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 The objectives of this research were 1) to study the originate community strength  
2) to study the maintain community strength and 3)to study the development and continues 
community strength. This is a qualitative research, Which collected data by user relevant 
secondary data, in-depth interviews ,small group discussions, and participant observation. 
The results showed that the community strength of Pangjampee Village started from 
participated field study with Maejo University, observed activities and attended the knowledge 
management course of community’s committees. They also got a supporting budget from 
research projects and community. The development activities that use to maintain community 
strength  were rank in a good level. People in community had participation in community 
management, self-reliance. They love and realize of community’s problems are their our 
problems as we committees realize that they have to work for community and have a feeling 
of being common owner togetther with Pangjampee people. Pangjampee people had a 
participation in solving problem and giving directiob for community’s management. In order to 
develop Pangjampee community ’s strength, they still have problem in conveging sense of  
community’s love because of children’s but the community still find new ways to pull their 
children back to maintain the community and make it strong and being a permanently 
self-reliance community. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความสําคญัของปัญหา 

 การพฒันาประเทศตั้งแต่เร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัแรก เม่ือ พ.ศ.2504 ได้

ให้ความสําคัญกับการพัฒนาในระดับรากมาโดยตลอด กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้ทุ่มเท

งบประมาณและบุคลากรเพิ ่มมากข้ึนเป็นลาํดบัเพ่ือแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของประชาชน

ระดบัรากหญา้ให้มีมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่เม่ือเปรียบเทียบปัญหาและ

ความตอ้งการในทุกพ้ืนท่ีแลว้ถือว่ายงัน้อยมาก และการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีมุมมอง

สาเหตุของปัญหาเฉพาะด้านของตนประการสําคญัแนวทางแก้ไขยงัเป็นในลกัษณะสั ่งการจาก

ส่วนกลาง (Top-down) รวมทั้งขาดการผนึกกาํลงักบัภาคีต่างๆทั้งภาคเอกชนและองค์กรประชาชน 

ทาํให้การดาํเนินงานบางดา้นไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชนท่ีมีความหลากหลาย 

เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีและความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละภูมิภาค และส่งผลให้

ประชาชนขาดจิตวิญญาณในการคิดพ่ึงตนเอง มุ่งแต่ “ขอกบัรอ” เป็นหลกั ทาํให้ชุมชนโดยรวม

อ่อนแอลงเร่ือยๆ(อินทร พิชิตตานนทแ์ละเตชพล ฐิตยารักษ ์2547) 

ต่อมาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเร่ิมข้ึนในปลายปี พ.ศ.2539 ซ่ึงเป็นปี

แรกของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดก่้อให้เกิดปัญหา

ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกชั้นและทุกภาคส่วนของสังคม 

ประเด็นเร่ือง “ชุมชนเขม้แข็ง” จึงไดรั้บการหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงเป็นอย่างมาก ในฐานะท่ีเป็น 

“ทางเลือก” ท่ีสาํคญัของการพฒันา เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถแกไ้ขไดเ้พียงลาํพงั ดงันั้น 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง จาํเป็นต้องให้

ความสําคัญต่อกระบวนการพัฒนาท่ีเน้นคนเป็นศูนยก์ลางตามหลักปรัชญาของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 โดยการเพิ ่มศกัยภาพของคนและชุมชนให้เขม้แข็ง มีความ

พร้อมในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
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และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื ความเขม้แข็งของชุมชนจึงเป็นฐานสาํคญัในการลดผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งการสร้างกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีย ัง่ยนืในอนาคต 

(ธีรพงษ ์แกว้หาวงษ ์2543)  

และต่อเน่ืองถึงแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) จึงปรับเปล่ียนปรัชญาของการ

พฒันา โดยเนน้คนเป็นศนูยก์ลางและกาํหนดแนวทางการพฒันาใหป้ระชาชนมีบทบาทในการสร้าง

ความเขม้แข็งและคิดพ่ึงตนเอง เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาและประชาชนในทุก

ระดบั ใหค้นในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบ และแกไ้ขปัญหาชุมชน สามารถดาํรงชีวิตได้

อยา่งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ใหแ้ก่ประประชาชนในระดบัรากหญา้

ผ่านกระบวนการจัดทาํแผนของชุมชน ให้ประชาชนสามารถสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงของชุมชนในลกัษณะ ขอ้เสนอจากล่างสู่บน (Bottom-up) ในรูปของแผนชุมชนเพ่อให้ภาค

สวนต่างๆทั้ งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรประชาชนท่ีแท้จริง 

สามารถใชเ้ป็นแนวทาง ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนั้นๆให้เกิดความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน

(อินทร พิชิตตานนทแ์ละเตชพล ฐิตยารักษ ์2547) 

 การเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง จึงเป็นดงักระแสเรียกร้องของสังคมให้หันกลบัมา

พิจารณารากเหงา้ของตนเองตั้งแต่ความเป็นจริงของสงัคม กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพ่ือความเป็น

ไท หันมาสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมือง (Civic Consciousness) สร้างความรักในชุมชน

ทอ้งถิ่น รักในเพ่ือนรอบขา้งรวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งการเขา้ร่วมกนัเป็นเครือข่ายยงัเป็นการถกัทอ

สายใยแห่งความร่วมมือ เพ่ือพฒันาสังคม มีความเป็นชุมชนอิสระหรือองค์กรแบบพลเมืองท่ี

เขม้แข็ง มีความหลากหลาย ปราศจากการครอบงาํโดยอาํนาจรัฐและทุนเป็นองคก์รอาสาสมคัรของ

สังคมเม่ือองค์กรและพลเมืองเข้าร่วมมือกันก็จะเกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมท่ีจะ

ช่วยเหลือกนัแกปั้ญหาและพฒันาเพ่ือใหค้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองไดใ้นท่ีสุด(โกวิทย ์พวง

งาม 2553) 

ดงันั้น การพฒันาใหเ้กิดความเขม้แข็งในชุมชนจึงเป็นหนทางท่ีจะช่วยใหเ้กิดการพฒันา

อย่างย ัง่ยืน ปัจจุบันมีชุมชนในชนบทจาํนวนมากท่ีพฒันาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถ

พ่ึงตนเอง (กรมการปกครอง 2544) ดว้ยเหตุท่ีชุมชนท่ีเขม้แข็งจะช่วยให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

ขา้พเจ้าจึงให้ความสนใจท่ีจะศึกษากรณีของชุมชนเข้มแข็งเป็นพิเศษ โดยให้ความสนใจท่ีจะ
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ศึกษาวิจยัท่ีบา้นปางจาํปี อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือศึกษาดูกิจกรรมการพฒันาท่ีทาํให้เกิด

ความเป็นชุมชนเขม้แข็ง อนัจะเป็นประโยชน์ในการนาํไปปรับใชก้บัพ้ืนท่ีอ่ืนได ้

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการก่อกาํเนิดชุมชนเขม้แข็ง 

2. เพ่ือศึกษาการดาํรงอยูข่องชุมชนเขม้แข็ง 

3. เพ่ือศึกษาการพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แข็งต่อไป 

 

ขอบเขตการวจิยั 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาขอ้มูลทัว่ไป กิจกรรมการพฒันา และ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินกิจกรรม โดยศึกษาผ่านประวติัศาสตร์ชุมชน บริบทชุมชน 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสืบเน่ืองของกิจกรรมการพฒันาต่างๆท่ียงัคงอยู่จนปัจจุบัน 

รวมทั้งการส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รภายนอก 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

 2.1 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ประชากร เจา้หนา้ท่ีรัฐและองคก์รพฒันาเอกชนท่ี

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนบา้นปางจาํปี 

 2.2 กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มลูจากการ

สมัภาษณ์ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 38 คน 

ผูน้าํชุมชน 2 คน คือ ผูอ้าวุโสในชุมชน และผูใ้หญ่บา้น เพ่ือให้ทราบประวติัความเป็นมาและการ

ดาํเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนจนทาํใหเ้กิดความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ในเชิงลึก 

(In-depth Interview)  

  2.2.1 คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรม กลุ่มละ 2 คน เพ่ือให้ทราบเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ กฎระเบียบ วิธีการดาํเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข โดยใช้

วิธีการสมัภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) รวมจาํนวน 10 คน 

  2.2.2 เจา้หน้าท่ีของรัฐ และองค์กรพฒันาเอกชน คือ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลห้วยแก้ว เจ้าหน้าท่ีองค์กรพัฒนาเอกชน  เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดในการส่งเสริม
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กระบวนการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนโดยทาํการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) 

รวม 3 คน 

  2.2.3 สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน กลุ่มละ 4 คน โดยเลือกผูท่ี้ให้ขอ้มูล

ไม่ซํ้ ากบัขอ้มลู 2.2.2 เพ่ือใหท้ราบจุดมุ่งหมายในการเขา้ร่วมกิจกรรม วิธีการเขา้มามีส่วนร่วม และ

ผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยใชว้ิธีการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จาํนวน 

20 คน 

  2.2.4 ชาวบา้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นใน

ฐานะคนนอกท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและไม่ไดรั้บผลประโยชน์ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก 

(In-depth Interview) รวมจาํนวน 3 คน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงการก่อกาํเนิดชุมชนเขม้แข็งของชุมชนบา้นปางจาํปี  

2. ทาํใหท้ราบถึงการดาํรงความเขม้แข็งของชุมชนบา้นปางจาํปี 

3. ทาํใหท้ราบถึงการพฒันาความเขม้แข็งของชุมชนบา้นปางจาํปีใหมี้ต่อไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ประวตัศิาสตร์ชุมชน (Community History) หมายถึง พฒันาการและความเป็นมาของ

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนภายในชุมชนท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับเง่ือนไขและพลังทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมจากภายนอกท่ีเขา้มากระทบชุมชนในแต่ละช่วงเวลา 

การมส่ีวนร่วม (Participation) หมายถึง การท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วม

ตดัสินใจ ในการทาํกิจกรรมเพ่ือใหชุ้มชนเขม้แข็ง 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีอาณาเขตเดียวกนั มีการติดต่อส่ือสารหรือ

รวมกลุ่มกนัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั มีความรู้สึกผกูพนั มีความรู้สึกถึงการเป็นพวกเดียวกนั 

และมีลกัษณะเฉพาะของชุมชน โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ชุมชน คือ หมู่บา้นอนัประกอบดว้ยหลาย

ครัวเรือนท่ีอยูร่่วมกนัภายใตก้ารปกครองของผูน้าํท่ีเป็นทางการ คือ ผูใ้หญ่บา้น 
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ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การท่ีสมาชิกในชุมชนรักและผกูพนัต่อกนัต่อชุมชน 

มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน มีศกัยภาพท่ีจะพ่ึงพิงตนเองในระดบัสูง แมจ้ะตอ้งพ่ึงพิง

ภายนอกบา้ง แต่อาํนาจการตดัสินใจทุกดา้นยงัอยูท่ี่ชุมชน รวมไปถึงมีการพฒันาศกัยภาพของตนได้

อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ โดยไม่สูญเสียลกัษณะเฉพาะของชุมชน 

ทุนการเงิน/ทุนที่สร้างขึน้ หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้งส่ิงท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวั

เงินเพ่ือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานและเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตและดาํเนินกิจกรรมทางดา้นการผลิต

ของประชาชนในชุมชน 

ทุนมนุษย์ หมายถึง คุณภาพและศกัยภาพของประชาชนและผูน้าํชุมชนอนัเกิดจากการ

ไดรั้บการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ การดูแลสุขอนามยั และการบ่มเพาะทางศีลธรรม-

จริยธรรมท่ีเก้ือหนุนต่อการดาํเนินชีวิต ครอบครัว การดาํเนินกิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆใน

เชิงสร้างสรรคห์รือดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชุมชนในชุมชน 

ทุนทางสังคม หมายถึง วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การมีองค์กร การมีส่วนร่วม 

และความเท่าเทียมท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยั การดาํเนินชีวิต และกิจกรรมต่างๆรวมทั้ งสัมพนัธ์ภาพ

ของประชาชนในชุมชน 

ทุนธรรมชาต ิหมายถึง ปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการบริหารจดัการ การบาํรุงรักษา และการสร้างทดแทน เพ่ือเอ้ืออาํนวยต่อ

การดาํเนินกิจกรรมของชุมชน 

ปัจจัยเข้า หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ

ความเขม้แข็งของชุมชยท่ีริเร่ิมหรือดาํเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรทั้ งในชุมชนและ/หรือนอก

ชุมชน 

กระบวนการ หมายถึง การดาํเนินงานขององคก์รในชุมชน องค์กรทอ้งถิ่น และรัฐบาล

ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของการดาํเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลต่อความเขม้แข็ง

ของชุมชนท่ีริเร่ิมหรือดาํเนินการโดยบุคคลหรือองคก์รทั้งในชุมชนและ/หรือนอกชุมชน 

วัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) หมายถึง ระบบคิด แบบแผนพฤติกรรม 

ความเช่ือ วิถีชีวิต โลกทศัน์ ค่านิยมและการผลิตซํ้ า ในการดาํเนินชีวิตชุมชนท่ีไดป้ฏิบติัสัง่สมกนัมา 

ใหอ้ยูไ่ดใ้นภาวะท่ีเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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หน่วยงานของรัฐ (Government Organization) หมายถึง หน่วยงานท่ีสงักดัภาครัฐ ใน

ท่ีน้ีจะเนน้หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีทาํงานดา้นการพฒันาเป็นหลกั 

องค์กรพัฒนาเอกชน (Non Government Organization) หมายถึง กลุ่มหรือองค์กร

นอกระบบราชการท่ีทาํงานทางดา้นการพฒันาภายในประเทศ 

กลุ่มกจิกรรม (Activity Group) หมายถึง กลุ่มท่ีทาํกิจกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนั 

กิจกรรมการพัฒนา (Development Activity) หมายถึง กิจกรรมหรือการทาํงานทุก

ประเภทท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองไดดี้

ข้ึน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาความเป็นชุมชนเข้มแข็งในชุมชนบา้นปางจาํปี อาํเภอแม่ออน จังหวดั

เชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ชุมชนเขม้แข็ง 

2. การพ่ึงตนเอง 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. สภาพทัว่ไปของชุมชนบา้นปางจาํปี 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ชุมชนเข้มแข็ง 

ความหมาย 

การให้นิยามความหมายของ “ชุมชนเขม้แข็ง” มีบริบทท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ หาก

ประสบการณ์ของนักพฒันาเอกชน หรือนักวิชาการสายชุมชน ในแง่มุมประสบการณ์ของการ

พฒันา เพราะการพฒันาชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จจนสามารถสร้างความเขม้แข็งของชุมชนไดน้ั้น 

จะมีเง่ือนไขหรือตวัแปรท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพราะข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ของชุมชนเป็นสาํคญั

ดว้ย ชุมชนอาจมีความแตกต่างกนัออกไปในบริบทแวดลอ้ม เช่น ระบบการบริหารจดัการ เครือข่าย 

ภาวะผูน้าํ การเรียนรู้ หรือการมีส่วนร่วมภายในชุมชน จิตสาํนึกภายในชุมชน หรือศกัยภาพในการ

พ่ึงตนเองของชุมชน โครงสร้างอาํนาจรัฐ หรือกลไกในระบบเศรษฐกิจของสงัคม เป็นตน้ 

ดงันั้ น เม่ือชุมชนมีความแตกต่างกันไปในเชิงบริบทแวดลอ้ม ความสําเร็จของการ

พฒันาให้เกิดความเขม้แข็งในชุมชนหน่ึง อาจไม่ใช่คาํตอบท่ีถูกตอ้งลงตวัสาํหรับอีกชุมชนหน่ึง 

ยอ่มเป็นไปได ้แต่อาจมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนับา้งในรูปแบบของการดาํเนินงานซ่ึงอาจใช้

แม่แบบหรือประยกุตใ์ชใ้นงานพฒันาชุมชนอ่ืนๆ 
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คาํว่า “ชุมชนเขม้แข็ง” จึงเป็นคาํกล่าวซ่ึงไดรั้บการสนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

มูลนิธิ สมาคมต่างๆโดยไม่ขาดสาย ถา้จะมีงานหรือกิจกรรมใดท่ีเก่ียวกบัการพฒันาซ่ึงจะต้อง

เก่ียวขอ้งกบัชุมชนแลว้ มกัจะตอ้งมีการเอ่ยหรือพูดถึง “ชุมชนเขม้แข็ง” อยู่เสมอ โดยการกล่าวถึง

อาจจะหมายถึง “เพ่ือให้ชุมชนนั้นเขม้แข็งต่อไป” หรือ “การท่ีจะให้ชุมชนเขา้มาร่วมเพ่ือให้เกิด

ความสาํเร็จของโครงการ เพราะชุมชนนั้นๆมีความเขม้แข็ง” หรือ “การกระจายอาํนาจให้แก่การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน เพ่ือให้มีความอิสระในการปกครองตนเอง ให้ชุมชนเข้มแข็ง

ต่อไป” เป็นตน้ 

การพิจารณาว่าชุมชนมีความเขม้แข็งมากนอ้ยเพียงใดนั้น ตอ้งพิจารณาหรือมองทางใด

ทางหน่ึงในสองประเด็นก่อน คือ 

1.  ชุมชนมีความเขม้แข็งเป็นพ้ืนเดิมพอสมควรอยูแ่ลว้ (ซ่ึงมีจาํนวนไม่มากนกั) จะมาก

นอ้ยมากข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของชุมชน จึงอาจจะพร้อมรับบริการหรืองบประมาณท่ีมีองค์กรหรือผู ้

มอบใหน้าํไปเพิ่มพนูการพฒันาใหเ้ขม้แข็งยิง่ข้ึน 

2. ชุมชนบางแห่งยงัมีความอ่อนแอ (ซ่ึงมีค่อนขา้งมากในประเทศดว้ยพฒันาหรือกาํลงั

พฒันา) ยงัไม่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือตนเองในเกือบทุกดา้นองค์กรต่างๆทั้ งภาครัฐบาล 

เอกชนท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ ก็มีเจตจาํนงท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของชุมชนนั้นๆให้พฒันาข้ึนจน

แข็งแรง(โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

ความเขม้แข็งของชุมชน คือ การท่ีประชาชนในชุมชนต่างๆของเมืองหรือชนบทรวมตวั

กนัเป็น “องคก์รชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของชุมชน จนเกิด

การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาทั้ งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มภายใน

ชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึนตามลาํดบั โดยจะเรียกชุมชนน้ีว่า กลุ่ม ชมรม 

สหกรณ์ บริษทั องคก์รชาวบา้น เครือข่าย หรืออ่ืนๆท่ีมีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกนั

เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั และดว้ยความเอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืนๆในสังคมดว้ย(ธีรพงษ์ แกว้หาวงษ ์

2543 : 1 อา้งในโกวิทย ์พวงงาม 2553) 

ชุมชนเขม้แข็งในมิติของชุมชนไมเ้รียง หมายถึง ชุมชนท่ีคิดพ่ึงตนเอง จดัการตนเอง 

ดูแลซ่ึงกนัและกนัได ้(ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม อา้งในโกวิทย ์พวงงาม 2553) 
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“ความเขม้แข็งของชุมชน” โดยใชค้าํกล่าวท่ีว่า “ความเป็นชุมชน” (Civility) หมายถึง 

ลกัษณะของความเขม้แข็งของชุมชนประการหน่ึง โดยกล่าวว่า “ความเป็นชุมขนมิใช่ส่ิงท่ีจาํเป็น

สาํหรับชาวบ้านเท่านั้ นหากแต่จาํเป็นสาํหรับองค์กรทุกชนิด ถา้มหาวิทยาลยัมีความเป็นชุมชน

วิชาการ (Academic Community) มหาวิทยาลยัก็จะมีพลงัทางดา้นสติปัญญามากกว่าน้ี หรือการท่ี

พระสงฆส์ร้างความเป็นชุมชนข้ึนในวดัหรือหมู่คณะ การพระศาสนาก็จะมีพลงัมากข้ึน เป็นตน้” 

นอกจากชุมชนเขม้แข็ง (Civil Community) ยงักล่าวถึง “ชุมชนย ัง่ยืน” (Sustainable Community) 

คือ วาทกรรมอยา่งหน่ึงท่ีถูกหยิบยกมากล่าวอา้งในกระบวนการพฒันาชุมชน ซ่ึงโดยความหมาย

แลว้ก็มีนยัเป็นอยา่งเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ก็มีการตั้งขอ้สงัเกตต่อความเขม้แข็งของชุมชนไวว้่า ถา้

ประชาชนรวมตวักนัและมีการจดัการ จะเกิดทุนทางสงัคม (Social Capital) ซ่ึงเป็นทุนท่ีสาํคญัท่ีสุด

ท่ีทาํใหเ้กิดพลงัในการแกไ้ขปัญหาชุมชน (ประเวศ วะสี 2542 : 27 อา้งในโกวิทย ์พวงงาม,2553) 

ส่วนชุมชนเข้มแข็งในมิติการพฒันาชุมชนได้ให้ความหมายไวว้่า ปรัชญาของการ

พฒันาชุมชน ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานแห่งความเช่ือมัน่และความศรัทธาในมนุษยชาติว่าทุกคนมีคุณค่าและ

มีคุณค่าและมีความหมาย มีศกัด์ิศรี ศกัยภาพหรือพลงัความสามารถของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก มนุษย์

แต่ละคนยอ่มมีความสามารถท่ีจะพฒันาตนเองไดถ้า้มีโอกาส การพฒันาชุมชนจึงตอ้งพฒันาบุคคล

ให้มีความเสมอภาคในการดาํรงชีวิต โดยใชว้ิธีการให้การศึกษาและการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

ปรัชญาของการพฒันาชุมชนน้ีมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาการเมือง แบบเสรีประชาธิปไตยเป็น

อยา่งมาก โดยเฉพาะหลงัการปกครองตนเองและกระจายอาํนาจใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ่น เม่ือนาํปรัชญา

การพัฒนาชุมชนมาแปลงเป็นแนวคิดและหลักการพัฒนาชุมชน จึงเป็นการเน้นถึงการให้

ความสาํคญักบัคนว่า เป็นทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม และสามารถนาํความรู้ ความสามารถมาพฒันาชุมชนให้พ่ึงตนเองได  ้(โกวิทย ์พวง

งาม,2553) 

อุทัย ดุลเกษม และอรศรี งามวิทยาพงษ์ (2540) ลกัษณะเด่นของชุมชนเข้มแข็งมี 3 

ประการ คือ ประการแรก สามารถรวมตวักนัไดอ้ย่างเหนียวแน่น สมาชิกมีความรักและผกูพนัต่อ

กนัและต่อชุมชน และมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ประการท่ีสอง มีศกัยภาพท่ีจะ

พ่ึงพิงตนเองไดใ้นระดบัสูง แมจ้ะตอ้งพ่ึงพิงภายนอกอยู่บา้ง แต่อาํนาจตดัสินใจในทุกดา้นยงัอยู่ท่ี
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ชุมชน และประการท่ีสาม มีการพฒันาศกัยภาพของตนได ้อย่างต่อเน่ือง โดยกระบวนการเรียนรู้

ต่างๆ 

ดงันั้นคาํว่า “ชุมชนเขม้แข็ง” จึงหมายถึง การท่ีสมาชิกในชุมชนรักและผกูพนัต่อกนัต่อ

ชุมชน มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน มีศกัยภาพท่ีจะพ่ึงพิงตนเองในระดบัสูง แม้

จะตอ้งพ่ึงพิงภายนอกบ้าง แต่อาํนาจการตดัสินใจทุกด้านยงัอยู่ท่ีชุมชน รวมไปถึงมีการพฒันา

ศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ โดยไม่สูญเสียลกัษณะเฉพาะของ

ชุมชน 

องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 

คณะอนุกรรมเสริมสร้างความเข้มแขง้ของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตภายในของ

คณะกรรมการ นโยบายสงัคมแห่งชาติ ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของชุมชนเขม้แข็งไว ้ดงัน้ี 

1. บุคคลหลากหลายท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชนอยา่งเป็นทางการหรือไม่ก็ได ้

2. มีเป้าหมายร่วมกนัและยดึโยงเกาะเก่ียวกนัดว้ยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก 

3. มีจิตสาํนึกการพ่ึงตนเอง รักษาเอ้ืออาทรต่อกนั และมีความรักทอ้งถิ่น ชุมชน 

4. มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํและร่วมรับผดิชอบ 

5. มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

6. มีการเรียนรู้ เช่ือมโยงกนั เป็นเครือข่ายและติดต่อส่ือสารกนัหลายรูปแบบ 

7. มีการจดักิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

8. มีการจดัการบริหารกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 

9. มีการเสริมสร้างผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกนัตลอดไป
(โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

ดงันั้นองคป์ระกอบของชุมชน จึงจะตอ้งประกอบดว้ย 

1. มีการร่วมตวักนัภายในชุมชน 

2. เป็นการร่วมตวัเพ่ือทาํกิจกรรมสาธารณะหรือร่วมกนัแกปั้ญหาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

3. มีจิตสาํนึกของการพ่ึงตนเอง 

4. มีอิสระในความคิด การแสดงความคิดเห็น และอิสระในการตัดสินใจได้ด้วย

ตนเองหรือกลุ่ม 
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5. ใชท้รัพยากรภายในชุมชนอยา่งคุม้ค่า 

6. มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

7. มีการเสริมสร้างใหทุ้กคนในชุมชนมีความเป็นผูน้าํ ทั้งในการนาํตนเองและชุมชน

ไดต่้อไป 

ลกัษณะของชุมชนเข้มแข็ง 

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ 2541 ได้กล่าวถึง ลกัษณะของชุมชนเข้มแข็ง โดยสรุปเป็น 4 

ประการ คือ 

1. เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) กล่าวคือ การท่ีชุมชน (คนใน

ชุมชน) มีการเรียนรู้ และรู้เท่าทันข่าวทั้ งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้ งชุมชนมีการเพิ่มพูน

ความรู้ในดา้นต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. เป็นชุมชนท่ีมีการจดัการตนเอง (Community Management) ดว้ยระบบการบริหาร

จดัการในกิจกรรมท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ การวางแผน การจดักระบวนขององค์กรภายในชุมชน 

การลงมือปฏิบติัตามแผนงาน และมีการประเมินผล 

3. เป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) กล่าวคือ ชุมชนมีจิตสาํนึก มีจิตวิญญาณ 

ซ่ึงอาจหมายถึง ความภกัดี ความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจา้ของในชุมชน โดยมีส่ิงยึด

เหน่ียวร่วมกนัในชุมชน 

4. เป็นชุมชนท่ีมีสันติภาพ (Peaceful) กล่าวคือ การเป็นชุมชนท่ีมีความสงบสุข คน

ในชุมชนมีจิตใจท่ีเยอืกเยน็ มีคุณภาพ และคุณธรรม 

ทวีศกัด์ิ  นพเกสร 2542 ไดก้ล่าวว่า ชุมชนจะเขม้แข็งไดต้อ้งมีลกัษณะของความเป็น

ประชาสังคมสูง โดยประชาสังคมจะมีส่วนในการถกัทอความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนในชุมชน และ

ประชาสงัคมท่ีเขม้แข็งจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบเหล่าน้ี คือ  

1. จิตสํานึกประชาสังคม (Civic Consciousness) คือ การสํานึกว่าตนเป็นเจา้ของ

ปัญหาชุมชน และมีเจตจาํนงท่ีจะเขา้ร่วมรับผิดชอบและร่วมแกไ้ขปัญหากบัฝ่ายต่างๆ ยอมรับใน

การรวมตวัและความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั ดว้ยมิตรภาพในการเรียนรู้ร่วมกนัหรือแกปั้ญหาท่ี

เผชิญอยู่ ให้ความสําคัญกับศกัยภาพของปัจเจกชนในชุมชน ยอมรับและเห็นคุณค่าของความ
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แตกต่างหลากหลาย ของสมาชิกในชุมชนในการร่วมทาํงานดว้ยกนั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

แกปั้ญหาชุมชนเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดสาํนึกความเป็นชุมชน 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะและช่องทางส่ือสาร หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือ

ใหผู้มี้โอกาสส่ือสารพดูคุยถึงปัญหาร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นการพูดท่ีเป็นทางการหรือไม่ทางการ การ

ให้มีเวทีประชาคม (Civic Forum) ในรูปแบบต่างๆจึงเป็นท่ีท่ีจะสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่

ประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนและสาธารณะ โดยโครงสร้างพ้ืนฐาน (Civic 

Infrastruction) น้ีแยกไดห้ลายระดบัพ้ืนฐานท่ีสุด คือ การพบปะของผูค้นเป็นคร้ังคราว เช่น การ

พบปะกนักบัเพ่ือนบา้นในวดั การพดูคุยถึงประเด็นสาธารณะต่างๆระดบัถดัมา คือ การรวมตวักนั

เป็นกลุ่มงานด้านใดดา้นหน่ึงหรือเป็นองค์กร เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ ระดับ

สูงสุด คือ องคก์รร่ม (Umbrella Organization) เป็นท่ีเช่ือมองคก์รสมาชิกและสมาชิกเขา้หากนัเป็น

เครือข่ายชุมชน องคก์รต่างๆในประชาสงัคมท่ีเขม้แข็งการพบปะกนัในเวทีประชาสงัคม ประชาชน

มีโอกาสเขา้ร่วมในการพดูถึงปัญหาความเป็นอยูข่องชุมชนไม่เพียงในเวทีวงเล็กหากแต่รวมไปถึง

เวทีสาธารณะขนาดใหญ่ดว้ย 

3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และการตัดสินใจ การตัดสินใจในกิจกรรม

สาธารณะจาํตอ้งดาํเนินการหลงักระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซ่ึงหมายถึง ส่ิงซ่ึงประชาชนเรียนรู้

ซ่ึงกนัและกนั ผา่นการแลกเปล่ียนขอ้มลู ความคิดกบัคนในชุมชนสาธารณะซ่ึงกระบวนการเรียนรู้

ไม่ใช่ประชาชนหรือชุมชนเพียงรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเท่านั้ น ประชาชนจาํต้องพูดคุย

ถกเถียง แลกเปล่ียนขอ้มลูความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพราะไม่มีใครประสบการณ์ท่ีเหมือนกนัใน

เร่ืองเดียวกนั ต่างคนต่างมีประสบการณ์และมองส่ิงเดียวกนัจากมุมมองและการใหคุ้ณค่าท่ีแตกต่าง

กนั ชุมชนท่ีมีประชาคมท่ีเขม้แข็งจึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4. ภาวการณ์นาํ และผูน้าํชุมชน ลกัษณะเด่นของชุมชนท่ีมีความเป็นประชาสังคม 

มิไดอ้ยู่ท่ีจาํนวนและแหล่งท่ีอยู่ของผูน้ ํา แต่อยู่ท่ีวิถีทางท่ีผูน้ ําสัมพันธ์กับคนอ่ืน ผูน้าํต้องสร้าง

โอกาสให้แก่ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม และริเร่ิมสร้างสรรค์ ไม่ผกูขาดความคิด หรือการเป็นเจา้ของ

ปัญหาหรือเจา้ของชุมชน ชุมชนจะเต็มไปดว้ยภาวการณ์นาํจากผูค้นท่ีหลากหลายท่ีมีความสามารถ

ต่างๆกนั มีวิสัยทศัน์กา้วไกล มองปัญหาชุมชนอย่างเช่ือมโยงพร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูล

ความคิดเห็น ผูน้าํท่ีหลากหลายเหล่าน้ีจะไม่ค่อยแตกต่างจากชาวบา้นคนอ่ืน คือ ไม่มีชนชั้นผูน้าํท่ี
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แยกจากผูต้ามและคอยปกป้องฐานะของตนเอง รวมทั้งการควบคุมการกระทาํของผูอ่ื้นอยา่งเขม้งวด 

หากแต่ผูน้าํท่ีผนึกตวัเองเขา้กบัชุมชนอยา่งแนบแน่น และร่วมทาํประโยชน์เพ่ือชุมชน 

5. ความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัสถาบนัและชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งเป็นประชาสังคม

มกัจะพ่ึงพาสถาบนัของรัฐเพียงอยา่งเดียว ตรงกนัขา้มชุมชนท่ีไม่เขม้แข็ง มกัจะไม่พ่ึงพารัฐ ส่งผล

ใหรั้ฐมีภาระรับผดิชอบชุมชนทุกดา้นจนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กดา้น นาํมาซ่ึง

ความไร้ประสิทธิภาพในท่ีสุด สําหรับความเป็นประชาสังคมนั้ น ความสัมพนัธ์แนวระนาบ ใน

ชุมชนท่ีไม่เป็นประชาสงัคมพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคนหรือความสัมพนัธ์ระหว่างคน

กบัสถาบันทางสังคมเป็นความสัมพนัธ์ในแนวดิ่งหรือแบบอุปถมัภ์ ข้อมูลท่ีไหลผ่านช่องทาง

ความสัมพนัธ์ในแนวดิ่งมกัเช่ือถือได้น้อย และความสัมพนัธ์ในแนวดิ่งยงัมีส่วนก่อให้เกิดการ

ปกครองแบบมาเฟียท่ีทาํใหเ้ศรษฐกิจการเมืองเกิดความลา้หลงั 

นอกจากน้ี นภาภรณ์ หะวานนท ์2550 ไดเ้สนอมิติความเขม้แข็งของชุมชนเป็น 4 ดา้น 

ดงัน้ี 

1. มิติทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ศกัยภาพของชุมชนในการจดัการระบบเศรษฐกิจท่ี

เอ้ือใหส้มาชิกในชุมชนสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบการผลิตเพ่ือการคา้ คือ มีกลไกในการ

ระดมเงินทุนของชุมชนเพ่ือเป็นสินเช่ือให้แก่สมาชิกในชุมชน มีการจดัระบบการผลิตสามารถลด

ตน้ทุนการผลิตในเร่ืองการใชเ้คร่ืองมือ หรือเคร่ืองทุนแรงในการผลิต ความสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหก้บัสินคา้ การเพิ่มแหล่งรายไดใ้หมี้ความหลากหลาย 

2. มิติทางดา้นสงัคม ไดแ้ก่ ความสามารถของชุมชนในการท่ีจะจดัระเบียบทางสังคม

ของชุมชนให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมชุมชนไม่ว่าปัญหานั้น จะเกิดจาก

สมาชิกภายในชุมชนหรือเกิดจากคนภายนอกชุมชน เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแรงเกาะเก่ียวท่ีคน

ในชุมชนมีต่อกนั และสะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพชุมชนในการสร้างให้สังคมชุมชนดาํรงตนได ้

(Self-contained) อยา่งมัน่คง มีสนัติสุข มีความสามคัคี อนัเป็นรากฐานของความเขม้แข็งของชุมชน 

3. มิติทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่  ความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหาด้วย

สติปัญญา มีการแลกเปล่ียนความรู้กนัอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง มีการสืบสารภูมิปัญญาความรู้

ชุมชน มีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ ภูมิปัญญาและความภูมิใจในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการ

ปรับตวั จนสามารถสร้างความเขม้แขง็ข้ึนมาไดใ้นลกัษณะต่างๆกนั 
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4. มิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความสามารถของชุมชน

ในการจดัระบบดูแลและแบ่งสรรทรัพยากรธรชาติให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่สมาชิกใน

ชุมชน ทาํใหชุ้มชนสามารถสร้างระบบการจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได ้

เพราะฉะนั้นแลว้ ลกัษณะของชุมชนเขม้แข็ง จะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ประชาชนในชุมชนเป็นผูมี้จิตสาํนึกประชาสงัคม โดยตระหนักว่าตนเป็นเจา้ของ

ปัญหาชุมชน และพร้อมท่ีจะเขา้ไปแกปั้ญหาร่วมกนั 

2. เป็นชุมชนท่ีใหเ้สรีทางความคิด ประชาชนสามารถคิด และร่วมกนัตดัสินใจ โดย

ไม่มีการบาดหมางใจกนั เพราะใชม้ติของความเป็นประชาธิปไตย คือใชเ้สียงส่วนใหญ่ 

3. มีผูน้ ํา ท่ีค่อยสร้างโอกาสให้แก่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดเวที

ประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกบัผูน้าํชุมชนในการแกไ้ขปัญหาชุมชน 

กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนอาศยัอยูบ่นพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนโดยแต่ละชุมชนจะมีการพฒันาไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติ

ทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดา้นสงัคมและมิติทางดา้นวฒันธรรม ซ่ึง

ในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนนั้น อาจพฒันาความเขม้แข็งไดเ้พียงบางมิติเท่านั้น เน่ืองจาก

เง่ือนไขและกระบวนการท่ีนาํไปสู่ความเขม้แข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกนั 

1. กจิกรรมหลกัที่ดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เพ่ือเป็นฐานรองรับการแกไ้ขปัญหาและการ

พฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มพร้อมกนัทุก

ดา้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพฒันาต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

จึงตอ้งผนึกกาํลงัดาํเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กบัชุมชนในการแกไ้ขปัญหาต่างๆไดด้ว้ย

ตนเอง  ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม  รวมทั้ งการสร้าง

สภาพแวดลอ้มใหชุ้มชนร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ และมีการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อนัจะ

นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว ทั้งน้ี กิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน ไดแ้ก่ 
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1. การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเผชิญปัญหา

วิกฤต โดยพฒันาศกัยภาพใหค้นในชุมชนรวมกลุ่มกนัร่วมคิดร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบ และร่วมรักษา

ผลประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง รวมทั้งใหค้วามสาํคญักบัการปรับวิธีคิดและวิธีการทาํงานของ

บุคคลภาครัฐ จากการเป็นผูส้ัง่การเป็นผูส้นบัสนุนในการจดัการและแกไ้ขปัญหาของชุมชนเอง 

2. การส่งเสริมกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลกัษณะร่วมคิด ร่วม

ทาํ และร่วมเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ประกอบดว้ยกระบวนการส่งเสริม

และสนบัสนุนชุมชนไดมี้การเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือการพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจ

ชุมชน การพฒันาสวสัดิการสังคมและสวสัดิภาพของชุมชน การฟ้ืนฟูอนุรักษ์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคน้หาศกัยภาพและการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ตลอดจนการ

จดัทาํแผนความตอ้งการของชุมชน รวมทั้ งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและสร้างเครือข่าย

ชุมชน 

2. กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนนั้นเป็นแนวคิดท่ีตอ้งการเตรียมความ

พร้อมในการสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนโดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

เป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันา องคก์รชุมชนจะเขม้แข็งไม่ไดห้ากผูน้าํในชุมชนและประชาชนขาด

จิตสาํนึก ขาดความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนดประเด็นปัญหา การพฒันาทางเลือก เพ่ือดาํเนินกิจ

กรรมการบริหารจดัการ การจดักระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพฒันาวิสยัทศัน์ การพฒันา

ทรัพยากรบุคคลหรือการเตรียมคนจึงเป็นปัจจยัหลกัสาํคญัในความสาํเร็จของการพฒันาในระดบั

ชุมชนซ่ึงจากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาพอว่าหากดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทาํให้

โครงการท่ีดาํเนินการในชุมชนประสบความสาํเร็จสูง โดยผูน้าํหรือแกนนาํท่ีประสบความสาํเร็จ

มกัจะสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ “รู้ลึก รู้กวา้ง รู้ไกล” และนาํเสนอทางเลือกใน

การพฒันาได ้

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแกไ้ขทั้ งในระยะสั้นและยาว 

คิดรอบดา้น และบูรณาการสู่การปฏิบติัได ้
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3. มีความสามารถในการจดจาํ ใฝ่รู้ มีการจดัระบบการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้

ท่ีดี 

4. มีความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ และการประสานงานกบัผูอ่ื้น 

5. เป็นผูมี้ความตั้งใจจริง “แสดงความเสียสละเพ่ือส่วนรวม” 

6. สามารถพดูชกัจูงคนอ่ืนได ้“นาํเสนอทางเลือก และช้ีวิสยัทศัใหแ้ก่สงัคมได”้ 

7. มีความเข้าใจชีวิต เข้าใจโลก เข้าใจธรรม และเท่าทนัต่อสถานการณ์ภายนอก

ชุมชน 

8. มีความสามารถในการรับฟังความเห็นของผูอ่ื้น “ควบคุมตนเองและยอมรับการ

วิพากษว์ิจารณ์ดว้ยใจท่ีเป็นธรรม” 

9. ไดรั้บการยอ่มรับจากชาวบา้น 

10. มีอุดมการณ์ เช่ือมัน่และยดึมัน่ในหลกัการ 

ขั้นตอนที่ 2 การกาํหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพฒันาทางเลือก เพ่ือดาํเนิน

กิจกรรม กาํหนดและวางกรอบประเด็นปัญหาโดยชุมชน มีการทาํกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเช่ือมโยง

ไปกบัการพฒันาทางเลือกในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ี เพราะการพฒันาทางเลือก

ร่วมกนัย่อมนาํไปสู่การดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั แต่การท่ีจะทาํให้ทั้ งสองกิจกรรมเป็นไปไดโ้ดย

ปราศจากความขัดแยง้นั้ นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยาก ดังนั้ น จึงต้องมีการดาํเนินการโดยผ่าน

กระบวนการท่ีสาํคญั คือ 

2.1  กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ขั้นตอนสาํคญัในกระบวนการน้ี 

 1. จะทาํอย่างไรให้ครอบครัว ผูน้ ําชุมชน กลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการนําเสนอ

ปัญหาของตนเองและพิจารณาปัญหาของผูอ่ื้นร่วมกนัทั้งชุมชน 

 2. ศึกษาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้รู้ความหลากหลายในดา้นต่างๆ เช่น ความ

หลากหลายของทรัพยากรบุคคล ศึกษาลกัษณะการทาํงานของผูน้าํทั้ งองค์กรรวมทั้ งโครงสร้าง

ความสมัพนัธท์างสงัคมของหมู่บา้น ชุมชน ศึกษาใหรู้้ว่าพ้ืนท่ีมีอะไรเด่น มีอะไรดี มีอะไรเก่ง และ

อะไรท่ีเป็นความสามารถในการพ่ึงตนเองได ้ศึกษาภูมิหลงั ภูมิรู้ ภูมิธรรม วฒันธรรม ประเพณี 

ค่านิยม ความเช่ือของแต่ละทอ้งถิ่น ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน ศึกษาวิถีชีวิต และ
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โครงสร้างพ้ืนฐาน และการติดต่อส่ือสาร ศึกษาทุนท่ีเป็นทั้ งเงิน วสัดุ อุปกรณ์ สถานท่ี อาชีพ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันา 

2.2  การพฒันาทางเลือกเพ่ือดาํเนินกิจกรรม 

 1. พ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ การพบปะของผูค้นเป็นคร้ังคราว ซ่ึงอาจพบปะในท่ี

เสวนาของชุมชน เพ่ือนบา้น หรือในท่ีประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซ่ึงอาจเป็นการ

พดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ หรือมีเหตุการณ์ส่งเสริมใหเ้กิดการพดูคุย 

 2. การรวมกลุ่มสนใจหรือเนน้งานดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น งานดา้นการพฒันาสุขภาพ 

เป็นตน้ 

 3. โครงสร้างพ้ืนฐานระดับสูงสุด คือ การมี “องค์กรรวม” หรือ การจัดให้มี 

“คณะทาํงาน” ท่ีสามารถเช่ือสมาชิกหรือประชาชนเขา้หากนัได ้โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะเหล่าน้ี

จะเป็นช่องทางการส่ือสารสาํหรับคนในชุมชนในเร่ืองเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาชุมชน 

โดยการเป็นการกระตุน้และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดพ้ดูคุยถึงปัญหา ความเป็นอยู ่

ขั้นตอนที่ 3 การดาํเนินกิจกรรมชุมชน “กิจกรรมสาธารณะของชุมชน” เป็นกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนหลายกรณี เช่น กรณีปัญหา กรณีความสนใจ เป็นตน้ ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษ คือ เกิดความสนใจ

และการมีเป้าหมายร่วมกนัของชุมชน ทาํใหมี้การรวมพลงั มีการสนทนาอย่างพินิจพิเคราะห์ ริเร่ิม

กิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์มีการจดัการร่วมกนัภายในความสัมพนัธ์ในแนวระนาบ เรียนรู้และสรุป

บทเรียนร่วมกัน ลกัษณะความร่วมมือในการดาํเนินการกิจกรรมสาธารณะของชุมชน จึงเป็น

ลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือ (Net-Working) จากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพหุภาคี 

ดงันั้น กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งเป็นกระแสเรียกร้องของสังคมให้หัน

กลบัมาพิจารณารากเหงา้ของตนเองตั้ งแต่ความเป็นจริงของสังคม กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพ่ือ

ความเป็นไท หนัมาสร้างจิตสาํนึกของความเป็นพลเมือง (Civic Consciousness) สร้างความรักใน

ชุมชนทอ้งถิ่น รักในเพ่ือนรอบขา้งรวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเขา้ร่วมกนัเป็นเครือข่ายถกัทอเป็นเส้น

สายใยแห่งความร่วมมือเพ่ือพฒันาสงัคมมีความเป็นชุมชนอิสระหรือองคก์รแบบพลเมืองท่ีเขม้แข็ง 

มีความหลากหลาย ปราศจากการครอบงาํโดยอาํนาจรัฐและทุนเป็นองค์กรอาสาสมคัรของสังคม

เพ่ือองคก์รและพลเมืองเขา้ร่วมมือกนัก็จะเกิดความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมท่ีจะช่วยกนัแกไ้ข

ปัญหาและพฒันาเพ่ือใหค้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองไดใ้นท่ีสุด 
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อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ,์2540 ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีส่งผลให้

ชุมชนทอ้งถิ่นเขม้แข็งมี 7 ประการ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างทางสงัคมแบบแนวนอน หมายถึง สมัพนัธภาพทางอาํนาจของบุคคลใน

ชุมชนท่ีเท่าเทียมกนั อาํนาจในการเขา้ถึงทรัพยากรหรือโอกาสของคนทุกคนในชุมชนไม่แตกต่าง

กนั เง่ือนไขน้ีเป็นปัจจยัใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ก่อใหเ้กิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนอยา่งกวา้งขวาง 

2. ระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ การผลิต การบริโภค 

การสะสมและการกระจายส่วนเกิน ประชาชนมีสิทธ์ิและอาํนาจในการเขา้ถึงและจดัการทรัพยากร 

มีรูปแบบการผลิตท่ีสนองความตอ้งการของตนเป็นหลกัและเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศน์การบริโภค 

เนน้การพออยูพ่อกิน ไม่ทาํลายธรรมชาติ ไม่สะสมมาก หากมีการกระจายส่วนเกินสู่ญาติมิตรและ

สงัคม ในรูปแบบแบ่งปัน ทาํบุญ ชาํระภาษี 

3. ค่านิยมจากหลกัธรรมของศาสนา หรืออุดมการณ์ในการใชชี้วิต ความเช่ือเร่ือง

กรรม  การเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวิญญาณเอ้ือให้เกิดการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทอ้งถิ่น การสืบสานภูมิปัญญา

ดั้ งเดิมจากครอบครัว วดั สถานประกอบการ โดยสังเกต ฟัง ถาม ทดลองทาํ แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเป็นการเรียนรู้ท่ีนาํมาปฏิบติัจริง 

5. กลุ่มผูน้าํตามธรรมชาติ ผูน้าํตามธรรมชาติในชุมชนเกิดข้ึนไดห้ลายเง่ือนไข เช่น 

การประพฤติตนในกรอบของศีลธรรม การเป็นผูต่้อสูเ้พ่ือชุมชน หรือเป็นผูท้รงคุณความรู้ ชุมชนท่ี

มีโครงสร้างสังคมในแนวนอน จะเกิดกลุ่มผูน้าํธรรมชาติอย่างหลากหลายตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

และมีการทาํงานในรูปการปรึกษาหารือ แสวงหาความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา 

6. ระบบความสัมพนัธ์เชิงแน่นเฟ้น ส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรม คือ การช่วยเหลือเก้ือกูล

กันในชุมชน  ซ่ึงเปรียบเหมือนระบบความมั ่นคงและสวัสดิการชุมชน สมาชิกในชุมชนมี

ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดผา่นระบบครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนฝงู มีกฎเกณฑ ์แบบแผนการดาํเนินชีวิต

ร่วมกนั ชุมชนมีความแน่นแฟ้น จะมีพลงัสามารถจดัการปัญหาไดอ้ยา่งดี 
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7. กลไกท่ีเอ้ือใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ ์การติดต่อส่ือสารท่ีต่อเน่ืองตลอดเวลา ไม่ว่าจะ

เป็นสภาพท่ีพบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆหรือกระบวนการถ่ายทอดแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ ปรึกษาหารือกนั อนัจะนาํไปสู่การปรับตวัของชุมชนไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ 

ดงันั้น กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง ตอ้งมีกระบวนการของการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนเสมอ ซ่ึงการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ก็เท่ากับว่า เป็นการระดมความคิดจาก

หลากหลายมุมมองท่ีมองปัญหาในมิติท่ีต่างกนัออกไป มาระดมสมอง ระบุปัญหาออกมาเป็นขอ้ๆ 

แลว้ร่วมกนัแกจ้นปัญหาหมดสิ้นไปจากชุมชน โดยหลกั จะประกอบดว้ย 

1. ระดมคน ระดมความคิด 

2. แจงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นขอ้ๆ แลว้วางกรอบการแกปั้ญหา 

3. ปฏิบติัการแกปั้ญหาตามกรอบท่ีวางแผนร่วมกนั 

4. ติดตามและประเมินผลของการแกไ้ขปัญหาดงัท่ีระบุกนัไว ้หากปัญหาท่ีตอ้งการ

แกไ้ม่ประสบผลสาํเร็จหรือก็คือแกไ้ม่ได ้ก็จะกลบัไปสู่กระบวนการแรก คือ การระดมคน ระดม

