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Abstract 

  The purposes of this study were to study 1) the community model based natural resources and 
local knowledge and 2) the development of a community model based natural resources and local 
knowledge in Nonglao village, Nongmek sub-district, Nachuak district, Maha Sarakham province. The in-
depth interviews with key informants, group discussion and observation were use for data collection on the 
community model based natural resources and local knowledge. Then the results of the study were 
presented in a descriptive analysis form. The results of the research revealed that : 1) Community model 
based natural resources and local knowledge : (1) Beliefs and Traditions (2) Community Leader Role (3) 
Kinship Systems (4) Commitment and (5) Community Organization. 2) Development of a community model 
based natural resources and local knowledge : beliefs and rites of museum and forest conservation 
activities. 
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1. บทน า 

  “ป่า” มคีวามหมายต่อสรรพชวีติ เป็นปัจจยั 4 
ของมนุษย์ ผลิตอากาศบริสุทธิใ์ห้แก่โลกเป็นเขื่อน
ธรรมชาติที่กกัเก็บน ้ า ป้องกนัอุทกภยั ภยัแล้ง     
เป็นคลงัยาสมุนไพร เป็นธนาคารอาหารของผู้คน 
รอบป่าซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีการส ารวจพื้นที่ป่า              
พบว่า มีบริเวณลดน้อยลงตามล าดับ ดังเช่น       
พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2543 ประเทศไทยพื้นที่
ป่าไมอ้ยู่ประมาณ 171,90,71 ล้านตารางกโิลเมตร 
พ.ศ. 2556 มพีื้นที่ 171,585.65 ล้านตารางกโิลเมตร 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมจี านวนพื้นที่ป่าน้อยที่สุด 
เรยีงตามล าดบั พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 12.72, 15.71, 14.54, 16.32 
ของพื้นทีท่ ัง้หมด จากกรมป่าไม ้(2556 : 1 - 6) สถิติ
หลงัปี พ.ศ. 2549 มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ รอ้ยละ 
2.52 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีอย่างยิ่ง ตัวเลขดงักล่าว
เกิดขึ้นก่อนนโยบายส่งเสริมปลูกป่าทดแทน  และ
ส่งเสรมิการปลูกพืชเศรษฐกจิ เช่น ยาพารา อ้อย  
มนัส าปะหลัง ยูคาลิปตัส (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร . 
2559 : 2) วกิฤตดิา้นสิง่แวดลอ้มจงึเริม่ปรากฏขึ้นเมื่อ
สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศถูกท าลาย  เกิดผล
กระทบแก่ประชาชน มผีลต่อเศรษฐกจิของประเทศ
การแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับร ัฐในการหา
แนวทางเฝ้าระวงัป่า อนุรกัษ์ป่าอย่างยัง่ยนื โดยเสนอ
รา่งพระราชบญัญตัป่ิาชมุชนซึง่หลกัการส าคญัในการ
บง่ชีค้วามเป็นป่าชุมชน คอื คนอยู่กบัป่าไม่แยกจาก
กนัรูปแบบการจัดการ ได้แก่ 1) ป่าอนุร ักษ์  
2) ป่าเศรษฐกจิ และ3) ป่าประเพณีโดยมเีงื่อนไข
ชุมชนเป็นตวัก าหนด โดยก าหนดให้ชุมชนมอี านาจ
ในการจดัการอย่างอิสระ ร่วมเปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบภายในชุมชน  ให้ร ัฐแ ละสาธารณะ
ตรวจสอบได ้กฎเกณฑใ์นการบรหิารจดัการป่าชุมชน
และทรพัยากรก าหนดและตัดสินโดยองค์กรชุมชน 
(สมศกัดิ ์สขุวงศ.์ 2550 : 54 - 62) 
 จากการรณรงค์ส่ง เสริมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องของกรมป่าไม ้ท าใหใ้นปัจจุบนัประชาชนเกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจและเห็นความส าคญัของป่าไม้มี
การตื่นตวัในการร่วมกนัอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกนัมากขึ้น ดงัเช่น การศกึษาการ     

มีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน : 
ศกึษาเฉพาะกรณี หมู่บา้นทุ่งยาว ต าบลศรบีวับาน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพูน พบว่าปัจจยัที่ส าคญัต่อ
การอยู่รอดของป่าก็คือความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของชาวบ้านในพื้นที่นัน่เองเพราะชาวบ้านจะ
ไดร้บัประโยชน์จากการจดัการป่าไม้ในรูปแบบของ
ป่าชมุชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขดัแย้ง และเป็น
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างยัง่ยืนอีกทางหนึ่งด้วย     
(เผดจ็ ข าเพ็ง. 2543) นอกจากนี้จากการศกึษายงัมี
การศกึษาปัจจยัทางการบรหิารที่มผีลต่อการจดัการ
ป่าชุมชนของคณะกรรมการ ป่าชุมชนในพื้ นที่
ส านักงานป่าไมเ้ขตขอนแก่น พบว่า ป่าชุมชนถือได้
วา่เป็นป่าเศรษฐกจิของชมุชนทอ้งถิน่ ผลิตผลจากป่า 
เชน่ ฟืน ถ่าน อาหารป่า ลอดจนสมนุไพร ไมพ้ื้นบา้น 
ฯลฯ สามารถอ านวยประโยชน์ให้กบัชุมชนไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการลดภาระค่าครองชีพของราษฎร 
รวมทัง้เป็นการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนท้องถิ่น 
เนื่องจากมกีจิกรรมที่ต้องด าเนินงานร่วมกนัอยู่อย่าง
ต่อเนื่ อง  การด าเนินงานจัดการป่าชุมชนได้ร ับ      
การข านรับจ ากห น่ วย ง านแล ะองค์ก รต่ า ง ๆ  
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเห็นว่าการ
จดัการทรพัยากรป่าไมใ้นรูปแบบป่าชุมชน ควรเน้น
ใหอ้งคก์รชมุชนเป็นผูด้ าเนินการ เนื่องจากเป็นผูท้ี่อยู่
ใกลช้ดิกบัป่า และมวีถิีชวีติที่เกีย่วขอ้งและผูกพนักบั
ป่า โดยมีหน่วยงานของภาครฐั องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบนัการศึกษาเป็น
ผู้สนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน ซึ่งน่าจะเป็น
แนวทางที่ เหมาะสมของรูปแบบในการจัดการ
ทรพัยากรป่าไมเ้พื่อความด ารงอยู่ของพื้นที่ป่าควบคู่
ไปกบัความเข้มแขง็ของชุมชน ความสมัพนัธ์ของ 
ป่าไม้กบัชุมชน ในแง่ของการด ารงชีวิตของคนใน
ชมุชนทีพ่ึง่พาทรพัยากรป่าไม ้เมือ่ป่าไมถู้กท าลายลง
ย่อมท าให้สิ่งที่คนในชุมชนต้องการร่อยหรอลงไป  
ป่าชมุชนเป็นแนวคดิทีท่ าใหเ้หน็วา่วถิชีวีติของคนใน 
ท้องถิ่นที่พึ่งพาทรพัยากรป่าไม้ที่ต้องพึงพากนัและ
กนั จึงเป็นการเน้นบทบาทของคนในชุมชนในการ
จดัการใชป้ระโยชน์ป่าไม้ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนในชุมชนเป็นการให้สิทธิและหน้าที่
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การรบัผิดชอบแก่ชุมชน ที่ด าเนินการเป็นกลุ่มที่
พทิกัษ์รกัษาป่าไว ้ (วฒุชิยั พริณุสนุทร. 2554) 
 ชมุชนบา้นหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอ
นาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม มป่ีาชุมชนที่ส าคญั คอื                 
ป่าชมุชนหนองสองหอ้ง มเีนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ จาก
การส ารวจพบในป่าชุมชนหนองสองห้อง และการ
สนทนาระหวา่งชาวบา้นดว้ยกนัเองกบัผูว้จิยั การเกบ็
รวบรวมขอ้มูลไดข้้อสรุปร่วมกนัเกีย่วกบัผลกระทบ
จากการปลูกสวนป่าเศรษฐกจิต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกระทบเชื่อมโยงไปสู่วถิีชวีิตของ
ชุมชน ถึงแมว้่าบางประเดน็จะยงัไม่มหีลกัฐานทาง
วทิยาศาสตรม์ายนืยนัแน่ชดัแต่ขอ้สรปุทีไ่ดเ้ป็นขอ้มูล
เชิงประจักษ์ที่ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม
อย่างเด่นชดั เมื่อเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2559 ผูว้จิยั
และชาวบ้าน ในชุมชนสัง เ กต เห็นได้ว่าความ
หลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิเวศป่าฟ้ืนสภาพ มี
แหล่งอาหารทีส่มบรูณ์ขึน้ มพีื้นทีท่ าเลเลี้ยงสตัว์ โดย
การหาอาหารจากป่าทัง้น าไปบรโิภคในชุมชน การ
เกบ็หา พืชผกั แมลง ไข่มดแดง ออกมาวางขาย
ตลาดรมิทางหารายไดเ้ลี้ยงครอบครวั มทีัง้เห็ดต่างๆ 
เช่น เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดโคน เห็ดเผิง่ เห็ดถ่าน 
เหด็กา้มป ูเหด็หน้าววั อื่นๆ นอกจากนี้ยงัมพีืชผกักนิ
ได ้เช่น ผกัติ้ว ผกัสาบ ผกักระโดน ผกัชชีา้ง ผกัหุ่น
ไฮ เครอืหมาน้อย ย่านาง ผกัลิ้นแลน มนัชนิดต่างๆ 
สตัวป่์า เชน่ แย้ กระแต มดแดง ตัก๊แตน อึ่งอ่าง นก
นานาชนิด กระรอก กิ้งก่า จี่นูน แมลงทบั แมงแคง 
จัก๊จัน่ เป็นตน้ ซึง่ชาวบา้นในพื้นทีส่ว่นใหญ่เขา้มาหา
ผลผลิตจากป่า เพื่อน าไปบริโภคในครัวเรือน 
โดยเฉพาะเห็ดป่า แมลงต่าง ๆ และพืชผกัป่า จาก
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัชาวบา้นใน
ประเดน็ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
จากกการปลูกสรา้งสวนป่า ดงันี้ 1) ผลกระทบต่อ
ความหลากหลายของเห็ดป่า ทัง้นี้เนื่องจากเห็ดบาง
กลุ่ม เช่น วงศ์ Boletaceae เห็ดตบัเต่า (Amanita 
sp.) เหด็ระโงก เห็ดไคล เห็ดแดง เห็ดน ้าหมาก และ
เห็ดถ่าน (Russula spp.) เป็นกลุ่มที่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพืช จดัเป็นพวกราไมคอไรซาล (Mycorrhizal 
fungi) ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบัรากพืชแบบพึ่งพาอาศยั
กนัและกนั เมื่อถึงฤดูที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่ 

