
 
บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชุมชนเพ่ือการพฒันาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืนของชมุชน ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่   ในครัง้นีไ้ด้มี
การศึกษาเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือประกอบการวิจยัได้แก่  แนวคิดการจดัการความรู้  
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ิน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดการจดัการป่าชมุชน  แนวคิดการ
เรียนรู้ทางสงัคม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
แนวคิดการจัดการความรู้ 

 
ความรู้  (Knowledge)  คือ  สิ่งท่ีได้รับจากการตรวจสอบ  วิเคราะห์  ตีความ  ท าความ

เข้าใจใน “ข้อมลู” หรือ “ขา่วสาร” ท่ีมีตามแหลง่ตา่งๆ  โดยความรู้เป็นสิ่งท่ีต้องอาศยั  “ความ
เข้าใจ”  ในตวัข้อมลูขา่วสารมากกวา่  “ความจ า”  ในข้อมลูขา่วสารนัน้ๆ  ความรู้อาจแบง่ออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ ตามแหลง่ท่ีมาของความรู้  คือ  (วิจารณ์  พาณิช, 2548, หน้า 10 -15) 

1. ความรู้ฝังลกึท่ีอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีแตล่ะคนสะสมผา่น
ประสบการณ์และการเรียนรู้ตา่งๆ มามากมาย  เป็นความรู้ท่ีไมส่ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดู
หรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย  ซึง่หากไม่สามารถน าเอาความรู้ฝังลกึท่ีมีอยูใ่นตวับคุคล ออกมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใช้งานระหวา่งกนัได้แล้ว  ก็จะท าให้ความรู้ฝังลกึในบคุคลสญูหายเม่ือบคุคล
นัน้ ๆ จากไป 

2.  ความรู้ท่ีชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้รับการบนัทึกหรือถ่ายทอด
ออกมาในรูปของเอกสาร  ต ารา  ทฤษฎี  คูมื่อ  ซีดี-รอม  เป็นต้น 

การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือ การน าความรู้มาใช้พฒันาขีด
ความสามารถขององค์กรให้ได้มากท่ีสดุ  โดยมีกระบวนการท่ีส าคญั  คือ  

1. ก าหนดวิสยัทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมาย/กลยทุธ์  ขององค์กรให้ชดัเจน 
2. จากข้อ 1 น ามาก าหนดตวัความรู้ (Knowledge) ท่ีต้องการใช้ และประเมินดูว่า
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ระหว่างความรู้ท่ีต้องมีกับศักยภาพและความสามารถในปัจจุบันขององค์กรเป็นอย่างไร
(Knowledge Gap) แล้วก าหนดความสามารถเชิงสมรรถนะท่ีต้องมี (Required Competency) 
ของบคุลากร  พิจารณาดวูา่ ถ้าจะให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว้  องค์กร
จ าเป็นต้องมีความสามารถด้านใดบ้าง  จึงจะท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย  และประเมินดวู่า
ระหว่างความสามารถเชิงสมรรถนะท่ีต้องมีกับศักยภาพในปัจจุบันของบุคลากรเป็นอย่างไร 
(Capability  Gap) 

3. รวบรวมความรู้ท่ีต้องการจากแหลง่ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
4. เผยแพร่ความรู้โดยอาศยัเทคนิคตา่งๆ ได้แก่   

4.1 Action Learning  เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ  โดยการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม
เล็กๆ  ศึกษาหรือท ากิจกรรม 4 กิจกรรมไปพร้อมๆ กนั  โดยกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมจะเสริมกนั คือ 
1) การเรียนรู้จากประสบการณ์  2) การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  3) การแสวงหาความรู้ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหานัน้  และ  4) การสนบัสนนุโดยกลุม่เพ่ือให้มีการเรียนรู้ร่วมกนั   

4.2 Benchmarking  มาตรฐานเปรียบเทียบ เป็นกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานขององค์กรเม่ือเทียบกับอดีตท่ีผ่านมา  หรือเม่ือเทียบกับองค์กรประเภทเดียวกันหรือ
องค์กรต่างประเภทว่าเป็นอย่างไร  เพ่ือหากิจกรรมท่ีมีการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best  Practice)  
น ามาปรับใช้เพ่ือสร้างความเป็นเลิศให้องค์กรตอ่ไป 

4.3 Training  เป็นการฝึกอบรมด้วยรูปแบบตา่ง ๆ เช่น  การจดัอบรมในห้องเรียน  
การฝึกปฏิบตัแิละเรียนรู้จากหน้างาน  การประชมุเชิงปฏิบตักิาร  เป็นต้น 

4.4 Coaching  การสอนงาน  โดยให้ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงเป็นผู้ ให้ค าแนะน า และ
สอนงานแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา  เพ่ือให้สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีคณุภาพ 

4.5 Mentoring การเป็นพ่ีเลีย้ง  เป็นการให้ผู้ ท่ีมีความสามารถเป็นท่ียอมรับ หรือ 
ผู้บริหารในหน่วยงานให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้อง  หรือผู้ ท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า  ใน
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน  เพ่ือให้มีศกัยภาพสูงขึน้  แตอ่าจไม่เก่ียวกับหน้าท่ีในปัจจุบนั
โดยตรง 

4.6 Portfolio (Knowledge File) แฟ้มสะสมความรู้ ใช้บนัทึกเก่ียวกบัประสบการณ์
การเรียนรู้  ขัน้ตอนการด าเนินงาน  รวมทัง้ผลงานท่ีปรากฏเชิงประจกัษ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมอย่าง
ตอ่เน่ือง 

4.7 e-Learning  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
5. แลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยอาศยัเคร่ืองมือตา่ง ๆ  เชน่ 
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5.1 Webboard  เป็นพืน้ท่ีเสมือนท่ีอ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5.2 Case  Study  เป็นการน าเอาเร่ืองราวของความส าเร็จและล้มเหลวของกิจกรรม

ตา่งๆ  ขององค์กรเอง หรือ ขององค์กรอ่ืน  มาศกึษาเพ่ือเกิดการเรียนรู้  Tacit Knowledge  และ
ความรู้แบบบรูณาการ 

5.3 Workshop  เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเดน็ท่ีเป็น
ปัญหา 

5.4 การศกึษาดงูาน  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอ่ืน 
6.  การตดิตามและประเมินผล  เพ่ือติดตามความก้าวหน้า/ความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน โดยควรมีการสร้างตวัชีว้ดัเพ่ือการติดตาม 
7.  เก็บเข้าแหล่งความรู้  โดยการน าเอาความรู้ท่ีได้จากการ “สรุปบทเรียน”  มาเก็บไว้

เป็นแหล่งความรู้อาศยัเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัเก็บเป็น“ศนูย์ความรู้” (Knowledge  Center)  
ให้บคุลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึน้  เพ่ือตอ่ยอดความรู้ท่ียกระดบัขึน้ไปเร่ือยๆ 

หวัใจของการจดัการความรู้  คือ  คน  เพราะสิ่งท่ีต้องการก็คือ  การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มคนท่ีท างานด้วยกัน  โดยมีเป้าหมายเพ่ือ  1) พฒันางาน  2) พฒันาคน  และ 3) 
พฒันาฐานความรู้  การจดัการความรู้เร่ิมต้นท่ีงาน  ไมใ่ชเ่ร่ิมต้นท่ีความรู้  คือ  เร่ิมต้นท่ีการก าหนด
เป้าหมายผลสมัฤทธ์ิของงานในระดบัสงูสดุหรือน่าภาคภูมิใจ  โดยทกุคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย  แล้วกลุ่มคนเหล่านีจ้ึงร่วมกัน  สร้าง  เสาะหา  และยกระดบัความรู้  ส าหรับน าไป  
ปรับปรุงงาน-สัง่สมประสบการณ์-แลกเปล่ียน-ยกระดบั  วนเวียนเป็นวฏัจกัรไปไมมี่วนัจบสิน้ 
 
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด  ความเช่ือ ความสามารถ ความจดัเจน ท่ีกลุ่ม
ชนได้จากประสบการณ์ท่ีสัง่สมไว้ในการปรับตวัและด ารงชีพในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสงัคม วฒันธรรม ท่ีได้มีพฒันาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญา 
เป็นความรู้ ความคดิ ความเช่ือ ความสามารถ ความจดัเจน ท่ีเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตวั
กับสภาวะต่าง ๆ ใน พืน้ท่ีท่ีกลุ่มชนนัน้ตัง้หลักแหล่งถ่ินฐานอยู่ และได้แลกเปล่ียนสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรมกับกลุ่ม ชนอ่ืน จากพืน้ท่ีสิ่งแวดล้อมอ่ืนท่ีได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือ
ปรับเปล่ียนน ามา สร้างประโยชน์ หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสงัคม–วฒันธรรม
ของกลุม่ชนนัน้ ภมูิปัญญาจงึมีทัง้ภมูิปัญญาอนัเกิดจากประสบการณ์ในพืน้ท่ี ภูมิปัญญาท่ีมาจาก
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ภายนอก และภมูิปัญญาท่ีผลิตใหม ่หรือผลิตซ า้เพ่ือการแก้ปัญหาและการปรับตวัให้สอดคล้องกบั 
ความจ าเป็นและความเปล่ียนแปลง (ปนดัดา บ ารุง, 2544, หน้า 20-22) 

 
การศึกษาปัญญาชาวบ้าน 
การศกึษาภมูิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย มีแนวทางดงันี ้
1. ไม่ว่ากลุ่มชนใด เม่ือได้ตัง้หลักแหล่งในการท ามาหากินอย่างต่อเน่ืองใน 

สภาพแวดล้อมใดเป็นเวลานานหลายชัว่คน ย่อมเรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติแวดล้อมแห่ง พืน้ภูมินัน้ 
มีการปรับตวัและสร้างสรรค์วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพในสภาพแวดล้อมนัน้ ดงันัน้
กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์โลกทัศน์ชีวทัศน์ ความเช่ือ – พิธีกรรม และวิถีชีวิต อันสืบ
เน่ืองจากการปรับตวัท่ีได้มีการสัง่สมสืบสานและปรับเปล่ียนตอ่เน่ืองกนัมาในกลุ่มชน รุ่นตอ่ ๆ มา 
รวมถึงการได้แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัตนในวฒันธรรมอ่ืนท่ีได้ไปมาหาสู่กนัตลอดมา จึงรวมเรียก
ประสบการณ์นีว้า่ ภูมิปัญญาส่ังสม 

2. วิทยาศาสตร์และประยุกต์วิทยา หรือเทคโนโลยีเป็น ภูมิปัญญาใหม่ ท่ีมี
แหล่งก าเนิดในสังคมตะวันตก และโดยเหตุท่ีชาติตะวันตกมีอ านาจอิทธิพลทางการเมือง และ
เศรษฐกิจ แผ่ขยายครอบง าหลายประเทศ หลายกลุ่มชนทั่วโลก ในช่วง 2 ศตวรรษ ท่ีผ่านมา 
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีสมยัใหม่ จึงเข้ามามีอิทธิพลอยู่ในวิถีชีวิตของสงัคมทัง้หลายโดยทัว่ไปใน
การนีย้อ่มได้ชว่ยแก้ปัญหาหลายอย่างแตก็่ได้สร้างปัญหาเพิ่มขึน้หลายอย่างเชน่กนั 

3.  โดยเหตท่ีุสงัคมทัง้หลายในโลกมีความแตกตา่งกนัทางสภาพแวดล้อม สงัคมและ
วฒันธรรมในพืน้ฐานสั่งสม ภูมิปัญญาใหม่ท่ีรับเข้ามาจึงมิอาจแทนท่ีภูมิปัญญาสัง่ สม หรือภูมิ
ปัญญาเดมิได้ทัง้หมด ภมูิปัญญาเดิมได้รับการเลือกสรร ทดสอบหรือดดัแปลงตาม เหตปัุจจยัและ
พลวัตทางวัฒนธรรมแห่งกลุ่มชนนัน้จึงยังจ าเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มชนท่ีมี วิถีชีวิต และ
ประสบการณ์พืน้ฐานแตกตา่งกนั 

4. โดยธรรมชาติของความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ไม่ว่าในสังคมใด จะไม่
เปล่ียนแปลงอยา่งขดุรากถอนโคน หากต้องมีการปรับเปล่ียนบนพืน้ฐาน รากเหง้าวฒันธรรมสัง่สม 
เพราะคนในทุกสังคมย่อมมีความเคยชินเดิมเป็นฐาน ภูมิปัญญาใหม่จึงย่อมได้รับการทดสอบ 
ปรับเปล่ียน ดดัแปลงให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นใหมโ่ดยมี ภมูิปัญญาสัง่สมเป็นพืน้ฐานรองรับ 

5.  ในธรรมชาติของวฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนย่อมมีความหลากหลาย
ตามสภาพแวดล้อมธรรมชาตแิละลกัษณะสงัคมท่ีแตกตา่งกนั ความหลากหลาย ทางวฒันธรรมจึง
เป็นความมั่งคั่งทางปัญญาท่ีจะเป็นพลังในการรับ ปรับเปล่ียน และพัฒนาสังคมให้สมดุล
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สอดคล้องกับธรรมชาติแวดล้อม วัฒนธรรม และประสบการณ์สั่งสมของ กลุ่มชนนัน้ ๆ ความ
พยายามใดท่ีจะท าลายความหลากหลายเป็นการบั่นทอนพลังตามธรรมชาติ และก่อให้เกิด
วิกฤตการณ์ได้ 

6.  ในสงัคมสมยัใหม่ กระบวนการเรียนรู้ในรูป โรงเรียน หรือสถาบนั เพ่ือการถ่ายทอด
และพฒันาภมูิปัญญา ท าให้สามารถเรียนรู้ได้มากในเวลาจ ากดั  แตต้่องไม่ละเลยการเรียนรู้ ตาม
ธรรมชาตจิากชีวิตประจ าวนั  (ประเวศ  วะสี, 2535, หน้า  4-5) 

 
กรอบความคิดการวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ปัจจุบันมีปรากฏการณ์มากมายท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการพัฒนาท่ี

เกิดขึน้ถึงแม้จะสามารถจะพฒันาโลกทางวตัถุสิ่งของให้เจริญก้าวหน้าอย่างมาก มนุษย์มีความ
สะดวกมากขึน้ แตบ่นความเจริญดงักลา่วมนษุย์ก็ได้ท าลายสิ่งตา่งๆ ไปอย่างมากมายเช่นกนั และ
ท่ีส าคญัมนษุย์ก าลงัเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพถกูท าลาย
อย่างมหาศาล มนษุย์มองข้ามคณุคา่ของชีวิตตลอดจนละเลยตอ่สิ่งท่ีดีงามของชมุชน โดยเฉพาะ
ภูมปัญญาชาวบ้าน คนในชนบทเองก็พยายามท่ีจะรักษาความมัน่คงของตนบางอย่างไว้โดยการ
ใช้ภมูิปัญญาท่ีสืบทอดมาแตเ่ดมิ ดงันัน้ ชมุชนจึงยงัคงพอมีภูมิปัญญาให้ศกึษา แตก็่ถกูท าลายไป
มากและภมูิปัญญาบางอย่างก็ถกูสร้างขึน้มาหรือปรับตวัแบบถกูครอบง า ดงันัน้ ปัญหาส าคญัคือ 
การยกระดบัความรู้ท่ีมีอยู่อย่างให้เป็นระบบท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถอธิบายและเป็นพลงัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนชมุชน ซึ่งหากพิจารณาตามกรอบแนวคิดระดบัการวิเคราะห์ภูมิปัญญาชมุชนจะพบได้
ดงันี ้

ระบบการวิเคราะห์ภมูิปัญญาชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริบทชมุชน 
 
วิธีคิด 
ความเช่ือ พิธีกรรม 
ระบบการผลติ 
ภมูิปัญญาเชิงเทคนิค 
 
 

โครงสร้างอ านาจ 
 
ระดบัความเป็นธรรม 
 
 
 
ระยะเวลา 
 
 
ทรัพยากรหรือระบบนิเวศ 

- ภาครัฐ 
- การตลาด 
- อดุมการณ์ทางความคิด 

กระบวนการปรับตวั 
- เรียนรู้ 
- ตอ่รอง 
- ผสมผสาน 
- ผลติใหม ่
- ฯลฯ 
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การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินนัน้ระดบัล่างสุดเป็นระดบัท่ีเป็น
รูปธรรมและเราพอสงัเกตเห็นได้ หรือเป็นระดบัปรากฏการณ์เป็นระดบัเทคนิคของภูมิปัญญา หรือ
ความรู้เชิงเทคนิค เช่น ชมุชนมีวิธีการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการอยู่ร่วมกบั
ธรรมชาติอย่างไร   มีต้นไม้อะไรเป็นสมุนไพรได้บ้าง สมุนไพรแตล่ะชนิดรักษาโรคอะไร ซึ่งความรู้
เชิงเทคนิคจะอยูไ่มไ่ด้ถ้าไมมี่ระดบัความรู้ของชมุชนท่ีสงูกวา่ นัน้คือระดบัของความสมัพนัธ์ เพราะ
ความรู้เชิงเทคนิคท่ีเป็นจริงได้จะต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความสมัพนัธ์ของคนท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กนั 

ภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ินก็ คือความอยู่ รอดของชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่ ง โดยมี
ความสมัพนัธ์กบัวฏัจกัรของการด าเนินชีวิตท่ีต้องมีความสมัพนัธ์กบัระบบตา่ง ๆ เช่นระบบนิเวศน์ 
ระบบพนัธุกรรม ซึง่ต้องมีความสมัพนัธ์และปรับตวัทางพนัธุกรรมเช่ือมโยงตอ่กนั (เลิศชาย  ศิริชยั, 
2547, หน้า 34 – 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

วฏัจกัรของการด าเนินชีวติ 

ระบบนิเวศ 
(Ecosystem) 

การปรับตัวของพันธุกรรม ระบบพนัธุกรรม 
(Hereditary System) 

ทรัพยากรชีวภาพ 

ความจ าเป็นของ
สิง่มีชีวิต ความจ าเป็นของ

มนษุย์ 

ระบบธรรมชาต ิ
(Living System) 

ระบบท่ีมนษุย์ 
สร้างขึน้ 

(Man-Made System) 

- ยารักษาโรค 
- อาหาร การเกษตร 
- อตุสาหกรรม 
- การค้าโลก 
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มุมมองทัศนคตขิองภูมิปัญญาชาวบ้านต่อการพัฒนาสังคมไทย 
ภูมิปัญญาพืน้บ้านมีขอบเขตกว้างขวาง ไม่ใช่เฉพาะยาสมุนไพร การรักษาโรคแบบ

โบราณ แต่ยงัมีเร่ืองการช่าง การคมนาคมขนส่ง ครอบครัว การศกึษา นนัทนาการ ศาสนา ภาษา
และการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแม้แตเ่ร่ืองการเมืองการปกครอง การสงคราม การ
เป็นผู้น า สิ่งตา่งเหลา่นีร้วมเป็นวฒันธรรมของสงัคมไทยมาแตด่ัง่เดมิ  

ปัจจบุนัมีการต่ืนตวั ตระหนกัในคณุคา่และการศกึษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถ่ินมากขึน้ 
เพ่ือการแก้ปัญหาชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินตามบริบท ของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของชาวบ้าน โดยมีผู้น าชาวบ้านเป็นแกนน า  

อย่างไรก็ตาม การรือ้ฟื้นเร่ืองเก่ียวกับภูมิปัญญาเป็นการให้ความส าคญักับชุดของ
ความเป็นท้องถ่ินส าหรับยกระดบัมาเป็นค่านิยมหรือวิถีปฏิบตัิในสงัคมไทย  โดยเฉพาะเป็นชุด
ความรู้ท่ีถูกรือ้ฟื้นขึน้มาเพ่ือเข้าไปสัมพันธ์ ตอบโต้กับอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ในหลากหลาย
รูปแบบ แตข่ณะเดียวกนั การให้ความหมาย ลกัษณะและเป้าหมายในการใช้ภูมิปัญญาท่ีแตกตา่ง
กนัดงักลา่ว ถึงแม้จะเกิดจากอิทธิพลเดียวกนั คือ โลกาภิวตัน์ บางครัง้ก็ท าให้ภูมิปัญญาสาขาตา่ง 
ๆ เข้ามาปะทะสังสรรค์กันได้ทัง้ในเชิงกลมกลืนและขัดแย้งกันเอง ภายในปริมณฑลหนึ่งท่ีภูมิ
ปัญญาด้านตา่ง ๆ อาศยัอยูร่่วมกนัตวัอยา่งเช่น การตดัต้นไม้ ในการสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านมี
ความเช่ือ ในการเลือกไม้มาสร้างบ้าน ดงันี ้

1. ชาวบ้านไมน่ิยมน าไม้บกมาท าบ้าน เพราะเช่ือวา่ไม่เป็นมงคล จะท าให้การท ามาหา
กินไมเ่จริญทรัพย์สินจะลดน้อยลง 

2. ไม้แงเงา คือ ไม้ท่ีอยู่ริมน า้ เม่ือถกูพระอาทิตย์ส่องเงาลงไปในแม่น า้ ก็ไม่นิยมน ามา 
สร้างบ้าน เพราะเช่ือวา่ ไมดี่ ไมเ่ป็นสิริมงคล จะเจ็บไข้ได้ป่วย 

3. ไม้ท่ีน า้ยางไหลจากกึ่งกลางของล าต้นขึน้ไปหาปลายไม้ ชาวบ้านเรียกกันว่าไม้
น า้ตาไหล เช่ือวา่ จะท าให้ครอบครัวเกิดเร่ืองเดือดร้อน 

4. ไม้ท่ีมีเถาวลัย์พนัก็ไมเ่อา เพราะเช่ือว่าเป็นไม้ท่ีมีเจ้าของแล้ว ถ้าเอาสร้างบ้านจะท า
ให้สามีภรรยาตายจากกนัเร็ว 

5. ไม้ฟ้าผา่  ก็ไมน่ ามาสร้างบ้านเพราะเช่ือวา่เป็นลางไม่ดี แตถ้่าเอามาสร้างบ้านจะท า
ให้สามีภรรยาตายจากกนัเร็ว 

6. ไม้ท่ีเป็นโพรง ถ้าเป็นโพรงโคนต้น ถือว่าเป็นท่ีอยู่ของนก ถ้าโพรงกลางต้นถือว่าเป็น
ท่ีอยูข่องนางไม้ แตถ้่าเป็นท่ีอยูข่องผีพราย ไม้ทัง้ 3 แบบนัน้ก็จะไมน่ ามาสร้างบ้าน 
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เม่ือพิจารณาความเช่ือของเร่ืองการตดัไม้ มาสร้างบ้านเหล่านีแ้ล้วจะเห็นความชาญ
ฉลาดท่ีแฝงด้วยกลอุบายของคนในสมัยท่ีต้องการจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ท าให้ไม้ท่ีบิดเบีย้ว 
แคระแกร็นไม่สวยงาม ก็จะโดนปล่อยทิง้ไว้ป่า จะตดัไม้ท่ีงามเท่านัน้ หรือการท่ีตดัไม้ริมน า้ก็เพ่ือ
กนัตลิ่งพงั เป็นการอนรัุกษ์เชน่กนั (เอกวิทย์  ณ ถลาง, 2540, หน้า 20- 22) 
 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะ

แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี และเม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปี 
2540 พระองค์ก็ทรงเน้นย า้แนวทางแก้ไขเพ่ือให้อยู่รอด และอยู่ได้อย่างมัน่คงยัง่ยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวตัน์ เพราะการพฒันาประเทศต้องท าตามล าดบัขัน้ เร่ิมด้วยการสร้างพืน้ฐาน คือ ความมี
กิน มีใช้ ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการท่ีประหยดัระมดัระวงั แตถ่กูต้องตามหลกัวิชาการ เม่ือ
พืน้ฐานเกิดขึน้มัน่คงพอควรแล้ว จึงคอ่ยสร้างเสริมความเจริญให้คอ่ยเป็นไปตามล าดบั (พระบรม
ราโชวาท  168  องค์  ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช. 2542)  ทัง้นี ้เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูก
ตอกรองรับบ้านเรือนอาคารไว้นัน่เอง  

หลกัของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางสายกลาง คือพอประมาณไม่อดอยากขาดแคลน 
เป็นการพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน มัน่คง และมีคณุธรรม ช่วยเหลือเกือ้กลูแบง่ปันกนั ไม่ฟุ่ มเฟือย
และไมป่ระมาท มีเหตมีุผลและมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีในตวั    โดยมีการจดัการท่ีดี สามารถพึ่งตนเองระดบั
ครอบครัวไปสู่ระดบัชมุชน  มีการสร้างเครือข่ายท างาน  เป็นองค์กรชมุชน เป็นสหกรณ์ และไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียงระดบัชาติ  ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า (อภิชยั  พนัธุเสน , 2547 ,หน้า 41- 
43)  

 
องค์ประกอบหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ประการ ได้แก่  
ประการที่หน่ึง  เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดหลกัการท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน”    โดย

มุง่เน้นการผลิตพืชผล หรือผลผลิต ให้เพียงพอกบัความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก 
เม่ือเหลือพอจากการบริโภคแล้ว จึงค านึงถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอนัดบัรองลงมา หลกัใหญ่
ส าคญัยิ่งคือ การลดคา่ใช้จา่ย โดยการสร้างสิ่งอปุโภคบริโภคในท่ีดนิของตนเอง 

ประการที่สอง  เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคญักับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน 
ทัง้นี ้กลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ให้
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หลากหลาย ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน  หัตถกรรมการแปรรูป
อาหาร การท าธุรกิจค้าขาย และการท่องเท่ียวระดบัชุมชน  เป็นต้น  เม่ือองค์กรชาวบ้านเหล่านี ้
ได้รับการพฒันาให้เข้มแข็ง และมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางมากขึน้แล้ว ชมุชนก็จะได้รับการดแูลให้มี
รายได้เพิ่มขึน้ รวมทัง้ได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน เม่ือเป็นเช่นนี ้ เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตวั
ไปพร้อมๆ   กบัสภาพการณ์ด้านการกระจายรายได้ท่ีดีขึน้ 

ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมีความเมตตา ความ
เอือ้อาทร และความสามคัคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่าง ๆ   
ให้บรรลุผลส าเร็จ ดงันัน้ ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว    หากแต่ยงั
รวมถึงประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ  ด้วย   เช่น การสร้างความมัน่คงให้กับสถาบนัครอบครัว    สถาบนั
ชมุชน     ความสามารถในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของชมุชน บนพืน้ฐานของภมูิปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงามของไทยให้คงอยูต่ลอดไป 

 
หลักการแห่งการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ยดึหลกัส าคญัของความพอดี   5  ประการ  คือ  
1. ความพอดีด้านจิตใจ : ต้องเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี เอือ้อาทร 

ประนีประนอม นกึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม 
2. ความพอดีด้านสงัคม : ต้องมีความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนท่ีแข็งแรง เป็นอิสระ รู้จักผนึกก าลังและท่ีส าคัญคือมี
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คงแข็งแรง 

3. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : รู้จกัใช้และจดัการอย่างชาญ
ฉลาดและรอบคอบเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุและท่ีส าคญัคือใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศเพ่ือ
พฒันาประเทศให้มัน่คงอยูเ่ป็นขัน้เป็นตอนไป 

4. ความพอดีด้านเทคโนโลยี : รู้จกัใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและการพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองและสอดคล้องเป็นประโยชน์
ตอ่สภาพแวดล้อมของเราเอง 

5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอควรพออยู่ พอ
กิน สมควรตามอตัภาพและฐานะของตน ยดึหลกั พออยู ่พอกิน พอใช้ 
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การปฏิบัตตินตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
การด ารงชีพแบบ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เป็นการเข้าสู่มาตรฐาน “พออยู่ พอกิน”  

ตามพระราชด าริ อาจปฏิบตัตินดงันี ้ 
1. ยึดความประหยดั ตดัทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน สละความฟุ่ มเฟือยในการด ารงชีพ

อยา่งจริงจงั  
2. ยดึถือการประกอบอาชีพด้วยความถกูต้อง สจุริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน ใน

การด ารงชีพก็ตาม  
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพ

แบบตอ่สู้กนัอยา่งรุนแรงดงัอดีต  
4. ไม่หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดย

ต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพนูขึน้จนถึงขัน้พอเพียงเป็นเป้าหมายส าคญั  
5. ปฏิบตัตินในแนวทางท่ีดีลดละสิ่งชัว่ให้หมดสิน้ไป  
หากแต่ปัญหาส าคญัท่ีสัมพันธ์กับการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงคือ การเส่ือมสูญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ   ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของการผลิต  ดงันัน้จึงต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟู   
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงผลกระทบจากการบุกรุกท าลายป่าไม้ของ
ประเทศไทย ซึ่งเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง พืน้ท่ีต้นน า้ล าธารเล่ือมโทรม 
ฤดกูาลเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบตอ่ชนบท จึงทรงมีพระราชด าริในการพฒันา
ฟืน้ฟูสภาพป่าไม้ ให้คืนกลบัสู่สภาพธรรมชาติด้วยแนวทางผสมผสาน โดยการปลูกไม้ทดแทน
ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพราษฎร ด้วยการวางแผนร่วมมือกันของทุกส่วนราชการ  ในการ
ด าเนินการปรับปรุงพฒันาพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัสภาพภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อม  การปลกูไม้ 
3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชด า รินัน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรง
พระราชทานพระราชด าริ ไว้เม่ือปี 2519 ณ หน่วยพฒันาต้นน า้ทุ่งจ๊อ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ว่าการปลกูไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจจะท าให้เกิดป่าไม้แบบ
ผสมผสานและสร้างความสมดลุแก่ธรรมชาติอย่างยัง่ยืน สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐ
และวิถีประชาในชมุชนอนัเป็นทฤษฎีการปลกูต้นไม้ลงใจคน โดยการปลกูฝังจิตส านึกแก่ประชาชน
ให้ปลกูต้นไม้ลงแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองและในการฟืน้ฟูพืน้ท่ีน า้ตามแนวพระราชด าริ  
ของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทาน
แนวพระราชด าริให้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2525 เพ่ือศกึษาหารูปแบบในการพฒันาท่ี
เหมาะสมในพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารนัน้ พระองค์ทรงมีพระราชด าริ แนวทางในการปลกูไม้ฟืน้ฟูสภาพป่า
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ต้นน า้ว่า การปลกูป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ปลกูไม้  3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง 
คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ หรือ ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน ซึ่งจะให้ประโยชน์ 4 
ประการ คือ ได้ใช้สอยและเศรษฐกิจ ไม้ฟืน ไม้กินได้ และประการสดุท้าย คือ สามารถช่วยอนรัุกษ์
ดินและต้นน า้ล าธารด้วยประเภทไม้ 3 อย่างท่ีเหมาะสมแก่การใช้ปลูก พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ทรงเน้นให้ใช้พนัธุ์ไม้ท่ีมีอยู่แล้วในท้องถ่ิน เพราะเป็นไม้ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีมี
ลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีอยู่แล้ว  ไม่เป็นการเส่ียงต่อภาวการณ์รอดตายและการ
เจริญเตบิโต เป็นและท่ีรู้จกัของราษฎรในท้องถ่ินอยา่งดี พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การปลกูไม้ป่าดงักล่าว 
ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม หรือเป็นบริเวณป่าเพ่ือการพึ่งพิงของราษฎรท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ 
หมู่บ้าน วิธีการปลกูก็ให้เสริมในลกัษณะธรรมชาติโดยไม่จบัต้นไม้เข้าแถว  ซึ่งการปลกูเสริมตาม
ลกัษณะธรรมชาตนีิ ้เม่ือต้นไม้โตขึน้ก็จะมีสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติ โดยจะไม่มีลกัษณะเป็นสวน
ป่าท่ีมีต้นไม้เรียงเป็นแถว 

 
แนวคิดปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
ไม้ 3 อย่าง ลกัษณะไม้ 3 อย่าง เป็นชนิดไม้ท่ีมีความสมัพนัธ์เกือ้กลูกบัวิถีชีวิตของ

ชมุชน ประกอบด้วย 

1. ไม้ใช้สอยและเศรษฐกิจ เป็นชนิดไม้ท่ีชมุชนน าไปใช้ในการปลกูสร้างบ้านเรือน 
โรงเรือน เคร่ืองเรียน คอกสตัว์ เคร่ืองมือในการเกษตร เช่น เกวียน คนัไถ ด้ามจอบเสียม และมีด 
รวมทัง้ไม้ท่ีสามารถน ามาท าเป็นเคร่ืองจกัรสาน กระบงุ ตะกร้า เพ่ือน าไปใช้ในครัวเรือน และเม่ือมี
พฒันาการทางฝีมือก็สามารถจดัท าเป็นอตุสาหกรรมครัวเรือน น าไปจ าหน่ายเป็นรายได้ของชมุชน 
ซึ่งเรียกว่า เป็นไม้เศรษฐกิจของชมุชน ได้แก่ มะขามป่า สารภี ซ้อ ไผ่หก ไผ่ไร่ ไผ่ซาง มะแฟน สกั 
ประดู ่กาสามปีก จ าปี จ าปา ตุ้ม ทะโล้ หม่ี ยมหอม กฤษณา นาพญาเสือโคร่ง ไก๋ คณู ยางกราด 
กระถิน เก็ดด า มะหาด ไม้เติม มะห้า มะกอกเกลือ้น งิว้ ตีนเป็ด ยมหอม มะขม มะแข่น สมอไทย 
ตะคร้อ เสีย้ว บนุนาค ปีบ ตะแบก ตอง คอแลน รัง เตง็ แดง พลวง  ฮกัหลวง เป็นต้น 

2. ไม้ฟืนเชือ้เพลิงของชุมชน ชมุชนในชนบทต้องใช้ไม้ฟืน เพ่ือการหงุต้มปรุงอาหาร 
สร้างความอบอุ่นในฤดหูนาว สมุควายตามคอก ไล่ยงุ เหลือบ ริน้ ไร รวมทัง้ไม้ฟืนในการนึ่งเม่ียง 
และการอบถนอมอาหาร ผลไม้บางชนิด ไม้ฟืนมีความจ าเป็นท่ีส าคญั หากไม่มีการจดัการท่ีดีไม้
ธรรมชาตท่ีิมีอยูไ่มเ่พียงพอในการใช้ประโยชน์ ความอตัคดัขาดแคลนจะเกิดขึน้ ดงันัน้จะต้องมีการ
วางแผนการปลูกไม้โตเร็วขึน้ทดแทนก็จะท าให้ชุมชนมีไม้ฟืนใช้ได้อย่างเพียงพอ ได้แก่  ไม้หาด 
สะเดา เป้าเลือด มะกอกเกลือ้น ไม้เต้าหลวง กระท้อน ขีเ้หล็ก ตีนเป็ด ยมหอม ล าไย ป่า มะขม ดง
ด า มะแขว่น สมอไทย ตะคร้อ ต้นเสีย้ว บนุนาค ตะแบก คอแลน แดง เต็ง รัง พลวงติว้ หว้า 
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มะขามป้อม แค ผกัเฮือด เม่ียง มะม่วงป่า มะแฟน กาสามปีก มนัปลา นายพญาเสือโคร่ง มะมือ 
ล าไย รกฟ้า ลิน้จ่ี 

