การมีส่วนร่วมของชุมชนใน “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดาริ”
กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
The Community Participation in “The Pid thong Lang Phra (Royal Initiative
Discovery) Project” A Case Study of Kanmakrud Hill Tribe Village,
Banrai District, Uthai-Thani Province
เผ่า นวกุล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

บทคัดย่อ
เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านจากวิถีแบบยังชีพเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์
ก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมามากมาย “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริ” จึงก่อกําเนิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน
ชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด เพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เชิงบูรณาการ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนอยู่ร่วมกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่า เมื่อเป็นเช่นนั้นการศึกษาโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวการศึกษาพระราชดําริ
จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการฯเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ดําเนินโครงการฯและชุมชน
จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นลักษณะ การมีส่วนร่วมแบบชักนํา การเข้าร่วมโครงการฯของ
ชาวบ้านถูกสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีบทบาทเป็นอย่างมาก
ต่อการดําเนินโครงการฯในพื้นที่ เมื่อการมีส่วนร่วมเป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมแบบชักนําโดยองค์กรของรัฐจึงส่งผล
ไปสู่ระดับการมีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงมิ ได้ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านอยู่ใน ระดับการร่วมกันปฏิบัติ เท่านั้น โดยการ
ร่วมเดินแนวเขตพื้นที่ทํากินกับคณะทํางานโครงการฯ ส่วนปัญหาที่กระทบต่อการมีส่วนร่วมของชาวบ้านปัญหาหลักคือ
การขาดซึ่ งจิ ต สํา นึก ของชาวบ้า นและความไม่ ต ระหนั ก รู้ ถึ งผลเสี ยที่ จ ะตามมาในอนาคต ทํ าให้ การการเข้า มาร่ ว ม
โครงการฯของชาวบ้านมีจํานวนน้อยตามไปด้วย อีกประการที่สําคัญชาวบ้านยังมีความกังวลต่อการถูกยึดพื้นที่ทํากินคืน
เพื่อนําไปใช้ในโครงการฯในภายภาคหน้า
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริ

Abstract
When the economic system called Capitalism has come to change the folkways of the
people from the Subsistence Agriculture to Commercial Agriculture, and bring about many troubles to
the people. The Pid Thong Lang Phra (The Royal Initiative Discovery) Project has found in the area of
Kanmakrud Hill Tribe Village to resolve the problems that happened in the area, in which of the
integration by promote the villagers to live together with natural resource. On this way, this project is
more interesting to read up. Therefore, in this condition, The researcher prefer to study about the
participation of the villagers with this project, in order to acquire the suggestions that should be an
advantage to the Pid Thong Lang Phra project's constructor.

The research shows that the format of participation of the villagers is the persuaded
participation. So that, the participation of the villagers supported by Uthai-Thani Provincial
Administrative Organization. Unavoidably, without the supporting from this organization, the project
could not happen because the format of participation must following by the government
organization which lead up to the level of participation. Moreover, the participation format of villagers
is a "partnership" which the villagers work together with project's working team to set the area of
arable land. For the problems that have an effect to the participation of villagers are the lacking of
conscious to realize in disadvantage of ignoring to cooperate with the project. Another one is the
villagers have an uneasiness with the project because they think that their arable land will confiscate,
and change to the project's workplace in the future.
Keywords : Participation, Kanmakrud Hill Tribe Village, The Pid thong Lang Phra (Royal Initiative
Discovery) Project

บทนา
ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูดอพยพมาจากบริเวณลําห้วยกรึงไกร บริเวณตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
ห้วยขาแข้งสืบเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี (เวียจะโพ้ คลองวะ, ตี๋ ภักใคร่ และ บุญชู สุ
ธรรมซาว, สัมภาษณ์, 2557) วิถีชีวิต ดั้งเดิมเน้ นทําไร่แบบหมุนเวียนเรื่อยมา (ตี๋ ภักใคร่, สัมภาษณ์, 2557) จนเมื่ อ
ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเป็น
อย่างมาก รูปแบบการทําการเกษตรของชาวบ้านปรับ จากปลูกพืชหมุนเวียนเปลี่ยนมาปลูกพืชเชิงเดี่ยว นําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น การบุกรุกแผ้วถางปุาเพื่อการทํา การเกษตรเชิงพาณิชย์ ปัญหาดิน
เสื่ อ มคุ ณ ภาพ ปั ญ หาสารพิ ษ เจื อ ปนในแหล่ ง น้ํ า เป็ น ต้ น (พระปลั ด เวี ย โม่ , สั ม ภาษณ์ , 2557) และนํ า มาซึ่ ง การ
กระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านในท้ายที่สุด
การแก้ปัญหาข้างต้นเริ่มด้วยการเข้ามาของ โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (จอมปุา) โดยมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียรประมาณ พ.ศ. 2553-2555 (อนุสรณ์ ขุนณรงค์, สัมภาษณ์, 2556) แต่โครงการฯกลับ ล้มเหลวอย่าง
สิ้นเชิงในกระบวนการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลที่ได้จากโครงการฯ ผลที่เป็นรูปธรรมที่เห็นอย่างเด่นชัดคือ ปุาชุมชน แต่
ในแง่ของการตระหนักถึงคุณค่าปุาชุมชนของชาวบ้านยังน้อยมากเพราะพวกเขารู้สึกว่าปุาชุมชนเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัว ไม่
มีความจําเป็นแต่อย่างใดที่ต้องมีปุาชุมชน (รังสรรค์ บุญน้อม, สมบูรณ์ ใจบุญลือ, บุญชู สุธรรมซาว และ พระปลัดเวียโม่,
สัมภาษณ์, 2557) ดังคํากล่าวของ พระปลัดเวียโม่ (สัมภาษณ์, 2557) ว่า “ในชีวิตประจําวันสวนหลังบ้านก็เปรียบเสมือน
ปุาชุมชนอยู่แล้ว”
หลังจากนั้นช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริ ” จึงก่อกําเนิดขึ้นใน
พื้นที่ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนแบบเชิง
บูรณาการ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่า

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ น้ น ศึ ก ษาถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในโครงการปิ ด ทองหลั ง พระเพื่ อ สื บ สานแนว
พระราชดําริในพื้นทีช่ ุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ศึกษารูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดํา ริ
ในพื้นทีช่ ุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด
2. วิเคราะห์ถึงปัญหาในการดําเนินโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริ ในพื้นที่ชุมชนชาวเขา
ตําบลแก่นมะกรูด
3. เพื่อหาข้อเสนอแนะใช้ในการปรับปรุงการดําเนินโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริ แก่
คณะทํางานโครงการโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่ชุมชนชาวเขาตําบลแก่น
มะกรูด

วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ข้อมูลและแหล่งที่มา
การศึก ษาวิจั ยชิ้ นนี้เ ป็น งานวิ จัย เชิ งคุณ ภาพ ผู้วิ จัย ได้กํ าหนดระเบี ยบวิธีวิ จัย เพื่ อให้ไ ด้มาซึ่งผลการศึ กษา
ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ในที่นี้เก็บข้อมูลจากแหล่งที่รวบรวมไว้แล้วโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและ
องค์กรต่างๆทั้งของภาครัฐและที่ไม่ใช่รัฐก็ตาม ได้แก่
(1) เอกสารราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านไร่ เอกสารจากกรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช
กรมทหารพรานที่ 35 พื้นที่ทหารบกใช้ประโยชน์บ้านอีมาด เป็นต้น
(2) เอกสารจากมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริและมูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร ได้แก่ รายงานการประชุมกําหนดยุทศาสตร์การดําเนินงานโครงการฯ
รายงานความคืบหน้าโครงการฯ วารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ งานวิจั ยที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(3) จากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ บทความ ข่าว เป็นต้น
2) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการปิดทองหลัง
พระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด
3) สังเกตการณ์ พบปะพุดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน การลงพื้นที่จริงบริเวณพื้นที่ ชุมชน
ชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ใช้แบบเจาะจงหรือใช้ดุลยพินิจเพื่อการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง
เบื้องต้นสํารวจจากเอกสารมูลนิธิปิดทองหลังพระสื บสานแนวพระราชดําริ และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการฯ จากข้อมูลผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้นําชุมชน
1) นายเวียจะโพ้ คลองวะ
อดีตกํานันตําบลแก่นมะกรูด 9 กุมภาพันธ์ 2557
2) นายตี๋ ภักใคร่
ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมกะเกรี่ยงโปว์และเป็นชาวเขาคนที่ 2
ของตําบลที่ได้ทุนไปเรียนต่อในวิทยาลัยครูปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตําบลแก่น
มะกรูด อําเภอบ้านไร่ สัมภาษณ์วันที่ 10,24 กุมภาพันธ์ 2557

3) นายบุญชู สุธรรมซาว

อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อดีตเจ้าหน้าที่
ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร แกนนําการอนุรักษ์ใน
ชุมชนแก่นมะกรูด สัมภาษณ์วันที่ 22 ธันวาคม 2556 วันที่ 10,24
กุมภาพันธ์ 2557
4) พระปลัด เวียโม่
สํานักสงฆ์แก่นมะกรูด สัมภาษณ์วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในพื้นที่ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด
1) จ่าสมบูรณ์ ใจบุญลือ
ผู้บังคับชุด พื้นที่ทหารบกใช้ประโยชน์พื้นบ้านอีมาด
สัมภาษณ์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
2) นายรังสรรค์ บุญน้อม
พนักงานพิทักษ์ปุา ควบคุมไฟปุาห้วยขาแข้งพื้นที่อีมาด
อีทราย สัมภาษณ์วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
3) นายอนุสรณ์ ขุนณรงค์
อดีตเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สัมภาษณ์วันที่ 9
ธันวาคม 2556
4) นายเทวราช คูณหาร
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ สัมภาษณ์วันที่ 13
มกราคม 2557
5) นายสมพงษ์ จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ สัมภาษณ์วันที่ 13
มกราคม 2557
กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯในพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด
1) ไม่ประสงค์ออกนาม
เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนว
พระราชดําริในพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด 2 ท่าน สัมภาษณ์วันที่ 23
ธันวาคม 2556
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้ประชากรตัวอย่างผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้
1) การสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่ วยงานรัฐ
กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ ผู้วิจัยไม่สามารถติดต่อได้สะดวกเนื่องจากการสื่อสารเข้า
ไม่ถึงจึงอาศัยการไปสัมภาษณ์โดยมิได้นัดหมายล่วงหน้าแต่เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมแทน
2) ดําเนินการสัมภาษณ์ ประชากรตัวอย่างตาม วัน เวลา สถานที่ ที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้วิจัยจะกําหนด
ประเด็นคําถามเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและเป็นประโยชน์ ประเด็นสัมภาษณ์ครอบคลุม
เนื้อหาดังนี้
(1) สภาพทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
(2) สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
(3) การมีส่วนร่วมใน “โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ”
(4) การดําเนินงาน “โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ”
(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิน“โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ”
(6) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3) รวบรวมข้อ มูลประเด็ นที่ต้อ งการให้ค รบถ้ว น สั งเคราะห์อ อกมาเป็น ผลการศึก ษาที่จ ะใช้ใ นการ
วิเคราะห์
4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

หากผู้วิจัยมีข้อสงสัยต่อข้อมูลที่ได้รับมา เช่น ไม่ครบถ้วน สงสัยว่ามีความเอนเอียง เป็นต้น ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลซ้ําโดยการไปสัมภาษณ์ซ้ําคนเดิมหรือเพิ่มจํานวนประชากรตัวอย่างเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากที่สุด
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลจากกระบวนการข้างต้น ผู้วิจัยจะทําการสังเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิง
พรรณนา และเมื่อได้ผลการศึกษาจะนําผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยมีแนวคิดทฤษฎีหลักคือ การมีส่วนร่วม (participation)
โดยรวบรวมจากผลงานวิชาการของนักวิชาการที่สําคัญ อาทิ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531) เจมส์ แอล เครตัน (2543)
เป็นต้น แนวคิดการอนุรักษ์รวบรวมจากผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ที่สําคัญ นิวัติ เรืองพานิช (2542) ณัฐวุฒิ พิมพ์ลัด
ดา (2551) พัชรินทร์ ยาระนะ (2537)
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงรูปแบบและระดับของการมีส่วนร่วม สามารถสรุปแนวคิดทฤษฎีที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ การวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วม แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น 3 รูปแบบ (UN, 1981, อ้างถึงใน
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา, 2556, น.14) คือ การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง การมีส่วนร่วม
แบบชักนํา การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ส่วนการวัดว่าชาวบ้านมีระดับการมีส่วนร่วมอย่างไร ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ถวิลวดี
บุรีกุล (2550, น. 20-23) โดยแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 7 ระดับคือ ระดับการให้ข้อมูล ระดับการเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน ระดับการให้คําปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนร่วมกัน ระดับการร่วมปฏิบัติ ระดับการตรวจสอบและ
ประเมินผลและระดับการควบคุมโดยประชาชน
6. ข้อจากัดของการวิจัย
ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัย ผู้วจิ ัยต้องพบกับข้อจํากัดในหลายด้าน ทําให้งานวิจัยไม่สามารถ
นําเสนอรายละเอียดบางประเด็นได้อย่างรอบด้านนัก โดยสมารถสรุปได้ดังนี้
1) การสื่อสารและคมนาคม ในพื้นที่ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูดการติดต่อสื่อสารค่อนข้างลําบาก
ผู้วิจัยไม่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศได้ ดังนั้นจึงไม่มีการนัดหมายประชากรตัวอย่าง
ล่วงหน้าเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์ได้
2) การเก็บข้อมูลในชุมชนตําบลแก่นมะกรูดไม่สามารถใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลได้เพราะ
ประชากรเกื อบทั้ งหมดเป็ น ชาวเขาซึ่ งส่ วนใหญ่ แล้ ว ไม่ รู้ห นังสื อภาษาไทย อาจเกิ ด ปั ญ หาความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยอาศัยการลงพื้นที่สัมภาษณ์โดยตรงและหากไม่แน่ใจในข้อมูลที่ได้รับก็
จะใช้การลงพื้นที่ซ้ําหลายๆครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3) เอกสาร “โครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริ ” เนื่องจากข้อมูลบางอย่างเป็น
ความลับของโครงการฯ ดังนั้นผู้วิจัยจึงอาศัยการสัมภาษณ์แล้วนําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงประเด็น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและนํามาผนวกข้อมูลที่มีที่ได้จากเอกสารที่มีอยู่ เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์
มากที่สุด

