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ความเชื่อมโยงระบบสังคม และระบบนิเวศนเพื่อการจัดการทรัพยากร
ความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรอยางยั่งยืน 

 
บุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล1 พฤกษ ยิบมันตะสิริ2 และณัชชา  ลี้วิศิษฏพัฒนา3 

 
บทคัดยอ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตร ดังเชนไดพบเห็นในการจัดการความ
หลากหลายทางพันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น การจัดการปาชุมชน การฟนฟูแหลงน้ําและการอนุรักษพันธุปลา 
ตลอดจนการจัดการภูมินิเวศนระดับลุมน้ํา จําเปนตองผสมผสานแนวคิดเชิงระบบที่สนับสนุนการจัดการที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง กับแนวคิดสิทธิชุมชนและการเสริมสรางศักยภาพขององคกรทองถิ่น งานวิจัยไดใชกรณีศึกษา 
การจัดการความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ปา ต. แมแฝกใหม อ. สันทราย จ. เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
สรางความเขาใจวิธีการจัดการปาโดยอิงความรูเชิงนิเวศนของชุมชน 

กรอบการวิเคราะหประกอบดวย 1. ระบบนิเวศน 2. ชุมชนและเทคโนโลยี 3. ภูมิปญญาทองถิ่น และ 4. 
สิทธิชุมชน โดยใหความสําคัญกับปฏิสัมพันธของสี่องคประกอบที่อธิบายความเชื่อมโยงระบบสังคมทองถิ่นและ
ระบบนิเวศนที่สงผลลัพธไปสูการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน กระบวนการวิจัยเนนการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
การทํางานระหวางนักวิจัย ผูรูทองถิ่นและชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชนโดยผานกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ มีการปฏิบัติจริง โดยรวมสังเกตและติดตามเกษตรกร พรอมทั้งประมวลผลแตละครั้งหลังการติดตาม
ภาคสนาม เสนอผลการศึกษาเบื้องตนใหกับชุมชนเพื่อศึกษาการสะทอนกลับ และรวมกําหนดแผนปฏิบัติงาน  

ตําบลแมแฝกใหม ประกอบดวย 13 หมูบาน ชุมชนหมู 6 7 8 10 11และ 13 เปนชุมชนชายขอบตั้งถิ่นฐาน
ใกลกับพื้นที่ปาเบญจพรรณ ขาดแคลนพื้นที่นาไดอาศัยทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาสรางรายไดหลัก ในขณะที่
หมูบานที่เหลือต้ังอยูในพื้นที่ราบลุมรับน้ําชลประทานแมแฝก มีระบบการผลิตที่เขมขนโดยมีขาวเปนพืชหลัก และ
เปนแหลงจางงานเกษตรใหกับชุมชนที่ต้ังถิ่นฐานใกลพื้นที่ปา ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาที่สําคัญ เชน ยอดใบออน
ของไมยืนตน ไมพุม เห็ด และแมลงชนิดตางๆ ไดสรางรายไดสูงกวา 35,000 บาทตอป ทุกคนทั้งในและนอกตําบลมี
สิทธิเขาถึงการใชประโยชนเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปา  แหลงทรัพยากรชีวภาพความสมบูรณของปาไดถดถอยจนทําให
การแสวงหาของปาตองใชเวลานานมากขึ้น การจัดระเบียบเพื่อเฝาระวังปาอนุรักษและปาชุมชนยังไมเปนผล 
นอกจากนี้การบุกรุกพื้นที่ปาของผูมีอิทธิพลภายในและภายนอกทองถิ่นไดมีสวนทําใหการจัดระเบียบไมไดผล 

