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1. ความหมายของกลุ่มและองค์ กรเครื อข่ าย
คาว่า “กลุ่ม ” หมายถึ ง บุคคลตัง้ แต่ส องคนขึน้ ไป มี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ ซึ่ง กัน และกัน ภายใต้ แบบ
แผนการปฏิบตั ติ อ่ กันและเป็ นที่ยอมรับกันในบรรดาหมู่สมาชิกของกลุ่มเอง และอาจหมายรวมถึงกลุ่มอื่นๆ
ที่กลุม่ นันมี
้ ปฏิสมั พันธ์ด้วย สาหรับคาว่า “เครื อข่าย” นันหมายรวมถึ
้
ง การดาเนินการของกลุ่มหลายๆ กลุ่ม
รวมกัน โดยมีพื ้นฐานของความต้ องการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คล้ ายคลึงกัน เครื อข่ายเป็ นระบบ
การปฏิสมั พันธ์ที่มีความเหนียวแน่นน้ อยกว่ากลุ่ม เนื่องจากเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อให้ เกิดพลังในการต่อรอง
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเป็ นการเฉพาะ อันแตกต่างไปจากการรวมเป็ นกลุ่ม เพราะมีความสัมพันธ์ ของสมาชิก
กลุม่ ที่ใกล้ ชิดและเหนียวแน่นกว่า
กลุ่มและเครื อข่ายจะเป็ นลักษณะของการรวมตัวกันของสมาชิกที่ มีความคิดเห็นตรงกันและมี
เป้าหมายร่ วมกันชัดเจน การรวมกลุ่มกันก็เพื่อดาเนินกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดร่ วมกัน ซึ่งเมื่อตังใจจะ
้
ร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมแล้ ว กลุ่มนันก็
้ จะเกิดพลังขึ ้น หากมีการจัดตังกลุ
้ ่มที่เป็ นระบบทังโครงสร้
้
างและ
การทางาน ก็จะทาให้ กลุม่ นันได้
้ รับความเชื่อถือในชุมชนและสังคม รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ด้ วย เมื่อกลุ่มสามารถ
ขยายกิจกรรมออกไปได้ กว้ างขวาง กลุ่มนันก็
้ จะมีพฒ
ั นาการจากที่เป็ นการรวมแบบกลุ่มเล็กๆ กลายเป็ น
กลุ่มใหญ่ในระบบเครื อข่าย (Network) ในที่สดุ ซึ่งทาให้ กลุ่มและเครื อข่ายเหล่านันมี
้ พลังต่อรองในชุมชน
และสามารถใช้ พ ลัง ของกลุ่ม ผลัก ดัน งานพัฒ นาชุม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การ ท้ อ งถิ่ น และ
ทรัพยากรได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั นักการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้ อม ให้ ความสาคัญกับกลุ่ม มากขึ ้น เนื่องจากได้ มีกลุ่ม
ต่างๆ เกิดขึ ้นในเกือบทุกชุมชน เพียงแต่กลุ่มต่างๆ เหล่านันจั
้ ดตังขึ
้ ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป
ดัง นัน้ การเลื อ กใช้ ก ลุ่ม ในงานด้ า นการพัฒ นาต่า งๆ ควรพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของงานที่วางไว้
อย่า งไรก็ ต ามมี กลุ่ม ต่างๆ อี กมากมาย ที่ ไ ม่ส ามารถดาเนิน กิ จ กรรมใดๆ ของกลุ่ม ให้ มี ค วาม
เข้ มแข็งตามวัตถุประสงค์ ที่ตงไว้
ั ้ ได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากการรวมตัวของกลุ่มมีลักษณะไม่เหนียวแน่นทังในเชิ
้
ง
โครงสร้ าง และบทบาทหน้ าที่ ทาให้ กลุ่มอาจต้ องยุติการดาเนินกิจกรรมไป นักพัฒนาที่จาเป็ นต้ องทางาน
ร่วมกับกลุ่มในชุมชน จึงควรศึกษาและวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่มในเบื ้องต้ นก่อ นว่ามีความพร้ อมในการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกันได้ มากน้ อยเพียงใด หากยังไม่มีความพร้ อม ก็ควรที่จะต้ องดาเนินงานเพื่อสนับสนุน
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และเสริมสร้ างกลุม่ ให้ มีความเข้ มแข็งเสียก่อน จากนันจึ
้ งค่อยใช้ กลุ่มในการดาเนินกิจกรรมตามศักยภาพที่
มีอยูข่ องกลุม่
กล่าวได้ ว่ากลุ่ม และองค์กรเครื อข่า ยเป็ นกลไกหนึ่ง ที่ นักการจัดการลุ่ม นา้ และป่ าไม้ ใช้ ในการ
กระบวนการพัฒ นาด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม กลุ่ ม และองค์ ก รเครื อ ข่ า ยไม่ อ าจด าเนิ น การไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ หากขาดการเสริมสร้ างศักยภาพในการดาเนินงานให้ มีความเข้ มแข็ง ทังนี
้ ้ต้ องมีผ้ นู ากลุ่มและ
องค์กรเครื อข่ายที่ มี ความพร้ อมและสามารถพัฒ นาบทบาทในการทางานให้ เป็ นที่ ยอมรั บของบรรดา
สมาชิก อันจะช่วยให้ กลุม่ และองค์กรขยายสมาชิกในวงกว้ างต่อไปได้

2. ปั จจัยของการเกิดกลุ่ม
โดยพื ้นฐานแล้ วการรวมกลุ่มของคนเกิดจากความใกล้ ชิดและมีความรักใคร่ชอบพอกัน สนิทสนม
กัน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องพบปะพูดคุยกันอย่างสม่าเสมอ หรื อต้ องใกล้ ชิดกันทางกายภาพของถิ่นที่อยู่
อาศัย ก็มกั เกิดการรวมกลุ่มกันได้ ง่าย แต่การอธิบายในลักษณะนี ้ อาจไม่สะท้ อนถึงสาเหตุหรื อที่มาของ
การรวมกลุม่ อย่างไรก็ตามสามารถอธิบายถึงปัจจัยของการรวมกลุม่ ได้ 3 ประการดังนี ้
2.1 มีกิจกรรมต่ างๆ เกิดขึน้ ร่ วมกัน (Activities)
การรวมกลุม่ ของคนจะมีกิจกรรมเกิดขึ ้นตามมาเสมอ กิจกรรมนันส่
้ วนใหญ่บง่ ชี ้ถึงความสนใจ
ร่ วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ที่จะกระทาร่ วมกันอย่างมีเป้าหมาย กิจกรรมที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่จะมีขอบเขต
จากัดโดยยึดโยงกับความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญาที่สมาชิกมีอยู่ เห็นได้ ชดั ว่ากลุ่มโดยส่วนใหญ่เลือก
ที่จะทากิจกรรมในประเด็นที่ตนเองสนใจ เช่น กลุม่ ป่ าชุมชน กลุม่ อนุรักษ์แม่น ้า กลุม่ ผู้เลี ้ยงโคนม เป็ นต้ น
2.2 มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างกัน (Interaction)
การมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันในที่นี ้ หมายถึง การมีปฏิกิริยาโต้ ตอบในเชิงปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มด้ วยกันเอง โดยที่ ปฎิสัมพันธ์ ระหว่างกันของสมาชิกภายในกลุ่มเกิดขึน้ ในเชิงสร้ างสรรค์
มากกว่าที่จะต่อต้ านกัน นอกจากนีย้ ังมีการดาเนิน ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มอีกด้ วย เพื่อเป็ นการ
ขยายกิจกรรมการดาเนินงานออกไปให้ สงั คมได้ รับรู้และเห็นประโยชน์ของกลุม่ ที่จดั ตังขึ
้ ้น
2.3 มีความรู้ สึกร่ วม (Sentiments)
ความเป็ นกลุม่ จะต้ องทาให้ สมาชิกของกลุ่มทังหมดมี
้
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะ
การทาให้ เกิดความรู้ สึกร่วม ซึ่งอาจได้ รับการกระตุ้นจากการมีจิตสานึกเดียวกัน เห็นปั ญหาร่ วมกันและ
ต้ องการแสวงหาทางออกในการแก้ ปัญหานันร่
้ วมกัน
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3. องค์ ประกอบของกลุ่ม
การรวมตัวกันของกลุ่ม ย่อมมีองค์ประกอบที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ ว ต้ องมี อย่างน้ อย 5
องค์ประกอบหลักดังนี ้ (ภาพที่ 1)
ผู้นากลุม่

