
 

 

 
บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง ความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชน บ้านดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้ 
อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการจดัการป่าชุมชน ถอดบทเรียน
ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน และเปรียบเทียบกระบวนการจดัการป่าชุมชน
บา้นดงผาปูนกบัเง่ือนไขการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีผูศึ้กษา
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการศึกษา ทั้งการศึกษาจากต ารา หนงัสือ รายงานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
การสัมภาษณ์ การสังเกตจากวิถีชีวิตประจ าวนั การเขา้ประชุมหมู่บา้น รวมไปถึงการเขา้ไปใชชี้วิต
อยู่ในหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้าน และน าข้อมูลมาแยกแยะหมวดหมู่ วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ 
ของขอ้มูล และหาขอ้สรุปตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา โดยผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

บริบทของชุมชน และประวติัของชุมชนในการสร้างป่าชุมชน  มีผลเช่ือมโยงไปสู่ 
การจดัการท่ีดี เน่ืองจากชุมชนมีขนาดเล็ก เพียง 47 ครัวเรือนและมีลกัษณะทางกายภาพของป่า 
เป็นป่าดิบเขา สลบักับป่าดิบช้ืนและป่าเบญจพรรณ ท่ีระดับสูงตั้งแต่ 600-1,745 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางเป็นป่าท่ีมีความชุ่มช้ืนสูงและป่าค่อนขา้งสมบูรณ์ เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร
ส าหรับอุปโภค  บริโภคในชุมชนโดยเฉพาะห้วยโต้งและห้วยเปน  มีความหลากหลาย 
ของทรัพยากรธรรมชาติ พบพนัธ์ุไมเ้ฉพาะถ่ินอยา่ง หวาย ไมก่้อ ต๋าว มะค่า ประดู่ กระจายอยูท่ ัว่ไป
ในป่ามีภู เขารายรอบหมู่บ้าน ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึง 
มีประวติัศาสตร์ท่ีผ่านความทุกข์ยาก ล าบากและไม่มีท่ีท ากินมาก่อน ท าให้เม่ือมีพื้นท่ีของตนเอง 
จึงรักและหวงแหนเป็นอยา่งมากนั้นเอง 

แนวคิดและความเช่ือของผูร่้วมพฒันาชาติไทยในการใช้ประโยชน์จากป่า โดยชาวบา้น 
ไดน้ าวิธีการและแนวคิดบางอยา่งมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการหมู่บา้นและป่าชุมชนของตน 
ทั้งเร่ืองความเท่าเทียมกันของคนในสังคม เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การกระท า  
และการแสดงความรัก เคารพต่อผองเพื่อนผา่นการแบ่งปัน  
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กระบวนการในการจดัการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ในประเด็นการกระจายตัวของป่า  
และแหล่งทรัพยากร พบว่าลกัษณะพื้นท่ีบา้นดงผาปูน เป็นหุบเขาลอ้มรอบหมู่บา้น โดยชาวบา้น 
จะตั้งบ้านตามท่ีราบของหุบเขาขนานกบัพื้นท่ีนา ซ่ึงมีล าห้วยจานขนาบขา้งอีกทีไปตลอดแนว  
ถดัจากเขตชุมชนจะเป็นท่ีไร่ส าหรับปลูกไมย้นืตน้ และพืชไร่ โดยหมู่บา้นไดแ้บ่งป่าเป็น 4 ประเภท 
ตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ ซ่ึงการก าหนดขอบเขตป่าของหมู่บา้น ชาวบา้นจะร่วมกนัก าหนด
ขอบเขตป่าในเบ้ืองตน้ โดยใชว้ิธีการแบ่งดว้ยสันเขาและแนวร่องห้วย ภายหลงัไดร่้วมกบัอุทยาน
แห่งชาติส ารวจและก าหนดแนวเขตร่วมกนั มีระบบการจดัการป่าชุมชน จ าแนกตามประเภทของป่า 
ซ่ึงป่าประเภทจะก าหนดระดบัการใช้ประโยชน์จากป่าและการดูแลป่าแตกต่างกนัไป นอกจากน้ี 
ยงัพบว่ามีปัจจยัเอ้ืออ่ืนๆ คือ ชุมชนมีกลุ่มท่ีสืบทอดประเพณีการรักษาป่าบนพื้นฐานความเช่ือ 
ของชุมชน และมีคณะกรรมการป่าชุมชนโดยเฉพาะเพื่อท าหน้าท่ีบริหารจดัการ คอยก ากบัดูแล
ชาวบา้นให้ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ติดต่อประสานงานกบัหน่อยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล
รักษาผนืป่า และมีหนา้ท่ีจดัการปัญหาการขดัแยง้ทรัพยากรกบับุคคลภายนอกชุมชน  

ปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน มีปัจจัยท่ีเกิดจากภายในชุมชน 
และปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกชุมชน ทั้งความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในชุมชนมีลกัษณะท่ีโยงใย 
สลับ ซ้อนทับ กันไปมาท าให้ความสัมพนัธ์มีความเก่ียวโยงกลายเป็นระบบท่ีคนทั้ งหมู่บ้าน 
เป็นเครือญาติกนั ความสัมพนัธ์ในชุมชนจึงแนบแน่น มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั มีระบบอาวุโส 
ระบบกลุ่มบ้าน ระบบเครือญาติ ระบบท่ีเกิดจากการผูกเส่ียว ระบบต่างๆน่ีเองท่ีท าให้ชาวบา้น 
มีความเกรงอกเกรงใจ มีน ้าใจต่อเพื่อนบา้น และมีความรักในชุมชนของตนเองซ่ึงระบบดงักล่าวได้
ถูกถ่ายทอดไปสู่เยาวชนในหมู่บา้น อาจกล่าวไดว้า่หมู่บา้นดงผาปูนมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก
ท่ีเข้มข้นเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการจัดการป่าชุมชนท่ีดี ซ่ึงการใช้ทรัพยากรในการผลิต 
ภาคเกษตรนั้ นชาวบ้านสามารถอยู่รอดได้ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี 
และทรัพยากร (Carrying capacity) โดยทรัพยากรไม่เส่ือมสลายจนไม่สามารถฟ้ืนตวั ทั้งการใช ้
ภูมิ ปัญญาและวิ ธีการสมัยใหม่  การมีผลประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากรนั้ นชาวบ้านได ้
แบ่งทรัพยากรอย่างเสมอภาค โดยมีการวางระเบียบและขอ้บงัคบัและมีคณะกรรมการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ทั้ งน้ีชาวบ้านมีความพยายามร่วมกันปลูกฝังและช่วยดูแลวยัรุ่นให้มีความตระหนัก 
และจิตส านึกต่อทรัพยากรดิน น ้ า ป่าของตนโดยจดักิจกรรมต่างๆให้ไดเ้รียนรู้ มีการจดัตั้งองค์กร
ประชาชนท่ีมีความรับผิดชอบในการจดัการทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยยึดความเหมาะสม 
ของภาระงาน ความรู้ของคณะกรรมการ ความเสมอภาคในการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาดั้งเดิม
เป็นแนวทางในการท างาน รวมถึงมีผูน้ าชุมชนท่ีมีความสามารถติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่าย
กบัหน่วยงานและองคก์รต่างๆไดดี้ สามารถ ควบคุม รักษากฎระเบียบและสามารถปรับภูมิปัญญา
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และจารีตประเพณีทอ้งถ่ินให้เขา้กบัสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และมีกลุ่มผูน้ าธรรมชาติมีหลายคนทั้งผูใ้หญ่เก่า กลุ่มผูอ้าวุโส มีส่วนส าคญัในการบอกเล่าเร่ืองราว 
บอกและสอนชาวบ้านในท่ีประชุมเร่ืองความถูกต้องของการด าเนินชีวิตกับการดูแลรักษาป่า 
ในประเด็นการครอบครองสิทธิพบว่าระบบสิทธิส่วนรวม (common property) มีการก าหนด
กฎเกณฑ์ในการใช้ ตลอดจนด าเนินการจดัการโดยชุมชน  เป็นระบบท่ีใช้ในเขตของป่าชุมชน  
ทั้งป่าประเพณี ป่าใช้สอย ป่าขุนน ้ าและป่าอนุรักษ์ เครือข่ายการท างานกบัภายนอกนั้นกลุ่มผูน้ า 
ทั้งทางการและตามธรรมชาติ มีความพยายามดึงเครือข่ายทั้งภายในพื้นท่ีและระดับประเทศ  
ทั้งการสนบัสนุนทางวชิาการ การสนบัสนุนอุปกรณ์และวสัดุท่ีจ  าเป็น 

