
 
บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเ ร่ืองเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของลุมน้ําแม เลาะ                   
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม คร้ังนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา
เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําแมเลาะของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะตําบลสะลวง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  2) เพื่อศึกษาปจจัยและกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการ
อนุรักษปาตนน้ําแมเลาะตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยใชแนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ วิธีการศึกษา แบงเปน 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ผูวิจัยขออนุญาตเขาพื้นท่ีเพื่อสํารวจพื้นท่ี
ศึกษา และสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูวิจัย กับคนในชุมชน เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติหมูบานและบริบทท่ัวไปของชุมชน ระยะท่ี 2 เปนระยะเวลาการเก็บขอมูลในประเด็นท่ี
ศึกษา โดยกําหนดคําถามไวลวงหนา หลังจาก มีความคุนเคยแลวจึงทําการศึกษาแบบเจาะประเด็น
เชิงลึก เทคนิคท่ีใชเปนการสัมภาษณแบบ กึ่งโครงสราง การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบ
มีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยไดเตรียมประเด็นคําถามไวลวงหนา และใชการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ ไมเรงรีบ ถาไดขอมูลไมครบก็จะสอบถามใหมในคร้ังตอไป สราง
บรรยากาศในการสัมภาษณใหเปนกันเอง หากผูใหขอมูลบางทานไมเขาใจคําถามหรือตอบไมตรง
ประเด็น ผูวิจัยจําเปนตอง ต้ังคําถามใหมท่ีงายและอธิบายเพิ่มเติม ระยะท่ี 3 เปนระยะของการ
ตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ียังไมชัดเจนโดยเลือกสัมภาษณ 
ซักถามจากผูรูในประเด็นท่ียังขาดหาย เพื่อใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ศึกษาเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ  

ศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชน ผลการศึกษาพบวา พื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ ประกอบดวยชุมชน 
4 ชุมชน คือ ชุมชนบานเมืองกะ เปนชุมชนเผาลัวะ ชุมชนบานพระบาทส่ีรอยและชุมชนบานหวย
สมสุกเปนชุมชน คนพื้นเมืองท่ีอพยพมาจากบานหนองกายและบานสันปายาง อําเภอแมแตง ซ่ึงท้ัง 
3 ชุมชนนับถือศาสนาพุทธ และชุมชนบานแมกะเปยง เปนชุมชนเผากระเหร่ียงและมง นับถือ
ศาสนาคริสต มีลักษณะท่ีต้ังของหมูบาน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีคลายกัน 
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ลักษณะการประกอบอาชีพภาคการเกษตรคลายกัน จะแตกตางเฉพาะชุมชนบานพระบาทส่ีรอยท่ีทํา
สวนเม่ียงและปลูกไมผลเมืองหนาว เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกวาท่ีอ่ืน 
สวนวัฒนธรรมประเพณี จะมีความแตกตางกันเปนเอกลักษณของแตละเผาพันธุ และชุมชนท้ัง 4 
หมูบานส่ีเผาพันธุ มีวิถีชีวิต ความเปนอยูท่ีตองพึ่งพิงปา ปาเปนแหลงปจจัยส่ี ชุมชนใชประโยชน
จากปาเพื่อการดํารงชีวิต และเล็งเห็นในบุญคุณของปา จึงเกิดจิตสํานักในการอนุรักษปาเพื่อ
ประโยชนของชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความรวมมือกันในที่สุด ซ่ึงเปนผลในเชิงบวก
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีลุมน้ํา 