ความคิด เพ่ือจะหาขอ้บกพร่องในการปฏิบติัการแกปั้ญหาหรือหาช่องโหว่ท่ีทาํให้ปัญหาไม่ถูกแก ้

จนนาํไปสู่การกาํหนดกรอบแผนการปฏิบติัใหม่ เพ่ือแกปั้ญหากนัต่อไป 

กระบวนการเรียนรู้เพือ่ความเข้มแข็งของชุมชน (โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเขม้แข็งดงักล่าว จาํเป็นตอ้งมีการบูรณาการกนัระหว่างภูมิ

ปัญญาดั้งเดิม ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่นกบัภูมิปัญญาใหม่ท่ีเป็นความรู้ ทาํความเขา้ใจ

จากภายนอกชุมชนผา่นส่ือบุคคล เพ่ือนาํเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ จนทาํใหเ้กิดสงัคมแห่งการเรียนรู้

และการพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป แต่ในภาวะ สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในกระแสปัจจุบนั ทาํให้

ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่อสงัคม ซ่ึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้บา้งก็ทาํใหชุ้มชนอ่อนแอ สงัคมเกิดวิกฤติ

ในดา้นต่างๆ ดงันั้นในการพฒันาหรือการเสริมสร้างให้ชุมชนเขม้แข็งนั้น จึงมองถึงวิสัยทศัน์ใหม่ 

การสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ของชุมชน ดงัน้ี 

1. กระบวนการเรียนรู้ชุมชน เพ่ือสร้างฐานเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีเป็นของตนเอง 

รวมไปถึงการวางแผนพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยผูน้าํหรือผูท้รงภูมิปัญญาเป็น

แกนกลาง คุณลกัษณะน้ีเป็นจุดแข็งท่ีชุมชนใชส้ร้างความเป็นเอกภาพและศกัยภาพของตน สามารถ

พฒันาและรวบรวมความรู้ต่างๆเป็นศนูยก์ารเรียนรู้ของชุมชน 
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2. กระบวนการสร้างทุนชุมชนหรือทุนสงัคม ท่ีมองครอบคลุมทั้ งการสะสมเงินตรา 

ทุนสังคมท่ีมาจากบุคลากร ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน สถาบันสาธารณะสมบัติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ โดยสร้างทุนเหล่าน้ีใหห้ลากหลายรูปแบบและมากข้ึน 

3. กระบวนการศึกษาวิจยั เป็นการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันา ไดแ้ก่ แสวงหาความร่วมมือ

จากนกัวิชาการ สถาบนัการศึกษา หรือหน่วยงานนอกชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนหรือสถาบนัใน

ชุมชนทาํงานวิจยัเอง เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าวางแผนพฒันาชุมชนต่อไป 

4. กระบวนการสร้างความหลากหลายจากปัจจัยท่ีเป็นคุณต่อการพฒันา เป็นการ

เปิดรับเอาความรู้และความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน โดยเปิดเวทีแลกเปล่ียนทัศนะเรียนรู้

ระหว่างกนั โดยชุมชนเป็นผูต้ดัสินและวางแผนพฒันาตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่ความร่วมมือ

พฒันาแบบภาคีต่างๆท่ีผลักดันให้เกิดการพัฒนาท่ีประสบความสําเร็จ มีศกัยภาพ และมีการ

ประสานวางแผนหรือการทาํงานในทุกระดบั 

5. กระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน เป็นการต่อยอดความรู้ในการพฒันาตนเองและ

เครือข่ายอยู่ตลอดเวลา นําไปสู่การยกระดับทุนท่ีเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างองค์กรในการ

พฒันาดา้นต่างๆ 

ดงันั้น กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นส่วนหน่ึงของการทาํให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่จะต้อง

เรียนรู้อะไรบา้งท่ีจะทาํใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็ง ส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้จึงไดแ้ก่ 

1. กระบวนการเรียนรู้ชุมชน รู้ถึงความเป็นชุมชนองคค์วามรู้ภายในชุมชน 

2. กระบวนการสร้างทุนทางสงัคม คือ การจะนาํเอาทุนทางสงัคมท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน 

เช่น ภูมิปัญญา ประเพณีวฒันธรรม มาทาํอยา่งไรใหเ้ป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

3. มีการวิจยัชุมชน เพ่ือหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และสืบให้ไดต้น้สายปลายเหตุ

ของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

4. มีการเปิดเวทีแลกเปล่ียนทศันะ ความรู้ และมีการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างองคค์วามรู้

ภายในและภายนอกชุมชน แต่ชุมชนจะเป็นผูต้ดัสินและวางแผนท่ีจะพฒันาชุมชนของตนเองดว้ย

ตนเอง 

5. มีการสร้างเครือข่าย เพ่ือระดมหาแนวทางร่วมกันในการพฒันากันเองภายใน

เครือข่าย ควบคู่กบัการพฒันาตนเองภายในชุมชน 
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ตวัชี้วดัความเข้มแข็งของชุมชน 

ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของชุมชนประมวลไดจ้าก (1) ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของชุมชนจาก

กระบวนการประเมินอย่างรวดเร็ว (2) ตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของชุมชนท่ีเสนอเพิ่มเติมโดยคณะท่ี

ปรึกษา และ (3) ตัวช้ีวดัความเข้มแข็งของชุมชนจากการตรวจเอกสาร นํามาพิจารณาคัดเลือก

ตัวช้ีว ัดความเข้มแข็งของชุมชนท่ีเหมาะสมได้ทั้ งสิ้น 4 องค์ประกอบ จาํนวน 39 ตัวช้ีว ัด 

ประกอบด้วย  องค์ประกอบแรก  คือ ตัวช้ีว ัดปัจจัยทุนการเงิน /ทุนท่ีสร้างข้ึน 17 ตัวช้ีว ัด 

องค์ประกอบท่ีสอง คือ ปัจจยัทุนมนุษย ์8 ตวัช้ีวดั องค์ประกอบท่ีสาม คือ ปัจจัยทุนทางสังคม 9 

ตวัช้ีวดั และองคป์ระกอบท่ีส่ี คือ ปัจจยัทุนธรรมชาติ 5 ตวัช้ีวดั ซ่ึงมีรายละเอียดและนิยามตวัช้ีวดัดงั

แสดงในตารางดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของชุมชน (สุมาลี สนัติพลวุฒิและคณะ 2550) 

 

องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

FC ทุนการเงิน/ทุนที่สร้างขึน้  

(Financial and Built Capital) 

F1 สาธารณูปโภค 

 

F11   ความทัว่ถึงในการบริการ 

การมีความทั่ วถึ งและความพร้อมในการ

ให้บริการด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

1. สัดส่วนของครัวเรือนท่ีได้รับบริการ

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ (ร้อยละ) 

F12   ความพร้อมในการให้บริการ 2. ระดับคะแนนความพ ร้อมในการ

ใหบ้ริการ (ร้อยละ) 

F2 ข้อมูลข่าวสาร 

 

F21   ประกอบขอ้มลูข่าวสารภายในชุมชน 

 

F22   ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารต่อการ

ประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิต 

 

 

การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ 

3. จํานวนประเภทของข้อมูลข่าวสาร 

(ประเภท) 

4. คะแนนระดับประโยชน์ของข้อมูล

ข่าวสาร(ร้อยละ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

F3 การประกอบอาชีพและรายได้ 

 

 

F31   การประกอบอาชีพหลกัและอาชีพรอง 

 

F32   การเคล่ือนยา้ยแรงงานเพื่อประกอบอาชีพ 

 

F33   รายไดร้วมของครัวเรือน 

F34   ครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พียงพอ 

การมีความมั่นคงและหลากหลาย ในการ

ประกอบอาชีพเพื่อเป็นที่มาของรายได้ของ

ครัวเรือนในชุมชน 

5. สดัส่วนของครัวเรือนท่ีมีทั้ งอาชีพหลกั

และอาชีพรอง (ร้อยละ) 

6. สัดส่วนของครัว เรือนท่ี มีคนท่ีย ้าย

ออกไปประกอบอาชีพ (ร้อยละ) 

7. รายไดร้วมของครัวเรือน (บาท/ปี) 

8. สดัส่วนของครัวเรือน (บาท/ปี) 

F4 ผลผลติในชุมชน 

 

F41   ผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

 

 

F42   ผลิตภณัฑแ์ปรรูปทางการเกษตร 

มกีารผลติโดยใช้วตัถุดิบในชุมชนเพือ่เพิ่มมูลค่า

ผลผลติและมคีวามสามารถในการจดัหาตลาด 

9. จาํนวนชนิดของผลผลิตทางการเกษตร 

เ พ่ือใช้ในการบริโภคและจําหน่าย 

(ชนิด) 

10. จํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์แปรรูป

ทางการเกษตรเพ่ือใช้ในการบริโภค

และจาํหน่าย (ชนิด) 

F43   ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 11. จาํนวนชนิดของผลิตภณัฑอ่ื์นเพ่ือใชใ้น
การบริโภคและจาํหน่าย (ชนิด) 

F44   ผลิตภณัฑชุ์มชน 

 

F45   คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

12. จาํนวนชนิดของผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือใช้
ในการบริโภคและจาํหน่าย (ชนิด) 

13. จํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี

ไดรั้บการรับรอง (ชนิด) 

F5 ปัจจยัการผลติ 

F51   ปัจจยัการผลิต 

การมปัีจจยัการผลติภายในชุมชน 

14. สดัส่วนการใชปั้จจยัการผลิตในชุมชน  

(ร้อยละ)  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

F6 การออม/การมหีนีสิ้น/การกู้ยมื 

 

 

F61   การออม 

F62   หน้ีสิน 

การที่ครัวเรือนในชุมชนมีการออมและไม่มี

หนี้สินและแนวโน้มการออมของหนี้สินและ

ครัวเรือน 

15. สดัส่วนของเงินออมต่อรายได ้(ร้อยละ) 

16. สดัส่วนของหน้ีสินรวมต่อรายได ้ 

(ร้อยละ) 

F7 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของแหล่ง

เงินทุน 

F71   แหล่งเงินทุน 

การมแีหล่งเงินทุนภายในชุมชนเพือ่ประโยชน์ 

 

17. สดัส่วนของแหล่งเงินทุนภายในชุมชน 

(ร้อยละ) 

HC ทุนมนุษย์ (Human Capital) 

องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

H1 การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

H11   การศึกษา 

 

H12   การฝึกอบรม 

 

H13   ประสบการณ์ 

การที่ประชาชนได้รับการศึกษา การมโีอกาสทาง

การศึกษา การอบรม และส่ังสมประสบการณ์

เพือ่ประกอบอาชีพและดําเนิน 

18. สัดส่วนจองผู ้ได้รับการศึกษาตั้ งแต่
มธัยมตน้ต่อตํ่ากว่ามธัยมตน้ (ร้อยละ) 

19. สัดส่วนของประชาชนท่ีได้รับการ
ฝึกอบรม (ร้อยละ) 

20. จํานวนปีท่ีครัวเรือนประกอบอาชีพ
หลกั (ปี) 

H2 สุขภาพอนามยั 

 

 

H21   สุขภาพแข็งแรง 

การที่ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงไม่

เป็นโรคและมกีารออกกาํลงัเป็นประจาํ ตลอดจน

เข้าถึงบริการสาธารณสุข 

21. สดัส่วนของคนเป็นโรคในชุมชน  

(ร้อยละ) 

H3 ศีลธรรม 

 

H31   การปฏิบัตติามคาํสอนของศาสนา 

การที่ประชาชนในชุมชนได้นําแนวทางคําสอน

ตามศาสนาต่างๆเป็นแนวทางในการดําเนินชีวติ 

22. ระดบัคะแนนการปฏิบติั (ร้อยละ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

H4 ชีวติครอบครัว 

 

 

H41   ครอบครัวอบอุ่น 

การมคีรอบครัวอบอุ่นและมีหัวหน้าครัวเรือนที่

มีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 1 คร้ัง/

สัปดาห์ 

23. สัด ส่วนของค รัว เ รื อน ท่ี มีก ารทํา
กิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย  1 คร้ัง /

สปัดาห์ (ร้อยละ) 

H5 ความภาคภูมใิจ 

 

 

H51   ความภูมิใจ 

การที่ประชาชนในชุมชนมีความภาคภูมิใจต่อ

ตนเอง สมาชิกในครัวเรือน ผู้นําครัวเรือน ผู้นํา

ชุมชน และต่อชุมชน 

24. ระดบัคะแนนความภูมิใจ (ร้อยละ) 

H6 คุณลกัษณะของผู้นํา 

 

H61   การยอมรับผูน้าํชุมชน 

การมีผู้นําชุมชนที่มีลักษณะที่ดีและได้รับการ

ยอมรับจากประชาชนในชุมชน 

25. คะแนนการยอมรับผูน้าํชุมชน (ร้อยละ) 

SC ทุนทางสังคม (Social Capital) 

S1 วฒันธรรมประเพณ ี

 

 

S11   วฒันธรรมหรือประเพณีทอ้งถิ่น 

มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีใน

ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอและมีแนวโน้มสืบเนื่อง

ต่อไปในอนาคต 

26. สัดส่วนของวัฒนธรรมประเพณีทีมี

ความสมํ่าเสมอและเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 

S2 ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ

ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

27.1 สดัส่วนของกิจกรรมทางการเกษตรท่ีมี

การใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น (ร้อยละ) 

27.2 สัดส่วนกิจกรรมการแปรรูปทางการ

เกษตรท่ีมีการใช้ภู มิปัญญาท้องถิ่น 

(ร้อยละ) 

27.3 สัดส่วนกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆท่ีมีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

 (ร้อยละ) 

27.4 สัดส่วนกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

ชุมชนท่ีมีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น 

27.5 สั ด ส่ ว น กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร  

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี มีการใช้ภู มิ

ปัญญาทอ้งถิ่น (ร้อยละ) 

S3 การมส่ีวนร่วมในชุมชน 

 

S31   การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ภายในชุมชน 

28. ระดับคะแนนการ มีส่วน ร่วมของ
ประชาชน (ร้อยละ) 

S4 ความเท่าเทียม 

 

 

 

S41   การแบ่งแยกทางสงัคม 

 

S42   การให้ความช่วยเหลือผูด้ ้อยโอกาสทาง

สงัคม 

ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

ประเพณแีละวฒันธรรม และการบริหารจัดการ

ภายในชุมชน และมีการช่วยเหลือผู้ ด้วยโอกาส

ทางสังคมในชุมชน 

29. สดัส่วนของกิจกรรมท่ีมีสมาชิกทุกกลุ่ม
เขา้ร่วม (ร้อยละ) 

30. สัด ส่ ว น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

ผูด้อ้ยโอกาสท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  

(ร้อยละ) 

S5 กลุ่มและองค์กรในชุมชน 

 

 

S51   การมีองคก์รในชุมชน 

มกีารรวมกลุ่มเพือ่ดําเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

และได้รับการสนับสนุนจากภายนอกในด้าน

ต่างๆ 

31. จํานวนกลุ่มท่ีมีโครงสร้างองค์กรท่ี
ชัดเจน และมีการดําเนินงานเพิ ่มข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 3 ปี (กลุ่ม) 

S6 ความปลอดภัยในการดําเนินชีวติ 

 

S61   ปัญหายาเสพติด 

S62   ความมัน่คงของท่ีอยูอ่าศยั 

ชุมชนมีความมั่นคง  และประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

32. คะแนนปัญหายาเสพติด (ร้อยละ) 

33. สดัส่วนของครัวเรือนท่ีมีบา้นปลกูสร้าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

 

 

S63   ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 อยา่งแข็งแรงบนท่ีดินของตวัเอง  

(ร้อยละ) 

34. คะแนนปัญหาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิ์น (ร้อยละ) 

NC ทุนธรรมชาต ิ(Natural Capital) 

องค์ประกอบ นิยาม/ตวัชี้วดั 

N1 ปริมาณของทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 

N11 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ (ปริมาณ) 

การมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด

ภายในชุมชน 

35. ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

(ชนิด) 

N2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

N21   ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

(คุณภาพ) 

N22   ปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 

คุ ณภ าพข อ ง ท รัพ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ

ส่ิงแวดล้อมที่มผีลต่อการประกอบอาชีพและการ

ดําเนินชีวติของประชาชน 

36. ระดับคะแนนความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ) 

37.1 สัดส่วนของการใช้สารเคมีทาง

การเกษตรท่ีมีแนวโนม้ลดลง  

          (ร้อยละ) 

37.2  ระดับคะแนนปัญหาส่ิ งแวดล้อม

ภายในชุมชน (ร้อยละ) 

N3 การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

 

N31   การถือครองท่ีดิน 

 

N32   การใชป้ระโยชน์ 

การมีกรรมสิทธิ์ ในท่ีดิน การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดย

ปราศจากความขัดแย้ง  และมีการจัดการ

ทรัพยากรในชุมชน 

38. สัดส่วนของครัวเรือนท่ีมีการถือครอง
ท่ีดินเป็นเอกสารสิทธ์ิของตนเอง (ร้อย

ละ) 

39. สดัส่วนของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีการ
ใชป้ระโยชน์ (ร้อยละ) 
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ระดับความเข้มแข็งของชุมชน 

การคาํนวณค่าดชันีความเขม้แข็งของชุมชน ไดใ้ชแ้นวคิดการคาํนวณค่าดชันีโดยอาศยั

มาตรฐานหรือค่าเทียบเคียง (Benchmarking) ทั้ งน้ีเพ่ือให้มีมาตรฐานของการเปรียบเทียบ โดย

อา้งอิงไวก้บัค่าคงท่ีค่าหน่ึง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัของความเขม้แข็งของชุมชนว่ามีมาก

นอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึน โดยการคาํนวณดชันีอย่างง่าย (Simple 

Index) เป็นค่ามาตรฐานสาํหรับเทียบเคียง และไดว้ิเคราะห์หาความเขม้แข็งของชุมชน เม่ือเทียบกบั

ค่ามาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึน 

ดชันีความเขม้แข็งขององคป์ระกอบทุนทั้ง 4 ดา้น สามารถคาํนวณค่าดชันีความเขม้แข็ง

ของชุมชนไดด้งัน้ี 

CEIi = 
    

 

โดยท่ี CEIi คือ ค่าดชันีความเขม้แข็งของชุมชนตวัอยา่งท่ีพิจารณา 

FCIi คือ ค่าดชันีความเขม้แข็งของทุนการเงิน/ทุนท่ีสร้างข้ึน 
 HCIi คือ ค่าดชันีความเขม้แข็งของทุนมนุษย ์

 SCIi คือ ค่าดชันีความเขม้แข็งของทุนทางสงัคม 
 NCIi คือ ค่าดชันีความเขม้แข็งของทุนธรรมชาติ 
ทั้งหมดไดก้าํหนดเกณฑ์ในการจาํแนกชุมชนออกตามระดบัความเขม้แข็ง ดงัตาราง

ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2 เกณฑก์ารจาํแนกชุมชนตามระดบัความเขม้แข็ง 
ค่าดชันีความเขม้แข็งของชุมชน ระดบัความเขม้แข็งของชุมชน 

ตํ่ากว่า 70 ตํ่ามาก 

มากกว่า 70-80 ตํ่า 
มากกว่า 80-90 ค่อนขา้งตํ่า 
มากกว่า 90-100 ปานกลาง 
มากกว่า 100-110 ค่อนขา้งสูง 
มากกว่า 110-120 สูง 
มากกว่า 120 ข้ึนไป สูงมาก 
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2.  การพึง่ตนเอง 
 ทฤษฎีการพึง่ตนเอง (A Theory of self-reliance) (โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

 เป็นแนวคิดในการพฒันาชุมชนท่ีมีจุดหมายเพ่ือปลดปล่อยพนัธนาการต่างๆ ท่ีคน 

กลุ่มคน หรือชุมชนยดึติดอยู ่แต่ใหม้องยอ้นดูตนเอง ดูภายในกลุ่ม ภายในชุมชนว่ามีศกัยภาพหรือ

พลงัความสามารถท่ีแฝงอยู่แลว้ดึงพลงัอนัซ่อนเร้นเหล่านั้นออกมาจัดการแกปั้ญหา หากจะยอ้น

อดีตไปเราจะพบว่าแนวทางการพฒันาท่ีผา่นมาถกูครอบงาํดว้ยอุดมการณ์แห่งการพฒันาสมยัใหม่ท่ี

กระตุ้นให้เกิดกิเลส ความโลภ และวัฒนธรรมแห่งความกลัว ซ่ึงส่งผลให้มนุษย์ สังคมและ

ธรรมชาติท่ีเคยอยูร่่วมกนัอยา่งกลมกลืน ตอ้งแยกออกเป็นส่วนๆ และทาํงานไม่ประสานกนัทาํให้

เกิดการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย และหนทางท่ีจะทาํให้เกิดการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื เพ่ือให้มนุษยแ์ละสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ก็คือ การสร้างความเขม้แข็งให้

ชุมชนพ่ึงตนเอง กล่าวไดว้่า “การพ่ึงตนเอง” หมายถึง การกาํหนดอนาคตของชุมชนท่ีวางอยู่บน

ความคิดและทิศทางของการพฒันาท่ีจะนาํไปสู่การพ่ึงตนเองไดโ้ดยเน้นการปลดปล่อยตนเองท่ียึด

หลกัการจดัการงานพฒันาต่างๆท่ีชุมชนเป็นผูเ้รียนรู้ ผูเ้ลือกสรร ผูว้างแผน ผูป้ฏิบติั และผูรั้บผลจาก

การปฏิบติันั้นๆ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวิธีคิดท่ีมีพ้ืนฐานจากระบบคิดเดิมของชุมชนหรือภูมิปัญญา

ชาวบา้น กบัวิธีคิดและระบบการจดัการสงัคมแนวใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคดิพืน้ฐานของการพึง่ตนเอง (โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

แนวคิดพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองเป็นแนวทางการจดัการท่ีเป็นการพฒันาแบบองค์

รวมท่ีมองเห็นคุณค่าของคนและสรรพส่ิงอย่างเป็นระบบ เป็นการพฒันาแบบรอบดา้นครบถว้น 

เป็นธรรม เสมอภาค ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. เน้นการพฒันาแบบองค์รวม คือ ต้องมีความเป็นองค์รวมของสรรพส่ิงเป็น

พ้ืนฐาน โดยไม่แยกว่าเป็นมนุษย ์ธรรมชาติ หรือส่ิงเหนือธรรมชาติ และให้ความสาํคัญกบัการ

พฒันาท่ีมีความเด่นชดัเฉพาะดา้น เฉพาะเร่ืองเป็นแนวทางเลือก 

2. เน้นการพฒันาท่ียึดระบบคุณค่า คือ ต้องมองเห็นคุณค่าของคนและสรรพส่ิง 

ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ควบคู่ไปกบัการมีระบบ

การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เนน้การบริหารพฒันาท่ีมีคนเป็นแกนกลางในการพฒันา 
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3. เน้นการพฒันาแบบครบถว้นรอบดา้น คือ ตอ้งเป็นการพฒันาแบบครบถว้น 

นั้นก็คือ ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัแนวทางการพฒันาในทุกดา้นและพร้อมท่ีจะพฒันาไปดว้ยกนั โดยมี

เป้าหมายใหม่ท่ีการสร้างแนวทางการอยูร่วมกนัท่ีมีความเป็นชุมชนเป็นหวัใจหลกัของการพฒันา 

4. เนน้การพฒันาแบบกระจาย คือ ตอ้งเป็นการพฒันาท่ีนาํไปสู่ความกา้วหนา้ของ

ทุกภาคส่วนของชุมชน ไม่ใช่เป็นระบบการพฒันาท่ีให้โอกาสแก่ผูเ้หนือกว่าทางดา้นการเขา้ถึง

ทรัพยากร เศรษฐกิจ และการเมือง อนัจะทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งไม่เป็นธรรม 

ดงันั้น หากกล่าวโดยง่าย แนวคิดพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง นั้นก็คือ การใชป้รัชญาของ

การยนืดว้ยลาํแขง้ของตนเอง ดว้ยทรัพยภ์ายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร

คน หรือแมแ้ต่ทรัพยากรทุนทางสังคม ท่ีมีการจัดการอย่างเหมาะสม รู้ค่า รวมทั้ งวางแผนและ

แกปั้ญหาชุมชนดว้ยกนัเองภายในชุมชนเป็นสาํคญั 

2. ความหมายของการพึง่ตนเอง  

ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการพ่ึงตนเองไวม้ากมาย ดงัน้ี 

 วชัรี อิทธิอาวชักุล,2553ไดใ้หค้วามหมายการพ่ึงตนเองไวเ้ป็นนยัต่างๆ ดงัน้ี 

1.  เป็นความสามารถท่ีเป็นตวัของตวัเองในทางความคิด โดยมีทศันะการมอง

ปัญหาต่างๆ มีการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

2. เป็นการตดัสินใจดาํเนินการโดยสถาบนัของชุมชน หรือองค์กรชุมชน เพ่ือ

ประโยชน์ของชุมชนทั้งในดา้นการแกปั้ญหาและในดา้นการพฒันาความเขม้แข็งของชุมชน 

3. เป็นการพ่ึงตนเองท่ีไม่นาํไปสู่การพ่ึงพา เป็นการพ่ึงพาอาศยักนัอยา่งรู้เท่าทนั 

4. กรอบการมองจะตอ้งไม่มุ่งการแข่งขนักนัหรือไม่มุ่งครอบงาํเหนือกว่า แต่

เป็นการกา้วสู่ความเป็นไทต่อกนั ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

ยุวฒัน์ วุฒิเมธี และคณะ 2549 ไดใ้ห้ความหมายว่า การพ่ึงตนเอง (self-reliance) 

หมายถึง การท่ีตนเองและชุมชนสามารถดาํเนินการดว้ยตนเอง ซ่ึงมีความหมายตรงขา้มกบัการพ่ึง

ผูอ่ื้น การพ่ึงผูอ่ื้น คือ ความสัมพนัธ์ท่ีฝ่ายหน่ึงเอาเปรียบและเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงฝ่ายท่ีถูก

ครอบงาํจะสูญเสียความเป็นตวัของตวัเอง ไม่สามารถยนืบนขาของตนได ้

แมจ้ะมีผูใ้หนิ้ยามของคาํว่า “พ่ึงตนเอง” ไวม้ากมาย แต่ก็หนีไม่พน้กนัมากนัก นั้น

ก็คือ การจดัการชุมชนดว้ยตวัชุมชนเอง ไม่ว่าจะในมิติของการร่วมกนัแกปั้ญหา การระดมความคิด
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เพ่ือใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การดาํเนินกิจกรรมสานสัมพนัธ์ภายในชุมชน ฯลฯ ก็ลว้นแลว้แต่เป็น

การจดัการชุมชน โดยชุมชนเอง โดยยดึหลกัของการทาํเพ่ือประโยชน์สาธารณะของชุมชน 

3. องค์ประกอบของการพึง่ตนเอง 

การพ่ึงตนเองไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งมีความเช่ือมัน่ว่า ตนยอ่มช่วยตนเองไดก่้อน ในการ

ท่ีจะทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ว่า ตนเองยอ่มช่วยตนเองไดน้ั้น มีกระบวนการ (Process) ท่ีเก่ียวขอ้งใน

เร่ืองน้ี คือ  

1. ความรู้สึกของการรวมกันเป็นกลุ่มของคนท่ีมีความสนใจร่วมกันอย่าง

ครบถว้น (Sense of  Solidarity)  

2. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Values) โดยเน้นในเร่ืองของการปลูกฝัง

ให้คนในชุมชนมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและใชม้ติของท่ีประชุมตัดสิน โดยไม่ใช้

อิทธิพลส่วนตวัของใครเขา้ไปแทรกในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มคนในชุมชน 

3. สปิริตในการทาํงานร่วมกนั (Spirit of Cooperation) คือ จะตอ้งมีการร่วมกนั

ตกลงเก่ียวกับกิจกรรมร่วม (Joint Activity) และกระทาํร่วมกันโดยมีการกาํหนดหน้าท่ีความ

รับผดิชอบและร่วมช่วยเหลือกนั 

4. สปิริตในการทาํงานกลุ่ม (Collective Spirit) โดยสร้างให้เกิดสปิริตท่ีจะมอง

และใหค้วามสาํคญัต่อความสนใจร่วมของกลุ่ม ว่าเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและมีความพยายามร่วมกนั ใน

อนัท่ีจะดาํเนินการใหบ้รรลุผลของความสนใจนั้น 

5. สปิริตในการสร้างสรรค ์(Creative Spirit) คือ ปลกูฝังใหมี้ความคิดริเร่ิม มีการ

แสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเหมาะสม การบริหารและจดัการรูปแบบองค์กร

ใหม่ๆ มีประสบการณ์ใหม่ๆ และใชส่ิ้งเหล่าน้ีแกปั้ญหาของชุมชน ไม่ใช่หนีปัญหาหรือละเลย

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

6. สปิริตของการร่วมกนัสร้างความเช่ือถือว่าช่วยตนเองได ้โดยมีการรวบรวม

ทรัพยากรของกลุ่มหรือชุมชนทั้งทางกายภาพหรือทางวตัถุผนวกกบัทางจิตใจกระทาํให้บงัเกิดผล

มากท่ีสุด และมองทรัพยากรจากภายนอกชุมชนมีความสําคญัเป็นอนัดับรองหรือเป็นเพียงตัว

ประกอบเท่านั้น 
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อยา่งไรก็ตาม โดยสรุปการกาํหนดกรอบความคิดว่าชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ้

จะตอ้งประกอบดว้ยการพึ่งตนเอง 5 ดา้น คือ 

1. ดา้นเทคโนโลยี (Technology) มีลกัษณะเหมาะสมในสภาพชนบท ซ่ึงอาจ

รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และเทคโนโลยใีหม่ ท่ีมีความทนัสมยัหากแต่ควบคุมไดแ้ละควร

เป็นเทคโนโลยท่ีีผา่นการวิจยั และพฒันาภายในประเทศ 

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) อยู่ในลักษณะท่ีสามารถสร้างภาวะสมดุลให้

เกิดข้ึนระหว่างความตอ้งการและขีดความสามารถการสนองความตอ้งการเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมี

พฒันาการต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพในการแข่งขยักบัภายนอก มีความสามารถในการออมและการ

ลงทุน สามารถรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตและการตลาด ตลอดจนมีการวางแผนสาํหรับอนาคต 

3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) ควรมีอย่างอุดมสมบูรณ์หรือสามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีดุลยภาพของระบบนิเวศน์ และอยูใ่นสภาพท่ีสามารถฟ้ืนฟไูด ้

4. ดา้นจิตใจ (Mental) คนในชุมชนควรมีจิตสาํนึกในการพ่ึงตนเอง มีจิตใจใฝ่รู้

ใฝ่พฒันา มีความรู้ และความสามารถในการประยุกต์ มีคุณภาพ ลดละอบายมุข และมีความ

ขยนัหมัน่เพียร 

5. ดา้นสงัคมวฒันธรรม (Social) ชุมชนมีภาวะผูน้าํดี การมีส่วนร่วมสูง มีความ

เป็นปึกแผ่นทางสังคม มีองค์กรทางสังคมท่ีเข้มแข็ง รวมทั้ งมีความรู้และข่าวสารท่ีเท่าทันโลก

ภายนอก 

 การพ่ึงตนเองทั้ง 5 ดา้นน้ี จะตอ้งมีกระบวนการสร้างขีดความสามารถของชุมชน 3 

ประการ คือ 

1. การสร้างความสมดุลของสาระการพึ่งตนเอง (Balance) เป็นความสอดคลอ้ง

ความกลมกลืนระหว่างเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจและสงัคมวฒันธรรม 

2. การสร้างความสามารถในการจัดการ (Ability) เป็นการวิเคราะห์การวาง

แผนกและการจดัระบบชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองสาระพ่ึงตนเอง ทั้งน้ีชุมชนอาจขอความช่วยเหลือจาก

ภายนอก เพ่ือขอความคิดเห็นและการสนบัสนุน 

3. การสร้างเครือข่ายการทาํงาน (Net-working) เป็นความสัมพนัธ์ของชุมชน

และองคก์รเครือข่ายใหชุ้มชนมีพลงัในการจดัการชุมชนเพ่ือความสมดุลของการพ่ึงตนเองในการ
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ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือนาํไปสู่การพ่ึงตนเองนั้น ตอ้งมีจุดเนน้ท่ีการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน และมี

ความเขม้แข็งแกร่งพอท่ีจะต่อสูก้บัแรงกดดนัท่ีมาจากภายนอกชุมชนได ้

สัญญา สัญญาวิวฒัน์ 2530 ไดใ้ห้ความหมายของการพ่ึงตนเองในระดับภายในและ

ภายนอกชุมชนว่า ความสามารถในการดาํรงตนอยู่อย่างอิสระ มัน่คงสมบูรณ์ ทั้งระดบัปัจเจกชน

และระดบัชุมชน และไดก้ล่าวถึงแบบจาํลองการพ่ึงตนเองว่า จะตอ้งพ่ึงตนเองไดใ้น 5 ประการ คือ 

เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสงัคม ดงัน้ี 

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การมีปริมาณ และคุณภาพของเทคโนโลยีและ

สงัคม และมีความสามารถท่ีจะใช ้และธาํรงไว ้โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตและการ

รับขอ้มลูข่าวสาร 

เศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง ชาวบา้นสามารถดาํรงชีวิตทางเศรษฐกิจท่ีสมบูรณ์

พอเพียงต่อการเล้ียงตนเองและครอบครัว 

ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) หมายถึง ชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีพอเพียงต่อ

การใชป้ระโยชน์และมีความย ัง่ยนื 

จิตใจ (Mental) หมายถึง จิตใจท่ีกลา้แข็ง ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคในการดาํรงชีวิตและไม่

มวัเมาในอบายมุข 

สงัคม (Social) หมายถึง สมาชิกในชุมชน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความรัก ความ

เอ้ืออาทรแก่กนั และมีความเป็นปึกแผน่เหนียวแน่นกนั 

มองในเชิงทฤษฎี จึงกล่าวไดว้่า การพ่ึงตนเองท่ีประกอบดว้ยปัจจยั 5 ประเภทนั้น เป็น

การพ่ึงตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่การพ่ึงตนเองน้ีประกอบข้ึนมาดว้ยการพ่ึงตนเองบางส่วน (Partial 

Self-Reliance) คือ การพ่ึงตนเองทางจิตใจ หรือการพ่ึงตนเองของบุคคลแต่ละคน การพ่ึงตนเองทาง

สงัคม และวฒันธรรม หรือการพ่ึงตนเองของกลุ่มคน การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ  การพ่ึงตนเองทาง

เทคโนโลย ีและการพ่ึงตนเองทางสภาพแวดลอ้ม การพ่ึงตนเองดา้นใดดา้นหน่ึงอย่างสมบูรณ์นั้น 

จะตอ้งอาศยัปัจจยัอีก 4 ประการ นัน่คือ การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของสงัคมไทย จะตอ้งอาศยัการ

พ่ึงตนเองทางจิตใจ สงัคมวฒันธรรมเทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติดว้ย เพ่ือช่วยให้

เป็นรูปธรรมข้ึน 

ส่วนประเวศ วะสี 2531 ไดเ้สนอถึงองคป์ระกอบการพ่ึงตนเองท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
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1. จิตใจท่ีเป็นธรรม หมายถึง จิตใจท่ีมีธรรมะ มีความขยนัหมัน่เพียร ไม่กลวัลาํบาก 

ไม่โลภมาก มีสนัโดษธรรม ไม่จ่ายฟุ่มเฟือย จะกาํหนดแบบแผนการผลิตและทาํให้เกิดความสมดุล

ทางเศรษฐกิจ 

2. แบบแผนการผลิต หมายถึง กาํหนดแบบแผนการผลิต ใหเ้ป็นรูปแบบแผนการผลิต

เพ่ือกินเอง ใชเ้อง ทาํใหต้อ้งทาํหลายอยา่ง เป็นเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ซ่ึงทาํให้มีกินมีใชค้รบ

และธรรมชาติแวดลอ้มมีความสมดุล 

3. ความสมดุลของธรรมชาติแวดลอ้ม หมายถึง ความสมดุลท่ีเกิดข้ึน เพราะแบบ

แผนการผลิตท่ีคาํนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติแวดลอ้ม และข้ึนอยู่กบัจิตใจมนุษยท่ี์ไม่โลภมาก 

และการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได ้

4. การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง เป็นระบบการผลิตแบบใชเ้องกินเอง มีความ

สมดุลกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และมีพฤติกรรมท่ีไม่ฟุ่มเฟือย ทาํให้เศรษฐกิจสมดุล พอกินพอใช ้

ไม่ขาดทุนไม่เป็นหน้ี จึงมีชีวิตท่ีสงบสุข มีเวลา และไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

5. ชีวิตชุมชนและวฒันธรรม หมายถึง ระบบชีวิตท่ีมีความสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้ม

ใกลต้วั มีอาหารการกินท่ีเหลือเฟือ มีเวลาท่ีจะช่วยเหลือกนัสงัสรรคก์นั และเกิดการผลิตทาง

วฒันธรรมของชุมชนข้ึน คือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ มีวดัเป็นสถาบนัของชุมชนท่ีช่วยเหลือพฒันา

จิตใจ เป็นศนูยก์ลางทางการศึกษา ทางสาธารณสุข เป็นเคร่ืองช่วยใหเ้กิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ 

ฉตัรทิพย ์นาถสุภา 2529 ไดเ้สนอเง่ือนไขในการพฒันาโดยมุ่งการพ่ึงตนเอง 6 ประการ 

ดงัน้ี 

1. การพฒันาจะต้องเป็นรูปแบบกลุ่ม (Collective) ชาวบ้านจะตอ้งอยู่ร่วมกันเป็น

ชุมชน เป็นหมู่บา้น ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู ่

2. ตอ้งมีจิตสํานึก มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (Mutual Aid) พ้ืนฐานก็คือ การ

พ่ึงตนเองข้ึนอยูก่บัจิตใจ ความสมคัรใจท่ีจะทาํอยา่งนั้น (กิจกรรมพฒันา) ของผูค้น (ชาวบา้น) 

3. จิตสาํนึกจะตอ้งผลิตซํ้ าข้ึนมาอีกได ้คือ ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

4. ตอ้งมีการรวมตวักนัในรูปแบบสหสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ตอ้งมีการร่วมตวักนั

เป็นกลุ่มในหน่วยย่อย คือ ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านเหล่าน้ี สามารถท่ีจะรวมกันเป็นสหพนัธ ์

กล่าวคือ ตอ้งพฒันาใหเ้ป็นเขต เขตควรมียุง้ฉาง โรงสี โรงเรียน และศนูยว์ฒันธรรม สามารถต่อรอง
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กบัสถาบนัภายนอกได้ เช่น พ่อคา้และรัฐ ไดอ้ย่างมีพลงั น่าจะให้ความสาํคัญกบังานน้ีดว้ย เพ่ือ

ก่อใหเ้กิดเครือข่ายหมู่บา้น 

5. การประสานวฒันธรรม น่าจะส่งเสริมให้ชาวบา้นประสานวฒันธรรมของตวัเอง

หรือกิจกรรมของตวักบัคนกลุ่มอ่ืนๆในสงัคมดว้ย 

6. ชุมชนควรมีความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ น่าจะเป็น

ชุมชนท่ีอนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้มดว้ย 

จะเห็นไดว้่าการพ่ึงตนเองนั้นมีองคป์ระกอบมากมายหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงไพโรจน์ 

ภทัรนรากุล 2548 ไดน้าํเสนอองคป์ระกอบการพ่ึงตนเองของชุมชนท่ีแตกต่างออกไป เพราะไดน้าํ

พ้ืนฐานของการกาํหนดให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาทาํให้มีองค์ประกอบท่ีสําคญัสาํหรับ

ชุมชนพ่ึงตนเอง ดงัต่อไปน้ี 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนในอดีตมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองสูง เพราะมี

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีป่าไม  ้มีแหล่งนํ้ า มีปัจจัยในการผลิตเล้ียงตัวเองได้อย่างมัน่คง 

หลายพื้นท่ีเป็นอู่ข้าวอู่นํ้ า เป็นดินแดนท้องทุ่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น อู่ทอง สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ และเพชรบุรี 

2. ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ชุมชนจาํเป็นตอ้งมีทุนทางสังคม หมายถึง 

ระบบสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท่ีเ ก้ือกูลกับการดํารงอยู่ร่วมกัน  ระบบ

ความสมัพนัธแ์บบเครือญาติ มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเอ้ืออาทร และสมาชิกทุกคนมี

จิตสาํนึก มีอุดมการณ์ร่วมของชุมชน มีความผกูพนัในการสรรสร้างความเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งและ

มัน่คง 

3. ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ชุมชนจะพ่ึงตนเองไดต้อ้งมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ 

เพ่ือนํามาเป็นพ้ืนฐานในการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน การแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์ของชุมชน

ตลอดจนการมีภูมิปัญญาในการคิด วางแผน กาํหนดเป้าหมายของตนเอง องคค์วามรู้เพ่ือการจดัการ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ของชุมชนโดยชุมชนเอง การมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัชุมชนเป็นนวตักรรม

ของชุมชน รวมถึงองค์ความรู้ในการปรับตวัให้สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยัและมัน่คงใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีชุมชนจาํเป็นตอ้งมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ๆใน

การจดัการความสมัพนัธภ์ายในชุมชนและการจดัการความร่วมมือกบัภายนอกชุมชน 
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4. ระบบการจดัการ ตอ้งประกอบดว้ยปรัชญา คุณค่าและวฒันธรรมชุมชน มีองค์กร

ชุมชนและการจดัการซ่ึงจะช่วยในการประสานความร่วมมือ หากเรามองชุมชนเป็นองค์กร ชุมชน

เปรียบเหมือนองค์กรท่ีมีชีวิตซ่ึงประกอบด้วย ระบบคุณค่า มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีปรัชญา คุณค่าท่ีสมาชิกยดึถือเป็นบรรทดัฐานและใชป้ฏิบติัร่วมกนัและ

ถา้เราพิจารณาถึงแนวคิดเร่ืองผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ชุมชนเป็นท่ีรวมของวิถีชีวิตและมี

ปฏิสมัพนัธก์บัผูป้ฏิบติั (Actors) ท่ีหลากหลายทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและสถาบนั การมีระบบการ

จดัการจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยใหชุ้มชนสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5. การสนบัสนุนจากภายนอก มีหลายชุมชนขาดศกัยภาพหรือทาํให้สูญเสียศกัยภาพ 

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือ ซ่ึงอาจเป็นทุนทางเศรษฐกิจ เทคนิควิชาการ เป็นตน้ ทั้งน้ี

เพ่ือใหชุ้มชนมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองมนระดบัสูงข้ึน 

6. เง่ือนไขปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพ่ึงตนเอง ในสถานการณ์ท่ีโลกขบัเคล่ือนไปในกระแส

โลกาภิวฒัน์ สังคมในยุคทุนนิยม การเปิดเสรีทางการค้า และการส่ือสารโทรคมนาคม นับเป็น

กระแสท่ีทาํให้ชุมชนต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ทั้ งน้ีชุมชนจะอยู่รอดได้และมีแบบแผน

พ่ึงตนเองไดน้ั้นตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขปัจจยัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 6.1 การปรับวิธีคิดของสมาชิกในชุมชน และปรับวิถีชีวิตใหม่โดยยึดหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ใชชี้วิตอยูบ่นทางสายกลาง เรียบง่าย มีความเพียร อยูอ่ย่างเก้ือกูลธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม รู้เท่าทันตนเองสามารถก้าวขา้มวตัถุนิยมและบริโภคนิยม จะทาํให้สามารถปรับตัว

ดาํรงอยูท่่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ได ้

 6.2 ปรับความคิด ปรับจิตสาํนึกการเป็นผูใ้ห ้ผูส้นบัสนุนช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นเง่ือนไข

ท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัปณิธาน ความมุ่งมัน่และวิสยัทศันข์องผูน้าํ 

 6.3 จาํเป็นตอ้งมีการจดัระเบียบสงัคมใหม่ ซ่ึงหมายถึง การจดัระบบความสัมพนัธ์

ของคนในชุมชนด้วยตนเองเป็นการจัดระบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างชุมชนกับสังคม

ภายนอกใหต้ั้งอยูบ่นฐานสาํนึกใหม่ร่วมกนั ใหอ้ยูก่นัอยา่งเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร เสียสละ แบ่งปัน 

ดังนั้ น  องค์ประกอบของการพ่ึงตนเอง  อันดับแรกก่อนไปสู่กระบวนการของ

องคป์ระกอบการถพ่ึงตนเอง คนภายในชุมชนตอ้งมีความเช่ือก่อน เช่ือว่าตนพ่ึงตนเองได ้แลว้จึงจะ

นาํไปสู่องคป์ระกอบของการท่ีจะพ่ึงตนเองได ้ดงัน้ี 
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1. มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมีความตั้งใจในการทาํงานร่วมกนั 

2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน 

3. แบ่งหนา้ท่ีกนัรับผดิชอบ และค่อยช่วยเหลือกนั 

4. มีความคิดสร้างสรรค ์คิดหาส่ิงใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ท่ีจะมาทดแทนกระบวนการท่ี

ทาํใหสิ้้นเปล้ืองเวลาและทรัพยากร 

ซ่ึงเป็น 4 ขอ้หลกั ภายใต้ความเช่ือว่า ตนพ่ึงตนเองได ้อนัจะนําไปสู่การเป็นชุมชน

พ่ึงตนเองและชุมชนเขม้แข็งในเวลาต่อไป 

 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ทฤษฎีการมส่ีวนร่วม (A Theory of Participation) 

ความหมายของการมส่ีวนร่วม(โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

การมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นกรอบคิดทางตะวนัตก ซ่ึงเกิดข้ึนควบคู่กบัความเช่ือใน

ระบอบประชาธิปไตยท่ีเช่ือเร่ืองสิทธิและความเสมอภาคระหว่างประชาชน นอกจากนั้น ความเช่ือ

เร่ือง “การมีส่วนร่วม” มีความเก่ียวพันอย่างลึกซ้ึงกับความเช่ือในเร่ือง “ความเป็นปัจเจก” 

(Individualism) ท่ีมีความสามารถ ศกัยภาพในการคิดเองในรูปของการแสดงความคิดเห็นของตน

ในชุมชนท่ีสังกัด ปัจเจกเหล่าน้ีมีความตระหนักว่า พวกเขาจาํเป็นต้องมารวมกนัเพ่ือประโยชน์

ร่วมกนัของทุกคน ภายใตก้ติกาท่ีร่วมกนักาํหนด (จามะรี เชียงทอง 2549) 

ในขณะท่ีสังคมไทย แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม (A Theory of Participation) เป็น

แนวคิดท่ีสาํคญัในการพฒันาชนบทท่ีปรากฏในสังคมไทย นับตั้ งแต่ปี พ.ศ.2520 และปรากฏใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา และมีการให้

ความหมายไวห้ลากหลายในแต่ละช่วงเวลา เช่น ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

5 ไดบ้รรจุการมีส่วนร่วมไวว้่า เป็นการสนับสนุนการพฒันาท่ีสนับสนุนให้ชาวบา้นช่วยเหลือ

ตนเองได ้และสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบา้น ในการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) เนน้ใหช้าวบา้นมีส่วนในการพฒันาสงัคมสมยัใหม่และระบบ

ตลาดอยา่งแนบแน่น แต่ความหมายดงักล่าวตอ้งมาชะงกัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2541-2545)  
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เม่ือเกิดวิฤตเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมถกูเปล่ียนนบัเป็นเร่ืองของการกระจายอาํนาจการ

ปกครอง มีการดึงเอาองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และภาคสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พฒันาภายใต้กรอบเศรษฐกิจพอเพียง และยงัคงนัยยะของความหมายเช่นน้ีจนปัจจุบัน (Rigg. 

