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บทคัดย่อ

	 งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาวิถีชีวิตของประชาชน		2)	ศกึษาวิเคราะห์กระบวนการ

พึง่พาป่าชมุชนของชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ	 รวบรวม

ข้อมลูโดย	การวิจยัเอกสาร	การวิจยัภาคสนาม	ประกอบด้วย	การสมัภาษณ์เชิงลกึ	การสงัเกตแบบไมมี่

สว่นร่วม	ผู้ให้ข้อมลูส�าคญัท่ีใช้ในการศกึษา	การสมัภาษณ์เชิงลกึ	จ�านวน	16	คน	การตรวจสอบข้อมลู

แบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู	การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา	และอธิบายด้วยวิธี

พรรณนาโดยเน้นการแสดงภาพ	อารมณ์	ความรู้สกึอยา่งละเอียด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ชุมชน	 บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ชุมชนดัง้เดิม 

เป็นชมุชนกระเหร่ียง	และชมุชนอพยพมีสองกลุม่ใหญ่	ๆ 	คือ	คนอีสานมาตัง้รกราก	สมยัท่ีมีการสมัปทาน 

ป่าไม้	 และคนไทยภาคกลาง	มาตัง้รกรากในพืน้ท่ีสมยัช่วงท�าเหมืองแร่	 ท่ีดินท�ากินและท่ีอยู่อาศยั 

มีการจบัจองกันเองจนวิวฒันาการมามีเอกสารสิทธิต่าง	 ๆ	 และในบางพืน้ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิแต่มี 

การจบัจองท่ีดนิท�ากิน	สว่นมากชมุชนท�าอาชีพเกษตรกรรม	เชน่	อ้อย	ข้าวโพด	สบัปะรด	มนัส�าปะหลงั	

ยางพารา	ปาล์มน�า้มนั	ข้าว	เป็นต้น	เศรษฐกิจของชมุชนท่ีเกิดจากป่าชมุคือ	การเก็บเก่ียวผลประโยชน์

จากป่าชมุชนตามฤดกูาล	เชน่	หนอ่ไม้	เหด็โคน	เป็นต้น	2)	กระบวนการพึง่พาป่าชมุชนของประชาชน	

บริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ได้แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 (1)	 ชุมชนดัง้เดิมและชุมชน

อพยพ	 ได้ก่อตัง้รกรากโดยมีการพึง่พาป่าในการด�ารงชีพของคนในชมุชนซึง่เช่ือวา่ป่า	 คือทรัพยากรท่ี

สามารถใช้สอยได้ตามอธัยาศยัโดยท่ีไม่เหลื่อมล�า้กฎกติกาใหญ่	 (2)	 ชมุชนกระหร่ียงมีการพึง่พาป่า 

1อาจารย์ประจ�า	หนว่ยวิทยบริการวิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	ณ	วดัพฤกษะวนัโชตกิาราม	อ�าเภอ

ตะพานหิน	จงัหวดัพิจิตร	นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการ	วิทยาลยัสหวิทยาการ	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
2ดร.,	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรการจดัการเชิงพทุธ	หนว่ยวิทยบริการวิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	

ณ	วดัพฤกษะวนัโชตกิาราม	อ�าเภอตะพานหิน	จงัหวดัพิจิตร
3อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 หน่วยวิทยบริการ	 วัดหนองขุนชาต	ิ 

จงัหวดัอทุยัธานี
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โดยสญัชาติญาณ	ทางด้านความเช่ือชมุชนกระเหร่ียงได้เช่ือวา่เป็นป่าทางจิตวิญญาณมีการประกอบ

พิธีกรรมตา่ง	ๆ	ตามวิถีวฒันธรรมของชมุชน

ค�าส�าคัญ:	การพึง่พาป่า,	ชมุชนเขตรักษาพนัธุ์,	สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

ABSTRACT

	 The	objectives	of	 this	 research	were	 to	 study:	 1)	 the	way	of	 life	 of	 people;	 and 

2)	the	process	of	reliance	on	the	community	forest	of	communities	at	Huai	Kha	Khaeng	Wildlife	

Sanctuary.	This	study	is	a	qualitative	research.	Data	were	collected	by	document	research	

and	field	study,	including	in-depth	interviews	and	non-participant	observation.	The	16	key	

informants	were	interviewed.	Triangulation	were	used	to	validate	the	data	collection.	Data	

were	analyzed	with	content	analysis	and	descriptive	analysis	focusing	on	image,	emotion	

and	feeling	in	detail.

	 The	findings	were	as	follows:	1)	in	Huai	Kha	Khaeng	Wildlife	Sanctuary,	there	were	 

the	 traditional	 community	 of	 Karen	 and	 two	major	 groups	 of	 immigrants.	 They	were	 

northeasterners who settled down with the forest concessions and Central Thai people who 

settled	in	the	period	of	mining	lease.	People	could	freely	stake	out	a	claim	to	a	land	for	living	

and	residing,	later	getting	ownership	certificate.	In	some	areas,	there	was	still	land	claims	

without	certificate	of	title.	Most	of	the	community	does	agriculture,	for	example	planting	sugar	

cane,	corn,	pineapple,	cassava,	rubber,	palm	oil,	rice	etc.	The	economy	ofthe	community	

based	on	community	 forest	was	 the	harvest	 of	 seasonal	 produces	 like	bamboo	 shoots,	 

termite	mushrooms	etc.	2)	The	process	of	community	forest	reliance	of	people	in	Huai	Kha	Khaeng 

Wildlife	 Sanctuary	 area	 was	 divided	 into	 2	 parts.	 (1)	 The	 traditional	 and	migrant	 

communities	settled	by	 relying	on	 forests	 for	 livelihood.	Community	people	believed	 that	 

forests	 were	 resource	 that	 could	 be	 used	 freely	 without	 overlapping	 the	 big	 rules.	 

(2)	The	Karen	community	was	reliant	on	forest	by	intuition.	They	believed	in	spiritual	forest	

with	various	rituals	following	way	of	community	culture.