3. ไม้อาหารหรือไม้กินได้ ชมุชนดัง้เดิมเก็บหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติทัง้การไล่
ล่าสตัว์ป่าเป็นอาหาร รวมทัง้พืชสมุนไพร อดีตแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์จึงเป็นแหล่ง
อาหารเสริมสร้างพลานามยั การปลกูไม้ท่ีสามารถให้หน่อ ใบ ดอก ผล ใช้เป็นอาหารได้ก็จะท าให้
ชมุชนมีอาหารและสมุนไพร ในธรรมชาติเสริมสร้างสขุภาพให้มีกินมีใช้อย่างไม่ขาดแคลน ได้แก่
มะหาด ฮ้อสะพายควาย เป้าเลือด บกุ กลอย งิว้ กระท้อน ขีเ้หล็ก มะขม มะปินดง เพกา แค 
สะเดาเม่ียง มะม่วงป่า มะแฟน มะเม่า หวาย ดอกต้าง กระถิน ก่อเดือย หว้า กล้วย ล าไย มะกอก
เกลือ้นมะระขีน้ก ประค าดีควาย ตะคร้อ กระบก ผกัปู่ ย่า มะเฟือง แคหางคา่ง ขนนุ มะปราง มะ
หลอดคอแลน มะเมา่ ส้มป่อย 

ประโยชน์4 ประการ ไม้ 3 อย่างเม่ือปลกูป่าไปแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ 4 ประการ 
คือ 

1. ในสภาพปัจจบุนัป่าไม้ลดลงเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทัว่ถึง และพียงพอ ดงันัน้ เม่ือมีการปลูกป่าท่ีมีความเหมาะสมและมี
คณุสมบตัิท่ีดีเพ่ือการใช้สอยและสามารถน ามาใช้เสริมสร้างอาชีพได้โดยมรการวางแผนอย่างมี
สว่นร่วมและดแูลรักษาก็จะท าให้ชมุชนมีไม้ไว้ใช้สอยอย่างไม่ขาดแคลน และจะไม่สร้างผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่และหากมีการปลูกในปริมาณท่ีมากพอ ชุมชนก็สามารถน ามา
เสริมสร้างอาชีพเสริมได้ ท าให้ชมุชนมีรายได้เสริมให้มีความอยูดี่กินดีขึน้ 

2. ไม้ฟืนเป็นวสัดเุชือ้เพลิงพืน้ฐานของชมุชน หากชมุชนไม่มีฟืนไว้สนบัสนนุกิจกรรม
ครัวเรือน ชมุชนจะต้องเดือดร้อนและสิน้เปลืองเงินทอง เพ่ือการจดัหาแก๊สหงุต้ม หรือจะต้องเสีย
คา่ใช้จา่ยเพ่ือการจดัหาวสัดเุชือ้เพลิงประเภทอ่ืนๆ 

3. พืชอาหารและสมนุไพรรวมทัง่สตัว์แมลงท่ีชมุชนสามารถเก็บหาได้จากธรรมชาติจะ
เป็นอาหารท่ีมีคณุคา่ปลอดสารพิษ อนัเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพอนามยัของคนในชมุชน เป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่าย อีกทัง้ถ้ามีปริมาณเกินกว่าท่ีต้องการแล้วยงัสามารถใช้เป็นสินค้าเสริมสร้าง
รายได้อีกทางหนึง่ด้วย 

4. เม่ือมีการปลกูไม้เจริญเติบโตเป็นพืน้ท่ีขยายมากเพิ่มขึน้ และมีการปลกูเสริมคณุคา่
ป่าด้วยพนัธุ์ตา่ง ๆ ท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นการอนรัุกษ์ดินและน า้รวมทัง้ก่อให้เกิดการ
อนรัุกษ์ต้นน า้ล าธาร 
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วิธีการด าเนินงานปลูกไม้  3  อย่างเพ่ือประโยชน์  4 ประการ  ได้แก่ 
 1. การเพาะช ากล้าไม้  ซึ่งเร่ิมจากการจดัหาเมล็ดไม้ โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์การ

ปลกูว่า เน้นร่มเงา  ฟืน  ใช้สอยในครัว หรือประดบั  โดยเลือกจากแม่ไม้ท่ีมีลกัษณะดี  มีความแก่
ของเมล็ดไม้  โดยค านึงถึงฤดกูาลและธรรมชาติของต้นไม้  มีการเก็บอย่างถกูวิธี และรักษาดแูล
เมล็ดอยา่งเหมาะสม 

2. รูปแบบเรือนเพาะช า ให้ค านงึถึงสภาพแวดล้อมและงบประมาณ  
3. การเตรียมวัสดุเพาะ ท่ีมีคณุภาพดี ราคาถูกมีอยู่ในท้องถ่ินเหมาะสมกับเมล็ด

พนัธุ์ 
4. การจัดท าแปลงเพาะ สามารถท าได้โดยใช้กระบะหรือขดุยกร่อง 
5. ฤดูกาลหรือเวลาเร่ิมเพาะ ให้ศึกษาธรรมชาติการเติบโตของต้นไม้ และต้อง

ค านวณเวลาให้ต้นไม้โตทนัการปลกูในต้นฤดฝูน 

6. การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อเพาะเพื่อเร่งการงอก ให้ศกึษาธรรมชาติการงอกของ
ต้นไม้แตล่ะชนิดเพ่ือการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม 

7. การย้ายช า  เลือกต้นท่ีสมบรูณ์ มีวิธีการถอนกล้าอย่างถกูต้อง และพกัช าให้ฟืน้
แข็งแรงก่อนปลกู    

8. การดูแลรักษากล้าไม้  ต้องรดน า้ ก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช  จดัเรียงความสูง 
และปรับแสงอณุหภมูิให้เหมาะสม 

9. การปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ ต้องศกึษาลกัษณะธรรมชาติของต้นไม้ และค านึง
วตัถปุระสงค์ของการปลกู เลือกพืน้ท่ีมีเหมาะสม  เตรียมดนิและดแูลรักษาให้เตบิโต 

  
แนวคิดป่าชุมชน 

 
โกมล แพรกทอง (2549, หน้า 15) ได้ให้ความหมาย ป่าชมุชนวา่ เป็นรูปแบบของการ

จดัการป่าไม้ท่ีน าเอาความต้องการพึง่พาพึง่ป่าของประชาชนมาเป็นวตัถปุระสงค์ในการจดัการป่า
นัน้ และให้ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้ก าหนดแผนการ และควบคมุการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ เพ่ือผลประโยชน์ตอ่เน่ืองอย่างสม ่าเสมอตามความต้องการของชมุชน 

ศรีสุวรรณ ควรขจร (2539, หน้า 9) ได้อธิบายความหมายของป่าชุมชนว่าเป็นการ
อนรัุกษ์ และการพฒันาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยชมุชน เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชนและเพ่ือด ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ในท้องถ่ิน  ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานรองรับประโยชน์
ทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายตอ่ชมุชนในระยะยาว  
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ป่าชมุชนเป็นแนวคดิท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของป่าไม้กบัชมุชน ในลกัษณะท่ีว่า
การด าเนินชีวิตของคนในชมุชนต้องพึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งอาหารสมนุไพรท่ี
สามารถน ามาใช้ในการรักษาโรค คนในชมุชนได้อาศยัไม้จากป่าเพ่ือการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั การ
ท าลายป่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงตอ่การด าเนินชีวิตของคนในชมุชน ดงันัน้จึงเป็นการเน้นให้
เห็นบทบาทของคนในชุมชนต่อการจดัการการใช้ประโยชน์จากป่า เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิกในชมุชน 

แนวความคิดนีมี้พืน้ฐานจากการกระจายอ านาจออกจากศนูย์กลางของประเทศ  มาสู่
องค์กรของประชาชนท่ีจะมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการป่าชุมชนของตนเอง โดยประชาชนใน
ท้องถ่ินเป็นแกนน าในการจดัการเองทัง้นีก็้เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในชุมชนโดยส่วนรวม และ  
การยอมรับศกัยภาพชุมชนในด้านการจดัการป่าชุมชน   ด้วยป่าชุมชนเป็นสาธารณะสมบตัิของ
ชมุชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีชมุชนท่ีเป็นเจ้าของสาธารณะสมบตัิ  ต้องการสร้างกลไกในการ
ให้คุณให้โทษทางสังคมมากขึน้มาเพ่ือก าหนดพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล  แต่ชุมชนต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากสาธารณะสมบตัินัน้มากจนสร้างความเดือนร้อนให้กับบุคคลอ่ืนๆ  การจดัการป่า
ชมุชนในระดบัท้องถ่ิน มีองค์ประกอบหลกั 3 ประการ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การจดั
ระเบียบทางสังคมของชุมชนและการสร้างระบบแรงจูงใจการมีส่วนร่วมของประชาชน   ทัง้นี ้
ประชาชนมีสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก าหนดวิถีชีวิต
ด้วยตวัเอง โดยรัฐเป็นฝ่ายให้การสนบัสนนุตามความจ าเป็น ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการป่าชมุชน อาจเร่ิมจากการชว่ยกนัระดมความคดิท่ีจะค้นหาปัญหา หรือความต้องการ
ชองชมุชนท่ีเก่ียวข้องกับป่า การร่วมกนัวางแผน การจะให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จดัการป่าชมุชนในขัน้ตอนตา่งๆ นัน้ ต้องอาศยัการจดัระเบียบของชมุชนและการสร้างระบบการจงู
ใจด้วย 

การจัดองค์กรทางสังคมของชุมชน เพ่ือจัดการป่าไม้ชุมชนอาจมีหน่วยท่ีท าหน้าท่ี
จดัการแยกตา่งตา่งกนัไป ตัง้แตค่รัวเรือน กลุม่ สถาบนัและชมุชน โดยต้องอาศยัการกระท าร่วมกนั 
ของชมุชน และจะต้องมีการจดัองค์กรของชมุชนท่ีเป็นแบบแผนให้สามารถท าให้การกระท าร่วมกนั
ได้  และจะต้องพฒันาทศันคติและการปฏิบตัิงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน เพ่ือให้ได้มาหรือ
คงไว้ ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม  โดยการจดัการเหล่านีจ้ะอาศยัความเช่ือกฎเกณฑ์ของ
ท้องถ่ิน หรือ กฎเกณฑ์ท่ีกลุม่หรือองค์กรชมุชนได้ร่วมกนัก าหนดขึน้อย่างเป็นทางการ โดยอิงอาศยั
กฎเกณฑ์ท่ีออกโดยรัฐเป็นเคร่ืองมือ 
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ส าหรับการระดมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนนัน้ จ าเป็นต้อง
สร้างระบบการจงูใจให้แตล่ะคนเกิดความส านึกและปฏิบตัิในแนวทางท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
กลุม่ได้นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างแรงจงูใจให้เกิดขึน้แก่บคุคลแตล่ะคนแรงจงูใจอาจแบ่งได้
เป็น 2 ชนิดคือ แรงจงูใจจากปัจจยัภายนอกท่ีเป็นเคร่ืองล่อหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะเข้ามี
ส่วนร่วม เช่น เงิน อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม  ใบประกาศเกียรติคณุ เคร่ืองแบบ ค าชมเชยในท่ีประชมุ 
การฝึกอบรม เป็นต้น แรงจงูใจอีกชนิดหนึ่ง ได้แก่ แรงจงูใจอนัเกิดจากปัจจยัภายใน แรงจงูใจ
ประเภทนีเ้กิดขึน้ภายในตวัของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากความศรัทธา  ความรัก (คณิต ธนูธรรม
เจริญ และโกมล แพรกทอง, 2548,  หน้า  60 -65)   

