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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการพื้นที่ป่า
พรุโดยชุมชน 2) ศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน 3)
พัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน และ 4) ประเมินและปรับปรุง
นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการศึกษาได้แก่พนื้ ทีป่ า่ พรุของ
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ตำ�บลเกาะนางคำ� อำ�เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำ�นวน
366 ไร่ 1 งาน 07 ตารางวา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ตัวแทนชุมชน
ป่าพรุ 15 คน ผู้นำ�ชุมชน 8 คน และนักวิชาการ/นักพัฒนา จำ�นวน 9 คน รวม 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำ�รวจพื้นที่ แบบสัมภาษณ์เดี่ยวเชิงลึก แบบ
สัมภาษณ์กลุ่ม แบบสังเกต แผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน และแบบ
ประเมินแผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชนพบว่าพื้นที่ป่าพรุมี
ลักษณะเป็นป่าพรุน้ำ�จืด มีน้ำ�ท่วมขังตลอดปี มีพันธุ์ไม้ตา่ งๆ ขึ้นอยู่ทั่วทั้งบริเวณสลับ
กันไป ประชากรรอบๆบริเวณป่าพรุ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทำ�การ
ประมงชายฝัง่ ในปัจจุบนั พืน้ ทีป่ า่ พรุแห่งนีไ้ ม่ได้มกี ารจัดการดูแล หรือฟืน้ ฟูรกั ษาสภาพ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช : ประธานที่ปรึกษา
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ป่าแต่อย่างใด ทำ�ให้ป่าพรุต้องผจญกับปัญหาความเสื่อมโทรม ความร่อยหรอของ
ทรัพยากรในป่าพรุอย่างรุนแรง
ผลการศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน จาก
การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนจากพืน้ ทีต่ น้ แบบ พบว่าส่วนใหญ่
ใช้แนวทางและรูปแบบทีค่ ล้ายๆกัน ได้แก่ การปลูกป่าทดแทน การกำ�หนดกฎระเบียบ
ในการใช้ทรัพยากร การลงโทษตามกฎหมาย การจัดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การจัดแบ่ง
พืน้ ที่ และการรวมกลุม่ สร้างอาชีพ เป็นต้น ซึง่ ในการใช้มาตรการต่างๆ เหล่านีจ้ ะสำ�เร็จ
ลุล่วงได้ต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีผู้นำ�ที่เข้มแข็งและมีจิต
อนุรักษ์อย่างแท้จริง
ผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชนพบว่า มีกระบวนการที่
เป็นขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบริบทชุมชน 2) กำ�หนดปัญหา และวิเคราะห์
ปัญหา 3) ศึกษาเรียนรูจ้ ากชุมชนต้นแบบการจัดการทรัพยากรชุมชน 4) เชิดชูภมู ปิ ญ
ั ญา
ค้นหาศักยภาพชุมชน หาวิธีการแก้ปัญหากำ�หนดเป็นแผนการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดย
ชุมชน 5) มีส่วนร่วมในการจัดการ ดำ�เนินการแก้ปัญหา และ 6) ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล
ผลการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชนพบว่า
นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน มีความเหมาะสมตามประเด็นการประเมิน
2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พบว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าพรุของชาวบ้านในชุมชน
สอดคล้องกับกิจกรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ พรุในรอบปี เป็นไป
ตามฤดูกาล กับการปรับเปลี่ยนเป็นระยะของทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ ชุมชนได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตนเองได้มีส่วนร่วมในการ
กำ�หนดไว้ ในการดำ�เนินการตามกิจกรรมหรือโครงการส่วนมากสามารถดำ�เนินการ
ได้ประสบความสำ�เร็จด้วยดี และทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 2 มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน พบว่า นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุ
โดยชุมชนมีความเหมาะสม ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้
ประโยชน์ในบริบทของพื้นที่เป้าหมาย 2) ด้านความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ 3) ด้าน
ความเหมาะสมต่อบริบทชุมชนและสภาพพืน้ ที่ และ 4) ด้านความถูกต้องตามหลักวิชาการ
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Abstract

The purposes of this research were to: 1) study conditions and
management’s problems issues of peat swamp forest by the community,
2) study the construction process of innovation management of peat swamp
forest by the community, 3) develop the innovation management of peat swamp
forest by the community and 4) evaluation and reform the innovation management
of peat swamp forest by the community. Areas used in this study was the peat
swamp forest of Watleamdinsor School, Kohnangkam, Pakpayoon District,
Phatthalung Province. The action of qualitative research methods. Informant from
representing community forest, community leaders and academic / developers
altogether 32 persons. The instruments used in research include survey form,
single-depth interviews, focus group interview, observation form, management
action plan of peat swamp forest and assessment action plan managed of peat
swamp forest by community. Data collection by interviews, observation and
focus groups. Data were then contents analyzed. The research found that,
Step 1 the studied to manage by the community forest area was found :
Peat swamp forest was characterized as freshwater, flooded throughout the
year. There were different species. The population around the swamp most
farmers and coastal fishing. The current forest area is not managed care or
restoring the forest in any way, swamp adventure with decadence. Wastefulness
of resources in the swamp serious.
Step 2 the process of innovation management of peat swamp forest by
the community, when to studied of forest management by communities of the
prototype. Found that most of the guidelines and model similar including
reforestation. The rules on the use of resources punished by law, management
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of ecotourism, classified areas, and create professional integration, etc. The use
of these measures will be required for completion of the process of community
participation. There is a strong leader and a true spirit of conservation.
