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1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

ทรัพยากรป่าไม้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะผลประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพมีท่ีอยู่ในระบบ
นิเวศป่าไม ้ ท่ีซ่ึงมนุษยไ์ดอ้าศยัประโยชน์และพึ่งพาส าหรับการด ารงชีวิตและเพื่อตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกันกับส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศป่าไม้ต่างก็พึ่ งพาอาศัย
ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัปรากฏเป็นความสัมพนัธ์ในรูปแบบของห่วงโซ่อาหารและเม่ือมีห่วงโซ่
อาหารท่ีสลบัซับซ้อนมากข้ึนก็กลายเป็นสายใยอาหารซ่ึงเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของระบบ
นิเวศป่าไมน้ั้นๆ ดว้ยกระบวนการดงักล่าวน้ีเองท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อมนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ 
มากมาย (มนสั  สุวรรณ, 2539) มนุษยก์บัป่าไมมี้ความสัมพนัธ์กนัมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการเสาะแสวงหาในปัจจยัขั้นพื้นฐานหรือปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต คือ อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั อนัจดัเป็นปัจจยัหลกัในการสนองต่อความตอ้งการมีชีวิต
รอดต่อไป นอกจากน้ีป่าไมไ้ม่เพียงแต่ตอบสนองความตอ้งการตามธรรมชาติท่ีมีเท่านั้น หากแต่ยงั
ตอ้งการใชธ้รรมชาติสนองตอบในดา้นค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือในดา้นต่างๆ 
อีกดว้ย (วิยุทธ์  จ  ารัสพนัธ์, 2535) ประโยชน์อีกประการหน่ึง คือ ป่าไมช่้วยรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ บดบงัความร้อนจากดวงอาทิตย์ ช่วยให้ฝนตกและมีความชุ่มช้ืนในอากาศสม ่าเสมอ 
เป็นตวัอุม้ซบัน ้าและให้มีน ้ าไหลอยูส่ม ่าเสมอ ป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั สร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดิน เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจและประโยชน์อ่ืนๆ อีกนานปัการ ท าให้ระบบนิเวศมีความ
หลากหลายทางชีวภาพเกิดโครงข่ายโยงใยซบัชอ้นและมีความมัน่คงเชิงนิเวศ ธรรมชาติจึงสามารถ
ฟ้ืนตวัเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีพของคน เก้ือหนุนผกูพนัซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคนกบัป่า 

