กระบวนการมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยังยื
่ น
กรณี ศึกษาการจัดการป่ าชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี
อภิ ชาติ ใจอารีย1์
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี
เพื่อ การจัด การป่ า ชุ ม ชนอย่ า งยัง่ ยืน ที่ส อดคล้อ งกับ ป จั จัย สนั บ สนุ น ความส�ำ เร็จ
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม 3 ขันตอน
้
ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของชุมชนในการจัดการปา่ ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม (2) การประเมินสถานภาพระบบนิเวศ
ปา่ ชุมชน และศึกษาลักษณะการพึง่ พิงด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากปา่ ชุมชน และ
(3) การศึกษาผลของการขับเคลือ่ นการจัดการปา่ ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม พืน้ ทีศ่ กึ ษา คือ
ชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุร ี โดยมีผเู้ ข้าร่วมในการศึกษาประกอบด้วย ภาคีภายใน
ชุมชน ได้แก่ สมาชิกชุมชน จ�ำนวน 180 คน และภาคีภายนอกชุมชน ได้แก่ ตัวแทน
จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม จ�ำนวน 45 คน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบผสมทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทัง้ มีการสะท้อนประสบการณ์การเรียนรูผ้ า่ น
เวทีชมุ ชน
ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านพุเตยมีศกั ยภาพในการจัดการปา่ ชุมชนแบบ
ั
มีสว่ นร่วมใน 6 ด้าน คือ (1) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิน่ (2) ด้านภูมปิ ญญา
ท้องถิน่ (3) ด้านวิถชี วี ติ วัฒนธรรมและประเพณีชมุ ชน (4) ด้านการรวมกลุม่ (5) ด้าน
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และ (6) ด้านศักยภาพของผูน้ � ำ  ป่าชุมชนบ้านพุเตย
มีความหลากหลายของพรรณไม้สงู การกระจายของพรรณไม้อยู่ในสภาวะทีค่ ่อนข้าง
มีเสถียรภาพ ชุมชนมีการใช้ประโยชน์ จากป่าชุมชนทุกครัวเรือนอย่างหลากหลาย
โดยใช้พชื สมุนไพรมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั มีการใช้ประโยชน์ทางอ้อมทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูว่ ถิ ชี วี ติ
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนอย่างชัดเจน การใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
งานการจัดการปา่ ชุมชน ท�ำให้คนในชุมชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า
ของการอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชนมากขึน้ เนื่องจากเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรูท้ ท่ี ำ� ให้ชาวบ้าน
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ั
ั
ค้นหาปญหาจากการจั
ดการปา่ ชุมชน น�ำไปสูก่ ารวางแผน และแก้ไขปญหาอย่
างเป็นระบบ
ั
เป็นการจัดการปา่ ชุมชนทีเ่ หมาะสมซึง่ ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาท้
องถิน่
กับวิธกี ารใหม่จากการหนุ นเสริมของภาคีการพัฒนา เกิดการสืบสานงานสู่เยาวชน
นอกจากนี้กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมยังได้ชว่ ยสร้างนักวิจยั ชุมชน
จากการถอดประสบการณ์ ร่ ว มกับ ชุ ม ชน ท� ำ ให้ไ ด้ต ัว อย่ า งรูป แบบการ
มีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีเพือ่ การจัดการปา่ ชุมชนอย่างยังยื
่ น ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขันตอนหลั
้
ก
คือ (1) การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน (2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของศักยภาพ
ชุมชน และ (3) การพัฒนาสูค่ วามยังยื
่ น โดยชุมชนเป็นผูม้ บี ทบาทหลักในการขับเคลือ่ นงาน
ด้วยศักยภาพและความพร้อมของชุมชน ส�ำหรับผูม้ สี ว่ นร่วมภายนอกชุมชน มีบทบาทหลัก
ในการสนับสนุ นเชิงวิชาการ งบประมาณ และนโยบาย ภายใต้หลักการท�ำงาน คือ
การเคารพคนและชุมชน และ ชุมชนเป็ นเจ้าของปา่ ปจั จัยส�ำคัญทีเ่ อือ้ ต่อความส�ำเร็จ
และความยังยื
่ น ได้แก่ ศักยภาพและบทบาทผูน้ �ำ ความเข้มแข็งของชุมชน คุณลักษณะ
สมาชิกชุมชน การสนับสนุน และการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก รูปแบบทีค่ น้ พบจาก
กรณีศกึ ษาบ้านพุเตยสามารถน�ำไปปรับใช้ในชุมชนภูมภิ าคตะวันตกทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกัน
และเป็ นชุมชนทีอ่ ยูใ่ นแหล่งการพัฒนาซึง่ จะได้รบั ผลกระทบจากภายนอกได้เร็ว ทัง้ นี้
การปรับใช้ควรค�ำนึงถึงปจั จัยเอือ้ ดังกล่าวแล้ว
ค�ำส�ำคัญ : 1. ปา่ ชุมชน. 2. การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม. 3. กระบวนการมีสว่ นร่วม.
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Multi-party Participatory Process for Sustainable Environmental
Management: A Case Study of Ban Pu-Tei Community
Forest Management, Kanchanaburi Province
Apichart Jai-aree2
Abstract
The major objective of this research was to delineate a model of multiparty participatory process for sustainable community forest management in
accordance with the success factors. Participatory action research was conducted
in three stages, namely: (1) analysis of community potential for community forest
management, (2) status assessment of community forest ecology and utility
dependence on the forest, and (3) impact study of the mobilizing process on
participatory community forest management. Ban Pu-Tei Community in
Kanchanaburi Province was selected as the study site. The study involved 180
community member participants and 45 external participants from various local
organizations. Data were obtained and analyzed with mixed qualitative-quantitative
methods. In addition, the lesson learned was reflected through a community
forum.
It was revealed that Ban Pu-Tei Community has fundamental potential
for participatory community forest management in six dimensions, namely: (1)
local resource richness, (2) local wisdom, (3) local culture and community way
of life, (4) group cohesion, (5) family relationship, and 6) local leadership. The
community forest assessment revealed a high diversity of plant families with
considerably stable distribution. The community depended on the forest in several
ways, with herbal plants being commonly utilized. There was also indirect use of
the forest which had close link to economic and social aspects of community life.
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Regarding the implementation of participatory process for mobilizing community
forest management, the evidence indicated that the process contributed to greater
knowledge, understanding, and awareness of community forest conservation
among community members at all levels. It was found that the learning process
encouraged the community to discover problems in community forest management,
leading to systematic solution planning and addressing. Appropriate community
forest management was thus created, blending the local wisdom and culture with
the modernized knowledge supported by external party. In addition, community
researchers were created through the participatory research process.
Based on the lesson learned, an exemplary model of multi-party
participatory process for sustainable community forest management was
delineated, comprising three main stages, namely: (1) the development of
individual and community potential, (2) the strengthening of community potential,
and (3) the mobilization of sustainable development based on community potential
and readiness. External parties take action as academic, financial, and policy
supporters on the basis of “individual and community respect”, and “the recognition
of community as the forest’s owner”. Key factors for the success and sustainability
of this model included local leaders’ potential and roles, community strength,
community members’ supportive characteristics, and external supports as well
as recognition. This model from Ban Pu-Tei Community can be applied to the
western region communities with similar contexts, particularly in the areas prone
to development effects. For successful application, the identified key factors
should be taken into consideration.  
Keywords: 1. Community forest. 2. Environmental conservation. 3. Participatory
     process.