ครัวเรือนที่มีอาชีพหลักในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปา โดยแบงหนาที่ระหวางชายหญิงอยางชัดเจน 
เกษตรกรชายเขาเก็บของปาต้ังแตเชาตรูและตองกลับถึงบานชวงบายเพื่อเกษตรกรหญิงเปนคนจัดการคัดพรอมนํา
จําหนายใหทันในชวงบายถึงเย็นในตลาดชุมชน (ตลาดเจดียแมครัว) การจัดระเบียบและการเฝาระวังพื้นที่ปาชุมชน
ตองการแกนนําในการพลักดันกิจกรรมตางๆ ที่มีหลายฝายรวมดําเนินการ แผนปฏิบัติการของชุมชนที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษและฟนฟูปามีหลายรูปแบบที่ครอบคลุมการกําหนดกฎเกณฑ การประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนัก 

กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาที่ยังมีผลประโยชนทับซอนกันอยูนี้ ความ
โปรงใสของการทํางาน ขอมูลบทสังเคราะหที่ผานการกลั่นกรองจากชุมชน ความไววางใจและความเชื่อถือ และการ
มองการจัดการทรัพยากรเปนเรื่องของการ “จัดการคน” เปนศูนยกลาง พรอมทั้งการใหความสําคัญกับประเด็นดาน

                                                        
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
2 ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 สํานักงานเกษตร อําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 
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สิทธิชุมชนและสถาบันทองถิ่น ชวยปรับปรุงผลการทํางานอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะมีผลตอ
การกําหนดแผนปฏิบัติงานที่นําไปปฏิบัติไดจริง 

 
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ  การจัดการทรัพยากร การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน  
                 (collective action) 
บทนํา 

แนวทางการจัดการทรัพยากร เชน ความหลากหลายชีวภาพ ดังเสนอในบทความนี้ไดใช
สองแนวทางหลักในการดําเนินงาน ไดแก แนวทางเชิงระบบและการจัดการที่สอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลง (adaptive management) ซึ่งเนนถึงความสัมพันธขององคประกอบตางๆและกลไก
การสะทอนกลับในการควบคุมของระบบ (Holling, 1978; Walters, 1986)  และแนวทางที่สองไดให
ความสําคัญบทบาทของกฎเกณฑ เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและสิทธิการใชประโยชนตอผลการ
ดําเนินงานของการจัดการทรัพยากร ดังนั้นการจัดการทรัพยากรจึงเปนการจัดการหรือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในชุมชน   

Ostrom (1990) ไดใหความสําคัญกับเงื่อนไขกฎเกณฑทางสังคมและองคกร และการทํา
กิจกรรมรวมกัน (collective action) และไดออกแบบ 8 หลักการสําหรับการจัดการทรัพยากร
สาธารณะใหประสบความสําเร็จ ซึ่ง 8 หลักการนี้สามารถแบงได 2 สวน ไดแก สวนที่เกี่ยวกับการ
เขาถึงการใชประโยชนของทรัพยากร และสวนที่สองเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการใช
ประโยชนรวมกัน ซึ่งหลายกรณีศึกษาของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเปนผูกําหนด จะพบวา
ชุมชนไดวางกฎกติกาที่ทุกคนยอมรับ โดยไมเปนอุปสรรคตอสิทธิการใชประโยชนอยางทั่วถึง ทําให
ไมเกิดปรากฏการณ การเกิดโศกนาฏกรรมสมบัติสวนรวม (tragedy of the commons) (Hardin, 
1968) ดังเชนกรณีความสําเร็จของการจัดการปาชุมชนบานทุงยาว อ. เมือง จ.ลําพูน ดังนั้น
กระบวนการจัดการทรัพยากรไดชี้ใหเห็นถึงความเกี่ยวพันหรือความเชื่อมโยงระหวางระบบสังคมกับ
ระบบนิเวศน  ทั้งนี้องคความรูและความเชื่อของชุมชนตอความสัมพันธระหวางมนุษยและ
ส่ิงแวดลอมและการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืนไดถูกสะสมและถายทอดจากชั่วหนึ่งไป
อีกชั่วหนึ่งโดยกลไกทางวัฒนธรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพเปนทรัพยากรพื้นฐานสําหรับการดํารงชีพของชุมชนชายขอบ 
โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบนที่ดอนอาศัยน้ําฝนที่มีขอจํากัดของทรัพยากรดานพื้นที่ทํากิน 
คุณภาพที่ดิน ตลอดจนความไมสมบูรณของแหลงน้ํา จําเปนตองพึ่งพิงทรัพยากรชีวภาพทั้งในพื้นที่
ปาและพื้นที่ลุมแนวชายปาตอการสนับสนุนการพึ่งตนเองดานอาหารและรายได  การจัดการ
ทรัพยากรโดยเฉพาะพื้นที่ปาเพื่อการดํารงชีพอยางยั่งยืนจําเปนตองดําเนินการรวมกันบนฐานของ
ความรูและกระบวนการทางสังคม ทั้งนี้ตองมีระบบการเตือนภัยซึ่งอาจรวมถึงกฎกติกาตางๆ ที่จะบง
บอกถึงผลกระทบอันเกิดจากการกระทําของมนุษยที่เปนภัยตอความยั่งยืนของทรัพยากร 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการวิจัย การจัดการทรัพยากรความหลากหลาย
ชีวภาพในพื้นที่ปาซึ่งมีคําถามหลักของการวิจัย คือ 1. ชุมชนทองถิ่นไดพัฒนาวิธีการจัดการปาโดย
อิงความรูเชิงนิเวศนอยางไรในระบบนิเวศนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 2. ชุมชนมีกลไก
ทางสังคมอะไรและอยางไรในการพัฒนาวิธีการจัดการ 

