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บทคััดย่่อ
งานวิิจัยนี้้
ั �มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาคุุณลัักษณะความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� บทบาท
ความเป็็นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� และการเป็็นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� ที่่�ส่ง่ ผล
ต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนของชุุมชนคลองหอยโข่่ง อำำ�เภอคลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา ซึ่่�งใช้้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั เชิิงคุุณภาพ
โดยการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึกด้้วยเทคนิิคเดลฟาย และการสัังเกตแบบไม่่มีส่ี ว่ นร่่วม ทั้้�งนี้้�การใช้้เทคนิิคเดลฟาย ผู้้�วิจัิ ยั ได้้
ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 13 คน ตอบแบบสอบถามจำำ�นวน 3 รอบ รวมทั้้�งมีีการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก และการสัังเกตแบบ
ไม่่มีส่ี ว่ นร่่วม ผู้้�ให้้ข้้อมููลจำำ�นวน 25 คน จากนั้้�นผู้้�วิจัิ ยจึ
ั งึ นำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ร่วมกั
่ บั การศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่�ยวข้้อง
โดยใช้้การวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหาและพรรณนา ผลการวิิจัยพ
ั บว่่า ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
เป็็ นการดำำ�เนิินการที่่�ร่วมมืือกั
่
นั ของภาคส่่วนที่่�หลากหลายทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� ที่่�เข้้าร่่วมด้้วย
ความสมััครใจและมีีการสนัับสนุุนทรััพยากรระหว่่างองค์์กร โดยมีีเป้้าหมายร่่วมกันั คืือต้้องการพััฒนาชุุมชนของตนเอง ทั้้�งนี้้�
บทบาทการดำำ�เนิินงานของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ส่ง่ ผลต่่อชุมุ ชน ทั้้�งในระดัับของปัั จเจกบุุคคล ระดัับครััวเรืือน และ
ที่่�เห็็นได้้ชััดเจนที่่�สุดคืือร
ุ
ะดัับชุุมชนและสัังคม ที่่�ก่่อให้้เกิิดกิจิ กรรมการพััฒนาและความเข้้มแข็็งในชุุมชน ซึ่่ง� ถืือเป็็ นพื้้�นฐาน
ในการพััฒนาชุุมชนไปสู่่�ความยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิงโดยครอบคลุุมในทุุกมิิติทั้้ิ ง� ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� 2. หุ้้�นส่่วนการพััฒนา 3. การพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน
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Abstract
This research aims to study characteristics and roles of development partnership of Phadam Watershed
Forest Conservation Group, and to study concepts of sustainable development of Phadam Watershed Forest
Conservation Group in the Klong Hoi Kong community. The research instruments for data collection are Delphi,
in-depth interviews, and non-participant observation. With the Delphi technique, the researcher had 13 experts
answer the questionnaires 3 times and we include in-depth interviews and non-participant observation with 25
informants. The researchers then analyzed the data as well as studied the documents and related literature, using
content and descriptive analyses. The research results suggest that the development partnership of and to study
concepts of sustainable development of Phadam Watershed Forest Conservation Group is a collaboration with
various sectors, including public and private sectors, and and to study concepts of sustainable development of
Phadam Watershed Forest Conservation Group - that support resources between the organization with a shared
goal to develop their own community. The role of and to study concepts of sustainable development of Phadam
Watershed Forest Conservation Group has an influence on the community at the individual level, household level,
community level, and social level - which is a foundation of community development leading to actual sustainability in terms
of economy, society and environment.
Keywords: 1. Phadam Watershed Forest Conservation Group 2. Partnership in the development
3. Sustainable development
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ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�กับั ความเป็็ นหุ้้น� ส่่วนการพััฒนาเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืนของชุุมชน

ธัันย์์ชนก มููสิกิ ะเจริิญ และคณะ

(Limstit, 2018: 3)
อนึ่่� ง ประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� เป็็ น องค์์ก ร
ภาคประชาสััง คมในพื้้�น ที่่�ชุุ ม ชนคลองหอยโข่่ง อำำ� เภอ
คลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา ที่่�มีกี ารเคลื่่อ� นไหวเพื่่อต้้อ
� งการ
แก้้ปัั ญ หาของชุุม ชนตนเอง โดยที่่�ผ่่า นมา องค์์ก รภาค
ประชาสัังคมในประเทศไทยได้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการแก้้ไข
ปััญหาของประชาชนทั้้�งในระดัับนโยบายและระดัับปฏิิบัติั กิ าร
โดยมีีเป้้าหมายหลัักในการเสริิมสร้้างความยุุติธรรม
ิ
และ
ลดความเหลื่่�อมล้ำ��ำ ในสัังคม ส่่งผลให้้มีีความจำำ�เป็็ นในการ
สำำ�รวจฐานข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ ที่่�จะช่่วยให้้เห็็นฐานข้้อมููล
การพััฒนาทางสัังคมด้้านต่่าง ๆ และแสดงให้้เห็็นถึึงผลงาน
ความสำำ�เร็็จขององค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�กระจายกัันอยู่่�
ทั่่�วประเทศ ซึ่่ง� จะเป็็ นการเชื่่อม
� โยงเครืือข่่ายการพััฒนาที่่�เป็็ น
ฐานพลัังภาคพลเมืืองเข้้มแข็็งของสัังคมไทยของการเป็็นหุ้้�นส่่วน
การพััฒ นาในการเข้้ามามีีส่่ว นร่่วม ในการแก้้ปัั ญ หาของ
ประชาชนทั้้�ง ในระดัั บ นโยบายและระดัั บ ปฏิิ บั ั ติิ ก าร
สู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนต่่อไปได้้ (Civill Society
Empowrment lnstitute, 2017: 3) โดยมีีความจำำ�เป็็ น
อย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องผลัักดัันให้้ประชาชนเกิิดความรู้้�สึกึ ในความ
เป็็ นเจ้้าของ คืือต้้องทำำ�ให้้ประชาชนรู้้สึ� กึ ว่่าตนเป็็ นหุ้้�นส่่วน
ของท้้องถิ่่�น คืือ การที่่�สมาชิิกมีีความรู้้�สึกึ เป็็ นเจ้้าของร่่วมกันั
มีีการรัับผลประโยชน์์ร่วมกั
่ นั ผู้้�ที่่เ� ป็็ นหุ้้�นส่่วนจะเข้้าร่่วมด้้วย
ความเต็็มใจ และมีีความหวัังที่่�จะได้้รัับผลประโยชน์์จากการ
เป็็ นหุ้้�นส่่วน (Kanapol, Kenaphoom, & Yupas, 2017: 54)
ซึ่่ง� ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ได้้มีีการดำำ�เนิินงานที่่�มีคว
ี าม
ร่่วมมืือกับั หน่่วยงานต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�ในลัักษณะของการเกิิด
ความรู้้�สึกึ ในการเป็็ นเจ้้าของร่่วมกันั โดยเป้้าหมายแรกของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�คืือต้้องการอนุุรักั ษ์์ ฟื้้� นฟูู ดููแล
ทรััพยากรป่่ าในพื้้�นที่่�ชุุมชน และต่่อมาเมื่่อ� การอนุุ รักั ษ์์ดูแู ล
ผืืนป่่ าสำำ� เร็็จ ผลลััพธ์์ที่่�ไ ด้้ทางอ้้อมก็็คืือส่่ ง ผลดีีใ นทาง
เศรษฐกิิจให้้กัับชุุมชนและสัังคมตามลำำ�ดับั
ด้้วยเหตุุ ที่่�ก ล่่ า วมาข้้างต้้น ผู้้�วิ ิจั ัยจึึง สนใจศึึก ษา
ประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� ในประเด็็ น ประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� กัับความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาเพื่่อ� การ
พััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนของชุุมชนคลองหอยโข่่ง อำำ�เภอคลองหอยโข่่ง
จัังหวััดสงขลา เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลที่่�เป็็ นประโยชน์์ ให้้กัับ
ชุุมชนและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นำำ�ไปสู่่�แนวทางการพััฒนา
ที่่�ยั่่ �งยืืนของชุุมชนคลองหอยโข่่งต่่อไปในอนาคต อัันเกิิดจากการ
ดำำ�เนิินการของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ในฐานะของ
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา

บทนำำ�
กระแสการพััฒ นาในอดีีต ของประเทศไทยเกิิดขึ้้�น
อย่่างชััดเจนเมื่่�อมีแี ผนพััฒนาเศรษฐกิิจแห่่งชาติิฉบัับที่่� 1
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2504 ซึ่�ง่ ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการโต้้เถีียงทาง
แนวคิิดการพััฒนาที่่�แบ่่งออกเป็็ น 2 กระแส กระแสแรก
มองตามแนวเศรษฐศาสตร์์ก ระแสหลััก ว่่ า การพััฒ นา
เป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั ที่่�นำำ�ไปสู่่�ความทัันสมััย และขจััดความ
ยากจนให้้หมดไป และกระแสที่่�สอง มองว่่าการพััฒนาจะเกิิดการ
ทำำ� ลายทรััพย ากรสิ่่�ง แวดล้้อม นำำ�พ าความเหลื่่�อมล้ำ��ำ
ไม่่เป็็ นธรรมมาสู่่�สัังคม ซึ่่ง� ความขััดแย้้งดัังกล่่าวนั้้�นมีีคำ�ำ ตอบ
ผ่่านปรากฏการณ์์ปััญหาสัังคมด้้านต่่าง ๆ ดัังที่่�ผ่า่ นมาแล้้ว
(Kahaban, 2014: 101) ส่่งผลให้้ในปัั จจุุบันั มีีการกล่่าวถึึง
เป้้าหมายของการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนที่่�ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการ
พััฒนา 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่�ง่ การพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนนี้้�จะต้้องเป็็ นการพััฒนาที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการของคนในรุ่่�นปััจจุุบันั โดยไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่ อคนในรุ่่�นอนาคต ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน
ได้้ใช้้เป็็ นทิิศทางการพััฒนาตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2558 สิิงหาคม 2573 ประกอบไปด้้วย 17 เป้้าหมาย โดยสิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
คืือมองว่่าการพััฒนาจะยั่่�งยืืนได้้ต้้องเป็็ นความร่่วมมืือกันั ของ
ทุุกภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายที่่� 17 ของการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนคืือการ
เป็็นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา เป็็นความร่่วมมืือร่วม
่ ใจของทุุกภาคส่่วน
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ ภาคประชาสัังคม ตลอดจน
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศที่่�ถืือเป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� ให้้
สามารถบรรลุุเป้้าหมายอีีก 16 เป้้าหมายของการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืนได้้ (Thailand International Cooperation Agency, 2017)
การพััฒนาจะสำำ�เร็็จและมีีประสิิทธิผิ ลได้้จำำ�เป็็ นจะต้้อง
มีีการส่่งเสริิมภาคประชาสัังคม ซึ่ง�่ รััฐบาลของประเทศตะวัันตก
ที่่�พัฒ
ั นาแล้้วได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
องค์์กรภาคประชาสัังคม เนื่่�องด้้วยเล็็งเห็็นว่่าการพััฒนา
ประเทศหรืือการแก้้ไขปัั ญ หาที่่�ซั บั ซ้้อนในสััง คมปัั จจุุบันั
ไม่่อ าจดำำ� เนิิ น การตามเป้้าหมายได้้แค่่เ พีีย งภาครััฐ และ
ภาคธุุรกิจิ เนื่่�องจากกลไกของภาครััฐไม่่อาจจััดการปัั ญหา
หลายกรณีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ซึ่ง�่ ภาคประชาสัังคมหรืือ
องค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�ทำ�ำ งานเพื่่อ� ประโยชน์์ของส่่วนรวม
โดยมิิได้้มุ่่�งผลกำำ�ไรทางธุุรกิจิ จึึงถืือเป็็ นภาคที่่�มีส่ี ่วนสำำ�คัญ
ั
ในการพััฒ นาประเทศ สามารถช่่ วย ลดภาระงานและ
งบประมาณของรััฐ ดััง นั้้�น ภาครััฐ จึึง ควรเข้้ามาส่่ง เสริิม
สนัั บ สนุุ น ช่่ วย เหลืือการทำำ� งานของภาคประชาสััง คม
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ทิิศทางการพััฒนาในหลากหลายระดัับ ทั้้�งระดัับมหภาค
และจุุลภาค ไม่่ว่า่ จะในประเทศไทยหรืือในต่่างประเทศก็็ตาม
สรุุปได้้ว่่า เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนนั้้�นเป็็ นการพััฒนา
ที่่� ใ ห้้ความสำำ�คั ัญ กัับ มิิติิเ ศรษฐกิิจ มิิติิสั ัง คม และมิิติิ
สิ่่�ง แวดล้้อมไปพร้้อม ๆ กััน โดยเป็็ น แนวคิิดที่่�ทั่่ �วโลก
กำำ�ลังั ให้้ความสนใจและปฏิิบัติั ิ ซึ่�่งต้้องเป็็ นการพััฒนาที่่�
ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�คนในรุ่่�นปััจจุุบันั แต่่ต้้องไม่่
ส่่งผลเสีียต่่อคนในรุ่่�นอนาคตข้้างหน้้า
ความเข้้าใจว่่าด้้วยความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
แนวคิิดความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาได้้เริ่่มขึ้้
� �นจาก
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ
ที่่�ได้้มีีการกล่่าวถึึงความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา ซึ่่ง� หุ้้�นส่่วน
(partnership) คืือผู้้�ที่่เ� ข้้ามาเป็็ นหุ้้�นส่่วนหรืือผู้้�ที่่มี� กี ารร่่วม
ดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกันั ถืือได้้ว่่าเป็็ นผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีีย
ร่่วมกันั ทำำ�ให้้บุุคคลที่่�เข้้าร่่วมเกิิดความรู้้�สึกึ เป็็ นเจ้้าของ
ในกิิจกรรมที่่�ตนเป็็ นหุ้้�นส่่วนส่่งผลให้้เกิิดความต้้องการรัักษา
ผลประโยชน์์ของตนอย่่างเต็็มที่่� (Kanapol et al., 2016: 250)
โดยหุ้้�นส่่วนการพััฒนาเป็็ นปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ทางสัังคมอย่่างหนึ่่�ง
มีีผู้้ร่� ่วมอย่่างน้้อย 2 ฝ่่ ายที่่�ได้้ตกลงเข้้ามาเป็็ นหุ้้�นส่่วนกััน
มีีบทบาทหลัักการที่่�ตกลงร่่วมกันั เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�มีร่ี วมกั
่ นั ได้้
ทั้้�งนี้้� จากเป้้าหมายของการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนในเป้้าหมาย
ที่่� 17 คืือการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน ในเป้้าหมายของ
การพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนได้้กล่่าวเกี่่�ยวกับั ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการ
พััฒนา คืือ การเสริิมความเข้้มแข็็งให้้แก่่กลไกการดำำ�เนิินงาน
และฟื้้� นฟููสภาพหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระดัับโลกสำำ�หรับั การ
พััฒ นาที่่�ยั่่ง� ยืืน โดยเป็็ นการร่่ วม เติิม เต็็ม โดยหุ้้�น ส่่ ว น
ความร่่วมมืือจากหลายภาคส่่ว น และมีีก ารแลกเปลี่่�ยน
ทรััพยากรระหว่่างกััน ทั้้�งนี้้�ในประเทศที่่�กำ�ลั
ำ งั พััฒนาจะให้้
ความสำำ�คั ญ
ั ในการสนัั บ สนุุ น และส่่ ง เสริิมหุ้้�น ส่่ ว นความ
ร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
โดยสร้้างบนประสบการณ์์และกลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรของ
หุ้้�นส่่วน สำำ�หรับั ประเทศไทยนั้้�นได้้มีีการส่่งเสริิมระบบการ
บริิหารกิิจการบ้้านเมืืองแบบร่่วมมืือกันั ระหว่่างภาครััฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน โดยมีีการเปิิ ดโอกาสให้้องค์์กร
ภาคประชาสัังคม และชุุมชนสามารถเข้้ามาเป็็ นผู้้�จัดั บริิการ
สาธารณะแทนภาครััฐได้้ ซึ่ง�่ อาศััยการจััดทำ�ข้้อ
ำ ตกลงร่่วมกันั
ในรููปแบบการดำำ�เนิินงานในลัักษณะหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาครััฐ
กัับภาคประชาสัังคมและชุุมชน ซึ่่ง� มีีเป้้าหมายของข้้อตกลง
อยู่่�ที่่�ก ารร่่ วมกั ัน ดำำ� เนิิ น ภารกิิจ จััด บริิก ารสาธารณะแก่่