ทรัพยากรเพื่อ
การบริ หารจัดการ

สมาชิกกลุม่
องค์ประกอบ
ของกลุม่

คณะบริ หารจัดการกลุม่

กฎระเบียบของกลุม่

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของกลุม่
3.1 ผู้นากลุ่ม
การเกิดขึน้ ของกลุ่ม มักจะเริ่ มต้ นที่มีคณะบุคคลกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งมาร่ วมตัวกันด้ วยเหตุ
ปั จจัยเดียวกัน ผู้นากลุ่มอาจเกิดขึ ้นมาจากความต้ องการรวมกลุ่มตังแต่
้ เริ่ มแรก หรื ออาจเกิดขึ ้นเมื่อมีการ
จัดตังกลุ
้ ่มแล้ วก็ได้ ซึ่งเมื่อจัดตังกลุ
้ ่มได้ แล้ วบุคคลที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มนี ้ อาจได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้นากลุ่ม
ฉะนันกลุ
้ ม่ ทุกกลุม่ จึงมักมีการกาหนดให้ มีผ้ นู ากลุม่ ขึ ้น เพื่อให้ มีอานาจในการบริหารจัดการกลุม่
3.2 สมาชิกกลุ่ม
สมาชิ กกลุ่ม คือ บุคคลที่ อยู่ภ ายใต้ วัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ ของกลุ่ม แต่ละกลุ่ม อาจมี
สมาชิกตังแต่
้ สิบคนจนถึงหลายร้ อยคนก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของกลุ่ม ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มจะมีพื ้นฐานทาง
เศรษฐกิจสังคมที่คล้ ายคลึงกัน เช่น เป็ นเกษตรกรในหมู่บ้าน หรื อเป็ นกลุ่มสตรี หรื อเป็ นกลุ่มอาชีพเสริ ม
สมาชิกกลุ่มจะมีบทบาทสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ มให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้
3.3 กฎระเบียบของกลุ่ม
การบริ หารจัดการกลุ่ม ต้ องอาศัยทัง้ ความเข้ าใจร่ วมกันของสมาชิกกลุ่ม รวมทัง้ อาจต้ อง
กาหนดให้ กลุม่ มีกฎเกณฑ์ กติกา หรื อข้ อบังคับที่จะใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการทางานของกลุ่มเอง จะเห็น ว่า
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กลุม่ ต่างๆ มีการกาหนดกฎเกณฑ์ของตนเองขึ ้นทังสิ
้ ้น ตัวอย่างเช่น กลุม่ ป่ าชุมชน มีการออกระเบียบการใช้
ประโยชน์จากป่ าชุมชนขึ ้น หากมีการละเมิดระเบียบ ก็จะมีการปรับเงิน หรื อระงับมิให้ เข้ าไปใช้ ประโยชน์
จากป่ าชุมชนอีกต่อไป นอกจากนี ้ยังมีกฎระเบียบอื่นๆ อีก เช่น ระเบียบในการคัดเลือกผู้นากลุ่ม หรื อการ
รับสมาชิกใหม่ เป็ นต้ น
3.4 คณะบริหารจัดการกลุ่ม
เป็ นบุคคลที่เป็ นสมาชิกกลุ่ม ที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อพิจารณาแล้ วว่ามีความเหมาะสมที่จะ
เป็ นตัวแทนของกลุ่มเพื่อทาหน้ าที่ในตาแหน่งต่างๆ ที่กลุ่มกาหนดขึน้ มา โดยทั่วไปโครงสร้ างการบริ หาร
กลุ่มจะประกอบด้ วยตาแหน่งหน้ าที่ที่สาคัญ เช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการปฏิคม ประชาสัมพันธ์
เหรั ญ ญิ ก เป็ นต้ น คณะบริ หารกลุ่ม มี บทบาทอย่างมากต่อการกาหนดท่าที และกิ จ กรรมของกลุ่ม ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนออกไป นอกจากนี ้คณะผู้บริ หารควรผลัดเปลี่ยนกันตามวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกคนอื่นๆ
สามารถเข้ ามาบริหารกลุม่ ได้
3.5 ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการในที่นื ้ หมายรวมถึง ทรัพยากรเพื่อการบริ หารจัดการของกลุ่ม เช่น
งบประมาณ เครื่ องมือ อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่กลุ่มได้ ระดมให้ มีขึ ้นมาเพื่อใช้ ในการดาเนินงาน กลุ่มที่มีศกั ยภาพ
สูงจะมีทรัพยากรในการบริ หารงานมากตามไปด้ วย โดยเฉพาะงบประมาณของกลุ่ม นอกเหนือจากการ
ระดมมาจากมวลสมาชิกแล้ ว ยังสามารถแสวงหามาจากแหล่งทุนหรื อแหล่งความช่วยเหลือภายนอกได้

4. ประเภทของกลุ่ม
การแบ่งประเภทของกลุ่ม สามารถแบ่งได้ หลายประเภทตามลักษณะของการเกิดกลุ่ม อย่างไรก็
ตามเพื่อให้ เข้ าใจง่าย ขอกล่าวถึงประเภทของกลุม่ ใน 2 ประเภทหลักคือ (ภาพที่ 2)
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กลุม่ ที่เป็ นทางการ

กลุม่ ที่ไม่เป็ นทางการ

จัดตังขึ
้ ้นโดยมีโครงสร้ าง
การจัดการและการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนตาม
วัตถุประสงค์ และมีสมาชิก
มากและทางราชการรับรอง

จัดตังขึ
้ ้นโดยมีการบริ หาร
จัดการแบบหลวมๆ เกิดขึ ้น
ตามสถานการณ์ มีระบบ
ความสัมพันธ์ภายในกลุม่ ที่
ดี ทางราชการไม่รับรอง