Step 3 results in innovation management swamp area by the community,
found that, the process has six steps: 1) studying the community context,
2) determine and diagnose problems, 3) studying from the model community
resource management community, 4) glorify wisdom; find the empowerment,
finding a solution is determined by the community forest management plan
for the area, 5) participate in the management and implementation and
6) the monitoring and evaluation.
Step 4 evaluation and improvement of the management innovation swamp
area by the community, found that: The Innovation Management of Peat Swamp
Forest by the Community was appropriate procedures, on both steps as follows.
Step 1 found that, the exploitation of forest villagers consistent with the
utilization of resources in the swamp area during the year. The seasonally
adjusted periodically of resources in the swamp area. The community has been
working very well in compliance with the regulations
has been involved in the set. In the implementation of activities or projects
most can be carried out with great success. And the resources in the swamp
area growing.
Step 2 Assess the 4 standards found that,
The resulted in the development of innovative the swamp management
by local communities, the management plan of peat swamp forest with
the participation of the community. Use the process participation in operation.
Found that the management plan of peat swamp forest by the participation
of community. Appropriate to standard of evaluate four aspects were:
The innovation management of peat swamp forest by the community.
To appropriate as to the evaluation standard in 4 issue were 1) useful of the
area target, 2) the impossible to use, 3) to appropriate for the community
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and area and 4) to correct of the academic.
Keywords : innovation, management, peat swamp forest,
		
participation of the community.

บทนำ�

ป่าพรุ เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ พบได้ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ� มีน้ำ�ท่วมขังตลอดปี มี
พรรณไม้ขน้ึ หนาทึบ ระบบนิเวศของป่าพรุมคี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งรวม
ของสรรพสิง่ มีชวี ติ ทีห่ ลากหลาย เป็นแหล่งอาหารทีส่ �ำ คัญสำ�หรับปลา แหล่งเพาะพันธุ์
วางไข่และแหล่งอนุบาลตัวอ่อน มีความสำ�คัญต่อวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่น เป็น
แหล่งกำ�เนิดของปัจจัยที่สำ�คัญต่อการดำ�รงชีพ เช่น เป็นแหล่งน้ำ� แหล่งอาหาร แหล่ง
เชื้อเพลิง การประกอบอาชีพนำ�มาซึ่งรายได้ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน มีคุณค่า
ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตำ�นานพื้นบ้าน มีความสำ�คัญ
ต่อระบบนิเวศและการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ เช่นเป็นแหล่งซับน้ำ�ช่วยป้องกันและลด
ความรุนแรงของอุทกภัย ช่วยรักษาความสมดุลของภูมิอากาศในท้องถิ่น เป็นแหล่ง
เก็ บ กั ก ตะกอนดิ น และธาตุ อ าหาร ดู ด ซั บ สารพิ ษ บางส่ ว นออกจากน้ำ � จากการ
ตกตะกอน เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจกรรมนันทนาการ เช่น เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
การศึกษาธรรมชาติ และมีความสำ�คัญในเชิงวิชาการ ก็คือ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
และวิจัยความรู้ด้านนิเวศวิทยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์, 2550)
ปัจจุบนั ป่าพรุเหล่านี้ ถูกรบกวนและรุกล้�ำ ทำ�ลายจนไม่เหลือความอุดมสมบูรณ์
และทำ�ให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง สาเหตุมาจากการเพิม่ ประชากรและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวเร่งและเป็นปัจจัยหลัก
ที่ทำ�ให้พื้นที่ป่าพรุเสื่อมโทรม และลดลงอย่างรวดเร็ว มีการนำ�ทรัพยากรธรรมชาติ
จากป่าพรุมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นจำ�นวนมากโดยปราศจากการจัดการดูแล
อย่างเหมาะสม ไม่มีการพื้นฟูอย่างจริงจัง การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและไม่มี
ประสิทธิผล ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการนำ�พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมทางการเกษตรไปใช้
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ประโยชน์โดยมิได้คำ�นึงถึงศักยภาพของพื้นที่ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้ก่อให้
เกิดการสูญเสียทรัพยากรป่าพรุอย่างรุนแรงและกว้างขวาง (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2553)
พื้นที่ป่าพรุบริเวณตำ�บลเกาะนางคำ� อำ�เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ก็กำ�ลัง
ประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง ทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เช่น
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม และประเด็น
โลกร้อน ซึ่งถือเป็นปัญหาสากลที่ทั่วโลกกำ�ลังเผชิญอยู่ ในทศวรรษนี้
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ มีพน้ื ทีป่ า่ พรุทย่ี งั คงความอุดมสมบูรณ์ แต่ยงั ขาดรูปแบบ
การจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม จึงได้ดำ�เนินการหาวิธีการจัดการพื้นที่ป่าพรุแห่งนี้มา
หลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จและไม่มีแนวทางการจัดการที่เหมาะสม
ดังนั้น ในการจัดการพื้นที่ป่าพรุให้ประสบความสำ�เร็จและได้ผลที่ยั่งยืน วิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม จึงควรเริ่มที่การสร้างความตระหนักให้เห็น คุณค่า ผลกระทบที่
จะเกิดกับตนเอง และต้องคำ�นึงถึงกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึง่
วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน ก็คือการประยุกต์ใช้กระบวน
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) การวิจัย
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ก็คอื การแสวงหาความรูค้ วามจริงทีถ่ กู ต้อง เชือ่ ถือได้ ตรวจสอบ
ได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง
ชุมชนสิ่งแวดล้อม ให้เห็นปัญหาของตัวเองและเห็นทางแก้หรือทางออกจากปัญหา
โดยลงมือปฏิบัติจริง ได้ผลจริงแก้ปัญหาได้จริง ซึ่ง กมล สุดประเสริฐ (2540) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) คือ การวิจัย ค้นคว้าและ
หาความรู้ตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่ว่า
PARนัน้ มีวตั ถุประสงค์มงุ่ ไปทีก่ ารแก้ปญ
ั หาในการพัฒนาและเป็นการวิจยั ทีด่ �ำ เนินไป
ด้วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูร้ ว่ มงานรวมทัง้ ในกระบวนการวิจยั และในการมีหนุ้ ส่วน
ใช้ประโยชน์ของการวิจัย สอดคล้องกับ สุภางค์ จันทวานิช (2547) กล่าวว่า การวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR) หมายถึง วิธกี ารทีใ่ ห้ชาวบ้านเข้ามามีสว่ นร่วมวิจยั
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมการวิจยั นับตัง้ แต่การกำ�หนดปัญหา การดำ�เนินการ การวิเคราะห์
ข้อมูลตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม
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ผู้วิจัยจึงร่วมกับชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบๆป่าพรุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�แผนการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุ โดยให้ชมุ ชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่การศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดการพื้นที่ การให้ข้อมูล การรับทราบข้อมูล ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดำ�เนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลของการพัฒนา
ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชนครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการ
4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน โดย
ศึกษาบริบทของชุมชน ทั้งในด้านสภาพพื้นที่ สภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งทรัพยากรที่
สำ�คัญ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และสภาพปัญหาในการใช้ทรัพยากร
ในพื้นที่ป่าพรุ ปัจจัยและเงื่อนไขที่จะนำ�ไปสู่สภาพปัญหาและการดำ�เนินการเพื่อ
แก้ปัญหา สำ�รวจตรวจสอบข้อมูลในสภาพจริงจากการสำ�รวจ สังเกต การสัมภาษณ์
เชิงลึก การวิเคราะห์พน้ื ที่ การวิเคราะห์ชมุ ชน และการวิเคราะห์เชิงระบบ ด้วยการศึกษา
แบบย้อนประสบการณ์ ( Ex-Post Facto Approach) ถอดบทเรียนชุมชน แล้วนำ�ข้อมูล
ที่ได้ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์สำ�หรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการร่างแผนการจัดการพื้นที่
ป่าพรุ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ดำ�เนินการเก็บรวมรวมข้อมูลของชุมชนจาก 3 แหล่ง คือ
ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลภาคสนาม ได้ข้อมูลบริบทชุมชน ปัจจัยและ
เงื่อนไขที่นำ�ไปสู่สภาพปัญหา และกรอบประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อนำ�ไปเป็นเครื่อง
มือในการศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชนในขัน้ ตอน
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ต่อไป นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธกี ารสามเส้า วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบนิรนัย
หรือ อุปนัย โดยการเปรียบเทียบข้อมูลแล้วนำ�เสนอข้อมูลเชิงพรรณนา อธิบายเป็น
ความเรียง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดย
ชุมชน ได้ดำ�เนินการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจากพื้นที่ต้นแบบ
โดยประยุกต์ใช้กระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และทฤษฎีจากฐานราก
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน สภาพและปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุในปัจจุบัน โดย
การสัมภาษณ์ผู้นำ�ชุมชนและผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนต้นแบบที่ประสบ
ความสำ�เร็จและเป็นที่ยอมรับในการจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วม การสำ�รวจ
พืน้ ทีด่ ว้ ยตนเอง การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการศึกษาเอกสารของชุมชนนัน้ ดำ�เนินการ
เก็บข้อมูล จาก 3 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลภาคสนาม
ได้กรอบแนวคิดทีน่ �ำ ไปสูก่ ระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ าพรุโดยชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน ดำ�เนินการ
จัดสนทนากลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุในปัจจุบันของพื้นที่
เป้าหมาย หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หา และค้นหา นำ�เสนอแนวทางหรือกระบวนการการจัดการ
พื้นที่ป่าพรุที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสภาพปัญหา ตามรูปแบบที่ชุมชน
ต้องการและมีความเป็นไปได้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการ AIC เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาบริบทชุมชน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม
จากตัวแทนชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน และนักวิชาการในพืน้ ที่ และการถอดบทเรียนจาก
พื้นที่ต้นแบบมาจัดระบบข้อมูลหาความสอดคล้องเชิงเนื้อหา แล้วนำ�เสนอข้อมูล
เชิงพรรณนา อธิบายเป็นความเรียง ในขัน้ ตอนนีไ้ ด้รา่ งแผนการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดย
ชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน
ได้ดำ�เนินการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
