บทที่ 4
ผลการวิจัย

จากการศึกษาปรากฏการณ์ การใช้ กลไกการจัดการป่ าชุม ชน ทัง้ ในส่วนลักษณะกลไก
ศักยภาพกลไกและแนวทางเสริ มสร้ างศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอนาเสนอออกเป็ น 4 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 บริบทตาบลแม่โป่ ง
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการป่ าชุมชน
ตอนที่ 3 ศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน
ตอนที่ 4 การเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน
ตอนที่ 1 บริบทชุมชนแม่ โป่ ง
1.1 ลักษณะทางกายภาพและแหล่ งทรัพยากร
ตาบลแม่โป่ ง เป็ นตาบลหนึ่ง ของอาเภอดอยสะเก็ ด จัง หวัดเชี ย งใหม่ ตัง้ อยู่ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของอาเภอดอยสะเก็ด มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
37,551 ไร่ พื ้นเพเดิมของชาวบ้ าน ส่วนใหญ่
เป็ นคนในท้ องถิ่น การตังถิ
้ ่นฐานตังอยู
้ ่ตามแนวยาวของถนน รพช. และถนนชลประทาน เขื่อนแม่กวง
เป็ นเส้ นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านและอาเภอได้ สะดวก เป็ นตาบล ที่มีพื ้นที่ของหมู่บ้านอยู่ในเขตของ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ และเป็ นหมู่บ้านบริ วารของศูนย์ศกึ ษาทัง้ 10 หมู่บ้าน ทาให้ ราษฎร
ในพื ้นที่ได้ รับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
ตาบลแม่โป่ ง ตังอยู
้ ่ในเขตอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของ
จังหวัด ห่างจากอาเภอดอยสะเก็ด 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 22 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง
ถึงจังหวัด ประมาณ 45 นาที โดยมีเส้ นทางหลักเพื่อเดินทางสูต่ าบลเป็ นถนนลาดยางร.พ.ช.3 สาย คือ
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หมายเลข 4034 (บ้ านแม่ก๊ะ – บ้ านแม่ฮ่องไคร้ ) หมายเลข 4035 (บ้ านสันกาแพง – บ้ านป่ าไผ่) และ
หมายเลข 5102 (บ้ านป่ าไม้ แดง – บ้ านป่ าไผ่)
ตาบลแม่โป่ งมีพื ้นที่ทงหมด
ั้
37,751 ไร่ หรื อ 60 ตารางกิโลเมตร แยกเป็ น ที่ราบ 18,875 ไร่
คิดเป็ น 50 เปอร์ เซ็นต์ ภูเขา 18,120 ไร่ คิดเป็ น 48 เปอร์ เซ็นต์ และพื ้นน ้า 756 ไร่ คิดเป็ น 2 เปอร์ เซ็นต์
ลักษณะภูมิ ประเทศเป็ นที่ ราบเชิ ง เขาและที่ ภูเขาอยู่ในชัน้ ความสูง ประมาณ 340 เมตรจาก
ระดับนา้ ทะเล ลักษณะพืน้ ที่ลาดเอียงในแนวทิศเหนื อไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตก พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขามีลาห้ วยอยู่โดยทัว่ ไป มีแหล่งน ้าสาคัญ ๆ ได้ แก่ อ่างเก็บน ้าห้ วยฮ่อง
ไคร้ , นา้ แม่โป่ ง และคลองชลประทานแม่กวง ซึ่งเป็ นแหล่งนา้ ทางการเกษตรที่สาคัญมีเส้ นทาง
หมายเลข 4034 (บ้ านแม่ก๊ะ – บ้ านแม่ฮอ่ งไคร้ ) ถนน รพช. หมายเลข 4035 (บ้ านสันกาแพง – บ้ านป่ า
ไผ่) ถนน รพช. หมายเลข 5102 (บ้ านป่ าไม้ แดง–บ้ านป่ าไผ่)
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของตาบล ประกอบด้ วย แหล่งแม่น ้าแม่โป่ ง 1 สาย คลอง
ชลประทานจากเขื่อนแม่กวง 2 สาย อ่างเก็บน ้า 2 อ่าง คือ อ่างห้ วยก้ า และอ่างห้ วยฮ่องไคร้ บ่อน ้า
ตื ้น 567 บ่อ บ่อน ้าบาดาล 247 บ่อ สระน ้า 27 สระ ฝาย 15 แห่ง และประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง ซึ่งความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้าทังหมดมี
้
ความเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อป่ าไม้ ของชุมชน ทังนี
้ ้พบว่า พื ้นที่ตาบล
แม่โป่ งจานวนมากเป็ นพื ้นที่ป่าไม้ ที่เจริญงอกงามในเขตพื ้นที่ชมุ ชมดังนี ้ ป่ าจอตึง อยู่ในเขตพื ้นที่บ้าน
ป่ าไผ่ต่อเนื่ องบ้ านกาดขี เ้ หล็ก ป่ าดอยปุ๊ กขี แ้ ฮ้ ง อยู่ในเขตพื น้ ที่ บ้านห้ วยบอนและห้ วยบ่อทอง ป่ า
ห้ วยก้ าและป่ าห้ วยไร่ ซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่ 3 หมูบ่ ้ านคือ บ้ านกาดขี ้เหล็ก บ้ านห้ วยบอนและบ้ านป่ าไผ่
1.2 ลักษณะการปกครอง
ต าบลแม่โ ป่ งปั จ จุบัน ปกครองด้ ว ยเทศบาลต าบลแม่โ ป่ ง มี จ านวนหมู่บ้ า นในเขต 10
หมูบ่ ้ านคือ
หมูท่ ี่ 1 บ้ านตลาดขี ้เหล็ก
หมูท่ ี่ 3 บ้ านห้ วยบอน
หมูท่ ี่ 5 บ้ านพระนอนแม่โป่ ง
หมูท่ ี่ 7 บ้ านต้ นผึ ้ง
หมูท่ ี่ 9 บ้ านป่ าไม้ แดง

หมูท่ ี่ 2 บ้ านป่ าไผ่
หมูท่ ี่ 4 บ้ านแม่โป่ งหลวง
หมูท่ ี่ 6 บ้ านห้ วยอ่าง
หมูท่ ี่ 8 บ้ านแม่ฮอ่ งไคร้
หมูท่ ี่ 10 บ้ านห้ วยบ่อทอง
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ตาบลแม่โป่ งมีประชากรทังสิ
้ ้น 5,620 คน แยกเป็ น ชาย 2,789 คน หญิง 2,831 คน แยก
เป็ นรายหมูบ่ ้ านดังนี ้
หมู่ท่ ี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหมู่บ้าน
บ้ านตลาดขี ้เหล็ก
บ้ านป่ าไผ่
บ้ านห้ วยบอน
บ้ านแม่โป่ งหลวง
บ้ านพระนอนแม่โป่ ง
บ้ านห้ วยอ่าง
บ้ านต้ นผึ ้ง
บ้ านแม่ฮอ่ งไคร้
บ้ านป่ าไม้ แดง
บ้ านห้ วยบ่อทอง
รวม

ชาย
181
363
294
425
358
302
166
137
268
285
2,779

หญิง
167
369
295
474
362
296
152
138
299
279
2,831

รวม
348
732
589
899
720
598
318
275
567
564
5,610

อย่างไรก็ตาม สภาพความจริ งของตาบลและชุมชนที่ศึกษาพบว่า มีการปกครองใน 2
ลักษณะคือ การปกครองที่เป็ นทางการและการปกครองที่ไม่เป็ นทางการ สาหรับการปกครองที่เป็ น
ทางการมีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้นา และมีคณะกรรมการหมู่บ้านทาหน้ าที่ในการบริ หารจัดการหมู่บ้าน ซึ่ง
คณะกรรมการหมู่บ้านมาจากการสรรหาตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ พ่อบ้ าน แม่บ้าน
หนุม่ สาว และกลุ่มผู้มีรายได้ น้อยด้ วยวิธีการเช่นนี ้ก่อเกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มต่าง ๆ ในการสะท้ อน
ความคิดความต้ องการพัฒนาหมู่บ้าน จนก่อเกิดรูปธรรมของการดาเนินงาน อีกทังด้
้ วยความมุ่งมัน่
ของกลุ่มแกนนาในการบริ หารจัดการที่สอดคล้ องระหว่างระบบราชการและวิถีชุมชน จึงได้ มีความ
พยายามในการจัดทาและปฏิบตั ิตามแผนชุมชน ซึ่งพบว่า ก่อเกิดการมีส่วนร่ วมในการรับรู้ การคิด
การวางแผน การปฏิบตั ิ การกากับและทบทวนประเมินผลร่ วมกัน จนนาสู่ความสาเร็ จในการสร้ าง
ชุมชนที่เป็ นสุข และยังเป็ นต้ นแบบของการพัฒนา ดังจะปรากฏว่า อดีตผู้นาบ้ านป่ าไผ่ซึ่งเป็ นสตรี
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ได้ รับการรางวัลแหนบทองจากกระทรวงมหาดไทย และแกนนาหลักซึ่งเป็ นอดีตนายกองค์กรบริ หาร
ส่วนตาบลได้ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น
นอกจากนี ช้ ุม ชน ยัง มีความสัมพันธ์ ทางสังคมที่ แน่นเหนียวด้ วยระบบเครื อญาติ โดยมี
ระบบผีปยู่่ าเป็ นสายใยสาคัญที่ถักร้ อยความผูกพันในระบบเครื อญาติของชุมชน สร้ างความความ
ตระหนักต่อความพยายามในการรั กษาระดับสายสัมพันธ์ ทางสัง คมระหว่างกัน โดยชาวบ้ านจะ
หลีกเลี่ยงการสร้ างความขัดแย้ งระหว่างกันและการปะทะทางอารมณ์แบบเผชิญหน้ า หากแต่จะใช้
ระบบการนินทาเป็ นกลไกในการจัดการกับการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ าย โดยมีกลุ่มเครื อญาติ
ของแต่ละเป็ นฝ่ ายเป็ นกลไกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งระบบการนินทานี ้มี
บทบาทในการควบคุมทางสังคมที่มีอิทธิพลสูงมาก
1.3 ลักษณะสังคมและการรวมกลุ่ม
วิถีความสัมพันธ์ของคนในตาบลแม่โป่ งและทัง้ 3 ชุมชน มีลกั ษณะเช่นชุมชนเกษตรกรรม
ทัว่ ไป ซึง่ มีการรวมกลุม่ เพื่อช่วยเหลือเกื ้อกูลกันมาเป็ นเวลาช้ านานโดยเป็ นการรวมกลุ่มที่มีการทางาน
ร่ ว มกัน ทัง้ ชายหญิ ง และคนในวัย ต่างๆ ซึ่ง มี ก ารแบ่ง สรรหน้ า ที่ บ ทบาทตามความเหมาะสมและ
ข้ อตกลงร่วมกัน จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั แม้ ว่าระยะเวลาที่ผ่านมา
จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของรู ปแบบและลักษณะของกลุ่ม แต่ก็ยงั ดารงวัตถุประสงค์ใน
การให้ การช่วยเหลือระหว่างกัน ด้ วยความรู้ สึกผูกพันร่ วมกัน ก่อเกิดเป็ นพลังในการสรรค์สร้ างงาน
ต่าง ๆ ของชุมชนให้ สาเร็ จลุล่วง ทังนี
้ ้สามารถจาแนกกลุ่มได้ สองประเภทคือ กลุ่มที่ไม่เป็ นทางการ
และเป็ นทางการ ในส่วนของกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการจัดเป็ นกลุ่มวิถีดงเดิ
ั ้ มของชุมชน จึงไม่มีโครงสร้ าง
ทางการ และระยะเวลากาหนด หากแต่เป็ นการเกิดตามสถานการณ์ เช่น การรวมกลุ่มช่วยเหลือใน
งานมงคลหรื ออวมงคล การรวมกลุม่ แลกเปลี่ยนแรงงานภาคเกษตร
สาหรับการรวมกลุ่มที่เป็ นทางการ มีการจัดโครงสร้ างการบริ หารจัดการกลุ่มที่ชดั เจนใน
ลักษณะของคณะกรรมการ มีจานวนทังสิ
้ ้น 12 กลุม่ หลักประกอบด้ วย
1.3.1 กลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้ วย กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่ มกองทุนเงินล้ าน และ
กลุ่มกองทุน กขคจ.หมู่บ้าน ซึ่งได้ รับสนับสนุนทุนเพื่อแก้ ไขปั ญหาความยากจนในระดับหมู่บ้าน ผล
การดาเนินงานทาเกิ ดทุนหมุนเวี ยนในการประกอบอาชีพ และผลกาไรได้ นามาพัฒ นาสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น ซุ้มหมูบ่ ้ าน ทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
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1.3.2 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในชุมชนประกอบด้ วย กลุ่มสหกรณ์การเกษตรตาบล
แม่โป่ ง กลุ่มสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดจากัด กลุ่มเกษตรผู้ทานา และกลุ่มลูกค้ าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
1.3.3 กลุม่ เกษตรกร ประกอบด้ วย กลุม่ ไร่นาสวนผสม กลุม่ ผู้เลี ้ยงกบ กลุ่ม ผู้เลี ้ยง
สัตว์ กลุม่ ผู้ใช้ น ้าเพื่อการเกษตร กลุม่ ผู้เพาะเห็ด และกลุม่ ประมงน ้าไหล
1.3.4 กลุ่ ม สิ่ ง แวดล้ อม ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม พัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม กลุม่ ปุ๋ยอินทรี ย์ชีวภาพ และกลุม่ น ้าประปาหมูบ่ ้ าน
1.3.5 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประกอบด้ วย กลุ่มแม่บ้ านเกษตรกรป่ าไผ่ ซึ่งดาเนิน
กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กระเทียม มะม่วง มะเขือเทศ ฯลฯ และสามารถพัฒนาจน
เกิ ดเป็ นธุ รกิ จ ชุม ชน กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรแปรรู ปสมุนไพรบ้ านป่ าไผ่ ซึ่งดาเนินกิ จ กรรมแปรรู ป
สมุนไพรจนสามารถจัดจ าหน่า ยทัง้ ภายในและนอกชุม ชน เป็ นรายได้ ส าคัญแก่ครั วเรื อ น กลุ่ม
แม่บ้านอาหารพื ้นเมืองซึ่งดาเนินกิจกรรมบริ การจัดทาอาหารจาหน่ายทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน
กลุ่มร้ านอาหารและเครื่ องดื่มปลอดภัย เป็ นกลุ่มผู้ประกอบการอาหารจาหน่ายส่วนบุคคลที่รวมกลุ่ม
เพื่อจัดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
1.3.6 กลุ่ ม สวัส ดิ ก ารชุม ชน ได้ แ ก่ กลุ่ม ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ห มู่บ้ า น กลุ่ ม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกลุม่ แอร์ โรบิคเพื่อสุขภาพ
1.3.7 กลุ่มผู้สูงอายุ เป็ นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อดาเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การจักสาน ผลิตดอกไม้ จนั ท์ สมุนไพรพื ้นบ้ าน การออกกาลังกาย
ฯลฯ
1.3.8 กลุม่ เยาวชน เป็ นการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน เช่น งานอาชีพ กีฬา สุขภาพ วัฒนธรรม การปลูกป่ า การทาแนวป้องกันไฟป่ า ฯลฯ
1.3.9 กลุม่ ความมัน่ คง ประกอบด้ วย กลุม่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและ
กลุม่ รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) กลุ่มพลังแผ่นดินขจัดสิ ้นยาเสพติดและกลุ่มลูกเสือชาวบ้ าน
และ กลุม่ อาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า
1.3.10 กลุม่ พัฒนาอาชีพ ประกอบด้ วย กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ กลุ่มตัดเย็บและทอ
ผ้ า กลุม่ จักรสานและผลิตภัณฑ์ และกลุม่ ช่างยนต์และบริการ
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1.3.11 กลุ่ม ส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ และวัฒ นธรรม ได้ แ ก่ กลุ่ม สภาวัฒ นธรรมประจ า
หมูบ่ ้ าน กลุม่ สมุนไพรพื ้นบ้ านและหมอเมือง กลุ่มส่งเสริ มการเรี ยนรู้และที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
กลุม่ ศูนย์ข้อมูลและหอกระจายข่าวหมูบ่ ้ าน
1.4 ลักษณะอาชีพเศรษฐกิจและหน่ วยงาน
คนในตาบลแม่โป่ งส่วนใหญ่ มี อาชีพ เกษตรกรรมเป็ นอาชีพ หลัก ประชากรส่วนใหญ่
ประมาณร้ อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สาคัญๆ ได้ แก่ ข้ าว กระเทียม หอมแดง ถัว่
เหลือ ถัว่ ลิสง ฯลฯ โดยอาศัยแหล่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าห้ วยฮ่องไคร้ อ่างเก็บน ้าห้ วยก้ า น ้าแม่โป่ ง และ
คลองชลประทานแม่กวง หลังว่างเว้ นจากการประกอบอาชีพหลักจะหันมา ทาอาชีพรองได้ แก่ รับจ้ าง
ทัว่ ไป ค้ าขาย หาของป่ ามาขาย เป็ นต้ น นอกนันยั
้ งมีอาชีพอื่นๆ อีก คือ รับราชการ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว รับจ้ าง เป็ นต้ น
ประกอบกับลักษณะพื ้นที่ของหมู่บ้านทัง้ 3 แห่ง ซึ่งเป็ นที่ ราบลุ่มเชิงเขาและมีภูเขาโอบ
ล้ อมที่ อยู่ในชัน้ ความสูงประมาณ 340 เมตร มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ลาดเอียงในแนวเหนือมาใต้ และ
