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บทคัดย่ อ
การวิจัยครังp นีมp ีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสถานการณ์ ปั ญหา และการจัดการในพืนp ทีชุ่มนําp เวียง
หนองหล่มโดยชุมชน : กรณีศึกษา บ้ านป่ าสักหลวง ตําบลจันจว้ าใต้ อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย และ
ศักยภาพผู้นําชุมชนในการบริ หารจัดการ และการพัฒนากลยุทธ์ในการเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําของชุมชน
ในการบริ หารจัดการ ประชากรทีใช้ ในการศึกษาได้ แก่ หัวหน้ าครัวเรื อน ผู้บริ หารเทศบาล และ ผู้นําชุมชน
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก แบบสอบถาม และกระบวนการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื pอหา
ผลการวิจยั พบว่า
. ลัก ษณะทางกายภาพของพื นp ที ชุ่ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ม ในปั จ จุบัน สภาพดิ น เป็ นดิ น เหนี ย ว
ปั ญหาคือไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ ดี ในฤดูแล้ งจะมีนําp แห้ งขอด มีการรุ กพืนp ทีและเจาะนํ าp ไปใช้ นอก
พื pนทีเวียงหนองหล่มของชาวบ้ านบริ เวณใกล้ เคียง ส่วนการจัดการในเรื องของดิน เน้ นในการปรับปรุงและ
ไม่ทําลายหน้ าดิน ทําให้ ดนิ มีสภาพดีขึ pน ส่วนทรัพยากรนํ pา เน้ นการไม่นําขยะและสารเคมีทิ pงลงในแหล่งนํ pา
ส่วนการขยายพันธุ์พืชและสัตว์ นํ pา เน้ นในการเพาะพันธุ์เพือจัดเตรี ยมทําการขยายพันธุ์ตอ่ ไป
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. ศักยภาพผู้นําชุมชน ด้ านคุณลักษณะทัวไปของผู้นําชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ศักยภาพในเรื อง ความสามารถในการพูดให้ คนในชุมชนเข้ ามาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ เกียวกับพื pนทีชุ่มนํ pา
". กลยุทธ์ ในการเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําของชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนอง
หล่มโดยชุมชน วิสยั ทัศน์ทีว่า “ชุมชนร่ วมใจพัฒนาพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทียังยืน”
และ กลยุทธ์การเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําชุมชนมุ่งเน้ น ! กลยุทธ์ ได้ แก่ กลยุทธ์ที การส่งเสริ มการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดยชุมชน กล
ยุทธ์ ที การส่งเสริ มการบูรณาการการทํางานของผู้ทําทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการร่ วมกันภายใต้
แผนพัฒนาชุมชน กลยุทธ์ ที " การต่อยอดองค์ความรู้ และนําองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาท้ องถินไปใช้ ใน
การบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม กลยุทธ์ที 7 การสร้ างความรู้ความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างผู้นํา
กับประชาชนในพืนp ทีและการเชือมต่อนโยบายของรัฐบาลทีนําไปสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ ที การส่งเสริ ม
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้นําในการแผนพัฒนาชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม และกล
ยุทธ์ ที !การพัฒนาการสือสารระหว่างผู้นํากับประชาชนในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม
โดย การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์ พบว่า มีความเหมาะสมทุกกลยุทธ์ และกลยุทธ์ ทีเหมาะสม
มากทีสุดได้ แก่ กลยุทธ์ ที ! การพัฒนาการสือสารระหว่างผู้นํากับประชาชนในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหล่ม และ กลยุทธ์ที 7 การสร้ างความรู้ความเข้ าใจร่วมกันระหว่างผู้นํากับประชาชนในพื pนที
คําสําคัญ: กลยุทธ์, ศักยภาพผู้นํา, พื pนทีชุมนํ pา
ABSTRACT
The objectives of this study were to examine the circumstance, problems, and leadership
potentiality of community leaders in administration of Wiang Nong Lom wetland by community,
to develop the strategies for leadership potentiality empowerment in administration of Wiang
Nong Lom wetland by community. The population were household leaders, municipality
administrators, and community leaders. The research instruments were in-depth interview,
questionnaire, and focus-group discussion. The data analysis employed frequency, percentage,
mean, standard deviation, and content analysis.
The results revealed that:
. Physical characteristics of the Wiang Nong Lom wetland are clay soil, unfavorable
for cultivating crops, causing plants to grow slowly, and some plants cannot be grown at all.
Water is shortage in dry season because villagers penetrate the area and deploy water drilling
for use outside Wiang Nong Lom area. The hot weather is also rising. Wiang Nong Lom wetland
management focuses on soil improvement and prevention from destruction. The water resources
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focus on stop disposing wastes and chemicals into the water. Plants and aquatic animals
conservation focuses on breeding for further propagation.
. The community leadership potentiality revealed general characteristics of community
leaders at the high level. Basically, they showed verbal communication ability in delivering the
talk to attract people in participating the wetland conservation activities, followed by gaining
trust from people in the community, controlling emotions in various situations, possessing vision
for practical implication, encouraging people in the community to learn together about the
administration of Wiang Nong Lom wetland.
". The strategies for leadership potentiality empowerment in administration of Wiang
Nong Lom wetland conform to the vision that “Community Joint Development of Wiang Nong
Lom Wetland for Sustainable Learning Source”. Six strategies for leadership potentiality
empowerment were Strategy 1: Promoting leadership potentiality development in formulating
community development plan for administration of Wiang Nong Lom wetland. Strategy : Promoting
the integration of formal and non-formal operation under community development plan. Strategy
": Extending and applying knowledge of local wisdom in the administration of Wiang Nong Lom
wetland. Strategy 7 : Co-constructing knowledge and understanding of leaders and people in
implementing government policies into practice. Strategy : Promoting and building incentives
for leaders in implementing community development plan for the administration of Wiang Nong
Lom wetland. Strategy !: Improving communication between leaders and people in the
administration of Wiang Nong Lom wetland. And Appropriateness evaluation of the strategies
for leadership potentiality empowerment in the administration of Wiang Nong Lom wetland by
community indicated that all strategies were appropriate. The strategies holding the highest
appropriateness were Strategy 6: Improving communication between leaders and people in the
administration of Wiang Nong Lom wetland and Strategy 4: Co-constructing knowledge and
understanding of leaders and people in implementing government policies.
Keyword: Strategies Leadership, Potentiality, wetland
บทนํา
ปั ญหาการคุกคามพื pนทีชุ่มนํ pาในประเทศ
ไทยส่ว นใหญ่ เกิ ด จากการขาดความเข้ า ใจและ
ความตระหนักถึงคุณ ค่าของพื นp ทีชุ่มนํ าp โดยรวม

