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การศึกษาเรื่องการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นองค์ความรู้รวมให้กับชุมชนอื่น ที่มีปัญหาในการจัดการทรัพยากรภายในชุมชน โดยผู้ศึกษาใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการทําการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกตการณ์โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 
จาํนวน ๒๐ คน จากชุมชนบ้านสามขา 

ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดการป่าชุมชนของบ้านสามขานั้น เกิดจากการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย และภัยแล้งของชุมชนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายปี โดยที่ชาวบ้านหันหน้ามาปรึกษาหารือ
กันเพื่อหาทางออกของปัญหา และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ในการสร้างองค์ความรู้ 
และการดําเนินงานตามแผนการจัดการที่ตกลงร่วมกัน ชาวบ้านสามขาผ่านประสบการณ์ เรียนรู้ และ
ปรับแก้วิธีการอยู่นานนับ ๑๐ ปี จึงเริ่มเห็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมและมีความเกี่ยวเนื่องกันในแบบ
แผนการจัดการ คือ การนําประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการป่าชุมชน
ของชาวบ้าน ช่วยรักษาผืนป่าไว้คืนความสมดุลให้กับระบบน้ํา และความสมบูรณ์ของดิน ดังนั้นการ
จัดการป่าชุมชนของชาวบ้านสามขา จึงไม่ใช่การจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวแต่เป็นการ
จัดการกับความอยู่รอดของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นการถอดบทเรียนความสําเร็จจากกระบวนการจัดการป่าชุมชนของบ้านสามขานั้น 
เป็นการเสนอตัวอย่างการจัดการ เพื่อชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ที่คล้ายคลึงกันสามารถนําไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองได้ในโอกาสต่อไป 
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 The study of community forest management as a cultural resource. 
Knowledge is intended to be integrated with other communities. The problem of 
managing resources within the community. The study used qualitative research 
methods (Qualitative Research) collected field data .By collecting data from 
interviews (Interview) and observation. In interviews with a sample of 20 people. 
 Results of the study showed Community forest management of the Ban 
Samka. Caused by the flooding problem And drought of the community continue to 
occur for several years. The villagers turned discussion to find a solution of the 
problem. And get support from the public and private sectors. In the creation of 
knowledge and implementation of management plans agreed. Ban Samka through 
experience learning and adjustment method is more than 10 years to begin to see 
the success that is tangible and is related in a management plan that is bringing 
traditional and cultural beliefs on the part of management. The meant to restore 
balance to the system. And integrity of the soil. Therefore, the management of 
community forests, three villagers, It's not only dealing with natural resources. But 
dealing with the survival of the community sustainable. , Ban Samka. Management of 
natural resources is not In other words, dealing with the survival of the community 
sustainable. 
 So the lessons of successful community forest management process. Ban 
Samka of the home, the proposed model of the community. For the community 
with physical characteristics similar beliefs, cultural traditions. Be adopted to guide 
the right to their own community in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงเป็นฉบับสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาของผู้เกี่ยวข้องหลาย
ท่านดังนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี ดังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ์ 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และรองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความรู้ ให้คําปรึกษาและแก้ไข ให้คําช้ีแนะการทํารูปเล่ม และให้
กําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และ ศาสตราจารย์สายันต์  
ไพรชาญจิตร์ เป็นอย่างสูงสําหรับโอกาสในการเข้ามาพิสูจน์ความเพียร ในการผ่านความยากลําบาก
ตลอดหลักสูตรนี้ไปให้ได้ ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์สายัน ต์ไพรชาญจิตร์ สําหรับกําลังใจ ที่ศิษย์ 
คนนี้ถอดใจ 
 ขอขอบพระคุณ คุณลุง-คุณป้า-คุณน้า-คุณอา-พ่ออุ๊ย- แม่อุ๊ย-น้อง ๆ และอาจารย์
โรงเรียนบ้านสามขาทุกท่านที่ให้ความเอ็นดู ความเมตตา และให้ความช่วยเหลือ ในการสะสม
ประสบการณ์ ความรู้ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสําหรับวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณครอบครัวพ่อธรรม- 
แม่อวย เฉลิมสุข และครอบครัวพ่อศรีโท-แม่ดี ยะโส และพี่กุ๋ยที่ได้อุปการะลูกสาว น้องสาวคนนี้ 
ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา 
 นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ ทราย สุนิตย์ ที่คอยเป็นกําลังใจให้ความช่วยเหลือทุก ๆ 
ปัญหาที่ผ่านเสมอมา โต้ง-ตู่-ไก่-เพื่อนที่คอยแคะ แกะ เกา บางอารมณ์ที่ท้อแท้ และขาดสติ  
พี่เอ็ม-พี่หมวย-พี่พีช-พี่ต้ัม (เฉลิมพร) ที่คอยผลักดันด้วยวาจาและคอยช่วยเหลือการแก้ไขเล่ม 
ตลอดจนการแก้ไขภาษาอังกฤษจนสําเร็จ พี่ต้อง-พี่อู้ -พี่ต้ัม- ที่มีส่วนในปริญญาใบนี้ร่วมกันต้ังแต่เริ่ม
ลงมือเก็บข้อมูล ขอบคุณพี่ต้ัม(มนตรี) สําหรับการก้าวผ่านปัญหา มานับครั้งไม่ถ้วนตลอดการทํา
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ จนกระทั่งงานสําเร็จลุล่วงมาตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณพ่อกับคุณแม่ที่คอยสนับสนุนการทํางาน และให้
กําลังใจเสมอมา น้องชาย ที่คอยช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง และกําลังใจเสมอมา ขอบคุณตัวเองที่ 
ไม่ท้อถอย สู้จนนาทีสุดท้าย และผ่านมาได้ด้วยดี 
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บทนํา 
 

๑. ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 บ้านสามขา หมู่ ๖ ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จัดเป็นชุมชนขนาดกลางมี
เชื้อสาย “คนเมือง” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ลาวเหนือ” (ศรีโท ยะโส, ๒๕๕๓) อพยพมาจาก
บ้านเหล่าหนองปล้อง ซึ่งปัจจุบันมีที่ต้ังอยู่ใน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เข้ามาต้ังถิ่นฐานในปีใด 
ไม่ปรากฏ แต่มีหลักฐานการก่อต้ังวัดบ้านสามขาในปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ (กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒: ๓๑๕) ซึ่งน่าจะเป็นอายุที่ใกล้เคียงการก่อต้ังหมู่บ้านมากที่สุดคือ
ประมาณ ๑๖๐ ปีมาแล้ว เดิมนั้นชาวบ้านสามขามีอาชีพล่าสัตว์เพื่อจําหน่ายและเลี้ยงชีพ เดินทางล่า
สัตว์เรื่อยมาจนพบบริเวณดังกล่าว เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม จึงอพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือน ทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพและล่าสัตว์ไป
ขายที่ตลาดในตัวจังหวัดลําปางเพื่อหารายได้เสริม เมื่อเข้าเมืองไปขายสินค้า จะไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่
บ้านเหล่าหนองปล้องและชักชวนกันย้ายมาต้ังถิ่นฐานที่บ้านสามขา ทําให้ชุมชนมีการขยายตัวขึ้นมา
เป็นลําดับ 
 ลักษณะภูมิประเทศของบ้านสามขานั้นถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา การเดินทางติดต่อกับ
ภายนอกชุมชนจึงเป็นไปอย่างลําบาก ชาวบ้านจึงมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างผูกพันกับธรรมชาติ มาต้ังแต่สมัย
บรรพบุรุษในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ซึ่งเป็นช่วงการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑ ของ
รัฐบาลยุคนั้น มีนโยบายเน้นการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย 
ยางพารา เป็นต้น พร้อมทั้งมีการให้สัมปทานป่ากับบริษัทเอกชน ของรัฐบาลในยุคนั้นทําให้พื้นที่ป่าถูก
ทําลายลงอย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้างขึ้น เมื่อความสมบูรณ์ของป่าถูกทําลาย ความแห้งแล้ง
เกิดขึ้นในหมู่บ้านสามขา และรุนแรงมากในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ชาวบ้านจึงร่วมกันพูดคุยเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ได้ผลสรุปร่วมกันว่าให้ปิดป่า เพื่อให้ป่าได้พักและฟื้นฟูสภาพให้กลับมา
อุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยกําหนดกฎและข้อบังคับในการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันขึ้นมา  
เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดผลเสียกับป่าชาวบ้านสามขามีแบบแผนการจัดการป่าโดย
การแบ่งป่าออกเป็น ๓ โซน เพื่อง่ายต่อความเข้าใจของชาวคนในชุมชน คือ โซนเอ เป็นป่าต้นน้ํา  
ห้ามตัดไม้ทุกกรณี โซนบี เป็นป่าไม้ใช้สอย หากจะใช้ไม้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหมู่บ้าน
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เสียก่อน โซนซี เป็นป่าหัวไร่ปลายนา สามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จากป่าโซนนี้ได้ตามความต้องการ 
(ชาญ อุทธิยะ, ๒๕๕๓) 
 น้ําที่ชาวบ้านสามขาใช้ในการอุปโภคบริโภคน้ัน เดิมชาวบ้านต้องไปหาบน้ําด้วยไม้คาน
จากห้วยแม่อิง ซึ่งมีระยะทางไป-กลับกว่า ๕ กิโลเมตร ซึ่งด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ราบเชิงเขา ห้วยแม่อิง
จึงอยู่สูงขึ้นไปตามเชิงเขา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ชาวบ้านจึงคิดแก้ปัญหาเรื่องระยะทางของน้ําด้วย
การทําประปาไม้ไผ่ เพื่อนําน้ําจากห้วยแม่อิง มายังโรงเรียนบ้านสามขา ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ 
เพื่อให้ชาวบ้านไม่ต้องเดินไปตักน้ําไกลนัก และในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖-๒๕๒๘ บ้านสามขาได้รับ
พระราชทานอ่างเก็บน้ําตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อประโยชน์ของ
ชาวบ้านในการทําการเกษตร แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําของชาวบ้านได้ เพราะในปี
พุทธศักราช ๒๕๓๖ ห้วยแม่อิงแห้งขอด อ่างเก็บน้ําต้ืนเขิน ชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ําในการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงกลับมาทบทวนปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขใหม่อีกครั้ง โดยได้รับ
คําแนะนําจาก คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนะนําให้ไปดูตัวอย่างที่โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ห้วยฮ่องไคร้ ตําบลเสริมงาม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 
๒๕๔๓ เมื่อศึกษาข้อมูลจนเข้าใจแล้วจึงได้ข้อสรุปว่าทําไมท้ังที่ป่าอุดมสมบูรณ์แล้ว อ่างเก็บน้ํามีแล้ว 
ยังเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นอีก เพราะว่า สภาพดินในป่าไม่สามารถอุ้มน้ําและกักเก็บความชุ่มช้ืนไว้ได้ 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันน้ําจึงไหลลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว และพัดพาเอาตะกอนดิน ใบไม้ กิ่งไม้ 
ลงไปในอ่างเก็บน้ํา ทําให้อ่างต้ืนเขิน อีกทั้งชาวบ้านยังมีความเข้าใจผิดในการเก็บหาของป่า คือ  
การเผาป่า เพื่อให้หน่อไม้ ผักหวาด เห็ด เกิดขึ้นมามาก ๆ ซึ่งประเด็นหลังนั้นเป็นปัญหาหลัก ชาวบ้าน
จึงต้องแก้ปัญหาโดยการทําให้หน้าดินชุ่มช้ืนด้วยการสร้างฝายชะลอน้ํา หรือฝายแม้ว ไปพร้อมกับ 
การป้องกันไฟป่าด้วยการทําแนวกันไฟและจัดชุดลาดตระเวนไฟป่า และสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน
ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําประสบความสําเร็จ 
 เนื่องจากการมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างผูกพันกับธรรมชาติ ชาวบ้านสามขาจึงมีความเช่ือใน
เรื่องผีเจ้าป่าเจ้าเขา และผีประจําหมู่บ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ คณะกรรมการ
หมู่บ้านเสนอให้นําเอาพิธีกรรมความเชื่อในการ “บวชป่า” เข้ามาใช้เป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่า 
ซึ่งรวมถึงการนําเอาความเชื่อเรื่องผีขุนน้ํา เจ้าแม่ตะเคียน ที่มีอยู่เดิมในชุมชน และผีอาฮัก-อาเก้า 
มาสร้างจิตสํานึก และความนอบน้อมของชาวบ้านให้มีต่อป่า อีกทั้งยังมีความเคารพที่มีต่อบรรพบุรุษ 
คือ เจ้าพ่อต๊ิปปาละสามขา ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สร้างความ
รักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเช่นกัน ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นเห็นได้ว่า บ้านสามขามีความโดดเด่น
ในการจัดการทรัพยากรได้เป็นอย่างดี ทําให้ได้รับรางวัลในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลรองที่
รองชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ในการจัดการทรัพยากรน้ํา
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ตามแนวพระราชดําริ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจาก บริษัท ปิโตรเลียมประเทศไทย 
จํากัด และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลการป้องกันและกําจัดหมอกควันในชุมชนระดับภาค 
(ปฎิญญา เฉลิมสุข, ๒๕๕๒) 
 รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องหมายยืนยันความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรของคนสามขา
ได้เป็นอย่างดี ทําให้ผู้ศึกษาเห็นสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของคนในชุมชนสามขา ที่สามารถปรับ
รูปแบบวิถีชีวิตให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี   
จึงต้องการถอดบทเรียนความสําเร็จของชุมชนสามขา เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการให้กับชุมชน
ใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ ได้นําไปปรับใช้กับชุมชนของตนเองอย่างเหมาะสมได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑. เพื่อศึกษาแบบแผนการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม  
ของชุมชนบ้านสามขา หมู่ ๖ ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 ๒. เพื่อศึกษาแนวทางการนําการจัดการทรัพยากรมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน 
 
๓. กรอบแนวทางการศึกษา 

กรอบแนวทางการศึกษา เรื่อง การจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม 
ศึกษาการจัดการป่าชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลในกระบวนการจัดการสู่ความสําเร็จ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนการจัดการให้กับชุมชนใกล้เคียง ดังแผนภูมิที่ ๑ 

 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงถึงกรอบแนวทางการศึกษา 
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 ผู้ศึกษาใช้หลักการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดําเนินการตามกรอบแนวทางการศึกษาดังกล่าว เพื่ออธิบายกระบวนการการจัดการป่า
ชุมชน กรณีศึกษา บ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
แผนการจัดการป่าชุมชนเกิดความย่ังยืนต่อไป 
 
๔. ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาแบบแผนการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านสามขา หมู่ ๖ ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง โดยใช้ข้อมูลระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ 
 
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ชุมชนบ้านสามขาและชุมชนใกล้เคียงสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
แผนการจัดการป่าชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับชุมชนของตน เพื่อให้เกิดความย่ังยืนต่อไปในอนาคตได้ 
 ๒. ชุมชนบ้านสามขาเป็นต้นแบบของการนําการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ใน
การจัดการป่าชุมชน 
 
๖. นิยามศัพท์ 
 ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง การสร้างความรู้ แบบแผน วิธีปฏิบัติ ที่เป็นสิ่งที่ทําให้
สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ ในการดํารงชีวิต มีการสืบทอด อดีต สร้างสรรค์ ดัดแปลงขึ้นใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชน 
 แผนการจัดการ หมายถึง กระบวนการที่มีการวางแผน กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และดําเนินการตามแผนการจัดการ 
 บ้านสามขา หมายถึง พื้นที่ที่ทําการศึกษา แบบแผนการจัดการป่าชุมชน 
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บทที่ ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 การศึกษา “การจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม” ในบทนี้เป็นการ
เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนแนวคิดและทฤษฎี เพื่อกําหนดกรอบในการศึกษา รวมไปถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบแผนการจัดการป่าชุมชน
นโยบายเกี่ยวกับป่าชุมชนในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น โดยผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการศึกษาเป็น ๒ ส่วน 
คือ 
 ๑. แผนการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ๒. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ จะทําให้เข้าใจถึงความหมาย รูปแบบ 
ลักษณะ และพัฒนาการของการจัดการป่าชุมชน เพื่อช่วยให้กรอบการศึกษาครั้งนี้ชัดเจนมากขึ้น 
อธิบายได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑ แบบแผนการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการป่าชุมชน ที่ก่อให้เกิด
วิถีชีวิต ซึ่งป่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  
๑. ป่าชุมชน 
 “ป่าชุมชน” เป็นคําที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๓๐ ปีมานี้เอง ในปลายปีพุทธศักราช 
๒๕๓๒ เกิดความขัดแย้งกันระหว่าง ชาวบ้านชุมชนห้วยแก้ว กิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กับ
บริษัทสัมปทานไม้เอกชนแห่งหนึ่ง ที่จะเข้าปลูกป่าในบริเวณที่ชาวบ้านห้วยแก้วอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่า
ชุมชนห้วยแก้วมาเป็นเวลานานแล้ว ความขัดแย้งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสป่าชุมชนขึ้น
อย่างเป็นทางการ (สมศักด์ิ สุขวงศ์, ๒๕๕๐: ๕๖) 
 ๑.๑  ความหมายของป่าชุมชน  
 ป่าชุมชนมาจากคําว่า  Community Forest หรือ  Social Forest ในภาษาอังกฤษ   
มีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความหมายไว้ ดังนี้ อํานวย คอวนิช (๒๕๓๒: ๑๐-๑๙) ได้กล่าว
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ไว้ในวารสารสักทอง โดยสรุปความหมายได้ว่า ป่าชุมชนเป็นป่าไม้ธรรมชาติ หรือป่าที่ประชาชนได้
ร่วมมือกันจัดทําขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 กรมป่าไม้ สํานักส่งเสริมการปลูกป่า (๒๕๔๑: ๙) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือเรื่อง  
ป่าชุมชน โดยสรุปได้ว่า ป่าชุมชน คือ กิจการป่าไม้ที่ประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่การปลูกป่า การจัดการ
ป่า ตลอดจนการใช้สอยประโยชน์จากป่านั้น ๆ 
 ฉลาดชาย รมิตานนท์ และคณะ (๒๕๓๖: ๗-๘) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือเรื่อง  
ป่าชุมชนในประเทศไทย โดยสรุปได้ว่า ป่าชุมชน คือ รูปแบบการใช้ที่ดิน ป่า และทรัพยากรต่าง ๆ ที่
ชาวบ้านตามชุมชนในชนบทอยู่ในป่าหรือใกล้กับป่า ได้ใช้ประโยชน์จากป่านั้นเป็นเวลานานมาแล้ว 
โดยมีระบบการจําแนกการใช้ที่ดิน ป่า และทรัพยากรต่าง ๆ มีอาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่
รับรู้และยอมรับกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน และชุมชนใกล้เคียง 
 โดยสรุปความหมายของ “ป่าชุมชน” จากนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้
ความหมายไว้ โดยสรุปความได้ว่า ป่าชุมชน คือ พื้นที่ที่ถูกชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ตลอดจนร่วมกัน
ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีการนําระบบประเพณี ความเชื่อ มาเป็นตัวควบคุม เป็นแบบแผนการจัดการ  
ซึ่งแต่ละชุมชนก็จะแตกต่างกันไป ตามลักษณะโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ความ
เชื่อ ประเพณีของชุมชนนั้น ๆ นอกจากเหตุการณ์ความขัดแย้งของป่าชุมชนบ้านห้วยแก้วจะส่งผลให้
เกิดกระแสป่าชุมชนอย่างกว้างขวาง และได้รับการยอมรับมากขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นต้นมา 
 พัฒนาการของการหาแนวทางในการออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนนั้น เริ่มต้ังแต่  
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ด้วยการประชุมระดับชาติ จัดทําประชาพิจารณ์ และนําร่างพระราชบัญญัติป่า
ชุมชนเสนอต่อรัฐสภาอยู่หลายครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี แต่ก็ยังหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับทั้ง
ชุมชนและรัฐบาลไม่ได้ ในปัจจุบันนี้ได้พัฒนามาเป็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน คือ 
 หมวด ๑ บททั่วไป วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังป่าชุมชนกําหนดให้ป่าชุมชนที่จัดต้ังขึ้นต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สภาวะแวดล้อม และความหลากหลาย 
 ๒. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๓. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ที่หลากหลายของชุมชน ในการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู 
การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป่า 
 ๔. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าทดแทนในบริเวณเพื่อการใช้สอยใน
ชุมชน 
 ๕. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชนในการจัดการป่าชุมชน  
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 ร่างมาตรา ๕ ป่าชุมชนที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์และสงวนไว้เพื่อประโยชน์
ร่วมกันของประชาชน 
 ร่างมาตรา ๖ กําหนดให้พื้นที่ป่าชุมชนที่มีการจัดต้ังเป็นป่าชุมชนแล้วให้คงอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่ พระราชบัญญัตินี้บัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 หมวด ๙ บทกําหนดโทษ 
 ร่างมาตรา ๕๒ บทกําหนดโทษหรับผู้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ 
นโยบายป่าชุมชน ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน ๓ เดือน 
 ร่างมาตรา ๕๓ บทกําหนดโทษสําหรับผู้ทําให้เสียหาย ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายหลักเขต 
ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน ๓ ปี 
 ร่างมาตรา ๕๕ บทกําหนดโทษสําหรับผู้เข้ายึดครอง ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน 
ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
กระทําการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชนในเขตป่าชุมชนที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์ ต้อง
ระวางโทษจําคุก ไม่เกิน ๕ ปี 
 ร่างมาตรา ๕๖ บทกําหนดโทษสําหรับผู้เข้ายึดครอง ทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน 
ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
กระทําการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าชุมชนนอกเขตป่าชุมชนที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์  
ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน ๗ ปี 
 ป่าชุมชนบ้านสามขามีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และได้ขึ้นทะเบียนจัดต้ัง
เป็นป่าชุมชนตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ มีรูปแบบของของการจัดการที่เป็นไปตาม ร่าง พระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน ๒๕๕๐ 
 ๑.๒  ประเภทของป่าชุมชน 
 ส่วนของป่าชุมชน สํานักส่งเสริมการปลูกป่า  กรมป่าไม้ (๒๕๔๑: ๒๑-๕๙) ได้กล่าวถึง
ประเภทของป่าชุมชนไว้อย่างละเอียด และเพื่อเป็นการอธิบายหัวข้อนี้ได้อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาได้เสนอ
รายละเอียด ดังนี้  
 ป่าชุมชนซึ่งคนในชุมชนเป็นผู้ดูแลร่วมกันมีอยู่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย อีกทั้ง
ยังมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่ป่า ระบบนิเวศของป่า รวมทั้งแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนซึ่งเป็นตัวกําหนดความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเหมือนกัน 
สิ่งเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและนโยบายของรัฐบาล ทําให้ป่าชุมชน
ตอบสนองความต้องการต่อชุมชนแตกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นสภาพของป่าชุมชนในประเทศไทย 
จึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ป่าชุมชนดั้งเดิม และป่าชุมชนพัฒนา อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
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 ๑. ป่าชุมชนดั้งเดิม คือ ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีไม้ขนาดใหญ่และพันธ์ุพืชค่อย
ข้างหลากหลาย โดยพ้ืนที่ป่าชุมชนจะถูกกําหนดห้ามไม่ให้มีการบุกรุกเข้ามาตัดไม้ หรือถือครองสภาพ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์และตอบสนองประโยชน์ของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมตามความเหมาะสมซึ่งรูปแบบของป่าชุมชนดั้งเดิมสามารถ
แบ่งเป็นกลุ่มที่สําคัญได้ดังนี้ 
  ๑.๑ ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและป่า 
   ๑.๑.๑ ป่าต้นน้ําลําธาร หรือชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ป่าขุนน้ํา หมายถึง
บริเวณป่าที่อยู่ตอนบนของลุ่มน้ํา มักอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูง ซึ่งป่าต้นน้ําที่สําคัญ  
พบมากในเขตภาคเหนือ  
   ๑.๑.๒ ป่าน้ําซับ ป่าน้ําจํา ป่าน้ําผุด อธิบายได้ว่า เมื่อฝนตกลงมาน้ําส่วนหนึ่ง
ก็ถูกเก็บไว้ใต้ดินเป็นน้ําบาดาล หรือแม่น้ําใต้ดินลึก ๆ และบางแห่งก็โผล่ ซึมออกมาตามผิวดิน 
กลายเป็นน้ําซับ หรือบ่อน้ําขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่ลักษณะนี้ จะถูกเรียกต่าง ๆ กันออกไป เช่น ที่น้ําซับ ที่
น้ําผุด หละน้ําฮู (น้ํารู) เป็นต้น 
   ๑.๑.๓ ป่าหัวไร่ปลายนา หมายถึง พื้นที่ที่เป็นเชิงเขานั้น ชุมชนต้องทํานา
แบบขั้นบันได ด้วยข้อจํากัดของลักษณะภูมิศาสตร์ จึงมีข้อบังคับในการรักษาป่าที่ติดกับนา เพื่อให้ป่า
ธรรมชาติป้องกันการพังทลายของดิน ที่จะไหลมาทับถมท่ีนา อีกครั้งยังอาศัยไม้จากป่าบริเวณนี้ เป็น
ไม้ใช้สอยอีกด้วย 
   ๑.๑.๔ ป่าพรุ คือ พื้นที่ป่าที่มีน้ําท่วมขังตลอดปี คล้ายกับแหล่งน้ําจืดขนาด
ใหญ่ ที่มีป่าดิบปกคลุม พบในบริเวณภาคใต้มากที่สุด บริเวณป่าพรุเป็นแหล่งไม้ใช้สอย และอาหาร
ตามธรรมชาติชุมชน 
  ๑.๒ ป่าชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่น 
   ๑.๒.๑ ป่าดอนปู่ตา พบมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นป่าชุมชน
ด้ังเดิม มีการต้ังศาลปู่ตา เป็นที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อปกป้องรักษาหมู่บ้านให้มีความ
ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข ปกป้องผลผลิตทางการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละปีชาวบ้านจะจัดพิธี
เซ่นไหว้ตามวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนั้น ๆ ปีละหนึ่งครั้ง 
   ๑.๒.๒ ป่าช้า ป่าเห้ว พบมากในภาคเหนือ และภาคอีสานบางแห่ง กล่าวคือ 
สมัยก่อนนั้น ไม่นิยมเผาศพคนตายในวัด หลังจากที่ปะกอบพิธีทางศาสนาให้ผู้ตายแล้ว จะนําศพ
ออกไปเผาตามชายป่าที่ชุมชนกําหนดไว้ใช้ในการเผาศพอย่างเดียว พื้นที่บริเวณนี้มักจะถูกปล่อยให้
เป็นป่าไม้ตามธรรมชาติ ชาวบ้านเรียกพ้ืนที่นี้ว่า ป่าช้า หรือ ป่าเห้ว 
   ๑.๒.๓ ป่าพิธีกรรม กล่าวคือ เพื่อเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ในสภาวะต่าง ๆ ซึ่งบางสถานการณ์นั้นยากต่อการทําความเข้าใจ หรืออธิบาย
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ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลได้ มนุษย์จึงมักเชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเข้ากับ
เรื่องเหนือธรรมชาติ ปาฏิหาริย์ เช่น การเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มีคน
จํานวนไม่น้อยที่ต้องบอกกล่าวสิ่งสิทธ์ิที่ตนนับถือก่อนขึ้นเครื่องบิน มนุษย์สร้างพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ทั่วไปกับพลังเหนือธรรมชาติ สิ่งนี้ทําให้เกิดความเชื่อว่า ผีสาง เทวดา ปีศาจ 
เทพเจ้า และวิญญาณนั้น ๆ มีบุคลิก อารมณ์ ความรู้สึก เหมือนกับมนุษย์ทั่วไป ซึ่งพลังเหนือ
ธรรมชาติเหล่านั้น อาจสิงห์สถิตอยู่ในต้นไม้ ภูเขา แม่น้ํา สัตว์ป่า ก้อนหิน บ้านเรือน หรือแม้กระทั่งใน
ตัวมนุษย์ สามารถติดต่อกันได้โดยผ่านพิธีกรรมการใช้เวทย์มนต์ คาถา บอกกล่าว อ้อนวอน เพื่อให้
พลังเหนือธรรมชาตินั้น ๆ คุ้มครอง พฤติกรรมเหล่านี้ถูกอธิบายด้วยพิธีกรรมท้องถิ่น ซึ่งทําให้เกิดเป็น
กระบวนการการปรับตัวทางวัฒนธรรม และแสดงออกในรูปแบบพิธีกรรม เช่น การบวชต้นไม้ซึ่งทําได้
โดยการนิมนต์พระสงฆ์ มาทําพิธีบวชต้นไม้ ซึ่งในพิธีนั้นจะมีผ้าเหลืองมาห่มที่ต้นไม้นั้น ๆ โดยมีความ
เชื่อว่าเทวดาอารักษ์นั้นได้มาสิงห์สถิตต้นไม้ใหญ่ การห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม่ใหญ่ ก็เท่ากับเป็นการ
ปกป้องที่อยู่อาศัยของเทวดาอารักษ์ให้ปลอดภัย เพื่อได้ช่วยรักษาต้นไม้นั้น ๆ ไปด้วย หรือพิธีกรรมใน
การตัดต้นไม้ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่นั้นมีเทวดาอารักษ์สิงอยู่ ดังนั้น จึงมีความเช่ือว่าต้อง
ทําพิธีก่อนลงมือตัดต้นไม้ ความเชื่อและพิธีกรรมก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม 
   ๑.๒.๔ ป่าในวัด เป็นป่าที่รักษาไว้เพื่อความร่มรื่น และให้เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม การเรียนรู้ธรรมมะของพระสงฆ์ และผู้สนใจเรียนรู้ 
   ๑.๒.๕ ป่าอภัยทาน อาจจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งอยู่ในวัด หรือข้างวัด หรือไม่ได้มี
ส่วนในบริเวณใด ๆ ของวัดเลยก็เป็นได้ แต่เป็นบริเวณที่ชุมชนสงวนไว้เป็นเจตอภัยทาน ห้ามล่าสัตว์ที่
เข้ามาพ่ึงพิงอาศัยพื้นที่นั้น ๆ บางแห่งอาจเป็นสวนหรือที่ทํากินของราษฎร ซึ่งเจ้าของพื้นที่ให้ความ
เมตตาปกป้องคุ้มครองไม้ให้บุคคลใดมาทําร้ายสัตว์นั้น 
  ๑.๓ ป่าชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
   ๑.๓.๑ ป่าบุ่งป่าทาม พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณ
กว้าง ติดลุ่มน้ําสําคัญ คือ ลุ่มแม่น้ําแม่โขง ลุ่มแม่น้ําชี ลุ่มแม่น้ํามูล และลุ่มแม่น้ําสงคราม เป็นต้น   
ป่าบุ่งป่าทามอยู่ในพื้นที่ราบตํ่าน้ําท่วมถึง อยู่บริเวณฝั่งแม่น้ํา เมื่อถึงฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลาก น้ําจะไหล
ล้นฝั่งท่วมอยู่บนพื้นที่ลุ่มเป็นเวลาหลายเดือนของทุกปี พื้นที่ที่น้ําท่วมเรียกว่า “ทาม” ภายในบริเวณ
พื้นที่ทามนั้น ไม่ได้ราบเรียบเป็นผืนเดียว จะมีลักษณะของเนินขนาดต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วไป เป็น
คลื่นสูง ๆ ตํ่า ๆ ไม่สม่ําเสมอ ส่วนที่เป็นพื้นลุ่มเป็นแอ่งจะมีน้ําขังตลอดปี พื้นที่ส่วนลุ่มตํ่าต่อเนื่องกับ
เนินอื่น ๆ เรียกว่า “บุ่ง” มักเป็นแหล่งอาหาร แหล่งขยายพันธ์ุสัตว์บกสัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน     
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา นก สัตว์น้ํา หรือเรียนพื้นที่นั้นว่า “พื้นที่ชุ่มน้ํา” ในภาษาวิชาการนั่นเอง ป่าบุ่ง 
ป่าทามไม่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากนัก แต่มีหาไม่มีป่าบุ่งป่าทาม จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ 
และสภาพแวดล้อมโดยตรง 
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   ๑.๓.๒ ป่าชายเลน พบในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย และ 
บางจังหวัดในภาคกลางที่มีชายฝั่งทะเล มักมีพรรณไม้สําคัญ คือ โกงกาง ลําพู ลําแพน แสม เป็นต้น 
ป่าชายเลนทําหน้าที่คล้ายป่าบุ่งป่าทาม คือ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ตามธรรมชาติ มีความสําคัญต่อ
ระบบนิเวศโดยตรงเช่นกัน 
   ๑.๓.๓ ป่าหัวไร่ปลายนา พบในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือของไทย เป็นพื้นที่ป่าขนาดเล็กที่ชาวบ้านเหลือไว้ให้เป็นเขตป่า เพื่อใช้ป่า เพื่อให้ไม้ทําฟืน 
หรือเพื่อการก่อสร้าง 
   ๑.๓.๔ ป่ารอบหมู่บ้าน ในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนั้นมักมีการเผาป่า
หรือเผาซังข้าว และอาจเกิดไฟลุกไหม้ลามมาถึงหมู่บ้านได้ ชาวบ้านจึงไม่นิยมทําการเกษตรติดหมู่บ้าน 
แต่จะเว้นพื้นที่ที่ป่าติดหมู่บ้านโดยรอบไว้ จึงจะถึงพื้นที่เกษตรกรรม ป่ารอบ ๆ หมู่บ้านที่เว้นไว้นั้นจะ
กลายเป็นแนวกันไฟป่าธรรมชาติ และเป็นแนวกันลม และลดแรงปะทะของพายุฝนก่อนจะพัดเข้าถึง
หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังช่วยลดหรือชะลอความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช เนื่องจากความ
หลากหลายทางชีวภาพรอบ ๆ หมู่บ้านนั่นเอง 
 ๒. ป่าชุมชนพัฒนา เป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะรกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ป่า
ถูกทําลายจนเสื่อมโทรม และชุมชนเห็นว่าควรจะฟื้นฟูป่านั้น ๆ ด้วยการปลูกขึ้นใหม่หรือปลูกทดแทน 
และป้องกันดูแลรักษาจนป่าผืนนั้นฟื้นตัวกลายเป็นป่า เพื่อประโยชน์ใช้สอยร่วมกันในชุมชนต่อไป  
ซึ่งกรมป่าไม้ ได้แบ่งลักษณะของป่าชุมชนพัฒนาไว้ดังนี้ 
  ๒.๑ ป่าชุมชนซึ่งปลูกบนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม คือ พื้นที่เสื่อมโทรมในอดีตเนื่องจาก
ถูกบุกรุก ภายหลังชุมชนรอบพื้นที่เสื่อมโทรมเห็นความสําคัญ หรือต้องการแก้ปัญหาขาดแคลนไม้ใช้
สอยในชุมชน ซึ่งร่วมมือกันกับภาครัฐ ในการริเริ่มปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนมากมักเป็นพันธ์ุไม้ 
โตเร็ว หรือพันธ์ุไม้ของคนในชุมชน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และนันทนาการ
ของหมู่บ้านรอบ ๆ ป่าด้วย 
  ๒.๒ ป่าชุมชนซึ่งปลูกในที่สาธารณะของชุมชน คือ ป่าที่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจ
กันปลูกขึ้นมาเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านโดยการจัดการมักถูกดูแลโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  ๒.๓ ป่าชุมชนโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นห้องทดลอง เพื่อการศึกษาค้นคว้า
ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิตรวมถึงเป็นแหล่งไม้ใช้สอยของโรงเรียน รวมถึงรายได้
ที่มาจากป่าชุมชนก็จะถูกนํามาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนอีกด้วย 
  ๒.๔ ป่าในวัด ปลูกเพื่อความร่มรื่นทําให้บรรยากาศเหมาะกับการปฏิบัติธรรม  
ส่วนไม้ที่ได้ก็นําไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมภายในวัดมีการต้ังกฎเกณฑ์ไว้ เช่น ห้ามบุกรุก ห้ามตัดไม ้
ห้ามฆ่าสัตว์ภายในบริเวณวัด และบางแห่งอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บหาอาหารตามธรรมชาติได้
ด้วย 
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  ๒.๕ ป่าชุมชนบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ํา ลําคลอง หรือลําน้ําสาธารณะ เกิดจากการ
พยายามเพิ่มพ้ืนที่ป่าชุมชนของชุมชนเพื่อการใช้ดินไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนใหญ่มักเป็นไม้โตเร็ว 
เพื่อบริโภคดอก ใบ ผล และยังป้องกันการกัดเซาะพังทลายหน้าดินบริเวณโดยรอบด้วย 
  ๒.๖ ป่าชุมชนสองฟากถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อยึดไหล่ถนนไม้ให้เกิดการพังทลาย
ของดินและเป็นร่มเงาให้ผู้สัญจรไปมาและเป็นแหล่งไม้ใช้สอยและแหล่งอาหารของชุมชน 
  ๒.๗ ป่าอนุสาวรีย์ เป็นรูปแบบการแสดงออกถึงการระลึกถึงคุณความดี ของบุคคล
ที่มีความดี ความชอบ โดยการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะใช้สถานที่
เพื่อทําพิธีสักการบูชาแล้ว ก็ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ ซึ่งยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจได้อีกด้วย 
  ๒.๘ ป่าชุมชนเมือง เป็นพื้นที่ป่าในชุมชนอยู่กระจัดกระจาย เนื่องจากข้อจํากัดใน
เรื่องของพื้นที่ จะมีการจัดตกแต่งให้สวยงาม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกําลังกายเท่านั้น 
  ๒.๙ ป่ามรดก มีอยู่ในภาคใต้ของไทย เกิดจากการสร้างและอนุรักษ์สืบทอดกันมา
เป็นเวลานับร้อยปี ผลผลิตให้ลูกหลายแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ โดยไม่ได้ยกให้เป็นกรรมสิทธ์ิของใคร 
คนใดคนหนึ่ง ซึ่งป่ามรดกมีลักษณะใกล้เคียงป่าธรรมชาติมาก มีทั้งไม้ป่าและไม้ผล เป็นแหล่งซับน้ํา
อย่างดีให้กับชุมชน 
  ๒.๑๐ ป่าชุมชนพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและฝั่งแม่น้ํา เป็นป่าที่ชาวบ้าน
ในบริเวณนั้นพยายามฟื้นฟู เพื่อลดความรุนแรงของพายุที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน 
พืชผลทางการเกษตร และป้องกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่ง เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งผลิตอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหลายชนิด 
 จากข้อมูลข้างต้นกล่าวได้ว่า ป่าชุมชนบ้านสามขา จัดอยู่ในประเภทของป่าชุมชนดั้งเดิม 
กล่าวคือ เป็นป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ชาวบ้านร่วมกันรักษาเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ โดยไม่มีการยึดครอง มีความสําคัญในการอนุรักษ์ดินและ
น้ํา ใช้ประกอบพิธีกรรม วัฒนธรรม ตามความเช่ือของท้องถิ่น  
 