มีการเชื่อมโยงการทางานในพื ้นที่ลมุ่ น ้าร่วมกัน

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของกลุม่ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
4.1 กลุ่มที่จัดตัง้ ขึน้ อย่ างเป็ นทางการ (Formal Group)
เป็ นกลุ่มที่จดั ตังขึ
้ ้นอย่างมีแบบแผนที่ชดั เจน มีการกาหนดวัตถุประสงค์ รองรับกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่ แน่ชัด มีการกาหนดกฎเกณฑ์ความรับผิดชอบกันเป็ นสัดส่วน กลุ่มลักษณะนีจ้ ะมีการ
ปฏิสมั พันธ์อย่างเป็ นทางการ ทังการประชุ
้
มหารื อ การระดมทุน การคัดเลือกสมาชิกหรื อผู้บริ หารกลุ่ม การ
ติด ต่อ สื่ อ สาร การประชาสัม พัน ธ์ ก ลุ่ม ส่ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ม ที่ มี ข นาดใหญ่ มี ม วลสมาชิ ก ค่อ นข้ า งมาก
กิจกรรมของกลุ่มอาจต้ องการความชานาญและความสามารถพิเศษ มีความเสถียรของกลุ่มสูง กลุ่มที่เป็ น
ทางการยังสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ย่อยคือ
1) กลุ่มชนิดถาวร คือเมื่อจัดตังขึ
้ ้นมาแล้ ว ดารงอยู่อย่างนันถาวรสื
้
บไป เช่น มูลนิธิ สมาคม
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาตาบล กลุ่มสหกรณ์ชาวนา/ชาวสวน/ชาวไร่ หรื อกลุ่มที่ทาง
ราชการกาหนดให้ มีการจัดตังขึ
้ ้น เช่น กรรมการบริ หารกองทุนหมู่บ้าน กรรมการประชาคมหมู่บ้าน เป็ นต้ น
กลุ่ม ขนิดถาวรนี จ้ ะมี การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการดาเนินกิจ กรรมของกลุ่ม ชัดเจน ส่วนใหญ่ ทาง
ราชการรับรองการจัดตังของกลุ
้
ม่
2) กลุม่ ชนิดชัว่ คราว เป็ นกลุ่มที่หน่วยงาน หรื อองค์กรหนึ่งองค์กรใดในชุมชนกาหนดให้ มีการ
จัดตังขึ
้ ้นมาเป็ นการเฉพาะกิจตามความจาเป็ น อาจจัดตังขึ
้ ้นมาในรูปของคณะกรรมการ คณะทางาน เมื่อ
ทางานตามภารกิจเสร็ จแล้ ว กลุ่มนี ้ก็จะถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย เช่น คณะกรรมการจัดงานประเพณีชมุ ชน
คณะกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
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4.2 กลุ่มตัง้ ขึน้ อย่ างไม่ เป็ นทางการ (Informal Group)
กลุ่มประเภทนี ้ เกิดจากการที่สมาชิกมารวมกลุ่มกันเองโดยธรรมชาติ มีขนาดของกลุ่มที่ไม่
ใหญ่มาก การรวมตัวเกิดขึ ้นมาจากความสนใจในประเด็นปั ญหาร่วมกันของคนในชุมชน หรื อเกิดจากแรง
บี บ คัน้ ทางเศรษฐกิ จ สัง คม หรื อ การประกอบอาชี พ เช่ น การจัด ตัง้ สมัช ชาเกษตรกร ชมรมอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ชมรมผู้สงู อายุ บางครัง้ ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาของการจัดตังกลุ
้ ่มหรื อการดารง
อยูข่ องกลุม่ ได้ ชดั เจน การกาหนดระเบียบต่างๆ ก็จดั ทาโดยกลุม่ เอง มีโครงสร้ างการบริ หารจัดการกลุ่มที่ไม่
เป็ นแบบแผน แต่มีระบบความสัมพันธ์ภายในกลุม่ สูงกว่ากลุม่ ที่เป็ นทางการ อีกทังทางราชการไม่
้
ได้ รับรอง
การจัดตังกลุ
้ ม่ อย่างเป็ นทางการ