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บทน�ำ

ปา่ ไม้เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อมวลมนุษย์ทงั ้ ประโยชน์ทางตรงและประโยชน์
ั ย 4 ได้แก่ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม
ทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงของมนุษย์ คือ การน�ำมาใช้เป็นปจจั
ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค สิง่ เหล่านี้มคี วามส�ำคัญและเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นพืน้ ฐานส�ำหรับ
ชีวติ มนุ ษย์ในการด�ำรงชีวติ ส�ำหรับประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ การป้องกันการพังทลาย
ของดิน ตลอดจนการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Pattaratam, 2007) ส�ำหรับประเทศไทยในอดีต
นับว่าเป็นประเทศทีม่ ที รัพยากรปา่ ไม้อดุ มสมบูรณ์ทส่ี ามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้ประโยชน์ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี โดยการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2504  ทีเ่ ริม่ การพัฒนา
ประเทศด้วยระบบทุนนิยมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504-2509) มีเนือ้ ทีป่ า่ ไม้อยูป่ ระมาณร้อยละ 56.32 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ การพัฒนาดังกล่าว
ส่งผลให้ประเทศไทยมีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่กลับ
ท�ำให้มกี ารใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ในอัตราทีส่ ูงมาก  
สถานการณ์การลดลงและการเสือ่ มโทรมของปา่ ไม้ดำ� เนินมาเรือ่ ยๆ จนอาจกล่าวได้วา่
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ท่ี เ หลื อ อยู่ ข องประเทศเหลื อ อยู่ ใ นปริ ม าณที่ น้ อ ยลงและส่ ว นใหญ่
มีสภาพทางนิเวศวิทยาทีเ่ สื่อมโทรมลงจ�ำนวนมาก  จากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2538
พบว่า พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศไทยเหลืออยูป่ ระมาณ 82 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 25.62
ของพืน้ ทีป่ ระเทศเท่านัน้ ซึ่งถือว่าน้อยทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยส�ำรวจมา จนส่งผลกระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ กับประชาชนทีอ่ าศัยอยู่โดยรอบพืน้ ทีป่ า่ แม้รฐั บาล
พยายามรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกปา่ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย
(Office of the National Economic and Social Development Boaed, 2006: 25)
แต่ยงั ไม่สามารถเพิม่ พืน้ ทีป่ ่าไม้ทม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์ให้ถงึ ร้อยละ 40 ซึง่ เป็ นระดับ
ทีจ่ ะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ได้(Jankaew, 2001) จากสถานการณ์ป่าไม้ของ
ประเทศตามทีก่ ล่าวในข้างต้ อาจเรียกได้วา่ ก�ำลังอยูใ่ นภาวะวิกฤต (Sukhawong, 2007)
จังหวัดกาญจนบุร ี มีสภาพภูมปิ ระเทศเต็มไปด้วย ภูเขา ป่าไม้นานาพันธุม์ ี
พืน้ ทีใ่ หญ่เป็ นล�ำดับที่ 3 ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2549 มีพน้ื ทีป่ า่ ไม้ 7,475,151 ไร่ คิด
เป็ นร้อยละ 60 ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด ปา่ ไม้สว่ นใหญ่เป็ นปา่ เบญจพรรณ ปา่ แดง ปา่ ไผ่ แต่
ปา่ ไม้เหล่านี้ได้ลดปริมาณลงทุกปี อย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการบุกรุกตัดไม้ทำ� ลายปา่
(Office of Natural Resource and Environment, Kanchanaburi Province, 2008 )
ชุมชนบ้านพุเตย เป็ นชุมชนหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุร ี มีสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นทีร่ าบเชิงเขาและภูเขาสูงทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติทอ่ี ดุ มสมบูรณ์  มีความหลากหลาย
ของพรรณไม้และสัตว์ปา่ โดยเฉพาะทรัพยากรปา่ ไม้ ทีช่ าวบ้านเรียกชือ่ ตามพันธุไ์ ม้เด่น
ทีข่ น้ึ ในพืน้ ทีแ่ ละลักษณะภูมปิ ระเทศว่า ปา่ ชุมชนบ้านพุเตย มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 328 ไร่
115

กระบวนการมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น

อภิชาติ ใจอารีย์

ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีอ าชีพ เสริม ในการหาของป่ า
ขายแก่นกั ท่องเทีย่ ว ซึง่ ปา่ ชุมชนบ้านพุเตย นับเป็นผืนปา่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ
ของชาวพุเตยมาตัง้ แต่อดีตจนปจั จุบนั โดยเป็นแหล่งผลิตอาหารทีม่ าจากปา่ ทีข่ น้ึ ชือ่ คือ
เห็ดโคน ผักหวานปา่ และหน่อไม้เป็นต้น ทีห่ ล่อเลีย้ งผูค้ นในชุมชนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ซึง่
ตามมาตรฐานการพัฒนาปา่ ชุมชนของDepartment of Local Administration (2007:
39-43) ถือว่าเป็นผืนปา่ ทีค่ วรได้รบั การดูและเป็นพิเศษจากชุมชนและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โดยท�ำให้เกิดการพัฒนาปา่ ชุมชนอย่างยังยื
่ น จากการวิเคราะห์ชุมชนเบือ้ งต้น พบว่า
ชุมชนยังไม่มกี ารศึกษาเพือ่ ประเมินสถานภาพของระบบนิ เวศและการพึง่ พิ งด้าน
การใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน อีกทังชุ
้ มชนยังมีแนวทางในการจัดการป่ าชุมชนอย่าง
ไม่เป็ นระบบและขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริ ง
จากทีก่ ล่าวมาในข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการศึกษาสถานภาพปจั จุบนั ของระบบนิเวศป่าชุมชนบ้านพุเตย เพื่อวิเคราะห์
คุณลักษณะของสังคมพืชและสัตว์ปา่ และหาการพึง่ พิงด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
จากป่าชุมชนบ้านพุเตยของชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่โดยรอบ องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จะสามารถ
น�ำไปใช้เป็ นข้อมูลส�ำหรับชุมชนในการบริหารจัดการปา่ ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์จากทรัพยากรในปา่ ชุมชนมากทีส่ ดุ โดยไม่ขดั ต่อวิถชี มุ ชน กฏหมายและ
กฏระเบียบต่างๆ และเสริมสร้างกลไกการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมระหว่างประชาชนกับ
องค์กรทางสังคมต่างๆ ในการจัดการปา่ ชุมชน ซึง่ สามารถลดความขัดแย้งในพืน้ ทีไ่ ด้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก คือ เพื่อ ค้น หารู ป แบบการมีส่ ว นร่ ว มแบบพหุ ภ าคี
เพือ่ การจัดการปา่ ชุมชนอย่างยังยื
่ นทีส่ อดคล้องกับนโยบายภาครัฐและปจั จัยสนับสนุน
ความส�ำเร็จในชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์รอง ดังนี้
1. เพื่อ วิเ คราะห์ศ ัก ยภาพของชุ ม ชนบ้า นพุ เ ตยในการจัด การป่า ชุ ม ชน
แบบมีสว่ นร่วม
2. เพือ่ ประเมินสถานภาพระบบนิเวศปา่ ชุมชน และศึกษาลักษณะการพึง่ พิง
ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากปา่ ชุมชนบ้านพุเตย
3. เพือ่ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการขับเคลือ่ นการจัดการปา่ ชุมชนบ้านพุเตย
แบบมีสว่ นร่วม
กรอบทฤษฎีและแนวคิ ดการวิ จยั
แนวคิดทฤษฎีทร่ี องรับงานวิจยั ได้แก่ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
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แนวคิดเกีย่ วกับองค์กรชุมชน แนวคิดเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วม แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการ
สิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ นและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
ซึง่ แต่ละแนวคิดผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์สาระส�ำคัญ ดังนี้
แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น มีลกั ษณะเด่นทีส่ �ำคัญ คือ เป็ น
การพัฒนาแบบบูรณาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม มีลกั ษณะเป็ นดุลยภาพ