 5.1.2  ปจจัยและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา 

(ก) ปจจัยในการสรางเครือขายฯ  ผลการศึกษาปจจัยภายในของชุมชน ไดแก ภูมิปญญา
ดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน ประกอบดวย ระบบคิดและความเช่ือ พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาตนน้ําของชุมชน การเรียนรูและการสืบทอด  ลักษณะชุมชนและระบบนิเวศวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชนและระบบเครือญาติ พบวาชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ  มีการใชภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการจัดการดานเทคนิคและวิธีการคัดเลือกไมมาใชประโยชน การทํานาแบบข้ันบันได ระบบการ
จัดการเหมืองฝาย การจัดการดานการผลิตเม่ียง สวนไมผลเมืองหนาว สวนล้ินจี่ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับระบบคิด ความเช่ือเร่ืองผีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ความศรัทธาในหลักคํา
สอนของศาสนา   ผานกระบวนการทางพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ของชุมชน นําไปใชเปนแบบ
แผน แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสืบทอดสูลูกหลานสูหลาน กลุมเครือญาติ และขยายตัวเปน
กลุมเครือขายท่ีเขมแข็ง ปรากฏผลเปนดานบวกตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สําหรับการศึกษาปจจัยภายนอกของชุมชน ไดแก หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และ
เทคโนโลยี พบวาชุมชนไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐ แตก็มีมาตรการตางๆ ออกมาแกไขพรอม
สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมโดยมีเจาหนาท่ีปาไม เจาหนาท่ีฝาย
ปกครอง เจาหนาท่ีองคกรสวนทองถ่ินเขามาสนับสนุนชวยเหลือ อีกท้ังมีองคกรเอกชนเชนสภา
คริสตจักรฯ มูลนิธิศึกษาและพัฒนาชนบท และเครือขายตางๆ เขามาสงเสริม ท้ังในดานการสงเสริม
ในดานการดํารงชีวิต ระบบผลิต และแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเอง ผาน
กระบวนการตอสูเรียกรองสิทธ์ิตางๆ ทําใหเกิดการรอมชอมกันข้ึน มีการแลกเปล่ียนขาวสาร ปรับ
แนวทางการปฏิบัติงานของแตละฝายท้ังฝายชุมชน ฝายภาครัฐและองคกรเอกชน มีผลในดานบวก
ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน  สวนผลจากการเขามาของเทคโนโลยีสู
ชุมชน พบวาเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดํารงชีวิตของชุมชน ซ่ึงเปนความ
ตองการพื้นฐานของชุมชนมีผลเปนดานบวก แตก็ทําให วิถีชีวิตของชุมชนเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  
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วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมถูกเขาทดแทนโดยวัฒนธรรมสังคมตะวันตกมี การใชจายเพื่อสนอง
ความตองการและซ้ือเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน สงผลใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ส้ินเปลืองข้ึนจากเดิม ปรากฏผลออกมาในดานลบ 

(ข) กระบวนการสรางเครือขายฯ  กลุมอนุรักษอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ ไดจัดต้ังเครือขายทาง
สังคมในการอนุรักษปาตนน้ําข้ึน โดยมีท่ีมา วัตถุประสงค  การดําเนินกิจกรรม และผลจากการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุม กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

1) ท่ีมาของปญหา เดิมทรัพยากรปาไมสัตวปาและทรัพยากรน้ํา มีสภาพท่ีอุดมสมบูรณ   
ตอมากรมปาไมไดมีการสัมปทานการทําไม การปลูกสรางสวนปาข้ึนทดแทนในแปลงสัมปทาน 
ประกอบกับการเพ่ิมของประชากร การพัฒนาดานของตางๆ และเทคโนโลยีใหมๆ ไดเขามาสูใน
ชุมชน มีการบุกรุกถางปาเพื่อขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรการตัดไมเพื่อเล่ือยขายและเพื่อใชสอยใน
ครัวเรือน การเขามาเล่ือยไม หาของปา ลาสัตวของคนตางถ่ิน ทําใหปาตนน้ํามีสภาพเส่ือมโทรมลง
อยางรวดเร็ว น้ําในลําหวยแมเลาะแหงเกิดการแยงชิงน้ําระหวางชุมชนลุมน้ําแมเลาะกับชุมชน
ขางลางท่ีใชน้ําในลําหวยสายเดียวกัน และไดรับผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี27 
กรกฎาคม 2525และ 29 เมษายน 2540 ไดกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําและมาตรการการใชท่ีดิน ใหมี
การพิสูจนสิทธ์ิและกันพื้นท่ีของชาวบานออกจากเขตอนุรักษ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ดังกลาว ชุมชนท้ัง 4 หมูบาน จึงรวมตัวกันเปนเครือขายอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ โดยไดรับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท สมาคมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และสภาคริสตจักรแหง
ประเทศไทยข้ึนในป พ.ศ. 2530 เปนตนมา โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน
ผสานกับองคความรูใหม เทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
ประสานความรวมมือกับสวนราชการในพื้นท่ี องคกรเอกชน เครือขายอ่ืนๆ ในการท่ีจะจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําท้ังระบบอยางมีสวนรวมในรูปแบบของ “พหุพาคี”  