ตัวอย่างการจัดการป่าชุมชน 
 ๑. ตัวอย่างการจัดการป่าชุมชนแบบดั้งเดิม บ้านแม่คองซ้าย ตําบลเมืองคอง  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ชูพินิจ เกษมณี, ๒๕๓๖) 
 หมู่บ้านแม่คองซ้ายเป็นชุมชนบ้านป่า ถนนและไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ในอดีตเคยมีการศึกษา
นอกโรงเรียนในเขตภูเขา ปัจจุบันได้ถอนตัวออกไปแล้ว บ้านแม่คองซ้ายเป็นชุมชนขนาดเล็ก 
ประมาณ ๒๒ ครัวเรือน ต้ังอยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยเชียงดาว (ประกาศเมื่อพุทธศักราช 
๒๕๒๑) บ้านแม่คองซ้ายเป็นชุมชนกะเหรี่ยง ต้ังหมู่บ้านอยู่ในที่ลาดเชิงเขาริมแม่น้ําคองซ้ายและแม่น้ํา
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คองขาวไหลมารวมกันเหนือหมู่บ้าน ในอดีตเคยที่ที่ต้ังของหมู่บ้านลัวะมาก่อน หลังจากนั้นชาวบ้าน
กะเหรี่ยงก็ย้ายเข้ามาแทนที่ ซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นเครื่องปั้นดินเผา กล้องสูบบุหรี่ ซากวัดเก่าและ 
คําบอกเล่า สันนิษฐานได้ว่าหมู่บ้านนี้อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ปี 
 ชาวบ้านแม่คองซ้ายทําการเพาะปลูกเป็นหลัก ข้าวปลูกแบบนาดําและไร่ข้าว ซึ่งทําใน
ลักษณะไร่หมุนเวียน โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนที่ปลูกข้าวของชาวบ้านจะช่วยรักษาการพังทลายของ
หน้าดิน ทําให้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใด ๆ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาระดับผลผลิตไม่ให้ลดลง
เนื่องจากคุณภาพดินเสื่อมเพราะการเพาะปลูกซ้ําที่เดิม การทําไรหมุนเวียนของชาวบ้านเป็นผลมา
จากข้อจํากัดทางกายภาพ ไม่ใช่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อย่างที่เข้าใจกัน การทําไรหมุนเวียนจึง
เป็นวัฒนธรรมการกินที่ช่วยให้ชาวบ้านยังชีพอยู่ได้ในเขตภูเขาที่มีพื้นที่ราบจํากัด พืชผักอ่ืน ๆ ก็จะ
ปลูกแซมไว้ในไร่ข้าว และตามหัวไร่ปลายนา รวมถึงสวนในบ้านอีกด้วย อาหารเลี้ยงสัตว์ก็ได้จากในป่า 
เช่น กล้วยป่า และผักป่าอ่ืน ๆ และยังปลูกข้าวโพดเองเลี้ยงสัตว์เองอีกด้วยการใช้ที่ดินของคนใน
ชุมชนได้จําแนกการใช้ประโยชน์จากป่าและที่ดินทํากินตามความเชื่อเรื่องผีของชาวกะเหรี่ยง 
 ดังที่ผู้ศึกษาได้เล่าถึงสถานการณ์การจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านแม่คองซ้าย จะเห็น
ได้ว่า รูปแบบของการจัดการป่าชุมชนนั้น เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ
ของชาวบ้าน คนในชุมชนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ พึ่งพิงทรัพยากรที่มีอยู่เป็นหลัก และ 
ยังได้อาศัยประเพณีความเชื่อและความรู้ที่สั่งสมมาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน อีกทั้ง 
ยังมีกฎระเบียบการใช้ทรัพยากรที่คนในชุมชนและภายนอกชุมชนยอมรับได้ ดังที่ผู้ศึกษาได้กล่าวมา
นั้น เป็นการอธิบายรูปแบบการจัดการป่าชุมชนแบบดั้งเดิมให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
 ๒. ตัวอย่างการจัดการป่าชุมชนพัฒนา โรงเรียนบ้านสายโท ๑ ใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านสายโท ๑ 
ใต้ ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ครูคํามูลเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า โรงเรียนได้เข้า
ครอบครองที่ดินผืนนี้เป็นจํานวน ๒๐ ไร่ ต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ในตอนแรกนั้น พื้นที่สภาพเป็น
ป่ารก และมีเขตแดนติดกับสวนของชาวบ้าน มีต้นไม้ใหญ่มากมายสัตว์เล็กได้อาศัยหากินอยู่พอสมควร
จนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพารา โรงเรียนเองก็
มีนโยบายปลูกยางพาราเพื่อเป็นรายได้ในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อีกทั้งชาวบ้านจึงแผ้ว
ถางป่าในไร่ของตนเพื่อปลูกยางพารา ในคราวนั้นมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของสวนข้าง ๆ โรงเรียน นั่น
หมายถึงการแผ้วถางป่า ล้มต้นไม้ใหญ่เพื่อปลูกยางพาราจํานวนหลายร้อยไร่ในคราวนั้น ส่งผลให้
กระรอก กระแต นก หนู ที่เคยอาศัยและหากินในบริเวณสวนของชาวบ้านหายไปจนสังเกตได้ชัด ในปี
พุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะกรรมการโรงเรียนมีมติให้จัดป่าเพื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน จึงมีความคิดแบ่ง
ที่บางส่วนปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นร่มเงาที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน
ของสัตว์เล็ก โดยต้นไม้ที่เลือกปลูกน้ันไม่ได้จําเพาะเจาะจง เลือกที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย เช่น ไม้แดง 
ต้นสัก ตะเคียนทอง ยางนา ประดู่นา กฤษณา ไม้ยมหอม อะราง มะม่วงป่า มะพร้าว กล้วย ตะขบ 
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ดอกกระเจียว กลอย มันเลือด มันเทียน มันน้ํา เป็นต้น ซึ่งนอกจากพรรณพืชเหล่านี้ เมื่อป่าเติบโตขึ้น 
ยังให้ผลผลิตเพื่อการยังชีพกับเด็กที่ครอบคัวยากไร้ทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เก็บไปทําอาหารได้ เช่น 
เห็นขอน เห็ดละโงก เห็ดปลวก ไข่มดแดง เป็นต้น “ทุกวันนี้นะบนต้นมะพร้าว ต้นกล้วยก็มีรังนกที่
เห็นบ่อย ๆ รอยนก หนู กระรอก กระแต มันมาแทะกินกล้วยสุก มีรูหนูนาอยู่ ๔-๕ รู กระรอก กระแตก็
ว่ิงเต็มสวนเต็มบ้าน มันไม่กลัวคนด้วยนะ เพราะว่าไม่มีใครทําร้ายมัน เด็ก ๆ ก็ได้เรียนรู้ คณะครูเห็น
แล้วก็มีความสุขไม่ได้หวังจะให้มันเป็นค่าเป็นกําไรอะไรหรอก ความสุขทางใจ ไม่ต้องไปดูแลมันมาก 
แค่ระวังไฟ กับเด็กที่มายิงนกจับหนูแค่นั้นล่ะ ก็ขอเค้าไว้ขอให้เป็นเขตอภัยทาน” (คํามูล ชํารัมย์, 
๒๕๕๓) 
 จะเห็นได้ว่ารูปแบบป่าพัฒนาของโรงเรียนบ้านสายโท ๑ นั้น ไม่ได้มีหลักการใด ๆ ที่ยุ่งยาก
หรือซับซ้อน เพียงแค่ระวังไฟป่าในฤดูแล้ง อีกทั้งมีจุดประสงค์เพียงเพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็กนักเรียน ซึ่งนั่นเป็นผลพลอยได้ แต่ประโยชน์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลย คือ เป็นการช่วยเหลือสัตว์
เล็ก ๆ ให้มีที่อยู่อาศัย ได้มีแหล่งหากินอย่างปลอดภัย 
 ๒. การจัดการป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชนนั้นมีมานานแล้ว ต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ 
กล่าวคือ การแสดงออกถึงแบบแผนการจัดการป่าชุมชน ในรูปแบบของการใช้ความเช่ือเรื่องผี มาเป็น
ตัวควบคุมการใช้ประโยชน์ ตลอดจนอนุรักษ์ป่านั้น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัดในชุมชนให้คงอยู่เป็นสมบัติสืบไปถึงลูกหลานในอนาคต 
 ประเพณี วัฒนธรรม เป็นตัวแปรในการกําหนดรูปแบบของการจัดการป่าชุมชน ซึ่งแต่ละ
ชุมชนก็จะต่างกันไป ไม่มีรูปแบบตายตัว นอกจากนี้ยังมีนโยบายรัฐบาลที่เป็นตัวแปรสําคัญ ที่ทําให้
รูปแบบการจัดการแต่ละยุคแต่ละสมัยต้องปรับ และเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์กันอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ ว่านับต้ังแต่มีการเรียกร้องสิทธิ ในการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าของคนในชุมชนก็เพื่อ
การมีรูปแบบการจัดการป่าชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าจริง ๆ 
เนื่องจากรูปแบบที่กฎหมายรับรองนั้น หมายถึงการที่บุคคลภายในและภายนอกยอมรับได้ในการ
กําหนดรูปแบบของแต่ละชุมชนได้ 
 นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการและผู้ศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน ได้ให้นิยามของ
การจัดการป่าชุมชนไว้ ดังนี้ 
 ปริศนา พรหมมา และมนตรี จันทวงศ์ (๒๕๔๑) ได้เขียนเรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการ
หลากหลายทางชีวภาพ สรุปได้ว่า การจัดการป่าชุมชนคือการปรับตัวและสร้างกลไกเพื่อปกป้องสิทธิ
อันชอบธรรมของชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรป่า โดยการเสนอแนวทางการจัดการให้รัฐเข้าใจและ
ยอมรับรูปแบบการจัดการของชุมชน ด้วยการนําความเชื่อเรื่องผีมาเป็นตัวควบคุมการจัดการ
ทรัพยากรเป็นหลัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๔

 โกมล แพรกทอง (๒๕๓๖) ได้เขียนเรื่องความหมายของชุมชน สรุปได้ว่า ป่าชุมชนเป็น
กระบวนการเพื่อนําเอาความต้องการพึ่งพิงป่าของประชาชนมาเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการป่า 
และให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าดังกล่าว เป็นผู้กําหนดแผนการและการควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 วิยุทธ์ จํารัสพันธ์ุ (๒๕๓๕) เขียนไว้ในรายงานการวิจัยการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กร
ท้องถิ่น สรุปได้ว่า การรวบรวมกิจกรรมด้านป่าไม้ที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการฟื้นฟูและ
การพัฒนาสภาพป่า รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตจากป่า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของราษฎรใน
ชุมชน 
 จึงสรุปได้ว่า การจัดการป่าชุมชน คือการนําความเชื่อเรื่องผี มาเป็นตัวขับเคลื่อนในระบบ
การจัดการป่าของชุมชน ซึ่งแปรออกมาในรูปแบบของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เข้าใจและยอมรับของ
คนในชุมชน เพื่อรักษาความสมดุลในการใช้ประโยชน์ รักษา อนุรักษ์ พัฒนา พื้นที่ป่าที่เป็นแหล่ง
สาธารณะประโยชน์ของชุมชนนั้น ๆ โดยในกระบวนการการจัดการทุกขั้นตอนชาวบ้านเป็นผู้มีส่วน
ร่วมและลงมือปฏิบัติร่วมกันทุกขั้นตอน 
 ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๒๐-๒๕๓๐ ซึ่งเป็นยุคของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑ มีนโยบายเร่งรัด
พัฒนาภายในประเทศ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นฐาน ในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 
เน้นการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ระบบประปา ทําให้มีการตัดต้นไม้เพื่อนํามาเป็น
วัตถุดิบในการสร้างสาธารณูปโภคเหล่านี้ รัฐบาลมีการให้สัมปทานป่ากับบริษัทเอกชนอย่างเสรี อีกทั้ง
ชาวบ้านเองก็แผ้วถางป่าเพื่อให้ได้พื้นที่ทํากินเพิ่มขึ้นในช่วงการสนับสนุนปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย 
มันสําปะหลัง ปอ ยางพารา เป็นต้น ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุที่สร้างความเสื่อมโทรมของป่า
เมืองไทยเป็นอันมาก 
 ผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ทําให้เกิดปัญหาตามมาที่ส่งผลกระทบ
มากและเห็นได้ชัดคือปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร 
และปศุสัตว์ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นทําให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหาทางออก
ของปัญหาร่วมกัน กล่าวคือ หาทางแก้ปัญหาเรื่องน้ํา ซึ่งต้นเหตุของการขาดน้ําใช้คือป่าถูกทําลาย 
ฉะนั้น การพูดถึงเรื่องการจัดการป่าชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนขึ้นมา 
 จากการรวบรวมเอกสารพบว่า การจัดการป่าชุมชน หรือป่าที่คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ 
ร่วมกันใช้ประโยชน์นั้น เดิมชาวบ้านใช้ความเช่ือเรื่องผีท้องถิ่น ประเพณี ของชุมชนมาเป็นตัวควบคุม 
กําหนดพฤติกรรมในการทํากิจกรรมกับป่าของท้องถิ่น เช่น ความเช่ือเรื่องผีขุนน้ําของคนสามขา 
ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาของคนภาคอีสาน ซึ่งชื่อเรียกผีก็จะต่างกันไปตามท้องถิ่น แต่มีความเชื่อรูปแบบ
เดียวกันว่า ผีประจําป่านั้น ๆ จะปกป้องคุ้มครองหากเราปฏิบัติตามกฎที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งกฎระเบียบ
ในแต่ละชุมชนจะแตกต่างกัน แต่หากเราปฏิบัตินอกเหนือจากกฎที่ตกลงไว้ ก็อาจทําให้ผีที่คุ้มครองป่า
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ไม่พอใจ และดลบันดารให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านด้วย เป็นต้น ความเช่ือเหล่านี้ถูกปลูกฝังและฝัง
รากลึกในจิตสํานึกของคนในชุมชน อาจจะจางหายไปบ้างในชุมชนที่ความเจริญหลั่งไหลเข้ามามาก 
แต่ก็ยังมีบางชุมชนที่ยังคงปลูกฝังความเชื่อเหล่านี้ให้กับคนในชุมชนโดยปรับไปตามยุคตามสมัยได้
อย่างลงตัว 
 ภายหลังที่รัฐได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรของประเทศมากขึ้น เช่น  
การประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่อุทยาน บางแห่งทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าสงวนหรือพื้นที่
อุทยาน ชาวบ้านก็จะไม่สามารถทํากิจกรรมใด ๆ ภายในพื้นที่ป่านั้น ๆ ได้เป็นต้น การทํางานของ
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และนโยบายของรัฐบาลนั้น มีส่วนก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรของ
ชาวบ้านในช่วงนั้น จนทําให้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าในท้องถิ่น
ของตนด้วยการพยายามสร้างรูปแบบการจัดการขึ้นมาใหม่ โดยการจัดการนั้นเป็นที่ยอมรับได้ทั้งคน
ภายในชุมชน ในวัฒนธรรม และคนภายนอกชุมชน นอกวัฒนธรรม จึงออกมาในรูปของกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการใช้ประโยชน์อนุรักษ์พัฒนาป่าชุมชนที่ชุมชนพึ่งพิงร่วมกัน ดังอธิบายได้ในแผนภูมิที่ ๒ 
 

 
แผนภูมิที ่๒ แสดงความสมัพันธ์โดยรวมของการจัดการป่าชุมชนโดยชมุชนเป็นผู้วางแผนการจัดการ 
 
 อธิบายได้โดยแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดจาก
การรวมกลุ่ม มีสาเหตุในการร่วมมือกันต้ังแต่แรกเริ่มและทําให้จุดมุ่งหมายนั้นสําเร็จ และเป็น
จุดมุ่งหมายที่คนคนเดียวจะทําสําเร็จได้ยาก และการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจะต้องมี
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เป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันทําเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีโดยมีนักวิชาการและผู้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
การมีส่วนร่วมได้อธิบายรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (๒๕๓๑: ๑๐) ได้เขียนเรื่อง  การพัฒนาชนบทไทย และได้กล่าวถึง
การมีส่วนร่วมไว้ สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่าง
เต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีส่วนร่วมในอํานาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่อง
ประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น ต้องได้รับการตอบสนองและทําให้มีความเป็นไปได้มาก 
ขึ้นว่าสิ่งที่ทําไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ
ประโยชน์เสมอหน้ากัน 
 สุเทพ สักทอง (๒๕๔๒: ๓๗) ได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง  การจัดการป่าไม้โดยวัด: 
กรณีศึกษาวัดถ้ําผาปู่ ตําบลนาอ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม โดยสรุปว่า   
การมีส่วนรวมคือกระบวนการที่สมาชิกของกลุ่มมีความสมัครใจในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน ซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วมสรุปได้ ๕ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมในลักษณะ
ของตัวบุคคล การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่ม การมีส่วนร่วมในลักษณะของโครงการ การมีส่วน
ร่วมในลักษณะของสถาบัน การมีส่วนร่วมในลักษณะของนโยบาย 
 จากข้อความข้างต้นจึงสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมได้ว่ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่คน
ในพื้นที่ได้ร่วมกันคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติร่วมกัน และประเมินผล หรือเข้าร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งของกิจกรรม หรือเข้าร่วมตลอดทั้งกิจกรรม เช่น การกําหนดเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าใช้สอย 
พื้นที่ป่าเกษตรกรรมของคนในชุมชน โดยร่วมกันกําหนดของเขต กฎ กติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันต่อป่าผืนนั้น ๆ ตามความเชื่อของคนในชุมชน เป็นต้น 
 
๓. การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาเรื่องการจัดการป่า
ชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความหมาย คุณค่า การจัดการ ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
คนในท้องถิ่น สังคม ผู้ศึกษาจะเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอด
ของตนเอง เพื่อพัฒนาสังคมของตนเอง และยังเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีการเรียนรู้ การใช้และสืบ
ทอดวัฒนธรรมนั้น ๆ จากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพื่อความอยู่รอด ทั้งตนเองและ
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วัฒนธรรมที่ตนเองสร้างขึ้น คําว่าทรัพยากรวัฒนธรรมและแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
มีผู้ศึกษาและให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 พิสิฐ เจริญวงศ์ (๒๕๔๒) ได้เขียนเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และได้กล่าวว่า 
ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นสิ่งของสําคัญที่จะต้องจัดการให้ถูกต้อง ต้องศึกษาว่าอะไรเป็นอะไร จะใช้
แนวทางอย่างไร กล่าวคือ สมบัติวัฒนธรรมที่เป็นมรดกนั้นเป็นบทบาทและหน้าที่ไปเกือบหมดแล้ว 
ต้องอนุรักษ์และสงวนให้คงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วนํามาใช้ประโยชน์โดยไม่ให้เสื่อมสภาพเร็ว
กว่าที่ควร ส่วนที่เป็นของใหม่ก็ต้องพัฒนาไม่หยุดอยู่กับที่ ฉะนั้นการอนุรักษ์และพัฒนาจึงเป็นของคู่กัน 
 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๔: ๖-๗) ได้อธิบายเพิ่มเติมต่อจากข้อความข้างต้นในประเด็นที่
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมว่า หมายถึง ผลผลิตของวัฒนธรรม หรือลักษณะต่าง ๆ ของระบบ
วัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มีค่าเป็นตัวแทนหรือลักษณะต่าง ๆ ของระบบวัฒนธรรมทั้งใน
อดีตและปัจจุบันที่มีค่าหรือเป็นตัวแทนหรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้แบ่ง ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม หรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และสิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้  
เป็นต้น 
 ทรัพยากรที่เป็นนามธรรมหรือทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ เช่น ประเพณี ศิลปะการแสดง  
คติความเชื่อ เป็นต้น  นอกจากนั้น สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐: ๑๓-๑๔) ให้ความหมายที่คล้ายกับ
คําอธิบายข้างต้น และอธิบายเพิ่มเติมในระบบวัฒนธรรมทางสังคม โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ความหมาย เช่น ความรู้ ภูมิปัญญา ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของแบบแผนที่เป็นสิ่งที่สามารถจัดการ
ให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชนแต่ละสังคม แต่ละยุคสมัย กล่าวโดยสรุป
คือ ความพยายามที่จะอธิบายว่าระบบวัฒนธรรมจะสอดคล้องในแต่ละสังคม หมายถึงการสร้าง
ความรู้ แบบแผน วิธีปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ทําให้สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
มีการสืบทอดจากอดีต สร้างสรรค์ ดัดแปลงขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม ใน
ชุมชนทั่วไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลัก ๆ ทั้งที่เป็นมรดกวัฒนธรรมและทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่ร่วมสมัย ที่สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้น  มี ๓ กลุ่ม  คือ ทรัพยากรทางโบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก 
 สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐: ๒๑๒) ยังได้เสนอวิธีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ใน
เรื่อง การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน สรุปได้ว่าเป็นการกําหนดเป้าหมาย  
(๑) การสร้างความรู้เชิงคุณภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายหรือประโยชน์ใช้สอยของทรัพยากร
ในอดีตเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาสร้างรูปแบบการจัดการซึ่งกระบวนการดังกล่าวควรเป็นการวิจัยรวมกับ
ชาวบ้านหรือชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าของภูมิปัญญา โดยมีนักวิชาการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่
ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่น ได้วิจัยให้ทรัพยากรของตนเอง  (๒) การประเมินคุณค่าหรือศักยภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๑๘

ทรัพยากรควรมีเป้าหมายในการจัดการเพื่อประโยชน์ที่ ย่ังยืนต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
นอกจากนี้กระบวนการประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรยังทําให้ผู้ที่จะทําการจัดการได้
ข้อมูลที่จะเป็นฐานข้อมูลในการจัดการต่อไป โดยวิธีการประเมินอย่างมีส่วนร่วม 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คือ การจัดการกับวัฒนธรรมทั้งใน
รูปแบบที่รูปธรรมและนามธรรม เพื่อรักษาความรู้ แบบแผน วิธีปฏิบัติ หรือการปรับตัวเพื่อให้ความรู้ 
แบบแผน หรือวิธีปฏิบัตินั้นเข้ากับยุคสมัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน และส่งต่อองค์ความรู้นั้นสู่รุ่น
ลูกรุ่นหลานต่อไปได้ 
 
ส่วนที่ ๒ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนอธิบายการจัดการป่า
ชุมชนบ้านสามขาในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวคิด หลักการที่สนับสนุนประเด็นของ 
ผู้ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการทบทวนเอกสารงาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อช้ีให้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การจัดการที่ผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียนที่สามารถนําไปอธิบายเพื่อให้เห็นลําดับ พัฒนาการแบบ
แผนของการจัดการป่าชุมชนบ้านสามขา อธิบายได้ดังนี้ 
 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้มีงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนบ้านสามขา พบว่ามีงานวิจัย
ทั้งหมด ๒ ฉบับในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งสองฉบับ โดยแต่ละฉบับมีรายละเอียด ความสําคัญ องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่งานของผู้ศึกษาเพื่อทบทวนความรู้จากงานวิจัยที่ผ่านมา นําไปสู่การอธิบาย
พัฒนาการกระบวนการการจัดการป่าชุมชนบ้านสามขาได้อย่างครบถ้วน 
 ธัญญาภรณ์ บุญเสริม (๒๕๕๐) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนบ้านสามขา โดยการศึกษาเป็นการศึกษาพัฒนาการแบบแผนการ
จัดการป่าชุมชน และมูลค่าจากทรัพยากรที่เกิดจากป่าชุมชนบ้านสามขา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยของผู้ศึกษาคือ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการ
ป่าชุมชน กล่าวคือ 
 จุดแข็ง พบว่า บ้านสามขามีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง ต้ังใจทํางาน มีการวางกฎระเบียบใน
การใช้ประโยชน์จากป่า มีความสามัคคีของคนในชุมชน และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป่า 
 จุดอ่อน พบว่า ขาดปราชญ์ผู้รู้โดยเฉพาะเรื่องยาสมุนไพร 
 โอกาส พบว่า สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของบ้านสามขา เหมาะที่จะเปิดบริการเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ เนื่องจากพืชพรรณไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
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 อุปสรรค พบว่า ชุมชนยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ําที่จะใช้ในการทําการเกษตรในช่วง
หน้าแล้ง 
 จากงานวิจัยดังกล่าวช้ีให้ผู้ศึกษาได้เห็นความเป็นมาของแผนการจัดการในยุคเริ่มต้น 
และข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณในป่าชุมชนสามขา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนําประกอบการมาอธิบายถึง
พัฒนาการกระบวนการจัดการป่าชุมชนได้อย่างชัดเจน 
 พรหมมินทร์ สายนาคํา (๒๕๕๐) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ได้กล่าวถึงงานอนุรักษ์ป่าชุมชนของคนบ้านสามขา ในช่วงปีพุทธศักราช 
๒๕๒๑-๒๕๕๐ ซึ่งเป็นยุคที่ชาวบ้านสามขากําลังรับเอาความเจริญเข้าสู่หมู่บ้าน ซึ่งทําให้ผู้ศึกษาได้
เห็นรูปแบบการปรับตัวของชาวบ้านในขณะที่ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ ที่ปรับเปลี่ยนไปนอกจากนี้ยังมีประเด็นของการจําแนกป่าช้ัน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลจําเพาะด้านวนศาสตร์ แต่ข้อมูลส่วนนี้ได้อธิบายในประเด็นการใช้ประโยชน์ของ
ป่าโซนต่าง ๆ จะเห็นกิจกรรมการอนุรักษ์ป่า โดยมีคนในชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน
แผนการจัดการป่าชุมชน จนเป็นผลสําเร็จและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนใกล้เคียง 
 ผู้ศึกษาพบว่า จากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้เขียนได้ช้ีให้เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของคน
ในชุมชนที่มีต่องานอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะชุมชนอยู่ใกล้ชิดกับป่าเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์
จากป่าจึงมีสิทธิที่จะเป็นผู้กําหนดแนวทางการอนุรักษ์โดยคนในชุมชนเองมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ดูแลไม่ทั่วถึง ฉะนั้นการกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ของคนในชุมชน จึงเป็นการแสดงออก ถึงความมี
จิตสํานึกร่วมกันในการอนุรักษ์ป่า อยู่ร่วมกันป่า อย่างมีระบบระเบียบ 
 นอกจากนี้ยังมีงานเขียนที่ได้กล่าวถึงการนําประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ มาเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนแผนการจัดการป่าชุมชน ซึ่งในรูปแบบแผนการจัดการป่าชุมชนนั้นปรากฏชัดเจนใน
ชีวิตประจําวัน กล่าวคือ การหาอยู่หากิน ความเชื่อทางศาสนา และความเชื่อเรื่องผี อธิบายได้ดังนี้ 
 ฐาปนี เรียบเรียง (๒๕๔๙: ๑๕-๒๑) ได้กล่าวไว้ใน เรื่องความเชื่อ พิธีกรรมท้องถิ่น โดย
สรุปได้ว่า ความเช่ือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งมีความสําคัญมาก ทําให้ส่งผล
ได้ในระดับปัจเจก และระดับสังคม คือ อิทธิพลระดับปัจเจก เช่น ความเช่ือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วย
เนื่องจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ได้แก่ ผีทําโทษโดยการถูกผีเข้า โรคเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ และพิธีกรรม
ความเชื่อมักเป็นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ได้รับการช่วยเหลือเฉพาะจากพระ หรือหมอผี 
อีกประการคือความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคม ได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับผีป่า ผีบ้าน ผีเรือน เทพเทวา
อารักษ์ ผู้คุ้มครองสังคม ความเชื่อนี้มีผลให้จารีตประเพณีมีความมั่นคง ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของป่า 
นอกจากนี้ ความเช่ือเรื่องผี ยังควบคุมพฤติกรรมความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ทําให้เกิดความสงบสุข
ต่อสังคมส่วนรวม 
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 จากหนังสือที่ฐาปนีเรียบเรียงได้เขียนไว้นั้น มีความสอดคล้องกับงานเขียนของ อภิญญา 
เฟื่องฟูสกุล ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในเรื่อง มานุษยวิทยาศาสนา: แนวคิดพ้ืนฐานและข้อถกเถียงทางทฤษฎี 
(๒๕๕๑: ๔๗-๗๘) สรุปได้ว่าพิธีกรรมหมายถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของความประพฤติที่กําหนดว่ามนุษย์
ควรวางตัว ประพฤติตัวอย่างไรต่อหน้าสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ นอกจากนี้พิธีกรรมยังถือเป็นการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ที่สะท้อนพลังของค่านิยมร่วมทางสังคมสังคมหนึ่งที่มีในพิธีกรรมนั้น ๆ และยังได้แบ่ง
ประเภทของพิธีกรรมไว้เป็น ๒ ประเภทเช่นเดียวกันกับงานเขียนของฐาปณีเรียบเรียง กล่าวคือระดับ
ปัจเจกและระดับและระดับครัวเรือนและสังคม  
 ในส่วนนี้สรุปได้ว่าความเช่ือของมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสัมพันธ์กันกับธรรมชาติ หาก
เกิดสิ่งไม่ดีที่ไม่สามารถอธิบายได้ทําให้มนุษย์เช่ือว่าต้องมีอะไรอยู่เบ้ืองหลัง ที่บันดาลคุณและโทษ
ให้แก่ตน เมื่อไม่สามารถอธิบายได้คนเรามักจะจินตนาการและหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นความเชื่อ และถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นประเพณี และถือปฏิบัติ 
 กระบวนการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กล่าวคือ 
การกระทําใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ รักษาภูมิปัญญา เช่น พิธีกรรม ประเพณี ความเชื่อ เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการในการดําเนินชีวิตประจําวันกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ป่าล้วนอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ ประเพณี ศาสนา เพราะการใช้ประโยชน์จากป่าไม่ว่าจะเป็น 
อาหาร น้ํา ไม้ใช้สอย หรือแม่แต่การเหยียบยํ่าเข้าไปในผืนป่า ชาวบ้านล้วนมีจิตสํานึก รู้คุณค่าของป่า 
รู้จักใช้ อนุรักษ์ และสร้างทดแทน 
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บทที่ ๓ 
 

วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 
 การศึกษาการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษา บ้านสามขา 
ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ผู้ศึกษามุ่งเน้นการศึกษากระบวนการการจัดการป่าชุมชน
เพื่อเป็นรูปแบบ บทเรียนให้กับชุมชนใกล้เคียง และชุมชนอื่น โดยผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยผู้ศึกษาทําการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกตการณ์ (นิศา ชูโต, ๒๕๕๑) ได้กําหนดวิธีการวิจัยโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
๑. วิธีดําเนินการศึกษา 
 ในการศึกษาการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม มีขั้นตอนดําเนินการ
ศึกษาดังนี้ 
 ๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary 
Data) จากงานวิจัย หนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ วิธีการจัดการป่าชุมชน มีงานเขียน
เกี่ยวกับแบบแผนการจัดการป่าชุมชนที่หลากหลายมาก ผู้ศึกษาจึงเลือกงานที่มีลักษณะทางกายภาพ
ใกล้เคียงกัน กล่าวคือในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่น กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการจัดการป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านจําบอน จังหวัดลําพูน เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการ ซึ่งนํามาสู่
ความสําเร็จ 
 ๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บข้อมูลและการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบแผนการจัดการ
ป่าชุมชนบ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปางโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บ
ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม (Survey Research) โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ส่วนการศึกษาจากเอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจัยที่ศึกษาในพื้นที่
ศึกษา โดยพบว่าในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒ ฉบับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ศึกษาได้นํา
ข้อมูลบางส่วนมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับงานวิจัยฉบับนี้ งานวิจัยทั้งสองฉบับช้ีให้เห็นรูปแบบการ
จัดการในยุคเริ่มต้น ทําให้เห็นความเป็นมาพัฒนาการของแผนการจัดการป่าชุมชนจนกระทั่งประสบ
ความสําเร็จในปัจจุบันนี้มากขึ้น  
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  ๑.๒.๒ การลงเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ คือ ทั้งโดยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม และโดยการพูดคุยโดยไม่ใช้แบบสอบถาม
ประกอบกับการให้ชุมชนท้องถิ่นตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งในแบบสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาต้องการข้อมูล ดังนี้ 
 ประวัติความเป็นมาการจัดการป่าชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
เช่น การอนุรักษ์ ประเพณี เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ความรู้สึกที่มีต่อผู้นําชุมชน และ
หน่วยงานที่สนับสนุนสิ่งที่ชาวบ้านมีความเห็นเพิ่มเติมในแผนการจัดการป่าชุมชน 
 เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบของแผนการจัดการอย่างเป็น
รูปธรรม ของปัญหา ที่มาของการแก้ไขปัญหา กระบวนการแก้ไข และการติดตามผลประเมินผลของ
แผนการจัดการ 
 ๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษามีหลักสําคัญ คือ ต้องเข้าใจจุดเริ่มต้น
ของปัญหา เพื่ออธิบายที่มาและกระบวนการจัดการป่าชุมชนบ้านสามขา เพื่ออธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนสามขากับป่าที่แสดงออกในรูปแบบการดํารงชีวิต ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น  
๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ คือ  การศึกษาปัญหาเรื่องน้ําของคนบ้านสามขาซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของงานอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําในเบื้องต้น การให้ความร่วมมือของคนใน
ชุมชน ผู้นําชุมชน ผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ประเพณี ความเชื่อ ที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับป่า 
ผลที่ได้จากการดําเนินงานขั้นต้น ให้ผลเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ชาวบ้านยังไม่สามารถ
หาทางออกเรื่องน้ําได้อย่างยั่งยืน 
  ๑.๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ คือ  ศึกษากระบวนการจัดการป่าชุมชนที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ การศึกษาดูงาน จัดเวทีชาวบ้านเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วลงมือปฏิบัติอย่างเข้าใจ และ
เป็นขั้นตอน โดยการให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน การแสวงหาความรู้ของผู้นํา ผู้รู้ ใน
ชุมชน คณะทํางานได้ผนวกเอาความเชื่อที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นเข้ากับแผนการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็น
ตัวขับเคล่ือนและควบคุมพฤติกรรมของคนในการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน เช่น ความเช่ือเรื่องเจ้า
พ่อขุนน้ํา เจ้าแม่ตะเคียน นอกจากนี้แล้วยังนําเอาประเพณีนอกชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งในกุศโลบายใน
งานอนุรักษ์ กล่าวคือประเพณีบวชป่า พิธีสืบชะตาป่าในวันวิสาขบูชา สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความ
สามัคคีกันในชุมชนมากขึ้น อีกทั้งเข้าใจถึงปัญหาและเห็นแนวทางการปฏิบัติมากขึ้น ชาวบ้านมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอนุรักษ์ และพร้อมในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่คนนอน
ชุมชน 
  ๑.๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ คือ  ศึกษาการนําทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้จัดการป่าชุมชน 
โดยทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสามขานั้นมีอยู่เดิมในสังคมอยู่แล้ว และได้เพิ่มคุณค่าด้วยการนํา
พิธีกรรมการบวชป่าเข้ามาปฏิบัติ เพื่อเป็นอีกหนึ่งการอนุรักษ์ป่าด้วย รูปแบบของการจัดการป่าชุมชน
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ลักษณะนี้ สามารถนําไปใช้ได้กับชุมชนอื่น เนื่องจากทุกชุมชนมีความเชื่อเดิมตามท้องถิ่นแตกต่างกัน
ไปตามเชื้อชาติ 
 
