
 

 

 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองความสําเร็จของการจัดการป่าชุมชน บ้านดงผาปูน ตาํบลบ่อเกลือใต ้ 

อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการจดัการป่าชุมชน ถอดบทเรียน
ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จในการจดัการป่าชุมชน และเปรียบเทียบกระบวนการจดัการป่าชุมชน
บ้านดงผาปูนกับเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ 
ในหมู่บา้นท่ีมีบริบทคลา้ยกนั โดยไดแ้บ่งหมวดหมู่ขอ้มูลไวเ้ป็น 8 ตอนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1 บริบทของชุมชน ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณีความเช่ือของชุมชน   
      และประวติัของชุมชนในการสร้างป่าชุมชน 
4.2 การประยกุตแ์นวคิดและความเช่ือของผูร่้วมพฒันาชาติไทยในการจดัการป่าชุมชน 
4.3 กระบวนการในการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูน 
4.4 ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการจดัการป่าชุมชน 
4.5 การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 
4.6 การควบคุมการใชท้รัพยากรจากป่าชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน 
4.7 การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัป่าชุมชน 
4.8 ศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูนกบัเง่ือนไขการจดัการป่าชุมชน  
      ท่ีประสบความสาํเร็จ 

 
4.1 บริบทของชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีความเช่ือและประวัติของ
ชุมชนในการสร้างป่าชุมชน 
 4.1.1 ต าแหน่งทีต่ั้ง 
 ตั้งอยูร่ะหว่าง ละติจูดท่ี 19 องศาเหนือ 3 ลิปดา 6 พิลิปดา – 19 องศาเหนือ 5 ลิปดา 41 
พิลิปดา และ ลองจิจูดท่ี 101 องศาตะวนัออก 11 ลิปดา 1 พิลิปดา – 101 องศาตะวนัออก 13 ลิปดา 
23 พิลิปดา อยู่บนเทือกเขาขุนนํ้ าวา้กลาง ทางดา้นทิศตะวนัออกของตวัอาํเภอบ่อเกลือ ห่างจาก
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อาํเภอบ่อเกลือ 14 กิโลเมตร และห่างจากตวัจงัหวดัน่าน 109 กิโลเมตร อยูใ่นตาํบลบ่อเกลือใต ้ซ่ึงมี
ทั้งหมด 15 หมู่บา้น โดยหมู่บา้นดงผาปูนตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.1 การแบ่งเขตชุมชนตามเขตการปกครอง ต.บ่อเกลือใต ้อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

บ้านบ่อหลวง 

บ้านผาคบั 

บ้านนาขาม 

บ้านผกัเฮือก 
บ้านนาขวางและวงัปะ 

บ้านนาคอก 

บ้านนาเปร่ือง 

บ้านดงผาปูน 

บ้านก่อก๋วง 

บ้านห้วยโป่ง 
บ้านหนองน่าน 

บ้านน า้แพะ 

บ้านนาบง 

บ้านน า้หมาว 

บ้านยอดดอย 
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4.1.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ         ติดต่อกบั บา้นนาบง ต.บ่อเกลือใต ้อ.บ่อเกลือ 
ทิศใต ้             ติดต่อกบั บา้นห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั บา้นวงัปะ ต.บ่อเกลือใต ้อ.บ่อเกลือ 

 
4.1.3 ลกัษณะทางกายภาพ 
บา้นดงผาปูนตั้งอยูบ่นพื้นท่ีราบหุบเขาหินปูน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติขุนน่าน มีภูเขาสูง

ชันล้อมรอบ ชาวบา้นมกัตั้งบา้นเรือนอยู่ตามไหล่เขาเรียงลาํดบัลดหลัน่กนัไป มีลาํห้วยจาน 
หรือลาํห้วยคาํเป็นลาํห้วยสายหลกัไหลผ่านหมู่บา้นตลอดทั้งปี ทั้งยงัมีลาํห้วยสาขาสายอ่ืนๆ  
ท่ีไหลมาจากป่าชุมชนและนอกเขตป่าชุมชน อีก 6 สาย ไดแ้ก่ ห้วยบง ห้วยโตง้ ห้วยเปน ห้วยปลาบู่ 
หว้ยหมาล่อง และหว้ยนํ้าอุ่น ซ่ึงลาํห้วยทั้ง 6 สายน้ีจะไหลมารวมกนัท่ีลาํห้วยจานไหลผา่นหมู่บา้น 
ก่อนไหลลงสู่ลาํนํ้ามาง ลาํนํ้าวา้ และไหลลงสู่แม่นํ้าน่าน  
 หมู่บา้นมีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 8,780 ไร่ โดยทั้งหมดไม่มีเอกสารสิทธ์ิรับรองความเป็น
เจา้ของ แบ่งเป็นท่ีนา 50 ไร่ ท่ีสวน 146 ไร่ ท่ีอยูอ่าศยั 21 ไร่ พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์180 ไร่ พื้นท่ีป่าขุนนํ้ า 
150 ไร่ พื้นท่ีป่าใชส้อย 740 ไร่ และพื้นท่ีป่าประเพณี 8 ไร่ส่วนอีก 7,500 ไร่ เป็นไร่หมุนเวียน 
และไร่เหล่าโดยส่วนใหญ่จะท่ีอายมุากกวา่ 5 ปีและจะปรับเปล่ียนเป็นป่าใชส้อยของหมู่บา้น 
 

4.1.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 
บา้นดงผาปูนมีสภาพภูมิอากาศทั้งหมด 3 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน (มีนาคม - เมษายน) เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนมากอยูใ่นหุบเขาทาํให้มีอากาศเยน็ตลอด

ทั้งปีจึงทาํใหฤ้ดูร้อนสั้นกวา่ปกติ 
ฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) จะมีฝนตกชุกเป็นระยะเวลานาน อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม

ของจงัหวดัน่าน  
ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์) ตั้งอยูบ่นเทือกเขาสูงและหุบเขาเน่ืองจากบา้นดงผาปูน

ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง ในฤดูหนาวอากาศจึงหนาวเยน็จดั บางคร้ังอุณหภูมิลดลงถึง 1-5 องศา
เซลเซียส 
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4.1.5 การคมนาคม 
ห่างจากตวัอาํเภอบ่อเกลือ 14 กิโลเมตร มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1081 จากอาํเภอบ่อ

เกลือ – บา้นผกัเฮือก ระยะทาง 8 กิโลเมตร แยกซ้ายมือจากบา้นผกัเฮือก – บา้นวงัปะ ระยะทาง 2 
กิโลเมตร เป็นทางลาดยางของกรมโยธาธิการและผงัเมือง จากบา้นวงัปะ – บา้นดงผาปูนระยะทาง 4 
กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง 2 กิโลเมตร อีก 2 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง สร้างโดยโครงการเร่งรัด
พฒันาชนบท การเดินทางสามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี บา้นดงผาปูนไม่มีรถโดยสารประจาํ
ทางผา่นหมู่บา้น มีเพียงรถสองแถวท่ีวิ่งระหวา่งอาํเภอบ่อเกลือ – ตาํบลภูฟ้า ซ่ึงจะผา่นบา้นวงัปะ
หลงัจากนั้นอาจเดินเทา้เขา้หมู่บา้นหรือขบัรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 4.2 เส้นทางจากหมู่บา้นบ่อหลวง – หมู่บา้นดงผาปูน อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 
 
 

N 
บ้านบ่อหลวง 

บ้านดงผาปูน 

บ้านวงัปะ 

บ้านผกัเฮือก 

           ทางลาดยางกรมโยธาธิการ 
           ทางโครงการเร่งรัดพฒันาชนบท 
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4.1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ 
บา้นดงผาปูนเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีความลาดชันตั้งแต่ 2 

เปอร์เซ็นต ์จนถึงมากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์มีสภาพแวดลอ้มหมู่บา้นเป็นป่าดิบเขา สลบักบัป่าดิบช้ืน 
และเบญจพรรณ ท่ีระดบัสูงตั้งแต่ 600-1,745 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง เป็นป่าท่ีมีความชุ่ม
ช้ืนสูงและมีสภาพป่าค่อนขา้งสมบูรณ์ ป่าดิบเขาของหมู่บา้นจะอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ของหมู่บา้น ชาวบา้นใช้เป็นแหล่งเก็บหาของป่าเช่น เห็ด ไมก่้อ พญาเสือโคร่ง เป็นตน้ ปัจจุบนั
คณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระหว่างดาํเนินการกันเขตแนวให้เป็นป่าอนุรักษ์ต่อไป ป่าดิบช้ืน 
อยู่บริเวณทิศตะวนัออกของหมู่บา้นเป็นป่าอนุรักษ์และป่าใช้สอยของชุมชนพบของป่าเช่น หวาย 
ต๋าว ตน้เขือง มะกอกป่า มีไมเ้ฉพาะถ่ินเช่น ตน้ยางนา ไมก่้อ พบสัตวเ์ช่น เก้ง หอน อีเห็น อีบ่ิง  
เป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารของหมู่บา้นได้แก่ ห้วยเปนและห้วยปลาบู่ เป็นแหล่งนํ้ าอุปโภค บริโภค 
และใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน และป่าเบญจพรรณอยู่บริเวณทิศตะวนัออกซ่ึงเป็นป่าใช้สอย 
และทิศตะวนัตกซ่ึงป่าประเพณีของหมู่บา้นชาวบา้นหาของป่าประเภท หน่อไม ้ไมไ้ผ่ สมุนไพร
และไม้ฟืน พบไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ต้นสัก ประดู่ มะค่า กระจายอยู่ทัว่บริเวณป่า และสัตว์ป่า 
เช่น ตุ่น อน้ กระรอก ไก่ป่า นกต่างๆ เป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ของหมู่บา้น ชาวบา้นพยายาม
สร้า งข้อตก ลง ร่วม กัน ภายในชุม ชนและ เจ้าหน้า ท่ี รัฐ เพื่ อ ให้ เ กิด ข้อตกล งเ ร่ืองการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากร ภายใต้เง่ือนไขการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
อย่างย ัง่ยืนต่อไป โดยรายละเอียดเร่ืองการใช้ประโยชน์และการจัดการจะกล่าวถึงในหัวข้อ 
การใช้ป ระ โยช น์จาก ป่ า ชุม ชนแล ะหัวข้อ ก ารควบ คุม การใช้ท รัพ ย ากรจาก ป่ า ชุม ช น 
และการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนในลาํดบัต่อไป 

 
4.1.7 ลกัษณะการตั้งบ้านเรือน 
การตั้งบา้นเรือนสร้างบา้นอยูต่ามไหล่เขา มีการปรับพื้นท่ีภูเขาให้เป็นท่ีราบลดหลัน่กนัไป 

สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้ไมเ้ป็นวสัดุหลกัแบบมีใต้ถุนหลังคามุงด้วยหญา้คา นําไมม้ากั้น 
หรือนาํไมไ้ผม่าสานกนัเป็นฝาบา้น ภายในบา้นเป็นทั้งครัวและท่ีนอน โดยชาวบา้นจะมีการจดัแบ่ง
พื้นท่ีในเรือนตามขนาดครอบครัว ต่อมาเม่ือการเดินทางสะดวกมีถนนเขา้ถึงหมู่บา้น การสร้าง
บา้นเรือนจึงเร่ิมมีการนาํวสัดุอ่ืนๆเขา้มาใช้มากข้ึนจากท่ีเคยใช้หญา้คามุงหลงัคาก็เปล่ียนมาใช้
สังกะสีแทน จากท่ีเป็นบา้นแบบใตถุ้นสูงก็ปรับเป็นบา้นสองชั้นแบบคร่ึงไมค้ร่ึงตึก ซ่ึงบา้นแบบ
ใหม่น้ีชาวบา้นจะสร้างเรือนครัวแยกออกจากตวับา้นอยา่งเป็นสัดส่วนไม่ห่างจากตวับา้น สาเหตุท่ี
สร้างแยกจากตวับ้านเพราะชาวบ้านยงัใช้ฟืนในการประกอบอาหารควนัไฟในระหว่างหุงต้ม
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คละคลุง้กระจายเต็มบา้น ส่วนการสร้างส้วมนั้นชาวบา้นจะสร้างส้วมไวแ้ยกจากตวับา้นไม่ห่างกนั 
แต่หากเป็นบา้นท่ีก่อสร้างใหม่ก็จะสร้างส้วมไวใ้นตวับา้นดา้นล่างของเรือน 
 

4.1.8 ลกัษณะประชากร 
ประชากรบา้นดงผาปูนมีทั้งส้ิน 47 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน 182 คน เพศชาย 98 คน 

เพศหญิง 84 คนทั้ งหมดใช้ภาษาคาํเมืองเป็นภาษาพูด มีเช้ือสายปนหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ประกอบด้วยทั้ งคนเหนือพื้นเมือง คนท่ีมีเช้ือสายจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คนมีเช้ือสาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มคนลัวะหรือขมุ กลุ่มไทล้ือจากอําเภอทุ่งช้าง 
รวมไปถึงคนจากภาคกลาง รายละเอียดแสดงดงัภาพ 4.3 ซ่ึงสาเหตุท่ีมีหลายชาติพนัธ์ุจะกล่าวถึง 
ในประเด็นของประวติัหมู่บา้นต่อไป  

โดยทัว่ไปชุมชนบ้านดงผาปูนชาวบ้านส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติลกัษณะ
ครอบครัวเด่ียว 4-5 คนเท่านั้น จะประกอบดว้ย สามี ภรรยา และบุตร เพราะหากแต่งงานแลว้  
จะแยกครอบครัวออกไปเป็นของตนเอง  โดยปลูกสร้างบา้นเรือนใหม่ไม่ห่างจากบริเวณเรือน 
ของบิดา มารดา ชาวบา้นจึงมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและเก้ือกูลกนั ซ่ึงในการจดัการป่าชุมชนนั้น
พบว่ากลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการจัดการมากท่ีสุดจะเป็นกลุ่มคนเหนือพื้นเมืองตระกูลพิศจารย ์ 
และใจปิง เพราะไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเป็นผูน้าํชุมชนทั้งอย่างเป็นทางการและตามธรรมชาติ 
รวมไปถึงยงัเป็นกลุ่มผูบุ้กเบิกหมู่บา้น ชาวบา้นจึงใหค้วามเช่ือถือมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  

 
 ภาพ 4.3 โครงสร้างของประชากรในบา้นดงผาปูน 
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4.1.9 ลกัษณะทางการเมืองและการรวมกลุ่ม 
บา้นดงผาปูนเป็นชุมชนขนาดเล็กมีเพียง 47 ครัวเรือน แบ่งเป็น 2 คุม้ ชุมชนดา้นเหนือเรียก

ตามภาษาคาํเมืองวา่คอ้เหนือจาํนวน 25 หลงัคาเรือน ส่วนชุมชนท่ีอยูทิ่ศใตเ้รียกตามภาษาคาํเมืองวา่
คอ้ใตจ้าํนวน 22 หลงัคาเรือน โดยตลอดระยะเวลาการก่อตั้งบา้นเรือนมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ยุคดั้งเดิมก่อนมีบา้นดงผาปูน ในยุคน้ีอยูใ่นช่วงก่อนปี พ.ศ. 2519 เป็นยุคท่ียงัไม่ไดก่้อตั้ง
หมู่บา้นชาวบา้นในบริเวณนั้นอยูต่ามหุบเขาใชชี้วติโดยการทาํขา้วไร่ผสมกบัการปลูกเผอืก มนั และ
เก็บผกัท่ีไดจ้ากป่าประทงัชีวติโดยมีคนอยูป่ระมาณ 10 ครัวเรือนซ่ึงทั้งหมดเป็นญาติพี่นอ้งกนัสร้าง
ท่ีพกัอาศยัใกล้ๆกนัเพื่อป้องกนัอนัตรายจากสัตวป่์าเพียงเท่านั้นโดยในยุคน้ีจะมีเพียง พ่ออุ๊ยบุญ  
ไชยมงคล พ่ออุ๊ยอุ๋ย ใจปิง และพ่ออุ๊ยศรีจนัทร์ พิศจารย ์เป็นเพียงผูน้าํตามธรรมชาติอยูก่บัเพื่อนๆ
และลูกหลาน 

ยคุเขา้ร่วมกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยและการอพยพยา้ยถ่ินฐานระหวา่งปี พ.ศ. 2519 – 2526 
เป็นช่วงท่ีมีการต่อสู้ระหว่างผูร่้วมพฒันาชาติไทยและฝ่ายทางการ ด้วยพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ออก
ระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดง่้ายทาํให้กลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติ
ไทยพยายามยึดพื้นท่ีบริเวณหุบเขาดงักล่าว ซ่ึงในปัจจุบนัคือ บา้นนาบง บา้นดงผาปูน บา้นผาสุก
บ้านห่างทางหลวง บ้านห้วยล้อมและบ้านห้วยลอยเป็นฐานท่ีมั่นเพื่อง่ายต่อการรบ หลบหนี 
และติดต่อกับประเทศพนัธมิตรของตนทั้งประเทศเวียดนามและประเทศจีน ในช่วงแรกผูร่้วม
พฒันาชาติไทยและชาวบ้านอาศยัอยู่ร่วมกันโดยชาวบ้านเอ้ือเฟ้ือท่ีพกัและอาหารแลกเปล่ียน 
กบัการสอนหนงัสือให้เด็กในหมู่บา้นและแลกเปล่ียนแนวคิดซ่ึงกนัและกนั จนกระทัง่เม่ือทางการ 
มีนโยบายให้ปราบปรามกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยในจงัหวดัน่าน ทาํให้เกิดการรบข้ึนในบริเวณ
บา้นดงผาปูนในปัจจุบนั เหตุการณ์น้ีเองทาํให้ชาวบา้นแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งกลุ่มท่ีผนัตวัเอง
เป็นกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทย กลุ่มท่ียา้ยออกจากพื้นท่ีไปอยูบ่ริเวณบา้นวงัปะและนาขวาง บางกลุ่ม
ยา้ยลงมาอยู่บา้นผาสุก ทั้งน้ีผูท่ี้อพยพออกมาบริเวณบา้นวงัปะและบา้นนาขวางยงัมีบทบาทสําคญั
ในการให้ขอ้มูลข่าวสารและสถานการณ์กบัผูร่้วมพฒันาชาติไทยท่ีเป็นเครือญาติของตนเองอยู ่ 
เ ม่ือย ้ายมาบ้านวังปะและนาขวางก็พบกับความลําบากเน่ืองจากไม่มี ท่ี ดินเป็นของตัวเอง 
จึงไม่สามารถปลูกข้าวได้ตามปกติ จึงพยายามจะกลับเข้าไปในพื้นท่ีเดิมหลายคร้ังจนกระทั่ง
สถานการณ์สงบ 

ยคุบุกเบิกชุมชนบา้นหว้ยจาน พ.ศ.2526-2529 เป็นยคุเร่ิมตน้ท่ีผูน้าํตามธรรมชาติ มีบทบาท
อยา่งสูงทางการเมือง เน่ืองจากเป็นแกนนาํในการอพยพเขา้มาบุกเบิกพื้นท่ีทาํกินมี 3 ท่านไดแ้ก่ 
พ่ออุ๊ยอุ๋ย ใจปิง พ่ออุ๊ยศรีจนัทร์ พิศจารย ์ และพ่ออุ๊ยตัน๋ พิศจารย ์ ทั้งยงัมีผูน้าํทางการอย่าง 
นายรัตน์ พิศจารย ์ ในขณะนั้นเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นนาขวาง หมู่ 5 และเป็นผูน้าํแบบทางการ 
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ของชุมชนบา้นห้วยจาน หมู่ 5 คร่ึง เป็นหมู่บา้นบริวารของบา้นนาขวาง ยุคน้ีเป็นยุคท่ีคนในชุมชน 
มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงเป็นอย่างมาก เพราะคนในชุมชนมีสิทธิเท่าเทียมกันท่ีจะเสนอ 
แนวทางการอยู่ร่วมกนัในชุมชนอย่างสันติ มีการเสนอแนวคิดการก่อตั้งกลุ่มท่ีทาํเพื่อส่วนรวม 
และเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนท่ีขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะเร่ืองขา้ว จนเกิดการยอมรับของผูค้น
ในชุมชน 12 ครัวเรือน กระทัง่ในปี พ.ศ.2528 จึงก่อตั้งเป็นธนาคารขา้วบา้นดงผาปูน เป็นยุคท่ี
ชาวบา้นและผูน้าํเสียสละกิจส่วนตวัเพื่อกิจส่วนรวม ร่วมมือร่วมแรงกนัทาํการผลิตขา้วไวเ้ป็นทุน
ทางอาหารมีแนวคิดบริหารจัดการข้าวไวเ้ป็นสวสัดิการแก่ผูค้นในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวคิดน้ีดาํเนินการและลงมือปฏิบติัโดยชาวบา้นมาตั้งแต่เร่ิมตน้กระทัง่ปัจจุบนัธนาคารขา้วบา้น
ดงผาปูนยงัคงดาํเนินงานต่อไป หากแต่เปล่ียนเพียงผูบ้ริหารจดัการเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมหมู่บา้นทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล 

ยุคกาํเนิดบา้นดงผาปูน พ.ศ.2529-2534 ยุคน้ีเป็นยุคท่ีสถานการณ์บา้นเมืองเร่ิมสงบ  
เม่ือเหตุการณ์สู้รบระหว่างรัฐกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเร่ิมคล่ีคลายจากพื้นท่ีสีแดง 
เป็นสีชมพู กระทัง่ขาวในท่ีสุด รัฐจึงเร่ิมเข้ามาพฒันาหมู่บ้านมีการสร้างถนน ชาวบ้านจึง
ประสานงานร่วมกบัภาครัฐก่อตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการข้ึน โดยทาํการเปล่ียนช่ือหมู่บา้น 
จาก บา้นหว้ยจาน หมู่ 5 คร่ึงเป็นบา้นดงผาปูน หมู่ 8 มีการจดัการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นเขา้มาทาํหนา้ท่ี
ผูน้าํอยา่งเป็นทางการคือ นายสมศกัด์ิ วิลาวรรณ อยูใ่นหนา้ท่ี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-2534 เป็นยุคท่ี
ชาวบา้นเร่ิมต่ืนตวัในสิทธิของตวัเอง กลา้ท่ีจะต่อสู้กบัผูแ้ทนอาํนาจรัฐท่ีไม่เป็นธรรม เร่ิมพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชน 

ยุคแห่งการบริหารจดัการ พ.ศ.2539-ปัจจุบนั ยุคน้ีเป็นยุคแห่งการจดัการชุมชนโดยผูน้าํ
ชุมชนแบบเป็นทางการในขณะนั้นเขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก สาํหรับการขบัเคล่ือนกระบวนการ
ทางการเมือง การขอมติจากชาวบา้นเป็นกาํลงัหนุนเสริมในการบริหาร จดัการ มีการรวมกลุ่มของ
ตวัแทนชาวบา้นเขา้มาเป็นคณะทาํงานร่วมกบัผูน้าํ มีการนาํเสนอแนวคิดเร่ืองกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของหมู่บ้านมา เ ป็นกลไกควบคุมคนในชุมชนให้อยู่ ในระ เ บียบเดียวกันอย่างสันติ สุข  
ผา่นกระบวนการนาํเสนอต่อชุมชน ขอมติอนุมติัจากชาวบา้น แลว้จึงประกาศใชใ้นปี 2547 เป็นตน้
มา ในเร่ืองของกฎระเบียบเพื่อรักษาความสงบทางสังคมในชุมชน  กฎบางขอ้ยงัส่งผลไปสู่การ
บริหาร จดัการ เพื่อรักษาความสมดุลของทรัพยากรในป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อๆไป และดว้ย
แนวคิดท่ีเห็นผลจริงในทางปฏิบติั  
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4.1.10 รายช่ือผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการ 
พ.ศ.2526 – 2529  นายรัตน์ พิศจารย ์ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ 5 คร่ึง ดาํรงตาํแหน่ง 

                                                     ในช่วงท่ียงัเป็นบา้นหว้ยจาน หมู่บา้นบริวารของบา้นนาขวาง 
พ.ศ.2529 - 2534  นายวรีะศกัด์ิ วลิาวรรณ ผูใ้หญ่บา้นดงผาปูนคนท่ี 1 
พ.ศ.2534 – 2539  นายสมฤทธิ ใจปิง ผูใ้หญ่บา้นดงผาปูนคนท่ี 2 
พ.ศ.2539 – 2551  นายศุภกิจ(ต๊ิบ) พิศจารย ์ผูใ้หญ่บา้นดงผาปูนคนท่ี 3 
พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั  นายจ่ืน พิศจารย ์ผูใ้หญ่บา้นดงผาปูนคนท่ี 4 
ปัจจุบนัระบบการปกครองบา้นดงผาปูนมีการจดัการปกครองดงัน้ี 
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ภาพ 4.4 ระบบการปกครองบา้นดงผาปูนในปัจจุบนั (พ.ศ.2553) 

 
4.1.11 ชุมชนกบัการปกครองท้องถิ่น 
บา้นดงผาปูนเป็นชุมชนท่ีมีภาษา วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบั

ธรรมชาติ คนมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติสูง มีสํานึกเคารพนบัถือผูอ้าวุโสกวา่ สังคมลกัษณะน้ี
เป็นส่วนหน่ึงท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนในการปกครอง นอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีกาํหนด 
โดยภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ มีกระบวนการทางการปกครองท่ีเนน้การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน เช่น หากเกิดกรณีขอ้พิพาทหรือมีโครงการพฒันาใหม่เขา้มาในชุมชน ผูน้าํคือผูท้าํ
หน้าท่ีส่ือสารขอ้มูลทางสังคมแก่คนในชุมชน ขอความคิดเห็นและลงมติร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุป 
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ก่อนตดัสินใจต่อเร่ืองต่างๆท่ีจะเกิดผลต่อชุมชนบา้นดงผาปูน ผ่านเวทีการประชุมประจาํเดือน 
ในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน การประชุมประจาํเดือนและร่วมพฒันาหมู่บา้นจึงเป็นเสมือนเวที 
ให้ชาวบ้านเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอ การวางกฎระเบียบของชุมชนเกิดข้ึน 
อยา่งเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริงโดยไม่มีการละเวน้ จึงเป็นส่ิงสะทอ้นถึงปรากฏการณ์
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกบัการปกครองทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 
 

4.1.12 ประวตัิชุมชน 
เดิมทีบา้นดงผาปูนเป็นหมู่บา้นบริวารของบา้นนาขวาง (หมู่ 5) มีเพียงชาวบา้นบางส่วน

ของบ้านนาขวางเข้ามาจับจองพื้นท่ีทํากินไม่ได้เข้ามาตั้ งบ้านเรือนหรืออยู่อาศัยอย่างถาวร 
จนกระทัง่ปลายปี พ.ศ.2526 มีชาวบา้นส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นชาวไทยพื้นเมืองเหนืออพยพบา้นเรือน 
จากบา้นวงัผาแดง (ส่วนหน่ึงของบา้นนาขวางในอดีต ปัจจุบนัหมู่บา้นน้ีไม่มีแลว้) เขา้มาจบัจอง
พื้นท่ีทาํกินและทาํการสร้างบา้นแปลงเมืองโดยการนาํของ นายอุ๋ย ใจปิง นายศรีจนัทร์ พิศจารย ์
นายตัน๋ พิศจารยแ์ละนายรัตน์ พิศจารยข์ณะนั้นเรียกวา่ บา้นห้วยจาน หมู่ 5 คร่ึง (ตั้งช่ือหมู่บา้น 
ตามช่ือลําห้วยสายหลักท่ีไหลผ่านหมู่บ้าน) เป็นหมู่บ้านสาขาของบ้านนาขวางในขณะนั้ น  
การอพยพเข้ามาตั้ งบ้านเ รือนเน่ืองมาจากชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนพื้ นท่ีทํา กิน  
ชาวบา้นจึงอพยพเขา้มาจบัจองและทาํการบุกเบิกพื้นท่ีป่าตามไหล่เขาเพื่อเพาะปลูกขา้วไร่ไวบ้ริโภค
ในครัวเรือน บ้านห้วยจานจึงเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบ้านเลือกท่ีจะอพยพเข้ามา เพราะอุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ถึงแมว้า่พื้นท่ีส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นภูเขาสูงชนัสลบักนัไปก็ตาม 
ต่อมาในปี พ.ศ.2528 มีชาวบา้นจากบา้นม่อน บา้นบ่อหลวง อพยพเขา้มาอยู่อาศยัเพิ่มข้ึนอีก 
ภายหลังตาํรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาพฒันาหมู่บา้นร่วมกบัชาวบ้าน  
และไดท้าํการเปล่ียนช่ือหมู่บา้นจากเดิมช่ือบา้นห้วยจาน มาเป็นบา้นดงผาปูน ซ่ึงตั้งตามลกัษณะ 
ภูมิประเทศของหมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาหินปูนแวดลอ้มไปดว้ยป่าดิบเขา ในปีเดียวกนัชาวบา้น
เร่ิมมีการจดัตั้ งธนาคารข้าวตามคาํแนะนําของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนภายใต้การนําของนายรัตน์  
พิศจารย ์ซ่ึงเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นนาขวาง หมู่ 5 และเป็นผูน้าํชุมชนในขณะนั้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนมีขา้วไวเ้ป็นทุนทางอาหาร แรกเร่ิมก่อตั้งมีทั้งหมด 12 ครัวเรือน และ 12 ครัวเรือน 
ตอ้งร่วมมือ ร่วมกาย ร่วมใจใชแ้รงงานบุกเบิกพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วส่วนกลาง ปีแรกเก็บเก่ียวขา้วได ้
315 ถงัคร่ึง ถือว่าเป็นข้าวของส่วนกลางเก็บไวใ้นธนาคารขา้ว จะทาํการเปิดธนาคารขา้ว 
เม่ือครัวเรือนใดในชุมชนเกิดการขาดแคลน สามารถยืมจากธนาคารขา้วได้ ในสัดส่วน ยืม 10 ถงั 
ส่งคืน 11 ถงั มีคณะกรรมการธนาคารขา้วเป็นผูบ้ริหารจดัการ และถือปฏิบติัเช่นน้ีมาจนถึงปัจจุบนั 
ซ่ึงธนาคารขา้วถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวทางการจดัการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 



