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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจน
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จงัหวดัแพร่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร, การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชาวบา้น, กลุ่มเจา้หน้าท่ีภาครัฐและกลุ่มองค์กรไม่แสวงผลก าไรโดยใชแ้บบสัมภาษณ์
ปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในเก็บขอ้มูล 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชนด้านส่ิงแวดลอ้มประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนแรก การสร้างตวัผูน้ า ขั้นตอนถดัมา คือ การสร้างจิตส านึกในการมีอยูข่องเครือข่ายและขั้นตอนสุดทา้ย การ
แสวงหาสมาชิกของเครือข่าย ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนั้น ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัแรก การสนบัสนุนจากกลุ่มองคก์รไม่แสวงผลก าไร, ปัจจยัท่ีสอง ทุนทางสงัคมของผูค้นในชุมชนท่ีมีความ
เหนียวแน่น, ปัจจัยท่ีสาม นโยบายการสร้างเข่ือนท่ีได้รับจากผลักดันจากทุกๆ รัฐบาลและปัจจัยสุดท้าย กระแส
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความสนใจจากผูค้นในสงัคม 
 

ABSTRACT 
 This research is qualitative research and has purposes to study community network building process and 
analysis in success factors in community network building of environmental in Sa-eab Sub-district, Song District, 
Phrae Province. Data collection from documentary study, Participant observation and in-depth interview from key 
informants from 3 groups include: first, people in community, second, government officials and third, non-
government organizations (NGO) by using open ended question was instruments. 
 The research found that community network building process of environmental have consists of 3 steps 
include: first, the leader building, Next steps are creating awareness on the existence of the network and finally, the 
seeking members of the network. The success factors in community network building have 4 factors; first, network 
was supported by NGO. Next factors, the social capital of the people in community have unity. Third, dam building 
policy has been boosted by every government and final factor is environment issue has attracted the attention of 
people in society. 
 
ค าส าคญั: การสร้างเครือข่ายชุมชน เครือข่ายชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 
Keywords: Community Network Building, Community Network, Environmental 
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ทีม่าและความส าคญั 

 หากพิจารณายอ้นกลับไปถึงอดีตของการ
บริหารการพฒันาของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2520 
เป็นตน้มา อาจกล่าวไดว้า่เป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีประเทศไทย
เร่ิมกา้วเขา้สู่ระบบทุนนิยม กล่าวคือ ในสมยันั้นรัฐบาล
ไดเ้น้นและก าหนดให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี  4 เป็น “แผนแนวใหม่” ท่ีพยายาม
ปฏิรูปนโยบายหลายดา้นท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง
ขั้นพ้ืนฐานในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งน้ีเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูเสถียรภาพของประเทศให้มัน่คงและ
มั่นคั่งยิ่ง ข้ึน (ธันยวัฒน์ , 2546: 154) กอปรกับความ
พยายามของนกัวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัท่ี
มุ่งการแกไ้ขวกิฤตทางดา้นเศรษฐกิจและมุ่งส่งเสริมการ
ลงทุนในประเทศไทยจึงตอ้งการพฒันาและสร้างเสริม
ให้ประเทศไทยมีความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
(NICs) รวมทั้งเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทุนและ
การพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้ น
พ้ืนฐานท่ีเพียบพร้อมส าหรับการลงทุน โดยหน่ึงใน
ระบบสาธารณูปโภคท่ีจะเอ้ือต่อการลงทุนและการ
พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม คือ “ระบบไฟฟ้า” ซ่ึง
ทางเลือกท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าในสมยั
นั้นมีเพียงไม่ก่ีทางเลือก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เตรียมการ
วางแผนท่ีจะสร้าง “เขื่อน” หลายแห่งภายในประเทศ  
(ไชยณรงค,์ 2543: 91-92)  
 ทั้ ง น้ี  จากลักษณะทางภู มิศาสตร์และจุด
ยุทธศาสตร์ที มีภูเขาล้อมรอบเป็นบริเวณสูงและมี
ทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบ 
อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ท าให้พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นหน่ึงใน
พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความสนใจจากรัฐบาลในยคุนั้นท่ีจะใชเ้ป็น
พ้ืนท่ีในการสร้างเข่ือน จนกระทัง่วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.
2523 คณะรัฐมนตรีในสมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ ไดมี้มติให้ด าเนิน “โครงการแก่งเสือเตน้” ข้ึน ซ่ึง
จากวันนั้ นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  ได้กิน เวลาอย่าง
ยาวนานมาแลว้ 35 ปี โครงการสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ก็
ยงัได้รับความสนใจและการสนับสนุนให้ด าเนินงาน

