บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

การวิจัยเรื่ อง การเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนของชุมชน ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในครัง้ นี ้ได้ มี
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่ อประกอบการวิจยั ได้ แก่ แนวคิดการจัดการความรู้
แนวคิดภูมิปัญญาท้ องถิ่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการจัดการป่ าชุมชน แนวคิดการ
เรี ยนรู้ทางสังคม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แนวคิดการจัดการความรู้
ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่ได้ รับจากการตรวจสอบ วิเคราะห์ ตีความ ทาความ
เข้ าใจใน “ข้ อมูล” หรื อ “ข่าวสาร” ที่มีตามแหล่งต่างๆ โดยความรู้เป็ นสิ่งที่ต้องอาศัย “ความ
เข้ าใจ” ในตัวข้ อมูลข่าวสารมากกว่า “ความจา” ในข้ อมูลข่าวสารนันๆ
้ ความรู้อาจแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทใหญ่ๆ ตามแหล่งที่มาของความรู้ คือ (วิจารณ์ พาณิช, 2548, หน้ า 10 -15)
1. ความรู้ฝังลึกที่อยูใ่ นตัวคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ที่แต่ละคนสะสมผ่าน
ประสบการณ์และการเรี ยนรู้ตา่ งๆ มามากมาย เป็ นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูด
หรื อลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยง่าย ซึง่ หากไม่สามารถนาเอาความรู้ฝังลึกที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล ออกมา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อใช้ งานระหว่างกันได้ แล้ ว ก็จะทาให้ ความรู้ฝังลึกในบุคคลสูญหายเมื่อบุคคล
นัน้ ๆ จากไป
2. ความรู้ที่ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ได้ รับการบันทึกหรื อถ่ายทอด
ออกมาในรูปของเอกสาร ตารา ทฤษฎี คูม่ ือ ซีดี-รอม เป็ นต้ น
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ การนาความรู้มาใช้ พฒ
ั นาขีด
ความสามารถขององค์กรให้ ได้ มากที่สดุ โดยมีกระบวนการที่สาคัญ คือ
1. กาหนดวิสยั ทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ขององค์กรให้ ชดั เจน
2. จากข้ อ 1 นามากาหนดตัวความรู้ (Knowledge) ที่ต้องการใช้ และประเมินดูว่ า
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ระหว่ า งความรู้ ที่ ต้ อ งมี กั บ ศัก ยภาพและความสามารถในปั จ จุ บัน ขององค์ ก รเป็ นอย่ า งไร
(Knowledge Gap) แล้ วกาหนดความสามารถเชิงสมรรถนะที่ต้องมี (Required Competency)
ของบุคลากร พิจารณาดูวา่ ถ้ าจะให้ องค์กรสามารถดาเนินงานได้ ตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ องค์กร
จาเป็ นต้ องมีความสามารถด้ านใดบ้ าง จึงจะทาให้ เกิดผลสาเร็ จตามเป้าหมาย และประเมินดูว่า
ระหว่างความสามารถเชิ ง สมรรถนะที่ ต้องมี กับ ศักยภาพในปั จ จุบันของบุค ลากรเป็ นอย่างไร
(Capability Gap)
3. รวบรวมความรู้ที่ต้องการจากแหล่งต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
4. เผยแพร่ความรู้โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ ได้ แก่
4.1 Action Learning เป็ นการเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ โดยการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม
เล็กๆ ศึกษาหรื อทากิจกรรม 4 กิจกรรมไปพร้ อมๆ กัน โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเสริ มกัน คือ
1) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ 2) การแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ 3) การแสวงหาความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อแก้ ไขปั ญหานัน้ และ 4) การสนับสนุนโดยกลุม่ เพื่อให้ มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน
4.2 Benchmarking มาตรฐานเปรี ยบเทียบ เป็ นกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรเมื่อเทียบกับอดีตที่ ผ่านมา หรื อเมื่อเทียบกับองค์กรประเภทเดียวกันหรื อ
องค์กรต่างประเภทว่าเป็ นอย่างไร เพื่อหากิจกรรมที่มีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice)
นามาปรับใช้ เพื่อสร้ างความเป็ นเลิศให้ องค์กรต่อไป
4.3 Training เป็ นการฝึ กอบรมด้ วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมในห้ องเรี ยน
การฝึ กปฏิบตั แิ ละเรี ยนรู้จากหน้ างาน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เป็ นต้ น
4.4 Coaching การสอนงาน โดยให้ ผ้ บู งั คับบัญชาโดยตรงเป็ นผู้ให้ คาแนะนา และ
สอนงานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา เพื่อให้ สามารถทางานที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4.5 Mentoring การเป็ นพี่เลี ้ยง เป็ นการให้ ผ้ ทู ี่มีความสามารถเป็ นที่ยอมรับ หรื อ
ผู้บริ หารในหน่วยงานให้ คาปรึ กษาและแนะนาช่วยเหลือรุ่ นน้ อง หรื อผู้ที่อยู่ในระดับต่ากว่า ใน
เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน เพื่อให้ มีศกั ยภาพสูงขึ ้น แต่อาจไม่เกี่ยวกับหน้ าที่ในปั จจุบนั
โดยตรง
4.6 Portfolio (Knowledge File) แฟ้มสะสมความรู้ ใช้ บนั ทึกเกี่ยวกับประสบการณ์
การเรี ยนรู้ ขันตอนการด
้
าเนินงาน รวมทังผลงานที
้
่ปรากฏเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็ นการรวบรวมอย่าง
ต่อเนื่อง
4.7 e-Learning เป็ นการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
5. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ เช่น
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5.1 Webboard เป็ นพื ้นที่เสมือนที่อานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
5.2 Case Study เป็ นการนาเอาเรื่ องราวของความสาเร็จและล้ มเหลวของกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรเอง หรื อ ขององค์กรอื่น มาศึกษาเพื่อเกิดการเรี ยนรู้ Tacit Knowledge และ
ความรู้แบบบูรณาการ
5.3 Workshop เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในประเด็นที่เป็ น
ปั ญหา
5.4 การศึกษาดูงาน เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น
6. การติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า/ความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน โดยควรมีการสร้ างตัวชี ้วัดเพื่อการติดตาม
7. เก็บเข้ าแหล่งความรู้ โดยการนาเอาความรู้ที่ได้ จากการ “สรุปบทเรี ยน” มาเก็บไว้
เป็ นแหล่งความรู้อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บเป็ น“ศูนย์ความรู้ ” (Knowledge Center)
ให้ บคุ ลากรสามารถเข้ าถึงความรู้ได้ ง่ายขึ ้น เพื่อต่อยอดความรู้ที่ยกระดับขึ ้นไปเรื่ อยๆ
หัวใจของการจัดการความรู้ คือ คน เพราะสิ่งที่ต้องการก็คือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกลุ่มคนที่ทางานด้ วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1) พัฒนางาน 2) พัฒนาคน และ 3)
พัฒนาฐานความรู้ การจัดการความรู้เริ่มต้ นที่งาน ไม่ใช่เริ่มต้ นที่ความรู้ คือ เริ่ มต้ นที่การกาหนด
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับสูงสุดหรื อน่าภาคภูมิใจ โดยทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนด
เป้าหมาย แล้ วกลุ่มคนเหล่านี จ้ ึง ร่ วมกัน สร้ าง เสาะหา และยกระดับความรู้ ส าหรับนาไป
ปรับปรุงงาน-สัง่ สมประสบการณ์-แลกเปลี่ยน-ยกระดับ วนเวียนเป็ นวัฏจักรไปไม่มีวนั จบสิ ้น
แนวคิดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุ่ม
ชนได้ จากประสบการณ์ที่สงั่ สมไว้ ในการปรับตัวและดารงชีพในระบบนิเวศน์ หรื อสภาพแวดล้ อม
ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมทางสังคม วัฒนธรรม ที่ได้ มีพฒ
ั นาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญา
เป็ นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่เป็ นผลของการใช้ สติปัญญาปรับตัว
กับสภาวะต่าง ๆ ใน พืน้ ที่ที่กลุ่มชนนัน้ ตังหลั
้ กแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้ แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทาง
วัฒ นธรรมกับกลุ่ม ชนอื่ น จากพื น้ ที่ สิ่ง แวดล้ อมอื่ นที่ ได้ มี การติดต่อสัม พันธ์ กันแล้ วรับเอาหรื อ
ปรับเปลี่ยนนามา สร้ างประโยชน์ หรื อแก้ ปัญหาได้ ในสิ่งแวดล้ อมและบริ บททางสังคม–วัฒนธรรม
ของกลุม่ ชนนัน้ ภูมิปัญญาจึงมีทงภู
ั ้ มิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพื ้นที่ ภูมิปัญญาที่มาจาก
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ภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่ หรื อผลิตซ ้าเพื่อการแก้ ปัญหาและการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับ
ความจาเป็ นและความเปลี่ยนแปลง (ปนัดดา บารุง, 2544, หน้ า 20-22)
การศึกษาปั ญญาชาวบ้ าน
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้ านและกระบวนการเรี ยนรู้ของชาวบ้ านไทย มีแนวทางดังนี ้
1. ไม่ ว่ า กลุ่ม ชนใด เมื่ อ ได้ ตัง้ หลัก แหล่ ง ในการท ามาหากิ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
สภาพแวดล้ อมใดเป็ นเวลานานหลายชัว่ คน ย่อมเรี ยนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้ อมแห่ง พื ้นภูมินนั ้
มีการปรับตัวและสร้ างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการดารงชีพในสภาพแวดล้ อมนัน้ ดังนัน้
กระบวนการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ความเชื่ อ – พิธีกรรม และวิถีชี วิต อันสื บ
เนื่องจากการปรับตัวที่ได้ มีการสัง่ สมสืบสานและปรับเปลี่ยนต่อเนื่องกันมาในกลุ่มชน รุ่นต่อ ๆ มา
รวมถึงการได้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตนในวัฒนธรรมอื่นที่ได้ ไปมาหาสู่กนั ตลอดมา จึงรวมเรี ยก
ประสบการณ์นี ้ว่า ภูมิปัญญาสั่งสม
2. วิ ทยาศาสตร์ และประยุกต์ วิท ยา หรื อเทคโนโลยี เป็ น ภู มิ ปั ญญาใหม่ ที่ มี
แหล่งกาเนิดในสังคมตะวันตก และโดยเหตุที่ช าติตะวันตกมีอานาจอิทธิ พลทางการเมือง และ
เศรษฐกิ จ แผ่ขยายครอบง าหลายประเทศ หลายกลุ่ม ชนทั่วโลก ในช่วง 2 ศตวรรษ ที่ ผ่านมา
วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเข้ ามามีอิทธิพลอยู่ในวิถีชี วิตของสังคมทังหลายโดยทั
้
ว่ ไปใน
การนี ้ย่อมได้ ชว่ ยแก้ ปัญหาหลายอย่างแต่ก็ได้ สร้ างปั ญหาเพิ่มขึ ้นหลายอย่างเช่นกัน
3. โดยเหตุที่สงั คมทังหลายในโลกมี
้
ความแตกต่างกันทางสภาพแวดล้ อม สังคมและ
วัฒนธรรมในพืน้ ฐานสั่งสม ภูมิปัญญาใหม่ที่รับเข้ ามาจึงมิอาจแทนที่ภูมิปัญญาสัง่ สม หรื อภูมิ
ปั ญญาเดิมได้ ทงหมด
ั้
ภูมิปัญญาเดิมได้ รับการเลือกสรร ทดสอบหรื อดัดแปลงตาม เหตุปัจจัยและ
พลวัต ทางวัฒ นธรรมแห่ ง กลุ่ม ชนนัน้ จึง ยัง จ าเป็ นและเหมาะสมกับ กลุ่ม ชนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต และ
ประสบการณ์พื ้นฐานแตกต่างกัน
4. โดยธรรมชาติข องความเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรม ไม่ว่าในสัง คมใด จะไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างขุดรากถอนโคน หากต้ องมีการปรับเปลี่ยนบนพื ้นฐาน รากเหง้ าวัฒนธรรมสัง่ สม
เพราะคนในทุกสังคมย่อมมีความเคยชินเดิมเป็ นฐาน ภูมิปัญญาใหม่จึงย่อมได้ รับการทดสอบ
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้ สอดคล้ องกับความจาเป็ นใหม่โดยมี ภูมิปัญญาสัง่ สมเป็ นพื ้นฐานรองรับ
5. ในธรรมชาติของวัฒนธรรม ชีวิตความเป็ นอยู่ของกลุ่มชนย่อมมีความหลากหลาย
ตามสภาพแวดล้ อมธรรมชาติและลักษณะสังคมที่แตกต่างกัน ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมจึง
เป็ นความมั่ง คั่ง ทางปั ญ ญาที่ จ ะเป็ นพลัง ในการรั บ ปรั บ เปลี่ ย น และพัฒ นาสัง คมให้ ส มดุล
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สอดคล้ องกับธรรมชาติแ วดล้ อม วัฒนธรรม และประสบการณ์ สั่ง สมของ กลุ่มชนนัน้ ๆ ความ
พยายามใดที่ จ ะท าลายความหลากหลายเป็ นการบั่น ทอนพลัง ตามธรรมชาติ และก่ อให้ เ กิ ด
วิกฤตการณ์ได้
6. ในสังคมสมัยใหม่ กระบวนการเรี ยนรู้ในรูป โรงเรี ยน หรื อสถาบัน เพื่อการถ่ายทอด
และพัฒนาภูมิปัญญา ทาให้ สามารถเรี ยนรู้ได้ มากในเวลาจากัด แต่ต้องไม่ละเลยการเรี ยนรู้ ตาม
ธรรมชาติจากชีวิตประจาวัน (ประเวศ วะสี, 2535, หน้ า 4-5)
กรอบความคิดการวิเคราะห์ ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ปั จจุบันมีปรากฏการณ์ ม ากมายที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความล้ มเหลวของการพัฒนาที่
เกิดขึ ้นถึงแม้ จะสามารถจะพัฒนาโลกทางวัตถุสิ่งของให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมาก มนุษย์มีความ
สะดวกมากขึ ้น แต่บนความเจริญดังกล่าวมนุษย์ก็ได้ ทาลายสิ่งต่างๆ ไปอย่างมากมายเช่นกัน และ
ที่สาคัญมนุษย์กาลังเผชิญปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาลาย
อย่างมหาศาล มนุษย์มองข้ ามคุณค่าของชีวิตตลอดจนละเลยต่อสิ่งที่ดีงามของชุมชน โดยเฉพาะ
ภูมปั ญญาชาวบ้ าน คนในชนบทเองก็พยายามที่จะรักษาความมัน่ คงของตนบางอย่างไว้ โดยการ
ใช้ ภมู ิปัญญาที่สืบทอดมาแต่เดิม ดังนัน้ ชุมชนจึงยังคงพอมีภูมิปัญญาให้ ศกึ ษา แต่ก็ถกู ทาลายไป
มากและภูมิปัญญาบางอย่างก็ถกู สร้ างขึ ้นมาหรื อปรับตัว แบบถูกครอบงา ดังนัน้ ปั ญหาสาคัญคือ
การยกระดับความรู้ ที่มีอยู่อย่างให้ เป็ นระบบที่มีความเข้ มแข็ง สามารถอธิบายและเป็ นพลังที่จะ
ขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งหากพิจารณาตามกรอบแนวคิดระดับการวิเคราะห์ภูมิปัญญาชุมชนจะพบได้
ดังนี ้
ระบบการวิเคราะห์ภมู ิปัญญาชุมชน
บริ บทชุมชน