 

49 

เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ต่อมาในปี พ.ศ.2529 บา้นดงผาปูนมีผูใ้หญ่บา้นคนแรกเขา้มาทาํ
หน้าท่ีผูน้าํอย่างเป็นทางการต่อจากนายรัตน์ พิศจารย ์ และก่อตั้งเป็นหมู่บา้นดงผาปูนอย่างเป็น
ทางการ 
 

4.1.13 การประกอบอาชีพ 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลกัทาํการปลูกพืชและเล้ียงสัตวเ์พื่อบริโภค 

มีบางส่วนปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อขาย มีการประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะออกจาก
ชุมชนไปรับจา้งทาํงานเป็นรายไดเ้สริมหลงัจากเสร็จส้ินฤดูกาลเกษตรแลว้แต่ก็มีส่วนนอ้ยท่ีรับจา้ง
เป็นอาชีพหลกั และการเก็บหาของป่าขาย ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

อาชีพเกษตร 
เน่ืองจากบา้นดงผาปูนมีลกัษณะเป็นภูเขาลอ้มรอบ ไม่มีพื้นท่ีเพาะปลูกแก่ชาวบา้นมากนกั 

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นการเกษตรเพื่อบริโภคในชุมชนโดยเฉพาะการปลูกพืช 
และการปศุสัตว ์ไดแ้ก่  

1) ขา้วไร่/ขา้วนา การปลูกขา้วไร่จะปลูกในลกัษณะไร่หมุนเวียนสลบักนัไปช่วงละ 3-5 ปี 
จึงจะกลับมาปลูกซํ้ าท่ีเดิม เน่ืองจากชาวบ้านเช่ือว่าหากปลูกซํ้ าท่ีเดิมในทุกๆ ปีจะทาํให้ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ชาวบา้นส่วนใหญ่นิยมปลูกขา้วไร่ตามภูเขาสูงเน่ืองจากพื้นท่ี
หมู่บ้านมีท่ีราบจาํกดั ส่วนการปลูกขา้วนาชาวบ้านจะปลูกตามท่ีราบริมห้วยจาน ห้วยโต้ง 
 และห้วยบง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้สารเคมี ยงัคงใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยตามธรรมชาติท่ีหาได ้
ในชุมชน ลกัษณะการทาํนาเป็นนาดาํ ชาวบา้นจะนิยมปลูกขา้วไวกิ้นเอง พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกไดแ้ก่  
ขา้วต๋าว ขา้วกํ่า ขา้วขาว ขา้วซิวและขา้วลาย  

2) ขา้วโพด การปลูกขา้วโพดชาวบา้นส่วนใหญ่ปลูกไวเ้พื่อขายและแบ่งไวส้ําหรับเล้ียง
สัตว์บ้างเล็กน้อย  การปลูกข้าวโพดจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาติดต่อตั้ งแต่การนําเมล็ดพนัธ์ุ 
มาให้ชาวบ้าน มาสี  รับซ้ือ  และหักค่าเมล็ดพันธ์ุหลังจากขายผลผลิตแก่พ่อค้าแล้ว  
ฉะนั้นกระบวนการผลิตขา้วโพดจึงค่อนข้างเบ็ดเสร็จท่ีพ่อค้าคนกลางชาวบ้านเป็นเพียงผูผ้ลิต 
ปัจจุบนัการปลูกขา้วโพดมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากขายไดร้าคาตํ่า ไม่คุม้ทุนเม่ือหักค่าเมล็ดพนัธ์ุ  
ทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรง ทั้งยงัมีสัตวป่์ามารบกวนกดักินจนชาวบา้นไดรั้บความเสียหาย อยา่งเช่น หมูป่า
หรือหมี ท่ีมกัจะมากดักินขา้วโพดของชาวบา้นอยูเ่สมอ  

3) เล้ียงสัตว ์ การเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่ชาวบา้นนิยมเล้ียงแบบปล่อยตามธรรมชาติให้หากิน 
ในป่า สัตวเ์ล้ียงส่วนใหญ่เป็นจาํพวกสัตวพ์ื้นเมืองท่ีทนต่อสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีสูงไดดี้ ไดแ้ก่ 
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ไก่ โค สุกร เป็ด กบ ปลา การเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่เล้ียงไวเ้ป็นอาหารและแบ่งขายบา้งบางคร้ัง 
อยา่งเช่นไก่ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มีส่วนสําคญัในพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัชาวบา้นจะใชไ้ก่น่ึงเป็นเคร่ืองเซ่น
และเป็นพิธีกรรมท่ีจดัข้ึนตลอดทั้งปี ชาวบา้นจึงนิยมเล้ียงไวใ้ชใ้นพิธีกรรมและซ้ือขายกนัเอง 

4) ผกัและผลไม ้ การปลูกผกัผลไมช้าวบา้นนิยมปลูกในพื้นท่ีสวนของตนเองหรือบริเวณ
บา้นส่วนใหญ่จะอยูใ่กลแ้หล่งนํ้าโดยเฉพาะการปลูกผกั ซ่ึงชาวบา้นจะปลูกในช่วงหลงัฤดูเก็บเก่ียว
ขา้ว มีทั้งปลูกเพื่อบริโภคกนัเองในครัวเรือนและแบ่งขายหากเหลือ ผกัท่ีปลูกไดแ้ก่ ผกักาดเขียวปลี 
คะน้าหอม เป็นตน้ ส่วนผลไมช้าวบา้นจะนิยมปลูกบริเวณสวนของตนเอง เป็นลกัษณะเกษตร
ผสมผสานปลูกทั้งผกัผลไม ้ และเล้ียงสัตวไ์วใ้นท่ีเดียวกนั ไมผ้ลท่ีปลูกไดแ้ก่ ล้ินจ่ี มะม่วง ลาํไย 
ฝร่ัง มะละกอเป็นตน้  

5) พืชอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เผือกและมนั เป็นพืชท่ีชาวบา้นจะปลูกเสริมแทรกเขา้ไปในพื้นท่ีปลูก
ข้าวไร่เพื่อสร้างรายได้เสริมหลังจากเก็บเก่ียวข้าวไร่เสร็จเพราะลงทุนน้อย ขายได้ราคาดี  
ซ่ึงชาวบา้นจะเก็บเผอืกและมนัขายใหแ้ก่พอ่คา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือถึงในชุมชน  
 

อาชีพรับจ้างทัว่ไป 
อาชีพรับจ้างทัว่ไปเป็นอาชีพหลกัของคนส่วนน้อยในชุมชน มีทั้งเป็นลูกจา้งรายวนั 

ให้กับโครงการของรัฐและเอกชนอย่างเช่น โครงการพฒันาเพื่อความมัน่คงพื้นท่ีลุ่มนํ้ าน่าน  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯพื้นท่ีท่ี 9 (พมพ.9) กรมป่าไม ้ ลูกจา้งทาํงานก่อสร้าง เป็นตน้  
ส่วนชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจะทาํงานรับจ้างเป็นอาชีพเสริมหลังจาก 
เสร็จส้ินฤดูกาลเกษตร ชาวบา้นจะเดินทางไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัลาํปางเพื่อรับจา้ง
ทาํงานท่ีโรงงานลูกช้ิน บางคนเดินทางไปทาํงานประจาํเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  แรงงาน
ก่อสร้างท่ีกรุงเทพฯ เม่ือถึงฤดูกาลเพาะปลูกจึงกลบัมายงัชุมชน 
 

การเกบ็หาของป่าขาย 
การเก็บหาของป่า เป็นแนวทางการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อีกทางหน่ึงของชาวบา้น  

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่า ความหลากหลายทางชีวภาพและประเภทของป่าท่ีแตกต่างกัน 
ของหมู่บา้น ชาวบา้นจึงสามารถเก็บหาของป่าไดห้ลากหลายชนิด เป็นแหล่งอาหาร ทั้งเน้ือสัตว ์
พืชผกั เห็ดและผลไม ้เป็นวสัดุในการสร้างอยู่อาศยั เช่น ไมก่้อ ไมไ้ผ่ ใบคอ้ ใช้เป็นยาสมุนไพร  
เช่น พญาเสือโคร่ง หลุบหลิบ นางหมาย เป็นตน้ และเป็นแหล่งไมฟื้นท่ีชาวบา้นใช้ในการหุงตม้
และใหค้วามอบอุ่น จากการสาํรวจพบวา่ชาวบา้นเก็บหาของป่าประมาณ 160 ชนิด มีมูลค่าประมาณ 
1,700,000 บาท โดยชาวบา้นจะใชช่้วงเวลาท่ีวา่งเวน้จากการทาํเกษตร หรือช่วงเวลาเดินกลบัจากไร่
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ในการเก็บหา ทั้ งน้ีของป่าแต่ละชนิดจะมีความแตกต่าง ในช่วงฤดูกาลเก็บหาและสถานท่ี  
ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในประเด็นการใชป้ระโยชน์จากป่าต่อไป 
 

4.1.14 การถือครองทีด่ิน 
ในระยะเร่ิมแรกของการตั้งถ่ินฐานชาวบา้นไม่มีการออกเอกสารสิทธิใดๆ ใชว้ิธีการจบัจอง

คือ ครอบครัวใดมีแรงงานในการแผว้ถางมาก ก็จะมีท่ีดินมาก เป็นไปในลกัษณะของท่ีดินมือเปล่า 
กล่าวคือ เป็นท่ีดินท่ีไม่มีหนงัสือสําคญัแสดงกรรมสิทธ์ิอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 4 อยา่งต่อไปน้ี คือไม่
มีโฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจองและตราจองท่ีตราวา่ไดท้าํประโยชน์แลว้ ท่ีดินมือเปล่านั้น
อาจจะไม่มีหนังสือสําคญัแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแต่อย่างหน่ึงอย่างใดเลย หรือมีหนังสือสําคญั
สําหรับท่ีดินบางอยา่ง เช่นใบเหยียบย ํ่า ตราจองท่ีเป็นใบอนุญาต ส.ค.1 ใบจองหนงัสือรับรองการ
ทาํประโยชน์หรือใบไต่สวน ซ่ึงในหมู่บา้นพบว่ามีเพียงใบจองเป็นหนงัสือท่ีทางราชการออกให้ 
เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทําประโยชน์ท่ีดินเป็นการชั่วคราวเท่านั้ น  
ส่วนการซ้ือขาย จบัจองเป็นการกระทาํแบบปากเปล่าไม่มีใบสัญญา โฉนด หรือเอกสารสิทธิใดๆ
เป็นหลกัฐาน กรรมสิทธ์ิท่ีดินของชาวบา้นจึงเป็นเพียงการรับรู้ภายในชุมชน ต่อมาปี พ.ศ.2542 
หมู่บา้นถูกทางการประกาศเป็นพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูคา ทบัพื้นท่ีของหมู่บา้น แต่ดว้ยระยะทาง
ท่ีตั้งอุทยานท่ีไกลจากตวัหมู่บา้นและกาํลงัพลของเจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอ ทางอุทยานแห่งชาติภูคา
จึงไดส่้งเจา้หนา้ท่ีมาสร้างขอ้ตกลงร่วมกนักบัชาวบา้น ในเร่ืองการใชท่ี้ดิน โดยอุทยานแห่งชาติภูคา
ขอกนัเขตป่าตน้นํ้ าท่ีติดชายแดนลาวให้เป็นป่าอนุรักษ์ ซ่ึงชาวบา้นสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ 
ในการล่าสัตว ์เก็บหาหน่อไม ้นาํไมย้ืนตน้ตาย มาใช้ประโยชน์ได้และไม่ให้ชาวบา้นจบัจองท่ีดิน
เพิ่มข้ึนจากเดิม ทั้งน้ีชาวบ้านต้องเฝ้าระวงัไฟป่าและดูแลไม่ให้เกิดการบุกรุกป่าของชาวบ้าน 
ภายหลังปี พ.ศ. 2550 มีการตั้งอุทยานแห่งชาติขุนน่านข้ึนเข้ามาดูแลและรับผิดชอบในพื้นท่ี  
ซ่ึงอุทยานแห่งชาติขนุน่านยงัคงใชข้อ้ตกลงเดิมของชาวบา้นกบัอุทยานแห่งชาติภูคาต่อไป 
 

4.1.15 ประวตัิการสร้างป่าชุมชน 
ในหมู่บ้านมีของป่าท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนอย่างเช่น ลูกต๋าวหรือลูกชิด  

เพราะเป็นพืชเฉพาะถ่ินพบมากในป่าไม่ห่างจากชุมชนมากนกั เป็นพืชท่ีมีความสําคญัต่อชุมชน  
ซ่ึงเป็นท่ีมาของการรวมกลุ่มและการสร้างองคก์รชุมชน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆติดตามมา กล่าวคือ หลงัจากท่ีมีการเขา้มาก่อสร้างหมู่บา้น
ในช่วงปลายปี 2526 ชาวบา้นจะเก็บลูกต๋าวมาเพื่อประกอบอาหารหวาน หน่อต๋าวปรุงอาหารคาว 
จนกระทัง่มีการเขา้มารับซ้ือลูกต๋าวของพ่อคา้คนกลางจากตวัเมือง ลูกต๋าวจึงมีมูลค่าทางตวัเงินมาก
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ข้ึนกว่าการใช้ประโยชน์ประจาํวนั มีการเก็บลูกต๋าวขายมากข้ึน โดยการตดัตน้ขายหน่อต๋าว 
และลูกต๋าว ซ่ึงถือเป็นการเก็บผลผลิตท่ีผดิเพราะการตดัตน้เพื่อเก็บลูกต๋าวและขายหน่อต๋าวสามารถ
ทาํไดห้น่ึงตน้ต่อหน่ึงคร้ัง และตอ้งรอให้ตน้ต๋าวตน้อ่ืนๆโตอีกประมาณ 5-6 ปี กวา่จะทาํการเก็บ
ผลผลิตต๋าวได้อีกคร้ังหากทําการเก็บลักษณะน้ีทําให้กระทบต่อปริมาณผลผลิตของลูกต๋าว 
ในปีถัดไป เพื่อการป้องกันปัญหาจากประเด็นข้างต้นท่ีอาจกระทบต่อชุมชนบ้านดงผาปูน 
แนวคิดและกระบวนการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงเกิดข้ึน โดยการเร่ิมจดัสรร
พื้นท่ีป่าของชุมชน เป็นป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ต๋าวและพืชสําคญัอ่ืนๆ ในป่า มีการจดัตั้ ง
คณะกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านดงผาปูนข้ึนเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการป่าชุมชน  
การตั้งกฎระเบียบการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการจบัและปรับเงินหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ  
มีการบริหารจดัการผลประโยชน์จากป่าเพื่อการกระจายรายได้ต่อสมาชิกในชุมชนดงัตวัอย่าง 
การจดัการผลประโยชน์จากลูกต๋าว ในแต่ละปีมีการแบ่งกลุ่มๆละ 13 ครัวเรือน เป็นกลุ่มตวัแทน
ชาวบา้น เพื่อทาํหนา้ท่ีตดั ตม้ และขายลูกต๋าวในป่าชุมชน ส่วนรายไดจ้ากการขายลูกต๋าวทั้งหมด 
ในรอบปีจะตอ้งนาํมาเฉล่ียใหก้บั 13 ครัวเรือน ซ่ึงจะตอ้งถูกหกัภาษี ร้อยละ 10 ต่อ 1 ถงั เขา้เป็นเงิน
กองกลางหมู่บา้นเพื่อนาํเงินท่ีไดม้าดูแล เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนต่อไป ทั้งน้ีชาวบา้นยงัทาํหน้าท่ี 
ปลูกต้นต๋าวเสริมในป่าเพื่อทดแทนต้นต๋าวท่ีแก่ตาย  ช่วยเพิ่มพื้นท่ีป่าให้คงความสมบูรณ์  
เป็นจุดเร่ิมตน้ในการกระจายแนวคิดเร่ืองการจดัการป่าชุมชนของหมู่บา้นในเวลาต่อมา 
 

4.1.16 ศาสนาและความเช่ือ 
ชาวบ้านบ้านดงผาปูนนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลกั  มีสํานักสงฆ์บา้นดงผาปูน  

เป็นศูนยร์วมชาวบา้นและเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น การทอดกฐิน การทาํบุญ
ใส่บาตรวนัพระ เป็นตน้ นอกจากการนับถือศาสนาพุทธ  ชาวบา้นยงัให้ความเคารพนับถือผี  
ซ่ึงชาวบา้นมีความเช่ือในเร่ืองผีเป็นอย่างสูง ชาวบา้นให้ความเคารพและถือปฏิบติัต่อผีท่ีตนเอง 
นับถือเสมอมาตั้งแต่รุ่นปู่  ย่า จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านจะนับถือผีใกล้ตวัท่ีตนเองเคารพ  
คือ การเคารพต่อผีบรรพบุรุษหรือผีญาติของตนเองท่ีล่วงลับไป ชาวบา้นจะทาํการตั้งตูบผีไว ้
เป็นท่ีสถิตของผีบรรพบุรุษนิยมตั้งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกของบา้น ให้ลูกหลานทาํการเคารพ
กราบไหวแ้สดงความกตญัํูและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจทั้งน้ียงัมีผีเจา้สม เจา้สร้อย เจา้หลวงภูคา  
เป็นผีท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถืออย่างมากชาวบ้านมกัแสดงความเคารพนับถือ 
ผา่นพิธีกรรมต่างๆ เช่น การบายศรีสู่ขวญัเป็นพิธีกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อเซ่นไหวข้อพรผี รวมไปถึง 
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย หากเกิดกรณีชาวบา้นเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือตอ้งเดินทางไกล การขอพรจากผี 
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อช่วยปกปักรักษาให้มีชีวิตอยู่รอด เดินทางปลอดภยั การขอส่ิงต่างๆ ต่อผ ี
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ต่อพลงัอาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมองไม่เห็น แต่ชาวบา้นเช่ือมัน่ การแสดงออกผา่นพิธีกรรมของชาวบา้น
จึงเป็นการสร้างพลงัความเขม้แข็งจากภายในจิตใจ หรือการประกอบพิธียองบา้นซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่
ประเพณีดังกล่าวสามารถช่วยขจดัส่ิงเลวร้ายส่ิงไม่ดีออกจากหมู่บ้านไป แล้วนําความดีงาม 
กลับเข้ามาให้แก่คนในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงแสดงออกทางความเช่ือเร่ืองผีผ่านพิธีกรรม 
การเซ่นไหวผ้ีหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ช่วยเหลือ เป็นตน้ นอกจากผีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ชาวบา้น 
ยงัมีความเช่ือว่าผีหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆมีอยู่ในป่า มนุษย ์ หรือส่ิงต่างๆรอบตวัมีผีเป็นเจา้ของ  
เป็นผูดู้แลคุม้ครองปกปักษรั์กษา ไม่วา่จะเป็น ตน้ไม ้ ภูเขา สายนํ้ า มนุษย ์ บา้น ซ่ึงชาวบา้นได้
สะทอ้นความเช่ือเร่ืองผแีละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิผา่นพิธีกรรมในจารีต ประเพณีต่างๆ 
 

4.1.17 ประเพณ ี
ชาวบา้นนบัถือศาสนาและมีความเช่ืออนัเดียวกนั ประกอบกบัคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์

แบบเครือญาติการถ่ายทอดประเพณีและวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถซึมซับได้ง่าย สืบทอด 
จากรุ่นสู่รุ่นโดยตรง ปู่ สอนพ่อ พ่อสอนลูก ลูกซึมซบั และถือปฏิบติัต่อๆ กนัมาจนกระทัง่ปัจจุบนั  
โดยมีประเพณีท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) ประเพณีกินขา้วใหม่ 
ประเพณีน้ีเป็นประเพณีท่ีแสดงออกถึงการเฉลิมฉลองกับการได้มาซ่ึงอาหารหลัก 

ของครอบครัวนั้นคือขา้ว ขา้วท่ีแต่ละครัวเรือนเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นแต่ละปี การน่ึงขา้วแลว้เชิญผี
บรรพบุรุษมาร่วมยินดีและกินขา้วใหม่ในปีน้ีร่วมกบัลูกหลาน เม่ือบอกกล่าวผีบรรพบุรุษท่ีตูบผี
แล้ว ญาติพี่น้องท่ีมาร่วมพิธีกรรมจะกินขา้วเช้าร่วมกนัทั้งครอบครัว พิธีกรรมน้ีจดัช่วงเดือน
ตุลาคม-มกราคม มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษป่์า ในส่วนของการสร้างความตระหนกัจิตสํานกั 
โดยคาํกล่าวท่ีใช้ในพิธีกรรมจะกล่าวถึงบุญคุณของแผ่นดิน ท่ีนา ภูเขา ป่าไม้และบรรพบุรุษ  
ท่ีช่วยใหฝ้นตกตามฤดูกาล ไม่เกิดภยัธรรมชาติหรือภยัพิบติัต่างๆ เด็ก เยาวชนและชาวบา้นจะไดรั้บ
ฟังและซึมซบั ถึงประโยชน์ของป่าไมแ้ละธรรมชาติท่ีทาํใหมี้อาหารอุดมสมบูรณ์  

2) ประเพณีเล้ียงขวบ 
ประเพณีเล้ียงขวบเป็นพิธีกรรมซ่ึงจดัข้ึนเพื่อตอบแทนผีหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นนบัถือ

หลงัจากท่ีไดท้าํการบนบาล ขอพรเร่ืองต่างๆไวห้รือไดก้ระทาํการล่วงเกินเอาไว ้ การเล้ียงขวบจึง
เป็นการตอบแทนหรือขอขมาต่อการกระทําของคนท่ีแสดงออกต่อผีหรือส่ิงศัก ด์ิ สิท ธ์ิ  
ดว้ยเหตุการณ์ท่ี “สมยัแรกก่อตั้งหมู่บา้นมีเขยบา้นดงผาปูน ซ่ึงเป็นคนต่างถ่ินเขา้มาอยูใ่หม่ๆก็เขา้ป่า
ไปเก็บฟืนออกมาโดยพลการ ไม่กล่าวขอต่อผีหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เม่ือกลบัมาถึงบา้น ก็เกิดอาการ 
คลุม้คลัง่ ถอดเส้ือผา้ตวัเองแลว้วิ่งขา้ป่าหลงับา้นพ่ออุ๊ยไป ชาวบา้นตอ้งไปขอให้พ่ออุ๊ย ผูรู้้เร่ือง
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คาถาอาคมไปช่วยจึงกลบัออกจากป่ามาได้และหายเป็นปกติ” หลงัจากเหตุการณ์นั้นชาวบา้น 
จึงจดัประเพณีเล้ียงขวบข้ึนเป็นประจาํ ในทุกๆ 3 ปี โดยจะมีเคร่ืองเซ่นไหว ้ 4 อยา่ง คือ หมู หมา 
เป็ด และไก่ พิธีกรรมน้ีจะจดัท่ีศาลากลางบา้น ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม ชาวบา้นใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการจดัการป่าชุมชน เป็นการจดัการในลกัษณะระบบความเช่ือ สร้างเป็นขอ้กาํหนด 
กฎเกณฑ์ของชุมชนในเวลาต่อมา เช่น การงดเก็บหาของป่าในวนัข้ึน 15 คํ่า การเขา้ป่าจะตอ้งบอก
เจา้ป่าก่อนวา่ตอ้งการมาเก็บหาอะไร จาํนวนเท่าไหร่และสามารถเก็บหาไดเ้พียงเท่านั้น 

3) ประเพณีสู่แกว้ ทาํขวญั หรือ บายศรีสู่ขวญั 
ประเพณีสู่แกว้ ทาํขวญั เป็นพิธีกรรมท่ีมีเคร่ืองเซ่นไหวป้ระกอบพิธีกรรมอยู ่6 อยา่งหลกัๆ

คือ ไก่ หมู เหลา้ ดอกไม ้ เชือกฝ้าย นํ้ าเปล่า เทียน มีพ่ออุ๊ยหรือหมอขวญัเป็นผูท้่องคาถาประกอบ
พิธีกรรม ประเพณีน้ีจดัข้ึนเพื่อเรียกขวญัหรือดวงจิตของคน ชาวบา้นเช่ือวา่มี 32 ขวญัในร่างกาย 
เป็นการเรียกดวงขวญัให้กลบัเขา้สู่ร่างกาย เพราะหากเจ็บป่วย ตอ้งออกเดินทางไกลหรือกลบัมายงั
ชุมชนดวงขวญัอาจพลดัหลงไม่ติดตวัมา พิธีกรรมเร่ิมตน้โดยการเตรียมเคร่ืองเซ่นไหวเ้ช่น ไก่น่ึง 
เหลา้ดอกไม ้ ฝ้าย เทียน จากนั้นพ่ออุ๊ยเร่ิมบริกรรมคาถาจนจบ จากนั้นผูเ้ขา้ร่วมพิธีจะใชฝ้้ายผูก
ขอ้มือผูท่ี้เจบ็ป่วยโดยมีฝ้ายเป็นส่ือเรียกขวญัทั้ง 32 ขวญั กลบัมาสู่ร่างกายและจิตใจ ให้หายเจ็บป่วย
เป็นปกติหรือหากเดินทางไกลสามารถขอให้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือผีท่ีตนนบัถือคุม้ครองเดินทางสะดวก
ปลอดภยั พิธีกรรมน้ีจดัตลอดทั้งปี มีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษป่์าไม ้โดยคาํสู่ขวญันั้นจะกล่าวถึง
สถานท่ีต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น ขว ัญเอยเจ้าอยู่ทางใด อยู่ในป่าเขาห้วยห้า หรือในห้วยทาง  
โดยชาวบา้นจะมีความเช่ือวา่ถา้ไม่อยากใหด้วงขวญัหาย จะตอ้งใหค้วามเคารพ ยาํเกรงพื้นท่ีนั้นๆ 

4) ประเพณีฮอมขวญัขา้ว เอาขวญัคน 
ประเพณีน้ีเป็นพิธีกรรมท่ีจดัข้ึนหลงัจากชาวบา้นเก็บเก่ียวขา้วเสร็จส้ินในทุกหลงัคาเรือน

จากนั้นชาวบา้นจะกาํหนดวนัประกอบพิธีกรรมเพื่อขอบคุณผีและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีช่วยให้ไดผ้ลผลิต
ขา้วในปีนั้นๆ โดยชาวบา้นจะนาํขา้วมารวมกนัยงัศาลากลางบา้นจากนั้นพ่ออุ๊ยผูอ้าวุโสในชุมชน 
จะเร่ิมประกอบพิธีกรรมขอบคุณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือผี โดยมีขา้วท่ีชาวบา้นนาํมาเป็นเคร่ืองเซ่นไหว ้
เม่ือเสร็จพิธีกรรมชาวบ้านจะนําข้าวท่ีได้จากการประกอบพิธีกรรมมาเก็บไวใ้นธนาคารข้าว 
เพื่อใช้เป็นทุนทางอาหารท่ีมัน่คงแก่ชุมชนต่อไป พิธีกรรมน้ีจดัช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม  
เป็นประเพณีท่ีทาํใหช้าวบา้นฝึกนิสัยการเสียสละ โดยการใหข้า้วแก่ส่วนรวมใชเ้ป็นทุนสํารองไวใ้ช้
ในยามขาดแคลน เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวในหมู่บา้น การสอนเร่ือง 
การเสียสละใหก้บัเยาวชน เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดความสามคัคีในการจดัการป่าชุมชนท่ีดี  
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5) ประเพณียองบา้น 
ประเพณียองบา้น เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อขบัไล่ส่ิงไม่ดี ความโชคร้าย โรคภยัไขเ้จ็บ