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นมีปจั จัยหลัก คือ ทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชนทีม่ จี ติ ส�ำนึกและ
มีศกั ยภาพในการพัฒนา ทีท่ ำ� งานในลักษณะของการรวมเป็นองค์กรและเข้ามามีบทบาท
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา สามารถก�ำหนดทิศทางการพัฒนาทีต่ อบสนองความต้องการ
ของชุมชนโดยไม่ทำ� ลายวัฒนธรรมของชุมชนและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยเฉพาะทีส่ ำ� คัญ
คือ ไม่ทำ� ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ทกุ เรือ่ ง
ให้เกิดความสมดุลและน� ำไปสู่การเป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง สามารถพึง่ ตนเองได้ในทีส่ ุด
(Inkapatanakul, 1999;  Prayutto, 2008)
แนวคิ ดเกี่ยวกับองค์กรชุมชน จุดเด่นของแนวคิด คือ การให้ความส�ำคัญ
กับการรวมตัวของประชาชนในระดับฐานรากเพือ่ การพึง่ ตนเองในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม เป็ นการศึกษาโครงสร้างของชุมชนในเชิงพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
ในด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองและสิง่ แวดล้อมของชุมชนจากอดีต
ถึงปจั จุบนั ว่ามีพลวัตหรือมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร เช่น จากชุมชนทีม่ กี ารพึง่ พาปจั จัย
สีจ่ ากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มาเป็นชุมชนทีต่ อ้ งพึง่ พาปจั จัย
สีจ่ ากภายนอกมากขึน้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมถูกท�ำลายจนเสียสมดุล
เป็ นต้น การศึกษาถึงเงือ่ นไขและปจั จัยทีท่ ำ� ให้เกิดการร่วมมือกันท�ำกิจกรรมการพัฒนา
ของชุมชน การศึกษาท�ำให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและเห็นพลังต่างๆของชุมชน
ในการรวมตัวกันแก้ปญั หาวิกฤติของชุมชน ท�ำให้เห็นพลวัตของชุมชนและกระบวนการ
รวมตัวของกลุม่ ท�ำให้ชมุ ชนมีพลังอ�ำนาจ (empowerment) ในการต่อรองกับภายนอก
หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองและ
สิง่ แวดล้อมของชุมชนเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งระดับหนึ่งได้ (Karnjanapan, 2001,
2006; Sunyawiwat, 2007;  United Nation, 1981)
แนวคิ ดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็ นแนวคิ ดหลักทีม่ จี ดุ เด่นในการน�ำมาใช้
เป็ นแนวทางในส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชน
เป็นกระบวนการสร้างจิตส�ำนึกและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือแก้ปญั หาในชุมชนและการคืนอ�ำนาจให้กบั
ประชาชนในระดับฐานรากได้เข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมการพัฒนา ให้มคี วามสามารถ
ในการวิเคราะห์ปญั หา การวางแผน การตัดสินใจแก้ปญั หาในชุมชนโดยการรวมกลุม่ กัน
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กระบวนการมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น

อภิชาติ ใจอารีย์

ั
และเชือ่ มโยงกลุม่ ต่างๆ เป็นเครือข่ายหรือภาคีเพือ่ แก้ไขปญหาในระดั
บท้องถิน่ ซึง่ ท�ำให้
มีพลังในการต่อรองมากยิง่ ขึน้ โดยในทุกระดับของการพัฒนาได้มกี ารจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ แ ก่ ส มาชิ ก โดยการจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ ห้ ทุ ก คนได้ ม ี ส่ ว นร่ ว ม
ในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การจัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดฝึกอบรม การลงมือปฏิบตั ิ
และการสรุปบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ขันตอนเหล่
้
านี้ลว้ นเป็นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่ว นร่ว มที่ม ผี ลต่อการพัฒนาศัก ยภาพของชุม ชนให้ม คี วามเข้ม แข็ง น� ำ ไปสู่
การพึง่ ตนเองได้ในทุกด้าน (Rapeepat, 2004;  Bureekul, 2009)
แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยังยื
่ น จุดเด่นของแนวคิด คือ
แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ นเพือ่ ให้สงิ่ แวดล้อมคงสถานภาพการใช้ประโยชน์
ได้อย่างทัวถึ
่ งและยืนยาวต้องอาศัยแนวคิดเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีม่ หี ลักการ 3 ประการคือ การใช้อย่างยังยื
่ น การฟื้ นฟู่สงิ่ เสือ่ มโทรมและ
การสงวนของหายากผสมผสานกับแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
3 ประการคือ การใช้ทรัพยากรแบบยังยื
่ น การจ�ำจัด การบ�ำบัดและการฟื้นฟูตอ่ ของเสีย
และมลพิษทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจัดรูปแบบของกิจกรรมหรือ
โครงการการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการทีม่ งุ่ เน้นปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้และการสร้างส�ำนึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างชาญฉลาด เพือ่ การคงอยูข่ องโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่ องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมภายใต้กรอบการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนเองเพือ่
ั
ั
น�ำไปสูก่ ารแก้ปญหาสิง่ แวดล้อมและปญหาอื่นๆ ของชุมชนได้อย่างยังยื
่ น (Jankaew,
2001; 2002; Inkapatanakul, 1999; Raungpanid, 2003; Department of Environmental
Quality Promotion, 1998)
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการป่ าชุมชนและสิทธิชมุ ชนในการปกป้ องทรัพยากร
ท้องถิ่น จุดเด่นของแนวคิด คือ เป็นแนวคิดทีใ่ ช้เป็นฐานในการก�ำหนดแนวทางการให้อำ� นาจ
กับชุมชนในการจัดการปา่ ชุมชนของตนเอง รวมถึงการให้สทิ ธิกบั ชุมชนในการปกป้อง
และใช้ประโยชน์จากปา่ ชุมชนทีต่ นเองดูแลรักษา (Suntasombat, 1999; Sattayawattana
et al., 1999 Karnjanapan, 2006; Thavorn et al., 2008)
แนวคิ ดเกี่ยวกับการวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่วม จุดเด่นของแนวคิด
ั ความคิดเห็นและทรัพยากรในท้องถิน่
คือ เป็นวิธกี ารศึกษาชุมชนโดยเน้นการศึกษาปญหา
เพือ่ ช่วยแก้ไขปญั หา โดยกระบวนการในการศึกษานัน้ จะใช้วธิ กี ารแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นของทุกภาคส่วนในชุมชนเพือ่ ค้นหาปญั หา ร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของสภาพ
ปจั จุบนั ตลอดจนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปญั หาให้ได้ผล โดยมีการส�ำรวจทรัพยากร
ในชุมชนทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ การสนับสนุนและให้บริการต่าง ๆ
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จากทัง้ หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ ที่ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมนี้
อาศัยการเก็บข้อมูลทุกระดับ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ เป็ นการหาแนวทางการแก้ปญั หา
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม (Mikkeisen, 1995;
Praputnitisan, 2003;  Punyanuwat, 2005)
ผู้ว ิจ ัย น� ำ แนวคิด ทฤษฎีต่ า งๆที่เ กี่ย วข้อ งดัง กล่ า วข้า งต้ น เป็ น ฐานคิด
ในการก�ำหนดกรอบแนวคิดในการลงพืน้ ทีเ่ พื่อศึกษา “กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแบบพหุภาคีเพื่อการจัดการป่ าชุมชนอย่างยังยื
่ น” โดยมีองค์ประกอบหลัก
3 ด้าน ดังนี้
1. การศึกษากระบวนการพัฒนาของการมีสว่ นร่วมของชุมชน จะต้องศึกษา
ตัง้ แต่กระบวนการก่อเกิดของการมีส่วนร่วม การขยายตัว ตลอดจนการด�ำรงอยู่ของ
การมีสว่ นร่วม เป็ นการศึกษากระบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในหน่ วยของ
สังคมเพือ่ ปรับสถานภาพทางอ�ำนาจของคนในระบบโครงสร้างอ�ำนาจทีด่ ำ� รงอยูใ่ ห้สงู ขึน้
เพื่อเป็ นการรวมพลังของคนจ�ำนวนหนึ่งเพื่อการแก้ไขปญั หาทีป่ ระสบอยู่หรือร่วมกัน
กระท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึ่งให้ได้รบั ประโยชน์ ตามที่ต้องการ มีการก�ำหนดเป้าหมายและ
