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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี ้ เป็ นการวิ จัยเชิ งปฎิ บัติ การแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR)
ประกอบด้ วย การสํารวจแบบสอบถาม การประเมินสภาพแวดล้ อมชุมชนแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural
Appraisal: PRA) การสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group Discussion) การสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth
Interviews) และการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชน ในการร่ วมกิจกรรมการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตร์
ท้ องถิ่นร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในชุมชน ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นของตําบล
สะพานหิน ประกอบด้ วย 5 กิจกรรมหลัก คือ (1) กิจกรรมการสํารวจสภาพปั ญหาด้ านทรัพยากรนํ ้า (2) กิจกรรมการ
ประเมินศักยภาพชุมชนและทุนทางสังคม (3) กิ จกรรมการกํ าหนดทางเลื อกที่ เหมาะสมและการยกร่ างแผน
ยุทธศาสตร์ ระดับท้ องถิ่น (4) กิจกรรมการริ เริ่ มแผนปฏิบัติการนําร่ อง และ (5) กิจกรรมการประเมินผลและสรุ ป
บทเรี ยน ผลการวิจยั ยืนยันให้ เห็นถึงการยอมรับของชุมชนต่อกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่ วม ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สําคัญคือ การพัฒนาแหล่งนํ ้าในไร่ นา การฟื น้ ฟูป่าทรัพยากรป่ าไม้ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ประโยชน์ที่ดิน รวมทังให้
้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ชุมชนในการรับมือ
กับความเสี่ยงภัยธรรมชาติ

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
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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
E-mail Address: kcr276@hotmail.com

คํานํา
พื ้นที่ล่มุ นํ ้าท่าจีนเป็ นหนึ่งใน 25 ลุ่มนํ ้าหลัก มีพื ้นที่ล่มุ นํ ้ารวม 10,868.43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื ้นที่ 4 จังหวัดคือ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีแม่นํ ้าท่าจีนเป็ นแม่นํ ้าสายหลักที่สําคัญ
ของลุม่ นํ ้า สภาพปั ญหาในพื ้นที่จงั หวัดชัยนาท คือประสบปั ญหาการขาดแคลนนํ ้า และนํ ้าท่วมเป็ นประจํา ส่งผล
ต่อความเสียหายทางด้ านการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้ าวและพืชไร่ ทําให้ รัฐต้ องสูญเสียงบประมาณเป็ น
จํานวนมากในการชดเชยความเสียหายของพืชเกษตรมาโดยตลอด (กิติชยั , 2549; วิชา และกิติชยั , 2547)
ตําบลสะพานหิน มีพื ้นที่ประมาณ 86.92 ตารางกิโลเมตร (54,326.56 ไร่ ) ตังอยู
้ ่ในท้ องที่อําเภอหนอง
มะโมง จังหวัดชัยนาท ซึง่ เป็ นลุม่ นํ ้าท่าจีนตอนบน มีครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 1,722 ครัวเรื อน ปลูกข้ าวและพืชไร่ เป็ นหลัก
ปริ มาณนํ ้าฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1,149,9 มิลลิเมตร มีช่วงฤดูนํ ้าหลาก (Wet Period) ในเดือนกรกฎาคมถึงปลาย
เดือนกันยายน มีปริ มาณนํ ้าฝนรวมทังสิ
้ ้น 563.3 มิลลิเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.0 ของปริ มาณนํ ้าฝนทังปี
้ และ
ช่วงแล้ งฝน (Dry Period) เริ่ มตังแต่
้ ต้นเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนเมษายน เป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มี
ปริ มาณนํ ้าฝนทังสิ
้ ้น 586.5 มิลลิเมตร หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.0 ของนํ ้าฝนทังปี