 



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                                 245 

วิธีการศึกษา/วิเคราะห 

งานวิจัยนี้ไดปรับใชกรอบคิดการทํางานของ Berkes and Folke  (1998) ในการแจกแจง
และอธิบายคุณสมบัติขององคประกอบซึ่งไดแก ระบบนิเวศนที่ชุมชนตองพึ่งพิงชุมชนและเทคโนโลยี 
ภูมิปญญาทองถิ่น และสิทธิการเขาถึงการใชประโยชนทรัพยากร โดยใหความสําคัญกับปฏิสัมพันธ
ของทั้งส่ีองคประกอบ ดังกลาวที่สงผลตอความเปนอยูที่ดีขึ้นและความยั่งยืนของสังคมดังภาพที่ 1  
การสะทอนกลับ (feedback control) เปนกลไกที่สําคัญในการควบคุมกระบวนการทํางานและการ
ตัดสินใจตอการจัดการทรัพยากร 

งานวิจัยไดเลือกพื้นที่ปาของตําบลแมแฝกใหม อ. สันทราย จ. เชียงใหม ซึ่งประกอบดวย 
13 หมูบาน (2547) โดยมีพื้นที่ 36,772 ไร หรือ 58 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีความสูง 330-950 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล หมูบานที่มีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ราบลุมประกอบดวยพื้นที่ หมู 1 2 3 4 
5 9 และ 12 ซึ่งไดรับน้ําโครงการสงน้ําชลประทานแมแฝก ในขณะที่พื้นที่หมู 6 7 8 10 11 และ 13 มี
อาณาเขตติดกับพื้นที่ปาเบญจพรรณ จํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 2,527 ครัวเรือนมีประชากรทั้งส้ิน 
7,454 คน  โดยรอยละ 80 ของประชากรประกอบอาชีพเกษตร (ภาพที่ 2) 

กระบวนการวิจัยประกอบดวยการคนหาผูรูทองถิ่นที่มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับ
การจัดเก็บผลประโยชนจากพื้นที่ปา การสํารวจทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาพรอมทั้งจําแนกถิ่น
นิเวศน หรือถิ่นอาศัย (habitat) รวมกับผูรูทองถิ่น การประเมินความอุดมสมบูรณของสภาพนิเวศน
ของผูรู การประมวลผลพรอมทั้งเสนอผลในเวทีชุมชนโดยมีผูนําทองถิ่นและพระสงฆประจําตําบล
เปนแกนนํา การประชุมรวมกับองคกรทองถิ่น เชนองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) ผูที่เกี่ยวของและ
สมาชิกในชุมชนเพื่อรวมกําหนดแผนการทํางานในการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปา 
 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบการวิเคราะหความเชื่อมโยงระบบสังคมทองถิ่นและระบบนิเวศนที่สงผลลัพธไปสู 
              การจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 
 
