ไปอย่างนั้น มนัก็ นโยบายของ
เขาเน่ีย มนัก็ เล่นอยา่งนั้นแลว้ ส่ิงท่ีชาวบา้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยเน่ีย ชาวบา้นบาง
คนมนักไ็ม่รู้อะไรครับ มนักเ็ห็นดว้ย 

 
ซอติ (สมัภาษณ์ซอติ, 2554) กล่าวถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การ

ตดัสินใจของผูน้าํ เพื่อผลประโยชน์ของชุมชน วา่ 
 

คือคิดพอสมควรน่ะครับ คือ.. เคา้จะตอบยงัไงให้ควบคู่บา้นน่ะครับ/ตวัอย่างเช่น 
เขาถาม    เขาถามใช่มั้ย คือว่า สมมุติว่างานอนัน้ี จะเขา้มาทาํท่ีแม่คองซา้ยน่ะครับ 
จะดีไม่ดี จะมีผลกระทบยงัไง คือมนัตอ้งคิดละ/ว่า ถา้ผูน้าํเอา ชาวบา้นไม่เอา จะ
เถียงกนัอีกน่ะครับ ผูน้าํกบัชาวบา้นจะเถียงกนัอีก คืออยา่งน้ีน่ะครับ ตอ้งตดัสินใจ
วา่ ถา้มนัไดป้ระโยชน์กบัชาวบา้นนอ้ยกป็ฏิเสธไป 

 
ประกอบกนักบัการสนทนากบัคุณคะหยี่ (บนัทึกการสนทนาคุณคะ

หยี,่ 2554) ท่ีกล่าวถึงการตดัสินใจของผูน้าํเก่ียวกบัการอพยพคนในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 
ว่า แลว้ก็ไปดูตวัอย่างท่ีกาํแพงเชร ท่ีเขา อพยพไปนะ บา้นคลองลาน อาํเภอคลองลาน       บา้น
อะไรไม่รู้ ท่ีเคา้อพยพไป มนัอพยพ ใหม้นัอยูใ่กลถ้นนเลย แลว้ก ็ตรงน้ีกใ็หเ้ขตมาแค่น้ี จะเอาไป จะ
สร้างบา้น จะเอาไมซ้ักลาํหน่ึงมนัก็เอาไม่ไดแ้ลว้ โดนจบั อย่างงั้นน่ีมนัก็อยู่ไม่ได ้ถา้มนัเหมือน
อยา่งงั้นน่ีเราจะอยูย่งัไง 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ และการสนทนา สามารถสรุปไดว้่า 
ผูน้าํชุมชนมีกระบวนการคิดพิจารณาในการไตร่ตรองถึงผลดี ผลเสีย ท่ีจะมีผลกระทบต่อชุมชน 
จากการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ของชุมชน เช่น การเปิดรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกบัชุมชน
จากการสร้างเข่ือน จากการอพยพยา้ยท่ีอยูข่องชุมชน การนาํเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาสมกบั
ชุมชนมาใช ้การเปิดรับคนท่ีจะเขา้มาศึกษาชุมชนว่าเขา้มาช่วยชาวบา้นจริงๆ หรือไม่ การติดสินใจ
ของผูน้าํในการตอบคาํถามเวลาข้ึนพดูในเวทีเครือข่าย กิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกนาํเขา้มา
ในชุมชนเป็นประโยชน์จริง อีกทั้งหากเป็นการตดัสินใจท่ีมีเวลาในการปรึกษา ผูน้าํก็จะดึงชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย 
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(4)  มีความกลา้เปล่ียนแปลง 
จากการสมัภาษณ์ มีผูก้ล่าวถึงการเป็นผูท่ี้มีความกลา้เปล่ียนแปลงของ

ผูน้าํจาํนวน 4 คน จาก 7 คน มีการกล่าวถึง 5 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าวถึง 1 คร้ัง คุณซอติกล่าวถึง 1 
คร้ัง คุณทีเลกล่าวถึง 1 คร้ัง คุณพาดีกล่าวถึง 2 คร้ัง 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการเป็นคนริเร่ิมในการดาํเนินการ
เร่ืองต่างๆ ของผูน้าํก่อนผูอ่ื้นในชุมชน ว่า งานทุกงานเลยท่ีเก่ียวกบัชุมชนมนัก็เป็นคนท่ี เดินเร่ือง
ก่อน อยา่งง้ี เป็นคนท่ีสร้าง ไอ่ สร้าง เอ่อ เร่ิมตน้ก่อนง้ี 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผูน้าํท่ีเป็นผูเ้ร่ิมนาํรถไถเขา้มาใช้
ในการเกษตรก่อนผูอ้ื้นในชุมชน วา่ 

 
ตอนนั้นก็ มีแค่ มีคนใชแ้ค่ แค่คนเดียวเนาะ ตอนนั้นน่ะ ประมาณ สิบหกปีแลว้ 
รถไถคนันา ตอนนั้นน่ีเขาใชก้นัไม่เป็นหรอก ผมก็ ตอนนั้นใชค้วายอยูเ่นาะ แต่ 
มนัก็ ลุงแกว้ก็ทาํไม่เป็นเนาะ แม่ แม่ ยายคนน้ีบอกน่ะ ใชท้าํไม รถไถเน่ีย เอา
ควายดีกว่า/ครับ ชา้ อย่างเง้ีย รถไถน่ีมนัชา้เนาะ ตอนหลงัๆ  ก็ ลุงแกว้ก็ไม่ทอ้
เนาะ เอาไปเอามาแลว้ ตอนน้ีเขา คนอ่ืน สองสามปีกเ็พิ่มมาอีกคนัหน่ึง 

 
สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และสรุปได้ว่า ผูน้ําชุมชนเป็นผูท่ี้มี

ความกลา้เปล่ียนแปลง มกัเป็นคนท่ีริเร่ิมทาํส่ิงต่างๆ ก่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น  การ
เดินเร่ืองช่วยเหลือชุมชนจากการถูกอพยพให้ออกจากป่า การนาํเทคโนโลยีรถไถเขา้มาทุ่นแรงทุ่น
เวลาในการทาํการเกษตร มีความมุ่งมั่น แม้จะมีเสียงคัดค้านจากคนรอบข้างท่ียงัไม่มั่นใจว่า
เทคโนโลยีดังกล่าว จะสามารถใช้ได้จริง อีกทั้งจากการสังเกตของผูว้ิจยัในการนําเสนอความ
ช่วยเหลือชุมชนในเร่ืองผูน้าํดว้ยการศึกษาวิจยั ตวัผูน้าํเองก็ตอบรับอย่างมัน่ใจและพูดว่าไดเ้ลย น่ี
แหละท่ีลุงอยากไดม้านานแลว้ 

2)  เก่งคน (People Skill) คือ การมีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร มีทกัษะ     
ในการสร้างความร่วมมือ มีทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการ
ประสานงานกนัท่ีดี และอุทิศทุ่มเทใหแ้ก่ชุมชนของตน ดงัน้ี 

(1) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร คือ การมีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร
ของผูน้าํชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจ สร้างความสมัพนัธ์ การโนม้นา้วใจ และการกระตุน้พฤติกรรม 
ดงัน้ี 
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ก.   เพื่อความเขา้ใจ 
จากการสัมภาษณ์ มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงความมีทกัษะในการ

ส่ือสารเพ่ือความเขา้ใจของผูน้าํ จาํนวน 3 คน จาก 7 คน มีการกล่าวถึงจาํนวน 17 คร้ัง โดยคุณคะหยี่
กล่าว 9 คร้ัง คุณซอติกล่าว 3 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 2 คร้ัง คุณยีแกกล่าว 2 คร้ัง และ การสนทนากบั
คุณคะหยี ่1 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือสร้างความ
เขา้ใจกบัคนในชุมชนหลงัจากไปร่วมประชุมไปดูงาน ว่า เวลา ลุงเน่ีย ออกไปประชุมเน่ีย ไปดูงาน 
ออกไปประชุมคร้ังนึงก็ มาถึงบา้นก็ ให ้ คนทั้งหมู่บา้นเน่ีย มา มาคุยกนั มาฟัง แลว้ก็ เอ๊ มติใน ใน
เครือข่ายอยา่งน้ีนะ เราคุยกนัอยา่งน้ี แลว้ก ็พวกเราน่ี ทั้งบา้นน่ี จะทาํยงัไงกนัต่อเน่ีย กต็อ้งไดคุ้ยกนัอีก 

คะหยี่ กล่าวเปรียบเทียบเพื่อสร้างความเขา้ใจขณะส่ือสาร ว่า ก ็
บางส่ิงบางอยา่งน่ี อยา่ง เหมือนอยา่ง ถา้มี เกลือกอ้นหน่ึงน่อ มนัใส่ไวใ้นนํ้ า มนั น่าย น่าย น่าย (ละลาย 
เละ) เอ ๊เน่ียมนัจะหมดเคม็แลว้นะ บอกทั้งหมดมนัอีกที มนัจะเคม็ข้ึนมาอีก อยา่งนั้นแหละ 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความประทับใจในการ
อธิบายเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าของผูน้าํ ว่า ประทบัใจการตอ้นรับ นักศึกษาน่ะครับ อืม.. การกล่าว
อธิบาย เก่ียวกบัการอนุรักษป่์าเน่ียครับ จะอธิบายไดดี้ / ครับ จะอธิบายไดดี้กว่า เพราะว่าเขาเป็นคนท่ี
เร่ิมน่ะครับ 

สามารถวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ และสรุปไดว้่าผูน้าํมีทกัษะในการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจกับคนนอกชุมชนในเร่ืองเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าของชุมชน มีการ
ส่ือสารกิจกรรมทาํแนวกนัไฟให้สังคมภายนอกรับรู้และเขา้ใจ ส่วนการส่ือสารภายในชุมชนหากมี
หน่วยงานภายนอกเขา้มาทาํกิจกรรมหรือมาศึกษาชุมชน ผูน้าํก็จะมีการส่ือสารกบัสมาชิกในชุมชน 
และสร้างความเขา้ใจทั้งกบักลุ่มคณะท่ีเขา้มาและกบัสมาชิกในชุมชนเก่ียวกบัวตัถุประสงคท่ี์เขา้มา 
และในระหว่างสัมภาษณ์มีการยกตวัอย่างประโยคท่ีผูน้าํใชใ้นการพูดอธิบายเพื่อให้เห็นภาพและ
เขา้ใจในการส่ือสารมากข้ึน เช่น การอยากให้คนในชุมชนสามารถส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนได้
เป็นเร่ืองเดียวกนัจะใชม้ะม่วงกม็ะม่วงดว้ย มะไฟกม็ะไฟดว้ยกนั เป็นตน้ 

ข.  เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึง การส่ือสารเพื่อ

สร้างความสัมพนัธ์ของผูน้าํชุมชน 1 คน จาก 7 คน โดยคุณคะหยี่กล่าว 11 คร้ัง เป็นการให้
สมัภาษณ์ 8 คร้ัง และการสนทนา 3 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการส่ือสารท่ีไม่เถียงกัน
และใหอ้ภยักนั วา่ จะมาสร้างอยา่งโนน้อยา่งน้ี ชาวบา้นก็ดีใจ ถา้ เถียงกนัแลว้เน่ีย บางส่ิงบางอยา่งอภยั
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กนัเลย   ขออภยักนั ไม่ใช่ว่า ถา้เถียงกนั ถา้ว่าทะเลาะกนัเน่ีย ชาวบา้นน่ีมนัไม่ค่อยสบายใจ เอ๊ ทาํไมมนั
สร้างใหเ้รา/เออ มาทะเลาะกนัอีก ไม่สบายใจท่ีว่าเอ๊. ทาํใหค้นอ่ืนเขาอึดอดั อยา่งนั้นแหละ คะหยี ่กล่าว
ในการสนทนาเก่ียวกบัการเจรจาต่อรองกนั วา่ กค็นเราเน่ีย ถึงแมว้่า เราจะทาํอะไรซกัอยา่งเน่ีย ตอ้ง
คุยใหม้นัเขา้ใจกนั.... (ท้ิงนํ้ าเสียงยาว) ไม่ใช่ว่าเออ.../แลว้ก็ ทีน้ีก็ เอามาคุยกนั ไม่ใช่ว่าเอามาต่อสู ้
เอามาเถียงกนั .. ไม่ใช่.../A: อืม.. เออ.... ใหม้าเจรจาต่อรองกนั ไม่ใช่วา่ ...  

สามารถวิเคราะห์และสรุปบทสัมภาษณ์และการสนทนาไดว้่า 
การส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของผูน้าํนั้นเป็นไปในลกัษณะของการลดความขดัแยง้ ท่ีเกิดข้ึน
จากการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมของเพ่ือนมนุษย ์เช่น เหตุการณ์ท่ีมีนกัศึกษามาออกค่าย ผูน้าํก็จะเขา้ไป
คุยกบันกัศึกษาถึงการมาอยู่ร่วมกนัมาช่วยชาวบา้น ก็ตอ้งมีการกระทบกระทัง่กนั ก็ขอให้นึกถึงใจ
ของชาวบา้นว่าจะไม่สบายใจ หรือ ความขดัแยง้ในการจดัการอนุรักษป่์ากรณีจะมีการสร้างเข่ือนท่ี
เมืองคอง ผูน้าํก็จะใชก้ารส่ือสารเจรจาต่อรอง พยายามไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ การฆ่ากนั ใชไ้มอ่้อน
เขา้ช่วย เพราะถา้ใชไ้มแ้ขง็เถียงกนั กจ็ะเป็นการหกัความสมัพนัธ์ของทั้งสองฝ่าย 

ค.  เพ่ือโนม้นา้วใจ 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีผูก้ล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ

ของผูน้าํ 2 คน จาก 7 คน มีการกล่าวถึงจาํนวน 3 คร้ัง โดย คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง  คุณลอแล กล่าว    
1 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพูดโนม้นา้วใจของผูน้าํ
เพื่อใหส้มาชิกในชุมชนมาร่วมกนัทาํถนน ว่า ก็พะติแกว้ จะจดัประชุมน่ะครับ ว่าจะมีการทาํถนน
นะ พรุ่งน้ีมาทาํบา้นละคน ละคน ง้ีครับ 

ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพดูโนม้นา้วใจของผูน้าํ
เพ่ือใหส้มาชิกในชุมชนอนุรักษป่์าเพื่อประเทศชาติ วา่ กต็วัผูน้าํกจ็ะมา มาบอกวา่อนัดบัต่อไปก็ทาํดี
ไปเร่ือยๆ/ทาํช่วย ช่วยประเทศชาติ ช่วยหมู่บา้น จะดีข้ึนไปเร่ือยๆ เพราะว่ามนั. เม่ือก่อนน่ีเราทาํดี 
เขาไม่เห็นเนาะ เราจะทาํแนวกนัไฟ เราจะทาํไร ทาํเองเน่ีย ไม่มีการส่ือสาร ไม่มีคนขา้งนอกรู้จกั
เลยอ่ะ 

สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และสรุปไดว้่า ผูน้าํชุมชนมีทกัษะ
ในการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจดว้ยการจุดประเด็นของการทาํเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคม 
เป็นการพฒันาในส่วนต่างๆ ทาํเพื่อชุมชน 

ง.  เพื่อกระตุน้พฤติกรรม 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีผู ้กล่าวถึงการส่ือสารเพื่อกระตุ้น

พฤติกรรมของผูน้าํ 6 คน จาก 7 คน มีการกล่าวถึงทั้งหมด 11 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 5 คร้ัง คุณซอ
ติกล่าว 1 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง คุณชอกล่าว  2 คร้ัง 
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คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือของบทุน
อาหารกลางวนัจากหน่วยงานภาครัฐ วา่ 

 
บางส่ิงบางอยา่งเน่ีย ลุงอยากใหเ้ขารู้ในจุดน้ีจริงๆ ก็ไปคุย ทาง อบต คุยใหม้นัรู้ มนั
รู้ อยา่ง   พะติรู้เน่ีย แลว้ก็จะของบ อะไรซกัอยา่ง ตอ้งติดตาม ไม่ติดตาม มนัก็จะ
หายได/้จะทดลองดู จะหาอาหารกลางวนัท่ี ทาํแนวกนัไฟดู มนัจะไดรึ้ป่าว ลุงก็ไป
ขอท่ี อบต ติดตามมาสามคร้ัง ไดเ้งินอยู ่  (แกมหวัเราะ) ส่ีพนั (เหอะๆๆๆ) มนัก็
ดีกวา่อยูเ่ปล่าๆ (เหอะๆ) 

 
คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการประพฤติตนเป็น

ตวัอยา่งเพื่อกระตุน้ใหผู้อ่ื้นทาํตาม วา่ 
 

ตวัลุงเน่ีย ทาํ (ลากเสียงสูง) อยา่งเน้ีย คิดวา่ เอ ๊ถา้ปล่อยไป ชาวบา้นเขาดูแลว้ ตวัคน
เน่ีย  เป็นตวัตั้ง เป็นตวัตั้งตวัตีไม่มี ถา้ลุงก็จะไปอยูเ่หมือนกนัเน่ีย ถา้ ลุงก็ทาํอยูน่่อ 
ชาวบา้นก็  เอ๊อออ ทาํไมลุงคนนั้นเน่ีย ยงัเป็นตวัตั้งตวัตี ท่ีว่า มนัก็อยูอ่ยา่งงั้น เราก็
เขา้ไปอีก คนไหนวา่งกเ็ขา้ไป คนไหนวา่งกเ็ขา้ไป ก ็อยา่งงั้นแหละ 

 
พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการประพฤติตนเป็นตวัอยา่ง

ของผูน้าํจนสามารถกระตุน้ใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยผูน้าํ วา่ 
 

ลุงแกว้น่ีมนั .. เพราะว่า มนัเป็น มนัเป็นลุงแกว้คนหน่ึง เป็นคนท่ี... ท่ีดูๆ ไป มนัก็
ช่วยในหมู่บา้นเยอะน่ะเนาะ ถา้เราไม่ร่วมงานร่วมอะไร มนัก็. มนัก็ไม่ได ้เพราะว่า 
ลุงแกว้ มนั คนเดียว เราก็ร่วมแรงร่วมใจ ตอ้งฟัง ตอ้งเช่ือฟัง เพราะว่าลุงแกว้ เป็น
ผูน้าํคนหน่ึง ถา้ ถา้ เราไม่ ร่วมงาน เน่ีย  ถา้ลุงแกว้ แก่ไป มนัก็ไม่มี เด็กรุ่นหลงั มนั
ก็ ไม่มีผูท่ี้สืบทอด ต่อไปอยา่งเง้ีย ถา้ สมมุติว่า อยา่งผม ตอนน้ีผมยงัไม่รู้อะไรมาก 
แต่มีลุงแกว้คนหน่ึงเนาะ เยอะกว่า เราก็สืบทอดกนัไป แต่ช่วงหลงั ถา้ลุงแกว้ ไม่
ไหวแลว้ เดก็รุ่นหลงัมนักจ็ะสืบทอดมาอีก 
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จากการวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ สามารถสรุปไดว้่าการส่ือสารของ
ผูน้าํชุมชนเพ่ือกระตุน้พฤติกรรมนั้น เป็นไปเพ่ือกระตุน้ให้หน่วยงานต่างๆ และคนในชุมชนมา
ช่วยกันสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อชุมชน โดยท่ีผูน้ําใช้วิธีการส่ือสารบ่อยๆ การทาํเป็น
ตวัอย่างแลว้ให้ผูท่ี้พบเห็นอยากทาํเพ่ือช่วยผูน้าํและเป็นการช่วยส่วนรวม เป็นการทาํท่ีออกมาจาก
ใจของเขาเองไม่ใชก้ารบงัคบั 

(2)  มีทกัษะในการสร้างความร่วมมือ คือ ความสามารถในการสร้าง
การมีส่วนร่วมในชุมชน และการเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชนของผูน้าํชุมชน 

ก.  การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการสร้างการมีส่วน

ร่วมในชุมชนของผูน้าํ 5 คน จาก 7 คน โดยมีการกล่าวถึงจาํนวน 14 คร้ัง ในจาํนวนน้ีไดแ้ก่ คุณคะ
หยี ่4 คร้ัง คุณซอติ 2 คร้ัง คุณลอแล 2 คร้ัง คุณยแีก 5 คร้ัง คุณพาดี 1 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนดว้ยการประชุมหมู่บา้น ว่า เวลา ลุงเน่ีย ออกไปประชุมเน่ีย ไปดูงาน ออกไปประชุมคร้ังนึงก ็
มาถึงบา้นก็ ให้ คนทั้งหมู่บา้นเน่ีย มา มาคุยกนั มาฟัง แลว้ก็ เอ๊ มติใน ในเครือข่ายอยา่งน้ีนะ เราคุยกนั
อยา่งน้ี แลว้ก ็พวกเราน่ี ทั้งบา้นน่ี จะทาํยงัไงกนัต่อเน่ีย กต็อ้งไดคุ้ยกนัอีก 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผูน้าํดว้ยการจูงใจถึงเป้าหมายท่ีย ัง่ยนื วา่ ไปประชุมมา เสร็จแลว้เคา้กบ็อกวา่ ชาวบา้นน่ีจะทาํกนัมั้ย จะ
เอามั้ย ทาํอยา่งน้ีจะทาํใหชี้วิตย ัง่ยนื การใชชี้วิตแบบน้ี ยแีก กล่าวถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของผูน้าํ
ดว้ยการนาํคาํแนะนาํท่ีไดรั้บจากเครือข่ายไปปฏิบติัใช ้ว่า คุยใหฟั้งหรือว่าพี่สมเกียรติเขาก็แนะนาํมา
ว่าเออ อนันั้นนะลองไปถามชาวบา้นดูจะทาํมั้ย จะทาํให้เรา มีการร่วมความสามคัคีในหมู่บา้นมีรึป่าว 
คือเงินเขา้มา ถา้ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง กไ็ม่ทาํ กเ็ลยทาํกนั 

สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และสรุปได้ว่า การสร้างการมี
ส่วนร่วมในชุมชนของผูน้าํนั้นเป็นไปในลกัษณะของการขยายผลจากการท่ีผูน้าํไดเ้ขา้ร่วมเครือข่าย 
ส่ิงไหนดีก็เอามาประชุมปรึกษาร่วมกนักบัสมาชิกในชุมชน แลว้ลงมติกนัในท่ีประชุมว่าชุมชนจะ
นาํไปพฒันา ปรับใชใ้นชุมชนต่อหรือไม่ อยา่งไร ส่วนกิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกนาํเขา้มา
ในชุมชนนั้น ก็จะมีการร่วมกนัตดัสินใจทั้งชุมชนว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์แลว้ชุมชนมีส่วน
ร่วมดว้ยจึงจะสามารถนาํเขา้มาได ้เช่น การออกค่ายสร้างประปาหมู่บา้น สร้างโรงเรียน ผูน้าํจะเขา้
ไปประชุมกบันกัศึกษาแลว้แบ่งงานมาใหส้มาชิกในชุมชนไดร่้วมกนัพฒันาดว้ย 

ข.  การเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงทกัษะในการ

สร้างความร่วมมือ ดว้ยการเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชนของผูน้าํ 5 จาก 7 คน มีการกล่าวทั้งหมด 13 
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คร้ัง โดย คุณคะหยีก่ล่าว 4 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 2 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 3 คร้ัง คุณ
พาดีกล่าว 2 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554)  กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายป้องกนั
ไฟป่า ว่า ทาํแนวกนัไฟเน่ีย ก็เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอยู่ มนัมีหลาย บางคร้ังเน่ีย เขา้มาคุยกนั การ
ป้องกนัไฟป่าเน่ีย เราจะป้องกนัยงัไง ท่ีว่ามนัไดท่ี้สุด ไม่ใช่ว่า แค่ชาวบา้นนะ เรากบัหน่วยป้องกนั
ไฟป่า 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผูน้าํท่ีมีการชกัชวนเยาวชน
ให้เขา้ร่วมเครือข่าย ว่า อย่างพะติแกว้น่ีไปตลอด แลว้รู้จกัคนเยอะดว้ย ท่ีจะไปประชุมเนาะ ส่วนมาก
ช่วงหลงั พะติแกว้ จะชวนพวกวยัรุ่นไปเพิ่มนะ ว่า ไปฝึก ถา้ไม่ฝึกแลว้เม่ือไหร่จะเป็น / เด็กๆก็ตอ้ง
ออกไปน่ะค่ะ/ ใช่ ท่ีเคา้ไปประชุม น่ะ เคา้รู้จกัคนนั้นคนน้ี 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนโดยผูน้าํไดน้าํพาชุมชนเขา้ร่วมเครือข่าย วา่ 

 
ตอนนั้น มนัมีคร้ังนึงเนาะ มนัมี ไอ่. กลุ่ม (ขบฟัน ดูดฟัน) เครือข่ายอะไรนะ้ ตอน
นั้นน่ะ มนับอกว่า มนัจะอพยพหมู่บา้นน้ี แลว้ก็ยา้ยไปท่ีอ่ืนเนาะ แต่ว่า ชาวบา้นก็ . 
ท่ีจริงถา้อยู่กับชาวบา้นอย่างเดียวมนัก็ไม่ได้น่ะเนาะ มนัก็ประสานกับไอ่ พวก 
NGO พวกนั้นเนาะ/เครือข่าย มนัก็ อยูไ่ปอยูม่า  มนัก็ ถึงทุกวนัน้ี มนัก็ไดอ้ยูท่ี่เก่า
เนาะ ท่ีเดิมเน่ีย แต่ถา้ ไม่เป็นอยา่งงั้นมนัก ็คงจะไม่ไดอ้ยูท่ี่แลว้ 

 
สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่าผูชุ้มชนมีทักษะในการสร้าง

ความร่วมมือดว้ยการเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน โดยผูน้าํจะสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ทั้งจากเจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานต่างๆ จากชุมชนขา้งเคียง เป็นตวัแทนชุมชนในการเขา้ประชุมเวทีต่างๆ เพื่อประสาน
ความช่วยเหลือ เพื่อเรียนรู้จากเครือข่าย ตลอดจนชกัชวนสมาชิก เยาวชนในชุมชนเขา้ร่วมเครือข่าย 
และนาํความรู้นั้นมาพฒันาชุมชนนต่อดว้ย จนทาํใหชุ้มชนดาํรงอยูไ่ดม้าจนทุกวนัน้ี 

(3)  มีทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ คือ ผูน้าํมี
ความสามารถใชค้นไดเ้หมาะสมกบังาน และมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพ่ือนร่วมงาน 

ก.  มีความสามารถใชค้นไดเ้หมาะสมกบังาน 
จากการสัมภาษณ์ มีคุณคะหยี่ 1 คน ท่ีไดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงการมี

ความสามารถใชค้นไดเ้หมาะสมกบังานของผูน้าํ โดยกล่าวถึง 2 คร้ัง 
คะหยี ่(การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการสังเกตความสามารถของ

เพื่อนร่วมงานและมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัคนนั้นๆ วา่ 
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ก ็มนัมี มนัมี เอ๊ คนน้ีน่าจะทาํอนัน้ีได ้ลุงคอยดูอยา่งนั้นนะ/บางส่ิงบางอยา่งเน่ีย เอ ๊
คนน้ี ลองทาบทามมาดู ใชไ้ม่ไดไ้ม่ใช่นะ ใชไ้ดทุ้กคน/แต่ว่า แต่ละคนเน่ีย แต่ละ
อยา่ง (เหอะๆๆๆ) ไม่ใช่ว่า คนน้ี ใช ้ไปอยา่งหน่ึง คนน้ีใชไ้ปอยา่งหน่ึงนะ้ ไม่ใช่ว่า 
ไอ่ ไอ่/เออ ไม่ใช่ว่าคนหน่ึง ทาํไดส้องสามอยา่ง/ บางคนเราน่ี เรา ยกตวัอยา่งคนท่ี
ควรใช้คนนั่นแหละ มนัสําคญัท่ีสุด/คนท่ีมนัใช้คนอ่ืนได้   สําคญัท่ีสุด/คนนั้น 
ลกัษณะอยา่งนั้น ใชม้นัอยา่งนั้น คนนั้นใจมนัอย่างนั้นใจมนัอยา่งน้ี ใชม้นัอยา่งน้ี 
(เหะๆๆๆ) 

 
ความสามารถในการเลือกใช้คนของผูน้ํานั้ น เกิดจากการฝึก

สังเกตพฤติกรรมของเพ่ือนร่วมงาน ขณะร่วมกิจกรรมในชุมชน และยงักล่าวต่อไปอีกว่า คนท่ีจะ
เป็นผูน้าํไดน้ั้น คือ การเป็นผูท่ี้รู้จกัใชค้นและสามารถใชค้นอ่ืนไดส้าํคญัท่ีสุด 

 
ข.  มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพ่ือนร่วมงาน 
จากการสัมภาษณ์พบว่า คุณคะหยี่ ไดก้ล่าวถึง ทกัษะของผูน้าํใน

การสงัเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานท่ีเช่ือมัน่วา่เพื่อนร่วมงานมีศกัยภาพในการทาํงาน 2 คร้ัง 
คะหยี ่(การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเช่ือมัน่ในความสามารถ

ของเพื่อนร่วมงานของผูน้าํ ว่า ก็ถา้ไม่อยูก่็ ชาวบา้นก็ เขาทาํ ท่ีจริงเน่ีย การทุกส่ิงทุกอยา่ง อยา่งเช่นไม ้
รึวา่ ทาํอะไร จะก่ออะไรเน่ีย จะใชปู้นผสม ปูนอะไรเน่ีย ก็มนัก็ดีกว่าลุงน่ีเยอะ ชาวบา้นเน่ีย/เออบางคน
น่ีเก่งกวา่เยอะ มนัก ็ทาํ/เออ เขาเก่งเยอะ เขาทาํได ้

ผูน้าํมองสมาชิกในชุมชนว่าทุกคนมีศกัยภาพสามารถเป็นผูน้าํได ้
แต่จะเก่งดา้นใดเท่านั้นเอง ซ่ึงบางคน เช่นช่างไม ้ช่างปูน บางคนกเ็ก่งกวา่ผูน้าํกมี็ 

3) เก่งงาน (Technical Skill) คือ การมีความสามารถในการสอนงาน         
มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและงานอย่างต่อเน่ือง และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการอนุรักษป่์า ดงัน้ี 

(1)  มีความสามารถในการสอนงาน 
จากการสัมภาษณ์ พบว่ามีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงการมีความสามารถ

ในการสอนงานของผูน้าํ 4 คน จาก 7 คน มีการกล่าวถึง 8 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าวถึงความยนิดีของ
ผูน้าํในการเป็นท่ีปรึกษาให้แก่สมาชิก ให้แก่คนท่ีจะมาเป็นผูน้าํต่อจากลุงแกว้ 4 คร้ัง ส่วนคนท่ี
เหลือกล่าวถึงลกัษณะการสอนงานของผูน้าํ โดยคุณซอติกล่าว 1 คร้ัง  คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง คุณชอก
ล่าว 1 คร้ัง 
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คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความยินดีในการเป็นท่ีปรึกษา
ใหแ้ก่ผูน้าํรุ่นใหม่ท่ีจะเขา้มาทาํงานเพ่ือชุมชน วา่ 

