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การวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืนของชุมชน ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศกึษาและประเมินกลไกการจดัการป่าชมุชนของต าบลแม่โป่ง   รวมทัง้เพ่ือเสริมสร้างกลไกการจดัการ
ป่าชมุชนเพ่ือการพฒันารักษาสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืนของต าบลแม่โป่ง  โดยเลือกศกึษาเรียนรู้ร่วมกบัแกน
น าชมุชน 3 หมูบ้่านคือ บ้านป่าไผ ่ บ้านห้วยและบ้านตลาดขีเ้หล็ก  อ าเภอดอยสะเก็ดจงัหวดัเชียงใหม ่  

การวิจัยครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยได้เลือกใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการประยุกต์
หลกัการจดัการความรู้เพ่ือกระตุ้นให้แกนน าชมุชนท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจยั เกิดการคิดวิเคราะห์หา
แนวทางในการพฒันากลไกการจดัการป่าชมุชนร่วมกนั โดยผ่านเทคนิควิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม (PAR)  ซึง่ใช้เคร่ืองมือส าคญัคือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม  แบบสมัภาษณ์  การจดัเวทีเรียนรู้ร่วมกนัจ านวน 12 ครัง้ ส าหรับแผนการด าเนินงานการ
วิจยัประกอบด้วย  4 ระยะคือ 

1. ระยะก่อนท าการวิจยั (Pre – Research Phase) เป็นการเตรียมชมุชนเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการวิจยัและสร้างความคุ้นเคยไว้วางใจระหว่างกัน เน้นการสร้างสมัพันธภาพท่ีดีกับชุมชน   
การส ารวจชุมชนด้านสภาพพืน้ท่ี   และการสมัภาษณ์ข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนเก่ียวกับการจดัการป่า
ชมุชน  

2. ระยะการจดัท าแผน (Planning Phase) ระยะนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน
ของกลุ่มแกนน าท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั เพ่ือร่วมตดัสินใจวางแผนกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการจดัเวที
จ านวน 3 ครัง้ ได้แก่  จดัเวทีเรียนรู้ครัง้ท่ี 1 เพ่ือชีแ้จงท าความเข้าใจก าหนดบทบาทร่วมระหว่างนกัวิจยั
กับแกนน าชุมชนและทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า จัดเวทีครัง้ท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของป่าชมุชน  และจดัเวทีครัง้ท่ี 3 เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจดัการจดัการป่าชมุชน 
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3. ระยะการก าหนดแผนงาน :  หลงัจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัการจดัการป่าชมุชน 
ท าให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดทางเลือก และวางแผนพฒันา   ดงันัน้จึงเกิดการวางแผน
สร้างการเรียนรู้ของกลุ่มในรูปแบบการจดัเวทีเรียนรู้จ านวน  3 ครัง้  ได้แก่ การจดัเวทีครัง้ท่ี 4 เพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินศกัยภาพกลไกการจดัการป่าชมุชน  การจดัเวทีครัง้ท่ี 5 เพ่ือวิเคราะห์แนวทาง
เสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน  การจดัเวทีครัง้ท่ี  6 เพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์  
เป้าหมาย และแผนงานการพฒันาการจดัการป่าชมุชนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

4.  ระยะการน าแผนไปปฏิบตัิ (Implementation  Phase) ระยะนีเ้ป็นการเติมเต็มความรู้
เพิ่มเตมิให้แก่แกนน าเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่การเสริมสร้างกลไกการจดัการชมุชน  ซึ่งประกอบด้วย การ
จดัเวทีการเรียนรู้จ านวน  5  ครัง้ ประกอบด้วย การจดัเวทีครัง้ท่ี  7 เพ่ือหนุนเสริมโครงการเสริมสร้าง
กลไกการจดัการป่าชมุชน การจดัเวทีครัง้ท่ี 8  เพ่ือบอกเล่าเร่ืองป่าสู่เยาวชน  การจดัเวทีครัง้ท่ี 9 เพ่ือ
หนนุเสริมกิจกรรมเยาวชน  การจดัเวทีครัง้ท่ี 10 เพ่ือทบทวนและก่อรูปเครือข่ายป่าชมุชนและ การจดั
เวทีครัง้ท่ี 11  เพ่ือหนนุเสริมกิจกรรมเครือขา่ยป่าชมุชน  

5.  ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Monitoring  and Evaluation Phase) 
โดยการจัดเวทีเรียนรู้ครัง้ ท่ี 12 เพ่ือน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือให้ชุมชนได้ตรวจสอบผลการวิจัย  
แลกเปล่ียนความคดิเห็น  และสรุปองค์ความรู้การเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชน ร่วมกนั 

อนึ่ง การวิจยัครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยพยายามให้เกิดการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน 
การวิจยัและการบริการวิชาการแก่สงัคม    ดงันัน้ในการจดัเวทีการเรียนรู้บางครัง้  ได้พยายามน าพา
นิสิตศกึษาท่ีเรียนรายวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชมุชน เข้าร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ในลกัษณะท่ีใช้ชมุชนเป็นฐาน 

ส าหรับการสรุปและวิเคราะห์ข้อมลู  ได้ปฏิบตัทิกุระยะของการวิจยั   โดยน าข้อมลูท่ีได้จาก
วิธีการตา่งๆ มาตรวจสอบกบัวตัถปุระสงค์  กรอบคิดการวิจยั  และจดัท าหมวดหมู่ พร้อมทัง้น าเสนอ
ในลกัษณะของการอธิบายเชิงพรรณนา ท่ีส าคญัคือ   การน าเสนอผลการวิจยัตอ่แกนน าชมุชนท่ีเข้า
ร่วมการวิจยัเพ่ือร่วมอภิปรายเตมิเตม็จนกระทัง่ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
ชมุชนทัง้สามแห่งซึ่งถูกเลือกเป็นพืน้ท่ีเชิงปฏิบตัิการคือ หมู่ท่ี  1 บ้านกาดขีเ้หล็ก  หมู่ท่ี  2 

บ้านป่าไผ ่และหมูท่ี่ 3 บ้านห้วยบอน  ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่   เป็นชมุชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้  และสามารถฟื้นฟูพัฒนาพืน้ท่ีป่าไม้ให้
กลบัมาสมบรูณ์ได้  จดัเป็นหมูบ้่านผา่นกระบวนการตอ่สู้ เพ่ือด ารงรักษาป่าชมุชนมาอย่างตอ่เน่ือง  ทัง้
ยงัเป็นชุมชนบริวารโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จึงได้รับ
อิทธิพลทางการคิดและปฏิบตัิตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมได้ระดบัหนึ่ง แต่
อย่างไรก็ตาม วิถีแห่งการจดัการป่าของชุมชน  ยังเป็นข้อมูลท่ีฝังลึกในตวับุคคลท่ีด าเนินงาน และ 
กลุ่มแกนน า  ขาดการรวบรวมเรียงร้อยเพ่ือถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่  อีกทัง้กาลสมยัท่ีแปรเปล่ียนไป  วิถี
แห่งการจดัการป่าชุมชนบางอย่างก็มีผลน้อยลง  จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนและแสวงหาหนทางท่ี
เหมาะสมยิ่งขึน้  พร้อมกบัการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชมุชน     

 
1. สภาพการจัดการป่าชุมชน 
ชุมชนทัง้สามแห่งมีพืน้ท่ีป่าโอบล้อมคือ ป่าจอตึง ป่าห้วยก้า ป่าห้วยไร่และดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  

ในอดีตป่ามีความอดุมสมบรูณ์ ผู้คนมีวิถีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติ  มีความเช่ือในพลงัอ านาจ
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  เจ้าป่า เจ้าเขา ท าให้มีความผกูพนักบัป่าไม้   พึงพาป่าเป็นแหล่งอาหาร   แหล่งสมนุไพร  
เป็นแหล่งก าเนิดความอดุมสมบรูณ์ของต้นน า้ล าธารเพ่ือการอปุโภค บริโภค การเกษตรกรรม และ
แหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ   

ปัจจบุนัมีการใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนคือ  เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติส าหรับคนในชมุชน
ใช้บริโภคในฤดกูาลตา่ง ๆ   อาทิ  ผกัพืน้บ้าน  ผลไม้ป่า และสตัว์ขนาดเล็กท่ีอาศยัในป่า  

เป็นแหลง่สมนุไพรจ านวนกว่าร้อยชนิด ซึ่งสามารถน ามาใช้เพ่ือการดแูลสขุภาพของคนใน
ชมุชน  ทัง้ได้มีการพฒันาเป็นกลุ่มสมนุไพร เช่น  กลุ่มอบสมนุไพร  กลุ่มแปรรูปสมนุไพรเป็นเคร่ืองด่ืม
เพ่ือสขุภาพ    และเป็นสมนุไพรเพ่ือการบ าบดั   

เป็นแหล่งท่องเท่ียวพกัผ่อน  มีการใช้พืน้ท่ีป่าชุมชนห้วยก้าเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์  โดยมีการจดัท าแผนท่ีเส้นทางเดนิป่า  การใช้พืน้ท่ีป่าดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้งเพ่ือกิจกรรมนบัถอยหลงัใน
วนัปีใหม ่  
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เป็นแหลง่เลีย้งสตัว์  โดยมีการใช้พืน้ท่ีป่าเพ่ือการเลีย้งววั  ท่ีปลอ่ยให้หากินในเขตพืน้ท่ีป่า  
เป็นแหล่งวตัถุดิบเพ่ือการผลิตวสัดอุปุกรณ์ในครัวเรือนและการเกษตร  โดยแบง่พืน้ท่ีป่า

เพ่ือการใช้ประโยชน์ ในลกัษณะป่าใช้สอย  ท่ีชาวบ้านสามารถน าไม้จากป่ามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
ได้  ตามข้อก าหนดของการใช้ป่าของชมุชน    

เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการจัดสาน   การหาหน่อไม้  การหาเห็ด  การหาพืชป่า และ
สมนุไพร  รวมมลูคา่หลายแสนบาท   มีบางครอบครัวยึดอาชีพหาของป่าขายตามฤดกูาลเช่น  หาเห็ด  
หนอ่ไม้ พืชป่า และสมนุไพร   

เป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู้ ส าหรับหนว่ยงานและสถานศกึษาท่ีสนใจศกึษาดงูานการจดัการป่า
ชมุชน โดยมีแกนน าหรือปราชญ์ชมุชนหลายคนบอกเล่าความรู้และมีความพยายามพฒันาบรูณาการ
สูก่ารเรียนการสอนแก่สถานศกึษาในชมุชน  และจดัการเรียนรู้แบบไมเ่ป็นทางการแก่เยาวชน    

ตอ่มาในปี 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  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ซึ่งชมุชนทัง้สาม
แหง่ก็ได้รับเลือกร่วมเป็นชมุชนพฒันาตามแนวพระราชด าริของศนูย์ฯ ทัง้นีส้ามารถสรุปพฒันาการของ
ป่าจอตงึ ป่าห้วยก้า ป่าห้วยไร่ และกอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  ได้ดงันี ้