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีของป่าท่ีชาวบา้นใช้ประโยชน์มี 6 ประเภท 161 ชนิด  
โดยชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากผกัจ านวนมากท่ีสุด 75 ชนิด รองลงมาคือสัตวป่์า 30 ชนิด มีมูลค่า 
รวมทั้งหมด 1,702,725 บาท มูลค่าของป่ามากท่ีสุดคือ สัตวป่์า 663,730 บาท รองลงมาคือพืช
ก่อสร้างและจกัสาน 395,200 บาท อนัต่อมาได้แก่พืช 356,930 บาท ในการใช้ประโยชน์นั้น 
จะมีแหล่งท่ีมาของของป่าแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มของป่านั้นและด้วยความส าคญัของป่า 
ท่ีเป็นทั้งแหล่งปัจจยั 4 แหล่งรายได้ แหล่งเช่ือเพลิงและแหล่งเรียนรู้ ท าให้ชาวบ้านรู้คุณค่า 
และความส าคัญของป่าไม้ ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงความเป็นอยู่ของตนเอง การดูแลรักษา  
สร้างเสริมใหเ้กิดความสมบูรณ์จะท าใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปจนถึงลูกหลาน 

การจดัการคนของชุมชนนั้นมีการผสมผสานระหวา่ง การจดัการป่าชุมชนแบบดั้งเดิมโดย
ลกัษณะระบบความเช่ือและการจดัการป่าชุมชนโดยอาศยัพลงักลุ่มทางสังคมชุมชนชาวบา้นร่วมกนั
วางกฎระเบียบร่วมกนัเพื่อรักษาและใชป้ระโยชน์ร่วมกนัจากป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์
ระยะยาว และเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติของคนในชุมชน โดยใชค้ณะกรรมการป่าชุมชนและ
องคก์รต่างๆ เขา้มาร่วมกนัจดัการ  

การสร้างความเข้มแข็งให้กับป่าชุมชนนั้นชาวบา้นท าควบคู่กนัไปทั้งสองอย่างคือการ
ป้องกนัและการซ่อมบ ารุง โดยการป้องกนันั้นยึดหลกัการบูรณาการ การมีส่วนร่วมภายใตแ้นวคิด
ส่ิงแวดลอ้มศึกษาสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดีให้กบัคนในชุมชน ควบคู่กบัการซ่อมแซม
ป่าและเพิ่มพื้นท่ีป่า  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาความส าเ ร็จของการจัดการป่าชุมชน  บ้านดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้ 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในคร้ังน้ีผู ้ศึกษาจะหยิบยกประเด็นต่างๆ เพื่ออภิปรายผล 
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 
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5.2.1 กระบวนการจัดการป่าชุมชนของบ้านดงผาปูน อ าเภอบ่อเกลอื จังหวดัน่าน  
กระบวนการจดัการ ในประเด็นการกระจายตวัของป่า และแหล่งทรัพยากรนั้น หมู่บา้น 

