
 

 

การจัดการทรัพยากรชวีภาพกับการใชแนวคิดการอาศัยซ่ึงกันและกัน 
(interdependency) 

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล1 ชอผกา มวงสุข1  และ พฤกษ ยิบมันตะสิริ1 

บทคัดยอ 
การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเกษตรที่มีผลตอความอยูรอดของเกษตรกร ภายใตสภาวะที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความซับซอนและประกอบดวยหลายมิติ เชน พลังขับเคลื่อนจากภายใน (บริบท และ
นวัตกรรมของเกษตรกร) ลักษณะของความสัมพันธท่ีทําใหเกิดกิจกรรมตอเน่ืองและเน้ือหาสาระของกิจกรรมท่ีมีผลตอ
ความเปนอยูของเกษตรกร งานวิจัยนี้ไดศึกษาในความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากรและการดํารงชีพครัวเรือน 
(ชุมชน) และความสัมพันธระหวางครัวเรือนในชุมชน 2 ระบบ 1. ระบบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การหมุนเวียนของ
ความหลากหลายชีวภาพของทรัพยากรระหวางที่ดอนและที่ลุม บานฮวก กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา และ 2. การจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน บานดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร มองการพึ่งพิงทรัพยากร เพื่อทําให 
เกิดความเปนอยูที่ดีขึ้นในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน งานวิจัยนี้ใชกรอบความคิดการอาศัยซ่ึงกันและกัน 
(interdependency) มองความสัมพันธภายในและระหวางกิจกรรม (task หรือ activities) โดยวิธีการศึกษาเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพและปริมาณ 

ผลการศึกษา บานฮวก ต.ภูซาง กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา วิถีชีวิตเกษตรกรผูกพันกับการเกษตรตลอดทั้งป โดย
ใชประโยชนที่ดินทั้งบนที่ดอน ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุม ระบบเกษตรที่ผนวกเอาความหลากหลายชีวภาพในกระบวน 
การผลิตไดคํานึงถึงการไหลเวียนของทรัพยากร (resource flow) ระหวางที่ดอน และที่ราบลุม เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวของเกษตรกรและกระบวนการตัดสินใจ มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระบบการใชประโยชนที่ดินและการ
จัดการความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรเพื่อการผลิตเปนอาหารและรายได ระบบการผลิตที่เขมขนและตอเนื่อง
ระหวางพื้นที่ดอนเชิงเขาและที่ราบลุมของเกษตรกรบานฮวก ผูนําและเกษตรกรที่มีความพรอมเงินลงทุนและทุนทาง
สังคม 34 คน รวมลงทุนธุรกิจเกษตรในหมูบานชายแดนไทย-ลาวในรูปแบบพันธะสัญญา 

สวนกรณี บานดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย เปนหมูบานตั้งอยูในพื้นที่ชุมน้ําของลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง วิถีชีวิตของชุมชนบานดงสารมีความผูกพันกับภาวะน้ําทวมซ่ึงมีระยะเวลานานรวม 2 เดือน ในฤดูฝนมีพื้นที่
ไมถึงรอยละ 10 ที่สามารถปลูกขาวนาปเพื่อเปนอาหาร ปาบุงปาทามในพื้นที่ชุมน้ําแมน้ําสงครามตอนลางเปนฐาน
ทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการเลี้ยงชีพของชุมชน นอกจากความหลากหลายของชนิดปลา ซ่ึงมีมากกวา 100 ชนิด ใน
แมน้ําสงคราม และแหลงน้ําตางๆ ในบานดงสาร ปาบุงปาทามยังเปนแหลงอาหารและรายไดเสริมของชุมชน ในระยะ 
3 ปที่ผานมา ไสเดือนทองถิ่นไดกลายเปนสัตวที่สรางรายไดตามฤดูกาลระหวางเดือนกันยายนถึงตุลาคมใหกับชุมชน 
อยางไรก็ตามในสวนการนําไสเดือนมาใชประโยชนนั้น แมวาครัวเรือนจะยังพึ่งพิงทรัพยากร แตก็ขาดการวางกติกาที่
ชัดเจน แมวาจะมีกลุมอนุรักษทรัพยากรหลายกิจกรรมแตในกรณีไสเดือนยังขาดการวางแผนการฟนฟูในระยะยาว 
การจัดการทรัพยากรอยางมีสวนรวมเกิดขึ้นบานดงสาร เนื่องมาจากความตองการความมั่นคงดานอาหาร รายได 
ความเปนอยูที่ดีขึ้น กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเกษตรทั้ง 2 พื้นที่ ซ่ึงมีบริบทที่ตางกัน มีกลุม
รูปแบบการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันแตกตางกัน 4 กลุม และการจัดการไดช้ีใหเห็นนวัตกรรมทางสังคมซึ่งแสดงออก
ในรูปของความสัมพันธภายในชุมชนที่รวมกําหนดกติกา การจัดการทรัพยากรชีวภาพที่กอใหเกิดกิจกรรมกลุมอยาง
ตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน มีความยืดหยุนที่เปดโอกาสใหสมาชิกภายในชุมชนไดดําเนินกิจกรรมอยางอิสระตาม

                                                            
1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
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ศักยภาพของตนเอง การปฏิบัติรวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในชุมชน ทําใหเกิดการอาศัยซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปน
ทุนสังคมที่สําคัญตอการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ 
คําสําคัญ: interdependency การพึ่งพิง การอาศัยซ่ึงกันและกัน ความหลากหลายชีวภาพ ทุนทางสังคม 