พื้นที่ป่าพรุตามลำ�ดับขั้นตอน โดยเน้นการใช้ขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่
การทดลองตามแผนปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
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โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม หลังจากที่ได้ดำ�เนินการทดลองใน
พื้นที่เป้าหมาย และได้ประเมินผลการใช้นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
แล้ว นำ�ผลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนดังกล่าว มาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแผนการจัดการพืน้ ที่
ป่าพรุโดยชุมชน

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน พบว่าใน
อดีตพื้นที่ป่าพรุแห่งนี้ ชาวบ้านได้สงวนไว้เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากไม้ใน
โรงเรียน แต่ไม่ได้จัดการดูแล ไม่มีการควบคุม หรือฟื้นฟูรักษาสภาพป่าแต่อย่างใด
ทำ�ให้ทรัพยากรป่าพรุลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบของป่าพรุ
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารครอบครองของคนในชุมชน ทีส่ ว่ นใหญ่ประกอบอาชีพเลีย้ งกุง้ ทำ�ให้
มีการถ่ายเทน้ำ�เสียและดินเลนที่เกิดจากบ่อกุ้งลงไปในป่าพรุแห่งนี้ เกิดการทำ�ลาย
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ป่าพรุต้องผจญกับปัญหาความเสื่อมโทรม ปัญหาความร่อยหรอ
ของทรัพยากรในป่าพรุอย่างรุนแรง
การจัดการพื้นที่ป่าพรุ
ในปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่
ป่าพรุแห่งนี้ ได้พยายามดำ�เนินการหาวิธีการจัดการพื้นที่ป่าพรุ ให้เกิดประโยชน์ให้
มากที่สุด จึงได้ดำ�เนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้
ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดแหลมดินสอ ในรูปแบบการสนทนากลุ่ม เพื่อระดม
ความคิด หาแนวทางในการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสม ซึง่ ในครัง้ นัน้ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ
ให้มีการทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณป่าพรุแห่งนี้รองรับตามโครงการพระราชดำ�ริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนิ าถ แต่เกิดปัญหาขัดแย้งกับชาวบ้านทีเ่ ข้า
ครอบครองที่ดิน เมื่อเกิดปัญหาดังนี้ จึงส่งผลให้การวางแผนการจัดการพื้นที่ป่าพรุ
ในครั้งนั้นตกไป
ต่อมาในปี 2554 โรงเรียนวัดแหลมดินสอและคณะกรรมการชุดเดิม ได้ประชุม
วางแผน เพือ่ หาแนวทางการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุแห่งนีอ้ กี ครัง้ โดยได้มมี ติให้ใช้พนื้ ทีป่ า่
พรุของโรงเรียนทั้งหมดปลูกปาล์มน้ำ�มัน และได้วางแผนจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนที่ยากจนไม่มีที่ดินทำ�กินเป็นของตนเอง ในรูปแบบการเช่าพื้นที่จากโรงเรียน
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แบ่งเนื้อที่ให้เช่า 300 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือเนื้อที่ 66-3-07 ไร่ ให้สถานศึกษาสงวนไว้
สำ�หรับปลูกปาล์มน้�ำ มัน เพือ่ นำ�รายได้มาพัฒนาโรงเรียนวัดแหลมดินสอและเพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนต่อไป แต่เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีป่ า่ พรุแห่งนีเ้ ป็นพรุทมี่ นี �้ำ ท่วม
ขังค่อนข้างสูงตลอดปี และมีดินเลนทับถมหนาแน่นมาก ทำ�ให้รถที่จะลงไปขุดปรับ
พื้นที่นั้น ไม่สามารถลงไปในพื้นที่ได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำ�เนินโครงการต่อได้ การ
จัดการป่าพรุในรูปแบบดังกล่าวจึงยุติไปโดยสิ้นเชิง
จากปัญหาการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุทกี่ ล่าวมาทัง้ หมด สาเหตุส�ำ คัญเกิดจากการ
ที่ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ในเรื่องประโยชน์ของป่าพรุ โทษและผลกระทบจาก
การทำ�ลายป่าพรุ ขาดจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขาดผูน้ �ำ ชุมชนทีม่ จี ติ อนุรกั ษ์ ขาดการรวมกลุม่ หรือเครือข่ายในการขับเคลือ่ นกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน และการวางแผนการดำ�เนินการจัดการพื้นที่ป่าพรุในอดีต ไม่ได้คำ�นึง
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุเป็นหลัก แต่มุ่งคำ�นึงถึงเฉพาะประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว นอกจากนี้การจัดการในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลย
ผลการศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
จากการศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนจากพื้นที่ต้นแบบ พบว่า
ส่วนใหญ่ใช้แนวทางและวิธีการที่คล้ายๆ กัน ได้แก่ การสำ�รวจปัญหา หาวิธีการ
แก้ปญ
ั หาร่วมกัน โดยใช้วธิ กี ารต่างๆ เช่น การฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์ การปลูกป่าทดแทน จัดตัง้
คณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาป่า การกำ�หนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การลงโทษตามกฎหมาย การจัดการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การจัดแบ่งพืน้ ที่ และการรวมกลุม่
สร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งในการใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้จะสำ�เร็จลุล่วงได้ต้องเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีผู้นำ�ที่เข้มแข็งและมีจิตอนุรักษ์อย่างแท้จริง
จากการศึกษาวิธีการจัดการทรัพยากรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถ
วิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 1) การสำ�รวจปัญหาศึกษาบริบทชุมชน 2) หาวิธีการแก้ปัญหา
3) ดำ�เนินการแก้ปญ
ั หา 4) ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน 5) มีสว่ นร่วมในการดูแล
รักษา และ 6) มีส่วนร่วมในการควบคุมติดตาม
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนต้นแบบ มีลักษณะ
การจัดการที่เหมือนกันทุกพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนรับรู้ปัญหา มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