ไดแ้บ่งป่าเป็น 4 ประเภทคือ 1) ป่าประเพณี โดยถือว่าบริเวณส าหรับประกอบพิธีกรรมทั้งหมด 
เป็นป่าประเพณี ป่าประเภทน้ีจะอยู่ใกล้หมู่บา้นคนเดินทางไปสะดวก 2) ป่าขุนน ้ าเป็นแหล่งน ้ า
ส าหรับบริโภค ป่าใช้สอย  เพื่อให้มีแหล่งน ้ าบริโภคตลอดทั้ งปีและไม่มีส่ิงเจือปนในน ้ า  
3) ป่าใช้สอยเป็นแหล่งหาอาหารและสัตว์น ้ าของชาวบ้าน อยู่ติดกับบริเวณท่ีเป็นไร่เหล่า 
ของชาวบ้าน ชาวบ้านท่ีไปท าไร่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 4) ป่าอนุรักษ์ อยู่ทาง 
ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้าน เพื่อให้คนในหมู่บ้านเข้าไปใช้ประโยชน์และดูแลได้ง่าย  
การก าหนดขอบเขตป่าของหมู่บา้น ชาวบา้นร่วมกนัก าหนดขอบเขตป่าในเบ้ืองตน้ ซ่ึงเกณฑ์ในการ
แบ่ง ป่าแต่ละประเภทใช้เกณฑ์แบ่งแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการจัดการ  
การบอกขอบเขตของป่าจะใช้แนวสันเขาและร่องห้วย เป็นตวัก าหนดเขต มีระบบการจดัการป่า
ชุมชนบา้นดงผาปูน ป่าในแต่ละประเภทจะก าหนดระดบัการใช้ประโยชน์จากป่าและการดูแลป่า
แตกต่างกนัไป เช่น ป่าประเพณี อนุญาตใหส้ามารถตดัตน้ไม ้ตน้ไผไ่ดใ้นกรณีท่ีท าร้ัว ใชซ่้อมบ ารุง
สถานท่ีประกอบพิธีกรรม ป่าขุนน ้ า เก็บไมล้ม้เพราะถูกลมพดัโค่นหรือไมท่ี้ยืนตน้ตาย ป่าใชส้อย 
ชาวบ้านสามารถตอ้นววั ต้อนควายไปเล้ียงในป่า ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า ไมแ้ห้งท่ีใช้ท าฟืน 
ตลอดจนขออนุญาตตดัไมส้ร้างบา้นเรือนและป่าอนุรักษ์ อนุญาตให้เขา้ไปเก็บสมุนไพร ผลไมป่้า 
ผกัป่า และพบวา่มีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อกระบวนการจดัการป่าชุมชนโดยมีกลุ่มท่ีสืบทอดประเพณี
การรักษาป่าบนพื้นฐานความเช่ือของชุมชน โดยทุกพิธีจะมีความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอบคุณป่า 
ขอบคุณธรรมชาติท่ีให้อาหารและคอยปกปักษ์รักษา รวมทั้ งเป็นพิ ธีขอขมาส่ิงศัก ด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีได้ล่วงเกิน มีคณะกรรมการป่าชุมชนโดยเฉพาะเพื่อท าหน้าท่ีบริหารจดัการ คอยก ากับดูแล
ชาวบา้นให้ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ติดต่อประสานงานกบัหน่อยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล
รักษาผนืป่า และมีหนา้ท่ีจดัการปัญหาการขดัแยง้ทรัพยากรกบับุคคลภายนอกชุมชน 

จะเห็นไดว้่ากระบวนการจดัการป่าชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองกระบวนการ
จดัการป่าชุมชนของ สัณฐิตา กาญจนพนัธ์ุ (2540) ท่ีเสนอกระบวนการจดัการป่าชุมชนไว  ้ 
5 ประการ คือ 1) ดูการกระจายตวัของป่าชุมชนท่ีเหมาะสม  2) มีการจ าแนกประเภทป่า  
3) การก าหนดขอบเขตป่าท่ี 4) มีระบบการจดัการป่าชุมชนถือเป็นสมบติัของส่วนรวมของชุมชน  
5) มีกลุ่มการสืบทอดประเพณีการรักษาป่าบนพื้นฐานความเช่ือของชุมชนและกลุ่มการเผชิญปัญหา
การขดัแยง้ทรัพยากรกบับุคคลภายนอกชุมชนและมีกลุ่มการประกนัภยัธรรมชาติท่ีผลมาจากการ
ท าลายป่า อาจกล่าวไดว้า่ชุมชนมีกระบวนการท่ีดีในการจดัการป่าชุมชน 
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5.2.2 ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน อ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวดัน่าน 