Keywords: reliance,	community	forest,	Huai	Kha	Khaeng	Wildlife	Sanctuary
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บทน�า
	 ป่าชมุชนเป็นวิถีปฏิบตัิและเป็นการปรับตวัของการจดัการทรัพยากรภายในชมุชนในการชว่ย

ลดปัญหาความยากจนและความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมของคนในชมุชน	จากการถกูแยง่ชิงทรัพยากรเพ่ือ

การพฒันาประเทศ	และเป็นแนวทางหนึง่ในการรักษาพืน้ท่ีป่าและความสมบรูณ์ของนิเวศป่าไม้	เพ่ือให้

ระบบนิเวศคงความสมดลุ	เน่ืองจากป่าชมุชนเป็นกลไกท่ีส�าคญัท่ีเป็นชอ่งทางให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม

ในการอนรัุกษ์	จดัการ	ฟืน้ฟใูห้ป่ามีความสมบรูณ์เพ่ิมขึน้	และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลติจากป่าได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ	เพ่ือความมัน่คงแหง่ชีวิตของคนในชมุชน	ดงันัน้เม่ือคนในชมุชนมีความเป็นอยูดี่

ขึน้จงึไมต้่องอพยพย้ายถ่ินฐาน	และท่ีส�าคญัย่ิงคือเพ่ิมความสามารถให้กบัมนษุยชาต	ิได้เรียนรู้การอยู่

อยา่งสมดลุกบัธรรมชาติและด�ารงชีพอยูไ่ด้อยา่งมีความสขุ	

	 ป่าชมุชนภาคกลาง	 รวมภาคตะวนัตกและตะวนัออก	 พืน้ท่ีป่าทางตะวนัตกเป็นป่าผืนใหญ่

ยาวตดิตอ่มาจากภาคเหนือไปจนถงึภาคใต้	สว่นมากเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชมุชนกะเหร่ียง	(ปกากะญอ)	

ซึง่มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตในการรักษาป่ามาแต่เดิม	 ป่าชมุชนของชาวกะเหร่ียงสว่นมาก	 ไม่ได้แบ่ง

แยกตามหมูบ้่าน	แตเ่ป็นการใช้และดแูลป่าร่วมกนัทัง้ผืน	เชน่	กะเหร่ียงทุง่ใหญ่นเรศวร	ขณะท่ีในภาค

กลางซึง่เป็นชมุชนไทยพืน้ราบก็มีป่าชมุชนกระจดักระจายอยูใ่นจงัหวดัอทุยัธานี	นครสวรรค์	สพุรรณบรีุ	

ชยันาท	ในสว่นภาคตะวนัออก	ก็มีพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้าง	เชน่ในเขตฉะเชิงเทรา	ชลบรีุ	และป่าชายเลนใน

จงัหวดัจนัทบรีุและตราด	 ป่าชมุชนภาคใต้	 มีทัง้ป่าชมุชนในเขตต้นน�า้บนยอดเขา	 ไปถึงป่าพรุชมุชน	 

ป่าชายเลนชมุชน	นอกจากนีใ้นระดบัครอบครัวก็มีการดแูลป่าผสมกบัการท�าสวน	 เช่น	 สวนสมรม	 

สวนยางดัง้เดมิผสมป่า	และการท�าเกษตรสี่ชัน้	(สมหญิง	สนุทรวงษ์,	2557)

	 ในอดีตจงัหวดัอทุยัธานีมีพืน้ท่ีป่าไม้ราว	 2	 ใน	 3	 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั	 สว่นใหญ่อยู่

ในอ�าเภอลานสกั	 บ้านไร่	 และห้วยคต	วิถีชีวิตของคนในพืน้ท่ีจงึเก่ียวข้อง	 เช่ือมโยง	และผกูพนักบัป่า

ธรรมชาติ	 ภาพท่ีคุ้นตาของชมุชนคือ	ผู้คนจากหลากหลายพืน้ท่ี	 ทัง้ภาคกลาง	ภาคอีสาน	และพืน้ท่ี

ใกล้เคียง	หลัง่ไหลกนัเข้ามาท�างานอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นประจ�า	 เน่ืองจากการสมัปทานป่าไม้	หลงัจากหมด

สมัปทาน	จงึตัง้รกรากอยูใ่นพืน้ท่ี	 และมีการจดัการทรัพยากรพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติ	 ป่าอนรัุกษ์	 และ 

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า	ทัง้รัฐและชมุชน	 ท่ีส�าคญัคนในพืน้ท่ี	 ยงัมีวิถีชีวิตท่ีต้องพึง่ทรัพยากรป่าไม้อยู	่

เช่น	 บ้านสวนพล	ูพตุ่อ	 ท่ีชาวบ้านรวมตวักนัดแูลรักษาป่าเพ่ือเป็นแหล่งต้นน�า้ของชมุชน	 ซึง่ต่อมา

ราชการได้สง่เสริมให้ชาวบ้านรวมกลุม่เพ่ือจดัการป่าชมุชน	(ดแูลรักษาและใช้ประโยชน์)	ทัง้ยงัมีองค์กร

พฒันาเอกชนเข้ามาท�าโครงการสนบัสนนุชาวบ้านในพืน้ท่ีป่ากนัชนห้วยขาแข้ง	ท�าให้เกิดป่าชมุชนขึน้ 

หลายพืน้ท่ี	ท่ีชาวบ้านได้จดัการดแูลรักษาและใช้ประโยชน์อยา่งตอ่เน่ืองถงึปัจจบุนัการจดัการป่าท่ีชว่ย

ให้ชมุชนพึง่ตนเองได้	คือ	ป่าอดุมสมบรูณ์	เป็นแหลง่อาหาร	แหลง่น�า้	และแหลง่เรียนรู้	และการจดัการป่า

ชมุชน	คณะท�างานประชาคมจงัหวดัอทุยัธานี	จงึร่วมกนัศกึษาข้อมลู	การใช้ประโยชน์จากป่าใน	5	อ�าเภอ	

คือ	อ�าเภอลานสกั	อ�าเภอบ้านไร่	อ�าเภอห้วยคต	อ�าเภอทพัทนั	และอ�าเภอสวา่งอารมณ์	โดยเก็บข้อมลู
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พืน้ฐานป่าชมุชนจ�านวนผู้ ใช้ประโยชน์ชนิดของป่าท่ีใช้ประโยชน์	 และน�าข้อมลูมาวิเคราะห์	 จากครัว

เรือนจ�านวน	1,310	ครัวเรือน	พบวา่ชมุชนมีรายได้ตอ่ปีจากป่าทัง้สิน้	เป็นเงิน	4,926,016	บาท	แบง่เป็น	 

หน่อไม้	 1,737,184	บาท	 เห็ดโคน	 1,196,481	บาท	ผกัหวาน	 264,421	บาท	 และการใช้แหล่งน�า้	

1,420,900	 บาท	 ท�าให้ชุมชนตระหนักรู้ว่าป่าชุมชนเป็นแหล่งผลิตอาหารได้มากมายหลายชนิด	 

ซึง่ในแต่ละฤดจูะมีอาหารแตกต่างกนัออกไปให้เลือกเก็บกินได้ตลอดปีผลประโยชน์จากป่านอกจาก

เป็นแหลง่อาหารของชมุชนแล้วยงัสร้างรายได้ให้กบัชมุชนป่าเขาหินเหล็กไฟมีเห็ดโคนและเห็ดอ่ืน	 ๆ	

ผกัหวานมากกว่าป่าอ่ืน	 ๆ	 ซึง่อาจเป็นเพราะบริเวณป่าหินเหล็กไฟ	 ไม่มีไฟไหม้ป่ามา	 12	 ปี	 และใน