ตลอดโพยภยัอนัตรายต่างๆ ให้ออกไปจากหมู่บา้น แลว้อนัเชิญส่ิงท่ีดีงาม ความสุข ความเจริญ 
ให้มาบงัเกิดแก่หมู่บา้นและผูค้นในชุมชน ในระหวา่งประกอบพิธีกรรมจะใชไ้ก่น่ิงหรือตม้จนสุก 
เหลา้ดอกไม ้เทียน ขา้วสาร ขา้วสุก อาหารประเภทต่างๆเป็นเคร่ืองเซ่น จากนั้นพ่ออุ๊ยหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
ในชุมชนจะเร่ิมท่องคาถา โดยจะประกอบพิธีบริเวณทางเขา้หมู่บา้นและทา้ยหมู่บา้น 2 จุด ประเพณี
น้ีจะจดัข้ึนช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พิธียองบา้นจะทาํเม่ือพาดขา้วเสร็จส้ิน นั้นหมายถึงเป็นฤดู
ท่ีมีการเขา้ป่าล่าสัตวข์องชาวบา้น ในคาถาจะกล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการล่าสัตว ์เช่น ปืน ก่วง 
(ทาํจากไมไ้ผใ่ชส้าํหรับดกัสัตวข์นาดเล็ก) ตํ่า แหว้ มอง แห เป็นตน้ เพื่อสัญญา กบัเจา้ป่าวา่จะไม่ใช้
อุปกรณ์ท่ีทาํลายป่าเกินไป เช่น ใช้ไฟฟ้า หรือ เผาป่า ทั้งน้ียงัเหมือนเป็นการเตือนชาวบา้นให้ใช้
ทรัพยากรจากป่าอยา่งถูกวธีิอีกดว้ย  
 
ตาราง 4.1 ช่วงเวลาท่ีประกอบประเพณีของหมู่บา้นดงผาปูน  

ประเพณี 
ช่วงเวลา (เดือน) หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
กินขา้วใหม่              
เล้ียงขวบ             3ปี/คร้ัง 
สู่แกว้ ทาํขวญั              
ฮอมขวญัขา้วเอาขวญัคน              
ยองบา้น              

  
 ประเพณีของหมู่บา้นมีความเช่ือมโยง สัมพนัธ์กบั ดิน นํ้ า ป่า มุ่งเน้นให้ชาวบา้นระลึก 
ถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีก่อให้เกิดแหล่งอาหาร ทาํให้ผลผลิตทางการเกษตรดี 
และเป็นท่ีสถิตของผีบรรพบุรุษท่ีคอยปกปักษ์รักษาหมู่บ้าน โดยสะท้อนให้เห็นในคาํกล่าว  
หรือคาถาท่ีใช้ในการประกอบพิธี เปรียบเสมือนคาํสอนท่ีถูกถ่ายทอดจากผูอ้าวุโสในหมู่บ้าน  
สู่ชาวบา้นและเยาวชน รุ่นต่อๆ ไป 
 ในภาพรวมของบริบทของชุมชน ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณีความเช่ือ
และประวติัของชุมชนในการสร้างป่าชุมชน ทาํให้เห็นพฒันาการของชุมชนท่ีนาํไปสู่การจดัการป่า
ชุมชนท่ีดีในเวลาต่อมา ดงัแสดงในตาราง 4.2 
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4.2 การประยุกต์แนวคิดและความเช่ือของกลุ่มผู้ร่วมพฒันาชาติไทยในการจัดการป่าชุมชน 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยและชาวบา้นบา้นดงผาปูนเร่ิมข้ึนตั้งแต่
สมยัยงัไม่ได้ตั้งหมู่บา้น กลุ่มผูเ้ผยแพร่แนวคิดเร่ิมเคล่ือนไหวเพื่อสร้างฐานท่ีมัน่ในจงัหวดัน่าน 
ในอาํเภอบ่อเกลือและเฉลิมพระเกียรติ มีฐานท่ีมัน่แรกไดแ้ก่บริเวณบา้นห้วยล้อมและขยายพื้นท่ี
ออกไปเร่ือยๆ ตามหุบเขาใกล้เคียง ในส่วนของบา้นดงผาปูนและบริเวณใกล้เคียงนั้นเร่ิมเขา้มา 
มีบทบาทในการเผยแพร่แนวคิดในช่วงปี พ.ศ. 2519 โดยแนวคิดท่ีผูร่้วมพฒันาชาติไทยใชมุ้่งไปใน
เร่ืองความเท่าเทียมกันของคนในสังคม เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การกระทํา  
และการแสดงความรัก เคารพต่อผองเพื่อนผ่านการแบ่งปัน ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นสําคญั 
ท่ีมีอิทธิพลในการจดัการป่าชุมชนในเวลาต่อมาดงัน้ี 

ในประเด็นของความเสมอภาคและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นพบวา่ ชาวบา้นได้
นาํมาประยุกตใ์ชโ้ดยจะจดัประชุมทุกวนัท่ี 10 ของทุกเดือน ชาวบา้นทุกหลงัคาเรือนจะส่งตวัแทน
เขา้ประชุมอย่างนอ้ยครัวเรือนละ 2 คน ซ่ึงเน้ือหาของการประชุมจะเป็นการแจง้ข่าวสารจากทาง
อาํเภอหรือจงัหวดั และเร่ืองปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบติั ในการประชุมผูใ้หญ่บา้นจะมอบ
บทบาทให้ผูน้ ําชุมชนแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบดําเนินการประชุม เช่น เร่ืองโครงการ 
และงบประมาณจะให้สมาชิก องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นผูรั้บผิดชอบ ในส่วนประเด็นการ
ปรึกษาหารือจะเปิดโอกาสให้ผู ้เขา้ร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นแม่บา้น ผู ้
อาวุโส รวมไปถึงเยาวชนในหมู่บา้นและเม่ือประชุมเสร็จในตอนคํ่าจะมีการสรุปการประชุมผ่าน
เสียงตามสายเพื่อให้ทราบโดยทัว่กนัอีกคร้ังหน่ึง ชาวบา้นจึงจะถือวา่การประชุมนั้นเสร็จสมบูรณ์ 
จากการสัมภาษณ์ วีรศกัด์ิ วิลาวรรณ (2554) ผูใ้หญ่บา้นคนแรกของหมู่บา้นไดก้ล่าวถึงการประชุม
หมู่บา้นวา่ “การเข้าร่วมประชุมหมู่ บ้านเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องท าเพราะ ได้รับรู้ข่าวสาร ซ่ึงเป็นสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นข่าวการขึน้ทะเบียนเพ่ือรับพันธ์ุข้าว ข่าวการผ่อนปรนการช าระ
หนี้สิน ข่าวการขึน้ทะเบียนขอรับเงินชดเชยจากภัยพิบัติ ถ้าไม่เข้าประชุมก็จะเสียผลประโยชน์  
ส่วนเร่ืองท่ีประชุมกเ็ป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีต้องร่วมกันตัดสินใจ เช่น การขยายพืน้ท่ีอนุรักษ์ การปันผล
ของกลุ่มต่างๆ ในหมู่ บ้าน การเข้าร่วมประชุมจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเองและยังได้
แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมหมู่ บ้านใครชอบ ใครไม่ชอบ ใครเห็นด้วย ใครไม่เห็นด้วยก็พูด  
ในท่ีประชุมได้เลย” เน้ือความขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นถึงการให้ความสําคญัต่อการประชุมหมู่บา้น
และการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงชาวบา้นสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งมีอิสระ และเกิดขอ้สรุป
ท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของหมู่บา้นอยา่งแทจ้ริง 

ในประเด็นของการประยุกตเ์ร่ืองการมีส่วนร่วมนั้นพบวา่ ชาวบา้นประยุกตว์ิธีการร่วมกนั
คิด แยกกนัทาํ และร่วมกนัจดัการ ลกัษณะการปฏิบติัคือ ในการทาํกิจกรรมทุกคร้ังจะมีการประชุม



 

59 

เพื่อหาหนทางท่ีเหมาะสมร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด จากนั้นก็แยกยา้ยกนัทาํงาน
ตามท่ีตนไดรั้บผดิชอบในท่ีประชุมและเม่ือเกิดปัญหาก็จะช่วยเหลือและร่วมกนัจดัการ ลกัษณะการ
ทาํงานจะวนรอบในลกัษณะน้ี แนวคิดและลกัษณะการทาํงานถูกส่งผา่นมายงัชาวบา้น เช่นในกรณี
การจดัการผลผลิตต๋าวของหมู่บา้น เม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียวช่วงกลางเดือนมกราคม ชาวบา้นทั้งหมู่บา้น
จะร่วมประชุมกันเพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติัร่วมกับกลุ่มท่ีเป็นรอบเวรเก็บเก่ียวประมาณ 13 
ครัวเรือน ตั้งคณะกรรมการสํารวจและติดตามการจดัเก็บ โดยในปีน้ี (พ.ศ. 2554) พบว่าผลผลิต 
ในป่ามีน้อย ประกอบกับหมู่บ้านได้เงินรางวลัจากการเข้าประกวดลูกโลกสีเขียว จึงงดเว้น 
การจดัเก็บภาษีเข้ากองทุน เพื่อให้ครอบครัวท่ีเก็บเก่ียวปีน้ีมีรายได้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านๆ มา  
การทาํงานอยา่งมีส่วนร่วมน่ีเองเป็นส่วนสาํคญัใหเ้กิดการจดัการท่ีดีในระยะต่อมา 

การประยุกต์แนวคิดเร่ืองความรัก ความเคารพต่อเพื่อนพอ้งและการแบ่งปัน ชาวบ้าน 
จะเนน้การแสดงความรักเอ้ืออารียต่์อกนั แสดงออกผา่นพฤติกรรมของชาวบา้นเช่น เม่ือหาเน้ือสัตว์
ไดจ้ะแบ่งปันใหก้บัผูท่ี้เขา้ป่าดว้ยกนั และตอ้งแบ่งเป็นส่วนๆตามจาํนวนบา้นในคอ้ท่ีตนเองอาศยัอยู่
จะมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัผูใ้หเ้ป็นผูต้ดัสินใจ นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัพบหลกัการของกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติ
ไทย (ศุภวฒัก์ ตั้งจิตปิยะนนท์, 2545) ท่ีนาํไปสู่การอยู่ร่วมกนัในชุมชนได้แก่ หลกัการปรับทุกข ์ 
ผกูมิตร 4 ดี 5 ร่วม 7 จงัหวะ ซ่ึงท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่หลกัการ 5 ร่วมคือ  

1) ร่วมกิน คือ ชาวบา้นจะไม่รังเกียจอาหารของเพื่อนบา้นท่ีนาํมาให้เพราะถือวา่เพื่อนกิน
ได ้เราก็กินได ้ 

2) ร่วมนอน คือไม่รังเกียจสภาพบา้นท่ีอยูข่องเพื่อนบา้น จะเป็นกระท่อม เถียงนา หรือเพิง
ก็สามารถพกัอาศยัร่วมกนัได ้ 

3) ร่วมคิด คือให้ชาวบ้านทุกคนสิทธิในการออกความเห็น มีส่วนร่วมในการทาํงาน 
ของหมู่บา้นทุกขั้นตอน 

4) ร่วม ศึกษา คือมีการร่วมเรียนรู้แลกเปล่ียนความรู้ เพื่อนาํมาใชพ้ฒันาหมู่บา้น  
5) ร่วมใช้แรงงาน คือให้ทาํงานด้วยความขยนั ไม่เก่ียงงาน ไม่ดูถูกงาน แต่ตอ้งเป็นงาน 

ไม่ผดิศีลธรรม  
 ทั้งน้ีการนาํแนวคิดและวธีิปฏิบติัของกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการ
หมู่บ้านและป่าชุมชนนั้ น เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการจัดการท่ีกลุ่มผู ้นําชุมชน พยายาม
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหช้าวบา้นมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี สร้างเป็นขอ้ตกลงท่ีชุมชนยึดถือและร่วมกนั
พฒันาใหเ้กิดความเหมาะสมกบัชุมชนของตนเอง 
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4.3 กระบวนการในการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน 
 ในประเด็นของกระบวนการในการจดัการป่าชุมชน ผูศึ้กษาไดข้อ้มูลจากชาวบา้นในชุมชน 
ทั้งจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การเขา้ร่วมการประชุมหมู่บา้นอยา่งมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
รวมทั้ งการเข้าใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน โดยพบประเด็นสําคัญท่ีแสดงถึงกระบวนการ 
ในการจดัการป่าชุมชนดงัต่อไปน้ี 
 

4.3.1 การกระจายตัวของป่า และแหล่งทรัพยากร  
พบว่าลกัษณะพื้นท่ีบา้นดงผาปูน เป็นหุบเขาล้อมรอบหมู่บ้าน โดยชาวบา้นจะตั้งบ้าน 

ตามท่ีราบของหุบเขาขนานกับพื้นท่ีนา ซ่ึงมีลําห้วยจานขนาบข้างอีกทีไปตลอดแนว ถัดจาก 
เขตชุมชนจะเป็นท่ีไร่สาํหรับปลูกไมย้นืตน้ และพืชไร่ หมู่บา้นไดแ้บ่งป่าเป็น 4 ประเภทคือ  

1) ป่าประเพณี มีสองแห่ง แห่งแรก จะอยูบ่ริเวณทางเขา้หมู่บา้นเป็นป่าท่ีประกอบพิธีกรรม
ต่างๆและเป็นป่าชา้ ท่ีใชใ้นการเผาศพ อีกแห่งหน่ึงอยูบ่ริเวณกลางหมู่บา้นใกลก้บัวดัมีศาลผีเจา้สม 
เจา้สร้อย ป่าประเพณีจะใชเ้กณฑ์เร่ืองความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธิประจาํหมู่บา้น โดยถือวา่บริเวณ
สาํหรับประกอบพิธีกรรมทั้งหมดเป็นป่าประเพณี ป่าประเภทน้ีจะอยูใ่กลห้มู่บา้น ชาวบา้นสามารถ
เดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก  

2) ป่าขุนนํ้ ามีอยู่สองแห่ง แห่งแรกอยู่บริเวณสันเขาท่ีขนาบข้างห้วยปลาบู่  อีกแห่ง 
อยู่บริเวณสันเขาขนาบข้างห้วยเปน ป่าทั้ งสองแห่งอยู่ทางตะวนัออกของหมู่บ้านตั้งแต่ขุนนํ้ า 
จนถึงจุดท่ีบรรจบกบัลาํห้วยจานท่ีขนานกบัหมู่บา้น ป่าขุนนํ้ าใชห้ลกัเกณฑ์ในการกาํหนดขอบเขต
คือใชบ้ริเวณสันเขาดา้นขา้งของลาํห้วยท่ีเป็นแหล่งนํ้ าสําหรับบริโภค ป่าใชส้อย เพื่อให้มีแหล่งนํ้ า
บริโภคตลอดทั้งปีและไม่มีส่ิงปนเป้ือนในนํ้า  

3) ป่าใช้สอยอยู่ทางตะวนัออกของหมู่บา้นติดกบัป่าขุนนํ้ าและลาํห้วยทางซ่ึงเป็นแหล่ง 
หาอาหารและสัตวน์ํ้ าของชาวบา้น อยู่ติดกบับริเวณท่ีเป็นไร่เหล่าของชาวบา้น ชาวบา้นท่ีไปทาํไร่
สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดง่้าย  

4) ป่าอนุรักษ ์อยูท่างทิศตะวนัออกติดกบัหมู่บา้น เพื่อให้คนในหมู่บา้นเขา้ไปใชป้ระโยชน์
และดูแลไดง่้าย  

จากการสํารวจขอบเขตป่าร่วมกับชาวบ้านสามารถแสดงการกระจายตัวของป่า ท่ีตั้ ง 
และขอบเขตของป่าทั้ง 4 ประเภทดงัภาพ 4.5  
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 4.3.2 การจ าแนกประเภทป่า  
จากการสัมภาษณ์ เหรียญ ใจปิง (2554)  ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน กล่าวถึงการจําแนกป่า 

ของหมู่บา้นว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2539 หลงัจากท่ีชาวบา้นประสบปัญหาเร่ืองของป่ามีจาํนวนลดลง 
มีคนจากภายนอกเข้ามาหาของป่ามากข้ึน ชาวบ้านจึงร่วมกันหาวิธีจดัการ ทั้งการห้ามคนนอก
หมู่บา้นเขา้มาหาของป่าและจาํแนกประเภทของป่าในหมู่บา้น ซ่ึงในกรณีของการจาํแนกประเภท
ป่านั้น ในช่วงแรกใชว้ิธีการแบ่งประเภทโดยยึดการใชป้ระโยชน์ของชาวบา้นเป็นหลกั ไดแ้บ่งป่า
ไวเ้พียง 2 ประเภทคือ ป่าใชส้อยและป่าประเพณี ต่อมาท่ีประชุมของหมู่บา้นเห็นวา่จาํนวนของป่า
ยงัลดลงอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงพื้นท่ีป่ายงัถูกทาํลายเพิ่มข้ึน คณะกรรมการหมู่บา้นจึงไดป้ระชุม
และจาํแนกประเภทของป่าใหม่ โดยได้ศึกษาดูงานจากกลุ่มต่างๆ ในจังหวดัน่าน และนํามา
ปรับเปล่ียนให้เขา้กบัหมู่บา้นของตน โดยยึดหลกัการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ควบคู่กนัไป 
นาํเสนอต่อท่ีประชุมหมู่บา้นเพื่อสร้างขอ้กาํหนดร่วมกนัจากนั้นตั้งคณะกรรมการและกลุ่มสํารวจ
ป่าเพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยไดแ้บ่งป่าเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  

1) ป่าประเพณี ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมของหมู่บา้น เป็นท่ีอยูข่องศาลผีเจา้สมเจา้สร้อย 
ซ่ึงถือว่าเป็นผีท่ีคอยปกปักษ์รักษาหมู่บ้าน เป็นท่ีตั้ งของสํานักสงฆ์ อาจกล่าวได้ว่าบริเวณป่า
ดงักล่าวเป็นป่าท่ีสิงสถิตของผแีละเป็นเขตอภยัทานของหมู่บา้น  

2) ป่าขุนนํ้ า ชาวบา้นกนับริเวณท่ีเป็นขุนนํ้ าในลาํห้วยท่ีใชส้ําหรับบริโภคในหมู่บา้นตั้งแต่
ตานํ้าจนถึงจุดท่ีลาํหว้ยบรรจบกนัไดแ้ก่ ลาํหว้ยเปนและลาํหว้ยปลาบู่  

3) ป่าใชส้อย เป็นป่าท่ีเป็นไร่เหล่าเก่าของชาวบา้นท่ีไม่ไดม้าเพาะปลูกหรือแผว้ถางเกินกวา่ 
6 ปีชาวบา้นจะกนับริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีส่วนรวม ให้ทุกคนสามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์ได ้ทั้งเก็บเห็ด 
ล่าสัตว ์หน่อไม ้ไมฟื้น ไมส้าํหรับสร้างบา้น ตลอดจนเป็นท่ีเล้ียงววั ควายของหมู่บา้น  

4) ป่าอนุรักษ์ เป็นป่าท่ีชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไวแ้ละให้ใช้ประโยชน์โดยมีเง่ือนไข 
ในการใชป้ระโยชน์เขม้งวดกวา่ป่าใชส้อยทัว่ไป  
 ปัจจุบันการแบ่งประเภทป่าในลักษณะดังกล่าวยงัใช้เกณฑ์เดิมในการแบ่งประเภท  
โดยชาวบา้นยงัยึดถือและปฏิบติัขอ้กาํหนดในการใช้ประโยชน์จากป่าแต่ละประเภทอย่างเขม้งวด 
ซ่ึงชาวบ้านเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีดี จะทาํให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าไปพร้อมกับรักษาผืนป่า 
ใหอุ้ดมสมบูรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 4.3.3 การก าหนดขอบเขตป่า 
ในการกําหนดขอบเขตป่าของหมู่บ้านทําควบคู่กับการจําแนกประเภทของป่า  

จากการสัมภาษณ์ จ่ืน  พิศจารย ์(2554) ผูใ้หญ่บา้นกล่าวถึงการกาํหนดขอบเขตป่าของหมู่บา้นว่า
เร่ิมตน้มาจากปัญหาท่ีชาวบา้นเสนอต่อท่ีประชุมหมู่บา้นในช่วงปี พ.ศ. 2539 ในประเด็นท่ีปริมาณ
ของป่า ท่ีหาได้ในหมู่บ้าน เ ช่น ต๋าว  หวาย  หน่อไม้ เ ห็นมีจํานวนลดลง การหาของป่า 
มีระยะเวลานานข้ึนและระยะทางไกลข้ึน นํ้ าท่ีใช้อุปโภค บริโภคไม่สะอาดและไม่เพียงพอ  
และในฤดูฝน เกิดดินถล่มในหมู่บ้าน ท่ีประชุมหมู่บ้านได้สรุปสาเหตุสําคัญของปัญหาว่า  
เกิดมาจากการหาของป่าท่ีมากจนเกินพอดีของคนในหมู่บา้น และไม่มีการจาํกดัขอบเขตการเก็บ หา 
ล่าของป่า ชาวบ้านบางคนจึงเข้าไปหาของป่าในแหล่งต้นนํ้ า ท่ีประชุมหมู่บ้านจึงมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านนําโดย นาย ศุภกิจ พิศจารย์ ซ่ึงตอนนั้ นดํารงตาํแหน่งผู ้ใหญ่บ้าน 
ร่างแผนการจดัการป่า ประกอบไปด้วยข้อตกลงเร่ืองการใช้ประโยชน์ การจาํแนกประเภทป่า  
การกาํหนดขอบเขตป่า โดยในการกาํหนดขอบเขตป่านั้นทาํโดย ตั้ งทีมสํารวจประกอบไปด้วย 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น เจา้ของไร่เหล่าท่ีมีพื้นท่ีในบริเวณท่ีสํารวจและตาํรวจบา้น เม่ือทาํการสํารวจเสร็จ
ได้นําเสนอต่อท่ีประชุมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาร่วมกัน จากนั้ นนําตัวแทนครัวเรือนละ 2 คน 
เดินตามแนวขอบเขตป่าอีกคร้ังเพื่อให้ทุกครัวเรือนทราบถึงแนวเขตร่วมกัน ทั้ งน้ีการสํารวจ 
และวางขอบเขตนั้ นใช้สันปันนํ้ าและแนวลําห้วยเป็นตัวกําหนดซ่ึงจะแตกต่างกันไปตาม 
ความเหมาะสมของการจดัการป่าแต่ละประเภทดงัน้ี 

1) ป่าประเพณี ในบริเวณท่ีเป็นป่าช้าใช้บริเวณร่องห้วยของเขาลูกท่ีประกอบพิธีกรรม 
เป็นแนวเขต ส่วนป่าท่ีเป็นเขตอภยัทานและท่ีตั้งศาลผเีจา้สมเจา้สร้อย ใชบ้ริเวณสันเขาท่ีใกลบ้ริเวณ
วดัและศาลโดยรอบเป็นแนวเขต  

2) ป่าขุนนํ้ าจะใช้สันเขาสองข้างท่ีขนาบลาํห้วยตั้งแต่ขุนนํ้ าจนถึงบริเวณท่ีลาํห้วยเปน 
และลาํหว้ยปลาบู่มาบรรจบกบัลาํหว้ยจาน  

3) ป่าใช้สอยใช้แนวเขตท่ีเป็นรอยต่อกบัขอบแนวท่ีดินทาํกินหรือไร่เหล่าของชาวบา้น 
โดยทางทิศใต้จะใช้สันเขาเป็นตัวแบ่งโดยเป็นสันเขาเดียวกับท่ีใช้กําหนดป่าขุนนํ้ าห้วยเปน  
ทิศเหนือจะใช้แนวลาํห้วยทางเป็นตวักาํหนดเขต ทิศตะวนัออกใช้แนวลาํห้วยโป่งเขืองซ่ึงเป็น 
เขตรอยต่อระหว่างหมู่บา้นเป็นตวักาํหนด ทิศตะวนัออกใช้สันเขาท่ีติดกบัไร่เหล่าของชาวบา้น 
เป็นตวักาํหนด  

4) ป่าอนุรักษท์างทิศตะวนัตกของป่าจะใช้ลาํห้วยหมาล่องและลาํห้วยจานท่ีติดกบัเขตนา
ของชาวบ้านเป็นการแบ่ง ทิศเหนือใช้สบห้วยเปนท่ีเป็นตัวกําหนดแนวเขตของป่าใช้สอย 
เป็นตัวกําหนดขอบเขต ส่วนทิศตะวนัออกและทิศใต้ใช้สันเขาท่ีติดกับไร่เหล่าของชาวบ้าน 
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เป็นแนวเขต ต่อมาอุทยานแห่งชาติภูคาไดส่้งเจา้หน้าท่ีเขา้สํารวจขอบเขตป่าร่วมกบัชาวบา้น โดย
การกาํหนดขอบเขต ยงัใชเ้กณฑเ์ดียวกบัของชาวบา้น ดงัแสดงในภาพ 4.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.6 การแบ่งแนวเขตป่าประเภทต่างๆ บา้นดงผาปูน 
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 4.3.4 ระบบการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน  
จ่ืน  พิศจารย ์(อา้งแลว้) กล่าวถึงการกาํหนดระดบัการใชป้ระโยชน์จากป่าแต่ละประเภทวา่ 

ในเบ้ืองตน้ข้อกาํหนดถูกร่างข้ึนโดยคณะกรรมการหมู่บา้นในช่วงปี พ.ศ. 2539 และนาํเสนอ 
ในท่ีประชุมหมู่บา้นเพื่อให้ชาวบา้นพิจารณาเป็นขอ้ตกลง ขอ้กาํหนดร่วมกนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 
คณะกรรมการหมู่บา้นได้ทาํขอ้ตกลงร่วมกบัเจา้หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติภูคา ในการใช้ประโยชน์
พื้นท่ีป่า  ซ่ึงข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากตัวแทนของชาวบ้านทุกครัวเรือน  
ปัจจุบันหมู่บ้านมีคณะกรรมการป่าชุมชน ทําหน้า ท่ีควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากป่า  
ของชาวบา้น รวมถึงปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ทั้งน้ีป่าในแต่ละประเภท 
จะกาํหนดระดบัการใชป้ระโยชน์จากป่าและการดูแลป่าแตกต่างกนัไปดงัน้ี  

1) ป่าประเพณี อนุญาตให้สามารถตดัตน้ไม ้ตน้ไผไ่ดใ้นกรณีท่ีทาํร้ัว ใชซ่้อมบาํรุงสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรม และอนุญาตให้ชาวบา้นเก็บหาผลไม ้ผกัป่า สมุนไพร เห็ด หน่อไมม้าเพื่อใช้
บริโภคในครัวเรือน แต่จากการสอบถามและสังเกต พบว่าชาวบา้นไม่นิยมเข้ามาใช้ประโยชน์ 
ในการเก็บหาของป่า โดยป่าน้ีจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกชุมชนเขา้มาใช้ประโยชน์ ในเร่ือง 
การดูแลในทุกๆ เดือนชาวบา้นทุกหลงัคาเรือนจะต้องส่งสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน 
เขา้มาช่วยดูแลทาํความสะอาด ซ่อมบาํรุงสถานท่ีใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา  

2) ป่าขุนนํ้ า หมู่บ้านจะอนุโลมให้เก็บไม้ล้มเพราะถูกลมพดัโค่นหรือไม้ท่ียืนต้นตาย 
โดยห้ามตดัหรือรบกวนสภาพป่าโดยเด็ดขาดเพราะถือวา่เป็นแหล่งนํ้ าท่ีสําคญัของชุมชน การดูแล
รักษาชาวบ้านจะผลัดเปล่ียนกนัเข้าไปดูแลท่อนํ้ า ฝาย และสภาพป่าโดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ 13 ครัวเรือนต่อเดือน  

3) ป่าใช้สอย ชาวบา้นสามารถตอ้นววั ตอ้นควายไปเล้ียงในป่า ล่าสัตว ์เก็บหาของป่า 
นาํไมแ้ห้งมาทาํฟืน ตลอดจนขออนุญาตตดัไมจ้าํนวนไม่มากนกัมาใชส้ร้างบา้นเรือน ซ่อมแซมวดั
หรือฝาย ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นไม้สําหรับสร้างบ้าน จะไม่อนุญาตให้จ ําหน่ายให้คนนอกชุมชน 
และทุกคร้ังท่ีการตดัไมจ้ะตอ้งแจง้ต่อท่ีประชุมหมู่บา้นใหท้ราบก่อน  