 

 

ผลลัพธ 

ระบบนิเวศน 

ชุมชนและเทคโนโลยี 

สิทธิเขาถึงการใชประโยชน 

รูปแบบการปฏิสัมพันธ 

การจัดการทรัพยากร 
อยางยั่งยืน 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ผลกระทบจากภายนอก ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ
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ผลการศึกษา 
ระบบนิเวศน 

ระบบนิเวศนของ ต. แมแฝกใหม สามารถแบงเปนสองสวนที่มีคุณสมบัติและศักยภาพ
แตกตางกันอยางชัดเจนระหวางพื้นที่ราบลุมชลประทาน ซึ่งมีระบบการปลูกพืชที่มีขาวเปนพืชหลัก 
และตามดวยพืชพาณิชยที่สําคัญ เชน มันฝร่ัง ถั่วเหลือง ขาวโพดหวาน และพืชผัก เปนระบบการ
ผลิตที่เขมขน ใชปจจัยการผลิตสูง และตองพึ่งพิงแรงงานจากภายนอก อันเปนแหลงรองรับแรงงาน
ที่สําคัญของชุมชนชายขอบจากหมู 6 7 8 10 11 และ 13 โดยเฉพาะชวงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยว 

ตารางที่ 1 ไดแสดงภาพรวมของจุดเดนและขอจํากัดของระบบการผลิตและคุณสมบัติของ
ทรัพยากรดินใน 13 หมูบานโดยภาพรวมพบวา ระบบนิเวศนเกษตรของทั้งสองพื้นที่มีคุณภาพที่
เส่ือมโทรม สวนหนึ่งเกิดจากคุณสมบัติเดิม แตอีกสวนหนึ่งเปนผลจากการใชประโยชนโดยขาด
ความตระหนักถึงความยั่งยืนในระยะยาว 

สําหรับสภาพนิเวศนของพื้นที่ปา กลุมเกษตรกรผูรูจําแนกออกเปน 3 ประเภทตามระดับ
ความอุดมสมบูรณของพื้นที่โดยอาศัยเกณฑตางๆ เชน ขนาดของไมยืนตน ความหนาแนนของ     
ไมยืนตน ปริมาณน้ําในลําหวย และจํานวนชนิดอาหารปา ซึ่งมีสวนสัมพันธกับระยะเวลาเดินทาง
ตั้งแต 15 นาทีถึงมากกวา 4 ชั่วโมงโดยทางเทาดังแสดงในภาพที่ 3 

 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 พื้นที่ปาเบญจพรรณและตําแหนงหมูบาน ต. แมแฝกใหม อ. สันทราย จ. เชียงใหม 
ที่มา:  กรมพัฒนาที่ดิน, 2541  
 
 
 
 
 
 

 

 



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                                 247 

ตารางที่ 1   ลักษณะเดนและขอจํากัดของระบบการผลิตของ ต. แมแฝกใหม อ. สันทราย  
หมูบาน จุดเดน ขอจํากัด 

1 พื้นท่ีเกษตรแบบประณีต ตลอดทั้งป เชาท่ีดิน  
2 พื้นท่ีเกษตรแบบประณีต เชาท่ีดิน 
3 เกษตรประณีต กระดาษสา เลี้ยงไก กลุมผลิตปุยคอก นํ้าเสียจากโรงงาน ดินเสื่อมโทรม ไมมีระบบ

ประปาใชในหมูบาน 
4 เกษตรประณีต เลี้ยงไกพื้นบาน ดินเสื่อมโทรม 
5 พื้นท่ีเกษตรแบบประณีต ดินเสื่อมโทรม 
6 พืชสวน ใชทรัพยากรพืชปา และรับจาง ขาดแคลนน้ํา ท่ีทํากินและน้ําเสียโรงงาน 