 
ไม่ท้ิง แล้วก็เวลามาปรึกษา ปรึกษาเลย (อะเหอะ ยิ้ม และหัวเราะไปด้วย 
ระหว่างพูด) จะทาํอะไรน่ีมาปรึกษาเลย มาเลย (เหอะๆๆ) ทาํดา้นไหนดีมาเลย 
(เหอะๆๆ) ดา้นไหนมนัจะเป็นผลเสีย  ดา้นน้ีจะเป็นผลดี รึว่า จะทาํยงัไงท่ีว่าจะ
ได ้ตวัน้ี ทาํยงัไงจะไดต้วัน้ี ท่ีลุง ลุงรู้เน่ีย ลุงก็ทุ่มเทใหห้มดเลย (เหอะๆๆๆ) ลุง
กไ็ม่ไวแ้ลว้ เออ ถา้เอาไวติ้ดตวั กต็ายกเ็ปล่า (เหอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ) 

 
ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผูน้าํท่ีมีการสอนงานเยาวชนท่ีเขา้

มาช่วยงานชุมชน ว่า ตอ้งตอ้งดูแบบอยา่งพะติกบัลุงแกว้น่ี ทาํงานอยา่งง้ีใช่มั้ย ก็ลูกก็ช่วยไม่ใช่ว่า ใน
ส่วนตวัของลูกนะ บางทีเขาเกบ็ขอ้มูลรึวา่อะไรเน่ีย เอาเดก็ เดก็ท่ีเรียน ม1 เน่ียมาช่วย/ก.็. (กระแอม). 
คือ คือวา่.. ในส่วนนั้นก ็พะติแกว้มากกวา่นะ 

สามารถวิเคราะห์บทสมัภาษณ์และสรุปไดว้า่ ผูน้าํมีความตั้งใจจริงใน
การสอนงานใหแ้ก่เยาวชน ใหแ้ก่คนท่ีจะมาเป็นผูน้าํของชุมชน โดยมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใช้
ประสบการณ์ของตนสอน ทั้งส่ิงท่ีรู้วา่เป็นส่ิงดีควรทาํ และส่ิงท่ีไม่ควรทาํ ผูน้าํมีการชกัชวนเยาวชน
เขา้มาร่วมงาน และมีการสอนงานไปในตวั โดยให้เยาวชนไดเ้รียนรู้และฝึกประสบการณ์โดยตรง
จากผูน้าํ ทั้งน้ีจากท่ีผูว้ิจยัไดค้ลุกคลีกกบัชุมชนสามารถสังเกตไดว้่าผูน้าํชุมชนเป็นผูท่ี้ยนิดีและสละ
เวลาในการใหข้อ้มูลต่างๆ วา่งเม่ือไหร่กจ็ะเปิดโอกาสใหผู้ว้ิจยั และลูกบา้นเขา้พบปรึกษาไดต้ลอด 

(2)  มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

จากการสมัภาษณ์มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ืองของผูน้าํ 4 คน จาก 7 คน มีการกล่าวถึง 12 คร้ัง โดยคุณคะ
หยีก่ล่าว 5 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 4 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 1 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพฒันาตนเองของผูน้าํจาก
การไปศึกษาดูงาน ว่า เราก็อยู่ในป่า ก็ บางพื้นท่ีเขาจดัการอีกรูปแบบหน่ึง ว่ามนัยงัไง บางพ้ืนท่ีก ็
จดัการอีกแบบหน่ึง ก็ บางอนัไปดูงานน่ี ไปดูงานท่ี คนน้ีท่ีว่าเขาอยู ่เขาอยูม่า เหมือนกบัมนัอยูร่อดแลว้ 
อยา่งนั้นแหละ 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพฒันาความรู้ของผูน้าํจาก
การเขา้ร่วมเครือข่าย ว่า เพราะว่ามี มี เพราะว่ากฎเกณฑ ์ตอนนั้นมนัก็เร่ิมข้ึนเนาะ ไอ่เครือข่ายนั้น.. ก็
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บอกว่า ทาํอย่างง้ีทาํอย่างงั้น แลว้ก็ประสานกัน มีการประชุม บ่อย เขา้ประชุมท่ีเชียงใหม่เนาะ เขา้
ประชุมแลว้กค็วามรู้ ความอะไรกเ็พิ่มข้ึนอีก 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพฒันาความรู้และประสบการณ์
ของผูน้าํจากเครือข่าย วา่ จริงครับ เพราะวา่ มนั คนท่ีมนัจะออกไปขา้งนอก ไปประชุมขา้งนอกบ่อยอ่ะ 
ชาวบา้นเขาจะรู้แลว้วา่ เขาจะไดป้ระสบการณ์เยอะ คนไดค้วามรู้จากส่วนกลางน่ะ 

สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และสรุปไดว้่า การเรียนรู้เพื่อพฒันา
ตนเองและงานอยา่งต่อเน่ืองนั้น เกิดจากผูน้าํไดเ้ขา้ร่วมกบัเครือข่าย ไดรู้้จกัคนมากข้ึน  มีการศึกษา
ดูงาน ดูตวัอยา่งการพฒันาชุมชนอ่ืนๆ มีการแลกเปล่ียนความคิดกนั จนพฒันาเป็นความรู้ของผูน้าํ 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกนัว่า ท่ีผูน้าํมีความรู้มีคนเช่ือถือ ก็มาจากการท่ีผูน้าํ
ฝักใฝ่หาความรู้จากนอกชุมชนตลอด จนมีความรู้มากกว่าคนอ่ืนๆ และมีการมาเผยแพร่สู่ชุมชน 
กระทัง่เป็นการพฒันาชุมชนได ้ผลจากการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองนั้น ทาํให้ผูน้าํมี
มัน่ใจในการต่อสูเ้พื่อปกป้องชุมชนดว้ย 

(3)  มีความสามารถในการบริหารจดัการอนุรักษป่์า 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงความสามารถของ

ผูน้าํในการบริหารจดัการอนุรักษป่์า 4 คน จาก 7 คน มีการกล่าวถึง 8 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว   4 
คร้ัง คุณซอติกล่าว 1 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 1 คร้ัง 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงแนวความคิดของผูน้ําในการ
อนุรักษป่์าอยา่งย ัง่ยนื วา่ 

 
พดูว่า รู้จกักิน รู้จกัใช ้เขาพดูอยา่งง้ีนะ รู้จกักินรู้จกัใช/้รู้จกักิน ก็เรากินก็ เรากิน 
เรารู้วา่. อ่า. สมมติวา่เราเกบ็ผกัใช่มั้ยครับ เราเกบ็ผกั ผกัมีเยอะแยะเลยใช่มั้ยครับ 
เราเก็บแค่เรา เพ่ือใหเ้ราพอกิน เผือ่วนัหนา้ ผกัท่ีเหลือเราไปเก็บอีก พอเรา เรากิน 
เราเกบ็มามาก มนักินไม่หมด แลว้เราก ็ท้ิงเปล่าอยา่งง้ี  รู้จกักินรู้จกัใชอ้ยา่งง้ี”  

 
ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงแนวคิดในการอนุรักษป่์าของผูน้าํ 

วา่ ผูน้าํ น่ีเขาจะคุย จะบอกใหก้รรมการหมู่บา้นละ เออ จะขอไมซ้กัตน้นะ ชาวบา้นน่ีกจ็ะบอกใหว้า่เวลา
ตดัแลว้น่ีดู ตอ้งรู้วิธีตดัดว้ยนะ อยา่ใหม้นัลม้ใส่ตน้อ่ืนเยอะ 

สามารถวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ และสรุปไดว้่า ผูน้าํชุมชนเป็นผูน้าํ
ท่ีมาจากการสะสมประสบการณ์ดว้ยการเป็นผูอ้นุรักษป่์าคนหน่ึงในชุมชน ท่ีทราบถึงผลกระทบ
ดา้นต่างๆ ท่ีมีต่อชุมชนทั้งจากความโลภ ไฟป่า การใชส้อยท่ีปราศจากการอนุรักษ ์โดยผูน้าํจะสอน
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สมาชิกในชุมชนทุกคร้ังท่ีมีการประชุมหมู่บา้น ในเร่ืองการใชส้อยประโยชน์จากป่า ดว้ยคาํพดู รู้จกั
กิน รู้จกัใช ้เป็นการสอนให้ใชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งย ัง่ยืน เผื่อวนัขา้งหนา้รุ่นลูกรุ่นหลานจะไดไ้ม่
มาว่าได ้ว่าพวกเขาเป็นคนทาํลายป่า และส่ิงท่ีผูน้าํมีความภูมิใจท่ีสุดคือสังคมไดรั้บประโยชน์จาก
การอนุรักษ ์ดิน นํ้า ป่า ของชุมชนแม่คองซา้ย 

การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวก (Discovery) จาก
ประสบการณ์ร่วมกนัในชุมชน พบว่า ลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ี
มีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย การมี
อุดมการณ์เพื่อสังคม และการมีความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง 2) คุณลกัษณะในการทาํงาน 
ประกอบดว้ย เก่งคิด เก่งคน และเก่งงาน สามารถสรุปได ้ดงัภาพ 



 
 
ภาพที ่4.50  คาํถามวิจยัท่ี 1 ลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเป็นอยา่งไร 
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 4.2.3   ลกัษณะผู้นําชุมชนทีพ่งึประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 
 การศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูล  จากการสัง เกตแบบมีส่วนร่วม  การสนทนา  และ                
การสัมภาษณ์เชิงลึก ทาํใหผู้ว้ิจยัพบลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ี
มีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยจาํแนกลกัษณะของ
ผูน้ําได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะในการทาํงาน ส่วนใหญ่เป็น
คุณลกัษณะท่ีเหมือนกบัผูน้าํชุมชนตน้แบบ และมีคุณลกัษณะบางส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมา ดงัน้ี 
  4.2.3.1  คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคคื์อ คือ ความคาดหวงัเก่ียวกบั
บุคลิกภาพ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และลกัษณะต่างๆ ท่ีติดตวัผูน้าํมา ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะบุคคล 
สามารถจาํแนกได ้3 ดา้นคือ ดา้นแรก การมีอุดมการณ์เพื่อสังคม ไดแ้ก่ มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของสงัคม มีการเสียสละตนเองเพื่อสงัคม ดา้นท่ีสอง การมีความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ 
มีสติสัมปชญัญะรอบคอบ มีความคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่น มีคุณธรรม และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
ด้านท่ีสาม มีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ได้แก่ เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผูห้ญิงเขา้มา
ช่วยงานได ้มีผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํปัจจุบนั ดงัน้ี 
   1)  การมีอุดมการณ์เพื่อสงัคม 
   การมีอุดมการณ์เพื่อสังคม คือ ความมีอุดมการณ์ของผูน้าํชุมชนดว้ยการ
ทํากิจกรรมต่างๆ  ท่ี มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคม  โดยมุ่งเสียสละตนเองเพ่ือทํา
คุณประโยชน์นั้นแก่สงัคม 

(1)  มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสงัคม 
คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต มีผูก้ล่าวว่าเป็นคนท่ีทาํ

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 1 คน จาก 7 คนของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง วา่ 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัในตวัผูน้าํท่ีพึง
ประสงค ์ท่ีไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน วา่ไม่เนน้ถึง ประโยชน์ ส่วนตวั ไม่มากมายเท่าไหร่อ่า ถา้เนน้ 
เร่ืองประโยชน์ส่วนตวัมากท่ีสุดเน่ีย เราก ็จะไปทาํเน่ีย ไม่มีมีเวลามากกวา่ อยา่งนั้นแหละ 

ผูท่ี้จะเขา้มาเป็นผูน้าํไดน้ั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ใหป้ระโยชน์แก่สังคม มากกว่า
ทาํเพื่อประโยชน์ส่วนตวั เพราะการเป็นผูน้าํตอ้งใหเ้วลากบัส่วนรวมเป็นอยา่งมาก 

(2)  มีการเสียสละตนเองเพื่อสงัคม 
คุณลกัษณะการเสียสละตนเองเพื่อสังคมของผูน้าํท่ีพึงประสงคน์ั้น มี

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าว 5 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ กล่าวทั้งหมด 9 คร้ัง โดย คุณซอติกล่าว 2 
คร้ัง คุณทีเลกล่าว 1 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 2 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง คุณชอกล่าว 3 คร้ัง 
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ลอแล (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัวา่ผูท่ี้เป็นผูน้าํ ตอ้ง
เป็นผูท่ี้เสียสละ ว่า การ การเลือกคน อืม . ผูน้าํน่ีมนัก็ ตอ้งคนยอมสละ/ถา้มีเงิน ความรู้มี ถา้ไม่ยอม
สละกไ็ม่ได ้

ยแีก (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอยา่งความเสียสละของดีทอง ท่ี
อยากไดค้นแบบน้ีมาเป็นผูน้าํ วา่ 
 

อย่าง อย่าง จากท่ีร่วมงานหรือไปทาํงานกบัแกนะ แกก็เป็นคนดี ก็แมว้่างาน
อะไร ก็สละทุกอย่างเลย นะ อย่างไปทาํประปาน่ี แกไปทุกวนั ฟังคนน่ะ อาดี
ทองน่ีเป็นคนท่ีฟังคนนะ ก็ดูคนพูดเสร็จแลว้ก็ อยา่ง คิดไง เออ อนัไหนถูก อนั
ไหน แกก็กาํลงัคิดเนาะ ว่า ไม่ถึงกบั ไม่ถึงกบัว่าจะเถียงคน ไม่ยอมคน อย่างดี
ทองน่ะนะ 

 
ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวังอยากได้ผูน้ําท่ี

เสียสละเหมือนผูน้าํตน้แบบ ว่า แต่เวลาเขาโทรมา เขาไดย้ิน เขาโทรมา หรือไดย้ินวิทยุว่า เอ่อ มา
ประชุมนะ เขากไ็ป (เนน้เสียง) อยา่งง้ีน่ะครับ แต่อยากไดท่ี้ลกัษณะแบบพะติแกว้น่ะครับ 

ผูน้ําท่ีพึงประสงค์ของชุมชนแม่คองซ้ายมีลักษณะเป็นผูท่ี้มีความ
เสียสละเหมือนผูน้าํตน้แบบ แต่อาจจะนอ้ยกวา่ โดยคุณซอติกล่าววา่ในชุมชนน้ีไม่มีใครเสียสละเท่า
ลุงแกว้อีกแลว้ มองเป็นภาพรวมแลว้เสียสละเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั ส่วนผูมี้ความรู้ใชอ้าํนาจ
เงิน แต่ไม่ยอมเสียสละตนเองเพ่ือส่วนร่วมก็ไม่สามารถเขา้มาเป็นผูน้าํของชุมชนได ้อีกทั้งคุณยีแก
และคุณชอ กล่าวไปในทางสอดคลอ้งกนัว่า ดีทอง มีคุณสมบติัในขอ้น้ีเหมือนลุงแกว้ น่าจะเขา้มา
เป็นผูน้าํชุมชนได ้
   2)  การมีความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง 
   มีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเอง คือ ความคาดหวงัในบุคลิกภาพ
คุณลกัษณะท่ีติดตวัมาของผูน้าํท่ีพึงประสงคท่ี์ผ่านการขดัเกลาทางสังคม และสามารถควบคุมได้
จากการสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ มีสติสัมปชญัญะรอบคอบ มีความคล่องแคล่ว มีความ
ยดืหยุน่ มีคุณธรรม และมีมนุษยสมัพนัธ์ดี ดงัน้ี 

 (1)  มีสติสมัปชญัญะ รอบคอบ  
คุณลกัษณะของผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงค ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึง 5 

คน จาก 7 คนของผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีการกล่าวถึงทั้งหมด 12 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว 6 คร้ัง คุณทีเล 
กล่าว 3 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง และคุณชอกล่าว 1 คร้ัง 
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คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีจะมาเป็นผูน้าํ
วา่ตอ้งเป็นคนท่ีใจยาวๆ น่ิงๆ วา่ 
 

ในความคิดของลุงน่ะนะ ถา้เขาผา่นแลว้ เขาไม่โกรธ อยา่งนั้นแหละ เอาคนท่ีว่า
ใจยาวๆ เน่ีย พอแลว้ คนท่ีใจยาวๆ น่ิงๆ คนน่ิงนิดหน่อย มนัก็ไดแ้ลว้ อ่า คน
ท่ีว่า เวลา คนอ่ืนเขาพดู มนัโกรธง่ายๆเน่ีย เร่ืองทุกเร่ืองเน่ีย มนัจะจบเร็ว/โกรธ
ง่ายๆ คนท่ีมนัโกรธง่ายๆ เน่ีย เร่ืองทุกเร่ืองจะจบเร็ว ไม่เอากไ็ม่เอาเลยอ่ะ 

 
ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างผูท่ี้ค่อยๆ คิด ค่อยๆ พูด 

จากส่ิงท่ีไดไ้ตร่ตรองดีแลว้ วา่ ดีทอง ค่อยๆ พดู อะไรก็ค่อยพดู หรือว่า การพดู เขาก็ฟังใหม้นัเขา้ใจ
ซะก่อนแลว้ค่อยตอบคนอ่ืนอยา่งง้ี ถา้ ถา้ ในบางคร้ัง บางคนน่ี ฟัง . ไม่เขา้ใจเท่าไรแลว้ก็ตอบ/ตอบ
แบบไม่.สมบูรณ์ ไม่ครบ 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างผูท่ี้จะมาเป็นผูน้าํว่า อยาก
ใหเ้ป็นคนใจเยน็ ใจยาว เหมือนผูน้าํคนปัจจุบนั วา่ 
 

อยากให้ มนัใจเยน็อย่างพะติแกว้น่ะครับ/ใจเยน็ แลว้ใจยาวดว้ยนะครับ/ใจยาว 
ใจมนั มนัจะคิดยาวไง มนัจะคิดอะไร ตดัสินใจ ติดสินใจเร็วไม่ไดไ้ง ตดัสินใจ
ชา้หน่อย เวลาจะคุยกบัคนอ่ืนน่ะ ถา้เวลาบางคนก็ตดัสินใจเร็วก็มนัจะลาํบากท่ี
เราก็มี ลาํบากท่ีคนอ่ืนก็มี พะติแกว้ เวลาก่อนท่ีเขาจะตดัสินใจ ผมดูแลว้ สังเกต
ดู ใจน่ี ถา้เป็นคนเมืองเขาวา่ ใจยาว 

 
ผูน้ําท่ีพึงประสงค์ของชุมชนตอ้งเป็นผูท่ี้มีสติสัมปชัญญะรอบคอบ 

หรือท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์พูดเหมือนกนัว่า เป็นคนท่ีใจยาว ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่าผูท่ี้ใจยาว   จะใชเ้วลาใน
การไตร่ตรองเพื่อตดัสินใจ ตดัสินปัญหาไดดี้ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ พดู ไม่ทาํใหเ้กิดเป็นความขดัแยง้กนั ซ่ึง
ผูใ้หส้มัภาษณ์ต่างกล่าวพอ้งกนัวา่ ดีทอง เป็นผูท่ี้ใจยาวเหมือนกบัผูน้าํชุมชนตน้แบบ 

(2)  มีความคล่องแคล่ว  
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคว์่าเป็นผูท่ี้

มีความคล่องแคล่ว 1 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยคุณทีเลกล่าว 5 คร้ัง  
ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคล่องแคล่วของผูน้ําท่ีพึง

ประสงคซ่ึ์งเป็นผลจาการท่ีผูน้าํมีทกัษะดา้นภาษา ว่า .. ก็ มนั อยา่งลุงแกว้ ก็ ถา้ดูดูแลว้ ตอ้งทาํ ก็ดี
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อยูแ่ลว้ มนั คือ ตอนน้ี เดก็ลูกหลานน่ี .. ถา้ท่ีเขาจะมาแทนลุงแกว้น่ี ถา้มีก็.. คิดว่านะ ไม่ว่าการเขียน
หรือการพดูการอ่านมนัจะคล่องกวา่ลุงแกว้น่ีกมี็ 

คุณลกัษณะดา้นความคล่องแคล่วของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์คุณทีเลผูใ้ห้
สัมภาษณ์กล่าวว่า เป็นผูท่ี้มีทกัษะการใชภ้าษาไทย มีการพูด เขียนอ่านท่ีคล่อง มีความสามารถใน
การเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมนอกชุมชนมากกว่าผูน้าํตน้แบบ โดยผูท่ี้มีคุณลกัษณะแบบน้ี คุณทีเล 
กล่าววา่มี 2 คน คือ นายดีทอง และ นายเพอะนอ 

(3)  มีความยดืหยุน่  
คุณลักษณะของผูน้ําท่ีพึงประสงค์ ด้านการมีความยืดหยุ่นนั้น มีผู ้

กล่าวถึง 1 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยคุณชอกล่าว 1 คร้ัง วา่ 
ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างความยืดหยุ่นของคนใน

ชุมชนท่ีเป็นแบบอยา่งของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ว่า แลว้แต่นะครับ แลว้แต่ความตอ้งการของเคา้ แต่ดี
ทองเขาจะดูอีกที ว่าชาวบา้นมนัจะสะดวกมั้ย มนัจะทนัมั้ย ถา้ดูแลว้ว่างแลว้ก็บอกไปเลย/ใชพู้ด
ธรรมดาปกติก็มาทาํ แต่ถา้เป็นช่วงเวลาท่ี ถา้เวลาฉุกเฉินจริงๆก็/ตอ้งออกคาํสั่งเลย ชอไดก้ล่าวถึง
ความยืดหยุ่นในการตดัสินใจของผูน้าํโดยยกตวัอย่างการส่ือสารและการตดัสินใจของดีทอง ท่ีมี
ความยดืหยุน่ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในการขอความร่วมมือจากสมาชิกเพื่อร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 

(4)  มีคุณธรรม 
มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึง คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ ดา้นการมี

คุณธรรม 1 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง วา่ 
คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัว่าผูน้าํคนใหม่จะ

เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมไม่เห็นแก่เงิน วา่ 
 

คนเราน่ีมนัอยา่งนั้น ถา้ ถา้ เขา คิดว่า เอ๊ ตวัเราน่ี มนัจะทาํอะไรท่ีว่าในหมู่บา้น 
ทั้งครอบครัว แลว้ก็ทั้งหมู่บา้น ทั้งครอบครับ มีความสุขเน่ีย ไอ่ ถึงแมว้่า จะไม่
มีเงินก็อยูไ่ด ้ถา้ เอ๊ะ คนนั้นไม่ทาํคนนั้นไปหาเงิน อยา่งโนน้ อย่างน้ี คอรัปชัน่ 
อยา่งโนน้ อยา่งน้ี โอ ้เราน่ี เขาอยูไ่ดเ้ราอยูไ่ดน่ี้หวา่  กถ็า้มนัคิดอยา่งงั้น 

 
คุณลกัษณะการมีคุณธรรมของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์คือ การไม่โลภมาก 

ไม่เห็นแก่เงิน ไม่เป็นผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั สามารถสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว ให้แก่
ชุมชนไดด้ว้ยการดาํเนินชีวิตแบบพอมีพอกิน 
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(5)  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
จากการสัมภาษณ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะ การมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดีของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์3 คน จาก 7 คนของผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีการกล่าว 5 คร้ัง โดยคุณคะ
หยีก่ล่าว 3 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 1 คร้ัง คุณชอกล่าว 1 คร้ัง 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูท่ี้จะมาเป็นผูน้าํ 
คือ ตอ้งเขา้ไดก้ับทุกคน ว่า การเขา้กบัคนไดทุ้ก อยากไดเ้น่ีย ไดทุ้กวนัไดทุ้กคืน คนท่ีอย่างนั้น
แหละ เอ่อ อยา่งลุงน่ี ลุงไม่ใช่ว่าลุงน่ีอวดตวั ไม่ใช่นะ/เวลาเขากินเหลา้ เขาเฮฮา เขาชกกนั ต่อยกนั 
เขา้ไปน่ี เขาไม่ต่อยลุงหรอก อืม (เหอะๆ) อย่างนั้นแหละ/แลว้ก็ เออ แลว้ก็ เอาคนไหน ประเทศ
ไหน วยัไหนเขา้ไปกไ็ด ้

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างเยาวชนท่ีสามารถพฒันา
เป็นผูน้าํได ้เน่ืองจากการเขา้ไดก้บัทุกคน ว่า อยา่งปูเลเน่ีย ถา้เรียนจบป. 6 รึว่าอะไร ถา้มีจดัประชุม
ก็พี่จะส่งใหเ้ขา./อ่าปูเลมนัจะเขา้เพื่อนฝงู มนัไดก้ว่า อาอ่อง หน่อย คือ คนอยา่งนั้นนะ จะเขา้คนได้
อยา่งน้ี มนัจะเขา้เพื่อน 

คุณลกัษณะการมีมนุษยสัมพนัธ์ดีของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ตอ้งเป็นคนท่ี
เขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย กลา้พูดกบัคนนอกชุมชน สามารถส่ือสารไดก้บัทุกคนทุกวยั โดยคุณทีเลได้
ยกตวัอยา่งเด็กคนหน่ึงในชุมชนช่ือ ปูเล เป็นคนท่ีเขา้กบัเพื่อนไดดี้ สามารถพดูคุยไดก้บัทั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่ 

3)  มีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ คือ การปรับตวัในการ
ยอมรับท่ีมาของผูน้าํเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ไดแ้ก่ เป็นคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้
ผูห้ญิงมีส่วนร่วม มีทั้งผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํ
ปัจจุบนั 

(1)  เป็นคนรุ่นใหม่ 
ในการสัมภาษณ์ถึงผูน้ําท่ีพึงประสงค์ของชุมชน มีผูใ้ห้สัมภาษณ์

กล่าวถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ 6 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าวทั้งหมด 9 คร้ัง โดยคุณคะ
หยี่กล่าว 1คร้ัง คุณทีเลกล่าว 1 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1คร้ัง คุณยีแกกล่าว 3 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง 
คุณชอ กล่าว 1 คร้ัง 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกบัผูน้าํ ว่า ก็คือ มนัมี ท่ี สมเกียรติน่ะ เคา้พูดว่าตอ้งเอาเยาวชน ตอ้ง 
(กระแอม) เป็นตวัท่ีวา่ทาํโน่นทาํน่ีให ้ใหผู้ใ้หญ่บา้ง ไม่ใช่วา่ จะใหแ้ต่ผูใ้หญ่ ผูเ้ฒ่า ทาํอยา่งเดียวเน่ีย 
หึ มนักไ็ม่ไหว 
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พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงลกัษณะของผูน้าํในอนาคตท่ีเป็น
คนรุ่นใหม่ วา่ สิบปีน่ี คิดว่า ผูน้าํน่ีจะเปล่ียนคนแลว้ คิดว่าตอ้ง. ถา้เป็นไอ่คนรุ่น ไม่ใช่รุ่นไอ่ลุงแกว้
แลว้นะ ตอ้งเป็นคนรุ่นใหม่อีกรุ่นหน่ึง แต่จะเป็นใครไม่รู้อ่ะ 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความต่อเน่ืองในหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของผูน้าํชุมชน วา่ สิบปี (พึมพาํกบัตวัเอง) .. เร่ืองผูน้าํน่ี เร่ืองผูน้าํ ผม คิดวา่นะ ในใจของผม 
มนัจะต่อเร่ือยๆ มนัจะต่อกนัเร่ือยๆ/วา่คนรุ่นหลงัๆ มนัจะต่อเร่ือยๆ ไงครับ ถา้เวลา อยา่งพะติแกว้เขาไป
ไม่ไหว แก่แลว้ ไปไม่ไหวแลว้ ผมวา่ดีทอง หรือ จนัดี 

คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัว่าตอ้งเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเขา้มาสานต่องานจากผูน้าํตบ้แบบ เน่ืองจากผูน้าํคน
ปัจจุบนัมีอายมุากหากปล่อยใหท้าํคนเดียวก็ไม่ไหวแลว้ โดยคุณชอไดน้าํเสนอ ดีทอง หรือ จนัดี ว่า
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีน่าจะมาสานต่องานจากผูน้าํ 

(2)  เป็นผูห้ญิงเขา้มาช่วยงานได ้
จากบทสัมภาษณ์ มีผูก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ําท่ีพึงประสงค์ว่า 

สามารถเป็นผูห้ญิงท่ีเขา้มาช่วยงานได ้4 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 6 คร้ัง โดยคุณคะ
หยีก่ล่าว 1 คร้ัง คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผูห้ญิงในชุมชนท่ีมีความสามารถ
ในการให้ขอ้มูลของชุมชนได ้ว่า แต่ คือ. ก็มี ผูห้ญิง อีกคน คือ เขาก็เวลา นกัศึกษา มาเขา้ก็อธิบาย
ได้ดีเหมือนกัน อีกคนนึง ผูห้ญิงท่ีมีลูก น่ะ/ช่ือกลอ้ทอน่ะครับ/เวลาอย่างเน่ีย คือเคา้จะอธิบาย
เก่ียวกบัป่า เก่ียวกบัอะไรไดเ้หมือนกนั 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงเยาวชนผูห้ญิงท่ีมีความสามารถ
ในการช่วยงานผูน้าํ ดา้นการเขียนและการใชเ้ทคโนโลยี ว่า เออส่วนหน่ึง มนัก็ มนัก็ ตอนน้ีมนัก็ใช ้
เวลามนัมาจบั GPS พื้นท่ีนั้นก็ มาเอาเซวา กบั ท่ีพดูเน่ีย/โซวสองคนนัน่แหละ/ ก็ทาํ ก็จด เออ จดหมาย
เลขของ GPS นั้นแหละ มนัเป็น มนัเป็น เหมือนกบั มนัเรียนอยูใ่น ในตวัมนั 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสามารถของผูห้ญิงในการเขา้
มาช่วยงานผูน้าํ ว่า ก็ในส่วนน้ีน่ะ คิดว่าในชุมชนน่ีจะเอาผูห้ญิง ผูห้ญิงมาร่วมมากข้ึน อยา่ง. ผูห้ญิง
ท่ีปัจจุบนัน้ี/คือ คือวา่มาช่วยงานของผูน้าํมากข้ึนอยา่งง้ี 

คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคน์ั้น เน่ืองจากในอดีตชุมชนยอมรับ
เพียงผูน้าํท่ีเป็นเพศชายเท่านั้น แต่กาลเวลาเปล่ียนไป เม่ือเยาวชนไดรั้บการศึกษามากข้ึนทั้งหญิง
และชายจนสามารถเขา้มาช่วยผูน้าํในเร่ืองการจดบนัทึก การใชเ้ทคโนโลย ีการส่ือสารขอ้มูลชุมชน    
โดยเยาวชนหญิงไดเ้ขา้มามีบทบาทในการช่วยงานผูน้าํมากข้ึน แต่ผูน้าํหลกัยงัคงเป็นผูช้ายเช่นเดิม 
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(3)  มีทั้งผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
จากบทสัมภาษณ์ มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํ    ท่ีพึง

ประสงคว์่าควรมีทั้งผูน้าํท่ีเป็นทางการและผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ 3 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คนกล่าว
ทั้งหมด 4 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง และการสนทนากบัคุณชออีก 1 คร้ัง 

ทีเล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัของพะติแกว้ท่ีอยาก
ให้มีทั้งผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ว่า พฒันาชุมชนน่ี.. ถา้มองใน พฒันาชุมชน มนัจะ 
มนัก็. ในตวัของพะติแกว้นะ ในตวัของพะติแกว้ หวงัว่าในชุมชนเน่ียเขาเคยคุยกบัท่ีหลายคร้ังเลย 
ในชุมชนเน่ีย อาจจะใหผู้น้าํผูน้าํจริงๆ ผูน้าํในทางการของชุมชนน้ีมีอีกคนหน่ึง 

คุณลกัษณะมีทั้งผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการปรับตวั
ในเร่ืองผูน้ําของชุมชนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของชุมชน โดยท่ีผูน้าํท่ีไม่เป็น
ทางการก็คือผูน้าํดา้นการอนุรักษ์ป่า ส่วนผูน้าํท่ีเป็นทางการคือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเมือง
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองคอง ทั้งน้ีเพื่อท่ีชุมชนจะสามารถติดตามข่าวสารจาก
ภายนอกชุมชนไดท้นั ซ่ึงในอดีต คุณชาน พี่ชายของดีทอง ไดเ้คยเป็นตวัแทนชุมชนในการลงสมคัร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองคองดว้ย 