ประชาชนทัวไปและองค์ ก รที เกี ยวข้ อ งก็ ยังขาด
ความเข้ าใจต่อความสําคัญทางเศรษฐกิจทีแท้ จริ ง
ของพื นp ที ชุ่มนํ าp ทํ าให้ มีการบุกรุ กทํ าลายและใช้
ป ระโย ช น์ จ าก ท รั พ ย าก รธรรม ช าติ ที มี อ ยู่
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หลากหลาย ความขัด แย้ งระหว่างหน่ วยงานทังp
ภาครัฐเอกชน ชุมชนท้ องถิน ก็ได้ สง่ ผลคุกคามต่อ
ความเสือมโทรม การลดลงและสูญหายของพื pนที
ชุ่มนํ pาของประเทศอย่างต่อเนืองของพื pนทีชุ่มนํ pาใน
ประเทศไทย
โดยเฉพาะปั ญหาการคุกคามพื pนทีชุ่มนํ pา
ที เกิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ที ทํ า ให้ เกิ ด การ
เปลียนแปลงสภาพพืนp ทีชุ่มนําp เพือใช้ ในกิจกรรม
การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
พื นp ที ชุ่ ม นํ าp เป็ นไปอย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่
ถูกต้ อง ไม่เหมาะสม การเปลียนแปลงพื pนทีชุ่มนํ pา
ธรรมชาติไปเพือประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ จาก
มลภาวะจากนํ าp เสี ย ในครั ว เรื อ น อุ ต สาหกรรม
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกียวทรัพยากร
ประมงมากเกิ น ขนาด การตัดไม้ และการเก็ บหา
ของป่ า จนเกิ ด ความเสื อมโทรมของพื นp ที ลุ่ม นํ าp
ตอนบนทําให้ เกิดการชะล้ างพังทลายของดินและ
ปริ ม าณตะกอนเพิ มมากขึ นp มี ก ารทั บ ถมของ
ตะกอนทําให้ แหล่งนํ pาตื pนเขิน อีกทังยั
p งมีการบุกรุก
ไม้ ยืนต้ นทําให้ เกิดการเปลียนสภาพ การนําชนิด
พัน ธุ์ ต่า งถิ นเข้ า มาในพื นp ที ชุ่ม นํ าp จากโครงการ
พั ฒ นาต่ า งๆ ของรั ฐ ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ การ
เปลียนแปลงระบบนิ เวศพื นp ที ชุ่ม นํ าp การพัฒ นา
การท่องเทียวโดยมิได้ คํานึงถึงผลกระทบทีเกิดกับ
ระบบนิเวศพื pนทีชุ่มนํ pา และผลกระทบทีเกิดขึ pนกับ
วิถีชีวิตประจําวันของชุมชนในท้ องถินทีต้ องพึงพา
อาศัย พื นp ที ชุ่ม นํ าp การขาดความรู้ ความเข้ าใจที
ถูกต้ องเพียงพอ องค์กรต่างๆทีเกียวข้ องทังภาครั
p
ฐ
และเอกชน ตลอดจนประชาชนทัวไปทังp ในเมื อง
และชนบทยังขาดความรู้ ความเข้ าใจทีถูกต้ องใน
คุณลักษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื pนทีชุ่ม
นํ าp การขาดความตระหนั ก ถึ ง บทบาทหน้ าที

คุณ ค่ าและคุณ ประโยชน์ ที ครบถ้ วนแท้ จ ริ งของ
พื pนทีชุ่มนํ pา จึงเป็ นผลให้ ขาดความระมัดระวังและ
ใช้ ป ระโยชน์ พื นp ที ชุ่ม นํ าp อย่ า งไม่ ถูก ต้ อ งและไม่
เหมาะสม ขาดการประสานระหว่างหน่วยงาน ใน
การจัดการพื pนที และจากกรณี กฎหมายข้ อบังคับ
ทีเกียวข้ อง ไม่มีประสิทธิผลในการบังคับใช้ และไม่
เอื อp อํานวยต่อการจัดการพืนp ที ชุ่มนํ าp อย่างยังยืน
( Chaipukdee, M. & Canittawong, W. 2008)
ดังนันการตระหนั
p
กถึงบทบาทหน้ าทีของแต่ละฝ่ าย
ที มี ส่ ว นเกี ยวข้ องต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ระบบนิ เวศน์
สิงแวดล้ อมทังหลายที
p
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมนันp
จึ ง ควรให้ ความสํ า คัญ และแยกแยะปั ญหาให้
ถูก ต้ อ งเพื อการจัด การแก้ ไขปั ญ หา ได้ อย่างทัน
เหตุการณ์ เพือลดเหตุการณ์ทีจะก่อให้ เกิดปั ญหา
น้ อยลง การสนับสนุนให้ ความรู้กบั ชุมชนเป็ นเรื อง
ของผู้นํ าชุม ชนที จะทํ าให้ ชุม ชนได้ มี ส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้ จริ ง
พื นp ที ชุ่ ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ ม เป็ นพื นp ที
สาธารณะทีมีลกั ษณะเป็ นแอ่งรับนํ pา หรื อพื pนทีชุ่ม
นํ าp ขนาดใหญ่ ที สุ ด ของอํ า เภอแม่ จั น จั ง หวั ด
เชี ย งราย มี อ าณาบริ เวณติ ด ต่ อ อยู่ 4 ตํ า บล 2
อําเภอ คือ ตําบลจันจว้ า ตําบลจันจว้ าใต้ ตําบล
ท่ า ข้ า วเปลื อ ก อํ า เภอแม่ จั น และ ตํ า บลโยนก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพืนp ทีปั จจุบัน
คงเหลื อ ประมาณ 15,000 ไร่ เนื องจากพื นp ที
บางส่วนได้ มีการบุกรุ ก ครอบครอง ทําประโยชน์
และออกเอกสารสิ ท ธิ‰ ที ดิ น ไปแล้ ว บางส่ ว นถู ก
ทําลายจากประชาชนทีรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ จนทําให้
สภาพแวดล้ อ มต่างๆ ถูก ทํ าลายลงไป ทังp แหล่ง
โบราณคดีทีเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และ
ธรณี วิทยาที ทรงคุณ ค่าได้ สูญ หายลงไปด้ วย ซึง
ประชาชนในพื pนที เรี ยกบริ เวณนีวp ่า “เมืองหนอง”