ตะวันออกมาตะวันตก มีพื ้นที่โดยรอบหมู่บ้านเป็ นป่ าเขามีลาห้ วยอยู่โดยทัว่ ไป และมีแหล่งเก็บน ้าที่
สาคัญคือ อ่างเก็บน ้าห้ วยฮ่องไคร้ อ่างเก็บน ้าห้ วยก้ า ซึง่ น ้าเหล่านี ้ไหลลงสู่แม่น ้าโป่ ง เป็ นสายน ้าหลัก
ที่ไหลหล่อเลีย้ งพื น้ ที่เพื่ อการเกษตรของหมู่บ้านกาดขีเ้ หล็ก ป่ าไผ่และห้ วยบอนมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน ประกอบกับในเวลาต่อมาได้ มีการสร้ างเขื่อนแม่กวงอุดมธาราขึ ้น ในพื ้นที่ซึ่งห่างจากตาบล
แม่โป่ งเพียง 9 กิโลเมตร ทาให้ สามารถรับน ้าเพื่อการเกษตรจากเขื่อนได้ อีกแหล่งหนึ่ง โดยทางกรม
ชลประทานได้ ดาเนินการขุดคลองชลประทานจากเขื่อนแม่กวง ผ่านมาทางทิศตะวันออกของตาบล
ก่อนที่สายนา้ จะแยกไหลเข้ าสู่เมืองฝายไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ในเขตอาเภอดอยสะเก็ดและสันกาแพง
ลักษณะเช่นนีท้ าให้ สามารถใช้ พื ้นที่เพื่อการเกษตรในการเพาะปลูกได้ ตลอดทัง้ ปี นอกจากนันด้
้ วย
ระบบเหมืองฝายของชุมชน ทาให้ ชาวบ้ านสามารถทาการประมงน ้าไหลที่สามารถสร้ างแหล่งอาหาร
และรายได้ ให้ แก่ครัวเรื อน
ในส่วนของลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทา
ให้ มี ฝ นตกชุก ในเดื อ นพฤษภาคม – กัน ยายน และมี อ ากาศหนาวเย็ น ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน กุมภาพันธ์ ส่วนในช่วงเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี จะเริ่ มมี อากาศแห้ งแล้ ง หากแต่จาก
ลักษณะของดินซึ่งเป็ นดินร่ วนปนเหนียว ทาให้ ดินสามารถเก็บความชุ่มชื ้นไว้ ได้ ดี รวมทังจากการมี
้
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แหล่งน ้าจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ลาเหมือง ลาน ้าแม่โป่ ง แม่น ้า อ่างเก็บน ้า ชลประทาน บ่อบาดาล
ทาให้ ผ้ คู นในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านประกอบด้ วย ข้ าวนา
ปี กระเทียม หอมแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง กะหล่าปี ซึ่งพืชเหล่านี ้สามารถสร้ างรายได้ และฐานะที่
มัน่ คงให้ แก่คนในชุมชนมาเป็ นเวลายาวนาน
นอกจากนัน้ การมีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั โครงการในพระราชดาริ คือศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ห้ วยฮ่องไคร้ ทาให้ ได้ รับการกาหนดให้ เป็ นหมู่บ้านบริ วารของศูนย์ในการส่ง เสริ มและพัฒนาด้ าน
อาชีพต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การส่งเสริ มฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเพาะปลูก การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร การหัตถกรรม เช่น การทอผ้ า การผลิตงานกระดาษสา ซึ่งทางศูนย์ฯ จะให้ การศึกษา
อบรมด้ านการผลิตและประสานงานด้ านการตลาดแก่สมาชิกของศูนย์อย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2525 เป็ นต้ นมา และในปั จจุบนั งานด้ านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และงานหัตถกรรมต่าง ๆ
ได้ กลายเป็ นอาชีพที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่คนในหมู่บ้านไม่ยิ่งหย่อนกว่าอาชีพภาคการเกษตร แต่
กระนันคนรุ
้ ่ นใหม่ของหมู่บ้านที่ได้ รับการศึกษาแผนใหม่ ยังนิยมเดินทางออกมาประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยมาพักอาศัยอยูใ่ นเขตเมืองหรื อเดินทางเข้ าออกหมูบ่ ้ านทุกวัน
สาหรับหน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจในตาบล ประกอบด้ วย
1.) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่โป่ ง ม.10 บ้ านห้ วยบ่อทอง
2.) สถานีตารวจภูธรตาบลแม่โป่ ง ม.4 บ้ านแม่โป่ งหลวง
3.) สถานีอนามัยตาบลแม่โป่ ง จานวน 2 แห่ง ตังอยู
้ ่ ม.4 บ้ านแม่โป่ งหลวง และ ม.10 บ้ าน
ห้ วยบ่อทอง
4.) ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ม. 1 บ้ านตลาดขี ้เหล็ก
5.) ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาวนศาสตร์ ชมุ ชนที่ 13 เชียงใหม่
6.) โรงโม่หิน 1 แห่ง
7.) โรงสีข้าว 10 แห่ง
8.) ร้ านขายสินค้ าเบ็ดเตล็ด 25 แห่ง
9.) ร้ านขายอาหาร 10 แห่ง
10.) ร้ านซ่อมจักรยานยนต์ 7 แห่ง
11.) ร้ านตัดผม 5 แห่ง
12.) ปั๊ มน ้ามันหลอด 6 แห่ง
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13.) ร้ านขายเฟอร์ นิเจอร์ 1 แห่ง
14.) กลุม่ ผู้ผลิตสินค้ าชุมชน จานวน 5 กลุม่
1.5 ลักษณะการศึกษา
ตาบลแม่โป่ ง มีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง และโรงเรี ยนเอกชน 1 แห่ง ประกอบด้ วย
1.5.1 โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านแม่โป่ ง โรงเรี ยนบ้ านตลาด
ขี ้เหล็กและ โรงเรี ยนบ้ านป่ าไผ่
1.5.2 โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านแม่โป่ ง และโรงเรี ยนบ้ านตลาด
ขี ้เหล็ก
1.5.3 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสิรินธร และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้ านแม่โป่ ง
1.5.4 โรงเรี ยนเอกชน คือ โรงเรี ยนอนุบาลจันทโชติ
ทังนี
้ ้พบว่า คนในตาบลแม่โป่ งและ ชุมชนที่เข้ าร่วมการวิจยั ทัง้ 3 แห่ง มี ทศั นคติในการให้
ความสาคัญของการศึกษาในฐานะของการเป็ นเครื่ องมือในการเลื่อนขัน้ ทางสังคมนัน้ ค่อนข้ างจะ
เด่นชัดในบุคคลทุกฐานะในหมู่บ้าน โดยเชื่อว่าการศึกษาเปรี ยบเสมือนบันไดดารา ที่จะนาพาโอกาส
ในอนาคตที่ดีกว่าแก่ลูกหลาน จึงมีการลงทุนทางด้ านการศึกษาสูง ซึ่งพบว่า นิยมส่ง เสริ มให้ บุตร
หลานได้ รับการศึกษาถึงระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี โดยมุ่งหวังจะเข้ าสู่
อาชีพการรับราชการ หรื อการทางานในบริ ษัทต่างๆ ด้ วยเหตุนี ้จึงมีการส่งเสริ มให้ บุตรหลานเรี ยนใน
ด้ านที่คดิ ว่า จะสามารถเข้ าสู่อาชีพที่คาดหวังได้ ดังจะปรากฏจากสถิติการศึกษาต่อของนักเรี ยนที่ จบ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนประจาหมู่บ้าน ซึ่งพบว่า มีการศึกษาต่อสูงถึง 100 % โดยจะ
ศึกษาต่อในโรงเรี ยนขยายโอกาสในตาบลที่เปิ ดสอนถึงระดับ ม. 3 หรื อศึกษาต่อในโรงเรี ยนมัธยม
ประจาอาเภอ หรื อการบวชเรี ยน รวมทังการศึ
้
กษานอกโรงเรี ยนสาหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ า สู่การศึกษา
ในระบบได้ สาหรับผู้ที่มีฐานะดีในหมู่บ้านนิยมส่งบุตรหลานเข้ ามาศึกษาในเขตเมืองตังแต่
้ ระดับชัน้
ประถมศึกษา โดยจะมีรถประจาวิ่งรับส่งเด็กนักเรี ยนจากหมู่บ้านไปยังโรงเรี ยนที่อยู่ในเขตเมืองตังแต่
้
หกโมงเช้ าถึงหกโมงเย็น นอกจากนี ้ สาหรับกลุ่มผู้ใหญ่หรื อ ผู้อยู่ในวัยทางานพบว่า มีความสนใจเข้ า
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในลักษณะของการประชุมสัมมนาที่จัดขึน้ โดยหน่วยงานต่าง ๆพร้ อมได้ นา
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ความรู้ มาปรั บใช้ ในการดาเนิน ชี วิต พัฒ นางานและพัฒ นาชุม ชน จนสามารถท างานวิจัย ชุม ชน
เกี่ยวกับประวัตชิ มุ ชน ภาวะหนี ้สิน ความรู้เรื่ องสุขภาพและสมุนไพร ทาให้ หมูบ่ ้ านนี ้มีแกนนาหลายคน
ที่ เ ป็ นปราชญ์ ช าวบ้ านท าหน้ าที่ เ ป็ นวิ ทยากรบรรยายให้ แก่ คณะผู้ศึก ษาดู ง านและบรรยายให้ แ ก่
หน่วยงานต่างๆ
1.6 ศาสนาและวัฒนธรรม
ด้ วยประชาชนในชุมชน 95 % นับถือศาสนาพุทธ มีวดั เป็ นศูนย์กลางของจิตใจและการ
พัฒนาการรวมกลุม่ ทางสังคม จึงมีวดั ทังหมด
้
7 วัด และอาราม จานวน 2 แห่ง ได้ แก่
1. วัดพระธาตุจอมแจ้ ง
2. วัดกัญจน์นิธยาราม (วัดป่ าไผ่-บ่อทอง)
3. วัดใหม่มงคลชัย (วัดห้ วยบอน) 4. วัดดอยปล่อยนก
5. วัดพระนอนแม่โป่ ง
6. วัดแม่ฮอ่ งไคร้
7. อาราม จานวน 2 อารามได้ แก่ อารามบ้ านต้ นผึ ้ง และ อารามฮอมบุญบ้ านป่ าไม้ แดง
วิถีวฒ
ั นธรรมของผู้คนในตาบลแม่โป่ งและชุมชนทังสามแห่
้
ง มีรากฐานจากพุทธศาสนา
แบบชาวบ้ าน ที่ยงั คงมีความเชื่อและการปฏิบตั ิร่วมระหว่างพุทธ – ผี – พราหมณ์ ซึ่งเป็ นเครื่ องกล่อม
เกลาจิตใจและสานึกแบ่งปั นในการอยู่ร่วมกัน ทังยั
้ งมีการวิจยั ในการปรับประยุกต์วฒ
ั นธรรมเพื่อสร้ าง
ความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชน อาทิ ในช่วงต้ นฤดูหนาว ชาวบ้ านจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมผิงไฟพระเจ้ า ซึ่ง
จะมีการนาเอาข้ าวสาร อาหารและปั จจัยมาถวายพระสงฆ์ในวัด พร้ อมทังร่้ วมฟั งธรรมะ ปั จจัยต่างๆ
ที่ได้ จากการทาบุญส่วนหนึง่ จะนาไปใช้ ในการพัฒนาหมูบ่ ้ านในด้ านต่างๆ ตามแต่ข้อตกลงร่วมกันเช่น
การพัฒนาศาสนาสถาน การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ตงอยู
ั ้ ่ในวัดหรื อ การพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์
ของหมูบ่ ้ าน
ในช่วงปลายฤดูกาลออกพรรษา จะมีการทาบุญพิเศษที่เรี ยกว่า “ก๋วยสลาก” ซึ่งเป็ นงาน
กึ่งสังคมกึ่งศาสนา โดยทุกครัวเรื อนจะเตรี ยมอาหาร เครื่ องดื่มไว้ สาหรับต้ อนรับแขกและญาติมิตรต่าง
หมูบ่ ้ าน ซึง่ มาเยี่ยมเยือนพร้ อมทังร่้ วมบริจาคเงินในการทาบุญ เป็ นบรรยากาศเต็มไปด้ วยความอบอุ่น
แบบญาติมิ ตร และในวันรุ่ งขึน้ เจ้ าภาพจะนาเงิ นพร้ อมด้ วยเครื่ องไทยทานไปถวายพระ ซึ่ง เครื่ อง
ไทยทานจะถูกติดเบอร์ เลขหรื อฉลาก เพื่อรอให้ พระเณรที่จับฉลากได้ ตรงกับหมายเลขนัน้ ๆ มารับ
เครื่ องไทยทาน สาหรับเงินและเครื่ องไทยทานที่ได้ จากการทาบุญจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ทาบุญ
เข้ าวัด ถวายพระสงฆ์ หรื อในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะจัดประเพณี ขนทรายเข้ าวัด ซึ่งเป็ นกุศโล
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บายในการคุ้ม ชูพ ระพุทธศาสนา พร้ อมทัง้ สร้ างสามัคคีใ นหมู่ค ณะ ต่อ มาได้ มี การปรั บประยุก ต์
ประเพณีก๋วยสลากหรื อสลากภัตต์เป็ นสลากขอฝน ด้ วยความมุ่งหมายในการสร้ างเสริ มกาลังใจขอ
ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อการเกษตร พร้ อมทัง้ ทานุบารุ งศาสนา หรื อประเพณี การฟั งธรรมปลาช่ อน
ในช่วงหน้ าแล้ ง เพื่อการขอฝนให้ ตกต้ องตามฤดูกาล พร้ อมทังเป็
้ นกุศโลบายในการทานุบารุงศาสนา
โดยจะมีการนาเอาสิ่งของปั จจัยต่าง ๆ ที่ผ้ คู นร่วมทาบุญไปมอบถวายให้ แก่วดั ในพื ้นที่ยากจนและอยู่
บนพื ้นที่สงู ในเขตใกล้ เคียง
เช่นเดียวกับความเชื่อในเรื่ องผีสางเวทมนตร์ หรื อสิ่ งเหนือธรรมชาติมีอิทธิพลต่อวิถีปฏิบตั ิ
ของผู้คนในชุมชนไม่น้อยกว่าความเชื่อในพระพุทธศาสนา และดูเสมือนต่างก็สมานซึ่งกันและกันใน
ห้ วงความนึกคิดของผู้คนในชุมชน โดยพระพุทธศาสนาจะช่วยสร้ างความศักดิ์สิทธิ์ ให้ กับผีสางเวท
มนตร์ ขณะเดียวกันผีสางเวทมนตร์ ก็เพิ่มพูนความมั่นใจในพระพุทธศาสนา และยังเป็ นรากฐาน
กรอบแห่งวัฒนธรรมหลายประการของชุมชน อาทิชาวบ้ านมีความเชื่อในสัญลักษณ์ หรื อสัญญาณ
อันเป็ นมงคลและอัปมงคล เชื่อว่าบรรดาผีที่ชมุ ชนให้ การเคารพจะมีลาดับขันตามอ
้
านาจและหน้ าที่
ในอาณาเขตที่ผีนนั ้ ๆ ปกครอง เช่น ผีเจ้ าที่ค้ มุ ครองบ้ านและไร่นา ผีปยู่่ าคุ้มครองเครื อญาติ ผีเสื ้อวัด
คุ้มครองวัด และผีเสื ้อบ้ านคุ้มครองหมู่บ้าน ตลอดจนผีประจาเครื่ องใช้ ในบ้ านเช่น ผีหม้ อข้ าวนึ่ง ฯลฯ
ซึง่ ผีตา่ ง ๆ เหล่านี ้จะได้ รับการปฏิบตั ดิ ้ วยความเคารพจากคนในชุมชนและมีการขัดเกลาสืบทอดความ
เชื่อมาโดยตลอด
จากสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในตาบลและชุมชนทังสามแห่
้
ง ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง
ต้ องอาศัยธรรมชาติและมนุษย์ในการผลิตทังดิ
้ น น ้า อากาศต่าง ๆ เป็ นผลทาให้ ชมุ ชนให้ ความสาคัญ
ในการปฏิบตั ติ อ่ ธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ด้วยความเคารพโดยยังคงเชื่อในจิตวิญญาณของธรรมชาติ
ว่ามีพระ หรื อผีค้ มุ ครองอยู่ เช่น ดินมีแม่พระธรณี ป่ ามีผีป่า น ้ามีผีขนุ น ้า ทังนี
้ ้จะไม่พยายามทาการ
ล่วงละเมิดต่อสิ่งเหล่านี ้ เพราะเชื่อว่า หากกระทาแล้ วจะทาให้ เกิดความเดือดร้ อน เช่น ขึดหรื อข้ อ
ห้ ามถมบ่อนา้ แต่หากจาเป็ นต้ องกระทาจะต้ องมีพิธีกรรมเพื่ อขอขมาต่อสิ่งนัน้ ๆ ก่อน ซึ่งคนใน
ชุมชนได้ ยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ธรรมชาติเหล่านี ้ด้ วยความเคารพมาเป็ นระยะเวลายาวนานและยังถ่ายทอด
ความเชื่อนี ้สืบต่อยังคนรุ่นแล้ วรุ่นเล่าของชุมชน และความเชื่อเหล่านี ้ได้ รับการตอกย ้าจากลักษณะทาง
กายภาพของชุมชนที่ต้องอาศัยน ้าเพื่อการผลิต ทาให้ ยงั คงมีพิธีการบวงสรวงผีเทวดารักษาขุนน ้าเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อแสดงความกตัญญูที่ช่วยดูแลแหล่งน ้า ทังยั
้ งมีการบูรณาการประเพณีพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการป่ าไม้ เช่น ประเพณีสลากขอฝน การฟั งธรรมป่ าช่อน
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1.7 ลักษณะการสาธารณสุข
มีสถานีอนามัยประจาตาบล 2 แห่ง มีศนู ย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 5 แห่ง ร้ านขายยา
แผนปั จจุบนั 1 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) 100 คน และพบว่า คนใน
ชุมชนยังนิยมไปรักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลคลีนิคเอกชนต่างๆ โดยให้ เหตุผลว่า รวดเร็ วและ
มั่นใจในคุณภาพของการรั กษาพยาบาล และเพื่อสร้ างหลักประกันสุขภาพชาวบ้ านที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีนิยมทาประกันชีวิตกับบริ ษัทประกันชีวิตต่าง ๆ แต่อย่า งไรก็ตาม ชาวบ้ านส่วนใหญ่ก็เลือก
ทาประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