ขณะท่ีป่าบริเวณ	อ�าเภอทพัทนั	และอ�าเภอสวา่งอารมณ์	ไฟไหม้ครัง้สดุท้ายเม่ือ	6	ปี	และ	5	ปีมาแล้ว	 

ตามล�าดบั	สว่นป่าชมุชนสวนพลพูตุอ่	ก็มีเหด็โคนมากกวา่ป่าอ่ืน	ๆ 	เพราะเป็นป่าต้นน�า้ท่ีมีการอนรัุกษ์

ท่ีดี	(ศนูย์ประสานงานประชาคมเมืองอทุยั,	2559)

	 ป่าชมุชนท่ีอยูบ่ริเวณตดิขอบเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	ถือได้วา่เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 

เปรียบเสมือนเมืองหลวง	 ป่าชุมชน	หรือป่ากนัชนเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านท่ีให้ความส�าคญัต่อ 

ห้วยขาแข้งท่ีรัฐต้องพึง่ป่าชมุชนเป็นแนวกนัชน	การดแูลรักษาร่วมกนัทัง้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	และชมุชน	ร่วม

เดนิลาดตระเวนร่วมกนั	เป็นแนวร่วมท�าแนวกนัไฟ	เป็นแนวร่วมในการจดัการอยา่งมีสว่นร่วม	เป็นต้น	

การด�าเนินกิจกรรมของรัฐเม่ือปราศจากการมีสว่นร่วมจากชมุชนกิจกรรมหรือโครงการไมมี่ทางประสบ

ผลส�าเร็จได้โดยงา่ย	ชมุชนก็ต้องพึง่พาป่าชมุชนเป็นทัง้ห้องอาหารขนาดใหญ่	เป็นพืน้ท่ีด�าเนินกิจกรรม

ของชมุชน	 เป็นโรงพยาบาลให้กบัชมุชน	 เป็นแหลง่ท่ีสร้างรายได้ให้กบัชมุชน	 เช่นการเก็บหาของป่า 

ตามฤดกูาล	เป็นห้องเรียนให้คนในพืน้ท่ีและคนนอกพืน้ท่ี	ได้ศกึษาวิจยัในด้านตา่ง	ๆ 	ป่าชมุชนท่ีผู้วิจยั 

เลือกมีความโดดเด่นในเร่ืองของพืน้ท่ี	 ท่ีมีบริเวณติดกับเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 มีความ 

หลากหลายด้านชีวภาพ	การบริหารจดัการท่ีเป็นเอกลกัษณ์	การรวมกลุม่ของคนในชมุชน	การจดัการ

ป่าชมุชน	ด้านสงัคม	เศรษฐกิจ	ความเช่ือ	ในแตล่ะปีป่าชมุชนบางแหง่	สามารถสร้างรายได้จากการเก็บ

หาของป่าหลายล้านบาท	ชมุชนสามารถสร้างรายได้จากป่าชมุชนท่ีนอกเหนือจากอาชีพหลกัได้อีกด้วย	 

ด้านสงัคมมีการใช้พืน้ท่ีในการแสดงเชิงสญัลกัษณ์	 เช่น	 การปลกูป่า	 การไม่ท�าลายหรือบุกรุกเพ่ิม

เตมิ	การให้คนในชมุชนจดัการกนัเอง	คดิเอง	ท�าเอง	โดยมีรัฐเป็นผู้สนบัสนนุ	ด้านความเช่ือในพืน้ท่ีมี 

หลากหลายความเช่ือ	หลากหลายศาสนา	เชน่	พทุธ	คริสต์	อิสลาม	และการนบัถือเจ้าวดั	เป็นต้น	ผู้ วิจยั

จงึศกึษาวิถีชีวิตของประชาชนท่ีมีวิถีการพึง่พาป่าชมุชนด้านสงัคม	เศรษฐกิจ	ความเช่ือ	และกระบวนการ

พึง่พาป่าชมุชน	ผา่นการท�าแผนท่ีเดนิทาง	ปฏิทินชมุชน	ประวตัศิาสตร์ชมุชน	

	 ป่าชุมชนบ้านห้วยหนามตะเข้มีความโดดเด่นผู้น�าชุมชนท่ีเข้มแข็งเป็นผู้ ใหญ่บ้านดีเด่น	 มี

ความเดน่ชดัในเร่ืองของสนิค้า	ศนูย์การเรียนรู้ด้านเกษตร	กองทนุป่าชมุชน	 ระบบการจดัการ	กติกา

ป่าชมุชนท่ีมีความเดน่ชดั	ป่าชมุชนบ้านใหมร่่มเยน็	กรรมการ	การรวมกลุม่	ผู้น�าชมุชนท่ีเอาจริงเอาจงั 

กับป่าชุมชน	 และเป็นพืน้ท่ีการท�าเหมืองแร่ในอดีต	 เป็นสถานท่ีดูงานด้านป่าไม้	 เพราะมีน�า้ตก 

ผาร่มเย็นในพืน้ท่ี	 มีความโดดเดน่เร่ืองของธรรมชาต	ิ ป่าชมุชนบ้านบุง่	 การดแูลป่า	 ป่าชมุชนบ้านดง	 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018108

มีการการปลกูต้นหมากเก่า	 เป็นการปลกูโดยบรรพบุรุษ	 50	 ถึง	 60	 ปี	 ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ท่ี 

การรวมกลุ่มกนัปลกูต้นหมากจนกลายเป็นป่าขนาดใหญ่	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศชุมชนป่าชุมชน 

ตลิ่งสงู	 มีการรวมกลุ่ม	 และกติกา	 ป่าชมุชนซบัป่าพลใูหม่	 และคีรีวงศ์	 การควบคมุ	 การหาหน่อไม้	 

หนอ่ไม้มีคอ่นข้างมาก	 ป่าชมุชนเขาเขียว	 โดดเดน่เร่ืองของการเป็นหมูบ้่านเดียวท่ีไมมี่ไฟฟ้า	 พืน้ท่ีติด

กบัห้วยขาแข้ง	 เปรียบเสมือนไข่แดง	ชมุชนท่ีเข้มแข็ง	 ผู้น�าและชาวบ้าน	 ไม่ซือ้ไม่ขาย	 ไม่ลา่	 สตัว์ป่า 

ท่ีออกมาจากห้วยขาแข้ง	ชว่ยเจ้าหน้าท่ีดแูลทัง้ในและนอกเขตป่าชมุชน	มีกฎ	ระเบียบท่ีชดัเจนจากข้อมลู 

เบือ้งต้นท่ีผู้ วิจยักล่าวมาข้างต้น	 ในพืน้ท่ีมีการใช้พืน้ท่ีในเร่ืองของการเก็บหาของป่า	 เช่น	 เห็นโคน	 

หน่อไม้	 ผักหวานป่า	 และของป่าอ่ืน	 ๆ	 ในชุมชนมีการส�ารวจรายได้ด้านเศรษฐกิจจากป่าชุมชน	 