พอเหมาะสมราเหล่านี้จะเริ่มสรา้งดอกเห็ดที่ใกล้กบั
พื้นนัน้ๆ 2) ผลกระทบต่อแมลง เช่น แมลงกนูิน  
(กนูินหม่น) แมลงแคง แมลงเหล่านี้จะอาศยัและหา
กนิบนยอดอ่อนของพนัธุ์ไมป่้าเต็งรงั เช่น ต้นติ้ว  
ต้นแดง ต้นรงั มะม่วงป่า ประดู่ ต้นตะครอ้ ผลจาก
การเตรยีมพื้นทีเ่พื่อปลูกสวนป่าสาธติ ท าลายพนัธุ์ไม้
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัของแมลงเหล่านัน้ ส่วนมดแดงไม้
นิยมสร้างร ังบนพันธุ์ ไม้เศรษฐกิจที่น ามาปลูก  
3) ผลกระทบต่อพืชผกัป่า ในกระบวนการปลูกสรา้ง
สวนป่าจะมีการก าจัดพืชผกัพื้นบ้านที่ข ึ้นเองในป่า 
แลว้ปลูกไมช้นิดใหม่ท าให้พืชผกัพื้นบา้นไมส้ามารถ
เติบโตได ้ 4) ผลกระทบต่อภูมปัิญญาท้องถิ่น เช่น 
ภมูปัิญญาเกีย่วกบัสมนุไพร ถึงแมว้่าการใชส้มุนไพร
ในการร ักษาโรคจะลดบทบาทลงก็ตาม  แต่การ
ถ่ายทอดความรูสู้่คนรุ่นหลานในการถ่ายทอดเมื่อป่า
ถูกท าลายสมุนไพรก็ตายไปดว้ย 5) ผลกระทบต่อ
แหล่งเรยีนรูธ้รรมชาติของชุมชน ในอนาคตอาจขาด
แหล่งเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาดเพื่อศกึษา วจิยั วถิี
ชวีติ ความหลากหลายทางธรรมชาต ิ
 จากปัญหาและความส าคญัดงักล่าวข้างต้น 
ผูว้จิยั ผูน้ าชุมชน กรรมการหมู่บา้น องค์การบรหิาร
สว่นต าบลหนองเมก็ และชาวบา้นบา้นหนองเลา ได้
เลง็เหน็วา่ถา้ปล่อยใหเ้หตุการณ์ดงักล่าวด าเนินต่อไป
เช่นนี้ เรื่อย ๆ ป่าชุมชนหนองสองห้องที่เคยมีความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งหาอาหารของชุมชน อาจ
เสื่ อ ม โท รมแล ะ ร่ อ ยห รอล ง ไปอย่ า ง แ น่นอน 
นอกจากนี้ อาจ เกิดความขัดแย้ง ในการแย่ งชิง
ทรพัยากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้จึงท าให้ผูว้จิยัศกึษา
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่า
ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านหนองเลา                   
ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 
ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมอืกนัในการจดัการและดูแล
รกัษาป่าไวไ้ดต้่อไป ขณะเดยีวกนักจ็ะท าให้ป่าชุมชน
มคีวามอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชาวบา้นจะเกดิความรกั
ความผูกพันกับป่าชุมชนของตน และสามารถ
ด ารงชวีติอยู่รว่มกบัป่าไดอ้ย่างเกื้อกูลกนัและมคีวาม
ยัง่ยนืตลอดไป 
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2. วตัถปุระสงค์ 
  2.1 เพื่อศกึษาภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการจดัการ
ป่าเพื่อพฒันาชมุชนตน้แบบของชุมชนบา้นหนองเลา 
ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 
  2.2 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ในการจดัการป่าเพื่อพฒันาชมุชนตน้แบบของ
ชมุชนบา้นหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
ระยะท่ี 1 ศึกษาประวติัป่าชุมชนหนองสองห้อง 
 1) กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายทีท่ าการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยั
ศกึษาประวตัิป่าชุมชนหนองสองห้อง ประกอบดว้ย 
สภาพภมูปิระเทศและพฒันาการป่าสภาพภูมอิากาศ 
สภาพป่าไม้และระบบนิเวศ (เนื้อที่ ชนิดพรรณไม ้
ชนิดพันธุ์ ส ัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ) 
ทรพัยากรธรณี และทรพัยากรน ้า ซึ่งกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 
  1.1 นางอุทยัรตัน์ สดุชา ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที ่
7 บา้นเหล่าอหีมนั 
  1.2 นายหนองม่วง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 8 
บา้นหนองมว่ง 
  1.3 นายจกัร ีโทนผุย ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 9 
บา้นหนองเลา 
  1.4 นายบุญเลิศ บุญตาแสง ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี ่14 บา้นเหล่าเหนือ 
  1.5 นายอดลุย์ ประดษิฐ์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที ่
18 บา้นหนองเลาพฒันา 
  1.6 นายพิทกัษ์ อ้นช านาญ ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี ่19 บา้นหนองเลาพฒันา 
  1.7 นายอรญั สอนจนัทร์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่
ที ่20 บา้นหว้ยคอ้ 
  1.8 นายสมาน เอี่ยมโคกสูง ผูอ้าวุโสใน
ชมุชนต าบลหนองเมก็ 
  1.9 นายธีรพล ปะวะโก นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบลหนองเมก็ 
   

 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่
        2.1 แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง  
              2.2 แบบสงัเกตชนิดมสีว่นรว่ม  
        2.3 แบบสงัเกตชนิดไมม่สีว่นรว่ม        
               2.4 กลอ้งถ่ายรปู 
        2.5 เครือ่งบนัทกึเสยีง 
 3) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     3.1 ขอ้มูลปฐมภูม ิ เป็นขอ้มูลที่เกบ็ขอ้มูล
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย ดงันี้ 
        1) การส ารวจพื้นที่การศกึษา เพื่อศกึษา
ประวตัป่ิาชมุชนหนองสองหอ้ง 
       2) การสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ กบั
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัเกีย่วกบัประวตัิป่าชุมชนหนอง
สองหอ้ง 
       3) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการ
สมัภาษณ์เจาะลึกถึงข้อมูลที่ต้องการส าหร ับตอบ
ค าถามการศกึษาวจิยัในพื้นทีท่ีศ่กึษา   
        4) การสนทนากลุ่ม ด าเนินการสนทนา
กลุ่มนัน้เป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากการสนทนากลุ่ม โดยต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยในการบันทึกข้อมูลนัน่ก็คือ  เทป
บนัทึกเสียง และสมุดบนัทึกถ้อยค าประเด็นการ
สนทนาทีต่อ้งการเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและชดัเจน
มากยิง่ขึน้ 
  5) การสงัเกต ทัง้การสงัเกตแบบมสี่วน
รว่ม และการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม ซึ่งไดเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนสงัเกตถึง
อิทธิพลของปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกเพื่อจะได้
ขอ้มลูทีล่กึซึ้งถงึวถิชีวีติกบัป่าชมุชน 
 3.2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิโดยศกึษาจากเอกสารและ
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประวตัิป่าชุมชน
หนองสองห้อง ทัง้การเก็บรวบรวมเอกสาร และ
อนิเตอรเ์น็ต   
 4) การตรวจสอบข้อมลู 
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม  จะน ามา
ตรวจสอบกอ่นการน าไปประมวลและการวเิคราะห์ผล 
โดยข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก       
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จะน ามาตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ถูกตอ้งและเทีย่งตรง 
 5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
     ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาแยกเป็นหมวดหมู่ 
และจดัแฟ้มข้อมูลแล้วน ามาตีความเกี่ยวกบัประวตัิ
ป่าชุมชนหนองสองห้อง แล้วน ามาวิเคราะห์จาก
เนื้อหาทีไ่ด ้แลว้น ามาเขยีนรายงานเชงิพรรณนา 
ระยะท่ี 2 ศึกษาภมิูปัญญาท้องถ่ินในการจดัการ
ป่าชุมชนเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ 
  1) กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายทีท่ าการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัศกึษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจดัการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ ประกอบด้วย การใช้ความเชื่อจารีต
ประเพณี การใชบ้ทบาทของผูน้ า การใช้ระบบเครือ
ญาติ การใชก้ระบวนการขอ้ตกลงร่วมกนั และการใช้
องค์กรชุมชน ซึ่งกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกั จ านวน 6 คน 
ประกอบดว้ย 
        1.1 นางอุทัยร ัตน์ สุดชา ผู้ใหญ่บ้าน  
หมูท่ี ่7 บา้นเหล่าอหีมนั 
        1.2 นายหนองม่วง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 8 
บา้นหนองมว่ง 