(4)  มีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํปัจจุบนั 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึง คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคว์่าเป็นผูท่ี้มี

ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํชุมชนตน้แบบ 3 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 5 คร้ัง 
โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 3 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง  

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงผูท่ี้เป็นญาติใกลชิ้ดกบัผูน้าํและ
สามารถเขา้มาช่วยงานของชุมชนได ้ว่า ดีทอง ก็ ถือว่า มนัเป็นญาติกนั อีกอย่างหน่ึง เป็นญาติก็ท่ี
ใกลชิ้ด เอ ๊เยาวชนคนน้ีน่าจะใช ้จะไดอ้ยู ่(หึ) อยา่งนั้นแหละ 

ลอแล (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความเป็นญาติใกลชิ้ดกบัผูน้าํ 
สามารถส่ือสารกันง่าย ว่า เพราะว่ามนั ดีทอง กะแก้ว น่ีมนั ไม่ใช่คน. อ่ืนคนไกลนะ มนัเป็น
ลูกพี่ลูกนอ้งกนั/เออ เป็นญาติกนั ส่ือสารกนัง่าย 

คุณลกัษณะการมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํปัจจุบนั กล่าวคือ 
การเป็นญาติท่ีใกลชิ้ด มีการเคารพผูอ้าวุโสกว่า ดงันั้นการขอความร่วมมือ หรือการสอนงาน การ
เรียนรู้งานจะสามารถซึมซับและทาํไดง่้ายกว่า จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบว่า ในปัจจุบนั
เยาวชนท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูน้าํมากกวา่สมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน คือ ดีทอง 
  4.2.3.2  คุณลกัษณะในการทาํงาน 
  คุณลกัษณะในการทาํงานของผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงค ์คือ ความคาดหวงัเก่ียวกบั
การมีทกัษะ ความคิดต่างๆ ท่ีมีส่วนในการส่งเสริม สนบัสนุนในการทาํงานของผูน้าํชุมชน สามารถ
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จาํแนกได ้ 3 ดา้นคือ ดา้นแรก เก่งคิด (Conceptual Skill) ไดแ้ก่ มีความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาใน
สถานศึกษา มีวิสยัทศัน์ในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื มีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ 
ดา้นท่ีสอง เก่งคน (People Skill) ไดแ้ก่ มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร มีทกัษะในการสร้างความ
ร่วมมือ มีทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ดา้นท่ีสาม เก่งงาน (Technical Skill)        
มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง มีความสามารถในการบริหาร
จดัการ และมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันางาน ดงัน้ี 

1)  เก่งคิด (Conceptual Skill) คือ การท่ีผูน้าํท่ีพึงประสงคเ์ป็นผูท่ี้มีความรู้  
ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสถานศึกษา มีวิสัยทศัน์ในการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยืน มีความสามารถในการ
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ ดงัน้ี 

(1)  มีความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสถานศึกษา 
จากบทสัมภาษณ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะในการทาํงาน

ของผูน้าํว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน สามารถอ่านออกเขียนได ้3 คน จาก
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 คน โดยกล่าวทั้งหมด 4 คร้ัง มีคุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณลอแลกล่าว 1 คร้ัง  คุณยแีก
กล่าว 1 คร้ัง 

ยแีก (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัในผูน้าํท่ีมีการศึกษา
ในระดบัประกาศนียบตัรถึงปริญญาตรี ว่า ก็ผมคิดว่า น่าจะมีคนท่ีแบบว่า มีการศึกษา แลว้ก็มาไอ่.. 
มาช่วยเร่ืองน้ีน่ะครับ มาช่วยชุมชนน่ะครับ/คนท่ีมีการศึกษาสูงหน่อยครับ เช่นจบ ปวช หรือ 
ปริญญาตรี อะไรเน่ีย ถา้เขา้มาช่วยในของหมู่บา้นเน่ีย ผมว่าน่าจะดีข้ึน่ะครับ คือน่าจะเป็นคนท่ีมี
การศึกษา ยแีก กล่าวถึงความคาดหวงัใหผู้ท่ี้ไดรั้บการศึกษากลบัมาพฒันาชุมชนของตน ว่า ใช่ ช่วย
เหลืออยูแ่ลว้ แต่ส่วนมาก เด็กท่ีเรียนสูงน่ะ บางที ชาวบา้นน่ีก็ อยาก อยากจะใหเ้คา้กลบั ถา้ เคา้กลบัมา
จริงๆๆนะ อยากจะใหเ้คา้ทาํงาน/อยากใหเ้คา้ทาํงานกบั คกน น่ีแหละ ก็มีความรู้ ทาํให ้มีความรู้มากกว่า
ท่ีเป็น 

คุณลกัษณะการมีความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสถานศึกษาของผูน้าํท่ีพงึ
ประสงคเ์น่ืองจากผูน้าํชุมชนตน้แบบหรือ ลุงแกว้นั้น เป็นรุ่นท่ียงัไม่ไดรั้บการศึกษา ไม่ไดเ้รียน
หนงัสือ จึงมีความคิดในการสนบัสนุนเยาวชนท่ีไดรั้บการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร ถึง ปริญญา
ตรี ไดเ้ขา้มาช่วยพฒันาชุมชน ประกอบกบัการพฒันาความรู้ใหม้ากข้ึนจากการเขา้ร่วมเครือข่ายดว้ย 

(2)  มีวิสยัทศัน์ในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
ในการสัมภาษณ์ มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ําท่ีพึง

ประสงคใ์นการเขา้มาบริหารจดัการชุมชน วา่เป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน์ในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื โดย
มีผูก้ล่าวใหส้มัภาษณ์ 1 คน จากผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 คน กล่าว 1 คร้ัง โดยคุณคะหยี ่วา่ 
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คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความคาดหวงัอยากไดผู้ท่ี้จะเขา้
มาพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื วา่ A:อาจจะเป็น ถา้เป็น ผูน้าํชุมชน ถา้เป็นเยาวชนท่ี จะจะช่วย แต่จะ
ทาํอะไรซกัอยา่ง ท่ีในหมู่บา้นจะใหม้นัย ัง่ยืนเน่ีย. มนัก็ ไปได/้Q: อืม หมายถึง เอาคนท่ีคิด ท่ีจะทาํ
ใหห้มู่บา้นยัง่ยนื เขา้มาทาํ มาเป็นผูน้าํ ในอนาคตนัน่ใช่มั้ย/A: ครับ ได ้ความคิดของเคา้น่ะ 

การมีวิสยัทศัน์ในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื เป็นการพฒันาชุมชนให้
สามารถสามารถดาํรงอยูไ่ด ้มีทรัพยากรใชจ้นถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยปัจจุบนัชุมชนมีการพฒันาโดย
พึ่งตนเอง ในการดาํเนินโครงการพฒันาต่างๆ ดว้ยการสนับสนุนงบประมาณ และคาํปรึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก แต่การดาํเนินการชุมชนทาํเองทั้งหมด 

(3)  มีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ  
มีผู ้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลักษณะการมีความสามารถในการ

วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์2 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน โดยคุณคะหยีก่ล่าว 1 คร้ัง 
และคุณยแีกกล่าว 1 คร้ัง วา่ 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสําคญัของทกัษะในการ
ตดัสินใจของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์วา่ แลว้ก ็เขาพดู ได ้ชดัไม่ชดั เก่งหรือไม่เก่ง มนัอยูท่ี่การตดัสินใจของ
เขาน่ะ พดูไป ไดแ้ค่นั้น ไดแ้ค่นั้น มนักดี็กวา่ คิดวา่ 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างการมีทกัษะในการคิด
วิเคราะห์และตดัสินใจ ว่า อาดีทองน่ีเป็นคนท่ีฟังคนนะ ก็ดูคนพูดเสร็จแลว้ก็ อย่าง คิดไง เออ อนั
ไหนถูก อนัไหน แกกก็าํลงัคิดเนาะ วา่ ไม่ถึงกบั ไม่ถึงกบัวา่จะเถียงคน ไม่ยอมคน อยา่งดีทองน่ะนะ 

ผูน้าํท่ีพึงประสงคน์ั้นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนเก่ง หรือพดูชดั แต่ส่ิงสาํคญั
คือ ความสามารถในคิดวิเคราะห์ว่าส่ิงไหนถูก ส่ิงไหนควรทาํ แลว้ตดัสินใจ เป็นการตดัสินใจของ
ผูน้าํท่ีจะเขา้มาทาํงานเพ่ือชุมชน 

2)  เก่งคน (People Skill) คือ การท่ีผูน้าํท่ีพึงประสงค์มีทกัษะในการ
ติดต่อส่ือสาร มีทกัษะในการสร้างความร่วมมือ และมีทกัษะในการสังเกตเพื่อเขา้ใจพฤติกรรม
มนุษย ์ดงัน้ี 

(1) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร คือ การมีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร
ของผูน้าํชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจ สร้างความสมัพนัธ์ การโนม้นา้วใจ และการกระตุน้พฤติกรรม 
ดงัน้ี 

ก.  เพื่อความเขา้ใจ  
มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคว์่าเป็น

ผูท่ี้มีทกัษะในการส่ือสารเพ่ือความเขา้ใจ 2 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 4 คร้ัง โดยคุณ
ซอติกล่าว 1 คร้ัง คุณชอกล่าว 3 คร้ัง 
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ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างผูท่ี้มีทกัษะในการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชน ว่า แต่ คือ. ก็มี ผูห้ญิง อีกคน คือ เขาก็เวลา นกัศึกษา มา
เขา้กอ็ธิบายไดดี้เหมือนกนั อีกคนนึง  ผู ้หญิง ท่ีมีลูก น่ะ/ช่ือกลอ้ทอน่ะครับ/เวลาอยา่งเน่ีย คือเคา้จะ
อธิบายเก่ียวกบัป่า เก่ียวกบัอะไรไดเ้หมือนกนั 

การส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจของผูน้าํท่ีพึงประสงค์ คือ การ
ส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลชุมชนให้แก่บุคคล และองคก์ร หน่วยงานต่างๆ นอก
ชุมชน สามารถให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ได ้ โดยผูท่ี้กลา้ส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจในขอ้มูล
ชุมชนแก่บุคคลภายนอก ผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าววา่คือ ดีทอง ชาน และกลอ้ทอ 

ข.  เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ 
จากบทสัมภาษณ์มีผู ้กล่าวถึงคุณลักษณะการมีทักษะในการ

ส่ือสารเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์2 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 3 
คร้ัง โดยคุณพาดีกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 1 คร้ัง 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงทกัษะท่ีผูน้าํท่ีพึงประสงคต์อ้งมี
ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนภายนอก วา่ การพดูคุย หรือใชค้วามคิด อนัน้ี/ท่ีเขากลา้พดูกบั ไอ่เน่ีย 
กลา้พดูกบัคน คนขา้งนอกน่ะ 

คุณลกัษณะการส่ือสารของผูน้าํท่ีพึงประสงค์ เป็นไปเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัคนนอกชุมชน สร้างความสัมพนัธ์กบัเครือข่าย เป็นการประสานความช่วยเหลือ
และการพฒันามาสู่ชุมชน 

ค.  เพื่อการโนม้นา้วใจ 
จากการสมัภาษณ์พบวา่มีผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวถึง ทกัษะการส่ือสาร

เพื่อโนม้นา้วใจของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์2 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน โดยคุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง คุณ
ชอกล่าว 1 คร้ัง 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างการส่ือสารเพ่ือโน้ม
นา้วใจใหค้นในชุมชนมาร่วมพฒันาชุมชน วา่ 
 

ดีทองไอ่ มนั เป็น ไอ่ คนประสานงานคนหน่ึง น่ะ คนนั้นเขาก็ถือว่าเป็น เขารู้
เยอะกว่าเง้ีย เขาประสานงาน เคา้ว่า ทาํอยา่งเง้ีย คราวท่ีแลว้เนาะ ไป เอาทาํ ไอ่ 
นํ้ าประปาน่อ ซ้ือปูนซ้ืออะไร เขาบอกว่าไปทาํ ไอ่ ตอนน้ีไปทาํ ไปเอา ไปขน
ทรายมั้ย อย่างเง้ีย เขาก็ไป วนัน้ีปูนมาส่ง แบกปูนมั้ย วนัน้ีแบกปูนข้ึนไปโน่น 
เขากไ็ปกนั 
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ทกัษะการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจของผูน้าํท่ีพึงประสงค์เป้นไป
เพื่อสร้างความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อการขอความร่วมมือจากสมาชิกใน
พฒันาชุมชน 

ง.  เพื่อกระตุน้พฤติกรรม 
จากการสัมภาษณ์ มีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือกระตุน้

พฤติกรรม 2 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 3 คร้ังโดยคุณยแีกกล่าว 2 คร้ัง  คุณชอกล่าว   
1 คร้ัง 

ยแีก (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงลกัษณะการกระตุน้พฤติกรรม
ใหค้นในชุมชนมาร่วมกนัพฒันาชุมชน ว่า บางคนเคา้ก็เสียเวลาเยอะ อะไรเยอะ คนก็บ่น บางคนก็เอ่อ 
ทาํไปอะไร ส่วนนอ้ยท่ีจะบ่นใช่มั้ย ส่วนใหญ่ก็ เราว่าเออ เอาคนส่วนใหญ่ดีกว่าส่วนนอ้ย เด๋ียวเคา้ก็ทาํ
เองน่ะ เสร็จแลว้ พอทาํเสร็จตอนนั้นนํ้ าคลองใหญ่มากไงหน้าฝนน่ะ ก็พดัอนัเก่า น่ะไหลหมดน่ะ 
(หวัเราะ) 

การส่ือสารเ พ่ือกระตุ้นพฤติกรรม  คุณยีแก  และคุณชอได้
ยกตวัอย่าง ดีทอง ท่ีส่ือสารเพ่ือกระตุน้พฤติกรรมของคนในชุมชนให้ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน 
ดว้ยการตีระฆงัใหส้มาชิกมาร่วมประชุม และร่วมพฒันาชุมชน หากมีความคิดเห็นต่างกนัจะส่ือสาร
ดว้ยการใหค้นกลุ่มใหญ่ทาํเป็นตวัอยา่งกระตุน้ใหค้นกลุ่มนอ้ยท่ีไม่เห็นดว้ยกบักิจกรรมนั้นทาํตาม 

(2)  มีทกัษะในการสร้างความร่วมมือ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และการเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน ของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 

ก.  การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน  
คุณลักษณะทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนมีผู ้ให้

สัมภาษณ์กล่าวถึง 2 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน กล่าวทั้งหมด 7 คร้ัง โดยคุณซอติกล่าว 5 คร้ัง คุณ
ยแีกกล่าว 2 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงคุณลกัษณะการมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้สามารถเขา้มาเป็นผูน้าํ ว่า ก็ส่วนใหญ่เคา้จะมีความร่วมมือกบัผมดีน่ะครับ/คือคุยกนัง่ายน่ะ
ครับ เป็นผูน้าํได/้ครับช่วยมาเยอะ 

ยแีก (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวถึงลกัษณะการสร้างความร่วมมือ
ของชุมชน วา่ สมมุติวา่คนอ่ืน จะออกความคิดเห็นอยา่งโนน้อยา่งน้ี แกกจ็ะทาํตามความคิดเห็นของ
แกไม่ไดน้ะ แกกคิ็ดวา่ แลว้กคุ็ยกนัวา่ อนัไหนดี ดี ไม่คิดวา่สรุปทาํตามความคิดของเคา้นะ ไม่ไดท้าํ
อยา่งงั้น อยากใหส้รุปก่อน ไม่วา่งานอะไรกจ็ะใหส้รุปก่อน อนัไหนดีกเ็อามาทาํ อยา่งง้ี 
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ผูท่ี้จะมาเป็นผูน้าํชุมชนไดน้ั้นตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถสร้างการมีส่วน
ร่วม มีความร่วมมือในชุมชน ทาํงานร่วมกนัไม่แบ่งแยกศาสนา การตดัสินใจของชุมชนตอ้งมาจาก
การเปิดโอกาสใหส้มาชิกในชุมชนร่วมกนัตดัสินใจ 

ข.  การเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ มีผูก้ล่าวถึงทกัษะการสร้างความร่วมมือดว้ย

การเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน 2 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 6 คร้ัง โดยคุณยแีกกล่าว 
3 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง คุณชอกล่าว 2 คร้ัง 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างลกัษณะของการเขา้
ร่วมกบัเครือข่ายนอกชุมชนของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ว่า ดีทองก็ตอนน้ีเร่ิมจะร่วมงานกบัพี่สมเกียรติ
มากข้ึนนะ แลว้ก็ไปประชุมไปอะไรก็แกก็มี อินเตอร์เน็ตของแกเคร่ืองหน่ึง (หมายถึงโน้ตบุค ท่ีต่อ
อินเตอร์เน็ตได)้ แกกมี็ บางทีกศึ็กษางานง่ายเนาะ 

ชอ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างการพฒันาของชุมชน
ท่ีมาจากการเขา้ร่วมเครือข่าย ซ่ึงเป็นความคาดหวงัเก่ียวกบัลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ว่าถา้เวลา
ดีทองตีระฆงัปุ๊บ มาประชุมเน่ีย ดีทองวา่ทาํ กล็งมือทาํ อยา่งพรุ่งน้ี นะ พรุ่งน้ีเลย  เอาเลย ทาํตามเลย 
เพราะว่า คนท่ีเขาดึงงบประมาณมาก็คือดีทองไง ถา้ ถา้ไม่เช่ือถือดีทอง งบประมาณ  ถา้กลบัไปก็
หายอ่ะ เขา เขา ตอ้งดูอีกที 

ผูท่ี้จะมาเป็นผูน้าํของชุมชนแม่คองซ้ายไดน้ั้น คือผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ร่วมงานกบัเครือข่าย จนพฒันาความรู้ความสามารถแลว้นาํความรู้ และการสนบัสนุนจาก
เครือข่ายมาพฒันาชุมชน โดยปัจจุบนัมีเยาวชนในชุมชนหลายคนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกบัเครือข่ายโดยการ
แนะนาํของผูน้าํ และเจา้หนา้ท่ีจากองคก์รพฒันาชุมชน 

(3)  มีทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ คือ ทกัษะของ
ผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นการสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน และสามารถดึงศกัยภาพของเพ่ือน
ร่วมงานออกมาใชใ้นการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

การมีทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์มีผูใ้ห้สัมภาษณ์
กล่าวถึงบุคคลท่ีมีศกัยภาพในการเขา้มาสานต่องานของผูน้าํตน้แบบ 6 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน 
กล่าวทั้งหมด 12 คร้ัง โดยคุณคะหยี่กล่าว 3 คร้ัง คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 1 คร้ัง คุณ
ลอแลกล่าว 1 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 2 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 3 คร้ัง 

ซอติ (การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอยา่งผูท่ี้มีศกัยภาพในการเขา้มา
ช่วยงานของผูน้าํและพฒันาชุมชน ว่า แต่ คือ. ก็มี ผูห้ญิง อีกคน คือ เขาก็เวลา นักศึกษา มาเขา้ก็
อธิบายไดดี้เหมือนกนั อีกคนนึง  ผูห้ญิง ท่ีมีลูก น่ะ/ช่ือกลอ้ทอน่ะครับ/เวลาอย่างเน่ีย คือเคา้จะ
อธิบายเก่ียวกบัป่า เก่ียวกบัอะไรไดเ้หมือนกนั 
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คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอยา่งเยาวชนท่ีมีศกัยภาพในการ
เขา้มาช่วยงานของผูน้าํและพฒันาชุมชน ว่า เซวา/เออ้ เออ โซว น่ีก็ใช ้ใชอ้ยูต่ลอดเหมือนกนั เวลา/
อืมทาํเอกสารจดนัน่น่ี แลว้กดู็วา่ เวลาการประชุม การประชุมอะไรซกัอยา่ง รึวา่ การเกบ็ออม ใหเ้คา้
จดไว ้อนัโนน้ อนัน้ี 

การสังเกตเพื่อเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยข์องผูน้าํท่ีพึงประสงค ์เป็นไป
เพ่ือดึงศกัยภาพของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนออกมาใช ้โดยผูท่ี้สามารถเขา้มาร่วมทาํงานกบัผูน้าํได้
นั้น ไดแ้ก่ นายดีทอง, นายเพอะนอ, นายจนัดี, นายเลอเกอ, นายเพอะตี, นางสาวกลอ้ทอ, นางสาว
โซว และนางสาวเซวา ผูน้าํท่ีพึงประสงคจ์ะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะในการสังเกตและดึงศกัยภาพของคน
กลุ่มน้ีออกมาเพื่อพฒันาชุมชน 

2)  เก่งงาน (Technical Skill) คือ การท่ีผูน้าํมีความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง มีความสามารถในการบบริหารจดัการอนุรักษป่์า และระบบ
สาธารณูปโภคของชุมชน และมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันางาน ดงัน้ี 

(1)  มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานอย่าง
ต่อเน่ือง  

จากการสัมภาษณ์ มีผูใ้ห้สัมภาษณกล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึง
ประสงค ์ดา้นการมีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง 5 คน  จาก
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 7 คน มีการกล่าว 7 คร้ัง โดยคุณซอติกล่าว 1 คร้ัง คุณทีเลกล่าว 2 คร้ัง คุณยแีกกล่าว 1 
คร้ัง พาดีกล่าว 2 คร้ัง คุณชอกล่าว 2 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงประสบการณ์ท่ีได้จากการได้
ออกไปเรียนรู้นอกชุมชน และอยากใหค้นอ่ืนๆ  ในชุมชนไดอ้อกไปเรียนรู้ ว่า ก็คืออยากจะใหค้นใน
น้ีไดล้องไปขา้งนอกบา้งจะไดรู้้วา่ไปเจออะไรไดรู้้ไดคุ้ยไดป้ระสบการณ์ตรงนั้นมา 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการพฒันาความรู้ของผูน้าํท่ีพึง
ประสงคจ์ากการเขา้ร่วมเครือข่าย ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีมากกวา่ความรู้ในหอ้งเรียน วา่ 
 

ทาํงานกบั คกน คือ ไดมี้ความรู้ แลว้ก็ไดรู้้จกัผูค้นเยอะเนาะ ทั้งไปเขา้ค่าย มีทั้ง
เขา้ค่ายเยาวชน มีทั้งไปประชุมไปอะไร ถา้เคา้ไป แลว้มีความรู้ แลว้เคา้เรียนสูง
หน่อยใช่มั้ย เคา้ไป. ดู. ไปทาํไรน่ีเคา้ สมองเคา้ (หัวเราะในลาํคอ) จะไปดีกว่า
คนท่ีไม่ไดเ้รียน อย่างพวกพ่อแม่เน่ียนะ (หัวเราะในลาํคอ)    คิดอะไรก็จะเร็ว
กวา่ ทนักวา่นะ 
 

ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง คือ
การท่ีได้ติดตามเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูน้ําชุมชนตน้แบบปฏิบติั การเรียนรู้จากการร่วมเวทีเครือข่าย 
การศึกษาดูงาน การไดพ้ดูแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนอ่ืนๆ ในเครือข่าย ตลอดจนการใหค้วามรู้ของ
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นักวิชาการ ทั้งน้ีลว้นเป็นช่องทางในการพฒันาความรู้และทกัษะต่างๆ ท่ีผูน้าํจาํเป็นตอ้งใชอ้ย่าง
ต่อเน่ือง เป็นคุณลกัษณะของผูท่ี้จะเขา้มาเป็นผูน้าํชุมชนต่อไป 

(2)  มีความสามารถในการบริหารจดัการ คือ ความสามารถในการ
บริหารจดัการอนุรักษป่์า และการบริหารจดัการพฒันาสาธารณูปโภคของผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงค ์

ก.  การบริหารจดัการอนุรักษป่์า 
มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ําท่ีพึงประสงค์ดา้น

การมีความสามารถในการบริหารจดัการอนุรักษป่์า 1 คน จากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 7 คน โดยคุณคะหยี่
กล่าว 2 คร้ัง 

คะหยี่ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงความสามารถของผูน้าํท่ีพึง
ประสงคว์า่ตอ้งเป็นผูท่ี้ดูแลชุมชน ดูแลป่าไดเ้ช่นเดียวกบัผูน้าํชุมชนคนปัจจุบนั วา่ ก็ดีแลว้ ก็ไม่เยอะ 
ซกัสองคนน่ีดีแลว้ เขามัน่ใจท่ีว่า เขาทาํงานท่ี ในบา้นจริงๆ เขาทาํงานเพ่ือ ชาวบา้น ในหมู่บา้นน่ีจริงๆ 
ง่ะ อยากไดอ้ยา่งงั้นแหละ มนัตอ้งมี ซกัคนหน่ึงท่ีจิตใจจริงๆ ท่ีเขาจะทาํงานอยา่งน้ีจริงๆ เน่ีย มี (เสียง
หนกัแน่น) 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า อยากให้ผูน้าํคนใหม่สามารถทาํงานดา้นการ
อนุรักษป่์าไดเ้หมือนกบัผูน้าํคนปัจจุบนั มีความตั้งใจจริงในการทาํงานดา้นการอนุรักษเ์พื่อชุมชน 

ข.  การบริหารจดัการพฒันาสาธารณูปโภค 
มีผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ในดา้น

การบริหารจดัการพฒันาสาธารณูปโภค 2 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน กล่าวทั้งหมด 4 คร้ัง โดยคุณ
ซอติกล่าว 3 คร้ัง คุณพาดีกล่าว 1 คร้ัง 

ซอติ (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคต
ของชุมชนท่ีจะมี ถนนคอนกรีต ไฟฟ้าพลงันํ้ า เขา้มาถึงชุมชน ว่า แน่นอนคือ... หมู่บา้นน่ีตอ้ง
เปล่ียนแปลงแน่นอน จะมี น่าใหจ้ะมีถนนเขา้มาแระ/เป็นคอนกรีตเขา้มา ผมคิดว่านะ หมู่บา้นน่าจะมีไฟ
ใชแ้ลว้ดว้ย ไฟพวกไฟฟ้าพลงันํ้ าเน่ียน่ะครับ น่าจะมีใช ้ประมาณสิบปีขา้งหนา้ (หนา้เป็นกงัวลในการ
ตอบ ยิม้ เขินๆ) 

พาดี (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอย่างผูมี้ความสามารถใน
การพฒันาประปาของชุมชน วา่ 
 

ดีทอง ไอ่ มนั เป็น ไอ่ คนประสานงานคนหน่ึง น่ะ คนนั้นเขาก็ถือว่าเป็น เขารู้เยอะ
กว่าเง้ีย    เขาประสานงาน เคา้ว่า ทาํอย่างเง้ีย คราวท่ีแลว้เนาะ ไป เอาทาํ ไอ่ นํ้ า
ประปาน่อ ซ้ือปูนซ้ืออะไร เขาบอกว่าไปทาํ ไอ่ ตอนน้ีไปทาํ ไปเอา ไปขนทรายมั้ย 
อยา่งเง้ีย เขากไ็ป วนัน้ีปูนมาส่ง แบกปูนมั้ย วนัน้ีแบกปูนข้ึนไปโน่น เขากไ็ปกนั 
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คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการพฒันาสาธารณูปโภค เป็น
ทกัษะท่ีผูน้าํท่ีพึงประสงคพ์ึงมีในการพฒันา ถนน ไฟฟ้า การจดัการขยะ ซ่ึงเป็นความคาดหวงัของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ในการท่ีจะใหผู้น้าํมาพฒันาส่ิงต่างๆเหล่าน้ีใหเ้หมาะสมกบัความเป็นอยูข่องชุมชนใน
อนาคต 

(3)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันางาน คือ ทกัษะ
ของผูน้ําท่ีพึงประสงค์ ท่ีมีการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพฒันางาน พฒันาชุมชนได ้ จากบทสัมภาษณ์พบว่า มีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึง 
คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคว์่าเป็นผูมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการพฒันางาน    
3 คน จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 7 คน กล่าวทั้งหมด 7 คร้ัง โดยคุณคะหยีก่ล่าว 2 คร้ัง คุณซอติกล่าว 2 คร้ัง 
คุณยแีกกล่าว 3 คร้ัง 

คะหยี ่(การสมัภาษณ์, 2554) กล่าวยกตวัอยา่งผูท่ี้มีความสามารถในการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาชุมชน ว่า เออส่วนหน่ึง มนัก็ มนัก็ ตอนน้ีมนัก็ใช ้เวลามนัมาจบั 
GPS พื้นท่ีนั้นก ็มาเอาเซวา กบั ท่ีพดูเน่ีย/โซวสองคนนัน่แหละ/กท็าํ กจ็ด เออ จดหมายเลขของ GPS นั้น
แหละ มนัเป็น มนัเป็น เหมือนกบั มนัเรียนอยูใ่น ในตวัมนั 

ยีแก (การสัมภาษณ์, 2554) กล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใช้
พฒันางานของผูน้าํ ว่า ก็ตอนน้ีเร่ิมจะร่วมงานกบัพี่สมเกียรติมากข้ึนนะ แลว้ก็ไปประชุมไปอะไรก็
แกก็มี อินเตอร์เน็ตของแกเคร่ืองหน่ึง (หมายถึงโนต้บุค ท่ีต่ออินเตอร์เน็ตได)้ แกก็มี บางทีก็ศึกษา
งานง่ายเนาะ 

ผูท่ี้จะมาเป็นผูน้าํชุมชนในอนาคตไดน้ั้น คือ ผูท่ี้มีความสามารถในการ
เรียนรู้และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการพฒันางาน พฒันาชุมชน โดยปัจจุบนัก็มีเยาวชนพอจะใช้
เทคโนโลยี GPS และคอมพิวเตอร์ ไดบ้า้งแลว้ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้และการสนับสนุนดา้น
งบประมาณในการจดัหาเทคโนโลยจีากการเขา้ร่วมเครือข่าย 

การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวก (Discovery) จาก
ประสบการณ์ร่วมกนัในชุมชน พบว่า ลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชน
ท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย การมี
อุดมการณ์เพื่อสังคม การมีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเอง และการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์  2) คุณลกัษณะในการทาํงาน ประกอบดว้ย เก่งคิด เก่งคน และเก่งงาน สามารถสรุปได ้
ดงัภาพท่ี 4.51 
 
 



 
 
ภาพที ่4.51  คาํถามวิจยัท่ี 2 ลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเป็นอยา่งไร 
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 กล่าวโดยสรุป จากการเก็บรวบรวม การตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิจัย        

เชิงคุณภาพเพื่อค้นหาศักยภาพจากความสําเร็จ จากประสบการณ์ดีๆ ร่วมกันของชุมชน พบว่า 

กิจกรรม “ทําแนวกันไฟ” ได้ส่งผ่านเรื่องราวความสําเร็จของชุมชน ทําให้ทราบถึงลักษณะผู้นํา

ชุมชนต้นแบบ และลักษณะผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์     

ทางชาติพันธุ์ว่ามีลักษณะแบ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล และคุณลักษณะในการทํางาน พบแก่น

แห่งความสําเร็จ (Positive Core) ว่าผู้สืบทอดตําแหน่งผู้นําชุมชน (Successor) มีการพัฒนาลักษณะ

ผู้นําข้างต้นมาจากผู้ดํารงบทบาทเป็นนักประสาน หรือ ผู้เชื่อมโยง (Connector) ของชุมชน ลักษณะ

ผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์น้ัน โดยรวม

คล้ายคลึงกันกับลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบ ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริบทของชุมชนที่ยังคงไว้ซ่ึง        

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และความเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่ า โดยปัจจัยบริบทของชุมชนที่สนับสนุนการ

พัฒนาภาวะผู้นําและชุมชนจนประสบความสําเร็จประกอบด้วย 1) การสื่อสารของชุมชน 2) อัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ และ 3) การเข้าร่วมกับเครือข่าย แต่ชุมชนยังต้องมีการปรับตัวเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

จากภายนอกมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดของชุมชน ดังนั้น ความคาดหวังเกี่ยวกับผู้นําที่พึงประสงค์จึงมี

คุณลักษณะที่เพิ่มเติมจากผู้นําต้นแบบ กล่าวคือ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์

นั้น ผู้นําจะมีความคล่องแคล่วมากขึ้นจากการที่ผู้นํามีความรู้ สามารถเขียนได้อ่านได้ คุณลักษณะ

ของผู้นํามีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นคนรุ่นใหม่ ผู้นําเพศหญิงจะมี

บทบาทมากขึ้นในการเข้ามาทํางานเพื่อชุมชน อีกทั้งผู้นําต้องมีอย่างน้อย 2 คน   คือ ผู้นําที่เป็ น

ทางการ และผู้นําที่ไม่เป็นทางการ รวมถึงการเป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้นําต้นแบบ

ด้วย ประกอบกันนี้ผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ยังต้องมีคุณลักษณะในการทํางานคือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้

จากการศึกษาในสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตร ถึงปริญญาตรี เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนมาก

ขึ้นในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมงาน ผู้ท่ีเข้ามาช่วยงานผู้นํา

ออกมาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคใน

อนาคตของชุมชนได้ และเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน

เพื่อชุมชนได้  

 

4.3 Dream การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ 

 

 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ โดยฝันที่ร่วมกันวาดกับชุมชน คือ การพัฒนา

ทุกคนในชุมชนให้เป็นผู้ประสาน ด้วยการค้นหาคนที่เป็นผู้ประสาน และพัฒนาผู้ประสานให้มี

ทักษะในการค้นหาผู้รู้ มีทักษะในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําประสบการณ์มาเผยแพร่ 
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พฒันาชุมชน และไดว้าดฝันโดยการสอนแบบตั้งคาํถาม (Coaching) เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้
ตระหนกัในการมีส่วนร่วม และเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Learning) 
 หลงัจากนาํขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบ และวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ หาปัจจยัท่ีเป็น
จุดร่วม (Convergences) และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences)  และไดแ้ก่นแห่งความสาํเร็จ
(Positive Core)  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล (Member Checking) ดว้ยการ
เสนอผลการวิจยั ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของชุมชน ลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของ
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ และลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชน
ท่ีมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ แล้วจึงวาดฝันผู ้นําในอนาคตของชุมชน  ด้วยการค้นหาตนเอง          
(Self-Actualization) แลว้กาํหนดทิศทางอนาคตให้ชดัเจน โดยคาํนึงถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน        
ความสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลง และความเขม้แข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองอย่างย ัง่ยืน 
พฒันาเป็นแผนพฒันาองค์กร 1 และนําเสนอในรูปแบบของการทาํประชาคมหมู่บ้านท่ีสร้าง        
การมีส่วนร่วมทั้งชุมชน ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัตอ้งสร้างความตระหนกัในการตอ้งทาํการเปล่ียนแปลง 
(Sense of Urgency) ใหเ้กิดกบัชุมชน และกบักลุ่มคนท่ีเป็นจุดประกายใหเ้กิดกระแส (The Tipping 
Point) (Gladwell, 2000) ดว้ยงานวิจยัจากชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จ (Research Case Study)       
แลว้ใหผู้น้าํชุมชนเป็นแกนนาํหลกัในการดาํเนินการ ส่วนผูว้ิจยัมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
(Facilitator) วาดฝันดว้ยคาํถามดงัน้ี 
 
 (ผูว้ิจยัถามสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวาดฝันดว้ยกนั) 
 การมีผูป้ระสานดีอยา่งไร? 
 การท่ีชุมชนยงัอยูไ่ดจ้นถึงทุกวนัน้ีเกิดจากผูน้าํลกัษณะอยา่งไร? 
 ใครในชุมชนสามารถเป็นผูป้ระสานไดบ้า้ง? 
 ถา้อยากเป็นผูป้ระสานตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง? 
 ตนเองตอ้งรู้อะไรเก่ียวกบัชุมชนบา้ง ถึงจะเอาไปคุยกบัชุมชนอ่ืน หรือกบัเครือข่ายได?้ 
 แลว้ถา้ทุกคนในชุมชนเป็นผูป้ระสานล่ะ จะดีอยา่งไร? สามารถทาํไดห้รือไม่ ทาํอยา่งไร? 
 
 ชุมชนเห็นดว้ยกบัผลการวิจยั ท่ีผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล 
(Member Checking) การวาดฝันดว้ยคาํถามขา้งตน้สามารถทาํให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด และ
ตระหนักถึงความสําคญัของการมีผูน้ําท่ีเป็นผูป้ระสานท่ีสามารถพฒันาตนเอง ประสานความ
ร่วมมือและการช่วยเหลือต่างๆ มาสู่ชุมชนได ้สมาชิกทุกคนยนิดีเป็นผูป้ระสานของชุมชน 
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4.4 Design การออกแบบกลยุทธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ 

 

 นําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จากการค้นหาสิ่งที่ดีท่ีสุดของประสบการณ์ด้านบวก 

(Discovery) และจากการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ (Dream) ด้วยการทําประชาคม

หมู่บ้านครั้งที่ 1 มาออกแบบและวางแผนการดําเนินงานเพื่อให้ฝันที่วาดไว้เป็นความจริง ด้วยการ

ออกแบบ ODI (Organization Development Intervention) ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาชุมชน           

แล้วพิจารณาทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ว่าสามารถนํามาทําอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดของ

วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด เวลา แรงบันดาลใจ ส่ือกระตุ้น ความพร้อมของสถานที่ 

จากนั้นปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาองค์กร 2 ในลักษณะโครงการย่อย นําเสนอในรูปแบบของการทํา

ประชาคมหมู่บ้านที่สร้างการมีส่วนร่วมทั้งชุมชนทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กรอบ “SMART”  S=Specific 

(เฉพาะเจาะจง) M=Measurable (วัดผลลัพธ์ได้) A=Achievable (สําเร็จได้) R=Realistic (เหมาะสม

กับความเป็นจริง) T=Time Frame (ระบุเวลาสําเร็จ) โดยแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่ง

ผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ได้จัดทําเป็นโครงการชื่อ 

2C Connector Community: ชุมชนนักประสาน ใช้กลยุทธ์ Too See ค้นหาผู้รู้: ในชุมชน  นอกชุมชน สู่

ชุมชนนักประสาน มีเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Tools Intervention) คือ การสร้างเครือข่าย 

(Networking) และการสื่อสาร (Communication) สอนด้วยการตั้งคําถาม (Coaching) เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning) เป็นการพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เป็นนักประสานที่มีความสามารถ

ในการค้นหาผู้รู้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการลดการพึ่งพิงผู้นําเพียงคนเดียว มา

เป็นการพึ่งพิงเครือข่ายของผู้ประสานในชุมชน ดังรายละเอียดใน (ภาคผนวก ค) 

 จากการนําเสนอแผน และโครงการข้างต้น ชุมชนมีการตอบรับที่ดีมาก ผู้วิจัยจึงตัดสินนํา

แผนพัฒนาองค์กร 1 ไปปฏิบัติใช้ (ในเบื้องต้นที่ได้วางแผนไว้ ต้องมีการปรับปรุงแผนหลังจากที่

ได้รับคําแนะนําจากชุมชน เป็นแผนพัฒนาองค์กร 2 และนําเสนอต่อชุมชนอีกครั้ง)  

 

4.5 Destiny การไปให้ถึงเป้าหมาย 

 

 นําแผนพัฒนาองค์กรที่ได้รับการตอบรับจากชุมชนไปปฏิบัติใช้จริง ซ่ึงผู้วิจัยทําร่วมกับ

ผู้นําชุมชน โดยพักการทําประชาคม 10 นาที หลังจากที่วาดฝันร่วมกับชุมชน จากนั้นผู้วิจัยได้

เปลี่ยนบทบาทตนเอง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อการสื่อสาร และการสร้างเครือข่าย โดยเน้นให้

สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการฝึกการสื่อสาร และการเป็นผู้ประสาน ด้วยการยกตัวอย่างจาก

ประสบการณ์ในอดีตของสมาชิกในชุมชนที่เคยประสบมา อาทิ การพบคนแปลกหน้ามาขอข้อมูล 
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แต่ตนเองไม่กลา้พูด ตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการพาไปพบผูรู้้ หรือให้เยาวชนท่ีฟังภาษาไทยรู้เร่ืองพาไป
พบผูรู้้ วิธีการส่ือสารเม่ือพบคนมาตดัไม ้หรือมาจบัปลาในเขตอนุรักษ์ จากนั้นจึงสอนเร่ืองการ
สร้างเครือข่าย ความสําคญัของการเขา้ร่วมเป็นเครือข่าย โดยเร่ิมจากการสร้างเครือข่ายในชุมชน      
มีการยกตวัอย่างการพฒันาท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนเน่ืองมาจากการท่ีผูน้าํชุมชนและสมาชิกบางคนได ้  
เขา้ร่วมเครือข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ นอกชุมชน ท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นการฝึกให้สมาชิกในชุมชน
เป็นผูป้ระสานของชุมชน 
 การมอบอาํนาจให้ผูรั้บผิดชอบ พิจารณาจากความสามารถและความสมคัรใจของสมาชิก
ในชุมชน มีการประเมินความสาํเร็จของการดาํเนินงานเพื่อปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและรู้สึกมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตน ใหก้ารพฒันาท่ีเกิดข้ึนอยูก่บัชุมชน
ตลอดไป อีกทั้งเป็นตวัอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป การส่งมอบโครงการให้ชุมชนดาํเนินการ 
กระทาํดว้ยการแต่งตั้งผูมี้จิตอาสาเป็นผูเ้ช่ือมต่อของเครือข่าย HUB 
 มีขั้นตอนดงัน้ี 

4.5.1 แสดงตวัอย่างความสาํเร็จของชุมชนท่ีมี ผูป้ระสานงาน มีการสร้างการมีส่วนร่วม
โดยใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการบรรลุผลสาํเร็จ ท่ีไดจ้ากตวัอย่างงานวิจยั (Research Case 
Study) 

4.5.2  ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บต่อผูป้ระสานของชุมชน Connector (ถามจากคนใน
ชุมชน ช่วยกนัคิด แลว้เขียนลงบอร์ด) 

4.5.3  ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ต่อชุมชน Community (ถามจากคนในชุมชน ช่วยกนัคิด แลว้
เขียนลงบอร์ด) 

4.5.4  สรุปภาพรวมของโครงการ 2C Connector Community: ชุมชนนกัประสาน ท่ีสามารถ
พฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุ จากผูป้ระสาน ท่ีเป็นผูรู้้ เป็นนกัขาย จนสามารถพฒันาตนเองเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง 
และเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงคข์องชุมชนในท่ีสุด (Connector>Mavens, Salesman> Successor> Leader) 

4.5.5  ผูว้ิจยัถามเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ด้วยการหาผูมี้จิตอาสาในการเป็น         
ผูป้ระสานของชุมชน ดว้ยคาํถามดงัน้ี 

4.5.5.1  ทุกคนในท่ีน้ี คิดวา่เราสามารถเป็น นกัประสาน ดว้ยกนัทุกคนไดไ้หม? 
4.4.5.2  คิดว่าชุมชนของเราสามารถพฒันาเป็นชุมชนนักประสาน เพื่อหมู่บา้น

ของเราไดไ้หม? 
4.5.5.3  มีใครอาสาอยากจะเป็น ผูป้ระสาน ของชุมชนบา้ง? (ให้ออกมายืน

ขา้งหนา้แลว้บอกวา่ ผูป้ระสาน ตอ้งทาํอะไรบา้ง) 
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4.5.6 แต่งตั้งผูมี้จิตอาสาอย่างน้อย 3 คน ให้เป็นจุดเช่ือมต่อของเครือข่าย HUB ของผู ้
ประสานชุมชน มีบาบาทคือ เป็นผูท่ี้ทาํงานใกลชิ้ดกับผูน้ําชุมชนตน้แบบ เวลาท่ีผูน้ําไม่อยู่ให้
ประสานขอความช่วยเหลือ หรือขอขอ้มูลจากคนกลุ่มน้ีเป็นหลกั คนท่ีเหลือให้คอยประสานถึงคน
กลุ่มน้ี ผลดัเปล่ียนกนัติดตามผูน้าํไปร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกชุมชน ซ่ึงตอ้งมีผูท่ี้เป็นจุดเช่ือมต่อของ
เครือข่ายอยา่งนอ้ย 1 คน อยูป่ระสานงานท่ีชุมชนในขณะท่ีผูน้าํติดภารกิจนอกชุมชน 

4.5.7 ติดตามผลหลงัจากเสร็จส้ินโครงการไปแลว้ 3 เดือน และ 6 เดือน ดว้ยการสร้างการ
มีส่วนร่วม ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี เป็นนักประสานท่ีมีส่วนร่วมในชุมชน และมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายนอกชุมชน สร้างโอกาสให้ผูป้ระสานคนอ่ืนๆ ไดมี้การส่ือสารทั้งในและนอกชุมชน ดว้ย
กิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 
   4.5.7.1  การเรียนรู้เร่ืองการจดัการและอนุรักษป่์า จาก ผูรู้้ ทั้งในและนอกชุมชน 

  4.5.7.2  การใหข้อ้มูลชุมชนแก่ผูเ้ขา้มาติดต่อ หรือผูเ้ขา้มาศึกษาชุมชน 
  4.5.7.3  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
  4.5.7.4  การศึกษาดูงาน 
  4.5.7.5  การร่วมประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย 
  4.5.7.6  การนาํความรู้ต่างๆ มาส่ือสารเผยแพร่ใหค้นในชุมชนไดท้ราบ 
ไดผู้มี้จิตอาสา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน คือ คุณดีทอง คุณเพอะนอ และคุณกลอ้ทอ 

ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายซ่ึงบทบาทของผูเ้ช่ือมต่อของเครือข่าย HUB ว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการส่ือสารและ
สร้างเครือข่ายทั้งในชุมชนและนอกชุมชน หากผูน้าํติดภารกิจใหป้ระสานขอความช่วยเหลือจากคน
กลุ่มน้ีเป็นหลกั และในขณะท่ีผูน้าํไม่อยู่ในชุมชน ตอ้งมี HUB อย่างน้อย 1 คน ในการทาํหน้าท่ี 
และประสานงานต่างๆ ในชุมชนแทนผูน้าํ ซ่ึงทุกคนในชุมชนสามารถพฒันาตนเองเป็นผูน้าํท่ีพึง
ประสงคข์องชุมชนได ้ 
 กล่าวโดยสรุป แผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้ําท่ีพึงประสงค์ในชุมชน
ตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ มีลกัษณะเป็นโครงการช่ือ 2C Connector Community: 
ชุมชนนกัประสาน เป็นการประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการนาํเสนอแผน ดว้ยกระบวนการ Whole-
system 4-D Dialogue ประกอบดว้ย 1) Discovery การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวก
ของชุมชน จากบริบทของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบและลกัษณะ
ผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 2) Dream การสร้าง
แรงบนัดาลใจเพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์ ดว้ยการสร้างนกัประสานข้ึนทั้งชุมชน 3) Design การออกแบบ
กลยทุธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ ดว้ยโครงการ 2C Connector Community: ชุมชนนกัประสาน
และ 4) Destiny การไปให้ถึงเป้าหมาย ดว้ยการสร้างเครือข่าย   นกัประสานของชุมชน และมอบ
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อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้แก่ผูท่ี้เป็นจุดเช่ือมต่อของเครือข่าย (HUB) ของชุมชน ทั้งน้ี ผูท่ี้
เป็นจุดเช่ือมต่อของเครือข่าย และนกัประสานในเครือข่ายของชุมชนทุกคน สามารถพฒันาตนเอง
จากการเป็นนกัประสาน (Connector) กลายเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Successor) และเตรียมสู่การเป็น
ผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตได ้ดงัภาพ 



 

ภาพที ่4.52  คาํถามวิจยัท่ี 3 ลกัษณะแผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเป็นอยา่งไร 
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บทที ่5 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของ
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ เพ่ือศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของ
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ และเพื่อเสนอแผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึง
ประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ดว้ยการประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธก 
(Appreciative Inquiry) ในบทน้ีประกอบดว้ยการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา 
ขอ้เสนอแนะต่อองคก์าร ขอ้จาํกดัและขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

คาํถามวจัิยที ่1  
5.1.1  ลกัษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 
ลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ สามารถ

จาํแนกได ้2 คุณลกัษณะ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะในการทาํงาน ดงัน้ี  
5.1.1.1  คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชนตน้แบบ คือ บุคลิกภาพ ความคิด ความเช่ือ 

ค่านิยม และลกัษณะต่างๆ ท่ีติดตวัผูน้าํมา ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะบุคคล สามารถจาํแนกได ้2 ดา้นคือ  
1)  การมีอุดมการณ์เพ่ือสังคม ไดแ้ก่ 1) มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

สงัคม 2) มีการเสียสละตนเองเพื่อสงัคม 
2)  การมีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ 1) มีสติสัมปชญัญะ 

รอบคอบ 2) มีความมัน่ใจในตนเอง 3) มีความยดืหยุน่ 4) มีความรับผดิชอบ 5) มีคุณธรรม และ 6) มี
มนุษยสมัพนัธ์ดี  

5.1.1.2  คุณลกัษณะในการทาํงาน 
  คุณลกัษณะในการทาํงานของผูน้าํชุมชนตน้แบบ คือ การมีทกัษะ ความคิดต่างๆ   
ท่ีมีส่วนในการส่งเสริม สนบัสนุนในการทาํงานของผูน้าํชุมชน สามารถจาํแนกได ้3 ดา้นคือ 
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1)  เก่งคิด (Conceptual Skill) ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการจาํ 2) มี
วิสยัทศัน์ 3) มีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ 4) มีความกลา้เปล่ียนแปลง 

2)  เก่งคน (People Skill) ไดแ้ก่ 1) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร เพื่อความ
เขา้ใจ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อการโนม้นา้วใจ และเพื่อกระตุน้พฤติกรรม 2) มีทกัษะในการ
สร้างความร่วมมือ ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และการเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน  3) มี
ทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ ดว้ยการมีความสามารถใชค้นไดเ้หมาะสมกบังาน 
และมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพ่ือร่วมงาน 

3)  เก่งงาน (Technical Skill) ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการสอนงาน  2) 
มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและงานอย่างต่อเน่ือง 3) มีความสามารถในการ
บริหารจดัการอนุรักษป่์า 
 

คาํถามวจัิยที ่2  
 5.1.2  ลกัษณะผู้นําชุมชนทีพ่งึประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ  

ลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษ์ป่าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
สามารถจาํแนกได ้2 คุณลกัษณะ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะในการทาํงาน ดงัน้ี 

5.1.2.1  คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงค ์คือ ความคาดหวงัเก่ียวกบั
บุคลิกภาพ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และลกัษณะต่างๆ ท่ีติดตวัผูน้าํมา ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะบุคคล 
สามารถจาํแนกได ้3 ดา้นคือ  

1)  การมีอุดมการณ์เพ่ือสังคม ไดแ้ก่ 1) มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
สงัคม 2) มีการเสียสละตนเองเพื่อสงัคม 

2)  การมีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ 1) มีสติสัมปชญัญะ 
รอบคอบ 2) มีความคล่องแคล่ว 3) มีความยดืหยุน่ 4) มีคุณธรรม และ 5) มีมนุษยสมัพนัธ์ดี  

3)  มีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ไดแ้ก่ 1) เป็นคนรุ่นใหม่  
2) เป็นผูห้ญิงเขา้มาช่วยงานได ้3) มีผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 4) มีความสัมพนัธ์ทาง
เครือญาติกบัผูน้าํปัจจุบนั 
  5.1.2.2  คุณลกัษณะในการทาํงาน 
  คุณลกัษณะในการทาํงานของผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงค ์คือ ความคาดหวงัเก่ียวกบั
การมีทกัษะ ความคิดต่างๆ ท่ีมีส่วนในการส่งเสริม สนบัสนุนในการทาํงานของผูน้าํชุมชน สามารถ
จาํแนกได ้3 ดา้นคือ 
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1)  เก่งคิด (Conceptual Skill) ไดแ้ก่ 1) มีความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาใน
สถานศึกษา 2) มีวิสัยทศัน์ในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 3) มีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจ 

2)  เก่งคน (People Skill) ไดแ้ก่ 1) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร เพื่อความ
เขา้ใจ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อการโนม้นา้วใจ และเพื่อกระตุน้พฤติกรรม 2) มีทกัษะในการ
สร้างความร่วมมือ ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และการเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน  3) มี
ทกัษะในการสงัเกตเพื่อเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ดว้ยการดึงศกัยภาพของเพ่ือร่วมงานออกมาใช ้ 

3)  เก่งงาน (Technical Skill) ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง 2) มีความสามารถในการบริหารจดัการ ดา้นการอนุรักษป่์า และ
การพฒันาสาธารณูปโภค 3) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการพฒันางาน 

ลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติ
พนัธ์ุนั้น มีคุณลกัษณะทั้ง คุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะในการทาํงาน โดยรวมคลา้ยคลึง
กนักบัลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบ อนัเป็นผลมาจากบริบทของชุมชนท่ียงัคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ทางชาติ
พันธ์ุ  และความเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่า  แต่ทั้ ง น้ีแล้ว  ชุมชนยังต้องมีการปรับตัวเปิดรับการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอกมากข้ึนเพื่อความอยูร่อดของชุมชน ดงันั้น ความคาดหวงัเก่ียวกบัผูน้าํท่ีพึง
ประสงคจึ์งมีคุณลกัษณะท่ีเพ่ิมเติมจากผูน้าํตน้แบบ กล่าวคือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ผูน้าํจะมีความ
คล่องแคล่วมากข้ึนจากการท่ีผูน้าํมีความรู้ สามารถเขียนอ่านได ้คุณลกัษณะของผูน้าํมีการปรับตวั
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเป็นคนรุ่นใหม่ เพศหญิงจะมีบทบาทมากข้ึนในการเขา้มา
ทาํงานเพ่ือชุมชน ผูน้าํตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 คน คือผูน้าํท่ีเป็นทางการ และผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ รวมถึง
การเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํตน้แบบดว้ย ประกอบกนัน้ียงัตอ้งมีคุณลกัษณะใน
การทาํงานคือ เป็นผูท่ี้มีความรู้จากการศึกษาในสถานศึกษาระดบัประกาศนียบตัร ถึงปริญญาตรี 
เป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนมากข้ึนในการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน สามารถดึงศกัยภาพของเพื่อน
ร่วมงาน ผูท่ี้เขา้มาช่วยงานผูน้าํออกมาใช้ในการพฒันาชุมชนได ้มีความสามารถในการบริหาร
จดัการเพ่ือพฒันาสาธารณูปโภคในอนาคตของชุมชนได ้และเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการเรียนรู้
เพื่อใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันางานเพ่ือชุมชนได ้

คุณลักษณะทั้ งหมดน้ีเกิดจากผูน้ําต้นแบบท่ีมีบทบาทเป็นนักประสาน เป็นผู ้
เช่ือมโยง (Connector) ไดป้ระสมประสาน และพฒันาตนเองของจากอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ การ
ส่ือสารของชุมชน และการเขา้ร่วมเครือข่าย เป็นตน้แบบให้แก่ลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคข์อง
ชุมชนว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกบัผูน้าํตน้แบบ และมีบางส่วนท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาชุมชนเพิ่มข้ึน
ดงักล่าว   ดงันั้นการเสนอแผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชน
ตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ผูว้ิจยัจึงพฒันาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Successor) ใหเ้ป็น
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็น ผูเ้ช่ือมโยง  
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 คาํถามวจัิยที ่3 
 5.1.3  แผนพฒันากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําทีพ่งึประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์    
                       ป่าทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 

ลกัษณะของแผน เป็นการประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธก ดว้ยกระบวนการ Whole-System 4-D 
Dialogue ประกอบดว้ย 1) Discovery 2) Dream 3) Design 4) Destiny ของ Cooperrider and Whitney 
(2005 quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) เพื่อพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํในชุมชน      
ท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

5.1.3.1  Discovery การคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของประสบการณ์ดา้นบวกดว้ยการหา
แก่นแห่งความสาํเร็จ (Positive Core) ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์
ขอ้มูล ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ คน้หาจากภาพความสาํเร็จของชุมชน ภาพของผูน้าํตน้แบบ และ
ภาพของผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต พบว่า ลกัษณะของผูน้าํท่ีเหมาะสมในการมาสานต่อสืบทอด
ตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) คือ ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นนกัประสาน หรือผูเ้ช่ือมโยง (Connector) และปัจจยั
ท่ีสนบัสนุนความสาํเร็จในปัจจุบนัและในอนาคตของชุมชนคือ 1) การส่ือสารของชุมชน 2) อตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุ 3) การเขา้ร่วมกบัเครือข่าย 

5.1.3.2  Dream การสร้างแรงบนัดาลใจเพ่ือกาํหนดวิสัยทศัน์ ฝันท่ีร่วมกนัวาดกบั
ชุมชน คือ การสร้าง 2C Connector Community : ชุมชนนกัประสาน ประกอบดว้ย การพฒันา  ทุก
คนในชุมชนให้เป็นผูป้ระสาน การคน้หาคนท่ีเป็นผูป้ระสาน พฒันาผูป้ระสานให้มีทกัษะในการ
คน้หาผูรู้้ มีทกัษะในการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนาํประสบการณ์มาเผยแพร่ พฒันาคน 
และชุมชนได ้ วาดฝันโดยการสอนแบบตั้งคาํถาม (Coaching) ให้สมาชิกในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม 
และเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Learning) 

5.1.3.3  Design การออกแบบกลยทุธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ ดว้ยโครงการ 
2C Connector Community : ชุมชนนกัประสาน กลยทุธ์ท่ีใชคื้อ Too Seeคน้หาผูรู้้: ในชุมชน นอก
ชุมชน สู่ชุมชนนกัประสาน โดยใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาองคก์ร (Tools Intervention) คือ การสร้าง
เครือข่าย (Networking) และการส่ือสาร (Communication) ประกอบกบัการสอนดว้ยการตั้งคาํถาม 
(Coaching) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Learning) ทั้งน้ีมุ่งในการพฒันาสมาชิกในชุมชนให้
เป็นนักประสาน หรือผูเ้ช่ือมโยงท่ีคน้หาผูรู้้เป็น เพื่อประโยชน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยลดการ
พึ่งพิงผูน้าํเพียงคนเดียว มาเป็นการพึ่งพิงเครือข่ายของผูป้ระสานในชุมชน 

5.1.3.4  Destiny การไปให้ถึงเป้าหมาย โดยการหาและส่งมอบโครงการให้
ผูรั้บผิดชอบไปดาํเนินการต่อ ดว้ยการช้ีให้เห็นถึงประโยชน์และผลท่ีไดรั้บทั้งต่อตนเอง (Connector) 
และต่อชุมชน (Community) ดว้ยเทคนิคการถาม (Coaching) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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(Learning) จากนั้นตั้งผูมี้จิตอาสาเป็นผูป้ระสานของชุมชนให้เป็นจุดเช่ือมต่อของเครือข่าย HUB 
ของผูป้ระสานของชุมชน ไดผู้มี้จิตอาสา 3 คน คนกลุ่มน้ีมีบทบาทในการส่ือสารและสร้างเครือข่าย
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน อีกทั้งเวลาท่ีผูน้าํไม่อยู่ ให้ประสานขอความช่วยเหลือ หรือขอขอ้มูล
จากคนกลุ่มน้ีเป็นหลกั ส่วนสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชนจะคอยประสานถึงคนกลุ่มน้ี ทุกคนในชุมชน
สามารถพฒันาตนเองเป็นผูเ้ช่ือมโยง (Connector) ผูรู้้ (Mavens) หรือนกัขาย (Salesman) ไดด้ว้ย
บรรยากาศของการเรียนรู้ คือ ชุมชน ผูน้าํ และตวัสมาชิกเองตอ้งสร้างการ  มีส่วนร่วม ใหผู้เ้ขา้ร่วม
โครงการน้ีได้เป็นนักประสานท่ีมีส่วนร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมกับเครือข่ายนอกชุมชน สร้าง
โอกาสใหผู้ป้ระสานคนอ่ืนๆ ไดมี้การส่ือสารทั้งในและนอกชุมชน ผา่นกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ 1) การ
เรียนรู้เร่ืองการจดัการและอนุรักษป่์าจาก ผูรู้้ ทั้งในและนอกชุมชน 2) การใหข้อ้มูลชุมชนแก่ผูเ้ขา้มา
ติดต่อ หรือผูเ้ขา้มาศึกษาชุมชน 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 4) การศึกษาดูงาน 5) 
การร่วมประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย 6) การนาํความรู้ต่างๆ มาส่ือสารเผยแพร่ใหค้นใน
ชุมชนไดท้ราบ  
  ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการพฒันาการเรียนรู้และศกัยภาพของผูป้ระสานชุมชน 
ทุกคนใหส้ามารถเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งผูน้าํ (Seccessor) ท่ีพึงประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์า
ท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุได ้
 
5.2  อภปิรายผลการศึกษา 
 

ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตและขอ้เปรียบเทียบกับผลการวิจยัท่ีผ่านมา โดยนําเสนอการอภิปราย
ผลการวิจยัและวิจารณ์ประเดน็ต่างๆ ตามลาํดบัดงัน้ี 
 

คาํถามวจัิยที ่1 
5.2.1  ลกัษณะผู้นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 

 การศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูน้าํชุมชน และพบว่าปัจจยัผูน้าํหลายปัจจยัท่ีทาํให้ชุมชนพ่ึงตนเองอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาลักษณะผูน้ําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนท่ีมี           
อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ดงัน้ี 

