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คณะทำงานโครงการพัฒนาอำเภอหนองสองหอง
เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรบั ทราบความตองการของผนู ำชุมชนตำบลดงเค็งในการ
พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ สำคั ญ คื อ
หนองละเลิงเค็งและปาชุมชนโนนชาด จึงดำเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู เพือ่ เสริมศักยภาพผนู ำชุมชนใหสามารถ
พัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศ เมือ่ ดำเนินการเปนระยะ
เวลา 6 เดือน พบวากระบวนการเรียนรทู จี่ ดั ขึน้ สามารถเพิม่
ศักยภาพของผูนำชุมชนได อันปรากฏเปนรูปธรรม คือ
การรวมกลมุ จัดตัง้ เปนองคกรชัดเจนขึน้ การพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ วมีเปาหมายรวมกันชัดเจนขึน้ มีกจิ กรรมตอเนือ่ ง
และเริม่ การแสวงหาทุนสนับสนุนจากแหลงอืน่ ทีน่ อกเหนือ
จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมีบทเรียนเกีย่ วกับการ
จัดกระบวนการเรียนรหู ลายประการ ไดแก

1. ความเข า ใจบริ บ ทของกลุ ม เป า หมายเป น
พื้นฐานสำคัญของการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู แต
ขอมูลที่ไดในแตละชวงเวลาอาจทำใหเกิดความเขาใจตอ
กลมุ เปาหมายในระดับทีแ่ ตกตาง จำเปนตองกำหนดแผนงาน
ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นใหยดื หยนุ กับบริบทของชุมชนทีร่ บั ทราบ
2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศดังกลาว
มีกระบวนการจัดการเรียนรทู คี่ อ นขางซับซอน ทัง้ นีเ้ พราะ
กิจกรรมการเรียนรูตองมีการปรับกระบวนทัศนของกลุม
เปาหมายใหตรงกัน การเพิ่มทักษะความรูดานการจัดการ
ทองเที่ยว ความรูดานธรรมชาติและนิเวศวิทยา การฝก
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทดสอบความพรอมของกลมุ เปาหมาย และ
การปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ในชุมชนมีกลุมแกนนำจำนวนจำกัดที่มุงมั่น
และพรอมเขารวมกิจกรรมอยางใกลชดิ และตอเนือ่ งตลอด
กระบวนการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศใหบรรลุเปาหมาย

*บรรณารักษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
**อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
***เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
****ผูชวยศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1
เปนโครงการบริการวิชาการแกสงั คมเชิงบูรณาการ สหสาขา ทีม่ วี ตั ถุประสงคและเปาหมายการดำเนินงานหลายประการ การเสริมสรางศักยภาพผนู ำชุมชน
ในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ทีน่ ำเสนอในบทความนีเ้ ปนเพียงสวนหนึง่ ของงานทัง้ หมดทีโ่ ครงการไดดำเนินการ
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4. การสรางเครือขายความสัมพันธกบั หนวยงาน
บุคคลตางๆ อยางกวางขวางเปนพื้นฐานสำคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหไดองคความรูและมุมมองอยาง
บูรณาการ
5. การประชาสัมพันธผา นสือ่ มวลชนอยางตอเนือ่ ง
ควบคูกับความกาวหนาของกิจกรรมขั้นตอนตางๆ เปน
กระบวนการเพิม่ ขวัญกำลังใจแกกลมุ เปาหมายอยางมีพลัง


จ า ก ก า ร ริ เ ริ่ ม ข อ ง ศู น ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
มหาวิทยาลัยขอนแกนในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว
อำเภอหนองสองหอง ณ ที่วาการอำเภอหนองสองหอง
เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2546 โดยมีบคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
ที่ผานการพัฒนาวิทยากรอเนกประสงคเขารวมทำหนาที่
วิทยากรกระบวนการใหกบั กลมุ ชาวบานทีเ่ ปนตัวแทนชุมชน
ต า งๆ ในทุ ก ตำบลของอำเภอหนองสองห อ ง โดยใช
กระบวนการ SWOT เพื่อระดมความคิดเห็นตอจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน นำไปสกู ารกำหนด
แนวทางพัฒนาที่เหมาะสม
คณะทำงานได รั บ ทราบความต อ งการของ
ผูนำชุมชนตำบลดงเค็งที่เสนอจุดแข็งดานแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติคอื หนองละเลิงเค็ง2 และปาชุมชนโนนชาด
วามีชอื่ เสียงจนไดมกี ารกลาวถึงในคำขวัญของอำเภอหนอง
สองหองที่วา "หนองสองหองคูเมือง ลือเลื่องภาพเขียน
วังคูณ ศูนยรวมนกละเลิงเค็ง นามระเบ็งสวนปาโนนชาด"
โดยหนองละเลิงเค็งเปนจุดแข็งที่ธรรมชาติเอื้ออำนวยมี
นกจำนวนมากอาศัยอยู ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ
นานาชนิด เชน นกยางขาว นกกวัก เหยีย่ ว อีกา นกเคาแมว ฯลฯ