โครงสร้ างอานาจ

วิธีคิด
ความเชื่อ พิธีกรรม
ระบบการผลิต
ภูมิปัญญาเชิงเทคนิค

ระดับความเป็ นธรรม

ระยะเวลา

ทรัพยากรหรื อระบบนิเวศ

- ภาครัฐ
- การตลาด
- อุดมการณ์ทางความคิด
กระบวนการปรับตัว
- เรี ยนรู้
- ต่อรอง
- ผสมผสาน
- ผลิตใหม่
- ฯลฯ
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การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้ านหรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่นนันระดั
้ บล่างสุดเป็ นระดับที่เป็ น
รูปธรรมและเราพอสังเกตเห็นได้ หรื อเป็ นระดับปรากฏการณ์เป็ นระดับเทคนิคของภูมิปัญญา หรื อ
ความรู้เชิงเทคนิค เช่น ชุมชนมีวิธีการในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างไร มีต้นไม้ อะไรเป็ นสมุนไพรได้ บ้าง สมุนไพรแต่ละชนิดรักษาโรคอะไร ซึ่งความรู้
เชิงเทคนิคจะอยูไ่ ม่ได้ ถ้าไม่มีระดับความรู้ของชุมชนที่สงู กว่า นันคื
้ อระดับของความสัมพันธ์ เพราะ
ความรู้เชิงเทคนิคที่เป็ นจริงได้ จะต้ องตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความสัมพันธ์ของคนที่เข้ ามามี ส่วนเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์กนั
ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ก็ คื อ ความอยู่ ร อดของชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละสรรพสิ่ ง โดยมี
ความสัมพันธ์กบั วัฏจักรของการดาเนินชีวิตที่ต้องมีความสัมพันธ์กบั ระบบต่าง ๆ เช่นระบบนิเวศน์
ระบบพันธุกรรม ซึง่ ต้ องมีความสัมพันธ์และปรับตัวทางพันธุกรรมเชื่อมโยงต่อกัน (เลิศชาย ศิริชยั ,
2547, หน้ า 34 – 38)
วัฏจักรของการดาเนินชีวติ

ระบบนิเวศ
(Ecosystem)

การปรับตัวของพันธุกรรม

ทรัพยากรชีวภาพ
ความจาเป็ นของ
สิง่ มีชีวิต

ระบบธรรมชาติ
(Living System)

ความจาเป็ นของ
มนุษย์

ระบบพันธุกรรม
(Hereditary System)

