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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การศึกษาเร่ือง เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของลุมน้ําแมเลาะ ตําบลสะลวง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาประกอบการวิจัยในคร้ังนี้ คือ  
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 แนวคิดเร่ืองชุมชนกับเครือขายทางสังคม 
 
 เครือขายทางสังคม พระมหาสุทิตย อาภาโร (2547) ไดกลาวไว อยางนาสนใจวา เครือขาย
ทางสังคม คือส่ิงมีชีวิตท่ีเช่ือมโยงกันอยางไรระเบียบ และมีการจัดการตนเอง เปนฐานคิดท่ีอธิบาย
ความสัมพันธของวิถีชีวิตธรรมชาติ และปรากฏการณทางสังคม โดยมีความสัมพันธกันเปน
กระบวนการยืดหยุน ไมตายตัว มองไดหลายมิติ ท้ังในเชิงตรรกะและเหตุปจจัยตามบริบทท่ี
เกี่ยวของ คือ เครือขายใยชีวิต เครือขาย และ เครือขายทางสังคม สอดคลองกับ ประเวศ วสี (2547)  
กลาววาเครือขายในสังคมจะคลายเครือขายในสมองโครงสรางสมองจะทําใหเกิดการเรียนรู อัน
จําเปนสําหรับการมีชีวิตรอด โครงสรางทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสรางทางสมอง
ข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมทางสังคม จากสังคมใชอํานาจไปเปนสังคม
เรียนรู การที่เกิดสังคมเรียนรูนั้น โครงสรางทางสังคม ตองปรับเปล่ียนจากโครงสรางอํานาจใน
แนวดิ่งไปเปนเครือขายสังคม หรือสังคมกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคมการเรียนรู สังคมตอง
สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง จึงจะสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได และชุมชนจะตองรวมคิด 
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รวมทําในทุกพื้นท่ี ในทุกองคกรและในทุกเร่ืองจะครอบคลุมสังคมท้ังหมดและมีการเช่ือมโยงกัน
ระหวางชุมชนเปนเครือขายชุมชนจากเล็กไปใหญจนเปนเครือขายในชุมชนหรือตาขายในสังคม 
ในขณะท่ี เสรี พงศพิศ (2536) เห็นวา เครือขายเปนการรวมกลุมของบุคคลในชุมชน บุคคลระหวาง
ชุมชน กลุมกับกลุม ชุมชนกับชุมชน เพื่อสรางเครือขายคือ กระบวนการเรียนรู การระดม
แลกเปล่ียนประสบการณ ระดมแลกเปล่ียนปจจัยพื้นฐานตางๆ และรวมพลังเพื่อตอรองกับกลุม
อ่ืนๆ ในสังคม สอดคลองกับแนวคิดของ สุชาดา  มีสงฆ (2535) กลาววา ในอดีตชาวบานมีเครือขาย
อยูแลวเปนเครือขายเฉพาะในระดับบุคคล ครอบครัวและเครือญาติ ซ่ึงเปนพื้นฐานความคิดจากการ
แสวงหาหลักประกันใหกับชีวิตครอบครัว หากมีการเผชิญปญหา หรือเกิดการกดดันรวมกันจนทํา
ใหทุกคนรวมตัวเกิดสํานึกรวม เห็นประโยชน และศรัทธาม่ันตอการรวมตัวเปนเครือขาย เครือขาย
จะมีพลังข้ึนมาไดจะตองมีขายโยงใยระหวางชุมชนยอยๆ หลายๆ ชุมชนที่มีลักษณะเปนการ
แลกเปล่ียนเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และชาติชาย ณ เชียงใหม (2533) ไดอธิบายแนวความคิด
เกี่ยวกับเครือขายสังคมวา หมายถึงความสัมพันธท่ีบุคคลกลุมหนึ่งท่ีมีตอกันโดยคุณลักษณะของ
ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน สามารถนําไปใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหลานี้ได เครือขายสังคมน้ี
เกิดข้ึนดวยความสัมพันธทางสังคมท้ังหมดของบุคคลในสังคม เครือขายความสัมพันธสวนตัวท่ี
บุคคลมีตอกันนั้น มีอิทธิพลในการกําหนดแนวทางพฤติกรรมของบุคคล โดยเครือขายสังคมของ
บุคคลหนึ่งเปนส่ิงแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของอีกบุคคลของผูอ่ืน และพบวา
เครือขายชุมชน ชนบทมีลักษณะความสัมพันธระหวางผูนําทองถ่ินกับคนภายนอกท่ีมีอิทธิพลเปน
โครงสรางอุปถัมภ ซ่ึงสอดคลองกับ มิทเชลล (Mitchell, อางใน พิมพวัลย ปรีดาสวัสดิ์, 2535) กลาว
วา เครือขายสังคมเปรียบเสมือนกรอบแนวคิดท่ีใชศึกษาหาความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธท่ีมีอยู
ในสังคม อันจะนําไปสูความเขาใจในเร่ืองกลุมท่ีไมเปนทางการ องคกรทางสังคมและโครงสราง
ทางสังคม รวมท้ังลักษณะของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนดังกลาวสามารถนําไปใชอธิบายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลเหลานี้ได 

สวนประเภทของเครือขายนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน (2540) ได
แบงประเภทของเครือขายตามลักษณะการกอเกิด ไดเปน 2 ประเภทไดแก 

  1) เครือขายการเรียนรูเปนเครือขายท่ีเรียนรูกิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงแรกๆ ซ่ึงเครือขายพวกนี้เกิดข้ึนไดใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือชุมชนใดสามารถ
พัฒนาการแกไขปญหาของชุมชน ของตนได ชุมชนอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงจะเขามาศึกษาเรียนรู และนํา
รูปแบบและวิธีการไปประยุกตใชกับชุมชนของตนเอง สวนอีกรูปแบบหนึ่งเปนเครือขายการจัดต้ัง 
รูปแบบนี้เกิดจากองคกรพัฒนาตองการขยายพื้นท่ีปฏิบัติงานของตนเอง จะใชชุมชนเดิมท่ีมี
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ประสบการณและบทเรียนในกระบวนการพัฒนาแลวเปนสถานท่ีศึกษาดูงาน และเวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณใหกับชุมชนท่ีองคกรพัฒนาเขาไปดําเนินงานใหมๆ 

 2) เครือขายอํานาจตอรอง เครือขายนี้เช่ือวากิจกรรมการพัฒนาตางๆ ท่ีอยูใน
วงจํากัดเฉพาะพื้นท่ีหมูบานของตน จะไมมีพลังท่ีเพียงพอตอการแกไขปญหาท่ีแทจริง ท้ังนี้จากการ
วิเคราะหปญหาแลวพบวา ปญหาท่ีชุมชนตางๆ เผชิญอยูนั้นไมไดเกิดจากชุมชนสรางมาเอง หากแต
ชุมชนนั้น  ถูกกระทําจากระบบภายนอก การจะแกไขปญหาจึงจําเปนตองสรางใหเกิดพลังอํานาจ 
ในการตอรอง จึงสามารถแกไขปญหาท่ีแทจริง การสรางเครือขายจึงเปนรูปแบบหนึ่งซ่ึงใน
ระยะแรกการจัดต้ังเครือขาย จะต้ังตามปญหาหรือกิจกรรมของการเลือกอาชีพ เชนเครือขาย
ผสมผสาน เครือขายกลุมสตรีทอผา เครือขายปญหาปาไม-ท่ีดิน เปนตน ตอมาสถานการณปญหา
ตางๆ กลับไมไดรับการตอบสนองจากรัฐอยางแทจริง หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับปญหาก็ปดความ
รับผิดชอบ เครือขายตางๆ ท่ีมีอยูจึงตองรวมกันผลักดัน ใหเกิดกระบวนการแกไขปญหาไปพรอมๆ
กัน ดังปรากฏการณ มอบ ท่ีพบในสังคมปจจุบัน อยางไรก็ตามเครือขายสองประเภทนี้มีขอสังเกต
คือ  

1. เครือขายการเรียนรูเปนเครือขายท่ีขาดการตอเนื่อง และขาดพลังเพราะไมมีเปาหมาย
รวมท่ีชัดเจน 

2. เครือขายอํานาจตอรองมักจะสรางข้ึนเพื่อใหสาธารณะเห็นวาเปนกลุมท่ีเห็นแกตัว เปน
กลุมท่ีมีนักการเมืองสนับสนุน เปนเคร่ืองมือของนักการเมือง ทําใหขาดความชอบธรรมในการ
ดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาของตนเองเนื่องจากสาธารณะไมมีขอมูลเพียงพอ 