แต่อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนยังคงให้ ความสาคัญกับการรักษาพยาบาลแบบพื ้นบ้ าน อาทิ
การรั ก ษาด้ ว ยสมุ น ไพร โภชนะบาบัด หมอพื น้ บ้ า น หรื อการรั ก ษาด้ ว ยความเชื่ อ ในเรื่ อ งเหนื อ
ธรรมชาติเช่น เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยด้ วยอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บไข้ ที่เป็ นซ ้าซาก จะนิยมไปหาหมอดู หรื อคน
ทรงเจ้ าเพื่อทานายถึงสาเหตุของการเจ็บป่ วย ซึ่งมักจะแก้ ไขด้ วยพิธีกรรมของชุมชนเช่น การเลี ้ยงผี
การสะเดาะเคราะห์ อนึ่งกลุ่มแกนนาชาวบ้ านได้ ร่วมกันศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาวะสุขภาพและความรู้
เรื่ องสมุนไพรของชุมชน จนสามารถนาความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ เพื่อพัฒนากลุม่ แปรรูปสมุนไพร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สมุนไพรเพื่อรักษาและบาบัดสุขภาพ ดังจะพบการรวมกลุ่ม
ปราชญ์ ชาวบ้ านที่เป็ นหมอเมือง ผู้มีความรู้ ด้านสมุนไพร เกิดเป็ นกลุ่มแปรรู ปสมุนไพร จานวน 8
กลุ่ม ทังยั
้ งสามารถผลิตจาหน่ายเป็ นสินค้ าชุมชนที่ได้ รับความนิยมแพร่หลาย ซึ่งทังหมดเป็
้
นผลจาก
การอยูร่ ่วมกับป่ าจึงสร้ างสมความรู้เรื่ องการใช้ พืชจากป่ าเป็ นสมุนไพร
1.8 พัฒนาการของชุมชน
อิทธิพลจากกระแสทุนนิยมได้ นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตาบลแม่โป่ งและชุมชนทังสาม
้
แห่ง ทังในด้
้ านสร้ างสรรค์และผลกระทบ กล่าวคือในทางสร้ างสรรค์ได้ ก่อเกิดการพัฒนาโครงสร้ าง
ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ระบบการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึน้ ทาให้ การเดินทางเข้ าออก
ระหว่ า งชุม ชนกับ เขตเมื อ งใช้ เ วลาเพี ย งหนึ่ ง ชั่ว โมง เช่น เดี ย วกับ ระบบไฟฟ้ าที่ ท าให้ วิ ถี ชุม ชน
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทัง้ การรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสารที่ รวดเร็ วและเครื่ องอานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจาวัน อาทิ เครื่ องเสียง โทรทัศน์ ตู้เย็น โทรศัพท์ เครื่ องซักผ้ า ฯลฯ ซึ่ งปั จจุบนั ได้ กลายเป็ น
เสมือนเครื่ องชี ้วัดความทันสมัยและสภาพเศรษฐกิจของครัวเรื อน ในส่วนของระบบการผลิต พบว่า ได้
มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของหมู่บ้านจากการผลิตแบบดังเดิ
้ มเป็ นการผลิตเพื่อการค้ า ผลจาก
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ระบบทุนนิยมที่เน้ นการผลิตเพื่อการค้ า ทาให้ เกษตรกรประสบทังภาวะขาดทุ
้
นและกาไร โดยบางปี
สถานการณ์ การผลิตของชุมชนสอดคล้ องกับสภาพความต้ องการผลผลิตด้ านการตลาด ก็สามารถ
สร้ างรายได้ จานวนมาก แต่หากประมาณผิดพลาดก็ทาให้ รายได้ ลดต่าหรื ออาจเผชิญภาวะขาดทุน
หากแต่ช าวบ้ านมี ก ลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หาการตลาดคื อ ความพยายามในการรวมกลุ่ม เพื่ อการ
จาหน่ายผลผลิตจึงทาให้ สามารถต่อรองกับนายทุนหรื อตลาดภายนอกชุมชนได้ ในระดับหนึ่ง ด้ วย
ความไม่แน่นอนของกลไกทางการตลาดสินค้ าเกษตร คนในชุมชนจึงแสวงหาหาทางออกโดยการ
รวมกลุม่ เพื่อการแปรรูปผลผลิตของชุมชน หรื อกลุม่ อาชีพเสริม รวมทังการหางานท
้
านอกชุมชน
ระบบทุนนิยมที่ แผ่ขยายอิทธิ พ ลผ่านสื่อต่าง ๆ ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อสิ่งพิมพ์ รวมทัง้
กระบวนการศึกษาแผนใหม่ ได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปทัสถานพฤติกรรมระหว่างวัยรุ่นชายหญิง
ในหมูบ่ ้ าน กล่าวคือ จากเดิมที่ระบบผีปยู่่ ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคน
หนุม่ สาวก็เริ่มอ่อนล้ าลง เริ่ มมีการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบวัยรุ่นในสังคมเมืองมากขึ ้น เช่นเดียวกับ
ระบบนิเวศวิทยาที่ได้ รับผลกระทบจากระบบการผลิตเพื่อการค้ า ซึ่งเป็ นผลทาให้ ดินเริ่ มเสื่อมสภาพ
ต้ องเพิ่มปริมาณปุ๋ยยาฆ่าแมลงมากขึ ้น เป็ นการเพิ่มทุนการผลิตทังด้
้ านเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้ วยเหตุ
นี ้เองทาให้ ผ้ นู าในชุมชนพยายามหาแนวทางการแก้ ไขโดยร่วมกันการศึกษาถึงรากเหง้ าของวัฒนธรรม
ของชุมชนในด้ านต่างๆ เพื่อพลิ กฟื ้นวัฒนธรรมดัง้ เดิม ทัง้ ด้ านการผลิตและความเชื่อมาปรับใช้ ใน
สถานการณ์ สงั คมที่เปลี่ยนไปให้ เหมาะสม อาทิ การใช้ ระบบการปลูกพืชหมุ นเวียน การเพาะปลูก
ด้ วยระบบชีวภาพ หรื อการรวมกลุม่ ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับชีวิต และ
ฟื น้ ประเพณีดงเดิ
ั ้ มของชุมชนในสาระที่ผสมผสานแนวคิดเก่าและแนวคิดใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพ
สัง คม หรื อการที่ ชุม ชนทัง้ สามแห่ง พยายามพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ของชุม ชนร่ วมกับองค์ก ร
ภายนอก เช่น บ้ านกาดขี ้เหล็กทาการวิจยั เรื่ องโครงการกระบวนการและรูปแบบการจัดการป่ าชุมชน
ให้ เอื ้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยัง่ ยืน บ้ านกาด (ตลาด) ขี ้เหล็ก ตาบลแม่โป่ ง
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บ้ านป่ าไผ่ทาการวิจยั เรื่ อง การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน
โดยใช้ จารี ตประเพณีท้องถิ่น กรณีบ้านป่ าไผ่ ตาบลแม่โป่ ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในขณะที่ บ้าน
ห้ วยบอนพยายามเรี ยนรู้ เพื่อการตังกองทุ
้
นชุมชนพร้ อมมีการสารวจเพื่อจัดทาฐานข้ อมูลชุมชนบ้ าน
ห้ วยบอน
ซึ่งผลจากการเรี ยนรู้ ทัง้ หมดได้ ปรากฏในลัก ษณะของแผนแม่บทชุมชน ที่เกิ ดจากการ
วิเคราะห์ตนเองของชุมชนตังแต่
้ ปัญหาภาวะหนี ้สินที่ประสบ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม นาสู่
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การลงมือเขียนแผนแม่บทของกลุ่มแกนนาชุมชนและการจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อให้ ผ้ ูคนในชุมชน
รับทราบและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งแผนแม่บทชุมชนได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของแผนชีวิตชุมชน
ทาให้ เกิดความเข้ าใจร่วมในการกาหนดทิศทางพัฒนาของชุมชน ทาให้ ประสบความสาเร็ จเป็ นที่น่า
พอใจต่อความพยายามสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนในมิติตา่ ง ๆ และได้ รับการยอมรับจากองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการป่ าชุมชน
ผู้สงู อายุในชุมชนทังสามแห่
้
ง เล่าว่า อดีตเมื่อ 40 ปี ก่อนนัน้ สภาพป่ าจอตึง ป่ าห้ วยก้ า ป่ า
ห้ วยไร่และดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง เป็ นป่ าหลักที่โอบล้ มชุมชนทังสามแห่
้
ง ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนในชุมชน
มีวิถีความเป็ นอยูแ่ บบพึง่ พาธรรมชาติ มีความเชื่อในพลังอานาจสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เจ้ าป่ า เจ้ าเขา จึงทาให้
คนมีความผูกพันอยูก่ บั ป่ าไม้ พึง่ พาป่ าเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร เป็ นแหล่งกาเนิดความอุดม
สมบูรณ์ของต้ นน ้าลาธาร ที่นามาใช้ เพื่อการอุปโภคและบริโภค และการเกษตรกรรม
2.1 การใช้ ประโยชน์ ป่าชุมชน
ป่ าจอตึง ป่ าห้ วยก้ า ป่ าห้ วยไร่และดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง เป็ นป่ าไม้ ที่โอบล้ อมของชุมชนทังสามแห่
้
ง
มีเป็ นลักษณะป่ าเต็งรังมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ประเภทไม้ เด่นได้ แก่ ไม้ เต็ง รัง เหียง พลวง รกฟ้า
มะกอก กระปก ไม้ สกุลงิ ้ว และไม้ สกุลไผ่ เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ซางดา ไผ่ตงไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม เป็ นต้ น
สาหรับพื ้นที่ป่าในปั จจุบนั ยังคงมีชนิดพืชพันธุ์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติใช้ เป็ นแหล่งอาหาร
แหล่งสมุนไพรและสร้ างความสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศน์ ดังนี ้
1.) ผักป่ า : ผักหวาน ผักพ่อค้ าตีเมีย ผักถวยหนู หน่อไม้ ผลกระบก ผักไคร้ ผักนางแง้ ม
นางจม ผักกูด บอนผา
2.) เห็ด : เห็ดโคน เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดถอบ เห็ดขมิ ้น เห็ดน ้าขาว เห็ดกระด้ าง
เห็ดหูหนู เห็ดซาง เห็ดไข่หา่ น เห็ดแดง เห็ดน่าม่อย เห็ดกระด้ าง เห็ดจัน่ เห็ดข้ าวตอก
3.) สัตว์ เช่น ไข่มดแดง แมงมัน ไข่จกั จัน๋ ดักแด้ เช่น กระต่าย อีเห็น หมูป่า กระรอก
นกยูง พังพอน งูเห่า งูจงอาง แลน ไก่ป่า นกเป็ ด นกเขา หมาป่ า งูสิง เยี่ยง แลน เป็ นต้ น
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4.) สมุนไพร เช่น ห้ อสะปายควาย สเลดพังพอน มะเขือแจ้ เครื อ บอระเพ็ด กาวเครื อ
อ้ อยช้ าง สารภี มะค่าแต้ ม มะหาด แสมสาร ยอป่ า เป้า ฯลฯ
ชาวบ้ านหมู่บ้า นป่ าไผ่ บ้ า นห้ ว ยบอนและบ้ า นกาดขี เ้ หล็ ก มี การใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า
บริ เวณรอบๆ หมู่บ้าน ที่มีเขตแดนติดกับป่ าจอตึง ประกอบด้ วย ป่ าห้ วยก้ า ป่ าดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ งและป่ า
ห้ วยไร่ โดยสามารถประมวลลักษณะการใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชนมีดงั นี ้
1.) เป็ นแหล่งอาหาร โดยในป่ าชุมชนมีอาหารธรรมชาติสาหรั บคนในชุมชนใช้ บริ โภค
ในฤดูกาลต่างๆ อาทิ ผักพื ้นบ้ าน หน่อไม้ ผลไม้ ป่า เช่น มะม่วงป่ า มะขามป้อม กะบก มะกอก
เห็ด ไข่มดแดง แมงมัน ไข่จกั จัน่ ผึ ้ง แน้ อึง่ อาง เคร่า กบ เขียด
2.) เป็ นแหล่งสมุนไพร ในปี พ.ศ. 2549 ชาวบ้ านป่ าไผ่ บ้ านห้ วยบอน และบ้ านกาด
ขี ้เหล็กได้ ทาการสารวจสมุนไพรที่อยู่ในป่ าจอตึง ดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง ป่ าห้ วยไร่ และป่ าห้ วยก้ า พบว่า มี
สมุนไพรจานวนกว่าร้ อยชนิด อาทิ ห้ อสะปายควาย สเลดพังพอน มะเขือแจ้ เครื อ บอระเพ็ด กาวเครื อ
อ้ อยช้ าง สารภี มะค่าแต้ ม มะหาด แสมสาร ยอป่ า เป้า ฯลฯ ซึง่ สามารถนามาใช้ เพื่อการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน ทังได้
้ มีการพัฒนาเป็ นกลุม่ สมุนไพร เช่น กลุ่มอบสมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเป็ น
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ และเป็ นสมุนไพรเพื่อการบาบัด
3.) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน มีการใช้ พื ้นที่ป่าชุมชนห้ วยก้ าเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ โดยมีการจัดทาแผนที่เส้ นทางเดินป่ า การใช้ พื ้นที่ป่าดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ งเพื่อกิจกรรมนับถอย
หลังในวันปี ใหม่ ฯลฯ
4.) เป็ นแหล่งเลี ้ยงสัตว์ โดยมีการใช้ พื ้นที่ป่าเพื่อการเลี ้ยงวัว ที่ปล่อยให้ หากินในเขต
พื ้นที่ป่า
5.) เป็ นแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตวัสดุอุปกรณ์ในครัวเรื อนและการเกษตร โดยแบ่ง
พื ้นที่ป่าเพื่อการใช้ ประโยชน์ ในลักษณะป่ าใช้ สอย ที่ชาวบ้ านสามารถนาไม้ จากป่ ามาใช้ ประโยชน์ใน
ครัวเรื อนได้ ตามข้ อกาหนดของการใช้ ป่าของชุมชน ได้ แก่ ไม้ ไผ่ ไม้ ฟืน หรื อไม้ ใช้ สอยอื่นๆ อาทิ ไม้
เต็ง รัง แคทราย ตุ้มกว้ าว แดง ตีนนก ตะแบก เหียง ขี ้อ้ าย ฯลฯ
6.) เป็ นแหล่งรายได้ จากการศึกษาวิจยั โดยชาวบ้ านป่ าไผ่ บ้ านห้ วยบอน และบ้ าน
กาดขี ้เหล็กพบว่า ชาวบ้ านสามารถใช้ ป่าเพื่อสร้ างรายได้ เช่น การจัดสาน การหาหน่อไม้ การหา
เห็ด การหาพืชป่ า และสมุนไพร รวมมูลค่าหลายแสนบาท มีบางครอบครัวยึดอาชีพหาของป่ าขาย
ตามฤดูกาลเช่น หาเห็ด หน่อไม้ พืชป่ า และสมุนไพร
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7.) เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ โดยมีหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เข้ ามาศึกษาดูงาน
การจัดการป่ าชุมชน ทาให้ แกนนาหรื อปราชญ์ชมุ ชนหลายคนได้ บอกเล่าความรู้เรื่ องป่ าแก่คนภายนอก
ทังยั
้ งมีความพยายามพัฒนาบูรณาการสู่การเรี ยนการสอนแก่สถานศึกษาในชุมชน และการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบไม่เป็ นทางการแก่เยาวชน โดยผ่านกิจกรรมการนับถอยหลังที่ให้ เยาวชนได้ เดินป่ าไปร่วม
ประกอบกิจกรรม เช่นเดียวกับการประกอบพิธีกรรมไหว้ เทวดารักษาขุนน ้า ที่นาแกนนาชุมชนและ
ตัวแทนเยาวชนร่ วมกิจกรรม ซึ่งจัดในบริ เวณป่ าขุนน ้า หรื อการรณรงค์กิจ กรรมการปลูกป่ า การทา
แนวป้องกันไฟป่ า ที่มีการนาเยาวชนร่วมกิจกรรม
2.2 การเปลี่ยนแปลงของป่ าชุมชน
ต่อมา ในปี 2510 – 2516 ผืนป่ าที่อดุ มสมบูรณ์ก็ถกู สัมปทานทาไม้ โดยบริ ษัทเอกชน เพื่อ
ทาไม้ หมอนรถไฟ และทาฟื นโรงบ่มยาสูบ โดยคนในชุมชนได้ รับการว่าจ้ างให้ เป็ นผู้รับจ้ างตัดเลื่อยไม้
ของชุมชน ส่งผลให้ สภาพพื ้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ กลายสภาพมาเป็ นป่ าเสื่อมโทรมในเวลาไม่ถึง
10 ปี ความแห้ งแล้ งเข้ ามาแทนที่ วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป หันไปรับจ้ างขายแรงงาน ทิ ้งอาชีพ
เกษตรกรรมไปเป็ นส่วนใหญ่ เพราะเกิดจากวิกฤติธรรมชาติ คือ ภัยแล้ ง และในฤดูฝน เกิดน ้าป่ าท่วม
ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ได้ มีการสร้ างอ่างเก็ บน ้าห้ วยก้ าเสร็ จสมบูรณ์ การตัดไม้ ยากลาบากยิ่งขึ ้นเพราะ
ถนนถูกตัดขาดจากป่ า การตัดไม้ ลดลง ประกอบกับปี พ.ศ. 2518 ป่ าถูกยกเลิกสัมปทานต่อมาปี พ.ศ.