4) ป่าอนุรักษ ์เป็นป่าท่ีอนุญาตให้เขา้ไปเก็บสมุนไพร ผลไมป่้า ผกัป่าโดยจะมีกฎระเบียบ
ควบคุมเข้มงวดซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไปในประเด็นของกฎระเบียบข้อบังคับ โดยป่าอนุรักษ ์
จะมีคณะกรรมการควบคุมดูแล คอยบริหารจดัการ เก็บภาษีเขา้หมู่บา้นเพื่อนาํเงินไปพฒันาป่า 
ในหมู่บา้นต่อไป โดยป่าอนุรักษเ์ป็นแหล่งรายไดข้องชาวบา้นซ่ึงในแต่ละปีมีการแบ่งกลุ่มๆละ 13 
ครัวเรือน เป็นกลุ่มตวัแทนชาวบา้น เพื่อทาํหนา้ท่ีตดั ตม้ และขายลูกต๋าวในป่าชุมชน ส่วนรายได้
จากการขายลูกต๋าวทั้งหมดในรอบปีจะตอ้งนาํมาเฉล่ียให้กบั 13 ครัวเรือน ซ่ึงจะตอ้งถูกหกัภาษี  
ร้อยละ 10 ต่อ 1 ถงั เขา้เป็นเงินกองกลางหมู่บา้นเพื่อนาํเงินท่ีไดม้าดูแล ในทุกเดือนชาวบา้น 
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ทุกหลงัคาเรือนจะส่งตวัแทนเขา้มาช่วยในการดูแลป่าอนุรักษ์ สร้างวงัปลาและทาํความสะอาด
เส้นทาง  
 
 4.3.5 ปัจจัยทีเ่อือ้อ านวยต่อการรักษาป่า  

นอกเหนือจากการกระจายตวัของป่าท่ีดี มีการแบ่งประเภทของป่า การกาํหนดขอบเขตป่า 
ท่ีชดัเจนและมีระบบการใชป้ระโยชน์จากป่าดงักล่าวแลว้ ยงัพบวา่มีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จดัการป่าชุมชนของบา้นดงผาปูนไดแ้ก่  

1) การมีกลุ่มท่ีสืบทอดประเพณีการรักษาป่าบนพื้นฐานความเช่ือของชุมชน โดยชุมชน
ยงัให้ความสําคญัในพิธีกรรม ประเพณี โดยมีหมอผูท้าํพิธี 2 คนและหมอสมุนไพร 1 คนคอย
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านและกลุ่มเยาวชนประมาณ 2 เดือนต่อคร้ัง จากการสัมภาษณ์  
สม พิศจารย ์(2553) หมอพิธีกรรมของหมู่บา้น ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของตนเองในการดูแลเร่ืองการสืบ
ทอดพิธีกรรมในหมู่บ้านว่า “เป็นหน้าท่ีของหมอพิธีกรรมและคนเฒ่า  คนแก่ในหมู่ บ้าน 
ท่ีจะถ่ายทอดความรู้ ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมของหมู่บ้านแก่คนรุ่นหลัง เพราะเป็นรากฐาน 
เป็นภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนช่วยกันคิด ช่วยกันท ามา” ทั้ ง น้ียงัมีกฎหมู่บ้านบังคับให้ทุกคน 
ในหมู่บา้นเขา้ร่วมงานประเพณีท่ีสําคญั ของหมู่บา้นทั้งพิธีกินขา้วใหม่ พิธีเล้ียงขวบ พิธีฮอมขวญั
ขา้วเอาขวญัคนและพิธียองบ้าน ซ่ึงทุกพิธีจะมีความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกบัการขอบคุณป่า ขอบคุณ
ธรรมชาติท่ีใหอ้าหารและคอยปกปักษรั์กษา รวมทั้งเป็นพิธีขอขมาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไดล่้วงเกิน  

2) การมีคณะกรรมการป่าชุมชนโดยเฉพาะในชุมชน ทาํหน้าท่ีบริหารจดัการ คอยกาํกบั
ดูแลชาวบ้านให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในการดูแลรักษาผืนป่า และมีหน้าท่ีจดัการปัญหาการขดัแยง้ทรัพยากรกบับุคคลภายนอกชุมชน 
โดย ศุภกิจ พิศจารย ์(2554) อดีตผูใ้หญ่บา้นและผูก่้อตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน กล่าวถึงการก่อตั้ง
คณะกรรมการป่าชุมชนว่า เป็นมติของท่ีประชุมหมู่บ้าน ว่าควรมีคณะกรรมการท่ีดูแลเร่ืองป่า
โดยเฉพาะ ซ่ึงจะตอ้งประกอบไปดว้ย คนท่ีหลากหลายภายในหมู่บา้นช่วยกนัทาํงาน การจดัการป่า
ของหมู่บา้นก็จะเร็วข้ึนและเป็นการลดภาระของผูน้าํชุมชนดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น กระบวนการจดัการป่าชุมชนของหมู่บ้านดงผาปูน พบประเด็น 
ท่ี น่าสนใจคือลักษณะการจัดการของชุมชน มีลักษณะของการทํางานอย่างมีส่วนร่วม  
คือมีความพยายามให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การระดมสมองเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนให้ทุกคนทราบ ข้อมูลข่าวสารท่ีตรงกัน  
แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการจดัการท่ีดีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความย ัง่ยนืต่อไป 
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4.4 ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน 
ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการป่าชุมชน ใช้การทบทวน

วรรณกรรมเพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจดัการป่าชุมชน สร้างเป็นดัชนีคาํและดัชนีพฤติกรรม 
(สุภางค์ จนัทวานิช, 2546) สังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบไปด้วย กลุ่มผูน้าํ
ชุมชน หัวหน้าครอบครัว แม่บา้น และเยาวชน รวม 156 คนจากนั้นใช้การวิเคราะห์เชิงอุปนัย 
ร่วมกับ การวิเคราะห์เน้ือหา โดยประเมินความสําเร็จจากการแสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรม  
ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนัภายใตเ้ป้าหมายเพื่อการนาํชุมชนไปสู่
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี มีแนวโนม้ในการพฒันาและต่อยอดสร้างเป็นระบบการจดัการท่ี
เหมาะสมและย ัง่ยนืในอนาคต แบ่งเป็น 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

4.4.1 ปัจจัยภายใน 
เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของชาวบา้น ท่ีแสดงถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการ

ทรัพยากร ความตระหนกัและจิตสาํนึก ในการใชท้รัพยากร มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ก. ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกของชุมชน 
 จ่ืน พิศจารย ์(2554) กล่าวถึง กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนว่า ชาวบา้นบา้นดงผาปูนแบ่งเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มท่ี 1 มาจากกลุ่มท่ีตั้งถ่ินฐานเดิมอยู่ท่ีน้ีอยู่แล้วโดยตอนแรกอาศยัอยู่ในป่า 
ประกอบดว้ยครอบครัว พอ่อุย๊บุญ ไชยมงคล พ่ออุ๊ยอุ๋ย ใจปิง และพ่ออุ๊ยศรีจนัทร์ พิศจารยแ์ละญาติ
พี่น้องอยู่ร่วมกนัประมาณ 10 หลงัคาเรือน คนกลุ่มน้ีจะนับถือกันเหมือนญาติพี่น้องเน่ืองจาก 
มีการแต่งงาน ใช้ชีวิตร่วมกนั เขา้ป่าล่าสัตวแ์ละแบ่งปันอาหารดว้ยกนัแต่เม่ือเกิดการปราบปราม
กลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทย กลุ่มชาวบ้านจึงแยกยา้ยกันออกไปตามหมู่บา้นต่างๆ โดยครอบครัว
พ่ออุ๊ยบุญ ไชยมงคล พ่ออุ๊ยอุ๋ย ใจปิง และพ่ออุ๊ยศรีจนัทร์ พิศจารยย์า้ยมาอยูท่ี่บา้นนาขวา้ง แลว้ยา้ย
กลบัเขา้มาในพื้นท่ีเม่ือสถานการณ์ปกติมีประมาณ 25 ครัวเรือน กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมาจาก 
บา้นม่อน บา้นห้วยโป่ง เพราะไม่มีท่ีดินทาํกิน นาํโดย อุ๊ยสม ใจปิง นายมา ใจปิง นายประสิทธ์ิ  
อุดอา้ย เป็นตน้โดยทั้งหมดเป็นเครือญาติกนั ทั้งทางสายเลือดและเก่ียวดองกนัผ่านการแต่งงาน 
มีประมาณ 15 ครัวเรือน กลุ่มท่ี 3 เป็นเขยท่ีแต่งงานเขา้มา มาจากบา้นนากอก ตาํบล ภูฟ้า บา้นนํ้ าวา้ 
ตาํบล ดงพญา อาํเภอ บ่อเกลือและบางส่วนมาจากจงัหวดัแพร่ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น นาย นายวีระศกัด์ิ วิลาวรรณ นายสุรดาว ขนัสัน 
นายจนั ดวงพนัธ์ุ ส่วนมากจะเป็นเขยแต่งเขา้บา้นแลว้จึงแยกครอบครัวออกมาสร้างบา้นบริเวณ 
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ใกล้กับบ้านภรรยามีประมาณ 7 ครัวเรือน ไหว วิลาวรรณ (2554) ชาวบ้านท่ีเกิดในหมู่บ้าน 
และแต่งงานกบับุคคลภายนอกกล่าวว่า ถึงชาวบา้นจะมาจากหลายท่ีแต่ทุกคนก็เหมือนเป็นญาติ 
พี่น้องกันหมดโดยมี 2 ตระกูลใหญ่คือ ตระกูล พิศจารย์และใจปิง ซ่ึงเป็นเครือญาติกัน 
มีความเก่ียวพนัช่วยเหลือในช่วงท่ีไม่มีท่ีดินทาํกิน บุกเบิกหมูบา้น และยงัมีการแต่งงานกนัภายใน
หมู่บา้นจึงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างแนบแน่น ตอนเช้าเวลาเด็กๆไปโรงเรียนจะไหวผู้ใ้หญ่ทุกคน 
ท่ีเดินผ่าน ในเวลาเย็นจะสามารถรับประทานอาหารได้ทุกหลังคาเรือน มีการแบ่งปันของป่า 
ท่ีหามาไดใ้ห้กบัญาติและบา้นใกลเ้รือนเคียงอยูเ่ป็นประจาํ รวมไปถึงการเก็บหาของป่าในไร่เหล่า
ของผูอ่ื้นไดอ้ย่างไม่ผิดกฎ มีเพียงไมฟื้น ไมส้ําหรับสร้างบา้นและหน่อไมเ้ท่านั้นท่ีตอ้งขออนุญาต
สม พิศจารย ์(2554) กล่าววา่แมว้า่ชาวบา้นจะมีความหลากหลายทางวฒันธรรม แต่ชาวบา้นทั้งหมด
จะยึดถือและปฏิบติัประเพณีและความเช่ือของหมู่บา้น ซ่ึงได้รับการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งภายใต ้
การดูแลของผูอ้าวุโสของหมู่บา้น เช่น การบูชาผีนาผีไร่ ก่อนท่ีจะทาํการเพาะปลูกหรือแผว้ถาง 
ท่ีนาของตน การงดนาํของจากป่าเข้าหมู่บา้นในวนัพระใหญ่ รวมไปถึงความเช่ือเวลาเขา้ป่า 
เพื่อเก็บ หา ล่าของป่า ข้อปฏิบัติน้ีถูกนํานํามาเป็นระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน เพื่อให้เกิด 
ความชดัเจนในการปฏิบติัและรับรู้ร่วมกนัทั้งหมู่บา้น 
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีโยงใย สลบั ซ้อนทบั กนัไป
มาทําให้ความสัมพันธ์มีความเก่ียวโยงกลายเป็นระบบท่ีคนทั้ งหมู่บ้านเป็นเครือญาติกัน  
คนในชุมชนจึงแนบแน่น มีความเคารพซ่ึงกันและกัน มีความเช่ือในพิธีกรรมเดียวกัน มีระบบ
อาวุโส ระบบกลุ่มบา้น ระบบเครือญาติ ระบบต่างๆ น่ีเองท่ีทาํให้ชาวบา้นมีความเกรงอกเกรงใจ  
มีนํ้ าใจต่อเพื่อนบ้าน และมีความรักในชุมชนของตนเองซ่ึงระบบดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปสู่
เยาวชนในหมู่บ้าน อาจกล่าวได้ว่าหมู่บ้านดงผาปูนมีความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกท่ีเข้มข้น 
เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการป่าชุมชนท่ีดี 
 

ข. การมีทรัพยากรอยู่ในสภาพทีส่ามารถฟ้ืนตัวได้   
 ชาวบา้นมีความพยายามท่ีจะอนุรักษป่์าจะตอ้งมีทรัพยากร ดิน นํ้ า ป่า อยูใ่นสภาพท่ีใชไ้ด้
ควบคู่กบัการผลิตในภาคเกษตรและมีศกัยภาพพอท่ีจะพลิกฟ้ืนใหคื้นกลบัมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ได ้
ซ่ึงในการผลิตภาคการเกษตรนั้นชาวบา้นจะทาํนาขา้ว ไร่ขา้วเพื่อใชบ้ริโภคในครัวเรือน ไร่ขา้วโพด
เพื่อขายให้พ่อค้าคนกลางและสวนผกั ผลไม้ ในประเด็นทรัพยากรนั้ นพบว่าการปลูกข้าวไร่ 
และขา้วโพดมีส่วนเก่ียวขอ้งมากเน่ืองจากกระบวนการผลิตตอ้งมีการแผ้วถางพื้นท่ีป่า ชาวบา้น 
มีแนวทางการปฏิบติั 2 แนวทางได้แก่ การปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ืนตวัเอง และการทาํกิจกรรม 
เพื่อซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทรัพยากร ซ่ึงแต่ละแนวทางมีรายละเอียดดงัน้ี  
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1) การปล่อยให้ธรรมชาติและผืนป่าฟ้ืนตวัเอง พบว่าการทาํไร่ข้าวท่ีมีการแผว้ถางนั้น 
จะมีการหมุนเวียนกนัไปเพื่อให้สภาพป่า และแร่ธาตุในดินฟ้ืนตวัสามารถเพาะปลูกได้ผลผลิต 
ดีดงัเดิม โดยจะปลูกขา้วแค่พอกินใน 1 ปีและจะเวน้ไม่กลบัมาทาํท่ีเดิมอีก 5 ปี ศรีจนัทร์ พิศจารย ์
(2554) ผูบุ้กเบิกหมู่บา้น กล่าวถึงวิธีการทาํไร่ของชาวบา้นว่า ในแต่ละครัวเรือนจะมีท่ีดินประมาณ 
20 – 30 ไร่และจะแบ่งทาํขา้วไร่ปีละประมาณ 5 ไร่ ซ่ึงขา้วจะพอกินในแต่ละปีเพราะมีระบบ 
ของธนาคารขา้วช่วยเหลือและมีการแบ่งปันขา้วระหว่างญาติพี่น้อง นอกจากน้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีใกล้
กบัขุนนํ้ าท่ีเป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคในหมู่บา้นจะถูกกนัไวเ้ป็นป่าขุนนํ้ าไม่อนุญาตให้เขา้ไป 
ทาํการเกษตรทุกชนิดแมก้ระทัง่การเล้ียงสัตว ์และยงัมีขอ้ตกลงท่ีสําคญัเก่ียวกบัการใชไ้ร่เหล่า คือ 
ไร่เหล่าท่ีถูกปล่อยโดยไม่ทาํการเกษตรเป็นระยะเวลาเกิน 6 ปีจะถูกจดัเขา้เป็นป่าใชส้อยของชุมชน 
แต่จะมีการแจง้กบัเจา้ของท่ีดินก่อน 1 ปี ในกรณียา้ยออกจากหมู่บา้นไปอยูห่มู่บา้นอ่ืน มีท่ีดินทาํกิน
สามารถปลูกข้าวเ ล้ียงครอบครัวได้ จะถือว่าท่ีดินเดิมจะกลายเป็นป่าใช้สอยของหมู่บ้าน  
ในส่วนของการทาํไร่ขา้วโพดมีการปลูกเป็นส่วนน้อยแต่ชาวบา้นก็เร่ิมเห็นแนวโน้มในการขยาย
พื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึน จึงมีข้อตกลงในเบ้ืองต้นว่า ให้ผูท่ี้ปลูกข้าวโพดลงทะเบียนการใช้พื้นท่ี  
และหา้มขยายพื้นท่ีมากไปกวา่ท่ีลงทะเบียน ผูศึ้กษาไดพ้บวา่วิธีการท่ีชาวบา้นปลูกขา้วโพดก็ใชว้ิธี
เดียวกนักบัการปลูกขา้วไร่ คือมีการหมุนเวียนปีละ 5 ไร่เวียนกนัไปในไร่เหล่าของตนเน่ืองจาก  
ไดผ้ลผลิตมากกวา่การปลูกในท่ีเดิมและมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่เน่ืองจากไม่ตอ้งใส่ปุ๋ย โดยชาวบา้น
ไดแ้นวคิดและวิธีการในการเวน้ช่วงเพื่อให้ทรัพยากรฟ้ืนตวัมาจากคนลวัะ ท่ีมีการปลูกขา้วแบบ
หมุนเวยีนทาํใหท้รัพยากรสามารถใชไ้ดน้านและอุดมสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา  

2) การทาํกิจกรรมเพื่อซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทรัพยากร เพื่อให้ทรัพยากร ดิน นํ้ า ป่า  
มีสภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดเวลาชาวบา้นไดพ้ยายามจดักิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้ธรรมชาติฟ้ืนตวัเร็วข้ึน 
เหรียญ ใจปิง (2554) ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นได้เล่าถึงกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บา้นโดยป่าแต่ละประเภท 
จะมีกิจกรรมท่ีต่างกนัออกไป เช่น ในป่าใชส้อย เป็นป่าท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์มากทั้งในส่วนของ
ไมฟื้น ไมส้ําหรับสร้างบา้น หาของป่า เล้ียงสัตว ์หาปลา เก็บสมุนไพร ป่าประเภทน้ีจึงมีกิจกรรม 
ท่ีช่วยให้ทรัพยากรฟ้ืนตวัเร็วข้ึน ทั้งการปลูกป่าทดแทนในวนัสําคญั โดยจะเลือกตน้ไมท่ี้สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ต้นโต้ม ตน้ตะกู ต้นมะไหคาํ  
ตน้ต๋าว เป็นตน้ การทาํแนวกนัไฟเพื่อกนัไฟจากการเผาไร่ การปลูกหญา้แฝกในบริเวณท่ีลาดชัน
เพื่อช่วยลดการพงัทลายของหนา้ดิน สําหรับป่าขุนนํ้ า จะมีการทาํฝายชะลอนํ้ าขนาดเล็กเป็นระยะ 
เพื่อกกัเก็บนํ้ าและความช้ืนในผืนป่า สําหรับป่าอนุรักษ์จะเน้นการปลูกต้นต๋าวทดแทนตน้เดิม  
ท่ีอายุมากและไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อทดแทน รวมไปถึงการทาํวงัปลา
เพื่อให้ปลาอยู่อาศยั รวมไปถึงการดูแลไม่ให้ป่ารกทึบจนคนไม่สามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ได ้
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นอกจากแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวคณะกรรมการป่าชุมชน ได้จดัให้มีวนับาํเพ็ญประโยชน์ 
เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกนัดูแลรักษาทรัพยากรของหมู่บา้นตามจุดต่างๆ จดัหน่วยลาดตระเวน
ตรวจจบัผูก้ระทาํผดิทั้งท่ีเป็นบุคคลภายในและภายนอกหมู่บา้น นอกจากน้ียงัพบขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
ลกัษณะการทาํมาหากิน เพื่อเอ้ือใหธ้รรมชาติฟ้ืนตวั เช่น การหา้มหาปลาในฤดูวางไข่ การไม่ยิงสัตว์
แม่ลูกอ่อนและหา้มซ้ือขายของป่ากบัคนนอกหมู่บา้นอีกดว้ย 

อาจสรุปไดว้่าในประเด็นของการมีทรัพยากร ดิน นํ้ า ป่า อยู่ในสภาพท่ีใช้ไดค้วบคู่ 
กบัการผลิตในภาคเกษตรนั้นชาวบา้นไดพ้ยายามหาวิธีการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางการ
เกษตรและเล้ียงชีพให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี 
และทรัพยากร (Carrying capacity) โดยทรัพยากรไม่เส่ือมสลายจนไม่สามารถฟ้ืนตัวได ้ 
ทั้งการเลียนแบบวธีิการทาํไร่หมุนเวยีนของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวลวัะ ท่ีมีการพกัดินให้ฟ้ืนฟูดว้ยตวัเอง
และวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติสมยัใหม่ เช่น การปลูกหญา้แฝก การทาํฝาย การทาํวงัปลา รวมทั้ง 
การปลูกตน้ไมท้ดแทน ท่ีช่วยให้ทรัพยากรมีสภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นแนวทางการจดัการท่ีดี 
มีแนวโนม้ทาํใหเ้กิดความย ัง่ยนืของทรัพยากรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.7 เยาวชนปลูกป่าเน่ืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ 
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ภาพ 4.8 ชาวบา้นร่วมกนัสร้างฝายขนาดเล็กในบริเวณป่าชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.9 เยาวชนร่วมกนัปลูกหญา้แฝกในบริเวณท่ีลาดชนัของหมู่บา้น 
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ภาพ 4.10 ชาวบา้นร่วมกนัทาํแนวกนัไฟรอบหมู่บา้นและเขตป่าชุมชน 
  

ค. ผลประโยชน์ร่วมกนัในทรัพยากร 
 การมีผลประโยชน์ร่วมกนัในทรัพยากร พบว่าชาวบ้านแต่ละคน หรือแต่ละครอบครัว 
จะไดผ้ลประโยชน์ท่ีไม่เท่ากนั โดยส่วนมากผูท่ี้เขา้ใช้ประโยชน์จากป่า เช่น การล่าสัตว ์การทาํไม ้
จะไดผ้ลประโยชน์มากกวา่ ผูน้าํชุมชนและชาวบา้นจึงไดก้าํหนดมาตรการ การแบ่งกลุ่มคนเป็นสอง
ส่วนคือ กลุ่มผูส้ร้างประโยชน์ เน้นผูท่ี้เขา้ใช้ประโยชน์จากป่าในปริมาณมาก เช่น ล่าสัตว ์ทาํไม ้ 
กบักลุ่มผูรั้บผลประโยชน์ คือครอบครัวท่ีไม่ค่อยใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อจะจดัสรรประโยชน์ 
จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เท่าเทียมกนั โดยในป่าแต่ละประเภทจะมีมาตรการการแบ่ง
ผลประโยชน์และประโยชน์ท่ีไดรั้บแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

1) ป่าประเพณี เป็นป่าท่ีชาวบา้นใชป้ระกอบพิธีกรรมและประเพณี เช่น พิธีกรรมยองบา้น 
พิธีเล้ียงขวบ ท่ีตอ้งทาํบริเวณป่าประเพณีในบริเวณ ศาลและทางเขา้หมู่บา้น นอกจากน้ียงัมีพิธีการ
เผาศพท่ีจะจดัท่ีป่าประเพณีอีกดว้ย สม พิศจารย ์(อา้งแลว้) ใหค้วามเห็นวา่ เน่ืองจากชาวบา้นจะตอ้ง
เข้าร่วมพิธีกรรม ท่ีเป็นประเพณี การขอขมาและการบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เป็นพิธีท่ีสําคัญเพราะ
เปรียบเสมือนการทาํขวญัใหญ่ของหมู่บา้น กลุ่มผูส้ร้างประโยชน์จะเป็นกลุ่มแม่บา้นท่ีเก็บหาเห็ด 
หน่อไม้ ไม้ไผ่ และครัวเรือนท่ีมีการเผาศพในปีนั้ น จะต้องช่วยกันทําความสะอาดศาลเจ้า  
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ทาํความสะอาดพื้นท่ีและสร้างแนวกนัไฟ กลุ่มผูรั้บผลประโยชน์ คือทุกคนในหมู่บา้น จะได้รับ
ประโยชน์ในเร่ืองขวญักาํลงัใจในการดาํเนินชีวติ  

2) ป่าขุนนํ้ า ป่าส่วนน้ีจะถือวา่คนทั้งหมู่บา้นไดป้ระโยชน์เท่าเทียมกนัเน่ืองจากเป็นแหล่ง
นํ้าท่ีชาวบา้นใชอุ้ปโภค บริโภคและใชใ้นการเกษตร เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของปลา ลูกอ๊อดและสัตว์
นํ้ าอ่ืน รวมไปถึงผกัท่ีข้ึนริมนํ้ าเช่น ผกักูดและผกัหนาม อีกทั้ งยงัเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคัญ 
ของชาวบา้น จึงมีคณะกรรมการดูแลโดยเฉพาะ รวมไปถึงชาวบา้นจะตอ้งผลดัเปล่ียนกนัเขา้ไปดูแล
เป็นประจาํ 

3) ป่าใช้สอย ชาวบา้นสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ภายใตก้ฎเกณฑ์ท่ีกาํหนด คือ สามารถ
เก็บ หา ล่า ของป่าเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและขายให้กับบุคคลภายในภายนอกหมู่บ้านได ้
มีรายละเอียด คือ ส่วนท่ีอนุญาตขายได้ในหมู่บ้านเท่านั้ นได้แก่ สัตว์ป่า ปลา สัตว์นํ้ า ไม้ฝืน 
ไมส้ําหรับทาํบา้นซ่ึงในกรณีของไมส้ําหรับทาํบา้นผูซ้ื้อและผูข้ายจะตอ้งขออนุญาตคณะกรรมการ
หมู่บา้นและแสดงหลกัฐานว่ามีความตอ้งการสร้างบา้นหรือต่อเติมบา้นให้เหมาะสมกบัสมาชิก 
ในครัวเรือนจริง ในส่วนท่ีอนุญาตให้ขายให้คนนอกหมู่บา้นไดแ้ก่ แมลง พืชอาหารสัตว ์เช่น บอน 
หยวก พืชอาหาร เช่น ผกักูด ผกัหนาม ผกัไผ่ ผกัหวาน เห็ดป่า ผลไมป่้า เช่น ต๋าว มะเด่ือป่า พืชใบ
และก้านสําหรับการมุงและจกัสาน เช่น ตองจ๋ิง หญา้สามเหล่ียม เป็นต้น แต่จากการสอบถาม 
พบว่าชาวบ้านจะขายให้กับบุคคลภายนอกเพียง ผลไม้ป่าและพืชใบและก้านสําหรับการมุง 
และจกัสานเท่านั้น ป่าประเภทน้ีจะถือว่าชาวบา้นเขา้ใช้ประโยชน์เท่าเทียมกนัทุกคนในหมู่บา้น
จะต้องบาํเพ็ญประโยชน์เช่น ทาํแนวกันไฟ ปลูกป่าในวนัสําคญัและปลูกหญ้าแฝก ข้ึนอยู่กับ 
ท่ีประชุมหมู่บา้น ยกเวน้ผูท่ี้ตดัไมเ้พื่อทาํการสร้างบา้นจะตอ้งปลูกป่าทดแทนในอตัรา การตดัตน้ไม ้
1 ตน้ต่อการปลูกตน้ไม ้10 ตน้ 

4) ป่าอนุรักษ์ จะมีกฎเกณฑ์เร่ืองการใช้ประโยชน์และสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจน
เน่ืองจากเป็นป่าท่ีมีทรัพยากรสมบูรณ์ท่ีสุด จะอนุญาตให้เขา้ไปเก็บสมุนไพรและผลไมป่้าเท่านั้น 
โดยเฉพาะต๋าว ชาวบา้นจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 13 ครัวเรือนต่อปีหมุนเวียนเขา้มาตม้ต๋าว
และนาํไปขาย ซ่ึงจะตอ้งถูกหกัภาษี ร้อยละ 10 ต่อ 1 ถงั เขา้เป็นเงินกองกลางหมู่บา้นเพื่อนาํเงิน 
ท่ีได้มาดูแลป่า ทาํให้ชาวบา้นทั้งหมู่บา้นได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกนัเพราะมีการหมุนเวียน 
เข้าใช้ประโยชน์ จึงถือว่าทุกคนคือผูส้ร้างประโยชน์ดังนั้ นทุกคน ต้องมีการร่วมทาํกิจกรรม 
เช่น ปลูกพืชทดแทน ทาํแนวกันไฟ ทําวงัปลา ทาํความสะอาดทางเดิน จัดทําป้ายช่ือต้นไม ้ 
ซ่ึงกิจกรรมต่างๆจะข้ึนอยูก่บัท่ีประชุมหมู่บา้นเป็นผูก้าํหนด 

เหรียญ ใจปิง (อา้งแลว้) กล่าวถึงลกัษณะการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าวา่ ในช่วงแรกนั้น 
ตอ้งมีการประชุมทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นทั้งหมู่บา้นก่อน เน่ืองจากชาวบา้นจะรู้สึกวา่เม่ือตนเอง
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ไม่ไดป้ระโยชน์ทาํไมจะตอ้งมาดูแล มาจดัการดว้ย คณะกรรมการหมู่บา้นจึงตอ้งอธิบายให้ฟังว่า 
มนัมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ต่อมาท่ีประชุมหมู่บา้นได้ปรับระบบใหม่คือ ผูท่ี้ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงจะตอ้งเขา้มาดูแลและจดัการป่ามากกว่ากลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์ทางออ้ม 
ชาวบา้นทั้งหมู่บา้นจึงยอมและปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