3. เครือขายอํานาจตอรอง จะตองไดรับการตอตานจากผูสูญเสียผลประโยชน และถาโดย
เหตุผลแลวผูสูญเสียผลประโยชนไมสามารถรูดวยเหตุผลก็จะใชความรุนแรง เพื่อสลายอํานาจ          
การตอรองของเครือขาย 
 สวนการพัฒนาเครือขายนั้น  อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2549) กลาววา ตองอาศัยคุณลักษณะ
อยางนอย 3 ประการในการที่จะพัฒนาเครือขายคือ ประการแรก การเช่ือมโยงแนวคิดและบทเรียน
เพื่อการจัดการชุมชน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมกับความรู
ใหมท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการ และเปนระบบมากข้ึน ประการท่ีสอง ถาระบบเครือขายนั้น มีการ
ใชวิธีการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนสวนใหญภายใตมิติของการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีการกําหนดเปาหมายของการเรียนรูไดชัดเจน และสามารถจําแนก
องคประกอบเปนเนื้อหาแหงการเรียนรู ผูใหและผูรับผิดชอบ และประการสุดทาย จะตองมีการ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบออกมาภายในเครือขาย 
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สรุปไดวาเครือขายหมายถึงการรวมกลุมกันของบุคคลในชุมชน เพื่อระดมความรู
แลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกัน ในการที่จะแกไขปญหาของชุมชนรวมกันจนทําใหทุกคน
รวมตัวเกิดสํานึกรวม เห็นประโยชนและศรัทธาม่ันตอการรวมตัวกัน แลวขยายแนวรวมออกสู
ชุมชนใกลเคียงรวมพลังเพื่อตอรองกับกลุมอ่ืนๆ ในสังคม แนวคิดเร่ืองชุมชนกับเครือขายทางสังคม 
มีความสําคัญเปนอยางมาก ในการศึกษาถึงปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมของกลุม
อนุรักษลุมน้ําแมเลาะ วามีการกอกําเนิดและพัฒนาการการสรางเครือขายฯ เปนอยางไร มีปจจัย
อะไรบาง ชุมชนเกิดเครือขายการเรียนรูโดยศึกษาจากชุมชนใกลเคียงหรือจัดต้ังกันเองภายในชุมชน
และพัฒนาเปนเครือขายทางสังคมเพื่อสรางพลังตอรอง ในอันท่ีจะตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยางไร ซ่ึงแนวคิดดังกลาวจัดเปนแนวคิดท่ีมี
ความสําคัญและถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย ในการอธิบายภาพการเคล่ือนตัวจากกลุมสูการ
รวมตัวเปนเครือขายเพื่อสรางพลัง ในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาหรือสรางพลังในการ
เปล่ียนแปลงส่ิงตางๆ ในสังคม  
 
2.2  แนวคิดเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 

แนวคิดเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีผูใหความหมาย คําจํากัดความ คอนขาง
คลายคลึงและเปนไปในทางเดียวกันกลาวคือ 

 นิวัติ เรืองพานิช (2537) ไดใหความหมายการอนุรักษ ไววา หมายถึงการรูจักใชทรัพยากร
อยางชาญฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากท่ีสุด และใชไดเปนเวลายาวนานท่ีสุด ท้ังนี้ตองการ
ใหใชนอยท่ีสุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันดวย ฉะนั้นการ
อนุรักษ จึงไมไดหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉยๆ แตตองนําทรัพยากรมาใชประโยชนให
ถูกตองตามกาลเทศะอีกดวย ดังนั้น การใชทรัพยากรธรรมชาติ จึงตองกระทําดวยความฉลาด แต
มิไดหมายความวาจะเก็บรักษาส่ิงเหลานั้นไวโดยมิไดนํามาใชใหเกิดประโยชนตอมนุษย (วิชัย 
เทียนนอย, 2544) สวนเกษม จันทรแกว (2539) ไดใหความหมายของคําวาอนุรักษ วาเปนการเก็บ
รักษาสงวน ซอมแซม ปรับปรุง และการใชตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อจะได
เอ้ืออํานวยใหคุณภาพสูง ในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป โดยอยูภายใตวัตถุประสงค
ยอดของนักอนุรักษ คือตองทําใหโลกนี้ดี และใหผลผลิตและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติให
ไดผลนั้น (เกษม จันทรแกว, 2525) ไดเสนอแนวความคิดไววา การใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ส่ิงแวดลอมแตละแหงนั้น จําเปนตองมีความรูในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะใหประโยชนแก
มนุษย ทุกแง ทุก มุม  ท้ั งข อดี และขอ เ สีย  โดยคํานึ ง ถึ งการ สูญเปล า อัน เกิดจากการใช
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ทรัพยากรธรรมชาติดวย สวนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนและหายาก ตองรักษาดวยความ
ระมัดระวัง เพื่ออํานวยประโยชนและการทําใหอยูในสภาพท่ีเพิ่มพูนท้ังทางกายภาพและเศรษฐกิจ
เทาท่ีจะทําได โดยกําหนดใหมีอัตราการผลิตเทากับอัตราการใช หรืออัตราเกิดเทากับอัตราการตาย
เปนอยางนอย รวมถึงการปรับปรุงวิธีการใหมๆ ในการผลิต เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางหนึ่ง คือตองคํานึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกันดวย เพราะทรัพยากรธรรมชาติทุกอยางมีสวนเกี่ยวของ
สัมพันธกันอยางใกลชิด 

  ในสวนของวตัถุประสงคของการอนุรักษนั้น พวงเพชร ธนสิน (2532) ไดอธิบาย คอนขาง
สอดคลองกับแนวคิดขางตนแตมีบางประเด็นท่ีนาสนใจคือ 

1) เพื่อใหคงไวซ่ึงปริมาณทรัพยากรใหมีอายุการใชงานนานท่ีสุด เนื่องจากทรัพยากรบาง
ชนิดมีจํานวนจํากัด ไมสามารถงอกเงยข้ึนมาใหมไดทันกับความตองการของมนุษย 

2) เพื่อคงไวซ่ึงคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเสริมสรางสุขลักษณะ และการดํารงชีวิตของมนุษย
ใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

3) เพื่อความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหมีฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนดํารงชีวิต
ไดอยางสะดวกสบาย 

4) เพื่อความเจริญดานวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของสังคมตางๆ ไมใหสังคมน้ันๆ ขาด
สัญลักษณและวัฒนธรรมถูกทําลายไป 

5) เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติใหเกิดวงชีวิตท่ีเหมาะสมของความสัมพันธระหวางทรัพยากร
ตางๆ 

หลักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้น สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 
16 (2549) ไดใหแนวทางการอนุรักษไวหลายประการ แตจะเลือกปฏิบัติแบบไหนนั้น ยอมข้ึนอยูกับ
การพิจารณาวาอยางไหนจะเหมาะสมและไดประโยชนมากกวาคือ การถนอม การบูรณะ การ
ปรับปรุงใหของเดิมมีประสิทธิภาพหรือมีประโยชนมากกวาเกา  การปรับคุณภาพส่ิงประดษิฐเกาให
ดีข้ึน การหาทางเอาของเกามาใชอีก การนําเอาของอ่ืนมาใชแทนกัน การประดิษฐของเทียมข้ึนใช 
และการหาประโยชนจากส่ิงของไดเปลา 

ปรีชา เปยมพงศสานต (2538) ใหแนวคิดของการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมวา แท
ท่ีจริงแลวการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมจะตองมาจากประชาชนท่ีอยูในทองถ่ิน ผูซ่ึงดําเนิน
ชีวิตทามกลางธรรมชาติ ท่ีกําลังถูกทําลายอยางหนัก ธรรมชาติท้ังปวงจะไดรับการดูแลดวยความรัก 
ความหวงใย และความเคารพ สนองความตองการของประชาชนท่ีอยูในทองถ่ินนั้นๆ และอยูใน
ขอบเขตท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศน กฎเกณฑธรรมชาติ การอนุรักษแนวนี้ จะใหความสําคัญสูง
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ในเร่ืองการพิทักษรักษา โดยไมใหทรัพยากรธรรมชาติตองถูกนําไปใชเพื่อการพัฒนา ใน
ขณะเดียวกันก็มีการเนนเร่ืองการคุมครอง โดยไมใหมีการใชทรัพยากรมากเกินไป การอนุรักษท่ีมา
จากประชาชนท่ีอยูในทองถ่ินนั้นๆ เปดโอกาสใหระบบนิเวศมีเวลายาวนานพอท่ีจะสามารถฟน
ตนเองได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Garrett Hardin (1968) นําหลักการท่ีสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน คือ การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอมจะตองกระทํา
ควบคูกันไป ทําอยางไรจึงจะทําใหสังคมโลกของเราเปนสังคมท่ียั่งยืน กลาวคือ สังคมท่ีมีการ
จัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกในปจจุบัน โดยท่ีสมาชิกของสังคม
ในชวงอายุถัดไป จะไดรับประโยชนจากส่ิงแวดลอมไมนอยไปกวาท่ีสังคมในปจจุบันไดรับ และ 
The DPA/ROCHE CONSURTUIM (1996 อางใน สถาบันดํารงราชานุภาพ, 2542) ไดเสนอหลักการ
ท่ีสําคัญตอการวางแผนการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนท่ีประกอบดวย 6 หลักการ ดังนี้ 

1. หลักการทางนิเวศวิทยา (Ecosystem approach) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเนนวา มนุษยกับ
ธรรมชาติไมสามารถแยกออกจากกันได และตองพิจารณาปจจัยตางๆทั้งดานธรรมชาติส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและเทคนิควิชาการ เพื่อพิจารณาปจจัยตางๆ อยาง
เปนระบบเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธเช่ือมโยงและผลท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยวา
มีผลทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การปฏิบัติอยางยั่งยืน (Sustainable action) ทรัพยากรตางๆมีอยูจํากัด และมี
ความสามารถในการรองรับและขอจํากัดในตัวเอง (Carrying capacity) จึงจําเปนตองศึกษาความ
เหมาะสมในการใชประโยชน และการจัดการอยางชาญฉลาดสรางความสมดุลกับความตองการทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3. วิธีการแบบมีสวนรวม (Participative approach) ตองเปดโอกาสใหประชาชนทราบถึง
การตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ โดยผานกระบวนการที่เปดเผย มีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
รวมกัน จัดทําแผนงาน เพื่อใหการปฏิบัติของแตละหนวยงานและประชาชนในพื้นท่ีเปนไปใน
แนวทางเปาหมายเดียวกันในดานการอนุรักษ 