7 เกษตรแบบประณีต รับจาง และมีอาชีพหาของปา เชาท่ีดิน 
8 รับจาง ปลูกไมดอก เลี้ยงวัว ขาดแคลนพื้นท่ีทําเกษตร 
9 พื้นท่ีเกษตรแบบประณีตกลุมเพาะเห็ด ดินเสื่อมโทรม 
10 ใชทรัพยากรพืชปา รับจาง ขาดแคลนพื้นท่ีทํากิน 
11 พืชสวน กระดาษสา ไกพันธุ  รับจาง ผลผลิตต่ํา 
13 ใชทรัพยากรพืชปา รับจาง  ขาดแคลนพื้นท่ีทํากิน 

ท่ีมา: ประชุมเกษตรกร ต. แมแฝกใหม อ. สันทราย จ. เชียงใหม 
 

ความอุดมสมบูรณของพื้นที่แตกตางกัน เนื่องจากในระยะแรกรัฐใหสัมปทานปากับ
บริษัทเอกชนเพื่อใชในอุตสาหกรรมปาไมเปนเชื้อเพลิงในการบมใบยาสูบ อยางไรก็ตาม การยกเลิก
สัมปทานปาป 2528 ปาบางสวนไดฟนตัวจนกลายเปนปารุนสอง ทําหนาที่เปนแนวกันชนระหวาง
พื้นที่ชุมชนและปาอนุรักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3   ความสัมพันธระหวางระยะเวลากับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชีวภาพจากปา 
ที่มา: การสัมภาษณผูรูดานการหาของปา, 2547 
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ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทเศรษฐกิจครัวเรือน   
พื้นที่ปาของตําบลแมแฝกใหมครอบคลุมพื้นที่ 25,329 ไร คิดเปนรอยละ 67 ของพื้นที่

ทั้งหมด ลักษณะปาเปนปาเต็งรัง ซึ่งประกอบดวยไมเหียง ไมรัง ไมตึง เปนสําคัญ พื้นที่ปาสวนหนึ่ง
เปนปารุนที่สอง มีอายุประมาณ 15 – 20 ป หลังจากการปดสัมปทานปาในการทําไมฟนและใชใน
อุตสาหกรรมการบมใบยาสูบ ปารุนที่สองนี้ถือวาเปนปาเศรษฐกิจของชุมชนเนื่องจากยอดใบออน
ของไมยืนตน ไมพุม เห็ด และแมลงชนิดตางๆ ไดสรางรายไดสูงกวา 35,000 บาทตอปตอครัวเรือน 

ชนิดของทรัพยากรชีวภาพที่ถูกนํามาใชประโยชนของคนในพื้นที่มีทั้งที่อยูในพื้นที่ทุงนา ที่
ราบทั่วไปตามชุมชน และในพื้นที่ปา  มีจํานวนมากกวา 168 ชนิด หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งป ผูรู
สามารถระบุทรัพยากรชีวภาพออกเปน พืชอาหาร 117 ชนิด พืชสมุนไพร 10 ชนิด พืชใชสอย 4 ชนิด 
แมลง 14 ชนิด และสัตว 17 ชนิด (ภาพที่ 4) ชนิดที่จําหนายทั่วไปในตลาดทองถิ่น ไดแก เห็ดไขหาน  
เห็ดโคน เห็ดหลม เห็ดถอบ  เห็ดไขเหลือง  ไขมดแดง ไขแมลงมัน ไขจั๊กจั่น ผักหวาน หนอไม เทา ผัม 
แมลงนูน แมลงมัน ผ้ึง ตัวตอ จักจั่น ม้ิม ดวงเตาทอง กบจุก ปลากั้ง เปนตน 