    1.3 นายจกัร ีโทนผุย ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที ่
9 บา้นหนองเลา 
        1.4 นายบุญเลิศ บุญตาแสง ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี ่14 บา้นเหล่าเหนือ 
        1.5 นายอดุลย์ ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมูท่ี ่18 บา้นหนองเลาพฒันา 
        1.6 นายพิทกัษ์ อ้นช านาญ ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี ่19 บา้นหนองเลาพฒันา 
        1.7 นายอรญั สอนจนัทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมูท่ี ่20 บา้นหว้ยคอ้ 
        1.8 นายสมาน เอี่ยมโคกสูง ผูอ้าวุโสใน
ชมุชนต าบลหนองเมก็ 
        1.9 นางพิสมยั จตัตุประสาร รองนายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเมก็ 
       1.10 นายธีรพล ปะวะโก นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบลหนองเมก็ 
 

  2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
        2.1 แบบสมัภาษณ์กึง่มโีครงสรา้ง  
       2.2 แบบสงัเกตชนิดมสีว่นรว่ม 
       2.3 แบบสงัเกตชนิดไมม่สีว่นรว่ม  
        2.4 กลอ้งถ่ายรปู 
        2.5 เครือ่งบนัทกึเสยีง 
  3) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     3.1 ขอ้มูลปฐมภูม ิ เป็นขอ้มูลที่เกบ็ขอ้มูล
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย ดงันี้ 
         1) การส ารวจพื้นทีก่ารศกึษา เพื่อศกึษา
ภมูปัิญญาท้องถิ่นในการจดัการป่าชุมชนเพื่อพฒันา
ชมุชนตน้แบบ 
       2) การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกบั
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลักเกีย่วกบัภูมปัิญญาท้องถิ่นในการ
จั ด ก า ร ป่ า ชุ ม ชน เพื่ อ พัฒ น าชุ ม ช นต้ น แ บ บ 
ประกอบดว้ย การใช้ความเชื่อจารตีประเพณี การใช้
บทบาทของผู้น า การใช้ระบบเครือญาติ การใช้
กระบวนการขอ้ตกลงรว่มกนั และการใชอ้งคก์รชมุชน 
       3) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการ
สมัภาษณ์เจาะลึกถึงข้อมูลที่ต้องการส าหร ับตอบ
ค าถามการศกึษาวจิยัในครัง้นี้   
        4) การสนทนากลุ่ม ด าเนินการสนทนา
กลุ่มนัน้เป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที่ 9 บา้น
หนองเลา ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที่ 18 บา้นหนองเลาพฒันา 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที่ 19 บา้นห้วยคอ้ ผูอ้าวุโสในชุมชน
ต าบลหนองเมก็ รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองเมก็ และนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง
เม็ก การสนทนากลุ่มต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
บนัทกึขอ้มลูนัน่กค็อื เทปบนัทกึเสยีง และสมุดบนัทึก
ถอ้ยค าประเดน็การสนทนาทีต่อ้งการเพื่อให้ไดข้อ้มูล
ทีถู่กตอ้งและชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
        5) การสงัเกต ทัง้การสงัเกตแบบมสี่วน
รว่ม และการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม ซึ่งไดเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และศกึษาวถิีชวีติของ
ชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชน ตลอดจนสงัเกตถึง
อิทธิพลของปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกเพื่อจะได้
ขอ้มลูทีล่กึซึ้งยิง่ขึน้  
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     3.2 ขอ้มูลทุติยภูม ิ โดยศกึษาจากเอกสาร
และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
ตน้แบบ ทัง้การเกบ็รวบรวมเอกสาร และอนิเตอรเ์น็ต  
  4) การตรวจสอบข้อมลู 
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม  จะน ามา
ตรวจสอบกอ่นการน าไปประมวลและการวเิคราะห์ผล 
โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก จะเน้น
การสัมภาษณ์แบบตรวจสอบแล ะ เช็คข้อมูล 
ส่วนขอ้มูลในการเกบ็รวบรวมระดบัชุมชน จะน ามา
ตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยการเกบ็ขอ้มูลซ ้าขอ้มูลเดมิแต่ท าการเปลี่ยนจุด
เกบ็ขอ้มลูหรอืเปลีย่นแหล่งขอ้มลู รวมทัง้การถามซ ้า
จากผูใ้หข้อ้มลูเดมิเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง 
และเทีย่งตรง 
  5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาแยกเป็นหมวดหมู่ 
และจัดแฟ้มข้อมูลแล้วน ามาตีความเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ แล้วน ามาวิเคราะห์จากเนื้อหาที่ได้ 
และการตีความจากมุมมองของกลุ่มที่ศึกษา  และ
น ามาเขยีนรายงานเชงิพรรณนา 
ระยะท่ี 3 ศึกษาการประยุกต์ใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ในการจดัการป่าเพ่ือพฒันาชุมชนต้นแบบ 
 1) กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัย
ศกึษาการประยุกต์ใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิ่นในการจดัการ
ป่าเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ ซึ่งกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก 
จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 
  1.1 นางอุทยัรตัน์ สดุชา ผูใ้หญ่บา้น หมูท่ี ่7 
บา้นเหล่าอหีมนั 
       1.2 นายหนองม่วง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 8 
บา้นหนองมว่ง 
  1.3 นายจกัร ีโทนผุย ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที่ 9 
บา้นหนองเลา 
   1.4 นายบุญเลิศ บุญตาแสง ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี ่14 บา้นเหล่าเหนือ 

        1.5 นายอดุลย์ ประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมูท่ี ่18 บา้นหนองเลาพฒันา 
        1.6 นายพิทกัษ์ อ้นช านาญ ผูใ้หญ่บา้น 
หมูท่ี ่19 บา้นหนองเลาพฒันา 
        1.7 นายอรญั สอนจนัทร์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมูท่ี ่20 บา้นหว้ยคอ้ 
        1.8 นายสมาน เอี่ยมโคกสูง ผูอ้าวุโสใน
ชมุชนต าบลหนองเมก็ 
        1.9 นางพิสมยั จตัตุประสาร รองนายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองเมก็ 
       1.10 นายธีรพล ปะวะโก นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบลหนองเมก็    
  3) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     3.1 ขอ้มูลปฐมภูม ิ เป็นขอ้มูลที่เกบ็ขอ้มูล
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย ดงันี้ 
        1) การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกบั
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวกบัการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าเพื่อพัฒนาชุมชน
ตน้แบบ 
       2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการ
สมัภาษณ์เจาะลึกกบักลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลกัที่เกีย่วกบั
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่า
เพื่อพฒันาชมุชนตน้แบบ 
       3) การประชมุเชงิปฏบิตัิการกบักลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลหลักที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ในการจดัการป่าเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ ซึ่ง
ในการสนทนากลุ่มต้องใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการบนัทึก
ขอ้มูลนัน่ก็คือ เทปบนัทึกเสียง และสมุดบนัทึก
ถอ้ยค าประเดน็การสนทนาทีต่อ้งการ  
     3.2 ขอ้มูลทุติยภูม ิ โดยศกึษาจากเอกสาร
และรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลเกีย่วกบัการประยุกต์ใช้
ภมูปัิญญาท้องถิ่นในการจดัการป่าเพื่อพฒันาชุมชน
ตน้แบบ 
 4) การตรวจสอบข้อมลู 
 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม  จะน ามา
ตรวจสอบกอ่นการน าไปประมวลและการวเิคราะห์ผล 
โดยข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
จะน ามาตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  ตรวจสอบ
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ความถูกต้องเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เทีย่งตรง 
  5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาแยกเป็นหมวดหมู่ 
และจดัแฟ้มขอ้มูลแล้วน ามาวเิคราะห์และสงัเคราะห์
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จดัการป่าเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ แล้วน ามาเขยีน
รายงานเชงิพรรณนา 

