
 
บทที่  4 

 
ผลการวิจัย 

 
 

จากการศึกษาปรากฏการณ์การใช้กลไกการจัดการป่าชุมชน ทัง้ในส่วนลักษณะกลไก 
ศกัยภาพกลไกและแนวทางเสริมสร้างศกัยภาพกลไกการจดัการป่าชุมชน ต าบลแม่โป่ง  อ าเภอดอย
สะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม ่ขอน าเสนอออกเป็น  4 ตอน  ได้แก่ 

ตอนท่ี  1   บริบทต าบลแมโ่ป่ง 
ตอนท่ี  2   สภาพการจดัการป่าชมุชน 
ตอนท่ี  3   ศกัยภาพกลไกการจดัการป่าชมุชน 
ตอนท่ี  4   การเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชน 

  
ตอนที่  1  บริบทชุมชนแม่โป่ง 
 

1.1 ลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากร 
ต าบลแม่โป่ง เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต้ ของอ าเภอดอยสะเก็ด มีพืน้ท่ีทัง้หมด 37,551 ไร่ พืน้เพเดิมของชาวบ้าน ส่วนใหญ่
เป็นคนในท้องถ่ิน การตัง้ถ่ินฐานตัง้อยู่ตามแนวยาวของถนน รพช. และถนนชลประทาน  เข่ือนแม่กวง
เป็นเส้นทางติดตอ่ระหว่างหมู่บ้านและอ าเภอได้สะดวก เป็นต าบล  ท่ีมีพืน้ท่ีของหมู่บ้านอยู่ในเขตของ
ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ และเป็นหมู่บ้านบริวารของศนูย์ศกึษาทัง้ 10 หมู่บ้าน ท าให้ราษฎร
ในพืน้ท่ีได้รับการสนบัสนนุการพฒันาอาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

ต าบลแม่โป่ง ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของ
จงัหวดั หา่งจากอ าเภอดอยสะเก็ด 8 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดั 22 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง
ถึงจงัหวดั ประมาณ 45 นาที โดยมีเส้นทางหลกัเพ่ือเดนิทางสูต่ าบลเป็นถนนลาดยางร.พ.ช.3 สาย คือ 
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หมายเลข 4034 (บ้านแม่ก๊ะ – บ้านแม่ฮ่องไคร้)   หมายเลข 4035 (บ้านสนัก าแพง – บ้านป่าไผ่)  และ
หมายเลข 5102 (บ้านป่าไม้แดง – บ้านป่าไผ)่ 

ต าบลแมโ่ป่งมีพืน้ท่ีทัง้หมด 37,751 ไร่ หรือ 60 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น ท่ีราบ 18,875 ไร่ 
คดิเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ภูเขา 18,120 ไร่ คิดเป็น 48 เปอร์เซ็นต์ และพืน้น า้ 756 ไร่ คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขาและท่ีภูเขาอยู่ในชัน้ความสูงประมาณ  340 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล ลักษณะพืน้ท่ีลาดเอียงในแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้  และทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวนัตก พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นภเูขามีล าห้วยอยู่โดยทัว่ไป มีแหล่งน า้ส าคญั ๆ ได้แก่ อ่างเก็บน า้ห้วยฮ่อง
ไคร้, น า้แม่โป่ง และคลองชลประทานแม่กวง ซึ่งเป็นแหล่งน า้ทางการเกษตรท่ีส าคญัมีเส้นทาง
หมายเลข 4034 (บ้านแมก๊่ะ – บ้านแมฮ่อ่งไคร้) ถนน รพช. หมายเลข 4035 (บ้านสนัก าแพง – บ้านป่า
ไผ)่ ถนน รพช. หมายเลข 5102 (บ้านป่าไม้แดง–บ้านป่าไผ)่ 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของต าบล ประกอบด้วย แหล่งแม่น า้แม่โป่ง 1 สาย   คลอง
ชลประทานจากเข่ือนแมก่วง 2 สาย  อ่างเก็บน า้   2  อ่าง คือ อ่างห้วยก้า และอ่างห้วยฮ่องไคร้  บอ่น า้
ตืน้ 567 บอ่ บอ่น า้บาดาล 247 บอ่ สระน า้ 27 สระ ฝาย 15 แห่ง และประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง ซึ่งความ
อดุมสมบรูณ์ของแหลง่น า้ทัง้หมดมีความเก่ียวเน่ืองโดยตรงตอ่ป่าไม้ของชมุชน  ทัง้นีพ้บว่า พืน้ท่ีต าบล
แมโ่ป่งจ านวนมากเป็นพืน้ท่ีป่าไม้  ท่ีเจริญงอกงามในเขตพืน้ท่ีชมุชมดงันี ้ป่าจอตงึ อยู่ในเขตพืน้ท่ีบ้าน
ป่าไผ่ต่อเน่ืองบ้านกาดขีเ้หล็ก ป่าดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง อยู่ในเขตพืน้ท่ีบ้านห้วยบอนและห้วยบ่อทอง ป่า
ห้วยก้าและป่าห้วยไร่  ซึง่อยูใ่นพืน้ท่ี 3  หมูบ้่านคือ บ้านกาดขีเ้หล็ก  บ้านห้วยบอนและบ้านป่าไผ ่

 
1.2 ลักษณะการปกครอง 
ต าบลแม่โป่งปัจจุบันปกครองด้วยเทศบาลต าบลแม่โป่ง มีจ านวนหมู่บ้านในเขต 10 

หมูบ้่านคือ  
หมูท่ี่ 1 บ้านตลาดขีเ้หล็ก     หมูท่ี่ 2 บ้านป่าไผ ่
หมูท่ี่ 3 บ้านห้วยบอน       หมูท่ี่ 4 บ้านแมโ่ป่งหลวง 
หมูท่ี่ 5 บ้านพระนอนแมโ่ป่ง   หมูท่ี่ 6 บ้านห้วยอา่ง 
หมูท่ี่ 7 บ้านต้นผึง้         หมูท่ี่ 8 บ้านแมฮ่อ่งไคร้ 
หมูท่ี่ 9 บ้านป่าไม้แดง       หมูท่ี่ 10 บ้านห้วยบอ่ทอง 



 45 

ต าบลแม่โป่งมีประชากรทัง้สิน้ 5,620 คน แยกเป็น ชาย 2,789 คน หญิง 2,831 คน แยก
เป็นรายหมูบ้่านดงันี ้
 
หมู่ท่ี  ช่ือหมู่บ้าน  ชาย หญิง รวม 

1 บ้านตลาดขีเ้หล็ก 181 167 348 
2 บ้านป่าไผ ่ 363 369 732 
3 บ้านห้วยบอน 294 295 589 
4 บ้านแมโ่ป่งหลวง 425 474 899 
5 บ้านพระนอนแมโ่ป่ง 358 362 720 
6 บ้านห้วยอ่าง 302 296 598 
7 บ้านต้นผึง้ 166 152 318 
8 บ้านแมฮ่อ่งไคร้ 137 138 275 
9 บ้านป่าไม้แดง 268 299 567 
10 บ้านห้วยบอ่ทอง 285 279 564 
 รวม 2,779 2,831 5,610 

 
อย่างไรก็ตาม  สภาพความจริงของต าบลและชุมชนท่ีศึกษาพบว่า มีการปกครองใน  2  

ลกัษณะคือ การปกครองท่ีเป็นทางการและการปกครองท่ีไม่เป็นทางการ   ส าหรับการปกครองท่ีเป็น
ทางการมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น า และมีคณะกรรมการหมู่บ้านท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการหมู่บ้าน   ซึ่ง
คณะกรรมการหมู่บ้านมาจากการสรรหาตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ เช่น  กลุ่มผู้ สูงอายุ  พ่อบ้าน  แม่บ้าน  
หนุม่สาว และกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยด้วยวิธีการเช่นนีก้่อเกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มตา่ง ๆ ในการสะท้อน
ความคิดความต้องการพฒันาหมู่บ้าน  จนก่อเกิดรูปธรรมของการด าเนินงาน  อีกทัง้ด้วยความมุ่งมัน่
ของกลุ่มแกนน าในการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องระหว่างระบบราชการและวิถีชุมชน  จึงได้มีความ
พยายามในการจดัท าและปฏิบตัิตามแผนชมุชน  ซึ่งพบว่า  ก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการรับรู้  การคิด 
การวางแผน การปฏิบตัิ  การก ากับและทบทวนประเมินผลร่วมกัน  จนน าสู่ความส าเร็จในการสร้าง
ชมุชนท่ีเป็นสุข   และยงัเป็นต้นแบบของการพฒันา  ดงัจะปรากฏว่า อดีตผู้น าบ้านป่าไผ่ซึ่งเป็นสตรี
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ได้รับการรางวลัแหนบทองจากกระทรวงมหาดไทย   และแกนน าหลกัซึ่งเป็นอดีตนายกองค์กรบริหาร
สว่นต าบลได้รับรางวลัผู้บริหารดีเดน่จากกรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน     

นอกจากนีชุ้มชน ยังมีความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีแน่นเหนียวด้วยระบบเครือญาติ โดยมี
ระบบผีปู่ ย่าเป็นสายใยส าคญัท่ีถักร้อยความผูกพนัในระบบเครือญาติของชุมชน  สร้างความความ
ตระหนักต่อความพยายามในการรักษาระดบัสายสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน   โดยชาวบ้านจะ
หลีกเล่ียงการสร้างความขดัแย้งระหว่างกันและการปะทะทางอารมณ์แบบเผชิญหน้า  หากแต่จะใช้
ระบบการนินทาเป็นกลไกในการจดัการกบัการรักษาผลประโยชน์ของแตล่ะฝ่าย  โดยมีกลุ่มเครือญาติ
ของแตล่ะเป็นฝ่ายเป็นกลไกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง   ซึ่งระบบการนินทานีมี้
บทบาทในการควบคมุทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลสงูมาก     

 
1.3 ลักษณะสังคมและการรวมกลุ่ม 
วิถีความสมัพนัธ์ของคนในต าบลแม่โป่งและทัง้ 3 ชมุชน  มีลกัษณะเช่นชมุชนเกษตรกรรม

ทัว่ไป  ซึง่มีการรวมกลุม่เพ่ือชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัมาเป็นเวลาช้านานโดยเป็นการรวมกลุ่มท่ีมีการท างาน
ร่วมกันทัง้ชายหญิงและคนในวัยต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งสรรหน้าท่ีบทบาทตามความเหมาะสมและ
ข้อตกลงร่วมกนั  จนเกิดเป็นวฒันธรรมของชมุชนท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั แม้ว่าระยะเวลาท่ีผ่านมา
จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของรูปแบบและลกัษณะของกลุ่ม แต่ก็ยงัด ารงวตัถุประสงค์ใน
การให้การช่วยเหลือระหว่างกนั  ด้วยความรู้สึกผูกพนัร่วมกนั  ก่อเกิดเป็นพลงัในการสรรค์สร้างงาน
ตา่ง ๆ ของชุมชนให้ส าเร็จลุล่วง  ทัง้นีส้ามารถจ าแนกกลุ่มได้สองประเภทคือ  กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ
และเป็นทางการ  ในส่วนของกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการจดัเป็นกลุ่มวิถีดัง้เดิมของชมุชน  จึงไม่มีโครงสร้าง
ทางการ และระยะเวลาก าหนด หากแต่เป็นการเกิดตามสถานการณ์  เช่น การรวมกลุ่มช่วยเหลือใน
งานมงคลหรืออวมงคล   การรวมกลุม่แลกเปล่ียนแรงงานภาคเกษตร        

ส าหรับการรวมกลุ่มท่ีเป็นทางการ  มีการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่มท่ีชดัเจนใน
ลกัษณะของคณะกรรมการ มีจ านวนทัง้สิน้  12 กลุม่หลกัประกอบด้วย 

1.3.1 กลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วย กลุ่มสจัจะออมทรัพย์  กลุ่มกองทนุเงินล้าน และ
กลุ่มกองทนุ กขคจ.หมู่บ้าน ซึ่งได้รับสนบัสนนุทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในระดบัหมู่บ้าน  ผล
การด าเนินงานท าเกิดทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และผลก าไรได้น ามาพัฒนาสาธารณะ
ประโยชน์ เชน่ ซุ้มหมูบ้่าน  ทนุการศกึษาและชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส  
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1.3.2 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในชุมชนประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต าบล
แม่โป่ง  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจ ากัด  กลุ่มเกษตรผู้ท านา  และกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

1.3.3 กลุม่เกษตรกร ประกอบด้วย   กลุม่ไร่นาสวนผสม   กลุม่ผู้ เลีย้งกบ   กลุ่มผู้ เลีย้ง
สตัว์   กลุม่ผู้ใช้น า้เพ่ือการเกษตร กลุม่ผู้ เพาะเห็ด และกลุม่ประมงน า้ไหล 

1.3.4 กลุ่มสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย   กลุ่มพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   กลุม่ปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ และกลุม่น า้ประปาหมูบ้่าน 

1.3.5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าไผ่  ซึ่งด าเนิน
กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เชน่ กระเทียม  มะมว่ง มะเขือเทศ ฯลฯ และสามารถพฒันาจน
เกิดเป็นธุรกิจชุมชน   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรบ้านป่าไผ่ ซึ่งด าเนินกิจกรรมแปรรูป
สมุนไพรจนสามารถจัดจ าหน่ายทัง้ภายในและนอกชุมชน  เป็นรายได้ส าคัญแก่ครัวเรือน   กลุ่ม
แม่บ้านอาหารพืน้เมืองซึ่งด าเนินกิจกรรมบริการจดัท าอาหารจ าหน่ายทัง้ภายในและภายนอกชุมชน  
กลุ่มร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมปลอดภัย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการอาหารจ าหน่ายส่วนบคุคลท่ีรวมกลุ่ม
เพ่ือจดัมาตรฐานอาหารปลอดภยั 

1.3.6 กลุ่มสวัสดิการชุมชน  ได้แก่  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน   กลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) และกลุม่แอร์โรบคิเพ่ือสขุภาพ 

1.3.7 กลุ่มผู้ สูงอายุ  เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพ่ือด าเนินกิจกรรมพัฒนา
คณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การจักสาน  ผลิตดอกไม้จนัท์  สมุนไพรพืน้บ้าน  การออกก าลังกาย 
ฯลฯ 

1.3.8 กลุม่เยาวชน เป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนเพ่ือด าเนินกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ
เยาวชน เชน่  งานอาชีพ  กีฬา  สขุภาพ  วฒันธรรม  การปลกูป่า  การท าแนวป้องกนัไฟป่า ฯลฯ 

1.3.9 กลุม่ความมัน่คง   ประกอบด้วย    กลุม่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
กลุม่รักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มพลงัแผ่นดินขจดัสิน้ยาเสพติดและกลุ่มลกูเสือชาวบ้าน  
และ กลุม่อาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า   

1.3.10 กลุม่พฒันาอาชีพ  ประกอบด้วย  กลุ่มผลิตภณัฑ์จากไม้  กลุ่มตดัเย็บและทอ
ผ้า  กลุม่จกัรสานและผลิตภณัฑ์  และกลุม่ชา่งยนต์และบริการ 
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1.3.11 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มสภาวัฒนธรรมประจ า
หมูบ้่าน กลุม่สมนุไพรพืน้บ้านและหมอเมือง  กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บ้าน  
กลุม่ศนูย์ข้อมลูและหอกระจายขา่วหมูบ้่าน 

 
1.4 ลักษณะอาชีพเศรษฐกิจและหน่วยงาน 
คนในต าบลแม่โป่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตท่ีส าคญัๆ ได้แก่ ข้าว กระเทียม  หอมแดง ถัว่
เหลือ ถัว่ลิสง ฯลฯ โดยอาศยัแหล่งน า้จากอ่างเก็บน า้ห้วยฮ่องไคร้ อ่างเก็บน า้ห้วยก้า น า้แม่โป่ง และ
คลองชลประทานแม่กวง หลงัว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลกัจะหนัมา ท าอาชีพรองได้แก่ รับจ้าง
ทัว่ไป ค้าขาย หาของป่ามาขาย เป็นต้น นอกนัน้ยงัมีอาชีพอ่ืนๆ อีก คือ รับราชการ ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั รับจ้าง เป็นต้น 

ประกอบกับลกัษณะพืน้ท่ีของหมู่บ้านทัง้ 3 แห่ง  ซึ่งเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขาและมีภูเขาโอบ
ล้อมท่ีอยู่ในชัน้ความสูงประมาณ 340 เมตร  มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลาดเอียงในแนวเหนือมาใต้และ
ตะวนัออกมาตะวนัตก มีพืน้ท่ีโดยรอบหมู่บ้านเป็นป่าเขามีล าห้วยอยู่โดยทัว่ไป  และมีแหล่งเก็บน า้ท่ี
ส าคญัคือ  อา่งเก็บน า้ห้วยฮอ่งไคร้  อา่งเก็บน า้ห้วยก้า ซึง่น า้เหลา่นีไ้หลลงสู่แม่น า้โป่ง เป็นสายน า้หลกั
ท่ีไหลหล่อเลีย้งพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรของหมู่บ้านกาดขีเ้หล็ก  ป่าไผ่และห้วยบอนมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ประกอบกบัในเวลาต่อมาได้มีการสร้างเข่ือนแม่กวงอดุมธาราขึน้  ในพืน้ท่ีซึ่งห่างจากต าบล
แม่โป่งเพียง  9  กิโลเมตร  ท าให้สามารถรับน า้เพ่ือการเกษตรจากเข่ือนได้อีกแหล่งหนึ่ง  โดยทางกรม
ชลประทานได้ด าเนินการขุดคลองชลประทานจากเข่ือนแม่กวง ผ่านมาทางทิศตะวันออกของต าบล
ก่อนท่ีสายน า้จะแยกไหลเข้าสู่เมืองฝายไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ ในเขตอ าเภอดอยสะเก็ดและสนัก าแพง   
ลกัษณะเช่นนีท้ าให้สามารถใช้พืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรในการเพาะปลูกได้ตลอดทัง้ปี  นอกจากนัน้ด้วย
ระบบเหมืองฝายของชมุชน ท าให้ชาวบ้านสามารถท าการประมงน า้ไหลท่ีสามารถสร้างแหล่งอาหาร
และรายได้ให้แก่ครัวเรือน   