เปนที่สนใจของนักดูนกจากทั่วประเทศและตางประเทศ
ส ว นป า ชุ ม ชนโนนชาดเป น ผื น ป า ขนาดใหญ ที่ มี ส ภาพ
ธรรมชาติทสี่ มบูรณ มีพชื พันธหุ ลากหลาย สัตวปา ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ เชน แย กระตายปา สุนขั จิง้ จอก ฯลฯ แต
มีจดุ ออน คือ การสถานทีท่ งั้ สองใหมสี ภาพตามธรรมชาติ
จนไมเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยวของคนทั่วไป จำนวน
นั ก ท อ งเที่ ย วจากต า งถิ่ น โดยรวมจึ ง มี จำนวนน อ ย
ไมสามารถเอือ้ อำนวยใหเกิดการสรางงาน การขยายโอกาส
และเพิม่ รายไดแกชาวบานในชุมชน ดังนัน้ คณะทำงานจึง
ไดจดั ทำเปนโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ศูนยบริการวิชาการ และเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแตเดือน
มกราคม 2548 เปนตนมา
เริ่ ม จากการประสานงานร ว มกั บ ทางอำเภอ
หนองสองหอง องคการบริหารสวนตำบลดงเค็ง และ
ผนู ำชุมชนในตำบลดงเค็ง เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2548
ทำใหทราบถึงความตองการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วดังกลาว
ทัง้ ดานกายภาพและการจัดการทองเทีย่ ว กลาวคือ หนอง
ละเลิงเค็งทีม่ คี วามกวางใหญถงึ 684 ไร แตบางสวนตืน้ เขิน
วัชพืชรก และรอบขอบหนองมีการสรางถนนเพียงบางสวน
ทำใหการเดินทางในชวงฤดูฝนไมสะดวกและอาจถูกรุกล้ำ
พืน้ ทีไ่ ดงา ย สวนปาชุมชนโนนชาด พืน้ ที่ 2,599 ไร องคกร
ชุมชนไดรวมกันอนุรักษไวเปนอยางดี จนไดรับรางวัล
พระราชทาน "ธงพิทกั ษปา เพือ่ รักษาชีวติ " จากสมเด็จ
พระนางเจาสิรกิ ติ ฯิ์ พระบรมราชินนี าถ ในป พ.ศ. 2539 และ
2540 แตไมมสี งิ่ ทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรขู องนักทองเทีย่ ว เชน
ปายบอกทิศทางหรือชื่อตนไม การจัดเสนทางเดินปาเพื่อ
การเรียนรู เปนตน
การปรับปรุงสภาพกายภาพของหนองละเลิงเค็ง
ตองใชงบประมาณหลายลานบาท คณะทำงานจึงแนะนำให

2

ละเลิง เปนภาษาทองถิน่ หมายถึง แหลงน้ำทีม่ ขี นาดกวางใหญ เปนแหลงน้ำทีใ่ หญกวาหนอง บึงโดยทัว่ ไป สวนเค็ง เปนชือ่ ตนไมทอ งถิน่ ชนิดหนึง่ ผลเค็ง
สามารถรับประทานได
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ชุมชนกำหนดแผนกลยุทธและเสนอโครงการผานองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และผลั ก ดั น จนกว า จะได รั บ
งบประมาณจากหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ สิง่ ทีค่ ณะทำงาน
สามารถช ว ยได คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู นำชุ ม ชนให
สามารถกำหนดทิศทาง และดำเนินการพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวเชิงนิเวศอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแผนงาน
จัดกระบวนการเรียนรูใหกบั ผูนำชุมชนเปนลำดับขั้น ดังนี้

⌫  ⌫

คณะทำงานได นำความรู ทั ก ษะ และ
ประสบการณจากการอบรมหลักสูตรวิทยากรอเนกประสงค
ของศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมการ
ทบทวนแนวคิดตางๆ มาใชดำเนินโครงการ ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู
การเรียนรู หมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
แนวคิ ด และพฤติ ก รรมอั น เนื่ อ งมาจากการได รั บ
ประสบการณ ซึง่ ควรเปนการปรับเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้
สวนกระบวนการเรียนรู เปนกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัว
บุคคล เกีย่ วเนือ่ งกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมบางอยาง
ทีค่ อ นขางถาวร ซึง่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ (2543) ไดเสนอแนวขัน้ ตอนการจัดกระบวนการเรียนรู
ไว 5 ขัน้ ตอน ประกอบดวย (1) การสำรวจความตองการ
(2) การเตรียมการ (3) การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู
(4) การประเมินผล (5) สรุปผลและนำไปประยุกตใช
David A. Kolb (1991) ไดสรุปกระบวนการใน
การเรียนรขู ององคการไวเปน "วงจรการเรียนร"ู (Learning
Loop) ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน ซึง่ ไมจำเปนตองเรียงลำดับ
ไดแก (1) การเรียนรจู ากประสบการณตรงของตนเอง (2)
การเรียนรจู ากการสังเกตและไตรตรอง จากกรณีตวั อยางที่
ผูอื่นทำ (3) การเรียนรูโดยการหาและไดมาซึ่งแนวคิด