4. การเนนปญหาประชาชนในพื้นท่ี (People-oriented problem) โดยกําหนดปญหาท่ี
แทจริงท่ีประชาชนประสบ เพื่อตอบสนองความตองการอยางแทจริงและจัดทําแผนแนวทางปฏิบัติ
สําหรับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหสามารถดําเนินตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ความเสมอภาค  (Equal emphasis) เปนการใชความสําคัญกับปจจัยตางๆ ท้ัง
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ และปจจัยทางวิชาการในการจัดทําแผน โดยรวมไปถึงความ
เสมอภาคระหวางเพศและยังรวมไปถึงการเทาเทียมกันในภูมิภาค (Specific regional) และใน
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ทองถ่ินท่ีแตกตางกัน (Local difference) ในกระบวนการวางแผนและมียุติธรรมในการดําเนินการ
ในประเด็นตางๆ 

6. การมองในอนาคต (Future orientation) การวางแผนตองมีเปาหมายในอนาคตระยะ
ยาว มีความเห็นรวมกันจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของในเร่ืองเปาหมาย จุดมุงหมาย วัตถุประสงคพื้นท่ี
ดําเนินการและวิธีปฏิบัติ 

ดังนั้น สรุปไดวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางชาญฉลาด มีการเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุงใหเปนประโยชนสูงสุด         
ระยะเวลานานท่ีสุด โดยจุดมุงหมายสูงสุดคือความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสามารถคงอยูได
และสืบทอดไปสูคนรุนหลัง ซ่ึงจากการอยูรวมกันระหวาง คนกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แบบปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน เม่ือส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกกระทบจาก
ปจจัยตางๆ ยอมสงผลกระทบตอคนอยางหลีกเล่ียงไมได แนวคิดดังกลาวใชศึกษาถึงวิธีการในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ผานการบวนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดการระบบน้ํา
ใชและระบบเหมืองฝาย การจัดการระบบการผลิตตางๆ ตลอดจนสรางกฎระเบียบภายในชุมชนและ
เครือขายฯ เพื่อปองกัน แกไขปญหา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 
2.3 แนวคิดเร่ืองการจัดการลุมน้ํา  
  

แนวคิดเร่ืองลุมน้ําและการจัดการลุมน้ํานั้น มีความหมายและนัยท่ีแตกตาง ตามแตมุมมอง
และประสบการณของนักวิชาการ ชาวบานและผูท่ีใหนิยามความหมาย โดยเนื้อหานั้นมีท้ังความ
เหมือนและความแตกตาง ในท่ีนี้จะกลาวถึงเนื้อหาของฝายตางๆ ท้ังของนักวิชาการดานปาไมและ
กลุมท่ีทํางานดานการพัฒนาชุมชน ชาวบาน นักวิชาการในศาสตรอ่ืนๆ และนักพัฒนาในองคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) โดยสามารถแยกแนวความคิดและความหมายของลุมน้ําได 2 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมของนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานปาไมและการจัดการดานแหลงน้ํา 

กลุมนี้มีแนวคิดท่ีอยูบนพื้นฐานของการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร และปจจัยทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศ โดยไดให คําจํากัดความของลุมน้ําไวหลายความหมายคือ 

 กิติชัย รัตนะ (2549) ไดใหความหมายของ ลุมน้ํา คือ หนวยพื้นท่ีหนึ่งท่ีประกอบดวย
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน (คุณคาการใชประโยชนของ
มนุษย) และทรัพยากรคุณภาพชีวิต (สังคมส่ิงแวดลอม) ระบบลุมน้ําประกอบดวยทรัพยากรเหลานี้
อยูรวมกัน คละกันอยางกลมกลืนจนมีเอกลักษณและพฤติกรรมรวมกัน เปนลุมน้ําท่ีมีลักษณะแสดง
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บทบาทเฉพาะ จึงมักเรียกลุมน้ําเปนทรัพยากรลุมน้ําหรือระบบทรัพยากร โดยใหเหตุผลและความ
จําเปนของการจัดการลุมน้ําไววา เกิดจากการขยายตัวของประชากร เพื่อจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อใชประโยชนเพื่อควบคุมการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  และเพื่อบริหารกิจกรรมการพัฒนาโครงการอยางยั่งยืนซ่ึงจะตองมีหลักการในการ
จัดการลุมน้ําไว 3 ประการคือ ประการแรก ตองมีการวางแผนการใชท่ีดิน ประการท่ีสอง ตองมีการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และประการสุดทาย ตองมีการควบคุม
มลพิษ ท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เกษม จันทรแกว (2539 
อางแลว)  

กรมทรัพยากรน้ํา (2548) ไดใหความหมายของลุมน้ํา คือ หนวยของพื้นท่ีซ่ึงลอมรอบดวย
สันปนน้ํา เปนพื้นท่ีรับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้นๆ เม่ือฝนตกลงมาในท่ีลุมน้ํา น้ําจะ
ไหลออกสูลําธารสายยอย แลวรวมกันออกสูลําธารสายใหญ และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก จน
ไหลออกปากแมน้ําในท่ีสุดจะเห็นไดวา “ลุมน้ํา” เปนพื้นท่ีหนวยหนึ่ง ซ่ึงเปนแหลงรับน้ําท่ีมา จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และผสมผสานกันเปนระบบนิเวศและไดใหความหมายของการจัดการเปน
ระบบลุมน้ํา คือ  

1.  การจัดการพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง ท่ีมีขอบเขตแนชัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหได
น้ําท่ีมีปริมาณเหมาะสม มีคุณภาพดี และมีระยะเวลาการไหล ตลอดท้ังปอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ัง
สามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใชทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นท่ีนั้นดวย การกําหนดพื้นท่ี
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน โดยอาศัยหลักการอนุรักษวิทยา และเปนหลักการ
อนุรักษปฏิบัติ หมายถึง ใหมีการกําหนดเขตท่ีดินเปนเขต ใหมีเขตกิจกรรม เขตพัฒนาและเขตทีต่อง
สงวนไวใหมีการใชทรัพยากรโดยอาศัยมาตรการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําท่ีวางอยูบนพื้นฐาน
วิทยาศาสตรหรือปจจัยทางกายภาพ 6 ประการคือ ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความลาดชัน ความสูง
จากระดับน้ําทะเล ลักษณะทางปฐพีวิทยาเกี่ยวกับอายุทางธรณีหรือคุณสมบัติของหิน ลักษณะทาง
ปฐพีวิทยาเกี่ยวกับคุณสมบัติของหิน และ พืชพันธหรือปาไม มีกฎหมาย ขอหาม ระเบียบปฏิบัติ
และมาตรการ 

2.  สงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง โดยใหความสําคันเปนลําดับแรกกับการเขา
รวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกชุมชนภายในทองถ่ิน ท้ังนี้ภายใตขอบเขต
แหงสิทธิ และหนาท่ีท่ีชัดเจนตลอดกระบวนการเขามีสวนรวม โดยจะตองไมเปนการริดรอน
ผลประโยชนของคนท้ังชาติโดยรวม 
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เกษม จันทรแกว (2539 อางแลว) อธิบายวาพื้นท่ีลุมน้ํามีความหมายเชนเดียวกับ
แองน้ํา พื้นท่ีรับน้ํา หรือหนวยอุทกวิทยา โดยพ้ืนท่ีลุมน้ําประกอบไปดวยทรัพยากร 3 กลุม อัน
ไดแกทรัพยากรที่ มีชีวิต ทรัพยากรท่ีไมมีชีวิต  และทรัพยากรสังคม ทรัพยากรเหลานี้ เปน
สวนประกอบของระบบนิเวศลุมน้ํา โดยท่ีรูปแบบ ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย แตกตางกัน ถา
ระบบนิเวศลุมน้ําไมสมดุลทรัพยากรในลุมน้ําก็เปล่ียนแปลงไปดวย  เพื่อใหการจัดการลุมน้ําท่ียั่งยนื 
และนิยามความหมายของการจัดการ ลุมน้ําหมายถึง การจัดการพื้นท่ีเพื่อใหไดน้ําท่ีมีปริมาณมากพอ 
คุณภาพดี การไหลสมํ่าเสมอ พรอมท้ังควบคุมคุณภาพของดิน ลดความเสียหายจากน้ําทวมและ
จัดการใชทรัพยากรลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

พรชัย ปรีชาปญญา (2544) อธิบายวาเม่ือพิจารณาถึงเปาหมายหลักในการจัดการ
ลุมน้ํา เปนท่ียอมรับกันวาพื้นท่ีตนน้ําลําธารท่ีเปนภูเขาสูงทางภาคเหนือตอนบนเปนแหลงท่ี
เอ้ืออํานวยพื้นท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ ท้ังนี้ เพราะพ้ืนท่ีดังกลาวประกอบดวยดวยภูเขาสูง
สลับซับซอน พืชพรรณข้ึนปกคลุมหนาแนน ขณะเดียวกันท่ีเปนพื้นท่ีฝนตกชุก คุณสมบัติดิน ลมฟา
อากาศ และลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะแกการปลดปลอยน้ําใหแกพื้นท่ีรับน้ําท้ังตอนบนและ
ตอนลาง เปนประโยชนตอการเกษตร การอุปโภคบริโภค การทองเท่ียว การคมนาคม และกิจกรรม
อ่ืน ท้ังนี้เพราะองคประกอบตางๆ เชน พืชพรรณ ดิน น้ํา และลักษณะกายภาพอ่ืนๆ ภายในลุมน้ํา 
ประกอบดวยชนิด ปริมาณ สัดสวน และหนาท่ีท่ีเหมาะสมกอใหเกิดระบบสมดุลของระบบนิเวศใน
ลุมน้ําสมํ่าเสมอตลอดมา 