มีปัจจัยท่ีเกิดจากภายในชุมชนและปัจจัยท่ีเกิดจากภายนอกชุมชน ทั้ งความสัมพนัธ์ 
ทางสังคมของคนในชุมชน มีความเคารพซ่ึงกันและกนั มีระบบอาวุโส ระบบกลุ่มบา้น ระบบ 
เครือญาติ การมีทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า อยู่ในสภาพท่ีใช้ไดค้วบคู่กบัการผลิตในภาคเกษตรนั้น
ชาวบา้นไดพ้ยายามหาวิธีการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรและเล้ียงชีพให้สามารถ
อยู่รอดได้ภายใต้เ ง่ือนไขท่ีให้ทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า ไม่เส่ือมสลายจนไม่สามารถฟ้ืนตัวได ้
ทั้งการเลียนแบบวิธีการท าไร่หมุนเวียนของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวลวัะ และวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สมัยใหม่  เ ช่น การปลูกแฝก การท าฝาย การท าว ังปลา รวมทั้ งการปลูกต้นไม้ทดแทน  
มีผลประโยชน์ร่วมกนัในทรัพยากรนั้นชาวบา้นได้แบ่งทรัพยากรอย่างเสมอภาค โดยมีการวาง
ระเบียบและข้อบังคับเร่ืองการใช้ทรัพยากรไม่ให้มากเกินจนทรัพยากรไม่สามารถฟ้ืนตัวได ้ 
มีคณะกรรมการดูแลอย่างใกลชิ้ด โดยยึดความเหมาะสมของภาระงาน ความรู้ของคณะกรรมการ 
ความเสมอภาคในการใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นแนวทางในการท างาน รวมถึงมีผูน้ า
ชุมชนท่ีมีความสามารถติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆได้ดี 
ชาวบ้านใช้ระบบสิทธิส่วนรวม มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ ตลอดจนด าเนินการจดัการ 
โดยชุมชน เป็นระบบท่ีใชใ้นเขตของป่าชุมชน ทั้งป่าประเพณี ป่าใชส้อย ป่าขุนน ้ าและป่าอนุรักษ ์
เครือข่ายการท างานกับภายนอกนั้นกลุ่มผู ้น าทั้ งทางการและตามธรรมชาติ มีความพยายาม 
ดึงเครือข่ายทั้งภายในพื้นท่ีและระดบัประเทศ ทั้งการสนบัสนุนทางวิชาการ การสนบัสนุนอุปกรณ์
และวสัดุท่ีจ  าเป็น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โกมล แพรกทอง (2537) และ ฉลาดชาย รมิตานนท ์
(2536) ท่ีกล่าวถึงเร่ืองปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน ไดแ้ก่ 1) ความสัมพนัธ์ 
ทางสังคมระหว่างสมาชิกของชุมชน 2) มีทรัพยากรอยู่ในสภาพท่ีสามารถฟ้ืนตวัได ้3) ชาวบา้น 
มีผลประโยชน์ร่วมกนัในทรัพยากร 4) ความตระหนักและจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรจากป่า
ชุมชน 5) มีการจดัตั้งองคก์รประชาชนท่ีมีความรับผิดชอบในการจดัการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
6) ความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน 7) การเป็นสิทธิและทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน 8) การสร้างเครือข่าย
การท างานจากภายนอก 
 

5.2.3 การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูนกับเงื่อนไขการจัดการ 
ป่าชุมชนทีป่ระสบความส าเร็จ 

การจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูน มีรูปแบบ วิธีการ ท่ีผสมผสาน ทั้งแบบดั้งเดิมคือการใช้
ความเช่ือ ประเพณี และองค์กรในหมู่บ้านเข้ามาสร้างระเบียบ ข้อบังคบัในหมู่บ้าน ชาวบ้าน 
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ร่วมกันคิด แยกกันท าและร่วมกันจัดการ สอดคล้องกับเง่ือนไขของการจัดการป่าชุมชน 
ท่ีประสบความส าเร็จ ทั้งลกัษณะการใชป้ระโยชน์และการจดัการมีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความรู้
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของทรัพยากรดิน น ้ า ป่ากบัคนในชุมชน ซ่ึงแสดงออกโดยการแบ่งประเภท
ของป่าตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน จ าแนกป่าออกเป็นประเภทต่างๆ ตามการ
จดัล าดบัชั้นของต้นไมแ้ละพืชพรรณในป่า ถ่ินท่ีอยู่ของพืชท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น ผกัป่า 
สมุนไพร เพื่อประโยชน์ของการอนุรักษ์และการใช้สอยในชีวิตประจ าวนั  มีการใช้ประโยชน์
ค  านึงถึงการรองรับการใช้ประโยชน์ ของป่า สร้างกฎเกณฑ์ข้ึนเพื่อก าหนดเป็นแนวทาง วิธีการ 
และข้อห้าม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ป่ามากเกินไปจนท าลายสมดุลธรรมชาติ  
โดยได้ก าหนดกฎเกณฑ์การใช้เป็นระเบียบของหมู่บ้าน และมีระเบียบเฉพาะในเขตป่าชุมชน
ประเภทต่างๆ และมีข้อก าหนดในการใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นตัวก าหนดปริมาณการใช้ของป่า  
และมีการทดแทนในสังคมพืชหลงัจากมีการรบกวนระบบนิเวศ ชาวบ้านมีลักษณะการจดัการ 
โดย การปล่อยใหธ้รรมชาติและผนืป่าฟ้ืนตวัเอง โดยป่าแต่ละประเภทจะมีกิจกรรมท่ีต่างกนัออกไป 
ดงัน้ี ป่าใช้สอย มีกิจกรรมท่ีช่วยให้ทรัพยากรฟ้ืนตวัเร็วข้ึน เช่น การปลูกป่าทดแทนในวนัส าคญั 
โดยจะเลือกตน้ไมท่ี้สามารถโตไดดี้ในพื้นท่ีและสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่น ตน้โตม้ ตน้ตะก ู
ตน้มะไหค า ตน้ต๋าว เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอ านวย คอวนิช (2535) ท่ีไดก้ล่าวถึงเง่ือนไข
ของการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จว่าเป็นการประยุกต์วิชาวนศาสตร์ชุมชน เศรษฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์เขา้ดว้ยกนัโดยมีหลกัเกณฑ์ตามหลกัการพฒันาดงัน้ี 1) การใช้ประโยชน์
และการจดัการตอ้งมีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของทรัพยากรดิน น ้ า ป่า
กับคนในชุมชน 2) ชุมชนจะต้องมีการจ าแนกป่าออกเป็นประเภทต่างๆ ตามการจัดล าดับชั้ น 
ของตน้ไมแ้ละพืชพรรณในป่า ถ่ินท่ีอยูข่องพืชท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 3) การจดัการและการใช้
ประโยชน์ต้องแสดงถึงความเข้าใจในเร่ืองขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ 
(carrying capacity) ของป่า 4) ในการใชป้ระโยชน์จากป่าจะตอ้งแสดงถึงการรักษาธาตุอาหารในดิน
และความเช่ือมโยงของมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน และ 5) การใช้ประโยชน์จากป่า 
ตอ้งมีการทดแทนในสังคมพืชหลกัจากมีการรบกวนระบบนิเวศ 
 ทั้งน้ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจของการจดัการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ท่ีแตกต่างกับลกัษณะ 
การจดัการป่าชุมชน ในชุมชนอ่ืน คือ  

1) การประยุกต์แนวคิดและวิธีการปฏิบติัของผูร่้วมพฒันาชาติไทยมาใช้ในการจดัการป่า
ชุมชน โดยชาวบา้นมีความใกลชิ้ดและผกูพนั กบักลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยซ่ึงชาวบา้นน าเร่ืองความ
เท่าเทียมกนัของคนในสังคม เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด การกระท า และการแสดง 
ความรัก เคารพต่อผองเพื่อนผ่านการแบ่งปัน มาใชใ้นการจดัการ จะเห็นไดจ้ากการให้ความส าคญั
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ต่อการประชุมหมู่บ้านและการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงชาวบ้านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
อย่างมีอิสระ ท่ีประชุมจะให้ความส าคัญกับทุกความเห็นของคนในชุมชน เป็นรากฐาน 
ของการบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม ท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชนในเวลาต่อมา 

2) ลักษณะการจดัการโดยใช้ระบบความเช่ือ พบว่าชุมชนท่ีมีการจดัการในลักษณะน้ี  
ตอ้งเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุใดชาติพนัธ์ุหน่ึง มีจารีต ธรรมเนียม เร่ืองราว ต านานท่ีสั่งสมมาเป็นระยะ
เวลานาน แต่บา้นดงผาปูน มีระยะเวลาในการก่อตั้งเพียง 30 ปี มีการสร้างวฒันธรรมท่ีเป็นลกัษณะ
การผสมผสานของวฒันธรรมท่ีเกิดจากคนท่ีหลากหลาย ร่วมกันสร้างพิธีกรรมข้ึนมาใหม่  
โดยประยุกต์จากวฒันธรรมของคนท่ีย ้ายเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีทั้ ง คนลัวะ คนจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คนอีสานและคนเหนือพื้นเมือง มีการผูกเส่ียว การงดท ากิจกรรม 
ในวนัพระ การนับถือผีประจ าท้องถ่ิน การนับถือผีบรรพบุรุษ เป็นความเช่ือท่ีผ่านการคดักรอง 
ว่าเหมาะสมกับชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้ นประยุกต์ตั้ งเป็นกฎ ระเบียบเพื่อใช้ควบคุมคน  
เกิดเป็นการจดัการท่ีเหมาะสมในระยะต่อมา 

