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เรื่องเกา...เลาความหลัง
…ทาทาย..สมอง ..
อานดีๆ มีรางวัล

เรื่องโดย อรุณ รอยศรี
หากลากเสนจากชายฝงจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณปากแมน้ําบางปะกง ผานจังหวัดสมุทรปราการ ผานปากแมน้ําเจาพระยา ที่
เขตบางขุนเทียนในกรุงเทพมหานคร ปากแมน้ําทาจีนที่อาวมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร ตอไปยังปากแมน้ําแมกลองในจังหวัด
สมุทรสงคราม และปากแมน้ําเพชรบุรี กอนจะไปสิ้นสุดที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี เราก็จะไดพื้นที่ของอาวไทยตอนใน หรือที่
หลายคนเรียกวา อาว ก ไก ก ไก คือพยัญชนะตัวแรกของไทย และในระบบนิเวศชายฝง อาว ก ไก ก็มีความสําคัญเปนลําดับแรกๆใน
ฐานะระบบนิเวศที่มั่งคั่งสมบูรณที่สุดในประเทศ
เรือหางยาวแผดเสียงดังผานหนาเราไป ใบพัดตีโคลนกระจายราวน้ําพุในการแสดงชุดพิเศษที่ชาวบานเรียกวาแถกเลน หรือ
การแลนเรือหางยาวบนเลน ลุงเทือง ชาวประมงพื้นบานแหงชุมชนคลองโคน กําลังถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับ
ทะเล สีหนาของลุงบงบอกความภาคภูมิในการแสดงที่ไมมีใครเหมือน การขับเรือบนเลนนั้นดูไมนาจะทําได แตผูคนริมชายฝงแถบ
จังหวัดสมุทรสงครามสวนใหญอาศัยอยูบนดอนเลนกวาง จึงตองฟนฝาอุปสรรคธรรมชาติ และบางครั้งก็ตองนําเรือแลนผานเลน
กวาหนึ่งกิโลเมตร
แพรก คลอง และแมน้ําเปนเอกลักษณของสมุทร-สงคราม ซึ่งมีปากแมน้ําชื่อดังอยางดอนหอยหลอด ความอุดมสมบูรณที่นี่
เริ่มจากตะกอนเล็กๆจํานวน มหาศาล กอเกิดเปนที่ราบมหัศจรรยบริเวณปากแมน้ํา ดวยฝมือการปนแตงของน้ําและลม
นอกจากปลาตีน สัตวเลื้อยคลาน และลิงแสมแลว แทบไมมีใครสัญจรผานดินเลนที่ออนนุมและลึกได แมกระทั่งพืชบกก็
ยากจะงอกเงย ทวาสภาพดังกลาวเอื้อใหเกิดการแพรกระจายของปาชายเลน บานริมทะเลหลังแรกของนักบุกเบิกอยางแสมทะเล จาก
นั้นลําพูและโกงกางก็จูงมือตามมาอีกหลายชนิด พืชเหลานี้สงรากระโยงระยาง ทั้งปกและผุดจากโคลนเลน ถักทอและยึดโยงกัน
อยางเหนียวแนนในพื้นที่บริเวณปากอาวประหนึ่งจะไมใหใครพรากจากกัน
ในวันคลื่นแรง ลุงเทืองเลือกเดินเรือลัดเลาะแนวปาชายเลนเพื่อหลบคลื่น แมจะเสี่ยงตอการชนพุมไม แตก็ดีกวาเผชิญคลื่น
เพราะแนวปาชายเลนชวยชะลอความแรงของคลื่นลมและสรางแผนดินในขณะเดียวกัน ลุงพาไปดูบริเวณที่ปลูกปาโกงกาง ตอนนี้
ดินเริ่มแข็งแลว อีกหนอยแผนดินก็เกิด ลุงชี้ใหดูตนแสมทะเลและตนลําพูที่กําลังคืบลงสูทะเล ระบบรากอันซับซอนทําหนาที่ดัก
และกรองทําใหเกิดการทับถมของตะกอนและสารอาหารที่ถูกพัดพาลงปากอาว องคประกอบของธรรมชาติที่เพียบพรอมเชนนี้ยากที่
สิ่งมีชีวิตจะปฏิเสธได ปาชายเลนจึงเปนทั้งบาน แหลงอนุบาล และคลังอาหารของสัตวนอยใหญ สมาชิกรวมชายคามีตั้งแตแพลงก
ตอนพืชและแพลงก-ตอนสัตว ซึ่งเปนอาหารของสัตวหนาดินและปลาตางๆสายใยอาหารที่เกี่ยวโยงถึงสัตวใหญในทะเลลึก
พรรณไมชายเลนในอาวไทยตอนในมีไมต่ํากวา 40 ชนิด ยิ่งกวานั้นสมาชิกในบานยังแบงหนาที่กันอยางเปนระบบตามปจจัย
แวดลอม อาทิ ความเค็ม ระดับสูงต่ําของน้ํา และความออนนุมของดิน สังคมพืชปรับตัวใหอยูกับความเค็มของน้ําและอิทธิพลน้ําขึ้นลงไดโดยเฉพาะตนโกงกางที่มีรูปทรงเหมือนออกแบบมาใหอยูในโคลนเลนโดยเฉพาะ แมปาชายเลนจะมีไมนอยชนิดกวาปาดงดิบ
แตผลที่ไดรับกลับเกินคาด
ปาชายเลนตั้งอยูบนพื้นที่เฉอะแฉะ มีผูคนเขาออกไมแพศูนยการคา แตละป ชาวบานรอบอาวไทยตางใชชิ้นสวนของปาชาย
เลนเปนตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนเรือ สะพาน เสา ไมพาย หลังคา และฝาบาน หรือแมแตมวนยาสูบ ลวนไดจากปาชายเลนทั้งสิ้น
ที่สําคัญไมตองจายเงิน ไมตองรูดบัตรเครดิต นอกจากนี้
ยังมีรายงานจากหองปฏิบัติการถึงการคนพบสารที่เปนประโยชนทางยาจากเปลือก ราก ลําตน และใบของไมชายเลน เชน
โกงกางใบใหญ แสมทะเล พังกาหัวสุม-ดอกแดง ฝาดดอกขาว และโปรงแดง สารที่ไดจากไม เหลานี้มีคุณสมบัติในการรักษาโรค