ยคุดัง้เดิม ก่อนปี พ.ศ. 2490 สภาพทางกายภาพป่ามีความอดุมสมบรูณ์มากสตัว์ป่าท่ีพบ 
คือ  เสือ หมี เก้งหมปู่า เม้น นิ่ม อีเห็น ละมัง่ กระตา่ย นกยงู อีแร้งนกเหงือก อีกา ไก่ป่า หมาป่า นก
เป้า นกเขา กระรอกงูเหลือม  ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิตน า้อาหารให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
พอเพียงเพราะคนมีน้อยและอยูแ่บบพึง่พาอาศยัป่า  

ยคุวิกฤติและเส่ือมโทรม ช่วงปี 2490 – ปี 2517  เป็นช่วงเวลาท่ีทรัพยากรป่าไม้ / สตัว์ป่า-
ป่าถกูท าลาย  จนเส่ือมโทรมสตัว์ป่าอพยพออกไปจากพืน้ท่ีไม่พบเห็นคือ  เสือ หมีเก้ง หมปู่า เม้น นิ่ม 
อีเห็นละมัง่ นกยงู อีแร้ง นกเหงือก อีกา นกเป้า นกเขากระรอกงูเหลือมท่ีพอพบเห็น คือ กระตา่ยหมา
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ป่า งูเล็ก ทัว่ไป ไก่ป่า  แหล่งน า้เหือดแห้งเร็วกว่าปกติ มีน า้ท่วมในฤดนู า้หลาก  ท าให้แหล่งอาหาร
ธรรมชาติเส่ือมสญู    สาเหตสุ าคญัของการท าลายป่าคือ  การสมัปทานท าไม้หมอนรถไฟ  ฟืนเตาบม่
ใบยาสบู การถกูบกุรุกแผ้วถางท าท่ีอาศยัและท ามาหากินเพราะคนมีมากขึน้ 

ยคุฟืน้ฟู   ระหว่างปี 2518 – ปี 2524 จากการท่ีป่าถูกท าลาย ผู้คนในชุมชนจึงมีอาจ
หลีกเล่ียงผลกระทบต่อวิกฤตท่ีเกิดขึน้ จึงเกิดแนวคิดในการฟื้นฟูรักษาป่าไม้ โดยร่วมกับชุมชน
ใกล้เคียงเชน่  บ้านกาดขีเ้หล็ก   บ้านห้วยบอน  แสดงความคดัค้านสมัปทานป่าไม้  จนเกิดการยกเลิก
สมัปทานป่าชมุชน  และให้ความร่วมมือกบัทางราชการในการรักษาป่า    

ยคุการพฒันาตามแนวพระราชด าริ  ตัง้แตปี่ พ.ศ.2525 จนถึงปัจจบุนั  ซึ่งเป็นเวลาท่ีชมุชน
ได้เรียนรู้การพฒันาชมุชนและการจดัการป่าตามแนวพระราชด าริ จากศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่อง
ไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยชุมชนทัง้สามแห่งจดัเป็นหมู่บ้านในพืน้ท่ีบริการของศนูย์ฯ  จึง
ได้รับการส่งเสริมจากศนูย์ฯ  เช่น  การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการป่าตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง   การอบรมให้ความรู้งานอาชีพ  การสนบัสนนุกล้าพนัธุ์ไม้  การสนบัสนนุการดบัไฟป่า  การ
รับเกษตรกรเข้าท างานในศนูย์ฯ  การสร้างอ่างเก็บน า้ห้วยก้า อ่างเก็บน า้ปางแม่เรือ  การพฒันาระบบ
ชลประทาน ฯลฯ   

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของป่าชมุชน  ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  
เกิดปัญหาน า้แล้งและน า้ทว่ม  การขาดแคลนแหล่งอาหาร  ส่งผลกระทบตอ่การผลิตภาคเกษตรกรรม
ท่ีต้องมีการลงทนุและความเส่ียงเพิ่มขึน้ เพราะสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมลง แหล่างน า้ตืน้เขิน เกิดปัญหา
ภาวะสุขภาพเน่ืองจากปริมาณสารเคมีสะสมในเลือดมากขึน้  ทัง้ยงัมีการบุกรุกพืน้ท่ีป่า  เกษตรกร
หลายคนละทิง้ภาคเกษตรสู่การเป็นแรงงานราคาถูกนอกชุมชน ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ใน
ครัวเรือนและชมุชน  และท่ีส าคญัความรู้ภมูิปัญญาเก่ียวกบัป่าชมุชนเร่ิมสญูหาย เพราะความสมัพนัธ์
คนกับป่าลดลง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีได้รับการศึกษาแผนใหม่หรือวฒันธรรมใหม่  จึงละเลยความ
เช่ือพืน้บ้าน  สง่ผลตอ่พฤตกิรรมและการปฏิบตัตินในการอยูร่่วมกบัชมุชน 

 
2. กลไกการจัดการป่าชุมชน    
จากปัญหาท่ีประสบ  ผู้ คนในหมู่บ้านป่าไผ่  บ้านห้วยบอนและบ้านตลาดขีเ้หล็ก   ได้

พยายามแสวงหาแนวทางการแก้ไข  ทัง้สร้างและใช้กลไกท่ีมีอยูใ่นชมุชน  10 ประการ ดงันี ้
2.1 การก าหนดกฎระเบียบป่าชมุชน   
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2.2 การจดัสรรผลประโยชน์  โดยระบบการจดัสรรพืน้ท่ีท ากินของรัฐบาลมีการเอกสาร
สิทธ์ิท่ีแตกต่างกันคือ  แบบ นส.3  โฉนดท่ีดิน  เอกสารจบัจองสิทธ์ิ (ปท.5 , สทก.)และมีการก าหนด
เขตพืน้ท่ีป่าของชุมชน เป็นป่าใช้สอยและป่าอนรัุกษ์ ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการควบคมุบกุรุกป่าและ
การใช้ประโยชน์ร่วมกนัของชมุชน 

2.3 การศึกษาอบรมให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนป่าชมุชน  โดยการบูรณาการ
การเรียนการสอนในสถานศกึษา และการจดักิจกรรมในเทศกาลตา่ง ๆ โดยการกระตุ้นให้ผู้ปกครองน า
บตุรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเช่น  การปลูกป่า  การท าแนวกันไฟ  การจดัค่ายเยาวชนคนรักษ์ป่า และ
การประกาศเสียงตามสาย  

2.4 การใช้ภมูิปัญญาพืน้บ้านเพ่ือการอนรัุกษ์ป่า  โดยใช้ความเช่ือเร่ืองผี   อ านาจเหนือ
ธรรมชาติ   และการก าหนดพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิว่าเป็นท่ีสิงสถิตของเจ้าท่ี  รวมทัง้ภูมิรู้เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากป่าอยา่งเกือ้กลู เชน่ การเก็บผกัหวานป่า  การเก็บเห็ดเผาะ การเก็บเห็ดโคน ฯลฯ  

2.5 การประยกุต์ความเช่ือพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือการอนรัุกษ์ป่า  เช่น   การใช้รูปแบบ
พิธีกรรมสลากภตัรเป็นสลากขอฝน  หรือ พิธีกรรมบวชป่า  พิธีกรรมการฟังธรรมปลาชอ่น  

2.6 กิจกรรมอนุรักษ์ป่า  ชุมชนทัง้สามแห่งได้จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ป่าอย่าง
หลากหลาย อาทิ การท าแนวกันไฟ การเพาะกล้าไม้  การร่วมกันดบัไฟป่า   การปลูกป่า   การสร้าง
ฝายต้นน า้(ฝายแม้ว) และกิจกรรมนบัถอยหลงัสูว่นัปีใหมด่อยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง   

2.7 การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมาคมภมูิพฒันานิเวศยัง่ยืน  มลูนิธิหมอเสม พริม้พวงแก้ว  

2.8 บทบาทและภาวะผู้น า ซึ่งมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนกิจกรรมการจดัการป่า
ชมุชนของทัง้สาม  ทัง้การกระตุ้นสร้างการมีสว่นร่วมของกลุม่คนในชมุชนเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางและ
การปฏิบัติการจัดการป่าชุมชน รวมทัง้การประสานหน่วยงานภายนอกชุมชนและการแสวงหา
งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมเก่ียวกับป่าชุมชน  และการควบคุมการใช้กฎระเบียบป่าชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.9 การสร้างเครือขา่ยระหวา่งชมุชนในต าบล  อ าเภอและจงัหวดัเช่น  การรวมกลุ่มการ
จดัการเหมืองฝายซึ่งมีการจดักิจกรรมบชูาเทวดาขนุน า้และหารือเร่ืองการใช้น า้ร่วมกนั   หรือกิจกรรม
สืบชะตาป่าไม้และสายน า้ประจ าปี ณ ดอยนางแก้ว  โดยร่วมกับเครือข่ายขุนน า้ในระดบัอ าเภอและ
จงัหวดั หากแตเ่ครือขา่ยท่ีมีอยูเ่ป็นลกัษณะเครือขา่ยธรรมชาต ิ มีระดบัการปฏิสมัพนัธ์คอ่นข้างต ่า 
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2.10 การสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนจากกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน  เช่น
กิจกรรมปลกูป่า  ท าแนวกนัไฟ  การดบัไฟป่า และการท าฝายต้นน า้  พร้อมทัง้มีการก าหนดมาตรการ
ทางสงัคมส าหรับผู้ ท่ีไม่ให้ความร่วมมือ  เช่น  การปรับไหม  หรือการใช้การควบคมุตามวิถีชมุชนโดย
ระบบนินทา  

 
3. ข้อจ ากัดการจัดการป่าชุมชน 
ชุมชนมีข้อจ ากัดหลายประการท่ีส่งผลต่อการใช้กลไกการจัดการป่าชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพและจ าเป็นต้องได้รับเยียวยาแก้ไขประกอบด้วย  ความเป็นปัจเจกตามสภาพสงัคมและ
การศึกษาสมยัใหม่   ลกัษณะงานอาชีพนอกชมุชน  ท าให้มีเวลาร่วมกิจกรรมชมุชนน้อย ขาดความ
เข้าใจเร่ืองป่า  การขาดทกัษะความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การท าแนวกนัไฟป่าท่ีเคยใช้วิธีการ
จดุไฟเผาแตใ่นปัญหาหมอกควนัจึงต้องปรับเปล่ียนวิธีก าจดัให้เกิดประโยชน์โดยท าเป็นปุ๋ ย แตย่งัขาด
ความรู้และเทคโนโลยี การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการพืน้ท่ีป่า  และความไม่
สอดคล้องระหวา่งภมูิปัญญาชมุชนและความรู้สมยัใหม ่   