ผูน้าํชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นต่างจากผูน้าํชุมชนทัว่ไป ไดแ้ก่ 
การเป็นผูน้ําท่ีสืบทอดต่อกันมาทางสายเลือด หรือคนในครอบครัว ผูน้ําได้รับการศึกษาน้อย        
การบริหารจดัการของผูน้ําอยู่ภายใตก้รอบของการอา้งอิง ความเช่ือ ศาสนา ภูมิปัญญา และวิถี      
การดาํเนินชีวิตท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชนเผา่  
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กล่าวคือ ผูน้าํของชุมชนบา้นแม่คองซา้ยในอดีตเป็นการสืบทอดผูน้าํทางสายเลือดท่ีมีการ
สืบทอดตาํแหน่งกันภายในครอบครัวของผูน้ํา และเป็นเพศชายเท่านั้ น เรียกว่า ฮีโข่ แต่เม่ือ
ผูสื้บสายเลือดของผูน้าํไดแ้ต่งงานกบัผูน้บัถือศาสนาอ่ืน และเปล่ียนศาสนา จึงไม่สามารถเป็นฮีโข่
ได ้และไม่มีใครเป็นฮีโข่ได ้นอกจากครอบครัวของผูน้าํเท่านั้น เป็นอตัลกัษณ์ (Ethnic Identity)       
ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือดา้นผูน้าํของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอ ความเช่ือน้ีส่งผลกระทบต่อชุมชนทาํให้
เกิดการขาดช่วงของผูน้าํ ประกอบกบัในปี พ.ศ. 2536 เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าดอยเชียงดาว มีแผนจะ
อพยพชาวบา้น โดยเตรียมพื้นท่ีรองรับไว ้ท่ี ต.เมืองคอง ซ่ึงเป็นบา้นคนไทยพื้นเมือง แต่ชาวบา้นไม่
อยากไปเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเร่ืองท่ีทาํกินกบัชาวบา้นเจา้ของพื้นท่ีเดิม อีกทั้งปัญหาทางสังคม
อ่ืนๆ ท่ีจะตามมา อาทิ การทาํมาหากิน วฒันธรรม ชาวบา้นจึงรวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
โดยการนาํของ นายแกว้ คาติ มีการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ เรียกร้อง
ใหมี้การกนัเขตชุมชนออกจากเขตอนุรักษ ์มีการเขา้ช่ือเสนอใหมี้การออกพระราชบญัญติัป่าชุมชน
สาํหรับการรองรับสิทธิชุมชนในการจดัการป่าอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนืจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดผูน้าํแบบไม่เป็นทางการหรือท่ีเรียกว่า ผูน้าํตามธรรมชาติ ว่าเป็นผูท่ี้มีบารมี ไดรั้บการ
ยอมรับจากชุมชนและสังคม มีอิทธิพลต่อชาวบา้นมาก ชาวบา้นจะให้ความเคารพยกย่องและให้
ความเช่ือถือ (ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า, 2534; พิทยา ว่องกุล, 2541; สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2540) 
ผูน้าํแบบไม่เป็นทางการจะเป็นผูถ่้ายทอดความเดือดร้อนของชาวบา้นใหผู้น้าํแบบทางการทราบเพือ่
หาหนทางแกไ้ข (ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า, 2534)  

ประเวศ วะสี (2541) กล่าวว่า ผูน้าํท่ีผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทาํ หรือกระบวนการ
ชุมชน ความเป็นผูน้าํจะผุดบงัเกิด (Emerge) ออกมา โดยคุณลกัษณะของผูน้าํตามธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึน  คือ 1) มีปัญญามีความสามารถสูง 2) เป็นผูอุ้ทิศตนเพื่อส่วนรวม 3) มีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร 4) เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทั้งมวล 5) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงในชุมชนหน่ึงๆ อาจมี
ผูน้าํตามธรรมชาติหลายคนแลว้แต่ว่าเป็นผูน้าํในเร่ืองอะไร มีทั้งหญิงและชาย ประกอบกบั มงคล 
ด่านธานินทร์ และคณะ (2533) กาํธร ธิฉลาด (2535) อดุลย ์ดวงทวีรัตน์ (2536) กล่าวว่านอกจาก
บุคลิกภาพคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํแลว้ ตอ้งมีปัจจยัท่ีทาํให้ผูน้าํชุมชนมีโอกาสในการแสดง
ความเป็นผูน้าํ และไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัภายในชุมชนไดแ้ก่
วิกฤติการณ์และปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ความสัมพนัธ์ท่ีมี
ลกัษณะไม่เป็นทางการในการส่ือสารกบัสมาชิกในชุมชน 2) ปัจจยัภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ นโยบาย
ของรัฐบาล การสนับสนุนและการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน กระแสการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ภายนอกชุมชน และผูน้ํามีความเขา้ใจสภาพปัญหา ความตอ้งการ การ
เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถส่ือความคิดความเขา้ใจ
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ให้กบัสมาชิกในชุมชนของตนไดอ้ยา่งมีพลงั แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้น้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท่ีวา่ เม่ือผูน้าํชนเผา่ท่ีสืบทอดทางสายเลือดส้ินสุดลง จึงผดุบงัเกิดผูน้าํตามธรรมชาติ
ดา้นการอนุรักษป่์าข้ึนท่ามกลางจุดเปล่ียนของชุมชนในวิกฤติการณ์ “คนอยู่กบัป่าไม่ได”้ เป็นผล
จากนโยบายของรัฐบาลท่ีใช้ตัวบทกฎหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของพิทยา ว่องกุล (2541) ว่าท่ีผูน้าํตามธรรมชาติจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบารมี (ไม่ใช่อาํนาจ) 
ท่ีมาจากการยอมรับของชุมชนและสังคม สืบเน่ืองจากการเสียสละอุทิศตน ผ่านการใช้ชีวิตเพื่อ
ส่วนรวมต่อชุมชนมานาน มีบริบทของโครงสร้างชุมชนและสังคมแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ของการสร้างกลุ่มสร้างองคก์รท่ีเขม้แขง็ สร้างกองทุนและความร่วมมือท่ีทรงพลงั 

โดยลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุท่ี
ผูว้ิจยัศึกษา พบวา่ลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบมี 2 คุณลกัษณะ คือ  

5.2.1.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล สามารถจาํแนกได ้ 2 ดา้นคือ ดา้นแรกการมี
อุดมการณ์เพ่ือสังคม ไดแ้ก่ 1) มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 2) มีการเสียสละตนเองเพื่อ
สังคม ดา้นท่ีสองการมีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ 1) มีสติสัมปชญัญะ รอบคอบ            
2) มีความมัน่ใจในตนเอง 3) มีความยดืหยุน่ 4) มีความรับผดิชอบ 5) มีคุณธรรม และ 6) มีมนุษย
สมัพนัธ์ดี  
  คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านการมีอุดมการณ์เพื่อสังคม มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ(2540) กล่าวว่าผูน้าํเป็นองคป์ระกอบสาํคญัขององคก์ร
ชาวบา้น เป็นผูกุ้มความอยู่รอดของชาวบา้น หากผูน้ําได้รับการยอมรับ มีบารมี มีความสามคัคี         
มีความสามารถและคิดถึงส่วนรวมจริงๆ จะสามารถสร้างความสาํเร็จและความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนได ้
  คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นการมีความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของอรุณ ส่งผอม (2534) เก่ียวกบั กรรมวิธีของผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการพฒันาชนบท
นั้ นเป็นผลมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูน้ํา มีด้านท่ีสอดคล้องกันคือ ความซ่ือสัตย์กับมี
คุณธรรม พูดจริงทาํจริงกบัมีความรับผดิชอบ มีพรรคพวกเพื่อนฝงูมากกบัมีมนุษยสัมพนัธ์ดี  แต่ยงั
ไม่พบผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ การมีสติสัมปชญัญะรอบคอบ มีความมัน่ใจในตนเอง มี
ความยดืหยุน่  

5.2.1.2  คุณลกัษณะในการทาํงานสามารถจาํแนกได ้ 3 ดา้นคือ ดา้นแรกเก่งคิด 
(Conceptual Skill) ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการจาํ 2) มีวิสัยทศัน์ 3) มีความสามารถในการ
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ 4) มีความกลา้เปล่ียนแปลง ดา้นท่ีสองเก่งคน (People Skill) ไดแ้ก่ 1) มีทกัษะใน
การติดต่อส่ือสาร เพื่อความเขา้ใจ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อการโน้มน้าวใจ และเพื่อกระตุน้
พฤติกรรม 2) มีทกัษะในการสร้างความร่วมมือ ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และการเขา้
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ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน 3) มีทกัษะในการสงัเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์ดว้ยการมีความสามารถใช้
คนได้เหมาะสมกับงาน และมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของเพื่อร่วมงาน ด้านท่ีสามเก่งงาน 
(Technical Skill) ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการสอนงาน 2) มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง 3) มีความสามารถในการบริหารจดัการอนุรักษป่์า  

ด้านเก่งคิด จากการเข้าร่วมกับเครือข่ายนอกชุมชนท่ีผูน้ําได้มีโอกาสแสดง
ศกัยภาพของตนเองและของชุมชนดว้ยการสร้างวิสัยทศัน์ กลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง และสามารถคิด
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจในการพฒันาสอดคลอ้งกบังานของ ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ (2548) พบว่า
ผูน้าํชุมชนตอ้งมีคุณลกัษณะผูน้าํ 5 มิติ มี 3 มิติ ท่ีสอดคลอ้งไดแ้ก่ ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง   
มีวิสัยทศัน์ และการแกปั้ญหาอย่างบูรณาการ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั คุณลกัษณะผูน้าํทางความคิด 
ของสมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) วา่ ผูน้าํทางความคิด เป็นผูน้าํท่ีใหช้าวบา้นรู้จกัตนเอง รู้จกั
แกปั้ญหา วิเคราะห์ชุมชน หาทางเลือกในการแกปั้ญหา ลดอบายมุข พึ่งตนเองและพฒันา มีความ
สอดคลอ้งกบังานของ ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า (2540) ว่า ผูน้าํเป็นผูท่ี้มีความพร้อมในการรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไดเ้ร็วกวา่ชาวบา้นอ่ืนๆ เป็นผูก้ลา้เส่ียงสูงต่อการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ อนัจะนาํไปสู่การพฒันา
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงานพฒันา และมีความสอดคลอ้ง
กับคุณลกัษณะของผูน้ําท่ีทาํให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างย ัง่ยืนในการการศึกษาของ มงคล      
ด่านธานินทร์ และคณะ (2533) กาํธร ธิฉลาด (2535) อดุลย ์ดวงทวีรัตน์ (2536) ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า (2540) 
สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ (2548) ว่าผูน้าํตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
เขา้ใจสภาพปัญหา ความตอ้งการ และความเปล่ียนแปลงภายในชุมชนและภายนอกชุมชนของตนเองได้
เป็นอยา่งดี แต่ยงัไม่พบผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูน้าํ ดา้นมีความสามารถในการจาํ 

ด้านเก่งคน การมีทักษะในการติดต่อส่ือสาร สอดคล้องกับงานของสมพนัธ์         
เตชะอธิก และคณะ (2540) กล่าวว่าผูน้าํดา้นการพูด เป็นการพูดเพ่ือกระตุน้เร่งเร้าแนวความคิด     
พูดในส่ิงท่ีตนเองทาํ หรือการพูดอธิบายแบบเรียบๆ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อรุณ ส่งผอม 
(2534) กล่าวว่ากรรมวิธีท่ีผูน้าํใชใ้นการพฒันาชนบทมาจากคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร และมีศิลปะในการพูด และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีทาํให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในการการศึกษาของ มงคล ด่านธานินทร์ และคณะ; (2533) อรุณ ส่งผอม 
(2534); อดุลย ์ดวงทวีรัตน์ (2536); ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า (2540); สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ(2540)    
ว่าผูน้าํเป็นผูท่ี้มีความสามารถในส่ือความคิดความเขา้ใจให้กบัสมาชิกในชุมชนของตนไดอ้ย่าง      
มีพลงั โดยการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ดา้นทกัษะในการสร้างความร่วมมือ ทั้งภายในชุมชน
และนอกชุมชน มีความสอดคลอ้งกบังานของ Keyes (1970 อา้งถึงใน ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ 2548); 
สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) ว่าผูน้าํมีหลายประเภท โดยผูน้าํเป็นผูมี้ประสบการณ์ ชาวบา้น
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ใหค้วามนบัถือมา มีทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน มีบารมีและความสามารถใน
การระดมทุนทั้งในชุมชนและภายนอก สอดคลอ้งกบังานของอดุลย ์ดวงทวีรัตน์ (2536); ทนงศกัด์ิ 
คุม้ไข่นํ้ า (2540) ว่าผูน้าํเป็นผูเ้ช่ือมประสานระหว่างเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัประชาชนในชุมชน เป็นผู ้
ชกันาํความช่วยเหลือมาสู่ชุมชน และสร้างบรรยากาศแห่งการพฒันา และมีความสอดคลอ้งกบังาน
ของอรุณ ส่งผอม (2534); กาํธร ธิฉลาด (2535); อดุลย ์ดวงทวีรัตน์ (2536); ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่นํ้ า 
(2540) ว่าปัจจยัผูน้าํท่ีทาํใหชุ้มชนพฒันาอยา่งย ัง่ยนืคือการมีเครือข่ายความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนทั้ง
ในและนอกชุมชน แต่ยงัไม่พบการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะในการทาํงานดา้นทกัษะในการ
สงัเกตเพื่อเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์

ดา้นเก่งงาน ผูน้าํชุมชนมีความสามารถในการสอนงาน สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ อดุลย  ์ดวงทวีรัตน์ (2536) ว่าเป็นผูใ้ห้คาํแนะนําและวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ส่วนการมี
ความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) ว่าผูน้าํเป็นผูท่ี้เน้นกระบวนการทาํงาน เช่น จดัประชุม 
อบรม ศึกษาดูงาน เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงานพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นผูมี้นํ้ าใจท่ีจะพฒันา 
มุ่งมั่นในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  และด้าน
ความสามารถในการบริหารจดัการอนุรักษป่์า มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมพนัธ์ เตชะอธิก 
และคณะ (2540) ผูน้าํท่ีสามารถประยกุตง์านราชการกบัเป้าหมายเพื่อชาวบา้นได ้โดยเสนอแผนงาน
และกิจกรรมเขา้สู่หน่วยงานราชการได้ สอดคลอ้งกับการศึกษาของปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ 
(2548) ท่ีพบว่าผูน้าํชุมชนตอ้งมีคุณลกัษณะผูน้าํ 5 มิติ โดยมิติท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
การบริหารจดัการ การแกปั้ญหาอยา่งบูรณาการ การสร้างสรรคส์ังคมอยา่งย ัง่ยนื และสอดคลอ้งกบั 
กาํธร ธิฉลาด (2535) ว่า ปัจจยัผูน้าํท่ีทาํให้ชุมชนพฒันาอยา่งย ัง่ยืนคือ การศึกษาและประสบการณ์
ของผูน้าํ 

ในการศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบในการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุ ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคล การมีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเองไดแ้ก่ การมี
สติสัมปชญัญะรอบคอบ มีความมัน่ใจในตนเอง มีความยดืหยุน่ และดา้นคุณลกัษณะในการทาํงาน 
เก่งคิด ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจาํ เก่งคน ไดแ้ก่ การมีทกัษะในการสังเกตเพื่อเขา้ใจพฤติกรรม
มนุษย ์โดยใชค้นไดเ้หมาะสมกบังาน เช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนร่วมงาน เป็นคุณลกัษณะของ
ผูน้าํชุมชนท่ีเพิ่งศึกษาพบในการวิจยัคร้ังน้ี ยงัไม่การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดงักล่าว 

และจากการศึกษาถึงภูมิหลงัของผูน้าํตน้แบบพบว่า ผูน้าํไม่ไดรั้บการศึกษา ไม่
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้ผูน้าํไม่ไดเ้กิดในครอบครัวของผูน้าํ แต่มีความสามารถในการ
จาํดี และมีความสามารถในการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดข่าวสารความรู้ต่างๆ ท่ีตนไดรั้บสู่ชุมชน และ
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จากชุมชนสู่หน่วยงานภายนอก จึงใชว้ิธีการจาํในส่ิงท่ีไดพ้บ ไดเ้ห็น ไดฟั้ง จนสามารถเรียนรู้และ
นาํมาพฒันาตนเองและชุมชนได ้การเป็นผูท่ี้มีความเสียสละตนเองทาํเพื่อประโยชน์ของสังคม ผูน้าํ
จึงไดส้ร้างโอกาสในการเรียนรู้ของตนดว้ยการเขา้ร่วมกบักลุ่มเครือข่ายต่างๆ มีการประชุม มีเวทีให้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการศึกษาดูงาน เป็นผูมี้ความรู้มากกว่าคนอ่ืนๆ จนพฒันาประสบการณ์มากข้ึน
กว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน กลายเป็นคุณลกัษณะในการทาํงานข้ึนมาดงัผลการวิจยัขา้งตน้ ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ สมเกียรติ มูลสุวรรณ (2541); สาํรอง คาํสมหมาย (2541) วิเวศ 
ศรีพุทรา (2541); พวงพะยอม เหรียญทอง (2541) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มความเขม้แข็งของผูน้าํ
ชุมชนเพื่อพัฒนาการพึ่ งตนเองของชุมชน ด้วยการกําหนดกิจกรรมแทรกแซงให้ผูน้ํา (OD 
Intervention) มีผลท่ีสอดคลอ้งกนัว่า การประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสนบัสนุนให้
ปฏิบติังานกิจกรรมตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และการนิเทศติดตามผล ทาํให้ผูน้าํชุมชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีดีข้ึน มีความเขา้ใจ
ในงานพฒันาชุมชน มีคุณภาพและบทบาทในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมการพฒันา
หมู่บา้นมีประโยชน์ต่อประชาชนมากข้ึน มีแนวโนม้ท่ีจะพึ่งตนเองในดา้นต่างๆ มากข้ึนเป็นส่วนใหญ่ 
 

คาํถามวจัิยที ่2 
5.2.2  ลกัษณะผู้นําชุมชนทีพ่งึประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
ลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุท่ี

ต่างจากผูน้าํตน้แบบคือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ผูน้าํจะมีความคล่องแคล่วมากข้ึนจากการท่ีผูน้าํมี
ความรู้ สามารถเขียนอ่านได ้คุณลกัษณะของผูน้าํมีการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
โดยเป็นคนรุ่นใหม่ เพศหญิงจะมีบทบาทมากข้ึนในการเขา้มาทาํงานเพ่ือชุมชน ผูน้าํตอ้งมีอยา่งนอ้ย 
2 คน คือผูน้าํท่ีเป็นทางการ และผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ รวมถึงการเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางเครือ
ญาติกบัผูน้าํตน้แบบดว้ย ประกอบกนัน้ียงัตอ้งมีคุณลกัษณะในการทาํงานคือ เป็นผูท่ี้มีความรู้จาก
การศึกษาในสถานศึกษาระดบัประกาศนียบตัร ถึงปริญญาตรี เป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนมากข้ึนใน
การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื สามารถดึงศกัยภาพของเพื่อนร่วมงานผูท่ี้เขา้มาช่วยงานผูน้าํออกมาใช้
ในการพฒันาชุมชนได ้มีความสามารถในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาสาธารณูปโภคในอนาคต
ของชุมชนได ้และเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อใช้เทคโนโลยีในการพฒันางานเพ่ือ
ชุมชนได ้

โดยรายละเอียดลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุ สามารถจาํแนกได ้2 คุณลกัษณะ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล และคุณลกัษณะในการ
ทาํงาน ดงัน้ี 
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5.2.2.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล สามารถจาํแนกได ้3 ดา้น คือ ดา้นแรกการมี
อุดมการณ์เพ่ือสังคม ไดแ้ก่ 1) มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 2) มีการเสียสละตนเองเพื่อ
สังคม ดา้นท่ีสองการมีความสํานึกรู้ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ 1) มีสติสัมปชญัญะ รอบคอบ            
2) มีความคล่องแคล่ว 3) มีความยดืหยุน่ 4) มีคุณธรรม และ 5) มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และดา้นท่ีสามมี
การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ไดแ้ก่ 1) เป็นคนรุ่นใหม่ 2) เป็นผูห้ญิงเขา้มาช่วยงานได ้      
3) มีผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 4) มีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํปัจจุบนั 

คุณลกัษณะดา้นการมีอุดมการณ์เพื่อสังคม และความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเอง
นั้น จากผลการศึกษา พบวา่ คุณลกัษณะโดยส่วนใหญ่แลว้มีความเหมือนกนักบัคุณลกัษณะของผูน้าํ
ชุมชนตน้แบบ สมาชิกในชุมชนยงัคงตอ้งการผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะท่ีไม่แตกต่างจากเดิม เพียงแต่เม่ือ
ยคุสมยัเปล่ียนไปความคาดหวงัเปล่ียนไป จึงตอ้งการผูน้าํท่ีมีลกัษณะคล่องแคล่วกว่าผูน้าํตน้แบบ 
โดยสามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ จึงเป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคลิกในเร่ืองความ
คล่องแคล่วของผูน้ํา ทั้ งในการทาํงาน การติดต่อประสานงานต่างๆ ซ่ึงยงัไม่พบการศึกษา ท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ ความคล่องแคล่วของผูน้าํ 

คุณลกัษณะการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคม
ในปัจจุบนัจึงทาํให้ความคาดหวงัเก่ียวกับผูน้ํานั้ นตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะท่ีมีการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดย เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผูห้ญิงก็สามารถเขา้มาช่วยงานได ้ทั้งน้ียงัไม่มี
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะน้ี เน่ืองจาก การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูน้าํชุมชนตน้แบบ เป็นผูท่ี้
ไม่ไดรั้บการศึกษา เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกท่ีบุกเบิกในการสร้างอตัลกัษณ์ว่าตนเป็นผูอ้นุรักษป่์า จน
ไดรั้บการยอมรับจากสังคมว่าเป็นผูน้าํชุมชน ประกอบกบัอตัลกัษณ์ของชนเผา่จะยอมรับผูน้าํท่ีสืบ
ทอดทางสายเลือดและเป็นผูช้ายเท่านั้น ฮีโข่ ท่ามกลางวิกฤติการณ์ต่างๆ จึงตอ้งมีการปรับอตัลกัษณ์ 
ยอมรับผู ้นํา ท่ีไม่ได้มาจากสายเลือด  จนกระทั่งในปัจจุบัน  ผู ้นําต้นแบบเร่ิมอายุมาก  จาก
ประสบการณ์ในอดีตของชุมชนทาํใหฐ้านคติในการยอมรับผูท่ี้เป็นผูน้าํของชุมชน เร่ิมท่ีจะมองใน
เร่ืองของความสามารถมากข้ึนว่าเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานท่ีไดรั้บการศึกษา สามารถพฒันา
ชุมชนได ้มีการยอมรับผูห้ญิงท่ีความสามารถในการเขา้มาช่วยงานได ้แต่ผูน้าํหลกัยงัคงเป็นผูช้าย 
เห็นไดว้่าเป็นการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ในเร่ืองความเช่ือของผูท่ี้จะมาเป็นผูน้าํ ฮีโข่ มีคุณประโยชน์
ต่อการพฒันาอยา่งยิง่ ประกอบกนัน้ี ในสถานการณ์ของชุมชนท่ีตอ้งสร้างความเขม้แขง็มากข้ึน จึง
ตอ้งมีทั้งผูน้าํท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมพนัธ์ เตชะอธิก 
และคณะ (2540) ว่า เม่ือผูน้ําหลกัท่ีดีอายุมากข้ึน หรือหมดแรงเสียสละ ก็มกัขาดการสืบทอด
กลายเป็นภาวะขาดแคลนผูน้าํไปโดยปริยาย องคก์รชาวบา้นก็ลม้ลง การท่ีจะแกปั้ญหาน้ีได ้และ
สร้างความเข้มแข็งขององค์กรต้องให้มีผูน้ําหลายประเภทหลายบทบาทช่วยกันทาํงาน และ
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เสริมสร้างผูน้าํรุ่นใหม่สืบต่อบทบาทผูน้าํองคก์รต่อไป ท่ีสําคญัตอ้งคิดเสมอว่าองคก์รชาวบา้นมี
ผูน้าํหลายคนหลายบทบาท ไม่ใช่คนเดียวมีบทบาททุกอย่าง และผูน้าํท่ีพึงประสงคน์ั้นเป็นผูท่ี้มี
ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูน้าํปัจจุบนัเพื่อจะไดซึ้มซบัความเป็นผูน้าํ ไดติ้ดตามการทาํงานของ
ผูน้าํอย่างใกลชิ้ด สามารถเรียนรู้งานจากผูน้าํไดอ้ย่างเต็มท่ีจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง มีความ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกาํธร ธิฉลาด (2535); อดุลย ์ดวงทวีรัตน์ (2536); พิทยา ว่องกุล (2541)  ว่า 
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม และการถ่ายทอดทางสังคมมีส่วนสาํคญัในการพึ่งตนเองของชุมชน 
เช่น ในการสร้างอาํนาจของบุคคลเพื่อมาเป็นผูน้าํ เกิดจากอาํนาจท่ีมีเครือญาติในชุมชนถือเป็น
สถานภาพท่ีติดตวัมา (Ascribe Status) โดยครอบครัวจะเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีส่วนทาํใหบุ้คคล
ไดรั้บการอบรมท่ีสามารถถ่ายทอดทกัษะเพ่ือสืบทอดความรู้และความชาํนาญในการประกอบอาชีพ
ท่ีสอดคลอ้งกับอาชีพของครอบครัว และยงัสามารถถ่ายทอดอุดมการณ์ทศันคติ ในการพฒันา
ความคิดความเช่ือในความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสงัคม 

5.2.2.2  คุณลกัษณะในการทาํงานสามารถจาํแนกได ้ 3 ดา้นคือ ดา้นแรกเก่งคิด 
(Conceptual Skill) ไดแ้ก่ 1) มีความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสถานศึกษา 2) มีวิสัยทศัน์ในการพฒันา
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 3) มีความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ ดา้นท่ีสองเก่งคน (People Skill) 
ไดแ้ก่ 1) มีทกัษะในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือความเขา้ใจ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อการโนม้นา้วใจ 
และเพื่อกระตุน้พฤติกรรม 2) มีทกัษะในการสร้างความร่วมมือ ดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และการเขา้ร่วมเครือข่ายนอกชุมชน 3) มีทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์  
ดว้ยการดึงศกัยภาพของเพื่อร่วมงานออกมาใช ้ดา้นท่ีสามเก่งงาน (Technical Skill) ไดแ้ก่                     
1) มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองและงานอยา่งต่อเน่ือง 2) มีความสามารถในการ
บริหารจดัการ ดา้นการอนุรักษป่์า และการพฒันาสาธารณูปโภค 3) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการพฒันางาน 

เก่งคิด ความคาดหวงัในคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูน้าํดา้นน้ีมีความคลา้ยคลึง
กบัผูน้าํตน้แบบ กล่าวคือ เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการวิเคราะห์และตดัสินใจ และมีความชดัเจน
มากยิ่งข้ึนในคุณลกัษะเก่งคิดของผูน้าํว่า เป็นผูมี้ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาในสถานศึกษา คือมีวุฒิ
การศึกษาในระดบัประกาศนียบตัร ถึงปริญญาตรี ซ่ึงคุณลกัษณะน้ีมีในเยาวชนคนรุ่นใหม่รุ่นแรก
ของชุมชนท่ีได้รับการศึกษาแล้ว มีความสอดคล้องกับการศึกษาของกาํธร ธิฉลาด (2535) ว่า 
การศึกษาและประสบการณ์ของผูน้าํเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสามารถขดัเกลาบุคคลข้ึนมาเป็นผูน้าํได ้
ส่วนการมีวิสยัทศัน์ของผูน้าํกช็ดัเจนมากยิง่ข้ึนวา่ มุ่งสู่การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ (2548) พบว่าผูน้าํชุมชนตอ้งมีคุณลกัษณะผูน้าํ 5 มิติ โดย
มิติท่ีสอดคลอ้งคือ มีวิสัยทศัน์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) ว่า
ปัจจยัผูน้าํท่ีพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื คือการสร้างผูน้าํรุ่นต่อไปในการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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เก่งคน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูน้าํดา้นน้ี เหมือนกบัผูน้าํตน้แบบ เพียงแต่มี
ความชัดเจน เจาะจงมากยิ่งข้ึนในทกัษะการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย  ์ให้สามารถดึง
ศกัยภาพของเพ่ือนร่วมงานออกมาใช้ เน่ืองจากสมาชิกในชุมชนท่ีรู้งาน มีความสามารถเขา้มา
ช่วยงานผูน้าํในการพฒันาชุมชนได ้มีมากข้ึน มีความรู้ประสบการณ์ และศกัยภาพท่ีหลากหลายมาก
ข้ึน ดังนั้น ผูน้ําจึงควรเป็นผูท่ี้เห็นคุณค่าในศกัภาพของสมาชิกในชุมชนกลุ่มน้ี ซ่ึงยงัไม่พบผล
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

เก่งงาน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูน้าํดา้นน้ี มีความคลา้ยคลึงกบัผูน้าํตน้แบบ 
โดยความคาดหวงัในความสามารถของผูน้าํท่ีเพิ่มข้ึน คือ ความสามารถในการบริหารจดัการพฒันา
สาธารณูปโภค และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการพฒันางาน เน่ืองจากชุมชนมีการ
เปิดรับและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นส่ิงความอาํนวยความสะดวก และเทคโนโลยีต่างๆ    
ท่ีคนในชุมชนเห็นวา่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมจริงๆ ก็จะนาํเขา้
มาพฒันาชุมชน เช่น การบริหารจดัการขยะ ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ระบบไฟฟ้าพลงังานนํ้ า 
ระบบประปาหมู่บา้น ความจาํเป็นในการใชถ้นนคอนกรีตบางช่วงถนนเพื่อความปลอดภยัในการ
สัญจรเขา้ออกชุมชน เทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือ เทคโนโลย ีGPS เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
ซ่ึงบางส่วนไดน้าํเขา้มาใชบ้า้งแลว้ และบางส่วนตอ้งอาศยัทกัษะความสามารถของผูน้าํในอนาคต   
มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) วา่ผูน้าํสามารถประยกุตง์าน
ราชการกบัเป้าหมายเพื่อชาวบา้นได ้โดยเสนอแผนงานและกิจกรรมเขา้สู่หน่วยงานราชการได ้
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปรีชา วุฒิการณ์ และคณะ (2548) ท่ีพบว่าผูน้าํชุมชนตอ้งมีคุณลกัษณะ
ผูน้ํา 5 มิติ โดยมิติท่ีสอดคล้องกับผลการวิจัยคร้ังน้ีคือ การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาอย่าง     
บูรณาการ การสร้างสรรคส์งัคมอยา่งย ัง่ยนื 

การศึกษาลกัษณะผูน้ําชุมชนท่ีพึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนท่ีมีอตั
ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล การมีความสาํนึกรู้ในการควบคุมตนเองไดแ้ก่ การ
มีสติสัมปชญัญะรอบคอบ มีความมัน่ใจในตนเอง มีความคล่องแคล่ว และดา้นคุณลกัษณะในการ
ทาํงาน เก่งคน ไดแ้ก่ การมีทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์โดยสามารถดึงศกัยภาพ
ของเพื่อนร่วมงานออกมาใช ้เป็นคุณลกัษณะของผูน้าํชุมชนท่ีเพ่ิงศึกษาพบในการวิจยัคร้ังน้ี ยงัไม่
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัดงักล่าว 

และยงัพบว่า คุณลกัษณะในการทาํงานของผูน้าํท่ีพึงประสงค์มีการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองท่ีคลา้ยคลึงกบัผูน้าํตน้แบบ เพียงแต่ผูน้าํท่ีพึงประสงค์นั้น เป็นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้แลว้ การทาํงานประสานงานต่างๆ จึงคล่องแคล่วกว่าผูน้ํา
ตน้แบบ ส่วนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้งานจากผูน้าํตน้แบบ ดว้ยการติดตามผูน้าํตน้แบบในการ     
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เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน โดยทั้งผูน้าํตน้แบบและผูน้าํท่ีพึงประสงคมี์บทบาท
เป็นผูป้ระสาน หรือผูเ้ช่ือมโยง Connector จนนาํมาซ่ึงการพฒันาคุณลกัษณะในการทาํงานผลการ
ศึกษาวิจยัคุณลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบ และคุณลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคมี์ความสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาวิจยัของ สมเกียรติ มูลสุวรรณ (2541); สํารอง คาํสมหมาย (2541); วิเวศ ศรีพุทรา 
(2541); พวงพะยอม เหรียญทอง (2541) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเพ่ิมความเขม้แขง็ของผูน้าํชุมชนเพื่อ
พฒันาการพึ่งตนเองของชุมชน ดว้ยการกาํหนดกิจกรรมแทรกแซงใหผู้น้าํ (OD Intervention) ไดแ้ก่ 
การประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสนบัสนุนใหป้ฏิบติังานกิจกรรมตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ และการนิเทศติดตามผลทาํให้ผูน้าํชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี และ
สามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีดีข้ึน มีความเขา้ใจในงานพฒันาชุมชน มีคุณภาพและบทบาท
ในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมการพฒันาหมู่บา้นมีประโยชน์ต่อประชาชนมากข้ึน มี
แนวโนม้ท่ีจะพึ่งตนเองในดา้นต่างๆ มากข้ึนเป็นส่วนใหญ่ 
 

