บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ

การวิ จัย เรื่ อ งการเสริ ม สร้ างกลไกการจัด การป่ าชุม ชนเพื่ อ การพัฒ นาทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนของชุมชน ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและประเมินกลไกการจัดการป่ าชุมชนของตาบลแม่โป่ ง รวมทังเพื
้ ่อเสริ มสร้ างกลไกการจัดการ
ป่ าชุมชนเพื่อการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนของตาบลแม่โป่ ง โดยเลือกศึกษาเรี ยนรู้ร่วมกับแกน
นาชุมชน 3 หมูบ่ ้ านคือ บ้ านป่ าไผ่ บ้ านห้ วยและบ้ านตลาดขี ้เหล็ก อาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
การวิจัยครัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยได้ เลื อกใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ เน้ นการประยุกต์
หลักการจัดการความรู้ เพื่อกระตุ้นให้ แกนนาชุมชนที่เข้ าร่วมกระบวนการวิจยั เกิดการคิดวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนากลไกการจัดการป่ าชุมชนร่วมกัน โดยผ่านเทคนิควิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีสว่ นร่วม (PAR) ซึง่ ใช้ เครื่ องมือสาคัญคือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ การจัดเวทีเรี ยนรู้ร่วมกันจานวน 12 ครัง้ สาหรับแผนการดาเนินงานการ
วิจยั ประกอบด้ วย 4 ระยะคือ
1. ระยะก่อนทาการวิจยั (Pre – Research Phase) เป็ นการเตรี ยมชุมชนเพื่อให้ มีความ
พร้ อมในการวิจยั และสร้ างความคุ้นเคยไว้ วางใจระหว่างกัน เน้ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
การสารวจชุมชนด้ านสภาพพื ้นที่ และการสัมภาษณ์ข้อมูลพื ้นฐานของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่ า
ชุมชน
2. ระยะการจัดทาแผน (Planning Phase) ระยะนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ร่ วมกัน
ของกลุ่มแกนนาที่เข้ าร่ วมโครงการวิจยั เพื่อร่วมตัดสินใจวางแผนกิจกรรม ซึ่งประกอบด้ วยการจัดเวที
จานวน 3 ครัง้ ได้ แก่ จัดเวทีเรี ยนรู้ครัง้ ที่ 1 เพื่อชี ้แจงทาความเข้ าใจกาหนดบทบาทร่วมระหว่างนักวิจยั
กับ แกนน าชุม ชนและทบทวนความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคนกับ ป่ า จั ด เวที ค รั ง้ ที่ 2 เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของป่ าชุมชน และจัดเวทีครัง้ ที่ 3 เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการจัดการป่ าชุมชน
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3. ระยะการกาหนดแผนงาน : หลังจากการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั การจัดการป่ าชุมชน
ทาให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การกาหนดทางเลือก และวางแผนพัฒ นา ดังนันจึ
้ งเกิดการวางแผน
สร้ างการเรี ยนรู้ ของกลุ่มในรู ปแบบการจัดเวทีเรี ยนรู้ จานวน 3 ครัง้ ได้ แก่ การจัดเวทีครัง้ ที่ 4 เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน การจัดเวทีครัง้ ที่ 5 เพื่อวิเคราะห์แนวทาง
เสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การจัดเวทีครัง้ ที่ 6 เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์
เป้าหมาย และแผนงานการพัฒนาการจัดการป่ าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. ระยะการนาแผนไปปฏิบตั ิ (Implementation Phase) ระยะนี ้เป็ นการเติมเต็มความรู้
เพิ่มเติมให้ แก่แกนนาเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ การเสริมสร้ างกลไกการจัดการชุมชน ซึ่งประกอบด้ วย การ
จัดเวทีการเรี ยนรู้ จานวน 5 ครัง้ ประกอบด้ วย การจัดเวทีครัง้ ที่ 7 เพื่อหนุนเสริ มโครงการเสริ มสร้ าง
กลไกการจัดการป่ าชุมชน การจัดเวทีครัง้ ที่ 8 เพื่อบอกเล่าเรื่ องป่ าสู่เยาวชน การจัดเวทีครัง้ ที่ 9 เพื่อ
หนุนเสริ มกิจกรรมเยาวชน การจัดเวทีครัง้ ที่ 10 เพื่อทบทวนและก่อรูปเครื อข่ายป่ าชุมชนและ การจัด
เวทีครัง้ ที่ 11 เพื่อหนุนเสริมกิจกรรมเครื อข่ายป่ าชุมชน
5. ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Monitoring and Evaluation Phase)
โดยการจัด เวที เ รี ย นรู้ ครั ง้ ที่ 12 เพื่ อ น าเสนอผลการวิ จัย เพื่ อ ให้ ชุม ชนได้ ต รวจสอบผลการวิ จัย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปองค์ความรู้การเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน ร่วมกัน
อนึ่ง การวิจยั ครัง้ นี ้ คณะผู้วิจัยพยายามให้ เกิดการบูรณาการระหว่างการเรี ยนการสอน
การวิจยั และการบริ การวิชาการแก่สงั คม ดังนั น้ ในการจัดเวทีการเรี ยนรู้ บางครัง้ ได้ พยายามนาพา
นิสิตศึกษาที่เรี ยนรายวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ยนและชุมชน เข้ าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ในลักษณะที่ใช้ ชมุ ชนเป็ นฐาน
สาหรับการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ ปฏิบตั ทิ กุ ระยะของการวิจยั โดยนาข้ อมูลที่ได้ จาก
วิธีการต่างๆ มาตรวจสอบกับวัตถุประสงค์ กรอบคิดการวิจยั และจัดทาหมวดหมู่ พร้ อมทังน
้ าเสนอ
ในลักษณะของการอธิบายเชิงพรรณนา ที่สาคัญคือ การนาเสนอผลการวิจยั ต่อ แกนนาชุมชนที่เข้ า
ร่วมการวิจยั เพื่อร่วมอภิปรายเติมเต็มจนกระทัง่ ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์
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สรุปผลการวิจัย
ชุมชนทังสามแห่
้
งซึ่งถูกเลือกเป็ นพื ้นที่เชิงปฏิบตั ิการคือ หมู่ที่ 1 บ้ านกาดขี ้เหล็ก หมู่ที่ 2
บ้ านป่ าไผ่ และหมูท่ ี่ 3 บ้ านห้ วยบอน ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นชุมชนที่
ได้ รับผลกระทบจากความเสื่ อมโทรมของทรั พ ยากรป่ าไม้ และสามารถฟื ้น ฟูพัฒ นาพืน้ ที่ ป่าไม้ ให้
กลับมาสมบูรณ์ได้ จัดเป็ นหมูบ่ ้ านผ่านกระบวนการต่อสู้เพื่อดารงรักษาป่ าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ยังเป็ นชุมชนบริ วารโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงได้ รับ
อิทธิพลทางการคิดและปฏิบตั ิตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง จนปรากฏผลเป็ นรูปธรรมได้ ระดับหนึ่ง แต่
อย่างไรก็ตาม วิถีแห่งการจัดการป่ าของชุมชน ยังเป็ นข้ อมูลที่ฝังลึกในตัวบุคคลที่ดาเนินงาน และ
กลุ่มแกนนา ขาดการรวบรวมเรี ยงร้ อยเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ อีกทังกาลสมั
้
ยที่แปรเปลี่ยนไป วิถี
แห่งการจัดการป่ าชุมชนบางอย่า งก็มีผลน้ อยลง จึงจาเป็ นต้ องมีการทบทวนและแสวงหาหนทางที่
เหมาะสมยิ่งขึ ้น พร้ อมกับการสร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
1. สภาพการจัดการป่ าชุมชน
ชุมชนทังสามแห่
้
งมีพื ้นที่ป่าโอบล้ อมคือ ป่ าจอตึง ป่ าห้ วยก้ า ป่ าห้ วยไร่ และดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง
ในอดีตป่ ามีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนมีวิถีความเป็ นอยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติ มีความเชื่อในพลังอานาจ
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ เจ้ าป่ า เจ้ าเขา ทาให้ มีความผูกพันกับป่ าไม้ พึงพาป่ าเป็ นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร
เป็ นแหล่งกาเนิดความอุดมสมบูรณ์ของต้ นน ้าลาธารเพื่อการอุปโภค บริ โภค การเกษตรกรรม และ
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ปั จจุบนั มีการใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชนคือ เป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติสาหรับคนในชุมชน
ใช้ บริโภคในฤดูกาลต่าง ๆ อาทิ ผักพื ้นบ้ าน ผลไม้ ป่า และสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยในป่ า
เป็ นแหล่งสมุนไพรจานวนกว่าร้ อยชนิด ซึ่งสามารถนามาใช้ เพื่อการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน ทังได้
้ มีการพัฒนาเป็ นกลุ่มสมุนไพร เช่น กลุ่มอบสมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเป็ นเครื่ องดื่ม
เพื่อสุขภาพ และเป็ นสมุนไพรเพื่อการบาบัด
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน มีการใช้ พื ้นที่ป่าชุมชนห้ วยก้ าเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ โดยมีการจัดทาแผนที่เส้ นทางเดินป่ า การใช้ พื ้นที่ป่าดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ งเพื่อกิจกรรมนับถอยหลังใน
วันปี ใหม่
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เป็ นแหล่งเลี ้ยงสัตว์ โดยมีการใช้ พื ้นที่ป่าเพื่อการเลี ้ยงวัว ที่ปล่อยให้ หากินในเขตพื ้นที่ป่า
เป็ นแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตวัสดุอปุ กรณ์ในครัวเรื อนและการเกษตร โดยแบ่งพื ้นที่ป่า
เพื่อการใช้ ประโยชน์ ในลักษณะป่ าใช้ สอย ที่ชาวบ้ านสามารถนาไม้ จากป่ ามาใช้ ประโยชน์ในครัวเรื อน
ได้ ตามข้ อกาหนดของการใช้ ป่าของชุมชน
เป็ นแหล่งสร้ างรายได้ จากการจัดสาน การหาหน่อไม้ การหาเห็ด การหาพืชป่ า และ