การด�ำเนินการร่วมกัน ซึ่งการร่วมมือกันท�ำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและต่อรอง
ั หาที่ชุ ม ชนเผชิญ อยู่ใ ห้ห มดไป ทัง้ นี้ เ พื่อ เอื้อ ต่ อ ความสามารถ
เพื่อ การแก้ไ ขป ญ
ในการแก้ปญั หาให้กบั ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพัฒนาของการมีสว่ นร่วมของชุมชนได้ยดึ หลักการทีส่ ำ� คัญ คือ
กระบวนการมีส่วนร่วมตัง้ แต่การค้นหาปญั หาหรือความต้องการ การวางแผนและ
จัดล�ำดับความส�ำคัญ การด�ำเนินงาน การกระจายผลประโยชน์ อย่างเท่าเทียมและ
การติดตามประเมินผล และการมีสว่ นร่วมมีกระบวนการขยายผลและสามารถด�ำรงอยู่
มีก ารบริหารจัดการอย่า งต่อเนื่ องและสามารถพัฒ นาศัก ยภาพของการมีส่วนร่วม
เพื่อแก้ปญั หาต่างๆ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมจนชุมชน
สามารถพึง่ ตนเองได้ โดยในการศึกษาดังกล่าวใช้แนวคิดการก่อเกิดหรือก่อรูปเพือ่ พัฒนา
เป็ น แนวคิด ที่ใ ห้ค วามส�ำ คัญ กับ การศึก ษาถึง พลวัต ของการมีส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน
ในเชิงพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ การศึกษาดังกล่าวท�ำให้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและ
ั หาของชุ ม ชน
เห็น พลัง ต่ า งของชุ ม ชนเพื่อ ตอบสนองหรือ มีบ ทบาทในการแก้ป ญ
โดยมีหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมต่างๆ ในชุมชนท�ำหน้าที่
สนับสนุนและเชือ่ มประสานกันอย่างเหมาะสมลงตัวภายใต้วฒ
ั นธรรมหรือบริบทชุมชน
และพัฒนาศักยภาพของการมีสว่ นร่วมให้มคี วามเข้มแข็งบรรลุสกู่ ารพึง่ ตนเองของชุมชน
ในทีส่ ดุ
2. การศึกษาปจั จัยและเงือ่ นไขทีช่ ว่ ยเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
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ในชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ปญั หาและท�ำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและต่อรอง
เพือ่ การแก้ไขปญั หาทีช่ มุ ชนเผชิญอยูใ่ ห้หมดไปได้นนั ้ จะพิจารณาทัง้ ปจั จัยภายในและ
ั ยภายนอก โดยปจจั
ั ยภายในจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนปจจั
ั ย
ปจจั
ด้านผูน้ �ำชุมชนและคณะกรรมบริหารองค์กรชุมชน ปจั จัยด้านสมาชิกและกระบวนการ
มีสว่ นร่วมในองค์กร ปจั จัยด้านกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน ปจั จัย
ด้านการสร้างเครือข่าย ในส่วนปจั จัยภายนอกพิจารณาจากการได้รบั การสนับสนุ น
ทรัพยากรจากภายนอกชุมชนทัง้ ด้นงบประมาณ ด้านวิชาการและบุคลากร ตลอดจน
แนวนโยบายของภาครัฐหรือกระแสแนวคิดจากภายนอก
3. การศึกษาการจัดการปา่ ชุมชนอย่างยังยื
่ นโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนแบบพหุภาคี จะเน้นไปทีก่ ารร่วมกันระดมความคิดของทุกภาคส่วนเพือ่ ร่วมกัน
หาแนวทางในการสร้างโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ การจัดการปา่ ชุมชน โดยอาศัยแนวคิด
ของการอนุ รกั ษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแบบผสมผสาน
ร่วมกับแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการปา่ ชุมชน และสิทธิชมุ ชนในการปกป้องทรัพยากรท้องถิน่
แล้วน�ำโครงการทีร่ ว่ มกันสร้างขึน้ มาไปด�ำเนินการแก้ไขปญั หาโดยใช้กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมต่อไป จนน�ำไปสูก่ ารแก้ปญั หาได้อย่างแท้จริง
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (participatory
action research) โดยใช้ทงั ้ ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน มีรายละเอียดดังนี้
พืน้ ที่ศึกษา คือ ชุมชนบ้านพุเตย 3 หมูบ่ า้ น คือ หมูท่ ่ี 7 (บ้านพุมดุ ) หมูท่ ่ี 8
(บ้านพุเตย) และหมูท่ ่ี 11 (บ้านพุลาด) ต�ำบลท่าเสา อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี
ผูม้ สี ่วนร่วมในการศึกษา มี 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที1่ ผูม้ สี ว่ นร่วมจากภายในชุมชน
ได้แก่ คณะกรรมการปา่ ชุมชน แกนน�ำชุมชน ตัวแทนชุมชน และกลุม่ เยาวชน จ�ำนวน
180 คน กลุม่ ที2่ ผูม้ สี ว่ นร่วมจากภายนอกชุมชน ได้แก่ ตัวแทนจากภาครัฐบาล ตัวแทน
ภาคเอกชนในพืน้ ที่ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาและองค์กรอิสระ จ�ำนวน 45
คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้หลายวิธปี ระกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและ
หลักฐานต่างๆในชุมชน (documentary analysis) การศึกษาประวัตศิ าสตร์ชุมชน
จากค�ำบอกเล่า (oral history) การเดินส�ำรวจสภาพแวดล้อมในชุมชน (transect walk
and guide field walk) การท�ำแผนทีช่ มุ ชนจากการสัมภาษณ์ (community mapping)
การท�ำผังเครือญาติ การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (semi-structured interviewing)
การสัมภาษณ์ ระดับลึก (in-depth interview) การจัดกลุ่มสนทนา (focus-group
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discussion) การสังเกตและการจดบันทึก (observation and field-note) และการวิเคราะห์
ปฏิทนิ ชุมชน (community calendar) การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ โดยแบ่งเป็ นขัน้
ตอน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
		ขัน้ ตอนที่ 1 วางแผน (planning) จัด เวทีร ะดมความคิด กับ
คณะกรรมการปา่ ชุมชน แกนน�ำชุมชนตัวแทนชุมชน เพือ่ ค้นหาปญั หา วิเคราะห์และ
จัดล�ำดับความจ�ำเป็ นและความต้องการในการจัดการปา่ ชุมชน
		ขัน้ ตอนที่ 2 ปฏิบตั กิ าร (action) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
ั บนั ปา่ ชุมชน ด้วยการวางแปลงส�ำรวจ ร่วมกับใช้แบบสอบถาม
(1) ประเมินสถานภาพปจจุ
การประเมินพฤกษศาสตร์แบบเร่งด่วน การเดินปูพรม และการสัมภาษณ์ชาวบ้านและ
ผูร้ ใู้ นชุมชนเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากปา่ ชุมชน (2) การท�ำแผนแม่บทการจัดการปา่
ชุมชนบ้านพุเตย ด้วยการจัดเวทีระดมความคิดและการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และ (3)
การขับเคลือ่ นกลุม่ พลังเยาวชนในการสืบสานงานอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน ด้วยการจัดค่ายเยาวชน
การส�ำรวจปา่ การศึกษาดูงาน และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
		ขัน้ ตอนที่ 3 สะท้อนผล (reflection) จัดเวทีน�ำเสนอผลการศึกษา
และรับ ฟ งั ข้อเสนอแนะทัง้ ในส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมและผลขอการจัด กิจกรรม
การขับเคลือ่ นแก่ชมุ ชนและภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยมีผเู้ ข้าร่วม จ�ำนวน 65 คน
เครื่องมือวิ จยั ประกอบด้ว ย ข้อ ค�ำ ถามในการจัด เวที แบบสัม ภาษณ์
แบบกึง่ โครงสร้างเกีย่ วกับบริบทชุมชน และการใช้ประโยชน์จากปา่ ชุมชน แบบสอบถาม
การประเมินพฤกษศาสตร์แบบเร่งด่วน แบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจและวัดระดับ
ความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Concern Scale: ECS) บันทึกภาคสนาม
แบบสังเกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม
การวิ เคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์รปู แบบการมีสว่ นร่วมใช้วธิ กี ารเชิงคุณภาพ
โดยท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (content analysis) เพือ่ สรุปประเด็นตามกลุม่ ข้อมูล
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล (Traimongkonkul and Chattraporn,
2012) ส่วนการประเมินสถานภาพระบบนิเวศปา่ ชุมชน ลักษณะการพึง่ พิงด้านการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรจากปา่ ชุมชนบ้านพุเตย และการวิเคราะห์ผลของการจัดกิจกรรมการขับเคลือ่ น
ใช้ทงั ้ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผลการวิ จยั
ศักยภาพของชุมชนบ้านพุเตยในการจัดการป่ าชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ชุมชนบ้านพุเตย เป็ นชุมชนประวัติศาสตร์ขนาดเล็กในจังหวัดกาญจนบุ