ในทรัพยากรชีวภาพทั้งหมดที่คนในชุมชนนํามาใชประโยชนนี้สามารถจําแนกเปน
ทรัพยากรชีวภาพจากปาไดจํานวน 53 ชนิด (จําหนาย 34 ชนิด และไมจําหนาย 29 ชนิด) สวนที่พบ
บริเวณที่นาและบริเวณบาน ไดแก แมลงกุดจี่ จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมลงกระชอน แมลงดานา แมลงเมา 
แมลงนูน แมลงตับเตา และแมลงเหนี่ยง เปนตน นอกจากนี้พบวาสัดสวนของพืชและแมลงที่ไดจาก
ปาสามารถจําหนายเปนรายไดมากกวารอยละ 60  

 

117

4 10
20 17

0
25
50
75

100

พืชอาหาร พืชใชสอย พืชสมุนไพร แมลง สัตว

จํานวนใชจริง

จํานวนขาย

 
ภาพที่ 4 จํานวน (ชนิด) ทรัพยากรชีวภาพที่นํามาใชประโยชนเพื่อบริโภค ใชสอย และจําหนาย 
ที่มา: การสัมภาษณผูรูดานการหาของปา, 2547 
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ชุมชนและวิธีการจัดเก็บผลประโยชนทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปา 

องคกรทองถิ่นและผูนําระดับหมูบานไดมีแผนปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรในพื้นที่ปา 
แตยังไมไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  บางหมูบาน เชน หมู 8 มีการกําหนดพื้นที่ปาชุมชน
ประมาณ 50 ไรซึ่งเปนพื้นที่ตอเนื่องจากพื้นที่วัดประจําหมูบาน ในระยะแรกของงานวิจัยชุมชนยังไม
มีกลไกและมาตรการทางสังคมในการกําหนดกฎกติกาการใชประโยชนจากพื้นที่ปา แตการตัดไมใน
พื้นที่ปาอนุรักษเปนกฎที่ตองหามที่ทุกคนปฏิบัติ เนื่องจากมีอาณาเขตที่ชัดเจนพรอมทั้งกฎขอบังคับ 
นอกจากนี้องคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) ไมมีแผนงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปา 

การใชประโยชนเพื่อเก็บเกี่ยวของปาที่ไมใชไมจากพื้นที่ปาเปนระบบเปดที่ทุกคนมีโอกาส
เขาถึงได กลุมผูรูที่มีอาชีพหลักในการเก็บเกี่ยวของปา ไดชี้ใหเห็นวาผลิตภาพของปาลดลง การหา
ของปาตองใชเวลามากขึ้นในปริมาณผลผลิตที่เทากัน และบางครั้งจําเปนตองใชระยะเวลาเดินทาง
นานกวาเดิม แตละคนจะมีความรอบรูเฉพาะพื้นที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน และจะไมกาวกายซึ่งกัน
และกัน แตทุกคนใหความสําคัญกับวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไมทําลาย เชนการเก็บเกี่ยวไขมดแดง โดยไมมี
การฟนตนไม ไมพนสารเคมี แตใชวิธีปลอยประชากรมดแดงคืนสูตนไมเพื่อใหสรางรังใหม ทุกคนมี
ความเชื่อเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ความเปนเจาที่ กอนเขาปาเก็บเกี่ยวแตละคนมีพิธีกรรมบวงสรวง
งายๆตามที่ถนัดและทุกคนจะเก็บเกี่ยวในปริมาณที่พอเพียงกับแรงงานที่มีความสามารถเก็บไดใน
แตละวัน และความสามารถในการเก็บใหทันเวลาตลาดทองถิ่นซึ่งเปนตลาดในชวงบาย การเก็บ
เกี่ยวมากเกินความจําเปนไมเปนผลดีตอเศรษฐกิจครัวเรือนและสภาพนิเวศน ดังนั้นระบบตลาดยัง
เปนกลไกที่สําคัญในการควบคุมพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวของปาของชุมชน  นอกจากนี้ยังพบวา
เกษตรกรชายและหญิงแบงหนาที่กันอยางชัดเจน โดยเกษตรกรชายเขาเก็บของปาตั้งแตเชาตรูการ
หาของปาจะเริ่มจากบริเวณดอยจิกจอง หวยวัด และสันน้ําบอยาเปนหลัก ใชเวลาในเดินทางไปกลับ
และหาของปากอนบาย 2 โมง ตองใหทันเวลาเพื่อเกษตรกรหญิงเปนคนจัดการคัดพรอมนําจําหนาย
ในชวงบายถึงเย็นในตลาดเจดียแมครัว  
 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

