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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 

ประกอบด้วย การสํารวจแบบสอบถาม การประเมินสภาพแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural 

Appraisal: PRA)  การสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group Discussion) การสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth 

Interviews) และการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรนกัวิจยัชมุชน ในการร่วมกิจกรรมการวางแผนและจดัทํายุทธศาสตร์

ท้องถ่ินร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในชมุชน  ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ินของตําบล

สะพานหิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลกั คือ (1) กิจกรรมการสํารวจสภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํา้ (2) กิจกรรมการ

ประเมินศักยภาพชุมชนและทุนทางสังคม (3) กิจกรรมการกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมและการยกร่างแผน

ยุทธศาสตร์ระดบัท้องถ่ิน (4) กิจกรรมการริเร่ิมแผนปฏิบัติการนําร่อง และ (5) กิจกรรมการประเมินผลและสรุป

บทเรียน ผลการวิจยัยืนยนัให้เห็นถึงการยอมรับของชุมชนต่อกระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ินแบบมีส่วน

ร่วม ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีสําคญัคือ การพฒันาแหล่งนํา้ในไร่นา การฟืน้ฟูป่าทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมทัง้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในการรับมือ

กบัความเสี่ยงภยัธรรมชาติ 

 

ABSTRACT 

This research is Participatory Action Research (PAR) comprise of questionnaires survey, 

participatory rural appraisal  (PRA), focus group discussion, in-depth interviews and development of 

capability's local researcher volunteer  in activity of planning and local strategy  formulation with local 

stakeholders. The result found that the process of local strategy formulation of Saphan Hin sub-district 

contain 5 main activities consist of (1) activity on surveying the water resources problems (2) activity on 

estimation of capabilities of community and social capital (3) activity on determination the appropriately 

alternative and the drafting local strategic plan (4) activity on initiation pilot action plan and (5) activity on 

evaluation and summarization the lesson. The research results confirm that the important strategy issues of 

community's adoption on participatory strategic plan formulation process are development of water 

                                                   
1 ภาควิชาอนรัุกษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

  Department of Conservation, Faculty of Forestry Kasetsart University, BKK. 10900 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

373 

resources in the farm, restoration forest resources and biodiversity, and changing the land use behavior, 

including the knowledge and understanding of community to cope with natural disaster risks. 

Keywords: Local Strategy, Water Resources Management 
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คาํนํา 

พืน้ท่ีลุ่มนํา้ท่าจีนเป็นหนึ่งใน 25 ลุ่มนํา้หลกั มีพืน้ท่ีลุ่มนํา้รวม 10,868.43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุ

พืน้ท่ี 4 จงัหวดัคือ จงัหวดัชยันาท สพุรรณบรีุ นครปฐม และสมทุรสาคร มีแมนํ่า้ท่าจีนเป็นแมนํ่า้สายหลกัท่ีสําคญั

ของลุม่นํา้ สภาพปัญหาในพืน้ท่ีจงัหวดัชยันาท คือประสบปัญหาการขาดแคลนนํา้ และนํา้ท่วมเป็นประจํา ส่งผล

ตอ่ความเสียหายทางด้านการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลกูข้าวและพืชไร่ทําให้รัฐต้องสญูเสียงบประมาณเป็น

จํานวนมากในการชดเชยความเสียหายของพืชเกษตรมาโดยตลอด (กิติชยั, 2549; วิชา และกิติชยั, 2547) 

ตําบลสะพานหิน มีพืน้ท่ีประมาณ 86.92 ตารางกิโลเมตร (54,326.56 ไร่)  ตัง้อยู่ในท้องท่ีอําเภอหนอง

มะโมง จงัหวดัชยันาท ซึง่เป็นลุม่นํา้ท่าจีนตอนบน มีครัวเรือนทัง้สิน้ 1,722 ครัวเรือน  ปลกูข้าวและพืชไร่เป็นหลกั 

ปริมาณนํา้ฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากบั 1,149,9 มิลลิเมตร มีช่วงฤดนํูา้หลาก (Wet Period) ในเดือนกรกฎาคมถึงปลาย

เดือนกนัยายน มีปริมาณนํา้ฝนรวมทัง้สิน้ 563.3 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0 ของปริมาณนํา้ฝนทัง้ปี และ

ช่วงแล้งฝน (Dry Period) เร่ิมตัง้แต่ต้นเดือนตลุาคมถึงปลายเดือนเมษายน เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มี