2. กลุมท่ีทํางานดานการพัฒนาชุมชน ชาวบาน นักวิชาการในศาสตรอ่ืน และนักพัฒนา
ในองคกรพัฒนาเอกชน  

โดยกลุมนี้นิยามลุมน้ํา ในฐานะพื้นท่ีทางสังคมวา ในลุมน้ําหนึ่งๆ นอกจากจะเปนระบบ
นิเวศ ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตางๆ แลวยังมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวาง
มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ เพราะตามความเปนจริงในพ้ืนท่ีลุมน้ํา จะมีชุมชนอาศัยอยู เปนแหลง
รวมของวัฒนธรรม ความรู และภูมิปญญาท่ีชุมชนน้ันๆ ไดส่ังสม ถายทอด และสืบสานกันมาต้ังแต
สมัยบรรพบุรุษ รวมท้ังมีกระบวนการเรียนรู การสะสมประสบการณในการดํารงชีวิตท่ีพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน  
 สหัทยา วิเศษ และคณะ (2547) ใหความหมายวา พื้นท่ีลุมน้ําเปนหนวยพื้นท่ีทางกายภาพ 
และหนวยพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญ ในการจัดการลุมน้ําจึงมิใชเปนเพียง
การจัดการพื้นท่ี แตเปนการจัดความสัมพันธ ระหวางคนในฐานะท่ีเปนหนวยหนึ่งทางสังคมกับ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความสอดคลองกับการดํารงอยูของคน โดยมีมิติการมองแบบองค
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รวม มิใชมองนํ้าเปนเปาหมายหรือเปนศูนยกลางเพียงประการเดียว ซ่ึงตองมีการศึกษาถึงปจจัย
หลากหลายประการท่ีมีความเกี่ยวของตอระบบนิเวศลุมน้ําและส่ิงแวดลอมท่ีสัมพันธกัน  

โดยสรุปแนวคิดในการจัดการลุมน้ําไววา3 ประการคือประการแรก  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตองคํานึงถึงภาพรวม ไมควรแยกพิจารณาเฉพาะสวน เนื่องจากทรัพยากรทุก
ชนิด  มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ท้ังคน ปาไม ดิน และนํ้า เปนตน ประการท่ีสอง ในการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จะตองไมแยกคนออกจากสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม 
และทางกายภาพ เพราะวัฒนธรรมและสังคมมนุษยไดพัฒนาพรอมกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และประการสุดทาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีประสบผลสําเร็จ เกิดจาก
ผูใชทรัพยากรไดตระหนักถึงความสําคัญ และรูจักการใชอยางชาญฉลาด รวมท้ังการกอใหเกิด
ประโยชนหลายๆ  ดานในเวลาเดียวกัน  อีกท้ังเสนอวายุทธศาสตร ท่ีสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีรัฐควรใหความ สําคัญอยางมากคือการสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินไดเขามามี
บทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงใหเกิดกระบวนการเรียนรู การเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ความเขาใจท่ีสอดคลองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตอจากฐานชีวิตและ
ระบบนิเวศควบคูกับการมีมาตรการ และกฎระเบียบท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินโดยมีหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเปนฝายกระตุนและสนับสนุนใหเกิด
กระบวนการเรียนรู ส่ิงสําคัญคือจะตองกระจายภาระหนาท่ีการมีสวนรวมการตัดสินใจ การจัดการ 
การควบคุม การฟนฟู และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปสูชาวบาน และองคกรชุมชน
เปนหลัก และยังมีแนวคิดและหลักการที่สําคัญท่ีสรางเสริมใหการจัดการลุมน้ํานั้นมีความเหมาะสม
และยั่งยืน โดยเปนการมองในมิติของการพึ่งพาอาศัยและการใชประโยชน  

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543 ไดนิยามความหมายของการจัดการลุมน้ําวา เปนการรวมกัน
ออกกฎ ระเบียบ ในการดูแลทรัพยากรในระดับพื้นท่ีลุมน้ํา โดยคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในลุมน้ํานั้นๆ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน และยกระดับความสามารถ
ในการเคล่ือนไหว ตอรองอํานาจรัฐ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานนโยบายและกฎหมายตางๆ 
มีการรวมตัวกันเปนขบวนการท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม และมีการจัดต้ังเครือขายข้ึนเปนองคกร            
“เครือขายลุมน้ํา” ข้ึน  

โดยกลุมนี้มองท้ังสองนัยคือ ลุมน้ํานอกจากจะเปนหนวยพื้นฐานตามธรรมชาติ ท่ีมี
ทรัพยากร ดิน น้ํา ปา และส่ิงแวดลอมภายในลุมน้ําท่ีเปนพื้นท่ีชุมน้ําและรับน้ําแลว ยังมองในมิติ
ของการพึ่งพาอาศัยระหวางคนกับทรัพยากรธรรมชาติ และการใชพื้นท่ีแบบตางๆ ในบริเวณลุมน้ํา
นั้น กลาวคือ ในบริเวณลุมน้ําจะมีชุมชนนอยใหญ อาศัยอยูและใชพื้นท่ีลุมน้ําประกอบอาชีพและ
การดํารงอยูโดยชาวบานจะรูจัดทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําท่ีตนอาศัยอยูเปนอยางดี รูวาลําหวย
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สายใดไหลตลอดป และสายใดไหลเฉพาะบางฤดูกาล ซ่ึงกลาวไดวา ชาวบานและชุมชน มีบทบาท
สําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ีของลุมน้ําและพื้นท่ีใกลเคียง 
 ในการมองของท้ังสองมุมดังกลาว จะเห็นไดวา ในกลุมแรก จะขาดการมองในมิติของ
ความสัมพันธระหวางคนหรือชุมชนท่ีเปนองคประกอบสวนหนึ่งของลุมน้ํา อันมีความสัมพันธ
แบบพ่ึงพาอาศัยกับทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ํา ในขณะที่กลุมท่ีสอง มีมุมมองครอบคลุมท้ังดาน
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และการดํารงอยูของผูคนท่ีมีความเกี่ยวของกับสายน้ํา 

สรุปไดวา การจัดการลุมน้ําหมายถึงจัดการพ้ืนท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดท่ีมีขอบเขตท่ีแนชัดโดย              
มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดน้ําท่ีมีปริมาณเหมาะสม คุณภาพดี และมีระยะเวลาการไหลตลอดท้ังป         
อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังสามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใชทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นท่ีนั้น
ดวย    อีกท้ังเปนแนวทางในการศึกษาการจัดการทรัพยากรในระดับพื้นท่ีลุมน้ําของประชาชนท่ี
อาศัยในลุมน้ําแมเลาะ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน มีคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนของ
ประชาชน รวมกันออกระเบียบในการดูแลทรัพยากรรวมกันโดยจัดรูปเปนองคกรเครือขายลุมน้ํา
และใชแนวขอบเขตพื้นท่ีของลุมน้ําเปนจุดเช่ือมโยงความสัมพันธกันในชุมชน จนสามารถยกระดับ
ในการเคล่ือนไหวกอใหเกิดการผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางนโยบายและกฎหมายตางๆ โดย
มีขบวนการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 
2.4 แนวคิดเร่ืองการมีสวนรวม  
 

การมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชน นับเปนยุทธวิธีสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการ
พัฒนาท่ีมุงพัฒนาคนและสงเสริมความเปนธรรมในสังคม แตเนื่องจากไดมีนักวิชาการหลายทานได
ใหความหมายของคําไวแตกตางกัน  เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของการมีสวนรวมอยาง
ถูกตอง และตรงกันควรไดศึกษาถึงความหมายของการมีสวนรวมท่ีไดมีผูรูใหความหมายไวดังนี้ 

สํานักมาตรฐานการศึกษา (2545) ใหความหมายของ การมีสวนรวม คือ การท่ีประชาชน
หรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายทองถ่ิน อันเปน
กระบวนการขั้นตอนของการวางแผนในการพัฒนาทองถ่ินท่ีเปนท่ีอยูอาศัย ในการดํารงชีวิตของตน 
นอกจากนั้นหลังจากท่ีไดกําหนด วัตถุประสงคและวางแผนรวมกัน และปฏิบัติงานตามแผนงาน
ของโครงการดังกลาวรวมกันแลวยังมีสวนรวมในการรับประโยชนจากการบริการ รวมท้ังมีสวนใน
การควบคุมประเมินผลโครงการตางๆ ของทองถ่ิน ซ่ึงเปนไปในทางตรง คือไดเขามีสวนรวมดวย
ตนเองหรืออาจเปนไปโดยทางออม คือ ผานกรรมการที่เปนฝายบริหารงานของหมูบาน พรอมท้ังได
กําหนดรูปแบบการมีสวนรวม ไว 3 รูปแบบคือ 
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1. การมีสวนรวมแบบชายขอบ เปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทา
เทียมกัน ฝายหนึ่งรูสึกดอยอํานาจกวา หรือมีทรัพยากรหรือความรูดอยกวาเปนตน 