Jonathan)  

สาํหรับการมีส่วนร่วม(Participation) ไดถ้กูนิยามความหมายแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัการ

รับรู้ และการใหคุ้ณค่าแนวคิดท่ีแตกต่างกนั โดยความหมายของผูใ้ห้นิยามไว ้แบ่งออกเป็น 4 แบบ 

ดงัน้ี 

1. ความหมายของการมส่ีวนร่วม : มติเิชิงกระบวนการ (Process) 

Cohen and Uphoff  ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบทออกเป็น 

4 แบบ ดงัน้ี 

1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซ่ึงประกอบด้วยการริเร่ิม

ตดัสินใจ การดาํเนินการตัดสินใจ กาํหนดนโยบายความต้องการ และการตดัสินใจปฏิบติัการ 

อาจจะเป็นการตัดสินใจในช่วงระยะเวลาเร่ิมแรก การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรม หรือการ

ตดัสินใจในช่วงการดาํเนินกิจกรรม 

1.2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม (Implementation) ซ่ึงอาจเป็นไปในรูปของ

การเขา้ร่วมโครงการโดยใหก้ารสนบัสนุนดา้นการบริหาร การประสาน ความร่วมมือ รวมทั้งการลง

มือปฏิบติัการดว้ยแรงงาน แรงเงิน และการสนบัสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

1.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) เป็นการร่วมกนัท่ีจะรับผิดชอบต่อผลท่ี

เกิดข้ึน หรือการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆดา้น 

1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการร่วมกนัควบคุม ตรวจสอบ

ผลการดาํเนินงานตลอดจนเขา้ไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมท่ีเนน้กระบวนการส่งเสริม 

ชกันาํ สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ชาวบา้นทั้ งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มต่างๆให้เขา้มามี

ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือหลายกิจกรรม โดยจะตอ้งเป็นไปดว้ยความ

สมคัรใจ ไม่ใช่การเขา้ร่วมเพ่ือหวงัส่ิงตอบแทน และท่ีสาํคญัการมีส่วนร่วมตอ้งสอดคลอ้งกบัความ

จาํเป็น  ความตอ้งการและวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ดว้ย การมีส่วนร่วมมี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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1) การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปได้รับอาํนาจท่ีจะคิดทํามากข้ึน ไม่ว่าในเร่ือง

การเมือง หรืออาํนาจในการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการใดๆ 

2) การมีส่วนร่วม เป็นการร่วมกนัอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค มีความเท่าเทียมกนั และ

มีส่วนร่วมอยา่งเขม้แข็ง (Active) ไม่ใช่การมีส่วนร่วมอยา่งเฉ่ือยชา (Passive) 

3) การมีส่วนร่วม จะต้องมีส่วนร่วมตั้ งแต่ขั้นแรกของกระบวนการไปจนถึงขั้ น

สุดทา้ยของโครงการ 

4) การมีส่วนร่วมมกัเป็นเร่ืองของผูด้อ้ยโอกาสขอแบ่งอาํนาจจากผูมี้อาํนาจเหนือกว่า 

เพ่ือปรับปรุงชีวิตของตนใหดี้ข้ึน 

นเรศ สงเคราะห์ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลกัษณะท่ีเป็น

กระบวนการพฒันา ตั้ งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่  การวางแผน การตัดสินใจ การ

ดาํเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ท่ี

เกิดข้ึน 

เสน่ห์ จามริก ใหค้วามหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การใหป้ระชาชน

เป็นผูคิ้ดคน้ปัญหา เป็นผูน้าํทุกอยา่ง ซ่ึงไม่ใช่การกาํหนดจากภายนอกแลว้ใหป้ระชาชนเขา้ร่วม แต่

ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีประชาชนคิดเอง โดยแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วม

ในการคน้หา (2) การจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ท่ีมาของปัญหา 

(3) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการและวางแผนร่วมกนัในการแกปั้ญหา (4) การร่วมมือในการ

ดาํเนินงานตามแผน และ (5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจยั

ท่ีมีส่วนทาํให้เกิดผลสาํเร็จ หมายถึงการเขา้ร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลงัของประชาชนใน

กระบวนการตดัสินใจ เพ่ือกาํหนดเป้าหมายของสงัคม จดัทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น และ

เป็นการปฏิบติัตามแผนการหรือโครงการต่างๆดว้ยความสมคัรใจ 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา

ชนบท ดงัน้ี  

(1) ร่วมกนัทาํการศึกษา คน้ควา้ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน รวม

ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน  
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(2) ร่วมคิดและสร้างรูปแบบ วิธีการพฒันาเพ่ือแกแ้ละลดปัญหาชุมชน เพ่ือสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนและสนองความตอ้งการของชุมชน 

(3) ร่วมวางนโยบาย วางแผนโครงการ กิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหาความ

ตอ้งการของชุมชน 

(4) ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(5) ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(6) ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 

(7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย และ 

(8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดท้าํ

ไวโ้ดยเอกชน และรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

2. ความหมายของการมีส่วนร่วม : มิติเชิงผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ (Decision-

Maker)  

Wertheim กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวว้่า เป็นการท่ีประชาชนจะเข้าไปมีบทบาทใน

กระบวนการตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทั้งดา้นการบริหาร การเมือง เพ่ือท่ีจะกาํหนดความตอ้งการ

ของตนเองในชุมชนได ้ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการพฒันา 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาสงัคมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Research Institute 

for Social Development) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า เป็นความพยายามของ

ประชาชนท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางดา้นการบริหารจดัการดว้ยวิธี

ต่างๆ เพ่ือท่ีจะกาํหนดความตอ้งการในชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการ

จดัการและควบคุมทรัพยากรและสถาบนัในสงัคม 

Lisk ไดอ้ธิบายการมีส่วนร่วมไวว้่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ไปร่วมอย่างจริงจงั

ในกระบวนการดาํเนินการตดัสินใจทุกระดับ ทุกรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในบริบทของกระบวนการวางแผนซ่ึงมีการกาํหนดรูปแบบการ

ทาํงาน กาํหนดแนวคิดการมีส่วนร่วมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเขา้ร่วมของมวลชนอย่างกวา้งขวาง

ในการเลือก การบริหาร การประเมินผลของแผนงานแต่ละโครงการท่ีจะนาํมาซ่ึงการยกระดบัความ

เป็นอยูใ่หดี้ข้ึน 
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ปาริชาติ วลัยเสถียร เสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมตามความหมายกว้างๆว่า การท่ี

ประชาชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชแ้ละกระจายทรัพยากร

ตลอดจนการผลิตท่ีมีอยู่ในสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตทางเศรษฐกิจ และสังคม 

การมีส่วนร่วมในความหมายน้ี จึงเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปิดโอกาสใหป้ระชาชนพฒันาการรับรู้ สติปัญญาแลละความสามารถใน

การติดสินใจ กาํหนดชีวิตดว้ยตนเอง ดงันั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ (Means) 

และเป้าหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกนั 

เสรี พงษ์พิศ ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วมความหมายสาํคัญ คือ การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ ในการกาํหนดนโยบาย การบริหารจดัการทรัพยากร การบริหารจดัการชุมชน คน ทุนของ

ชุมชน 

ทศพล กฤตยพิสิฐ ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และชุมชน มีความเห็นพอ้งตอ้งกนั

ในเร่ืองท่ีจะเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนจนมาสู่การติดสินใจกระทาํการ 

เพ่ือใหบ้รรลุถึงความประสงคน์ั้นๆ ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวก่อใหเ้กิดการพฒันาความรู้และสติปัญญา

อีกดา้นหน่ึง 

3. ความหมายของการมส่ีวนร่วม : มติเิชิงผู้มส่ีวนได้เสีย (Stakeholders) 

อรพินทร์ สพโชคชยั สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม ไวว้่าเป็นการมีส่วนร่วมของผู ้

ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนท่ีเขา้มามีบทบาทในการดาํเนินการพฒันาของภาครัฐ

หรือหมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินการพฒันาของรัฐหรือกิจกรรมการพฒันา

ของชุมชนท่ีประชาชนยินดีมาร่วม ซ่ึงเป็นการร่วมรับผลประโยชน์และร่วมลงทุนลงแรงซ่ึงเป็น

ความหมายของการมีส่วนร่วมเชิงพฒันาชุมชน 

ธวชั เบญจาทิกุล นิยามความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการท่ีประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง

โดยการใชค้วามพยายามหรือใชท้รัพยากรบางอยา่งส่วนตนในกิจกรรมท่ีมุ่งสู่การพฒันา โดยการมี

ส่วนร่วมตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี (1) มีประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในกิจกรรมการพฒันา (2) ผูเ้ขา้ร่วม

ไดใ้ชค้วามพยายามบางอย่างส่วนตวั เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงานหรือทรัพยากร

บางอยา่ง เช่น เงินทุน วสัดุในกิจกรรมการพฒันา 
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ตะติยา กาฬสุวรรณี ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การท่ีปัจเจกชน บุคคลหรือ

กลุ่มคนเขา้มามีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม ในขั้นตอนต่างๆของการดาํเนินกิจกรรมนั้นๆ โดยมีกลุ่มหรือองคก์รรองรับ เพราะประชาชน

ท่ีเขา้ร่วมมีการพฒันาภูมิปัญญาและการรับรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ เพ่ือกาํหนดการ

ดาํเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 

4. ความหมายของการมส่ีวนร่วม : มติอิืน่ๆ 

ถวิลวดี บุรีกุล ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวใ้นหลายมิติ ท่ีเห็นน่าสนใจ มี

ดงัต่อไปน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในมิติของความลึก หมายถึง การมีส่วนช่วยเหลือโดยสมคัรใจ โดย

ประชาชนต่อโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะต่างๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพฒันาชาติ แต่

ไม่ไดห้วงัว่า จะใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เน้ือหาโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมในความหมายท่ีกวา้ง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึก

ต่ืนตวัเพ่ือท่ีจะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพฒันา ขณะเดียวกนัก็

ส่งเสริมความคิดริเร่ิมของคนในทอ้งถิ่น 

3) ในเร่ืองของการพฒันาชนบท การมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง

ในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดาํเนินการ และร่วมรับประโยชน์จากโครงการพฒันา 

นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัการพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นๆดว้ย 

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้น อาจเขา้ใจอยา่งกวา้งๆไดว้่า คือ การ

ท่ีประชาชนไดเ้ขา้ร่วมอยา่งแข็งขนัในกระบวนการตดัสินใจต่างๆในเร่ืองท่ีจะมีผลกระทบต่อเขา 

5) การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีทั้ งสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะเขา้

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาของเขา ซ่ึงตอ้งมีความรับผดิชอบมากข้ึนท่ีจะสาํรวจตรวจสอบความจาํเป็น

ในเร่ืองต่างๆ เพ่ือการระดมทรัพยากรทอ้งถิ่น และเสนอแนวทางแกไ้ขใหม่ๆ เช่นเดียวกบัการก่อตั้ ง

และธาํรงรักษาองคก์รต่างๆในทอ้งถิ่น 

6) การมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีดาํเนินการอยา่งแข็งขนั ซ่ึงหมายถึงว่า 

บุคคลหรือกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมนั้นไดเ้ป็นผูมี้ความริเร่ิมและไดมุ่้งใชค้วามพยายาม ตลอดจนความเป็น

ตวัของตวัเองท่ีจะดาํเนินการตามความคิดริเร่ิมนั้น 
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7) การมีส่วนร่วม  คือ  การ ท่ีได้มีการจัดการ ท่ีจะใช้ความพยายามเพ่ือเพิ่ม

ความสามารถท่ีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบนัต่างๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งน้ีโดย

กลุ่มท่ีดาํเนินการ และกลุ่มความเคล่ือนไหวท่ีจะดาํเนินการไม่ถกูควบคุมโดยระเบียบต่างๆ 

ดงันั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการกระทาํโดยไม่มีการบงัคบัให้ตอ้งทาํ

หรือไม่ทาํ แต่เป็นความสมคัรใจท่ีจะร่วมกนัทาํ อนัเป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการคิด การศึกษา 

การวางแผน การตดัสินใจ การร่วมทาํกิจกรรม การปฏิบติัตามแผนท่ีเป็นมติของชุมชน หรือแมแ้ต่

การควบคุม ติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ รวมไปถึงการเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

กิจกรรมชุมชน 

ระดับการมส่ีวนร่วม(โกวิทย ์พวงงาม 2553) 

มีผูแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 

ถวิลวดี บุรีกุล ไดแ้บ่งระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า จาํนวนประชาชนท่ีเขา้

มีส่วนร่วมในแต่ละระดบั จะเป็นปฏิภาคกบัระดบัของการมีส่วนร่วมกล่าวคือ ถา้ระดบัการมีส่วน

ร่วมตํ่า จาํนวนประชากรท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจะมาก และยิ ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงข้ึนเพียงใด 

จาํนวนประชาชนท่ีเจา้มามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลาํดบั ซ่ึงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน

เรียงลาํดับจากตํ่ าสุดไปสูงสุด ได้แก่  ระดับการให้ข้อมูล ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของ

ประชาชน ระดบัการปรึกษาหารือ ระดบัการวางแผนจนถึงระดบัการตดัสินใจร่วมกนั ระดับการ

ร่วมปฏิบติั ระดบัการติดตามตรวจสอบ จนสูงสุดคือ ระดบัการควบคุมโดยประชาชน ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 1 ระดบัการมีส่วนร่วมของถวิลวดี บุรีกุล 

 

1. ระดบัการใหข้อ้มลู เป็นระดบัท่ีตํ่าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการดาํเนินการ

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม เป็นการให้ขอ้มูลกบัประชาชนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ แต่ไม่มีการเปิด

โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลบัมา แนวทางในระดบัน้ีมีหลายวิธี เช่น การ

แถลงข่าว การแจกข่าว การจดันิทรรศการ เป็นตน้ 

2. ระดับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขั้นท่ีสูงกว่าระดับแรก 

กล่าวคือ มีการเร่ิมรับขอ้มลูสะทอ้นกลบัจากประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาแสดงความ

คิดเห็น แนวทางในการดาํเนินการในระดบัน้ี ส่วนใหญ่ จะเป็นการสาํรวจความคิดเห็นและการ

บรรยายใหค้วามรู้โดยมีการซกัถามไดใ้นประเด็นท่ีมีความสงสยั 

3. ระดบัการใหค้าํปรึกษาหารือ เป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีสูงข้ึน เป็นการเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพ่ือประเมินความกา้วหน้า และระบุ

ประเด็นหรือขอ้สงสยัต่างๆ สาํหรับแนวทางในการดาํเนินการในระดบัน้ี เช่น การจดัประชุม การจดั

สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้ 
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4. ระดบัการวางแผนร่วมกนั ซ่ึงมีขอบเขตไปถึงการร่วมกนัวางแผนการดาํเนินและ

การรับผิดชอบผลการดาํเนินงานร่วมกัน ซ่ึงจะพบว่ามีประเด็นความซับซ้อนและมีข้อโต้แยง้

มากมาย สาํหรับแนวทางในการดาํเนินการในระดบัน้ี เช่น การใชก้ลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

ในสาขาต่างๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ร่วมกนั เป็นตน้ 

5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับท่ีผูด้ ําเนินการกับประชาชนร่วมกันดําเนิน

โครงการ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

6. ระดบัการร่วมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เป็นระดบัท่ีประชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมนอ้ย แต่มีประโยชน์ต่อการดาํเนินงานเป็นอย่างมาก แนวทางในการดาํเนินการในระดบัน้ี คือ 

การจดัคณะกรรมการติดตามและประเมินผลท่ีมาจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ระดบัการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน 

เพ่ือแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นตน้   

ส่วน ปรีดี โชติช่วง และคณะ ไดม้องการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็นระดบัของ

การมีส่วนร่วม ซ่ึงแบ่งจากระดบันอ้ยไปหามาก ดงัน้ี 

1. ระดบัท่ี 1 ถกูบงัคบัใหเ้ขา้ร่วม มองว่าการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ

ต่างๆ เพราะถกูบงัคบัโดยไม่มีทางหลีกเล่ียง 

2. ระดับ ท่ี  2 ถูกหลอกให้ เข้า ร่วม  ลักษณะเช่น น้ีประชาชนจะถูกล่อใจด้วย

ผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าจา้งแรงงาน หรือความสะดวกสบายบางอยา่ง 

3. ระดบัท่ี 3 ถูกชกัชวนให้เขา้ร่วม การมีส่วนร่วมในลกัษณะเช่นน้ี ส่วนมากเป็น

โครงสร้างทีทางราชการคิดข้ึนเองเรียบร้อย แลว้พยายามชกัจูงประชาชนให้ร่วมมือในทุกรูปแบบ

โดยอาศยัระบบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆว่าเป็นโครงการท่ีดี ขอให้ประชาชนให้

ความร่วมมือ 

4. ระดบัท่ี 4 สมัภาษณ์แลว้วางแผนให ้ลกัษณะการมีส่วนร่วมในชนิดน้ี จะปรากฎว่า

ปัญหาความตอ้งการและเสียงเรียกร้องของประชาชนจะไดรั้บการเอาใจใส่ข้ึนบา้ง กล่าวคือ ผูท่ี้

วางโครงการต้องสํารวจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนดว้ยการเรียกประชุม สอบถาม 

สัมภาษณ์ แต่การตัดสินใจว่าปัญหาของชาวบา้นคืออะไร ควรแกไ้ขด้วยวิธีใด จะวางแผนและ

ปฏิบติัตามแผนอยา่งไร ยงัคงเป็นเร่ืองของทางราชการเป็นผูต้ดัสินใจ 
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5. ระดบัท่ี 5 มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ในระดบัน้ีประชาชนมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางโครงการและดาํเนินการตามโครงการ แต่การตดัสินใจยงัเป็นส่วน

ราชการอยู ่

6. ระดับท่ี 6 โอกาสเสนอโครงการ ในระดับน้ีทางราชการกับประชาชนจะมี

ปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด ประชาชนมีโอกาสในการตดัสินใจว่าปัญหาของตนเองคืออะไร จะ

แกไ้ขไดอ้ยา่งไร วิธีใดท่ีดีท่ีสุดจนกระทั้งมีสิทธิเสนอโครงการและเขา้ร่วมปฏิบติัดว้ย 

7. ระดบัท่ี 7 มีโอกาสในการตดัสินใจ ซ่ึงในระดบัน้ีประชาชนจะเป็นหลกัสาํคญัของ 

การตดัสินใจทุกเร่ืองตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัและการประเมินผลโครงการ 

 ซ่ึงระดับการมีส่วนร่วมของปรีดี โชติช่วงและคณะ สามารถสรุปลกัษณะและยงัใช้

ระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาแลว้ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 2 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ของปรีดี โชติช่วงและคณะ 

ไม่มีส่วนร่วมเลย 

มีส่วนร่วมสูงสุด 

มีสว่นร่วมสงู 

มีสว่นร่วมน้อย 

มีสว่นร่วมปานกลาง 
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ดงันั้น ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนจากตัวผูน้ ําองค์กรชุมชน มีระดับการมีส่วน

ร่วมกนัอยูห่ลายระดบั ไล่จากน้อยไปมาก ก็ไดแ้ก่ ระดบัการให้ขอ้มูล การเปิดรับฟังความคิดเห็น

ประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ รวมไปถึงระดับ

ปฏิบติัการ และร่วมตรวจสอบ โดยในทางปฏิบติัจริง ประชาชนในชุมชนมกัจะไม่มีโอกาสในการ

ร่วมตดัสิน ปฏิบติัการ หรือแมแ้ต่ตรวจสอบมากนกั แมจ้ะมีระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ

รองรับในการกระทาํก็ตาม แต่ด้วยอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นท่ีมีพลงักว่า ทาํให้ขีดขวางให้

ประชาชนไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเต็มที แต่ปัจจุบนัประชาชนก็ไม่ไดส้นใจท่ีจะทาํแค่การร่วมตดัสิน 

ปฏิบติัการ หรือตรวจสอบแลว้เท่านั้ น แต่กลบัไปให้ความสาํคญักับระดบัของการควบคุมโดย

ประชาชนมากกว่า ทาํไดโ้ดยการลงประชามติ ใช้มติประชาชนถอดถอนผูน้ําชุมชนหรือแมแ้ต่

ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น อนัมีพระราชบญัญติัรองรับการกระทาํ 

วธิีการมส่ีวนร่วม 

วิธีการมีส่วนร่วมเป็นเทคนิควิธีการท่ีจะส่งเสริม หรือ สนับสนุนรวมทั้ งการเปิดช่อง

โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) จาํเป็นตอ้ง

เปิดพ้ืนท่ีและมีเทคนิควิธีการในการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมใหก้บัประชาชน ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญั

หลายวิธี ดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ี 1 การเปิดช่องทางและเทคนิควิธีการใชใ้ห้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารของ อปท. ท่ีผา่นทางจดหมายข่าว เอกสารขอ้เท็จจริง รายงานการศึกษา การจดัทาํวีดีทศัน์ 

ฯลฯ และท่ีสาํคญัควรมีการจดัตั้ งศูนยข์้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ช่องทางในการแสดง

ความคิดเห็น 

ประการท่ี 2 การเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นและเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น ถือว่า

เป็นเทคนิคและวิธีการมีส่วนร่วมท่ีมีความประสงค ์เพ่ือการรับฟัง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจน

การเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆรวมทั้ งเป็นเวทีในการตัดสินใจ โดยมีเทคนิคและ

วิธีการ เช่น การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีสาธารณะ การเปิดเวทีประชาวิจารณ์ การประชุมเชิง

ปฏิบติัการ 

ประการท่ี 3 เทคนิคและวิธีการในการรณรงค์ส่งเสริม ให้รวมกลุ่มตามความสนใจใน

ลกัษณะของชมรม สภาชุมชน คณะกรรมการ และสมาคม รวมทั้ งการส่งเสริมอาสาสมคัรท่ีมิจิต
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อาสาเพ่ืองานทอ้งถิ่น อาทิ ชมรมผูสู้งอาย ุชมรมคลงัสมองทอ้งถิ่น สภาเยาวชน กลุ่มออมทรัพยห์รือ

สหกรณ์ออมทรัพย ์รวมทั้งอาสาสมคัรต่างๆเป็นตน้ 

โกวิทย ์พวงงาม ไดเ้สนอช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น จะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม อาทิ 

1. การมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพฒันา ทั้ งแผนพฒันา 5 ปี และแผนพัฒนา

ประจาํปี โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและกาํหนดการจดัทาํแผนพฒันา โดยการร่วมเสนอ

ปัญหาความตอ้งการ และการร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพฒันา ในรูปแบบของการทาํ

ประชาคม ท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพฒันาในภาพรวม ร่วมกาํหนดทิศทางการ

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

2. การมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยพสัดุ พ.ศ.2537 กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แต่งตั้ ง

ผูแ้ทนประชาชนร่วมเป็นกรรมการในการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งโปร่งใส่และเป็น

ธรรม 

3. การให้ประชาชนมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ตอ้งแจง้วาระการประชุมใหป้ระชาชนทราบทุกคร้ัง และอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนท่ีเขา้ร่วม

สงัเกตการณ์การประชุมสภาดว้ย 

4. การใหป้ระชาชนมีสิทธ์ิเสนอขอ้บญัญติั เพ่ือให้สภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พิจารณาออกขอ้บงัคบัตาํบลตาม พรบ. ว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 

5. ประชาชนมีสิทธ์ิถอดถอนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ี

มีความประพฤติเส่ือมเสียตาม พรบ. ว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

หรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 

ดงันั้น วิธีการมีส่วนร่วมจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 

โดยมีขั้นตอนสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เปิดช่องทางใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสารจากทอ้งถิ่น มีช่องให้ประชาชนได้

แสดงความคิดเห็น 

2. เปิดเวทีรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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3. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีเสรีทางความสนใจ มีการร่วมกนัตามความสนใจ ไม่ว่า

จะในรูปแบบของชมรม สมาคม ฯลฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนไดท้าํอะไรร่วมกนัภายใตค้วาม

สนใจเดียวกนั 

และอีกหลากหลายวิธี ท่ีการมีส่วนร่วมทาํไปสู่ความเป็นชุมชนเขม้แข็ง 

 

ประวตัชุิมชนบ้านปางจาํปี  

จากดินแดนบนท่ีราบระหว่างหุบเขาและเนินเขาสลบักับภูเขาขนาดใหญ่ ไดพ้ฒันา

ตนเองจากหมู่บ้านท่ีได้ช่ือว่า เป็นหมู่บ้านตัดไมข้าย มาเป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ์ป่า ดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆท่ีสร้างความตระหนักถึงคุณค่า คุณประโยชน์ของผืนป่า โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม 

จนเกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆในทางท่ีดีข้ึน คนกบัป่าเกิดความผกูพนัอาศยัพ่ึงพากนั จนเกิดความรัก

และหวงแหนโดยเฉพาะการท่ีชุมชนสามารถร่วมกนัฟ้ืนฟ ูสาํนํ้ าแม่ลายนอ้ยอนัเป็นเสมือนเสน้เลือด

หลักของ ชุมชนให้กลับม า ฟ้ืนได้โ ดย ชุมชน  มีก า รกําหนดกฎก ติก าในกา รปก ป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งเขม้งวด เม่ือความคิดเห็นตรงกนั ทุกคนตระหนกัเห็นความสาํคญัของผืน

ป่า แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู จึงสามารถดาํเนินไดอ้ย่างเต็มท่ี

และมีประสิทธิภาพ 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ปริญญา สิงห์เรือง (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ชุมชนเขม้แข็ง : กรณีศึกษาบา้นดอนหม ู

ตาํบลขามเป้ีย อาํเภอตระการพืชผล จังหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งของบ้านดอนหมู เกิดจากการท่ีชุมชรได้เร่ิมริคิดค้นกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาที

ประสบอยู ่โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อาศยัขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบเครือญาติท่ี

แน่นแฟ้น การนับถือผูอ้าวุโสและภาวะผูน้ ํา เป็นตวัขับเคล่ือนทาํให้เกิดกิจกรรม และสามารถ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างประสบความสาํเร็จ ซ่ึงวดัได้จากคุณภาพคนในชุมชน ท่ีสามารถ

คน้หาสาเหตุของปัญหา หาทางแกไ้ข และดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหา กิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนมีคุณภาพ  ปริมาณและความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ มีพฒันาการของ

กิจกรรมใหเ้ช่ือมโยงกนัเป็นระบบ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
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เป็นท่ียอมรับจากบุคคลภายนอก นาํไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนในท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความ

เขม้แข็ง คือ วฒันธรรมชุมชน ระบบเครือญาติ ผูน้าํชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถจดัการ

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่ชาวบา้นดอนหมู ก็ไม่ไดป้ฏิเสธความช่วยเหลือจากภายนอก นโยบายรัฐและ

การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรพฒันาเอกชนจะเป็นตวัหมุนเสริมให้เกิด

ความเขม้แข็งมากยิง่ข้ึน โดยเวทีและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

ปริญญา ต้ือแกว้ (2546) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาศกัยภาพในการเป็นชุมชนเขม้แข็ง

ของชุมชนตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า การมีผูน้ ําท่ีมีความรู้

ความสามารถ และเป็นท่ียอมรับของชุมชน ทํางานสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก 

ชักชวนให้คนในชุมชนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ทาํงานประสานกับ

หน่วยงานราชการเป็นอย่างดี อยู่ในระดบัมาก ดา้นการมีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนอยู่ในระดบั

ปานกลาง ส่วนชุมชนไม่มีความสามคัคีเม่ือเกิดปัญหาส่วนรวมข้ึนในชุมชน ซ่ึงอยู่ในระดบัน้อย 

ด้านการมีฐานการรวมตัวทางวัฒนธรรมในการทํากิจกรรม  อยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน

กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของชุมชน ใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและ

มีการจดัตั้งกลุ่มต่างๆ ข้ึน เพ่ือใหร่้วมกนัหาทางแกไ้ข เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น อยูใ่นระดบั

มาก ดา้นความสามารถในการจดัการชุมชน ในดา้นการดาํเนินงานหรือจดักิจกรรมต่างๆ ทางชุมชน

จะมีการประชุมเพ่ือให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น มีการวางแผน ตั้ งวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายในการดาํเนินงานร่วมกนัเพ่ือหาแนวทางท่ีจะทาํใหง้านประสบผลสาํเร็จ อยู่ในระดบัปาน

กลาง แนวทางการส่งเสริมชุมชนเขม้แข็ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์รเอกชนหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน ควรหาอาชีพเสริมภายนอกภาคเกษตรกรรม หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัคนในชุมชนร่วมส่งเสริม สนบัสนุน และประสานงาน ในดา้นการฝึกอบรมอาชีพ ดา้นความรู้ใน

การจดัการชุมชน อบรมให้ความรู้ทางดา้นการตลาด เพิ่มทกัษะวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองให้กบัชุมชน 

รวมทั้งจดัหาตลาดรองรับผลิตผลและผลิตภณัฑข์องชุมชนท่ีไดผ้ลิตออกมา  

มิ่งขวญั แดงสุวรรณ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนบ้านโป่ง  อาํเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  ชุมชนบ้านโป่ง  มี

ประวติัศาสตร์ความเป็นมา มีผูน้ ําชุมชนท่ีเป็นคนซ่ือสัตย  ์เสียสละ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล คนใน

ชุมชนมีความสมัพนัธร์ะบบเครือญาติ มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผช่่วยเหลือกนั มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
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ศนูยร์วมทางจิตใจ ซ่ึงถือว่าเป็นทุนทางสังคมท่ีสาํคญั ดงันั้นชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในการ

รวมกลุ่มกันวิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ทาํให้ชุมชนมีการเรียนรู้จากการทาํงาน

ร่วมกนั มีการจดัการ มีแผน มีโครงการ สมาชิกทุกคนมีความเสียสละ มีการแบ่งปันผลประโยชน์

อยา่งยติุธรรม การท่ีสมาชิกในชุมชนมีคุณภาพ มีคุณธรรม ทาํใหชุ้มชนมีสนัติภาพ มีชุมชนเขม้แข็ง 

สามารถดาํรงความเป็นชุมชนต่อไปได ้งานศึกษาชิ้นน้ีช้ีใหเ้ห็นถึง ความสาํคญัของทุนทางสังคมท่ี

ส่งผลให้เกิดการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในการวิเคราะห์

หาทางเลือกของตนเองในการแกไ้ขปัญหา นาํมาซ่ึงความเขม้แข็ง มัน่คง ย ัง่ยนื 

อาํภา จันทรากาศ (2543) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ทุนทางสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน

เขม้แข็ง ได้ทาํการศึกษาในพื้นท่ีหมู่บา้นโป่งนก หมู่ 7 ตาํบลแม่คะ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เพ่ือใหท้ราบถึงทุนทางสงัคมท่ีส่งผลต่อชุมชนเขม้แข็ง โดยมีแนวความคิดว่า ทุนทางสงัคมท่ีมีอยูใ่น

ชุมชนชนบทตามวิถีวฒันธรรมของชุมชนเป็นส่ิงสาํคญัและเป็นพ้ืนฐานท่ีช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิด

ความเขม้แข็ง และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผล

การศึกษาพบว่า ทุนทางสงัคมท่ีมีทั้งทุนทางวฒันธรรม ทุนทางธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนกลุ่ม/องคก์ร 

ทุนเครือญาติและทุนเครือข่าย ท่ีมีอยูใ่นชุมชนส่งผลใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็ง เพราะชุมชนไดใ้ช้

ทุนทางสงัคมมาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเสริมความมัน่คงและย ัง่ยนืใหชุ้มชนและปัจจยัท่ีสาํคญั คือ 

การมีส่วนร่วมของผูค้นในชุมชน และการมีจิตสาํนึกสาธารณะท่ีทาํให้ชุมชนสามารถสร้างชุมชน

เขม้แข็ง การท่ีผูค้นรวมกลุ่มกนัไดมี้ความรู้สึก และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ี

ตอ้งดูแลรับผดิชอบร่วมกนั ทาํใหชุ้มชนสามารถสร้างอาํนาจต่อรองกบัภายนอกและปรับตวัให้เขา้

กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของธรรมชาติและสงัคมภายนอกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและยงัคงรักษา

ความเป็นชุมชนไดอ้ย่างมัน่คง ผลการศึกษาชิ้นน้ีช้ีให้เห็นทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนส่งผลให้

ชุมชนเกิดความเข้มแข็งซ่ึงเป็นทุนทางสังคมท่ีผ่านปฏิบัติการทางวฒันธรรมชุมชนสืบเน่ือง

ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทางสงัคมแต่ชุมชนสามารถปรับตวัเองได ้
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บทท่ี 3 

วธิีการวจิยั 

 

การวจิยัเร่ืองชุมชนเขม้แข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบา้นปางจาํปี ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่

ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มีการวิธีดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 

พืน้ที่ศึกษา  

ชุมชนบา้นปางจาํปี อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ จากดินแดนบนท่ีราบระหว่างหุบ

เขาและเนินเขาสลบักบัภูเขาขนาดใหญ่ ไดพ้ฒันาตนเองจากหมู่บา้นท่ีไดช่ื้อว่า เป็นหมู่บา้นตดัไม้

ขาย มาเป็นชุมชนแห่งการอนุรักษ์ป่า ดาํเนินกิจกรรมต่างๆท่ีสร้างความตระหนักถึงคุณค่า 

คุณประโยชน์ของผนืป่า โดยเนน้ชุมชนมีส่วนร่วม จนเกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆในทางท่ีดีข้ึน คน

กบัป่าเกิดความผกูพนัอาศยัพ่ึงพากนั จนเกิดความรักและหวงแหนโดยเฉพาะการท่ีชุมชนสามารถ

ร่วมกนัฟ้ืนฟ ูสาํนํ้ าแม่ลายนอ้ยอนัเป็นเสมือนเสน้เลือดหลกัของชุมชนให้กลบัมาฟ้ืนไดโ้ดยชุมชน 

มีการกาํหนดกฎกติกาในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งเขม้งวด เม่ือความคิดเห็นตรงกนั ทุก

คนตระหนักเห็นความสาํคญัของผืนป่า แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู แนวทางการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟ ูจึงสามารถดาํเนินไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลชุมชน 

สภาพพ้ืนท่ี : พ้ืนท่ีตน้นํ้ า 

สภาพดิน : สภาพดินเป็นดินร่วนดาํปนหินกรวดทราย 

สภาพแหล่งนํ้ า : ลาํหว้ยแม่ลายนอ้ย เครือข่ายลุ่มนํ้ ากวง 

ปริมาณนํ้ าฝนต่อปี (ปี พ.ศ.2550) : 917.76 มิลลิเมตร 

จาํนวนประชากร : 287 คน 

จาํนวนครัวเรือน : 96 หลงัคาเรือน 

ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน : 90 ปี (ขอ้มลูปี พ.ศ.2550)
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ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มลู

ในการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน  23 คน ดงัน้ี 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 

1. ผูน้ ําชุมชน 2 คน คือ ผูอ้าวุโสในหมู่บ้าน และผูใ้หญ่บ้าน เพ่ือให้ทราบประวติั

ความเป็นมาและการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนจนทาํให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชนดว้ย

วิธีการสมัภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview)  

2. คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรม กลุ่มละ 2 คน เพ่ือให้ทราบเป้าหมาย วตัถุประสงค ์

กฎระเบียบ วิธีการดาํเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์

ในเชิงลึก (In-depth Interview) รวมจาํนวน 8 คน 

3. เจา้หน้าท่ีของรัฐ และองค์กรพฒันาเอกชน คือ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

หว้ยแกว้  เจา้หนา้ท่ีองคก์รพฒันาเอกชน เพ่ือใหท้ราบถึงแนวคิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้าง

ความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนโดยทาํการสมัภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth Interview) รวม 2 คน 

4. สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน กลุ่มละ 2 คน โดยเลือกผูท่ี้ให้ข้อมูลไม่ซํ้ ากับ

ขอ้มลู 2. เพ่ือใหท้ราบจุดมุ่งหมายในการเขา้ร่วมกิจกรรม วิธีการเขา้มามีส่วนร่วม และผลท่ีไดรั้บ

จากการเขา้ร่วมกิจกรรมโดยใชว้ิธีการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จาํนวน 8 คน 

5. ชาวบา้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน เพ่ือใหท้ราบความคิดเห็นในฐานะคนนอก

ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและไม่ได้รับผลประโยชน์ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก (In-depth 

Interview) รวมจาํนวน 3 คน 

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาวจิยั 

ใชแ้บบสัมภาษณ์ หรือแนวคาํถามประกอบการสัมภาษณ์ (Interview guideline) โดย

อา้งอิงแบบสมัภาษณ์ของปริญญา สิงห์เรือง (2551) 

 

ข้อมูลและการเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ วิธีการจดัเก็บขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลูมีดงัน้ี 
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1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยประวติัชุมชน ข้อมูลกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 

เช่น โครงสร้างการบริหาร กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ วิธีการดาํเนินงาน เพ่ือศึกษาเร่ืองราวการ

ดาํเนินงานท่ีผา่นมาท่ีส่งผลใหเ้กิดความเขม้แข็ง 

2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั (Key Information) โดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบขอ้มูลความเป็นมาของกิจกรรม วตัถุประสงค์ กระบวนการของกิจกรรม 

และการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) เพ่ือทราบจุดมุ่งหมายในการเขา้

ร่วมกิจกรรม วิธีการเขา้มามีส่วนร่วม และผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูอยูร่ะหว่างเดือนธนัวาคม-เมษายน พ.ศ. 2555 

 

วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมทั้งหมดจากภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การจัด

สนทนากลุ่มยอ่ย รวมทั้งแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สนทนากลุ่มยอ่ย นาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จาํแนกหมวดหมู่ของขอ้มูลให้เป็น

ระบบและทาํความเขา้ใจบริบทในชุมชน เพ่ือใหไ้ดค้าํตอบตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามท่ีตั้ ง

ไว ้โดยท่ีผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัช้ีวดัความเขม้แข็งของชุมชนตามกรอบแนวคิดของสุมาลี สันติพลวุฒิและ

คณะ(2550) โดยพิจารณาจาก 

1) ทุนการเงิน/ทุนท่ีสร้างข้ึน หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้ งส่ิงท่ีเป็นตัวเงินและ

ไม่ใช่ตวัเงินเพ่ือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานและเอ้ือประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตและดาํเนินกิจกรรมทางดา้น

การผลิตของประชาชนในชุมชน 

2) ทุนมนุษย ์หมายถึง คุณภาพและศกัยภาพของประชาชนและผูน้าํชุมชนอนัเกิดจาก

การไดรั้บการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ การดูแลสุขอนามยั และการบ่มเพาะทางศีลธรรม-

จริยธรรมท่ีเก้ือหนุนต่อการดาํเนินชีวิต ครอบครัว การดาํเนินกิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆใน

เชิงสร้างสรรคห์รือดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของชุมชนในชุมชน 
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3) ทุนทางสังคม หมายถึง วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การมีองค์กร การมีส่วน

ร่วม และความเท่าเทียมท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยั การดาํเนินชีวิต และกิจกรรมต่างๆรวมทั้ งสัมพนัธ์

ภาพของประชาชนในชุมชน 

4) ทุนธรรมชา ติ  หมาย ถึง  ปริมาณ  คุณภาพ  และความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งการบริหารจัดการ การบาํรุงรักษา และการสร้าง

ทดแทน เพ่ือเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน 
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บทท่ี 4 

ผลการวจิยั 

 

 การศึกษาเร่ืองชุมชนเขม้แข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบา้นปางจาํปี ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่

ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูตรงตามสภาพท่ีเป็นอยูร่วม

ไปถึงตอ้งครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ผลการวิจยัมีดงัน้ี 

 

1. การกาํเนิดความเข้มแข็งของชุมชนบ้านปางจาํปี 

1.1 สภาพท่ัวไปของชุมชน 

 
ภาพท่ี 3 แผนท่ีชุมชนบา้นปางจาํปี 

จากทางหลวงหมายเลข 118 ผ่านศูนยศึ์กษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ มาถึงแยกป้อมยามโป่งดิน แยกขวาเขา้สู่บา้นแม่เตาดิน เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึง

สามแยกหน่วยจดัการตน้นํ้ าแม่ตะไคร้ 2 (บา้นปางจาํปี) เล้ียวซา้ยเขา้ชุมชนป่าจาํปี 7 กิโลเมตร รวม

ระยะทางจากตวัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ถึงหมู่บา้นป่าจาํปีเป็นระยะทาง 45 กิโลเมตร  
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 ชุมชนบา้นปางจาํปีเป็นหมู่บา้นหน่ึงในตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  

โดยในหมู่บา้นจะแบ่งการปกครองเป็นกลุ่มบา้น (ชาวบา้นเรียก “ป๊อก”) ทั้งหมด 5 ป๊อกไดแ้ก่ ป๊อก

ท่าทราย ป๊อกหล่ายนํ้ า ป๊อกปางจาํปี(ป๊อกกลาง) ป๊อกตะเคียน และป๊อกป๊าว    อาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  บ้านเปียน หมู่ 2 ตําบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  บา้นปางไฮ หมู่ 7 ตาํบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชียงใหม่ 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบั  บา้นเตาดิน หมู่ 4 ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  บ้านโป่งกุม หมู่ 4 ตาํบลป่าเม่ียง อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั

เชียงใหม่ 

 

1.2 ความเป็นมาของชุมชน  

 หมู่บา้นปางจาํปีเดิมรวมอยูก่บัหมู่บา้นแม่เตา หมู่ 4 ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2499 จาํนวนประชากรไดเ้พิ่มข้ึน จึงแยกการปกครองออกมา

ตั้งเป็นหมู่บา้นใหม่ คือ หมู่บา้นปางจาํปี หมู่ 7 ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจุบนัมีจาํนวนครัวเรือน 82 ครัวเรือน จาํนวนประชากร 268 คน โดยแยกเป็นชาย 141 คน และ

หญิง 127 คน (จากขอ้มลู จปฐ.2553) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง หาของป่า และทาํ

การเกษตร 

 ท่ีมาของช่ือ “ปางจาํปี” มาจากการเรียกตามลกัษณะของหมู่บา้นท่ีแต่เดิมเป็นป่ามีตน้ไม้

ใหญ่รกคร้ืม และมีตน้จาํปีตน้ใหญ่อยูก่ลางหมู่บา้น ซ่ึงจะมีชาวบา้นท่ีผา่นไปมาจากชุมชนอ่ืน มกัจะ

แวะพกัท่ีตน้จาํปีก่อนท่ีจะเดินทางเขา้ไปในเมือง รวมทั้งเป็นท่ีพกัของมา้-ววั ท่ีบรรทุกของมาขาย 

ดงันั้นชาวบา้นจึงเรียกจุดแวะพกัตรงน้ีว่า “ปาง” ท่ีมีความหมายว่า ท่ีพกั เขา้กบัตน้จาํปี ซ่ึงเป็นจุดท่ี

มีการแวะพกัว่า “ปางจาํปี” 

 ต่อมามีชาวบา้นมาตั้งบา้นเรือนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงกลายเป็น “หมู่บา้นปางจาํปี” จนถึง

ปัจจุบนั ขณะน้ีตน้จาํปีท่ีเคยเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บา้นไดถ้กูตดัไปแลว้ไม่หลงเหลือร่องรอบ และ

เน่ืองจากท่ีตั้งของชุมชนเป็นท่ีราบสูง ทาํใหก้ารประกอบอาชีพหลกัของคนในชุมชนท่ีเก่ียวกบั
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เกษตรมีนอ้ย ไดแ้ต่อาศยัการเขา้ป่า ล่าสตัว ์ตดัไม ้จบัปลา ในลาํหว้ยแม่ลายนอ้ย ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสาย

หลกัของคนในชุมชน เพ่ือนาํไปเป็นอาหารในครัวเรือน และท่ีเหลือก็นาํไปขายเพื่อสร้างเป็นรายได้

ใหก้บัครัวเรือน 

 ดว้ยสภาพพื้นท่ีของชุมชนแวดลอ้มไปดว้ยหุบเขา คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบ

อาชีพและดาํรงชีวิตท่ีอาศยัอยูก่บัธรรมชาติ อาทิ หาหน่อไม ้ เก็บเห็ด เก็บสมุนไพร ล่าสตัว ์ และมี

บางส่วนปลกูพืชสวน พืชไร่ ในบริเวณรอบๆชุมชน 

 การตั้ งถิ่นฐานของชุมชนบา้นปางจาํปี เดิมมีเพียงไม่ก่ีหลงัคาเรือน ต่อมาเม่ือหลาย

ครอบครัวเร่ิมเขา้มาตั้งถิ่นฐานมากข้ึนจึงแยกตวัเป็นชุมชนอีกชุมชนหน่ึง ขอ้สันนิษฐานของคนใน

ชุมชนเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท่ีคนอพยพยา้ยถิ่นฐานเขา้มาตั้ งบา้นเรือนอยู่มากข้ึน เน่ืองจากสภาพ

พ้ืนท่ีแต่เดิมเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และท่ีสาํคญัลาํนํ้ าแม่ลายน้อยไหลผ่านชุมชนตลอดทั้งปี เพราะ

นั้นหมายถึงการมีแหล่งอาหารบริโภคตลอดทั้งปีโดยการพ่ึงพาอาศยัป่าและนํ้ า สังเกตจากการตั้ ง

บา้นเรือนของคนในชุมชนจะตั้ งอยู่ริมนํ้ าไม่ว่าจะเป็นลาํนํ้ าแม่ลายน้อยสายหลกัหรือลาํห้วยสาขา 

ตลอดจนการจบัจองท่ีทาํกิน ท่ีสวนไร่นาของคนในชุมชนก็มกัจะอยูริ่มสองฝั่งลาํนํ้ าเป็นหลกั 

 

1.3 ประชากรและการศึกษา 

 ประชากรของหมู่บ้านปางจาํปีส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนเมืองท่ีมีทั้ งท่ีตั้ งรกรากเดิมอยู่ท่ี

หมู่บา้น เม่ือคร้ังแยกหมู่บา้นมาจากบ้านแม่เตาดินและอพยพยา้ยเขา้มาสมทบจากหมู่บา้นอ่ืนๆ 

ยกตวัอยา่ง เช่น แม่อุย้หนอ้ยป๊อกปางตะเคียนท่ีไดเ้ล่าถึงการโยกยา้ยมาอยู่ของครอบครัวว่า ไดย้า้ย

มาอยู่ท่ีน่ี เพราะลูกชายมาจาํพรรษาอยู่ท่ีวดัตั้ งแต่อายุ 7 ขวบ จนเด๋ียวน้ีก็อยู่ท่ีป๊อกปางตะเคียน

มากกว่า 40 ปี ยงัไม่ไดย้า้ยไปไหน และอีกประมาณ 2-3 ครอบครัว ก็มีภรรยาเป็นชาวเขาเผ่าปกา

เกอะญอท่ียา้ยมาจากอาํเภออมก๋อย เพราะคนในชุมชนบางคนเคยไปทาํงานท่ีนัน่ แต่ปัจจุบนัก็พดูคาํ

เมืองและกลายเป็นคนเมืองกันหมดแลว้ บางครอบครัวก็ไดแ้ต่งงานกบัชาวต่างถิ่นภาคอ่ืน เช่น 

ครอบครัวของพ่ีศกัด์ิท่ีเป็นคนหนองคาย ซ่ึงพ่ีศกัด์ิบอกว่าถา้ท่ีบา้นเขามีนํ้ าอุดมสมบูรณ์เหมือนท่ี

ปางจาํปี ไม่มีทางท่ีเขาจะยา้ยมาอยู่ท่ีน่ีเด็ดขาด ลาํนํ้ าแม่ลายน้อยไม่เคยท่ีจะเหือดแห้งแมใ้นเดือน

พฤษภาคมของทุกปี อนัเป็นช่วงท่ีแม่ลายนอ้ยมีปริมาณน้อยท่ีสุดในรอบปี อนัแสดงให้เห็นถึงการ

ใส่ใจ ฟ้ืนฟ ูและอนุรักษผ์นืป่าและลาํนํ้ า 
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1.4 ศาสนาและวฒันธรรม 

 ชุมชนบา้นปางจาํปีมีวดัอารามคันธาวิเวกเป็นแหล่งรวมของคนในชุมชนในการทาํ

กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงปัจจุบนัมีพระประจาํวดัเพียง 1 รูป และมีเพียงวิหาร

และศาลาเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางสงฆเ์ท่านั้น การเขา้วดัของประชาชนในชุมชนนอกจากจะเขา้

วดัทาํบุญในวนัพระแลว้ เม่ือมีการประชุมประจาํเดือน หรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งจดัประชุม หารือกบัคน

ในชุมชนในเร่ืองต่างๆ ผูน้าํและคณะกรรมการมกัจะใชว้ดัเป็นสถานท่ีจดัประชุมเป็นประจาํแมก้ระ

ทัว่กลุ่มสตรีท่ีมีการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐในเร่ืองอาชีพมกัจะใชศ้าลาวดัเป็นท่ีจดักิจกรรม

ของกลุ่ม 

 ถึงแมว้่าคนในชุมชนปางจาํปีจะมีทั้งคนพ้ืนราบ ชาวเขา หรือผูท่ี้ยา้ยมาจากท่ีไหนก็ตาม 

ทุกคนลว้นแต่นบัถือศาสนาพุทธ ดงันั้น เม่ือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางศาสนาหรือไม่ก็ตาม คน

ในชุมชนมกัจะเลือกวดัเป็นศนูยร์วมของชุมชนเสมอ 

 ส่วนดา้นความเช่ืออ่ืนๆ คนในชุมชนบา้นปางจาํปี ก็ยงัเช่ือในเร่ืองการนับถือผีต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ เช่น การนบัถือผบีรรพบุรุษ (ผปู่ียา่) เจา้ป่าเจา้เขา และยงั

มีพิธีกรรมอ่ืนๆ ท่ีคนในชุมชนมกัปฏิบติัให้เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีปฏิบติัมาแต่

เก่าแก่ เช่น การผกูมือรับขวญัทหารใหม่ เม่ือบุตรหลานไดรั้บเลือกใหเ้ป็นทหาร การผกูขอ้มือคู่บ่าว

สาวเม่ือมีพิธีแต่งงาน เป็นตน้ 

 นอกจากน้ียงัมี ดา้นศิลปวฒันธรรม และประเพณีในรอบ 1 ปี ของคนในชุมชนบา้นปาง

จาํปีท่ียดึถือและปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนปัจจุบนั คือ 

 เดือนมกราคม จะมีประเพณีตานขา้วใหม่หรือประเพณีส่ีเป็ง เป็นการทาํบุญตกับาตร

ขา้วสาร อาหารแห้ง ตามความเช่ือท่ีว่า หากได้ตาน(ถวาย)ข้าวท่ีพ่ึงเสร็จจากการเก็บเก่ียวให้แก่

บรรพบุรุษท่ีไดล่้วงลบัไปแลว้ จะเป็นการแสดงความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ และการถวายขา้วใหม่

แด่พระสงฆก์็ถือเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว 

 เดือนเมษายน จะมีการประกอบพิธีบวชป่า สืบชะตาลาํนํ้ าแม่ลายนอ้ย 

เดือนพฤศจิกายน ประเพณียีเ่ป็ง หรือลอยกระทง เน่ืองจากคนในชุมชนยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ือง 

การขอขมาแด่พระแม่คงคา และสายนํ้ าท่ีเปรียบเสมือนเป็นสายเลือดหล่อเล้ียงชีวิตให้กบัคนใน