พารกินสัน ลิวคีเมีย และยับยั้งเซลลมะเร็ง รวมไปถึงสารที่สามารถฆาเชื้อเอชไอวีไดดวย ปาชายเลนอาจเปนทางออกของการวิจัย
ทางเภสัชกรรมเพื่อเยียวยาโรครายเหลานี้ตอไป
ในอนาคต แตสําหรับชาวบานทั่วไป พืชสมุนไพรแกไขอยางตนเหงือกปลาหมอนั้นหางายและเปนที่รูจักกันดี บานเขายี่สาร
ที่จังหวัดสมุทรสงครามผลิตถานจากไมชายเลนสงออกไปขายไกลถึงญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา
สมัยนั้นเราเผาไมปาธรรมชาติ แตเดี๋ยวนี้ปลูกเองเพื่อหมุนเวียนปอนเตาเผา ปาอี๊ด วัย 64 ป ซึ่งรับมรดกอาชีพเผาถานจากบิดา
เลาประสบการณที่เห็นมาแตเด็ก ชาวบานไดปลูกปาทดแทนขึ้นดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
แมพื้นที่ปาชายเลนในอาวไทยตอนในจะลดลงจากหลายแสนไรเหลือเพียงประมาณ 75,000 ไรในปจจุบัน แตทุกอณูของผืน
ปาแหงนี้ก็ยังอุมชู ใหผลผลิต และเปนจุดเริ่มของวิถีและชีวิตของผูคนและสัตวนอยใหญ
อานเรื่องราวทั้งหมดอยางจุใจไดจาก นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก ฉบับภาษาไทย
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ความรูเกี่ยวกับองคกรเครือขาย
ความหมายของกลุมและเครือขาย
กลุม หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมารวมกันหรือมาปรึกษาหารือกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะแกไขหรือขจัด
ขอขัดของในเรื่องนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ใหหมดไป หรือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของตนเองที่มีจุดหมายเอาไว
เครือขาย (Network) หรือเครือขายทางสังคม (Social Network) หมายถึง
1. ตาขาย (Net) ที่โยงใยถึงกันและพรอมที่จะ “Work” เมื่อตองการใชงาน
2. รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายองคกร ที่ตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเปาหมาย มีวิธี
การทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง บุคคล กลุมหรือองคกรเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลานาน
พอสมควร แมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไว เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมี
ความตองการที่จะขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือจากกลุมอื่นๆ เพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอไปได
3. การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและการดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรม
เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ
และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจําเปน หรืออาจอยู
ในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของความสัพมันธกันอยางชัดเจน
4. สายใยของความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ อีกหลายๆ คน
5. ระบบความสัมพันธในสังคมมนุษย ที่วาดวยความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม ความสัมพันธเชิงอํานาจ และการแลกเปลี่ยนเรียน
รู
6. ความสัมพันธที่อิงอาศัยที่เปนไปตามกฎของการไหลเลื่อนไปมาระหวาง ความไรระเบียบกับการจัดระเบียบ และระหวาง
การแตกดับกับการเกิดขึ้นใหมที่พรอมจะสานตอกับสิ่งตางๆ โดยมุงเนนการสานตอกับปจเจกบุคคล กลุมและองคกรเครือ
ขาย เพื่อเขามาสรางสรรคคุณคาใหม ความรูใหม หรือสังคมใหมอยางเหมาะสม โดยยึดหลักของความไววางใจที่มีตอกัน
ในฐานะที่ทุกกระบวนการเปนระบบเปดที่มีการเชื่อมโยงตอกัน และเพื่อใหเกิดการกระทําตามภารกิจนั้นๆ จนบรรลุเปา
หมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สายใย (Web) ของความสัมพันธทางสังคม มีความเปนเอกภาพ มีพลังความยึดโยง (cohesive) และการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน
8. การที่คนมาพบปะกัน มาประชุมกัน และทําสิ่งที่เปนประโยชนตอกัน เพราะมีสิ่งที่ยึดโยงใจระหวางสมาชิกเขาดวยกัน คือ
สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือขาย โดยบุคคลจําเปนตองใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางกันบนพื้นฐานของ
ความเทาเทียมในดานตางๆ โดยเฉพาะดานโอกาสในการสื่อสาร การเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ รวมกัน
9. การเชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษย แลวขยายผลออกไปเปนวงกวางเพื่อใหสังคมเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และ
ในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้นจะเปนความสัมพันธกลับในเชิงบวก ที่จะสงผลใหเกิดพลังทวีคูณ (reinforcing) เกิดการ
ขยายผลแบบกาวกระโดด (quantum leap) เปนพลังสรางสรรคที่เปลี่ยนคุณภาพอยางฉับพลัน (emergence) โดยเปาหมายที่
ปรารถนาในการสรางเครือขาย คือ การนําเอาจิตวิญญาณที่สรางสรรคของมนุษยมาถักทอเชื่อมโยงกัน ซึ่งการสรางเครือ
ขายนั้นสามารถพิจารณาไดจากระบบสิ่งมีชีวิต ที่มีความสัมพันธตอกัน ดังนั้นจะตองสรางโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขาย
และมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (ลองผิด-ลองถูก) โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการสื่อสารจะตองเขามามีบทบาทที่สําคัญในการ
สรางเครือขาย
10. ความรวมมือที่เปนไปไดทั้งในระบบบุคคล องคกรและสถาบันอาจมีขอบขายและขนาดตั้งแตเล็กๆ ภายในชุมชนไปจนถึง
ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศ เปนสายใยของความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม ระหวางบุคคล