2. การมีสวนรวมแบบบางสวน รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไร โดยท่ีรัฐไม
รูความตองการของชาวบาน ดังนั้นการมีสวนรวมก็เพียงแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรม
บางสวนเทานั้น 

3. การมีสวนรวมแบบสมบูรณ เปนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนต้ังแตการกําหนดปญหา    
ความตองการ การตัดสินใจในแนวทางการแกไขปญหา และความเทาเทียมกันของทุกฝาย  

เสนห จามริก และคณะ (2536 อางแลว) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนท่ีแทจริงคือ 
การที่ประชาชนมีโอกาสอยางอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ครอบงํา บังคับใหไดพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดแจงใชควบคุมระดมทรัพยากรและปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในชุมชนมา
ใชประโยชนเพื่อการดํารงชีพตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม เปนการ
พัฒนาการเรียนรูและภูมิปญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจที่จะกําหนดวิถีชีวิตของตน
อยางเช่ือม่ัน เพื่อเปาหมายแหงการพึ่งตนเองไดในท่ีสุด สอดคลองกับทวีทอง หงสวิวัฒน (2527) ท่ี
กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนคือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนในการจัดการ ควบคุมการใชการกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตท่ีมีอยูเพื่อประโยชนตอ
การดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดพัฒนาการเรียนรูและภูมิปญญาแสดงออกในรูปการ
ตัดสินใจในการกําหนดชีวิตอยางเปนตัวของตัวเอง 

ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ (2531) กลาววา  แนวความคิดเร่ืองการมีสวนรวมเกิดข้ึนจากความเช่ือที่
มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีปญญา ตระหนักรูและควบคุมส่ิงแวดลอมได ดั้งนั้นมนุษยไมวาจะอยู
หางไกลเพียงใดจึงควรมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอชีวิตเขาเอง นอกจากน้ันแลวการมี
สวนรวม ยังชวยลดปญหาความแปลกแยก เนื่องจากการนําเขาส่ิงตางๆ จากภายนอกเขาไปในชุมชน
นั้นดวย  การมีสวนรวมไมไดหมายความแคบๆ แคการมีสวนชวยเหลือสนับสนุนโครงการเทานั้น  
แตยังรวมไปถึงข้ันตอนสําคัญอยางเชนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ  ดวย  ปธาน          
สุวรรณมงคล (2527) กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชนบทควรมีบทบาท 4 
ลักษณะ คือการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ การดําเนินงาน การจัดการผลประโยชนและ
การประเมินผล  อคิน รพีพัฒน (2527) แบงการมีสวนรวมในชุมชนออกเปน 4 ลักษณะคลายกันคือ
การคาหาสาเหตุของปญหาตลอดจนแนวทางแกไข  การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา
แกไขปญหาการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนและการประเมินผลงานกิจกรรมการ
พัฒนาสอดคลองกับแนวคิดของเจิมศักดิ์ ปนทอง (2527) ไดแยกข้ันตอนการมีสวนรวมของ
ประชาชนไว 4 ข้ันตอน คือการมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา การวางแผนในดําเนิน 
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การลงทุนปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลและมนัส สุวรรณ (2549 อางแลว) กลาวถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะของภาครัฐเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด สามารถกระทําได 5 รูปแบบ คือ การรับรูขาวสาร การ
ปรึกษาหารือ การประชุมรับฟงความคิดเห็น การรวมในการตัดสินใจ และการใชกลไกทางกฎหมาย 

กิตติชัย รัตนะ (2549 อางแลว) กลาววาการมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของกันทางดาน
สังคม จิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของการเกี่ยวของกันดังกลาวเปน
เหตุเราใจใหกระทําการบรรลุจุดหมายของกลุมนั้น ซ่ึงมีความหมายมากกวาการเปนเพียงสวนหน่ึง
ของชุมชนเทานั้น นอกจากนั้น การมีสวนรวมยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูเกี่ยวของไดมี
สวนในการคิดวิเคราะห ริเร่ิม วางแผนตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนโดยตรงและการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให
ประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
โดยเฉพาะบริบทของกระบวนการวางแผนดําเนินงานในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด อันจะเปนการสงเสริมให
ประชาชนมีบทบาทในการรวมคิด รวมตัดสินใจแกไขปญหาของตนเองอยางแข็งขัน รวมใช
ความคิดสรางสรรคความรูและความชํานาญรวมกับวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนับสนุนผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของโดยมีวัตถุประสงคของการมีสวนรวมคือ ทําใหเกิด
กระบวนการแลกเปล่ียนขาวสาร การดําเนินกิจกรรมดําเนินไปดวยความราบร่ืนไมมีอุปสรรค 
เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมมักจะเกี่ยวของกับคนหมูมาก และอาจรวมถึงสาธารณะชนท่ัวไปใช
เปนเคร่ืองมือหรือกลไกในการพัฒนาชุมชนท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมหมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในชุมชนรวมบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในข้ันตอนตางๆ รวมคิด รวมดําเนินการ รวมแกไขปญหาและรวม
ติดตามประเมินผล เพื่อเกิดประโยชนตอชุมชนและตอประเทศชาติโดยรวม เพื่อใหประชาชน
สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน สราง
ความเช่ือม่ันใหแกตนเอง และนําไปสูการพึ่งตนเองไดในท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนปจจัยสําคัญของท่ีมีผลใหกระบวนการกอเกิดและพัฒนาเปนเครือขายฯ ของชุมชน
ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
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2.5 แนวคิดเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ภูมิปญญาทองถ่ินไดมีผูศึกษาและเสนอหลักการ แนวคิด คํานิยามไวมากมาย พอสรุปไดวา
ภูมิปญญาหรือ ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง พื้นเพ รากฐานของความรูชาวบาน หรือความรอบรูของ
ชาวบานท่ีเรียนรูและมีประสบการณสืบตอกันมาท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงเรียนรูจากผูใหญหรือ
ความรูท่ีสะสมสืบตอกันมา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาภูมิปญญาทองถ่ินหมายถึงทุกส่ิงทุกอยางท่ี
ชาวบานคิดไดเองท่ีนํามาใชในการแกปญหาเปนสติปญญา เปนองคความรูท้ังหมดของชาวบาน ท้ัง
กวาง ท้ังลึก ท่ีชาวบานสามารถคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตได
ในทองถ่ินอยางสมสมัย และภูมิปญญามีอยู 2 ลักษณะ คือ 

1.  ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการทําเนินชีวิตเปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับ การเกิด การแก การเจ็บตาย คุณคา และความหมายของทุกส่ิงในชีวิตประจําวัน 

2.  เปนเร่ืองเกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ
ดนตรีและอ่ืนๆ (เสรี พงษพิศ, 2536 อางแลว) 

ในขณะท่ี สามารถ จันทรสูรย (2536) ไดจําแนกประเภทของภูมิปญญาทองถ่ินในทํานอง
เดียวกัน คือ ภูมิปญญาท่ีเปนนามธรรม เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปนเร่ืองเกี่ยวกับการเกิด แก 
เจ็บ ตาย เปนคุณคา และความหมายของทุกส่ิงในชีวิตประจําวัน และลักษณะท่ีเปนรูปธรรม เปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับการทํามาหากินการเกษตร หัตกรรม ศิลปะ ดนตรี หรืออ่ืนๆ และใหความหมาย
เพิ่มเติมวา แทท่ีจริงแลวภูมิปญญาจะสะทอนความสัมพันธใน 3 ลักษณะ คือ  

 1) ความสัมพันธระหวางคนกับโลกส่ิงแวดลอมอยางใกลชิด 
2) ความสัมพันธระหวางคนในสังคม ชุมชน 
3) ความสัมพันธระหวางคนกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ส่ิงเหนือธรรมชาติ 

สอดคลองกับแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ (2536) ไดกลาวถึงกรอบในการศึกษาเร่ือง
กระบวนการเกิดภูมิปญญาทองถ่ิน ได 4 ข้ันตอนคือ  

ข้ันตอนท่ี 1 การเรียนรู กระบวนการเรียนรูเกิดข้ึนจากศักยภาพของชาวบานในการแสวงหา  
ทางรอดตอสภาพปญหาท่ีรุมเราอยู โดยมีผูนําชาวบานท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห คิดคน 
ทดลองและสรุปบทเรียนจากภูมิปญญาทองถ่ิน ผสมผสานกับความรูและเทคโนโลยีจากภายนอก 
และแกไขปญหาดังกลาวจนประสบผลสําเร็จ เกิดเปนองคความรูท่ีกระทําสืบตอกันมา 

ข้ันตอนท่ี 2 การสะสมความรู สามารถสะสมความรูได 2 ทาง คือ การส่ังสมดวยตนเอง        
โดยเรียนรูมาจากประสบการณในชีวิต การอยูรวมกันในสังคม อีกทางหน่ึง คือ มีผูถายทอดใหใน
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รูปของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ความรูจะถูกสะสมไวในตัวคนๆ หนึ่ง เรียกวา              
“ปราชญชาวบาน” และจะถูกถายทอดมาจากบรรพบุรุษผานการลองผิดลองถูก และปรับใหใชได
ภายใตเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมของทองถ่ินและสอดคลองกับระบบนิเวศน          
ภูมิปญญาท่ีส่ังสมนี้สามารถนําไปใชในการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ และการดํารงเผาพันธุ 