- ยารักษาโรค
- อาหาร การเกษตร
- อุตสาหกรรม
- การค้ าโลก
ระบบทีม่ นุษย์
สร้ างขึ ้น
(Man-Made System)
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มุมมองทัศนคติของภูมิปัญญาชาวบ้ านต่ อการพัฒนาสังคมไทย
ภูมิปัญญาพื ้นบ้ านมีขอบเขตกว้ างขวาง ไม่ใช่เฉพาะยาสมุนไพร การรักษาโรคแบบ
โบราณ แต่ยงั มีเรื่ องการช่าง การคมนาคมขนส่ง ครอบครัว การศึกษา นันทนาการ ศาสนา ภาษา
และการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและแม้ แต่เรื่ องการเมืองการปกครอง การสงคราม การ
เป็ นผู้นา สิ่งต่างเหล่านี ้รวมเป็ นวัฒนธรรมของสังคมไทยมาแต่ดงั่ เดิม
ปั จจุบนั มีการตื่นตัว ตระหนักในคุณค่าและการศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่นมากขึ ้น
เพื่อการแก้ ปัญหาชีวิตของประชาชนในชุมชนท้ องถิ่นตามบริ บท ของสิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม
ของชาวบ้ าน โดยมีผ้ นู าชาวบ้ านเป็ นแกนนา
อย่างไรก็ตาม การรื อ้ ฟื ้นเรื่ องเกี่ ยวกับภูมิปัญญาเป็ นการให้ ความสาคัญกับชุดของ
ความเป็ นท้ องถิ่นสาหรับยกระดับมาเป็ นค่านิยมหรื อวิถีปฏิบตั ิในสังคมไทย โดยเฉพาะเป็ นชุด
ความรู้ ที่ ถูก รื อ้ ฟื ้นขึน้ มาเพื่ อ เข้ าไปสัม พันธ์ ตอบโต้ กับ อิท ธิ พ ลของโลกาภิ วัต น์ ในหลากหลาย
รูปแบบ แต่ขณะเดียวกัน การให้ ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายในการใช้ ภูมิปัญญาที่แตกต่าง
กันดังกล่าว ถึงแม้ จะเกิดจากอิทธิพลเดียวกัน คือ โลกาภิวตั น์ บางครัง้ ก็ทาให้ ภูมิปัญญาสาขาต่าง
ๆ เข้ ามาปะทะสัง สรรค์กันได้ ทงั ้ ในเชิ งกลมกลืนและขัดแย้ ง กันเอง ภายในปริ ม ณฑลหนึ่ง ที่ภูมิ
ปั ญญาด้ านต่าง ๆ อาศัยอยูร่ ่วมกันตัวอย่างเช่น การตัดต้ นไม้ ในการสร้ างบ้ านเรื อนของชาวบ้ านมี
ความเชื่อ ในการเลือกไม้ มาสร้ างบ้ าน ดังนี ้
1. ชาวบ้ านไม่นิยมนาไม้ บกมาทาบ้ าน เพราะเชื่อว่าไม่เป็ นมงคล จะทาให้ การทามาหา
กินไม่เจริญทรัพย์สินจะลดน้ อยลง
2. ไม้ แงเงา คือ ไม้ ที่อยู่ริมน ้า เมื่อถูกพระอาทิตย์ส่องเงาลงไปในแม่น ้า ก็ไม่นิยมนามา
สร้ างบ้ าน เพราะเชื่อว่า ไม่ดี ไม่เป็ นสิริมงคล จะเจ็บไข้ ได้ ป่วย
3. ไม้ ที่น ้ายางไหลจากกึ่ง กลางของลาต้ นขึ ้นไปหาปลายไม้ ชาวบ้ านเรี ยกกันว่าไม้
น ้าตาไหล เชื่อว่า จะทาให้ ครอบครัวเกิดเรื่ องเดือดร้ อน
4. ไม้ ที่มีเถาวัลย์พนั ก็ไม่เอา เพราะเชื่อว่าเป็ นไม้ ที่มีเจ้ าของแล้ ว ถ้ าเอาสร้ างบ้ านจะทา
ให้ สามีภรรยาตายจากกันเร็ว
5. ไม้ ฟ้าผ่า ก็ไม่นามาสร้ างบ้ านเพราะเชื่อว่าเป็ นลางไม่ดี แต่ถ้าเอามาสร้ างบ้ านจะทา
ให้ สามีภรรยาตายจากกันเร็ว
6. ไม้ ที่เป็ นโพรง ถ้ าเป็ นโพรงโคนต้ น ถือว่าเป็ นที่อยู่ของนก ถ้ าโพรงกลางต้ นถือว่าเป็ น
ที่อยูข่ องนางไม้ แต่ถ้าเป็ นที่อยูข่ องผีพราย ไม้ ทงั ้ 3 แบบนันก็
้ จะไม่นามาสร้ างบ้ าน
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เมื่อพิจารณาความเชื่อของเรื่ องการตัดไม้ มาสร้ างบ้ านเหล่านี ้แล้ วจะเห็นความชาญ
ฉลาดที่ แฝงด้ วยกลอุบายของคนในสมัยที่ ต้องการจะอนุรักษ์ ทรัพ ยากรป่ า ทาให้ ไม้ ที่บิดเบีย้ ว
แคระแกร็ นไม่สวยงาม ก็จะโดนปล่อยทิ ้งไว้ ป่า จะตัดไม้ ที่งามเท่านัน้ หรื อการที่ตดั ไม้ ริมน ้าก็เพื่อ
กันตลิ่งพัง เป็ นการอนุรักษ์เช่นกัน (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540, หน้ า 20- 22)
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดารัสชี ้แนะ
แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี และเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี
2540 พระองค์ก็ทรงเน้ นย ้าแนวทางแก้ ไขเพื่อให้ อยู่รอด และอยู่ได้ อย่างมัน่ คงยัง่ ยืนภายใต้ กระแส
โลกาภิวตั น์ เพราะการพัฒนาประเทศต้ องทาตามลาดับขัน้ เริ่ มด้ วยการสร้ างพื ้นฐาน คือ ความมี
กิน มีใช้ ของประชาชนก่อน ด้ วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ เมื่อ
พื ้นฐานเกิดขึ ้นมัน่ คงพอควรแล้ ว จึงค่อยสร้ างเสริ มความเจริ ญให้ คอ่ ยเป็ นไปตามลาดับ (พระบรม
ราโชวาท 168 องค์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช. 2542) ทังนี
้ ้ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมัน่ คงของแผ่นดิน เปรี ยบเสมือนเสาเข็มที่ถูก
ตอกรองรับบ้ านเรื อนอาคารไว้ นนั่ เอง
หลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นทางสายกลาง คือพอประมาณไม่อดอยากขาดแคลน
เป็ นการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน
้
มัน่ คง และมีคณ
ุ ธรรม ช่วยเหลือเกื ้อกูลแบ่งปั นกัน ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
และไม่ประมาท มีเหตุมีผลและมีภมู ิค้ มุ กันที่ดีในตัว โดยมีการจัดการที่ดี สามารถพึ่งตนเองระดับ
ครอบครัวไปสู่ระดับชุมชน มีการสร้ างเครื อข่ายทางาน เป็ นองค์กรชุมชน เป็ นสหกรณ์ และไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ซึ่งเป็ นเศรษฐกิจแบบก้ าวหน้ า (อภิชยั พันธุเสน , 2547 ,หน้ า 4143)
องค์ ประกอบหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ประการ ได้ แก่
ประการที่หนึ่ง เป็ นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักการที่ว่า “ตนเป็ นที่พึ่งแห่งตน” โดย
มุง่ เน้ นการผลิตพืชผล หรื อผลผลิต ให้ เพียงพอกับความต้ องการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นอันดับแรก
เมื่อเหลือพอจากการบริ โภคแล้ ว จึงคานึงถึงการผลิตเพื่อการค้ าเป็ นอันดับรองลงมา หลักใหญ่
สาคัญยิ่งคือ การลดค่าใช้ จา่ ย โดยการสร้ างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดนิ ของตนเอง
ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ ความสาคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้ าน
ทังนี
้ ้ กลุ่มชาวบ้ าน หรื อองค์กรชาวบ้ าน จะทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้
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หลากหลาย ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่ น การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรู ป
อาหาร การทาธุรกิจค้ าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็ นต้ น เมื่อองค์กรชาวบ้ านเหล่านี ้
ได้ รับการพัฒนาให้ เข้ มแข็ง และมีเครื อข่ายที่กว้ างขวางมากขึ ้นแล้ ว ชุมชนก็จะได้ รับการดูแลให้ มี
รายได้ เพิ่มขึน้ รวมทัง้ ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาในทุกๆ ด้ าน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้ อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่ า เศรษฐกิจสามารถขยายตัว
ไปพร้ อมๆ กับสภาพการณ์ด้านการกระจายรายได้ ที่ดีขึ ้น
ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการมีความเมตตา ความ
เอื ้ออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ
ให้ บรรลุผลสาเร็ จ ดังนัน้ ประโยชน์ที่เกิดขึ ้น จึงมิได้ หมายถึงรายได้ แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยงั
รวมถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ด้ วย เช่น การสร้ างความมัน่ คงให้ กับสถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ของชุมชน บนพื ้นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมทังการรั
้
กษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามของไทยให้ คงอยูต่ ลอดไป
หลักการแห่ งการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักสาคัญของความพอดี 5 ประการ คือ
1. ความพอดีด้านจิตใจ : ต้ องเข้ มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสานึกที่ดี เอื ้ออาทร
ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
2. ความพอดีด้านสังคม : ต้ องมีความช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน สร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่
ชุม ชน เชื่ อ มโยงกันเป็ นเครื อข่ายชุม ชนที่ แข็ ง แรง เป็ นอิส ระ รู้ จักผนึก กาลัง และที่ ส าคัญ คือ มี
กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มนั่ คงแข็งแรง
3. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม : รู้จกั ใช้ และจัดการอย่างชาญ
ฉลาดและรอบคอบเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนสูงสุดและที่สาคัญคือใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศเพื่อ
พัฒนาประเทศให้ มนั่ คงอยูเ่ ป็ นขันเป็
้ นตอนไป
4. ความพอดีด้านเทคโนโลยี : รู้ จักใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการและการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้ านของเราเองและสอดคล้ องเป็ นประโยชน์
ต่อสภาพแวดล้ อมของเราเอง
5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตอย่างพอควรพออยู่ พอ
กิน สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
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การปฏิบัตติ นตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
การดารงชีพแบบ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เป็ นการเข้ าสู่มาตรฐาน “พออยู่ พอกิน”
ตามพระราชดาริ อาจปฏิบตั ติ นดังนี ้
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้ จ่ายในทุกด้ าน สละความฟุ่ มเฟื อยในการดารงชีพ
อย่างจริงจัง
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้ วยความถูกต้ อง สุจริต แม้ จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน ใน
การดารงชีพก็ตาม
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้ าขายประกอบอาชี พ
แบบต่อสู้กนั อย่างรุนแรงดังอดีต
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ ชีวิตหลุดพ้ นจากความทุกข์ยากจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดย
ต้ องขวนขวายใฝ่ หาความรู้ให้ เกิดมีรายได้ เพิ่มพูนขึ ้นจนถึงขันพอเพี
้
ยงเป็ นเป้าหมายสาคัญ
5. ปฏิบตั ติ นในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชัว่ ให้ หมดสิ ้นไป
หากแต่ปัญหาสาคัญที่สัมพันธ์ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงคือ การเสื่อมสูญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง เป็ นรากฐานสาคัญของการผลิต ดังนัน้ จึงต้ องมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงผลกระทบจากการบุกรุ กทาลายป่ าไม้ ของ
ประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จนก่อให้ เกิดภาวะแห้ งแล้ ง พื ้นที่ต้นน ้าลาธารเลื่อมโทรม
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อชนบท จึงทรงมีพระราชดาริ ในการพัฒนา
ฟื น้ ฟูสภาพป่ าไม้ ให้ คืนกลับสู่สภาพธรรมชาติด้วยแนวทางผสมผสาน โดยการปลูกไม้ ทดแทน
ควบคู่กับการพัฒนาอาชี พราษฎร ด้ วยการวางแผนร่ วมมือกันของทุกส่วนราชการ ในการ
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับสภาพภูมิศาสตร์ และสภาวะแวดล้ อม การปลูกไม้
3 อย่าง ให้ ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชดา ริ นนพระบาทสมเด็
ั้
จพระเจ้ าอยู่หวั ทรง
พระราชทานพระราชดาริ ไว้ เมื่อปี 2519 ณ หน่วยพัฒนาต้ นน ้าทุ่งจ๊ อ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ว่าการปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ ผล ไม้ โตเร็ วและไม้ เศรษฐกิจจะทาให้ เกิดป่ าไม้ แบบ
ผสมผสานและสร้ างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน สามารถตอบสนองความต้ องการของรัฐ
และวิถีประชาในชุมชนอันเป็ นทฤษฎีการปลูกต้ นไม้ ลงใจคน โดยการปลูกฝั งจิตสานึกแก่ประชาชน
ให้ ปลูกต้ นไม้ ลงแผ่นดินและรักษาต้ นไม้ ด้วยตนเองและในการฟื น้ ฟูพื ้นที่น ้าตามแนวพระราชดาริ
ของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทาน
แนวพระราชดาริให้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เพื่อศึกษาหารูปแบบในการพัฒนาที่
เหมาะสมในพื ้นที่ต้นน ้าลาธารนัน้ พระองค์ทรงมีพระราชดาริ แนวทางในการปลูกไม้ ฟืน้ ฟูสภาพป่ า
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ต้ นน ้าว่า การปลูกป่ าถ้ าจะให้ ราษฎรมีประโยชน์ให้ เขาอยู่ได้ ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ ประโยชน์ 4 อย่าง
คือ ไม้ ใช้ สอย ไม้ กินได้ ไม้ เศรษฐกิจ หรื อ ไม้ ผล ไม้ สร้ างบ้ าน และไม้ ฟืน ซึ่งจะให้ ประโยชน์ 4
ประการ คือ ได้ ใช้ สอยและเศรษฐกิจ ไม้ ฟืน ไม้ กินได้ และประการสุดท้ าย คือ สามารถช่วยอนุรักษ์
ดินและต้ นน ้าลาธารด้ วยประเภทไม้ 3 อย่างที่เหมาะสมแก่การใช้ ปลูก พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั ทรงเน้ นให้ ใช้ พนั ธุ์ไม้ ที่มีอยู่แ ล้ วในท้ องถิ่น เพราะเป็ นไม้ ที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีมี
ลักษณะที่ เ หมาะสมกับสภาพพื น้ ที่ อยู่แล้ ว ไม่เป็ นการเสี่ ยงต่อภาวการณ์ ร อดตายและการ
เจริญเติบโต เป็ นและที่ร้ ูจกั ของราษฎรในท้ องถิ่นอย่างดี พื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกไม้ ป่าดังกล่าว
ควรเป็ นพื ้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรม หรื อเป็ นบริ เวณป่ าเพื่อการพึ่งพิงของราษฎรที่อยู่บริ เวณใกล้ ๆ
หมู่บ้าน วิธีการปลูกก็ให้ เสริ มในลักษณะธรรมชาติโดยไม่จบั ต้ นไม้ เข้ าแถว ซึ่งการปลูกเสริ มตาม
ลักษณะธรรมชาตินี ้ เมื่อต้ นไม้ โตขึ ้นก็จะมีสภาพเป็ นป่ าตามธรรมชาติ โดยจะไม่มีลกั ษณะเป็ นสวน
ป่ าที่มีต้นไม้ เรี ยงเป็ นแถว
แนวคิดปลูกไม้ 3 อย่ าง ประโยชน์ 4 อย่ าง
ไม้ 3 อย่ าง ลักษณะไม้ 3 อย่าง เป็ นชนิดไม้ ที่มีความสัมพันธ์เกื ้อกูลกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน ประกอบด้ วย
1. ไม้ ใช้ สอยและเศรษฐกิจ เป็ นชนิดไม้ ที่ชมุ ชนนาไปใช้ ในการปลูกสร้ างบ้ านเรื อน
โรงเรื อน เครื่ องเรี ยน คอกสัตว์ เครื่ องมือในการเกษตร เช่น เกวียน คันไถ ด้ ามจอบเสียม และมีด
รวมทังไม้
้ ที่สามารถนามาทาเป็ นเครื่ องจักรสาน กระบุง ตะกร้ า เพื่อนาไปใช้ ในครัวเรื อน และเมื่อมี
พัฒนาการทางฝี มือก็สามารถจัดทาเป็ นอุตสาหกรรมครัวเรื อน นาไปจาหน่ายเป็ นรายได้ ของชุมชน
ซึ่งเรี ยกว่า เป็ นไม้ เศรษฐกิจของชุมชน ได้ แก่ มะขามป่ า สารภี ซ้ อ ไผ่หก ไผ่ไร่ ไผ่ซาง มะแฟน สัก
ประดู่ กาสามปี ก จาปี จาปา ตุ้ม ทะโล้ หมี่ ยมหอม กฤษณา นาพญาเสือโคร่ง ไก๋ คูณ ยางกราด
กระถิน เก็ดดา มะหาด ไม้ เติม มะห้ า มะกอกเกลื ้อน งิ ้ว ตีนเป็ ด ยมหอม มะขม มะแข่น สมอไทย
ตะคร้ อ เสี ้ยว บุนนาค ปี บ ตะแบก ตอง คอแลน รัง เต็ง แดง พลวง ฮักหลวง เป็ นต้ น
2. ไม้ ฟืนเชือ้ เพลิงของชุมชน ชุมชนในชนบทต้ องใช้ ไม้ ฟืน เพื่อการหุงต้ มปรุงอาหาร
สร้ างความอบอุ่นในฤดูหนาว สุมควายตามคอก ไล่ยงุ เหลือบ ริ น้ ไร รวมทังไม้
้ ฟืนในการนึ่งเมี่ยง
และการอบถนอมอาหาร ผลไม้ บางชนิด ไม้ ฟืนมีความจาเป็ นที่สาคัญ หากไม่มีการจัดการที่ดีไม้
ธรรมชาติที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอในการใช้ ประโยชน์ ความอัตคัดขาดแคลนจะเกิดขึ ้น ดังนันจะต้
้ องมีการ
วางแผนการปลูกไม้ โตเร็ วขึ ้นทดแทนก็จะทาให้ ชุมชนมีไม้ ฟืนใช้ ได้ อย่างเพียงพอ ได้ แก่ ไม้ หาด
สะเดา เป้าเลือด มะกอกเกลื ้อน ไม้ เต้ าหลวง กระท้ อน ขี ้เหล็ก ตีนเป็ ด ยมหอม ลาไย ป่ า มะขม ดง
ดา มะแขว่น สมอไทย ตะคร้ อ ต้ นเสี ้ยว บุนนาค ตะแบก คอแลน แดง เต็ง รัง พลวงติ ้ว หว้ า
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มะขามป้อม แค ผักเฮือด เมี่ยง มะม่วงป่ า มะแฟน กาสามปี ก มันปลา นายพญาเสือโคร่ง มะมือ
ลาไย รกฟ้า ลิ ้นจี่
3. ไม้ อาหารหรื อไม้ กินได้ ชุมชนดังเดิ
้ มเก็บหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติทงการไล่
ั้
ล่าสัตว์ป่าเป็ นอาหาร รวมทังพื
้ ชสมุนไพร อดีตแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์จึงเป็ นแหล่ง
อาหารเสริ มสร้ างพลานามัย การปลูกไม้ ที่สามารถให้ หน่อ ใบ ดอก ผล ใช้ เป็ นอาหารได้ ก็จะทาให้
ชุมชนมีอาหารและสมุนไพร ในธรรมชาติเสริ มสร้ างสุขภาพให้ มีกินมีใช้ อย่างไม่ขาดแคลน ได้ แก่
มะหาด ฮ้ อสะพายควาย เป้าเลือด บุก กลอย งิ ้ว กระท้ อน ขี ้เหล็ก มะขม มะปิ นดง เพกา แค
สะเดาเมี่ยง มะม่วงป่ า มะแฟน มะเม่า หวาย ดอกต้ าง กระถิน ก่อเดือย หว้ า กล้ วย ลาไย มะกอก
เกลื ้อนมะระขี ้นก ประคาดีควาย ตะคร้ อ กระบก ผักปู่ ย่า มะเฟื อง แคหางค่าง ขนุน มะปราง มะ
หลอดคอแลน มะเม่า ส้ มป่ อย
ประโยชน์ 4 ประการ ไม้ 3 อย่างเมื่อปลูกป่ าไปแล้ วจะก่อให้ เกิดประโยชน์ 4 ประการ
คือ
1. ในสภาพปั จจุบนั ป่ าไม้ ลดลงเป็ นจานวนมาก ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนได้ อย่างทัว่ ถึง และพียงพอ ดังนัน้ เมื่อมีการปลูกป่ าที่มีความเหมาะสมและมี
คุณสมบัติที่ดีเพื่อการใช้ สอยและสามารถนามาใช้ เสริ มสร้ างอาชีพได้ โดยมรการวางแผนอย่างมี
ส่วนร่วมและดูแลรักษาก็จะทาให้ ชมุ ชนมีไม้ ไว้ ใช้ สอยอย่างไม่ขาดแคลน และจะไม่สร้ างผลกระทบ
ต่อทรัพ ยากรธรรมชาติที่มีอยู่และหากมี การปลูกในปริ ม าณที่ม ากพอ ชุมชนก็ สามารถนามา
เสริมสร้ างอาชีพเสริมได้ ทาให้ ชมุ ชนมีรายได้ เสริมให้ มีความอยูด่ ีกินดีขึ ้น
2. ไม้ ฟืนเป็ นวัสดุเชื ้อเพลิงพื ้นฐานของชุมชน หากชุมชนไม่มีฟืนไว้ สนับสนุนกิจกรรม
ครัวเรื อน ชุมชนจะต้ องเดือดร้ อนและสิ ้นเปลืองเงินทอง เพื่อการจัดหาแก๊ สหุงต้ ม หรื อจะต้ องเสีย
ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการจัดหาวัสดุเชื ้อเพลิงประเภทอื่นๆ
3. พืชอาหารและสมุนไพรรวมทัง่ สัตว์แมลงที่ชมุ ชนสามารถเก็บหาได้ จากธรรมชาติจะ
เป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าปลอดสารพิษ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน เป็ นการ
ประหยัดค่าใช้ จ่าย อีกทังถ้
้ ามีปริ มาณเกินกว่าที่ต้องการแล้ วยังสามารถใช้ เป็ นสินค้ าเสริ มสร้ าง
รายได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
4. เมื่อมีการปลูกไม้ เจริ ญเติบโตเป็ นพื ้นที่ขยายมากเพิ่มขึ ้น และมีการปลูกเสริ มคุณค่า
ป่ าด้ วยพันธุ์ตา่ ง ๆ ทาให้ เกิดความหลากหลายและเป็ นการอนุรักษ์ ดินและน ้ารวมทังก่
้ อให้ เกิดการ
อนุรักษ์ต้นน ้าลาธาร
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วิธีการดาเนินงานปลูกไม้ 3 อย่ างเพื่อประโยชน์ 4 ประการ ได้ แก่
1. การเพาะชากล้ าไม้ ซึ่งเริ่ มจากการจัดหาเมล็ดไม้ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์การ
ปลูกว่า เน้ นร่มเงา ฟื น ใช้ สอยในครัว หรื อประดับ โดยเลือกจากแม่ไม้ ที่มีลกั ษณะดี มีความแก่
ของเมล็ดไม้ โดยคานึงถึงฤดูกาลและธรรมชาติของต้ นไม้ มีการเก็บอย่างถูกวิธี และรักษาดูแล
เมล็ดอย่างเหมาะสม
2. รู ปแบบเรื อนเพาะชา ให้ คานึงถึงสภาพแวดล้ อมและงบประมาณ
3. การเตรี ยมวัสดุเพาะ ที่มีคณ
ุ ภาพดี ราคาถูกมีอยู่ในท้ องถิ่นเหมาะสมกับเมล็ด
พันธุ์
4. การจัดทาแปลงเพาะ สามารถทาได้ โดยใช้ กระบะหรื อขุดยกร่อง
5. ฤดูกาลหรื อเวลาเริ่ มเพาะ ให้ ศึกษาธรรมชาติการเติบโตของต้ นไม้ และต้ อง
คานวณเวลาให้ ต้นไม้ โตทันการปลูกในต้ นฤดูฝน
6. การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ ก่อเพาะเพื่อเร่ งการงอก ให้ ศกึ ษาธรรมชาติการงอกของ
ต้ นไม้ แต่ละชนิดเพื่อการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม
7. การย้ ายชา เลือกต้ นที่สมบูรณ์ มีวิธีการถอนกล้ าอย่างถูกต้ อง และพัก ชาให้ ฟืน้
แข็งแรงก่อนปลูก
8. การดูแลรั กษากล้ าไม้ ต้ องรดนา้ กาจัดวัชพืชและศัตรู พืช จัดเรี ยงความสูง
และปรับแสงอุณหภูมิให้ เหมาะสม
9. การปลูกและบารุ งรั กษาต้ นไม้ ต้ องศึกษาลักษณะธรรมชาติของต้ นไม้ และคานึง
วัตถุประสงค์ของการปลูก เลือกพื ้นที่มีเหมาะสม เตรี ยมดินและดูแลรักษาให้ เติบโต
แนวคิดป่ าชุมชน
โกมล แพรกทอง (2549, หน้ า 15) ได้ ให้ ความหมาย ป่ าชุมชนว่า เป็ นรูปแบบของการ
จัดการป่ าไม้ ที่นาเอาความต้ องการพึง่ พาพึง่ ป่ าของประชาชนมาเป็ นวัตถุประสงค์ในการจัดการป่ า
นัน้ และให้ ประชาชนผู้ได้ รับประโยชน์เป็ นผู้กาหนดแผนการ และควบคุมการดาเนินงานให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อผลประโยชน์ตอ่ เนื่องอย่างสม่าเสมอตามความต้ องการของชุมชน
ศรี สุวรรณ ควรขจร (2539, หน้ า 9) ได้ อธิบายความหมายของป่ าชุมชนว่าเป็ นการ
อนุรักษ์ และการพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ โดยชุมชน เพื่อผลประโยชน์สงู สุดทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชนและเพื่อดารงไว้ ซึ่งระบบนิเวศน์ในท้ องถิ่น ซึ่งจะเป็ นพื ้นฐานรองรับประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายต่อชุมชนในระยะยาว
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ป่ าชุมชนเป็ นแนวคิดที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของป่ าไม้ กบั ชุมชน ในลักษณะที่ว่า
การดาเนินชีวิตของคนในชุมชนต้ องพึ่งพาทรัพยากรป่ าไม้ เพราะป่ าไม้ เป็ นแหล่งอาหารสมุนไพรที่
สามารถนามาใช้ ในการรักษาโรค คนในชุมชนได้ อาศัยไม้ จากป่ าเพื่อการก่อสร้ างที่อยู่อาศัย การ
ทาลายป่ าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน ดังนันจึ
้ งเป็ นการเน้ นให้
เห็นบทบาทของคนในชุมชนต่อการจัดการการใช้ ประโยชน์จากป่ า เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของสมาชิกในชุมชน
แนวความคิดนี ้มีพื ้นฐานจากการกระจายอานาจออกจากศูนย์กลางของประเทศ มาสู่
องค์กรของประชาชนที่จะมีอานาจหน้ าที่ในการจัดการป่ าชุมชนของตนเอง โดยประชาชนใน
ท้ องถิ่นเป็ นแกนนาในการจัดการเองทังนี
้ ้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชนโดยส่วนรวม และ
การยอมรับศักยภาพชุมชนในด้ านการจัดการป่ าชุมชน ด้ วยป่ าชุมชนเป็ นสาธารณะสมบัติของ
ชุมชน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ชมุ ชนที่เป็ นเจ้ าของสาธารณะสมบัติ ต้ องการสร้ างกลไกในการ
ให้ คุณให้ โทษทางสังคมมากขึน้ มาเพื่อกาหนดพฤติกรรมของปั จเจกบุคคล แต่ชุมชนต้ องไม่ใช้
ประโยชน์จากสาธารณะสมบัตินนมากจนสร้
ั้
างความเดือนร้ อนให้ กับบุคคลอื่นๆ การจัดการป่ า
ชุมชนในระดับท้ องถิ่น มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัด
ระเบียบทางสัง คมของชุม ชนและการสร้ างระบบแรงจูง ใจการมีส่วนร่ วมของประชาชน ทัง้ นี ้
ประชาชนมีสิทธิในการร่ วมแสดงความคิดเห็นและร่ วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อกาหนดวิถีชีวิต
ด้ วยตัวเอง โดยรัฐเป็ นฝ่ ายให้ การสนับสนุนตามความจาเป็ น สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการป่ าชุมชน อาจเริ่มจากการช่วยกันระดมความคิดที่จะค้ นหาปั ญหา หรื อความต้ องการ
ชองชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับป่ า การร่ วมกันวางแผน การจะให้ ประชาชนในท้ องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการป่ าชุมชนในขันตอนต่
้
างๆ นัน้ ต้ องอาศัยการจัดระเบียบของชุมชนและการสร้ างระบบการจูง
ใจด้ วย
การจัดองค์กรทางสังคมของชุมชน เพื่อจัดการป่ าไม้ ชุมชนอาจมีหน่วยที่ทาหน้ าที่
จัดการแยกต่างต่างกันไป ตังแต่
้ ครัวเรื อน กลุม่ สถาบันและชุมชน โดยต้ องอาศัยการกระทาร่วมกัน
ของชุมชน และจะต้ องมีการจัดองค์กรของชุมชนที่เป็ นแบบแผนให้ สามารถทาให้ การกระทาร่วมกัน
ได้ และจะต้ องพัฒนาทัศนคติและการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ ได้ มาหรื อ
คงไว้ ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยการจัดการเหล่านี ้จะอาศัยความเชื่อกฎเกณฑ์ของ
ท้ องถิ่น หรื อ กฎเกณฑ์ที่กลุม่ หรื อองค์กรชุมชนได้ ร่วมกันกาหนดขึ ้นอย่างเป็ นทางการ โดยอิงอาศัย
กฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐเป็ นเครื่ องมือ
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สาหรับการระดมให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่ าชุมชนนัน้ จาเป็ นต้ อง
สร้ างระบบการจูงใจให้ แต่ละคนเกิดความสานึกและปฏิบตั ิในแนวทางที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กลุม่ ได้ นนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดขึ ้นแก่บคุ คลแต่ละคนแรงจูงใจอาจแบ่ งได้
เป็ น 2 ชนิดคือ แรงจูงใจจากปั จจัยภายนอกที่เป็ นเครื่ องล่อหรื อสิ่งกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจที่จะเข้ ามี
ส่วนร่วม เช่น เงิน อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เครื่ องแบบ คาชมเชยในที่ประชุม
การฝึ กอบรม เป็ นต้ น แรงจูงใจอีกชนิดหนึ่ง ได้ แก่ แรงจูงใจอันเกิดจากปั จจัยภายใน แรงจูงใจ
ประเภทนี ้เกิดขึน้ ภายในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากความศรัทธา ความรัก (คณิต ธนูธรรม
เจริญ และโกมล แพรกทอง, 2548, หน้ า 60 -65)
ลักษณะการจัดการป่ าชุมชน
1. การจัดการป่ าชุมชนแบบดัง้ เดิมโดยอาศัยระบบความเชื่อ
การจัดการป่ าชุมชนรูปแบบดังเดิ
้ มอาจผูกติดอยูก่ บั ความเชื่อ อาจเป็ นความเชื่อในเรื่ อง
สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ หรื อหลักปฏิบตั ิทางศาสนาซึ่งจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ใน
การมีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ ความเชื่อในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้ มนุษย์สามารถใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่อยูใ่ นธรรมชาติอย่างมีความพอเหมะพอดี อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา และสภาพการณ์ของ
สังคมเปลี่ยนไปทรัพยากรธรรมชาติร่อยหลอลง ในขณะที่ความต้ องการของมนุษย์เพิ่มมากขึน้