 
ลักษณะการจัดการป่าชุมชน 
1. การจัดการป่าชุมชนแบบดัง้เดมิโดยอาศัยระบบความเช่ือ 
การจดัการป่าชมุชนรูปแบบดัง้เดมิอาจผกูตดิอยูก่บัความเช่ือ อาจเป็นความเช่ือในเร่ือง

สิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ หรือหลกัปฏิบตัิทางศาสนาซึ่งจะมีผลตอ่การแสดงพฤติกรรมของมนษุย์ใน
การมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาต ิความเช่ือในรูปแบบตา่งๆ ช่วยให้มนษุย์สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีอยูใ่นธรรมชาตอิยา่งมีความพอเหมะพอดี อยา่งไรก็ตามเม่ือเวลา และสภาพการณ์ของ
สงัคมเปล่ียนไปทรัพยากรธรรมชาติร่อยหลอลง  ในขณะท่ีความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึน้ 
ความเช่ือเพียงอยา่งเดียวก็อาจไมเ่พียงพอท่ีท าให้มนษุย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม ดงันัน้สงัคมอาจต้องสร้างกฎเกณฑ์ตา่งๆ ขึน้มาเสริมกบัพลงัความเช่ือ ในการท่ีจะใช้
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการจดัการป่าไม้ของชมุชนตอ่ไป ในสว่นนีจ้ะได้กล่าวถึงอิทธิพลของความเช่ือ
เร่ืองผีและความเช่ือเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัขิองศาสนาพุทธท่ีมีตอ่การจดัการป่าไม้ของชมุชน 

ดงัเช่น การจัดการป่าปู่ ตา ซึ่งทัง้พืน้ท่ีและต้นไม้เป็นกรรมสิทธ์ิของชุมชนท่ีจะใช้
ประโยชน์ร่วมกนันัน้ชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการ โดยอาศยัความเช่ือในเร่ืองผีปู่ ตา ซึ่งถือได้ว่า
เป็นพลงัเหนือธรรมชาติเป็นเคร่ืองมือในการจดัการกบัสิ่งท่ีมีอยู่เหนือธรรมชาติสามารถรับรู้ได้โดย
มองผ่านพิธีกรรมท่ีมนุษย์ได้ร่วมกันประกอบขึน้ โดยมีจ าเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม การ
ยอมรับในอาจของสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  กล่าวคือในขณะท่ีชาวบ้านใช้
ประโยชน์จากป่าปู่ ตาในรูปแบบตา่งๆ ป่าปู่ ตาก็ได้เป็นสญัลกัษณ์ของชมุชนท่ีแสดงถึงความเคารพ
บรรพบรุุษ ซึ่งเป็นท่ีพึ่งทางใจของชาวบ้าน โดยอาจเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งในกระบวนการแก้ปัญหา
ของชาวบ้าน เช่น พอมีปัญหาทกุข์ร้อน ชาวบ้านก็มกัจะบนบานศาลกล่าวตอ่ผีปู่ ตาให้ช่วยดลบลั
ดาลให้เป็นอย่างนัน้อย่างนีต้ามแตจ่ะต้องการ นอกจากชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากป่าปู่ ตาใน
รูปของอาหาร ไม้ฟืน ไม้ท่ีใช้ในการก่อสร้างและการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อม การท่ีชมุชนมีความเช่ือ
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ในเร่ืองผีปู่ ตาท าให้การใช้ประโยชน์จากป่าปู่ ตาเป็นไปโดยมีการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและมี
ความเคารพในธรรมชาติและอยู่บนพืน้ฐานของกฎเกณฑ์ท่ีชมุชนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ในการ
ใช้ประโยชน์จากป่าปู่ ตา เช่น ชาวบ้านท่ีเข้าไปเก็บฟืนไปหงุข้าวหรือเข้าไปเก็บเห็ดหรือตดัต้นไม้
จากป่าปู่ ตา เพ่ือเอาไปใช้ในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะ จะต้องมีการกล่าวค าขอเสมอ  ไม้ท่ีเก็บเอา
ไปท าฟืนหุงข้าวมกัเป็นก่ิงไม้แห้งๆ หรือก่ิงไม้เล็กๆ เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากป่าปู่ ตาโดยไม่
ค านงึถึงกฎเกณฑ์หรือแสดงความเคารพตอ่ผีปู่ ตา ชาวบ้านเช่ือว่าผู้ละเมิดอาจได้รับการลงโทษใน
รูปแบบตา่งๆ กนัจากผีปู่ ตา ซึ่งนบัว่าความเช่ือดงักล่าวนีเ้ป็นสิ่งจงูใจให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ร่วมมือ
ร่วมใจในการดแูลรักษาป่าปู่ ตา และใช้ประโยชน์จากป่าปู่ ตาอยา่งเหมาะสม 

รูปแบบการจดัการป่าชุมชนในกรณีของวดัป่า สะท้อนความเช่ือทางศาสนาพุทธของ
ฝ่ายอรัญวาสี ท่ีเน้นวดัเป็นสถานท่ีอนัสงบร่มเย็นเหมาะแก่การเจริญศีลภาวนาของพระสงฆ์สาย
วดัป่า  ดงันัน้ป่าจึงเป็นสถานท่ีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการท าสมาธิและการปฏิบตัิธรรม
พระสงฆ์ ส าหรับการจดัการป่าไม้ของวดัป่าอาจแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะนีคื้อ การอนรัุกษ์ป่าดัง้เดิมท่ี
เป็นท่ีตัง้ของวดัไว้และการปลกูต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณวดั ซึ่งพระสงฆ์จะเป็นแกนน าของชาวบ้าน
ในการปลกูและดแูลรักษาต้นไม้ โดยพระสงฆ์ใช้ความยึดมัน่และความศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
และการชีแ้รงจงูใจท่ีส าคญัอาจได้แก่ ความเช่ือและความยดึมัน่ในหลกัปฏิบตัิของพระพทุธศาสนา
ฝ่ายอรัญวาสี  

2. การจัดการป่าชุมชนโดยอาศัยพลังกลุ่มทางสังคม 
การจัดการป่าชุมชนโดยอาศยัพลัง เป็นการใช้กลุ่มของชาวบ้านในชุมชนเป็นกลไก

ส าคญัในการวางแผน การด าเนินการ และการดแูลรักษาป่าชมุชน เป้าหมายในการจดัการป่า
ชมุชนในรูปแบบนีมี้ทัง้การจดัการเชิงอนรัุกษ์และในเชิงการพฒันา โดยมีลกัษณะดงันี ้ 

2.1 การจดัการป่าชมุชนเพ่ือการอนรัุกษ์ เกิดจากการสงัเกตและการเรียนรู้ร่วมกนั
ของชาวบ้านเก่ียวกับสภาพของป่าไม้ท่ีเส่ือมโทรมและลดปริมาณลง จนถึงจุดท่ีชาวบ้านเห็นว่า
ชมุชนน่าจะต้องร่วมกันด าเนินการอนุรักษ์ป่าท่ียงัคงสภาพอยู่ไว้  เพ่ือให้ชมุชนได้ใช้ประโยชน์ใน
ระยะยาว  

2.2 การจดัการป่าชมุชนในเชิงการพฒันา เป็นการจดัการป่าโดยการตัง้กรรมการป่า
ชมุชน เพ่ือเป็นตวัจกัรส าคญัในการจัดการป่าชมุชน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การพฒันาชมุชนบน
ฐานการชว่ยเหลือเกือ้กลูของชมุชน 

โดยสรุป การจดัการป่าชมุชนของชาวบ้านนัน้ มีทัง้การอาศยัระบบความเช่ืออนัเป็น
พืน้ฐานทางวฒันธรรมของชมุชน และพลงัของกลุ่มในรูปของคณะกรรมการ เป็นกลไกส าคญัใน
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การก าหนดความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนในการใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ ไม่ว่าชมุชนจะจดัการป่าชมุชน โดยอาศยักลไกใดก็ตามล้วนแล้วแตส่ะท้อนให้เห็น
ถึงความสามารถของชุมชนในการจดัการสมัพนัธ์ของคนในชุมชนได้อย่างเป็นระบบระเบียบและ
ภายใต้ระบบการจดัการ ท าให้ชมุชนได้รับการตอบสนองความต้องการและสามารถด ารงไว้ ซึ่ง
รากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนรวม  ทัง้ก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตทัง้ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ  
 
แนวคิดการเรียนรู้ทางสังคม          
 

แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ทางสงัคมเช่ือว่า การแสดงพฤติกรรมของบคุคลในสถานการณ์
หนึ่งๆ  ขึน้อยู่กบัลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัไปบคุคลจะประเมินสถานการณ์แต่
ละสถานการณ์เพ่ือจะแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสม และจะเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเคยได้รับการ
เสริมแรงมาก่อนในสถานการณ์ท่ีคล้ายกัน หรือสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ท่ี
คล้ายกับของตน  บุคคลจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะแยกแยะว่า พฤติกรรมใดเหมาะสม   หรือไม่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และการท่ีบุคคลได้รับการเสริมแรงในการกระท าชนิดเดียวกันใน
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัจะเป็นผลให้บคุคลเกิดการสรุปกฎเกณฑ์ (Generalization) คือ จะแสดง
พฤตกิรรมลกัษณะเดียวกนันัน้  ในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัไปอย่างแน่นอน  ส าหรับการเสริมแรง
ท่ีมีบทบาทในการควบคมุพฤตกิรรมการเรียนรู้ของบคุคลแบง่ออกเป็น  3  ลกัษณะคือ 

1.  การเสริมแรงท่ีได้รับโดยตรง เช่น การได้รับรางวลัท่ีเป็นวตัถ ุการได้รับการยอมรับ
จากสงัคมเป็นการเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ตรงท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง บคุคลจะเลือกกระท าในสิ่งท่ี
ตนเองได้รับรางวลัและไมก่ระท าในสิ่งท่ีถกูลงโทษ    

2. การเลียนแบบผู้ อ่ืน พฤติกรรมบางอย่างของบุคคลไม่ได้เกิดจากการได้รับการ
เสริมแรงโดยตรง แตไ่ด้มาจากการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนว่า เป็นพฤติกรรมท่ีได้รับรางวลั
หรือถกูลงโทษ 

3. การควบคุมตนเอง   บุคคลจะประเมินการกระท าของตนเอง ด้วยวิธีการต าหนิ
ตนเองหรือการยกยอ่ง 

ทัง้นี ้  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางสังคม  ท่ีจะมีผลในการก าหนด
พฤตกิรรมของบคุคลในสถานการณ์ตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

1. ความสามารถ (Competencies) ซึ่งประกอบด้วยความสามารถทางสติปัญญา 
ทกัษะทางสงัคม และความสามารถอ่ืน ๆ 
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2. กลวิธีในการคิด (Cognitive  Strategies) ซึ่งประกอบด้วยวิธีการท่ีเคยใช้ในการ
เลือกรับขา่วสาร การจดัระเบียบ และการตีความหมาย 

3. การคาดหวงั (Expectancies) หมายถึง  การคาดถึงผลท่ีตามมาของการกระท า
ตา่งๆ การตีความหมายของสิ่งเร้า และความมัน่ใจในการกระท าของตนเอง  

4. การให้คณุคา่ของผลการกระท า   (Subjective Outcome Values) หมายความว่า  
แม้วา่บคุคลจะมีความคาดหวงัท่ีคล้ายกนั แตเ่ขาอาจจะเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
ทัง้นีเ้น่ืองจากบคุคลมีความแตกตา่งกนัในการให้คณุคา่ของผลการกระท านัน้ 

