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**อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
***เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
****ผูชวยศาสตราจารย  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 1เปนโครงการบรกิารวชิาการแกสงัคมเชงิบรูณาการ สหสาขา ทีม่วีตัถปุระสงคและเปาหมายการดำเนนิงานหลายประการ การเสรมิสรางศกัยภาพผนูำชมุชน
ในการพฒันาแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศ ทีน่ำเสนอในบทความนีเ้ปนเพยีงสวนหนึง่ของงานทัง้หมดทีโ่ครงการไดดำเนนิการ


คณะทำงานโครงการพฒันาอำเภอหนองสองหอง

เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 1   มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรบัทราบความตองการของผนูำชมุชนตำบลดงเคง็ในการ
พัฒนาแหล งท อ ง เที่ ย วทางธรรมชาติที่ สำคัญคื อ
หนองละเลิงเค็งและปาชุมชนโนนชาด จึงดำเนินการจัด
กระบวนการเรยีนร ูเพือ่เสรมิศกัยภาพผนูำชมุชนใหสามารถ
พฒันาแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศ  เมือ่ดำเนนิการเปนระยะ
เวลา 6 เดอืน พบวากระบวนการเรยีนรทูีจ่ดัขึน้สามารถเพิม่
ศักยภาพของผูนำชุมชนได อันปรากฏเปนรูปธรรม คือ
การรวมกลมุจดัตัง้เปนองคกรชดัเจนขึน้ การพฒันาแหลง
ทองเทีย่วมเีปาหมายรวมกนัชดัเจนขึน้ มกีจิกรรมตอเนือ่ง
และเริม่การแสวงหาทนุสนบัสนนุจากแหลงอืน่ทีน่อกเหนอื
จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมบีทเรยีนเกีย่วกบัการ
จดักระบวนการเรยีนรหูลายประการ ไดแก

1. ความเขาใจบริบทของกลุมเปาหมายเปน
พื้นฐานสำคัญของการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู แต
ขอมูลที่ไดในแตละชวงเวลาอาจทำใหเกิดความเขาใจตอ
กลมุเปาหมายในระดบัทีแ่ตกตาง จำเปนตองกำหนดแผนงาน
ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นใหยืดหยนุกบับรบิทของชมุชนทีร่บัทราบ

2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศดังกลาว
มกีระบวนการจดัการเรยีนรทูีค่อนขางซบัซอน  ทัง้นีเ้พราะ
กิจกรรมการเรียนรูตองมีการปรับกระบวนทัศนของกลุม
เปาหมายใหตรงกัน การเพิ่มทักษะความรูดานการจัดการ
ทองเที่ยว ความรูดานธรรมชาติและนิเวศวิทยา การฝก
ปฏบิตักิารเพือ่ทดสอบความพรอมของกลมุเปาหมาย และ
การปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ในชุมชนมีกลุมแกนนำจำนวนจำกัดที่มุงมั่น
และพรอมเขารวมกจิกรรมอยางใกลชดิและตอเนือ่งตลอด
กระบวนการพฒันาแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศใหบรรลเุปาหมาย
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4. การสรางเครอืขายความสมัพนัธกบัหนวยงาน
บุคคลตางๆ อยางกวางขวางเปนพื้นฐานสำคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหไดองคความรูและมุมมองอยาง
บรูณาการ

5. การประชาสมัพนัธผานสือ่มวลชนอยางตอเนือ่ง
ควบคูกับความกาวหนาของกิจกรรมขั้นตอนตางๆ เปน
กระบวนการเพิม่ขวญักำลงัใจแกกลมุเปาหมายอยางมพีลงั


จ า กก า ร ริ เ ริ่ ม ข อ งศู น ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

มหาวทิยาลยัขอนแกนในการจดัทำโครงการบรกิารวชิาการ
แกสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว
อำเภอหนองสองหอง ณ ที่วาการอำเภอหนองสองหอง
เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2546 โดยมบีคุลากรของมหาวทิยาลยั
ที่ผานการพัฒนาวิทยากรอเนกประสงคเขารวมทำหนาที่
วทิยากรกระบวนการใหกบักลมุชาวบานทีเ่ปนตวัแทนชมุชน
ตางๆ ในทุกตำบลของอำเภอหนองสองหอง โดยใช
กระบวนการ SWOT เพื่อระดมความคิดเห็นตอจุดแข็ง
จดุออน โอกาส และอปุสรรคของชมุชน นำไปสกูารกำหนด
แนวทางพัฒนาที่เหมาะสม