ความเชื่อเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่เพียงพอที่ทาให้ มนุษย์ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม ดังนันสั
้ งคมอาจต้ องสร้ างกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ขึ ้นมาเสริ มกับพลังความเชื่อ ในการที่จะใช้
เป็ นเครื่ องมือสาหรับการจัดการป่ าไม้ ของชุมชนต่อไป ในส่วนนี ้จะได้ กล่าวถึงอิทธิพลของความเชื่อ
เรื่ องผีและความเชื่อเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ขิ องศาสนาพุทธที่มีตอ่ การจัดการป่ าไม้ ของชุมชน
ดัง เช่น การจัดการป่ าปู่ ตา ซึ่ง ทัง้ พื น้ ที่ แ ละต้ นไม้ เ ป็ นกรรมสิ ทธิ์ ข องชุม ชนที่ จ ะใช้
ประโยชน์ร่วมกันนันชุ
้ มชนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยอาศัยความเชื่อในเรื่ องผีปตา
ู่ ซึ่งถือได้ ว่า
เป็ นพลังเหนือธรรมชาติเป็ นเครื่ องมือในการจัดการกับสิ่ งที่มีอยู่เหนือธรรมชาติสามารถรับรู้ได้ โดย
มองผ่านพิธีกรรมที่มนุษย์ได้ ร่วมกันประกอบขึ ้น โดยมีจาเป็ นผู้นาในการประกอบพิธีกรรม การ
ยอมรับในอาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม กล่าวคือในขณะที่ชาวบ้ านใช้
ประโยชน์จากป่ าปู่ ตาในรูปแบบต่างๆ ป่ าปู่ ตาก็ได้ เป็ นสัญลักษณ์ของชุมชนที่แสดงถึงความเคารพ
บรรพบุรุษ ซึ่งเป็ นที่พึ่งทางใจของชาวบ้ าน โดยอาจเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งในกระบวนการแก้ ปัญหา
ของชาวบ้ าน เช่น พอมีปัญหาทุกข์ร้อน ชาวบ้ านก็มกั จะบนบานศาลกล่าวต่อผีปตาให้
ู่
ช่วยดลบัล
ดาลให้ เป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้ตามแต่จะต้ องการ นอกจากชาวบ้ านจะได้ รับประโยชน์จากป่ าปู่ ตาใน
รูปของอาหาร ไม้ ฟืน ไม้ ที่ใช้ ในการก่อสร้ างและการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม การที่ชมุ ชนมีความเชื่อ
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ในเรื่ องผีปตาท
ู่ าให้ การใช้ ประโยชน์จากป่ าปู่ ตาเป็ นไปโดยมี การไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผลและมี
ความเคารพในธรรมชาติและอยู่บนพื ้นฐานของกฎเกณฑ์ที่ชมุ ชนถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ ในการ
ใช้ ประโยชน์จากป่ าปู่ ตา เช่น ชาวบ้ านที่เข้ าไปเก็บฟื นไปหุงข้ าวหรื อเข้ าไปเก็บเห็ดหรื อตัดต้ นไม้
จากป่ าปู่ ตา เพื่อเอาไปใช้ ในกิจกรรมอันเป็ นสาธารณะ จะต้ องมีการกล่าวคาขอเสมอ ไม้ ที่เก็บเอา
ไปทาฟื นหุงข้ าวมักเป็ นกิ่งไม้ แห้ งๆ หรื อกิ่งไม้ เล็กๆ เป็ นต้ น การใช้ ประโยชน์จากป่ าปู่ ตาโดยไม่
คานึงถึงกฎเกณฑ์หรื อแสดงความเคารพต่อผีปตา
ู่ ชาวบ้ านเชื่อว่าผู้ละเมิดอาจได้ รับการลงโทษใน
รูปแบบต่างๆ กันจากผีปตา
ู่ ซึ่งนับว่าความเชื่อดังกล่าวนี ้เป็ นสิ่งจูงใจให้ ชาวบ้ านส่วนใหญ่ร่วมมือ
ร่วมใจในการดูแลรักษาป่ าปู่ ตา และใช้ ประโยชน์จากป่ าปู่ ตาอย่างเหมาะสม
รู ปแบบการจัดการป่ าชุมชนในกรณีของวัดป่ า สะท้ อนความเชื่อทางศาสนาพุทธของ
ฝ่ ายอรัญวาสี ที่เน้ นวัดเป็ นสถานที่อนั สงบร่มเย็นเหมาะแก่การเจริ ญศีลภาวนาของพระสงฆ์สาย
วัดป่ า ดังนัน้ ป่ าจึงเป็ นสถานที่ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับ การทาสมาธิและการปฏิบตั ิธรรม
พระสงฆ์ สาหรับการจัดการป่ าไม้ ของวัดป่ าอาจแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะนี ้คือ การอนุรักษ์ ป่าดังเดิ
้ มที่
เป็ นที่ตงของวั
ั้
ดไว้ และการปลูกต้ นไม้ เพิ่มเติมในบริ เวณวัด ซึ่งพระสงฆ์จะเป็ นแกนนาของชาวบ้ าน
ในการปลูกและดูแลรักษาต้ นไม้ โดยพระสงฆ์ใช้ ความยึดมัน่ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และการชี ้แรงจูงใจที่สาคัญอาจได้ แก่ ความเชื่อและความยึดมัน่ ในหลักปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนา
ฝ่ ายอรัญวาสี
2. การจัดการป่ าชุมชนโดยอาศัยพลังกลุ่มทางสังคม
การจัดการป่ าชุม ชนโดยอาศัยพลัง เป็ นการใช้ กลุ่มของชาวบ้ านในชุมชนเป็ นกลไก
สาคัญในการวางแผน การดาเนินการ และการดูแลรักษาป่ าชุมชน เป้าหมายในการจัดการป่ า
ชุมชนในรูปแบบนี ้มีทงการจั
ั้
ดการเชิงอนุรักษ์และในเชิงการพัฒนา โดยมีลกั ษณะดังนี ้
2.1 การจัดการป่ าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ เกิดจากการสังเกตและการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ของชาวบ้ านเกี่ยวกับสภาพของป่ าไม้ ที่เสื่อมโทรมและลดปริ มาณลง จนถึงจุดที่ชาวบ้ านเห็นว่า
ชุมชนน่าจะต้ องร่ วมกันดาเนินการอนุรักษ์ ป่าที่ยงั คงสภาพอยู่ไว้ เพื่อให้ ชมุ ชนได้ ใช้ ประโยชน์ใน
ระยะยาว
2.2 การจัดการป่ าชุมชนในเชิงการพัฒนา เป็ นการจัดการป่ าโดยการตังกรรมการป่
้
า
ชุมชน เพื่อเป็ นตัวจักรสาคัญในการจัดการป่ าชุมชน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือนาไปสู่การพัฒนาชุมชนบน
ฐานการช่วยเหลือเกื ้อกูลของชุมชน
โดยสรุ ป การจัดการป่ าชุมชนของชาวบ้ านนัน้ มีทงการอาศั
ั้
ยระบบความเชื่ออันเป็ น
พื ้นฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน และพลังของกลุ่มในรูปของคณะกรรมการ เป็ นกลไกสาคัญใน
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การกาหนดความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในการใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ตามธรรมชาติ ไม่ว่าชุมชนจะจัดการป่ าชุมชน โดยอาศัยกลไกใดก็ตามล้ วนแล้ วแต่สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสามารถของชุมชนในการจัดการสัมพันธ์ ของคนในชุมชนได้ อย่างเป็ นระบบระเบียบและ
ภายใต้ ระบบการจัดการ ทาให้ ชมุ ชนได้ รับการตอบสนองความต้ องการและสามารถดารงไว้ ซึ่ง
รากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนรวม ทังก่
้ อให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทังทางด้
้
านร่ างกาย
และจิตใจ
แนวคิดการเรี ยนรู้ ทางสังคม
แนวคิดเรื่ องการเรี ยนรู้ทางสังคมเชื่อว่า การแสดงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์
หนึ่งๆ ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปบุคคลจะประเมินสถานการณ์แต่
ละสถานการณ์เพื่อจะแสดงพฤติกรรมให้ เหมาะสม และจะเลือกแสดงพฤติกรรมที่เคยได้ รับการ
เสริ มแรงมาก่อนในสถานการณ์ ที่คล้ ายกัน หรื อสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นในสถานการณ์ ที่
คล้ า ยกับของตน บุค คลจ าเป็ นต้ องเรี ย นรู้ ที่ จ ะแยกแยะว่า พฤติก รรมใดเหมาะสม หรื อ ไม่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และการที่บุคคลได้ รับการเสริ มแรงในการกระทาชนิดเดียวกันใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันจะเป็ นผลให้ บคุ คลเกิดการสรุปกฎเกณฑ์ (Generalization) คือ จะแสดง
พฤติกรรมลักษณะเดียวกันนัน้ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างแน่นอน สาหรับการเสริ มแรง
ที่มีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของบุคคลแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะคือ
1. การเสริ มแรงที่ได้ รับโดยตรง เช่น การได้ รับรางวัลที่เป็ นวัตถุ การได้ รับการยอมรับ
จากสังคมเป็ นการเรี ยนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ ้นกับตนเอง บุคคลจะเลือกกระทาในสิ่งที่
ตนเองได้ รับรางวัลและไม่กระทาในสิ่งที่ถกู ลงโทษ
2. การเลี ยนแบบผู้อื่น พฤติกรรมบางอย่างของบุคคลไม่ได้ เกิ ดจากการได้ รับการ
เสริ มแรงโดยตรง แต่ได้ มาจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นว่า เป็ นพฤติกรรมที่ได้ รับรางวัล
หรื อถูกลงโทษ
3. การควบคุมตนเอง บุคคลจะประเมินการกระทาของตนเอง ด้ วยวิธีการตาหนิ
ตนเองหรื อการยกย่อง
ทัง้ นี ้ องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเรี ย นรู้ ทางสัง คม ที่ จ ะมี ผ ลในการก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ประกอบด้ วย
1. ความสามารถ (Competencies) ซึ่งประกอบด้ วยความสามารถทางสติปัญญา
ทักษะทางสังคม และความสามารถอื่น ๆ
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2. กลวิธีในการคิด (Cognitive Strategies) ซึ่งประกอบด้ วยวิธีการที่เคยใช้ ในการ
เลือกรับข่าวสาร การจัดระเบียบ และการตีความหมาย
3. การคาดหวัง (Expectancies) หมายถึง การคาดถึงผลที่ตามมาของการกระทา
ต่างๆ การตีความหมายของสิ่งเร้ า และความมัน่ ใจในการกระทาของตนเอง
4. การให้ คณ
ุ ค่าของผลการกระทา (Subjective Outcome Values) หมายความว่า
แม้ วา่ บุคคลจะมีความคาดหวังที่คล้ ายกัน แต่เขาอาจจะเลือกแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ทังนี
้ ้เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกันในการให้ คณ
ุ ค่าของผลการกระทานัน้
5. ขบวนการบังคับควบคุมตนเองและการวางแผน (Self – Regulatory Systems)
หมายถึ ง มาตรฐานการบัง คับควบคุม ตนเองและกฎเกณฑ์ ที่แ ต่ล ะบุค คลรั บ เอามาใช้ ควบคุม
พฤติกรรมของตน และการวางแผนให้ บรรลุเป้าหมาย(กรรณิการ์ ภู่ประเสริ ฐและคณะ, 2547,หน้ า
418 – 422)
นอกจากนัน้ Kelman ( อ้ างใน เบญจา รักพงษ์ , 2542, หน้ า 11 –12) กล่าวว่า การที่
บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการเรี ยนรู้ทางสังคม เกิดจากอิทธิพลทางสังคม 3 ประการ
คือ
1. การยอมตาม คือ การที่บุคคลยอมรับอิทธิ พลจากบุคคลอื่นหรื อจากกลุ่ม เพราะ
หวังว่าจะได้ รับการตอบสนองที่ดีจากคนอื่นอาจเป็ นรางวัลหรื อเลี่ยงจากการถูกลงโทษเช่นบุคคล
พยายามแสดงความคิดเห็นว่าพอใจเพื่อที่จะได้ เข้ ากลุม่ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขับออกจากกลุม่
2. การอ้ างอิง คือการที่บคุ คลยอมรับพฤติกรรมของคนอื่นหรื อกลุม่ เพราะพฤติกรรม
ของบุคคลนันๆ
้ เป็ นพฤติกรรมที่ตนพอใจ การยอมรับอิทธิพลโดยผ่านการอ้ างอิง เป็ นการสร้ าง
หรื อคงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ ที่พึงปรารถนาต่อผู้อื่น วิธีการอ้ างอิงมีหลายอย่างเช่น รับพฤติกรรม
ทัง้ หมด หรื อบางส่วนจากคนอื่น ในกรณี เช่นนีบ้ ุคคลจะพยายามพูดหรื อทาในฐานะของอีกคน
ตามความเชื่อของตนเอง
3. การเกิดคุณค่าในตัว คือ บุคคลยอมรับอิทธิพลเพราะว่า พฤติกรรมนัน้ ๆ สอดคล้ อง
กับระบบค่านิยมของตน ยอมรับเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ในการแก้ ปัญหา ความน่าเชื่อถือของ
บุค คลที่ เ ป็ นตัว แปรที่ ส าคัญ เช่ น บุค คลยอมรั บ ข้ อ เสนอแนะของผู้เ ชี่ ย วชาญเพราะเห็ น ว่ า
สอดคล้ องกับปั ญหาและค่านิยมของตนเอง ทังนี
้ ้ลักษณะสาคัญของการสร้ างระบบคุณค่าคือ จะ
มีการรับและปรับคุณค่าให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ของตน
ด้ ว ยเหตุนี ้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางสัง คมจึง ให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งของตัว แปรทาง
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลก่อให้ เกิดพฤติกรรมเฉพาะอย่าง แนวคิดนี ้จึงมองพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่ของ
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การกระทาต่อสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง และสนใจถึงวิธีการใช้ สิ่งแวดล้ อมควบคุมและดัดแปลง
พฤติกรรมของบุคคล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สมพร พิมสาร (2549) ได้ ศกึ ษางานวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าชุมชนของบ้ านป่ าล้ น หมู่
ที่ 5 ตาบลปงน้ อย กิ่งอาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการป่ าสุมชนในประเด็นปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก รู ปแบบ
การมีสว่ นร่วมของชุมชน ตลอดจนถึงปั ญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ป่ าชุม ชนของบ้ านป่ าล้ น ตาบลปงน้ อย กิ่ ง อาเภอดอยหลวง จัง หวัดเชี ยงราย เป็ นการวิจัยเชิ ง
คุณ ภาพโดยการในเก็ บรวบรวมข้ อมูลใช้ แนวทางการสัม ภาษณ์ ในประเด็ นหลัก ที่ สร้ างขึน้ กับ
หัวหน้ าครอบครัวหรื อตัวแทนครัวเรื อนและผู้อาวุโสซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 20 รายการ รวมทัง้
ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนาเสนอในรูปแบบของชีวประวัติ
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยภายในที่เกี่ ยวกับการประกอบอาชี พ
รวมถึงรายได้ ของคนในชุมชนบ้ านป่ าล้ น ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่ าชุมชนของบ้ าน
ป่ าล้ น เพราะชาวบ้ า นป่ าล้ น ทุก เพศ ทุก วัย ทุก อาชี พ รายได้ น้ อ ยหรื อมาก โสดหรื อ สมรส มี
การศึกษาหรื อไม่มีย่อมมีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าชุมชนโดยวิธีการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าของ