หนึ่งกับบุคคลอื่นๆ และอีกหลายๆ คน ซึ่งเปนการมองในมิติของการจัดโครงสรางทางสังคมที่เอื้อตอการเสริมสรางและ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมคนในสังคมที่มีตอกัน
11. ชุมชนแหงสํานึก (conscious community) ที่สมาชิกตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวมที่มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน
อาจจะดวยพื้นฐานของระบบคุณคาเกาหรือเปาประสงคใหมของการเขามาทํางานรวมกัน ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตรที่บุคคล
และกลุมคนตางมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่สนใจรวมกัน มีความสัมพันธและการตัดสินใจรวมกัน โดยมีพันธะเชื่อม
โยงระบบใหญบนพื้นฐานแหงความเปนอยูที่ดีรวมกัน และมีการติดตอสื่อสารดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลุมหรือ
เครือขายมีความยั่งยืน (communication and network)
12. เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ที่ผูคนในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพปญหาในสังคมที่สลับซับซอนที่
ยากแกการแกไข มีวัตถุประสงครวมกัน มารวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร (civic group/organization) ไมวาจะเปนภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะที่เปนหุนสวนกัน (partnership) เพื่อรวมกันแกปญหา หรือกระทํา
การบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้ดวยความรัก ความสมานฉันท ความเอื้ออาทรตอกันภายใตระบบการจัดการ โดย
มีการเชื่อมโยงเปนเครือขายและประชาคมที่รวมกลุมขององคกรอิสระ สาธารณประโยชน ปจเจกชนและสาธารณชนเขา
ดวยกัน โดยในเครือขายประชาสังคมนั้น กระบวนการเชื่อมประสาน การถายเทความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ
ทางการเมืองจะยกระดับ จิตสํานึกของปจเจกบุคคล จากการเปนฝายถูกกระทํามาเปนฝายกระทําตอสังคม
13. การที่ปจเจกบุคคล องคกร หนวยงานหรือสถาบันใด ไดตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเขาหากันภายใตวัตถุประสงค หรือขอ
ตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีจุดหมายเพื่อกิจกรรมตางๆ เชน การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือ
ขายนี้ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน
14. รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคกร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน หรือกิจกรรมรวมกัน
ชวยเหลือกัน โดยการติดตอสื่อสารอาจทําไดทั้งการผานศูนยกลางหรือแมขาย และการติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งมี
การจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยังคงความอิสระ โดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ ตามความจําเปน หรือเปนโครง
สรางที่มีความชัดเจน
15. ความรวมมือและการเปดรับของฝายตางๆ ที่จะมีขอตกลงรวมกันในการ ทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งขอกําหนดที่เกิดขึ้นนั้นเปนความพยายามที่จะระดมทรัพยากร กระบวนการ ความรู
และวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จจากการรวมมือและการเปดรับในสิ่งที่ใหมนั้นเสมอ
16. การสรางสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรูรวมกัน เพื่อยกระดับแนวคิดและกิจกรรมที่ทํารวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูง
สุดตอสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู โดยเปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจกบุคคล กลุม องคกรและสถาบัน
ซึ่งสมาชิกในเครือขายเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญ
เสียเอกลักษณและปรัชญาของตน รวมทั้งมีการทํางานรวมกันทั้งในงานเฉพาะหนา และการประสานผลประโยชนที่ขยาย
วงกวางออกไป
17. สังคมแหงกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู (leaning social networks) โดยเครือขายสังคม จะตองมีความ
สามารถในการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง หรือมี การขยายแนวคิดกระบวนการออกไปจึงจะสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพ
ได
18. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนที่กวางขวาง เพื่อสรางความสัมพันธทางสังคมที่ยุติธรรม และกาสรางเครือขายที่
กวางขวางมากกวาในอดีต เพื่อสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายหรือเพื่อรู
เทาทันการเชื่อมโยงเครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไรพรมแดน

ความแตกตางระหวาง “กลุม” กับ “เครือขาย”
กลุม
เปนการเชื่อมโยงปจเจกบุคคลที่มีการรวมตัวกันอยางใกลชิดกวา
มีเอกลักษณและปรัชญาการทํางานที่ชัดเจน·
ประกอบดวยบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ผานประสบการณตางๆ รวมกัน ในขณะเดียวกันก็มีกิจ
กรรมตางๆ ที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน มีพันธกิจรวมกัน และดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
เครือขาย
เปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจกบุคคล กลุม องคกร และสถาบันโดยที่สมาชิกในเครือขายเขารวม
ทํากิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของ
ตนและมีการทํางานรวมกัน ทั้งงานเฉพาะหนาและการประสานผลประโยชนที่ขยายวงกวางออกไป
ประกอบดวยบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อเหมือนหรือตางกันก็ได แตทุกคน ตางมุงเนนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปา
หมายหลักรวมกัน ในขณะที่เปาหมายยอย ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกของเครือขายอาจแตกตางกันไป ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดจากความคิด ความเชื่อ ประสบการณ การกระทํา พันธกิจและเปาหมาย
ประเภทและรูปแบบของเครือขาย
1. เครือขายเชิงพื้นที่ (area)
2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue)
3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่
1. เครือขายเชิงพื้นที่ (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย ที่อาศัยพื้นที่ดําเนินการเปนปจจัยหลักใน
การทํางานรวมกันเปนกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปนเปาหมายนําทางและเปนการพัฒนาแบบบูรณา
การที่ไมแยกสวนตางๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เปนที่ตั้งแหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของทุกฝายลักษณะและโครง
สรางของเครือขายเชิงพื้นที่ สามารถจัดไดหลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาทิ
1) การแบงเครือขายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เชน
- เครือขายระดับหมูบาน ตําบลและอําเภอ เชน เครือขายประชาคม อ.แมสอด จ.ตาก
- เครือขายระดับจังหวัด เชน เครือขายประชาคม จ.นาน
- เครือขายระดับภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ
- เครือขายระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย
- เครือขายองคกรระหวางประเทศ เชน เครือขายการพัฒนาของ UNDP เปนตน
2) การแบงพื้นที่ตามความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน
- เครือขายลุมน้ําปง
- เครือขายอาวปตตานี ฯลฯ
2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue network) หมายถึง เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณที่เกิดขึ้นเปน
ปจจัยหลักในการรวมกลุมองคกร โดยมองขามมิติในเชิงพื้นที่ มุงเนนการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อยางจริงจัง และ
พัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม สามารถแบงได
อยางมากมายตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่เกิดขึ้นของฝายตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม ยึดติด
กับพื้นที่ดําเนินการ แตใชหลักของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนตัวกําหนดความเปนเครือขาย เชน

-

เครือขายปาชุมชน
เครือขายภูมิปญญาชาวบาน
เครือขายธนาคารหมูบาน
เครือขายผูสูงอายุ
เครือขายดานคุมครองผูบริโภค
เครือขายสิ่งแวดลอม
เครือขายปฏิรูปการศึกษา
เครือขายสิทธิมนุษยชน
เครือขายสุขภาพ ฯลฯ