ในส่วนของลกัษณะภูมิอากาศ ซึ่งตัง้อยู่ในเขตอิทธิพลของมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  ท า
ให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม – กันยายน และมีอากาศหนาวเย็นในเดือนพฤศจิกายน  - 
กุมภาพันธ์  ส่วนในช่วงเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปีจะเร่ิมมีอากาศแห้งแล้ง  หากแต่จาก
ลกัษณะของดินซึ่งเป็นดินร่วนปนเหนียว  ท าให้ดินสามารถเก็บความชุ่มชืน้ไว้ได้ดี  รวมทัง้จากการมี
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แหลง่น า้จากแหลง่ธรรมชาต ิเชน่  ล าเหมือง ล าน า้แมโ่ป่ง   แมน่ า้  อา่งเก็บน า้ ชลประทาน  บอ่บาดาล  
ท าให้ผู้คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม   โดยพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านประกอบด้วย  ข้าวนา
ปี    กระเทียม หอมแดง ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  กะหล ่าปี  ซึ่งพืชเหล่านีส้ามารถสร้างรายได้และฐานะท่ี
มัน่คงให้แก่คนในชมุชนมาเป็นเวลายาวนาน   

นอกจากนัน้ การมีท าเลท่ีตัง้อยู่ใกล้กบัโครงการในพระราชด าริ  คือศนูย์ศึกษาและพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้  ท าให้ได้รับการก าหนดให้เป็นหมู่บ้านบริวารของศูนย์ในการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
อาชีพต่างๆ เก่ียวกับการเกษตร เช่น  การส่งเสริมฝึกอบรมเก่ียวกับการเพาะปลกู การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร  การหตัถกรรม เชน่  การทอผ้า การผลิตงานกระดาษสา  ซึ่งทางศนูย์ฯ จะให้การศกึษา
อบรมด้านการผลิตและประสานงานด้านการตลาดแก่สมาชิกของศนูย์อย่างตอ่เน่ืองนบัตัง้แตปี่ พ .ศ.  
2525 เป็นต้นมา และในปัจจบุนังานด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และงานหตัถกรรมตา่ง ๆ 
ได้กลายเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านไม่ยิ่งหย่อนกว่าอาชีพภาคการเกษตร แต่
กระนัน้คนรุ่นใหม่ของหมู่บ้านท่ีได้รับการศึกษาแผนใหม่    ยงันิยมเดินทางออกมาประกอบอาชีพใน
ภาคอตุสาหกรรมและการบริการ  โดยมาพกัอาศยัอยูใ่นเขตเมืองหรือเดนิทางเข้าออกหมูบ้่านทกุวนั   

ส าหรับหนว่ยงานราชการและองค์กรธุรกิจในต าบล ประกอบด้วย 
1.) ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลแม่โป่ง ม.10 บ้านห้วยบอ่ทอง 
2.) สถานีต ารวจภธูรต าบลแมโ่ป่ง ม.4 บ้านแมโ่ป่งหลวง 
3.) สถานีอนามยัต าบลแมโ่ป่ง จ านวน 2 แห่ง ตัง้อยู่ ม.4 บ้านแม่โป่งหลวง และ ม.10 บ้าน

ห้วยบอ่ทอง  
4.) ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ม. 1 บ้านตลาดขีเ้หล็ก 
5.) ศนูย์ศกึษาและพฒันาวนศาสตร์ชมุชนท่ี 13 เชียงใหม ่
6.) โรงโมห่ิน 1 แหง่ 
7.) โรงสีข้าว 10 แหง่ 
8.) ร้านขายสินค้าเบด็เตล็ด 25 แหง่ 
9.) ร้านขายอาหาร 10 แหง่ 
10.) ร้านซอ่มจกัรยานยนต์ 7 แหง่ 
11.) ร้านตดัผม 5 แหง่ 
12.) ป๊ัมน า้มนัหลอด 6 แหง่ 
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13.) ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 1 แหง่ 
14.) กลุม่ผู้ผลิตสินค้าชมุชน จ านวน  5  กลุม่ 

 
1.5 ลักษณะการศึกษา 
ต าบลแม่โป่ง  มีโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 3 แห่ง และระดบัมธัยมศึกษา 2 แห่ง  ศนูย์

พฒันาเดก็เล็ก  2  แหง่ และโรงเรียนเอกชน 1  แหง่  ประกอบด้วย 

1.5.1 โรงเรียนระดบัประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่โป่ง โรงเรียนบ้านตลาด
ขีเ้หล็กและ โรงเรียนบ้านป่าไผ ่

1.5.2 โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่โป่ง และโรงเรียนบ้านตลาด
ขีเ้หล็ก 

1.5.3 ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กสิรินธร และศนูย์พฒันา
เดก็เล็กบ้านแมโ่ป่ง 

1.5.4 โรงเรียนเอกชน คือ โรงเรียนอนบุาลจนัทโชต ิ

ทัง้นีพ้บวา่  คนในต าบลแมโ่ป่งและ ชมุชนท่ีเข้าร่วมการวิจยัทัง้ 3 แห่ง  มีทศันคติในการให้
ความส าคัญของการศึกษาในฐานะของการเป็นเคร่ืองมือในการเล่ือนขัน้ทางสังคมนัน้ค่อนข้างจะ
เดน่ชดัในบคุคลทกุฐานะในหมู่บ้าน โดยเช่ือว่าการศกึษาเปรียบเสมือนบนัไดดารา  ท่ีจะน าพาโอกาส
ในอนาคตท่ีดีกว่าแก่ลูกหลาน  จึงมีการลงทุนทางด้านการศึกษาสูง ซึ่งพบว่า นิยมส่งเสริมให้บุตร
หลานได้รับการศึกษาถึงระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี  โดยมุ่งหวังจะเข้าสู่
อาชีพการรับราชการ หรือการท างานในบริษัทต่างๆ ด้วยเหตนีุจ้ึงมีการส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนใน
ด้านท่ีคดิวา่  จะสามารถเข้าสู่อาชีพท่ีคาดหวงัได้ ดงัจะปรากฏจากสถิติการศกึษาตอ่ของนกัเรียนท่ีจบ
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งพบว่า มีการศึกษาต่อสูงถึง 100 % โดยจะ
ศกึษาต่อในโรงเรียนขยายโอกาสในต าบลท่ีเปิดสอนถึงระดบั ม . 3 หรือศกึษาต่อในโรงเรียนมธัยม
ประจ าอ าเภอ  หรือการบวชเรียน  รวมทัง้การศกึษานอกโรงเรียนส าหรับผู้ ท่ีไม่สามารถเข้าสู่การศกึษา
ในระบบได้  ส าหรับผู้ ท่ีมีฐานะดีในหมู่บ้านนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาศกึษาในเขตเมืองตัง้แต่ระดบัชัน้
ประถมศกึษา  โดยจะมีรถประจ าวิ่งรับส่งเด็กนกัเรียนจากหมู่บ้านไปยงัโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตเมืองตัง้แต่
หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น  นอกจากนี ้ ส าหรับกลุ่มผู้ ใหญ่หรือผู้อยู่ในวยัท างานพบว่า  มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะของการประชุมสัมมนาท่ีจัดขึน้โดยหน่วยงานต่าง ๆพร้อมได้น า
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ความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  จนสามารถท างานวิจัยชุมชน
เก่ียวกบัประวตัชิมุชน ภาวะหนีส้ิน ความรู้เร่ืองสขุภาพและสมนุไพร  ท าให้หมูบ้่านนีมี้แกนน าหลายคน
ท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้านท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะผู้ ศึกษาดูงานและบรรยายให้แก่
หนว่ยงานตา่งๆ     

 
1.6 ศาสนาและวัฒนธรรม  
ด้วยประชาชนในชมุชน  95 % นบัถือศาสนาพุทธ มีวดัเป็นศนูย์กลางของจิตใจและการ

พฒันาการรวมกลุม่ทางสงัคม จงึมีวดัทัง้หมด 7 วดั และอาราม จ านวน 2  แหง่ ได้แก่ 
1. วดัพระธาตจุอมแจ้ง        2. วดักญัจน์นิธยาราม (วดัป่าไผ-่บอ่ทอง) 
3. วดัใหมม่งคลชยั (วดัห้วยบอน)  4. วดัดอยปลอ่ยนก  
5. วดัพระนอนแมโ่ป่ง         6. วดัแมฮ่อ่งไคร้ 
7. อาราม จ านวน 2 อารามได้แก ่  อารามบ้านต้นผึง้ และ อารามฮอมบญุบ้านป่าไม้แดง 
วิถีวฒันธรรมของผู้คนในต าบลแม่โป่งและชุมชนทัง้สามแห่ง  มีรากฐานจากพุทธศาสนา

แบบชาวบ้าน ท่ียงัคงมีความเช่ือและการปฏิบตัิร่วมระหว่างพทุธ – ผี – พราหมณ์ ซึ่งเป็นเคร่ืองกล่อม
เกลาจิตใจและส านกึแบง่ปันในการอยู่ร่วมกนั ทัง้ยงัมีการวิจยัในการปรับประยกุต์วฒันธรรมเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชมุชน อาทิ ในชว่งต้นฤดหูนาว ชาวบ้านจะร่วมกนัประกอบพิธีกรรมผิงไฟพระเจ้า  ซึ่ง
จะมีการน าเอาข้าวสาร อาหารและปัจจยัมาถวายพระสงฆ์ในวดั พร้อมทัง้ร่วมฟังธรรมะ  ปัจจยัตา่งๆ 
ท่ีได้จากการท าบญุสว่นหนึง่จะน าไปใช้ในการพฒันาหมูบ้่านในด้านตา่งๆ  ตามแตข้่อตกลงร่วมกนัเช่น  
การพฒันาศาสนาสถาน  การพฒันาศนูย์เด็กเล็กท่ีตัง้อยู่ในวดัหรือ  การพฒันาสิ่งสาธารณประโยชน์
ของหมูบ้่าน    

ในช่วงปลายฤดกูาลออกพรรษา จะมีการท าบญุพิเศษท่ีเรียกว่า  “ก๋วยสลาก”  ซึ่งเป็นงาน
กึ่งสงัคมกึ่งศาสนา โดยทกุครัวเรือนจะเตรียมอาหาร เคร่ืองด่ืมไว้ส าหรับต้อนรับแขกและญาติมิตรตา่ง
หมูบ้่าน ซึง่มาเย่ียมเยือนพร้อมทัง้ร่วมบริจาคเงินในการท าบญุ เป็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
แบบญาติมิตร และในวันรุ่งขึน้เจ้าภาพจะน าเงินพร้อมด้วยเคร่ืองไทยทานไปถวายพระ ซึ่งเคร่ื อง
ไทยทานจะถูกติดเบอร์เลขหรือฉลาก เพ่ือรอให้พระเณรท่ีจับฉลากได้ตรงกับหมายเลขนัน้ ๆ มารับ
เคร่ืองไทยทาน  ส าหรับเงินและเคร่ืองไทยทานท่ีได้จากการท าบญุจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ท าบญุ
เข้าวดั  ถวายพระสงฆ์  หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะจดัประเพณีขนทรายเข้าวดั      ซึ่งเป็นกุศโล
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บายในการคุ้มชูพระพุทธศาสนา พร้อมทัง้สร้างสามัคคีในหมู่คณะ  ต่อมาได้มีการปรับประยุกต์
ประเพณีก๋วยสลากหรือสลากภัตต์เป็นสลากขอฝน  ด้วยความมุ่งหมายในการสร้างเสริมก าลงัใจขอ
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ือการเกษตร  พร้อมทัง้ท านุบ ารุงศาสนา  หรือประเพณีการฟังธรรมปลาช่อน
ในช่วงหน้าแล้ง เพ่ือการขอฝนให้ตกต้องตามฤดกูาล พร้อมทัง้เป็นกุศโลบายในการท านุบ ารุงศาสนา
โดยจะมีการน าเอาสิ่งของปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีผู้คนร่วมท าบุญไปมอบถวายให้แก่วดัในพืน้ท่ียากจนและอยู่
บนพืน้ท่ีสงูในเขตใกล้เคียง   

เช่นเดียวกับความเช่ือในเร่ืองผีสางเวทมนตร์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติมีอิทธิพลตอ่วิถีปฏิบตัิ
ของผู้คนในชุมชนไม่น้อยกว่าความเช่ือในพระพทุธศาสนา  และดเูสมือนตา่งก็สมานซึ่งกนัและกันใน
ห้วงความนึกคิดของผู้คนในชุมชน  โดยพระพุทธศาสนาจะช่วยสร้างความศกัดิ์สิทธ์ิให้กับผีสางเวท
มนตร์  ขณะเดียวกันผีสางเวทมนตร์ก็เพิ่มพูนความมั่นใจในพระพุทธศาสนา  และยังเป็นรากฐาน
กรอบแห่งวฒันธรรมหลายประการของชมุชน  อาทิชาวบ้านมีความเช่ือในสญัลกัษณ์  หรือสญัญาณ
อนัเป็นมงคลและอปัมงคล   เช่ือว่าบรรดาผีท่ีชมุชนให้การเคารพจะมีล าดบัขัน้ตามอ านาจและหน้าท่ี
ในอาณาเขตท่ีผีนัน้ ๆ ปกครอง เช่น ผีเจ้าท่ีคุ้มครองบ้านและไร่นา  ผีปู่ ย่าคุ้มครองเครือญาติ  ผีเสือ้วดั
คุ้มครองวดั และผีเสือ้บ้านคุ้มครองหมู่บ้าน ตลอดจนผีประจ าเคร่ืองใช้ในบ้านเช่น  ผีหม้อข้าวนึ่ง ฯลฯ 
ซึง่ผีตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะได้รับการปฏิบตัด้ิวยความเคารพจากคนในชมุชนและมีการขดัเกลาสืบทอดความ
เช่ือมาโดยตลอด       

จากสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในต าบลและชมุชนทัง้สามแห่ง ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง
ต้องอาศยัธรรมชาตแิละมนษุย์ในการผลิตทัง้ดนิ  น า้  อากาศตา่ง ๆ เป็นผลท าให้ชมุชนให้ความส าคญั
ในการปฏิบตัติอ่ธรรมชาตแิละเพ่ือนมนษุย์ด้วยความเคารพโดยยงัคงเช่ือในจิตวิญญาณของธรรมชาติ
ว่ามีพระ หรือผีคุ้มครองอยู่ เช่น  ดินมีแม่พระธรณี  ป่ามีผีป่า  น า้มีผีขนุน า้ ทัง้นีจ้ะไม่พยายามท าการ
ล่วงละเมิดต่อสิ่งเหล่านี ้ เพราะเช่ือว่า  หากกระท าแล้วจะท าให้เกิดความเดือดร้อน  เช่น ขึดหรือข้อ
ห้ามถมบ่อน า้  แต่หากจ าเป็นต้องกระท าจะต้องมีพิธีกรรมเพ่ือขอขมาต่อสิ่งนัน้ ๆ ก่อน   ซึ่งคนใน
ชมุชนได้ยึดถือปฏิบตัิตอ่ธรรมชาติเหล่านีด้้วยความเคารพมาเป็นระยะเวลายาวนานและยงัถ่ายทอด
ความเช่ือนีสื้บตอ่ยงัคนรุ่นแล้วรุ่นเลา่ของชมุชน และความเช่ือเหลา่นีไ้ด้รับการตอกย า้จากลกัษณะทาง
กายภาพของชมุชนท่ีต้องอาศยัน า้เพ่ือการผลิต  ท าให้ยงัคงมีพิธีการบวงสรวงผีเทวดารักษาขนุน า้เป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือแสดงความกตญัญูท่ีช่วยดแูลแหล่งน า้ ทัง้ยงัมีการบูรณาการประเพณีพิธีกรรมทาง
พระพทุธศาสนาเพ่ือการจดัการป่าไม้เชน่  ประเพณีสลากขอฝน การฟังธรรมป่าชอ่น   
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1.7 ลักษณะการสาธารณสุข 
มีสถานีอนามยัประจ าต าบล 2 แห่ง  มีศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน 5 แห่ง  ร้านขายยา

แผนปัจจุบนั 1 แห่ง และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 100 คน  และพบว่า คนใน
ชมุชนยงันิยมไปรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลคลีนิคเอกชนต่างๆ โดยให้เหตผุลว่า รวดเร็วและ
มั่นใจในคุณภาพของการรักษาพยาบาล  และเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพชาวบ้านท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีนิยมท าประกนัชีวิตกบับริษัทประกนัชีวิตตา่ง ๆ แตอ่ย่างไรก็ตาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลือก
ท าประกนัสขุภาพกบักระทรวงสาธารณสขุ  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม คนในชมุชนยงัคงให้ความส าคญักบัการรักษาพยาบาลแบบพืน้บ้าน อาทิ  
การรักษาด้วยสมุนไพร  โภชนะบ าบัด  หมอพืน้บ้าน  หรือการรักษาด้วยความเช่ือในเร่ืองเหนือ
ธรรมชาติเช่น  เม่ือเกิดการเจ็บป่วยด้วยอบุตัิเหตหุรือเจ็บไข้ท่ีเป็นซ า้ซาก จะนิยมไปหาหมอด ูหรือคน
ทรงเจ้าเพ่ือท านายถึงสาเหตขุองการเจ็บป่วย ซึ่งมกัจะแก้ไขด้วยพิธีกรรมของชุมชนเช่น  การเลีย้งผี   
การสะเดาะเคราะห์  อนึ่งกลุ่มแกนน าชาวบ้านได้ร่วมกันศึกษาวิจยัเก่ียวกับภาวะสขุภาพและความรู้
เร่ืองสมนุไพรของชมุชน  จนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้เพ่ือพฒันากลุม่แปรรูปสมนุไพร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาและบ าบดัสุขภาพ  ดงัจะพบการรวมกลุ่ม
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นหมอเมือง  ผู้ มีความรู้ด้านสมุนไพร  เกิดเป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพร  จ านวน   8  
กลุ่ม ทัง้ยงัสามารถผลิตจ าหน่ายเป็นสินค้าชมุชนท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย  ซึ่งทัง้หมดเป็นผลจาก
การอยูร่่วมกบัป่าจงึสร้างสมความรู้เร่ืองการใช้พืชจากป่าเป็นสมนุไพร 