 
4. สรปุผลการวิจยั 
  ระยะท่ี 1 ศึกษาประวติัป่าชุมชนหนองสอง
ห้อง 
 ป่าชุมชนหนองสองห้อง ต าบลหนองเม็ก 
อ าเภอนาเชือก จังหวดัมหาสารคาม ซึ่งอยู่ทิศ
ตะวนัออกของชมุชนบา้นหนองเลา ปัจจุบนัมพีื้นที่ป่า
ประมาณ 70 ไร ่ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บา้น คอื บา้น
เหล่าอีหมนั หมู่ที่ 7, บา้นหนองม่วง หมู่ที่ 8, บา้น
หนองเลา หมู่ที่ 9, บา้นเหล่าเหนือ หมู่ที่ 14, บา้น
หนองเลาพัฒนา หมู่ที่ 18, บ้านหนองเลาพัฒนา  
หมู่ที่ 19, บา้นห้วยคอ้ หมู่ที่ 20 จากการเดนิส ารวจ
พื้นที่ป่าชุมชนหนองสองห้อง มชีนิดพรรณไม้และ
พรรณพชืทีเ่ป็นสมนุไพรจ านวนมาก สภาพทัว่ไปเป็น  
ป่าเต็งรงั หรอืป่าโคก (Dry Dipterocarp Forest)  
ซึง่ผา่นการบกุรกุท าลายและเกดิเป็นป่ารุ่นใหม่ขึ้นมา
ทดแทน เรยีกว่า ป่าทุติยภูม ิ (Secondary Forest) 
ป่าโปร่ง พนัธุ์ไมใ้นป่าไมส้่วนใหญ่มขีนาดไม่โตมาก
นัก สูงประมาณ 5 – 7 เมตร ต้นไม้กระจายตัว
ค่อนข้างถี่  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็น “คลัง
อาหาร” ทีช่มุชนรอบผนืป่าไดพ้ึง่พาอาศยัตัง้แต่บรรพ
บรุษุ วถิชีวีติของชาวบา้นจึงสมัพนัธ์กบัป่าอย่างแยก
ไม่ออก เป็นแหล่งอาหารของชุมชนแล้วชาวบา้นยงั
ไดน้ าของป่าออกขาย เป็นรายไดเ้ลี้ยงครอบครวัอีก
ดว้ย ท าใหค้นกบัป่าไดพ้ึง่พาซึง่กนัและกนั 
  ระยะท่ี 2 ศึกษาภมิูปัญญาท้องถ่ินในการ
จดัการป่าชุมชนเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบ 
 จากการศกึษาภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการจดัการ
ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้าน

หนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั
มหาสารคาม ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
  1. การใชค้วามเชื่อจารตีประเพณีในการ
ควบคุม ซึ่งคนยุคนัน้มคีวามเชื่อในสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สงิ
สถิตอยู่ในป่า ในต้นไมใ้หญ่ ในงูใหญ่ สตัว์แปลกๆ 
หรอือื่นๆ ทีม่คีวามแตกต่างจากธรรมชาต ิจงึสง่ผลให้
การท าลายป่าและสตัว์ป่าลดน้อยลง ดงันัน้ป่าชุมชน
หนองสองห้องจึงมีความอุดมสมบูรณ์มาจนถึง
ปัจจุบนั 
  2. การใชบ้ทบาทของผูน้ าในการควบคุม 
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน จะมีบทบาท
ส าคญัในการป้องกนัการบกุรกุท าลายป่าและยงัไดร้บั
การแต่งตัง้จากราชการ เพื่อควบคมุดแูลทรพัยากรใน
ชุมชน รวมถึงประสานงานเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่า  
ซึ่งกลไกลดงักล่าวไดม้บีทบาทที่ส าคญัอย่างมากใน
ปัจจุบนั 
        3. การใชร้ะบบเครอืญาติในการควบคุม 
ซึง่ระบบเครอืญาตชิว่ยให้ป่าชุมชนถูกท าลายน้อยลง 
เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนที่รู้จ ักกันเป็น
อย่างดี เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกบัการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของชุมชน ในเรื่องการรกัษาป่ากจ็ะมญีาติ
ผูใ้หญ่หรือผูสู้งอายุของชุมชนคอยว่ากล่าวตกัเตือน 
ซึ่งระบบเครอืญาติก็ได้เป็นภูมิคุม้กนัในการป้องกนั
การบกุรกุท าลายป่า 
       4. การใชก้ระบวนการขอ้ตกลงร่วมกนัใน
การควบคมุ ซึง่การใชก้ระบวนการขอ้ตกลงร่วมกนัใน
การควบคุมการท าลายป่าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
รว่มกนัของคนในชมุชน โดยมาจากการร่วมกนัแสดง
ความคดิเหน็ของคนในหมูบ่า้นและเป็นทีย่อมรบั และ
พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามและยนิยอมทีจ่ะใหม้กีารลงโทษ
ตามทีไ่ดต้กลงกนั 
       5. การใชอ้งค์กรชุมชนเป็นกลไกในการ
ควบคุม ซึ่งกลไกชุมชนเป็นลักษณะขององค์กร
ชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชนหนองสองห้องทัง้ใน
อดีตและปัจจุบัน หากมีการฝ่าฝืนและไม่ยอมรับ
บทลงโทษตามข้อตกลงก็จะถูกคนในชุมชนมองว่ามี
อภิสิทธิเ์หนือคนอื่น หรือเอาเปรียบคนในชุมชน
เดียวกัน กลไกการควบคุมโดยอาศัยองค์กรชุมชน
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ไมไ่ดม้ผีลต่อการอนุรกัษ์ป่าแต่เพียงอย่างเดยีว แต่ยงั
สง่ผลต่อระบบเครอืญาตคิวามสมัพนัธ์ในชุมชนอีกดว้ย 
ระยะท่ี 3 ศึกษาการประยุกต์ใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน
ในการจดัการป่าเพ่ือพฒันาชุมชนต้นแบบ 
 จากการศึกษาการประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน
ต้นแบบของชุมชนบ้านหนองเลา ต าบลหนองเม็ก 
อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่มรีายละเอียด
ดงันี้ 