5. บทบาทขององค์ กรเครื อข่ ายด้ านการพัฒนาชุมชนและทรั พยากรธรรมชาติ
“เครื อข่าย” มีลกั ษณะที่แตกต่างจากกลุม่ เพราะกลุ่มเป็ นการรวมตัวกันของปั จเจกบุคคลหลายคน
ขึ น้ ไปที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น และมี ค วามใกล้ ชิ ด ส่ ว นเครื อ ข่ า ยนั น้ เป็ นการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ ในการทางานกันอย่างหลวมๆ ไม่เหนียวแน่นเหมือนกับกลุ่ม อาจเชื่อมโยงในระดับบุคคล
องค์ ก ร กลุ่ม หรื อ สถาบัน โดยที่ ส มาชิ ก ในเครื อ ข่า ยเข้ า ร่ ว มทากิ จ กรรมตามความเหมาะสม ภายใต้
กฎเกณฑ์ หรื อเป้าหมายร่ วม และมี การปฏิ บัติง านอย่างมี ทิศทาง ดารงไว้ ซึ่ง ความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
เครื อข่าย อีกทังผลของการด
้
าเนินกิจกรรมจะตกอยูก่ บั ภาคีเครื อข่ายในภาพรวม
เครื อข่ายที่ปรากฏชัดในระดับพื ้นที่คือ “เครื อข่ายชาวบ้ าน” ลักษณะของเครื อข่ายชาวบ้ านคือการที่
ชาวบ้ านมารวมตัวกัน เพื่อทากิจกรรมตามที่ตงวั
ั ้ ตถุประสงค์ไว้ เช่น ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้ าว ประเพณี
การรับขวัญข้ าว ประเพณีการลงแรงในงานต่างๆ ของชุมชน ซึ่งล้ วนแล้ วแต่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
บทบาทหน้ าที่ต่อกันอย่างเห็นได้ ชัด มีระบบการแบ่งงานกันทา และการเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมี
ระบบการสื่อสารที่เข้ าใจตรงกันโดยอาศัยการแจ้ งบอกปากต่อปาก
ในแต่ ล ะชุ ม ชน เครื อข่ า ยชาวบ้ านมี บทบาทต่ อ ง านพั ฒ นาชุ ม ชนและการอนุ รั กษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติอ ย่ า งมาก เพราะพฤติ ก รรมและทัศ นคติข องชาวบ้ า นมัก มี ค วามคล้ อ ยตามกัน
พฤติกรรมในการที่จะกระทาหรื อไม่กระทาสิ่งใดของชาวบ้ าน จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ ในการ
บริหารจัดการลุม่ น ้า จึงควรให้ ความสาคัญต่อเครื อข่ายชาวบ้ านในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
นอกจากเครื อข่ายชาวบ้ าน ยังประกอบด้ วยเครื อข่ายอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการอีก
มากมาย แต่ละภาคีเครื อข่ายมีวฒ
ั นธรรมในการทางานที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง เครื อข่ายเหล่านี ้มีทงั ้
เป็ นองค์กรรองรับชัดเจน หรื อที่ไม่เป็ นองค์กร อาทิ หน่วยจัดการต้ นน ้า องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.)
โรงเรี ยน ศาสนสถาน สถานีอนามัย ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ มูลนิธิ ชมรม สมาคมต่างๆ รวมทังเครื
้ อข่ายภาค
ประชาสังคมในพื ้นที่ล่มุ น ้า แต่ก็ถือเป็ นส่วนหนึ่งของภาคีล่มุ น ้าทังสิ
้ ้น หากจะกล่าวโดยรวมถึงบทบาทของ
เครื อข่ายลุม่ น ้า พออธิบายได้ ดงั นี ้
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5.1 บทบาทในการสนับสนุนการทางานของภาครัฐ
เป็ นบทบาทที่หน่วยงานภาครัฐมีความคาดหวังเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ของ
การทางานในภาวะปั จจุบนั ที่ในพื ้นที่ล่มุ น ้าต้ องการภาคีเครื อข่ายสนับสนุนการทางานของรัฐในเรื่ องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม บทบาทของภาคีพนั ธมิตรเหล่านี ้จะมีส่วนช่ วยในการสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ลงไปในพื ้นที่ ทังในด้
้ านการประสานงาน และการร่วมกิจกรรมของโครงการ
5.2 บทบาทในการดาเนินกิจกรรมหลักของตนเอง
เป็ นบทบาทที่เครื อข่ายนัน้ ต้ องดาเนินกิจกรรมของตนเอง ตามภาระหน้ าที่ที่มีอยู่ หรื อตาม
วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายที่จดั ตังขึ
้ ้น เช่น เครื อข่ายป่ าชุมชน ก็มีบทบาทหลักในการสร้ างศักยภาพและการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการป่ าชุม ชน เน้ นการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูทรัพ ยากรธรรมชาติในเขตป่ าชุมชน
เพื่อที่จะสามารถเข้ าไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างยัง่ ยืน โดยไม่ทาลายทรัพยากร หรื อ กรณีของโรงเรี ยนในท้ องถิ่น
ก็มีบทบาทในการสร้ างจิตสานึกและความตระหนักให้ กบั นักเรี ยนและเยาวชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากร เป็ น
ต้ น เห็นได้ ว่าแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้ าที่ที่แตกต่างกัน การจัดการเครื อข่ายในลุ่มน ้าจึงต้ องคานึงถึง
ความสามารถของเครื อข่ายในการทางานร่วมกันด้ วย
5.3 บทบาทในการเชื่อมประสานการทางานเชิงพืน้ ที่
เป็ นบทบาทในการวางแผนการทางานเชิงพื ้นที่ หมายความว่า มองการจัดการสิ่งแวดล้ อมทัง้
ระบบพื ้นที่ลมุ่ น ้า ตังแต่
้ ต้นน ้าจนถึงท้ ายน ้า มีภาคีเครื อข่ายใดบ้ างที่อยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้า และมีบทบาทในการ
ทางานในเรื่ องใด ต้ องสามารถเชื่อมต่อระบบการทางานร่ วมกันให้ ได้ เช่น ภาคีเครื อข่ายต้ นน ้า มีบทบาท
หลักในการฟื ้นฟูและอนุรัก ษ์ ลุ่ม นา้ และป่ าไม้ ส่วนภาคีท้ ายนา้ มี บทบาทหลักในการควบคุม มลพิ ษ
สิ่งแวดล้ อม ดังนันจึ
้ งควรพิจารณาลักษณะภูมิกายภาพของลุม่ น ้า และประเด็นปัญหาในลุม่ น ้าเป็ นสาคัญ
5.4 บทบาทในการกระตุ้นชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในท้ องถิ่น
ทุกภาคีเครื อข่าย ย่อมตระหนักถึงความสาคัญของการทางานร่วมกับชุมชน การทางานโดยยึด