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี 19
ปี ที ฉบับที มกราคม – มิถนุ ายน !"

หรื อ เวียงหนอง” หรื อบ้ างก็ เรี ยกว่า “เวียงหนอง
หล่ ม ” (Srirut, S. 2016) อี ก ทั งp การพั ฒ นาตาม
ระบบทุน นิ ย มในปั จ จุบัน ที เน้ นการบริ โภค การ
แข่งขันและการผลิตเพือจําหน่ายได้ รุกคืบเข้ ามาสู่
ชุมขนในพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มอย่างต่อเนือง
ตังp แต่ ปี พ.ศ. 2512 จนถึ ง ปั จจุ บั น ทํ า ให้ สภาพ
แวดล้ อมของพืนp ทีชุมชนได้ เปลียนแปลงไปอย่าง
มาก ทังวิ
p ถีชีวิตการเปลียนพื pนทีถือครองกรรมสิทธิ‰
ทีดิน ทีเปลียนจากชาวบ้ านเป็ นนายทุน จึงก่อให้
เกิดความต้ องการใช้ นําp ทีเพิมปริ มาณมากขึ pน ทํา
ให้ เกิดปั ญหาการขาดแคลนนํ pาและนําไปสู่ปัญหา
ความขัดแย้ งจากการแย่งชิงนําp มากขึนp ปั ญหาที
เกิ ด ขึนp ยังไม่ มี หน่ วยงานหรื อคนในชุม ชนเข้ ามา
ร่ วมกันแก้ ไข ดังนันp กลุ่มชุมชนทีได้ รับผลกระทบ
อย่างมาก ได้ แก่ กลุ่มผู้เลี pยงควาย กลุ่มผู้เก็บผัก
จากพื pนทีชุ่มนําp และกลุ่มเกษตรกรทีปลูกข้ าว จึง
เกิ ด ความตระหนัก ในการแก้ ไขปั ญ หาการขาด
แคลนนํ าp และต้ องการลดปั ญ หาความขัดแย้ งใน
การแย่งชิงนําp หระว่างกลุ่มผู้เลี pยงควาย กลุ่มผู้ทํา
การเกษตร และกลุ่มนายทุนในพื pนที โดยต้ องการ
นํ า กระบวนการวิ จั ย เพื อท้ องถิ นเข้ ามาเป็ น
เครื องมือในการหาทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอย่าง
มีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังp 4 ตําบล
ทั p ง นี p แ ล้ ว ผู้ นํ า ชุ ม ช น จึ ง ถื อ ว่ า มี
ความสําคัญ ต่อการพัฒ นาในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมเป็ นอย่างยิง
อีกทังถ้
p าผู้นํามีคณ
ุ สมบัติทีพึงประสงค์ สามารถใช้
คุณ สมบัติทีมี อยู่ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อการพัฒ นา
ชุมชน สังคม จะเป็ นการสร้ างความสุขหรื อสร้ าง
ความสําเร็ จให้ เกิดขึ pนได้ การเลือกผู้นําของชุมชน
สังคมก็เป็ นสิงทีมี ความสําคัญ อย่างยิง และมาก
ยิ งกว่ า คุ ณ สมบั ติ ที มี ผ้ ู นํ า การที ผู้ นํ า ชุ ม ชนมี