สมุนไพร รวมมูลค่าหลายแสนบาท มีบางครอบครัวยึดอาชีพหาของป่ าขายตามฤดูกาลเช่น หาเห็ด
หน่อไม้ พืชป่ า และสมุนไพร
เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ สาหรับหน่วยงานและสถานศึกษาที่สนใจศึกษาดูงานการจัดการป่ า
ชุมชน โดยมีแกนนาหรื อปราชญ์ชมุ ชนหลายคนบอกเล่าความรู้ และมีความพยายามพัฒนาบูรณาการ
สูก่ ารเรี ยนการสอนแก่สถานศึกษาในชุมชน และจัดการเรี ยนรู้แบบไม่เป็ นทางการแก่เยาวชน
ต่อมาในปี 2510 – 2516 ผืนป่ าที่อดุ มสมบูรณ์ก็ถกู สัมปทานทาไม้ โดยบริ ษัทเอกชน เพื่อ
ทาไม้ หมอนรถไฟ และทาฟื นโรงบ่มยาสูบ โดยคนในชุมชนได้ รับการว่าจ้ างให้ เป็ นผู้รับจ้ างตัดเลื่อยไม้
ของชุมชน ส่งผลให้ สภาพพื ้นที่ ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ 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 างอ่างเก็บน ้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 อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งชุมชนทังสาม
้
แห่งก็ได้ รับเลือกร่วมเป็ นชุมชนพัฒนาตามแนวพระราชดาริของศูนย์ฯ ทังนี
้ ้สามารถสรุปพัฒนาการของ
ป่ าจอตึง ป่ าห้ วยก้ า ป่ าห้ วยไร่ และกอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง ได้ ดงั นี ้
ยุคดังเดิ
้ ม ก่อนปี พ.ศ. 2490 สภาพทางกายภาพป่ ามีความอุดมสมบูรณ์มากสัตว์ป่าที่พ บ
คือ เสือ หมี เก้ งหมูป่า เม้ น นิ่ม อีเห็น ละมัง่ กระต่าย นกยูง อีแร้ งนกเหงือก อีกา ไก่ป่า หมาป่ า นก
เป้า นกเขา กระรอกงูเหลือม ทังยั
้ งเป็ นแหล่งผลิตน ้าอาหารให้ คนในชุมชนสามารถใช้ ประโยชน์
พอเพียงเพราะคนมีน้อยและอยูแ่ บบพึง่ พาอาศัยป่ า
ยุควิกฤติและเสื่อมโทรม ช่วงปี 2490 – ปี 2517 เป็ นช่วงเวลาที่ทรัพยากรป่ าไม้ / สัตว์ป่าป่ าถูกทาลาย จนเสื่อมโทรมสัตว์ป่าอพยพออกไปจากพื ้นที่ไม่พบเห็นคือ เสือ หมีเก้ ง หมูป่า เม้ น นิ่ม
อีเห็นละมัง่ นกยูง อีแร้ ง นกเหงือก อีกา นกเป้า นกเขากระรอกงูเหลือมที่พอพบเห็น คือ กระต่ายหมา
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ป่ า งูเล็ก ทัว่ ไป ไก่ป่า แหล่งน ้าเหือดแห้ งเร็ วกว่าปกติ มีน ้าท่วมในฤดูน ้าหลาก ทาให้ แหล่งอาหาร
ธรรมชาติเสื่อมสูญ สาเหตุสาคัญของการทาลายป่ าคือ การสัมปทานทาไม้ หมอนรถไฟ ฟื นเตาบ่ม
ใบยาสูบ การถูกบุกรุกแผ้ วถางทาที่อาศัยและทามาหากินเพราะคนมีมากขึ ้น
ยุคฟื น้ ฟู ระหว่างปี 2518 – ปี 2524 จากการที่ป่าถูกทาลาย ผู้คนในชุมชนจึงมีอาจ
หลี ก เลี่ ย งผลกระทบต่อ วิ ก ฤตที่ เ กิ ด ขึน้ จึง เกิ ด แนวคิดในการฟื ้นฟูรั ก ษาป่ าไม้ โดยร่ ว มกับ ชุม ชน
ใกล้ เคียงเช่น บ้ านกาดขี ้เหล็ก บ้ านห้ วยบอน แสดงความคัดค้ านสัมปทานป่ าไม้ จนเกิดการยกเลิก
สัมปทานป่ าชุมชน และให้ ความร่วมมือกับทางราชการในการรักษาป่ า
ยุคการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2525 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งเป็ นเวลาที่ชมุ ชน
ได้ เรี ยนรู้การพัฒนาชุมชนและการจัดการป่ าตามแนวพระราชดาริ จากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่อง
ไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยชุมชนทังสามแห่
้
งจัดเป็ นหมู่บ้านในพื ้นที่บริ การของศูนย์ฯ จึง
ได้ รับการส่งเสริ มจากศูนย์ ฯ เช่น การอบรมให้ ความรู้ เกี่ ยวกับการจัดการป่ าตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การอบรมให้ ความรู้งานอาชีพ การสนับสนุนกล้ าพันธุ์ไม้ การสนับสนุนการดับไฟป่ า การ
รับเกษตรกรเข้ าทางานในศูนย์ฯ การสร้ างอ่างเก็บน ้าห้ วยก้ า อ่างเก็บน ้าปางแม่เรื อ การพัฒนาระบบ
ชลประทาน ฯลฯ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของป่ าชุมชน ทาให้ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
เกิดปั ญหาน ้าแล้ งและน ้าท่วม การขาดแคลนแหล่งอาหาร ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม
ที่ต้องมีการลงทุนและความเสี่ยงเพิ่มขึ ้น เพราะสิ่งแวดล้ อมเสื่อมโทรมลง แหล่างน ้าตื ้นเขิน เกิดปั ญหา
ภาวะสุขภาพเนื่องจากปริ มาณสารเคมีสะสมในเลือดมากขึน้ ทัง้ ยังมีการบุกรุ กพื ้นที่ป่า เกษตรกร
หลายคนละทิ ง้ ภาคเกษตรสู่การเป็ นแรงงานราคาถูกนอกชุม ชน ส่ง ผลต่อระบบความสัม พันธ์ ใ น
ครัวเรื อนและชุมชน และที่สาคัญความรู้ภมู ิปัญญาเกี่ยวกับป่ าชุมชนเริ่ มสูญหาย เพราะความสัมพันธ์
คนกับป่ าลดลง โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ที่ได้ รับ การศึกษาแผนใหม่หรื อวัฒนธรรมใหม่ จึงละเลยความ
เชื่อพื ้นบ้ าน ส่งผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบตั ติ นในการอยูร่ ่วมกับชุมชน
2. กลไกการจัดการป่ าชุมชน
จากปั ญ หาที่ ประสบ ผู้ค นในหมู่บ้านป่ าไผ่ บ้ านห้ วยบอนและบ้ านตลาดขี เ้ หล็ก ได้
พยายามแสวงหาแนวทางการแก้ ไข ทังสร้
้ างและใช้ กลไกที่มีอยูใ่ นชุมชน 10 ประการ ดังนี ้
2.1 การกาหนดกฎระเบียบป่ าชุมชน
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2.2 การจัดสรรผลประโยชน์ โดยระบบการจัดสรรพื ้นที่ทากินของรัฐบาลมีการเอกสาร
สิทธิ์ ที่แตกต่างกันคือ แบบ นส.3 โฉนดที่ดิน เอกสารจับจองสิทธิ์ (ปท.5 , สทก.)และมีการกาหนด
เขตพื ้นที่ป่าของชุมชน เป็ นป่ าใช้ สอยและป่ าอนุรักษ์ ทาให้ เป็ นประโยชน์ต่อการควบคุมบุกรุกป่ าและ
การใช้ ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
2.3 การศึกษาอบรมให้ เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนป่ าชุมชน โดยการบูรณาการ
การเรี ยนการสอนในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ โดยการกระตุ้นให้ ผ้ ปู กครองนา
บุตรหลานเข้ าร่ วมกิจกรรมเช่น การปลูกป่ า การทาแนวกันไฟ การจัดค่ายเยาวชนคนรักษ์ ป่า และ
การประกาศเสียงตามสาย
2.4 การใช้ ภมู ิปัญญาพื ้นบ้ านเพื่อการอนุรักษ์ ป่า โดยใช้ ความเชื่อเรื่ องผี อานาจเหนือ
ธรรมชาติ และการก าหนดพื น้ ที่ ศักดิ์สิ ทธิ์ ว่ าเป็ นที่ สิ ง สถิ ต ของเจ้ าที่ รวมทัง้ ภูมิ ร้ ู เกี่ ยวกับการใช้
ประโยชน์จากป่ าอย่างเกื ้อกูล เช่น การเก็บผักหวานป่ า การเก็บเห็ดเผาะ การเก็บเห็ดโคน ฯลฯ
2.5 การประยุกต์ความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อการอนุรักษ์ ป่า เช่น การใช้ รูปแบบ
พิธีกรรมสลากภัตรเป็ นสลากขอฝน หรื อ พิธีกรรมบวชป่ า พิธีกรรมการฟั งธรรมปลาช่อน
2.6 กิ จ กรรมอนุรั ก ษ์ ป่ า ชุม ชนทัง้ สามแห่ง ได้ จัด กิ จ กรรมเพื่ อ การอนุรัก ษ์ ป่าอย่า ง
หลากหลาย อาทิ การทาแนวกันไฟ การเพาะกล้ าไม้ การร่ วมกันดับไฟป่ า การปลูกป่ า การสร้ าง
ฝายต้ นน ้า(ฝายแม้ ว) และกิจกรรมนับถอยหลังสูว่ นั ปี ใหม่ดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง
2.7 การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น ศูนย์ ศึกษาการพัฒ นาห้ วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมาคมภูมิพฒ
ั นานิเวศยัง่ ยืน มูลนิธิหมอเสม พริม้ พวงแก้ ว
2.8 บทบาทและภาวะผู้นา ซึ่งมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการป่ า
ชุมชนของทังสาม
้
ทังการกระตุ
้
้ นสร้ างการมีสว่ นร่วมของกลุม่ คนในชุมชนเพื่อร่วมกาหนดแนวทางและ
การปฏิ บัติก ารจัด การป่ าชุม ชน รวมทัง้ การประสานหน่ ว ยงานภายนอกชุม ชนและการแสวงหา
งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ ยวกับ ป่ าชุมชน และการควบคุมการใช้ กฎระเบียบป่ าชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.9 การสร้ างเครื อข่ายระหว่างชุมชนในตาบล อาเภอและจังหวัดเช่น การรวมกลุ่มการ
จัดการเหมืองฝายซึ่งมีการจัดกิจกรรมบูชาเทวดาขุนน ้าและหารื อเรื่ องการใช้ น ้าร่วมกัน หรื อกิจกรรม
สืบชะตาป่ าไม้ และสายน ้าประจาปี ณ ดอยนางแก้ ว โดยร่ วมกับเครื อข่ายขุนน ้าในระดับอาเภอและ
จังหวัด หากแต่เครื อข่ายที่มีอยูเ่ ป็ นลักษณะเครื อข่ายธรรมชาติ มีระดับการปฏิสมั พันธ์คอ่ นข้ างต่า
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2.10 การสร้ างการมี ส่ว นร่ ว มจากคนในชุม ชนจากกิ จ กรรมอนุรัก ษ์ ป่ าชุม ชน เช่น
กิจกรรมปลูกป่ า ทาแนวกันไฟ การดับไฟป่ า และการทาฝายต้ นน ้า พร้ อมทังมี
้ การกาหนดมาตรการ
ทางสังคมสาหรับผู้ที่ไม่ให้ ความร่ วมมือ เช่น การปรับไหม หรื อการใช้ การควบคุมตามวิถีชมุ ชนโดย
ระบบนินทา
3. ข้ อจากัดการจัดการป่ าชุมชน
ชุ ม ชนมี ข้ อจ ากั ด หลายประการที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ กลไกการจั ด การป่ าชุ ม ชนให้ มี
ประสิทธิภาพและจาเป็ นต้ องได้ รับเยียวยาแก้ ไขประกอบด้ วย ความเป็ นปั จเจกตามสภาพสังคมและ
การศึกษาสมัยใหม่ ลักษณะงานอาชีพนอกชุมชน ทาให้ มีเวลาร่วมกิจกรรมชุมชนน้ อย ขาดความ
เข้ าใจเรื่ องป่ า การขาดทักษะความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การทาแนวกันไฟป่ าที่เคยใช้ วิธีการ
จุดไฟเผาแต่ในปั ญหาหมอกควันจึงต้ องปรับเปลี่ยนวิธีกาจัดให้ เกิดประโยชน์โดยทาเป็ นปุ๋ย แต่ยงั ขาด