 
1.8 พัฒนาการของชุมชน 
อิทธิพลจากกระแสทุนนิยมได้น ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงในต าบลแม่โป่งและชมุชนทัง้สาม

แห่ง   ทัง้ในด้านสร้างสรรค์และผลกระทบ กล่าวคือในทางสร้างสรรค์ได้ก่อเกิดการพฒันาโครงสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  ระบบการคมนาคมท่ีสะดวกสบายมากขึน้ท าให้การเดินทางเข้าออก
ระหว่างชุมชนกับเขตเมืองใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง   เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้าท่ีท าให้วิถีชุมชน
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทัง้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและเคร่ืองอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวนั อาทิ  เคร่ืองเสียง  โทรทศัน์  ตู้ เย็น  โทรศพัท์ เคร่ืองซกัผ้า ฯลฯ  ซึ่ งปัจจบุนัได้กลายเป็น
เสมือนเคร่ืองชีว้ดัความทนัสมยัและสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ในสว่นของระบบการผลิต พบว่า  ได้
มีการปรับเปล่ียนระบบการผลิตของหมู่บ้านจากการผลิตแบบดัง้เดิมเป็นการผลิตเพ่ือการค้า ผลจาก
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ระบบทนุนิยมท่ีเน้นการผลิตเพ่ือการค้า  ท าให้เกษตรกรประสบทัง้ภาวะขาดทนุและก าไร  โดยบางปี
สถานการณ์การผลิตของชุมชนสอดคล้องกับสภาพความต้องการผลผลิตด้านการตลาด ก็สามารถ
สร้างรายได้จ านวนมาก   แต่หากประมาณผิดพลาดก็ท าให้รายได้ลดต ่าหรืออาจเผชิญภาวะขาดทุน  
หากแต่ชาวบ้านมีกลไกในการแก้ไขปัญหาการตลาดคือ ความพยายามในการรวมกลุ่มเพ่ื อการ
จ าหน่ายผลผลิตจึงท าให้สามารถต่อรองกับนายทุนหรือตลาดภายนอกชุมชนได้ในระดบัหนึ่ง  ด้วย
ความไม่แน่นอนของกลไกทางการตลาดสินค้าเกษตร  คนในชุมชนจึงแสวงหาหาทางออกโดยการ
รวมกลุม่เพ่ือการแปรรูปผลผลิตของชมุชน  หรือกลุม่อาชีพเสริม รวมทัง้การหางานท านอกชมุชน 

ระบบทุนนิยมท่ีแผ่ขยายอิทธิพลผ่านส่ือต่าง ๆ ทัง้วิทยุ โทรทัศน์และส่ือสิ่งพิมพ์รวมทัง้
กระบวนการศกึษาแผนใหม่  ได้ส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงปทสัถานพฤติกรรมระหว่างวยัรุ่นชายหญิง
ในหมูบ้่าน กล่าวคือ จากเดิมท่ีระบบผีปู่ ย่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งตอ่การควบคมุพฤติกรรมทางเพศของคน
หนุม่สาวก็เร่ิมออ่นล้าลง  เร่ิมมีการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบวยัรุ่นในสงัคมเมืองมากขึน้ เช่นเดียวกบั
ระบบนิเวศวิทยาท่ีได้รับผลกระทบจากระบบการผลิตเพ่ือการค้า  ซึ่งเป็นผลท าให้ดินเร่ิมเส่ือมสภาพ  
ต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ ยยาฆา่แมลงมากขึน้ เป็นการเพิ่มทนุการผลิตทัง้ด้านเศรษฐกิจและสขุภาพ ด้วยเหตุ
นีเ้องท าให้ผู้น าในชมุชนพยายามหาแนวทางการแก้ไขโดยร่วมกนัการศกึษาถึงรากเหง้าของวฒันธรรม
ของชุมชนในด้านต่างๆ  เพ่ือพลิกฟื้นวัฒนธรรมดัง้เดิมทัง้ด้านการผลิตและความเช่ือมาปรับใช้ใน
สถานการณ์สงัคมท่ีเปล่ียนไปให้เหมาะสม อาทิ  การใช้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน  การเพาะปลูก
ด้วยระบบชีวภาพ  หรือการรวมกลุม่ภมูิปัญญาชมุชนเพ่ือศกึษาวฒันธรรมประเพณีเก่ียวกบัชีวิต  และ
ฟืน้ประเพณีดัง้เดิมของชุมชนในสาระท่ีผสมผสานแนวคิดเก่าและแนวคิดใหม่ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สังคม   หรือการท่ีชุมชนทัง้สามแห่งพยายามพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับองค์กร
ภายนอก  เชน่  บ้านกาดขีเ้หล็กท าการวิจยัเร่ืองโครงการกระบวนการและรูปแบบการจดัการป่าชมุชน
ให้เอือ้ต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมและยัง่ยืน  บ้านกาด (ตลาด) ขีเ้หล็ก ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ บ้านป่าไผ่ท าการวิจยัเร่ือง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน
โดยใช้จารีตประเพณีท้องถ่ิน กรณีบ้านป่าไผ่ ต าบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในขณะท่ีบ้าน
ห้วยบอนพยายามเรียนรู้เพ่ือการตัง้กองทุนชุมชนพร้อมมีการส ารวจเพ่ือจดัท าฐานข้อมูลชุมชนบ้าน
ห้วยบอน 

ซึ่งผลจากการเรียนรู้ทัง้หมดได้ปรากฏในลักษณะของแผนแม่บทชุมชน  ท่ีเกิดจากการ
วิเคราะห์ตนเองของชมุชนตัง้แตปั่ญหาภาวะหนีส้ินท่ีประสบ  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรม  น าสู่
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การลงมือเขียนแผนแม่บทของกลุ่มแกนน าชุมชนและการจดัท าประชาพิจารณ์เพ่ือให้ผู้คนในชุมชน
รับทราบและแสดงความคดิเห็นร่วมกนั   ซึ่งแผนแม่บทชมุชนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนชีวิตชมุชน  
ท าให้เกิดความเข้าใจร่วมในการก าหนดทิศทางพฒันาของชมุชน  ท าให้ประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่า
พอใจตอ่ความพยายามสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนในมิติตา่ง ๆ และได้รับการยอมรับจากองค์กรและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
ตอนที่  2  สภาพการจัดการป่าชุมชน 
 

ผู้สงูอายใุนชมุชนทัง้สามแหง่  เลา่วา่ อดีตเม่ือ 40 ปีก่อนนัน้ สภาพป่าจอตงึ ป่าห้วยก้า ป่า
ห้วยไร่และดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง เป็นป่าหลกัท่ีโอบล้มชมุชนทัง้สามแหง่ ยงัมีความอดุมสมบรูณ์ ผู้คนในชมุชน
มีวิถีความเป็นอยูแ่บบพึง่พาธรรมชาติ  มีความเช่ือในพลงัอ านาจสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  เจ้าป่า เจ้าเขา จงึท าให้
คนมีความผกูพนัอยูก่บัป่าไม้ พึง่พาป่าเป็นแหลง่อาหาร แหลง่สมนุไพร เป็นแหลง่ก าเนิดความอดุม
สมบรูณ์ของต้นน า้ล าธาร ท่ีน ามาใช้เพ่ือการอปุโภคและบริโภค และการเกษตรกรรม 

 
2.1 การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน 
ป่าจอตงึ ป่าห้วยก้า ป่าห้วยไร่และดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง เป็นป่าไม้ท่ีโอบล้อมของชมุชนทัง้สามแห่ง 

มีเป็นลกัษณะป่าเต็งรังมีความอดุมสมบรูณ์ต ่า ประเภทไม้เดน่ได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง รกฟ้า 
มะกอก กระปก ไม้สกลุงิว้  และไม้สกลุไผ่ เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ซางด า ไผ่ตงไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น   
ส าหรับพืน้ท่ีป่าในปัจจุบนั ยงัคงมีชนิดพืชพนัธุ์และสตัว์ท่ีอาศยัอยู่ตามธรรมชาติใช้เป็นแหล่งอาหาร  
แหลง่สมนุไพรและสร้างความสมบรูณ์แก่ระบบนิเวศน์ ดงันี ้ 

1.) ผกัป่า : ผกัหวาน ผกัพอ่ค้าตีเมีย ผกัถวยหน ูหน่อไม้ ผลกระบก ผกัไคร้ ผกันางแง้ม 
นางจม ผกักดู บอนผา 

2.) เห็ด : เห็ดโคน เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดถอบ เห็ดขมิน้ เห็ดน า้ขาว เห็ดกระด้าง 
เห็ดหหูน ูเห็ดซาง เห็ดไขห่า่น เห็ดแดง เห็ดนา่มอ่ย เห็ดกระด้าง เห็ดจัน่ เห็ดข้าวตอก 

3.) สตัว์ เช่น ไข่มดแดง แมงมนั  ไข่จกัจัน๋ ดกัแด้ เช่น กระตา่ย อีเห็น หมปู่า กระรอก 
นกยงู พงัพอน งเูหา่ งจูงอาง แลน ไก่ป่า นกเป็ด นกเขา หมาป่า งสูิง เย่ียง แลน เป็นต้น 
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4.) สมนุไพร เช่น ห้อสะปายควาย สเลดพงัพอน มะเขือแจ้เครือ บอระเพ็ด กาวเครือ 
อ้อยช้าง สารภี มะคา่แต้ม มะหาด แสมสาร ยอป่า เป้า  ฯลฯ    

ชาวบ้านหมู่บ้านป่าไผ่  บ้านห้วยบอนและบ้านกาดขีเ้หล็ก มีการใช้ประโยชน์จากป่า
บริเวณรอบๆ หมู่บ้าน ท่ีมีเขตแดนติดกับป่าจอตึง ประกอบด้วย ป่าห้วยก้า ป่าดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้งและป่า
ห้วยไร่  โดยสามารถประมวลลกัษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนมีดงันี ้

1.) เป็นแหล่งอาหาร โดยในป่าชุมชนมีอาหารธรรมชาติส าหรับคนในชมุชนใช้บริโภค
ในฤดกูาลต่างๆ  อาทิ  ผกัพืน้บ้าน  หน่อไม้   ผลไม้ป่า เช่น มะม่วงป่า มะขามป้อม  กะบก  มะกอก  
เห็ด ไขม่ดแดง แมงมนั  ไขจ่กัจัน่  ผึง้ แน้  อึง่อาง เคร่า กบ เขียด   

2.) เป็นแหล่งสมนุไพร  ในปี พ.ศ. 2549  ชาวบ้านป่าไผ่  บ้านห้วยบอน และบ้านกาด
ขีเ้หล็กได้ท าการส ารวจสมุนไพรท่ีอยู่ในป่าจอตึง  ดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  ป่าห้วยไร่ และป่าห้วยก้า  พบว่า มี
สมนุไพรจ านวนกวา่ร้อยชนิด  อาทิ  ห้อสะปายควาย สเลดพงัพอน มะเขือแจ้เครือ บอระเพ็ด กาวเครือ 
อ้อยช้าง สารภี มะคา่แต้ม มะหาด แสมสาร ยอป่า เป้า  ฯลฯ   ซึง่สามารถน ามาใช้เพ่ือการดแูลสขุภาพ
ของคนในชมุชน  ทัง้ได้มีการพฒันาเป็นกลุม่สมนุไพร เช่น  กลุ่มอบสมนุไพร  กลุ่มแปรรูปสมนุไพรเป็น
เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ และเป็นสมนุไพรเพ่ือการบ าบดั 

3.) เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวพกัผ่อน  มีการใช้พืน้ท่ีป่าชมุชนห้วยก้าเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์  โดยมีการจดัท าแผนท่ีเส้นทางเดินป่า   การใช้พืน้ท่ีป่าดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้งเพ่ือกิจกรรมนบัถอย
หลงัในวนัปีใหม ่ ฯลฯ 

4.) เป็นแหล่งเลีย้งสตัว์  โดยมีการใช้พืน้ท่ีป่าเพ่ือการเลีย้งววั  ท่ีปล่อยให้หากินในเขต
พืน้ท่ีป่า 

5.) เป็นแหล่งวตัถดุิบเพ่ือการผลิตวสัดอุุปกรณ์ในครัวเรือนและการเกษตร  โดยแบ่ง
พืน้ท่ีป่าเพ่ือการใช้ประโยชน์ ในลกัษณะป่าใช้สอย  ท่ีชาวบ้านสามารถน าไม้จากป่ามาใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนได้  ตามข้อก าหนดของการใช้ป่าของชมุชน  ได้แก่  ไม้ไผ่  ไม้ฟืน หรือไม้ใช้สอยอ่ืนๆ อาทิ  ไม้
เตง็  รัง แคทราย ตุ้มกว้าว แดง  ตีนนก ตะแบก เหียง ขีอ้้าย ฯลฯ 

6.) เป็นแหล่งรายได้ จากการศึกษาวิจยัโดยชาวบ้านป่าไผ่  บ้านห้วยบอน และบ้าน
กาดขีเ้หล็กพบว่า  ชาวบ้านสามารถใช้ป่าเพ่ือสร้างรายได้  เช่น  การจดัสาน  การหาหน่อไม้  การหา
เห็ด  การหาพืชป่า และสมุนไพร  รวมมูลค่าหลายแสนบาท มีบางครอบครัวยึดอาชีพหาของป่าขาย
ตามฤดกูาลเชน่  หาเห็ด  หนอ่ไม้ พืชป่า และสมนุไพร 
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7.) เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้  โดยมีหน่วยงานและสถานศกึษาตา่ง ๆ เข้ามาศกึษาดงูาน
การจดัการป่าชมุชน ท าให้แกนน าหรือปราชญ์ชมุชนหลายคนได้บอกเลา่ความรู้เร่ืองป่าแก่คนภายนอก  
ทัง้ยงัมีความพยายามพฒันาบูรณาการสู่การเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในชุมชน  และการจดัการ
เรียนรู้แบบไม่เป็นทางการแก่เยาวชน  โดยผ่านกิจกรรมการนบัถอยหลงัท่ีให้เยาวชนได้เดินป่าไปร่วม
ประกอบกิจกรรม   เช่นเดียวกับการประกอบพิธีกรรมไหว้เทวดารักษาขนุน า้   ท่ีน าแกนน าชุมชนและ
ตวัแทนเยาวชนร่วมกิจกรรม  ซึ่งจดัในบริเวณป่าขุนน า้  หรือการรณรงค์กิจกรรมการปลูกป่า การท า
แนวป้องกนัไฟป่า ท่ีมีการน าเยาวชนร่วมกิจกรรม  

 
2.2 การเปล่ียนแปลงของป่าชุมชน 
ตอ่มา ในปี 2510 – 2516  ผืนป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ก็ถกูสมัปทานท าไม้โดยบริษัทเอกชน เพ่ือ

ท าไม้หมอนรถไฟ และท าฟืนโรงบม่ยาสบู    โดยคนในชมุชนได้รับการวา่จ้างให้เป็นผู้ รับจ้างตดัเล่ือยไม้
ของชมุชน   ส่งผลให้สภาพพืน้ท่ีป่าท่ีเคยอดุมสมบรูณ์ กลายสภาพมาเป็นป่าเส่ือมโทรมในเวลาไม่ถึง 
10 ปี ความแห้งแล้งเข้ามาแทนท่ี วิถีชีวิตของชมุชนเปล่ียนแปลงไป หนัไปรับจ้างขายแรงงาน ทิง้อาชีพ
เกษตรกรรมไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะเกิดจากวิกฤติธรรมชาติ คือ ภยัแล้ง และในฤดฝูน เกิดน า้ป่าท่วม 
ตอ่มาในปี พ.ศ.2524 ได้มีการสร้างอ่างเก็บน า้ห้วยก้าเสร็จสมบรูณ์ การตดัไม้ยากล าบากยิ่งขึน้เพราะ
ถนนถกูตดัขาดจากป่า การตดัไม้ลดลง ประกอบกบัปี พ.ศ. 2518 ป่าถกูยกเลิกสมัปทานตอ่มาปี พ.ศ. 
2525 ได้มีการก่อตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้  

ผู้คนในชมุชนทัง้สามแหง่ตระหนกัถึง ผลกระทบจากภยัธรรมชาตดิงักลา่วจึงประสานความ
ร่วมมือกนัรณรงค์รักษาป่าหลงัจากการปิดป่า ตอ่มา ในปี พ.ศ.2527 ได้รับการสนบัสนนุจากกรมป่าไม้
ในการสง่เสริมการจดัการป่าไม้ โดยชมุชนมีบทบาทคือ 

1.) ต้องชว่ยกนั อนรัุกษ์ป่า และสตัว์ป่า  
2.) จะต้องปลูกป่า บ ารุงรักษา ภายใต้การควบคมุ ก ากับ แนะน าของพนกังาน 

เจ้าหน้าท่ีอยา่งใกล้ชิด 

3.) ต้องชว่ยงานด้านป่าไม้อ่ืนๆ ตามโอกาสอนัสมควร 
4.) การใช้พืน้ท่ีและด าเนินการใดๆ ต้องไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ทรัพยากรป่าไม้ และสตัว์ป่า

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายอ าเภอก่อนเสมอ 
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ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. 2534 ชมุชนทัง้สามแหง่  ได้ร่วมกนัเสนอจดัตัง้ป่าชมุชนตอ่กรมป่าไม้และ
ด าเนินการดแูลรักษาป่าของชมุชนตอ่มาโดยมีคณะกรรมการของชมุชนดแูลเรียกว่า คณะกรรมการป่า
ประชาอาสา จนกระทัง้ในปี พ.ศ. 2540 จึงได้จดัตัง้เป็นป่าชมุชนโดยขึน้ทะเบียนกบักรมป่าไม้ ซึ่งใน
การใช้ประโยชน์คือเป็นแหล่งอาหาร ตามฤดกูาลของชมุชน เช่น เห็ด ผกัตา่ง ๆ หน่อไม้ มดแดง แมง
นนู แหลง่หาฟืน ไม้เพ่ือใช้ในครัวเรือน เป็นแหลง่สมนุไพรป้องกนัรักษาโรค เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้ และ
สืบสานภูมิปัญญาการด าเนินวิถีชีวิต ของคนท่ีอยู่กบัป่า   ทัง้นีส้ามารถสรุปพฒันาการของป่าจอตึง   
ป่าห้วยก้า ป่าห้วยไร่ และกอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  ได้ดงันี ้