ระบบสังคมทองถิ่นที่เขาไปชวยพัฒนาจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยอาศัยองค
ความรูภูมิปญญาทองถิ่น เชน ความสามารถหาของปาในระบบนิเวศนปาในพื้นที่ตางๆ  การ
หมุนเวียนพื้นที่ในการเก็บของปาของผูรูซึ่งชวยยนระยะเวลาในการเก็บ และชนิดของๆ ปาที่สามารถ
เก็บไดตลอดทั้งปเพื่อไดอาหารและรายไดตลอดทั้งป ดังภาพที่ 5 รายไดของเกษตรกรจํานวน 10 
รายจากการจําหนายผลิตผลจากปาที่ไมใชไมมีมูลคาตั้งแต 2,000-38,582 บาทตอป ประสบการณ
ดังกลาวมีความแตกตางกันที่เกิดจากการสืบทอดและส่ังสมจากบรรพบุรุษและประสบการณจาก
ปฏิบัติจริง ทําใหเกิดองคความรูสวนบุคคลซึ่งปจจุบันในพื้นที่แมแฝกใหมจะถูกถายทอดในระบบ
เครือญาติเทานั้น  

อยางไรก็ตามระบบสังคมทองถิ่นยังไมสามารถกําหนดมาตรการโดยการนําเอาองคความรู
ทองถิ่นในการจัดการกับคุณสมบัติที่เปนพลวัตในรูปแบบของกลุมได แตในระดับบุคคลไดมีการ
จัดการเก็บของปาที่ถูกวิธีเพื่อสามารถเก็บของปาไดในระยะยาว และการดัดแปลงอุปกรณในการ
เก็บเพื่อสอดคลองกับระบบนิเวศนและชนิดของทรัพยากรที่เก็บในปา 
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ชุมชนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมีความรูและทักษะไมเทากัน ผูรูทองถิ่นซึ่งมีอาชีพหลักจากการ
หาของปา ซึ่งมีเทคนิคเชิงอนุรักษในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเปดโอกาสใหทรัพยากรไดฟนตัว ใน
ขณะเดียวกันไดพัฒนาวิธีการปลูกเลี้ยงไมปา เชน ผักหวานปา จนเปนพืชเศรษฐกิจของครัวเรือน 
 
สิทธิเขาถึงการใชประโยชนของชุมชน 

ปาถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเขาใชประโยชนได ปาในเขตตําบลแม
แฝกใหมไดมีชุมชนจับจองและใชที่ดินในแนวทางอนุรักษ  แตก็ยังมีพื้นที่ปาชุมชนจํานวนมากที่ถูก
แผวถางและจับจองทั้งเพื่อการอยูอาศยั การเกษตร และหลายสวนที่ขายใหกับนายทุนตางถิ่น  

การจัดรูปแบบการถือครองหรือการใชพบวาการจัดระเบียบเพื่อเฝาระวังปาอนุรักษและปา
ชุมชนยังไมเปนผล การบุกรุกพื้นที่ปาของผูมีอิทธิพลภายในและภายนอกทองถิ่นไดมีสวนทําใหการ
จัดระเบียบไมไดผล  อยางไรก็ตามชุมชนยังมีความตองการแกนนําในการผลักดันวิธีการและ
กิจกรรมตางๆที่มีหลายฝายรวมดําเนินการ   