มีสว่ นร่วมในการควบคุม ติดตาม และให้ความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน ภายใต้
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ศักยภาพของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ที่สำ�คัญที่สุด
คือทุกชุมชนมีผู้นำ�ที่เข้มแข็ง มองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
ผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน สรุปผล จากการ
ศึกษาความต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุ
โดยชุมชน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ทำ�ให้ทราบความต้องการในการจัดการ
พื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน ซึ่งตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุ โดยใช้วิธีการดูแลรักษา ควบคุมการใช้ เพื่อปล่อยให้
ป่าฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ ได้ข้อสรุป 5กิจกรรม คือ 1) ให้มีคณะกรรมการดูแลป่าพรุ
ทั้งนี้โดยความสมัครใจ 2) แบ่งพื้นที่กำ�หนดขอบเขตเพื่อการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และ
สัตว์น้ำ� 3) กำ�หนดกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าพรุ 4) จัดกิจกรรมรณรงค์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าพรุ และ 5) สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
พรุในเขตพื้นที่
ผลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการดำ�เนินงาน ตัง้ แต่การชีแ้ จงกระบวนการวิจยั เพือ่ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ผูว้ จิ ยั กับชุมชนกลุม่ เป้าหมาย การศึกษาสภาพบริบทชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหา
และค้นหาปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาของการจัดการป่าพรุ การค้นหาศักยภาพชุมชนและ
เสนอแนวทางในการแก้ปญ
ั หาเพือ่ การ จัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุ ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา ทำ�ให้เกิดแผนปฏิบัติการการจัดการพื้นที่ป่าพรุร่วมกัน
พบว่า การดำ�เนินการดังกล่าวจะได้ผลดี กลุ่มตัวอย่าง ต้องค้นพบและรับรู้ปัญหาของ
ตนเอง เห็นความสำ�คัญของการแก้ปัญหา มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ซึง่ ก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง โดยดำ�เนินการผ่านแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการ
พื้นที่ป่าพรุร่วมกัน ได้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 ขั้นตอน คือ 1) การมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา 2) การมีส่วนร่วม
ในการค้นหาศักยภาพชุมชน วางแผน ตัดสินใจและเสนอแนวทางแก้ปัญหา 3) การมี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินการแก้ปัญหา 4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล และ 5) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ ซึ่งมีกระบวนการที่เป็นขั้นตอน
6 ขัน้ ตอน คือ ศึกษาบริบทชุมชน กำ�หนดปัญหา และวิเคราะห์ปญ
ั หา ศึกษาเรียนรู้
จากชุมชนต้นแบบการจัดการทรัพยากรชุมชน เชิดชูภมู ปิ ญ
ั ญา ค้นหาศักยภาพชุมชน
หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หากำ�หนดเป็นแผนการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน มีสว่ นร่วมในการ
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จัดการ ดำ�เนินการแก้ปัญหา และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ผลการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
พบว่า มีความเหมาะสมตามประเด็นการประเมิน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ประเด็นการประเมินในขั้นตอนที่ 1 พบว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าพรุ
ของชาวบ้านในชุมชน สอดคล้องกับกิจกรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ ที่
ป่าพรุในรอบปี โดยชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
ตนเองได้มสี ว่ นร่วมในการกำ�หนดไว้ ส่งผลให้การดำ�เนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ
ส่วนมากสามารถดำ�เนินการได้ประสบความสำ�เร็จด้วยดี ทีส่ �ำ คัญก็คอื หลังจากดำ�เนินการ
จัดการพื้นที่ป่าพรุตามแผนการจัดการพื้นที่ป่าพรุ พบว่าทรัพยากรในป่าพรุมีจำ�นวน
เพิ่มขึ้น
ประเด็นการประเมินในขั้นตอนที่ 2 มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน พบว่า
นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนอย่างยัง่ ยืน มี
ความเป็นไปได้ สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงในพื้นที่เป้าหมาย มีความเหมาะสมต่อบริบท
ชุมชน สภาพพืน้ ที่ สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่ และวิถชี วี ติ ของคนใน
ชุมชน จึงมีความเหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้ในบริบทชุมชนและพื้นที่ และถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพราะในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน ได้อาศัย
การศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและการจัดการทั้งในอดีตและปัจจุบัน ศึกษา
เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบที่มีการจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนที่ประสบความสำ�เร็จ เก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องมือและ
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย นำ�มาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการร่างนวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และนำ�ไปทดลองใช้ในพื้นที่เป้าหมาย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลตามขัน้ ตอน และกระบวนการต่างๆ ทุกระยะการดำ�เนินการ

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน ในอดีตพืน้ ที่
ป่าพรุแห่งนี้ ชาวบ้าน ได้สงวนไว้เพือ่ ให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากไม้ในโรงเรียน และ
นำ�ไม้จากบริเวณป่าพรุนี้มาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การตัดไม้เสม็ดขาว