ศุภกิจ พิศจารย ์(อา้งแลว้) กล่าวถึงระบบการเก็บภาษีร้อยละ 10 ในการเก็บหาต๋าวในป่า
อนุรักษว์า่ คณะกรรมป่าชุมชนมีความเห็นวา่ หมู่บา้นควรจะมีเงินในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัป่าเอง 
ไม่ควรรอเงินจากหน่อยงานต่างๆ จึงไปปรึกษากบัประธานกลุ่มแม่บา้นทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแม่บา้น
เห็นดว้ยเพราะถา้ป่าอุดมสมบูรณ์ มีการนาํเงินไปซ้ือกลา้ต๋าวมาปลูกเพิ่ม ก็จะทาํให้กลุ่มไดผ้ลผลิต
เพิ่มข้ึนดว้ย 

จ่ืน พิศจารย ์(อา้งแลว้) กล่าวถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกนัในทรัพยากรว่า ในท่ีประชุม
หมู่บ้าน ชาวบ้านมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย บางคนในช่วงแรกไม่ยอมรับ ต้องให้ผูอ้าวุโส 
ในหมู่บา้นไปเจราจา ให้เห็นถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของชุมชน และเม่ือทุกคนในหมู่บา้น 
เห็นด้วยกับการจัดการป่าในลักษณะน้ีแล้ว ทาํให้เกิดความร่วมมือในหมู่บ้าน ทุกคนก็เต็มใจ 
ท่ีจะช่วยกนัทาํงาน 

จากข้อมูล ท่ีพบข้างต้น ในประเด็นของการมีประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากรนั้ น 
คณะกรรมการหมู่บา้น มีแนวทางการจดัการคือ ใครได้ประโยชน์จากป่ามากก็ให้ดูแลรักษามาก 
โดยหลักการน้ีชาวบ้านทั้ งหมดให้การยอมรับและปฏิบัติตาม และยงัพบลักษณะการทาํงาน 
อย่างมีส่วนร่วมภายในหมู่บา้น ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นผ่านเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของหมู่บ้าน ทาํให้การแบ่งปันผลประโยชน์เป็นป่าไปอย่างเสมอภาค เป็นอีกหน่ึงปัจจยั 
ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความสาํเร็จในการจดัการป่าชุมชนของหมู่บา้น 
 

ง. ความตระหนักและจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชน 
 จ่ืน พิศจารย์ (2554) กล่าวถึงเร่ืองการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในชุมชนว่า  
ความตระหนกัและจิตสาํนึกในการใชป้ระโยชน์จากป่า และการรักษาผืนป่าถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีสุด 
เพราะถา้คนทั้งหมู่บา้นมีความตระหนกัและจิตสาํนึกแลว้ ก็ไม่ตอ้งมีขอ้บงัคบัก็ได ้ทุกคนจะทาํส่ิงท่ี
ดีและถูกตอ้งต่อทรัพยากรในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้นจึงให้ความสําคญักบัการสร้างให้เกิด
ความตระหนกัและจิตสํานึกให้กบัชาวบา้นทุกคน ทั้งการจดักิจกรรมปลูกป่าในวนัสําคญั กิจกรรม
ต่างๆให้ได้เรียนรู้เช่น การสอนเร่ืองสมุนไพรในป่าของหมู่บ้าน การพาเยาวชนเข้าไปทาํฝาย 
และวงัปลา ใหช้าวบา้นและเยาวชน เห็นคุณค่าและความสาํคญัของป่า 
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 รัตน์ พิศจารย ์(2554) กล่าวถึงเหตุการณ์สําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตระหนกัและจิตสํานึก
ของชาวบา้นวา่ ชาวบา้นมีความรักและหวงแหนทรัพยากรดิน นํ้ า ป่าของตนมากเน่ืองจากชาวบา้น
ส่วนมากเป็นคนท่ีไม่มีท่ีดินทาํกินมาก่อน บางส่วนตอ้งยา้ยท่ีอยู่อาศยัเพราะเกิดการรบในพื้นท่ี  
ทาํให้ทุกคนรู้สึกว่าตอ้งปกป้องหมู่บา้น โดยมีเหตุการณ์ท่ีแสดงออกหลายเหตุการณ์เช่น ชาวบา้น
หมู่บา้นนาบงซ่ึงมีพื้นท่ีติดกนั ลกัลอบเขา้มาหาปลา และหาผลไมป่้าในเขตของหมู่บา้น ชาวบา้น 
จึงเชิญผูน้ําชุมชนบ้านนาบงและผูก้ระทาํผิด เข้ามา ร่วมประชุมเพื่อตักเตือนและทาํข้อตกลง 
เร่ืองแนวเขตร่วมกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้พิพาทซํ้ าอีก  

เหรียญ ใจปิง (2554) กล่าวถึงกิจกรรมท่ีเป็นการปลูกผงัความตระหนักและจิตสํานึก 
ให้กับเยาวชนว่า  คณะกรรมการป่าชุมชนเปิดโอกาสให้เยาวชนช่วยดูแลหมู่บ้านร่วมกัน 
โดยให้ตั้งชุดสํารวจการลกัลอบหาของป่า สํารวจป่าว่าเห็นอะไรผิดปกติ ของป่าชนิดใดน้อยลง 
และให้รายงานต่อท่ีประชุมหมู่บา้น นอกจากน้ียงัให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจดังานตามประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้ถึงความเป็นมาและภูมิปัญญาของหมู่บา้น 

จนัทร์ ดวงพนัธ์ (2554) ประธานกลุ่มแม่บา้นกลุ่มท่ี 1 กล่าวถึงแรงจูงใจในการทาํความดี
ให้กับ หมู่ บ้า นว่า  มี ระ เ บี ย บ ข อง หมู่ บ้า น ท่ี ว่ า ผู ้ใ ด ท่ีพ บ ผู ้ก ระ ทํา ค วาม ผิดแล ะ รา ย ง า น 
ต่อคณะกรรมการป่าชุมชน จะได้รางวลัร้อยละ 10 ของค่าปรับ และผูท่ี้เข้ากิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บา้น เช่น การบาํเพญ็ประโยชน์ในวนัสําคญั การปลูกตน้ต๋าวในป่าอนุรักษ์ เท่านั้นท่ีจะได้
เขา้กลุ่มเก็บต๋าวของหมู่บา้น รวมไปถึงจะไดรั้บกลา้ไมเ้พื่อนาํไปปลูกท่ีสวนของตนเองดว้ย 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า คณะกรรมการป่าชุมชนให้ความสําคัญและมีความพยายาม 
ท่ีจะปลูกผงัความตระหนกัและจิตสาํนึกใหก้บัชาวบา้นและเยาวชน ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิด
โอกาสใหเ้รียนรู้และช่วยเหลือชุมชน ทั้งการสํารวจป่า การเรียนรู้เร่ืองสมุนไพร นอกจากน้ียงัสร้าง
ระบบภายในชุมชน ท่ีวา่ใครทาํดีจะไดรั้บผลตอบแทน ใครทาํผิดจะโดนลงโทษ นอกจากน้ียงัพบ
กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะใหก้บัชาวบา้นและเยาวชน ทั้งการปลูกป่า การทาํวงัปลา ในหมู่บา้น 
กล่าวไดว้่าการสร้างความตระหนกัและจิตสํานึกของชุมชนมีระบบท่ีดี มีการสร้างความตระหนกั
และจิตนึกของเยาวชนโดยผู ้ปกครอง  ควบคู่กับการปรับโครงสร้างของชุมชนให้มีพื้นท่ี 
ในการแสดงออกพฤติกรรมเชิงบวกอีกดว้ย  
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จ. การจัดตั้งองค์กรประชาชนทีม่ีความรับผดิชอบในการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
มีการจัดตั้ งกลุ่มต่างๆ ในการรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรต่างๆในชุมชน ดงัน้ี  
1) กลุ่มผูจ้ดัการผลผลิตต๋าว มีทั้งหมด 9 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยผลดัและหมุนเวียน 

ทาํหน้าท่ีในแต่ละปี โดยจะทาํหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับผลผลิตต๋าวในเขตป่าอนุรักษ์ท่ีมีการเก็บเก่ียว
ผลผลิตในทุกปี รับผิดชอบในส่วนของการสํารวจเร่ืองปริมาณผลผลิตในแต่ละปี การระบุตาํแหน่ง 
จาํนวนตน้ต๋าวท่ีสามารถตดัผลมาตม้ได ้ตรวจสอบให้กลุ่มผลิตต๋าวให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของ
หมู่บ้านในการใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์ จดัทาํรายงานสรุปรายได้ท่ีได้รับจากการผลิตต๋าว 
และรวบรวมเงินภาษี ร้อยละ 10 ต่อ 1 ถงั เขา้กองกลางหมู่บา้น จนัทร์ ดวงพนัธ์ (2554) เล่าว่า
คณะกรรมการ 3 คนในแต่ละปีจะเป็นสมาชิกในกลุ่มท่ีมีสิทธ์ิเข้าไปใช้ประโยชน์ในปีถดัไป 
เพื่อป้องกันการนําผลต๋าวท่ียงัไม่สุกมาแปรรูปและตดัต้นต๋าว ซ่ึงสมาชิกกลุ่มย่อยทั้ง 3 คน 
จะมีโครงสร้างกลุ่มท่ีเหมือนกนัคือ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ผูอ้าวุโสและตวัแทนชาวบา้นท่ีติดต่อซ้ือขาย
กบัภายนอก จ่ืน พิศจารย ์(2554) ให้เหตุผลเร่ืองสมาชิกกลุ่มผูจ้ดัการต๋าวว่า ไดม้อบหมายให้ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บ้านมากาํกับดูแลและลงโทษเม่ือพบการกระทาํผิด ผูอ้าวุโสจะดูแลเร่ืองความอ่อนแก่ 
ของผลต๋าวและความถูกตอ้งของกระบวนการผลิต และตวัแทนชาวบา้นท่ีติดต่อซ้ือขายกบัภายนอก
จะทาํหนา้ท่ีต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลาง  

กล่าวไดว้า่กลุ่มผูจ้ดัการผลผลิตต๋าว ประกอบไปสมาชิกท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการ 
ทั้งผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจคือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ผูมี้ความรู้เร่ืองต๋าวคือผูอ้าวุโสและคนท่ีสามารถ
ต่อรองกบัผูค้า้จากภายนอก แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจดัการ ทั้งในแง่ความพยายาม 
ในการรักษาทรัพยากรท่ีดีและในการจดัการผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในชุมชน ซ่ึงชาวบ้าน 
ใหก้ารยอมรับเป็นอยา่งดี  

2) คณะกรรมการป่าชุมชน มีสมาชิกทั้งหมด 14 คนประกอบไปด้วย ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น 3 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล 2 คน ตวัแทนจากกลุ่มแม่บา้น 1 คน  
หมอพิธีกรรม 1 คน หมอสมุนไพร 1 คน ผูอ้าวุโส 1 คน กลุ่มเยาวชน 1 คน ตาํรวจบา้น 1 คน 
สมาชิกท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากท่ีประชุมหมู่บา้น 2 คน ทาํหน้าท่ีบริหารจดัการเงินกองกลางของ
หมู่บา้นเพื่อใช้ในการดูแลป่าชุมชน สอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชนและคนภายนอกให้ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงท่ีวางไว ้จดัชุดสาํรวจป่าเพื่อตรวจผูล้กัลอบทาํความผิดในเขตป่าชุมชน จดัชุดสํารวจระบบ
ชลประทานและป่าขนุนํ้าใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา จดักิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษป่์าชุมชนให้
สามารถฟ้ืนตัวได้ตลอดเวลา จดักิจกรรมตามประเพณีและความเช่ือของชุมชน ทั้ งน้ีในกลุ่ม
คณะกรรมการต้องการความหลากหลายของสมาชิกเ น่ืองจากมีภาระงานท่ีหลายหลาย  
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และต้องการความรู้ ความคิดเห็นจากผูรู้้ในแต่ละกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ีเม่ือจัดกิจกรรม 
จะมีการประชุมและแบ่งหน้าท่ีชัดเจน เช่น การบาํเพ็ญประโยชน์ในป่าอนุรักษ์ หมอพิธีกรรม 
จะดูแลในเร่ืองของการขอขมาเจา้ท่ีและทาํพิธีกรรมบริเวณศาล หมอสมุนไพร ผูอ้าวุโส และเยาวชน
จะดูเร่ืองความสะอาดและป้ายช่ือตน้ไม ้กลุ่มแม่บา้นจะดูเร่ืองอาหาร นํ้ าด่ืม ผูใ้หญ่บา้นและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะดูเ ร่ืองกล้าพันธ์ุไม้เ ป็นต้น ทั้ ง น้ีสมาชิกจะมีการเลือกใหม่ 
และหมุนเวียนกนัทุกๆปี ยกเวน้ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  
ท่ีจะเปล่ียนตามวาระ กล่าวไดว้า่ดว้ยความสามารถท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัภาระงานทาํให้
คณะกรรมการป่าชุมชนมีประสิทธิภาพในการทํางานค่อนข้างดี ดูได้จากการได้รับรางว ัล 
จากลูกโลกสีเขียวท่ีถือวา่เป็นเคร่ืองการันตีการจดัการป่าชุมชนท่ีไดม้าตรฐานในระดบัประเทศ 

ศุภกิจ พิศจารย์ (2554) กล่าวถึงคณะกรรมการป่าชุมชนว่า เป็นกลุ่มท่ีจัดตั้ งข้ึนตาม 
ความต้องการของท่ีประชุมหมู่บ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู ้นําชุมชน และเพื่อความชัดเจน 
ในการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยท่ีประชุมหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการป่าชุมชน 
ควรมีความหลากหลาย ผสมกนัทั้งกลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจ ผูอ้าวุโสท่ีมีความรู้
และกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นแรงงาน  

จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่ากลุ่มทั้งสองกลุ่มมีการเลือกสมาชิกท่ีเหมาะสมกบังานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความอิสระในการบริหารจดัการ และสามารถเล้ียงตวัเองได้เพราะมีเงินหมุนเวียน 
เป็นกองทุนของกลุ่มเอง ในประเด็นของการจดัการทรัพยากรพบว่า ทั้งสองกลุ่มใช้การมีส่วนร่วม
ในการจดัการ ในการจดัการคนนั้นใชก้ฎเกณฑ์ท่ีตั้งข้ึนมาจดัการ ควบคู่กบัการสร้างความตระหนกั
และจิตสํานึกให้เยาวชน ในส่วนของการจัดการส่ิงแวดล้อมมีกิจกรรมในการสร้างเสริม 
ความเขม้แข็งให้กบัป่า เช่นการปลูกป่า การทาํวงัปลา การปลูกแฝก เป็นตน้ โดยปัจจุบนักลุ่มยงัมี
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองมีแนวโนม้ท่ีดีในการพฒันาต่อไป 

ทั้งน้ีนอกจากกลุ่มสมาชิกท่ีกล่าวมายงัมีกลุ่มท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรอ่ืนๆ
อีกไดแ้ก่  

1) กลุ่มหมอสมุนไพร มีผูรู้้เร่ืองสมุนไพร ทาํหน้าท่ีคอยจดัทาํแหล่งเรียนรู้เร่ืองสมุนไพร 
ในป่าอนุรักษส์าํหรับสอนใหแ้ก่กลุ่มเยาวชน 2 เดือนต่อคร้ัง  

2) กลุ่มหมอทําขว ัญและประเพณี รับผิดชอบเร่ืองประเพณีว ัฒนธรรม ความเช่ือ 
ของหมู่บา้น ช่วยร่วมกนัอนุรักษภ์ายใตค้วามเช่ือขอ้ห้าม การผิดผี ซ่ึงชาวบา้นจะถือเป็นเร่ืองสําคญั 
เป็นรากฐานของระเบียบ ขอ้บงัคบัในการจดัการคนของชุมชน  

3) กลุ่มเยาวชน เป็นกาํลงัสําคญัในการสํารวจ ลาดตระเวนและสืบทอดเร่ืองการรักษา
ทรัพยากรของหมู่บา้นต่อไป  
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การมีกลุ่มต่างๆ ท่ีเหมาะสมในหมู่บา้นร่วมกันทาํงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนในหมู่บา้น 
เขา้มามีส่วนร่วม โดยยึดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ได้อย่างย ัง่ยืน เป็นอีกหน่ึง
ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดลกัษณะการจดัการป่าชุมชนท่ีดีในหมู่บา้น 
 

ฉ. ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
 อุ๋ย ใจปิง (2554) ผูน้าํการบุกเบิกหมู่บ้าน กล่าวถึง ผูน้าํชุมชนคนปัจจุบนัว่า ผูใ้หญ่ จ่ืน  
เป็นคนท่ีเกิดและโต ภายใตเ้หตุการณ์ทางการเมืองทั้งหมด เคยไดรั้บการสูญเสียและไม่มีท่ีดินทาํกิน
มาก่อน ทาํให้มีความรักในหมู่บา้นมาก มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่าย 
กบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆไดดี้ ควบคุม รักษากฎระเบียบ ประยุกตภ์ูมิปัญญาและจารีตประเพณี
ทอ้งถ่ินใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดดี้ 
 วีรศกัด์ิ วิลาวรรณ (2554) กล่าวถึงผูใ้หญ่บา้นว่าเป็นคนหนุ่ม มีนิสัยในการเรียนรู้ เช่น 
มีความพยายามหาค่ายของนักศึกษาเขา้มาทาํกิจกรรมในหมู่บา้น แลกเปล่ียนความรู้กบัชาวบา้น 
และเปิดโอกาสให้เยาวชนในหมู่บา้นไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี และมีความเก่ียวดองเป็นเครือญาติ 
กบัคนเกือบทั้งหมู่บ้าน ผูอ้าวุโสจึงเมตตาให้ความช่วยเหลือและเยาวชนให้ความเคารพยาํเกรง 
กลุ่มผูน้าํธรรมชาติทั้งผูใ้หญ่เก่าและกลุ่มผูอ้าวุโสจะให้คาํปรึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่บา้นเป็นอยา่งดี 
 ยุทธ ใจปิง (2554) แกนนํากลุ่มเยาชนกล่าวถึงผู ้ใหญ่บ้านว่าโดยส่วนตัวแล้วผู ้ใหญ่ 
เป็นคนอธัยาศยัดี มีนํ้ าใจเวลาไดข้องป่า เช่นเน้ือสัตวก์็นาํมาแบ่งเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่นละแวกใกลเ้คียง 
แต่เม่ือพบผูก้ระทาํความผิดก็จะตดัสินอย่างเขม้งวด เยาวชนในหมู่บา้นจึงเช่ือฟังและไม่ค่อยกล้า 
ท่ีจะละเมิดกฎเกณฑข์องหมู่บา้น  
 จ่ืน  พิศจารย์ (2554)  กล่าวว่าตนเองมีความรู้น้อยจบเพียงชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6  
แต่ก็พยายามเรียนรู้งานจากผูใ้หญ่คนก่อนๆ และหาโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนกบัผูอ้าวุโส 
ในหมู่บา้น และก่อนท่ีตนจะดาํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นนั้น ตนเองก็ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น
และคณะกรรมการป่าชุมชน ทาํให้มีประสบการณ์ในการบริหารงานของหมู่บ้านพอสมควร 
ส่วนเร่ืองการสร้างเครือข่ายการทาํงานท่ีพยายามสร้างนั้น เพราะอยากให้คนภายนอกท่ีมีความรู้ 
เขา้มาช่วยพฒันาหมู่บา้นให้ดีข้ึน และเป็นวิชาการมากข้ึน เช่นการขอความร่วมมือมูลนิธิรักษ์ไทย 
ใหช่้วยสอนการสาํรวจแนวเขต เป็นตน้ 
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผู ้นําคนปัจจุบันเป็นท่ีช่ืนชอบของคนในชุมชน 
ทั้งผูอ้าวุโส ผูใ้หญ่บา้นเก่า และกลุ่มเยาวชน เน่ืองจากเป็นคนเก่าคนแก่ของหมู่บา้น มีอธัยาศยัดี 
และตั้ งใจทาํงาน มีลักษณะการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองและหมู่บ้านให้ดีข้ึน สร้างเครือข่าย 
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การทาํงานโดยพยายามชกัชวนนกัวิชาการมาช่วยในระบบจดัการป่าชุมชน ดว้ยลกัษณะดงักล่าวจึง
เป็นท่ียอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน สะทอ้นให้เห็นถึงความเขม้แข็งของผูน้ํา
ชุมชนคนปัจจุบนัของหมู่บา้น เป็นปัจจยัท่ีดีท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการจดัการป่าชุมชน 
  
 ช. การครอบครองสิทธิและทรัพย์สินร่วมของชุมชน 
 ในเ บ้ืองต้นพบว่า ท่ี ดินทั้ งหมดในเขตของหมู่บ้านไม่ได้รับการรับรองสิทธิใดๆ  
ทางกฎหมาย ชาวบา้นมีเพียงใบจบัจองท่ีดินท่ีทางอาํเภอออกไวใ้ห้เท่านั้น ระบบสิทธิต่างๆ จึงเป็น
เพียงแค่ขอ้ตกลงระหวา่งชาวบา้นเท่านั้น ซ่ึงชาวบา้นจะตกลงร่วมกนัในการกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ี
ในการใช้และการบาํรุงรักษาทรัพยากรท่ีเป็นเจา้ของร่วมกัน โดยการอาศยัขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์ 
ท่ีร่วมกนัจดัตั้งข้ึน เพื่อควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของสมาชิกในชุมชน 

1) ระบบเปิดเสรี (open access) เป็นระบบท่ีถือว่าไม่มีใครเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเหนือ
ทรัพยากร ดงันั้นทุกคนจึงมีเสรีภาพในการเขา้ไปใช้ประโยชน์ได ้ จะพบในบริเวณท่ีเป็นรอยต่อ 
ของหมู่บ้านกบัประเทศลาว ซ่ึงส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในการล่าสัตวเ์ท่านั้น
เน่ืองจากมีสัตว์ป่าชุกชุมและมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ก็ไกลจากตวัหมู่บ้านใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 วนั จึงทาํให้ชาวบ้านไม่นิยมเข้าใช้ประโยชน์ ซ่ึงนอกจากชาวบ้านดงผาปูนแล้ว 
ยงัมีชาวบา้นหมู่บา้นอ่ืนร่วมใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดว้ย 

2) ระบบสิทธิส่วนบุคคล (private property) เป็นระบบสิทธิท่ีทรัพยากรมีบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเป็นเจา้ของสิทธิหรือครอบครองกรรมสิทธ์ิโดยชอบธรรมในการกีดกนัและกาํหนดกฎเกณฑ์
ท่ีไม่ให้คนอ่ืนใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และดาํเนินการจดัการกบัทรัพยากรนั้นๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ี
บริเวณป่าท่ีเป็นไร่เหล่าของชาวบา้นในแต่ละครัวเรือน ซ่ึงในแต่ละปีจะเขา้ไปใชป้ระโยชน์แตกต่าง
กนัตามระยะเวลาของพืชท่ีข้ึน ในช่วงปีแรกชาวบา้นจะขา้ไปเก็บเห็ด หญา้สามเหล่ียม และหญา้คา 
ในช่วงปีท่ีสองจะนาํสัตวไ์ปเล้ียงและใชป้ระโยชน์คลา้ยปีแรก ในปีท่ี 3 จะเป็นแหล่งไมฟื้น ไมไ้ผ ่
ใบสาํหรับสานและมุงหลงัคา หญา้คา และเล้ียงสัตวไ์ด ้ 

3) ระบบสิทธิของรัฐ (state property) เป็นระบบสิทธิท่ีทรัพยากรเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐ 
ในการจดัการและควบคุมดูแลการเขา้ไปใช้ประโยชน์และกาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการใช้
ทรัพยากร โดยใชอ้าํนาจของรัฐในการควบคุม ซ่ึงในหมู่บา้นไม่พบการจดัการของระบบน้ี 

4) ระบบสิทธิส่วนรวม (common property) เป็นระบบสิทธิท่ีทรัพยากรเป็นสิทธิของชุมชน
ซ่ึงสามารถกีดกนัไม่ให้บุคคลภายนอกชุมชนเขา้มาใช้ประโยชน์ได้และมีการกาํหนดกฎเกณฑ ์
ในการใช ้ตลอดจนดาํเนินการจดัการโดยชุมชน เป็นระบบท่ีใชใ้นเขตของป่าชุมชน ทั้งป่าประเพณี 
ป่าใชส้อย ป่าขนุนํ้าและป่าอนุรักษข์องหมู่บา้น 
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 ทั้งน้ีคณะหมู่บา้นพยายามผลกัดนัให้เกิดสิทธิและทรัพยสิ์นร่วมของชุมชนอย่างแทจ้ริง 
โดยการร่างกฎเกณฑ์ร่วมกับนักวิชาการ หน่วยงานต่างๆ ออกสํารวจพื้นท่ีหมู่บ้านร่วมกัน 
กบัชาวบา้นทั้งหมู่บา้น เพื่อให้เกิดการพฒันาออกร่างเป็นขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนสะดวกในการจดัการ
ทรัพยากรต่อไป 
 

4.4.2 ปัจจัยภายนอก 
เป็นปัจจัย ท่ี เ กิด ข้ึนจากบุคคลภายนอก หรือหน่อยงานต่างๆ ท่ี เข้ามาดํา เนินการ 

ใหค้วามช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในการจดัการทั้งการให้ความช่วยเหลือดา้นวิชาการ และวสัดุอุปกรณ์
ในการจดัการป่าชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ก. การสร้างเครือข่ายการท างานจากภายนอก 
จ่ืน พิศจารย ์(2553) เล่าถึงการสร้างเครือข่ายการทาํงานกบัภายนอกนั้นกลุ่มผูน้าํทั้งทางการ

และตามธรรมชาติ มีความพยายามดึงเครือข่ายทั้งภายในพื้นท่ีและระดบัประเทศ ทั้งการสนบัสนุน
ทางวชิาการ การสนบัสนุนอุปกรณ์และวสัดุท่ีจาํเป็น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กลุ่มฮกัเมืองน่าน จากการสัมภาษณ์เจา้หน้ากลุ่มฮกัเมืองน่าน (2553) กล่าวว่าทางกลุ่ม
เข้ามามีบทบาทในหมู่บา้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ให้ความช่วยเหลือในการให้คาํปรึกษาในเร่ือง 
การจัดการป่าชุมชน โดยนําเสนอการจัดทําป่าชุมชนในพื้นท่ีน่านเป็นบทเรียนการเรียนรู้ 
กับชาวบ้าน จัดทัศนศึกษาดูงานให้กับกลุ่มผูน้ําชุมชนของบ้านดงผาปูน เช่น กลุ่มบ้านหลวง  
กลุ่มรักสันติสุข เป็นตน้ และช่วยรวบรวมจดัทาํกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั จดัหมวดหมู่การจดัการป่า
ชุมชนของหมู่บ้าน ซ่ึงลักษณะการเข้าทํางานจะมาในรูปแบบการให้ค ําปรึกษาในฐานะ  
ผูมี้ประสบการณ์ 

2) มูลนิธิรักษไ์ทยและอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ให้ความสนบัสนุนทางวิชาการในการสอน
การทาํแนวเขตในพื้นท่ี สนบัสนุนแผนท่ีและเคร่ืองระบุตาํแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เพื่อทาํแนวเขต 
เพื่อเป็นหลกัฐานในการกาํหนดแนวเขตป่าและชาวบา้นไดป้ระยุกตใ์ชใ้นการวางระบบชลประทาน 
ท่อนํ้ าของหมู่บา้นอีกดว้ย ในลกัษณะการทาํงานนั้นชาวบา้นไม่ไดเ้ป็นเพียงผูต้ ั้งรับเพียงอยา่งเดียว 
กลับเป็นการทาํงานในเชิงรุก เพื่อขอสนับสนุน ความรู้ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ท่ีเหมาะสม 
กบัชุมชน ทั้งการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเร่งด่วนในระยะสั้น และการวางรากฐานชุมชนในระยะยาว
โด ย ก า ร ทํา ง า นจ ะ เ น้นก า ร พูด คุ ย กัน ใ น ท้อง ถ่ิ น  ผ่ า น ฐา นข้อมู ล ท่ี มี ก า ร เ ก็ บ รว บ ร ว ม 
โดยคณะกรรมการและกลุ่มเยาวชน จากนั้ นสรุป ลําดับความสําคัญและหาแนวทางร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 
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3) ศูนยพ์ฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้าน่านท่ี 9 และศูนยภ์ูฟ้าพฒันา มีบทบาทในการสนบัสนุนดา้นการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า เช่น หวาย หญ้าสามเหล่ียม ต้นก๋ง รวมทั้ งหาแนวทางการจัดการ 
ใหท้รัพยากรท่ีนาํมาแปรรูปสามารถขยายพนัธ์ุไดแ้ละไม่หมดไปจากป่า 