ชุมชนเป็ นศูนย์กลางต้ องเน้ นที่บทบาทของชุมชนเป็ นหลัก ดังนัน้ บทบาทการกระตุ้นชุมชนในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรในท้ องถิ่น จึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ สดุ หากชุมชนมีความเข้ มแข็งและสามารถพึ่งพิงตนเอง
ได้ จะสะท้ อนถึงการทางานของเครื อข่ายลุ่มน ้าที่มีประสิทธิภาพด้ วย ในทางกลับกัน หากชุมชนไม่สามารถ
พึง่ พิงตนเองได้ ก็สะท้ อนได้ วา่ เครื อข่ายต่างๆ ยังมีบทบาทน้ อยต่อการบริหารจัดการท้ องถิ่น
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6. ความจาเป็ นของการสร้ างองค์ กรเครื อข่ าย
การสร้ างองค์กรเครื อข่าย มีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากการสร้ างกลุ่ม เพราะการสร้ างกลุ่มเป็ นเรื่ อง
ของการจัดการระดับบุคคลและกลุ่มคน แต่การสร้ างองค์กรเครื อข่ายเป็ นการจัดการระดับกลุ่มองค์กรที่มี
วัฒนธรรมในการทางานที่แตกต่างกัน แต่ละองค์กรอาจมีแบบแผนการทางานที่คล้ ายคลึงหรื อแตกต่างกัน
บ้ าง แต่เมื่อต้ องจัดการในระบบเครื อข่ายแล้ ว ต้ องมีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายร่ วมกันที่ชดั เจน นัก การ
จัดการลุ่มน ้าและป่ าไม้ ต้ องพิจารณาให้ ถี่ถ้วนว่ากลุ่มที่มีอยู่นนมี
ั ้ ศกั ยภาพและความเข้ มแข็งเพียงพอที่จะ
จัดตังเป็
้ นเครื อข่ายได้ หรื อไม่ ทังนี
้ ้ทังนั
้ นหากพิ
้
จารณาถึงความจาเป็ นในการจัดตังองค์
้ กรเครื อข่ายด้ านลุ่ม
น ้าและป่ าไม้ และลุม่ น ้าพบว่ามีเหตุผลสนับสนุน 4 ประการคือ
6.1 ความเชื่อมโยงในปั ญหาและผลกระทบในลุ่มนา้
ประเด็นนี ้หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ลมุ่ น ้าหนึง่ ไม่วา่ จะเกิดขึ ้นบริเวณใดของลุ่มน ้า ย่อม
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การตัดไม้ บริ เวณต้ นน ้าลาธาร
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทังระบบตั
้
งแต่
้ ต้นน ้า กลางน ้าและท้ ายน ้า การใช้ สารเคมีทางการเกษตรไม่ถูก
วิธี และมีการปนเปื อ้ นลงสูแ่ หล่งน ้า ย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน ้า และผู้ใช้ น ้าในแหล่งน ้านันๆ
้
สิ่งเหล่านี ้จึงกล่าวได้ ว่า ปั ญหาและผลกระทบในลุ่มน ้ามีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงถึงกันได้
ดังนันการจั
้
ดการลุม่ น ้าและป่ าไม้ จึงต้ องมองทังระบบพื
้
้นที่ มีการแก้ ไขปั ญหาที่ต้นเหตุมากกว่าการแก้ ไขที่
ปลายเหตุ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องอาศัยกลไกเครื อข่ายที่มีอยู่ทงั ้ หมดในพืน้ ที่ลุ่มนา้ ในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ ้น
6.2 เพื่อให้ เกิดการขยายพืน้ ที่ทางานให้ กว้ างขึน้
กล่าวอี กนัยหนึ่งคือ การเปิ ดพื น้ ที่ ทางสัง คมให้ มากขึน้ การบริ หารจัดการลุ่ม นา้ และป่ าไม้
ต้ องการการขับเคลื่อนในทุกภาคีเครื อข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ทังมิ
้ ติของการอนุรักษ์ ทรัพยากร มิติของการ
พัฒนาชุมชน มิติของการศึกษา มิติของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ต้ องขับเคลื่อนไปพร้ อมๆ
กัน
นักการจัดการทรัพยากรน ้าไม่ควรเน้ นแต่การดูแลรักษาป่ าอย่างเดียว แต่ควรเน้ นงานพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนและองค์กรชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง เพื่อให้ พวกเขาเหล่านันสามารถพึ
้
่งพิงตนเองและ
ชุมชนได้ โดยรู้ จักการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติที่มี อยู่ในชุม ชนให้ เกิดความยั่งยื นตลอดไป การทางานใน
ลักษณะนี ้จึงต้ องการเครื อข่ายในการที่จะขยายงานให้ มากขึ ้น ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ
6.3 เพื่อให้ เกิดการประสานประโยชน์ ร่วมกัน
การบริ หารจัดการลุ่มน ้าและป่ าไม้ โดยกลุ่ม เมื่อทาเสร็ จสิ ้นแล้ ว ประโยชน์ทงหลายก็
ั้
จะตกอยู่
กับกลุ่มของตนเท่านัน้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ที่ตกอยู่กบั คนในวงแคบๆ เพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
ในขณะที่การบริ หารจัดการในระบบเครื อข่าย จะเป็ นการแบ่งปั นประโยชน์ร่วมกันในลุ่มน ้า มีการเชื่อมโยง
ประโยชน์ตามความต้ องการที่แตกต่างกันของคนในลุ่มน ้า เช่น การจัดการฝายต้ นน ้าเพื่อการเกษตรบนที่
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สูง การพัฒนาอ่างเก็บน ้าเพื่อใช้ น ้าในฤดูแล้ ง หรื อการสร้ างอ่างเก็บน ้าเพื่อควบคุมและป้องกันน ้าท่วม สิ่ง
เหล่านีเ้ ป็ นเรื่ องของความต้ องการที่ แตกต่างกัน ดังนัน้ การจัดการในระบบเครื อข่ายจึง ช่วยให้ เกิ ดการ
ประสานประโยชน์ได้ อย่างเท่าเทียมกัน
6.4 ลดกรณีพพ
ิ าทจากการแย่ งชิงทรัพยากรในลุ่มนา้
การเกิดขึ ้นขององค์กรเครื อข่ายทรัพยากรน ้า แน่นอนที่สุดทาให้ เกิดการวางแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับหลักวิชาการ โดยคานึงถึงความต้ องการของชุมชนไป
พร้ อมๆ กัน การเรี ย นรู้ ของกลุ่ม และชุม ชนผ่านการท างานในระบบเครื อข่ายทรั พ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่ วมเป็ นอย่างมาก กรณีที่เป็ นประเด็นปั ญหา
สาธารณะ จะถูกหยิบยกมาพูดคุย ปรึกษาหารื อผ่านเวทีกลาง มีการกาหนดกติกาในการจัดสรรทรัพยากรที่
เป็ นธรรม ฉะนันการจั
้
ดตังเครื
้ อข่ายลุ่มน ้าจึงช่วยให้ ปัญหาความขัดแย้ งต่างๆ ได้ รับการแก้ ไข/จัดการ หรื อ
เยียวยาจนทุกฝ่ ายพอใจ