เชิงนามธรรม เชน หลักการ ปรัชญา หรือทฤษฎี ซึง่ อาจได
มาดวยการคนควาจากแหลงความรู หรือการคนคิดดวย
ตนเอง โดยมีเครื่องมือทางการบริหารที่ใชในการคิด เชน
เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ เปนตน (4) การเรียนรโู ดย
การทดลองทำและดูผล หรือการลองผิดลองถูก ทั้งนี้
องคการสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ ได จากทั้ง 4 วิธีอยาง
ตอเนือ่ งและผสมผสาน ซึง่ จะทำใหสงิ่ ทีเ่ รียนรไู ดมปี ระโยชน
ตอการพัฒนาองคกรอยางแทจริง
2. กิจกรรมการเรียนรู
จากแนวคิดขางตน คณะทำงานไดวางแผนจัด
กระบวนการเรียนรใู หกบั กลมุ ผนู ำชุมชนเปนลำดับขัน้ ดังนี้
2.1 การสำรวจสภาพพื้นที่หนองละเลิงเค็งและ
ปาชุมชนโนนชาดรวมกับผูนำชุมชน
คณะทำงานไดปรึกษากับผูนำชุมชนทั้งในระดับ
อำเภอและระดับตำบลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการที่
จะดำเนินการระหวางการออกสำรวจสภาพพื้นที่ เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ 2548 ทำใหทราบถึงกลมุ แกนนำทีร่ ว มกัน
อนุรักษแหลงทรัพยากรทั้งสองมาตลอด คณะทำงานจึง
ติ ด ต อ ประสานงานกั บ กลุ ม บุ ค คลดั ง กล า วให เ ข า ร ว ม
กิจกรรม ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางดี พรอมนี้กลุม
ผูนำชุมชนก็ไดทำความเขาใจเงื่อนไขและขอจำกัดของ
คณะทำงานดวย
2.2 การศึกษาดูงานแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศและ
กลุมอาชีพ
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2548 ผนู ำชุมชนจำนวน
6 คน ไดรวมกับคณะทำงานเดินทางไปศึกษาดูงานแหลง
ทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษตา งๆ ซึง่ เปนตัวอยางการจัดผนู ำเทีย่ ว
รุนเยาว และการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น การจั ด ชาวบ า นในชุ ม ชนเป น
มัคคุเทศก และบริการตางๆ รวมถึงดูงานกลมุ อาชีพตางๆ
ดวย ระหวางการดูงาน ผูนำชุมชนดงเค็งไมเพียงไดรับ
แนวคิดและเห็นตัวอยางหลากหลาย หากยังไดรวมกัน
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ปรับกระบวนทัศนตอเปาหมายการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ของตำบลตนเอง ใหเปนไปในทิศทางของการดูแลรักษา
ความสมบูรณของแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ควบคกู บั การสรางงาน และเพิม่ รายไดแกชมุ ชนดวย
2.3 การวางแผนกลยุทธพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
คณะทำงานไดจัดประชุมเสวนาระดมความคิด
เห็นเพื่อจัดทำแผนกลยุทธในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เมือ่ วันที่ 18 -19 มีนาคม 2548 ณ องคการบริหาร
สวนตำบลดงเค็ง โดยมี ผูนำชุมชน ตัวแทนกลุมแมบาน
และตัวแทนภาคสวนตางๆ รวมประมาณ 50 คน เขารวม
เสวนา ซึ่งในชวงแรกมีการใหความรูที่เกี่ยวของตอการ
วางแผนกลยุทธ เชน การพัฒนาอุทยานการเรียนรสู มุนไพร
แนวทางการขอรับการสนับสนุนจาก ท.ท.ท. วิธีการจัด
ทำแผนฯ เปนตน จากนั้นจึงเปนการระดมสมองดวย
เทคนิค AIC และกระตนุ ใหทปี่ ระชุมรวมกันอภิปรายเพือ่
กำหนดวิสยั ทัศน เปาหมาย และวิธดี ำเนินการ จนไดแผน
กลยุทธเพื่อพัฒนาหนองละเลิงเค็งและปาชุมชนโนนชาด
เพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 -2554)
และกำหนดผรู บั ผิดชอบจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารเรงดวนปงบ
ประมาณ 2548 - 2549 โดยดึงกิจกรรมบางสวนจากแผน
กลยุทธ เพือ่ ใชในการผลักดันกิจกรรมเรงดวนดวย
2.4 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเรงดวนและแผนกลยุทธ
วันที่ 22 เมษายน 2548 คณะทำงานไดจดั ประชุม
เพือ่ รับรองรางแผนกลยุทธ หลังจากนัน้ ทีป่ ระชุมมีมติจดั
ตั้ง "คณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุง
หนองละเลิงเค็งและปาชุมชนโนนชาดเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ" เปนองคกรภาคประชาชนรับผิดชอบ
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมตามแผนดังกลาว ประกอบดวย
ตัวแทนจากทุกหมูบาน และอาจารยโรงเรียนในตำบลที่