้ (กิติชยั , 2554) ทังนี
้ ้ปริ มาณฝนจะ
ผันแปรไปตามห้ วงเวลาของกระจายตัวของฝนและลมมรสุมที่ผัดผ่านพืน้ ที่ศึกษา แม้ ว่าตําบลสะพานหินจะมี
โครงการพัฒนาแหล่งนํ ้าทังหมด
้
14 โครงการ แต่การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรนํ ้าเพื่อการเกษตรกรรมก็ยงั ไม่
เพียงพอต่อความต้ องการ มูลค่าความเสียหายจากปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ งตังแต่
้ ปี 2550-2553 คิดเป็ นมูลค่า
ความเสียหายประมาณ 8,464,454 บาท ซึ่งเป็ นภาระที่รัฐบาลต้ องช่วยเหลือเยี ยวยาให้ กับเกษตรกรผู้ได้ รับ
ผลกระทบเป็ นประจํา ด้ วยเหตุนี ้ การวิจยั ครัง้ นี ้ จึงมีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนารู ปแบบ/กระบวนการที่เหมาะสมในการ
จัดทํ ายุทธศาสตร์ ท้องถิ่ นเพื่ อการจัดการทรั พยากรนํา้ และภัยธรรมชาติของตําบลสะพานหิ น อําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ซึง่ เป็ นพื ้นที่ล่มุ นํ ้าท่าจีนตอนบน ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดกลไกการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่สอดคล้ องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการที่แท้ จริ ง อันเป็ นการลด/บรรเทา/ป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นดังกล่าว

อุปกรณ์ และวิธีการ
การดําเนินงานวิจยั ผสมผสานการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research:
PAR) ร่ วมกับการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการดําเนินงานตามขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
1. ประเมินสภาพแวดล้ อมชุมชนแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) โดยมุ่งเน้ นการ
สํ า รวจสภาพพื น้ ที่ ศึ ก ษา ทั ง้ ในด้ า นในด้ า นประวัติ ชุ ม ชน ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชน ประเด็ น ปั ญ หาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและภัยธรรมชาติของชุมชน โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดของ Bechstedt (1997); Whyte (1991);
Mills (2000) และกิติชยั (2549)
2. สํารวจข้ อมูลด้ านเศรษฐกิ จ สังคม และวัดระดับความรู้ ความเข้ าใจในด้ านทรั พยากรนํ า้ และภัย
ธรรมชาติ โดยกําหนดประชากรตัวอย่างกําหนดจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973; บุญธรรม, 2531) จํานวน
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325 ตัวอย่าง โดยใช้ คา่ ความคลาดเคลื่อนระดับ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณา และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
โดยใช้ ค่า t-test และวิเคราะห์ ความแปรปรวน F-test แบบ One-way ANOVA ตามหลักการของบุญธรรม
(2531); สิน (2547); สุชาติ (2540)
3. สัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในชุมชน ประกอบด้ วย ตัวแทนจากภาค่
ในท้ องถิ่นเพื่อวิเคราะห์บทบาทของชุมชนในการวางแผนการจัดการและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรนํ ้าของชุมชน
รวมทัง้ การดํ าเนิ น งานเพื่ อรองรั บความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติซึ่ง กระทบต่อวิถี ชีวิตชุมชน โดยใช้ แนวคิดของ
สุภางค์ (2545); วิชา และกิติชยั (2547); ปาริ ชาติ (2543)
4. สร้ างกระบวนการปรึ กษาหารื อ ด้ วยกระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) กับ
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชนเพื่อเข้ าร่ วมกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น