ผลการวิจัย
ในส่วนของผลการศึกษาผู้วิจัยทําการสังเคราะห์ เรียบเรียงประเด็น จากทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยจะ
นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนาเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ มีรายละเอียดดังนี้
1. กระแสทุนนิยม
พื้นที่ชุมชนแก่นมะกรูดไม่ได้ติดกับปุาห้วยขาแข้งโดยตรงมีพื้นที่ปุาสงวนเป็นแนวกั้นกลางอาจกล่าวได้ว่าเป็นปุา
พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ปุาห้วยขาแข้ง ดังนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมากหากปล่อยให้เกิดปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อปุาห้วยขาแข้งได้หากไม่ปูองกันปัญหาไว้ล่วงหน้า ก่อนจะกล่าวถึง

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การเข้าใจบริบทของชุมชนเป็นเรื่องสําคัญ ดังนั้นในส่วนแรกเป็นการนําเสนอ
บริบทของชุมชนโดยรวม จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดกล่าวโดยรวบรัดได้ว่า กระแสแห่งทุนนิยมได้เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของชุมชนไปมาก ส่งผลต่อชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูดอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
แต่เดิมชาวบ้านทําไร่หมุนเวียนตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมมาโดยตลอด (ตี๋ ภักใคร่, สัมภาษณ์, 2557) เช่น การ
ปลูกข้าวไร่ ปลูกพริกระเหรี่ยง เป็นต้น การทําการเกษตรของชาวเขาจะไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆ การปลูกพืชไม่มีการไถเหมือน
ดังปัจจุบันแต่จะใช้การขุดหลุมหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไป สลับกับการปลูกพริกกะเหรียงไปพร้อมกัน เพือ่ ประโยชน์ระหว่างรอ
ข้าวเก็บเกี่ยวได้ ชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพริกกระเหรี่ยงอีกทางหนึ่ง การทําไร่เน้นทําไร่แบบหมุนเวียน กล่าวคือ เมื่อมี
การทําไร่ไปซักระยะหนึ่งจะหยุดทําไร่ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้น และไปทําในที่ใหม่ ปล่อยให้พื้นดินฟื้นฟูตัวเองและกลับมา
สมบูรณ์อีกครั้งเพื่อชาวบ้านก็จะมาใช้ประโยชน์อีกครั้งในภายภาคหน้า
จนเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําให้เกษตรกรรมแบบพืชเชิงเดี่ยวเริ่มเข้า มามี
บทบาทกับวิถี เกษตรแบบดั้งเดิ มของชาวบ้ าน ชาวบ้า นปรับตั วจากการทํ าการเกษตรแบบหมุนเวียนมาเป็น การทํ า
การเกษตรเชิงพาณิชย์ มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดียวชาวไทยพื้นราบทั่วไป อาทิ ข้าวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา เป็น
ต้น ส่งผลให้มีการบุกรุกแผ้วถางปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่หมุนเวียนมาเป็นไร่ประจําบางเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญ จากเดิมที่เคยทําการเกษตรโดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําให้อาจเกิดปัญหาต่างๆตามมา อาทิ การ
พังทลายของหน้าดินเนื่องจากการปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ เป็นต้น (พระปลัดเวียโม่, สัมภาษณ์, 2557)
การใช้สารเคมี อาทิ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดผลสะท้อนกลับอย่างรุนแรงคือ การเกิดสารพิษ
ตกค้าง ดินเสื่อมคุณภาพ ในระยะยาวทําให้พื้นที่ทําเกษตรเสื่อมโทรม ผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาวลดน้อยลง (พระ
ปลัดเวียโม่, สัมภาษณ์, 2557)
อีกปั ญหาหนึ่ง ที่สํ าคั ญคื อ การทํ าไร่ห มุน เวี ยนของชาวบ้า นมั กจะถู กดํ าเนิน คดี จากเจ้า หน้ าที่ รัฐ เนื่ องจาก
ช่วงเวลาที่ชาวบ้านเว้นวรรคการใช้ที่ดินเพื่อที่จะทําให้พื้นดินทําการฟื้นฟูตัวเอง พื้นที่ถูกทิ้งให้รกร้างพืชต่างๆกลับมาอุดม
สมบูรณ์อีกครั้ง เจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาทํากินในพื้นที่เนื่องจากมองว่าเป็นพื้นที่ปุา จึงก่อให้เกิด
ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านโดยตลอด (บุญชู สุธรรมซาว, สัมภาษณ์, 2556)
2. การเพิ่มจานวนของประชากร
นอกจากการเปลี่ยนจากการผลิตแบบหมุนเวียนตามวิถีวัฒนธรรมมาเป็นการผลิตเพื่อเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อปัญหาในพื้นที่ กล่าวคือ ชาวบ้านจําต้องผลิตให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มรายได้
มาจุนเจือครอบครัว ดังนั้นก็ต้องหาพื้นที่ทํากินเพิ่มจึงก่อให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้ (บุญชู สุธรรมซาว, สัมภาษณ์, 2556)
การจัดสรรที่ทํากินในพื้นที่ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด ยึดเอาแผนที่เดิมที่ทําไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 ซึ่ง
กําหนดให้ครอบครัวละ 25 ไร่ เมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นแต่ที่ดินเท่าเดิมจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการพูดคุยกับกํานันเวียจะโพ้ คลองวะ (สัมภาษณ์, 2557) ทีก่ ล่าวว่า เมื่อก่อนครอบครัวกํานันมี
ประมาณ 8 คน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 18 คน เป็นต้น การที่มีพื้นที่เท่าเดิม คนมากขึ้น รายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวก็ไม่
เพียงพอ
เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านจึงต้องรุกพื้นที่ปุาผลเพื่อนํามาซึ่งการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้น อาทิ มี
การจับกุมดําเนินคดีกันเป็นจํานวนมาก ปัญหาของชาวบ้านรุกที่ปุาอนุรักษ์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลจาก
กรมทหารพรานที่ 35 พื้นที่ทหารบกใช้ประโยชน์พื้นบ้านอีมาด (2557) ที่แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.
2547-2550 เจ้าหน้าที่ปุาไม้ได้มีการจับกุมและยึดพื้นที่บุกรุกปุาคืนได้เป็นจํานวนมาก โดยตลอด 3 ปีมีพื้นที่ที่เป็นข้อ
พิพาทและดําเนินการจับกุมมีจํานวนถึง 60 ไร่ ซึ่งส่วนนี้ยังไม่นับรวมถึงส่วนที่แอบใช้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยอมรับเองว่ามี