จากการสอบถามจากชาวบ้าน	 และจากพ่อค้าท่ีมารับซือ้ของป่า	 มลูค่ากว่า	 10	 ล้านบาท	 เป็นต้น	 

ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการพึ่งพาป่าชุมชนของชุมชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 

เพ่ือเป็นข้อมลูส�าหรับใช้ในการจดัการป่าชมุชนอ่ืน	ๆ	ตอ่ไป

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาวิถีชีวิตของประชาชน	ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 2.		เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์กระบวนการพึง่พาป่าชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

กรอบแนวคดิการวจิยั

นิยามศัพท์
	 การพึ่งพาป่าชมุชน	หมายถึง	 การอาศยั	 หรือ	 ช่วยเหลือกนั	 และความเข้าใจตระหนกัรู้ถึง 

ความสมัพนัธ์อนัจะเช่ือมโยงระหว่างกนัของผู้คน	 ถ่ินฐาน	 เศรษฐกิจ	 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของคน 

ในชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 ป่าชมุชน	หมายถงึ	 พืน้ท่ีป่าชมุชนบ้านหนามตะเข้	 บ้านใหมร่่มเย็น	 บ้านบุง่	 บ้านดง	อ�าเภอ

บ้านไร่	 บ้านตลิ่งสงู	 อ�าเภอห้วยคต	 บ้านซบัป่าพลใูหม่	 บ้านเขาเขียว	 บ้านคีรีวงศ์	 อ�าเภอลานสกั		 

จงัหวดัอทุยัธานี

	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 หมายถึง	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งท่ีเป็นพืน้ท่ีสงวน	 

เพาะพนัธุ์สตัว์ป่า	ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า	และพนัธุ์พืช	ท่ีมีบริเวณตดิกบัป่าชมุชนซึง่เป็นพืน้ท่ีเก็บข้อมลู

	 รูปแบบการพึ่งพาป่าชุมชน	หมายถึง	 ผลสรุปจากการศึกษาวิจยัเร่ือง	 การพึ่งพาป่าชุมชน 

ของชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

สงัคม

เศรษฐกิจ

ความเช่ือ

แผนท่ีเดนิทาง

ปฏิทินชมุชน

ประวตัศิาสตร์ชมุชน

การอนรัุกษ์

การฟืน้ฟู

การร่วมใช้ประโยชน์

การพึ่งพาป่าชุมชนชอง

ชุมชนบริเวณเขตรักษา

พนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง
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วธีิด�าเนินการ
	 การวิจัยในครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 ท่ีต้องการอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏจากวิถีชีวิตของประชาชนด้าน	สงัคม	

เศรษฐกิจ	ความเช่ือ	และกระบวนการการพึง่พาป่าชมุชนของประชาชนซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

	 กลุม่ท่ี	1	 เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี	ได้แก่

	 	 		 		 	 1.1		 หวัหน้าเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 	 		 		 	 1.2		 หวัหน้าสถานีควบคมุไฟป่า	 อทุยัธานี/หวัหน้าหน่วยป้องกนัรักษาป่าท่ี	 อน.8	

(บ้านกม	53)

	 	 		 		 	 1.3		 นายกองค์การบริหารสว่นต�าบลระบ�า

	 	 		 		 	 จ�านวน	4	คน

	 กลุม่ท่ี	2	 ประธานป่าชมุชน	ท่ีมีความเก่ียวข้องในพืน้ท่ีซึง่ครอบคลมุกลุม่ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

	 	 		 		 	 2.1		 ประธานป่าชมุชนบ้านหนามตะเข้	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.2		 ประธานป่าชมุชนบ้านใหมร่่มเยน็	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.3		 ประธานป่าชมุชนบ้านบุง่	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.4		 ประธานป่าชมุชนบ้านดง	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.5		 ประธานป่าชมุชนบ้านตลิง่สงู	(ห้วยร่วม)	อ�าเภอห้วยคต	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.6		 ประธานป่าชมุชนบ้านซบัป่าพลใูหม	่อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.7		 ประธานป่าชมุชนบ้านเขาเขียวอ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 2.8	 ประธานป่าชมุชนบ้านคีรีวงศ์	อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 จ�านวน	8	คน

	 กลุม่ท่ี	3		 ผู้น�าทางศาสนา

	 	 		 		 	 3.1		 ผู้น�าทางศาสนาพทุธ	2	รูป

	 	 		 		 	 3.2		 ผู้น�าทางศาสนาคริสต์	1	คน

	 	 		 		 	 จ�านวน	3	รูป/คน

	 กลุม่ท่ี	4		ผู้แทนจากสถาบนัธรรมชาตพิฒันา	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 4.1	นายสมบตัิ	ชมูา	ผู้อ�านวยการสถาบนัธรรมชาตพิฒันา	จงัหวดัอทุยัธานี

	 	 		 		 	 จ�านวน	1	คน

	 รวมทัง้สิน้	16	รูป/คน	ก�าหนดเกณฑ์ในการเลือกใช้การเลือกแบบเจาะจง	(purposive)
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

	 เพ่ือให้ได้ข้อมลูและค�าตอบท่ีเป็นจริงและครอบคลมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยัท่ีผู้ วิจยัมุง่ศกึษา	

ผู้วิจยัได้ก�าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ	พร้อมทัง้การหาคณุภาพ	

เคร่ืองมือดงันี ้

	 1.		แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ	(in-depth	interview)	มีการก�าหนดโครงสร้างค�าถามเป็น	2	สว่น	คือ	

ช่ือเร่ืองและวตัถปุระสงค์การสมัภาษณ์	 และสว่นประเด็นข้อความท่ีให้สมัภาษณ์ได้แก่	 สภาพสงัคม

ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	เศรษฐกิจจากการพึง่พาป่าชมุชนความเช่ือเก่ียวกบัป่า

ชมุชนปฏิทินชมุชนประวตัศิาสตร์ชมุชนการอนรัุกษ์	การฟืน้ฟ	ูการร่วมใช้ประโยชน์	การพึง่พาป่าชมุชน

ข้อเสนอแนะ	หรือแนวทางการพึง่พาป่าชมุชน	เป็นต้น

	 2.		แบบสงัเกตแบบมีโครงสร้าง	 (structured	 observation	 form)	 โดยการท�าแบบสงัเกต 

แบบไม่มีส่วนร่วม	 ผู้ วิจยัได้ก�าหนดประเด็นส�าคญัท่ีจะสงัเกต	 ได้แก่	 1)	 การกระท�า	 2)	 แบบแผน 

การกระท�า	3)	ความหมาย	4)	ความสมัพนัธ์	5)	การมีสว่นร่วม	เจ้าหน้าท่ีรัฐ	ประธานป่าชมุชน	ประชาชน		 

6)	สภาพสงัคม	ทัว่ไปโดยการสงัเกตปฏิกิริยาของผู้ให้ข้อมลูส�าคญัวา่มีความพงึพอใจมากน้อยเพียงใด 