พร้ อมทัง้ ประเมินความต้ องการฝึ กอบรม (Training Need) ที่ สอดคล้ องกับการดํ าเนิ น งานในการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น โดยสอดคล้ องกับแนวคิดของ วิชา และกิติชยั (2547); กิติชยั และชาญชัย (2548); ผ่องพรรณ
และสุภาพ (2545)
5. อบรมพัฒนาศักยภาพและเตรี ยมความพร้ อมอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชน จํานวน 40 คน โดยเน้ นการ
เสริ มสร้ างความรู้ และพัฒนาทักษะในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพชุมชน
การพัฒนาทักษะการจัดการทรั พยากรนํ ้า การเตรี ยมการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ และทดสอบ
และประเมินความรู้ ก่อนและหลังผ่านการฝึ กอบรม
6. จัดประชุมเชิงปฎิบตั ิการ เพื่อวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้ องการ พร้ อมทังให้
้ อาสาสมัครนักวิจยั
ท้ องถิ่ นเข้ าร่ วมกระบวนการวางแผนและจัดทํ ายุทธศาสตร์ ท้องถิ่ นตลอดกระบวนการ รวมทัง้ การริ เริ่ มให้ เกิ ด
กิ จ กรรมนํ าร่ อ งของชุม ชนเพื่ อ พัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ของชุม ชนในการนํ า แผนสู่ก ารปฎิ บัติ และมี ก าร
ประเมินผลหลังการปฎิบตั ิ (After Action Review: AAR) เพื่อเป็ นการสรุ ปบทเรี ยนการดําเนินงาน

ผลและวิจารณ์

บริบทชุมชนและการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติของชุมชนตําบลสะพานหิน
ตําบลสะพานหิน เดิมนัน้ กลุ่มชุมชนเป็ นกลุ่มคนที่อพยพมาจากฝั่ งลาวเวียงจันทน์ เป็ นชุมชนที่มีอายุ
เก่าแก่มากว่าร้ อยปี ลักษณะภูมิศาสตร์ ของพื ้นที่มีลกั ษณะคล้ ายกะทะควํ่า เมื่อฝนตกปริ มาณนํ ้าจะไหลไปสู่พื ้นทึ่
ตํ่าอย่างรวดเร็ ว การเกษตรอาศัยนํ า้ ฝน แหล่งนํ า้ หลักของตําบล ได้ แก่ คลองห้ วยคต-วังหมัน มีพืน้ ที่รับนํ า้
ประมาณ 45.42 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ ประโยชน์ที่ดินในตําบลสะพานหิน โดยใช้ เทคนิค
การจําแนกด้ วยสายตา (Visual Classification) จากข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง IKONOS และ
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT5 TM แบนด์ 453 (RGB) ร่ วมกับการตรวจสอบภาคสนาม พบว่า พื ้นที่ส่วนใหญ่
บริ เวณตําบลสะพานหินเป็ นพื ้นที่ปลูกพืชไร่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53.26 โดยพืชไร่ สําคัญที่พบ ได้ แก่ อ้ อย มัน
สําปะหลัง และข้ าวโพด ส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดินรองลงมา ได้ แก่ พื ้นที่ทํานาข้ าวซึง่ มีเนื ้อที่ประมาณหนึ่งในสาม
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.90 และพื ้นที่ป่าไม้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.76
ตําบลสะพานหินมีโครงการพัฒนาแหล่งนํ ้าทังหมด
้
14 โครงการ โดยแบ่งเป็ นโครงการประเภทอ่างเก็บ
นํ ้า จํานวน 4 โครงการ โครงการประเภทฝายทดนํ ้า จํานวน 3 โครงการ โครงการประเภทระบบส่งนํ ้า จํานวน 4
โครงการ โครงการประเภทสระนํ ้า จํานวน 1 โครงการ และโครงการฟื น้ ฟูคลองธรรมชาติ จํานวน 2 โครงการ
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นอกจากนี ้ ยังมีสระนํ ้าในไร่ นาประมาณ 394 แห่ง โดยโครงการพัฒนาแหล่งนํ ้าทังหมด
้
พบว่า ร้ อยละ 50 ของ
โครงการทัง้ หมดอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น มีสภาพตื ้นเขิน มีวชั พืช ปั ญหาหลักในการบริ หารจัดการแหล่งนํา้
ได้ แก่ การขาดแคลนงบประมาณบํารุ งรักษา
สําหรับพื ้นที่ป่าไม้ ในตําบลสะพานหิน มีประมาณ 8.26 ตารางกิโลเมตร (ร้ อยละ 8.76) โดยส่วนใหญ่
เป็ นป่ าผสมผลัดใบและมีไผ่เป็ นไม่เด่น ได้ แก่ เขาหลัก เขาราวเที ยน นอกจากนี ้ ยังพบลักษณะเป็ นหย่อมป่ า