ข้ันตอนท่ี 3 การถายทอดและการกระจายความรู จะถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง      
โดยผานความเช่ือทางศาสนา ความเชื่อเร่ืองผี วิถีชีวิตในระบบนิเวศนเดียวกันไมไดมีการเขียน
บันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร แตมีผูท่ีถายทอดภูมิปญญาเรียกวา ปราชญชาวบาน ไดสืบสาน
ภูมิปญญาอยางตอเนื่องมาหลายช่ัวอายุคน 

ข้ันตอนท่ี 4 การปรับเปล่ียนและการประยุกตใชความรู หรือภูมิปญญาในการอนุรักษ
โดยมากจะเปนการประยุกตจากวัฒนธรรมสวนท่ีมองไมเห็น คือ การประยุกตตัวคุณคาท่ีแฝงเรนอยู
ภายใน ซ่ึงตองอาศัยความเขาใจท่ีละเอียดออนเกิดจากภูมิปญญาของชาวบานเองเปนหลัก  

สวน ยศ สันตสมบัติ (2524) ไดกลาวถึงกระบวนการเกิดภูมิปญญาทองถ่ินไปอีกแนวทาง
หนึ่งกลาวคือ ภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงกลุมชนตางๆ ไดส่ังสม สืบทอดและพัฒนามาเปนเวลานับรอย
นับพันป เปนองคความรูท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับองคความรูดานวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ินเกิด
จากการศึกษาเชิงประจักษผานการพิสูจนทดลองและกระบวนการเกิดการปรับปรุงและพัฒนา
ความคิดอยาง เปนระบบ ภูมิปญญาทองถ่ินจึงกอรางสรางตัวข้ึนจากความเขาใจอยางชัดเจนใน
ความสัมพันธภาพของสรรพส่ิงและสรรพชีวิตตางๆ ท่ีกอเกิดดํารงอยู และแตกดับไปภายในระบบ
นิเวศชุดนั้น ความเขาใจอยางลึกซ้ึงนําไปสูความสามารถ ในการบริหารจัดการปรับแตงใช
ประโยชนและพัฒนาทรัพยากรในระบบนิเวศนชุดนั้นอยางยั่งยืน และภูมิปญญาทองถ่ินมีลักษณะ
จําเพาะของภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวพันเช่ือมโยงอยางแนบแนนกันมิติทางสังคมและสิทธิชุมชน  

จะเห็นไดวาชุมชนภาคเหนือตางมีวิถีชีวิตผูกพันกับปา สายน้ํา ขุนเขามาโดยตลอด พรอม
ท้ังไดสรางสรรคภูมิปญญาทองถ่ินท่ีแฝงดวยระบบคิด ระบบคุณคา และองคความรูในการอยูรวม
ใชประโยชนจากธรรมชาติมาอยางยาวนานท้ังไดพัฒนาระบบกรรมสิทธ์ิรวม ในทรัพยากรสวนรวม 
เพื่อควบคุมการใชประโยชนและดูแลรักษาปาตนน้ําของชุมชน เปนระบบการจัดการทรัพยากรที่ใช
ชุมชนและความเปนชุมชนเปนพื้นฐาน ในระบบนี้ กลุมบุคคล ซ่ึงเปนเจาของทรัพยากรรวมกันมี
สิทธิกีดกันมิใหคนท่ีไมใชสมาชิกของกลุมหรือชุมชนเขามาใชประโยชนในทรัพยากรดังกลาว และ
สมาชิกกลุมแตละคนมีสิทธิและหนาท่ีในการใชและบํารุงรักษาทรัพยากรที่ตนเองเปนเจาของ
รวมกัน (ชูศักดิ์ วิทยาภัค, 2538) 



 23 

สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถ่ิน คือกระบวนการเรียนรู การส่ังสมถายทอด ปรับตัวประยุกตใช
ความรูและสืบสานองคความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง เปนไปอยางตอเนื่องเพ่ือแกปญหา
ของคน ชุมชน และส่ิงแวดลอม ผานการขัดเกลา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ในปจจุบันโดยมีโครงสรางขององคกรชุมชนเปนตัวรองรับ และขับเคล่ือนเปนพลวัต พัฒนาข้ึนเปน
เครือขาย จากระดับครอบครัว สูระดับชุมชนสูระดับชาติ  

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 

นันทมิตร นันทะเสน และคณะ (2548) ไดศึกษาการสรางความรวมมือทางสังคมในการ
อนุรักษทรัพยากรปาและน้ํา ในพื้นท่ีตําบลไหลนาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา 
ชุมชนตําบลไหลนานไดพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรปาและน้ํา ท้ังการพัฒนาข้ึนมาใหมเชน 
โครงการภูมิสถาปตยในเขตพื้นท่ีอนุรักษ การขยายเขตพื้นท่ีอนุรักษ การพัฒนากฎกติกาทางสังคม 
การพัฒนาพื้นท่ีเขตอนุรักษใหเปนแหลงทองเท่ียว การพัฒนาการบริหารจัดการสงเสริม ปองกัน
และฟนฟูทรัพยากรปาและน้ํา การพัฒนาการส่ือสารสาธารณะและประชาสัมพันธ การพัฒนาจิต
วิญญาณหรือจิตสํานึกของคนในชุมชน การบูรณาการในทองถ่ิน ของโรงเรียนประถมศึกษาเปนตน 
โดยใชกระบวนการประชาสังคมหรือเวทีสาธารณะ การจัดทําแผนแลกเปล่ียนเรียนรู การสรางแกน
นํา การสรางนโยบายสาธารณะ การประยุกตใชความเช่ือจารีตและภูมิปญญาทองถ่ิน การยกยองเชิด
ชูคนทําความดี การเช่ือมโยงความสัมพันธของชุมชนกับชุมชนหรือองคกรอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน การใชกติกาทางสังคม การมีสวนรวมของชุมชน โดยใชรูปแบบการพัฒนาการอนุรักษ
ทรัพยากรปาและน้ํา คือการบริหารกลุมหรือองคกรชุมชน การใชความเช่ือประเพณีทองถ่ิน และ
การจัดการทรัพยากรปาและน้ํา ในดานฐานทรัพยากรปาและน้ําและดานทรัพยากรมนุษยและสังคม 
จนเกิดการอนุรักษปาชุมชนจํานวน 25,000 ไร และแหลงอนุรักษปลา (วังปลา) จํานวน 12 วังปลา
ในพื้นท่ี 8 หมูบานของตําบลไหลนาน 

ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปในทางเดียวกันกับสํารวย ผัดผล (2547) ศึกษาเร่ืองขบวนการทาง
สังคมแนวใหม กรณีศึกษาเครือขายฮักเมืองนาน พบวา การกอเกิดของเครือขายกลุมฮักเมืองนาน 
เกิดจาการรวมตัวของกลุมคนสามกลุมใหญ กลุมแรกคือ กลุมพระสงฆซ่ึงทํางานในสวนของการ
รณรงคเพื่อเผยแพรจริยธรรม และเพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม กลุมท่ีสองคือ กลุมองคกรชุมชนท่ี
เผชิญหนากับนักธุรกิจในการแยงชิงพื้นท่ีปาไม ท่ีไดรับสัมปทานไมจากรัฐ รวมท้ังปญหาจากการ
ลักลอบตัดไมของเอกชนในพื้นท่ีปาชุมชน กลุมท่ีสามคือ กลุมของนักพัฒนาเอกชนท่ีทําหนาท่ี
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลุมผูดอยโอกาส สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกชุมชนท้ังดานการ
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ออมทรัพยธุรกิจชุมชน เกษตรยั่งยืน ปาชุมชน และการพัฒนาสังคม ท้ังสามกลุมท่ีกลาวมาแลวนั้น 
ตางก็ทํางานในสายงานของตนมานานปกอนท่ีจะมาทํางานรวมกัน แลวเรียกตนเองวา “กลุมฮักเมือง
นาน” เม่ือรวมตัวกันไดแลว ก็มีการเรียนรูและจัดต้ังตนเองเปนเครือขายตามเนื้อหา และมีเครือขาย
ในเชิงพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจนมีการเพิ่มจํานวนสมาชิกมากข้ึน ในระยะหลังไดเกิดพัฒนาการของ
กลุมท่ีมีความซับซอน และหลายหลายข้ึน เม่ือมีกลุมนักกฎหมาย นักวิชาการ นักวิชาการแพทยและ
สาธารณสุข นักธุรกิจ กลุมคนเหลานี้ไดเขามารวมกันทํางานเพิ่มมากข้ึน จึงเปนลักษณะการทํางาน
ท่ีเรียกวา  “พหุภาคี”  

ปจจัยท่ีนําไปสูการรวมตัวกันคือ การที่กลุมตางๆไดรับผลกระทบจากปญหา และประสบ
ความยุงยากในการรวมมือกับรัฐ อีกท้ังการทํางานโดยลําพังไมสามารถที่จะแกปญหาท้ังหลายได 
ขบวนการเคล่ือนไหวของเครือขายกลุมฮักเมืองนานแบงเปนสองขบวนการหลักคือ หนึ่งคือ
ขบวนการเคล่ือนไหวตามแนววัฒนธรรมชุมชน ท่ียึดเอาภูมิปญญาทองถ่ิน พุทธศาสนาและพลัง
ความรัก ท่ีมีตอแผนดิน ถ่ินเกิดมาผนึกกําลังเพื่อฟนฟูทรัพยากรดิน น้ํา ปา เขา โดยมีเปาหมายเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง สองคือ ขบวนการเพื่อส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะเร่ืองปาไม ไดมีการเรียกรองใหยุติการ
สัมปทานปาไม และเรียกรองใหมีการจัดการแบบปาชุมชน ในบางคร้ังการเคล่ือนไหวจะเปนพียง
แนวเดียว บางคร้ังจะรวมเอาท้ัง 2 แนวเขาดวยกัน  