ปริมาณนํา้ฝนทัง้สิน้ 586.5 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51.0 ของนํา้ฝนทัง้ปี (กิติชยั, 2554) ทัง้นีป้ริมาณฝนจะ

ผนัแปรไปตามห้วงเวลาของกระจายตวัของฝนและลมมรสุมท่ีผัดผ่านพืน้ท่ีศึกษา แม้ว่าตําบลสะพานหินจะมี

โครงการพฒันาแหล่งนํา้ทัง้หมด 14 โครงการ  แต่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้เพ่ือการเกษตรกรรมก็ยงัไม่

เพียงพอตอ่ความต้องการ มลูค่าความเสียหายจากปัญหาอทุกภยัและภยัแล้งตัง้แต่ปี 2550-2553 คิดเป็นมลูค่า

ความเสียหายประมาณ 8,464,454 บาท ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาลต้องช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้ ได้รับ

ผลกระทบเป็นประจํา ด้วยเหตนีุ ้การวิจยัครัง้นี ้จงึมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันารูปแบบ/กระบวนการท่ีเหมาะสมในการ

จัดทํายุทธศาสตร์ท้องถ่ินเพ่ือการจัดการทรัพยากรนํา้และภัยธรรมชาติของตําบลสะพานหิน อําเภอหนองมะโมง 

จงัหวดัชยันาท ซึง่เป็นพืน้ท่ีลุ่มนํา้ท่าจีนตอนบน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีสอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง  อนัเป็นการลด/บรรเทา/ป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ดงักลา่ว 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การดําเนินงานวิจยั ผสมผสานการวิจยัเชิงปฎิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 

PAR) ร่วมกบัการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยมีวิธีการดําเนินงานตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

1. ประเมินสภาพแวดล้อมชมุชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) โดยมุ่งเน้นการ

สํารวจสภาพพืน้ท่ีศึกษา ทัง้ในด้านในด้านประวัติชุมชน ทุนทางสังคมของชุมชน ประเด็นปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและภยัธรรมชาติของชุมชน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Bechstedt (1997); Whyte (1991); 

Mills (2000) และกิติชยั (2549)  

2. สํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และวดัระดับความรู้ความเข้าใจในด้านทรัพยากรนํา้และภัย

ธรรมชาติ โดยกําหนดประชากรตวัอย่างกําหนดจากสตูรของยามาเน (Yamane, 1973; บุญธรรม, 2531) จํานวน 
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325 ตวัอย่าง โดยใช้คา่ความคลาดเคลื่อนระดบั 0.05 วิเคราะห์ข้อมลูโดยสถิติพรรณา และวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ 

โดยใช้ค่า t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test แบบ One-way ANOVA ตามหลกัการของบุญธรรม 

(2531); สิน (2547); สชุาติ (2540) 

3. สมัภาษณ์เจาะลกึกบักลุม่ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ในชมุชน ประกอบด้วย ตวัแทนจากภาค่

ในท้องถ่ินเพ่ือวิเคราะห์บทบาทของชมุชนในการวางแผนการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้ของชุมชน 

รวมทัง้การดําเนินงานเพ่ือรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน โดยใช้แนวคิดของ 

สภุางค์ (2545); วิชา และกิติชยั (2547); ปาริชาติ (2543) 

4. สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กบั

กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูหลกั เพ่ือคดัเลือกอาสาสมคัรนกัวิจยัชมุชนเพ่ือเข้าร่วมกระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน 

พร้อมทัง้ประเมินความต้องการฝึกอบรม (Training Need) ท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงานในการพัฒนา

ยทุธศาสตร์ท้องถ่ิน โดยสอดคล้องกบัแนวคิดของ วิชา และกิติชยั (2547); กิติชยั และชาญชยั (2548); ผ่องพรรณ 

และสภุาพ (2545) 

5. อบรมพัฒนาศกัยภาพและเตรียมความพร้อมอาสาสมคัรนกัวิจยัชุมชน จํานวน 40 คน โดยเน้นการ

เสริมสร้างความรู้และพฒันาทกัษะในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ท้องถ่ิน การวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพชมุชน 

การพฒันาทกัษะการจดัการทรัพยากรนํา้ การเตรียมการเพ่ือรับมือกบัความเสี่ยงของภยัธรรมชาติ และทดสอบ

และประเมินความรู้ก่อนและหลงัผ่านการฝึกอบรม 

6. จดัประชมุเชิงปฎิบติัการ เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ พร้อมทัง้ให้อาสาสมคัรนกัวิจยั