กระจายอยู่ทวั่ ไปตามตามหัวไร่ ปลายนา สําหรับการใช้ ประโยชน์จากป่ าของชุมชน พบว่า ชุมชนในพื ้นที่โดยรอบมี
ประสบการณ์ ในการเข้ าไปใช้ ประโยชน์เพื่อเก็บหาทรัพยากรจากป่ าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ เห็ด หน่อไม้ ไม้ ไผ่
รวมถึงสมุนไพรและยา โดยในแต่ละปี ชุมชนมีการเก็บหาทรัพยากรจากป่ าเป็ นปริ มาณมาก และใช้ เพื่อการบริ โภค
ในครัวเรื อนมากกว่าการจําหน่าย
ความเสี่ยงด้ านทรั พยากรนํา้ และภัยธรรมชาติของชุมชนตําบลสะพานหิน
ผลจากการสํารวจแบบสอบถามกับหัวหน้ าครัวเรื อนจํานวน 325 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี มีจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน 1-3 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทํานาและปลูกพืชไร่ เป็ น
สมาชิ กกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรั พย์ และกลุ่มเกษตรกร มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้ น
ระยะเวลาในการตังถิ
้ ่นฐานมากกว่า 25 ปี และไม่คิดจะย้ ายถิ่นฐานออกนอกพืน้ ที่ ลักษณะบ้ านเรื อนเป็ นบ้ าน
เดี่ยวชันเดี
้ ยวและมีบริ เวณ มีที่ดินถือครองเป็ นของตนเอง ในรู ปแบบโฉนดและ สปก.4-01 รายได้ ต่อเดือนน้ อย
กว่า 5,000 บาท (ร้ อยละ 52.0) รองลงมาระหว่าง 5,000-10,000 บาท (ร้ อยละ 36.3)
ความผาสุกโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง จัดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 0.79 โดยในด้ านสมาชิกใน
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ/สันติสขุ และการทําบุญช่วยเหลือกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 0.95 จัดอยู่ในระดับ
มาก ส่วนความผาสุกที่ อยู่ในระดับน้ อยที่ สุด คือ การประสบปั ญหาภัยธรรมชาติ (นํ า้ ท่วม/ภัยแล้ งวาตภัย) มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ 0.39 จัดอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับปั ญหาด้ านการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั
ของชุมชนนัน้ พบว่า ภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.47 โดยปั ญหาที่จดั อยู่ในระดับมาก คือ
ปั ญหาการระบาดของโรคพืช/ศัตรู พืช ปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าสําหรับการเกษตร/ใช้ สอยของชุมชน และปั ญหา
ความยากจน โดยมีคา่ เฉลี่ย 2.58, 2.22 และ 2.16 ตามลําดับ
ความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัย ธรรมชาติ อยู่ใ นระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย 0.80 กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 92.9 ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใน
ท้ องถิ่น โดยแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับข่าวสารมาจากวิทยุ โทรทัศน์ ผู้นําชุมชน มีความต้ องการให้ มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในด้ านผลกระทบต่อการประกอบอาชี พ
การเกษตร/ปศุสตั ว์ ร้ อยละ 53.8 รองลงมาคือ ผลกระทบต่อความมัน่ คงในการดํารงชีวิต และผลกระทบต่อแหล่ง
นํ ้า คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 และ 16.3 ตามลําดับ ทังนี
้ ้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า การแจ้ งเตือน ควรดําเนินการ
ผ่านผู้นําชุมชน การประชุมชี ้แจงในชุมชน และการรวมกลุม่ ชาวบ้ านเพื่อติดตามสถานการณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 46.2,
35.7 และ 10.8 ตามลําดับ