1. ความเชื่อแล ะพิธีกรรมพื้ นบ้าน 
โดยเฉพาะการใช้เรื่องเล่าเพื่อสร้างความศกัดิส์ ิทธิ ์
ใหก้บัผนืป่า และสรา้งใหช้าวบา้นเกรงกลวัต่อการเขา้
ไปบกุรกุพื้นทีข่องป่าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และยงัมกีารใชเ้รื่อง
เล่าเกี่ยวกบัผีของผืนป่าแห่งว่ามีความ “เข็ดขวง” 
และ “มอี านาจ” สามารถที่จะดลบนัดาลให้ผูท้ี่เขา้ไป
บกุรกุท าลายป่า ใหไ้ดร้บัความเจบ็ป่วย ซึง่ส่วนมากก็
จะส่งผลต่อบุคคลในครอบครวั จึงต้องมีการก าหนด
ชว่งวนัของการเขา้ไปใชท้รพัยากรจากป่าทีช่ดัเจน 

2. กจิกรรมการอนุรกัษ์ป่า พบวา่ มกีจิกรรม
ส าคญัอยู่ 3 ประการทีช่าวบา้นไดร้่วมกนัปฏบิตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น กจิกรรมการปลูกป่า กจิกรรมการ
ดบัไฟป่าและท าแนวป้องกนัไฟป่าในหน้าแล้ง และ
กิจกรรมการบวชป่า ซึ่งกิจกรรมทัง้ 3 อย่างที่ได้
กล่าวไวแ้ล้วนัน้ มคีวามส าคญัมากในฐานที่จะน าให้
ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ ป่าเสื่อมโทรม
น้อยลง ยงัใหป่้าชมุชนเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ
ทีส่ าคญัของหมูบ่า้นและต าบลต่อไป ซึ่งกจิกรรมการ
อนุรกัษ์ป่า ไดร้บัความสนใจจากชาวบ้านในชุมชน
บ้านหนองเลา และชุมชนอื่นๆ ที่ใกล้เคียงที่มา
ช่วยกนัปลูกป่า และมกีารรอบบรเิวณที่เป็นพื้นที่ป่า
ชมุชนเอาไวอ้นุญาตเฉพาะฤดกูาลหาของป่าเท่านัน้ที่
ชาวบา้นจะเขา้ไปเก็บเห็ด หาผกัหวาน รวมถึงแหย่
ไข่มดแดงได้ และได้ก าหนดให้เป็นมติรวมหรือ
แนวทางร่วมกนัของชุมชนดว้ย หากใครฝ่าฝืนกจ็ะมี
บทลงโทษ  
 
5. อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการป่าเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ของชมุชนบา้นหนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนา
เชือก จังหวดัมหาสารคาม ผู้วิจ ัยอภิปรายผลตาม
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
     1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่า
ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้าน
หนองเลา ต าบลหนองเมก็ อ าเภอนาเชอืก จงัหวดั
มหาสารคาม ซึ่งประกอบดว้ย 1) การใช้ความเชื่อ
จารตีประเพณีในการควบคมุ ซึง่คนยุคนัน้มคีวามเชื่อ
ในสิ่งศ ักดิส์ ิทธิท์ี่สิงสถิตอยู่ ในป่า ในต้นไม้ใหญ่  
ในงใูหญ่ สตัว์แปลก ๆ หรอือื่น ๆ ที่มคีวามแตกต่าง
จากธรรมชาติ จึงส่งผลให้การท าลายป่าและสตัว์ป่า
ลดน้อยลง ดงันัน้ป่าชุมชนหนองสองห้องจึงมคีวาม
อุดมสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบนั 2) การใชบ้ทบาทของ
ผู้น าในการควบคุม  ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและกรรมการ
หมู่บา้น จะมบีทบาทส าคญัในการป้องกนัการบุกรุก
ท าลายป่าและยงัได้รบัการแต่งตัง้จากราชการ เพื่อ
ควบคุมดูแลทรพัยากรในชุมชน รวมถึงประสานงาน
เพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่า ซึ่งกลไกลดงักล่าวได้มบีทบาทที่
ส าคญัอย่างมากในปัจจุบนั 3) การใชร้ะบบเครอืญาติ
ในการควบคมุ ซึง่ระบบเครอืญาตชิว่ยให้ป่าชุมชนถูก
ท าลายน้อยลง เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนที่
รู้จ ักกนัเป็นอย่างดี เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกบัการไม่
ปฏบิตัติามระเบยีบของชุมชน ในเรื่องการรกัษาป่าก็
จะมญีาติผูใ้หญ่หรอืผูสู้งอายุของชุมชนคอยว่ากล่าว
ตกัเตอืน ซึง่ระบบเครอืญาตกิไ็ดเ้ป็นภูมคิุม้กนัในการ
ป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า 4) การใชก้ระบวนการ
ขอ้ตกลงรว่มกนัในการควบคมุ ซึง่การใชก้ระบวนการ
ขอ้ตกลงรว่มกนัในการควบคมุการท าลายป่าเพื่อเป็น
แนวทางปฏบิตัิร่วมกนัของคนในชุมชน โดยมาจาก
การรว่มกนัแสดงความคดิเห็นของคนในหมู่บา้นและ
เป็นทีย่อมรบั และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามและยนิยอมที่
จะใหม้กีารลงโทษตามทีไ่ดต้กลงกนั 5) การใชอ้งค์กร
ชุมชนเป็นกลไกในการควบคุม ซึ่งกลไกชุมชนเป็น
ลกัษณะขององค์กรชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน
หนองสองหอ้งทัง้ในอดตีและปัจจุบนั หากมกีารฝ่าฝืน
และไม่ยอมรบับทลงโทษตามขอ้ตกลงกจ็ะถูกคนใน
ชมุชนมองวา่มอีภสิทิธิเ์หนือคนอื่น หรอืเอาเปรยีบคน
ในชมุชนเดยีวกนั กลไกการควบคุมโดยอาศยัองค์กร
ชมุชนไมไ่ดม้ผีลต่อการอนุรกัษ์ป่าแต่เพยีงอย่างเดยีว 
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แต่ยงัสง่ผลต่อระบบเครอืญาตคิวามสมัพนัธ์ในชุมชน
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ ์ 
ดา่นกลุประเสรฐิ (2551 : 115 - 116) ไดศ้กึษาปัจจยั      
ที่มีความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน       
การจดัการป่าชุมชน ป่าโคกใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม        
จั ง ห ว ดมห าส า ร ค าม  พบว่ า  ผู้ น า ชุ ม ชน ไ ด้
ประชาสมัพันธ์ ประชุมชี้แจงในการดูแลรกัษาป่า
ชุมชนให้ชุมชนไดร้บัทราบ ผูน้ าชุมชนมสี่วนร่วมใน
การด าเนินการดูแลบ ารุง รกัษา ป่าชุมชนร่วมกบั
ชมุชน หน่วยงานภาครฐั และเอกชน และผูน้ าชุมชน
มสีว่นร่วมผลกัดนัให้ป่าชุมชนเป็นป่าชุมชนตวัอย่าง 
และผู้น าชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงาน
อื่นๆ เข้าร่วมวางแผนในการจัดการป่าชุมชน  
ซึ่งกฎระเบยีบป่าชุมชนส่งผลท าให้ป่าชุมชนมคีวาม
อุดมสมบรูณ์คณะกรรมการป่าชมุชนมสี่วนผลกัดนัให้
ตัง้กฎระเบยีบป่าชมุชน และผูน้ าชมุชนมสี่วนผลกัดนั
ใหต้ัง้กฎระเบยีบป่าชุมชน และกฎระเบยีบป่าชุมชน
สง่ผลท าใหป่้าชมุชนเป็นป่าชมุชนตวัอย่าง และการมี
ส่วนร่วมในการจดัการดา้นการสนับสนุน องค์กรป่า
ชมุชนมสีว่นรว่มท าใหป่้าชุมชนเป็นป่าชุมชน องค์กร
ป่ า ชุ ม ช น ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผน แ ล ะ ก า ห น ด
วตัถุประสงค์ในการจัดการป่าชุมชน  และองค์กร
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในด้านการ
จดัการป่าชุมชน และองค์กรชุมชนมสี่วนร่วมปฏบิตัิ
ในการปลูก บ ารุง ดูแลรกัษา ป่าชุมชน ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากปัจจยัดา้นสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัการมี
สว่นรว่มมากกว่าปัจจยัดา้นการสนับสนุน ถึงแมไ้ม่มี
การสนบัสนุนกไ็มส่ง่ผลกระทบต่อการมสี่วนร่วม และ
ยังสอดคล้องกับง านวิจัยของ ปัญญา  บุต ะกะ     
(2552: 84) ไดศ้กึษาการศกึษาระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัในการจดัการป่าชุมชนตามความคิดเห็นของ
ประชาชน : กรณีศกึษาป่าชุมชนดอนเจ้าปู่  ต าบล
ทรายมูล อ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
ปัจจัยด้านการอนุร ักษ์มีความส าคัญมากที่สุด 
เนื่องจากชุมชนไดอ้อกกฎระเบยีบของชุมชนในการ
อนุรกัษ์ป่า สมาชกิในชมุชนใหค้วามร่วมมอืและมกีาร
สรา้งเครือข่ายในการอนุรกัษ์ป่า โดยมคีวามเชื่อใน
ความศกัดิส์ทิธิข์องดอนปู่ ตา จนกระทัง่กลายมาเป็น
วฒันธรรมและความเชื่อของชุมชนในการอนุรกัษ์ 