ความรู้ และเทคโนโลยี การขาดแคลนงบประมาณในการบริ ห ารจัด การพื น้ ที่ ป่ า และความไม่
สอดคล้ องระหว่างภูมิปัญญาชุมชนและความรู้สมัยใหม่
4. ศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน
จากการระดมความคิด อภิปรายร่วมกันถึงกลไกการจัดการป่ าที่มีอยู่ทงั ้ 10 ประการ เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพกลไกต่าง ๆ ดังกล่าวพบว่า มีจดุ เด่น จุดด้ อยหลายประการ และเมื่อจัดอันดับ
กลไกที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลรูปธรรมที่ยงั่ ยืนได้ 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 มีพลัง ขับเคลื่อนการจัดการป่ าชุมชนได้
ประกอบด้ วย
1.) การจัดสรรผลประโยชน์
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2.) การให้ การศึกษาอบรมแก่เยาวชน
3.) การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
4.) บทบาทภาวะผู้นา
5.) การสร้ างเครื อข่าย
ซึง่ ผลจากการประเมินศักยภาพของกลไกดังกล่าว นาสูก่ ารคิดวิเคราะห์แนวทางสร้ างเสริ ม
กลไกที่มีอยู่ให้ มีพลังยิ่งขึ ้น โดยการระดมความคิด จัดทาวิสยั ทัศน์และแผนงานการจัดการป่ าชุมชน
ร่วมกัน
5. การเสริมสร้ างศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน
ชุมชนทังสามแห่
้
งได้ ร่วมกาหนดรูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน
ใน 2 ประเด็นคือ
5.1 การสร้ างภูมิค้ มุ กันและพลังแห่งการเรี ยนรู้ โดยวิธีการดังนี ้
5.1.1 การสร้ างความตระหนักรู้ จากการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน โดยการสัม ภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม และการจัดเวทีเรี ยนรู้ ทาให้ เกิดการจุดประกายความคิด การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่าง
กัน การประสานความร่วมมือระหว่างกัน ชักชวนมองย้ อนอดีต ทบทวนปั จจุบนั และสร้ างความฝั นต่อ
5.1.2 การสร้ างความมุ่งมัน่ และกระบวนทัศน์ โดยการระดมพลังความคิดความฝั น
ของชุมชนในการจัดการป่ าชุมชน ที่สานข้ อมูลแนวคิดจากการสารวจและประเมินศักยภาพกลไกการ
จัดการป่ าชุมน โดยการสร้ างวิสยั ทัศน์ของแต่ละชุมชน และหลอมรวมสู่วิสยั ทัศน์ของกลุ่มเครื อข่าย
ทังยั
้ งเกิดแผนงานที่ตอบสนองวิสยั ทัศน์
5.1.3 การเสริ มความรู้ทกั ษะการทางาน โดยการศึกษาดูงานการจัดการป่ าชุมชน
วัดพระบาทห้ วยส้ ม การนาเสนอวีดีทศั น์ชมุ ชนต้ นแบบการจัดการป่ าชุมชนจากที่พื ้นที่ตา่ ง ๆ ที่มีความ
คล้ ายและความต่างกับชุมชนทัง้ สามแห่ง และการร่ วมเวทีสัมมนาเกี่ ยวกับป่ าชุมชนที่จัดโดยกลุ่ม
เครื ทอข่ายป่ าชุมชม ทาให้ แกนนาชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน และเมื่อแกนนานาข้ อมูลไปถ่ายทอดแก่
คนในชุมชน จึงเสมือนการเล่าสูก่ นั ฟั ง และส่งผลต่อการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมการจัดการป่ า
ชุมชน
5.1.4 การสร้ างพื ้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัดเวทีการเรี ยนรู้ และการหนุน
เสริ มงบประมาณให้ ชุมชนดาเนินโครงการในการจัดการป่ าชุมชน จานวน 9 โครงการ รวมทังการ
้
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รวบรวมเรี ยบเรี ยงความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนในการจัดการป่ า และนาความรู้ ที่รวบรวมได้ คืนต่อ
ชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนได้ ใช้ ในการวางแผนพัฒนาและจัดการเรี ยนรู้แก่คนในชุมชน หรื อการสนับสนุนให้
เกิดการประชุมเครื อข่ายการจัดการป่ าในระดับตาบล หรื อระดับอาเภอ จัดเป็ นการสร้ างพืน้ ที่การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ให้ ขยายวงกว้ างยิ่งขึ ้น
5.1.5 การประสานองค์กรภาคีร่วม โดยการทางานแบบองค์รวมเชื่อมโยงงานต่าง ๆ
เข้ าด้ วยกัน พร้ อมทังประสานหน่
้
วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อร่ วมขับเคลื่อนกิจกรรมเช่น สถานศึกษาใน
พืน้ ที่ เพื่ อนาความรู้ เกี่ ยวกับป่ าชุมชนบรรจุในสาระหลักสูตรการเรี ยนการสอน หรื อการประสาน
เครื อ ข่า ยกลุ่ม ป่ าชุม ชนอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ เติม พลั ง ใจร่ ว มกัน ในการท างาน หรื อ การ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมการทางาน
5.2 การขับเคลื่อนจัดการป่ าชุมชน โดยวิธีการดังนี ้
5.2.1 การสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบบูรณาการของกลุม่ อาชีพต่างๆ ให้ เกิด
ความตระหนักถึงความสัมพันธ์กบั ป่ าและสิ่งแวดล้ อม เช่น กลุม่ เกษตรปลอดสารพิษ กลุม่ จักสาน
กลุม่ สมุนไพร กลุม่ เลี ้ยงมดแดง การประมงน ้าไหล การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ หรื อการรวมกลุม่ ของ
เยาวชน
5.2.2 การสร้ างเครื อข่ายเพื่อการเรี ยนรู้แบ่งปั นประสบการณ์ เพื่อปลุกปลอบใจ
ระหว่างกันในยามที่ท้อแท้ ตอ่ ปั ญหาการจัดการป่ าชุมชน และร่วมกิจกรรม โดยสานต่อเครื อข่ายเดิมให้
มีความเหนียวแน่นยิ่งขึ ้นจากการทากิจกรรมร่วมกัน
5.2.3 การรวบรวมข้ อมูลความรู้ จากการจัดเวทีการเรี ยนรู้ทาให้ ได้ รับข้ อมูลความรู้
จากประสบการณ์ ใ นการจัด การป่ าของชุม ชน ซึ่ง ข้ อ มูล ที่ อ ยู่ใ นตัว บุคคลแต่ล ะคนได้ ถูกบอกเล่า
แลกเปลี่ยนในกลุม่ มีคณะนักวิจยั เป็ นผู้รวบรวมข้ อมูล และนามาเรี ยบเรี ยงเพื่อนาเสนอต่อชุมชน เปิ ด
โอกาสให้ ชุมชนได้ ตรวจสอบเติมเต็มข้ อมูล ก่อนส่งข้ อมูลทังหมดคื
้
นให้ ชุมชนจัดเก็บเป็ นฐานข้ อมูล
ความรู้ และเอกสารเผยแพร่ ตอ่ ไป รวมทังจากการสรุ
้
ปบทเรี ยนในการจัดทาโครงการทั ง้ 9 โครงการที่
ได้ รับสนับสนุน ทาให้ ชมุ ชนเกิดความเชื่อมัน่ ในความรู้ ประสบการณ์ของชุมชน สามารถใช้ เพื่อการ
ถ่ายทอดต่อคนในชุมชนและคนภายนอกที่สนใจ
5.2.4 การรังสรรค์กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการดาเนินโครงการสาหรับชุมชน ตามข้ อเสนอของชุมชน จานวน 9 โครงการ

92

1.) กิ จ กรรมกลุ่ม เยาวชนในชุม ชน 3 ชุม ชน จ านวน 3 โครงการ ซึ่ ง
โครงการทังหมดเกิ
้
ดจากการระดมคิดในกลุ่มเยาวชน ประกอบด้ วย เยาวชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กจัดทา
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ ป่า บ้ านห้ วยบอนจัดทาโครงการคืนป่ า คืนธรรมชาติ ปลุกดอยปุ๊ กขี แ้ ฮ้ ง
บ้ านป่ าไผ่จดั ทาโครงการคืนป่ าไผ่ให้ ป่าไผ่
2.) กิจกรรมสาหรับสถานศึกษา ได้ สนับสนุนโรงเรี ยนบ้ านตลาดขี ้เหล็ก ซึ่ง
เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสประจาตาบลแม่โป่ ง จานวน 1 โครงการคือ โครงการพี่พาน้ องรักษ์ น ้า ลา
ห้ วยใส ต้ นไม้ เขียวขจี กิจกรรมเด่นการทาแนวป้องกันไฟป่ า
3.) กิจ กรรมส าหรั บชุมชน ได้ ให้ การสนับสนุน 3 โครงการคือ บ้ านห้ วย
บอนจัดทาโครงการการปลูกป่ าเพื่อพัฒนาเขตป่ าชุมชนบ้ านห้ วยบอน หมู่ที่ 3 ต.แม่โป่ ง อ.ดอยสะเก็ด
บ้ านป่ าไผ่ จัดทาโครงการการจัดการพื ้นที่ป่าจอตึงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ านป่ าไผ่ บ้ านตลาด
ขี ้เหล็ก จัดทาโครงการการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ป่าชุมชนบ้ านตลาดขี ้เหล็ก
กิจ กรรมสาหรับเครื อข่าย ได้ ให้ การสนับสนุน 2 โครงการคือ โครงการ
จัดทาฐานข้ อมูลป่ าชุมชน การจัดทาแผ่นป้ายความรู้ การจัดการป่ าชุมชน และ โครงการจัดประชุม
เครื อข่ายป่ าชุมชน
ทัง้ นีก้ ารดาเนินงานโครงการต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ โดย การประกาศ
เสียงตามสาย แจ้ งข่าวสารวิทยุชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความกระตือรื อร้ น พยายามดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย และการให้ กาลังใจในยามที่ชุมชนเกิดความท้ อแท้ ในการป้องกันแก้ ไขปั ญหาการ
จัดการป่ าชุมชน รวมทังเป็
้ นการสร้ างกระแสให้ เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างคนในชุมชน
6. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน
จากการศึกษาเรี ยนรู้และปฏิบตั ริ ่วมกับชุมชน นับจากเริ่มโครงการวิจยั ตราบจนสิ ้นสุด
โครงการวิจยั ซึง่ ใช้ ระยะเวลาปี กว่า ได้ ก่อเกิดปรากฏการณ์ที่ดีงามต่อชุมชนทังสามแห่
้
งดังนี ้
6.1 การจัดทาฐานข้ อมูลป่ าชุมชนตาบลแม่โป่ ง
6.2 การรวบรวมองค์ ความรู้ การจัดการป่ าชุมชน โดยรวบรวมข้ อมูล ขุมความรู้ และ
สกัดขุมความรู้ นาเสนอเป็ นบันทึกความรู้ เรื่ องป่ าชุมชนตาบลแม่โป่ ง และเป็ นชุดนิทรรศการ เพื่ อ
ประโยชน์สาหรับการพัฒนาป่ าชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทัว่ ไป
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6.3 การตระหนักรู้ และสานึกรับผิดชอบต่อคนในอนาคต ด้ วยความต้ องการธารงรักษา
ป่ าเพื่อวิถีชีวิตชุมชนให้ ยงั่ ยืน จึงสมัครเข้ าร่วมเป็ นหมู่บ้านอาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่าชุมชน ซึ่งเป็ นกิจกรรม
ของกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากร ด้ วยหวังว่า จะเป็ นกลไกหนึง่ ในการผลักดันการจัดการป่ าชุมชนให้
มีความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของชุมชน
6.4 การจุดประกายพลัง ชุม ชนและเครื อ ข่าย ภายหลัง ที่ มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกันระหว่างสามชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงนาสู่แนวคิดการสร้ างเครื อข่ายป่ าชุมชนร่ วมกัน มีการ
สะท้ อนการทางานร่ วมกันที่ผ่านมาและทิศทางการทางานร่ วมกันในอนาคต จนเกิดวิสัยทัศน์การ
จัดการป่ า และแผนกิจกรรมป่ าชุมชน รวมทังการจั
้
ดร่างโครงสร้ างเครื อข่าย และการดาเนินกิจกรรม
จัดทาฐานข้ อมูลป่ าชุมชนและแผนที่ป่าชุมชนร่วมกัน
นอกจากนันยั
้ งมีความพยายามสร้ างและขยายเครื อข่ายให้ ครอบคลุมทังต
้ าบล และ
เชื่อมต่อกลุ่มเครื อข่ายอื่น โดยมี การประชุม เพื่อทาแผนเครื อข่ายป่ าชุม ชนตาบลแม่โป่ ง และเชื่อม
เครื อข่ายป่ าขุนแม่กวง
6.5 แผนงานจัดการป่ าชุมชน จากความเห็นร่วมกันของแกนนา ซึ่งเชื่อว่า กลไกหนึ่ง
ที่จะช่วยสร้ างความต่อเนื่องของการจัดการป่ าชุมชน คือ การจัดทาแผนงานเกี่ยวกับการจัดการป่ า
ชุมชน โดยนาเสนอโครงการเพื่อตอบสนองแผนงานบรรจุในแผนชุมชนแต่ละแห่ง พร้ อมทังน
้ าเสนอ
ต่อเทศบาลตาบลแม่โป่ ง เพื่อ บรรจุในแผนงานเทศบาล ซึ่งปั จจุบนั แผนงานเครื อข่ายได้ ถูกบรรจุใน
แผนงานเทศบาลระยะ 4 ปี
6.6 การสร้ างการเรี ย นรู้ และมี ส่ว นร่ ว มของเยาวชน โดยพยายามการปลูก ฝั ง ให้
เยาวชนเกิดความตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การจัดเวทีการเรี ยนรู้ที่
มีเยาวชนร่วม และการสนับสนุนให้ เยาวชนดาเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการป่ าชุมชน
6.7 การบูรณาการหลักศาสนธรรมและส่งเสริ ม บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการป่ า
ชุมชน โดยนิมนต์พระสงฆ์เข้ าร่ วมเป็ นคณะทางานขับเคลื่อนการจัดการป่ าชุมชน และการประยุกต์
การเทศน์ของพระสงฆ์ในโอกาสต่าง ๆ ว่า สามารถเทศนาเรื่ องบาปบุญต่อป่ าไม้
6.8 การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โดยประสานหนุนเสริมมูลนิธิหมอเสมพริ ง้ พวงแก้ ว
และกลุ่มเครื อข่ายอนุรักษ์ ป่าขุนแม่กวง ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพิเศษเรื่ องการเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาการจัดการป่ าชุมชนขึ ้น
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6.9 เกิดกระบวนการทางสัง คมเพื่ อเรี ยนรู้ โดยแกนนาที่เข้ าร่ วมเวทีการเรี ยนรู้ นา
ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ไปสื่อสารต่อแก่สมาชิกในครัวเรื อน เพื่อนบ้ านในชุมชน
และเมื่อได้ รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในโครงการ ได้ มีการชี ้แจงให้ คนในชุมชน
ทราบในโอกาสต่าง ๆ เช่น การทาบุญ การประกาศเสียงตามสาย การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
พูดคุยในวิถีชีวิตชุมชน
การอภิปรายผล
ผลจากการทบทวนเรื่ องราวในอดีต มองย้ อนปั จจุบนั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ป่ า ทาให้ แกนนาเกิดความตระหนักถึง ภูมิปัญญาของคนในอดีตที่เลือกสรรพืน้ ที่ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์และพยายามแผ้ วถางพื ้นที่ แสวงหาพืชพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ ลกู หลานได้ อยู่อาศัยทามาหา
กิน พร้ อมทัง้ ยังถ่ายทอดความรู้ การใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับป่ า โดยเน้ นให้ เคารพเกือ้ กูลต่อป่ า เชื่อในจิต
วิญญาณอานาจเหนือธรรมชาติ ดาเนินชีวิตบนพื ้นฐานความเรี ยบง่ายไม่ละโมบฉกฉวยประโยชน์
จากป่ า และรู้ จกั เสียสละเพื่อส่วนรวม ดังเช่น เรื่ องเล่าที่ตรงกันเกี่ยวกับความเป็ นมาของการสร้ าง
อ่างห้ วยก้ าว่า เมื่อสามสิบปี ก่อน พื ้นที่กว่าสิบไร่บริ เวณอ่างเก็บน ้าห้ วยก้ าเป็ นพื ้นที่ทากินของพ่ออุ้ย
ดวง แต่ต่อมาเมื่อศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ มีแนวทางจะ
สร้ างอ่างเก็บน ้าเพื่อใช้ สาหรับการเกษตรของคนในตาบลแม่โป่ ง พ่ออุ้ยดวงได้ มอบที่ดินแปลงนี ้เพื่อ
สร้ างอ่างเก็บน ้าห้ วยก้ าขึ ้น ซึง่ ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า เป็ นเพราะวิธีคิดและจิตใจของคนสมัยก่อน
ที่ไม่ละโมบและนึกถึงส่วนรวมนัน่ เอง
หากแต่ตอ่ มาจากกระแสการพัฒนาสมัยใหม่ที่เน้ นทุนนิยมทาให้ ผ้ คู นนึกถึงประโยชน์ส่วน
บุคคล ประกอบกับการดาเนินนโยบายของรัฐที่เปิ ดให้ มีการสัมปทานป่ า จึงทาให้ วิธีคิดของคนใน
ชุมชนเปลี่ยนไป กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของแรงงานที่ตดั โค่นป่ าจากชุมชน และลักลอบตัดไม้ เพิ่มเติม จน
ก่อเกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชน ทังจากสภาพแวดล้
้
อมที่เสื่อมโทรม แหล่งอาหารธรรมชาติที่สูญ
หาย สภาพอากาศที่แปรเปลี่ยน ภาวะน ้าท่วมน ้าแล้ ง และการประกอบอาชีพ สิ่งเหล่านี ้ทาให้ คนใน
ชุมชนเริ่ มได้ คิดถึงสิ่งที่ตนได้ กระทาต่อป่ า และเกิดความหวงแหนพยายามจะฟื น้ ป่ าที่ถกู ทาลาย ให้ มี
ชีวิตอีกครัง้ ซึง่ ต้ องแม้ วา่ จะใช้ เวลากว่ายี่สิบปี หากแต่ป่าก็มิอาจฟื น้ คืนสภาพดังเดิ
้ ม
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การพูดคุยถึง เรื่ องราวครั ง้ อดีต ทาให้ เกิดความตระหนักถึง คุณค่า ที่ดินท่อยู่อาศัยและ
เพาะปลูก ซึง่ บรรพชนสรรหาไว้ ให้ และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งผลต่อการ
คิดวิเคราะห์เรื่ องการจัดการป่ าชุมชนของคนในอดีต เปรี ยบเทียบกับการจัดการป่ าชุมชนของคนใน
ปั จจุบนั และนึกถึงความสงบสุขการแบ่งปั นในครัง้ อดีต เช่นเดียวกับมุมมองต่อป่ าชุมชนว่า เป็ น
ของทุกคน เพราะล้ วนได้ รับความสุขความเป็ นปกติในการประกอบอาชีพจากความสมบูรณ์ของป่ า
ชุมชน หรื อแม้ กระทัง่ การดูแลสุขภาพ ซึ่งในอดีตมีการใช้ สมุนไพรจากป่ าของชุมชนดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชน หากต่อมาจากกระแสการศึกษาและการแพทย์แผนใหม่ ผู้คนได้ ละเลยการใช้ สมุนไพร
เพื่อดูแลสุขภาพ จนกระทัง่ ปั จจุบนั สมุนไพรและความรู้ เกี่ยวกับการใช้ สมุนไพรหลายอย่างได้ เลือน
หายจากชุมชน ดังนันทุ
้ กคนต้ องรับรู้ สิ่งที่เกิดขึ ้นและมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาป่ าชุมชนที่เสมือน
รากฐานของชีวิตชุมชน
ทังนี
้ ้ยังมีการพูดคุยถึงภูมิปัญญาในการจัดการป่ าของคนในอดีต เช่น การสอนเรื่ องการตัด
ต้ นไม้ ว่าควรเลือกอย่างไร และต้ องปลูกชดเชย หรื อการเก็บผัก หาของป่ า ซึ่งต้ องไม่เก็บจนหมดแต่
ให้ เหลือไว้ ขยายพันธุ์ ซึง่ ปั จจุบนั สิ่งเหล่านี ้ได้ สญ
ู หายเพราะวิธีคิดแบบกอบโกย จึงเกิดแนวคิดในการ
ฟื น้ ฟูสานึกแห่งการอยูร่ ่วมอย่างเกื ้อกูลระหว่างคนกับคนและคนกับป่ า
ดังนัน้ เมื่อเผชิญกับปั ญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ป่าเสื่ อมโทรม คนในชุมชนจึง
ร่วมกันสืบเสาะค้ นหาความรู้ ความเชื่อ และวิธีการปฏิบตั ิที่คนในสมัยก่อนปฏิบตั ิ โดยการบอกเล่า
จากผู้สูงอายุในชุมชนและทบทวนจากประสบการณ์ที่ ตนเองเคยมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนันๆ
้ ก่อเกิด
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน เช่น การบวชป่ า การเลี ้ยงผีขุนน ้าหรื อบูชาเทวดา
รักษาต้ นน ้า การเก็บหาประโยชน์จากป่ า การทาฝายต้ นน ้า การทาแนวกันไฟป่ า และการผูกสร้ าง
เกลียวความสัมพันธ์ทางสังคมกลุม่ แก่เหมืองแก่ฝายให้ เหนียวแน่นขึ ้น
ปรากฏการณ์ นีส้ อดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
เอกวิทย์ ณ ถลาง เกี่ยวกับมุมมองทัศนคติของภูมิปัญญาชาวบ้ านต่อการพัฒนาสังคมไทย ที่ว่าภูมิ
ปั ญญาพื ้นบ้ านเป็ นสิ่งที่มีขอบเขตกว้ างขวาง ทังยาสมุ
้
นไพร การรักษาโรค การศึกษา ครอบครัว
นันทนาการ ศาสนา ภาษา และผู้นา ซึ่ง สิ่งเหล่านี ห้ ลอมรวมเป็ นวัฒ นธรรมในสัง คมไทย ต่อมา
ภายหลังการเข้ ามาของกระแสตะวันตก ทาให้ คนในสังคมละเลยขาดความสนใจต่อภูมิปัญญาที่มีอยู่
ด้ วยคิดว่าเป็ นสิ่งล้ าสมัย และเมื่อสังคมไทยตามกระแสตะวันตกระยะหนึ่ง เริ่ ม มีคาถามและหันมา
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ทบทวน ริเริ่มนาเอาภูมิปัญญาแบบไทยที่มีอยูเ่ ดิมมาปรับใช้ ใหม่ โดยการพยายามค้ นหา อนุรักษ์ และ
รักษา เพื่อนามาใช้ ใหม่
ทังยั
้ งสอดคล้ องกับผลงานวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าชุมชนของบ้ านป่ าล้ น หมู่ที่ 5 ตาบลปง
น้ อย กิ่งอาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่ง สมพร พิมสาร (2549) ได้ ศกึ ษาพบว่า การจัดการป่ า
ชุมชนของบ้ านป่ าล้ น เกิดจากความพยายามแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่ผ่านการลองผิดลองถูกมาเกิด
เป็ นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน โดยหลอมรวมความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