คณะทำงานไดรับทราบความตองการของ
ผูนำชุมชนตำบลดงเค็งที่เสนอจุดแข็งดานแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาตคิอื หนองละเลงิเคง็2  และปาชมุชนโนนชาด
วามชีือ่เสยีงจนไดมกีารกลาวถงึในคำขวญัของอำเภอหนอง
สองหองที่วา "หนองสองหองคูเมือง  ลือเลื่องภาพเขียน
วงัคณู ศนูยรวมนกละเลงิเคง็ นามระเบง็สวนปาโนนชาด"
โดยหนองละเลิงเค็งเปนจุดแข็งที่ธรรมชาติเอื้ออำนวยมี
นกจำนวนมากอาศัยอยู ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ
นานาชนดิ เชน นกยางขาว นกกวกั เหยีย่ว อกีา นกเคาแมว ฯลฯ

เปนที่สนใจของนักดูนกจากทั่วประเทศและตางประเทศ
สวนปาชุมชนโนนชาดเปนผืนปาขนาดใหญที่มีสภาพ
ธรรมชาตทิีส่มบรูณ มพีชืพนัธหุลากหลาย สตัวปาขนาดเลก็
และขนาดใหญ เชน แย กระตายปา สนุขัจิง้จอก ฯลฯ แต
มจีดุออน คอื การสถานทีท่ัง้สองใหมสีภาพตามธรรมชาติ
จนไมเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวของคนทั่วไป จำนวน
นักทอง เที่ ยวจากต างถิ่น โดยรวมจึงมีจำนวนนอย
ไมสามารถเอือ้อำนวยใหเกดิการสรางงาน การขยายโอกาส
และเพิม่รายไดแกชาวบานในชมุชน ดงันัน้ คณะทำงานจงึ
ไดจดัทำเปนโครงการเสนอขอรบังบประมาณสนบัสนนุจาก
ศูนยบริการวิชาการ และเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแตเดือน
มกราคม 2548 เปนตนมา

เริ่มจากการประสานงานรวมกับทางอำเภอ
หนองสองหอง องคการบริหารสวนตำบลดงเค็ง และ
ผนูำชมุชนในตำบลดงเคง็ เมือ่วนัที ่ 15 กมุภาพนัธ 2548
ทำใหทราบถงึความตองการพฒันาแหลงทองเทีย่วดงักลาว
ทัง้ดานกายภาพและการจดัการทองเทีย่ว กลาวคอื หนอง
ละเลงิเคง็ทีม่คีวามกวางใหญถงึ 684 ไร แตบางสวนตืน้เขนิ
วชัพชืรก และรอบขอบหนองมกีารสรางถนนเพยีงบางสวน
ทำใหการเดินทางในชวงฤดูฝนไมสะดวกและอาจถูกรุกล้ำ
พืน้ทีไ่ดงาย สวนปาชมุชนโนนชาด พืน้ที ่2,599 ไร  องคกร
ชุมชนไดรวมกันอนุรักษไวเปนอยางดี จนไดรับรางวัล
พระราชทาน "ธงพทิกัษปา เพือ่รกัษาชวีติ"  จากสมเดจ็
พระนางเจาสริกิติิฯ์ พระบรมราชนินีาถ ในป พ.ศ. 2539 และ
2540 แตไมมสีิง่ทีเ่อือ้ตอการเรยีนรขูองนกัทองเทีย่ว เชน
ปายบอกทิศทางหรือชื่อตนไม การจัดเสนทางเดินปาเพื่อ
การเรยีนร ูเปนตน

การปรับปรุงสภาพกายภาพของหนองละเลิงเค็ง
ตองใชงบประมาณหลายลานบาท คณะทำงานจงึแนะนำให

2ละเลงิ เปนภาษาทองถิน่ หมายถงึ แหลงน้ำทีม่ขีนาดกวางใหญ เปนแหลงน้ำทีใ่หญกวาหนอง บงึโดยทัว่ไป สวนเคง็ เปนชือ่ตนไมทองถิน่ชนดิหนึง่ ผลเคง็
สามารถรับประทานได
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ชุมชนกำหนดแผนกลยุทธและเสนอโครงการผานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผลักดันจนกว าจะไดรับ
งบประมาณจากหนวยราชการทีเ่กีย่วของ  สิง่ทีค่ณะทำงาน
สามารถชวยไดคือการพัฒนาศักยภาพผูนำชุมชนให
สามารถกำหนดทิศทาง และดำเนินการพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวเชิงนิเวศอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแผนงาน
จัดกระบวนการเรียนรูใหกบัผูนำชุมชนเปนลำดับขั้น ดังนี้

⌫  ⌫


คณะทำงานไดนำความรู  ทักษะ  และ
ประสบการณจากการอบรมหลกัสตูรวทิยากรอเนกประสงค
ของศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน พรอมการ
ทบทวนแนวคดิตางๆ มาใชดำเนนิโครงการ ดงันี้

1. แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรู
การเรียนรู หมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ

แนวคิดและพฤติกรรมอัน เนื่ อ งมาจากการได รั บ
ประสบการณ  ซึง่ควรเปนการปรบัเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้
สวนกระบวนการเรยีนร ูเปนกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในตวั
บคุคล เกีย่วเนือ่งกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมบางอยาง
ทีค่อนขางถาวร ซึง่สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง
ชาต ิ (2543) ไดเสนอแนวขัน้ตอนการจดักระบวนการเรยีนรู
ไว 5 ขัน้ตอน ประกอบดวย (1) การสำรวจความตองการ
(2) การเตรียมการ (3) การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู
(4) การประเมนิผล  (5) สรปุผลและนำไปประยกุตใช

David A. Kolb  (1991) ไดสรปุกระบวนการใน
การเรยีนรขูององคการไวเปน "วงจรการเรยีนร"ู (Learning
Loop) ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ซึง่ไมจำเปนตองเรยีงลำดบั
ไดแก (1) การเรยีนรจูากประสบการณตรงของตนเอง   (2)
การเรยีนรจูากการสงัเกตและไตรตรอง จากกรณตีวัอยางที่
ผูอื่นทำ (3) การเรียนรูโดยการหาและไดมาซึ่งแนวคิด

เชงินามธรรม เชน หลกัการ ปรชัญา หรอืทฤษฎ ีซึง่อาจได
มาดวยการคนควาจากแหลงความรู หรือการคนคิดดวย
ตนเอง โดยมีเครื่องมือทางการบริหารที่ใชในการคิด เชน
เทคนคิการวางแผนเชงิกลยทุธ เปนตน (4) การเรยีนรโูดย
การทดลองทำและดูผล  หรือการลองผิดลองถูก ทั้งนี้
องคการสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ ได จากทั้ง 4 วิธีอยาง
ตอเนือ่งและผสมผสาน ซึง่จะทำใหสิง่ทีเ่รยีนรไูดมปีระโยชน
ตอการพัฒนาองคกรอยางแทจริง

2. กจิกรรมการเรยีนรู
จากแนวคิดขางตน คณะทำงานไดวางแผนจัด

กระบวนการเรยีนรใูหกบักลมุผนูำชมุชนเปนลำดบัขัน้ ดงันี้
2.1 การสำรวจสภาพพื้นที่หนองละเลิงเค็งและ

ปาชุมชนโนนชาดรวมกับผูนำชุมชน
คณะทำงานไดปรึกษากับผูนำชุมชนทั้งในระดับ

อำเภอและระดับตำบลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการที่
จะดำเนินการระหวางการออกสำรวจสภาพพื้นที่ เมื่อวันที่
15 กมุภาพนัธ 2548 ทำใหทราบถงึกลมุแกนนำทีร่วมกนั
อนุรักษแหลงทรัพยากรทั้งสองมาตลอด  คณะทำงานจึง
ติดตอประสานงานกับกลุมบุคคลดังกลาวใหเขารวม
กิจกรรม ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางดี พรอมนี้กลุม
ผูนำชุมชนก็ไดทำความเขาใจเงื่อนไขและขอจำกัดของ
คณะทำงานดวย

2.2 การศกึษาดงูานแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศและ
กลุมอาชีพ

วนัที ่26-27 กมุภาพนัธ 2548  ผนูำชมุชนจำนวน
6 คน ไดรวมกับคณะทำงานเดินทางไปศึกษาดูงานแหลง
ทองเทีย่วเชงิอนรุกัษตางๆ ซึง่เปนตวัอยางการจดัผนูำเทีย่ว
รุนเยาว และการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การจัดชาวบานในชุมชนเปน
มคัคเุทศก และบรกิารตางๆ  รวมถงึดงูานกลมุอาชพีตางๆ
ดวย  ระหวางการดูงาน ผูนำชุมชนดงเค็งไมเพียงไดรับ
แนวคิดและเห็นตัวอยางหลากหลาย  หากยังไดรวมกัน
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ปรับกระบวนทัศนตอเปาหมายการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ของตำบลตนเอง ใหเปนไปในทิศทางของการดูแลรักษา
ความสมบูรณของแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ควบคกูบัการสรางงาน และเพิม่รายไดแกชมุชนดวย

2.3 การวางแผนกลยุทธพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชงินเิวศ

คณะทำงานไดจัดประชุมเสวนาระดมความคิด
เห็นเพื่อจัดทำแผนกลยุทธในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชงินเิวศ เมือ่วนัที ่18 -19 มนีาคม 2548 ณ องคการบรหิาร
สวนตำบลดงเค็ง โดยมี ผูนำชุมชน ตัวแทนกลุมแมบาน
และตวัแทนภาคสวนตางๆ รวมประมาณ 50 คน เขารวม
เสวนา ซึ่งในชวงแรกมีการใหความรูที่เกี่ยวของตอการ
วางแผนกลยทุธ เชน การพฒันาอทุยานการเรยีนรสูมนุไพร
แนวทางการขอรับการสนับสนุนจาก ท.ท.ท. วิธีการจัด
ทำแผนฯ  เปนตน จากนั้นจึงเปนการระดมสมองดวย
เทคนคิ AIC และกระตนุใหทีป่ระชมุรวมกนัอภปิรายเพือ่
กำหนดวสิยัทศัน เปาหมาย และวธิดีำเนนิการ  จนไดแผน
กลยุทธเพื่อพัฒนาหนองละเลิงเค็งและปาชุมชนโนนชาด
เพือ่การทองเทีย่วเชงินเิวศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 -2554)
และกำหนดผรูบัผดิชอบจดัทำแผนปฏบิตักิารเรงดวนปงบ
ประมาณ 2548 - 2549 โดยดงึกจิกรรมบางสวนจากแผน
กลยทุธ เพือ่ใชในการผลกัดนักจิกรรมเรงดวนดวย