สนใจ รวม 16 คน โดยมีนายขาว เฉียบแหลม เปนประธาน
คณะกรรมการ และอาจารยหนูแดง เอีย่ มศรี เปนกรรมการ
และเลขานุการ
2.5 การจัดอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผนู ำเทีย่ ว
ในชุมชน
คณะทำงานไดจดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพผนู ำเทีย่ วในชุมชน เมือ่ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2548
ณ องคการบริหารสวนตำบลดงเค็ง โดยมีผเู ขารับการอบรม
ประมาณ 50 คน และไดเชิญผทู รงคุณวุฒจิ ากหลายหนวยงาน
เปนวิทยากรในหัวขอตางๆ ทั้งความรูพื้นฐานที่ผูนำเที่ยว
ควรทราบ และความรูเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการ
แหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศ เชน ยุทธศาสตรการพัฒนาอำเภอ
หนองสองหองเพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ การสงเสริม
การทองเทีย่ วและมาตรฐานการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ การเขาถึง
แหลงเงินทุนของสถาบันการเงิน เปนตน ระหวางการอบรม
ไดมสี อื่ มวลชน และผนู ำชุมชนเขารวมสังเกตการณเพือ่ รับ
ทราบขอมูลดวย โดยสื่อมวลชนไดใหความสนใจและ
เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทั้งรายการวิทยุ
โทรทัศน และหนังสือพิมพ จึงอาจนับไดวากิจกรรมนี้
เปนการเปดตัวแหลงทองเที่ยวอยางเปนทางการ และเปน
การประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในวงกวาง
2.6 การจัดเสนทางทองเทีย่ วเชิงนิเวศเพือ่ ทดสอบ
ความพรอมของผูนำเที่ยวในชุมชนและจัดธรรมสัญจร
ทอดผาปาเพื่อชุมชน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2548 ซึง่ เปนวันอาสาฬหบูชา
คณะทำงานร ว มกั บ ชุ ม ชนได จั ด ทอดผ า ป า สามั ค คี เ พื่ อ
ชุมชนที่วัดปาภูตคาม ตำบลดงเค็ง เพื่อสมทบทุนในการ
พัฒนาหนองละเลิงเค็งและปาชุมชนโนนชาดใหเปนอุทยาน
การเรียนรูสมุนไพรและนก คณะผาปาประกอบดวยกลุม
ผสู นใจจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และสือ่ มวลชน จำนวน
ประมาณ 60 คน ซึง่ ไดเปนนักทองเทีย่ วกลมุ ตัวอยาง เพือ่
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ใหผผู า นการอบรมผนู ำเทีย่ วในชุมชน ไดฝก ปฏิบตั กิ ารเปน
ผนู ำเทีย่ ว นอกจากนี้ มีนกั ศึกษาจากบริษทั ทัวรจำลอง
(KKU Travel) คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแกน เขารวมกิจกรรมนี้ เพือ่ จุดประกายการเรียนรแู ละ
สัมผัสประสบการณการทำงานกับชุมชนดวย
ผลการประเมินพบวานักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง
สวนใหญมคี วามพึงพอใจตอการจัดบริการ สิง่ อำนวยความ
สะดวก และผนู ำเทีย่ วทีต่ อ นรับ
3. ศักยภาพผนู ำชุมชนหลังกระบวนการเรียนรู
การดำเนินงานตามโครงการระยะเวลาประมาณ
6 เดือน ยังสัน้ เกินกวาทีจ่ ะเห็นการเปลีย่ นแปลงของแหลง
ทองเทีย่ วเปาหมาย แตกระบวนการเรียนรทู จี่ ดั ใหกบั กลมุ
ผูนำชุมชน แสดงผลสำเร็จที่นาพึงพอใจหลายประการ
ไดแก
3.1 กลมุ ผนู ำชุมชนมีความรคู วามเขาใจเกีย่ วกับ
การจัดทองเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น
จากชวงแรกที่ผูนำชุมชนสวนใหญยังมีความคิด
เห็นแตกตางหลากหลายเกีย่ วกับเปาหมายและวิธกี าร ทำให
แมจะดำเนินการอนุรกั ษมาเปนเวลานาน แตยงั ไมสามารถ
ผลักดันการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วใหเปนรูปธรรมได เมือ่
ผานกระบวนการปรับกระบวนทัศน ซึ่งคณะทำงานได
สอดแทรกในระหวางกิจกรรมตางๆ กลุมผูนำชุมชนได
รวมกันคิดสรางหนทางการพัฒนาที่ใชงบประมาณจำกัด
และอยูบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง เชน จัดวันพัฒนาปา
เปนวันปลูกและบำรุงรักษาตนไม ดวยการขอรับกลาไมฟรี
จากหนวยงานปาไม และใชแรงงานอาสาสมัครในชุมชน
เปนหลัก
3.2 กลมุ ผนู ำชุมชนทีม่ จี ติ มงุ มัน่ ในการขับเคลือ่ น
งานอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ในชวงกอนการเสวนาประชาคม กลมุ ผนู ำชุมชน
ทำงานตามความสนใจ ไมมแี ผนงานทีช่ ดั เจนรองรับ ทำให

งานพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งสองเปนไปอยางไมตอเนื่อง
ภายหลังจากผานกระบวนการเรียนรรู ว มกัน กลมุ ผนู ำชุมชน
จึ ง มี ค วามมุ ง มั่ น อย า งเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น พู ด ถึ ง
เปาหมายรวมกันอยางชัดเจนขึ้น มีทั้งแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบตั กิ ารเรงดวน นอกจากนี้ ยังจัดตัง้ องคกรในรูป
ของคณะกรรมการ ทีช่ ว ยใหกลมุ ผนู ำชุมชนทีร่ ว มกันดำเนิน
งานมีความมั่นใจในการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่องและ
เปนกระบวนการที่ยาวนานกวาการดำเนินงานที่ผานมา
อีกทัง้ ยังสามารถดึงความรวมมือจากบุคคลทีเ่ คยเปนเพียง
ผู สั ง เกตการณ ใ ห ม าร ว มเป น แกนนำในการดำเนิ น งาน
เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีจำนวนผูนำชุมชนระดับแกนนำเพียง
5-6 คน เปน 16 คน
3.3 กลมุ ผนู ำชุมชนเริม่ แสวงหาทางเลือกในการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ชวงแรกของโครงการ กลมุ ผนู ำชุมชนยังมงุ เนน
การรองบประมาณจากองคกรปกครองทองถิ่นแหลงเดียว
แตเมื่อผานกระบวนการเรียนรูที่มีทั้งขอมูลและแนวคิดใน
การแสวงหาทางเลือกหลากหลาย ประกอบกับความมงุ มัน่
ทีจ่ ะดำเนินงานตามแผนกลยุทธทรี่ ว มกันกำหนดขึน้ กลมุ
ผนู ำจึงไดเสนอโครงการไปยังแหลงทุนตางๆ เพือ่ ขอรับการ
สนับสนุน เชน การเสนอโครงการตอ SGP PTF - Small
Grants Program for Operations to Promote Tropical
Forests in Thailand, UNDP และการสงประกวดรางวัล
ลูกโลกสีเขียว เปนตน
3.4 กลมุ ผนู ำชุมชนสามารถประยุกตใชภมู ปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบานในการจัดกิจกรรมพัฒนา
แหลงทองเที่ยว
การจัดทอดผาปาสามัคคีที่วัดปาภูตคาม ทำให
กลุมผูนำชุมชนมีประสบการณในการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ดวยการนำเอาวัฒนธรรมพื้นบานคือการทอดผาปา มา
ประยุกตเปนการจัดหาทุนโดยขอความอนุเคราะหจากทาง
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วัดปาภูตคามใหมอบเงินผาปาจำนวนกวา 40,000 บาท
ให กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ เป น ทุ น สำหรั บ ดำเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา
แหลงทองเที่ยว ขณะเดียวกันก็ไดประสบการณจัดการ
ทองเทีย่ วในชุมชน ทำใหไดรบั ขอเสนอแนะจากมุมมองของ
นักทองเทีย่ ว อีกหลายประการทีก่ ลมุ ผนู ำชุมชนเตรียมนำไป
พิจารณาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไปดวย
4. บทเรียนสำคัญ
ความพยายามเสริมศักยภาพผูนำชุมชนดวย
กระบวนการเรี ย นรู ก อ ให เ กิ ด บทเรี ย นสำคั ญ ในการ
ดำเนินการพัฒนาตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองหอง ดวย
การทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ ดังนี้
4.1 การทำความเข า ใจต อ บริ บ ทของกลุ ม
เปาหมาย อาจมีระดับความลึกของขอมูลแตกตางกันในแต
ละชวงเวลา
การจัดกระบวนการเรียนรูจำเปนตองทำความ
เขาใจบริบทของกลุมเปาหมายอยางชัดเจน จึงจะปรับ
กิจกรรมใหสอดคลองและกอใหเกิดการเรียนรอู ยางแทจริง
ได แตการทำความเขาใจกลมุ เปาหมายในระยะแรกอาจได
ขอมูลระดับผิวหนา ตอเมือ่ ไดใกลชดิ คนุ เคยกัน ทำกิจกรรม
รวมกันระยะหนึ่งแลว จึงอาจทราบขอมูลสวนลึกที่ทำให
เขาใจสถานการณแทจริงมากขึ้น ดังปรากฏวาขอมูลจาก
หลายฝายที่คณะทำงานไดรับทราบตั้งแตเริ่มโครงการนั้น
คอนขางจำกัดเฉพาะเรือ่ งทีส่ ามารถอธิบายตอคนภายนอก
ได ภายหลังทีไ่ ดรว มกับกลมุ ผนู ำในการศึกษาดูงาน และ
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอยางใกลชดิ จึงไดทราบ
ข อ มู ล เจาะลึ ก หลายประการ ที่ ช ว ยให เ ข า ใจอุ ป สรรค
บางอยางในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วของตำบลทีไ่ มสามารถ
อธิบายตอบุคคลภายนอกได ทำใหสามารถปรับแนวทางการ
ดำเนินงานในขัน้ ตอๆ มาเพือ่ หลีกเลีย่ งอุปสรรคนัน้