5. ขบวนการบงัคบัควบคมุตนเองและการวางแผน (Self – Regulatory Systems) 
หมายถึงมาตรฐานการบังคับควบคุมตนเองและกฎเกณฑ์ท่ีแต่ละบุคคลรับเอามาใช้ควบคุม
พฤตกิรรมของตน และการวางแผนให้บรรลเุป้าหมาย(กรรณิการ์  ภู่ประเสริฐและคณะ, 2547,หน้า 
418 – 422) 

นอกจากนัน้ Kelman ( อ้างใน เบญจา  รักพงษ์, 2542, หน้า 11 –12)  กล่าวว่า   การท่ี
บคุคลมีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมหรือการเรียนรู้ทางสงัคม เกิดจากอิทธิพลทางสงัคม  3  ประการ
คือ 

1. การยอมตาม  คือ  การท่ีบุคคลยอมรับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนหรือจากกลุ่ม เพราะ
หวงัว่าจะได้รับการตอบสนองท่ีดีจากคนอ่ืนอาจเป็นรางวลัหรือเล่ียงจากการถกูลงโทษเช่นบุคคล
พยายามแสดงความคดิเห็นวา่พอใจเพื่อท่ีจะได้เข้ากลุม่หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการถกูขบัออกจากกลุม่ 

2. การอ้างอิง คือการท่ีบคุคลยอมรับพฤตกิรรมของคนอ่ืนหรือกลุม่ เพราะพฤตกิรรม 
ของบคุคลนัน้ๆ  เป็นพฤติกรรมท่ีตนพอใจ   การยอมรับอิทธิพลโดยผ่านการอ้างอิง  เป็นการสร้าง
หรือคงไว้  ซึ่งความสมัพนัธ์ท่ีพึงปรารถนาต่อผู้ อ่ืน  วิธีการอ้างอิงมีหลายอย่างเช่น  รับพฤติกรรม
ทัง้หมด หรือบางส่วนจากคนอ่ืน ในกรณีเช่นนีบุ้คคลจะพยายามพูดหรือท าในฐานะของอีกคน  
ตามความเช่ือของตนเอง 

3. การเกิดคณุคา่ในตวั คือ บคุคลยอมรับอิทธิพลเพราะว่า พฤติกรรมนัน้ ๆ สอดคล้อง
กับระบบค่านิยมของตน  ยอมรับเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ในการแก้ปัญหา ความน่าเช่ือถือของ
บุคคลท่ีเป็นตัวแปรท่ีส าคัญ  เช่น บุคคลยอมรับข้อเสนอแนะของผู้ เ ช่ียวชาญเพราะเห็นว่า 
สอดคล้องกบัปัญหาและคา่นิยมของตนเอง  ทัง้นีล้กัษณะส าคญัของการสร้างระบบคณุคา่คือ  จะ
มีการรับและปรับคณุคา่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของตน  

ด้วยเหตุนี ้ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมจึงให้ความส าคัญในเร่ืองของตัวแปรทาง
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลก่อให้เกิดพฤตกิรรมเฉพาะอยา่ง  แนวคดินีจ้งึมองพฤติกรรมของมนษุย์ในแง่ของ
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การกระท าตอ่สถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง และสนใจถึงวิธีการใช้สิ่งแวดล้อมควบคมุและดดัแปลง
พฤตกิรรมของบคุคล 
  
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
สมพร  พิมสาร (2549) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง  การจดัการป่าชมุชนของบ้านป่าล้น หมู่

ท่ี 5 ต าบลปงน้อย ก่ิงอ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชียงราย  วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการจดัการป่าสุมชนในประเด็นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก รูปแบบ
การมีสว่นร่วมของชมุชน ตลอดจนถึงปัญหาและอปุสรรคในการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการ
ป่าชุมชนของบ้านป่าล้น ต าบลปงน้อย ก่ิงอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการในเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แนวทางการสัมภาษณ์ในประเด็นหลักท่ีสร้างขึน้กับ
หวัหน้าครอบครัวหรือตวัแทนครัวเรือนและผู้อาวโุสซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 20 รายการ รวมทัง้
ศกึษาข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องน าเสนอในรูปแบบของชีวประวตั ิ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายในท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
รวมถึงรายได้ของคนในชมุชนบ้านป่าล้น ไม่มีผลตอ่การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชมุชนของบ้าน
ป่าล้น เพราะชาวบ้านป่าล้นทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพรายได้น้อยหรือมาก โสดหรือสมรส มี
การศึกษาหรือไม่มีย่อมมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนโดยวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ
ชาวชุมชนบ้านป่าล้นท่ีลองผิดลองถูกมาหลายครัง้ การใช้ประสบการณ์ท่ีได้ผ่านการปฏิบตัิการ
หลายครัง้ การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีถ่ายทอดกันมาหลายชัว่อายุคน การใช้ความเช่ือเก่ียวกับ
ความศกัดิ์สิทธ์ิของป่าพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เล่าขานแก่ลกูหลานและการให้เข้าร่วมในการพิธีกรรม
ต่าง ๆ มาหลายรุ่นมาเป็นสิ่งเช่ือมโยงในลักษณะของการตดัสินใจรวมกลุ่มกันโดยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกลุ่มโดยความสมคัรใจเพ่ือรวมความคิด คิดค้นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบัชมุชน คือเม่ือเกิดวามแห้งแล้ง อากาศร้อนอบอ้าว น า้ท าการเกษตรไม่พอใช้ การเก็บหาของ
ป่าเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนยากขึน้ ท าให้ชมุชนทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้แก้ไขปัญหาโดยจดัตัง้กลุ่ม
ป่าชมุชนขึน้และตอ่มาสมาชิกได้ด าเนินการคดัเลือกคณะกรรมการป่าชมุชนเพ่ือด าเนินการจดัการ
ป่าใกล้ชุมชนให้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านป่าล้น พร้อมกับได้ก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีป่าชุมชนและ
ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบการอนุรักษ์ป่า และการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพ่ือให้ชาว
ชมุชนบ้านป่าล้นและชมุชนใกล้เคียงทราบ การด าเนินงานของคณะกรรมการในแตเ่ดือนจะมีการ
รายงานผลการปฏิบตัิงานให้ท่ีประชุมหมู่บ้านทราบเกือบทกุเดือน ส่วนปัญหาและอุปสรรคการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ส่วนใหญ่จะมาจากคนนอกชุมชนท่ีเข้ามาฉกฉวย
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ประโยชน์จากป่าชมุชนของหมูบ้่านป่าล้นและขณะเร่ิมต้นการจดัการป่าชมุชน คนในชมุชนบ้านป่า
ล้นก็มกัจะลกัลอบเข้าไปหาผลประโยชน์ในป่าชุมชนโดยไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบซึ่งคนในชุมชน
และคณะกรรมการได้ชีแ้จง อธิบายสิ่งท่ีจะเกิดความเสียหายกับพืน้ท่ีให้ทราบ ต่อมาปัญหานีก็้
หมดไป มีการปฏิบตัติามระเบียบท่ีก าหนดมากขึน้   

หนูเคน  จันทาง  (2545) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง  การศึกษารูปแบบและวิธีการฟื้นฟู
วัฒนธรรมความเช่ือในการจัดการป่าชุมชน ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น   
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีป่า และการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมความเช่ือ
ดัง้เดมิ  เพ่ือศกึษาสถานการณ์ ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้ป่าชมุชน  เพ่ือศกึษารวบรวม วฒันธรรม 
และความเช่ือดัง้เดิมในการจดัการป่าชมุชน  เพ่ือศกึษารูปแบบ และวิธีการท่ีเหมาะสมในการใช้
วฒันธรรมความเช่ือจดัการป่าชมุชน 

จากการศกึษาวิจยั เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมของชมุชน  มีขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ดงันี ้1) พฒันาโจทย์วิจยั โดยความช่วยเหลือจากพ่ีเลีย้งของ กป.อพช. อีสาน 2) วาง
แผนการท างาน ตามกรอบของเวลาและพืน้ท่ีเป้าหมาย วา่จะจดัปรับอย่างไรให้เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3) การเก็บข้อมลู เก่ียวกบัพืน้ฐานชมุชน ป่าพนงัใหญ่ การใช้ประโยชน์ และวฒันธรรมความเช่ือใน
การจัดการป่า โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ส ารวจ และจัดเวทีประชุม รวมทัง้ข้อมูลมือสอง 4) 
วิเคราะห์ข้อมลู เติมเต็มข้อมลูให้สมบรูณ์มากขึน้ และวิเคราะห์ให้เห็นต้นเหตขุองปัญหา  รูปแบบ
หรือแนวทางในการน าวฒันธรรมความเช่ือดัง้เดิมมาใช้ในการจดัการป่า 5) วางแผน จากข้อมลูท่ี
เก็บได้ทกุระยะ น ามาจดัระบบข้อมูล และวิเคราะห์ 6) ปฏิบตัิการ ทดลองด าเนินงานตามแผนท่ี
วางไว้ ซึ่งทีมวิจยัได้ใช้ระยะเวลานานในการปรับแผนกิจกรรมให้มีความชดัเจน  และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ในชมุชน 7) สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับใช้ในงานอนรัุกษ์และการจดัการป่า
พนงัใหญ่โดยชมุชนตอ่ไป 

ผลการศกึษา พบวา่ ในอดีตชมุชนมีการอนรัุกษ์ป่า โดยการพึ่งพาอย่างยัง่ยืนแฝงอยู่ใน
รูปของข้อห้าม ข้อปฏิบตัิตา่งๆ และมีแนวคิดการอนุรักษ์ป่าทางพุทธศาสนาของวดัป่าในป่าโคก
พนงัใหญ่ ท่ีแสดงออกมาในรูปของการขยายเขตอภยัทานของวดัป่าบ้านป่าน ท าให้ชมุชนเกิดจิต
ศรัทธา และปฏิบตัิตาม การจดัพิธีบวชป่า ท าให้ชมุชนไม่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือเข้าไปท าลาย
ต้นไม้ท่ีได้ผ่านพิธีกรรมบวชป่าแตอ่ย่างใด อีกทัง้ชมุชนยงัเข้ามาร่วมดแูลป่าหลงัจากการบวชป่า 
ตลอดจนมีความเช่ือเร่ืองผีท่ีน าไปสู่การอนุรักษ์ป่า ทัง้ป่าช้าและดอนปู่ ตา  โดยเข้าใจร่วมกันว่า
ต้นไม้ในเขตศาลปู่ ตาไม่ควรเข้ามาท าลายหรือใช้ประโยชน์ใดๆ เป็นอนัขาด ซึ่งกระบวนการปลูก
จิตส านกึในประเดน็นีจ้ าต้องกระท าอยา่งตอ่เน่ือง 
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จากการทดลองขยายเขตอภัยทาน จดัพิธีบวชป่า ฟืน้พิธีกรรมผีปู่ ตา และถ่ายทอด
ความเช่ือเร่ือป่าช้า/ข้อห้ามตา่งๆ จากผู้ เฒ่าผู้แก่ ส่งผลให้ชาวบ้านปรับทศันคติตอ่การใช้ประโยชน์
จากป่าพนงัใหญ่ไปในเชิงอนรัุกษ์ เร่ิมการก าหนดเขตป่าอภยัทาน เกิดคณะกรรมการดแูลรักษาป่า
พนงั ท่ีประกอบด้วยตวัแทนจากแตล่ะหมู่บ้าน พร้อมก าหนดบทบาทอนัชดัเจน  และเกิดการขยาย
ผลไปยงัโรงเรียน โดยการน าความรู้ดัง้เดิมมาจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน  กลายเป็นท่ีศกึษาดงูานของ 
อบต. ใกล้เคียง และขยบัเนือ้งานไปสู่ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ พลงังานเชิงนิเวศน์ เกษตรกรรม
รอบป่า ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ 1) ควรมีความยืดหยุ่นในมากขึน้ โดยเฉพาะการเขียน
รายงาน ควรค านึงถึงการน าไปใช้มากกว่าเค้าโครงการเขียนรายงานหรือรูปแบบวิธีการเขียน
รายงาน 2) กระบวนการหนนุเสริมเพ่ือให้ทีมวิจยัได้ด าเนินการอย่างลลุ่วงนัน้  ควรมีความถ่ีและ
ใกล้ชิดต่อในการหนุนเสริม เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาในพืน้ท่ีได้ทันเวลาต่อสถานการณ์ท่ีต้อง
ปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 