2525 ได้ มีการก่อตังศู
้ นย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้
ผู้คนในชุมชนทังสามแห่
้
งตระหนักถึง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติดงั กล่าวจึงประสานความ
ร่วมมือกันรณรงค์รักษาป่ าหลังจากการปิ ดป่ า ต่อมา ในปี พ.ศ.2527 ได้ รับการสนับสนุนจากกรมป่ าไม้
ในการส่งเสริมการจัดการป่ าไม้ โดยชุมชนมีบทบาทคือ
1.) ต้ องช่วยกัน อนุรักษ์ป่า และสัตว์ป่า
2.) จะต้ องปลูกป่ า บารุ งรักษา ภายใต้ การควบคุม กากับ แนะนาของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่อย่างใกล้ ชิด
3.) ต้ องช่วยงานด้ านป่ าไม้ อื่นๆ ตามโอกาสอันสมควร
4.) การใช้ พื ้นที่และดาเนินการใดๆ ต้ องไม่เป็ นอันตรายต่อทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า
และจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายอาเภอก่อนเสมอ
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ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 ชุมชนทังสามแห่
้
ง ได้ ร่วมกันเสนอจัดตังป่
้ าชุมชนต่อกรมป่ าไม้ และ
ดาเนินการดูแลรักษาป่ าของชุมชนต่อมาโดยมีคณะกรรมการของชุมชนดูแลเรี ยกว่า คณะกรรมการป่ า
ประชาอาสา จนกระทังในปี
้
พ.ศ. 2540 จึงได้ จดั ตังเป็
้ นป่ าชุมชนโดยขึ ้นทะเบีย นกับกรมป่ าไม้ ซึ่งใน
การใช้ ประโยชน์คือเป็ นแหล่งอาหาร ตามฤดูกาลของชุมชน เช่น เห็ด ผักต่าง ๆ หน่อไม้ มดแดง แมง
นูน แหล่งหาฟื น ไม้ เพื่อใช้ ในครัวเรื อน เป็ นแหล่งสมุนไพรป้องกันรักษาโรค เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ และ
สืบสานภูมิปัญญาการดาเนินวิถีชีวิต ของคนที่อยู่กบั ป่ า ทังนี
้ ้สามารถสรุปพัฒนาการของป่ าจอตึง
ป่ าห้ วยก้ า ป่ าห้ วยไร่ และกอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง ได้ ดงั นี ้
2.2.1 ยุคดังเดิ
้ ม ก่อนปี พ.ศ. 2490 สภาพทางกายภาพป่ ามีความอุดมสมบูรณ์มาก
สัตว์ป่าที่พบ คือ เสือ หมี เก้ งหมูป่า เม้ น นิ่ม อีเห็น ละมัง่ กระต่าย นกยูง อีแร้ งนกเหงือก อีกา ไก่ป่า
หมาป่ า นกเป้า นกเขา กระรอกงูเหลือม ทังยั
้ งเป็ นแหล่งผลิตน ้าอาหารให้ คนในชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์พอเพียงเพราะคนมีน้อยและอยูแ่ บบพึง่ พาอาศัยป่ า
2.2.2 ยุควิกฤติและเสื่อมโทรม ช่วงปี 2490 – ปี 2517 เป็ นช่วงเวลาที่ทรัพยากรป่ าไม้ /
สัตว์ป่า-ป่ าถูกทาลาย จนเสื่อมโทรมสัตว์ป่าอพยพออกไปจากพื ้นที่ไม่พบเห็นคือ เสือ หมีเก้ ง หมูป่า
เม้ น นิ่ม อีเห็นละมัง่ นกยูง อีแร้ ง นกเหงือก อีกา นกเป้า นกเขากระรอกงูเหลือมที่พอพบเห็น คือ
กระต่ายหมาป่ า งูเล็ก ทัว่ ไป ไก่ป่า แหล่งน ้าเหือดแห้ งเร็ วกว่าปกติ มีน ้าท่วมในฤดูน ้าหลาก ทาให้
แหล่งอาหารธรรมชาติเสื่อมสูญ สาเหตุสาคัญของการทาลายป่ าคือ การสัมปทานทาไม้ หมอนรถไฟ
ฟื นเตาบ่มใบยาสูบ การถูกบุกรุกแผ้ วถางทาที่อาศัยและทามาหากินเพราะคนมีมากขึ ้น
2.2.3 ยุคฟื น้ ฟู ระหว่างปี 2518 – ปี 2525 จากการที่ป่าถูกทาลาย ผู้คนในชุมชนจึง
มีอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อวิกฤตที่เกิดขึ ้น จึงเกิดแนวคิดในการฟื น้ ฟูรักษาป่ าไม้ โดยร่วมกับชุมชน
ใกล้ เคียงเช่น บ้ านกาดขี ้เหล็ก บ้ านห้ วยบอน แสดงความคัดค้ านสัมปทานป่ าไม้ จนเกิดการยกเลิก
สัมปทานป่ าชุมชน และให้ ความร่วมมือกับทางราชการในการรักษาป่ า
2.2.4 ยุคการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2555 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งเป็ น
เวลาที่ชมุ ชนได้ เรี ยนรู้การพัฒนาชุมชนและการจัดการป่ าตามแนวพระราชดาริ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
ห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยชุมชนทัง้ สามแห่งจัดเป็ นหมู่บ้านในพืน้ ที่บริ การของ
ศูนย์ฯ จึงได้ รับการส่งเสริมจากศูนย์ในลักษณะต่างๆ เช่น การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่ า
ตามแนวคิด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การอบรมให้ ค วามรู้ งานอาชี พ การสนับ สนุน กล้ า พัน ธุ์ ไ ม้ การ
สนับสนุนการดับไฟป่ า การรับเกษตรเข้ าทางานในศูนย์ฯ การสร้ างอ่างเก็บน ้าห้ วยก้ า อ่างเก็บน ้าปาง
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แม่เรื อ การพัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ ซึ่งยุคนี ้เป็ นช่วงเวลาที่คณ
ุ ภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน้
เกิดการเรี ยนรู้ นวัตกรรมใหม่ และมีการนานวัตกรรมเล่านันมาปรั
้
บประยุกต์กับภูมิปัญญาของชุมชน
เกิดเป็ นนวัตกรรมของชุมชน และค้ นพบว่าป่ ามี ความสัมพันธ์ ต่อชุมชนในมิติต่าง ๆ ทัง้ เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและการสาธารณสุข
2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของป่ าชุมชน
2.3.1 ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ดังจะพบว่า จานวนสัตว์และพืชพันธุ์ในป่ า
มีจานวนชนิดน้ อยลง พืชพันธุ์หลายชนิดหายไปจากป่ า เช่นเดียวกับสัตว์ป่า ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ เช่น หมูป่า หมีขอ ฯลฯ ได้ หายไปจากป่ า คงเหลือเพียงสัตว์ป่าขนาดเล็ก จาพวก แลน กระต่าย
ไก่ป่า และหมาป่ า แต่ก็มีจานวนน้ อย
2.3.2 ปั ญหาน ้าแล้ งและน ้าท่วม การตัดไม้ แม้ ว่าจะพยายามปลูกชดเชยแต่ก็มิอาจ
ทดแทนได้ เท่าทัน จึงทาให้ ป่าไม่สามารถอุ้มซับน ้า เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ ทาให้ เกิดปั ญหาน ้า
ท่วมในเวลาน ้าหลาก และขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ ง
2.3.3 ขาดแคลนแหล่งอาหาร การเก็บหาของป่ าเพื่อการค้ า ทาให้ เก็บการกอบโกย
ทุกสิ่งจากป่ า ขาดการคานึงถึงคาสอนของคนในอดีตว่า ให้ เก็บใช้ อย่างระวังและแบ่งปั นแก่ผ้ อู ื่น เช่น
เก็บผักหวานให้ เหลือตาอ่อน เก็บเห็ดถอบและเห็ดโคนให้ เหลือรากไว้ ขยายต่อ เก็บหน่อไม้ ให้ เหลือตา
หน่ออ่อน หรื อสมุนไพรเก็บไปเพียงรักษากลายเป็ นเก็บตามรายการสัง่ ซื ้อจากนายทุนทังต้
้ นอ่อนแก่
หรื อการเผาป่ าทาให้ สตั ว์ขนาดเล็กตาย ฯลฯ ทังหมดท
้
าให้ ชมุ ชนขาดแหล่งอาหารธรรมชาติ ต้ องซื ้อ
อาหารเพื่อการบริโภคจากภายนอกชุมชน ส่งผลให้ มีรายจ่ายเพิ่มขึ ้น
2.3.4 ทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ยเหตุก ารณ์ ข าดแคลนน า้ และสภาพสิ่ ง แวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ดิน สูญเสียความสามารถในการอุ้มน ้าและเสื่อมคุณภาพ ไม่เอื ้อต่อระบบการผลิต
ทางการเกษตรเช่นในอดีต จึงต้ องมี การใช้ ป๋ ยุ สารเคมี และการใช้ น ้าเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มขึ ้น ทาให้
ต้ นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ ้น
2.3.5 สิ่งแวดล้ อมเสื่อมโทรมลง จากการเสียสมดุลของระบบนิเวศน์ เพราะมีการใช้
สารเคมีทางดินโดยขาดความระมัดระวัง เกิดสภาวะดินตายและสารเคมีไหลลงสูแ่ ม่น ้าลาคลอง
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2.3.6 ภาวะสุขภาพ ผลจากการใช้ สารเคมีเพื่อการเกษตร ทาให้ เกิดการสะสมตกค้ าง
สะสมอยู่ในดิน เป็ นระยะเวลานาน จนสิ่งมีชีวิตในดินไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เช่นเดียวกับเกษตรกรที่
พบว่า มีปริมาณสารเคมีสะสมในเลือดมากขึ ้น
2.3.7 การบุกรุ กพื ้นที่ป่า จากการบอกเล่าของคนในชุมชน พบว่า มีการบุกรุ กพื น้ ที่
ป่ าเพื่อการเกษตรและกสิกรรม โดยมีเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ ที่ดินหลายลักษณะ เช่น โฉนด
ที่ดิน - นส. 3 นส 3 ก - สทก และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งปั ญหาสาคัญของบุกรุกป่ าและการถือครอง
ที่ดนิ คือ กลุม่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ทากินเนื่องจาก พื ้นที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทังนี
้ ้ยังมี
การนาที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ขายให้ กับนายทุนนอกพื ้นที่ แต่ไม่ได้ ทาประโยชน์ปล่อยให้ รกร้ างว่างเปล่า
เป็ นจานวนมาก
2.3.8 การดูแลจัดการแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร ที่มีสภาพตื ้นเขินจากการชะล้ างการ
พังทลายของหน้ าดิน ทาให้ ตะกอนดินทับถม การใช้ สารเคมีจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และความ
อ่อนแอของระบบการจัดการน ้าเพื่อการเกษตรกรรม
2.3.9 การปรับเปลี่ยนอาชีพ จากปั ญหาความเสื่อมของที่ดิน ระบบน ้า และการขาย
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ ต้ นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ไม่สามารถควบคุมกลไกราคาทางการตลาดได้ ทา
ให้ เกษตรกรต้ องเผชิญภาวะหนี ้สิน ต้ องละทิ ้งภาคเกษตรสู่การเป็ นแรงงานราคาถูกนอกชุมชน เช่นนี ้
ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ในครัวเรื อนและชุมชน เพราะมีเวลาทากิจกรรมร่วมกันลดน้ อยลง
2.3.10 ความรู้ และภูมิปัญญา ผู้สูงอายุในชุมชนเล่าว่า มีความรู้ จากป่ าในหลาย
เรื่ อง ทังการพยากรณ์
้
ดินฟ้าอากาศ เช่น หากเห็นนกบินเป็ นฝูงกลับรังแสดงว่าพายุกาลังจะมา หรื อ
การที่ป่าเงียบไม่มีเสียงจักจัน่ ร้ อง แสดงว่าจะเกิดพายุฝน หรื อ พืชหลายชนิดสามารถใช้ เป็ นสมุนไพร
บาบัดโรค แต่การขยายตัวของการแพทย์แผนใหม่ และการทาลายป่ า ทาให้ ความรู้ เรื่ องสมุนไพรซึ่ง
เป็ นการแพทย์ทางเลือกสาหรับชาวบ้ านสูญหายไป หรื อ การที่เยาวชนรุ่นใหม่สมั ผัสป่ าน้ อยลง เพราะ
การศึกษาแผนใหม่หรื อวัฒนธรรมใหม่ จึงละเลยความเชื่อพื ้นบ้ าน ส่งผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบตั ิ
ตนในการอยูร่ ่วมกับชุมชน
2.4 ความพยายามป้องกันและแก้ ไขปั ญหาป่ าชุมชน
จากปั ญ หาที่ ประสบ ผู้คนในหมู่บ้านป่ าไผ่ บ้ านห้ วยบอนและบ้ านตลาดขี เ้ หล็ก ได้
พยายามแสวงหาแนวทางการแก้ ไข ทังโดยกลไกภายในชุ
้
มชน การร่วมมือกับหมู่บ้านใกล้ เคียงที่ใช้
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ประโยชน์จากป่ าชุมชนร่ วมกันและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ก่อเกิดเป็ นแนวทาง 11
ประการ ดังนี ้
2.4.1 รณรงค์ให้ ความรู้ กบั ชาวบ้ านให้ เห็นความสาคัญสมุนไพรหลัก ที่อยู่ในป่ า เช่น
พิมเสนการบูร ยูคาลิปตัส ไพล (ปูเลย) ข่า ก้ า ระย่อมใหญ่ (จี๋ก๊ กุ ) โลดทะนง (หนวดดา) หนาดคา
หนาดหลวง (หนาดใหญ่) เปล้ าน้ อย เปล้ าหลวง ขมิ ้นฯลฯ
2.4.2 การทาแนวป้องกันไฟป่ า รณรงค์การไม่เผาป่ าทุกรูปแบบ
2.4.3 การจัดเวรยามตรวจการเฝ้าระวังการทาลายป่ า
2.4.4 การสร้ างกฎเกณฑ์ มาตรการ การลงโทษทางสังคม
2.4.5 การกาหนดเขตพื ้นที่การใช้ ประโยชน์ให้ ชดั เจน
2.4.6 การสร้ างฝายต้ นน ้าลาธารเพื่อชะลอความชุ่มชื ้น ช่วยฟื น้ ฟูสภาพป่ าและสร้ าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.4.7 การสร้ างกฎระเบียบว่าด้ วยการจัดการป่ าชุมชน เพื่อให้ สมาชิกได้ ยึดถือปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1.) ห้ ามตัดไม้ ทกุ ชนิดในเขตป่ าชุมชนก่อนได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการผู้ใด
ฝ่ าฝื นมีโทษปรับนิ ้วละ 1,000 บาทคิดตามหน้ าตัด
2.) ห้ ามบุคคลภายนอกเก็บหาพืชสมุนไพรในป่ าทุกชนิดสมาชิกป่ าชุ มชนห้ าม
เก็บหาพืชสมุนไพรขายเป็ นวัตถุดบิ เชิงการค้ า
3.) ห้ ามเผาป่ า ถ้ าฝ่ าฝื นปรับรายละ 10,000 บาท
4.) ห้ ามเก็บหน่อไม้ ทกุ ชนิดก่อนได้ รับอนุญาต จากคณะกรรมฝ่ าฝื นปรับ หางละ
50 บาท
5.) ห้ ามเก็บ ตัดกล้ วยไม้ ทุกชนิด ก่อนได้ รับอนุญาตฝ่ าฝื นปรับกอละ 500 บาท
6.) ห้ ามนาสัตว์ เลี ้ยงทุกชนิดมาเลี ้ยงในป่ าชุมชน ฝ่ าฝื นปรับตัวละ 500 บาท
7.) ห้ ามล่าสัตว์ป่าสงวน ทุกชนิด ฝ่ าฝื นปรับ 5,000 ต่อราย
8.) ใบตองไข่มดแดง แมลงมัน อนุญาตหาได้ เฉพาะสมาชิกป่ าชุมชน เท่านัน้
9.) ผู้แจ้ งเบาะแสการละเมิดข้ อบังคับป่ าชุมชน และผู้กระทาผิดถูกจับดาเนินคดี
ผู้แจ้ งเบาะแสจะได้ รับค่าตอบแทนรายละ 200 บาทและถือเป้นความลับสาหรับ ผู้แจ้ งเบาะแส
2.4.8 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ป่าชุมชน ประกอบด้ วย
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1.) การอนุรักษ์ฟืน้ ฟูสภาพป่ า
- การปลูกเสริมป่ า
- การทาฝายชะลอความชุม่ ชื ้น และ การซ่อมแซมฝาย
- กิจกรรมคืนป่ าไผ่ให้ ป่าไผ่
2.) การเฝ้าระวังป้องกันการทาลายป่ า
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้ างความเข้ าใจเรื่ องป่ าชุมชน
- การเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ การเผาป่ า
- การทาแนวป้องกันไฟป่ า
3.) การอนุรักษ์ฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณี ภูมิปัญญา การจัดการป่ า เพื่อสร้ าง
จิตสานึกของชุมชนให้ เห็นคุณค่าของป่ า เช่น การไหว้ เทวดารักษาขุนน ้า สลากขอฝน ฟั งธรรมปลา
ช่อน ฯลฯ
2.4.9 การสร้ างเครื อข่ายหรื อพันธมิตร กับองค์กร/ชุมชนนอกพื ้นที่
2.4.10 การจัดระบบการบริ หารป่ าชุมชน ทังนี
้ ้มีลกั ษณะการบริหารจัดการป่ าชุมชน
คือ
1.) มีคณะกรรมการป่ าชุมชนจานวน 30 คน ผู้ใหญ่บ้านเป็ นประธานโดย
ตาแหน่ง
2.) มีการแบ่งพื ้นที่ป่าชุมชนเป็ น 2 เขต คือ เขตป่ าอนุรักษ์ ซึง่ มีความอุดม
สมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพจะเข้ มงวดเรื่ องการให้ ประโยชน์ และเขตป่ าใช้ สอย ป่ ามีความ
อุดมสมบูรณ์ต่า และส่วนมากเป็ นป่ าเต็งรัง
3.) มีกองทุนป่ าชุมชน
4.) มีแผนงานป่ าชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่ า คืนป่ าไผ่ให้ ป่าไผ่ การทาดีตอ่ ป่ า
การบูรณาการหลักธรรมสูก่ ารรักษาป่ า เช่น การขอพระสงฆ์เทศน์เรื่ องผลบาปจากการเผ่าป่ า และการ
สร้ างบุญในการรักษาป่ า
5.) การสร้ างการมีสว่ นร่วมในกลุม่ เยาวชน โดยตังแกนน
้
าเยาวชนรักษาป่ า ตัง้
สภาเยาวชน และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
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6.) การสร้ างเครื อข่ายจากการประสานความร่ วมมื อชุมชนข้ างเคียงที่ใช้ ป่า