อยู่มากแต่ก็ต้องอาศัยการอะลุ่มอล่วยกันซึ่งหากนํามานับรวมแล้วน่าจะเป็นพื้นที่จํานวนมากพอสมควร (สมบูรณ์ ใจบุญ
ลือ, สัมภาษณ์, 2557)
3. ปัญหาด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ทําให้เกิดปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างมาก การยึดหลักกฎหมายมากกว่า มองถึง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอาจจะทําให้เข้าใจไม่ตรงกันและก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในที่สุด ตัวอย่างเช่น การทําไร่หมุนเวียนของ
ชาวเขานั้นก่อให้เกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐพอสมควร กล่าวคือ ชาวเขาทําไร่แล้วก็ทิ้งที่ๆทําไร่ไว้ให้ว่างเปล่าหลังจากทําไร่
เสร็จเพื่อที่จะทําให้สภาพของไร่นั้นฟื้นฟูตัวเองแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เมื่อปล่อยที่ให้รกร้างว่างเปล่า ต้นหญ้า ต้นไผ่ก็ขึ้น
ใหม่ในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นจึงเข้าใจว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปุาไม้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ทําให้ชาวบ้านเกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในที่สุด (บุญชู สุธรรมซาว, สัมภาษณ์, 2557)
อีกประการที่สําคัญด้านวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง พวกเขาเชื่อว่าการถือครองที่ดินเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เพราะผิด
หลักวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่า ที่ดินเป็นของพระแม่ธรณีไม่สามารถเป็นของส่วนตัวได้ การที่จะมาตีกรอบว่าที่ดินเป็นของ
ผู้ใดผู้หนึ่งจึงทําไม่ได้ ขัดกับวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อ พวกเขารู้สึกเสมอว่าที่ดินเป็นของคนทุกคน พวกเขา
สามารถใช้ได้โดยเสรี (บุญชู สุธรรมซาว, สัมภาษณ์, 2556) และเมื่อผนวกกับหลักคิดที่ว่า ชาวกะเหรี่ยงในชุมชนเขาอยู่
กับปุามาตั้งแต่เก่าก่อน ไปไหนมาไหนไม่จําเป็นที่จะต้องขอใคร ไม่มีเขต พรมแดน แต่วันหนึ่งมีกฎหมายอนุรักษ์เข้ามา สิ่ง
ที่เขาเคยกระทํามาเป็นประจําในชีวิตประจําวันและตามวิถีชีวิตของเขาก็ไม่สามารถทําได้อีกต่อไป ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่
ยุติธรรมกับพวกเขาเท่าไรนัก
ด้วยเหตุที่กล่าวมาก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องด้วยทุนนิยมได้เข้า
มาสู่ชุมชนจากเดิมที่การดําเนินชีวิตเป็นแบบอยู่อย่างพอเพียง เกษตรก็ทําแบบพอเพียง คือ ทําเพื่อกินใช้ในครัวเรือนก่อน
แล้วหากเหลือก็นําไปแลกเปลี่ยนกันหรือขายในท้องตลาด ได้แปรเปลี่ยนเป็นสังคมบริโภคนิยม การมุ่งที่จะหารายได้เพื่อ
สนองความต้องการมีมากขึ้น ทําอย่างไรจึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือ การขยายที่ดินทํากินเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิต
มากขึ้นเพื่อใช้ตอบสนองตนเองและครอบครัว ใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต จนนําไปสูป่ ัญหากระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้าน
กับเจ้าหน้าทีร่ ัฐเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดในพื้นที่ (พระปลัดเวียโม่, สัมภาษณ์, 2557)
4. การแก้ปัญหาโดย “โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (จอมป่า)”
โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (จอมปุา) มีหลั กการดําเนินงานที่สําคัญคือ การเรียนรู้โดยไร้
อคติต่อชุมชน การสํารวจเส้นแนวเขต วางแผนบริหารจัดการพื้นที่และการหนุนเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับผืนปุา (เพ็ญ
พรรณ อินทปันตี, 2552, น. 38-46) การดําเนินโครงการฯใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการจัดการพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูดเชิง
วัฒนธรรมชนเผ่าเพื่อรักษาระบบนิเวศผืนปุากันชนห้วยขาแข้ง ” ดําเนินโครงการฯโดยมิมูลนิธิสืบนาคเสถียรเป็นหัวแรง
หลัก การดําเนินงานของมูลนิธิสืบฯนอกจากจะทําตามแผนงานของตัวเอง อีกทางหนึ่งยังต้องรับฟังข้อเสนอจากชาวบ้าน
เพื่อนํามาปฏิบัติ หากกล่าวโดยสรุป ในส่วนของข้อเสนอของชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูดที่มาจากการ
ระดมความเห็นในที่ประชุมมีอยู่สองเรื่องหลัก กล่าวคือ ฟื้นฟูวัฒนธรรมและการจัดการปุาชุมชน (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,
2550)
ประเด็นของการฟื้นฟูวัฒนธรรม ได้มีการดําเนิน การจัดตั้งกลุ่มวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมแก่
เยาวชนรุ่นหลังและพร้อมกันนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อที่จะมาศึกษาวัฒนธรรมจากกลุ่มวัฒนธรรมที่ จัดตั้งขึ้น ผล
จากการศึกษาพบว่า แม้ว่ามีการจัดตั้งทั้งกลุ่มวัฒนธรรมและกลุ่มเยาวชนขึ้น แต่การที่จะดําเนินการต่อนั้นไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง ไม่มีการสานต่อกิจกรรมเนื่องจากความตื่นตัวและตกผลึกถึงปัญหาค่อนข้างน้อย ผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติมีอยู่น้อย
ผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้นําชุมชนที่เข้าประชุมและเมื่อก่อตั้งแล้วก็ไม่ได้เอาไปสานต่อแต่อย่างใด จากการ
สอบถามชาวบ้านบางท่านที่มีรายชื่ออยู่ในเครือข่ายกลับพบว่าไม่รู้เรื่องเลยกับโครงการฯดังกล่าว

โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (จอมปุา) ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ประสิทธิผลที่ได้จากโครงการฯ ผู้คนแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าโครงการฯนี้เคยเกิดขึ้น ผลที่เป็นรูปธรรมจริงๆที่เห็นอย่าง
เด่ น ชั ด คื อ ปุ า ชุ ม ชน แต่ ก ระนั้ น ก็ ดี ชาวบ้ า นเองต่ า งรู้ สึ ก ว่ า ปุ า ชุ ม ชนเป็ น เรื่ อ งที่ ห่ า งไกลตั ว เป็ น อย่ า งมากเพราะใน
ชีวิตประจําวัน สวนหลังบ้าน ก็เปรียบเสมือนปุาชุมชนอยู่แล้ว (รังสรรค์ บุญน้อม, สมบูรณ์ ใจบุญลือ, บุญชู สุธรรมซาว
และ พระปลัดเวียโม่, สัมภาษณ์, 2557)
5. การดาเนิน “โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ” ในพื้นที่ตาบลแก่นมะกรูด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ มูลนิธิปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน หมู่ 1 บ้านใต้ หมู่ 2 บ้านคลองเสลา หมู่ 3 บ้านใหม่
คลองอังวะ และหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย ตําบลแก่นมะกรูด ให้ความสําคัญกับการบูรณาการความร่วมมือ การทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ทั้งหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดําริ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน ทํางาน
แบบองค์รวม ในการบูรณาการความร่วมมือในการทํางานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนี้เพื่อให้เกิดแนวทางที่หลากหลาย
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้อยู่รอด พอเพียงและพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางสืบสานแนวพระราชดําริ
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, 2556)
ช่วงการเตรียมความพร้อมโครงการฯเริ่มที่การคัดเลือกอาสาสมัครปิดทองหลังพระ (อสพ.) เพื่อสํารวจข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทํางานร่วมกับทีมพัฒนาของโครงการฯเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
โครงการและชุมชนต่อไปในอนาคตและมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกระบวนการเข้าใจและเข้าถึงชุมชน
มีการจัดการอบรมศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการไป
อบรมศึกษาและดูงานในพื้นที่ต้นแบบต่างๆและการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงความต้องการของชาวบ้านกับ
แผนงานของหน่วยงานราชการตามแนวทางปิดทองหลังพระฯได้มีการทํากิจกรรมต่อไปนี้
ชุดทีมเจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่านและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
ฯ สร้างความเข้าใจและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาสู่ทีมปฏิบัติการพื้นที่ขยายผลภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯโดยลงพื้นที่ในช่วงแรกระยะเวลา 15 วัน (ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 7
กุมภาพันธ์ 2556) เพื่อรวบรวมและสรุปผลการลงพื้นที่เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ
ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี ตามแนวทางสืบสานพระราชดําริ ขออนุญาตใช้พื้นที่ หมู่ที่ 1 (สภาตําบลแก่นมะกรูดเดิม) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านไร่ เพื่อใช้ในการติดตั้งโทรศัพท์และใช้บริการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียม รวมถึงการใช้เป็นศูนย์การ
ประสานงานที่พักอาศัยและปฏิบัติงานตามโครงการฯ
จัดส่งข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีไปศึกษาดูงานโครงการพื้นที่ต้นแบบ
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 จัดส่ง ผู้นําชุมชน ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ไร่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ไปศึกษาดูงาน
โครงการปิดทองหลังพระพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 -7 มีนาคม 2556 จัดส่งข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผู้นําชุมชนและประชาชนตําบลแก่นมะกรูด ไปอบรมและศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2556 , รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2556 ช่วงการเตรียมความพร้อมโครงการฯ ในพื้นที่เปูาหมาย เพื่อวางแนวทางปฏิบัติและ
อํานวยการให้เป็นไปตามหลักการ นโยบายและระบบ ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการทํางาน กํากับ ให้คําแนะนํา

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ จังหวัดอุทัยธานีแต่งตั้งคณะทํางานและทีมปฏิบัติงานขับเคลื่อน
โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด ประกอบด้วย คณะทํางานด้านการ
กําหนดแนวเขตที่ดิน คณะทํางานด้านการบริหารจัดการน้ํา คณะทํางานด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ ทีมปฏิบัติงาน
ระดับพื้นที่
การดําเนินงานโครงการฯในพื้นที่เปูาหมาย คณะทํางานด้านการกําหนดแนวเขตดินการสํารวจข้อมูล ได้สํารวจ
ทั้งหมด 4 หมู่บ้านโดยมีชาวบ้านเจ้าของที่ดินและแปลงข้างเคียงร่วมสํารวจและชี้แนวเขตรวมผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 740 ราย
จํานวน 1,087 แปลง พื้นที่ 14,875 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา เข้าดําเนินการสํารวจแหล่งน้ํารวมทั้งสิ้น 18 ลําห้วย 1 อ่าง
เก็บน้ํา และ 3 สระเก็บน้ํา ภายหลังการสํารวจแหล่งน้ําและที่ดินทํากินแล้วคณะทํางานด้านการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการเพาะปลูกพืช โดยออกแบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนและสถาบันการศึกษา ได้ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
กระบวนการจัดทําเวทีคืนข้อมูล จังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านไร่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึง
ได้จัดเวทีคืนข้อมูลกลุ่มย่อยรายหมู่บ้านและรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนหมู่ 1 – 4 ตําบลแก่นมะกรูด
อําเภอบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อทําความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนกระบวนการจัดทําเวทีคืนข้อมูล
ใหญ่ ซึ่งได้จัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อคืนข้อมูลและถอดความต้องการของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง
ตามโครงการฯให้ทั้ง 4 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อต้องการให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล
6. ปัญหาในการดาเนินโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดาริในพื้นที่ตาบลแก่นมะกรูด
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการแต่ ในความเป็นจริงกลับพบว่าการ
ทํางานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่โ ครงการฯกลับไม่ได้สร้างการมีส่วนร่ วมกับหน่วยงานที่มีอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมมากเท่าที่ควร
ถึงแม้จะมีก็อยู่ในส่วนของการเข้าร่วมการประชุมเป็นส่วนมาก การดําเนินโครงการฯหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่แต่เดิมมีความ
ร่วมมือหรือเข้ามามีส่นร่วมค่อนข้างน้อย
ในความเป็นจริงอีกแง่หนึ่ง การเข้ามามีส่วนร่วมโครงการฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในการดําเนินงานโครงการฯ ปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้มิได้มี
ส่วนร่วมเต็มที่ ในการศึกษาผู้วิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจ้างพนักงานชั่วคราว
เพื่อให้ไปทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการเท่านั้น (เทวราช คูณหาร และ สมพงษ์ จัน ทรัตน์, สัมภาษณ์, 2557) ดังนั้น
ทํางานทั้งหมดอยู่ที่เจ้าหน้าที่โครงการปิดทองหลังพระเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับการลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจํา
โครงการฯ ที่กล่าวว่า “หากเราจะลงพื้นที่ทํางานแล้วไม่ว่าชาวบ้านจะลงพื้นที่หรือไม่ เราก็ต้องมุ่งหน้าทํางานต่อไปไม่ว่า
ชาวบ้านจะร่วมหรือไม่ก็ตาม” (ไม่ประสงค์ออกนาม, สัมภาษณ์, 2556)
ข้อมูลจาก กรมทหารพรานที่ 35 พื้นที่ทหารบกใช้ประโยชน์พื้นบ้านอีมาด (2557) พบว่า พื้นที่ชุมชนตําบลแก่น
มะกรูด การจัดสรรที่ทํากินยังยึดเอาแผนที่เดิมที่ทําไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 ซึ่งกําหนดให้ครอบครัวละ 25 ไร่ การเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วมโครงการฯของชาวบ้านเป็นประเด็นต่อจากที่กล่าวไปข้างต้น กล่าวคือ สําหรับผู้ที่ถือครองพื้นที่ทํากินเดิม
(จํานวน 25 ไร่) ก็พยายามถางปุาอ้างสิทธิ์ทํากินในพื้นที่เพื่อให้ได้พื้นที่เพิ่ม โดยหวังว่าคณะกรรมการเดินแนวเขตจะ
กําหนดเขตพื้นที่ทํากินให้ตนเองมีพื้นที่มากไปจากเดิม แต่หากผู้ที่มีพื้นที่มากไปจากเดิม (บุกรุกพื้นที่เพิ่ม) ก็เลี่ยงที่จะให้
ความร่วมมือกับโครงการฯ เพราะเกรงว่าจะถูกเวนคืนพื้นที่ไปใช้และโครงการฯและดําเนินคดีทางกฎหมาย (สมบูรณ์ ใจ
บุญลือ, สัมภาษณ์, 2557) และความเป็นจริงจากการลงพื้นทีท่ ําให้ผู้วิจัยทราบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีพื้นที่ทํากินมากมักจะ