ไสว  ช่างเงิน (2544)  ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง  การจดัการป่าชุมชน: กรณีศึกษาการ
จดัการป่าตา๋ว(ป่าลกูชิด) กลุ่มภูสนั ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
ศึกษาวิธีการจัดการป่าต๋าวของชาวบ้านกลุ่มภูสัน  ศึกษาวิสัยทัศน์ของชาวบ้านใน 10 -20 ปี 
ข้างหน้าเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าตา๋วให้ยั่งยืน ศกึษาปัญหาและอุปสรรคของ
การอนรัุกษ์ป่าตา๋วในปัจจบุนั  

จากการศึกษาพบว่า สมาชิกลุ่มภูสนัมีวิธีการจดัการป่าชุมชนและการจดัการป่าต๋าว
หรือป่าลูกชิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมาชิกกลุ่มภูสนัมีวิสยัทศัน์ในการใช้ประโยชน์ ป่าตา๋วอย่างยัง่ยืน มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลาย ปัญหาและอุปสรรคของการจดัป่าชุมชน กรณีป่า
ตา๋ว (ป่าลกูชิด) ของกลุม่ภสูนั ได้แก่ การเพิ่มประชากร และการก าหนดพืน้ท่ีป่าชมุชนเป็นแนวเขต
อทุยานแหง่ชาตจินัทบรีุของกรมป่าไม้ 

ผู้ ศึกษามีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา เพ่ือการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนดังนี ้
ภาครัฐควรให้ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัวแก่ชาวไทยภูเขา เพ่ือลดอัตราการเพิ่มของ
ประชากร และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ค านึงถึงความต้องการและปัญหาของชมุชนในพืน้ท่ีเป็น
ส าคญั ปลกูฝังแนวความคดิเก่ียวกบัป่าไม้วา่ เป็นปัจจยัท่ีจะรักษาความสมดลุของระบบนิเวศ โดย
ให้ประชาชนเกิดความส านึกการเป็นเจ้าของป่าไม้มีส่วนร่วมกนั เจ้าของและมีโอกาสใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ท่ีชาวบ้านเป็นเจ้าของ เป็นต้น  
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เศกสรรค์ ยงวณิชย์ประสิทธ์ิ คณุุรัตน์และวิยทุธ์ จ ารัสพนัธุ์  (2535) ได้ศกึษาเร่ือง การ
จดัการป่าชมุชนโดยองค์กรท้องถ่ิน  ผลการวิจยัสามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้1. ลกัษณะการ
จดัการป่าชุมชนในชนบท จากการศึกษาพบว่าการจดัการป่าชุมชนในชนบทอาจแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ การจดัการป่าชมุชนแบบดัง้เดมิโดยอาศยัระบบความเช่ือเร่ืองผี และพทุธศาสนา เป็น
กลไกส าคญัในการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ของชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
ของชุมชน การจดัการป่าชุมชนในอีกลกัษณะหนึ่งได้แก่การจดัการป่าชุมชนโดยอาศยัพลงัของ
องค์กรทางสงัคมเป็นหลกัในการจดัการ โดยมีกฎระเบียบท่ีสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกนัก าหนดขึน้ 
เป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ของสมาชิกในชมุชนในการจดัการทรัพยากรป่าไม้  2. 
วตัถุประสงค์ของการจดัการป่าชุมชน การจดัการป่าชุมชนในชนบทมีวตัถปุระสงค์ทัง้ในเชิงการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้และการจดัการเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชมุชน  3. องค์ประกอบ
ของการจดัการป่าชมุชน จากการศกึษาพบว่าในการจดัการป่าชมุชนนัน้จะมีหน่วยทางสงัคม  ท า
หน้าท่ีเป็นแกนน าในการด าเนินการ เชน่ ครอบครัว คณะกรรมการ เป็นต้น มีระบบแรงจงูใจท่ีท าให้
สมาชิกเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการ และยงัเป็นตวัควบคมุพฤติกรรมของสมาชิกในชมุชนในการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน นอกจากนีย้งัเก่ียวข้องกับระบบการถือครองท่ีดินและต้นไม้ของป่า
ชมุชน ซึง่มีทัง้ระบบการถือครองท่ีชมุชนเป็นเจ้าของท่ีดินและต้นไม้ร่วมกนั  และระบบการถือครอง
ท่ีดนิ 

อารมย์  ชมขวญั (2542) ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง  การจดัการป่าชมุชน : กรณีศกึษาบ้าน
แม่จองไฟ ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศกึษาปรัชญา แนวคิด และ
วิธีการจัดการป่าชุมชนของชาวกระเหรียงบ้านแม่จองไฟ ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จงัหวัดแพร่     
จากการศกึษาสามารถสรุปได้ดงันี ้

ปรัชญา ชาวกะเหรียงบ้านแม่จองไฟมีปรัชญาในการด ารงชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์โดย
เดน่กว่าชาวเขากลุ่มอ่ืน ๆมีความเช่ือในสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติตามบรรพบรุุษสืบตอ่กันมายาวนา
นาชาวกะเหร่ียงมีความเช่ือเร่ืองป่ากบัพิธีกรรม โดยเช่ือว่าในป่าจะมีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ มีภูตผี เทพยดา 
นางไม้ และวิญญาณของบรรพบรุุษสิงสถิตอยู่ ท าให้วิถีชีวิตของชาวกะเหรียงมีความผกูพนักบัป่า
ตลอดเวลา และเช่ือว่าสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาตินีส้ามารถดลบนัดาลให้เกิดสิ่งท่ีดีและชั่วร้ายให้กับ
ตนและชมุชนได้ จึงมีการเซ่นไหว้บรรพบรุุษ การเลีย้งผี เป็นวฒันธรรม ประเพณี ปฏิบตัิสืบตอ่กัน
มา   

แนวความคิด เน่ืองจากชาวกระเหรียงในอดีต มีการอพยพเคล่ือนย้ายชุมชนอยู่
บอ่ยครัง้ และยากล าบากมาก เม่ือได้มาตัง้ชมุชนอยู่ในพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ กอปรกบัมีความรักและ
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ผูกพนักับป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ชาวกะเหร่ียงจึงมีความคิดในการดูแลรักษาป่า ชาวกะเหรียงมี
ความคดิวา่น า้ในห้วยยอ่มมาจากป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์ ป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์ย่อมเป็นแหล่งอาหารท่ี
ดี และเป็นแหล่งสมนุไพอีกด้วยวิถีชีวิตของชากะเหรียงจึงผกูพนักบัป่าตลอดเวลา และมีความคิด
ว่าถ้าขาดป่าชุมทชนคงอยู่ไม่ได้ จึงมีความคิดในการดแูลรักษาป่าไม้ ให้อยู่ในสภาพท่ีคงความ
อดุมสมบรูณ์ตลอดไป  

วิธีการจดัการป่าของชุมชนบ้านแม่จองไฟ ชาวกะเหร่ียงบ้านแม่จองไฟ มีศกัยภาพใน
การจัดการป่าท่ีดีมาก มีผู้น าท่ีเข้มแข็ง ชุมชนได้ก าหนดข้อห้าม กฎระเบียบของชุมชนขึน้ และ
สามารถบงัคบัใช้กบัสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การห้ามตดัไม้ในเขตป่าท่ีอนรัุกษ์ไว้มาใช้
สอย การห้ามน าของป่ามาขาย การห้ามเผาป่า และยงัมีการสร้างแนวกนัไฟ แนวเขตป่าไม้แสดงไว้
อย่างชดัเจน นอกจากนีส้มาชิกในชมุชนกีดกนัและไม่ให้ความร่วมมือกับบคุลภายออกชุมชนท่ีจะ
มาแสวงหาผลประโยชน์จากป่าท่ีชุมชนดแูลอยู่ ตลอดจนสมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกท่ีดีต่อการ
อนรัุกษ์ป่าไม้ จงึท าให้สภาพป่าไม้ของชมุชนบ้านแมจ่องไฟ  ยงัคงความอดุมสมบรูณ์ตอ่ไป 

วิศท์  เศรษฐกร (2553)  ได้ศกึษาเร่ือง การปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของชมุชนใน
การจดัการป่าชุมชน  พบว่า พฒันาการการใช้ป่าชุมชนบ้านตลาดขีเ้หล็กสามารถแบง่ออกเป็น
ชว่งเวลาส าคญั 3 ชว่ง ดงันี ้

ช่วงท่ี1 การใช้ป่าช่วงพิธีกรรมและความเช่ือในยคุดัง้เดิม (อดีต – ปี พ.ศ. 2532) มีการ
ใช้พืน้ท่ีป่าในเชิงพาณิชย์โดยการบกุรุกจากชาวบ้านหมู่บ้านตลาดขีเ้หล็กเอง  รวมถึงการสมัปทาน
จากองค์กรภายนอก และการตดัไม้ไปขายให้นายทนุของชาวบ้านในหมู่บ้านอ่ืน 

ช่วงท่ี 2 การใช้ป่าช่วงการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการป่าของวดัพระธาตดุอยจอม
แจ้งและองค์กรภายนอก (ปี พ.ศ. 2533 – ปี พ.ศ. 2546) เป็นช่วงท่ีรัฐพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา
การใช้ทรัพยากรป่าจากสภาพท่ีเส่ือมโทรมมาเปล่ียนให้ป่าเกิดการฟืน้ฟูและเกิดการจดัการท่ีดีใน
ชุมชน โดยความร่วมมือของวัดพระธาตุดอยจอมแจ้งท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน รวมถึงการ
สนบัสนนุในการจดัการป่าชมุชนจากองค์กรภายนอกร่วมด้วย 

ช่วงท่ี 3 การใช้ป่าช่วงการปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนในการจดัการป่า
ชมุชน (ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ. 2552) เป็นช่วงท่ีชมุชนบ้านตลาดขีเ้หล็กได้มีการเรียนรู้ และมี
แนวทางในการจดัการป่าชมุชนและการใช้ป่าอยา่งยัง่ยืนของชมุชนเอง 

ในส่วนของการปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนในการจดัการป่าชุมชนบ้าน
ตลาดขีเ้หล็กนัน้ พบวา่ ชมุชนบ้านตลาดขีเ้หล็กได้น าเอาพิธีกรรมและความเช่ือของชมุชน  กลบัมา
ใช้ใหม่ผ่านพิธีกรรมการเลีย้งผีขนุน า้ ซึ่งเป็นพิธีกรรมและความเช่ือท่ีเคยปฎิบตัิมาแตส่มยัดัง้เดิม
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มาปรับเปล่ียนเพิ่มเติมเพ่ือน ามาใช้ในด้านตา่งๆ ได้แก่ ก) การปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของ
ชมุชน 

ในด้านความรู้ในการจดัการป่าชมุชน โดยพิธีกรรมการเลีย้งผีขุนน า้ท่ีจดัขึน้ใหม่ได้มี
การน าความรู้และแนวคิดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดการป่าชมุชนมาจดัเป็นนิทรรศการให้คนใน
ชมุชนได้ศกึษา 