ศั ก ย ภ า พ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมจึงเป็ นสิงที
สร้ างความเจริ ญ และความมันคงให้ เกิ ด ขึนp กับ
ชุม ชนได้ เป็ นอย่ างดี เป็ นจุด เริ มต้ น ที สํ า คัญ ใน
การเตรี ยมความพร้ อมเพือสร้ างความก้ าวหน้ าใน
การทําให้ เกิดความยังยืนในการพัฒนา เพราะการ
เส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ร ว ม ทั pง ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการพัฒนาชุมชน ผู้นําก็สามารถ
ใช้ คณ
ุ สมบัติทีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุม ชน สัง คม ประเทศ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างเต็มที หากองค์กรใดมีผ้ นู ําทีมีประสิทธิภาพ
แล้ วการพัฒ นาก็ จะมี ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าอย่าง
แน่นอน (Khiewleee, J. ‹ 7))
ดังนันp ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานการณ์
ปั ญ หา และการจัดการในพื นp ทีชุ่มนํ าp เวียงหนอง
หล่ม ศึกษาศักยภาพผู้นําของชุมชนในการบริ หาร
จัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม พัฒนากลยุทธ์
ในการเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําของชุมชนในการ
บริ หารจัดการพืนp ทีชุ่มนําp เวียงหนองหล่ม เพือนํา
กลยุทธ์ ไปเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําชุมชนในการ
บริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มในชุมชน
บ้ านป่ าสัก หลวง ตํ าบลจัน จว้ าใต้ อํ าเภอแม่ จัน
จังหวัดเชียงรายให้ เกิดการดําเนินงานการจัดการ
พื pนทีชุ่มนํ pาแห่งนี pยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื อศึก ษาสถานการณ์ ปั ญ หา และ
การจั ด การในพื นp ที ชุ่ ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ ม โดย
ชุ ม ชน: กรณี ศึ ก ษา บ้ านป่ าสั ก หลวง ตํ า บล
จันจว้ าใต้ อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
2. เพือศึกษาศักยภาพผู้นําชุมชนในการ
บริ ห ารจั ด การพื นp ที ชุ่ ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ ม โดย
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ชุ ม ชน: กรณี ศึ ก ษา บ้ านป่ าสั ก หลวง ตํ า บล
จันจว้ าใต้ อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
3. เพื อพัฒ นากลยุท ธ์ ในการเสริ ม สร้ าง
ศักยภาพผู้นําของชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนที
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดยชุมชน: กรณีศกึ ษา บ้ าน
ป่ าสักหลวง ตําบลจันจว้ าใต้ อําเภอแม่จนั จังหวัด
เชียงราย

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจยั ในครังp นี p ศึกษา
หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มจากหลายส่ ว น ทั งp ภาครั ฐ
ประชาชน เอกชนโดยการศึ ก ษาศัก ยภาพผู้นํ า
ชุมชนทีจะให้ ชุมชนมีการพัฒ นานํากลยุทธ์ ไปใช้
ให้ เกิ ด ประโยชน์ กั บ ส่ ว นรวม โดยการศึ ก ษา
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยทีเกี ยวข้ อง และได้ กรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังแผนภาพที 1 ดังนี p

สถานการณ์ และปั ญหาในพืนทีชุ่มนํา
เวียงหนองหล่ ม

ศักยภาพการจัดการ
กลยุทธ์ ทมีี อยู่

-ด้ านคุณลักษณะทัวไปของผู้นําชุมชน
-ด้ านศักยภาพในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหล่มของผู้นําชุมชน
-ด้ านการใช้ ประโยชน์ อนุรักษ์ พัฒนา และ
ฟื นp ฟูพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม

การพัฒนากลยุทธ์ทีเหมาะสมในการ
เสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําในการบริ หาร
จัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม

-ด้ านการดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pา
เวียงหนองหล่ม
-ด้ านการดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pา
เวียงหนองหล่ม
ภาพที X กรอบแนวคิดของการวิจยั
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การดําเนินการวิจัย
การวิจัยครังp นีทp ําการศึกษาสถานการณ์
และปั ญหาทีเกิดขึ pนในพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม
รวมถึงการศึกษาศักยภาพผู้นําของชุมชนในการ

บริ หารจัดการพื pนทีและสร้ างกลยุทธ์ ในเสริ มสร้ าง
ศักยภาพผู้นําของชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนที
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม โดยมีขนตอนดั
ัp
งนี p

ขันตอนที
p

ศึกษาสถานการณ์ ปั ญหา และการจัดการในพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนอง
หล่มโดยชุมชน : กรณีศกึ ษา บ้ านป่ าสักหลวง ตําบลจันจว้ าใต้ อําเภอ
แม่จนั จังหวัดเชียงราย โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

ขันตอนที
p

ศึกษาศักยภาพผู้นําชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนอง
หล่มโดยชุมชน โดยใช้ แบบสอบถาม

ขันตอนที
p
"

จัดกลยุทธ์ในการเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําของชุมชนในการบริ หาร
จัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดยชุมชนโดยการสนทนากลุม่

ขันตอนที
p
7

ประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์ไปเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นํา
ในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดยชุมชน
โดยใช้ แบบประเมินความเหมาะสม
ภาพที Y ขันตอนวิ
p
ธีการดําเนินงานวิจยั

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรได้ แก่ หั ว หน้ าครั ว เรื อ นหรื อ
ผู้แทนครัวเรื อนใน 2 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ 1 บ้ าน
ป่ าสักหลวง จํานวน 418 ครัวเรื อน หมู่ 2 บ้ านป่ า
สั ก ห ล ว ง จํ า น วน 447 ค รั ว เรื อ น รวม 865
ครัวเรื อน

กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ในการศึ ก ษ าครั งp นี ผp ้ ู วิ จั ย ได้ ใช้ กลุ่ ม
ตัวอย่างและได้ กําหนดขนาดตัวอย่างจะใช้ แนวคิด
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane,
Taro, 1973) แทนค่ า โดย จํ า นวนประชากรที
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้ า อําเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย ทีเป็ นหัวหน้ าครัวเรื อน หรื อ
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ผู้แ ทนครั ว เรื อ น จํ า นวน 865 ครั ว เรื อ นโดยการ
คํานวณด้ วยสูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ทีระดับ
ความเชือมัน % ความคลาดเคลือน %
กลุม่ ตัวอย่างทีจะทําการศึกษานี p กําหนด
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อ ย่ างแ บ บ บั งเอิ ญ (Random
Sampling) ที เป็ นหัว หน้ าครั ว เรื อ นโดยแบ่ ง เป็ น
สัดส่วนตามจํานวนของประชากร มี จํานวน 274
ครัวเรื อน
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัย ใช้ แบบสอบถามเกี ยวกับ กลยุท ธ์
การเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําในการบริ หารจัดการ
พื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดยชุมชน
การสนทนากลุ่ม โดยนํ าข้ อมูลที ได้ จาก
แบบสอบถามมานํ า เสนอในที ประชุม เพื อให้ ที
ประชุม นํ าไปเป็ นข้ อ มูล ในการวิ เคราะห์ ก ลยุท ธ์
เสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําในการบริ หารจัดการพื pนที
ชุ่ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ ม และนํ า มาใช้ เป็ นข้ อ มู ล
วิเคราะห์กําหนดกลยุทธ์ในการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ผู้นํ าในการบริ ห ารจัดการพื นp ที ชุ่ม นํ าp เวี ยงหนอง
หล่ม ดําเนินการโดย ) การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
(SWOT Analysis) 2) การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ 3)
การกําหนดเป้าประสงค์ 4) การกําหนดจุดตัดเพือ
กําหนดกลยุทธ์ การพัฒนา ) การกําหนดกลยุทธ์
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั งp นี ผp ้ ู วิ จั ย ได้
ดํ า เนิ น การวิจัย กลยุท ธ์ ก ารเสริ ม สร้ างศัก ยภาพ
ผู้นําในการบริ หารจัดการชุมชนพื นp ที ชุ่ม นํ าp เวียง
หนองหล่มด้ วยการกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
ตามคํ า ถามการวิ จั ย ข้ อมู ล ที รวบรวมได้ จาก

แบบสอบถามนํ า มาทํ า การวิ เ คราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูป เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติ
สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ โดยการหาคาความถี ร้ อยละ
ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
การวิ จัย ครั งp นี เp ป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
และเชิงคุณ ภาพ เพื อศึกษาสถานการณ์ ปั ญ หา
และการจัดการในพื pนทีชุ่มนําp เวียงหนองหล่มโดย
ชุมชน : กรณี ศึกษา บ้ านป่ าสักหลวง ตําบลจันจ
ว้ าใต้ อํ า เภอแม่ จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย ศึ ก ษา
ศักยภาพผู้นําชุมชนในการบริ หารจัดการ พัฒนา
กลยุทธ์ ในการเสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําของชุมชน
ในการบริ หารจัดการ และประเมินความเหมาะสม
ของกลยุทธ์ เสริ มสร้ างศักยภาพผู้นําชุมชนในการ
บริ ห ารจัด การประชากรที ใช้ ในการศึก ษาได้ แ ก่
หั ว หน้ าครั ว เรื อ น จํ า นวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง "
ครัวเรื อน การประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้บริ หาร
เทศบาลจํานวน คน ผู้นําชุมชนจํานวน " คน
เครื องมื อที ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ
แบบสอบถาม ทํ าการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการใช้
สถิ ติ พื นp ฐาน และการสนทนากลุ่ ม ทํ า การ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยการวิ เคราะห์ เนื อp หา จาก
ผลการวิจยั มีดงั นี p
. สถานการณ์ ปั ญ หา และการจัดการ
ในพื นp ที ชุ่ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ม บ้ านป่ าสัก หลวง
ตํ า บลจัน จว้ าใต้ อํ าเภอแม่ จัน จังหวัด เชี ย งราย
พบว่า ลักษณะทางกายภาพของพืนp ทีชุ่มนําp เวียง
หนองหล่ ม ในปั จจุ บั น สภาพดิ น เป็ นดิ น เหนี ย ว
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ไม่ ส ามารถเพาะปลูก พื ช ได้ ดี ทํ าให้ พื ช เจริ ญ ช้ า
พืชบางอย่างไม่สามารถปลูกได้ เลย และในฤดูแล้ ง
จะมีนํ pาแห้ งขอด เพราะการรุกพื pนทีและเจาะนํ pาไป
ใช้ นอกพืนp ทีเวียงหนองหล่มของชาวบ้ านบริ เวณ
ใกล้ เคี ย ง ส่ ว นอากาศนั นp ร้ อนเพิ มขึ นp เรื อย ๆ
เพราะมี ก ารบุ ก รุ ก ป่ าทํ า ให้ ต้ น ไม้ ล ดลง บริ เวณ
ใกล้ เคี ย งไม่ มี ค วามชุ่ม ชื นp ลัก ษณะทางชี ว ภาพ
ของพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มด้ านพืชพรรณส่วน
ใหญ่ เป็ น ผักบุ้ง บอน หญ้ าไซ บัวหลวง และ กก
และพืชต่างถิน เช่น กระถินยักษ์ หญ้ าชน บัวบก
และ มะระขี pนก แต่มีการบุกรุ กพื pนทีมากขึ pน ทําให้
พื ช เหล่ า นี สp ู ญ พั น ธ์ ไ ป ส่ ว นสั ต ว์ ต่ า ง ๆ พบว่ า
คงเหลือแต่สตั ว์ป่าขนาดเล็ก เช่น นก หนู งูไซ และ
ไก่ป่า พบจํานวนหลายชนิด นกอพยพ นกประจํา
ถิน และนกไม่ทราบสถานภาพ แต่ปัญหาทีพบคือ
ไม่ มี ข้อ มูล พัน ธุ์สัต ว์ รายละเอี ย ด ที ทํ าให้ เข้ าใจ
ง่าย และความสมดุลของระบบนิเวศ พบว่า พื pนที
แห่ งนี ยp ังมี ค วามอุด มสมบูรณ์ ต ามธรรมชาติ ทังp
ด้ านแหล่ ง นํ าp แหล่ ง อาหาร จึ ง เป็ นแหล่ ง ที อยู่
อาศัย สําหรับสัตว์ป่าจําพวกนกนําp แต่ปัญหาคือ
สภาพป่ าเป็ นป่ าเสือมโทรม ประกอบด้ วยต้ นไม้
ขนาดเล็กขึ pนกระจายอยู่ทวไป
ั ยังคงมีสภาพทีเป็ น
ป่ าธรรมชาติ ประมาณ ‹ ไร่ และการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มใน
เรื องของดิ น นั นp จะเน้ นในการปรั บ ปรุ ง และไม่
ทํ า ลายหน้ าดิ น ทํ า ให้ ดิ น มี ส ภาพดี ขึ นp ส่ ว นนํ าp
มุ่งเน้ นการไม่นําขยะและสารเคมีทิ pงลงในนํ pา ส่วน
การขยายพันธุ์ไม้ พื ชและสัตว์ นํ าp การมี ส่วนร่ วม
จะมุ่งเน้ น ในการเพาะพัน ธุ์เพื อจัด เตรี ยมทํ าการ
ขยายพันธุ์ตอ่ ไป
. ศั ก ยภาพผู้ นํ า ชุ ม ชนในการบริ ห าร
จัด การพื นp ที ชุ่ ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ ม บ้ านป่ าสัก