2.2.1 ยคุดัง้เดิม ก่อนปี พ.ศ. 2490 สภาพทางกายภาพป่ามีความอดุมสมบรูณ์มาก
สตัว์ป่าท่ีพบ คือ  เสือ หมี เก้งหมปู่า เม้น นิ่ม อีเห็น ละมัง่ กระตา่ย นกยงู อีแร้งนกเหงือก อีกา ไก่ป่า 
หมาป่า นกเป้า นกเขา กระรอกงูเหลือม  ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิตน า้อาหารให้คนในชมุชนสามารถใช้
ประโยชน์พอเพียงเพราะคนมีน้อยและอยูแ่บบพึง่พาอาศยัป่า  

2.2.2 ยคุวิกฤตแิละเส่ือมโทรม ช่วงปี 2490 – ปี 2517  เป็นช่วงเวลาท่ีทรัพยากรป่าไม้/
สตัว์ป่า-ป่าถกูท าลาย  จนเส่ือมโทรมสตัว์ป่าอพยพออกไปจากพืน้ท่ีไม่พบเห็นคือ เสือ หมีเก้ง หมปู่า 
เม้น นิ่ม อีเห็นละมัง่ นกยงู อีแร้ง นกเหงือก อีกา นกเป้า นกเขากระรอกงูเหลือมท่ีพอพบเห็น คือ 
กระตา่ยหมาป่า งูเล็ก ทัว่ไป ไก่ป่า  แหล่งน า้เหือดแห้งเร็วกว่าปกติ มีน า้ท่วมในฤดนู า้หลาก  ท าให้
แหลง่อาหารธรรมชาตเิส่ือมสญู    สาเหตสุ าคญัของการท าลายป่าคือ  การสมัปทานท าไม้หมอนรถไฟ  
ฟืนเตาบม่ใบยาสบู การถกูบกุรุกแผ้วถางท าท่ีอาศยัและท ามาหากินเพราะคนมีมากขึน้ 

2.2.3  ยคุฟืน้ฟ ู  ระหว่างปี 2518 – ปี 2525  จากการท่ีป่าถกูท าลาย  ผู้คนในชมุชนจึง
มีอาจหลีกเล่ียงผลกระทบตอ่วิกฤตท่ีเกิดขึน้  จึงเกิดแนวคิดในการฟืน้ฟูรักษาป่าไม้  โดยร่วมกบัชมุชน
ใกล้เคียงเชน่  บ้านกาดขีเ้หล็ก   บ้านห้วยบอน  แสดงความคดัค้านสมัปทานป่าไม้  จนเกิดการยกเลิก
สมัปทานป่าชมุชน  และให้ความร่วมมือกบัทางราชการในการรักษาป่า    

2.2.4  ยคุการพฒันาตามแนวพระราชด าริ  ตัง้แตปี่ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบนั  ซึ่งเป็น
เวลาท่ีชมุชนได้เรียนรู้การพฒันาชมุชนและการจดัการป่าตามแนวพระราชด าริ ศนูย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยชุมชนทัง้สามแห่งจัดเป็นหมู่บ้านในพืน้ท่ีบริการของ
ศนูย์ฯ  จงึได้รับการสง่เสริมจากศนูย์ในลกัษณะตา่งๆ  เช่น  การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการป่า
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมให้ความรู้งานอาชีพ  การสนับสนุนกล้าพันธุ์ ไม้  การ
สนบัสนนุการดบัไฟป่า  การรับเกษตรเข้าท างานในศนูย์ฯ  การสร้างอา่งเก็บน า้ห้วยก้า  อ่างเก็บน า้ปาง
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แม่เรือ  การพฒันาระบบชลประทาน  ฯลฯ ซึ่งยุคนีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน้  
เกิดการเรียนรู้นวตักรรมใหม่ และมีการน านวตักรรมเล่านัน้มาปรับประยกุต์กับภูมิปัญญาของชุมชน  
เกิดเป็นนวัตกรรมของชุมชน  และค้นพบว่าป่ามีความสัมพันธ์ต่อชุมชนในมิติต่าง ๆ ทัง้เศรษฐกิจ  
สงัคม วฒันธรรม  การศกึษาและการสาธารณสขุ 

 
2.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของป่าชุมชน 

2.3.1 ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  ดงัจะพบว่า  จ านวนสตัว์และพืชพนัธุ์ในป่า
มีจ านวนชนิดน้อยลง  พืชพนัธุ์หลายชนิดหายไปจากป่า  เช่นเดียวกับสตัว์ป่า ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ เชน่ หมปู่า หมีขอ ฯลฯ  ได้หายไปจากป่า คงเหลือเพียงสตัว์ป่าขนาดเล็ก จ าพวก  แลน  กระตา่ย 
ไก่ป่า และหมาป่า แตก็่มีจ านวนน้อย 

2.3.2  ปัญหาน า้แล้งและน า้ท่วม  การตดัไม้แม้ว่าจะพยายามปลูกชดเชยแต่ก็มิอาจ
ทดแทนได้เท่าทนั  จึงท าให้ป่าไม่สามารถอุ้มซบัน า้ เพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้  ท าให้เกิดปัญหาน า้
ทว่มในเวลาน า้หลาก และขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง  

2.3.3  ขาดแคลนแหล่งอาหาร  การเก็บหาของป่าเพ่ือการค้า  ท าให้เก็บการกอบโกย
ทกุสิ่งจากป่า  ขาดการค านึงถึงค าสอนของคนในอดีตว่า ให้เก็บใช้อย่างระวงัและแบง่ปันแก่ผู้ อ่ืน  เช่น 
เก็บผกัหวานให้เหลือตาอ่อน  เก็บเห็ดถอบและเห็ดโคนให้เหลือรากไว้ขยายตอ่ เก็บหน่อไม้ให้เหลือตา
หน่ออ่อน  หรือสมุนไพรเก็บไปเพียงรักษากลายเป็นเก็บตามรายการสัง่ซือ้จากนายทุนทัง้ต้นอ่อนแก่  
หรือการเผาป่าท าให้สตัว์ขนาดเล็กตาย ฯลฯ  ทัง้หมดท าให้ชมุชนขาดแหล่งอาหารธรรมชาติ  ต้องซือ้
อาหารเพ่ือการบริโภคจากภายนอกชมุชน  สง่ผลให้มีรายจา่ยเพิ่มขึน้    

2.3.4  ทางเศรษฐกิจ   ด้วยเหตุการณ์ขาดแคลนน า้ และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป  ดิน สูญเสียความสามารถในการอุ้มน า้และเส่ือมคณุภาพ ไม่เอือ้ตอ่ระบบการผลิต
ทางการเกษตรเช่นในอดีต จึงต้องมีการใช้ปุ๋ ย สารเคมี และการใช้น า้เพ่ือการเพาะปลกูเพิ่มขึน้  ท าให้
ต้นทนุการผลิตเพิ่มสงูขึน้ 

2.3.5 สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมลง  จากการเสียสมดลุของระบบนิเวศน์ เพราะมีการใช้
สารเคมีทางดนิโดยขาดความระมดัระวงั เกิดสภาวะดนิตายและสารเคมีไหลลงสูแ่มน่ า้ล าคลอง 
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2.3.6 ภาวะสขุภาพ  ผลจากการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร  ท าให้เกิดการสะสมตกค้าง
สะสมอยู่ในดิน เป็นระยะเวลานาน  จนสิ่งมีชีวิตในดินไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เช่นเดียวกบัเกษตรกรท่ี
พบวา่  มีปริมาณสารเคมีสะสมในเลือดมากขึน้ 

2.3.7  การบุกรุกพืน้ท่ีป่า  จากการบอกเล่าของคนในชุมชน พบว่า  มีการบุกรุกพืน้ท่ี
ป่าเพ่ือการเกษตรและกสิกรรม   โดยมีเอกสารการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินหลายลกัษณะ เช่น โฉนด
ท่ีดิน - นส. 3 นส 3 ก  - สทก และไม่มีเอกสารสิทธ์ิ   ซึ่งปัญหาส าคญัของบกุรุกป่าและการถือครอง
ท่ีดนิ คือ กลุม่ท่ีไมมี่เอกสารสิทธ์ิในท่ีดนิท ากินเน่ืองจาก พืน้ท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ทัง้นีย้งัมี
การน าท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิขายให้กับนายทุนนอกพืน้ท่ีแต่ไม่ได้ท าประโยชน์ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
เป็นจ านวนมาก 

2.3.8 การดแูลจดัการแหล่งน า้เพ่ือการเกษตร  ท่ีมีสภาพตืน้เขินจากการชะล้างการ
พงัทลายของหน้าดิน ท าให้ตะกอนดินทบัถม  การใช้สารเคมีจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว และความ
ออ่นแอของระบบการจดัการน า้เพ่ือการเกษตรกรรม 

2.3.9  การปรับเปล่ียนอาชีพ  จากปัญหาความเส่ือมของท่ีดิน  ระบบน า้ และการขาย
กรรมสิทธ์ิท่ีดนิ  ต้นทนุการผลิตท่ีเพิ่มขึน้  ในขณะท่ีไม่สามารถควบคมุกลไกราคาทางการตลาดได้  ท า
ให้เกษตรกรต้องเผชิญภาวะหนีส้ิน  ต้องละทิง้ภาคเกษตรสู่การเป็นแรงงานราคาถกูนอกชมุชน  เช่นนี ้
สง่ผลตอ่ระบบความสมัพนัธ์ในครัวเรือนและชมุชน  เพราะมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกนัลดน้อยลง  

2.3.10  ความรู้และภูมิปัญญา   ผู้ สูงอายุในชุมชนเล่าว่า  มีความรู้จากป่าในหลาย
เร่ือง ทัง้การพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ  เช่น  หากเห็นนกบินเป็นฝงูกลบัรังแสดงว่าพายกุ าลงัจะมา  หรือ
การท่ีป่าเงียบไมมี่เสียงจกัจัน่ร้อง  แสดงว่าจะเกิดพายฝุน  หรือ พืชหลายชนิดสามารถใช้เป็นสมนุไพร
บ าบดัโรค  แต่การขยายตวัของการแพทย์แผนใหม่ และการท าลายป่า  ท าให้ความรู้เร่ืองสมุนไพรซึ่ง
เป็นการแพทย์ทางเลือกส าหรับชาวบ้านสญูหายไป  หรือ  การท่ีเยาวชนรุ่นใหม่สมัผสัป่าน้อยลง เพราะ
การศกึษาแผนใหมห่รือวฒันธรรมใหม ่ จงึละเลยความเช่ือพืน้บ้าน  ส่งผลตอ่พฤติกรรมและการปฏิบตัิ
ตนในการอยูร่่วมกบัชมุชน    

 
2.4 ความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาป่าชุมชน 
จากปัญหาท่ีประสบ  ผู้ คนในหมู่บ้านป่าไผ่  บ้านห้วยบอนและบ้านตลาดขีเ้หล็ก   ได้

พยายามแสวงหาแนวทางการแก้ไข  ทัง้โดยกลไกภายในชุมชน   การร่วมมือกับหมู่บ้านใกล้เคียงท่ีใช้
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ประโยชน์จากป่าชุมชนร่วมกันและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  ก่อเกิดเป็นแนวทาง  1 1 
ประการ ดงันี ้

2.4.1 รณรงค์ให้ความรู้กบัชาวบ้านให้เห็นความส าคญัสมุนไพรหลกัท่ีอยู่ในป่า เช่น 
พิมเสนการบรู ยคูาลิปตสั  ไพล (ปเูลย) ข่า ก้า  ระย่อมใหญ่ (จ๋ีกุ๊ก) โลดทะนง (หนวดด า) หนาดค า 
หนาดหลวง (หนาดใหญ่) เปล้าน้อย เปล้าหลวง ขมิน้ฯลฯ 

2.4.2 การท าแนวป้องกนัไฟป่า รณรงค์การไมเ่ผาป่าทกุรูปแบบ 

2.4.3 การจดัเวรยามตรวจการเฝ้าระวงัการท าลายป่า 
2.4.4 การสร้างกฎเกณฑ์ มาตรการ การลงโทษทางสงัคม 

2.4.5 การก าหนดเขตพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ให้ชดัเจน 

2.4.6 การสร้างฝายต้นน า้ล าธารเพ่ือชะลอความชุ่มชืน้ ช่วยฟืน้ฟูสภาพป่าและสร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.4.7 การสร้างกฎระเบียบว่าด้วยการจดัการป่าชมุชน เพ่ือให้สมาชิกได้ยึดถือปฏิบตัิ
ดงันี ้

1.) ห้ามตดัไม้ทกุชนิดในเขตป่าชมุชนก่อนได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการผู้ ใด
ฝ่าฝืนมีโทษปรับนิว้ละ 1,000 บาทคดิตามหน้าตดั 

2.) ห้ามบคุคลภายนอกเก็บหาพืชสมุนไพรในป่าทุกชนิดสมาชิกป่าชุมชนห้าม
เก็บหาพืชสมนุไพรขายเป็นวตัถดุบิเชิงการค้า 

3.) ห้ามเผาป่า ถ้าฝ่าฝืนปรับรายละ 10,000 บาท 
4.) ห้ามเก็บหนอ่ไม้ทกุชนิดก่อนได้รับอนญุาต จากคณะกรรมฝ่าฝืนปรับ หางละ 

50 บาท 
5.) ห้ามเก็บ ตดักล้วยไม้ ทกุชนิด ก่อนได้รับอนญุาตฝ่าฝืนปรับกอละ 500 บาท 
6.) ห้ามน าสตัว์ เลีย้งทกุชนิดมาเลีย้งในป่าชมุชน ฝ่าฝืนปรับตวัละ 500 บาท 
7.) ห้ามลา่สตัว์ป่าสงวน ทกุชนิด ฝ่าฝืนปรับ 5,000 ตอ่ราย 
8.) ใบตองไขม่ดแดง แมลงมนั อนญุาตหาได้เฉพาะสมาชิกป่าชมุชน เทา่นัน้ 
9.) ผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดข้อบงัคบัป่าชมุชน และผู้กระท าผิดถกูจบัด าเนินคดี 

ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับคา่ตอบแทนรายละ 200 บาทและถือเป้นความลบัส าหรับ ผู้แจ้งเบาะแส 
 2.4.8 การจดักิจกรรมอนรัุกษ์ป่าชมุชน  ประกอบด้วย  
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1.) การอนรัุกษ์ฟืน้ฟสูภาพป่า 
- การปลกูเสริมป่า 
- การท าฝายชะลอความชุม่ชืน้ และ การซอ่มแซมฝาย 
- กิจกรรมคืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ่ 

2.) การเฝ้าระวงัป้องกนัการท าลายป่า 
- การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ สร้างความเข้าใจเร่ืองป่าชมุชน 
- การเฝ้าระวงัการลกัลอบตดัไม้การเผาป่า 
- การท าแนวป้องกนัไฟป่า 

3.) การอนรัุกษ์ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณี ภมูิปัญญา การจดัการป่า เพ่ือสร้าง
จิตส านกึของชมุชนให้เห็นคณุคา่ของป่า  เชน่  การไหว้เทวดารักษาขนุน า้  สลากขอฝน  ฟังธรรมปลา
ชอ่น ฯลฯ 

 2.4.9 การสร้างเครือขา่ยหรือพนัธมิตร กบัองค์กร/ชมุชนนอกพืน้ท่ี 
2.4.10 การจดัระบบการบริหารป่าชมุชน  ทัง้นีมี้ลกัษณะการบริหารจดัการป่าชมุชน

คือ 
1.) มีคณะกรรมการป่าชุมชนจ านวน 30 คน ผู้ ใหญ่บ้านเป็นประธานโดย

ต าแหนง่ 
2.) มีการแบง่พืน้ท่ีป่าชมุชนเป็น 2 เขต คือ เขตป่าอนรัุกษ์ ซึง่มีความอดุม

สมบรูณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพจะเข้มงวดเร่ืองการให้ประโยชน์ และเขตป่าใช้สอย  ป่ามีความ
อดุมสมบรูณ์ต ่า และสว่นมากเป็นป่าเตง็รัง 

3.) มีกองทนุป่าชมุชน 
4.) มีแผนงานป่าชมุชน เชน่ กิจกรรมปลกูป่า  คืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ ่ การท าดีตอ่ป่า  

การบรูณาการหลกัธรรมสูก่ารรักษาป่า เชน่  การขอพระสงฆ์เทศน์เร่ืองผลบาปจากการเผา่ป่า และการ
สร้างบญุในการรักษาป่า 

5.) การสร้างการมีสว่นร่วมในกลุม่เยาวชน  โดยตัง้แกนน าเยาวชนรักษาป่า  ตัง้
สภาเยาวชน และสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน 
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6.) การสร้างเครือข่ายจากการประสานความร่วมมือชุมชนข้างเคียงท่ีใช้ป่า
ร่วมกนั   การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกอาทิสมาคมภูมิพฒันานิเวศน์ยัง่ยืนมลูนิธิหมอเสมพริง้
พวงแก้ว  ฯลฯ 

7.) การสร้างกลไกการจัดการความรู้โดยการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบนัการศึกษาภาคนอก เช่น  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั  วิทยาเขตเชียงใหม ่

  2.4.11 การบูรณาการสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา  โดยการร่วมกับกลุ่ม
เครือขา่ยลุม่น า้กวงจดัท าเอกสารแนวทางการการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาในกลุ่มสาระสงัคมศกึษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  เร่ือง  ภูมิปัญญาการจัดการป่าชุมชน   รวมทัง้การท่ีปราชญ์ชุมชนร่วมท า
หน้าท่ีเป็นครูภมูิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนประถมในชมุชน 

 
2.5 ข้อจ ากัดการจัดการป่าชุมชน 
แม้วา่ ชมุชนทัง้สามแหง่จะพยายามสร้างกลไกตา่งเพ่ือการอนรัุกษ์และจดัการป่าชมุชนจอ

ตึง  ป่าห้วยไร่ ป่าห้วยก้าและดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  แต่กระนัน้ยังคงมีปัญหาอีกหลายประการท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไข  ประกอบด้วย 