บทนํา 
สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมในอดีต ปจจุบันพบวาสังคมชนบทก็ไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภวิฒัน แตส่ิงที่เปนวัฒนธรรมที่สําคญัในหลายชุมชนที่ทําใหชุมชนชนบท
ยังสามารถคงอยูไดคือ วัฒนธรรมการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน ที่มนุษยสรางขึ้นจากความสัมพันธกับ
ธรรมชาติ และธรรมชาติรอบตัวจนกอใหเกิดระบบความสัมพันธของสังคมในชวงนัน้ๆ อาท ิ ระบบ
ความสัมพันธที่ชวยเหลือกันในเรื่องแรงงาน ความสัมพันธในระบบแลกเปลี่ยนเพือ่ใหไดมาซึ่งส่ิงจําเปน
ในการดํารงชีวิต ระบบการถายทอดความรูในเรื่องการทํามาหากินใหแกกัน การพึ่งพากันในยาม
เจ็บปวย นภาภรณ และพิศมัย (2547) กลาววา ความสัมพันธระหวางระบบความรูกับระบบ
ความสัมพันธ เปนกระบวนการที่ตางสนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนพลวัตที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อ
ปรับใหเขากับสภาพแวดลอม เพื่อใหคนในชุมชนเกิดความปลอดภัยในการดํารงชีวิต ทุกคนมี
หลักประกันการบริโภค เกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มีจิตสํานึกรวมในความเปนหมูพวกชุมชน
เดียวกัน เปนสภาวะที่ทุกคนสามารถใชอํานาจอสิระในการดําเนนิชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหมนุษยตระหนักถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ที่มีความสําคัญมากตอการ
ดํารงอยูกับทุกชุมชน โดยรวมนยิามของ ความเขมแขง็และการดาํรงอยูของชุมชนกอนเขาสูระบบ ใน
ชุมชนตองอาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอื่นๆ Coleman (1988) นิยามไววา เปนความสัมพันธ
ระหวางบุคคล เราจะพบความสัมพันธดังกลาวในรูปแบบตางๆ กอใหเกิดสายใยหรือสายสัมพันธในรูป
ของเครือญาติ กลุม ฯลฯ ซึ่งตางฝายตางมีความไววางใจซึ่งกันและกัน (mutual trust) (Putnum, 1993: 
Krishna, 2004) และระบบของความสัมพันธนีด้ํารงอยูโดยมีบรรทัดฐานหรือกรอบกติกา สําหรับการ
ปฏิบัติตอกันหลายดาน โดยบรรทัดฐานหลักคือการพึ่งพาอาศัยกนั ซึ่งทั้งความไววางใจซึ่งกันและกัน
และบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัยกันนี้ ถือวาเปนทุนทางสังคมของชุมชน เพราะชุมชนไดอาศยัทุน
ทางสังคมนี้เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดความรวมมือกันในดานตางๆ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ในการดํารงชีพ  

การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเกษตรที่มีผลตอความอยูรอดของเกษตรกร ภายใต
สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความซับซอนและประกอบดวยหลายมิต ิเชน พลังขับเคลือ่น
จากภายใน (บริบทและนวัตกรรมของเกษตรกร) ลักษณะของความสัมพันธท่ีทําใหเกิดกิจกรรมตอเน่ือง 
และเน้ือหาสาระของกิจกรรมท่ีมีผลตอความเปนอยูของเกษตรกร ทุนทางสังคม ที่กอใหเกิดเกี่ยวยึดติด
และพึ่งพงิของคนในสังคม ไดพสูิจนวามีผลตอกระบวนการจัดการทรัพยากร และมีความเกี่ยวพันหรือ
ความเชื่อมโยงระหวางระบบสังคมกับระบบนิเวศน ทั้งนี้องคความรูและความเชื่อของชุมชน มีผลตอ
ความสัมพันธระหวางคนและสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืนไดถูกสะสม
และถายทอดจากชั่วหนึ่งไปอีกชัว่หนึ่ง โดยกลไกทางวัฒนธรรม (บุศรา, 2547) ในงานวิจัยนีไ้ดนําเอา



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 
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ทุนสังคมและแนวคิดดานการพึ่งพิงซึ่งกันและกันของชุมชน ซึ่งมองการพึ่งพิงใน 2 ระดับ ไดแก 1) การ
มองที่ตัวทรัพยากร การใชประโยชนทรัพยากรจากหลายแหลงเพือ่การดํารงของกลุมและชุมชน เชน 
เปนแหลงอาหาร รายได และสรางงาน และ 2) การเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในบริบททุนทางสังคม (การ
พึ่งพิงระหวางคนและคน) โดยใชกรณีศึกษาใน 2 พ้ืนท่ี บานฮวก ต.ภูซาง กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา และ
พื้นที่ชุมน้ํา บานดงสาร อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ซึ่งมีการจดัการทรัพยากรและการใชประโยชนที่
แตกตางกัน 

วิธีการศึกษา/วิเคราะห 
การศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากรและการดํารงชีพครัวเรือน (ชุมชน) และ

ความสัมพันธระหวางครัวเรอืนในชุมชน 2 ระบบ 1) ระบบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การหมุนเวียน
ของความหลากหลายชีวภาพของทรัพยากรระหวางที่ดอนและที่ลุม บานฮวก ต.ภูซาง กิ่ง อ.ภูซาง  
จ.พะเยา และ 2) การจัดการทรัพยากรของชุมชน บานดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 
มองการพึง่พิงทรพัยากรเพื่อทาํใหเกิดความเปนอยูที่ดีขึ้นในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน การเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ การจัดประชมุกลุม และเพื่อเขาใจ
กลไกทางสังคม ความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากรกบัคน ตลอดจนปจจัยที่มีผลตอการ
สนับสนุนการพึ่งพิงของคนในชุมชน การวิเคราะหการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน โดยการประเมินขอมูล
จากการรวมกลุม ซึ่งไดเลือกเอากิจกรรมทางสังคมและเกษตรทีก่อใหเกิดการสรางกลุมและเครือขาย
อยางธรรมชาติ (informal network) และเนนการศกึษาความสัมพันธที่ระดับกลุมมากกวาระดับปจเจก 
เชน การเปนสมาชิก การมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงดานเกษตร การเกิดกิจกรรมใหมเพื่อ
เกิดรายได หนาที่ในกิจกรรมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ และการเก็บขอมูลเชิงปรมิาณ การสัมภาษณ
ครัวเรือนเกษตรกรในการจัดการทรัพยากร รายไดและวิถีความเปนอยูของเกษตรกร จํานวน 70 
ครัวเรือน บานดงสาร และการสมัภาษณกลุมเกษตรกรผูนํากิจกรรมดานการเกษตร เชน กลุม ถั่วเหลือง 
กลุมขาว และ ขาวโพด และกลุมเกษตรกรผูผลิต 

งานวิจัยนี้ใชกรอบความคิดการอาศัยซึ่งกันและกนั (interdependency) มองความ สัมพันธ
ระหวางคน และระหวางกิจกรรม (task) กรอบการวิเคราะหไดนําเอา 3 แนวคิดหลัก ประกอบดวย  
1) กระบวนการใหขอมูล (information processing theories; Thomson,1967) เปนกระบวนที่ทาํให
เกิดความชัดเจน การรวมแนวคดิเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 2) การใชทรัพยากรที่มีอยู (resource-
based theories; Salancil and Pfeffer, 1974) ที่มุงเนนที่การจัดการใชประโยชนทรัพยากร เชน 
ทรัพยากร คน องคความรู เปนตน และ 3) การทําใหเกิดความตระหนักหรือความเขาใจ (sense-
making theories; Weick, 1990)   
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ผลการศึกษา 
บริบทพื้นที ่
บานฮวก เปนหมูบานจัดตั้งสําหรับชุมชนพัฒนาชาติไทย อันเปนผลจากการปรับใชนโยบาย