ฉะนัน้ แผนงานทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการเรียน
รขู องกลมุ เปาหมาย จึงตองกำหนดใหสามารถปรับเปลีย่ น
เพิ่ม-ลดกิจกรรมไดตามความเหมาะสม ขณะที่ตองคำนึง
ถึงการบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรทีม่ จี ำกัดดวย
4.2 การปรับกระบวนทัศนของกลมุ เปาหมายให
ตรงกัน
เนือ่ งจากการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศ เปน
เรื่ อ งที่ มี เ ป า หมายสองด า นคื อ การสร า งรายได จ ากการ
ทองเที่ยวกับการอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน กลุมผูนำชุมชนจึงมักมีทั้งผูที่คำนึงถึงเปาหมายใด
เปาหมายหนึ่งเพียงอยางเดียว กับผูที่คำนึงถึงเปาหมาย
ทั้งสองซึ่งมักพบความยากลำบากในการจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับทัง้ สองเปาหมาย ทำใหการพิจารณากำหนด
แนวทางการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศมั ก เกิ ด
ขอถกเถียงอยางกวางขวางจนแทบไมมขี อ ยุตทิ เี่ ห็นพองกัน
เชน ในชวงแรกของการเสวนาเพือ่ จัดทำแผนกลยุทธ ผรู ว ม
ประชุมสวนหนึ่งเสนอความคาดหวังตอหนองละเลิงเค็งวา
ในอนาคตจะเป น แหล ง น้ำ ที่ มี น้ำ มาก ไม มี ส ว นตื้ น เขิ น
ไมมีวัชพืช และโดยรอบมีถนนใหรถแลนผานไดสะดวก
ขณะที่ ผู ร ว มประชุ ม อี ก ส ว นหนึ่ ง แย ง ว า ไม ค วรขุ ด ลอก
สวนที่ตื้นเขินและกำจัดวัชพืชจนหมด ตองเหลือไวให
นกและสัตวตา งๆ อาศัยบาง และไมควรปลอยใหรถยนต
แลนเขาใกลในบางบริเวณทีเ่ ปนการรบกวนนก เปนตน
ฉะนั้น กิจกรรมการเรียนรูจึงตองมีทั้งการเพิ่ม
ทักษะ ความรูดานการจัดการทองเที่ยว ความรูดานการ
อนุรกั ษทรัพยากรสิง่ แวดลอม และทีส่ ำคัญคือตองโนมนำ
ผู นำชุ ม ชนให เ กิ ด การปรั บ กระบวนทั ศ น เ กี่ ย วกั บ การ
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศไปในทิศทางเดียวกันกอน จึงจะสามารถ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกันตอไป เชน
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เมื่อที่ประชุมกำหนดรวมกันวาหนองละเลิงเค็งมี "นก"
เปนจุดขายสำคัญ การพัฒนาตองใหสอดคลองกับความ
เปนอยูของนกประจำถิ่นและนกอพยพ จึงสามารถหา
ขอสรุปเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาโดยจัดโซนทีป่ ลอยเปน
ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของนก และโซนที่จะพัฒนาเปน
สถานที่พักผอนของนักทองเที่ยว เนนการปลูกตนไมให
รมเงาโดยรอบและเปนแหลงอาหารของนกและสัตวตางๆ
เปนตน
4.3 การเสริมศักยภาพผนู ำชุมชนควรจำแนกกลมุ
เปาหมายที่เปนแกนนำหลักใหชัดเจน
การพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศให บ รรลุ
เปาหมาย ทัง้ ดานรายไดและความยัง่ ยืน ไมอาจเปนไปได
ในระยะเวลาอันสั้น ผูนำชุมชนหรือผูเกี่ยวของบางราย
อาจไมพรอมตอการเขารวมกิจกรรมอยางใกลชิดและ
ตอเนื่องเปนเวลานาน การกำหนดกลุมเปาหมายในการ
เสริมศักยภาพใหเปนผูนำดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ จึงตองมุงไปที่กลุมแกนนำที่มุงมั่นและพรอม
เขารวมกิจกรรมอยางใกลชดิ และตอเนือ่ ง แมวา จะมีจำนวน
จำกัดแตก็เปนกลุมผูนำที่เขมแข็ง มีความกระตือรือรนที่
จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยใหกลุมผูนำ
เหลานี้ประสานกับผูนำรายอื่นๆ และชาวบานทั่วไปให
เขารวมกิจกรรมตางๆ
4.4 การนำเสนอขาวผานสื่อมวลชนสามารถ
เสริมสรางขวัญกำลังใจแกกลมุ เปาหมายอยางมีพลัง
จากการติ ด ต อ ประสานงานกั บ สื่ อ มวลชนให
เผยแพรประชาสัมพันธขาวการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการ เมือ่ ปรากฏขาวเผยแพรทางรายการวิทยุ โทรทัศน
และหนั ง สื อ พิ ม พ ที่ ไ ด นำเสนอกิ จ กรรมพั ฒ นาแหล ง
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศของตำบลดงเค็ง แมจะเปนชวงระยะเวลา
สัน้ ๆ แตกส็ รางขวัญและกำลังใจใหแกกลมุ ผนู ำชุมชนและ