๒. ขอบเขตการศึกษา 
 ๒.๑ พื้นที่ในการศึกษาผู้ศึกษาเลือกศึกษาพื้นที่ บ้านสามขา หมู่ที่ ๖ ตําบลหัวเสือ 
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง มีจํานวนประชากร ๖๔๒ คน จํานวน ๒๐๗ ครัวเรือน เป็นชุมชนบ้านป่า
ที่มีอายุกว่า ๑๒๐ ปี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็นหลัก มีอาชีพเสริมคือ ทําม้าไม้ ทอ
ผ้า เก็บของป่า ลักษณะเด่นของชุมชนนี้คือ มีวิถีที่พึ่งพิงธรรมชาติมาก มีสาธารณูปโภคครบครัน แต่ก็
ปรับตัวให้พึ่งพิงธรรมชาติมากกว่าพ่ึงเทคโนโลยีที่มันสมัยมากกว่า 
 ๒.๒ แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล 
 ๒.๒.๑ แหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มีแหล่งข้อมูล ๒ ส่วน คือ 
  ๒.๒.๑.๑ ข้อมูลจากการค้นคว้าในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่กรณีศึกษา
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการสังเคราะห์เพื่อตอบจุดประสงค์ที่ผู้ศึกษากําหนดไว้ 
  ๒.๒.๑.๒ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและการตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชิงลึก ที่ผู้ศึกษาจะนํามาสังเคราะห์เพื่ออธิบายและตอบจุดประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ 
 ๒.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาชุมชนบ้านสามขาเป็นหลัก ดังนั้น
ข้อมูลหลักจึงมาจากชาวบ้านสามขาเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพ้ืนฐานของบ้านนายาบและบ้าน
ดอนไฟ พร้อมทั้งแผนการจัดการป่าชุมชนโดยละเอียด 
 ๒.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  ๒.๒.๓.๑ ตัวผู้ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ลงผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ เพื่ออธิบาย
รูปแบบการจัดการป่าชุมชนตามสภาพความเป็นจริง 
  ๒.๒.๓.๒ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กรณีศึกษาทั้งที่เป็นการศึกษาในพื้นที่บ้านสามขาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ ลําพูน เป็นต้น อีก
ทั้งหนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ เป็นต้น 
  ๒.๒.๓.๓ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน การ
เข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน และทันคติของชาวบ้านต่อแผนการจัดการต่อผู้นํา และหน่วยงาน
สนับสนุน โดยรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
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  ๒.๒.๔ กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) จํานวน ๒ คน จากบ้านสามขา คุณสมบัติของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 
   ๒.๒.๔.๑ คนในชุมชน มีอายุแตกต่างกันต้ังแต่ ๓๐-๗๐ ปี เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีความหลากหลายในด้านมิติเวลา เพื่อช้ีให้เห็นถึงการสั่งสมความรู้ และพัฒนาการของข้อมูลด้าน
การจัดการ ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของคนในชุมชน จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
แบบแผนการจัดการป่ากับกิจกรรมที่เป็นความเชื่อเดิมและความเชื่อที่นําเข้ามาใหม่ได้ 
   ๒.๒.๔.๒ ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี เพื่อให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของรูปแบบการจัดการ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งอยู่ในช่วงที่
เริ่มแผนการจัดการจนถึงปัจจุบัน 
   ๒.๒.๔.๓ กลุ่มผู้นําของแต่ละชุมชน ข้อมูลจากกลุ่มนี้จะเป็นไปในลักษณะ
ของการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน และนําข้อมูลเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับคน
ในชุมชน เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒.๒.๕ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Casual Informants) จํานวน ๓ คน ผู้ศึกษาได้คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   ๒.๒.๕.๑ ส่วนที่สนับสนุนงบประมาณและข้อมูลความรู้ในการจัดการป่า
ชุมชนบ้านสามขาประกอบไปด้วยหน่วยงานในส่วนภาครัฐและเอกชน แบ่งได้ ดังนี้ 
    ๒.๒.๕.๑.๑ มูลนิธิศึกษาพัฒน์ 
    ๒.๒.๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ 
    ๒.๒.๕.๑.๓ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลําปาง (SCG) 
 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน จะมีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน และ
อนุรักษ์ โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็น เช่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเคยเข้าร่วม
กิจกรรมใด ๆ กับชุมชนบ้างหรือไม่ มีเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนอย่างไร และได้รับประโยชน์ใดจาก
การให้การสนับสนุนนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนในเรื่องของ
ผลประโยชน์นี้ 
 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เป็นการนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นํามาถอดบทความ และเรียบเรียงให้เป็นระบบ
ระเบียบ โยการจัดหมวดหมู่แบ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน แบบแผนการจัดการป่าชุมชน และความ
เชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ในส่วนนี้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ หากข้อมูลที่ได้มา พบว่าเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ได้มามีความ
ถูกต้อง  
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  ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและกรสัมภาษณ์ที่มีความสมบูรณ์แล้ว นํามาวิเคราะห์ปัญหา 
สาเหตุ แนวทางการแก้ไข เพื่อใช้วิเคราะห์และบรรยายลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และแบบแผนการจัดการ ตลอดจนทัศนคติของคนในชุมชน จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเขียน
รายงานโดยใช้หลักทฤษฎีการจัดการป่าชุมชนและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์การเขียนรายงาน  
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บทที่ ๔ 
 

บ้านสามขากบัการจัดการปา่ชุมชน 
 

 การศึกษาการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมของบ้านสามขา หมู่ที่ ๖ 
ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม 
มาวิเคราะห์ร่วมกับการจัดการในปัจจุบัน และการจัดการที่ผ่านมา เพื่ออธิบายรูปแบบการจัดการที่
นําไปสู่ความสําเร็จจนกระทั่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในปัจจุบัน  โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล จาก ๒ ส่วน
หลัก คือ 
 ๑. การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กําหนดกรอบการศึกษาและทบทวน
กระบวนการจัดการที่ผ่านมา 
 ๒. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาคําตอบของประเด็นต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการ เพื่ออธิบายรูปแบบการจัดการตามรูปแบบความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม 
 โดยนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาประมวลผล เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ใน
บทนี้เป็นการเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการศึกษา โดยมีข้อมูลพ้ืนที่ คือ ประวัติความ
เป็นมาของชุมชน พัฒนาการการจัดการ วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เพื่ออธิบายรูปแบบ
การจัดการในแต่ละยุค ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพจริงซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
 
๑. ข้อมูลด้านพื้นที่และความเป็นมาของแผนการจัดการป่าชุมชน 
 ๑.๑ ความเป็นมาของพื้นที่ศึกษา  บ้านสามขา เป็นชุมชนที่มีอายุมากว่า ๑๕๐ ปี 
ตามท่ีปรากฏในหนังสือของกรมศาสนา ว่าวัดสามขามีการก่อต้ังในปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ (กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒: ๓๑๕) แต่ไม่ปรากฏปีก่อต้ังที่แน่ชัด สันนิษฐานว่าชุมชนนี้สร้างขึ้น
ก่อนที่จะสร้างวัดบ้านสามขา (ศรีโท ยะโส, ๒๕๕๓) มีคําบอกเล่าต่อกันมาว่าคนบ้านสามขานั้นอพยพ
มาจากบ้านเหล่าหนองปล้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอําเภอเมืองลําปาง โดยคนสามขามีความเชื่อเรื่อง
เช้ือสายแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มแรก คิดเป็นร้อยละ ๒๐ เชื่อว่าตนเป็น “คนลั้วะ” ตามคําบอกเล่าของปู่ย่าตายาย 
อพยพมาจากบ้านเหล่าหนองปล้อง มาล่าสัตว์เห็นว่าบริเวณที่ต้ังนี้มีสภาพเหมาะแก่การต้ังถิ่นฐาน  
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จึงกลับไปชวนญาติและเพื่อนมาบ้านมาต้ังบ้านเรือนทํามาหากินด้วยกัน โดยตอนแรกนั้นมีประมาณ     
๒๐ ครอบครัว 
 กลุ่มที่สอง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เช่ือว่าตนเป็น“คนเมือง” หรือ “คนลาวเหนือ” ตามคํา
บอกเล่าของปู่ย่า ซึ่งภายหลังมีหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อของกลุ่มนี้คือ จารึกใบลานที่สืบทอดมา
จากปู่ย่าตายาย ปัจจุบันเสียหายไปมาก เนื่องจากถูกปลวกทําลาย บางส่วนของเนื้อหาหายไป  
แต่พ่อศรีโทยะโสได้แปลและจดบันทึกส่วนเนื้อความที่เหลือไว้โดยมีบางตอนที่กล่าวไว้ว่า “...ปี
พุทธศักราช ๒๓๔๗ เจ้าบุญมาอพยพคนมาจากเชียงแสน มาอยู่รวมกับคนลําปาง ซึ่งต่อมาเจ้าบุญมาก็
ได้รับการขนานนามว่า “ยโส”(ด้วยเหตุผลใดนั้นไม่ปรากฏ)...ต่อมาได้อยู่กินกับนางสนมของเจ้าแม่
จามเทวีแล้วย้ายมาต้ังรกรากที่บ้านเหล่าหนองปล้องหรือบ้านเหล่าปงยาง...” เช่ือว่าเป็นต้นตระกูล
ของ “ตระกูลยะโส” คนกลุ่มนี้ มีความเชื่อเช่นกันว่า ตนอพยพมาจากบ้านเหล่าหนองปล้องเช่นกัน 
(ศรีโท ยะโส, ๒๕๕๓) 
 ที่มาของเชื้อสายจึงมีความเชื่อต่างกัน ตามความเชื่อของกลุ่มแรกอาจมีความเป็นไปได้
น้อยกว่า เนื่องจากประเพณี วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันอยู่นี้ เป็นความเชื่อของคนเมืองทั้งสิ้น อีกประการ 
เนื่องจากกลุ่มแรกเป็นคนส่วนน้อย อาจจะถูกกลืนวัฒนธรรมไปตามยุคสมัยก็เป็นได้ ตามความเช่ือ
ของกลุ่มที่สองนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่า เห็นได้จากในการระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับข้อมูลปีพุทธศักราชที่สร้างวัดบ้านสามขา ดังกล่าวมาในแล้วในข้างต้น 
และ ตามคําบอกเล่า ทราบว่าเดิมบริเวณที่ต้ังบ้านสามขานั้นไม่ได้อยู่ในจุดปัจจุบันแต่เป็นบริเวณบ้าน
แม่หยวก ปัจจุบันกลายเป็นที่นาของชาวบ้าน ตามคําบอกเล่าของปู่ย่า เล่าว่า 
 “...เมื่อก่อนนั้นแถวนี้เป็นป่ารก เสือ กวาง สัตว์ป่ามีเยอะ คนที่อพยพมาตอนแรกเขาก็มา
ล่าสัตว์พอได้มากเขาก็เอาไปขายในเมือง มีโอกาสเข้าเมืองก็ไปเยี่ยมพ่ีน้องที่บ้านเก่า (บ้านเหล่าหนอง
ปล้อง) ก็ชวนกันมาทํามาหากินต้ังรกรากอยู่ด้วยกัน...เรียกว่า “บ้านแม่หยวก” ทางทิศตะวันตกของ
บ้านแม่หยวกก็จะมี “ม่อนป่าช้า” เอาไว้เผาศพ จนมีอยู่ปีหนึ่งเกิดน้ําท่วมทํานาทําไร่ไม่ได้ เขาก็เลยพา
กันอพยพขึ้นมาทางทิศตะวันออกของบ้านแม่หยวก (ที่ต้ังบ้านสามขาในปัจจุบัน)...วัดก็ย้ายเข้ามาปิด
ทางเข้าหมู่บ้านไว้ ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในหมู่บ้าน...” (บุญธรรม เฉลิมสุข, ๒๕๕๓) จากคําบอกเล่า
สามารถอธิบายได้ แผนภูมิที่ ๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ๒๘

 
 
แผนภูมิที่ ๓ ทิศทางการเคลื่อนย้ายที่ต้ังชุมชนและวัดของคนบ้านสามขา 
 
 ความเป็นมาของชื่อ “บ้านสามขา” นั้น มีตํานานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีชาวบ้านคนหนึ่ง
ออกไปล่าสัตว์ตอนกลางคืน ได้เก้งตัวใหญ่แต่เอากลับบ้านคนเดียวไม่ไหวจึงใช้มีดตัดเพียงขาหลังไปขา
เดียว ส่วนที่เหลือหวังไว้ว่าจะพาเพื่อนบ้านมาเอาในวันรุ่งขึ้น แต่พอกลับมาในตอนเช้ากลับไม่พบเก่งที่
ฆ่าไว้เมื่อคืนนี้ สังเกตเห็นรอยงูใหญ่ลากไปเป็นทางจึงเดินตามรอยนั้นไปจนถึงถ้ําแห่งหนึ่ง ปรึกษากัน
ตกลงได้ว่าจะจับงูใหญ่ ด้วยการตกงู เมื่อหย่อนเบ็ดแล้วก็พากันกลับบ้าน วันรุ่งขึ้นพากันมาดูเบ็ด
พบว่างูติดเบ็ดแล้ว แต่ดึงขึ้นมาไม่ไหว จึงไปเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันดึงเบ็ด ยกเว้นแม่หม้ายคนหนึ่ง
ไม่ได้มาช่วยชาวบ้านใช้ช้างสามพราย ควายสามตัวผูกต่อกันแล้วขับให้ช้างเดินก่อนตามด้วยควายจึง
เอางูขึ้นมาได้ แล้วผูกเกวียนอีกสามเล่มขนเอางูกลับหมู่บ้านจากนั้นก็จัดการแบ่งเนื้องู กินเหล้า 
สังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน ยกเว้นแม่หม้ายที่ไม่ได้ออกมารับส่วนแบ่งเพราะไม่ได้ช่วย มีเทวดาแปลง
กายมาเป็นคนแก่มาเข้าฝันหญิงหม้ายบอกว่าหากได้ยินเสียงอะไรก็อย่าลงจากบ้านเด็ดขาด พอตอน
ดึกหญิงหม้ายก็ได้ยินเสียงคล้ายแผ่นดินถล่มแต่ก็ไม่กล้าออกไปเพราะนึกถึงคําเตือนของคนแก่ในฝัน 
เมื่อถึงรุ่งเช้าหญิงหม้ายออกมานอกบ้านเห็นแผ่นดินยุบตัวเป็นวงกว้างบ้านเรือนชาวบ้านหายหมด 
เหลือแต่บ้านของตน ด้วยความกลัวจึงเก็บเอาของมีค่าหนีขึ้นไปอยู่ในถ้ําแห่งหนึ่ง ซึ่งถ้ําแห่งนั้น
ปัจจุบันก็ยังอยู่ ชาวบ้านเรียกว่า “ถ้ําย่าเถ็ก” หมู่บ้านที่แผ่นดินถล่มนั้นชาวบ้านเรียก “โป่งหล่ม” 
และเรียกช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านสามขา” ตามเก้งที่เหลือสามขาซึ่งเป็นต้นเหตุของตํานานบ้านสามขามา
จนถึงปัจจุบัน (ศรีโท ยะโส, ๒๕๕๓) 
 



 ๒๙

 
 
ภาพที่ ๑ ที่ต้ังของชุมชนบ้านสามขามีความสอดคล้องกันกับแผนภูมิที่ ๑ ซึ่งอธิบายเส้นทาง 
 การย้ายที่ต้ังของชุมชนบ้านสามขา จากบ้านเหล่าหนองปล้อง ตําบลพระบาท 
 
 ๑.๒  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านสามขา ต้ังอยู่ที่ ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปางบ้าน
สามขามีครอบครัวทั้งหมด ๒๐๗ ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด มี ๖๔๒ คน (สํารวจเมื่อปีพุทธศักราช 
๒๕๕๔) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อบ้านนายาบ หมู่ ๗ ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 ทิศใต้ ติดต่อบ้านดอนไฟ หมู่ ๗ ตําบลดอนไฟ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อภูหลวง (ป่าชุมชนบ้านสามขา) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านห้วยมะเกลือ หมู่ ๔ ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 บ้านสามขามีส่วนท้ายของหมู่บ้านติดกับดอยหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์
มานานนับ ๔๐ ปี มีพื้นที่ป่าชุมชนโดยประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย ประมาณ ๕๐ ไร่ 
พื้นที่ทําการเกษตรและปศุสัตว์ ประมาณ ๑,๕๔๑ ไร่ การถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินเป็นของคนในชุมชน 
ส่วนน้อยจะเป็นของคนในชุมชนใกล้เคียง แต่ไม่มีการถือครองที่ดินจากนายทุนหรือคนนอกชุมชน 
โดยมากเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนด  และ  นส. ๓ ก  ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าบ้านสามขาอยู่ติดกับดอยหลวง 
ในเวลาหน้าหนาวอากาศจะหนาวจัด มีหมอกหนาตอนเช้า แต่เวลาหน้าร้อนนั้นอากาศจะเย็นสบาย
เนื่องจากมีป่าหนาทึบ และมีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี จากประปาดอย หรือประปาไม่ไผ่ และมีน้ําจาก
อ่างเก็บนํ้าบ้านสามขา ไว้ใช้เลี้ยงสัตว์และทําการเกษตร  
 การปกครองของบ้านสามขานั้นปกครองตามระบอบประชาธิปไตย คือ เลือกจากเสียง
ข้างมาก มีผู้ใหญ่บ้านปกครองตลอดมา  ทั้งหมด ๑๐ คน  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันอยู่ในลําดับที่ ๑๐ คือ 
นายบุญเรือน เฒ่าคํา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน และแบ่งการปกครองออกเป็นหมวดอีก ๑๕หมวด 



 ๓๐

แต่ละหมวดจะมีหัวหน้าหมวด ๑ คน รับผิดชอบลูกหมวดคนละ ๑๓ ครอบครัวเมื่อลูกบ้านมีปัญหา
จะแจ้งผ่านหัวหน้าหมวด หรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านโดยตรงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของลูกบ้าน 
 ด้านการศึกษานั้น ชาวบ้านสามขานั้นมีให้ความสําคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
หลาน และแสวงหาความรู้ใส่ตน บ้านสามขามีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ๑๓ คน ปริญญา
ตรี ๘๗ คน นอกนั้นจบการศึกษาภาคบังคับในแต่ละยุคของนโยบายการศึกษา และมีผู้ไม่รู้หนังสือ 
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เลย จํานวน ๖ คนเท่านั้น นี่เป็นปัจจัยสําคัญขอพื้นฐานการพัฒนา คือ ความ
การพร้อมที่จะรับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ในครั้งนั้น สามารถจําแนกออกตามอายุได้ดังแผนภูมิที่ ๔ 

๖๖-๗๕ ปี 
(๓ คน)
15%

๓๕-๔๕ ปี 
(๒ คน)
10%

๗๖-๘๕ ปี 
(๗ คน)
35%

๕๖-๖๕ ปี 
(๕ คน)
25%

๔๖-๕๕ ปี 
 (๒ คน)
10%

๒๕-๓๕ ปี 
(๑ คน)
5%

 
แผนภูมิที่ ๔ แสดงการจําแนกอายุผู้ให้สัมภาษณ์ 
  
 มีผู้ที่อายุในช่วง ๗๖-๘๕ ปี จํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ช่วงอายุ ๕๖-๖๕ ปี 
จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ช่วงอายุ ๖๖-๗๕ ปี ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ช่วงอายุ ๓๕-๔๕ ปี
กับ ๔๖-๕๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และช่วงอายุ ๒๕-๓๕ ปี ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕ ดังนั้นข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ จึงเป็นข้อมูลที่เชื่อได้ และมีความแม่นยํา เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเป็นคนใน
ชุมชนดั้งเดิม และอาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน 
 ๑.๓  ความเป็นมาของแผนการจัดการป่าชุมชน 
 การนําเสนอข้อมูลในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง ความเป็นมาของการแผนการจัดการ 
ป่าชุมชนบ้านสามขาก่อน ซึ่งได้กล่าวไปแล้วบางส่วนในบทนํา และอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ 
 ป่าชุมชนบ้านสามขามีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า“ดอยหลวง” มิได้ถูกดูแลหรืออนุรักษ์
จากภาคส่วนใดเลย แต่กลับถูกทําลายโดยกลุ่มนายทุนที่เข้ามาสัมปทานป่าไม้ ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 



 ๓๑

๒๕๐๐ เป็นต้น การเปิดสัมปทานไม้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
ในขณะนั้นหน่วยงานของรัฐ คือ กรมป่าไม้ ไม่ได้มีส่วนในการควบคุมดูแลป่าดอยหลวงแต่อย่างใด 
ฉะนั้นจึงเป็นการเปิดทางโดยเสรีในการตัดไม้จากกลุ่มนายทุน และการแผ้วถางป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทํากิน
ของชาวบ้านซึ่งได้รับแรงจูงใจจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและสังคม ฉบับที่ ๑ เช่นกัน 
นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านเข้าไปรับจ้างนายทุนเลื่อยไม้บนดอยหลวง ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็น 
วงกว้าง ทําลายภูเขาไปทั้งหมดก็ว่าได้ ดังภาพที่ ๒ 
 

 
 

ภาพที่ ๒ สภาพความเสียหายจากการให้สัมปทานไม้ของรัฐบาลและการแผ้วถางป่า 
 เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ทําการเกษตรของชาวบ้านในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ 
 
 “...ป่ามันถูกตัด ถูกถางไปเยอะแล้ว พอถึงหน้าฝน ฝนก็ไม่ตก แต่พอมันตกมันก็ไม่มีน้ํา
ขัง ดินมันแห้งก็ไม่มีต้นไม้แล้วนี่ดินก็อุ้มน้ําไม่ได้ ชาวบ้านเองก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยทีนี้...” (บุญส่ง 
บุญเจริญ, ๒๕๕๓) 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ เกิดภัยแล้งหนัก ทําให้ชาวบ้านทํานาไม่ได้ผลเท่าที่ควรน้ําใน
การอุปโภคบริโภคก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน จึงพากันขึ้นดอยไปทําไร่เลื่อนลอยสร้าง
ความเสียหายให้กับป่าต้นน้ําอย่างมาก เนื่องจากในสมัยนั้น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไม่เข้ามาถึง
หมู่บ้าน น้ําประปาไม่มีใช้ ต้องอาศัยน้ําฝนและน้ําจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติเท่านั้น เมื่อฝนไม่ตก น้ํา
ในห้วยแม่อิงแห้งขอด จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวบ้านจึงมีชาวบ้านที่เคยขึ้นไปรับจ้างทําไม้ให้กับ
นายทุนบนดอยหลวง เกิดความคิดที่นําน้ําจากห้วยแม่อิงมาสู่หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านเรามีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอ 
 “...ตอนนั้นพ่อไปรับจ้างเลื่อยไม้ เวลาเลื่อยไม้ ขี้เลื่อยมันติดเลื่อย ต้องใช้น้ําใส่ขวด
พลาสติกเจาะฝาเป็นรูฉีดเข้าระหว่างใบเลื่อยกับไม้ บ่อน้ําก็อยู่ไกลจะไปตักไปหาบมาแต่ละเที่ยวก็



 ๓๒

เหนื่อยเอาการจําได้ว่าเคยเห็นชาวเขาเขาทํากัน เขาตัดไม้ไผ่มาทําเป็นรางรินส่งน้ํามาใช้ในหมู่บ้านก็
เลยพากันไปตัดไม้ไผ่ ผ่ากลางลํา เจาะไส้มันออกทําให้เป็นรางริน ต่อเอาน้ําจากห้วยใกล้ ๆ มาถึง
บริเวณที่เลื่อยไม้ มันก็ทําให้พวกพ่อไม่ต้องเดินไปตักน้ําไกล...” (นวลจันทร์ วงศ์ป้อมหล้า, ๒๕๕๓) 
 ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการทํารางรินไม้ไผ่ช่วงที่รับจ้างเลื่อยไม้นั้นในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๒ พ่อนวลจันทร์  จึงชักชวนเพื่อนบ้านอีก ๔ คน  คือพ่อชุม วงศ์ปัญญา  พ่อศรีนวล   
อุทธิยะ พ่อน้อยอินทร์จันทร์ วงศ์ป้อมหล้า พ่อมูล วงศ์ปัญญา รวมทั้งตัวพ่อนวลจันทร์ วงศ์ป้อมหล้า
ด้วยทั้งหมด ๕ คน เริ่มคุยวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํานี้ให้กับชาวบ้าน โดยใช้แนวคิดและวิธีเดียวกันกับที่
ทําเมื่อตอนรับจ้างเลื่อยไม้บนดอยหลวงแต่ไม่มีคนร่วมมือด้วยเพราะชาวบ้านไม่เชื่อว่าจะทําได้จริง ๆ 
จึงตัดสินใจทํากันเอง ๕ คนโดยต่อรางรินให้น้ําไหลลงมาที่โรงเรียนเป็นจุดแรกของหมู่ บ้าน  
พ่อนวลจันทร์และเพื่อนบ้านอีก ๔ คน ใช้เวลาอยู่หลายเดือนจึงสร้างรางน้ําไม้ไผ่สําเร็จ ชาวบ้านจึงมี
แหล่งน้ําที่ขยับเข้ามาใกล้หมู่บ้านขึ้น ปัญหาเรื่องน้ําใช้จึงบรรเทาลง ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ประปา
ไม้ไผ่ มีระยะทางกว่า ๑,๓๐๐ เมตร นี้ได้ถูกพัฒนาต่อด้วยงบประมาณจาก โครงการสร้างงานใน
ชนบท (กสช.) และชาวบ้านช่วยกันสมทบ เป็นจํานวนเงิน ๑๕๗,๕๑๐ งบประมาณดังกล่าว ถูกแบ่ง
ออกเป็นค่าวัสดุ ๓๐% นอกนั้นเป็นค่าแรง ๗๐%ชาวบ้านจึงปรึกษากัน ทุกคนลงมติ ตกลงว่าจะไม่เอา
ค่าแรงเพื่อเอามาซื้อปูน ซื้อเหล็กสร้างถังพักน้ํา อีกทั้งยังเปลี่ยนจากรางรินไม้ไผ่ มาเป็นท่อ พีวีซี เพื่อ
ความคงทนถาวรในการใช้งาน และลดการตัดไม้ไผ่มาทํารางรินด้วย โดยมีการต่อท่อไปยังบ้านเรือนแต่
ละครัวเรือน โดยสร้างถังพักน้ําและกรองน้ํา ได้ ๒ ชุดไว้ส่งน้ําให้ใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง 
 ในเบื้องต้นชาวบ้านมีกฎเพียงต้องจ่ายค่าบํารุง ปีละ ๖๐ บาท และห้ามเข้าไปในเขต
บริเวณต้นน้ําห้วยแม่อิง เพราะเกรงจะสร้างความสกปรกกับแห่งน้ํากินน้ําใช้ ต่อมาภายหลังได้มีการ
กําหนดโดยระเบียบในการใช้น้ําร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยทุกคนมีส่วนร่วมการลงมติร่วมกันในการ
เขียนกฎระเบียบ เพื่อใช้ปฏิบัติเป็นที่ยอมรับกันทั้งชุมชน ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ดังนี้ 
 
ระเบียบหมู่บ้านสามขาว่าด้วยการใช้น้ําประปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๑. ครัวเรือนที่มีก๊อกน้ําชํารุด น้ําหยดจากก๊อกตลอดเวลาจะต้องเปลี่ยน หรือซ่อมใหม่
ภายใน ๓ วัน ถ้าไม่เปลี่ยนคณะกรรมการจะปรับ๑๐๐ บาท 
 ๒. เปิดน้ําทิ้งไว้ คณะกรรมการจะปรับเหมือข้อ ๑ แต่ถ้าทําเกิน ๒ ครั้ง ต้องตัด
น้ําประปา ถ้าจะขออนุมัติใหม่ต้องเสียค่าบํารุง ๕๐๐ ก่อนที่จะต่อ 
 ๓. ครัวเรือนใดที่จะต่อน้ําประปาใหม่ หรือจะเปลี่ยนท่อ จะต้องแจ้งคณะกรรมการ
ประปาทราบก่อน 
 ๔. ท่อน้ําที่จะต่อเข้าไปในบ้านจะต้องใช้ท่อขนาด ๔ หุนเท่านั้น 



 ๓๓

 ๕. ใช้น้ําประปารดผักสวนครัวในบ้านได้ แต่ห้ามเปิดใส่สายยางท้ิงไว้เมื่อรดเสร็จแล้ว
ต้องปิดก๊อกน้ํา รดสวนผักจะมากหรือน้อยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประปา 
 ๖. ทุกครัวเรือต้องเสียค่าบํารุงปีละ ๖๐ บาท 
 ๗. ครัวเรือนที่ย้ายมาจากหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้ช่วยในการก่อสร้างระบบประปามาก่อนให้
เสียค่าบํารุงก่อนต่อประปาเข้าบ้าน ๓๐๐ บาทต่อหลังคาเรือน 
 “...พอได้น้ําจากประปาดอยมาแก้ขัดแล้ว พวกเราก็เลยเริ่มคุยกันแล้วว่า ถ้าเรามีแหล่ง
น้ําขนาดใหญ่ ไว้เก็บน้ําฝนก็คงจะดีกว่านี้นะ ข้าวเรา พืชไร่ของเราก็คงจะงาม เพราะว่ามันพอน้ํา
ประจวบเหมาะ ตอนนั้นเป็นปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ในหลวงเสด็จมาบ้านผาแมวเป็นหมู่บ้านในตําบล
หัวเสือนี่ล่ะ พ่อผู้ใหญ่ ตอนนั้นคือพ่อต๊ิบ จันทร์แก้ว ก็เลยปรึกษากันกับชาวบ้านว่าจะขอพระราชทาน
อ่างเก็บนํ้าไว้เก็บนํ้า หมู่บ้านเราจะได้ไม่เดือนร้อนเรื่องน้ําอีก...”(ชัย วงศ์ตระกูล, ๒๕๕๓) 
 

 

ภาพที่ ๓ นายต๊ิบ จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทูลปัญหาความแห้งแล้งและขอพระราชทานอ่างเก็บน้ําห้วยสามขา 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานอ่างเก็บน้ําห้วยสามขา โดยเริ่มสร้างใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ชาวบ้านสร้างข้อตกลงร่วมกัน คือ ห้ามบุกรุก
พื้นที่ป่าดอยหลวง ห้ามทําไร่เลื่อนลอยบนดอยหลวง และมีกฎกติกาในการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วย
สามขาคือ ห้ามนําสัตว์เข้าไปเลี้ยงบริเวณอ่างเก็บน้ําโดยเด็ดขาด และใช้ระบบแก่เหมืองในการบริหาร
การใช้น้ํา เมื่อมีน้ําในการทําการเกษตร ชาวบ้านกลับมาทําไร่ทํานาดังเดิม ทําให้ป่าเริ่มฟ้ืนตัว มีความ
ชุ่มช้ืน สมบูรณ์อีกครั้ง แต่ชาวบ้านดีใจอยู่ได้ไม่นาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ อ่างเก็บน้ําห้วยสามขา
ต้ืนเขิน พอหน้าแล้งน้ําแห้งขอด น้ําไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรกลุ่มผู้นําได้ทําเรื่องขออนุมัติ
งบประมาณขุดลอกอ่างใหม่ไปถึงกรมชลประทานกรมชลประทานลงมาดูพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้าน
ว่า การขุดลอกอ่างใหม่ต้องใช้งบประมาณมาก เมื่อคํานวณผลได้ผลเสียแล้ว คงได้ไม่คุ้มเสีย จึงแนะนํา



 ๓๔

ชาวบ้านให้หาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นก่อนหากแก้ไขไม่ได้จริง ๆ ค่อยมาหารือกันเรื่องขุดลอกอ่างใหม่
อีกครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ ๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ อ่างเก็บน้ําห้วยสามขาตื้นเขิน น้ําในอ่างแห้งขอดในฤดูแล้ง  
 เกิดภาวะภัยแล้งอีกครั้ง 
 
 ชาวบ้านเริ่มต่ืนตัวกับปัญหามากขึ้น สนใจแก้ไขปัญหาเหล่านี้มากขึ้น ผู้นําได้เรียกประชุม
กันทั้งหมู่บ้าน เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยมีอาจารย์ศรีนวล และจ่าชัย วงศ์ตระกูล เป็นผู้ประสานงาน
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความกรุณาจาก  
คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาเย่ียมชาวบ้าน เมื่อเห็นสภาพพื้นที่ป่า
บ้านสามขาแล้ว เข้าใจถึงปัญหาของความแห้งแล้ง จึงให้ความเห็นว่า ชาวบ้านควรไปศึกษาดูงานที่
ห้วยฮ่องไคร้เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อศึกษาการฟื้นฟูต้นน้ําลําธาร และการป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง 
 ทั้งหมดที่ผู้ศึกษาได้กล่าวไปนั้น คือ ความเป็นมา และจุดเริ่มต้นของแผนงานอนุรักษ์ป่า
ชุมชนบ้านสามขาอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นต่อไปผู้ศึกษาจะได้อธิบายถึงแบบแผนในการจัดการป่า
ชุมชนของคนสามขา จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้ จนกระทั่งประสบความสําเร็จ กลายเป็นต้นแบบให้
ชุมชนใกล้เคียงได้นําเอาวิธีการจัดการไปประยุกต์ หรือพัฒนาการจัดการให้ชุมชนของตนต่อไป 
 
๒. การจัดการป่าชุมชนบ้านสามขา 
 ในประเด็นนี้เป็นเนื้อหาการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม ที่
แสดงออกในวิถีชีวิต พฤติกรรม ความเช่ือ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับป่าของคนบ้านสามขา
ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 