เป็นผู้นําชุมชน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากเพราะเมื่อผู้นําชุมชนกลัวที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ก็จะส่งผลกระทบต่อการมีส่วน
ร่วมโดยรวม
ปัญหาประการต่อมา เนื่องด้วยชาวบ้านเป็นชาวเขาที่อยู่อาศัยกันมานาน ชีวิตของพวกเขาอาศัยธรรมชาติและ
ปุาไม้ใ นการดํารงชีวิตอยู่ตลอดเวลา แต่แ ม้ว่าพวกเขาถือว่า ปุ าไม้ เป็นส่ วนหนึ่ งของชีวิตในส่วนของการตระหนักถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดต่อลูกหลานยังมีไม่มากนัก การใช้ยาฆ่าแมลงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกฝุายเป็นกังวลว่ามันกําลังกลับมา
ทําลายพวกเขาเอง เนื่องจากสารพิษต่างไหลรวมกันไปในแหล่งน้ํา นานเข้าอาจสร้างปัญหาให้กับพวกเขาไม่มากก็น้อยใน
อนาคต (รังสรรค์ บุญน้อม, สมบูรณ์ ใจบุญลือ, บุญชู สุธรรมซาว และ พระปลัดเวียโม่, สัมภาษณ์, 2557)
ในด้านงบประมาณ ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2556) งบประมาณที่ใช้ไปไม่มีส่ว นโดยตรงกับ
โครงการฯในพื้นที่มากนัก หากแต่เป็นการใช้เงินเพื่อการบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายประจําที่จ่ายต่อเจ้าหน้าที่เสีย
มากกว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นส่วนที่ต้องจ่ายเพื่อการบริหารจัดการเบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดที่แสดงถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ชาวบ้านในพื้นที่เมื่อมองไม่เห็นถึงผลประโยชน์ที่มีต่อตนเอง ทําให้อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าการทํางานในพื้นที่
ที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าอาจจะมาจากมูลเหตุเหล่านี้ก็เป็นได้และอาจมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. วิเคราะห์รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม
การศึกษาครั้งนี้ แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็น 3 รูปแบบกล่าวคือ การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นไปโดย
การอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเองโดยเน้นการกระทําที่มิได้รับการช่วยเหลือจาก
ภายนอกซึ่งมีรูปแบบที่เป็ นเปูาหมาย การมีส่วนร่ วมแบบชั กนํา ซึ่งเป็นการเข้าร่ว มโดยต้อ งการความเห็น ชอบหรื อ
สนับสนุนโดยรัฐบาลเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กําลังพัฒนา การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง (1981, อ้างถึงใน สํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา, 2556, น.14)
กล่าวได้ว่า แม้ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านจะผูกพันกับปุามาแต่กําเนิดจนทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองกับปุาเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน แต่กระนั้นก็ดีการขาดซึ่งการตระหนักถึงผลกระทบในภายภาคหน้าที่จะเกิดขึ้นทําให้พวกเขามองข้ามการที่จะ
ช่วยกันรัก ษาปุาซึ่งเป็นต้นธารของการใช้ชีวิตในพื้นที่ เมื่ อชาวบ้านในพื้นที่ม องไม่เห็น ซึ่งความสําคัญของการรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ก็ส่งผลต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างหลีกเลียงมิได้ ชาวบ้านมิได้มีการตกผลึกทางความคิด
เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด การเข้าร่วมโครงการฯของชาวบ้านถูกสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐคือ ได้รับการ
ผลักดันโครงการฯโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ดึงโครงการฯมาในพื้นที่เพื่อ
หวังแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ โดยอาศัยโครงการฯในจังหวัดน่านเป็นต้นแบบ
ดังนั้นกล่าวได้ว่า หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เป็นผูร้ ิเริ่ม โครงการฯไม่มีทางเกิดขึ้นในพื้นที่ได้เลย จากการ
วิเคราะห์จะพบว่ า การเกิดขึ้นของโครงการปิดทองหลังพระฯเกิด ขึ้นจากการส่งเสริมโดยองค์การของรัฐ ในที่นี้ คื อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมื่อเป็นเช่นนั้น การมีส่วนร่วมแบบชักนํา ซึ่งสหประชาชาตินิยามไว้ว่า การเข้าร่วม
โดยความต้องการหรือความเห็นชอบหรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล เมื่อกลับมามองถึงบริบทการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูดสรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมในโครงการปิดทองหลังพระฯของชุมชนชาวเขาตําบล
แก่นมะกรูดคือ การมีส่วนร่วมแบบชักนํา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนั่นเอง
ตารางที่ 1
รูปแบบการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม
แบบเป็นไปเอง

แบบชักนา

แบบบังคับ

คาอธิบาย
มี ส่ ว น ร่ ว ม โ ด ย ก า ร
อาสาสมัครหรือ การรวมตัว
กั น ขึ้ น เองเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
กลุ่มของตนเอง
มีส่วนร่วมโดยต้องการความ
เห็ นชอบหรือ สนับ สนุนโดย
รัฐบาล
มีส่วนร่วมภายใต้การดําเนิน
นโยบายของรั ฐบาลภายใต้
การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง

รูปแบบการมีส่วนร่วม

เหตุผลสนับสนุน

-

-

ได้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม จ า ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุ ทั ย ธานี แ ละหน่ ว ยงาน
ภาครัฐอื่นๆ
-