โดยรัฐบาลตลอดเวลา (ไชยณรงค์, 2543: 17) ซ่ึงก็เป็นท่ี
ทราบกนัดีวา่ ตลอดช่วงเวลาของการด าเนินโครงการฯ 
ท่ีผ่านมาเป็นการด าเนินงานของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว
เท่านั้น โดยเหตุผลส าคญัประการเดียวท่ีรัฐบาลน ามาใช้
เพ่ือมาเป็นขอ้อา้งในการด าเนินโครงการฯ ให้เกิดเป็น
ผลส าเร็จ คือ เพื่อการพฒันาของระบบสาธารณูปโภค
ของประเทศ (นิธิ, 2539: 214) ในขณะท่ีกลุ่มชาวบ้าน
ต าบลสะเอียบซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากโครงการฯ กลบัไม่ไดรั้บการมีส่วนร่วม รวมไปถึง
การแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายร่วมกับ
รัฐบาล จึงอาจกล่าวไดว้า่ วิถีชีวิตของชาวบา้นในชุมชน
ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ ไดถู้กละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากรัฐบาลมาโดยตลอด (ไชยณรงค์, 2543: 
17) 
 ภายใต้ความกดดันจากรัฐบาลท่ี มุ่งด าเนิน
โครงการเพื่อพฒันาระบบสาธารณูปโภคของประเทศ 
ได้ส่งผลให้ชาวบ้านชุมชนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จงัหวดัแพร่ ตอ้งลุกข้ึนมาต่อสู้และปกป้องสิทธิ รวมทั้ง
สร้างพ้ืนท่ีของพวกเขาโดยการคัดค้านการด าเนิน
โครงการเข่ือนแก่งเสือเตน้และแสดงออกซ่ึงเจตจ านง
ของตนเองท่ีจะปกป้องในพ้ืนดินและทรัพยากรป่าไม้
ของชุมชนมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการเคล่ือนไหวทางสังคม 
ตลอดระยะเวลา 35 ปี ของชุมชนถือไดว้า่เป็นขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเน้นให้ความส าคัญกับความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ินและเน้นสร้างความรู้สึกเป็น
เจา้ของชุมชนท้องถ่ินท่ีตนเองอาศยัและถือก าเนิด อนั
เป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุดของการต่อสู ้ตลอดจนเนน้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนภายในและภายนอกพ้ืนท่ีใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน (ธีระพงษ์, 2546: 9) อยา่งไรก็
ตาม จากกระบวนการเรียนรู้ท่ี เกิดข้ึนจากกิจกรรม
เคล่ือนไหวทางสังคม ชาวบ้านจึงได้มีการรวมกลุ่ม
ภายในชุมชนและมีการจ าแนกบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่มท่ี
แตกต่างกนัไป เช่น กลุ่มราษฎร์รักป่า ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการ
สานเจตนารมณ์ปกป้องพ้ืนท่ีป่าสักทองของชุมชน โดย
เนน้กิจกรรมการปลูกป่าทดแทน การบวชป่า การท าฝ่าย
ทดน ้ า เป็นตน้, กลุ่มเยาวชนตะกอนยม ท่ีมีหนา้ท่ีในการ
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ด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี 
เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การวาดภาพระบายสีและ
การเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นตน้ และคณะกรรมการคดัคา้น
เข่ือนแก่งเสือเตน้ เป็นแกนน าหลกัในการต่อสูก้บัอ านาจ
รัฐ เช่น การยื่นหนงัสือราชการต่อหน่วยงานภาครัฐ การ
จดัประชุมร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ และการแสดงออกเชิง
สัญลกัษณ์ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงทุกๆ กลุ่ม ต่างก็มีปณิธาน
หลกัร่วมกนั คือ คดัคา้นการสร้างเข่ือนเพ่ือปกป้องถ่ิน
ฐานบ้านเกิดของตนเอง (อวีว่า, ซูซาน และ แคทริน, 
2549: 47)  
 จากการด าเนิน กิจกรรมและปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างสมาชิกท่ี เกิดข้ึนในชุมชนผ่านรูปแบบของ
กิจกรรมและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่มและองคก์ร
ท่ีขยายวงกวา้งออกไปสู่ภายนอกมากข้ึน เช่น การยื่น
หนังสือเก่ียวกับผลกระทบของการสร้างเข่ือนแก่งเสือ
เตน้ต่อภาครัฐบาลทุกรัฐบาล, การจดัเวทีการประชุมและ
สั ม ม น า เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ เด็ น ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวดัแพร่, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน
เก่ียวกบัการปลูกฝ่ังจิตส านึกใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน รวมไป
ถึงการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศในเวทีวิชาการ
ต่างๆ เป็นต้น ได้เป็นกลไกท่ีดึงดูดให้หลายฝ่ายจาก
พ้ืนท่ีภายนอกชุมชนให้เขา้มาเป็นหน่ึงในสมาชิกใหม่
ของเครือข่าย ซ่ึงสมาชิกใหม่เหล่าน้ีต่างก็มีเจตนารมณ์
เช่นเดียวกบัชาวบา้นในพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบดว้ยเช่นกนั 
โดยลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัของสมาชิกชุมชนใน
ลกัษณะบุคคล กลุ่มและองคก์รแบบไม่มีโครงสร้างและ
มีความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนตรงต่อกันจนเป็นสายบังคบั
บัญชา ได้กลายสภาพเป็นกลไกได้ท่ีเช่ือมสถานภาพ
ความเป็น “เครือข่าย” ท่ีเหนียวแน่นให้กบัชุมชนอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ (เสรี, 2552: 44-57) ทั้ งน้ีลักษณะความ 
สัมพันธ์แบบเครือข่ายท่ี เก่ียวโยงผู ้คนทั้ งให้ เข้าไว ้
ดว้ยกัน จากรูปแบบปัจเจกบุคคลมาเป็นลกัษณะแบบ
กลุ่มท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลให้
ชุมชนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดช่้วยเสริมสร้างซ่ึงกนัและ