หลวง ตํ า บลจั น จว้ าใต้ อํ า เภอแม่ จั น จั ง หวั ด
เชี ยงราย พบว่า ด้ านคุณ ลักษณะทัวไปของผู้นํา
ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีศกั ยภาพ
ในเรื อง สามารถพู ด ชั ก จู ง ให้ คนในชุ ม ชนเข้ า
มาร่ ว มกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ เกี ยวกั บ พื นp ที ชุ่ ม นํ าp
รองลงมาสามารถสร้ างความไว้ วางใจให้ กบั คนใน
ชุมชนได้ ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
และเป็ นผู้มีวิสัยทัศน์ ทีสามารถนํ าวิสัยทัศน์ ไปสู่
การปฏิบตั ิได้ และสามารถส่งเสริ มให้ คนในชุมชน
ได้ เรี ยนรู้ ร่ วมกันเกี ยวกับการบริ หารจัดการพื นp ที
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม ด้ านศักยภาพในการบริ หาร
จัดการพืนp ทีชุ่มนําp เวียงหนองหล่มของผู้นําชุมชน
ซึงในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีศกั ยภาพใน
เรื อง มี ค วามซื อสัตย์ สุจริ ต และกล้ าตัดสินใจใน
การบริ หารจัดการในชุมชนเพือการจัดการพื pนทีชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหล่ม รองลงมาสามารถแก้ ไขปั ญหา
ของชุม ชนในการจัด การได้ อ ย่างรวดเร็ ว และ มี
การบริ หารจัดการในการทํ าแนวเขตพื นp ที ในการ
ครอบครองเพื อลดปั ญ หาการบุก รุ ก พื นp ที ชุ่ม นํ าp
เวี ย งหนองหล่ ม ด้ า นการใช้ ประโยชน์ อนุ รั ก ษ์
พัฒ นา และฟื pน ฟูพื นp ที ชุ่ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ศกั ยภาพในเรื อง
ให้ ความสําคัญในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้ อม และเคารพสิ ท ธิ เสรี ภ าพของ
ชุม ชน นวมถึ งได้ ส่งเสริ ม การทํ างานแบบมี ส่ว น
ร่ วมกับสังคมและชุมชน และ สนับสนุนการวิจัย
พรรณพืช พันธุ์สตั ว์ และแหล่งนํ pาเพือการเผยแพร่
และการศึกษาเรี ยนรู้ ในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหล่ม และด้ านการดําเนินกิจกรรมให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pา
เวียงหนองหล่มในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ศักยภาพในเรื อง ใช้ กระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
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พัฒนาโครงการทีเกียวข้ องกับการจัดการพื pนทีชุ่ม
นํ าp เวีย งหนองหล่ม และมี ก ารประสานงาน เพื อ
สร้ างเครื อ ข่ ายในการรั บ ข้ อ มูล ข่า วสาร มี ค วาม
มุ่งมันในการดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ของงาน และนําเอากิจกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการ
ทํางานร่วมกัน
". กลยุ ท ธ์ ใ นการเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพ
ผู้นํ าของชุม ชนในการบริ ห ารจัด การพื นp ที ชุ่ม นํ าp
เวียงหนองหล่ม บ้ านป่ าสักหลวง ตําบลจันจว้ าใต้
อํ า เภ อ แ ม่ จั น จั ง ห วั ด เชี ย ง ร า ย พ บ ว่ า
กลยุทธ์ ทีเหมาะสมและเป็ นไปได้ คือ กลยุทธ์ ด้าน
การพัฒ นาการสือสารระหว่างผู้นํากับประชาชน
ในการบริ หารจัดการพื นp ที ชุ่มนํ าp เวียงหนองหล่ม
และ กลยุท ธ์ ด้ า นการสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ
ร่ วมกันระหว่างผู้นํากับประชาชนในพื pนทีและการ
เชือมต่อนโยบายของรัฐบาลทีนําไปสู่การปฏิบัติ
และกลยุทธ์ทีมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี ได้ แก่
กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริ ม สร้ างแรงจูงใจให้ กับผู้นํา
ในการแผนพัฒนาชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนที
ชุ่ม นํ าp เวี ย งหนองหล่ ม กลยุท ธ์ ด้ า นการต่ อ ยอด
องค์ ค วามรู้ และนํ า องค์ ค วามรู้ จากภู มิ ปั ญญา
ท้ องถินไปใช้ ในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนํ pาเวียง
หนองหล่ม กลยุท ธ์ ด้ าน การส่งเสริ ม การบูรณา
การการทํางานของผู้นําทีเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการร่ วมกันภายใต้ แผนพัฒนาชุมชน และกล
ยุทธ์ ด้านการส่งเสริ มการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในการบริ หารจัดการพื นp ที ชุ่มนํ าp เวียงหนองหล่ม
โดยชุมชน
อภิปรายผล
ผลการศึก ษามี ป ระเด็น ที สํ าคัญ ในการ
อภิปราย ดังนี p