ชุมชน 
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 เดือนธนัวาคม จะมีประเพณีบูชาเจา้พ่อกาบคาํ โดยจดักนัในวนั แรม 9 คํ่า เดือน 9 ของ

ทุกๆปี 

 วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนปางจาํปี พบว่า เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติั

เช่นเดียวกบัหมู่บา้นอ่ืนๆทางภาคเหนือ วฒันธรรมและประเพณีท่ีมีความเฉพาะ เป็นเอกลกัษณ์ หรือ

ส่ือถึงวิถีชีวิตของชุมชนปางจาํปีจึงไม่มีอะไรเด่นนกั 

 

1.5 การเมอืงการปกครอง 

 ชุมชนมีโครงสร้างการปกครองท่ีรัฐจดัตั้ งให้เช่นเดียวกบัชุมชนอ่ืนๆ คือ มีผูใ้หญ่บา้น 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล เลขานุการ เหรัญญิกและคณะกรรมการ ทั้งหมด 11 คน การมี

ส่วนร่วมในการปกครองในฐานะสมาชิกชุมชนท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั คือ การเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน

ท่ีจดัข้ึนภายหลงัจากท่ีผูใ้หญ่บา้นไดไ้ปประชุมประจาํเดือนในอาํเภอ ซ่ึงโดยมากกิจกรรมภายใน

หมู่บา้นไม่ว่าเร่ืองอะไรก็ตาม หากนายประเสริฐร้องขอ หรือชกัชวนคนในหมู่บา้นให้ทาํกิจกรรม

นั้นๆ มกัจะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี  

 

1.6 สถานที่สําคญัในชุมชน 

 1. โรงเรียน 

 เดิมชุมชนมีโรงเรียนตั้ งอยู่ โดยก่อตั้ งอย่างเป็นทางการเม่ือ พ.ศ.2529 ทาํการสอนใน

ระดบัประถมศึกษา ในขณะนั้นมีนกัเรียนประมาณ 40 คน และมีครูทั้งหมดจาํนวน 3 คน ต่อมาเม่ือ

มีถนนตดัป่านมายงัหมู่บา้นจึงทาํใหก้ารเดินทางสะดวกข้ึน เด็กในชุมชนจึงออกไปเรียนในตวัตาํบล 

อาํเภอ และในตวัจงัหวดัมากข้ึน ส่งผลใหจ้าํนวนนกัเรียนมีจาํนวนนอ้ยลงและประกอบกบัครูผูส้อน

ก็โยกยา้ย และทางรัฐบาลเองก็ไม่มีงบประมาณจา้งครูมาสอนต่อ ทางศึกษาธิการอาํเภอแม่ออน จึง

ไดป้ระกาศยบุโรงเรียนและใหเ้ด็กนกัเรียนในหมู่บา้นท่ีมีอายุถึงเกณฑ์ เขา้ไปเรียนท่ีศูนยโ์รงเรียน

หว้ยแกว้ จึงทาํใหเ้ด็กในหมู่บา้นตอ้งออกไปเรียนนอกชุมชนตั้งแต่เด็ก 

 2. วดั 

 ชุมชนปางจาํปีมีวดัคนัธาวิเวก เป็นวดัประจาํหมู่บา้น ภายในวดัประกอบดว้ยโบสถ ์1 

หลงัและศาลาอีก 1 หลงัมีพระอยู ่1 รูปคือ พระสุเทพ จนัทสโร เป็นเจา้อาวาส และมีเณรอยู ่1 รูป 
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 3. อุทยานการเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่าบ้านปางจาํปี 

 เน่ืองจากชุมชนปางจาํปี ถูกโอบลอ้มไปด้วยป่ารอบหมู่บา้น ทาํให้วิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนผกูพนักบัป่าและสายนํ้ าเป็นอยา่งมาก อีกทั้งจากบทเรียนท่ีไดรั้บเม่ือคร้ังเป็น “มอดไมท้าํลาย

ป่า”จนทาํใหท้ั้งป่าและนํ้ า ของชุมชนเกิดภาวะวิกฤตจนเดือดร้อนไปทั้งชุมชน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงทาํให้

ชุมชนเกิดความตะหนกัและตั้งปณิธานไวท่ี้จะอนุรักษแ์ละพ้ืนพลูาํนํ้ าแม่ลายนอ้ยและป่าของชุมชน

เอาไวเ้พ่ือใหมี้กินจนถึงลกูหลาน อีกทั้งไดส้ร้างหอ้งเรียนมีชีวิตเอาไวเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กบั

เด็กเยาวชน และผูรั้กธรรมชาติ ให้เกิดสํานึกและความตะหนักในการหวงแหนทรัพยากร

เช่นเดียวกบัท่ีชุมชนปฏิบติัอยู ่

 อุทยานชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี จึงเกิดข้ึนดว้ยวตัถุประสงค์ดังกล่าว อุทยานแห่งน้ี

ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติทั้งขุนเขาและสายนํ้ า มีตูบหลงัใหญ่หรือ”บา้นวงัปลา”ท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิ

ปัญญาของคนในชุมชนเอง อุทยานการเรียนรู้จึงประกอบดว้ยเร่ืองราวท่ีให้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติท่ีชุมชนมีความตั้ งใจท่ีจะถ่ายทอดให้กบัคนรุ่น

หลงัโดยผา่นการสมัผสัจากของจริงท่ีเป็นอยู ่

 

1.7 ทรัพยากรและระบบนิเวศน์ 

 ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนปางจาํปีแบ่งออกเป็น ดิน ป่าไม ้และนํ้ า ซ่ึงแต่ประเภทมี

รายละเอียด คือ 

 1. ดิน  

 ลกัษณะของดินในชุมชนมี 2 ประเภท คือ ดินดาํ บริเวณสองฝั่งลาํนํ้ าแม่ลายน้อยคนใน

ชุมชนท่ีมีดินถือครองอยู่บริเวณสองฝั่งลาํนํ้ าจะใชป้ระโยชน์ในการปลูกพืชอย่างเต็มท่ีตลอดทั้ งปี 

ส่วนดินท่ีอยูห่่างจากชายฝัง่ลาํนํ้ า มกัจะเป็นดินแดงและหิน คนในชุมชนท่ีมีท่ีดินในส่วนน้ีก็มกัจะ

ปลกูไมผ้ล เช่น ลิ ้นจ่ีและปลกูผกัสวนครัว แต่มกัจะไม่ค่อยไดผ้ลดีเท่าใดนัก เน่ืองจากขาดนํ้ าทาํให้

การเกษตรแกปั้ญหาโดยต่อท่อพีวีซีจากลาํห้วยเขา้มายงัแปลงเกษตรของคน และใชปุ๋้ยเคมีในการ

เร่งผลผลิตใหมี้ปริมาณมากทนัต่อการจาํหน่าย พ่อหลวงเมือง(ผูใ้หญ่บา้น) ท่ีดินรวมทั้ งท่ีนาและท่ี

อยูอ่าศยัประมาณ 10 แปลงท่ีมี ส.ค. 1 นอกจากนั้น ท่ีอยูท่ี่กินไม่มีเอกสารสิทธ์ิใดๆ ท่ีดินท่ีมี ส.ค. 1 

ทั้งหมดจะเป็นเอกสารสิทธ์ิท่ีดินดัง่เดิมท่ีคนท่ีมาอยู่ก่อนคร้ังเม่ือตั้ งแยกออกจากชุมชนแม่เตาดิน 
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เม่ือคนดัง่เดิมเสียชีวิตก็จะเป็นสมบติัตกทอดกนัมา ยกตวัอย่างเอกสารสิทธ์ิท่ีบา้นพ่อหลวงก็เป็น

ของนายปู จินะ ซ่ึงเป็นพ่อตาของพ่อหลวง แต่ตอนน้ีทางราชการกาํลงัจะรังวดัออกโฉนดใหม่ให้

เป็นช่ือของคนท่ีอยูปั่จจุบนั เน่ืองจากท่ีดินของบา้นปางจาํปีอยูใ่นเขตสงวน การออกเอกสารสิทธ์ิจึง

ยาก คนท่ีอยูใ่นปัจจุบนัก็ไม่มีโฉนดใดๆทั้งท่ีบา้นและท่ีทาํกิน แต่ท่ีทาํกินหรือท่ีบา้นสามารถซ้ือขาย

ไดโ้ดยทาํสญัญาซ้ือขายท่ีบา้นพ่อหลวง แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธเ์ป็นของใครคนใดคนหน่ึงได ้

 การท่ีจะออกกรรมสิทธถื์อครอง จะยดึตามท่ีดินท่ีมีอยู่เดิม คนในชุมชนไม่สามารถไป

ถางท่ีเพิ่มไดเ้พราะในเขตป่าสงวนมีปักหลกัของกรมป่าไมอ้ยู ่ซ่ึงการจดัสรรท่ีดินทางกรมป่าไมจ้ะ

เอาเคร่ืองมือ GPS มาวดั และทาํแผนท่ีท่ีทาํกินของแต่ละคน เพ่ือป้องกนัการบุกรุก เม่ือปี 2542 ทาง

อาํเภอจึงไดป้ระกาศใหช้าวบา้นแต่ละคนก็ไดไ้ปแจง้การครอบครองท่ีดินท่ีป่าไมอ้าํเภอ พร้อมทั้ ง

การปลกูพืชของเกษตรกรในท่ีดินนั้นๆดว้ย 

 ปัจจุบนัท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิจาํนวน 10 แปลงไดเ้ปล่ียนมือเป็นของนายทุนไปทั้งหมด

ยกเวน้ 2 แปลงท่ีดินติดลาํนํ้ าแม่ลายน้อยดา้นในซ่ึงเป็นของพ่อเทพ และแม่ปั๋ง ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีคนใน

ชุมชนใหค้วามเคารพนบัถือยงัไม่ไดข้ายใหใ้ครพ่อเทพเล่าว่า ท่ีดินของพ่อเทพก็มีคนมาซ้ือแลว้และ

ไดจ่้ายเงินมดัจาํไวจ้าํนวนหน่ึง เวลาผ่านไปผูซ้ื้อท่ีดินตามกาํหนดสัญญาพ่อเทพก็ยงัไม่ได้ขายทุก

วนัน้ีก็ยงัใชท้าํกินอยูท่ั้งพ่อเทพและลกูหลาน และยิง่ทาํไปก็ไม่อยากขายใหใ้ครแลว้ ธนากร ซ่ึงเป็น

ลกูชายของแม่ปั๋งและเป็นหลานของพ่อเทพไดเ้ล่าให้ฟังถึงท่ีดินท่ีอยู่ติดกนัว่า”คนท่ีมาซ้ือเป็นฝรั่ง

และซ้ือผา่นไกดไ์ทย ตอนน้ีเขามาสร้างบา้นไวแ้ลว้ เห็นว่าอีกหน่อยกจ็ะขุดสระและเล้ียงควาย บา้น

ของเขาจา้งชาวบา้นมาทาํให ้เขาอยากไดบ้า้นท่ีเป็นธรรมชาติ ชาวบา้นก็ไปเก็บหินในลาํหว้ยมาแต่ง

บา้นใหฝ้รั่ง ท่ีสาํคญั ทางเขา้ท่ีดิน 2 แปลงท่ีเหลือก็อยูบ่า้นฝรั่งอีกหน่อยไม่รู้เขาจะให้ผ่านหรือเปล่า 

และท่ีดินอีกแปลงหน่ึงฝรั่งก็มาซ้ือเหมือนกนั เห็นช่วงก่อนเชา้มาปลูกดอกกุหลาบสร้างโรงเรียน

ใหญ่โต เอาไปเอามาก็ไม่ทาํ ทิ้งโรงเรียนและพื้นท่ีร้างไวอ้ยา่งนั้น” 

 ดังท่ีกล่าวไปแลว้เก่ียวกับการท่ีท่ีดินของชาวบ้านเปล่ียนมือ ชาวบ้านเองก็เปล่ียน

สถานะเช่นเดียวกบัลุงบุญเจา้ของท่ีดินอีกรายท่ีขายท่ีให้กบันายทุน ลุงบุญเล่าให้ฟังว่า “ทาํกินบน

ท่ีดินผนืน้ีมา 30 กว่าปีแลว้ ก็ปลูกกลว้ย ปลูกส้ม ปลูกผกักาด ปลูกถัว่หวาน ขา้วก็ปลูกแต่ปลูกไม่

ค่อยดี ท่ีผ่านมาก็อาศยัลาํนํ้ าแม่ลายน้อยน่ีแหละ ท่ีใชใ้นการทาํกิน ลุงก็ยงัปลูกผกัไม่พ่นยา ใชแ้ต่

ฮอร์โมน ผลผลิตก็ดีบา้งไม่ไดบ้า้ง ตอนน้ีท่ีเปล่ียนเจา้ของแลว้ ลุงก็ยงัปลกูพืชไดอ้ยู ่อีกหน่อยถา้เขา
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ไม่ใหท้าํสวน ลุงก็ไปหาซ้ือนาท่ีอ่ืนทาํใหม่คงจะไปหาซ้ือท่ีขา้งนอกสกัแปลง ปลกูบา้นใหม่สักหลงั

คนท่ีมาอยูใ่หม่เขาบอกจะขุดสระและปลกูตน้ไมเ้ยอะๆ” 

 2.ป่า 

 ลกัษณะของป่าของชุมชนบา้นปางจาํปี ท่ีอยูท่างทิศใตเ้ขตติดต่อกบับา้นป๊อกจะเป็นป่า

เบญจพรรณ มีไมป้ระเภท ไมแ้ดง ไมส้กั ไมเ้ต็งรวมถึงกลว้ยไมแ้ละพืชสมุนไพร คนในชุมชนมกัจะ

เขา้ป่าเพ่ือหาอาหารนาํมาบริโภคและขาย เช่น เห็ด ท่ีมีหลายชนิดในฤดูฝน สัตวแ์ละแมลงต่าง ๆ 

เช่น แมงนูนมีมากช่วงต้นฤดูฝน แมลงชนิดน้ีจะออกมาหายอดอ่อนของต้นไม้กิน ทาํให้จับมา

บริโภคและขายได้โดยง่าย นอกจากนั้ นยงัมีแหล่งอาหารจากธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ไข่มดแดง 

ผกัหวาน หน่อไม ้หนอนไมไ้ผ่ ท่ีมกัจะเป็นแหล่งอาหารและรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนตลอดทั้งปี 

ส่วนสตัวป่์า เม่ือคร้ังอดีตมีหลากหลาย พ่ีสวสัด์ิเล่าใหฟั้งว่า แต่ก่อนในป่ามีสตัวชุ์กชุม คนในชุมชน

จะเขา้ป่าเพ่ือล่าสตัว ์เพ่ือบริโภคและขายอยูเ่ป็นประจาํ สตัวท่ี์อยูใ่นป่าปางจาํปีมีทั้ง เกง้ กวาง หมปู่า 

อีเห็น นก กระรอก ซ่ึงจะมีชุกชุมอยูบ่ริเวณสองฝั่งลาํนํ้ าแม่ลายนอ้ย 

 ต่อมาประมาณก่อนปี 2510 มีบริษทัเอกชนเขา้มาสัมปทานป่าในบริเวณชุมชนเพ่ือนาํ

ไมไ้ปทาํหมอนรถไฟ คนในชุมชนจึงมีอาชีพใหม่เป็นลูกจา้งตดัไม ้เล่ือยไมใ้ห้บริษทั เพ่ือให้พอมี

รายไดพ้อใชบ้ริโภค เม่ือทางบริษทัหมดสญัญาสมัปทาน คนในชุมชนบางส่วนก็ยงัลกัลอบตดัไมไ้ป

ขายใหก้บัพ่อคา้ขา้งนอกเป็นประจาํและในขณะเดียวกนั คนในชุมชนกลุ่มหน่ึงไดท้ราบข่าวเก่ียวกบั

การทาํข้าวไร่และการทาํไร่เล่ือยลอยจากชุมชนใกลเ้คียง จึงมีการทดลองถางป่าเพ่ือปลูกขา้วไร่ 

ปรากฏว่าสามารถผลิตขา้วไร่ได ้คนในชุมชนจึงถางป่าเพ่ือปลกูขา้ว และไดข้ยายพ้ืนท่ีทาํไร่ออกไป

จนรอบชุมชนและมีการหมุนเวียนทาํไร่เล่ือนลอยจนรอบป่าชุมชน ยกเวน้บริเวณหว้ยเน่ืองจากเป็น

พ้ืนท่ีลาดชนั เม่ือข่าวทราบถึงกรมป่าไม ้จึงทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมป่าไมเ้ขา้มาในพ้ืนท่ี เพ่ือเตือนให้คน

ในชุมชุนหยดุการทาํไร่เล่ือนลอยและช้ีให้เห็นโทษของวิธีการน้ีว่าส่งผลเสียต่อป่าและนํ้ าอย่างไร 

ดงัท่ีอุย้หนอ้ย ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนท่ีอยู่ป๊อกกางตะเคียนเล่าให้ฟัง “เม่ือก่อนทาํขา้วไร่ไดที้ก็ 20-30 

ถงั เด๋ียวน้ีไม่ทาํแลว้ เพราะทางการไมใ้หท้าํ เขาบอกว่าจะทาํให้นํ้ าไม่ดี อุย้ว่าจริงเพราะทาํไร่ทาํให้

ตดัไม”้ 

 เม่ือทางการหา้มไม่ใหค้นในชุมชนทาํไร่เล่ือยลอย จึงทาํใหค้นในชุมชนหนักลบัมาปลูก

พืชสวนแทนแต่ผลผลิตก็ขายหรือแลกเปล่ียนไม่ไดเ้ช่นเดิม จึงทาํใหค้นในชุมชนหันมาเล่ือยไมข้าย
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อีก ชุมชนจึงกลบัมาทาํอาชีพเล่ือยไมข้ายอีก โดยในช่วงแรกจะใชเ้ล่ือยมือ และเม่ือมีคนนาํเล่ือยมือ

มาใช้ ส่งผลให้เล่ือยไมไ้ด้มากข้ึน คนในชุมชนจึงหันกลบัมาทาํอาชีพเล่ือยไมข้ายให้กบันายทุน

อยา่งครึกโครม เม่ือข่าวทราบถึงทางจงัหวดั จึงส่งตาํรวจเขา้มาจบัชาวบา้น และนาํนกัข่าวมาทาํข่าว 

พ่อหลวงเมืองเล่าว่า “ตอนนั้นบา้นปางจาํปีดงัมากถกูเขาตราหนา้ว่าเป็น มอดไม ้ทาํลายป่า” มาเป็น

ระยะเวลานาน 

 นํ้ า แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของคนปางจาํปีก็คือ ลาํนํ้ าแม่ลายน้อย ทั้ ง

นาํมาใชอุ้ปโภค บริโภคในครัวเรือน เป็นแหล่งอาหาร พ่ีสวสัด์ิ ขติัยะ สมาชิกในชุมชนและหัวหน้า

โครงการวิจยัเร่ืองการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟลูาํนํ้ าแม่ลายนอ้ย เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดพู้ดถึงลาํนํ้ า

แม่ลายนอ้ยใหฟั้งว่า “ลาํนํ้ าแมล้ายนอ้ยนอกจากจะใหน้ํ้ ากินนํ้ าใชแ้ลว้ ยงัเป็นแหล่งอาหารท่ีสมบูรณ์

ตลอดปี สตัวน์ํ้ าตามธรรมชาติมีมากจนกินไม่ไหว ตอ้งเอาไปขาย เช่น ปลาบุง ซ่ึงเป็นปลาเฉพาะถิ่น 

ตะพาบนํ้ า ปูรู และกุง้แม่นํ้ าท่ีตวัโตและกินอร่อย” เช่นเดียวกบั ป้าอร ผูมี้บา้นสวนอยู่ริมนํ้ า ไดเ้ล่า

ใหฟั้งถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ้ าแต่ก่อนว่า “เม่ือก่อนนะ เวลาแม่มาส่องกุง้ท่ีแม่นํ้ ากลางคืน 

จะเจอตาเลก็ ๆ แดง ๆ วบั ๆ แวม ๆ เหมือนห่ิงหอ้ยเต็มไปหมด” หรือ คาํบอกเล่าของแม่อุย้หน้อย ผู้

เฒ่าผูแ้ก่ท่ีอาศยัอยู่ป๊อกปางตะเคียนท่ีบอกว่า “แม่กินนํ้ าแม่ลายตลอด เด๋ียวน้ีก็ยงักินอยู่ เม่ือก่อน

อาหารไม่เคยขาด ไม่ตอ้งซ้ือ ปลาปุงตวัเท่าขา จบัทีกินไดห้ลายวนั” จากคาํบอกเล่าดงักล่าว แสดง

ใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํ้ าแม่ลายนอ้ยท่ีเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเล้ียงชุมชน

มาโดยตลอด ซ่ึงเป็นการเอาไมไ้ผ่มาต่อ ๆ จากแหล่งนํ้ าเพ่ือเขา้บา้นแต่ละหลงั การทาํฝาย เพ่ือกกั

เก็บนํ้ าในการทาํการเกษตร การขุดบ่อนํ้ าเพ่ือนาํนํ้ าจากใตดิ้นมาบริโภคเม่ือถึงฤดูแลง้ เป็นตน้ 

 นอกจากลาํนํ้ าแม่ลายน้อยแลว้ คนในหมู่บา้นปางจาํปียงัไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้ า

อ่ืน ๆ ทั้งเพ่ือการบริโภคและดาํรงชีวิต เช่น หนองนํ้ าตรงขา้มทางเขา้บา้นป้าว ซ่ึงเป็นหนองนํ้ าท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ีทางการไดม้าขุดดิน เพ่ือทาํถนนไปป๊อกปางตะเคียนในบา้นป้าว ท่ีตรงนั้นจึงเป็น

หนองนํ้ ามาถึงปัจจุบนั คนในชุมชนมกัจะอาศยัจบัสตัวน์ํ้ าในช่วงฤดูนํ้ าหลากมาบริโภคในครัวเรือน 

หรือนาํไปขาย คนป๊อกปางตะเคียนนาํนํ้ าจากลาํห้วยสาขาของลาํนํ้ าแม่ลายน้อย อาทิ ห้วยปางแดง 

หว้ยวอง ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าท่ีใสสะอาด มากกัเกบ็ไวท่ี้แทงกน์ํ้ าเพ่ือนาํมาใชบ้ริโภค เป็นตน้ 

 เม่ือพิจารณาดูฐานทรัพยากรของชุมชนทั้ งดิน นํ้ า ป่า จะเห็นว่าฐานทรัพยากรของ

ชุมชนน้ีมีความสมัพนัธท่ี์สาํคญัยิง่ต่อกนั หากส่ิงหน่ึงส่ิงใดขาดไปก็จะทาํให้กระทบความสัมพนัธ์
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ต่ออีกส่ิงหน่ึงอยา่งเล่ียงไม่ได ้ฐานทรัพยากรเหล่าน้ีเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดทิศทางการ

ดาํรงชีวิตอยูข่องคนในชุมชน หากแต่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัทรัพยากรก็ทาํให้

คนปางจาํปีเอง ไม่ไดห้ยดุนิ่งท่ีจะมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างนิ่งเฉย หลาย ๆ ฝ่ายต่างก็เขา้ร่วมกนัคิด

แกปั้ญหา วางแผน วางแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อจะหาทางออกปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุด 

 ตลอดระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนกระทั้งปัจจุบนั จากป่าท่ีเส่ือมโทรม ตน้ไม้

ถกูตดัไปเม่ือคร้ันสมัปทานเขา้มาและหลงัสมัปทานหมด ชาวบา้นก็ยงัตดัไมแ้ละเผา้ถางป่าจนไดรั้บ

ขนานนามว่า มอดไมท้าํลายป่า ปี พ.ศ.2549 ก็เร่ิมมีงานวิจยัเขา้มาทาํให้พบและเข้าใจปัญหาของ

ชุมชนอยา่งแทจ้ริง ก็ไดเ้ร่ิมฟ้ืนฟปู่าและแหล่งนํ้ า จนกระทั้งปัจจุบนัป่าเร่ิมฟ้ืนตวั นํ้ ากลบัมา ร่วมไป

ถึงปลาปุง ปลาทอ้งถิ่นก็กลบัมาและเพิ่มจาํนวนมากข้ึน ดงัจะเห็นไดต้ลอดลาํนํ้ าแม่ลายท่ีตดัผ่าน

ชุมชน 

 

1.8 อาชีพของคนในชุมชน 

 สภาพพ้ืนท่ีของชุมชนปางจาํปีท่ีตั้ งอยู่บนท่ีสูง ท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการปลูกพืช อีกทั้ ง

สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินแดงและหิน จึงทาํให้คนในชุมชนไม่สามารถปลูกข้าวเพ่ือบริโภคได ้

จาํเป็นจะตอ้งซ้ือขา้วจากหมู่บา้นใกลเ้คียงหรือในเมือง ดงันั้น คนในชุมชนในอดีตจึงจาํเป็นจะตอ้ง

ทาํการเกษตรในขณะท่ีคนในครอบครัวก็จะตอ้งเขา้ป่าหาอาหารทั้ งกินและขาย หรือจบัสัตวน์ํ้ า นาํ

เงินไปซ้ือขา้ว หรือเอาสินคา้ไปแลกเปล่ียนทั้งขา้วสาร เกลือ นํ้ ามนัก๊าด หรือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน

จากชุมชนใกล้เคียงหรือจากตัวอาํเภอ หรือบางครอบครัวก็จะเล้ียงสัตว์เพ่ือการบริโภค ขาย

แลกเปล่ียนกบัพ่อคา้นอกชุมชน พ่ีสวสัด์ิ แกนนาํชุมชนปางจาํปี เล่าให้ฟังว่า “สมยัก่อนขา้วเป็นส่ิง

หายากมาก การจะได้ข้าว 1 ส่วน จะต้องหาหน่อไมไ้ปแลกถึง 8 ส่วน อาหารจากป่าหรือนํ้ ามี

เพียงพอแลว้ส่ิงท่ีจะตอ้งหาก็คือขา้ว” 

 จากเหตุการณ์ท่ีทาํให้ปางจาํปีตกเป็นจาํเลยในการตัดไมท้าํลายป่าในคร้ังนั้น  ให้มี

หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเขา้มาในชุมชนปางจาํปีและชุมชนใกลเ้คียง อาทิ กรมพฒันา

ชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน ทหาร เจา้หน้าท่ีป่าไม ้ศูนยศึ์กษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้ มูลนิธิ

โครงการหลวง เพ่ือเขา้มาส่งเสริมและพฒันาอาชีพดา้นต่าง ๆ เช่น การเพาะเห็ด การเล้ียงหมู เล้ียง

ววั ทาํปุ๋ย สร้างระบบเงินทุนหมุนเวียนให้กบัคนในชุมชนเป็นการป้องกนัไม่ให้ชาวบา้นไปตดัไม้
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มาขายอีก อีกทั้ งยงัมีการให้ความรู้ ข่าวสาร และการอบรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าและนํ้ าอย่าง

ต่อเน่ืองใหก้บัชุมชน  

 จนปัจจุบนั อาชีพของคนในชุมชนบา้นปางจาํปี จึงมีอาชีพและวิถีการผลิตท่ีหลากหลาย 

โดยยดึอาชีพหลกั คือ การทาํการเกษตร ปลกูพืชผกัสวนครัว และมีการจดัตั้งกลุ่มอาชีพข้ึนมาหลาย

กลุ่มไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเล้ียงหมูเมือง กลุ่มเล้ียงววั กลุ่มผูป้ลูกกาแฟ กลุ่มผูป้ลูกสมุนไพร กลุ่มผกั

ปลอดภยั กลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั เป็นตน้ แต่การดาํเนินงานของกลุ่มเหล่านั้นทาํให้คนในชุมชน

เพียงแต่มีอาชีพทาํ แต่หากคิดตน้ทุนการผลิตตั้งแต่ตน้จนถึงจาํหน่าย หากไม่เท่าทุนก็ขาดทุน มีส่วน

นอ้ยท่ีจะไดก้าํไรหรือรายไดเ้ป็นประจาํ ดงันั้น การเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ของคนในชุมชน

จึงถือเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น ไม่ใช่รายไดห้ลกัของครอบครัว คนในชุมชนบางส่วนจ้ึงตอ้งออกไป

รับจา้งทาํงานในตวัอาํเภอ หรือในตวัเมืองเชียงใหม่ทั้งประจาํและไปกลบั 

 

1.9 วถิีการผลติของชุมชน 

 วิถีการผลิตของคนในชุมชนเป็นการทาํการเกษตรตลอดทั้งปี ไม่มีวงจรการปลูกพืชท่ี

แน่นอน จะมีเจา้ของท่ีนาเพียง 1 แปลงเท่านั้น คือ แม่ปั๋ง ท่ีมีช่วงฤดูทาํนา แต่ก็ทาํนาไม่ไดผ้ลดีนั้น 

ส่วนเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ก็จะมีการปลูกพืชตามความตอ้งการของโครงการหลวงบา้ง ทดลองปลูก

พืชเองบ้าง โดยอาศยันํ้ าแม่ลายน้อยเป็นแหล่งนํ้ าหลกัในการทาํการเกษตร จากการสังเกตพ้ืนท่ี

เพาะปลกูของคนในชุมชน พบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลกูไม่ว่าจะเป็นผกัสวนครัวหรือพืชสวน จะมี

กลว้ยนํ้ าวา้ทุกแปลง ทั้ งท่ีมีข้ึนเองตามธรรมชาติและการปลูกเพิ่ม เกษตรกรท่านหน่ึงให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัการมีกลว้ยนํ้ าวา้ในแปลงเกษตรว่า กลว้ยเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ข้ึนไดทุ้กท่ีและยงัช่วยอุม้นํ้ า

ใหก้บัผนืดิน นอกจากนั้น ตน้กลว้ยก็มกัออกลกูตลอดปี เกษตรกรเม่ือเขา้ไปทาํเกษตรในแปลงก็จะ

มีกลว้ยติดไมติ้ดมือกลบับา้นมาขายไดต้ลอดทั้ งปี กลว้ยนํ้ าวา้ท่ีเกษตรกรนาํมาจากแปลงกรวมถึง

ผลผลิตเกษตรอ่ืน ๆ เช่น หัวปลี ใบตอง หน่อไม ้ในตอนเยน็จะมีพ่อคา้จากตลาดในตวัเมืองมารับ

ซ้ือทุกวนั ในเวลาประมาณ 5 โมงเยน็ 

 เม่ือพิจารณารายรับของคนปางจาํปีต่อวนัโดยเฉล่ียและรายจ่ายท่ีจะตอ้งจ่ายประจาํวนั

และรายเดือน ไม่ว่าทางด้านการผลิตหรือการดาํรงชีวิตพบว่าไม่มีความสมดุลกนั ด้วยเหตุท่ีว่า

รายรับส่วนมากจะเป็นรายรับรายวนัท่ีไม่มีความแน่นอน ส่วนรายจ่ายจะมีทั้ งรายวนัและรายเดือน 
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หากนาํหน่ึงหน่วยครอบครัวมาพิจารณาความสมดุลของค่าใชจ่้ายประจาํก็คือ ค่ารถเดือนของลูก 

และรายจ่ายในการผอ่นสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะ เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน การกูย้ืม ดงันั้นจึงทาํ

ใหค้นในชุมชนปางจาํปีแทบทุกหลงัคาเรือนมีหน้ีสิน จากการสาํรวจเบ้ืองตน้ของภาวะหน้ีสินของ

ชุมชนเม่ือคร้ังเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทาํแผนชุมชน พบว่า คนในชุมชนปางจาํปีมีรายได้โดยเฉล่ีย 

3,639,000 บาท และมีหน้ีสินรวม 3,514,100 บาท จากการเก็บโดยประมาณการณ์ ซ่ึงเม่ือนาํขอ้มูล

มาพิจารณาแลว้ทางคณะกรรมการชุมชนไดใ้ห้ความเห็นว่า หน้ีสินท่ีมีอยู่อาจมากกว่าท่ีประมาณ

การณ์ไว ้เพราะโดยส่วนตวัของคณะกรรมการ บางคนก็มีหน้ีสินหลกัแสนกนัทั้งนั้น และส่วนหน่ึง

ท่ีทาํใหชุ้มชนมีหน้ีสิน เน่ืองจากชุมชนเร่ิมมีการใชไ้ฟฟ้า และการส่ือสาร คมนาคมสะดวก การนาํ

สินคา้เขา้มาขายในชุมชนก็มากข้ึน สงัเกตไดจ้ากร้านคา้เกิดข้ึนหลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชาํ 

ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ป้ัมนํ้ ามนัหลอด ซ่ึงทาํให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการบริโภคมากข้ึน โดย

ไม่ตอ้งเร่งผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือซ้ือขา้งเหมือนในอดีต 

 เหตุการณ์หน่ึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์น้ีไดดี้ เม่ือมีรถของบริษทัสหพาณิชจาํกดั 

เขา้มาจอดหนา้บา้นพ่อหลวงเมือง แม่บา้นคนหน่ึงก็เปรยมาว่า “มาแลว้ เดือนน้ียงัไม่มีจ่ายเลย” แลว้

จึงเดินไปหาพนกังานบริษทัท่ีรถ แลว้คุยกบัพนกังานบริษทัว่า “งวดน้ียงัไม่มีเลยนะ เงินเดือนจะได้

ตน้เดือนโนน้” พนกังานบริษทัจึงตอบว่า “งวดน้ีไม่เป็นไร งั้นจ่ายทีเดียว 2 งวดเลยนะตอนตน้เดือน 

วนัน้ีชาวบา้นไปไหนกนัหมด มาไม่ค่อยเจอใครเลย ฝากบอกป้าและพ่ีบา้นนั้นดว้ยนะ ตน้เดือนจะ

มาเก็บทีเดียว” เม่ือไดพู้ดคุยกบัพนักงานบริษทัถึงการมาเก็บเงินค่างวดสินคา้ท่ีจาํหน่ายให้คนใน

ชุมชน พนกังานคนนั้นเล่าใหฟั้งว่า บริษทัจะมีลูกคา้แถวน้ีเยอะมาก ๆ ตั้ งแต่บา้นขา้งบนลงมา วิธี

ขายใหช้าวบา้นก็คือ ทางบริษทัจะเอาเอกสารแนะนาํสินคา้มาใหล้กูคา้เลือกถึงบา้น ใครสนใจสินคา้

อะไร บริษทัก็จะเอามาส่งให ้และตกลงการจ่ายเงินว่า จะจ่ายก่ีงวดและคิดดอกเบ้ียตามนั้น สินคา้ท่ี

ชาวบา้นซ้ือก็จะมีโทรทศัน์ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองเสียง ป้ัมนํ้ า และรถมอเตอร์ไซค ์การเก็บเงินก็จะแบ่ง

เก็บเดือนละ 2 คร้ัง ทุกวนัท่ี 20 กบัวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป ถา้ใครไม่จ่ายงวดแรกก็จะตอ้งทบกบั

งวดสอง หากไม่จ่ายหลาย ๆ งวดตามท่ีตกลงกนัไว ้บริษทัก็จะมายึดสินคา้คืน และบริษทัเองก็จะมี

สาขาอยูท่ี่พ้ืนท่ีบริเวณตวัอาํเภอหรือตวัตาํบล ทาํใหรู้้จกัคนในตาํบลเกือบหมด นอกจากนั้นแม่บา้น

คนเดิมก็กล่าวเสริมว่า “บางอยา่งจาํเป็นตอ้งซ้ือ เช่น ทีวี เพราะท่ีบา้นคนอ่ืน บา้นเราไม่มีก็สงสารลูก 

เราเองก็อยากด”ู 
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 วิถีการดาํรงชีวิตของคนในชุมชนปางจาํปี ถึงแมจ้ะมีการทาํการเกษตรเป็นหลกั แต่ก็ไม่

สามารถท่ีจะพฒันาการทาํการเกษตรใหไ้ดผ้ลดีไดด้ว้ยสาเหตุหลายประการ ซ่ึงเป็นขอ้คิดเห็นจาก

เกษตรกรและผูน้าํชุมชนหลายท่าน นั้นคือ 1) สภาพพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง และดินก็เป็นดินแดงและหิน  

ทาํใหเ้พาะปลกูไดไ้ม่ดีและพ้ืนท่ีทาํกินของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็อยู่ตามแนวเชิงเขา 2) การส่งเสริม

จากภาครัฐเนน้การประกอบอาชีพและการเพาะปลกูตามนโยบายโดยขาดการศึกษาพ้ืนท่ีก่อน และ

3) ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีสาํคญั ซ่ึงพ่ีสวสัด์ิไดก้ล่าวไวก้็คือ คนในชุมชนปางจาํปี ไม่มีพ้ืนฐานทางการทาํ

เกษตรมาก่อน ความถนดัของคนในชุมชนจะทาํมาหากินโดยอาศยัการเขา้ป่าล่าสตัว ์หาของป่า และ

จบัสัตวน์ํ้ าตามลาํนํ้ ามาตั้ งแต่อดีต เพ่ือนาํสินคา้หรือผลผลิตท่ีได้จากลาํนํ้ าและป่าไปแลกขา้ว จุด

เปล่ียนท่ีสาํคญัในการประกอบอาชีพนบัตั้งแต่การเขา้มาสมัปทานป่าไมใ้นชุมชน อาชีพของคนใน

ชุมชนจึงเปล่ียนเป็นรับจา้งตดัไมข้ายเป็นเวลาหลายปี ต่อมาเม่ือทางการสั ่งห้าม คนในชุมชนจึงได้

ทดลองปลกูขา้วและทาํไร่หมุนเวียน แต่เม่ือถกูหา้มอยา่งเด็ดขาดจากทางการ ดว้ยเกรงวา่ผลกระทบ

ท่ีจะตามมา จึงทาํให้หลาย ๆ หน่วยงานเขา้มาส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กบัชุมชน เพียงเพ่ือไม่ให้

ชุมชนตดัไมท้าํลายป่า ดว้ยวิถีการประกอบอาชีพใหม่ท่ีคนในชุมชนไม่คุ้นเคย ทาํให้ตอ้งดิ้นรน

หาทางออก ดว้ยวิธีการลองผดิลองถกู โดยไม่มีใครหรือหน่วยงานใดเขา้มาติดตามประเมินผลและ

ใหก้ารสนบัสนุน ทั้งการใหค้วามรู้และวิทยากรในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี จึงทาํให้

คนในชุมชนตอ้งลองผดิลองถกูเพียงลาํพงั จนในขณะน้ีก็ยงัไม่มีทิศทางการประกอบอาชีพท่ีชดัเจน 

ถึงแมร้ะยะเวลาแห่งการพฒันาจะผ่านมาแลว้กว่า 10 ปีก็ตาม นอกจากนั้น การทาํการตลาดเชิงรุก

ภายใตก้ระแสบริโภคนิยมก็มีส่วนอยา่งมากท่ีทาํใหชุ้มชนจะตอ้งใชว้ิธีบริหารหน้ีสินหมุนเวียนเงิน

สดและเงินกูย้มืใหส้ามารถใชจ่้ายไดอ้ยา่งคล่องตวั ดงันั้น ชุมชนจึงคน้พบวิธีการใหม่ในการจดัการ

ตนเองและครอบครัวใหอ้ยูร่อดภายใตก้ระแสสงัคมปัจจุบนั 

 

1.10 การตดิต่อกบัภายนอก 

 สืบเน่ืองจากชุมชนท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ีสูงและห่างจากตัวอาํเภอดอยสะเก็ดไปประมาณ

เกือบ 50 กิโลเมตร ทาํใหก้ารติดต่อสมัพนัธก์บัภายนอกของชุมชนปางจาํปีในอดีตมีน้อยมาก และ

เน่ืองจากการเดินทางเขา้มายงัชุมชนเป็นเพียงการเดินเทา้ จึงทาํใหก้ารติดต่อกบัคนภายนอกเป็นเร่ือง

ลาํบาก หากไม่มีธุระจาํเป็นจริง ๆ คนในชุมชนมกัจะไม่ออกไปติดต่อธุระในเมืองเท่าใดนัก จะมีก็
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แต่การค้าขายท่ีมีพ่อคา้ววัต่างเขา้มารับซ้ือ รับแลกเปล่ียนสินคา้หรือรับซ้ือขา้วกบัสินค้าทางการ

เกษตรของคนในชุมชน พ่อหลวงเมืองเล่าให้ฟังถึงความยากลาํบากในการเดินทางเม่ือสมยัเด็กว่า 

“เม่ือก่อนถนนทางเดินในชุมชนจะเป็นทางเกวียนไปจนถึงชุมชนขา้งบน การเดินทางก็ใชก้ารเดิน

เทา้ตลอด บา้นพ่อหลวงแต่ก่อนเป็นร้านขายของชาํ เวลาซ้ือของมาขายพ่อหลวงตอ้งเดินออกไปซ้ือ

ท่ีดอยสะเก็ดกับพ่อ โดยจา้งคนในชุมชนไปดว้ยเพ่ือหาบของกลบัมาขาย และจะตอ้งนอนท่ีดอย

สะเก็ดหรือในเมืองเชียงใหม่ 1 คืนก่อน ถึงจะเดินกลบับา้นได”้ การพ่ึงพาความสมัพนัธก์บัภายนอก

แต่ก่อนจึงนอ้ยมาก วิถีการดาํรงชีวิตการพ่ึงพากนัและกนัในชุมชนจึงมีอยู่สูง ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง

ครอบครัวหรือภายในชุมชนเอง ดงัเช่น การร่วมสร้างประปาภูเขา เพ่ือนนาํนํ้ าไปใชใ้นครัวเรือน

และชุมชน ซ่ึงประปาเสน้แรกท่ีร่วมกนัทาํอยูบ่ริเวณหลงัโรงเรียน ต่อมาเม่ือมีคนมากข้ึน นํ้ าประปา

เสน้หลงัโรงเรียนแหง้ขอด คนในชุมชนจึงร่วมกนัสร้างประปาแห่งท่ีสองขุนห้วยผกัไผ่ ทางทิศใต้

ของชุมชน เม่ือมีการสมัปทานป่าไมแ้ละทิ้งช่วงการสัมปทานไประยะหน่ึง ป่าทางดา้นทิศใตเ้ส่ือม

โทรม ทาํให้นํ้ าประปาแห้งขอด คนในชุมชนจึงร่วมกนัสร้างประปาแห่งท่ีสามท่ีบริเวณห้วยนา 

ต่อมาประปาท่ีหว้ยนาแหง้อีก ก็ช่วยกนัทาํฝายกั้นนํ้ าแม่ลายท่ีบริเวณวงัปุ้งทางตอนบนของชุมชน

ข้ึนอีก ส่ิงเหล่าน้ี ทาํใหเ้ห็นภาพของการร่วมมือร่วมใจกนัในการแกปั้ญหากนัเองในชุมชนโดยมิได้

พ่ึงพาภายนอก 

 เม่ือถนนตดัเขา้มายงัชุมชน ก็ทาํใหค้นในชุมชนเดินทางสะดวกข้ึน กอปรกบัมีคนจาก

ชุมชนอ่ืนยา้ยมาอยูห่รือแต่งงานกบัคนในชุมชนปางจาํปีหลายครอบครัว เม่ือประชากรมากข้ึนจึงทาํ

ใหข้ยายตวัทั้งชุมชนเองและพ้ืนท่ีทาํกิน ทรัพยากรยิง่ถกูใชม้ากข้ึนโดยทรัพยากรนํ้ า ซ่ึงในขณะนั้น

ชุมชนยงัไม่มีกฎระเบียบในการใชน้ํ้ าร่วมกนั จึงทาํให้ต่างคนต่างใชเ้ต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นการใชเ้พ่ือ

เพาะปลกู นํ้ าใชใ้นครัวเรือน ประปาภูเขา อีกทั้งคนภายนอกชุมชนเองก็เร่ิมเขา้มาจบัสัตวน์ํ้ าโดยวิธี

ต่าง ๆ เช่น ซ๊อต วางยา การใชร้ะเบิด เป็นตน้ ทาํใหล้าํหว้ยแม่ลายนอ้ยในขณะนั้นถกูย ํา่ยอียา่งหนกั 

 เม่ือการคมนาคมสะดวกข้ึน นอกจากจะทาํใหค้นในชุมชนออกไปสู่ภายนอกไดง่้ายข้ึน

แลว้ คนภายนอกเองก็เขา้มาในชุมชนไดง่้านข้ึนเช่นกนั โดยเฉพาะความรู้ในการจดัการทรัพยากร

นํ้ าและป่าจากคนภายนอกก็เขา้มาในชุมชนอยา่งไม่ขาดสาย เม่ือทางการสัง่หา้มในการตดัไมแ้ละทาํ

ไร่เล่ือนลอย พร้อมทั้ งการเข้ามาเพ่ือพฒันาอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการนําวิทยาการ

สมยัใหม่เขา้มาใช ้เพ่ือการพฒันาอาชีพมากข้ึน โดยเฉพาะการใชน้ํ้ าเพ่ือการเกษตร จากการส่งเสริม
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ใหเ้กษตรกรมีการเพาะปลกูท่ีหลากหลาย ปริมาณความตอ้งการนํ้ าเพิ่มข้ึนตาม การใชป้ระปาภูเขา

จึงกลายเป็นเทคโนโลยีลา้สมยั ชา้และยุ่งยาก ความรู้ในเร่ืองการใชท่้อพีวีซีและสปริงเกอร์เขา้มา

แทนระบบประปาภูเขาและถกูนาํมาใชแ้ทนในพ้ืนท่ีการเกษตรและครัวเรือน การใชท่้อพีวีซีทาํให้

เกษตรกรไม่ตอ้งกงัวลในการดูแลเหมือนประปาภูเขา ทั้งท่อพีวีซีมีหลายขนาดเหมาะแก่การเลือกใช้

งาน การควบคุมปิดเปิดก็ง่ายกว่าและทาํใหน้ํ้ าสะอาดกว่า เพราะไม่ตอ้งกงัวลกบัส่ิงเจือปน ส่ิงปฎิกลู

เหมือนประปาภูเขาท่ีคนในชุมชนขาดความมัน่ใจในความสะอาด และมีการสร้างแท็งก์เก็บนํ้ าและ

ถงัเก็บนํ้ าไวส้าํหรับนํ้ าเพ่ือบริโภคตลอดทั้งปี โดยไม่ตอ้งอาศยัแต่เพียงภาชนะในครัวเรือนเท่านั้น 

นอกจากจะมีการนาํความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ มาใหก้บัชุมชนแลว้ คนในชุมชนเองโดยเฉพาะผูน้าํเอง

มีโอกาสไปเรียนรู้ภายนอกมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม จากการท่ีไดไ้ปเรียนรู้

ภายนอกและไดไ้ปเห็นวิธีการใหม่ ๆ ในการจดัการนํ้ า จึงไดน้าํความรู้ความคิดเหล่านั้นกลบัมาใช้

ในชุมชนปางจาํปี อาทิ การทาํฝายกกัเก็บนํ้ าคอนกรีต เน่ืองจากมีความคงทนกว่าและสามารถกกัเกบ็

นํ้ าไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีความสัมพนัธ์กบัคนภายนอกในเชิงธุรกิจของคนในชุมชนก็เร่ิมข้ึน โดย

การขายท่ีใหก้บันายทุนท่ีเขา้มากวา้นซ้ือท่ีดินติดลาํนํ้ าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ผนืดินแปลงแลว้แปลง

เล่าท่ีเปล่ียนมือ ทั้งการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในการครอบครองท่ีดินก็พลอยทาํให้วฒันธรรมชุมชนท่ีดี

งามท่ีถือปฏิบติัเก่ียวกบัลาํนํ้ าสูญหายไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็น การเล้ียงผีฝาย การจดัระบบดูแลเหมือง

ฝาย การร่วมมือร่วมแรงกนัเอาม้ือทาํงาน ภาพความสมัพนัธใ์นชุมชนท่ีเอ้ืออาทรต่อกนั รวมถึงการ

ร่วมดูแลรักษาลาํนํ้ าแม่ลายนอ้ยไดสู้ญไปพร้อมกบัการเขา้มาของนายทุนต่างถิ่น 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้่า ความสมัพนัธก์บัคนภายนอกของคนในชุมชน ก่อให้เกิดผลดีและ

ผลเสียต่อทรัพยากร วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในขณะน้ีคน

ในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีใครปฎิเสธการเขา้มาของเทคโนโลยท่ีีทาํใหห้ลาย ๆ ส่ิงหายไปจากชุมชน มี

เพียงคณะกรรมการหมู่บา้นเท่านั้นท่ีเลือกรับกรองส่ิงท่ีจะเขา้มาและใหค้าํแนะนาํแก่ชาวบา้นเท่านั้น 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 

 1.11 ข้อมูลพืน้ฐานชุมชน 

 1.11.1  ภูมปัิญญาดังเดิมของชุมชน 

  1. ภูมปัิญญาด้านการจดัการทรัพยากรนํา้ 

  ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบา้น คือ นํ้ าริน เป็นภูมิปัญญาเร่ืองการประปา มี

วิธีการคือ นาํเอาไมไ้ผม่าตดักลางแลว้ซอ้นต่อกนัจนยาวตามตอ้งการ ดา้นหวันั้นจะนาํไปรองรับนํ้ า

ตามแหล่งนํ้ าในหมู่บา้นต่อไมม้าเร่ือย ๆ จนถึงจุดหมายท่ีตอ้งการ การต่อไมน้ั้นจะต่อจากท่ีสูงมาหา

ท่ีตํ่าเพ่ือนํ้ านั้นจะสามารถไหลรินลงมาได ้แต่ปัจจุบนัการทาํนํ้ ารินหมดไปเพราะชาวบา้นใชท่้อพีวซีี

แทน  

  การถ่ายทอดภูมิปัญญา เร่ืองการถ่ายทอดความรู้เร่ืองของนํ้ ารินในหมู่

ชาวบา้นไม่มีแลว้ เพราะมีการนาํประปามาใชแ้ทน ประกอบกบั นํ้ าไม่มีจึงยกเลิกการทาํนํ้ ารินไป 

แต่ถึงอยา่งไรความรู้เร่ืองนํ้ ารินถกูถ่ายทอดผา่นทางหนงัสือต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยัดว้ย  

  2. ภูมปัิญญาด้านสมุนไพร 

  มีการใช้สมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยโดยใช้ตวัยาจากพืชท่ีมีอยู่ในป่า

ละแวกบา้น ซ่ึงมีนายทา ตุ่นเปง บา้นท่าทรายเป็นหมอสมุนไพรใหก้บัชุมชน 

  การถ่ายทอดความรู้เร่ืองสมุนไพรและยาพื้นบ้าน มีการถ่ายทอดในหมู่

ลกูหลานของตนเองและมีการถ่ายทอดบา้งเม่ือมีการเจ็บป่วย คือ อาศยัคาํแนะนาํจาํนายทา ตุ่นเปง 

  3. วฒันธรรมพืน้บ้าน  

  นิทานพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก เคร่ืองดนตรีท่ีเล่นเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็น

แบบฉบบัของภาคเหนือ คือ สะลอ้ ซอ และซึง ส่วนเพลงท่ีใชเ้ล่นนั้นก็เป็นเพลงท่ีใชเ้ล่นทัว่ ๆ ไป

ในภาคเหนือ 

  4. ผู้นําทางจติวญิญาณ (ทรงเจา้,ผปู่ีผยีา่) มีการข้ึนครูและการทรงเจา้ 

 1.11.2  การเมอืง การปกครอง 

  1. การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง (การเขา้ประชุม, การออกเสียงเลือกตั้ง) 

  ชาวบา้นใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนเพราะมีกฎหมู่บา้นบงัคบั เช่น ถา้ไม่มา

ทาํงานตามท่ีหมู่บา้นกาํหนด จะตอ้งเสียค่าปรับคนละ 150 บาท หากบอกล่วงหนา้ว่าจะขาดงานเสีย
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ค่าปรับคนละ 120 บาท โดยตอ้งหาคนไปแทน ส่วนการเขา้ประชุมนั้นไม่มาไม่เป็นไร ชาวบา้นจะ

มาเขา้ประชุมกนัตามเร่ืองท่ีตนเก่ียวขอ้งหรือถกูเรียกใหม้า 

  2. กฎประจาํหมู่บ้าน 

  โดยหลกัจะมีดงัน้ี 

  1. คนในชุมชนขาอดงานท่ีไดรั้บมอบในหมู่บ้านเสียค่าปรับคนละ 150 

บาท ลางานแต่ตอ้งหาคนไปแทนเสียค่าปรับ 120 บาท 

  2. ตน้ไม่สามารถตดัมาใชป้ระโยชน์ได ้แต่หา้มขาย 

  3. กรณีทะเลาะวิวาท เสียค่าปรับ 1,000 – 2,000 บาท (บางคร้ังค่าปรับอาจ

ไม่สูงถึง 1,000 บาท ชาวบา้นจะเป็นผูต้ดัสิน)  
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โครงสร้างการปกครอง 

 

 
 

ภาพท่ี 4 โครงสร้างการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้หญ่บา้น : นายสุจิตต ์ ใจมา 

เหรัญญิก

นางปราณี ตุ่นเป็ง

เลขานุการ

นายบุญประเสริฐ โจมขนั

สอบต.