คาํถามวจัิยที ่3 
 5.2.3  แผนพฒันากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําทีพ่งึประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์  
                       ป่าทีมี่อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 

ลกัษณะของแผน เป็นการประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกในการเสนอแผน ดว้ยกระบวนการ 
Whole-system 4-D Dialogue ประกอบดว้ย 1) Discovery 2) Dream 3) Design 4) Destiny ของ 
Cooperrider and Whitney (2005 quoted in Pinyo Rattanaphan, 2010) เพื่อพฒันากระบวนการสืบทอด
ตาํแหน่งผูน้าํในชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อาํเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ จดัทาํเป็นโครงการ 2C Connector Community : ชุมชนนกัประสาน โดยกระบวนการ 4-D 
ทาํให้มีการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกนัผ่านการเล่าเร่ืองท่ีผ่านมาในอดีต และความสําเร็จท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตสร้างข้ึนของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย และนาํส่ิงท่ีคน้พบไปใชใ้นการพฒันาชุมชน
ในการพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืนั้น สมาชิกในชุมชนตอ้งพฒันาตนเองใหมี้บทบาท
เป็นผูป้ระสานของชุมชน และมีส่วนร่วมกนัทั้งชุมชน ตลอดจนสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานต่างๆ กบัเครือข่ายนอกชุมชน เป็นการพฒันาบนพื้นฐานของปัจจยัทุนทางสังคม ไดแ้ก่ 
อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุท่ีมีการสร้างข้ึนใหม่เพื่อสร้างพรมแดนทางชาติพนัธ์ุดว้ยการสร้างตวัตน    
ในฐานะเป็นนกัอนุรักษป่์าอยา่งเป็นรูปธรรม และปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์เพ่ือเช่ือมโยงตนเขา้กบัคน
ไทย (อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชุมชนบา้นแม่คองซา้ย : ความสามคัคีในชุมชน อาชีพ ภูมิปัญญา
ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัป่า ความเช่ือใจผูน้าํ การดาํเนินชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่าย การอนุรักษป่์า การ
ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบชุมชน) เครือข่าย หน่วยงานสนับสนุน และรางวลั เป็นต้น 
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สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรัช สีหะกุลัง (2551) ท่ีสะท้อนให้เห็นชาวบ้านปางแดงนอก        
อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผา่นปัญหาคดีบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนดว้ยการปรับอตัลกัษณ์เพื่อให้
พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในหมู่บา้นได้ต่อไป อีกทั้ งการศึกษาของสุรีรัตน์ เทมวรรธน์ (2548)      
กล่าวว่าเม่ือมีการเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ทับท่ีทาํกินของชาวบ้านในปี        
พ.ศ. 2525 ทาํให้ชุมชนปกากะญอตอ้งมีการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน       
โดยมีการจาํแนกประเภทของป่าและกาํหนดขอบเขตท่ีชดัเจน แบ่งป่าออกเป็นป่าอนุรักษ์ตาม
ประเพณี ป่าอนุรักษท์รัพยากร และป่าใชส้อย นอกจากน้ีชุมชนปกากะญอยงัไดจ้าํแนกป่าอีก
ประเภทหน่ึง คือ ป่าเส่ือมโทรม เพื่อเหตุผลของการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัในป่าแต่ละประเภท 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน มีปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็     
ขององคก์รชาวบา้น ความเขม้แขง็ของวฒันธรรม วิถีการผลิตและฐานะทางเศรษฐกิจ และ          
การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรภายในชุมชน สาํหรับปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลของความเป็น
เมือง บทบาทของรัฐในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ และปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรป่าไมจ้าก
ภายนอก ผนวกกบัการนาํเอากลไกทางวฒันธรรมมาใชโ้ดยผ่านองคก์รชาวบา้น มีการกาํหนด
กฎระเบียบข้ึนมาเพื่อให้ทุกคนปฏิบติั เป็นกรอบในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรไม่ให้มีการใช ้ 
จนเสียสมดุลธรรมชาติ ร่วมกบัการจดัการความขดัแยง้แบบสันติดว้ยการส่งตวัแทนเจรจาต่อรอง 
ประนีประนอมกนั รวมถึงการสร้างอาํนาจในการต่อรองดว้ยการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ภาคเหนือของชุมชนปกากะญอ เช่นเดียวกบัการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท่ีผูว้ิจยัพบว่าปัจจยัท่ีสนบัสนุน
ความสาํเร็จในปัจจุบนัและในอนาคตของชุมชนคือ 1) การส่ือสารของชุมชน 2) อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 
3) การเขา้ร่วมกบัเครือข่าย สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ (2548) กล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีอีกว่า   
การนิยามตนเองของชุมชนปกากะญอในฐานะผูอ้นุรักษ ์ ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรม    
เพื่อสืบทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน ในฐานะท่ีเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัท่ีถูกเลือกมา
ใชเ้พ่ือการสะสมทุนทางสัญลกัษณ์ เพ่ือสร้างอาํนาจเชิงสัญลกัษณ์ให้กบัชุมชน โดยมีกิจกรรมท่ี
สาํคญัอยู ่2 กิจกรรม คือ การบวชป่า และการทาํแนวกนัไฟ ซ่ึงเป็นการพยายามหยบิใชแ้ละตีความ
ของการเป็นผูอ้นุรักษป่์าไมข้องชุมชน เพื่อนาํมาใชใ้นการต่อสู้และสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชนข้ึนมา
ใหม่แทนภาพลกัษณ์ในเชิงลบท่ีสงัคมภายนอกพยายามสร้างข้ึน ทั้งน้ีหากอธิบายดว้ยแนวคิด ทฤษฎี 
อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ถือไดว้า่เป็นการนิยามตวัตนดว้ยการสร้างส่ือสัญลกัษณ์ เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ 
ความเป็นนกัอนุรักษป่์า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Keyes (1979); Gillian (1997); Hall (1996) ว่า
ลกัษณะของการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุนั้น ถูกสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการอธิบาย ตอ้งการนิยาม
ตวัตนในความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตนกบักลุ่มอ่ืน โดยอาศยัเสน้พรมแดนทางชาติ
พนัธ์ุเป็นตวัแบ่ง เม่ือกาลเวลาผา่นไป บริบทต่างๆ เปล่ียนไปจึงตอ้งมีการปรับสร้างอตัลกัษณ์ข้ึนมา
ใหม่บนพ้ืนฐานของการดาํรงอตัลกัษณ์เดิมท่ีมีคุณค่าดว้ย 
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ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงพฒันาแบบองค์รวมของชุมชนร่วมกบัปัจจยัทุนทางสังคม
ขา้งตน้ ประกอบกบัการใส่ส่ิงแซงแทรกในการพฒันา (Intervention) ไดแ้ก่ การส่ือสาร และการ
สร้างเครือข่าย เพ่ือพฒันาสมาชิกในชุมชนให้สามารถเป็นผูป้ระสาน หรือผูเ้ช่ือมโยงได ้และสร้าง
การมีส่วนร่วมทั้งในและนอกชุมชน ดงัน้ีแลว้สมาชิกในชุมชนก็มีโอกาสในการพฒันาตนเองเป็นผู ้
สืบทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) เป็นรุ่นๆ ต่อไปในอนาคต ภายใตก้รอบการประยกุตใ์ช ้AI 
เพื่อการพฒันาแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bechtold (2011); Calabrese (2006); Calabrese 
(2010); Grandy and Holton (2010) โดย Bechtold (2011) พบว่าการทาํ AI เป็นการแบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกนัผา่นการเล่าเร่ืองท่ีผา่นมาในอดีต และความสาํเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตสร้าง
ข้ึนด้วยคุณลกัษณะของชาวอาหรับ (อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ) ได้แก่ การมีคติสูง, ครอบครัวท่ี
แข็งแรง, มีมนุษยสัมพนัธ์, ใชก้ารส่ือสารเล่าเร่ือง, มีความเส่ียงตํ่า, ความตั้งใจเชิงบวก   ท่ีมีมาก, 
และความเป็นพวกเดียวกนัของสังคมอิสลาม ซ่ึงสามารถนาํไปใชร่้วมกบั AI ในการปรับปรุงขวญั
กาํลงัใจในการทาํงานของพนักงานในองคก์รชาวอาหรับไดจ้ริง ไดป้ระโยชน์จริง สอดคลอ้งกบั 
Calabrese (2006) ท่ีคน้พบกรอบร่วมกนัของทุนทางสังคมกบั AI ท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ระหว่างผูบ้ริหาร ครู และผูว้ิจยั โดย AI สนบัสนุนให้โรงเรียนและมหาวิทยาลยัมุ่งสู่การทาํงาน
ร่วมกนั, สร้างบรรยากาศของความเช่ือใจ, การแบ่งปันความรู้, และเช่ือมโยงสู่การเพิ่มทุน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลยั ต่อมาในปี 2010 เขาไดใ้ห้ความสนใจในประเด็นการ
สร้างความยัง่ยืนซ่ึงเป็นแนวโน้ม (Trend) ท่ีนักวิจยักาํลงัให้ความสําคญั โดย Calabrese (2010) 
ศึกษาการใช้สุนทรียสาธกในการสร้างความยัง่ยืนให้กับโรงเรียนในชนบท ชุมชน และอาํเภอ      
ดว้ยการประยุกต์ใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการในการปรับปรุงการส่ือสารและกลยุทธ์ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและนาํเอาเทคนิค 4-D     
มาเป็นแนวทาง สุนทรียสาธกสนับสนุนให้กลุ่มตวัอย่างมีความเคารพและให้คุณค่ากันมากข้ึน        
มีความแขง็แรงข้ึน ผา่นประสบการณ์ร่วมกนัของแต่ละคน กลุ่มตวัอยา่งมีการเปล่ียนวฒันธรรมของ
โรงเรียนจากการท่ีไม่สนใจใคร ปกป้องตนเอง มาสนใจดูแลทั้งส่ิงท่ีอยูภ่ายในและภายนอกร่วมกนั 
มีความเช่ือใจกนัสูงข้ึน มีความหวงั มีทุนทางสังคมท่ีมากข้ึนระหว่างโรงเรียน ชุมชน และอาํเภอ     
ดีข้ึนราวกบัว่าเป็นความสัมพนัธ์แบบโรงเรียนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโรงเรียน นอกจากน้ียงัมี
ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Grandy and Holton (2010) พบว่า กระบวนการ AI ส่งเสริมใหมี้
การถาม การสนทนา การทาํงานร่วมกนั และมีการสร้างทีม สร้างอาํนาจการตดัสินใจ ตลอดจน
สร้างวิสัยทศัน์ ผ่านกระบวนการทาํซํ้ า ส่ิงท่ีถูกพฒันาข้ึนในองคก์รไดแ้ก่ 1) การมุ่งเป้าหมาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 2) ส่งเสริมภาวะผูน้าํ 3) สร้างประสบการณ์เรียนรู้                
4) การออกแบบหลกัสูตรท่ีสร้างสรรคแ์ละยดืหยุน่ 
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การดาํเนินการให้ถึงเป้าหมายนั้น แผนจะถูกดาํเนินการโดยผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Agent) ไดแ้ก่ ผูมี้จิตอาสา และผูเ้ช่ือมต่อของเครือข่าย (HUB) ซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชน 
เป็นการสร้างเครือข่ายการส่ือสารทั้ งภายในและภายนอกชุมชน นําสู่การพัฒนาผู ้สืบทอด 
(Successor) สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ของ อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี  งาม
วิทยาพงศ ์(2540) อนุชาติ พวงสาํลี และกฤตยา อาชวนิจกุล (2540) ว่าประกอบดว้ย 1) มีความเป็น
ธรรมชาติท่ีมิใช่การแต่งตั้ง เป็นองคก์รของสังคมท่ีนอกเหนือจากการควบคุมอาํนาจรัฐ  2) มีความ
เป็นชุมชนท่ีสร้างข้ึนบนรากฐานแห่งความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรและสามคัคี ความสนใจ 
และมีผลประโยชน์ร่วมกนั 3) มีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร มีระบบการจดัการท่ีดี มีระบบการ
ส่ือสารแลกเปล่ียน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั (Communication and 
Network) 4) การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั และ 5) มีกิจกรรมและความต่อเน่ือง สามารถผลกัดนัใหเ้กิดการ
กระทาํหรือกิจกรรมร่วมกนั เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัต่อเน่ืองจนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society) อีกทั้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2539) ว่าการ
พึ่งตนเองของชุมชนชนบท คือการท่ีชุมชนชนบทมีความสมดุลในส่ิงจาํเป็นต่างๆ โดยเฉพาะดา้น
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคมวฒันธรรม เป็นการพ่ึงตนเองโดยสภาพ 
เป็นการท่ีชุมชนมีความสมดุลหรือความมัน่คง มีกินมีใช ้มีการศึกษา มีปัญญา มีจิตใจท่ีพอเหมาะ
พอดี มีการขดัเกลาทางสังคมสมยัใหม่ (Re-Socialization) คือการทาํให้ประชาชนหันกลบัไปเห็น
คุณค่าของความเป็นไทย เอกลกัษณ์ไทย วฒันธรรมไทย และความรู้ฐาน (Folk Wisdom) เพื่อจะได้
นาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตอยา่งไทย จากการวิจยัคร้ังน้ีก็คือ การนิยามความมีตวัตน
อีกคร้ังของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกากะญอในฐานะผูอ้นุรักษป่์า ดว้ยการหยบิดึงอตัลกัษณ์มาสร้างพลงัให้
มีคุณประโยชน์ต่อชุมชน ให้ชุมชนมีความสมดุล มัน่คง สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน การมี
ความสามารถในการจดัการชุมชน (Community Management) ท่ีขยายกิจกรรมการพึ่งตนเองให้
กวา้งขวางข้ึนเป็นเครือข่ายหรือโครงข่าย ดงัเช่น โครงการ  2C Connector Community : ชุมชนนกั
ประสาน ในการวิจยัคร้ังน้ี อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540) 
กรณีศึกษาการพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รชาวบา้น ของ 9 องคก์ร วา่การพฒันาความเขม้แขง็ของ
องคก์รชาวบา้นท่ีมีอยูแ่ลว้และกาํลงัดาํเนินกิจกรรมพฒันาอยูใ่นปัจจุบนั ส่ิงท่ีตอ้งพฒันาคือ การพฒันา
ผูน้าํองค์กรชาวบา้น ให้เป็นผูน้าํท่ีดี มีความรู้ กลา้ตดัสินใจ เป็นท่ียอมรับของชาวบา้น การเพิ่มพูน
ความรู้ประสบการณ์และแนวความคิด สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจา้หนา้ท่ีรัฐและเอกชนกบัองคก์ร
ชาวบา้น 

สามารถสรุปไดว้า่ กิจกรรม ทาํแนวกนัไฟ สามารถนาํส่ิงท่ีคน้พบไปพฒันากระบวนการสืบ
ทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชนตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ สอดคลอ้ง
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กบัเป้าหมายการพึ่งพิงตนเองและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของชุมชน โดยแผนน้ีพฒันาข้ึนจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงชุมชนมีบริบทของอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุท่ีเป็นพลงัในการขบัเคล่ือน
ความสําเร็จและเป็นองคก์รชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ จึงไม่สามารถระบุตวัผูสื้บทอดเพื่อเตรียมรับ
มอบเรียนรู้งาน ดงัแนวคิดการวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) ท่ีปฏิบติัใชใ้น
องคก์รท่ีเป็นทางการได ้ทั้งน้ีอาจมีผลกระทบต่อความสามคัคี และการมีส่วนร่วมในชุมชน   จึงตอ้ง
พฒันาดว้ยการระบุคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีพึงประสงคท่ี์ไดจ้ากการศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบ
และลกัษณะผูน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการอนุรักษป่์าของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ จากนั้น
พฒันาแผนสืบทอดผูน้าํจากศกัยภาพตามแนวทางท่ีชุมชนปฏิบติัอยู่แลว้ (Positve Core) คือการ
พฒันาทุกคนให้เป็นผูป้ระสาน เตรียมพร้อมสู่การเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งผูน้าํ จากนั้นชุมชนจะให้
การยอมรับผูน้าํท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัภาพของผูน้าํท่ีพึงประสงคท่ี์สมาชิกของชุมชนไดร่้วมกนั
รังสรรคข้ึ์น เป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนผูน้าํอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของการพฒันาชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็พึ่งพิงตนเอง และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ในเ บ้ืองต้นผู ้วิจัยวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัย เ ชิงชาติพันธ์ุวรรณนา 
(Ethnography) เป็นระยะเวลา 2 เดือน แต่ชุมชนและผูใ้หข้อ้มูลมีความร่วมมือเพื่อพฒันาชุมชนของ
ตนเป็นอยา่งมาก สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้สร็จภายใน 1 เดือน อีกทั้งผูน้าํชุมชน นายแกว้ คาติ ยงักล่าว
ในการทาํประชาคมเพ่ือตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล (Member Checking) นาํไปสู่
การยนืยนัขอ้สรุปของผูว้ิจยัจากขอ้มูลของชุมชนท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี (Confirmability) 
จากการทาํประชาคมหมู่บา้นไดผู้มี้จิตอาสาเป็นผูเ้ช่ือมต่อของเครือข่าย 3 คน โดยผูน้าํชุมชนได้
กล่าวหลงัการทาํประชาคมแลว้เสร็จถึงความสาํเร็จของชุมชนหากมีผูน้าํ 3 คน วา่ 

พูดถึงผูน้าํน่ีมนัตายได ้3 อย่าง ถา้มี 3 คนน่ีมนัตายยาก ตายเพราะหมดอายุแลว้ อีกอย่าง
หน่ึงตายเพราะมนัเบ่ือมนัก็ตายอยูเ่หมือนกนั อีกอยา่งหน่ึงเน่ียมนัหนีไปสู้ไม่ไหวแลว้ ถา้มนัทาํจน
ตายเพราะหมดอายุแลว้เน่ียมนัยงัมีช่ือเสียงอยู่ ถา้มนัตายอย่างอ่ืนไม่มีช่ือเสียงแลว้ ถา้มี 3 คนมา
ช่วยงานชุมชนน่ีมนัตายยาก (ประชาคมหมู่บา้น วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้การตรวจสอบความตรงของขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล (Member Checking)   
ทาํให้ผูว้ิจยัและผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัมีความเขา้ใจถึงผลการวิจยัท่ีตรงกนั ชุมชนมีการสนองตอบต่อ
ผลการวิจยัท่ีสามารถนําใช้ปฏิบติัได้จริง จากคาํกล่าวของผูน้ําชุมชนในการทาํประชาคมหมู่บา้น
สามารถสรุปไดว้า่ตอนน้ีชุมชนสามารถพึ่งพิงตนเองไดจ้ากการท่ีมีจิตอาสาทั้ง 3 คนมาช่วยงานของผูน้าํ 
อยา่งนอ้ยกต็อ้งมีสกั 1 คนท่ีอยูเ่ป็นผูน้าํของชุมชนจนส้ินอายขุยัของตน ในอนาคตกม็ัน่ใจไดว้า่จะตอ้งมี
ผูสื้บทอดตาํแหน่งผูน้าํชุมชน (Successor) อยา่งแน่นอน ยนืยนัไดว้า่ขอ้สรุปจากการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั
ชุมชน(Confirmability) ถือไดว้า่เป็นความเช่ือถือไดข้องงานวิจยัเชิงคุณภาพน้ี (Trustworthiness) 
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 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีรูปแบบและวิธีการในการพฒันาแผนดว้ยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดจาก
องค์กรท่ีเป็นทางการสู่องค์กรชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ อีกทั้ งการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าเป็น
การศึกษาแบบแยกส่วน อาทิ อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุกบัการพฒันาองคก์าร การพฒันาภาวะผูน้าํดว้ย
การใส่ส่ิงแซงแทรกในการพฒันาองค์การ สุนทรียสาธกกับการพฒันาองค์การท่ีเป็นทางการ       
ผูน้าํกบัการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้ แต่ยงัไม่พบการศึกษาวิจยัท่ีบูรณาการองคค์วามรู้แบบมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน โดยประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธก ดว้ยกระบวนการ Whole-System 4-D Dialogue 
ในการพฒันาแผนสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํดว้ยบริบทของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ดงัการ
ศึกษาวิจยั การประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธกเพ่ือพฒันากระบวนการ สืบทอดตาํแหน่งผูน้าํในชุมชนท่ี
มีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ: กรณีศึกษา ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ น้ี  
 

5.3  ข้อจาํกดัของการศึกษา ประโยชน์ และข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั 
  

การนําเสนอในส่วนน้ีประกอบด้วย ข้อจํากัดของการศึกษา ประโยชน์ทางวิชาการ 
ประโยชน์ในการนาํไปปฏิบติัใช ้และขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัในอนาคต ดงัน้ี 
 

5.3.1  ข้อจํากดัของการศึกษา 
5.3.1.1  ดา้นบริบทชุมชน ไดแ้ก่ การนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ทางวิชาการ  

ในองค์กรท่ีมีบริบทต่างกัน และการเขา้ถึงชุมชน กล่าวคือ การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นกรณีศึกษา 
ชุมชนบา้นแม่คองซ้าย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซ่ึงมีลกัษณะจาํเพาะของชุมชนท่ีมีความไม่เป็น
ทางการทั้งรูปแบบการก่อตวัของชุมชน และผูน้าํ เป็นชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุแบบชนเผา่ 
ชาวไทยภูเขาเผา่ปกากะญอ ท่ีมีการนิยามความเป็นตวัตนดว้ยการสร้างอตัลกัษณ์นกัอนุรักษ ์มีการ
ปรับอตัลกัษณ์ให้สอดคลอ้งกบัการอนุรักษ์ท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน เน่ืองจากพ้ืนท่ีทาํกินเดิมของ
ชุมชนทบัซอ้นกบัเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเชียงดาวท่ีถูกประกาศข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล ลกัษณะ
ดงักล่าวจึงเป็นขอ้จาํกดัดา้นบริบทของชุมชนในการศึกษาวิจยัน้ี ซ่ึงหากมีการนาํผลการศึกษาไปใช้
จึงตอ้งคาํนึงถึงบริบทของชุมชนท่ีมีองคป์ระกอบต่างๆ คลา้ยคลึง ใกลเ้คียงกนั อีกทั้งการเดินทางสู่
ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย มีการคมนาคมท่ีไม่ค่อยสะดวก ชุมชนอยูใ่นหุบเขา ไม่สามารถโดยสารดว้ย
รถประจาํทาง ตอ้งใช้ยานพาหนะส่วนตวัหรือโบกรถของชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่อีกหมู่บา้นซ่ึงเป็น
ทางผ่านบา้นแม่คองซ้าย ฤดูนํ้ าหลากไม่อาจใชย้านพาหนะส่ีลอ้สัญจรเขา้ออกชุมชนได ้หากเป็น
รถจกัรยานยนตก์ค่็อนขา้งลาํบาก วิถีชีวิตความเป็นอยู ่อาหารการกิน มีความแตกต่างจากคนพ้ืนราบ 
ผูศึ้กษาวิจยัจึงตอ้งมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในเร่ืองดงักล่าว ตลอดจนวางแผนเร่ืองการ
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เดินทางเป็นอยา่งดี และยงัตอ้งใชค้วามพยายามทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการเขา้ไปศึกษาชุมชนให้
งานสาํเร็จไปได ้

5.3.1.2  ดา้นภาษาในการส่ือสาร ท่ีตอ้งมีความสามารถในการแปลความจากภาษา
ถ่ินของชุมชน กล่าวคือ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดเป็นชาวปกากะญอ การ
ส่ือสารในชุมชนภาษาท่ีใชเ้ป็นหลกัคือ ภาษาปากะญอ และภาษากลางคือภาษาไทย สมาชิกส่วน
ใหญ่เกือบทั้งหมดชุมชนสามารถส่ือสารภาษาไทยได ้แต่การเรียบเรียงคาํพดูอาจจะกลบัไปกลบัมา 
ดงันั้นในการสนทนา หรือการสัมภาษณ์ จึงตอ้งมีการถามซํ้ าเพื่อย ํ้าความเขา้ใจของผูว้ิจยัและผูใ้ห้
ขอ้มูลว่าเขา้ใจตรงกนั ส่วนการถอดความจากการบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ตอ้งถอดทุกคาํพูดอย่าง
ละเอียด เพื่อใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ท่ีสุด และในบางคร้ังคาํศพัทบ์างคาํเป็นคาํเฉพาะ ตอ้งอาศยัผูรู้้ใน
ชุมชนทั้งผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ตลอดจนเยาวชนท่ีไดเ้รียนหนงัสือไทยและมีประสบการณ์แลว้ ให้คาํนิยามอีก
คร้ัง แมก้ระทัง่ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีใชภ้าษาไทยในการส่ือสารกบัผูว้ิจยัยงัเป็นการส่ือสารดว้ย คาํไต หรือ  
คาํเมือง ซ่ึงเป็นภาษาทอ้งถ่ินของผูท่ี้อาศยัอยู่ภาคเหนือของไทย หากผูว้ิจยัไม่มีทกัษะหรือภูมิหลงั
ทางดา้นภาษาทอ้งถ่ิน อาจทาํใหก้ารตีความและวิเคราะห์ขอ้มูลคลาดเคล่ือนได ้

5.3.1.3  ดา้นระยะเวลาในการศึกษา เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของชุมชนท่ีเป็น
ป่า ภูเขา และอยูใ่กลท้างผ่านของกระแสนํ้ า ดงันั้นในช่วงฤดูฝน กระทัง่นํ้ าหลาก ผูว้ิจยัไม่สามารถ
เขา้สู่สนามวิจยัไดเ้ลย จึงทาํใหก้ารวางแผนในการเขา้ศึกษาชุมชนตอ้งมีความยดืหยุน่ และปรับตาม
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนเป็นอย่างดี และพร้อมปรับตวัต่อสถานการณ์ต่างๆ ในสนาม
วิจยัท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถควบคุมได ้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาชุมชนคือ เดือนพฤศจิกายน ถึง
เมษายน การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งเล่ือนเวลาเขา้สู่สนามวิจยัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลออกไป 3 เดือน 
(สิงหาคม-ตุลาคม) เพราะนํ้ าป่าไดไ้หลท่วมชุมชน สะพานเขา้หมู่บา้นขาด และถนนเขา้หมู่บา้นไม่
สามารถสญัจรได ้ 

5.3.1.4  ดา้นวิธีการศึกษา ท่ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ในเชิงบวกดา้นเดียว 
กล่าวคือ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพฒันาองคก์ารดว้ยการประยกุตใ์ชสุ้นทรียสาธก ซ่ึงเป็นการพฒันา
องคก์ารท่ีให้ความสนใจเฉพาะการพฒันาศกัยภาพของชุมชนจากประสบการณ์ดา้นบวกท่ีเป็นจุด
แข็ง และมองถึงภาพอนาคตท่ีดีๆ ของชุมชน ไม่ได้ให้ความสําคญักับปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนและ
อุปสรรคในการพฒันาชุมชน อีกทั้งยงัเป็นการศึกษาวิจยัในชุมชนท่ีผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีการศึกษา
ไม่สูงมาก อ่านเขียนภาษาไทยไดไ้ม่คล่อง หรือบางคนสามารถใหข้อ้มูลไดด้ว้ยการพดูคุยเพียงอยา่ง
เดียวไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทย การออกแบบวิธีการศึกษาตอ้งคาํนึงถึงเคร่ืองมือ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงไม่สะดวกดว้ยการใชแ้บบสอบถาม และการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ  
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5.3.2  ประโยชน์ของการวจัิย 
5.3.2.1  ประโยชน์ทางวิชาการ 

1)  เป็นการศึกษาท่ีประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือในการพฒันาองคก์ารท่ีมีความ
เป็นทางการ สู่การพฒันาองค์การท่ีไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ประยุกต์ใช้สุนทรียสาธก ดว้ย
กระบวนการ Whole-System 4-D Dialogue ในการพฒันาองคก์รชุมชนท่ีมีการก่อตั้งข้ึนโดยชุมชนเอง   
มีการบริหารจดัการและการพฒันาดว้ยชุมชนเอง มีผูน้าํชุมชนท่ีเป็นผูน้าํตามธรรมชาติ ไม่อยูใ่นการ
บงัคบับญัชาของทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 

2)  เป็นการศึกษาวิจยัท่ีบูรณาการองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน   
โดยประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ดว้ยกระบวนการ Whole-System 4-D 
Dialogue ในบริบทของชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ (Ethnic Identity Community)  กบั
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการศึกษาชาติพนัธ์ุวรรณา (Ethnography) 
กล่าวคือ การศึกษาวิจยัท่ีผูว้ิจยัพบเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ร เป็นการศึกษาในประเด็น อตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุกบัการพฒันาองค์การ การพฒันาภาวะผูน้าํดว้ยการใส่ส่ิงแซงแทรกในการพฒันา
องคก์าร สุนทรียสาธกกบัการพฒันาองคก์ารท่ีเป็นทางการ ผูน้าํกบัการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึง
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และศึกษาในบริบทของชุมชนท่ี
มีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ปกากะญอ อีกดว้ย 

5.3.2.2  ประโยชน์ในการนาํไปปฏิบติัใช ้
1)  ชุมชนตอ้งรับผดิชอบในการนาํแผนไปปฏิบติัใชจ้ริง กล่าวคือ ผลการ

ศึกษาวิจยัคร้ังเป็นการนาํเสนอแผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นชุมชน
ตน้แบบอนุรักษป่์าท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ซ่ึงชุมชนตอ้งสรรหาผูมี้ส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
เพ่ือดาํเนินการตามแผน ท่ีไดน้าํเสนอ ทั้งน้ีตอ้งมีการประเมินผลเม่ือไดน้าํแผนไปปฏิบติัใชจ้ริงว่า
ผลท่ีไดรั้บเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้

2)  ผู ้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต้องพยายามพัฒนาทักษะในการเป็นผู ้
ประสาน และสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่ายในการพฒันาผูป้ระสานคนอ่ืนๆ ให้มีส่วนร่วมใน
เครือข่ายของผูป้ระสานของชุมชน เพื่อใหก้ารพฒันาท่ีเกิดข้ึนจากแผนเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

3)  ผูน้ําชุมชนตลอดจนสมาชิกทุกคนต้องสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
ใหแ้ก่เครือข่ายผูป้ระสานของชุมชน ใหมี้โอกาสในการเขา้ร่วมเครือข่ายต่างๆ นอกชุมชน ไดศึ้กษา
ดูงาน ไดมี้โอกาสติดตามผูน้าํในการเขา้ร่วมประชุมต่างๆ เพ่ือไดเ้รียนรู้ ไดฝึ้กทกัษะในการส่ือสาร 
และมีเครือข่ายท่ีขยายมากข้ึน 