3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ หมายถึง เครือขายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม และการกอตัวของกลุมผล
ประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย ซึ่งอาจแบงเปนเครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคองคกรพัฒนาเอกชน โดยเครือขายตางๆ ดังกลาวมุงเนน การดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของหนวยงาน หรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชน นั้นๆ ลักษณะและโครงสรางของเครือขายประเภทนี้
สําหรับสังคมไทยอาจแบงกลุมผลประโยชนได 4 ภาคสวนใหญๆ ไดแก
1) เครือขายภาครัฐ เชน เครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคกร
อิสระของภาครัฐ เชน สถาบันพระปกเกลา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน
2) เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูสงออก เครือขาย SME ฯลฯ
3) เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เชน เครือขายเพื่อนตะวันออก เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ เครือขายดานแรง
งานสวัสดิการสังคม เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ
4) เครือขายภาคประชาชน เชนเครือขายปราชญอีสาน เครือขายประมงพื้นบานเครือขายสมัชชาคนจน เปนตน
องคประกอบของเครือขาย
องคประกอบที่สําคัญของความเปนเครือขาย ไดแก
1. หนวยชีวิตหรือสมาชิก เปนองคประกอบเบื้องตนของความเปนเครือขาย ที่สรางระบบปฏิสัมพันธโดยแตละหนวยชีวิตและ
แตละปจเจกบุคคล จะดําเนินการสานตอเพื่อหาแนวรวมในการสรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดการดํารงอยูรวมกันตาม
หลักธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งจะตองพึ่งพาอาศัยและสรางกระบวนการที่สืบเนื่องเพื่อรักษาความเปนไปของชีวิต ดังนั้น
หนวยชีวิตหรือสมาชิกในองคกรนั้น จะเปนองคประกอบหลักที่กอใหเกิดความเปนเครือขาย
2. จุดมุงหมาย เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากวาบุคคล กลุม องคกร มารวมกันเพียงเพื่อทํากิจกรรมอยาง
ใดอยางหนึ่งโดยไรความมุงมั่นหรือจุดมุงหมายรวมกัน ความสัมพันธดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเปนเครือขาย เพราะความ
เปนเครือขายจะตองมีความหมายถึง “การรวมกันอยางมีจุดหมาย” เพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค
และกระบวนการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น
3. การทําหนาที่อยางมีจิตสํานึก การที่แตละหนวยชีวิตหรือการที่แตละบุคคลจะมารวมกันนั้น สิ่งที่จะยึดโยงสิ่งตางๆ เขาดวย
กัน คือ การทําหนาที่ตอกัน และกระทําอยางมีจิตสํานึก เพราะหากขาดจิตสํานึกตอสวนรวมแลว กระบวนการนั้นจะเปน
เพียงการจัดตั้งและเรียกรองหาผลประโยชนตอบแทนเทานั้น และการที่คนจะมารวมกลุมเปนองคกรเครือขายไดนั้น นอก
จากจะมีความสนใจหรืออุปนิสัยใจคอที่คลายคลึงกันแลว บุคคลยังตองมีจิตสํานึกตอสวนรวม กลาวคือ เมื่อพวกเขาเห็น
ปญหาหรือตองการที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จิตใจที่มุงมั่นซึ่งเปนปจจัยภายในของแตละบุคคล ยอมเปน
แรงขับเคลื่อนที่นําไปสูการคิดวิเคราะหและการคนหาวิธี เพื่อแกไขปญหานั้นๆ รวมทั้งแสวงหาแนวรวมจากเพื่อนรวม
อุดมการณ เพื่อสรางพลังอํานาจในการตอรองหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน จนกลายเปนองคกรเครือขายที่ทุกฝาย