 
4. ศักยภาพกลไกการจัดการป่าชุมชน 
จากการระดมความคิด อภิปรายร่วมกนัถึงกลไกการจดัการป่าท่ีมีอยู่ทัง้ 10 ประการ เพ่ือ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพกลไกตา่ง ๆ ดงักล่าวพบว่า  มีจดุเดน่  จดุด้อยหลายประการ และเม่ือจดัอนัดบั
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสง่ผลรูปธรรมท่ียัง่ยืนได้แก่ 

1.) การมีสว่นร่วมของชมุชน 
2.) การใช้ภมูิปัญญาและวฒันธรรมชมุชน 
3.) กฎระเบียบป่าชมุชน 
4.) กิจกรรมการอนรัุกษ์ป่าและการศกึษา 
5.) การสนบัสนนุจากองค์กรภายนอก 

แต่ขณะเดียวกันกลไกอ่ืนๆ ซึ่งดเูสมือนมีพลงัค่อนข้างน้อยเพราะการวางแผนสนบัสนุนท่ี
อาจไม่เข้มข้นเพียงพอ แต่ก็เช่ือว่า สามารถพัฒนาเสริมให้มีพลังขับเคล่ือนการจัดการป่าชุมชนได้ 
ประกอบด้วย 

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

ซึง่ผลจากการประเมินศกัยภาพของกลไกดงักลา่ว  น าสูก่ารคดิวิเคราะห์แนวทางสร้างเสริม
กลไกท่ีมีอยู่ให้มีพลงัยิ่งขึน้  โดยการระดมความคิด  จดัท าวิสยัทศัน์และแผนงานการจดัการป่าชมุชน
ร่วมกนั   

 
5. การเสริมสร้างศักยภาพกลไกการจัดการป่าชุมชน 
ชมุชนทัง้สามแห่งได้ร่วมก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพกลไกการจดัการป่าชมุชน  

ใน 2 ประเดน็คือ   
5.1 การสร้างภมูิคุ้มกนัและพลงัแหง่การเรียนรู้  โดยวธีิการดงันี ้

5.1.1 การสร้างความตระหนักรู้จากการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการสัมภาษณ์  การ
สนทนากลุ่ม และการจดัเวทีเรียนรู้  ท าให้เกิดการจดุประกายความคิด  การแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่าง
กนั  การประสานความร่วมมือระหวา่งกนั ชกัชวนมองย้อนอดีต  ทบทวนปัจจบุนัและสร้างความฝันตอ่  

5.1.2 การสร้างความมุ่งมัน่และกระบวนทศัน์ โดยการระดมพลงัความคิดความฝัน
ของชมุชนในการจดัการป่าชมุชน ท่ีสานข้อมลูแนวคิดจากการส ารวจและประเมินศกัยภาพกลไกการ
จดัการป่าชมุน  โดยการสร้างวิสยัทศัน์ของแตล่ะชมุชน  และหลอมรวมสู่วิสยัทศัน์ของกลุ่มเครือข่าย 
ทัง้ยงัเกิดแผนงานท่ีตอบสนองวิสยัทศัน์  

5.1.3 การเสริมความรู้ทกัษะการท างาน  โดยการศึกษาดงูานการจดัการป่าชุมชน
วดัพระบาทห้วยส้ม การน าเสนอวีดีทศัน์ชมุชนต้นแบบการจดัการป่าชมุชนจากท่ีพืน้ท่ีตา่ง ๆ  ท่ีมีความ
คล้ายและความต่างกับชุมชนทัง้สามแห่ง และการร่วมเวทีสัมมนาเก่ียวกับป่าชุมชนท่ีจัดโดยกลุ่ม
เครืทอขา่ยป่าชมุชม  ท าให้แกนน าชมุชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และเม่ือแกนน าน าข้อมลูไปถ่ายทอดแก่
คนในชมุชน  จงึเสมือนการเลา่สูก่นัฟัง  และสง่ผลตอ่การตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมการจดัการป่า
ชมุชน 

5.1.4 การสร้างพืน้ท่ีการแลกเปล่ียนความรู้  โดยการจดัเวทีการเรียนรู้ และการหนนุ
เสริมงบประมาณให้ชุมชนด าเนินโครงการในการจดัการป่าชุมชน  จ านวน 9 โครงการ   รวมทัง้การ
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รวบรวมเรียบเรียงความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนในการจดัการป่า   และน าความรู้ท่ีรวบรวมได้คืนต่อ
ชมุชน  เพ่ือให้ชมุชนได้ใช้ในการวางแผนพฒันาและจดัการเรียนรู้แก่คนในชมุชน  หรือการสนบัสนนุให้
เกิดการประชุมเครือข่ายการจัดการป่าในระดับต าบล หรือระดบัอ าเภอ จัดเป็นการสร้างพืน้ท่ีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ขยายวงกว้างยิ่งขึน้   

5.1.5 การประสานองค์กรภาคีร่วม โดยการท างานแบบองค์รวมเช่ือมโยงงานตา่ง ๆ 
เข้าด้วยกัน   พร้อมทัง้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมเช่น  สถานศึกษาใน
พืน้ท่ี เพ่ือน าความรู้เก่ียวกับป่าชุมชนบรรจุในสาระหลักสูตรการเรียนการสอน   หรือการประสาน
เครือข่ายกลุ่มป่าชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  เติมพลังใจร่วมกันในการท างาน  หรือการ
ประสานงานร่วมกบัหนว่ยงานภาคเอกชนตา่ง ๆ เพ่ือหนนุเสริมการท างาน 

5.2 การขบัเคล่ือนจดัการป่าชมุชน โดยวิธีการดงันี ้

5.2.1 การสนบัสนนุกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการของกลุม่อาชีพตา่งๆ ให้เกิด
ความตระหนกัถึงความสมัพนัธ์กบัป่าและสิ่งแวดล้อม เช่น กลุม่เกษตรปลอดสารพิษ   กลุม่จกัสาน  
กลุม่สมนุไพร  กลุม่เลีย้งมดแดง การประมงน า้ไหล  การผลิตปุ๋ ยธรรมชาต ิ  หรือการรวมกลุม่ของ
เยาวชน   

5.2.2 การสร้างเครือขา่ยเพ่ือการเรียนรู้แบง่ปันประสบการณ์  เพ่ือปลกุปลอบใจ
ระหวา่งกนัในยามท่ีท้อแท้ตอ่ปัญหาการจดัการป่าชมุชน และร่วมกิจกรรม โดยสานตอ่เครือขา่ยเดมิให้
มีความเหนียวแนน่ยิ่งขึน้จากการท ากิจกรรมร่วมกนั  

5.2.3 การรวบรวมข้อมลูความรู้ จากการจดัเวทีการเรียนรู้ท าให้ได้รับข้อมลูความรู้
จากประสบการณ์ในการจัดการป่าของชุมชน ซึ่งข้อมูลท่ีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนได้ถูกบอกเล่า 
แลกเปล่ียนในกลุม่มีคณะนกัวิจยัเป็นผู้รวบรวมข้อมลู  และน ามาเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอตอ่ชมุชน  เปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ตรวจสอบเติมเต็มข้อมูล  ก่อนส่งข้อมูลทัง้หมดคืนให้ชุมชนจดัเก็บเป็นฐานข้อมูล
ความรู้และเอกสารเผยแพร่ตอ่ไป  รวมทัง้จากการสรุปบทเรียนในการจดัท าโครงการทัง้ 9 โครงการท่ี
ได้รับสนบัสนนุ   ท าให้ชมุชนเกิดความเช่ือมัน่ในความรู้ประสบการณ์ของชุมชน  สามารถใช้เพ่ือการ
ถ่ายทอดตอ่คนในชมุชนและคนภายนอกท่ีสนใจ 

5.2.4 การรังสรรค์กิจกรรมและการประชาสมัพนัธ์  โดยการสนบัสนุนงบประมาณ
เพ่ือการด าเนินโครงการส าหรับชมุชน ตามข้อเสนอของชมุชน  จ านวน  9 โครงการ   
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1.) กิจกรรมกลุ่มเยาวชนในชุมชน 3  ชุมชน จ านวน  3 โครงการ   ซึ่ง
โครงการทัง้หมดเกิดจากการระดมคิดในกลุ่มเยาวชน  ประกอบด้วย  เยาวชนบ้านตลาดขีเ้หล็กจดัท า
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ป่า   บ้านห้วยบอนจดัท าโครงการคืนป่า คืนธรรมชาติ ปลุกดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  
บ้านป่าไผจ่ดัท าโครงการคืนป่าไผใ่ห้ป่าไผ ่  

2.) กิจกรรมส าหรับสถานศกึษา  ได้สนบัสนนุโรงเรียนบ้านตลาดขีเ้หล็ก  ซึ่ง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจ าต าบลแมโ่ป่ง จ านวน  1 โครงการคือ  โครงการพ่ีพาน้องรักษ์น า้ ล า
ห้วยใส  ต้นไม้เขียวขจี  กิจกรรมเดน่การท าแนวป้องกนัไฟป่า 

3.) กิจกรรมส าหรับชุมชน  ได้ให้การสนับสนุน 3 โครงการคือ  บ้านห้วย
บอนจดัท าโครงการการปลกูป่าเพ่ือพฒันาเขตป่าชมุชนบ้านห้วยบอน หมู่ท่ี 3 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด    
บ้านป่าไผ ่จดัท าโครงการการจดัการพืน้ท่ีป่าจอตงึโดยการมีส่วนร่วมของชมุชนบ้านป่าไผ่  บ้านตลาด
ขีเ้หล็ก  จดัท าโครงการการจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ป่าชมุชนบ้านตลาดขีเ้หล็ก  

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

ทัง้นีก้ารด าเนินงานโครงการต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์โดย การประกาศ
เสียงตามสาย  แจ้งข่าวสารวิทยชุุมชน  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น  พยายามด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย  และการให้ก าลังใจในยามท่ีชุมชนเกิดความท้อแท้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
จดัการป่าชมุชน  รวมทัง้เป็นการสร้างกระแสให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งคนในชมุชน  
 

  6. การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชน 
จากการศกึษาเรียนรู้และปฏิบตัร่ิวมกบัชมุชน  นบัจากเร่ิมโครงการวิจยั  ตราบจนสิน้สดุ

โครงการวิจยั  ซึง่ใช้ระยะเวลาปีกว่า  ได้ก่อเกิดปรากฏการณ์ท่ีดีงามตอ่ชุมชนทัง้สามแหง่ดงันี ้

6.1  การจดัท าฐานข้อมลูป่าชมุชนต าบลแม่โป่ง    
6.2 การรวบรวมองค์ความรู้การจัดการป่าชุมชน  โดยรวบรวมข้อมูลขุมความรู้และ