กลุม่ ตัวอย่างเข้ ามามีสว่ นร่ วมต่อกิจกรรมการจัดการทรัพยากรนํ ้าและภัยธรรมชาติอยู่ระดับมาก คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 2.97 และมีความต้ องการการมีส่วนร่ วมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90 โดยเน้ นความ
ต้ องการแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมประชาคมมากที่สดุ อนึง่ กลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ยอมรับต่อการปรับตัว
ของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้ านทรัพยากรนํ ้าและภัยธรรมชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 87.4 แรงจูงใจที่สําคัญใน
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การปรั บตัวของชุมชนเกิดจากความต้ องการมีนํา้ ใช้ อย่างเพียงพอ และป้องกันผลกระทบที่อาจต่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยตรง และร้ อยละ 26.1 เห็น ว่าควรทํ าความเข้ าใจให้ กับุชมชนได้ รับ ทราบอย่ างต่อเนื่ องถึง
สถานการณ์ของปั ญหา เพื่อจะได้ สร้ างมาตรการขึ ้นมารองรับการแก้ ไข/จัดการ
ผลการทดสอบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต่อการปรับตัวของชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรนํ ้าและภัยธรรมชาติ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านอาชีพ (t = -2.006; significance = 0.046) ความ
พึงพอใจต่อการอยู่อาศัย (t = 2.266; significance = 0.024) ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม (F = 9.089;
significance = 0.000) ความรู้ ความเข้ าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ (t = -6.399;
significance = 0.000) การเข้ าร่ วมกิจกรรมของชุมชน (t = 5.479; significance = 0.005) และการยอมรับต่อ
การปรับตัวของชุมชน (F = 4.521; significance = 0.012) ดังนัน้ แนวทางที่เหมาะสมในการปรับตัวของชุมชน
คือ ปรับรู ปแบบการใช้ ที่ดินให้ เหมาะสม การอนุรักษ์ ป่าไม้ และการจัดหาแหล่งนํ ้าในไร่ นาของตนเอง
การคัดเลือกอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนและการประเมินความต้ องการฝึ กอบรม
ผลจากประชุ ม กลุ่ ม เจาะจง เพื่ อ คัด เลื อ กอาสาสมัค รนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน และให้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพและร่ วมการวางแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น ได้ กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกออกเป็ น
3 ด้ าน ได้ แก่ (1) หลักเกณฑ์ ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล คือ ความรู้ ความเข้ าใจในบริ บทชุมชน มีทัศนคติที่ดี/
ประสบการณ์ในงานชุมชน และความสนใจต่อการดําเนินงาน (2) หลักเกณฑ์ด้านการประสานงาน/จัดการ คือ มี
ทักษะในการประสานงานชุมชน มีเครื อข่ายชุมชน/ภาคีตา่ งๆ และเป็ นสมาชิกกลุ่มในชุมชน (3) หลักเกณฑ์ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม คือ เป็ นผู้ที่อาศัยอยูในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีภาวะการเป็ นผู้นํา/เชื่อถือได้ และเข้ าใจวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชน โดยสามารถคัดเลือกกลุม่ อาสาสมัครนักวิจยั ชุมชนได้ 40 คน
ผลการทดสอบความต้ องการในการอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นอาสาสมัครนักวิจัย
ชุมชน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความต้ องการในการอบรมในด้ านต่างๆ ที่เรี ยงลําดับ 5 ด้ าน ประกอบด้ วย (1)
ความรู้ ในด้ านการจัดการทรั พยากรนํา้ /แหล่งนํา้ (2) ความรู้ ด้ านจัดการป่ าไม้ /ป่ าชุมชน (3) ความรู้ ด้ านการ
เกษตรกรรม (4) ความรู้ ด้านอนุรักษ์ ดินและนํ ้า และ (5) ความรู้ ด้านการพัฒนาอาชีพ และเมื่อประเมินผลหลังการ