กัน ดังนั้ นจึงอาจกล่าวได้ว่าประเด็นส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนไดถู้กใชเ้ป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัส าหรับพ้ืนท่ีชุมชน
ต าบลสะเอียบสร้างเครือข่ายทางสังคม จนน าไปสู่การ
เพ่ิมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ทั้ งในด้านการสร้างฐาน
อ าน าจในการต่อ สู้ ท่ี มั่นคงและเป็นกลไกท่ี ช่วย
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนให้มุ่งไปสู่
การผลกัดันในเชิงนโยบายอนัเป็นรากฐานส าคัญของ
การก าหนดนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
 ทั้ งน้ี ตลอดระยะเวลา 35 ปี ของการเคล่ือน 
ไหวทางสังคมและความพยายามในการต่อสู้ของ
ชาวบา้นในพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 
เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้พ้ืนท่ีดงักล่าวกลายสภาพเป็น
พ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ของการพฒันาท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ี
ยาวนานแห่งหน่ึงของประเทศไทย โดยปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนนั้ นได้มีลกัษณะและนัยยะของ “เครือข่าย” อยู ่
ดงันั้นจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจส าหรับการเขา้ไปศึกษา
ถึงประเด็นการสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายชุมชนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวดั
แพร่ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน
ด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จงัหวดัแพร่ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการสร้างเครือข่ายชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที ่ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขต
ดา้นพ้ืนท่ีในการศึกษาคน้ควา้ คือ พ้ืนท่ี 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
หมู่ 1 บ้านดอนชัย, หมู่ 5 บ้านแม่เตน้, หมู่ 6 บ้านแก้ว 
และหมู่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอ
สอง จังหวดัแพร่ โดยพ้ืนท่ีทั้ ง 4 หมู่บ้าน คือ พ้ืนท่ีท่ี
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ไดรั้บผลกระทบโดยตรงหากมีการด าเนินโครงการแก่ง
เสือเตน้ 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู ้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่ วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2523 
จนถึง วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยสาเหตุท่ีเลือก 
วนัท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นจุดเร่ิมตน้ของการวิจัย 
เน่ืองจากเป็นวนัท่ีมีการอนุมัติให้เร่ิมด าเนินโครงการ
เข่ือนแก่งเสือเตน้เป็นคร้ังแรกและศึกษาจนถึงวนัท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ.2557 เน่ืองจากเป็นวนัท่ี “คณะกรรมการ
การบริหารจัดการน ้ าและอุทกภัย” ถูกลดบทบาท
เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
 
ระเบียบวธีิการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การสร้างเครือข่ายชุมชน
ด้านส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีระเบียบวธีิการวจิยั ดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอย่าง 
 การได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเกิดจากการสุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการคดัเลือก
แบบลูกโซ่หรือการบอกต่อ (Snowball Sampling) จาก
การสัมภาษณ์ “ประธานคณะกรรมการคดัคา้นเข่ือนแก่ง
เสือเตน้” จึงสามารถก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลออกเป็น 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชาวบา้น, กลุ่มเจา้หนา้ท่ีภาครัฐและกลุ่ม
องคก์รไม่แสวงผลก าไร 
 2. วธีิด าเนินการและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  2.1 การศึกษาเอกสาร ผู ้วิจัยได้ท า 
การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลท่ีได้
จะน าไปวเิคราะห์เพื่อน าไปสร้างกรอบแนวคิดในการ 
วจิยัและใชต้อบค าถามในการวจิยัต่อไป 
  2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู ้วิจัยมุ่ง
สัมภาษณ์กับผู ้ให้ข้อมูลทั้ ง  3 กลุ่มและใช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั คือ แบบสมัภาษณ์ 
  2.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
โดยผู ้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของเครือข่ายชุมชนซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งสังเกตการณ์
จากการเข้าร่วมในกิจกรรม คือ การสังเกตลักษณะ
ปฏิสมัพนัธ์และการสงัเกตแบบแผนพฤติกรรม เป็นตน้ 
 