สกัดขุมความรู้ น าเสนอเป็นบนัทึกความรู้เร่ืองป่าชุมชนต าบลแม่โป่ง  และเป็นชุดนิทรรศการ เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับการพฒันาป่าชมุชนเป็นแหลง่เรียนรู้แก่คนในชมุชนและผู้สนใจทัว่ไป   
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6.3 การตระหนกัรู้ และส านกึรับผิดชอบตอ่คนในอนาคต ด้วยความต้องการธ ารงรักษา
ป่าเพ่ือวิถีชีวิตชมุชนให้ยัง่ยืน จงึสมคัรเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่าชมุชน  ซึ่งเป็นกิจกรรม
ของกรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากร  ด้วยหวงัวา่ จะเป็นกลไกหนึง่ในการผลกัดนัการจดัการป่าชมุชนให้
มีความตอ่เน่ือง  เพ่ือประโยชน์ของชมุชน    

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

นอกจากนัน้ยงัมีความพยายามสร้างและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทัง้ต าบล และ
เช่ือมต่อกลุ่มเครือข่ายอ่ืน โดยมีการประชุมเพ่ือท าแผนเครือข่ายป่าชุมชนต าบลแม่โป่ง และเช่ือม
เครือขา่ยป่าขนุแมก่วง   

6.5 แผนงานจดัการป่าชมุชน  จากความเห็นร่วมกนัของแกนน า  ซึ่งเช่ือว่า  กลไกหนึ่ง
ท่ีจะช่วยสร้างความต่อเน่ืองของการจดัการป่าชุมชน คือ  การจดัท าแผนงานเก่ียวกับการจดัการป่า
ชมุชน  โดยน าเสนอโครงการเพ่ือตอบสนองแผนงานบรรจใุนแผนชมุชนแตล่ะแห่ง   พร้อมทัง้น าเสนอ
ตอ่เทศบาลต าบลแม่โป่ง  เพ่ือบรรจุในแผนงานเทศบาล  ซึ่งปัจจุบนัแผนงานเครือข่ายได้ถูกบรรจุใน
แผนงานเทศบาลระยะ 4 ปี 

6.6 การสร้างการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของเยาวชน  โดยพยายามการปลูกฝังให้
เยาวชนเกิดความตระหนกั  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน  เช่น  การจดัเวทีการเรียนรู้ท่ี
มีเยาวชนร่วม และการสนบัสนนุให้เยาวชนด าเนินโครงการเก่ียวกบัการจดัการป่าชมุชน 

6.7  การบูรณาการหลักศาสนธรรมและส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการจัดการป่า
ชมุชน  โดยนิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมเป็นคณะท างานขบัเคล่ือนการจดัการป่าชุมชน และการประยุกต์
การเทศน์ของพระสงฆ์ในโอกาสตา่ง ๆ วา่  สามารถเทศนาเร่ืองบาปบญุตอ่ป่าไม้  

6.8 การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา โดยประสานหนนุเสริมมลูนิธิหมอเสมพริง้พวงแก้ว  
และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ป่าขุนแม่กวง ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม  สาระพิเศษเร่ืองการเรียนรู้ภมูิปัญญาการจดัการป่าชมุชนขึน้   
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6.9 เกิดกระบวนการทางสังคมเพ่ือเรียนรู้  โดยแกนน าท่ีเข้าร่วมเวทีการเรียนรู้ น า
ข้อมูลท่ีเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ไปส่ือสารต่อแก่สมาชิกในครัวเรือน   เพ่ือนบ้านในชุมชน  
และเม่ือได้รับการสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานในโครงการ  ได้มีการชีแ้จงให้คนในชุมชน
ทราบในโอกาสตา่ง ๆ  เชน่ การท าบญุ  การประกาศเสียงตามสาย การประชมุประชาคมหมู่บ้าน  และ
พดูคยุในวิถีชีวิตชมุชน  
 
การอภปิรายผล 
 

ผลจากการทบทวนเร่ืองราวในอดีต  มองย้อนปัจจบุนั เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบั
ป่า  ท าให้แกนน าเกิดความตระหนักถึง   ภูมิปัญญาของคนในอดีตท่ีเลือกสรรพืน้ท่ีซึ่งมีความอุดม
สมบรูณ์และพยายามแผ้วถางพืน้ท่ี  แสวงหาพืชพนัธุ์ท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้ลกูหลานได้อยู่อาศยัท ามาหา
กิน พร้อมทัง้ยังถ่ายทอดความรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่า  โดยเน้นให้เคารพเกือ้กูลต่อป่า   เช่ือในจิต
วิญญาณอ านาจเหนือธรรมชาติ   ด าเนินชีวิตบนพืน้ฐานความเรียบง่ายไม่ละโมบฉกฉวยประโยชน์
จากป่า  และรู้จกัเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ดงัเช่น   เร่ืองเล่าท่ีตรงกันเก่ียวกับความเป็นมาของการสร้าง
อ่างห้วยก้าว่า  เม่ือสามสิบปีก่อน  พืน้ท่ีกว่าสิบไร่บริเวณอ่างเก็บน า้ห้วยก้าเป็นพืน้ท่ีท ากินของพ่ออุ้ย
ดวง  แตต่่อมาเม่ือศนูย์ศึกษาเพ่ือการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ    มีแนวทางจะ
สร้างอ่างเก็บน า้เพ่ือใช้ส าหรับการเกษตรของคนในต าบลแม่โป่ง  พ่ออุ้ยดวงได้มอบท่ีดินแปลงนีเ้พ่ือ
สร้างอา่งเก็บน า้ห้วยก้าขึน้  ซึง่ทกุคนมีความเห็นตรงกนัวา่  เป็นเพราะวิธีคิดและจิตใจของคนสมยัก่อน
ท่ีไมล่ะโมบและนกึถึงสว่นรวมนัน่เอง  

หากแต่ตอ่มาจากกระแสการพัฒนาสมยัใหม่ท่ีเน้นทนุนิยมท าให้ผู้คนนึกถึงประโยชน์ส่วน
บุคคล  ประกอบกับการด าเนินนโยบายของรัฐท่ีเปิดให้มีการสัมปทานป่า  จึงท าให้วิธีคิดของคนใน
ชมุชนเปล่ียนไป  กลายเป็นสว่นหนึง่ของแรงงานท่ีตดัโคน่ป่าจากชมุชน และลกัลอบตดัไม้เพิ่มเติม  จน
ก่อเกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชน  ทัง้จากสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม  แหล่งอาหารธรรมชาติท่ีสูญ
หาย  สภาพอากาศท่ีแปรเปล่ียน  ภาวะน า้ท่วมน า้แล้ง  และการประกอบอาชีพ  สิ่งเหล่านีท้ าให้คนใน
ชมุชนเร่ิมได้คิดถึงสิ่งท่ีตนได้กระท าตอ่ป่า  และเกิดความหวงแหนพยายามจะฟืน้ป่าท่ีถกูท าลาย ให้มี
ชีวิตอีกครัง้  ซึง่ต้องแม้วา่  จะใช้เวลากวา่ย่ีสิบปี  หากแตป่่าก็มิอาจฟืน้คืนสภาพดัง้เดมิ 
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การพูดคุยถึงเร่ืองราวครัง้อดีต  ท าให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า ท่ีดินท่อยู่อาศยัและ
เพาะปลกู ซึง่บรรพชนสรรหาไว้ให้  และเกิดความภาคภูมิใจในภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ  ส่งผลตอ่การ
คิดวิเคราะห์เร่ืองการจดัการป่าชุมชนของคนในอดีต  เปรียบเทียบกับการจดัการป่าชุมชนของคนใน
ปัจจุบนั    และนึกถึงความสงบสุขการแบ่งปันในครัง้อดีต  เช่นเดียวกับมุมมองต่อป่าชุมชนว่า  เป็น
ของทุกคน  เพราะล้วนได้รับความสุขความเป็นปกติในการประกอบอาชีพจากความสมบรูณ์ของป่า
ชมุชน   หรือแม้กระทัง่การดแูลสขุภาพ  ซึ่งในอดีตมีการใช้สมนุไพรจากป่าของชมุชนดแูลสขุภาพของ
คนในชุมชน  หากต่อมาจากกระแสการศึกษาและการแพทย์แผนใหม่  ผู้คนได้ละเลยการใช้สมุนไพร
เพ่ือดแูลสุขภาพ  จนกระทัง่ปัจจุบนัสมุนไพรและความรู้เก่ียวกับการใช้สมุนไพรหลายอย่างได้เลือน
หายจากชุมชน   ดงันัน้ทุกคนต้องรับรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้และมีส่วนร่วมในการดแูลรักษาป่าชุมชนท่ีเสมือน
รากฐานของชีวิตชมุชน   

ทัง้นีย้งัมีการพดูคยุถึงภมูิปัญญาในการจดัการป่าของคนในอดีต เช่น  การสอนเร่ืองการตดั
ต้นไม้  ว่าควรเลือกอย่างไร และต้องปลกูชดเชย  หรือการเก็บผกัหาของป่า  ซึ่งต้องไม่เก็บจนหมดแต่
ให้เหลือไว้ขยายพนัธุ์  ซึง่ปัจจบุนัสิ่งเหลา่นีไ้ด้สญูหายเพราะวิธีคิดแบบกอบโกย   จึงเกิดแนวคิดในการ
ฟืน้ฟสู านกึแหง่การอยูร่่วมอยา่งเกือ้กลูระหวา่งคนกบัคนและคนกบัป่า 

ดงันัน้ เม่ือเผชิญกบัปัญหาผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการท่ีป่าเส่ือมโทรม  คนในชุมชนจึง
ร่วมกันสืบเสาะค้นหาความรู้  ความเช่ือ และวิธีการปฏิบตัิท่ีคนในสมยัก่อนปฏิบตัิ  โดยการบอกเล่า
จากผู้สูงอายุในชุมชนและทบทวนจากประสบการณ์ท่ีตนเองเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้ๆ  ก่อเกิด
เป็นแนวปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  เช่น  การบวชป่า การเลีย้งผีขุนน า้หรือบูชาเทวดา
รักษาต้นน า้   การเก็บหาประโยชน์จากป่า  การท าฝายต้นน า้  การท าแนวกันไฟป่า  และการผกูสร้าง
เกลียวความสมัพนัธ์ทางสงัคมกลุม่แก่เหมืองแก่ฝายให้เหนียวแนน่ขึน้  

ปรากฏการณ์นีส้อดคล้องกับแนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เอกวิทย์  ณ ถลาง  เก่ียวกบัมมุมองทศันคติของภูมิปัญญาชาวบ้านตอ่การพฒันาสงัคมไทย ท่ีว่าภูมิ
ปัญญาพืน้บ้านเป็นสิ่งท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง  ทัง้ยาสมุนไพร  การรักษาโรค  การศึกษา   ครอบครัว  
นันทนาการ  ศาสนา ภาษา  และผู้น า ซึ่งสิ่งเหล่านีห้ลอมรวมเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทย  ต่อมา
ภายหลงัการเข้ามาของกระแสตะวนัตก  ท าให้คนในสงัคมละเลยขาดความสนใจตอ่ภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่ 
ด้วยคิดว่าเป็นสิ่งล้าสมยั  และเม่ือสงัคมไทยตามกระแสตะวนัตกระยะหนึ่ง  เร่ิมมีค าถามและหนัมา
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ทบทวน  ริเร่ิมน าเอาภมูิปัญญาแบบไทยท่ีมีอยูเ่ดมิมาปรับใช้ใหม ่ โดยการพยายามค้นหา อนรัุกษ์และ
รักษา  เพ่ือน ามาใช้ใหม ่

ทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัเร่ือง  การจดัการป่าชมุชนของบ้านป่าล้น หมู่ท่ี 5 ต าบลปง
น้อย ก่ิงอ าเภอดอยหลวง จงัหวดัเชียงราย ซึ่ง สมพร  พิมสาร (2549)  ได้ศกึษาพบว่า  การจดัการป่า
ชมุชนของบ้านป่าล้น เกิดจากความพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีผ่านการลองผิดลองถกูมาเกิด
เป็นภมูิปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน   โดยหลอมรวมความเช่ือเก่ียวกบัความศกัดิ์สิทธ์ิของ
ป่าพิธีกรรมตา่ง ๆ ท่ีได้เลา่ขานแก่ลกูหลานและการให้เข้าร่วมในการพิธีกรรมตา่ง ๆ มาหลายรุ่นมาเป็น
สิ่งเช่ือมโยงในลกัษณะของการตดัสินใจรวมกลุ่มกันโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกลุ่มโดยความสมคัรใจเพ่ือ
รวมความคดิ คดิค้นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน   ก่อเกิดเป็นกลุ่มป่าชมุชนมี
การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีป่าชมุชนและกฎระเบียบการอนรัุกษ์ การเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน   มี
การประชมุรายงานผล  อยา่งสม ่าเสมอจนกระทัง่สามารถแก้ไขปัญหาพฒันาพลิกฟืน้ป่าชมุชนได้ 

ตอ่มา เม่ือมีการเรียนรู้ร่วมกนัถึงกลไกการจดัการป่าของชมุชน พบว่า ชมุชนมีการใช้กลไก
หลายประการอาทิ  กฎระเบียบป่าชมุชน   ประเพณี  วฒันธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญา  ลกัษณะการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน   กิจกรรมด้านการจดัการป่าชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชน  การศึกษา  
ภาวะผู้น า   กลุ่มชมุชน   การสนบัสนนุจากภายนอก  และ กลุ่มเครือข่ายป่าชมุชน   ซึ่งแตล่ะกลไกถกู
สร้างจากสภาพความจริงท่ีชุมชนสมัผสั  และเป็นข้อตกลงร่วมของคนในชมุชน ท าให้เกิดการยอมรับ
และมีสว่นร่วมในการปฏิบตั ิ โดยการระดมแรงกายและทนุทรัพย์ร่วมกนั  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีหมู่บ้านทัง้สามแห่ง  ถูกก าหนดเป็นพืน้ท่ีบริวารของศนูย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   จึงมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ 
นวตักรรมตา่งๆ จากศนูย์ด้วยการรับการอบรมเร่ืองหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในลักษณะของการจัดการงานอาชีพ  การรวมกลุ่ม เช่น  กลุ่มผู้ เพาะเห็ด  กลุ่มเลีย้งกบ  
กลุ่มเลีย้งปลา  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มสมุนไพร  กลุ่มพืชปลอดสารพิษ ฯลฯ  และส่งเสริมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม  เก่ียวทัง้แหลง่น า้  พืน้ดินและป่าไม้  ในส่วนของป่าไม้นัน้ได้มีการส่งเสริมให้มีการปลกูป่า
ตามแนวคิดปลกูป่าสามอย่างเพ่ือประโยชน์ส่ีประการ  มีการเพาะช ากล้าไม้  การสร้างโรงเพาะช าใน
หมูบ้่าน  การท าแนวป้องกนัไฟป่า    ซึง่ผลจากการได้รับอิทธิพลทางแนวคิดจากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท าให้ชุมชนให้ความส าคญักับการปลูกป่า  การเพาะช ากล้าไม้ โดยเลือกเมล็ดพนัธ์ต้นไม้ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและมีประโยชน์ตอ่การผลิตและบริโภคของชมุชน    ดงัเช่น  กรณีบ้านป่า
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ไผ่ท่ีด าเนินโครงการคืนป่าไผ่ให้ป่าไผ่  ด้วยความคิดว่า  ไผ่คือไม้พืน้ฐานเอือ้ประโยชน์ส าหรับการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชน   ปัจจุบนัป่าไผ่ได้มีจ านวนลดลงเพราะความต้องการในการใช้และการ
บริโภคจึงควรมีปลูกเพิ่ม พร้อมทัง้ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ เพ่ือเป็นแหล่ งเรียนรู้แก่คนใน
ชมุชน  

ปรากฏการณ์นีส้อดคล้องกบัแนวพระราชด าริ การปลกูไม้ฟืน้ฟูสภาพป่าต้นน า้ว่า การปลกู
ป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยูไ่ด้ปลกูไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ 
ไม้เศรษฐกิจ หรือ ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน ซึ่งจะให้ประโยชน์ 4 ประการ คือ ได้ใช้สอยและ
เศรษฐกิจ ไม้ฟืน ไม้กินได้ และประการสุดท้ายคือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน า้ล าธาร  ทัง้นี ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเน้นให้ใช้พนัธุ์ไม้ท่ีมีอยู่แล้วในท้องถ่ิน เพราะเป็นไม้ท่ีสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีมีลกัษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีอยู่แล้ว ไม่เป็นการเส่ียงต่อภาวการณ์รอดตาย
และการเจริญเติบโต เป็นและท่ีรู้จกัของราษฎรในท้องถ่ินอย่างดี พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การปลกูไม้ป่า
ดงักล่าว ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม หรือเป็นบริเวณป่าเพ่ือการพึ่งพิงของราษฎรท่ีอยู่บริเวณ
ใกล้ๆ หมูบ้่าน วิธีการปลกูก็ให้เสริมในลกัษณะธรรมชาติโดยไม่จบัต้นไม้เข้าแถว ซึ่งการปลกูเสริมตาม
ลกัษณะธรรมชาตนีิ ้เม่ือต้นไม้โตขึน้ก็จะมีสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติ โดยจะไม่มีลกัษณะเป็นสวนป่า
ท่ีมีต้นไม้เรียงเป็นแถว 

สอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ือง การจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรท้องถ่ินโดย เศกสรรค์ ยง
วณิชย์และคณะ  (2535)  ท่ีพบว่า  การจดัการป่าชมุชนมี 2 ประเภท คือ 1. การจดัการป่าชมุชนแบบ
ดัง้เดิมโดยอาศัยระบบความเช่ือเร่ืองผี และพุทธศาสนา  เป็นกลไกส าคัญในการจัดระเบียบ
ความสมัพนัธ์ของชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน  2.การจดัการป่าชมุชน
โดยอาศยัพลังขององค์กรทางสังคมเป็นหลักในการจดัการ  โดยมีกฎระเบียบท่ีสมาชิกในชุมชนได้
ร่วมกันก าหนดขึน้ เป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบความสมัพนัธ์ของสมาชิกในชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้  ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์การจดัการป่าชุมชนประกอบด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
การจดัการเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชมุชน   โดยมีหน่วยทางสงัคม ท าหน้าท่ีเป็นแกนน าการ
ด าเนินการ เชน่ ครอบครัว คณะกรรมการ และ มีระบบแรงจงูใจท่ีท าให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จดัการ พร้อมทัง้ควบคมุพฤตกิรรมของสมาชิกในการใช้ประโยชน์ เชน่ การถือครองท่ีดนิ 

ส าหรับกลไกการจดัการป่าชุมชนทัง้หมด  ชุมชนได้มีการทบทวนปรับเปล่ียนตามสภาพ
ความเหมาะสม  และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติสืบทอด    ดังเช่น  
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กิจกรรมการท าแนวป้องกนัไฟป่า  ซึ่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคนหลายช่วงวยั  ในระหว่างการ
ท างานร่วมกนัตามแนวป่าชมุชน   คนสงูอายก็ุจะเล่าให้เยาวชนฟังถึงสภาพป่าชมุชนในอดีต  การเกิด
ไฟป่า และความพยายามของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าและรักษาป่า ท าให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้
ซมึซบัความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัป่าและเกิดมมุมองตอ่บทบาทของตนในอนาคต   

นอกจากนัน้ คนในชุมชนทัง้สามแห่งยังพยายามถ่ายทอดความรู้สึกผูกพันกับป่าชุมชน
ให้แก่เยาวชนในชมุชน ผา่นกิจกรรมและพิธีกรรม เชน่ 

บ้านห้วยบอนจัดกิจกรรมนับถอยหลังสู่วันปีใหม่ดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  โดยจัดงานในวันท่ี 31 
ธันวาคม เร่ิมจากคนในชุมชนซึ่งมีผู้ สูงอายุและแกนน าหมู่บ้านจะชักชวนวัยรุ่นในหมู่บ้านช่วยท า
ทางเดินจากเชิงเขาขึน้ไปบริเวณยอดดอยปุ๊ กขีแ้ฮ้ง  ซึ่งเป็นสถานท่ีจดังาน  ครัง้เวลาบ่ายคอ่นข้างเย็น 
คนในชุมชนก็จะร่วมกันเดินตามทางเท้าท่ีถูกแผ้วถางเพ่ือขึน้ไปร่วมกิจกรรม ณ ลานจดักิจกรรม  ใน
ระหวา่งเดนิทาง ผู้ใหญ่ก็จะเลา่เร่ืองในอดีตและสอนให้เยาวชนรู้จกัตนไม้แตล่ะชนิด   

ในเดือนเมษายน  ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความร้อนแล้ง  ทัง้สามหมู่บ้านจะจัดกิจกรรมฟัง
ธรรมปลาชอ่น    และในเดือนมิถนุายน  ซึง่เป็นชว่งเวลายา่งสูฤ่ดฝูน  ก็จะจดัพิธีกรรมบชูาเทวดาขนุน า้ 
ซึ่งในพิธีกรรมเหล่านี ้ ในอดีตจะมีเพียงผู้สูงอายุและแกนน าเท่านัน้ท่ีร่วมพิธีกรรม  แต่ต่อมาชุมชนมี
ความต้องการให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้กิจกรรม  เพ่ือสามารถสืบสานในอนาคต  จึงประกาศเชิญชวน
ให้ผู้ปกครอง  พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม   จึงท าให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสและซึมซับรูปแบบ
กิจกรรมท่ีปรากฏ 