อบรม ชี ้ให้ เห็นว่า กลุม่ เป้าหมายมีความรู้ ความเข้ าใจในองค์ความรู้ ตา่ งๆ เพิ่มมากขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนในการจัดทํายุทธศาสตร์ ท้องถิ่น
กลุ่มอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพและเตรี ยมความพร้ อมในกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น ได้ เข้ าร่ วมออกแบบกระบวนการจัดทํ ายุทธศาสตร์ ท้องถิ่ น โดยพบว่า กิจกรรมที่
เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานของชุมชนประกอบด้ วย 5 กิจกรรมหลักดังนี ้
1. กิจกรรมการสํารวจสภาพปั ญหาด้ านทรัพยากรนํ ้าและภัยธรรมชาติ
สภาพปั ญหาของชุมชนที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก ประกอบด้ วย (1) ปั ญหาฝนทิ ้งช่วง/ภัยแล้ ง (2)
ปั ญหาอุทกภัย และ (3) ชุมชนขาดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้ านทรัพยากรนํ ้าและภัย
ธรรมชาติ โดยปั จจุบนั ชุมชนยังขาดความพร้ อมในการวางแผนจัดการที่ดี ทังในด้
้ านความรู้ การเตรี ยมแผนของ
ท้ องถิ่น การวางแผนด้ านอาชีพ และด้ านการรับมือกับภัยธรรมชาติ
2. กิจกรรมการประเมินศักยภาพชุมชนและทุนทางสังคม
ผลการประเมิน ชี ้ให้ เห็นว่า ชุมชนตําบลสะพานหิน มีความได้ เปรี ยบในด้ านต่างๆ เช่น ผู้บริ หารท้ องถิ่น
มีความมุ่งมั่นตัง้ ใจในการพัฒนาชุมชน สมาชิ กในชุมชนได้ รับการถ่ายทอดและส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่ นต่างๆ
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ชุมชนมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันและมีความสามัคคี และเป็ นชุมชนที่มีความหลากหลายของทรั พยากรธรรมชาติ
และชุมชนมีการใช้ ประโยชน์ สําหรับข้ อจํากัดของชุมชน เช่น ความรู้ ความเข้ าใจในการรับมือกับความเสี่ยงด้ าน
ทรัพยากรนํ ้าและภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ภูมิประเทศมีข้อจํากัดด้ าน
การพัฒนาแหล่งนํ ้า
3. กิจกรรมการกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมและการยกร่ างแผนยุทธศาสตร์ ระดับท้ องถิ่น
เป็ นกิจกรรมที่ชุมชนต้ องมีส่วนร่ วมในการประเมินความเป็ นไปได้ ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น
โดยต้ องมีการสร้ างทางเลือกในการรับมือกับความเสี่ยงด้ านทรั พยากรนํา้ และภัยธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นดังนี ้ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื ้นฟูการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้ องถิ่น ประกอบด้ วย แผนการป้องกันรักษาป่ าและพื ้นที่สาธารณประโยชน์/ป่ าชุมชน
แผนการป้องกันไฟป่ าและการเผาในที่โล่ง แผนการอนุรักษ์ /ฟื ้นฟูดินและใช้ ประโยชน์ที่ดิน และแผนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้ องถิ่น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ ้าเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน ประกอบด้ วย แผนการพัฒนาแหล่งนํ ้าขนาดเล็กในระดับไร่ นา แผนการจัดหาพัฒนาแหล่งนํ ้า และแผนการ
ส่งเสริ มการใช้ นํ ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่งเสริ มพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการบริ โภคที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย แผนส่งเสริ มการทําเกษตรผสมผสาน (เกษตรอินทรี ย์) แผนการลดปริ มาณวัสดุ
เหลือใช้ และการนํากลับมาใช้ ใหม่ แผนการพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นด้ านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และแผนการจัดการนํ ้าเสียและการเฝ้าระวังคุณภาพนํ ้าโดยชุมชนมีส่วนร่ วม และยุทธศาสตร์ ที่ 4 การ