ร่วมกัน การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกอาทิสมาคมภูมิพฒ
ั นานิเวศน์ยงั่ ยืนมูลนิธิหมอเสมพริ ง้
พวงแก้ ว ฯลฯ
7.) การสร้ างกลไกการจัดการความรู้ โดยการศึก ษาวิจัยร่ วมกับหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษาภาคนอก เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
2.4.11 การบูร ณาการสู่การเรี ย นการสอนในสถานศึก ษา โดยการร่ ว มกับ กลุ่ม
เครื อข่ายลุม่ น ้ากวงจัดทาเอกสารแนวทางการการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง ภูมิปัญญาการจัดการป่ าชุมชน รวมทัง้ การที่ปราชญ์ ชุมชนร่ วมทา
หน้ าที่เป็ นครูภมู ิปัญญาด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ แก่โรงเรี ยนประถมในชุมชน
2.5 ข้ อจากัดการจัดการป่ าชุมชน
แม้ วา่ ชุมชนทังสามแห่
้
งจะพยายามสร้ างกลไกต่างเพื่อการอนุรักษ์ และจัดการป่ าชุมชนจอ
ตึง ป่ าห้ วยไร่ ป่ าห้ วยก้ าและดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง แต่กระนัน้ ยังคงมีปัญหาอีกหลายประการที่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับการแก้ ไข ประกอบด้ วย
2.5.1 ความเป็ นปั จเจก เนื่องจากสภาพสังคมและการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คน
ในชุมชนบางส่วนมีการประกอบอาชีพภายนอกชุมชนมากขึน้ โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ จึงมีเวลาทา
กิจกรรมร่ วมกับชุมชนน้ อยลง มีวิธีคิดและการปฏิบตั ิที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่น ให้ ความสนใจรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน จากเดิมระบบนินทาเคยเป็ นกลไกที่มีอิทธิพลสูงในการควบคุมพฤติกรรม
ทางสังคมของคนในชุมชน เริ่ มมีอิทธิพลน้ อยลง ดังนันการประกอบกิ
้
จกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่า
ชุมชนจึงมักขาดความสนใจหรื อความร่วมมือจากคนกลุ่มนี ้ ทังเกิ
้ ดจากการไม่เห็นคุณค่าของป่ าและ
การไม่เข้ าใจคุณค่าของพิธีกรรมความเชื่อหรื อภูมิปัญญาชุมชน ที่คิดว่า ไม่ทนั สมัยไม่มี เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์
2.5.2 ลักษณะงานอาชีพ สาหรับกลุ่มคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพรับจ้ างนอกชุมชน
ทาให้ มีเวลาร่วมกิจกรรมชุมชนน้ อย อาจไม่เข้ าใจวิธีการจัดการป่ าซึ่งถือเป็ นสาธารณสมบัติของชุมชน
เช่น การร่ วมกิจกรรมปลูกป่ า ทาแนวกันไฟป่ า ซึ่งเป็ นข้ อกาหนดของชุมชน เมื่อไม่สามารถมาร่ วม
ด้ วยตนเอง ก็ใช้ วิธีการจ้ างแรงงาน จึงทาให้ ขาดการสัมผัสป่ า ขาดความเข้ าใจเรื่ องป่ า
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2.5.3 การขาดทักษะความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามแนวทางการจัดการป่ าของ
ชุมชนประการหนึ่งเพื่อการป้องกันไฟป่ า คือการทาแนวกันไฟป่ า โดยการรวบรวมเศษใบไม้ แ ห้ งตาม
แนวป่ ามากองเป็ นแถวจากนันก็
้ กาจัดโดยจุดไฟเผา เพื่อป้องกันไม่ให้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับเกิดไฟป่ าได้
ซึ่งวีการนี ้อาจได้ ผลดีในอดีต แต่หากปั จจุบนั ในภาวะโลกร้ อนและการเกิดหมอกควันในพื ้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่ ทาให้ การเผาใบไม้ เป็ นสิ่งที่ไม่สมควร ทังยั
้ งผิดกฎหมาย ซึ่งชุมชนได้ เกิดแนวคิดว่าควรมี
การนาใบไม้ มาทาปุ๋ยหมัก แต่ก็ขาดความรู้และวัสดุอปุ กรณ์
2.5.4 การขาดแคลนงบประมาณ จากสภาพป่ าที่เสื่อมโทรม จาเป็ นต้ องได้ รับการ
ฟื น้ ฟูในหลายลักษณะ วิธีการปลูกป่ าเป็ นวิธีการสาคัญที่ได้ รับการส่งเสริมจากรัฐบาล หากแต่ปัญหา
ที่ประสบคือ การปลูกป่ าแต่ไม่สามารถดูแลให้ น ้าเพียงพอ เป็ นตามธรรมชาติ ทาให้ ต้นไม้ ที่ปลูกตาย
เป็ นจานวนมาก อีกทังพื
้ ้นที่บนภูเขาที่ส่วนใหญ่เป็ นก้ อนหิน มีขาดพื ้นที่กว้ างขวาง ไม่สามารถเดิน
เข้ าไปลูกป่ าชดเชยได้ ซึง่ ชาวบ้ านมีแนวคิดในการหาเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ ที่ขึน้ ง่ายและโตเร็ วเช่น กฐิ นยักษ์
สายพันธุ์ตา่ งประเทศ มาโปรยหว่านแต่ก็ขาดอุปกรณ์การโปรยหว่านจากที่สูง หากจัดจ้ างก็ต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก
2.5.5 ภูมิปัญญาชุมชนและความรู้สมัยใหม่ จากวิถีชมุ ชนและแนวคิดในการจัดการ
ป่ าสมัยใหม่ ที่ขาดความสอดคล้ องระหว่างกัน ส่ง ผลต่อการจัดการป่ าของชุมชน เช่น แนวคิดของ
กรมป่ าไม้ ที่ระบุว่า ต้ อ งไม่เ ผาใบไม้ ในป่ า ให้ ปล่อยทิง้ สะสมเป็ นปุ๋ยให้ ต้น ไม้ และคอยระวัง ไฟป่ า
ในขณะที่ชาวบ้ านบอกว่า ไฟป่ ามีประโยชน์เพราะการเกิดไฟป่ าแต่ละปี ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่
ป่ า และทาให้ สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเติบโตเช่น เมล็ดต้ นไม้ ป่า พืชป่ า เห็ด ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารและสร้ าง
ความหลากหลายแก่ป่า แต่ต้องมีการระดับที่เหมาะสม ทังนี
้ ้เชื่อว่า การเกิดไฟป่ าทุกปี ยังช่วยบรรเทา
ความรุ นแรงของไฟป่ า เพราะการระงับไม่ให้ เกิดไฟป่ าในแต่ละปี จะเป็ นการสะสมใบไม้ จานวนมาก
จนทับถมสูงจะเป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงให้ ไฟป่ าทวีความรุนแรงยากแก่การควบคุม
ตอนที่ 3 ศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน
3.1 กลไกการจัดการป่ าชุมชน
จากการศึกษา พบว่า กลไกสาคัญที่ชมุ ชนทัง้ 3 แห่งใช้ ในการจัดการป่ าชุมชน นับแต่อดีต
จนปั จจุบนั มีทงสิ
ั ้ ้น 10 ประการคือ
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3.1.1 การกาหนดกฎระเบียบป่ าชุมชน โดยชุมชนทังสามแห่
้
งได้ มีการตังกฎระเบี
้
ยบ
ป่ าชุมชนขึ ้นและมีการยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อมา ดังที่นาเสนอในตอนความพยายามในการป้องกันแก้ ไข
ปั ญหาป่ าชุมชน
3.1.2 การจัดสรรผลประโยชน์ จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชนถึงพัฒนาการ
ของชุมชนว่า นับจากมาการอพยพมาตังถิ
้ ่นฐานได้ มีการแผ้ วถางพื ้นที่ป่าเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยและทา
การเกษตร ซึง่ ในระยะแรกพื ้นที่ป่ายังคงมีมากและสมบูรณ์เพียงพอกับจานวนคนในพื ้นที่ ต่อมาเมื่อมี
คนเพิ่มมากขึ ้นก็เริ่ มมีการจับจองใช้ พื ้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อการประกอบอาชีพมากขึ ้น เมื่อระบบการ
จัดสรรพื ้นที่ทากินของรัฐบาลเข้ าสู่ชุมชน ทาให้ พืน้ ที่ได้ รับเอกสารสิทธิ์ ที่แตกต่างกันคือ แบบ นส.3
โฉนดที่ดนิ เอกสารจับจองสิทธิ์ (ปท.5, สทก.) ทังได้
้ มีการกาหนดเขตพื ้นที่ป่าของชุมชน ซึ่งการจัดสรร
พื ้นที่เช่นนี ้ มีประโยชน์ตอ่ การควบคุมบุกรุกป่ า ต่อมา เมื่อชุมชนมีการกาหนดเขตพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ และ
ป่ าใช้ สอยและระเบียบป่ าชุมชน ซึ่งมีการกาหนดวิธีการใช้ ประโยชน์จากป่ าร่ วมกัน ทาให้ เกิดความ
เสมอภาคในการใช้ ประโยชน์เพื่อการดาเนินชีวิตของคนในแต่ละชุมชน และเอื ้อต่อการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูป่า
ชุมชน
3.1.3 การศึกษาอบรมแก่เยาวชน ชุม ชนทัง้ สามแห่งได้ พยายามจัดกิจ กรรมการ
เรี ย นรู้ ให้ เ ยาวชนเกิ ด ความรั ก และหวงแหนป่ าชุม ชน โดยการบูร ณาการการเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษาเช่น การทาฝายต้ นน ้าของโรงเรี ยนบ้ านตลาดขี ้เหล็ก ซึ่งมีการเชิญผู้ปกครองและแกนนา
อาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่า ร่ วมกับวิทยากรจากศูนย์ศกึ ษาเพื่อพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ ทาหน้ าที่เป็ นวิทยากร
สอนนักเรี ยนจัดทาฝายต้ นน ้า หรื อการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ โดยการกระตุ้นให้ ผ้ ูปกครองนา
บุตรหลานเข้ าร่ วมกิจกรรมเช่น การปลูกป่ า การทาแนวกันไฟ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการซึมซับคุณค่าของ
ป่ าและวิถีปฏิบตั ิตอ่ ป่ าชุมชน หรื อการตังสภาเยาวชนพร้
้
อมหางบประมาณสนับสนุนให้ เยาวชนทา
กิจ กรรมเกี่ ยวกับป่ าชุม ชน ดัง เช่น การร่ วมเป็ นเครื อข่ายเฝ้าระวัง สัง คมเชี ยงใหม่เป็ นสุข ซึ่ง มี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็ นผู้ริเริ่ ม และได้ ให้ การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มสภาเยาวชนใน
กิจกรรมการปลูกป่ าและค่ายเยาวชนคนรั กษ์ ป่า นอกจากนีย้ ังมีการประกาศเสียงตามสายเพื่อให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่ าชุมชนอย่างสม่าเสมอ
3.1.4 การใช้ ภูมิปัญญาพื ้นบ้ านเพื่อการอนุรักษ์ ป่า ในอดีตคนทังสามชุ
้
มชนมีความ
เชื่อสูงว่า สิ่งต่างๆ ล้ วนมีจิตวิญญาณและมีเจ้ าของ ต้ นไม้ ใหญ่ในป่ าล้ วนมีเทพารักษ์ สิงสถิต จึงไม่ตดั
ต้ นไม้ ใหญ่หากจาเป็ นต้ องทาพิธีขอขมาและปลูกต้ นไม้ ทดแทน เช่นเดียวกับพื ้นที่หลายแห่งในบริ เวณ
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ป่ าล้ วนมีผีหรื อวิญญาณสิ่งสถิตอยู่ เช่น ผีต้นข่อยท่านา้ ซึ่งเป็ นต้ นไม้ ขนาดใหญ่จานวนหลายต้ น
ขึ ้นอยูร่ ิมน ้า ในเวลามืดค่าจะไม่มีใครกล้ าผ่านบริ เวณดังกล่ าว และจะบอกกล่าวลูกหลานในหมู่บ้าน
ไม่ให้ ไปละเมิดพื ้นที่บริ เวณนัน้
แต่ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาระบบถนนและไฟฟ้า ทาให้ ต้นข่อยถูก
ตัดทิ ้ง ความเชื่อเรื่ องผีต้นข่อยท่าน ้าจึงเลือนหายจากชุมชน แต่กระนันยั
้ งปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับไม้
ตะเคียน ว่ามีนางตะเคียนสิง สถิต หรื อไม้ ที่มีลกั ษณะสองง่ามว่ามีผีสองนางสถิต จึงไม่ควรตัดมาใช้
ประโยชน์ มิเช่นนันจะเกิ
้
ดอาเพศ
ในปั จจุบนั ชุมชนยังคงกาหนดพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ บางส่วนในบริ เวณป่ าว่า เป็ นที่สิงสถิต
ของเจ้ าที่ เช่น บริเวณป่ าห้ วยก้ า มีการตังศาลเจ้
้
าที่และใช้ ประกอบพิธีกรรมเลี ้ยงผีขนุ น ้า หรื อการบูชา
เทวดารักษาขุนน ้า ซึ่งบริ เวณพื ้นที่ดงั กล่าวจะไม่มีใครเข้ าไปใช้ ประโยชน์ ทาให้ ป่าไม้ มีระบบนิเวศน์
สมบูรณ์
นอกจากนัน้ ชุมชนยังมีภูมิร้ ู เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากป่ าอย่างเกือ้ กูล เช่น การ
เก็ บ ผักหวานป่ าต้ องคงเหลื อก้ านใบไว้ ให้ เติบ โต หรื อการเก็ บ เห็ด เผาะต้ อ งไม่เก็ บ หมดกองเพื่ อ
คงเหลือสปอร์ เห็ดให้ เติบโตในปี ต่อไป หรื อการเก็บเห็ดโคน ต้ องไม่ขุดเอารากเห็ดออกหมดเพื่อให้
เหลือเป็ นสายเห็ดในปี ต่อไป หรื อการหาไข่มดแดง ต้ องเก็บเฉพาะไข่มดไม่ทาร้ ายมดเพื่อให้ สามารถ
สร้ างรังต่อไปได้
3.1.5 การประยุกต์ความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนา โดยชุมชนได้ มีการประยุกต์ใช้
ประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์ ป่า เช่น การใช้ พิธีกรรมสลากภัตรซึ่งเป็ นพิธีกรรม
ทางสังคมและศาสนาให้ คนในชุมชนหรื อระหว่างชุมชนได้ พ บปะทากิจกรรมร่ วมกัน พร้ อมทัง้ การ
ระดมทุน เพื่ อ ศาสนาหรื อ สาธารณกุศ ล ชุม ชนได้ ใ ช้ ป รั บ ใช้ รู ป แบบเป็ นสลากขอฝน จัด ในเดื อ น
พฤษภาคมของทุกปี แต่อย่างก็ตาม พิธีกรรมสลากภัตรยังคงมีอยู่เป็ นปกติ หรื อ พิธีกรรมบวชป่ าซึ่ง
เป็ นแนวคิดการบวชคนว่าคนที่ผ่านการบวชคือคนภาวะพิเศษ ฉะนันต้
้ นไม้ ที่ได้ รับการบวชก็จะเป็ น
ต้ นไม้ พิเ ศษต้ องช่วยกัน ดูแลรั กษาไม่ตัดทาลาย โดยการประกอบพิธี สวดมนต์และใช้ สัญลักษณ์
ผ้ าเหลืองของพระสงฆ์ผกู ติดต้ นไม้ และการฟั งธรรมป่ าช่อน ซึ่งเป็ นการนาเอาดินจากป่ าช้ ามาปั น้ เป็ น
ปลาช่อน และนามาประกอบพิธีกรรมในวัด โดยการขุดหลุมและนาปลาช่อนปั น้ ใส่ในหลุมเพื่อให้ พระ
สวดมนต์และเทศนาเรื่ องปลาช่อน ซึ่งชาวบ้ านเล่าว่า ธรรมป่ าช่อนนี ้เป็ นเรื่ องราวในครัง้ พุทธกาลที่
เกิดภาวะฝนแล้ งเป็ นระยะเวลายาวนาน ประชาชนเดือดร้ อน จึงมีคนมาขอให้ พระพุทธเจ้ าทาพิธีขอ
ฝน พระองค์จงึ เจริญพรทาให้ เกิดฝนตกขึ ้น และทรงเทศนาภพชาติที่พระองค์เกิดเป็ นปลาช่อนใหญ่ใน
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หนองน ้าและเผชิญปั ญหาน ้าแห้ ง ทาให้ ปปู ลาสัตว์น ้าเล็กน้ อยเดือดร้ อนจากการขาดน ้า อาหารและ
ถูกสัตว์อื่นจับกิน พระองค์จงึ อธิฐานจิตว่า การที่เป็ นปลาได้ รักษาศีลไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น จึงขออนิจ
สงฆ์นี ้ช่วยให้ ฝนตก และก็เกิดฝนตก จนเป็ นเรื่ องราวที่ถกู จารึกในคัมภีร์พทุ ธศาสนา และชาวบ้ านได้
นามาปรับใช้ เ พื่ อการบูช าขอฝนจากอานาจศักดิ์สิทธิ์ โดยมี พ ระสงฆ์ เป็ นสื่ อกลางระหว่างอานาจ
ศักดิส์ ิทธิ์กบั คนในชุมชน
3.1.6 กิจกรรมอนุรักษ์ ป่า ชุมชนทังสามแห่
้
งได้ จดั กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ป่าอย่าง
หลากหลาย อาทิ การทาแนวกันไฟ การเพาะกล้ าไม้ การร่วมกันดับไฟป่ า การปลูกป่ า การสร้ างฝาย
ต้ นน ้า (ฝายแม้ ว) และกิจกรรมนับถอยหลังวันสิ ้นปี โดยมีรายละเอียดพอสังเขปคือ
1.) การทาแนวกันไฟป่ า จะมีการแบ่งเขตแนวป่ าว่า พื ้นที่ของแต่ละชุมชนคือ
บริ เวณใด จากนันจึ
้ งประกาศให้ คนในชุมชนทราบ พร้ อมทังนั
้ ดหมายวันเพื่อการทาแนวกันไฟ โดย
แบ่งงานย่อยเป็ นกลุ่มบ้ าน หากครัวเรื อนใดไม่สามารถมาร่ วมได้ ต้องแจ้ งเหตุที่สมควรพร้ อมทังหา
้
แรงงานมาแทน แต่หากครัวเรื อนใดละเลยจะถูกปรับโดยการเพิ่มพื ้นที่มากกว่าปกติสามเท่า จึงทาให้
เกิดความร่วมมือพร้ อมเพรี ยง อนึ่ง การทาแนวกันไฟป่ านัน้ นอกจากการระดมแรงงานยัง มีการระดม
ทุนทรัพย์เพื่อซื ้อน ้าดื่มหรื ออาหารเพื่อรับประทานร่วมกัน ดังนันการท
้
าแนวกันไฟป่ าจึงเป็ นมาตรการ
ทางสังคมเพื่อการจัดการป่ าและรักษาความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
2.) การเพาะกล้ าไม้ และการปลูกป่ า เกิดจากการส่งเสริ มแนวคิดเรื่ องการ
ปลูกไม้ สามอย่างเพื่อประโยชน์ 4 ประการ จากศูนย์ศกึ ษาเพื่อการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ โดยชุมชนไปรับ