ดงันัน้ เม่ือจดัเวทีการเรียนรู้ท่ีมีเยาวชนร่วมด้วย  กลุม่เยาวชนได้สะท้อนความคิดตอ่คณุคา่
ของป่าและแนวทางการอยู่ร่วมกับป่า  โดยอ้างอิงเร่ืองราวป่าชุมชนและความสขุของคนในอดีต ท่ีตน
ได้รับทราบจากคนในครอบครัว  ประกอบกับการได้เห็นแบบอย่างคนในชมุชนท่ีช่วยกันดแูลรักษาป่า
จึงเกิดความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการจดัการป่าชุมชน  เช่น  เยาวชนบ้านตลาดขีเ้หล็กจดัท า
โครงการคา่ยเยาวชนรักษ์ป่า   เยาวชนบ้านห้วยบอนจดัท าโครงการคืนป่า คืนธรรมชาติ ปลกุดอยปุ๊ กขี ้
แฮ้ง    และเยาวชนบ้านป่าไผ่จดัท าโครงการคืนป่าไผ่ให้ป่าไผ่  ซึ่งพฒันาการความสนใจในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการป่าชุมชนของกลุ่มเยาวชนนี ้ เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ทางสังคม ดงัท่ี Kelman  
อ้างในเบญจา  รักพงษ์ (2542)  กล่าวไว้ว่า  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ทางสงัคมเกิด
จากการอิทธิพลทางสงัคม  3  ประการคือ  การยอมหรือคล้อยตามเพื่อการอยู่ร่วมในสงัคม  การอ้างอิง
พฤตกิรรมท่ีตนช่ืนชม  และการสอดคล้องกบัความคดิเห็นของตนเอง    
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ซึ่งอิทธิพลของการเรียนรู้ทางสงัคมต่อการจัดการป่านี ้ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัย
เร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการจดัการป่าชมุชนในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  โดย วรากร ฟอง
กระจาย (2549) ท่ีพบว่า  การท่ีประชาชนได้รับประโยชน์ใช้สอยจากป่าชมุชน  มีประสบการณ์ในการ 
อบรมด้านกิจกรรมป่าชมุชน หรือเคยได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัป่าชมุชนผ่านทางวิทย ุท าให้มีความรู้
เก่ียวกบัป่าชมุชน และไมเ่คยท าผิดกฎในการรักษาป่า และมีสว่นร่วมในการจดัการป่าชมุชน 

จากการร่วมประเมินกลไกท่ีมีศกัยภาพตอ่การจดัการป่าชมุชน  พบว่า  การประยกุต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมชมุชน  เป็นกลไกท่ีสง่ผลตอ่การจดัการป่าชมุชนอยา่งยิ่ง   อาทิ  กิจกรรม
สลากขอฝน  ซึง่เป็นการปรับประยกุต์จากกิจกรรมสลากภตัต์  ซึง่เป็นประเพณีเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ทางสงัคมของคนในชมุชนและระหวา่งชมุชน  รวมทัง้การระดมทนุเพ่ือสาธารณกศุล   รูปแบบประเพณี
นีไ้ด้ถูกน ามาใช้เพ่ือการจัดการป่าชุมชน  โดยการท่ีคนในชุมชนร่วมกันน าต้นสลากภัตต์ไปถวาย
พระสงฆ์ท่ีจ าพรรษาในวดัดอยจอมแจ้ง  และพระสงฆ์จะสวดเจริญพทุธมนต์ขอฝนตก  พร้อมกนันีจ้ะมี
การจดุบัง้ไฟขอฝน  ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกและความเช่ือของคนในชุมชน  คงมิอาจอธิบายตาม
หลักวิทยาศาสตร์   หากแต่เชิงสังคมเป็นการแสดงถึงความผูกพันร่วมกันของคนในชุมชนต่อ
สภาพแวดล้อมชมุชน  และความเห็นท่ีสอดคล้องกนัของคนในชมุชนถึงความส าคญัของธรรมชาติ ป่า
ไม้ และน า้จากฟ้า  โดยการแสดงออกอย่างนอบน้อมตอ่อ านาจธรรมชาติ  ซึ่งผู้สูงอายหุลายคนเล่าว่า   
หลายครัง้สิ่งมหศัจรรย์ก็เกิดขึน้ได้  เช่น  หลงัจากประกอบพิธีบชูาเทวดาขนุน า้  หรือการถวายสลาก
ของฝน  มกัจะเกิดท้องฝ้ามืดครึม้  อาจจะมีฝนตกมาในขณะนัน้  หรือตกหลังจากประกอบพิธีกรรม
ประมาณสองสามวนั   

โดยนยันีป้ระเพณีสลากขอฝน  การบชูาเทวดาขนุน า้  หรือ  การบวชป่า  จึงยงัคงเป็นกลไก
ส าคัญในการจัดการป่าชุมชน  และมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของหนูเคน  จันทาง  
(2545) ซึ่งได้ศกึษาวิจยัเร่ือง  การศกึษารูปแบบและวิธีการฟืน้ฟูวฒันธรรมความเช่ือในการจดัการป่า
ชมุชน ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่น  ท่ีพบว่า   ในอดีตชุมชนมีการอนรัุกษ์ป่า โดยการ
พึ่งพาอย่างยั่งยืนแฝงอยู่ในรูปของข้อห้าม  ข้อปฏิบตัิต่างๆ และมีแนวคิดการอนุรักษ์ป่าทางพุทธ
ศาสนาของวดัป่าในป่าโคกพนงัใหญ่ ท่ีแสดงออกมาในรูปของการขยายเขตอภัยทานของวดัป่าบ้าน
ป่าน ท าให้ชุมชนเกิดจิตศรัทธา และปฏิบตัิตาม การจดัพิธีบวชป่า ท าให้ชมุชนไม่เข้าไปใช้ประโยชน์
หรือเข้าไปท าลายต้นไม้ท่ีได้ผา่นพิธีกรรมบวชป่าแตอ่ย่างใด อีกทัง้ชมุชนยงัเข้ามาร่วมดแูลป่าหลงัจาก
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การบวชป่า ตลอดจนมีความเช่ือเร่ืองผีท่ีน าไปสู่การอนุรักษ์ป่า ทัง้ป่าช้าและดอนปู่ ตา โดยเข้าใจ
ร่วมกนัวา่ต้นไม้ในเขตศาลปู่ ตาไมค่วรเข้ามาท าลายหรือใช้ประโยชน์ใดๆ เป็นอนัขาด  

ตอ่มาได้น าความเช่ือนีม้าปรับใช้ ในลกัษณะเขตอภยัทาน จดัพิธีบวชป่า ฟืน้พิธีกรรมผีปู่
ตา และถ่ายทอดความเช่ือเร่ือป่าช้า/ข้อห้ามตา่งๆ จากผู้ เฒา่ผู้แก ่สง่ผลให้ชาวบ้านปรับทศันคติตอ่การ
ใช้ประโยชน์จากป่าพนงัใหญ่ไปในเชิงอนรัุกษ์ เร่ิมการก าหนดเขตป่าอภยัทาน เกิดคณะกรรมการดแูล
รักษาป่าพนงั ท่ีประกอบด้วยตวัแทนจากแตล่ะหมู่บ้าน พร้อมก าหนดบทบาทอนัชดัเจน  และเกิดการ
ขยายผลไปยงัโรงเรียน โดยการน าความรู้ดัง้เดิมมาจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน กลายเป็นท่ีศกึษาดงูานของ 
อบต. ใกล้เคียง และขยบัเนือ้งานไปสูป่ระเดน็ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พลงังานเชิงนิเวศน์ เกษตรกรรมรอบป่า 

การศกึษาวิจยัเร่ือง การจดัการป่าชมุชน : กรณีศกึษาบ้านแม่จองไฟ ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอ
ลอง จงัหวดัแพร่ โดยอารมย์  ชมขวญั (2542)  ซึ่งพบว่า  ชาวกะเหร่ียงบ้านแม่จองไฟมีความเช่ือในสิ่ง
ท่ีอยู่เหนือธรรมชาติตามบรรพบุรุษสืบต่อกันมายาวนานโดยเช่ือว่า ป่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ มีภูตผี เทพยดา 
นางไม้ และวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตย์อยู่ สามารถดลบนัดาลให้เกิดสิ่งท่ีดีและชัว่ร้ายให้กบัตน
และชุมชนได้ จึงมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเลีย้งผี เป็นวัฒนธรรม ประเพณี ปฏิบัติสืบต่อกันมา  
สง่ผลตอ่การรักษาความสมบรูณ์ของป่า 

เชน่เดียวกบัผลการวิจยัเร่ือง การปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของชมุชนในการจดัการป่า
ชมุชน  โดยวิศท์ เศรษฐกร(2553)  ท่ีพบว่า   พฒันาการการใช้ป่าชมุชนบ้านตลาดขีเ้หล็กสามารถแบง่
ออกเป็นชว่งเวลาส าคญั 3 ชว่ง ดงันี ้

ช่วงท่ี 1 การใช้ป่าช่วงพิธีกรรมและความเช่ือในยคุดัง้เดิม (อดีต – ปี พ.ศ. 2532) มีการใช้
พืน้ท่ีป่าในเชิงพาณิชย์โดยการบุกรุกจากชาวบ้านหมู่บ้านตลาดขีเ้หล็กเอง  รวมถึงการสมัปทานจาก
องค์กรภายนอก และการตดัไม้ไปขายให้นายทนุของชาวบ้านในหมูบ้่านอ่ืน 

ช่วงท่ี 2 การใช้ป่าช่วงการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการป่าของวดัพระธาตดุอยจอมแจ้ง
และองค์กรภายนอก (ปี พ.ศ. 2533 – ปี พ.ศ. 2546) เป็นช่วงท่ีรัฐพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาการใช้
ทรัพยากรป่าจากสภาพท่ีเส่ือมโทรมมาเปล่ียนให้ป่าเกิดการฟืน้ฟูและเกิดการจดัการท่ีดีในชุมชนโดย
ความร่วมมือของวดัพระธาตดุอยจอมแจ้งท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน  รวมถึงการสนับสนุนในการ
จดัการป่าชมุชนจากองค์กรภายนอกร่วมด้วย 
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ช่วงท่ี 3 การใช้ป่าช่วงการปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของชมุชนในการจดัการป่าชมุชน
(ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ. 2552) เป็นช่วงท่ีชมุชนบ้านตลาดขีเ้หล็กได้มีการเรียนรู้ และมีแนวทางในการ
จดัการป่าชมุชนและการใช้ป่าอยา่งยัง่ยืนของชมุชนเอง 