ชาวชุมชนบ้ านป่ าล้ นที่ลองผิดลองถูกมาหลายครัง้ การใช้ ประสบการณ์ที่ได้ ผ่านการปฏิ บตั ิการ
หลายครัง้ การใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านที่ถ่ายทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน การใช้ ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ของป่ าพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ได้ เล่าขานแก่ลกู หลานและการให้ เข้ าร่ วมในการพิธีกรรม
ต่าง ๆ มาหลายรุ่ นมาเป็ นสิ่งเชื่อมโยงในลักษณะของการตัดสินใจรวมกลุ่มกันโดยเข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิกลุ่มโดยความสมัครใจเพื่อรวมความคิด คิดค้ นปั ญหา และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิด
ขึ ้นกับชุมชน คือเมื่อเกิดวามแห้ งแล้ ง อากาศร้ อนอบอ้ าว น ้าทาการเกษตรไม่พอใช้ การเก็บหาของ
ป่ าเพื่อใช้ สอยในครัวเรื อนยากขึ ้น ทาให้ ชมุ ชนทราบปั ญ หาที่เกิดขึ ้นได้ แก้ ไขปั ญหาโดยจัดตังกลุ
้ ่ม
ป่ าชุมชนขึ ้นและต่อมาสมาชิกได้ ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการป่ าชุมชนเพื่อดาเนินการจัดการ
ป่ าใกล้ ชุมชนให้ เป็ นป่ าชุมชนของหมู่บ้านป่ าล้ น พร้ อมกับได้ กาหนดขอบเขตพืน้ ที่ป่าชุมชนและ
ร่ วมกันกาหนดกฎระเบียบการอนุรักษ์ ป่า และการเข้ าไปใช้ ประโยชน์ จากป่ าชุม ชนเพื่อให้ ชาว
ชุมชนบ้ านป่ าล้ นและชุมชนใกล้ เคียงทราบ การดาเนินงานของคณะกรรมการในแต่เดื อนจะมีการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ ที่ประชุมหมู่บ้านทราบเกือบทุกเดือน ส่วนปั ญหาและอุปสรรคการมี
ส่วนร่ วมของชุม ชนในการจัดการป่ าชุม ชน ส่วนใหญ่ จ ะมาจากคนนอกชุม ชนที่ เ ข้ ามาฉกฉวย
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ประโยชน์จากป่ าชุมชนของหมูบ่ ้ านป่ าล้ นและขณะเริ่มต้ นการจัดการป่ าชุมชน คนในชุมชนบ้ านป่ า
ล้ นก็มกั จะลักลอบเข้ าไปหาผลประโยชน์ในป่ าชุมชนโดยไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบซึ่งคนในชุมชน
และคณะกรรมการได้ ชี ้แจง อธิ บายสิ่งที่จะเกิดความเสียหายกับพื ้นที่ให้ ทราบ ต่อมาปั ญหานีก้ ็
หมดไป มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบที่กาหนดมากขึ ้น
หนูเคน จันทาง (2545) ได้ ศึกษางานวิจัยเรื่ อง การศึกษารู ปแบบและวิธีการฟื ้นฟู
วัฒ นธรรมความเชื่ อ ในการจัด การป่ าชุ ม ชน ต าบลสี ช มพู อ าเภอสี ช มพู จัง หวัด ขอนแก่ น
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ป่า และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความเชื่อ
ดังเดิ
้ ม เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ป่าชุมชน เพื่อศึกษารวบรวม วัฒนธรรม
และความเชื่อดังเดิ
้ มในการจัดการป่ าชุมชน เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการใช้
วัฒนธรรมความเชื่อจัดการป่ าชุมชน
จากการศึกษาวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีขนตอนการ
ั้
ดาเนินงาน ดังนี ้ 1) พัฒนาโจทย์วิจยั โดยความช่วยเหลือจากพี่เลี ้ยงของ กป.อพช. อีสาน 2) วาง
แผนการทางาน ตามกรอบของเวลาและพื ้นที่เป้าหมาย ว่าจะจัดปรับอย่างไรให้ เหมาะสมมากที่สดุ
3) การเก็บข้ อมูล เกี่ยวกับพื ้นฐานชุมชน ป่ าพนังใหญ่ การใช้ ประโยชน์ และวัฒนธรรมความเชื่อใน
การจัดการป่ า โดยการสังเกต สัมภาษณ์ สารวจ และจัดเวทีประชุม รวมทัง้ ข้ อมูลมือสอง 4)
วิเคราะห์ข้อมูล เติมเต็มข้ อมูลให้ สมบูรณ์มากขึ ้น และวิเคราะห์ให้ เห็นต้ นเหตุของปั ญหา รูปแบบ
หรื อแนวทางในการนาวัฒนธรรมความเชื่อดังเดิ
้ มมาใช้ ในการจัดการป่ า 5) วางแผน จากข้ อมูลที่
เก็บได้ ทกุ ระยะ นามาจัดระบบข้ อมูล และวิเคราะห์ 6) ปฏิบตั ิการ ทดลองดาเนินงานตามแผนที่
วางไว้ ซึ่งทีมวิจยั ได้ ใช้ ระยะเวลานานในการปรับแผนกิจกรรมให้ มีความชัดเจน และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในชุมชน 7) สรุปผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปปรับใช้ ในงานอนุรักษ์ และการจัดการป่ า
พนังใหญ่โดยชุมชนต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า ในอดีตชุมชนมีการอนุรักษ์ป่า โดยการพึ่งพาอย่างยัง่ ยืนแฝงอยู่ใน
รูปของข้ อห้ าม ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ และมีแนวคิดการอนุรักษ์ ป่าทางพุทธศาสนาของวัดป่ าในป่ าโคก
พนังใหญ่ ที่แสดงออกมาในรูปของการขยายเขตอภัยทานของวัดป่ าบ้ านป่ าน ทาให้ ชมุ ชนเกิดจิต
ศรัทธา และปฏิบตั ิตาม การจัดพิธีบวชป่ า ทาให้ ชมุ ชนไม่เข้ าไปใช้ ประโยชน์หรื อเข้ าไปทาลาย
ต้ นไม้ ที่ได้ ผ่านพิธีกรรมบวชป่ าแต่อย่างใด อีกทังชุ
้ มชนยังเข้ ามาร่วมดูแลป่ าหลังจากการบวชป่ า
ตลอดจนมีความเชื่อเรื่ องผีที่นาไปสู่การอนุรักษ์ ป่า ทังป่
้ าช้ าและดอนปู่ ตา โดยเข้ าใจร่ วมกันว่า
ต้ นไม้ ในเขตศาลปู่ ตาไม่ควรเข้ ามาทาลายหรื อใช้ ประโยชน์ใดๆ เป็ นอันขาด ซึ่งกระบวนการปลูก
จิตสานึกในประเด็นนี ้จาต้ องกระทาอย่างต่อเนื่อง
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จากการทดลองขยายเขตอภัยทาน จัดพิธีบวชป่ า ฟื น้ พิธีกรรมผีปตา
ู่ และถ่ายทอด
ความเชื่อเรื่ อป่ าช้ า/ข้ อห้ ามต่างๆ จากผู้เฒ่าผู้แก่ ส่งผลให้ ชาวบ้ านปรับทัศนคติตอ่ การใช้ ประโยชน์
จากป่ าพนังใหญ่ไปในเชิงอนุรักษ์ เริ่มการกาหนดเขตป่ าอภัยทาน เกิดคณะกรรมการดูแลรักษาป่ า
พนัง ที่ประกอบด้ วยตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้าน พร้ อมกาหนดบทบาทอันชัดเจน และเกิดการขยาย
ผลไปยังโรงเรี ยน โดยการนาความรู้ดงเดิ
ั ้ มมาจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น กลายเป็ นที่ศกึ ษาดูงานของ
อบต. ใกล้ เคียง และขยับเนื ้องานไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พลังงานเชิงนิเวศน์ เกษตรกรรม
รอบป่ า ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยคือ 1) ควรมีความยืดหยุ่นในมากขึน้ โดยเฉพาะการเขียน
รายงาน ควรคานึงถึงการนาไปใช้ มากกว่าเค้ าโครงการเขียนรายงานหรื อรู ปแบบวิธีการเขียน
รายงาน 2) กระบวนการหนุนเสริ มเพื่อให้ ทีมวิจยั ได้ ดาเนินการอย่างลุล่วงนัน้ ควรมีความถี่และ
ใกล้ ชิ ดต่อในการหนุนเสริ ม เพื่อจะได้ ช่วยแก้ ปัญหาในพืน้ ที่ได้ ทันเวลาต่อสถานการณ์ ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา
ไสว ช่างเงิน (2544) ได้ ศึกษางานวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าชุมชน: กรณี ศึกษาการ
จัดการป่ าต๋าว(ป่ าลูกชิด) กลุ่มภูสนั ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิธี ก ารจัดการป่ าต๋าวของชาวบ้ านกลุ่ม ภูสัน ศึก ษาวิ สัยทัศ น์ ของชาวบ้ า นใน 10 -20 ปี
ข้ างหน้ าเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ป่าต๋าวให้ ยั่งยืน ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของ
การอนุรักษ์ป่าต๋าวในปั จจุบนั
จากการศึกษาพบว่า สมาชิกลุ่มภูสนั มีวิธีการจัดการป่ าชุมชนและการจัดการป่ าต๋าว
หรื อป่ าลูกชิดอย่างมีประสิทธิ ภาพ ด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีความเกี่ ยวข้ องเชื่อมโยงกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมาชิกกลุ่มภูสนั มีวิสยั ทัศน์ในการใช้ ประโยชน์ ป่ าต๋าวอย่างยัง่ ยืน มีการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลาย ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดป่ าชุมชน กรณี ป่า
ต๋าว (ป่ าลูกชิด) ของกลุม่ ภูสนั ได้ แก่ การเพิ่มประชากร และการกาหนดพื ้นที่ป่าชุมชนเป็ นแนวเขต
อุทยานแห่งชาติจนั ทบุรีของกรมป่ าไม้
ผู้ศึกษามี ข้อ เสนอแนะจากผลการศึกษา เพื่ อการจัดการป่ าชุม ชนอย่า งยั่ง ยื นดัง นี ้
ภาครั ฐ ควรให้ ค วามรู้ ด้ า นการวางแผนครอบครั ว แก่ ช าวไทยภูเ ขา เพื่ อ ลดอัต ราการเพิ่ ม ของ
ประชากร และให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ คานึงถึงความต้ องการและปั ญหาของชุมชนในพื ้นที่เป็ น
สาคัญ ปลูกฝั งแนวความคิดเกี่ยวกับป่ าไม้ วา่ เป็ นปั จจัยที่จะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ โดย
ให้ ประชาชนเกิดความสานึกการเป็ นเจ้ าของป่ าไม้ มีส่วนร่ วมกัน เจ้ าของและมีโอกาสใช้ ประโยชน์
จากป่ าไม้ ที่ชาวบ้ านเป็ นเจ้ าของ เป็ นต้ น
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เศกสรรค์ ยงวณิชย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์และวิยทุ ธ์ จารัสพันธุ์ (2535) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การ
จัดการป่ าชุมชนโดยองค์กรท้ องถิ่น ผลการวิจยั สามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้ 1. ลักษณะการ
จัดการป่ าชุมชนในชนบท จากการศึกษาพบว่าการจัดการป่ าชุมชนในชนบทอาจแบ่งได้ เป็ น 2
ประเภท คือ การจัดการป่ าชุมชนแบบดังเดิ
้ มโดยอาศัยระบบความเชื่อเรื่ องผี และพุทธศาสนา เป็ น
กลไกสาคัญในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของชาวบ้ านในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้
ของชุมชน การจัดการป่ าชุมชนในอีกลักษณะหนึ่งได้ แก่การจัดการป่ าชุมชนโดยอาศัยพลังของ
องค์กรทางสังคมเป็ นหลักในการจัดการ โดยมีกฎระเบียบที่สมาชิกในชุมชนได้ ร่วมกันกาหนดขึ น้
เป็ นเครื่ องมือในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ 2.
วัตถุประสงค์ของการจัดการป่ าชุมชน การจัดการป่ าชุมชนในชนบทมีวตั ถุประสงค์ทงในเชิ
ั้
งการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และการจัดการเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน 3. องค์ประกอบ
ของการจัดการป่ าชุมชน จากการศึกษาพบว่าในการจัดการป่ าชุมชนนันจะมี
้
หน่วยทางสังคม ทา
หน้ าที่เป็ นแกนนาในการดาเนินการ เช่น ครอบครัว คณะกรรมการ เป็ นต้ น มีระบบแรงจูงใจที่ทาให้
สมาชิกเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ และยังเป็ นตัวควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนในการ
ใช้ ประโยชน์ จากป่ าชุมชน นอกจากนีย้ งั เกี่ ยวข้ องกับระบบการถื อครองที่ดินและต้ นไม้ ของป่ า
ชุมชน ซึง่ มีทงระบบการถื
ั้
อครองที่ชมุ ชนเป็ นเจ้ าของที่ดินและต้ นไม้ ร่วมกัน และระบบการถือครอง
ที่ดนิ
อารมย์ ชมขวัญ (2542) ได้ ศกึ ษางานวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าชุมชน : กรณีศกึ ษาบ้ าน
แม่จองไฟ ตาบลห้ วยอ้ อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปรัชญา แนวคิด และ
วิธีการจัดการป่ าชุมชนของชาวกระเหรี ยงบ้ านแม่จองไฟ ตาบลห้ วยอ้ อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปรัชญา ชาวกะเหรี ยงบ้ านแม่จองไฟมีปรัช ญาในการดารงชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์โดย
เด่นกว่าชาวเขากลุ่มอื่น ๆมีความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติตามบรรพบุรุษสืบต่อกั นมายาวนา
นาชาวกะเหรี่ ยงมีความเชื่อเรื่ องป่ ากับพิธีกรรม โดยเชื่อว่าในป่ าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีภูตผี เทพยดา
นางไม้ และวิญญาณของบรรพบุรุษสิง สถิตอยู่ ทาให้ วิถีชีวิตของชาวกะเหรี ยงมีความผูกพันกับป่ า
ตลอดเวลา และเชื่อว่าสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินี ้สามารถดลบันดาลให้ เกิดสิ่งที่ดีและชั่วร้ ายให้ กับ
ตนและชุมชนได้ จึงมีการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ การเลี ้ยงผี เป็ นวัฒนธรรม ประเพณี ปฏิบตั ิสืบต่อกัน
มา
แนวความคิด เนื่ อ งจากชาวกระเหรี ย งในอดี ต มี ก ารอพยพเคลื่ อ นย้ า ยชุม ชนอยู่
บ่อยครัง้ และยากลาบากมาก เมื่อได้ มาตังชุ
้ มชนอยู่ในพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ กอปรกับมีความรักและ
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ผูกพันกับป่ าเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว ชาวกะเหรี่ ยงจึงมีความคิดในการดูแลรักษาป่ า ชาวกะเหรี ยงมี
ความคิดว่าน ้าในห้ วยย่อมมาจากป่ าไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์ ป่ าไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์ย่อมเป็ นแหล่งอาหารที่
ดี และเป็ นแหล่งสมุนไพอีกด้ วยวิถีชีวิตของชากะเหรี ยงจึงผูกพันกับป่ าตลอดเวลา และมีความคิด
ว่าถ้ าขาดป่ าชุมทชนคงอยู่ไม่ได้ จึงมีความคิดในการดูแลรักษาป่ าไม้ ให้ อยู่ในสภาพที่คงความ
อุดมสมบูรณ์ตลอดไป
วิธีการจัดการป่ าของชุมชนบ้ านแม่ จองไฟ ชาวกะเหรี่ ยงบ้ านแม่จองไฟ มีศกั ยภาพใน
การจัดการป่ าที่ดีมาก มีผ้ ูนาที่เข้ มแข็ง ชุมชนได้ กาหนดข้ อห้ าม กฎระเบียบของชุมชนขึน้ และ
สามารถบังคับใช้ กบั สมาชิกได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ เช่น การห้ ามตัดไม้ ในเขตป่ าที่อนุรักษ์ ไว้ มาใช้
สอย การห้ ามนาของป่ ามาขาย การห้ ามเผาป่ า และยังมีการสร้ างแนวกันไฟ แนวเขตป่ าไม้ แสดงไว้