ข) ด้านของรูปแบบของพิธีกรรมการเลีย้งผีขนุน า้ก็มีการปรับเปล่ียนด้านอปุกรณ์  หรือ
สถานท่ีท่ีใช้ในพิธีกรรม รวมถึงการสร้างบรรยากาศในพิธีกรรมให้น่าสนใจขึน้  ค) การจดัพิธี
กรรมการเลีย้งผีขนุน า้ท่ีเกิดขึน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชมุชน เช่น กรรมการป่าชมุชน 
แกนน าชมุชน ผู้อาวโุสท่ีมีส่วนในการเรียนรู้ และคิดค้นการจดัพิธีกรรมให้เกิดขึน้ อีกส่วนหนึ่งได้
เกิดจากการสนบัสนนุจากองค์กรภายนอก เช่น ศนูย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชมุชนท่ี 1 ศนูย์ศกึษาการ
พฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นต้น ง) การปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของ
หมู่บ้านตลาดขีเ้หล็ก พบว่า มีบทบาท หน้าท่ีในการเป็นความรู้สมยัใหม่ในการปลกูฝังจิตส านึก
ของชมุชนในการจดัการป่าชมุชน รวมถึงการดงึความสนใจคนในชมุชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการป่าชมุชนจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ท าให้คนในชมุชนส่วนใหญ่
ไมไ่ด้ท างานในภาคการเกษตร แตไ่ปท างานนอกหมู่บ้าน จึงท าให้คนในชมุชนนัน้ห่างไกลจากการ
ดแูลรักษาป่าชมุชน พิธีกรรมการเลีย้งผีขนุน า้ท่ีจดัขึน้จึงเป็นการรวมความเป็นชมุชนให้เกิดขึน้อีก
ครัง้ โดยมีการปรับพิธีกรรมใหม่ให้มีความน่าสนใจ พร้อมทัง้ปลกูฝังการจดัการป่าชมุชนพร้อมกนั
ไปด้วย และการปรับความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชน กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ และบคุคลภายนอก น าไปสู่การ
จดัการป่าชมุชนโดยชมุชนเอง ซึง่แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการจดัการป่าชมุชนของชมุชน 

วรากร ฟองกระจาย (2549) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการจดัการ
ป่าชุมชนในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี  ้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศกึษาใน
ระดบัต ่ากว่าประถมศกึษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้จากการประกอบอาชีพระหว่าง 
10,001-30,000 บาท/ปี และไม่มีรายได้จากป่าชุมชน ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ใช้สอยจากป่า
ชุมชน มีประสบการณ์ในการ อบรมด้านกิจกรรมป่าชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัป่าชุมชนผ่านทางวิทยุ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัป่า
ชมุชน และไม่เคยท าผิดกฎในการรักษาป่า กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมปานกลางในกิจกรรมการดแูล
รักษาป่า สมาชิกเห็นด้วยอย่างมาก ต่อกฎระเบียบในการจัดการป่า ความหลากหลายของ
ทรัพยากรในป่าชมุชน และการแบง่ปันจดัสรรทรัพยากรป่าชมุชนอย่างเทา่เทียม  
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เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จของการจดัการป่าชมุชนในพืน้ท่ีท่ีศกึษา 
ทัง้ 2 แห่ง พบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ในความส าเร็จ 3 ด้านคือ การมีส่วน
ร่วม ในการจดัการป่าชมุชน ความคิดเห็นตอ่กฎระเบียบในการจดัการป่าชมุชน และความคิดเห็น
ตอ่ความหลากหลายของทรัพยากรในป่าชมุชน  

ประเด็นส าคญัของปัญหา อปุสรรค เง่ือนไขในการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดการป่าชุมชนยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากภาครัฐ  ผู้ น าชุมชนไม่ให้
ความส าคญักบัการจดัการป่าชมุชน และหมู่บ้านใกล้เคียงท่ีใช้ประโยชน์ในผืนป่าชมุชนไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบ ดงันัน้แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้การจดัการป่าชมุชนประสบความส าเร็จ คือ 
การสนบัสนนุอย่างต่อเน่ืองจากภาครัฐ เพ่ือให้ชมุชนสามารถพึ่งตนเองได้และเกิดการจดัการป่า
ชมุชนอยา่งยัง่ยืน โดยมีแกนน าในชมุชนและให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชมุชนทกุขัน้ตอน  
รวมทัง้การด าเนินการให้ครอบคลมุหมู่บ้านใกล้เคียงท่ีใช้ประโยชน์ในผืนป่าชมุชน 

มนญู เทศน์น า และคณะ (2552) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การกระบวนการและรูปแบบการ
จดัการป่าชมุชนให้เอือ้ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนท่ีเหมาะสมและยัง่ยืนบ้านกาด(ตลาด)ขีเ้หล็ก 
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่   พบว่า  ป่าชมุชนบ้านกาดขีเ้หล็กได้เผชิญกับ
สภาพการถกูบกุรุกท าลาย  ทัง้โดยนโยบายของรัฐในการเปิดสมัปทาน การลกัลอบตดัไม้ของคนใน
พืน้ท่ี  และการบกุรุกพืน้ท่ีเพ่ือครอบครอง  จนเกิดสภาพเส่ือมโทรมส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิต  ระบบ
การผลิตทางการเกษตร   แหล่งอาหารเพ่ือการบริโภค  แหล่งสมนุไพร  ความหลากหลายของพนัธุ์
พืชสตัว์ท่ีสง่ผลตอ่ระบบนิเวศน์  ปัญหาสิ่งแวดล้อมความแห้งแล้ง น า้ท่วม  จนกระทัง่ชาวบ้านต้อง
รวมกลุ่มกันเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยร่วมกนัจดัตัง้กลุ่มรักษาป่าเรียกว่า  กลุ่มอาสาพิทกัษ์ป่า มีการ
ก าหนดระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า  และการลงโทษผู้ลกัลอบท าลาย การปลกูป่า  การท าแนว
กนัไฟป่า  โดยมีวดัเป็นศนูย์กลางการด าเนินงาน ประกอบกบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้านการให้ความรู้ในการจัดการป่า  การร่วมพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกฎระเบียบของรัฐ  
การสนบัสนนุงบประมาณ  วสัดอุุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  ท าให้ป่าฟืน้คืนความอดุมสมบูรณ์  สามารถ
ตอบสนองเอือ้ต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน ทัง้เร่ืองเศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การฟืน้ฟู
ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือต่าง ๆ นอกจากนีย้งัเกิดการรวมกลุ่มกับชุมชนภายนอกสร้าง
เครือขา่ยการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม   ทัง้นีช้มุชนได้วางแผนการจดัการอนรัุกษ์
ป่าชมุชนโดยค านงึความมัน่คงยัง่ยืนและแผนแม่บทการพฒันาชมุชนกาดขีเ้หล็กดงันี ้

1. การจดัเป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองวนศาสตร์ชมุชน 
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2. การจดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาต ิมีมคัคเุทศก์ชมุชนบริการน าเท่ียว 

3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีขีด
ความสามารถในการจดัการทนุหรือปัจจยัการผลิต ผลผลิตของชมุชนเพ่ือใช้สอยระดบัครอบครัว
และพฒันาในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การผลิตและ
การใช้ประโยชน์จากพืชสมนุไพร   การอนรัุกษ์และพฒันาการใช้ประโยชน์จากไผ ่

ช่ืน  ศรีสวสัดิ์  (2543) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง  การจดัการป่าไม้โดยใช้มิติทางวฒันธรรม : 
กรณีศึกษาป่าชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี  ซึ่งพบว่า   วฒันธรรมเด่นท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการ
อนรัุกษ์และฟืน้ฟูป่าชมุชน ได้แก่ วฒันธรรมแบบชาวนา คือ มีการตัง้บ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม มีการ
พึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั มีความสมัพนัธ์ตอ่กนัแบบพ่ีน้อง และนบัถือกนัแบบเครือญาติ  มีความ
เคารพผู้อาวุโสในชุมชน มีความผูกพนักับป่ามาก่อนในอดีต มีความกตญัญูรู้คณุในสิ่งท่ีมีคณุ มี
ความเช่ือในผู้น าทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการยอมรับเช่ือถือในระบบราชการ มี
สมัพันธภาพท่ีดีกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้อง มีความเคารพเกรงกลัวต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในป่าใน
หมู่บ้าน เกรงกลวัตอ่อนัตรายจากป่า กลวัถกูต าหนิ กลวัถกูลงโทษทัง้ทางกฎหมายและทางสงัคม 
มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายพอเพียง มีความส านึกในความเป็นเจ้าของ มีความห่วงใยในอนาคต
ของลกูหลาน มีความเกรงใจเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปส่งเสริม และได้รับการหนนุช่วยจากภายนอก 
ซึ่งปัจจยัเหล่านีเ้ป็นแรงกระตุ้นท่ีท าให้มีความเช่ือมัน่ในศกัดิ์ศรีและขีดความสามารถของชุมชน
มากขึน้  ซึง่มิตทิางวฒันธรรมดงักล่าวได้ส่งผลให้คนในชมุชนมีความรักสามคัคี เห็นคณุคา่ของป่า
ชมุชน เคารพเช่ือฟังในผู้น า และกฎระเบียบของชุมชน และมีการรวมพลงัเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือการ
จดัการป่าชุมชนอย่างยัง่ยืน  นอกจากนีย้งัได้พบว่าในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขาดความเป็นเอกภาพ เป็นชุมชนตัง้ใหม่ท่ี มีคนในชุมชนอพยพมาจากหลายพืน้ท่ี ขาดผู้ น าท่ี
เข้มแข็ง ไมเ่คารพเกรงกลวัตอ่สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและตอ่ผู้อาวโุสและกฎระเบียบของชมุชน  ไม่ยอมรับไม่
ศรัทธาในระบบราชการ ขาดสมัพนัธภาพท่ีดีกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีฐานทางเศรษฐกิจไม่มัน่คง มี
อาชีพไม่มัน่คงแน่นอน และอาศยัป่าเป็นแหล่งท ามาหากินเป็นหลกั จะเป็นชุมชนท่ีขาดความรัก
สามัคคี  ขาดส านึกในความเป็นเจ้าของ  มองไม่เห็นคุณค่าของป่า  ไม่เคารพเช่ือฟังผู้ น า และ
กฎระเบียบของชุมชน เป็นสังคมท่ีขาดเอกภาพ ขาดพลังในการจัดการป่าชุมชนเพ่ือไปสู่ความ
ยัง่ยืน  จึงควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้การยอมรับและเห็นความส าคญัของวฒันธรรมชมุชนใน
การจดัการป่า 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
  

การปรับใช้ 
การแลกเปลีย่นความรู้ 
การยกระดบัความรู้ 

ความรู้เร่ืองจดัการป่า 
จากภายนอก 

-องค์ความรู้ในการ
จดัการป่าชมุชน 
-ความยัง่ยืนในการ
จดัการป่า 
-ความเป็นชมุชน 
 

การเสริมพลงั 
-การสร้างความมุง่มัน่
และหลกัการร่วม 
-การสร้างกระบวนทศัน์/
สมัมาทิฏฐิ 
-การเสริมความรู้/วิธี
สร้างความรู้/ทกัษะการ
ท างาน 
-การสร้างพืน้ท่ีในการ
แลกเปลีย่นความรู้ 
-การพฒันาศกัยภาพ
คณะท างาน 
-การประสานองค์กรภาคี
ร่วม 
 ตีความ 

ค้นหา 
จดัเก็บ 
ปรับปรุง 

คลงัความรู้การจดัการป่า
จากภายใน 

เข้าถงึ คว้า/เลอืก 

สงัคม วฒันธรรม 

การศกึษา เศรษฐกิจ 

กลไกขบัเคลือ่น 
-โครงสร้างกลุม่ 
-ลกัษณะผู้น า 
-ฐานทรัพยากรชมุชน 
-กฎระเบียบ กติกา 
-เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 
-การเรียนรู้ของชมุชน 
 

การติดตาม  
ประเมินผล 