ไปขาย เพือ่ นำ�เงินทีไ่ ด้มาพัฒนาโรงเรียน แต่ไม่ได้จดั การดูแล ไม่มกี ารควบคุม หรือฟืน้ ฟู
รักษาสภาพป่าแต่อย่างใด เมื่อไม้ในบริเวณป่าพรุเหลือน้อยลง และหนทางการ
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เดินทางเข้าไปในป่าพรุเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก จึงได้ปล่อยปละละเลยพื้นป่าพรุ
แห่งนีใ้ ห้รกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเหมือนเช่นในอดีต แต่ในปัจจุบนั ชาวบ้าน
ในพื้นที่ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่โดยขาดความรู้และการจัดการที่
เหมาะสม ไม่ค�ำ นึงถึงผลกระทบทีจ่ ะตามมา ทำ�ให้ทรัพยากรป่าพรุโดยเฉพาะอย่างยิง่
ไม้เสม็ดขาวลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบของป่าพรุ เป็นพื้นที่ที่
มีการครอบครองของคนในชุมชน ทีส่ ว่ นใหญ่ประกอบอาชีพเลีย้ งกุง้ ทำ�ให้มกี ารถ่ายเท
น้ำ�เสียและดินเลนที่เกิดจากบ่อกุ้งลงไปในป่าพรุแห่งนี้ เกิดการทำ�ลายอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้ป่าพรุต้องผจญกับปัญหาความเสื่อมโทรม ปัญหาความร่อยหรอของทรัพยากร
ในป่าพรุอย่างรุนแรง
จากปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุที่กล่าวมาทั้งหมด สาเหตุสำ�คัญเกิดจากการที่
ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ในเรื่องประโยชน์ของป่าพรุ โทษและผลกระทบจากการ
ทำ�ลายป่าพรุ ขาดจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ขาดผูน้ �ำ
ชุ ม ชนที่ มี จิ ต อนุ รั ก ษ์ ขาดการรวมกลุ่ ม หรื อ เครื อ ข่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
ต่างๆ ร่วมกัน และการวางแผนการดำ�เนินการจัดการพื้นที่ป่าพรุในอดีต ไม่ได้คำ�นึง
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุเป็นหลัก แต่มุ่งคำ�นึงถึงเฉพาะประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว นอกจากนี้การจัดการในอดีตที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องไม่เคยเปิดโอกาสให้
ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลย ดังนั้นการจัดการ
ทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ พรุทเี่ หมาะสมและยัง่ ยืน จึงควรดำ�เนินการให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ความจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิต ที่เอื้อต่อวิถีชีวิตชุมชน ดังที่ เกษม
จันทร์แก้ว (2556) กล่าวว่า การจัดการการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืนนั้น
ต้องมีแผนงานและมาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น ป่าไม้กต็ อ้ งมีแผนการจัดการทีส่ ามารถ
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ มนุษย์ได้ และจิราภรณ์ คชเสนี (2555) ว่า การจัดการทีย่ งั่ ยืนนัน้ ต้อง
มีการจัดการแบบองค์รวม สอดคล้องกับ อุทิศ กฎอินทร์ (2556) ที่กล่าวว่า แนวทาง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนว่า ให้มุ่งเน้นแนวทางการแก้ปัญหาโดย
ยึดปัญหาเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมทั้งในด้านความคิด
และการปฏิบัติ
การศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน จาก
การศึกษากระบวนการการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนจากพื้นที่ต้นแบบ พบว่า
ส่วนใหญ่ใช้แนวทางและวิธีการที่คล้ายๆกัน ได้แก่ การสำ�รวจปัญหา หาวิธีการแก้
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ปัญหาร่วมกัน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การฟื้นฟู อนุรักษ์ การปลูกป่าทดแทน จัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาป่า การกำ�หนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
การลงโทษตามกฎหมาย การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดแบ่งพื้นที่ และการรวม
กลุ่มสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งในการใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้จะสำ�เร็จลุล่วงได้ต้องเกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีผู้นำ�ที่เข้มแข็งและมีจิตอนุรักษ์อย่าง
แท้จริง
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนต้นแบบ เป็นไปใน
ลักษณะ ที่มีการจัดการที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน แต่จะมีรูปแบบการจัดการที่
แตกต่างกันบ้างในบางขั้นตอน ลักษณะที่เหมือนกันทุกพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนรับรู้ปัญหา
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และให้ความร่วมมือใน
การแก้ปัญหาร่วมกัน ภายใต้ศักยภาพของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชน ที่สำ�คัญที่สุด คือทุกชุมชนมีผู้นำ�ที่เข้มแข็ง มองการณ์ไกลและมี
วิสัยทัศน์ ดังนั้นกระบวนการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชนที่เหมาะสมนั้นต้องมาจาก
การศึกษาสภาพการณ์ บริบทพืน้ ที่ และปัญหาการจัดการพืน้ ทีต่ งั้ แต่ในอดีตจวบจนถึง
ปัจจุบัน ควรเกิดจิตสำ�นึกของคนในชุมชนดำ�เนินการจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนให้ประสบความสำ�เร็จอย่างดียงิ่ นัน้ ชาวบ้านต้อง
ร่วมกันวางแผนดำ�เนินงานและหาผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการอย่าง
ชัดเจน (จักรพงษ์ พวงงามชื่น และคณะ, 2556)
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน สรุปผลจากการศึกษา
ความต้องการจากกลุ่มตัวอย่าง ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดย
ชุมชน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ทำ�ให้ทราบความต้องการในการจัดการพื้นที่
ป่าพรุโดยชุมชน ซึ่งตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้เสนอแนวทางในการแก้
ปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าพรุ โดยใช้วิธีการดูแลรักษา ควบคุมการใช้ เพื่อปล่อยให้ป่า
ฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ ได้ข้อสรุป 5กิจกรรมคือ 1) ให้มีคณะกรรมการดูแลป่าพรุ 2)
แบ่งพืน้ ทีก่ �ำ หนดขอบเขตเพือ่ การอนุรกั ษ์ปา่ สัตว์ปา่ และสัตว์น�้ำ 3) กำ�หนดกฎระเบียบ
ในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าพรุ 4) กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในป่าพรุ และ 5) สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่
ที่ 7 ตำ�บลเกาะนางคำ� อำ�เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงโดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมในระยะ
แรก จำ�นวน 17 คนทำ�ให้เกิดโครงการทั้งหมด 3 โครงการ คือ 1) โครงการสำ�รวจและ
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ดูแลรักษาป่าพรุ 2) กิจกรรมกำ�หนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ�และ
3) โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าพรุแก่เยาวชน ซึ่งเป็นความ
ต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านโดยรวมอีกด้วย
ดังนั้นในการจัดการพื้นที่ป่าพรุนั้น วรวุฒิ เทพทิม และคณะ (2552) เสนอไว้ว่า
ต้องมีแผนการจัดการ โดยควรบอกรายละเอียดว่า ควรทำ�อย่างไร มีจุดประสงค์เพื่อ
อะไร มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุช่วงเวลาดำ�เนินการ และต้องมีการ
ติดตามประเมินผล จึงได้กำ�หนดเป็นแผนการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน โดยมีส่วน
ประกอบของแผนการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุ คือ บทนำ� สภาพทัว่ ไป เนือ้ ทีแ่ ละสภาพพืน้ ที่
แผนที่ป่าพรุโดยสังเขป โครงสร้างคณะกรรมการจัดการพื้นที่ กฎระเบียบในการใช้
ทรัพยากร ปฏิทินการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทาง
การดำ�เนินงาน และการควบคุม ติดตามและประเมินผล
ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชนนัน้ มีความจำ�เป็นอย่างยิง่
ที่จะต้อง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชี้แจง
กระบวนการวิจยั เพือ่ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผูว้ จิ ยั กับชุมชนกลุม่ เป้าหมาย การ
ศึกษาสภาพบริบทชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหาและค้นหาปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหา
ของการจัดการป่าพรุ การค้นหาศักยภาพชุมชนและเสนอแนวทางในการแก้ปญ
ั หาเพือ่
การจั ด การพื้ น ที่ ป่ า พรุ ดำ � เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาและประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นา
สอดคล้องกับ ธนากร สังเขป (2555) ที่ว่า การกระทำ�หรือพัฒนาใดๆก็ตามที่กระทบ
กับชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน ถ้าต้องการให้ผลการพัฒนานัน้ ประสบความสำ�เร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทีย่ อมรับของประชาชนในชุมชนนัน้ ต้องให้
ความสำ�คัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่รว่ มให้ขอ้ มูล ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมดำ�เนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลของ
การพัฒนา เพราะจะทำ�ให้เกิดความรอบคอบ เชื่อมโยง ไม่แยกส่วน มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ มีการเรียนรู้และเป็นฐานของการพัฒนาที่ถูกทางและยั่งยืน ในการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน จึงพบว่าการมีสว่ นร่วมของชุมชน มี 5 ขัน้ ตอน
คือ 1) การมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและค้นหาปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหา 2) การ
มีสว่ นร่วมในการค้นหาศักยภาพชุมชน วางแผน ตัดสินใจและเสนอแนวทางแก้ปญ
ั หา
3)การมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการแก้ปญ
ั หา 4)การมีสว่ นร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล และ 5) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
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ลักษณะของการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในแต่ละขั้นตอนมีไม่เหมือนกัน คือ
1. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหา ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าพรุในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่
ชาวประมง คนตัดไม้ และผูท้ หี่ าของป่า โดยผูน้ �ำ ชุมชน เป็นผูร้ บั ฟังข้อมูลและเพิม่ เติม
รายละเอียด
2. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในค้นหาศักยภาพชุมชน วางแผน ตัดสินใจและเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของผู้นำ�ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่
3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการแก้ปัญหา จะเป็นบทบาทของ
ชาวบ้านในชุมชนในการดำ�เนินการตามแผนการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
4. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ทุกภาคส่วน
ได้แก่ ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำ�ชุมชน จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการ
5. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากป่าพรุในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ ชาวประมง คนตัดไม้ และผู้ที่หาของป่า
โดยผูน้ �ำ ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผูร้ บั ฟังข้อมูลและเพิม่ เติมรายละเอียด ทำ�ให้
ได้มาซึ่งนวัตกรรมการจัดการป่าพรุโดยชุมชนอย่างแท้จริง
สรุปได้วา่ นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน ในพืน้ ทีป่ า่ พรุของโรงเรียน
วัดแหลมดินสอโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอน 6
ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาบริบทชุมชน 2) กำ�หนดปัญหา และวิเคราะห์ปัญหา 3) ศึกษา
เรียนรูจ้ ากชุมชนต้นแบบการจัดการทรัพยากรชุมชน 4) เชิดชูภมู ปิ ญ
ั ญา ค้นหาศักยภาพ
ชุมชน หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หากำ�หนดเป็นแผนการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน 5) มีสว่ นร่วม
ในการจัดการ ดำ�เนินการแก้ปัญหา และ 6) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน
ผลการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชนพบว่า