ป่าชมุชน และยงัพบอกีวา่ปัจจยัดา้นการใชป้ระโยชน์
จากป่าชมุชนเป็นปัจจยัที่มคีวามส าคญัในการจดัการ
ป่าชุมชนที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทัง้นี้เนื่องมาจากวิถี
ชวีติของคนในชุมชนที่มคีวามเชื่อเกีย่วกบัดอนเจ้าปู่
ที่ได้มกีารสืบทอดมาตัง้แต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั  
มกีารวางระเบยีบกฎเกณฑใ์นการเขา้ไปใชป้ระโยชน์
จากป่าชมุชน 
     2. การประยุกต์ใชภู้มปัิญญาท้องถิ่นในการ
จดัการป่าชุมชนเพื่อพฒันาชุมชนต้นแบบของชุมชน
บ้านหนองเลา  ต าบลหนองเม็ก อ าเภอนาเชือก 
จงัหวดัมหาสารคาม ประกอบดว้ย 1) ความเชื่อและ
พธิกีรรมพื้นบา้น โดยเฉพาะการใชเ้รื่องเล่าเพื่อสรา้ง
ความศกัดิส์ทิธิใ์หก้บัผนืป่า และสรา้งใหช้าวบา้นเกรง
กลวัต่อการเขา้ไปบุกรุกพื้นที่ของป่าที่ศกัดิส์ทิธิ ์และ
ยังมีการใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกบัผีของผืนป่าแห่งว่ามี
ความ “เข็ดขวง” และ “มีอ านาจ” สามารถที่จะดล
บนัดาลให้ผูท้ี่เข้าไปบุกรุกท าลายป่า ให้ได้รบัความ
เจบ็ป่วย ซึง่สว่นมากกจ็ะสง่ผลต่อบุคคลในครอบครวั 
จึงต้องมีการก าหนดช่วงวันของการ เข้าไปใช้
ทรพัยากรจากป่าทีช่ดัเจน 2) กจิกรรมการอนุรกัษ์ป่า 
พบว่า มกีจิกรรมส าคญัอยู่ 3 ประการที่ชาวบา้นได้
ร่วมกนัปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมการ
ปลูกป่า กจิกรรมการดบัไฟป่าและท าแนวป้องกนัไฟ
ป่าในหน้าแล้ง และกจิกรรมการบวชป่า ซึ่งกจิกรรม
ทัง้ 3 อย่างทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้นัน้ มคีวามส าคญัมากใน
ฐานที่จะน าให้ป่ามคีวามอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ป่า
เสื่อมโทรมน้อยลง  ยัง ให้ ป่าชุมชนเ ป็นแหล่ ง
ทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคญัของหมู่บา้นและต าบล
ต่อไป ซึ่งกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่า ไดร้บัความสนใจ
จากชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองเลา และชุมชนอื่นๆ 
ทีใ่กลเ้คยีงทีม่าชว่ยกนัปลูกป่า และมกีารรอบบรเิวณ
ที่เป็นพื้นที่ป่าชุมชนเอาไวอ้นุญาตเฉพาะฤดูกาลหา
ของป่าเท่านั ้นที่ชาวบ้านจะเข้าไปเก็บเห็ด หา
ผกัหวาน รวมถงึแหย่ไข่มดแดงได ้และไดก้ าหนดให้
เป็นมตริวมหรอืแนวทางร่วมกนัของชุมชนดว้ย หาก
ใครฝ่าฝืนกจ็ะมบีทลงโทษ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ภาวดี ทะไกรราช (2560) ได้ศกึษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ชายแดน 
พบวา่ ภมูปัิญญาในการปลูกป่าและรกัษาระบบนิเวศ
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รอบผืนป่า เป็นภูมิปัญญาดัง้ เดิมของประชาชน       
ที่อาศยัและพึ่งพาผืนป่า ในพื้นที่ชายแดนจังหวัด 
ศรีสะเกษประชาชนจะปลูกป่าโดยใช้ห ลักการ
ผสมผสานพืชพรรณไมช้นิดต่างๆ ปะปนกนัไป และ
ในบางพื้นทีท่ีม่คีวามอุดมสมบูรณ์กจ็ะปล่อยทิ้งให้ป่า
เตบิโตขึน้เองตามธรรมชาต ิในบางพื้นทีจ่ะมกีารปลูก
ไมผ้ลสลบักบัพชืผกับางชนิดเพื่อให้ต้นไมแ้ละพืชผกั
ดงักล่าวให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ส่วนภูมปัิญญา
ดัง้เดิมที่สืบทอดกนัมามีตัง้แต่การเตรียมดิน การ
เลือกดินบางประเภทเพื่อน ามาเพาะปลูกต้นไม้
โดย เฉพาะดินที่มีความร่วนซุ ย เหมาะแก่การ
เพาะปลูกในบางพื้นที่มกีารก าหนดขอ้ห้ามในการใช้
ดินบางประเภท เช่น ดินจอมปลวก ซึ่งห้ามน ามา
เพาะปลูกเพราะอาจจะมอีนัเป็นไปไดน้อกจากนี้ ส่วน
การปลูกพืชจะเน้นการใชห้ลักการธรรมชาติบ าบดั
ธรรมชาติ  การร ักษาหน้ าดินด้วยการปลูกพืช
ตามล าดบัชัน้ของตน้ไมแ้ละการขยายพนัธุ์พชื โดยใช้
การปล่อยสตัว์บางชนิดเพื่อช่วยในการขยายเมล็ด
พันธุ์ไม้และภูมิปัญญาในการคดัเลือกพันธุ์พืชและ
เลือกประเภทพันธุ์ไม้ที่จะน ามาขยายพันธุ์ โดยจะ
เน้นพันธุ์ไม้ที่ได้ใช้ประโยชน์ทัง้ล าต้น หรือเลือก
ต้นไม้ที่จะน าปลูกขยายพนัธุ์โดยค านึงถึงประโยชน์
พื้นฐานที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ อาทิ เป็น
อาหารพชืสมนุไพร และพืชใชส้อย หรอืต้นไมป้ระจ า
ถิน่ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ดอกรกั มารอด (2555) 
พชืแต่ละชนิดเจรญิเตบิโตไดด้ใีนบางพื้นที่ตามสภาพ
ดิน ฟ้า อากาศของท้องถิ่นนั ้นๆ นอกจากนี้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ที่ส าคญัเกีย่วกบัการรกัษาระบบนิเวศ 
คอื การไม่เผาป่า เพราะเป็นการท าลายแหล่งที่อยู่
ของสตัว์และสิง่มชีีวิตในป่า การปล่อยป่าให้เติบโต
เองตามธรรมชาติ รวมถึงการขยายพันธุ์พืชชนิด
ต่างๆ ในรูปแบบวธิีการต่างๆ การน าเศษหญ้าหรือ
เศษฟางแหง้มาคลุมดนิบรเิวณปากหลุมที่ปลูกต้นไม ้
หรือหากปลูกต้นไม้ในฤดูแล้งก็ใช้เศษพืชหรือต้น
กล้วยที่ชุ่มน ้ามาคลุมหน้าดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้น 
ส่วนการขยายพันธุ์พืชจ าพวกหัวหรือเหง้าโดยจะ
เลอืกขดุเอาหวัหรอืเหงา้ทีพ่รอ้มใช ้และจะน าหวัหรอื
เหงา้อ่อนๆ ฝังกลบกลบัคนืเพื่อให้ขยายพนัธุ์ต่อไป 
นอกจากนี้ย ังมีวิธีการขยายพันธุ์พืชที่กินได้อื่นๆ 