นายอินทร ดาวแวดงค์

นายเฉลิม ม่านตนั

คณะกรรมการ 

นายประเสริฐ โจมขนั

นายธนากร ขติัยะ

นายถาวร จิน๊ะ

นายทอง ยิง่โยชน์

นายวิโรจน ์ซอยชะนะ

นายสาํราญ ตน้สุหสั
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1.11.3  โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. คมนาคม 

ถนนลาดยาง   1 สาย 

  ถนนลกูรัง    2 สาย 

  ถนน คสม.    105 เมตร 

  2. การโทรคมนาคม 

  ศนูยป์ระชาสมัพนัธห์มู่บา้น (เสียงตามสาย) 1 แห่ง 

  3. การไฟฟ้า 

  ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช ้

  4. แหล่งนํา้ 

  ลาํนํ้ าหรือลาํหว้ย   1 สาย 

  ฝายแมว้    75 แห่ง 

  บึงหรือ หนองนํ้ า   1 แห่ง 

  ประปาภูเขา    3 แห่ง 

  ฝาย     2 แห่ง 

  บ่อนํ้ าต้ืน    10 แห่ง 

 

 1.11.4  ทรัพยากรธรรมชาต/ิแหล่งท่องเท่ียว 

  1. ดิน 

  ลกัษณะดิน เป็นดินดาํ 

 การจดัการทรัพยากรดิน ชาวบา้นมีการจดัการดินโดยปราศจากการใชปุ๋้ยเคมี นิยมใชปุ๋้ย

ชีวภาพท่ีหาไดเ้องในทอ้งถิ่น  

  การถือครองท่ีดิน  ท่ีดินท่ีมีการถือครองทั้งหมด  80  ไร่ 

  ท่ีดินสาธารณประโยชน์ (โรงเรียน, ป่าชา้ และฯลฯ)  65  ไร่ 
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 2.ป่าไม้ 

 ลกัษณะของป่า  มีลกัษณะเป็นป่าเบญจพรรณ มีไมป้ระเภท ไมแ้ดง ไมส้กั ไมเ้ต็ง 

 การใชป้ระโยชน์จากป่า หาของป่า เป็นแหล่งอาหาร (เห็ดมีมากในฤดูฝน, แมงนูนมี

มากช่วงตน้ฤดูฝนเพราะแมลงชนิดน้ีจะออกมากินใบไมท่ี้ผลิใบ) 

 แหล่งอาหารจากธรรมชาติ  เช่น ไข่มดแดง, ผกัหวาน, ปลา, เห็ด, หน่อไม,้ แมลง เป็น

ตน้ 

 3.นํา้ 

 การใชจ้ากธรรมชาติ จากหว้ยแม่ลายนอ้ย, หว้ยแม่วอง 

 ชุมชนมีแหล่งท่ีสร้างข้ึนเอง คือ ฝายแมว้ และประปาภูเขา 

 ปัญหาการใชน้ํ้ า คือ นํ้ าแหง้ในช่วงฤดูแลง้ไม่เพียงพอต่อการทาํเกษตรและการบริโภค 

อุปโภคจนทาํใหชุ้มชนซ้ือนํ้ าจากภายนอก 

 การจดัการนํ้ า มีการทาํนํ้ าริน การทาํประปาภูเขา มีการทาํฝายเพื่อกกัเก็บนํ้ า 

 4. ส่ิงแวดล้อม 

 การกาํจดัส่ิงปฏิกลู (ขยะ, มลูสตัว,์ ของเสีย) คนในชุมชนกาํจดัโดยการเผากนัเองภายใน

ครัวเรือน โลหะท่ีไม่สามารถเผาไดน้ั้นจะมีรถมารับซ้ือของเก่า ส่วนขยะประเภทมูลสัตวน์าํไปทาํ

ปุ๋ยหรือขายในกิโลกรัมละ 30 บาท ส่วนของปฎิกลูท่ีเกิดจากคนนั้นจะมีรถมารับจา้งกาํจดั 

  5. แหล่งท่องเท่ียว 

  1. นํ้ าตกท่าบนัได 

  2. เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ แม่นํ้ าลายนอ้ย 

  6. รายได้และหนีสิ้น 

        ป๊อกบา้น 

 

 

รายไดแ้ละหน้ีสิน 

ป๊อก 1 ท่าทราย ป๊อก 2 หล่ายนํ้ า ป๊อก 3 ป๊อกกลาง ป๊อก 4 ปางตะเคียน รวม (บาท) 

รายได้ทั้ งหมด /ปี 

(บาท) 

1,208,400 225,000 1,080,000 1,126,200 3,639,600 

หน้ีสินทั้ งหมด /ปี 

(บาท) 

257,300 437,000 346,000 2.473,800 3,514,100 

 หมายเหตุ : เป็นตวัเลขโดยประมาณการท่ีไดจ้ากการสาํรวจเบ้ืองตน้เท่านั้น 
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  7. หน่วยงาน (รัฐ, เอกชน , รัฐวิสาหกิจ) เข้ามาช่วยเหลือชุมชนและ

สนบัสนุน 

  1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแกว้ สนับสนุนงบประมาณในโครงการ

พ้ืนฐานและโครงการท่ีส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนตามท่ีชุมชนร้องขอ 

  2. ฝ่ายศึกษาและพฒันาป่าไม  ้ศูนยก์ารศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

สนบัสนุนงบประมาณในบางโครงการตามแต่ชุมชนร้องขอและใหค้วามอนุเคราะห์ในการส่งเสริม

องคค์วามรู้ทางการเกษตรและอาชีพแก่ชุมชน 

  3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานภาค (สกว .ภาค) 

สนบัสนุนองคค์วามรู้ในการจดัการทรัพยากรและปัญหาภายในชุมชนผา่นกระบวนการวิจยั  

  8. กลุ่มอาชีพในชุมชน 

 การประกอบอาชีพของคนในหมู่บา้นปางจาํปีส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับขา้งและ

ทาํการเกษตร ซ่ึงคนในหมู่บา้นมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การเกษตร การออม และกลุ่มเพ่ือทาํ

กิจกรรมร่วมกนัหลายกลุ่ม ซ่ึงขอ้มลูกลุ่มอาชีพในหมู่บา้น สามารถแยกประเภทของกลุ่มได ้ดงัน้ี 

  ประเภทท่ี 1 การรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การเกษตร  จาํนวน  5  กลุ่ม 

  ประเภทท่ี 2 การรวมกลุ่มเพ่ือการออมและทาํธุรกิจ จาํนวน  3  กลุ่ม 

  ประเภทท่ี 3 การรวมกลุ่มเพ่ือทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนจาํนวน2  กลุ่ม 

  ประเภทท่ี 4 การรวมกลุ่มเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น  จาํนวน  1  กลุ่ม 

  รวมกลุ่มทั้งหมด  จาํนวน  11  กลุ่ม 

9. ข้อมูลกลุ่มองค์กรในชุมชน 

  ประเภทที่ 1 การรวมกลุ่มเพือ่การผลติและการเกษตร 

1. กลุ่มเลีย้งหมูพืน้เมอืง 

 ลกัษณะการจดัตั้ง จัดตั้ งข้ึนตามนโยบายขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแกว้เม่ือปี พ.ศ.2544 

 แหล่งงบประมาณ งบประมาณให้เปล่าโดย องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแกว้ จาํนวน 40,000 บาท 

 จาํนวนสมาชิก 19 คน 
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 โครงสร้างกลุ่ม มีคณะกรรมการดูแลการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม 4 

คน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น สอบต. 2 คน และประธารประชาคม 

 กจิกรรมที่ทํา 

1. ให้ทุนทาํอาชีพแก่สมาชิกโดยการปล่อยกู้ และคิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 

โดยสมาชิกสามารถกูไ้ดไ้ม่เกินรายละ 5,000 บาท เม่ือสมาชิกคืนเงินตน้และดอกเบ้ียแลว้นาํเงินท่ีได ้

ไปใหส้มาชิกคนอ่ืนท่ียงัไม่ไดกู้ต่้อไป 

2. สมาชิกกลุ่มต่างคนต่างขาย ให้กับพ่อค้าคนกลาง หรือชาํแหละขาย

ภายในหมู่บา้น 

การบริหารจัดการ ปัจจุบันมีเงินทุนทั้ งหมด 46,700 บาท โดยแบ่งเป็น

เงินทุนดาํเนินการ 40,000 บาท และดอกเบ้ียจากการใหส้มาชิกกูย้มื จาํนวน 6,700 บาท 

2. กลุ่มเลีย้งววั 

ลกัษณะการจดัตั้ง จัดตั้ งข้ึนตามนโยบายขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแกว้ เม่ือปี พ.ศ. 2546 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณให้เปล่าโดย องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแกว้ จาํนวน 56,000 บาท 

จาํนวนสมาชิก 14 คน 

โครงสร้างกลุ่ม มีคณะกรรมการดูแลการเบิกจ่ายเงินของกลุ่ม 4 

คน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น สอบต. 2 คน และประธารประชาคม 

กจิกรรมที่ทํา 

1. ใหทุ้นทาํอาชีพแก่สมาชิกโดยการปล่อยกู ้และคิดดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 

โดยสมาชิกสามารถกูไ้ดต้ามความเหมาะสม เม่ือสมาชิกคืนเงินตน้และดอกเบ้ียแลว้จะนาํเงินท่ีได้

ไปใหส้มาชิกคนอ่ืนท่ียงัไม่ไดกู้ต่้อไป โดยทุก ๆ วนัท่ี 17 สิงหาคมของทุกปีจะกาํหนดชาํระคืนเงิน

ตน้และดอกเบ้ีย 

2. สมาชิกกลุ่มต่างคนต่างขายใหพ่้อคา้ 
การบริหารจดัการ  ปัจจุบนัมีเงินทุนเร่ิมดาํเนินการ 56,000 บาท มีบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร 
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ข้อดีจากกจิกรรมที่ทํา 

1. มีเน้ือววัใหกิ้นในหมู่บา้น 

2. นาํมลูววัมาทาํปุ๋ยหมกั 

3. ถา้มีววัมาก อาจนาํมาทาํเป็นก๊าซชีวภาพ 

4. กลุ่มมีรายไดเ้สริม 

ข้อเสียจากกจิกรรมที่ทํา 

1. กลุ่มไม่มีความรู้ในการเล้ียงท่ีถกูตอ้ง 

2. กลุ่มจะถกูพ่อคา้คนกลางกดราคา 

3. กลุ่มไม่มีแผนการดาํเนินงาน หรือการจดัการ 

เป้าหมายในอนาคต 

1.  กลุ่มเกิดการบริหารจดัการท่ีดีข้ึน 

 2.  ตอ้งการรวมกลุ่มการเล้ียงววัใหเ้ป็นคอกเดียวกนั เพ่ือจะนาํเอามูลววัมา

ทาํก๊าซชีวภาพได ้

3.  ชุมชนลดการตดัไม ้

3. กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ 

ลักษณะการจัดตั้ง  จดัตั้ งข้ึนตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาํบล

หว้ยแกว้ เม่ือปี พ.ศ. 2545 

แหล่งงบประมาณ  งบประมาณใหเ้ปล่าโดย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ย

แกว้ จาํนวน 116,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินให้กลุ่มยืมดาํเนินการหมุนเวียนภายในกลุ่ม โดยองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหว้ยแกว้จะรับคืนเพียง 100,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี 

จาํนวนสมาชิก 11 คน 

โครงสร้างกลุ่ม มีคณะกรรมการ จาํนวน 3 คนเป็นผูเ้บิกถอนเงิน 

กจิกรรมที่ทํา 

1. กลุ่มปล่อยเงินกูส้มาชิกโดยไม่คิดดอกเบ้ีย โดยสมาชิกสามารถกูไ้ดไ้ม่

เกินรายละ 11,000 บาท 
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2. สมาชิกต่างคนต่างขายโดยขายให้กับพ่อค้าคนกลาง หรือขายให้กับ

โครงการหลวง 

  ศนูยก์ารศึกษาและพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จาํนวน 

20,000 บาท  

 จาํนวนสมาชิก 12 คน 

 โครงสร้างกลุ่ม มีคณะกรรมการก ลุ่มเป็นผู ้ดูแลการเบิกจ่าย

งบประมาณ จาํนวน 2 คน 

 กจิกรรมที่ทํา 

1.  จดัทาํแปลงปลกูสมุนไพรทอ้งถิ่น 

 2.    สมาชิกไดรั้บการอบรมการหมกัสารชีวภาพจากสมุนไพร เพ่ือนาํไปใช้

ในการทาํการเกษตรของสมาชิก 

  การบริหารจดัการ ปัจจุบนัมีเงินทุนคงเหลือ 60,000 บาท 

  ข้อดีของกจิกรรม 

1.  กลุ่มสามารถหมกัสารชีวภาพใชเ้องได ้

2.  กลุ่มกาํลงัทดลองใช ้หากไดผ้ลจริงจะสามารถทาํเป็นธุรกิจได ้

3.  ลดการใชส้ารเคมีในชุมชน 

4.  มีวตัถุดิบในพ้ืนท่ี 

5.  กลุ่มปลกูและขยายพนัธุไ์ด ้

  ข้อเสียของกจิกรรม 

1.  กลุ่มยงัไม่มีความมัน่ใจ ว่าไดผ้ลจริงแค่ไหน 

2.  กลุ่มยงัขาดผูบ้ริหารจดัการ 

  เป้าหมาย 

1.  กลุ่มทาํเป็นธุรกิจชุมชน 

2.  ในชุมชนไม่ใชส้ารเคมี 

3.  มีผูบ้ริหารจดัการท่ีดี 

ส่ิงที่อยาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทาํเป็นแปลงสาธิต สวนสมุนไพรท่าบนัได 

ปลูกและขยายพันธ์ุ ดูแลรักษาให้ไดผ้ลจริง และต่อเน่ือง ใช้งบประมาณ 

21,000 บาท 

4.  กลุ่มผกัปลอดสาร 

 ลกัษณะการจดัตั้ง จัดตั้ ง ข้ึนก ลุ่มโดยเกษตรกรในชุมชนท่ี เ ห็น

ประโยชน์ของการปลกูผกัปลอดภยัจากสารพิษ เม่ือปี พ.ศ.2548 

 แหล่งงบประมาณ -  

 จาํนวนสมาชิก 12 คน 

 โครงสร้างกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จาํนวน 4 คน 

 กจิกรรมที่ทํา 

1. ปลกูผกัสวนครัว 4 ชนิด ส่งขายใหก้บัโครงการหลวง 

  หมายเหตุ : สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในกลุ่มสมุนไพร 

 การบริหารจดัการ กลุ่มมีเคร่ืองพ่นยาจาํนวน 1 เคร่ือง มูลค่า 15,000 

บาท ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแกว้ 

   ข้อดีของกจิกรรม 

1.  ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย 

2. ใชน้ํ้ าไม่มาก 

3.  ใชเ้วลานอ้ย เพียง 45 วนัก็เร่ิมเก็บผลผลิต 

 4.  ไม่ใชส้ารเคมี และสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อเกษตรกร และผูบ้ริโภค 

 5.  สภาพนํ้ าในลาํหว้ยแม่ลายนอ้ย มีสารเคมีตกคา้งนอ้ยลง 

   ข้อเสียของกจิกรรม 

1.  กลุ่มไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการดูแลรักษาพืชผกั ทาํให้ผล

ผลิตไม่มีคุณภาพ ตามท่ีตลาดตอ้งการ หรือทางโครงการกาํหนด 

2.  เกษตรกรไม่มีทุนประกอบการดาํเนินงาน   

เป้าหมาย 

1.  กลุ่มมีอาชีพและรายไดเ้พิ่มข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  กลุ่มมีความเป็นอยูดี่ข้ึน 

   ส่ิงที่อยากทํา 

  1.   ทาํโรงเรือนคุมหลงัคาพลาสติกให้สมาชิก เพ่ือป้องกนัโรครานํ้ าคา้ง 

โรคราแป้ง ฯลฯ ครอบครัวพ้ืนท่ีละประมาณ 0.2 ไร่ 

 2.  มีทุนให้สมาชิกกลุ่มกูย้ืม หมุนเวียน เป็นทุนสาํรองจ่ายค่าผลผลิตของ

กลุ่ม เพราะทางโครงการหลวงจะจ่ายเพียงเดือนละคร้ัง รวมเป็นทุนประมาณ 110,000 บาท 

5. กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 

 ลกัษณะการจดัตั้ง จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2547 โดยองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแกว้ 

 แหล่งงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแกว้ 

 จาํนวนสมาชิก 16 คน 

 โครงสร้างกลุ่ม มีคณะกรรมการดงัน้ี 

   นายสุจิตต ์ใจมา ประธาน 

   นายธนากร ขติัยะ เลขานุการ 

   นางศรีวรรณ ซอยชนะ เหรัญญิก 

   นายนุกลู ใจมา กรรมการ 

   นายเฉลิม ม่านตนั  กรรมการประสานงาน

กลุ่ม 

 กจิกรรมที่ทํา 

1.  เร่ิมเพาะชาํกลา้ไมค้ร้ังแรกเม่ือเดือนมีนาคม 2548 จาํนวน 2,600 ตน้ 

2.  เพาะขยายพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั 

3.  ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสายพนัธุไ์มด้อก 

4. พฒันารูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั 

 การบริหารจดัการ  

1.  เม่ือเร่ิมดาํเนินการ มีเงินทุนทั้งหมด 30,000 บาท ปัจจุบนัให้สมาชิกยืม

แบบปลดดอกเบ้ีย จาํนวน 10 คน ระยะเวลา 3 ปี 

   ส
ำนกัหอ
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2.  กลุ่มมีบญัชีเงินฝากธนาคาร 

   เป้าหมาย 

จัดตั้ งกองทุนไมด้อกไมป้ระดับชุมชน โดยทําโครงการจัดตั้ งกองทุน

บริหารจดัการกลุ่ม ในปี พ.ศ.2548 งบประมาณ 35,000 บาท โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มและ

สมาชิก 

6. กลุ่มผลติภัณฑ์จากไม้ไผ่ 

  ลกัษณะการจดัตั้ง จั ด ตั้ ง ข้ึ น โ ด ยน า ย บุ ญ เ ส ริ ฐ  แ ละ แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการบริหารจดัการ 

 แหล่งงบประมาณ 50,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วย

แกว้และอ่ืน ๆ 

 จาํนวนสมาชิก 10 คน 

 โครงสร้างกลุ่ม มีคณะกรรมการ 6 คน 

 กจิกรรมที่ทํา 

1. อบรมศึกษาดูงาน 

2. จดัหาสถานท่ี 

3. จดัซ้ืออุปกรณ์ 

 การบริหารจดัการ  

  ยงัไม่มีเงินทุน และบญัชีเงินฝาก 

   เป้าหมาย 

1.  ศึกษาดูงานและอบรมเชิงวิชาชีพ เพ่ือให้กลุ่มมีอาชีพเสริมและรายได้

เพิ่มข้ึน แปรรูปไม่ไผใ่หมี้ราคาสูงข้ึน 

2.  ใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี โดยผา่นการจดัอบรม 

3.  พฒันากระบวนการบริหาร 

4.  มีจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึน 

5.  กลุ่มมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

   ส่ิงที่อยากทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. แปรรูปไมไ้ผ ่

2. แปรรูปหน่อไม ้

3. แปรรูปผลิตภณัฑจ์ากป่า 

  ประเภทที่ 2 การรวมกลุ่มเพือ่การออมและทําธุรกจิ 

1. กลุ่มแม่บ้าน 

 ลกัษณะการจดัตั้ง จดัตั้งโดยความตอ้งการของสมาชิกในหมู่บา้น ไม่

สามารถระบุปีท่ีจดัตั้งไดช้ดัเจน 

   แหล่งงบประมาณ ขอรับการสนบัสนุนการบริหารจดัการกลุ่ม 

   จาํนวนสมาชิก 57 คน 

   โครงสร้างกลุ่ม คณะกรรมการดาํเนินงาน 4 คน 

   กจิกรรมที่ทํา 

1.  ขายขา้วสารใหก้บัสมาชิกในหมู่บา้น 

2. ดาํเนินการออมทรัพยข์องสมาชิก 

3. ออกเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิก 

   การบริหารจดัการ ปัจจุบนัมีงบประมาณดาํเนินการจาํนวน 179,073 

บาท 

2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 

   ลกัษณะการจดัตั้ง จดัตั้งโดยนโยบายรัฐบาลเม่ือ ปี พ.ศ.2544 

   แหล่งงบประมาณ ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล จาํนวน 1,000,000 

บาท 

   จาํนวนสมาชิก 72 คน 

   โครงสร้างกลุ่ม คณะกรรมการดาํเนินการ  9  คน 

กจิกรรมที่ทํา 

1. ใหทุ้นทาํอาชีพแก่สมาชิกโดยการปล่อยกู ้

2. จ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก 

   ส
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3. จัดสรรงบประมาณจากดอกเบ้ียช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมของ

หมู่บา้น 

 การบริหารจดัการ ปัจจุบันกลุ่มได้จัดสรรเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้ว

จาํนวน 105,000 บาทและมีเงินดอกเบ้ีย 70,000 บาท 

2. กลุ่มกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) 

 ลกัษณะการจดัตั้ง จดัตั้งโดยนโยบายรัฐบาลเม่ือ ปี พ.ศ.2544 

 แหล่งงบประมาณ ไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล จาํนวน 280,000 

บาท 

 จาํนวนสมาชิก 68 คน 

 โครงสร้างกลุ่ม คณะกรรมการดาํเนินการ 9 คน 

 กจิกรรมที่ทํา 

ให้ทุนทาํอาชีพแก่สมาชิกโดยการปล่อยกู้ และไม่คิดดอกเบ้ีย สมาชิก

สามารถได้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท ซ่ึงสมาชิกต้องคืนเงินต้นทุกปี ๆ ละ 2,000 บาท เป็น

ระยะเวลา 5 ปี 

 การบริหารจดัการ ปัจจุบนัมีเงินทุนทั้ งหมด 25,000 บาท เป็นเงินตน้

จาํนวน 20,000 บาทและมีเงินดอกเบ้ีย 5,000 บาท 

  ประเภทที่ 3 การรวมกลุ่มเพือ่ทํากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

1. กลุ่มเยาวชน 

 ลกัษณะการจดัตั้ง เป็นการรวมกลุ่มกนัโดยสมคัรใจของเยาวชนใน

หมู่บา้นไม่สมารถระบุปีจดัตั้งท่ีชดัเจนได ้

 แหล่งงบประมาณ จากการทาํกิจกรรมของเยาวชนและเงินออมอขง

สมาชิก จาํนวน 3,000 บาท 

   จาํนวนสมาชิก 25 คน 

   โครงสร้างกลุ่ม คณะกรรมการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 คน 

 กจิกรรมที่ทํา จดัแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ยบ์อล เซปัก

ตะกร้อ เปตอง เป็นตน้ 

   ส
ำนกัหอ
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  การบริหารจดัการ ยงัไม่มีกิจกรรมเพิ ่ม จํานวนเงินคงเหลือ 3,000 

บาท 

2. กลุ่มฌาปนกจิศพ 

 ลกัษณะการจดัตั้ง เป็นการรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจของคนใน

หมู่บา้น และไม่สามารถระบุปีจดัตั้งท่ีชดัเจนได ้

 แหล่งงบประมาณ ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หว้ยแกว้ จาํนวน 10,000 บาท 

 จาํนวนสมาชิก ทุกครัวเรือน 

 โครงสร้างกลุ่ม สอบต.เป็นผูดู้แลงบประมาณ จาํนวน 1 คน 

 กจิกรรมที่ทํา 

ใหเ้งินช่วยเหลือเม่ือสมาชิกของหมู่บา้นเสียชีวิตโดยเก็บ 20 บาท/คน ต่อ 1 

ศพ และนาํเงินไปช่วยเหลือให้ครอบครัวของผูเ้สียชีวิต โดยกลุ่มจะมีเงินกองกลางจาํนวน 5,000 

บาท เพ่ือใหญ้าติผูเ้สียชีวิตยมืไปใชก่้อน หากเก็บเงินฌาปนกิจไดก้็นาํเงินดงักล่าวมาใชคื้น 

  ประเภทที่ 4 การรวมกลุ่มเพือ่วตัถุประสงค์อืน่ 

1. กลุ่มผู้สูงอายุ 

 ลกัษณะการจดัตั้ง การรวมกลุ่มเป็นไปอย่างหลวม ๆ ไม่มีการจดัตั้ ง

และกิจกรรมท่ีชดัเจน 

 แหล่งงบประมาณ สมาชิกไดรั้บเบ้ียยงัชีพของรัฐบาลทุกคน จาํนวน 

34 คน อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

   โครงสร้างกลุ่ม ผูสู้งอาย ุ34 คน ไดรั้บเบ้ียยงัชีพทุกราย 

   รายช่ือสมาชิก กลุ่มผูสู้งอาย ุ

1. นายหนอ้ย ทรฟ ู

2. นางคาํแปง อุดคาํ 

3. นางคาํ  จิน๊ะ 

4. นายแดง ทาบุญยงั 

5. นายชงัลอย 

   ส
ำนกัหอ
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6. นางบวัเหลียว ดาวแวดวงค ์

7. นางแดง ธรรมมงั 

8. นางขาว ใจมา 

9. นายคาํปัน เรือนแกว้ 

10. นางคาํ  ใจมา 

11. นางปั๋น  พวงสายใจ 

12. นางหนอ้ย แสนลาว 

13. นางป้ัด  ไทยกร 

14. นายใจ๋   ดวงนํ้ าคาํ 

15. นางสุเทพ ซอยชนะ 

16. นางศรีพนัธ ์ ซอยชนะ 

17. นายถา  สุกนัโท 

18. นางนาง ปัญวงคษ์า 

19. นางคาํ  ปัญวงคษ์า 

20. นายแกว้ เตจ๊ะเหลก็ 

21. นางใจ๋  สุกนัโท 

22. นางบวั  บุญตนัอิ่น 

23. นายมลู  โจมขนั 

24. นางสาํเนียง พลีบจีน 

25. นางคาํมลู อุตมงั 

26. นายสุคาํ เคร่ืองคาํ 

27. นางพิณ อุดยวง 

28. นายสวสัด์ิ ใจมา 

29. นายรัตน์ เนียมศรี 

30. นางบวัรวย ใจมา 

31. นายเล่ือน ฟ้ัยเฟย 
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32. นายเกิน โพธิกลีบ 

33. นายกนัทา ม่านตนั 

34. นายนวล มงพลอย 

  กจิกรรมที่ทํา เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

4.12    ความเข้มแข็งของชุมชน  

ความเขม้แข็งของชุมชนบา้นปางจาํปี เกิดจากแรงผลกัดนัจากทั้ งภายในและ

ภายนอก จากภายในเกิดจากผูน้าํและคณะกรรมการชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงลกัษณะของผูน้าํอย่างผูใ้หญ่

สุจิตต ์เป็นผูน้าํท่ีมีความความเสียสละเพื่อชุมชน ดงัจะเห็นไดว้่า ภารกิจหลกัของผูใ้หญ่สุจิตต์จะ

เป็นงานดา้นการบริหารจดัการชุมชน ประสานงานกบัภายนอกและเครือข่าย เพ่ือการดาํเนินงาน

ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานในการวิทยากร รวมถึงเป็นวิทยากรเอง ในการให้

ความรู้แก่บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อขอดูงานภายในชุมชน รวมไปถึงการเป็นวิทยากรให้ความรู้

ทางดา้นการจดัการทรัพยากรป่า นํ้ า และดิน ใหก้บักลุ่มเครือข่ายในภาคเหนือ อาทิ เครือข่ายขุนนํ้ า

กวง เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ ซ่ึงมกัจะเชิญผูใ้หญ่ไปเป็นวิทยากรอยู่เสมอ ทั้ งในจังหวัด

เชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ผูใ้หญ่ถือว่าเป็นปราญชาวบา้นผูห้น่ึงของ

ชุมชนปางจาํปีก็ว่าได ้เพราะผูใ้หญ่จะรู้ลึก รู้กวา้ง ในเร่ืองภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น สมุนไพร รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นเป็นอยา่งดี ดว้ยการสอดส่องดูแล จึงรู้

ว่าทุกคนในชุมชนทาํอะไร มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางผิดหรือไม่ ถา้มีก็จะค่อยตกัเตือน ทั้งท่ี

เป็นเยาวชนและเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตาม จนเป็นท่ียอมรับของชาวบา้นและยกย่องให้เป็นผูน้าํในการ

พฒันาชุมชน ดงัจะเห็นได้จากหลาย ๆ โครงการท่ีเกิดจากวิสัยทศัน์ของผูใ้หญ่ มกัจะได้รับมติ

ประชาคมใหด้าํเนินโครงการจริง เน่ืองดว้ยโครงการของผูใ้หญ่ส่วนมากเป็นโครงการท่ีเกิดจากการ

คิดวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจริงและตอบสนองความตอ้งการของชุมชน โดยไม่หวงัทาํ

เพ่ือประโยชน์ของตนเอง มีอุดมการณ์ในการทาํงานเพื่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง จึงเป็นท่ียอมรับใหด้าํรง

ตาํแหน่งติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลาถึง 23 ปี นบัตั้งแต่เขา้รับตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 

2534 จนกระทั้งปัจจุบนั 

ส่วนแรงผลกัดนัจากภายนอกท่ีเสริมความเขม้แข็งของชุมชนบา้นปางจาํปี มีอยู ่

3 หน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแก้ว ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทาํ
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กิจกรรมภายในชุมชนตามโครงสร้างหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลพ่ึงปฏิบติั รวมไปถึง

ผลกัดนัให้ชุมชนบา้นปางจาํปีเป็นชุมชนนําร่องในดา้นการรบริหารจดัการชุมชนและทรัพยากร 

ดว้ยผลงานอนัเป็นท่ีประจกัษ์อย่างกวา้งขวาง อย่างการพลิกฟ้ืนผืนป่าและปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้

สอดคลอ้งกบัทรัพยากรและบริบทของชุมชน จนไดรั้บการยอมรับให้แปรเปล่ียนจากคาํครหาท่ีถูก

ตราหนา้ว่าเป็นมอดไมท้าํลายป่า มาเป็นชุมชนอนุรักษป่์าในท่ีสุด การลบลา้งขอ้ครหาน้ีไม่ใช่เพียง

แรงผลักดันจากองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแก้วเท่านั้ น อีกแรงหน่ึงท่ีสําคัญไม่แพ้กัน คือ 

แรงผลกัดนัจากงานวิจยัของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั สาํนกังานภาค ท่ีนาํเอาองคค์วามรู้

เก่ียวกบักระบวนการวิจยัเขา้มาจดัการชุมชน ทาํใหท้ั้งผูใ้หญ่ คณะทาํงานวิจยั ซ่ึงก็เป็นตวัแทนของ

ชาวบา้นภายในชุมชน ไดเ้ขา้ใจและเขา้ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน ในการใช้กระบวนการวิจัย

จดัการตนเอง โดยเร่ิมใหผู้ใ้หญ่บา้นและชาวบา้นฝึกการทาํวิจยั โดยการทาํวิจยัตนเองก่อน และจึง

วิจยัปัญหาภายในชุมชน ภายใตก้ารวิจยักุง้แม่นํ้ า จึงไดเ้ห็นสาเหตุโยงใยไปถึงปัญหาของทรัพยากร

ป่า อนัเป็นตน้เหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง เม่ือพบปัญหาว่าป่าหมด ถึงสะทอ้นให้เห็นว่า ทาํไมนํ้ าจึง

แหง้ กุง้จึงหมดไป กระบวนการวิจยัช่วยใหชุ้มชนเห็นและเขา้ใจปัญหาท่ีแทจ้ริง จึงร่วมกบังานวิจยั

เพ่ือพลิกฟ้ืนป่า นํ้ า และดินข้ึนมา ดงัจะเห็นไดจ้ากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยพลิกฟ้ืนผนืป่าข้ึนมาอีกคร้ัง 

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการสร้างฝาย กิจกรรมการทาํวงัปลา การแบ่งโซนพ้ืนท่ีป่า ก่อให้เกิดเขตป่า

อนุรักษท์ั้งอนุรักษป่์าและสตัวเ์กิดข้ึน เกิดกิจกรรมโฉนดชุมชน เพ่ือป้องกนัการรุกลํ้ าเขา้ไปในเขต

ป่า ดว้ยการตั้งและถือกฎของชุมชน และกฎว่าดว้ยการจดัการเร่ืองโฉนดชุมชน โดยชาวบา้นทุกคน

จะถือกฎสองชุดน้ี ร่วมไปถึงการท่ีชาวบ้านมีสํานึกความเป็นชุมชนร่วมกัน จึงมีการช่วยกัน

สอดส่องไม่ใหช้าวบา้นคนใดละเมิดกฎสองฉบบัน้ี หากมีการละเมิดก็จะมีการแจง้ใหก้บัผูใ้หญ่บา้น

ไดท้ราบและจดัการกบัผูล้ะเมิดกฎดว้ยบทลงโทษตามกฎและอะลุ่มอล่วยตามแก่เห็นสมควรของมติ

ชาวบา้น หากยงัไม่ยอมรับบทลงโทษก็จะส่งใหก้ฎหมายของบา้นเมืองท่ีรองรับเร่ืองเก่ียวกบัการบุก

รุกป่าให ้เจา้หนา้ท่ีรัฐจดัการต่อไป ซ่ึงโดยชาวบา้นมกัจะยอมรับบทลงโทษตั้งแต่กฎของชุมชนแลว้ 

เพราะไม่ตอ้งการเป็นคดีความข้ึนศาลกบัรัฐ กระบวนการวิจยัจึงมีส่วนช่วยใหช้าวบา้นไดพ้บปัญหา

ท่ีแทจ้ริงของตน ส่วนของศูนยก์ารศึกษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้ ก็จะสนับสนุนในการให้องค์

ความรู้เก่ียวกบัการเกษตรและการประกอบอาชีพให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองในการ

ประกอบอาชีพได ้
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2.  การดํารงความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 

การจดัการตนเองของบา้นปางจาํปีเร่ิมเป็นรูปธรรมและจริงจงัมากข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2547 

เม่ือมีการทาํวิจยัจากมหาวิทยาลยัแม่โจเ้ขา้มาในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการป่าและนํ้ า มีการศึกษาดู

งานในท่ีต่างๆมากข้ึน รวมไปถึงกรรมการชุมชนไดไ้ปเขา้อบรมการเป็นนักจดัการความรู้ตนเอง

และชุมชน จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะพฒันาชุมชน โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากงานวิจยั

และงบชุมชนเอง งบชุมชนจะไดม้าจากการบริจาค ค่าบริการโฮมสเตยใ์นชุมชน รวมไปถึงผา้ป่าท่ี

จดัข้ึนในชุมชน เน่ืองดว้ยอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในบา้นปางจาํปีประกอบอาชีพหาอยู่หากิน

กบัป่า ป่าจึงเป็นเหมือนตูก้บัขา้วและแหล่งพ่ึงพิงของชุมชน และเม่ือชาวชุมชนปางจาํปีหากินหาใช้

โดยไม่ใส่ใจรักษป่์า ผลท่ีจะตามมาก็คือ ป่าหาย นํ้ าแลง้ สัตวก์็จะหมดไป ดว้ยตวัผูน้าํของชุมชนท่ี

เป็นคนปางจาํปีโดยกาํเนิด ดว้ยสาํนึกรักษท์อ้งถิ่น และตระหนกัถึงความสาํคญัของป่าดินและนํ้ า จึง

ผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันา อนัแบ่งเป็น 4 กลุ่มกิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

1.  กลุ่มกจิกรรมการอนุรักษ์จดัการป่าและนํา้ มีดงัต่อไปน้ี 

  1.1 กจิกรรมการทําแนวกนัไฟ 

ความเป็นมา การทาํแนวกนัไฟเป็นภูมิปัญญาท่ีมีมาแต่อดีต ทาํกนัตั้งแต่รุ่นปู่ยา่ แต่

ก่อนจะทาํเฉพาะสวนของตน ทาํตามแนวสวน เพ่ือป้องกนัไฟลามมาไหมบ้า้น โดยวิธีการทาํคือ 

กวาดใบไมอ้อก ใหเ้หลือแต่แนวดิน เป็นทางยาวตามแต่อาณาเขตสวนของตน เม่ือมีไฟไหมเ้ราก็จะ

รีบไปดบั และหากดบัไม่ทนั ไฟก็จะไหมไ้ปถึงแค่แนวดิน จะไม่ลามไปต่อ เพราะไม่มีใบไมซ่ึ้งเป็น

เช้ือใหไ้ดลุ้กลามไปไดอี้ก ซ่ึงมกัจะมีการทาํกนัในช่วงกุมภาพนัธข์องทุกปี เพราะใบไมเ้ร่ิมหล่น แต่

ปัจจุบนั จะมีการเพิ่มเขา้ไปในส่วนของแนวกนัไฟป่าชุมชน เพ่ือป้องกนัการไฟไหมเ้ขา้เขตอนุรักษ์

สตัวป่์าดว้ย 

วตัถุประสงค์  

1. เพ่ืออนุรักษพ้ื์นป่าไม่ใหถ้กูทาํลายโดยไฟป่า 

2. ป้องกนัการลุกลามของไฟท่ีจะเขา้ไปไหมบ้า้น สวน และป่า 

 การบริหารจดัการ ในส่วนของการทาํแนวกนัไฟในเขตป่า ก็มีจา้งไปทาํ เพราะทาง

ชุมชนมีงบและไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้ งเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัคนใน
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ชุมชนดว้ยในขณะเดียวกนั ส่วนในการทาํแนวกนัไฟในสวน ก็จะเป็นการร่วมไมร่้วมมือกนัของ

ชาวบา้น โดยไม่มีการจา้ง 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านกจิกรรมการทําแนวกนัไฟ 

ตวัชี้วดัท่ี 1   ทุนเงนิหรือทุนที่สร้างขึน้ 

กิจกรรมการทาํแนวกนัไฟ มีงบสนับสนุนจากกรมป่าไมแ้ละงบกลางชุมชน เป็น

กาํลงัสาํคญัในการดาํเนินกิจกรรมคร้ังน้ีอยา่งพอใชบ้ริหารกิจกรรมไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

ตวัชี้วดัท่ี 2  ทุนมนุษย์ 

 ผูน้าํและชาวบา้นปางจาํปีมีศกัยภาพในการทาํแนวกนัไฟและจดัการไฟป่าไดเ้ป็น

อยา่งดี เพราะลว้นแต่เป็นลกูหลานของคนในชุมชนน้ีและอยูก่บัป่ามาโดยตลอด รวมไปถึงการเกิด

ทาํแนวกันไฟและการเกิดไฟป่าก็มีอยู่แลว้ทุกปี แตกต่างกันท่ีบางปีมีมากบางปีมีน้อยเท่านั้ น  

ประสบการณ์ในการบริหารจดัการในเร่ืองการทาํแนวกนัไฟและจดัการไฟป่าจึงมีอยูม่าก 

ตวัชี้วดัท่ี 3  ทุนทางสังคม 

 ผูน้าํและชาวบา้นปางจาํปีมีส่วนร่วมในการจดัทาํแนวกนัไฟกนัเป็นอย่างดี โดย

การช่วยเหลือและรับผดิชอบการทาํแนวกนัไฟในเรือกสวนไร่นาของตนเองเป็นอยา่งดี ในส่วนของ

การทาํแนวกนัไฟในเขตป่า ก็มีการบริหารจดัการโดยผูใ้หญ่บา้นในการจดัคนไปไม่ว่าจะดว้ยวธีิการ

จา้งก็ตาม แต่การจา้งน้ีก็ถือว่าเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นอีกทางหน่ึง เพราะทางชุมชนมี

งบประมาณในส่วนน้ีอยู่แลว้ และหากเม่ือใดท่ีมีไฟไหมป่้า จะมีการประกาศเสียงตามสายจาก

ผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้นก็จะไม่รีรอท่ีจะไปช่วยกนัดบัไฟ โดยไม่ตอ้งนดัหมายจุดรวมพล แต่ชาวบา้นจะ

ไปรวมกนัท่ีจุดเกิดไฟทนัที พร้อมดว้ยอุปกรณ์การดบัไฟครบมือ 

ตวัชี้วดัท่ี 4  ทุนธรรมชาต ิ

 การบริหารจดัการกิจกรรมเป็นไปไดด้ว้ยดี ชาวบา้นและหน่วยงานต่างยื่นมือเขา้

มาช่วยกนั กรมป่าไมใ้หค้วามรู้และงบประมาณ ชาวบา้นช่วยกนัจดัทาํแนวกนัไฟทั้งในสวนของตน

และป่า  
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1.1 กจิกรรมการบวชป่าสืบชะตานํา้ 

 
ภาพท่ี 5 กิจกรรมการบวชป่าสืบชะตานํ้ า 

ความเป็นมา  การบวชป่า สืบชะตานํ้ า เร่ิมจดัข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2548 ประยุกต์มาจาก

การสืบชะตาคนสืบชะตาเมืองและจากการท่ีผูใ้หญ่บ้านไดไ้ปศึกษาดูงาน แลว้กลบัมาประชุม

คณะกรรมการหมู่บา้นและชาวบา้น โดยในพิธีจะเชิญคนทั้งภายนอกและภายใน คือ เชิญนายอาํเภอ

มาเป็นประธาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแกว้ หน่วยงานป่าไม ้ศูนยก์ารศึกษาการ

พฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ คนอ่ืน ๆ ทั้ งในจังหวดั จังหวดัใกลเ้คียง และ

ประชาชนในชุมชน มาร่วมพิธี โดยจดัให้มีทั้ งการสืบชะตาคน ชุมชน นํ้ า และการบวชป่า มีการ

นิมนตพ์ระ 9 รูป และมีซอ มีดนตรี (ซอ คือ การแสดงของภาคเหนือ เหมือนกบัแหล่ของภาคกลาง)

เป็นงานใหญ่ประจาํหมู่บา้น ท่ีใชง้บประมาณในการจดัแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 

จนถึงปัจจุบนัมีการจดัมาแลว้ 4 คร้ัง ในปี พ.ศ.2548, 2549, 2552, 2553 ซ่ึงจะมีการจดัพิธีในช่วง

พฤษภาคม โดยการบวชป่าจะมีพิธีการดงัน้ี คือ นิมนตพ์ระมา ใหพ้ระสวดทาํพิธี เสร็จพิธีก็จะมีการ

นําผา้เหลือง(จีวรพระ) ไปผูกกับต้นไม้เป็นการบวชป่า ส่วนการสืบชะตานํ้ า ก็จะมีการโยง

สายสิญจน์ลงไปในนํ้ าขณะมีการสวดทาํพิธีสืบชะตาในลกัษณะเดียวกบัการสืบชะตาคน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างจิตสาํนึกให้เห็นคุณค่าของป่าและนํ้ า เป็นหนทางนาํไปสู่การอนุรักษ์

ป่า โดยใชกิ้จกรรมบวชป่าสืบชะตานํ้ า เป็นกุศโลบายใหช้าวบา้นเกิดจิตสาํนึกรักษป่์าและนํ้ า 
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2. ลดการทาํลายป่า ดว้ยการสร้างความเช่ือท่ีว่า เม่ือป่า/ตน้ไมถู้กบวชแลว้ หาก

ชาวบา้นตดัก็อาจจะเป็นบาปกรรม เป็นกุศโลบายใหช้าวบา้นเกรงกลวัต่อการทาํลายป่า 

การบริหารจดัการ 

ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นผูส้รรหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ งบกลางของหมู่บา้น 

งบจากการขอการสมทบทุนจากผูม้าร่วมงาน ขอบริจาคการศูนยก์ารศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จากเครือข่ายนํ้ ากวง ผา้ป่า และตั้งโต๊ะร่วมบริจาคสมทบกองทุน โดยตั้ง

ตูบ้ริจาคไวท่ี้ศนูยก์ารเรียนรู้ฯ ขอขา้วห่อจากชาวบา้นมาร่วมกนั ค่าใชจ่้ายจึงจะเสียไปแค่สังฆทาน 

การเล้ียงเพล ค่าจา้งการแสดงซอ เท่านั้น 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านกจิกรรมการบวชป่าสืบชะตานํา้ 

ตวัชี้วดัท่ี 1   ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินกิจกรรมการบวชป่า สืบชะตานํ้ าค่อนขา้งสูง จดัแต่

ละคร้ังราว 50,000 – 60,000 บาท เพราะเป็นงานใหญ่ท่ีมีการเชิญหน่วยงานในเครือข่ายหลายแห่ง 

ซ่ึงในกิจกรรมจะมีการสืบชะตาชาวบา้น และชุมชนไปในขณะเดียวกนั แต่งบประมาณในการจดัก็

เพียงพอ เพราะไดจ้ากการสบทบทุนจากแหล่งต่างๆ จากหน่วยงานบา้ง อยา่งลน้หลาม รวมไปถึงมี

การจดัป่าผา้ เพ่ือหาทุนในการจดักิจกรรม ซ่ึงในการจดักิจกรรมการบวชป่า สืบชะตาน้ี ไม่มีปัญหา

เร่ืองทุนเงิน เพราะชุมชนจดังานภายใตง้บประมาณท่ีมี 

ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์ 

ศกัยภาพของผูน้าํในการดาํเนินกิจกรรมการบวชป่า สืบชะตานํ้ า ผูน้าํมีศกัยภาพสูง

ในการดาํเนินกิจกรรมการบวชป่า สืบชะตานํ้ า ทั้ง 4 คร้ัง ในระยะเวลา 8 ปี ประสบความสาํเร็จ

ลุล่วงไปไดด้้วยดีเสมอมา เน่ืองดว้ยผูน้าํมีศกัยภาพในการหางบประมาณ การบริหารจดัการงบ 

กิจกรรม ชาวบา้นมีความสามคัคีและให้ความร่วมมือในกิจกรรมจนลุล่วงไปไดด้ว้ยดีในทุกปีท่ีมี

การจดั 

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

กิจกรรมการบวชป่า สืบชะตานํ้ า สืบชะตาชาวบา้น และชุมชน ทุกฝ่ายท่ีไดรั้บเชิญ

มาร่วมงาน ต่างมาร่วมงานกนัเป็นอย่างดี แมก้ระทั้ งนายอาํเภอท่ีให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานใน

กิจกรรม ทุกคนท่ีมาร่วมงานต่างมีส่วนร่วมและมีความสามคัคีกนัในการทาํกิจกรรมคร้ังน้ีเป็นอยา่ง
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ดีและโดยส่วนมากจะอยูร่่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรมการบวชป่า สืบชะตานํ้ า การท่ีกิจกรรม