-

การวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในโครงการฯ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา
เพื่อให้ทราบว่าชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯมากน้อยเพียงใด ในขั้นการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมสิ่งสําคัญที่
นํามาใช้คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําในพื้นที่ กิจกรรมจะเป็นตัวบ่งบอกว่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯมากน้อย
เพียงใดหรือกล่าวได้ว่าชุมชนมีระดับการมีส่วนร่วมในระดับใดนั่นเอง ผู้วิจัยจะนําผลการศึกษาที่ได้ในบทที่ 4 มาวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับทฤษฎีเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตอบโจทย์วัต ถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยในที่นี้แบ่ง ระดับการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 7 ระดับ จากน้อยไปมาก กล่าวคือ
1) ระดับการให้ข้อมูล ผู้กําหนดนโยบายกับประชาชนไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเกี่ยวข้อง
ใดๆ วิธีการให้ข้อมูล เช่น การแถลงข่าวการแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ การทําหนังสือ พิมพ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการใช้สื่ออื่น ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว เป็นต้น
2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ผู้กําหนดนโยบายเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการ การบรรยายให้ประชาชนฟังแล้วขอ
ความคิดเห็นจากคนฟัง เป็นต้น
3) ระดับการให้คําปรึกษาหารือ เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินความก้าวหน้าและระบุ
ประเด็นหรือข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการเปิดกว้าง
รับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนากลุ่มและการประชาเสวนา เป็นต้น
4) ระดับการวางแผนร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนโครงการและผลที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการ
5) ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้กําหนดนโยบายและประชาชนร่วมกันดําเนินตามนโยบายเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
6) ระดับการตรวจสอบและประเมินผล ติดตามการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ รูปแบบอาจจะอยู่ในส่วนของ
การตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝุาย
7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น

โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
ระดับการให้ข้อมูลและระดับการรับความคิดเห็นจากประชาชน มีการเชื่อมโยงความต้องการของชาวบ้านสี่
หมู่บ้านในตําบลแก่นมะกรูด ทีมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ เข้ารับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกั บ
ชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนตําบลแก่นมะกรูด ประโยชน์เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ใช้เป็นฐานข้อมูล เบื้องต้นในการทํางาน การลงพื้นที่ใช้เวลาเป็น 15 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 7
กุมภาพันธ์ 2556
ระดับการให้คาปรึกษาหารือ การเข้ามาในพื้นที่ของโครงการปิดทองหลังพระฯ เริ่มเข้ามาในปี พ.ศ. 2556
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการคัดเลือกอาสาสมัครปิดทองหลังพระ (อสพ.) จากชาวบ้าน
ในสี่หมู่บ้านเพื่อร่วมดําเนินการในการแก้ไขและพัฒนาในพื้นที่ชุมชนและทํางานร่วมกับทีมพัฒนาโครงการฯ หลังจากนั้น
มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างกันทั้งในส่วนของทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ตัวแทนผู้นํา
ชุมชน จัดการประชุมเสวนา ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเปูาหมายโครงการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนและนํากระบวนการหลักการ แนวคิดและวิธีการมาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตําบลแก่น
มะกรูด
ระดับการวางแผนร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีการทํางานร่วมกัน มีการปรึกษาหารือเพื่อดําเนินโครงการฯระหว่าง
กัน ภายใต้ชื่อ คณะทํางานโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดําริ โดยคณะทํางานฯ ดังกล่าวได้จัดตั้งคณะทํางานด้านต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทํางาน
กล่าวคือ
คณะทํางานด้านการกําหนดแนวเขตที่ดินเพื่อดําเนินงานในพื้นที่ภาคสนามและทําการสํารวจการถือครองที่ดิน
จํานวนราษฎรที่มีที่อยู่อาศัยที่ทํากิน คณะทํางานด้านการบริหารจัดการน้ําเพื่อดําเนินงานในพื้นที่ภาคสนามทําการสํารวจ
จัดทําข้อมูลแหล่งน้ําและลําห้วยในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน คณะทํางานด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพเพื่อทําการสํารวจ
จัดทําข้อมูลด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน จัดทีมปฏิบัติงานระดับพื้นที่เพื่อทําหน้าที่ประสานงาน
และปฏิบัติงานมวลชนในพื้นที่
ระดับการร่วมปฏิบัติ ในปี พ.ศ. 2556 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้กล่าวคือ
การกําหนดแนวเขตที่ดิน มีชาวบ้านเจ้าของที่ดินและแปลงข้างเคียงร่วมสํารวจและชี้แนวเขตรวมผู้เข้าร่วม
โครงการ 740 ราย จํานวน 1,087 แปลง พื้นที่ 14,875 ไร่ 1 งาน 2 ตรว. สํารวจจัดทําข้อมูลแหล่งน้ําและลําห้วยในพื้นที่
ทั้ง 4 หมู่บ้าน จํานวน 18 ลําห้วย 1 อ่างเก็บน้ํา และ 3 สระเก็บน้ํา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทํา
แผนพัฒนาเพื่อสร้างฝาย คสล. (ฝายเกษตร) ในปีงบประมาณ 2557 จัดทําข้อมูลด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ
คณะทํางานส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชหลายชนิดให้เกิดความหลากหลายและการเลี้ยงสัตว์ตามที่เกษตรกรต้องการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีการสํารวจข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านทุกครัวเรือน
ระดับการตรวจสอบและประเมินผลและระดับการควบคุมโดยประชาชน ส่วนชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด
นั้น ยังไม่มีส่วนร่วมในระดับนี้ เนื่องจากโครงการฯยังดําเนินต่อไป ยังต้องอาศัยเวลาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ภายใต้
โครงการฯ แต่มีแนวโน้มที่สําคัญคือ ชาวบ้านเมื่อได้ เข้าร่วมการกําหนดแนวเขตพื้นที่ทํากินเสร็จเป็นไปได้สูงที่จะไม่เข้า
ร่วมโครงการฯอีกเพราะพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากการมีพื้นที่ทํากินเพิ่มเติมแล้ว การทํางานในพื้นที่จึงตกอยู่ที่คณะ
ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ ประชาชนจึงมีแนวโน้มมีส่วนร่วมน้อยลงหรือไม่เข้าร่วมเลย

ตารางที่ 2
ระดับการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม
การให้ข้อมูล
รับความคิดเห็นจากประชาชน

การให้คาปรึกษาหารือ

การวางแผนร่วมกัน

การร่วมปฏิบตั ิ
การตรวจสอบและประเมินผล
การควบคุมโดยประชาชน

วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที ม กิ จ กรรมเข้ า รั บ ฟั ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
ชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการ
ที ม กิ จ กรรมเข้ า รั บ ฟั ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
ชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มโดยการคั ด เลื อ ก
อาสาสมัครจากชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน มีการประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างกันทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
ตัว แทนผู้นํา ชุมชน จั ดการประชุมเสวนา ศึก ษาดูงาน
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ถึ ง เปู า หมายโครงการฯ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
คณะทํา งานโครงการฯได้จัดตั้งคณะทํา งานด้า นต่า งๆ
เพื่อ ให้ ง่า ยต่อ การทํา งาน ได้แ ก่ คณะทํา งานด้า นการ
กําหนดแนวเขตที่ดิน คณะทํางานด้านการบริหารจัดการ
น้ํา คณะทํางานด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพ จัดทีม
ปฏิบั ติ ง านระดับ พื้น ที่เ พื่อ ทํา หน้า ที่ป ระสานงานและ
ปฏิบัติงานมวลชนในพื้นที่
คณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นทํา งานตามเปูาหมายที่วางไว้จน
สําเร็จ