ผลการวจิยั 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการวิจัย 
ผูว้ิจัยสามารถจ าแนกผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น 
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน เครือข่าย
จะตอ้งเน้นกระบวนการท างานท่ีเช่ือมประสานจากจุด
เล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่ ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาของ
การเกิดข้ึนของเครือข่ายท่ีจะต้องถือก าเนิดข้ึนจากจุด
เล็กๆ ผ่านการเช่ือมประสานท่ีน าไปสู่ความหลากหลาย
มากข้ึน โดยอตัราการขยายของเครือข่ายจะเป็นไปใน
เชิงพ้ืนท่ีและกิจกรรม อนัเป็นการแสวงหาแนวร่วมใหม่
ท่ีจะช่วยในการเติบเต็มประสบการณ์และพลงัอ านาจใน
การต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ ทั้ งน้ีผูว้ิจัยสามารถ
พิจารณากระบวนการสร้างเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืน ท่ีต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ 3 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1.1 ขั้นตอนที่หนึ่ง การสร้างตวัผูน้ า ถือได้
ว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคัญมาก
ท่ีสุดส าหรับการสร้างเครือข่าย โดยการก่อตั้งเครือข่าย
ชุมชนนั้น เดิมทีเร่ิมตน้จาก นายชุม สะเอียบคง ก านนัใน
สมัยนั้ นและผูน้ าของแต่ละหมู่บ้านทั้ ง 3 หมู่บ้าน ซ่ึง
ประกอบไปด้วย หมู่บ้านดอนชัย, หมู่บ้านแม่เตน้และ
หมู่บ้านแกว้ (ต่อมาราชการได้เพ่ิมหมู่บ้านดอนชัยสัก
ทอง) ได้เห็นความส าคญัของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
และผลกระทบจากการสร้างเข่ือนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น 
เขื่อนปากมูล เข่ือนสิริกิตต ์เป็นตน้ จึงมีความพยายามใน
การสร้างกลุ่มให้เกิดข้ึนภายในชุมชน จากนั้นต่อมาจึง
ไดเ้กิดกลุ่มต่างๆ ท่ีด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายออกไป 
เช่น กลุ่มราษฎร์รักป่าและกลุ่มเยาวชนตะกอนยม เป็น
ตน้ จุดเร่ิมตน้ของการมีอยูข่องเครือข่ายจึงมีบริบทและ
สถานภาพของการสร้างตวัผูน้ าท่ีด าเนินไปในลกัษณะ
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ความเป็นอาวโุสและความเสียสละต่อส่วนรวมของผูค้น
ในชุมชน  

1.2 ขั้นตอนทีส่อง การสร้างจิตส านึกในการ
มีอยูข่องเครือข่าย เม่ือการด าเนินงานของผูน้ าเครือข่าย
ผ่านไปสักระยะหน่ึง ชาวบ้านในชุมชนต่างก็เห็นถึง
ความส าคญัในการมีตวัตนของเครือข่าย โดยกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีผ่านหูผ่านตาชาวบ้านได้เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ี
ก่อให้ เกิดการซึมซับและอยากจะศึกษาเรียน รู้ ซ่ึ ง
จิตส านึกดงักล่าวไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนจากในระดบักลุ่มหมู่บา้น
ภายชุมชน จนน าไปสู่สภาพการยอมรับในท่ีสุด 

1.3 ขั้นตอนที่สาม การแสวงหาสมาชิกของ
เค รือข่ าย เป็นขั้ นตอน ท่ีส าคัญ อีกอย่างห น่ึ งของ
การศึกษากระบวนการสร้างเครือข่าย กล่าวคือ ผูน้ าและ
สมาชิกหลักของเครือข่าย (ภายในชุมชน) มีวิธีการ
อย่างไรท่ีจะแพร่ขยายและแสวงหาสมาชิกใหม่ของ
เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมฐานอ านาจในการต่อรอง ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่า การติดต่อส่ือสารระหว่างกันของ
ชาวบา้นกบัหน่วยงานภายนอกเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้
การแสวงหาสมาชิกเครือข่ายประสบผลส าเร็จ ทั้ งจาก 
NGO หรือ เค รือข่ายอ่ืนๆ ท่ี เข้ามาด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันของผูค้นในชุมชนจนเกิดเป็นสัมพนัธภาพท่ีมี
การยอมรับซ่ึงกันและกัน และมีความต้องการท่ีจะ
ผลกัดันและแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจน
น าไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในท่ีสุด 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนฯ ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

2.1 ปั จจัยแรก  การสนับสนุนจากกลุ่ ม
องค์กรไม่แสวงผลก าไร ส าหรับเครือข่ายชุมชนต าบล
สะเอียบนั้นเป็นอีกเครือข่ายส่ิงแวดลอ้มหน่ึงท่ีปฏิเสธ
ไม่ไดเ้ลยวา่ขาดความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกลุ่ม 
NGO เช่น สมาคมแม่น ้ าเพ่ือชีวิตและมูลนิธิการจดัการ
น ้ าแบบบูรณาการแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมาจวบจนถึงปัจจุบนั บทบาทของผูแ้ทน
จาก NGO มีส่วนส าคญัท่ีเขา้มาท าให้เครือข่ายชุมชนมี
ความเข้มแข็งอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะการสร้างเสริม
ก าลงัและอ านาจทางการต่อรองแก่ชุมชนผ่านกลวิธีการ