ท้องถ่ินเข้าร่วมกระบวนการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์ท้องถ่ินตลอดกระบวนการ รวมทัง้การริเร่ิมให้เกิด

กิจกรรมนําร่องของชุมชนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการนําแผนสู่การปฎิบัติ และมีการ

ประเมินผลหลงัการปฎิบติั (After Action Review: AAR) เพ่ือเป็นการสรุปบทเรียนการดําเนินงาน  

 

ผลและวิจารณ์ 

บริบทชุมชนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชนตาํบลสะพานหนิ  

ตําบลสะพานหิน เดิมนัน้กลุ่มชุมชนเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพมาจากฝ่ังลาวเวียงจันทน์ เป็นชุมชนท่ีมีอายุ

เก่าแก่มากวา่ร้อยปี ลกัษณะภมิูศาสตร์ของพืน้ท่ีมีลกัษณะคล้ายกะทะคว่ํา เม่ือฝนตกปริมาณนํา้จะไหลไปสู่พืน้ทึ่

ต่ําอย่างรวดเร็ว การเกษตรอาศัยนํา้ฝน แหล่งนํา้หลักของตําบล ได้แก่ คลองห้วยคต-วังหมนั มีพืน้ท่ีรับนํา้

ประมาณ 45.42 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในตําบลสะพานหิน โดยใช้เทคนิค

การจําแนกด้วยสายตา (Visual Classification) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสงู IKONOS และ

ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT5 TM แบนด์ 453 (RGB) ร่วมกบัการตรวจสอบภาคสนาม พบว่า พืน้ท่ีส่วนใหญ่

บริเวณตําบลสะพานหินเป็นพืน้ท่ีปลกูพืชไร่ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 53.26 โดยพืชไร่สําคญัท่ีพบ ได้แก่  อ้อย  มนั

สําปะหลงั และข้าวโพด สว่นการใช้ประโยชน์ท่ีดินรองลงมา ได้แก่ พืน้ท่ีทํานาข้าวซึง่มีเนือ้ท่ีประมาณหนึ่งในสาม 

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32.90  และพืน้ท่ีป่าไม้ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.76 

ตําบลสะพานหินมีโครงการพฒันาแหล่งนํา้ทัง้หมด 14 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บ

นํา้ จํานวน 4 โครงการ  โครงการประเภทฝายทดนํา้ จํานวน 3 โครงการ โครงการประเภทระบบส่งนํา้ จํานวน  4 

โครงการ โครงการประเภทสระนํา้ จํานวน 1 โครงการ  และโครงการฟืน้ฟูคลองธรรมชาติ จํานวน 2 โครงการ 
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นอกจากนี ้ ยงัมีสระนํา้ในไร่นาประมาณ 394 แห่ง โดยโครงการพฒันาแหล่งนํา้ทัง้หมด พบว่า ร้อยละ 50 ของ

โครงการทัง้หมดอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น มีสภาพตืน้เขิน มีวชัพืช ปัญหาหลกัในการบริหารจัดการแหล่งนํา้ 

ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณบํารุงรักษา  

สําหรับพืน้ท่ีป่าไม้ในตําบลสะพานหิน มีประมาณ 8.26  ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 8.76) โดยส่วนใหญ่

เป็นป่าผสมผลัดใบและมีไผ่เป็นไม่เด่น ได้แก่ เขาหลัก เขาราวเทียน นอกจากนี ้ยังพบลักษณะเป็นหย่อมป่า

กระจายอยู่ทัว่ไปตามตามหวัไร่ปลายนา สําหรับการใช้ประโยชน์จากป่าของชมุชน พบวา่ ชมุชนในพืน้ท่ีโดยรอบมี

ประสบการณ์ในการเข้าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเก็บหาทรัพยากรจากป่าอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ เห็ด หน่อไม้ ไม้ไผ่ 

รวมถงึสมนุไพรและยา โดยในแตล่ะปีชมุชนมีการเก็บหาทรัพยากรจากป่าเป็นปริมาณมาก และใช้เพ่ือการบริโภค

ในครัวเรือนมากกวา่การจําหน่าย  

ความเส่ียงด้านทรัพยากรนํา้และภัยธรรมชาตขิองชุมชนตาํบลสะพานหนิ  

ผลจากการสํารวจแบบสอบถามกบัหวัหน้าครัวเรือนจํานวน 325 ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัทํานาและปลกูพืชไร่ เป็น

สมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มเกษตรกร มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษาตอนต้น 

ระยะเวลาในการตัง้ถ่ินฐานมากกว่า 25 ปี และไม่คิดจะย้ายถ่ินฐานออกนอกพืน้ท่ี ลกัษณะบ้านเรือนเป็นบ้าน

เด่ียวชัน้เดียวและมีบริเวณ มีท่ีดินถือครองเป็นของตนเอง ในรูปแบบโฉนดและ สปก.4-01 รายได้ต่อเดือนน้อย

กวา่ 5,000 บาท (ร้อยละ 52.0) รองลงมาระหวา่ง 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 36.3)  

ความผาสุกโดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง จัดอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.79 โดยในด้านสมาชิกใน

ชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ/สนัติสขุ และการทําบุญช่วยเหลือกนั มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุเท่ากบั 0.95 จดัอยู่ในระดบั

มาก ส่วนความผาสุกท่ีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คือ การประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (นํา้ท่วม/ภัยแล้งวาตภัย) มี

คา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ 0.39 จดัอยู่ในระดบัปานกลาง สําหรับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั

ของชุมชนนัน้ พบว่า ภาพรวมจดัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.47 โดยปัญหาท่ีจดัอยู่ในระดบัมาก คือ 

ปัญหาการระบาดของโรคพืช/ศตัรูพืช ปัญหาการขาดแคลนนํา้สําหรับการเกษตร/ใช้สอยของชุมชน และปัญหา

ความยากจน โดยมีคา่เฉลี่ย 2.58, 2.22 และ 2.16 ตามลําดบั 

ความรู้ความเข้าใจในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติอยู่ในระดับมาก  มี

ค่าเฉลี่ย 0.80 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 92.9 ทราบเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติใน

ท้องถ่ิน โดยแหล่งข้อมลูท่ีได้รับข่าวสารมาจากวิทยุ โทรทศัน์ ผู้ นําชุมชน มีความต้องการให้มีการประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในด้านผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ

การเกษตร/ปศสุตัว์ ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในการดํารงชีวิต และผลกระทบต่อแหล่ง

นํา้ คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 16.3 ตามลําดบั ทัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การแจ้งเตือน ควรดําเนินการ

ผ่านผู้ นําชมุชน การประชมุชีแ้จงในชมุชน และการรวมกลุม่ชาวบ้านเพ่ือติดตามสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 46.2, 

35.7 และ 10.8 ตามลําดบั 

กลุม่ตวัอย่างเข้ามามีสว่นร่วมตอ่กิจกรรมการจดัการทรัพยากรนํา้และภยัธรรมชาติอยู่ระดบัมาก คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 2.97 และมีความต้องการการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.90 โดยเน้นความ

ต้องการแสดงความคิดเห็นผ่านการประชมุประชาคมมากท่ีสดุ อนึง่ กลุม่ตวัอย่าง สว่นใหญ่ยอมรับตอ่การปรับตวั

ของชุมชนเพ่ือรับมือกบัความเสี่ยงด้านทรัพยากรนํา้และภยัธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 87.4  แรงจูงใจท่ีสําคญัใน
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การปรับตวัของชุมชนเกิดจากความต้องการมีนํา้ใช้อย่างเพียงพอ และป้องกันผลกระทบท่ีอาจต่อคุณภาพชีวิต

ของชุมชนโดยตรง และร้อยละ 26.1 เห็นว่าควรทําความเข้าใจให้กับุชมชนได้รับทราบอย่างต่อเน่ืองถึง

สถานการณ์ของปัญหา เพ่ือจะได้สร้างมาตรการขึน้มารองรับการแก้ไข/จดัการ 

ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ต่อการปรับตวัของชุมชน

ในการจดัการทรัพยากรนํา้และภยัธรรมชาติ ได้แก่ ปัจจยัด้านอาชีพ (t = -2.006; significance = 0.046)  ความ

พึงพอใจต่อการอยู่อาศยั (t = 2.266; significance = 0.024)  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (F = 9.089; 

significance = 0.000)  ความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ (t = -6.399; 

significance = 0.000) การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน (t = 5.479; significance = 0.005) และการยอมรับต่อ

การปรับตวัของชุมชน (F = 4.521; significance = 0.012) ดงันัน้ แนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับตวัของชุมชน 