2) กําหนดวัตถุประสงค ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของเครือขายฯ คือการแบงแนว
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของหมูบานเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดูแลปา การบริหารจัดการน้ํามีการ
แบงลําหวยท่ีเปนแหลงตนน้ําเพื่อสงน้ําไปใชในหมูบานในแตละชุมชนอยางเปนธรรม การปองกัน  
การรุกลํ้าเขามา ถางปา เล่ือยไม หาของปา ลาสัตวจากคนตางถ่ิน เพื่อจัดแบงประเภทของปาในการ
ใชประโยชนใหชัดเจน ลดการบุกรุกพื้นท่ีปาของชุมชนเพื่อจัดต้ังคณะกรรมการปาตนน้ํา ปลุก
จิตสํานึกของชุมชน เพื่อใหเกิดความรักความหวงแหนตอทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และ
กอให เกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาป า  ฟนฟูสภาพป าปองกันไฟป า                     
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การปลูกเสริมปาเนื่องในวันสําคัญตางๆ และรวมประสานงาน ปรึกษาหารือ แกไขปญหา                
รวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนในเครือขายฯและเครือขายหรือหนวยงาน องคกรอ่ืน 

3) กิจกรรม และผลการดําเนินการของเครือขายฯ คือ จัดต้ังคณะกรรมการอนุรักษปา
ตนน้ําเพื่อทํากฎระเบียบของหมูบาน โดยจัดใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู หรือวิถีชีวิตของแต
ละชุมชน มีการกําหนดเขตปาของชุมชน ปลูกเสริมปาในพ้ืนท่ีปาตนน้ําในวันสําคัญตางๆ การบวช
ปา การทําแนวกันไฟและมีการออกลาดตระเวนตรวจปา สํารวจปา เพื่อปองกันการลักลอบตัดไม
ทําลายปา การบุกรุกพื้นที่ตนน้ํา รวมกับเจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาท่ี ชม.12 (หวยทราย) 

ซ่ึงผลจากดําเนินการของเครือขายฯทําใหมีพื้นท่ีเขตปาอนุรักษเพิ่มข้ึน สงผลใหมี
ปริมาณน้ําในลําหวยมีเพิ่มมากข้ึน มีใชตลอดป มีระบบนิเวศปาไมอุดมสมบูรณ สามารถสราง 
กฎระเบียบหรือกติกาทางสังคม ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม น้ําและสัตวปา ไดรับความรวมมือ
จากก ลุ ม บุคคลต า งๆ  ใน ชุมชน  มีก ารประยุ กต ใช ภู มิปญญาท อง ถ่ินในการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดแหลงอาหารธรรมชาติของทองถ่ิน สามารถพัฒนาพื้นท่ีใหเปนแหลง
ทองเท่ียว และเกิดกระบวนการเรียนรูแลกเปล่ียนแนวคิดในในเวทีตางๆของชุมชนองคกรและกลุม
เครือขายตางๆ เพื่อสรางพลังชุมชนในการรวมพัฒนา จัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคง
อยูอยางยั่งยืนตอไป 

5.1.3 ขอคนพบในการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของกลุมอนุรักษลุมน้ําแมเลาะ 
มีขอคนพบในการศึกษาดังนี้ 

1) การกอกําเนิด การดําเนินกิจกรรม การประสานงานตางๆ ของเครือขายจะสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับผูนําชุมชนหรือความเขมแข็งของ
ผูนําชุมชน 

2) องคความรูจากองคกรภายนอก คือองคกรเอกชน (NGOs) มีสวนชวยกระตุนใหคน
ภายในชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังภายในชุมชนและนอกชุมชนหรือนอกเครือขาย นํากลับเขามาใช
ในชุมชน 

3) มีการปรับทัศนคติ และรูปแบบการปฏิบัติงานของเครือขายฯ ท่ีจะปฏิบัติงานรวมกับ
เจาหนาท่ีรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีกรมปาไมดีข้ึน 