ตางก็มีความไววางใจตอกัน ทั้งนี้ เพราะความเปนเครือขายนั้น สามารถที่จะตอบสนองกระบวนการแกไขปญหาไดมาก
กวา
4. การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน ในองคประกอบของความเปนเครือขาย สิ่งหนึ่งที่จะขาดมิไดก็คือการมีสวนรวม การพึ่ง
พาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกจะเปนปจจัยที่หนุนเสริมใหเครือขายนั้นมี
พลังมากขึ้น เพราะการมีสวนรวมจะทําใหสมาชิกมีความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะชวยใหทุกฝายหัน
หนาเขาหากันและพึ่งพากันมากขึ้น นอกจากนี้ ในระบบความสัมพันธของเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็มีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูการใหและการรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อใหภารกิจที่เครือขายดําเนินการรวมกันนั้น
บรรลุถึงเปาหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงเปนทั้งแนวคิด กระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือขาย เปนกระบวน
การสรางขอมูลที่ตอเนื่อง เพราะถาไมมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันที่มาจากการมีสวนรวมแลว พัฒนาการของ
เครือขายจะเปนไปอยางชาๆ และอาจถดถอยลง ดังนั้น การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนจึงเสมือนกลไกที่เปนแรงผลักให
ความเปนเครือขายดําเนินไปอยางตอเนื่อง
5. ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร ถากลาวถึงเครือขายวาเปนความสัมพันธที่โยงใยแลว สิ่งที่มีความสําคัญตอเครือขาย คือ
ขอมูลและการสื่อสารระหวางกัน นับตั้งแตการสื่อสารระหวางปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคล กลุมกับกลุม และระหวาง
เครือขายกับเครือขาย รวมทั้งระบบความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะชวยใหสมาชิก
ในเครือขายเกิดการรับรู เกิดการยอมรับในกระบวนการทํางานและชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ความสัมพันธที่เกิด
จากการติดตอสื่อสารที่ตอเนื่องเชนนี้ เปนองคประกอบที่สําคัญของเครือขาย ถาระบบความสัมพันธมิไดรับการตอบสนอง
หรือขาดการติดตอแลว ความเปนเครือขายก็อยูในภาวะที่เสื่อมถอย ดังนั้น การพัฒนาระบบเครือขายจะตองยึดหลักการ
ของความสัมพันธและการสื่อสารระหวางกัน โดยมีกิจกรรมและขอมูลเพื่อใหเกิดความเลื่อนไหลของเครือขายนั้นๆ
ที่มา : เสถียร จิรรังสิมันต สํานักสงเสริมและประสานการมีสวนรวมองคกรเครือขาย
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดี นองๆๆ ปนี้กําลังเริ่มงานวิจัยใหมๆๆ กันแลวใชมั๊ยครับ ปนี้ไดขาววามีการศึกษาทางดาน “ประชากร” กัน
เยอะมาก เราลองมาดูแนวคิดของ “GuRU’ ทานอื่นดูดีมั๊ยครับวาเขามองการศึกษาทางดานประชากรไวอยางไรมั่ง
ดร.นิตยา เลาหะจินดา ม.เกษตรศาสตร ทานเขียนไวในหนังสือ “นิเวศวิทยา” วาการศึกษาเกี่ยวกับประชากรของ
สิ่งมีชีวิตทั่วไป มักประกอบดวยการศึกษาในหัวขอใหญๆ 3 ขอคือ
1 การศึกษาโครงสรางของประชากร (Population Structure) ซึ่งไดแกการศึกษาเกี่ยวกับขนาด และ
ความหนาแนนของประชากร การแพรกระจาย ตลอดจนองคประกอบของกลุมอายุตางๆ
2 การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประชากร (Population Growth) ไดแกแบบแผนการเพิ่มประชากร อัตรา
การเกิด อัตราการตาย ตลอดจนอัตราการรอดของประชากร
3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร (Population
Fluctuation) ซึ่งประกอบดวยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงที่มีวัฏจักรแนนอน(cyclic) หรือการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรไมแนน
อก (random)
การศึกษาโครงสรางประประชากร มีการศึกษาในหลายรูปแบบกลาวคือ
การศึกษาขนาดและความหนาแนนของประชากร (Population size and density) การศึกษาขนาดของ
ประชากรมักเนนการศึกษาจํานวนประชากรตอหนวยพื้นที่หรือตอหนวยปริมาตร และมีแบบการวัด 2 แบบคือ
1. คาความหนาแนนตอหนวยพื้นที่ทั้งหมด (Crude density) หมายถึงจํานวนของสิ่งมีชีวิตตอพื้นที่สํารวจ
ทั้งหมด
2. คาความหนาแนนตอหนวยที่อยูอาศัย (specific density หรือ ecological density) คานี้จะคํานวณ
อยากกวาเพราะตองการหาเนื้อที่อยูอาศัยที่แนนอน
การประเมินคาความหนาแนนของประชากร มีหลายวิธีแตกตางกัน มีขอดีขอเสียแตกตางกันออกไป ตัวอยางของ
วิธีการศึกษาที่ใชอยู
1. การนับจํานวนโดยตรง (Direct count) วิธีนี้จะใชไดดีกับสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวไมมากนัก
2. การวางแปลงสุมตัวอยาง (Sample plots หรือ Quadrat sampling method) ใชไดดีกับสิ่งมีชีวิตที่
คอนขางอยูกับที่ การกําหนดขนาดของกรอบตัวอยางมักจะมีการสํารวจเบื้องตนกอนที่จะกําหนดขนาดกรอบ
ตัวอยาง โดยจะใชขนาดกรอบที่เล็กที่สุดที่มีจํานวนสิ่งมีชีวิตคงที่มาใช
3. การทําเครื่องหมายและจับกลับคืน (Mark-recapture method) วิธีนี้เหมาะกับสัตวที่มีการเคลื่อนไหวไป
มามาก แตตองคํานึงถึงอุปนิสัยบางประการของสัตวที่จะศึกษาดวย
4. การใชดัชนีเกี่ยวของกับสัตวเพื่อใชประเมินขนาดประชากร วิธีนี้ถือเปนการนับทางออม เชนการนับรองรอย
สัตวที่ทิ้งไว