นวัตกรรมการจัดการพืน้ ทีป่ า่ พรุโดยชุมชน มีความเหมาะสมตามประเด็นการประเมิน
2 ขั้นตอน ดังนี้
ประเด็นการประเมินในขั้นตอนที่ 1 พบว่า
1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าพรุของชาวบ้านในชุมชน สอดคล้องกับ
กิจกรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ พรุในรอบปี ได้แก่ การจับสัตว์น�้ำ
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จับสัตว์ป่า การตีผึ้ง การตัดไม้เสม็ดขาว การเก็บกระจูด และการหาของป่า จำ�พวก
เห็ดเสม็ด ผักป่าต่างๆ เป็นไปตามฤดูกาลสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเป็นระยะของ
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ
2. ชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตนเองได้
มีสว่ นร่วมในการกำ�หนดไว้ โดยในระยะ 1 ปีทผ่ี า่ นมาไม่พบชาวบ้านทีฝ่ า่ ฝืนกฎระเบียบเลย
3. ในการดำ�เนินการตามกิจกรรมหรือโครงการส่วนมากสามารถดำ�เนินการได้
ประสบความสำ�เร็จด้วยดี แต่บางกิจกรรมเช่นการศึกษาดูงานพืน้ ทีต่ น้ แบบเพือ่ นำ�องค์
ความรู้ ม าพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การในพื้ น ที่ ป่ า พรุ เ ป้ า หมาย ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเวลา แต่ชุมชนก็พยายามศึกษาหาความรู้จากพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น พื้นที่ป่าชายเลนของส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (สงขลา) ซึ่งมี
นักวิชาการป่าไม้ที่มีความรู้คอยบริการช่วยเหลือเป็นอย่างดี
4. จากการติดตามผลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ พบว่า หลัง
จากดำ�เนินการจัดการพื้นที่ป่าพรุตามแผนการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน ผ่านไป 6
เดือน ชุมชนสามารถจับสัตว์น้ำ� จำ�พวก ปลา และกุ้ง ได้จำ�นวนมากขึ้น และมีขนาด
โตกว่าที่เคยจับได้ก่อนการดำ�เนินการตามแผนการจัดการพื้นที่ป่าพรุ ส่วนทรัพยากร
ป่าไม้ก็ขึ้นกระจายไปทั่วพื้นที่ และมีจำ�นวนหนาแน่นขึ้นจนเห็นได้ชัดเจน
ประเด็นการประเมินในขั้นตอนที่ 2 มาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน พบว่า
นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชนมีความเหมาะสมตามมาตรฐานการ
ประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ประโยชน์ในบริบทของพื้นที่เป้าหมาย มีระบบ
การจัดการทีเ่ หมาะสมกับบริบทชุมชน สภาพพืน้ ที่ และวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน 2) ด้าน
ความเป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการทุกขั้นตอน รับรู้
ปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหา กำ�หนดกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมไม่ยุ่งยากซับซ้อน
สามารถดำ�เนินการได้เองในชุมชน ควบคุมโดยกฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่น 3) ด้าน
ความเหมาะสมต่อบริบทชุมชนและสภาพพื้นที่ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดย
ชุมชน เป็นกระบวนการจัดการพื้นที่ โดยผ่านแผนการจัดการพื้นที่ ที่พัฒนามาจาก
การศึกษาบริบทชุมชน และสภาพพื้นที่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน มีความสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน กิจกรรมการดำ�เนินการไม่ซบั ซ้อน
ชุมชนสามารถดำ�เนินการได้เอง โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาหน่วยงานภายนอก จึงมีความเหมาะ
สมต่อการนำ�ไปใช้ในบริบทชุมชนและพืน้ ที่ และ 4) ด้านความถูกต้องตามหลักวิชาการ
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การพัฒนานวัตกรรมอาศัยการศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและการจัดการทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาถอดบทเรียนพื้นที่
ต้นแบบทีม่ กี ารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนทีส่ บความสำ�เร็จและมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ
เก็บข้อมูลภาคสนามทั้งการสำ�รวจ สังเกต การสัมภาษณ์เดี่ยว การสนทนากลุ่ม นำ�มา
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการร่างนวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และนำ�ทดลองใช้ในพื้นที่เป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ตามขั้นตอน
ในการจัดการป่าพรุเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ และช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ไว้นั้น จึงต้องเริ่มที่การสร้าง
จิตสำ�นึกให้ชมุ ชนในพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการมากทีส่ ดุ เช่น การให้ความ
รู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การสร้างเครือข่ายการประสานงานและการทำ�งานร่วมกัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนใน
ท้องถิน่ ในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในป่า
พรุอย่างยัง่ ยืนให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เยาวชน แกนนำ�ชุมชนเพือ่
เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละริ เริ่ ม ในชุ ม ชนรวมทั้ ง ให้ มี เวที
ประชาคมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีสว่ นร่วมคิด ร่วมวางแผน
เสนอแนวทางความต้องการในการพัฒนา มีสว่ นร่วมในการเลือกแนวทางทีเ่ หมาะสม
เพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ในบริบทของชุมชนพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแนวคิดอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1.หน่วยงานด้านการอนุรักษ์และสถาบันการศึกษา ควรสนับสนุนให้มีการวิจัย
ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยชุมชน ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินการอย่างหลากหลายและทุกขั้นตอน
2.สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ทรัพยากรป่าพรุ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำ�นึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นต่อไป
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