รีมสี ภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบเชิงเขาและภูเขาสูงทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์
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มีความหลากหลายของพรรณไม้และสัตว์ปา่ โดยเฉพาะทรัพยากรปา่ ไม้ ทีช่ าวบ้านเรียก
ชือ่ ตามพันธุไ์ ม้เด่นทีข่ น้ึ ในพืน้ ทีแ่ ละลักษณะภูมปิ ระเทศว่า ปา่ ชุมชนบ้านพุเตย ลักษณะ
ประชากร ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติ พนั ธุท์ ี่หลากหลาย ทัง้ คนไทยพืน้ ราบ มอญ พม่า
กระเหรี่ย ง เป็ น ต้น แต่ ค วามหลากหลายดัง กล่ า วไม่ไ ด้น� ำ มาซึ่ง ความแตกแยก
ของคนในชุมชน กับมีความเห็นอกเห็นใจ และรูร้ กั สามัคคีกนั เป็นอย่างดี เกิดรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เคารพผูอ้ าวุโส และเชือ่ ฟงั ผูน้ �ำชุมชน โดยผูน้ �ำชุมชน
ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการของชุมชนบ้านพุเตย ถือเป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะความเป็ น
ผูน้ � ำสูง มีความรูค้ วามสามารถ มีคุณธรรม จนได้รบั การยอมรับจากคนในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี ทัง้ นี้เนื่องจากต่างมีประสบการณ์ที่ผา่ นความยากล�ำบาก
ร่วมกันในการด�ำรงชีวติ และก่อตัง้ ชุมชน ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นอกจากนี้
ั หา
ยัง มีป ระสบการณ์ ค วามส�ำ เร็จ ในการท� ำ งานแบบมีส่ ว นร่ ว มในการแก้ไ ขป ญ
ความยากจนของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงก่อให้เกิด
เป็ น วัฒ นธรรมเกษตรและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ขึ้น ในชุ ม ชน โดยมีอ าชีพ เสริม
ในการหาของป่าขายแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเห็ดโคน หน่ อไม้ และผักหวานป่า
นอกจากนีย้ งั พบว่า คนในชุมชนมีการรวมกลุม่ กันเพือ่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย
ซึ่งป่าชุมชนบ้านพุเตย นับเป็ นผืนป่าทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของชาวพุเตย
มาตัง้ แต่อดีตจนปจั จุบนั โดยเป็ นแหล่งผลิตปจั จัย 4 ทีห่ ล่อเลี้ยงผูค้ นในชุมชนและ
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงด้วยความทีเ่ ป็นผืนปา่ ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางการใช้ประโยชน์ของชุมชน ซึง่ อาจได้รบั
ผลกระทบการกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน จึงเป็ นผืนป่าทีค่ วรได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
จากชุมชนและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยท�ำให้เกิดการพัฒนาปา่ ชุมชนอย่างยังยื
่ น
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดในข้างต้น แสดงถึงศักยภาพของชุมชนบ้านพุเตย
ในการจัดการปา่ ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ทัง้ ด้านบริบททางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ชุมชน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ คุณสมบัตขิ องผูน้ �ำชุมชนและสมาชิกชุมชน ความเข้มแข็งของ
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็ นต้น ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Siriporn Panthulee
(2010; 53) และ Suppaporn Thaipakdee and Panjit Pornpratansombat (2007: 6979) ทีก่ ล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า ศักยภาพของชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อความเข้มแข็งของชุมชน
คือ ศักยภาพด้านผูน้ �ำชุมชน การมีปราชญ์ชาวบ้านและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กลุม่ องค์กร
ภายในชุมชน ทรัพยากรท้องถิน่ วัฒนธรรมท้องถิน่ และวิถชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับธรรมชาติ
สถานภาพระบบนิ เวศป่ าชุมชน: ฐานทรัพยากรเพื่อการพึ่งตนเองของ
ชุมชน
ปา่ ชุมชนบ้านพุเตย สามารถจ�ำแนกประเภทของปา่ ตามสังคมพืชทีข่ น้ึ ปกคลุม
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ (1) ปา่ พุ (2) ปา่ เบญจพรรณ และ (3) ปา่ เต็งรัง พรรณไม้
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ทีพ่ บมีทงั ้ สิน้ 141 ชนิด จาก 107 สกุล 60 วงศ์ และพรรณไม้ทม่ี อี ทิ ธิพลในสังคมปา่ คือ
เปล้าเลือด ก่อน�้ำ  พลวง ก่อแพะ เตยใหญ่ เต่าร้าง เป็ นต้น มีกระจายตัวของพรรณไม้
ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกในรูปแบบ L–Shape แสดงว่าอยูใ่ นสภาวะทีค่ อ่ นข้าง
มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Piyaporn Pitaktansakul (2007) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
การเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศปา่ พุในปา่ ชุมชนบ้านพุเตยในปี 2549-2550 พบว่า ปา่ ชุมชน
บ้านพุเตยมีค่าดัชนีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ค่อนข้างสูง ส่วนความหลากหลาย
ของชนิดพันธุส์ ตั ว์ พบสัตว์ปา่ 67 ชนิด โดยจ�ำแนกเป็ นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 2 ชนิด
สัตว์เลือ้ ยคลาน 7 ชนิด สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 4 ชนิด และนก 54 ชนิด โดยนกปรอดเหลือง
หัวจุก เป็ นนกทีม่ คี วามเด่นสามารถพบได้ในทุกพืน้ ที่
ลักษณะการพึ่งพิ งด้านการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรจากป่ าชุมชน
ชาวบ้านพุเตยมีการพึง่ พิงด้านการใช้ประโยชน์ จากป่าชุมชน ร้อยละ 100
ตามวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ทีม่ รี ะดับและประเภทการพึง่ พิงทีแ่ ตกต่างกันไป โดยมีการใช้ประโยชน์
จากพืช 155 ชนิด จ�ำแนกเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ (1) พืชทีใ่ ช้ประโยชน์ดา้ นสมุนไพร 70
ชนิด (2) พืชทีใ่ ช้เป็ นแหล่งพันธุกรรมไม้ผล 21 ชนิด (3) ใช้เป็ นผักรับประทานได้ 46
ชนิด (4) เห็ด 8 ชนิด (5) พืชทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง 6 ชนิด และ (6) พืชทีใ่ ช้เป็ นไม้ฟืนและ
ถ่าน 4 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากปา่ ชุมชนทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูว่ ถิ ชี วี ติ
เศรษฐกิจและสังคม โดยเป็ นทัง้ ที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ด้านประเพณี วัฒนธรรมและ
ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็ นแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ปา่ ชุมชนบ้านพุเตยสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 3 ลักษณะ
คือ (1) การเป็ นป่าเพื่อการใช้สอย (2) การเป็ นป่าเพื่อการอนุ รกั ษ์พรรณไม้หายาก
ไม้เด่นในท้องถิน่ และเป็ นปา่ กันชน และ (3) การเป็ นศูนย์การเรียนรูค้ วามหลากหลาย
ทางชีวภาพชุมชน และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่น พบว่า ชุมชนบ้านพุเตยมีการใช้ประโยชน์
่
จากปาชุมชนในลักษณะเดียวกัน เช่น ชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี อ�ำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุร ี ซึง่ ชาวบ้านมีการน�ำพืชจากปา่ ชุมชนมาใช้เป็นพืชสมุนไพรมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ เป็นอาหาร (Paurk-nang, 2005) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาในชุมชนภูมภิ าคอืน่
เช่น ชุมชนชาวมูเซอด�ำ  บ้านหนองปลาหลด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(Sed-boobpha and Sookchalerm, 2009) และชุมชนโดยรอบปา่ โคกไร่ อ�ำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคราม (Chupan, 2007)
ผลของการจัดกิ จกรรมการขับเคลื่อนการจัดการป่ าชุมชนบ้านพุเตย
แบบมีส่วนร่วม
การขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในลักษณะการท�ำงาน
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แบบพหุภาคีระหว่างชุมชนและภาคีการพัฒนาจากภายนอกชุมชน ทัง้ การสร้างแผน