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่อ� ศึึกษาคุุณลัักษณะความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
ของประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อชุุ ม ชน
คลองหอยโข่่ง อำำ�เภอคลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา
2. เพื่่อ� ศึึกษาบทบาทความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ในชุุมชนคลองหอยโข่่ง อำำ�เภอ
คลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา
3. เพื่่อ� ศึึกษาความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ที่่ส่� ง่ ผลต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนของชุุมชน
คลองหอยโข่่ง อำำ�เภอคลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่�ยวข้้อง
ซึ่ง�่ มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมประเด็็นต่่าง ๆ อัันได้้แก่่ 1. ความรู้้�
ว่่าด้้วยเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน 2. ความเข้้าใจว่่าด้้วย
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา และ 3. บททบทวนว่่าด้้วย
องค์์กรประชาสัังคม ซึ่่ง� มีีรายละเอีียดดังั นี้้�
ความรู้้�ว่่าด้้วยเป้้ าหมายการพััฒนาที่่�ยั่งยืืน
่�
แนวคิิดเรื่่อ� งการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนมีีปรากฏอยู่่�ในเอกสาร
ระหว่่างประเทศหลายฉบัับตั้้�งแต่่อดีตี จนถึึงปัั จจุุบันั ซึ่ง�่ แสดง
ให้้เห็็นว่่า หลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเป็็ นแนวคิิดที่่ไ� ด้้รัับการ
ยอมรัับ และอยู่่�ในกระแสการพััฒ นาของสััง คมโลกมา
อย่่างยาวนาน คำำ�ว่่า “การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” ถููกนำำ�มา
กล่่าวถึึงและนำำ�มาใช้้อย่่างกว้้างขวาง อย่่างไรก็็ตาม จาก
คำำ�นิิยามที่่�มีชื่ี �อ่ เสีียงซึ่่�งได้้ให้้ไว้้ในรายงานบรัันดท์์แลนด์์
(The Brundtland report) จึึงเป็็ นที่่�เข้้าใจและยอมรัับ
โดยทั่่�วไปในปัั จจุุบันั ว่่า หลัักการสำำ�คัญ
ั ของแนวคิิดเรื่่อ� งการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน คืือ การพััฒนาที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึงดุุลยภาพทั้้�ง
3 ด้้าน ที่่�ประกอบด้้วย ด้้านเศรษฐกิิจ ด้้านสัังคม และ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีลักั ษณะเป็็ นการเกื้้�อกููล ไม่่มีคว
ี าม
ขััดแย้้งหรืือส่่งผลกระทบกัับด้้านอื่่�น ๆ อย่่างไม่่เป็็ นธรรม
เพื่่อ� เป็็ นการตอบสนองต่่อความต้้องการของคนในรุ่่�นปััจจุุบันั
โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อความต้้องการในอนาคตของ
คนรุ่่�นต่่อไป (Pathaichant, 2018: 60-61) เช่่นเดีียวกับั
Parinyasutinun (2017: 170-173) ที่่�ได้้อธิิบายไว้้ว่่า การ
พััฒ นาที่่�ยั่่ �งยืืนเป็็ น แนวคิิด การพััฒ นาที่่�ต้้อ งตระหนััก ถึึง
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อม ๆ กััน ซึ่่ง� ความยั่่�งยืืน
หมายถึึงสิ่่�งใดที่่�คนในวัันนี้้�ได้้ใช้้ประโยชน์์แล้้วสิ่่�งนั้้�นจะต้้อง
มีีอยู่่�ให้้คนรุ่่�นต่่อไปในอนาคตได้้ใช้้ประโยชน์์ ในสิ่่�งนั้้�น ๆ
ด้้วยเช่่นกััน ด้้วยเหตุุนี้้�จึงึ มีีความพยายามในการปรัับแก้้
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ประชาชนให้้บรรลุุผลสััมฤทธิ์์ �ตามที่่�ตั้้ง� ไว้้ (Office of the
Public Sector Development Commission, 2013: 42-43)
สรุุปได้้ว่่า ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนานั้้�นมีีตั้้ง� แต่่
ในระดัับชาติิ ระดัับประเทศ มาจนถึึงในระดัับชุุมชน โดยเป็็ น
ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน รวมถึึง
ภาคประชาสัังคมที่่�มีกี ารตกลงร่่วมกันั มีีการดำำ�เนิินการร่่วมกันั
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายที่่�มีร่ี ่วมกันั ทั้้�งนี้้�เป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่ �งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิในเป้้าหมายที่่� 17 และ
แผนยุุ ทธศ าสตร์์ก ารพััฒ นาระบบราชการไทยยััง ได้้ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เกิิด
ความร่่วมมืือในทุุกรููปแบบรวมทั้้�งในระดัับของชุุมชนท้้องถิ่่�น
ต่่าง ๆ ด้้วยเช่่นกััน
บททบทวนว่่าด้้วยองค์์กรประชาสัังคม
องค์์ ก รประชาสัั ง คมเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ขององค์์ ก ร
ที่่�ไ ม่่แ สวงหากำำ� ไร โดยองค์์ก รไม่่แ สวงหากำำ� ไรในภาค
ประชาชน เปรีีย บเสมืือนตััว แทนของแต่่ ล ะท้้องถิ่่�น มา
รวมกลุ่่�มกััน เพื่่�อต้้อ งการทำำ� งานเพื่่�อสั งั คมโดยไม่่ มี ีก าร
หวัังผลใด ๆ ซึ่�ง่ ถืือได้้ว่่ามีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างมากในสัังคม
ยุุคปััจจุุบันั (Jumpa, Piamsuwannakit, & Piamsuwannakit,
2017: 144) ซึ่่ง� ประชาสัังคมเป็็ นกลไกที่่�มีอิี สร
ิ ะจากรััฐและ
กลุ่่�มทุุน เกิิดการรวมกลุ่่�มกััน โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายของการ
ขัับเคลื่่อ� นเพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายร่่วมกันั เช่่น เพื่่อต้้อ
� งการสร้้าง
หลัักประกัันชีีวิติ ความเป็็ นอยู่่�หรืือในด้้านอาชีีพ รวมทั้้�งสร้้าง
ให้้เกิิดสิิทธิเิ สรีีภาพ ความเสมอภาคเท่่าเทีียม และส่่งเสริิมการ
มีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�นในการเข้้าถึึงการอนุุ รักั ษ์์ฟื้้� นฟูู
และการใช้้ประโยชน์์จากแหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิ รวมทั้้�ง

ธัันย์์ชนก มููสิกิ ะเจริิญ และคณะ

มีีก ารเคลื่่�อ นไหวเพื่่�อต่่ อรอ งตรวจสอบอำำ� นาจของรััฐ
สอดคล้้องกัับ Bunsuaikhwan (2020: 8) ได้้กล่่าวว่่าปฏิิบัติั กิ าร
ของประชาสัังคม เป็็ นการกระทำำ�ร่วมกั
่ นั ตามสิิทธิพิ ลเมืืองใน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมสาธารณะที่่�หลากหลายรููปแบบ ซึ่่ง� การ
ดำำ�เนิินการปฏิิบัติั ขิ องกลุ่่�มหรืือองค์์กรประชาสัังคม ไม่่ได้้มีี
ข้้อจำำ�กัดว่
ั ่าหนึ่่� งกลุ่่�มจะต้้องปฏิิบัติั กิ ารเพีียงรููปแบบเดีียว
เท่่านั้้�น แต่่สามารถปฏิิบัติั กิ ารได้้หลายวิิธีี เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการ
บรรลุุ คุุ ณ ภาพชีีวิ ิต ของสมาชิิก ในสััง คมปฏิิบั ติั ิก ารของ
ประชาสัังคมจึึงเป็็ นลััก ษณะเปิิ ดพื้้�น ที่่�ท างการเมืืองของ
พลเมืือง ทั้้�งนี้้� Parinyasutinun (2017: 339) ได้้กล่่าวอีีกว่่า
องค์์ป ระกอบของประชาสััง คมเป็็ น การอธิิบ ายถึึง ความ
สััมพันั ธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบต่่าง ๆ อัันได้้แก่่ สถาบััน องค์์กร
และปัั จเจกชนในลัักษณะที่่�ว่่าสถาบัันไม่่สามารถดำำ�รงอยู่่�
อย่่างอิิสระจากการกระทำำ�ทางสัังคมได้้
สรุุปได้้ว่่า องค์์กรประชาสัังคมเป็็ นกลุ่่�มที่่�มีอิี สร
ิ ะจากรััฐ
และจากกลุ่่�มทุุน เกิิดขึ้้�นจากการรวมตััวกันั ของกลุ่่�มคน
ที่่�มีจิี ติ สำำ�นึึกร่่วมกันั โดยมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายในการขัับเคลื่่อ� น คืือ
เพื่่อ� เป็็นการลดอำำ�นาจรััฐและเพิ่่�มอำ�ำ นาจให้้แก่่ประชาชนมากขึ้้น�
เพื่่อต่
� อรอ
่ งและตรวจสอบอำำ�นาจของรััฐ และส่่งเสริิมให้้เกิิดการ
พััฒนาที่่�เหมาะสมตลอดจนการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น�
กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
จากการศึึกษางานวิิจัยครั้้
ั �งนี้้ผู้้� วิ� จัิ ยั ได้้ทบทวนวรรณกรรม
และงานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่�ยวข้้อง จนนำำ�มาสู่่�การสร้้างกรอบแนวคิิด
การวิิจัยั ได้้ดัังภาพที่่� 1

ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�

คุุณลัักษณะความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา

บทบาทของความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา

หุ้้�นส่่วนการพััฒนาเพื่่อ� การพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน
ของชุุมชน
ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
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ร่่วมกับั การศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่�ยวข้้อง จากนั้้�น
นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้อห
� าและเขีียนรายงานการวิิจัยั
ด้้วยวิิธีกี ารพรรณนาวิิเคราะห์์

วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
งานวิิจัยนี้้
ั � เป็็ นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ โดยผู้้�วิจัิ ยั แบ่่ง
ออกเป็็ น 2 ระยะ ได้้แก่่ ระยะแรก เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� แนวคิิด
จากปรากฏการณ์์จริิงคืือแนวคิิดความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
ของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั
คืือแบบสััมภาษณ์์ แบบกึ่่�งโครงสร้้าง ใช้้เทคนิิคเดลฟาย
ซึ่่ง� มีีผู้้เ� ชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 13 คน ตอบแบบสอบถามเดลฟาย
จำำ�นวน 3 รอบ จนกระทั่่ �งความคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
มีีความสอดคล้้องกััน ผู้้�วิิจั ยจึ
ั ึง ยุุติิก ระบวนการเดลฟาย
ในรอบนี้้� การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยค่่ามััธยฐานและพิิจารณา
ความสอดคล้้องของข้้อมููล ด้้วยการหาค่่า พิิสั ยร
ั ะหว่่า ง
ควอไทล์์ โดยคำำ�นวณหาค่่ากลางของข้้อมููลพิิจารณาตำำ�แหน่่ง
ของข้้อมููลที่่�อยู่่�กึ่่ง� กลางของข้้อมููลทั้้�งหมด ค่่าพิิสัยร
ั ะหว่่าง
ควอไทล์์ คำำ�นวณหาค่่าความแตกต่่าง ระหว่่างควอไทล์์
บนหรืือควอไทล์์ที่่� 3 และควอไทล์์ล่า่ งหรืือควอไทล์์ที่่� 1 โดย
หากค่่าพิิสัยร
ั ะหว่่างควอไทล์์ไม่่เกิิน 1.50 ถืือว่่ามีีความ
สอดคล้้องกััน และในระยะที่่� 2 เพื่่อ� ศึึกษาบทบาทความเป็็ น
หุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ที่่มี� ต่ี ่อ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้การสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึกและการ
สััง เกตแบบไม่่ มี ีส่่ ว นร่่ วม เป็็ นเครื่่�อ งมืือรวบรวมข้้อมูู ล
ภาคสนาม โดยมีีผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลจำำ�นวน 25 คน ประกอบไปด้้วย
4 กลุ่่�ม กลุ่่�มที่่� 1 หน่่ วยงานภาครััฐจำำ�นวน 1 คน ได้้แก่่
หััวหน้้าสถานีีวิจัิ ยต้้
ั นน้ำำ��ทะเลสาบสงขลา กลุ่่�มที่่� 2 หน่่วยงาน
ภาควิิชาการจำำ�นวน 3 คน ได้้แก่่ อาจารย์์มหาวิิทยาลััย
สงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่ กลุ่่�มที่่� 3 เจ้้าหน้้าที่่�
จากหน่่วยงานท้้องถิ่่�น จำำ�นวน 5 คน ได้้แก่่ หััวหน้้าสำำ�นักั
ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลคลองหอยโข่่ง จำำ�นวน 1 คน
เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จำำ�นวน 3 คน และ
ประธานคณะกรรมการหมู่่�บ้้านคลองหอยโข่่ง จำำ�นวน 2 คน
และกลุ่่�มที่่� 4 สมาชิิกของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
จำำ�นวน 16 คน ได้้แก่่ ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิิก
ของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� ซึ่่ง� มีีการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์
การเลืือกกลุ่่�มผู้้�ให้้ข้้อมููลไว้้ทั้้�งหมด 2 ข้้อ ได้้แก่่ 1. เป็็ นผู้้�ที่่มี� ี
ความรู้้�เ กี่่�ยวกั ับ บริิบ ทพื้้�น ที่่�ชุุ ม ชนคลองหอยโข่่ ง และ
การดำำ� เนิิ น งานของประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� และ
2. ต้้องเป็็ นผู้้�ที่่มี� คว
ี ามเกี่่�ยวข้้องและความผููกพัันกัับประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�หรืือเป็็ นสมาชิิกประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ� โดยผู้้�วิจัิ ยั ได้้ใช้้วิิธีกี ารเลืือกผู้้�ให้้ข้้อมููลแบบเจาะจง และ
ในขั้้�น ตอนการรวบรวมข้้อมูู ล มีีก ารบััน ทึึ ก ข้้อมูู ล เป็็ น
ลายลัักษณ์์ อักั ษร การถอดบทสััมภาษณ์์ ของผู้้�ให้้ข้้อมููล

ผลการวิิ จัยั
ผู้้�วิจัิ ยั ขอนำำ�เสนอผลการศึึกษา อัันได้้แก่่ 1. คุุณลัักษณะ
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ� 2. บทบาทความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� และ 3. ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
ของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�และความยั่่�งยืืนของชุุมชน
รายละเอีียดมีดัี งั นี้้�
คุุณลััก ษณะความเป็็ นหุ้้�น ส่่ ว นการพััฒ นาของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� ก่่อตั้้ �งขึ้้น� เมื่่อปี
� ี พ.ศ. 2545
จากแกนนำำ� ของกลุ่่�มที่่� ใ นอดีี ต เคยเป็็ นสมาชิิ ก พรรค
คอมมิิวนิสต์
ิ แ์ ห่่งประเทศไทย ที่่�ต้้องอาศััยในพื้้�นที่่�ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
เพื่่�อ การหลบซ่่ อ นตนเอง ซึ่่�ง ต่่ อม าหลััง จากที่่�พว กเขา
ออกจากป่่ า จึึง มีีก ารนััดกั นั ขึ้้�น ป่่ าผาดำำ� เนื่่� อ งจากนึึ ก ถึึง
บรรยากาศในอดีีต แต่่เมื่่อขึ้้
� น� ป่่ าผาดำำ�ไปกลัับพบว่่าป่่ าผาดำำ�
โดนทำำ�ลายเป็็ นวงกว้้างทั้้�งจากชาวบ้้านในชุุมชนเอง และ
จากกลุ่่�มนายทุุน พวกเขาพบว่่าป่่ าเปลี่่�ยนแปลงเสีียหาย
ไปอย่่างมากจากในอดีีต ที่่�ป่่าผาดำำ�เป็็ นพื้้�นที่่�สีแี ดง ทำำ�ให้้ไม่่มี ี
ผู้้�กล้้าเข้้าในพื้้�นที่่� ส่่งผลให้้ป่่ามีีความอุุดมสมบูรณ์
ู ์อย่า่ งมาก
เมื่่อ� เป็็ นเช่่นนั้้�น จึึงเกิิดการก่่อตั้้ �งประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
ขึ้้น� จากความรัักความหวงแหนป่่ า โดยในช่่วงริิเริ่่ม� ได้้ถููก
คััดค้้านทั้้�งจากชาวบ้้านและหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�ไม่่เห็็นด้้วย
แต่่สมาชิิกประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ไม่่ย่่อท้้อ แต่่กลัับ
ดำำ�เนิินการอย่่างแน่่วแน่่และเข้้มแข็็งมาโดยตลอด จนทำำ�ให้้
ปััจจุุบันั นี้้มี� หน่
ี วย
่ งานที่่�ให้้ความสนัับสนุุนทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
รวมทั้้�งภาคประชาชน อีีกทั้้�งปัั จจุุบันั ได้้เป็็ นที่่�รู้้จั� กั ในวงกว้้าง
และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั พวกเขาได้้รัับรางวััลที่่�สามารถการัันตีีการทำำ�งาน
ของกลุ่่�ม โดยปีี พ.ศ. 2558 ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ได้้รัับ
รางวััลคนค้้นฅนอวอร์์ด ครั้้�งที่่� 7 สาขารางวััลคนไทยหััวใจ
สีีเขีียว และในปีี พ.ศ. 2560 ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
ได้้รัับโล่่เชิิดชูเู กีียรติเิ ป็็ นชุุมชนที่่�ดำ�ำ เนิินงานด้้านการอนุุรักั ษ์์
ฟื้้� นฟูู ดูู แ ลและการสนัั บ สนุุ น ด้้านทรััพย ากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยใช้้มิิติทิ างวััฒนธรรมในการสืืบสาน
ตำำ�นานต้้นไม้้จากกระทรวงวััฒนธรรม สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
กระบวนการทำำ�งานที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพและเกิิดประสิิทธิผิ ล
อย่่างแท้้จริิง
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ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�กับั ความเป็็ นหุ้้น� ส่่วนการพััฒนาเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืนของชุุมชน

โดยประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เป็็นองค์์กรประชาสัังคม
ที่่�มีคว
ี ามโดดเด่่นอย่่างมากในพื้้�นที่่�ชุุมชนคลองหอยโข่่ง
ซึ่่�ง ลััก ษณะความเป็็ น หุ้้�น ส่่ ว นการพััฒ นาของประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เป็็ นการเคลื่่อ� นไหวในลัักษณะขององค์์กร
ที่่�มีกี ารปฏิิบัติั งิ านโดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่�องผลประโยชน์์
สาธารณะ ทั้้�งนี้้� การเคลื่่อ� นไหวเกิิดจากการที่่�ผู้้นำ� ำ�ของกลุ่่�ม
มีีสำ�นึ
ำ ึ ก สาธารณะหรืือจิิต สำำ�นึึ ก เพื่่�อส่่ ว นรวมที่่� ถืือ เป็็ น
คุุณลัักษณะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อย่่างมากขององค์์กรประชาสัังคมซึ่่�ง
กลุ่่�มประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� เริ่่�ม จากกลุ่่�มที่่� ไ ม่่ มี ี
ความเข้้มแข็็งและไม่่มีพลั
ี งั แต่่ด้้วยอุุดมการณ์์ ที่่�แน่่ วแน่่
ส่่งผลทำำ�ให้้กลายเป็็ นกลุ่่�มที่่�มีพลั
ี งั ขัับเคลื่่�อนภายในชุุมชน
อย่่างมาก โดยถืือได้้ว่่าเป็็ นพลัังความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
ที่่�เ ป็็ น พลััง จากภาคประชาชน โดยมีีก ารทำำ� งานที่่�เ ป็็ น
เครืือข่่ายกัันซึ่ง�่ จะมีีการจััดกิจิ กรรมเพื่่อ� ให้้สมาชิิกได้้พบปะ
พููดคุุยกันั ทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ร่่วมกันั มีีการเปิิ ดโอกาส
ให้้ผู้้�ที่่ส� นใจสามารถเข้้าร่่วมได้้ตลอดเวลา ไม่่ได้้จำำ�กัดั เพีียงแค่่
กลุ่่�มหรืือบุุคคลภายในประชาคมของตนเองเท่่านั้้�น โดย
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��

ธัันย์์ชนก มููสิกิ ะเจริิญ และคณะ

ผาดำำ�จะไม่่มีกี ารขึ้้�นต่่อรัฐั แต่่จะเข้้าร่่วมก็ต่็ ่อเมื่่อ� เห็็นว่่าเป็็ น
ผลประโยชน์์ของประชาชนส่่วนรวมที่่�แท้้จริิง ดัังเช่่นที่่�ผ่า่ น
มานั้้�นประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ได้้มีีการดำำ�เนิินงานร่่วม
กัับภาคส่่วนที่่�หลากหลายทั้้�งภาครััฐบาล ภาคเอกชน รวมทั้้�ง
ภาคประชาสัังคมในพื้้�นที่่�อื่�น่ ๆ เพื่่อ� เป็็ นการสร้้างเครืือข่่าย
ความสััมพันั ธ์์เนื่่�องจากทางกลุ่่�มประชาคมเล็็งเห็็นว่่าการ
ทำำ�งานที่่�ดีแี ละจะประสบความสำำ�เร็็จได้้นั้้�นจำำ�เป็็ นจะต้้องมีี
เครืือข่่า ยสนัับ สนุุ น โดยเป็็ น การสนัับ สนุุ น แลกเปลี่่�ย น
ทรััพยากรกัันระหว่่างองค์์กร นอกจากนี้้�ความเป็็ นหุ้้�นส่่วน
การพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�นั้้น� เป็็ นการ
ทำำ�งานที่่�ทุุกฝ่่ ายเข้้าร่่วมด้้วยความสมััครใจมีีความไว้้วางใจ
เชื่่อถืือกั
�
นั โดยมีีเป้้าหมายร่่วมกันั คืือต้้องการพััฒนาชุุมชน
คลองหอยโข่่งสู่่�ความยั่่�งยืืน
ผลจากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้จากการรวบรวมข้้อมููล
ความคิิด เห็็น จากผู้้�เ ชี่่�ยว ชาญผนวกกัับ แนวคิิดท ฤษฎีีที่่�
เกี่่�ยวข้้อง จากข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด 94 ข้้อ ผู้้�วิจัิ ยั ขอนำำ�เสนอ
ทั้้�งหมด 14 ข้้อ โดยพบว่่าความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่ � 1 ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
ค่่า มััธยฐาน (Md)

พิิ สัยอิ
ั ิ นเตอร์์ควอไทล์์ (IR)

1. ความร่่วมมืือในการร่่วมดำำ�เนิินการตามนโยบาย โครงการ หรืือ
กิิจกรรมที่่�จัดขึ้้
ั น� จากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคีีในพื้้�นที่่�
ชุุมชนคลองหอยโข่่งเพื่่อ� ให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ที่่ว� างไว้้

4

1

2. ความร่่วมมืือในการร่่วมติดิ ตามตรวจสอบในกิิจกรรมที่่�จัดขึ้้
ั น� จาก
หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคีี ในพื้้�นที่่�ชุมุ ชนคลองหอยโข่่ง

5

1

3. ความร่่วมมืือในการร่่วมคิดิ ริิเริ่่ม� นโยบายร่่วมกับั หน่่วยงานต่่าง ๆ
ได้้ด้้วยตนเองโดยหน่่วยงานรััฐมีีบทบาทเพีียงผู้้�ให้้การสนัับสนุุน

4

0

4. ความร่่วมมืือจากการที่่�ทุกุ หน่่วยงานเห็็นปัั ญหาในชุุมชนคลอง
หอยโข่่งร่่วมกันั

5

1

5. จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดความสามััคคีี ความเป็็ นหนึ่่�งเดีียวกันั
ของผู้้�เข้้าร่่วม

5

1

6. จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดการแบ่่งปัั นความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญ
ระหว่่างองค์์กร

5

1

7. จากความร่่วมมืือที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการแบ่่งปัั นวััสดุอุุ ุปกรณ์์ เครื่่อ� งมืือ
ระหว่่างองค์์กร

5

1

ข้้อคำำ�ถาม
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ปีี ที่�่ 41 ฉบัับที่่� 2 (มีีนาคม - เมษายน) พ.ศ. 2564

ตารางที่่ � 1 ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� (ต่่อ)
ค่่า มััธยฐาน (Md)

พิิ สัยอิ
ั ิ นเตอร์์ควอไทล์์ (IR)

8. จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดการระดมแบ่่งปัั นทรััพยากรเงิินระหว่่าง
องค์์กร

5

1

9. จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิด กฎ ระเบีียบ กติิกา ที่่�เป็็ นทางการ
ระหว่่างองค์์กร

4

1

10. จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดข้้อตกลงร่่วมกันั หรืือสััญญาใจที่่�ไม่่เป็็ น
ทางการระหว่่างองค์์กร

5

1

11. จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้ลดอำำ�นาจในการกอบโกยหรืือแสวงหาผล
ประโยชน์์จากอำำ�นาจหน้้าที่่�ของบุุคคลบางกลุ่่�ม

5

1

12. เป็็ นความร่่วมมืือที่่มี� กี ารบริิหารงานร่่วมกันั แบบยืืดหยุ่่�น คืือ มีีอิสร
ิ ะ
ในการทำำ�งาน งานมีีความหลากหลาย

5

1

13. จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้ประชาชนมีีความตระหนัักร่่วมกันั ในการ
เข้้าร่่วมและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประโยชน์์ส่ว่ นรวม

5

1

14. เป็็ นความร่่วมมืือที่่มี� จิี ติ ใจที่่�เป็็ นเจ้้าของคืือสามารถมีีสิทธิ์์
ิ �มีีเสีียง
และกระทำำ�การใด ๆ ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกับั คนอื่่น� ๆ

5

1

ข้้อคำำ�ถาม

จากตารางที่่� 1 จะเห็็น ได้้ว่่ า ความเป็็ น หุ้้�น ส่่ว น
การพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� พบว่่า ค่่า
มััธยฐานจากความคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีต่ี ่อความเป็็ น
หุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ที่่เ� ห็็น
ด้้วยในระดัับมากที่่�สุดุ ได้้แก่่ ความร่่วมมืือในการร่่วมติดิ ตาม
ตรวจสอบในกิิจกรรมที่่�จัดขึ้้
ั น� จากหน่่ วยงานภาครััฐ ภาค
เอกชน และภาคีีในพื้้�นที่่�ชุมุ ชนคลองหอยโข่่ง ความร่่วมมืือ
จากการที่่�ทุุ ก หน่่ วย งานเห็็น ปัั ญ หาที่่�เ กิิด ในชุุม ชนคลอง
หอยโข่่งร่่วมกันั จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดความสามััคคีี
ความเป็็ นหนึ่่�งเดีียวกันั ของผู้้�เข้้าร่่วม และเกิิดการแบ่่งปัั น
ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญระหว่่างองค์์กร จากความร่่วมมืือ
ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการแบ่่งปัันวััสดุอุุ ปุ กรณ์์ เครื่่อ� งมืือระหว่่างองค์์กร
จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดการระดมแบ่่งปัั นทรััพยากรเงิิน
ระหว่่างองค์์กร จากความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดข้้อตกลงร่่วมกันั
หรืือสััญญาใจที่่�ไม่่เป็็ นทางการระหว่่างองค์์กร ข้้อ จากความ
ร่่ วมมืือช่่ วย ลดอำำ� นาจในการกอบโกยหรืือแสวงหา
ผลประโยชน์์จากอำำ�นาจหน้้าที่่�ของบุุคคลบางกลุ่่�ม เป็็ นความ
ร่่วมมืือที่่มี� กี ารบริิหารงานร่่วมกันั แบบยืืดหยุ่่�น คืือ มีีอิสร
ิ ะ
ในการทำำ�งาน งานมีีความหลากหลาย จากความร่่วมมืือ
ทำำ�ให้้ประชาชนมีีความตระหนัักร่่วมกันั ในการเข้้าร่่วมและ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประโยชน์์ส่ว่ นรวม และเป็็ นความร่่วมมืือ

ที่่�มีจิี ติ ใจที่่�เป็็ นเจ้้าของคืือสามารถมีีสิทธิ์์
ิ �มีีเสีียงและกระทำำ�การ
ใด ๆ ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกับั คนอื่่น� ๆ และเห็็นด้้วยในระดัับมาก
ได้้แก่่ ความร่่วมมืือในการร่่วมดำำ�เนิิ นการตามนโยบาย
โครงการหรืือกิิจกรรมที่่�จัดขึ้้
ั น� จากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน
และภาคีี ใ นพื้้� น ที่่� ชุุ ม ชนคลองหอยโข่่ ง เพื่่� อ ให้้บรรลุุ
วััต ถุุ ป ระสงค์์ที่่�ว างไว้้ ความร่่วมมืือ ในการร่่วมคิ ิด ริิเ ริ่่�ม
นโยบายร่่วมกับั หน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้ด้้วยตนเองโดยหน่่วยงาน
รััฐมีีบทบาทเพีียงผู้้�ให้้การสนัับสนุุ น และจากความร่่วมมืือ
ทำำ�ให้้เกิิด กฎ ระเบีียบ กติิกา ที่่�เป็็ นทางการระหว่่างองค์์กร
นอกจากนี้้� เมื่่อพิ
� จิ ารณาค่่าพิิสัยอิ
ั นิ เตอร์์ควอไทล์์จาก
ความคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีต่ี ่อความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการ
พััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� พบว่่า ความคิิดเห็็น
ของผู้้�เชี่่�ยวชาญสอดคล้้องกััน โดยสามารถแยกเป็็ นประเด็็น
คุุณลัักษณะความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์
ป่่ าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ได้้ดัังนี้้� 1. คุุณลัักษณะด้้านกระบวนการ
ทำำ�งาน ได้้แก่่ ความร่่วมมืือในการร่่วมติดิ ตามตรวจสอบใน
กิิจกรรมที่่�จัดขึ้้
ั น� จากหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคีี
ในพื้้�นที่่�ชุุมชนคลองหอยโข่่ง ความร่่วมมืือจากการที่่�ทุุก
หน่่ วยงานเห็็นปัั ญหาที่่�เกิิดในชุุมชนคลองหอยโข่่งร่่วมกันั
ความร่่วมมืือในการร่่วมคิดิ ริิเริ่่ม� นโยบายร่่วมกับั หน่่ วยงาน
ต่่ า ง ๆ ได้้ด้้วยตนเองโดยหน่่ วย งานรััฐ มีีบ ทบาทเพีีย ง
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ผู้้�ให้้การสนัับสนุุ น ความร่่วมมืือในการร่่วมดำำ�เนิินการตาม
นโยบาย โครงการหรืือกิิจกรรมที่่�จัดขึ้้
ั น� จากหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคีีในพื้้�นที่่�ชุมุ ชนคลองหอยโข่่ง เพื่่อ� ให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ที่่ว� างไว้้ ความร่่วมมืือที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการแบ่่งปัั น
ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญระหว่่างองค์์กร ความร่่วมมืือที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดการแบ่่งปัันวััสดุอุุ ปุ กรณ์์ระหว่่างองค์์กร ความร่่วมมืือ
ทำำ�ให้้เกิิดการระดมแบ่่งปัั นทรััพยากรเงิินระหว่่างองค์์กร
ความร่่วมมืือที่่�มีกี ารบริิหารงานร่่วมกันั แบบยืืดหยุ่่�น คืือ
มีีอิสร
ิ ะในการทำำ�งาน งานมีีความหลากหลาย และเป็็ นความ
ร่่วมมืือที่่มี� จิี ติ ใจที่่�เป็็ นเจ้้าของคืือสามารถมีีสิทธิ์์
ิ � มีีเสีียงและ
กระทำำ�การใด ๆ ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกับั คนอื่่น� ๆ 2. คุุณลัักษณะ
ด้้านผลลััพธ์์ ได้้แก่่ ความร่่วมมืือทำ�ำ ให้้เกิิดความสามััคคีี
ความเป็็ นหนึ่่� งเดีียวกันั ของผู้้�เข้้าร่่วมความร่่วมมืือ ทำำ�ให้้
ลดอำำ�นาจในการกอบโกยหรืือแสวงหาผลประโยชน์์ จาก
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของบุุคคลบางกลุ่่�ม ความร่่วมมืือที่่ทำ� �ำ ให้้ประชาชน
มีีความตระหนัักร่่วมกันั ในการเข้้าร่่วมและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
ประโยชน์์ ส่่วนรวม และความร่่วมมืือที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดข้้อตกลง
ร่่วมกันั หรืือสััญญาใจที่่�ไม่่เป็็ นทางการระหว่่างองค์์กร
บทบาทความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
จากการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ�ที่่�มีรี ะยะเวลายาวนานเป็็ นเวลากว่่าสิิบปีี มาแล้้วนั้้�น
เป็็ นการดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งหวัังให้้เกิิดการพััฒนาชุุมชนและ
คุุณภาพชีีวิติ ของสมาชิิกในชุุมชน ซึ่ง�่ แสดงให้้เห็็นถึึงความ
เป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาที่่�ส่ง่ ผลต่่อชาวบ้้านและชุุมชนในระดัับ
ต่่าง ๆ สามารถแบ่่งออกได้้เป็็ น 3 ระดัับ กล่่าวคืือ
ระดัับปัั จเจกบุุคคล ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
เป็็ นองค์์กรประชาสัังคมซึ่่ง� ถืือเป็็ นพื้้�นที่่�ที่่เ� ป็็ นปัั จเจกบุุคคล
โดยเป็็ นองค์์กรที่่�สมาชิิกมีีความสนใจเรื่่�องเดีียวกันั เข้้ามา
ทำำ�งานร่่วมกันั ถืือเป็็ นบทบาทที่่�กระทำำ�จริิงตามความเชื่่อที่่
� �
ต้้องการรวมกลุ่่�ม เพื่่อที่่
� จ� ะสามารถแสดงออกซึ่่ง� จุุดยืืน ซึ่่ง� มีี
ประชาชนในชุุมชนเป็็ นผู้้�แสดงบทบาทหลัักนั่่�นคืือสมาชิิก
ของประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� โดยจะสนัั บ สนุุ น ให้้
ปััจเจกบุุคคลเกิิดการรวมกลุ่่�มเพื่่อ� ให้้เกิิดความรู้้�สึกึ รัับผิิดชอบ
ต่่อส่ว่ นรวม ดัังคำำ�สัมั ภาษณ์์ที่่ว่� า่ “...ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ�เรารวมกลุ่่�มด้้วยจิิตอาสาไม่่มีเี งิินเดืือนแต่่เราอยาก
แสดงออกถึึง ความรู้้�สึ ึก และความคิิด เห็็น การทำำ� งาน
ประชาคมทำำ�ให้้เราอดทนเพราะต้้องใช้้เวลา มัันเป็็ นงาน
สาธารณะ งานอาสา และการทำำ�งานทำำ�ให้้เราได้้เจอเพื่่�อน
ใหม่่ ๆ ...” (สมาชิิกประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�, สััมภาษณ์์