รวมทัง้การมีส่วนร่วมของบุคคลทัว่ไป	 โดยสงัเกตจากปฏิกิริยาของผู้ ให้สมัภาษณ์ขณะสมัภาษณ์	 

เชน่	ยิม้แย้มแจม่ใส	กระตือรือร้น	เตม็ใจ	ไมห่วาดกลวั	เป็นต้น

	 หมายเหต	ุ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูในครัง้นี	้ ได้แก่	 แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ	 แบบสงัเกต	

เจ้าหน้าท่ีรัฐ	 ประธานป่าชมุชน	ผู้ วิจยัได้ออกแบบสมัภาษณ์	 แบบสงัเกต	 4	 กลุ่ม	 เพ่ือศึกษาข้อมลู 

โดยใช้เคร่ืองมือชดุเดียวกนัทัง้	4	กลุม่	 เพ่ือศกึษาข้อมลูค�าถามเดียวกนัทัง้	4	กลุม่	จะตอบเหมือนกนั 

และแตกตา่งกนัอยา่งไรเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์	ท่ีตอบเหมือนและแตกตา่งกนัเพราะสาเหตใุด	และท�าไม

เหมือนและแตกต่าง	 ผู้ วิจยัท�าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์และสรุปในรูปของการบรรยายพรรณนา 

แตใ่ช้เคร่ืองมือชดุเดียวกนัและมีการปรับข้อความตามความเหมาะสมกบัผู้ให้ข้อมลูส�าคญัทัง้	4	กลุม่

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิจัยเอกสาร	 การวิจัยภาคสนามใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้วิธีศกึษา	ด้วยการสงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วม	และด้วยแบบสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ	(In-depth	

interview)	และความคิดเหน็ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

	 1.	การวิจยัเอกสาร	(documentary	research)	จากการรวบรวมเอกสารตา่ง	ๆ	ทฤษฎีตา่ง	ๆ	

มาศกึษาวิเคราะห์และน�ามาศกึษาในรูปของการอธิบายพรรณนา	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจย่ิงขึน้	 และ

สร้างสรรค์แนวทางการคดิในการศกึษาวิจยัเพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีมี้ความถกูต้องมากท่ีสดุ

	 2.		การวิจยัภาคสนาม	(field	research)	ประกอบด้วยเทคนิคดงัตอ่ไปนี ้

	 	 2.1		การสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการผู้ วิจัยได้ออกแบบ

สมัภาษณ์แบบเชิงลกึ	(in-depth	interview)	เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูตา่ง	ๆ 	โดยผู้ วิจยัเป็น

ผู้สร้างแบบสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ	ด้วยตนเอง	เป็นเคร่ืองมือในการสมัภาษณ์	และด�าเนินการสมัภาษณ์
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เก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูหลกั	(key	informant)	เพ่ือเป็นการควบคมุการสมัภาษณ์	และสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกบัเนือ้หาสาระได้อยา่งตรงกนั	เพ่ือให้ได้ข้อมลูและค�าตอบท่ีถกูต้องและมีคณุภาพ	บคุคลท่ีจะให้

สมัภาษณ์ได้มีการตดิตอ่ขอความร่วมมือเป็นการสว่นตวัในเบือ้งต้นก่อนออกหนงัสอือยา่งเป็นทางการ

	 	 	2.2		การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (non-participant	 observation)	 ผู้ วิจยัได้ใช้เทคนิค	 

การสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม	 (non-participant	 observation)	 คือ	 เป็นการสงัเกตท่ีผู้ วิจยัอยู่วงนอก	

กระท�าตนเป็นบคุคลภายนอกโดยไมเ่ข้าไปร่วมกิจกรรมท่ีท�าอยู	่ โดยไมเ่ข้าไปร่วมในชีวิตหรือกิจกรรม

ของกลุม่นัน้แตไ่มไ่ด้หมายถงึการเข้าไปอยูใ่นบริเวณสถานท่ีนัน้ด้วย	 เพ่ือไมใ่ห้ผู้ถกูสงัเกตรู้สกึรบกวน

จากตวัผู้สงัเกต	 เพราะหากผู้ถกูสงัเกตรู้สกึตวัวา่มีผู้สงัเกตอาจมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมให้ผิดไปจาก

ปกตไิด้

	 	 วัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีผู้ วิจัยได้น�าไปใช้ร่วมกับการสังเกตและการสัมภาษณ์	 คือ	 

การขออนญุาตบนัทกึเทป	ได้ใช้เทปบนัทกึเสียงในขณะสมัภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมลูการสมัภาษณ์ท่ีครบ

ถ้วนนอกจากการบนัทกึในแบบสงัเกตและแบบสมัภาษณ์	การขออนญุาตใช้กล้องถ่ายรูปบนัทกึภาพ

ขณะสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัท่ีใช้ในการศึกษาและบนัทึกภาพการสงัเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง	 ๆ 

เพ่ือน�ามาเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งของการวิจัยในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจยัได้ศกึษาวตัถปุระสงค์ของการวิจยัแตล่ะประเดน็แล้วจงึก�าหนดเป็นหวัข้อค�าถามแบบสมัภาษณ์ 

แบบไมเ่ป็นทางการ	แบบสงัเกตแบบไมมี่สว่นร่วม

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมลูจะใช้การวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา	 (content	 analysis)	 โดยการน�าข้อมลู 

เบือ้งต้นจากการส�ารวจเอกสาร	และน�ามาประกอบกบัข้อมลูจากภาคสนามท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์

แบบเชิงลกึและการสงัเกตปฏิกิริยาผู้ ให้ข้อมลูส�าคญั	 จากนัน้จึงอธิบายข้อมลูท่ีรวบรวมได้ดงักล่าว 

ด้วยวิธีการพรรณนาเชิงประวตัิศาสตร์	 โดยอาศยัจากทฤษฎีต่าง	 ๆ	 เข้ามาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีผู้ วิจยั 

เก็บรวบรวมมาได้	และยงัได้ใช้ตารางในการชว่ยวิเคราะห์

 ขอบเขตการวจิยั
 1. ขอบเขตด้านแนวคดิ ทฤษฎี

	 	 แนวคิดท่ีน�ามาศึกษาเป็นแนวคิดทฤษฎี	 ผลการวิจัย	 จากผู้ รู้ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์	 ในสว่นท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ	และท่ีเก่ียวข้อง	 ได้แก่	 1)	 แนวคิดสทิธิชมุชน 

กับรัฐธรรมนูญ	 2)	 แนวคิดป่าชุมชน	 3)	 ป่าชุมชนในต่างประเทศ	 4)	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และ	 