ของรัฐเพือ่ชักจูงใหกลุมฝกใฝคอมมิวนิสตไดหันกลับรวมพัฒนาชาติในชวงป 2520 เปนตนมา ผูนําใน
รุนแรกสามารถชักจูงใหชาวบานหันกลับมาพัฒนาชาติจนเปนที่ยอมรับของหนวยงานรัฐ และหมูบาน
ไดรับการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา อางเกบ็น้ํา และระบบชลประทาน ตลอดจน
การจัดสรรที่ทํากินใหกับทุกครัวเรอืน มีขนาดใหญเปนอันดับสองในจํานวนทั้งหมด 13 หมูบานของ  
ต.ภูซาง มีครัวเรอืนทั้งส้ิน 250 ครัวเรือน ประชากรรวม 781 คน รอยละ 96 ของครัวเรือน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลภูซาง, 2548) ประมาณ
รอยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด ยังมีฐานะยากจน แตมีความมั่นคงทางอาหารดําเนินชีวิตโดยการ
รับจาง ผูมีฐานะปานกลางและดี คดิเปนรอยละ 70 ในหมูบาน ลักษณะพื้นที่เปนทีร่าบลุมสลับกับเนิน
เขา หมูบานลอมรอบดวยภูเขา และมีเขตติดตอกับชายแดนลาวทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออก
ตะวันออก ระบบการผลิตทางเกษตรมีความหลากหลายตั้งแตพื้นที่เชิงเขาตอเนื่องมาจนถึงพืน้ที่นา 
การถือครองที่ดนิบริเวณที่ราบลุม ที่ดอน ทั้งราบลุมและที่ดอน และไมมีพื้นที่ถือครอง มีอยูรอยละ 40, 
30, 20 และ 10 ตามลําดับ สวนขนาดพืน้ที่ถือครองที่ราบลุมตั้งแต 3-30 ไร และทีด่อนมี 10-100 ไร   

บานดงสาร เปนหมูบานมีอายุกวา 109 ป ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยที่ราบลุม ซึ่งเปน
พื้นที่นา ทุงหญาเลี้ยงสัตว ปาทาม หวย หนองน้ํา เปนตน มีกลุมชาติพันธุที่สําคัญ 2 กลุมคือ  
ชาวไทญอ ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุที่พบมากที่สุดในหมูบาน เขามาอยูเมื่อประมาณป 2440 และกลุมชาติ
พันธุไทลาว ซึ่งพึ่งอพยพเขามาอยูภายหลัง เมื่อประมาณป 2535 ไดอพยพเขามาจนปจจุบันมีเกือบ
เทาตัวกับชาวบานเดิม ดวยเหตุผล ที่ทํากินราคาถูก และทรัพยากรธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ (สุวรรณ 
และคณะ, 2547) ปจจุบันบานดงสารแบงออกเปน 7 คุมบาน ซึ่งมีครัวเรือนทัง้ส้ิน 240 ครัวเรือน 
ลักษณะพื้นที่ที่สําคัญไดแก แมน้ําสงครามตอนลาง ถือเปนแมน้ําสายหลักของชาวบานจังหวัด
สกลนครและนครพนม และปาทามทุงพันขัน เปนพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งส้ิน 4,625 ไร (ตามทะเบยีนที่
สาธารณะประโยชน หนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.)) ติดกับลําน้ําสงครามดานทิศเหนือของหมูบาน สวน
อาชีพหลักของชาวบานรอยละ 60 มีอาชีพประมง เนื่องจากพื้นทีห่มูบานตั้งอยูในเขตพื้นที่ราบน้ําทวม
ถึง (floodplain) ลักษณะพื้นที่ชุมน้ํา น้ําทวมประมาณ 2-3 เดือน (ส.ค.-ก.ย.) หรือในอาณาบริเวณลุม
น้ําสงครามตอนลาง หมูบานตั้งอยูในบริเวณหางจากริมน้ําสงครามประมาณ 3-5 กม. รอยละ 30 
ประกอบอาชพีรับจางทั้งในและนอกพื้นที ่และรอยละ 10 ของครัวเรือนเกษตรกรพึง่พิงการเลี้ยงปศสัุตว   

วิถีชีวิตของชุมชนกับการใชประโยชนทรัพยากร 
วิถีชีวิตของชาวบานฮวกผูกพันกบัการเกษตรตลอดทั้งป การผลิตทางเกษตรใชประโยชนที่ดิน

ทั้งบนที่ดอน ที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุม ระบบเกษตรที่ผนวกเอาความหลากหลายชีวภาพใน
กระบวนการผลิตไดคํานึงถึงการไหลเวียนของทรพัยากร (resource flow) ระหวางที่ดอน และที่ราบลุม 
เนื่องจากการเคลือ่นไหวของเกษตรกรและกระบวนการตัดสินใจ มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับระบบ
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การใชประโยชนที่ดินและการจัดการความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร เพื่อการผลิตเปนอาหารและ
รายได อยางไรก็ตาม การสนับสนุนเกิดการคาระหวางชายแดนของรัฐโดยการเปดดานมีผลตอชาวบาน
ที่บางสวนที่หันไปประกอบอาชีพคาขาย ตลาดการคาชายแดนไทย-ลาว (บานฮวก) เปนจุดผอนปรนให
มีการคาระหวางไทยกับลาวเปดทุกวันที่ 10 และ 30 ของเดือน เพื่อใหคนไทยและลาวไดมีโอกาสซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินคากัน สินคาที่นํามาขาย ไดแก ผลผลิตทางเกษตร ไมแปรรูป สินคาอุปโภคบรโิภค 
รวมทั้งสินคาหัตถกรรม เชน ผาทอ เปนตน  