3) ความรักความหวงแหนท่ีเป็นรากฐานของความตระหนกัและจิตจ านึก ของคนในชุมชน
บ้านดงผาปูน เกิดจากการท่ีชาวบ้านสูญเสียท่ีดินท ากิน ความอดยาก ปริมาณข้าวไม่เพียงพอ 
ต่อการบริโภค ปริมาณของป่าลดลงและสภาพป่าไม้เร่ิมเส่ือมโทรม เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด 
การรวมกลุ่มกนัท างาน ซ่ึงลกัษณะการท างานน าไปสู่ การท างานอย่างมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัในการพฒันาใหเ้กิดการจดัการป่าชุมชน 

4) ลักษณะการสร้างความตระหนักและจิตส านึก ของคนในชุมชน ท่ีนอกจากจะสร้าง 
โดยผูป้กครองของเยาวชนแล้ว ชุมชนยงัร่วมกันปรับระบบในหมู่บ้าน เปิดพื้นท่ีให้เยาวชนได้
แสดงออกเพื่อส่วนรวมบ่อยๆ แสดงออกในความมีน ้ าใจ สร้างให้เกิดความภูมิใจ มีความสุข  
เม่ือไดท้  าเพื่อส่วนรวม ท าให้เกิดจิตสาธารณะ ควบคู่ไปดว้ย เกิดเป็นความตระหนกัและจิตส านึก 
ในเวลาต่อมา ดงัท่ี โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์(2554) กล่าวไวใ้นขา้งตน้ 
 
5.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

เชิงทฤษฎ ี
 งานวิจยัออกมาในรูปแบบการถอดบทเรียนจากความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน แสดง
ใหเ้ห็นถึงรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน การจดัการคนและส่ิงแวดลอ้ม กล่าวถึงปัจจยัของ
ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน ภายใตก้ารจดัการโดยชุมชนและอยู่ในพื้นท่ีชายแดนท่ีมีเขต
ติดต่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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เชิงประยกุต์ 
งานวิจยัสามารถใช้ประยุกต์ไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ในทางตรงใช้ในการเผยแพร่การ

จดัการป่าชุมชน สามารถน าไปใชห้มู่บา้นใกลเ้คียงท่ีมีบริบทคลา้ยกนั ทางออ้มใช้รูปแบบ วิธีการ 
กลไกท่ีเป็นปัจจยัหลกัสามารถดดัแปลงเพื่อท าดชันีช้ีวดัการจดัการป่าชุมชนได ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะของชาวบา้นท่ีมีต่อการจดัการป่าชุมชนของตนเอง 
 1. ควรมีการพฒันาคนในชุมชนใหส้ามารถสร้างเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน เช่น 
แนวเขตพื้นท่ีท ากินของชาวบา้นรายครัวเรือน แนวเขตป่า แนวเขตพื้นท่ีของชุมชน ท่ีท าลงบนแผน
ท่ีท่ีหน่วยงานของรัฐให้การยอมรับและเป็นมาตรฐานสากล จะท าหมู่บา้นพฒันาฐานขอ้มูลเพื่อใช้
ในการวางแผน และรองรับกบัสถานการณ์ในอนาคต ทั้งเร่ือง พรบ.ป่าชุมชนและการออกโฉนด
ชุมชน ท่ีเป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบนั 
 2. ชุมชนควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลเศรษฐกิจสังคมของตนเอง เพื่อใช้ในการวางแผนงาน 
แผนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนให้สอดคล้องความต้องการของชาวบ้าน บนฐานข้อมูลท่ีถูกตอ้ง 
พฒันาเป็นแผนแม่บทชุมชนเพื่อใหเ้กิดการจดัการท่ีต่อเน่ืองสืบไป 
 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในงานวจิยัลกัษณะน้ีในคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการป่าชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อวิเคราะห์ 
หาแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความส าเร็จของการจดัการ 
 2. ในการประเมินเร่ืองมูลค่าของป่า ควรใช้วิธีการท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เช่น มูลค่า 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ มูลค่าในเชิงวฒันธรรมและมูลค่าในเชิงสังคม ประกอบจะท าให้เห็นมูลค่า 
ท่ีแทจ้ริงของทรัพยากรป่าไม ้ท่ีไม่ไดน้ ามาคิดเช่น การใชน้ ้าจากป่า แร่ธาตุในดิน เป็นตน้ 
  
 
 
 
 
 
 