 ๓๕

เมื่อชาวบ้านสามขาเริ่มทบทวนหาสาเหตุว่าเมื่อมีประปาไม้ไผ่แล้ว มีอ่างเก็บน้ําแล้ว แต่ทําไมชาวบ้าน
ยังกลับมาประสบปัญหาภัยแล้งอีกครั้งในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ 
 “...ตอนปีที่อ่างเก็บน้ําห้วยสามขาแห้ง ครูลองประสานงานไปที่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานหนึ่ง มีเพื่อนแนะนํามา ให้ลองติดต่อไปที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปรากฏว่า คุณลุงพารณ เป็นคนมาให้คําแนะนําเอง ท่านให้ไปดูงานที่โครงการ
พระราชดําริของในหลวงท่าน ตอนนั้นพวกชาวบ้านยังไม่เข้าใจความหมายของการดูงานเท่าไรหรอก
ค่ะ ครูเองก็เคยได้ยินมาบ้าง เรื่องการอนุรักษ์ป่า ชาวบ้านไม่เข้าใจว่ามันจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําได้ยังไง 
กับการที่เราปลูกป่า ดูแลไฟป่า ตอนแรกก็พากันไปไม่ถึง ๒๐ คนหรอก พอดูกลับมา มีคนสนใจที่จะ
ทําต่อไม่ถึง ๑๐ คน เราใช้เวลาศึกษาใช้เวลาทําความเข้าใจจากโครงการพระราชดําริห้วยฮ่องไคร้อยู่
เกือบปี เข้าออกโครงการอยู่ ๓-๔ เที่ยว จึงพอสรุปได้ว่า เราต้องสร้างฝายชะลอน้ํา หรือชาวบ้านเรียก
ฝายแม้วน่ะนะ ครูจึงตัดสินใจสร้าง ฝายตัวแรกที่หลังโรงเรียน พาเด็กนักเรียนทํา รวม ๆ แล้ว ตอนนั้น
ได้ประมาณ ๒๐ ตัว มีผู้ปกครองที่เป็นห่วงบุตรหลานมาตามด้วย มาเห็นว่าที่กลับบ้านค่ําเพราะทํา
ฝาย ก็มาช่วยกันกับเด็ก ๆ กับครู...”(ศรีนวล วงศ์ตระกูล, ๒๕๕๓) 
 เมื่อชาวบ้านสังเกตเห็นว่า อ่างเก็บน้ํา ไม่ใช่ทางออกของปัญหาภัยแล้ง หากแต่เป็นป่า
ดอยหลวงต่างหากที่เป็นทางออกหากป่าอุดมสมบูรณ์แล้วชาวบ้านก็จะไม่ประสบปัญหาภัยแล้งอีกแต่
ถ้าหากไม่สร้างฝายชะลอความเร็วของน้ํา เนื่องจากสภาพดอยหลวงค่อนข้างลาดชัน เมื่อถึงฤดูน้ํา
หลากน้ําไม่ซึมลงดิน ดินขาดความชุ่มช้ืน ต้นไม้โตไม่เต็มที่ อีกทั้งน้ํายังพัดพาเอาตะกอน ใบไม้ เศษไม้
แห้งลงไปที่อ่างเก็บน้ําห้วยสามขา ทําให้อ่างต้ืนเขินเร็วขึ้นนอกจากนี้ ไฟป่าเองยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
ใหญ่ที่สร้างความเสียหายให้กับป่าเมื่อเห็นพ้องกันดังนั้นแล้ว ชาวบ้านต้องการเรียนรู้วิธีการจัดการกับ
ปัญหาเหล่านั้น และเนื้อหาต่อไปนี้ ได้อธิบายถึงพัฒนาการการจัดการป่าชุมนของคนสามขา โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ยุค ดังนี้ 
 ยุคแรก เป็นยุคแห่งการเรียนรู้(ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๔๘)เจ้าหน้าที่จาก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรจังหวัดลําปางโดยการประสานงานของครูศรีนวล วงศ์
ตระกูล ให้มาช้ีแจงข้อมูลเรื่องการจัดการน้ําแก่ชาวบ้านและเยาวชน 
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ภาพที่ ๕ เจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร จังหวัดลําปาง 
 ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
 เมื่อเห็นตัวอย่างจากโครงการพระราชดําริห้วยฮ่องไคร้แล้ว ในระยะนี้ชาวบ้าน
เปรียบเสมือนเป็นนักเรียนนักจัดการป่า ทุกคนพร้อมใจกันมาเรียนรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษาป่าต้น
น้ํา กล่าวคือ หากต้องแก้ปัญหาภัยแล้ง ต้องสร้างฝายชะลอน้ํา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างฝายดังนี้ 
 ๑. เพื่อชะลอความเร็วของน้ําที่ไหลจากยอดดอย ลงสู่พื้นดินด้านล่าง 
 ๒. เพื่อเก็บความชุ่มช่ืนไว้กับพ้ืนดิน 
 ๓. เพื่อกรองเศษใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ดิน ที่มากับน้ําลงสู่อ่างเก็บน้ําด้านล่าง ชะลอการตื้น
เขินของอ่างเก็บนํ้า 
 ๔. เพื่อเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตร (ชาญ อุทธิยะ, ๒๕๕๓) 
 การสร้างฝายนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ตามความเหมาะสม สามารถแบ่ง
ประเภทได้เป็น ๓ ประเภทดังนี้ 
 ๑. ฝายต้นน้ําลําธารแบบท้องถิ่นเบื้องต้น(แบบผสมผสาน) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ฝาย
แม้ว” เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น กิ่งไม้ ไม้ล้ม ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่าง ๆ ใน
ลําห้วยเป็นการก่อสร้างแบบง่าย ๆ ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของลําห้วยหรือร่องน้ํา สามารถดัก
ตะกอนและชะลอการไหลของน้ําเพิ่มความชุ่มช้ืนบริเวณรอบฝายได้เป็นอย่างดี วิธีการน้ีสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายน้อยมาก หรืออาจไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย นอกจากแรงงานเท่านั้น การก่อสร้างฝายต้นน้ํา
ลําธารแบบท้องถิ่นเบื้องต้นสามารถทําได้หลายวิธี เช่น ใช้ท่อนไม้ขนาบด้วยหิน ท่อนไม้ขนาบด้วยถุง
บรรจุดินหรือทราย คอกหมูแกนดินขนาบด้วยหิน เรียงด้วยหินแบบง่าย คอกหมูถึงทรายซีเมนต์ หลัก
คอนกรีตหินทิ้ง คันดิน ไม้ไผ่สานขัดกันซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น 
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 ๒. ฝายต้นน้ําลําธารแบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร (แบบกึ่งถาวร) ก่อสร้างด้วยหิน
เรียงเป็นพนังกั้นน้ํา สร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่าง ของลําห้วยหรือร่องน้ําจะสามารถดักตะกอน
และกักเก็บนํ้าในช่วงฤดูแล้วได้บางส่วน 
 ๓. ฝายต้นน้ําลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบถาวร) เป็นการก่อสร้างแบบถาวร
ส่วนมาจะดําเนินการในบริเวณตอนปลายของลําห้วยหรือร่องห้วยจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ํา
ในฤดูแล้งได้ดี (ชาญ อุทธิยะ, ๒๕๕๓) ดังแผนภูมิที่ ๕ 

 
แผนภูมิที่ ๕ รูปแบบฝายต้นน้ําที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงของพื้นที่ป่าชุมชน  
(ภาพโดย นายปฏิญญา เฉลิมสุข) 
 
 นอกจากความรู้และวิธีการสร้างฝายแล้ว ชาวบ้านสามขายังต้องการเงินทุนในการสร้าง
ฝายแบบก่ึงถาวรและแบบถาวร มีค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุ คือ ปูนซีเมนต์ ตาข่ายลวด ถุงสําหรับใส่
ดิน และพลาสติกสําหรับคลุมคันดิน ซึ่งจากการสร้างฝายหลังโรงเรียนของเด็กนักเรียนนั้น มีพื้นที่เป็น
ลําห้วยตลอดสาย จึงเหมาะสมสําหรับการสร้างฝายแม้ว ซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมด ไม่มีค่าใช้จ่ายใด 
นอกจากการลงแรงของเด็ก ๆ และแม่บ้าน เมื่อชาวบ้านสามขาได้สร้างฝายชะลอน้ําอย่างจริงจังบน
ดอยหลวง นั่นหมายถึงพื้นที่และความลาดชันของป่าย่อมแตกต่างกัน ฉะนั้น ฝายต้องมีทั้งสามแบบ
เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บน้ํา ผู้นําชุมชน คือ นายจํานง จันทร์จอม และชาวบ้าน จึงได้ทําโครงการ 
เสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ เพื่อนํามาสร้างฝายกั้นน้ําลําห้วยแม่อิง เป็น
ลําห้วยที่คู่ขนานกับลําห้วยสามขาแต่เป็นลําห้วยเล็ก ๆ สันฝายยาวประมาณ ๗ เมตร เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้
ในการเกษตรอีกแห่งหนึ่งในขณะนั้นได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และเมื่อรู้
วิธีการรักษาป่าแล้ว ชาวบ้านควรเรียนรู้การป้องกันไฟป่าด้วย ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้งานงานอนุรักษ์ไม่
สําเร็จ คือ ไฟป่า และสาเหตุหลักของไฟป่า คือ ชาวบ้าน กล่าวคือ ชาวบ้านมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า 
หากจุดไฟเผาป่าจะทําให้เห็ดเผาะหน่อไม้ และผักหวาน เกิดขึ้นมามาก ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ผู้นํา
ชุมชนต้องสร้างความเข้าใจใหม่ให้ชาวบ้าน  
 “...ถ้าเราจุดไฟเผาป่า เพื่อต้องการแค่ให้ผักหวานป่า หน่อไม้ เห็ด มันเกิดมาเยอะ ๆ แต่
เราลองคิดดูดี ๆ ว่าเราต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้ แค่อาหารไม่กี่อย่างเกิดมา เราต้องเสียสัตว์เล็ก
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สัตว์น้อยที่มันหนีไฟป่าไม่ทัน ตายไปปีปีหนึ่งก็เยอะ ที่มันไม่ตาย มันก็เหมือนไม่มีบ้าน ก็บ้านมันโดน
เผาไปแล้ว ที่สําคัญอีกประการ ต้นไม้ที่มันกําลังเจริญเติบโต แผ่กิ่งก้านสาขาการเจริญเติบโตก็ต้อง
ชะงัก หรือไม่ก็ทนไฟไม่ไหวก็ถูกเผาไหม้ตาย ไปปีหนึ่งไม่รู้กี่ต้น ต้นไม้หนึ่งต้นกว่าจะโตใช้เวลาอย่าง
น้อย ๑๐ ปีแทนที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากไม้ กลับโดนไฟเผาซะนี่...” (จํานงค์จันทร์จอม, ๒๕๕๓) 
 ข้อความข้างต้น เป็นสิ่งที่พ่อจํานง จันทร์จอมได้พูดไว้ เพื่อปรับทัศนคติกับชาวบ้านเรื่อง
ไฟป่า ในขณะนั้นดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านสามขา 
 ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แล้วไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุม   
ซึ่งชนิดของไฟแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ 
 ๑. ไฟผิวดิน เป็นไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ของวัชพืช เศษไม้ ใบไม้ ที่อยู่บนผิวดินไหม้
ลามเลยไปตามผิวดิน 
 ๒. ไฟใต้ผิวดิน ได้แก่ ไฟที่เกิดจากการไหม้ของอินทรีวัตถุ เศษไม้ รากไม้ ตอไม้ ส่วนที่
อยู่ใต้ผิวดิน ไฟชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักดับยาก และมักเกิดขึ้นพร้อมกับไฟผิวดิน 
 ๓. ไฟเรือนยอด ได้แก่ ไฟที่เกิดขึ้นตามกิ่งไม้ ใบไม้ ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินของพุ่มไม้ และ
ไม้ยืนต้นทั้งหมด 
 การจัดการเรื่องไฟป่าของชาวบ้านสามขานั้น มีวิธีการดังอธิบายต่อไปนี้ 
 ในงานอนุรักษ์ป่านั้น มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการป้องกันไฟป่าให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง ก่อนถึงหน้าแล้งของทุกปี จะต้องมีการป้องกันไฟป่า โดยการทําแนวกันไฟ เป็นวิธีป้องกันไฟ
ป่าที่ง่าย หรือลงทุนน้อยมาก เพราะอุปกรณ์มีเพียงไม้กวาด กับแรงงานเท่านั้น ในการทําแนวกันไฟป่า 
คือ การสกัดก้ันการลุกลามของไฟด้วยการกวาดเศษใบไม้ใบหญ้าให้เป็นแนวยาว โดยกวาดให้มีความ
กว้าง ประมาณ ๔-๖ เมตร นอกจากการทําแนวกันไฟที่ได้ความร่วมมือของชาวบ้าน เด็ก และเยาวชน
ร่วมมือกัน ในปีแรก ๆ ทําให้ไฟป่าที่ตามสถิติเดิม ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เกิดขึ้นกว่า ๒๐๐ ครั้ง 
ภายในปี ๒๕๕๘ เหลือเพียง ๖ ครั้ง (ปฏิญญา เฉลิมสุข, ๒๕๕๓) 
 นอกจากการสร้างแนวกันไฟแล้ว บ้านสามขา ยังมีอาสาลาดตระเวนไฟป่าอีกด้วย โดยจัด
เวรผลัดกันขึ้นไปสํารวจป่าทุกวันในช่วงหน้าแล้ง จัดหน่วยลาดตระเวนเป็นชุด แบ่งความรับผิดชอบ
เป็นหมวด สับเปลี่ยนกันไปครบทุกหมาด ทุกบ้านโดยแบ่งเป็นชุดละ ๓ คน หากพบเห็นไฟป่าก็ใช้วิทยุ
สื่อสารมาบอกสมาชิกให้ขึ้นไปช่วยกันดับไฟป่าอาสาสมัครดับไฟป่านั้น มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้ชายที่
หน้าที่นี้ เนื่องจากบางครั้งไฟป่าเกิดขึ้นในตอนกลางคืน เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่
ของผู้ชายที่ขึ้นไปดับไฟป่าทุกครั้ง ส่วนฝ่ายหญิงมีหน้าที่เตรียมกับข้าว เพื่อนําไปส่งให้กับอาสาสมัคร
ดับไฟป่า เพราะบางครั้ง หากมีไฟไหม้อาจต้องใช้เวลากันทั้งวันทั้งคืนจึงดับไฟได้ 



 ๓๙

 ยุคที่สอง เป็นยุคแห่งการจัดการ (ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๘-๒๕๕๐) 
 เมื่อชาวบ้านสามขาได้ความรู้ และวิธีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรป่าแล้ว ในช่วงนี้ เป็น
ช่วงที่ชาวบ้านบูรณาการความรู้ที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมให้สําเร็จให้ได้เป็นงานที่ท้าทายมากสําหรับ
ชุมชนบ้านสามขา คือ เพื่อลูกหลานในอนาคตเริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้น
มา ชาวบ้านได้ลองสร้างฝายกึ่งถาวรกั้นห้วยแม่อิงก่อนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวเสือ เป็นจํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทและหลังจากฝายกึ่งถาวรที่กั้นระหว่างห้วยแม่
อิงสร้างเสร็จ ชาวบ้านเองเห็นความเปลี่ยนแปลงและมีกําลังใจอยากสร้างต่อ แต่ไม่มีเงินทุน จึงเขียน
โครงการอีกครั้ง เพื่อเสนอขอทุนจากเครือซีเมนต์ไทย ลําปาง โดยคําแนะนําของคุณพารณ อิศรเสนา 
ณ อยุธยา ซึ่งได้รับการตอบกลับโครงการและอนุมัติเงินทุนสนับสนุนเป็นจํานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ชาวบ้านสามขาได้สร้างฝายแม้ว ฝายก่ึงถาวร และฝายถาวร รวมทั้งสิ้นกว่า ๓,๐๐๐ ตัวแล้วใน
ระยะเวลา ๒ ปีผ่านมา 

 

ภาพที่ ๖ ฝายก่ึงถาวรที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
 
 “...เวลาผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกไปทําฝาย แรก ๆ ก็ไม่ไปกับเขาหรอก จ้างคนในหมวด
ด้วยกันนี่ล่ะไปแทน เห็นเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟัง น่าสนุกดี ก็ลองไปกับเขา ทํางานหลายคนน่ะ สนุก 
ห่อข้าวไปกินในป่า พูดคุยกัน หัวเราะกัน แถมได้งานเพื่อส่วนรวมด้วยจากนั้นมาป้าไปกับเขาทุกครั้ง
เลย ถ้าไม่ติดธุระที่ไหนนะ ให้ความร่วมมือเขาตลอด ก็ไม่ได้ทําเพื่อใครที่ไหน ก็เพื่อตัวเราเอง เพื่อ
ลูกหลานเราเอง จะได้มีน้ําใช้ มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ได้หากินต่อไปในอนาคต...” (อวยพร เฉลิมสุข, 
๒๕๕๓) 
 การสร้างฝายของคนสามขานั้น เริ่มแรกนั้นจะทําในช่วงฤดูน้ําหลาก ซึ่งจะง่ายต่อการ
มองเห็นร่องน้ํา ทิศทางการไหลของน้ํา ความแรงของน้ํา เพื่อการกําหนดขนาดของฝาย และประเภท



 ๔๐

ของฝาย โดยส่วนมากบริเวณส่วนบนของดอยหลวงจะเป็นการสร้างฝายแม้ว เนื่องจากการไหลของน้ํา
เป็นลําธารสายเล็ก ๆ ดังภาพที่ ๗ 
 

  

ภาพ ก         ภาพ ข 

ภาพที่ ๗ ฝายแม้วของคนสามขาเพื่อคนสามขา 
 
 “...เวลาไปทําฝาย เขาจะเลือกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปด้วย ข้าราชการ หรือ
คนที่ทํางานในเมือง เขาก็จะได้ไป เพราะเป็นวันหยุด ครูว่าดีนะ เป็นการปลูกฝังลูกหลาน ให้เขารู้จัก
วิธีการรักษาป่า รักษาน้ํา รู้จักบุญคุณป่า บุญคุณน้ํา เพราะว่านอกจากจะได้รักษาป่าแล้ว 
คณะกรรมการยังได้ดึงประเพณี วัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยนะ เช่น การบวชป่า
นี่ ไม่ใช่ของคนสามขาหรอก แต่พอเอามาทําแล้ว ชาวบ้านเองก็รู้สึกหวงแหนป่ามากขึ้น...” (ศรีนวล 
วงศ์ตระกูล, ๒๕๕๓) 
 ชาวบ้านสามขาสร้างฝายกันตลอดทั้งปี นอกจากฤดูน้ําหลากแล้ว เมื่อมีเวลาว่างเว้นจาก
การทํานาก็จะขึ้นไปบนดอยหลวงเพื่อซ่อมแซมฝายเก่าที่ชํารุด เนื่องจากใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้าง
ฝาย ต้องหมั่นดูแลรักษา ในการทํากิจกรรมสร้างฝายในแต่ละครั้ง ชาวบ้านได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงคนละ 
๕๐ บาทต่อครั้ง ซึ่งหากพิจารณาแล้ว ชาวบ้านคงมิได้ไปเพราะอยากได้เงิน ๕๐ บาท เพราะเป็นเงิน
เพียงน้อยนิด แต่ไปด้วยจิตอาสา อยากเห็นป่า เห็นน้ํา กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 
 เมื่อกระบวนการในส่วนอนุรักษ์ดําเนินไปอย่างเป็นระบบแล้ว ชาวบ้านก็มาทําข้อตกลง
กัน ในการออกกฎระเบียบในการใช้ป่าร่วมกันทั้งชุมชนโดยกฎ ระเบียบต่าง ๆ มีดังนี้ 



 ๔๑

 ระเบียบหมู่บ้านสามขาว่าด้วยการจัดการป่า พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ระเบียบของหมู่บ้านได้จัดป่าเพื่อการบริการและใช้สอย โดยแบ่งเป็นโซนและมีระเบียบ
เกี่ยวกับป่าดังนี้ คือ 
 ๑. โซนที่ ๑ (A) ได้แก่ป่าบริเวณ 
 ๑.๑ เขตห้วยแม่สามขา คือ บริเวณต้ังแต่คันอ่างเก็บน้ําไปจนสุดขุนน้ํา โดยเอาสัน
เขาทั้งสองข้างทางเป็นเขตแดน ถือเอาน้ําที่ไหลจากสันเขาลงมา 
 ๑.๒ เขตห้วยแม่อิง คือ บริเวณตั้งแต่คันอ่างเก็บน้ําขึ้นไปจนสุดขุนน้ําเอาสันเขาทั้ง
สองข้างเป็นเขตแดน ถือเอาน้ําที่ไหลจากสันเขาลงมา 
 ๒. โซนที่ ๒ (B) คือบริเวณป่าห้วยหาด ห้วยจรูญ และห้วยกาดงัวทั้งหมด 
 ๓. โซนที่ ๓ (C) คือบริเวณห้วยต้นตาล ม่อนดอยเปียง เอาลําห้วยต้นตาลเป็นเขตแดน
ทิศตะวันออกเป็นเขตหวงห้าม ทิศตะวันตกเป็นเขตใช้สอย โดยสามารถนํามาใช้สอย หรือทํา
ประโยชน์อย่างอื่นได้ 
 ๔. ห้ามจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด 
 ๕. ห้ามลงเล่นน้ํา จับสัตว์น้ํา หรือปล่อยให้สัตว์เลี้ยงลงเล่นน้ําบริเวณห้วยซึ่งเป็นแหล่ง
ต้นน้ําประปา 
 ๖. ห้ามจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่บริเวณอ่างเก็บน้ํา 
 การแบ่งป่าออกเป็น ๓ โซน เป็นอีกหนึ่งวิธีการจัดการป่าชุมชน เพื่อแบ่งป่าตาม
ประโยชน์การใช้สอยตามที่ส่วนงานป่าชุมชน กรมป่าไม้ได้แบ่งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเดิมของป่า
สามขาที่มามีอยู่แล้ว และสามารถแบ่งป่าออกได้ เป็น ๓ โซน ภาพที่ ๘ 
 

 

ภาพที่ ๘   สภาพการแบ่งป่า ๓ โซน ของคนบ้านสามขาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 



 ๔๒

 ป่าโซนเอ คือ เป็นส่วนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นเขตต้นน้ําลําธาร ห้ามตัดไม้ทุกชนิดโดย
เด็ดขาด  ไม่ว่ากรณีใด ๆ มีพื้นที่โดยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่   ได้แก่   บริเวณห้วยสามขา ห้วยแม่อิง 
ห้วยหาด ห้วยกั๋นงัว 
 ป่าโซนบี คือ ป่าที่อนุญาตให้ใช้ต้นไม้มาปลูกบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ตามความเหมาะสม 
ได้แก่ บริเวณม่อนดอยเปียงห้วยป่ากูด 
 ป่าโซนซี คือ ป่าที่นําไม้มาใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ เพราะอยู่ในส่วนพื้นที่ทํากิน เป็น
ป่าหัวไร่ปลายนา ได้แก่ บริเวณสันห้วยโป่ง ห้วยต่อ ห้วยโทกแฮด ห้วยป่าดํา (พรหมมินทร์ สายนาคํา, 
๒๕๕๐) 
 นอกจากกฎระเบียบการใช้ป่าใช้น้ําร่วมกันแล้ว รูปแบบของการแบ่งป่าออกเป็น๓ โซนนี้
ไม่ใช่พึ่งมากําหนดจากกรมป่าไม้แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ชาวบ้านได้แบ่ง
ป่าออกเป็น ๓ โซนมาแต่บรรพบุรุษ กล่าวคือ ในส่วนของป่าต้นน้ําลําธารนั้น เป็นส่วนที่ถูกกําหนดให้
เป็นเขตหวงห้าม ห้ามเข้าไปตัดไม้ และสร้างความสกปรกให้กับลําธารบริเวณต้นน้ํา โดยเด็ดขาดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ส่วนป่าโซนบี และโซนซี ก็อนุญาตให้ใช้ไม้สร้างประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม การจัดการ
ป่าลักษณะนี้ ค่อนข้างที่จะเป็นการตกผลึกทางด้านความเชื่อที่มีมาโบราณ เรื่องการให้ความสําคัญ
ของป่าต้นน้ําลําธาร ซึ่งเป็นหัวใจที่เจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองดูแลอยู่ 
 “...ย่ิงเมื่อก่อนนะ บริเวณต้นน้ําห้วยแม่อิงนะ ป่ารกทึบ ต้นไม้ขึ้นเยอะมาก ชาวบ้าน 
ไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอก มันดูน่ากลัว เผื่อไปเผลอถ่มน้ําหมาก ขากน้ําลาย หรือพูดจาไม่ดีเข้า เด๋ียว 
ผีเจ้าป่าจะโกรธเอา ก็ไม่เข้าไปใกล้จะดีกว่า...” (แม่ดียะโส, ๒๕๕๓) 
 
 ยุคที่สาม เป็นยุคแห่งความยั่งยืน (ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๑-ปัจจุบัน) 
 ต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ มาจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นระยะเวลารวม ๖ ปี  ที่
กระบวนการจัดการป่าชุมชนเป็นรูปธรรม แต่หากนับเวลาของการเรียนรู้ต้ังแต่ปัญหาภัยแล้ง และผ่าน
การหาทางแก้ไขปัญหานั้น ใช้เวลารวมนับ ๓๐ ปี เพื่อผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา และหาทางออก
ของการจัดการป่าชุมนกันมา และขณะนี้ เองชาวบ้านสามขาได้พัฒนาแนวคิด และต่อยอด
กระบวนการจัดการป่าชุมชนให้เพื่อชุมชนเอง จนมีความรู้สั่งสมอยู่มากพอที่จะถ่ายทอดให้กับ
ลูกหลาน เยาวชน และคนนอกชุมชนได้อย่างมั่นใจว่า จะสามารถนําแนวคิดของบ้านสามขาไปบูรณา
การแก้ไขปัญหา หรือปรับใช้ให้เข้ากับชุมชนนั้น ๆ ได้ตามสภาพของแต่ละพื้นที่ 
 เมื่อป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง  ชาวบ้านไม่เพียงได้ฝายกว่า ๕,๐๐๐ ตัว  ในขณะนี้  แต่
ชาวบ้านยังมีฝายเล็ก ๆ ในหัวใจตัวเอง เอาไว้ดับไฟแห่งความโลภ ความอยากได้ที่เกินตัว อยู่อย่าง
พอเพียงมากขึ้น 



 ๔๓

 “...งานอนุรักษ์ มันสําเร็จไม่ได้เพราะอะไร เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพราะ
เราปลูกฝายในใจคนไม่ได้ อย่างที่พี่เล่าให้ฟัง ตอนแรกนะ หาคนเข้าร่วมกิจกรรมยาก ต้องผ่านเวที
หมู่บ้านครั้งแล้วครั้งเล่า ขนาดเอานักวิชาการมาพูดให้ฟัง ก็ยังไม่เกิดไฟ ไฟแห่งการเรียนรู้ จนกระทั่ง
เด็ก ๆ ลูกหลานเราเองนี่ล่ะ ทําให้ดูถึงพากันต่ืนตัว อ่อ ถึงเวลาแล้วสินะ ที่เราต้องลงมือ อย่างที่
ลูกหลานมันทําให้ดู นี่ล่ะหัวใจหลักของงานอนุรักษ์ พี่เรียกว่า เราต้องปลูกใจ รักษาใจ ให้มันพร้อมที่
จะรับกิจกรรมอนุรักษ์...” (บุญเรือน เฒ่าคํา, ๒๕๕๓) 
 แต่ก่อนที่จะออกไปเป็นพี่เลี้ยงให้คนนอกชุมชนนั้น ชาวบ้านสามขาไม่ละเลยที่จะปลูกสิ่ง
เหล่านี้ให้กับลูกหลานของตนเองก่อน ดังที่ได้ดําเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า ๖ ปี ทุกกิจกรรม
พยายามให้ลูกหลานเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้ไม่ได้ทําเพื่อใครคนอื่น แต่ทํา
เพื่อตัวเราเอง เพียงแต่กระบวนการนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชน เพราะป่าผืนใหญ่นี้ 
ไม่สามารถที่ดูแลได้ด้วยคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แต่ต้องอาศัยความใส่ใจ ความรัก จากเราทุกคน “...เวลา
ผู้ใหญ่เขาไปปลูกป่าพวกเด็ก ๆ ก็จะขอตามไปด้วย บางครั้งก็ไปดับไฟป่า แต่ไปตอนกลางวันครับ ปลูก
ป่าเสร็จก็พากันเล่นน้ํา สนุกมากครับ...” (การันต์กร ยะโส, ๒๕๕๓) 
 บ้านสามขาได้จัดกิจกรรมมากมายเช่น ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายการเรียนรู้การ
ใช้ GPS เป็นต้น นอกจากนี้ยังพาเด็ก ๆ เข้าผจญไฟป่า ปลูกต้นไม้เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร แต่โครงการ
นี้ได้ระงับไป เนื่องจากหมอสมุนไพรคนสุดท้ายได้เสียชีวิตลง ก่อนที่จะมีผู้สืบทอด นับได้ว่ากลุ่มผู้นํา 
ได้ทําหน้าที่ในการสร้างความยั่งยืนอย่างครบวงจรแล้ว ในบ้านของตน เหลือแต่การขยายพื้นที่
ความสําเร็จนี้ไปยังเพื่อนบ้าน ในตําบลเดียวกันจากความร่วมมือของคนในชุมชน ด้วยการสนับสนุน
จากภาคส่วนต่าง ๆผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ อย่างแรกท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ สภาพป่าที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง 
มีรอยเท่าหมูป่ามาหากินบริเวณพื้นที่น้ําซับ ทยอยเพิ่มปริมาณมากขึ้น ฝูงใหญ่มากขึ้น นอกจากนี้ของ
ป่ายังเป็นอีกหนึ่งสิ่งยืนยันว่าป่าสมบูรณ์แล้ว พร้อมเป็นแหล่งอาหารที่ย่ังยืนเลี้ยงคนในชุมชนสามขา 
และชุมชนรอบป่าสามขาได้อย่างแน่นอน “...เมื่อชุมชนบ้านสามขาสามารถดําเนินการตามแผนการ
จัดการป่าสําเร็จแล้ว หากเราจะจัดการอยู่ชุมชนเดียว หากเราจะป้องกันไฟป่าอยู่ชุมชนเดียว มัน
เหนื่อยนะ เราดับไฟ หมู่บ้านข้าง ๆ จุดไฟ เพราะฉะนั้น ตอนนี้เราพร้อมแล้ว พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับชุมชนอื่น ๆ ไม่ต้องมองที่ไหนไกล ข้างบ้านเราก่อนเลย...” (บุญเรือน เฒ่าคํา, ๒๕๕๓) 



๔๔ 

บทที่ ๕ 
 

ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนสามขา 
 

 วิถีชีวิตชาวชุมชนสามขาค่อนข้างผูกพันและมีการพ่ึงพิงธรรมชาติมาก กล่าวคือ คนบ้าน
สามขาใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า ทรัพยากรธรรมชาติที่กล่าวถึง 
คือ ดิน น้ํา และป่า สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ความเช่ือ การทํามาหากินของคนในชุมชนนอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระดับทุติยภูมิ
ในสังคมบ้านสามขา ดังแผนภูมิที่ ๖ ดังนี้ 
 

 

แผนภูมิที่ ๖ แสดงความสัมพันธ์ของสังคมในชุมชนบ้านสามขา 
 
 จากแผนภูมิอธิบายได้ว่า หมอธรรม คือ ผู้มีหน้าที่ติดต่อกับวิญญาณ และเป็นผู้ทําหน้าที่
เช่ือมความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณในการประกอบพิธีทั้งทางศาสนา และที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของ
ชาวบ้าน กล่าวคือ หมอธรรมเป็นตัวเชื่อมระหว่าง วัด บ้าน ด้วยการนําประกอบพิธีทั้งประเพณี ๑๒ 
เดือน และประเพณีเกี่ยวกับป่า ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ด้วย เพื่อเป็นการอธิบายวิถีชีวิตของคนบ้านสามขาได้อย่างชัดเจน ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งประเด็นเพื่อ
อธิบายออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

ประเพณี ๑๒ เดือน ประเพณีเกี่ยวกับป่า



 ๔๕

 ส่วนที่ ๑ การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสามขา  
 ส่วนที่ ๒ กลไกควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน 
 
ส่วนที่ ๑ การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของคนบ้านสามขา 
 การพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติของคนบ้านสามขาได้แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจของชุมชนบ้านสามขา ซึ่งปรากฏในรูปแบบการหาอยู่หากิน การประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชน จากข้อมูลที่ผู้ศึกษารวบรวม มีทรัพยากร ๓ กลุ่มใหญ่ ที่ชาวบ้านมีการพึ่งพิงมากที่สุด คือ 
ทรัพยากรป่า ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรดิน 
 ๑.๑ ทรัพยากรป่า การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในส่วนนี้มีมากในชุมชน ในปีหนึ่ง ๆ 
ชาวบ้านได้ปัจจัย ๔ ในการดํารงชีวิตจากทรัพยากรป่าแบ่งเป็นตามฤดูกาลท่ีให้ผลผลิตซึ่งสิ่งที่ชาวบ้าน
ได้จากป่ามากที่สุด คือ อาหาร และไม้สักสําหรับสร้างบ้าน นอกจากอาหารและไม้สักแล้ว ชาวบ้าน
บางกลุ่มมีอาชีพใหม่ คือ เก็บหาของป่าขาย ซึ่งเดิมนั้นชาวบ้านที่เข้าป่าเก็บหาของป่ามักจะเป็นพราน
ป่า แต่พรานป่าคนสุดท้ายของบ้านสามขาได้เสียชีวิตไปเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ แล้ว ผลผลิตจากป่า
ที่มีในแต่ละช่วงเวลา และสามารถหาเก็บได้ตลอดทั้งปี ดังแสดงในตารางที่ ๑ ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๑ ปฏิทินอาหารจากชุมชนบ้านสามขา 

เดือน ผลผลิตท่ีได้ 
จากป่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ผักกินใบ/ยอด/ดอก 
๑. ผักหวาน 

            

๒. ผักสาบตถ             
๓. ผักตุ๊ด             
๔. ผักสลิด             
๕. ชะอม             
๖. ผักต้ิว             
๗. เชียงดา             
๘. อีแหล้             
๙. ผักหนามปู่             
ผักกินหน่อ/หัว 
๑๐. หน่อไม้ 

            

๑๑. ขิงเทียน             
๑๒. ขิงป่า             



 ๔๖

ตารางที่ ๑ ปฏิทินอาหารจากชุมชนบ้านสามขา (ต่อ) 

เดือน 
ผลผลิตท่ีได้จากป่า

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
สัตว์ 
๑๓. เขียด 

            

๑๔. อึ่ง             
แมลง 
๑๕. ไข่มดแดง 

            

๑๖. ขี้เบ้า             
๑๗. แม้             
๑๘.จิกุ่ง             
๑๙. ก่วงกอก             
๒๐. น้ําผึ้ง             
เห็ด 
๒๑. เห็ดถอบ 

            

๒๒. เห็ดแดง             
๒๓. เห็ดไข่ห่าน             
๒๔. เห็ดกระทิง             
๒๕. เห็ดปอดม้า             
๒๖. เห็ดหน้าเป้า             
๒๗. เห็ดหน้าม่อย             
๒๘. เห็ดถ่าน             
๒๙. เห็นหล่ม             
๓๐. เห็ดไค             
๓๐. เห็ดโคน             
๓๑. เห็ดร่มค่า             
๓๒. เห็ดห้า             
๓๓. เห็ดพญาแพด             
๓๔. เห็ดตะลอม             
๓๕. เห็ดคนปลวก             
๓๖. เห็ดปลวก             
๓๗. เห็ดเพี๊ยง             

(ท่ีมาข้อมูล : พ่อศรีโท ยะโส) 
 