ชุมชนในเขตชนบทของไทยส่วนใหญ่ต่างมีระบบการผลิตของชุมชนท่ีมีพื้นฐานข้ึนอยูก่บั
เกษตรกรรมเป็นหลกั ทั้งเพื่อการยงัชีพหรือในเชิงพาณิชย ์แต่มีปัญหาท่ีประสบอยูเ่สมอๆ คือปัญหา
ทางดา้นราคาของผลผลิตตกต ่า ปัญหาท่ีดินท ากินท่ีไม่เพียงพอเน่ืองจากไม่สามารถขยายพื้นท่ีได้
เพราะอยู่ในเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีควบคุมดูแลโดยรัฐ เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ 
ส่งผลท าให้รายไดไ้ม่พอในการยงัชีพ ปัญหาสภาพเศรษฐกิจของชุมชนจากท่ีเคยพึ่งตนเองไดต้อ้ง
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กลบัพึ่งพาอาศยัระบบเศรษฐกิจภายนอกชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเผชิญกบัภาวะกดดนัทาง
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้จ  าเป็นตอ้งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหลายๆดา้น ดงันั้นการเก็บหา
ของป่าจึงเป็นทางหน่ึงเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกบัชุมชนชนบทท่ีอยู่ใกลก้บัพื้นท่ี
ป่าไม ้ในอดีตอาจเป็นเพียงการเก็บเพื่อบริโภคในครัวเรือน แต่ผลจากแรงกดดนัทางดา้นเศรษฐกิจ
ท าใหก้ารเก็บหาของป่านอกจากเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายดา้นค่าอาหารของครอบครัว
แลว้ บางส่วนจึงน ามาจ าหน่ายเป็นรายไดเ้สริมนอกเหนือจากรายไดห้ลกัท่ีไดรั้บ ดงันั้นความเขม้ใน
การใชป้ระโยชน์จากป่าไมโ้ดยการเก็บหาของป่าจึงเพิ่มมากยิง่ข้ึน และรูปแบบการใชป้ระโยชน์จาก
ของป่าเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะเทคนิควิธีการต่างๆ จากท่ีเคยเก็บหาของป่าตามสภาพธรรมชาติ
จะเอ้ือประโยชน์ใหก้ลายเป็นวิธีการเก็บหาของป่าโดยพยายามท่ีจะเร่งอตัราการให้ผลผลิตของของ
ป่าท่ีก่อให้เกิดการท าลายสภาพความสมบูรณ์ของป่าไม้ เช่น การจุดไฟเผาป่าเพื่อเก็บหาเห็ด 
ผกัหวานท่ีมากเกินไปและขาดการควบคุม ส่งผลท าให้ของป่าเหล่านั้นมีจ านวนลดลงและยงัเป็น
การท าลายพื้นท่ีป่าไม้อีกด้วยหรือการเก็บเ ก่ียวโดยไม่เหลือส่วนท่ีจะให้พืชได้ขยายพันธ์ุ 
หรือแตกหน่อไดอี้ก เช่น การเก็บหน่อไมห้รือหวายซ่ึงในท่ีสุดก็ไม่สามารถเก็บไดอี้กต่อไป เป็นตน้ 
การกระท าดังกล่าวเป็นความพยายามท่ีจะเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากป่าไม้ให้ได้มากจนเกินขีด
ความสามารถท่ีจะรองรับไดข้องระบบนิเวศป่าไมน้ั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพระบบนิเวศป่า
ไมใ้หเ้กิดความเส่ือมโทรม ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้เน่ืองจากการแยง่ชิงทรัพยากรระหวา่งคนท่ี
เก็บหาของป่าทั้งภายในชุมชนเองและภายนอกชุมชนเพราะของป่าหลายชนิดสามารถจ าหน่ายได้
ราคาดีและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด หรือมีความขดัแยง้กบัเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจาก
ของป่าบางชนิดเป็นของป่าหวงห้ามตามกฎหมายท่ีไม่อนุญาตให้เก็บหา โดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าท่ีรัฐ
เขา้มาควบคุมดูแล เช่น พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวมีการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเขม้งวด กลายเป็นปัญหาการบริหารจดัการใชท้รัพยากรป่าไมร่้วมกนัระหว่างชุมชน
กบัรัฐ 

แม้ว่าชุมชนชนบทส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการใช้ประโยชน์จากของป่าเกินขีด
ความสามารถของระบบนิเวศป่าไม้และเกิดความเส่ือมโทรม แต่ก็ยงัมีชุมชนบางแห่งท่ีผ่าน
ประสบการณ์ดงักล่าว จนตระหนกัและเห็นคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรป่าไม ้แลว้ร่วมมือกนั
ในชุมชนเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าไมแ้ละพยายามดูแลรักษาให้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ชุมชน
ไดใ้ช้ประโยชน์ต่อไป ดงัเช่น ชุมชนบา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  
ท่ีเร่ิมแรกตั้งชุมชนในปี พ.ศ. 2528 เร่ิมแรกของการอพยพ ผูม้าตั้ งรกรากท ามาหากินแบบไร่
หมุนเวียนโดยเฉพาะการปลูกขา้วโพด ไร่ขา้ว โดยเปล่ียนเวียนไปเร่ือยๆ ทุก 3 ปี เป็นวิถีด ารงชีพ 
ท่ีสืบทอดมาจากบรรพชน ประกอบกบัการแผว้ถางป่าอย่างไม่เหมาะสม ท าให้ป่าเส่ือมโทรม 
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และเกิดปัญหาความแห้งแลง้ ภาวะฝนแลง้ท่ีเร่ิมหนกัข้ึนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ท าให้ชาวบา้น 
เร่ิมหนัหนา้มาพูดคุยกนั แหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีเปรียบเป็นเสมือนสายเลือดของหมู่บา้นเร่ิมแห้งเหือด 
จะมีบ้างก็ตรงท่ีเป็นร่องลึกซ่ึงอยู่ไกลจากหมู่บ้าน จึงได้มีการกันพื้นท่ีส่วนหน่ึงท่ีติดกับป่าช้า  
มาท าเป็นป่าใช้สอยของชุมชนประมาณ 800 ไร่ ป่าส่วนน้ีชาวบา้นไดข้อกบัเขตอุทยานแห่งชาติ 
ดอยภูคาว่าจะกนัไวเ้ป็นป่าชุมชน ชาวบา้นจะช่วยกนัดูแล แมจ้ะเป็นป่าผืนเล็กๆ แต่เม่ือเทียบกบั
ประชากรท่ีมีเพียง 177 คน หรือ 47 ครัวเรือน ป่าผืนน้ีก็คือ แหล่งอาหารท่ีพอเพียง จนไดรั้บรางวลั
ลูกโลกสีเขียว คร้ังท่ี 9 ปี พ.ศ. 2550 (คณะท างานรางวลัลูกโลกสีเขียว, 2551) ประกอบกบันโยบาย
ส่ิงแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 และแผนการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550 – 2554 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีแผนจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกร่าง เพื่อให้เกิดแผนท่ีตรง 
ตามความต้องการของประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงสามารถผลักดันไปสู่ 
การปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม (ส านักนโยบายและแผนพฒันาคุณภาพและส่ิงแวดล้อม, 2549)  
โดยนโยบายไดก้ล่าวเนน้ถึง การจดัการป่าโดยชุมชน การใชค้วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยแต่ละชุมชนจะมีการจดัการท่ีสอดคล้องกับบริบท วฒันธรรม 
ประเพณี สร้างเครือข่าย เป็นรูปแบบท่ีเป็นกรอบและแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจน  