2.5.1 ความเป็นปัจเจก  เน่ืองจากสภาพสงัคมและการศกึษาท่ีเปล่ียนแปลงไป  ผู้คน
ในชุมชนบางส่วนมีการประกอบอาชีพภายนอกชุมชนมากขึน้  โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  จึงมีเวลาท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชนน้อยลง  มีวิธีคิดและการปฏิบตัิท่ีเปล่ียนไปจากเดิมเช่น  ให้ความสนใจรักษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างกัน  จากเดิมระบบนินทาเคยเป็นกลไกท่ีมีอิทธิพลสูงในการควบคมุพฤติกรรม
ทางสงัคมของคนในชมุชน  เร่ิมมีอิทธิพลน้อยลง  ดงันัน้การประกอบกิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ป่า
ชมุชนจึงมกัขาดความสนใจหรือความร่วมมือจากคนกลุ่มนี  ้  ทัง้เกิดจากการไม่เห็นคณุคา่ของป่าและ
การไม่เข้าใจคณุคา่ของพิธีกรรมความเช่ือหรือภูมิปัญญาชมุชน  ท่ีคิดว่า   ไม่ทนัสมยัไม่มี เหตผุลทาง
วิทยาศาสตร์ 

2.5.2 ลกัษณะงานอาชีพ  ส าหรับกลุ่มคนในชมุชนท่ีประกอบอาชีพรับจ้างนอกชุมชน  
ท าให้มีเวลาร่วมกิจกรรมชมุชนน้อย  อาจไมเ่ข้าใจวิธีการจดัการป่าซึ่งถือเป็นสาธารณสมบตัิของชมุชน  
เช่น  การร่วมกิจกรรมปลกูป่า  ท าแนวกนัไฟป่า  ซึ่งเป็นข้อก าหนดของชมุชน  เม่ือไม่สามารถมาร่วม
ด้วยตนเอง  ก็ใช้วิธีการจ้างแรงงาน   จงึท าให้ขาดการสมัผสัป่า ขาดความเข้าใจเร่ืองป่า  
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2.5.3 การขาดทกัษะความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่  ตามแนวทางการจดัการป่าของ
ชมุชนประการหนึ่งเพ่ือการป้องกันไฟป่า คือการท าแนวกันไฟป่า  โดยการรวบรวมเศษใบไม้แ ห้งตาม
แนวป่ามากองเป็นแถวจากนัน้ก็ก าจดัโดยจดุไฟเผา  เพ่ือป้องกนัไม่ให้เป็นเชือ้เพลิงส าหรับเกิดไฟป่าได้  
ซึ่งวีการนีอ้าจได้ผลดีในอดีต   แตห่ากปัจจบุนัในภาวะโลกร้อนและการเกิดหมอกควนัในพืน้ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่  ท าให้การเผาใบไม้เป็นสิ่งท่ีไม่สมควร  ทัง้ยงัผิดกฎหมาย  ซึ่งชมุชนได้เกิดแนวคิดว่าควรมี
การน าใบไม้มาท าปุ๋ ยหมกั  แตก็่ขาดความรู้และวสัดอุปุกรณ์   

2.5.4 การขาดแคลนงบประมาณ  จากสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม  จ าเป็นต้องได้รับการ
ฟืน้ฟใูนหลายลกัษณะ   วิธีการปลกูป่าเป็นวิธีการส าคญัท่ีได้รับการสง่เสริมจากรัฐบาล  หากแตปั่ญหา
ท่ีประสบคือ  การปลกูป่าแตไ่ม่สามารถดแูลให้น า้เพียงพอ  เป็นตามธรรมชาติ  ท าให้ต้นไม้ท่ีปลกูตาย
เป็นจ านวนมาก   อีกทัง้พืน้ท่ีบนภูเขาท่ีส่วนใหญ่เป็นก้อนหิน มีขาดพืน้ท่ีกว้างขวาง   ไม่สามารถเดิน
เข้าไปลกูป่าชดเชยได้  ซึง่ชาวบ้านมีแนวคดิในการหาเมล็ดพนัธุ์ต้นไม้ท่ีขึน้ง่ายและโตเร็วเช่น กฐินยกัษ์
สายพนัธุ์ตา่งประเทศ  มาโปรยหว่านแต่ก็ขาดอุปกรณ์การโปรยหว่านจากท่ีสูง   หากจดัจ้างก็ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 

2.5.5 ภูมิปัญญาชมุชนและความรู้สมยัใหม่   จากวิถีชมุชนและแนวคิดในการจดัการ
ป่าสมยัใหม่  ท่ีขาดความสอดคล้องระหว่างกัน  ส่งผลต่อการจดัการป่าของชุมชน เช่น  แนวคิดของ
กรมป่าไม้ท่ีระบุว่า ต้องไม่เผาใบไม้ในป่า ให้ปล่อยทิง้สะสมเป็นปุ๋ ยให้ต้นไม้และคอยระวังไฟป่า   
ในขณะท่ีชาวบ้านบอกวา่  ไฟป่ามีประโยชน์เพราะการเกิดไฟป่าแตล่ะปี  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่
ป่า และท าให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเตบิโตเชน่  เมล็ดต้นไม้ป่า  พืชป่า  เห็ด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสร้าง
ความหลากหลายแก่ป่า  แตต้่องมีการระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้ช่ือว่า การเกิดไฟป่าทกุปียงัช่วยบรรเทา
ความรุนแรงของไฟป่า  เพราะการระงับไม่ให้เกิดไฟป่าในแต่ละปี  จะเป็นการสะสมใบไม้จ านวนมาก   
จนทบัถมสงูจะเป็นแหลง่เชือ้เพลิงให้ไฟป่าทวีความรุนแรงยากแก่การควบคมุ 
 

ตอนที่ 3 ศักยภาพกลไกการจัดการป่าชุมชน 
  

  3.1 กลไกการจัดการป่าชุมชน 
จากการศกึษา พบวา่ กลไกส าคญัท่ีชมุชนทัง้ 3 แหง่ใช้ในการจดัการป่าชมุชน นบัแตอ่ดีต

จนปัจจบุนัมีทัง้สิน้  10  ประการคือ 
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3.1.1 การก าหนดกฎระเบียบป่าชมุชน  โดยชมุชนทัง้สามแห่งได้มีการตัง้กฎระเบียบ
ป่าชุมชนขึน้และมีการยึดถือปฏิบตัิสืบตอ่มา  ดงัท่ีน าเสนอในตอนความพยายามในการป้องกนัแก้ไข
ปัญหาป่าชมุชน     

3.1.2 การจดัสรรผลประโยชน์ จากการบอกเล่าของผู้สูงอายใุนชมุชนถึงพฒันาการ
ของชุมชนว่า นับจากมาการอพยพมาตัง้ถ่ินฐานได้มีการแผ้วถางพืน้ท่ีป่าเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัและท า
การเกษตร  ซึง่ในระยะแรกพืน้ท่ีป่ายงัคงมีมากและสมบรูณ์เพียงพอกบัจ านวนคนในพืน้ท่ี  ตอ่มาเม่ือมี
คนเพิ่มมากขึน้ก็เร่ิมมีการจบัจองใช้พืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรมเพ่ือการประกอบอาชีพมากขึน้ เม่ือระบบการ
จดัสรรพืน้ท่ีท ากินของรัฐบาลเข้าสู่ชุมชน  ท าให้พืน้ท่ีได้รับเอกสารสิทธ์ิท่ีแตกต่างกันคือ  แบบ นส.3  
โฉนดท่ีดนิ  เอกสารจบัจองสิทธ์ิ (ปท.5, สทก.) ทัง้ได้มีการก าหนดเขตพืน้ท่ีป่าของชมุชน  ซึ่งการจดัสรร
พืน้ท่ีเช่นนี ้มีประโยชน์ตอ่การควบคมุบกุรุกป่า ตอ่มา เม่ือชมุชนมีการก าหนดเขตพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์และ
ป่าใช้สอยและระเบียบป่าชมุชน ซึ่งมีการก าหนดวิธีการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน   ท าให้เกิดความ
เสมอภาคในการใช้ประโยชน์เพ่ือการด าเนินชีวิตของคนในแตล่ะชมุชน และเอือ้ตอ่การอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่า
ชมุชน 

3.1.3 การศึกษาอบรมแก่เยาวชน ชุมชนทัง้สามแห่งได้พยายามจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนป่าชุมชน  โดยการบูรณาการการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาเช่น  การท าฝายต้นน า้ของโรงเรียนบ้านตลาดขีเ้หล็ก  ซึ่งมีการเชิญผู้ปกครองและแกนน า
อาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า  ร่วมกบัวิทยากรจากศนูย์ศกึษาเพ่ือพฒันาห้วยฮ่องไคร้  ท าหน้าท่ีเป็นวิทยากร
สอนนกัเรียนจดัท าฝายต้นน า้ หรือการจดักิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ โดยการกระตุ้นให้ผู้ปกครองน า
บตุรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเช่น  การปลกูป่า  การท าแนวกันไฟ  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการซึมซบัคณุค่าของ
ป่าและวิถีปฏิบตัิตอ่ป่าชุมชน   หรือการตัง้สภาเยาวชนพร้อมหางบประมาณสนบัสนุนให้เยาวชนท า
กิจกรรมเก่ียวกับป่าชุมชน  ดังเช่น    การร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสังคมเชียงใหม่เป็นสุข  ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นผู้ ริเร่ิม  และได้ให้การสนบัสนุนงบประมาณกลุ่มสภาเยาวชนใน
กิจกรรมการปลูกป่าและค่ายเยาวชนคนรักษ์ป่า   นอกจากนีย้ังมีการประกาศเสียงตามสายเพ่ือให้
ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการป่าชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ   

3.1.4 การใช้ภูมิปัญญาพืน้บ้านเพ่ือการอนรัุกษ์ป่า  ในอดีตคนทัง้สามชมุชนมีความ
เช่ือสงูวา่ สิ่งตา่งๆ ล้วนมีจิตวิญญาณและมีเจ้าของ  ต้นไม้ใหญ่ในป่าล้วนมีเทพารักษ์สิงสถิต  จึงไม่ตดั
ต้นไม้ใหญ่หากจ าเป็นต้องท าพิธีขอขมาและปลกูต้นไม้ทดแทน  เช่นเดียวกบัพืน้ท่ีหลายแห่งในบริเวณ
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ป่าล้วนมีผีหรือวิญญาณสิ่งสถิตอยู่ เช่น  ผีต้นข่อยท่าน า้  ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนหลายต้น
ขึน้อยูริ่มน า้  ในเวลามืดค ่าจะไม่มีใครกล้าผ่านบริเวณดงักล่าว  และจะบอกกล่าวลกูหลานในหมู่บ้าน
ไม่ให้ไปละเมิดพืน้ท่ีบริเวณนัน้   แต่ต่อมาเม่ือมีการพฒันาระบบถนนและไฟฟ้า  ท าให้ต้นข่อยถูก
ตดัทิง้ ความเช่ือเร่ืองผีต้นข่อยท่าน า้จึงเลือนหายจากชมุชน  แตก่ระนัน้ยงัปรากฏความเช่ือเก่ียวกบัไม้
ตะเคียน ว่ามีนางตะเคียนสิงสถิต  หรือไม้ท่ีมีลกัษณะสองง่ามว่ามีผีสองนางสถิต  จึงไม่ควรตดัมาใช้
ประโยชน์ มิเชน่นัน้จะเกิดอาเพศ   

ในปัจจบุนัชุมชนยงัคงก าหนดพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิบางส่วนในบริเวณป่าว่า เป็นท่ีสิงสถิต
ของเจ้าท่ี  เชน่ บริเวณป่าห้วยก้า มีการตัง้ศาลเจ้าท่ีและใช้ประกอบพิธีกรรมเลีย้งผีขนุน า้  หรือการบชูา
เทวดารักษาขนุน า้  ซึ่งบริเวณพืน้ท่ีดงักล่าวจะไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์  ท าให้ป่าไม้มีระบบนิเวศน์
สมบรูณ์ 

นอกจากนัน้ ชมุชนยงัมีภูมิรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกือ้กลู เช่น  การ
เก็บผักหวานป่าต้องคงเหลือก้านใบไว้ให้เติบโต   หรือการเก็บเห็ดเผาะต้องไม่เก็บหมดกองเพ่ือ
คงเหลือสปอร์เห็ดให้เติบโตในปีต่อไป  หรือการเก็บเห็ดโคน  ต้องไม่ขุดเอารากเห็ดออกหมดเพ่ือให้
เหลือเป็นสายเห็ดในปีต่อไป  หรือการหาไข่มดแดง  ต้องเก็บเฉพาะไข่มดไม่ท าร้ายมดเพ่ือให้สามารถ
สร้างรังตอ่ไปได้    

3.1.5 การประยุกต์ความเช่ือพิธีกรรมทางศาสนา  โดยชุมชนได้มีการประยุกต์ใช้
ประเพณีพิธีกรรมทางพทุธศาสนาเพ่ือการอนรัุกษ์ป่า  เช่น  การใช้พิธีกรรมสลากภัตรซึ่งเป็นพิธีกรรม
ทางสังคมและศาสนาให้คนในชุมชนหรือระหว่างชุมชนได้พบปะท ากิจกรรมร่วมกัน  พร้อมทัง้การ
ระดมทุนเพ่ือศาสนาหรือสาธารณกุศล ชุมชนได้ใช้ปรับใช้รูปแบบเป็นสลากขอฝน  จัดในเดือน
พฤษภาคมของทุกปี แต่อย่างก็ตาม พิธีกรรมสลากภัตรยงัคงมีอยู่เป็นปกติ หรือ พิธีกรรมบวชป่าซึ่ง
เป็นแนวคิดการบวชคนว่าคนท่ีผ่านการบวชคือคนภาวะพิเศษ  ฉะนัน้ต้นไม้ท่ีได้รับการบวชก็จะเป็น
ต้นไม้พิเศษต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ตัดท าลาย  โดยการประกอบพิธีสวดมนต์และใช้สัญลักษณ์
ผ้าเหลืองของพระสงฆ์ผกูตดิต้นไม้  และการฟังธรรมป่าช่อน ซึ่งเป็นการน าเอาดินจากป่าช้ามาปัน้เป็น
ปลาชอ่น และน ามาประกอบพิธีกรรมในวดั  โดยการขดุหลมุและน าปลาช่อนปัน้ใส่ในหลมุเพ่ือให้พระ
สวดมนต์และเทศนาเร่ืองปลาช่อน  ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า  ธรรมป่าช่อนนีเ้ป็นเร่ืองราวในครัง้พุทธกาลท่ี
เกิดภาวะฝนแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  ประชาชนเดือดร้อน  จึงมีคนมาขอให้พระพทุธเจ้าท าพิธีขอ
ฝน  พระองค์จงึเจริญพรท าให้เกิดฝนตกขึน้  และทรงเทศนาภพชาตท่ีิพระองค์เกิดเป็นปลาช่อนใหญ่ใน
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หนองน า้และเผชิญปัญหาน า้แห้ง  ท าให้ปปูลาสตัว์น า้เล็กน้อยเดือดร้อนจากการขาดน า้ อาหารและ
ถกูสตัว์อ่ืนจบักิน  พระองค์จงึอธิฐานจิตวา่  การท่ีเป็นปลาได้รักษาศีลไมเ่บียดเบียนสตัว์อ่ืน  จึงขออนิจ
สงฆ์นีช้ว่ยให้ฝนตก  และก็เกิดฝนตก  จนเป็นเร่ืองราวท่ีถกูจารึกในคมัภีร์พทุธศาสนา  และชาวบ้านได้
น ามาปรับใช้เพ่ือการบูชาขอฝนจากอ านาจศกัดิ์สิทธ์ิ  โดยมีพระสงฆ์เป็นส่ือกลางระหว่างอ านาจ
ศกัดิส์ิทธ์ิกบัคนในชมุชน     

3.1.6 กิจกรรมอนุรักษ์ป่า  ชมุชนทัง้สามแห่งได้จดักิจกรรมเพ่ือการอนรัุกษ์ป่าอย่าง
หลากหลาย อาทิ การท าแนวกนัไฟ  การเพาะกล้าไม้  การร่วมกนัดบัไฟป่า การปลกูป่า การสร้างฝาย
ต้นน า้ (ฝายแม้ว) และกิจกรรมนบัถอยหลงัวนัสิน้ปี  โดยมีรายละเอียดพอสงัเขปคือ 

1.) การท าแนวกนัไฟป่า  จะมีการแบง่เขตแนวป่าว่า  พืน้ท่ีของแตล่ะชมุชนคือ
บริเวณใด  จากนัน้จึงประกาศให้คนในชุมชนทราบ  พร้อมทัง้นดัหมายวนัเพ่ือการท าแนวกันไฟ  โดย
แบ่งงานย่อยเป็นกลุ่มบ้าน   หากครัวเรือนใดไม่สามารถมาร่วมได้ต้องแจ้งเหตุท่ีสมควรพร้อมทัง้หา
แรงงานมาแทน  แตห่ากครัวเรือนใดละเลยจะถกูปรับโดยการเพิ่มพืน้ท่ีมากกว่าปกติสามเท่า  จึงท าให้
เกิดความร่วมมือพร้อมเพรียง  อนึ่ง การท าแนวกนัไฟป่านัน้  นอกจากการระดมแรงงานยงัมีการระดม
ทนุทรัพย์เพ่ือซือ้น า้ด่ืมหรืออาหารเพ่ือรับประทานร่วมกัน  ดงันัน้การท าแนวกันไฟป่าจึงเป็นมาตรการ
ทางสงัคมเพื่อการจดัการป่าและรักษาความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน 

2.) การเพาะกล้าไม้และการปลูกป่า  เกิดจากการส่งเสริมแนวคิดเร่ืองการ
ปลกูไม้สามอยา่งเพื่อประโยชน์ 4 ประการ จากศนูย์ศกึษาเพ่ือการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้  โดยชมุชนไปรับ
กล้าไม้จากศนูย์ฯ เพ่ือมาอนบุาลในโรงเพาะช าให้แข็งแรง เตรียมพร้อมส าหรับการปลูกในฤดฝูน  ซึ่ง
กล้าไม้ท่ีปลกูก็เป็นไม้ป่าทัว่ไป  ในขณะนีพ้บว่า  ชมุชนทัง้สามแห่งมีการเพาะและอนบุาลกล้าไม้  โดย
การเลือกชนดิของเมล็ดพนัธุ์ไม้ท่ีต้องการน ามาเพาะอนบุาล  ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า  ไม้ท่ีเพาะและปลกูนัน้
ต้องเป็นไม้ท่ีดแูลรักษาง่าย เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และให้ประโยชน์กบัส่วนร่วม เช่น  จ าพวกต้น
แค  ต้นไผ ่ต้นมะเก๋ียง  หรือสกั ฯลฯ 