4) สํานักงานพฒันาท่ีดินจังหวดัน่าน มีบทบาทในการพฒันาพื้นท่ีให้กับชาวบ้าน 
โดยการทาํขั้นบนัไดแบบห่าง สําหรับการทาํสวน โดยชาวบ้านท่ีได้รับการพฒันาพื้นท่ีจะต้อง 
แลกกับการคืนพื้นท่ีไร่เหล่าเท่ากับจํานวนพื้นท่ีท่ีได้รับการปรับขั้ นบันได ทางหน่วยงาน 
ไดน้าํแนวคิดเร่ือง การปลูกพื้นแบบวนเกษตร ไมส้ามอยา่งประโยชน์ส่ีอยา่งมาปรับใชก้บัชาวบา้น 
เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรจากป่า โดยรูปแบบการสนบัสนุนนั้นจะเป็นการใหโ้ดยมีเง่ือนไข 
 ศุภกิจ พิศจารย ์(2553) เล่าถึงการทาํงานกบัเครือข่ายว่า มูลนิธิฮกัเมืองน่านมีส่วนสําคญั 
ในการผลกัดนัให้เกิดรูปแบบการจดัการป่าชุมชนในปัจจุบนั โดยเฉพาะการจดัทศันศึกษาดูงาน 
ของกลุ่มรักสันติสุข กลุ่มผูน้าํชุมชนไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนาํมาประยุกต์ใช้กบัการจดัการ
ของหมู่บา้น ซ่ึงในช่วงแรกไดผู้ป้ระสานงานจากกลุ่มฮกัเมืองน่านมาเป็นท่ีปรึกษาในการร่างกฎ 
ระเบียบขอ้บงัคบั ของหมู่บา้น 
 จากขอ้มูลสามารถสรุปได้ว่าการทาํงานกบัเครือข่ายและการศึกษาดูงาน กลุ่มท่ีประสบ
ความสําเร็จในการจัดการป่าชุมชน มีอิทธิพลต่อรูปแบบการจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้าน  
โดยเฉพาะการทาํงานกบัมูลนิธิฮกัเมืองน่าน และกลุ่มรักสันติสุข โดยรูปแบบการขอสนับสนุน 
ความรู้ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายท่ีดีโดยเลือกรับ 
ในส่ิงท่ีเหมาะสมกบัรากฐานของชุมชน มีแนวโนม้ทาํใหก้ารจดัการป่าชุมชนประสบผลสาํเร็จ 
 
4.5 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
 พบว่าชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จากป่า ในรูปของการสร้างบ้านเรือน ใช้เป็นแหล่ง
เช้ือเพลิง เป็นแหล่งอาหาร มีการนาํของป่ามาขาย ใชเ้ป็นพื้นท่ีสําหรับเล้ียงสัตว ์เป็นแนวป้องกนัลม
ของหมู่บ้าน ใช้ป้องกันการพงัทลายของหน้าดินและใช้เป็นแหล่งนํ้ า ซ่ึงลักษณะการเข้าใช้
ประโยชน์ในป่าแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของทรัพยากรของป่าแต่ละประเภท 
และข้อบังคับของหมู่บ้าน ผูศึ้กษาได้ทาํการจําแนกหมวดหมู่ของป่า ทั้ งชนิด ช่วงเวลาท่ีใช้
ประโยชน์ ลกัษณะการใช้ประโยชน์ บริเวณท่ีเก็บ หา ล่า รวมไปถึงมูลค่าของป่าแต่ละประเภท 
โดยประเมินมูลค่าจากราคาซ้ือขายของชาวบา้นในหมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 ในภาพรวมของการใชป้ระโยชน์จากป่าพบวา่มีของป่าท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์มี 6 ประเภท 
161 ชนิด โดยชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากผกัจาํนวนมากท่ีสุด 75 ชนิด รองลงมาคือสัตวป่์า 30 ชนิด 
มีมูลค่ารวมทั้งหมด 1,702,725 บาท มูลค่าของป่ามากท่ีสุดคือ สัตวป่์า 663,730 บาท รองลงมาคือ
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พืชก่อสร้างและจกัสาน 395,200 บาท อนัต่อมาไดแ้ก่พืช 356,930 บาท รายละเอียดแสดงดงัภาพ 
4.11 ซ่ึงในการใชป้ระโยชน์นั้นจะมีแหล่งท่ีมาของของป่าแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มของป่านั้น 
เช่น สัตว์บกส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าใหญ่ท่ีมีความไกลจากหมู่บ้าน พืชผกัจะอยู่ใกล้หมู่บ้าน  
พืชก่อสร้างและจกัสานท่ีใช้ประโยชน์ในทุกปีจะอยู่ในไร่เหล่าของชาวบา้นเอง ดว้ยความสําคญั 
เป็นทั้งแหล่งปัจจัย 4 แหล่งรายได้ แหล่งเช้ือเพลิง และแหล่งเรียนรู้ ทาํให้ชาวบ้านรู้คุณค่า 
และความสําคัญของป่าไม้ ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงความเป็นอยู่ของตนเอง การดูแลรักษา  
สร้างเสริมให้ เ กิดความสมบูรณ์จะทําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปจนถึงลูกหลาน  
เป็นแรงผลักดันให้เ กิดการร่วมกันจัดการป่าชุมชน ส่งผ่านและสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญา 
ใหแ้ก่คนรุ่นต่อไป 
 

 
 ภาพ 4.11 มูลค่าของป่าในภาพรวมของหมู่บา้นปี พ.ศ. 2553 
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ผูศึ้กษาไดจ้ดักลุ่มพืชอาหารเป็น 5 ประเภทไดแ้ก่ พืชอาหารสัตว ์พืชผกัอาหาร พืชกินหวั-
หน่อ ผลไมป่้า และเห็ดป่า มีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี  
 กลุ่มพืชอาหารสัตวพ์บวา่ มีจาํนวน 4 ชนิดมูลค่ารวมทั้งหมด 64,145 บาทแสดงรายละเอียด
ดงัตาราง ค1 ภาคผนวก ค โดยบอน มีมูลค่ามากท่ีสุด 54,750 บาท นาํมาตม้กบัหยวกกลว้ยและรํา
เพื่อนาํไปเป็นอาหารสุกร จากการสัมภาษณ์พบว่าแม่บา้นจะทาํหน้าท่ีในการเก็บบอนและหยวก
กลว้ย นาํมาตม้เป็นอาหารสุกร ซ่ึงในการตม้แต่ละคร้ังจะสามารถใหอ้าหารสุกรได ้3 วนั มีครัวเรือน
ท่ีใช้ประโยชน์จากบอนประมาณร้อยละ 70 ซ่ึงทั้งหมดเก็บไวใ้ชเ้องในครัวเรือนไม่มีการจาํหน่าย 
นอกจากบอนแล้วยงัสังเกตพบว่าพืชอาหารสัตว์อ่ืนๆ ชาวบา้นยงัเก็บไวใ้ช้ในครัวเรือนทั้งหมด  
เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารสัตว ์ทั้งน้ีในการเก็บหาพืชอาหารสัตวจ์ะเก็บ หา บริเวณริมห้วยและชายป่า 
ท่ีพืชเหล่าน้ีข้ึนเยอะและง่ายต่อการขนส่ง ซ่ึงบริเวณท่ีเก็บหาพืชอาหารสัตวแ์สดงดงัภาพ 4.12 
 กลุ่มพืชผกัอาหาร มีจาํนวน 40 ชนิดมูลค่ารวมทั้งหมด 164,180 บาท แสดงรายละเอียด 
ดงัตาราง ค1 ภาคผนวก ค โดยใบบวับกมีมูลค่ามากท่ีสุด 21,200 บาทรองลงมาไดแ้ก่ ผกักาดนํ้ า  
ใบส้มผาด เม่ียง ผกัหวาน มูลค่าประมาณ 12,000 – 16,000 บาท ทั้งน้ีพืชผกัอาหารสามารถแบ่งเป็น
สองประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มพืชผกัอาหารท่ีเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือน เช่น ผกักาดนํ้ า ใบบวับก  
ผกักดู เป็นตน้ และ 2) กลุ่มพืชผกัอาหารสาํหรับจาํหน่ายไดแ้ก่ เม่ียง ใบส้มผาด โดยจะมีพ่อคา้มาซ้ือ
เพื่อนําไปแปรรูปต่อไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านในการเก็บหาพืชผกัอาหารมาใช้บริโภค 
ในครัวเรือน และพ่อบา้นจะเป็นผูเ้ก็บหาพืชสําหรับจาํหน่าย บริเวณเก็บส่วนใหญ่ จะเป็นบริเวณ 
ลําห้วยในไร่เหล่าของตนเอง ในเขตป่าชุมชนและพบว่าสัดส่วนในการเข้าใช้ประโยชน์ 
ในพืชอาหารของชาวบา้นมีประมาณร้อยละ 70 โดยจะเก็บระหวา่งทางจากไร่กลบับา้น ซ่ึงบริเวณ 
ท่ีเก็บหาพืชผกัอาหารแสดงดงัภาพ 4.13 
 กลุ่มพืชกินหน่อ – หวั มีจาํนวน 6 ชนิดมูลค่ารวมทั้งหมด 22,700 บาท แสดงรายละเอียด 
ดงัตาราง ค1 ภาคผนวก ค โดยหน่อไมมี้มูลค่ามากท่ีสุดประมาณ 9,000 บาท รองลงมา ได้แก่  
หวัมนัป่าและหน่อเขืองมีมูลค่าประมาณ 4,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่พืชกินหน่อ – หวัชาวบา้นจะเก็บ
ไวบ้ริโภคในครัวเรือนเน่ืองจากมีรสชาดอร่อย มีจาํนวนจาํกดั และมีวิธีการเก็บหาค่อนขา้งลาํบาก 
พ่อบา้นจะเป็นผูเ้ก็บ หา พืชกินหน่อ – หวั ระหวา่งทางไปล่าสัตวห์รือไปไร่เหล่า เน่ืองจากตอ้งใช้
แรงมากและเส่ียงต่อการมีบาดแผล บริเวณท่ีเก็บหาส่วนใหญ่จะอยู่ในไร่เหล่าทางตอนเหนือ 
ของหมู่บา้นและใกลเ้ขตป่าอนุรักษ์ของชุมชน มีสัดส่วนในการใช้ประโยชน์ประมาณร้อยละ 60 
ซ่ึงบริเวณท่ีเก็บหาพืชกินหน่อ – หวัแสดงดงัภาพ 4.14 
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 กลุ่มผลไม ้มีทั้งหมด 6 ชนิดมูลค่ารวมทั้งหมด 44,035 บาทแสดงรายละเอียดดงัตาราง ค1 
ภาคผนวก ค โดยต๋าวมีมูลค่ามากท่ีสุดประมาณ 40,000 บาทโดยผลต๋าวทั้งหมดจะผา่นกระบวนการ
ตม้ แช่ และนาํไปขายให้พ่อคา้คนกลางเกือบทั้งหมด จะเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือนเพียงร้อยละ 10 
เท่านั้ น เป็นแหล่งรายได้อีกทางหน่ึงของชาวบ้าน กระบวนการทาํจะใช้เวลานาน ทาํให้ต้อง
ผลัดเปล่ียนกัน ส่วนใหญ่จะเก็บต๋าวในป่าอนุรักษ์ภายใต้กฎกติกาท่ีตกลงกันในท่ีประชุม 
ของหมู่บา้น นอกจากต๋าวแล้วผลไม้ชนิดอ่ืนชาวบ้านจะนาํมาบริโภคเองในครัวเรือนมีสัดส่วน 
ในการใชป้ระโยชน์เพียงร้อยละ 40 ซ่ึงบริเวณท่ีเก็บหาผลไมแ้สดงดงัภาพ 4.15 
 กลุ่มเห็ด มีทั้งหมด 17 ชนิดมูลค่ารวมประมาณ 62,000 บาท แสดงรายละเอียดดงัตาราง ค1 
ภาคผนวก ค เห็ดท่ีมีมูลค่าสูงสุดได้แก่ เห็ดขอนขาวประมาณ 13,000 บาท มีสัดส่วนในการใช้
ประโยชน์ร้อยละ 70 รองลงมาไดแ้ก่ เห็ดโคนและเห็ดหูหนู มีมูลค่าประมาณ 5,000 – 7,000 บาท 
มีสัดส่วนการใชป้ระโยชน์ประมาณร้อยละ 70 เช่นกนั เห็ดอ่ืนๆ เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดกูด เห็ดข้ีเถา้ 
เห็ดนํ้ า เป็นตน้จะมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 40 – 50 เท่านั้นเน่ืองจากมีความเส่ียง 
ในการเกิดอาการเมา เป็นพิษและเห็ดบางชนิดหายาก เช่น เห็ดลมและเห็ดไคร้ รวมไปถึง 
มีระยะเวลาในการเก็บค่อนขา้งจาํกดัเพียงแค่ 1 – 2 เดือนเท่านั้น ทาํให้ผูท่ี้เก็บเห็ดจะตอ้งมีความรู้ 
ในเร่ืองฤดูกาล การเก็บและจาํแนกชนิดของเห็ดได้ ส่วนใหญ่จะใช้บริโภคในครัวเรือนมีเพียง 
เห็ดขอนขาวท่ีมีปริมาณมากจึงจาํหน่าย ชาวบา้นจะเก็บเห็ดเกือบทุกบริเวณในหมู่บา้นโดยส่วนใหญ่
จะข้ึนแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ตามบริเวณ ไร่เหล่า ป่าใช้สอย ป่าต้นนํ้ าและป่าอนุรักษ ์
ซ่ึงบริเวณท่ีเก็บหาเห็ดแสดงดงัภาพ 4.16 
 ในภาพรวมของพืชอาหารนั้นพบวา่มีพืชท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์ประมาณ 75 ชนิดมีมูลค่า
รวมทั้งหมด 356,930 บาท พืชท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดไดแ้ก่ บอนป่าท่ีนาํมาเป็นอาหารสุกร 50,000 บาท 
รองลงมาไดแ้ก่ ต๋าว ประมาณ 40,000 บาท มีกลุ่มพืชเศรษฐกิจท่ีมีการจาํหน่ายไดแ้ก่ ต๋าว ใบส้มผาด 
เม่ียง ซ่ึงจะมีผูรั้บซ้ือจากภายนอกมาซ้ือในหมู่บา้นเป็นรายได้ให้กบัชาวบา้น บริเวณในการเก็บ 
จะไม่ไกลจากตวัหมู่บ้านมากนักและใช้เวลาว่างระหว่างการเดินทางจากบ้านไปไร่ในการเก็บ 
นอกจากน้ียงัสังเกตพบว่าชาวบา้นนิยมเก็บผกัไวบ้ริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ทั้งน้ีการเก็บพืช 
แต่ละชนิดจะไม่เหมือนกนัทาํให้ลกัษณะของผูเ้ก็บแตกต่างกนัออกไป โดยผกัท่ีข้ึนริมนํ้ าส่วนใหญ่
จะเป็นแม่บา้นเก็บ พืชท่ีข้ึนในป่าและมีอนัตรายจะให้ผูช้ายหรือพ่อบา้นเป็นผูเ้ก็บ พืชบางชนิด 
มีวธีิการปรุงท่ีละเอียดอ่อนเช่นบอน ท่ีมีความเช่ือวา่จะตอ้งเก็บคนเดียวจึงจะไม่คนัและทาํให้อร่อย 
ด้วยความหลากหลายในทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้ า ป่า ทาํให้ชาวบ้านสามารถดํารงชีวิตได ้
อยา่งสงบ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เก็บหา พืช ผกั อยา่งถูกวิธี ทาํให้ชาวบา้นมีพืชผกัท่ีหลากหลาย
ในการบริโภคถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีในความย ัง่ยนืของระบบนิเวศไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ผูศึ้กษาไดจ้ดักลุ่มสัตวป่์าเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ สัตวบ์กและสัตวน์ํ้ า มีประเด็นท่ีน่าสนใจ
ดงัต่อไปน้ี  
 กลุ่มสัตวบ์กพบว่ามีจาํนวน 20 ชนิดมูลค่ารวมทั้งหมด 429,700 บาท แสดงรายละเอียด 
ดงัตาราง ค2 ภาคผนวก ค โดยน่ิมมีมูลค่ามากท่ีสุด 84,000 บาท แต่พบวา่มีครัวเรือนท่ีใชป้ระโยชน์
เพียงครัวเรือนเดียวและเป็นการจาํหน่ายทั้งหมดเม่ือสอบถามพบว่าชาวบา้นท่ีล่านั้นปัจจุบนัไม่ได้
ทาํแล้วเน่ืองจากการล่าน่ิมจาํเป็นตอ้งใช้สุนัขเป็นตวัช่วยและในปีท่ีผ่านมาสุนัขท่ีสามารถล่าได ้ 
ไดต้ายลงรวมทั้งเป็นขอ้ตกลงของท่ีประชุมหมู่บา้นใหม่เร่ืองการงดล่าน่ิม เพราะปัจจุบนัเหลือนอ้ย
จึงให้อนุรักษ์ไว ้สัตวบ์กชนิดต่อมาได้แก่ เกง้ หมูป่า มีมูลค่าประมาณ 60,000 – 70,000 บาท  
แต่มีครัวเรือนท่ีสามารถล่าไดเ้พียง ร้อยละ 5 – 10 เท่านั้นเน่ืองจากมีจาํนวนนอ้ยและมีอนัตรายสูง
ในการล่า โดยส่วนมากจะล่าไดใ้นบริเวณป่านํ้ าวา้ท่ีติดชายแดนลาว ซ่ึงบริเวณท่ี หา ล่า สัตวป่์านั้น
แสดงดังภาพท่ี 4.17 และจําเป็นต้องไปคู่หรือกลุ่ม ในกรณีของหมูป่านั้ นต้องวางกับดัก 
เพราะมีความดุร้ายทําให้เกิดอันตรายในการล่าได้ ในส่วนการใช้ประโยชน์นั้ นใช้บริโภค 
ในครัวเรือนร้อยละ 60 และจาํหน่ายในหมู่บา้นร้อยละ 40 กลุ่ม กระรอก กระแต ไก่ป่าและหนู นั้น
พบวา่มีชาวบา้นสามารถล่าไดเ้กินกวา่ร้อยละ 50 เน่ืองจาก เป็นสัตวท่ี์มีจาํนวนมากและหากินในป่า
โปร่งไม่ไกลจากหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงสามารถล่าได้ง่ายจึงถือว่าเป็นแหล่งเน้ือสัตว์ท่ีสําคัญ 
ของชาวบา้นโดยดูไดจ้ากการท่ีชาวบา้นใชบ้ริโภคในครัวเรือนมากกวา่ร้อยละ 80 จากการสัมภาษณ์
พบว่าในกลุ่มสัตวบ์กท่ีชาวบา้นล่ามาได้นั้นในกรณีท่ีหาเป็นกลุ่ม จะนาํเน้ือสัตวม์ารวมกนัและ
แบ่งปันกนัตามจาํนวนคนท่ีไปล่า จากนั้นจึงจะนาํไปแบ่งในกลุ่มญาติของตน ซ่ึงส่วนมากจะไม่ขาย
เพราะเน่ืองจากขายไดเ้งินแลว้ตอ้งนาํเงินไปซ้ือสินคา้มาบริโภคอยูดี่ ชาวบา้นเช่ือวา่เป็นการกระทาํ
ท่ีซบัซ้อนและขาดทุน และจากการติดตามเขา้ไปสังเกตการล่าสัตวใ์นกลุ่มต่างๆ พบว่าก่อนเขา้ป่า
ชาวบ้านจะมีพิธีกรรมขอเจ้าป่าว่ารอบน้ีจะได้สัตว์อะไร พืชอะไร เท่าไหร่ และจะปฏิบติัตาม 
ท่ีสัญญาอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีการล่าสัตวแ์ต่ละชนิดจะมีความยากง่ายแตกต่างกนัทาํให้สัตวบ์างชนิด
มีผูเ้ขา้ใชป้ระโยชน์นอ้ย ซ่ึงส่วนมากจะมีระยะทางไกลและใชเ้วลาเดินทางนาน ตอ้งมีการคา้งแรม 
เช่น เก้ง หมูป่า เลียงผา เม่น หอน (ลกัษณะคล้ายลูกหมูแต่หน้าสั้ นกว่าและมีรอยย่น) เป็นสัตว ์
ท่ีมีจาํนวนน้อยและอยู่ในป่าท่ีอุดมสมบูรณ์เท่านั้น ส่วนสัตว์ป่าท่ีอาศัยใกล้บ้านหรือป่าโปร่ง  
ท่ีใชเ้วลาเดินทางไม่นาน สามารถไปล่าและกลบัมานอนบา้นไดเ้ช่น ไก่ป่า กระรอก ซ่ึงจะมีจาํนวน
ผูล่้าหรือการเขา้ไปใช้ประโยชน์มากกว่า โดยการล่าสัตวท์ั้งหมดจะพบว่าเป็นกิจกรรมท่ีกระทาํ 
ในกลุ่มพอ่บา้นเท่านั้น 
 กลุ่มสัตวน์ํ้ า มีจาํนวน 10 ชนิดมูลค่ารวมทั้งหมด 234,030 บาท แสดงรายละเอียดดงัตาราง 
ค2 ภาคผนวก ค โดยปลามีมูลค่ามากท่ีสุด 130,900 บาท มีครัวเรือนท่ีใชป้ระโยชน์มากกวา่ร้อยละ 
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70 ซ่ึงมีทั้ งการใช้บริโภคในครัวเรือนและจาํหน่ายในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 40/60  
เม่ือสอบถามพบว่าสาเหตุท่ีมีการจาํหน่ายนั้น เพราะในรอบปีท่ีผ่านมา มีการซ้ือปลาพลวงหิน  
หรือชาวบา้นเรียกวา่ปลาปรุงทั้งลูกปลาและปลาท่ีโตเตม็วยัในอตัราท่ีสูง โดยลูกปลาขนาดประมาณ
น้ิวกอ้ยจะขายไดใ้นราคาตวัละ 8 บาท ทาํให้ชาวบา้นจบัมาจาํหน่ายสร้างรายไดใ้นครัวเรือนมาก 
ต่อมาเม่ือมีการประชุมหมู่บา้นจึงออกขอ้บงัคบัห้ามหาลูกปลามาจาํหน่ายเน่ืองจากกลวัสูญพนัธ์ุ
เพราะปลาพลวงหินนั้นเป็นปลาประจาํทอ้งถ่ิน หายาก ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัท่ีนํ้ าสะอาด เม่ือมีการจบั
จะเป็นการรบกวนธรรมชาติเกินไป นอกจากปลาพลวงหินแลว้ปลาท่ีชาวบา้นจบัไดท้ั้งหมดจะเก็บ
ไวบ้ริโภคในครัวเรือน แบ่งให้ญาติและจาํหน่ายในชุมชนเท่านั้นถือเป็นแหล่งโปรตีนของหมู่บา้น
อีกแหล่งหน่ึง โดยการหาปลานั้นส่วนมากจะเป็นการดาํยงิ ทาํใหผู้ห้าปลาเป็นผูช้ายเท่านั้น ต่อมาคือ
ปลาไหลส่วนมากจะหาในฤดูทาํนา ชาวบา้นจะมีอุปกรณ์เฉพาะเรียกบั้งไผเ่หีย ซ่ึงการหาในแต่ละปี
จะได้ปลาไหลจาํนวนมาก และนํามาใช้ในการทาํอาหารเล้ียงผูท่ี้มาช่วยในการทํานาเท่านั้ น  
ในส่วนของลูกอ็อดนั้นมีมูลค่าประมาณ 20,000 บาท พบว่าผูท่ี้หานั้นจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ในหมู่บา้น ซ่ึงบริเวณส่วนใหญ่จะอยูห่ลงัเขตป่าอนุรักษ ์ชาวบา้นจะนิยมนาํมาหมก น่ึง รับประทาน 
ส่งผลให้ลูกอ็อดลดจาํนวนลง ทาํให้ชาวบา้นประชุมและกาํหนดเขตห้ามหาลูกอ็อดในลาํนํ้ าบาง
แห่งใกลห้มู่บา้นอีกดว้ย ซ่ึงบริเวณท่ี หา สัตวน์ํ้าแสดงดงัภาพ 4.18 
 ในภาพรวมของสัตวป่์านั้นพบวา่มีสัตวป่์าท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์ประมาณ 30 ชนิดมีมูลค่า
รวมทั้งหมด 663,730 บาท สัตว์ป่าท่ีมูลค่ามากท่ีสุดได้แก่ ปลา 130,900 บาทมีครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์มากกวา่ร้อยละ 70 เป็นทั้งแหล่งโปรตีนและแหล่งรายไดข้องหมู่บา้น มีเพียง เต่าและน่ิม
เท่านั้นท่ีชาวบ้าน นาํไปจาํหน่ายนอกชุมชน ซ่ึงต่อมาชาวบ้านได้กาํหนดมาตรการเพื่อป้องกัน 
การสูญพนัธ์ุ ลาํดบัต่อมาคือ ปลา กุง้ เขียด ปู ลูกอ็อดและกบ มีครัวเรือนท่ีใช้ประโยชน์มากกว่า 
ร้อยละ 50 โดยใช้บริโภคในครัวเรือน ซ่ึงถือเป็นแหล่งโปรตีนท่ีสําคญัของชาวบา้น ส่งผลให้
ชาวบ้านต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้ าท่ีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นํ้ าเป็นอย่างดี สัตว์บก  
เช่น หมูป่า ลิงลม เม่น หอน เลียงผา มีสัดส่วนผูใ้ชป้ระโยชน์เพียงประมาณร้อยละ 10 – 15 เน่ืองจาก
หายาก มีขั้นตอนการล่าท่ีซับซ้อน มีระยะทางไกล เส่ียงต่อการเกิดอนัตรายและไขป่้า จึงมีผูใ้ช้
ประโยชน์น้อยในการ ล่าสัตว์ป่านั้น ผูช้ายจะเป็นผูห้า ล่า สัตวบ์กและปลา ส่วนสัตว์นํ้ าจะเป็น
ผูห้ญิงและเด็กซ่ึงในการไปป่านั้นจะมีขั้นตอนและพิธีกรรม รวมไปถึงความเช่ือ เช่น การบอกกล่าว
เจา้ป่า การหา้มนาํเงินไปป่า การห้ามนาํอาหารเขา้ป่า เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นจาํกดัและควบคุม การล่า
สัตว ์อีกทางหน่ึง ทั้งน้ีสัตวป่์าท่ีหามาได้จะถูกแบ่งปันในหมู่บา้นดว้ย ถือไดว้่าชาวบา้นไดเ้รียนรู้
เร่ืองความสาํคญัของป่าท่ีเป็นแหล่งอาหารและรู้วา่การดูแลอนุรักษท่ี์ดี จะทาํให้สามารถมีอาหารได้
ตลอดไป 
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กลุ่มแมลงท่ีชาวบา้นหาไดมี้จาํนวน 12 ชนิด มีมูลค่าทั้งหมด 48,630 บาท แสดงรายละเอียด
ดงัตาราง ค3 ภาคผนวก ค โดยไข่และตวัอ่อนมดแดงมีมูลค่ามากท่ีสุด 13,600 บาท มีครัวเรือน 
ท่ีใช้ประโยชน์ประมาณร้อยละ 50 และนาํไปบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 70 ท่ีเหลือจะจาํหน่าย 
ในหมู่บา้น รองลงมาเป็นผึ้งประมาณ 6,000 บาทซ่ึงจะนาํไปขายเกือบทั้งหมด นอกจากผึ้งแล้ว 
มีเพียงต่อ ท่ีมีวธีิการในการหาท่ีอนัตรายเท่านั้น ท่ีชาวบา้นนิยมนาํไปขาย ส่วนแมลงอ่ืนๆ จะเก็บไว้
บริโภคในครัวเรือน ซ่ึงสถานท่ีในการเก็บแมลงนั้นจะอยู่ในบริเวณใกล้บา้นเรือน โดยผูเ้ก็บหา 
จะเป็นแม่บา้น เด็กเท่านั้น ซ่ึงบริเวณท่ี เก็บ หา แมลงแสดงดงัภาพ 4.19 ทั้งน้ีนอกจากใช้บริโภค 
ในครัวเรือนแลว้ยงัพบวา่ชาวบา้นยงันาํปลวกมาให้เป็นอาหารปลา จากการสอบถามจะพบวา่แมลง
แต่ละชนิดมีวิธีเก็บหาและช่วงเวลาในการหาท่ีแตกต่างกัน เด็กๆจะได้เรียนรู้จักธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมภายในบ้านของตนเองผ่านการหาแมลงกับมารดา ความรู้ท่ีได้เป็นการเรียนรู้
เบ้ืองตน้ตามหลกัการส่ิงแวดลอ้มศึกษาคือ ให้เรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของตน ผา่นการบอกเล่า
เร่ืองราวของผูรู้้ทั้งผูอ้าวุโสและมารดาของตน เม่ือถึงหน้าร้อนจะได้กินไข่มดแดง เม่ือฝนเร่ิมตก 
จะไดกิ้นหนอนไมไ้ผ ่แหล่งอาหารไม่เพียงแต่ให้คุณค่าทางโภชนาการแต่กลบัเป็นห้องเรียนท่ีสอน
ใหเ้ยาวชนรู้คุณค่าของป่า ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความอุดมสมบูรณ์และฤดูกาลอีกดว้ย  
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กลุ่มพืชก่อสร้างและจกัสาน มีจาํนวน 13 ชนิดมีมูลค่ารวม 395,200 บาท แสดงรายละเอียด
ดงัตาราง ค4 ภาคผนวก ค หญา้คามีมูลค่ามากท่ีสุดประมาณ 98,400 บาท ซ่ึงส่วนมากเก็บไวใ้ชเ้อง
ในครัวเรือนโดยจะใช้สําหรับมุงกระท่อมในไร่และซ่อมแซมครัวไฟ ในกลุ่มพืชก่อสร้าง 
และจกัสานนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทโดยใชล้กัษณะการใชป้ระโยชน์เป็นเกณฑ ์ไดแ้ก่  