โดยเฉพาะพืชผกัพื้นบา้น อาทิ ผกัหวานป่า ผกัเมก็ 
ผกัติ้ว หวาย และสมุนไพรต่างๆ เพื่อชาวบา้นจะได้
น ามาประกอบอาหารและน าไปจ าหน่ายสรา้งรายได้
ใหค้รอบครวั บางท้องถิ่นจะมกีารขยายพนัธุ์ไม้ โดย
การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ใหญ่จากป่ามาปลูกในพื้นที่
ชมุชนเพื่อสรา้งป่าธรรมชาตใินชมุชน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ชมุชนควรจดักจิกรรมและประกอบพิธีกรรม
อื่น ๆ เกีย่วกบัป่าชมุชนในวนัหยุดราชการ หรอืวนัหยุด
เรยีน เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้ขา้มามสี่วน
รว่มในกจิกรรมของชมุชนดา้นการอนุรกัษ์ป่าชมุชน 
 2) ควรมกีารประชาสมัพนัธ์กจิกรรมเกีย่วกบั
ป่าชมุชน เพื่อใหส้ือ่มวลชนไดเ้ผยแพร่ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ในการการจดัการป่าชุมชนให้ชุมชนอื่นได้
ทราบ 
 3) ควรมีการร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน
เป็นเครอืขา่ยระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
และระดบัภูมิภาค เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของ
องคก์รชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
 4) ควรมกีารจดัตัง้ “กองทุนพฒันาป่าชุมชน” 
ขึ้นเพื่อเป็นทุนในการด าเนินงานกิจกรรมเบื้องต้น
เกีย่วกบัป่าชมุชน 
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาการจดัการป่าชุมชนตาม
ความคดิเหน็ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่มสีภาพที่
แตกต่างกนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารจดัการป่า
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นทีน่ัน้ต่อไป 
 2) ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบป่าชุมชนที่เป็น
ป่าตวัอย่างกบัป่าชมุชนอื่น ๆ เชน่ ป่าเขตอภยัทาน ป่า
ชา้ ป่าดอนปู่ ตา เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่าง
หรอืไมแ่ตกต่างในวธิกีารจดัการป่าชมุชน  
 3) ควรมกีารวจิยัแนวทางการเสรมิสรา้งการมี
สว่นรว่มของประชาชนในการจดัการป่าชมุชน   
 4) ควรศกึษาถึงสภาพปัญหาที่แท้จรงิในการ
จัดการป่าชุมชน เพื่อที่จะได้แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทีต่รงประเดน็ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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