ไม่มีส่วนร่วมในระดับนี้
ไม่มีส่วนร่วมในระดับนี้

ชาวบ้าน
มีส่วนร่วม-ไม่มีส่วนร่วม
ช า ว บ้ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ช า ว บ้ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มีตัวแทนชาวบ้ านเป็นอาสาสมัคร
ทํางานในพื้นที่กับคณะทํางานของ
โครงการฯ มีผู้นําชุมชนไปศึกษาดู
งา นเพื่ อ ส ร้ า งคว า ม เข้ า ใจ ใ น
โครงการฯ
อ า ส า สมั ค ร แ ละ ค ณ ะ ทํ า ง า น
โครงการฯ มีการปรึกษาหารือเพื่อ
ดําเนินโครงการฯระหว่างกัน เพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบล
แ ก่ น ม ะ ก รู ด โ ด ย ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะทํางานด้านต่างๆ
ชาวบ้ า นร่ว มเดิ นแนวเขตในพื้น ที่
ทํา กินของตนร่ว มกับ คณะทํา งาน
โครงการฯ ให้ ข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คม
เศรษฐกิจ เป็นต้น
-

2. วิเคราะห์ปัญหาในการดาเนินโครงการฯ
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า สิ่ง ที่สําคัญที่ทําให้โครงการฯมีระดับการมีส่วนร่วมไม่ได้สูงมาก (อยู่ในระดับปาน
กลาง) มาจาก 2 ประเด็นหลักกล่าวคือ ประเด็นด้านจิตสํานึกและประเด็นด้านความไว้ใจของชาวบ้านที่มีต่อรัฐ
กล่าวได้ว่าเรื่องของจิตสํานึกหรือความตระหนักรู้เป็นเรื่องแรกที่สําคัญ ถึงแม้ว่าปุาไม้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา
แต่การตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อลูกหลานยังมีไม่มากนัก การใช้ยาฆ่าแมลงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกฝุายที่ตระหนักถึง
ปัญหากังวลเป็นอย่างยิ่งว่ามันกําลังกลับมาทําลายพวกเขาเอง จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นําชุม ชนพวกเขากล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่าโครงการฯนั้นดีแต่เมื่อทุกคนขาดซึ่งความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นทอย่างไรโครงการฯก็ไม่ประสบ
ผลสําเร็จ

ประการต่อมา แม้ว่าโครงการฯจะดีเพียงใดแต่ในพื้นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างได้รับอิทธิพลจากระบบเศรษฐกิจ
แบบทุน นิยมทํา ให้ความต้ องการพื้นที่ เพื่อที่จ ะเอามาทําการเกษตรเชิงพาณิชย์ ทําให้ชาวบ้านบุกรุกปุ ามากขึ้ น เมื่ อ
โครงการฯเข้ามาในพื้นที่ก็เกิดความหวาดระแวงว่าจะถูกยึดที่คืนทําให้ผู้ที่บุกรุกที่ดินหรือมีที่ดินทํากินมากกว่าปกติไม่ให้
ความร่วมมือโครงการฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถือครองที่ดินมากมักจะเป็นผู้นําชุมชน ในสังคมไทยที่พื้นที่ฐานการมีส่วน
ร่วมเกิดจากผู้นําเป็นคนแนะทางเมื่อผู้นําไม่เข้าร่วมเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้ตามจะเข้าร่วม
สรุ ป ได้ ว่ า จากการศึ ก ษาถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน “โครงการปิ ด ทองหลั ง พระเพื่ อ สื บ สานแนว
พระราชดําริ” กรณีศึกษา ชุมชนชาวเขาตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม
เป็นลักษณะ การมีส่วนร่วมแบบชักนํา การเข้าร่วมโครงการฯของชาวบ้านถูกสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี การมีส่วนร่วมของชาวบ้านอยู่ใน ระดับการร่วมกันปฏิบัติ โดยการร่วมเดินแนวเขตพื้น ที่ทํากินกับคณะทํางาน
โครงการฯ ในส่วนของปัญหาที่กระทบต่อการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกล่าวได้ว่าปัญหาหลักคือ การขาดซึ่งจิตสํานึกของ
ชาวบ้านที่ไม่มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่จะตามมาในอนาคตทําให้การการเข้ามาร่วมโครงการฯของชาวบ้านมีจํานวน
น้อยตามไปด้วยและนอกจากนั้นชาวบ้านยังมีความกังวลต่อการถูกยึดพื้นที่ทํากินคืนเพื่อนําไปใช้ในโครงการฯ
3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะใช้ในการปรับปรุงการโครงการปิดทองหลังพระเพื่อสืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่ชุมชนชาวเขา
ตําบลแก่นมะกรูดมีดังนี้
1. เนื่องจากชาวเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนพื้นราบทั่วไป กระบวนการการปรับทัศนคติจึงเป็นเรื่องสําคัญ
และจะต้องให้เวลามากกับกระบวนการนี้เพื่อสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกัน มุ่งถึงการสร้างจิตสํานึกของด้าน
ทรัพยากรแก่ชาวบ้านให้มาก พร้อมกันนั้น กระบวนการจัดการสมัยใหม่ก็ควรใช้ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน ทําให้
ชาวบ้านเข้าใกล้รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองมากที่สุดโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการฯคอยทําหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงให้แก่ชาวบ้าน
2. แม้ว่าจุดประสงค์หลักของการทําโครงการฯคือการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหา แต่ในความ
เป็นจริงหน่วยงานต่างๆกลับได้ทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ ในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ
ฯ ถือเป็นสันหลังของโครงการในพื้นที่ หน่วยงานอื่นไม่ได้ใส่ใจกับโครงการเท่าที่ควรเพราะแม้แต่หน่วยงานรัฐที่
อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็มิได้สนใจที่จะมีส่วนร่วมมากเท่าที่ควร หากเป็นเช่นนี้ต่อไปการแก้ปัญหาในพื้นที่อาจล้าช้า
หรือไม่ประสบผลสําเร็จก็เป็นได้ หน่วยงานต่างๆควรจะบูรณาการความร่วมมือกันให้เป็นปึกแผ่นเสียก่อนที่จะ
ลงมือปฏิบัติในพื้นที่เปูาหมาย
3. นําเสนอปัญหาต่างๆไปยังภาครัฐเพื่อให้รัฐตระหนักถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไปในภายภาคหน้า การ
ทํางานควรร่วมกันทุก ภาคส่วนที่ เกี่ย วข้องแต่ห ากเป็ นอย่า งในปั จจุบั นที่ต่ างฝุา ยต่า งทําก็ ยากที่จะประสบ
ผลสําเร็จได้
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