 ๔๗

 จากตารางที่ ๑ อธิบายได้ว่า ช่วงเดือน มกราคม-เมษายน เป็นช่วงที่ชาวบ้านสามารถ
เก็บผลผลิตจากธรรมชาติได้น้อยที่สุด อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร และทําการพักหน้าดิน (ดูตารางที่ ๒ ปฏิทินการเกษตร หน้า ๕๐ ประกอบ) ในแต่ละปี
ชาวบ้านสามขามีอาหารตามฤดูกาลที่มีความหลากหลาย สังเกตได้ว่า มีทั้งสัตว์ เช่น อึ่ง เขียดเป็นต้น 
มีแมลง เช่น แม้ (รถด่วน) ผึ้งซึ่งเป็นอาหารได้ทั้งตัวอ่อนและน้ําผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทั้งพืชกินใบ
และกินหัว เช่น ผักหวาน หน่อไม้ เป็นต้น จากตารางจะเห็นได้ว่า เห็ด เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มี
ปริมาณมากและเก็บได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน คือ ช่วงเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายนมีเห็ดบางชนิด
ที่ชอบอากาศเย็นหาเก็บได้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
 ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจึงทําให้เกิดอาชีพหาของป่า ทําให้ชาวบ้านมีรายได้
เสริมในครัวเรือนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารประจําวัน ในการเก็บของป่ายังเกิดภูมิปัญญา
ในการเก็บของป่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ๑.๑.๑ ภูมิปัญญาการเก็บของป่า 
 เห็ดเผาะเป็นเห็ดที่หาได้มากจากป่าบ้านสามขาชอบขึ้นตามพื้นดินที่ถูกไฟเผาและอยู่
บริเวณใต้โคนไม้เต็ง ไม้พะยอม หรือต้นไม้อื่น ๆ และเป็นดินร่วนปนทราย ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ
ระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวมากก่อนฝนตกเห็ดชนิดนี้จะเกิดมากเป็นพิเศษ ถ้าบริเวณใดเคยเกิด 
เห็ดเผาะก็จะเกิดซ้ําทุกปี คนเก็บเห็ดจะจําได้และเก็บมาบริโภคภายในครัวเรือน มีข้อควรระวังอยู่ว่า 
เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ มีลักษณะคล้ายคลึงเห็ดพิษชนิดหนึ่ง คือ เห็ดไข่หงส์หากกินเข้าไปจะมีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน ชาวบ้านจะระมัดระวังและเรียนรู้ต่อ ๆกันมา 
 ผักหวานชาวบ้านเก็บผักหวานในช่วงหน้าฝน เป็นช่วงที่ต้นผักหวานแตกยอดอ่อนมาก
ที่สุด โดยผักหวานที่ชาวบ้านไปเก็บนั้นหาได้ทั่วไปในป่าบ้านสามขา ชาวบ้านเลือกเก็บเฉพาะยอดอ่อน 
ความยาวทั่วไปจากยอดประมาณ ๑ คืบ 
 ไข่มดแดงพบได้ตามพุ่มยอดไม้ อุปกรณ์ในการแหย่ไข่มดแดงถูกประยุกต์ตามความ
สะดวกใช้งานของแต่ละบุคคล เช่น ถุงใบเล็กหรือจะตัดถุงปุ๋ยไม่ใช้แล้ว ผูกติดกับไม้ที่มีความยาวตาม
ต้องการ โดยมีวิธีการเลือกรังมดแดงว่ามีไข่มากน้อยด้วยการใช้ไม้แหย่ไข่มดแดงไปแตะที่รังมดแดง 
หากรังมดแดงไม่ค่อยแกว่ง หมายความว่ามีไข่มดแดงอยู่มาก แต่หากแกว่งแรง หมายความว่าเป็นรัง
ใหม่ยังไม่มีไข่หรือไข่ยังไม่โตเต็มที่ เมื่อได้ไข่มดแดงแล้ว ก็จะเทลงถังที่มีน้ําอยู่ในถังพอประมาณ 
เพื่อให้มดแดงสลบ จากนั้นก็จะใช้กิ่งไม้ แกว่งลงไปในถังเพื่อแยกตัวมดแดงออกจากไข่แล้วปล่อยให้มด
แดงฟ้ืนจากสลบไปสร้างรังใหม่ต่อไป แต่ก็มีบางคนที่นิยมนําตัวมดแดงมาคั่วให้สุกแล้วประกอบ
เครื่องปรุงทําเป็นเมี่ยงมดแดง 
 น้ําผึ้งช่วงเวลาที่น้ําผึ้งให้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด คือ เดือน ๕ เนื่องจากเป็นหน้าแล้ง
น้ําผึ้งไม่มีน้ําฝนเจือปนในปริมาณมากเกินไป ทําให้น้ําผึ้งมีความหวานเข้มข้นมากกว่าช่วงเวลาอื่น 
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ชาวบ้านเชื่อว่าน้ําผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ และช่วยให้เจริญอาหาร เพราะน้ําผึ้งอุดมไปด้วยคุณค่าจาก
เกสรดอกไม้นานาชนิด โดยคนที่มีความชํานาญในการเอาผึ้งนั้น จะใช้กิ่งใบไม้แห้งกับใบไม้สดมัด
รวมกันแล้วจุดคบไฟ เพื่อให้เกิดควันไล่ผึ้งออกจากรัง แล้วตัดเอารังผึ้ง (อวยพร เฉลิมสุข, ๒๕๕๓) 
 ช่วงเวลาที่อาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดคือชาวบ้านสามขามีอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติและ
หาได้จากป่าชุมชนบ้านสามขาตลอดทั้งปีและบางช่วงผลผลิตที่ได้จากป่าก็มีปริมาณมากพอที่จะ
จําหน่ายให้คนนอกชุมชน เปลี่ยนเป็นเงินกลับมาใช้จ่ายในครอบครัว ดังที่แม่อวยพรเฉลิมสุข เล่าให้ฟัง
ว่า “...หน้าแล้งปีนี้ คนในหมู่บ้านได้เงินจากการขายน้ําผึ้งกัน คนละเป็นหมื่นบาทเลยนะ มีกันอยู่ ๖-๗ 
คน ที่หาน้ําผึ้งมาขาย แต่แม่นี่เก็บเห็ดมาขายไปกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน เห็ดที่ออกมากและขาย
ได้ราคาคือ เห็ดหาง เห็ดเผาะ ผักหวาน ได้หลายพันบาทเหมือนกัน...” (อวยพร เฉลิมสุข, ๒๕๕๓) 
 นอกจากอาหารที่ได้จากป่าชุมชนแล้ว ชาวบ้านสามขาเองก็ใช้สมุนไพรจากป่าชุมชนบ้าน
สามขาเช่นกัน แต่ปัจจุบันหมอสมุนไพรบ้านสามขาคนสุดท้ายของชุมชนได้เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ชาวบ้านเรียก หมอน้อย และเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีผู้สืบทอดวิชาแพทย์แผน
โบราณจากหมอน้อยแต่เพื่อไม่เป็นการปล่อยให้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นสูญพันธ์ุไป จึงมีหมอสมุนไพรรุ่น
ใหม่ที่กรรมการหมู่บ้านส่งไปเรียนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 
๒ คน คือ พ่อธรรม เฉลิมสุข และพ่อบุญส่ง บุญเจริญซึ่งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิธีการใช้ยา
สมุนไพรเพื่อการดํารงชีพ นอกจากการปลูกป่าทดแทน ไม่ล่าสัตว์ในป่าแล้วการประกอบพิธีกรรม
เหล่านี้ จึงถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของป่าเช่นกัน 
 ชาวบ้านสามขานิยมใช้ไม้สักสร้างบ้านเรือนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย โดยไม้สักที่ได้นั้นมาจาก
ป่าโซน ซี คือป่าหัวไร่ปลายนา ปลูกไว้ใช้เองและไม่มีข้อห้ามใด ๆ ในการตัด ถ้าหากปลูกใช้เองจะตัดก่ี
ต้นก็ได้ ขนาดใดก็ได้ อีกทั้งหากไม้ของตนไม่พอใช้ก็สามารถขออนุญาตคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยแจ้ง
ความประสงค์ขอใช้ไม้ในการสร้างบ้าน ในกรณีนี้อนุญาตให้เฉพาะการสร้างบ้านหลังแรกกล่าวคือ 
ครอบครัวที่ออกเรือนใหม่เท่านั้น 

“...เมื่อก่อนนะ เวลาจะเอาต้นสักมาทําเสาบ้านนะ ต้องเลือกคนตัดที่มีช่ือ มีนามมงคล 
เช่น บุญมา บุญดี บุญส่ง หามาได้กี่คนก็ได้ เวลาตัดต้องให้ปลายไม้ล้มไปทางทิศตะวันออก ถือเป็นทิศ
มงคล แล้วไม้ก็ต้องเลือกที่ต้นตรง ไม่คดไม่งอ ต้นไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไป แต่ทุกวันนี้ไม้หายาก 
ความเชื่อเรื่องชื่อคนตัดไม้ก็หายไปแล้ว ไม่สะดวกเรื่องเวลา เราก็เอาแค่มาได้ฤกษ์ตอนยกเสาบ้านก็พอ
...” (บุญส่ง บุญเจริญ, ๒๕๕๓) 

ชาวบ้านสามขาไม่นิยมใช้ไม้ชนิดอื่นในการสร้างบ้าน ยกเว้นจะหาไม้ไม่ได้เท่าน้ัน 
นอกจากเหตุผลเรื่องความแข็งแรงของไม้แล้ว ชาวบ้านยังมีความเช่ือว่า คนที่ได้อยู่บ้านไม้สัก ถือเป็น
คนบุญหนักศักด์ิใหญ่เป็นคนมีวาสนา เพราะไม้สักหายาก ต้องคนรวย คนมีเงิน และมีบุญเท่านั้นจึงจะ
หาไม้มาสร้างบ้านได้ จากที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปสังเกตการณ์ บ้านทุกหลังในบ้านสามขา สร้างจากไม้สัก
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ทั้งนั้น จะมีความเก่าหรือใหม่ขึ้นอยู่กับอายุของบ้าน ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ฐานะของคน
นั้น ทรัพยากรป่าของชุมชนบ้านสามขา เป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของน้ํา และดิน
โดยตรง กล่าวคือ หากป่าอุดมสมบูรณ์ น้ําก็จะถูกควบคุมให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติ ไม่เกิดภัยแล้ง 
และไม่เกิดอุทกภัย เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และดินก็จะถูกทําให้ชุ่มช้ืนด้วยน้ํา มีสภาพเหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืช และทําการเกษตรของคนในชุมชนผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านสามขามีปริมาณมาก
พอที่จะเลี้ยงคนบ้านสามขาและชุมชนข้างเคียงได้ปีหนึ่ง ๆ เป็นจํานวนมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของค่าอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัว และเหลือขายให้คนนอกชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริม
ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ชาวบ้านได้รับผลผลิตจากป่าเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว สิ่งที่ชาวบ้านต้อง
ตอบแทนและคืนให้กับป่านั้นคือการแสดงออกถึงความขอบคุณ เคารพและสํานึกบุญคุณ ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม เช่น บุญเบิกป่า พิธีเลี้ยงผีขุนน้ํา พิธีสืบชะตาป่า ซึ่งความหมายของ
พิธีกรรมเหล่านี้ คือการแสดงความอ่อนน้อม ให้ความเคารพ ขอบคุณที่ป่าให้อาหารและที่อยู่อาศัย  
 ๑.๑.๒ การติดต่อกับสังคมภายนอกสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  ๑.๑.๒.๑ การเก็บหาผลผลิตของป่าโดยส่วนมากแล้วเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง ที่
ขึ้นดอยเพื่อเก็บหาของป่า หลังจากเสร็จงานในครัว ตอนเช้ามืด โดยไปกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 
๓– ๔ คน เว้นจากเห็ดและผักหวานแล้ว ในการเอาน้ําผึ้งต้องอาศัยแรงงานผู้ชาย จากการที่ผู้หญิงไป
เก็บเห็ดและหารังผึ้ง แล้วให้ผู้ชายมาเก็บรังผึ้งในครั้งถัดไป หรือแม้แต่การเก็บหน่อไม้ ต้องไปด้วยกัน
ทั้งหญิงและชาย เนื่องจากน้ําหนักของหน่อไม้ต้องอาศัยแรงผู้ชายในการแบกลงมาจากดอย ผลผลิตที่
ได้นํามาขายให้คนในชุมชนด้วยหากมีปริมาณที่มากในแต่ละฤดูจะขายให้กับสหกรณ์ชุมชนบ้านสามขา 
จากนั้นกรรมการสหกรณ์เป็นผู้ติดต่อพ่อค้าคนกลางจากภายนอกหมู่บ้านมารับซื้อจากสหกรณ์อีกทอด
หนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ชาวชุมชนสามขาเท่านั้นที่เข้ามาเก็บหาของป่าจากป่าชุมชนสามขา ยังมีคนจาก
หมู่บ้านอื่นเข้ามาเก็บด้วยแต่ไม่นิยมเก็บขาย เพียงแต่เก็บเพื่อนําไปประกอบอาหารและถือว่าเป็นการ
ไปเที่ยวป่าเพื่อผ่อนคลายเท่านั้น  
  ๑.๑.๒.๒ แรงงานในการทํางาน คือ แรงงานในครอบครัว หรือการขอแรง  
(ลงแขก) จากญาติพี่น้องกันเอง หรือการจ้างคนในหมู่บ้านเดียวกันไปทํางาน ไม่มีการจ้างแรงงานจาก
หมู่บ้านอื่นมาทํางานแต่อย่างใด 
 นอกจากนี้แล้ว ชุมชนบ้าสามขายังมีการนําสินค้าภายนอกชุมชนเข้ามาบริโภค กล่าวคือ 
ของใช้ในชีวิตประจําวันที่ผลิตขึ้นเองไม่ได้ หรือผลิตเองได้ แต่การนําเข้ามาจากภายนอก ช่วยให้เกิด
ความสะดวกสบายมากกว่า นั่นคือสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน หรือกล่าวได้
ว่า สินค้าประเภทฟุ่มเฟือย ชาวบ้านนิยมซื้อหาจากตลาดมากกว่าผลิตใช้เอง 
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 ๑.๒ ทรัพยากรดินการใช้ทรัพยากรดินของคนบ้านสามขา เพื่อทําการเกษตรเท่านั้น  
ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการผลผลิตในช่วงนั้น ๆ ซึ่งอธิบายได้ ดังตารางที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๒  ปฏิทินการเกษตรของชุมชนบ้านสามขา 

 
(ที่มาข้อมูล: นายบุญส่ง บุญเจริญ) 
 
 จากตารางที่ ๒ อธิบายได้ว่า ชาวบ้านมีการพึ่งพาทรัพยากรดิน ซึ่งจะเป็นในส่วนของป่า
โซน ซี เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทํากินของชาวบ้าน นอกจากจะใช้ประโยชน์จากดินในการเพาะปลูกแล้ว 
ชาวบ้านก็ยังมีการบํารุงดิน และมีการพักหน้าดินในแต่ละปี เป็นระยะเวลา ๒ เดือน คือ เดือนเมษายน 
และเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้ง อากาศร้อน ชาวบ้านจึงถือโอกาสพักหน้าดินไม่ทําการ
เพาะปลูก เพื่อให้ดินได้ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในการบํารุงหน้าดินของชาวบ้านสามขาในขั้นตอนการ
ไถพรวนหน้าดินนั้น ชาวบ้านสามขาบางส่วนยังใช้ควายในการไถนาอยู่บ้างแต่บางส่วนได้เปลี่ยนเป็น
รถไถนาเดินตาม การรักษาหน้าดินของชาวบ้านนั้นเริ่มเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมาเป็นการ
ใช้ผสมระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ และปรับลดการใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ บ้านสามขา ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรอีกทําให้หน้าดิน
ของชาวบ้านปรับสภาพความร่วน ซุย และทําการเกษตรได้ผลผลิต ในแต่ละปีมากเพียงพอต่อการ
บริโภค 
 ชาวสามขามีอาชีพหลัก คือ ทํานา ชาวบ้านจะทํานาปีละครั้ง เนื่องจากดินในที่นาของ
บ้านสามขามีความอุดมสมบูรณ์มาก การทํานาปีละคร้ังก็เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน เนื่องจาก
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โดยเฉลี่ยแล้ว แต่ละครอบครัวมีพื้นที่ในการทํานา เฉลี่ย ครอบครัวละไม่เกิน ๑๐ ไร่ และไม่สามารถ
แผ้วถางเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ทํากิน เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนชาวบ้านนิยมทํานาเพื่อบริโภค ไม่ได้ทํานาเพื่อ
ขายเป็นรายได้เข้าครอบครัว นอกฤดูทํานาชาวบ้านก็จะมีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้
จุนเจือครอบครัว เช่น ทอผ้าฝ้าย ทําม้าไม้ ปลูกพืชอายุสั้นในที่นา เช่น ถั่ว พริก งา หอม กระเทียม 
เป็นต้น ชาวบ้านสามขาดําเนินชีวิตกันอย่างเรียบง่าย ไม่ใฝ่หาหนี้สินมาเข้าบ้าน การดําเนินชีวิตจึงไม่
ต้องดิ้นรนในการหาเงินทองมากนัก 
 “...ก่อนหน้านี้ สัก ๑๐ ปี บ้านสามขาทํานาไม่ได้ผลเท่าที่ควรนัก น้ําไม่พอทํานา จะปลูก
พืชอะไรก็ไม่เป็นผล แต่พอทุกวันนี้นะ น้ําเรามีมากพอให้ทํานา ให้ปลูกพืช แต่บ้านเราไม่ทํานาปรัง
เหมือนภาคอื่นเขา เราทํานาปีละครั้ง ตอนนี้เองก็กําลังทําความเข้าใจกับชาวบ้าน เรื่องการห้ามใช้
ปุ๋ยเคมี อยากให้ชาวบ้านทําเกษตรอินทรีย์...” (บุญส่ง บุญเจริญ, ๒๕๕๔) 
 ๑.๓  ทรัพยากรน้ําเป็นผลผลิตที่ได้จากป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งน้ําเป็นทรัพยากรที่ชาวบ้าน
ต้องใช้ในชีวิตประจําวันทุกวัน น้ําเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวบ้านสามขา ลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรป่า 
หาทางออกของปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ําท่วมของชุมชน “น้ําคือชีวิต” เป็นคํากล่าวที่มีความหมาย
อย่างไม่ต้องอธิบาย จากการจัดการป่าชุมชนของบ้านสามขา ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําใน
หน้าแล้ง และชะลอการไหลเร็วของน้ําในหน้าฝน ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม จะทําให้ชาวบ้าน มีน้ําเพียงพอ
ต่อการทําการเกษตร และบริโภค ตลอดทั้งปี และเมื่อได้ป่าและดินที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ชาวบ้านย่อม
ได้น้ําที่อุดมสมบูรณ์ตามความต้องการของคนในชุมชนอีกด้วย แหล่งน้ําของชุมชนสามขา นอกจาก
แหล่งน้ําตามธรรมชาติ เช่น ห้วยแม่อิง ห้วยสามขา ซึ่งมีกฎข้อห้าม คือ ไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์จาก
บริเวณต้นน้ํา และให้ร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาความสะอาด เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ําอุปโภคบริโภค
ของคนในชุมชนแล้ว อ่างเก็บน้ําบ้านสามขา ที่ได้รับพระราชทานมานั้น ชาวบ้านยังมีกฎที่ถือปฏิบัติ
ร่วมกัน คือ ไม่นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปหากินบริเวณสันอ่างโดยเด็ดขาด เป็นข้อตกลงที่ยอมรับและถือ
ปฏิบัติร่วมกัน ในวันสําคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ชาวบ้านก็จะร่วมกันพัฒนา ด้วยการ
ตัดหญ้า บริเวณสันอ่างเก็บนํ้า ให้สะอาด น่าดูอยู่เสมอ เพื่อจะได้มีแหล่งน้ําสะอาดไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
 สรุปได้ว่า การพึ่งพาทรัพยากรของคนบ้านสามขานั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ หากมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่มีการบํารุงรักษา หรือทดแทน
ส่วนที่ใช้ไป ก็จะทําให้เกิดผลกระทบซึ่งเป็นผลเสียตามมา การใช้ประโยชน์นั้น จะต้องรู้จักทะนุถนอม
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเหล่านี้ เพื่อให้เกิดผลผลิตย้อนกลับมายังชีพคนในชุมชน ซึ่งในส่วนนี้เป็น
การลดรายจ่ายให้กับครอบครัว คนในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาใช้สอยใน
ครอบครัวให้มากเกินความจําเป็น 
 



 ๕๒

ส่วนที่ ๒ กลไกควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน 
 ในส่วนที่ ๒ นี้ เป็นการอธิบายถึงรูปแบบของการนําประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ของ
คนบ้านสามขา มาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีภายในชุมชน เกิด
เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสามขา สามารถอธิบายได้จากปฏิทิน ๑๒ เดือน ของชาวบ้าน
สามขา ดังตารางที่ ๓ 
 
ตารางที่ ๓   ปฏิทินประเพณี  ๑๒  เดือนของชุมชนบ้านสามขา. 

 
(ที่มาข้อมูล: นายศรีโทยะโส) 
 
 จากตารางที่ ๓ ผู้ศึกษาได้ให้สีของตัวอักษรสีแดงไว้ คือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน
บ้านสามขาในหนึ่งปี ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าแล้ว มีเพียงพิธีบวชป่าเท่านั้น ที่เริ่มทําขึ้นปี
แรก คือ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่บ้านสามขา สามารถอธิบายประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างคนกับป่าบ้านสามขา โดยเริ่มที่เดือนมกราคม ตามปฏิทินสากล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 เดือนมกราคม (เดือนสี่) หลังจากที่ผ่านการฉลองเทศกาลปีใหม่ ผู้นําชุมชนสามารถ
ดําเนินการได้เลยโดยให้หมอธรรมประจําหมู่บ้านเลือกหาวัน แล้วก็แจ้งกําหนดวันที่จะจัดทําบุญหลัว
พระเจ้ากับชาวบ้าน ซึ่งการหลัวพระเจ้า คือ พิธีการจําลองการเผาร่างพระพุทธเจ้า จากหุ่นไม้ ซึ่งถือ
เป็นการทําบุญระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม้ที่ใช้ทําฟืนนั้นมักเลือกไม้เนื้อแข็ง โดยใช้ไม้จี้ 



 ๕๓

เป็นไม้โตเร็ว ลําต้นมีหนาม โดยมีความเชื่อว่า หนามของไม้จี้ที่มีลักษณะแหลมนั้น หมายถึงความมี
สติปัญญาดี ฉลาด หลักแหลม หาได้ทั่วไปในป่าโซนบี ของป่าชุมชนสามขา ในพิธีก็จะมีการสวดมนต์
ของพระสงฆ์ของวัดสามขาและนําทําพิธีโดยพ่อศรีโท ยะโสหมอธรรมประจําหมู่บ้าน 
 “...หลัวพระเจ้า เขาทําเพื่อระลึกถึงบุญคุณพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงประกาศศาสนาพุทธให้
เราได้รับรู้และศรัทธาเป็นที่พึ่งทางใจมาจนถึงทุกวันนี้ พ่อก็ต้องเลือกวันที่ไม่เป็นวันจม ไม่เป็นวันเน่า 
แล้วก็พากันไปเผาร่างพระพุทธเจ้าจําลองก่อน หนึ่งวัน รุ่งขึ้นก็จะพากันไปทําบุญตักบาตร เรียก 
“ถวายข้าวล้นบาตร” โดยมีความเช่ือว่า หากเกิดมาในชาติใด ๆ ก็จะได้มีข้าวกินอย่างอุดมสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งนําข้าวเปลือกใหม่ มาถวายตามกําลังศรัทธา เพื่อเก็บไว้ในงานบุญครั้งต่อไปของวัดโดยวันนั้น
ทุกบ้านจะทําข้าวหลามมาถวายพระเณรด้วยนะ ทํามาเท่าที่มีกําลังศรัทธา จะต้องเฉลี่ยให้หมด ไม่ให้
เหลือกลับบ้านเลย ถือว่าเอามาทําบุญแล้วก็ทําให้หมดเลย...” (ศรีโทยะโส, ๒๕๕๓) 
 เดือนกุมภาพันธ์ (เดือนห้า) เมื่อถึงวัน ๙-๑๑ ค่ําเดือนห้าของทุกปี จะต้องทําพิธีเบิกป่า 
เป็นพิธีเลี้ยงผีป่า กล่าวคือ ผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ชาวบ้านรู้จักและให้ความเคารพนั้น จะอยู่บริเวณต้น
มะม่วงใหญ่ ข้างห้วยหาด เมื่อถึงวันทําพิธีเบิกป่าของทุกปี หมอธรรม คือพ่อศรีโท ยะโส จะนํา
ชาวบ้านขึ้นไปทําพิธี ซึ่งเดิมนั้นผู้นําทําพิธีคือพรานเฒ่า แต่ปัจจุบันบ้านสามขาไม่มีพรานป่าแล้ว โดย
หมอธรรมจะเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ๕ คู่ ไก่ต้ม ๔ ตัว เหล้าขาว ๒ ขวด ข้าว ๑ ห่อ ซึ่งทุกครอบครัว
จะเตรียมเหมือนกัน การทําพิธีเบิกป่า มีนัยว่าเป็นการขอขมาต่อเจ้าป่า และขอพึ่งพาความศักด์ิสิทธ์ิ
ของเจ้าป่าเจ้าเขา เมื่อลูกหลานเข้ามาหากินในป่า ขออย่าได้มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้นกับตน และให้ช่วย
คุ้มครองป่า อย่าให้มีผู้มาคิดร้าย มาตัดไม้ หรือลักลอบล่าสัตว์ ดังภาพที่ ๙ 

 

 

ภาพที่ ๙  หมอธรรมทําพิธีเบิกป่าโดยมีเด็กนักเรียนเข้าพิธีเพื่อการเรียนรู้พิธีเก่าแก่ของชุมชนสามขา 
 
 “...เบิกป่านี่เป็นพิธีที่เราทํากันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย พ่อก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่เคย
ขาด ชาวบ้านเชื่อว่าหากขาดสักปี จะเกิดเรื่องไม่ดีกับหมู่บ้านและคนที่เข้าไปหาของป่า ปู่เคยเล่าให้ฟัง
ว่ามีปีหนึ่งไม่ได้เบิกป่า คนเข้าไปหาของป่าถูกเสือกัดตายก็มี แต่รุ่นพ่อนี่ไม่เคยขาด ไม่อยากลองขาด
หรอก ไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับหมู่บ้าน กับตัวเรา...” (ศรีโทยะโส, ๒๕๕๓) 



 ๕๔

 เดือนเมษายน (เดือนเจ็ด) ซึ่งจะตรงกับวันสงกรานต์ของไทย ซึ่งเทศกาลวันสงกรานต์ ถือ
เป็นวันสําคัญของคนไทยมาแต่โบราณ เป็นวันที่ลูกหลานจะกลับมารดน้ําดําหัวขอพรผู้ใหญ่ เป็นวันที่
ครอบครัวที่ต้องแยกกันทํามาหากินจะกลับมาพบกันที่บ้านเกิดของตน บ้านสามขาเอง มีอีกประเพณี
ที่สําคัญ จะทํากันในช่วงวันสงกรานต์ คือ บุญไม้ค้ําศรี เป็นการนําเอาไม้ที่มีง่ามไปค้ําต้นโพธิ์ เชื่อว่า
เป็นการค้ําจุนพุทธศาสนา เพราะต้นโพธ์ิเป็นต้นไม้สําคัญในศาสนาพุทธ ไม้ง่ามที่ใช้ค้ําต้นโพธิ์นั้น หา
ได้ในป่าโซน ซี เดิมนั้นใช้ไม้ง่ามคนละ ๑ ต้นก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรไม้ และเป็นไม้เล็กควร
จะปล่อยให้ได้เจริญเติบโตต่อไป ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ชาวบ้านจึงลงมิติเห็นควรร่วมกันให้ใช้ไม้ง่าม
เพียงหมวดละ ๑ ต้นจากที่ต้องตัดไม้ง่าม กว่า ๖๐๐ ต้นลดลงเหลือแค่ ๑๖ ต้น เท่านั้นโดยการค้ําโพธ์ิ
นี้มีความหมายของแต่ละทิศที่เลือกค้ํา คือ ค้ําทางทิศตะวันออก มีปัญญา ค้ําทิศเหนือ มีข้าวของเงิน
ทองมาก ค้ําทิศตะวันตก หายเคราะห์โศกโรคภัย ค้ําทิศใต้ หายเวรกรรมเก่าหลัง ให้เลือกเอาว่าจะค้ํา
ทิศใด และปรารถนาเอาตามความหมายของทิศที่ตนค้ํา นอกจากนี้แล้ว ในตอนเย็นของวันค้ําศรีมีการ
จุดบ้ังไฟ เป็นพุทธบูชาและถวายพระยาแถน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพบุตรที่ดูแลเรื่องน้ําเรื่องฝน เมื่อพระยา
แถนได้เห็นบั้งไฟที่ชาวบ้านจุดขึ้นไป ก็ให้ท่านทราบว่าฤดูแล้งมาถึงแล้ว ให้พระยาแถนดลบันดาลให้
ฝนตกมายังเมืองมนุษย์เป็นการให้ทานแก่ชาวบ้านด้วย ดังภาพที่ ๑๐ 
 

   

   ภาพ ก        ภาพ ข 

ภาพที่ ๑๐ กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ (ภาพ ก) และประเพณีไม้ค้ําศรีประจําปีบ้านสามขา  
 (ภาพ ข) 

 
 “...ประเพณี ความเชื่อนี้ เหมือนเป็นงานพบปะญาติพี่น้องนะ พี่ว่า เพราะว่าคนใน
หมู่บ้านเอง ไปทํางานต่างจังหวัดก็เยอะ หาโอกาสกลับบ้านไม่ได้บ่อยนัก พอมาถึงเทศกาลสงกรานต์ 
ก็ถือโอกาสกลับมาหาพ่อแม่ พอชาวบ้านกลับมารวมกันเยอะ ๆ เป็นเรื่องดีที่คนสามขาเองได้มีโอกาส
มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีค้ําศรีนี้ไว้ให้อยู่สืบไป แถมตกตอนเย็น ยังมีการเล่นบั้งไฟให้เราได้ดู
ด้วย ทํากันเองนี่ล่ะ ไม้ไผ่รอบหมู่บ้านมีมาก ทําให้คนต้ังตารอวันสงกรานต์กันหลายคนเลยพี่ว่า...” 
(ปฏิญญา เฉลิมสุข, ๒๕๕๓) 



 ๕๕

 เดือนพฤษภาคม (เดือนแปด) ในเดือนนี้มีวันสําคัญ คือ วันวิสาขบูชา ชาวบ้านสามขาได้
ตกลงให้รับเอาพิธีบวชป่า หรือสืบชะตาป่า เข้ามาปฏิบัติเป็นหนึ่งกุศโลบายในการอนุรักษ์ป่า ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในข้างต้น ว่าพิธีบวชป่านี้ไม่ใช่ประเพณีเดิมของคนสามขา ดังที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูล
มาแล้วนั้น พิธีบวชป่า และสืบชะตาป่านี้ ถูกริเริ่มและประยุกต์โดย พระครูมานัสนที เจ้าคณะอําเภอ
แม่ใจ จังหวัดแพร่ (วิกิพีเดีย, ๒๕๕๖). พิธีบวชต้นไม้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ http: //th.wikipidia.org) 
 พิธีบวชป่า กับพิธีสืบชะตาป่า โดยท่ัวไปแล้วเรามักสับสน เข้าใจว่า พิธีบวชป่า และพิธี
สืบชะตาป่า เป็นอย่างเดียวกัน แต่ความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองอย่างแตกต่างกัน จะประกอบพิธีได้ต้อง
ต่างสถานการณ์ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
 บวชป่า คือ พิธีการบวชคน ที่มีมาแต่โบราณและถูกนํามาประยุกต์ใช้กับต้นไม้ ซึ่งนัยยะ
สําคัญ คือ เราชาวพุทธเมื่อเห็นพระห่มผ้าเหลือง เราจะเกิดความศรัทธา ความเกรงใจ ความเลื่อมใส 
และปฏิบัติตนต่อพระเป็นอย่างดี หากนําผ้าเหลืองมาห่มให้ต้นไม้ เสมือนคนที่ผ่านการบวชเช่นกัน คน
ทั่วไปก็จะเกิดความรู้สึกเกรงที่จะไปทําลาย และปฏิบัติต่อต้นไม้อย่างดีเช่นกัน 
 พิธีสืบชะตาป่า คือ พิธีสวดสืบชะตา คนเฒ่าคนแก่ หรือคนป่วย ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ 
โดยการนําพระมาสวดสืบชะตา และทําบุญให้ที่บ้าน พิธีนี้ก็เป็นพิธีโบราณเช่นกัน มีมาต้ังแต่สมัย
บรรพบุรุษแล้ว นํามาประยุกต์ใช้กับการสวดสืบชะตาป่า ในยามที่เกิดสถานการณ์วิกฤติ เช่น ภัยแล้ง 
น้ําท่วม เป็นต้น เพื่อเป็นกําลังใจให้ชาวบ้านเองว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ ขึ้นอีกเมื่อผ่านพิธีสืบ
ชะตาป่าแล้ว (ศรีโท ยะโส, ๒๕๕๓) 
 บ้านสามขาได้นําเอาทั้งสองพิธีกรรมนี้เข้ามาปฏิบัติที่บ้านสามขาครั้งแรกในวันวิสาขบูชา 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ และยึดถือเอาวันนี้เป็นวันบวชป่าของทุกปีโดยหวังเพื่อจะเพิ่มความศรัทธา และ
คุณค่าทางจิตใจให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของชาวบ้านที่มีต่อการรักษาป่าร่วมกันของคนในชุมชน 
นอกจากจะทําพิธีโดยมีพระสงฆ์มาสวดบวชป่า หรือบางปีก็ทําพิธีสืบชะตาป่าด้วยนั้น ก็จะเป็นพระ
จากวัดบ้านสามขา พร้อมทั้งชาวบ้าน เด็ก ๆ เยาวชนมาเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ยังสอดแทรกกิจกรรม
ปลูกป่าทดแทนในวันนี้อีกด้วย ซึ่งผู้ศึกษาเองได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนี้ ชาวบ้านมีความยินดี มีความสุขใจในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับป่า เกี่ยวกับความเป็นอยู่
ของคนสามขาเอง เห็นได้จาการทํากิจกรรมด้วยรอยยิ้มของชาวบ้าน ดังภาพที่ ๑๑ 



 ๕๖

 

 
ภาพ ก 

    

  ภาพ ข   ภาพ ค 

ภาพที่ ๑๑ กิจกรรมในวันวิสาขบูชาของทุกปี ที่บ้านสามขากําหนดเป็นวันบวชป่าสืบชะตาป่า 
 สืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ 
 
 เดือนมิถุนายน (เดือนเก้า) ก่อนวันขึ้น ๙ ค่ํา เดือนเจ็ด ๑ วัน ตําบลหัวเสือ มีการจัดงาน
เลี้ยงผีฮงหลวง โดยคนทั้งตําบลมาร่วมกันเซ่นไหว้ซึ่งยึดตามบรรพบุรุษพาปฏิบัติมา คือเลี้ยงผีฮงหลวง
ที่บ้านดอนไฟ ด้วยเหตุผล คือ เมื่อสมัยที่ยังไม่แบ่งการปกครอง บ้านดอนไฟ เป็นศูนย์กลางของชุมชน
ละแวกนั้น จากนั้นกลับมาทําพิธีเซ่นไหว้ผีประจําหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีช่ือเรียก
ต่างกันไป ผีประจําหมู่บ้านสามขา คือผีอาฮัก อาเก้า มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนในชุมชนจากอันตราย
จากผีร้าย จากสิ่งไม่ดี ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น “...บางครั้งถ้าปีไหนวันที่เลือกจะเลี้ยงผีในเดือน
เจ็ด ตรงกับวันพระ หรือวันเน่า เราก็ต้องเลื่อน เอาวันที่ดี ๆ วันอื่นแทนเพราะเชื่อว่าจะได้รับแต่ความ
โชคดี...” (ศรีโท ยะโส, ๒๕๕๓) 
 ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนต้องเข้าร่วมพิธีสําคัญนี้ ด้วยการเตรียมสวยดอก สวยพลู ๘ คู่ 
และอาหาร ที่ขาดไม่ได้เลยเป็นอาหารหลักสําคัญ คือ หมูกับไก่ ต้องทําสุกมาโดยเกณฑ์การทําอาหาร
เลี้ยงนั้นมีอยู่ว่า ต้องเวียนกัน เช่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๕๔ เลี้ยงไก่ ๒ ปี ติดต่อกัน ปีต่อไปต้อง
เปลี่ยนเป็นหมูในการเลี้ยงผี คือ เลี้ยงด้วยหมู ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และสลับสับเปลี่ยนกัน
ไปตามเกณฑ์แบบนี้ นอกจากนี้ ต้องเตรียมเหล้าสีหรือเบียร์ ๔ ขวดใหญ่ น้ําหวาน ๔ ขวด และอาหาร
คาวหวานอย่างอื่น ตามท่ีหาได้ในท้องถิ่น โดยทําพิธีที่บ้านตั้งเข้า หรือคนเลี้ยงผี หรือในภาคอีสานก็คือ 



 ๕๗

เข้าจ้ํา คนที่ติดต่อกับผีกับวิญญาณนั้นเอง ต้ังเข้า (ผู้นําประกอบพิธีเลี้ยงผีฮงหลวง) คนปัจจุบันคือ พ่อ
หลวงหลาน เฒ่าคํา ดังภาพที่ ๑๒ 
 

 

   ภาพ ก      ภาพ ข 

ภาพที่ ๑๒ แม่บ้านกําลังอธิบายให้เด็ก ๆ รู้จักสิ่งของที่เตรียมมาเลี้ยงผีอาฮักอาเก้า (ภาพ ก)  
 และพ่อหลวงหลาน กําลังทําพิธีเซ่นไหว้ผีอาฮักอาเก้า (ภาพ ข) 
 
 “...หากยังไม่ได้ทําพิธีเลี้ยงผีอาฮักอาเก้าก่อน ก็จะเลี้ยงผีขุนน้ํา และเจ้าแม่นางน้อยไม่ได้ 
เพราะว่าผีอาฮักอาเก้า ใหญ่กว่าผีขุนน้ํากับเจ้าแม่นางน้อย ไม่เอาไปรวมกับการเบิกป่านะ คนละส่วน 
และหลังจากที่เลี้ยงผีอาฮักอาเก้าแล้ว พ่อก็จะหาวันดี เพื่อเลี้ยงผีขุนน้ํา ในเดือนเดียวกัน เกณฑ์การ
เลือกวันนั้น ขอเพียงไม่ตรงกับวันพระ ไม่เป็นวันเน่า วันนั้นคือวันดี...” (ศรีโทยะโส, ๒๕๕๓) 
 เมื่อเลี้ยงผีอาฮักอาเก้าแล้ว หาวันดีได้แล้ว ชาวบ้านต้องเตรียมเลี้ยงผีขุนน้ําต่อ โดยสิ่งที่
ต้องเตรียม คือ ไก่ ๖ ตัว กวางคํา (สุนัขตัวสีแดงหรือน้ําตาล) ๒ ตัว พร้อมทั้งอาหารคาวหวาน 
น้ําหวาน เหล้า น้ํา ตามแต่ชาวบ้านจะหามาได้ ซึ่งการเลี้ยงผีขุนน้ําเองก็มีเกณฑ์ในการเลี้ยง คือ 
สลับกันระหว่างไก่ กับกวางคํา นอกจากนี้ ต้องเตรียมสวยดอก สวยพลูอย่างละ ๘ คู่ เมื่อพร้อมทําพิธี 
พ่อหลวงหลาน เฒ่าคํา ก็เริ่มทําพิธีบอกกล่าวผีขุนน้ําให้ดูแลรักษาป่า ดูแลลูกหลานที่เข้าไปหาของป่า 
เหมือนดังที่บอกฝากฝังกับผีตนอื่น ดังภาพที่ ๑๓ 
 
 



 ๕๘

 

ภาพที่ ๑๓ เด็ก ๆ บ้านสามขาเข้าร่วมพิธีเลี้ยงผีขุนน้ํา เพื่อการเรียนรู้พิธีประจําชุมชนป่าชุมชน 
 สามขา 
 