4) เครือขายฯ จะมีการดําเนินกิจกรรม และเปล่ียนขอมูลขาวสาร และประสานงานกับ
องคกรภายนอกอยูอยางสมํ่าเสมอและปจจุบันไดขยายเครือขายเปนระดับตําบล 
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5) ชุมชนมีจิตสํานึกในการเคารพสถาบันสูง โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย โดยการ
นอมรับเอาแนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู  สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ มาเปนหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิต เชนหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง หลักการปลูกปา 3 อยางเพื่อประโยชน 4 อยางเปนตน  และในการดําเนินการโครงการ
ตางๆ เชนโครงการปลูกปาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสวันสําคัญตาง ชุมชนใหความรวมมือเปน
อยางดีและไมมีใครกลาเขาไปบุกรุกพื้นท่ีปาโครงการฯดังกลาว ซ่ึงถือเปนกลยุทธหนึ่งในการ
จัดการและ การอนุรักษปาท่ีไดผล 

 
5.2 อภิปรายผล 

 
ชุมชนในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ เปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ เปนชุมชน

เกาแกชุมชนหนึ่งต้ังมากวา 100 ป ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตรของขุนหลวงวิลังคะและ
ตํานานพระพุทธบาทส่ีรอย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีรูปแบบเฉพาะ
ของตนเองผานระบบคิด ระบบความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรมตางๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะปาตนน้ําของชุมชน ท่ีมีความสัมพันธกันระหวาง คนกับคน คนกับ
ส่ิงแวดลอม  และคนกับส่ิงศักดิ์สิทธเหนือธรรมชาติไดอยางผสมกลมกลืน (สามารถ จันทรสูรย, 
2536 อางแลว)  

การรวมตัวกันเพื่อจัดต้ังเครือขายฯของชุมชน ผูวิจัยพบวามีท้ังปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกท่ีสนับสนุนให มีกระบวนการทางสรางเครือขายฯข้ึน กลาวคือปจจัยภายในชุมชนไดใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินของ  แตละชุมชนเขามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนระบบคิดและความ
เช่ือท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา เร่ืองผี ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติ ความศรัทธาตอศาสนา ผานพิธีกรรม
และประเพณีตางๆ ซ่ึงพระกฤษตธี สุนันตา (2548) กลาวไวอยางนาสนในคือการนับถือผีของ
ชาวบานเปนการสรางหลักแหงความมั่นคงในการทํามาหากิน สวนการนับถือศาสนาของชาวบาน
เปนการสรางความม่ันใจในการดําเนินชีวิตใหดีงาม การดํารงชีวิติท่ีพึ่งพิงกับปา ก็มีเทคนิค วิธีการ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเชนการทําสวนเม่ียง ท่ีเปนระบบการวนเกษตรบนท่ีสูงเชิง
อนุรักษ ซ่ึงนักวิชาการปาไม พรชัย ปรีชาปญญา (2544 อางแลว) ถึงกับยืนยันวาสวนเม่ียงเปนระบบ
วนเกษตรที่ มีวัตถุประสงค เพื่อการอนุรักษมากกวาการผลิตเพื่อเปนสินคา  มีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีความเหมาะสมท่ีสุดกับชุมชนบนพื้นท่ีสูง อีกท้ังยังเปนปากันชน
กันการบุกรุกจากกลุมคนขางนอก การใชภูมิปญญาทองถ่ิน เชนการจัดทําระบบเหมืองฝาย การทํา
นาแบบข้ันบันได การเลือกตัดไม สะทอนใหเห็นถึงจิตสํานึกสาธารณะของชุมชน ในการท่ีใช
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ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา และท่ีสําคัญคือการมีผูนําท่ีเขมแข็งในการรักษา      
กฎระเบียบตาง ๆ มีการสืบทอดภาระหนาท่ี เจตนารมณในการดูแลรักษาปาของผูนําชุมชนอยาง
ตอเนื่อง (พยุศักดิ์ จันทรสุรินทร, 2539) มีวิสัยทัศนสามารถปรับใชภูมิปญญาทองถ่ินเขากับ
สถานการณการทางเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง สังคมวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป มีระบบคิด 
จิตสํานึกและพฤติกรรมในการที่จะพิทักษรักษาผลประโยชนของชุมชนเปนหลัก สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ฉลาดชาย  รมิตานนท และคณะ (2536) และชุมชนมีจิตสํานึกในการเคารพสถาบัน
สูง โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย นําไปสูการดําเนินกิจกรรมของเครือขายท่ีเขมแข็งประสบ
ผลสําเร็จ  สวนปจจัยภายนอก มีการสงเสริมจากองคกรเอกชน เชนมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท                 
สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย ฯลฯ สงเสริมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเผยแพรศาสนาแกคน
ในชุมชนและมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการรวมตัวและการดําเนินกิจกรรมของเครือขายฯ การไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ การถาโถมของเทคโนโลยีเขาสูชุมชน ลวนเปนปจจัยในการสราง
เครือขายฯ ท้ังส้ิน  