ป่ าพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ได้ เล่าขานแก่ลกู หลานและการให้ เข้ าร่วมในการพิธีกรรมต่าง ๆ มาหลายรุ่นมาเป็ น
สิ่งเชื่อมโยงในลักษณะของการตัดสินใจรวมกลุ่มกันโดยเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกลุ่มโดยความสมัครใจเพื่อ
รวมความคิด คิดค้ นปั ญหา และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับชุมชน ก่อเกิดเป็ นกลุ่มป่ าชุมชนมี
การกาหนดขอบเขตพื ้นที่ป่าชุมชนและกฎระเบียบการอนุรักษ์ การเข้ าไปใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน มี
การประชุมรายงานผล อย่างสม่าเสมอจนกระทัง่ สามารถแก้ ไขปั ญหาพัฒนาพลิกฟื น้ ป่ าชุมชนได้
ต่อมา เมื่อมีการเรี ยนรู้ร่วมกันถึงกลไกการจัดการป่ าของชุมชน พบว่า ชุมชนมีการใช้ กลไก
หลายประการอาทิ กฎระเบียบป่ าชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา ลักษณะการใช้
ประโยชน์จากป่ าชุมชน กิจกรรมด้ านการจัดการป่ าชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชน การศึกษา
ภาวะผู้นา กลุ่มชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก และ กลุ่มเครื อข่ายป่ าชุมชน ซึ่งแต่ละกลไกถูก
สร้ างจากสภาพความจริ งที่ชุมชนสัมผัส และเป็ นข้ อตกลงร่วมของคนในชุมชน ทาให้ เกิดการยอมรับ
และมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ โดยการระดมแรงกายและทุนทรัพย์ร่วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หมู่บ้านทัง้ สามแห่ง ถูกกาหนดเป็ นพืน้ ที่บริ วารของศูนย์ศึกษา
การพัฒ นาห้ ว ยฮ่อ งไคร้ อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จึง มี โ อกาสรั บ ข้ อ มูล ข่า วสาร ความรู้ และ
นวัตกรรมต่างๆ จากศูนย์ด้วยการรับการอบรมเรื่ องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามาใช้ ในการ
ดาเนินชีวิตในลักษณะของการจัดการงานอาชีพ การรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้เพาะเห็ด กลุ่มเลีย้ งกบ
กลุ่ม เลี ย้ งปลา กลุ่ม ทอผ้ า กลุ่ม สมุน ไพร กลุ่ม พื ช ปลอดสารพิ ษ ฯลฯ และส่ง เสริ ม ดูแ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อม เกี่ยวทังแหล่
้ งน ้า พื ้นดินและป่ าไม้ ในส่วนของป่ าไม้ นนได้
ั ้ มีการส่งเสริ มให้ มีการปลูกป่ า
ตามแนวคิดปลูกป่ าสามอย่างเพื่อประโยชน์สี่ประการ มีการเพาะชากล้ าไม้ การสร้ างโรงเพาะชาใน
หมูบ่ ้ าน การทาแนวป้องกันไฟป่ า ซึง่ ผลจากการได้ รับอิทธิพลทางแนวคิดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทาให้ ชุมชนให้ ความสาคัญกับการปลูกป่ า การเพาะชากล้ าไม้ โดยเลือกเมล็ดพันธ์ ต้นไม้ ที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและมีประโยชน์ตอ่ การผลิตและบริ โภคของชุมชน ดังเช่น กรณีบ้านป่ า
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ไผ่ที่ดาเนินโครงการคืนป่ าไผ่ให้ ป่าไผ่ ด้ วยความคิดว่า ไผ่คือไม้ พืน้ ฐานเอือ้ ประโยชน์สาหรับการ
ดาเนินชีวิตของคนในชุมชน ปั จจุบนั ป่ าไผ่ได้ มีจานวนลดลงเพราะความต้ องการในการใช้ และการ
บริ โภคจึงควรมีปลูกเพิ่ม พร้ อมทัง้ ส่งเสริ ม ให้ เกิดการอนุรักษ์ พันธุ์ไผ่ เพื่อเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ แก่คนใน
ชุมชน
ปรากฏการณ์นี ้สอดคล้ องกับแนวพระราชดาริ การปลูกไม้ ฟืน้ ฟูสภาพป่ าต้ นน ้าว่า การปลูก
ป่ าถ้ าจะให้ ราษฎรมีประโยชน์ให้ เขาอยูไ่ ด้ ปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ ใช้ สอย ไม้ กินได้
ไม้ เศรษฐกิจ หรื อ ไม้ ผล ไม้ สร้ างบ้ าน และไม้ ฟืน ซึ่งจะให้ ประโยชน์ 4 ประการ คือ ได้ ใช้ สอยและ
เศรษฐกิจ ไม้ ฟืน ไม้ กินได้ และประการสุดท้ ายคือ สามารถช่วยอนุรักษ์ ดินและต้ นน ้าลาธาร ทังนี
้ ้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเน้ นให้ ใช้ พนั ธุ์ไม้ ที่มีอยู่แล้ วในท้ องถิ่น เพราะเป็ นไม้ ที่สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ ดีมีลกั ษณะที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่อยู่แล้ ว ไม่เป็ นการเสี่ยงต่อภาวการณ์รอดตาย
และการเจริ ญเติบโต เป็ นและที่ร้ ูจกั ของราษฎรในท้ องถิ่นอย่างดี พื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกไม้ ป่า
ดังกล่าว ควรเป็ นพื ้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรม หรื อเป็ นบริ เวณป่ าเพื่อการพึ่งพิงของราษฎรที่อยู่บริ เวณ
ใกล้ ๆ หมูบ่ ้ าน วิธีการปลูกก็ให้ เสริมในลักษณะธรรมชาติโดยไม่จบั ต้ นไม้ เข้ าแถว ซึ่งการปลูกเสริ มตาม
ลักษณะธรรมชาตินี ้ เมื่อต้ นไม้ โตขึ ้นก็จะมีสภาพเป็ นป่ าตามธรรมชาติ โดยจะไม่มีลกั ษณะเป็ นสวนป่ า
ที่มีต้นไม้ เรี ยงเป็ นแถว
สอดคล้ องกับผลการวิจัยเรื่ อง การจัดการป่ าชุมชนโดยองค์กรท้ องถิ่นโดย เศกสรรค์ ยง
วณิชย์และคณะ (2535) ที่พบว่า การจัดการป่ าชุมชนมี 2 ประเภท คือ 1. การจัดการป่ าชุมชนแบบ
ดัง้ เดิม โดยอาศัย ระบบความเชื่ อ เรื่ อ งผี และพุท ธศาสนา เป็ นกลไกส าคัญ ในการจัด ระเบี ย บ
ความสัมพันธ์ ของชาวบ้ านในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ ของชุมชน 2.การจัดการป่ าชุมชน
โดยอาศัยพลังขององค์กรทางสังคมเป็ นหลักในการจัดการ โดยมีกฎระเบียบที่สมาชิกในชุมชนได้
ร่วมกันกาหนดขึ ้น เป็ นเครื่ องมือในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ ของสมาชิกในชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ ทังนี
้ ้วัตถุประสงค์การจัดการป่ าชุมชนประกอบด้ วยการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และ
การจัดการเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีหน่วยทางสังคม ทาหน้ าที่เป็ นแกนนาการ
ดาเนินการ เช่น ครอบครัว คณะกรรมการ และ มีระบบแรงจูงใจที่ทาให้ สมาชิกเข้ ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการ พร้ อมทังควบคุ
้
มพฤติกรรมของสมาชิกในการใช้ ประโยชน์ เช่น การถือครองที่ดนิ
สาหรับกลไกการจัดการป่ าชุมชนทังหมด
้
ชุมชนได้ มีการทบทวนปรับเปลี่ยนตามสภาพ
ความเหมาะสม และมี การถ่ายทอดสู่คนรุ่ นใหม่ในชุม ชนเพื่ อให้ เกิ ดการปฏิ บัติสื บทอด ดัง เช่น
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กิจกรรมการทาแนวป้องกันไฟป่ า ซึ่งผู้เข้ าร่วมกิจกรรมประกอบด้ วยคนหลายช่วงวัย ในระหว่างการ
ทางานร่วมกันตามแนวป่ าชุมชน คนสูงอายุก็จะเล่าให้ เยาวชนฟั งถึงสภาพป่ าชุมชนในอดีต การเกิด
ไฟป่ า และความพยายามของชาวบ้ านในการป้องกันไฟป่ าและรักษาป่ า ทาให้ เยาวชนเกิดการเรี ยนรู้
ซึมซับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่ าและเกิดมุมมองต่อบทบาทของตนในอนาคต
นอกจากนัน้ คนในชุมชนทัง้ สามแห่งยังพยายามถ่ายทอดความรู้ สึกผูกพันกับป่ าชุมชน
ให้ แก่เยาวชนในชุมชน ผ่านกิจกรรมและพิธีกรรม เช่น
บ้ านห้ วยบอนจัดกิจ กรรมนับถอยหลัง สู่วันปี ใหม่ดอยปุ๊ กขี แ้ ฮ้ ง โดยจัดงานในวันที่ 31
ธันวาคม เริ่ ม จากคนในชุม ชนซึ่ง มี ผ้ ูสูง อายุและแกนนาหมู่บ้านจะชักชวนวัยรุ่ นในหมู่บ้านช่วยทา
ทางเดินจากเชิงเขาขึ ้นไปบริ เวณยอดดอยปุ๊ กขี ้แฮ้ ง ซึ่งเป็ นสถานที่จดั งาน ครัง้ เวลาบ่ายค่อนข้ างเย็น
คนในชุมชนก็จะร่วมกันเดินตามทางเท้ าที่ถูกแผ้ วถางเพื่อขึ ้นไปร่ วมกิจกรรม ณ ลานจัดกิจกรรม ใน
ระหว่างเดินทาง ผู้ใหญ่ก็จะเล่าเรื่ องในอดีตและสอนให้ เยาวชนรู้จกั ตนไม้ แต่ละชนิด
ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นช่วงเวลาแห่งความร้ อนแล้ ง ทัง้ สามหมู่บ้านจะจัดกิจกรรมฟั ง
ธรรมปลาช่อน และในเดือนมิถนุ ายน ซึง่ เป็ นช่วงเวลาย่างสูฤ่ ดูฝน ก็จะจัดพิธีกรรมบูชาเทวดาขุนน ้า
ซึ่งในพิธีกรรมเหล่านี ้ ในอดีตจะมีเพียงผู้สูงอายุและแกนนาเท่านันที
้ ่ร่วมพิธีกรรม แต่ต่อมาชุมชนมี
ความต้ องการให้ เยาวชนเกิดการเรี ยนรู้กิจกรรม เพื่อสามารถสืบสานในอนาคต จึงประกาศเชิญชวน
ให้ ผ้ ปู กครอง พาบุตรหลานเข้ าร่ วมกิจกรรม จึงทาให้ เยาวชนได้ มีโอกาสสัมผัสและซึมซับรู ปแบบ
กิจกรรมที่ปรากฏ
ดังนัน้ เมื่อจัดเวทีการเรี ยนรู้ที่มีเยาวชนร่วมด้ วย กลุม่ เยาวชนได้ สะท้ อนความคิดต่อคุณค่า
ของป่ าและแนวทางการอยู่ร่วมกับป่ า โดยอ้ างอิงเรื่ องราวป่ าชุมชนและความสุขของคนในอดีต ที่ตน
ได้ รับทราบจากคนในครอบครัว ประกอบกับการได้ เห็นแบบอย่างคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลรักษาป่ า
จึงเกิดความต้ องการเข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อการจัดการป่ าชุมชน เช่น เยาวชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กจัดทา
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ป่า เยาวชนบ้ านห้ วยบอนจัดทาโครงการคืนป่ า คืนธรรมชาติ ปลุกดอยปุ๊ กขี ้
แฮ้ ง และเยาวชนบ้ านป่ าไผ่จดั ทาโครงการคืนป่ าไผ่ให้ ป่าไผ่ ซึ่งพัฒนาการความสนใจในการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการป่ าชุมชนของกลุ่มเยาวชนนี ้ เป็ นไปตามหลักการเรี ยนรู้ ทางสังคม ดังที่ Kelman