บรรลุผลสาํเร็จ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการร่วมมือร่วมใจของผูน้าํ ชาวบา้น และชุมชน 

ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

การบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินกิจกรรมบวชป่า สืบชะตานํ้ า มีการวางแผน มี

รูปแบบการจดังานและพิธีการ ลงมือปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไว ้รวมไปถึงมีการสรุปปัญหาท่ีเกิด

และปรึกษาหารือกัน เพ่ือจะเตรียมการรับมือหรือวางแผนไม่ให้เกิดปัญหาน้ีซํ้ าอีก ในการจัด

กิจกรรมคร้ังต่อไป ทาํงานในเกือบทุก ๆ กิจกรรมของชุมชนปางจาํปี ในกรณีกิจกรรมใหม่ท่ียงัไม่มี

ความชาํนาญในการจดัหรือเพิ่มเร่ิมตน้ทาํ มกัมีกระบวนการน้ี เป็นเป็นกระบวนการท่ีผูน้าํชุมชน

อยา่งผูใ้หญ่สุจิตตไ์ดรั้บการอบรมมากจากไปศึกษาดูงานจากภายนอก อีกทั้ งการจดักิจกรรมท่ีตอ้ง

ใชง้บประมาณจาํนวนมากอยา่งกิจกรรมบวชป่า สืบชะตานํ้ า ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพของการ

พ่ึงตนเองของชุมชน ในการระดมงบประมาณโดยผูน้าํและชุมชน ในการจดัการชุมชนเอง 

1.2 กจิกรรมการจดัตั้งเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลา(วงัปลา) 

 
ภาพท่ี 6 วงัปลา 

ความเป็นมา เร่ิมจากการเขา้มาวิจยัของสาํนกังานกองทุนการวิจยั มหาวิทยาลยัแม่

โจ ้เม่ือปี พ.ศ.2547 จึงทาํใหท้ราบถึงปัญหาชุมชน ปัญหานํ้ าแลง้ นํ้ าสาขาก็แหง้ หาจบัปูจบัปลาก็ไม่

มีใหจ้บั เพราะนํ้ าแหง้ จึงสรุปไดว้่า ป่าแห้งก็เพราะคน นํ้ าแห้งก็เพราะคน จึงออกกฎระเบียบของ

หมู่บา้น โดยนาํกฎระเบียบจากหลาย ๆ ท่ีมาประยกุตใ์ช ้กฎท่ีไดอ้อกมาคือ ห้ามใชส้ารเคมี ห้ามใช้

ระเบิดปลา ห้ามซอตปลา ถา้จะจบัปลาให้ใช้ภูมิปัญญา กั้นเขตอนุรักษ์ไว ้เพ่ือให้ปลาเพาะพนัธุ ์

ขยายพนัธุ ์และโตอยูท่ี่นั้น ปลาในวงัปลาโดยมากเป็นปลาทอ้งถิ่นท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ มีมากกว่า 10 
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ชนิด แต่ท่ีมีมากจะเป็นปลาปุง ปลาจาด อีกทั้งยงัไดรั้บความรู้จากการไปดูงานท่ีจงัหวดัน่าน ทาํให้

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทาํวงัปลา จึงเป็นแรงผลกัดนัสนบัสนุนใหก้ลบัมาทาํ ซ่ึงการทาํวงั

ปลาในชุมชนปางจาํปี มีการทาํบริเวณปากทางเขา้ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนคนรักษป่์าปางจาํปี หลงัป้าย

บอกทางเขา้ศนูยก์ารเรียนรู้ฯยาวไปข้ึนไปถึงขา้งบน 1 กิโลเมตร เป็นบริเวณท่ีหา้มจบัปลา 

วตัถุประสงค์ เพาะพนัธุป์ลา ขยายพนัธุป์ลา และเป็นการอนุบาลให้ปลาไดโ้ตเต็ม

วยัก่อน เพ่ือใหเ้พียงต่อการบริโภคของชาวบา้น และคงความสมดุลของระบบนิเวศน์ดว้ย 

การบริหารจดัการ มีกฎ คือ หา้มจบัปลาบริเวณวงัปลา ถา้จบัจะมีการปรับ ซ่ึงจะอยู่

ในการดูแลของชาวบา้นและชุมชนร่วมกนั 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านกจิกรรมการจดัตั้งเขตอนุรักษ์พนัธ์ุปลา (วงัปลา) 

ตวัชี้วดัท่ี 1 ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

ทุนเงินในการดาํเนินกิจกรรมได้มาจากงบกลางของชุมชน โดยไดน้ําไปใช้ใน

กระบวนการทาํวงัปลา ปัญหาในเร่ืองน้ีจึงไม่มี 

ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์ 

เม่ือมีการเขา้มาแจกแจงปัญหา สาเหตุของชุมชน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

การจดัการทรัพยากรในชุมชน จากการวิจยัของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ทาํให้ผูน้าํชุมชนอย่างผูใ้หญ่สุ

จิตต์ คณะกรรมการหมู่บา้น และชาวบา้นเห็นถึงท่ีมาท่ีไปของปัญหา เห็นคุณค่าของป่า นํ้ า และ

ชุมชน จึงเกิดกระบวนการคิดท่ีจะแกปั้ญหาน้ี จนไดอ้อกมาเป็นการตั้ งกฎ เพ่ือเพาะพนัธุ์ อนุรักษ ์

และขยายพนัธุป์ลา มีการตั้งกฎและปฏิบติักนัอยา่งจริงจงั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงจิตสาํนึกการรักษชุ์มชน 

การเขา้ใจปัญหาชุมชน นาํไปสู่การพ่ึงตนเองในการแกปั้ญหาของชุมชนตน 

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมการขุดวงัปลาเป็นอย่างดี ดว้ยเล็งเห็นว่า

หากวนัน้ีละเลยปัญหาน้ี ปล่อยให้มีการจบัปลาอย่างเสรี ดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม วนัน้ีชุมชนเรา

อาจจะไม่มีปลาให้ได้กิน ชุมชน ป่า และนํ้ าอยู่ไม่ได ้จะมีหรือท่ีคนจะอยู่ได ้เป็นเหตุผลท่ีทาํให้

ชาวบา้นร่วมมือกนัสร้างวงัปลาและปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด รวมไปถึงการสอดส่องผูก้ระทาํผดิ

กฎดว้ย 
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ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

มีการตั้งกฎกติกาไม่ใหมี้การวางยา หา้มใชส้ารเคมีในการจบัปลา ห้ามระเบิดปลา 

หา้มชอต ทั้งในเขตวงัปลาและนอกเขต กรณีนอกเขตวงัปลา หากจะมีการจบัให้ใชว้ิธีการจบัดว้ย

การใชภู้มิปัญญาของชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากแหล่งนํ้ าท่ีมีจาํนวนปลาเพิ ่มข้ึน 

1.4 กจิกรรมการสร้างและปรับปรุงดูแลฝาย 

 
ภาพท่ี 7 ฝาย 

ความเป็นมา ฝายท่ีถกูสร้างในชุมชน ถกูเขียนโครงการและของบประมาณ พร้อม

ทั้ งขอให้ชาวบ้านลงช่ือขอ ด้วยความคิดท่ีจะแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้ าในช่วงฤดูนํ้ าน้อยของ

ผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงฝายท่ีสร้างในชุมชนจะมีฝายอยู่ 2 ประเภท โดยจาํแนก

ตามประโยชน์การใชส้อย คือ 1. ฝายเพ่ือการเกษตร โดยมากจะเป็นฝายคอนกรีต สร้างข้ึนเพ่ือกกั

เก็บนํ้ าไวใ้ชเ้พ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ฝายแห่งแรกสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2536  ดว้ยการของบ

จากทางอาํเภอ อาํเภอส่งเร่ืองไปยงัจงัหวดั จึงไดฝ้ายมา ตั้งอยูบ่ริเวณป๊อกป๊าว แต่ก็ประสบปัญหานํ้ า

ใชไ้ม่เพียงพอ จึงไปของบจากศูนยก์ารศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

เพ่ือสร้างฝายแห่งท่ีสอง ตั้งอยูบ่ริเวณป๊อกท่าทราย ซ่ึงทางศนูยก์ารศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริก็อนุมติั โดยให้ทางชลประทานมาจดัสร้างให้ และ 2. ฝายตน้นํ้ า (หรือท่ี

เรียกว่า ฝายแมว้ เป็นฝายท่ีทาํมาจากไมไ้ผ)่ จะเป็นฝายท่ีสร้างข้ึนเพ่ือดกัตะกอน และชะลอการไหล

ของนํ้ า ทาํใหป่้าชุ่มช่ืน ไดรั้บการสนบัสนุนใหส้ร้างจาํนวน 60 ฝายจากกรมป่าไม ้ดว้ยงบประมาณ 

300,000 บาท ตามกาํหนดการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2555 

วตัถุประสงค์ กกัเก็บนํ้ าไวอุ้ปโภคบริโภคในฤดูนํ้ านอ้ย 
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การบริหารจดัการ จะมีการเก็บเงินค่านํ้ า เดือนละ 10 บาท ต่อครัวเรือน เพ่ือนาํเงิน

ส่วนน้ีไปใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาฝาย 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านกจิกรรมการสร้างและปรับปรุงดูแลฝาย 

ตวัชี้วดัท่ี 1 ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

ทุนเงินในการดาํเนินกิจกรรมการสร้างฝาย ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก ไม่ว่าจะเป็น กรมป่าไมแ้ละศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ งบไดม้าจากการร้องขอและเขียนโครงการเสนอ โดยตวัโครงการท่ีเขียนข้ึนไปเกิดจาก

ความตอ้งการฝายเพ่ือใชใ้นการเกษตร การประกอบอาชีพ และการใชใ้นชีวิตประจาํวนัของชาวบา้น

อยา่งแทจ้ริง ส่วนงบท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาและปรับปรุงดูแลฝายไดม้าจากการเก็บค่านํ้ ารายเดือน

ของแต่ละครัวเรือนภายในชุมชน ครัวเรือนละ 10 บาท 

ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์ 

ผูน้าํคือ ผูใ้หญ่สุจิตต์มีศกัยภาพในการเขา้ถึงปัญหาของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ร่วม

ไปถึงมีความเสียสละในการอุทิศตนทาํงานเพื่อชุมชน อีกทั้งยงัมีความสามารถในการเซาะแสวงหา

เงินทุนและทางออกของปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี แทบจะไม่มีโครงการไหนเลยท่ีชาวบา้นเดือดร้อนแลว้

นิ่งดูดาย ไม่มีการแกปั้ญหาใด ๆ เกิดข้ึน ทุกปัญหาของชาวบา้นปางจาํปี ผูใ้หญ่สุจิตตม์กัหาทางออก

ใหก้บัปัญหาไดเ้สมอ ดว้ยหวัใจแห่งการเสียสละทาํงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวบา้น ไม่ไดห้วงัทาํ

เพ่ือส่งประกวด หรือตอ้งการไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานใด สังเกตไดจ้ากบางโครงการท่ีมีการร้อง

ขอจากทางองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแก้วให้ผูใ้หญ่สุจิตต์สรรหาหรือสร้างข้ึน เพ่ือส่งเข้า

ประกวดหรือเป็นตวัแทนตาํบล ผูใ้หญ่สุจิตตม์กัปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมตามคาํร้องขอนั้น 

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

ในการสร้างฝาย ชาวบา้นจะมีส่วนร่วมในการสร้างฝาย ทั้งฝายตวัแรกท่ีไดง้บจาก

จงัหวดั และฝายตน้นํ้ า 60 ฝาย ท่ีไดง้บจากกรมป่าไม ้เน่ืองดว้ยชาวบา้นต่างเล็งเห็นถึงความสาํคญั

ของการกกัเก็บนํ้ าไวเ้พ่ืออุปโภคบริโภค เพราะชาวบา้นเคยมีประสบการณ์การณ์จากการท่ีนํ้ าห้วย

สาขาแหง้มาแลว้ อนัเน่ืองจากการทาํลายป่าของคนในชุมชนเอง ทุนทางสังคมจึงเขม้แข็งข้ึนดว้ย

สาเหตุหน่ึงน้ี 
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ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

กิจกรรมการสร้างฝายและปรับปรุงดูแลฝาย เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของชาวบา้น คือ สร้างข้ึนเพ่ือกกัเก็บนํ้ าไวอุ้ปโภคบริโภคในฤดูนํ้ าน้อย การบริหารจดัการ

จึงมีชาวบา้นเป็นผูรั้บผิดชอบและดูแลดว้ยเล็งเห็นความสาํคญัของปัญหา เพราะหากละเลย ผลท่ี

ตามมา ชาวบา้นจะเป็นฝ่ายไดรั้บผลกระทบโดยตรง 

1.6 ป่าชุมชน 

 
ภาพท่ี 8 ป่าชุมชน 

ความเป็นมา ป่าพ้ืนน้ีมีทั้ งหมด 15,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นเขตอนุรักษ์ จะอยู่บริเวณ

ตน้นํ้ า ถดัลงมาจะเป็นป่าไมใ้ชส้อย และบริเวณท่ีอยู่ของชาวบา้นก็จะเป็นท่ีดินทาํกินของชาวบา้น 

หากตอ้งการใชไ้มค้ณะกรรมการหมู่บา้นก็จะใหต้ดัไดบ้ริเวณเขตป่าไมใ้ชส้อย ในเขตอนุรักษ์จะไม่

อนุญาตใหมี้การตดัไม ้เพราะเป็นตน้นํ้ า โดยแต่ละเขตจะมีขอบเขตอยา่งชดัเจน  

ป่าชุมชนของชุมชนปางจาํปี เป็นป่าชุมชนท่ีชาวบา้นทาํข้ึน โดยการแบ่งโซนพ้ืนท่ี

ป่า มีการบริหารจดัการพ้ืนท่ีป่า เพ่ืออนุรักษ์ จึงตอ้งทาํการแบ่งเขตป่าชุมชนออกไป โดยไดแ้บ่ง

ออกเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ เขตอนุรักษต์น้นํ้ ามีทั้งหมด 5,000 ไร่ ซ่ึงในเขตน้ีจะแบ่งย่อยเป็นเขตอนุรักษ์

สตัวป่์า 600 ไร่ มีการทาํแนวกนัไฟทุกปี ห้ามล่าสัตวป่์าในทุกกรณี ห้ามจบัปลา ห้ามตดัไม ้แต่หา

ของป่า เช่น เห็ด หน่อไม ้กลว้ยได ้และแบ่งเป็นเขตอนุรักษป่์า หา้มตดัตน้ไม ้หา้มถางป่า แต่ล่าสัตว์

ได ้ในส่วนของการหาฟืนก็จะไปหาเอาในป่าไมใ้ชส้อย ในการสร้างบา้นก็จะมีการอนุญาตให้ใชไ้ม้
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ไดแ้ต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมู่บา้นท่ีใหสิ้ทธิใชไ้ด ้แต่หากสร้างเลา้เป็ด คอกหมู อนุญาตให้ตดัไมใ้นป่า

ใชส้อยมาสร้างไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งขออนุญาต  

วตัถุประสงค์ เพ่ือแบ่งเขตอนุรักษแ์ละป่าใชส้อย อนัเป็นการอนุรักษป่์าและสตัวป่์า 

การบริหารจดัการ บริหารจดัการโดยชุมชน ชาวบา้น หากมีการพบเจอว่าชาวบา้น

รายใดทาํผดิ ตดัไมล่้าสัตวใ์นเขตท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็จะมีการแจง้ให้ผูใ้หญ่บา้นทราบ แลว้ใชก้ฎชุมชน

จดัการ หากยงัจดัการไม่ได ้ก็จะใหป่้าไมเ้ขา้มาจดัการ 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านป่าชุมชน 

ตวัชี้วดัท่ี 1  ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้  

ในการแบ่งเขตป่าชุมชน ไม่มีการใชง้บประมาณในการดาํเนินการ  

ตวัชี้วดัท่ี 2  ทุนมนุษย์ 

การแบ่งเขตป่าชุมชน เกิดจากแนวคิดของผูใ้หญ่บา้นท่ีตอ้งการอนุรักษ์ผืนป่าและ

สตัวป่์า โดยมีกฎขอ้ห้ามในกฎระเบียบชุมชน เพ่ือป้องกนัการลุกลํ้ าป่าของชาวบา้นไม่ว่ากรณีใด 

สะท้อนให้เห็นถึงว่า ผูใ้หญ่สุจิตต์เป็นผูมี้จิตสํานึกชุมชน มีสํานึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงหรือเป็น

เจา้ของชุมชนร่วมกบัชาวบา้น ตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมแกปั้ญหาของชุมชน เพ่ือไม่ใหป่้าหมด  

ตวัชี้วดัท่ี 3  ทุนทางสังคม 

ชาวบา้นให้ความร่วมมือกบัการแบ่งเขตป่าชุมชนเป็นอย่างดี โดยจากการสังเกต

ระหว่างอยูภ่ายในชุมชน พบว่า ชาวบา้นจะเขา้ป่าหาของป่าในเขตป่าใชส้อยบริเวณป่ากลางนํ้ า จะ

เขา้หาหน่อ หาผกั สมุนไพรบา้งในป่าอนุรักษ ์แต่จะไม่ล่าสตัวห์รือตดัไมใ้นเขตน้ี แต่โดยส่วนใหญ่

ก็จะหาในสวนของตน ไม่ก็ทาํสวน ดูแลผกั กาแฟของตน สะทอ้นให้เห็นว่าชาวบ้านเองก็มีจิต

วิญญาณชุมชนแฝงอยู ่มีความหวงแหนทรัพยากรชุมชน 

ตวัชี้วดัท่ี 4  ทุนธรรมชาต ิ

การบริหารจดัการ ทั้งผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นต่างร่วมกนับริหารจดัการ ไดด้ว้ย

ตนเองภายในชุมชน โดยไม่มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาจดัการให ้
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2. กจิกรรมด้านการจดัการเงินของชุมชน 

2.1   ธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี 

ความเป็นมา ธนาคารชุมชนก่อตั้งข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2550 ดว้ยปรากฏการณ์ทางดา้น

เศรษฐกิจท่ีคนในชุมชนนิยมใชเ้งินเช่ือ เงินกู ้เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัท่ีมีมาก

เกินกว่ารายได ้ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ กลางปี พ.ศ.2549 ชุมชนบา้นปางจาํปี หมู่ท่ี 7 ตาํบลห้วย

แกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ จึงหันมาคิดหาหนทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยมี

โอกาสไดใ้ชก้ระบวนการพฒันาหมู่บา้นโดยการจาํลองการพฒันาประเทศ หรือท่ีเรียกว่า “โมเดล

ประเทศ” ท่ีทางสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) และสาํนักงานประสานงาน

วิจยัเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ไดเ้ขา้มาหนุนเสริม โดยมีคณะรัฐมนตรีทาํหน้าท่ีรับผิดชอบ

งานแต่ละฝ่าย จาํนวน 11 ฝ่าย 

นายทองยศ เรือนแกว้ อาสาเป็นรัฐมนตรีการคลงับา้นปางจาํปี เป็นแกนนาํในการ

แกไ้ขปัญหาน้ี มีแนวคิดเร่ิมแรกท่ีว่า ทาํอย่างไรให้ชุมชนปางจาํปีมีการออมมากข้ึน ใช้เงินอย่าง

ประหยดั และมีสถาบนัการเงินเป็นของชุมชนเองเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนเป็นท่ีพ่ึงพิงของชุมชน 

กระบวนการหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกจึงเกิดข้ึน รัฐมนตรีการคลงัและแกน

นาํอ่ืน ๆ จึงคน้หาความรู้จากชุมชนท่ีจดัการปัญหาคลา้ยกนั ทั้งการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพย์

ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มกองทุนหมู่บา้น และมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบั

พ้ืนท่ีตน้แบบธนาคารชุมชนหว้ยแกว้ และตลาดนดัความรู้หว้ยขาแขง้ของกลุ่มการเงินชุมชนจากท่ี

อ่ืน ๆ หลงัจากกระบวนการจัดการสถานการณ์ทางด้านการเงินของชุมชน จึงเกิดข้ึนโดยการนํา

กระบวนการทาํงานของพ้ืนท่ีตน้แบบมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับา้นปางจาํปี 

การก่อเกดิสถาบันการเงินของชุมชนบ้านปางจาํปีแนวการจดัการสถานการณ์ของ

ชุมชน คือ การส่งเสริมการออมและการหาแหล่งทุนท่ีเป็นของชุมชน บริหารจดัการโดยชุมชน และ

ดาํเนินการเพื่อชุมชนบา้นปางจาํปี และเกิดการจดัตั้ ง “ธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่าบา้นปางจาํปี” ข้ึน

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2550 โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 

1. ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก ระเบียบชุมชนคนรักษ์ป่าบ้านปางจาํปี ให้

สมาชิกมีเงินออมท่ีตอ้งจ่ายทุกเดือนวนัละ 1 บาท เดือนละ 30 บาท เงินส่วนน้ีสมาชิกจะไม่สามารถ

เบิกถอนได ้จะไดเ้งินกลบั 2 กรณี คือ ลาออกจากการเป็นสมาชิกของธนาคาร และเสียชีวิตจะไดรั้บ
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เงินส่วนน้ีกลบัไป 3 เท่าของเงินออมท่ีมีอยู ่ซ่ึงเป็นแรงจูงใจใหส้มาชิกตอ้งมีการออม เม่ือทาํบ่อย ๆ 

ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมรักการออม 

2. เป็นแหล่งเงินทุนของชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัของชุมชนเอง การรับฝากเงิน

โดยทั ่วไป สมาชิกจะได้รับดอกเบ้ียร้อยละ 5 บาทต่อปี ซ่ึงชุมชนสามารถให้ดอกเบ้ียท่ีสูงกว่า

ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป และนอกจากน้ีธนาคารชุมชนยงัสามารถเป็นแหล่งเงินกูใ้ห้กบัสมาชิกบา้น

ปางจาํปี โดยธนาคารชุมชนจะเก็บดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่ากว่าธนาคารพาณิชย ์คือ ร้อยละ 1 ต่อเดือน แต่ใช้

ระบบตน้ลดดอกลด 

จากการเร่ิมเปิดธนาคารชุมชนคนรักษป่์าบา้นปางจาํปี เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2550 มี

เงินฝากและเงินออมของชาวบา้น จาํนวน 8,000 บาท จวบจนวนัน้ีธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่าบา้น

ปางจาํปีมีเงินทุนท่ีช่วยจดัการเร่ืองการเงินให้กบัชาวบา้นปางจาํปี จาํนวน 400,000 บาท (มีนาคม 

2555) 

ธนาคารชุมชนคนรักษป่์าบา้นปางจาํปี ไม่เพียงแต่ทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนท่ีเกิด

จากการรวมตวัของชุมชนแต่ละแกนนาํชุมชน ทั้งนายทองยศ เรืองแกว้, นายสุจิตต ์ใจมา, นายบุญเส

ริฐ โจมขนั, นายธนากร ขติัยะ ยงัไม่ยอมหยดุเรียนรู้และคิดหาทางสร้างระบบการเงินของชุมชนเอง 

การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจริงและใฝ่หาความรู้จากชุมชนภายนอก ไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเกิด

จากการตอ้งการของชุมชน โดยผา่นกระบวนการพฒันาแบบ “โมเดลประเทศ” ปรับประยุกต์เป็น

รูปแบบท่ีเหมาะสมของชุมชนเอง สามารถแกปั้ญหาเล็ก ๆ และทาํให้ชุมชนสัมผสัผลสําเร็จได้

รวดเร็วทนัทีและยกระดบัข้ึนเร่ือย ๆ  

ธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่าบ้านปางจาํปี กาํลงัจะทาํหน้าท่ีด้านการจัดสวสัดิการ

ใหก้บัคนปางจาํปี ทั้งเงินรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน และเงินช่วยเหลืองานศพ ซ่ึง

ในอนาคตขา้งหน้าชุมชนบา้นปางจาํปีจะสร้างสุขสวสัดีให้เกิดข้ึนกบัคนในชุมชนทุกคน โดยมุ่ง

สร้างการเรียนรู้ใหเ้ป็นชุมชนเขม้แข็ง สามารถจดัการตนเองไดต่้อไป 

อีกทั้ งยงัไดรั้บแนวคิดจากการไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่ออน 

จังหวดัเชียงใหม่ ดูการบริหารจัดการของเขา แรกเร่ิมเดิมทีมีสมาชิกเพียง 7-8 คน โดยมี

วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งหลกั คือ ตอ้งการให้ชาวบา้นรู้จกัการออมและมีเงินออม รวมไปถึงเพ่ือ

การปลดหน้ีนอกระบบจากแหล่งเงินทุนภายนอก ใหช้าวบา้นหนัมากูย้มืกนัเองภายในหมู่บา้น เป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 
 

การดึงระบบการกูท่ี้พ่ึงพิงภายนอก มาจดัการดว้ยระบบการกูย้มืท่ีมีการจดัการกนัเองภายในชุมชน 

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขม้แข็ง และการตอ้งการแกปั้ญหาใหก้บัชุมชนในดา้นการเงินนั้นเอง 

วัตถุประสงค์ ตอ้งการให้ชาวบ้านเรียนรู้ท่ีจะออมเงิน และดึงระบบการเงินของ

ชุมชนมาจดัการดว้ยชุมชนเอง 

การบริหารจัดการ บริหารจดัการโดยนายบุญเสริฐ โจมขนั และคณะกรรมการ

ธนาคารชุมชน  

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี 

ตวัชี้วดัท่ี 1  ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

ทุนเงินในการจดัตั้งคร้ังแรกไดจ้ากสมาชิกทั้งหมด 7-8 คน โดยสมาชิกท่ีเป็นลูกคา้

ธนาคารชุมชนฯก็เป็นผูใ้หญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ช่วงแรกของการจัดตั้ งไม่มีการ

สินนํ้ าใจใหก้บัผูร่้วมงาน ตอ้งใชใ้จท่ีเสียสละในการทาํงานจริง ๆ จึงมีคณะกรรมการบางส่วนขอ

ถอนตวัไป เม่ือการดาํเนินงานทดลองเปิดธนาคารชุมชนฯประสบความสาํเร็จก็มีชาวบา้นมาเป็น

สมาชิกเพิ่มข้ึน ทาํใหมี้เงินปันผลจากการเก็บดอกเบ้ีย เป็นสินนํ้ าใจเป็นเงินปันผลใหก้บัคณะทาํงาน 

เงินในกองทุนก็เร่ิมงอกเงยข้ึนเร่ือย  ๆ

ตวัชี้วดัท่ี 2  ทุนมนุษย์ 

ผูน้ ํามีความตั้ งใจจริง เสียสละเพ่ือส่วนร่วม และทาํให้เห็นดาํเนินกิจกรรมให้

ชาวบา้นประจกัษว์่าทาํไดจ้ริง อยา่งการเป็นสมาชิกเร่ิมแรกของธนาคารชุมชนฯ มีความตั้ งใจท่ีจะ

ช่วยปลดภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการกูย้มืจากภายนอกชุมชน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียสูง ให้ชาวบา้นปลด

หน้ีจากภายนอก มาเป็นหน้ีภายในชุมชน เพ่ือการดูแลและจดัการกนัเองภายในชุมชน รวมไปถึง

การเสริมสร้างใหช้าวบา้นเกิดนิสยัรักการออม โดยการเปิดบญัชีจะมีขอ้เสนอว่าตอ้งมีการออมวนั

ละบาท แลว้นาํมาฝากทุกเดือน เป็นกุศโลบายใหช้าวบา้นรู้จกัและรักการออม 

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

ชาวบา้นมีส่วนร่วมในธนาคารชุมชนฯเป็นจาํนวนมาก การมีส่วนร่วมน้ี เร่ิมตั้งการ

เป็นสมาชิกธนาคารชุมชน การฝาก ถอน การกู ้การผอ่นชาํระเงินกู ้ผลพวงจากการท่ีตอ้งนาํเงินมา

ฝากทุกเดือน ทาํให้ชาวบา้นมีปฏิสัมพนัธ์และเขา้ถึงกนัมากข้ึน ดว้ยเหตุท่ีตอ้งมีการพบปะกนัทุก
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เดือนในการมาทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารชุมชน สร้างความกลมเกลียว และเขา้ใจกนัมาก

ข้ึนระหว่างชาวบา้นดว้ยกนั 

ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

มีการบริหารจดัการโดยการมีบัญชีเงินฝากของธนาคารชุมชน ให้บริการฝาก กู ้

ชาํระเงินกู ้โดยคิดดอกเบ้ียการกูย้มืร้อยละ 1 และใหด้อกเบ้ียเงินฝากร้อยละ 5 ให้บริการทุก ๆ วนัท่ี 

1 ของเดือน บริหารจดัการโดยนายบุญเสริฐ โจมขนั และคณะกรรมการธนาคารชุมชน  

2.    กจิกรรมการบริหารจดัการชุมชน 

 2.1 ป๊อกบ้าน 

 
ภาพท่ี 9 ป๊อกบา้น 

ความเป็นมา การแบ่งป๊อกบา้นมีมานานแลว้ โดยจะปลกูสร้างบา้นเรือนเป็นหย่อม 

ๆ เพียง 4-5 หลงั ห่างกันเป็นจุด ๆ ซ่ึงเรียกกลุ่มบ้านท่ีตั้ งห่างกันว่า ป๊อกบ้าน ตามภาษาเหนือ 

สมยัก่อน ผูใ้หญ่บา้นก็จะแต่งตั้งใหมี้หวัหนา้ข้ึนในแต่ละป๊อก เพ่ือดูแลรับผิดชอบภายในป๊อก โดย

ไม่ตอ้งร้อนไปถึงผูใ้หญ่บา้น ในเร่ืองท่ีไม่ร้ายแรงและใหญ่โตอนุญาตให้มีการจดัการกนัเองภายใน

ป๊อกไดเ้ลย ดงัเช่นท่ีมีกนัในปัจจุบนัน้ีดว้ย ซ่ึงบริเวณน้ีก็มกัมีหมู่บา้นท่ีประกอบดว้ยหลายป๊อกบา้น

ดว้ย อาทิ ชุมชนบ้านป๊อก ในขณะเดียวกนัท่ีหมู่บา้นถูกแบ่งเป็นป๊อก ก็ทาํให้การบริหารจัดการ

ชุมชนง่ายข้ึน ใช้แนวคิดเดียวกับท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต โดยแต่ละป๊อกบ้านจะมีหัวหน้าป๊อกและ

คณะกรรมการ เพ่ือดูแลจดัการป๊อกของตน โดยไดรั้บการจ่ายงานและข่าวสารจากผูใ้หญ่บา้น เช่น 

หมู่บา้นจะมีการประชุม เม่ือก่อนยงัไม่มีเสียงตามสาย ผูใ้หญ่บา้นก็จะแจง้ใหห้วัหนา้ป๊อกไปแจง้ต่อ
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ใหล้กูบา้นภายในป๊อกของตนทราบ เสมือนการบริหารจดัการแบบศูนยก์ลาง โดยศูนยก์ลางอยู่ท่ี

ผูใ้หญ่บา้น แต่ปัจจุบนัมีการประกาศและแจง้ผา่นทางเสียงตามสายเลย ก็จะเป็นท่ีทราบข่าวกนัอย่าง

ทัว่ถึง ยกเวน้เพียงแต่ป๊อกท่าทราย เพราะอยู่ห่างไกลออกไปและเสียงไปไม่ถึง ก็ยงัคงใชก้ารแจง้

ข่าวผ่านทางหัวหน้าป๊อกเช่นเดิม หรือแมก้ระทั้ งการแจกซองผา้ป่า ก็จะแจกให้หัวหน้าป๊อกช่วย

แจกจ่ายใหล้กูบา้นภายในป๊อกของตน เป็นการช่วยลดภาระงานของผูใ้หญ่บา้นไปในตวั ส่วนใน

งานอ่ืน ๆ เช่น การคดัเลือกกนัเองภายในป๊อก เม่ือเวลามีการประกวดท่ีตอ้งส่งตวัแทนของแต่ละ

ป๊อกเข้าร่วมประกวดก็ให้เป็นหน้าท่ี รับผิดชอบในการคัดเลือกบ้านโดยหัวหน้าป๊อกและ

คณะกรรมการป๊อกเอง ส่วนป๊อกป๊าว การบริหารจดัการจะถูกรวมเขา้ไวก้บัป๊อกตะเคียนซ่ึงใกล้

ป๊อกป๊าวท่ีสุด เน่ืองจากห่างไกลและมีบา้นเพียงไม่ก่ีหลงั 

ซ่ึงแต่ละป๊อกจะมีหวัหนา้ป๊อก ดงัน้ี 

ป๊อกท่าทราย : นางปราณี  ตุ่นเป็ง 

ป๊อกหล่ายนํ้ า : นายเฉลิม  ม่านตนั 

ป๊อกกลาง : นายบุญเสริฐ โจมขนั 

ป๊อกตะเคียนและป๊อกป๊าว : นายสุจิตต ์ใจมา และนายอินทร ดาวแวดวงค ์ 

วตัถุประสงค์ เพ่ือความสะดวกและง่ายในการดูแลและจดัการชุมชน 

การบริหารจดัการ บริหารจดัการโดยหัวหน้าและคณะกรรมการป๊อก ภายใตก้าร

ดูแลของผูใ้หญ่บา้น 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านการแบ่งการจดัการชุมชนเป็นกลุ่มบ้าน (ป๊อกบ้าน) 

ตวัชี้วดัท่ี 1 ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

ไม่ใชเ้งินทุนในการจดัตั้ง 

ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์ 

ผูใ้หญ่สุจิตตเ์ป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากชาวบา้น และเม่ือมีการจดักิจกรรมหรือ

ประชาคม ชาวบา้นก็มกัเห็นดว้ยกบักิจกรรมของผูใ้หญ่สุจิตต์คิดริเร่ิม แต่ผูใ้หญ่ก็ไม่ถือตนเองแต่

เสียงของตนเพียงผูเ้ดียว ยงัคงรับฟังชาวบา้น ดว้ยยดึถือระบอบประชาธิปไตยในการใชเ้สียงขา้งมาก

ของท่ีประชุมเป็นมติชุมชน 
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ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

ป๊อกบา้นเป็นการแบ่งเขตการปกครองตนเองเลก็ ๆ ในชุมชน ภายใตก้ารดูแลความ

เรียบร้อยของชุมชนโดยรวมของผูใ้หญ่ การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัหวัหนา้ป๊อกบา้นจึงมีอยูสู่ง 

ซ่ึงจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงการให้ขอ้มูลข่าวสารและการเขา้ร่วมประชุมจากการแจง้จากผูใ้หญ่

ผา่นมาทางหวัหนา้ป๊อก 

ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

บริหารจดัการโดยหวัหนา้และคณะกรรมการป๊อก ภายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่บา้น 

ทาํใหท้ราบถึงข่าวสารและปัญหาภายในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

2.2 กฎหมู่บ้าน 

ความเป็นมา จัดทาํข้ึนในปี พ.ศ.2553 เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เสริมสร้างความสงบสุขของชุมชน เสริมสร้างการจดัระเบียบสงัคม และตอบสนองกบันโยบายของ

ทางราชการ จึงไดมี้การจดัประชุมชาวบา้นในชุมชนข้ึน เพ่ือร่วมกนัจดัทาํกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั

ชุมชนน้ีข้ึน โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ตั้ งแต่การร่าง เห็นชอบผ่านประชาคม และถือปฏิบติั ยึดหลกั

พ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย นอกจากมีบทลงโทษทางกฎหมายแลว้ ทางหมู่บา้นยงัไดอ้อก

กฎระเบียบของหมู่บา้น โดยลงโทษดว้ยการใชส้งัคมบงัคบัดว้ย มีสาระดงัน้ี 

กฎ ระเบยีบ และข้อบังคบัหมู่บ้าน 

บ้านปางจาํปี หมู่ที่ 7 ตาํบลห้วยแก้ว อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับหมู่บ้านฉบับน้ี จัดทาํข้ึนเพ่ือใช้บงัคบัในหมู่บา้น บา้นปางจาํปี หมู่ 7 

ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้าง

ความสงบสุขของหมู่บ้าน เสริมสร้างการจดัระเบียบสังคม และตอบสนองกับนโยบายของทาง

ราชการ ดงันั้น ทางหมู่บา้นปางจาํปี จึงไดจ้ดัมีการประชุมประชาชนหมู่บา้นข้ึน เพ่ือร่วมกนัจดัทาํ

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของหมู่บา้นน้ี โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ตั้ งแต่ร่าง เห็นชอบผ่านประชาคม 

และถือปฏิบติั โดยยดึหลกัพ้ืนฐาน ในระบอบวิถีประชาธิปไตย นอกจากท่ีมีบทลงโทษทางกฎหมาย

แลว้ ทางหมู่บา้นไดอ้อกกฎระเบียบของหมู่บา้น โดยใชส้งัคมบงัคบั ดงัน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีมีช่ือว่า “กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหมู่บา้น บา้นปางจาํปี หมู่ท่ี 7 ตาํบลห้วย

แกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่” 
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 ขอ้ 2  ใน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหมู่บา้นน้ี มีคาํนิยามศพัท ์ดงัน้ี 

 หมู่บา้น หมายถึง   เขตพ้ืนท่ีในเขตการปกครองของหมู่บา้น บา้นปางจาํปี ตาํบล

ห้วยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ตามพรบ.ลกัษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2547 ซ่ึงแกไ้ข

ปรับปรุง (ฉบับท่ี 11) พ.ศ.2551 บ้านปางจาํปี หมู่ท่ี 7 ตาํบลห้วยแก้ว อาํเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ 

 คณะกรรมการ   หมายถึง   คณะกรรมการหมู่ บ้าน  หรือ  กม .  ตามระเ บียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) 

 สมาชิกหมู่บ้าน  หมายถึง  คนท่ีอยู่อาศยัในหมู่บ้าน โดยมีบ้านเลขท่ีอยู่ในทะเบียน

ราษฏร์ในหมู่บา้น บา้นปางจาํปี หมู่ท่ี 7 ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ขอ้ 3  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ตั้งแต่วนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 4  มีวตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ืออาํนวยความเป็นธรรม ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยั

ในชีวิต และทรัพยสิ์นของคนในหมู่บา้น 

 4.2 เพ่ือเสริมสร้างความมีวินยั และการเคารพ กฎ กติกาหรือขอ้บงัคบัของสงัคม 

 4.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 4.4 เพ่ือเสริมสร้าง และจดัระเบียบสงัคมของชุมชน 

 4.5 เพ่ือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวทางปฏิบัติของ 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ขอ้ 5  องคก์รในการรักษาการตามระเบียบน้ี 

 ใหมี้คณะกรรมการหมู่บา้น หรือ กม. ตามระเบียบบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.

2547 ซ่ึงประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสมัพนัธ ์และกรรมการไม่

นอ้ยกว่า 2-10 คน 

 ข้อ 6  ประธานมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และมติประชุม ถา้ประธานไม่อยู ่หรืออยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยประการใด ๆ 

ใหร้องประธานทาํหนา้ท่ีแทน 

 ขอ้ 7  คณะกรรมหมู่บา้น หรือ กม. มีอาํนาจ หนา้ท่ีในการรักษาการตามระเบียบฯ ดงัน้ี 
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 7.1 กําหนดกฎ ข้อบังคับ และบทลงโทษ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยู่

ร่วมกนัของคนในหมู่บา้น/ชุมชน ใหเ้ป็นไปตามแนวทางวิถีในระบอบประชาธิปไตย 

 7.2 อบรม หรือช้ีแจง และประชาสัมพนัธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ นําไปสู่การ

ยอมรับ และยดึถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั 

 7.3 ดําเนินการควบคุม และดูแลคนในหมู่บ้านให้ถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย หรือระเบียบ แบบแผนท่ีไดก้าํหนด หรือวางไว ้

 7.4 รักษา และบงัคบัใชต้ามขอ้กาํหนดใน กฎ ระเบียบน้ี โดยเคร่งครัด 

 ขอ้ 8   การดาํรงอยูใ่นตาํแหน่งของคณะกรรมการฯ 

 8.1 ตาย 

 8.2 ลาออก โดยใหย้นืหนงัสือลาออกต่อประธาน 

 8.3 พน้จากการเป็นกรรมการหมู่บา้น หรือ กม. 

 8.4 คณะกรรมการฯ มีมติใหอ้อกจากตาํแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ

คณะกรรมการทั้งหมดท่าท่ีมีอยู ่เห็นว่าละเลยไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี หรือปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 ในระหว่างท่ีไม่มีคณะกรรมการ หรือกรรมการหมดวาระ หรืออยูใ่นระหว่างการ

คดัเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ หรือคณะกรรมการคนใหม่ ใหค้ณะกรรมการชุดเดิม หรือกรรมการ

คนเดิมยงัคงรักษาการในตาํแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ หรือกรรมการคนใหม่มา

ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 ข้อ 9 คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งหน่ึงตามวาระ มีสิทธิรับเลือกเข้ามาเป็น

กรรมการวาระใหม่ได ้

ขอ้ 10 มติของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ถา้มีคะแนนเท่ากนั

ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงคะแนนช้ีขาด 

ซ่ึงทางหมู่บา้น บา้นปางจาํปี ได้กาํหนด กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหมู่บา้น เพ่ือ

ควบคุม และดูแลการปฏิบติัร่วมกนัของคนในหมู่บา้น โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 

 1.1  ผูใ้ดท่ีคา้ยาเสพติด (เฮโรอิน ยาบา้) หรือเป็นผูเ้สพติดเป็นประจาํ ถา้ถูกจบักุม

พร้อมของกลาง หรือพิสูจน์ไดว้่าเป็นผูเ้สพ จะถกูลงโทษดว้ยกฎระเบียบของหมู่บา้น ดงัน้ี 
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 1.1.1 ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม และองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน 

 1.1.2 ไม่อนุมติัใหกู้ย้มืเงินกองทุนทุกกองทุนท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

 1.1.3 ไม่ใหร่้วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้น 

 1.2  ถา้หากถกูดาํเนินคดีให้จาํคุก หลงัจากพน้โทษมาแลว้ ถา้มีความประสงค์จะ

เขา้ร่วมสมาชิกในหมู่บา้นอีก จะตอ้งชาํระเงินคืนยอ้นหลงัเท่าท่ีว่างเวน้ไปทั้ งหมด และตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหแ้ก่กลุ่มสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บา้นอีกคนละ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท

ถว้น) 

1.3  ผูท่ี้เสพ ถา้เขา้รับการบาํบดัมาแลว้คร้ังหน่ึงกลบัออกมายงัไม่เลิกเสพ ทาง

หมู่บา้นใชก้ฎระเบียบในขอ้ท่ี 1 บงัคบัใชก้บัผูน้ั้นต่อไป 

2. ดา้นการลกัทรัพย ์และทาํใหท้รัพยสิ์นผูอ่ื้นเสียหาย 

2.1 ผูท่ี้ลกัทรัพยสิ์นของมีค่าของผูอ่ื้น ปรับ 3 - 5 เท่า ของมลูค่าทรัพยสิ์นนั้น 

2.2 ผูท่ี้ลกัหรือเคล่ือนยา้ยและทาํลายหลกัเขตท่ีดิน ปรับตั้งแต่ 500 - 2,000 บาท 

2.3 การปลกูตน้ไมย้นืตน้แนวเขตร่วมกนั ตอ้งห่างจากแนวเขตขา้งละ 3 เมตร 

2.4  ผูท่ี้ทาํลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นเสียหาย โดยเจตนา เช่น ตดัตน้ไมต่้าง  ๆ ให้ใช้

กฎขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 2.1 ทนัที (แลว้แต่ความเสียหายของทรัพยสิ์น) 

2.5 ผูท่ี้เล้ียงสัตวทุ์กชนิด และปล่อยสัตว์ให้ไปทาํลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ให้มี

ความผดิและปรับค่าเสียหาย ดงัน้ี 

2.5.1 ประเภทพืชยนืตน้ คิดค่าปรับในอตัรา 100 – 500 บาท/ตน้ 

2.5.2 นาขา้ว ตารางเมตรละ 100 - 500 บาท 

2.5.3 พืชไร่/พืชสวน คิดค่าปรับ ในอตัราระหว่าง 200 – 1,000 บาท (แลว้แต่

ความเสียหาย) 

3. การแกไ้ขขอ้พิพาทและความขดัแยง้ระหว่างบุคคล 

3.1 หากเกิดขอ้ขดัแยง้ มีการทะเลาะวิวาทกนัระหว่างบุคคลในหมู่บา้น ให้เป็น

หนา้ท่ีของคณะกรรมการหมู่บา้น เป็นผูเ้จรจา ไกล่เกล่ีย ทาํความเขา้ใจระหว่างคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย หาก

สามารถไกล่เกล่ียไดใ้หบ้นัทึกขอ้ตกลงสญัญา และส่งดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
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3.2 ผูท่ี้เป็นฝ่ายก่อเหตุจะตอ้งเสียค่าปรับไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนคู่กรณี/ผูโ้ตต้อบ 

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากพบว่ามีเจตนาก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้ง 2 ฝ่าย ให้ปรับคนละ 1,500 บาท 

เพ่ือเขา้กองทุนหมู่บา้นฯ และส่งดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

3.3 ถา้ทะเลาะวิวาทในงานต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนในหมู่บา้นให้ปรับคนละ 3,000 บาท 

แลว้แต่กรณีและส่งดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

4. ดา้นการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

4.1 หา้มยงิปืนในหมู่บา้นโดยไม่มีเหตุจาํเป็น ถา้ยงิเล่นปรับ 500 บาท/นดั 

4.2 จดัเวรยามชุด ชรบ. หมู่บา้นลาดตระเวนในหมู่บา้น อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง 

4.3  ห้ามเยาวชนท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 18 ปี เท่ียวเตร่ภายในหมู่บา้นตั้ งแต่เวลา 22.00-

05.00 น. ผูใ้ดฝ่าฝืนใหแ้จง้ ชรบ. ตกัเตือนและนาํส่งผูป้กครอง เม่ือตกัเตือนแลว้ยงัฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับตั้งแต่ 200 – 1,000 บาท จากผูป้กครอง 

4.4 ถา้บุคคลใดดูหมิ่นหรือทาํร้ายกรรมการหมู่บา้น/ชรบ. เร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีขณะปฏิบติัหนา้ท่ีก็ดี หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีก็ดี ตอ้งถกูปรับคนละ 3,000 – 5,000 บาท 

4.5 ห้ามพกพาอาวุธในชุมชน โดยมิไดรั้บอนุญาต หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่

เกิน 5,000 บาท และดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

5. ดา้นการปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของหมู่บา้น 

5.1 ใหส้มาชิกครัวเรือนละ 1 คน เขา้ร่วมประชุมประชาคมทุกคร้ังท่ีมีการประชุม

ของหมู่บา้น หากครัวเรือนใดไม่เขา้ประชุม สิทธิในการไดรั้บความช่วยเหลือ จะพิจารณาผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทุกเดือนก่อน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

5.2 การจับกลุ่มร่วมกันไม่ว่าจะทาํกิจอนัใด ตั้ งแต่ 30 คนข้ึนไป ต้องแจ้งให้

คณะกรรมการหมู่บา้น ทราบทุกคร้ัง 

5.3 ทุกครัวเรือนในหมู่บา้น ตอ้งเขา้ร่วมประชุมประชาคมของหมู่บา้น ทุกคร้ังท่ีมี

การประชุมเร่งด่วนจากนายอาํเภอ ถา้ไม่ปฏิบติัตามใหต้ดัสิทธิ ดงัน้ี 

5.3.1  ไม่ใหกู้เ้งินจากกลุ่มหรือองคก์รต่าง ๆ ของหมู่บา้น 

5.3.2 ไม่ให้ความช่วยเหลือ เม่ือเดือดร้อนในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น 

อุทกภยั วาตภยั และภยัพิบติัต่าง ๆ 
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6. ดา้นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

6.1 คาํนิยามศพัท ์

ไม ้ หมายถึง ไมไ้ผ ่ไมย้นืตน้ทุกชนิด 

อาหาร  หมายถึง ผลผลิตจากใบ ดอก ผล เมลด็ หน่อไม ้เห็ด มนั แมลง และสัตว์

ป่าต่างๆ 

เช้ือเพลิง   หมายถึง  ฟืน ถ่าน 

กองทุน  หมายถึง กองทุนดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มบา้น

ปางจาํปี 

หมู่บา้น  หมายถึง  เขตรับผดิชอบหมู่บา้นปางจาํปี 

คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มและความสงบสุขหมู่บา้นปางจาํปี 

6.2   รายไดข้องกองทุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบา้นปาง

จาํปี 

1.  เงินค่าปรับ 

2.  เงินค่าบริจาค เงินอุดหนุนจากองค์กร หรือบุคคลภายนอกโดยปราศจาก

เง่ือนไขและขอ้ผกูพนั 

3.  เงินจากการระดมทุน โดยวิธีไม่ขดัระเบียบและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

6.3  การใชป้ระโยชน์แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ป่าอนุรักษ ์และป่าใชส้อย 

ป่าอนุรักษ์  

จะสงวนไวเ้ป็นตน้นํ้ าลาํธาร กล่าวคือ บริเวณขุนหว้ยแม่ลายนอ้ย ขุนหว้ยเปียงหลวง ขุน

ห้วยงูเหลือม ขุนห้วยฮ่อมดินขาว และขุนห้วยม่อนเหล็ก  โดยห้ามมิให้ตัดไมโ้ดยเด็ดขาด แต่

สามารถเขา้ไปเก็บของป่า หาอาหาร และเล้ียงสตัวไ์ด ้

ป่าไม้ใช้สอย 

1. อนุญาตให้ตัดไมเ้พ่ือใชใ้นการปลูกบา้นเรือน โรงเรือน ไดค้รอบครัวละ 1 หลงั 

หรือตอ้งไดรั้บอนุโลมจากคณะกรรมการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบ 
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2. ถา้คณะกรรมการเห็นความจาํเป็นของชาวบา้น และใหต้ดัไมเ้พ่ือใชส้อย ผูท่ี้ตดัไม้