เนื่องจากลักษณะพื้นที่และน้ําเปนปจจัยกําหนดชนิดของการผลิตพืช พบวา มีการจัดการ
พื้นที่เชิงเขาที่ไมมีระบบชลประทาน ชาวบานใชที่ดินเพื่อปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมผล และขาวไร
บางสวน นอกจากนี้ยังพบการปรับเปล่ียนแปลงไมผลเปนแปลงปลูกยางพาราบริเวณที่ดอนถึงทีลุ่ม 
เกษตรกรพึ่งพงิทรัพยากรธรรมชาติจากปาตลอดทัง้ป และระบบการเกษตรตอเนือ่งตลอดป ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 เนื่องจากมีอางเกบ็น้ําธรรมชาติที่ไดจัดทําเปนโครงการชลประทานขนาดเลก็สงน้ําไปยัง
บริเวณพื้นทีเ่พาะปลูก ซึ่งสวนใหญมีการใชพื้นที่เพื่อปลูกขาวและพืชไรเศรษฐกจิหลังนา เชน เดือย  
ถั่วลิสง กระเทียม หอมแดง ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชผัก เปนตน การดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นที่ศึกษาไดพึ่งพิงความหลากหลายชีวภาพที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อความมั่นคงทางอาหารและรายได
ใหกับครัวเรือน จําแนกตามถิ่นอาศัย หรือระบบนเิวศนยอย ไดแก พื้นที่เกษตร สวนรอบบาน ปา แหลง
น้ําธรรมชาติ (หนอง บึง สระ) และ แมน้ํา โดยมีรูปแบบการใชประโยชนความหลากหลายและการ
กระจายตัวเชิงเวลาในระบบนิเวศนตางๆ ดังนั้น วิถีชีวิตของชุมชนบานฮวกขึ้นอยูกับทรัพยากรชีวภาพ
และการจัดการใชแรงงาน และทนุของครัวเรือนใหสอดคลองกับทรัพยากรที่ดิน และระบบพืชเพื่อความ
ม่ันคงทางอาหารและรายได (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 การพึ่งพิงระบบการผลิตและทรัพยากรชีวภาพตลอดป บานฮวก ต.ภูซาง กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขาวนาป     * * * * * * * * 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว * * * * * * * * *   * 

ถ่ัวลิสง       * * * *   

ถ่ัวแดง ถ่ัวดํา          * * * 

กระเทียม * * * *       * * 

หาของปา * * * * * * * * * * * * 

 
ชุมชนบานดงสาร ชาวบานมีวิถีชีวิตที่ใกลเคียงกับบานฮวกครวัเรือนผูกพันกับการเกษตร 

และมีการใชทรัพยากรชีวภาพ ซึง่สามารถจําแนกไดสองลักษณะ คือ การใชประโยชนจากทรัพยากรใน
ปาทาม และการจับปลาตามแหลงน้ําธรรมชาติและแมน้ํา โดยเฉพาะในปาทามทุงพันขันซึ่งเปนผืนทาม
ขนาดใหญที่ยังเหลืออยูในแถบนัน้ การใชประโยชนจากทามผืนนี้มิไดมีเฉพาะชาวบานดงสารเทานั้น 
แตชาวบานจากชุมชนใกลเคียงหรือไกลออกไปก็เขามาใชประโยชนเชนกัน โดยมีการใชประโยชนหลาย
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ลักษณะ ไดแก แหลงอาหาร ไมใชสอยและเครื่องมือการเกษตร พื้นที่เล้ียงสัตว ยารักษาโรค เชื้อเพลิง 
และเปนแหลงทรพัยากรประมง ทีช่าวบานมีการรวมกลุมกันเพื่ออนุรักษวังปลา ซึ่งอาศัยธรรมชาติและ
วิถีชีวิตทําใหเกิดการสรางกฎและกติกาในการจับสัตวในพื้นที่ตางๆ กอใหเกิดรายไดใหกับชุมชน และ
เปนคลังอาหารทีส่มบูรณภายในชมุชน และเกิดมลูคาสรางรายไดใหกับชุมชน โดยทําการเปดประมูล
ทุกปชวงหลังน้ําลดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  

ลักษณะของการกระจายตัวของทรัพยากรบานดงสาร ที่นํามาเพื่อบริโภคเปนอาหารและ
รายได สามารถจําแนกตามระบบนิเวศนตางๆ ดงัตารางที่ 2 ซึ่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนดงสารใน
พื้นที่ชุมน้ํา ไดแก ปลา ปาบุงปาทาม ยังเปนทรัพยากรที่สําคัญแหลงอาหาร และทําหนาที่อื่นๆ ที่
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ตัวอยางทีเ่ห็นเดนชัดในการพึ่งพิงทรพัยากรของบานดงสาร คือ
การใชประโยชนจากปาทามทุงพนัขัน ซึ่งนอกเหนือจากจะสนับสนุนดานเปนแหลงอาหารใหชุมชน ยัง
รวมถึงมูลคาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปาทามทุงพันขันยังมีบทบาทหนาทีใ่นทางนิเวศวิทยาในการเปน
แหลงความหลากหลายทางชวีภาพ การทําหนาที่เปนหวงโซอาหารของปลาในระบบลุมน้ําสงคราม 
และยังชวยปรับสภาพสังคมชุมชนตามเงื่อนไขทางดานระบบนิเวศน เพื่อใหชมุชนสามารถดํารงอยู
อยางเหมาะสมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากนีท้รัพยากรที่สําคัญของบานดงสารและชุมชนพึง่พงิดาน
รายได ไดแก ไสเดือนทองถิ่น ที่ไดกลายเปนสัตวเศรษฐกิจสรางรายไดตามฤดูกาลในระยะเวลา 2 เดือน  

ตารางที่ 2  การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพตามระบบนิเวศนตางๆตลอดทั้งป บานดงสาร  

ระบบนิเวศน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.แมนํ้าสงคราม             
    ประมง (รายได-บริโภค) ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
2. หนอง บึง สระ             
    ประมง (รายได บริโภค) ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
    ประมูล (รายไดชุมชน)           ∗ ∗ 
3. พื้นท่ีเกษตร (นํ้าไมทวม)             
     นาป     ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗   
     พืชผัก ∗ ∗ ∗ ∗       ∗ ∗ 
     พื้นท่ีเลี้ยงวัว ควาย ∗ ∗ ∗ ∗         
4. พื้นท่ีเกษตร (นํ้าทวม)             
    เก็บไสเดือน         ∗ ∗   
    นาปรัง ∗ ∗ ∗ ∗       ∗ ∗ 
    พื้นท่ีเลี้ยงวัว ควาย     ∗ ∗ ∗    ∗ ∗ 
    ประมง (รายได-บริโภค)        ∗ ∗ ∗   
5. ปาบุงปาทาม              
    เพื่ออาหาร ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
    เลี้ยงวัวควาย     ∗ ∗ ∗    ∗ ∗ 
ท่ีมา : สัมภาษณ 2550 
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ลักษณะของพืน้ที่ชุมน้ํายังประกอบดวย ทรัพยากรแหลงน้าํที่สําคัญตอการอปุโภคและ
บริโภคของเกษตรกร ทั้งบานดงสารและหมูบานใกลเคียง และแหลงน้ําในการเกษตรกรรม เชน  
หนองหมากแซว กุดหลม กุดส้ิว (ตารางที่ 4) รวมถึงการใชประโยชนดานการประมงและเลี้ยงสัตว 
นอกเหนือจากทรัพยากรดังกลาว บานดงสารยังมีการจัดการใชประโยชนที่ดนิตามลักษณะพืน้ที่ 
ลักษณะทางกายภาพ และความสมบูรณของทรัพยากรที่มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน พื้นที่ปาบุง
ปาทาม พื้นทีแ่หลงอาหารสําหรับชุมชน มีทรัพยากร เชน หนอไม เห็ด ของปา สัตวปา และสมุนไพร 
รวมถึงเปนพื้นที่เล้ียงสัตวในฤดูแลง สวนพื้นที่ราบลุมไดมีการจัดการที่ดินเพื่อใชทาํนาปรัง นาป เพื่อ
เปนอาหารและเลี้ยงสัตวในฤดูน้ําทวม และ คุย เปนพื้นที่เล้ียงสัตว หาอาหาร ของปา สัตวปา และ
ลักษณะที่ดอน ชาวบานใชประโยชนจากไม เพื่อทําเชื้อเพลิง เปนแหลงเลี้ยงสัตว ทําประมงในฤดูน้ํา
หลาก โดยในแตละลักษณะของพื้นที่มีการถือครองที่ดินที่แตกตางกัน และผลตอการถือครองที่ดิน และ
การใชประโยชนยังสงผลตอการเสื่อมโทรมของทรัพยากรในลักษณะที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 3   