3.) กิจกรรมดบัไฟป่า  เกิดจากการแบง่พืน้ท่ีป่ารับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน  
คราใดท่ีเกิดไฟป่า ก็จะมีการประกาศเสียงตามสายให้คนในหมู่บ้านร่วมกนัดบัไฟป่า   ส าหรับอปุกรณ์
การดบัไฟป่าบางส่วนได้จากส านกังานไฟป่า ศนูย์ศกึษาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริห้วยฮ่องไคร้และ
การใช้อปุกรณ์สว่นตวัของแตล่ะครัวเรือน   อย่างไรก็ตามปีนีไ้ด้จากการเรียนรู้ร่วมกนั พบว่า อปุกรณ์ท่ี
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มีอยูไ่มเ่พียงพอและช ารุดเสียหาย  จึงเกิดการระดมทนุจดัซือ้อปุกรณ์ดบัไฟป่าเพ่ือเป็นสาธารณสมบตัิ
ของหมูบ้่านขึน้ 

4.) การท าฝายต้นน า้  เกิดจากการส่งเสริมแนวคิดเร่ืองการจดัการแหล่งน า้
ตามแนวพระราชด าริ ของศนูย์ศกึษาเพ่ือการพฒันาห้วยฮ่องไคร้  โดยการปรับพืน้ท่ีให้สามารถกกัเก็บ
น า้ตามทางเดินล าน า้ธรรมชาติต่าง ๆ  ซึ่งพบว่า  ในบริเวณป่าทัง้ส่ีแห่ง  ได้มีการสร้างฝายต้นน า้
จ านวนกว่าสองร้อยฝาย โดยการระดมแรงงานคนในแตล่ะชมุชน  และการสนบัสนนุงบประมาณจาก
ศนูย์ศกึษาฯ 

5.) กิจกรรมนบัถอยหลงัสู่วนัปีใหม่ดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  จดัเป็นนวตักรรมของชมุชน
ในการรักษาป่า  โดยชมุชนห้วยบอนได้จดัท าขึน้  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้คนในชมุชนทกุเพศวยัเกิดความ
ผกูพนักบัป่า  ลกัษณะกิจกรรมจะเป็นการเดินศกึษาป่าดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  ท่ีเร่ิมจากชายป่าสู่บริเวณยอด
ดอยซึง่มีระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร ในบริเวณยอดดอยจะมีลานพิธีส าหรับให้คนมาพบปะพดูคยุ
ท ากิจกรรมการละเล่นร่วมกนั  และยงัมีรอยพระพทุธบาทโบราณในบริเวณถ า้ เรียกว่าพระบาทตีนนก  
ซึ่งคนในชมุชนคาดหวงัว่า  ตอ่ไปจะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติศกึษา  การจดักิจกรรมจะ
เร่ิมในคืนวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี และได้รับความสนใจจากคนในชมุชนทกุเพศวยัเข้าร่วมกิจกรรม
ดงักลา่ว 

3.1.7 การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมเช่น   ศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ให้การสนบัสนุนด้าน
วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการจัดท าฝายต้นน า้ การสนับสนุนกล้าไม้เพ่ือการปลูกป่า   
หน่วยงานไฟป่า  ให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพ่ือการท าแนวกันไฟป่าและการดับไฟป่า  
สมาคมภูมิพฒันานิเวศยัง่ยืนให้การสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการปลกูป่าเสริม    และมลูนิธิหมอเสม   
พริม้พวงแก้วให้การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนและการใช้พลังงาน
ทดแทน    เครือขา่ยลุม่น า้แมก่วงให้การสนบัสนนุภมูิปัญญา   

3.1.8 บทบาทและภาวะผู้น า จากการเรียนรู้ร่วมกบัชมุชน พบว่า ผู้น ามีความส าคญั
ตอ่การขบัเคล่ือนกิจกรรมการจดัการป่าชมุชนของทัง้สามหมู่บ้าน  ดงัการจัดเวทีการเรียนรู้ทกุครัง้จะมี
ผู้น าลกัษณะตา่ง ๆเข้าร่วมเช่น  อดีตผู้ ใหญ่บ้านและผู้ บ้านคนปัจจบุนั  คณะกรรมการชมุชน  แกนน า
อาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า  สมาชิกองค์การเทศบาลต าบลแม่โป่ง  ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สงูอาย ุ ได้มาร่วม
กิจกรรมทุกครัง้  ซึ่งได้สะท้อนข้อมูลความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางการเสริมสร้าง
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กลไกการจดัการป่าชมุชน  อยา่งไรก็ตามผู้ ร่วมให้ข้อมลูมีความเห็นตรงกนัว่า  ภาวะและบทบาทผู้น ามี
ความส าคญัต่อการกระตุ้นสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในชุมชนเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางและการ
ปฏิบตักิารจดัการป่าชมุชน รวมทัง้การประสานหน่วยงานภายนอกชมุชนและการแสวงหางบประมาณ
เพ่ือจดักิจกรรมเก่ียวกับป่าชุมชน  และการควบคมุการใช้กฎระเบียบป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรับบทบาทของพระสงฆ์ท่ีเข้าร่วมในเวทีการเรียนรู้ยงัมีข้อจ ากดัหลายประการ แตท่ี่ผ่านมาก็ให้การ
สนบัสนนุชมุชน  เชน่  การเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม  การรวมระดมทนุ  

3.1.9 การสร้างเครือข่าย  พบว่า ชุมชนทัง้สามแห่งมีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ชมุชนในต าบล  อ าเภอและจงัหวดัเช่น  การรวมกลุ่มการจดัการเหมืองฝายซึ่งจะครอบพืน้ท่ีต าบลแม่
โป่ง  ต าบลแมฮ้่อยเงินและต าบลปคูา  โดยมีกิจกรรมการแผ้วถางปรับปรุงเหมืองฝาย  การบชูาเทวดา
ขนุน า้และการหารือเร่ืองการใช้น า้ร่วมกนั   นอกจากนีย้งัมีการร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่าไม้และสายน า้
ประจ าปี ณ ดอยนางแก้ว  โดยร่วมกบัเครือข่ายขนุน า้แม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   เครือข่ายขนุ
น า้แม่ขาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  เครือข่ายขุนน า้วาง อ.สันตอง  จ.เชียงใหม่  เครือข่ายขุนน า้แม่
ตาช้าง อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  เครือข่ายขนุน า้แม่ทา จ.ล าพนู  และเครือข่ายขนุน า้แม่ลาว จ.เชียงราย
กิจกรรมร่วมกันคือ  การจดัพิธีสืบชะตา  การบวชป่าและการจดัเวทีเสวนาแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
ประสบการณ์ระหว่างกนั  ซึ่งจดัในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก  โดยการสนบัสนนุจากส านกังานฝ่ายป่าไม้  
ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ    หากแต่เครือข่ายท่ีมีอยู่เป็น
ลกัษณะเครือขา่ยธรรมชาต ิ มีระดบัการปฏิสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า 

3.1.10 การมีสว่นร่วมจากชมุชน  พบวา่  ทัง้สามชมุชนได้สร้างการมีส่วนร่วมจากคน
ในชมุชนตอ่กิจกรรมการอนรัุกษ์ป่าชมุชน  เช่น  การร่วมกิจกรรมปลกูป่า  ท าแนวกนัไฟ  การดบัไฟป่า 
และการท าฝายต้นน า้  วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมประกอบด้วยการชีแ้จงข้อมลูข่าวสาร  การระดมทุน
ทรัพย์  ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องและแรงงานเพ่ือการท ากิจกรรม  พร้อมทัง้มีการก าหนดมาตรการทาง
สงัคมส าหรับผู้ ท่ีไมใ่ห้ความร่วมมือ  เชน่  การปรับไหม  หรือการใช้การควบคมุตามวิถีชมุชนโดยระบบ
นินทา ซึง่พบวา่ยงัคงได้ผลดี 
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  3.2 ประสิทธิภาพของกลไกการจัดการป่าชุมชน 
จากการระดมความคิด อภิปรายร่วมกนัถึงกลไกการจดัการป่าท่ีมีอยูท่ัง้ 10 ประการ เพ่ือ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพกลไกตา่งๆ ดงักลา่วพบวา่  มีจดุเดน่  จดุด้อยหลายประการ และเม่ือจดัอนัดบั
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสง่ผลรูปธรรมท่ียัง่ยืน ได้แก่ 

1.) การมีสว่นร่วมของชมุชน 

2.) การใช้ภมูิปัญญาและวฒันธรรมชมุชน 

3.)  กฎระเบียบป่าชมุชน 

4.)  กิจกรรมการอนรัุกษ์ป่าและการศกึษา 
5.)  การสนบัสนนุจากองค์กรภายนอก 

 แตข่ณะเดียวกนักลไกอ่ืนๆ  ซึ่งดเูสมือนมีพลงัคอ่นข้างน้อยเพราะการวางแผนสนบัสนนุท่ี
อาจไม่เข้มข้นเพียงพอ  แต่ก็เช่ือว่า สามารถพัฒนาเสริมให้มีพลังขับเคล่ือนการจดัการป่าชุมชนได้ 
ประกอบด้วย 

1.) การจดัสรรผลประโยชน์ 
2.) การให้การศกึษาอบรมแก่เยาวชน  
3.) การสนบัสนนุจากองค์กรภายนอก 
4.) บทบาทภาวะผู้น า  
5.) การสร้างเครือขา่ย 

  ซึ่งผลจากการประเมินศกัยภาพของกลไกดงักล่าว  น าสู่การคิดวิเคราะห์แนวทางสร้าง
เสริมกลไกท่ีมีอยู่ให้มีพลงัยิ่งขึน้  โดยการระดมความคิด  จัดท าวิสยัทศัน์และแผนงานการจดัการป่า
ชมุชนร่วมกนั   
  
ตอนที่ 4  การเสริมสร้างศักยภาพกลไกการจัดการป่าชุมชน 
 

4.1 การเสริมภูมิคุ้มกันและพลังแห่งการเรียนรู้ 
4.1.1 การสร้างความตระหนกัรู้จากการเรียนรู้ร่วมกนั  
จากการด าเนินกิจกรรมการศกึษาวิจยัเพ่ือเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชมุชน  พบว่า 

วิธีการในการวิจยัท่ีประกอบด้วย  การสมัภาษณ์  การสนทนากลุ่ม และการจดัเวทีเรียนรู้  ท าให้เกิด
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การจุดประกายความคิด  การแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างกัน  การประสานความร่วมมือระหว่างกัน 
ชกัชวนมองย้อนอดีต  ทบทวนปัจจบุนัและสร้างความฝันตอ่อนาคต  ซึ่งกลุ่มผู้ ร่วมกิจกรรมล้วนรู้สึกพึง
พอใจและสะท้อนความคดิดงันี ้

นายทองสุข  ธาตอิุนจนัทร์  กล่าวว่า  “การท่ีเราได้มาคยุกันท าให้เร่ืองราวดี ๆหลาย
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัป่าและวิถีชีวิตปรากฏชดัอีกครัง้  เกิดความสขุใจในอดีต  และอยากให้หลายอย่าง
ในอดีตกลบัคืนมาในปัจจุบัน  เช่น วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย น า้ท่ีสมบูรณ์  ป่าท่ีชุมชืน้  อากาศท่ีเย็นสบาย  
อาหารจากป่าและสตัว์ป่ากลบัมาอาศยัดงัก่อนมา  แต่ว่าก็คยุกันครัง้นีคื้อเอาเร่ืองราวแตห่นหลงัและ
ความผิดพลาดจากการกระท าของเราท่ีซ า้รอยท าร้ายป่าไม้ตอ่จากรัฐบาลและนายทุน  สิ่งท่ีอยากใ ห้
เกิดขึน้คือ เราอยากเลา่ให้ลกูหลานเรารู้ว่าเกิดอะไรขึน้กบัป่า  เม่ือก่อนเป็นอย่าง เปล่ียนแปลงอย่างไร
และปัจจบุนัเป็นอยา่งไร  คนรุ่นเราพยายามแก้ไขความผิดพลาดอย่างไร  และเด็กซึ่งเขาต้องใช้ชีวิตอยู่
ท่ีน่ีจะท าอยา่งไรในการอยูร่่วมกบัป่า แม้วา่ชีวิตสว่นหนึ่งของเขาคือป่าคอนกรีตก็ตาม” 

นายแก้ว  ธมัมปัญโญ  กลา่ววา่  “สมยัก่อนป่าแถวนีมื้ดครืม้  มีสตัว์ป่าสมบรูณ์   เวลา
เอาควายมาเลีย้งในป่าห้วยก้าจะเจอกระตา่ยป่าวิ่งเลน่  และเห็นไก่ป่าบนิไปมาหากินในป่า  กลางคืนก็
ได้ยินเสียงหมาป่าเห่าหอน  แตเ่ด๋ียวนีไ้ม่มีให้เห็น  น า้ในล าคลองท่ีเคยไหลตลอดปีก็หายไป  เม่ือก่อน
พืน้ท่ีดอยห้วยปุ๊ กขีแ้ฮ้งตรงผาแก็บววั  เคยมีหญ้าและต้นไม้เล็กเพ่ือให้ววัควายได้เล็มกินเป็นอาหารก็
เร่ิมหมดไป   แม้วา่เราจะพยายามชว่ยกนัรักษาป่าโดยการท าแนวกนัไฟป่า  การดบัไฟป่าและการปลกู
ป่าแตก็่ไมท่ าให้ป่าคืนความสมบรูณ์ดงัเดิมทัง้หมด  เร่ืองการปลกูป่าเราเองก็มีก าลงัท าได้จ ากดัเพราะ
พืน้ท่ีป่ากว้างขวางหลายพนัไร่  การปลูกให้ทั่วถึงจึงเป็นเร่ืองล าบาก  ปลูกเสร็จก็ต้องทิง้ตามยะถา
กรรมหากฝนลงตามฤดกูาลต้นไม้ก็รอด  แตห่ากฝนแล้งอากาศร้อนต้นไม้ก็ตายก็จะโตเป็นไม้ใหญ่  เรา
เคยคุยกันว่า อยากปลูกไม้โตเร็วขึน้ง่าย เช่น พวกกระถินณรงค์  โดยการขอความอนุเคราะห์จาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องน าเคร่ืองบินทหารมาโปรยเมล็ดพนัธุ์ก็จะสามารถทัว่ถึงทัง้ป่า  เพิ่มปริมาณไม้ใน
ป่าเพ่ือการใช้ประโยชน์ในระยะยาวแก่ลกูหลานในอนาคต และรักษาเป็นแหลง่ต้นน า้ให้แก่ชมุชน”   

นายประเสริฐ  ทะลาบญุ  เล่าว่า “ตอนลงุเด็ก  เวลาท ากบัข้าว  แม่สามารถหาปลาใน
คลองและผกัตามรัว้บ้านมาแกงกินได้  เวลาพ่อไปป่ากลบัมาก็จะมีผลไม้ป่ามาฝากเช่น  ลูกมะหาม
ฟาน ลกูกะบก  เด็กก็สามารถเก็บเมล็ดผลไม้ป่ามาประดิษฐ์เป็นของเล่น  ชีวิตสมยันัน้แทบไม่ต้องใช้
เงินในการซือ้หาสิ่งใด  แตเ่ดี๋ยวนีม้นัเปล่ียนแปลงไปหมด  ปลาในคลองท่ีมีมากมายชนิดเร่ิมหายไปทัง้
จ านวนและชนิด  เพราะน า้น้อยลงและสารเคมีเพ่ือการเกษตรท่ีชะล้างลงสู่น า้   ซึ่งการท่ีน า้น้อยลง
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เพราะต้นไม้ในป่าหายไป  เกิดจากการกระท าของคนรุ่นเราท่ีไม่สนใจความรู้สึกของต้นไม้ของ ป่าไม้  
ตอนนีแ้ม้ว่าเราจะพยายามฟื้นฟูรักษา  นับเป็นเวลากว่า 25 ปี แต่ก็ยังไม่สามารถฟื้นคืนได้ดงัเดิม  
กรรมนีต้้องชดใช้ด้วยการพยายามท าดีตอ่ป่าไม้  ด้วยการปลกูป่ารักษาป่า” 

นายสมบูรณ์  ไทยยนัโต เล่าว่า  “ตอนผมเป็นเด็ก บริเวณป่าห้วยก้าเป็นสถานท่ีเท่ียว
เลน่ของเดก็ผู้ชายในการส ารวจป่า  หาผลไม้ป่าและหาเห็ดหาหนอ่ไม้  ท าให้รู้จกัต้นไม้ท่ีขึน้ในป่าหลาย
ชนิดได้สัมผัสกับความชุ่มเย็นของป่า และเรียนรู้สัญญาณป่าจากพ่อแม่ เช่น  หากฝูงนกบินกลบัรัง
ก่อนเวลาเย็นแสดงว่าพายฝุนก าลงัจะมาหรือสงัเกตฝักมะขามหากงอมากอากาศจะหนาวเย็น  ซึ่งสิ่ง
ตา่ง ๆเหล่านีเ้ด็กรุ่นใหม่ท่ีเป็นลูกหลานเราไม่รู้เลย  เพราะแทบไม่เคยเข้าป่า หรือฟังเร่ืองเล่าเก่ียวกับ
ป่าในสมัยพ่อแม่ยังเด็กให้ลูกหลานฟัง ผมคิดว่า เราน่าเปิดเวทีให้เยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้  และ
สง่เสริมให้เขาคดิท ากิจกรรม  โดยผู้ใหญ่เราเป็นท่ีปรึกษา  แรก ๆ อาจเลือกเอาตวัแทนมาก่อน  จากนัน้
ให้เขาคดิท ากิจกรรมและชกัชวนเพ่ือนในหมูบ้่านหรือต าบลมาชว่ยกนัท างาน  งบประมาณหากขาดเรา
ก็ชว่ยกนัหาให้  และเราต้องผลกัดนัเร่ืองนีสู้แ่ผนชมุชนและเทศบาลเพื่อการท างานอยา่งตอ่เน่ือง”    