จากความเป็นมาของชุมชนดงักล่าวจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาวา่ชุมชนบา้นดงผาปูน 
มีกระบวนการและวิธีการจดัการป่าชุมชนอยา่งไร มีการจดัการคนและวิธีการจดัการกลุ่มในชุมชน
เป็นเช่นไร มีการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างไร มีเหตุและปัจจยัใดบ้างท าให้ชาวบ้านในชุมชนน้ี
สามารถพึ่งพาอาศยัป่าไมเ้พื่อเก็บหาของป่าได้อย่างต่อเน่ืองและยงัคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรป่าไมไ้วไ้ด ้รวมไปถึงศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูน  
กบัเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จวา่มีความเหมือนและแตกต่างกนัอยา่งไร 
น าไปสู่บทเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
1.2 ค าถามงานวจัิย 

1.2.1 ชุมชนบา้นดงดงผาปูน อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่านมีแนวคิดและวธีิการในการจดัการ 
         พื้นท่ีป่าของตนเองอยา่งไร 
1.2.2 ความส าเร็จในการรักษาป่าชุมชนบา้นดงผาปูนมีความสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการ 
         จดัการป่าชุมชนหรือไม่อยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อศึกษาการจดัการป่าชุมชนของบา้นดงผาปูน อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 
1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูน  
         อ  าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 
1.3.3 เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูนกบัเง่ือนไขของการจดัการ 
         ป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ือง ความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูน  ต าบลบ่อเกลือใต ้ 
อ าเภอบ่อเกลือ  จงัหวดัน่าน ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของเน้ือหาและประเด็นท่ีจะท าการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
1.4.1.1 บริบทของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณีความเช่ือ 

ของชุมชน ประวติัของชุมชนในการสร้างป่าชุมชน 
1.4.1.2 แนวคิดและความเช่ือของผูร่้วมพฒันาชาติไทยในการใชป้ระโยชน์จากป่า 
1.4.1.3 กระบวนการจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้าน ได้แก่ 1) การจ าแนกประเภทป่า  

2) การก าหนดแนวเขตป่าท่ีชดัเจน 3) มีระบบการจดัการสมบติัของส่วนรวม
ของชุมชน 4) ปัจจยัเอ้ือต่อการรักษาป่า 

1.4.1.4 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  
1) ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกของชุมชน 2) มีทรัพยากรอยู่ใน
สภาพท่ีสามารถฟ้ืนตวัได้ 3) ชาวบ้านมีผลประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากร  
4) ความตระหนกัและจิตส านึกในการใชท้รัพยากรจากป่าชุมชน 5) มีการจดัตั้ง
องค์กรประชาชนท่ีมีความรับผิดชอบในการจดัการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 6) ความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชน 7) การครอบครองสิทธิและทรัพยสิ์นร่วม 
ของชุมชน และ ปัจจยัภายนอก คือ การสร้างเครือข่ายการท างานจากภายนอก 

1.4.1.5 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชาวบ้าน กลุ่มแม่บ้าน ชนิดของของป่า 
ช่วงเวลาโดยแบ่งเป็นฤดู  

1.4.1.6 การจดัการคนของชุมชน กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้หวงห้าม การควบคุมการใช้
ทรัพยากรจากป่าชุมชน การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนของชาวบา้น 
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1.4.1.7 การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนในการจัดการป่าชุมชน  เช่น  
การสนบัสนุนทางวชิาการ การสนบัสนุนอุปกรณ์และวสัดุท่ีจ  าเป็น 

