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ในอนาคต ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึน้อย่างช้าๆ แต่จะ
เป็นสาเหตุท่ีสร้างความท้าทายต่อการเคลื่อนย้ายประชากรท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต
เพ่ือเป็นการน�าสถานการณ์เหล่านีสู้่การด�าเนินการ จึงจ�าเป็น
อย่างย่ิงท่ีนักปฏิบัติงานในด้านพัฒนาชุมชนจะต้องบูรณาการ
ประเด็นการย้ายถ่ินในกระบวนการท�างาน เพ่ือให้สามารถน�าการ
ย้ายถ่ินและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีสู่การบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวมในโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ
ถือเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ี IOM ได้กล่าวน�าในคู่มือนี ้ โดยหวังว่า
คู่มือนีจ้ะช่วยขยายความเข้าใจและเน้นย� า้ถึงความส�าคัญเก่ียว
กับโอกาสท่ีการย้ายถ่ินจะช่วยสนับสนุนวิถีชี วิตในท้องถ่ินผ่าน
การส่งกลับทางด้านการเงินและสังคม (financial and social  
remittances)  ซึ่ ง เ ป็นหนึ่ ง ใน เ ป้ าหมายของ เ รา ในการ
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ชิ ง รุ ก ท่ี เ ช่ื อ ม โ ย ง ก า ร ย้ า ย ถ่ิ น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยรวมทัง้
ระดับครัวเรือนและชุมชน

Dana Graber Ladek,
Chief of Mission, IOM Thailand

ค�าน�า

สวสัดี ทา่นนกัพฒันา

เน่ืองด้วยองค์กรด้านการโยกย้ายถ่ินฐานของสหประชาชาติ คือ 
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (International 
Organization for Migration: IOM) เป็นองค์กรหลักในการ
ด�าเนินงาน การศึกษาวิจัย วางนโยบายและขับเคลื่อนเพ่ือให้
ประเด็นด้านการโยกย้าย ถ่ินฐานท่ี เ ช่ือมโยงกับประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นหนึ่งในประเด็นหลักเพ่ือพิจารณาใน
กระบวนการระหว่างประเทศ ภูมิภาค และระดับชาติ
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายประชากรเพ่ิมมากขึน้ ดังนัน้ผู้ ก�าหนดนโยบายและนัก
วิจัยจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงบทบาทของการย้ายถ่ิน ซึ่งสามารถใช้
เป็นกลยุทธ์ส�าหรับการปรับตัว เพ่ือการนี ้IOM จึงมีความมุ่งมั่นใน
การสนับสนุนข้อมูลท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้เ ก่ียวกับการย้ายถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ตลอดจนมุ่งสนับสนุนทางเลือกเชิงนโยบาย โดยการจัดท�าข้อ
เสนอแนะ ค้นหารูปแบบและบทเรียนเพ่ือดึงเอาประโยชน์ท่ีเกิด
จากการย้าย ถ่ินมาใ ช้ เ ป็นกลยุท ธ์ส�าห รับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม
บทบาทดังกล่าวของ IOM มีความสอดคล้องกับการด�าเนินงาน
ของโครงการ TransRe ในการน�าเอาศักยภาพของการย้ายถ่ินมา
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครัวเรือนและชุมชนให้สามารถตอบ
สนองต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ และเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้
กับการด�ารงชีพและคุณภาพชีวิต
เน่ืองจากการย้ายถ่ินฐานนัน้เป็นหนึ่งในวิธีการท่ีคนเราใช้เ พ่ือ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เ พ่ือเป็นกลยุทธ์ใน
การรับมือท่ีจะช่วยกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบางให้สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยให้มีแหล่งรายได้ท่ีหลาก
หลายมากขึน้ และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยน 
แปลงภูมิอากาศด้วย
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อ
ความถ่ีและเพ่ิมความรุนแรงของสภาพอากาศรุนแรง (extreme 
weather events) อาทิ ภัยแล้ง ลมพายุ และน�า้ท่วม ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จะย่ิงกระตุ้ นการเคลื่อนย้ายของประชากร



บทน�า

หหากคุณท�างานเ ก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและการ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในท้องถ่ินใน
ประเทศไทย อินเดีย เคนย่า และประเทศอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี

ท่ีค่อนข้างห่างไกลและมีข้อจ�ากัดการพัฒนา รวมถึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
แนวโน้มเผชิญกับเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมท่ีมี
เพ่ิมมากขึน้ เช่น ภัยแล้ง น�า้ท่วม หรือลมพายุ แต่หลังจากท่ีมี
โอกาสท�างานในพืน้ท่ีนัน้ๆ ไม่นานคุณจะพบว่าพืน้ท่ีห่างไกล
และพืน้ท่ีชายขอบเหล่านีไ้ม่ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่าง
ท่ีหลายคนเข้าใจ เพระาคนในชุมชนจะพูดคุยถึงลูกๆ สามี-
ภรรยา ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนๆ ของพวกเขาท่ีไม่ได้อาศัยใน
หมู่บ้านแต่ท�างานอยู่ทีอ่ืน เมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ห่างไกล หรือแม้แต่ใน
ต่างประเทศ บ้างก็ย้ายออกไปทัง้ครอบครัว หรือบางครอบครัว
อาจจะมีสมาชิกในครัวเรือนเดินทางไปเพียงคนเดียว โดย
สมาชิกครัวเรือนท่ีเหลือยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งผู้ ย้ายถ่ิน
บางคนอาจเดินทางไปเป็นเวลานานหลายปี บางคนอาจจะออก
ไปเป็นบางเดือนแล้วกลับมาในชุมชนช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต คนท่ี
ไปอาจจะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว พ่อแม่ หรือญาติพ่ีน้อง 
ส่วนหนึ่งจะกลับมาช่วงท่ีมีงานเทศกาลเฉลิมฉลอง บางคนก็
กลับมาเพ่ืออยู่กับครอบครัว หรือบางคนอาจจะติดต่อพูดคุยกับ
คนในครอบครัวสม�่าเสมอในช่วงท่ีเดินทาง ผ่านช่องทางการ
สื่อสารสมัยใหม่ เช่น Skype, facebook, Line และ Whatsapp 
ซึ่ง เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวันกับ
คนในหมู่บ้านเหมือนกับตนเองยังคงอาศัยอยู่ในชุมชน คุณเคย
คิดหรือไม่ว่าผู้ ท่ี ย้ายถ่ินเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่องานท่ีคุณท�าอยู่
กับชุมชน? ซึ่งการเคลื่อนย้ายของคนและการเช่ือมต่อ (con-
nectedness) ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การถ่ายโอนเงิน ข้อมูล หรือ
ความคิดใหม่ๆ เหล่านีจ้ะมีผลต่อชุมชนอย่างไร? สิ่งเหล่านีจ้ะ
ช่วยให้คนในชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรท่ีตนมีในการรับมือกับ
ความเสี่ยงต่างๆ ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือไม่? 
และจะมีบทบาทกับงานท่ีคุณท�ากับชุมชนได้หรือไม่?

ในอดีตการย้ายถ่ินภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมัก
ถูกมองแต่เฉพาะด้านปัญหา เน่ืองจากมักถูกมองเป็นทางเลือก
สุดท้ายในการรับมือ และอาจส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคง อย่างไร
ก็ดีในช่วงหลายปีมานีน้ักวิจัยจ�านวนมาก รวมทัง้ผู้ ก�าหนด
นโยบายและนักปฏิบัติเ ร่ิมเล็งเห็นความส�าคัญของการย้ายถ่ิน 
เน่ืองจากการย้ายถ่ินถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ิน
ในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ทั่วโลก เป็นวิถีดัง้เดิมของคนท้องถ่ินในการ
จัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการด�ารงชีวิต และ
ช่วยให้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้หลากหลายย่ิงขึน้ ผลกระทบท่ีเกิด
ขึน้จึงเก่ียวข้องกับหลายระบบและมีความซับซ้อน และไม่
สามารถบอกได้ว่าจะส่งผลบวกหรือส่งผลลบเสมอไป ซึ่งบาง
พืน้ท่ีอาจมีผลกระทบเกิดขึน้เพียงเล็กน้อยในขณะท่ีบางพืน้ท่ี
อาจส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด

“ใน ช่วงหลายปีมานีน้ักวิจัยมากมาย
รวมทัง้ผู้ ก�าหนดนโยบาย และนักปฏิบัติ
เร่ิมเล็งเห็นความส�าคัญของการโยก
ย้ายถ่ินฐาน”

ประเด็นส�าคัญคือ การย้ายถ่ินไม่ได้เป็นเพียงการท่ี “ผู้ คนย้าย
ออกไป” แต่เป็นการย้ายถ่ินผ่านรูปแบบต่างๆ สังคมท้องถ่ินก็มี
ความเช่ือมโยงกันมากเกินกว่าจะพิจารณาเฉพาะแค่ในขอบเขต
ของชุมชน การเคลื่อนย้ายและการเช่ือมต่อแบบนีถื้อเป็นเร่ือง
ปกติของพืน้ท่ีท้องถ่ินส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ควรถูกมองข้ามหรือถูกมอง
ว่าเป็นปัญหาเพียงอย่างเดียว

ในฐานะของผู้ เ ช่ียวชาญท่ีท�างานพัฒนาชุมชน คุณจะต้อง
ท�าความเข้าใจถึงผลสืบเ น่ืองท่ี เ กิดจากการย้ายถ่ินในพืน้ท่ี ท่ี
คุณท�างานในหลากหลายมิติ ตัวอย่างเช่น ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากร ต่อนวัตกรรมการเกษตร ต่อแนวทางท่ีชุมชน 
ตอบสนองหรือฟื้นฟูตัวเองจากความเสี่ยงท่ีเกิดจากภูมิอากาศ 
และการพัฒนาชุมชนในมิติท่ีกว้างขึน้ เม่ือคุณเข้าใจประเด็น
เหล่านีม้ากขึน้จะช่วยให้เห็นประโยชน์ท่ี เ กิดจากการย้ายถ่ิน 
อาทิเช่น เป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
พัฒนาชุมชน และการพัฒนาด้านอ่ืนๆ

คู่ มือเล่มนีจ้ะช่วยให้เข้าใจผลสืบเน่ืองของการย้ายถ่ินต่อการ
ท�างานของคุณ โดยเป็นการประยุกต์แนวคิด “การเช่ือมโยงข้าม
พืน้ท่ี” ซึ่งครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้ายและการเช่ือมต่อในมิติ
ต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของชุมชน คู่มือจะช่วยให้คุณ
ตระหนักและเข้าใจถึงศักยภาพหรือผลท่ีเกิดจากการย้ายถ่ิน 
เพ่ือใช้ขยายผลและสร้างความยั่งยืนในงานของคุณ.



คู่มือนีป้ระกอบด้วยเนือ้หาหลกัสองส่วน ส่วนแรก (ส่วน A และ 
ส่วน B) อธิบายความเป็นมาและแนวคิดการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี
และการย้ายถ่ิน รวมถึงเหตุใดแนวคิดเหล่านีจ้ึงเก่ียวข้องกับการ
พฒันาชุมชน ส่วนท่ีสอง (ส่วน C และ ส่วน D) เป็นการแนะน�า
แนวทางปฏิบัติเ พ่ือการประเมินบทบาทของการย้ายถ่ินท่ีมีต่อ
ชุมชน และแนวทางส�าหรับบูรณาการองค์ความรู้สู่การปรับตวัของ
ชุมชนและโครงการพัฒนาอ่ืนๆ นอกจากนีจ้ะมีตัวอย่างท่ีเป็น
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
การย้ายถ่ินต่อวิถีชีวิตท้องถ่ิน กรณีตวัอย่างเหล่านีช้่วยอธิบายให้
เห็นภาพชัดขึน้ แต่ไม่ได้มีวตัถุประสงค์เป็นกรณีต้นแบบ และส่วน
สุดท้ายในคู่มือนีเ้ป็นการแสดงรายการเอกสารอ้างอิงและแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ จากรายงานการวิจัย เว็บไซต์ และเอกสารท่ีสามารถ
หาอ่านเพ่ิมเติมในประเด็นด้านการโยกย้ายถ่ินฐาน/การย้ายถ่ิน 
(migration) การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี (translocality) การปรับตวั
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change adaptation) 
และการสร้างความยืนหยัด (resilience)

ทัง้นี ้ คู่มือนีจ้ะเน้นในประเด็นการย้ายถ่ินออกไปนอกชุมชนหรือ
หมู่บ้านท่ีคุณด�าเนินโครงการอยู่ อย่างไรก็ดีการย้ายถ่ินเข้ามา
ในชุมชนก็เป็นอีกสถานการณ์ท่ีมีความส�าคัญส�าหรับท้องถ่ิน
หลายแห่ง ดังนัน้แม้ว่ากิจกรรมในคู่มือจะกล่าวถึงเพียงการ 
ย้ายถ่ินออกจากชุมชน แต่ผู้ ใช้คู่มือนีส้ามารถปรับกิจกรรมโดย
เ พ่ิม เติมประ เด็นการ ย้าย ถ่ิน เ ข้ ามาในชุมชนไ ด้ตามความ 
เหมาะสม

เนือ้หาของคู่มือเล่มนีจ้ัดเรียงเป็นส่วนต่างๆ ดังรายละเอียด 
ดังต่อไปนี:้

 � ส่วน A เป็นการให้ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับเนือ้หาและอธิบาย
ความส�าคญัของการย้ายถ่ินต่อการพฒันาชุมชน

 � ส่วน B อธิบายถึงแนวคิดการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี และแนะน�า
มุมมองการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีร่วมกับการย้ายถ่ินและการ
พัฒนาชุมชน นอกจากนีย้ังน�าเสนอหลักการทั่วไปของการ
พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์
ส�าหรับการด�าเนินงานในประเด็นด้านการเช่ือมโยงข้าม
พืน้ท่ีและการย้ายถ่ิน

 � ส่วน C น�าเสนอกิจกรรมท่ีสามารถใช้ในการประเมินและ
วิ เคราะ ห์บทบาทของการ เ ช่ือมโยง ข้ามพื น้ ท่ี และการ 
ย้ายถ่ินส�าหรับการพัฒนาชุมชนและการปรับตัว

 � ส่วน D เสนอแนะบางกิจกรรมท่ีจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์
และโอกาสจากการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีและการย้ายถ่ินเข้ากับ
โครงการพฒันาชมุชนต่าง ๆ

ส่วนสุดท้ายของคู่มือเป็นรายการเอกสารอ้างอิงและข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ทั ง้ รายงานและเอกสารอ่านเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับการ 
ย้ายถ่ิน การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี และการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือการสร้างความยืนหยัด 

จะใช้งานคู่มือ นี ้อย่างไร ?

...ฉนัควรจะไป

หรือว่ำฉนัควรจะอยู่?

...ฉนัว่ำเธอน่ำจะไป!
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คู่มือนีส้�าคญัอย่างไร?
 
ในช่วงหลายปีที่ ผ่ านมา การ ย้ายถิ่ นถือ เ ป็นประเด็นที่ ถู กก ล่าวถึ ง ค่อนข้างมากในงานพัฒนาชุมชน 
โดยในปี  2558  (2015 )  เ ป้ าหมายการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน  ห รือ  Sus ta i nab le  Deve lopmen t  Goa l s  (SDGs) 
ไ ด้บู รณาการประเด็นการ ย้ายถิ่ น ไ ว้ ในหลายเ ป้าหมายซึ่ ง รวมถึ ง เ ป้าหมายข้อที่  10  ที่ ก ล่ าวถึ ง  “การ
อ�านวยความสะดวกให้ เกิดการ ย้ายถิ่ นและการเค ล่ือนย้ายประชากรอย่าง เ ป็นระบบ ปลอดภัย  เ ป็น
ระเบียบ และมีความ รับผิดชอบ โดยการด�า เ นินการตามแผนงานและการบริหารจัดการนโยบาย
ด้านการ ย้ายถิ่ นอ ย่าง เหมาะสม”  และลดค่าใ ช้ จ่ ายในการ ถ่ายโอนเงิน เพื่ อสนับสนุนครอบครัวของ 
ผู้ ย้ ายถิ่ น  และในปี  2559  (2016 )  ประเทศที่ เ ป็นสมาชิกอง ค์การสหประชาชาติก ว่า  153  ประเทศ ไ ด้
ร่ วม กันป รับป รุ งแนวทางความ ร่วม มือและธรรมาภิบาลระห ว่ างประ เทศในประ เด็นการ ย้ ายถิ่ นและ 
ผู้ ลี ้ภัย  น� า ไป สู่การประกาศ “ปฏิญญานิวยอร์ค (New Yo rk  Dec la ra t i on ) ”  ซึ่ ง มุ่ ง ใ ห้ เกิดการพัฒนา 
“ ข้อตกลงระดับโลกเพื่ อการ ย้ายถิ่ นฐานอย่างปลอดภัย  เ ป็นระเบียบ และอย่าง เ ป็นระบบ”  (G loba l 
Compac t  on  Sa fe ,  Regu la r  and  Orde r l y  M ig ra t i on )
ในขณะที่ มีการผลักดัน ข้อตกลงเหล่า นี ้ในระดับสากล คู่ มือ เ ล่มนี ้ถู กพัฒนาขึ ้น โดยมี วัต ถุประสง ค์ เพื่ อ
น� าความ ร่วมมือในระดับสากลดั งก ล่าวมา สู่การปฏิบัติ ใ ห้ เกิด รูปธรรมในระดับพื ้นที่

A



A.1| เหตใุดงานพฒันาท้องถ่ินจงึต้องพิจารณา      ประเดน็การโยกย้ายถ่ินฐาน?

ความคิด องค์ความรู้ และทักษะ เพ่ือขับเคลื่อน
ความเปลี่ยนแปลงในการปรับตัว ซึ่งความคิด องค์ความรู้ และ
ทักษะท่ีเกิดขึน้ระหว่างการย้ายถ่ินหรือการพ�านักอาศัยอยู่ใน
พืน้ท่ีอ่ืนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงเทคนิคทางการ
เกษตรหรือการปรับปรุงพันธุ์ พืชพืน้บ้านให้ดีขึน้ รวมทัง้เกิดการ
ค้นหารูปแบบทางธุรกิจทางเลือกใหม่ๆ เช่น การสร้างรูปแบบ
การตลาดใหม่ๆ และแหล่งขายสินค้า นอกจากนีก้ารใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายทางสังคมท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการย้ายถ่ิน ซึ่งผู้ 
ย้ า ย ถ่ิ น ก ลับ ส า ม า ร ถ เ ป็ น เ ส มื อ น ตัว เ ช่ื อ ม ห รื อ ผู้ น� า ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงในการท�าเกษตร ซึ่งพวกเขาจะกลายมาเป็นต้นทุน
ท่ีส�าคัญและศูนย์กลางความรู้ในเครือข่ายทางด้านการเกษตรใน
ระดับท้องถ่ิน (ดูกรณีตัวอย่างของวิภารัตน์)

ร ายละเ อียดในคู่ มื อ นี เ้ ป็นการบูรณาการประ เด็นการ 
ย้ายถ่ินสู่งานด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็น
เ น่ืองจากการย้ายถ่ินมักส่งผลโดยตรงกับผลลัพธ์ของ

งานพัฒนาในระดับท้องถ่ินและระดับอ่ืนๆ ดังนัน้การวางแผน
อ ย่ า ง ร ะ มัด ร ะ วั ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ นั ก พัฒ น า ห า แ น ว ท า ง เ พ่ื อ ใ ช้
ประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านี ใ้ ห้ เ กิดผลลัพธ์ทางบวกกับ
พืน้ท่ี รวมทัง้ลดผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกิดขึน้กับวิถีชีวิต
ของคนท้องถ่ิน  

+
กรณีตัวอย่างท่ี 1: 

การสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการ
ด�ารงชีวิต

มำนิตย์ท�ำงำนโรงงำนในประเทศเกำหลีใต้มำเป็นเวลำหลำยปี 
เขำสำมำรถส่งเงินกลับบ้ำนเป็นประจ� ำเพื่อใช้เป็นค่ำเล่ำเรียน
ของลูกชำยและลูกสำว และเพื่อซ้ือที่ดินและหมูเพ่ิม เมื่อลูกสำว
ของเขำจบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยได้เ ร่ิมท�ำงำนในโรงงำน
แห่งหน่ึงที่กรุงเทพฯ และส่งเงินกลบับ้ำนเพื่อใช้ส�ำหรับส่งน้อง
ชำยของเธอเข้ำเรียนในระดบัมหำวิทยำลยัและซ้ือววั เมื่อน้อง
ชำยจบกำรศึกษำก็ได้เร่ิมท�ำงำนในเมืองและปัจจุบันใช้เงินเก็บ
ของเขำมำลงทุนปลูกมะนำว เร่ืองของมำนิตย์แสดงให้เห็น
ว่ำกำรย้ำยถ่ินนัน้สำมำรถช่วยสนบัสนุนให้ครอบครัวมีชีวิตควำม
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน เพรำะมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรลงทุนเพ่ิมทำงเลือก
ในกำรเกษตรและกำรศึกษำ

การส่งกลับทางการเงิน เป็นการสร้างความยั่งยืนให้
กับการด�ารงชีวิตในท้องถ่ิน ซึ่งเงินท่ีส่งกลับมาโดยผู้ ย้ายถ่ินทัง้
แบบท่ีส่งกลับมาสม�่าเสมอหรือส่งกลับเฉพาะยามจ�าเป็นจะช่วย
ครัวเรือนในเร่ืองของค่าใช้จ่ายต่างๆ (เช่น การศึกษา ค่าใช้จ่าย
ทางการเกษตร ใช้จ่ายในครัวเรือน) และ/หรือ ยังช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนท่ีเกิดจากความเสี่ยงจากภูมิอากาศและความ
ผันผวนของตลาด โดยครัวเรือนอาจน�าเงินออมท่ีได้มาใช้ลงทุน
ในกิจกรรมท่ีส�าคัญ เช่น ท่ีดิน และเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
หรือใช้ลงทุนท�าธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตและความยืดหยุ่นของครัวเรือนในระยะยาว (ดูกรณี
ตัวอย่างของมานิตย์)

ทัง้นีมี้ ผลเชิงบวก ท่ีเป็นไปได้จากการย้ายถ่ินอยู่หลายด้าน 
ท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ในงานพัฒนาชุมชน (ดังรายละเอียด
ด้านล่าง):
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A.1| เหตใุดงานพฒันาท้องถ่ินจงึต้องพิจารณา      ประเดน็การโยกย้ายถ่ินฐาน?

"การเ ช่ือมต่อภายใต้การเ ช่ือมโยงข้าม
พืน้ที่ " และการมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีจากมา เพราะแม้ว่าผู้
ย้ายถ่ินจะอาศัยอยู่ห่างไกลจากชุมชนเป็นระยะเวลาหลายเดือน
และหลายปีก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะตดัขาดการ
เช่ือมต่อกับวิถีประจ�าวนัท่ีเคยมีอยู่ในชุมชน เน่ืองจากเทคโนโลยี
การสื่อสารในปัจจุบันท�าให้ผู้ คนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันได้ง่ายขึน้ และยงัสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการแชทใน 
แอพพลิเคชั่นแมสเซ็นเจอร์ การโทรผ่านระบบวีดีโอคอล และ 
โซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ ท�าให้ผู้ ย้ายถ่ินยังคงสามารถมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว และยงัได้รับรู้ความก้าวหน้า
ของการพฒันาภายในชุมชน โดยการเช่ือมต่อภายใต้การเช่ือม
โยงข้ามพืน้ท่ีและการมีส่วนร่วมดังกล่าวท�าให้ผู้ ย้ายถ่ินยังคง
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของถ่ินเดิม และยังคงกระตุ้นให้ผู้ ย้ายถ่ิน
เข้ามามีบทบาทเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย (ดูตวัอย่าง
ของอาทิตย์)

การส่งกลับทางสังคม ซึ่ งอาจจะน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและสถาบันทางสังคม โดยทั่วไปแล้ว
การย้ายถ่ินมีผลค่อนข้างชัดเจนต่อระดับบุคคลทัง้ต่อตัวผู้ ย้าย
ถ่ินและรวมถึงสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ข้างหลัง การย้ายถ่ินยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เป้าหมายในชีวิต และความ
ต้องการการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ให้มุมมองใหม่ๆในการมอง
และกระท�าสิ่งต่างๆ นอกจากนีย้ังช่วยให้เห็นแนวทางแก้ไข
ประเด็นความแตกต่างทางสังคม ท่ี มีอยู่ ระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน โดยเฉพาะระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้ สูงอายุ ระหว่าง
คนรวยกับคนจน ระหว่างผู้ หญิงกับผู้ ชาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี อ้าจช่วยให้การด�ารงชี วิตของคนมากมายในท้อง ถ่ิน
เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึน้

กรณีตัวอย่างท่ี 2:  

เดินทางกลับหมู่บ้านพร้อมกับเงินและ
ความคิดใหม่ๆ

วิภำรัตน์ตดัสินใจไปท�ำงำนที่กรุงเทพฯ แทนที่จะอยู่ช่วยครอบครัว
ท�ำกำรเกษตร เธอตัง้ใจเก็บเงินที่เธอหำได้ทัง้หมดเอำไว้ “เพื่อ
อนำคตของเธอในหมู่บ้ำน” หลงัจำกออกมำท�ำงำนโรงงำนใน
กรุงเทพฯกว่ำ 10 ปี วิภำรัตน์ก็ย้ำยกลบัมำอำศยัอยู่ในบ้ำนของ
พ่อแม่และเร่ิมอำชีพเพำะลูกหมูขำย โดยใช้เงินที่ออมจำกกำร
ท�ำงำนโรงงำนเพื่อสร้ำงคอกและซ้ือลูกหมู โดยตัง้ใจว่ำจะค่อยๆ 
เรียนรู้จำกกำรลงมือท�ำจริง วิภำรัตน์และสำมีขยำยธุรกิจเพำะ
พนัธุ์ ลูกหมูไปทีละขัน้ ซ่ึงจะเห็นว่ำเธอช่วยให้ครอบครัวมีอำชีพที่
หลำกหลำยข้ึน และยงัช่วยให้สำมำรถดูแลพ่อแม่ที่อำยุมำกข้ึน 
ไปพร้อมๆ กบักำรใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องกำรในหมู่บ้ำน

กรณีตัวอย่างท่ี 3:  

การเชิ่อมโยงข้ามพืน้ที่ของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน

อำทิตย์ออกจำกหมู่บ้ำนมำท�ำงำนในประเทศสิงคโปร์เป็นเวลำ
เกือบ 20 ปีแลว้ โดยตลอดหลำยปีนีอ้ำทิตย์ยงัคงท�ำหนำ้ทีเ่ป็น
คณะกรรมกำรคนหน่ึงของหมู่บำ้นในประเทศไทยทีเ่ขำจำกมำ ซ่ึง
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนจะมีบทบำทส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
ชมุชน รวมถึงกำรดูแลส่ิงก่อสร้ำงของส่วนรวม และจดักิจกรรม
ส�ำคญัตำมประเพณี อำทิตย์ยงัคงบทบำทนีข้องเขำผ่ำนกำรใช ้
แอพพลิเคชัน่ไลน์ในโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงคนในชมุชนจะโทรหำเขำ
เมือ่มีเหตกุำรณ์เกิดข้ึนในหมู่บำ้น และในกรณีฉกุเฉินเร่งด่วน
อำทิตย์จะเดินทำงกลบัมำยงัหมู่บำ้นของเขำ



ใ 
นขณะเดียวกัน การย้ายถ่ิน และการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี ยัง

อาจก่อให้เกิด ผลที่ เกิดขึน้ตามมาในเชิงลบ ต่อ

การพัฒนาชุมชน:

กรณีตัวอย่างท่ี 4:

"การท�าเกษตรของผู้เกษียณอายุ" เพื่อ
ปรับตัวจากสภาพสังคมที่ เปล่ียนแปลง

สุนนัท์ท�ำงำนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นำนกว่ำสิบปี และเพ่ิงจะย้ำย
กลบับ้ำนเมื่อไม่นำนนี้ เงินที่เขำส่งกลบัมำให้ครอบครัวท�ำให้ทัง้
ลูกชำยและลูกสำวมีโอกำสเข้ำเรียนในระดบัมหำวิทยำลยั ลูกทัง้
สองคนของเขำยงัได้ท�ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม คือ เป็นครู และ
นกับญัชี แม้ว่ำลูกๆ จะช่วยให้ครอบครัวมีรำยได้ที่มัน่คง แต่
สุนนัท์ก็มักจะบ่นถึงกำรที่ลูกของเขำไม่มีทักษะในกำรท�ำเกษตร 
ไม่มีใครสนใจท�ำกำรเกษตร และเขำก็อำยุมำกข้ึนเร่ือยๆ จึง
ท�ำงำนบำงอย่ำงไม่ค่อยไหว เช่น กำรตดัอ้อย เขำจึงตดัสินใจปรับ
วิธีกำรท�ำเกษตรตำมก�ำลงัเท่ำที่ยงัท�ำไหว และเร่ิมเรียกตวัเองว่ำ
เป็น “เกษตรกรเกษียณอำยุ” เขำยงัคงเลี้ยงควำย หมู กบ ปลำ 
เป็ด ไก่ และปลูกข้ำวส�ำหรับใช้บริโภคในครัวเรือนเท่ำนัน้ และ
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นทุ่งหญ้ำไว้เลี้ยงสตัว์แทน

การขาดแคลนแรงงาน และขาดแรงงานท่ีมีทักษะ
เฉพาะในชุมชน เน่ืองจากคนท่ีย้ายออกไปจากชุมชนท้องถ่ินมัก
เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ียังแข็งแรง การย้ายออกของคนกลุ่มนี ้
ท� า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ ส ม ดุล ข อ ง จ� า น ว น ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ท� า ใ ห้
ศักยภาพของชุมชนสูญหาย ในทางปฏิบัติการโยกย้ายถ่ินฐาน
ของคนวัยหนุ่มสาวท�าให้ขาดสมาชิกในชุมชนเพ่ือช่วยงานใน
ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต และการขาดแคลนแรงงานในท้องถ่ิน 
ดังกล่าวส่งผลให้ครอบครัวต้องใช้เงินซึ่งมีค่อนข้างจ�ากัดอยู่แล้ว
ในการจ้างแรงงานจากภายนอกชุมชน หรือต้องลงทุนซือ้
เคร่ืองจักร หรือลดการใช้แรงงานในแปลงเกษตรของครอบครัว 
(ดูกรณีตัวอย่างของสุนันท์)

กรณีตัวอย่างท่ี 5: 

การพึ่งพิงเงินส่งกลับ เป็นแหล่งรายได้หลัก
ของครัวเรือน

ฝนเคยท�ำงำนในโรงงำนอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 
อย่ำงไรก็ดีฝนต้องย้ำยกลับมำอยู่ในหมู่บ้ำนเนื่องจำกปัญหำ
สขุภำพ เมื่อไม่มีรำยได้สำมีของฝนจึงตดัสินใจไปท�ำงำนทีป่ระเทศ
ไต้หวนั แต่เขำก็มีควำมจ�ำเป็นต้องเดินทำงกลบัมำก่อนเวลำและ
ไม่มีเงินเพียงพอส�ำหรับใช้หนีค่้ำเดินทำงกลบัทียื่มมำ ท�ำให้ฝนต้อง
ขำยทีดิ่นทัง้หมดของครอบครัวซ่ึงก็มีอยู่ไม่มำก ต่อมำสำมีของฝน
ตดัสินใจเดินทำงไปท�ำงำนทีไ่ต้หวนัอีกเป็นรอบที ่2 และนบัว่ำโชคดี
ทีค่รั้งนีก้ำรท�ำงำนของสำมีเป็นไปด้วยดี ตอนนีฝ้นมีรำยได้เพียงทำง
เดียวจำกเงินที่สำมีส่งกลบัมำให้เนื่องจำกไม่มีที่ดินและเงินส�ำหรับ
ลงทนุ 

ท�าลายความสามัคคีในชุมชน และเพ่ิมความไม่
เสมอภาคทางเศรษฐกิจสงัคม เพราะผู้ ท่ีสามารถย้ายถ่ินส่วนใหญ่
มักมาจากครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพในระดบัหนึ่ง การส่งเงินกลบัมา
ให้กับครอบครัวก็มักท�าให้ครอบครัวท่ีมีฐานะดีอยู่แล้วดีขึน้ไปอีก 
และอาจย่ิงสร้างความไม่เสมอภาคระหว่างสมาชิกในชุมชน หรือ
เงินท่ีส่งกลับมาอาจจะช่วยสนับสนุนเพียงกิจกรรมระดับบุคคล
มากกว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของทัง้ครัวเรือน เช่น ปรับปรุงบ้าน
พกัอาศยัให้ใหญ่และใช้สอยได้มากขึน้ ซือ้ยานพาหนะในการเดิน
ทาง ซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวตัถุเหล่านี ้
อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล�า้ทางสงัคมภายในชุมชน โดยผู้ ย้าย
ถ่ินอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมขึน้ของครัวเรือนชนชัน้กลางใน
ชุมชน และละทิง้บางครัวเรือนไว้ข้างหลงัทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและในเชิง
เศรษฐกิจสงัคม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการย้ายถ่ินยัง
น�าไปสู่ความท้าทายด้านต่างๆ ต่อวิถีชีวิตของครัวเรือน 
(ดูกรณีตวัอย่างของครอบครัวฝน)

A.1| เหตใุดงานพฒันาท้องถ่ินจงึต้องพิจารณา      ประเดน็การโยกย้ายถ่ินฐาน?
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A.1| เหตใุดงานพฒันาท้องถ่ินจงึต้องพิจารณา      ประเดน็การโยกย้ายถ่ินฐาน?