นอกจากวิธีคํานวณความหนาแนนของประชากรดังกลาวแลว การศึกษาวาวิธีการใดเหมาะสม ควรคํานึงถึง
ลักษณะการแพรกระจายของประชากรดวย เนื่องจากมีผลมาถึงการสุมตัวอยาง
วันนี้คงพอกอนนะคงฝากไปคิดตอวาแลวที่เราทําอยูใชวิธีแบบใด มีขอดี ขอเสีย อยางไร ศึกษาแลวเราไดอะไร และถามี
โอกาสเราอาจไดมานั่งถกกันถึงเรื่องนี้กันอีก....

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาดอกหมากในภาคสนาม
ขางลําตัวมีจุดเรียงตามขวาง

ที่ครีบหลัง มี Filament ยาว

ชื่อวิทยาศาสตร Gerres filamentosus Cuvier, 1829
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Whipfin silverbiddy
ชื่อสามัญภาษาไทย ดอกหมากกระโดง
ความยาวสูงสุด 35.0 เซนติเมตร (TL)

ขางลําตัวมีแถบ
สีดําตามขวาง

ที่ครีบหลัง มี Filament ยาว

ชื่อวิทยาศาสตร Gerres macracanthus Bleeker, 1854
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Threadfin silverbiddy
ชื่อสามัญภาษาไทย ดอกหมาก
ความยาวสูงสุด 30.0 เซนติเมตร (TL)

ไมมี filament

ชื่อวิทยาศาสตร Gerres erythrourus Bloch, 1791
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Deep-bodied majarra
ชื่อสามัญภาษาไทย ดอกหมากครีบสั้น
ความยาวสูงสุด 30.0 เซนติเมตร (TL)
ครีบทองและครีบกนสีเหลือง และมีแถบสีขาว
มีแถบสีดําบนครีบหลัง

ชื่อวิทยาศาสตร Gerres oyena Forsskal, 1775
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Common silverbiddy
ชื่อสามัญภาษาไทย ดอกหมากกระโดง
ความยาวสูงสุด 30.0 เซนติเมตร (TL)
ลําตัวมีลักษณะยาวเรียว และแบนขาง