5)	งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018112

 2. ขอบเขตด้านการศกึษา

	 	 การวิจยัครัง้นี	้ผู้วิจยัมุง่ศกึษาครอบคลมุประเดน็ตา่ง	ๆ	ดงันี ้

	 	 1)	 ป่าชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 	 		 1.1)	นโยบายรัฐ/	กฎหมาย	1.2)	ภมิูหลงั	1.3)	สงัคม	1.4)	เศรษฐกิจ	1.5)	ความเช่ือ

	 	 2)	 การจดัการป่าชมุชน

	 	 		 2.1)	 บริบททัว่ไปโดยสงัเขป	 2.1.1)	 กรมป่าไม้/กรมอุทยานแห่งชาติ	 สตัว์ป่า	 และ 

พนัธุ์พืช	 2.1.2)	คณะกรรมการป่าชมุชน	 2.1.3)	ประชาชน	2.2)	นโยบาย/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

	 	 3)	 วิถีชีวิตของประชาชน	กบัการพึง่พาป่าชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

	 	 		 3.1)		การใช้ทรัพยากร	3.2)	กิจกรรม/วิถีชีวิต	3.3)	แหลง่อาหาร	3.4)	ความเช่ือ

 3.  ขอบเขตด้านพืน้ที่

	 	 พืน้ท่ีท่ีท�าการวิจยัเร่ืองการพึง่พาป่าชมุชน	ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	

ครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณป่าชมุชนท่ีมีอาณาบริเวณติดตอ่กบัเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้งซึง่มีพืน้ท่ี

ดงันี ้

	 	 ป่าชมุชนบ้านหนามตะเข้	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านใหมร่่มเยน็	อ�าเภอ

บ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านบุง่	อ�าเภอบ้านไร่	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านดง	อ�าเภอบ้านไร่	

จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านตลิง่สงู	(ห้วยร่วม)	อ�าเภอห้วยคต	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านคีรีวงศ์

อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชนบ้านซบัป่าพลใูหม	่อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี	ป่าชมุชน

บ้านเขาเขียว	อ�าเภอลานสกั	จงัหวดัอทุยัธานี

 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 ตลุาคม	2559	ถงึ	กนัยายน	2560

ผลการวจิยั
	 การพึ่งพาป่าชุมชน	 ของชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ป่าชุมชนเป็น 

การจดัการทรัพยากรโดยความส�านกึร่วมของคนในชมุชน	เพ่ือลดทอนปัญหาการเลือ่มล�า้ทางทรัพยากร

ในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า	 เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กบัชมุชนเป็นกลไกในการอยู่ร่วมกบัธรรมชาต ิ

ได้อยา่งสมดลุและใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนด�ารงชีพในครัวเรือน	เป็นต้น

	 กระบวนการการพึง่พาป่าชมุชนสว่นมากแบง่ออกเป็น	3	โซน	 คือ	 ป่าใช้สอย	ป่าหาอยูห่ากิน	

ป่าอนรัุกษ์อยา่งเข้มข้น	การใช้สอยจะแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ีขึน้อยูก่บัเศรษฐกิจเม่ือเศรษฐกิจของคน 

ในชุมชนดีการพึ่งพา	 การใช้ประโยชน์จากป่าก็จะน้อยลง	 วัฒนธรรมการมีอยู่	 เป็นอยู่ความเช่ือ 

เก่ียวกบัป่าว่ามีเจ้าท่ีดแูลของคนในชมุชน	 “โอ๊ยเซียนเดินทกุวนัโอ๊ยนีป่้าขีเ้รียบร้อยโดนเลย”	 “ป่าขี ้

อย่างเน๊ียโอ๊ยป่าขีเ้น๊ียไอ้พวกเจ้าถ่ินเน๊ียมนัหลงมาแล้วเท่าไหร่หลงกนัเป็นวนั	 ๆ	 ไอ้ท่ีว่าป่าขีนี้แ้หละ่”	 
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หรือการพึง่พาอาศยัป่าของชมุชนกระเหร่ียง	คนอีสาน	คนไทยพืน้ราบก็แตกตา่งกนั	ประธานป่าชมุชน

และคณะกรรมการว่าการดแูลรักษาเข้มข้นแค่ไหนในแต่ละชมุชนการหาอยู่หากิน	หน่อไม้	 เห็ดตาม

ฤดกูาล	ผกัหวานป่า	กะทือ	ผกักรูด	เป็นต้น	ป่าอนรัุกษ์อยา่งเข้มข้นคือ	ห้ามใช้ประโยชน์ใด	ๆ	เพราะ

บางป่าชมุชนอยู่ติดกบัเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 จึงมกัมีสตัว์ป่าเข้ามาในพืน้ท่ีป่าชมุชนบ้าง

ในบางครัง้		

	 ป่าชมุชนของชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	จะมี	2	ประเภท	คือ	1)	ป่าชมุชน

ท่ีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้อนญุาต	จงึเป็นป่าชมุชนท่ีสมบรูณ์ได้	 2)	 เป็นป่าชมุชนท่ีไม่มีการรับรองสิทธิ 

ในทางนิตินยั	 แต่ในทางพฤตินยัชมุชนเป็นผู้ดแูลร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 โดยผ่านกฎกติกาของคน 

ในชมุชน		แตก่ารด�าเนินการ	กิจกรรมเชน่	“นิมนต์หลวงพอ่มาชว่ยท�าบญุ	ประมาณตลุาคม	พฤศจิกายน	

ต้นไหนท่ีมนัโตแล้วอยากเอาไว้ก็ให้หลวงพอ่ขอผ้าเหลืองหลวงพอ่ไว้ช่วยกนับวช	 เราก็ไปดตู้นไม้ท่ีมนั 

ล่อแหลมเราก็ไปท�ากุศโลบายตกลงร่วมกนั	 ในการบวชป่า”	 กฎ	 กติกา	 ต้องไม่กระท�าผิดกฎหมาย 

ท่ีสงูกว่า	 การใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนในพืน้ท่ีพิเศษกว่าพืน้ท่ีอ่ืน	 คือ	 ผ่านการประกาศจากอ�าเภอ

ลานสกั	ห้วยคต	บ้านไร่	ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทกุป่าชมุชน	(การเปิดป่า	ปิดป่า)	แตค่วามเข้มข้น

ในการดแูลรักษาใช้ประโยชน์จากป่าชมุชนไม่เท่ากนัทกุป่าขึน้อยู่กบัคณะกรรมการในการด�าเนินการ	

(มาตรการบงัคบัใช้	กฎ	กตกิา	การใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน)

	 การพึ่งพาป่าชุมชนสัมพันธ์กับป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีอยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า 

ห้วยขาแข้ง	 “เม่ือป่าอดุสมบรูณ์ก็มีพวกสตัว์ป่า	 เก้ง	หมปู่า	 ไก่ป่า	 มีกระทัง่ช้างกบักระทิงกบัเสือพืน้ท่ี

หมู่บ้านเป็นเขตติดต่ออ่างท่ากรวยช่วงแล้งสตัว์ป่าก็จะลงมากินน�า้”	 และมีพืน้ท่ีทบัซ้อนกนัในพืน้ท่ี 