จ ากกรณีตัวอย่างท่ีได้กล่าวถึงแสดงให้เห็นว่าการย้าย
ถ่ินมักเป็นประเด็นท่ีถูกละเลยในโครงการพัฒนาชุมชน
ต่างๆ อยู่บ่อยครัง้ แต่ในความเป็นจริงประเด็นนีส้่ง

ผลอย่างชัดเจนกับชุมชนท้องถ่ินต่างๆ แต่เน่ืองจากผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ดังกล่าว มักมีความซับซ้อนและไม่สามารถบ่งชีไ้ด้ชัดว่า
เป็นผลเชิง ‘บวก’ หรือ ‘ลบ’ ดังนัน้นักพัฒนาท่ีสนใจบูรณาการ
ประเด็นการย้ายถ่ินในโครงการพัฒนาท้อง ถ่ินจ�า เ ป็นต้องมี
เคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์ และแนวทางใน
การบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จาการการย้ายถ่ิน

กรณีตัวอย่างท่ี 6:  

เม่ือครอบครัวต้องห่างเหิน

พฒันำท�ำงำนในประเทศสิงคโปร์มำนำนกว่ำ 18 ปีแล้ว เนื่องจำก
สญัญำจ้ำงงำนที่ท�ำไว้ ท�ำให้พฒันำสำมำรถกลบับ้ำนเพื่อเจอ
ภรรยำชื่อพิมพ์ และลูกๆ ของเขำได้เพียงปีละครั้งเท่ำนัน้ ซ่ึง
สถำนกำรณ์แบบนี้ท�ำให้พฒันำและภรรยำไม่สำมำรถรักษำควำม
สมัพนัธ์ไว้ได้ และต้องหย่ำร้ำงกนัในที่สุดหลงัจำกที่พฒันำย้ำย
ออกมำจำกชุมชนเพียงไม่กี่ปี พิมพ์ต้องไปหำงำนท�ำที่เมืองพทัยำ
และท้ิงลูกๆ ไว้ให้ตำยำยเลี้ยงดู ดงันัน้กำรพลดัพรำกในครอบครัว
เหมือนที่เกิดข้ึนกบัครอบครัวของพฒันำและพิมพ์ มกัน�ำมำสู่กำร
เพ่ิมภำระให้กบัผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำน

ภาระของ “ผู้ที่อยู่ข้างหลัง” และการพลัดพรากของ

คนในครอบครัว เน่ืองจากผู้ ย้ายถ่ินจ�านวนมากมักเป็นพ่อและ
แม่ในวัยหนุ่มสาว นั่นหมายความว่าผู้ ท่ีถูกทิง้ไว้ข้างหลังมักเป็น
ผู้ สูงอายุและเด็กๆ ท่ีถูกทิง้ให้ย่าหรือยายเลีย้งดูหลานแบบเต็ม
เวลา ในกรณีนีถื้อว่าเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ “ผู้ ท่ีอยู่ข้างหลัง” ท่ี
ต้องมีงานหรือบทบาทเพ่ิมขึน้หลายด้าน ซึ่งรวมทัง้บทบาทท่ีเคย
เป็นหน้าท่ีของกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีได้รับมอบหมายในชุมชน 
(ดูกรณีตัวอย่างของพัฒนา)

ส่วน C เป็นการแนะน�ากิจกรรมส�าหรับใช้ในการ
ประเมินบทบาทของการย้ายถ่ิน และแนวทางส�าหรับ
ใช้ในงานพัฒนาชุมชน

บันทึก: การใช้ค�าศัพท์ "การย้ายถิ่น"
ค�าจ�ากัดความของการย้ายถิ่น เน่ืองจากยังไม่มีค�าจ�ากัดความท่ีชัดเจนร่วมกันของค�าว่า “การโยกย้ายถ่ินฐาน หรือ การ
ย้ายถ่ิน” อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วมีองค์ประกอบหลักส�าคัญท่ีใช้พิจารณาการย้ายถ่ิน ประกอบด้วย ระยะเวลา และระยะ
ทางในการเคลื่อนย้าย ยกตัวอย่างเช่น หากคนในชุมชนขับรถออกมาสอง-สามชั่วโมงเพ่ือท�างานแล้วเดินทางกลับบ้านทุกวัน 
จะถือว่าเป็นเพียง “ผู้ ท่ีเดินทางไป-กลับ” และไม่ใช่ “ผู้ ย้ายถ่ิน” โดยทีมวิจัยโครงการ TransRe ใช้หลักเกณฑ์ว่า “ผู้ ท่ีย้ายถ่ิน” 
คือ บุคคลท่ีมีการเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอ่ืนเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า ทัง้นี ้ คุณควรก�าหนดค�าจ�ากัดความของคุณ
เองตามความสนใจและเป้าหมายของโครงการพัฒนา

ค�าศัพท์ "การย้ายถิ่น" ในสถานการณ์ต่างๆ ควรระมัดระวังในการตัง้ค�าถามหรือออกแบบกิจกรรมในประเทศท่ีคุณไม่
เข้าใจภาษาท้องถ่ิน เพราะค�าว่า “การย้ายถ่ิน” ในแต่ละพืน้ท่ีอาจจะมีความหมายแฝงท่ีคาดไม่ถึงและอาจจะต้องปรับค�าให้
เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ในภาษาไทยค�าว่า “การย้ายถ่ิน” มักถูกมองว่าเป็นค�าท่ีมีความหมายเชิงลบ ดังนัน้ทีมวิจัยโครงการ 
TransRe ต้องใช้การขยายความหลายรูปแบบเพ่ือกระตุ้ นการพูดคุย เช่น อธิบายว่าเป็น “การออกไปจากชุมชนเพ่ือท�างานหรือ
เรียนต่อ”



เ ป้าหมายหลักของคู่มือนีคื้อการเสริมสร้างศักยภาพของทุน
มนุษย์ (human capacity) ในการสร้างความยั่งยืนของ
ด�ารงชีวิตภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม โดย

พิจารณาประโยชน์ของการย้ายถ่ินส�าหรับงานพัฒนาชุมชน และ
โดยการประยุกต์มุมมองด้านการเ ช่ือมโยงข้ามพืน้ ท่ีกับงาน
พัฒนาชุมชน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของคู่มือนี ้คือ

 � เพ่ือสนับสนุนนักพัฒนาชุมชนในการวิเคราะห์สถานการณ์
และบทบาทท่ีส�าคัญของการย้ายถ่ินในงานพัฒนาชุมชน

 � เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ศัก ย ภ า พ แ ก่ นั ก พัฒ น า ชุ ม ช น ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์จากการย้ายถ่ินส�าหรับงานพัฒนาชุมชน

A.2| เก่ียวกบัคูมื่อนี ้

เป้าหมาย ของคู่มือนี ้

ใคร ควรอ่านคู่มือนี?้

คู ่มือนีพ้ัฒนาขึน้ส�าหรับนักปฏิบัติ ท่ีท�างานในประเด็นด้าน
การพัฒนาชุมชนและการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง 
ภูมิอากาศ แนวความคิดและกิจกรรมท่ีเสนอแนะในคู่มือนี ้

เ ป็นส่วนหนึ่ งของงานวิจัยในภาคสนามของนัก วิจัยและนัก
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย แต่คู่มือนีย้ัง
สามารถปรับใช้กับบริบทของท้องถ่ินอ่ืนๆ ได้

ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของคู่มือนี ้ คือ กลุ่มนักพัฒนาชุมชน 
และกิจกรรมต่างๆ ในคู่มือยังเป็นประโยชน์กับผู้ น�าชุมชน เจ้า
หน้าท่ีของแหล่งทุน และผู้ บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ด้วย
เช่นกัน รวมไปถึงนักวิจัยและท่ีปรึกษาท่ีท�างานด้านการพัฒนา
ท้องถ่ิน
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คู ่มือนี เ้ ป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ วิจัยแบบสหวิทยาการ 
"โครงการเสริมสร้างความยืนหยัดด้วยแนวคิดการเช่ือมโยง
ข้ามพืน้ท่ี: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การโยกย้ายถ่ินฐาน 

และความยืนหยัดทางสังคมของชุมชนท้องถ่ินในประเทศไทย” 
หรือ โครงการ TransRe โดยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษา
และวิจัย (German Federal Ministry for Education and Re-
search: BMBF) โดยมีส�านักงานอยู่ท่ีภาควิชาภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับอนน์ (University of Bonn) สหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

เพ่ือการเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดย
ทางโครงการ TransRe จึงร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย องค์กร
พัฒนาเอกชนในประเทศไทย สมาชิกขององค์การแคร์นานาชาต ิ
(CARE International) โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอนน์ 
(University of Bonn) และ RMIT University (ประเทศ
ออสเตรเลีย) ท�างานร่วมกับบุคลากรของมูลนิธิรักษ์ไทยในการ
ออกแบบกระบวนการและกิจกรรมเพ่ือบูรณาการการย้ายถ่ิน
และการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีในงานพัฒนาชุมชน

คู่มือนีเ้ป็นผลจากกระบวนการด�าเนินงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 
3 ปี โดยมีแนวคิดเร่ิมแรกจากการท�าความเข้าใจความสัมพันธ์
ของการย้ายถ่ินและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีต่อการพัฒนาชุมชน
ผ่านบทเรียนจากกระบวนการวิจัยแล้วด�าเนินการทดสอบ ซึ่ง
คู่มือนีน้�าเสนอกิจกรรมท่ีพิจารณาแล้วว่ามีความเก่ียวข้องและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด อันเป็นผลท่ีได้มาจากกระบวนการ
ท�างานร่วมกันในโครงการนี ้(ดูส่วน C)

กิ จ ก ร ร ม ทั ้ง ห ม ด ใ น คู่ มื อ นี ้อ อ ก แ บ บ ขึ ้น ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กระบวนการวางแผนและการด�าเนินงานของมูลนิธิ รักษ์ไทย 
ตลอดจนมีการขยายผลในการด�า เ นินงานผ่านองค์การแคร์
นานาชาติ  กรณีตัวอย่างและกรณีศึกษาในคู่มือนีม้าจากงาน
วิจัยภาคสนามของโครงการ TransRe ท่ีด�าเนินการในพืน้ท่ี
ศึกษา 4 แห่งในภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทย และ
ในพืน้ท่ีท่ีมีผู้ ย้ายถ่ินอาศัยอยู่ และได้มีการทดสอบกิจกรรม
ต่างๆ ในพืน้ท่ีโครงการท่ีก�าลังด�าเนินการของมูลนิธิรักษ์ไทย 
รวมถึงด�าเนินงานในพืน้ท่ีน�าร่องของโครงการฯ ในจังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดน่าน 

ความเป็นมา ของคู่มือนี ้

โครงการ TransRe น�าเสนอมุมมองใหม่ๆ เก่ียวกับความสมัพนัธ์ของประเด็นสิ่ง
แวดล้อมกับการย้ายถ่ิน เน่ืองจากข้อเท็จจริงท่ีว่าการย้ายถ่ินของผู้คนเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้
อยู่แล้ว ไม่ว่าผลกระทบในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเป็นอย่างไร และ
จะยังเป็นพลวตัหลกัของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในโลก โครงการได้ศึกษาบทบาทของ
การย้ายถ่ินต่อการสร้างความยืนหยัดความยืนหยัดให้กับครัวเรือนท่ีมีความเปราะบาง
ในพืน้ท่ีชนบท โดยสามารถดูรายละเอียดของโครงการวิจัยนีไ้ด้ในเว็บไซต์ของ
โครงการ: 

www.transre.org 

คิว อำร์ โค๊ด (QR code) ส�ำหรบัสแกนโดยผ่ำน 

แอพพลิเคชัน่ในมือถือ ซ่ึงจะน�ำคณุไปยงัเว็บไซต์ที่

เกีย่วขอ้ง

http://www.transre.org




B
กรอบคิด
คู่ มื อ นี ้พัฒนาขึ ้นจากแนวคิดการ ย้ ายถิ่ น  (m i g r a t i o n )  และแนวคิดที่ เ ก่ี ยว ข้อง  คือ  “การ เ ช่ือม ต่อภาย
ใ ต้ ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ า ม พื ้น ที่ ”  ( t r a n s l o c a l  c o n n e c t e d n e s s )  ซึ่ ง เ ป็ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ทั่ ว ไ ป ที่ พบในพื ้นที่
ชนบทส่วนใหญ่  และจ� า เ ป็น ต้องบู รณาการประ เด็น นี ้ใน โครงการพัฒนา ชุมชนต่างๆ
ปัจ จุบัน นักวิ จั ยและ นักปฏิบั ติ ต่ า ง เล็ ง เห็นถึ งความส� า คัญของการ ย้ ายถิ่ น เพิ่ มขึ ้น  โดยที่ ก าร ย้ ายถิ่ น มี
คว ามส� า คัญมากก ว่ ากา ร เค ล่ื อน ย้ ายของ ผู้ คนจากพื ้นที่ ห น่ึ ง ไป อีกที่ ห น่ึ ง  แ ต่ เ ป็ น ก า ร เ ค ล่ื อ น ที่ ข อง
คนที่ มี ความ ซับ ซ้อนและมากก ว่ าห น่ึ งทิศทาง :  ผู้ ค น อ า จ มี ก า ร โ ย ก ย้ า ย ทั ้ง แ บ บ ถ า วร  ช่ั ว ค ร า ว  ห รื อ
ตาม ช่วงฤดู กาล  และพวกเขาอาจจะ ย้ ายไป ยั ง ชุมชน อ่ืน  ภูมิ ภาค อ่ืน  ห รือประ เทศ อ่ืน  และอาจโยก
ย้ าย ด้วย เห ตุผลที่ แตก ต่าง กัน  ถึ งแ ม้ ว่ าพวก เขาจะ ย้ ายออกไปจากพื ้นที่ ไปแ ล้วแ ต่พวก เขา ไ ม่ ไ ด้หาย
ไปจากพื ้นที่ นั ้นๆ  เลย  โ ด ย ยั ง ค ง มี ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ อ ยู่ กั บ ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น บ้ า น เกิด  การ ค้นหา
และ ใ ช้ประ โยช น์จ ากการ ย้ ายถิ่ น ใน ง านพัฒนา ชุมชนจะ ช่ วยขยาย มุมมองของการ เค ล่ื อน ย้ ายและ
การ เ ช่ือม ต่อทั ้ง ร ะห ว่ า งและ ข้ ามหลายพื ้นที่  ซึ่ ง คู่ มื อ นี ้จ ะอ ธิบายโดยใ ช้กรอบคิดของการ เ ช่ือมโยง
ข้ ามพื ้นที่  ( t r a n s l o ca l i t y )  เพื่ อ ใ ห้สามารถท�าความ เ ข้ า ใจและประ เมินผลกระทบจากของการ 
ย้ ายถิ่ น ต่อวิ ถี ชี วิ ตของ ชุมชนท้องถิ่ น .



ม ุมมองการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี (translocality) เป็นการ
อธิบายเก่ียวกับข้อเท็จจริงท่ีว่าสถานท่ีและท้องถ่ินต่างๆ  
ไม่ได้ถูกแบ่งออกจากกันในเชิงพืน้ ท่ีอย่างมีนัยยะและ

แบ่งตามสภาพเศรษฐกิจสังคมแบบโดดเด่ียวอีกต่อไป แต่ในยุค
โลกาภิวัตน์และภายใต้การย้ายถ่ินท่ีมีความซับซ้อนมากขึน้ใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้ท้องถ่ินหรือท้องท่ีมีความเช่ือมโยงกับโลก
ภายนอกมากกว่าท่ีเคยเป็น ซึ่งสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆ 
(เช่น น�า้ท่วม ภัยแล้ง ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า) ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี
หนึ่งมักส่งผลต่อหรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์หรือการตัดสินใจท่ี
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ด้วย (เช่น การส่งเงินกลับ การเปลี่ยนงาน 
การใช้จ่ายของครัวเรือน)

กรณีตัวอย่างในบทท่ีผ่านมา (ส่วน A) แสดงให้เห็นว่าสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีอาศัยและท�างานอยู่พืน้ท่ีอ่ืนๆ ยังคงติดต่อสื่อสารกับ
คนในครอบครัวท่ีอยู่ท่ีบ้าน พวกเขาจึงยังคงมีอิทธิพลต่อคนใน
ครอบครัวและชุมชนโดยรวมด้วยเช่นกัน เช่น การส่งเงินกลับ 
หรือการแบ่งปันประสบการณ์ หรือ การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก
ในครอบครัวหรือคนในชุมชน สถานการณ์แบบนีแ้สดงให้เห็นว่า
ท้องถ่ินต่างๆ มีความสัมพันธ์และเช่ือมต่อกันแม้จะอยู่ห่างกัน
ก็ตาม การเช่ือมต่อภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีจึงมีความ
ส�าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถของครัวเรือนและชุมชนเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ รวมทัง้สร้างความยั่งยืน
ให้กับวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต

การเช่ือมโยงข้ามพืน้ที่ 
คืออะไร?

B.1| มมุมองการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี 

คน

ทรัพยากร

ทักษะ

องค์ความรู้

ข้อมูล

วิธีปฏิบัติ

แนวคิดการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี:

พืน้ท่ีต่างๆ มีความสัมพันธ์และเช่ือมต่อกันแม้จะ
อยู่ห่างกันผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้าย
ของคน (แรงงาน) ทรัพยากร องค์ความรู้ ข้อมูล 
ทักษะ และวิถีปฏิบัติต่างๆ

การเช่ือมต่อกับการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีต่างๆ นัน้มีรูปแบบท่ี 
ซับซ้อน ซึ่งการเช่ือมต่อนัน้ไม่ได้สัมพันธ์กับการย้ายถ่ินเพียง
อย่างเดียว แต่การเคลื่อนย้ายของผู้ คนเป็นปัจจัยหลักในการ
สร้าง “พืน้ท่ีของการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี (translocal space)” 
เน่ืองจากเรามีการเดินทางเคลื่อนย้ายมากขึน้และยังคงมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับพืน้ท่ีท่ีเราจากมา โดยมีการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรต่างๆ (เช่น การส่งเงินกลับ สิ่งของ และสินค้าต่างๆ) 
การส่งผ่านข้อมูล (เช่น ข้อมูลเร่ืองต�าแหน่งงาน) รวมถึงทักษะ
และองค์ความรู้ท่ีมี (เช่น ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ นวัตกรรม
ทางการเกษตร) ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีคุณประโยชน์กับอีก
พืน้ท่ีหนึ่ง ภาพด้านล่างจะช่วยอธิบายถึงความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้
พืน้ท่ีสีเขียว หมายถึง ชุมชนดัง้เดิม (บ้านเกิด) และพืน้ท่ีสีฟ้า คือ 
พืน้ท่ีผู้ ย้ายถ่ินเดินทางไป โดยมีการไหลเวียนของข้อมูลและ
ทรัพยากร ฯลฯ จะเห็นว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเดียวแต่การ
แลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา และมีวิธีการท่ี
แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพืน้ท่่ี

่
นัน้ๆ.
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ห ากน�าแนวคิดการ เ ช่ือมโยง ข้ามพื น้ ท่ีมาใ ช้ ในการ
พิจารณาการเช่ือมต่อภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี 
(translocal connections) จะเห็นได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการย้ายถ่ิน โดยโครงการหรือ
โปรแกรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ ควรจะต้องพิจารณาถึง
ประเด็นเหล่านี เ้ พ่ือช่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ของโครงการ การประยุกต์แนวความคิดการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี
ของการย้ายถ่ินและงานพัฒนาชุมชน จะเห็นว่าการย้ายถ่ิน 
(และผลกระทบจากการย้ายถ่ิน) ไม่ควรพิจารณาแบบแยกส่วน
จากการเช่ือมต่อภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี เน่ืองจากการ
เ ช่ื อ ม ต่ อ ภ า ย ใ ต้ ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ข้ า ม พื น้ ท่ี นั น้ เ กิ ด ขึ น้ จ า ก ทั ง้
กิจกรรมการย้ายถ่ินและการไม่ ย้ายถ่ินของสมาชิกครัวเ รือน 
(จากพืน้ท่ีท่ีผู้ ย้ายถ่ินเดินทางไปและในชุมชนดัง้เดิม/บ้านเกิด) 
เ พ่ือสร้างความมั่นคงแก่ครัวเ รือนและช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึน้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ ย้ายถ่ินยังคงถือว่าเป็นสมาชิก
ของครัวเรือนและสมาชิกภายในชุมชนบ้านเกิด ถึงแม้ว่าตัวผู้
ย้ายถ่ินจะไม่ได้อยู่ในชุมชนช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตาม หาก
พิจารณาถึงสิ่งท่ีพวกเขาสนับสนุนแก่ชุมชนและความเช่ือมต่อ
ภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี (translocal connectedness) 
ท่ีเกิดขึน้ในด้านต่างๆ แล้วจะพบว่าเป็นโอกาสท่ีส�าคัญในการ
ส ร้างความยืนหยัดแ ก่ชุมชนจากผลกระทบ ท่ี เ กิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบอ่ืนๆ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม

การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี .ในภาคปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาชุมชนท่ีแนะน�าในคู่มือนีจ้ะช่วยให้คุณหาค�าตอบ
ต่อค�าถามดังกล่าวในชุมชนท่ีคุณท�างานอยู่

แนวคิดการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีเป็นกรอบคิดหลัก ในส่วนท่ีเหลือ
อยู่ของคู่ มือนีป้ระกอบด้วยหลักการและกิจกรรมท่ีเสนอแนะ
ส�าหรับใช้บูรณาการประเด็นการย้ายถ่ินในการวางแผนและ
ด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชน

 � ส่วน C เสนอแนวทางกิจกรรมในการประเมินและวิเคราะห์ 
เ พ่ือท�าความเข้าใจวิถีชีวิตภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี
และประเมินบทบาทของการย้ายถ่ินส�าหรับการพัฒนา
ชุมชนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 � ส่วน D เสนอแนะกิจกรรมส�าหรับการด�าเนินงานเพ่ือใช้
โอกาสท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีและการย้ายถ่ิน
ในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

การประยกุต์มมุมองการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีสูก่ารพฒันาชมุชน ต้อง
พิจารณาประเดน็ค�าถามท่ีส�าคญัเหลา่นีด้้วย:

 � จ�านวนคนท่ีย้ายถ่ินมีจ�านวนเทา่ไหร่ ย้ายไปท่ีไหน และมีระยะ
เวลายาวนานแคไ่หน?

 � ใครบ้างท่ีย้ายถ่ิน และเพราะเหตใุด?

 � ผลสืบเ น่ืองของการย้ายถ่ินต่อเป้าหมายการพัฒนาของ
โครงการมีอะไรบ้าง?

 � ผู้ ย้ายถ่ินสง่อะไรกลบัมาท่ีบ้านบ้าง?

 � มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีสง่กลบัมาอยา่งไรบ้าง?

 � โครงการจะสามารถใช้ทรัพยากรเหลา่นีเ้พ่ือสนบัสนนุเป้าหมาย
ของโครงการได้หรือไม ่ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ ย้ายถ่ินและการ
ตดัสนิใจของครอบครัว?

 � ความรู้และทักษะท่ีผู้ ย้ายถ่ินได้รับจากการย้ายถ่ินจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การบรรลเุป้าหมายของโครงการอยา่งไร และจะใช้
ทรัพยากรเหลา่นีเ้พ่ือชว่ยให้บรรลเุป้าหมายได้อยา่งไร? 



B.2| หลกัการส�าคญั

เ ม่ือต้องการท� า งานกับชุมชนเ พ่ือใ ช้ประ โยช น์จากการ 
เช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีและการย้ายถ่ิน ความท้าทายไม่ได้อยู่
เพียงแค่การดึงสมาชิกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม แต่ควร

ต้องดึงผู้ ย้ายถ่ินอยู่ในปัจจุบัน (เช่น คนท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่ใน
ชุมชน) เข้ามาร่วมอย่างจริงจังด้วย ในกระบวนการวิเคราะห์
และตัดสินใจด้านต่างๆ วิธีการท่ีแนะน�าไว้ในคู่มือประยุกต์จาก
เคร่ืองมือท่ีนักปฏิบัติใช้อยู่แล้ว เช่น เทคนิคการประเมินชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม (PRA) และกระบวนการท�างานอย่างมีส่วนร่วม
อ่ืนๆ และปรับเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทการย้ายถ่ินและการ
เช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี

นอกจากนีเ้ป็นสิ่งส�าคัญมากท่ีการท�างานพัฒนาชุมชนอย่างมี

ส่วนร่วม คือ ควรจะต้องด�าเนินงานตามหลักทางศีลธรรม เพราะ
ผู้ เ ข้ า ร่ วมโครงการจะต้องมั่น ใจไ ด้ว่ า ข้อมูล ท่ี รวบรวมผ่าน
กิจกรรมต่างๆ จะไม่ถูกน�าไปเผยแพร่กับบุคคลอ่ืนหากยังไม่ได้
รับอนุญาต โดยควรพิจารณาถึงคุณค่าหลักส�าหรับการมีส่วน
ร่วมของสาธารณะท่ีถูกก�าหนดขึน้โดย International Associa-
tion for Public Participation (IAP2) ในการด�าเนินงาน (ดู
กล่องข้อความ)

คุณค่าหลักส�าหรับการมีส่วนร่วมของสาธารณะ:

1. การมีส่วนร่วมของสาธารณะควรอยู่บนฐานความเช่ือว่าผู้ ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหนึ่งๆ มีสิทธ์ิท่ีจะเข้าร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจนัน้

2. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ หมายรวมถึงการยินยอมน�าความเห็นท่ีเสนอโดยสาธารณะ มาพิจารณาในการตดัสินใจ

3. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ สนบัสนนุการตดัสินใจท่ีมีความยัง่ยืนโดยการยอมรับและท�าการสื่อสารความต้องการและความ

สนใจของผู้ เข้าร่วมทกุคน รวมถึงผู้ มีส่วนในการตดัสินใจ

4. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ จะต้องค้นหาและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการตดัสินใจ หรือผู้ ท่ีมีความ

สนใจในการตดัสินใจนัน้ได้เข้าร่วม

5. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ ต้องเปิดรับข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมในการออกแบบกระบวนการเข้าร่วมท่ีพวกเขาเต็มใจ

6. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ ต้องสนบัสนนุข้อมลูท่ีผู้ เข้าร่วมต้องการเพ่ือให้สามารถเข้าร่วมได้อย่างเต็มท่ี

7. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ ต้องสื่อสารกบัผู้ เข้าร่วมว่าข้อเสนอแนะของพวกเขามีผลต่อการตดัสินใจอย่างไร.

(แหล่งท่ีมา: IAP2 2007 หาข้อมลูเพ่ิมเติมได้จาก www.iap2.org)

http://www.iap2.org
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กรณีศึกษา

“ครอบครัวบ้านดงุ“ การเพ่ิมความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรหลงัย้ายถ่ินกลบัและเงินลงทนุท่ีได้

จากเงินส่งกลบั

หลงัจากต้องเชา่ท่ีดินแปลงเลก็ๆ อยูห่ลายปี สรุณาก็ได้กลบัมาอยูท่ี่
บ้านเกิดและเร่ิมท�าเกษตรเม่ือสองปีท่ีแล้ว สามีของเธอเพ่ิงกลบัมา
อยูท่ี่บ้านหลงัจากการไปท�างานตา่งประเทศทัง้ในประเทศนิวซีแลนด์ 
เกาหลี ไต้หวนั และประเทศลเิบีย ด้วยเงินเก็บจากการเป็นแรงงาน
ย้ายถ่ินของสามี สรุณาน�ามาซือ้ท่ีดนิจ�านวน 6 ไร่ และสร้างบ้านพกั
ในไร่เพ่ิม พร้อมพืน้ท่ีสวนหลงับ้านขนาดใหญ่ ปัจจบุนัครอบครัวมี
ท่ีดนิรวม 14 ไร่ โดยมีการปลกูพืชหลากหลาย ได้แก่ ข้าว กล้วย ผลไม้ 
เหด็ ผกั และเลีย้งหม ูจากการท่ีสามีของสรุณามีประสบการณ์ในการ
ท�าการเกษตรจากประเทศนิวซีแลนด์ เขาน�าประสบการณ์เหลา่นัน้
มาทดลองเพ่ือหาทางเลือกใหม่ๆ  ในการท�าการเกษตรท่ีบ้าน เชน่ 
การใช้ระบบน�า้หยดส�าหรับให้น�า้กบัไม้ผลท่ีปลกูไว้

กรณีของสุรณาแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์และการออมเงินจาก
การเป็นแรงงานย้ายถ่ินเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมความหลากหลาย
ในอาชีพหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว และแสดงให้เหน็ถงึความ
ส�าคญัของการเช่ือมตอ่ภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีในระยะยาวตอ่
วิถีชีวิตของครัวเรือน ขณะท่ีพ่ีน้องของสรุณาคนอ่ืนๆ ก็มีการย้ายถ่ิน
ออกไปจากหมูบ้่าน (กรุงเทพฯ และประเทศเยอรมนั) แตส่รุณาเป็น
เพียงคนเดียวท่ียงัอยูท่ี่บ้าน เพ่ือดแูลแมแ่ละหลานๆ ตอนนีพ่ี้น้องชว่ย
สง่เงินกลบัมาท่ีบ้านสม�่าเสมอ และเงินสว่นนีก็้น�าใช้ไปในการดแูล
แมท่ี่สงูอาย ุ (เชน่ คา่ยาและคา่รักษาพยาบาล) และลงทุนในการ
ท�าเกษตรท่ีหลากหลายเพ่ิมมากขึน้ ทกุคนในครอบครัวยงัคงสนิท
สนมและตดิตอ่กนัอยูเ่สมอผา่นไลน์กลุม่ช่ือวา่ “ครอบครัวบ้านดงุ”





กิจกรรมเพ่ือการวิเคราะห์
 
ในบท นี ้น� า เ สนอกิ จกร รมที่ จ ะ ช่ วยท� า ค ว าม เ ข้ า ใ จความ สัมพั น ธ์ และผลกระทบที่ แ ตก ต่ า ง กัน ไปของ
การ ย้ ายถิ่ น และการ เ ช่ื อม โย ง ข้ ามพื ้นที่ ใ น รูปแบบ ต่ า งๆ  ใน ชุมชน เ ป้ าหมาย  กิ จกร รมที่ ใ ช้ วิ เ ค ร า ะ ห์
เ ห ล่ า นี ้พั ฒ น า ม า จ า ก เ ท ค นิ ค ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ชุ ม ช น อ ย่ า ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี  แ ต่ป รับ
เพิ่ ม ก ระบวนการ ในประ เด็ นที่ ต้ อ งก า ร  โดย มุ่ ง เ น้นประ เด็ น เ ก่ี ย ว กับการ ย้ ายถิ่ น และการ เ ช่ื อม โย ง
ข้ ามพื ้นที่ ใ ห้ มี ค ว าม ชัด เจนขึ ้น  ดั ง นั ้น เทค นิค เห ล่ า นี ้ส ามารถน� าม าบู รณาการ กับกระบวนการปกติ
ในการประ เมิ น ชุมชนใน ช่ ว ง เ ร่ิ ม ต้นการด� า เ นิน ง าน กั บุ ชมชน  เพื่ อ ใ ช้ ในการจั ดท� า แผนพัฒนา
ชุมชน
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เป้าหมาย

ค�าอธิบาย

กิจกรรมนีผ้สมผสานระหวา่งการประชมุกลุม่ยอ่ยกบัการท�าแผนท่ีการย้ายถ่ินแบบมีสว่นร่วม เพ่ือ
ชว่ยในการค้นหารูปแบบการย้ายถ่ิน: ใครบ้างท่ีย้ายถ่ิน? ย้ายถ่ินไปท่ีไหน? ย้ายถ่ินนานแคไ่หน? 
เหตผุลในการย้ายถ่ินคืออะไร? และผู้ ย้ายถ่ินมีการตดิตอ่สื่อสารและรักษาความสมัพนัธ์กบัคนท่ีอยู่
ข้างหลงัอยา่งไร? มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้าง (เชน่ การสง่เงินกลบั)?
 