กล้ าไม้ จากศูนย์ฯ เพื่อมาอนุบาลในโรงเพาะชาให้ แข็งแรง เตรี ยมพร้ อมสาหรับการปลูกในฤดูฝน ซึ่ง
กล้ าไม้ ที่ปลูกก็เป็ นไม้ ป่าทัว่ ไป ในขณะนี ้พบว่า ชุมชนทังสามแห่
้
งมีการเพาะและอนุบาลกล้ าไม้ โดย
การเลือกชนิดของเมล็ดพันธุ์ไม้ ที่ต้องการนามาเพาะอนุบาล ซึ่งชาวบ้ านเล่าว่า ไม้ ที่เพาะและปลูกนัน้
ต้ องเป็ นไม้ ที่ดแู ลรักษาง่าย เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม และให้ ประโยชน์กบั ส่วนร่วม เช่น จาพวกต้ น
แค ต้ นไผ่ ต้ นมะเกี๋ยง หรื อสัก ฯลฯ
3.) กิจกรรมดับไฟป่ า เกิดจากการแบ่งพื ้นที่ป่ารับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน
คราใดที่เกิดไฟป่ า ก็จะมีการประกาศเสียงตามสายให้ คนในหมู่บ้านร่วมกันดับไฟป่ า สาหรับอุปกรณ์
การดับไฟป่ าบางส่วนได้ จากสานักงานไฟป่ า ศูนย์ศกึ ษาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ห้วยฮ่องไคร้ และ
การใช้ อปุ กรณ์สว่ นตัวของแต่ละครัวเรื อน อย่างไรก็ตามปี นี ้ได้ จากการเรี ยนรู้ร่วมกัน พบว่า อุป กรณ์ที่
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มีอยูไ่ ม่เพียงพอและชารุดเสียหาย จึงเกิดการระดมทุนจัดซื ้ออุปกรณ์ดบั ไฟป่ าเพื่อเป็ นสาธารณสมบัติ
ของหมูบ่ ้ านขึ ้น
4.) การทาฝายต้ นน ้า เกิดจากการส่งเสริ มแนวคิดเรื่ องการจัดการแหล่งนา้
ตามแนวพระราชดาริ ของศูนย์ศกึ ษาเพื่อการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ โดยการปรับพื ้นที่ให้ สามารถกักเก็บ
น ้าตามทางเดินลานา้ ธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งพบว่า ในบริ เวณป่ าทังสี
้ ่แห่ง ได้ มีการสร้ างฝายต้ นนา้
จานวนกว่าสองร้ อยฝาย โดยการระดมแรงงานคนในแต่ละชุมชน และการสนับสนุนงบประมาณจาก
ศูนย์ศกึ ษาฯ
5.) กิจกรรมนับถอยหลังสู่วนั ปี ใหม่ดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง จัดเป็ นนวัตกรรมของชุมชน
ในการรักษาป่ า โดยชุมชนห้ วยบอนได้ จดั ทาขึ ้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ คนในชุมชนทุกเพศวัยเกิดความ
ผูกพันกับป่ า ลักษณะกิจกรรมจะเป็ นการเดินศึกษาป่ าดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง ที่เริ่ มจากชายป่ าสู่บริ เวณยอด
ดอยซึง่ มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ในบริ เวณยอดดอยจะมีลานพิธีสาหรับให้ คนมาพบปะพูดคุย
ทากิจกรรมการละเล่นร่วมกัน และยังมีรอยพระพุทธบาทโบราณในบริ เวณถ ้า เรี ยกว่าพระบาทตีนนก
ซึ่งคนในชุมชนคาดหวังว่า ต่อไปจะพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติศกึ ษา การจัดกิจกรรมจะ
เริ่ มในคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และได้ รับความสนใจจากคนในชุมชนทุกเพศวัยเข้ าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
3.1.7 การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ให้ การสนับสนุนด้ าน
วิทยากรอบรมให้ ความรู้ แก่ เ ยาวชนในการจัดท าฝายต้ นนา้ การสนับสนุนกล้ าไม้ เพื่ อการปลูกป่ า
หน่วยงานไฟป่ า ให้ การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อการทาแนวกันไฟป่ าและการดับไฟป่ า
สมาคมภูมิพฒ
ั นานิเวศยัง่ ยืนให้ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการปลูกป่ าเสริ ม และมูลนิธิหมอเสม
พริ ม้ พวงแก้ วให้ การสนับสนุนงบประมาณการศึกษาดูงานการจัดการป่ าชุมชนและการใช้ พลังงาน
ทดแทน เครื อข่ายลุม่ น ้าแม่กวงให้ การสนับสนุนภูมิปัญญา
3.1.8 บทบาทและภาวะผู้นา จากการเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชน พบว่า ผู้นามีความสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการป่ าชุมชนของทังสามหมู
้
่บ้าน ดังการจัดเวทีการเรี ยนรู้ทกุ ครัง้ จะมี
ผู้นาลักษณะต่าง ๆเข้ าร่วมเช่น อดีตผู้ใหญ่บ้านและผู้บ้านคนปั จจุบนั คณะกรรมการชุมชน แกนนา
อาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า สมาชิกองค์การเทศบาลตาบลแม่โป่ ง ปราชญ์ชาวบ้ านและผู้สงู อายุ ได้ มาร่วม
กิจกรรมทุกครัง้ ซึ่งได้ สะท้ อนข้ อมูลความคิดที่เ ป็ นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางการเสริ มสร้ าง

69

กลไกการจัดการป่ าชุมชน อย่างไรก็ตามผู้ร่วมให้ ข้อมูลมีความเห็นตรงกันว่า ภาวะและบทบาทผู้นามี
ความสาคัญต่อการกระตุ้นสร้ างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในชุมชนเพื่อร่วมกาหนดแนวทางและการ
ปฏิบตั กิ ารจัดการป่ าชุมชน รวมทังการประสานหน่
้
วยงานภายนอกชุมชนและการแสวงหางบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับป่ าชุมชน และการควบคุมการใช้ กฎระเบียบป่ าชุมชนอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สาหรับบทบาทของพระสงฆ์ที่เข้ าร่วมในเวทีการเรี ยนรู้ยงั มีข้อจากัดหลายประการ แต่ที่ผ่านมาก็ให้ การ
สนับสนุนชุมชน เช่น การเป็ นผู้ประกอบพิธีกรรม การรวมระดมทุน
3.1.9 การสร้ างเครื อข่าย พบว่า ชุมชนทัง้ สามแห่งมี การสร้ างเครื อข่ายระหว่าง
ชุมชนในตาบล อาเภอและจังหวัดเช่น การรวมกลุ่มการจัดการเหมืองฝายซึ่งจะครอบพื ้นที่ตาบลแม่
โป่ ง ตาบลแม่ฮ้อยเงินและตาบลปูคา โดยมีกิจกรรมการแผ้ วถางปรับปรุงเหมืองฝาย การบูชาเทวดา
ขุนน ้าและการหารื อเรื่ องการใช้ น ้าร่วมกัน นอกจากนี ้ยังมีการร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่ าไม้ และสายน ้า
ประจาปี ณ ดอยนางแก้ ว โดยร่วมกับเครื อข่ายขุนน ้าแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เครื อข่ายขุน
น ้าแม่ขาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เครื อข่ายขุนนา้ วาง อ.สั นตอง จ.เชียงใหม่ เครื อข่ายขุนน ้าแม่
ตาช้ าง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เครื อข่ายขุนน ้าแม่ทา จ.ลาพูน และเครื อข่ายขุนน ้าแม่ลาว จ.เชียงราย
กิจกรรมร่ วมกันคือ การจัดพิธีสืบชะตา การบวชป่ าและการจัด เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้ อมูลความรู้
ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจัดในช่วงวันสิ่งแวดล้ อมโลก โดยการสนับสนุนจากสานักงานฝ่ ายป่ าไม้
ศูนย์ ศึกษาเพื่ อการพัฒ นาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ หากแต่เครื อข่ายที่ มี อยู่เป็ น
ลักษณะเครื อข่ายธรรมชาติ มีระดับการปฏิสมั พันธ์คอ่ นข้ างต่า
3.1.10 การมีสว่ นร่วมจากชุมชน พบว่า ทังสามชุ
้
มชนได้ สร้ างการมีส่วนร่วมจากคน
ในชุมชนต่อกิจกรรมการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เช่น การร่วมกิจกรรมปลูกป่ า ทาแนวกันไฟ การดับไฟป่ า
และการทาฝายต้ นน ้า วิธีการสร้ างการมีส่วนร่วมประกอบด้ วยการชี ้แจงข้ อมูลข่าวสาร การระดมทุน
ทรัพย์ ทรัพยากรที่เกี่ ยวข้ องและแรงงานเพื่อการทากิจกรรม พร้ อมทัง้ มีการกาหนดมาตรการทาง
สังคมสาหรับผู้ที่ไม่ให้ ความร่วมมือ เช่น การปรับไหม หรื อการใช้ การควบคุมตามวิถีชมุ ชนโดยระบบ
นินทา ซึง่ พบว่ายังคงได้ ผลดี
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3.2 ประสิทธิภาพของกลไกการจัดการป่ าชุมชน
จากการระดมความคิด อภิปรายร่วมกันถึงกลไกการจัดการป่ าที่มีอยูท่ งั ้ 10 ประการ เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพกลไกต่างๆ ดังกล่าวพบว่า มีจดุ เด่น จุดด้ อยหลายประการ และเมื่อจัดอันดับ
กลไกที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลรูปธรรมที่ยงั่ ยืน ได้ แก่
1.) การมีสว่ นร่วมของชุมชน
2.) การใช้ ภมู ิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน
3.) กฎระเบียบป่ าชุมชน
4.) กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าและการศึกษา
5.) การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
แต่ขณะเดียวกันกลไกอื่นๆ ซึ่งดูเสมือนมีพลังค่อนข้ างน้ อยเพราะการวางแผนสนับสนุนที่
อาจไม่เข้ มข้ นเพียงพอ แต่ก็เชื่อว่า สามารถพัฒนาเสริ มให้ มีพลังขับเคลื่อนการจัดการป่ าชุมชนได้
ประกอบด้ วย
1.) การจัดสรรผลประโยชน์
2.) การให้ การศึกษาอบรมแก่เยาวชน
3.) การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
4.) บทบาทภาวะผู้นา
5.) การสร้ างเครื อข่าย
ซึ่งผลจากการประเมินศักยภาพของกลไกดังกล่าว นาสู่การคิดวิเคราะห์แนวทางสร้ าง
เสริ มกลไกที่มีอยู่ให้ มีพลังยิ่งขึ ้น โดยการระดมความคิด จัดทาวิสยั ทัศน์และแผนงานการจัดการป่ า
ชุมชนร่วมกัน
ตอนที่ 4 การเสริมสร้ างศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน
4.1 การเสริมภูมิค้ ุมกันและพลังแห่ งการเรี ยนรู้
4.1.1 การสร้ างความตระหนักรู้จากการเรี ยนรู้ร่วมกัน
จากการดาเนินกิจกรรมการศึกษาวิจยั เพื่อเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน พบว่า
วิธีการในการวิจยั ที่ประกอบด้ วย การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีเรี ยนรู้ ทาให้ เกิด
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การจุดประกายความคิด การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกัน การประสานความร่ วมมือระหว่างกัน
ชักชวนมองย้ อนอดีต ทบทวนปั จจุบนั และสร้ างความฝั นต่ออนาคต ซึ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมล้ วนรู้สึกพึง
พอใจและสะท้ อนความคิดดังนี ้
นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ กล่าวว่า “การที่เราได้ มาคุยกันทาให้ เรื่ องราวดี ๆหลาย
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับป่ าและวิถีชีวิตปรากฏชัดอีกครัง้ เกิดความสุขใจในอดีต และอยากให้ หลายอย่าง
ในอดีตกลับคืนมาในปั จจุบัน เช่น วิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย นา้ ที่สมบูรณ์ ป่ าที่ชุมชื ้น อากาศที่เย็นสบาย
อาหารจากป่ าและสัตว์ป่ากลับมาอาศัยดังก่อนมา แต่ว่าก็คยุ กันครัง้ นี ้คือเอาเรื่ องราวแต่หนหลังและ
ความผิดพลาดจากการกระทาของเราที่ซ ้ารอยทาร้ ายป่ าไม้ ตอ่ จากรัฐบาลและนายทุน สิ่งที่อยากให้
เกิดขึ ้นคือ เราอยากเล่าให้ ลกู หลานเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ ้นกับป่ า เมื่อก่อนเป็ นอย่าง เปลี่ยนแปลงอย่างไร
และปั จจุบนั เป็ นอย่างไร คนรุ่นเราพยายามแก้ ไขความผิดพลาดอย่างไร และเด็กซึ่งเขาต้ องใช้ ชีวิตอยู่
ที่นี่จะทาอย่างไรในการอยูร่ ่วมกับป่ า แม้ วา่ ชีวิตส่วนหนึ่งของเขาคือป่ าคอนกรี ตก็ตาม”
นายแก้ ว ธัมมปั ญโญ กล่าวว่า “สมัยก่อนป่ าแถวนี ้มืดครื ม้ มีสตั ว์ป่าสมบูรณ์ เวลา
เอาควายมาเลี ้ยงในป่ าห้ วยก้ าจะเจอกระต่ายป่ าวิ่งเล่น และเห็นไก่ป่าบินไปมาหากินในป่ า กลางคืนก็
ได้ ยินเสียงหมาป่ าเห่าหอน แต่เดี๋ยวนี ้ไม่มีให้ เห็น น ้าในลาคลองที่เคยไหลตลอดปี ก็หายไป เมื่อก่อน
พื ้นที่ดอยห้ วยปุ๊ กขี ้แฮ้ งตรงผาแก็บวัว เคยมีหญ้ าและต้ นไม้ เล็กเพื่อให้ ววั ควายได้ เล็มกินเป็ นอาหารก็
เริ่มหมดไป แม้ วา่ เราจะพยายามช่วยกันรักษาป่ าโดยการทาแนวกันไฟป่ า การดับไฟป่ าและการปลูก
ป่ าแต่ก็ไม่ทาให้ ป่าคืนความสมบูรณ์ดงั เดิมทังหมด
้
เรื่ องการปลูกป่ าเราเองก็มีกาลังทาได้ จากัดเพราะ
พื ้นที่ป่ากว้ างขวางหลายพันไร่ การปลูกให้ ทั่วถึงจึงเป็ นเรื่ องลาบาก ปลูกเสร็ จก็ต้องทิง้ ตามยะถา
กรรมหากฝนลงตามฤดูกาลต้ นไม้ ก็รอด แต่หากฝนแล้ งอากาศร้ อนต้ นไม้ ก็ตายก็จะโตเป็ นไม้ ใหญ่ เรา
เคยคุยกันว่า อยากปลูกไม้ โตเร็ วขึน้ ง่าย เช่น พวกกระถิ นณรงค์ โดยการขอความอนุเคราะห์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนาเครื่ องบินทหารมาโปรยเมล็ดพันธุ์ก็จะสามารถทัว่ ถึงทั ง้ ป่ า เพิ่มปริ มาณไม้ ใน
ป่ าเพื่อการใช้ ประโยชน์ในระยะยาวแก่ลกู หลานในอนาคต และรักษาเป็ นแหล่งต้ นน ้าให้ แก่ชมุ ชน”
นายประเสริ ฐ ทะลาบุญ เล่าว่า “ตอนลุงเด็ก เวลาทากับข้ าว แม่สามารถหาปลาใน
คลองและผักตามรัว้ บ้ านมาแกงกินได้ เวลาพ่อไปป่ ากลับมาก็จะมีผลไม้ ป่ามาฝากเช่น ลูกมะหาม
ฟาน ลูกกะบก เด็กก็สามารถเก็บเมล็ดผลไม้ ป่ามาประดิษฐ์ เป็ นของเล่น ชีวิตสมัยนันแทบไม่
้
ต้องใช้
เงินในการซื ้อหาสิ่งใด แต่เดี๋ยวนี ้มันเปลี่ยนแปลงไปหมด ปลาในคลองที่มีมากมายชนิดเริ่ มหายไปทัง้
จานวนและชนิด เพราะน ้าน้ อยลงและสารเคมีเพื่อการเกษตรที่ชะล้ างลงสู่น ้า ซึ่งการที่น ้าน้ อยลง
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เพราะต้ นไม้ ในป่ าหายไป เกิดจากการกระทาของคนรุ่ นเราที่ไม่สนใจความรู้ สึกของต้ นไม้ ของป่ าไม้
ตอนนีแ้ ม้ ว่าเราจะพยายามฟื ้นฟูรักษา นับเป็ นเวลากว่า 25 ปี แต่ก็ยังไม่สามารถฟื ้นคืนได้ ดงั เดิม
กรรมนี ้ต้ องชดใช้ ด้วยการพยายามทาดีตอ่ ป่ าไม้ ด้ วยการปลูกป่ ารักษาป่ า”
นายสมบูรณ์ ไทยยันโต เล่าว่า “ตอนผมเป็ นเด็ก บริ เวณป่ าห้ วยก้ าเป็ นสถานที่เที่ยว
เล่นของเด็กผู้ชายในการสารวจป่ า หาผลไม้ ป่าและหาเห็ดหาหน่อไม้ ทาให้ ร้ ูจกั ต้ นไม้ ที่ขึ ้นในป่ าหลาย
ชนิดได้ สัมผัสกับความชุ่มเย็นของป่ า และเรี ยนรู้ สัญญาณป่ าจากพ่อแม่ เช่น หากฝูงนกบินกลับรัง
ก่อนเวลาเย็นแสดงว่าพายุฝนกาลังจะมาหรื อสังเกตฝั กมะขามหากงอมากอากาศจะหนาวเย็น ซึ่ งสิ่ง
ต่าง ๆเหล่านี ้เด็กรุ่ นใหม่ที่เป็ นลูกหลานเราไม่ร้ ูเลย เพราะแทบไม่เคยเข้ าป่ า หรื อฟั งเรื่ องเล่าเกี่ยวกับ
ป่ าในสมัยพ่อแม่ยัง เด็กให้ ลูกหลานฟั ง ผมคิดว่า เราน่าเปิ ดเวที ให้ เยาวชนเข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้ และ
ส่งเสริมให้ เขาคิดทากิจกรรม โดยผู้ใหญ่เราเป็ นที่ปรึกษา แรก ๆ อาจเลือกเอาตัวแทนมาก่อน จากนัน้
ให้ เขาคิดทากิจกรรมและชักชวนเพื่อนในหมูบ่ ้ านหรื อตาบลมาช่วยกันทางาน งบประมาณหากขาดเรา
ก็ชว่ ยกันหาให้ และเราต้ องผลักดันเรื่ องนี ้สูแ่ ผนชุมชนและเทศบาลเพื่อการทางานอย่างต่อเนื่อง”
นางดาวเรื อง ธาตุอินจันทร์ เล่าว่า “ตอนแม่เด็ก ๆ เวลาหน้ าแลงน ้าในบ่อน ้าของบ้ าน
แห้ ง เราจะไปขุดบ่อเล็ก ๆ ใกล้ ลาน ้าแม่โป่ ง เพื่อได้ น ้าที่ซึมจากทรายมาใช้ ดื่มใช้ อาบ และไม่เชื ้อโรค
หรื อสารพิษ ฤดูฝนไปนาข้ าวก็จะได้ ปปู ลาจากนาข้ าวและผักพืชบ้ านเช่น ผักแว่น ผักจุมปา ผักหนาม