2.4 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเรงดวนและแผนกลยุทธ

วนัที ่22 เมษายน 2548 คณะทำงานไดจดัประชมุ
เพือ่รบัรองรางแผนกลยทุธ  หลงัจากนัน้ทีป่ระชมุมมีตจิดั
ตั้ง "คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุง
หนองละเลิงเค็งและปาชุมชนโนนชาดเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ" เปนองคกรภาคประชาชนรับผิดชอบ
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมตามแผนดังกลาว  ประกอบดวย
ตัวแทนจากทุกหมูบาน และอาจารยโรงเรียนในตำบลที่

สนใจ รวม 16 คน  โดยมนีายขาว เฉยีบแหลม เปนประธาน
คณะกรรมการ และอาจารยหนแูดง เอีย่มศร ีเปนกรรมการ
และเลขานกุาร

2.5 การจดัอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพผนูำเทีย่ว
ในชุมชน

คณะทำงานไดจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนา
ศกัยภาพผนูำเทีย่วในชมุชน เมือ่วนัที ่6-7 พฤษภาคม 2548
ณ องคการบรหิารสวนตำบลดงเคง็ โดยมผีเูขารบัการอบรม
ประมาณ 50 คน และไดเชญิผทูรงคณุวฒุจิากหลายหนวยงาน
เปนวิทยากรในหัวขอตางๆ ทั้งความรูพื้นฐานที่ผูนำเที่ยว
ควรทราบ และความรูเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการ
แหลงทองเทีย่วเชงินเิวศ เชน ยทุธศาสตรการพฒันาอำเภอ
หนองสองหองเพือ่สงเสรมิการทองเทีย่วเชงินเิวศ การสงเสรมิ
การทองเทีย่วและมาตรฐานการทองเทีย่วเชงินเิวศ การเขาถงึ
แหลงเงนิทนุของสถาบนัการเงนิ เปนตน ระหวางการอบรม
ไดมสีือ่มวลชน และผนูำชมุชนเขารวมสงัเกตการณเพือ่รบั
ทราบขอมูลดวย  โดยสื่อมวลชนไดใหความสนใจและ
เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทั้งรายการวิทยุ
โทรทัศน และหนังสือพิมพ จึงอาจนับไดวากิจกรรมนี้
เปนการเปดตัวแหลงทองเที่ยวอยางเปนทางการ และเปน
การประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในวงกวาง

2.6 การจดัเสนทางทองเทีย่วเชงินเิวศเพือ่ทดสอบ
ความพรอมของผูนำเที่ยวในชุมชนและจัดธรรมสัญจร
ทอดผาปาเพื่อชุมชน

วนัที ่21 กรกฎาคม 2548 ซึง่เปนวนัอาสาฬหบชูา
คณะทำงานรวมกับชุมชนไดจัดทอดผาปาสามัคคีเพื่อ
ชุมชนที่วัดปาภูตคาม ตำบลดงเค็ง เพื่อสมทบทุนในการ
พฒันาหนองละเลงิเคง็และปาชมุชนโนนชาดใหเปนอทุยาน
การเรียนรูสมุนไพรและนก คณะผาปาประกอบดวยกลุม
ผสูนใจจากมหาวทิยาลยัขอนแกน และสือ่มวลชน จำนวน
ประมาณ 60 คน  ซึง่ไดเปนนกัทองเทีย่วกลมุตวัอยาง เพือ่
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ใหผผูานการอบรมผนูำเทีย่วในชมุชน ไดฝกปฏบิตักิารเปน
ผนูำเทีย่ว  นอกจากนี ้มนีกัศกึษาจากบรษิทั ทวัรจำลอง
(KKU Travel) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เขารวมกจิกรรมนี ้เพือ่จดุประกายการเรยีนรแูละ
สัมผัสประสบการณการทำงานกับชุมชนดวย

ผลการประเมินพบวานักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง
สวนใหญมคีวามพงึพอใจตอการจดับรกิาร สิง่อำนวยความ
สะดวก และผนูำเทีย่วทีต่อนรบั

3. ศกัยภาพผนูำชมุชนหลงักระบวนการเรยีนรู
การดำเนินงานตามโครงการระยะเวลาประมาณ

6 เดอืน ยงัสัน้เกนิกวาทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงของแหลง
ทองเทีย่วเปาหมาย แตกระบวนการเรยีนรทูีจ่ดัใหกบักลมุ
ผูนำชุมชน แสดงผลสำเร็จที่นาพึงพอใจหลายประการ
ไดแก

3.1 กลมุผนูำชมุชนมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบั
การจัดทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น

จากชวงแรกที่ผูนำชุมชนสวนใหญยังมีความคิด
เหน็แตกตางหลากหลายเกีย่วกบัเปาหมายและวธิกีาร ทำให
แมจะดำเนนิการอนรุกัษมาเปนเวลานาน แตยงัไมสามารถ
ผลกัดนัการพฒันาแหลงทองเทีย่วใหเปนรปูธรรมได    เมือ่
ผานกระบวนการปรับกระบวนทัศน ซึ่งคณะทำงานได
สอดแทรกในระหวางกิจกรรมตางๆ กลุมผูนำชุมชนได
รวมกันคิดสรางหนทางการพัฒนาที่ใชงบประมาณจำกัด
และอยูบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง เชน จัดวันพัฒนาปา
เปนวนัปลกูและบำรงุรกัษาตนไม ดวยการขอรบักลาไมฟรี
จากหนวยงานปาไม และใชแรงงานอาสาสมัครในชุมชน
เปนหลกั

3.2 กลมุผนูำชมุชนทีม่จีติมงุมัน่ในการขบัเคลือ่น
งานอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

ในชวงกอนการเสวนาประชาคม กลมุผนูำชมุชน
ทำงานตามความสนใจ ไมมแีผนงานทีช่ดัเจนรองรบั ทำให

งานพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งสองเปนไปอยางไมตอเนื่อง
ภายหลงัจากผานกระบวนการเรยีนรรูวมกนั กลมุผนูำชมุชน
จึงมีความมุงมั่นอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน พูดถึง
เปาหมายรวมกันอยางชัดเจนขึ้น มีทั้งแผนกลยุทธและ
แผนปฏบิตักิารเรงดวน นอกจากนี ้ยงัจดัตัง้องคกรในรปู
ของคณะกรรมการ ทีช่วยใหกลมุผนูำชมุชนทีร่วมกนัดำเนนิ
งานมีความมั่นใจในการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่องและ
เปนกระบวนการที่ยาวนานกวาการดำเนินงานที่ผานมา
อกีทัง้ยงัสามารถดงึความรวมมอืจากบคุคลทีเ่คยเปนเพยีง
ผูสังเกตการณใหมารวมเปนแกนนำในการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีจำนวนผูนำชุมชนระดับแกนนำเพียง
5-6 คน เปน 16 คน

3.3 กลมุผนูำชมุชนเริม่แสวงหาทางเลอืกในการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ชวงแรกของโครงการ กลมุผนูำชมุชนยงัมงุเนน
การรองบประมาณจากองคกรปกครองทองถิ่นแหลงเดียว
แตเมื่อผานกระบวนการเรียนรูที่มีทั้งขอมูลและแนวคิดใน
การแสวงหาทางเลอืกหลากหลาย ประกอบกบัความมงุมัน่
ทีจ่ะดำเนนิงานตามแผนกลยทุธทีร่วมกนักำหนดขึน้ กลมุ
ผนูำจงึไดเสนอโครงการไปยงัแหลงทนุตางๆ เพือ่ขอรบัการ
สนบัสนนุ เชน การเสนอโครงการตอ SGP PTF - Small
Grants Program for Operations to Promote Tropical
Forests in Thailand, UNDP และการสงประกวดรางวลั
ลกูโลกสเีขยีว  เปนตน

3.4 กลมุผนูำชมุชนสามารถประยกุตใชภมูปิญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบานในการจัดกิจกรรมพัฒนา
แหลงทองเที่ยว

การจัดทอดผาปาสามัคคีที่วัดปาภูตคาม ทำให
กลุมผูนำชุมชนมีประสบการณในการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ดวยการนำเอาวัฒนธรรมพื้นบานคือการทอดผาปา มา
ประยุกตเปนการจัดหาทุนโดยขอความอนุเคราะหจากทาง
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วัดปาภูตคามใหมอบเงินผาปาจำนวนกวา 40,000 บาท
ใหกับชุมชนเพื่อเปนทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมพัฒนา
แหลงทองเที่ยว ขณะเดียวกันก็ไดประสบการณจัดการ
ทองเทีย่วในชมุชน ทำใหไดรบัขอเสนอแนะจากมมุมองของ
นกัทองเทีย่ว อกีหลายประการทีก่ลมุผนูำชมุชนเตรยีมนำไป
พิจารณาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไปดวย

4. บทเรยีนสำคญั
ความพยายามเสริมศักยภาพผูนำชุมชนดวย

กระบวนการเรียนรู กอใหเกิดบทเรียนสำคัญในการ
ดำเนนิการพฒันาตำบลดงเคง็ อำเภอหนองสองหอง ดวย
การทองเทีย่วเชงิอนรุกัษ ดงันี้