เคล่ือนไหวทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การยื่น
หนังสือประทว้ง, การจดัเวทีสาธารณะเพื่อหาทางออก
ร่วมกัน, การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรชุมชน
และการจดัการความรู้ภายในชุมชน เป็นตน้ 

2.2 ปัจจัยที่สอง ทุนทางสังคมของผู้คนใน
ชุมชนที่มีความเหนียวแน่น จากสภาพภูมิศาสตร์ของ
ชุมชนท่ีมีภูเขาห้อมลอ้มและเต็มไปด้วยป่าไม้ ระบบ
เครือญาติและการมีวิถี ชีวิตแบบเกษตรกรรมของ
ชาวบ้านได้เป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้ชาวบ้านมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน หากมีกิจกรรมใดๆ ใน
ชุมชน ชาวบา้นซ่ึงเป็นสมาชิกของเครือข่ายต่างก็เขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจัด ข้ึนอย่างสม ่ าเสมอ เช่น 
กิจกรรมการบวชป่าและกิจกรรมการสืบชะตาแม่น ้ า อนั
เป็นกิจกรรมท่ีเป็นเง่ือนไขทางวฒันธรรมท่ีท าให้ผูค้น
ในชุมชนมีจิตส านึกหวงแหนในทรัพยากรทอ้งถ่ินของ
ตนเอง โดยส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นทุนทางสังคมท่ีไม่ใช่
ปัจจัยทางการผลิตเฉกเช่น “เงิน” แต่เป็นระบบวิธีคิด
ของผู ้คนในชุมชนท่ีผ่านกระบวนการสืบทอดและ
วิธีการปฏิบัติมาอย่างช้านาน ในขณะเดียวกนั ทุนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอันเป็นปัจจัยทางการผลิตท่ี
สามารถน าไปสู่การขับเคล่ือนเครือข่ายให้เกิดเป็น
ผลส าเร็จ คือ การผลิตสุราพ้ืนบา้นของชุมชนท่ีมีมาอยา่ง
ช้านาน ซ่ึงเงินและก าไรท่ีได้จะถูกแบ่งสันปันส่วน
ให้แก่สมาชิกและน าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงแหล่งทุนเพ่ือ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายชุมชนอีกดว้ย 

2.3 ปัจจัยที่สาม นโยบายการสร้างเข่ือนที่
ได้ รับจากผลักดันจากทุกๆ รัฐบาล  หากศึกษาถึง
พฒันาการของความพยายามของรัฐบาลในการผลกัดนั
การสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้นตลอดระยะเวลา 35 ปีนั้ น 
อาจกล่าวได้ว่ากลายเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้เครือข่าย
ชุมชนจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเครือข่ายของ
ตนเองให้มีความเขม้แข็งอยู่ตลอดเวลาเพ่ือต่อรองกับ
อ านาจของรัฐบาล 