7. ข้ อจากัดของการจัดการองค์ กรเครื อข่ ายชุมชน
การสร้ างองค์กรเครื อข่าย ในทางปฏิบตั ิมีข้อจากัดมากมายที่ส่งผลต่อความสามารถในการดารง
อยูข่ องเครื อข่าย ข้ อจากัดที่อาจเกิดขึ ้นจากการจัดการองค์กรเครื อข่ายที่สาคัญมี 5 ประการ ดังนี ้
7.1 ไม่ สามารถเชื่อมโยงการทางานเชิงพืน้ ที่ได้
กรณีนี ้เกิดจากการที่กลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้ามีความเป็ นเอกเทศ ไม่มีความเชื่อมโยงเชิง
กายภาพและพื ้นที่ที่จะเชื่อมต่อกันได้ เช่น ในพื ้นที่ต้นน ้ามีกลุ่มชุมชนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่เพียงชุมชนเดียว การ
ทางานไม่สามารถจะเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ ที่เป็ นภาคีเครื อข่ายจากภายนอกได้ ทาให้ ไม่สามารถสร้ าง
โครงข่ายการทางานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานได้ อย่างหลากหลาย อาจมีความสัมพันธ์ ในเชิงการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่โดยทัว่ ไปประเด็นนี ้มีเพียงบางพื ้นที่เท่านัน้ เพราะ
ชุม ชนส่วนใหญ่ ส ามารถเชื่ อมโยงเชิ ง พื น้ ที่ ถึง กันหมด โดยเฉพาะการพัฒ นาโครงข่ายคมนาคมติดต่อ
ระหว่างชุม ชน ทาให้ ชุม ชนต่างๆ มี ความสัม พันธ์ และสัญจรไปมาอยู่เป็ นประจ าวันอยู่แล้ ว ดัง นัน้ การ
รวมกลุม่ เครื อข่ายในแต่ละชุมชนจะสามารถบ่งชี ้ได้ วา่ ชุมชนของตนเชื่อมโยงกับชุมชนใด
7.2 ไม่ มีประเด็นเชื่อมโยงที่เป็ นปั ญหาร่ วม
การไม่มีประเด็นเชื่อมโยงที่เป็ นปั ญหาร่ วม หมายถึง ในแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละชุมชน ยังไม่มี
ความวิกฤติของปั ญหาในพื ้นที่เกิดขึ ้น ทาให้ การจุดประเด็นปั ญหาร่วมยังไม่ถึงเวลาสุกงอมที่จะกระตุ้นให้
ภาคีเครื อข่ายอื่นๆ เข้ ามามีส่วนร่วมได้ หากต้ องเตรี ยมการเพื่อสร้ างเครื อข่าย ก็ สามารถจัดการได้ โดยจุด
ประเด็นร่วมขึ ้นมา แล้ วให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการพิจารณา/วิเคราะห์และกลัน่ กรองปั ญหาร่วมนัน้ เพื่อที่จะ
หาทางออกสาหรับชุมชนต่อไป วิธีนี ้จะช่วยให้ ชมุ ชนเข้ าถึงปัญหาได้ เร็วขึ ้น
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7.3 มีการช่ วงชิงบทบาทการนาของเครือข่ าย
เครื อ ข่ า ย ต้ อ งการผู้น าร่ ว มที่ เ ข้ ม แข็ ง และต้ อ งการบุค คลที่ มี ศัก ยภาพในเชิ ง การติ ด ต่อ
ประสานงานมากกว่าผู้นาแบบสัง่ การ ฉะนันหากมี
้
การแย่งชิงบทบาทการนาเกิดขึ ้น จะทาให้ ผ้ นู าที่แสดง
บทบาทอยู่มีทศั นคติไม่ดีต่อผู้นาอื่นๆ และอาจเกิดความเสียหายต่อการเชื่ อมโยงการทางานของเครื อข่าย
ได้ การแก้ ไขปั ญหานี ้ทาได้ โดยการทางานแบบร่ วมกันคิด แต่แยกกันทาตามบทบาทภารกิจที่ตนเองถนัด
โดยสร้ างผู้นาร่วมให้ มีมากยิ่งขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นกลไกในการทางาน
7.4 ขาดงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
เนื่องจากเครื อข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ มมีภาคีสมาชิกมาก ดังนัน้ การบริ หาร
จัดการจึงต้ องอาศัยการสนับสนุนงบประมาณ การระดมงบประมาณอาจมาจากการระดมจากภาคีสมาชิก
เครื อข่าย หรื อการสร้ างกิ จ กรรมเพื่ อระดมทุน หรื อการคิดโครงการขึน้ มาเพื่ อขอรั บการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก แนวทางที่เหมาะสมประการหนึ่งของการจัดการทุนอย่างยัง่ ยืน คือการระดมทุนแล้ ว
จัดตังเป็
้ นกองทุนหมุนเวียน ให้ ภาคีตา่ งๆ นาไปใช้ ทากิจกรรมและนาผลประโยชน์กลับคืนสูก่ องทุนต่อไป
7.5 ขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่น
บ่อยครัง้ ที่เครื อข่าย ทางานกันในกลุ่มของตนเอง โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนได้ รับ
ทราบ ทาให้ ชมุ ชนไม่ให้ ความร่วมมือกับการดาเนินโครงการของเครื อข่าย ดังนันจึ
้ งควรลดข้ อจากัดในเรื่ อง
นี ้โดยการจัดเจ้ าหน้ าที่ทางานด้ านมวลชนสัมพันธ์ในพื ้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยการคัดสรรเจ้ าหน้ าที่
ที่มีความคุ้นเคยกับชุมชนเป็ นอย่างดี กิจกรรมใดก็ตามที่ชมุ ชนจัดขึ ้น ให้ เจ้ าหน้ าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์ลงไป
สร้ างสัมพันธภาพให้ เกิดขึ ้น จนเกิดความเคยชิน จากนันจึ
้ งนาโครงการลงไปดาเนินการ

8. การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มและองค์ กรเครื อข่ าย
กลุ่มและองค์กรเครื อข่ายมีความจาเป็ นต้ องได้ รับการเสริ มสร้ างให้ มีความเข้ มแข็งอยู่ตลอดเวลา
เนื่องจากการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มและเครื อข่ายมีความเป็ นพลวัต ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ดังนันกลุ
้ ่มและ
องค์กรเครื อข่ายจึงต้ องปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้ านต่างๆ อยู่เสมอ ในการบริ หาร
จัดการลุม่ น ้าและป่ าไม้ การพัฒนากลุม่ และเครื อข่ายควรเป็ นภารกิจหลักที่หน่วยงานต้ องเข้ ามาสนใจอย่าง
จริ ง เพราะเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักที่หน่วยงานต้ องเข้ าไปร่ วมมือในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอยู่ตลอดเวลา ด้ วยเหตุนีจ้ ึงควรนาหลักการปฏิบตั ิการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มและ
องค์กรเครื อข่ายตามขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้ (ภาพที่ 3)

10

การสร้ างกลุม่ และเครื อข่ายในการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม_ผศ.ดร.กิติชยั รัตนะ

1. ขันตอนการจั
้
ดตังกลุ
้ ม่
และองค์กรเครื อข่าย

2. ขันตอนว่
้
าด้ วย
การเคลือ่ นไหวของกลุม่
และองค์กรเครื อข่าย
3. ขันตอนว่
้
าด้ วยการ
เจริ ญเติบโตของกลุม่ และ
องค์กรเครื อข่าย

ภาพที่ 3 ขันตอนการเสริ
้
มสร้ างความเข้ มแข็งของกลุม่
8.1 ขัน้ ตอนการจัดตัง้ กลุ่มและองค์ กรเครือข่ าย
ในขันตอนนี
้
้มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ าได้ รับการจัดตังอย่
้ างถูกวิธีตามขันตอนแล้
้
ว จะทา
ให้ กลุม่ และองค์กรเครื อข่ายมีคณ
ุ ค่าและเจริ ญก้ าวหน้ าไปได้ โดยทัว่ ไปหน่วยงานที่เข้ าไปทางานเพื่อความ
เข้ มแข็งของกลุม่ ควรคานึงถึงประเด็นสาคัญในขันตอนนี
้
้ 3 ประเด็นหลักคือ
1) การค้ นหาผู้นา ควรมีระบบการค้ นหาผู้นาที่ดี โดยเฉพาะการวางหลักเกณฑ์ในการเฟ้นหา
ผู้นาที่มีศกั ยภาพ ทังความรู
้
้ ภูมิปัญญา ระบบการตัดสินใจ ความศรัทธาของมวลสมาชิกทังหลาย
้
รวมทัง้
ผู้นานันต้
้ องมีความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถนาพากลุม่ ไปได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้
2) การให้ ความสาคัญต่อสมาชิก หมายถึงมีการรวบรวมปั ญหาความต้ องการของสมาชิกทัง้
ปวง แล้ วนามาประมวลเป็ นความต้ องการร่วมของกลุ่มและองค์กรเครื อข่าย โดยที่ สมาชิกกลุ่มและองค์กร
เครื อข่ายต้ องมีความสมัครใจและเต็มใจในการเข้ าร่ วมกลุ่ม ไม่ถูกบังคับทางสังคม และที่สาคัญสมาชิก
ส่วนใหญ่ควรมีวยั ที่ใกล้ เคียงกัน เพราะจะสามารถสื่อสารในเรื่ องต่างๆ ได้ อย่างเข้ าใจต่อกัน
3) ความเหมาะสมกับสถานการณ์ เป็ นการพิจารณาในการจัดตังกลุ
้ ่ม และองค์กรเครื อข่ายว่า
มี ค วามเหมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ เ ป็ น แรงกดดัน ได้ หรื อ ไม่ การจัด ตัง้ กลุ่ม และองค์ก รเครื อข่า ยตาม
สถานการณ์ เช่นนี ้ จะช่วยให้ เกิดพลัง ร่ วมของสมาชิกในการสนับสนุนการดาเนินกิจ กรรมของกลุ่ม และ
องค์กรเครื อข่ายได้ เป็ นอย่างดี
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8.2 ขัน้ ตอนว่ าด้ วยการเคลื่อนไหวของกลุ่มและองค์ กรเครือข่ าย
กลุม่ และองค์กรเครื อข่ายเมื่อจัดตังขึ
้ ้นมาแล้ ว ก็ต้องเตรี ยมการเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนไหวในเชิง
กิจกรรมของกลุ่มต่อไป ซึ่งอย่างน้ อยกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายที่เข้ มแข็งได้ ต้องดาเนินการใน 3 ประเด็น
หลักดังนี ้
1) การส่งเสริ มแนวคิดและสัมพันธภาพในการทางาน กรณีนี ้หมายถึงการสนับสนุน ส่งเสริ ม
ให้ สมาชิกมีความรู้ ความเข้ าใจในการดาเนินงานของกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายที่ถูกต้ อง ทังในเรื
้ ่ องการ
ส่งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตย การใช้ หลักเหตุผลในการตัดสินใจของกลุ่ม แนวคิดในการทางานร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ และการรู้จกั ใช้ กระบวนการแก้ ไขปั ญหาอย่างสัน ติวิธี นอกจากนี ้ยังต้ องมีระบบการสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างมวลสมาชิกด้ วยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดความเอื ้ออาทรซึง่ กันและกัน
2) การสร้ างระเบียบ กฎเกณฑ์ ของกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายขึน้ มารองรั บการดาเนินงาน
กลุ่มและองค์กรเครื อข่ายที่ดีต้องมีการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ เป็ นกติกาที่จะใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการ
ทางาน และสามารถให้ แต่ละคนที่เป็ นสมาชิกปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างถูกต้ องตามครรลองที่เหมาะสม
3) การส่งเสริ มการทากิจกรรมร่วมกัน กลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง ต้ องมีการส่งเสริ ม
การทากิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การทากิจกรรมจะช่วยให้ สมาชิกเกิดการเรี ยนรู้ในวิธีทางาน การบริ หาร
จัดการโครงการ และเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ โดยตรง นอกจากนี ้ยังช่วยให้ สมาชิกเกิดความ
ผูกพันแนบแน่นมากขึ ้น อันเป็ นส่วนหนึง่ ของการดารงของกลุม่ และองค์กรเครื อข่ายด้ วยเช่นกัน
8.3 ขัน้ ตอนว่ าด้ วยการเจริญเติบโตของกลุ่มและองค์ กรเครือข่ าย
กลุ่มและองค์กรเครื อข่ายจะมีความเจริ ญก้ าวหน้ าไปได้ ต้ องมีระบบการขยายตัว ออกไปเป็ น
ระบบเครื อข่ายให้ กว้ างขวางมากขึน้ เพราะหากกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายที่ จากัดตัวเองอยู่เฉพาะพืน้ ที่
ทางานของตนเอง โดยไม่มีการขยายกลุ่ม และเครื อข่ายการทางานเลย จะก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการล่ม
สลายได้ เพราะขาดการเรี ยนรู้กบั เครื อข่ายภายนอก และไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นามาใช้ ในการจัดการกลุ่ม
และองค์กรเครื อข่ายของตนเอง ฉะนันในขั
้ นตอนนี
้
จ้ ึงควรพิจารณากลุ่มและและองค์กรเครื อข่ายให้ มีความ
เข้ มแข็งใน 3 ประเด็นหลักดังนี ้
1) การสร้ างแนวร่วมของกลุม่ และองค์กรเครื อข่าย เนื่องจากกระบวนการทางานของกลุ่มและ
และองค์กรเครื อข่ายที่เข้ มแข็งต้ องมีสหพันธ์กลุม่ ที่เป็ นระบบเครื อข่ายให้ ได้ สหพันธ์กลุ่มก็คือ การสร้ างแนว
ร่วมทางพื ้นที่ให้ เกิดขึ ้น จากการที่เคยทางานในพื ้นที่ระดับชุมชนเล็กๆ ก็ขยายพื ้นที่ทางานให้ กว้ างขึ ้น โดย
ให้ กลุม่ ต่างๆ เข้ ามาเป็ นแนวร่วมในการทางาน ก่อให้ เกิดการเชื่อมโยงเชิงพื ้นที่จากระดับหมู่บ้านและตาบล
เล็กในลุ่มน ้าย่อย แล้ วจึงขยายแนวร่ วมออกไปยังลุ่มน ้าอื่นๆ โดยอาจครอบคลุมพื ้นที่หลายอาเภอ หลาย
จังหวัด ซึง่ หากเป็ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าใหญ่จะเป็ นการดีอย่างยิ่ง
2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกลุ่ม และองค์กรเครื อข่าย ปกติการรวมกลุ่มและองค์กร
เครื อข่าย ต้ องเกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันของแต่ละกลุ่ม ซึ่งต้ องอาศัยการเรี ยนรู้ผ่านเวทีหรื อกิจกรรมที่
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จะทาร่ วมกัน กลุ่มต่างๆ ถื อเป็ นหน่วยนาร่ วมของเครื อข่ายที่จะต้ องสร้ างกลไกในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกัน เช่น การศึกษาดูงาน การเปิ ดเวทีเสวนาทางความคิด การทาโครงการนาร่ องเรื่ องเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการชุมชนน่าอยู่ หรื อการจัดทาเครื อข่ายป่ าชุมชนรอบพื ้นที่อนุรักษ์ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เป็ น
เรื่ องที่สาคัญมาก เพราะช่วยให้ แต่ละกลุ่มสามารถส่งผ่านความคิดและประสบการณ์ของตนเองให้ กลุ่ม
อื่นๆ ได้ รับรู้และมีการสะท้ อนความคิดและประสบการณ์เหล่านันกลั
้ บมายังกลุม่ ของตนเอง
3) การสร้ างพลังอานาจในการต่อรอง กลุม่ และองค์กรเครื อข่ายจะดารงอยู่ได้ ต้ องมีอานาจใน
การเจรจาต่อ รองในเรื่ องที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อ กลุ่ม และสมาชิ ก ของกลุ่ม แม้ ว่ากลุ่ม และและองค์ ก ร
เครื อข่ายส่วนใหญ่ไม่ได้ ถูกจัดตังขึ
้ ้นอย่างเป็ นทางการก็ตาม แต่ก็สามารถรวมกลุ่มกันให้ มีพลังอานาจใน
การต่อรองในเรื่ องต่างๆ ได้ หากมีการวางแผนการทางานที่เป็ นระบบ โดยการต่อรองเรื่ องต่างๆ ในปั จจุบนั
นิยมใช้ ระบบการเจรจาผ่านตัวแทนกลุ่มและเครื อข่าย โดยเฉพาะในงานบริ หารจัดการทรัพยากรในลุ่มน ้า
ซึ่งมักเกิดกรณี พิพาทระหว่างเจ้ าหน้ าที่รัฐกับชาวบ้ านในเรื่ องที่ดินทากินกับพืน้ ที่อนุรักษ์ การสร้ างพลัง
ต่อรองของชาวบ้ านผ่านกลุ่มและเครื อข่ายจะช่วยให้ ข้อพิพาทต่างๆ คลี่คลายลงได้ และทาเกิดการเจรจา
อย่างสันติวิธี