4)  ผูมี้ส่วนร่วมรับผิดชอบ ผูป้ระสาน ตลอดจนสมาชิก ท่ีมีการพฒันา
ทกัษะการส่ือสารไดดี้ในระดบัหน่ึงแลว้ ควรพฒันาตนเองยิ่งข้ึนดว้ยการเป็นวิทยากร เพ่ือสามารถ
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บรรยายแนวคิดในการพฒันาตามแผนน้ีให้แก่ชุมชนอ่ืนต่อ โดยท่ีชุมชนบา้นแม่คองซา้ยมีบทบาท
เป็นชุมชนตน้แบบในการพึ่งตนเอง และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 
 5.3.3  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 

5.3.3.1  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํชุมชนกบัการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื กล่าวคือ การศึกษาลกัษณะผูน้าํชุมชนตน้แบบ และลกัษณะผุน้าํชุมชนท่ีพึงประสงคใ์นการ
อนุรักษป่์าชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ คร้ังน้ีพบว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นมีความสาํนึกรู้
ในการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ มีสติสัมปชญัญะรอบคอบ มีความมัน่ใจในตนเอง มีความคล่องแคล่ว   
มีความยืดหยุ่น คุณลกัษณะในการทาํงาน ดา้นเก่งคิด ไดแ้ก่ มีความสามารถในการจาํ ดา้นเก่งคน 
ไดแ้ก่ ทกัษะในการสังเกตเพ่ือเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์เป็นคุณลกัษณะของผูน้าํชุมชนท่ียงัไม่พบ
งานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาดงักล่าว 

5.3.3.2  ควรมีการศึกษาเพ่ือพฒันาแผนในบริบทชุมชนอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างจากการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือให้ไดแ้ผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํ ท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ชุมชนนั้น  

5.3.3.3  ควรมีการศึกษาโดยการใชสุ้นทรียสาธกร่วมกบัเคร่ืองมือในการวินิจฉัย
และเคร่ืองในการพฒันาองคก์ารอ่ืนๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์และพฒันาองคก์ารไดค้รอบคลุมทั้งดา้น
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เน่ืองจากวิธีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชก้รอบของการพฒันาองคก์าร
เชิงบวก (Appreciative Inquiry) ซ่ึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์ และพฒันาองคก์ารจากจุดแขง็และ
โอกาสในการพฒันา เท่านั้น 

5.3.3.4  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมแทรกแซง 
(Intervention) ต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การติดตามผูน้าํ การเขา้ร่วมเครือข่าย เป็นตน้ กบัการ
พฒันาภาวะผูน้าํ และการพึ่งตนเองสู่ความยัง่ยนืของชุมชน 

5.3.3.5  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสาร รูปแบบเครือข่ายท่ี
เหมาะสมกบับริบทของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัการเป็นชุมชนพึ่งตนเอง และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

In-depth Interview : Appreciative Inquiry 

ลักษณะผู้นําชุมชนต้นแบบ และผู้นําชุมชนที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์ป่ า 

ของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

Introduction 

 กล่าวต้อนรับ : สวัสดี/แนะนําตัว 

 ขอบคุณ : ขอบคุณท่านที่สละเวลา มาให้ข้อมูลในวันนี้ 

 วัตถุประสงค์: การทําสัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview ) ในวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ 

ขอข้อมูลในเบื้องลึก  

1) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อพัฒนา

กระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําในชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์: กรณีศึกษา 

ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” 

2) เพื่อเสนอแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําที่พึงประสงค์ในชุมชน

ต้นแบบอนุรักษ์ป่าที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

 ประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมจะได้รับ:  

1) ได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่ง

ผู้นําในชุมชนของตนเอง 

2) นําแผนพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู้นําไปใช้ในการพัฒนาผู้นําชุมชนที่

พึงประสงค์ในชุมชนบ้านแม่คองซ้าย 

 รักษาความลับ : ก่อนที่จะเริ่ม ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านในวันนี้จะถูกเก็บ

ไว้เป็นความลับ ช่ือของท่านจะไม่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ให้ข้อมูล นอกจากตัวกระผม จะไม่มีใคร

สามารถเข้าถึงเสียงบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์น้ีได้  

 ผู้วิจัยจะนําข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์มาสรุปในภาพรวม และเขียนรายงานการวิจัยโดยมีการ

คัดเลือกและอ้างอิงคําพูดบางส่วนของท่าน โดยไม่มีการอ้างถึงชื่อของท่านแต่อย่างใด ท่าน

สามารถที่จะไม่ตอบคําถามใดๆ ท่ีทําให้ท่านไม่สะดวกใจ  

 เพื่อความสะดวกในการถอดความและการวิเคราะห์ข้อมูล กระผมขออนุญาตบันทึกเสียงการ

สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 การสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านมีคําถามก่อนการเริ่มสัมภาษณ์หรือไม่ครับ 
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Body (A) 

แบบสัมภาษณ์เฉพาะผู้นําตามธรรมชาติในชุมชน (บนัทึกเฉพาะส่ิงท่ีสงัเกตได)้ 

คําถามวิจัยที่ 1 ลักษณะผู้ นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ
เป็นอย่างไร ? 
 
1) อยากจะขอทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้นําหน่อยน่ะครับ 

1.1) ช่ือ นามสกลุ____________________________________________________________ 

1.2) อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา ศาสนา____________________________________________ 

1.3) ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัคนในชุมชน_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) ลองเล่าประสบการณ์ทีด่ีทีสุ่ดในการเป็นผู้นําชุมชนให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ ?  

2.1) เคยรู้สึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดท้าํงานในช่วงไหน เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 

____________________________________________________________________________ 

2.2) ผลงาน ความภาคภูมิใจ ความสาํเร็จท่ีสุดจากการเป็นผูน้าํชุมชน 

_________________________________________________________________________ 

2.3) มีความประทบัใจกบัผูร่้วมงานคนไหนบา้ง เขาทาํอะไรใหป้ระทบัใจ 

____________________________________________________________________________ 

2.4) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมหรืองานนั้นๆ มีอะไรบา้ง 

____________________________________________________________________________ 
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3) มีการเปลีย่นแปลงดีๆ อะไรบ้างทีคุ่ณเคยเห็นในชุมชน เกดิขึน้ได้อย่างไร ?  

3.1) ใครมีส่วนร่วมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนบา้ง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

____________________________________________________________________________ 

3.2) ผูน้าํมีบทบาทอยา่งไรบา้งในการเปล่ียนแปลงคร้ังนั้น 

____________________________________________________________________________ 

3.3) อะไรคือส่ิงท่ีทาํใหคุ้ณอยากเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมคร้ังนั้นของชุมชน 

__________________________________________________________________________ 

4) ส่ิงทีคุ่ณมุ่งหวงัจากการมาเป็นผู้นําชุมชนคอือะไร ? 

4.1) ส่ิงท่ีคุณมุ่งหวงัเก่ียวกบัตนเอง มุ่งหวงักบัชุมชน มุ่งหวงักบัคนในชุมชน 

____________________________________________________________________________ 

4.2) อยากพฒันาชุมชนใหดี้ข้ึนอยา่งไรบา้ง 

____________________________________________________________________________ 

4.3) มีแรงบนัดาลใจอะไรท่ีทาํใหเ้ขา้มาเป็นผูน้าํชุมชน 

____________________________________________________________________________ 

4.4) จากประสบการณ์ท่ีเขา้มาเป็นผูน้าํชุมชน ส่ิงท่ีคิดว่าจะนาํไปใชพ้ฒันาตนเอง ชุมชน และ

บอกต่อกบัคนในชุมชน มีอะไรบา้ง______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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คําถามวิจัยที่ 2  ลักษณะผู้นําชุมชนที่พงึประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติ
พนัธ์ุเป็นอย่างไร ? 
 

1) รับรู้ถึงการเปลีย่นแปลงภายนอกและภายในชุมชนว่ามีการเปลีย่นแปลงอย่างไรบ้าง? 

1.1) การเปล่ียนแปลงจากภายนอกชุมชนท่ีคิดว่าเป็นส่ิงดีๆ และน่าจะลองเอาเขา้มาใชใ้นชุมชน

มีอะไรบา้ง นาํมาใชอ้ยา่งไร (เทคโนโลยี ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ความช่วยเหลือจากองคก์ร

นอกชุมชน)__________________________________________________________________ 

2) ส่ิงทีคุ่ณมุ่งหวงัเกีย่วกบัคนในชุมชน และชุมชน มีอะไรบ้าง ลองบอกผมหน่อยได้ไหม ? 

2.1) คุณลองจินตนาการแลว้บอกกบัผมสิครับว่าในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหนา้ ชุมชนของท่านจะ

เป็นอยา่งไร (ภาพของชุมชน ภาพของผูน้าํ) 

___________________________________________________________________________ 

2.2) ส่ิงดีๆ อะไรบา้งในตวัของคุณท่ีอยากใหมี้อยูใ่นตวัของทุกคนในชุมชน 

___________________________________________________________________________ 

2.3) ในอนาคต อีก 3 ปี ขา้งหนา้ คุณเห็นภาพใครท่ีจะเขา้มาช่วยคุณทาํงานเพ่ือชุมชนไดบ้า้ง 

ทาํไมถึงเป็นคนนั้น____________________________________________________________ 

มีใครอีกบา้งไหม______________________________________________________________ 

2.4) หากคุณมีเวทมนตร์ สามารถเสกส่ิงดีๆ ใหเ้กิดข้ึนในอนาคต คุณจะเสกอะไรใหชุ้มชนน้ี 

___________________________________________________________________________ 
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Body (B) 

แบบสัมภาษณ์เฉพาะสมาชิกในชุมชน (บนัทึกเฉพาะส่ิงท่ีสงัเกตได)้ 

คําถามวิจัยที่ 1 ลักษณะผู้ นําชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ
เป็นอย่างไร ? 
 
1) อยากจะขอทราบข้อมูลส่วนตัวหน่อยน่ะครับ 

1.1) ช่ือ นามสกลุ____________________________________________________________ 

1.2) อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา ศาสนา____________________________________________ 

1.3) ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัคนในชุมชน_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2) คุณเคยทาํกจิกรรมในชุมชนร่วมกบัผู้นําไหมครับ ไหนลองเล่าประสบการณ์ทีด่ีทีสุ่ดทีเ่คยทาํกจิกรรม

ร่วมกบัผู้นําชุมชนให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ? 

2.1) เคยรู้สึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดท้าํงานกบัผูน้าํในช่วงไหน เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 

____________________________________________________________________________ 

2.2) ผลงาน ความภาคภูมิใจ ความสาํเร็จท่ีสุดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น 

_________________________________________________________________________ 

2.3) มีความประทบัใจกบัผูร่้วมงานคนไหนบา้ง เขาทาํอะไรใหป้ระทบัใจ แลว้กบัผูน้าํล่ะ 

____________________________________________________________________________ 

2.4) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมหรืองานนั้นๆ มีอะไรบา้ง 

____________________________________________________________________________ 
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3) มีการเปลีย่นแปลงดีๆ อะไรบ้างทีคุ่ณเคยเห็นในชุมชน เกดิขึน้ได้อย่างไร? 

3.1) ใครมีส่วนร่วมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนบา้ง ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

____________________________________________________________________________ 

3.2) ผูน้าํมีบทบาทอยา่งไรบา้งในการเปล่ียนแปลงคร้ังนั้น แลว้คุณล่ะมีบทบาทอยา่งไรบา้ง 

____________________________________________________________________________ 

3.3) อะไรคือส่ิงท่ีทาํใหคุ้ณอยากเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมคร้ังนั้นของชุมชน 

__________________________________________________________________________ 

4) ส่ิงทีคุ่ณมุ่งหวงัจากผู้นําชุมชนคอือะไร 

4.1) คุณมีความภาคภูมิใจอะไรในตวัผูน้าํบา้ง  

__________________________________________________________________________ 

4.2) อยากใหผู้น้าํพฒันาชุมชนใหดี้ข้ึนอยา่งไร 

__________________________________________________________________________ 

4.3) มีแรงบนัดาลใจอะไรท่ีทาํใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกบัผูน้าํชุมชน 

__________________________________________________________________________ 

4.4) จากประสบการณ์ท่ีไดร่้วมในกิจกรรมต่างๆ กบัผูน้าํ ส่ิงท่ีคิดว่าจะนาํไปใชพ้ฒันาตนเอง 

ชุมชน และบอกต่อกบัคนในชุมชน มีอะไรบา้ง 

__________________________________________________________________________ 

 
 



241 

คําถามวิจัยที่ 2  ลักษณะผู้นําชุมชนที่พงึประสงค์ในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติ
พนัธ์ุเป็นอย่างไร ? 
 

1) รับรู้ถึงการเปลีย่นแปลงภายนอกและภายในชุมชนว่ามีการเปลีย่นแปลงอย่างไรบ้าง? 

1.1) การเปล่ียนแปลงจากภายนอกชุมชนท่ีคิดว่าเป็นส่ิงดีๆ และน่าจะลองเอาเขา้มาใชใ้นชุมชน

มีอะไรบา้ง นาํมาใชอ้ยา่งไร (เทคโนโลยี ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ความช่วยเหลือจากองคก์ร

นอกชุมชน)__________________________________________________________________ 

 

2) ส่ิงทีคุ่ณมุ่งหวงัเกีย่วกบัคนในชุมชน และชุมชน มีอะไรบ้าง ลองบอกผมหน่อยได้ไหม ? 

2.1) คุณลองจินตนาการแลว้บอกกบัผมสิครับว่าในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหนา้ ชุมชนของท่านจะ

เป็นอยา่งไร (ภาพของชุมชน ภาพของผูน้าํ) 

___________________________________________________________________________ 

2.2) ส่ิงดีๆ อะไรบา้งในตวัของคุณท่ีอยากใหมี้อยูใ่นตวัของทุกคนในชุมชน 

___________________________________________________________________________ 

2.3) ในอนาคต อีก 3 ปี ขา้งหนา้ คุณเห็นภาพใครท่ีจะเขา้มาช่วยคุณทาํงานเพ่ือชุมชนไดบ้า้ง 

ทาํไมถึงเป็นคนนั้น____________________________________________________________ 

มีใครอีกบา้งไหม______________________________________________________________ 

2.4) หากคุณมีเวทมนตร์ สามารถเสกส่ิงดีๆ ใหเ้กิดข้ึนในอนาคต คุณจะเสกอะไรใหชุ้มชนน้ี 

___________________________________________________________________________ 
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Conclusion 

 

 สรุป Theme คร่าวๆ + Member checking  (เช็คความเข้าใจว่าตรงกับผู้ให้ข้อมูลหรือไม่) 

 ขอบคุณ +ให้ข้อมูลติดต่อกลับ (Optional) 

 มีใครในชุมชนที่คิดว่าพอจะให้ข้อมูลแบบนี้กับผมได้อีกบ้างไหมครับ  ช่วยแนะนําหน่อยได้

ไหมครับ ?  
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ภาคผนวก ค 
โครงการพฒันาสมาชิกในชุมชนเพือ่สนับสนุนแผนพฒันากระบวนการสืบทอด

ตาํแหน่งผู้นําทีพ่งึประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าทีม่อีตัลกัษณ์ 
ทางชาตพินัธ์ุ 
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โครงการพฒันาสมาชิกในชุมชนเพือ่สนับสนุนแผนพฒันากระบวนการสืบทอดตาํแหน่ง 

ผู้นําทีพ่งึประสงค์ในชุมชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าทีม่อีตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุ 
 

1. ช่ือโครงการ 
 2C “Connector Community : ชุมชนนกัประสาน” 

 
2. กลยุทธ์ 

“Too See” 
             inner 

To see   GURU 
              outer 

To be Connector Community 
  

คน้หาผูรู้้: ในชุมชน นอกชุมชน 
สู่ชุมชนนกัประสาน 

 
3. เป้าหมาย 

1) สามารถพฒันาสมาชิกในชุมชนแม่คองซ้ายให้เป็นนักประสานได ้ร้อยละ 25 ของ
สมาชิกชุมชน ภายใน 1 วนั และ ร้อยละ 60 ภายใน 3 เดือน 

2)  สามารถพฒันาสมาชิกในชุมชนแม่คองซ้ายให้คน้หาผูรู้้เป็น ร้อยละ 25 ของสมาชิก
ชุมชน ภายใน 1 วนั และ ร้อยละ 60 ภายใน 3 เดือน 

3)  สามารถสร้างชุมชนนกัประสานได ้ร้อยละ 25 ของสมาชิกชุมชน ภายใน 3 เดือน และ
ร้อยละ 60 ภายใน 6 เดือน 
 
4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยลดการพึ่ งพิงผูน้ําเพียงคนเดียว มาเป็นการพึ่ งพิงเครือข่าย            
ผูป้ระสานในชุมชน 
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5. การประเมินผล 
 1)  จาํนวนสมาชิกท่ีตอบรับการเป็น “ผูป้ระสาน” ของชุมชน หลงัเสร็จโครงการ 
 2)  จาํนวนสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในเครือข่ายท่ีเพิ่มข้ึนหลงัเสร็จส้ินโครงการ 3 เดือน  
 3)  จาํนวนสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในเครือข่ายท่ีเพิ่มข้ึนหลงัเสร็จส้ินโครงการ 6 เดือน 
 4)  จาํนวนผูป้ระสานท่ีสามารถพฒันาเป็นผูสื้บทอด (Successor) ได ้

 
6. ระยะเวลา 

ระยะสั้น 3 เดือน ระยะยาว 6 เดือน 
 
7. งบประมาณ 

จาํนวนเงิน – บาท 
 

8. สถานที ่
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย 
 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกชุมชนบา้นแม่คองซา้ยจาํนวน___คน 
 

10. ผู้รับผดิชอบ 
นายแกว้  คาติ   (ผูน้าํชุมชน) 
นายสิงห์ทอง  คาติ   
นายผดั  มูชยั 
นางสาวกอบกลุ ตั้งใจสู ้
นายปริวตัร  เปล่ียนศิริ (วิทยากร) 

 
11. เคร่ืองมือในการพฒันา (Tools Intervention) 

1) การสร้างเครือข่าย (Networking) 
2) การส่ือสาร (Communication) 
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12. การดําเนินการ 
 12.1 การสร้างเครือข่าย (Networking) 

12.1.1 กระตุน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของผูป้ระสานงาน 
12.1.2 สอนเร่ือง Tipping Point  ถา้หาผูป้ระสานไดแ้ลว้ดีอยา่งไร  
(Coaching + Learning + “To See” Practice) 
12.1.3 ฝึกปฏิบติั   
12.1.4 สอนเร่ืองเครือข่ายและประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
(lecture + share experience from leader) 
 

 12.2 การส่ือสาร (Communication) 
12.2.1 กระตุน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของการส่ือสาร 
(share experience from shadow/follower) 
12.2.2 ตวัอยา่งการส่ือสาร และการประสานงาน จากงานวิจยั 
(สอนการส่ือสารของผูน้าํชุมชน และยกตวัอยา่งชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จจาก   
ผูน้าํท่ีเป็นผูป้ระสาน (Connector) จากงานวิจยั) 
12.2.3 ฝึกปฏิบติั 
(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม คละคน ออกมาส่ือสารตามหวัขอ้) 

 
13. การปฏิบัติการ 
 13.1 ช่วงท่ี 1 (เชา้) การสร้างเครือข่าย (Networking) 

13.1.1 กระตุ้นให้เห็นความสาํคัญของผู้ประสานงาน 
การกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการเป็นผูป้ระสานงาน และการเข้าร่วม

เครือข่าย ดว้ยความสาํเร็จของชุมชน วิทยากรนาํเสนอแผนท่ียทุธศาสตร์ ความสาํเร็จของชุมชนจาก
อดีต กระทัง่ปัจจุบนั และความคาดหวงัของชุมชนในอนาคต (ไวนิล) 

(วิทยากรถาม สร้างการมีส่วนร่วม) 
“พวกเราคิดว่าท่ีชุมชนแม่คองซ้าย ไม่ถูกไล่ท่ีให้ไปอยู่ท่ีอ่ืน อยู่รอดมาจนถึงทุก

วนัน้ีได ้เกิดจากอะไรบา้ง?” 
……………………………………………………………………………………..………………... 

 
 



247 

(วิทยากรกล่าวเสริม) 
“ เ กิดจากกิจกรรมท่ีทุกคนร่วมกันทําในชุมชน  คือ  “การทําแนวกันไฟ” 

ประกอบดว้ยปัจจยัสนุบสนุนท่ีสาํคญัคือ 1) อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชุมชนบา้น แม่คองซา้ย 2) 
การส่ือสารของชุมชน 3) การประสานงานเครือข่าย และจากการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนยงัพบอีกว่า 
ความอยูร่อด และความสาํเร็จของชุมชนเป็นผลมาจากผูน้าํท่ีเป็นนกัประสาน (Connector) ถา้อยาก
ให้ชุมชนน้ีมีความอยู่รอดไดอ้ย่างย ัง่ยืน จาํเป็นตอ้งมีคนท่ีเป็นนักประสานเช่นน้ีอีกหลายๆคนใน
หมู่บา้น” 

(วิทยากรถาม สร้างการมีส่วนร่วม) 
“ทุกคนคิดวา่ยงัไงบา้งครับ การท่ีชุมชนยงัอยูไ่ดจ้นถึงทุกวนัน้ีเกิดจากผูน้าํลกัษณะ

อยา่งไร?  
……………………………………………………………………………………………………… 

 “คิดว่าลุงแกว้ของเรา เป็นนกัประสาน จริงรึเปล่า แลว้ถา้มีคนอยา่งลุงแกว้หลายๆ
คนในหมู่บา้นล่ะ มีหลายๆ รุ่นล่ะ ชุมชนของเราจะอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืได ้คิดเห็นอยา่งไรกนับา้งครับ? 
……………………………………………………………………………………………………… 

13.1.2 สอนเร่ือง Tipping Point  ถ้าหาผู้ประสานได้แล้วดีอย่างไร  
(Coaching + Learning + “To See” Practice) 
(วิทยากรถาม สร้างการมีส่วนร่วม) 
“คนท่ีสามารถจุดประกายใหเ้กิดกระแสต่างๆ ในชุมชนได ้คือคนแบบไหน?” 

……………………………………………………………………………………………………… 
 (วิทยากรกล่าวเสริม) 
คนท่ีสามารถจุดประกายใหเ้กิดกระแสต่างๆ ในชุมชน มี 3 แบบ คือ 1) ผูป้ระสาน 

คือ คนท่ีรู้จกัคนมากในหลากหลายวงการ พวก เป็นคนท่ีมีความสามารถในการเช่ือมต่อส่วนต่างๆ 
ของสังคม และสามารถเขา้ถึงคนจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว  2) ผูรู้้ คือ คนท่ี  รู้มาก หรือมี
ฐานขอ้มูลเคล่ือนท่ี เป็นพวกท่ีเอาจริงเอาจงักบัการจดจาํ สะสมขอ้มูลนานาชนิด และพร้อมท่ีจะ
เผยแพร่ กระจายขอ้มูลไปให้กบัผูท่ี้ตอ้งการ เช่น ไปกินอาหารร้านไหนอร่อย จะตึกแคตอ้งทาํ
อยา่งไร จะเล้ียงผตีอ้งทาํอยา่งไร การจดัการป่าชุมชนของแม่คองซา้ย มีป่าก่ีประเภท ทาํอยา่งไรบา้ง 
3) นกัขาย  คือ คนท่ีมีความสามารถในการโนม้นา้ว จูงใจคนใหค้ลอ้ยตามคาํพดูไดโ้ดยง่าย  

คนท่ีมีลกัษณะต่างๆ ดงักล่าวมาน้ีจะมีบทบาทสาํคญัมากในการผลกัดนัให้ชุมชน
บรรลุผลไดส้าํเร็จ อยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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(วิทยากรถาม ตรวจสอบความคิดของชุมชน) 
ถึงตอนน้ีแลว้ มีใครคิดวา่ลุงแกว้ยงัเป็นผูป้ระสานอยูบ่า้ง?  
แลว้ใครท่ีคิดเห็นวา่ไม่ใช่แลว้ น่าจะเป็นผูรู้้ หรือไม่ก ็นกัขาย มากกวา่? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 (วิทยากรกล่าวเสริม) 
จากการการศึกษาวิเคราะห์ จริงๆ แลว้ ลุงแก้ว ผูน้ําชุมชนของท่ีน่ี เป็นคนท่ีมี

ลกัษณะครบทั้ง 3 แบบ จะเห็นไดว้่า คนในชุมชน มีความเช่ือถือ เช่ือใจในตวัลุงแกว้มาก จริงไหม
ครับ ลุงแก้วเอาความคิดอะไรมาเสนอ บอกให้ช่วยกันทาํอะไรเพื่อพฒันาหมู่บา้น ชาวบา้นจะ
ช่วยกนัทาํ มีความร่วมมือกนั ตรงน้ี จะเรียกวา่นกัขาย ไดรึ้เปล่า?  

(วิทยากรถาม ตรวจสอบความคิดของชุมชน) 
แลว้ถา้ผมถามต่อไปว่า การเป็นนักขายของลุงแกว้ เกิดจากอะไร คิดว่าเกิดจาก

อะไรครับทาํไมเวลาลุงแกว้พดูแลว้ ถึงมีคนเช่ือ? 
……………………………………………………………………………………………………… 

(วิทยากรกล่าวเสริม) 
จากขอ้มูลท่ีผมได้มาท่ีไปถามชาวบา้นน่ะครับ จึงได้ทราบว่า ท่ีคนในชุมชนน้ี 

เช่ือถือ เช่ือใจผูน้าํ ก็เน่ืองดว้ย 1) เป็นผูมี้ความรู้ 2) เป็นผูมี้ประสบการณ์ 3) เป็นผูป้ระสานงานกบั
นอกชุมชน และนัน่เองคือความเป็นผูรู้้ของลุงแกว้ พวกเราจะเช่ือถือ คนท่ีเราคิดว่ารู้มากกว่าคนอ่ืน 
ใช่ไหมครับ คิดอยา่งไรกนับา้ง? 
……………………………………………………………………………………………………… 

แต่จริงๆแลว้ ความรู้ท่ีติดตวัลุงแกว้น้ี จริงๆ แลว้ก่อนหน้าน้ีลุงแกว้ก็ไม่ไดรู้้ไป
มากกว่าคนในหมู่บา้น เช่น การตึกแค การทาํป่าพิธีกรรม การทาํไร่ ซ่ึงเป็นความรู้ของคนปกา
กะญอ ท่ีทุกคนน่าจะรู้เท่าๆกนั ลุงแกว้ เขาก็ไม่รู้หนงัสือ อ่านไม่ได ้เขียนไม่ได ้แลว้ความรู้อ่ืนๆ ท่ี
ชาวบา้นคิดวา่ลุงแกว้มีมากกวา่คนอ่ืนๆ คือเร่ืองอะไรบา้งล่ะครับ เช่น... ไหนลองบอกผมหน่อยซิ? 
……………………………………………………………………………………………………… 

 (วิทยากรถาม ตรวจสอบความคิดของชุมชน) 
แลว้คิดวา่ความรู้พวกน้ี ท่ีลุงแกว้มีมากกวา่คนอ่ืนๆ ในชุมชน พดู แลว้คนในชุมชน

เช่ือ เกิดจากอะไรครับ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
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(วิทยากรกล่าวเสริม) 
มนัเกิดจากการท่ีลุงแกว้ แกทนไม่ไดท่ี้ทุกคนในแม่คองซา้ยจะโดนอพยพให้ออก

จากป่า แกเลยตอ้งประสานกบัองคก์รต่างๆ นอกชุมชน แกเลยตอ้งไปประชุมบ่อยๆ  เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ เอาความรู้เหล่านั้นมาพฒันาชุมชน มาบอกต่อกบัคนในชุมชน ไดรั้บรู้ใช่ไหม
ครับ น่ีแหละครับ จุดเร่ิมตน้ คือการท่ีแกมีใจเป็น “นกัประสาน” ก่อน แลว้การเป็นผูรู้้การเป็นนัก
ขายกต็ามมา  

(วิทยากรถาม สร้างการมีส่วนร่วม) 
ถึงตอนน้ีแลว้ สามารถตอบผมไดรึ้ยงัครับ ว่าการมีผูป้ระสานอยูใ่นชุมชนของเรา 

ดีอยา่งไร?  
……………………………………………………………………………………………………… 

ใครในชุมชนสามารถเป็นผูป้ระสานไดบ้า้ง? 
……………………………………………………………………………………………………… 

   
แลว้ถา้ทุกคนในชุมชนเป็นผูป้ระสานล่ะ จะดีอยา่งไร?  

……………………………………………………………………………………………………… 
(วิทยากรถาม นาํเข้าสู่การให้ข้อมลูแก่ผู้ฟัง) 
ถา้อยากเป็นผูป้ระสานตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง? 