2.4 ปัจจัยที่ ส่ี  กระแสส่ิงแวดล้อมที่ได้รับ
ความสนใจจากคนในสังคม  อาจกล่าวได้ว่าผู ้คนใน
สังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับประเด็นส่ิงแวดลอ้ม
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มากข้ึน  ซ่ึ งบุ คคล เห ล่านั้ นอาจจะมีบท เรียนจาก
เหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ เช่น น ้ าท่วม ดิน
ถล่ม เป็นตน้ เหตุการณ์เหล่านั้นลว้นสร้างผลกระทบใน
วงกวา้งต่อสังคม ดงันั้นจึงส่งผลให้การติดตามประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีถูกจบัตามองจากผูค้นในสังคมมาก
ข้ึน ค าถามคือ กระแสส่ิงแวดล้อมของผูค้นมีอิทธิพล
อยา่งไรต่อการสร้างเครือข่ายชุมชน ค าตอบนั้นสามารถ
พิสูจน์ได้จากความคิดเห็นของผูค้นท่ีไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายการสร้างเข่ือนแก่งเสือเตน้ท่ีเขา้มาติดตามความ
เคล่ือนไหวของเครือขา่ยชุมชน ผา่นการเขา้ไปเยีย่มเยยีน
ชุมชน การติดตามในส่ือออนไลน์ต่างๆ และจากการ
รวมกลุ่มของนักศึกษาท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ท าให้พ้ืนท่ีประวติัศาสตร์อย่างแก่งเสือเตน้ เป็นพ้ืนท่ีท่ี
น่าสนใจของนกัศึกษา ตลอดจนกลุ่มผูค้นต่างๆ ท่ีพร้อม
ไปเขา้ร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่าย อนัจะส่งผลให้
เครือข่ายชุมชนมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาวิจยัมาสู่ขอ้สรุปผลการศึกษา 
ผูเ้ขียนเล็งเห็นวา่จากกระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน
ด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จงัหวดัแพร่ ทั้ ง 3 ขั้นตอน อนัได้แก่ การสร้างตวัผูน้ า, 
การสร้างจิตส านึกในการมีอยู่ของเครือข่ายและการ
แสวงหาสมาชิกของเครือข่าย เปรียบไดด้ัง่วงจรท่ีหมุน
วนไปอย่างต่อเน่ืองและมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
ส าหรับการสร้างตวัผูน้ านั้นนอกจากจะเป็นกลไกส าคญั
ท่ีท าให้การก่อสร้างเครือข่ายมีสถานะท่ีมั่นคงและมี
ตัวตนแล้ว ย ังเป็นส่วนส าคัญ ท่ีท าให้สมาชิกของ
เครือข่ายมีความเช่ือมัน่ในเครือข่ายของตวัเองมากข้ึน 
ซ่ึงสอดรับกับการวิจัยของ วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540: 
198) ได้น าเสนอรูปแบบของการด าเนินงานขอ ง
เครือข่ายออกเป็น 3 กระบวนการ โดยขั้นตอนแรก คือ
การก่อตวัเครือข่ายท่ีเร่ิมตน้จากการสร้างผูน้ า โดยท่ีผูน้ า
เหล่านั้นเป็นผูน้ าตามธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากภายใน ซ่ึง
ไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ ให้เป็นผูแ้กไ้ขปัญหา
ของชุมชน ส าหรับขั้นตอนถดัมา คือ การสร้างจิตส านึก