9. การจัดการกลุ่มและองค์ กรเครื อข่ ายในระยะถดถอย
ดังที่ กล่าวแล้ วว่า การจัดการกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายเป็ นเรื่ องที่ ไม่หยุดนิ่ง ต้ องทางานกันอยู่
ตลอดเวลา บางครัง้ ต้ องใช้ กลยุทธ์ ที่หลากหลายในการจัดการ เพื่อให้ กลุ่มอยู่รอด แต่ในสภาพความเป็ น
จริง พบว่ามีกลุม่ และองค์กรเครื อข่ายจานวนไม่น้อยที่อยูใ่ นสภาวะถดถอยหรื อกาลังจะเสื่อมสลายไป
โดยธรรมชาติของกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายเมื่อมีพฒ
ั นาการจนถึงระยะรุ่ งเรื องสุดขีดแล้ ว ก็ย่อม
พัฒ นาตัว มาเป็ น ระยะถดถอยหรื อระยะหยุด นิ่ ง กิ จ กรรมต่างๆ ที่ เคยคิดอยากจะท า ก็ ไ ด้ ท ามาแทบ
หมดแล้ ว จึงไม่มีความคิดและจินตนาการใหม่มาเพิ่มเติมให้ กบั กลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายอีกต่อไป ในระยะ
นี ้จึงเห็นการลดน้ อยถอยลงของมวลสมาชิกอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเริ่ มน้ อยลง
นอกจากนี ้ยังเกิดความขัดแย้ งขึ ้นภายในกลุ่มและองค์กรเครื อข่าย มีการแข่งขันและช่วงชิงการนากลุ่มและ
เครื อข่ายเกิดขึ ้น
ในพื ้นที่ล่มุ น ้าที่มีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรมาก ย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ทาให้ กลุ่มและองค์กรเครื อข่ายที่มีอยู่ไม่เข้ มแข็งตามไปด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ นักบริ หารจัดการลุ่ม
น ้าต้ องเริ่ มต้ นกระบวนการทางานที่การฟื น้ ตัวของกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายให้ เกิดขึ ้นใหม่ โดยประยุกต์
แนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
9.1 ทบทวนวัตถุประสงค์ ของกลุ่มและองค์ กรเครือข่ ายใหม่
เป็ นการวิเคราะห์และทบทวนการจัดตังกลุ
้ ่มและองค์กรเครื อข่ายที่ผ่านมาว่ามีวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างไร การดาเนินงานที่ผา่ นมาประสบปั ญหาและอุปสรรคอะไรบ้ าง ความสาเร็ จที่เกิดขึ ้นมี
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มากน้ อยเพี ยงใด เครื อข่าย/แนวร่ วมของกลุ่มประกอบด้ วยใครและองค์กรใดบ้ าง ทัง้ นีห้ ากจาเป็ นต้ อง
ปรับปรุ งวัตถุประสงค์และเป้าหมายใหม่ ก็ควรกาหนดให้ มีเนือ้ หาสาระครอบคลุมถึงความต้ องการของ
ชุมชนไปพร้ อมๆ กัน
9.2 สร้ างจิตสานึกใหม่ ให้ เกิดขึน้ กับมวลสมาชิกที่มีอยู่
เป็ นการกระตุ้นให้ สมาชิกที่มีอยู่ หรื อสมาชิกที่ได้ ถอนตัวออกไปกลับมาร่วมกันสร้ างกลุ่มและ
องค์กรเครื อข่ายขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ หนึ่ง การกระตุ้นที่ดี ควรใช้ สถานการณ์ หรื อความวิกฤติที่เป็ นอยู่ให้ เกิด
เป็ นโอกาสในการสร้ างจิตสานึกร่วมให้ เกิดขึ ้น โดยชี ้ให้ เห็นถึงปั ญหาร่วมและความต้ องการของสมาชิกที่มี
ต่อการฟื น้ ตัวของกลุม่ และองค์กรเครื อข่าย ในทางปฏิบตั ิวิธีการสร้ างจิตสานึกใหม่ อาจใช้ ผ้ นู าชุมชนที่เป็ น
ที่ยอมรับของสมาชิกเป็ นผู้จดุ ประกายให้ เกิดความรู้สกึ ตระหนัก หรื อใช้ เยาวชนเป็ นตัวสะท้ อนความรู้สึกนัน้
ด้ วยก็ได้
9.3 พัฒนาระบบโครงสร้ างการบริหารจัดการที่เหมาะสม
เป็ นการจัดวางระบบโครงสร้ างการบริ หารจัดการกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายใหม่ทงหมด
ั้
หรื อ
อาจปรับปรุ งจากระบบโครงสร้ างเดิมที่มีอยู่ โดยพิจารณาทัง้ การคัดเลือกผู้นา/ผู้นาร่ วม ซึ่งต้ องคานึงถึง
ผู้นาที่มีศกั ยภาพที่สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ และศรัทธาให้ กบั สมาชิกและภาคีพนั ธมิตรได้ การจัดตังคณะ
้
ผู้บริ หารกลุ่มและองค์กรเครื อข่าย ควรประกอบด้ วยภาคีที่มีความหลากหลาย เปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วม
ของทุกฝ่ าย รวมทังการเชื
้
่อมโยงการทางานทังในเชิ
้ งพื ้นที่และกระบวนการ
9.4 กาหนดแผนงานในการดาเนินกิจกรรม
เป็ น การก าหนดร่ า งแผนการดาเนิ น กิ จ กรรมกลุ่ม และองค์ กรเครื อ ข่า ยขึน้ มาใหม่ โดยใช้
แนวทางในการทางานร่ วมกับชุมชนหรื อมวลสมาชิก เน้ นการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น แผนที่
กาหนดขึ ้นมานี ้ ควรมีลกั ษณะที่เป็ นการบูรณาการทังแผนงาน
้
โครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ และสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของบรรดาสมาชิกทังหลาย
้
9.5 ส่ งเสริมการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่
สมาชิกกลุ่มและองค์กรเครื อข่ายเมื่อไม่มีกิจกรรมทาอย่างต่อเนื่องจะไม่เกิดการต่อยอดทาง
ความคิดใหม่ๆ ขึ ้น ดังนันจึ
้ งควรส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ ทงในระดั
ั้
บบุคคล กลุ่ม และเครื อข่าย โดยใช้
กลวิธีการเรี ยนรู้ทงแบบเน้
ั้
นกระบวนการพัฒนาความคิด และแบบเน้ นการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบตั ิ เช่น
การศึก ษาดูง าน การสาธิ ต การอบรม การประชุม เชิ ง ปฏิ บัติก าร การจัด เวที ป ระชาคมร่ วมกับชุม ชน
ภายนอก
9.6 สนับสนุนให้ เกิดแกนนาร่ วมในพืน้ ที่
เป็ นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน หรื อการให้ มวลสมาชิกทังหลายไปสร้
้
างสัมพันธภาพ
กับชุมชนซึง่ เป็ นพื ้นที่ทางานของตน เพื่อให้ เกิดแกนนาร่วมขึ ้นมา โดยให้ แกนนาร่วมเหล่านี ้มีบทบาทในการ
กระตุ้นชุมชนให้ เห็นความสาคัญของกลุม่ หรื อองค์กรเครื อข่ายที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามการสร้ างแกนนาร่วมใน
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พืน้ ที่ อาจต้ องฝึ กอบรมกับกลุ่มเหล่านี อ้ ย่างเข้ มข้ น โดยวางบทบาทของแกนนาให้ เป็ นระบบเครื อข่าย
ครอบคลุมพื ้นที่ทางานทังหมด
้
9.7 ส่ งเสริมการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีท่ เี หมาะสม
เป็ นการส่งเสริ มให้ คนในชุมชนหรื อมวลสมาชิกปรับเปลี่ยนแบบแผนเชิงพฤติกรรม จากที่เคย
ใช้ เทคโนโลยีพื ้นบ้ านที่ไม่ทนั สมัย หรื อให้ ประสิทธิภาพในการผลิตต่า ให้ หนั มาใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งขึ ้น เพื่อ
เป็ นการสร้ างทางเลือกในการจัดการตนเอง โดยกลุ่มและเครื อข่ายสามารถสนับสนุนโดยการจัดตังกองทุ
้
น
หมุนเวียน เพื่อให้ สมาชิกกู้ยืมแบบดอกเบี ้ยต่า นาไปใช้ ในการหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ของตน วิธีการเช่นนี ้จะช่วยให้ สมาชิกมีแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่มและเครื อข่ายให้ เกิดขึ ้นใหม่ เนื่องจาก
กิจกรรมของกลุม่ ให้ ประโยชน์ตอ่ สมาชิกโดยตรง
9.8 กระตุ้นและประชาสัมพันธ์ กลุ่มอย่ างต่ อเนื่อง
การประชาสัมพันธ์ กลุ่มและเครื อข่าย หากทาได้ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เป็ นแนวทางหนึ่งที่
จะกระตุ้ นให้ สมาชิ ก รั บ ทราบข้ อมู ล ข่ า วสาร และความเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม อยู่ ต ลอดเวลา การ
ประชาสัมพันธ์ สามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การประชาสัมพันธ์ ผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน สื่อท้ องถิ่น หรื อการให้ ผ้ นู าชุมชนบอกกล่าวถึงสมาชิกในหมู่บ้าน โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้ มีการทากิจกรรมขึ ้นในชุมชน ถือเป็ นกลวิธีที่ควรนามาใช้ ทงสิ
ั ้ ้น
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า กลุ่มและองค์กรเครื อข่ายในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นกลไก
สาคัญต่อการทางานร่วมกับชุมชน นักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควรมีแนวคิดในการเสริ มสร้ างกลุ่มให้
เกิดขึ ้นเป็ นลาดับแรกก่อน จากนันจึ
้ งค่อยพัฒนาเป็ นการสร้ างศักยภาพของเครื อข่ายองค์กรลุม่ น ้าต่อไป
การจั ด การกลุ่ ม และองค์ ก รเครื อข่ า ย สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ นการบริ หารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ ได้ ห ลากหลาย เช่น การจัด ตัง้ เครื อ ข่า ยป่ าชุม ชน
เครื อ ข่ า ยเกษตรกร เครื อ ข่ า ยสิ ท ธิ ชุม ชน เครื อ ข่ า ยผู้สูง อายุ เครื อ ข่ า ยวนเกษตร เครื อ ข่ า ยอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เครื อข่ายสตรี เครื อข่ายชุมชนเมือง เครื อข่ายเยาวชน เป็ นต้ น เห็นได้ ว่าเครื อข่ายที่
เกิดขึ ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ อย่างกว้ างขวาง ซึ่งขึ ้นอยู่ความต้ องการของสมาชิกในชุมชน แต่ สิ่งที่ต้อง
คานึงถึง ในการเสริ มสร้ างกลุ่ม และองค์กรเครื อข่ายคือ ต้ องเน้ นการบริ หารจัดการกลุ่ม/องค์กรเครื อข่าย
อย่า งมี ส่ว นร่ ว ม ทุก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยต้ อ งเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการท างานอย่ า งจริ ง จัง โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานต่างๆ ควรตกอยู่กบั ประชาชนและชุมชนให้ มากที่สดุ
ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่สาคัญของการบริหารจัดการลุม่ น ้าโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
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