4.1 การทำความเขาใจตอบริบทของกลุม
เปาหมาย อาจมรีะดบัความลกึของขอมลูแตกตางกนัในแต
ละชวงเวลา

การจัดกระบวนการเรียนรูจำเปนตองทำความ
เขาใจบริบทของกลุมเปาหมายอยางชัดเจน จึงจะปรับ
กจิกรรมใหสอดคลองและกอใหเกดิการเรยีนรอูยางแทจรงิ
ได แตการทำความเขาใจกลมุเปาหมายในระยะแรกอาจได
ขอมลูระดบัผวิหนา ตอเมือ่ไดใกลชดิคนุเคยกนั ทำกจิกรรม
รวมกันระยะหนึ่งแลว จึงอาจทราบขอมูลสวนลึกที่ทำให
เขาใจสถานการณแทจริงมากขึ้น  ดังปรากฏวาขอมูลจาก
หลายฝายที่คณะทำงานไดรับทราบตั้งแตเริ่มโครงการนั้น
คอนขางจำกดัเฉพาะเรือ่งทีส่ามารถอธบิายตอคนภายนอก
ได  ภายหลงัทีไ่ดรวมกบักลมุผนูำในการศกึษาดงูาน และ
มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัอยางใกลชดิ จงึไดทราบ
ขอมูลเจาะลึกหลายประการ ที่ชวยใหเขาใจอุปสรรค
บางอยางในการพฒันาแหลงทองเทีย่วของตำบลทีไ่มสามารถ
อธบิายตอบคุคลภายนอกได ทำใหสามารถปรบัแนวทางการ
ดำเนนิงานในขัน้ตอๆ มาเพือ่หลกีเลีย่งอปุสรรคนัน้

ฉะนัน้ แผนงานทีเ่กีย่วของกบักระบวนการเรยีน
รขูองกลมุเปาหมาย จงึตองกำหนดใหสามารถปรบัเปลีย่น
เพิ่ม-ลดกิจกรรมไดตามความเหมาะสม ขณะที่ตองคำนึง
ถงึการบรหิารจดัการเวลาและทรพัยากรทีม่จีำกดัดวย

4.2 การปรบักระบวนทศันของกลมุเปาหมายให
ตรงกัน

เนือ่งจากการพฒันาแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศ เปน
เรื่องที่มีเปาหมายสองดานคือการสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวกับการอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน กลุมผูนำชุมชนจึงมักมีทั้งผูที่คำนึงถึงเปาหมายใด
เปาหมายหนึ่งเพียงอยางเดียว กับผูที่คำนึงถึงเปาหมาย
ทั้งสองซึ่งมักพบความยากลำบากในการจัดกิจกรรมให
สอดคลองกบัทัง้สองเปาหมาย  ทำใหการพจิารณากำหนด
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิ เวศมักเกิด
ขอถกเถยีงอยางกวางขวางจนแทบไมมขีอยตุทิีเ่หน็พองกนั
เชน ในชวงแรกของการเสวนาเพือ่จดัทำแผนกลยทุธ ผรูวม
ประชุมสวนหนึ่งเสนอความคาดหวังตอหนองละเลิงเค็งวา
ในอนาคตจะเปนแหลงน้ำที่มีน้ำมาก ไมมีสวนตื้นเขิน
ไมมีวัชพืช และโดยรอบมีถนนใหรถแลนผานไดสะดวก
ขณะที่ผูรวมประชุมอีกสวนหนึ่งแยงวาไมควรขุดลอก
สวนที่ตื้นเขินและกำจัดวัชพืชจนหมด ตองเหลือไวให
นกและสตัวตางๆ อาศยับาง และไมควรปลอยใหรถยนต
แลนเขาใกลในบางบรเิวณทีเ่ปนการรบกวนนก  เปนตน

ฉะนั้น กิจกรรมการเรียนรูจึงตองมีทั้งการเพิ่ม
ทักษะ ความรูดานการจัดการทองเที่ยว ความรูดานการ
อนรุกัษทรพัยากรสิง่แวดลอม และทีส่ำคญัคอืตองโนมนำ
ผูนำชุมชนใหเกิดการปรับกระบวนทัศนเกี่ยวกับการ
ทองเทีย่วเชงินเิวศไปในทศิทางเดยีวกนักอน จงึจะสามารถ
กำหนดแนวทางการดำเนนิงานใหสอดคลองกนัตอไป เชน
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เมื่อที่ประชุมกำหนดรวมกันวาหนองละเลิงเค็งมี "นก"
เปนจุดขายสำคัญ การพัฒนาตองใหสอดคลองกับความ
เปนอยูของนกประจำถิ่นและนกอพยพ จึงสามารถหา
ขอสรปุเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาโดยจดัโซนทีป่ลอยเปน
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของนก และโซนที่จะพัฒนาเปน
สถานที่พักผอนของนักทองเที่ยว เนนการปลูกตนไมให
รมเงาโดยรอบและเปนแหลงอาหารของนกและสัตวตางๆ
เปนตน