อย่างชัดเจน นอกจากนี ้สมาชิกในชุมชนกีดกันและไม่ให้ ความร่ วมมือกับบุคลภายออกชุมชนที่จะ
มาแสวงหาผลประโยชน์จากป่ าที่ชุมชนดูแลอยู่ ตลอดจนสมาชิกในชุมชนมีจิตสานึกที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ป่าไม้ จึงทาให้ สภาพป่ าไม้ ของชุมชนบ้ านแม่จองไฟ ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตอ่ ไป
วิศท์ เศรษฐกร (2553) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การปรับใช้ พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนใน
การจัดการป่ าชุมชน พบว่า พัฒนาการการใช้ ป่าชุมชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กสามารถแบ่งออกเป็ น
ช่วงเวลาสาคัญ 3 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่1 การใช้ ป่าช่วงพิธีกรรมและความเชื่อในยุคดังเดิ
้ ม (อดีต – ปี พ.ศ. 2532) มีการ
ใช้ พื ้นที่ป่าในเชิงพาณิชย์โดยการบุกรุกจากชาวบ้ านหมู่บ้านตลาดขี ้เหล็กเอง รวมถึงการสัมปทาน
จากองค์กรภายนอก และการตัดไม้ ไปขายให้ นายทุนของชาวบ้ านในหมู่บ้านอื่น
ช่วงที่ 2 การใช้ ป่าช่วงการเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าของวัดพระธาตุดอยจอม
แจ้ งและองค์กรภายนอก (ปี พ.ศ. 2533 – ปี พ.ศ. 2546) เป็ นช่วงที่รัฐพยายามที่จะแก้ ไขปั ญหา
การใช้ ทรัพยากรป่ าจากสภาพที่เสื่อมโทรมมาเปลี่ยนให้ ป่าเกิดการฟื น้ ฟูและเกิดการจัดการที่ดีใน
ชุมชน โดยความร่ วมมือของวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ งที่ เป็ นศูนย์กลางของชุมชน รวมถึง การ
สนับสนุนในการจัดการป่ าชุมชนจากองค์กรภายนอกร่วมด้ วย
ช่วงที่ 3 การใช้ ป่าช่วงการปรับใช้ พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่ า
ชุมชน (ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ. 2552) เป็ นช่วงที่ชมุ ชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กได้ มีการเรี ยนรู้ และมี
แนวทางในการจัดการป่ าชุมชนและการใช้ ป่าอย่างยัง่ ยืนของชุมชนเอง
ในส่วนของการปรับใช้ พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่ าชุมชนบ้ าน
ตลาดขี ้เหล็กนัน้ พบว่า ชุมชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กได้ นาเอาพิธีกรรมและความเชื่อของชุมชน กลับมา
ใช้ ใหม่ผ่านพิธีกรรมการเลี ้ยงผีขนุ น ้า ซึ่งเป็ นพิธีกรรมและความเชื่อที่เคยปฎิบตั ิมาแต่สมัยดังเดิ
้ ม
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มาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ก) การปรับใช้ พิธีกรรมและความเชื่อของ
ชุมชน
ในด้ านความรู้ในการจัดการป่ าชุมชน โดยพิธีกรรมการเลี ้ยงผีขุนน ้าที่จดั ขึ ้นใหม่ได้ มี
การนาความรู้และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการป่ าชุมชนมาจัดเป็ นนิทรรศการให้ คนใน
ชุมชนได้ ศกึ ษา
ข) ด้ านของรูปแบบของพิธีกรรมการเลี ้ยงผีขนุ น ้าก็มีการปรับเปลี่ยนด้ านอุปกรณ์ หรื อ
สถานที่ที่ใช้ ในพิธีกรรม รวมถึงการสร้ างบรรยากาศในพิธีกรรมให้ น่าสนใจขึ ้น ค) การจัดพิธี
กรรมการเลี ้ยงผีขนุ น ้าที่เกิดขึ ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชน เช่น กรรมการป่ าชุมชน
แกนนาชุมชน ผู้อาวุโสที่มีส่วนในการเรี ยนรู้ และคิดค้ นการจัดพิธีกรรมให้ เกิดขึ ้น อีกส่วนหนึ่งได้
เกิดจากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น ศูนย์ส่งเสริ มวนศาสตร์ ชมุ ชนที่ 1 ศูนย์ศกึ ษาการ
พัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ เป็ นต้ น ง) การปรับใช้ พิธีกรรมและความเชื่อของ
หมู่บ้านตลาดขี ้เหล็ก พบว่า มีบทบาท หน้ าที่ในการเป็ นความรู้สมัยใหม่ในการปลูกฝั งจิตสานึก
ของชุมชนในการจัดการป่ าชุมชน รวมถึงการดึงความสนใจคนในชุมชน ให้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการป่ าชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นทาให้ คนในชุมชนส่วนใหญ่
ไม่ได้ ทางานในภาคการเกษตร แต่ไปทางานนอกหมู่บ้าน จึงทาให้ คนในชุมชนนันห่
้ างไกลจากการ
ดูแลรักษาป่ าชุมชน พิธีกรรมการเลี ้ยงผีขนุ น ้าที่จดั ขึ ้นจึงเป็ นการรวมความเป็ นชุมชนให้ เกิดขึ ้นอีก
ครัง้ โดยมีการปรับพิธีกรรมใหม่ใ ห้ มีความน่าสนใจ พร้ อมทังปลู
้ กฝั งการจัดการป่ าชุมชนพร้ อมกัน
ไปด้ วย และการปรับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับเจ้ าหน้ าที่รัฐ และบุคคลภายนอก นาไปสู่การ
จัดการป่ าชุมชนโดยชุมชนเอง ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการจัดการป่ าชุมชนของชุมชน
วรากร ฟองกระจาย (2549) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ทาให้ เกิดความสาเร็ จในการจัดการ
ป่ าชุมชนในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดงั นี ้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 6 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้ าง รายได้ จากการประกอบอาชีพระหว่าง
10,001-30,000 บาท/ปี และไม่มีรายได้ จากป่ าชุมชน ส่วนใหญ่ได้ รับประโยชน์ใช้ สอยจากป่ า
ชุมชน มีประสบการณ์ในการ อบรมด้ านกิจกรรมป่ าชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่เคยได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับป่ าชุมชนผ่านทางวิทยุ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับป่ า
ชุมชน และไม่เคยทาผิดกฎในการรักษาป่ า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมปานกลางในกิจกรรมการดูแล
รักษาป่ า สมาชิกเห็นด้ วยอย่างมาก ต่อกฎระเบียบในการจัดการป่ า ความหลากหลายของ
ทรัพยากรในป่ าชุมชน และการแบ่งปั นจัดสรรทรัพยากรป่ าชุมชนอย่างเท่าเทียม
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เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ทาให้ เกิดความสาเร็ จของการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่ที่ศกึ ษา
ทัง้ 2 แห่ง พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ในความสาเร็ จ 3 ด้ านคือ การมีส่วน
ร่วม ในการจัดการป่ าชุมชน ความคิดเห็นต่อกฎระเบียบในการจัดการป่ าชุมชน และความคิดเห็น
ต่อความหลากหลายของทรัพยากรในป่ าชุมชน
ประเด็นสาคัญของปั ญหา อุปสรรค เงื่อนไขในการดาเนินงาน ได้ แก่ การดาเนินงาน
เกี่ ยวกับการจัดการป่ าชุมชนยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ผู้นาชุมชนไม่ให้
ความสาคัญกับการจัดการป่ าชุมชน และหมู่บ้านใกล้ เคียงที่ใช้ ประโยชน์ในผืนป่ าชุมชนไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ ดังนันแนวทางการด
้
าเนินงานเพื่อให้ การจัดการป่ าชุมชนประสบความสาเร็ จ คือ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ เพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดการจัดการป่ า
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยมีแกนนาในชุมชนและให้ ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่ าชุมชนทุกขันตอน
้
รวมทังการด
้
าเนินการให้ ครอบคลุมหมู่บ้านใกล้ เคียงที่ใช้ ประโยชน์ในผืนป่ าชุมชน
มนูญ เทศน์นา และคณะ (2552) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การกระบวนการและรูปแบบการ
จัดการป่ าชุมชนให้ เอื ้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยัง่ ยืนบ้ านกาด(ตลาด)ขี ้เหล็ก
ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ป่ าชุมชนบ้ านกาดขี ้เหล็กได้ เผชิญกับ
สภาพการถูกบุกรุกทาลาย ทังโดยนโยบายของรั
้
ฐในการเปิ ดสัมปทาน การลักลอบตัดไม้ ของคนใน
พื ้นที่ และการบุกรุกพื ้นที่เพื่อครอบครอง จนเกิดสภาพเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบ
การผลิตทางการเกษตร แหล่งอาหารเพื่อการบริ โภค แหล่งสมุนไพร ความหลากหลายของพันธุ์
พืชสัตว์ที่สง่ ผลต่อระบบนิเวศน์ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมความแห้ งแล้ ง น ้าท่วม จนกระทัง่ ชาวบ้ านต้ อง
รวมกลุ่มกันเพื่อแก้ ไขปั ญหา โดยร่ วมกันจัดตังกลุ
้ ่มรักษาป่ าเรี ยกว่า กลุ่มอาสาพิทกั ษ์ ป่า มีการ
กาหนดระเบียบการใช้ ประโยชน์จากป่ า และการลงโทษผู้ลกั ลอบทาลาย การปลูกป่ า การทาแนว
กันไฟป่ า โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางการดาเนินงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้ านการให้ ความรู้ ในการจัดการป่ า การร่ วมพัฒนากฎระเบียบให้ สอดคล้ องกฎระเบียบของรัฐ
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ ป่าฟื น้ คืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถ
ตอบสนองเอื ้อต่อการใช้ ประโยชน์ของชุมชน ทังเรื
้ ่ องเศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การฟื น้ ฟู
ประเพณีวฒ
ั นธรรม ความเชื่อต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั เกิดการรวมกลุ่มกับชุมชนภายนอกสร้ าง
เครื อข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ชุมชนได้ วางแผนการจัดการอนุรักษ์
ป่ าชุมชนโดยคานึงความมัน่ คงยัง่ ยืนและแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนกาดขี ้เหล็กดังนี ้
1. การจัดเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับเรื่ องวนศาสตร์ ชมุ ชน
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2. การจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาธรรมชาติ มีเส้ นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ มีมคั คุเทศก์ชมุ ชนบริการนาเที่ยว
3. พัฒ นาศัก ยภาพของชุม ชน/กลุ่ม /องค์ กรชุม ชน ให้ มี ความเข้ ม แข็ง มี ขี ด
ความสามารถในการจัดการทุนหรื อปั จจัยการผลิต ผลผลิตของชุมชนเพื่อใช้ สอยระดับครอบครัว
และพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจได้ อย่างเป็ นระบบโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ การผลิตและ
การใช้ ประโยชน์จากพืชสมุนไพร การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากไผ่
ชื่น ศรี สวัสดิ์ (2543) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าไม้ โดยใช้ มิติทางวัฒนธรรม :
กรณีศึกษาป่ าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมเด่นที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าชุมชน ได้ แก่ วัฒนธรรมแบบชาวนา คือ มีการตัง้ บ้ านเรื อนอยู่เป็ นกลุ่ม มีการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ ตอ่ กันแบบพี่น้อง และนับถือกันแบบเครื อญาติ มีความ
เคารพผู้อาวุโสในชุมชน มีความผูกพันกับป่ ามาก่อนในอดีต มีความกตัญญูร้ ู คณ
ุ ในสิ่งที่มีคณ
ุ มี
ความเชื่ อในผู้นาทัง้ ที่ เ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มีการยอมรับเชื่อถื อในระบบราชการ มี
สัมพันธภาพที่ ดีกับเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ อง มี ความเคารพเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในป่ าใน
หมู่บ้าน เกรงกลัวต่ออันตรายจากป่ า กลัวถูกตาหนิ กลัวถูกลงโทษทังทางกฎหมายและทางสั
้
งคม
มีความเป็ นอยู่แบบเรี ยบง่ายพอเพียง มีความสานึ กในความเป็ นเจ้ าของ มีความห่วงใยในอนาคต
ของลูกหลาน มีความเกรงใจเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เข้ าไปส่งเสริ ม และได้ รับการหนุนช่วยจากภายนอก
ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้เป็ นแรงกระตุ้นที่ทาให้ มีความเชื่อมัน่ ในศักดิ์ศรี และขีดความสามารถของชุมชน
มากขึ ้น ซึง่ มิตทิ างวัฒนธรรมดังกล่าวได้ ส่งผลให้ คนในชุมชนมีความรักสามัคคี เห็นคุณค่าของป่ า
ชุมชน เคารพเชื่อฟั งในผู้นา และกฎระเบียบของชุมชน และมีการรวมพลังเป็ นหนึ่งเดียวเพื่อการ
จัดการป่ าชุมชนอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้ยังได้ พบว่าในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขาดความเป็ นเอกภาพ เป็ นชุม ชนตัง้ ใหม่ที่ มี คนในชุม ชนอพยพมาจากหลายพื น้ ที่ ขาดผู้นาที่
เข้ มแข็ง ไม่เคารพเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต่อผู้อาวุโสและกฎระเบียบของชุมชน ไม่ยอมรับไม่
ศรัทธาในระบบราชการ ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ มีฐานทางเศรษฐกิจไม่มนั่ คง มี
อาชีพไม่มนั่ คงแน่นอน และอาศัยป่ าเป็ นแหล่งทามาหากินเป็ นหลัก จะเป็ นชุมชนที่ขาดความรัก
สามัคคี ขาดสานึกในความเป็ นเจ้ าของ มองไม่เห็นคุณค่าของป่ า ไม่เคารพเชื่อฟั งผู้นา และ
กฎระเบียบของชุมชน เป็ นสังคมที่ขาดเอกภาพ ขาดพลังในการจัดการป่ าชุมชนเพื่อไปสู่ความ
ยัง่ ยืน จึงควรให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ การยอมรับและเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมชุมชนใน
การจัดการป่ า
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กรอบแนวคิดการวิจัย
สังคม