ท่ีกองทพับกขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแหง่ชาติ

อภปิรายผล
	 ป่าชมุชนตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีคือ	ป่าชมุชนท่ีอธิบดีกรมป่าไม้อนญุาตให้เป็น

ป่าชมุชนได้	ท่ีชมุชนเป็นคนด�าเนินการเร่ือง	กฎ	ระเบียบ	การบริหารจดัการ	การควบคมุการใช้ประโยชน์

จากป่าชมุชนชนนัน้	และป่าชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีกองทพับกขอใช้ประโยชน์	ในพืน้ท่ีของป่าสงวนแหง่ชาต	ิ 

แต่ประชาชนใช้เป็นป่าชมุชน	 ใช้ประโยชน์จากป่าเม่ือหลงักองทพับกใช้ในกิจกรรมของกองทพัแล้ว	 

การทบัซ้อนของพืน้ท่ี	 ความไม่ชดัเจนของบริเวณของป่าชมุชนท่ีไม่ใช้การขออนญุาตจากกรมป่าไม้ 

เพราะใช้การชีจุ้ดว่าถึงไหน	 อย่างไร	 แต่มีการชีแ้จง	 ท�าความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 และ

ประชาชนในพืน้ท่ี	โดยมีการสนธิก�าลงัการลาดตะเวนร่วม	เพ่ือตรวจตรา	ป้องปรามการกระท�าความผิด 

และการสง่เสริมความร่วมมือ	การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั	การดแูลป่าชมุชนไม่ให้สง่ผลกระทบไป

ถงึเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง	 ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของผืนป่าตะวนัตก	ตามแนวนโยบายการจดั

ตัง้พืน้ท่ี	ป่ากนัชนห้วยขาแข้ง	(buffer	zone)	ในการจดัการพืน้ท่ี	ป่าสงวน	สวนป่า	ป่าชมุชน	ก็เป็นหนึง่ 

ในแผนการป่ากนัชนห้วยขาแข้งเชน่กนั
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	 ทัง้นีจ้ากการศึกษา	พบว่างานวิจยันีมี้ความเห็นสอดคล้องกบังานวิจยัของกชมน	ฤทธิเดช	

(2557)	 ได้ศกึษาเร่ืองป่าเว้น:	 จารีตรักษาป่าของชมุชนควนโส	 ผลการวิจยัพบว่า	 ป่าเว้นของชมุชน 

ควนโส	เป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีส�าคญั	ชมุชนมีวิถีชีวิตผกูพนักบัป่าในทกุ	ๆ	ด้าน	อาทิ	เป็นแหลง่อาหาร

การประกอบอาชีพ	การสร้างท่ีอยูอ่าศยัและเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ	ป่าเว้นจงึเปรียบเสมือนชีวิต

ของชมุชน	เพราะเป็นแหลง่พึง่พิงของระหวา่งชมุชน	ด้วยเหตนีุจ้งึเกิดเป็นจารีตรักษ์ป่า	กลา่วคือ	ชมุชน

ไม่ตดัไม้เสม็ดจนกว่าจะโตเต็มท่ีหรือโตได้ขนาดท่ีต้องการน�าไปใช้ประโยชน์	 ป่าเว้นได้รับการดแูล 

จากคนในชุมชน	 เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับ 

การอนรัุกษ์	 เพ่ือให้ป่ามีความอดุมสมบรูณ์	 มีความยัง่ยืนทางธรรมชาติอยา่งไรก็ตามเม่ือความเจริญ

และการจัดการจากหน่วยงานของรัฐเข้ามาสู่ชุมชนควนโสท�าให้ชุมชนควนโสใช้ประโยชน์จากป่า 

เว้นได้ลดน้อยลง	แตป่่าถกูท�าลายมากขึน้จากกลุม่นายทนุท่ีลกัลอบตดัไม้ไปใช้ในอตุสาหกรรมโรงงาน	

ชมุชนซึง่เป็นเจ้าของทรัพยากรกลบัไมรู้่สกึถงึความเป็นเจ้าของ	 เน่ืองจากคิดวา่ป่าเว้นไมใ่ชข่องชมุชน

อีกตอ่ไป	ด้วยเหตนีุจ้ารีตรักษาป่าจงึจางหายไปจากชมุชนในท่ีสดุ	

	 และงานของสริุนทร์	อ้นพรม	(2554)	ได้ศกึษาเร่ือง	ป่าชมุชน:	เทคโนโลยีอ�านาจควบคมุชมุชน 

ในเขตป่าชิน้ใหมก่รณีศกึษาป่าชมุชนห้วยแก้วต�าบลห้วยแก้ว	อ�าเภอแมอ่อน	จงัหวดัเชียงใหม	่ผลการ

ศกึษาพบว่า	 แนวคิดท่ีมองป่าชมุชนในฐานะทางเลือกการจดัการทรัพยากรป่าไม้	 หรือมองป่าชมุชน

ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัในการเสริมศกัยภาพชมุชนท้องถ่ิน	 ป่าชมุชนช่วยรักษาและฟืน้ฟู

สิ่งแวดล้อม	 และช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนให้ชาวชนบท	ตัง้แต่ต้นทศวรรษ	 2530	 เป็นต้นมา 

สังคมไทยมีการขับเคลื่อนขบวนการป่าชุมชนท่ีเรียกร้องให้รัฐมอบอ�านาจให้กับชุมชนในเขตป่า 

เพ่ือจดัการทรัพยากรท่ีอยู่ติดกบัหมู่บ้านของตนเอง	 การศึกษาพบว่าค�าว่า	 “ป่าชุมชุน”	 ถกูตีความ

และถูกท�าความเข้าใจต่างกันระหว่างผู้ ท่ีเก่ียวข้อง	 ซึ่งต่างก็พยายามช่วงชิงการน�าในการนิยาม 

ความหมายป่าชมุชน	ท่ีสะท้อนความเช่ือ	ความรู้	และอดุมการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ชมุชนท้องถ่ินกบัทรัพยากรป่าไม้	สอดรับกบัร่างพระราชบญัญตัป่ิาชมุชนส�านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

(2550)	 “ป่าชมุชน”	หมายความว่า	 ป่านอกเขตป่าอนรัุกษ์หรือพืน้ท่ีอ่ืนของรัฐท่ีได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้ 

เป็นป่าชมุชนโดยมีการจดัการตามพระราชบญัญตันีิ	้“ชมุชน”	หมายความวา่	กลุม่ของประชาชนท่ีตัง้

ถ่ินฐานและ	รวมตวักนัโดยมีเป้าหมายร่วมกนั	หรือด�าเนินการอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก	

และมีการด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.		รัฐบาลควรเร่งรัดให้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 เกิดขึน้โดยเร็ว	 เพ่ือง่าย 