แม่บทการจัดการปา่ ชุมชน การสร้างกลุม่ เยาวชนเพือ่ สืบสานงานอนุรกั ษ์ปา่ ชุมชน และ
กิจกรรมในลักษณะอืน่ ๆ ผลทีไ่ ด้รบั มีดงั นี้
สร้างองค์ความรู้ คือ รูปแบบการจัดการปา่ ชุมชนโดยใช้วฒ
ั นธรรม ประเพณี
ั
และภู ม ิป ญ ญาท้อ งถิ่น ผสมผสานกับ วิธีก ารและเทคโนโลยีก ารจัด การป่า ชุ ม ชน
แบบใหม่ๆ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึง่ ประกอบด้วยการใช้ศกั ยภาพ
ของชุมชนเอง ร่วมกับการเปิ ดรับแนวทางการจัดการใหม่ๆ จากภาครัฐและหน่วยงาน
ภายนอก ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา Ravee Thavorn et al. (2008) คือ รูปแบบการจัดการ
ปา่ ชุมชนทีเ่ หมาะสมกับบริบทชุมชนในภูมภิ าคตะวันตก ทีอ่ ยูใ่ กล้กระแสการพัฒนา คือ
รูป แบบการผสมผสานวัฒ นธรรมกับ แนวทางการจัด การแบบใหม่ ๆ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนของ Prayong Ronnarong ทีก่ ล่าวว่า การแก้ไข
ปญั หาของชุมชนโดยคนในชุมชนลงมือด�ำเนินการเอง สามารถประสบความส�ำเร็จได้
แต่ จ ะน� ำ ไปสู่ ค วามยัง่ ยืน ไม่ ไ ด้ หากชุ ม ชนปฏิ เ สธการช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ บาล
และหน่วยงานภายนอกชุมชน (Interview, December 5, 2007)
สร้างแผน คือ แผนแม่บทการจัดการปา่ ชุมชนแบบมีสว่ นร่วมทีส่ อดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทัง้ 3 มิติ คือ มิตทิ างเศรษฐกิจ มิตทิ างสังคม และมิติ
ทางสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้ตวั ชี้วดั ความส�ำเร็จของการจัดการป่าชุมชน และตัวบ่งชี้
ความยังยื
่ นของการจัดการปา่ ชุมชน ซึง่ ลักษณะของแผนแม่บท สอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ นของ Kasem Jankaew (2002)
ในประเด็ น ที่ว่ า การจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งยัง่ ยืน
ต้อ งอยู่บ นหลัก การใช้อ ย่า งยังยื
่ น การจัด การป่า ชุม ชน ต้อ งมุ่ง เน้ น ที่ก ารเอื้อ ต่ อ
การใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายของชุมชน ก่อให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน ร่วมกับการสงวนรักษาในทรัพยากรทีค่ ่อนข้างหายาก หรือใกล้สญ
ู พันธุ์ เช่น
่
การทีช่ ุมชนบ้านพุเตยแบ่งเขตพืน้ ทีใ่ นปาชุมชนเป็ นพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ เพื่อเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
ของสัตว์ปา่ และฟื้นฟูพนั ธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ ทีห่ ายาก สามารถใช้ประโยชน์เพือ่ การศึกษาเรียนรู้
เท่านัน้ เป็ นต้น ซึง่ แนวทางการจัดการดังกล่าวต้องเอือ้ ต่อความเป็ นชุมชน ไม่กอ่ ให้เกิด
ความขัดแย้งขึน้ ในชุมชน สร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร มีการผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรูข้ องคนในชุมชน กระบวนการสืบสานส่งต่อแนวคิดและแนวทาง
ต่อไปสู่คนรุ่นหลังแบบรุ่นต่อรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของ
United Nations Development Programme (2007) ทีก่ ล่าวว่าการพัฒนาต้องมีความยังยื
่ น
เสมอภาค เคารพธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยความระมัดระวัง
สร้างคนและเครือข่าย คือ กระบวนการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมในการจัดการ
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ปา่ ชุมชนเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ท�ำให้เกิดนักวิจยั ชุมชน กลุม่ เยาวชน
อนุ ร ัก ษ์ ป่ า ชุ ม ชน แนวร่ ว มจากชุ ม ชน และภาคีก ารพัฒ นาจากภายนอกชุ ม ชน
เพื่อหนุ นเสริมการท�ำงานของชุมชนในลักษณะพหุภาคี ซึง่ ผลดังกล่าว สอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน ของUnited Nations Development
Programme (2007) ทีก่ ล่าวว่า เป้าหมายของการพัฒนาคน อยู่บนฐานความเชื่อว่า
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการทีช่ ว่ ยให้คนมีโอกาสในการทีจ่ ะปรับปรุงตนเอง และ
พัฒนาศักยภาพให้สามารถมีชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สร้างสรรค์ มีเสรีภาพ และมีศกั ดิ ์ศรี และ
แนวคิดของ Manus Suwan  (2006: 93) ทีก่ ล่าวว่า การเพิม่ ศักยภาพและความสามารถ
ของมนุษย์ เพือ่ อยูร่ ว่ มกับสิง่ แวดล้อมได้อย่างยังยื
่ น ควรมุง่ เน้นการเสริมสร้างสิง่ ส�ำคัญ
3 ประการ คือ (1) สร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม เน้นการเสริมสร้างความรู้
ั ญาให้แ ก่ ม นุ ษ ย์ (2) สร้า งเจตคติแ ละจิต ส� ำ นึ ก
ความเข้า ใจ เป็ น การสร้า งป ญ
ด้านสิง่ แวดล้อม เน้นการเห็นคุณค่าของสิง่ แวดล้อม เป็นการสร้างสติ ความรูส้ กึ รับผิดชอบ
ในตัวมนุษย์ และ (3) สร้างทักษะ และการมีสว่ นร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อม เน้นเสริมสร้าง
ทักษะในการแจกแจง วิเคราะห์ปญั หา ค้นหาแนวทางในการแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม
สร้างกระบวนการ คือ การจัดการปา่ ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ได้ชว่ ยสร้างกระบวนการเรียนรู้
การท�ำงานและกระบวนการสืบสานแบบมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคี โดยมีชุมชนเป็ นหลัก
ด้วยการหนุ นเสริมของภาคีการพัฒนา ซึง่ สอดคล้องกับคุณลักษณะ และวิธวี ทิ ยาของ
งานวิจ ัย เพื่อ ท้ อ งถิ่ น กล่ า วคือ งานวิจ ัย เพื่อ ท้ อ งถิ่ น เป็ น งานวิจ ัย ที่ ส่ ง เสริม
ั
กระบวนการเรียนรูข้ องคนในชุมชน เพือ่ ค้นหาวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปญหาด้
วยตนเอง
ั
เน้นการสร้างกระบวนการติดอาวุธทางปญญาแก่ชุมชน สร้างกระบวนการสืบสานงาน
แก่คนในชุมชน จนสามารถแก้ไขปญั หาของชุมชนได้ (Kaewtep, 2009) รูปแบบ
การมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
ขัน้ ตอนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อการจัดการ
ป่ าชุมชนอย่างยังยื
่ น จากงานวิจยั ค้นพบแนวทางการพัฒนา 3 ขัน้ ตอน คือ
1) การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนและค้นหาภาคี เป็ นกระบวน
การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และความตระหนักรูเ้ กีย่ ว
กับการจัดการปา่ ชุมชนและทรัพยากรท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น และการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม
ั
ด้วยการร่วมค้นหาปญหาและความต้
องการของชุมชน วิเคราะห์ศกั ยภาพของชุมชนและ
ั และกระบวนการค้นหา
ค้นหาภาคีหนุนเสริม การค้นหาทางเลือกในการจัดการกับปญหา
พหุภ าคีห นุ น เสริม กิจ กรรมของชุ ม ชน รวมทัง้ การข้อ ตกลงร่ว มกัน ในการท�ำ งาน
แบบมีสว่ นร่วม
2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพหุภาคี สามารถด�ำเนินการได้
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โดยการสร้างแผนแม่บทการจัดการปา่ ชุมชน รวมทัง้ ทรัพยากรท้องถิน่ อืน่ ๆ ทัง้ นี้เพราะ
ในกระบวนการสร้างแผนแม่บทแบบมีสว่ นร่วม คนในชุมชนทุกระดับ และภาคีการพัฒนา
จะต้องมาก�ำหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดการร่วมกัน และแผนฯ ดังกล่าว
ต้องสามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง
3) การพัฒนาสู่ความยังยื
่ น แนวทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นของการจัดการ
ป่าชุมชน คือ การน� ำแผนแม่บทลงไปร่วมขับเคลื่อนและปฏิบตั จิ ริงด้วยคนในชุมชน
ั และรูเ้ กีย่ วกับปญหาของตนเองเป็
ั
ซึง่ เป็นผูท้ อ่ี ยูก่ บั ปญหา
นอย่างดีรว่ มกับภาคีการพัฒนา
พร้อมทัง้ มีการประเมินผลและติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างหลากหลาย มีการทบทวน
และสรุปบทเรียนเชิงปฏิบตั กิ าร น�ำไปสูก่ ารปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง
ต่อไป โดยการด�ำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ศกั ยภาพและความพร้อมของชุมชน
และการหนุนเสริมของภาคีการพัฒนา
ลักษณะและระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่ าชุมชน
จากข้อค้นพบของการศึกษา บ่งชี้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี
ในการจัดการปา่ ชุมชน เป็นไปในลักษณะชุมชนหรือภาคประชาชนเป็ นผูม้ บี ทบาทหลัก
ั
ในการขับเคลือ่ นงาน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาโดยอาศัยศักยภาพและภูมปิ ญญาท้
องถิน่
โดยภาคีการพัฒนาทัง้ ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและสถาบันทางสังคมอืน่ ๆ มีบทบาท
ในการหนุนเสริ มการท�ำงานของชุมชน บนฐานคิดที่ว่าต้องเชื่ อมันว่
่ าชุมชนมี
ศักยภาพเพียงพอในการจัดการป่าชุมชน ตามสิทธิอนั พึงได้รบั ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66-67 และทีส่ ำ� คัญต้องเคารพคนในชุมชน
และชุมชนเป็ นเจ้าของป่ าสอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ ง สิ ทธิ ชมุ ชน ทีเ่ สนอโดย Soparat
Jarusombat (2004: 44) ทีก่ ล่าวว่า สิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากร เป็นสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐาน ต้องให้ความส�ำคัญในศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
การด�ำเนินการบนพื้น ฐานสิท ธิใ นความเป็ น เจ้า ของ และสิท ธิใ นการใช้ท รัพ ยากร
ของชุมชน
ระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการปา่ ชุมชนของชุมชนบ้านพุเตย พบว่า เป็ น
การมีสว่ นร่วมทีแ่ ท้จริง และเป็ นการมีส่วนร่วมในระดับสูงสุดเนื่องจากคนในชุมชน
มีความต้องการที่จะแก้ไขปญั หาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตนเองผ่านการกระตุ้นจาก
นักวิจยั ซึง่ เป็ นคนนอก โดยการมีส่วนร่วมมีลกั ษณะแบบเป็ นไปเองตามธรรมชาติ
ตามวิ ถีของชุมชนไม่มกี ารบังคับหรือสังการจากหน่
่
วยงานใด โดยได้รบั การหนุนเสริม
จากภาคีการพัฒนาจากภายนอกตามข้อจ�ำกัดของชุมชน และทีส่ ำ� คัญ คือ อ�ำนาจตัดสิ น
ใจเกี่ยวกับการด�ำเนิ นงานในทุกระดับเป็ นของคนในชุมชน ซึง่ มีสองลักษณะ คือ
การตัดสินใจผ่านตัวแทน และการตัดสินใจจากคนในชุมชนโดยตรง ระดับการมีสว่ นร่วม
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ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Fagence (1977: 122–125 Cited in Kaew-Hawong,   
2001) คือ การมีสว่ นร่วมทีแ่ ท้จริง (genuine participation) อ�ำนาจต้องเป็นของประชาชน
(citizen power) ให้อำ� นาจในการตัดสินใจกับประชาชนผ่านตัวแทน (delegated poser)
หรือประชาชนโดยตรง (citizen control) นับเป็ นการมีส่วนร่วมในระดับสูงสุดและ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสหประชาชาติ (United Nation, 1981: 8) เกีย่ วกับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ เป็ นการมีส่วนร่วมแบบเป็ นไปเอง (spontaneous)
ทีป่ ระชาชนมีการรวมตัวกันเอง เพื่อแก้ไขปญั หาของตนเอง โดยได้รบั การช่วยเหลือ
จากภายนอกน้อยทีส่ ดุ
บทบาทของผู้มีส่วนร่วม พบว่า ภาคประชาชนหรือชุมชน ผู้ท่มี เี ข้ามา
มีสว่ นร่วมหลักเป็นกลุม่ ผูน้ �ำชุมชน ทีม่ สี ถานะเป็นผูม้ คี วามรูห้ รือเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยอมรับ
จากคนในชุมชนว่ามีความรู้ จะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการตัดสินใจ ส่วนคนในชุมชนอืน่ ๆ
จะมีบทบาทในการรับรูร้ บั ฟงั ข้อมูล ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน การร่วมบริจาค
และระดมทรัพยากรในการด�ำเนินงาน ส�ำหรับผูส้ นับสนุ นจากภายนอก มีบทบาทหลัก
ในการหนุนเสริมทางวิชาการ ให้ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะและค�ำปรึกษา งบประมาณ แนะน�ำ
แหล่งทุน ให้สถานทีใ่ นการด�ำเนินงาน การจัดหาและบริหารทรัพยากร
ปัจจัยสนับสนุนความส�ำเร็จของการจัดการป่ าชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ความส�ำเร็จของการมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีในการจัดการปา่ ชุมชนอย่างยังยื
่ น
มีปจั จัยสนับสนุ น ดังนี้ (1)   ความสามารถและคุณธรรมของผูน้ � ำชุมชน โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ก่ชมุ ชน ความรับผิดชอบและมีความน่าเชือ่
ถือเป็ นทีย่ อมรับ (2) คุณสมบัตขิ องสมาชิกชุมชน เกี่ยวกับการให้คุณค่าทางสังคม
ความตระหนักในการเป็ นเจ้าของป่าชุมชนและทรัพยากรท้องถิน่ และการเอาใจใส่
ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน (3)  ความเข้มแข็งของชุมชน ความสามัคคีของสมาชิก
ชุมชนในการรวมกลุ่ม และเสียสละเพือ่ ส่วนรวม และ (4) การได้รบั การสนับสนุ นและ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
กระบวนการวิจยั เพื่อค้นหาตัวอย่างรูปแบบการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม
แบบพหุภาคีในการจัดการปา่ ชุมชนอย่างยังยื
่ นนี้ เป็ นไปตามแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วมของ Sttinut Praputnitisan  (2003: 13-15) และ Anuruk Punyanuwat
(2005: 31-41) ทีก่ ล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า เป้ าหมายของกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ
ั
การแบบมีส่วนร่วม คือ การพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนทีอ่ ยูก่ บั ปญหา
สามารถสร้างเสริมให้เข้มแข็งได้ดว้ ยกระบวนการเรียนรู้ ทีจ่ ะหยิบยกปญั หามาวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ แล้วด�ำเนินการแก้ไขปญั หา ด้วยการปฏิบตั แิ บบเป็ นวงจร โดยระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่ าชุมชนของชุมชนอยู่ในระดับสูง ตามแนวคิดการมี
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ส่วนร่วมของ Thawinwadee Bureekul (2009: 21-28) เนื่องจากการมีสว่ นร่วมของ
คนในชุมชนเริม่ ตัง้ แต่ระดับการให้ขอ้ มูล การแสดงความคิดเห็น จนถึงระดับการตัดสินใจ
ผ่า นการลงประชามติ โดยเปิ ด โอกาสให้ส มาชิก ทุ ก คนในชุม ชนเข้า มามีส่ว นร่ว ม
อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Paiboon Wattanasiritham (2004) ทีไ่ ด้
น�ำเสนอความคิดเห็นผ่านบทความ “แลหน้าเศรษฐกิจสังคมไทย” สรุปได้ว่า ลักษณะ
การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนทีเ่ หมาะสมควรเกิดจากความต้องการของประชาชน
ด้วยความสมัครใจโดยทีร่ ฐั คอยช่วยเหลือให้คำ� แนะน�ำหรือคอยอ�ำนวยความสะดวกเท่านัน้
และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของ Prayutto (2008) คือ เป็ นกระบวนการ
พัฒนาคน ให้สามารถสร้างความสมดุลในการพัฒนาในทุกระดับให้ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ
คือ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม และมิตสิ งิ่ แวดล้อม ดังนัน้ การจัดการปา่ ชุมชนและทรัพยากร
ท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น จ�ำเป็ นต้องมุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาศักยภาพคนทัง้ ในระดับปจั เจกบุคคล
และระดับองค์กรหรือชุมชน ให้สามารถสร้างความร่วมมือกันภายในชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน
จากทีก่ ล่าวข้างต้น พบว่า กระบวนการมีสว่ นร่วมในการจัดการปา่ ชุมชนบ้านพุเตย
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวางตามความสมัครใจ
ไม่มกี ารบังคับ หรือให้คา่ ตอบแทนใดๆ การทีท่ กุ กิจกรรมส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี เนื่องจาก
คนในชุมชนบ้านพุเตย ต่างมีความรูส้ กึ ร่วมกันในการเป็นเจ้าของปา่ ชุมชน มีความส�ำนึกรัก
ชุมชนของตนเอง ซึ่งปรากฏการณ์น้ีสามารถอธิบายได้โดย ทฤษฎี สร้างความรู้สึก
ชาติ นิยม (nationalism) (Rapeepat, 2004) ทีก่ ล่าวว่า ปจั จัยหนึ่งทีน่ �ำสูก่ ารมีสว่ นร่วม
คือ การสร้างความรูส้ กึ ชาตินยิ มให้ เกิดขึน้ หมายถึง ความรูส้ กึ เป็นตัวของตัวเองทีจ่ ะอุทศิ
หรือเน้นค่านิยมเรือ่ งผลประโยชน์สว่ นรวมของชุมชน มีความพอใจในชุมชนของตัวเอง