 “...ทุกครั้งที่เลี้ยงผีขุนน้ํา ชาวบ้านก็จะมีห่อข้าวน้อย ไปเลี้ยงเจ้าแม่นางน้อยด้วยนะ 
เพราะว่าเจ้าแม่นางน้อยนั้น เราไม่ได้กําหนดการเลี้ยงอย่างเป็นทางการ อาศัยว่า คนเข้าป่าไปเก็บหา
ของป่า ก็จะมีน้ําหวาน มีข้าว มีน้ํา มาเลี้ยงเจ้าแม่นางน้อยอยู่บ่อย ๆ เพราะว่าตรงศาลเพียงตาเจ้าแม่
นางน้อยนั้น เป็นต้นตะเคียนใหญ่ ตามความเชื่อของเรา ไม้ใหญ่จะมีนางไม้สิงสถิตอยู่ เราก็เลยไปต้ัง
ศาลให้ แล้วก็ต้ังชื่อให้ ศาลนี้พึ่งต้ังเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ แต่ความเชื่อเรื่องผีเจ้าแม่นางน้อยนี้มีมา
นานแล้ว พร้อมพ่อเกิดโน่น...” (ศรีโทยะโส, ๒๕๕๓) 
 ประเพณีเกี่ยวกับป่าที่ได้อธิบายไปน้ัน ก่อนจะมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ปฏิบัติกันมาอย่างไม่เคร่งครัดหลังจากการจัดการป่าชุมชนประสบผลสําเร็จ ประเพณี ความเชื่อ ถูก
นํามาผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการใช้ป่าร่วมกัน เป็นตัวควบคุมพฤติกรรม จากความเชื่อ 
ประเพณี ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น ทําให้ง่ายที่จะแทรกวิธีการเหล่านี้เข้าไว้ในแผนการจัดการระบบการ
จัดการที่กล่าวมานี้มีความสัมพันธ์กับการจัดการป่าชุมชนอย่างกลมกลืน 
 จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านสามขาได้
ดังตารางที่ ๔ 
 



 ๕๙

ตารางที่ ๔ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน 
 
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับป่าชุมชน การใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรป่า 
- พิธีเบิกป่า 
- พิธีบวช 

อาหาร เช่น เห็ด ผัก ตามฤดูกาล ยารักษาโรค 
ไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย  

ทรัพยากรดิน 
- การบํารุงรักษาหน้าดิน ด้วยการใช้ 
  ปุ๋ยอินทรีย์ 

การใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก เกษตรกรรมตาม
ฤดูกาลของคนในชุมชน เช่น ทํานา ปลูกพืชผัก
สวนครัว พื้นที่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  

ทรัพยากรน้ํา 
- พิธีเลี้ยงผีขุนน้ํา 

ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจําวัน 

  
 จากตารางที่ ๔ คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนบ้านสามขา และการใช้ประโยชน์ 
ของคนในชุมชน รูปแบบการพ่ึงพาป่านี้ ปรากฏชัดเจนในรูปแบบของประเพณี ๑๒ เดือน ดังที่ได้
กล่าวไปแล้วในข้างต้น 
 นอกจากนี้แล้ว จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านดังที่ได้ระบุไว้ในบทที่ ๓ ได้ให้ข้อมูลการพึ่งพา
ทรัพยากรป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ํา ดังสรุปได้ในแผนภูมิที่ ๗ 
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แผนภูมิที่ ๗ การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติบ้านสามขา 
 
 จากแผนภูมิที่ ๗ สรุปได้ว่า การพึ่งพาทรัพยากรทั้งสามด้านนั้น ชาวบ้านสามขา ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํามากที่สุดในชีวิตประจําวันและการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา
คือการใช้ทรัพยากรดินเพื่อทําการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ ๙๔ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่า มีการพึ่งพาคิดเป็นร้อยละ ๘๔  
 การจัดการป่าชุมชนนั้นเป็นเรื่องสําคัญ เพื่อให้ได้ความชุ่มช้ืนของดิน และความสมดุล
ของน้ําในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน น้ํานับว่าจําเป็นต่อทุกสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ควบคุมแผนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพการนําประเพณีความเช่ือ ประเพณี และวัฒนธรรม 
เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเป็นวิธีที่ง่าย และดีที่สุดสําหรับชุมชนท้องถิ่นที่มีความเชื่อเรื่องผีอยู่แล้ว ให้
ความร่วมมือในการทํากิจกรรมส่วนรวม และยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนโดยเคร่งครัด ดัง
แผนภูมิที่ ๘ 
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แผนภูมิที่ ๘ จํานวนการให้ความร่วมมือในกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน 
 
 จากแผนภูมิที่ ๘ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามกฎกติกาของคนบ้านสามขานั้น ถือเป็น
เรื่องสําคัญที่สุด ต้องปฏิบัติตาม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นั่นหมายถึงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เปรียบเป็นกฎหมายของชุมชนก็ว่าได้การให้ความร่วมมือในส่วนอื่น ๆ นั้น จะจําแนกออกตามความ
สะดวก และอาชีพของคนในชุมชน เช่น การปลูกป่าทดแทน การทําฝายแม้ว การทําแนวกันไฟ 
ชาวบ้านจะเข้าร่วมตามโอกาส คือ หากเป็นชาวบ้านที่มีอาชีพเกษตรกรรม ก็มักจะเข้าร่วมเมื่อเสร็จ
จากงานของตน ส่วนที่เป็นข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมได้เมื่อกิจกรรมนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น แต่หากเป็นการขอความเห็นนั้น กลุ่มข้าราชการสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทุกครั้ง เพราะมักจะจัดในตอนเย็น 
 เมื่อการปฏิบัติตามกฎของชุมชนเป็นไปอย่างเคร่งครัด อีกทั้งคนชุมชนบ้านสามขาเป็น
ชาวพุทธ ๑๐๐% จึงส่งผลให้การเข้าร่วมงานประเพณี ๑๒ เดือน เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเช่นกันสรุปได้ดัง
แผนภูมิที่ ๙  
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แผนภูมิที่ ๙ จํานวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางความเชื่อและประเพณี ๑๒ เดือน 
  
 จากแผนภูมิที่ ๙ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่า กิจกรรมที่ชาวบ้านเข้าร่วมมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ ประเพณี บุญไม้ค้ําศรี เป็นช่วงปิดเทอม และเป็นฤดูแล้ง ไม่ว่าชาวบ้านใน
อาชีพใด ๆ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เนื่องจากเป็นช่วงพักหน้าดินและข้าราชการเองก็ได้หยุดใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ นั้น ชาวบ้านก็จะเข้าร่วมตามโอกาส ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น 
ส่วนในเดือน ๗, ๘ และ ๙ นั้นเป็นช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจะไม่ทําการมงคลใด ๆ 
 การจัดการป่าชุมชนของคนบ้านสามขาเป็นการใช้ประเพณี ความเช่ือ มาเป็นตัวช้ีนํา
พฤติกรรมของคนในชุมชนและยังมีการใช้ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอื่น คือ ประเพณีบวชป่า มา
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความรู้สึกและให้คุณค่าต่อการรักษาป่าชุมชน ซึ่งชี้ให้เห็นคําสําคัญของป่าชุมชนกับการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์และเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การนําประเพณีวัฒนธรรมมานําการจัดการ
จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับชุมชนท้องถิ่น 
 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนของบ้านสามขานั้น เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ปัญหาและ
การหาทางออกจากสภาพจริงของชุมชนตนเอง ในจุดนี้ชุมชนอื่นสามารถนําไปปรับใช้ได้ โดยต้อง
คํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร์และสังคมท้องถิ่นของตน ซึ่งมีความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันไปตามชาติพันธ์ุ แต่มีจุดมุ่งหมาย คือ ความต้องการความอยู่รอดในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน 
และมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอต่อการดํารงชีวิต และคงอยู่เป็นสมบัติให้ลูกหลานในอนาคต ดังนั้น 
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แผนการจัดการป่าชุมชน จึงไม่มีรูปแบบตายตัวว่าจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความดี
งาม มีคุณค่าทางจิตใจ จะใช้การจัดการทรัพยากรนําประเพณี ความเช่ือ หรือการใช้ประเพณี ความ
เชื่อ นําการจัดการทรัพยากรย่อมได้ผลเช่นเดียวกัน ป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์เกิดความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต ในกรณีของบ้านสามขานั้น กล่าวได้ว่าผลดีทางอ้อมที่ได้ คือ การดํารงอยู่ของวัฒนธรรมของ
ชุมชน ซึ่งเป็นข้อดีที่สําคัญและสัมพันธ์กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ วัฒนธรรม ความเชื่อของท้องถิ่น
กลายเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการจัดการป่าชุมชน นั่นหมายถึงหากยังมีการประกอบพิธีกรรม ตาม
ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการทรัพยากรอยู่เช่นนี้คนใน
ชุมชนสามารถก็เข้าใจได้ว่า ป่าก็จะยังคงมีอยู่ และหล่อเลี้ยงชีวิตทุกชีวิตในชุมชน และยังเผื่อแผ่ไป
นอกชุมชนได้อีกยาวนาน 
 จากบทสรุปของการศึกษาครั้งนี้ ทําให้ผู้ศึกษาเห็นถึงลักษณะสําคัญบางประการ คือ ทุก
ชุมชนที่มีทุนทางทรัพยากรอยู่แล้ว มักมองข้ามศักยภาพในการบริหาจัดการทรัพยากรของตนเอง แล้ว
หันไปขอความช่วยเหลือ หรือคําแนะนําจากองค์กรภายนอกชุมชน ทําให้เสียความน่าภาคภูมิใจในการ
พึ่งพาตนเองไป เพราะด้วยทุนทางธรรมชาติและรูปแบบการจัดการที่มีอยู่เดิมและเห็นเป็นรูปธรรม ใน
รูปแบบประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อและความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน และความร่วมมือร่วมใจกัน
ของคนในชุมชนก็เพียงพอแล้วสําหรับการจัดการปัญหาภายในชุมชนด้วยตนเอง ลักษณะเช่นนี้ จึงจะ
เรียกได้ว่าเป็นการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนอย่างแท้จริงเมื่อคนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้อง
พึ่งปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก ความย่ังยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
และงดงามก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน 
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บทที่ ๖ 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษา 
ชุมชนสามขา หมู่ ๖ ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง” โดยผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ 
ได้จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และการสนทนา
กลุ่ม ประกอบการสํารวจโดยวิธีการออกแบบสอบถาม  จํานวน ๒๐ ชุด  กลุ่มสํารวจ คือ ผู้นําชุมชน
และชาวบ้านบ้านสามขา ผู้ศึกษาได้ทําการวิจัยเพื่อศึกษาแบบแผนการจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็น
ทรัพยากรวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาแนวทางการนําการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มาใช้ในการ
จัดการป่าชุมชน โดยมีโครงการพระราชดําริห้วยฮ่องไคร้เป็นผู้นําทางด้านความคิดให้กับชุมชนสามขา 
และเป็นพี่เลี้ยงที่คอยชี้แนะแนวทางในการหาทางออกให้กับชุมชนเสมอมา ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบ 
การจัดการป่าชุมชนในแบบของคนสามขาในปัจจุบัน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ชุมชนบ้านสามขาเป็นชุมชนที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยเช่นเดียวกับชุมชนอื่นในตําบล
หัวเสือและไม่สามารถอดทนต่อปัญหาน้ําแล้ง ปัญหาน้ําท่วมได้อีกต่อไป จึงต้องร่วมมือกันหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่นั้น ชาวบ้านสามขามีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ปัญหาและหาทางออก โดย
การให้ความช่วยเหลือและคําแนะนํา จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการทําตามคําแนะนําในตอน
แรกนั้น ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนัก เนื่องจากบทเรียนที่ได้จากองค์กรอื่นยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ของบ้านสามขา ชาวบ้านจึงต้องนําความรู้ และบทเรียนที่ได้ มาปรับแก้เพื่อให้สามารถ
นํามาใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 การวางแผนการจัดการป่าชุมชนทําให้เกิดการอนุรักษ์ป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากร
วัฒนธรรม เกิดจากความเข้มแข็งของผู้นําและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่มีการทํางาน
ประสานกันอย่างเหนียวแน่น การปลูกฝังแนวคิดให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ สิ่งสําคัญคือ
การมีระเบียบ กฎเกณฑ์ และแผนการจัดการป่าชุมชนที่เกิดจากประสบการณ์จริง เคยมีความ
ผิดพลาด และแนวทางการแก้ไขตามสภาพจริงของชุมชน มีการวางแผนและแนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อ
รักษาสมบัติส่วนกลางของชุมชน โดยมีผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก คือ เครือซีเมนต์ไทย (ลําปาง)และ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ  
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และงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชาวบ้านในแต่ละปีได้นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ใน
แต่ละปีของชุมชนส่วนวิถีชีวิต ความเชื่อที่มีอยู่แต่ด้ังเดิมตามจารีตประเพณีในหมู่บ้าน ก็มีส่วนช่วยใน
การยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนไว้ เช่น พิธีไหว้ผีขุนน้ํา พิธีเบิกป่า พิธีไหว้ศาลอาฮักอาเก้า  
พิธีบวชป่า-สืบชะตาป่าการปลูกป่าในวันสําคัญของชาติ เช่น วันวิสาขบูชา วันพ่อแห่งชาติ  
วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น การร่วมทําแนวกั้นไฟป่า การทําฝายชะลอการไหลของน้ํา โดยการนําเยาวชน
เข้าร่วมการทํางานในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกครั้ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกต่อเยาวชนที่จะ
เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ต่อ ๆ ไป ทําให้ป่าชุมชนหมู่บ้านสามขา เกิดมีกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้องในด้านการดูแลทรัพยากรป่าไม้ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดผู้นําความคิดขึ้น ในการ
ดําเนินการจัดการป่าชุมชน ตามกิจกรรมที่ตนถนัด คอยกระตุ้นให้คนในชุมชนร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการของการจัดการป่าชุมชนสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความอยู่รอดของคนบ้านสามขา กลุ่มผู้นํา
ความคิดมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการป่าชุมชน และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทําให้
ป่าชุมชนบ้านสามขา เป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ําค่าที่ทุกคนในบ้านสามขาต้องหวงแหน 
ช่วยกันปกป้องดูแลให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นมาดกแก่รุ่นลูกหลาน 
 โดยหัวใจหลักของการจัดการป่าชุมชนบ้านสามขานั้น คือการแบ่งป่าออกเป็นโซน เพื่อให้
ง่ายต่อการจัดการดูแล รูปแบบการจัดการน้ีเป็นรูปแบบด้ังเดิมของชุมชนบ้านป่า ที่มีความเช่ือเรื่องป่า
ต้นน้ํา ว่ามีรุกขเทวดา อารักษ์ ดูแลคุ้มครองอยู่ ชาวบ้านไม่เข้าไปทํากิจกรรมใด ๆ ในบริเวณป่าต้นน้ํา 
หรือตาน้ําโดยเด็ดขาด โดยบริเวณนั้นเปรียบเป็นหัวใจของแม่น้ําสายใหญ่ทุกสายที่หล่อเลี้ยงผู้คน
มากมาย 
 ในการจัดการป่าชุมชนของบ้านสามขานั้น แผนการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านสาม
ขาไม่ได้เกิดจากรูปแบบของชาติพันธ์ุ ประเพณี วัฒนธรรม แต่ชาวบ้านใช้ความเช่ือ ประเพณี 
วัฒนธรรม ของชุมชนตนเอง มาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคน ในการทํากิจกรรมกับป่าชุมชน 
บางครั้งการจัดการในลักษณะนี้ อาจจะเป็นการเข้าใจได้ยากของบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม จึงแปรออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติร่วมกัน และยอมรับได้ทั้งคนภายใน
และภายนอกชุมชน กล่าวคือ การปฏิบัติตามกฎในการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรป่าของชุมชน ที่ได้
แบ่งไว้ทั้ง ๓ โซน อย่างเคร่งครัด 
 ๑. ป่าโซนเอ คือ เป็นส่วนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นเขตต้นน้ําลําธาร ห้ามตัดไม้ทุกชนิด
โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ มีพื้นที่โดยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่ ได้แก่ บริเวณ ห้วยสามขา ห้วยแม่อิง 
ห้วยหาด ห้วยก๋ันงัว 
 ๒. ป่าโซนบี คือ ป่าที่อนุญาตให้ใช้ต้นไม้มาปลูกบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยได้ ตามความ
เหมาะสม ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรการของหมู่บ้านก่อนตัดและต้องปลูกทดแทนตามความ
เหมาะสมได้แก่ บริเวณม่อนดอยเปียง ห้วยป่ากูด 
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 ๓. ป่าโซนซี คือ ป่าที่นําไม้มาใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการและมักมีการปลูกทดแทน
เสมอ เพราะอยู่ในส่วนพื้นที่ทํากิน เป็นป่าหัวไร่ปลายนา ได้แก่ บริเวณสันห้วยโป่ง ห้วยต่อ  
ห้วยโทกแฮด ห้วยป่าดํา 
 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนบ้านสามขา เป็นรูปแบบของ การจัดการนําวัฒนธรรม คือ 
การใช้แผนการที่ตกลงร่วมกันได้ เข้ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และนําเอาประเพณีความเชื่อที่มี
อยู่เดิมในชุมชน เข้ามาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนในการใช้ประโยชน์จากป่า ไม่ใช่มีวัฒนธรรมที่
เป็นตัวควบคุมพฤติกรรม จึงแตกต่างกับงานเขียนของ ปริศนา พรหมาและมนตรี จันทวงศ์ ที่เขียน
เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ”ซึ่งช้ีให้เห็นถึงการมีความเชื่อ 
ประเพณีที่สอดคล้องกับการรักษาป่า สรุปได้ว่า เป็นการใช้วัฒนธรรมนําการจัดการป่า โดยรูปแบบ 
วิถีชีวิตระหว่างคน (ชนเผ่า) กับป่านั้น ผูกพันกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ เช่น กรณี ชุมชนชาวกะเหรี่ยง
ที่บ้านแม่คองซ้าย มีความเชื่อเรื่อง ป่าเดปอ หรือป่าสะดือ ที่ชาวบ้านนําสะดือเด็กเกิดใหม่ไปแขวนไว้
ที่ต้นไม้ที่ยังไม่มีใครแขวน และจะต้องรักษาต้นไม้ต้นนั้นไว้ตลอดชีวิต (ปริศนา พรหมา และ มนตรี  
จันทวงศ์, ๒๕๔๑) อีกงานเขียนหนึ่ง คือคนปกาเกอญอ เป็นงานเขียนของพ้อเลป่า และถูกแปลและ
เรียบเรียงโดย กัลยา-วีรศักด์ิ ยอดระบํา ในงานเขียนเล่มนี้ได้บรรยายภาพการใช้ชีวิตของคนบนภูเขา 
หรือที่เรารู้จักว่า คนปกาเกอญอ ด้วยที่อยู่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง ในการเข้าถึงของความเจริญนั้น
ยากลําบาก ชาวบ้านจึงต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างก็ว่าได้ การใช้ทรัพยากรของ 
คนปกาเกอญอนั้น ถูกควบคุมด้วยกระบวนการการนับถือผี ผีก๊ะ ผีน้ํา ผีป่า ผีเจ้าที่ คนปกาเกอญอให้
ความเคารพและยําเกรงผีเหล่านี้มาก ชาวปกาเกอญอเชื่อว่าผีเหล่านี้ อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ จึงเป็น
ผลให้การใช้ทรัพยากรธรรมชิตเป็นไปอย่างเกื้อกูล อ่อนน้อม ไม่ใช้แบบทําลาย (กัลยา-วีรศักด์ิ  
ยอดระบํา, ๒๕๓๐) 
 นอกจากนี้การนําการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มาใช้ในการจัดการป่าชุมชนนั้นเป็น
การชี้ให้ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ชุมชนของตนมีอยู่ และนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ชุมชนบ้านสามขาก็มีรูปแบบของการนําทรัพยากรวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการป่าชุมชน
อยู่แล้ว ชาวบ้านบ้านสามขามีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการนําประเพณี วัฒนธรรม ความ
เช่ือที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น และที่เห็นว่าดีงามร่วมกัน ได้ถูกนํามาใช้ ปฏิบัติร่วมกันทั้งชุมชน เพื่อ
ก่อให้เกิดผลในทางบวกกับป่าชุมชนบ้านสามขา กล่าวคือประเพณีที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น คือ พิธีเบิกป่า 
การเลี้ยงผีฮงหลวงที่เป็นความเชื่อเดิมในท้องถิ่น ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเชิดชูคุณค่าในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ 
และยังได้นําการบวชป่า-สืบชะตาป่า มาปฏิบัติกันเป็นปีแรกในปีนี้ ด้วย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ 
การอนุรักษ์ป่ามากขึ้น ให้ชาวบ้านได้มีความรู้สึกรักและหวงแหนสมบัติของชุมชน และยังเป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้กับลูกหลาน ซึ่งเป็นเยาวชนของชุมชนสามขาด้วย รูปแบบนี้ได้เกิดขึ้น
ในภาคอีสานเช่นเดียวกัน จากงานเขียนเรื่องสังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสุ
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เทพ สุนทรเภสัช ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมของชุมชนอีสานในช่วงปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ได้
บรรยายถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ซึ่งในส่วนของประเพณีความเชื่อนั้น
สามารถกล่าวได้ว่า ระบบความเชื่อเรื่องผีปู่ตาในภาคอีสานนั้น เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมและศีลธรรม
ของชาวบ้านก็ว่าได้ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าผีปู่ตาจะเป็นผู้ควบคุมไม่ให้ชาวบ้านประพฤติตัวนอกจารีต
ประเพณีหรือระเบียบของสงคม (สุเทพ สุนทรเภสัช, ๒๕๑๑) กล่าวได้ว่า รูปแบบของการนําประเพณี 
ความเช่ือ มาควบคุมกลไกควบคุมระบบสังคม หรือแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ได้ปฏิบัติกันมาแต่
เดิมแล้วในสงคมไทย ชาวบ้านเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า มรดกทางวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้  
 การจัดการป่าชุมชนของบ้านสามขานั้นเป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องของคน
ในชุมชนและอนาคตของลูกหลานบ้านสามขา รูปแบบของการจัดการป่าชุมชนนี้เป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอีกหลายชุมชน ที่มีทุนทางวัฒนธรรม และมีทุนทางทรัพยากรของชุมชนอยู่แล้ว หากแต่
ชาวบ้านขาดความเข้าใจในการนําระบบความเชื่อ และพิธีกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน หรือจากชุมชนอื่น
ที่เห็นว่าดี มีคุณค่า มาใช้ในแผนการจัดการที่เหมาะสมกับชุมชนของตน ในกรณีเช่นนี้ยังมีอีกหลาย
ชุมชน ที่มีทั้งทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางทรัพยากรทางวัฒนธรรม แต่ไม่รู้วิธีการจัดการ ส่วนการ
ปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อ ก็ปฏิบัติกันแบบไม่เคร่งครัด ความเชื่อด้ังเดิม ไม่ได้ถูกนํามาปรับใช้กับ
การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เกิดเป็นระบบ ดังนั้น การทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อศึกษาและทราบถึงต้นทุนของชุมชนเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการนํามาใช้ใน
แผนการจัดกรป่าชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ป่าชุมชนบ้านสามขาโดยเฉพาะป่าอนุรักษ์ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕,๘๕๘ ไร่ ได้ใช้เวลา
ปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองเป็นเวลา ๓๐ ปี ควรมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า
แห่งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาทางด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 ๒. เนื่องจากป่าชุมชนบ้านสามขามีพื้นที่เป็นจํานวนมาก สามารถเก็บของป่ามาเป็น
อาหารได้จํานวนมากในแต่ละปี ควรมีการศึกษาประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของป่าในพื้นที่ และแบบ
แผนการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสื่อให้ชุมชนได้รับทราบ และเกิดความตระหนักในคุณค่า
ของป่าอันเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม โดยเฉพาะของป่าที่มีในพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป 
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  คณะอนุกรรมการวิจัยภาคเหนือและสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.  
  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
----------. (๒๕๔๘). การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม.  
  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อมรินทร์.  
----------. (๒๕๔๓). พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากรสถานการณ์ในประเทศไทย.  
  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  
อานันท์ กาญจนพันธ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด. (๒๕๓๔). วิวัฒนาการของการบุกรุกที่ดินทํากิน 
  ในเขตป่าภาคเหนือตอนบน. ใน เจิมศักด์ิ ป่ินทอง. วิวัฒนาการบุกเบิกที่ดินทํากินใน 
  เขตป่า. กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. 
อํานวย คอวนิช. (๒๕๕๒). ร่าง พรบ. ป่าชุมชน. ใน วารสารสักทอง (เม.ย.-มิ.ย. ๕๒) 
 



 ๗๒

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
๑.  นายจํานง จันทร์จอม อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๒.  นายชัย วงศ์ตระกูล อายุ ๔๖ ปี บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๓.  นางศรีนวล วงศ์ตระกูล อายุ ๔๖ ปี บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๔.  นายถาวร ยะโส อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๕.  นายศรีโท ยะโส อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๖.  นายบุญส่ง บุญเจริญ อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๗.  นางนงคราญ วรรณสุวงศ์ อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๘.  นายบุญธรรม เฉลิมสุข อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๙.  นายปฏิญญา เฉลิมสุข อายุ ๓๐ ปี บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๐.  นายชาญ อุทธิยะ อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๗๘/๓ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๑.  นายบุญเรือน เฒ่าคํา อายุ ๓๘ ปี บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๒.  นายวิโรจน์ ชัยมาธิกุล อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๓.  นางดี ยะโส อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๔.  นายทอน ยะโส อายุ ๗๖ ปี อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๖๓/๑ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๕.  นายสังเวียน ยะโส อายุ ๓๘ ปี บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๖.  นางอวยพร เฉลิมสุข อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๗.  นางประไพศรี ยะโส อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๘.  นายน้อย แก้วมูล อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๙๗/๓ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๙.  นายส่ง แก้วน้อย อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๒๐.  นายนวลจันทร์ วงษ์ป้อมหล้า อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๒๑.  นายคํามูล ชํารัมย์ อายุ ๔๗ ปีโรงเรียนบ้านสายโท ๑ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
 

 
 
 
 
 



๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 ๗๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
แบบสัมภาษณ์ 

 
 



 ๗๕

 
แบบสอบถาม 

 
เรื่อง  การจัดการปา่ชุมชนในฐานะที่เปน็ทรพัยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษา: บ้านสามขา หมู่ ๖ 

ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 
คําชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามชุดนี้มี ๓ ตอน คือ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 ตอนที่ ๓ ทัศนคติเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน 
๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะนําไปวิเคราะห์เพื่ออธิบายรูปแบบการจัดการป่า

ชุมชนบ้านสามขา และอธิบายการส่งต่อแนวคิดนี้ให้กับชุมชนข้างเคียง ฐานะที่บ้านสามขาเป็นชุมชน
ต้นแบบในการจัดการทรัพยากรชุมชน 

 
.............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับบุคคลทั่วไป



 ๗๖

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่กําหนดไว้ 
_________________________________________________________________________ 

 
ข้อมูลตําแหน่งที่ต้ังผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลที่อยู่อาศัย :  บ้านเลขที่.................... หมู่................บ้าน.......................  

    ตําบล..................... อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 
๑. เพศ 

(   ) ชาย     (   ) หญิง 
๒. อายุ............. ปี 
๓. ระดับการศึกษา 

(   ) ประถมศึกษา 
(   ) มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 
(   ) ปริญญาตรี 
(   ) สูงกว่าปริญญาตรี ระบุ.................. 

๔. อาชีพหลัก 
(   ) เกษตรกร 
(   ) ค้าขาย 
(   ) รับจ้างทั่วไป 
(   ) รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
(   ) พนักงานบริษัท 
(   ) อื่น ๆ ระบุ.......................................... 

๕. อาชีพรอง 
(   ) ไม่มี         
(   ) สวนผัก 
(   ) หัตถกรรม/ทอผ้า     
(   ) เลี้ยงสัตว์ 
(   ) หาของป่าขาย 



 ๗๗

ตอนที่ ๒ : ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชุมชน รวมถึงประเพณี
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการป่า 
คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยให้ความเห็นตามความเป็นจริง 
_________________________________________________________________________ 

ตารางที่ ๑ การมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการป่าชุมชน 

ระดับความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรม ทุกครั้ง ครั้งเว้นครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเข้าร่วม 

๑.  การประชุมขอความเห็น
ร่วมกัน 

     

๒.  การทําฝายแม้ว      
๓.  การทําแนวกันไฟ      
๔.  การยึดถือและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบการใช้
ทรัพยากรของชุมชน 

     

 
 
ตารางที่ ๒ การใช้ประโยชน์ร่วมกันจากป่าชุมชนในเชิงการใช้ผลผลิตจากป่า 

ระดับความถี่ในการใช้ผลผลติจากป่าชุมชน  
กิจกรรม มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

๑.  การใช้ไม้เพื่อสร้างบ้านเรือน     
๒.  การใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค     
๓.  การใช้น้ําเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์     
๔.  ผลผลิตที่ได้จากป่าเพื่อการบริโภค     
๕.  ผลผลิตจากป่าเพื่อการขาย     
๖.  พืชสมุนไพร     
๗.  ผลผลิตจากป่าเพื่อพิธีกรรมความเชื่อ     
๘.  ผลผลิตจากป่าเพื่อการประกอบอาชีพหลัก     
๙.  ผลผลิตจากป่าเพื่อการประกอบอาชีพเสริม     
 



 ๗๘

ตารางที่ ๓ การเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรมทั้ง ๑๒ เดือน 

ระดับความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรม ทุกครั้ง ครั้งเว้นครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเข้าร่วม 

๑. บุญข้าวจี่       
๒.  พิธีเบิกป่า      
๓.  บวชเณรภาคฤดูร้อน      
๔.  สงกรานต์ ไม้ค้าศรี      
๕.  วันวิสาขบูชา สืบชะตาป่า      
๖.  เลี้ยงผีฮงหลวง และ 

ผีขุนน้ํา 
     

๗.  ไม่ทําการมงคลใด ๆ      
๘.  ไม่ทําการมงคลใด ๆ      
๙.  ไม่ทําการมงคลใด ๆ      
๑๐. บุญกฐิน      
๑๑. ลอยกระทง      
๑๒. บุญน้ําเหล้า ข้าวใหม่      
 
ตอนที่ ๓ ทัศนคติเก่ียวกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการป่าชุมชน 
คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยให้ความเห็นตามความเป็นจริง 
 

ระดับความคะแนนความพึงพอใจ 
กลุ่มผูส้นับสนนุ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  กรมส่งเสริมและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
    

๒.  โครงการในพระราชดําริห้วยฮ่องไคร้     
๓.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร 

ลําปาง 
    

๔.  บริษัท เครือซีเมนต์ไทย ลําปาง     
๕.  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ     
๖.  ผู้นําชุมชน     



 ๗๙

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 



 ๘๐

แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  การจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษา: บ้านสามขา หมู่ ๖ 
ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 

 
คําชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามชุดนี้มี ๓ ตอน คือ 

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชุมชน 
  ตอนที่ ๓ ทัศนคติเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน 
 ๒. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะนําไปวิเคราะห์เพื่ออธิบายรูปแบบการจัดการป่า

ชุมชนบ้านสามขา และอธิบายการส่งต่อแนวคิดนี้ให้กับชุมชนข้างเคียง ฐานะที่บ้านสามขาเป็นชุมชน
ต้นแบบในการจัดการทรัพยากรชุมชน 

.............................................................................. 
 
 

สําหรับผู้นําชุมชน



 ๘๑

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่กําหนดไว้ 
_________________________________________________________________________ 

 
ข้อมูลตําแหน่งที่ต้ังผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลที่อยู่อาศัย :  บ้านเลขที่.................... หมู่................บ้าน....................... ตําบล..................... 

อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 
 

๑.  เพศ 
(   ) ชาย    (   ) หญิง 

๒. อายุ............. ปี 
ระดับการศึกษา 
(   ) ประถมศึกษา 
(   ) มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 
(   ) ปริญญาตรี 
(   ) สูงกว่าปริญญาตรี ระบุ.................. 

๓. อาชีพหลัก 
(   ) เกษตรกร 
(   ) ค้าขาย 
(   ) รับจ้างทั่วไป 
(   ) รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
(   ) พนักงานบริษัท 
(   ) อื่น ๆ ระบุ.......................................... 