บริ หารจัดการท้ องถิ่นที่ดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย แผนการติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยฐาน
ชุมชน แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ แผนการเสริ มสร้ างศักยภาพของชุมชนท้ องถิ่นในการ
รั บมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ และแผนการแสวงหาภาคีเครื อข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4. กิจกรรมการริ เริ่ มแผนปฏิบตั ิการนําร่ อง
เป็ นกิจกรรมการสนับสนุนและผลักดันให้ ชมุ ชนมีการริ เริ่ มแผนงาน/โครงการนําร่ องในระดับชุมชน โดย
พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเป็ นไปได้ ในการนําสูก่ ารปฎิบตั ิ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข 5 ด้ าน คือ (1)
ชุมชนต้ องมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมนําร่ องได้ โดยชุมชนเอง (2) มีความร่ วมมือขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในการดําเนินงาน (3) เป็ นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน (4) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/การจัดการความรู้ ด้านการรับมือกับภัยธรรมชาติ และ (5) เป็ นกิจกรรมที่บูรณาการ
ความรู้ /ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการดําเนินงาน โดยกิจกรรมนําร่ องที่ชุมชนเห็นพ้ องให้ มีการดําเนินงานคือ การศึกษา/
วิ จั ย การใช้ ประโยชน์ ข องชุ ม ชนต่ อทรั พ ยากรจากป่ า ซึ่ ง ผลจากการทํ าปฏิ ทิ น ฤดู ก าลการใช้ ประโยชน์
ทรั พยากรธรรมชาติในรอบปี ที่ผ่านมา สรุ ปได้ ว่า ชุมชนตําบลสะพานหินได้ ใช้ ประโยชน์ของป่ าหลายชนิด เช่น
เห็ดโคน ผักหวานป่ า หน่อไม้ เห็ดเผาะ ผักอีนนู ผักขี ้กา ผักซึก กลอย เป็ นต้ น โดยในแต่ละปี ชุมชนสามารถนํามาเป็ น
อาหารและเพื่อจําหน่วยในท้ องถิ่น และชุมชนได้ กําหนดกฏระเบียบในการบริ หารจัดการป่ าชุมชน
5. กิจกรรมการประเมินผลและสรุ ปบทเรี ยน
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ผลจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของสมาชิกนักวิจัยชุมชน/ผู้นําชุมชน เมื่อได้ ผ่านกระบวนการ
จัดทํายุทธศาสตร์ ท้องถิ่นแล้ ว ผู้วิจัยได้ ออกแบบเครื่ องมือการประเมินการยอมรั บของชุมชน/อาสาสมัครนักวิจัย
ชุมชน โดยมีตวั ชี ้วัดความเที่ยงตรงในด้ านต่างๆ ดังนี ้ (Scheurich, 1997; Mills, 2000; Smith, 1997)
1. ตัวชีว้ ดั ความเที่ยงตรงเชิงกระบวนการ (Process Validity) โดยการดําเนินงานวิจยั เป็ นการสร้ าง
กระบวนการวางแผน/ยุทธศาสตร์ ท้องถิ่ นที่เป็ นระบบ/ขัน้ ตอนที่ ชัดเจนและเป็ นที่ ยอมรั บในขัน้ ตอนการออกแบบ
กระบวนการทํางานร่ วมกัน
2. ตัวชี ้วัดความเที่ยงตรงเชิงประชาธิปไตย (Democratic Validity) การวิจยั คํานึงถึงความหลากหลาย
ของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียในท้ องถิ่ น อีกทัง้ การดําเนิ นงานก็ใช้ แนวทางการตัดสินใจบนพื น้ ฐานของความเห็นพ้ อง
ต้ องกัน (Consensus Building) ของผู้ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละกระบวนการทํางาน
3. ตัวชี ้วัดความเที่ยงตรงเชิงผลได้ (Outcome Validity) เป็ นการสร้ างกระบวนการในการแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึน้ ในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนสามารถเรี ยนรู้ ในสภาพปั ญหาของชุมชน/ความเสี่ยงต่างๆ และเห็นควรให้ มีการ
จัดทํายุทธศาสตร์ ท้องถิ่นรองรับการดําเนินงานที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชนเป็ นหลัก และยังสอดประสาน