กิจกรรมนีจ้ะเป็นประโยชน์ในชว่งเร่ิมโครงการและชว่ยพิจารณาชว่งเวลาส�าหรับโครงการท่ีเก่ียวข้อง
กบัการย้ายถ่ินในพืน้ท่ีเป้าหมาย ซึง่จะชว่ยประเมินประโยชน์จากการย้ายถ่ินในงานพฒันาชมุชน 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในพืน้ท่ีท่ีมีการย้ายถ่ินออกคอ่นข้างมาก.

การย้ายถ่ินเป็นกลยทุธ์ของครัวเรือนท่ีพบเหน็ได้ทัว่ไป โดยเป็นกลยทุธ์เพ่ิมความหลากหลายของ
แหลง่รายได้ครัวเรือน ดงันัน้จงึมีความส�าคญักบัการแก้ปัญหาความยากจน การสร้างความมัน่คง
ทางอาหาร และการพฒันาชมุชน และเน่ืองจากไมไ่ด้เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ินโดยตรง การ
ย้ายถ่ินจงึมกัไมไ่ด้รับความสนใจจากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีท�างานด้านพฒันาท้องถ่ิน

 � ทราบภาพรวมของรูปแบบการย้ายถ่ินในพืน้ท่ีโครงการ: พืน้ท่ีปลายทางการย้ายถ่ินไป เป้าหมาย
ของการย้ายถ่ิน ระยะเวลาในการย้ายถ่ิน และภาพรวมของการเช่ือมตอ่ภายใต้การเช่ือมโยงข้าม
พืน้ท่ี (การตดิตอ่สื่อสาร การแลกเปลี่ยนทรัพยากร).

 � การสร้างความตระหนักแก่ผู้ เข้าร่วมในประเด็นของรูปแบบในการย้ายถ่ินท่ีเกิดขึน้ทัง้ระดับ 
ท้องถ่ินและระดบัภมิูภาค.

การประเมนิรูปแบบและพลวัตของวถิชีีวติภายใต้ 

การเช่ือมโยงข้ามพืน้ที่
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เวลา
1.5  - 2 ชัว่โมงอปุกรณ์

ผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ

ผู้ เข้าร่วมควรคละกนั (เน่ืองจากเป้าหมายของกิจกรรมคือการประเมินภาพรวมเก่ียวกบัรูปแบบการ
ย้ายถ่ินในปัจจบุนั) ประกอบด้วย

 � ผู้น�าชมุชน

 � ตวัแทนจากกลุม่อายตุา่งๆ คละชาย-หญิง ท่ีมีคนในครอบครัวย้ายถ่ินไปท่ีอ่ืน

 � สมาชิกของกลุม่อาชีพตา่งๆ

จ�านวนผู้ เข้าร่วม: 6-8 คน

 � สถานท่ีประชุมท่ีมีฝาผนังหรือโต๊ะขนาดใหญ่เพ่ือวางแผ่น
กระดาษขนาดใหญ่/ตดิบตัรค�า

 � วิทยากรกระบวนการและผู้บนัทกึข้อมลู
 � แผน่กระดาษขนาดใหญ่ (ขนาด A0 หรือ กระดาษสีน�า้ตาล
ขนาดใหญ่ส�าหรับประชมุกลุม่)

 � กระดาษขนาดเลก็/บตัรค�า เชน่ ขนาด A5
 � เทปกาว หมดุปัก หรือแทง่กาว
 � ปากกามาร์กเกอร์
 � อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

  

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � คนในชุมชนท่านย้ายถ่ินไปท่ีไหน
บ้าง?

 � มีใครย้ายถ่ินไปตา่งประเทศบ้างหรือ
ไม?่

 � เหตุใดเมือง/ประเทศเหล่านัน้ถึงมี
คนในชมุชนย้ายถ่ินกนัเยอะ?

ขัน้ตอนที่ 3: ท�าแผนที่จุดหมายของการย้ายถิ่น

สอบถามผู้ เข้าร่วมฯ วา่พวกเขาหรือสมาชิกในชมุชนย้ายถ่ินออกไปท่ีไหนบ้าง โดยชีแ้จงวา่สนใจทัง้
การย้ายถ่ินแบบชัว่คราวและการย้ายถ่ินถาวร

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก

เขียนรำยชือ่พืน้ทีที่มี่คนในชมุชนยำ้ยถ่ินไปลงบนบตัรค�ำ หน่ึง 
สถำนทีต่่อหน่ึงบตัรค�ำ และถำมย�้ำหำกยงัมีสถำนทีใ่ดยงัไม่ไดถู้ก
ระบไุว ้ติดบตัรค�ำลงบนกระดำษแผ่นใหญ่ โดยอำจเรียงบตัรค�ำเป็น
กลุ่มตำมสภำพภูมิประเทศทีใ่กลเ้คียงกนั เช่น พืน้ทีภ่ำคตะวนัออก
ติดรวมกนัไวท้ำงดำ้นขวำของกระดำษ พืน้ทีท่ำงภำคใตติ้ดรวมกนั
ไวส่้วนปลำยกระดำษ เป็นตน้

ขัน้ตอนที่ 2: พดูคุยเพื่อทราบสถานการณ์เบือ้งต้น

พดูคยุเก่ียวกบัชมุชนและถามค�าถามว่ามีคนอาศยัในชมุชนเท่าไหร่ และมีคนท่ีย้ายออกไปอยู่
นอกพืน้ท่ีเทา่ไหร่ทัง้แบบถาวรและตามชว่งฤดกูาล โดยสามารถพดูคยุเก่ียวกบัรูปแบบการย้ายถ่ิน
ทัง้แบบไปตา่งประเทศและภายในประเทศ พร้อมกบัสอบถามเหตผุลของการย้ายถ่ินของคนใน
ชมุชน

ขัน้ตอนที่ 1: ชีแ้จงกจิกรรม

แนะน�าตวัเองและโครงการ และอธิบายเป้าหมาย (ท�าความเข้าใจการย้ายถ่ินและผลกระทบของ
การย้ายถ่ินตอ่ครัวเรือนและชมุชน) และขัน้ตอนในการด�าเนินกิจกรรม และอธิบายด้วยวา่ข้อมลูท่ี
รวบรวมนีจ้ะมีการจดัเก็บและน�ามาใช้ประโยชน์อยา่งไร
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กระบวนการ

ขัน้ตอนที่ 7: การส่งเงนิกลับ

สอบถามเก่ียวกบัการส่งเงินกลบัจากพืน้ท่ีท่ีย้ายไป และต้องย�า้กบัผู้ ให้ข้อมลูว่าข้อมลูดงักล่าวจะ
เก็บเป็นความลบั.

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � จ�านวนเงินท่ีผู้ ย้าย
ถ่ินสามารถสง่
กลบัมาให้คนท่ี
บ้านโดยเฉลี่ย
ประมาณเทา่ใด?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
บนัทึกเป็นช่วงต�่ำสดุถึงสูงสดุ – หำกไม่สำมำรถระบจุ�ำนวนเงินส่งกลบัทีแ่น่นอนได ้เช่น 60,000-
90,000 บำท แต่หำกสงัเกตวุ่ำผูเ้ขำ้ร่วมไม่สะดวกทีจ่ะใหข้อ้มูลตวัเลขใหใ้ชส้ญัลกัษณ์แทนตวัเลข 
แลว้บนัทึกใหเ้ห็นควำมแตกต่ำงส�ำหรบัแต่ละพืน้ทีที่มี่กำรยำ้ยถ่ิน ตวัอย่ำงเช่น

 � $=เงินท่ีสง่กลบัน้อย
 � $$=เงินท่ีสง่กลบัเพียงปานกลาง
 � $$$=เงินท่ีสง่กลบัมาก

ขัน้ตอนที่ 6: ระยะเวลาในการย้ายถิ่น

ตัง้ค�าถามเก่ียวกบัระยะเวลาในการย้ายถ่ิน โดยให้ถามวา่มีการย้ายถ่ินไปเม่ือไหร่และผู้ ย้ายถ่ินอยูท่ี่
นัน่นานแคไ่หน โดยอาจชวนคยุเพ่ิมเตมิวา่เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีมีการย้ายถ่ินข้างต้นวา่คนท่ีบ้านคดิ
อยา่งไร (เชน่ การขาดแคลนแรงงานในชมุชน)

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � จากพืน้ท่ีตา่งๆ เหลา่นี ้มีพืน้ท่ีใดบ้างท่ีผู้ ย้ายถ่ินสว่นใหญ่เดนิทางไปเฉพาะ
บางฤดกูาล หรือชว่งใดชว่งหนึง่ของปี?

 � มีพืน้ท่ี (เมือง/ประเทศ) ใดบ้างท่ีผู้ ย้ายถ่ินย้ายมกัไปอยูเ่ป็นระยะเวลานาน?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
บนัทึกบนบตัรค�ำเป็นตวัอกัษร “ฤ” 
ส�ำหรบักำรยำ้ยบำงช่วงฤดูกำล 
และ “ย” ส�ำหรบักำรยำ้ยระยะยำว

ขัน้ตอนที่ 5: กจิกรรมของผู้ย้ายถิ่นในพืน้ที่ปลายทางที่ย้ายถิ่นไป

ตัง้ค�าถามเก่ียวกบัอาชีพของผู้ ย้ายถ่ินในแตล่ะพืน้ท่ี และชวนพดูคยุเก่ียวกบัข้อได้เปรียบและเสีย
เปรียบของอาชีพตา่งๆ

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ผู้ ท่ีย้ายถ่ินไปประกอบอาชีพอะไรบ้างในพืน้ท่ีเหลา่นัน้?

 � พวกเขาเดนิทางไปท่ีนัน่ได้อยา่งไร?

 � พวกเขาหางานท�าได้อยา่งไร?

 � ชีวิตท่ีนัน่เป็นอยา่งไร (ค�าตอบให้เลือก "มีชีวิตท่ีดี" "ชีวิตดี
ปานกลาง" "ชีวิตยากล�าบาก")?

 � หากมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึน้เม่ืออยูท่ี่นัน่ จะขอความชว่ย
เหลือจากใคร?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
บนัทึกค�ำตอบลงบนบตัรค�ำ และ/หรือ บนัทึกเพ่ิมเติมหำกมีควำม
จ�ำเป็น ในประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี:้

 � เหตผุลกำรยำ้ยถ่ิน: เช่น มีต�ำแหน่งงำนว่ำง
 � กระบวนกำรในกำรยำ้ยถ่ิน: ผูย้ำ้ยถ่ินไปทีน่ัน่ไดอ้ย่ำงไร: 
เอเย่นต์ (นำยหนำ้) เครือข่ำยคนรู้จกั หรือด�ำเนินกำรดว้ยตวัเอง

 � คณุภำพชีวิตเมือ่อยู่ทีน่ ัน่: ดี / ปำนกลำง / แย่
 � มีสญัญำกำรจ้ำงงำนหรือไม่: มี / ไม่มี
 � กำรสนบัสนนุ: หำกมีปัญหำร้ำยแรงเกิดข้ึนทีน่ัน่สำมำรถขอ
ควำมช่วยเหลือจำกใครไดบ้ำ้ง?

ขัน้ตอนที่ 4: จ�านวนผู้ย้ายถิ่นในชุมชน

สอบถามผู้ เข้าร่วมวา่มีจ�านวนผู้ ท่ีย้ายถ่ินออกจากชมุชนไปยงัพืน้ท่ีแตล่ะแหง่เป็นจ�านวนเทา่ไหร่ ทัง้
การย้ายถ่ินแบบชัว่คราวและแบบถาวร

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � คณุสามารถชว่ยเขียนสรุปเปอร์เซน็ต์/ร้อยละ 
(หรือตวัเลข) โดยประมาณของจ�านวนผู้ 
ย้ายถ่ินท่ีไปอยูใ่นพืน้ท่ีเหลา่นัน้ได้หรือไม?่

 � เหตใุดคนในชมุชนจงึนิยมย้ายถ่ินไปยงัพืน้ท่ีนี ้
มากกวา่พืน้ท่ีอ่ืน?

 � เหตใุดจงึย้ายไปพืน้ท่ีนีน้้อยกวา่?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก

บนัทึกจ�ำนวนโดยประมำณของ
ผูย้ำ้ยถ่ินไปในแต่ละพืน้ทีบ่น
บตัรค�ำ แลว้เขียนอธิบำยเพ่ิม
เติมส�ำหรบัพืน้ทีที่มี่คนยำ้ยถ่ิน
ไปมำก/พืน้ทีที่ไ่ม่ค่อยมีคนนิยม
ไป
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ผลลพัธ์

กระบวนการ

ผลของกิจกรรมจะเป็นแผนภาพท่ีชว่ยแสดงให้เหน็ภาพรวมของรูปแบบการย้ายถ่ินในปัจจบุนั และ
บนัทกึตา่งๆ ท่ีได้จากการพดูคยุในขณะท่ีท�าแผนท่ี:

ตวัอยา่งแผนท่ีการโยกย้าย:

บนัทึก: กิจกรรมนีย้งัถูกน�ำไป
ใชใ้นโครงกำร "Where the 
Rain Falls" ทีอ่งค์กำรแคร์
นำนำชำติร่วมด�ำเนินงำน

ขัน้ตอนที่ 9: สรุปและกล่าวปิดกจิกรรม

ชวนคยุถงึสิง่ท่ีผู้ เข้าร่วมได้เรียนรู้จากกิจกรรม สรุปผลจากการพดูคยุและสิง่ท่ีคณุได้เรียนรู้จากการ
ท�าแผนท่ีการเคลื่อนย้าย กลา่วขอบคณุทกุคนท่ีสละเวลามาเข้าร่วมและให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 
และอาจพดูถงึขัน้ตอนตอ่ไปของโครงการ

ขัน้ตอนที่ 8: ทกัษะที่ได้รับและการถ่ายทอดความรู้

สอบถามเก่ียวกบัทกัษะพิเศษ องค์ความรู้ หรือแนวความคิดใหม่ๆ  ท่ีผู้ ย้ายถ่ินได้รับจากการไปอยูใ่น
พืน้ท่ีตา่งๆ

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � มีพืน้ท่ี (เมือง/ประเทศ) ไหนบ้างท่ีผู้
ย้ายถ่ินได้เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ?

 � ทกัษะท่ีได้รับมีอะไรบ้าง?

 � มีทกัษะอะไรบ้างท่ีผู้ ย้ายถ่ินน�ามา
ประยกุต์ใช้ภายหลงัย้ายถ่ินกลบัมาอยู่
ในชมุชนแล้ว?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
จดบนัทึกทกัษะ ประสบกำรณ์ และควำม
รู้ทีไ่ดจ้ำกพืน้ทีที่ย่ำ้ยถ่ินไปลงบนบตัรค�ำ 
เช่น ทกัษะทีใ่ชใ้นชมุชนบำ้นเกิดได ้อำทิ 
ทกัษะทำงดำ้นธรุกิจ ทกัษะเกีย่วกบั
กำรเกษตร และใหจ้ดบนัทึกลงในบตัรค�ำ
หำกมีทกัษะไหนถูกน�ำมำประยกุต์ใชภ้ำย
หลงัจำกยำ้ยถ่ินกลบัมำอยู่ในชมุชน และ
เลือกสญัลกัษณ์ทีค่ณุคิดว่ำเหมำะสม

http://careclimatechange.org/our-work/rain-falls/
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ค�าอธิบาย

เป้าหมาย

กิจกรรมนีจ้ะใช้ เวนน์ ไดอะแกรม (Venn-diagram) เป็นเคร่ืองมือในการพดูคยุเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียท่ีมีความส�าคญัตอ่การย้ายถ่ิน (เชน่ การตดัสนิใจย้ายถ่ิน การเดนิทาง การตดิตอ่สื่อสาร 
และการเดนิทางกลบั) เคร่ืองมือนีจ้ะท�าให้เข้าใจบริบททางสถาบนัตอ่โครงการท่ีสนใจในระบบการ
ย้ายถ่ิน ผู้ ย้ายถ่ินและวิถีชีวิตภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี หรือการย้ายถ่ินกลบั

กิจกรรมนีเ้ป็นการค้นหากลุ่มคนและสถาบันท่ีควรพิจารณาส�าหรับการวางแผนโครงการท่ี
เก่ียวข้องกบัการย้ายถ่ิน หรือท�าให้ทราบว่าใครท่ีสามารถช่วยสนบัสนนุในกรณีท่ีมีปัญหาท่ีเก่ียว
กบัการย้ายถ่ิน กิจกรรมนีย้งัจะช่วยค้นหาผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเก่ียวกบัการ 
ย้ายถ่ินซึง่สามารถเป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกัในการให้ข้อมลู/ค�าปรึกษาเพ่ิมเติม หรือช่วยค้นหาบคุคลท่ี
สามารถให้ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัการย้ายถ่ินให้กบัผู้ ท่ีจะย้ายถ่ินในอนาคต

 � ค้นหาผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกั (หนว่ยงาน/องค์กร ภาคธรุกิจ และบคุคล) ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ย้ายถ่ิน 
ครัวเรือนของผู้ ย้ายถ่ิน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการย้ายถ่ิน

 � ท�า "แผนผงั" ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นีต้ามความส�าคญั และความใกล้ชิดของผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียตอ่ชมุชน และจ�าแนกกลุม่ตามทศันคติท่ีมีตอ่การย้ายถ่ิน

 � ผู้ เข้าร่วมมีความเข้าใจเก่ียวกบัอิทธิพลของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่การสนบัสนนุ และสร้างข้อ
จ�ากดัให้กบัการย้ายถ่ิน

ค้นหาผู้เก่ียวข้องหลักในการย้ายถิ่น

บนัทึก: กิจกรรมนีส้ำมำรถน�ำไปใชวิ้เครำะห์กำรยำ้ยถ่ินรูปแบบใดก็ได ้(เช่น กำยยำ้ยถ่ินเพือ่
ไปท�ำงำน ยำ้ยถ่ินเพือ่กำรศึกษำ กำรยำ้ยถ่ินบำงช่วงตำมฤดูกำล เป็นตน้) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
โครงกำรพฒันำของคณุ ในควำมเป็นจริงแลว้คณุอำจจะตอ้งเผชิญกบัสถำนกำรณ์หรือให้
ควำมสนใจกำรยำ้ยถ่ินมำกกว่ำหน่ึงประเภทในชมุชนทีค่ณุท�ำงำน และคณุอำจจะแยกท�ำ
แผนผงัในแบบเดียวกนัส�ำหรบักำรยำ้ยถ่ินแต่ละประเภท หรือจดัท�ำแผนผงัพร้อมกนัโดยใช ้
สีทีแ่ตกต่ำงกนัส�ำหรบักำรวิเครำะห์ผูเ้กีย่วขอ้งกบักำรยำ้ยถ่ินแต่ละประเภท
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อปุกรณ์ 1 - 1.5 ชัว่โมง
เวลา

ผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ

ค้นหาผู้เก่ียวข้องหลักในการย้ายถิ่น

 � สถานท่ีประชมุท่ีมีพืน้ท่ีเพียงพอส�าหรับวาง/ตดิแผน่กระดาษ 
ขนาดใหญ่

 � วิทยากรกระบวนการและผู้บนัทกึข้อมลู
 � แผน่กระดาษขนาดใหญ่ (ส�าหรับตดิรายช่ือผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย)
 � แผน่กระดาษตดัเป็นวงกลม (ขนาดตา่งๆ กนั 3-4 ขนาด)
 � กระดาษขนาดเลก็ (เชน่ บตัรค�าขนาด 1/3 ของ A4)
 � ปากกามาร์กเกอร์
 � อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

พยายามหาบคุคลท่ีรู้เร่ืองเก่ียวกบัโครงสร้างทางสงัคมในชมุชนหรือในระดบัภมิูภาค และหากเป็น
ไปได้หาบคุคลท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการเครือขา่ยการย้ายถ่ิน:

 � ผู้ใหญ่บ้าน

 � คณะกรรมการหมูบ้่าน

 � ตวัแทนสมาชิกของกลุม่ทางสงัคมตา่งๆ ในชมุชน

 � ตวัแทนจากกลุม่อายตุา่งๆ (ควรคละชาย-หญิง)

จ�านวนผู้ เข้าร่วม: 6-12 คน

เตรียมการส�าหรับขัน้ตอนที่ 3 และ 4:

น�ากระดาษแผน่ใหญ่มาวาดเส้นลกูศรท่ีบริเวณริมกระดาษ โดยวาดหรือลงสีท่ีแสดงระดบัความ 
แตกตา่งจากระดบัต�่าไปสงู และเขียนค�าอธิบาย ("งา่ย" / "ยาก" ส�าหรับการเข้าถงึ และ "บวก" / "ลบ" 
ส�าหรับทศันคติตอ่การย้ายถ่ิน)

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก

บนัทึกรำยชือ่ในบตัรค�ำ หน่ึง
กลุ่ม/คนต่อหน่ึงบตัรค�ำ
หำกผูเ้ขำ้ร่วมรู้หนงัสือ อำจ
ใหพ้วกเขำเป็นคนเขียนรำย
ชือ่ใส่บตัรค�ำดว้ยตวัเอง

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ใครบ้างท่ีมีบทบาทส�าคญักบัการย้ายถ่ินของคนในชมุชน? อาจเป็น
องค์กรหรือหนว่ยงานราชการ (เชน่ กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการ
หมูบ้่าน) องค์กรธรุกิจ/บริษัทตา่งๆ หรือบคุคลท่ีอยูท่ี่น่ีหรืออยูต่า่งประเทศ

 � ลองคดิถงึเก่ียวกบักระบวนการตดัสนิใจในการย้ายถ่ิน การย้ายถ่ินท่ี 
เกิดขึน้ในชมุชน หรือวิธีการท่ีผู้ ย้ายถ่ินตดิตอ่สื่อสารกบัคนท่ีบ้าน และการ
ย้ายถ่ินกลบั?

ขัน้ตอนที่ 2: รวบรวมรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สอบถามผู้ เข้าร่วมให้ชว่ยระบรุายช่ือ  ก) หนว่ยงาน/องค์กรในระดบัท้องถ่ิน ภมิูภาค และระดบัชาต ิ 
ข) ภาคธรุกิจเอกชน  และ ค) บคุคล (หรือประเภทของบคุคล ตามความเหมาะสม) ท่ีมีความส�าคญั
ตอ่การย้ายถ่ิน

ขัน้ตอนที่ 1: ชีแ้จงกจิกรรม

แนะน�าตวัเองและโครงการ ตลอดจนอธิบายเป้าหมาย และขัน้ตอนของกิจกรรม พร้อมอธิบายด้วย
วา่ข้อมลูท่ีรวบรวมนีจ้ะมีการจดัเก็บและน�ามาใช้ประโยชน์อยา่งไร
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กระบวนการ

ขัน้ตอนที่ 5: สรุป

พดูคยุเก่ียวกบัแผนผงัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีได้ และทบทวนกบัผู้ เข้าร่วมถงึความหมายและบทเรียนท่ี
ได้จากกระบวนการ และชวนแลกเปลี่ยนเก่ียวกบัความเป็นไปได้ท่ีจะชว่ยให้สามารถประสานงาน
กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีส�าคญัแตอ่าจจะเข้าถงึยากได้ดีขึน้ และชวนพดูคยุแนวทางในการแลก
เปลี่ยนข้อมลูร่วมกนัระหวา่งผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ ท่ีจะย้ายถ่ินในอนาคต

กลา่วปิดกิจกรรมโดยพดูถงึสิง่ท่ีคณุได้เรียนรู้ และขอบคณุผู้ เข้าร่วมท่ีสละเวลามาให้ข้อมลู

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � เม่ือดแูผนผงัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย – ต�าแหนง่ของพวกเขาสะท้อนความส�าคญั ความใกล้ชิด/
การเข้าถงึหรือไม?่

 � ใครบ้างในกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นี ้ท่ีควรหรือสามารถดงึเข้ามาร่วมในโครงการท่ีให้
ความส�าคญักบัการย้ายถ่ิน?

ขัน้ตอนที่ 4: ท�า “แผนผัง” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พดูคยุถงึความยากงา่ยท่ีคนในชมุชนจะเข้าถงึหรือมีอิทธิพลตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่ เรียง
บตัรรายช่ือของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจากเข้าถงึ (งา่ย - ยาก) บนกระดาษแผน่ใหญ่ท่ีวาดลกูศรไว้ และ
เรียงตามทศันคตขิองผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่ตอ่การย้ายถ่ิน (บวก – ลบ)

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก:
เรียงบตัรค�ำรำยชื่อของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียบนกระดำษ โดยวำงลงบนจุดทีส่ะท้อนถึง
อิทธิพลของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละระดบัภำยใต้แกนทีก่�ำหนดไว้

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ความยากงา่ยท่ีคณุสามารถเข้าไปคยุหรือปรึกษา หารือกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่ หรือ
ท�าให้พวกเขารับฟังความต้องการหรือประเดน็ของคณุ?

 � คณุสามารถขอให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นีด้�าเนินการบางอยา่งในนามของคณุได้หรือไม?่

 � ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นีมี้ทศันคตอิยา่งไรตอ่การย้ายถ่ิน?

 � ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นีม้องการย้ายถ่ิน หรือผู้ ย้ายถ่ินในทางบวก ทางลบ หรือแบบเป็น 
กลาง?

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก
คดัลอกรำยชือ่/หน่วยงำนลงใน
บตัรค�ำรูปวงกลมทีมี่ขนำดต่ำง
กนัโดยขนำดใหญ่ส�ำหรบักลุ่ม
ทีมี่อิทธิพลมำก และขนำดเล็ก
ส�ำหรบักลุ่มทีมี่อิทธิพลนอ้ย

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่มีความส�าคญั
อยา่งไรตอ่การย้ายถ่ิน?

 � แตล่ะกลุม่มีอิทธิพลมากน้อยแคไ่หนตอ่ประเดน็
ตา่งๆ เหลา่นีอ้ยา่งไร อาทิ การตดัสนิใจเก่ียวกบั
การย้ายถ่ิน หรือศกัยภาพของคนท่ีจะย้ายถ่ิน?

ขัน้ตอนที่ 3: อทิธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พดูคยุถงึความส�าคญัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและอิทธิพลท่ีมีตอ่ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการย้ายถ่ิน

บนัทึก: 
ค�ำถำมส�ำหรับขัน้ตอนที ่ 4 มี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้
เ กิดกำร พิจำรณำเ กี่ ยวกับ 
“ทศันคติ” และ “กำรเข้ำถึง” 
ซ่ึงอำจต้องมีกำรปรับ และ/
หรือ ขยำยควำมเพ่ิมเติมให้
สอดล้องกับโครงกำรของคุณ 
นอกจำกนี้คุณอำจจะปรับ
เปลี่ยนแกน x (แกนนอน) 
และ แกน y (แกนตัง้) ให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
โครงกำรของคณุก็ได้
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ข้อแตกตา่ง 

(ส�าหรับบรูณาการ)

ผลลพัธ์

กิจกรรมส�าหรับการวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการย้ายถ่ินนีส้ามารถบูรณาการเข้าไปในกระบวนการ
วิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัว่ไปท่ีด�าเนินการโดยองค์กรตา่งๆ ได้

หากการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเป็นกิจกรรมท่ีต้องด�าเนินการอยูแ่ล้ว คณุสามารถเพ่ิมประเดน็ท่ีเก่ียวกบั
การย้ายถ่ินเข้าไปด้วยได้ โดยในกรณีนีค้วรเพ่ิมเตมิค�าถามบางค�าถามในชว่งท้ายของกระบวนการวิเคราะห์
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแบบปกต:ิ

กลุม่คนท่ีเก่ียวข้องกบัการย้ายถ่ิน

 � ค�าถาม: ในกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นีใ้ครบ้างท่ีมีสว่นส�าคญัตอ่การย้ายถ่ิน – โดยเฉพาะส�าหรับการ
ตดัสนิใจ การเดนิทางย้ายถ่ิน การตดิตอ่สื่อสารกบัคนในครอบครัว และการย้ายถ่ินกลบั?

 � การท�าผงัภาพ: เขียนสญัลกัษณ์บนบตัรค�าของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียนัน้ๆ (เชน่ ใช้ตวัอกัษร “ย”) หรือ 
หากมีการพดูถงึผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ใหมใ่ห้เขียนบตัรค�าใบใหมแ่ละใสส่ญัลกัษณ์ “ย” แล้วจงึตดิเพ่ิม
บนแผน่กระดาษใบใหญ่

ขัน้ตอนท่ี 4: อิทธิพลมีผลตอ่การย้ายถ่ิน

 � ค�าถาม: ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเหลา่นีมี้ความส�าคญัมากน้อยเพียงใดตอ่การย้ายถ่ิน? ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
เหลา่นี ้ สง่ผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจเก่ียวกบัการย้ายถ่ิน หรือสง่ผลตอ่ศกัยภาพ/ความสามารถของ
คนในชมุชนในการย้ายถ่ินมากน้อยเพียงใด?

 � การท�าผงัภาพ: เขียนสญัลกัษณ์บนบตัรค�าของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียนัน้ๆ – เชน่ "สม." ส�าหรับ "ส�าคญั
มาก" และ "ส." ส�าหรับ “ส�าคญั”

ขัน้ตอนท่ี 5: การเข้าถงึผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเก่ียวกบัการย้ายถ่ิน และทศันคติตอ่การย้ายถ่ิน

 � ค�าถาม: ความยากงา่ยในการพดูคยุกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่นี ้ และท�าให้คนกลุม่นีใ้ห้ความสนใจกบั
ประเดน็ท่ีคณุต้องการ หรือแม้แตช่ว่ยสนบัสนนุการด�าเนินการในนามของคณุ?

 � การท�าผงัภาพ: เขียนสญัลกัษณ์บนบตัรค�าของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียนัน้ๆ – เชน่ “ขง” ส�าหรับ “เข้าถงึได้
งา่ยมาก” และ “ข” ส�าหรับ “เข้าถงึได้”

 � ค�าถาม: ทศันคตขิองผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่ตา่งๆ ท่ีมีตอ่การย้ายถ่ินมีอะไรบ้าง? พวกเขามองการย้ายถ่ิน
และผู้ ย้ายถ่ินไปในทางบวก ทางลบ หรือแบบกลางๆ?

 � การท�าผงัภาพ: เขียนสญัลกัษณ์บนบตัรค�าของกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียนัน้ๆ – คณุอาจจะใช้เคร่ืองหมาย
เป็นสญัลกัษณ์แทนโดยใช้เคร่ืองหมายบวกหรือมากกวา่ (+, ++, +++) หรือเคร่ืองหมายลบ (-,--,---) 
แทนระดบัทศันคติ

ผลลพัธ์จากกิจกรรมนี ้ประกอบด้วย:

 � รายช่ือบคุคล และหนว่ยงาน ท่ีส�าคญัส�าหรับการย้ายถ่ิน และ ‘อิทธิพล’ ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ในปัจจบุนั

 � ผลจากกิจกรรมนีจ้ะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมเกิดความเข้าใจเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมีบทบาท
ส�าคญั และแหลง่ข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการย้ายถ่ิน

ภำพตวัอย่ำงแผนทีผู่มี้ส่วนไดส่้วนเสีย จำกพืน้ทีท่ำงภำคเหนือของประเทศไทย:
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ค�าอธิบาย

เป้าหมาย

 � เพ่ือท�าความเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม และความสมัพนัธ์ของการย้ายถ่ินตอ่ 
ครัวเรือนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีโครงการ

 � ค้นหาความเช่ือมโยงท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งผลกระทบตา่งๆ ท่ีเกิดจากการย้ายถ่ิน

กิจกรรมนีจ้ะใช้ความแตกต่างกนัท่ีเกิดขึน้ในแผนผงัผลกระทบเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผล 
กระทบจากการย้ายถ่ินต่อครัวเรือนและชมุชนดัง้เดิม (บ้านเกิด): เพ่ือค้นหาว่าการย้ายถ่ินมี
อิทธิพลต่อความอยู่ดีมีสขุของครัวเรือนอย่างไร (เช่น ความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงทางการ
เงิน)? และการย้ายถ่ินมีผลต่อการผลิตและนวตักรรมทางการเกษตรอย่างไร?

การประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิสังคมของการย้าย

ถิ่นและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ที่
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ผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ

อปุกรณ์
เวลา
1 - 2 ชัว่โมง

ควรให้ความส�าคญักบัการคละกลุม่ผู้ เข้าร่วม โดยเป็นผู้ ท่ีสามารถแสดงความเหน็ท่ีหลากหลายใน
ประเดน็เก่ียวกบัการย้ายถ่ินและผลกระทบจากการย้ายถ่ิน ควรประกอบด้วย:

 � ผู้ ย้ายถ่ินกลบั (ผู้ ท่ีเคยย้ายถ่ิน)

 � ตวัแทนจากกลุม่อายตุา่งๆ คละชาย-หญิง ท่ีมีคนในครอบครัวย้ายถ่ิน

 � ตวัแทนสมาชิกของกลุม่อาชีพตา่ง ๆ
จ�านวนผู้ เข้าร่วม: 6-12 คน

 � สถานท่ีประชมุท่ีมีฝาผนงัหรือโต๊ะขนาดใหญ่ส�าหรับวางแผน่
กระดาษขนาดใหญ่/ตดิบตัรค�า หรือพืน้ห้องเป็นอีกทางเลือกหนึง่

 � วิทยากรกระบวนการและผู้จดบนัทกึข้อมลู
 � แผน่กระดาษขนาดใหญ่ (ขนาด A0 หรือ กระดาษขนาดใหญ่
ส�าหรับประชมุกลุม่)

 � กระดาษ/บตัรค�า เชน่ ขนาด A5 หรือเลก็กวา่
 � เทปกาว หมดุปัก หรือแทง่กาว
 � ปากกามาร์กเกอร์
 � อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

ขัน้ตอนที่ 3: ตรวจสอบข้อมูล

อา่นรายการผลกระทบท่ีเขียนไว้และถามผู้ เข้าร่วมวา่ควรเพ่ิมเตมิประเดน็ใดอีกหรือไม ่หรือควรเอา
ประเดน็ใดออก และท�าการเพ่ิมหรือดงึบตัรค�าออกตามท่ีผู้ เข้าร่วมเสนอแนะ ตดิบตัรค�าลงบน
กระดาษ แผน่ใหญ่ทีละบตัรค�า จะชว่ยได้มากหากเขียนหวัข้อในกระดาษแผน่ใหญ่เตรียมไว้ โดย
เขียนวา่ “การย้ายถ่ิน” ตรงกลางกระดาษ

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ผลกระทบโดยตรงจากการย้ายถ่ินทัง้ภายใน
ประเทศและตา่งประเทศ ท่ีคณุหรือครอบ
ครัวอ่ืนๆ ในชมุชนพบมีอะไรบ้าง?

 � ผลกระทบทางอ้อมจากการย้ายถ่ินภายใน
ประเทศหรือตา่งประเทศมีอะไรบ้าง?

 � ให้ยกตวัอยา่ง ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัคนท่ี
อาศยัในชมุชน ตอ่โครงสร้างทางสงัคมของ
ชมุชน ตอ่การท�าการเกษตร ฯลฯ?

ขัน้ตอนที่ 2: รวบรวมผลกระทบ

สอบถามผู้ เข้าร่วมให้คดิถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้จริงหรือคาดวา่นา่จะเกิดขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ของการย้ายถ่ินภายในประเทศและการย้ายถ่ินไปตา่งประเทศ โดยอาจจะเป็นทัง้ผลกระทบทางบวก
และผลกระทบทางลบ และให้เขียนค�าตอบใสบ่ตัรค�าหนึง่ประเดน็ตอ่หนึง่บตัรค�า

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
เขียนใส่บตัรค�ำขนำดเล็ก – อำจ
จะใช ้กระดำษ post-its ขนำด
ใหญ่ หรือ บตัรค�ำขนำด A6 โดย
ใชสี้ทีแ่ตกต่ำงกนัแทนผลกระทบ
เชิงบวก (เช่น สีฟ้ำ) และผล 
กระทบเชิงลบ (เช่น สีแดง) เพือ่
ใหจ้�ำแนกใหเ้ห็นควำมแตกต่ำง
ไดง่้ำยข้ึน

บนัทึก: หำกไม่ค่อยไดค้�ำตอบที่
ชดัเจนจำก ผูเ้ขำ้ร่วม อำจจะ
พิจำรณำกำรพดูคยุตำมประเด็น
หำ้มิติภำยใตก้รอบแนวคิดกำร
ด�ำรงชีพอย่ำงยัง่ยืน (Sustain-
able Livelihoods Framework) 
(ทรพัยำกรมนษุย์ 
ทรพัยำกรธรรมชำติ กำรเงิน 
กำยภำพ,และสงัคม) หรือคณุ
อำจจะเพ่ิมเติมมิติอืน่ๆ เขำ้ไป
ดว้ย เช่น มิติดำ้นหญิงชำย อำย ุ
เป็นตน้
ดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบักรอบ
แนวคิดกำรด�ำรงชีพอย่ำงยัง่ยืน 
ไดที้นี่่

ขัน้ตอนที่ 1: ชีแ้จงกจิกรรม

แนะน�าตวัเองและโครงการ และขอบคณุผู้ เข้าร่วมในการสละเวลา อธิบายเป้าหมายและขัน้ตอนของ
กิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมทราบ

https://www.ids.ac.uk/publication/sustainable-rural-livelihoods-a-framework-for-analysis
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กระบวนการ

ผลลพัธ์

ผลลพัธ์ของกิจกรรม คือ แผนผงัท่ีแสดงผลกระทบจากการย้ายถ่ินทัง้เชิงบวกและลบท่ีเดน่ชดัใน
ชมุชน แผนผงัผลกระทบนีย้งัจะแสดงผลทัง้ทางตรงและผลทางอ้อมจากการย้ายถ่ินด้วย ซึง่อาจจะ
ยงัไมเ่หน็อยา่งชดัเจนในชว่งแรก

โดยท่ีผลกระทบเหลา่นีค้วรจะต้องน�ามาพิจารณาในกระบวนการวางแผนของโครงการในอนาคต:

 � จะป้องกนัหรือบรรเทาผลทางลบท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งไร?

 � จะชว่ยหนนุเสริมผลทางบวกท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งไร?

ตวัอย่ำงของแผนผงัผลกระทบ:

บนัทึก: กิจกรรมนีส้ำมำรถ
ด�ำเนินกำรร่วมกบักิจกรรม 
C.5 (แผนผงักำรปรับตวัและ
กำรย้ำยถ่ิน)

ขัน้ตอนที่ 5: สรุปและกล่าวปิดกจิกรรม

ให้ผู้ เข้าร่วมชว่ยอธิบายสรุปแผนผงัท่ีท�าเสร็จแล้ว และตัง้ค�าถามหากประเดน็ตา่งๆ หากยงัไมช่ดัเจน
ส�าหรับคณุ กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมท่ีสละเวลาและการมีสว่นร่วมให้ข้อมลูท่ีส�าคญัในกิจกรรมนี ้

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก

 � จดบนัทึกค�ำอธิบำยต่ำงๆ ของผูเ้ขำ้ร่วม
ทัง้หมด

 � ถ่ำยภำพแผนผงั

ค�าถามชวนพูดคุย:
 � เม่ือพิจารณาบตัรค�าทัง้หมดเก่ียวกบัผลกระทบ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลกระทบตา่งๆ ทัง้หมด
ได้ถกูเช่ือมโยงหมดแล้วหรือไม ่อยา่งไร?

 � ความสมัพนัธ์เหลา่นี ้สง่ผลให้ประเดน็ตา่งๆ 
แยล่งหรือดีขึน้?

 � มีผลกระทบหรือผลอ่ืนๆ หรือผลสืบเน่ืองท่ี
เช่ือมโยงกบัประเดน็เหลา่นีอี้กหรือไม?่

ขัน้ตอนที่ 4: การเช่ือมโยง

ถามผู้ เข้าร่วมวา่บตัรค�าตา่งๆ มีความเช่ือมโยงหรือความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร โดยให้ผู้ เข้าร่วมชว่ย
เรียงบตัรค�าใหมแ่ละลากเส้นแสดงความสมัพนัธ์ด้วยสีชอล์กหรือมาร์กเกอร์ พยายามให้ผู้ เข้าร่วมให้
ข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัผลกระทบใหม่ๆ  ท่ีอาจนกึได้ทีหลงับนผงัภาพ และเพ่ิมเตมิเส้นความสมัพนัธ์
ตา่งๆ โดยให้เวลาผู้ เข้าร่วมได้คอ่ยๆ คดิ เพราะจะท�าให้ได้ข้อมลูมากขึน้เก่ียวกบัผลกระทบหลกัจาก
การย้ายถ่ินท่ีอาจจะไมไ่ด้คดิถงึในชว่งแรก

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก

วำดเสน้แทนควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงบตัรค�ำต่ำงๆ ใชเ้สน้
หนำเพือ่แสดงว่ำมีควำม
สมัพนัธ์กนัมำก และเสน้
บำงๆ แสดงถึงกำรมีควำม
สมัพนัธ์นอ้ย
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กรณีศึกษา

เน่ืองจากเบ่ือหน่ายจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ
และภูเก็ต ผึง้ได้ย้ายกลบัมาอยู่ท่ีบ้านเพ่ือพฒันาฟาร์มดอกไม้
เล็กๆ บนพืน้ท่ีของพ่อแม่ เธอแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้
รับค�าแนะน�าในการปลูกผัก เลีย้งปลา และปลูกไม้ผล จากเพ่ือนๆ 
ผ่านทางโซเช่ียลมีเดีย ซึ่งเพ่ือนๆ หลายคนท่ีผึง้รู้จักในเมืองก็กลบั
มาอาศยัท่ีบ้านและเร่ิมท�าธุรกิจเก่ียวกับการเกษตร ผึง้จึงตดั 
สินใจลงทุนปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือสร้างรายได้ท่ีเป็นตัวเงินช่วงท่ี
ผลผลิตการเกษตรมีน้อย โดยได้ความคิดในการปลูกดอก 
ดาวเ รืองจากอินเตอร์ เ น็ตและทุกวันนี ผ้ึ ง้ ก็กลายเป็นแม่ ค้า

คนกลางรับซือ้ดอกไม้ของชาวบ้านคนอ่ืนๆ ไปขายท่ีตลาดของ
อ�าเภอด้วย อย่างไรก็ดี ช่วงปีหลงัๆ นีเ้กษตรกรหลายคนเร่ิมขาย
ผลผลิตเอง ท�าให้ผึง้มีปัญหาในการหาคนปลูก นอกจากนีแ้ม้จะมี
การใช้ระบบชลประทานน�า้หยดท่ีท�าขึน้เองแต่ฟาร์มดอกไม้นีก็้ยัง
ประสบปัญหาจากฝนทิง้ช่วง ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของ
ดอกไม้ และในพืน้ท่ีก็ไม่มีการสนับสนุนของหน่วยงานส่งเสริม
ส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ผึง้จึงต้องหาค�าแนะน�าจาก
อินเตอร์เน็ตเป็นหลกั และผึง้ยังประกาศขายผลผลิตท่ีได้โดยใช้
ช่องทาง facebook ภายใต้ช่ือ “ธานีฟาร์ม”

ธานีฟาร์ม: ผู้ ย้ายถ่ินกลับรุ่นใหม่กับการทดลองท�าฟาร์มด้วยระบบออนไลน์
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ค�าอธิบาย

เป้าหมาย

กิจกรรมนีจ้ะชว่ยค้นหากลยทุธ์การปรับตวัจากการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศท่ีผู้ เข้าร่วมเคยใช้ และ
กิจกรรมนีส้ามารถด�าเนินการแยกตา่งหาก หรือใช้เป็นสว่นหนึง่ในการประชมุเชิงปฏิบตักิารอยา่งมี
สว่นร่วมเพ่ือท�าร่วมกบักิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีแนะน�าไว้ในคูมื่อนี ้นอกเหนือจากการค้นหากลยทุธ์ท่ีเจาะจง
ไว้ กิจกรรมนีช้ว่ยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ร่วมกนัระหวา่งผู้ เข้าร่วม จงึ
จ�าเป็นต้องให้เวลาอยา่งเพียงพอกบัผู้ เข้าร่วมในการอธิบายรายละเอียดของกลยทุธ์การปรับตวัของ
พวกเขา
ผลลพัธ์ท่ีได้จากกิจกรรมนีส้ามารถใช้ในกระบวนการจดัท�าแผนการปรับตวัและสนบัสนนุกิจกรรม
เพ่ือใช้ประโยชน์จากการย้ายถ่ิน

 � ประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูอากาศ และความคดิเหน็เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง 
ภมิูอากาศของคนในพืน้ท่ีโครงการ นอกจากนีเ้พ่ือค้นหาและท�าความเข้าใจกลยทุธ์ท่ีผู้ เข้าร่วมใช้
เพ่ือตอบสนองตอ่ความเสี่ยงจากภมิูอากาศและการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ

 � ค้นหาข้อจ�ากดัและปัญหาคอขวดในการด�าเนินงานตามกลยทุธ์ดงักลา่ว

 � แลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตวัให้คนท้องถ่ิน

การประเมนิความเส่ียงจากภมูอิากาศและค้นหา

กลยุทธ์ในการปรับตวั

บนัทึก: กิจกรรมนีป้ระยกุต์มำจำก “คู่มือกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถและควำมเปรำะบำงของชมุชน
ต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ” หรือ CVCA ขององค์กำรแคร์นำนำชำติ หำกคณุใชเ้คร่ืองมือนีอ้ยู่
ก่อนแลว้ คณุอำจจะขำ้มกิจกรรมนีไ้ปในกรณีทีต่อ้งกำรรำยละเอียดเพ่ิมเติมและคู่มือด�ำเนินกำรแบบ 
ทีละขัน้ตอนเพือ่ใชใ้นกำรคน้หำควำมเสีย่งและกลยทุธ์ในกำรปรบัตวั สำมำรถอ่ำนคู่มือ CVCA เพ่ิมเติม
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เวลา

ผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ

อปุกรณ์

การคดัเลือกผู้ เข้าร่วมควรพิจารณาจากประเดน็เหลา่นี:้
 � ตวัแทนจากภาคสว่นตา่งๆ ในชมุชน ซึง่รวมทัง้ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้สงูอาย ุคนหนุม่สาว และตวัแทน
จากกลุม่ฐานะตา่งๆ กนั

 � กลุม่คนท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ / คนท่ีมีหวัคดิก้าวหน้า หรือข้อเสนอ
แนะท่ีแปลกใหม่

จ�านวนผู้ เข้าร่วม: 6-12 คน

 � สถานท่ีประชมุ (เชน่ ศาลาหมูบ้่าน) ท่ีมีโต๊ะหรือผนงัขนาดใหญ่

 � วิทยากรกระบวนการและผู้จดบนัทกึข้อมลู

 � แผน่กระดาษสีน�า้ตาลขนาดใหญ่

 � บตัรค�าสี: แดง เขียว

 � มาร์กเกอร์สี

 � อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
2.5 ชัว่โมง

ขัน้ตอนที่ 3: ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ

เรียงบตัรค�าเป็นแถวไว้บนกระดาษแผน่ใหญ่จากบนลงลา่ง และชวนคยุไปทีละบตัรค�าโดยถามวา่ 
แตล่ะประเดน็ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างตอ่วิถีชีวิตของคนในชมุชน

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ความเสี่ยงจากภมิูอากาศหรือความเปลี่ยนแปลง
ของภมิูอากาศ แตล่ะประเดน็สง่ผลกระทบอะไรบ้าง
ตอ่การด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ชมุชน?

 � ผลกระทบดงักลา่วมีความรุนแรงมากแคไ่หน?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
บนัทึกผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชมุชนในบตัร
ค�ำ หน่ึงผลกระทบต่อหน่ึงบตัรค�ำ หำกผล 
กระทบบำงเร่ืองเป็นผลทีเ่กิดจำกควำมเสีย่ง
ของกำรเปลีย่นแปลงภูมิอำกำศทีม่ำกกว่ำ
หน่ึงอย่ำง ใหน้�ำบตัรค�ำเหล่ำนัน้มำรวบรวม
ไวด้ว้ยกนั จำกนัน้ใหใ้ส่สญัลกัษณ์จดุขนำด
ต่ำงๆ กนัลงบนบตัรค�ำ เพือ่แสดงถึงระดบั
ควำมรุนแรงของผลกระทบ

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � มีความเสี่ยงจากภมิูอากาศอะไรบ้างท่ีชมุชนของคณุประสบปัญหาอยู?่

 � สภาพอากาศในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมีรูปแบบเปลี่ยนไปอยา่งไรบ้าง (เชน่ 
อณุหภมิู ปริมาณฝน และระยะเวลาท่ีฝนตก)?

 � ความเสี่ยงจากภมิูอากาศท่ีเผชิญอยูใ่นปัจจบุนัมีความรุนแรงมากขึน้ 
หรือเกิดบอ่ยขึน้ (เชน่ พายลุกูเหบ็ ฝนทิง้ชว่ง เป็นต้น)?

ขัน้ตอนที่ 2: การเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ

สอบถามผู้ เข้าร่วมเก่ียวกบัความเสี่ยงจากภมิูอากาศท่ีพวกเขาเผชิญหน้าอยูใ่นชว่งท่ีผา่นมา และ
สอบถามเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของภมิูอากาศในท้องถ่ินท่ีสงัเกตพุบในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา 
กระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมพิจารณาความรุนแรงหรือความถ่ีของการเกิดความเสี่ยงจากภมิูอากาศตา่ง ๆ ท่ี
มีอยูใ่นปัจจบุนั (เชน่ เกิดพายลุกูเหบ็บอ่ยขึน้ ฝนทิง้ชว่งนานขึน้ เป็นต้น)

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
จดบนัทึกรำยกำรควำมเสีย่งจำกภูมิอำกำศ 
และรูปแบบของกำรเปลีย่นแปลงภูมิอำกำศ
ลงบนบตัรค�ำ – หน่ึงควำมเสีย่งต่อหน่ึงบตัร
ค�ำ และจดบนัทึกแนวโนม้ของควำม
เปลีย่นแปลง (เช่น “+” ส�ำหรบัเพ่ิมข้ึน “-“ 
ส�ำหรบัลดลง)

ขัน้ตอนที่ 1: ชีแ้จงกจิกรรม

แนะน�าตวัเองและโครงการ และขอบคณุผู้ เข้าร่วมในการสละเวลา อธิบายเป้าหมายของกิจกรรม
เพ่ือท�าความเข้าใจวิธีการและแนวทางท่ีคนในชมุชนในปัจจบุนัใช้ในการตอบสนองตอ่การ
เปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ
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กระบวนการ

ขัน้ตอนที่ 7: ปัจจยัสนับสนุนและข้อจ�ากัด

น�าบตัรค�าเก่ียวกบักลยทุธ์การปรับตวั มาชวนพดูคยุทีละประเดน็ โดยถามผู้ เข้าร่วมวา่มีปัจจยัอะไร
ท่ีเป็นตวัชว่ยสนบัสนนุพวกเขาในการด�าเนินกลยทุธ์เหลา่นัน้ และปัจจยัใดท่ีเป็นข้อจ�ากดัตอ่การ
ด�าเนินการตามกลยทุธ์

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ให้ดบูตัรค�าแล้วพดูคยุวา่มีอะไรบ้างท่ีชว่ยให้สามารถ
ด�าเนินการได้งา่ยขึน้ มีอะไรท่ีชว่ยให้คณุสามารถด�าเนิน
การตามกลยทุธ์เหลา่นีไ้ด้?

 � มีอะไรท่ีท�าให้การด�าเนินการท�าได้ยาก หรือเหตใุดคนบาง
กลุม่จงึไมด่�าเนินการ/ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์เหลา่นัน้?

 � กลยทุธ์เหลา่นีท้�าให้เกิดความเสี่ยงอ่ืนๆ ตามมาหรือไม ่
หรือมีผลตอ่คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากด�าเนินการ?

กำรท�ำผังภำพและ
กำรบันทึก
บนัทึกปัจจยัทีช่่วย
สนบัสนนุลงบนบตัรค�ำ
สีเขียว และขอ้จ�ำกดั
ลงบนบตัรค�ำสีแดง 
และเรียงบตัรค�ำไวข้ำ้ง
กลยทุธ์กำรปรบัตวัที่
เกีย่วขอ้ง

ขัน้ตอนที่ 6: ความคล่องตวัในการด�าเนินการปรับตวั

น�าบตัรค�าเก่ียวกบักลยทุธ์การปรับตวั มาชวนพดูคยุทีละประเด็นว่ามีความยากง่ายในการด�าเนิน
กลยทุธ์ท่ีผา่นมา และพดูคยุตอ่เก่ียวกบัทรัพยากร (เคร่ืองมือ) หรือองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นในการด�าเนิน
การตามกลยทุธ์เหลา่นี ้

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � กลยทุธ์เหลา่นีด้�าเนินการได้ยากหรืองา่ย?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
ท�ำสญัลกัษณ์บนบตัรค�ำ (เช่น “ง” ส�ำหรบัง่ำย, “ย” ส�ำหรบั
ยำก) 

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � เม่ือพิจารณาบตัรค�าเหลา่นี ้– กลยทุธ์
เหลา่นีมี้สว่นชว่ยหรือมีประสทิธิภาพแค่
ไหนในการจดัการความเสี่ยง?

ขัน้ตอนที่ 5: ความส�าเร็จของการปรับตวั

น�าบตัรค�าเก่ียวกบักลยทุธ์การปรับตวั มาชวนพดูคยุทีละประเดน็เพ่ือประเมินวา่กลยทุธ์เหลา่นัน้วา่
มีสว่นชว่ยหรือมีประสทิธิภาพในการตอบสนองตอ่ความเสี่ยงแคไ่หน หรืออาจถามความคิดเหน็โดย
ให้ผู้ เข้าร่วมพิจารณาวา่กลยทุธ์ใดเป็นกลยทุธ์ท่ีท�าแล้วประสบความส�าเร็จ

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
ท�ำสญัลกัษณ์บนบตัรค�ำ ส�ำหรบักลยทุธ์ทีคิ่ดว่ำมี
ประสิทธิภำพ และกลยทุธ์ทีไ่ม่ค่อยมีประสิทธิภำพ (เช่น ท�ำ
สญัลกัษณ์ “+” ส�ำหรบักรณีมีประสิทธิภำพ และ “-” ส�ำหรบั
กรณีทีไ่ม่ค่อยมีประสิทธิภำพ)

ขัน้ตอนที่ 4: กลยุทธ์การปรับตวั

ตัง้ค�าถามวา่คนในชมุชนมีการจดัการกบัความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงเหลา่นีอ้ยา่งไรบ้าง หรือ
อาจจะใช้ค�าถามวา่คนในชมุชนท�าอยา่งไรเม่ือเกิดเหตกุารณ์เหลา่นี ้(ภยัแล้ง น�า้ทว่ม หรือฝนมา
ลา่ช้าผิดปกต ิเป็นต้น) และพวกเขาท�าอะไรบ้างเพ่ือเป็นการเตรียมตวัรับกบัความเสี่ยงในอนาคต

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � กิจกรรมอะไรบ้างท่ีคนในชมุชนเร่ิมด�าเนินการไปแล้ว 
เพ่ือจดัการกบัความเสีย่งและความเปลีย่นแปลงเหลา่นี?้

 � คนในชมุชนท�าอะไรได้บ้าง เม่ือความเสีย่งตา่งๆ เหลา่
นัน้เกิดขึน้

 � พวกเขาเตรียมการอะไรเพ่ือเตรียมรับมือความเสีย่งท่ี
อาจเกิดขึน้ในอนาคต?

 � มีความเปลีย่นแปลงอะไรบ้างท่ีคนในชมุชนท�าแตกตา่ง
จากอดีตท่ีผา่นมา?

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก
จดบนัทกึกิจกรรมและ
กลยทุธ์ทัง้หมดลงบนบตัรค�า 
ทัง้กิจกรรมท่ีใช้ตอบสนอง
ตอ่เหตกุารณ์ในอดีตและ
อนาคต: หนึง่กิจกรรม/
กลยทุธ์ ตอ่หนึง่บตัรค�า วาง
บตัรค�าเหลา่นีไ้ว้ข้างความ
เสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง
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บนัทึก: อำจน�ำเทคนิคทีใ่ชใ้น
กิจกรรม C.2 (กำรวิเครำะห์ผู้
มีส่วนไดส่้วนเสีย) มำใชจ้ดัท�ำ
แผนผงัผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งในกำร
สนบัสนนุกำรปรบัตวั
กิจกรรมนีย้งัสำมำรถใชเ้ป็น
ขอ้มูลตัง้ตน้ส�ำหรบักิจกรรม 
C.5 (แผนฝังกำรปรบัตวัและ
กำรยำ้ยถ่ิน)

ผลลพัธ์จากกิจกรรมนี ้ คือ ภาพรวมของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ และกลยทุธ์ใน
การปรับตวัท่ีเก่ียวข้องทัง้ท่ีประสบความส�าเร็จและไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ กิจกรรมนีย้งัท�าให้
คณุเข้าใจมมุมองของชมุชนในพืน้ท่ีโครงการมากขึน้ตอ่ประเดน็การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ

และท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง คือ ผลลพัธ์จากกิจกรรมยงัท�าให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัความเปราะบางและ 
ขีดความสามารถในการปรับตวัของชมุชนในการจดัการกบัความเสี่ยงท่ีเกิดจากภมิูอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ ซึง่จะชว่ยให้คณุใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง และเพ่ือปรับปรุงกลยทุธ์การปรับตวัโดยชมุชนเป็นฐาน

ภำพตวัอย่ำงผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงภูมิอำกำศและกลยทุธ์กำรปรบัตวั:

ขัน้ตอนที่ 9: กล่าวปิดกจิกรรม

กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมท่ีสละเวลามาให้ข้อมลู

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ความเสี่ยงใดบ้างท่ีมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง
มากขึน้ในอนาคต?

 � กลยทุธ์ใดบ้างท่ีพิสจูน์ได้วา่ด�าเนินการได้ผลจริง?

 � กลยทุธ์ใดบ้างท่ีสามารถน�ามาใช้เพ่ือชว่ยเตรียม
ความพร้อมส�าหรับจดัการกบัความเสี่ยงเหลา่นี ้
ในอนาคต?

 � จะต้องใช้ทรัพยากรหรือมีโอกาสอะไรบ้างท่ีเอือ้
ประโยชน์ตอ่การจดัการความเสี่ยงตา่งๆ?

ขัน้ตอนที่ 8: แนวทางในอนาคต

จากผลการพดูคยุในขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีผา่นมา ชวนผู้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เก่ียวกบัแนวทาง
การรับมือในอนาคต

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก
จดบนัทึกประเด็นหลกั (เช่น 
ควำมเสีย่งหลกัๆ ทีผู่เ้ขำ้ร่วม
เห็นว่ำน่ำจะทวีควำมรุนแรงข้ึน 
กิจกรรมทีโ่ครงกำรสำมำรถเร่ิม
ด�ำเนินกำรได ้ทรพัยำกรส�ำคญั
ทีต่อ้งรวบรวม/บูรณำกำร 
เป็นตน้) ลงบนบตัรค�ำหรือใน
กระดำษแผ่นใหญ่



C.5| แผนผงัการปรับตวัและการย้ายถ่ิน

ค�าอธิบาย

เป้าหมาย

ค้นหากลยุทธ์การปรับตวัจากการย้ายถิ่น

การย้ายถ่ินสามารถเป็นสว่นส�าคญัในกลยทุธ์การปรับตวัได้ แตใ่นทางกลบักนัการย้ายถ่ินก็สามารถ
สง่ผลเชิงลบได้เชน่กนั กิจกรรมนีจ้ะชว่ยค้นหาบทบาทของการย้ายถ่ินส�าหรับกลยทุธ์การปรับตวั 
โดยเน้นท่ีประโยชน์หรือผลเชิงบวกในปัจจบุนัของการย้ายถ่ินท่ีอาจไมค่อ่ยถกูพดูคยุ

กิจกรรมนีป้ระกอบด้วยสองสว่น  (1) การค้นหาวา่การย้ายถ่ินท่ีเกิดขึน้จะสนบัสนนุกลยทุธ์การ 
ปรับตวัได้อยา่งไร  และ (2) จะขยายผลเชิงบวกของการย้ายถ่ินได้อยา่งไร และจะบรรเทาหรือ
บรรเทาผลเชิงลบจากการย้ายถ่ินอยา่งไร

ผลจากกิจกรรมนีส้ามารถใช้เพ่ือบรูณาการประเดน็การย้ายถ่ินในกระบวนการวางแผนการปรับตวั 
หรือเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมเฉพาะบางอยา่งของโครงการท่ีเก่ียวกบัการย้ายถ่ิน

 � ค้นหาวา่การย้ายถ่ินท่ีมีอยูแ่ละการย้ายถ่ินท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จะสามารถใช้เป็นแนวทางท่ีชว่ย
สนบัสนนุกลยทุธ์การปรับตวัได้อยา่งไร

 � ค้นหาวา่จะสามารถขยายผลเชิงบวกของการย้ายถ่ินได้อยา่งไร? และจะบรรเทาผลเชิงลบจาก
การย้ายถ่ินได้อยา่งไร

 � สร้างความตระหนกัถงึประโยชน์และความท้าทายของการย้ายถ่ินเพ่ือการปรับตวั
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อปุกรณ์

ค้นหากลยุทธ์การปรับตวัจากการย้ายถิ่น

ผู้ เข้าร่วมควรประกอบด้วยกลุม่คนเหลา่นี:้

 � ตวัแทนจากสว่นตา่งๆ ในชมุชน ซึง่รวมทัง้ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้สงูอาย ุคนหนุม่สาว และตวัแทนจาก
กลุม่ฐานะตา่งๆ กนั

 � พยายามเชิญตวัแทนคนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการย้ายถ่ิน หรือ คนท่ีมีการปรับตวัได้ดีกบั
สถานการณ์และปัญหาด้านตา่งๆ ทีเกิดขึน้ในชมุชน

จ�านวนผู้ เข้าร่วม: 6-12 คน

 � สถานท่ีประชมุ (เชน่ ศาลาหมูบ้่าน) ท่ีมีโต๊ะหรือผนงั ขนาดใหญ่

 � วิทยากรกระบวนการและผู้จดบนัทกึข้อมลู

 � แผน่กระดาษสีน�า้ตาลขนาดใหญ่ (3 แผน่)

 � บตัรค�าสี: เชน่ แดง เขียว และขาว เป็นต้น

 � มาร์กเกอร์สี

 � อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

การเตรียมการ: เน่ืองจากกิจกรรมนีใ้ช้ข้อมลูจากกิจกรรม C.3 และ C.4 ให้น�าบตัรค�ากลยทุธ์การ
ปรับตวั (จากกิจกรรม C.4 การตดิตามการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศและกลยทุธ์การปรับตวั) และ
บตัรค�าเก่ียวกบัผลเชิงบวกและเชิงลบของการย้ายถ่ิน (จากกิจกรรม C.3 “แผนผงัผลกระทบ”)

ค�าแนะน�า: หากคณุยงัไมไ่ด้ท�ากิจกรรม C.3 และกิจกรรม C.4 คณุอาจจะปรับกิจกรรมนีเ้พ่ือ 
พดูคยุเก่ียวกบักลยทุธ์การปรับตวั (ตอ่การเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ/ความเสีย่งจากภมิูอากาศ) 
รวมทัง้พดูคยุเก่ียวกบัผลเชิงบวกและผลเชิงลบของการย้ายถ่ินในชว่งแรกของการท�ากิจกรรมนี ้

2 ชัว่โมง

ขัน้ตอนที่ 2: จดัท�า "แผนผัง" การย้ายถิ่นกับกลยุทธ์การปรับตวั

ตดิบตัรค�าเก่ียวกบักลยทุธ์การปรับตวับนผนงั กระดาน หรือบนพืน้ ถามผู้ เข้าร่วมวา่ต้องการเพ่ิมหรือ
ดงึกลยทุธ์ใดออกหรือไม ่(โดยเฉพาะเม่ือผู้ เข้าร่วมเป็นคนละกลุม่กบัท่ีท�ากิจกรรมก่อนหน้านี)้

จากนัน้คยุไปตามบตัรค�าทีละใบและถามว่าการย้ายถ่ินส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การปรับตวั
แตล่ะประเดน็อยา่งไร

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � เม่ือพิจารณากลยทุธ์การปรับตวัแตล่ะประเดน็ การย้ายถ่ินมีสว่น
เก่ียวข้องกบัประเดน็เหลา่นีห้รือไม?่

 � การย้ายถ่ินมีสว่นชว่ยสนบัสนนุกลยทุธ์การปรับตวัเหลา่นีห้รือไม ่
หรืออาจสง่ผลในการรบกวนการด�าเนินการตามกลยทุธ์เหลา่นี ้
หรือไม?่

 � เหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้?