1) กลุ่มเก็บไวใ้ชป้ระโยชน์เองในครัวเรือนจะประกอบดว้ย ไผบ่งและไผเ่หีย ท่ีใช้สําหรับ 
ทาํตอกและสร้างกระท่อม ไมก่้อ ไมม้ดส้ม ไมเ้หมือดและไมลู้กเหล่าสําหรับสร้างบา้น เป็นไมแ้บบ 
เป็นฝาบ้าน หญ้าคาและใบค้อ ใช้สําหรับมุงกันแดดและฝน ทั้งหมดจะได้จากไร่เหล่าของตน 
และป่าใช้สอย ชาวบา้นจะนาํมาสร้างและซ่อมบาํรุงกระท่อมของตน มุงหลงัคากนัแดดและฝน 
ทั้งท่ีครัวไฟ ในไร่และคอกสัตว ์รวมมูลค่าประมาณ 220,000 บาท  

2) กลุ่มท่ีนาํไปจาํหน่ายไดแ้ก่ หวาย ก๋ง หญา้สามเหล่ียมและตองจ๋ิง ซ่ึงมีพ่อคา้จากภายนอก
มารับซ้ือในส่วนของก๋ง สําหรับหวาย หญา้สามเหล่ียมและตองจ๋ิงนั้นจะมีกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
ในหมู่บา้นใกลเ้คียงมาขอซ้ือเพื่อนาํไปทาํตะกร้า และผลิตภณัฑ์ต่างๆขายต่อไป มีมูลค่าประมาณ 
150,000 บาทซ่ึงเป็นรายไดข้องชาวบา้นอีกทางหน่ึง ในประเด็นของการเก็บหานั้นพบว่าฝ่ายชาย 
จะเป็นผูห้าวตัถุดิบทั้งหมดยกเวน้หญา้สามเหล่ียม ส่วนฝ่ายหญิงจะทาํการแปรรูป เช่น ฝ่ายชาย 
จะเป็นผูเ้ก่ียวคามาท่ีบา้น ฝายหญิงจะเป็นผูส้านคาให้เป็นแผงพร้อมใช้งาน หรือ ไมไ้ผ่และหวาย 
ท่ีฝ่ายชายจะต้องเข้าไปตดัในป่า ส่วนฝ่ายหญิงมีหน้าท่ีเหลาตอกและนํามาสานตามท่ีต้องการ 
สถานท่ีเก็บจะอยู่ใกลห้มู่บา้นสามารถไปกลบัได ้ซ่ึงแหล่งท่ีเก็บ หา พืชก่อสร้างและจกัสานแสดง
ดงัภาพ 4.20 จากการสอบถามพบว่าในการเก็บหากลุ่มพืชก่อสร้างและจกัสานนั้น ผูท่ี้เขา้ไปหา
จะตอ้งมีความรู้และภูมิปัญญาท่ีผ่านการถ่ายทอดมาพอสมควร เน่ืองจากถา้เกิดความผิดพลาดแลว้
จะได้ของป่าท่ีไม่ดี เช่น การตดัไมไ้ผ่จะตอ้งกระทาํในคืนเดือนแจ้ง และจะตอ้งนาํมาแช่นํ้ าด้วย
เหตุผลท่ีวา่เพื่อเป็นการป้องกนัมอดท่ีจะเขา้กินโปรตีนในไมไ้ผ ่ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่ความสําคญั
ของป่าสําหรับชาวบ้านนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วยงัพบว่าให้ประโยชน์ในการใช้สร้าง 
ท่ีพกัอาศยั สร้างงานหัตถกรรมและเป็นแหล่งรายได ้ ชาวบา้นเห็นคุณค่าและความสําคญัของป่า 
ลกัษณะการเก็บหาจึงเก็บแต่พอสมควรไม่เบียดเบียนจนธรรมชาติไม่สามารถฟ้ืนตวัได ้ 
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กลุ่มเมล็ดพนัธ์ุพืชและกลา้พนัธ์ุไม ้ชาวบา้นใช้ประโยชน์ทั้งหมด 10 ชนิด มีมูลค่ารวม
ทั้งหมด 155,790 บาท บาท แสดงรายละเอียดดงัตาราง ค5 ภาคผนวก ค โดยเมล็ดเม่ียงมีมูลค่า 
มากท่ีสุด 75,000 บาท ชาวบ้านจะเก็บไวใ้ช้ประโยชน์เองในครัวเรือน เช่นเดียวกับเมล็ด 
และกลา้พนัธ์ุอ่ืนๆ มีเพียงกลา้มะขม กลา้มะไฟและกลา้หวายท่ีชาวบา้นจะนาํไปขายให้เพื่อนบ้าน
เพื่อนําไปเพาะปลูกในสวนของตน ทั้ งน้ีการหากล้าไม้นั้ นมีความยากลําบากในการเก็บหา 
เน่ืองจากมีขอ้กาํหนดของหมู่บา้นเร่ืองการเก็บในป่าบางประเภท ตอ้งเดินทางไกล ซ่ึงแหล่งท่ี เก็บ 
หา พนัธ์ุพืชและกล้าพนัธ์ุไม้แสดงดังภาพ 4.21 ชาวบ้านจึงไม่นิยมเก็บหามาใช้ประโยชน์  
จึงมีสัดส่วนการเขา้ใช้ประโยชน์น้อยไม่ถึงร้อยละ 50 ในประเด็นของกลา้ไมท่ี้มีการจาํหน่ายนั้น
ส่วนมากจะเป็นคณะกรรมการหมู่บา้นซ้ือเพื่อนาํมาปลูกในป่าอนุรักษ ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารสําหรับ
สัตวป่์า และอาหารของคนใหใ้กลชุ้มชน ทาํใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดง่้าย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเยาวชนในหมู่บ้าน นอกจากในหมู่บ้านแล้วย ังมีการเพาะกล้าขยายพันธ์ุเพื่อจําหน่าย 
ให้กับหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองป่าไมเ้ช่น หน่วยจดัการต้นนํ้ า อุทยานแห่งชาติจะนําไปแจกจ่ายให้
หมู่บา้นใกลเ้คียงอีกดว้ย การเก็บหากลา้ไมจึ้งไม่เพียงแต่นาํของป่าไปขายแต่เป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่า
ใหก้บัหมู่บา้นอ่ืน และเป็นการเก็บรักษาพนัธ์ุไมใ้หอ้ยูคู่่กบัป่าของตนอีกทางหน่ึงดว้ย 
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สมุนไพรท่ีชาวบ้านใช้ประโยชน์มีจาํนวน 21 ชนิดมูลค่ารวมทั้งหมด 82,445 บาท  
แสดงรายละเอียดดงัตาราง ค6 ภาคผนวก ค โดยหลุบหลิบ (แกไ้ข ้ตวัร้อน เจ็บคอและทาํให้เจริญ
อาหาร) มีมูลค่ามากท่ีสุด 39,300 บาทและยงัเป็นสมุนไพรท่ีมีคนใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดกวา่ร้อยละ 
70 โดยมีสรรพคุณในการรักษาอาการหวดั ตัวร้อน เจ็บคอ ชาวบ้านจะต้มและด่ืมแทนนํ้ า 
เม่ือมีอาการดงักล่าว จากการสังเกตพบว่าพืชสมุนไพรส่วนใหญ่จะเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือน 
โดยจะเขา้ป่าไปเก็บก็ต่อเม่ือคนในบา้นมีอาการเจ็บป่วยเท่านั้นจะไม่มีการเก็บไวใ้นบา้น เน่ืองจาก
ชาวบา้นมีความเช่ือท่ีวา่เม่ือมียาจะมีคนป่วย มีเพียงแฮ่ม (ลดความดนัโลหิต) เท่านั้นท่ีมีการจาํหน่าย
เน่ืองจากมีผูซ้ื้อท่ีเป็นญาติกบัคนภายในพื้นท่ี ติดต่อซ้ือแลว้ส่งทางไปรษณีย ์โดยแหล่งท่ีเก็บพืช
สมุนไพรจะอยู่บริเวณล่องห้วย และในเขตป่าอนุรักษ์ของหมู่บา้น ซ่ึงแหล่งท่ี เก็บ หา สมุนไพร
แสดงดงัภาพ 4.22 จากการสัมภาษณ์พบวา่ ชาวบา้นจะไม่นิยมเก็บยาสมุนไพรมารับประทานเอง 
จะรบกวนให้ผูรู้้เช่น อุ๊ยตัน๋ ท่ีมีรู้ในเร่ืองสมุนไพรในการเก็บหา และทราบวา่ควรบริโภคดว้ยวิธีใด 
สัดส่วนเท่าไหร่ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดของยาสมุนไพร ทาํให้สัดส่วนผูใ้ช้ประโยชน์มีเพียง 
ร้อยละ 30 ทั้ งน้ีชาวบ้านเห็นความสําคัญในเร่ืองของความรู้เก่ียวกับสมุนไพรในหมู่บ้าน 
จึงจัดกิจกรรมให้เยาวชนเรียนรู้เร่ืองสมุนไพรกับอุ๊ยตั๋น โดยใช้ป่าอนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้  
ชาวบ้านและกลุ่มเด็กจะช่วยกันทาํป้ายบอกช่ือพืชสมุนไพร สรรพคุณ รวมทั้งวิธีการบริโภค  
การไดเ้รียนรู้ในส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเองอยู่ และทาํเพื่อส่ิงแวดลอ้มของตน ทาํให้เด็กซึมซับถึงคุณค่า
ของป่า เกิดแนวโนม้ท่ีดีในการจดัการและอนุรักษป่์าไมใ้นอนาคต 
 จากขอ้มูลการใช้ประโยชน์จากป่าพบว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีการใช้ประโยชน์จากป่า 
ในการดํารงชีวิต เป็นแหล่งอาหารทั้งโปรตีนท่ีได้จากเน้ือสัตว์ วิตามินท่ีได้จากผกัและผลไม  ้
เป็นแหล่งของวสัดุในการสร้างท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรคท่ีไดจ้ากสมุนไพร เป็นแหล่งรายไดท่ี้สําคญั
ของชาวบา้น นอกจากประโยชน์ในทางตรงแลว้ ในทางออ้มป่ายงัเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชน
ของหมู่บา้นในเร่ืองทกัษะชีวิต และความรับผิดชอบต่อชุมชน อาจกล่าวไดว้า่ความสําคญัท่ีป่ามีต่อ
ชุมชนบ้านดงผาปูนนั้ น ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านเห็นความสําคัญในการจัดการป่าชุมชน  
ท่ีทุกคนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ และถ่ายทอดกระบวนการคิดไปสู่คนรุ่นหลงัเพื่อให้
ทรัพยากรของหมู่บา้นคงอยูต่่อไป 
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4.6 การควบคุมการใช้ทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 
 4.6.1 การจัดการคนของชุมชน 
 ในการจดัการคนของชุมชนนั้นมีการผสมผสานระหว่าง การจดัการป่าชุมชนแบบดั้งเดิม
โดยลกัษณะระบบความเช่ือ มีพื้นฐานจากความเช่ือในเร่ืองท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติหรือหลกัปฏิบติัทาง
ศาสนาและการจัดการป่าชุมชนโดยอาศัยพลังกลุ่มทางสังคมและชุมชน ซ่ึงชาวบ้านร่วมกัน 
วางกฎระเบียบร่วมกนัเพื่อรักษาและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัจากป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์
ระยะยาว และเกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้คณะกรรมการป่าชุมชน 
และองคก์รต่างๆ เขา้มาร่วมกนัจดัการ 

1) การจดัการระบบความเช่ือนั้น ชาวบา้นยงัให้ความเคารพนบัถือผี ซ่ึงชาวบา้นมีความเช่ือ
ในเร่ืองผีเป็นอย่างสูง ชาวบา้นให้ความเคารพและถือปฏิบติัต่อผีท่ีตนเองนับถือเสมอมาตั้งแต่ 
บรรพบุรุษ สม พิศจารย ์(2554) กล่าวถึงระบบความเช่ือของหมู่บา้นวา่ ชาวบา้นจะนบัถือผีใกลต้วั 
ท่ีตนเองเคารพ คือการเคารพต่อผบีรรพบุรุษหรือผีญาติของตนเองท่ีล่วงลบัไป เจา้สม เจา้สร้อยและ
เจ้าหลวงภูคา โดยมีความเช่ือว่าผีหรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิต่างๆอยู่รอบหมู่บ้าน โดยผีจะเป็นเจ้าของ  
ทาํหนา้ท่ีดูแลคุม้ครองปกปักษรั์กษา ทุกส่ิงในหมู่บา้นไม่วา่จะเป็น ตน้ไม ้ภูเขา สายนํ้ า มนุษยแ์ละ
บา้น ซ่ึงชาวบา้นไดส้ะทอ้นความเช่ือเร่ืองผแีละส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิผา่นพิธีกรรมในจารีต ประเพณีต่างๆ 

เหรียญ ใจปิง  (2554)  ก ล่าวถึงการนําความเ ช่ือมา เป็นข้อกําหนดในหมู่บ้านว่า 
คณะกรรมการป่าชุมชน เห็นวา่ควรมีการกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัร่วมกนัของหมู่บา้น ทาํเป็นเอกสาร
และติดประกาศให้รับรู้โดยทัว่กนัเช่น การหยุดอยู่บา้นในวนัศีลหรือวนัพระ ข้ึนและแรม 15 คํ่า 
ชาวบา้นจะพกัจากกิจกรรมการงานทั้งหมดหยุดอยู่กบับา้น ไม่ออกไปทาํงาน ไม่เขา้ป่าเก็บหา
อาหาร และจะไม่นาํอะไรออกจากป่า เพราะชาวบา้นมีความเช่ือวา่ถา้หากนาํทรัพยากรออกจากป่า  
ผ ีหรือส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีสถิตอยูใ่นป่าจะบนัดาลให้ผูท่ี้ฝ่าฝืนมีอนัเป็นไป ซ่ึงอาจแสดงออกผา่นอาการ
เจบ็ไขไ้ดป่้วยหรืออาจเกิดภยัอนัตรายอ่ืนๆกบัผูท่ี้ฝ่าฝืน 

ไหว วิลาวรรณ (2554) กล่าวว่าคนในหมู่บา้นจะยึดถือความเช่ือเร่ืองผีตามท่ีต่างๆ มาก
เพราะเม่ือมีคนทาํผิดจารีต มกัเกิดเหตุร้ายข้ึน เช่น ในกรณีท่ีมีคนออกล่าสัตว ์แลว้บอกกล่าวกบัเจา้
ป่าวา่จะล่าเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพียงเล็กนอ้ย แต่กลบัล่ามาจาํนวนมากและนาํไปขาย ปรากฏว่า
ไม่สามารถนอนในบ้านของตนเองได้ มีอาการประสาทหลอนบอกว่ารู้สึกร้อนหลังตลอดเวลา  
จนหมอพิธีกรรมตอ้งพาไปขอขมาต่อเจา้สม เจา้สร้อย จึงหายเป็นปกติ 

ทั้งน้ีลกัษณะการจดัการตามระบบความเช่ือนั้น จะพบในป่าทุกประเภทของหมู่บา้น ซ่ึงการ
จัดการในลักษณะดังกล่าวจะถูกควบคุมด้วยผู ้อาวุโส เป็นผูบ้อกเล่าผ่านพิธีกรรม ความเช่ือ 
ผูป้กครองจะเป็นผู ้ดูแลไม่ให้เยาวชนและผูม้าเยี่ยมเยียนทาํผิด ซ่ึงพบการละเมิดจารีตต่างๆ 
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ในหมู่บา้นไม่บ่อยนกั เน่ืองจากชาวบา้นให้ความสนใจคอยดูแล สอดส่องเป็นพิเศษ เพราะถือว่า 
คนทาํความผดิแค่คนเดียวผจีะลงโทษทั้งหมู่บา้น เป็นระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมาก 
 2) การจดัการโดยอาศยัพลงักลุ่มทางสังคมและชุมชน โดยเร่ิมจากการรวมกลุ่มอนุรักษป่์า
ชุมชนของชาวบา้นตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแล รักษา เฝ้าระวงั และซ่อมแซมป่า ตลอดจน
การปลูกป่าเสริม เพื่อใหป่้าคงความหลากหลายทางชีวภาพและคงสภาพอุดมสมบูรณ์ไวใ้หม้ากท่ีสุด 
มีการตั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัประกาศใช้ในปี พ.ศ.2547 มีการห้ามล่า ห้ามนาํส่ิงของตอ้งห้ามผิด
กฎหมาย ผิดกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชนออกจากป่า  หากมีการฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ 
ตามกฎระเบียบของชุมชน หากเป็นกรณีร้ายแรงอยา่งการคา้สัตวป่์าผดิกฎหมายชาวบา้นจะทาํหนา้ท่ี
ปกป้องทรัพยากรร่วมกบัภาครัฐ ชาวบา้นส่วนใหญ่ถือปฏิบติัภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของชุมชน
อยา่งเคร่งครัด 
 
 4.6.2 กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อหวงห้ามและการควบคุมการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชน 
 ชาวบา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น แต่งตั้งคณะกรรมป่าชุมชน ทาํหน้าท่ีสอดส่องดูแล 
การกระทําผิดกฎระเบียบและข้อหวงห้ามในหมู่บ้านและมีรางวลัให้แก่ผู ้แจ้งการกระทาํผิด  
โดยจดัทาํร่างกฎข้ึนตั้งแต่ปี 2539 และปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา เช่น ในระหวา่งปี 
พ.ศ. 2540 – 2542 ชาวบา้นไดเ้ขา้ป่าเก็บหา สะค่านเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีพ่อคา้มารับซ้ือ 
ในพื้นท่ี ทาํให้สะค่านในป่าลดจาํนวนลงอย่างรวดเร็ว จนบางครัวเรือนไม่สามารถหาสะค่าน 
มาใส่แกงแคและแกงอ่อมได้ จึงแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาออกเป็นกฎเพิ่มเติม  
เป็นตน้ ปัจจุบนัมีกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้หวงหา้มและมาตรการลงโทษดงัน้ี 
 
1. ขาดการลงช่ือประชุมประจาํเดือน    ปรับ 200 บาท 
2. ขาดการร่วมพฒันาหมู่บา้นในวนัพฒันาหมู่บา้นประจาํเดือน ปรับ 200 บาท 
3. ยงิปืนภายในหมู่บา้นโดยไม่มีเหตุผล    ปรับ 500 บาท 
4. ระเบิดปลาหรือเบ่ือปลาในป่าชุมชน    ปรับ 2,500 – 5,000 บาท 
5. กล่าวหาผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเสียหาย    ปรับ 200 – 500 บาท 
6. เล่นชูก้บัผูอ่ื้นโดยท่ีไม่ใช่ภรรยาตนเอง    ปรับ 2,500 บาท 
7. ก่อเหตุทะเลาะววิาท      ปรับ 100 บาท 
8. เอะอะโวยวาย (แจกของลบั)     ปรับ 100 บาท 
9. ตดัตน้ต๋าวในบริเวณเขตป่าใชส้อย    ปรับ 500 บาท 
10. ตดัตน้หวายในบริเวณเขตป่าใชส้อย    ปรับ 250 บาท 
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11. ตดัตน้ไมใ้นบริเวณเขตป่าใชส้อย    ปรับ 1,200 บาท 
12. ฆ่าสัตวป่์าในบริเวณเขตป่าใชส้อย    ปรับ 2,000 บาท 
13. จบักบในพื้นท่ีส่วนบุคคล     ปรับ 100 บาท/ตวั 
14. จบัลูกออ๊ดในพื้นท่ีส่วนบุคคล     ปรับ 50 บาท 
15. ตดัตน้สะค่าน      ปรับ 100 บาท/ตน้ 
16. หา้มด่ืมสุราในวนัพระโดยเด็ดขาด    วา่กล่าวตกัเตือน 
17. หา้มคา้ หา้มเสพส่ิงเสพติดใหโ้ทษทุกชนิด   ตามมติท่ีประชุม 
18. หา้มเปิดเคร่ืองเสียงดงัเกินเวลา 22.00 น.   ปรับ 200 บาท 
19 . หา้มจาํหน่ายไมแ้ปรรูปนอกหมู่บา้น    ปรับ 20,000 บาท 
หมายเหตุ : คณะกรรมการหมู่บา้น หากฝ่าฝืนถูกปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า จากอตัราปกติ 
 นอกจากระเบียบของหมู่บ้านท่ียึดถือและปฏิบติัแล้ว ชาวบา้นยงัเพิ่มโทษปรับในกรณี 
ของป่าอนุรักษ์เน่ืองจากเป็นผืนป่าท่ีชาวบา้นร่วมแรงร่วมใจรักษาไว ้นอกจากเป็นแหล่งอาหาร 
และรายไดแ้ลว้ ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยมีระเบียบขอ้บงัคบัดงัน้ี 
1. ตดัตน้ต๋าวในบริเวณเขตป่าอนุรักษ ์    ปรับ 1,500 บาท 
2. ตดัตน้หวายในบริเวณเขตป่าอนุรักษ ์    ปรับ 500 บาท 
3. ตดัตน้ไมใ้นบริเวณเขตป่าอนุรักษ ์    ปรับ 2,500 บาท 
4. ล่าสัตวป่์าในบริเวณเขตป่าอนุรักษ ์   ปรับ 5,000 บาท 
5. ระเบิดปลาหรือเบ่ือปลาในป่าชุมชน    ปรับ 2,500 – 5,000 บาท 
6. ขดุหน่อไมใ้นเขตป่าอนุรักษ ์    ปรับ หางละ 10 บาท 
7. หา้มจุดไฟ เผาป่าใชส้อย ป่าตน้นํ้า ป่าอนุรักษ ์  ปรับ 5,000 บาท 
8. หา้มหาฟืนหรือไมข้นาดใหญ่     ตามมติท่ีประชุม 
 จ่ืน พิศจารย ์(2554) กล่าวถึงการกระทาํผิดของคนในชุมชนวา่ ส่วนใหญ่จะพบการกระทาํ
ผดิไม่บ่อยนกัเน่ืองจาก หมู่บา้นไดจ้ดัสรรพื้นท่ีป่าในหมู่บา้น สําหรับการใชป้ระโยชน์ของชาวบา้น
แล้ว เช่น ถ้าต้องการฟืนก็ให้ไปหาในป่าใช้สอย ถ้าต้องการไม้สําหรับสร้างบ้านจะต้องแจ้ง 
กบัท่ีประชุมหมู่บา้นก่อน แต่จะพบการบุกรุกจากบุคคลภายนอก ทั้งในหมู่บา้นใกลเ้คียงและวยัรุ่น
ต่างถ่ินมากกวา่ เม่ือชุดลาดตระเวนจบัไดจ้ะแจง้ให้ผูป้กครองและผูใ้หญ่บา้นของผูก้ระทาํผิดทราบ
ดว้ย เช่น ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2554 ชาวบา้นหมู่บา้นนาบงท่ีมีพื้นท่ีติดกนั เขา้มาใชพ้ื้นท่ีในการทาํไร่
ขา้วเน่ืองจากเป็นท่ีเก่าของบรรพบุรุษ คณะกรรมการป่าชุมชนจึงเชิญคณะกรรมการหมู่บา้นนาบง
ร่วมกนัร่างวางแผนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติระหวา่งชุมชนข้ึนเพื่อไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์อีก 
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 ประสิทธ์ิ อุดอา้ย (2554) กล่าววา่ นอกจากระเบียบจะช่วยในการควบคุมคนในหมู่บา้นแลว้ 
ยงัเป็นเคร่ืองต่อรองกบัหน่วยงานของรัฐดว้ย เช่น ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีอุทยานแห่งชาติ
ขนุน่านเขา้ตรวจหมู่บา้นและพบการทาํไร่ขา้ว โดยสงสัยวา่เป็นเขตป่าขนุนํ้าท่ีตกลงกนัไวแ้ต่แทจ้ริง
แล้วเป็นเขตใกลเ้คียงเท่านั้น คณะกรรมการจึงไดป้ระสานงานกบัเจา้หน้าท่ีเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
และเชิญเจา้หน้าท่ีมาร่วมรับรู้และแก้ปัญหา รวมถึงร้องเรียนเจา้หน้าท่ีในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
มาละเมิดสิทธิการใชท้รัพยากรของชุมชนเพราะชาวบา้นพบเห็นเจา้หนา้ท่ีเขา้มาล่าสัตวใ์นหมู่บา้น
ดว้ยเช่นกนั 
 จากประเด็นการจดัการคนของหมู่บา้นนั้นพบวา่ ระบบการจดัการท่ีผสมผสานกนัทั้งระบบ
ความเช่ือและระบบพลงักลุ่มทางสังคม เป็นท่ียอมรับของชาวบา้น เกิดแนวทางการจดัการท่ีชดัเจน 
ทาํให้พบผูก้ระทาํผิดนอ้ย แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีดีของระบบจดัการป่าชุมชนของหมู่บา้น 
มีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืแก่ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บา้นได ้
  
 4.6.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของชาวบ้าน 
 ในการจดัการป่าชุมชนป่าดงผาปูนนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านเน้นกระบวนมีส่วนร่วม 
เป็นสาํคญั โดยเปิดโอกาสใหช้าวบา้นทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นในท่ีประชุมหมู่บา้น โดยชาวบา้น
ทุกคนจะไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารร่วมกนั เพื่อวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น และร่วมกนัหาทาง
แก้ปัญหาควบคู่กบัการป้องกนั บางปัญหาแก้ไขด้วยการออกเป็นกฎของหมู่บ้าน เช่น การห้าม
จาํหน่ายไมแ้ปรรูปนอกหมู่บา้น เน่ืองจากสมยัก่อนพื้นท่ีหมู่บา้นเป็นป่าใหญ่ จึงมีตน้ไมข้นาดใหญ่ 
ชาวบา้นบางครัวเรือนจึงลกัลอบทาํอาชีพขายไม ้ซ่ึงถือว่าผิดขอ้ตกลงของหมู่บา้น ท่ีอนุญาตให้
ใชไ้ดใ้นหมู่บา้นเท่านั้นเพราะถือวา่ตน้ไมเ้ป็นสมบติัของส่วนรวม ชาวบา้นจึงร่างกฎข้ึนเพื่อไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึนอีก ด้วยการจดัการอย่างมีส่วนร่วม ทาํให้คนทั้งหมู่บ้านได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีตรงกนั เขา้ใจปัญหาและร่วมหาวธีิป้องกนัแกไ้ขร่วมกนั กฎและขอ้บงัคบัจึงเป็นท่ียอมรับ
ของคนในชุมชนและถือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 จ่ืน พิศจารย ์(2554) กล่าวถึงเร่ืองการมีส่วนร่วมของชาวบา้นวา่ ทางคณะกรรมการหมู่บา้น
ตอ้งการให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารหมู่บา้น ให้ทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั 
วางแผนและช่วยกนัปฏิบติังานเพื่อหมู่บา้นในทุกกิจกรรม โดยส่วนตวัแลว้มีความเช่ือวา่ คนทุกคน
มีความสามารถท่ีแตกต่างกนั ตอ้งนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 สันติ วลิาวรรณ ( 2554) เยาวชนในหมู่บา้นกล่าวถึงโอกาสการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ของหมู่บา้นว่า ตอนแรกก็ตามแม่ไปประชุม เคา้ก็ให้พูดว่าชอบไม่ชอบ แลว้ก็ให้มาช่วยงานต่างๆ 
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ของหมู่บา้น ให้ไปลาดตระเวน ให้สอนน้องๆ เร่ืองการทาํงาน เด็กๆในหมู่บา้นจะถูกผูใ้หญ่สอน 
ใหท้าํเหมือนกนัหมด คือตอ้งเขา้ร่วมประชุมและช่วยทาํงาน 
 อุ๋ย ใจปิง (2554) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมวา่ หมู่บา้นมีแนวทางการปฏิบติัเร่ืองการมีส่วนร่วม
มานานแล้ว หลายหัวย่อยดีกว่าหัวเดียว ลองนึกภาพคนทาํงานแค่ 5 คนแล้วนึกไม่ออกว่าคน 
แค่ 5 คนจะช่วยดูแลคนเป็นร้อยไดย้งัไง  