ตอ้งปลกูตน้ไมท้ดแทนจาํนวน 10 ตน้ต่อการตดั 1 ตน้ และตอ้งดูแลรักษาในระยะเวลา 3 ปี 

6.4  กฎระเบียบการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

1. หา้มมิใหมี้การนาํไมใ้นป่าไปขาย แต่สามารถเก็บไมข้อนนอนไพรมาเป็น

ไมฟื้นและเช้ือเพลิงได ้

2. หา้มมิใหต้ดัไมย้นืตน้ในบริเวณป่าขุนนํ้ า เพ่ือใหป่้าฟ้ืนคืนสภาพ ในกรณีท่ี

มีความจําเป็นต้องได้รับการอนุโลมจากคณะกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น กรณีจาํเป็นมีดงัน้ี คือ สร้างบา้นใหม่ เน่ืองจากไฟไหมบ้า้น แยกครอบครัวใหม่ 

บา้นท่ีอยูอ่าศยัมีสภาพไม่มัน่คงถาวร 

3. ห้ามคนต่างตาํบลต่างหมู่บ้านมาเก็บหน่อไม  ้ไม่ไผ่ทุกชนิดบริเวณป่า

ชุมชน 

4. สาํหรับบุคคลภายในหมู่บา้น การเอาหน่อไมข้าย และการเก็บของป่าขาย 

ไดค้นละไม่เกิน 150 กิโลกรัม/วนั 

5. การใชไ้มไ้ป่บริเวณป่าชุมชน ไมไ้ผ่ซางไม่เกินครอบครัวละ 100 เล่ม/ปี 

ไผบ่ง 100 เล่ม/ปี และไผไ่ร่ 100 เล่ม/ปี โดยไม่ใหน้าํมาซ้ือขาย 

6. หา้มจุดไฟเผาป่าโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

7. หา้มกาน ตดั หรือถากเปลือกไม ้หรือทาํการอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นเหตุให้ตน้ไม้

ตาย 

8. หา้มเผาถ่านและทาํไมฟื้นจากป่า จะตอ้งไดรั้บอนุญาต/อนุโลมจากคณะ

กรรมการฯ 

9. หา้มคนนอกพ้ืนท่ี ตดัไม ้ล่าสตัวป่์าทุกชนิดในบริเวณป่าชุมชน 

10. หา้มวางยา ระเบิด และช็อตปลาในแม่นํ้ าลาํหว้ยสาธารณะโดยเด็ดขาด 

11. ห้ามนาํหิน ดิน ทราย ออกจากลาํห้วย หรือพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยมิไดรั้บ

ความยนิยอม/อนุโลมจากคณะกรรมการฯ 

12. หา้มเก็บหน่อไมต้ั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของปีถดัไป 

บทลงโทษ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 
 

1. ผูก้ระทาํความผดิดว้ยการตดัตน้ไมล้งโทษ ดงัน้ี  กระทาํความผิดคร้ังแรกให้

ปรับไหมตามเส้นผ่าศูนยก์ลางของตน้ไมท่ี้ตดัโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ค่าปรับไม่เกินนิ้วละ 500 บาท และยดึของกลางเขา้กองทุน ซ่ึง

อยูใ่นการดูแลของคณะกรรมการฯ เพ่ือใชใ้นประโยชน์ส่วนรวมต่อไป กระทาํความผิดคร้ังท่ี 2 ให้

ปรับไหมเหมือนคร้ังแรก ยดึของกลางและนาํตวัส่งเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

2. บุคคลต่างตาํบล ต่างหมู่บา้น ท่ีเขา้มาเอาหน่อไม ้และเก็บของป่า ให้ปรับคร้ัง

ละไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมยดึของกลางเขา้กองทุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

3. บุคคลภายในหมู่บา้นตดัไมไ้ผแ่ละเอาหน่อเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้หป้รับคร้ังละ

ไม่เกิน 200 บาท หรือจาํนวนหน่อเกินโดยคิดราคาเป็นสองเท่าในการซ้ือขายหน่อในขณะนั้น 

4. บุคคลท่ีเผาป่าปรับไม่เกินคร้ังละ 5,000 บาท และนาํส่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

5. หา้มบุคคลต่างตาํบลมาล่าสตัวใ์นป่าชุมชน จะถกูปรับตามขนาดของสตัวท่ี์ล่า 

คือ สัตวใ์หญ่ ปรับไม่เกินตวัละ 5,000 บาท สัตวเ์ล็กปรับไม่เกินตวัละ 500 บาท พร้อมกบัยึดของ

กลางขายนาํเงินเขา้กองทุน และนาํตวัผูก้ระทาํผดิส่งเจา้หนา้ท่ีรัฐดาํเนินคดีต่อไป 

6. บุคคลท่ีระเบิด ช๊อต หรือวางยาปลา ปรับไม่เกินคร้ังละ 5,000 บาท และนาํส่ง

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

7. หากมีการดาํเนินการลงโทษสิ้นสุด ค่าปรับมีสดัส่วนแบ่งดงัน้ี 

- ผูช้ี้เบาะแสจบักุมไดร้้อยละ 40 

- ผูท่ี้ดาํเนินการจบักุมไดร้้อยละ 40 

- เขา้กองทุนร้อยละ 20 

6.5 การจดัการสภาพแวดลอ้ม และภูมิทศัน์ของหมู่บา้น 

6.5.1 การปลูกสร้างบา้นเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ตอ้งห่างจากลาํนํ้ า ลาํ

หว้ย ไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร และห่างจากถนนใหญ่ ไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร หรือไดรั้บการอนุโลมจากคณะ

กรรมการฯ ผูท่ี้ฝ่าฝืน หรือกระทาํความผดิ จะถกูปรับไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง

ดงักล่าวออก 

6.5.2 ห้ามกระทาํการใด ๆ ท่ีกีดขวางลาํนํ้ า หรือทาํให้นํ้ าเปล่ียนทิศทางการ

ไหลของนํ้ าสาธารณะทุกสาย ผูก้ระทาํความผดิจะถกูปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 
 

6.5.3 การตั้ งเคร่ืองสูบนํ้ าในห้วย หรือแม่นํ้ าสาธารณะ เพ่ือนํามาใช้ใน

การเกษตร หรืออ่ืน ๆ จะตอ้งมีขนาดท่อดูดนํ้ าท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่เกิน 1 นิ้ว ผูท่ี้กระทาํ

ความผดิจะถกูปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

6.5.4 ประชาชนทุกคนจะตอ้งช่วยกนักาํจดัลูกนํ้ ายุงลายภายในหมู่บา้น และ

ตาํบล 

6.5.5 ห้ามใชย้าฆ่าหญา้ ฉีดพ่นในพ้ืนท่ีสวน ไร่ ทุ่งนา และพ้ืนท่ีสาธารณะ

โดดเด็ดขาด หากผูใ้ดฝ่าฝืน จะตอ้งถกูปรับในตารางเมตรละ 500 บาท 

ขอ้ยกเวน้ในการกระทาํขอ้ 6.5.2 และ6.5.3 อนุโลมเฉพาะเป็นการกระทาํเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะต่อชุมชนโดยส่วนรวมของหมู่บ้าน  แต่ต้องได้รับการอนุโลมจากคณะ

กรรมการฯก่อน 

   บทลงโทษ 

1. ผูก้ระทาํความผดิตามขอ้ 6.5.1 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

2. ผูก้ระทาํความผดิตามขอ้ 6.5.3 ปรับไม่เกินนิ้วละ 5,000 บาท 

 7.  ดา้นการรักษาความสะอาด เพ่ือเสริมสร้างระบบจาํกดัขยะของหมู่บา้น 

 7.1 หา้มทิ้งขยะในท่ีสาธารณะต่าง ๆ อาทิ ถนน ลาํคลอง แม่นํ้ า ผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษปรับ

คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท 

 7.2 หิน ดิน ทราย ในตาํบลห้วยแกว้ ถา้จะนํามาใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างใน

หมู่บา้นจะตอ้งไดรั้บความยนิยอม อนุโลมจากคณะกรรมการฯ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การอนุญาตเสียก่อน หากผูใ้ดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 บทลงโทษ  ฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 1,000 บาท และดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 ขอ้ 11 ระเบียบข้อบงัคบัน้ีหลงัประกาศใชแ้ลว้สามเดือน นับตั้ งแต่วนัประกาศน้ีให้

คณะกรรมการ สามารถเสนอแกไ้ข และปรับปรุงระเบียบขอ้บงัคบัต่อท่ีประชุมประชาคมหมู่บา้น

ปางจาํปีไดต้ามความเหมาะสม 

 ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น หรือ กม. เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบ และบงัคบัใชใ้นการถือ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหมู่บา้นฉบบัน้ี 

   ส
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วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสริมสร้างความสงบสุขของ

ชุมชน เสริมสร้างการจดัระเบียบสงัคม และตอบสนองกบันโยบายของทางราชการ 

การบริหารจดัการ บงัคบัใชโ้ดยชาวบา้นในชุมชน ลงโทษตามกฎระเบียบชุมชน 

ลดหยอ่นไดต้ามเห็นสมควรของชาวบา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านกฎหมู่บ้าน 

ตวัชี้วดัท่ี 1 ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

กฎหมู่บา้นใชทุ้นเงินในการจดัประชุมชาวบา้น โดยใชผ้า่นงบกลางของชุมชน 

ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์ 

กฎหมู่บา้น เป็นการคิดท่ีมีบูรณาการมาจากกฎหมู่บา้นหลายแห่ง และเพิ่มเติมใน

ข้ึนใหม่ในส่วนของการดูแล อนุรักษ ์และจดัการทรัพยากรท่ีมีในชุมชนปางจาํปี โดยการคิดบูรณา

การน้ีมาจากทั้งตวัผูน้าํ คณะทาํงาน และชาวบา้น ดว้ยการร่วมกนัจดัทาํกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั

หมู่บ้านน้ีข้ึนมา สะทอ้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกันระหว่างผูน้าํ ชาวบา้น และชุมชน ในการ

จดัการและพึ่งตนเอง 

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

ในกระบวนการจดัทาํกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัหมู่บา้น เป็นกระบวนการท่ีเกิด

จากการประชุมชาวบา้น เพ่ือร่วมกนัจดัทาํกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของหมู่บา้น โดยท่ีทุกคนใน

หมู่บา้นมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่าง เห็นชอบผา่นประชาคม และถือปฏิบติั จากกระบวนการจดัทาํ เห็น

ไดว้่ามีทุนทางสงัคมเขา้มาส่วนร่วมในการจดัทาํ 

ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัหมู่บา้น จะมีบงัคบัใชโ้ดยชาวบา้นในชุมชน ลงโทษตาม

กฎระเบียบชุมชน ลดหยอ่นไดต้ามเห็นสมควรของชาวบา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงก็มีการ

บงัคบัใชก้นัอยา่งเคร่งครัด ดงัจะเห็นไดจ้ากภายในชุมชนไม่พบปัญหาท่ีมีกฎระเบียบไดว้างไว ้

2.3 การจดัทําโฉนดชุมชน 

ความเป็นมา  โฉนดชุมชนช่ือไดม้าจากการเลียนแบบนโยบายของรัฐบาลนายก

อภิสิทธ์ิ แต่การทาํโฉลดได้มีมาก่อนนโยบายของนายกฯ เกิดจากการคิดข้ึนเองของผูใ้หญ่บา้น 

เน่ืองจากทางชุมชนปางจาํปีเร่ิมตน้ดว้ยการอนุรักษ์ป่า ไมก้็ไม่มีการตดัขาย เม่ือไม่มีการตดัไมข้าย 
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ชาวบา้นก็ไปจบัจองท่ีดิน ถางป่า บุกรุกป่า ทาํใหป่้าขยายพ้ืนท่ีไปเร่ือย ๆ หากเจา้หนา้ท่ีป่าไมม้าเห็น 

ชาวบ้านก็จะโดนข้อหาบุกรุกป่า เป็นคดีไปอีก ผูใ้หญ่บ้านจึงไปวิ ่งเต้นร่วมกับกลุ่มเกษตรกร

ภาคเหนือ เม่ือปี พ.ศ.2542  ไปเรียกร้องท่ีศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือเรียกร้องสิทธิทาํกินให้

ชาวบ้าน เหตุท่ีไปเรียกร้องคือ ต้องการให้ออกเอกสารสิทธ์ิให้ชาวบ้าน เน่ืองจากชาวบา้นไม่มี

เอกสารสิทธ์ิ เพราะทุกพ้ืนท่ีในชุมชนเป็นป่าหมด บางส่วนท่ีเป็นสวนของชาวบา้น ทางหน่วยงาน

ป่าไมก้็ว่าเป็นป่าหมด จึงตอ้งไปเรียกร้องสิทธิทาํกิน โดยจะขอใหอ้อกเป็นใบสาํคญัประเภทไหนก็

ได้  จะเป็นโฉนดก็ได้  ใบจอง หรือใบอะไรก็ได้ แต่ขอให้ถูกต้องตามหน่วยงานป่าไม้ ทาง

หน่วยงานป่าไมจ้ะไดไ้ม่ตอ้งไปเดือดร้อนใหช้าวบา้น หลงัจากนาํขอเสนอท่ีไปเรียกร้องสิทธิ ก็รอ

พบรัฐมนตรี ซ่ึงขณะนั้ นก็คือ นายเนวินทร์ ชิดชอบ ก็ได้รับปากว่าจะทาํให้ โดยได้ทาํการให้

เจา้หนา้ท่ีมาพิสูจน์สิทธ์ิเป็นรายแปลง ว่าพ้ืนท่ีไหนเป็นสวนของชาวบา้นก็จะออกเอกสารสิทธ์ิให ้

แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ได้ทาํการสาํรวจจริง กลบัประกาศให้ชาวบ้านคนใดมีท่ีดินทาํกินให้ไปแจง้ท่ี

อาํเภอ ไปแจง้การครอบครอง ซ่ึงชาวบา้นบางคนก็แจง้เท็จ บางคนมีไร่หน่ึง ก็ไปแจง้ว่ามี 20 ไร่ 

บางคนไม่มีสวน ก็ไปแจ้งว่ามี 5 ไร่ แลว้ค่อยกลบัมาถางป่าเอา จึงทาํให้บางถูกบุกรุกมากข้ึน รอ

โฉนดอะไรจากทางภาครัฐก็ไม่ได ้และรัฐบาลก็เปล่ียนสมยัไปเร่ือยๆ ความคิดของผูใ้หญ่บา้นบวก

กบัความตอ้งการของชาวบา้นท่ีตอ้งการขอบเขตพื้นท่ีท่ีชดัเจน เพ่ือไม่ใหเ้ดือดร้อนหน่วยงานป่าไม้

และไม่เป็นการบุกรุกป่า ใหพ้ื้นท่ีสวนพ้ืนท่ีทาํกินยงัคงท่ีท่ีเดิมท่ีเป็นสวน ไม่มีการบุกรุกเพิ่ม ให้มี

หลกัมุด ซ่ึงการทาํตอ้งใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือ เลยประชุมกบัชาวบา้นเป็นอนัตกลงให้มีการทาํข้ึน จึง

ไปขอความร่วมมือกบัหน่วยงานป่าไม ้แต่หน่วยงานป่าไมบ้อกว่าไม่มีเคร่ืองมือและงบประมาณ 

หน่วยงานป่าไมจึ้งเสนอใหไ้ปของบ อบต.ห้วยแกว้ แต่เร่ืองประเภทน้ีไม่ของบประมาณจากอบต.

ไม่ได ้เร่ืองท่ีจะขอ อบต. ไดต้อ้งเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในแผน ซ่ึงตามความเห็นของผูใ้หญ่บา้น หากรอแต่

อบต. ป่าก็จะหมดไป ปีไหนจะไดด้าํเนินการ ผูใ้หญ่จึงบอกกบัหน่วยงานป่าไมไ้ป หากหน่วยงานป่า

ไมไ้ม่ทาํ ผูใ้หญ่และชาวบา้นจะทาํเอง เลยไปขอทางทหาร ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีดูแลพ้ืนท่ีขุนป่า

แม่กวง อนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีชุมชนอยูน้ี่และมีจุดตรวจเลยหมู่บา้นไป จึงไดน้าํขอเสนอไปขอทหารให้เขา้

มาร่วมมือ และทางชุมชนก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง เพ่ือเดินสาํรวจป่าไปพร้อม

กบัทหาร ซ่ึงคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ งข้ึนมาก็เกิดจากมติประชุมชาวบา้น ทหารก็ให้ความร่วมมือ 

เพียงแต่ตกลงกบัทางผูใ้หญ่และชาวบา้นว่า ทางทหารไม่มีงบ หากจะทาํตอ้งห่อขา้วไปกินดว้ยกนั
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ในป่า ชาวบา้นก็ตกลง จึงตกลงกนัว่าจะทาํวนัไหน ทหารจึงเขา้มาช่วย โดยไม่มีค่าตอบแทน การ

สาํรวจใช้GPSในการทาํการสํารวจพ้ืนท่ีสวนของชาวบ้านและปักหมุดไมใ้ห้ชาวบ้าน ภายหลงั

ชาวบา้นก็หาหมุดท่ีมัน่คงมาปักเอง ส่วนชาวบา้นรายใดไม่มีสวนก็จะมีการจดัสรรพ้ืนท่ีป่าเส่ือม

โทรมใหเ้ป็นสวน แต่หากภายใน 5 ปีไม่มีการทาํสวน พ้ืนท่ีท่ีจดัสรรใหก้็จะยดึคืนใหเ้ป็นป่าไป และ

หากชาวบา้นขายพ้ืนท่ีทาํกินของตนไปเสีย จะมาขอใหม่ไม่ได ้

โฉนดชุมชนไดมี้การจดัทาํข้ึนในปี พ.ศ.2550 โดยมีระเบียบการจดัการท่ีดินใน

โฉนดชุมชน ดงัน้ี 

ระเบียบว่าดว้ยการจดัการท่ีดินในโฉนดชุมชน 

ชุมชนปางจาํปี หมู่ท่ี 7 ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 กฎระเบียบน้ีร่างข้ึนโดยอิงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพ่ือใชเ้ป็นกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ้

ในการจัดการท่ีดินในโฉนดชุมชนบ้านปางจาํปี หมู่ท่ี 7 ตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดั

เชียงใหม่ ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีให้ใชช่ื้อว่า “ระเบียบขอ้ปฏิบติัการว่าดว้ยการจดัการท่ีดินในโฉนด

ชุมชน บา้นปางจาํปี หมู่ท่ี 7 ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่” 

 ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ออกระเบียบเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. การขอใชไ้มใ้นท่ีดิน 

 3.1 การขอใชไ้ม ้เพ่ือนํามาปลูกบา้น ซ่อมแซม วางข้าวหรือสร้างส่ิงก่อสร้าง

ต่างๆ ใหแ้จง้ความจาํนงต่อคณะกรรมการโฉนดชุมชน แลว้คณะกรรมการโฉนดชุมชน จะนาํเร่ือง

ส่งให ้คณะกรรมการของหมู่บา้นเพื่อท่ีจะไดร่้วมกนัพิจารณาเห็นสมควร 

 3.2 เม่ือคณะกรรมการหมู่บา้นเห็นสมควรแลว้ ให้ผูใ้หญ่บา้น พร้อมผูข้อใชไ้ม้

แจง้ความจาํนง ต่อประชาคมหมู่บา้น ในวนัท่ีประชุมประจาํเดือนของหมู่บา้น ในสมยัการประชุม

แต่ละคร้ัง เพ่ือจะไดร่้วมกนัพิจารณาเห็นสมควร 

 3.3 เม่ือทางคณะกรรมการหมู่บา้นและชาวบา้นลงมติเห็นสมควร แก่การใชไ้ม้

แลว้ ก็จะใหท้าํหนงัสือแจง้ความจาํนงส่งให้คณะกรรมการหมู่บา้น เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานการขอใช้

ไมต่้อไป 
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 ขอ้ 4. ไมท่ี้จะนาํมาทาํเสาบา้นเรือน อนุญาตให้ไม่เกิน 15 ตน้ ไมท้าํเคร่ืองเรือน ตาม

ความจาํเป็นและเห็นสมควร 

 ขอ้ 5. การขนยา้ย ตอ้งแจง้ผูใ้หญ่บา้น กรรมการป่าของหมู่บา้นทราบ กรณีขนยา้ยขา้ม

เขต ตอ้งแจง้ของอนุมติัจากคณะกรรมการโฉนดชุมชน ท่ีของเขตท่ีจะเดินผา่นก่อน 

 ขอ้ 6. ห้ามใชเ้คร่ืองทุนแรงทุกชนิดในการทาํไม ้และการทาํประโยชน์ในท่ีดิน เช่น 

เล่ือยยนต ์รถไถ 

 ขอ้ 7. ผูท่ี้ฝ่าฝืนไปทาํการตดัไมโ้ดยไม่แจง้ความจาํนงไวก่้อน มีความผิด ปรับนิ้วละ 

200 บาท กรณีท่ีเป็นไมส้กั ถา้เป็นไมอ่ื้น ๆ ปรับนิ้วละ 100 บาท โดยวดัจากเสน้รอบวงของไม ้(เงิน

ท่ีปรับไดใ้หเ้ก็บเขา้เงินกองกลางหมู่บา้น) 

 ขอ้ 8. การตดัฟืนมาใชใ้นครัวเรือน ใหใ้ชไ้มท่ี้แหง้แลว้เท่านั้น หา้มตดัไมดิ้บยนืตน้ หา้ม

กนัไมใ้หต้ายเพ่ือหวงัผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

 ขอ้ 9. ห้ามตดัฟืนเพ่ือนาํไปขาย นอกพ้ืนท่ี ไม่ว่าจะขายในลกัษณะใด ๆ ก็ตาม ฝ่าฝืน

ปรับท่อนละ 500 บาท 

 ขอ้ 10. การเผา หมายถึง การเผาหญา้ หรือการเผาทุ่งหญา้หรือเผาในท่ีทัว่ ๆ ไป ถือว่ามี

ความผิด ปรับตั้ งแต่ 500 – 5,000 บาท แลว้แต่กรณี ถา้ตกลงกนัไม่ไดใ้นคณะกรรมการให้นาํส่ง

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป (ยกเวน้การเผาในไร่ นา สวน ของตนเอง แต่ตอ้งใชค้วาม

ระมดัระวงั ไม่ให้รุกลามไปในพ้ืนท่ีของผูอ่ื้น ถา้ประมาท ไฟเกิดไปติดลุกลามของผูอ่ื้น ให้มี

ความผดิตามท่ีกล่าวมาแลว้) 

 ขอ้ 11. กรณีการซ้ือขายท่ีดิน โฉนดชุมชน ผูค้รอบครองบุคคลใดไดข้ายท่ีดินให้ผูอ่ื้น

เพราะความจาํเป็น จะไม่สามารถขยายท่ีดิน หรือบุกรุกใหม่ได ้ผูใ้ดฝ่าฝืนจะดาํเนินการตามกฎหมาย 

และปรับตารางเมตรละ 600 บาท 

 ขอ้ 12. การจาํนองท่ีดินของผูค้รอบครองท่ีดินเพ่ือความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ให้

จาํนองท่ีดินผา่นกองทุนชุมชนคนรักษป่์าบา้นปางจาํปี โดยยืน่เร่ืองแจง้ความจาํนงต่อคณะกรรมการ

กองทุนชุมชนคนรักษป่์าได ้โดยขอจาํนองท่ีดินในราคา ไร่ละ 20,000 บาท และปฏิบติัตามระเบียบ

ว่าดว้ยการบริหารกองทุนชุมชนคนรักษป่์าบา้นปางจาํปี 
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 ขอ้ 13. การทาํประโยชน์ในท่ีดินโฉนดชุมชนเนน้การทาํประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัการ

อนุรักษป่์าและฟ้ืนฟปู่าตน้นํ้ า เช่นการทาํเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ 

ผูใ้ดไม่สามารถปฏิบติัไดใ้หแ้จง้ถึงความจาํเป็นต่อคณะกรรมการโฉนดชุมชน แลว้คณะกรรมการ

โฉนดชุมชนนาํเร่ืองเขา้หารือกบัคณะกรรมการหมู่บา้น เพ่ือพิจารณาตามเห็นสมควร 

 ขอ้ 14. ผูข้อใชไ้มใ้นท่ีดิน โฉนดชุมชนจะตอ้งมีภูมิลาํเนาอยู่ในหมู่บา้นอย่างน้อย 5 ปี

ข้ึนไป 

 ข้อ 15. ผูค้รอบครองท่ีดิน โฉนดชุมชน ถ้าไม่ทําประโยชน์ติดต่อกันเกินสามปี 

คณะกรรมการจะพิจารณาใหร้ายอ่ืนต่อไป 

 ขอ้ 16. หา้มใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืช (ยาฆ่าหญา้ฉีดพ่นในท่ีดินโฉนดชุมชน) 

 ขอ้ 17. ท่ีดินโฉนดชุมชนผูถื้อครองสามารถเขา้อยูอ่าศยัได ้

 ขอ้ 18. ขอ้บงัคบัในโฉนดชุมชนฉบบัน้ีจะมีการแกไ้ขตามความเหมาะสมและสมควร

ปรับปรุง 2 ปี ต่อคร้ัง 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือป้องกนัการบุกรุกป่า 

2. เพ่ือป้องกนัขอ้ครหาจากเจา้หนา้ท่ีป่าไมว้่าชาวบา้นไดรุ้กลํ้ าพ้ืนท่ีสวนเขา้ไปยงั

ป่าอีก 

การบริหารจดัการ 

บริหารจดัการโดยชาวบา้น หากมีชาวบา้นคนใดขยายสวนไปรุกลํ้ าป่า ก็จะมีการ

แจง้ใหผู้ใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นก็จะใชก้ฎหมู่บา้นจดัการ ถา้จดัการไม่ไดก้็จะส่งให้เจา้หน้าท่ีป่าไม้

ดาํเนินคดี 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านการจดัทําโฉนดชุมชน 

ตวัชี้วดัท่ี 1 ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

ไม่มีการใชง้บประมาณในการจดัทาํโฉนดชุมชน มีเพียงสินนํ้ าใจจากชาวบา้นท่ีมกั

มีขอติดไมติ้ดมือมาฝากใหก้บัทหารและคณะทาํงานโฉนดชุมชน โดยมากจะเป็นขา้วปลาอาหารมา

ใหรั้บประทานระหว่างวดัพ้ืนท่ีของแต่ละคน 

 ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์ 
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ผูใ้หญ่บา้น คณะทาํงานชุดโฉนดชุมชน และทหาร ไดมี้ความเสียสละให้แก่ชุมชน

ในการจดัทาํโฉนดคร้ังน้ี ร่วมไปถึงผูน้าํท่ีมีสภาวะความเป็นผูน้าํชุมชน ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นตัวแทน

ประสานงานขอความร่วมมือในการจดัทาํโฉนดไปยงัทหาร และสามารถทาํงานร่วมกบัทหารได้

อยา่งลงตวั ไม่มีความขดัแยง้  

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําโฉนดชุมชน ด้วยการเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการชุดท่ีจัดทาํโฉนดชุมชน โดยคณะกรรมการได้มาจากการลงมติประชาคมของ

ชาวบา้น ไดม้า 5 คน ส่วนชาวบา้นท่ีไม่ไดรั้บเลือกให้เป็นคณะกรรมการชุดโฉนดชุมชน ก็จะทาํ

หนา้ท่ีช้ีจุดเขตสวนของตนเอง และส่งขา้วปลาอาหารใหท้หารและคณะกรรมการ 

ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

การบริหารจดัการ บริหารจดัการในจดัทาํโดยชุมชนและภายนอก(ทหาร) ส่วนการ

บริหารจดัการโฉนด บริหารจดัการโดยชุมชน ดว้ยการสอดส่องการละเมิดดว้ยชาวบา้นดว้ยกนัเอง 

หากใครละเมิดก็จะมีการแจง้ให้ผูใ้หญ่บา้นทราบ เพ่ือนาํไปลงโทษตามบทลงโทษของกฎชุมชน

และกฎหมาย หากไม่ยอมรับบทลงโทษทางกฎชุมชน 

4.2.3  กจิกรรมการจดัการองค์ความรู้ภายในชุมชน 

4.2.4.1 กจิกรรมการเดนิป่า  
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ภาพท่ี 10 การเดินป่า 

ความเป็นมา การเดินป่า เร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ.2550 มีการสํารวจเส้นทางเดินป่า 

เส้นทางเดินหลกัท่ีให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีใช้กัน มีอยู่ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางระยะสั้ นและ

เสน้ทางระยะยาว เสน้ทางระยะสั้น จะเดินเขา้ไปในเขตอนุรักษส์ตัวป่์า(บริเวณห้วยหก)แลว้จะเดิน

ออ้มลงมาท่ีโฮมสเตยท่ี์ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนคนรักษป่์าปางจาํปี เป็นระยะเวลาเดินประมาณชัว่โมง

กว่าถึงสองชัว่โมง อีกเสน้เป็นเสน้ทางเดินป่าระยะยาว จะเร่ิมเดินท่ีจุดท่ีถนนตดัขาดจากชุมชนอ่ืน

(เป็นจุดท่ีสิ้นสุดของเสน้ทางถนนในหมู่บา้นน้ี ไม่สามารถเดินทางโดยรถได)้ แลว้เดินออกไปทาง

เสน้ท่ีออกไปทะลุหมู่บา้นป๊อก ซ่ึงเป็นหมู่บา้นตน้นํ้ า แลว้เอารถออ้มไปรับท่ีหมู่บา้นป๊อก 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาธรรมชาติ พนัธุ์ไม ้รวมไปถึงสมุนไพร และเสริมสร้าง

รายไดใ้หก้บัชุมชน 

การบริหารจดัการ แรกเร่ิมเดิมที เกิดจากการของบจากองค์การบริหารส่วนตาํบล

หว้ยแกว้ แลว้จึงไปสาํรวจ และทาํเสน้ทางเดิน โดยไดรั้บความร่วมมือในการเปิดเสน้ทางการเดินป่า

ระยะยาวจากหมู่บ้านป๊อก ด้วยการเปิดเส้นทางการเดินป่าคนละข้ึนทาง บ้านป๊อกเปิดเส้นทาง

บริเวณเขตรับผดิชอบของตน บา้นปางจาํปีก็เปิดเส้นทางในเขตรับผิดชอบของตนไปบรรจบกนัท่ี

เขตแดนกนัระหว่างสองชุมชน แต่ผูน้าํของหมู่บา้นป๊อกไม่จริงจงัในการบริหารจดัการเส้นทางเดิน

ป่าในเขตของตน จึงทาํใหห้มู่บา้นป๊อกไม่ประสบความสาํเร็จในเร่ืองการท่องเท่ียวการเดินป่า ส่งผล

ไปถึงชาวบา้นป๊อกท่ีตอ้งสูญเสียรายไดใ้นส่วนท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บไปดว้ย มีเพียงชาวบา้นและชุมชน

ปางจาํปีท่ีมีรายไดเ้พิ่มจากการเปิดเสน้ทางการเดินป่าแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจะไดจ้ากการเป็นไกดน์าํ

เดินป่าและเป็นลกูทีมไกด ์ซ่ึงหากนกัท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะเดินป่าตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หญ่บา้นทราบก่อน 

เพ่ือท่ีผูใ้หญ่บา้นจะไดจ้ดัแจงไกดแ์ละหาลกูทีมจากเด็กในชุมชนท่ีผลดัเปล่ียนกนัไป โดยจะคิดชาว

ต่างประเทศรายละ 300 บาท โดยจะเห็นว่า ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นผูบ้ริหารจดัการในเร่ืองการเดินป่าน้ี 

ในระยะหลงัมีรีสอร์ท ช่ือว่า ธารทองลอร์ด ไดบ้รรจุการเดินป่าของชุมชนปางจาํปีเป็นแพคเกตของ

โรงแรม เพ่ือเสนอขายต่อนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ดว้ย 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านกจิกรรมการเดนิป่า 

ตวัชี้วดัท่ี 1 ทุนเงนิหรือทุนที่สร้างขึน้ 
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ทุนเงินของการดาํเนินกิจกรรมการเดินป่า ในขั้นของการสาํรวจและเปิดเส้นทาง 

ไดง้บจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแกว้ 

ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์ 

ผูน้าํซ่ึงก็คือผูใ้หญ่บา้นเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดริเร่ิมท่ีจะเสริมสร้าง

รายได้ให้กับชาวบา้น เพราะหากมีการเปิดเส้นทางเดินป่า ชาวบ้านก็จะพลอยมีรายได้จากการ

ท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการนาํเดินป่า หรือแมแ้ต่การคา้ขายภายในชุมชน ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ พนัธุไ์ม ้สมุนไพร จากหอ้งเรียนในโลกแห่งความจริง 

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

กระบวนการในการจดักิจกรรมการเดินป่า ตอ้งมีการสาํรวจและเปิดเส้นทางการ

เดินป่า ในการสาํรวจไดรั้บการร่วมมือจากกรมป่าไม ้ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น ส่วนเปิด

เสน้ทางการเดินป่าก็ไดรั้บชาวบา้นมามีส่วนร่วมในการเปิดเสน้ทาง โดยการเผา้ถางหญา้ 

ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

การบริหารจดัการกิจกรรมการเดินป่า จะมีการจดัการหาไกด์และลูกทีมไกด์ ซ่ึง

การบริหารจดัการในส่วนน้ีไดรั้บการรับผดิชอบโดยผูใ้หญ่สุจิตต ์

4.2.4.2 การจดัตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี 

 
ภาพท่ี 11 ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนคนรักษป่์าปางจาํปี 

ความเป็นมา อุทยานการเรียนรู้ชุมชนคนรักษป่์าปางจาํปี เกิดข้ึนดว้ยความคาดหวงั

ของชาวบา้นท่ีตอ้งการใหอุ้ทยานแห่งน้ีเป็น “โรงเรียนท่ีมีชีวิตเป็นแหล่งการเรียนรู้เร่ืองชุมชน และ
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ธรรมชาติใหแ้ก่คนในและนอกชุมชน” เก่ียวกบัชุมชนปางจาํปีแห่งน้ี รวมไปถึงบทเรียนอนัหนักอ้ึง

ท่ีเคยเกิดกบัชุมชนแห่งน้ี โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณคร้ังแรกจากโครงการ SML จาํนวน 

200,000 บาท มาดาํเนินการจดัสร้าง ตลอดจนการบริหารจดัการเพ่ือให้อุทยานเรียนรู้เป็นมากกว่า

แหล่งเรียนรู้ นั้นคือ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

องคค์วามรู้ท่ีชุมชนตั้งใจจะถ่ายทอดให้กบัชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จากอุทยานแห่งน้ี 

เป็นหลกัสูตรท่ีมีชีวิตท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น “ความเป็นชุมชนปางจาํปี” ไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงผูท่ี้ไดเ้ขา้มา

เรียนรู้กบัอุทยานฯ จะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ฐานประวติัศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน 

ได้เรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของชุมชน สภาพความเป็นอยู่ สภาพภูมินิเวศน์ 

ประเพณี วฒันธรรม การเปล่ียนแปลงของชุมชน และบทเรียนท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. ฐานการทาํเกษตรของชุมชน 

เรียนรู้ในเร่ืองของการทาํการเกษตรในพ้ืนท่ีป่า ความรู้ในเร่ืองเกษตรปลอดสารพิษ 

วิธีการทาํสารสกดัชีวภาพเพื่อใชใ้นการเกษตร 

3. ฐานระบบนิเวศน์ลาํนํ้ าแม่ลายนอ้ย 

เรียนรู้ในเร่ืองของสภาพภูมินิเวศน์ในลาํนํ้ าแม่ลายน้อย ลกัษณะการไหลของนํ้ า 

ลกัษณะของกอ้นหิน ลกัษณะของดิน ทราย ในลาํนํ้ าในช่วงต่างๆ ลกัษณะของพืชนํ้ า สัตวน์ํ้ า และ

กฎระเบียบในการอนุรักษล์าํนํ้ าแม่ลายนอ้ย ความรู้ในการจดัการทรัพยากรนํ้ า เช่น นํ้ าริน ฝายตน้นํ้ า

(ฝายแมว้) บ่อนํ้ า บ่อทราย 

4. ฐานอาหารจากป่า 

เรียนรู้เร่ืองอาหารจากป่าทั้งพืชและสตัว ์วงจรชีวิตไมไ้ผ่ แต่ละชนิด การประกอบ

อาหารจากธรรมชาติ ความรู้เร่ืองการดาํรงชีวิตในป่า ลกัษณะพนัธุพื์ชตน้ไมช้นิดต่าง ๆ การจบัปลา

แบบใชภู้มิปัญญาชาวบา้น 

5. ฐานภูมิปัญญาของชุมชน 

เรียนรู้เร่ืองการสร้างบา้นแบบลา้นนา ภูมิปัญญาการจกัสาร การจ่าตอง 

6. ฐานพืชสมุนไพร 
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เรียนรู้เร่ืองลกัษณะของสมุนไพรท่ีอยู่ในป่า ตามลาํนํ้ า สรรพคุณของสมุนไพรแต่

ละชนิด วิธีการนาํสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช ้

วตัถุประสงค์ สร้างแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัชุมชน วิถีชีวิตชุมชน ป่า ลาํนํ้ าแม่ลาย รวม

ไปถึงสมุนไพรและการหากินหาใชโ้ดยภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การบริหารจดัการ ศนูยก์ารเรียนรู้ชุมชนคนรักษป่์าปางจาํปี เป็นของชุมชน จึงการ

ดูแลจดัการโดยชาวบา้น ช่วยกนัสอดส่องดูแล แต่การติดต่อขอเขา้ดูงานและใชส้ถานท่ีตอ้งแจง้ให้

ผูใ้หญ่บา้นทราบ เพ่ือการเตรียมการ ไม่ว่าจะเป็นวิทยากร อาหาร หรือหอ้งพกั 

ตวัชี้วดัชุมชนเข้มแข็งผ่านการจดัตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี 

ตวัชี้วดัท่ี 1 ทุนเงินหรือทุนที่สร้างขึน้ 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการ SML จาํนวน 200,000 บาท ในการดาํเนินการจดัสร้าง 

ตวัชี้วดัท่ี 2 ทุนมนุษย์  

ชาวบา้นมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะดาํเนินกิจกรรมควบคู่ไปกบัการนาํของผูใ้หญ่บา้น 

เพราะต่างมีองค์ความรู้เก่ียวกบัชุมชนตนเป็นฐานอยู่แลว้ จึงมีศกัยภาพพอท่ีจะให้ความรู้เก่ียวกบั

ชุมชนได ้

ตวัชี้วดัท่ี 3 ทุนทางสังคม 

การจดัตั้งศนูยก์ารเรียนรู้ฯ ชาวบา้นมีส่วนร่วมให้การทาํให้เกิดการจดัตั้ งข้ึน ดว้ย

ความร่วมมือร่วมใจร่วมอุดมการณ์เดียวกนั ท่ีตอ้งการให้ศูนยก์ารเรียนรู้ฯน้ีสะทอ้นวิถีชีวิตและ

ความเป็นชุมชนปางจาํปี รวมไปถึงองคค์วามรู้ในการจดัการชุมชนและทรัพยากรดว้ย 

ตวัชี้วดัท่ี 4 ทุนธรรมชาต ิ

บริหารจดัการโดยชาวบา้น เพราะศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

จึงเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการบริหารจดัการโดยชาวบา้น แต่กิจกรรมทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในชุมชนลว้น

แลว้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการหลกัโดยผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงชาวบา้นก็ไวว้างใจให้

บริหารจดัการหลกัเสมอมา  
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ตารางท่ี 3 สรุปตวัชี้วดัความเข็มแข็งของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 

 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนเงินหรือทุนท่ีสร้างข้ึน 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

ก า ร อ นุ รั ก ษ์

จดัการป่าและนํ้ า 

แนวกนัไฟ งบประมาณไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมป่าไมแ้ละงบกลางของ

ชุมชน 

บวชป่าสืบ

ชะตานํ้ า 

งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมมาจากหลายแหล่ง ทั้ง

ภายนอกและในชุมชน ไม่มีปัญหาเร่ืองทุนเงิน เพราะชุมชนจดั

ภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู ่

วงัปลา ใชง้บกลางของชุมชน 

ฝาย ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากภายนอก ไดแ้ก่ กรมป่าไม้

และศนูยก์ารศึกษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ 

ป่าชุมชน ไม่ใชง้บประมาณ 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

ด้านการจัดการ

การเงินชุมชน 

ธนาคาร

ชุมชนคน

รักษป่์าปาง

จาํปี 

เงินในธนาคารได้มาจากการขายหุ้นการเป็นสมาชิกให้กับ

ชาวบา้น 

กลุ่มกิจกรรม 

ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการชุมชน 

ป๊อกบา้น ไม่ใช้งบในการจัดตั้ ง เพราะมีมาแต่ดังเดิม เป็นภูมิปัญญาทาง

ภาคเหนือ และไดสื้บต่อมาจนปัจจุบนั 

กฎหมู่บา้น ใชทุ้นเงินจากงบกลางของชุมชน สาํหรับการจดัประชุมชาวบา้น 

โฉนด

ชุมชน 

ไม่ใชง้บประมาณท่ีเป็นตวัเงิน แต่ใชสิ้นนํ้ าใจจากชาวบา้นในการ

ดาํเนินการจดัทาํโฉนด 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

การจัดการองค์

คว าม รู้ภายใน

ชุมชน 

การเดินป่า ไดรั้บงบสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแกว้ 
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สรุปตวัชี้วดัความเข็มแขง็ของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 
 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนเงินหรือทุนท่ีสร้างข้ึน 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

การจัดการองค์

คว าม รู้ภายใน

ชุมชน 

ศนูยก์าร

เรียนรู้ฯ 

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากโครงการ SML  

 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนมนุษย ์

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

ก า ร อ นุ รั ก ษ์

จดัการป่าและนํ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวกนัไฟ ผูน้าํและชาวบา้นร่วมกนัทาํแนวกนัไฟกนัทุกปี 

บวชป่าสืบ

ชะตานํ้ า 

ผูน้าํมีศกัยภาพในการบริหารจดัการกิจกรรม งบประมาณ และมี

ทักษะในการประสานงานกับทั้ งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

วงัปลา ผูน้าํและคณะกรรมการชุมชนเป็นผูมี้กระบวนการเรียนรู้ รู้จกัท่ี

จะนาํเอากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการหาสาเหตุของ

ปัญหาชุมชน จนเกิดหลายๆกิจกรรมท่ีแกไ้ขปัญหาในชุมชนได ้

ฝาย ผู้นํา มีศัก ยภาพในกา ร เข้า ใจและ เข้ า ถึ ง ปัญหาได้ด้ว ย

กระบวนการวิจยั จึงเขา้ใจปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี บวกกบัเป็นผูน้าํท่ี

อุทิศตนเพ่ือแกไ้ขปัญหาชุมชน จึงไดรั้บการตอบรับเม่ือมีการ

เสนอโครงการท่ีเป็นความคิดริเร่ิมของผูน้ ํา รวมไปถึงเป็นท่ี

ยอมรับจากชาวบา้น 

ป่าชุมชน ผูน้าํมีจิตสาํนึกชุมชน คือมีความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของชุมชน

ร่วมกบัชาวบา้น และมีจิตวิญญาณชุมชน เสียสละทาํงาน หวง

แหนชุมชน จึงเกิดเป็นกิจกรรมการแบ่งเขตป่าชุมชน 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

ด้านการจัดการ

การเงินชุมชน 

ธนาคาร

ชุมชนคน

รักษป่์าปาง

จาํปี 

ผูน้าํและคณะกรรมการชุมชนมีความเสียสละและทุ่มเททาํงาน 

แมใ้นช่วงแรกของการเปิดธนาคารชุมชนฯ จะไม่ไดค่้าตอบแทน

ก็ตาม 

 

กลุ่มกิจกรรม 

ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการชุมชน 

ป๊อกบา้น 

 

ผูน้าํและชาวบา้นมีการจดัการชุมชนท่ีดี มีความสามารถในการ

จดัการตนเองและชุมชนได ้ 

กฎหมู่บา้น 

 

เป็นความคิดท่ีบูรณการมาจากการไปดูงานจากภายนอกของผูน้าํ 

คณะกรรมการ และชาวบา้น 
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สรุปตวัชี้วดัความเข็มแขง็ของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 
 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนมนุษย ์

กลุ่มกิจกรรม 

ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการชุมชน 

โฉนด

ชุมชน 

ผูน้าํ คณะทาํงานชุดโฉนดชุมชน และทหาร มีลกัษณะของนัก

ประสานงานท่ีดี มีการเช่ือมโยงและทํางานร่วมกับเครือข่าย

ภายนอกชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

การจัดการองค์

คว าม รู้ภายใน

ชุมชน 

การเดินป่า ผูน้าํมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ริเร่ิมคิดท่ีจะสร้างรายไดใ้ห้กับ

ชาวบ้านและตอ้งการดึงให้เยาวชนได้เรียนรู้ชุมชน รวมไปถึง

เป็นการดึงใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ในฐานะ

มคัคุเทศก ์

ศนูยก์าร

เรียนรู้ฯ 

ผูน้ ําและชาวบ้านมีจิตวิญญาณชุมชน ท่ีต้องการถ่ายถอดองค์

ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ประวติัศาสตร์ชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 

ระบบนิ เวศน์ล ํานํ้ าแม่ลายน้อย  การทํา เกษตรของชุมชน 

สมุนไพร ใหก้บัเยาวชนรุ่นหลงัไม่ว่าจะทั้ งภายในและภายนอก

ชุมชนท่ีติดต่อเขา้มาดูงาน 

 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนทางสงัคม 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

ก า ร อ นุ รั ก ษ์

จดัการป่าและนํ้ า 

 

แนวกนัไฟ ผูน้าํและชาวบ้านมีส่วนร่วมกนัในการร่วมกนัดบัไฟขณะมีไฟ

ลามอย่างพร้อมเพียง โดยมิตอ้งนัดหมายเพ่ือร่วมพลท่ีจุดใดจุด

หน่ึงของชุมชนเลย เม่ือทราบว่าเกิดไฟลาม ผูน้าํและชาวบา้นจะ

ไปยงัจุดท่ีเกิดไฟพร้อมอุปกรณ์ครบมือกนัในทนัที 

บวชป่าสืบ

ชะตานํ้ า 

การท่ีกิจกรรมบรรลุผลสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี สะทอ้นให้เห็นถึงทุน

ทางสงัคมท่ีมีส่วนร่วมในการจดังานและบริหารงบไดเ้ป็นอยา่งดี 

วงัปลา 

 

 

ชาวบา้นเลง็เห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตรงกนั จึงร่วมมือร่วม

แรงในการกั้นและขุดวงัปลา พร้อมทั้ งตั้ งกฎไม่ให้มีการจบัปลา

ในเขตวงัปลาและปฏิบติัตามเป็นอยา่งดี 

ฝาย สะทอ้นทุนทางสงัคมท่ีเขม้แข็ง เพราะชาวบา้นร่วมมือกนัทาํฝาย

กนัจนสาํเร็จจนมีนํ้ าใช ้

ป่าชุมชน ชาวบา้นให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎชุมชนในการไม่

ละเมิดป่าชุมชนเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีลกัษณะ

ของทุนทางสงัคมท่ีเขม้แข็ง ชาวบา้นมีจิตวิญญาณชุมชนแฝงอยู ่
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สรุปตวัชี้วดัความเข็มแขง็ของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 

 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนทางสงัคม 

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

ด้านการจัดการ

การเงินชุมชน 

ธนาคาร

ชุมชนคน

รักษป่์าปาง

จาํปี 

ชาวบา้นร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารเป็นจาํนวนมาก 

กลุ่มกิจกรรม 

ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการชุมชน 

ป๊อกบา้น ชาวบา้นมีส่วนร่วมหัวหน้าป๊อกบา้นสูง ในการปฏิสัมพนัธ์กนั

เชิงการให้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมประชุม จากการแจ้ง

ข่าวสารของหวัหนา้ป๊อกบา้น รวมไปถึงทาํให้ชาวบา้นเขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ ่มมากข้ึน เพราะไดรั้บข่าวสารกนัอย่าง

ทัว่ถึง 

กฎหมู่บา้น กระบวนการจดัทาํกฎของหมู่บา้น ทาํให้เกิดทุนทางสังคมข้ึน

ในชุมชน เน่ืองจากชาวบา้นตอ้งมาร่วมตวักนั เพ่ือมีส่วนร่วมใน

การจัดทาํกฎระเบียบ ตั้ งแต่การร่าง เห็นชอบผ่านประชาคม 

และถือปฏิบติั 

โฉนดชุมชน ชาวบา้นไดมี้ส่วนร่วมในการจดัทาํโฉนดชุมชน ในสองส่วนคือ 

ส่วนแรก  ชาวบ้านจะ มี ส่วน ร่ วมในฐานะ เ ป็นผู ้เ ลือก

คณะกรรมการชุดทาํโฉนดข้ึนเอง จาํนวน 5 คน ส่วนท่ีสอง 

ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในการช้ีพิกัดเขตสวนของตน โดยอยู่

ภายใตส้ายตาของผูใ้หญ่บา้นและคณะทาํงานชุดโฉนด 

กลุ่มกิจกรรมการ

จั ด ก า ร อ ง ค์

คว าม รู้ภ า ย ใน

ชุมชน 

การเดินป่า ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการเผา้ถางหญา้ เพ่ือเปิดเส้นทางการเดิน