ธัันย์์ชนก มููสิกิ ะเจริิญ และคณะ

วัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563) แสดงให้้เห็็นว่่าเป้้าหมายของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� คืือ การที่่�ไม่่ให้้ผู้้�คนอยู่่�แบบ
โดดเดี่่�ยวแตกแยก เพราะจะเป็็ นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�คนในชุุมชน
เกิิดความเห็็นแก่่ตัวั โดยประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เป็็ น
พื้้�นที่่�ที่่ปั� ั จเจกบุุคคลมีีสิทธิ
ิ เิ สรีีภาพที่่�จะแสดงออกถึึงความ
ต้้องการของตนเองและเป็็ น การเสริิมสร้้างอำำ� นาจให้้กัับ
ปัั จเจกชนผ่่านกระบวนการเรีียกร้้อง โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อ�
พััฒนาให้้คุุณภาพชีีวิติ ของพวกเขาดีีขึ้้น� ไม่่ถูกู เอารััดเอาเปรีียบ
โดยส่่งผลต่่อสมาชิิกในระดัับปัั จเจกบุุคคล กล่่าวโดยสรุุปคืือ
การรวมตััวเป็็ นประชาคมจะทำำ�ให้้สมาชิิกค่่อย ๆ มีีจิติ สำำ�นึึก
สาธารณะเกิิดความตระหนัักในการเล็็งเห็็นประโยชน์์ของส่่วน
รวมมากขึ้้น� โดยปัั จเจกบุุคคล ที่่�เข้้าร่่วมการเป็็ นหุ้้�นส่่วนการ
พััฒนา จะได้้รัับทัักษะผ่่านกระบวนการหรืือวิิธีกี ารที่่�พวกเขา
ได้้เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วม และเกิิดความสััมพันั ธ์์ที่่ดี� ซึ่ี ง�่ กัันและกััน
ส่่งผลให้้สมาชิิกมีีสุขุ ภาพจิิตที่่�ดีขึ้้ี น� มีีมนุุษยสััมพันั ธ์์ที่่ดี� ี เกิิด
ความใฝ่่ รู้้� สนใจสิ่่�งต่่าง ๆ รอบตััว โดยสมาชิิกของประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�จะต้้องเสี่่ย� งชีีวิติ ของตนเองเพื่่อต้้อ
� งการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของตนเองและสัังคม เนื่่�องจากในอดีีต
สมาชิิกผู้้�ที่่ริ� เิ ริ่่มต้้อ
� งพบกัับปัั ญหาและอุุปสรรคทั้้�งจากกลุ่่�ม
นายทุุน และจากสมาชิิกในชุุมชนที่่�ยังั ไม่่ให้้การยอมรัับ
ในช่่วงแรก ทำำ�ให้้สมาชิิกต้้องใช้้ความอดทนใช้้ระยะเวลา
รวมทั้้�งต้้องเป็็ นบุุคคลที่่�มีอุี ุดมการณ์์แน่่ วแน่่ จึงึ จะสามารถ
ดำำ� เนิิ น กิิจ กรรมมาได้้จนถึึง ปัั จ จุุ บั ัน และเป็็ น ที่่�ยอมรั บั
กัับสัังคมในวงกว้้าง
ระดัับครััวเรืือน ในอดีีต สมาชิิก ในครััว เรืือนมีีการ
อพยพทำำ�งานในเมืืองมากขึ้้น� เนื่่�องจากขาดแหล่่งทรััพยากร
ที่่�ดีใี นการประกอบอาชีีพในพื้้�นที่่�บ้้านเกิิดของตนเองส่่งผล
ให้้ครอบครััวต้้องอาศััยอยู่่�ห่า่ งไกลกััน ดัังคำำ�สัมั ภาษณ์์ที่่ว่� า่
“...เมื่่�อก่่อนในชุุมชนมีีการบุุกรุุกป่่ าเยอะมากจนครััวเรืือน
ขาดแคลนน้ำำ��ทำ�ำ ให้้กระทบการทำำ�กินิ ครััวเรืือนพวกเราก็็เช่่น
กััน แต่่ตอนนี้้�พอแก้้ผู้บุ้� ุกรุุกได้้มีแี หล่่งน้ำำ��ที่่ดี� เี ราก็็สามารถใช้้
ประโยชน์์ จ ากแหล่่ ง น้ำำ�� ธรรมชาติิไ ด้้แ ล้้ว ...” (สมาชิิก
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�, สััมภาษณ์์วันั ที่่� 19 มิิถุุนายน
2563) ซึ่่�ง ความเป็็ น หุ้้�น ส่่ ว นการพััฒ นาของประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� ทำำ�ให้้ผู้้�คนในพื้้�นที่่�เกิิดการเชื่่�อมโยง
กิิจ กรรมในครอบครััวม ากขึ้้�น เกิิด การสร้้างรายได้้เสริิม
จากการมีี พื้้� น ที่่� ป่่ าที่่� สมบูู รณ์์ ขึ้้� น จากกลุ่่�มประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� ที่่�มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการดููแลปกป้้อง
ผืืนป่่ ามาโดยตลอด ส่่งผลให้้ครััวเรืือนหัันมาให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการดำำ�รงอยู่่�อย่่างพอเพีียงมากขึ้้น� โดยในอดีีต การที่่�ไม่่มี ี
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แหล่่งน้ำำ��ที่่สมบู
� ูรณ์์ ส่่งผลให้้ผลผลิิตทางการเกษตรลดลง
ส่่งผลต่่อรายได้้ของครััวเรืือนที่่�ลดลงเช่่นกััน ซึ่ง�่ ในอดีีตมีีกลุ่่�ม
ชาวบ้้านที่่�บุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� เพื่่�อต้้องการพื้้�นที่่�
ทำำ�กินิ แต่่ในปัั จจุุบันั นั้้�นได้้มีีการผลัักดัันให้้ภาครััฐมีีการ
จััดสรรที่่�ดินิ ทำำ�กินิ ให้้ชาวบ้้านที่่�ถููกต้้อง โดยไม่่ต้้องมีีการ
บุุกรุุกพื้้�นที่่�ป่่า เพื่่�อให้้ครััวเรืือนได้้มีีที่่อยู่่�อ
� าศััยที่่เ� ป็็ นหลััก
เป็็ นแหล่่ ง รวมทั้้�ง มีีที่่�ดิิน ทำำ�กิิน ที่่�ถูู ก ต้้องตามกฎหมาย
เพื่่อ� เป็็ นการสร้้างรายได้้ให้้ครััวเรืือน นอกจากนี้้� การก่่อตั้้ง�
ประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� ได้้มีีก ารพััฒ นาต่่ อยอด
เป็็ น วิิส าหกิิจ ชุุ ม ชน มีีก ารบริิก ารท่่ อ งเที่่�ยว เกษตรและ
อนุุ รั ัก ษ์์ สิ่่�ง แวดล้้อมเพื่่�อส่่ ง เสริิม การพึ่่�ง พาตนเองของ
ครอบครััวที่่เ� กิิดจากฐานทรััพยากรชุุมชนที่่�ยึดึ โยงความเป็็ น
ครอบครััวเพื่่อนำ
� �ม
ำ าอุุปโภคบริิโภคในครััวเรืือนแทนการพึ่่�งพา
จากภายนอกเพีียงอย่่างเดีียว โดยมีีการแปรรููปผลผลิิตทาง
การเกษตรไว้้ใช้้ในครััว เรืือน ที่่�เ ป็็ นผลมาจากการที่่�มี ี
แหล่่งทรััพยากรที่่�อุุดมสมบููรณ์์ จากความร่่วมมืือกันั เป็็ น
หุ้้�นส่่วนการพััฒนา
ระดัับชุุมชนและสัังคม ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
ของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�นั้้น� นำำ�มาสู่่�การจััดกิจิ กรรม
เพื่่อชุ
� มุ ชนและเพื่่อสั
� งั คมโดยกิิจกรรมทั้้�งหมดของประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ล้้วนแล้้วแต่่ต้้องการให้้เกิิดผลที่่�ดีีต่่อ
ชุุมชนท้้องถิ่่�นและเพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาให้้มากที่่�สุดุ โดยจาก
การดำำ�เนิินงานส่่งผลให้้ชุุมชนมีีคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น� มีีแหล่่ง
น้ำำ��ที่่ส� ะอาดมีีคุณ
ุ ภาพ มีีป่่าไม้้ที่่�อุุดมสมบูรณ์
ู ์ ประชาชนหััน
มาให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการอนุุ รักั ษ์์ป่่าไม้้เพิ่่�มขึ้้น� เนื่่�องจากป่่ า
ต้้นน้ำำ�� ผาดำำ�นั้้ น� เป็็ น ป่่ าต้้นน้ำำ��ที่่�หล่่ อ เลี้้�ย งผู้้�ค นในจััง หวััด
สงขลาจำำ�นวนมากโดยเป็็ นต้้นน้ำำ��ที่่นำ� ำ�ไปผลิิตน้ำำ��ประปา ดััง
คำำ�สัมั ภาษณ์์ที่่ว่� า่ “...ชาวบ้้านหัันมามีีส่ว่ นร่่วมกัับพวกเรากัับ
ชุุมชนมากขึ้้�นจากแต่่ก่่อนพวกเราต้้องหาเงิินหาอุุปกรณ์์
กัันเองแต่่ตอนนี้้�หน่่ วยงานให้้การสนัับสนุุ นเรามากขึ้้�น เรา
แก้้ปััญหาที่่�ตอบสนองชุุมชนจริิง ๆ...” (สมาชิิกประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�, สััมภาษณ์์วันั ที่่� 19 มิิถุุนายน 2563)
ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าจากการดำำ�เนิินงานทำำ�ให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง
สามารถแก้้ปัั ญหา และตอบสนองความต้้องการของชุุมชน
ตนเองได้้มากขึ้้น� ผู้้�คนในชุุมชนและสัังคมหัันมาให้้ความสนใจ
กัับการเสีียสละเพื่่�อส่่วนรวมเพราะเมื่่�อมีกี ารจััดกิิจกรรม
ก็็ย่อมส่
่ ง่ ผลให้้เกิิดความรัักความสามััคคีขี องสมาชิิกในชุุมชน
เพิ่่�มมากขึ้้น� เกิิดการบููรณาการการทำำ�งานที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมของ
ทุุกภาคส่่วนในการดููแลรัักษาป่่ าของผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาค
ครััวเรืือน ชุุมชน หน่่ วยงานภาครััฐ องค์์กรธุุรกิจิ รวมทั้้�ง

ประชาสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีบี ทบาทในการต่่อยอดคิดิ ริิเริ่่ม�
สร้้างสรรค์์ กิิจ กรรมต่่ า ง ๆ ขึ้้�น ตามวิิถีีชีีวิ ิต ของผู้้�ค น
ในชุุมชนจนกลายมาเป็็ นกฎเกณฑ์์ที่่ส� ามารถร่่วมกันั ปฏิิบัติั มิ า
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่ย� นความรู้้�สู่่�การพััฒนา
ชุุมชนและสัังคมที่่�ทำ�ำ ได้้จริิงและให้้เกิิดความยั่่�งยืืนต่่อชุมุ ชน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์
ป่่ าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�สู่่�ความยั่่งยืืนของชุุมชน
�
ในที่่�นี้้�ขอกล่่าวถึึงความยั่่�งยืืนทั้้�งในแง่่ของประชาคม
รััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� และความยั่่�ง ยืืนในแง่่ ข องชุุ ม ชนไป
พร้้อม ๆ กััน โดยความยั่่�งยืืนของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
กล่่าวคืือ การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
เป็็ นการทำำ�งานโดยที่่�ไม่่ใช่่คำ�สั่่
ำ �งหรืือจากการแต่่งตั้้�งของ
หน่่วยงานภายนอก แต่่เป็็ นกลุ่่�มที่่�เกิิดจากการมีีจิติ สาธารณะ
ทำำ�งานที่่�ทำ�ด้้วย
ำ
ใจ ไม่่ได้้เข้้ามาเพื่่อหวั
� งั ผลประโยชน์์ส่ว่ นตน
แต่่ต้้องการทำำ�งานเพื่่อ� ผลประโยชน์์ส่ว่ นรวม ทำำ�ให้้ทางกลุ่่�มมีีการ
ดำำ�เนิินงานที่่�เป็็ นอิิสระ ส่่งผลให้้การทำำ�งานเกิิดความต่่อเนื่่�อง
และยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�การเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาทำำ�ให้้กลุ่่�ม
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� เกิิดการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ความรู้้�เทคโนโลยีีเครื่่อ� งมืือ และทรััพยากร ระหว่่างองค์์กร
ทั้้�งส่่วนของภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคมด้้วยกััน
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานเกิิดความยั่่�งยืืน เนื่่�องจากประชาคม
เป็็ นกลุ่่�มของประชาชนจึึงสามารถรู้้�และเข้้าใจปัั ญหาของ
ชุุมชนได้้อย่่างแท้้จริิง ทำำ�ให้้สามารถเสนอปัั ญหาได้้ตรง
ประเด็็น ส่่งผลให้้การทำำ�งานของกลุ่่�มสามารถแก้้ปััญหาได้้
อย่่างเป็็ นระบบ และเกิิดความยั่่�งยืืนในส่่วนขององค์์กรเอง
นอกจากนี้้�ยังั สามารถแสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางการพััฒนา
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
สู่่�ความยั่่�งยืืนของชุุมชน โดยความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
สู่่�ความยั่่�งยืืนของชุุมชน คืือการร่่วมมืือกันั ของทุุกภาคส่่วน
ที่่�เชื่่อม
� โยงสััมพันั ธ์์กันั โดยคำำ�นึงึ ถึึงองค์์ประกอบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 3 เสา
เพื่่อนำ
� ำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนของชุุมชน กล่่าวคืือ
มิิ ติิด้้านเศรษฐกิิ จ การเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ส่ง่ ผลให้้มีีผู้้ค� นรู้้จั� กั ชุุมชนและ
เดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยวในชุุมชนคลองหอยโข่่งมากขึ้้�น
โดยเมื่่อชุ
� มุ ชนมีีทรัพย
ั ากรที่่�อุุดมสมบูรณ์
ู ์ขึ้้น� ทำำ�ให้้ชาวบ้้าน
สามารถทำำ�การเกษตรเพื่่อ� ประกอบเป็็ นอาชีีพเสริิม ส่่งผลให้้
มีีรายได้้เสริิมจากทรััพยากรในชุุมชน ต่่อมาจากการจััดตั้้ง�
กลุ่่�มประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ� ได้้มีีก ารพััฒ นาเป็็ น
วิิสาหกิิจชุุมชนบริิการท่่องเที่่�ยวเกษตรและอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
60

ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�กับั ความเป็็ นหุ้้น� ส่่วนการพััฒนาเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืนของชุุมชน

ทำำ�ให้้สามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชาวบ้้านในชุุมชนจากการ
ใช้้ประโยชน์์จากป่่ าที่่�อุุดมสมบูรณ์
ู ์
มิิ ติิ ด้้ า นสััง คม การเป็็ นหุ้้� น ส่่ ว นการพััฒ นาของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� ส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดการรวมกลุ่่�ม
ทำำ�กิจิ กรรมภายในชุุมชนของสมาชิิก โดยเป็็ นการรวมกลุ่่�ม
อย่่างสมััครใจสร้้างความรัักความสามััคคีภี ายในชุุมชน ทำำ�ให้้
ชาวบ้้านเกิิดความภููมิใิ จในตนเองผู้้�คนมีีความสำำ�นึกึ รัักบ้้านเกิิด
โดยมองว่่าต้้องการร่่วมมืือกันั เพื่่อพั
� ฒ
ั นาบ้้านเกิิดของตนเอง
เกิิดการสื่่อส
� ารกัันระหว่่างชาวบ้้านในชุุมชนมากขึ้้น� รวมทั้้�ง
เกิิดการสื่่�อสารระหว่่างหน่่ วยงานกัันมากขึ้้น� ชาวบ้้านใน
ชุุมชนมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น� โดยสามารถลดกลุ่่�มผลประโยชน์์
ภาคธุุรกิจิ ที่่�ต้้องการเข้้ามาแสวงหาผลประโยชน์์ส่ว่ นตนใน
พื้้�นที่่�ชุมุ ชน นอกจากนี้้�ยังั ทำำ�ให้้แรงงานกลัับคืืนถิ่่�นคืือมีีการ
กลัับถิ่่�นฐานมาประกอบอาชีีพการเกษตรในพื้้�นที่่�ชุมุ ชนบ้้าน
ของตนเองรวมทั้้�ง จากการเป็็ น หุ้้�น ส่่ว นการพััฒ นาทำำ� ให้้
สามารถลดการขััดแย้้งระหว่่างหน่่วยงานองค์์กรได้้เนื่่�องจาก
มีีการส่่งเสริิมให้้เกิิดการร่่วมมืือเกิิดการปรึึกษาพููดคุยกั
ุ นั ยิ่่�งขึ้้น�
มิิ ติิด้้านสิ่่� งแวดล้้อม การเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาเกิิด
การทำำ�งานที่่�ส่ง่ เสริิมให้้พื้้�นที่่�ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ได้้รัับการอนุุรักั ษ์์
ดููแลโดยเป็็ นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนลดการบุุกรุุกตััดไม้้
ทำำ�ลายป่่ า ลดการล่่าสััตว์์ รวมทั้้�งการปล่่อยน้ำ�ำ�เสีียลงแม่่น้ำ�ำ�
ลำำ�คลองของโรงงานทำำ�ให้้สภาพป่่ ามีีความอุุดมสมบูรณ์
ู ์มาก
ยิ่่�งขึ้้น� ช่่วยลดการเกิิดอุุทกภััย นอกจากนี้้�ได้้มีีการส่่งเสริิม
การปลููกต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�โดยจากคำำ�กล่่าวของกลุ่่�มประชาคม
รััก ษ์์ ป่่ าต้้นน้ำำ�� ผาดำำ�ที่่�ก ล่่า วว่่า เหลืือไว้้ให้้ลููก หลานดููมั่่ �ง
แสดงให้้เห็็นว่่าพวกเขาต้้องการให้้ป่่าไม้้มีีความยั่่�งยืืนอุุดม
สมบููรณ์เ์ พื่่อ� ให้้ลููกหลานในรุ่่�นต่่อไปได้้ใช้้ทรััพยากรที่่�ยังั คงอยู่่�
ทั้้�ง นี้้� หน่่ วย งานและสถาบััน การศึึก ษายััง ได้้มีีก ารอบรม
ทััศนศึึกษาจากป่่ าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�โดยถืือเป็็ นการส่่งเสริิมให้้
เยาวชนและหน่่ วยงานต่่าง ๆ หัันมาสนใจการดููแลรัักษา
แหล่่งทรััพยากรธรรมชาติิ นอกจากนี้้�ชาวบ้้านเกิิดทััศนคติิ
ที่่�ดีใี นการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิเนื่่อ� งจากมองว่่าหากทรััพยากร
ธรรมชาติิหมดไปย่่อมส่ง่ ผลต่่อพวกเขาด้้วยเช่่นกัันเพราะต้้อง
มีีการพึ่่�งพาทรััพยากรธรรมชาติิในการดำำ�รงชีีวิติ นอกจากนี้้�
การได้้มีีการแลกเปลี่่ย� นความรู้้�ในเรื่่อ� งทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากสมาชิิกกลุ่่�มประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เป็็ นผู้้�ที่่�
คุ้้�นชิินพื้้�นที่่�ป่่าเป็็ นอย่่างดีีส่ง่ ผลให้้ประชาคมและหน่่ วยงาน
ต่่าง ๆ สามารถแลกเปลี่่ย� นความรู้้�ที่่ต่� ่างฝ่่ ายต่่างมีีระหว่่าง
กัันเพื่่อร่
� วมดู
่ แู ลทรััพยากรธรรมชาติิในพื้้�นที่่�ได้้
ทั้้�งนี้้� หากต้้องการให้้เกิิดยั่่ �งยืืนต่่อไป สิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ
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จะต้้องมีีการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอโดยประกอบ
ด้้วยทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ มิิติด้้ิ านเศรษฐกิิจ มิิติด้้ิ านสัังคม และมิิติิ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่อ� ให้้สามารถขัับเคลื่่อ� นชุุมชนคลองหอยโข่่ง
ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนที่่�แท้้จริิง โดยอาจมีีการกำำ�หนดไว้้เป็็ น
แนวทางของชุุมชนหรืือกำำ�หนดในแผนแม่่บทของชุุมชน
คลองหอยโข่่งต่่อไปซึ่่ง� จะเป็็ นพื้้�นฐานของความยั่่�งยืืนให้้แก่่
ชุุมชนที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาในทุุก ๆ มิิติต่ิ ่อไป
กล่่าวโดยสรุุปได้้ว่่า ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของ
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�สู่่�แนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน
นั้้�น จากการเป็็ นกลุ่่�มประชาสัังคมที่่�เข้้มแข็็งที่่�ต้้องการพััฒนา
ชุุ ม ชนของตนเองเพื่่�อนำำ�ม าสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�ดีีแ ก่่ ชุุ ม ชน โดย
เป็็ นการพััฒนาที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อม ๆ กััน เพื่่อ� ให้้ชุุมชนมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น�
โดยสามารถสรุุปผลออกมาให้้เห็็นในภาพที่่� 2
อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
ผู้้�วิจัิ ยั ขอนำำ�ข้้อค้้นพบที่่�ได้้มาอภิิปรายผลในประเด็็น
ต่่าง ๆ อัันได้้แก่่ 1. มองประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ใน
ฐานะองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร 2. มองประชาคมรัักษ์์ป่่า
ต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ในฐานะหุ้้�นส่่วนการพััฒนา 3. มองประชาคมรัักษ์์
ป่่ าต้้นน้ำำ��ในฐานะผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีีย และ 4. มองประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ในฐานะตััวแสดงในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่�น
ที่่�ขับั เคลื่่อ� นเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน รายละเอีียดมีดัี งั นี้้�
มองประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ในฐานะองค์์กร
ที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เป็็ นองค์์กรที่่�จัดตั้้
ั ง� ขึ้้น�
โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อทำ�ำ งานสาธารณะเป็็ นพื้้�นฐาน โดย
Subphoem & Khongmalai (2015: 40) ได้้กล่่าวว่่าองค์์กร
ที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไรมีีพันั ธกิิจเพื่่อที่่
� จ� ะพััฒนาชุุมชน มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั
อย่่างมากในการสนัับสนุุ นการพััฒนากัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ของแต่่ละองค์์กรได้้
และเพื่่� อ ให้้การลงพื้้� น ที่่� ป ฏิิ บั ั ติิ กิิ จ กรรมเป็็ นไปอย่่ า ง
มีีป ระสิิทธิิภ าพสููง ที่่�สุุด ซึ่�่ง ในอดีีต รายได้้หลััก ของกลุ่่�ม
ประชาคมมาจากปััจเจกบุุคคล คืือ จากสมาชิิกในกลุ่่�มเท่่านั้้�น
ส่่ง ผลให้้กลุ่่�มประชาคมต้้องเผชิิญ กัับ ความท้้าทายเรื่่�อ ง
ข้้อจำำ�กัดท
ั างการเงิิน ต่่อมาจึึงมีีการจััดกิจิ กรรมขึ้้�นเพื่่�อนำำ�
รายได้้มาสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเนื่่�องจากสมาชิิกส่่วนใหญ่่
ประกอบอาชีีพเกษตรส่่งผลให้้ไม่่มีรี ายได้้มากพอที่่�จะนำำ�มา
สนัั บ สนุุ น แต่่ ใ นปัั จ จุุ บั ัน นี้้� มี ีหน่่ วย งานภายนอกที่่� ใ ห้้
งบประมาณสนัั บ สนุุ น ทั้้�ง บริิษััท เอกชนและประชาชน
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ด้้านเศรษฐกิิ จ
- เกิิดการจััดตั้้ง� วิิสาหกิิจชุุมชน
บริิการท่่องเที่่�ยวเกษตรและ
อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
- เกิิดการทำำ�เกษตรจากทรััพยากร
ที่่�สมบูรณ์
ู ์สร้้างรายได้้