จากขอ้มูลสามารถสรุปไดว้า่ลกัษณะการจดัการคนของหมู่บา้น มีความเรียบร้อยเป็นอยา่งดี
ภายใตเ้ง่ือนไขการมีส่วนร่วม โดยระเบียบขอ้บงัคบัท่ีร่างข้ึนเร่ิมตน้มาจาก ข้อมูลท่ีถูกตอ้งและ
ตรงกนัของปัญหาต่างๆท่ีพบในหมู่บา้น มีผูอ้าวโุสและคนท่ีเคยอยูพ่ื้นท่ีอ่ืนท่ียา้ยถ่ินฐานมาอาศยัใน
หมู่บา้นดงผาปูนในช่วงเร่ิมก่อตั้งหมู่บา้นร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ นาํขอ้เสนอแนะท่ีดีในแต่ละ
พื้นท่ี ทั้งประเพณีและความเช่ือมาประยกุตใ์ช ้สร้างกฎและระเบียบท่ีชดัเจน ท่ีสมาชิกชุมชนยอมรับ
และสามารถปฏิบติัร่วมกนัได ้นาํไปสู่การจดัการท่ีดีต่อไปในอนาคต 
 
4.7 การสร้างความเข้มแข็งให้กบัป่าชุมชน 
 เพื่อให้ป่ามีสภาพสมบูรณ์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ชาวบ้านจึงร่วมกัน  
หาแนวทางโดยสามารถสรุปเป็นประเด็นหลกัๆดงัน้ี คือ กิจกรรมการป้องกนัและดูแลรักษาป่า 
และกิจกรรมการซ่อมบาํรุงผนืป่า มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  
 4.7.1 กจิกรรมการป้องกนัและดูแลรักษาป่า 

ในกิจกรรมของการป้องกันและดูแลรักษาป่า อาจกล่าวได้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีพยายาม 
สร้างความตระหนักและจิตสํานึกให้กับคนในหมู่บา้น เยาวชน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบาํเพ็ญ
ประโยชน์ เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหมู่บ้าน รวมไปถึงการส่งหมู่บ้านเข้าประกวด 
ชิงรางวลัต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความรัก หวงแหนในผนืป่าของตน โดยมีกิจกรรม เช่น  

1) การเดินป่าเพื่อสํารวจเส้นทางเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยคณะกรรมการหมู่บา้นร่วมกบั
ชาวบา้นผูมี้ความสามารถในการล่าสัตวแ์ละหาของป่า โดยทุกปิดเทอมใหญ่จะนาํกลุ่มเยาวชน 
ของหมู่บ้าน เข้าไปเรียนรู้ชีวิตในป่า กลุ่มเยาวชนจะต้องนอนค้างแรม ในป่าร่วมกับผู ้ใหญ่  
ผูใ้หญ่จะสอนทกัษะชีวติ การนอนในป่า การล่าสัตวแ์ละการเก็บของป่าท่ีถูกตอ้ง  

2) จดักิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพร คณะกรรมการจะจดัให้เยาวชนไดเ้รียนรู้เร่ืองสมุนไพร
ในเขตป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้าน โดยให้ผูอ้าวุโสท่ีมีความรู้ เป็นผูถ่้ายทอด สาธิตวิธีการเก็บ หา  
และวธีินาํมาใชท่ี้ถูกวธีิ  
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3) การทาํป้ายช่ือให้กับต้นไม้ในป่าอนุรักษ์ของชาวบ้าน เพื่อให้ผูส้นใจศึกษาได้ง่าย  
เป็นแหล่งพกัผอ่นและเรียนรู้ในเร่ืองพืช ชาวบา้นและกลุ่มเยาวชนยงัไดรู้้วา่ทรัพยากรของหมู่บา้น 
มีอะไรบา้งและทรัพยากรแต่ละชนิดมีประโยชน์อยา่งไร  

4) การจดัตั้ งกลุ่มลาดตระเวนสํารวจป่า ทั้งการทาํแนวเขตป่า และการสํารวจผูล้กัลอบ 
เข้าใช้ทรัพยากรป่าไม้ โดยจะผลัดหมุนเปล่ียนกันไปสํารวจ นอกจากน้ียงัพบว่า ประเพณี 
และพิธีกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านยงัเช่ือมโยงและบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับป่า เช่น พิธียองบ้าน  
การสืบชะตา ท่ีทาํในป่าประเพณี ใหผ้ท่ีีอยูใ่นป่า เป็นผูป้กปักษ ์รักษา จะให้ไดว้า่กิจกรรมต่างๆ นั้น
ทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนท่ีดี เยาวชนไดเ้รียนรู้ในป่า ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัของชุมชน 
ทาํใหเ้กิดแนวโนม้ท่ีดีในการรักษาป่าในคนรุ่นต่อๆไป 
  
 4.7.2 กจิกรรมการซ่อมบ ารุงผนืป่า 

สาํหรับกิจกรรมซ่อมบาํรุงหรือสร้างเสริม จดัข้ึนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า และพฒันาป่าท่ีถูกทาํลาย
ใหฟ้ื้นคืนสภาพ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น  

1) การปลูกป่า โดยชาวบา้นจะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเช่น หน่วยจดัการตน้นํ้ า 
หน่วยพฒันาลุ่มนํ้ าน่านท่ี 9 กรมพฒันาท่ีดินอนุเคราะห์กลา้ไม้เช่น ตน้โตม้ ตน้เต่าร้าง ตน้มะไหคาํ
และยงัมีกลา้ไมท่ี้สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่น กลา้มะขม กลา้มะไฟท่ีชาวบา้นเพาะไว ้จะนาํมาปลูก
ในพื้นท่ีต่างๆ ทั้งในเขตป่าใชส้อย ป่าอนุรักษ ์ป่าขุนนํ้ า ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ผูเ้ขา้ร่วม
จะเป็นชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้าน นอกจากน้ียงัมีการปลูกป่าในช่วงวนัสําคญัต่างๆ เช่น  
วนัแม่แห่งชาติ วนัสาํคญัทางศาสนา เช่น วนัวสิาขบูชา วนัเขา้พรรษาและออกพรรษาอีกดว้ย  

2) การทาํแนวกนัไฟ ในช่วงฤดูแลง้ชาวบา้นจะทาํแนวกนัไฟในเขตป่าชุมชนของหมู่บา้น 
เน่ืองจากชาวบา้นยงัมีการทาํไร่ซ่ึงตอ้งมีการแผว้ถาง เผา ในการจดัการพื้นท่ี ชาวบา้นจึงร่วมกนั 
ทาํแนวกนัไฟเพื่อกนัไฟลุกลามในเขตป่า โดยทุกครัวเรือนจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ทาํงาน  

3) การขอคืนพื้นท่ี จะทาํก็ต่อเม่ือไร่เหล่าของชาวบา้นท่ีไม่มีการใชป้ระโยชน์ประมาณ 6 ปี
โดยเป็นขอ้กาํหนดของหมู่บา้น เพราะระยะเวลาดงักล่าวตน้ไมจ้ะใหญ่เป็นป่าสมบูรณ์ สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าการทาํไร่ และเป็นการป้องกันการเข้ามาของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการจับกุม 
เพราะพื้นท่ีทั้งหมดไม่มีเอกสารใดๆ กาํกบั 
 การสร้างความเข้มแข็งให้กับป่าชุมชนนั้ นชาวบ้านทําควบคู่กันไปทั้ งสองอย่างคือ 
การป้องกนัและการซ่อมบาํรุง โดยการป้องกนันั้นยึดหลกัการบูรณาการ การมีส่วนร่วมภายใต้
แนวคิดส่ิงแวดล้อมศึกษาสร้างความตระหนักและจิตสํานึกท่ีดีให้กับคนในชุมชน ควบคู่กับ 
การซ่อมแซมป่าและเพิ่มพื้นท่ีป่า ซ่ึงถือเป็นแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
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4.8 ศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูนกับเงื่อนไขการจัดการป่าชุมชน 
ทีป่ระสบความส าเร็จ 

เง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนเป็นการประยุกต์วิชาวนศาสตร์ชุมชน เศรษฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์เขา้ดว้ยกนัโดยยึดหลกัเกณฑ์ตามหลกัการพฒันาของสากล ซ่ึงการจดัการ 
ป่าชุมชนหมู่บา้นดงผาปูนมีการจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการดงัน้ี 
  
 4.8.1 การใช้ประโยชน์และการจัดการมีลกัษณะทีแ่สดงออกถึงความรู้เกีย่วกับความสัมพันธ์
ของทรัพยากรดิน น า้ ป่ากบัคนในชุมชน 

ชาวบ้านมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่กับป่า ซ่ึงผ่านการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
ในลักษณะการส่งผ่านความรู้และประสบการณ์จาก รุ่นสู่ รุ่น ประสบการณ์ต่างๆ สะสม 
เป็นความรู้อยู่ในตวับุคคล แสดงออกผ่านเคร่ืองมือและวิธีการเก็บหา ล่าท่ีถูกตอ้ง โดยชาวบา้น 
จะทราบว่าของป่าชนิดใดสามารถเก็บหาได้ท่ีไหนและช่วงเวลาใด เช่น การเก็บหาเห็ดข้ีเถ้า  
จะสามารถเก็บไดใ้นบริเวณไร่ท่ีมีการแผว้ถางและมีฝนตก 1 คร้ังก่อนเท่านั้น มะกอกป่าจะมีรสชาด
เปร้ียวอมหวานในเดือนกุมภาพนัธ์เหมาะกบัการนาํมาตาํนํ้ าพริก เป็นตน้ ดว้ยความรู้ ความเขา้ใจ 
ในธรรมชาติดงักล่าว ชาวบา้นจึงพยายามจดัการป่าชุมชนแต่ละประเภทให้คนสามารถใชป้ระโยชน์
ในทรัพยากรธรรมชาติ ตามลกัษณะของระบบนิเวศนั้นๆ ดงัน้ี 

1) ป่าประเพณี เป็นป่าเบญจพรรณชาวบ้านสามารถหาของป่าประเภท หน่อไม้ ไม้ไผ ่
สมุนไพรและไมฟื้น  
  2) ป่าขุนนํ้ า ชาวบ้านจะถือเป็นป่าท่ีสําคัญมาก เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคหลัก 
ของหมู่บ้าน และเป็นแหล่งนํ้ าท่ีใช้ในการเกษตรของชาวบ้าน ซ่ึงหมู่บ้านให้ความสําคญัมาก 
จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ และมีการจดัทาํฝายชะลอนํ้าเพื่อใหป่้ามีความชุ่มช้ืนอยูเ่สมอ 

3) ป่าใช้สอย เป็นป่าเบญจพรรณ ค่อนขา้งโปร่ง พบตน้สัก ประดู่ มะค่า กระจายอยู่ทัว่
บริเวณป่า และสัตว์ป่าเช่น ตุ่น อ้น กระรอก ไก่ป่า นกต่างๆ เป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ของหมู่บา้น ชาวบา้นสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ภายใตก้ฎเกณฑท่ี์กาํหนด  

4) ป่าอนุรักษ์ ป่าท่ีมีทรัพยากรสมบูรณ์ท่ีสุด อนุญาตให้เขา้ไปเก็บสมุนไพรและผลไมป่้า
เท่านั้น  
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 4.8.2 ชุมชนมีการจ าแนกป่าออกเป็นประเภทต่างๆ ตามการจัดล าดับช้ันของต้นไม้  
พชืพรรณในป่าและมีถิ่นทีอ่ยู่ของพชืทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีพ  

ชุมชนไดจ้าํแนกป่าออกเป็นประเภทต่างๆ ตามการจดัลาํดบัชั้นของตน้ไมแ้ละพืชพรรณ 
ในป่า ถ่ินท่ีอยู่ของพืชท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ เช่น ผกัป่า สมุนไพร เพื่อประโยชน์ของการอนุรักษ์
และการใช้สอยในชีวิตประจาํวนั ชาวบ้านแบ่งพื้นท่ีตามการใช้ประโยชน์ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ 
กบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ดงัน้ี  

1) ป่าประเพณี ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยต้นไม้ผลัดใบขนาดกลาง 
และขนาดเล็กข้ึนห่างๆ กระจดักระจายไม่ค่อยแน่นทึบ พื้นป่ามีหญา้และไผ่ จะพบ ยอป่า มะค่า 
ประดู่ มะขามป้อม ไมเ้หมือดเป็นตน้ ส่วนมากชาวบา้นจะหาสมุนไพร หรือไมฟื้นเท่านั้น  

2) ป่าขุนนํ้ า ชาวบา้นกนับริเวณท่ีเป็นขุนนํ้ าในลาํห้วยท่ีใชส้ําหรับบริโภคในหมู่บา้นตั้งแต่
ตานํ้าจนถึงจุดท่ีลาํหว้ยบรรจบกนัไดแ้ก่ ลาํห้วยเปนและลาํห้วยปลาบู่ พนัธ์ุไมท่ี้สําคญั เช่น ยางแดง 
มะค่าโมง เป็นต้น พื้นท่ีป่าชั้นล่างจะไม่หนาแน่นและค่อนข้างโล่งเตียน จะไม่อนุญาตให้ใช้
ประโยชน์มากนกั  

3) ป่าใช้สอย เป็นป่าท่ีเป็นไร่เหล่าเก่าของชาวบ้านท่ีไม่ได้มาเพาะปลูกหรือแผว้ถาง 
มาเป็นเวลาเกินกวา่ 5 ปีชาวบา้นจะกนับริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีส่วนรวมใหทุ้กคนสามารถใชป้ระโยชน์ได ้
ทั้ งการเก็บเห็ด ล่าสัตว์ หน่อไม้ ไม้ฟืน ไม้สําหรับสร้างบ้าน ตลอดจนเป็นท่ีเล้ียงว ัว ควาย 
ลกัษณะทัว่ไปเป็นป่าโปร่ง พื้นท่ีป่าไมไ้ม่รกทึบ มีไมไ้ผ่ชนิดต่างๆ ข้ึนอยูม่าก มีป่าหญา้เกิดจาก 
การทาํลายสภาพป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ดินมีความเส่ือมโทรม มีฤทธ์ิเป็นกรด ตน้ไมไ้ม่สามารถ
เจริญเติบโตได ้ จึงมีหญา้ต่างๆ เขา้ไปแทนท่ี ชาวบา้นใชป้ระโยชน์ในของป่าประเภท พืชก่อสร้าง
และจกัสาน หญา้คา 

 4) ป่าอนุรักษ์ เป็นป่าท่ีชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไวแ้ละให้ใช้ประโยชน์โดยมีเง่ือนไข 
ในการใชป้ระโยชน์เขม้งวดกวา่ป่าใชส้อยทัว่ไป เป็นป่าดงดิบ ประกอบดว้ยพนัธ์ุไมม้ากมายหลาย
ร้อยชนิด ตน้ไมช้ั้นบนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไมต้ระกูลยาง มกัมีลาํตน้สูง และมีขนาดใหญ่มาก ถดัลงมา
เป็นตน้ไมข้นาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงสามารถข้ึนอยู่ใตร่้มเงาของตน้ไมใ้หญ่ได ้รวมทั้งตน้ไม ้
ในตระกูลปาล์มชนิดต่างๆ พื้นป่ามกัรกทึบ ประกอบดว้ยไมพุ้่ม ไมล้ม้ลุก ระกาํ หวาย ไมไ้ผต่่างๆ 
บนลาํตน้มีพนัธ์ุไม้จาํพวก เฟิร์น และมอส ข้ึนอยู่ทัว่ไป ไมพ้ื้นล่าง เช่น ไมไ้ผ่ หลายชนิด 
นอกจากนั้นก็มีไมใ้นตระกูลปาล์มต่างๆ เช่น ต๋าวหรือลูกชิด เต่าร้าง เฟินตน้และหวาย ชาวบา้น 
จะใชป้ระโยชน์ในผลไมป่้าโดยเฉพาะต๋าว และสมุนไพรต่างๆ  
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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 4.8.3 การจัดการและการใช้ประโยชน์แสดงถึงความเข้าใจในเร่ืองขีดความสามารถ 
ในการรองรับการใช้ประโยชน์ (carrying capacity) ของป่า 

ชาวบา้นสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนเพื่อกาํหนดเป็นแนวทาง วิธีการและขอ้ห้าม เพื่อป้องกนัไม่ให ้
มีการใช้ประโยชน์ป่ามากเกินไปจนทาํลายสมดุลธรรมชาติ โดยได้กาํหนดกฎเกณฑ์การใช ้
เป็นระเบียบของหมู่บา้น โดยป่าแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัไปและมีขอ้กาํหนดในการใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีเป็นตวักาํหนดปริมาณการใชป้ระโยชน์จากป่า เช่น  

1) มอง เป็นเคร่ืองมือท่ีนาํเชือกไนล่อนมาถกัเป็นตาข่ายความยาว 1-2 เมตร ปลายทั้งสอง
ขา้งมีไมไ้ผ่เป็นด้ามจบัสําหรับกางมองออกเป็นตาข่ายดกัสัตวน์ํ้ า เหมาะสําหรับการจบัสัตวน์ํ้ า 
ในลาํห้วยท่ีนํ้ าไม่ลึกมากและไหลตลอดเวลา ชาวบา้นใชม้องจบัสัตวน์ํ้ าตลอดทั้งปี สัตวท่ี์จบัได ้
เช่น ปลาจาด ปลาจะลิด เป็นตน้  

2) แน่ง เป็นเคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ าท่ีมีลกัษณะเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ สําหรับกั้นลาํห้วย 
ใช้ดกัสัตวท่ี์ไหลมากบันํ้ าโดยมีเหล็กถ่วงดา้นล่างให้จมนํ้ า ชาวบา้นใชแ้น่งจบัสัตวน์ํ้ าตลอดทั้งปี
สัตวท่ี์จบัไดเ้ช่น ปลาแกม้ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาจาด ปู เป็นตน้ 

3) หิงหรือสวิง หิงมีลกัษณะเป็นตาข่ายท่ีถกัจากเชือกไนลอนแลว้ผูกกบัไมเ้ป็นดา้มจบั 
จะไม่มีการระเบิดหรือเบ่ือปลาเด็ดขาด เน่ืองจากมีค่าปรับสูง 
 นอกจากน้ียงัพบขอ้กาํหนดเร่ืองวิธีการในการ เก็บ หา ล่า ท่ีชดัเจนวา่ป่าบริเวณใดสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมอ้ะไรไดบ้า้ง เช่น ป่าประเพณีอนุญาตให้เก็บหาพืช ผกั สมุนไพร
แต่ไม่อนุญาตใหต้ดัไม ้ป่าใชส้อยจะตดัไมไ้ดต้อ้งไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมหมู่บา้นก่อน เป็นตน้ 
และยงัมีการปลูกตน้ไมเ้พื่อทดแทนตน้ไมท่ี้ถูกตดัหรือตายลงในอตัราส่วน ตดัตน้ไม ้1 ตน้ตอ้งปลูก
ทดแทน 10 ตน้  
 จากขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ดว้ยขอ้กาํหนดในการใชท้รัพยากรป่าไมใ้นป่าแต่ละประเภท 
เคร่ืองมือในการเก็บ หา ล่า ท่ีสามารถจับสัตว์ได้ในปริมาณน้อย เพื่อตอบสนองการบริโภค 
ในครัวเรือนเท่านั้น กฎระเบียบท่ีห้ามใชว้ิธีการในการเก็บ หา ล่าท่ีทาํลายธรรมชาติเช่น การระเบิด 
การเบ่ือปลา เพื่อใหส้ัตวไ์ม่สูญพนัธ์ุ และมีกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความเขม้แข็งให้กบัป่าเช่น การปลูก
ต้นไม้ทดแทน เป็นเคร่ืองยืนยนัให้เห็นถึงความเข้าใจของชาวบ้านในเร่ืองขีดความสามารถ 
ในการรองรับการใชป้ระโยชน์ของป่าไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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 4.8.4 การใช้ประโยชน์จากป่าแสดงถึงการรักษาธาตุอาหารในดินและความเช่ือมโยง 
ของมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน  

การใช้ประโยชน์จากป่าของชาวบ้านจะต้องแสดงถึงการรักษาธาตุอาหารในดิน 
และความเช่ือมโยงของมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน พบลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความพยายาม
ผา่นวธีิการทาํเกษตรและวถีิชีวติ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) การปลูกขา้วนา จะพบว่าชาวบา้นมีวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและเพิ่มแร่ธาตุใน
ดิน เช่น การปล่อยให้ตอซงัเน่าแลว้ไถกลบ การปลูกถัว่เหลืองและถัว่มะแฮะหลงัจากเก็บเก่ียวขา้ว 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มแร่ธาตุและอินทรียวตัถุให้กับดิน ทั้งน้ีชาวบ้านจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า 
และยาฆ่าแมลงเน่ืองจากนาทั้งหมดของหมู่บา้นจะใกลก้บัแหล่งนํ้า อาจเกิดการปนเป้ือนได ้
 2) การปลูกข้าวไร่ พบว่าชาวบ้านจะใช้วิธีการหมุนเวียน สลับสับเปล่ียนท่ีทาํไร่ข้าว 
ในทุกๆปี โดยจะวนกลบัมาใชพ้ื้นท่ีเดิมในปีท่ี 5 เพื่อใหแ้ร่ธาตุในดินมีเวลาในการฟ้ืนความสมบูรณ์ 
โดยก่อนทาํการเพาะปลูกจะมีการแผว้ถางพื้นท่ีและจุดไฟเผา เน่ืองจากดินมีความเป็นกรดสูง  
ข้ีเถ้าจากการเผามีค่าเป็นด่าง ทาํให้ดินมีค่าเป็นกลางมากข้ึน หลังจากเก็บเก่ียวจะนําถั่วเหลือง 
และถั่วมะแฮะ มาปลูกในไร่เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน และปล่อยให้ดินฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ  
โดยจะวนกลบัมาใชพ้ื้นท่ีเดิมอีกใน 3 – 5 ปี ในกรณีท่ีไม่กลบัมาทาํภายใน 6 ปีจะมีการขอคืนพื้นท่ี
ไร่เหล่า ปรับเปล่ียนไปเป็นป่าใชส้อยของหมู่บา้นต่อไป 
 3) การเล้ียงสัตว ์พบว่าชาวบ้านนิยมนาํสัตว์เล้ียง เช่น ววั ควายและแพะ ไปเล้ียงในป่า
ชุมชนและไร่เหล่าของตนเอง เพื่อให้มูลสัตวเ์พิ่มปุ๋ยและอินทรียวตัถุให้กบัดินนอกจากน้ีสัตวเ์ล้ียง 
ท่ีกินลูกไมต่้างๆ และขบัถ่ายมูลในบริเวณป่าก็เป็นวธีิการขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิธรรมชาติอีกทางหน่ึง 
 4) ในการสร้างบา้น สร้างท่ีพกัอาศยั ท่ีมีการตดัตน้ไมใ้นเขตป่าใชส้อยมาสร้าง จะตอ้งมีการ
ปลูกทดแทนในอตัราส่วน ตดัตน้ไม ้1 ตน้ ปลูกตน้ไมท้ดแทน 10 ตน้ ส่วนในกรณีท่ีมีการใช้
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น การตดัไมเ้พื่อนาํมาทาํฝาย ซ่อมแซมศาลเจา้ท่ี จะมีการปลูกทดแทน
เป็นกิจกรรมของหมู่บา้นท่ีทุกคนตอ้งร่วมกนัปฏิบติั 
 5) มีการจดักิจกรรมท่ีซ่อมบาํรุงและสร้างเสริมท่ีจดัข้ึนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า และพฒันาป่า 
ท่ีถูกทาํลายใหฟ้ื้นคืนสภาพ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกป่าในวนัแม่แห่งชาติ วนัสาํคญัทางศาสนา 
การทาํแนวกนัไฟในช่วงแลง้ การทาํฝายเพื่อสร้างความชุมช้ืนใหก้บัป่า เป็นตน้ 
 จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การทาํเกษตร และวิถีชีวิตของชาวบา้น ทั้งการรักษา 
แร่ธาตุในดิน การเพิ่มอินทรียวตัถุให้กับดิน การขยายพนัธ์ุพืชโดยมูลสัตว ์และการจดักิจกรรม 
เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับป่าไม้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาแร่ธาตุ 
และเพิ่มอินทรียวตัถุใหก้บัดินและมีความเช่ือมโยงกบัมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน 
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4.8.5 การใช้ประโยชน์จากป่าต้องมีการทดแทนในสังคมพชืหลงัจากมีการรบกวนระบบนิเวศ 
ในการใชป้ระโยชน์จากป่าตอ้งมีการทดแทนในสังคมพืชหลงัจากมีการรบกวนระบบนิเวศ 

ชาวบา้นมีลกัษณะการจดัการโดย  
1) การปล่อยให้ธรรมชาติและผืนป่าฟ้ืนตวัเอง พบว่าการทาํไร่ข้าวท่ีมีการแผว้ถางนั้น 

จะมีการหมุนเวียนกนัไปเพื่อให้สภาพป่า และแร่ธาตุในดินฟ้ืนตวัสามารถเพาะปลูกไดผ้ลผลิตดี
ดงัเดิมโดยจะปลูกขา้วแค่พอกินใน 1 ปีและจะเวน้ไม่กลบัมาทาํท่ีเดิมอีก 5 ปี โดยระบบการปลูกไร่
หมุนเวียน จะเน้นการปลูกขา้วไร่ท่ีเป็นขา้วพื้นบา้นประมาณ 20 สายพนัธ์ุเป็นพืชหลกั ผสมกบั 
การปลูกพืชอาหาร เช่น พริก มะเขือ งาดาํ ฟักเขียว ฟักทอง นํ้ าเตา้ มะระ ถัว่เขียว ถัว่ดาํ พืชตระกูล
แตง และหลงัจากเก็บเก่ียวชาวบา้นจะนาํถัว่เหลืองและถัว่มะแฮะ มาปลูกในไร่เพื่อเพิ่มแร่ธาตุ 
ให้กบัดิน และปล่อยให้พื้นท่ีซ่ึงเพิ่งทาํการผลิตไดมี้การพกัตวัตามธรรมชาติ โดยอาศยักลไก
ธรรมชาติจากพื้นท่ีป่าท่ีอยู่โดยรอบแปลงในการพื้นฟูความอุดม สมบูรณ์ของดิน โดยระบบ 
การเพาะปลูกลักษณะน้ีเน้นการเพาะปลูกพืชอาหารสําหรับไวบ้ริโภคในครัวเรือน นอกจากน้ี 
ยงัพบวา่ชาวบา้นจะนาํสัตวเ์ล้ียงมาเล้ียงในไร่เหล่าของตนเอง ให้มูลสัตวเ์พิ่มอินทรียวตัถุให้กบัดิน
และมูลสัตวท่ี์กินลูกไมจ้ากในป่ามาถ่ายในไร่เหล่าเป็นการขยายพนัธ์ุพืชเร่งให้เกิดการสืบลาํดบั 
ในสังคมพืชอีกทางหน่ึง 

2) การทาํกิจกรรมเพื่อซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทรัพยากร เพื่อให้ทรัพยากร ดิน นํ้ า ป่า  
มีสภาพท่ีสมบูรณ์ตลอดเวลาชาวบา้นไดพ้ยายามจดักิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้ธรรมชาติฟ้ืนตวัเร็วข้ึน 
โดยป่าแต่ละประเภทจะมีกิจกรรมท่ีต่างกันออกไป เช่น ป่าใช้สอย ซ่ึงเป็นป่าท่ีชาวบ้าน 
ใชป้ระโยชน์มากทั้งในส่วนของไมฟื้น ไมส้ําหรับสร้างบา้น หาของป่า เล้ียงสัตว ์หาปลา สมุนไพร 
ป่าประเภทน้ีจึงมีกิจกรรมท่ีช่วยให้ทรัพยากรฟ้ืนตวัเร็วข้ึน เช่น การปลูกป่าทดแทนในวนัสําคญั 
โดยจะเลือกต้นไม้ท่ีสามารรถโตได้ดีในพื้นท่ีและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เช่น ต้นโต้ม  
ตน้ตะกู ตน้มะไหคาํ ตน้ต๋าว เป็นตน้ และเม่ือมีการตดัไมเ้พื่อนาํไปสร้างบา้น สร้างท่ีพกัอาศยั 
จะตอ้งมีการปลูกทดแทนในอตัราส่วน ตดัตน้ไม ้1 ตน้ ปลูกตน้ไมท้ดแทน 10 ตน้อีกดว้ย 

จะเห็นได้ว่าหลังจากมีการใช้ประโยชน์จากป่าชาวบ้านมีการทดแทนในสังคมพืช  
ทั้งการปล่อยให้ธรรมชาติโดยทิ้งระยะเวลาให้ธรรมชาติฟ้ืนตวั ด้วยตนเอง และการทาํกิจกรรม 
เพื่อซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทรัพยากรทั้งการปลูกตน้ไมท้ดแทน ท่ีเน้นพืชทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย 
ทาํให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและมีกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนเร่ืองขอ้ปฏิบติัหลงัการใชป้ระโยชน์
แสดงออกให้เห็นถึงความพยายามในการปฏิบัติให้ เกิดการทดแทนในสังคมพืชหลังจาก 
มีการรบกวนระบบนิเวศของหมู่บา้น 
 