. ลักษณะทางกายภาพของพื pนทีชุ่มนําp
เวียงหนองหล่มในปั จจุบนั สภาพดินเป็ นดินเหนียว
นํ pาท่วมถึงในบางฤดูกาล ไม่สามารถเพาะปลูกพืช
ได้ ดี ทํ าให้ พื ชเจริ ญ ช้ า พื ชบางอย่างไม่ ส ามารถ
ปลูกได้ เลย และในฤดูแล้ งจะมีนํ pาแห้ งขอด เพราะ
การรุกพื pนทีและเจาะนํ pาไปใช้ นอกพื pนทีเวียงหนอง
หล่มของชาวบ้ านบริ เวณใกล้ เคียง ส่วนอากาศนันp
ร้ อนเพิ มขึนp เรื อย ๆ เพราะมี ก ารบุ ก รุ ก ป่ าทํ าให้
ต้ นไม้ ลดลง แต่ทังp นี สp ภาพโดยรวมประกอบด้ วย
พันธุ์ ไม้ นานาพันธุ์ เป็ นพื นp ที ชุ่มนํ าp ที สมบูรณ์ ซึง
สอดคล้ องกับแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากร
นํ p า ข อ ง Chaipukdee, M & Canittawong, W.
(2008) ทีได้ กล่าวว่า พื pนทีชุ่มนํ pาทีสมบูรณ์นนเป็
ัp น
พื นp ที ระหว่า งสังคมระบบนิ เวศในนํ าp และระบบ
นิ เวศบนบกซึงมี ระดับนํ าp ใต้ ดิน อยู่ทีระดับผิวดิน
ใกล้ ผิวดิน หรื อมีนํ pาท่วมขังเล็กน้ อย ในช่วงฤดูการ
เจริ ญ เติ บ โตในแต่ ล ะปี การจํ า แนกโดยหลั ก
วิชาการ อาศัยการตอบสนองของดินและสิงมีชีวิต
ทีเกิดจากแรงบีบคันจากการมี
p
นํ pามาก ในส่วนของ
สิงมีชีวิตโดยเฉพาะพืช ต้ องประกอบด้ วยรูปชีวิตที
ปรั บ ตัว กั บ การมี นํ าp มาก เช่ น มี ร ากคํ าp ยัน ราก
อากาศ ลําต้ นเป็ นรกรางเพือถ่ายเทอากาศภายใน
ลํ า ต้ นลงสู่ ร าก เป็ นต้ น นอกจากนี p Chancha
Sub-district Municipality Office ( ‹ 7) ได้ ระบุ
ว่า สภาพภูมิประเทศของเวียงหนองหล่มเป็ นแอ่ง
รับนํ pาหรื อพื pนทีชุ่มนํ pาขนาดใหญ่มีสภาพ เป็ นทีดิน
สาธารณะทีมีลกั ษณะเป็ นแอ่งรับนํ pา หรื อพื pนทีชุ่ม
นํ าp ขนาดใหญ่ ในปั จจุ บั น ยั ง คงมี ส ภาพที เป็ น
หนองนํ าp ธรรมชาติ ที มี ค วามหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ หรื อ ทางด้ านระบบนิ เวศที ค่ อ นข้ าง มี
ความสมบูรณ์ ประกอบด้ วยหนองนํ pา ทุ่งหญ้ า ป่ า
ไม้ สั ต ว์ นํ าp สั ต ว์ และนกหลากหลายชนิ ด ซึ ง
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ชาวบ้ า น มัก เรี ย กบริ เวณแถบนี วp ่า “เมื อ งหนอง
หรื อ เวียงหนอง” หรื อบ้ างก็เรี ยกว่า “ เวียงหนอง
หล่ม ”
. ผลการศึ ก ษาพบว่ า ศัก ยภาพผู้ นํ า
ชุมชนในการบริ หารจัดการพื pนทีชุ่มนําp เวียงหนอง
หล่ ม บ้ านป่ าสั ก หลวงหมู่ 1 และหมู่ 2 ตํ า บล
จั น จว้ าใต้ อํ า เภอแม่ จั น จั ง หวั ด เชี ย งรายที มี
คุณลักษณะทัวไปของผู้นําชุมชน ในเรื อง สามารถ
พู ด ให้ คนในชุ ม ชนเข้ ามาร่ ว มกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
เกี ยวกับพืนp ทีชุ่มนํ าp ซึงสอดคล้ องกับ Khiewleee,
J. ( ‹ 7) ได้ ก ล่าวถึ ง ผู้นํ าท้ อ งถิ น เป็ นบุค คลที
ช่ ว ยให้ ผู้ อื นหรื อ ชุ ม ชนได้ มี ก ารตกลงกั น และ
พ ย าย าม ห าท างให้ ป ระส บ ผ ล สํ าเร็ จ ต าม
จุดมุ่งหมายทีวางไว้ พฤติกรรมของผู้นําท้ องถินจะ
มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ ประชาชนในท้ องถิ นนั นp อั น จะ
ก่ อ ให้ เกิ ด ก า รร่ ว ม มื อ กั น ทํ า งา น โด ย มุ่ ง
ความสําเร็ จของชุมชนเป็ นสําคัญหรื ออาจกล่าวได้
ง่า ยๆ และสอดคล้ อ งกับ Puttagosa, K. (2011)
ได้ ศึก ษางานวิจัย ของ David Rook และ William
Torbert ทีได้ จําแนกประเภทของผู้นําไว้ Ž ประเภท
โดยกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นําอย่างหนึงอย่างใด
ในหลาย ๆ คุ ณ สมบั ติ ต้ องประกอบด้ วย มี
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง การวางตัว ทีสามารถ
สร้ างความประทับใจ เป็ นบุคคลทีมีความสง่าผ่า
เผย แต่งกายสะอาดเรี ย บร้ อย สามารถพูด ในที
ชุมชนได้ อย่างมันใจ
". กลยุ ท ธ์ ได้ รั บ การป ระเมิ นความ
เหมาะสมทีสําคัญคือกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาการ
สื อสารระหว่างผู้นํ ากับ ประชาชนในการบริ ห าร
จัดการพื pนทีชุ่มนําp เวียงหนองหล่ม และ กลยุทธ์ ที
7 การสร้ างความรู้ความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างผู้นํา
กับ ประชาชนในพื นp ที และการเชื อมต่อ นโยบาย