ระดัับปััจเจกบุุคคล
- ประชาชนเกิิดการรวมกลุ่่�ม
เพื่่อ� เรีียกร้้องสิิทธิขิ องตน
ภาคเอกชน

ภาครััฐ
ระดัับครััวเรืือน
- สร้้างรายได้้เสริิม
- ครััวเรืือนสามารถ
พึ่่�งพาตนเอง

ด้้านสิ่่� งแวดล้้อม
- ชุุมชนมีีส่ว่ นร่่วมในการส่่งเสริิม
ดููแลอนุุรักั ษ์์ป่่าต้้นน้ำำ�� การคััดค้้าน
การปล่่อยน้ำ�ำ�เสีียของโรงงาน
- ส่่งเสริิมการปลููกต้้นไม้้
- หน่่วยงานภายนอกเข้้ามา
ทััศนศึึกษาเรีียนรู้้แ� หล่่งท่่องเที่่�ยว
ทางธรรมชาติิ
- สร้้างความสััมพันั ธ์์ระหว่่าง
ธรรมชาติิและบุุคคล

คุุณลัักษณะความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา

ด้้านสัังคม
- สร้้างความรัักความสามััคคี ี
ภายในชุุมชน ชาวบ้้านภููมิใิ จ
ในตนเอง
- ลดกลุ่่�มผู้้�เข้้ามาแสวงหาผล
ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�
- แรงงานกลัับคืืนถิ่่�น

ประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ�

ระดัับชุุมชนสัังคม
- ชุุมชนเข้้มแข็็ง สามารถ
แก้้ปัั ญหาและตอบสนอง
ความต้้องการของชุุมชน
ตนเอง

แนวทางการพััฒนาความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา
ของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�สู่่�ความยั่่งยืืน
�

ภาพที่่ � 2 สรุุปผลการวิิจัยั
สอดคล้้องกัับ Kanarattanavong (2018: 115) ที่่�กล่่าวว่่า
องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาประเทศ
โดยจััดตั้้ �งขึ้้น� เพื่่อ� ดำำ�เนิินพัันธกิิจทางสัังคม พึ่่�งพาทุุนทรััพย์์จาก
การสนัับสนุุนของภาครััฐหรืือการบริิจาคจากภาคเอกชนและ
ประชาชน ทำำ�ให้้องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรต้้องพยายามจััดหา
ทุุนทรััพย์์เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจ และอยู่่�ได้้
อย่่างยั่่�งยืืน โดยวิิธีกี ารหนึ่่� งคืือการระดมเงิินทุุนจากการ
บริิจาค ทั้้�งนี้้�ในปััจจุุบันั ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ได้้มีีการ
เผยแพร่่การดำำ�เนิินงานผ่่านช่่องทางการสื่่อส
� ารออนไลน์์เพิ่่�ม
ขึ้้น� อีีกช่่องทางหนึ่่�งด้้วยเนื่่�องจากมองว่่าเป็็ นการเพิ่่�มช่่อง
ทางในการเข้้าถึึงให้้แก่่ผู้้ที่่� ส� นใจได้้รัับทราบข้้อมููลข่่าวสาร

ผ่่า นช่่ อ งทางการสื่่�อส ารออนไลน์์ แ ละถืือเป็็ น ช่่ อ งทางที่่�
สามารถเป็็ น แหล่่ง เงิิน ทุุ น ในการขัับ เคลื่่�อ นองค์์ก รได้้ใน
ปัั จจุุบันั นี้้�เพื่่�อปรัับเปลี่่ย� นให้้องค์์กรสามารถอยู่่�รอดได้้ตาม
ยุุคสมัยปั
ั ั จจุุบันั และเป็็ นไปในแนวทางเดีียวกับั Suntrayuth
(2015: 76) ที่่�กล่่าวว่่าองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรจำำ�เป็็ นที่่�จะ
ต้้องพยายามหาแหล่่งเงิินทุุนที่่�ต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อ
ความอยู่่�รอดขององค์์ก รโดยองค์์ก รไม่่แ สวงหาผลกำำ� ไร
จำำ�นวนมากมีีการนำำ�รูปู แบบการดำำ�เนิินงานขององค์์กรเชิิง
ธุุรกิจิ มาปรัับใช้้ซึ่่ง� ในด้้านการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อส
� ารเพื่่อ� ให้้องค์์กรสามารถที่่�จะเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนและ
มีีการดำำ�เนิินการด้้านสัังคมได้้ต่่อไป
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ทั่่�วไปสำำ�หรับั การจััดการกัับความซัับซ้้อน และเพื่่อ� ประกอบการ
ตััดสิินใจในการจััดการทรััพยากร ธรรมชาติิ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้
สามารถเป็็ นแนวทางในการกำำ�หนดนโยบายและการดำำ�เนิินการ
ต่่าง ๆ โดยเป็็ นการศึึกษาโครงสร้้างของหุ้้�นส่่วนและกิิจกรรม
ของหุ้้�นส่่วน ซึ่�่งความร่่วมมืือของหน่่ วยงานมุ่่�งเน้้นไปที่่�
โครงการฟื้้� นฟููเป็็ นหลััก ซึ่ง�่ ลัักษณะหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือด้้าน
ลุ่่�มน้ำำ�� สามารถแบ่่งเป็็ น 2 ประเภท ได้้แก่่ 1. ผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับ
หน่่วยงานในฐานะขององค์์กรหลััก และ 2 ความเป็็ นหุ้้�นส่่วน
อิิสระโดยไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรหลััก
นอกจากนี้้� Civill Society Empowrment lnstitute
(2017: 174) ได้้กล่่าวว่่า การส่่งเสริิมให้้เกิิดหุ้้น� ส่่วนการ
พััฒนาระหว่่างภาครััฐกัับภาคประชาสัังคม ควรสร้้างการ
มีีส่ว่ นร่่วมการทำำ�งานและการสนัับสนุุนงบประมาณ การเปิิดพื้้น� ที่่�
ให้้ภาคประชาสัังคมจะเป็็ นการลดภาระการทำำ�งานภาครััฐ
และแก้้ปััญหาได้้ถููกจุุด องค์์กรภาคประชาสัังคมจึึงเป็็ นหุ้้�นส่่วน
สำำ�คั ั ญ ในการพััฒ นาที่่� ภ าครัั ฐ จะต้้องมีี ก ารสนัั บ สนุุ น
และส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งให้้กัับภาคประชาสัังคม ซึ่่ง� ถืือเป็็ น
หลัักสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำ�ำ ให้้หุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์
ป่่ าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� เกิิดความสำำ�เร็็จแตกต่่างจากพื้้�นที่่�อื่น�่ คืือการ
มีีจิิต สำำ�นึึ ก ในทรััพย ากร รวมทั้้�ง การเกิิดคว ามรู้้�สึ ึก เป็็ น
เจ้้าของร่่วมกันั และงานศึึกษาของ Wises (2019: 342)
เกี่่�ยวกับั สภาลุ่่�มน้ำำ��อิงิ : พลวััตภาคประชาสัังคมในการจััดการ
ทรััพย ากรธรรมชาติิใ นลุ่่�มน้ำำ��อิิง พบว่่ า การจััด การ
ทรััพยากรธรรมชาติิในลุ่่�มน้ำำ��อิงิ เป็็ นการรวมกลุ่่�มขององค์์กร
ภาคประชาสัังคมที่่�ยึดหลั
ึ กั การมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�น
ยึึดผลประโยชน์์ร่วมกั
่ นั เพื่่อ� ให้้ภาคประชาชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม
ในการตััด สิิน ใจผลััก ดััน กฎหมายท้้องถิ่่� น เพื่่�อจั ัด การ
ทรััพยากรธรรมชาติิ สร้้างจิิตสำำ�นึึก สร้้างความตระหนัักรู้้�
ในความเป็็ นเจ้้าของ การเสริิมสร้้างสิิทธิขิ องชุุมชน ซึ่่ง� การ
ดำำ�เนิินงานได้้มีีการหนุุนเสริิมจากหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่� องค์์กรพััฒนาเอกชน และ
สถาบัันการศึึกษา
มองประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้ นน้ำำ��ในฐานะผู้้�มีีส่่ วนได้้
ส่่วนเสีีย
ในปััจจุุบันั การขัับเคลื่่อ� นประเทศไทยได้้ให้้ความสำำ�คัญั กัับ
ประชาชนผู้้�มีส่ี ่วนได้้ส่่วนเสีียในรููปแบบของการสานพลััง
ความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
ดัังที่่�ปรากฏขึ้้�นผ่่านแนวนโยบายแห่่งรััฐ โดยประชาคม
รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ถืือเป็็ นผู้้�มีส่ี ่วนได้้ส่่วนเสีียโดยตรงจาก
การตััด สิิน ใจของนโยบายหรืือโครงการ แม้้ประชาคม