ตอ่การเป็นแนวทางในการปฏิบตัท่ีิชดัเจน
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	 2.		สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ	และรัฐบาลก่อนออกกฎหมายควรตระหนกัรู้วา่	กฎหมาย	ต้องมี

ความชดัเจนวา่พืน้ท่ีท่ีประกาศเป็นป่าชมุชนและพืน้ท่ีอนรัุกษ์หากมีชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิอยูต้่องเคารพ

ในวิถีชีวิตและวฒันธรรมชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมินัน้

	 3.		กรมป่าไม้ก่อนการด�าเนินการประกาศพืน้ท่ีและจดัสรรป่าสงวนให้เป็นป่าชุมชนโดยให้

ชาวบ้านมีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรโดยก�าหนดเป็นเขต	 ๆ	 แต่ให้หลายหมู่บ้านดูแลร่วมกันโดยท่ีเป็น 

การออกแบบกตกิาร่วมกนั

 ข้อเสนอแนะในเชงิปฏบิตัิ

	 จากผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 อ�าเภอลานสกั	 อ�าเภอห้วยคต	 อ�าเภอบ้านไร่	 ในการก�าหนดกติกาการใช้ประโยชน์จาก 

ป่าชมุชนควรน�าวิถีชมุชนมาเป็นตวัก�าหนด	เพราะแตล่ะชมุชนสภาพภมิูศาสตร์ภมิูประเทศหรือการใช้

ประโยชน์จากป่าไมเ่หมือนกนั

	 2.	 การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน	 การสร้างรายได้จากป่าชุมชนสามารถน�าวิถีชุมชนกับ 

เร่ืองของอตัลกัษณ์ในพืน้ท่ีรวมทัง้ทรัพยากรท่ีจะเป็นตวัชโูรงได้ในการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงธรรมชาติ

	 3.	 การบังคับใช้มาตรการของรัฐและชุมชน	 การบุกรุกพืน้ท่ีป่าชุมชนจากคนนอกชุมชน	 

คณะกรรมการป่าชมุชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถด�าเนินการในพืน้ท่ีได้

	 4.		กรมป่าไม้	กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืชควรน�าเดก็เยาวชนในหมูบ้่านไปสบืสาน

เรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตการอยูก่บัป่าให้เขารู้คณุคา่ของป่าชมุชน	เป็นการรักษาป่าได้อีกรูปแบบหนึง่

	 5.		หนว่ยงานภาครัฐ	องค์กรภาคประชาชน	และภาคเอกชน	ก่อนการด�าเนินการควรสอบถาม

ความต้องการของคนในชมุชนเสียก่อน	 เพราะกิจกรรม	 โครงการ	 ท่ีเกิดขึน้ในป่าชมุชนบางโครงการ 

ไมไ่ด้เกิดจากความต้องการของชมุชน

	 6.		ภาครัฐ	ภาคเอกชนการปลกูต้นไม้ปลกูป่าปลกูแล้วชมุชนต้องได้ประโยชน์	ปลกูแล้วไมไ่ด้

ประโยชน์	ปลกูแล้วสามารถเอามาใช้ได้	เอามาเป็นรายได้ชมุชนจงึหวงแหนสิง่เหลา่นัน้

	 7.	 กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพันธุ์พืชมีการเยียวยาเม่ือสตัว์ป่าออกมาหากินพืชไร่	 

พืชสวน	ของชมุชน	หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรรีบด�าเนินการเพ่ือลดความขดัแย้งท่ีรุนแรงในอนาคต

	 8.		กรมป่าไม้	 กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืชมีการพูดคุย	 ตกัเตือนคนในชุมชน	 

การดแูลรักษาป่าชมุชน	หรือป่าใหญ่คนในชมุชนเป็นห	ูเป็นตา	ได้ดีท่ีสดุ

	 9.		กรมป่าไม้	กรมอทุยานแหง่ชาตสิตัว์ป่าและพนัธุ์พืชการสร้างความเข้าใจการประสานงาน	

การท�างานฉนัมิตรท่ีตอ่เน่ือง	รักษามิตรภาพนีใ้ห้ยาวนาน	จะเป็นการท�างานในพืน้ท่ีท่ีมีประสทิธิภาพ

	 10.	กรมป่าไม้	กรมอทุยานแหง่ชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช	 และชมุชนในการท�างานต้องเคารพ

กติกา	 ยึดกติกาเป็นหลกั	 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ต้องแก้ด้วยวิธีการเสริมเพ่ิมเติม	 แต่ไม่ใช่แก้ด้วยการขยบั 

แนวเขต
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 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครัง้ต่อไป

	 1.		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองการจดัการทรัพยากรร่วมของชุมชนบริเวณป่ากันชน 

ห้วยขาแข้ง	(buffer	zone)

	 2.		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองความหลากหลายชาติพนัธุ์และการใช้ประโยชน์จาก 

ป่ากนัชนห้วยขาแข้ง

	 3.		ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองยทุธศาสตร์การบริหารจดัการชุมชนบริเวณเขตรักษา 

พนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง

สรุป
	 ป่าชมุชนมีสองประเภท	 คือ	 ป่าชมุชนท่ีไม่ได้รับการรับรองในทางกฎหมาย	 เป็นของชมุชน 

ท่ีรับรู้ว่าเป็นป่าชมุชนและดแูลกนัเอง	 และป่าชมุชนท่ีมีกฎหมายรับรองตาม	พระราชบญัญัติป่าไม้	

พทุธศกัราช	 2484	มาตรา	 17และมาตรา	 32	พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ	 พทุธศกัราช	 2507 

มาตรา	19	ชมุชนบริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้งแบง่ออกเป็นสองกลุม่ใหญ่	 คือ	กลุม่ท่ีเป็น

ชุมชนดัง้เดิมคือชุมชนกระเหร่ียง	 และกลุ่มท่ีเป็นชุมชนอพยพตามการท�าเหมืองแร่	 และสมัปทาน 

ป่าไม้ในอดีต	การพึง่พาป่าชมุชนนัน้เป็นการพึง่พาด้านความเช่ือและพิธีกรรมตา่ง	 ๆ	 ท่ีผกูพนักบัป่า 

ตามวฒันธรรม	ประเพณีของแตล่ะชมุชน	การใช้ประโยชน์เป็นป่าใช้สอย	ป่าหาอยูห่ากินและป่าอนรัุกษ์

อยา่งเข้มข้น	และอิงกบัฤดกูาลในการเข้าใช้ประโยชน์	 เชน่	การหาเหด็โคน	หนอ่ไม้	 และอ่ืน	ๆ	แตล่ะ

อ�าเภอมีประกาศของอ�าเภอในการใช้ประโยชน์จากป่าไปในทิศทางเดียวกนัแตค่วามเข้มข้นการดแูล	

รักษา	การใช้ประโยชน์ไมเ่ทา่กนัขึน้อยูก่บัคณะกรรมการป่าชมุชนนัน้	ๆ
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