โดยชมุชนบ้านตลาดขีเ้หล็กได้น าเอาพิธีกรรมและความเช่ือของชมุชน  กลบัมาใช้ใหม่ผ่าน
พิธีกรรมการเลีย้งผีขนุน า้ ซึ่งเป็นพิธีกรรมและความเช่ือท่ีเคยปฎิบตัิมาแตส่มยัดัง้เดิมมาปรับเปล่ียน
เพิ่มเตมิเพ่ือน ามาใช้ในด้านตา่งๆ ได้แก่  การจดันิทรรศการความรู้เร่ืองการเลีย้งผีขนุน า้ให้คนในชมุชน
ได้ศกึษา   การปรับรูปแบบและบรรยากาศในพิธีกรรมการเลีย้งผีขนุน า้ ให้มีความน่าสนใจ และบรูณา
การความรู้สมัยใหม่ท่ีเหมาะสม เพ่ือการปลูกฝังอุดมการณ์ต่อป่าชุมชนและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน  
ทัง้นีโ้ดยการสนบัสนนุจากองค์กรภายนอก เช่น ศนูย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนท่ี 1 ศนูย์ศึกษาการ
พฒันาห้วยฮอ่งไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นต้น 

ทัง้ยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัเร่ือง การจดัการป่าไม้โดยใช้มิติทางวฒันธรรม : กรณีศกึษา
ป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยช่ืน  ศรีสวัสดิ์  (2543) ซึ่งพบว่า   วัฒนธรรมเด่นท่ีเป็นปัจจัย
ส าคญัในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูป่าชุมชน ได้แก่ วฒันธรรมแบบชาวนา คือ มีการตัง้บ้านเรือนอยู่เป็น
กลุม่ มีการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั มีความสมัพนัธ์ตอ่กนัแบบพ่ีน้อง และนบัถือกนัแบบเครือญาติ  มี
ความเคารพผู้อาวโุสในชมุชน มีความผกูพนักบัป่ามาก่อนในอดีต มีความกตญัญรูู้คณุในสิ่งท่ีมีคณุ มี
ความเช่ือในผู้ น าทัง้ ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการยอมรับเช่ือถือในระบบราชการ มี
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้อง มีความเคารพเกรงกลวัตอ่สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิในป่าในหมู่บ้าน 
เกรงกลัวต่ออันตรายจากป่า กลัวถูกต าหนิ กลัวถูกลงโทษทัง้ทางกฎหมายและทางสังคม มีความ
เป็นอยู่แบบเรียบง่ายพอเพียง มีความส านึกในความเป็นเจ้าของ มีความห่วงใยในอนาคตของ
ลกูหลาน มีความเกรงใจเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปสง่เสริม และได้รับการหนนุชว่ยจากภายนอก  

ส าหรับแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชน ท่ีเกิดจาก
การร่วมระดมความคิด  การน าสู่การปฏิบตัิและสงัเคราะห์ร่วมกนั  ประกอบด้วย  การเสริมพลงัสร้าง
การเรียนรู้  โดยการการสร้างความมุ่งมัน่และหลกัการร่วม  การสร้างกระบวนทศัน์   การเสริมความรู้
ทกัษะการท างาน  การสร้างพืน้ท่ีการแลกเปล่ียนความรู้ การประสานองค์กรภาคีร่วม  พร้อมการสร้าง
กระบวนการขบัเคล่ือนการจดัการป่าชุมชนได้แก่  การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย    การรวบรวม
ข้อมลูความรู้  และ การรังสรรค์กิจกรรม   



 102 

ฐานข้อมูลประสบการณ์ท่ีส าคัญในการเสริมสร้างพลังการเรียนรู้คือ  การสร้างความ
ตระหนกัร่วมถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ว่า  เกิดจากเหตปัุจจัยใด  ผลกระทบเกิดขึน้อย่างไร  และการ
แก้ไขต้องท าอย่างไร  ใครควรต้องเข้ามีส่วนเก่ียวข้อง  ซึ่งค าตอบจากการเรียนรู้ร่วมกันคือ  คนใน
ชมุชนมีสว่นส าคญัในการสร้างปัญหา  ได้รับกระทบตอ่ปัญหา  ต้องพยายามแก้ไขด้วยกลไกของชมุชน  
เพ่ือความอยูร่อดเป็นปกติของวิถีชีวิตชมุชน   จึงต้องไม่หวงัรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  
ดงันัน้การรวมกลุ่มเพ่ือการด าเนินกิจกรรม  การใช้กลไกระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม   การใช้กติกา
ชุมชนหรือกติกาป่า  การร่วมกันท าแนวป้องกันไฟป่า  การดบัไฟป่า    จึงเป็นความพยายามแก้ไข
ปัญหาด้วยชมุชน   

เช่นเดียวกับการสร้างกระบวนการขบัเคล่ือนการจดัการป่าชุมชน  ซึ่งชุมชนมิได้แยกการ
จดัการป่าออกจากระบบอ่ืน ๆ ในชุมชน  แตผ่นวกประสานส่วนงานหรือกิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กัน
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและแผนพฒันาชุมชน   เช่น  การจดัการป่าพร้อมกับการใช้
ประโยชน์จากป่าอยา่งเหมาะสมในเร่ืองกลุม่อาชีพ  เชน่  กลุม่ผู้ เพาะเห็ด  กลุม่สมนุไพร กลุ่มผู้ เลีย้งมด
แดง  ด้วยมีกระบวนทศัน์ว่า  การจดัการป่าชมุชนท่ีดี  ต้องด าเนินไปพร้อมกับคณุภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้มีอาหาร  มีปัจจัยพืน้ฐานเพียงพอส าหรับการเลีย้งชีพในครัวเรือน  โดยเป็นไปตามหลัก
ประโยชน์ ประหยัด และมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างพลัง
อ านาจในการตอ่รอง      

พร้อมกนันัน้  ชมุชนได้มีการทบทวนเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตการอยู่ร่วมกนัของคนกบัป่า
ชมุชน  จนสืบเสาะค้นพบความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาการจดัการป่าของชมุชน   เกิดเป็นความภาคภูมิใจ 
เกิดการรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู ่มีการบนัทึกเป็นรายลกัษณ์อกัษรเพ่ือสืบทอดตอ่คนในอนาคต
จึงเกิดรวบรวมความรู้จากป่าเพ่ือพฒันาเป็นฐานความรู้ป่าชมุชนต าบลแม่โป่ง   และวางแผนพฒันา
เป็นแหลง่เรียนรู้แก่คนในชมุชนและผู้สนใจ  ทัง้มีแผนระยะยาวจะสร้างรายได้และช่ือเสียงสู่ชมุชนโดย
สร้างเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาตศิกึษา   

จึงอาจกล่าวได้ว่า   แนวทางเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชุมชนท่ีชมุชนทัง้สามแห่งร่วม
คิด วางแผนและด าเนินการนัน้สอดคล้องกับพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกล่าวถึง
องค์ประกอบหลกัของระบบเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ประการ  คือ    

ประการท่ีหนึ่ง  เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดหลกัการท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน”    โดยมุ่งเน้น
การผลิตพืชผล หรือผลผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก เม่ือเหลือ
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พอจากการบริโภคแล้ว จงึค านงึถึงการผลิตเพ่ือการค้าเป็นอนัดบัรองลงมา หลกัใหญ่ส าคญัยิ่งคือ การ
ลดคา่ใช้จา่ย โดยการสร้างสิ่งอปุโภคบริโภคในท่ีดนิของตนเอง 

ประการท่ีสอง  เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคญักับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ทัง้นี ้
กลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ให้
หลากหลาย ครอบคลมุกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน  หตัถกรรมการแปรรูปอาหาร 
การท าธุรกิจค้าขาย และการท่องเท่ียวระดับชุมชน  เป็นต้น  เม่ือองค์กรชาวบ้านเหล่านีไ้ด้รับการ
พฒันาให้เข้มแข็ง และมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางมากขึน้แล้ว ชมุชนก็จะได้รับการดแูลให้มีรายได้เพิ่มขึน้ 
รวมทัง้ได้รับการแก้ไขปัญหาในทกุ ๆ ด้าน เม่ือเป็นเช่นนี ้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถ
เติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ   กับ
สภาพการณ์ด้านการกระจายรายได้ท่ีดีขึน้ 

ประการท่ีสาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมีความเมตตา ความเอือ้
อาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประกอบอาชีพต่าง ๆ   ให้
บรรลผุลส าเร็จ ดงันัน้ ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ จึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว    หากแต่ยงัรวมถึง
ประโยชน์ในมิติอ่ืน ๆ  ด้วย   เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว    สถาบันชุมชน     
ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
ชมุชน บนพืน้ฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของ
ไทยให้คงอยูต่ลอดไป 

สอดคล้องผลงานวิจยัเร่ืองการจดัการป่าชมุชน: กรณีศกึษาการจดัการป่าตา๋ว (ป่าลกูชิด) 
กลุ่มภูสนั ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน โดยไสว  ช่างเงิน (2544) ท่ีพบว่า    สมาชิกลุ่มภู
สนัมีวิธีการจดัการป่าชมุชนและการจดัการป่าต๋าวหรือป่าลูกชิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ สมาชิกกลุ่มภูสนัมีวิสยัทศัน์ใน
การใช้ประโยชน์ ป่าต๋าวอย่างยัง่ยืน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลาย ปัญหาและ
อปุสรรคของการจดัป่าชมุชน กรณีป่าตา๋ว (ป่าลกูชิด) ของกลุ่มภูสนั ได้แก่ การเพิ่มประชากร และการ
ก าหนดพืน้ท่ีป่าชมุชนเป็นแนวเขตอทุยานแหง่ชาตจินัทบรีุของกรมป่าไม้ 

อนึ่งยงัพบว่า นบัตัง้แต่ชุมชนเร่ิมเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือการอนุรักษ์ป่า   ชุมชนได้ประสาน
ตวัแทนภาครัฐคือ  หน่วยงานป่าไม้ในพืน้ท่ีเพ่ือการขออ านาจการจดัการพืน้ท่ีป่าของชมุชน  ซึ่งได้รับ
การอนุญาตภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดให้ชุมชนต้องปฏิบตัิตาม ภายใต้ระยะเวลาท่ีก าหนด  ซึ่งพบว่า 
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เม่ือชมุชนสามารถด าเนินการดแูลรักษาป่าของชมุชนได้  จึงพฒันาสู่การจดัท าระเบียบป่าชมุชนและมี
การยึดถือปฏิบตัิสืบมา   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า   การท่ีภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการป่า โดยเคารพในการตดัสินใจและภูมิปัญญาของชมุชน  ค านึงถึงความต้องการและปัญหาของ
ชมุชนในพืน้ท่ีเป็นส าคญั จะรักษาความสมดลุของระบบนิเวศและให้ประชาชนเกิดความส านึกการเป็น
เจ้าของป่าไม้มีสว่นร่วมกนั  ยอ่มน าสูป่ระสิทธิผลการบริหารจดัการป่าชมุชนแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งรัฐบาล
ได้พยายามด าเนินการให้เกิดจดัการป่าชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

ผลจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชน  ท าให้เกิด
การพฒันาหลายด้านท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การขบัเคล่ือนจดัการป่าชมุชน  อาทิ  1.  การจดัท าฐานข้อมลู
ป่าชมุชนต าบลแมโ่ป่ง   การรวบรวมองค์ความรู้การจดัการป่าชมุชน น าเสนอเป็นบนัทึกความรู้เร่ืองป่า
ชมุชนต าบลแมโ่ป่ง  และเป็นชดุนิทรรศการ  เพ่ือประโยชน์ส าหรับการพฒันาป่าชมุชนเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทัว่ไป    การตระหนกัรู้ และส านึกรับผิดชอบตอ่คนในอนาคต ด้วยความ
ต้องการธ ารงรักษาป่าเพ่ือวิถีชีวิตชมุชนให้ยัง่ยืน โดยร่วมเป็นหมู่บ้านอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่าชมุชน  การ
จดุประกายพลงัชมุชนและเครือข่าย   เกิดความพยายามสร้างเครือข่ายทัง้ระดบัต าบลและอ าเภอเกิด
วิสยัทศัน์การจดัการป่า  แผนงานจดัการป่าชมุชนของหมู่บ้านและต าบล    การสร้างการเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมของเยาวชน การบูรณาการหลักศาสนธรรมและส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการจัดการป่า
ชมุชน   การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา และเกิดกระบวนการทางสงัคมเพื่อเรียนรู้   

ซึ่งผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้นีส้อดคล้องกับผลการวิจยัเร่ือง กระบวนการและรูปแบบ
การจดัการป่าชมุชนให้เอือ้ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนท่ีเหมาะสมและยัง่ยืนบ้านกาด(ตลาด)ขีเ้หล็ก 
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่    โดย  มนญู  เทศน์น า และคณะ (2552)  ท่ีพบว่า  
ป่าชุมชนบ้านกาดขีเ้หล็กได้เผชิญกับสภาพการถูกบกุรุกท าลาย  ทัง้โดยนโยบายของรัฐ การลกัลอบ
ตดัไม้ของคนในพืน้ท่ี  และการบกุรุกพืน้ท่ีเพ่ือครอบครอง  จนเกิดสภาพเส่ือมโทรมส่งผลกระทบตอ่วิถี
ชีวิต  ระบบการผลิตทางการเกษตร   แหล่งอาหารเพ่ือการบริโภค  แหล่งสมุนไพร  ความหลากหลาย
ของพนัธุ์พืชสตัว์ท่ีสง่ผลตอ่ระบบนิเวศน์  ปัญหาสิ่งแวดล้อมความแห้งแล้ง น า้ทว่ม  จนกระทัง่ชาวบ้าน
ต้องรวมกลุ่มกนัเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยร่วมกนัจดัตัง้กลุ่มรักษาป่าเรียกว่า กลุ่มอาสาพิทกัษ์ป่า มีการ
ก าหนดระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า  และการลงโทษผู้ลกัลอบท าลาย การปลกูป่า  การท าแนวกนั
ไฟป่า  โดยมีวดัเป็นศนูย์กลางการด าเนินงาน ประกอบกบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐด้านการ
ให้ความรู้ในการจดัการป่า  การร่วมพฒันากฎระเบียบให้สอดคล้องกฎระเบียบของรัฐ  การสนบัสนุน
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งบประมาณ  วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  ท าให้ป่าฟืน้คืนความอดุมสมบรูณ์  สามารถตอบสนองเอือ้ต่อ
การใช้ประโยชน์ของชมุชน ทัง้เร่ืองเศรษฐกิจ อาหาร การศกึษา การฟืน้ฟปูระเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ
ตา่งๆ   นอกจากนีย้งัเกิดการรวมกลุ่มกบัชมุชนภายนอกสร้างเครือข่ายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และเกิดแผนแมบ่ทการพฒันาชมุชนกาดขีเ้หล็กเพ่ือเป็นแหล่งศกึษาและการ่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ 

สิ่งท่ีเป็นพลังผลักดนักลไกการจัดการป่าชุมชนจนเกิดพัฒนาการท่ีน่าสนใจคือ  การใช้
กลไกการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั  โดยการปรับใช้เทคนิคการจดัการความรู้   ด้วยการชกัชวนกลุ่มคนท่ีมี
ความรู้  ประสบการณ์และความสนใจร่วมกนัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และท างานร่วมกนัในเวทีจ านวน 12 
ครัง้  ซึง่แตล่ะครัง้ของการแลกเปล่ียนก็จะก่อเกิดการถ่ายทอดข้อมลูเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ
ป่า  ท่ีสะสมในแต่ละบุคคล   น าเสนอต่อท่ีประชุม  ท าให้เกิดการชีช้วนการคิด  การสืบเสาะความรู้
ร่วมกัน  และการเรียนรู้ เร่ืองราวในอดีต   ความเช่ือมั่นในภูมิปัญญาของตน  น าสู่แนวทางการ
พฒันาการจดัการป่า  และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมร่วมกัน  ท่ีจะมีสานต่ออย่างไปพล
วตัรจากรุ่นสืบรุ่น และเป็นขุมความรู้ของชุมชนเพ่ือชุมชน  ทัง้ยังสามารถแบ่งปันสู่กลุ่มเครือข่ายป่า
ชุมชนท่ีก าลังมีการสานสัมพันธ์กิจกรรมร่วมกัน  รวมทัง้การเคล่ือนไหวเช่ือมข่ายความสัมพันธ์กับ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนอ่ืน  ๆ เพ่ือพฒันาขยายผลการด าเนินงาน ดงัเช่น  การประสานความร่วมมือ
กบัมลูนิธิหมอเสม  พริง้พวงแก้ว   ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึน้นีเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการความรู้ท่ีวิจารณ์  พาณิช 
( 2548)  กล่าวไว้ว่า  หวัใจของการจดัการความรู้  คือ  คน  เพราะสิ่งท่ีต้องการก็คือ  การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนท่ีท างานด้วยกนั  โดยมีเป้าหมายเพ่ือ  1) พฒันางาน  2) พฒันาคน  และ 3) 
พฒันาฐานความรู้  การจดัการความรู้เร่ิมต้นท่ีงาน  ไม่ใช่เร่ิมต้นท่ีความรู้  คือ  เร่ิมต้นท่ีการก าหนด
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของงานในระดบัสูงสุดหรือน่าภาคภูมิใจ  โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย  แล้วกลุม่คนเหลา่นีจ้งึร่วมกนั  สร้าง  เสาะหา  และยกระดบัความรู้  ส าหรับน าไป  ปรับปรุง
งาน-สัง่สมประสบการณ์-แลกเปล่ียน-ยกระดบั  วนเวียนเป็นวฏัจกัรไปไมมี่วนัจบสิน้ 

โดยนยันี ้ ท าให้ข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นี ้ คือค าตอบของกระบวนการท่ีเกิดขึน้ ณ ห้วง
เวลาการท างานวิจยัในพืน้ท่ี  ซึง่เช่ือว่า  ระยะเวลาการวิจยัหนึ่งปี  จึงเสมือนการจดุประกายการเรียนรู้
ในการจดัการป่าชมุชนร่วมกนัระหว่างนกัวิจยัและผู้คนในชมุชน  หากแตก็่คาดหวงัว่า  แม้การวิจยัจะ
สิน้สุดด้วยเง่ือนไขของเวลาและงบประมาณ  แต่ชุมชนจะยงัคงพลวตัรแห่งการเรียนรู้การจดัการป่า
อยา่งสืบเน่ือง  และจะเกิดการสานขา่ยขยายผลตอ่ไป    
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจยัครัง้นี ้ผู้สนใจสามารถท าความเข้ใจและน าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพ

สงัคมชมุชนในแตล่ะท่ี  โดยคณะผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการพิจารณาและเลือกการน า
ข้อมลูไปใช้ประโยชน์ดงันี ้

1. การเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชนท่ีส าคญัคือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคน
ในชมุชน  เพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือนกลไกอ่ืนๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  อนึง่ด้วยชมุชนแตล่ะแหง่ล้วนมี
ความเป็นชมุชนท่ีมีพลวตัรแตกตา่งกนั หากมีการเรียนรู้ยอ่มท าให้เกิดการปรับตวัเพ่ือการป้องกนัแก้ไข
ปัญหาอยา่งเหมาะสม  

2. การจดัการป่าชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพ  ควรมีการเช่ือมประสานความร่วมมือทัง้จาก
ภายในและภายนอกชมุชน  ดงันัน้การสนบัสนนุจากหน่วยงานองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนจงึมี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  ส าหรับการหนนุเสริมพลงัการจดัการป่าไม้ของชมุชนในระยะเร่ิมต้น   

3. นโยบายและโครงการของภาครัฐมีความส าคญัตอ่การจดัการป่าชมุชน  ดงักรณีของป่า
ชมุชนของต าบลแม่โป่งท่ีเกิดการเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็วเพราะนโยบายการสมัปทานไม้  และต่อมา
เม่ือชมุชนได้พยายามพลิกฟืน้ป่าชมุชน  ก็ได้รับการหนุนเสริมจากกรมป่าไม้ในการให้ชมุชนมีสิทธิใน
การจดัการป่าชมุชน  ท่ีส าคญัคือ  การส่งเสริมของศนูย์ศกึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ   ท่ีให้แนวคดิ  วิธีการท างานในการจดัการป่าชมุชน  พร้อมทัง้อบรมความรู้ด้านงานอาชีพ 
ชว่ยพฒันาแหล่งน า้  จนเป็นผลให้ป่าชมุชนสามารถฟืน้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกบัคุณภาพชีวิตของคน
ในชมุชน 

4. วิธีการหนึง่ในการเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชน  คือ  การสร้างความเช่ือมัน่ในภูมิ
ปัญญาดัง้เดิมของชุมชน และการเช่ือมประสานความรู้จากภายนอก เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ ในการ
จดัการทรัพยากรป่าชมุชน  ทัง้นีท้กุฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  จะต้องร่วมมือกนัสืบเสาะค้นหาภูมิปัญญา  
หรือข้อมลูความรู้ท่ีมีอยูซ่ึง่อาจแฝงในรูปแบบประเพณี พิธีกรรม เร่ืองเลา่ นิทาน ต านาน  

5. การจัดเวทีเรียนรู้ด้วยการทบทวนอดีต ร่วมบอกเล่าประวตัิศาสตร์เร่ืองราวของชุมชน  
ท าให้ผู้ ร่วมการเรียนรู้เกิดจิตส านึกต่อชุมชน  มีความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถ่ิน  ซึ่งเป็นรากฐาน
ส าหรับการก าหนดความฝันและแผนงานของชมุชนร่วมกนั 

6. การหนนุเสริมใด ๆ แก่ชุมชน  ต้องค านึงถึงระบบคณุค่าท่ีสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตชมุชน การ
เอือ้ตอ่การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่เพ่ือการยอมรับและการมีสว่นร่วมของชมุชน  