อ้ างในเบญจา รักพงษ์ (2542) กล่าวไว้ ว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อการเรี ยนรู้ ทางสังคมเกิด
จากการอิทธิพลทางสังคม 3 ประการคือ การยอมหรื อคล้ อยตามเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม การอ้ างอิง
พฤติกรรมที่ตนชื่นชม และการสอดคล้ องกับความคิดเห็นของตนเอง
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ซึ่งอิทธิพลของการเรี ยนรู้ ทางสังคมต่อการจัดการป่ านี ้ มีความสอดคล้ องกับ ผลการวิจัย
เรื่ อง ปั จจัยที่ทาให้ เกิดความสาเร็ จในการจัดการป่ าชุมชนในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดย วรากร ฟอง
กระจาย (2549) ที่พบว่า การที่ประชาชนได้ รับประโยชน์ใช้ สอยจากป่ าชุมชน มีประสบการณ์ในการ
อบรมด้ านกิจกรรมป่ าชุมชน หรื อเคยได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับป่ าชุมชนผ่านทางวิทยุ ทาให้ มีความรู้
เกี่ยวกับป่ าชุมชน และไม่เคยทาผิดกฎในการรักษาป่ า และมีสว่ นร่วมในการจัดการป่ าชุมชน
จากการร่วมประเมินกลไกที่มีศกั ยภาพต่อการจัดการป่ าชุมชน พบว่า การประยุกต์ใช้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน เป็ นกลไกที่สง่ ผลต่อการจัดการป่ าชุมชนอย่างยิ่ง อาทิ กิจกรรม
สลากขอฝน ซึง่ เป็ นการปรับประยุกต์จากกิจกรรมสลากภัตต์ ซึง่ เป็ นประเพณีเสริ มสร้ างความสัมพัน ธ์
ทางสังคมของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน รวมทังการระดมทุ
้
นเพื่อสาธารณกุศล รูปแบบประเพณี
นีไ้ ด้ ถูกนามาใช้ เ พื่ อการจัดการป่ าชุม ชน โดยการที่ คนในชุม ชนร่ วมกันนาต้ นสลากภัตต์ไ ปถวาย
พระสงฆ์ที่จาพรรษาในวัดดอยจอมแจ้ ง และพระสงฆ์จะสวดเจริญพุทธมนต์ขอฝนตก พร้ อมกันนี ้จะมี
การจุดบังไฟขอฝน
้
ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกและความเชื่อของคนในชุมชน คงมิอาจอธิบายตาม
หลัก วิ ท ยาศาสตร์ หากแต่เ ชิ ง สัง คมเป็ นการแสดงถึ ง ความผูก พัน ร่ ว มกัน ของคนในชุม ชนต่ อ
สภาพแวดล้ อมชุมชน และความเห็นที่สอดคล้ องกันของคนในชุมชนถึงความสาคัญของธรรมชาติ ป่ า
ไม้ และน ้าจากฟ้า โดยการแสดงออกอย่างนอบน้ อมต่ออานาจธรรมชาติ ซึ่งผู้สูงอายุหลายคนเล่าว่า
หลายครัง้ สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ ้นได้ เช่น หลังจากประกอบพิธีบชู าเทวดาขุนน ้า หรื อการถวายสลาก
ของฝน มักจะเกิดท้ องฝ้ามืด ครึ ม้ อาจจะมีฝนตกมาในขณะนัน้ หรื อตกหลังจากประกอบพิธีกรรม
ประมาณสองสามวัน
โดยนัยนี ้ประเพณีสลากขอฝน การบูชาเทวดาขุนน ้า หรื อ การบวชป่ า จึงยังคงเป็ นกลไก
สาคัญ ในการจัดการป่ าชุม ชน และมี ค วามสอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาวิจัย ของหนูเ คน จัน ทาง
(2545) ซึ่งได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง การศึกษารูปแบบและวิธีการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมความเชื่อในการจัดการป่ า
ชุมชน ตาบลสีชมพู อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า ในอดีตชุมชนมีการอนุรักษ์ ป่า โดยการ
พึ่งพาอย่างยั่งยืนแฝงอยู่ในรู ปของข้ อห้ าม ข้ อปฏิบตั ิต่างๆ และมีแนวคิดการอนุรักษ์ ป่าทางพุทธ
ศาสนาของวัดป่ าในป่ าโคกพนังใหญ่ ที่แสดงออกมาในรู ปของการขยายเขตอภัยทานของวัดป่ าบ้ าน
ป่ าน ทาให้ ชุมชนเกิดจิตศรัทธา และปฏิบตั ิตาม การจัดพิธีบวชป่ า ทาให้ ชมุ ชนไม่เข้ าไปใช้ ประโยชน์
หรื อเข้ าไปทาลายต้ นไม้ ที่ได้ ผา่ นพิธีกรรมบวชป่ าแต่อย่างใด อีกทังชุ
้ มชนยังเข้ ามาร่วมดูแลป่ าหลังจาก
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การบวชป่ า ตลอดจนมีความเชื่อเรื่ องผีที่นาไปสู่การอนุรัก ษ์ ป่า ทังป่
้ าช้ าและดอนปู่ ตา โดยเข้ าใจ
ร่วมกันว่าต้ นไม้ ในเขตศาลปู่ ตาไม่ควรเข้ ามาทาลายหรื อใช้ ประโยชน์ใดๆ เป็ นอันขาด
ต่อมาได้ นาความเชื่อนี ้มาปรับใช้ ในลักษณะเขตอภัยทาน จัดพิธีบวชป่ า ฟื น้ พิธีกรรมผีปู่
ตา และถ่ายทอดความเชื่อเรื่ อป่ าช้ า/ข้ อห้ ามต่างๆ จากผู้เฒ่าผู้แก่ ส่งผลให้ ชาวบ้ านปรับทัศนคติตอ่ การ
ใช้ ประโยชน์จากป่ าพนังใหญ่ไปในเชิงอนุรักษ์ เริ่ มการกาหนดเขตป่ าอภัยทาน เกิดคณะกรรมการดูแล
รักษาป่ าพนัง ที่ประกอบด้ วยตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้าน พร้ อมกาหนดบทบาทอันชัดเจน และเกิดการ
ขยายผลไปยังโรงเรี ยน โดยการนาความรู้ดงเดิ
ั ้ มมาจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น กลายเป็ นที่ศกึ ษาดูงานของ
อบต. ใกล้ เคียง และขยับเนื ้องานไปสูป่ ระเด็นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พลังงานเชิงนิเวศน์ เกษตรกรรมรอบป่ า
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าชุมชน : กรณีศกึ ษาบ้ านแม่จองไฟ ตาบลห้ วยอ้ อ อาเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ โดยอารมย์ ชมขวัญ (2542) ซึ่งพบว่า ชาวกะเหรี่ ยงบ้ านแม่จองไฟมีความเชื่อในสิ่ง
ที่อยู่เหนือธรรมชาติตามบรรพบุรุษสืบต่อกันมายาวนานโดยเชื่อว่า ป่ ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีภูตผี เทพยดา
นางไม้ และวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตย์อยู่ สามารถดลบันดาลให้ เกิดสิ่งที่ดีและชัว่ ร้ ายให้ กบั ตน
และชุมชนได้ จึงมีการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ การเลีย้ งผี เป็ นวัฒ นธรรม ประเพณี ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ส่งผลต่อการรักษาความสมบูรณ์ของป่ า
เช่นเดียวกับผลการวิจยั เรื่ อง การปรับใช้ พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่ า
ชุมชน โดยวิศท์ เศรษฐกร(2553) ที่พบว่า พัฒนาการการใช้ ป่าชุมชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กสามารถแบ่ง
ออกเป็ นช่วงเวลาสาคัญ 3 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1 การใช้ ป่าช่วงพิธีกรรมและความเชื่อในยุคดังเดิ
้ ม (อดีต – ปี พ.ศ. 2532) มีการใช้
พื ้นที่ป่าในเชิงพาณิชย์โดยการบุกรุ กจากชาวบ้ านหมู่บ้านตลาดขี ้เหล็กเอง รวมถึงการสัมปทานจาก
องค์กรภายนอก และการตัดไม้ ไปขายให้ นายทุนของชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านอื่น
ช่วงที่ 2 การใช้ ป่าช่วงการเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่ าของวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ ง
และองค์กรภายนอก (ปี พ.ศ. 2533 – ปี พ.ศ. 2546) เป็ นช่วงที่รัฐพยายามที่จะแก้ ไขปั ญหาการใช้
ทรัพยากรป่ าจากสภาพที่เสื่อมโทรมมาเปลี่ยนให้ ป่าเกิดการฟื น้ ฟูและเกิดการจัดการที่ดีในชุมชนโดย
ความร่ วมมือของวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ งที่เป็ นศูนย์กลางของชุมชน รวมถึงการสนับสนุนในการ
จัดการป่ าชุมชนจากองค์กรภายนอกร่วมด้ วย
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ช่วงที่ 3 การใช้ ป่าช่วงการปรับใช้ พิธีกรรมและความเชื่อของชุมชนในการจัดการป่ าชุมชน
(ปี พ.ศ. 2547 – ปี พ.ศ. 2552) เป็ นช่วงที่ชมุ ชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กได้ มีการเรี ยนรู้ และมีแนวทางในการ
จัดการป่ าชุมชนและการใช้ ป่าอย่างยัง่ ยืนของชุมชนเอง
โดยชุมชนบ้ านตลาดขี ้เหล็กได้ นาเอาพิธีกรรมและความเชื่อของชุมชน กลับมาใช้ ใหม่ผ่าน
พิธีกรรมการเลี ้ยงผีขนุ น ้า ซึ่งเป็ นพิธีกรรมและความเชื่อที่เคยปฎิบตั ิมาแต่สมัยดังเดิ
้ มมาปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การจัดนิทรรศการความรู้เรื่ องการเลี ้ยงผีขนุ น ้าให้ คนในชุมชน
ได้ ศกึ ษา การปรับรูปแบบและบรรยากาศในพิธีกรรมการเลี ้ยงผีขนุ น ้า ให้ มีความน่าสนใจ และบูรณา
การความรู้ สมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อการปลูกฝั งอุดมการณ์ต่อป่ าชุมชนและสร้ างการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
ทังนี
้ ้โดยการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น ศูนย์ส่งเสริ มวนศาสตร์ ชุมชนที่ 1 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ เป็ นต้ น
ทังยั
้ งสอดคล้ องกับผลการวิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าไม้ โดยใช้ มิติทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษา
ป่ าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยชื่น ศรี สวัสดิ์ (2543) ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมเด่นที่ เป็ นปั จจัย
สาคัญในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าชุมชน ได้ แก่ วัฒนธรรมแบบชาวนา คือ มีการตังบ้
้ านเรื อนอยู่เป็ น
กลุม่ มีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มีความสัมพันธ์ตอ่ กันแบบพี่น้อง และนับถือกันแบบเครื อญาติ มี
ความเคารพผู้อาวุโสในชุมชน มีความผูกพันกับป่ ามาก่อนในอดีต มีความกตัญญูร้ ูคณ
ุ ในสิ่งที่มีคณ
ุ มี
ความเชื่ อ ในผู้น าทัง้ ที่ เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ มี ก ารยอมรั บ เชื่ อ ถื อ ในระบบราชการ มี