คณิต ธนูธรรมเจริญ (2548) ไดศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อทําความเขาใจกระบวนการ
สรางเครือขายกลุมอนุรักษลุมน้ํา เครือขายอนุรักษกลุมปาชุมชนแมกวง อําเภอดอยสะเก็ด กิ่งอําเภอ
แมออน จังหวัดเชียงใหม  พบวาข้ันตอนในการสรางเครือขายมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 7 ข้ันตอนคือการ
สรางความตระหนัก การสรางอุดมการณรวมการกอรูปกลุมและเครือขาย การพัฒนาศักยภาพ การ
วางแผน การสงเสริมและดําเนินการการสรุปบทเรียน ประเมินผลและพัฒนาโครงการ โดยแตละ
กระบวนการมีความสัมพันธเช่ือมโยงถึงกัน อยางมีความสําคัญตอการกอเกิดกลุมเครือขาย และ
พัฒนากลุมไปสูกรอบการพัฒนาลุมน้ํา และวิธีการท่ีสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิในการสรางเครือขาย คือ
กระบวนการเรียนรูของกลุมเครือขาย อยางรูเทาทันตอการเปล่ียนแปลง และความเปนจริงในระบบ
ความสัมพันธของชุมชนกับทรัพยากรลุมน้ําหรือความสัมพันธของมนุษย กับธรรมชาติ การเรียนรู
จะชวยหลอหลอมขัดเกลา และรวมกันสรางอุดมการณเพื่อคุณคาของกลุม และทรัพยากรลุมน้ํา 
รูปแบบแนวทางของเครือขาย ท่ีเปนไปเพื่อศักดิ์ศรีของกลุมเครือขาย คือ การยึดอยูบนหลักการของ
การพึ่งตนเอง และการมีสวนรวมของการจัดการเพ่ือเปาหมายท่ียั่งยืนตามอุดมการณของเครือขายท่ี
ไดต้ังไวคือ “คุณภาพทรัพยากรลุมน้ําแมกวงที่เอ้ือประโยชนอยางยั่งยืน” และปจจัยท่ีสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดเครือขาย  และเปนเครือขายท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนกับภายนอกในระบบความอุปถัมภอันเสมือนเปนพลัง
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เสริมใหแกปจจัยชุมชนนอกเหนือจากการอดทนอยางมุงม่ัน การยึดหลักเมตตาเก้ือกูล และรูรัก
สามัคคีอันเปนปจจัยภายในท่ีสําคัญของกลุมเครือขาย สวน กริชสยาม คงสตรี (2548) ไดศึกษาการ
กอตัวและพัฒนาเครือขายของชุมชนลุมน้ําแจม จนสามารถพัฒนาเครือขายข้ึนมาเปน”เครือขายลุม
น้ําแมแจม”พบวามีข้ันตอนท่ีสําคัญๆได 6 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การรับรูปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก
การรุกรานทางดานการสรางและพัฒนาแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2) การรวมกัน
กําหนดจุดมุงหมายและปรัชญาการทํางานของเครือขาย 3) การสรางและพัฒนาแผน4) สงเสริม
บทบาทและกระบวนการตัดสินใจของแตละกลุม 5)พัฒนากระบวนการติดตอส่ือสารและ 6) การ
พัฒนาแหลงทุนของเครือขาย สงผลใหสมาชิกในเครือขายเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบ
และความรวมมือ มีความมุงม่ันท่ีจะฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพืน้ท่ีลุม
น้ําแมแจม ใหมีความยั่งยืนตลอดไป 

อัญชลี หาญฤทธ์ิ (2547) ศึกษาเร่ืองกระบวนการจัดการปาชุมชนโดยเครือขายปาชุมชนลุม
น้ําปงตอนบน บานนาหวาย หมูท่ี3 และบานปางมะโอ หมูท่ี 9 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พบวา การรวมตัวกันของเครือขายปาชุมชน ท่ีมาจากการปดกั้นของรัฐเหนือพื้นที่ปาซ่ึง      
เปนการปดกั้นวิถีของชุมชน การเขาถึงและการควบคุมทรัพยากรปาไมโดยชุมชน ขบวนการปา
ชุมชนในภาคเหนือ ไดกอตัวข้ึนจากความขัดแยงในแนวทางการจัดการทรัพยากร ระหวางรัฐกับ
ชุมชนทองถ่ิน มีการกําหนดรูปแบบและลักษณะการใชประโยชน รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรปาไม ของกลุม
ชาวบานและยังคงมีความคิดเห็นในดานการจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชน ซ่ึงยึดถือกันมาเปนวถีิ
ชีวิตสืบทอดกันมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

การศึกษาของสมัชชาองคกรเหมืองฝาย ลุมน้ําภาคเหนือ (2549) เกี่ยวกับการวมตัวเปน
เครือขายองคกรเหมืองฝายในลุมน้ําแมวางตอนลาง พบวาชุมชนในพ้ืนท่ีแมวางตอนลางซ่ึง
ประกอบอาชีพทางการเกษตรและประสบปญหาการขาดแคลนน้ําทําใหชุมชนเกิดความขัดแยงใน
การแยงชิงการใชน้ําและนํามาสูการแกไขปญหาดวยการวมตัวกันเปนเครือขายเหมืองฝายจํานวน 
11 แหงในลุมน้ําแมวางตอนลาง และยังมีการรวมมือกับองคกรฝายนํ้าท้ิงอีก 4 แหง รวมเปน
เครือขายองคกรเหมืองฝาย 15 องคกร เรียกวา “เครือขายเหมืองฝายลุมน้ําแมวาง” 

กรณีรวมกันขององคกรเหมืองฝาย 15 องคกรในลุมน้ําแมวางนี้ ไดสะทอนใหเห็นถึง
ศักยภาพขององคกรทองถ่ินในการจัดการปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเอง 
กระบวนการดังกลาวนอกจากจะชวยคล่ีคลายสถานการณเฉพาะหนาตางๆ แลว ยังทําใหชาวบานได
หันหนาเขามารวมมือกัน เปนการรวมพลังองคกรทองถ่ินท้ังในดานการจัดการทรัพยากรสวนรวม
และจัดการความสัมพันธภายในชุมชนใหมีความสมานฉันทกันมากยิ่งข้ึน  
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ทัศนีย หิรัญวงษ (2546)  ศึกษาการถายทอดภูมิปญญาดานนิเวศวิยา ของชาวกระเหร่ียงใน
พื้นท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ผลการศึกษาพบวา  

1.  ชาวกระเหร่ียงมีความเช่ือภายใตอาณาจักรท่ีสรรพส่ิงดํารงชีวิตอยูนั้น มีความสัมพันธ
เกี่ยวของระหวางกันและกันของธรรมชาติ มนุษย และส่ิงท่ีคุมครองทั้งมนุษยและธรรมชาติ                
ซ่ึงอยูนอกเหนือมิติการรับรูโดยทางประสาทสัมผัส ธรรมชาติทุกอยางลวนมีเจาของมนุษยเปนเพียง 
ผูเขามาขอใชธรรมชาติเพื่อยังชีพใหอยูรอด ไมอาจครอบครองธรรมชาติเปนสมบัติของตนเองได      
และเปนเพียงสวนหนึ่งของธรรมชาติเทานั้น มโนทัศนนี้เปนพื้นฐานในการปฏิบัติตนตอธรรมชาติ
ดวยความเคารพยิ่ง 

2.  การถายทอดภูมิปญญาดานนิเวศวิทยาของชาวกระเหร่ียงมี 3 รูปแบบ คือ 1) การ
ถายทอดโดยครอบครัว ไดแก แนวคิด ความเช่ือ คุณธรรมและความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต 2) 
การถายทอดโดยสังคม ไดแก ระเบียบ แบบแผน ในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางสงบสุข 3) การ
ถายทอดโดยเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมทางสังคม ไดแก การนําเอาหลักปฏิบัติ หรือภูมิปญญา
ทองถ่ินมาประยุกตใชใหเหมาะสม สอดคลองกับอิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทามกลางส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไป 

3. อุปสรรคของการถายทอดภูมิปญญา โดยสรุปมี 8 ประการ คือ 1) การเปล่ียนแปลง
โครงสรางขนาดครอบครัว 2) การศึกษา 3) ตัวแทนทางศาสนา 4) นโยบายทางการเมือง 5) การ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิต 6) คานิยมและวัฒนธรรมใหม 7) ชวงเวลาของการเกิดเหตุการณ         
8) ความกาวหนาทางดานสาธารณสุข 

 4. แนวทางในการถายทอดภูมิปญญาดานนิเวศวิทยาของชาวกระเหร่ียง ใชหลักการเรียนรู   
แบบบูรณาการ ยึดหลักการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม และเปนการศึกษาตลอดชีวิต แนวทางการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการอาศัยชุมชนเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู ดวยการปฏิบัติจริงและจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม 