นางดาวเรือง   ธาตอิุนจนัทร์ เล่าว่า “ตอนแม่เด็ก ๆ เวลาหน้าแลงน า้ในบอ่น า้ของบ้าน
แห้ง  เราจะไปขดุบ่อเล็ก ๆ ใกล้ล าน า้แม่โป่ง เพ่ือได้น า้ท่ีซึมจากทรายมาใช้ด่ืมใช้อาบ  และไม่เชือ้โรค
หรือสารพิษ  ฤดฝูนไปนาข้าวก็จะได้ปปูลาจากนาข้าวและผกัพืชบ้านเช่น ผกัแว่น ผกัจมุปา ผกัหนาม 
มาประกอบอาหารหรือเวลาไมส่บาย  คนเฒา่คนแก่ก็จะใช้สมนุไพรจากป่าบ้านเรามาเป็นยารักษาโรค
เร่ืองสมนุไพรรักษาโรคนี ้ เราละเลยเพราะใช้ยาสมยัใหม่กนัมาก  แม่เคยท าวิจยัเร่ืองสมนุไพรโดยการ
สอบถามคนแก่ในหมู่บ้านพบว่า  มีสมนุไพรนบัร้อยชนิดในป่าบ้านเราท่ีใช้เป็นยารักษาโรคและบ ารุง
ร่างกาย  ซึง่ความรู้ท่ีแมไ่ด้รับได้จดบนัทกึเป็นสตูรสมนุไพรรักษาโรค  และสว่นหนึ่งได้น ามาผลิตเป็นชา
สมนุไพรในกลุม่สมนุไพรของหมูบ้่าน”  

 
4.1.2 การสร้างความมุง่มัน่และกระบวนทศัน์ 

จากการระดมพลังความคิดความฝันของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ท่ีสานข้อมูล
แนวคิดจากการส ารวจและประเมินศกัยภาพกลไกการจดัการป่าชมุน  โดยการสร้างวิสยัทศัน์ของแต่
ละชุมชน  และหลอมรวมสู่วิสัยทัศน์ของกลุ่มเครือข่าย  ท าให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวทางการมี
รายละเอียดดงันี ้

1.) บ้านห้วยบอน 
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1.1) วิสยัทศัน์ 

ปลูกป่าทดแทนเพ่ือให้ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าตวัอย่าง อนรัุกษ์ธรรมชาติ
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว และคนในชมุชนมีจิตส านกึรักป่า 

1.2) แนวทางด าเนินงาน  
การบริหารจดัการเวรยามดแูลไฟป่า ปรับปรุงพืน้ท่ีอนรัุกษ์ป่า เช่น แนวกัน้

ไฟ ฝายแม้ว ท่ีกกัเก็บน า้ และจดัท าพืน้ท่ีเป็นจดุชมวิว เพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและสงัเกตการณ์พืน้ท่ี
ป่า 

2.) บ้านป่าไผ่ 
2.1) วิสยัทศัน์ 
คืนความอดุมสมบรูณ์ให้ผืนป่า พฒันาเป็นแหลง่อาหารและการทอ่งเท่ียว 

โดยการมีสว่นร่วมกบัคนทกุกลุม่วยั สร้างสขุให้กบัชมุชน 
2.2) แนวทางด าเนินงาน 
การจดัท าโครงการเพาะช ากล้าไม้ และจดักิจกรรมน ากลุ่มชาวบ้านและกลุม่

เยาวชนไปปลกูป่า เพ่ือสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ป่าและสร้างเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
3.) บ้านตลาดขีเ้หล็ก 

3.1) วิสยัทศัน์ 
อา่งห้วยก้า ป่าชมุชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ท่ีชมุชนร่วมสร้างพฒันา

ใช้ประโยชน์อยา่งครบวงจรอยา่งยัง่ยืน 
3.2) แนวทางด าเนินงาน  
การจัดสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิง  อนุรักษ์รอบอ่างเก็บน า้ การใช้

ประโยชน์จากอา่งเก็บน า้ เชน่ ท ากระชงัเลีย้งปลา และจดัท าเขตพืน้ท่ีป่าใช้สอย 
ทัง้นีส้ามารถสรุปหลอมรวมเป็นวิสยัทศัน์กลุม่เครือขา่ยทัง้ 3 หมูบ้่านได้ว่า  
“คืนความอดุมสมบรูณ์ให้ผืนป่า พฒันาเป็นแหลง่อาหารและการทอ่งเท่ียว โดยการมีส่วน

ร่วมกบัคนทกุกลุม่วยั สร้างสขุให้กบัชมุชน”   
พร้อมกนันีท้ัง้สามชมุชน  ได้เสนอแผนงานท่ีตอบสนองวิสยัทศัน์ ดงันี ้

1.) การจดัท าโครงการเพาะช ากล้าไม้  
2.) การปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน์  4  ประการ  
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3.) การพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
4.) การพฒันาเป็นแหลง่เรียนรู้ 

 
4.1.3 การเสริมความรู้ทกัษะการท างาน 
กิจกรรมการศกึษาวิจยั ได้ก าหนดการศกึษาดงูานการจดัการป่าชมุชนวดัพระบาทห้วย

ส้ม ซึง่ตอ่มาได้บรูณาการร่วมมลูนิธิหมอเสม พริง้พวงแก้ว  และการน าเสนอวีดีทศัน์ชมุชนต้นแบบการ
จดัการป่าชุมชนจากท่ีพืน้ท่ีต่างๆ  ท่ีมีความคล้ายและความต่างกับชุมชนทัง้สามแห่ง ท าให้แกนน า
ชมุชนซกัถาม เกิดการแสดงความคิดเห็น  การหารือร่วมกนัถึงข้อมูลท่ีได้รับรู้  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั และเม่ือแกนน าน าข้อมลูไปถ่ายทอดแก่คนในชมุชน  จึงเสมือนการเล่าสู่กนัฟัง  และส่งผลตอ่
การตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมการจดัการป่าชมุชน 

นอกจากนี ้ นับจากท่ีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการสืบชะตาป่าไม้และสายน า้  ซึ่งชุมชน
จะน าอาหาร  น า้ด่ืมและรวบรวมซองผ้าป่าเพ่ือท าร่วมบญุ  ตลอดจนการร่วมเวทีเสวนาการจดัการ ป่า
ชุมชนโดยกลุ่มเครือข่ายขุนน า้ต่างๆ  ซึ่งผลจากกิจกรรมท าให้เกิดเครือข่ายในการท างาน  และได้
รับทราบวิธีการด าเนินงานของกลุ่มป่าชุมชนอ่ืน  สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดการป่าชุมชนของ
ตนเองได้  ดงัเชน่ค าบอกเลา่ของ นายจิรพฒัน์  ธาตอิุนจนัทร์ 

“ผมมีโอกาสไปศกึษาดงูานร่วมกบัฝ่ายป่าไม้ ศนูย์ศกึษาพฒันาห้วยฮอ่งไคร้อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริหลายแหง่ ท าให้เกิดแนวคิดจะน ามามาปรับใช้ในการจดัการป่าชมุชนบ้านเรา 
เชน่ การจดัการธนาคารอาหารชมุชนในพืน้ท่ีป่าชมุชนของบ้านภดูนิ  ต าบลแมห่อพระ อ าเภอแมแ่ตง
จงัหวดัเชียงใหม ่หรือ กิจกรรมการยกป่าภพูานมาไว้ท่ีสวนเพ่ือสร้างความมัน่คงทางอาหาร” 

นายบญุชน  ฟองวรรณา เลา่วา่ 
“การร่วมกิจกรรมเสวนาการจัดการป่าชุมชน  ท่ีจัดขึน้โดยฝ่ายป่าไม้ เน่ืองในวัน

สิ่งแวดล้อมโลก  ท าให้ผมได้รับแนวคิดและวิธีการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการป่าหลาย
ประการ  ซึง่เราคดิวา่จะพฒันาป่าให้เป็นแหลง่ศกึษาธรรมชาติ” 

นายประเสิรฐ ทะลาบญุ เลา่วา่ 
“การไปศกึษาดงูานวดัพระบาทห้วยส้ม  ได้รู้ได้เห็นได้ยินสิ่งท่ีเป็นประโยชน์มากมาย  

เชน่การท าธนาคารต้นไม้  การผลิตพลงังานทดแทน   และบทบาทของพระสงฆ์ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  ก็
มาเลา่ให้คนอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ไปฟังวา่  รู้อะไรบ้าง และคดิว่าจะใช้พืน้ท่ีข้า้งบ้านอาจารย์จิรพฒัน์เป็นศนูย์
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เรียนรู้เกษตรธรรมชาตแิละแหลง่พลงังานทดแทน  ซึง่ได้ประสานกบัหนว่ยงานภายนอกเร่ืองการใช้เตา
พลงังานทดแทนอยู ่ จะได้รับการติดตัง้ในเดือนมีนาคมนี ้  ทัง้ยงัคดิกนัว่า  จะนิมนต์พระวดัเรามาท า
กิจกรรมเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมให้มากขึน้”   

 
4.1.4 การสร้างพืน้ท่ีการแลกเปล่ียนความรู้ 
การจดัเวทีการเรียนรู้ และการหนุนเสริมงบประมาณให้ชมุชนด าเนินโครงการในการ

จดัการป่าชมุชน  จ านวน 9 โครงการ จดัเป็นการสร้างพืน้ท่ีส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการ
ป่าชุมชนให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน  อีกทัง้การสนับสนุนโดยการรวบรวมเรียบเรียงความรู้ภูมิ
ปัญญาของชมุชนในการจดัการป่า   และน าความรู้ท่ีรวบรวมได้คืนตอ่ชมุชน  เพ่ือให้ชมุชนได้ใช้ในการ
วางแผนพฒันาและจดัการเรียนรู้แก่คนในชุมชน   เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพืน้ท่ีการแลกเปล่ียน
ความรู้ หรือการสนบัสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายการจดัการป่าในระดบัต าบล หรือระดบัอ าเภอ 
จดัเป็นการสร้างพืน้ท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ขยายวงกว้างยิ่งขึน้   

 
4.1.5 การประสานองค์กรภาคีร่วม 
การเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชนให้เป็นรูปธรรม   จ าเป็นต้องมีการท างานแบบ

องค์รวมท่ีต้องเช่ือมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกัน   พร้อมทัง้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วม
ขบัเคล่ือนกิจกรรมเชน่  สถานศกึษาในพืน้ท่ี เพ่ือน าความรู้เก่ียวกบัป่าชมุชนบรรจใุนสาระหลกัสตูรการ
เรียนการสอน   หรือการประสานเครือขา่ยกลุม่ป่าชมุชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  เติมพลงัใจร่วมกนั
ในการท างาน  หรือการประสานงานร่วมกบัหนว่ยงานภาคเอกชนตา่ง ๆ เพ่ือหนนุเสริมการท างาน 

 
4.2 การขับเคล่ือนจัดการป่าชุมชน 

 
4.2.1 การสนบัสนนุกิจกรรมกลุม่   
เน่ืองจากการด าเนินชีวิตของคนล้วนอยู่ภายใต้ปัจจยัเง่ือนไขหลายประการ ดงันัน้การ

จดัการป่าชมุชน  จ าเป็นต้องเช่ือมโยงในมิตเิศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรมและสาธารณสขุ  และผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ยงัสะท้อนให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างป่ากับ
ชมุชนในมิตติา่งๆ ดงักลา่ว  จงึเกิดค าถามวา่ ท าอยา่งไรให้ป่าอยูไ่ด้และคนอยู่ดีมีสขุ   และเม่ือทบทวน
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กลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่ พบว่า หลายกลุ่มล้วนสมัพนัธ์กับป่า เช่น  กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ   กลุ่มจกัสาน  
กลุ่มสมนุไพร  กลุ่มเลีย้งมดแดง การประมงน า้ไหล  การผลิตปุ๋ ยธรรมชาติ  จึงเกิดข้อเสนอจากชมุชน  
ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการเร่ืองป่าชุมชนกับงานอาชีพ  เพ่ือให้เกิดความตระหนักร่วม  
โดยชุมชนและเทศบาล  ควรก าหนดแนวทางการส่งเสริมงานอาชีพท่ีผสานความหวงใยสิ่งแวดล้อม   
นบัเป็นการเปิดกว้างทางความคิดให้แก่ชุมชน  เช่นเดียวกบัการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเยาวชนเพ่ือ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้และร่วมอนรัุกษ์ป่าชมุชน   

 
4.2.2 การสร้างเครือขา่ย 
การสร้างเครือข่ายเป็นการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และร่วมกิจกรรม   ท่ีผ่านมา

ชมุชนทัง้สามแหง่ มีการท ากิจกรรมการอนรัุกษ์ป่าชมุชนร่วมกนัโดยตลอด  อาทิ  การท าแนวป้องกนัไฟ
ป่า  การดบัไฟป่า  การบูชาเทวดาขุนน า้  การจดัการเหมืองฝาย  ฯลฯ และยังขยายผลกิจกรรมของ
เครือขา่ยในวงกว้างโดยการร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่าไม้สายน า้แมก่วง ซึง่เร่ิมในปี 2543  เป็นประจ าทกุ
ปี การร่วมกิจกรรมฝ่ายชายมีบทบาทส าคญัในการเตรียมงาน  จดัสถานท่ี และร่วมเสวนา  ส่วนผู้หญิง
มีบทบาทการจดัเตรียมข้าวห่อและน า้ด่ืม  เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงาน รวมทัง้การน าเงินร่วมท าบุญ
เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมเครือขา่ย   จงึเป็นลกัษณะเสมือนหนึง่การใช้วฒันธรรมหวัวดั  ซึ่งแตล่ะชมุชนคือ
หวัวดั  ท่ีมาร่วมงาน  เป็นลกัษณะเครือขา่ยเป็นเครือขา่ยธรรมชาต ิ  

ดังนัน้ เม่ือมีการร่วมระดมความคิดในเวทีเรียนรู้ต่าง ๆ จึงเกิดแนวคิดการสร้าง
เครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม  พร้อมทัง้ขยายเครือข่ายในระดับกว้าง  โดยค านึงถึงกลุ่มคนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากป่า ในลกัษณะของการใช้น า้  ท่ีมีต้นน า้  กลางน า้และปลายน า้  

อนึ่ง สภาพความจริงของทุกชมุชน มิได้เป็นหนึ่งเดียวและราบร่ืน  เช่นเดียวกบัชมุชน
ทัง้สามแหง่ซึง่ประกอบด้วยคนท่ีคดิคล้ายกนัและคนท่ีคิดขดัแย้ง  ซึ่งคนท่ีขดัแย้งนอกจากละเลยความ
ร่วมมือ บางครัง้ยงัมีพฤติกรรมท้าทาย   ซึ่งการสร้างเครือข่ายจึงเป็นแนวทางหนึ่งเพ่ือปลุกปลอบใจ
ระหวา่งกนัในยามท่ีท้อแท้ตอ่ปัญหาการจดัการป่าชมุชน 

 
4.2.3 การรวบรวมข้อมลูความรู้ 
การจัดเวทีการเรียนรู้จ านวน 12 ครัง้  ท าให้ได้รับข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ใน

การจดัการป่าของชมุชน  เกิดการทบทวนเพ่ือหาแนวทางพฒันาทกัษะความรู้ท่ีมีอยู่ และน าไปปฏิบตัิ
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ผา่นโครงการท่ีเสนอของรับการสนบัสนนุทัง้ 9 โครงการ  ภายหลงัการด าเนินงานแตล่ะโครงการก็มีการ
น าเสนอบอกเลา่ผลท่ีเกิดขึน้และหาแนวทางพฒันาให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้   

ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในตวับุคคลแต่ละคนได้ถูกบอกเล่า แลกเปล่ียนในกลุ่มมีคณะ
นักวิจัยเป็นผู้ รวบรวมข้อมูล  และน ามาเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอต่อชุมชน  เปิดโอกาสให้ชุมชนได้
ตรวจสอบเติมเต็มข้อมลู  ก่อนส่งข้อมลูทัง้หมดคืนให้ชมุชนจดัเก็บเป็นฐานข้อมูลความรู้และเอกสาร
เผยแพร่ตอ่ไป  ซึง่การรวบรวมและสะท้อนข้อมลูกลบัเป็นระยะ  ท าให้ชมุชนเกิดความเช่ือมัน่ในความรู้
ประสบการณ์ของชมุชน  สามารถใช้เพ่ือการถ่ายทอดตอ่คนในชมุชนและคนภายนอกท่ีสนใจ 

 
4.2.4 การรังสรรค์กิจกรรมและการประชาสมัพนัธ์  
การด าเนินงานวิจยัครัง้นี ้  นอกจากการจดัการเรียนรู้โดยผ่านเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน  

ยงัมีการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการด าเนินโครงการส าหรับชมุชน จ านวน 9 โครงการ  ดงันี ้
1.) กิจกรรมกลุ่มเยาวชนในชุมชน 3  ชุมชน จ านวน  3 โครงการ   ซึ่งโครงการ

ทัง้หมดเกิดจากการระดมคิดในกลุ่มเยาวชน  ประกอบด้วย  เยาวชนบ้านตลาดขีเ้หล็กจดัท าโครงการ
คา่ยเยาวชนรักษ์ป่า บ้านห้วยบอนจดัท าโครงการคืนป่า คืนธรรมชาติ ปลุกดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  บ้านป่าไผ่
จดัท าโครงการคืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ ่  

2.) กิจกรรมส าหรับสถานศกึษา  ได้สนบัสนนุโรงเรียนบ้านตลาดขีเ้หล็ก  ซึ่งเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสประจ าต าบลแม่โป่ง   จ านวน  1 โครงการ คือ โครงการพ่ีพาน้องรักษ์น า้ ล าห้วย
ใส  ต้นไม้เขียวขจี  กิจกรรมเดน่การท าแนวป้องกนัไฟป่า 