มองประชาคมรััก ษ์์ ป่่ าต้้ น น้ำำ�� ผาดำำ� ในฐานะ
หุ้้�นส่่วนการพััฒนา
การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�
เป็็ นการร่่วมมืือกันั ที่่�มากกว่่าหนึ่่�งภาคส่่วน ในการร่่วมกันั
เป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา ซึ่�ง่ ลัักษณะความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการ
พััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เป็็ นการดำำ�เนิินงาน
แบบหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือของภาครััฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสัังคมโดยเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมในทุุกขั้้�นตอนตั้้�งแต่่การ
ร่่วมมองปัั ญหา ร่่วมวางแผนแก้้ไข ร่่วมดำำ�เนิินการปฏิิบัติั ิ
และร่่วมตรวจสอบประเมิินผล รวมทั้้�งมีีการแลกเปลี่่�ยน
อุุ ป กรณ์์ ความรู้้�คว ามเชี่่�ยว ชาญระหว่่า งองค์์ก รเพื่่�อห า
แนวทางในการดำำ�เนิินกิิจกรรมหรืือแก้้ไขปัั ญหาที่่�เกิิดขึ้้น�
ภายในชุุมชน สอดคล้้องกัับงานศึึกษาของ Moosikajaroen,
Parinyasutinun & Laeheem (2020: 555) ที่่�ศึึกษา
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ�ในชุุมชนคลองหอยโข่่ง อำำ�เภอคลองหอยโข่่ง จัังหวััด
สงขลา พบว่่า หุ้้�นส่่วนการพััฒนาของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ�มีคว
ี ามสััมพันั ธ์์ในรููปแบบที่่�เป็็ นพัันธมิิตรกัันระหว่่าง
ภาครััฐและภาคเอกชน รวมทั้้�งกลุ่่�มภาคีีต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยสามารถแบ่่ ง ออกเป็็ น มิิติิที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ได้้ 7 มิิติิด้้วยกั นั
ประกอบด้้วย มิิติคว
ิ ามสััมพันั ธ์์ มิิติอิ งค์์กร มิิติพิ ลวััต มิิติผิ ล
ประโยชน์์ มิิติผิ ลกระทบ มิิติทรั
ิ พย
ั ากรบุุคคลและเครื่่อ� งมืือ
และมิิติพัิ นั ธสััญญา นอกจากนี้้� Moosikajaroen, Jankaew,
Saengtawee & Parinyasutinun (2019: 19) ที่่�ศึกึ ษาการ
สอดประสานระหว่่างท้้องที่่� ท้้องถิ่่�น และชุุมชนในพื้้�นที่่�ตำ�ำ บล
ท่่าหิิน อำำ�เภอสทิิงพระ จัังหวััดสงขลา พบว่่า การเมืืองการ
ปกครองของตำำ�บลท่่าหิินมีีการสอดประสานระหว่่างท้้องที่่�
ท้้องถิ่่�น และชุุมชนมาตั้้�งแต่่ในอดีีตโดยชาวบ้้านเข้้ามามีีส่ว่ น
ร่่วมในการดำำ�เนิินกิิจกรรมซึ่�ง่ ความร่่วมมืือร่่วมใจดัังกล่่าว
เพื่่�อต้้องการยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ ของคนในชุุมชน มีีนััย
สอดคล้้องกัับ Paopongchuang, Boonyasopon & Katsingha
(2014: 655) ที่่�กล่่าวว่่าวิิธีกี ารบริิหารหุ้้�นส่่วนการพััฒนาคืือ
การสร้้างความไว้้วางใจกััน การมีีพันั ธะสััญญาร่่วมกันั เกิิด
การพึ่่�งพาอาศััยกันั ระหว่่างสมาชิิก โดยสมรรถนะหลัักของ
หุ้้�นส่่วนคืือการจััดระบบข้้อมููลเชื่่�อมโยงถึึงกััน การรายงาน
ผลติิดตามประเมิินผล ซึ่่ง� การบริิหารหุ้้�นส่่วนการพััฒนานี้้�จะ
ช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมแต่่ละระดัับได้้โดย
เป็็ นองค์์กรที่่�มีชีี วิี ติ นำำ�ไปสู่่�การมีีส่ว่ นร่่วมอย่า่ งแท้้จริิง และเป็็น
ไปในแนวทางเดีียวกับั การศึึกษาของ Bidwell, & Ryan (2006:
827) ที่่�พบว่่า การเป็็ นหุ้้�นส่่วนร่่วมกันั ในลุ่่�มน้ำำ��ถืือเป็็ นกลยุุทธ์์
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รัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�จะมีีการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็ นอิิสระจากรััฐ
แต่่ก็จำ็ �ต้้อ
ำ งมีีความสััมพันั ธ์์กับั รััฐในฐานะผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีีย
เช่่นกััน เช่่น การผลัักดัันนโยบาย สอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ Parinyasutinun (2019: 114) ที่่�ศึกึ ษานโยบายสาธารณะ
กัับชุุมชนบางเหรีียง : ประเด็็นทบทวนสู่่�ความสำำ�เร็็จและ
ยั่่�งยืืนของการขัับเคลื่่�อนนโยบาย พบว่่า ตััวแสดงหรืือ
ผู้้�มีส่ี ่วนได้้ส่่วนเสีียกับั กระบวนการนโยบายทั้้�งการกำำ�หนด
นโยบาย การนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั ิ และการประเมิินผล
นโยบายถืือเป็็ นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นนโยบายสู่่�ความ
สำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน เช่่นเดีียวกับั งานศึึกษาของ Khumphiranont,
& Naranong (2020: 6) ที่่�ศึกึ ษาความร่่วมมืือระหว่่างภาค
รััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคมในจัังหวััดชายแดนใต้้
พบว่่า ภาครััฐพยายามปรัับกลยุุทธ์ก์ ารทำำ�งานโดยดึึงกลุ่่�ม
ภาคประชาสัังคมให้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในฐานะที่่�เป็็ นกลุ่่�มผู้้�มี ี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียในกระบวนการนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้้�
ในงานศึึกษาของ Laohawichean, & Sangmahachai (2018:
212) ที่่�ศึกึ ษาเรื่่�องธรรมาภิิบาลแนวใหม่่กับั การมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนในการจััดการอุุทกภััย พบว่่า การวิิเคราะห์์
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีีย มีีเกณฑ์์ในการคััดเลืือก คืือเป้้าหมายของการ
เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�มีส่ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย ได้้แก่่ ระดัับของ
โครงการหรืือกระบวนการ เนื่่�องจากประชาชนอาจจะมีี
แรงจููงใจที่่�จะเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมผููกพัันในระดัับภููมิภิ าคและ
ระดัับท้้องถิ่่�นมากกว่่าระดัับชาติิและนานาชาติิ เพราะกิิจกรรม
ในระดัับท้้องถิ่่�นใกล้้ชิิดกั ับ ความเป็็ น อยู่่�ของคนในสััง คม
มากกว่่า และผลกระทบจะสามารถมองเห็็นได้้ง่่ายกว่่า
มองประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�ในฐานะตััวแสดง
ในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�ขับั เคลื่่อ� นเป้้ าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่งยืืน
่�
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เปรีียบเสมืือนตััวแสดง
ในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่�น ที่่�คอยขับั เคลื่่อ� นเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่� ยั่่ง� ยืืนในพื้้� น ที่่� ชุุ ม ชนคลองหอยโข่่ ง เนื่่� อ งจากเป็็ น
กลุ่่�มประชาสัังคมที่่�ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาในมิิติขิ อง
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมาก เพราะมองว่่าเมื่่อท้้อ
� งถิ่่�นมีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดีี
ก็็จะนำำ�พาให้้ชุุมชนมีีความเป็็ นอยู่่�ที่่�ดีสี ามารถต่่อยอดให้้
เศรษฐกิิจดีีขึ้้น� ไปด้้วย เมื่่อชุ
� มุ ชนมีีอากาศที่่�บริิสุทธิ์์
ุ � มีีแหล่่งน้ำำ��
ที่่�สะอาด ย่่อมถืือเป็็ นปัั จจััยพื้้�นฐานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของชาวบ้้าน
ในชุุมชน เช่่นเดีียวกับั เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนที่่�เป็็ นการ
สร้้างความสมดุุลระหว่่างเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ต้้องมีีการพััฒนาไปพร้้อมกััน สอดคล้้องกัับที่่� Community
Organizations Development Institute (2017: 81) กล่่าวว่่า

การจััดตั้้ง� สำำ�นักั ส่่งเสริิมประชาสัังคมขึ้้�นมาเพื่่อขั
� บั เคลื่่อ� นการ
ดำำ�เนิินงานของภาคประชาสัังคมในแต่่ละพื้้�นที่่� ซึ่่�งจะคอย
สนัั บ สนุุ น องค์์ ก รเครืือข่่ า ยในระดัับ พื้้� น ที่่� ชุุ ม ชนให้้เกิิด
ความเข้้มแข็็ง สามารถขัับ เคลื่่�อ นสู่่�การพััฒ นาที่่�ยั่่ �งยืืน
เป็็ นกลไกกลางที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนการจััดการและ
แก้้ไขปัั ญหาให้้สำำ�เร็็จสู่่�ทศวรรษการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน
โดยจากการดำำ�เนิินงานของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��
ผาดำำ�ที่่ต้้อ
� งการปกป้้องดููแลผืืนป่่ าสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนเป้้าหมายที่่� 15 และเป้้าหมายที่่� 17 โดย
ประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�เป็็ นองค์์กรประชาสัังคมที่่�ใกล้้ชิิด
กัับท้้องถิ่่�น เข้้าใจปัั ญหาของชุุมชน รวมทั้้�งเป็็ นองค์์กร
ในระดัับชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�มีกี ารขัับเคลื่่�อนทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เช่่นเดีียวกับั Pathranarakula, &
Foopanichprukb (2018: 57) ที่่�ศึึกษาการเสริิมสร้้าง
ธรรมาภิิบ าลเพื่่�อ การพััฒ นาที่่�ยั่่ �งยืืนระดัับ ชุุม ชน พบว่่า
การพััฒนาและการบริิหารจััดการชุุมชนเป็็ นการพััฒนาที่่�มุ่่�งสู่่�
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนข้้อที่่� 16 โดยเป็็ นความร่่วมมืือ
ของชุุ ม ชน เป็็ น พลััง ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั สามารถพััฒ นาสู่่�การสร้้าง
ความร่่วมมืือในระดัับประเทศทำำ�ให้้การพััฒนาดัังกล่่าวจึึง
เป็็ นการพััฒนาที่่�มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนข้้อที่่� 17
นอกจากนี้้� จากงานศึึกษาของ Wises (2019: 342) ที่่�ศึกึ ษา
สภาประชาชนลุ่่�มน้ำำ��อิงิ : พลวััตภาคประชาสัังคมในการ
จััดการทรััพยากรธรรมชาติิในลุ่่�มน้ำำ��อิงิ พบว่่า ภาคประชาสัังคม
ได้้พััฒนาการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิโดยการมีีส่ว่ นร่่วม
ของชุุมชน ประกอบด้้วย ยุุทธศาสตร์์ด้้านการจััดการฐาน
ทรััพยากรธรรมชาติิ ยุุทธศาสตร์์ด้้านเศรษฐกิิจชุุมชนบนฐาน
ทรััพยากรธรรมชาติิ และยุุทธศาสตร์์ด้้านสัังคมและการ
มีีส่ว่ นร่่วม ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน
สรุุป

จากการศึึกษาประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ�กับั ความ
เป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนของชุุมชน
คลองหอยโข่่ง อำำ�เภอคลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา แสดงให้้เห็็น
ว่่าจากการเกิิดขึ้้น� ของประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ��ผาดำำ� สู่่�การ
ดำำ�เนิินการในการมีีส่ว่ นร่่วมกับั ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสัังคมอื่่น� ๆ นั้้�น ทำำ�ให้้เห็็นถึึงความร่่วมมืือในรููปแบบ
ของการเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนา คืือ การมีีเป้้าหมายเดีียวกันั
การมีีความรู้้�สึกึ ในการร่่วมเป็็ นเจ้้าของชุุมชน สู่่�บทบาทของ
ความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาที่่�ส่่งผลต่่อชุุมชนทั้้�งในระดัับ
ปัั จเจกบุุคคล ระดัับครััวเรืือน ไปจนถึึงระดัับชุุมชนสัังคม
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ที่่�ครอบคลุุมมิติิ ิเศรษฐกิิจ มิิติิสังั คม และมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยมีีความเชื่่�อมโยงกัันและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนา
ในทุุก ๆ ด้้าน เพื่่อ� ให้้ชุุมชนสามารถเกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืน
อย่่างแท้้จริิงและมีีประสิิทธิภิ าพสููงสุุด
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ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะจากการวิิ จัยั ครั้้�งนี้้�
การสนัับสนุุ นความร่่วมมืือกันั ในรููปแบบของการเป็็ น
หุ้้�นส่่วนการพััฒนาจะทำำ�ให้้สามารถพััฒนาท้้องถิ่่�นได้้ตรงตาม
ความต้้องการของประชาชน รวมทั้้�งสามารถนำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนเนื่่�องจากเป็็ นการเข้้าร่่วมที่่เ� กิิดจากความรู้้�สึกึ
ในการร่่วมเป็็ นเจ้้าของซึ่่ง� ไม่่ได้้เป็็ นการเข้้าร่่วมเพีียงเพราะ
หน้้าที่่�หรืือ การบีีบบััง คัับจึึง สามารถนำำ�มาสู่่�การเป็็ นพลััง
ในการพััฒนาชุุมชนได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
ข้้อเสนอแนะต่่ อองค์์กรประชาคมรัักษ์์ป่่าต้้ นน้ำำ��
ผาดำำ�
อาจจะต้้องมีีการสร้้างแบบแผนแนวทางของความ
ร่่วมมืือในอนาคตกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
ให้้ชััดเจนเพื่่�อให้้สามารถเป็็ นแนวปฏิิบัติั ต่ิ ่อไปในอนาคต
และเพื่่อส่
� ง่ เสริิมความช่่วยเหลืือและการร่่วมกันั แก้้ไขปัั ญหา
ระหว่่างแต่่ละองค์์กร เกิิดเป็็ นการพึ่่�งพากัันส่่งเสริิมพลังั การ
เป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาที่่�เกิิดการร่่วมพัฒ
ั นาชุุมชนได้้อย่่าง
แท้้จริิงและมีีความยั่่�งยืืนต่่อไป
ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการพััฒนา
ควรศึึกษาการสร้้างความเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาที่่�เริ่่ม�
มาจากการมีีส่่ว นของประชาชนเพื่่�อนำำ� ไปสู่่�การส่่ง เสริิม
การเป็็ นหุ้้�นส่่วนการพััฒนาในทุุก ๆ พื้้�นที่่� รวมทั้้�งการศึึกษา
ข้้อกฎหมายที่่�ว่่าด้้วยความร่่วมมืือของภาครััฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสัังคมเพื่่อนำ
� ำ�ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ �งยืืนที่่�ก้้าวทััน
ยุุคสมัยั
กิิ ตติิกรรมประกาศ
งานวิิจัยนี้้
ั �เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการได้้รัับทุุนผลการเรีียน
ดีีเด่่น บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
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