สัมพันธภาพที่ดีกบั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง มีความเคารพเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่ าในหมู่บ้าน
เกรงกลัวต่ออันตรายจากป่ า กลัวถูกตาหนิ กลัวถูกลงโทษทัง้ ทางกฎหมายและทางสัง คม มีความ
เป็ นอยู่แ บบเรี ย บง่ า ยพอเพี ย ง มี ค วามส านึก ในความเป็ นเจ้ า ของ มี ค วามห่ว งใยในอนาคตของ
ลูกหลาน มีความเกรงใจเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่เข้ าไปส่งเสริม และได้ รับการหนุนช่วยจากภายนอก
สาหรับแนวทางการเสริมสร้ างเครื อข่ายการเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน ที่เกิดจาก
การร่ วมระดมความคิด การนาสู่การปฏิบตั ิและสังเคราะห์ร่วมกัน ประกอบด้ วย การเสริ มพลังสร้ าง
การเรี ยนรู้ โดยการการสร้ างความมุ่งมัน่ และหลักการร่วม การสร้ างกระบวนทัศน์ การเสริ มความรู้
ทักษะการทางาน การสร้ างพื ้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานองค์กรภาคีร่วม พร้ อมการสร้ าง
กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการป่ าชุมชนได้ แก่ การรวมกลุ่ม การสร้ างเครื อข่าย การรวบรวม
ข้ อมูลความรู้ และ การรังสรรค์กิจกรรม
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ฐานข้ อมูล ประสบการณ์ ที่ ส าคัญในการเสริ ม สร้ างพลัง การเรี ย นรู้ คือ การสร้ างความ
ตระหนักร่ วมถึงสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นว่า เกิดจากเหตุปัจจัยใด ผลกระทบเกิดขึ ้นอย่างไร และการ
แก้ ไขต้ องทาอย่างไร ใครควรต้ องเข้ ามีส่วนเกี่ ยวข้ อง ซึ่งคาตอบจากการเรี ยนรู้ ร่ วมกันคือ คนใน
ชุมชนมีสว่ นสาคัญในการสร้ างปั ญหา ได้ รับกระทบต่อปั ญหา ต้ องพยายามแก้ ไขด้ วยกลไกของชุมชน
เพื่อความอยูร่ อดเป็ นปกติของวิถีชีวิตชุมชน จึงต้ องไม่หวังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ดังนันการรวมกลุ
้
่มเพื่อการดาเนินกิจกรรม การใช้ กลไกระบบความสัมพันธ์ ทางสังคม การใช้ กติกา
ชุมชนหรื อกติกาป่ า การร่ วมกันทาแนวป้องกันไฟป่ า การดับไฟป่ า จึงเป็ นความพยายามแก้ ไ ข
ปั ญหาด้ วยชุมชน
เช่นเดียวกับการสร้ างกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการป่ าชุมชน ซึ่งชุมชนมิได้ แยกการ
จัดการป่ าออกจากระบบอื่น ๆ ในชุมชน แต่ผนวกประสานส่วนงานหรื อกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กัน
โดยคานึงถึงความสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและแผนพัฒนาชุมชน เช่น การจัดการป่ าพร้ อมกับการใช้
ประโยชน์จากป่ าอย่างเหมาะสมในเรื่ องกลุม่ อาชีพ เช่น กลุม่ ผู้เพาะเห็ด กลุม่ สมุนไพร กลุ่มผู้เลี ้ยงมด
แดง ด้ วยมีกระบวนทัศน์ว่า การจัดการป่ าชุมชนที่ดี ต้ องดาเนินไปพร้ อมกับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุม ชนให้ มี อาหาร มี ปัจ จัยพื น้ ฐานเพียงพอส าหรั บการเลี ย้ งชีพ ในครั วเรื อน โดยเป็ นไปตามหลัก
ประโยชน์ ประหยัด และมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสร้ างพลัง
อานาจในการต่อรอง
พร้ อมกันนัน้ ชุมชนได้ มีการทบทวนเรื่ องราวประสบการณ์ชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนกับป่ า
ชุมชน จนสืบเสาะค้ นพบความรู้ที่เป็ นภูมิปัญญาการจัดการป่ าของชุมชน เกิดเป็ นความภาคภูมิใจ
เกิดการรวบรวมความรู้ให้ เป็ นหมวดหมู่ มีการบันทึกเป็ นรายลักษณ์อกั ษรเพื่อสืบทอดต่อคนในอนาคต
จึงเกิดรวบรวมความรู้ จากป่ าเพื่อพัฒนาเป็ นฐานความรู้ ป่าชุมชนตาบลแม่โป่ ง และวางแผนพัฒนา
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจ ทังมี
้ แผนระยะยาวจะสร้ างรายได้ และชื่อเสียงสู่ชมุ ชนโดย
สร้ างเป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติศกึ ษา
จึงอาจกล่าวได้ ว่า แนวทางเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนที่ชมุ ชนทังสามแห่
้
งร่ วม
คิด วางแผนและดาเนินการนัน้ สอดคล้ องกับพระราชดาริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวถึง
องค์ประกอบหลักของระบบเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เป็ นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักการที่ว่า “ตนเป็ นที่พึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเน้ น
การผลิตพืชผล หรื อผลผลิต ให้ เพียงพอกับความต้ องการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นอันดับแรก เมื่อเหลือ
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พอจากการบริโภคแล้ ว จึงคานึงถึงการผลิตเพื่อการค้ าเป็ นอันดับรองลงมา หลักใหญ่สาคัญยิ่งคือ การ
ลดค่าใช้ จา่ ย โดยการสร้ างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดนิ ของตนเอง
ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ ความสาคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้ าน ทังนี
้ ้
กลุ่ม ชาวบ้ า น หรื อ องค์ ก รชาวบ้ า น จะท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ด าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่า ง ๆ ให้
หลากหลาย ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรู ปอาหาร
การทาธุรกิจ ค้ าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็ นต้ น เมื่อองค์กรชาวบ้ านเหล่านี ไ้ ด้ รับการ
พัฒนาให้ เข้ มแข็ง และมีเครื อข่ายที่กว้ างขวางมากขึ ้นแล้ ว ชุมชนก็จะได้ รับการดูแลให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
รวมทังได้
้ รับการแก้ ไขปั ญหาในทุก ๆ ด้ าน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ เศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศก็จะสามารถ
เติ บ โตไปได้ อ ย่ า งมี เ สถี ย รภาพ ซึ่ ง หมายความว่ า เศรษฐกิ จ สามารถขยายตัว ไปพร้ อม ๆ กับ
สภาพการณ์ด้านการกระจายรายได้ ที่ดีขึ ้น
ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื ้อ
อาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อประกอบอาชี พ ต่าง ๆ ให้
บรรลุผลสาเร็ จ ดังนัน้ ประโยชน์ที่เกิดขึ ้น จึงมิได้ หมายถึงรายได้ แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยงั รวมถึง
ประโยชน์ ในมิ ติอื่น ๆ ด้ ว ย เช่น การสร้ างความมั่นคงให้ กับสถาบันครอบครั ว สถาบันชุม ชน
ความสามารถในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ของ
ชุมชน บนพื ้นฐานของภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมทังการรั
้
กษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ไทยให้ คงอยูต่ ลอดไป
สอดคล้ องผลงานวิจยั เรื่ องการจัดการป่ าชุมชน: กรณีศกึ ษาการจัดการป่ าต๋าว (ป่ าลูกชิด)
กลุ่มภูสนั ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยไสว ช่างเงิน (2544) ที่พบว่า สมาชิกลุ่มภู
สันมีวิธีการจัดการป่ าชุมชนและการจัดการป่ าต๋าวหรื อป่ าลูกชิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ สมาชิกกลุ่มภูสนั มี วิสยั ทัศน์ใน
การใช้ ประโยชน์ ป่ าต๋าวอย่างยัง่ ยืน มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลาย ปั ญหาและ
อุปสรรคของการจัดป่ าชุมชน กรณีป่าต๋าว (ป่ าลูกชิด) ของกลุ่มภูสนั ได้ แก่ การเพิ่มประชากร และการ
กาหนดพื ้นที่ป่าชุมชนเป็ นแนวเขตอุทยานแห่งชาติจนั ทบุรีของกรมป่ าไม้
อนึ่งยังพบว่า นับตังแต่
้ ชุมชนเริ่ มเกิดการรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ ป่า ชุมชนได้ ประสาน
ตัวแทนภาครัฐคือ หน่วยงานป่ าไม้ ในพื ้นที่เพื่อการขออานาจการจัดการพื ้นที่ป่าของชุมชน ซึ่งได้ รับ
การอนุญาตภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดให้ ชุมชนต้ องปฏิบตั ิตาม ภายใต้ ระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งพบว่า
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เมื่อชุมชนสามารถดาเนินการดูแลรักษาป่ าของชุมชนได้ จึงพัฒนาสู่การจัดทาระเบียบป่ าชุมชนและมี
การยึดถือปฏิบตั ิสืบมา ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่า การที่ภาครัฐเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
จัดการป่ า โดยเคารพในการตัดสินใจและภูมิปัญญาของชุมชน คานึงถึงความต้ องการและปั ญหาของ
ชุมชนในพื ้นที่เป็ นสาคัญ จะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและให้ ประชาชนเกิดความสานึกการเป็ น
เจ้ าของป่ าไม้ มีสว่ นร่วมกัน ย่อมนาสูป่ ระสิทธิผลการบริหารจัดการป่ าชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรัฐบาล
ได้ พยายามดาเนินการให้ เกิดจัดการป่ าชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ผลจากการร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้และการเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน ทาให้ เกิด
การพัฒนาหลายด้ านที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การขับเคลื่อนจัดการป่ าชุมชน อาทิ 1. การจัดทาฐานข้ อมูล