วัฒนธรรม

การเสริ มพลัง
-การสร้ างความมุง่ มัน่
และหลักการร่วม
-การสร้ างกระบวนทัศน์/
สัมมาทิฏฐิ
-การเสริ มความรู้/วิธี
สร้ างความรู้/ทักษะการ
ทางาน
-การสร้ างพื ้นที่ในการ
แลกเปลีย่ นความรู้
-การพัฒนาศักยภาพ
คณะทางาน
-การประสานองค์กรภาคี
ร่วม
การติดตาม
ประเมินผล

ความรู้เรื่ องจัดการป่ า
จากภายนอก
เข้ าถึง

คว้ า/เลือก

การปรับใช้
การแลกเปลีย่ นความรู้
การยกระดับความรู้

ตีความ
ค้ นหา

-องค์ความรู้ในการ
จัดการป่ าชุมชน
-ความยัง่ ยืนในการ
จัดการป่ า
-ความเป็ นชุมชน

จัดเก็บ
ปรับปรุง

- กลไกขับเคลือ่ น

-โครงสร้ างกลุม่
-ลักษณะผู้นา
-ฐานทรัพยากรชุมชน
-กฎระเบียบ กติกา
-เครื่ องมือ เทคโนโลยี
-การเรี ยนรู้ของชุมชน

เศรษฐกิจ

คลังความรู้การจัดการป่ า
จากภายใน

การศึกษา