4.3 การเสรมิศกัยภาพผนูำชมุชนควรจำแนกกลมุ
เปาหมายที่เปนแกนนำหลักใหชัดเจน

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหบรรลุ
เปาหมาย ทัง้ดานรายไดและความยัง่ยนื ไมอาจเปนไปได
ในระยะเวลาอันสั้น ผูนำชุมชนหรือผูเกี่ยวของบางราย
อาจไมพรอมตอการเขารวมกิจกรรมอยางใกลชิดและ
ตอเนื่องเปนเวลานาน การกำหนดกลุมเปาหมายในการ
เสริมศักยภาพใหเปนผูนำดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ จึงตองมุงไปที่กลุมแกนนำที่มุงมั่นและพรอม
เขารวมกจิกรรมอยางใกลชดิและตอเนือ่ง แมวาจะมจีำนวน
จำกัดแตก็เปนกลุมผูนำที่เขมแข็ง มีความกระตือรือรนที่
จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยใหกลุมผูนำ
เหลานี้ประสานกับผูนำรายอื่นๆ และชาวบานทั่วไปให
เขารวมกิจกรรมตางๆ

4.4 การนำเสนอขาวผานสื่อมวลชนสามารถ
เสริมสรางขวญักำลงัใจแกกลมุเปาหมายอยางมพีลงั

จากการติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนให
เผยแพรประชาสัมพันธขาวการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการ เมือ่ปรากฏขาวเผยแพรทางรายการวทิย ุโทรทศัน
และหนังสือพิมพที่ ไดนำเสนอกิจกรรมพัฒนาแหลง
ทองเทีย่วเชงินเิวศของตำบลดงเคง็ แมจะเปนชวงระยะเวลา
สัน้ๆ แตกส็รางขวญัและกำลงัใจใหแกกลมุผนูำชมุชนและ

ชาวบานไดอยางมพีลงั ผนูำชมุชนหลายรายไดระบตุรงกนั
วา ขาวนัน้เปนการตอกย้ำเปาหมายรวมใหเปนเสมอืนสญัญา
ประชาคมที่ชุมชนดงเค็งรวมกันประกาศแกสาธารณชน
ทัว่ประเทศ และ "พวกเราจะถอยหลงัไมไดอกีแลว"

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา  การประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของกจิกรรมขัน้ตอนตางๆ เปนการเสรมิแรง
ที่สำคัญใหกับกระบวนการเรียนรูและการดำเนินงานของ
กลุมผูนำชุมชนอยางมีเปาหมาย  ตลอดจนกระบวนการ
ตดิตามและกระตนุใหชมุชนมกีารขบัเคลือ่นกลไกอยางตอเนือ่ง
ทำใหผูนำชุมชนเกิดแรงจูงใจและมีความภาคภูมิใจที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเขาใกลเปาหมายมากขึ้น
เปนลำดับ

4.5 เครือขายความสัมพันธกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ เปนพื้นฐานสำคัญในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ความรคูวามสามารถทีจ่ำเปนตอการพฒันาแหลง
ทองเทีย่วเชงินเิวศมมีากมายหลายดาน ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว
ในตอนตน  คณะทำงานมิไดมีความชำนาญเพียงพอใน
ทุกประเด็น จึงตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูและ
ประสานงานกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขา มาให
ความรูแกผูนำชุมชนและชาวบาน เชน เชิญวิทยากรจาก
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน มาใหความรู
เกีย่วกบัการจดัทำแผนยทุธศาสตร 5 ป และแผนปฏบิตักิาร
เรงดวนตามแนวทางของ ก.พ.ร.  เชญิผบูรหิารจาก ท.ท.ท.
เขต 3 มาใหความรเูกีย่วกบัแนวทางการขอรบัการสนบัสนนุ
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึง่เปนหนึง่ในคณะกรรมการพจิารณารางวลั
ลกูโลกสเีขยีว มาชีแ้นะเกีย่วกบัการพฒันาแหลงทองเทีย่ว
และการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนตน  ซึ่งการจัด
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กระบวนการดังกลาวเปนการสรางความสัมพันธอยาง
แนนแฟนในลกัษณะของเครอืขายความรวมมอืเพือ่พฒันา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ

4.6 คณะทำงานไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองระหวางการจัดกระบวนการเรียนรูแกกลุม
เปาหมาย