มาประกอบอาหารหรื อเวลาไม่สบาย คนเฒ่าคนแก่ก็จะใช้ สมุนไพรจากป่ าบ้ านเรามาเป็ นยารักษาโรค
เรื่ องสมุนไพรรักษาโรคนี ้ เราละเลยเพราะใช้ ยาสมัยใหม่กนั มาก แม่เคยทาวิจยั เรื่ องสมุนไพรโดยการ
สอบถามคนแก่ในหมู่บ้านพบว่า มีสมุนไพรนับร้ อยชนิดในป่ าบ้ านเราที่ใช้ เป็ นยารักษาโรคและบารุ ง
ร่างกาย ซึง่ ความรู้ที่แม่ได้ รับได้ จดบันทึกเป็ นสูตรสมุนไพรรักษาโรค และส่วนหนึ่งได้ นามาผลิตเป็ นชา
สมุนไพรในกลุม่ สมุนไพรของหมูบ่ ้ าน”
4.1.2 การสร้ างความมุง่ มัน่ และกระบวนทัศน์
จากการระดมพลังความคิดความฝั นของชุมชนในการจัดการป่ าชุมชน ที่สานข้ อมูล
แนวคิดจากการสารวจและประเมินศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมน โดยการสร้ างวิสยั ทัศน์ของแต่
ละชุม ชน และหลอมรวมสู่วิ สัย ทัศ น์ ข องกลุ่ม เครื อ ข่า ย ท าให้ เ กิ ด วิ สัย ทัศ น์ แ ละแนวทางการมี
รายละเอียดดังนี ้
1.) บ้ านห้ วยบอน
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1.1) วิสยั ทัศน์
ปลูกป่ าทดแทนเพื่อให้ ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็ นป่ าตัวอย่าง อนุรักษ์ ธรรมชาติ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และคนในชุมชนมีจิตสานึกรักป่ า
1.2) แนวทางดาเนินงาน
การบริ หารจัดการเวรยามดูแลไฟป่ า ปรับปรุงพื ้นที่อนุรักษ์ ป่า เช่น แนวกัน้
ไฟ ฝายแม้ ว ที่กกั เก็บน ้า และจัดทาพื ้นที่เป็ นจุดชมวิว เพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและสังเกตการณ์พื ้นที่
ป่ า
2.) บ้ านป่ าไผ่
2.1) วิสยั ทัศน์
คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ ผืนป่ า พัฒนาเป็ นแหล่งอาหารและการท่องเที่ยว
โดยการมีสว่ นร่วมกับคนทุกกลุม่ วัย สร้ างสุขให้ กบั ชุมชน
2.2) แนวทางดาเนินงาน
การจัดทาโครงการเพาะชากล้ าไม้ และจัดกิจกรรมนากลุ่มชาวบ้ านและกลุม่
เยาวชนไปปลูกป่ า เพื่อสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าและสร้ างเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว
3.) บ้ านตลาดขี ้เหล็ก
3.1) วิสยั ทัศน์
อ่างห้ วยก้ า ป่ าชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ชมุ ชนร่วมสร้ างพัฒนา
ใช้ ประโยชน์อย่างครบวงจรอย่างยัง่ ยืน
3.2) แนวทางดาเนินงาน
การจัด สร้ างเส้ นทางศึก ษาธรรมชาติเ ชิ ง อนุรั ก ษ์ รอบอ่างเก็ บน า้ การใช้
ประโยชน์จากอ่างเก็บน ้า เช่น ทากระชังเลี ้ยงปลา และจัดทาเขตพื ้นที่ป่าใช้ สอย
ทังนี
้ ้สามารถสรุปหลอมรวมเป็ นวิสยั ทัศน์กลุม่ เครื อข่ายทัง้ 3 หมูบ่ ้ านได้ ว่า
“คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ ผืนป่ า พัฒนาเป็ นแหล่งอาหารและการท่องเที่ยว โดยการมีส่วน
ร่วมกับคนทุกกลุม่ วัย สร้ างสุขให้ กบั ชุมชน”
พร้ อมกันนี ้ทังสามชุ
้
มชน ได้ เสนอแผนงานที่ตอบสนองวิสยั ทัศน์ ดังนี ้
1.) การจัดทาโครงการเพาะชากล้ าไม้
2.) การปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 ประการ
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3.) การพัฒนาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
4.) การพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
4.1.3 การเสริมความรู้ ทกั ษะการทางาน
กิจกรรมการศึกษาวิจยั ได้ กาหนดการศึกษาดูงานการจัดการป่ าชุมชนวัดพระบาทห้ วย
ส้ ม ซึง่ ต่อมาได้ บรู ณาการร่วมมูลนิธิหมอเสม พริง้ พวงแก้ ว และการนาเสนอวีดีทศั น์ชมุ ชนต้ นแบบการ
จัดการป่ าชุมชนจากที่พื ้นที่ต่างๆ ที่มีความคล้ ายและความต่างกับชุมชนทัง้ สามแห่ง ทาให้ แกนนา
ชุมชนซักถาม เกิดการแสดงความคิดเห็น การหารื อร่วมกันถึงข้ อ มูลที่ได้ รับรู้ ส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้
ร่วมกัน และเมื่อแกนนานาข้ อมูลไปถ่ายทอดแก่คนในชุมชน จึงเสมือนการเล่า สู่กนั ฟั ง และส่งผลต่อ
การตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมการจัดการป่ าชุมชน
นอกจากนี ้ นับจากที่ชุมชนเข้ าร่วมกิจกรรมการสืบชะตาป่ าไม้ และสายน ้า ซึ่งชุมชน
จะนาอาหาร น ้าดื่มและรวบรวมซองผ้ าป่ าเพื่อทาร่วมบุญ ตลอดจนการร่วมเวทีเสวนาการจัดการป่ า
ชุมชนโดยกลุ่ม เครื อข่ายขุนนา้ ต่างๆ ซึ่ง ผลจากกิ จกรรมทาให้ เกิดเครื อข่ายในการทางาน และได้
รับทราบวิธีการดาเนิ นงานของกลุ่มป่ าชุมชนอื่น สามารถนามาปรับใช้ ในการจัดการป่ าชุมชนของ
ตนเองได้ ดังเช่นคาบอกเล่าของ นายจิรพัฒน์ ธาตุอินจันทร์
“ผมมีโอกาสไปศึกษาดูงานร่วมกับฝ่ ายป่ าไม้ ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั
เนื่องมาจากพระราชดาริหลายแห่ง ทาให้ เกิดแนวคิดจะนามามาปรับใช้ ในการจัดการป่ าชุมชนบ้ านเรา
เช่น การจัดการธนาคารอาหารชุมชนในพื ้นที่ป่าชุมชนของบ้ านภูดนิ ตาบลแม่หอพระ อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ หรื อ กิจกรรมการยกป่ าภูพานมาไว้ ที่สวนเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางอาหาร”
นายบุญชน ฟองวรรณา เล่าว่า
“การร่ ว มกิ จ กรรมเสวนาการจัด การป่ าชุม ชน ที่ จัด ขึน้ โดยฝ่ ายป่ าไม้ เนื่ อ งในวัน
สิ่ง แวดล้ อมโลก ทาให้ ผ มได้ รับแนวคิดและวิธี การทางานที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการจัดการป่ าหลาย
ประการ ซึง่ เราคิดว่าจะพัฒนาป่ าให้ เป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติ”
นายประเสิรฐ ทะลาบุญ เล่าว่า
“การไปศึกษาดูงานวัดพระบาทห้ วยส้ ม ได้ ร้ ูได้ เห็นได้ ยินสิ่งที่เป็ นประโยชน์มากมาย
เช่นการทาธนาคารต้ นไม้ การผลิตพลังงานทดแทน และบทบาทของพระสงฆ์ในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ก็
มาเล่าให้ คนอื่นๆ ที่ไม่ได้ ไปฟั งว่า รู้อะไรบ้ าง และคิดว่าจะใช้ พื ้นที่ข้้างบ้ านอาจารย์จิรพัฒน์เป็ นศูนย์
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เรี ยนรู้เกษตรธรรมชาติและแหล่งพลังงานทดแทน ซึง่ ได้ ประสานกับหน่วยงานภายนอกเรื่ องการใช้ เตา
พลังงานทดแทนอยู่ จะได้ รับการติดตังในเดื
้
อนมีนาคมนี ้ ทังยั
้ งคิดกันว่า จะนิมนต์พระวัดเรามาทา
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมให้ มากขึ ้น”
4.1.4 การสร้ างพื ้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้
การจัดเวทีการเรี ยนรู้ และการหนุนเสริ มงบประมาณให้ ชมุ ชนดาเนินโครงการในการ
จัดการป่ าชุมชน จานวน 9 โครงการ จัดเป็ นการสร้ างพื ้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการจัดการ
ป่ าชุมชนให้ แก่คนกลุ่ม ต่าง ๆ ในชุม ชน อี กทัง้ การสนับสนุนโดยการรวบรวมเรี ยบเรี ยงความรู้ ภูมิ
ปั ญญาของชุมชนในการจัดการป่ า และนาความรู้ที่รวบรวมได้ คืนต่อชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนได้ ใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาและจัดการเรี ยนรู้แก่คนในชุมชน เป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้ างพื ้นที่การแลกเปลี่ยน
ความรู้ หรื อการสนับสนุนให้ เกิดการประชุมเครื อข่ายการจัดการป่ าในระดับตาบล หรื อระดับอาเภอ
จัดเป็ นการสร้ างพื ้นที่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้ ขยายวงกว้ างยิ่งขึ ้น
4.1.5 การประสานองค์กรภาคีร่วม
การเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนให้ เป็ นรูปธรรม จาเป็ นต้ องมีการทางานแบบ
องค์ ร วมที่ ต้ อ งเชื่ อ มโยงงานต่า งๆ เข้ า ด้ ว ยกัน พร้ อมทัง้ ประสานหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว ม
ขับเคลื่อนกิจกรรมเช่น สถานศึกษาในพื ้นที่ เพื่อนาความรู้เกี่ยวกับป่ าชุมชนบรรจุในสาระหลักสูตรการ
เรี ยนการสอน หรื อการประสานเครื อข่ายกลุม่ ป่ าชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ เติมพลังใจร่วมกัน
ในการทางาน หรื อการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมการทางาน
4.2 การขับเคลื่อนจัดการป่ าชุมชน
4.2.1 การสนับสนุนกิจกรรมกลุม่
เนื่องจากการดาเนินชีวิตของคนล้ วนอยู่ภายใต้ ปัจจัยเงื่อนไขหลายประการ ดังนันการ
้
จัดการป่ าชุมชน จาเป็ นต้ องเชื่อมโยงในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสาธารณสุข และผลการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ องการใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน ยังสะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างป่ ากับ
ชุมชนในมิตติ า่ งๆ ดังกล่าว จึงเกิดคาถามว่า ทาอย่างไรให้ ป่าอยูไ่ ด้ และคนอยู่ดีมีสขุ และเมื่อทบทวน
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กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ พบว่า หลายกลุ่ม ล้ วนสัมพันธ์ กับป่ า เช่น กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มจัก สาน
กลุ่มสมุนไพร กลุ่มเลี ้ยงมดแดง การประมงน ้าไหล การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ จึงเกิดข้ อเสนอจากชุมชน
ให้ มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการเรื่ องป่ าชุมชนกับงานอาชีพ เพื่อให้ เกิดความตระหนักร่ วม
โดยชุมชนและเทศบาล ควรกาหนดแนวทางการส่งเสริ มงานอาชีพที่ผสานความหวงใยสิ่งแวดล้ อม
นับเป็ นการเปิ ดกว้ างทางความคิดให้ แก่ชุมชน เช่นเดียวกับการส่งเสริ มการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้และร่วมอนุรักษ์ ป่าชุมชน
4.2.2 การสร้ างเครื อข่าย
การสร้ างเครื อข่ายเป็ นการเรี ยนรู้ แบ่งปั นประสบการณ์ และร่ วมกิจกรรม ที่ผ่านมา
ชุมชนทังสามแห่
้
ง มีการทากิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกันโดยตลอด อาทิ การทาแนวป้องกันไฟ
ป่ า การดับไฟป่ า การบูชาเทวดาขุนนา้ การจัดการเหมืองฝาย ฯลฯ และยังขยายผลกิจกรรมของ
เครื อข่ายในวงกว้ างโดยการร่วมกิจกรรมสืบชะตาป่ าไม้ สายน ้าแม่กวง ซึง่ เริ่มในปี 2543 เป็ นประจาทุก
ปี การร่วมกิจกรรมฝ่ ายชายมีบทบาทสาคัญในการเตรี ยมงาน จัดสถานที่ และร่วมเสวนา ส่วนผู้หญิง
มีบทบาทการจัดเตรี ยมข้ าวห่อและน ้าดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้ ผ้ มู าร่ วมงาน รวมทังการน
้
าเงินร่ วมทาบุญ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเครื อข่าย จึงเป็ นลักษณะเสมือนหนึง่ การใช้ วฒ
ั นธรรมหัววัด ซึ่งแต่ละชุมชนคือ
หัววัด ที่มาร่วมงาน เป็ นลักษณะเครื อข่ายเป็ นเครื อข่ายธรรมชาติ
ดัง นัน้ เมื่ อ มี ก ารร่ ว มระดมความคิ ด ในเวที เ รี ย นรู้ ต่า ง ๆ จึ ง เกิ ด แนวคิ ด การสร้ าง
เครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ นรู ป ธรรม พร้ อมทัง้ ขยายเครื อ ข่ า ยในระดับ กว้ า ง โดยค านึ ง ถึ ง กลุ่ ม คนที่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากป่ า ในลักษณะของการใช้ น ้า ที่มีต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า
อนึ่ง สภาพความจริ งของทุกชุมชน มิได้ เป็ นหนึ่งเดียวและราบรื่ น เช่นเดียวกับชุมชน
ทังสามแห่
้
งซึง่ ประกอบด้ วยคนที่คดิ คล้ ายกันและคนที่คิดขัดแย้ ง ซึ่งคนที่ขดั แย้ งนอกจากละเลยความ
ร่ วมมือ บางครั ง้ ยังมีพฤติกรรมท้ าทาย ซึ่งการสร้ างเครื อข่ายจึงเป็ นแนวทางหนึ่งเพื่อปลุกปลอบใจ
ระหว่างกันในยามที่ท้อแท้ ตอ่ ปั ญหาการจัดการป่ าชุมชน
4.2.3 การรวบรวมข้ อมูลความรู้
การจัดเวทีการเรี ยนรู้ จานวน 12 ครัง้ ทาให้ ได้ รับข้ อมูลความรู้ จากประสบการณ์ ใน
การจัดการป่ าของชุมชน เกิดการทบทวนเพื่อหาแนวทางพัฒนาทักษะความรู้ที่มีอยู่ และนาไปปฏิบตั ิ
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ผ่านโครงการที่เสนอของรับการสนับสนุนทัง้ 9 โครงการ ภายหลังการดาเนินงานแต่ละโครงการก็มีการ
นาเสนอบอกเล่าผลที่เกิดขึ ้นและหาแนวทางพัฒนาให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ซึ่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนได้ ถูกบอกเล่า แลกเปลี่ยนในกลุ่มมีคณะ
นัก วิจัยเป็ นผู้ร วบรวมข้ อมูล และนามาเรี ย บเรี ย งเพื่ อ นาเสนอต่อ ชุม ชน เปิ ดโอกาสให้ ชุม ชนได้
ตรวจสอบเติมเต็มข้ อมูล ก่อนส่งข้ อมูลทังหมดคื
้
นให้ ชมุ ชนจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูลความรู้ และเอกสาร
เผยแพร่ตอ่ ไป ซึง่ การรวบรวมและสะท้ อนข้ อมูลกลับเป็ นระยะ ทาให้ ชมุ ชนเกิดความเชื่อมัน่ ในความรู้
ประสบการณ์ของชุมชน สามารถใช้ เพื่อการถ่ายทอดต่อคนในชุมชนและคนภายนอกที่สนใจ
4.2.4 การรังสรรค์กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี ้ นอกจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยผ่านเวทีการเรี ยนรู้ ร่วมกั น
ยังมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินโครงการสาหรับชุมชน จานวน 9 โครงการ ดังนี ้
1.) กิจกรรมกลุ่มเยาวชนในชุมชน 3 ชุมชน จานวน 3 โครงการ ซึ่งโครงการ
ทังหมดเกิ
้
ดจากการระดมคิดในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้ วย เยาวชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กจัดทาโครงการ
ค่ายเยาวชนรักษ์ ป่า บ้ านห้ วยบอนจัดทาโครงการคืนป่ า คืนธรรมชาติ ปลุกดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง บ้ านป่ าไผ่
จัดทาโครงการคืนป่ าไผ่ให้ ป่าไผ่
2.) กิจกรรมสาหรับสถานศึกษา ได้ สนับสนุนโรงเรี ยนบ้ านตลาดขี ้เหล็ก ซึ่งเป็ น
โรงเรี ยนขยายโอกาสประจาตาบลแม่โป่ ง จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพี่พาน้ องรักษ์ น ้า ลาห้ วย
ใส ต้ นไม้ เขียวขจี กิจกรรมเด่นการทาแนวป้องกันไฟป่ า
3.) กิจกรรมสาหรับชุมชน ได้ ให้ การสนับสนุน 3 โครงการคือ บ้ านห้ วยบอน
จัดทาโครงการการปลูกป่ าเพื่อพัฒ นาเขตป่ าชุมชนบ้ านห้ วยบอน หมู่ที่ 3 ต.แม่โป่ ง อ.ดอยสะเก็ ด
บ้ านป่ าไผ่ จัดทาโครงการการจัดการพื ้นที่ป่าจอตึงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ านป่ าไผ่ บ้ านตลาด
ขี ้เหล็ก จัดทาโครงการการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ป่าชุมชนบ้ านตลาดขี ้เหล็ก