ป่ าชุมชนตาบลแม่โป่ ง การรวบรวมองค์ความรู้การจัดการป่ าชุมชน นาเสนอเป็ นบันทึกความรู้เรื่ องป่ า
ชุมชนตาบลแม่โป่ ง และเป็ นชุดนิทรรศการ เพื่อประโยชน์สาหรับการพัฒนาป่ าชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทัว่ ไป การตระหนักรู้ และสานึกรับผิดชอบต่อคนในอนาคต ด้ วยความ
ต้ องการธารงรักษาป่ าเพื่อวิถีชีวิตชุมชนให้ ยงั่ ยืน โดยร่วมเป็ นหมู่บ้านอาสาสมัครพิทกั ษ์ ป่าชุมชน การ
จุดประกายพลังชุมชนและเครื อข่าย เกิดความพยายามสร้ า งเครื อข่ายทังระดั
้ บตาบลและอาเภอเกิด
วิสยั ทัศน์การจัดการป่ า แผนงานจัดการป่ าชุมชนของหมู่บ้านและตาบล การสร้ างการเรี ยนรู้และมี
ส่วนร่ วมของเยาวชน การบูรณาการหลักศาสนธรรมและส่งเสริ มบทบาทพระสงฆ์ใ นการจัดการป่ า
ชุมชน การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และเกิดกระบวนการทางสังคมเพื่อเรี ยนรู้
ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนี ้สอดคล้ องกับผลการวิจยั เรื่ อง กระบวนการและรู ปแบบ
การจัดการป่ าชุมชนให้ เอื ้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยัง่ ยืนบ้ านกาด(ตลาด)ขี ้เหล็ก
ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดย มนูญ เทศน์นา และคณะ (2552) ที่พบว่า
ป่ าชุมชนบ้ านกาดขี ้เหล็กได้ เผชิญกับสภาพการถูกบุกรุ กทาลาย ทังโดยนโยบายของรั
้
ฐ การลักลอบ
ตัดไม้ ของคนในพื ้นที่ และการบุกรุกพื ้นที่เพื่อครอบครอง จนเกิดสภาพเสื่อมโทรมส่ งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิต ระบบการผลิตทางการเกษตร แหล่งอาหารเพื่อการบริ โภค แหล่งสมุนไพร ความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชสัตว์ที่สง่ ผลต่อระบบนิเวศน์ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมความแห้ งแล้ ง น ้าท่วม จนกระทัง่ ชาวบ้ าน
ต้ องรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ ไขปั ญหา โดยร่วมกันจัดตังกลุ
้ ่มรักษาป่ าเรี ยกว่า กลุ่มอาสาพิทกั ษ์ ป่า มีการ
กาหนดระเบียบการใช้ ประโยชน์จากป่ า และการลงโทษผู้ลกั ลอบทาลาย การปลูกป่ า การทาแนวกัน
ไฟป่ า โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางการดาเนินงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้ านการ
ให้ ความรู้ในการจัดการป่ า การร่วมพัฒนากฎระเบียบให้ สอดคล้ องกฎระเบียบของรัฐ การสนับสนุน
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งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ ป่าฟื น้ คืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถตอบสนองเอื ้อต่อ
การใช้ ประโยชน์ของชุมชน ทังเรื
้ ่ องเศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การฟื น้ ฟูประเพณีวฒ
ั นธรรม ความเชื่อ
ต่างๆ นอกจากนี ้ยังเกิดการรวมกลุ่มกับชุมชนภายนอกสร้ างเครื อข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม และเกิดแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนกาดขี ้เหล็ก เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาและการ่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์
สิ่งที่เป็ นพลังผลักดันกลไกการจัดการป่ าชุม ชนจนเกิดพัฒนาการที่ น่าสนใจคือ การใช้
กลไกการจัดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยการปรับใช้ เทคนิคการจัดการความรู้ ด้ วยการชักชวนกลุ่มคนที่มี
ความรู้ ประสบการณ์และความสนใจร่วมกันมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และทางานร่วมกันในเวทีจานวน 12
ครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ ของการแลกเปลี่ยนก็จะก่อเกิดการถ่ายทอดข้ อมูลเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
ป่ า ที่สะสมในแต่ละบุคคล นาเสนอต่อที่ประชุม ทาให้ เกิดการชี ้ชวนการคิด การสืบเสาะความรู้
ร่ ว มกัน และการเรี ยนรู้ เรื่ องราวในอดีต ความเชื่ อ มั่นในภูมิ ปัญ ญาของตน นาสู่แนวทางการ
พัฒนาการจัดการป่ า และการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ทางสังคมร่ วมกัน ที่จะมีสานต่ออย่างไปพล
วัตรจากรุ่ นสืบรุ่ น และเป็ นขุมความรู้ ของชุมชนเพื่อชุมชน ทังยั
้ งสามารถแบ่งปั นสู่กลุ่มเครื อข่ายป่ า
ชุมชนที่กาลังมีการสานสัมพันธ์ กิจกรรมร่ วมกัน รวมทัง้ การเคลื่อนไหวเชื่อมข่ายความสัม พันธ์ กับ
องค์กรภาครัฐหรื อเอกชนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาขยายผลการดาเนิ นงาน ดังเช่น การประสานความร่วมมือ
กับมูลนิธิหมอเสม พริ ง้ พวงแก้ ว ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นไปตามหลักการจัดการความรู้ที่วิจารณ์ พาณิช
( 2548) กล่าวไว้ ว่า หัวใจของการจัดการความรู้ คือ คน เพราะสิ่งที่ต้องการก็คือ การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ระหว่างกลุ่มคนที่ทางานด้ วยกัน โดยมี เป้าหมายเพื่อ 1) พัฒนางาน 2) พัฒนาคน และ 3)
พัฒนาฐานความรู้ การจัดการความรู้ เริ่ มต้ นที่งาน ไม่ใช่เริ่ มต้ นที่ความรู้ คือ เริ่ มต้ นที่การกาหนด
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ของงานในระดับสูงสุดหรื อน่าภาคภูมิใจ โดยทุกคนมี ส่วนร่ วมในการกาหนด
เป้าหมาย แล้ วกลุม่ คนเหล่านี ้จึงร่วมกัน สร้ าง เสาะหา และยกระดับความรู้ สาหรับนาไป ปรับปรุง
งาน-สัง่ สมประสบการณ์-แลกเปลี่ยน-ยกระดับ วนเวียนเป็ นวัฏจักรไปไม่มีวนั จบสิ ้น
โดยนัยนี ้ ทาให้ ข้อค้ นพบจากการวิจยั ครัง้ นี ้ คือคาตอบของกระบวนการที่เกิดขึ ้น ณ ห้ วง
เวลาการทางานวิจยั ในพื ้นที่ ซึง่ เชื่อว่า ระยะเวลาการวิจยั หนึ่งปี จึงเสมือนการจุดประกายการเรี ยนรู้
ในการจัดการป่ าชุมชนร่วมกันระหว่างนักวิจยั และผู้คนในชุมชน หากแต่ก็คาดหวังว่า แม้ การวิจยั จะ
สิ ้นสุดด้ วยเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณ แต่ชุมชนจะยังคงพลวัตรแห่งการเรี ยนรู้ การจัดการป่ า
อย่างสืบเนื่อง และจะเกิดการสานข่ายขยายผลต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้สนใจสามารถทาความเข้ ใจและนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพ
สังคมชุมชนในแต่ละที่ โดยคณะผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางการพิจารณาและเลือกการนา
ข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ดงั นี ้
1. การเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนที่สาคัญคือ การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ของคน
ในชุมชน เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนกลไกอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อนึง่ ด้ วยชุมชนแต่ละแห่งล้ วนมี
ความเป็ นชุมชนที่มีพลวัตรแตกต่างกัน หากมีการเรี ยนรู้ยอ่ มทาให้ เกิดการปรับตัวเพื่อการป้องกันแก้ ไข
ปั ญหาอย่างเหมาะสม
2. การจัดการป่ าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการเชื่อมประสานความร่วมมือทังจาก
้
ภายในและภายนอกชุมชน ดังนันการสนั
้
บสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนจึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่ง สาหรับการหนุนเสริมพลังการจัดการป่ าไม้ ของชุมชนในระยะเริ่ มต้ น
3. นโยบายและโครงการของภาครัฐมีความสาคัญต่อการจัดการป่ าชุมชน ดังกรณีของป่ า
ชุมชนของตาบลแม่โป่ งที่เกิดการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ วเพราะนโยบายการสัมปทานไม้ และต่อมา
เมื่อชุมชนได้ พยายามพลิกฟื น้ ป่ าชุมชน ก็ได้ รับการหนุนเสริ มจากกรมป่ าไม้ ในการให้ ชมุ ชนมีสิทธิใน
การจัดการป่ าชุมชน ที่สาคัญคือ การส่งเสริ มของศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจาก
พระราชดาริ ที่ให้ แนวคิด วิธีการทางานในการจัดการป่ าชุมชน พร้ อมทังอบรมความรู
้
้ ด้านงานอาชีพ
ช่วยพัฒนาแหล่งน ้า จนเป็ นผลให้ ป่าชุมชนสามารถฟื น้ ได้ อย่างรวดเร็ ว พร้ อมกับคุ ณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน
4. วิธีการหนึง่ ในการเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน คือ การสร้ างความเชื่อมัน่ ในภูมิ
ปั ญญาดังเดิ
้ ม ของชุมชน และการเชื่อมประสานความรู้ จากภายนอก เพื่อสร้ างความรู้ ใหม่ ในการ
จัดการทรัพยากรป่ าชุมชน ทังนี
้ ้ทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง จะต้ อ งร่วมมือกันสืบเสาะค้ นหาภูมิปัญญา
หรื อข้ อมูลความรู้ที่มีอยูซ่ งึ่ อาจแฝงในรูปแบบประเพณี พิธีกรรม เรื่ องเล่า นิทาน ตานาน
5. การจัดเวทีเรี ยนรู้ ด้วยการทบทวนอดีต ร่ วมบอกเล่าประวัติศาสตร์ เรื่ องราวของชุมชน
ทาให้ ผ้ รู ่วมการเรี ยนรู้ เกิดจิตสานึกต่อชุมชน มีความภาคภูมิใจในความเป็ นท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นรากฐาน
สาหรับการกาหนดความฝั นและแผนงานของชุมชนร่วมกัน
6. การหนุนเสริ มใด ๆ แก่ชุมชน ต้ องคานึงถึงระบบคุณค่าที่สมั พันธ์กบั วิถีชีวิตชุมชน การ
เอื ้อต่อการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อการยอมรับและการมีสว่ นร่วมของชุมชน