กับนโยบายของรัฐในการสนับสนุน/ผลักดันให้ ชมุ ชนเตรี ยมความพร้ อมเพ◌ื ◌่ อรับมือกับภัยธรรมชาติ
4. ตัวชี ้วัดความเที่ยงตรงเชิงกระตุ้น (Catalytic Validity) การดําเนินงานวิจยั นี ้ ส่งผลกระทบ/เชื่อมโยง
ต่อการรับรู้ ของชุมชน/ผู้บริ หารท้ องถิ่น/กลุม่ เกษตรกรในสาขาต่างๆ ในการสร้ างความร่ วมมือของชุมชนในการจัดการ
กับปั ญหา/ความเสี่ยงในชุมชนด้ านทรัพยากรนํ ้าและภัยธรรมชาติ
5. ตัวชี ้วัดความเชิงวิพากย์ (Dialogic Validity) การดําเนินงานวิจยั ได้ รับการพิจารณา/คัดกรองแนว
ทางการดําเนินงาน และการออกแบบเครื่ องมือในการวิจยั ที่ผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
และการวิ จัยเชิ งสํ ารวจ โดยให้ นักวิจัย ดําเนิ นการวิ จัยร่ วมกับเครื อข่ ายชุมชน/อาสาสมัครนักวิจัยชุมชน และมี
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องร่ วมสนับสนุนการวิจยั เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน

สรุ ป
ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า ชุมชนตําบลสะพานหินมีความอ่อนไหวเปราะบางต่อความเสี่ยงด้ านทรัพยากร
นํ ้าและภัยธรรมชาติ และยอมรับต่อการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น แรงจูงใจที่สําคัญ
ในการปรับตัวเกิดจากความต้ องการมีนํ ้าใช้ อย่างเพียงพอ และป้องกันผลกระทบที่อาจต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน
โดยตรง และเห็นว่าควรทําความเข้ าใจให้ กบั ุชมชนได้ รับทราบอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ ของปั ญหา เพื่อจะได้
สร้ างมาตรการขึ ้นมารองรับการแก้ ไข/จัดการ โดยปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการปรับตัวของชุมชน ได้ แก่ ปั จจัย
ด้ านอาชี พ ความพึง พอใจต่อการอยู่อาศัย ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้ อม ความรู้ ความเข้ าใจต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ การเข้ าร่ วมกิจกรรมของชุมชน และการยอมรับต่อการปรับตัวของ
ชุมชน และเห็นว่าจะต้ องเสริ มการดําเนินงานให้ ชุมชนเห็นถึงปั ญหาด้ านทรัพยากรนํ ้าและความเสี่ยงที่ชุมชนจะ
ได้ รับทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของนันทวัฒน์ และแก้ วคํา (2544) ที่เห็นว่า การพัฒนา
บทบาทและความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่นมีความสําคัญต่อความเข้ มแข็งของชุมชน ขณะที่ ดาวุด (2553) เห็น
ว่า หากชุมชนทราบเหตุการณ์ ของความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึน้ ล่วงหน้ า ย่อมสามารถปรั บตัวให้ สามารถรั บมือกับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
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สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นของตําบลสะพานหิน ประกอบด้ วย 5 กิจกรรมหลัก คือ
(1) กิจกรรมการสํารวจสภาพปั ญหาด้ านทรัพยากรนํ ้าและภัยธรรมชาติ (2) กิจกรรมการประเมินศักยภาพชุมชนและ
ทุนทางสังคม (3) กิจกรรมการกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมและการยกร่ างแผนยุทธศาสตร์ ระดับท้ องถิ่น (4) กิจกรรม
การริ เริ่ มแผนปฏิบตั ิการนําร่ อง และ (5) กิจกรรมการประเมินผลและสรุ ปบทเรี ยน ผลการวิจยั ยืนยันให้ เห็นถึงการ
ยอมรับของชุมชนต่อกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่ วม โดยกิจกรรมเหล่านี ้ ต้ องดําเนินการ
ควบคูก่ บั การประยุกต์ใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมและหลากหลายเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทชุมชน
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