ตารางที่ 3 ลักษณะของพื้นที่ การใชประโยชน และการถือครองบานดงสาร จ.สกลนคร 
การถือครองที่ดิน/กรรมสิทธิ์ 

ลักษณะพื้นที่ การใชประโยชน 
ความเสื่อมโทรม/สาเหตุ 

และผลกระทบ บุคคล กลุม/ชุมชน คนนอก 
ดอน การใชประโยชนจาก

ไม เชน การทํา
เช้ือเพลิง พื้นที่เลี้ยง
สัตว  

การเปดโอกาสใหชาวบานทุก
พื้นที่เขาไปใชทรัพยากรทําให
ทรัพยากรเสื่อมโทรม ผลจาก
การตัดโคนตนไมเพื่อเอาผล  

ชาวบาน หมูบาน
ใกลเคียง 

- 

ปาบุงปาทาม ทําประมงในฤดูน้ํา
หลาก เปนหาหนอไม 
ของปา สัตวปา เลี้ยง
สัตว หลังน้ําลด และ
เปนที่พักผอน 

การขยายตัวอยางรวดเร็วของ
วัชพืช เชน ไมยราพ 

เปนที่สาธารณะ
ของชาวบาน 
เพื่อใชประโยชน
รวมกัน 

เปนที่สาธารณะ
ของชาวบาน 
เพื่อใชประโยชน
รวมกัน 

- 

พื้นที่ราบลุม ทํานาปรัง นาป และ
เลี้ยงสัตว  

ชาวบานมีการใชปุยเคมี ทํา
ใหหนาดินเปลี่ยนสภาพ
กลายเปนดินแข็ง 

มีการจัดพื้นที่
เปนสัดสวน 
พื้นที่บางสวนยัง
ไมมีเอกสาร
สิทธิ์  

- - 

คุย * พื้นที่เลี้ยงสัตว หา
อาหาร เก็บผักและ
ของปา สัตวปา 

การตัดกอไผตามคุยลุมน้ํา 
สงครามเพื่อทําเปนที่หลบ
อาศัยของปลาทําใหตนไผ
ลดลง และการประมงแบบ
อวนทับตลิ่ง ทําใหบริเวณคุย
สงครามเกิดการพังทลายของ
หนาดิน และตลิ่ง 

ที่สาธารณะของ
ชาวบาน เพื่อใช
ประโยชน
รวมกัน 

ที่สาธารณะของ
ชาวบาน เพื่อใช
ประโยชน
รวมกัน 

- 

หมายเหตุ: * เปนพื้นท่ีลุมท่ีไมไดใชประโยชนทางเกษตร สูงกวาระดับนํ้าสงคราม แตเม่ือนํ้าทวมสูงก็สามารถทวมถึงคุยได เปน
พื้นท่ีอยูติดกับริมนํ้าสงคราม มีความกวางไมเกิน 50 เมตร ไมจํากัดความยาว จะมองเห็นเปนคุยไดชัดเจนเมื่อระดับ
นํ้าแหง  



การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
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ตารางที่ 4 แหลงน้ําที่สําคัญและการใชประโยชนจากแหลงน้ํา 
การใชประโยชนจากแหลงน้ํา 

ที่ แหลงน้ํา 
บริโภค/อุปโภค เกษตรกรรม การประมง เลี้ยงสัตว รายได 

1 แมน้ําสงคราม      
2 น้ํากุดสิ้ว      
3 น้ํากุดหลม      
4 หนองคางฮุง      
5 หนองหมากแซว      
6 หนองเบ็น      
7 หนองน้ําขุน      
8 หนองแสงสุง      

ที่มา: สุวรรณ และคณะ 2547 

 
รูปแบบและลักษณะการพึ่งพิงทรัพยากร 
การพึ่งพิงทรัพยากรในบทความนี้มองโดยมี 2 วตัถุประสงคหลัก ไดแก 1) คนกับการจัดการ

ทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานอาหารและรายได และ 2) ความสัมพันธของคนกับทรัพยากรใน
พัฒนาการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานอาหารและรายไดเมื่อทรัพยากรมีมากพอ มีการใชประโยชน
ทรัพยากรนั้นๆ เปนลักษณะตางคนตางใชแบบอสิระระดับปจเจก โดยไมมีกฎและกติกา ก็จะสงผลตอ
การลดลงและเสื่อมโทรมของทรัพยากร (Hardin, 1968) พบวา ในหลายชุมชนไดรวมกันกําหนดกติกา
และวางกฎเกณฑในการจัดการทรัพยากร เมือ่ทรัพยากรนั้นถกูจํากัดหรือลดลง ในการศึกษานี้ได
พยายามจัดกลุมรูปแบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันใน 4 กลุม (ภาพที่ 1)  

1. การพึ่งพาทรัพยากรเพื่อเปนอาหารในระดับบุคคล เมื่อทรัพยากรนั้นมอียูตาม
ธรรมชาติการใชทรัพยากรเกิดในระดับบุคคล ครัวเรือนมีอิสระในการใชประโยชนจากทรัพยากร มีภูมิ
ปญญาเกิดขึ้น เชน การหาของปา (พบทั้ง บานฮวก และบานดงสาร) ชาวบานแตละครัวเรอืนมีการ
พึ่งพาทรัพยากรที่มีอยูตามธรรมชาติเพื่อเปนอาหารบริโภคในครัวเรือน ยังไมมีการใชกติกาและ
ขอกําหนด ในวิธกีารเก็บมีทั้งในเชิงอนุรักษและทีท่ําใหเกิดเสื่อมสลายของทรัพยากร  

2. การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดรายไดในระดับบุคคล เมื่อทรัพยากรมีมาก
ถูกนําไปจําหนายเพื่อสรางรายได ซึ่งพบอยูทั่วไป เชน เห็ด และการเก็บไสเดือนทองถิ่น (บานดงสาร) 
จากสัมภาษณชาวบานดงสาร 200 ครวัเรือน (จาก 240 ครัวเรือน) ที่เก็บไสเดือนตากแหง ซึ่งจากเดิม
เก็บเพียงแคเปนเหยื่อตกปลาเทานั้น แตเมื่อป 2547 ไดมีพอคาจาก จ.นครพนม เขามาติดตอและสอน
วิธีการทําไสเดือนตากแหง จากนั้นมาไดมีการขยายการทําไสเดือนตากแหงในหมูเครอืญาตแิละ
หมูบานใกลเคียง จําหนายใหกับพอคาทองถิ่นเพื่อสงออกไปยังประเทศไตหวัน ปริมาณที่เก็บได
ประมาณ 20 กก.สด/วัน (ได 3 กก. แหง) ซึ่งตองจัดการตั้งแต การทําความสะอาด ชําแหละ การตาก
แหง ใชเวลาทัง้ส้ิน 1 วัน กอนสงจําหนายใหพอคาในชุมชน คิดเปนรายไดเฉล่ียประมาณ 390 บาท/วัน 
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(เฉล่ีย 20,000 บาท/ครัวเรือน ในชวง 2 เดือนกันยายน-ตุลาคม) (บุศรา, 2551) ซึ่งราคาของไสเดือนมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึน้ จากป 2547 ราคา 80 บาท/กก. ใน ป 2550 เพิม่เปน 120 บาท/กก จนทําใหปจจบุัน
มีการจับไสเดือนกันมากขึ้น เดิมชาวบานเก็บไสเดือนกอนเชามืดเวลาประมาณ 5 หรือ 6 นาฬิกา แต
ปจจุบันตองเก็บต้ังแตเวลา 3-4 นาฬกิา ระยะทางเก็บเดิมเฉพาะบริเวณหมูบานดงสารและหมูบาน
ใกลเคียง แตปจจุบันขยับจากหมูบานจนถึงพื้นที่อื่นระยะไกลไปถึง 25-30 กม. (ฟารมเกษตรอสีาน 
ดอนบอ) อยางไรก็ตามในกรณีศกึษานี้ชุมชนยังไมมีมาตรการอนรัุกษ จัดการฟนฟูในรูปแบบกลุม และ
ไมมีการสรางกฎและกติกาในการใชประโยชน 

3. การพึ่งพงิทรัพยากรเพื่อเปนอาหารโดยอาศัยอาศัยปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เมื่อ
ทรัพยากรมีแนวโนมลดลง การพึ่งพิงทรัพยากรมีการปรบัเปล่ียนจากเดิมที่ตางคนตางใชตางเก็บก็มี
การจัดการรูปแบบองคกร (organization) มีการสรางความสัมพนัธกับคนจนเกิดกลุม ซึ่งกลุมไดสราง
กฎและกติกาในการใชทรัพยากรเพื่อเกิดบรรลุวัตถุประสงคดานความพอเพียงดานอาหาร และมกีลไก
ในการสรางระบบการพึ่งพิงตัวอยางที่เห็นไดชัดในพื้นที่บานดงสาร ในการอนุรักษและการใชประโยชน
จากแหลงน้าํจากการสรางวังปลา ชุมชนรวมมือกันจนกลายเปนประเพณแีละวฒันธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรโดยมีการสรางกติการวมกัน นําไปสูการปฏิบัติไดจริง สรางผลประโยชนและการกระจาย
อยางทั่วถึง ในขณะเดียวกันแตละครัวเรือนมีความเปนอิสระในการประกอบอาชีพตามโอกาสและความ
ถนัด และสามารถพัฒนาทักษะจนเปนผูรูในแตละอาชีพ ซึ่งจะเปนฐานทรัพยากรบคุคลที่สําคัญตอการ
พัฒนา  

การอนุรักษวังปลา ในแองน้าํขนาด 125 ไร และหนองหมากแซวขนาด 720 ไร ใหเปนแหลง
อนุรักษและขยายพันธุปลา โดยแตมีกฎกติกาเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน และชาวบานรับทราบและ
ปฏิบัติตามเปนอยางดี นอกจากนี้รวมถึงการจัดการแหลงน้ํา บานดงสารมีหนองน้ําจํานวน 7 แหง 
(ตารางที่ 4) ที่สามารถนํามาสนับสนุนวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน หนองน้ําทั้งหมดจะมกีาร
จัดการประมูลจาํหนายหมุนเวียนกันในแตละปขึน้อยูกับความพรอมของแตละแหง ในป 2543 ได
รายไดสูงสุด เนื่องจากมีหนองน้ําที่สามารถจัดประมูลไดถึง 3 แหง ไดแก ปากหนองแสง หนองเบน และ
หนองคางฮุง สรางรายไดเปนเงิน 200,000 140,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลําดับ และจากการ
บอกเลาของชาวบานที่วาปลาที่จบัไดมีขนาดใหญขึ้นทุกป และมปีริมาณเพิ่มขึน้ดวย ซึ่งชาวบานให
เหตุผลวา สวนหนึ่งเกิดจากผลการอนุรักษวังปลา สรางโอกาสใหปลาวางไขและเจริญเติบโต 