พอใจเกียรติภมู ิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิน่
ผู้น� ำ ชุมชน ถือเป็ น ผู้ท่ีม บี ทบาทหลัก ในการชัก น� ำ ให้ส มาชิก ในชุม ชนให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมการจัดการปา่ ชุมชน และกิจกรรมอืน่ ๆ ของชุมชน ซึง่ สามารถ
อธิบายได้ดว้ ย ทฤษฎีการสร้างผูน้ �ำ (leadership) (Rapeepat, 2004 กล่าวคือ ผูน้ �ำ
จะช่วยจูงใจให้ประชาชนท�ำงานด้วยความเต็มใจเพือ่ บรรลุ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ทัง้ นี้เพราะผูน้ � ำเป็ นปจั จัยส�ำคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสง
ค์โดยผูน้ �ำชุมชนบ้านพุเตย ถือเป็ นผูน้ �ำทีด่ เี รียกว่าผูน้ �ำปฎิ ฐาน (positive leader) และ
ผู้น�ำพลวัต คือ เคลื่อนไหวท�ำงานอยู่เสมอ (dynamic leader) ผลของการให้ทฤษฎี
การสร้างผูน้ ำ 
� จึงท�ำให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบตั งิ านอย่างมีขวัญก�ำลังใจ งานมีคณ
ุ ภาพ
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนัน้ การสร้างผูน้ �ำทีด่ ี ยอมจะน�ำไปสู่
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีนนเอง
ั่
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ั ยการสนับสนุนความส�ำเร็จของการจัดการปา่ ชุมชนบ้านพุเตย สอดคล้องกับ
ปจจั
การศึกษาของ Parichart Valaisathien et al (2005: 743-746) และ Norrachart
Wongwandee (2011: 743-746) ทีก่ ล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า การสร้างการมีสว่ นร่วม
เพื่อพัฒนาชุมชนมีปจั จัยทีส่ นับสนุ นความส�ำเร็จหลายประการ ได้แก่ คุณสมบัตขิ อง
ผูน้ ำ� ชุมชนและสมาชิกชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน และการได้รบั การยอมรับจากภายนอก
โดยงานวิจยั นี้พบว่า ผูน้ �ำชุมชนตามธรรมชาติ เป็ นปจั จัยส�ำคัญทีส่ ุดในการสนับสนุ น
ความส�ำเร็จ เนื่องจากเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ มีคุณธรรมและได้รบั การยอมรับ
จากทัง้ คนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชน
สรุปผลการวิ จยั
ปา่ ชุมชนบ้านพุเตยมีความหลากหลายของพรรณไม้ตา่ งๆ  141 ชนิด จาก 107
สกุ ล 60 วงศ์ มีการกระจายของพรรณไม้ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
ในรูปแบบ L – Shape แสดงว่าอยูใ่ นสภาวะทีค่ อ่ นข้างมีเสถียรภาพ ส่วนการใช้ประโยชน์
จากพืชป่า พบว่า มีการใช้ประโยชน์ อย่างหลากหลาย โดยใช้พชื สมุนไพรมากทีส่ ุด
รองลงมาคือ ผักเพือ่ รับประทาน และพืชทีเ่ ป็ นแหล่งพันธุกรรม ตามล�ำดับ นอกจากนี้
ยังมีการใช้ประโยชน์ทางอ้อมทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูว่ ถิ ชี วี ติ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างชัดเจน
การใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการศึกษา ช่วยให้ชมุ ชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของการอนุ รกั ษ์ป่าชุมชนมากขึน้ เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ท�ำให้
ชาวบ้านได้คน้ หาปญั หาจากการจัดการปา่ ชุมชน น�ำไปสูก่ ารวางแผนและแก้ไขปญั หา
ด้วยตนเองได้ในทีส่ ดุ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการจัดการปา่ ชุมชน สามารถสร้างส�ำนึก
ั
ร่วมกันในชุมชนและน�ำไปสูเ่ ป้าหมายในการแก้ปญหาและพั
ฒนาชุมชนได้ ดังกรณีศกึ ษา
ทีช่ ุมชนบ้านพุเตยต้องการสร้างกลุ่มเยาวชนเพือ่ การสืบสานงานการอนุ รกั ษ์ปา่ ชุมชน
เป็นกระบวนการทีต่ อ้ งอาศัยการเรียนรูแ้ ละการปรับเปลีย่ น เมือ่ พิจารณาตามกรอบคิดว่า
“การมีสว่ นร่วม คือ การเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยเฉพาะชุมชนได้ตดั สินใจและ
ั
ด�ำเนินการแก้ปญหาด้
วยตนเอง” แม้การสร้างการมีสว่ นร่วมจะสามารถสร้างกลุม่ เยาวชน
เพื่อการสืบสานงานอนุ รกั ษ์ป่าชุมชนได้ และระดับการมีส่วนร่วมมีครบทัง้ 6 ระดับ
แต่ไม่สามารถน� ำไปใช้ได้ทุกกิจกรรม เนื่องจากแต่ละภาคส่วนมีบทบาทหน้ าที่และ
ข้อจ�ำกัดในการหนุ นเสริมทีแ่ ตกต่างกัน โดยชุมชนจะเป็ นแกนหลักของการมีสว่ นร่วม
ครบในทุกระดับและแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ ส่วนภาคส่วนภายนอกชุมชนจะเข้ามาใน
บทบาทการหนุนเสริม ระดับการมีสว่ นร่วมจะอยูใ่ นระดับการปรึกษาหารือ การวางแผน
ร่วมกันจนถึงร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบตั กิ าร ติดตามตรวจสอบและอาจจะถึงร่วมรับ
ผลประโยชน์ดว้ ย
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ส�ำหรับกิจกรรมโครงการขับเคลือ่ นกลุม่ พลังเยาวชนทีม่ รี ปู แบบทีห่ ลากหลาย
เน้นการบูรณาการทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ทงั ้ เชิงวิชาการและทรัพยากรด�ำเนิน
งาน สามารถท�ำให้เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความรูแ้ ละความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม
สู ง ขึ้น มีค วามรู้ เ กี่ ย วกับ ชนิ ด พรรณไม้ แ ละสมุ น ไพรในป่ า ชุ ม ชนและมีท ัก ษะ
ในการเป็ นวิทยากรน� ำชมสถานที่ จนสามารถแนะน� ำพรรณไม้และสถานที่ส�ำคัญ
ในป่าชุมชนแก่คณะศึกษาดูงานได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ยังช่วยสงเสริมความภาคภูมใิ จและ
ความมันใจในตนเองแก่
่
เยาวชนมากขึน้ ด้วย
ข้อเสนอแนะ
การคงความสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศภายป่ า ชุ ม ชนบ้า นพุ เ ตยให้เ อื้อ ต่ อ
การให้ผ ลผลิต ชุ ม ชนควรหาแนวทางหรือ ก�ำ หนดมาตรการในการเฝ้ า ระวัง และ
การใช้ประโยชน์ขน้ึ มา เพือ่ ใช้ในการควบคุมและจัดการการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากปา่
ทัง้ นี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์เกิดความยังยื
่ น ประโยชน์ทช่ี ุมชนจะได้รบั จากป่าชุมชน
ทีต่ นเองดูแลอยูน่ นั ้ ล้วนเป็ นปจั จัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ ของชุมชน
จากการจัดเวทีคนื ผลการศึกษาและรับฟงั ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ
ต่อประเด็นการใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน คือ ทุกภาคส่วนนอกชุมชน
ควรมีการพัฒนาเทคนิควิธใี นการพัฒนาบนฐานคิด “ผูห้ นุนเสริมหรือผูส้ นับสนุน” ทัง้ นี้
เพือ่ ท�ำให้การแสดงบทบาทของแต่ละภาคส่วนชัดเจน ภายใต้กรอบคิดการเคารพชุมชน
และคนในชุมชน และชุมชนเป็ นเจ้าของ ตลอดจนการพัฒนาต้องเริม่ จากชุมชนเองและ
พัฒนาบนศักยภาพและความพร้อมของชุมชน
ในการพัฒนาปา่ ชุมชนจ�ำเป็นทีช่ มุ ชนและภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการร่วมกันดูแล ปกป้อง อนุรกั ษ์ ซ่อมแซม
ฟื้นฟู รวมทังการร่
้ วมกันวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยังยื
่ น การเข้ามีสว่ นร่วม
่
ในการจัดการปาชุมชนของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ จะสามารถสัมฤทธิ ์ผลได้ตอ้ งค้นหา
รูปแบบการพัฒนาป่ าชุมชนทีเ่ หมาะสมต่อไป โดยชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ต้อง
ร่วมกันหาวิธกี ารทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาปา่ ชุมชนเพือ่ ให้ได้ประโยชน์สงู สุด สร้างความตระหนัก
ให้แก่ทอ้ งถิน่ จนเห็นประโยชน์ของการพัฒนาปา่ ชุมชน ทังนี
้ ป้ ระโยชน์สงู สุดจะเกิดแก่ทอ้ งถิน่
และชุมชนนัน้ เอง
ทัง้ นี้การสืบสานกลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุ รกั ษ์ป่าชุมชน ต้องด�ำเนินกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายอย่างต่อเนื่องและการดูแลอย่างใกล้ชดิ จากชุมชน จะสามารถน�ำไปความยังยื
่ น
ของการจัดการปา่ ชุมชนได้
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ค�ำขอบคุณ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากกองทุนคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ขอขอบคุณชาวชุมชน
บ้านพุเตยทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการวิจยั
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