ชาวบานไดอยางมีพลัง ผนู ำชุมชนหลายรายไดระบุตรงกัน
วา ขาวนัน้ เปนการตอกย้ำเปาหมายรวมใหเปนเสมือนสัญญา
ประชาคมที่ชุมชนดงเค็งรวมกันประกาศแกสาธารณชน
ทัว่ ประเทศ และ "พวกเราจะถอยหลังไมไดอกี แลว"
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การประชาสัมพันธ
ความกาวหนาของกิจกรรมขัน้ ตอนตางๆ เปนการเสริมแรง
ที่สำคัญใหกับกระบวนการเรียนรูและการดำเนินงานของ
กลุมผูนำชุมชนอยางมีเปาหมาย ตลอดจนกระบวนการ
ติดตามและกระตนุ ใหชมุ ชนมีการขับเคลือ่ นกลไกอยางตอเนือ่ ง
ทำให ผู นำชุ ม ชนเกิ ด แรงจู ง ใจและมี ค วามภาคภู มิ ใ จที่
สามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งเข า ใกล เ ป า หมายมากขึ้ น
เปนลำดับ
4.5 เครือขายความสัมพันธกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ เปนพื้นฐานสำคัญในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ความรคู วามสามารถทีจ่ ำเปนตอการพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศมีมากมายหลายดาน ดังทีไ่ ดกลาวมาแลว
ในตอนตน คณะทำงานมิไดมีความชำนาญเพียงพอใน
ทุกประเด็น จึงตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูและ
ประสานงานกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขา มาให
ความรูแกผูนำชุมชนและชาวบาน เชน เชิญวิทยากรจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มาใหความรู
เกีย่ วกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบตั กิ าร
เรงดวนตามแนวทางของ ก.พ.ร. เชิญผบู ริหารจาก ท.ท.ท.
เขต 3 มาใหความรเู กีย่ วกับแนวทางการขอรับการสนับสนุน
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึง่ เปนหนึง่ ในคณะกรรมการพิจารณารางวัล
ลูกโลกสีเขียว มาชีแ้ นะเกีย่ วกับการพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว
และการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนตน ซึ่งการจัด
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กระบวนการดังกลาวเปนการสรางความสัมพันธอยาง
แนนแฟนในลักษณะของเครือขายความรวมมือเพือ่ พัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
4.6 คณะทำงานไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองระหว า งการจั ด กระบวนการเรี ย นรู แ ก ก ลุ ม
เปาหมาย
ในฐานะวิทยากรกระบวนการ คณะทำงานไดรว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูนำชุมชนที่เปนกลุมเปาหมาย
ซึ่งหลายทานเปนปราชญชาวบานผูรูภูมิปญญาทองถิ่นเปน
อยางดี ทำใหเกิดการเรียนรแู ละเขาใจวิถชี วี ติ วิถวี ฒ
ั นธรรม
ของชุมชนมากขึน้ การจัดกิจกรรมใหความรโู ดยเชิญผเู ชีย่ วชาญ
ในแตละสาขามาเปนวิทยากรบรรยาย ชวยใหคณะทำงานได
เรียนรูเนื้อหาจากการบรรยายและมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณกบั วิทยากรผทู รงคุณวุฒแิ ตละทาน เปนการ
พัฒนาศักยภาพของคณะทำงานทั้งในเชิงวิชาการและการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งการที่
สมาชิกแตละคนในคณะทำงานที่มีประสบการณ ความ
ชำนาญในสาขาวิชาแตกตางกัน เมือ่ ผานการดำเนินกิจกรรม
ตางๆ รวมกันก็ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน
ทำใหเกิดการปรับกระบวนทัศนในการทำงานใหเปนไป
อยางบูรณาการมากขึ้น


แมวาโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนย
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสิ้นสุดลงแลว
แตความมุงมั่นของผูนำชุมชนในการสานตองานพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของตำบล โดยมีทุนประเดิมจาก
ผาปาสามัคคี พรอมกับทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นระหวาง
กระบวนการเรียนรู คือ กำลังใจ ความมงุ มัน่ ทีม่ เี ปาหมาย
รวมกันของคนในชุมชน ตลอดจนเครือขายความสัมพันธ
ระหวางคณะทำงาน วิทยากร และสื่อมวลชนที่เคยรวม



กิจกรรมของโครงการ ซึ่งชุมชนสามารถติดตอประสาน
ความรวมมือสำหรับกิจกรรมในอนาคตได อยางไรก็ตาม
ยังมีอีกหลายสิ่งที่ทางชุมชนจำเปนตองคำนึงถึงในการ
พัฒนาแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศ เชน ขอจำกัดดานเวลาและ
สถานที่ของแหลงทองเที่ยวดูนกอยางหนองละเลิงเค็ง
ซึง่ เหมาะกับการเทีย่ วชมในชวงเชาและเย็น ทีม่ นี กออกหา
อาหารและกลับคืนรัง สวนกลางวันทีม่ นี กใหเห็นจำนวนนอย
อาจตองจัดเตรียมบริการอื่นแกนักทองเที่ยว ขอจำกัด
ดานบุคลากร ซึง่ ผนู ำเทีย่ วหนาใหมยงั ควรไดรบั การพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ ขึน้ อีก ขอจำกัดดานงบประมาณ ทำใหตอ ง
สรางสรรคกิจกรรมที่ใชงบประมาณจำนวนนอยแตเกิด
ประโยชนตอ การพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว เปนตน


การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมศักยภาพให
กับกลุมผูนำชุมชนดงเค็งที่นำเสนอนี้ นับวาทุกฝายไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน กลาวคือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดผลสัมฤทธิ์ตามดัชนีชี้วัดของแผนงานบริการวิชาการแก
สังคม คณะทำงานของโครงการไดประสบการณตรงจาก
การฝกปฏิบัติการในพื้นที่เปาหมาย สวนชุมชนดงเค็งนั้น
ก็ไดรับประโยชนอันเปนผลพวงจากการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ใ ห กั บ กลุ ม ผู นำชุ ม ชนตำบลดงเค็ ง เป น ลำดั บ ขั้ น
จนสามารถเสริมศักยภาพของผนู ำชุมชนใหเขมแข็ง กลาว
คือมีการรวมกลุมจัดตั้งเปนองคกรชัดเจนขึ้น การพัฒนา
แหลงทองเที่ยวมีเปาหมายรวมกันชัดเจนขึ้น มีกิจกรรม
ต อ เนื่ อ ง การกำหนดกิ จ กรรมไม มุ ง เฉพาะการพั ฒ นา
โครงสรางพืน้ ฐาน และมีการริเริม่ เสนอโครงการเพือ่ ขอรับ
ทุนสนับสนุนจากแหลงทุนหลากหลายขึ้น ในการนี้ไดชวย
ใหคณะทำงานไดบทเรียนเกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียน
รหู ลายประการ ทำใหเห็นความสำคัญของการวางแผนอยาง
ยื ด หยุ น ความจำเป น ของการปรั บ กระบวนทั ศ น ข อง

     
 
 


ป ที่ 13 ฉบั บ ที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548

กลุมเปาหมายใหตรงกันควบคูกับการเพิ่มทักษะความรู
ดานการจัดการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ การจำแนกกลมุ แกนนำ
ที่พรอมเขารวมกิจกรรมอยางใกลชิดและตอเนื่องเพื่อเปน
กลมุ เปาหมายหลักในการเสริมศักยภาพ การประชาสัมพันธ
ผานสือ่ มวลชน ตลอดจนประโยชนของการสรางเครือขาย

ความสัมพันธกับหนวยงาน บุคคลตางๆ เพื่อทำใหแหลง
ทองเที่ยว ของชุมชนแหงนี้ไดเปนที่รูจักในวงกวางและ
มี โ อกาสที่ จ ะได รั บ การพั ฒ นาให เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศของอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกนตอไป
อยางยัง่ ยืน
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