……………………………………………………………………………………………………… 
(เนือ้หา การเป็นผู้ประสาน) 
ผมมีคาํสั้นๆ จาํง่ายๆ ถา้อยากเป็นผูป้ระสานนะครับคือ 
    
“เปิดใจให้กว้าง สร้างมิตรสัมพนัธ์ หันมองหาผู้รู้ นําสู่การมีส่วนร่วม” 

 
ถามวา่ ทาํไม ผูป้ระสานตอ้งเสาะหาผูรู้้ กเ็พราะว่า ในความเป็นจริงแลว้ อยา่งกรณี

ลุงแกว้ ท่ีสร้างสมประสบการณ์ความรู้มากข้ึน ก็เพราะท่านเป็นนักประสาน ท่ีชอบพูดคุย กบัผูรู้้ 
ประกอบกบั ถา้เรารู้ว่าผูรู้้คนนั้นๆ รู้เร่ืองอะไร เราสามารถขอความช่วยเหลืออะไรจากเขาไดบ้า้ง 
หรือมีความช่วยเหลืออะไรท่ีเราสามารถแบ่งปันใหเ้ขากลบัคืนไดบ้า้ง ก็นบัไดว้่าเป็นการสร้างมิตร
สมัพนัธ์อนัดี และสร้างสมประสบการณ์จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อนัเกิดจากการมีส่วนร่วมดว้ย 

การเปิดใจให้กวา้ง คือ การเปิดรับ และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆให้บอกกับ
ตนเองเสมอวา่ “เรากส็ามารถทาํได”้ 
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การสร้างมิตรสัมพนัธ์ สามารถสร้างได้ดว้ยการ “ยิ้มแยม้แจ่มใจ ตั้งใจสนทนา 
เจรจาไพเราะ สงเคราะห์เก้ือกลู” 

กล่าวคือ  
1)  ยิม้แยม้ แจ่มใส คือ การฝึกยิม้แยม้เขา้ไว ้ยิ้มอยา่งจริงใจ ยิ้มทุกท่ี ยิ้มให้กบัทุก

คน ใครอยูใ่กลก้รู้็สึกอบอุ่นมีความสุข 
2)  ตั้งใจสนทนา หมายถึง เราจงตั้งใจสนทนา เป็นผูฟั้งมากๆ ยิง่ฟังมากกจ็ะรู้มาก 
3)  เจรจาไพเราะ หมายถึง เราจงเจรจาดว้ยถอ้ยคาํท่ีไพเราะเสนาะโสต คาํพดูท่ีร่ืน

หูจะมีแต่คนนิยมชมชอบ ไม่มีใครชอบคนพดูตะคอก พดูเสียดสี 
4)  สงเคราะห์เก้ือกูล หมายถึง เราจงให้การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่ผูท่ี้เราเก่ียวขอ้ง 

เช่นใหค้วามช่วยเหลือจดัหาส่ิงของมาฝากบา้งตามสมควร 
การหันมองหาผูรู้้ คือ การท่ีเราไดฟั้ง ไดพู้ดคุย กบัคนอ่ืนๆ พอเราฟังมากก็เกิด

ความรู้ และไดรู้้ว่าผูท่ี้เราสนทนาอยู่ดว้ยนั้นเขาเป็นใคร ทาํอะไร ท่ีไหน อย่างไร รู้เก่ียวกบัเร่ือง
อะไรบา้ง เพราะถา้เราไม่พดูคุยกบัเขา ไม่เขา้ไปทาํความรู้จกักบัเขา เราก็จะไม่สามารถหาผูรู้้ไดเ้ลย 
หรือในบางคร้ังคนท่ีเราสนทนาดว้ยอาจไม่ใช่ผูรู้้ แต่เขาอาจรู้ว่าใครท่ีเป็นผูรู้้ในเร่ืองนั้นๆ ก็สามารถ
บอกต่อเกียวกบัคนท่ีเป็นผูรู้้แก่เราได ้ 

การนาํสู่การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมท่ีเน้นในรูปกลุ่ม/องคก์รหรือชุมชน   
เป็นการท่ีปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบใดๆ ต่อการ
ดาํเนินชีวิตของตนเอง แลว้มีการแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องตน จนมาสู่การตดัสินใจกระทาํการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคน์ั้นๆ มีความ
ร่วมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในขั้นตอนต่างๆ ของ
การดาํเนินกิจกรรมนั้นๆ มีกลุ่มหรือองคก์รชุมชนรองรับ ประชาชนท่ีเขา้ร่วมมีการพฒันาภูมิปัญญา 
และการรับรู้สามารถคิด วิเคราะห์ และตดัสินใจเพื่อกาํหนดการดาํเนินชีวิตของตนเองได ้ประชาชน 
หรือชุมชนได้พฒันา ขีดความสามารถของตน ในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจาย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจาํเป็นอย่าง
สมศกัด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสงัคม (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 10) 

13.1.3 ฝึกปฏิบัติ   
  เราลองมาฝึกเป็นผูป้ระสานกนัดีไหมครับ ลองนึกดูกนัซิครับว่า มีใครเป็นผูรู้้ใน
ชุมชนของเราบา้ง เป็นผูรู้้เร่ืองอะไรบา้ง? แลว้ขา้งนอกล่ะครับ ไหนใครบอกผมไดว้่ามีใครบา้ง? 
(แจกกระดาษให้เขียน ช่ือผูรู้้ท่ีอยู่ในชุมชน และผูรู้้ท่ีอยู่นอกชุมชน คนท่ีเขียนไม่ได ้ให้เด็กๆ ช่วย
เขียนให)้ 
 ............................................................................................................................... 
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   (ถามเป็นรายบุคคล) แลว้รู้ไดย้งัไง วา่เขาเป็นผูรู้้เร่ืองน้ี ? 
   แลว้คนท่ีอยูข่า้งนอกล่ะครับ เราไปรู้ไดย้งัไงวา่เขาเป็นผูรู้้ ? 
 ............................................................................................................................... 
   (วิทยากรถามนาํเข้าเร่ืองเครือข่าย) 
   แลว้ลุงแกว้เขาเป็นผูป้ระสานท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกบัคนในชุมอย่างไรบา้งครับ 

เร่ืองอะไรบา้งลองยกตวัอยา่งใหผ้มดูหน่อย? 
 ............................................................................................................................... 
  ไหนใครก็ได้ลองบอกผมหน่อยสิครับว่า ท่ีลุงแก้ว เขาไปรู้จกัผูรู้้ เอาเร่ืองโน้น 
เร่ืองน้ีมาเล่าให้ฟังในหมู่บา้นของเรา ลุงแกว้เขาไปเอามาจากไหนครับ ... ใช่แลว้ครับ การเขา้ไป
ประชุม ไปรับฟัง ไปสานสัมพนัธ์กบัเครือข่าย และการประสานงานในเครือข่ายของลุงแกว้ ท่ีทาํ
ต่อเน่ืองมาตลอดน่ีเอง ท่ีทาํใหลุ้งแกว้รู้จกัผูรู้้มากมาย ดว้ยความท่ีเป็นนกัประสาน ทาํให้แกรู้จกัคน
โน้น คนน้ี แลว้จึงมีความรู้มากข้ึน กลา้ท่ีจะพูดกบัคนอ่ืนๆ มากข้ึน จึงทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เกิดการพฒันาตนเอง นัน่กเ็ป็นการเอาตวัลุงแกว้เองเขา้ไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายครับ 
  ผมเช่ือว่า ยงัมีอีกหลายคน โดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่ และคนท่ียงัไม่เคยไป
ร่วมประชุมกบัลุงแกว้ คงยงัจะมองภาพไม่ออกวา่เครือข่ายคืออะไร ต่อไปผมจะพาทุกคนไปรู้จกักบั
เครือข่ายครับ 

13.1.4 สอนเร่ืองเครือข่ายและประโยชน์ท่ีได้รับ  
(lecture + share experience from leader) 
(ผู้นาํมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์) 
ลาํดบัต่อไปผมขอเชิญลุงแกว้ออกมาเล่า แบ่งปันประสบการณ์หน่อยครับ ว่าตอน

กา้วแรกท่ีเขา้ไปในเครือข่ายตอนนั้นคิดอะไรอยูถึ่งเขา้ไป? 
เขา้ไปแลว้เจออะไรบา้ง เขาใหลุ้งทาํอะไรบา้ง? 
นานเท่าไหน กวา่ลุงจะกลา้พดูกบัคนอ่ืนๆในเครือข่าย? 
ลุงเอาอะไรไปเล่าบอกต่อในเครือข่ายบา้ง? 
แลว้เอาประสบการณ์อะไรในเครือข่ายกลบัมาทาํต่อในชุมชนบา้ง? 

 (วิทยากรกล่าวเสริม) 
และตรงน้ีเองก็คือบทบาทของนกัประสานในการมีส่วนร่วมครับ เป็นการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในเครือข่าย โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ (2546) กล่าวว่าการสร้างเครือข่าย (Net Working) 
เป็นรูปแบบการพฒันาตนเองอีกรูปแบบหน่ึง เป็นการแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จกักบับุคคลใหม่ๆ และ
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ีพึ่งรู้จกั รวมทั้งการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคลต่างๆ ทั้ง
ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกนั 
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ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในเครือข่าย 
1)  เกิดการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทั้งน้ีการท่ีเรามีโอกาสไดพ้ดูคุยกบับุคคลต่างๆ 

จะทาํใหเ้ราเป็นคนมีโลกกวา้งข้ึน ซ่ึงทาํใหเ้รารับรู้ถึงความคิดหรือขอ้มูลใหม่ๆ อยูเ่สมอ หรืออยา่ง
นอ้ยๆ ก็จะทาํใหเ้ราเป็นคนทนัโลก ทนัเหตุการณ์ ไดรั้บรู้ว่าหน่วยงานหรือ องคก์รอ่ืนเขาทาํอะไร
ไปบา้ง มาใชภ้ายในองคก์ร หรือในชุมชนของตน 

2)  เกิดการพฒันาตนเอง ผูไ้ดเ้ปรียบคือผูท่ี้สามารถใชข้อ้มูลท่ีรับรู้มาเพ่ือการ
พฒันาตนเอง ผูท่ี้แสวงหาโอกาสท่ีจะสร้างเครือข่ายอยูเ่สมอ ผูน้ั้นยอ่มจะเป็นผูท่ี้มีจิตสาํนึกของ
ความพร้อมในการเปล่ียนเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงตนเองให้ดีข้ึนอยูต่ลอดเวลา การสร้างเครือข่าย
เปรียบเสมือนโมเลกลุแห่งความต่ืนตวักบัส่ิงใหม่ๆ ท่ีอยูใ่นตวัของคุณเอง มนัจะทาํใหคุ้ณกระหายท่ี
จะหาทางในการพฒันาตนเองซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาและปรับปรุงงานของตนเองตามไปดว้ย 

3)  เกิดการยอมรับจากเครือข่ายของคุณ การยอมรับก็คือ ความศรัทธา การไดรั้บ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการไดรั้บการกล่าวถึงจากเครือข่ายของคุณว่าคุณเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ความสามารถในสายอาชีพของคุณเอง ทั้งน้ีประโยชน์ขอ้น้ีจะเกิดข้ึนได ้ แต่ก็อาจใชร้ะยะเวลา
พอสมควร เพราะนัน่หมายความวา่ คุณจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และความสามารถในระดบัหน่ึงท่ีจะทาํ
ใหเ้ครือข่ายของคุณยอมรับคุณ แต่เม่ือไรก็ตามท่ีคุณไดรั้บการยอมรับจากเครือข่ายของคุณแลว้ นัน่
หมายถึงการประสบความสาํเร็จในสายวิชาชีพของตวัคุณเอง  

4)  มีท่ีปรึกษา หากคุณเผชิญกบัปัญหา การมีเครือข่ายยอ่มจะทาํใหคุ้ณมีเพื่อนท่ีมี
หลากหลายรูปแบบ หลายความคิด และหากตวัคุณเองมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงาน ก็
สามารถสอบถามความเห็นจากเพ่ือนท่ีเป็นเครือข่ายของคุณ ซ่ึงจะทาํให้คุณไดรั้บแนวทางเลือกท่ี
หลากหลาย ท่ีจะเป็นขอ้มูลมากเพียงพอท่ีจะทาํให้คุณสามารถตดัสินใจหาทางออกกบัปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีกาํลงัเผชิญอยู ่ นอกจากปัญหาจากการทาํงานท่ีคุณกาํลงั   เผชิญอยู ่ ยงัสามารถปรึกษา
ปัญหาชีวิตซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนตวัของคุณกบัเพื่อนท่ีเป็นเครือข่ายของคุณเซ่ึงคุณไวว้างใจ 

5)  จุดประกายความหวงัใหม่ นอกจากจะไดรั้บความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
สําหรับการพฒันาตนเองและพฒันาการทาํงานแลว้ อาจจะเป็นตวัจุดประกายความฝันใหม่ให้
เกิดข้ึน ทาํใหคุ้ณมีความคิดริเร่ิมหรือไอเดียใหม่ๆ ท่ีแปลกแหวกแนวออกไปจากงานปัจจุบนัท่ีกาํลงั
ทาํอยู่ เช่น ความคิดท่ีจะทาํร้านหนังสือ ความคิดท่ีจะเป็นนักเขียน ความคิดท่ีจะเป็นวิทยากร
ภายนอก เป็นตน้ เครือข่ายจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสานฝัน ทาํใหฝั้นของคุณเป็นจริงได ้

แนวทางในการสร้างเครือข่าย  
1)  การเป็นนกัแสวงหาเครือข่าย การแสวงหาช่องทางหรือโอกาสในการสร้าง

เครือข่ายใหม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการเขา้ฝึกอบรมในหลกัสูตรหรือโปรแกรมต่างๆ การเขา้ร่วมชมรม
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ท่ีจดัข้ึน การเขา้ร่วมงานสัมมนาต่างๆ หรือแมแ้ต่การท่องอินเตอร์เน็ตบนกระดานสนทนากบัเพื่อน
ร่วมวงการ 

2)  การเป็นนกัสร้างสัมพนัธ์ หากคุณมีโอกาสไดพ้บเจอกบับุคคลต่างๆ อยา่ปล่อย
ให้โอกาสลอยไป คุณควรเร่ิมตน้สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลต่างๆ ก่อน ดว้ยการสร้าง
ประเด็นหรือคาํถามเพ่ือเร่ิมตน้สร้างความสัมพนัธ์กบัคนท่ีคุณอยากสร้างเครือข่ายดว้ย หรือการ
เร่ิมตน้ดว้ยให้ความช่วยเหลือกบัเครือข่ายของคุณเองก่อน ต่อจากนั้นคุณควรขอนามบตัร อีเมล 
หรือขอเบอร์โทรศพัทเ์พื่อการติดต่อในคร้ังต่อไป 

3)  การเป็นผูรั้กษาสัมพนัธ์ หลายต่อหลายคร้ังท่ีคุณหยุดการสร้างเครือข่ายดว้ย
การขาดการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง นกัสร้างเครือข่ายท่ีดี ตอ้งเป็นผูรั้กษาความสัมพนัธ์ท่ีดีดว้ย อาจส่ง
ขอ้มูลข่าวสาร หรือบทความต่างๆ ท่ีน่าสนใจให้กบัเครือข่ายของคุณเอง การโทรหรือส่งอีเมล
สอบถามสารทุกขสุ์ขดิบ การขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายของคุณ หรือแมก้ระทัง่อาจนดัพบปะ
หรือสงัสรรกนัเป็นบางโอกาส อยา่งนอ้ยๆ กไ็ม่ทาํใหเ้ครือข่ายของคุณลืมคุณไป 

การสร้างเครือข่ายจะทาํใหคุ้ณเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล และมีเพื่อนมากมายท่ีจะ
ให้คาํปรึกษาแนะนาํและความช่วยเหลือต่างๆ มาสู่คุณ จงเปิดโลกทศัน์ของตวัคุณเอง     ดว้ยการ
แสวงหา การสร้าง และการรักษาสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายของคุณ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2546) 
 
 13.2 ช่วงท่ี 2 (บ่าย) การส่ือสาร (Communication) 

13.2.1 กระตุ้นให้เห็นความสาํคัญของการส่ือสาร 
(share experience from shadow/follower) 
 
(สร้างการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ของคนติมตามผู้นาํไปร่วมเครือข่าย) 
ท่านท่ี 1 คุณสิงห์ทอง 
ในลําดับแรกขอเชิญคนท่ีไปร่วมเครือข่ายบ่อยๆ  ขอเชิญสิงห์ทองมาเล่า

ประสบการณ์ท่ีไดติ้ดตามลุงแกว้ไปร่วมประชุมกบัเครือข่ายในเวทีต่างๆ ใหฟั้งหน่อยสิครับ ว่าคร้ัง
แรกท่ีไปเห็นลุงแกว้ในท่ีประชุม สิงห์ทองรู้สึกอยา่งไรบา้ง? 
.......................................................................................................................................... 

แลว้ภาพท่ีเห็นในปัจจุบนัแตกต่างกบัวนันั้นมากไหมครับ? 
.......................................................................................................................................... 

แลว้ตวัสิงห์ทองล่ะ มีอะไรเปล่ียนแปลงไปบา้ง เม่ือเทียบกับวนัแรกท่ีติดตาม     
ลุงแกว้ไป คิดวา่อะไรท่ีทาํใหเ้รามีการเปล่ียนแปลงตรงนั้น? 
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.......................................................................................................................................... 
แลว้กบัในชุมชนล่ะ สิงห์ทองคิดว่า อะไรท่ีทาํให้เวลาสิงห์ทองพูด หรือขอความ

ร่วมมือจากคนในชุมชน แลว้ทุกคนร่วมมือกนั? 
.......................................................................................................................................... 

สิงห์ทองคิดว่า การท่ีเราไดเ้ขา้ไปรู้จกัคนเยอะมากข้ึนในเครือข่าย มีประโยชน์
อะไรกบัตวัเราบา้งแลว้มีประโยชน์อะไรกบัชุมชนเราบา้ง? 
.......................................................................................................................................... 

 
ท่านท่ี 2 คุณกอบกลุ ท่านท่ี 3 คุณผดั 
ขอพี่กอบกุลและพี่ผดับา้ง จากวนัแรกท่ีไปร่วมประชุม จนถึงทุกวนัน้ี มีอะไร

เปล่ียนแปลงในตวัพี่บา้ง มีอะไรท่ีพี่เกบ็เอาใชป้ระโยชน์บา้ง? 
.......................................................................................................................................... 

 
พี่กอบกุลและพี่ผดัคิดว่า การท่ีทุกคร้ังหลงัจากกลบัมาจากประชุม ลุงแกว้แกจะ

ประชุมหมู่บา้น แลว้ใหเ้ราเล่าเร่ืองต่างๆท่ีไดรั้บรู้มา ใหค้นอ่ืนๆ ในหมู่บา้นฟัง มีประโยชน์อยา่งไร
บา้งครับ? 
.......................................................................................................................................... 

พี่คิดวา่ การท่ีมีประชุมหมู่บา้นบ่อยๆ การท่ีเรารู้กฎของชุมชนแลว้ปฏิบติัตาม เวลา
มีคนมาตดัไม ้หรือมาจบัปลาในเขต แลว้เรากลา้ท่ีจะพดูกบัเขา วา่ผดิกฎของหมู่บา้น       การส่ือสาร
มีส่วนช่วยอะไรเราไดบ้า้งครับ? 
.......................................................................................................................................... 

สมมุติเวลามีคนท้ิงขยะในหมู่บา้น หรือเอาท้ิงลงแม่นํ้าอยา่งน้ี พี่จะเขา้ไปพดูกบัเขา
วา่อยา่งไรครับ? 
.......................................................................................................................................... 

จากท่ีสิงห์ทอง พี่ผดั และพ่ีกอบกุลเล่ามา แสดงให้เห็นว่า ถา้เราเป็นผูป้ระสานเขา้
ไปมีส่วนร่วมในเครือข่าย เราจะไดพ้ฒันาตนเอง กลา้พดูมากข้ึน สามารถขอความร่วมมือจากคนใน
ชุมชน ทาํให้เรารู้จกัคนมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นผูรู้้ ท่ีจะคอยให้ความช่วยเหลือ คอยเป็นท่ีปรึกษากบั
ชุมชนเราได ้หรือแมก้ระทัง่ เวลาเราเจอคนทาํผิดกฎระเบียบของหมู่บา้น เราก็กลา้ท่ีบอกเขา เป็น
การสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัตนเอง ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนดว้ย ใช่หรือไม่? 
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13.2.2 ตัวอย่างการส่ือสาร และการประสานงาน จากงานวิจัย 
(สอนการส่ือสารของผู้นาํชุมชน และยกตัวอย่างชุมชนท่ีประสบความสําเร็จจาก

ผู้นาํท่ีเป็นผู้ประสาน (Connector) จากงานวิจัย) 
 

งานวิจยัท่ี 1 
จนัทร์ทิพย ์ปาละนนัท ์(2545) ศึกษาความสามารถทางการส่ือสารของผูน้าํชุมชน

วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผลการวิจัยพบว่า  
1)  ผูน้าํชุมชนตอ้งการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติั

ภารกิจงานพฒันาชุมชนเป็นสาํคญัและแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีผูน้าํเลือกใชคื้อ "ส่ือบุคคล" ไดแ้ก่ 
ชาวบา้น เจา้หนา้ท่ี บุคคลท่ีมีความรู้มีประสบการณ์  

2)  รองลงไปคือการดูงานกิจกรรม/โครงการในพ้ืนท่ีต่างๆ และเอกสาร ทั้งน้ีโดยมี
ช่องทางการส่ือสารหลกั ไดแ้ก่ การสอบถาม พดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน  

3)  ผูน้าํมีขั้นตอนการจดัการขอ้มูลข่าวสาร โดยการพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งสาร โดยหากสารนั้นสอดคลอ้งกบัความรู้เดิม ผูน้าํจะวิเคราะห์ สร้างความเขา้ใจ จดัลาํดบั
ความสาํคญั และนาํไปใช ้ แต่หากสารนั้นไม่สอดคลอ้งกบัความรู้เดิม ผูน้าํจะเก็บขอ้มูลนั้นไวห้า
โอกาสตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนและหรือเป็นขอ้มูลต่อไป  

4)  กลวิธีการส่ือสารท่ีเอ้ือต่อการนาํไปสู่การเป็นผูน้าํชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 
ไดแ้ก่ กลวิธีการรับและการถ่ายทอดสาร  

4.1) กลวิธีการรับสารมี 4 ประการ คือ  
4.1.1) การใชห้ลกั "สุ จิ ปุ ลิ"  
4.1.2) การใชห้ลกัการเรียนรู้  
4.1.3) การใชห้ลกัเหรียญสองดา้น/มองต่างมุม 
4.1.4) การใชห้ลกั "หูตากวา้งไกล"  

4.2) กลวิธีการถ่ายทอดสาร แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  
4.2.1)  ช่วงช้ีปัญหา สร้างความสนใจ จูงใจร่วมพฒันา ประกอบดว้ย 

การเทศน์ไปคุยไป การส่งสารผา่นหอกระจายข่าว การสร้างสารดึงดูดใจ การใช ้"กลุ่ม" เป็นส่ือ การ
เลือก "ปัญหา" พร้อมหาทางออก และการทาํตวัเป็นแบบอยา่ง 

4.2.2) ช่วงการส่ือสารผ่านการลงมือปฏิบติั ประกอบดว้ยการ
ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม การดูงานสัมผสัของจริง การส่ือสารกบัการจดัการ 
และการยดึมัน่ความดี 
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4.2.3)  ช่วงไดรั้บการยอมรับ ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ผูรั้บสาร : 
ผูรั้บสารต่างกนั ส่ือสารต่างกนั การใชข้อ้มูลถูกตอ้งพร้อมแหล่งอา้งอิง การส่ือสารผา่นอวจันะสาร 
การขยายกลุ่มงาน เคล่ือนไหวและเติบโต   การวางเป็นกลางไขความขดัแยง้ และการประเมินผล
พฒันาตนเอง 

เห็นภาพชดัข้ึนไหมครับว่าทุกคร้ังท่ีผูน้าํของเรากลบัมาจากการประชุม จะเรียกคน
ทั้งหมู่บา้นมาประชุมมาฟังผูน้าํพูดต่อ ตรงน้ีก็เป็นการส่ือสาร หรือเวลาท่ีลูกบา้นติดตามไปดว้ย 
ผูน้าํก็จะให้มาส่ือสารกบัคนอ่ืนๆต่อ มนัก็เป็นเหมือนกบังานวิจยัท่ีผมเอามาให้ดูว่าจริงๆ แลว้คนท่ี
เป็นผูป้ระสาน ก็สามารถช่วยเหลือชุมชนได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูน้าํก็ไดค้รับ เพียงแค่เราออกไป
ประชุม ไปคุยกบัผูรู้้ ไปดูงาน แลว้ฟัง ดู มาเยอะๆ คิดตาม จดขอ้มูลเอาไวศึ้กาหรือเอามาเล่าต่อ 
ประกอบกบัการตั้งคาํถามว่าท่ีเขาพูดมามนัจริงหรือเปล่า เราสามารถเอาอะไรกลบัมาใชเ้พ่ือพฒันา
ตวัเราเองไดบ้า้ง พฒันาหมู่บา้นเราไดบ้า้ง หดัพดู  หดัส่ือสารกนัเยอะๆครับ เร่ิมแรก อาจจะเป็นการ
ไปนัง่ฟังเฉยๆ ก่อนครับ แลว้จะเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามมา 

งานวิจยัท่ี 2  
อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ (2548) ศึกษาความสามารถทางการส่ือสารของผูน้าํทอ้งถ่ินใน

การบริหารจดัการชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
กลยทุธ์การส่ือสารท่ีผูน้าํชุมชนใชมี้ 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
1)  กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อระดมคนเขา้มามีส่วนร่วม คือ การเลือกผูรั้บสารท่ีมี

ศรัทธาในผูน้าํในการระดมคนเขา้มาร่วมประชุม ร่วมทาํงาน 
2)  กลุยทุธ์การส่ือสารเพื่อการระดมทุน คือ การส่ือสารกบัชาวบา้นเพ่ือใหเ้กิดการ

รวมกลุ่ม และกบักลุมภายนอกชุมชนเพื่อระดมทุนมาสนบัสนุนทาํธุรกิจของชุมชน 
3)  กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ชุมชน คือ การส่ือสารถึงเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน การสร้างความหมายใหก้บัชุมชน 
4)  กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือบริหารจดัการความขดัแยง้ คือ การสร้างความโปร่งใส

จากการใช ้“คนกลาง” เป็นช่องทางการส่ือสาร และการใช ้“ตนเอง” เป็นส่ือกลาง เป็นช่องทางใน
การประสานคู่กรณี 

ความสาํเร็จท่ีเกิดขึน้ของชุมชนมีดังนี ้
1)  ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ชุมชนจกัสานเพ่ือการท่องเท่ียว 
2)  ผูน้าํสามารถส่ือสารให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการท่องเท่ียว 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม   

จกัสาน กลุ่มบา้นพกัโฮมสเตย ์กลุ่มเกษตรท่องเท่ียว กลุ่มรถอีแต๋นบริการ กลุ่มผลไม ้และกลุ่มอาสา
พาชม 
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3)  กาํนนัสุรินทร์ นิลเลิศ ผูน้าํชุมชนไดรั้บการยอมรับจากนกัพฒันาวา่เป็นผูน้าํท่ีมี
ความสามารถในการบริหารจดัการชุมชน “ไดรั้บรางวลัแหนบทอง” 

4)  ผูน้าํไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนผูน้าํภาคกลางในการจดัทาํแผนชุมชน 
5)  แผนชุมชนตาํบลบางเจา้ฉ่าไดรั้บเลือกให้เป็นตวัอย่างในการศึกษาจดัทาํแผน

ชุมชนระดบัประเทศ 
 
งานวิจยัท่ี 3 
นรมน นนัทมนตรี (2544) ยทุธวิธีการส่ือสารของผูน้าํชุมชนในการพฒันาการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ กรณีศึกษา : ชุมชนสุขสันต ์26. วิทยานิพนธ์
นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศาสตร์พฒันาการ) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

การวิจัยพบว่า 
ยุทธวิธีการส่ือสารของผูน้าํชุมชนในการพฒันาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ในการลดปริมาณขยะ ของชุมชนสุขสนัต ์26 มี 7 วิธี คือ 
1)  การนําตนเองมาเป็นส่ือของการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการรักษาความ

สะอาดชุมชน  
2)  การพูดคุยกบัสมาชิกในชุมชนอยา่งใกลชิ้ด เม่ือสมาชิกประสบปัญหา ผูน้าํจะ

คอยเป็น “ผูป้ระสาน” นาํความช่วยเหลือมาสู่ชุมชน ผูน้าํรู้ว่า ปัญหาแบบน้ี จะติดต่อใครมาช่วยได้
บา้ง แลว้สามารถติดต่อได้ทางไหนบา้ง ก็จะหมัน่เขา้ไปติดต่อส่ือสาร ประสานงาน สามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกไดท้นัเหตุการณ์ 

3)  การช้ีให้เห็นถึงปัญหาสถานการณ์ภายในชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
ร่วมกนัถกถึงทางออกของปัญหา โดยใชว้ิธีการคดัแยกขยะ 

4)  การใชเ้สียงตามสายในชุมชน เพื่อแจง้ขอ้มุลเก่ียวกบัชุมชน รวมถึงการรณรงค์
ต่างๆ  

5)  การจดัประชุมเพ่ือพฒันาการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของ
สมาชิกชุมชน 

6)  การเลือกสมาชิกชุมชนเป็นส่ือในการกระจายขอ้มูล ไดแ้ก่ แม่บา้น และเด็กๆ 
ในชุมชน 

7)  การส่ือให้เห็นถึงผลตอบแทน ท่ีสมาชิกทุกคนจะไดรั้บ ไดแ้ก่เงินท่ีไดจ้ากการ
นาํขยะไปขาย 
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ปัจจัยทางการส่ือสารท่ีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ในการลด
ปริมาณขยะ คือ  

1)  มุมมองของผูส่้งสารท่ีมีต่อชุมชน ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชน และตนเอง  
2)  ประสบการณ์ในการเผชิญปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัร่วมกนัในชุมชน 
3)  เน้ือหาของสารท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วักบัสมาชิกในชุมชน 
4)  การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมและเขา้กับกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้สมาชิกชุมชน

เขา้ใจในเน้ือหาไปในแนวทางเดียวกนั 
5)  ความเช่ือถือของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูน้าํชุมชน และบริบท ไดแ้ก่ นโยบายในการ

จดัโครงการชุมชนนาํร่องในการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน สาํนกังานเขตบาง
กะปิตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร นโยบายสถานศึกษาเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด นโยบาย
ของมูลนิธิพลเอกชาติชาย  ชุณหะวณั ท่ีเขา้มาสนบัสนุนโครงการ 

6)  วฒันธรรมการส่ือสารในชุมชนท่ีเป็นกนัเอง 
ความสาํเร็จท่ีเกิดขึน้ของชุมชนมีดังนี ้
1)  ชุมชนสามารถลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
2)  การประกวดชุมชนเป้าหมายดีเด่นประจาํปี 2536 จาก ศาสตราจารย ์ร้อยเอก 

กฤษฎา อรุณวงษ ์ณ อยธุยา 
3)  รางวลัรักษาความสะอาดดีเด่นและรักษาส่ิงเวดลอ้ม จาก นายพิจิตต รัตตกุล 

(ผูว้า่ราชการกรุงเทพฯ) 
4)  การประกวดสถานศึกษาและชุมชนดีเด่นในการสู้ภยัเศรษฐกิจประเภทชุมชน 

ประจาํปี 2541 จาก นายอาทร จนัทร์วิมล (เลขาธิการคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ) 
5)  ผูส้นบัสนุนในการแยกขยะอยา่งย ัง่ยนื จากกรมอาชีวะศึกษา ปี 2542 
6)  ผูน้าํชุมชน นายประเสริฐ คาํแดง ไดรั้บรางวลั “เพชรกรุงเทพ” เป็นรางวลัเชิดชู

เกียรติบุคคลดีเด่น ของกรุงเทพมหานคร สาขาบริการสงัคม ประจาํปี 2541 
7)  ผูน้าํชุมชนไดรั้บเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง การลดปัญหายาเสพติด การ

ลดปริมาณขยะ และการก่อตั้งชุมชนเขม้แขง็ 
13.2.3 ฝึกปฏิบัติ 
(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม คละคน ออกมาส่ือสารตามหัวข้อ) 
1)  ถา้อยากจะส่ือสาร อยากคุยกบัคนท่ีไม่รู้จกั เวลาร่วมเครือข่ายอยากคุยอะไรให้

เขาฟัง? หาขอ้มูลไดจ้ากใคร(ผูรู้้ในชุมชน) ? จะส่ือสารอยา่งไร? 
2)  ถา้เจอคนเขา้มาจบัปลา มาตดัไมใ้นเขตจะพดูกบัเขาอยา่งไร? 
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3)  ถา้มีคนในหมู่บา้นเอาปุ๋ยเคมี เอายาฆ่าแมลงมาใชใ้นไร่นาของชุมชน จะพดูกบั
เขาอยา่งไร? 

4)  ถา้ตอ้งการความร่วมมือจากคนในชุมชนในการร้ือซ่อมประปาใหม่ จะวางแผน
ใหค้นมาช่วยกนัไดอ้ยา่งไร? 

 
14. ส่งมอบแผนให้ผู้รับผดิชอบดําเนินการต่อให้ถึงเป้าหมาย 
 

 
 



 
ประวตัผู้ิเขียน 

 
ช่ือ นามสกลุ นายปริวตัร เปล่ียนศิริ 
 
ประวตัิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอนัดบั 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรผูน้าํชุมชน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
ผลงานทางวชิาการ ไดรั้บอนุญาตเสนอบทความเร่ือง การประยุกตใ์ชสุ้นทรียสาธก

เพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอดตําแหน่งผู ้นําในชุมชนท่ีมี       
อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ : กรณีศึกษา ชุมชนบา้นแม่คองซา้ย  อาํเภอ
เชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังที่ 7 ประจาํปี 2555 (อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการ) 

 
ทุนการศึกษา ได้รับทุนยกเวน้ค่าหน่วยกิตตลอดการศึกษาจากคณะพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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