4.) กิ จกรรมสาหรับเครื อข่าย ได้ ให้ การสนับสนุน 2 โครงการคือ โครงการ
จัดทาฐานข้ อมูลป่ าชุมชน การจัดทาแผ่นป้ายความรู้ การจัดการป่ าชุมชน และ โครงการจัดประชุม
เครื อข่ายป่ าชุมชน
ทั ง้ นี ก้ ารแกนน าชุ ม ชน เสนอว่ า การด าเนิ น งานโครงการต่ า งๆ ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการต่าง เช่น ประกาศเสียงตามสาย แจ้ งข่าวสารวิทยุชมุ ชน และการนาเสนอ
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ผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความกระตือรื อร้ น พยายามดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย และการ
ให้ กาลังใจในยามที่ชมุ ชนเกิดความท้ อแท้ ในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาการจัดการป่ าชุมชน รวมทังเป็
้ น
การสร้ างกระแสให้ เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างคนในชุมชน
4.3 ผลจากการเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน
จากการศึกษาเรี ยนรู้ และปฏิบตั ิร่วมกับชุมชน นับจากเริ่ มโครงการวิจัย ตราบจนสิ ้นสุด
โครงการวิจยั ซึง่ ใช้ ระยะเวลาปี กว่า ได้ ก่อเกิดปรากฏการณ์ที่ดีงามต่อชุมชนทังสามแห่
้
งดังนี ้
4.3.1 ฐานข้ อมูลป่ าชุมชน จากการระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน ถึงแนว
ทางการเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ า และการทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้ ชมุ ชนมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ป่ าชุมชนมากขึ ้น จึงมีการจัดทาฐานข้ อมูลป่ าชุมชนตาบลแม่โป่ งขึ ้น ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ สภาพและศักยภาพป่ าชุมชนตาบลแม่โป่ ง
4.3.2 การรวบรวมองค์ความรู้การจัดการป่ าชุมชน ผลจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดย
การปรับใช้ รูปแบบการจัดการความรู้ ก่อเกิดการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวป่ าชุมชน ทังภู
้ มิปัญญาเกี่ยวกับ
ป่ าชุมชน การเปลี่ยนแปลงของป่ าชุมชน ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน และกลไกการจัดการป่ าชุมชน
ซึ่งคณะทางานวิจยั ได้ ร่วมกับแกนนาดาเนินการรวบรวมข้ อมูลและการสกัดขุมความรู้ นาเสนอเป็ น
บันทึกความรู้ เรื่ องป่ าชุมชนตาบลแม่โป่ ง และเป็ นชุดนิทรรศการ เพื่อประโยชน์สาหรับการพัฒนาป่ า
ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทัว่ ไป
4.3.3 การตระหนักรู้ และสานึกรับผิดชอบต่อคนในอนาคต จากการพูดคุยแกนนา
และผู้สงู อายุ ซึง่ บอกเล่าการอยูร่ ่วมกับป่ า นับจากอดีตตราบปั จจุบนั ที่ผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับป่ า
อันเป็ นผลจากวิธีปฏิบตั ิทางบวกและทางลบต่อป่ าชุมชน ประกอบสภาพแวดล้ อมทางกายภาพใน
ปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเล่าเรื่ องถึงสภาพสิ่งแวดล้ อมในป่ าและการดาเนินชีวิตของคน
ในชุมชนแต่ละยุคสมัย สะท้ อนภาพความสุขจากการอยู่ร่วมกับป่ าในอดีต ทุกคนล้ วนมีความสุขและ
แสดงความโหยหา
ต่อมาได้ มีการพูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากสภาพการเสื่อมโทรมของป่ าในแต่ละ
ยุคสมัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ระบบการผลิต ลักษณะการบริ โภค พัฒนาการ
ของระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ความเจริ ญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ พฤติกรรมทางสังคมที่
เริ่มเปลี่ยนแปลง สภาพกายภาพอากาศ ดิน น ้าและสิ่งแวดล้ อมที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งแม้ ว่าจะพยายาม
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ฟื น้ ฟูแต่ก็ยงั ไม่อาจเหมือนเดิมเพราะอิทธิพลจากสังคมภายนอก และสภาพสิ่งแวดล้ อมโลก ซึ่งผู้ร่วม
กิจกรรมล้ วนตระหนักและแสดงความหวงใยผลที่เกิดขึ ้นต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทังยั
้ งยอมรับ
ว่า ตนเองคือ ส่วนหนึ่งที่ทาให้ สิ่งแวดล้ อมป่ าเสื่อมโทรมลง และหวงใยต่อป่ าชุมชนที่ยงั ไม่อาจฟื น้
คื น ความหลากหลายได้ ดัง เช่ น อดี ต พร้ อมเสนอการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จริ ง ของคนในชุ มชน
โดยเฉพาะเยาวชนซึง่ เป็ นคนในอนาคต
4.3.4 การจุดประกายพลัง ชุม ชนและเครื อข่าย ภายหลัง ที่มี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันระหว่างสามชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงนาสู่แนวคิดการสร้ างเครื อข่ายป่ าชุมชนร่ วมกัน มีการ
สะท้ อนการทางานร่ วมกันที่ ผ่านมาและทิศทางการทางานร่ วมกั นในอนาคต จนเกิดวิสัยทัศน์การ
จัดการป่ า และแผนกิจกรรมป่ าชุมชน รวมทังการจั
้
ดร่างโครงสร้ างเครื อข่าย และการดาเนินกิจกรรม
จัดทาฐานข้ อมูลป่ าชุมชนและแผนที่ป่าชุมชนร่วมกัน
ทังนี
้ ้ชุมชนทังสามแห่
้
งได้ แสดงความคาดหวังต่อการจัดการป่ าดังนี ้
1.) มีการดาเนินงานตามแผนการใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชนที่กาหนดไว้ ของชุมชน
ซึ่งประกอบด้ วย การพัฒนาป่ าชุมชนเพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและเป็ นแหล่งศึกษา
เรี ยนรู้เรื่ องนิเวศวิทยาสาหรับคนภายในและภายนอกชุมชน
2.) มีการรณรงค์อย่างจริ งจังเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าชุมชน โดยวิธี การ
ต่าง ๆ อาทิ การประกาศเสียงตามสายในโอกาสต่างๆ การร่ วมแรงหรื อการฮอมแฮงในการพัฒนา
สิ่งแวดล้ อมหรื อการปลูกป่ า การทาแนวกันไฟป่ า และการสื่อสารให้ ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับป่ าชุมชน
ผ่านทางสื่อวิทยุชมุ ชน โดยการประสานของออกอากาศในสถานีวิทยุชมุ ชนใกล้ เคียง
3.) มี การสร้ างภูมิ ค้ ุม กันในการรั กษาป่ าให้ แก่คนในชุม ชน เพื่ อให้ เกิ ดความ
ตระหนักถึงคุณค่าของป่ า วิธีการอยูร่ ่วมและใช้ ประโยชน์จากป่ าอย่างเกื ้อกูลด้ วยความรับผิดชอบเพื่อ
วางแผนส่งต่อมรดกป่ าชุมชนต่อคนในอนาคต ทัง้ ยังต้ องส่งเสริ มบทบาทเยาวชนในการมีส่วนร่ วม
อย่างแท้ จริ งในการคิด วิเคราะห์ และปฏิบตั ิด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า อนึ่งด้ วยชุมชนมีความรู้ และ
ประสบการณ์จานวนมากที่สงั่ สมจากการอยู่ร่วมกับป่ า หากแต่ความรู้ เหล่านี ้ฝั งลึกในประสบการณ์
ส่วนบุคคลของผู้สงู อายุในหมูบ่ ้ าน จึงควรมีการถ่ายทอดและการรวบรวมจัดการความรู้ เป็ นเอกสาร
เพื่อใช้ เป็ นสื่อสร้ างการเรี ยนรู้สาหรับคนในชุมชนวันนี ้และอนาคตต่อไป อันจะเป็ นรากฐานความรู้เพื่อ
การพัฒนาชุมชนควบคูก่ บั การจัดการป่ าชุมชน
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นอกจากนันยั
้ งมีความพยายามสร้ างและขยายเครื อข่ายให้ ครอบคลุมทังต
้ าบล และ
เชื่อมต่อกลุ่มเครื อข่ายอื่น คือ กลุ่มเครื อข่ายป่ าขุนแม่กวง โดยมี การประชุมเพื่อทาแผนเครื อข่ายป่ า
ชุมชน โดยประสานร่ วมกับชุมชนอื่น ๆ ในพื ้นที่ 8หมู่บ้านของตาบลแม่โป่ งและตัวแทนกลุ่มเครื อข่าย
ป่ าขุนแม่กวง ซึ่งมีแกนนาจากชุมชนต่าง ๆ ประกอบด้ วยพระสงฆ์ เยาวชน สมาชิกอาสาพิทกั ษ์ ป่ า
กิ จ กรรมการทาแผนเครื อ ข่า ยป่ าชุ ม ชนนี ้ ได้ มี ก ารประสานขอรั บ การสนับสนุน งบประมาณการ
ดาเนินงานจาก 2 แหล่ง คือ จากโครงการวิจยั การเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนและมูลนิธิหมอ
เสม พริง้ พวงแก้ ว
นอกจากนี ้ ในเดือนมีนาคม 2553 ผลจากการเรี ยนรู้ร่วมกันและการจัดกิจกรรมหนุน
เสริ มต่าง ๆ ทาให้ หมู่บ้านทัง้ สามแห่งเกิดความตระหนักรู้ ถึงความสาคัญของป่ าและธารงรักษาป่ า
เพื่อวิถีชีวิตชุมชนให้ ยงั่ ยืน จึง สมัครเข้ าร่ วมเป็ นหมู่บ้านอาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่าชุมชน ซึ่งเป็ นกิจกรรม
ของกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากร ด้ วยหวังว่า จะเป็ นกลไกหนึง่ ในการผลักดันการจัดการป่ าชุมชนให้
มีความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของชุมชน
4.4.5 แผนงานจัดการป่ าชุมชน จากความเห็นร่ วมกันของแกนนา ซึ่งเชื่อว่า กลไก
หนึ่งที่จะช่วยสร้ างความต่อเนื่องของการจัดการป่ าชุมชน คือ การจัดทาแผนงานเกี่ยวกับการจัดการ
ป่ าชุม ชน โดยนาเสนอโครงการเพื่ อตอบสนองแผนงานบรรจุในแผนชุม ชนแต่ละแห่ง พร้ อมทัง้
นาเสนอต่อเทศบาลตาบลแม่โป่ ง เพื่อ บรรจุในแผนงานเทศบาล ซึ่งปั จจุบนั แผนงานเครื อข่ายได้ ถูก
บรรจุในแผนงานเทศบาลระยะ 4 ปี
4.4.6 การสร้ างการเรี ยนรู้และมีสว่ นร่วมของเยาวชน
ชุมชนทัง้ สามแห่งได้ พยายามการปลูกฝั งให้ เยาวชนเกิดความตระหนัก รักและหวง
แหนทรั พยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การจัดเวที การเรี ยนรู้ ที่ มีเยาวชนร่ วมจะจัดเวทีในพืน้ ที่ป่า
ห้ วยก้ า ด้ วยเหตุผลอยากให้ เ ยาวชนได้ สัม ผัสป่ า ให้ เห็นความเชื่ อมโยงระหว่างป่ าไม้ กับชีวิต ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตชุมชนอย่างแยกไม่ออก ทังเป็
้ นแหล่งผลิตน ้า แหล่งอาหาร แหล่งอากาศ ทัง้
ยังมีกิจกรรมคือ การบอกเล่าเรื่ องราววิถีคนกับป่ าสู่เยาวชน สาระสาคัญคือ การเล่าถึงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนทังสามแห่
้
งในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและเชิงลบ อันเนื่องมาจากการคิด
เอาเปรี ยบธรรมชาติ จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ง แวดล้ อมในชุม ชน และความพยายามแก้ ไ ข
ป้องกันปั ญหาที่ผา่ นมา พร้ อมทังฝากความหวั
้
งต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะดาเนินงานต่อไป
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จากการเข้ าร่วมเวทีการเรี ยนรู้และรับฟั งเรื่ องเล่าในอดีต ทาให้ เยาวชนสะท้ อนคิดต่อ
บทบาทของตนเอง ซึ่งแม้ ว่า กลุ่มเยาวชนที่เข้ าร่วมกิจกรรมหลายคนเคยร่วมกิจกรรมชุมชนเช่น การ
ทาแนวกันไฟป่ าและการปลูกป่ า แต่ทว่าล้ วนกระทาโดยการมอบหมายของครอบครัวหรื อผู้ใหญ่ ไม่
เคยรับทราบเรื่ องราวในอดีต เมื่อทราบเรื่ องที่เกิดขึน้ จึงเสนอแนวคิด และกิจกรรมเช่น บ้ านตลาด
ขี ้เหล็กเสนอโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ป่า บ้ านห้ วยบอนเสนอโครงการคืนป่ า คืนธรรมชาติ ปลุกดอย
ปุ๊ กขี ้แฮ้ ง บ้ านป่ าไผ่เสนอโครงการคืนป่ าไผ่ให้ ป่าไผ่
นอกจากนันจึ
้ งมีการเคลื่อนไหวที่ทากิจกรรมโดยกลุ่ม สภาเยาวชนเพื่อร่วมจัดกิจกรรม
ป่ าชุมชน เช่น การปลูกไม้ สามอย่างเพื่อประโยชน์สี่ประการ ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ การอนุ รักษ์ พื ้นที่ป่า
ตามแนวพระราชดาริ สาหรับงบประมาณในการดาเนินงาน ได้ รับการสนับสนุนจากโครงการวิจยั การ
เสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนและงบชุมชนแต่ละแห่ง รวมทังงบประมาณจากองค์
้
การบริ หาร
เทศบาลตาบาลแม่โป่ ง
4.4.7 การบูรณาการหลักศาสนธรรมและส่งเสริ มบทบาทพระสงฆ์ในการจัดการป่ า
ชุมชน จากจัดเวทีการเรี ยนรู้ แกนนาได้ สะท้ อนการเพิ่มบทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการป่ าชุมชน
ซึ่งเชื่อว่า หากพระสงฆ์เข้ าร่ วมเป็ นคณะทางานขับเคลื่อนการจัดการป่ าชุมชน จะเกิดเป็ นพลังทังต่
้ อ
การระดมแรงงาน แรงใจและงบประมาณเพื่อการตัง้ และพัฒนากองทุนการจั ดการป่ าชุมชนให้ มี
ความเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น เช่น บ้ านป่ าไผ่เตรี ยมระดมทุน ด้ วยการทอดผ้ าป่ าเพื่อตังกองทุ
้
นดับไฟป่ า บ้ าน
ตลาดขี ้เหล็กมีกองทุนการจัดการป่ าแต่ต้องการระดมทุนเพิ่ม ส่วนบ้ านห้ วยบอนกาลังริ เริ มต้ องกองทุน
การจัดการป่ า
นอกจากนันแกนน
้
าชุมชนยังเสนอแนวคิดเรื่ องการเทศน์ของพระสงฆ์ในโอกาสต่าง ๆ
ว่า สามารถเทศนาเรื่ องบาปบุญเชิงประยุกต์ เช่น การเผาป่ าถือว่าเป็ นบาปหนัก เพราะเป็ นการฆ่า
ชีวิตทาลายครอบครัวสัตว์ หรื อการปลูกป่ ารักษาป่ าไม่ตดั ต้ นไม้ รู้ จกั ใช้ ประโยชน์จากป่ าแบบเกื ้อกูล
เป็ นการทาบุญให้ แก่ตนเอง ลูกหลาน และประเทศชาติทงในวั
ั ้ นนี ้และวันหน้ า ทังยั
้ งมีแนวคิดการจัด
กิจกรรมเทศนาในพืน้ ที่ป่า เพื่อให้ เกิดการซึมซับความรักหวงแหนป่ า ซึ่งประมาณการว่า จะเริ่ ม
ดาเนินงานในเทศกาลเข้ าพรรษานี ้
4.4.8 การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้ วยความตระหนักถึงภาวการณ์สิ่งแวดล้ อมและสถานการณ์ ป่าของชุมชน ประกอบ
กับแกนนาชุมชนที่เข้ าร่วมกิจกรรมการวิจยั ในโครงการฯ มีบทบาทเป็ นกรรมการสถานศึกษา จึงมีการ
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นาเสนอให้ ส ถานศึก ษาในชุม ชน จัดท าหลัก สูต รสถานศึก ษาที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การจัด การป่ าชุม ชน
ประกอบกับการสนับสนุนของมุลนิธิหมอเสมพริง้ พวงแก้ ว และกลุ่มเครื อข่ ายอนุรักษ์ ป่าขุนแม่กวง ได้
ก่อเกิดการขยายกิจกรรมและรวบรวมความรู้ในระดับกว้ าง จนปั จจุบนั เกิดการประชุมกลุ่มครูในพื ้นที่
อาเภอดอยสะเก็ด ซึง่ อยูใ่ นอาณาบริ เวณของป่ า จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพิเศษเรื่ องการเรี ยนรู้ภูมิปั ญญาการจัดการป่ าชุมชนขึ ้น และคาดการณ์
ว่า จะนาใช้ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
4.4.9 เกิดกระบวนการทางสังคมเพื่อเรี ยนรู้ กล่าวคือ จากการคัดเลือกแกนนาเป็ น
ผู้เข้ าร่ วมเวทีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ได้ ถูกนาไปสื่ อสาร
ต่อ แก่ ส มาชิ กในครั วเรื อน เพื่ อ นบ้ านในชุม ชน และเมื่ อ ได้ รั บ การสนับสนุนงบประมาณเพื่ อการ
ดาเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ชมุ ชนนาเสนอ ได้ มีการประกาศข้ อมูลและเชิญชวนคนในชุมชนเข้ าร่วม
กิจ กรรมโดยผ่านผู้นาชุม ชน ในโอกาสต่างๆ เช่น การชี แ้ จงในการทาบุญวัดประจ าหมู่บ้าน การ
ประกาศเสียงตามสาย การประชุมประชาคมหมูบ่ ้ าน และพูดคุยในวิถีชีวิตชุมชน เช่น การทางานใน
ไร่นา การทากิจกรรมสังคมต่างๆ จึงก่อเกิดการเรี ยนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการจัดการป่ าชุมชน