คือ ปรับรูปแบบการใช้ท่ีดินให้เหมาะสม การอนรัุกษ์ป่าไม้ และการจดัหาแหลง่นํา้ในไร่นาของตนเอง  

การคัดเลือกอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนและการประเมินความต้องการฝึกอบรม 

ผลจากประชุมกลุ่มเจาะจง เพ่ือคัดเลือกอาสาสมัครนักวิจัยชุมชน และให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการพฒันาศกัยภาพและร่วมการวางแผนยทุธศาสตร์ท้องถ่ิน ได้กําหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกออกเป็น 

3 ด้าน ได้แก่ (1) หลกัเกณฑ์ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล คือ ความรู้ความเข้าใจในบริบทชุมชน มีทัศนคติท่ีดี/

ประสบการณ์ในงานชมุชน และความสนใจตอ่การดําเนินงาน (2) หลกัเกณฑ์ด้านการประสานงาน/จดัการ คือ มี

ทกัษะในการประสานงานชุมชน มีเครือข่ายชุมชน/ภาคีต่างๆ และเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน (3) หลกัเกณฑ์ด้าน

สงัคมและวฒันธรรม คือ เป็นผู้ ท่ีอาศยัอยใูนชมุชนอย่างตอ่เน่ือง มีภาวะการเป็นผู้ นํา/เช่ือถือได้ และเข้าใจวิถีชีวิต

และวฒันธรรมชมุชน โดยสามารถคดัเลือกกลุม่อาสาสมคัรนกัวิจยัชมุชนได้ 40 คน  

ผลการทดสอบความต้องการในการอบรมพฒันาศกัยภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นอาสาสมคัรนักวิจัย

ชุมชน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการในการอบรมในด้านต่างๆ ท่ีเรียงลําดบั 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) 

ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรนํา้/แหล่งนํา้ (2) ความรู้ด้านจัดการป่าไม้/ป่าชุมชน (3) ความรู้ด้านการ

เกษตรกรรม (4) ความรู้ด้านอนรัุกษ์ดินและนํา้ และ (5) ความรู้ด้านการพฒันาอาชีพ และเม่ือประเมินผลหลงัการ

อบรม ชีใ้ห้เห็นวา่ กลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ตา่งๆ เพ่ิมมากขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนในการจัดทาํยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 

กลุ่มอาสาสมคัรนกัวิจัยชุมชนท่ีผ่านการอบรมพฒันาศกัยภาพและเตรียมความพร้อมในกระบวนการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน ได้เข้าร่วมออกแบบกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ท้องถ่ิน โดยพบว่า กิจกรรมท่ี

เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของชมุชนประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลกัดงันี ้

1. กิจกรรมการสํารวจสภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํา้และภยัธรรมชาติ 

สภาพปัญหาของชุมชนท่ีมีความสําคญั 3 อนัดบัแรก ประกอบด้วย (1) ปัญหาฝนทิง้ช่วง/ภยัแล้ง (2) 

ปัญหาอทุกภยั และ (3) ชมุชนขาดความสามารถในการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัความเสี่ยงด้านทรัพยากรนํา้และภยั

ธรรมชาติ โดยปัจจุบนัชุมชนยงัขาดความพร้อมในการวางแผนจัดการท่ีดี ทัง้ในด้านความรู้ การเตรียมแผนของ

ท้องถ่ิน การวางแผนด้านอาชีพ และด้านการรับมือกบัภยัธรรมชาติ 

2. กิจกรรมการประเมินศกัยภาพชมุชนและทนุทางสงัคม  

ผลการประเมิน ชีใ้ห้เห็นวา่ ชมุชนตําบลสะพานหิน มีความได้เปรียบในด้านต่างๆ เช่น ผู้บริหารท้องถ่ิน

มีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการพัฒนาชุมชน สมาชิกในชุมชนได้รับการถ่ายทอดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินต่างๆ 
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ชุมชนมีความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันและมีความสามคัคี และเป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ

และชุมชนมีการใช้ประโยชน์ สําหรับข้อจํากดัของชุมชน เช่น ความรู้ความเข้าใจในการรับมือกบัความเสี่ยงด้าน

ทรัพยากรนํา้และภยัธรรมชาติ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ภูมิประเทศมีข้อจํากดัด้าน

การพฒันาแหลง่นํา้ 

3. กิจกรรมการกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมและการยกร่างแผนยทุธศาสตร์ระดบัท้องถ่ิน  