 � มีประเดน็เฉพาะด้านของการย้ายถ่ินอะไรบ้างท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
บนัทึกประเด็นของกำรยำ้ยถ่ินและเหตผุลลงบน 
บตัรค�ำ หน่ึงประเด็นต่อหน่ึงบตัรค�ำ ใชบ้ตัรค�ำสี
เขียวเขียนประเด็นทีช่่วยสนบัสนนุ และบตัรค�ำสีแดง
เขียนประเด็นทีเ่ป็นอปุสรรค หำกมีประเด็นไหนทีมี่
ควำมเชือ่มโยงชดัเจน อำจจะเขียนสญัลกัษณ์บน
บตัรค�ำ เช่น รูปวงกลมทึบ ติดบตัรค�ำเหล่ำนีข้ำ้งๆ 
บตัรค�ำเกีย่วกบักลยทุธ์กำรปรบัตวัทีมี่ควำม
เกีย่วขอ้งกนั

ขัน้ตอนที่ 1: ชีแ้จงกจิกรรม

แนะน�าตวัเองและโครงการ และขอบคณุผู้ เข้าร่วมในการสละเวลา แนะน�าแนวคดิการย้ายถ่ินและ
การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี โดยใช้ค�าท่ีเข้าใจงา่ย (ดรูายละเอียดในสว่น B) และอธิบายเป้าหมายของ
กิจกรรมนี:้ เพ่ือท�าความเข้าใจถงึอิทธิพลของการย้ายถ่ินตอ่กลยทุธ์การปรับตวั
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ผลจากกิจกรรมนี ้ คือ ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการย้ายถ่ินทัง้ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนนุและเป็นอปุสรรค
ต่อกิจกรรมในการปรับตวั ในขณะเดียวกนัผลลพัธ์ยงัแสดงให้เห็นว่าจะสามารถต่อยอดหรือขยาย
ผลเชิงบวกจากการย้ายถ่ิน และจะบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงผลเชิงลบได้อย่างไร

ตวัอย่ำงแผนผงั ปัจจยัทีช่่วยสนบัสนนุและขอ้จ�ำกดั:

กระบวนการ

ผลลพัธ์

ขัน้ตอนที่ 5: สรุปและกล่าวปิดกจิกรรม

ให้ผู้ เข้าร่วมชว่ยสรุปแผนผงัท่ีเสร็จแล้ว และถามค�าถามเพ่ิมเตมิหากยงัมีประเดน็ท่ีไมช่ดัเจน กลา่ว
ขอบคณุผู้ เข้าร่วมท่ีสละเวลาและร่วมแสดงความคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ 

ขัน้ตอนที่ 4: ต่อยอดผลเชงิบวกและการบรรเทาผลเชงิลบของการย้ายถิ่นในด้านอ่ืนๆ
น�าบตัรค�าเก่ียวกบัผลเชิงบวกและผลเชิงลบของการย้ายถ่ิน (จากแผนผงัผลกระทบจากการย้ายถ่ิน 
ในกิจกรรม C.3) ตดิไว้บนกระดาน โต๊ะ หรือบนพืน้ หากยงัไมไ่ด้พดูคยุในขัน้ตอนท่ี 3 ให้ถามผู้ เข้า
ร่วมตามผลเชิงบวกและเชิงลบทีละประเดน็วา่จะขยายผลหรือหลีกเลี่ยงได้อยา่งไร

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ส�าหรับบตัรค�าแตล่ะใบเก่ียวกบัผลเชิงบวกคณุคดิวา่จะสามารถ
เพ่ิมหรือขยายผลเชิงบวกนีไ้ด้อยา่งไร?

 � และเม่ือพิจารณาบตัรค�าท่ีเป็นผลเชิงลบ ควรจะบรรเทาหรือหลีก
เลี่ยงผลเชิงลบนีไ้ด้อยา่งไร?

กำรท�ำผังภำพและกำรบันทึก
บนัทึกประเด็นในกำรจดักำรกบัผลเชิงลบของกำร
ยำ้ยถ่ินบนบตัรค�ำสีแดง และควำมคิดเห็นเพือ่เพ่ิม
ผลเชิงบวกลงในบตัรค�ำสีเขียว ติดบตัรค�ำนีไ้วข้ำ้ง
ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ตอนที่ 3: ต่อยอดในการสนับสนุนและการบรรเทาผลเชงิลบของการย้ายถิ่นต่อการ 
ปรับตวั
ใช้บตัรค�าท่ีได้จากการพดูคยุในขัน้ตอนท่ี 2 สอบถามผู้ เข้าร่วมวา่จะสามารถขยายประเดน็เชิงบวก
และจะบรรเทาประเดน็เชิงลบได้อยา่งไรบ้าง

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ชว่ยพิจารณาประเดน็การย้ายถ่ินท่ีชว่ยสนบัสนนุกิจกรรม
การปรับตวั – ควรจะเพ่ิม/ขยายผลเชิงบวกนีไ้ด้อยา่งไร?

 � และเม่ือพิจารณาประเดน็เชิงลบ – ควรจะแก้ไขหรือหลกี
เลีย่งประเดน็เหลา่นีไ้ด้อยา่งไร? และอดีตท่ีผา่นมาคนใน
ชมุชนมีการด�าเนินการอยา่งไรบ้าง?

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก
จดบนัทึกควำมคิดเห็นส�ำหรบั
กำรต่อยอดและลดผลกระทบ 
โดยบนัทึกหน่ึงประเด็นต่อหน่ึง
บตัรค�ำ และติดไวข้ำ้งบตัรค�ำ
เกีย่วกบักำรยำ้ยถ่ินทีเ่กีย่วขอ้ง
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เม่ือกชกรต้องออกจากงานโรงงานในกรุงเทพฯ เน่ืองจากเหต ุ
การณ์น�า้ท่วมปี 2554 เธอตามสามีกลบัมาท่ีบ้านเกิดของเขาซึ่ง
เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กท่ีห่างไกลในภาคเหนือของไทย เน่ืองจาก
ไม่มีทกัษะทางการเกษตรเลย กชกรจึงชักชวนให้สามีออกไป
ขายผลไม้ในตลาดใกล้หมู่บ้านเพ่ือหารายได้เข้าบ้าน แต่ธุรกิจนี ้็

มีแนวโน้มไม่ค่อยดีนักในระยะยาว เน่ืองจากความห่างไกลของ
หมู่บ้านและต้องเดินทางออกไปค้าขายบ่อย แต่กชกรยังคง 
มุ่งมั่นจนกระทั่งได้แรงบันดาลใจจากเพ่ือนของสามีคนหนึ่งใน
การท�าแคปหมูขาย กชกรและสามีจึงซือ้สูตรการท�าแคปหมูมา
จากเพ่ือนคนนัน้และเร่ิมผลิตแคปหมูขายในอ�าเภอท่ีพวกเขา

พักอาศัยอยู่ โดยกชกรจะซือ้หนังหมูมาจากโรงงานแล้วน�ามา
แปรรูปเองท่ีบ้านตัง้แต่การต้มจนกระทัง่การบรรจุถุง ตอนนี ้
กชกรสามารถมีแหล่งรายได้ท่ีนอกเหนือจากการท�าเกษตรโดย
การท�าธรุกิจขนาดเลก็ในครัวเรือน และสามารถเร่ิมท�าธรุกิจนีไ้ด้
อยา่งเป็นอิสระ เชน่ ไมต้่องพึง่พาพอ่ค้าคนกลางในการรับซือ้
ผลผลิตจากครอบครัวไปขายให้ ความห่างไกลของหมูบ้่านยงั
คงเป็นอปุสรรคอยา่งหนึง่ แตเ่พราะกชกรต้องการใช้ชีวิตในหมูบ้่าน
ในชว่งเวลานี ้ และก็มุง่มัน่จะพฒันาธุรกิจของเธอไปทีละขัน้โดย
กระบวนการแบบท�าไปเรียนรู้ไป

การผลิตแคปหมูในชุมชน

กรณีศึกษา
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ค�าอธิบาย

เป้าหมาย

ค้นหาปัจจยัเพื่อสนับสนุนวถิชีีวติและการปรับตวั

ของชุมชน

 � เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินจากกิจกรรมท่ีผา่นมาอยา่งเป็นระบบ

 � "กรอง” เอาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับการปรับปรุงวิถีชีวิตชมุชนและการปรับตวั

กิจกรรมนีช้ว่ยในการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีท�าการรวบรวมไว้จากกิจกรรมตา่งๆ ก่อนหน้านี ้
อยา่งเป็นระบบ ซึง่กิจกรรมนีส้ามารถประยกุต์กบัผลการประเมินด้านใดก็ได้ เพราะมีความเหมาะ
สมกบัเคร่ืองมือท่ีน�ามาใช้ในคูมื่อนี ้ หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในคูมื่อการวิเคราะห์ขีดความสามารถและ
ความเปราะบางของชมุชนตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (คูมื่อ CVCA) (ดเูอกสารเพ่ิมเติม)

กิจกรรมนีป้ระยกุต์มำจำกแนวคิด ORID เกีย่วกบั 'กำรสนทนำอย่ำงมีเป้ำ
หมำย' ทีมุ่่งกำรสรุปและตีควำมขอ้มูล และประสบกำรณ์ โดยกระบวนกำร
จะช่วยแบ่งแยกกำรรำยงำนขอ้มูลทีพึ่งประสงค์ มมุมองของผูเ้ขำ้ร่วมต่อ
ขอ้มูลดงักล่ำว กำรตีควำมขอ้มูล และกำรตดัสินใจแนวทำงเพือ่ ด�ำเนินกำร
ในอนำคต (ขอ้ มูลเพ่ิมเติม ดูเอกสำรเช่น "The Art of Focused Conver-
sation")

https://books.google.de/books%3Fisbn%3D1550925520
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4 - 6 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัปริมาณของ
ผลการประเมิน

กิจกรรมนีป้ระกอบด้วยสี่สว่นหลกั (ตวัอกัษรท่ีขีดเส้นใต้คือขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการ ORID):

1. การรวบรวมผลท่ีส�าคญัท่ีสดุจากการประเมิน (Objective facts หรือ ข้อเทจ็จริงท่ีพงึประสงค์)

2. จดบนัทกึวา่ผู้ เข้าร่วมมีมมุมองตอ่ข้อเทจ็จริงนีอ้ยา่งไร ทัง้ด้านความรู้สกึและอารมณ์ (Reflection 
part หรือ ชว่งการทบทวน)

3. ท�ารายการความคดิเหน็ท่ีส�าคญัเก่ียวกบัการปรับตวัและวิถีชีวิตชมุชน (Interpretation หรือ การ
ตีความ)

4. แลกเปลีย่นความคดิเหน็และตดัสนิใจเก่ียวกบัข้อมลูท่ีควรสือ่สารกลบัสูช่มุชน (Decision หรือ การ
ตดัสนิใจ)

จ�านวนผู้เข้าร่วม: ขึน้อยูก่บัองค์กรและทีมงานโครงการ

 � ผู้ เข้าร่วม คือ ทีมงานภาคสนามและวิทยากรกระบวนการท่ีจดักิจกรรมการประเมินตา่งๆ

 � รวมทัง้ทีมงานภาคสนามท่ีจะต้องท�างานในโครงการ/ชมุชน (หากกลุม่นีไ้มใ่ชก่ลุม่เดียวกบั 
กลุม่แรก)

บนัทึก: กิจกรรมนีไ้ม่ไดท้�ำครัง้เดียวจบ 
แต่เป็นกระบวนกำรต่อเนือ่ง ซ่ึงอำจจะ
ใชเ้วลำหลำยวนัในกำรท�ำงำนร่วมกนั 
และ/หรือเป็นกำรเชิญผูเ้ขำ้ร่วมมำพดู
คยุหลำยครัง้เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุป

ขัน้ตอนที่ 3: รวบรวมข้อเทจ็จริงที่พงึประสงค์

รวบรวมข้อเทจ็จริงท่ีส�าคญัเก่ียวกบัชมุชน ทัง้ความเปราะบางของชมุชน ปัญหา กลยทุธ์การปรับตวั 
เป็นต้น ท่ีได้จากการประเมินท่ีผา่นมา

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ข้อมลู (ท่ีพงึประสงค์) อะไรบ้างท่ีสามารถดงึออกมาจากการประเมิน 
ภายใต้สถานการณ์ชมุชนเผชิญอยู?่

 � พิจารณากลุม่คนท่ีเปราะบาง และสาเหตขุองความเปราะบาง ความเสี่ยง
ท่ีเปิดรับ กลยทุธ์การปรับตวัท่ีมี ทรัพยากร หรือโอกาสท่ีชมุชนมีอยู?่

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก
ใหผู้เ้ขำ้ร่วมจดบนัทึกขอ้มูลบน
บตัรค�ำ หน่ึงประเด็นต่อหน่ึง
บตัรค�ำ

ขัน้ตอนที่ 2: ชีแ้จงกจิกรรม

ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ให้ทีมงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทราบ และขอให้เดนิดขู้อมลูและแผนผงัจากกิจกรรม
การประเมินท่ีผา่นมา

ขัน้ตอนที่ 1: เตรียมการ

น�ากระดาษท่ีบนัทกึผลจากการประเมินท่ีผา่นมา (ล�าดบัเหตกุารณ์ส�าคญั แผนท่ีเสีย่งภยั แผนท่ีการ
โยกย้าย เป็นต้น) มาตดิไว้ในห้อง เชน่ แขวน/ตดิไว้กบัผนงั โดยผู้ เข้าร่วมจะต้องสามารถเดนิดขู้อมลู
ตา่งๆ ท่ีตดิเอาไว้ได้

เวลา

ผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ

อปุกรณ์

 � สถานท่ีประชมุท่ีมีโต๊ะหรือผนงัขนาดใหญ่

 � แผน่กระดาษสีน�า้ตาลขนาดใหญ่

 � กระดาษฟลปิชาร์ท

 � บตัรค�าสีจ�านวน 4 สี

 � มาร์กเกอร์สี (อยา่งน้อยเทา่จ�านวนผู้ เข้าร่วม)

 � อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

 � ผลการประเมินจากกิจกรรมท่ีผา่นมา

 � (เชน่ จากคูมื่อนี ้หรือ CVCA): ท่ีเขียนไว้ในแผน่ 
กระดาษสีน�า้ตาลขนาดใหญ่ ทัง้ผงัวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย แผนท่ีการโยกย้าย ล�าดบัเหตกุารณ์ส�าคญั 
แผนท่ีเสี่ยงภยั ตารางประเมินความเสี่ยง เป็นต้น
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ผลของกิจกรรมนี ้ คือ รายการเก่ียวกบัปัจจยัท่ีชว่ยสนบัสนนุและปัจจยัท่ีเป็นข้อจ�ากดัส�าหรับการ
ปรับปรุงวิถีชีวิตและการปรับตวัของชมุชน และยงัท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจ
ของผู้ เข้าร่วมเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีชมุชนเผชิญอยู่

กระบวนการ

ผลลพัธ์

ขัน้ตอนที่ 8: ปิดการพดูคุย

กลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมส�าหรับเวลาและความคดิเหน็

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � เราพดูคยุประเดน็ตา่งๆ ครอบคลมุทกุประเดน็ท่ีเก่ียวข้องหรือยงั?

 � มีประเดน็อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และควรสื่อสารกบัชมุชนอีกหรือไม?่

 � เราควรท�าอยา่งไรกบัข้อมลูท่ียงัขาดอยูใ่นขัน้ตอนท่ี 6?

ขัน้ตอนที่ 7: การตดัสินใจ

พดูคยุถงึผลจากขัน้ตอนท่ี 6 และตดัสนิใจวา่ควรสื่อสารอะไรกลบัสูช่มุชน และพดูคยุวา่จะมีการน�า
เสนออยา่งไร รวมทัง้การชีแ้จงโครงการ และหารือชมุชนเก่ียวกบัขัน้ตอนตอ่ไป

ขัน้ตอนที่ 6: การตคีวาม/ปัจจยัสนับสนุนและข้อจ�ากัด

ผลจากขัน้ตอนท่ี 1-5 เขียนรายการปัจจยัท่ีชว่ยสนบัสนนุและเป็นข้อจ�ากดัในการปรับปรุงวิถีชีวิต
และปรับตวั รวมทัง้พยายามค้นหาองค์ความรู้อ่ืนๆ ท่ียงัขาดอยู/่จ�าเป็น

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � ข้อมลูนีบ้อกอะไรเราบ้าง?
 � อะไรคือปัจจยัท่ีชว่ยสนบัสนนุชมุชนให้มีวิถีชีวิตท่ีดี หรือเพ่ือชว่ยปรับปรุงวิถีชีวิต
ให้ดีขึน้และเพ่ือปรับตวัตอ่ความเสี่ยงจากภมิูอากาศ?

 � อะไรคือปัจจยัท่ีเป็นข้อจ�ากดัในการพฒันาหรือปรับตวัของชมุชน? [จดัเรียงตาม
ล�าดบัความส�าคญั]

 � ยงัมีข้อมลูอะไรท่ีตกหลน่บ้าง – เราควรต้องรู้อะไรอีกบ้าง?

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก
บนัทึกปัจจยัทีช่่วยสนบัสนนุ
และทีเ่ป็นขอ้จ�ำกดับนบตัรค�ำ 
และเรียงตำมควำมส�ำคญั 
โดยเรียงเป็นสองกลุ่มบน 
ฟลิปชำร์ท

ขัน้ตอนที่ 5: การทบทวนความรู้สึก

ผู้ เข้าร่วมคิดเหน็อยา่งไรกบัข้อมลูเหลา่นี?้ รวบรวมความรู้สกึ ความคดิเหน็ และทศันคต ิจากบตัรค�า
ท่ีมีและการจดักลุม่เหลา่นัน้

ค�าถามชวนพูดคุย:

 � คณุเช่ือมโยงกบับตัรค�าเหลา่นีอ้ยา่งไร?

 � มีอะไรบ้างท่ีท�าให้ประหลาดใจ?

 � อะไรท่ีท�าให้มีก�าลงัใจ และอะไรท�าให้รู้สกึผิดหวงั?

 � สิง่เหลา่นีท้�าให้คณุรู้สกึอยา่งไร?

กำรท�ำผังภำพและกำร
บันทึก
ใหผู้เ้ขำ้ร่วมบนัทึกควำมรู้สึก
ของตนเองลงบนบตัรค�ำสี
ต่ำงๆ กนั และเพ่ิมเขำ้ไปใน
กลุ่มบตัรค�ำทีติ่ดไว้

ขัน้ตอนที่ 4: จดักลุ่มข้อมูล

จดักลุม่บตัรค�าท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 3 โดยน�ามาบตัรค�ากลุม่เดียวกนัตดิไว้ใกล้ๆ กนั ก�าหนดหวัข้อ
ส�าหรับแตล่ะกลุม่แล้วเขียนหวัข้อตดิไว้
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เม่ือยงัเป็นวยัรุ่นภิรมย์ย้ายเข้ามาหางานท�าในกรุงเทพฯ ต่อมาก็
ย้ายลงไปทางภาคใต้ และเดินทางต่อไปท่ีประเทศมาเลเซียเพ่ือ
ไปท�างานในสวนยางพาราและสวนปาล์มน�า้มัน ภิรมย์แทบไม่
ได้กลบับ้านเลย ซึง่เขาเดินทางและท�างานนอกชมุชนจนเข้าช่วง
วยั 30 ต้นๆ เม่ือกลบัมาอยู่ท่ีบ้าน ภิรมย์พบว่าธุรกิจเก่ียวกบั 
นาเกลือมีแนวโน้มท่ีดีมากกว่าการท�านาข้าว เขาจึงค่อยๆ เปลี่ยน
พืน้ท่ีนาข้าวของภรรยามาเป็นนาเกลือ และน�ารายได้จากการท�า
นาเกลือมาซือ้ท่ีดินเพ่ิมแล้วปลกูยางพารากบัปาล์มน�า้มนั แต่
เพราะพืชทัง้สองสร้างรายได้เท่าการท�านาเกลือ ภิรมย์จึงลงทนุ

ซือ้ท่ีเพ่ิมอีก 60 ไร่ ปัจจบุันเขามีการจ้างแรงงานทัง้แบบรายวัน
และรายเดือน ซึง่กรณีของภิรมย์จะเห็นว่าเขาสามารถใช้
ประสบการณ์เก่ียวกับการเกษตรท่ีเรียนรู้จากการไปท�างานนอก
ชมุชน ท�าให้เขากลายเป็นเกษตรกรนาเกลือและเจ้าของสวนท่ี
ประสบความส�าเร็จ เขายงัแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและ
ความริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยการปลกูพืชท่ียงัไม่ค่อยคนปลกู
ในพืน้ท่ีและพืชท่ีใช้ทรัพยากรน้อย นอกจากนีภิ้รมย์ยงัสร้างงาน
ให้กบัคนในชมุชนและช่วยเพ่ิมช่องทางเศรษฐกิจใหม่แก่ชมุชน

เกลือ ยางพารา ปาล์มน�า้มนั: การพฒันาธรุกิจท้องถ่ินจากประสบการณ์ท่ีสัง่สมจากการเป็นผู้ ย้ายถ่ิน

กรณีศึกษา



C.7| ก�าหนดวิสยัทศัน์ในการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี

ค�าอธิบาย

เป้าหมายl

กระบวนการก�าหนดวิสยัทศัน์ของชมุชนมีเป้าหมายเพ่ือสร้างวิสยัทศัน์ร่วมเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวก โดยกระบวนการนีม้กัจะมีวิทยากรกระบวนการจากภายนอกมาชว่ยน�ากระบวนการ (เชน่ 
องค์กรพฒันาเอกชนหรือนกัพฒันาชมุชน) ซึง่จะเป็นกระบวนการท่ีกระตุ้นการประสานงาน และ
วางแผนร่วมกนัระหวา่งคนในชมุชนผา่นการค้นหาความต้องการ โอกาส และแนวทางการพฒันาท่ี
เหมาะสมในการด�าเนินการตอ่ไป

ในกระบวนการนีข้ึน้อยูก่บัจ�านวนของผู้ ย้ายถ่ินหรือคนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นชมุชน ซึง่จ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะ
ต้องน�าประเดน็การย้ายถ่ินและผู้ ย้ายถ่ินมาพิจารณาในกระบวนการก�าหนดวิสยัทศัน์ด้วย เน่ืองจาก
ผู้ ท่ีเคยย้ายถ่ินมกัจะเป็นกลุม่คนท่ีคอ่นข้างมีบทบาททางเศรษฐกิจและสงัคม เชน่ เป็นหวัหน้า 
ครัวเรือนตา่งๆ นอกจากนีผ้ลของการย้ายถ่ินในทางเศรษฐกิจ สงัคม และประชากร เป็นอีกปัจจยั
ส�าคญัท่ีสง่ผลตอ่กิจกรรมการพฒันาทัง้หลาย

ซึง่การปรับกระบวนการก�าหนดวิสยัทศัน์ในรูปแบบนีจ้ะช่วยเช่ือมโยงถึงสมาชิกของชมุชนท่ีขณะนี ้
ไมไ่ด้อยูใ่นชมุชน รวมทัง้พิจารณาผลท่ีเกิดจากการย้ายถ่ินเข้าไว้ด้วย

สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุในการจดักระบวนการ คือ:

 � มีการจดักระบวนการก�าหนดวิสยัทศัน์ อยา่งน้อยเป็น 2 ครัง้ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมมีเวลาเพียงพอใน
การปรึกษาหารือกบัสมาชิกของครัวเรือนท่ีอยูน่อกชมุชนในปัจจบุนัเก่ียวกบัเนือ้หาและการ
ตดัสนิใจท่ีส�าคญั

 � น�าประเดน็ด้านการย้ายถ่ินและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีมาเป็นประเดน็หนึง่ในกระบวนการก�าหนด
วิสยัทศัน์ (เชน่ ผลทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และประชากร)

 � เพ่ือบูรณาการครัวเรือนของผู้ ย้ายถ่ินและคนในชุมชนในกระบวนการก�าหนดวิสัยทัศน์และ
วางแผน

 � เพ่ือน�าผลเชิงบวกและลบของการย้ายถ่ินมาพิจารณาในกระบวนการก�าหนดวิสัยทัศน์และ
วางแผน

 บรูณาการมุมมองของผู้ย้ายถิ่น
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ผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ

อปุกรณ์
เวลา

 � สถานท่ีประชมุท่ีมีฝาผนงัหรือโต๊ะขนาดใหญ่เพ่ือวางแผน่
กระดาษขนาดใหญ่/ตดิบตัรค�า

 � วิทยากรกระบวนการหนึง่หรือสองคน
 � ผู้บนัทกึข้อมลู 2 คน (อาจเป็นคนในชมุชน)
 � แผน่กระดาษขนาดใหญ่ (ขนาด A0 หรือ กระดาษสีน�า้ตาล
ขนาดใหญ่ส�าหรับประชมุกลุม่)

 � กระดาษขนาดเลก็/บตัรค�า (เชน่ ขนาด A1)
 � เทปกาว หมดุปัก หรือแทง่กาว
 � ปากกามาร์กเกอร์

 � อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม

แบง่เป็น 2 ครัง้

แตล่ะชว่งใช้เวลา 0.5-1 วนั

ทัง้นีก้ระบวนการในการก�าหนด
วิสัยทัศน์มีอยู่หลากหลายแบบ 
และองค์กรตา่งๆ ก็พฒันารูป
แบบพืน้ฐานของตนเองขึน้มา

กระบวนการท่ีกล่าวถึงในคู่มือนี ้
มีท่ีมาจาก เคร่ืองมือก�าหนดวิสยั
ทัศน์ส�าหรับการจัดการลุ่มน�า้ท่ี
พฒันาโดยองค์การแคร์ (CARE 
visioning tool for Community 
Watershed Management)

ผู้ เข้าร่วมควรเป็นตวัแทนจากกลุม่ฐานะและสงัคมตา่งๆ ในชมุชน (เยาวขน ผู้สงูอายใุนชมุชน 
ตวัแทนทัง้ผู้ชายและผู้หญิง เกษตรกร และกลุม่อาชีพอ่ืนๆ เป็นต้น)

จ�านวนผู้ เข้าร่วม: 30-70 คน

ขัน้ตอนที่ 5: การก�าหนดเป้าหมายการพฒันา

น�าประเดน็ส�าคญัจากการจดักลุม่บตัรค�ามารวมให้เป็นประโยคท่ีแสดงถงึเป้าหมายการพฒันา (เชน่ 
"เราต้องการให้สมาชิกแตล่ะคนในชมุชนได้รับเอกสารสทิธ์ิในท่ีดนิ")

ขัน้ตอนที่ 4: การระดมสมอง

ให้ผู้ เข้าร่วมชว่ยกนัระดมสมองวา่อยากเหน็ชมุชนของพวกเขาเป็นอยา่งไรในอนาคต รวมทัง้จะมี
แนวทางจดัการกบัประเดน็ท่ีกลา่วถงึในขัน้ตอนท่ี 3 อยา่งไร หรือมีโอกาส หรือกลไกสนบัสนนุ 
ชอ่งทางใดบ้างท่ีสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ บนัทกึประเดน็ท่ีมีการเสนอแนะบนบตัรค�าและจดักลุม่
ข้อเสนอแนะเป็นประเดน็ส�าคญัด้านตา่งๆ หรือประเดน็หลกัท่ีผู้ เข้าร่วมคุ้นเคย (เชน่ ด้านเอกสาร
สทิธ์ิในท่ีดนิ)

ขัน้ตอนที่ 3: ทบทวน
น�าเสนอผลการประเมินจากกิจกรรมท่ีผา่นมา (เชน่ การวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะ
บางของชมุชนตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิุอากาศ – CVCA หรือการประเมินการย้ายถ่ิน โดยอาจมี
การสงัเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีเ้บือ้งต้น โดยใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีระบใุนคูมื่อนีใ้นข้อ 4.6) และ/
หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ตวัอยา่งเชน่ ข้อมลูเก่ียวกบัภมิูอากาศในอดีตและการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต สถานการณ์การย้ายถ่ิน การเปลี่ยนแปลงประชากร และแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ ทัง้นี ้ควรมีการน�าเสนอข้อมลูเหลา่นีใ้นรูปแบบท่ีนา่สนใจแก่ผู้ เข้าร่วม เชน่ น�าเสนอข้อมลู
การคาดการณ์ภมิูอากาศในแตล่ะสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณและรูปแบบของฝน 
เป็นต้น)

ขัน้ตอนที่ 2: ชีแ้จงกจิกรรม

แนะน�าตวัเองและโครงการ และขอบคณุผู้ เข้าร่วมในการสละเวลา อธิบายเป้าหมายและขัน้ตอนของ
กิจกรรม

คณุสามารถจดักระบวนการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี:้
ขัน้ตอนที่ 1: การเตรียมการ

ประชมุเตรียมการร่วมกบัผู้น�าชมุชนเพ่ือหารือเก่ียวกบัขอบเขต วตัถปุระสงค์ และผลลพัธ์จาก
กระบวนการก�าหนดวิสยัทศัน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดความคาดหวงัท่ีไมเ่ป็นจริง และเพ่ือก�าหนด 
วนัท่ีคนกลุม่ตา่งๆในชมุชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ รวมทัง้เพ่ือคดัเลือกวิทยากรกระบวนการใน
ท้องถ่ินท่ีสามารถชว่ยน�าการประชมุและผู้จดบนัทกึกระบวนการก�าหนดวิสยัทศัน์

http://careclimatechange.org/tool-kits/visioning_approach/


C.7| ก�าหนดวิสยัทศัน์ในการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี

กระบวนการ

ผลลพัธ์

 � การมองภาพกว้างของวิสยัทศัน์การพฒันาชมุชน ซึง่รวมไปถงึมมุมองของสมาชิกในชมุชนจาก
หลากหลายกลุม่มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ รวมทัง้ผู้ ย้ายถ่ินท่ีไมไ่ด้อยูใ่นชมุชน

 � รายการของเป้าหมายการพฒันาท่ีปฏิบตัไิด้จริง และการจดัล�าดบัความส�าคญัตามความ
เก่ียวข้อง ความจ�าเป็นเร่งดว่น ความยัง่ยืน และความสอดคล้องโดยรวม

 � แผนปฏิบตังิานส�าหรับเป้าหมายการพฒันาท่ีมีความส�าคญัสงูท่ีสดุ

 � แผนหรือขัน้ตอนการด�าเนินงานในพืน้ท่ีโครงการส�าหรับหนว่ยงานของคณุ

ขัน้ตอนที่ 13: กล่าวปิดกจิกรรม

ขอบคณุผู้ เข้าร่วมส�าหรับการสละเวลาและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ

ขัน้ตอนที่ 12: การส่ือสาร

พูดคุยถึงแนวทางในการสื่อสารวตัถุประสงค์การพฒันาเหล่านีร่้วมกับเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ในระดบัต�าบล และ/หรือ อ�าเภอ

ขัน้ตอนที่ 11: จดัท�าแผนปฏบิตักิาร

ตกลงร่วมกนัวา่จะขบัเคลื่อนเป้าหมายเหลา่นีไ้ปสูก่ารพฒันาแผนปฏิบตัิการ ภายใต้กรอบการ
ด�าเนินงานหนว่ยงานคณุได้อยา่งไร (รวมถงึการจดัสรรงบประมาณ และความรับผิดชอบ เป็นต้น)

ขัน้ตอนที่ 10: การวางแผนด�าเนินงาน

พดูคยุประเดน็ส�าคญัสว่นใหญ่ (ขึน้อยูก่บัจ�านวนประเดน็ท่ีชมุชนให้ความส�าคญั) วา่ควรท�าอยา่งไร
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายเหลา่นี:้ โดยท่ีกิจกรรมท่ีจ�าเป็นต้องด�าเนินการมีอะไรบ้าง? ต้องใช้ทรัพยากร
อะไรในการด�าเนินการบ้าง? ควรด�าเนินการอะไรเป็นอนัดบัแรก และใครควรเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั?