๔. อาชีพรอง 
(   ) ไม่มี     
(   ) สวนผัก 
(   ) หัตถกรรม/ทอผ้า  
(   ) เลี้ยงสัตว์ 
(   ) หาของป่าขาย 



 ๘๒

ตอนที่ ๒ : ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชุมชน รวมถึงประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการป่า 
คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยให้ความเห็นตามความเป็นจริง 
 
ตารางที่ ๑ การมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการป่าชุมชน 

ระดับความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรม ทุกครั้ง ครั้งเว้นครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเข้าร่วม 

๑.  การประชุมขอ
ความเห็นร่วมกัน 

     

๒.  การทําฝายแม้ว      
๓.  การทําแนวกันไฟ      
๔. การยึดถือและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบการใช้
ทรัพยากรของชุมชน 

     

 

ตารางที่ ๒ การใช้ประโยชน์ร่วมกันจากป่าชุมชนในเชิงการใช้ผลผลิตจากป่า 

ระดับความถี่ในการใช้ผลผลติจากป่าชุมชน  
กิจกรรม มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

๑. การใช้ไม้เพื่อสร้างบ้านเรือน     
๒.  การใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค     
๓. การใช้น้ําเพื่อการเกษตร ปศุสตัว์     
๔.  ผลผลิตที่ได้จากป่าเพื่อการบริโภค     
๕.  ผลผลิตจากป่าเพื่อการขาย     
๖. พืชสมุนไพร     
๗.  ผลผลิตจากป่าเพื่อพิธีกรรมความเชื่อ     
๘.  ผลผลิตจากป่าเพื่อการประกอบอาชีพ

หลัก 
    

๙.  ผลผลิตจากป่าเพื่อการประกอบอาชีพ
เสริม 

    



 ๘๓

ตารางที่ ๓ การเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรมทั้ง ๑๒ เดือน 

ระดับความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  
กิจกรรม ทุกครั้ง ครั้งเว้นครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคยเข้าร่วม 

๑. บุญข้าวจี่       
๒.  พิธีเบิกป่า      
๓.  บวชเณรภาคฤดูร้อน      
๔.  สงกรานต์ ไม้ค้าศรี      
๕.  วันวิสาขบูชา สืบชะตาป่า      
๖.  เลี้ยงผีฮงหลวง และ 

ผีขุนน้ํา 
     

๗.  ไม่ทําการมงคลใด ๆ      
๘.  ไม่ทําการมงคลใด ๆ      
๙.  ไม่ทําการมงคลใด ๆ      
๑๐. บุญกฐิน      
๑๑. ลอยกระทง      
๑๒. บุญน้ําเหล้า ข้าวใหม่      
 
ตอนที่ ๓ ทัศนคติเก่ียวกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการป่าชุมชน 
คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง โดยให้ความเห็นตามความเป็นจริง 
  

ระดับความคะแนนความพึงพอใจ 
กลุ่มผูส้นับสนนุ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  กรมส่งเสริมและพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
    

๒.  โครงการในพระราชดําริห้วยฮ่องไคร้     
๓.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร 

ลําปาง 
    

๔.  บริษัท เครือซีเมนต์ไทย ลําปาง     
๕.  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ     
 



 ๘๔

ท่านมีทัศนคติอย่างไรต่อรูปแบบการจัดการป่าชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ท่านมีนโยบายอย่างไรในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ท่านมีแผนการอย่างไรเพื่อให้กระบวนการจัดการป่าชุมชนของชุมชนท่านเกิดความย่ังยืน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 ๘๕

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายงาน การถอดเทปสัมภาษณ์ 

 



 ๘๖

ถอดเทปบา้นสามขา 
 

ข้อมูลบ้านสามขา หมู่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 
จํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ ๔ คน 
นายศรีโท ยะโส อายุ ๕๔ ปี  บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
นางศรีนวล วงศ์ตระกูล  อายุ ๕๕ ปี  บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
นายชัย วงศ์ตระกูล  อายุ ๕๕ ปี  บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
นายบุญธรรม เฉลิมสุข  อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
เวลา ๐๘.๔๐ น. วันที่ ศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ําจาง  
หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง  
ผู้สัมภาษณ์: นางสาวพรพิมล ชํารัมย์ (ผู้วิจัย) 
 
 หลังจากที่แนะนําตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้ช้ีแจงหัวข้อที่ต้องการทราบข้อมูล
คร่าว ๆและขอให้ทุกคนให้ข้อมูลด้วยภาษาที่ไม่ต้องเป็นทางการมาก คิดเสียว่ากําลังเล่านิทานให้
หลานฟัง (ทุกคนรับคํา) และย้ิมอย่างเอ็นดู ด้วยที่ตัวข้าพเจ้า มีความคุ้ยเคยกับคนในชุมชน บางคน 
บางกลุ่ม อยู่พอสมควรแล้ว จึงทําให้ย่ิงพูดคุยได้อย่างเป็นกันเอง และด้วยความที่ ชาวบ้านผ่าน
งานวิจัยมาพอสมควร จึงทําให้ภาษา มีความเป็นทางการในระดับหนึ่ง 
 
ศรีโท :  เอาเรื่องไหนก่อนลูก 
ผู้วิจัย : ง้ันหนูขอเป็นประวัติความเป็นมาของบ้านสามขาก่อนเลยนะคะพ่อ 
ชัย :  ให้พ่อศรีโท กับพ่อบุญธรรมเล่าละกันเน้อ ท่าจะรู้ละเอียดที่สุดแล้ว 
ผู้วิจัย :  ช่วยกันเล่าได้เลยค่ะ เล่านิทานให้หลานฟังไงคะ 
จากนั้นพ่อศรีโทจึงเริ่มเล่าเรื่อง... 
ศรีโท :  ก็ใช่เกิดทันหรอกหนา แต่เท่าที่ฟังปู่ย่า เล่าให้ฟัง เขาบอกว่า ชาวบ้านสามขาเดิม

เป็นคนที่อพยพมาจากบ้านเหล่าหนองปล้อง ใกล้ ๆ บ้านพระบาทหนองหมู ในเมือง
ลําปางนั่นล่ะนะ 

ผู้วิจัย : แล้วคนบ้านเหล่าหนองปล้องเป็นคนเชื้อสายอะไรหรอคะพ่อ 
ชัย, ศรีนวล : ลัวะ นะแม่  (สองสามีภรรยาหันหน้าพูดกัน)  
บุญธรรม : เท่าที่อุ๊ยเล่าให้ฟังก็ว่า พ่อของอุ๊ยเป็นลัวะนะ เราก็เช่ือว่าเราเป็นลัวะ 
ผู้วิจัย : ค่ะ แล้วเค้าอพยพมาทําอะไรกันคะพ่อ เหตุการณ์ที่ทําให้อพยพในตอนนั้น 



 ๘๗

ศรีโท : เพราะความยากจนไงลูก ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พากันรอนแรมออกล่าสัตว์ ได้
เนื้อมาก็เอามาย่าง เอามาขางไฟน่ะนะให้มันเก็บไว้ได้นาน แล้วเอาไปขายในเมือง พอ
บ่อยครั้งเข้าก็พากันมาทําไร่ข้าว ปลูกกระท่อมอยู่พักกันน่ะ เพราะแถวนี้มีสัตว์ป่า
เยอะ จากน้ันก็เล่าปากต่อปากว่าบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ ดินดี น้ําดี ก็พากันย้ายเข้ามา
ต้ังถิ่นฐานปลูกบ้านทํามาหากินมากันหลาย ๆ ครัวเข้าก็กลายเป็นหมู่บ้าน ตอนนั้นอยู่
แถว ๆ ทุ่งนาบ้านเก่า เรียกช่ือว่า “บ้านแม่หยวก” 

ผู้วิจัย : ทุกคนรู้จักในชื่อ ทุ่งบ้านเก่า หรอคะพ่อ 
ทุกคน : ใช่ 
ศรีโท : มันก็คือที่เดียวกันนั่นล่ะ 
ผู้วิจัย : แล้วทําไมถึงได้ช่ือว่า “บ้านแม่หยวก” ล่ะคะ 
ศรีนวล : ตามสภาพภูมิศาสตร์ค่ะ ย่าเคยเล่าว่าบริเวณนั้นมีต้นกล้วยเยอะ เกิดเป็นป่าเลยค่ะ 

น่าจะเป็นที่มาของชื่อบ้านแม่หยวก 
บุญธรรม : เวลามีคนตายทีก็เอาไปทําพิธีทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เรียกบริเวณนั้นว่า “ม่อน

ป่าช้า” ตอนนั้นยังไม่มีวัดก็เผาเป็นกองฟอน ภายหลังถึงร่วมกันสร้างวัด อยู่ทางทิศ
เหนือของหมู่บ้าน ปัจจุบันเรียก ทุ่งวัดห่าง หรือวัดร้างนั่นล่ะนะ 

ผู้วิจัย : ตอนนั้นหมู่บ้านมีกี่หลังได้คะ 
บุญธรรม : ๓๐ ได้ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ 
ศรีโท : ต่อหนา...ต่อมาเห็นว่าตรงนั้นเป็นทางน้ําไหล หน้าน้ํานี่นะ น้ําไหลเข้าท่วมบ้าน ปลูก

ผักปลูกข้าว เดินทางลําบาก ก็เลยพากันอพยพไปอยู่บนเชิงเขา ทางทิศตะวันออก พอ
บ้านเรือนผู้คนเริ่มเยอะขึ้น เลยย้ายวัด ย้ายมาอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน แล้วย้าย
ป่าช้าไปไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน 

ผู้วิจัย : วัดที่ต้ังหน้าหมู่บ้าน คือวัดที่สร้างสมัยนั้นไหมค่ะ 
บุญธรรม : ไม่ใช่หนา อันนี้ ย้ายมาทีหลังแล้วลูก 
ผู้วิจัย : แล้วทําไมได้ย้ายวัดมาอยู่หน้าหมู่บ้านละคะ 
ศรีโท : สมัยต่อ ๆ มา ย้ายป่าช้าไงลูก ตามความเชื่อนะ คนสมัยก่อนเชื่อว่า ป่าช้าเป็น

ศูนย์กลางความโชคร้าย ความไม่ดี มีผีร้าย ป่าช้าอยู่ทางทิศใด ต้องสร้างวัดปิดทางเข้า
หมู่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดี หรือผีร้ายเข้ามาอาละวาดในหมู่บ้าน 

ชัย : สมัยนั้นยังมีหมู่บ้านเล็ก ๆ ประมาณ ๒๐ หลังคาเรือนนี่ล่ะนะ ตามคําบอกเล่าของคน
เฒ่าคนแกนะ แต่ไม่ปรากฏชื่อหมู่บ้านแห่งนั้น อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านห้วย
มะเกลือ แต่ตามที่เล่าตอนนั้นบ้านห้วยมะเกลือก็ยังไม่มีหนา มีแต่บ้านเล็ก ๆ ที่ไม่
ปรากฏชื่อนั่นล่ะ 



 ๘๘

ศรีโท : ต่อหนา เด๋ียวจะลืม 
ทุกคน : หัวเราะอย่างอารมณ์ดี กับท่าทีของพ่อศรีโท 
ศรีโท : ตอนนั้นคนในชุมชนยึดอาชีพล่าสัตว์เป็นหลัก ทั้งเป็นอาหาร และเป็นสินค้า วันหนึ่งมี

ชาวบ้านคนหนึ่งออกล่าสัตว์ ไปเจอรอยเก้งกินลูกมะกอกป่า เลยตัดไม้มาทําเป็นฮ่าง 
หรือทีภาษากลางเรียกว่านั่งร้าน น่ะนะ พอทําฮ่างเสร็จก็ขึ้นไปรอให้ค่ํา เก้งก็ออกหา
กิน นักล่าสัตว์คนนั้นใช้ปืน ยิงเก้งตายเสร็จก็ลงมาดูเก้ง เห็นเก้งตัวใหญ่ เอากลับไปทั้ง
ตัวไม่ไหว คนเดียวเนอะ เลยปาดเอาแต่ขาหลังขาเดียว แต่ขาซ้ายหรือขวาก็ไม่รู้หนา 
บอกแต่ว่าเป็นขาหลังน่ะนะคนเฒ่าเล่ามาแค่นั้น 

ทุกคน : หัวเราะในความมีอารมณ์ขันของผู้เล่า 
ศรีโท : พอถึงบ้านก็เอาเนื้อเก้งไปมาทํากับข้าวแบ่งกันกินกับเพื่อนบ้าน เรียกมากินข้าว

ด้วยกัน กินเสร็จก็เลยเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเรื่องเก้ง แล้วก็ชวนกันไปเอาเก้งส่วนที่เหลือ 
แต่พอไปถึงที่ยิงเก้งตายเมื่อวานนะ ไม่เจอแล้ว เห็นเป็นรอยลากเก้งสามขาไป ก็เลย
ตามไปจนถึงปากถ้ํา ทางทิศตะวันตกของบ้านแม่หยวกน่ะนะ 

ผู้วิจัย : แล้วรอยที่ลากไปนั้น มันตัวอะไรลากไปหรอค่ะพ่อ 
ศรีโท : งูนะ เค้าว่าเป็นงูใหญ่ งูยักษ์เลยล่ะ ชาวบ้านเห็นรอยใหญ่แบบนั้น เลยพากันกลับมา

ต้ังหลักที่หมู่บ้านก่อน ลงความเห็นกันว่าจะจับงูยักษ์ เลยเอาหูหิ้วถังน้ํามาทําเป็น
ตะขอเบ็ด ใช้หนาเป็นเหยื่อล่อ ผูกติดกับเบ็ดหย่อนลงไปในรูถ้ํา หลายเชือกผูกติดกับ
ต้นไม้ 

ผู้วิจยั : แล้วยังไงต่อคะ มันติดเบ็ดเลยรึเปล่า 
ศรีโท : กลับไปรอที่บ้านก่อนสิลูก เช้าค่อยมายาม มาดูเบ็ดน่ะหนา เห็นเชือกตึง ๆ รู้แล้วว่า

มันติดเบ็ดแล้ว ช่วยกันดึง ดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้น เลยไปเกณฑ์คนในหมู่บ้านมาช่วยกันดึง
ขึ้น แต่มีแม่หม้ายคนนึงไม่ได้มาช่วยเขา พอเกณฑ์คนมากเกือบหมดหมู่บ้านก็ยังดึงไม่
ขึ้นอยู่ดี 

ผู้วิจัย : เกณฑ์คนมาทั้งหมู่บ้าน ยังดึงไม่ขึ้นอีก มันเป็นงูยักษ์จิง ๆ 
ศรีโท : เขาก็เลยพากันเอา ช้างสามปาย (พลาย)  ควายสามศึก (ตัว)  เกวียนสามเล่ม มาดึง

ขึ้น ใช้เชือกผูกตามกัน ควานช้างก็ไสช้างให้เดินหน้า แล้วก็ให้ควายเดินตาม 
ผู้วิจัย : แล้วเกวียนล่ะคะ เอามาทําไมล่ะคะ 
ศรีโท : เอามาต่อกัน ใส่งูไงลูก มันตัวใหญ่มาก ต้องใส่เกวียนสามเล่ม ถึงเอากลับหมู่บ้านได้น่ะ 

จากน้ันก็เอางูมาชําแหละเนื้อ แบ่งกัน ฉลองกัน จ้อยซอ สนุกสนานเลย ยกเว้นแม่
หม้ายนะที่ไม่ได้มาร่วมรับส่วนแบ่งกับเขา 

ผู้วิจัย : เพราะไม่ได้ไปช่วยเขาเอางูมาใช่ไหมคะ 
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ศรีโท : ใช่ละลูก พอตกกลางดึก เทวดามาเข้าฝันแม่หม้าย บอกว่าคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงอะไรห้าม
ก้าวลงบันไดบ้านเด็ดขาด จะเป็นอันตราย สั่งความเสร็จ เทวดาที่แปลงกายมาก็หาย
วับไป หลับไปสักพัก ก็ตกใจต่ืน เพราะเสียงสน่ันหวั่นไหวเหมือนดินจะถล่ม แกเลยวิ่ง
ออกมาดูตรงประตูบ้าน นึกถึงคําคนแก่มาบอกในฝันเลยกลับไปสวดมนต์ไหว้พระนอน 
พอรุ่งเช้า ออกมา หมู่บ้านยุบลงไปหมดเลย เหลือบ้านตัวเองหลังเดียว แกก็ไปเก็บ
ข้าวของไปอยู่ในถ้ําแห่งหนึ่งทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ปัจจุบัน เรียกว่า “ถ้ําย่าเถ็ก” 
ส่วนบริเวณหมู่บ้านที่ถล่มนั้น เรียก “โป่งหล่ม” 

ผู้วิจัย : แล้วบ้านแม่หยวกเป็นยังไงต่อไปคะ เมื่อไม่มีคนแล้ว 
ศรีโท : ป่ากล้วยที่เป็นบ้านแม่หยวกน่ะหรอ ก็ถูกถาง แปรสภาพไปเป็นนา เป็นไร่หมดล่ะคน

ที่มาอยู่ใหม่ ก็ต้ังชื่อใหม่เป็น “บ้านสามขา” ตามประวัติเก้งสามขาที่เล่าต่อกันมา แต่
มันมีความหมายนะลูก อันนี้ก็ไม่ได้คิดเองนะ คนเฒ่าคนแก่บอกมาอีกล่ะ ว่า สามขา
หมายถึงแก้วสามประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หมายถึงความมั่นคง 

ผู้วิจัย : แล้วหญิงหม้ายล่ะคะ อยู่ที่ถ้ําหญ้าเถ็กหรือเปล่าคะ 
ศรีโท : ความตรงนี้ ไม่มีปรากฏนะ ปู่ย่าไม่ได้บอก แต่เขาก็เล่าต่อ ๆ กันมานะ ว่ามีคนเคยเห็น

ฆ้องทองคํา กับพระพุทธรูปทองคํา ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลย แต่ไม่มีคนเอาออกมาได้นะ มี
อันเป็นไปล่ะ บางคนจะเอาออกมา หาทางออกไม่เจอว่าง้ัน พอวางของลง เห็น
ทางออกทันทีเลยก็มี ไม่มีใครกล้าเอาของเหล่านั้นออกมา 

บุญธรรม : สักเกือบ ๖๐ ปีก่อน ตอนพ่อยังเด็ก ๆ น่ะนะ แต่ก็จําความได้แล้วล่ะ ปู่ย่า กับคนเฒ่า
คนแก่ในหมู่บ้านมักพูดกันบ่อย ๆ ว่ามีคนได้ยินเสียงตีฆ้องทุกวันพระ ตอนนั้นปากถ้ํา
ยังเปิดอยู่น่ะ เดินเข้าไปในถ้ําได้ เดินเข้าไปจะเห็นแท่นหินใหญ่สวยมาก ชาวบ้านใช้
เป็นแท่นบูชาพระกัน สัก ๓๐ กว่าปีมานี้ล่ะ ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ดินเลยพัง
ลงมาปิดปากถ้ํา ไม่มีใครกล้าไปเปิดปากถ้ําอีกเลย 

ผู้วิจัย : ก็เลยเป็นบ้านสามขาจนถึงทุกวันนี้สินะคะ 
ทุกคน : รับคํา “ใช่” แล้วหัวเราะคําพูดของผู้วิจัยอย่างเอ็นดู 
ผู้วิจัย : พ่อคะ ตรงทางเขาหมู่บ้านหนูเห็นเป็นรูปป้ันของผู้ชายคนหนึ่ง เข้าใจว่าเป็นอนุสรณ์ มี

ความสําคัญยังไงหรอคะพ่อ ใครจะเล่าดีคะ 
ศรีโท : พ่อธรรมเลย พ่อธรรมเล่าให้ลูกสาวฟังหน่อย 
ชัย : จริง ๆ แล้วเรามีข้อมูลส่วนนี้นะครับ ให้ใช้ได้เลย แต่ถ้าอยากฟัง เด๋ียวให้พ่อธรรมเล่า

คร่าว ๆ เนอะ 
ผู้วิจัย : ดีเลยค่ะ ถ้ามีเอกสารอยู่แล้ว แต่ไหน ๆ ด้ันด้นมาถึงลําปางแล้ว ก็ขอฟังจากปราชญ์

ตัวจริงหน่อยนะคะทุกคน 
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บุญธรรม : จริง ๆ พ่อก็ไม่ถึงกับรู้หรอก ก็จํา ๆ มาจากที่ปู่ย่าเล่าให้ฟังนั่นล่ะ รูปป้ันที่เราเห็นใน
วัด ก็คือ “เจ้าพ่อต๊ิบปาละ” 

ผู้วิจัย : พร้อมกับยกมือท่วมหัว เมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้เป็นที่มาของอนุสรณ์ที่กล่าวถึง อย่าง
ระลึกถึง 

บุญธรรม : ช่ือของเขาคือ “ ต๊ิบปาละ” เล่ากันต่อ ๆ มาน่ะนะ สมัยก่อนมีศึกเงี้ยว เข้ายึด  
“นครหล่ามปาง” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองลําปางน่ะนะ พอเงี้ยวยึดเมืองได้ก็จับ
เด็กผู้ชายมาฆ่าทั้งหมดเลย ทารกมันก็ไม่เว้น 

ผู้วิจัย : ฆ่าด้วยวิธีไหนคะพ่อ 
บุญธรรม : จับใส่ครกมอง รู้จักครกมองใช่ไหม 
ผู้วิจัย : ที่สมัยก่อนใช้ตําข้าวแทนการสีข้าวใช่ไหมคะ 
บุญธรรม : นั่นล่ะ ก็จับมาใส่ครกมอง แล้วตําให้ตาย บ้างก็เอาไปไว้กลางทุ่งนา แล้วปล่อยน้ําเข้า

ใส่นา ให้น้ําท่วมตาย 
ผู้วิจัย : โหดมากค่ะ 
ศรีโท : แม้แต่รกของทารก มันยังบังคับให้ไปฝังใต้บันได ให้ผู้คนเหยียบยํ่า เพื่อแก้เคล็ด ว่า

หากมีเด็กชายคนไดรอดไปจะได้ไม่มีบุญกลับมากอบกู้บ้านเมืองคืน เป็นความเชื่อ 
ทางไสยศาสตร์น่ะลูก 

บุญธรรม : แม่คํา ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายต๊ิบปาละนั่นล่ะนะ ก็เอาลูกชายของตัวเองไปหลบอยู่ใน
ป่า เพื่อให้รอดจากทหารเงี้ยวน่ะนะ แม่คําได้อธิษฐานกับเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาไว้ ว่าถ้า
เด็กคนนี้มีบุญพอจะได้กอบกู้บ้านเมืองคืน ก็ขอให้เขาได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ทหาร
เงี้ยวก็เดินวนตรงที่แม่คํากับลูกหลบอยู่นั่นแหละ หาไม่เจอ เด็กก็ไม่ส่งเสียงร้องเลยนะ 
สงสัยจะเป็นเทวดามาคุ้มครอง 

ผู้วิจัย : ค่ะ ต่อเลยค่ะ กําลังลุ้น 
ทุกคน : ย้ิมและหัวเราะความอยากรู้ของผู้วิจัยเบา ๆ อย่างเอ็นดู 
บุญธรรม : ก็ พอรอดจากทหารเงี้ยวตามฆ่า เวลาต่อมาทหารเงี้ยวก็ถอนกําลังกลับไป แม่คําก็เลย

กลับมาอยู่บ้านตามเดิม พอติ๊บปาละโตขึ้นแม่ก็เอามาฝากไว้กับสมภารวัด เจ้าอาวาส
วัดสามขาในสมัยนั้น ได้ร่ําเรียนวิชาอาคมจนเก่งกล้า ต่อมาเกิดสงครามพม่า เข้ายึด
นครลําปาง เจ้าเมืองนครลําปางจึงให้ทหารปลอมตัวออกประกาศหาคนมีฝีมือกอบกู้
บ้านเมืองคืน ตุ๊ต๊ิบปาละ เลยลาสิกขาออกมาพาคนออกรบ คิดวางแผนกันกับพวก 
ปลอมตัวเป็นทหารพม่า เข้าค่ายพม่า ทางท่อระบายน้ํา เห็นทหารพม่ากําลังกินเหล้า 
จ้อยซอกันสนุกสนาน หนานติ๊บปาละใช้ปืนสั้นแค่คืบผูกติดกับแขน เอากาบกล้วยโอบ
รอบแขนกันไฟชนวนปืน ทําหน้าต่ืนว่ิงเข้าไปกราบทูลท้าวมหายศ ด้วยอุบาย จะให้
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เปิดประตูค่าย พอทูลจบ ปืนก็ลั่นใส่ท้าวมหายศหงายหลังตกพระแท่นทันที จากนั้นก็
พากันต่อสู้กับทหารพม่า ตีค่ายพม่าแตก เสร็จศึกก็พากันกลับบ้านสามขา ผู้เฒ่าผู้แก่
พากันมาต้อนรับด้วยความดีใจ จึงพากันกล่าวขวัญถึงผู้กล้า และยกย่องให้เป็นวีระ
บุรุษขอคนสามขาจนถึงทุกวันนี้ 

ผู้วิจัย : ง้ันหนูต้องไปแสดงความเคารพท่านก่อนสิคะ ต้ังแต่มายังไม่ได้ไปจุดธูปบอกเลย ไป
เย็นนี้เลยแล้วกันนะคะ 

 
 จากนั้นครูศรีนวลก็เดินมาตามพวกเราให้ไปกินข้าวเที่ยงกัน กับข้าวฝีมือแม่ครัวบ้านสามขา
อร่อยไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะ โดยเฉพาะ ผัดเห็ดหางน้ํามันหอย ค่ะ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 
นายบุญเรือน เฒ่าคํา อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
นายถาวร ยะโส อายุ ๔๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
นายบุญส่ง บุญเจริญ อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
จสอ.ชัย วงศ์ตระกูล อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
นายสังเวียน ยะโส อายุ ๔๓ ปี บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
นายทอน ยะโส อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๖๓/๑ หมู่ที่ ๖ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
๑๐.๐๐ น. วันที่ เสาร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ําจาง หมู่ที่ ๖  
ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 
ผู้สัมภาษณ์ : นางสาวพรพิมล ชํารัมย์ ผู้วิจัย 
 
ผู้วิจัย : สวัสดีค่ะทุกคน ทุกท่าน เลยนะคะ เมื่อวานหนูได้เจอจ่าชัยไปแล้ววันนี้ก็มาร่วมวง

สนทนาด้วย ขอบคุณมากเลยนะคะ เห็นพี่อู้บอกว่าวันนี้ ถามได้ทุกคําถาม เพราะมีแต่
ระดับหัวกะทิของโครงการเลยวันนี้ ผู้วิจัยยิ้มพร้อมกับเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมสนทนา 
รับคําของผู้วิจัย ก่อนอื่นเลยนะคะขอประเด็นต่อจากเมื่อวาน ได้รู้ประวัติเรื่องราว
ความเป็นมาของหมู่บ้านแล้ว วันนี้ขอเป็นเรื่องราวของการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
เอาเป็นว่าหนูขอรายละเอียดเกี่ยวกับการทําประปาภูเขาก่อนเลย 

ชัย : ง้ันให้คนต้นเรื่องเลยเนอะ เชิญลุงทอนคับ 
ทอน : ต้องบอกก่อนเลยเนอะว่า เมื่อ ๖๐ ปีก่อน สามขาเรานี่ มีห้วย ๒ แห่ง คือห้วยแม่อิง 

กับห้วยสามขา เป็นแหล่งน้ําหลัก สมัยนั้นรัฐบาลให้สัมปทานป่าไม้กับพวกนายทุน 
ช่วงปี ๒๕๐๑-๒๕๐๓ป่าแตก ต้นไม้ใหญ่ ๆ ถูกตัดโค่นลงมาก 

บุญส่ง : ไม่ต้องว่าต้นใหญ่ ๆ หรอก เล็กมันเอาหมดอ่ะ เอาจนเป็นเขาหัวโล้น 
ทอน : ว่าแบบนั้นก็ได้ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๗ บ้านเราแล้งมาก ทํานาก็ไม่ได้ผล 

ชาวบ้านเขาก็ไปทําไร่เลื่อนลอยในเขตป่าต้นน้ํา มันยิ่งทําให้เกิดผลเสียหนักเข้าไปอีก 
ไปตัดต้นไม้ในเขตป่าต้นน้ําเสียหายอย่ามาก แล้วหนักกว่าเดิม เรื่อยมาจนปี พ.ศ. 
๒๕๑๓-๒๕๒๐ สัตว์ป่าไม่ว่าน้อยไม่ว่าใหญ่ เริ่มหายไปจากป่า ขนาดพวกหมี เสือ เก้ง 
กวาง หายหมด ไม่เห็นเลย เข้าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ห้วยแม่อิงข้างล่างแห้ง ไม่มีน้ํากินน้ําใช้
เดือดร้อนกันไปทั้งหมู่บ้านเลย ในตอนนั้น ลุงกับคนในหมู่บ้านก็เลยคิดทําประปาไม้ไผ่ 

ผู้วิจัย : อ้อ คุณลุงเองหรอคะที่เป็นคนต้นคิดเรื่องประปาไม้ไผ่ ยินดีมากเลยค่ะที่ได้คุยกับคน
ต้นเรื่อง จุดปะกายความคิดนี้จากอะไรคะคุณลุง คิดไหมว่ามันจะเป็นความสําเร็จ
ขนาดนี้ 
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ทอน : ไม่หรอกลูก เพราะว่าเราเห็นความเดือดร้อนเรื่องน้ําของเราเองนี่ล่ะ อันดับแรกนะ 
เลยคิดหาทางออก นึกขึ้นได้ ลุงเคยเห็นหมู่บ้านชาวเขา เขาวางฮางรินไม้ไผ่จากลํา
ห้วยเข้าไปในหมู่บ้านน่ะนะ มาดูบ้านสามขาเรา ลําห้วยก็อยู่สูงกว่าหมู่บ้าน มันน่าจะ
ทําได้ ตอนแรกใคร ๆ ก็คิดว่ามันน่าจะทําได้ มันทําไม่ได้หรอก ตอนที่เริ่มทํามีคน
สนใจอยู่ ๖ คน ไม่รวมลุงนะ 

ผู้วิจัย : จําได้ไหมคะว่าใครบ้าง 
ทอน : ตอนนั้นมี นายน้อย อินทร์จันทร์,  นายวงศ์ ป้อมหล้า,  นายศรีนวล อุทธิยะ,  นายคํา 

อินทร์มาปัน,  นายมูล วงศ์ปัญญา,  นายชุม วงศ์ปัญญา 
ผู้วิจัย : ในบรรดาผู้เข้าร่วมมีระดับผู้นําหมู่บ้านไหมคะ 
ทอน : ไม่มีนะลูก มีแต่ชาวบ้านเราอาสามาช่วยสนับสนุนความคิดกันน่ะลูก 
ผู้วิจัย : แล้มีคนที่มีความรู้เฉพาะไหมคะ เกี่ยวกับเรื่องระบบประปา 
ทอน : ไม่มีคนมีความรู้เรื่องประปาเลย อาศัยทําด้วยความต้ังใจ ใช้ความคิดแบบภูมิปัญญา

ชาวบ้าน ทําไปปรึกษากันไป เป็นช่างจําเป็นกันทุกคนว่าง้ัน 
ผู้วิจัย : เป้าหมายแรกของปลาย่อประปาอยู่ที่ไหนคะ บ้านใครก่อนคะ 
ทอน : โรงเรียนสามขาเรานี่ล่ะลูก ระยะทางประมาณ ๑, ๓๐๐ เมตร 
ผู้วิจัย : พอเห็นว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง มันทําได้ ปฏิกิริยาของชาวบ้านหรือผู้นําชุมชน เริ่มมี

อะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ 
ทอน : ผู้ใหญ่บ้านก็เสนอโครงการของบประมาณ กสช. เลย เป็นโครงการสร้างงานในชนบท

นะ ได้งบ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ผู้วิจัย : ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจกันรึยังคะ 
ทอน : ก็มีคนมาช่วยมากขึ้นนะ เพราะผู้นําเข้าร่วมด้วยล่ะ ชาวบ้านจึงเข้ามาร่วม 
ผู้วิจัย : แล้วเราจดการยังไงกับเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทคะ 
ทอน : เราก็เอามาแบ่งเป็นค่าวัสดุ ๓๐% กับค่าแรง ๗๐% พวกเราคือกลุ่มแรกน่ะหนา ยก

ข้อเสนอว่า ไม่เอาค่าแรงกันได้ไหม เอาก็ได้ตกหลังละ ๕๐๐ บาท แต่ถ้าไม่เอาค่าแรง 
เราจะได้อุปกรณ์ที่มีความคงทนขึ้น ต่อเข้าให้ทุกหลังคาเรือนได้เลย ใช้ได้ถึงชั่วลูกช่ัว
หลาน ทุกคนตกลงเห็นด้วย ลงแรงกันต่อท่อประปา มีถังพักอยู่หลังโรงเรียนเรานี่ล่ะ 
ใช้เวลาสร้างอยู่ ๖ เดือน เสร็จเหลือเงิน สองหมื่นกว่าบาทด้วยนะ 

ผู้วิจัย : เป็นอันว่า ชาวสามขามีน้ําประปาใช้ ด้วยฝีมือของคนกลุ่มเล็ก ๆ ลงมือทําให้ดูเป็น
ตัวอย่าง มันดูย่ิงใหญ่นะคะลุง น่าช่ืนชมทุกคนเลย โดยเฉพาะคนต้นเรื่องอย่างลุงทอน
กับทีมงานทั้ง ๖ คน  
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...ทุกคนยิ้มรับ และหัวเราะเบา ๆ กับคําชมของผู้วิจัย ด้วยแววตาที่ภาคภูมิใจของคนต้นเรื่องอย่างลุง
ทอน... 
  ทีนี้ชาวบ้านก็แก้ปัญหาเรื่องน้ําได้สําเร็จแล้ว ใช่ไหมคะ 
บุญเรือน : มันง่ายแบบนั้นก็ดีสิน้อง 
ผู้วิจัย : อ้าว แล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้ําอีกหรอคะ หรือว่าประเด็นอื่น 
ชัย : จําได้ว่า ปัญหาที่ตามมาคือน้ําในห้วยแม่อิงแห้ง ไม่มีน้ําไหลเข้าท่อประปา แล้วเราก็

ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ําจากในหลวงในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
๒๕๒๘ เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยสามขา ตอนนั้นก็เมต้ังกฎระเบียบในการใช้น้ําจากอ่าง กั้น
เขตป่าต้นน้ํา 

สังเวียน : ในอ่างเก็บน้ําไว้ใช้ได้ไม่นาน อ่างก็ต้ืนเขิน ตะกอนมันลงอ่างทีแรกขอคามช่วยเหลือ
จากกรมชลประทาน เขาว่าใช้งบเยอะ ถ้าจะขุดลอก ให้หาทางออกอื่น 

ผู้วิจัย : แล้วเรามีการหารือกันต่อไปคะ ว่าจะทํายังไงต่อไป 
ชัย : กลุ่มผู้นํายังหาทางออกไม่ได้ กระทั่งเราจัดเวทีชาวบ้านครับ หารือกันแล้วก็เป็นโชคดี

ขอเราที่ได้พบกับลุงพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ในปี ๒๕๔๕ ท่านลงมาเยี่ยมชาวบ้าน 
ได้ยินว่าเดือดร้อนนั่นล่ะ ท่านก็มาให้คําแนะนําในตอนแรก ให้ชาวบ้านไปดูงานที่ห้วย
ฮ่องไคร้ ซึ่งที่นั่นเป็นโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
จังหวัดเชียงใหม่น่ะคับ เพื่อศึกษาดูงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ํา และการป้องกันไฟป่า ไปดู
งานกลับมา ๓-๔ ครั้ง เริ่มเข้าใจทฤษฎีการทําฝายชะลอน้ํา เริ่มนํามาปรับใช้กับภูเขา
บ้านเรา 

ผู้วิจัย : จาการศึกษาดูงานที่ห้วยฮ่องไคร้ มีความม่ันใจแค่ไหนคะว่ามันจะสําเร็จเมื่อเอามาทา
ที่บ้านเรา 

บุญส่ง : มกเริ่มจะมีคามหวังในกลุ่มผู้นําล่ะ คิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเราจะทําตาม
แบบโครงการ อีกอย่าง ในหลวงทดลองมาแล้ว ทําสําเร็จมาแล้ว เหลือแค่เราลงมือทํา
ตามอย่างในหลวง มันต้องลอง 

ผู้วิจัย : จากน้ันก็เริ่มต้นด้วยการทําฝายชะลอน้ํา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฝายแม้ว” ตัวแรก
ของหม่บ้านอยู่ตรงไหนคะ 

สังเวียน : หลังโรงเรียนบ้านสามขานี่ล่ะน้อง ทําตัวแรก ตัวเดียว เด็กนักเรียนทําให้ดูด้วยนะ เขา
ก็ไปดูงานมาเหมือนกัน ครูศรีนวลกับครูในโรงเรียนพาเด็ก ๆ ทําดู 

ผู้วิจัย : ทําไมไม่สร้างหลาย ๆ ตัวเลยล่ะคะ 
สังเวียน : ให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงไงน้อง 
ผู้วิจัย : แล้วผลเป็นยังไง เกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ 
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ชัย : ที่เห็นง่าย ชัดเจนคือต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ ใกล้ ๆ กับฝายต้นไม้มันจะขึ้นสูง ใบนี้เขียว
เชียว ดินชําช้ืนกว่าตรงที่มันไกลฝาย เราก็เข้าใจได้เลยว่านี่แค่ตัวเดียวนะ แล้วถ้ามันมี
แบบนี้บนภูเขาทั้งลูกล่ะ น้องนึกภาพออกไหม 

ผู้วิจัย : ย้ิม และพยักหน้า นึกตามอยู่ค่ะ มันคงจะเขียวไปทั้งเขาเลยใช่ไหมคะ 
ทุกคน : ใช่ 
ชัย : พอเกิดความเข้าใจอย่างนั้นแล้ว เราก็มาคุยกันกับชาวบ้าน มาช่วยกัน ลงแรงสร้าง

ฝายกันให้เป็นเรื่องเป็นราว 
ผู้วิจัย : ฝายชะลอน้ํา มีประโยชน์แค่เก็บน้ําอย่างเดียวหรอคะ 
บุญส่ง : ฝายจกรองใบไม้ไว้ ใบไม้เปรียบเป็นฟองน้ํา กรองเศษฝุ่น ตะกอนไว้อีกที น้ําที่ไหลลง

ข้างล่าง ก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยสามขาก็จะสะอาด ต้ืนเขินช้า ยืดอายุการใช้งานขออ่าง
เก็บนํ้าได้อีก 

ชัย : ได้ประโยชน์หลายต่อไฟไหม้กะได้น้ําในฝายมาดับไฟ 
ถาวร : มีพนักงานดับไฟป่าด้วยนะครับ 
ผู้วิจัย : มอบให้เป็นหน้าที่เลยหรอคะ 
ถาวร : ไม่หรอกครับ อาสาดับไฟป่า คนไหนว่างก็ไปช่วยกัน ต่อให้เราจัดการเรื่องป่า เรื่องน้ํา

ได้ แต่ไม่ดูแลไฟป่า มันก็เท่ากับศูนย์ 
ผู้วิจัย : การดูแลบริหาร ระบบป่า ระบบน้ํามีแผน หรือรูปแบบที่ตายตัวไหม ยังไงบ้างคะ 
บุญส่ง : อันนี้ค่อนข้างจะเป็นวิชาการ ให้จ่าชัยเป็นคนเล่าดีกว่า จะตอบได้ชัดเจนกว่า 
ชัย : เป็นรูปแบบผสมผสานกันมากกว่า ไม่ได้ตายตัว แต่พอบอกแผนได้นะ ป่าสามขาเรานี่

หนา มีทั้งหมด ๑๖, ๒๙๑ ไร่เนอะ เราแบ่งป่าออกเป็น ๔ ประเภท ก็มี ส่วนที่เป็นที่
อยู่อาศัย ส่วนพ้นที่ทํากิน ส่วนสาธารณประโยชน์ แล้วก็พื้นที่ต้นน้ํา หลัง ๆ มานี่กรม
อุทยานพยายามขอเข้ามาจัดการดูแลพ้ืนที่ป่าด้วยนะ แต่พวกเรากับชาวบ้านยืนกราน
ว่าจะดูแลผืนป่าขอบรรพบุรุษที่ช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมาด้วยมือของเราเอง 

ผู้วิจัย : แล้วเขาได้เข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลป่าบ้างไหมคะ หรือว่ามีแต่ชาวบ้านเรากันเอง 
บุญส่ง : มีแต่พวกเรากันเองล่ะน้อง ตอนเขามันยังโล้นไม่มาสนใจเราหรอก ว่าเราอยู่กันยังไง 

พอมันเป็นป่าขึ้นมาจะมาใช้อํานาจรัฐครอบครองป่าแบบนี้หนาน้อง 
ผู้วิจัย : อ่อ เข้าใจแล้วค่ะ ...ผู้วิจัยย้ิมรับคําลุงบุญส่งอย่างเข้าใจความคิดว่าลุงจะพูดถึงกรมป่า

ไม้ว่าอย่างไร... 
ชัย : เราได้พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วไงครับ ว่าเราหวงป่าเพราะเราดูแลป่า เพราะเป็นป่าของ

ปู่ย่าตาทวดของเรา แล้วเราก็ทําได้ดี เขาก็เลิกยุ่งไปเอง 
ผู้วิจัย : แล้วการจัดการป่าล่ะคะ มีรูปแบบยังไง 
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ชัย : การจัดการป่า เราก็แบ่งป่าออกเป็น ๓ โซน คือ โซน A เป็นป่าต้นน้ํา ห้ามตัดไม้ทุก
ชนิด ทุกขนาด ห้ามจับสัตว์เด็ดขาด,  โซน B เป็นป่ากันชน รอยต่อระหว่างหมู่บ้าน
ใกล้เคียงหากจะตัดไม้ไปใช้ หรือว่าสร้างบ้าน ต้องได้รับอนุญาตก่อน,  และโซน C 
เป็นป่าตามหัวไร่ปลายนา ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