เป็นกิจกรรมท่ีชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินความเป็นไปได้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน 

โดยต้องมีการสร้างทางเลือกในการรับมือกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรนํา้และภัยธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดของ

ยุทธศาสตร์ท้องถ่ินดงันี ้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน ประกอบด้วย แผนการป้องกนัรักษาป่าและพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์/ป่าชุมชน 

แผนการป้องกันไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง แผนการอนุรักษ์/ฟื้นฟูดินและใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแผนการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัหาและพฒันาแหล่งนํา้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง

ยัง่ยืน ประกอบด้วย แผนการพฒันาแหลง่นํา้ขนาดเลก็ในระดบัไร่นา แผนการจดัหาพฒันาแหลง่นํา้ และแผนการ

สง่เสริมการใช้นํา้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการบริโภคท่ีเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนสง่เสริมการทําเกษตรผสมผสาน (เกษตรอินทรีย์) แผนการลดปริมาณวสัดุ

เหลือใช้และการนํากลบัมาใช้ใหม ่แผนการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินด้านการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภมิูอากาศ และแผนการจดัการนํา้เสียและการเฝ้าระวงัคณุภาพนํา้โดยชุมชนมีส่วนร่วม และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ

บริหารจดัการท้องถ่ินท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนการติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยฐาน

ชุมชน แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ แผนการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนท้องถ่ินในการ

รับมือกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ และแผนการแสวงหาภาคีเครือข่ายในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรมการริเร่ิมแผนปฏิบติัการนําร่อง  

เป็นกิจกรรมการสนบัสนนุและผลกัดนัให้ชมุชนมีการริเร่ิมแผนงาน/โครงการนําร่องในระดบัชุมชน โดย

พิจารณาคดัเลือกแผนงาน/โครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในการนําสูก่ารปฎิบติั โดยพิจารณาจากเง่ือนไข 5 ด้าน คือ (1) 

ชุมชนต้องมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมนําร่องได้โดยชุมชนเอง (2) มีความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในการดําเนินงาน (3) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน (4) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ/การจดัการความรู้ด้านการรับมือกบัภยัธรรมชาติ และ (5) เป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการ

ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการดําเนินงาน โดยกิจกรรมนําร่องท่ีชุมชนเห็นพ้องให้มีการดําเนินงานคือ การศกึษา/

วิจัยการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อทรัพยากรจากป่า ซึ่งผลจากการทําปฏิทินฤดูกาลการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติในรอบปีท่ีผ่านมา สรุปได้ว่า  ชุมชนตําบลสะพานหินได้ใช้ประโยชน์ของป่าหลายชนิด เช่น 

เห็ดโคน ผกัหวานป่า หน่อไม้ เห็ดเผาะ ผกัอีนนู ผกัขีก้า ผกัซกึ กลอย เป็นต้น โดยในแต่ละปีชุมชนสามารถนํามาเป็น

อาหารและเพ่ือจําหน่วยในท้องถ่ิน และชมุชนได้กําหนดกฏระเบียบในการบริหารจดัการป่าชมุชน  

5. กิจกรรมการประเมินผลและสรุปบทเรียน  



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

378 

ผลจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกนักวิจัยชุมชน/ผู้ นําชุมชน เม่ือได้ผ่านกระบวนการ

จัดทํายุทธศาสตร์ท้องถ่ินแล้ว ผู้ วิจัยได้ออกแบบเคร่ืองมือการประเมินการยอมรับของชุมชน/อาสาสมคัรนักวิจัย

ชมุชน โดยมีตวัชีว้ดัความเท่ียงตรงในด้านตา่งๆ ดงันี ้(Scheurich, 1997; Mills, 2000; Smith, 1997) 

1. ตวัชีว้ดัความเท่ียงตรงเชิงกระบวนการ (Process Validity) โดยการดําเนินงานวิจยัเป็นการสร้าง

กระบวนการวางแผน/ยุทธศาสตร์ท้องถ่ินท่ีเป็นระบบ/ขัน้ตอนท่ีชัดเจนและเป็นท่ียอมรับในขัน้ตอนการออกแบบ

กระบวนการทํางานร่วมกนั  

2. ตวัชีว้ดัความเท่ียงตรงเชิงประชาธิปไตย (Democratic Validity) การวิจยัคํานึงถึงความหลากหลาย

ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน อีกทัง้การดําเนินงานก็ใช้แนวทางการตัดสินใจบนพืน้ฐานของความเห็นพ้อง