ขัน้ตอนที่ 9: ประเมนิความเป็นไปได้และหน่วยงานสนับสนุน

ประเมินประเดน็ส�าคญัตา่งๆ ท่ีหนว่ยงานของคณุสามารถให้การสนบัสนนุชมุชนได้ และประเดน็ท่ี
องค์กรหรือสถาบนัอ่ืนๆ สามารถเข้ามาชว่ยหนนุเสริมได้

ในการประชมุครัง้ตอ่ไปกบัชมุชน:
ขัน้ตอนที่ 8: การทบทวน

ทบทวนประเดน็ส�าคญัท่ีชมุชนชว่ยกนัเสนอแนะ และล�าดบัความส�าคญั และสอบถามผู้ เข้าร่วมวา่มี
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิหรือประเดน็ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนล�าดบัความส�าคญั
หรือไม่

หลงัเสร็จจำกกำรจดักิจกรรมในแรก ใหเ้วน้ช่วงประมำณ 2-3 สปัดำห์ เพือ่ใหผู้เ้ขำ้ร่วมมี
โอกำสพดูคยุประเด็นเหล่ำนัน้ภำยในชมุชน โดยเฉพำะพดูคยุกบัสมำชิกครวัเรือน (ผูย้ำ้ย
ถ่ิน) ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในชมุชน

ขัน้ตอนที่ 7: แลกเปล่ียนความคดิเหน็

ขยบัจากแผนภาพท่ีเป็นผลจากขัน้ตอนสดุท้ายไว้กบัชมุชนและขอให้ผู้ เข้าร่วมน�าประเดน็ตา่งๆ ไป
พดูคยุกนัเพ่ิมเตมิ โดยเฉพาะพดูคยุกบัสมาชิกครัวเรือน (ผู้ ย้ายถ่ิน) ท่ีไมไ่ด้อยุใ่นชมุชน

ขัน้ตอนที่ 6: จดัล�าดบัความส�าคัญ
จดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ท่ีได้จากการพดูคยุโดยใช้เกณฑ์ตา่งๆ เชน่ ความเก่ียวข้อง 
ความเร่งดว่น ความสอดคล้องกนั ร่วมกบัวตัถปุระสงค์การพฒันาอ่ืนๆ หรือพิจารณาถงึความยัง่ยืน
ในระยะยาว และชีแ้จงในท่ีประชมุวา่หนว่ยงานของคณุจะสามารถชว่ยในประเดน็ใดได้บ้าง และ
องค์กรหรือสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีควรประสานงานมีหนว่ยงานใดบ้าง
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สืบเน่ืองมาจากความต้องการหาทางเลือกในการสร้างรายได้เพ่ิมเติม 
อนัเน่ืองมาจากท่ีดินท่ีของครอบครัวมีอยูอ่ยา่งจ�ากดั ท�าให้นงนชุจ�า
ต้องย้ายไปอยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุเมือ 30 ปีท่ีแล้ว เธอและสามีได้ท�างาน
ในโรงงานแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ เวลาท่ีเดนิทางกลบับ้านเกิดชว่ง
สัน้ๆ พวกเขาน�าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของโรงงานมาขายให้คนใน
ชมุชน และชว่ยหาคนงานไปท�างานกบัโรงงานด้วยโดยเฉพาะชว่งท่ี
โรงงานขาดคนงาน ในตอนนัน้ ชาวบ้านบางคนมีการขยายพืน้ท่ีท�า
กินเพ่ือใช้ปลกูต้นมะมว่งหิมพานต์ (ไว้กินในครัวเรือน) หรือบางคนได้

เร่ิมปลกูต้นมะมว่งหิมพานต์ไว้ในท่ีดนิของตนเอง โดยเฉพาะบน
พืน้ท่ีสูงชันท่ีปลูกข้าวไร่หรือปลูกข้าวโพดค่อยข้างล�าบาก ซึง่ต้น
มะม่วงหิมพานต์ถกูพิจารณาเป็นพืชทางเลือกน่ืองจากเป็นพืชท่ีทน
แล้งและเพาะปลกูได้บนดนิท่ีมีคณุภาพไมดี่ จนเม่ือนงนชุกลบัมาอยู่
ในชมุชน ลกูชายคนเลก็ของนงนชุท่ีอาศยัอยูอี่กจงัหวดัหนึง่ในภาค
เหนือเร่ิมท�าธรุกิจเก่ียวกบัการซือ้ขายเมด็มะมว่งหิมพานต์ จงึได้เข้า
มาเป็นพอ่ค้าคนกลางรับซือ้ผลผลติในชมุชนไปขาย โดยชาวบ้านจะ
มีรายได้ 35 บาทตอ่กิโลกรัม

มะม่วงหิมพานต์: การเข้าถึงตลาดและความหลากหลายการปลูกพืช ผ่านความสมัพนัธ์จากการ
ย้ายถ่ินและความเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี

กรณีศึกษา





กิจกรรมส�าหรับด�าเนินการ
 
ส่ วน นี ้เ ป็นการแนะน� ากิ จกรรมที่ ส ามารถใ ช้ ในการด� า เ นินงาน เพื่ อ ใ ช้ประ โยช น์จากการ ย้ ายถิ่ นและ
การ เ ช่ือมโยง ข้ ามพื ้นที่  โดยแ ต่ละ ส่วนของ เ นื ้อหาจะ มีตั วอ ย่ า งที่ เ ป็น รูปธรรมที่ เ กิ ดจากการด� า เ นิน
งาน จ ริ ง แ ล ะ / ห รื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง  ที่ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ก า ร ย้ า ย ถิ่ นสามารถ ส่ งผลทางบวกอ ย่าง ไร
บ้ า ง กับค รัว เ รือนห รือความเ ป็นอ ยู่ที่ ดี ของ ชุมชน อัน เ น่ืองมาจากความเ ข้ า ใจถึ งผลกระทบของการ
ย้ ายถิ่ นที่ มี ต่ อ ชุมชนและคนใ น ชุ ม ช น นั้นๆ  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
ส� าห รับการประ เมิน ด้ าน ต่ า งๆ  ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง คู่ มื อ นี ้ ( ส่ วน  C )  ดั ง นั ้น กิ จ ก ร ร ม ที่ แ น ะ น� า ใน
ส่วน นี ้มี ความ มุ่ ง ห วั ง เ พื่ อ  “ ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ”  และแ น่ น อ น ว่ า กิ จกรรม เห ล่ า นี ้จ� า เ ป็น ต้อง มีการ
ป รับใ ช้ เพื่ อ ใ ห้สอดค ล้อง กับบ ริบทต่างๆ  และความ ต้องการของ ชุมชนและ นักปฏิบั ติที่ เ ก่ี ย ว ข้อง

D



D.1| การวางแผนและจดัท�านโยบาย

ป
ระเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการย้ายถ่ินและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี
ท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือนและชมุชนจ�านวนมาก 
จ�าเป็นต้องน�าทัง้สองประเด็นมาพิจารณาในกระบวนการ

วางแผนพฒันาชมุชนและท้องถ่ิน รวมถึงการเลือกใช้ศกัยภาพจาก
การพัฒนาท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีทัง้ในระดับชุมชนและ
ระดบับคุคล (โดยผู้ ย้ายถ่ินและสมาชิกครัวเรือนซึง่เป็น “เจ้าของ” 
ทรัพยากรในการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง
โดยไม่ได้ถกูชีน้�าหรือบอกให้ท�า)

อีกทัง้ควรค�านึงถึงการท่ีผู้ อพยพย้ายถ่ินไม่มีโอกาสในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจใดๆ ในระดบัชมุชน ดงัตวัอย่างใน
ประเด็นเหล่านี:้

 � การบรูณาการผู้ ย้ายถ่ิน ประเด็นการย้ายถ่ินและการเช่ือมโยง
ข้ามพืน้ท่ีกบักิจกรรมเพ่ือการพฒันาชมุชน

 � สอดแทรกหวัข้อเก่ียวกบัการเช่ือมต่อภายใต้การเช่ือมโยงข้าม
พืน้ท่ี การเปลี่ยนแปลงประชากร และผลกระทบด้านอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จากการย้ายถ่ินในกระบวนการวางแผนต่าง ๆ ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
(ตวัอย่างเช่น ระดบัต�าบล ระดบัอ�าเภอ เป็นต้น)

กิจกรรมต่อไปนีเ้ป็นการยกตวัอย่างให้เห็นถึงกระบวนการวางแผน
และจดัท�านโยบายจะมีการบรูณาการประเด็นด้านการย้ายถ่ิน และ
ด�าเนินการได้อย่างไรในระดบัหมู่บ้านและระดบัท่ีสงูขึน้ (ตวัอย่าง
เช่น ระดบัต�าบล อ�าเภอ เป็นต้น)

 � กิจกรรมที่แนะน�า: การจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเสริมสร้าง
ศกัยภาพเร่ืองการย้ายถ่ินให้กบัผู้น�าท้องถ่ินและผู้จดัท�านโยบาย

การวางแผนและจดัท�านโยบาย



54 /55

ด�ำ
เนิ
นก

ำร

การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเร่ือง
การย้ายถิ่นให้กับผู้น�าท้องถิ่น
และผู้จดัท�านโยบาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการนีส้ามารถด�าเนินการได้หลาย 
รูปแบบ โดยอาจจดัร่วมกบัการประชมุปกตขิองผู้ตดัสนิใจ
ด้านนโยบายท้องถ่ิน หรือหากมีโอกาสอาจจดัการประชมุ
เชิงปฏิบตักิารในประเดน็เฉพาะด้านการย้ายถ่ินก็ได้เชน่กนั

ไมว่า่จะเป็นในกรณีใดก็ตาม สิง่ท่ีส�าคญัคือควรสอบถาม 
ผู้ เข้าร่วมถึงความหมายและผลกระทบของการย้ายถ่ินทัง้
ในเชิงบวกและในเชิงลบตามท่ีพวกเขาเข้าใจ หรือคณุอาจ
จะเร่ิมจากการพูดคุยกับผู้ น�าท้องถ่ินถึงความคิดเห็น 
เ ก่ียวกับผู้ ย้ายถ่ินและพิจารณาถึงผลกระทบของการ 
ย้ายถ่ิน ซึง่ประเดน็ค�าถามท่ีอาจเป็นประโยชน์ ได้แก่: 

 � การท่ีมีผู้ ย้ายถ่ินในครอบครัวมีความหมายตอ่คณุ
อยา่งไรตอ่ครอบครัว และตอ่ชมุชน?

 � อะไรคือผลกระทบท่ีเกิดจากการย้ายถ่ินท่ีมีตอ่ครัวเรือน
และชมุชน?

คณุสามารถใช้กระบวนการวางแผนแบบมีสว่นร่วมท่ีเป็นท่ี
รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายอยูแ่ล้วในการด�าเนินกิจกรรม เชน่ 
การพดูคยุและให้ผู้ เข้าร่วมเขียนค�าตอบของพวกเขาลงบน
บตัรค�าและน�าบตัรค�าไปตดิบนกระดานโดยดจูากแกนแนว
ตัง้-แนวนอนทัง้ 2 แกน:

 � ผลเชิงบวก <-> ผลเชิงลบ

 � มมุมองผู้ ย้ายถ่ิน <-> มมุมองผู้จดัท�านโยบาย 

หลงัจากนัน้ให้น�าเข้าสูก่ระบวนการพดูคยุ เพ่ือร่วมวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็จากค�าตอบท่ีได้ ซึง่จะชว่ย
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับความท้าทายในปัจจุบันและ
โอกาสท่ีเกิดจากการย้ายถ่ิน โดยจะพิจารณาผลลพัธ์ท่ีอาจ
เกิดขึน้และน�ามาอภิปรายร่วมกบัผู้ เข้าร่วม ทัง้นีค้วร
พิจารณาวา่ผู้ เข้าร่วมแตล่ะกลุม่มีมมุมอง/ความเข้าใจเก่ียว
กบัการย้ายถ่ินขดัแย้งกนัหรือไม?่

ในชว่งท้ายของการสนทนา คณุควรชวนพดูคยุเพ่ือให้ได้ 
ข้อสรุปวา่ควรมีแนวทาง/มาตรการใดบ้างท่ีผู้น�าท้องถ่ินและ
ผู้ จัดท�านโยบายควรน�าไปใช้หนุนเสริมแก่ผู้ ย้ายถ่ินและ
สมาชิกครัวเรือนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี หรือผู้ ย้ายถ่ินกลบัให้มี
สถานภาพท่ีดีขึน้ คณุอาจจะเป็นผู้น�าการอภิปรายเพ่ือให้
เกิดการด�าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ซึง่ผู้ เข้าร่วมการประชมุฯ 
สามารถน�าประเด็นด้านการย้ายถ่ินไปใช้อย่างเ กิด
ประโยชน์ท่ีสดุในกระบวนการตดัสนิใจใดใดท่ีเก่ียวข้อง

บนัทึก: อำจเป็นกำรยำกทีจ่ะตอ้งเชิญผูย้ำ้ยถ่ินและผูน้�ำชมุชนมำพดูคยุอยู่ในเวที
เดียวกนัในประเด็นทีค่่อนขำ้งอ่อนไหวหรือผลเชิงลบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรยำ้ยถ่ิน (เช่น 
กำรคำ้มนษุย์ ยำเสพติด ครอบครวัแตกแยก เป็นตน้) ในกรณีนีอ้ำจจ�ำเป็นตอ้งมี 
ขัน้ตอนในกำรเตียมกำรเพ่ิมเติมเขำ้มำ โดยทีมงำนของคณุอำจตอ้งจดัประชมุหรือ 
พดูคยุกบัผูย้ำ้ยถ่ินและครอบครวัโดยตรงเพือ่รวบรวมขอ้มูลและควำมคิดเห็นเบือ้งตน้ 
และทีมงำนของคณุอำจท�ำหนำ้ทีเ่ป็นตวัแทนของคนกลุ่มนีใ้นกำรประชมุฯ ทีต่อ้งพบกบั
ผูน้�ำชมุชนและผูก้�ำหนดนโยบำย

กิจกรรมท่ีแนะน�านีจ้ะช่วยเพ่ิมความตระหนักให้กับผู้ น�า
ท้องถ่ินและผู้ มีอ�านาจในการตดัสินใจและจัดท�านโยบาย
เพ่ือสนับสนุนสิ่งท่ีจ�าเป็นและบรรเทาปัญหาแก่ผู้ ย้ายถ่ิน
และครอบครัว รวมถงึหนนุเสริมศกัยภาพของผู้ ย้ายถ่ินและ
ครอบครัวท่ีมีอยูอี่กด้วย เป้าหมายของกิจกรรมอยูท่ี่ผู้น�า
ท้องถ่ินและผู้จดัท�านโยบายจากในท้องถ่ินและระดบัอ�าเภอ 
ซึ่งอาจมีความตระหนกัในประเด็นด้านการย้ายถ่ินอยู่แล้ว
ในภาพกว้างๆ แตอ่าจไมมี่แนวทางหรือโอกาสท่ีจะได้พดูคยุ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าหน่วยงานในระดบัท้องถ่ินและ
ภูมิภาคจะสามารถมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ ย้ายถ่ินและ

ครอบครัวของพวกเขาได้อยา่งไร หรือจะใช้ประโยชน์จาก
ผลเชิงบวกท่ีเกิดจากการย้ายถ่ินมาใช้เพ่ือช่วยให้ชุมชน
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการพฒันาของตนได้

การจดัประชมุเชิงปฏิบตักิารในหวัข้อเฉพาะแบบนี ้ ผู้ เข้า
ร่วมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและค้นหา
โอกาสและความท้าทายท่ีเกิดจากการย้ายถ่ินตอ่สมาชิกใน
ชมุชน การประชมุเชิงปฏิบตักิารนีย้งัจะชว่ยให้สามารถระบุ
ประเดน็เนือ้หาเฉพาะด้านท่ีเป็นรูปธรรม ซึง่ผู้น�าท้องถ่ิน
และผู้ จัดท�านโยบายสามารถน�ามาใช้ในการสนับสนุน 
ผู้ ย้ายถ่ินและครอบครัวภายใต้บริบทของชมุชนของตน

 � ผู้น�าท้องถ่ิน (เชน่ ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมูบ้่าน 
นกัการเมืองจากพรรคการเมืองตา่งๆ เจ้าหน้าท่ีรัฐใน
ท้องถ่ิน เป็นต้น)

 � ผู้จดัท�านโยบายในระดบัต�าบลและอ�าเภอ

 � สมาชิกครัวเรือนของผู้ ย้ายถ่ิน ในจ�านวนท่ีเทา่กนักบั 
ผู้ เข้าร่วมอ่ืนๆ

 � เพ่ือสร้างความตระหนกัในเร่ืองของการย้ายถ่ินและ
วิธีชีวิตของผู้ ย้ายถ่ินให้กบัผู้น�าท้องถ่ิน ผู้ ท่ีมีอ�านาจ
ในการตดัสนิใจและจดัท�านโยบาย

 � เพ่ือหาวา่นโยบายการให้ความชว่ยเหลือหรือ
มาตรการในทางปฏิบตัใิดท่ีสามารถชว่ยสนบัสนนุ 
ผู้อพยพย้ายถ่ินและครอบครัวได้ดีท่ีสดุ

ค�าอธิบาย

กลุม่เป้าหมาย

กิจกรรม
ท่ีแนะน�า

เป้าหมาย



กิจกรรมท่ีแนะน�าสองกิจกรรมต่อไปนีส้ามารถน�าไปใช้ในระดับ 
ครัวเรือนและระดบัชมุชน และกรณีตวัอย่างทัง้สองกรณีแสดงให้
เห็นถึงวิธีการท่ีคนในชมุชนใช้ประโยชน์จากเงินส่งกลบัมาใช้ในการ
ปรับปรุงความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึน้

 � กิจกรรมแนะน�า 1: การให้ความรู้ทางการเงินและการวางแผน
ส�าหรับบคุคลและครัวเรือน

 � กิจกรรมแนะน�า 2: กองทนุการย้ายถ่ินเพ่ือช่วยสร้างความ 
ยืนหยดัให้กบัชมุชน

 � กรณีศึกษา 1: การลงุทนุอย่างชาญฉลาดของสรุะ: จากผู้ ใช้
แรงงานไร้ท่ีดินสู่การเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก

 � กรณีศึกษา 2: จากไร่ข้าวสู่ส่วนยางพารา: การลงทนุกบัการ
ปลกูไม้ยืนต้นของสมพงษ์

ต ามท่ีได้กล่าวไว้ในส่วน A และ B ว่า การย้ายถ่ิน มีความ
หมายมากกว่าเพียงแค่การท่ีมีคนย้ายออกจากสถานท่ีใด
ท่ีหนึ่ง กล่าวคือ ผู้ ย้ายถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงรักษาความ

สมัพนัธ์อย่างเหน่ียวแน่นกบัท้องถ่ินเดิมของตน ส่งผลให้มีการส่ง
เงินไปมาในจ�านวนพอสมควรทัง้จากผู้ ย้ายถ่ินภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่มีผลค่อนข้างสงูต่อการพฒันาภายในครัวเรือนและ
ชมุชน การส่งเงินกลบัและการใช้จ่ายเงินท่ีส่งกลบัมาส่วนมากจะ
ขึน้อยู่กับการตดัสินใจในระดบัปัจเจกบุคคลหรือในระดบัครัวเรือน 
และยงัสามารถ (และควรจะ) ส่งอิทธิพลต่อกิจกรรมการพฒันาท่ี
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีแนวทางด�าเนินการท่ี
เป็นไปได้หลายแนวทางท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ตวัอย่างเช่น:

 � การเก็บรวบรวมเงินท่ี (ครัวเรือน) ได้รับจากเงินส่งกลบัส�าหรับ
ใช้ในโครงการพฒันาส่วนรวมภายในชมุชน ซึง่อาจไม่เก่ียวข้อง
กบัประเด็นด้านการย้ายถ่ิน เช่น โรงเรียน อนามยั เป็นต้น

 � จดัตัง้กองทนุชมุชนและ/หรือใช้ประโยชน์จากกองทนุชมุชนท่ีมี
อยู่ เพ่ือเป็นศนูย์กลางส�าหรับรวบรวมและใช้เงินส่งกลบัท่ีระดม
ได้มาใช้ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชมุชน แต่ยงัคงสามารถ
น�ามาใช้เป็นช่องทางทางการเงินส�าหรับใช้ในการลงทนุของ 
ครัวเรือนในด้านต่างๆ ด้วย

 � จดัการอบรมทางด้านการจดัการทางการเงินให้กบับคุคลและ
ครัวเรือน (เช่น การออมเงินหรือการลงทนุในกิจกรรมท่ีสร้าง 
รายได้ และการพฒันาธุรกิจ)

 � พฒันาช่องทางในการส่งเงินกลบัให้มีความสะดวกและมีความ
ปลอดภยัมากขึน้

D.2| การสง่กลบัทางการเงิน

การวางแผนและจดัท�านโยบาย
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ให้ความรู้ทางการเงนิและการ
วางแผนส�าหรับบุคคลและครัว
เรือน

บนัทึก: กำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งดำ้นควำมรู้ทำงกำรเงินและทกัษะในกำรวำงแผนทำงกำรเงินจะช่วยใหผู้ย้ำ้ยถ่ิน 
และครอบครวัของเขำสำมำรถใชป้ระโยชน์ทีเ่กิดข้ึนจำกกำรยำ้ยถ่ินไดอ้ย่ำงเต็มที ่อย่ำงไรก็ตำมควรตระหนกัว่ำใน
ประเด็นเร่ืองกำรเงินนัน้ กำรตดัสินใจเร่ืองรำยรบัและค่ำใชจ่้ำยเป็นควำมรบัผิดชอบส่วนบคุคล ดงันัน้แทนทีจ่ะ
เป็นกำรสร้ำงบรรทดัฐำนว่ำควรใชเ้งินอย่ำงไร และเพือ่วตัถปุระสงค์อะไร ในกำรอบรมทำงกำรเงินควรจะมุ่งเป้ำในกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเพือ่ช่วยในกำรตดัสินใจระดบับคุคลมำกกว่ำกำรใหค้�ำแนะน�ำเร่ืองกำรลงทนุเท่ำนัน้

ผู้ ท่ีท�างานพัฒนาในด้านท่ีเก่ียวข้องกับบริบทการย้ายถ่ิน
สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอยู่หลากหลายเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับเกษตรกรและครัว
เรือนทัว่ไป (เช่น โรงเรียนฝึกปฏิบตัิด้านการเกษตรและ
ธุรกิจขององค์การแคร์นานาชาติ หรือ CARE) และใน
ประเด็นเฉพาะด้านท่ีเก่ียวกบัการย้ายถ่ิน (เช่น ชดุเคร่ือง
มือการโยกย้ายถ่ินฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ หรือ ILO ดรูายละเอียดในส่วนของเอกสาร 
เพ่ิมเติม)

เคร่ืองมือเหล่านีส้ามารถปรับให้เหมาะสมขึน้โดยน�ามา
งานใช้ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการส�ารวจบริบท
การย้ายถ่ินของชมุชน และส�าหรับประเมินผู้ มีส่วนได้ 
ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายถ่ินซึ่งได้อธิบายไว้ในคู่มือ

นี ้(ดสู่วน C) ทัง้นี ้เพ่ือหลีกเลี่ยงการน�าเคร่ืองมือไปใช้โดย
ไม่ได้ประยกุต์ให้เข้ากบับริบทหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ และเพ่ือ
เน้นย�า้ให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนในบริบทการย้ายถ่ินทัง้
ในส่วนของต้นทนุและผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเงินและทกัษะการวางแผน
ทางการเงินควรจะได้รับการสนบัสนุนในรูปแบบหลกัสตูร
ระยะสัน้ หรือการอบรมรายสปัดาห์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ เกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนท่ีอย่างน้อยควรจะต้อง
มีทักษะในการเขียน/จดบันทึกและทักษะในการค�านวณ
เบือ้งต้น ซึง่มีความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะในการวางแผน
ทางการเงิน ทัง้นีจ้ะไม่มีการน�าระดบัรายได้ของครัวเรือน 
และสถานะของการย้ายถ่ินของสมาชิกครัวเรือนมาใช้ใน
การพิจารณาผู้ เข้ารับการอบรม

ในหลายๆ กรณี ผลประโยชน์ทางการเงินจากการย้ายถ่ิน
สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกวา่ท่ีเป็นอยู:่

 � หากผู้ย้ายถ่ินและครอบครัวมีทกัษะท่ีดีในการค�านวณเร่ือง
คา่ใช้จา่ย (ต้นทนุ) และรายรับท่ีได้จากการย้ายถ่ิน

 � หากพวกเขามีข้อมลูท่ีชว่ยในการตดัสนิใจเพ่ือการเก็บออม
ระยะยาวและวางแผนการลงทนุ

การย้ายถ่ินสามารถชว่ยท�าให้วิถีชีวิตของผู้ย้ายถ่ินและสมาชิก
ครัวครัวของพวกเขาดีขึน้ สว่นใหญ่มกัจะเกิดจากเงินสง่กลบั
และการเก็บออม หากมีการน�าเงินสว่นนีไ้ปใช้ลงทนุอยา่งชาญ
ฉลาดในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม เชน่ ปรับปรุงท่ีดนิและเพ่ิม
ผลผลติทางการเกษตร ผลประโยชน์ทางการเงินท่ีได้จากการ
ย้ายถ่ินจะชว่ยหนนุเสริมให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะ

ยาวของครัวเรือนดีขึน้ ทัง้นีห้ากมีการวางแผนเก็บออมเงินท่ีดี
และแผนการลงทนุท่ีเหมาะสม การย้ายถ่ินสามารถใช้เป็นฐาน
ในการสนบัสนนุการปรับตวัและชว่ยเพ่ิมทางเลอืกในการด�ารง
ชีพ ตวัอยา่งเชน่ การยกระดบักิจกรรมทางการเกษตรให้ดีขึน้ 
และการสร้างโอกาสทางธรุกิจเก่ียวกบัการเกษตร

อยา่งไรก็ตาม มีหลายกรณีท่ีเงินสง่กลบัถกูใช้เพียงเพ่ือใช้ใน
การรับมือกบัความเปลีย่นแปลง เพ่ือใช้หมนุเวียนในการด�ารง
ชีพของครัวเรือน และเพ่ือชดเชยความเสยีหายจากกิจกรรม
ทางการเกษตร หรือใช้เพ่ือซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคเป็นหลกั 
แทนท่ีจะน�าเงินสว่นนีม้าใช้ส�าหรับลงทนุอยา่งมีแบบแผนหรือ
มียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน

 � สมาชิกครัวเรือนท่ีครอบครัวมีมีผู้ ย้ายถ่ินอยูใ่นปัจจบุนั

 � ผู้ ท่ีจะย้ายถ่ินในอนาคต

 � ผู้ ย้ายถ่ินกลบั (กลบัมาอาศยัอยูใ่นชมุชนแล้ว)

 � สมาชิกในชมุชนท่ีมีทกัษะทางธรุกิจและการจดัการ
ทางการเงิน

 � เจ้าหน้าท่ีองค์กรท่ีไมแ่สวงผลก�าไร และหนว่ยงานอ่ืนๆ 
เป็นต้น

 � เพ่ือให้ผู้ ย้ายถ่ินและครอบครัวสามารถใช้เงินสง่กลบั
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ

 � สนบัสนนุการให้ความรู้ทางการเงินและสง่เสริม
ทกัษะการวางแผนทางการเงินให้เข้มแข็งขึน้
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กองทนุการย้ายถิ่นเพื่อ
สร้างความยืนหยัด 
(resilience) ให้กับ
ชุมชน

D.2| การสง่กลบัทางการเงิน

กระบวนการนีค้วรรวมถึงการหาแนวทางสนับสนุนและ
ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้ ย้ายถ่ินออกจากชมุชน พร้อม
กบัการสร้างกองทนุชมุชนท่ีอาจจะได้รับการสนบัสนนุบาง
สว่นหรือทัง้หมดจากผู้ ย้ายถ่ินกลบั

ขัน้ตอนต่อไปนีส้ามารถน�าไปใช้ออกแบบกระบวนการ
เฉพาะตอ่ไปได้:

 � การระบทุรัพยากรและศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นชมุขน (เชน่ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิท่ีดนิ สาธารณะ บริการของระบบ
นิเวศ โครงสร้างอายแุละโครงสร้างประชากรในชมุชน 
ประสบการณ์จากการย้ายถ่ิน) และท�าการประเมินวา่
สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีมี้ความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนัอยา่งไร 
(ดเูพ่ิมเตมิท่ี: กิจกรรมการประมวลผลการวิเคราะห์ใน
สว่น C)

 � การระบปุระเดน็ปัญหาหรือความต้องการในชมุชน 
(เชน่ การเข้าถงึแหลง่น�า้อยา่งเทา่เทียม การใช้ปุ๋ ยท่ีมี
อนัตรายน้อยลงและมีสารบ�ารุงพืชท่ีเหมาะสม แหลง่
รายได้ท่ีมีความตอ่เน่ือง งาน/อาชีพ เป็นต้น) 

 � พดูคยุเก่ียวกบัการย้ายถ่ินหรือผู้ ย้ายถ่ินกลบัวา่จะมี
สว่นชว่ยในการระบปุระเดน็ปัญหาหรือชว่ยค้นหาความ

ต้องการได้อยา่งไร โดยพิจารณาแนวทางในระยะสัน้
เพ่ือสนบัสนนุการย้ายถ่ินชัว่คราว เชน่ การจดัฝึกอบรม
และการเพ่ิมทกัษะ เป็นต้น

 � พฒันากลยทุธ์ในการย้ายถ่ินส�าหรับกลุม่ใดกลุม่หนึง่
หรือหลาย ๆ กลุม่ภายในชมุชน โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีแผนจะ
ย้ายถ่ินออกในอนาคตอนัใกล้ รวมถงึพดูคยุกนัเพ่ือหา
แนวทางในการสนบัสนนุแก่พวกเขาเหลา่นัน้ และ
แนวทางท่ีจะน�าความรู้ความสามารถท่ีพวกเขาได้รับ
จากการย้ายถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุกบั
ชมุชนโดยรวม

 � ประเมินรูปแบบในการสนบัสนนุท่ีเหมาะสมภายใต้
กลยทุธ์ท่ีก�าหนดร่วมกนั เชน่ ระบบการให้กู้ ยืมเงิน 
แหลง่ทนุภายในชมุชนท่ีสามารถเข้าถงึได้ (เชน่ ผู้ ให้กู้
เอกชน กองทนุหมูบ้่าน กลุม่สหกรณ์หมูบ้่าน เป็นต้น)

 � พฒันาแผนการด�าเนินงานส�าหรับกลยทุธ์ท่ีเลือกมา
ด�าเนินการร่วมกนั เชน่ แผนส�าหรับการก่อตัง้กองทนุ
ชมุชน การหาแหลง่เงินทนุจากภายนอก และการแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ เป็นต้น

ถงึแม้วา่การเกษตรยงัคงเป็นกิจกรรมการด�ารงชีพท่ีมีความ
จ�าเป็นในชมุชนชนบท การท�างานนอกภาคเกษตรมีความ
ส�าคญัเพ่ิมมากขึน้ในแงข่องการสร้างรายได้แก่ครัวเรือน ซึง่
การย้ายถ่ิน (ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ) ก็มี
บทบาทส�าคญัและเป็นรูปแบบท่ีแพร่หลายในสงัคมชนบท
หลายพืน้ท่ี ทัง้นีใ้นการเผชิญหน้ากบักบัภมิูอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงนัน้เกษตรกรรายย่อยในพืน้ท่ีชนบทอาจต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าการเกษตรท่ีเคยท�าอยู ่ ดงันัน้
ชมุชนจงึอาจจ�าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงรูปแบบการด�ารงชีวิต
และแหลง่รายได้ท่ีมีอยู ่ ในขณะเดียวกนัก็มีค�าถามเกิดขึน้
ว่าการย้ายถ่ินนัน้จะช่วยเอือ้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้จริง
หรือไม่

ตวัอย่างของการประเมินประโยชน์ท่ีชมุชนได้รับท่ีเกิดจาก
การน�าเอาประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงของผู้ ย้ายถ่ินในบริบท
ทางการเกษตรจากการท�างานหรือเคยพบเห็นจากพืน้ท่ีอ่ืน

มาปรับใช้ ซึง่อาจชว่ยกระตุ้นให้เกิดความคดิริเร่ิมใหม่ๆ  ใน
การปรับปรุงรูปแบบการท�าการเกษตรท่ีเหมาะสมภายใน
ชมุชนบ้านเกิดของผู้ ย้ายถ่ิน ในขณะเดียวกนัการเพ่ิมทกัษะ
ในการท�างานนอกภาคเกษตรของผู้ ย้ายถ่ินยงัอาจน�าไปสู่
การสร้างแรงจงูใจในการริเร่ิมอาชีพใหม่ๆ  ท่ีมีความหลาก
หลายมากขึน้ในชมุชนด้วย

นอกจากนัน้ การสร้างทกัษะในการตดัสนิใจท่ีดีขึน้เก่ียวกบั
กระบวนการการย้ายถ่ินจะช่วยลดความเสี่ยงแก่ผู้ ย้ายถ่ิน
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัโดยเฉพาะในพืน้ท่ี
ท่ีมีการย้ายถ่ินไป การจดักองทนุเพ่ือ “สนบัสนนุการปรับ
ตวั” จะท�าให้การย้ายถ่ินเป็นการสร้างแรงจงูใจแก่ผู้ ท่ีจะ
ย้ายถ่ินในอนาคตโดยการแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์
ตา่งๆ (เชน่ ด้านการเกษตร หรือการวางแผนทางธรุกิจ) ซึง่
จะเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน เชน่ การริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือการ
ปรับตวัเม่ือผู้ ย้ายถ่ินกลบัเดนิทางกลบัมาอาศยัอยูท่ี่บ้าน