สําหรับกระบวนการสรางเครือขายฯนั้น มีท่ีมาของปญหา คือการบุกรุกทําลายปา การขาด
แคลนน้ํา การขัดแยงเพื่อแยงชิงทรัพยากรกับชุมชนใกลเคียง การไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐ 
เปนไปตามผลการวิจัย เสนห จามริกและคณะ (2536 อางแลว) สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัญชลี 
หาญฤทธ์ิ (2547 อางแลว) และสํารวย ผัดผล (2548 อางแลว) จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรม
ของชุมชนในการแกไขปญหาของชุมชนดังกลาว ภายในแตละชุมชนกอน แลวตอมาขยายเปน
เครือขายโดยใชขอบเขตของพื้นท่ีลุมน้ําเปนหลัก อีกท้ังระดมความรู แลกเปล่ียนประสบการณ 
ปจจัยพื้นฐานตางๆ ในการรวมพลังเพื่อตอรองกับกลุมองคกรอ่ืนๆในสังคมเชน เครือขายปาชุมชน 
เครือขายกลุมเกษตรภาคเหนือ องคกรเอกชน ตลอดจนเจาหนาท่ีของรัฐ เปนไปตามแนวคิดของเสรี 
พงศพิศ (2536 อางแลว) และสุชาดา มีสงฆ (2535 อางแลว) 
                
5.3 ขอเสนอแนะ 

 
จากผลการดําเนินงานของเครือขายฯ มีกระบวนการทํางานท่ีแสดงใหเห็นถึงความตองการ

ท่ีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยชุมชน แสดงใหเห็นถึงการมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
อนุรักษปาและพรอมท่ีจะรวมมือกันดําเนินการเพื่ออนุรักษและพัฒนาปาตนน้ํา ใหมีความสมบูรณ
และยั่งยืนตอไป แตการดําเนินงานในปจจุบันยังขาดหลักเกณฑ และวิธีท่ีถูกตอง ควรมีการ
ดําเนินการตางๆ ดังนี้                          
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1)  หนวยงานของรัฐควรเขาไปมีบทบาทในชุมชน ในการกระตุนในราษฎรมีการรวมตัว
กันอยางจริงจัง ในการที่จะอนุรักษและการพัฒนาปาตนน้ําดวยตัวเอง โดยมีเจาหนาท่ีของรัฐ               
คอยชวยเหลือทางวิชาการ รับทราบปญหา และใหคําแนะนําในการแกปญหาในกรณีท่ีองคกร
ชุมชนไมสามารถแกไขปญหากันเองได ซ่ึงตองกระทําอยางตอเนื่องและจริงจังและเปนเอกภาพ
เพื่อใหทําใหผูท่ีมีความต้ังใจท่ีจะทํางานเพ่ือชุมชนเกิดความทอถอย  

2)  เจาหนาท่ีกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ควรจัดอบรม
สัมมนาแนวทางรักษาปาไมใหแกชุมชนเพื่อไดรับทราบแนวทางวิทยาการใหมๆ ท่ีเปนขอมูล
สารสนเทศตางๆ เชนการอานแผนท่ี การอานจุดพิกัดแนวเขตปา ระเบียบข้ันตอนในการใช
ประโยชนท่ีดินใหแกชุมชนไดปฏิบัติในการรักษาปาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดยเปนการ
แลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นในลักษณะของเวทีชาวบาน และเปดวางใหราษฎรทุกคนสวนรวม
ในการแสดงออก เพื่อท่ีจะไดทราบขอมูลท่ีแทจริง และนําไปประยุกตเปนแนวทางในการจัดการ             
ปาไมใหเหมาะสมตอไป 

3) การดําเนินการของเครือขาย ตองมีการแลกเปล่ียนความรู ขาวสาร ระหวางเครือขายและ
องคกรเอกชน ตลอดจนเจาหนาท่ีรัฐอยางสม่ําเสมอ และตองสรางผูนํารุนใหม สืบทอดการทํางาน
ของผูนํารุนเกาใหเกิดความเขมแข็งและตอเนื่อง    

 