บานเราจะนาอยู
อยาคบคนพาล
บันไดขั้นแรก ที่จะกาวขึ้นไปสูความสุขนั้น จะตองตั้งตนกันที่ "การไมคบ
คนพาล" ใหไดเสียกอน เพราะถาขั้นนี้กาวผิดหรือทําไมได แมวาจะประกอบเหตุใด
ๆ ที่จะใหไดพบความสุข ก็จะพบไดยาก หรือไมอาจจะพบไดเลย การไมคบคนพาล
จึงเปนดานแรก ที่จะไขประตูไปสูความสุข
คนพาล คือ คนชั่ว คนทุจริต คนหากินทางผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม กอ
ใหเกิดความเดือดรอนวุนวายทั้งแกตนเอง ครอบครัวและสังคมสวนรวม
คนพาล มีหลักพอสังเกตได คือ มักคิดชั่ว พูดชั่ว และทําชั่วอยูเนืองนิจ แม
วาเราจะไมรูความคิดของคนพาลแตเราก็ยอมจะตัดสินความเปนพาลของคนได ที่
การแสดงออกมาทางกายหรือวาจา นอกจากนี้ เรายังสามารถดูลักษณะที่แสดงออก
แหงความเปนคนพาล หรือคนชั่วอีกประการหนึ่ง คือการชอบคบแตคนชั่วดวยกัน
การคบกับคนพาลมีทุกข โทษ และภัยมาก ในมงคล ๓๘ คือทางกาวหนา
ของชีวิตนั้น ทานไดระบุการไมคบคนพาล ไวเปนอันดับแรก เปรียบเสมือนบันไดขั้น
แรกของชีวิต ถากาวขั้นนี้ผิดพลาด ขั้นอื่น ๆ ก็ยอมจะตองพลาดหรือผิดพลาดไป
การคบกับคนพาลนั้น แมวาเราจะไมคบถึงสนิทสนมดวย แตก็ยอมจะเปนที่
ระแวง หรือรังเกียจของคนดี และการไดใกลชิดกับคนพาลนั้นแมวาในระยะแรก ๆ
เราจะนึกรังเกียจเขา แตเมื่อไดเขาใกลชิดกันนานไปใจก็ยอมจะยินดีในความเปน
พาลนั้นตามลําดับ ตรงกับสุภาษิต (๒๗/๔๐๘) วา "คบคนเชนใด ก็ยอมเปนเชน
คนนั้น" และพุทธภาษิต (๒๐/๑๔๒) อีกแหงหนึ่งวา "ผูคบคนเลว ยอมพลอยเลว
ลง" เปนตน
ดังนั้น สูตรแหงความสุขขอแรก และเปนขอที่มีความจําเปนสุดยอด ที่จะ
ตองปฏิบัติใหได คือตองงดเวนใหหางไหลกับคนพาลใหได ตองตัดสัมพันธใหขาด
ไมวาทางตรงหรือทางออมก็ตาม อยาไดทอดไมตรีใหเลย เพราะจะนําแตอัปมงคล
มาให ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่สําคัญสุดยอด ที่ไมควรจะมองขามไปก็คือ อยามัวไปเพงมองความพาลที่
คนอื่นฝายเดียว ใหระวังใจเราเอง มันจะไปเปนพาลเสียเอง เมื่อจิตของเรามันเปน
พาลเสียเองแลว คนหมดทั้งโลกนี้ก็ไมมีใครจะชวยเราได
ฉะนั้น จงหมั่นตรวจสอบ หมั่นพิจารณาดูจิตของตนเอง วามีเชื้อสัมมาทิฐิอยู
มากนอยเพียงใด ? สังเกตไดจากความนิยมที่จิตมันแสดงออก คือถาจิตนิยมชมชอบ
ในคนดี ในความดีหรือคนทําดี ก็แสดงวาจิตมีเชื้อของสัมมาทิฐิควรจะหลอเลี้ยงเอา
ไว
แตถาจิตเกิดนิยมชมชอบในความชั่วหรือคนชั่ว ก็ใหเรงระวังวาเชื่อมิจฉาทิฏ
ฐิ กําลังลุกลามเขามาสูใจแลว จงรีบกําจัดหรือชําระลางเสียดวยพระธรรมโดยเร็ว
เถิด ขืนปลอยไวจะเปนมารทําลายความสุขเสียเอง โดยที่ไมมีคนอื่นมาทําให.

เรื่องเกา...เลาความหลัง

...ทาทาย...สมอง…

คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้
o ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
o ทุกตารางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ํากัน

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคํา
ถามงาย ๆแลวก็รอลุนรับรางวัลไดเลยครับ
1.บอกความแตกตางระหวาง “กลุม”และ “เครือขาย”
2. “ที่ครีบหลัง มี Filament ยาว”และ “ขางลําตัวมีจุดเรียงตามขวาง” เปนลักษณะเดนของปลาดอกหมากตัวใด

A

B

C
กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 ตุลาคม2550
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 ตุลาคม 2550)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
ปรับขนาดของถังขยะ recycle bin เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใชงาน
คลิกขวา recycle bin ไป propoties
ปรับที่ตรง % จากเดิมมันจะเปน 20% ก็ปรับเปน 4 %ของ HDD จะก็สามารถเพิ่มพื้นที่ของ HDD ไดอีก 16%
เลยทีเดียว ^o^

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
เดือนพฤษภาคมนี้เริ่มจะเขาฤดูฝนกันแลวนะครับอยางไรก็ตามดูแลสุขภาพตัวเองใหดีนะครับ เรา
มาเฉลยคําตอบกับคําถามของฉบับที่แลวกันจากคําถามที่ถามไปนะครับ จากที่ถามไปในฉบับที่แลว
1. หากมีการเจรจาลดภาษีในกรอบ WTO ไดสําเร็จคาดวาอัตราภาษีปลาทูนากระปองของไทยจากกี่ %ลด
ลงเหลือกี่ %
2. บอกชื่อวิทยาศาสตรของกุงตอไปนี้
A
Penaeus merguiensis
B
Penaeus monodon

C
Penaeus latisulcatus

รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง
นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ
จากสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
หญาอะไรใหญที่สุด?
ผูคนสวนใหญคงคิดไมถึงวา ตนไผ จะเปนพืชในวงศเดียวกับตนหญา
ทั่วโลกมีไผประมาณ1,250 ชนิด มีมากในเขตรอน
โดยเฉพาะทวีปเอเชีย ตนไผก็เปนอาหารของชางดวยเหมือนกัน
แลวใครรูบางวา คนเราก็กินไผเปนอาหารดวย
หนอไมไงหละ เปนตนออนของไผที่คนเรานิยมกินเปนอาหาร
แลวหนอไมนี่ก็มีมากในฤดูฝน ชวงนี้ไง (31/8/42)