 � ผู้น�าชมุชน (เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมูบ้่าน 
นกัการเมืองจากพรรคการเมืองตา่งๆ เจ้าหน้าท่ีรัฐใน
ระดบัท้องถ่ิน เป็นต้น)

 � แกนน�าเยาวชนในชมุชน

 � ผู้ ย้ายถ่ินกลบั

 � ครอบครัวของผู้ ย้ายถ่ิน

 � ผู้ ท่ีวางแผนย้ายถ่ินและเตรียมเดนิทางเร็วๆ นี ้

 � เพ่ือจดัตัง้กองทนุการย้ายถ่ินฐาน: สนบัสนนุให้มีการแบง่ปัน
ประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการย้ายถ่ินแก่คนในชมุชน

 � เพ่ือให้ชมุชนมีการย้ายถ่ินแบบมีเป้าหมาย เพ่ือให้เกิด “ลงทนุซ�า้” 
จากการน�าประสบการณ์และทกัษะท่ีได้รับจากการย้ายถ่ินมาใช้
ประโยชน์ในชมุชนในอนาคต โดยเฉพาะเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรม 
การปรับตวั

 � เป็นการ “มองอนาคตแบบมีเป้าหมาย” / มีการตดัสนิใจย้ายถ่ินท่ี 
มีข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอ เพ่ือชว่ยสนบัสนนุศกัยภาพท่ีเกิดจาก 
ผู้ ย้ายถ่ินท่ี “เป็นประโยชน์” ตอ่การปรับตวั/การสร้างความยืนหยดั

เป้าหมาย

กลุม่เป้าหมาย

ค�าอธิบาย

กิจกรรม
 ท่ีแนะน�า



58 /59

ด�ำ
เนิ
นก

ำร

การลงทุนอย่างชาญฉลาดของสุระ: จากผู้ ใช้แรงงานไร้ท่ีดินสู่การเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก

ใน ต.ก้านเหลือง จ.บุรีรัมย์ ท่ีผ่านมาการย้ายถ่ินถือเป็นกลยุทธ์ท่ี
ส�าคัญของครัวเรือนท่ีไม่มีท่ีดินหรือมีท่ีดินขนาดเล็กส�าหรับท�า
กินและการเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งรายได้ ส�าหรับสรุะ
การย้ายถ่ินทัง้ภายในและต่างประเทศเป็นวิธีเดียวท่ีเขาจะ
สามารถสนบัสนุนและดแูลครอบครัวของเขาได้ เน่ืองจากเขา
ไม่มีท่ีดินท�ากินเป็นของตวัเอง สรุะได้ใช้เวลาทัง้หมด 10 ปี ออก
ไปหางานท�าตามช่วงฤดูกาลโดยไปท�างานก่อสร้างในกรุงเทพ
และพทัยา และอีก 11 ปีกบัการท�างานในต่างแดนท่ีประเทศ
ไต้หวนั ด้วยเงินเก็บท่ีได้จากการไปท�างานท่ีประเทศไต้หวนั 3 
รอบ ครอบครัวของเขาสามารถเก็บสะสมจนซือ้ท่ีดินได้ 7 ไร่ เอา
ไว้ส�าหรับปลกูมนัส�าปะหลงัและอ้อย

ภรรยาของเขา ค�าไหมแบ่งเงินเก็บท่ีได้มาเปิดร้านเสริมสวย และ
ลงทุนเลีย้งหมู ซึ่งค�าไหมเป็นผู้ดูแลธุรกิจทัง้หมดตัง้แต่ต้น
เน่ืองจากสามีของเธอยังคงเป็นแรงงานย้ายถ่ิน ต้องขอบคุณ
ธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนอย่างดีท�าให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างของสรุะและค�าไหมท่ี
แสดงให้เห็นถึงการใช้เงินท่ีได้จากการย้ายถ่ินมาลงทุนอย่าง
ชาญฉลาด และลงทุนกับธุรกิจหลากหลายประเภท ท�าให้
ครอบครัวมีรายได้จากหลายช่องทางและยังช่วยปรับเปลี่ยนวิถี
การด�ารงชีวิตของครอบครัว ดงันัน้องค์ความรู้และประสบการณ์
ตรงเก่ียวกับการลงทุนและจัดการการเงินให้ประสบความส�าเร็จ
จึงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นอย่างย่ิง

กรณีศึกษา
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จากข้าวสู่ยาง: การลงทุนกับการปลูกไม้ยืนต้นของสมพงษ์

ใน ต.บ้านดงุ จ.อดุรธานี สวนยางหลายแห่งเกิดขึน้โดยมีเจ้าของ
เป็นผู้ ย้ายถ่ินกลบั ซึง่เป็นสิ่งท่ีพวกเขาน�าเงินเก็บท่ีได้มาลงทนุให้
เกิดรายได้ต่อเน่ืองในระยะยาว หลงัจากการใช้ชีวิตในต่างแดนถึง 
7 ปี ด้วยการเป็นคนงานก่อสร้างในประเทศลิเบีย ซาอดุิอาระเบีย 
และสิงค์โปร์ สมพงษ์ตดัสินใจเลิกท�านาและหาซือ้ท่ีดินเพ่ิมเพ่ือ
น�ามาท�าสวนยางพารา โดยในตอนนัน้เขาเป็นหนึ่งในคนกลุ่ม
แรกๆ ของต�าบลท่ีเร่ิมปลกูยางพารา ซึง่เขาได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพียงบางส่วนแต่เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการท�าสวน
ยางด้วยตวัเอง ปัจจบุนัเขามีสวนยางพารา 35 ไร่ และสวนปาล์ม
น�า้มนั 11 ไร่ และกลายเป็นเจ้าของสวนรายใหญ่ท่ีสดุคนหนึ่งใน
ต�าบล ตวัอย่างของเขาเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัญาติๆ ท�าให้ญาติ
ของเขาตัดสินใจน�าเงินเก็บท่ีได้จากการย้ายถ่ินไปใช้ลงทุนท�า
สวนยางพารา และสวนปาล์มของสมพงษ์ยงัเป็นพืน้ท่ีต้นแบบ
เพ่ือการศกึษาส�าหรับเกษตรกรคนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่ก่ี
ปีท่ีผ่านมาราคายางพาราและปาล์มน�า้มันตกต�่าและปัญหาภัย
แล้งซ�า้ซากกลายมาเป็นความท้าทายส�าหรับธุรกิจสวนยางและ

ปาล์มน�า้มนัของสมพงษ์ ในขณะท่ีเกษตรกรสวนยางขนาดเล็ก
อ่ืนๆ ประสบปัญหาเน่ืองจากการราคาตกต�่าและผลผลิตท่ีลดลง 
แต่สมพงษ์ยัง มี รายไ ด้จากช่องทาง อ่ืนจากการ เ ป็นพ่อ ค้า
คนกลางในพืน้ท่ี ขณะท่ีเกษตรกรรายอ่ืนๆ กลับต้องผิดหวังท่ี
เลือกลงทุนท�าสวนยางพารา และตดัสินใจเปลี่ยนสวนยางพารา
ท่ีมีอยู่ไปเป็นการปลกูพืชไร่อ่ืนๆ แทน

ตัวอย่างนีแ้สดงให้เห็นว่าการลงทุนในธุรกิจการเกษตรจาก 
รายได้ท่ีได้รับจากการย้ายถ่ินนัน้ อาจจะไม่เหมาะกบัเกษตรกร
ทุกรายเน่ืองจากการลงทุนจ�าเป็นต้องมีการประเมินขนาดพืน้ท่ี
และความต้องการของตลาด รวมถึงปริมาณผลผลิต จึงจะส่งผล
ให้ประสบผลส�าเร็จในการลงทนุ ย่ิงไปกว่านัน้การย้ายถ่ินท่ีน�าไป
สู่การเปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีพิจารณาอาจส่งผล 
กระทบต่อวิถีชีวิตในชมุชน หากกิจกรรมนัน้ๆ ไม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะนิเวศเกษตรในพืน้ท่ี และมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
จากภายนอก เช่น ความผนัผวนของตลาด

กรณีศึกษา
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กิจกรรมต่อไปนีแ้สดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ ย้ายถ่ินกลับในการ
เปลี่ยนแปลงการท�าเกษตรให้ดีย่ิงขึน้ และเป็นตวัอย่างท่ีแสดงให้
เห็นว่าคนในชมุชนน�าความรู้ ทกัษะและเครือข่าย ในการพฒันา
ชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึน้ได้อย่างไร

 � กิจกรรมแนะน�า 1: การเสริมสร้างความขีดความสามารถของ
ผู้ ย้ายถ่ินกลบัในการน�ารูปแบบธุรกิจการเกษตรทางเลือกใหม่มา
ประยกุต์ใช้

 � กรณีศึกษา 1: การปรับเปลี่ยนไปท�าเกษตรแบบผสมผสานของ
สญัญา

 � กรณีศึกษา 2: การท�านาหว่านและตดัยอดข้าว: การพฒันา
นวตักรรมจากล่างขึน้บนผ่านการย้ายถ่ิน

 � กรณีศึกษา 3: การปลกูข้าวอย่างยัง่ยืน: จากนกัเขียนบทความ
ด้านการเกษตรสู่การท�าเกษตรด้วยตนเอง

นอกจากเร่ืองการส่งเงินกลับแล้วผู้ ย้ายถ่ินยังสามารถน�า
ความคิดใหม่ๆ องค์ความรู้ และทกัษะต่างๆ ท่ีได้รับ
ระหว่างท�างานอยู่ต่างพืน้ ท่ีมาใช้ในการพูดคุยแลก

เปลี่ยนกับคนในชุมชน และน�ามาใช้ภายหลงัจากการเดินทาง
กลบัมายังภูมิล�าเนาเดิม การส่งกลบัทางสงัคมหมายรวมถึงการ
เรียนรู้จากการปฏิบตัิและองค์ความรู้ท่ีรับ เช่น เทคนิคทางการ
เกษตร หรือทกัษะทางธุรกิจ และยงัหมายถึงแรงบนัดาลใจใน 
รูปแบบใหม่ๆ เครือข่ายทางสงัคมกับคนในเมืองและในต่าง
ประเทศ หรือทกัษะการเจรจาและทกัษะทางสงัคมอ่ืนๆ ด้วย ทัง้นี ้
ผู้ ย้ายถ่ินกลบัสามารถท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นตวักระตุ้นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเกษตรและทางสงัคม ซึ่งสุดท้ายแล้วจะถูก
น�าไปพัฒนาเป็นขีดความสามารถและองค์ความรู้ท่ีส�าคญัภายใน
ท้องถ่ินในเร่ืองของการเกษตรและ/หรือเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวสามารถผลักดันให้เกิดขึน้ได้ผ่านกระบวนการใน
ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี:้

 � การเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าขององค์ความรู้
และความคิดใหม่ๆ ท่ีผู้ ย้ายถ่ินและผู้ ย้ายถ่ินกลบัได้รับ เพ่ือน�า
ไปสู่การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ในชุมชน

 � การจัดประชุมในระดบัชุมชนทัง้ภายในชุมชนและชุมชนข้าง
เคียง เพ่ือให้ผู้ ย้ายถ่ินกลบัท่ีเป็นท่ียอมรับในชุมชนมาบอกเล่า
ประสบการณ์ท่ีได้รับและแผนงานในอนาคต

 � อ�านวยให้เกิดบรรยากาศท่ีเหมาะสม โดยให้ผู้ เข้าร่วมการ
ประชุมเห็นถึงคุณค่าของแนวความคิดใหม่ๆ และนวตักรรมท่ีมี
ความสร้างสรรค์และสามารถน�ามาขยายผลได้ รวมถึง
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงบวกในชุมชน

D.3| การสง่กลบัทางสงัคมและนวตักรรม

การวางแผนและจดัท�านโยบาย
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การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของผู้ย้ายถิน่กลับ ในการน�ารูป
แบบธุรกจิการเกษตรทางเลือก
ใหม่มาประยุกต์ใช้

ผู้ ย้ายถ่ินและผู้ ย้ายถ่ินกลับเป็นตัวกลางท่ีส�าคัญในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร นวตักรรม และการ
พฒันา:

 � ในพืน้ท่ีปลายทาง ผู้ ย้ายถ่ินได้พบปะและสว่นร่วมกบั
คนท่ีมาจากพืน้ท่ีอ่ืน ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนความคดิ
เหน็ร่วมกนัและขยายเครือขา่ยทางสงัคมของตนด้วย

 � การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชน่ แนวทางการท�าการ
เกษตร หรือทางเลือกทางธรุกิจท่ีพิสจูน์แล้ววา่ประสบ
ความส�าเร็จในพืน้ท่ีสว่นอ่ืนๆ ของประเทศ อาจชว่ยให้
เกิดแนวความคดิและการริเร่ิมปรับปรุงกิจกรรมทางการ
เกษตรใหม่ๆ  ในพืน้ท่ีบ้านเกิดของตน หรือชว่ยให้เกิด
ความคดิในการเพ่ิมความหลากหลายของการประกอบ
อาชีพด้วยกลยทุธ์ทางการตลาดใหม่ๆ  หรือสร้างธรุกิจ
ทางเลือกอ่ืนๆ

หลงัจากเดนิทางกลบัภมิูล�าเนา ผู้ ย้ายถ่ินซึง่ได้รับการ
พฒันาศกัยภาพในการลงทนุ (เชน่ มีการเก็บการออม) และ
มีต้นทนุทางสงัคม (เชน่ เครือขา่ย และความเช่ือมโยง
ทางการตลาด) ท่ีจ�าเป็นตอ่ความส�าเร็จในการท�าธรุกิจ
ทางการเกษตร ผู้ ย้ายถ่ินกลบัมกัจะน�าองค์ความรู้และแรง
บนัดาลใจกลบัมาเพ่ือใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงตอ่วิถีการ
ท�าการเกษตรของตน ตวัอยา่งเชน่ การค้นหารูปแบบการ
ผลติใหม่ๆ  หรือหาชอ่งทางการตลาดเพ่ิมเตมิ

ผู้ ย้ายถ่ินกลบัท่ีเป็นคนรุ่นใหม่มกัเป็นกลุ่มท่ีมีความมุ่งมัน่
เป็นพิเศษในการคิดหาวิธีการปรับเปลี่ยนเทคนิค/รูปแบบ
การเกษตร ซึง่พวกเขาอาจเคยพบเหน็ตวัอยา่งท่ีนา่สนใจ
จากพืน้ท่ีอ่ืน ตวัอยา่งเชน่ การท�าเกษตรอินทรีย์ และการ
เพาะปลกูพืชพนัธุ์พืน้เมือง ซึง่ก�าลงัเป็นท่ีนิยมมากขึน้ใน
กลุม่ผู้บริโภค

ท่ีไมจ่�ากดัอยูเ่ฉพาะในเมือง (ดกูรณีศกึษาธรุกิจข้าวไรซ์เบ
อรร่ี ของนิรมล) ผู้ ย้ายถ่ินกลบัสามารถใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ท่ีได้จากการย้ายถ่ินในการเช่ือมโยงสู่ช่อง
ทางการตลาดใหม่ๆ  ได้ (เชน่ การขายตรง การขายผา่นชอ่ง
ทางออนไลน์) และการใช้งานอินเตอร์เน็ต (ดกูรณีศกึษา
เร่ืองธรุกิจร้านดอกไม้ของผึง้)

อยา่งไรก็ตาม ศกัยภาพของผู้ ย้ายถ่ินกลบัในการสนบัสนนุ
การเกษตรในท้องถ่ินมกัไม่ค่อยถูกดึงออกมาใช้ประโยชน์
ในหลายกรณี เน่ืองจากขาดการสนบัสนนุท่ีเหมาะสมและ
ตรงตามเป้าหมายเพ่ือช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตรให้
ประสบความส�าเร็จเชิงธรุกิจ ท่ีชว่ยเอือ้ให้เกิดประโยชน์แก่
ชมุชนท้องถ่ิน

 � การปรับเปลี่ยนจากอาชีพนอกภาคเกษตรไปสูก่ารท�า
เกษตรนัน้อาจไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย ผู้ ย้ายถ่ินกลบัอาจยงัขาด
ประสบการณ์จริงในการท�าการเกษตร

 � หลงัจากท่ีไมไ่ด้อยูบ้่านเป็นเวลานาน ผู้ ย้ายถ่ินกลบัอาจ
รู้สกึแปลกแยกจากชมุชน และพวกเขาอาจมองเหน็
วา่การเปลี่ยนวิธีคดิของเกษตรกรในชมุชนของเขานัน้
ท�าได้ยาก อีกทัง้การขาดประสบการณ์ในการท�าเกษตร
ของพวกเขาอาจท�าให้ไมไ่ด้รับความเช่ือถือจาก
เกษตรกรอาวโุสในชมุชน ซึง่ยงัไมเ่หน็ความส�าคญัของ
การปรับเปลี่ยนหรือขาดทรัพยากรในการรับมือกบั
ความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ (เชน่ ปลกูพืชชนิด
อ่ืนท่ีไมคุ่้นเคย การใช้ปุ๋ ยท่ีไมเ่คยใช้ การใช้เคร่ืองจกัรท่ี
ตา่งออกไป และการลงทนุท่ีสงูขึน้ เป็นต้น)

 � ผู้ ย้ายถ่ินกลบั

 � เกษตรกรในชมุชนท่ีสนใจ 

(โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเกษตรกรรุ่นใหม)่

 � ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการเกษตรท่ีท�างาน/อาศยั
อยูใ่นชมุชน

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตทางการเกษตร
และทกัษะทางการตลาด และชว่ยสร้างโอกาสส�าหรับ:

 � ชอ่งทางในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และข้อมลู
การพฒันาธรุกิจทางการเกษตร (ขนาดเลก็)

 � การสร้างความร่วมมือร่วมกนักบัผู้ ย้ายถ่ินกลบั เป้าหมาย

กลุม่เป้าหมาย

ค�าอธิบาย
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โดยปกติแล้วโครงการพัฒนาชุมชนจะมีหลากหลายช่อง
ทางในการเช่ือมโยงผู้ ย้ายถ่ินกลบั เพ่ือสร้างนวตักรรม
ทางการเกษตรใหม่ๆ

ขัน้ตอนแรกซึ่งถือเป็นส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดของกระบวนการ 
คือ การค้นหาผู้ ย้ายถ่ินกลบัท่ีมีความสนใจในการหารูป
แบบธรุกิจเกษตรทางเลือกใหม่ๆ  และเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะและ
ปัจจยัท่ีจ�าเป็นเพ่ือใช้ในการลงทนุ

โดยนกัพฒันาชมุชนควรจดัเตรียมช่องทางและช่วยกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรเหล่านี ้ 
โดยการสนบัสนนุในประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี:้

 � การเช่ือมโยงเกษตรกรในระดบัชมุชน/ภมิูภาค

 � อ�านวยการหรือสร้างกระบวนการพดูคยุและแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้เก่ียวกบัพืชท่ีปลกู วิธีการท�าเกษตร 
และกระบวนการในการด�าเนินธรุกิจตา่งๆ

และโดยเฉพาะอยา่งย่ิง:

 � การแลกเปลี่ยนเพ่ือระบโุอกาสทางการตลาด (ตลาดใน
ภมิูภาค ตลาดในเมือง และการค้าขายโดยตรงกบัแหลง่
รับซือ้)

 � การเช่ือมโยงเกษตรกรกบัหนว่ยงานทัง้ภาคเอกชนและ
ภาครัฐ แหลง่ทนุตา่งๆ แหลง่รับซือ้ และโรงงานแปรรูป

 � การค้นหาโครงการ/กลไกเพ่ือชว่ยในการสนบัสนนุ (เชน่ 
กองทนุการพฒันาร่วมของรัฐและเอกชน หรือกองทนุ
ชมุชน (ดเูคร่ืองมือ D.2))

 � ค้นหากลไกในการรับรองมาตรฐานตา่งๆและหลกั
เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการตลาด (เกษตรอินทรีย์ แฟร์
เทรด เป็นต้น)

 � การเพ่ิมทกัษะในการบริหารจดัการ (ความรู้ในการ
จดัการทางการเงิน (ดเูคร่ืองมือ D2) การวางแผนธรุกิจ 
เป็นต้น)

 � ปรับปรุง/ยกระดบัมาตรฐานในการผลติและการแปรรูป

 � การเสริมสร้างทกัษะในด้านการเจรจาตอ่รองและการ
ตลาด (บรรจภุณัฑ์ การขายสง่ การตลาดออนไลน์)

ผู้ ย้ายถ่ินกลบัสามารถท�าหน้าท่ีเป็นตวักลางหรือตวักระตุ้น
การเปลี่ยนแปลงแก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ภายใต้การสนบัสนนุ
ของนกัพฒันาชมุชน วิธีการนีจ้ะสามารถกระจายประโยชน์
แก่คนในกว้างมากกวา่เพียงแคก่ลุม่ผู้ ย้ายถ่ินกลบั

บนัทึก: มีชดุเคร่ืองมืออืน่ๆ ทีใ่หร้ำยละเอียดและจดัท�ำข้ึนเฉพำะส�ำหรบักำรพฒันำธรุกิจทำงกำรเกษตร 
ซ่ึงมีเนือ้หำนอกเหนือไปจำกขอบเขตของคู่มือนี ้ทัง้นี ้จ�ำเป็นตอ้งน�ำมมุมองกำรเชือ่มโยงขำ้มพืน้ทีไ่ปใช้
ในกำรด�ำเนินกำรร่วมกบัเคร่ืองมือและแนวทำงเหล่ำนัน้ โดยมีประเด็นค�ำถำมดงัต่อไปนี:้

 � ปัจจยัทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรลงทนุมีอะไรบำ้ง และมีทกัษะและเครือข่ำยอะไรบำ้งทีผู่ย้ำ้ยถ่ินกลบัน�ำ
กลบัมำดว้ย?

 � มีองค์ควำมรู้เฉพำะดำ้นอะไรทีผู่ย้ำ้ยถ่ินกลบัน�ำกลบัมำดว้ย และองค์ควำมรู้ทีพ่วกเขำยงัขำดอยู่มี
อะไรบำ้ง?

 � มีขอ้จ�ำกดัอะไรบำ้งทีเ่กิดข้ึนภำยหลงัจำกกำรยำ้ยถ่ินกลบัมำยงัชมุชน?

 � กำรยำ้ยถ่ินทีด่�ำเนินอยู่มีผลกระทบอย่ำงไรต่อธรุกิจกำรเกษตรในชมุชน (เช่น กำรขำดแคลน
แรงงำน กำรตลำด เป็นตน้)

กิจกรรม
 ท่ีแนะน�า
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การเปลี่ยนแปลงสู่การท�าเกษตรผสมผสานของสัญญา

สญัญาเป็นพนักงานโรงงานในกรุงเทพและเป็นคนภาคอีสาน
โดยก�าเนิด เขากลบัมาท่ีบ้านเกิดเพ่ือท�า “เกษตรผสมผสาน” (ซึง่
ได้รับแรงบนัดาลใจส่วนหนึ่งจาก “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ี
เขาได้เรียนรู้จากการเป็นนักศึกษานอกเวลาขณะท่ีอยู่กรุงเทพ) 
การท�าเกษตรแบบผสมผสานนีมี้การขุดบ่อปลาในท่ีดินและเร่ิม
การเลีย้งไก่เพ่ิมเติมจากนาข้าวท่ีท�าอยู่แล้ว เขายงัได้ลงทนุร่วม
กบัญาติๆ ในหมู่บ้านเพ่ือจดัตัง้ระบบป๊ัมน�า้บาดาล ซึง่เงินลงทนุ
ตัง้ต้นเป็นเงินเก็บท่ีได้จากเงินโบนสัจากการท�างานโรงงาน โดย
น�ามาใช้ทดลองการท�าการเกษตรแบบผสมผสานนีบ้นท่ีดินของ

พ่อแม่ นอกจากนัน้เขายงัช่วยสนบัสนนุชาวบ้านคนอ่ืนๆ ในการ
เขียนโครงการและท�าแผนธุรกิจเก่ียวกับการท�าเกษตรแบบผสม
ผสานเพ่ือขอกู้ ยืมเงินมาใช้เป็นเงินลงทนุ อีกทัง้ยงัช่วยประสาน
งานกบัทางอ�าเภอเพ่ือจดัตัง้กลุ่มต่างๆ ของหมู่บ้าน ถึงแม้ชาว
บ้านบางส่วนได้เร่ิมด�าเนินการตามสญัญาได้ริเร่ิมไว้ แต่เขาก็พบ
กับความยากล�าบากในการท�าให้ชาวบ้านเกิดความเช่ือมั่นใน
ช่วงแรกๆ และเขาได้เรียนรู้ว่าแทนท่ีจะแค่เสนอแนะชาวบ้านว่า
ต้องท�าอะไร แต่เขาจะต้องด�าเนินการเป็นตวัอย่างให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมเพ่ือพิสจูน์ให้ชาวบ้านเห็นในสิ่งท่ีเขาคิด

กรณีศึกษา
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การท�านาหว่านและตัดยอดข้าว: การพัฒนานวัตกรรมจากล่างขึน้บนผ่านการย้ายถ่ิน

การท�านาขนาดเล็กในภาคอีสานของประเทศไทยก�าลังมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากนโยบายระดบัชาติและ
การพฒันาระบบการตลาด พืชเศรษฐกิจเชิงอตุสาหกรรม เช่น ไร่
อ้อยก�าลงัเข้ามาแทนท่ีพืชอาหารดงัเดิม ถึงแม้ว่าข้าวจะยงัคงเป็น
พืชชนิดหลักท่ีมีความส�าคัญกับความมั่นคงทางอาหารของ 
ครัวเรือนเกษตรกร แต่ในปัจจบุนัข้าวมีความน่าสนใจในเชิง 
พานิชย์ลดลง ประกอบกบัการมีประชากรสงูอายใุนพืน้ท่ีมากขึน้
และแรงงานในชมุชนท่ีลดน้อยลงอนัเน่ืองมาจากการย้ายถ่ิน และ
ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมแบบ 
เข้มข้นย่ิงส่งผลให้การปลูกข้าวแบบดัง้เดิมลดน้อยลง

จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ท�าให้เกษตรกรหันมาท�านาหว่านกัน
มากขึน้ เพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นทางเลือกท่ีมา
ทดแทนการท�านาด�า อีกเหตผุลหนึ่ง คือ การท�านาหว่านไม่จ�าเป็น
ต้องรอน�า้ขงัท่ีนาก่อนท่ีจะเร่ิมปลกู ซึง่เป็นวิธีการปรับตวัให้เข้ากบั
สถานการณ์ท่ีมีฝนตกในพืน้ท่ีลดลงด้วย แต่ปัญหาของการท�านา
หว่าน คือ จะต้องมีการก�าจดัวชัพืช ดงันัน้การท�านาหว่านนัน้ต้อง
ท�าควบคู่ไปกบัการตดัยอดข้าวและการปล่อยน�า้เข้านา ซึง่เป็น 
รูปแบบการท�านาหว่านท่ีเกษตรกรในพืน้ท่ีภาคกลางใช้ และเม่ือ
ไม่นานมานีมี้คนน�าเอาเทคนิคการท�านาแบบนีไ้ปใช้ในภาคอีสาน 

โดยเกษตรกรท่ีน�าเทคนิคนีท้ดลองมาใช้เรียนรู้วิธีการนีร้ะหว่าง
การย้ายถ่ินและการเดินทางไปท�างานยงัจงัหวดัอ่ืน โดยในช่วง
แรกท่ีมีคนริเร่ิมน�าเทคนิคการตดัต้นข้าวมาใช้ในพืน้ท่ี เกษตรกร
คนอ่ืนๆ ยงัลงัเลท่ีจะท�าตาม เน่ืองจากกลวัว่าเทคนิคนีจ้ะท�าให้
ต้นข้าวของพวกเขาเสียหาย แต่หลงัจากกลุ่มเกษตรกรน�าร่องมี
ผลผลิตข้าวท่ีได้จากเทคนีเ้พ่ิมมากขึน้ ส่งผลให้เกษตรกรคนอ่ืนๆ 
ตดัสินใจท�าตาม

หนึ่งในเกษตรกรรายแรก ๆ ท่ีได้น�าเทคนิคนีม้าประยกุต์ใช้ใน
ต�าบลบ้านชยั จงัหวดัอดุรธานี คือ สรุนนัท์ ซึง่เขาตดัสินใจท�านา
หว่านและใช้เทคนิคการตดัยอดข้าวภายหลงัจากเดินทางกลบัมา
จากกรุงเทพ และในหมู่บ้านเดียวกนัวิชิตได้เรียนรู้เทคนิคนีม้าจาก
เพ่ือนร่วมงานขณะท่ีมาท�างานก่อสร้างท่ีกรุงเทพ ซึ่งทัง้คู่ได้
เร่ิมทดลองเทคนิคนีบ้นท่ีดินขนาดเล็กก่อน เพ่ือค่อยๆ สะสม
ความรู้และประสบการณ์จากการลงมือท�า ทกุวนันีมี้เกษตรกร
หลายรายหันมาใช้เทคนิคการท�านาหว่านและการตัดยอดข้าว
โดยกล่าวถึงสรุนนัท์ว่าเป็นตวัอย่างท่ีดี ท�าให้ช่วงเวลาเพียงห้าปี
เทคนิคการท�านาแบบนีไ้ด้กระจายไปทั่วหมู่บ้าน และเกษตรกร
จากหมู่บ้านอ่ืนๆ ในต�าบลเดียวกนัก็ได้ทดลองใช้เทคนิคนีเ้ช่น
เดียวกนั
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นิรมลเป็นผู้ ย้ายถ่ินกลับท่ี
ั
เป็นคนรุ่นใหม่ เธอตัดสินใจหันหลัง

กลับมาสู่รากเหง้าของการเป็นลูกสาวชาวนา และได้เร่ิมท�าการ
เกษตรด้วยตัวเอง จากท่ีเคยท�างานให้กับนิตยสารเก่ียวกับ
การเกษตรในกรุงเทพฯ ท�าให้ได้เรียนรู้เก่ียวกบัพนัธุ์ข้าวท้องถ่ิน 
เม่ือกลบัมาอยู่ในชมุชนหลงัจากท�างานในกรุงเทพฯกว่า 20 ปี เธอ
ก็ตัดสินใจท�าเกษตรอินทรีย์ และต้องการผสมผสานองค์ความรู้
ท้องถ่ินในการท�าเกษตรกบัความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เธอตดัสิน
ใจปลกู ”ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี” เพราะจากการท�างานเป็นนกัเขียนท�าให้
เธอได้รู้จักกับสถาบันวิจัยระดับชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนท่ี 
ส่งเสริมเร่ืองการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน เธอยงัประสานขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีเกษตรอ�าเภอท่ีได้แนะน�าให้เธอตัง้กลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือจะได้มีสิทธ์ิรับการสนบัสนนุทนุผ่านธกส. ปัจจบุนั
นิรมลถือเป็นแกนน�ากลุ่มเกษตรท่ีประสบความส�าเร็จมีสมาชิก
เป็นเกษตรกรรายย่อยหลายราย โดยเธอปลกูข้าวในพืน้ท่ี 2-3 ไร่
ร่วมกนัทัง้ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี หอมมะลิแดง และข้าวเหนียวแดง นิรมล
ยงัช่วยสนับสนุนด้านเมล็ดพนัธุ์แก่สมาชิกภายในกลุ่มท่ีปลกูข้าว

ในท่ีดินของตนเอง ซึง่สมาชิกทกุคนจะต้องใช้วิธีการท�าเกษตร
แบบยัง่ยืน เช่น ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ และสารก�าจดัแมลงจากธรรมชาต ิ
โดยสมาชิกสามารถขายผลผลิตในราคาพรีเม่ียมให้กบันิรมล และ
เธอจะท�าหน้าท่ีบรรจถุงุและท�าการตลาด ปัจจบุนัทางกลุ่มยงัได้
รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือเช่ือมโยงสินค้า
ของทางกลุ่มกบัตลาดระดบับน (เช่น โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ เป็นต้น)