ของรั ฐ บาลที นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ งผู้ นํ า ชุ ม ชน
จะต้ องใช้ เป็ นเครื องมื อ ในการสื อสารให้ กั บ
ประชาชนให้ เข้ าใจ สอดคล้ องกับ Makasiranon,
W. (2005) ได้ ก ล่าวว่า กลยุท ธ์ ที สําคัญ ที องค์ ก ร
จะต้ องมีคือการใช้ การสือสารให้ กับคนในองค์กร
ได้ รับรู้ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจก่อนทีองค์กร
จะกํ าหนดกลยุทธ์ ทีจะนํ าไปสู่การปฏิบัติได้ การ
สือสารระหว่างผู้นํากับประชาขน สามารถชี pให้ เห็น
ความสําคัญของปั ญหา อธิบายความจําเป็ นของ
นโยบาย ตลอดจนเป็ นเครื องมือทีสนับสนุนปูทาง
และวางพื นp ฐานทางนโยบาย อี กทังp รั ฐ ธรรมนูญ
ใหม่ของไทย ได้ กําหนดให้ ประชาชนมีสิทธิในการ
ได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้ อมูลสิงแวดล้ อมเป็ น ข้ อมูล
ทีมีผลต่อการดํารงชีพของประชาชน
ดังนันp ผู้นําจึงมีบทบาททีจะจัดทําข้ อมูล
ให้ อ ยู่ในรู ป แบบที ประชาชนเข้ าใจและเข้ าถึงได้
ง่าย เพราะการแก้ ไขปั ญ หาสิงแวดล้ อมนันp หาก
ทํ า การประชาสัม พัน ธ์ ให้ เป็ นที เข้ า ใจชัด เจนใน
กลุ่ ม ที เกี ยวข้ องดี แ ล้ วก็ ส ามารถลดระดั บ ของ
ปั ญหาไปได้ มากหรื อบางปั ญหาอาจจะไม่เกิดขึ pน
โดยเฉพาะแนวทางในการป้ องกัน ปั ญ หานับ ว่า
จะต้ อ งพึงพาอาศัย หลัก การประชาสัม พัน ธ์ เป็ น
อย่า งมาก เพื อความร่ วมมื อ และการมี ส่วนร่ ว ม
ข อ งทุ ก ค น จ ะ ส า ม า รถ เกิ ด ขึ นp ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพจากความสํานึกและตระหนักด้ าน
สิงแวดล้ อมทีเกิดขึ pน ในขณะเดียวกันก็จะสามารถ
ป้องกันปั ญ หาสิงแวดล้ อมให้ เกิ ดขึนp ในระดับ ตํา
ทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ อีกด้ วย และนอกจากการใช้
ข้ อมูล เพื อการประชาสัม พัน ธ์ สร้ างความเข้ าใจ
และกระตุ้นจิตสํานึกแล้ วยังสามารถสร้ างระบบ
ข้ อมู ล ที อํ า นวยโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่วนร่วม ในการรักษาคุณภาพสิงแวดล้ อมได้ ด้วย
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เวทีสาธารณะในการทํากิจกรรมร่วมกัน
". องค์การบริ หารส่วนท้ องถิน ควรมีการ
ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพผู้นําเพราะบางคนยัง
ขาดความเชื อมันในการนํ าเสนอข้ อ มูล เกี ยวกับ
บริ บ ท สภาพปั ญ หาและการสื อสาร ควรมี ก าร
จัดการข้ อมูลเกียวกับปั ญหา สภาพบริ บทพื pนทีให้
ถูก ต้ อ งและพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของผู้นํ า ในการ
ทํางานในทีสาธารณะชน
ภาพที \ การสนทนากลุม่ ร่วมกับผู้นําชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
. องค์การบริ หารส่วนท้ องถิน ควรมีการ
กํ าหนดม าตรการ แผนงาน ในการพั ฒ นา
ศักยภาพผู้นําในด้ านการจัดทําแผนพัฒ นาอย่าง
ต่อ เนื อง ซึงจะทํ าให้ ได้ มี โอกาสในการเรี ย นรู้ ใน
เรื องต่ า ง ๆ แล้ วนํ าไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ ร่ วม กั บ
ประชาชนต่อไป
. ฝ่ าย ป ก ค รอ งระดั บ อํ าเภ อ ค วร
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ นํ า กั บ ประชาชนได้ ทํ า กิ จ กรรม
ร่ วมกันในพืนp ทีชุ่มนํ าp เวียงหนองหล่ม โดยการใช้

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั งต่ อไป
.ควรทํ าศึกษาและค้ น หากระบวนการ
ปฏิบตั ิหลังจากทีเกิดการนํากลยุทธ์ ไปใช้ เพือเป็ น
แนวปฏิบตั ิทีในการปฏิบตั ิ เพือการบริ หารจัดการ
พื pนทีเวียงหนองหล่มแล้ วนําไปถอดองค์ความรู้ ใน
การพัฒนาในมิตอิ ืน ๆ ต่อไป
. ควรทําการศึกษาความเป็ นไปได้ และ
จัดทําระบบฐานข้ อมูลองค์ความรู้พื pนทีชุ่มนํ pาเวียง
หนองหล่มในรู ปแบบสารสนเทศต่าง ๆ เพือให้ ทกุ
ภาคส่วนมีสว่ นรับรู้และร่วมกันพัฒนา
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