การอนุรักษปาทามออมแกว ขนาดพื้นที่ 800 ไร มีการตั้งกฎชุมชนที่ไมอนุญาตใหมีการตัดไม 
เนื่องจากไมที่พบปจจุบันสวนใหญเปนไมไผและไมที่เกิดใหม แตอนุญาตใหเก็บหนอไม พืชอาหารและ
สมุนไพรตางๆ การอนุรักษดอนเลาขาว ขนาดพืน้ที่ 24 ไร ชาวบานใหความเคารพไมเขาไปตัดไมหรือ
ลาสัตว และการอนุรักษและใชประโยชนดอนกูตา ขนาดพื้นที่ 20 ไร รวมถึงการอนุรักษในพื้นที่ปาชา 
ขนาดพืน้ที่ 70 ไร รวมถึงสถานที่ที่ชุมชนมีสวนในการจัดการรวมกนั ไดแก บริเวณทุงพันขัน ซึ่งจัดสรร
ใหเปนพื้นที่นาปรังใหแกชาวบานดงสาร 
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4. การพึ่งพงิทรัพยากรเพื่อเปนรายได โดยอาศัยอาศัยปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
บทบาทของคนและองคกรเริ่มมีความสําคัญมากขึน้ เมื่อทรัพยากรลดลงและระบบการผลิตเริ่มซับซอน
มากขึ้น ดังนั้นกฎและกติกาจึงมีความสําคัญตอการทํางานรวมกัน รวมถึงการสรางระบบการแบงปน
ผลประโยชน ตวัอยางพบในกรณีศึกษาพื้นที่บานฮวก เกษตรกรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิง
ธุรกิจได ลงทุนรวมกันโดยอาศัยทุนทางสังคม สวนหนึ่งเกิดจากความพรอมดานกายภาพและโครงสราง
พื้นฐาน เชน ระบบแรงงานแลกเปลี่ยน ทั้งในระบบการผลิตขาวและพืชพาณิชย ซึ่งถือวาเปนทนุทาง
สังคมที่สําคัญค้ําจุนระบบ นอกจากนี้แกนนาํหมูบานซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีความสัมพันธกับ
ฝายปกครองภาครัฐมีโอกาสเขาถึงขอมูล ขาวสาร และบริการที่รวดเร็วกวาเกษตรกรทั่วไป ไดรวมกัน
ลงทุนขยายฐานการผลิตพืชไรในประเทศลาวแบบมีพันธะสัญญา ปจจุบันพืชไรทีสํ่าคัญขยายฐานการ
ผลิตสูหมูบานชายแดนไทย-ลาว ไดแก ขาว (พันธุ กข6) ถั่วลิสง (ไทนาน) และขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม 
โดยชาวบานรวมกัน จํานวน 34 คน (หมู 3 และหมู 12) โดยมีแกนนําชุมชนและสมาชิกที่มีทุน ลงหุนๆ 
ละ 50,000 บาท (กําหนดสูงสุดที่ 5 หุน) ผลกําไร 90% แบงตามสมาชิกที่ลงหุนสวน 10% เปน
งบดําเนินการสําหรับคณะกรรมการดําเนินงาน ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอาศัยความรูความสามารถของ
บุคคลในดานตางๆ  

กระบวนการอาศัยซึ่งกันและกนั (interdependency process) 
งานวิจัยนี้ไดใหความหมายของ การอาศัยซึ่งกันและกันหรือการพึง่พิง (interdependency) 

หมายถึง รูปแบบของความสัมพันธที่เกิดจากการไหลเวียนและการควบคุมการใชทรัพยากรที่มีคุณคา 
เพื่อลดความเสี่ยงและเสื่อมโทรมของทรัพยากร โดยที่ความสัมพันธระหวางบุคคล เราจะพบในรปูแบบ
ตางๆ เชน กลุม หรือ เครือขายทีก่อใหเกิดสายสัมพันธที่พบรวดเร็วที่สุดจะเปนในรูปแบบของเครือญาติ 
ดังเชน กรณีไสเดือนดิน การทําธุรกิจเกษตร เนือ่งจากการไววางใจ (trust) เกิดขึ้นไดงายที่สุด โดยมี 3 
แนวคิดชวยอธิบาย 1) กระบวนการใหขอมูล ของผูมีสวนเกี่ยวของใหเห็นความสําคัญของทรัพยากร ดัง
ตัวอยาง บานฮวก กลุมชาวบานที่ทําธุรกิจสวนหนึ่งมีหนาทีใ่นการถายทอดเทคโนโลยีใหความรูกับ
เกษตรกรที่ผลิตในประเทศลาว ตลอดจนการติดตามผลการผลิต 2) การใชทรัพยากรที่มีอยู ที่มุงเนนที่
การจัดการใชประโยชนทรัพยากร เชน ทรัพยากร คน องคความรู เปนตน พบไดในทุกกรณีที่เมื่อ
ทรัพยากรเริ่มลดลง การอาศัยซึ่งกันและกันและเริม่กอตัวขึ้นเพื่อทาํใหทรัพยากรนัน้มีประสิทธภิาพมาก
ขึ้นโดยอาศัยองคความรูของสมาชิก ทุนทางสังคม เขามาชวยสนับสนุนการจัดการ และ 3) การทําให
เกิดความตระหนกัหรือความเขาใจ กระบวนการทีสํ่าคัญทําใหเกิดการปฏิบัติในกระบวนการทํางานการ
สรางความตระหนักมีกระบวนการวัฒนธรรมรวมดวย เชน การอนรัุกษวังปา การอนุรักษปา เปนตน แต
ในกรณีการทาํธุรกิจเกษตรบานฮวก การสรางความเขาใจหรือความตระหนักเปนไปในรูปแบบการ
เขาใจในผลที่เกดิขึ้น เนื่องจากม ี ทรัพยากรคน ความรูและทักษะ และขอมูล แรงจูงใจดานอืน่ๆ รวม
ดวย เชน ผูนําเขารวมในกิจกรรม แรงจูงใจดานรายไดที่จะเกิดขึน้ที่ชวยสนับการตัดสินใจในการปฏิบัติ 
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นวัตกรรมเชิงสถาบัน (Institutional innovation) 
ในการจัดการทรพัยากรเกษตรทีท่ํางานในระดับสูงกวาครัวเรือน หรือการทํางานระดับชุมชน 

บทบาทหนาที่องคกร มีความสําคัญตอการอนุรักษและการใชทรัพยากรทางเกษตรเพื่ออาหารและสราง
รายได การทําหนาที่ระดับองคกรแตเดิมรัฐมีบทบาทสําคัญที่เขามาในการจัดตั้งองคกร ในกรณีศกึษา
การจัดการทรัพยากร โดยการอนรัุกษวังปลา และการรวมกลุมชาวบานจํานวน 34 คน เพื่อทําธรุกิจ
การเกษตรในหมูบานชายแดนไทย-ลาว เปนการพัฒนาองคกรที่เกิดจากภายใน (endogenous 
development) ถือวาเปนนวัตกรรมทางสังคมซึ่งผานกระบวนการพัฒนามาอยางตอเนื่องโดยคน
ภายในชุมชน ทั้งนี้เกิดจากความสัมพันธขององคกรทองถิ่นภายในและองคกรภายนอก  

การผลิตและการตลาดทําธุรกิจการผลิตทางเกษตรในชายแดนไทย-ลาว ที่ขัน้ตอนในการ
ดําเนินการประสานงาน (ภาพที ่ 2ก) ที่อาศัยทักษะการเจรจาตอรอง ความรูดานเกษตรกับเจาหนาที่
ประเทศลาวในระดับตางๆ บทบาทผูใหญบานมีความสําคญั ดานแรกที่ทําหนาที่เปนผูติดตอ
ประสานงาน เริ่มตั้งแตดานเชียงของ (1) ตอไปยังดานภาษีลาว (2) ประธานบาน หลังจากนั้นเปนหนาที่
ประธานบานในลาว (3) ที่ดําเนินการตอไปยังแขวงชัยบุรี (4) และแขวงผาน (5) เจาเมืองคอน (6) ดาน
ภาษีลาว (7) และประธานบาน (8) ประธานบานจะดําเนินการผานผูใหญบานเพือ่ผูใหญบานติดตอกับ
เกษตรกรในประเทศลาวโดยกระบวนการทั้งส้ิน 9 ขั้นตอน (ภาพที่ 2ก) สวนหนาที่ดานการตลาดในเขต
ชายแดนไทย-ลาว มีผูเกี่ยวของหลายผายและระดบัความสําคัญของหนาทีแ่ตกตางกัน เกษตรกรกลาว
วา หนาที่ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และฝายตลาด มีความสําคัญที่สุดในการดําเนินธรุกิจ 
เนื่องจากตองอาศัยความรู ทักษะ (สอดคลองกบังานวิจัยปจจัยสนับสนุนเกิดทุนทางสังคม ของ นรา
ภรณ และพิสมัย, 2547) รวมถึงเปนผูมีทุน ซึ่งมีสมาชิกที่เขารวมกลุมดําเนนิหนาที่อื่นๆ ตาม
ความสามารถและตามความถนดั เชน รองประธาน เลขานุการ เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา และ
ลาม เปนตน  