ในการมีอยูข่องเครือข่าย เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอีก
ขั้นหน่ึงของการสร้างเครือข่าย เม่ือกิจกรรมท่ีถูกด าเนิน
ไปของผูน้ าเครือข่าย ได้สร้างแรงจูงใจให้ชาวบา้นหัน
หนา้เขา้มาร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายดว้ย สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ปาริชาติ วลยัเสถียรและคณะ (2548: 
493) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการสร้างและด าเนินงานของ
เครือข่ายผา่นกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ในระดบักลุ่มและ
ชุมชนก่อน โดยตลอดกิจกรรมจะมีการกระตุน้ให้เกิด
ความสนใจและเห็นความจ าเป็นในการเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายในท่ีสุด ส าหรับขั้นตอนสุดทา้ย การแสวงหา
สมาชิกของเครือข่าย ท่ีชุมชนเลือกใชก้ารติดต่อส่ือสาร
เป็นวิ ธีหลักของการเพ่ิมสมาชิก เค รือข่ ายนั้ น  ย ัง
สอดคลอ้งกับงานเขียนของ พระมหาสุทิตย ์อาภากโร 
(2547: 98 -103) ท่ี กล่าวถึงระยะการขยายตัวของ
เครือข่ายจะตอ้งเนน้กระบวนการการรักษาสัมพนัธภาพ
ท่ีสร้างความรู้ร่วมกนั ในขั้นตอนน้ีไดพ้ยายามช้ีให้เห็น
ถึงความส าคัญของการรักษาสัมพนัธภาพระหว่างกัน
ของสมาชิกในเครือข่าย เพราะหากไม่มีซ่ึงสัมพนัธภาพ
ซ่ึงกนัและกนั ยอ่มส่งผลต่อการยติุลงของเครือข่าย โดย
ส่ิงส าคญัของการรักษาสัมพนัธภาพคือการอาศัยองค์
ความรู้เป็นกลไกท่ีช่วยใหเ้กิดการติดต่อส่ือสาร 
 จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง 
กล่าวถึงปัจจัยท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนด้านส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่
การสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรไม่แสวงผลก าไร ซ่ึงเขา้
มาสนับสนุนการด าเนินร่วมกับชุมชนในบทบาทท่ี
แตกต่างและหลากหลายนั้ น สอดรับกับงานวิจัยของ 
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2538) ท่ีอธิบายถึง บทบาทของ 
NGO ท่ี มีกฎหมายรองรับในการให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
ตามเห็นสมควร จึงท าใหบ้ทบาทของ NGO ในการสร้าง
ความสร้างความชอบธรรมให้แก่เครือข่ายชุมชนนั้ น
เป็นไปอย่างราบร่ืน ในขณะท่ีปัจจยัดา้นทุนทางสังคม
ของผูค้นในชุมชนท่ีมีความเหนียวแน่นและปัจจยัท่ีสาม 
ปัจจยัด้านนโยบายการสร้างเข่ือนท่ีได้รับจากผลกัดัน
จากทุกๆ รัฐบาล สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สหธนฑ ์
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(2554) ท่ีมุ่งน าเสนอปัจจยัและเง่ือนไขทางวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีท าใหชุ้มชนสามารถรวมตวัเป็นเครือข่ายไดใ้น
ท่ีสุด กอปรกับการเคล่ือนไหวของภาครัฐบาลอย่าง
ต่อเน่ืองไดเ้ป็นกลไกท่ีท าให้ชาวบ้านมีความต่ืนตวัต่อ
การรุกรานของภาครัฐจนก่อตั้งเป็นเครือข่ายท่ีมีความ
เข้มแข็งได้ท่ีสุดและปัจจัยสุดท้าย ปัจจัยด้านกระแส
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความสนใจจากคนในสังคม ยงัสอด
รับกบังานวจิยัของ อารยา ศุพทุธมงคล (2535: 93-94) ท่ี
ระบุถึงความสนใจของผูค้นในดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสูง
มากข้ึนอนัเกิดจากความต่ืนตวัด้านเหตุการณ์ภัยพิบัติ
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชีวิตและสุขภาพ ทั้ งน้ี
ประเด็นส่ิงแวดล้อมยงัมีแนวโน้มท่ีประชาชนจะให้
ความส าคญัเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับเครือข่ายชุมชน 

1.1 เครือข่ายชุมชนควรมีการแสวงหาและ
เช่ือมโยงกับแหล่งทุนภายนอกชุมชนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
เครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงเครือข่ายเดียวเพื่อขยาย
ฐานสมาชิกเครือข่ายและเพ่ิมทรัพยากรของเครือข่ายให้
มากยิง่ข้ึน 

1.2 ค วร มี ก ารยก ระดับ กิ จ ก รรม ข อ ง
เครือข่ายชุมชนให้เปิดเผยแก่สาธารณะมากข้ึน โดยใช ้
โทรทศัน์ เป็นตน้ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ก าร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง ก า ร จั ด ก า ร ร่ ว ม 
(Collaborative) ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐหรือ
องคก์รไม่แสวงผลก าไรในประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
เป็นตน้แบบในการขยายผลแก่เครือข่ายอ่ืนๆ  

2.2 การศึกษาการสร้างผู ้น ารุ่นใหม่ของ
เครือข่ายชุมชน 

2.3 การทบทวนกระบวนการก าหนด
นโยบายสาธารณะด้านพลังงานกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของชุมชนทอ้งถ่ิน กรณีเข่ือนแก่งเสือเตน้ 
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