1.4.1.8 กิจกรรมต่างๆของชุมชนท่ีท าข้ึนท่ีสร้างความมั่นคงให้กับป่าชุมชน เช่น  
การปลูกป่า กองทุนอนุรักษป่์าชุมชน กิจกรรมของกลุ่มเยาวชน 

1.4.1.9 ศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูนกบัเง่ือนไขการจดัการ
ป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 

 
1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกพื้นท่ีบา้นดงผาปูนหมู่ท่ี 8 ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดั
น่าน เป็นพื้นท่ีในการศึกษา จ านวน 8,000 ไร่และพื้นท่ีป่าชุมชนของหมู่บา้นจ านวน 800 ไร่  
(สมคิด จารณธรรมโม, 2550) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1.1 ขอบเขตการศึกษาชุมชนและป่าชุมชนบา้นดงผาปูน  
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1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นชาวบา้นบา้นดงผาปูนและกลุ่มผูร่้วมจดัการป่าชุมชน

แบ่งเป็นกลุ่มผูน้ าชุมชน 15 คน หวัหนา้ครอบครัว 47 คน แม่บา้น 47 คน เยาวชน 47 คน หวัหนา้
กลุ่มแม่บ้านและสมาชิกในกลุ่ม 9 คน เจ้าหน้าท่ีสังกัดหน่วยงานรัฐและเครือข่ายการท างาน 
จากภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรในพื้นท่ี 10 คน รวมทั้งหมดจ านวน 175 คน 

 
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา ค้นควา้ในแต่ละประเด็นไม่พร้อมกนัข้ึนอยู่กับ

เหตุการณ์ดงัน้ี  
1) ประวติัศาสตร์ของชุมชนศึกษาระหวา่งปี พ.ศ. 2519 – 2553 เป็นช่วงท่ีเร่ิมก่อตั้งชุมชน 
     จนถึงปัจจุบนั 
2) การจดัการป่าชุมชนและเครือข่ายและการท างานจากภายนอกศึกษาระหวา่งปีพ.ศ.2533  
    – 2553 เป็นช่วงท่ีเร่ิมมีการจดัการป่าชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม 
3) การใช้ประโยชน์จากของป่าศึกษาในช่วงปี 2553 ชาวบา้นสามารถจดจ ารายละเอียด 

                  การใชป้ระโยชน์ได ้
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิย 
 ป่าชุมชน หมายถึง กิจการป่าไมใ้ดๆ ท่ีประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น การปลูกป่า  
การปลูกตน้ไมต้ามไร่นาหรือสวนป่ารายย่อย เพื่อประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใด เป็นกิจกรรมของ
หมู่บา้นหรือชุมชนในป่า 
 การควบคุมการใชท้รัพยากร หมายถึง กฎ กติกาของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ท่ีมีการจดัการอยา่งเสมอภาค การสร้างความตระหนกัและมีจิตส านึกในการใชป้ระโยชน์จากป่า 
 ภูมิปัญญาและความเช่ือ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวกบัท่ีอาศยัอยู่ การท ามาหากินและการจดัการป่าไม ้ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั
ประกอบด้วย  องค์ความรู้ทางธรรมชาติ องค์ความรู้ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ทรัพยากรทางสังคม 
และทรัพยากรทางบุคคล 
 ความตระหนกัและจิตส านึก  หมายถึง 1) การรู้จริง/ทราบซ้ึง รู้ซ้ึงวา่อะไรผิดอะไรถูกและ
อะไรจะเป็นผลดี อะไรจะเป็นผลเสีย 2) การมีความรัก/หวงแหน  เนน้ในส่ิงท่ีเขา้ใจอยา่งทราบซ้ึง 
วา่เป็นส่ิงท่ีถูก  เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 3) ความวิตก ห่วงใยวา่จะเกิดเหตุการณ์
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ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องตนเองและสังคม 4) การปฏิบติัจริง ไดแ้ก่มีการแสดงออก
โดยปฏิบติัในการแสดงความคิดเห็นและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน  
 การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน หมายถึง การน าผลผลิตจากป่าชุมชนมาใชป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ 1) สร้างบา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั 2) แหล่งเช้ือเพลิง 3) แหล่งอาหาร 4) การน าของป่ามาขาย 
5) การเล้ียงสัตว ์6) ช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายุ 7) ป้องกนัการชะลา้งหน้าดิน 8) เป็นแหล่ง 
ท่ีอยูข่องสัตวป่์า 9) ท าใหเ้กิดความชุ่มช้ืนมีน ้าไหลอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