ต้องกนั (Consensus Building) ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะกระบวนการทํางาน  

3. ตวัชีว้ดัความเท่ียงตรงเชิงผลได้ (Outcome Validity) เป็นการสร้างกระบวนการในการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนสามารถเรียนรู้ในสภาพปัญหาของชุมชน/ความเสี่ยงต่างๆ และเห็นควรให้มีการ

จดัทํายทุธศาสตร์ท้องถ่ินรองรับการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนเป็นหลกั และยงัสอดประสาน

กบันโยบายของรัฐในการสนบัสนนุ/ผลกัดนัให้ชมุชนเตรียมความพร้อมเพ◌ื◌่อรับมือกบัภยัธรรมชาติ 

4. ตวัชีว้ดัความเท่ียงตรงเชิงกระตุ้น (Catalytic Validity) การดําเนินงานวิจยันี ้ส่งผลกระทบ/เช่ือมโยง

ตอ่การรับรู้ของชมุชน/ผู้บริหารท้องถ่ิน/กลุม่เกษตรกรในสาขาตา่งๆ ในการสร้างความร่วมมือของชุมชนในการจดัการ

กบัปัญหา/ความเสี่ยงในชมุชนด้านทรัพยากรนํา้และภยัธรรมชาติ  

5. ตวัชีว้ดัความเชิงวิพากย์ (Dialogic Validity) การดําเนินงานวิจยัได้รับการพิจารณา/คดักรองแนว

ทางการดําเนินงาน และการออกแบบเคร่ืองมือในการวิจยัท่ีผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปฎิบติัการแบบมีส่วนร่วม

และการวิจัยเชิงสํารวจ โดยให้นักวิจัย ดําเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่ายชุมชน/อาสาสมัครนักวิจัยชุมชน และมี

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องร่วมสนบัสนนุการวิจยั เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั  

 

สรุป 

ผลการวิจยั ชีใ้ห้เห็นว่า ชุมชนตําบลสะพานหินมีความอ่อนไหวเปราะบางต่อความเสี่ยงด้านทรัพยากร

นํา้และภยัธรรมชาติ และยอมรับตอ่การปรับตวัของชมุชนเพ่ือรับมือกบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ แรงจูงใจท่ีสําคญั

ในการปรับตวัเกิดจากความต้องการมีนํา้ใช้อย่างเพียงพอ และป้องกนัผลกระทบท่ีอาจต่อคณุภาพชีวิตของชุมชน

โดยตรง และเห็นวา่ควรทําความเข้าใจให้กบัุชมชนได้รับทราบอย่างต่อเน่ืองถึงสถานการณ์ของปัญหา เพ่ือจะได้

สร้างมาตรการขึน้มารองรับการแก้ไข/จัดการ โดยปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์ต่อการปรับตวัของชุมชน ได้แก่ ปัจจัย

ด้านอาชีพ ความพึงพอใจต่อการอยู่อาศัย ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน และการยอมรับตอ่การปรับตวัของ

ชมุชน และเห็นว่าจะต้องเสริมการดําเนินงานให้ชุมชนเห็นถึงปัญหาด้านทรัพยากรนํา้และความเสี่ยงท่ีชุมชนจะ

ได้รับทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของนนัทวฒัน์ และแก้วคํา (2544) ท่ีเห็นวา่ การพฒันา

บทบาทและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินมีความสําคญัต่อความเข้มแข็งของชุมชน ขณะท่ี ดาวดุ (2553) เห็น

ว่า หากชุมชนทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ล่วงหน้า ย่อมสามารถปรับตวัให้สามารถรับมือกับ

เหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที   
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สําหรับกระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ินของตําบลสะพานหิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลกั คือ 

(1) กิจกรรมการสํารวจสภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํา้และภยัธรรมชาติ (2) กิจกรรมการประเมินศกัยภาพชุมชนและ

ทนุทางสงัคม (3) กิจกรรมการกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมและการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระดบัท้องถ่ิน (4) กิจกรรม

การริเร่ิมแผนปฏิบติัการนําร่อง และ (5) กิจกรรมการประเมินผลและสรุปบทเรียน ผลการวิจยัยืนยนัให้เห็นถึงการ

ยอมรับของชุมชนต่อกระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม โดยกิจกรรมเหล่านี ้ต้องดําเนินการ

ควบคูก่บัการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทชมุชน  
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