ในฐานะวทิยากรกระบวนการ คณะทำงานไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูนำชุมชนที่เปนกลุมเปาหมาย
ซึ่งหลายทานเปนปราชญชาวบานผูรูภูมิปญญาทองถิ่นเปน
อยางด ีทำใหเกดิการเรยีนรแูละเขาใจวถิชีวีติ วถิวีฒันธรรม
ของชมุชนมากขึน้ การจดักจิกรรมใหความรโูดยเชญิผเูชีย่วชาญ
ในแตละสาขามาเปนวทิยากรบรรยาย ชวยใหคณะทำงานได
เรียนรูเนื้อหาจากการบรรยายและมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณกบัวทิยากรผทูรงคณุวฒุแิตละทาน เปนการ
พัฒนาศักยภาพของคณะทำงานทั้งในเชิงวิชาการและการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งการที่
สมาชิกแตละคนในคณะทำงานที่มีประสบการณ ความ
ชำนาญในสาขาวชิาแตกตางกนั เมือ่ผานการดำเนนิกจิกรรม
ตางๆ รวมกันก็ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน
ทำใหเกิดการปรับกระบวนทัศนในการทำงานใหเปนไป
อยางบูรณาการมากขึ้น


แมวาโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนย

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสิ้นสุดลงแลว
แตความมุงมั่นของผูนำชุมชนในการสานตองานพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของตำบล โดยมีทุนประเดิมจาก
ผาปาสามัคคี พรอมกับทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นระหวาง
กระบวนการเรยีนร ูคอื กำลงัใจ ความมงุมัน่ทีม่เีปาหมาย
รวมกันของคนในชุมชน ตลอดจนเครือขายความสัมพันธ
ระหวางคณะทำงาน วิทยากร และสื่อมวลชนที่เคยรวม

กิจกรรมของโครงการ ซึ่งชุมชนสามารถติดตอประสาน
ความรวมมือสำหรับกิจกรรมในอนาคตได อยางไรก็ตาม
ยังมีอีกหลายสิ่งที่ทางชุมชนจำเปนตองคำนึงถึงในการ
พฒันาแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศ เชน ขอจำกดัดานเวลาและ
สถานที่ของแหลงทองเที่ยวดูนกอยางหนองละเลิงเค็ง
ซึง่เหมาะกบัการเทีย่วชมในชวงเชาและเยน็ ทีม่นีกออกหา
อาหารและกลบัคนืรงั สวนกลางวนัทีม่นีกใหเหน็จำนวนนอย
อาจตองจัดเตรียมบริการอื่นแกนักทองเที่ยว  ขอจำกัด
ดานบคุลากร  ซึง่ผนูำเทีย่วหนาใหมยงัควรไดรบัการพฒันา
ศกัยภาพเพิม่ขึน้อกี   ขอจำกดัดานงบประมาณ ทำใหตอง
สรางสรรคกิจกรรมที่ใชงบประมาณจำนวนนอยแตเกิด
ประโยชนตอการพฒันาแหลงทองเทีย่ว  เปนตน


การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพให

กับกลุมผูนำชุมชนดงเค็งที่นำเสนอนี้ นับวาทุกฝายไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน กลาวคือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดผลสัมฤทธิ์ตามดัชนีชี้วัดของแผนงานบริการวิชาการแก
สังคม คณะทำงานของโครงการไดประสบการณตรงจาก
การฝกปฏิบัติการในพื้นที่เปาหมาย สวนชุมชนดงเค็งนั้น
ก็ไดรับประโยชนอันเปนผลพวงจากการจัดกระบวนการ
เรียนรูใหกับกลุมผูนำชุมชนตำบลดงเค็งเปนลำดับขั้น
จนสามารถเสรมิศกัยภาพของผนูำชมุชนใหเขมแขง็ กลาว
คือมีการรวมกลุมจัดตั้งเปนองคกรชัดเจนขึ้น การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวมีเปาหมายรวมกันชัดเจนขึ้น มีกิจกรรม
ตอเนื่อง การกำหนดกิจกรรมไมมุงเฉพาะการพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐาน และมกีารรเิริม่เสนอโครงการเพือ่ขอรบั
ทุนสนับสนุนจากแหลงทุนหลากหลายขึ้น ในการนี้ไดชวย
ใหคณะทำงานไดบทเรยีนเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีน
รหูลายประการ ทำใหเหน็ความสำคญัของการวางแผนอยาง
ยืดหยุน ความจำเปนของการปรับกระบวนทัศนของ
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กลุมเปาหมายใหตรงกันควบคูกับการเพิ่มทักษะความรู
ดานการจดัการทองเทีย่วเชงินเิวศ การจำแนกกลมุแกนนำ
ที่พรอมเขารวมกิจกรรมอยางใกลชิดและตอเนื่องเพื่อเปน
กลมุเปาหมายหลกัในการเสรมิศกัยภาพ การประชาสมัพนัธ
ผานสือ่มวลชน ตลอดจนประโยชนของการสรางเครอืขาย

ความสัมพันธกับหนวยงาน บุคคลตางๆ เพื่อทำใหแหลง
ทองเที่ยว ของชุมชนแหงนี้ไดเปนที่รูจักในวงกวางและ
มีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศของอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกนตอไป
อยางยัง่ยนื