 โดยภาพรวม การรักษาระบบนิเวศของปา ดิน และน้ํา โดยภูมิปญญาพ้ืนบานของชาว    
กระเหร่ียงนั้นถือไดวามีประสิทธิภาพ มีการเผยแพรและนําไปปฏิบัติใชในหลายพื้นท่ี สามารถเปน
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการและแกปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมาจากฐานรากของสังคม อยางไรก็ตามใน
กระบวนการถายทอดภูมิปญญานั้นควรไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมท้ังจากภาครัฐและ
เอกชนในการสืบสานและเผยแพรและประชาสัมพันธตอไป  
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สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวรรณี ไชยชนะ(2547) พบวาภูมิปญญาทองถ่ินเปนการ
พัฒนาและเปนกระบวนการสืบทอดภูมิปญญาบนพ้ืนฐานสัมพันธภาพอันแนนแฟนระหวาง
ธรรมชาติกับชุมชน ความสัมพันธระหวางธรรมชาติกับชุมชน เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ความหลากหลายพืชสมุนไพรในชุมชน ปกากะญอบานหนองหลักได  

 ชูสิทธ์ิ  ชูชาติ (2538) ไดศึกษาการใชภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษปาและระบบนิเวศ
เพื่อปญหาภัยแลงของประเทศ ภาคเหนือของประเทศไทย จากาการศึกษาพบวา ในความคิดของ
ชาวบานระบบนิเวศปาประกอบดวยส่ิงไมมีชีวิต เชน ดิน น้ํา อุณหภูมิ แรธาตุ ฝน ฯลฯ และ
ส่ิงมีชีวิต ไดแก พืช และมนุษย นอกจากระบบนี้ ระบบนิเวศ ยังประกอบดวย ผีสาง เทวดา และส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิ ชาวบานใชระบบการผลิตและการดํารงชีวิตแบบพ่ึงพาปา โดยยึดหลักการอนุรักษ การ
พึ่งพาอาศัย การเคารพ  การนับถือ ความกลัว และการสํานึกบุญคุณ ระบบนิเวศปาในการผลิตเพื่อยัง
ชีพ จึงดํารงอยูได แตไดเร่ิมมีการสูญสลาย เม่ือมีการพัฒนาพื้นฐานปจจัยการผลิต และระบบการ
ผลิตเพื่อขยายเขาสูเขตหมูบานภาคเหนือ เม่ือประมาณ 4 ทศวรรษท่ีลวงมาแลว ในทามกลางการ
ขยายตัวของความเจริญในรูปแบบใหม ชาวบานสวนหนึ่งก็ยังคงรักษาระบบนิเวศปาไว โดยใชภูมิ
ปญญาชาวบานเก่ียวกับเร่ืองการใชแนวความคิด คําสอนเชิงวรรณกรรมมุขปาฐะ  กลอมเกลาและ
ใหการศึกษาแกผูเยาวมากกวาชาวบานกลุมอ่ืน พิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษระบบนิเวศปา 
ไดแก การนับถือผี การผูกสายสะดือทารกไวท่ีตนไม ระบบเหมืองฝาย การประปาภูเขา การบวชปา 
การสืบชะตาแมน้ํา การปลูกปา การทําไรหมุนเวียนและการสรางแนวปองกันไฟ ในพิธีกรรม
ดังกลาวแลวเปนการปฏิบัติท่ีแสดงถึงความเคารพ ความกตัญู ความกลัว ความออนวอน การ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผระหวางมนุษยกับมนุษย และมนุษยกับส่ิงเหนือธรรมชาติจากการใชภูมิปญญาของ
ชาวบานในรูปแบบของความเช่ือ พิธีกรรม กฎบังคับ และการลงโทษตอผูฝาฝนบุกรุกปา จึงทําให
ปาไมในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีกระเหร่ียง ล๊ัวะอยูมาก มีพื้นท่ีปาเหลือมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบต้ังแต พ.ศ.2504 -2536 

 สหัทยา  วิเศษ (2540)  ไดศึกษาภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ศึกษา
เฉพาะกรณี กลุมฮักปาศรีถอย ตําบลศรีถอย อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา พบวากลุมฮักปาศรีถอย มี
การพัฒนาการมาจากการรวมกันคัดคานการสัมปทานทําไม การประสบกับปญหาภัยแลงท่ีเกิด
ข้ึนมาจากการตัดไมทําลายปา จึงเกิดกิจกรรมในการอนุรักษและฟนฟูปา มีท้ังกิจกรรมท่ีเกิดจาก
ความรู ประสบการณ และกิจกรรมที่ เกิดจากการประยุกต ประเพณีทางพุทธศาสนา โดยมี
แนวความคิดในการอนุรักษ คือ การใชชาวบานเขามามีสวนรวมในการรักษาปา โดยใชกิจกรรมท่ีมี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชนเปนวิธีการกระตุนหรือช้ีแนะให
ชาวบานตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จากการทํากิจกรรมทําใหปาฟนตัว มี
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ความอุดมสมบูรณและยังกระตุนจิตสํานึกของชาวบานใหเกิดความตระหนักในการท่ีจะชวยกัน
รักษาปาอีกดวย 

 ประกาศิต หงสวิเศษ (2545) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการท่ีดิน
เพื่อการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง: กรณีศึกษาบานหลอโย ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผล
การศึกษาพบวา 

1. พัฒนาการของภูมิปญญาในการจัดการท่ีดินเพื่อการเกษตรของชุมชนดังกลาว                 
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และความเปนอยูท่ีเรียบงายของชุมชน ท่ีมีการดํารงชีพดวยการเกษตร
แบบยังชีพพึ่งพาธรรมชาติสูง มีการแฝงแทรกดวยพิธีกรรม ความเช่ือตามจารีตประเพณี ตอมาเม่ือ
ชุมชนมีปฏิสัมพันธกับภายนอกมากข้ึน ชุมชนมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต พิธีกรรมความเช่ือและจารีต
ประเพณี การดํารงชีพดวยการเกษตรแบบยังชีพในอดีต ปรับเปล่ียนไปเปนการผลิตการเกษตรแบบ
พึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง 

2. กระบวนการปรับเปล่ียนภูมิปญญาทองถ่ินในการเกษตร ประกอบดวยเงื่อนไขจาก
ภายนอกชุมชน ไดแก วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ เครือญาติ ปญหาตนทุนการผลิต ลักษณะทาง
นิเวศน สวนเง่ือนไขจากภายนอกชุมชนไดแก ระบบการตลาด การสงเสริมภาครัฐ และภาคเอกชน                 
การคมนาคมและเทคโนโลยีการส่ือสาร และนโยบายการพัฒนาบนท่ีสูง เง่ือนไขจากปจจัยท้ังสอง
ดานนี้ตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดเปนกระบวนการรับเปล่ียนภูมิปญญาทองถ่ินข้ึน
ในชุมชน 4 ดานคือ ความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ และการเห็นคุณคาสวนผลของการเปล่ียนแปลงการ
รับมาบูรณาการภูมิปญญา ประกอบดวย ความรูเกาท่ีคงอยู ความรูเกาท่ีหายไป ความรูใหมท่ีรับมา
ใชบางอยาง และความรูใหมท่ีรับมาใชท้ังหมด 

 มนัส สุวรรณ และคณะ (2531) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การใหความรูความเขาใจระดับตําบล
ในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนานและจังหวัดลําปาง พบวา  

1. ประชาชนโดยท่ัวไปมีความรูพื้นฐานเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ และใหความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติตอชีวิตประจําวันคอนขางดี มีความตระหนักในปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏในทองถ่ิน และมีความพรอมสูงในการมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหา 

2. โครงขายและลักษณะทางสังคมไมมีความสลับซับซอน ประชาชนสวนใหญใหความ
เคารพนับถือ ปรึกษาหารือ และขอความชวยเหลือจากผูใหญบานของตนเอง 
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3. แมวาส่ือประเภทตางๆ คอนขางจํากัด แตส่ือท่ีปรากฏก็มีศักยภาพคอนขางสูงในการ
ใหความรูความเขาใจแกประชาชนเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง หอ
กระจายขาว วิทยุ และโทรทัศน    

พงษศักดิ์ ฉัตรเตชะ (2540) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรักษ
ปาไมในพื้นท่ีปาอนุรักษ :พื้นท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม พบวา ชาวบานมี
สวนรวมในระดับปานกลางในข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ การวางแผนและดําเนินงาน การ
ลงทุนและปฏิบัติงาน สวนการติดตามและประเมินผล ชาวบานมีสวนรวมในระดับตํ่า ชาติพันธุ 
สถานภาพทางสังคม การไดรับขอมูลขาวสารดานปาไม จํานวนพื้นท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร และ
การเคยเขาไปเก็บหาของปา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตอายุ ระดับการศึกษา และการพึ่งพิงปาไม
ไมมีความสัมพันธแตอยางใด  

ศลิษา  พึ่งแสงแกว (2537) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาไมปา
ชุมชนบานหวยแกว  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบวากระบวนการ การมีสวนรวมของ
ชาวบานใน 4 ข้ันตอน คือข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ ข้ันตอนการวางแผนและการ
ดําเนินการ ข้ันตอนการลงทุนและการปฏิบัติ และข้ันตอนการติดตามประเมินผลงาน ผลการศึกษา
เชิงปริมาณพบวาชาวบานจะมีสวนรวมนอย แตการศึกษาเชิงคุณภาพยืนยันไดวา ท้ังส่ีข้ันตอน
ชาวบานมีสวนรวมอยางมาก แตเพราะชาวบานจะมีสวนรวมแบบไมเปนทางการเปนสวนมาก จงึทํา
ใหไมสามารถวัดดวยขอมูลเชิงปริมาณได  

 
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้าํของลุมน้ําแมเลาะ ตําบลสะลวง 
อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้  
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แผนภูมิ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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