ปจจุบันระบบสังคมทองถิ่นยังไมสามารถควบคุมการขยายการบุกรุกพื้นที่ปาชุมชนและ 
ปาใชสอยจากผูมีอิทธิพลทั้งในและนอกพื้นที่ แตการใชประโยชนเพื่อจัดเก็บของปายังคงเปดกวาง
ทั่วไปสําหรับคนทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งถาไมมีมาตรการฟนฟูและการทํางานรวมกัน ความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาจะลดปริมาณลงจนถึงระดับวิกฤติดังบทความของ Hardin
ใน “Tragedy of the commons” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 5  รายได (บาท/ป) การจําหนายผลิตผลจากปาที่ไมใชไม 
ที่มา: สัมภาษณเกษตรกร,  2547   
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รูปแบบปฏิสัมพันธ 

งานวิจัยในระยะแรกไดชี้ใหเห็นถึง ชุมชนที่พึ่งพิงทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาเพื่อยังชีพ มี
กฎกติกาเปนของตนเองในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน พัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไมทําความเสียหาย
ใหกับสภาพนิเวศนพรอมทั้งมีวิธีการฟนฟูควบคูกันไป นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของ
ธรรมชาติที่เปนฐานทรัพยากรสนับสนุนการดํารงชีพของครัวเรือน ชุมชนเหลานี้มีความเคารพและ
นอบนอมตอระบบนิเวศนปา 

แตเนื่องจากชุมชนยังไมมีกลไกทางสังคมในการใชประโยชนจากองคความรู ประสบการณ 
และทักษะของผูรูเหลานี้อยางเปนรูปธรรม ทําใหการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปายังไมไดรับการดูแล
และจัดการอยางจริงจัง 

การติดตามและรวมปฏิบัติงานกับเกษตรกรอยางตอเนื่องไดสรางความเชื่อม่ันและความ
ไววางใจ ซึ่งความสัมพันธระหวางเกษตรกรและนักวิจัยมีสวนสนับสนุนใหเกิดเวทีชุมชนที่มีสวนรวม
ของทกุฝาย โดยผานสถาบันสงฆ องคกรทองถิ่น หมูบานและโรงเรียน  การนําเสนอขอมูลที่ประมวล
รวมกับเกษตรกร ณ เวทีตางๆ ไดสรางความเชื่อถือใหกับชุมชน และชวยใหกระบวนการกําหนด
แผนปฏิบัติงานการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาแมแฝกใหมที่ระดับหมูบานตําบลเปน
รูปธรรมเปนที่ยอมรับมากขึ้น รูปแบบการปฏิสัมพันธตําบลแมแฝกใหมที่ระบบสังคมทองถิ่นเกื้อหนุน
ตอการจัดการทรัพยากร หลังการจัดทําแผนปฏิบัติการของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูปา
ซึ่งมี หลายรูปแบบ รวมถึง การประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนัก โดยมีผูมีสวนเกี่ยวของหลาย
ฝายและไดรับการสนับสนุนจากทั้งพระภิกษุ โรงเรียน อบต. ผูรู และแกนนําของชุมชน   

สรุป 

กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาที่ยังมีผลประโยชนทับซอนกัน
อยูนี้ ความโปรงใสของการทํางาน ขอมูลบทสังเคราะหที่ผานการกลั่นกรองจากชุมชน ความ
ไววางใจและความเชื่อถือจากชุมชน นอกจากนี้การมองการจัดการทรัพยากรเปนเรื่องของ “การ
จัดการคน” มีความสําคัญในระดับการปฏิบัติ นอกจากนี้ประเด็นดานสิทธิชุมชนและสถาบันทองถิ่น 
มีผลตอการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่นําไปปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้กระบวนการจัดการทรัพยากรปา
เปนการดําเนินกิจกรรมรวมกันจําเปนตองมีแกนนําของผูรูและการสนับสนุนการดําเนินงานของ
องคกรและสถาบันทองถิ่นเพื่อเกิดกิจกรรมที่ตอเนื่องและเกิดการมีสวนรวมในการแกปญหาในระดับ
ตางๆ รวมกันของชุมชน 
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