ป่า รวมไปถึงได้ผลดัเปล่ียนกันเป็นมคัคุเทศก์หลกัในการนํา

เยาวชนและนกัท่องเท่ียวเดินสาํรวจป่า 

ศนูยก์าร

เรียนรู้ฯ 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯข้ึน ด้วย

อุดมการณ์ท่ีเร่งเห็นคุณค่าของชุมชนร่วมกนั 

 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนธรรมชาติ 

กลุ่มกิจกรรมการ

อนุ รักษ์จัดการ

ป่าและนํ้ า 

 

แนวกนัไฟ บริหารจดัการโดยชุมชนในการทาํแนวกนัไฟ และมีกรมป่าไม้

ส่งเสริมงบประมาณและองคค์วามรู้ 
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สรุปตวัชี้วดัความเข็มแขง็ของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 

 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนธรรมชาติ 

กลุ่มกิจกรรมการ

อนุ รักษ์จัดการ

ป่าและนํ้ า 

บ ว ช ป่ า สื บ

ชะตานํ้ า 

การบริหารจดัการมีการวางแผนและแจกแจงงานให้ชาวบา้น

ในชุมชนเป็นอย่างดี ทาํให้งานสาํเร็จ งบประมาณพอกบัการ

จดังาน สะทอ้นใหเ้ห็นการจดัการชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได ้

วงัปลา การบริหารจัดการมีการตั้ งกฎกติกาไม่ให้วางยาปลา ใช้

สารเคมีกับปลาและแหล่งนํ้ า หากจะมีการจับปลาต้องใช้

วิธีการท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ดังจะเห็นได้ว่ามีจาํนวน

ปลาเพิ่มข้ึน 

ฝาย บริหารจดัการและดูแลโดยชาวบา้น เพ่ือประโยชน์ของชุมชน

เองเพ่ือท่ีจะมีนํ้ าไดใ้ชต้ลอดปี 

ป่าชุมชน ชาวบา้นและผูน้าํบริหารจดัการดว้ยตนเองภายในชุมชน โดย

ไม่มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาจดัการให ้

ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม

ด้านการจัดการ

การเงินชุมชน 

ธนาคาร

ชุมชนคนรักษ์

ป่าปางจาํปี 

บริหารจัดการโดยชุมชน  คณะกรรมการธนาคารก็ เป็น

ชาวบ้านท่ีได้รับเลือกให้ด ําเนินกิจกรรมของธนาคารทุก

กระบวนการ โดยท่ีมีนายประเสริฐ โจมขันเป็นแกนหลัก

สาํคญัในการดาํเนินงานกิจกรรมธนาคารชุมชนฯ 

กลุ่มกิจ

กรรมการบริหาร

จดัการชุมชน 

ป๊อกบา้น บริหารจดัการโดยหวัหนา้ป๊อกและคณะกรรมการป๊อก ภายใต้

การดูแลของผูใ้หญ่บา้น 

กฎหมู่บา้น บงัคับใช้ตามกฎท่ีตั้ งไวแ้ละลดหย่อนมาเห็นสมควรของมติ

ประชาคมของชุมชน 

โฉนดชุมชน 

 

บริหารจัดการโดยชุมชน คือ ชาวบา้นจะช่วยกนัสอดส่องผู ้

ละเมิดกฎกติกาของโฉนดชุมชน หากใครละเมิดก็จะไปแจง้

ใหผู้ใ้หญ่บา้นจดัการ ตามบทบญัญติัในกฎโฉนดชุมชน 

กลุ่มกิจกรรมการ

จั ด ก า ร อ ง ค์

คว าม รู้ภ า ย ใน

ชุมชน 

การเดินป่า บริหารจัดการหลกัโดยผูน้ ําชุมชน ในการหามคัคุเทศก์นํา

เท่ียวให้ ซ่ึงมคัคุเทศก์ก็จะเป็นเยาวชนท่ีสมคัรใจจะทาํมานํา

เท่ียว โดยมีค่าตอบแทนให ้
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สรุปตวัชี้วดัความเข็มแขง็ของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 

 กิจกรรม ตวัช้ีวดั : ทุนธรรมชาติ 

กลุ่มกิจกรรมการ

จั ด ก า ร อ ง ค์

คว าม รู้ภ า ย ใน

ชุมชน 

ศนูยก์าร

เรียนรู้ฯ 

บริหารจดัการโดยชุมชน ภายใตก้ารจดัแจกงานโดยผูน้าํชุมชน 

ในการจดัเตรียมงาน อาหาร และท่ีพกั สาํหรับผูม้าศึกษาดูงาน 

 

บทสรุปของการดาํรงความเขม้แข็งของชุมชนผา่นกิจกรรมการพฒันา มีฐานสาํคญัจาก

ผูน้าํ คือ ผูใ้หญ่สุจิตต ์ท่ีมีลกัษณะความเป็นผูน้าํท่ีเสียสละ และทุ่มเททาํงานเพื่อชุมชน เป็นบุคคลท่ี

มีกระบวนการเรียนรู้ รู้จกันาํกระบวนการวิจยัมาหาสาเหตุปัญหาของชุมชน จนไดเ้กิดเป็นกิจกรรม

เพ่ือแกไ้ขปัญหาชุมชนได ้ร่วมไปถึงเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาความเขม้แข็งของชุมชนดว้ย มีการดึงให้

ชาวบา้นและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั รวมไปถึงชาวบา้นสามารถผนึก

กาํลงัสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนได ้ก็เพราะแรงผลกัดนัจากภายในตวัของชาวบา้นเองท่ีถูก

สงัคมตราหนา้ว่าเป็น มอดไมท้าํลายป่า จึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการผนึกกาํลงัท่ีจะลบลา้งขอ้ครหา

น้ี จนนาํไปสู่การเป็นชุมชนเขม้แข็งและพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

3. แนวทางการพฒันาความเข้มแขง็ของชุมชนบ้านปางจาํปี 

 ตลอดระยะเวลาของการบริหารจดัการชุมชนบ้านปางจาํปีของนายสุจิตต์ ใจมาและ

คณะกรรมการหมู่บา้น คณะทาํงานชุดน้ีในช่วงแรกของการเขา้มาบริหารจดัการชุมชน ยงัมีวิทศัน์

ไม่มากและไม่เปิดกวา้งมากเท่าท่ีควร เน่ืองจากยงัปิดกั้นตวัเองและชุมชนออกจากโลกภายนอก ขาด

การไปศึกษาดูงาน เพ่ือนาํมาพฒันาและจดัการชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มีงานวิจยัจากสาํนกังาน

ประสานงานเชิงบูรณาการมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(สกว.แม่โจ)้ เขา้มาศึกษาชุมชน ทาํให้ทราบปัญหา

ภายในชุมชนในเชิงการจดัการทรัพยากร จึงไดท้ราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา ไม่ว่าจะเป็น 

ปัญหาป่าไม ้ปัญหานํ้ าแหง้ จึงแจกแจงปัญหาและสาเหตุใหผู้น้าํอยา่งผูใ้หญ่บา้นสุจิตต์และชาวบา้น

ทราบ รวมไปถึงสร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการทรัพยากรใน

ชุมชนแห่งน้ี ในเร่ืองของการจดัการป่าจดัการนํ้ า เพ่ือใหชุ้มชนอยูไ่ดช้าวบา้นผูอ้าศยัป่าก็อยู่ไดด้ว้ย 

หลงัจากการเข้ามาของงานวิจัยจากมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ทาํให้ผูน้ ํา คณะกรรมการหมู่บา้น และ
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ชาวบา้นเลง็เห็นถึงคุณค่าของการจดัการทรัพยากรในชุมชน ทั้งป่า นํ้ า และชุมชนเอง จึงไดมี้การ

ออกไปขา้งนอก เปิดโลกทศัน์ใหม่ให้กบัตน โดยการไปดูงานจากหมู่บา้นท่ีมีการจดัการตนเอง

ชุมชนตวัอยา่งจากหลาย ๆ แห่ง รวมไปถึงการไปศึกษาดูงานการจดัการป่าไมแ้ละทรัพยากร ไม่ว่า

จะไป ดูการจดัการป่าท่ีอุทยานหว้ยขาแขง้ การไปดูงานท่ีจงัหวดัน่านในองค์ความรู้เก่ียวกบัการทาํ

วงัปลา ดูงานศนูยก์ารศึกษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเก่ียวกบัการส่งเสริม

อาชีพทางการเกษตรและปศุสตัว ์และแหล่งอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดว้ยแรงผลกัดนัจากองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลห้วยแกว้ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ชุมชนเกิด ดาํรง และพฒันาความ

เขม้แข็งของชุมชนดว้ยงบประมาณ และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนแรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนภายในตวั

ของผูน้าํอย่างผูใ้หญ่บ้านสุจิตต์ ใจมาและคณะกรรมการหมู่บ้าน เม่ือได้รับแรงผลกัดันทั้ งจาก

ภายนอกและภายใน ประกอบกบัการไดรั้บความรู้จากการไปศึกษาดูงาน จึงไดน้าํเอาความสว่าง

ไสวทางองค์ความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ชุมชน และองค์ความรู้เก่ียวกับการ

จดัการชุมชนจากการไดเ้ขา้ร่วมอบรมนกัจดัการชุมชน ซ่ึงไดห้ล่อหลอมใหต้วัผูน้าํอย่างผูใ้หญ่บา้น

สุจิตตแ์ละคณะกรรมการหมู่บา้นมีอุดมการณ์ระยะหลงัท่ีผูใ้หญ่บา้นสุจิตตย์อมออกจากหมู่บา้นเพ่ือ

ไปเก็บเก่ียวความรู้ เปิดโลกกวา้ง และหนัหลงัใหก้บัสุรา บากบัน่ตั้งหนา้ทาํเพ่ือชาวบา้น เพ่ือชุมชน

อยา่งเตม็ท่ี รวมถึงคณะกรรมการหมู่บา้นและชาวบา้น ท่ีเช่ือมัน่และยอมรับโครงการท่ีถูกคิดและ

นําเสนอมาจากผูใ้หญ่สุจิตต์มาโดยตลอด ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน โดยมีหัวใจการทํางานเพื่อ

ประโยชน์สุขของชาวบา้นปางจาํปี ทั้งคนอยูร่่วมกบัป่าได ้ดว้ยการพ่ึงพิง และชาวบา้นพ่ึงมีจิตสาํนึก

รักษป่์าและนํ้ า ดงัจะเห็นว่า ปัจจุบนัชาวบา้นปางจาํปีเกิดสาํนึกรักษ์ป่าและนํ้ าแลว้ จากการท่ีป่าไม่

ถูกทาํลาย นํ้ าก็ยงัคงไหลตลอดปี แมใ้นฤดูนํ้ าน้อยก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความเขม้แข็งของทั้ งตวั

ผูน้าํและชาวบา้น ไม่ระคายปากหากจะเรียกชุมชนปางจาํปีแห่งน้ีว่า “ชุมชนเขม้แข็ง” 

 แนวทางการดาํรงความเขม้แข็งของชุมชนปางจาํปี ไดพ้ฒันามาอย่างต่อเน่ือง จากท่ีได้

กล่าวไวข้า้งตน้ จากชุมชนท่ีถกูตราหนา้ว่า “มอดไมท้าํลายป่า” จนบดัน้ี สลายขอ้ครหาไปจนหมด

สิ้น กลบักลายมาเป็น “ชุมชนคนรักษ์ป่า” ซ่ึงจะไม่ย ัง่ยืนหากผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูน้ ําและชาวบ้านท่ีมี

จิตสาํนึกรักษป่์ารักษน์ํ้ าเหล่าน้ีลม้หายตายจากไป พวกเขาเหล่าน้ีอาจไปพร้อม ๆ กบัคาํว่าชุมชนคน

รักษป่์า ในปัญหาส่วนน้ี เพ่ือความย ัง่ยนืและการดาํรงความเขม้แข็งของชุมชนต่อไป ผูใ้หญ่สุจิตต ์

คณะกรรมการหมู่บา้น และชาวบา้น จึงปรึกษาหารือกนั ออกมาเป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ
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ผลกัดนัใหเ้ยาวชนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการชุมชนของตน และถ่ายทอดองค์

ความรู้สอดแทรกเขา้ไปในขณะเดียวกนั จึงเกิดเป็นกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ไดรั้บ

กระแสการตอบรับและเขา้ร่วมกิจกรรมจากเยาวชนในหมู่บา้นเป็นอย่างดี แต่พอเสร็จสิ้นกิจกรรม 

เยาวชนก็แตกตวักนั เน่ืองดว้ยกิจกรรมท่ีเสร็จสิ้นและเยาวชนบางกลุ่มก็ตอ้งออกไปเรียนนอกชุมชน 

ปฏิสมัพนัธก์บัชุมชนก็จางหายไป ขาดการมีส่วนร่วมกบัชุมชน ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น 

รวมไปถึงชาวบา้นจึงร่วมกนัคิดท่ีจะดึงเยาวชนกลบัมา เพ่ือสร้างและปลูกฝังจิตสาํนึกรักษ์ป่า นํ้ า 

และชุมชน เน่ืองดว้ยตนเห็นคุณค่าของทรัพยากรเหล่าน้ีแลว้ พยายามดึงกลบัมาและช้ีให้เห็นคุณค่า

ของส่ิงท่ีมีในชุมชน จึงเกิดกิจกรรมการสาํรวจป่า เพ่ือสาํรวจดูสมุนไพร โดยมีการมอบกระดาษและ

กลอ้งให้เยาวชนถ่ายรูปกลบัมา เพ่ือจดัทาํเป็นหนังสือความรู้สมุนไพรชุมชน แต่ก็ประสบปัญหา

เช่นเดียวกบักิจกรรมจดัการขยะมลูฝอย ซ่ึงภายหลงัผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น และชาวบา้น 

ก็พยายามอยากใหเ้ยาวชนไม่ทิ้งบา้นทิ้งชุมชน อนัเป็นดงัเลือดเป็นเน้ือเป็นสินทรัพยข์องตนไป จึง

พยายามผลกัดนัใหเ้ยาวชนท่ีไม่มีงานทาํ กลบัมาอยูบ่า้น กลบัมาประกอบอาชีพการงานท่ีบา้น โดย

การส่งเสริมอาชีพ หรือแมอ้ย่างน้อย อย่างท่ีผูใ้หญ่สุจิตต์มกักล่าวกบัขา้พเจา้ทาํนองว่า “อยู่ชุมชน

แห่งน้ีไม่ตอ้งกลวัตาย ถา้ไม่เกลียดคร้าน เขา้ป่าหากินหาขาย มีกินตลอดปี ” การท่ีเยาวชนกลบัมาอยู่

ในชุมชนอีกหน่ึงสาเหตุท่ีผูใ้หญ่สุจิตต์ตอ้งการดึงกลบัมา ก็เผื่อว่าความรู้สึกนึกคิดในวยัท่ีพอจะ

เขา้ใจโลกมากข้ึนและการไดเ้ห็นส่ิงท่ีผูใ้หญ่ในหมู่บา้นทาํให้เห็นหรือทาํไว ้จะเกิดจิตสาํนึกและ

เห็นคุณค่าไดด้ว้ยตนเอง โดยท่ีผูใ้หญ่สุจิตตไ์ม่ตอ้งเข้ียวเคน้ใหเ้ยาวชนเห็นและเป็น  

 การบ่มเพาะจิตสาํนึกรักษชุ์มชน อาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลง

และหาเถือกเถา้เหล่าก่อเดียวกนัไดย้าก แต่การบ่มเพาะเมลด็พนัธุ์ท่ีมีหัวใจเดียวกนัหัวใจรักษ์และรู้

คุณค่าของชุมชน อาจเป็นหนทางแห่งการดาํรงความเขม้แข็งของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองชุมชนเขม้แข็ง : กรณีศึกษาชุมชนบา้นปางจาํปี ตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่

ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการก่อกาํเนิดชุมชนเขม้แข็ง 2) ศึกษาการดาํรง

อยูข่องชุมชนเขม้แข็ง 3) ศึกษาการพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็งต่อไป เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

เก็บขอ้มลูตั้งแต่เดือนธนัวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั การสนทนากลุ่มย่อย 

การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 

 

1. สรุปผลการวจิยั 

การกาํเนิดความเข้มแข็งของชุมชนบ้านปางจาํปี 

สภาพท่ัวไป 

บา้นปางจาํปีเป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีแยกตวัมาจากหมู่บา้นแม่เตาดินในตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ.2499 เน่ืองดว้ยจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนจึงแยกมาปกครอง

ออกมาตั้งเป็นหมู่บา้น ลกัษณะภูมิชุมชนแวดลอ้มไปดว้ยหุบเขา ป่าไม ้และมีสายนํ้ าแม่ลายตดัผ่าน 

เป็นเหตุผลท่ีทาํใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอยา่งมาก เห็นไดจ้ากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ในชุมชนจะมีทั้งของป่า สมุนไพร และสัตวป่์าบางชนิด ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็น

คนพ้ืนเมืองท่ีมีการตั้งรกรากเดิมอยูท่ี่หมู่บา้นเม่ือคร้ังแยกหมู่บา้นมาจากบา้นแม่เตาดินและยา้ยเขา้

จากหมู่บา้นใกลเ้คียง จึงทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างคนในชุมชนมีลกัษณะเป็นเครือญาติกนั มีความ

รักและหวงแหนชุมชน  ช่ วย เหลือซ่ึงกันและกัน  ชาวบ้าน ส่วนใหญ่จึ งมีอาชีพพึงพิ ง

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน คือ หาของป่า เก็บสมุนไพร ล่าสัตว ์รองลงมาก็รับจา้งทั ่วไป และ

บางส่วนทาํไร่ทาํสวนในชุมชน การบริหารจัดการภายในชุมชน ใช้การบริหารแบบป๊อกบ้าน  

(คุม้บา้น) โดยในหมู่บา้นปางจาํปีจะแบ่งออกเป็น 4 ป๊อกบา้น ไดแ้ก่ ป๊อกท่าทราย ป๊อกหล่ายนํ้ า 

ป๊อกกลาง (ป๊อกปางจาํปี) และป๊อกปางตะเคียน คนในปางจาํปียงัคงมีความเช่ือในเร่ืองการนับถือผี

อยู่ ทั้งผีปู่ย่าและเจา้ป่าเจ้าเขา วิถีชีวิตความเช่ือยงัคงสอดคลอ้งกับภูมิชุมชนจนกระทั้ งปัจจุบัน
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 ความเข้มแข็งของชุมชน 

 ความเขม้แข็งของชุมชนบา้นปางจาํปี มีแรงผลกัดนัมาจากทั้งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน ภายในเกิดจากแรงผลกัดนัของชาวบา้นท่ีตอ้งการลบขอ้ครหาจากท่ีเคยถูกตราหน้าว่าเป็น 

มอดไมท้าํลายป่า จนเป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือไปทัว่ทั้ งประเทศ จนทาํให้เกิดแรงผลกัดนัท่ีจะตอ้งการผลิ

กฟ้ืนผนืป่าใหก้ลบัมา สตัวป่์า และนํ้ ากลบัมา บวกกบัผูน้าํชุมชนอย่างผูใ้หญ่สุจิตต์ ผูซ่ึ้งมีลกัษณะ

เป็นผูน้าํแห่งความเสียสละเพ่ือชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้ มีองคค์วามรู้จากการไดส้ัง่สมจากการดู

งานและการทาํวิจัย มีจิตสํานึกและจิตวิญญาณชุมชน ต้องการให้ชุมชนพลิกกลบัมาด้วยการ

พ่ึงตนเองโดยชุมชนเองดว้ย จนปี พ.ศ. 2549 ก็มีงานวิจยัของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

สาํนักงานภาค เข้ามาทาํวิจยัในชุมชน เก่ียวกับการจัดการทรัพยากร ทาํให้ชุมชนไดพ้บปัญหาท่ี

แทจ้ริงของชุมชน ว่าเหตุใดกุง้จึงหายไปจากแม่นํ้ า เม่ือไล่เหล่าจึงพบว่า สาเหตุท่ีแทจ้ริงเกิดมาจาก

การท่ีป่าหมด นํ้ าจึงไม่มี จึงทาํใหกุ้ง้หมด ปลาหมด ขณะท่ีงานวิจยัเขา้มาในชุมชน ผูน้าํและชาวบา้น

ไดเ้ขา้ร่วมเป็นผูว้ิจยัชุมชนดว้ย จึงทาํใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยั และเม่ืองานวิจยัจบ

ลงไป ส่ิงท่ีหลงเหลือทิ้งไวใ้หก้บัชุมชนคือองคค์วามรู้ในการหาสาเหตุปัญหาจากกระบวนการวิจยั 

ผูน้าํอย่างผูใ้หญ่สุจิตต์ จึงไดริ้เร่ิมทาํวิจยักับชุมชน เพ่ือหาสาเหตุปัญหาของชุมชน เม่ือพบ ก็คิด

กิจกรรมการพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆในชุมชนตามมา จนเป็นท่ียอมรับว่าแกไ้ขปัญหาชุมชนได ้

ภายใตง้บประมาณบางส่วนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแกว้ และการสนับสนุนองค์ความรู้

เก่ียวกบัการทาํการเกษตรและอาชีพจากศนูยก์ารศึกษาและพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ จนกระทั้งชุมชนปาง

จาํปีพลิกฟ้ืนผนืป่าและลบขอ้ครหาจนไดรั้บขนานนามในปัจจุบนัว่าเป็นชุมชนอนุรักษป่์า ท่ีมีความ

เป็นชุมชนเขม้แข็งและพ่ึงตนเองได ้

 

การดํารงความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกจิกรรมการพฒันา 

การจดัการตนเองของบา้นปางจาํปีเร่ิมเป็นรูปธรรมและจริงจงัมากข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2547 

เม่ือมีการทาํวิจยัจากมหาวิทยาลยัแม่โจเ้ขา้มาในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการป่าและนํ้ า มีการศึกษาดู

งานในท่ีต่างๆมากข้ึน รวมไปถึงกรรมการชุมชนไดไ้ปเขา้อบรมการเป็นนักจดัการความรู้ตนเอง

และชุมชน จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะพฒันาชุมชน โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากงานวิจยั

และงบชุมชนเอง งบชุมชนจะไดม้าจากการบริจาค ค่าบริการโฮมสเตยใ์นชุมชน รวมไปถึงผา้ป่าท่ี

จดัข้ึนในชุมชน เน่ืองดว้ยอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในบา้นปางจาํปีประกอบอาชีพหาอยู่หากิน

กบัป่า ป่าจึงเป็นเหมือนตูก้บัขา้วและแหล่งพ่ึงพิงของชุมชน และเม่ือชาวชุมชนปางจาํปีหากินหาใช้

โดยไม่ใส่ใจรักษป่์า ผลท่ีจะตามมาก็คือ ป่าหาย นํ้ าแลง้ สัตวก์็จะหมดไป ดว้ยตวัผูน้าํของชุมชนท่ี
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เป็นคนปางจาํปีโดยกาํเนิด ดว้ยสาํนึกรักษ์ทอ้งถิ่น และตระหนักถึงความสาํคญัของป่าดินและนํ้ า  

จึงผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมการพฒันา อนัแบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

1. กลุ่มกจิกรรมการอนุรักษ์จดัการป่าและนํา้ 

ในกลุ่มน้ีก็จะมีการจดักิจกรรม อาทิ การทาํแนวกนัไฟ โดยจะระดมคนในชุมชนมา

ช่วยกนัทาํแนวป้องกนัไฟป่า ซ่ึงก็ไดรั้บการสนบัสนุนและเขา้มาช่วยงานกนัอย่างแข็งขนั บางคนท่ี

ไม่ว่างก็จะมีการจา้งคนในพ้ืนท่ีตนไปทาํแทน แต่ก็ไม่ขาดการมีส่วนร่วมกบัชุมชน มีกิจกรรม 

การบวชป่า สืบชะตานํ้ า เพ่ือเป็นการอนุรักษใ์นแง่ของความเช่ือท่ีว่า จะช่วยลดการทาํลายหรือตดัไม ้

รวมไปถึงการดูแลสายนํ้ าอนัเป็นสายเลือดของหล่อเล้ียงชุมชน มีการจดัตั้งเขตอนุรักษ์พนัธุ์ปลา(วงั

ปลา) อนัเป็นพ้ืนท่ีในการอนุบาลเพ่ือเพิ่มจาํนวนปลาในสายนํ้ าแม่ลาย มีการสร้างและปรับปรุงดูแล

ฝาย เพ่ือกักเก็บนํ้ าไวใ้ช้ ซ่ึงองค์ความรู้ของการทาํแนวป้องกันไฟป่า การบวชป่า สืบชะตานํ้ า  

เขตอนุรักษพ์นัธุป์ลา และการสร้างและปรับปรุงดูแลฝาย เดิมทีก็มีอยู่แลว้ มีการแบ่งเขตป่าชุมชน 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าและสัตวป่์า ประกอบกบัการไดไ้ปศึกษาดูงานจึงมีการผลกัดนัให้เกิดการ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของป่าและนํ้ า จึงมีการดาํเนินการต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั 

2. กจิกรรมด้านการจดัการเงินของชุมชน 

เน่ืองดว้ยชาวปางจาํปี ประสบปัญหาการเป็นหน้ีสินถึงร้อยละ 94 (อดุลย ์มีสุข,2552) 

คณะกรรมการชุมชนจึงมีการจดัประชุมหารือเพ่ือแกปั้ญหาหน้ีสินจากภายนอก โดยลงมติกนัว่า 

ควรจะมีการจดัตั้ งธนาคารชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี เพ่ือแกปั้ญหาหน้ีสิ้น ซ่ึงก็สามารถบรรเทา

ปัญหาได้ รวมไปถึงการผลกัดันให้ชาวปางจาํปีเกิดการออมเงิน โดยมีเง่ือนไขการเป็นสมาชิกท่ี

สมาชิกออมเงินวนัละบาท และนาํไปฝากทุกวนัท่ี1ของเดือน สิทธิในการเป็นสมาชิกของธนาคาร

คือสามารถกูเ้งินได ้อนัเป็นการดึงปัญหาหน้ีสินจากภายนอกมาจัดการกันเองในชุมชน ช่วยลด

ปัญหาหน้ีสินไดบ้างส่วน  

3. กจิกรรมการบริหารชุมชน 

ชุมชนปางจาํปี มีการจัดการบริหารแบบศูนยก์ลาง แบ่งเขตการบริหารจัดการเป็น 

ป๊อกบา้น โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นแกนนาํในการบริหารจดัการ และมีหวัหนา้ป๊อกบา้นดูแลงานท่ีไดรั้บ

ส่งมอบจากผูใ้หญ่บา้นไปบริหารจดัการในส่วนของป๊อกบา้นตน ทาํใหส้ะดวกในการบริหารจดัการ

และงานสัมฤทธ์ิผลได้ดีกว่าท่ีเคยบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ รวมไปถึงชุมชนปางจาํปีมีกฎ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัหมู่บา้น  เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างความสงบสุขของ

หมู่บา้น เสริมการจดัระเบียบสงัคม รวมไปถึงตอบสนองความตอ้งการของราชการ โดยการจดัทาํ

กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคับหมู่บา้น เกิดข้ึนดว้ยการจดัประชุมประชาชนหมู่บา้นข้ึน เพ่ือร่วมกัน

จดัทาํกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของหมู่บา้น โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ตั้ งแต่การร่าง เห็นชอบผ่าน
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ประชาคม และถือปฏิบติั โดยยึดหลกัพ้ืนฐาน ในระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้ งมีบทลงโทษ 

ทางกฎหมาย และทางหมู่บา้นไดอ้อกกฎระเบียบของหมู่บา้น โดยใชบ้ทลงโทษตามท่ีลงมติกนัจาก

คนในชุมชนดว้ย มีการจดัทาํโฉนดชุมชน เพ่ือป้องกนัการรุกลํ้ าเขา้ไปในเขตป่า เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีป่า

ไว ้อนัเป็นการอนุรักษท่ี์ผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นต่างเลง็เห็นความสาํคญัและจดัใหมี้การทาํโฉนดข้ึน

ดว้ยความคิดของชุมชนเอง 

4. กจิกรรมการจดัการองค์ความรู้ภายในชุมชน 

มีการเปิดเส้นทางการเดินป่าด้วยเท้า เพ่ือศึกษาธรรมชาติ  รวมทั้ งการจัดตั้ งศูนย  ์

การเรียนรู้ชุมชนคนรักษ์ป่าปางจาํปี เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการให้ความรู้เก่ียวกับป่าชุมชนและ

สายนํ้ าแม่ลาย รวมไปถึงมีการบริการโฮมสเตยท่ี์ทางศนูยก์ารเรียนรู้ฯมีใหบ้ริการ โดยจะนาํรายไดท่ี้

หักค่าใชจ่้ายเขา้งบกลางของชุมชน เพ่ือจดักิจกรรมการพฒันาและดาํรงความเขม้แข็งของชุมชน

ต่อไป 

แนวทางการพฒันาความเข้มแข็งชุมชนบ้านปางจาํปี 

คณะกรรมการชุมชนปางจาํปีซ่ึงมีหวัใจของการทาํงานเพ่ือประโยชน์สุขของชาวชุมชน

ปางจาํปีไดมี้การผลกัดนัใหด้าํเนินกิจกรรมท่ีเสริมสร้างและพฒันาความเขม้แข็งของชุมชนให้เกิด

ความย ัง่ยนืและดาํรงอยู่ต่อไป โดยมุ่งให้ความสาํคญัไปท่ีการถ่ายทอดองค์ความรู้และการจดัการ

ชุมชนไปยงัเยาวชนในชุมชน ดว้ยการดึงเยาวชนมาร่วมทาํกิจกรรม กา้วแรกของกิจกรรมเร่ิมท่ี

กิจกรรมการจดัการขยะมลูฝอย ซ่ึงก็มีการเขา้ร่วมและตอบรับในระดบัดี แต่พอกิจกรรมเสร็จสิ้นไป 

เยาวชนก็กระจดักระจายเน่ืองดว้ยตวักิจกรรมท่ีเสร็จสิ้นและการเขา้ไปรับการศึกษานอกเขตชุมชน 

ทาํใหเ้ยาวชนขาดหายจากการมีส่วนร่วมกบัชุมชน จึงแกปั้ญหาโดยการดึงเยาวชนกลบัมาดว้ยการ

จดักิจกรรมการสาํรวจป่า แต่ก็ประสบปัญหาเดิม ทางคณะกรรมการจึงพยายามดึงเยาวชนดว้ยอีก

วิธีการหน่ึง คือ พยายามหางานภายในชุมชนในกบัเยาวชนท่ีกาํลงัว่างงาน ให้กลบัมาอยู่ดูแลและ

พฒันาชุมชนในรุ่นต่อไป 

 

2. อภิปรายผล 

ผลของการวิจยัเร่ืองชุมชนเขม้แข็ง : กรณีศึกษาบา้นปางจาํปี ตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่

ออน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ทุกกิจกรรมส่งผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยใชด้ชันีวดัความ

เขม้แข็งของกิจกรรมและภาพรวมของชุมชน อยู่ในระดบัดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ

ชุมชนดว้ยตนเองภายในชุมชน พ่ึงตนเองได ้ชาวบา้นมีความรักและหวงแหนชุมชน มีการตระหนัก

ถึงการเป็นเจ้าของปัญหาของชุมชนเป็นอย่างดี มีการเลือกรับท่ีจะทาํ/ไม่ทาํกิจกรรม รับ/ไม่รับ

งบประมาณ ท่ีภายนอกส่งเสริมใหเ้กิดในชุมชน โดยเน้นรับกิจกรรมหรืองบประมาณท่ีเสริมสร้าง
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ความประโยชน์สุขท่ีแทจ้ริงใหก้บัชุมชนและชาวบา้น ไม่เนน้การจดักิจกรรม เพ่ือเขา้ชิงรางวลัหรือ

ประกวด โดยไม่เป็นการแก้ปัญหาชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน รวมไปถึงมีการพฒันา

ศกัยภาพตนและลกูหลานอยา่งต่อเน่ืองผา่นทางกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนในชุมชน 

อนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดชุมชนเขม้แข็งของอุทยั ดุลเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ ์โดยผ่านการวดั

ความเขม้แข็งของกิจกรรมและชุมชนของสุมาลี สนัติพลวุฒิและคณะ 

ในส่วนของผูน้าํและคณะกรรมการทาํงานของชุมชนบา้นปางจาํปี มีความตระหนักถึง

หวัใจการทาํงานเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและการเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกบัชาวบา้น เปิดโอกาส

ใหช้าวบา้นปางจาํปีเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและกาํหนดทิศทางของชุมชนร่วมกนัเสมอ 

อนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการก่อกาํเนิดชุมชนเขม้แข็งของทวีศกัด์ิ  นพเกสร ซ่ึงชุมชนจะเขม้แข็งได ้

ตอ้งเกิดมาจากทั้งตวัผูน้าํและชาวบา้น 

และสําหรับแนวทางการพฒันาความเข้มแข็งชุมชนบ้านปางจาํปี ยงัพบปัญหาการ

ถ่ายทอดความสํานึกรักษ์ชุมชนอยู่ เน่ืองจากการกระจดักระจายไปรับการศึกษาของเยาวชนใน

ชุมชน แต่ก็ไม่ไดล้ะทิ้งปัญหาน้ีไป ยงัคงดาํเนินการในวิถีทางใหม่อยู่เสมอ เพ่ือดึงเยาวชนกลบัมา

ดูแลชุมชนใหเ้กิดการพึงตนเองไดต่้อไปอยา่งย ัง่ยนื 

 

3. สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

ชุมชนบา้นปางจาํปี เป็นชุมชนเขม้แข็ง ท่ีเกิดจากกระบวนการพึงตนเอง และการทาํงาน

ร่วมกนัของชาวบา้น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะวิจยัท่ีภายนอกท่ีเขา้มาส่งเสริมและให้ความรู้

เก่ียวกบัการจดัการชุมชน รวมไปถึงงบประมาณบางส่วนในการดาํเนินกิจกรรมในชุมชนไดม้าจาก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแกว้ จากอาํเภอแม่ออน รวมไปถึงงบประมาณจากจงัหวดัในกิจกรรม

การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการจัดการตนเอง โดยจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านคัดกรองการรับ

งบประมาณหรือการร่วมกิจกรรมจากภายนอก โดยยึดหลกัผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหัวใจใน

การทาํงาน 

ข้อเสนอแนะต่อชุมชนบ้านปางจาํปี 

ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ควรมีผูช่้วยแกนนํา (ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน นอกเหนือจากผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้นท่ีทาํหน้าท่ีเป็นหัวหน้าป๊อกบา้น) เพ่ือช่วยดูงานในส่วนกลางท่ีแกนนํารับผิดชอบอยู ่

เพราะงานในชุมชนปางจาํปี ซ่ึงเป็นชุมชนตน้แบบของตาํบลหว้ยแกว้ ค่อยขา้งมีงานเขา้มาเยอะ ทั้ง

การศึกษาดูงานการจดัการชุมชน การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ รวมไปถึงการประชุมงานในเครือข่าย 
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ไม่ว่าจะเครือข่ายเข่ือนแม่กวง เครือข่ายเกษตรภาคเหนือ และอ่ืน ๆ อาจทาํให้การดูแลไม่ทัว่ถึงและ

บกพร่องได ้

ข้อเสนอในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ควรจะมีการทาํวิจยัเก่ียวกบัชุมชนเขม้แข็งในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือหาจุด

ร่วมของการเกิดชุมชนเขม้แข็ง ในขณะเดียวกนัก็หาจุดต่างออกไปท่ีบ่งช้ีความเขม้แข็งของชุมชนได้

เหมือนกนั ในบริบทท่ีต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นตวัแปรสาํคญัในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

มากข้ึน 
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กรอบแนวทางคาํถามประเด็นสัมภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 

ชุมชนเข้มแข็ง : กรณชุีมชนบ้านปางจาํปี ตาํบลห้วยแก้ว อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มลูท่ีสาํคญั 

1. การศึกษา 

2. ภูมิลาํเนา 

3. อาชีพหลกั/อาชีพรอง (รายไดต่้อปี) 

4. บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร (มีตาํแหน่งอะไรบา้ง,หน้าท่ีอะไร,ตาํรงตาํแหน่งมาก่ีปี,มีแนวคิด

อะไรในการพฒันาชุมชนของตนเอง) 

5. ไดป้ระโยชน์อะไรบา้งจากการทาํงานกบัชุมชน 

6. สาเหตุ/แรงจูงใจในการทาํงานกบัชุมชน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลชุมชนและการกาํเนิดชุมชน 

 ความเป็นมาของชุมชน 

- ปีท่ีตั้งชุมชน 

- ตระกลูแรกท่ีอพยพมาอยูมี่ก่ีชุมชน/ใครบา้ง/แยกออกมาจากชุมชนใด 

- สาเหตุของการแยกชุมชนและการอพยพมาตั้งถิ่นฐานคืออะไร 

- ทาํไมจึงเลือกตั้งชุมชนบริเวณน้ี 

- ชุมชนตั้งอยา่งเป็นทางการเมื่อไร 

- ก่อนและหลงัการตั้งชุมชนอยา่งเป็นทางการมีรูปแบบการปกครองเป็นอยา่งไร 

 ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน(ทั้งในอดีตและปัจจุบนั) 

- สภาพท่ีตั้งของชุมชน ตั้งท่ีไหน 
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- การคมนาคมเป็นอยา่งไร 

- ลกัษณะดินเป็นอยา่งไร 

- แหล่งนํ้ าธรรมชาติมีก่ีแหล่ง/ช่ืออะไรบา้ง 

- ปริมาณนํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติเพียงพอหรือไม่/จดัการอยา่งไร 

- ภยัธรรมชาติท่ีพบมีอะไรบ้าง ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร แลว้มีการจัดการถยั

ธรรมชาติอยา่งไร 

- ป่าไมแ้ละทรัพยากรทอ้งถิ่นมีอะไรบา้ง มีการจดัการดูแลอยา่งไร 

 ลกัษณะการตั้งบา้นเรือน 

- แบ่งเป็นคุม้หรือไม่ หากแบ่ง มีก่ีคุม้ คุม้อะไรบา้ง 

- ศนูยก์ลางของชุมชนอยูท่ี่ไหน 

- มีการวางผงัของบา้นเรือนหรือไม่ (ถา้มี ใครเป็นผูริ้เร่ิม,ลกัษณะเป็นอยา่งไร) 

- ตระกูลแรกท่ีมาตั้ งชุมชนมีการยา้ยหรือไม่ /เพราะอะไร/ยา้ยอย่างไรและยา้ยจาก

ตรงไหนไปอยูต่รงไหน นอกหรือในชุมชน 

- ถนนหลกั,ถนนรอง 

- การคมนาคมติดต่อ (เสน้ทางจากไหนไปไหน) แต่เดิมไป-มาอยา่งไร 

 อาณาเขตและขนาดชุมชน 

- ชุมชนทีอาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนท่ี/ชุมชนใดบา้ง 

- จาํนวนพ้ืนท่ีทั้งหมดของชุมชนมีเท่าไร 

- จาํนวนครัวเรือนในชุมชนทั้งท่ีมีบา้นเลขท่ีและไม่มีบา้นเลขท่ีมีจาํนวนเท่าไร 

 ประชากร (ขอ้มลู ณ เม่ือใด/แหล่งขอ้มลู) 

- จาํนวนประชากรมีเท่าไร/ชายหญิงจาํนวนเท่าไร/คนวยัไหนมีมากท่ีสุด 

- มีการอพยพยา้ยถิ่นหรือไม่/ปริมาณมากน้อยขนาดไหน/ผูอ้พยพส่วนใหญ่อยู่ในวยั

ไหน/ส่วนใหญ่ไปทาํอะไร 

- ลกัษณะการอพยพ (ชัว่คราว/ถาวร) 

- หลงัจากการอพยพกลบัมายงัท่ีเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงกลบัมา 

 อาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ 
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- อาชีพหลกัและรองของชุมชนคืออะไร 

- รายไดห้ลกัคืออะไร 

- ครอบครัวท่ีมีฐานะดีและฐานะยากจนมีจาํนวนเท่าไร (เกณฑช้ี์วดัคืออะไร) 

- คนฐานะดีและฐานะยากจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร  

- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชก้นัมาก (โดยเฉพาะเคร่ืองซกัผา้ โฮมวีดีโอ) 

- ร้านคา้ภายในชุมชนมีก่ีแหล่ง ตั้งข้ึนเม่ือใด 

 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- มีไฟฟ้า นํ้ าประปา ปีไหน มีครบทุกครัวเรือนหรือไม่ 

- ใชน้ํ้ าจากแหล่งไหน มีนํ้ าบาดาลหรือไม่ จาํนวนเท่าไร ท่ีไหนบา้ง 

- บ่อนํ้ าสาธารณะมีก่ีบ่อ ท่ีไหนบา้ง 

- บ่อนํ้ าส่วนตวัภายในชุมชนมีก่ีบ่อ 

- มีการติดต่อส่ือสารกบัคนภายนอกอยา่งไร 

- สภาพการติดต่อส่ือสารกบัชุมชนสะดวกหรือไม่/อยา่งไร 

- รถโดยสาร (จาํนวน/เท่ียว) 

- โทรศพัทส์าธารณะ/มือถือ 

 การศึกษา วฒันธรรม ศาสนา ความเช่ือ 

- ชาวบา้นส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัใด 

- จบแลว้เรียนต่ออะไร ถา้ไม่เรียน ทาํอะไร ท่ีไหน 

- นกัเรียนจบแลว้ไปเรียนต่อท่ีไหน 

- มีประเพณีอะไรบา้งในชุมชน 

- ความเช่ือและพิธีกรรมมีอะไรบา้งและเป็นอยา่งไร 

- การเขา้ร่วมในประเพณีนั้นๆใครเขา้ร่วมบา้ง จาํนวนมากนอ้ยขนาดไหน 

- ชุมชนใหค้วามสาํคญักบัประเพณีในเร่ืองอะไรมากท่ีสุด 

- เม่ือมีงานบุญของชุมชน ผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นคนนอกชุมชนมีใครเขา้ร่วมบา้ง 

ส่วนที่ 3 การดาํรงความเขม้แข็งผา่นกิจกรรมการพฒันา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



142 
 

1. การมีส่วนร่วมในกลุ่มกิจกรรม 

- เกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

- ใครเป็นผูริ้เร่ิมใหเ้กิดกิจกรรม (คนในชุมชนหรือคนนอก) 

- แหล่งท่ีมาทุนในการดาํเนินการ 

- ผูเ้ขา้ร่วมก่อตั้งมีประมาณมากนอ้ยขนาดไหน ทั้งจาํนวนคนและปัจจยั 

- เป้าหมาย วตัถุประสงค์ในการก่อตั้ ง (เป้าหมายมาจากไหน คิดเองภายในชุมชน/คน

นอก) 

2. การบริหารโครงการ/กิจกรรม 

- กฎระเบียบ วิธีการดาํเนินงานท่ีใชใ้นการบริหาร มีอะไรบา้ง 

- ผูก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารคือใคร 

- โครงสร้างการบริหาร (ตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในโครงการ) 

- มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหรือไม่ อะไรบา้ง มีวิธีแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

- มีการรายงานผลการทาํงานไหม มีอะไรบา้ง 

- สมาชิกรับทราบการบริหารงานโครงการหรือไม่ 

3. วิธีการเขา้ร่วม 

- การมีส่วนร่วมในการบริหารของสมาชิกมีรูปแบบใดบา้ง 

- จุดมุ่งหมายในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

- สาเหตุของการเขา้ร่วมกิจกรรม (แรงจูงใจ,ความคาดหวงั) 

- การตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม(ตดัสินใจเอง,มีผูช้กัจูง,คอยสงัเกตจากสมาชิกเก่า

ก่อน) 

- บทบาทหน้าท่ีในกลุ่มในฐานะสมาชิก (การร่วมประชุม,ถือหุ้น,ออกความคิดเห็น,

ลงคะแนนเสียง,การรับฟังความคิดเห็น,รับผลประโยชน)์ 

- ความต่อเน่ืองของการเขา้ร่วมกิจกรรม 

- การกาํหนดแผนงาน/กิจกรรม ใครเป็นคนกาํหนด 

4. ผลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

- มีความคิดเห็นต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มกิจกรรมต่างๆอยา่งไร 
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- ความพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่/ระดบัไหน 

- ส่ิงท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

- ส่ิงท่ีทาํส่งผลต่อชุมชนส่วนรวมหรือไม่อยา่งไร 

- มีความคิดท่ีอยากเขา้ร่วมหรือไม่ เพราะอะไร (ไม่เขา้เพราะอะไร กรณีไม่ใช่สมาชิก) 

5. การส่งเสริมสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

- มีหน่วยงานไหนบา้งท่ีใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน 

- วิธีการเขา้มาส่งเสริมสนบัสนุน 

- รูปแบบการเขา้มาส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างไร/ใครเป็นผูก้าํหนดกิจกรรมต่างๆ/มี

ปัญหาหรือไม่/ปัญหาเร่ืองอะไร/ใชว้ิธีการจดัการกบัปัญหานั้นอยา่งไร 

- ก่อนท่ีจะมีการส่งเสริมสนบัสนุนหน่วยงานกบัคนในชุมชนมีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

- สาเหตุของการเขา้มาส่งเสริมสนบัสนุนคืออะไร 

- การใหค้วามร่วมมือของคนในชุมชนเป็นอยา่งไร (ดี/ไม่ดี,สนใจ/ไม่สนใจ) 

- ชุมชนคิดอยา่งไรกบัการส่งเสริมสนบัสนุน 

- ชุมชนใหก้ารยอมรับการเขา้มามีส่วนร่วมและแต่ละส่วนมีบทบาทอยา่งไร 

- ปัจจัยท่ีทาํให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน(บุคลากร,งบประมาณ,เวลา,สถานการณ์

ปัญหาท่ีเผชิญเหมาะสมกบัสถานท่ีและวิถีชีวิตชุมชน) 

- ชุมชนไดอ้ะไรจากการส่งเสริมสนบัสนุน (พอใจ/ไม่พอใจ) เพราะอะไร 

- หน่วยงานไดอ้ะไรจากการส่งเสริมสนบัสนุน (พอใจ/ไม่พอใจ) เพราะอะไร 

6. ตวัช้ีวดัของกิจกรรม 

1. ทุนทางการเงิน/ทุนท่ีสร้างข้ึน 

- ทุนตั้ งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบนั (จาํนวน/แหล่งท่ีมา/วิธีการไดม้า/วิธีการบริหาร

จดัการ) 

2. ทุนมนุษย ์

- ศกัยภาพของผูน้าํและชาวบา้น 

3. ทุนทางสงัคม 

- การมีส่วนร่วมของชาวบา้น 
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- ความสามารถในการจดัการเครือข่าย (ความร่วมมือ) 

- การประสานงานและเจรจาต่อรองกบัองคก์รอ่ืนๆ (ภายใน/ภายนอกชุมชน) 

- การต่อยอดกิจกรรมต่างๆใหเ้ช่ือมโยง 

4. ทุนธรรมชาติ 

- การบริหารจดัการของชุมชน 

ส่วนที่ 4 การพฒันาชุมชนเขม้แข็งของชุมชนใหมี้ต่อไป 

- วิธี/กระบวนการส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยนื 

ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรในการดาํเนินโครงการ/ขอ้เสนอแนะ 
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ประวตัผิู้นําชุมชน 

 

ผู้ใหญ่บ้าน : นายสุจิตต ์ ใจมา 

วนัเดือนปีเกดิ : 5  มกราคม พ.ศ. 2502  อาย ุ53 ปี 

ที่อยู่  : บา้นเลขท่ี 16/1 หมู่ท่ี  7  ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอแม่ออน  จงัหวดัเชียงใหม่ 

อาชีพหลกั : เกษตรกร 

เบอร์โทร : 084-7404972 

บิดามารดา : นายจอมแปง  นางบวัไหล  ใจมา 

คู่สมรส  : นางทองไว  ใจมา  อาย ุ49  ปี  อาชีพเกษตรกร 

บุตร : 2  คน  คือ  นายธวชั  ใจมา  อายุ  29  ปี  และนางสาวเพ็ญนภา  ใจมา  อาย ุ 

20  ปี 

การศึกษา : ประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนบา้นปางไฮ  ตาํบลเทพเสด็จ  อาํเภอดอย

สะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ประวตักิารทํางาน 

1) ดาํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้นบา้นปางจาํปี เม่ือปี พ.ศ.  2534 – ปัจจุบนั  

2) ประธานการท่องเท่ียวตาํบลหว้ยแกว้ 

3) ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น บา้นปางจาํปี 

4) ประธานคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. 

5) ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) 

6) ประธานศนูยบ์รรเทาสาธารณภยัประจาํหมู่บา้น 

7) ประธานกลุ่มสมาชิก ธ.ก.ส. ประจาํหมู่บา้น 

8) รองประธานเครือข่ายกลุ่มกลุ่มอนุรักษลุ่์มแม่นํ้ าแม่กวง 

9) รองประธานสภาสภาวฒันธรรมตาํบลหว้ยแกว้ 

10) ประธานกรรมการป่าไมห้มู่บา้นปางจาํปี 

11) รองประธานกรรมการป่าไมต้าํบลหว้ยแกว้ 

12) กรรมการศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบลหว้ยแกว้ 

13) คณะทาํงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 ภาคประชาชน 

14) คณะทํางานองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ระดบัตาํบลแม่ออน 

ความสามารถพเิศษ 

1) วิทยากรบรรยาย เร่ือง ประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดิน นํ้ า ป่า 

2) ปราชญช์าวบา้นดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

3) ผูน้าํการเปล่ียนแปลงชุมชนตน้แบบ 
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ช่ือ-สกุล   นางสาวสาวิณี   รอดสิน 

ที่อยู่   22 หมู่ 12 ตาํบลรอบเวียง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย  57000 

ประวตักิารศึกษา 

 พ.ศ. 2548 มธัยมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  จงัหวดัเชียงราย 

 พ.ศ. 2552 รัฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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