3.) กิจกรรมส าหรับชุมชน  ได้ให้การสนบัสนุน  3 โครงการคือ  บ้านห้วยบอน
จัดท าโครงการการปลูกป่าเพ่ือพัฒนาเขตป่าชุมชนบ้านห้วยบอน หมู่ท่ี 3 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด   
บ้านป่าไผ ่จดัท าโครงการการจดัการพืน้ท่ีป่าจอตงึโดยการมีส่วนร่วมของชมุชนบ้านป่าไผ่  บ้านตลาด
ขีเ้หล็ก  จดัท าโครงการการจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ป่าชมุชนบ้านตลาดขีเ้หล็ก  

4.) กิจกรรมส าหรับเครือข่าย  ได้ให้การสนับสนุน  2  โครงการคือ  โครงการ
จดัท าฐานข้อมูลป่าชุมชน  การจดัท าแผ่นป้ายความรู้การจดัการป่าชุมชน  และ โครงการจดัประชุม
เครือขา่ยป่าชมุชน   

ทัง้ นี ก้ารแกนน าชุมชน เสนอว่า  การด าเนินงานโครงการต่างๆ  ควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์โดยวิธีการตา่ง เช่น  ประกาศเสียงตามสาย แจ้งข่าวสารวิทยุชมุชน  และการน าเสนอ
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ผา่นส่ือโทรทศัน์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น  พยายามด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย  และการ
ให้ก าลงัใจในยามท่ีชมุชนเกิดความท้อแท้ในการป้องกนัแก้ไขปัญหาการจดัการป่าชมุชน  รวมทัง้เป็น
การสร้างกระแสให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งคนในชมุชน  

 
4.3 ผลจากการเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชน 
จากการศึกษาเรียนรู้และปฏิบตัิร่วมกับชุมชน  นบัจากเร่ิมโครงการวิจัย  ตราบจนสิน้สุด

โครงการวิจยั  ซึง่ใช้ระยะเวลาปีกวา่  ได้ก่อเกิดปรากฏการณ์ท่ีดีงามตอ่ชมุชนทัง้สามแหง่ดงันี  ้
4.3.1 ฐานข้อมูลป่าชุมชน  จากการระดมความคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัถึงแนว

ทางการเสริมสร้างกลไกการจดัการป่า  และการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท าให้ชมุชนมีข้อมลูความรู้เก่ียวกบั
ป่าชมุชนมากขึน้   จึงมีการจดัท าฐานข้อมลูป่าชมุชนต าบลแม่โป่งขึน้  ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกับ
องค์ประกอบ  สภาพและศกัยภาพป่าชมุชนต าบลแมโ่ป่ง  

4.3.2 การรวบรวมองค์ความรู้การจดัการป่าชมุชน   ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
การปรับใช้รูปแบบการจดัการความรู้   ก่อเกิดการรวบรวมข้อมลูเก่ียวป่าชมุชน   ทัง้ภูมิปัญญาเก่ียวกบั
ป่าชมุชน   การเปล่ียนแปลงของป่าชมุชน ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตชมุชน  และกลไกการจดัการป่าชมุชน   
ซึ่งคณะท างานวิจยัได้ร่วมกับแกนน าด าเนินการรวบรวมข้อมูลและการสกัดขุมความรู้  น าเสนอเป็น
บนัทึกความรู้เร่ืองป่าชุมชนต าบลแม่โป่ง  และเป็นชดุนิทรรศการ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการพฒันาป่า
ชมุชนเป็นแหลง่เรียนรู้แก่คนในชมุชนและผู้สนใจทัว่ไป   

4.3.3 การตระหนักรู้ และส านึกรับผิดชอบต่อคนในอนาคต   จากการพูดคุยแกนน า
และผู้สงูอาย ุซึง่บอกเลา่การอยูร่่วมกบัป่า  นบัจากอดีตตราบปัจจบุนั  ท่ีผ่านประสบการณ์เก่ียวกบัป่า  
อนัเป็นผลจากวิธีปฏิบตัิทางบวกและทางลบต่อป่าชุมชน ประกอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ปัจจบุนัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  การเลา่เร่ืองถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในป่าและการด าเนินชีวิตของคน
ในชมุชนแตล่ะยคุสมยั  สะท้อนภาพความสขุจากการอยู่ร่วมกบัป่าในอดีต  ทกุคนล้วนมีความสขุและ
แสดงความโหยหา 

ต่อมาได้มีการพูดคยุถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากสภาพการเส่ือมโทรมของป่าในแต่ละ
ยคุสมยั ซึ่งส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของคนในชุมชน  ระบบการผลิต  ลกัษณะการบริโภค  พฒันาการ
ของระบบสาธารณูปโภค  การคมนาคม  ความเจริญของเทคโนโลยีสมยัใหม่  พฤติกรรมทางสงัคมท่ี
เร่ิมเปล่ียนแปลง   สภาพกายภาพอากาศ ดนิ  น า้และสิ่งแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมลง  ซึ่งแม้ว่าจะพยายาม
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ฟืน้ฟูแตก็่ยงัไม่อาจเหมือนเดิมเพราะอิทธิพลจากสงัคมภายนอก  และสภาพสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งผู้ ร่วม
กิจกรรมล้วนตระหนกัและแสดงความหวงใยผลท่ีเกิดขึน้ตอ่ตนเอง  ครอบครัวและชมุชน  ทัง้ยงัยอมรับ
ว่า  ตนเองคือ  ส่วนหนึ่งท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมป่าเส่ือมโทรมลง   และหวงใยตอ่ป่าชุมชนท่ียงัไม่อาจฟืน้
คืนความหลากหลายได้ดังเช่นอดีต   พร้อมเสนอการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของคนในชุ มชน  
โดยเฉพาะเยาวชนซึง่เป็นคนในอนาคต 

4.3.4 การจุดประกายพลังชุมชนและเครือข่าย ภายหลังท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสามชุมชนอย่างต่อเน่ือง   จึงน าสู่แนวคิดการสร้างเครือข่ายป่าชุมชนร่วมกัน  มีการ
สะท้อนการท างานร่วมกันท่ีผ่านมาและทิศทางการท างานร่วมกันในอนาคต  จนเกิดวิสัยทัศน์การ
จดัการป่า และแผนกิจกรรมป่าชมุชน  รวมทัง้การจดัร่างโครงสร้างเครือข่าย  และการด าเนินกิจกรรม
จดัท าฐานข้อมลูป่าชมุชนและแผนท่ีป่าชมุชนร่วมกนั 

ทัง้นีช้มุชนทัง้สามแหง่ได้แสดงความคาดหวงัตอ่การจดัการป่าดงันี ้
1.) มีการด าเนินงานตามแผนการใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนท่ีก าหนดไว้ของชมุชน  

ซึ่งประกอบด้วย   การพฒันาป่าชุมชนเพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศวิทยาและเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้เร่ืองนิเวศวิทยาส าหรับคนภายในและภายนอกชมุชน 

2.) มีการรณรงค์อย่างจริงจงัเก่ียวกบัการอนุรักษ์และฟืน้ฟูป่าชุมชน  โดยวิธีการ
ตา่ง  ๆ  อาทิ  การประกาศเสียงตามสายในโอกาสต่างๆ  การร่วมแรงหรือการฮอมแฮงในการพฒันา
สิ่งแวดล้อมหรือการปลูกป่า  การท าแนวกันไฟป่า  และการส่ือสารให้ความรู้ข้อมูลเก่ียวกับป่าชุมชน
ผา่นทางส่ือวิทยชุมุชน  โดยการประสานของออกอากาศในสถานีวิทยชุมุชนใกล้เคียง 

3.) มีการสร้างภูมิคุ้มกันในการรักษาป่าให้แก่คนในชุมชน  เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนกัถึงคณุคา่ของป่า  วิธีการอยูร่่วมและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเกือ้กลูด้วยความรับผิดชอบเพ่ือ
วางแผนส่งต่อมรดกป่าชุมชนต่อคนในอนาคต   ทัง้ยงัต้องส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในการคิด วิเคราะห์ และปฏิบตัิด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า   อนึ่งด้วยชุมชนมีความรู้และ
ประสบการณ์จ านวนมากท่ีสัง่สมจากการอยู่ร่วมกับป่า  หากแตค่วามรู้เหล่านีฝั้งลึกในประสบการณ์
สว่นบคุคลของผู้สงูอายใุนหมูบ้่าน   จึงควรมีการถ่ายทอดและการรวบรวมจดัการความรู้  เป็นเอกสาร
เพ่ือใช้เป็นส่ือสร้างการเรียนรู้ส าหรับคนในชมุชนวนันีแ้ละอนาคตตอ่ไป  อนัจะเป็นรากฐานความรู้เพ่ือ
การพฒันาชมุชนควบคูก่บัการจดัการป่าชมุชน   
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นอกจากนัน้ยงัมีความพยายามสร้างและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทัง้ต าบล และ
เช่ือมต่อกลุ่มเครือข่ายอ่ืน คือ  กลุ่มเครือข่ายป่าขนุแม่กวง โดยมีการประชมุเพ่ือท าแผนเครือข่ายป่า
ชมุชน  โดยประสานร่วมกบัชมุชนอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ี 8หมู่บ้านของต าบลแม่โป่งและตวัแทนกลุ่มเครือข่าย
ป่าขุนแม่กวง  ซึ่งมีแกนน าจากชุมชนต่าง ๆ ประกอบด้วยพระสงฆ์  เยาวชน สมาชิกอาสาพิทกัษ์ ป่า 
กิจกรรมการท าแผนเครือข่ายป่าชุมชนนี ้ ได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานจาก 2 แหล่ง คือ จากโครงการวิจยัการเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชนและมลูนิธิหมอ
เสม พริง้พวงแก้ว 

นอกจากนี ้ ในเดือนมีนาคม 2553  ผลจากการเรียนรู้ร่วมกนัและการจดักิจกรรมหนุน
เสริมต่าง ๆ  ท าให้หมู่บ้านทัง้สามแห่งเกิดความตระหนกัรู้ ถึงความส าคญัของป่าและธ ารงรักษาป่า
เพ่ือวิถีชีวิตชมุชนให้ยัง่ยืน   จึงสมคัรเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่าชมุชน  ซึ่งเป็นกิจกรรม
ของกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากร  ด้วยหวงัวา่ จะเป็นกลไกหนึง่ในการผลกัดนัการจดัการป่าชมุชนให้
มีความตอ่เน่ือง  เพ่ือประโยชน์ของชมุชน    

4.4.5 แผนงานจดัการป่าชุมชน  จากความเห็นร่วมกันของแกนน า  ซึ่งเช่ือว่า  กลไก
หนึ่งท่ีจะช่วยสร้างความต่อเน่ืองของการจดัการป่าชมุชน  คือ  การจดัท าแผนงานเก่ียวกบัการจดัการ
ป่าชุมชน  โดยน าเสนอโครงการเพ่ือตอบสนองแผนงานบรรจุในแผนชุมชนแต่ละแห่ง   พร้อมทัง้
น าเสนอต่อเทศบาลต าบลแม่โป่ง  เพ่ือบรรจุในแผนงานเทศบาล  ซึ่งปัจจบุนัแผนงานเครือข่ายได้ถูก
บรรจใุนแผนงานเทศบาลระยะ 4 ปี 

4.4.6 การสร้างการเรียนรู้และมีสว่นร่วมของเยาวชน 
ชุมชนทัง้สามแห่งได้พยายามการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนัก  รักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  เช่น  การจัดเวทีการเรียนรู้ท่ีมีเยาวชนร่วมจะจัดเวทีในพืน้ท่ีป่า
ห้วยก้า ด้วยเหตุผลอยากให้เยาวชนได้สัมผัสป่า  ให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างป่าไม้กับชีวิต ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตชมุชนอยา่งแยกไมอ่อก  ทัง้เป็นแหล่งผลิตน า้  แหล่งอาหาร  แหล่งอากาศ  ทัง้
ยงัมีกิจกรรมคือ การบอกเลา่เร่ืองราววิถีคนกบัป่าสู่เยาวชน  สาระส าคญัคือ  การเล่าถึงวิถีชีวิตของคน
ในชมุชนทัง้สามแหง่ในอดีตท่ีผ่านมา ซึ่งมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกและเชิงลบ  อนัเน่ืองมาจากการคิด
เอาเปรียบธรรมชาติ  จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และความพยายามแก้ไข
ป้องกนัปัญหาท่ีผา่นมา  พร้อมทัง้ฝากความหวงัตอ่เยาวชนคนรุ่นใหมท่ี่จะด าเนินงานตอ่ไป   
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จากการเข้าร่วมเวทีการเรียนรู้และรับฟังเร่ืองเล่าในอดีต  ท าให้เยาวชนสะท้อนคิดต่อ
บทบาทของตนเอง  ซึ่งแม้ว่า กลุ่มเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหลายคนเคยร่วมกิจกรรมชมุชนเช่น  การ
ท าแนวกันไฟป่าและการปลกูป่า  แต่ทว่าล้วนกระท าโดยการมอบหมายของครอบครัวหรือผู้ ใหญ่  ไม่
เคยรับทราบเร่ืองราวในอดีต  เม่ือทราบเร่ืองท่ีเกิดขึน้จึงเสนอแนวคิดและกิจกรรมเช่น   บ้านตลาด
ขีเ้หล็กเสนอโครงการคา่ยเยาวชนรักษ์ป่า   บ้านห้วยบอนเสนอโครงการคืนป่า คืนธรรมชาติ ปลกุดอย
ปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  บ้านป่าไผเ่สนอโครงการคืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ ่  

นอกจากนัน้จึงมีการเคล่ือนไหวท่ีท ากิจกรรมโดยกลุ่มสภาเยาวชนเพ่ือร่วมจดักิจกรรม
ป่าชุมชน  เช่น   การปลกูไม้สามอย่างเพ่ือประโยชน์ส่ีประการ   ซึ่งเป็นการเรียนรู้การอนุ รักษ์พืน้ท่ีป่า 
ตามแนวพระราชด าริ   ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงาน ได้รับการสนบัสนนุจากโครงการวิจยัการ
เสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชุมชนและงบชุมชนแต่ละแห่ง รวมทัง้งบประมาณจากองค์การบริหาร
เทศบาลต าบาลแมโ่ป่ง 

4.4.7  การบูรณาการหลกัศาสนธรรมและส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการจดัการป่า
ชมุชน  จากจดัเวทีการเรียนรู้   แกนน าได้สะท้อนการเพิ่มบทบาทของพระสงฆ์ในการจดัการป่าชมุชน  
ซึ่งเช่ือว่า หากพระสงฆ์เข้าร่วมเป็นคณะท างานขบัเคล่ือนการจดัการป่าชุมชน จะเกิดเป็นพลงัทัง้ต่อ
การระดมแรงงาน   แรงใจและงบประมาณเพ่ือการตัง้และพัฒนากองทุนการจัดการป่าชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึน้  เช่น  บ้านป่าไผ่เตรียมระดมทุนด้วยการทอดผ้าป่าเพ่ือตัง้กองทุนดบัไฟป่า บ้าน
ตลาดขีเ้หล็กมีกองทนุการจดัการป่าแตต้่องการระดมทนุเพิ่ม  สว่นบ้านห้วยบอนก าลงัริเริมต้องกองทนุ
การจดัการป่า   

นอกจากนัน้แกนน าชมุชนยงัเสนอแนวคิดเร่ืองการเทศน์ของพระสงฆ์ในโอกาสตา่ง ๆ 
ว่า  สามารถเทศนาเร่ืองบาปบุญเชิงประยุกต์ เช่น  การเผาป่าถือว่าเป็นบาปหนกั เพราะเป็นการฆ่า
ชีวิตท าลายครอบครัวสตัว์   หรือการปลูกป่ารักษาป่าไม่ตดัต้นไม้ รู้จกัใช้ประโยชน์จากป่าแบบเกือ้กูล 
เป็นการท าบญุให้แก่ตนเอง  ลกูหลาน และประเทศชาติทัง้ในวนันีแ้ละวนัหน้า   ทัง้ยงัมีแนวคิดการจดั
กิจกรรมเทศนาในพืน้ท่ีป่า   เพ่ือให้เกิดการซึมซับความรักหวงแหนป่า  ซึ่งประมาณการว่า  จะเร่ิม
ด าเนินงานในเทศกาลเข้าพรรษานี ้

4.4.8 การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
ด้วยความตระหนกัถึงภาวการณ์สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ป่าของชมุชน   ประกอบ

กบัแกนน าชมุชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการวิจยัในโครงการฯ มีบทบาทเป็นกรรมการสถานศกึษา   จึงมีการ
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น าเสนอให้สถานศึกษาในชุมชน จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการป่าชุมชน  
ประกอบกบัการสนบัสนนุของมลุนิธิหมอเสมพริง้พวงแก้ว  และกลุ่มเครือข่ายอนรัุกษ์ป่าขนุแม่กวง  ได้
ก่อเกิดการขยายกิจกรรมและรวบรวมความรู้ในระดบักว้าง  จนปัจจบุนัเกิดการประชมุกลุ่มครูในพืน้ท่ี
อ าเภอดอยสะเก็ด  ซึง่อยูใ่นอาณาบริเวณของป่า   จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา  กลุ่มสาระสงัคมศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม  สาระพิเศษเร่ืองการเรียนรู้ภูมิปัญญาการจดัการป่าชมุชนขึน้  และคาดการณ์
วา่  จะน าใช้ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2553  

4.4.9 เกิดกระบวนการทางสงัคมเพ่ือเรียนรู้  กล่าวคือ จากการคดัเลือกแกนน าเป็น
ผู้ เข้าร่วมเวทีการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง    ข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ได้ถูกน าไปส่ือสาร
ต่อแก่สมาชิกในครัวเรือน เพ่ือนบ้านในชุมชน  และเม่ือได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
ด าเนินงานในโครงการตา่งๆ ท่ีชมุชนน าเสนอ  ได้มีการประกาศข้อมลูและเชิญชวนคนในชมุชนเข้าร่วม
กิจกรรมโดยผ่านผู้ น าชุมชน ในโอกาสต่างๆ เช่น  การชีแ้จงในการท าบุญวัดประจ าหมู่บ้าน  การ
ประกาศเสียงตามสาย   การประชมุประชาคมหมูบ้่าน  และพดูคยุในวิถีชีวิตชมุชน เช่น  การท างานใน
ไร่นา  การท ากิจกรรมสงัคมตา่งๆ   จงึก่อเกิดการเรียนรู้ทางสงัคมเก่ียวกบัการจดัการป่าชมุชน 

 