ในกรณีนี ้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของนิรมล คือ เครือข่าย
และทกัษะทางด้านการตลาดของเธอ (ท�าการตลาดข้าวไรซ์เบอร์ร่ี
ผ่านเครือข่ายโซเช่ียลเน็ตเวิร์คท่ีสร้างขึน้ในช่วงท่ีท�างานกรุงเทพฯ 
และการออกร้านตามงานแฟร์ต่างๆ ทัว่ประเทศ รวมถึงทางกลุ่ม
ก�าลงัจะวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในจงัหวดั) และ
การสนับสนุนจากเป็นเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์และองค์ความรู้
ในพืน้ท่ี เพ่ือให้ค�าแนะน�าเก่ียวกบัการท�านาให้กบันิรมลหลงัจาก
ท่ีเธอท�างานออฟฟิศอยู่ในกรุงเทพฯเป็นเวลาหลายปี ซึง่ทัง้หมดนี ้
เป็นส่งท่ีช่วยให้เธอประสบความส�าเร็จในปัจจบุนั

การปลูกข้าวอย่างยั่งยืน: จากนักเขียนบทความด้านการเกษตรสู่การท�าเกษตรด้วยตนเอง

กรณีศึกษา



นอกจากศักยภาพและผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดจากการ
ย้ายถ่ินแล้ว ในขณะเดียวกนัก็มีผลกระทบเชิงลบเกิดขึน้
ด้วยเช่นกนั อาทิ อนัตรายและภยัท่ีเกิดขึน้ระหว่าง 

เดินทางหรือประกอบอาชีพท่ีมีอนัตราย การแยกกนัของคู่สามี
ภรรยาและสมาชิกในครอบครัว การขาดแคลนแรงงานและผู้ ท่ีมี
บทบาทส�าคญัเก่ียวกบักิจกรรมทางสงัคมต่างๆ ในหมู่บ้าน หรือ
ผลกระทบระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงประชากรในชุมชนซึ่งมี
คนรุ่นใหม่เพียงไม่ก่ีคนท่ียงัอาศยัอยู่ในชมุชน

ทัง้นีค้งเป็นไปไม่ได้ท่ีจะห้ามไม่ให้เกิดการย้ายถ่ินเกิดขึน้ในชุมชน 
แต่สิ่งท่ีส�าคญั คือ การบรรเทาผลกระทบเชิงลบเท่าท่ีสามารถท�าได้
ด้วยวิธีต่างๆ ดงัตวัอย่างต่อไปนี:้

 � การป้องกนัผู้คนจากการเข้าไปข้องแวะกบักระบวนการย้ายถ่ิน
และ/หรือประกอบอาชีพท่ีเป็นอนัตรายและเป็นภยั เช่น การให้
ข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ และการให้ค�าแนะน�าก่อนการเดินทาง
ย้ายถ่ิน

 � การบรรเทาผลกระทบเชิงลบของการแยกจากกนัของสมาชิก
ครอบครัว ครัวเรือน และชมุชน

 � การจดัการกบัการขาดแคลนแรงงานและบคุลากรในชมุชนท่ีมี
ทกัษะในการท�างานภายในชมุชน

 � พิจารณาการย้ายถ่ินว่าอาจส่งผลในการขยายความแตกต่าง
ทางสงัคมและเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในชมุชนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกบั
กลุ่มคนท่ียากจนมากซึง่มีแรงกดดนัท�าให้ไม่สามารถย้ายถ่ินไป
ท่ีอ่ืนได้

กิจกรรมต่อไปนีแ้สดงให้เห็นว่าคนในชุมชนจะสามารถเตรียมการ
รับมือให้ดีขึน้หากต้องมีการตดัสินใจใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการย้ายถ่ินและ
ต้องมีการใช้ชีวิตภายใต้บริบทการเช่ือมโยงกนัข้ามพืน้ท่ี โดยท่ีต้อง
ใช้ชีวิตแบบแยกกนัอยู่ชัว่คราว และพกัอาศยักนัคนละพืน้ท่ี ซึง่
ตัวอย่างข้างล่างแสดงให้เห็นว่าผู้ ย้ายถ่ินยังสามารถมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเกษตรอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าเจ้าตวัจะไม่ได้อยู่ใน
พืน้ท่ีก็ตาม

 � กิจกรรมแนะน�า: การเตรียมการและการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ ท่ีจะ
ย้ายถ่ินในอนาคตและเครือญาติ

 � กรณีศึกษา 1: การท�าการเกษตรทางไกล: การบริหารจดัการ

เกษตรจากพืน้ท่ีอ่ืน

D.4|การบรรเทาผลกระทบทางลบจากการย้ายถ่ิน

การวางแผนและจดัท�านโยบาย
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การเตรียมการและการ
ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้
วางแผนจะย้ายถิ่นใน
อนาคตและเครือญาติ

กระบวนการนีค้วรมีการจดัประชมุเพ่ือให้การชว่ยเหลือและ
ให้ค�าแนะน�า โดยมีการอธิบายให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจถงึ
ประโยชน์ท่ีได้การให้ค�าแนะน�าตา่งๆ และการพดูคยุแลก
เปลี่ยนจากผู้ เข้าร่วมการประชมุด้วย รูปแบบการประชมุ
ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ ย้ายถ่ินกลบัได้บอกเลา่ประสบการณ์
ของพวกเขาและกระตุ้นผู้ ทีมีแผนจะย้ายถ่ินในอนาคตได้
ซกัถาม

การประชุมแต่ละครัง้ควรมีการวางประเด็นในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนท่ีชดัเจน เชน่ ประเดน็เก่ียวกบัสญัญาจ้างและ
กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอยูอ่าศยัและภาวะความเป็นอยู ่การ
เดนิทางและสขุภาพ เป็นต้น ทัง้นี ้ อาจมีการสนบัสนนุให้
เกิดกระบวนการให้ค�าแนะน�าแบบรายบคุคล โดยอ�านวยให้
เกิดความสมัพนัธ์เหลา่นีร้ะหวา่งจดัการประชมุ

การตดัสินใจย้ายถ่ินสว่นใหญ่มกัเกิดขึน้เม่ือมีความจ�าเป็น
และมกัมีเวลาส�าหรับการตดัสนิใจเพียงระยะสัน้ๆ ซึง่
นอกจากการตรวจสขุภาพร่างกายพืน้ฐาน และการอบรม
ทกัษะเบือ้งต้นแล้ว (กรณีของการย้ายถ่ินไปท�างานตา่ง
ประเทศ) ผู้ ย้ายถ่ินมกัจะไมมี่โอกาสคดิทบทวนในราย
ละเอียดเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับและความเสี่ยงเกิด
จากการย้ายถ่ินสกัเทา่ไหร่นกั ดงันัน้การย้ายถ่ินไปท�างาน
ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถ่ินภายในประเทศหรือการย้ายถ่ินไป
ตา่งประเทศดงักลา่วจงึมกัจะเกิดขึน้แบบไมมี่การวางแผน

 � ยกตวัอยา่งเชน่ การมีประสบการณ์ในการท�างานและ
ความรู้อยา่งจ�ากดั ประกอบกบัความจ�าเป็นท่ีจะต้องหา
รายได้ (เพ่ือรองรับหรือชว่ยเหลือคนทางบ้าน) ท�าให้ผู้
ย้ายถ่ินมีความเปราะบางและมีโอกาสถกูเอารัดเอา
เปรียบสงูในพืน้ท่ีปลายทางท่ีเดนิทางไป และกรณีท่ี
พบเหน็ได้บอ่ยครัง้ คือ ผู้ ย้ายถ่ินท่ีเดนิทางตามเพ่ือน
หรือญาตท่ีิมาจากหมูบ้่านเดียวกนั หรือเดนิทางตาม
สมาชิกในครอบครัวท่ีอยูใ่นเมืองนัน้ๆ แล้วจงึคอ่ยหา
งานอะไรก็ได้ท่ีได้คา่ตอบแทนโดยท่ีไมไ่ด้ตัง้ความ 
คาดหวงัหรือเป้าหมายใดๆ เก่ียวกบังานในอนาคตของ
ตนเอง มีเป้าหมายเพียงแคพ่ยายามหาทางสนบัสนนุ
ครอบครัวท่ีอยูท่างบ้านให้ได้เทา่นัน้ ท�าให้ตวัเขาอาจได้
รับการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม หรือได้งานท่ีสง่ผลเสียตอ่
สขุภาพ และอยูใ่นสภาวะการท�างานท่ีโดนเอารัดเอา
เปรียบแตจ่�าต้องอดทน ซึง่การให้ข้อมลูท่ีจ�าเป็นเพ่ือ
การเตรียมตวั เชน่ ประเภทของงาน สญัญาจ้างงาน 
และการเพ่ิมความตระหนกัรู้ในเร่ืองสทิธิแรงงาน 
เป็นต้น จะเป็นเกราะป้องกนัให้แก่แรงงานกบัความ
เสี่ยงท่ีจะโดนเอารัดเอาเปรียบในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการย้ายถ่ิน

ในบางกรณี ญาตพ่ีิน้องท่ีอยูท่ี่บ้านมีการตัง้ความคาดหวงั
กบัผู้ ย้ายถ่ินเอาไว้สงู โดยอาจไมไ่ด้ค�านงึถงึความยาก
ล�าบากและความท้าทายท่ีผู้ ย้ายถ่ินจะต้องเผชิญในพืน้ท่ีท่ี
เขาเหลา่นัน้ย้ายถ่ินไป ซึง่ความคาดหวงัเหลา่นีม้กัสร้าง
ภาระเพ่ิมเติมแก่ผู้ ย้ายถ่ินท่ีต้องแบกรับเอาไว้

 � ตวัอยา่งเชน่ นอกเหนือไปจากการหาเลีย้งชีพตนเองใน
เมืองท่ีเดนิทางไป เชน่ หากผู้ ย้ายถ่ินไมไ่ด้รับการสนบั
สนนุใดๆ จากเครือขา่ยการสนบัสนนุทางสงัคม (social 
support network) ของครอบครัวและเครือญาตท่ีิอยูใ่น
ชมุชนแล้ว ผู้ ย้ายถ่ินสว่นใหญ่มกัคดิวา่ตนเองจะต้อง
แบกรับภาระในการสนบัสนนุครอบครัวท่ีอยูท่างบ้าน 
ซึง่แรงกดดนันีส้ง่ผลตอ่ผู้ ย้ายถ่ินเป็นอยา่งมาก โดย
เฉพาะหากทางบ้านมีปัญหาในการหารายได้ให้เพียง
พอกบัความเป็นอยู ่ทัง้นี ้ส�าหรับคนในครอบครัวท่ีอยูท่ี่
บ้านเองก็มกัไมไ่ด้ตระหนกัวา่การร้องขอให้สง่เงินกลบั
มานัน้ บางครัง้สร้างความล�าบากใจให้กบัผู้ ย้ายถ่ินท่ี
ออกไปท�างาน และการท่ีผู้ ย้ายถ่ินไมส่ามารถบอกเลา่
ถงึความยากล�าบากของพวกเขาเผชิญอยูใ่ห้กบัคนทาง
บ้านได้รับฟัง อาจสง่ผลให้พวกเขารู้สกึถกูตดัขาดจาก
ครอบครัวและอาจจะสง่ผลให้รู้สกึเหงามากขึน้กวา่เดมิ

ดงันัน้การสร้างความตระหนกัในเร่ืองของความยากล�าบาก
ท่ีผู้ ย้ายถ่ินอาจพบเจอในพืน้ท่ีท่ีย้ายถ่ินไปนัน้ อาจชว่ยลด
ความคาดหวงัของครอบครัวท่ีมีตอ่ผู้ ย้ายถ่ินลงบ้าง และ
ท�าให้ผู้ ย้ายถ่ินสามารถบอกเล่าและปรึกษาปัญหากับ
สมาชิกทางบ้านได้ และยงัชว่ยลดความกดดนัจากภาระ
หน้าท่ีท่ีพวกเขาแบกรับอยู่

 � ผู้ ท่ีวางแผนจะย้ายถ่ินในอนาคตท่ีตัง้ใจท่ีจะเดนิทาง
เร็วๆ นี ้

 � ผู้ ย้ายถ่ินกลบั

 � สมาชิกครัวเรือนของผู้ ย้ายถ่ิน

 � เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ค�าแนะน�าแก่คนในชมุชนท่ีวางแผน
จะย้ายถ่ินไปท�างานนอกชมุชน (ทัง้ภายในประเทศหรือตา่งประเทศ)

 � เพ่ือให้ผู้วางแผนจะย้ายถ่ินในอนาคตค�านงึถงึความท้าทายท่ีต้องพบเจอ
ระหวา่งการย้ายถ่ิน และก�าหนดเป้าหมายสว่นบคุคลวา่ต้องการบรรลุ
อะไรจากการย้ายถ่ิน

 � เพ่ิมความตระหนกัให้กบัสมาชิกครัวเรือนท่ีอยูใ่นชมุชนเก่ียวกบั
สถานการณ์ของผู้ ท่ีย้ายถ่ิน และแนวทางท่ีครอบครัวจะสามารถชว่ย
สนบัสนนุผู้ ย้ายถ่ินได้

เป้าหมาย

กลุม่เป้าหมาย

ค�าอธิบาย

กิจกรรม
 ท่ีแนะน�า



D.4|การบรรเทาผลกระทบทางลบจากการย้ายถ่ิน

ประเดน็ส�าหรับการพดูคยุในการประชมุควรรวมถงึ:

 � พืน้ท่ีปลายทางในการย้ายถ่ินและแรงผลกัดนัในการ
ตดัสนิใจเลือกจดุหมายนัน้

 � ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ก่อนการย้ายถ่ิน (เชน่ คา่ใช้จา่ย
ในการเดนิทางท่ีต้องเตรียม คา่ใช้จา่ยในการด�ารงชีวิต
อยูใ่นพืน้ท่ีปลายทาง สภาพของท่ีพกัอาศยั รายได้และ
เงินเดือนท่ีคาดวา่จะได้รับ  ลกัษณะงานท่ีจะต้องท�า 
เป็นต้น) และแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ

 � สิง่ท่ีต้องเตรียมก่อนออกเดนิทาง

 � ปัญหาท่ีมกัจะเกิดขึน้ระหวา่งการท�างานตา่งแดน/ขณะ
ท่ีอยูไ่กลบ้าน และแนวทางการแก้ไขท่ีเป็นไปได้ รวมถงึ
หากมีปัญหาเกิดขึน้ควรตดิตอ่ใครเพ่ือขอค�าแนะน�าหรือ
ความชว่ยเหลือตา่ง ๆ

 � จะสามารถลดคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากการย้ายถ่ินได้
อยา่งไร (เชน่ คา่บริการสง่เงินกลบัของบริษัทเอกชน
เปรียบเทียบกบัการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร)

บนัทึก: วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมนีไ้ม่ใช่
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมให ้
ยำ้ยถ่ิน หรือเพือ่เปลีย่นแปลงกำรตดัสินใจ
ของผูที้ว่ำงแผนจะยำ้ยถ่ินไปพืน้ทีอื่น่ หำก
แ ต่ เ ป็น กิจกรรม ที่ ช่ วยกระตุ้ น ให้ ผู้ ที่
วำงแผนจะย้ำยถ่ินได้พิจำรณำถึงควำม
ท้ ำทำยและ โอกำส ที่ มี และวำงแผน
กระบวนกำรยำ้ยถ่ิน ซ่ึงจะช่วยใหผู้ย้ำ้ยถ่ิน
ลดควำมจ�ำเป็นในกำรพ่ึงพำตวัแทน/นำย
หนำ้ทีไ่ม่น่ำเชือ่ถือ และลดแรงกดดนัของผู้
ให้ข้อมูลหรือนำยจ้ำงที่มีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจยำ้ยถ่ิน

กิจกรรม
 ท่ีแนะน�า
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ภายหลังจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานแล้ว ถนอมศักดิ์ได้ย้ายเข้าสู่
อ�าเภอเมืองเพ่ือมาเรียนต่อในระดบัอาชีวศึกษาและกลายมาเป็น
ช่างเทคนิค ตอนนีเ้ขาท�างานเป็นช่างเทคนิคในร้านของตวัเองใน
อ�าเภอเมือง ขณะเดียวกันเขาต้องรับผิดชอบในการดูแลท่ีนา
ของภรรยา (ท่ีอยู่ในจงัหวดัข้างเคียง) และต้องยงัต้องดแูลแปลง
เกษตรของตัวเองท่ีอยู่ในหมู่บ้านเขาอีกด้วย เน่ืองจากเขาเคย
ท�างานในสวนยางพาราของเพ่ือนเม่ือหลายปีก่อน เขาจึงตดัสิน
ใจท�าสวนยางพาราบนพืน้ท่ีเล็กๆ ของตัวเองในหมู่บ้าน เขาได้
ปลกูต้นยางพาราไว้ 370 ต้น บนพืน้ท่ี 3 ไร่ ก่อนหน้านีถ้นอมศกัดิ์

ดแูลจดัการสวนของเขาด้วยตวัเอง

แต่ตอนนีเ้ขาขอให้พ่ีเขยของเขาท่ีอยู่ในหมู่บ้านมาช่วยดูแลแทน 
และให้ค่าตอบแทนเม่ือสามารถเร่ิมกรีดยางได้ ขณะท่ีถนอมศกัดิ์

ท�างานและอาศยัอยู่ในเมือง เขายงัพยายามรักษาความสมัพนัธ์
กับบ้านเกิดโดยการเก็บท่ีดินของตัวเองไว้และยังคงท�าสวน
ยางพาราท่ีนัน่อยู่ ซึง่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติมให้กบัคนใน
ครอบครัวท่ีอยู่ท่ีบ้านอีกด้วย ขณะท่ีตวัเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
ไกลจากหมู่บ้าน แต่จากการท่ีเขากลบัไปเย่ียมบ้านหลายครัง้ใน
แต่ละปี และการสื่อสารผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท�าให้เขายงัคง
สามารถจดัการสวนยางพาราของแบบระยะไกลได้แบบวนัต่อวนั

การเกษตรทางไกล: การบริหารจัดการเกษตรระยะไกลจากพืน้ท่ีอ่ืน

กรณีศึกษา



เอกสารคู่มือ การโยกย้ายถ่ินฐานเพ่ือการปรับตัว: คู่มือส�าหรับ
การบูรณาการการโยกย้ายถ่ินฐานและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีสู่
การปรับตัวโดยชุมชนเป็นฐาน มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้ ปฏิบัติท่ี
ท�างานพัฒนาชุมชนมีความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับมุมมองใหม่
ในประเด็นการย้ายถ่ินและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีในงานของ
ตนเอง โดยจะมีเค ร่ืองมือและแนะน�ากิจกรรมท่ีจะช่วย
ประเมินให้เกิดความเข้าใจในประเด็นเหล่านีม้ากขึน้ในระดับ
พืน้ท่ี อย่างไรก็ดีคู่มือนีไ้ม่ได้เป็นการตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาทัง้หมดในกระบวนการพัฒนาชุมชน แต่ต้องการน�าเสนอ
จุดเร่ิมท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการท�างานในพืน้ท่ี

หากต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการย้ายถ่ิน 
สามารถค้นหาได้จากเอกสารเพ่ิมเติมเหล่านี:้

การโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการพัฒนา:

แนวคิดจากล่างสู่บน

คู่มือนีพ้ัฒนาโดย European Commission Unit-
ed Nations Joint Migration and Develop-
ment Initiative (JMDI) เพ่ือน�าเสนอบทบาทและ
ผลจาก โครงการขนาดเล็กท่ีด�าเนินการโดย
องค์กรต่างๆ ทัง้จากองค์กรภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งรวมทัง้องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรท่ี
ท�างานด้านผู้ ย้ายถ่ิน องค์กรชุมชน หน่วยงานระดับท้องถ่ิน 
สถาบันวิชาการ สถาบันวิจัยและฝึกอบรม องค์กรทางการเงิน
ขนาดเล็ก สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน เป็นต้น โดยได้
ส�ารวจแนวทางท่ีองค์กรเหล่านีป้ระสานความร่วมมือระหว่างกัน 
และร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ ในการด�าเนินโครงการของ 
หน่วยงาน ในส่วนท่ีสองและสามของคู่มือจะมีแนวทางท่ีน�า
ไปใช้ปฏิบัติได้ รวมทัง้ทางเลือกหรือแนวทางเพ่ิมเติมท่ีองค์กร
ต่างๆ สามารถเลือกไปด�าเนินการในโครงการท่ีเก่ียวกับการ
ย้ายถ่ินและการพัฒนา โดยสามารถใช้คู่มือนีร่้วมกับเอกสาร
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีมีใน JMDI’s e-Toolbox (http:/ /www.migra-
t ion4deve lopment .o rg /en / resources / too lbox / t ra in-
ing), และนอกจากเอกสาร ใน e-Toolbox ยังมีหลักสูตรเรียน
ออนไลน์ระยะสัน้ด้วย

คู่มือส�าหรับพัฒนาโครงการเก่ียวกับเงินส่งกลับ: แนว
ทางปฎิบัติเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดจากเงินส่งกลับ
ในงานพัฒนา

พัฒนาโดยองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยก
ย้ายถ่ินฐาน (IOM) เพ่ือเป็นคู่มือส�าหรับนักพัฒนา
ในการส่ง เส ริมและสร้างผลเ ชิงบวกจากค ว า ม
สัมพันธ์ระหว่างเงินส่งกลับ การย้ายถ่ิน และการ
พัฒนา ในคู่มือจะน�าเสนอกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างเงินส่งกลับและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ น�า
เสนอตัวอย่างแนวทางปฎิบัติ ของโครงการพัฒนา ท่ีดึง เอา
ประโยชน์จากเงินส่งกลับ รูปแบบความร่วมมือในโครงการ
พัฒนา และการออกแบบกระบวนการเพ่ือเตรียมแผนงาน
พัฒนาท่ีจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเป็นผล
มาจากเงินส่งกลับ การลงทุนของผู้ ย้ายถ่ิน และงานเพ่ือส่วนรวม
ของผู้ ย้ายถ่ิน

การโยกย้ายถิ่นฐาน สิ่ งแวดล้อม และการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ: คู่มือการฝึกอบรม (คู่มือส�าหรับวิทยากร
กระบวนการ)

เป็นคู่มือท่ีพัฒนาขึน้โดย IOM เพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้าย
ถ่ินฐานกับสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและ 
ภัยพิบัติ และเหตุภัยพิบัติท่ีค่อยเกิดขึน้ ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง ประเด็นทางกฏหมาย มุมมองระดับภูมิภาค และ 
ขัน้ตอนในการบูรณาการการเคลื่อนย้ายของมนุษย์สู่การพัฒนา
นโยบายซึ่ งรวมถึงนโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ

Participatory methods.org
เว็บไซต์ “Participatorymethods.org” พัฒนาขึน้
โดย Institute for Development Studies (IDS) 
เพ่ือรวบรวมกิจกรรม แนวความคิด และเทคนิควิธี
การ

ต่างๆ ในการกระตุ้ นคนทั่วไปให้ต่ืนตัวและเข้ามามีบทบาท
อย่างจริงจังในการตัดสินใจใดใดท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของตนเอง 
ข้อมูลในเว็บไซต์มาจากบทเรียนการท�างานของ The Partici-
pation Team ของ IDS และมีเป้าหมายเพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาทางเลือก ต่อกระบวนการพัฒนากระแสหลักซึ่ง
มักเป็นการพัฒนาจากบนลงล่างและเป็นแนวตัง้ตรง

คู่มือการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะ
บางของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คู่มือนีพ้ัฒนาขึน้โดย องค์การแคร์นานาชาต ิ
(CARE) ประเทศเนปาล โดยมีเป้าหมายในการ
เ พ่ิมศักยภาพบุคลากรและชุมชนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ระบบนิเวศในพืน้ท่ีเป้าหมายให้สามารถ

เอกสารเพ่ิมเติม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคู่มือ และเอกสาร

เพ่ิมเติมอ่ืนๆ (รวมทัง้สไลด์ส�าหรับการน�าเสนอ) จาก

เว็บไซต์:

www.transre.org/action

https://publications.iom.int/system/files/pdf/manual_de_remesas_en_0.pdf%20
http://www.globalmigrationgroup.org/system/files/uploads/UNCT_Corner/theme7/jmdi_august_2011_handbook_migration_for_development.pdf
http://www.environmentalmigration.iom.int/training-manual%0D
http://www.participatorymethods.org/
http://www.transre.org/action
http://www.carenepal.org/uploads/pdf/publication/_HBP_VAAP_Manualsm.pdf
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ปรับตัวต่อจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยแนะน�าขัน้ตอน
ปฏิบัติส�าหรับการประเมินความเปราะบางท่ีเ ช่ือมโยงกันของ
ชุมชนและระบบนิเวศ เพ่ือค้นหาทางเลือกในการปรับตัว และ
เพ่ือให้เกิดด�าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพในการตอบ
สนองต่อภัยคุกคามและความเปราะบาง กลุ่มเป้าหมายส�าหรับ
คู่ มือนีคื้อนักปฏิบัติและองค์กรท่ีท�างานด้านการพัฒนาชุมชน
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การโยกย้ายถิ่นฐานและการอนุรักษ์: ชุดเคร่ืองมือ
ส�าหรับนักปฏิบัติที่ท�างานด้านการอนุรักษ์และการ
พัฒนา

ชุดเคร่ืองมือนีพ้ัฒนาขึน้โดย International Insti-
tute for Sustainable Development (IISD) เพ่ือ
สนับสนุนนักปฏิบัติ ท่ีท�างานด้านการอนุรักษ์ใน
การประเมินผล
กระทบของการย้ายถ่ินของคนต่อระบบนิเวศท่ีส�าคัญ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอขัน้ตอนท่ีจะช่วยให้ผู้ ใช้มีความเข้าใจ
พลวัตและผลกระทบของการย้ายถ่ิน เพ่ือให้สามารถปกป้อง
ระบบนิเวศท่ีส�าคัญได้ดีย่ิงขึน้ ค�าแนะน�าในเอกสารจะช่วยให้ 
นักปฏิบัติสามารถออกแบบและด�าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
พลวัตและผลกระทบจากการย้ายถ่ินท่ีก�าลังเกิดขึน้หรืออาจจะ
เกิดขึน้ต่อวิถีชีวิตและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยังตอบสนองต่อผลท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตต่อระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในพืน้ท่ีปลายทางของ
การย้ายถ่ิน

ชุดเคร่ืองมือการฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรและธุรกิจ
ส�าหรับเกษตรกร

ชุดเคร่ืองมือนีพ้ัฒนาโดยองค์การแคร์นานาชาต ิ
(CARE) โดยมีเป้า หมายแนะน�าแนวทางการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยมีเกษตรกรเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลักในการเรียนรู้ และสร้างการตัดสิน
ใจเก่ียวกับเทคนิคการเกษตรใหม่ๆ เคร่ืองมือแนะน�าองค์
ประกอบท่ีเช่ือมโยงกันหลากหลายมิติ รวมถึงการท�าเกษตร
อย่างยั่งยืน การเข้าถึงตลาด เพศสภาวะและความเท่ียงธรรม 
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลุ่ม และการติดตามและประเมินผล

ชุดเค ร่ืองมือส�าหรับโครงการด้านการปรับตัวโดย
ชุมชนเป็นฐาน (CBA Project Toolkit)

เป็นเคร่ืองมือท่ีน�าเสนอขัน้ตอนในการออกแบบ 
ด�าเนินงาน และติดตามโครงการเก่ียวกับการปรับ
ตัวโดยชุมชนเป็นฐาน หรือ Community Based 
Adaptation (CBA) พัฒนาโดยองค์การแคร์
นานาชาติ (CARE) ซึ่งจะมีเกณฑ์มาตรฐานของโครงการและ
เ ส น อ แ น ะ ล� า ดั บ ง า น แ ล ะ ตั ว ชี ้วั ด ส� า ห รั บ ช่ ว ย นั ก ป ฏิ บั ติ

ในการวางแผนกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการปรับตัว เอกสารชุดนีย้ังน�าเสนอข้อเท็จ
จ ริ งว่ าการป รับตัว เ ป็นกระบวนการ ท่ี เ ป็นพลวัตและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่ต้องใช้การค้นหาต้นทนุและปัจจยัท่ี
จ�าเป็นส�าหรับชุมชนในการจัดการความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
รวมทัง้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระยะยาว 

การจัดท�างบประมาณอย่างชาญฉลาด – การให้ความ
รู้ทางการเงินส�าหรับผู้ย้ายถิ่นและครอบครัว: คู่มือการ
ฝึกอบรม

คู่มือการฝึกอบรมนีจ้ัดพิมพ์โดย International Labour Organi-
zation (ILO) เพ่ือแนะน�าความรู้พืน้ฐานและ
เคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับรายรับ รายจ่าย และการ
จัดสรรการเงิน รวมทัง้การใช้บริการทางการเงิน
และประกัน

ชีวิต คู่มือนีอ้อกแบบมาส�าหรับวิทยากรจากหน่วยงานรัฐ ภาค
เอกชน และองค์กรท่ีไม่แสวงก�าไร เช่น หน่วยงานจัดหางาน 
องค์กรท่ีท�างานเพ่ือปกป้องสิทธิของแรงงานและผู้ หญิง องค์กร
ให้บริการทางการเงิน สมาคมหรือสหภาพของแรงงานย้ายถ่ิน 
คู่มือนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของชุดฝึกอบรมส�าหรับบรรเทาความเสี่ยง
และน�าประโยชน์จากการย้ายถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนีใ้นคู่มือการฝึกอบรมนีย้ังมีชุดคู่มือ/กิจกรรมส�าหรับ
แรงงานย้ายถ่ินและครอบครัวท่ีสามารถใช้เป็นหนังสือคู่มือใน
ระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งคู่มือนีย้ังจะมีเนือ้หาท่ีส�าคัญๆ เพ่ือให้
ความรู้ทางการเงินและเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ท่ีควรพิจารณาก่อน 
ระหว่าง และหลังจากการย้ายถ่ิน สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้
จาก: http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_171656/
langen/index.htm.

คู่มือการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะ
บางของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(CVCA Handbook)

CVCA Handbook เป็นเอกสารคู่มือท่ีเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดของ
องค์การแคร์นานาชาติ (CARE) เน่ืองจากเป็นการ
เ ช่ื อ ม โ ย ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท้ อ ง ถ่ิ น กั บ ข้ อ มู ล ท า ง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการ CVCA ท�าให้ผู้ คนมี
ความเข้าใจ ความเสี่ยงจากภูมิอากาศและกลยุทธ์
ในการปรับตัว และยังช่วยสร้างกระบวนการพูดคุยภายในชุมชน 
และระหว่างชุมชนกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (เช่น หน่วยงาน
รัฐระดับท้องถ่ินและระดับชาติ) ผลลัพธ์ของกระบวนการจะช่วย
สร้างพืน้ฐานความเข้าใจและข้อมูลท่ีน�าไปสู่การสร้างกลยุทธ์ท่ี
เป็นไปได้ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโดยชุมชนเป็นฐาน 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/migration-conservation-toolkit.pdf%20
http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_171658/lang--en/index.htm
http://www.carenepal.org/uploads/pdf/publication/_HBP_VAAP_Manualsm.pdf
http://careclimatechange.org/tool-kits/cvca/
http://www.careclimatechange.org/tk/cba/en/
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คูมื่อนีเ้ป็นการสร้างรูปแบบในการบรูณาการ
การเช่ือมโยงข้ามพืน้ที่และการโยกย้ายถิ่นฐาน
ไปสูม่มุมองท่ีเก่ียวข้องกบั
งานด้านการพฒันาชมุชน

นอกจากการวิเคราะห์แล้ว คูมื่อนีช้ว่ยแนะน�ากิจกรรม
ในการวางกรอบ ผลลัพธ์ของการย้ายถิ่น 
เพ่ือใช้ประโยชน์ทัง้จากผลเชิงบวก และข้อจ�ากดัท่ีเกิด
จากผลเชิงลบในมมุมองของการย้ายถ่ิน และการ 
เช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีตอ่วิถีชีวิตของชมุชน

A co-production of: 

คูมื่อนีช้ว่ยนกัพฒันาชมุชน
โดยการใช้ เคร่ืองมือส�าหรับการวเิคราะห์ 

วิถีชีวิตภายใต้การเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ี รวมถงึราย
ละเอียดในการอธิบายถงึทรัพยากร ผู้ เข้าร่วม และ

ขัน้ตอนในการด�าเนินการตามค�าแนะน�า

เป็นการประยกุต์ใช้ มุมมองของการเช่ือมโยงข้ามพืน้ที่
ซึง่คูมื่อนีส้ร้างกรอบแนวคดิในการประเมินผลกระทบของ
การโยกย้ายถ่ินฐานและการเช่ือมโยงข้ามพืน้ท่ีจากผลลพัธ์
ท่ีเกิดจากงานพฒันาในระดบัท้องถ่ินและระดบัท่ีสงูกวา่
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