ในอีกกรณขีองการรวมกลุมเพื่อจดัการอนุรักษ เชน การอนุรักษวังปลา การฟนฟูปาทาม ฯลฯ 
ที่ยกขึ้นมาเพือ่แสดงถึงกลไกการพัฒนาองคกรจากภายใน ที่เมือ่ทรัพยากรมีการถูกใชมากขึ้นจนเกิด
การเสื่อมโทรม คนเริ่มเกิดความตระหนักก็จะมีกระบวนการพฒันากฎและกตกิาขึ้นมาเพื่อใชเปนแนว
ปฏิบัติเพื่อสรางความเปนธรรม และมุงเนนความมั่นคงทางอาหารรายไดจากการใชทรัพยากรในพื้นที่
ชุมน้ําลุมน้ําสงคราม ไดใชเครือ่งมือทางสังคมและวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกัน พบวา ในกรณกีาร
เก็บไสเดือนบานดงสารยังไมมีมาตรการฟนฟูและกติกาในการเก็บเปนระบบ แตจากการสอบถาม
พบวา รอยละ 90 ตระหนกัถึงความเสียหายอันเกิดจากการเก็บไสเดือนที่ไมมีมาตรการฟนฟแูละ
อนุรักษควบคูในระยะยาว ส่ิงที่ยงัทาทายสําหรับนักวิจัยและชุมชนในการสรางชุมชนความตระหนกัให
เกิดขึ้นในระดับกลุม และการสรางแนวทางในการจัดมาตรการอนุรักษควบคูกับการใชประโยชนเพื่อ
ความยั่งยืนของทรัพยากร เนื่องจากชุมชนยังพึ่งพิงไสเดือนดินทีส่รางรายไดแกครัวเรือนตลอดชวงเวลา 
2 เดือน  
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คน

ทรัพยากร

รายไดอาหาร

การทําธุรกิจถัว่ลิสงและขาวโพด
ในบานฮวกและลาว

การอนรัุกษวงัปลา
อนรัุกษป า

เก็บของป า ไสเดือนทองถ่ิน

 
ภาพที่ 1 การพึ่งพาทรัพยากรและความสัมพันธของคนในการ
จัดการทรัพยากร 

  

ดานเชียงของ

ผญบ.

แขวงชัยบุรี

เจาเมืองคอน

ประธานบาน

ดานภาษีลาว

เกษตรกร

1

2

3

4

5
6

7

89

 (ก) 

เหรัญญิก

ตดิตองาน ฝ ายตลาด ตรวจสอบสินคา

ประธาน
ที่ปรึกษา

รองประธาน 2

ตลาด 2ตลาด 1

ลาม

รองประธาน 1

เลขานุการ

เกษตรกร

ระดับความสาํคัญ
                

นอย มาก

(ข) 

ภาพที่ 2 บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการทําธุรกิจขาวโพดและถั่วลิสง ในประเทศลาว (ก) ขั้นตอนการติดตอ
ดําเนินการเพื่อทําการผลิต (ข) บทบาทและระดับความสําคัญ ของผูมีสวนเกี่ยวของดานตลาด 

ที่มา: ประชุมเกษตรกร, 2551 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
การพึ่งพาซึ่งกันและกันในกรณีศกึษา บานฮวก และบานดงสาร สามารถจัดกลุมลักษณะการ

ใชทรัพยากร 4 รูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบมีการจัดการของเกษตรกรที่แตกตางกัน เชน กรณีกลุมอนุรักษ
ในการทรพัยากรเพื่อกอเกิดรายได เชน วังปลา ปาทาม การพึ่งพิงทรัพยากรและการมีสวนรวมของคนที่
จะสรางมาตรการในการอนุรักษทรัพยากร ที่อาศัยกลไกทางสังคมและวัฒนธรรม สวนในกรณีที่
ทรัพยากรถูกจํากัดและลดลง ดังตัวอยางทรัพยากรที่ดิน แรงงาน จํากัด (บานฮวก) รูปแบบการจดัการ
เริ่มมีความซับซอนที่ตองพึ่งพงิทุนทางสังคมของกลุมคน และองคกรเขามาชวยในการจัดการ ซึ่ง
รูปแบบการพัฒนาองคกรในกรณีบานฮวกแสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมสถาบัน ที่กลุมคนไดมีการพัฒนา
องคกรจากภายใน ที่ชี้ใหเห็นความสัมพันธของแกนนํา ระหวางแกนนํากับสมาชิก และพัฒนา
จนกระทั่งเกิดพัฒนาในรูปของเครือขาย ระหวางแกนนําตางๆ เกิดการสรางกิจกรรมที่ขยายเปนธุรกิจ 
องคกรทองถิ่นเหลานี้ไดสรางภาคีพันธมิตรธุรกิจภายในชุมชนกับหนวยงานภายนอกจนสามารถดําเนิน
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ธุรกิจเกษตรกับหมูบานชายแดนไทย-ลาว องคกรมีสวนรวมในการหวงโซอุปทาน (supply chain) ที่
ยกระดับการจัดการองคกรจากผูผลิตไปสูผูประกอบการ นอกจากนี้มีการพัฒนาทักษะและความรูดาน
การบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการสรางระบบการจัดแบงผลประโยชนที่เปนธรรมและมีกระจายรายได
สูการพัฒนาชุมชน (กําไรแบงผลกําไรตามหุนสบทบสถาบันตางๆ ในชุมชน เชน วัด โรงเรียน เปนตน) 
จากการศึกษาชี้ใหเห็นวา การจัดการทรัพยากรและใชประโยชนของชุมชนมีหลายรูปแบบและชุมชน
การกําหนดมาตรการใชประโยชนทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรเกษตรทีแ่ตกตางกัน นอกจากนี้ยัง
พบวา การพัฒนาองคกรจากภายในมีความยั่งยืนตอการจัดการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน  
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