ผู้วิจัย : แล้วจุด หรือว่าบริเวณที่จะสร้างฝายแม้นี่มีเกณฑ์ยังไงคะ 
ชัย : เราดูตามสภาพภูมิศาสตร์ ชันมากเราก็สร้างถี่หน่อย ถ้าเป็นพื้นที่ราบก็ห่างหน่อยก็ได้ 
ผู้วิจัย : จากฝายตัวแรกหลังโรงเรียน จนถึงวันที่หนูมาสัมภาษณ์นี่ มีฝายประมาณกี่ตัวแล้วคะ 
ชัย : ตอนนี้ที่ติด GPS ไปแล้ว ๓,๐๐๐ ตัวได้แล้วครับ 
ผู้วิจัย : ย้ิม หนูรู้สึกภูมิใจไปกับชาวบ้านจริง ๆ คือส่วนตัวได้อ่านเรื่องราวเพียงคร่าว ๆ แต่พอ

มาฟังจากปากคนทํางาน มันรู้สึกได้ว่ากว่าจะมาอยู่จุด ๆ นี้ มันไม่ใช่ง่ายเลย กว่าจะได้
วิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราใช้เวลาอยู่สองสามปีได้ไหมคะ 

ชัย : ๕ ปีกว่า ๆ เราถึงไดเริ่มถ่ายทอดความรู้ให้หมู่บ้านข้างเคียงด้วย 
ผู้วิจัย : คงเป็นส่วนของเครือข่ายใช่ไหมคะ เดียวเอาไว้พูดในส่วนต่อไปนะคะ แล้วชาวบ้านเรา

เองมีส่วนร่วมกับกลุ่มทํางานบ้างไหมคะ 
บุญส่ง : ปีแรก ๆ นะ ๒๐% ท่านั้นล่ะ ที่เห็นความสําคัญ และเข้าใจความหมายขอการทําฝาย

ว่าทําทําไม เพราะอะไรต้องทํา ถาวรก็เป็นกลุ่มคนหนุ่มที่ร่วมมือมาตั้งแต่แรกนะ 
ถาวร : แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็เข้าใจกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน คิดเป็น ๘๐ % ได้ 
ผู้วิจัย : แล้ว ๒๐% ที่เหลือล่ะคะ 
ชัย : เท่าที่ทํางานกับคนมานาน มันเป็นแบบนี้ทุกหมู่บ้านนะน้อง มีบุคคลประเภทที่ว่า มัน

ไม่เกี่ยวกับตัวเอง ก็เลยไม่สนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ คือเข้าใจล่ะ แต่ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ แต่มันก็ส่วนน้อย บางทีเขาก็ไม่ได้มีเวลาว่างเนอะ เราก็เข้าใจตรงนี้ ยังหวัง ยัง
หวังว่า มันจะเป็น ๑๐๐% 

บุญส่ง : อย่างว่าล่ะ ความคดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ มันจะค่อย ๆ เข้าใจ แต่ต้องเปิดใจก่อนนะ 
เมื่อก่อนชาวบ้านคิดว่าอยากได้ไม้ก็ตัดมา หามา ตามใจชอบ ไม่รู้ถึงผลเสีย พอมาเจอ
วิกฤตที่มนทําให้ทุกข์สุด ๆ ถึงเข้าใจ ลุงนี่มาเรียนรู้ทีหลัง เออ มันน่าจะดี เข้าท่าว่าง้ัน 
เห็นเด็กทําให้ดู ก็ลองทําดูกับเขา ปีแรก ๆที่ทํา มันเกิดไฟไหม้ ฝนตกลงมาตะกอน
ลอยเต็มอ่าเลย เราก็เกิดการเรียนรู้ว่ามันต้องทําแนวกันไฟด้วย เราเรียนรู้จากของจริง
ไงน้อง 

ถาวร : ผมเป็นอีกคนนึงนะที่หันหลังให้ระบบโรงงานกลับมาทํางานเพื่อชุมน ผมดีใจนะที่มีคน
มาเรียนรู้ หลายคน หลายบ้าน หลายจังหวัด เข้ามาศึกษา มาเรียนรู้ จริง ๆ แล้ว เรื่อง
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พวกนี้มันเป็นภูมิปัญญา มันมีวีการบริหารของมัน ถ้าพูดให้ชาวบ้านเข้าในได้ มันไม่ใช่
เรื่องยาก 

ชัย : จะว่าไป ชุมชนของเรานี่ ดึงเอาวัฒนธรรมเข้ามาช่วยได้เยอะเลยนะ แต่ละชุชนมันมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมล่ะ บ้านเรา ถือเอาพ่อต๊ิบปาละเป็นวีรบุรุษ ตัวอย่าง
ความดีงาม เรามีความเป็นมาของชุมชนที่ยามนานหลายร้อยปี เราดึงเอาเรื่องราว
เหล่านี้ บวกกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มันมีอยู่แล้ว และประเพณีที่มันหายไป ฟื้นมัน
ขึ้นมาใหม่ เช่น ประเพณีบวชป่านี่ มันเคยมี แล้วหายไป เราก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ เป็นกุศโล
บาย ที่เกิดผลดีมาก ๆ พอถึงเดือนเปิดป่า เราก็มีพิธีเปิดป่า ทําบุญกันในวันวิสาขบูชา 
ทําบุญสืบชะจาป่า ชาวบ้านก็จะมาร่วมกิจกรรม มาฟังพระเทศน์ นี่คือวัฒนธรรม เมื่อ
ทุกอย่างมันเป็นรูปธรรม ชาวบ้านเห็น แล้วเข้าใจ ว่านี่คือเรื่อของคนในชุขน คือเรื่อง
ของตัวเอง ความร่วมมือจะตามมาเอง 

ผู้วิจัย : เห็นพูดถึงเรื่องพิธีกรรม ใครเป็นผู้นําเรื่องพิธีกรรมคะ พ่อศรีโทหรือเปล่า 
ชัย : ใช่แล้ว พ่อศรีโท เรื่องลายละเอียดลึก ๆ ถ้าต้องการทราบไปถึงขั้นตอนการทําพิธีเลย

นี่ต้องถามพ่อศรีโท แต่วันนี้คงไม่อยู่ เห็นว่าไปลําพูน 
ผู้วิจัย : คงต้องเป็นวันหลังค่ะ เด๋ียวน้องไปหาพ่อศรีโทเองได้ค่ะ วันนี้เอาเรื่องป่าให้จบก่อน

ดีกว่าค่ะ 
ชัย : ได้ครับได้ 
ผู้วิจัย : เมื่อวานตอนพักเที่ยง เดินขึ้นไปขบอ่าง พี่อู้เลยพาเข้าไปถึงตาน้ํา แหล่งต้นน้ําห้วยแม่

อิงน่ะค่ะ ระหว่างทางเดินเข้าไปน่ี ก็จะเห็นศาลแรกน่ะค่ะ พี่อู้บอกว่าเป็นศาลผีขุนน้ํา 
เดินลึกเข้าไปอีก เห็นต้นตะเคียนใหญ่ มีข้าวของเซ่นไหว้บูชาอยู่ ทํากันแบบนี้มานาน
แล้วหรอคะ 

ชัย : จริง ๆ ศาลผีขุนน้ํานี่ ไม่มี เวลาเราเข้าป่า ก็ฮ้องบอกยกมือท่วมหัวบอกผีบ้านผีเรือน 
แค่นั้น แต่ช่ือผีขุนน้ํามีมานานแล้ว เราก็เลยมาแยกศาลให้ ส่วนเจ้าแม่ตะเคียนนี่ เรา
ต้องการสื่อให้ชาวบ้านเห็นว่า ต้นไม้ใหญ่ ๆ นี่ เราไม่ควรไปทําลาย เพราะว่าอาจจะมี
เทพาอารักษ์ สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ ดังเชน ต้นตะเคียนใหญ่ที่น้องเห็นนั่นล่ะ 

ผู้วิจัย : แล้วพิธีอื่น ๆ ล่ะคะ เช่นพิธีบวชป่า สืบชะตาป่า มีกันมานานแล้วหรือรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ 
ชัย : จริง ๆ เป็นประเพณีด้ังเดิม ปู่ย่าตาทวดนะครับ เขาเคยทํา แล้วพอมารุ่นเรานี่ล่ะ 

เวลาผ่านไปมนถูกลบลืม คนไม่ให้ความสําคัญ เราก็เลยฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งได้ผลนะ 
ชาวบ้านให้ความเคารพ เรามีผีขุนน้ํา เจ้าแม่ตะเคียน ที่คอยปกปักรักษาผืนป่า 
คุ้มครองชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าไม่ให้ได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษ 

ผู้วิจัย : เป็นประเพณี ประเพณีนึงไปเลยไหมคะ เลี้ยงผีขุนน้ํา เซ่นไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนี่น่ะคะ 
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ชัย : เนื่องจากว่าบ้านสามขาเรานี่ยังมีการนับถือผีนะ ผีบ้านผีเรือน ผีป่า การเซ่นไหว้ก็จะมี
ในเทศกาลต่าง ๆ ก็ยังทํากันอยู่ ทําทุกปี ออกตัวก่อนว่าได้แค่คร่าว ๆ หนา 

ผู้วิจัย : ค่ะ ไม่เป็นไรคะ เท่าที่บอกได้ 
ชัย : ก็จะมี การเลี้ยงผีอาฮักอาเก้า ในเดือน ๙ แรม ๓ ค่ํา มีเลี้ยงผีขุนน้ํา ผีเสื้อบ้านเสื้อนา 

ที่เลี้ยงตอนเดือน ๖ พร้อมทําพิธีเปิดป่าน่ะนะ รายละเอียดให้ถามพ่อศรีโทเอาเน้อ 
ผู้วิจัย : ค่ะ แล้งหลังจากการทําพิธีเปิดป่านี่เรามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับป่าอีไหมคะ 
ชัย : ตามเทศกาลเลยน้อง วันสําคัญ ๆ ต่าง ๆ เลย ต้องมีการเซ่นไหว้ บอกกล่าวผีต่าง ๆ 

เพื่อให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดปี บางทีเราก็เซ่นบ้านใครบ้านมัน บาง
ทีก็ต้องทํารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ แล้วแต่น่ะนะ 

บุญเรือน : เที่ยงนี่กิ๋นข้าวที่นี่ล่ะหนาเดี๋ยวค่อยอู้กันใหม่ อยู่ด้วยกันทั้งวันล่ะวันนี่ 
ผู้วิจัย : เอางั้นเลยหรอคะพ่อหลวง ง้ันเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะคะ พักก่อน 
 
บ่าย........ (ต่อ)  
ผู้วิจัย : ว่ากันเรื่องกฎระเบียบต่อเลยนะคะ เรามีการตั้งกฎ เกณฑ์ ระเบียบการใช้น้ํา การใช้

ป่า ใช้พื้นที่สาธารณะของเรา ที่ฝ่าฝืนกันไม่ได้เลย คือเรื่องอะไรคะ 
ผู้วิจัย : ทุกคนมอหน้ากันแล้วส่งสายตาไปที่ จ่าชัย เป็นนัย อย่างเข้าใจกัน 
ชัย : คงจะเป็นเรื่องการตัดไม้ ในเขตป่า โซน A อย่างที่บอกว่าเป็นเขตป่าต้นน้ําห้วยแม่อิง 

กับห้วยสามขา และห้ามจุดไฟเผา ป่าเด็ดขาด เราไม่กําหนดบทลงโทษ แต่เราใช้สัจจะ
วาจา ขอเรา ปฏิญาณกันเลย ว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นเครื่องการันตี 

ผู้วิจัย : แต่ก็เห็นมีภาพกิจกรรมไปดับไฟป่ากันด้วย เกิดจากคนหรือไฟป่าจริง ๆ คะ 
บุญส่ง : ส่วนมากก็จากคน แรก ๆ เนอะ มีแต่บ้านสามขาเราที่ทํางานอนุรักษ์ หมู่บ้านข้าง ๆ 

เขาไม่ได้ทําเหมือนเรา ชาบ้านก็ยังไม่เข้าใจ ยังเข้าไปเก็บของป่า ด้วยวิธีเดิม ๆ เชื่อกัน
ว่า ถ้าผักหวานป่าโดนไฟไหม ยอดใหม่จะแตกขึ้นมาเร็วเข้า ไฟก็ลามเลยสิทีนี้ ไหนจะ
คนที่ไปเอาผึ้ง เอามิ้มอีกล่ะ ก้นบุหรี่บ้างล่ะ ไฟป่าจริง ๆ มีไม่กี่ครั้งหรอก 

ชัย : นอกจากเรื่องป่า มีกฎการน้ํา ระบบแก่เหมือง คือ คนที่อยู่หัวน้ําก็เอาน้ําเข้านาก่อน 
แต่ก่อนที่เราจะปล่อยน้ําให้นี่เจ้าของนาต้องทําการขุดลอกคลองก่อนนะ ทุกปีก่อนเริ่ม
หน้านา ไม่อย่างนั้น จะไม่ปล่อยน้ําให้ ชาวบ้านเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตาม
เป็นอย่างดีทุกคน 

ผู้วิจัย : แล้ววิถีชีวิตของคนกับป่าในอดีต กับปัจจุบันต่างกันไหมคะ 
ชัย : มันต้องต่างกันอยู่แล้วล่ะ ตามยุคตามสมัยเนอะ สมัยปู่ย่า ก็เป็นอีกแบบ เขาให้

ความสําคัญเคารพป่า เคารพต้นไม้ สายน้ํา เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ ในบ้านเลยนะ มา
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ยุคสมัยนี้ คนมองป่าในเชิงเศรษฐกิจมากเกินไป จนกลายเป็นมองข้ามคุณค่าของป่าที่
มีต่อมนุษย์มากมากกว่าทางเศรษฐกิจ 

ผู้วิจัย : ในช่วงชั่วอายุของคนคนหนึ่งนี่ อย่างรุ่นของลุงทอน ในฐานะที่อาวุโสสุด ...ทุกคน
หัวเราะในคําพูดของผู้วิจัย อย่างเอ็นดู... ลุงทอนว่าเปลี่ยนไหมคะ 

ทอน : ลุงว่าตอนลุงเด็ก มันก็เริ่มแย่แล้วล่ะ แต่เราอยู่กับมันทุกวันไงลูก มันเลยเหมือนเป็น
เรื่องธรรมดา ณ ตอนนี้เอง มันเริ่มดีขึ้น และลุงก็หวังว่ามันจะดี อย่างยั่งยืนด้วย จาก
จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของกลุ่มคน กลุ่มเล็ก ๆ ที่ทําในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ มัน
เริ่มต้นด้วยจิตกุศลไงลูก ตอนแรกมันก็ไม่ได้คิดว่าจะต่อยอดได้ขนาดนี้หรอก เพื่อ
แก้ปัญหาของตัวเอง แต่ตอนนี้ มันเกิดการถ่ายทอดจากรุ่นลุงไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่ง 
อย่างสังเวียน อย่างถาวร พร้อมทั้งขยายแนวคิดนี้สู่ชุมชนอื่นด้วย นี่ ความย่ังยืน 

ผู้วิจัย : หนูขอแสดงความเห็นนะคะ กระบวนการนี้ มันไม่ใช่เป็นแค่ภูมิปัญญา แต่มันตกผลึก
แล้ว เพราะว่า มันถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แล้วยังมีการพูดถึงความย่ังยืนนี่ มันฝังแล้ว
ล่ะคะ หลาย ๆ หมู่บ้านที่ไม่ประสบความสําเร็จนี่ ก็เพราะขาดความยั่งยืนนี่ล่ะคะ ...
ทุกคนยิ้มอย่างภาคภูมใจ กับคําพูดของผู้วิจัย... 

บุญส่ง : มันก็ต้องฝึกกันต้ังแต่เด็ก ๆ ล่ะ จริง ๆ แล้วนะ เหมือนครั้งแรกที่เด็ก ๆ ทําฝายให้เรา
ดู ผู้ ใหญ่ถึงได้มาทําตาม แล้วเราต้องทําความเข้าใจกับมัน นั่นล่ะมันจะเกิด
กระบวนการของมันเอง 

บุญเรือน : ประเด็นคนกับป่า มันง่ายสําหรับเรา แค่เราเข้าใจมัน สมัยผู้ใหญ่จํานง กับหนานชาญ 
น้องจําเปิ้นสองคนนั้นได้ก่า 

ผู้วิจัย : จําได้ค่ะ 
บุญเรือน : แก ผลักดันเรื่อง แก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวบ้าน ซึ่งผมว่ามันอาจจะใช้เป็นข้อมูลใน

การวิเคราะห์งานของน้องได้บ้าง มันมีเอกสารแล้วล่ะ เด๋ียวให้อู้หาให้น้องนะ 
ผู้วิจัย : ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่เป็นธุระให้หนู 
บุญเรือน : เราช่วยเต็มที่เลยน้อง ป่าสามขา สําหรับเราน่ะนะเหมือนซุปเปอร์มาเก็ตล่ะ ป่ามี

อาหารตามฤดูกาล ป่ามียาสมุนไพรรักษาโรค ทําให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วน
หนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ที่ได้จากป่า มันทําให้คนใกล้ชิดกับป่ามากขึ้น คนก็มีใจอ่อนน้อม
มากขึ้น รู้จักใช้ชีวิตให้พอเพียง แต่ทุกวันนี้ มันไม่ใช่แค่เลี้ยงคนสามขานะ ผลผลิตจาก
ป่ามันมีมากมาย เลี้ยงคนข้างนอกได้ด้วย เพราะผลผลิตตามฤดูกาลพวกนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นผัก เป็นเห็ด ปี ๆ นึง มันแปรเป็นมูลค่า สร้างรายได้ให้คนสามขามากมายเลย 

ผู้วิจัย : แบบนี้คนสามขาก็ไม่ต้องดิ้นรนมากสินะคะ เพราะเข้าใจคําว่าพอเพียงแล้ว 
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ถาวร : ใช่ครับ ในฐานะที่เป็นรุ่นสืบทอด พี่ว่ามันอยู่ได้ พี่ก็ส่งลูกเรียนนะ มัธยมท้ังคู่ ทํานา
ปีนึงเก็บของป่าขายบ้าง รายได้มันก็พอส่งลูกเรียน พอเลี้ยงครอบครัว สบายเลยล่ะ 
เหลือเก็บไม่มาก แต่ก็ไม่เป็นหนี้ 

ผู้วิจัย : ป่าสามขานี่ ไม่เพียงให้ปัจจัยสี่ แต่ยังให้ความสัมพันธ์ที่ดีของคนกับป่ากลับคืนมาอีก
ครั้ง แถมคนในครอบครัวก็มีความรัก ความสามัคคีกันแน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย เป็นป่าที่
มีคุณค่าอนันต์จริง ๆ ค่ะ 

...จบเทป... 
 
ขณะนั่งคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ในตอนเย็นที่บ้านปฏิญญา เฉลิมสุข 
ปฏิญญา : ข้อมูลบางส่วนมันเป็น paper ก็มีนะน้อง แต่มันเป็นข้อมูลพ้ืนฐานดิบ ๆ ให้แกอ่าน

ดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหม ไม่อย่างนั้นก็ต้องเก็บใหม่ เพราะมันก็สอง-สามปีแล้ว ข้อมูลมัน
ไม่ได้อัพเดท ถามผู้ใหญ่แล้ว ให้แกเอาไปใช้ได้ 

ผู้วิจัย : จริงดิ ขอบคุณมาก ๆ เลยอ้าย แต่หนูอ่านดูแล้วล่ะ ส่วนมาก มันเป็นส่วนข้อมูล
พื้นฐาน แต่ต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ มันเป็นข้อมูลที่เก็บเมื่อสองปีก่อน ไม่เก่ามาก 
ใช้ได้นะ แต่ในส่วนวัฒนธรรม พิธีกรรมหมู่บ้าน แล้วก็เรื่องทัศนคติ มันต้องเก็บเอง 

ปฏิญญา : มีข้อสงสัยอะไร ที่ยังไม่ได้คําตอบไหม 
ผู้วิจัย : ขออ่านทบทวนก่อนนะ ว่าสองวันมานี้ได้อะไรไปแล้วบ้าง ...เมื่อขอเวลาทบทวน

ประเด็นจากพี่อู้แล้ว... อ้าย หนูอยากได้เรื่องป่า สมุนไพร การใช้ไม้จากป่า พิธีกรรม
เกี่ยวกับป่า ทั้งหมด โดยละเอียด 

ปฏิญญา : พิธีน่ะ พรุ่งนี้ก็สืบชะตาป่าไง วันวิสาขบูชาไง 
ผู้วิจัย : เออ ลืมไปเลยนะเนี่ย วันวิสาขบูชา เข้าทาง 
ปฏิญญา : ส่วนเรื่องสมุนไพร กับพิธีกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตชาวบ้านใน ๑ ปี นี่ แกต้องรออา

ศรีโท ส่วนสมุนไพรนี่ หมอแกป่วยอยู่อ่ะ ต้องรอแกหายก่อน 
ผู้วิจัย : ตามน้ัน หนูรอได้ ง้ันพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเข้าสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในพิธี สืบชะตา

ป่า 
ปฏิญญา : ง้ันก็อาบน้ําพักเหอะ ต้ังแต่มายังไม่ได้นอนเต็มที่เลยมั้ง 
ผู้วิจัย : เป็นไปได้ อยากเก็บข้อมูลให้เสร็จ แล้วก็จะเข้าร่วมทํางานกับลุง ๆ ท่าจะสนุก 
ปฏิญญา : มีเวลาน้อย ค่อยขึ้นมาใหม่ ตามน้ันนะ 
๐๗.๑๕ น. วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ วันวิสาขบูชา  (พิธีสืบชะตาป่า)  
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ปฏิทินประเพณี ๑๒ เดือน ของบ้านสามขา 
 

เดือนกลาง เดือนเหนือ ประเพณ ี

มกราคม เดือน สี่ ตาลข้าวจี่ ข้าวหลาม ตาลหลัวพระเจ้าตาลข้าวใหม่  
กุมภาพันธ์ เดือน ห้า ขึ้น ๙-๑๑ ค่ํา เบิกป่า 
มีนาคม เดือน หก บวชเณรภาคฤดูร้อนทํางานมงคลต่าง ๆ 
เมษายน เดือน เจ็ด สงกรานต์ บุญไม้ค้ําศรี ดําหัวผี-ผู้ใหญ่ บังไฟ 
พฤษภาคม เดือน แปด วันวิสาขบูชาสืบชะตาป่า 
มิถุนายน เดือน เก้า เลี้ยงผีฮงหลวง ผีประจําหมู่บ้านทั้ง ๖ ผี 
กรกฎาคม เดือน สิบ เข้าพรรษา ลงนา 
สิงหาคม เดือน สิบเอ็ด เข้าพรรษาไม่ทํางานมงคล 
กันยายน เดือน สิบสอง เข้าพรรษาไม่ทํางานมงคล 
ตุลาคม เดือน เกี๋ยง ๑-๓ ค่ํา แต่ไม่เกิน ๗ ค่ํา บุญกฐิน 
พฤศจิกายน เดือน ย่ี เป็ง ๑๒ ค่ํา ลอยกระทง 
ธันวาคม เดือน สาม บุญน้ําเหล้า ข้าวใหม่ 
 

ประเพณีทั้ง ๑๒ เดือนของบ้านสามขา พ่อบุญส่ง บุญเจริญ และพ่อศรีโท ยะโส เล่าให้
ฟังดังนี้ 
 
เดือนมกราคม (เดือนสี่)  
 ประเพณี ตาลข้าวจ่ี ข้าวหลาม ตาลหลัวพระเจ้าตาลข้าวใหม่ เบิกป่าตาลจ้าวจ่ี (ข้าว
หลาม) คือการทําบุญ ถวายทาน และการทําตาลหลัวพระเจ้า  
 เริ่มต้นด้วยการก่อหลัวพระเจ้าก่อน ๑ วัน ความหมายของการก่อหลัวพระเจ้าคือ จําลอง
การเผ่าร่างพระพุทธเจ้า ซึ้งไม้ฟืนต้องใช้ไม่เนื้อแข็ง เช่น ไม้จี้ ลําต้นเป็นหนาม ซึ่งเชื่อว่า หากใช้ไม้จี้
เป็นฟืนจะได้มีสติปัญญาฉลาด หลักแหลม เช่นหนามที่ใช้ทําผืนเผาร่างพระพุทธเจ้า (หาได้ที่ป่าสามขา)  
 จากน้ันก็กินข้าวเช้าให้เสร็จ มีการถวายข้าวล้นบาตร (ข้าวใส่บาตรพระอุโบสถ) โดยเชื่อ
ว่า เกิดมาชาติใด ๆ ก็ขอให้เรามีข้าวกินอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งถวายข้าวเปลือกใหม่ ใส่ถุงรวมกันแล้ว
ถวายพร้อมกัน เพื่อใช้ในฤดูกาลที่มีงานบุญต่อไป 
 พร้อมกันนี้ ชาวบ้านจะต้องทําข้าวหลามมาบ้านละอย่างน้อย ๓ บอก (กระบอก) ขึ้นไป 
แล้วนับรวมพระเณร เฉลี่ยให้พระเณรทั้งหมด ไม่ให้เหลือ และห้ามนํากลับบ้าน 
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เดือนกุมภาพันธ์ (เดือนห้า) ขึ้น ๙-๑๑ ค่ํา (เดือนออก)  
 จะทําพิธีเบิกป่า เลี้ยงผีป่า โดนนําดอกไม้ธูปเทียน ไก่ ๔ ตัว เหล้าขาว ๒ ขวด ข้าว ๑ ห่อ 
(ทุกครอบครัวต้องเตรียมแบบนี้) จากนั้น รวมแล้วให้คนที่ทําพิธีเบิกป่า (เดิมพรานป่าเป็นผู้ทําพิธี) เป็น
คนทําพิธีขอขมาต่อเจ้าป่า และขออย่าให้มีสิงสาราสัตว์มารบกวน หากเข้าป่าหาอาหารก็ขอให้แคล้ว
คลาดจากอันตราย 
 
เดือนมีนาคม (เดือนหก) บวชสามเณรภาคฤดูร้อน  
 ซึ่งบ้านสามขาจัดให้มีงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ถูกขัดเกลา
จิตใจ ไม่ให้ไปเที่ยวเตร่ เด็กและเยาวชนอายุ ๑๐-๑๙ ปี ให้บวชเป็นสามเณร หาอายุมากกว่านั้นก็บวช
พระได้ แต่มีความเช่ือว่า หากอายุ ๒๐ ปี ไม่ให้บวชถ้าบวชจะทําให้สติไม่สมประกอบ (“ว๊ีก” ซึ่งมี
ความหมายว่าเลอะเลือน) ต้องอายุ ๒๑ ถึงจะบวชพระได้ วันบวชนั้น ชาวบ้านต้องหาฤกษ์บวชก่อน 
(ซึ่งแต่ละปีที่บวชนั้น วันบวชอาจจะไม่ตรงกันแล้วแต่ว่า ปีนั้นได้ฤกษ์วันไหน) ผู้ที่ต้องการจะบวช
พร้อมกันที่วัดในเวลาสาย แต่ไม่เกิน ๘ โมงเช้า พร้อมกันแล้วจะให้พ่อแม่นั่งที่เก้าอี้ เตรียมข้าวตอก
ดอกไม้ น้ําส้มป่อย แล้วให้ตัวแทนผู้ที่จะบวช ๑ หรือ ๒ คน ถือขัน แล้วให้พระพี่เลี้ยงหรือมัคทายก 
เป็นคนนํากล่าวขอขมาพ่อแม่ เพื่อเป็นการขอขมาบาปกรรมที่ได้กระทําต่อพ่อแม่  
 ความหมายของการใช้น้ําส้มป่อยคือ เป็นน้ําจากผลไม้ที่บริสุทธ์ิ เรียก “ผลป่อย” เชื่อว่า
เป็นการปล่อยจิตใจของเราให้สงบ 
 ฤกษ์โกนผม ชาวบ้านมักถือเอาเวลา ๙ โมงเช้า ให้พ่อแม่ โกนผม และอาบน้ําเณร 
จากนั้นก็ทําพิธีบวชนาคในอุโบสถ  
 
เดือนเมษายน (เดือนเจ็ด)  
 ทุกวันที่ ๑๓ เมษายนก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งบ้านสามขา ซึ่งเป็นกลุ่มชน
ท้องถิ่นได้มีขั้นตอนและความเชื่อการทําพิธีในวันสงกรานต์ ดังนี้  
 วันที่ ๑๔ เมษายน วันนี้ตามปฏิทินปีของไทย คือ “วันเนาว์” แต่ชาวบ้านสามขาเรียก 
“วันเน่า” ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่ห้ามพูดโกหกไม่เช่นนั้นปากของเราจะเน่า จะเป็นอัปมงคลกับผู้ถูกว่า
และตัวผู้ว่าด้วย วันที่ ๑๕ เมษายน เป็น “วันพญาวัน” ถือเป็นวันที่ดีที่สุด ทําอะไรก็เชื่อว่าดีทุกอย่าง 
ช่วงเช้า ชาวบ้านก็จะนําข้าวปลาอาหารคาว-หวาน ไปถวายพระ พร้อมทั้งมีการถวายข้าว เท้าทั้ง ๔ 
และบูชาข้าวเท้าทั้ง ๔ (ยักษ์) ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าทําหน้าที่รักษาทิศทั้ง ๔ ของหมู่บ้าน 
 ๑. พญาทะตะรัตถะ รักษาทิศตะวันออก 
 ๒. พญาวิรุญฮะกะ รักษาทิศใต้  
 ๓. พญาวิรูปะขะ รักษาทิศตะวันตก 
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 ๔. พญากุเวระ รักษาทิศเหนือ 
 ๕. พระยาอินตาเจ้าฟ้า (เทวดา) ที่เป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดกว่าเท้าทั้ง ๔ 
 ๖. แม่ทรณี ผู้รักษาผืนแผ่นดิน เสอรับน้ําหยาดหมายตาล “น้ําที่เรากรวด) เพื่อรับเอา
กุศล ผลบุญ ที่เราแผ่เมตตาไปหาบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว 

จากน้ันก็จะมีการใช้ไม้ง่ามค่ําต้นศรี ทุกบ้านจะหาไม้ง่าม (ขอให้มีง่าม) แล้วแต่จะหาได้ 
เมื่อพร้อมกันแล้ว มัคทายกกล่าวคําถวายไม้ง่าม (เวนตาล) แล้วให้เจ้าของไม้ง่ามต้ังใจฟังว่าแต่ละปี
นั้นๆ ค้ําทิศใดมีความหมายว่าอย่างไร 
 ๑. ทิศตะวันออก มีปัญญาเยอะ 
 ๒. ทิศเหนือ มีข้าวของเงินทองมาก 
 ๓. ทิศตะวันตก หายเคราะห์วัน/เดือน/ปี 
 ๔. ทิศใต้ หายกรรมเวร (เก่า-หลัง) 
 ซึ่งแต่ละบ้านอาจจะทําไม้ค้ําศรีมาครบทุกคนก็ได้ แต่ส่วนมากจะทําบ้านละ ๑ เล่ม 
 พอสาย (๐๙.๐๐ น.) ถวายข้าวต้ม ขนมฯลฯ ตามศรัทธา ครั้นได้เวลาทําพิธีจุดธูปเทียน
บูชารัตนตรัย พระเทศน์ธรรมะอานิสงค์ปีใหม่เมือง เพื่อที่เราจะได้รู้ มีอะไรดี-ไม่ดี มีทุกข์-ลาภ ซึ่งแต่
ละปีจะไม่ซ้ํากัน เป็นการเตือนไม่ให้ประมาทในการดําเนินชีวิตในแต่ละปี 
 บ่าย มีการดําบ้านเก้าผี (บ้านแพะ) คือศาลเพียงตา ดําหัวมัคทายก (อาจารย์วัด) แล้วก็
ตามด้วยพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้ใหญ่ที่นับถือ ตามลําดับ 
 และลําดับสุดท้ายของประเพณีสงกรานต์ เวลา ๔ โมงเย็น จุดบ้ังไฟเพื่อเป็นการถวาย
เทวดา ปู่แถน ย่าแถน 
 
เดือนพฤษภาคม (เดือน ๘)  
 วันวิสาขบูชา นอกจากชาวบ้านจะทําบุญในวันวิสาขบูชาแล้ว ยังถือเอาวันนี้ของทุก ๆ ปี 
เป็นวันสืบชะตาป่า โดยการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบ้านสามขามาสวดสืบชะตา ฟังเทศน์ จากน้ัน
ชาวบ้านก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ ทํากิจกรรมเกี่ยวกับป่าร่วมกัน ถือเป็นการปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน 
รู้สึกเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน พร้อมทั้ง ตีฆ้อง กลอง เพื่อเป็นการแห่ฉลองพระ อีกทั้งเพื่อเป็นการขอฝน
ด้วย 
 พร้อมกันนั้น ได้ทําบุญที่ศาลเจ้านางน้อย (นางตะเคียน) ปีละครั้ง โดยเลือกทําในวัน 
วิสาขบูชาเช่นกัน 
 



 ๑๐๔

เดือนมิถุนายน (เดือน ๙)  
 เลี้ยงผีฮงหลวง (ผีประจําตําบล) เลี้ยงในวันออก ๙ ค่ํา เดือน ๗ จากนั้นจึงจะเลี้ยงผี
ทั้งหมดในหมู่บ้านตามลําดับให้ครบทุกผี ซึ่งวันที่เลี้ยงผีในหมู่บ้านนั้น เลือกเลี้ยงวันใดก็ได้ ซึ่งต้องไม่
ตรงกับวันพระกับวันพุธ ซึ่งตามความเชื่อของชาวบ้านสามขา คือ ชาวบ้านจะเตรียมสวยดอกสวยพลู 
เหล้าขาว ข้าว ๑ ห่อ ต่อครอบครัว ไปรวมกันที่บ้านเก้าผี (คนเลี้ยงผี พ่อหลวงหลาน เฒ่าคํา) แต่ละปี 
นั้น เลี้ยงอาหารดังนี้ 
 ผีอาฮัก-อาเก้า ซึ่งทําหน้าที่รักษาหมู่บ้านสามขา ต้องเวียนอาหาร คือ เลี้ยงไก่ ๒ ปี ปี
ต่อไปต้องเปลี่ยนเป็นเลี้ยงหมู โดยการทําอาหารสุกมาเลี้ยง (เลี้ยงหมู ทุก ๆ สามปี) 
 ผีขุนน้ํา ทําหน้าที่รักษาป่าและน้ําบ้านสามขาต้องเวียนอาหารเช่นกัน คือ เลี้ยงไก่ ๒ ปี ปี
ต่อมา เลี้ยงกวางคํา (หมาแดง) ซึ่งต้องปรุงสุกมาเลี้ยงเช่นกัน 
 พ่อปู่พานดูแลปกป้องบ้านสามขา เตรียมสวยดอก ๘ สวยพลู ๘ไก่ ๘ ตัว 

ผีเสื้อบ้าน ดูแลปกป้องบ้านเรือน สวยดอก ๔ สวยพลู ๔ไก่ ๒ ตัว 
ผีเสื้อท่ง ดูแลผืนนาของชาวบ้าน สวยดอก ๔ สวยพลู ๔ไก่ ๒ ตัว 

เมื่อนําเครื่องเซ่น อาหารที่จําเลี้ยงไปพร้อมกันที่บ้านพ่อหลวงหลานแล้ว ก็จะแบ่งให้ผีต่าง ๆ ไปตามท่ี
กําหนดไว้ และที่เหลือทั้งหมดให้ผีที่ใหญ่ที่สุดคือ ผีอาฮัก-อาเก้า 
 
เดือนกรกฎาคม (เดือน ๑๐)  
 เข้าพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ เตรียมของที่วัดก่อน ๑ วัน เรียกว่าการ “ดาคัว” ที่จะใช้
บูชาเท้าทั้ง ๔ ผู้เฒ่าผู้แก่จะทํา สุ่มดอก สุ่มปู(พลู) ที่จําถวายพระประธานในเช้าก่อนเข้าพรรษา 
หลังจากที่ดาคัวบูชาข้าว ๔๙ ก้อน ในเช้าก่อนเข้าพรรษา หลังจากที่บูชาเท้าทั้ง ๔ ความหมายของเท้า
ทั้ง ๔ ในวันเข้าพรรษา 

๑. ความเมตตา พระยาธัตรัถถะ 
๒. รักษาทั่วทิศ พระยาวิรุปัหกะ 
๓. พิชิตมาร พระยาวิรูปะขะ 
๔. รักษาบาดาลทั่วหน้า พระยากุเวระ 
๕. รักษาทั่วฟ้าเบื้องบน พระยาอินทร์ตาเจ้าฟ้า 
๖. รักษากุศล ผลบุญตาล(ทาน) ทั่วหน้าแม่ธรณีและเท้าวะฬุนะ 

  ก่อนเพล ชาวบ้านก็จะนิมนต์พระพุทธรูปคู่บ้านสามขา มาสรงน้ํา 
 
เดือนสิงหาคม (เดือนสิบเอ็ด)  
 เข้าพรรษาไม่ทํางานมงคลเข้าพรรษา 



 ๑๐๕

เดือนกันยายน (เดือนสิบสอง)  
 เข้าพรรษาไม่ทํางานมงคล 
 
เดือนตุลาคม (เดือนเก๋ียง) ๑-๓ ค่ํา เดือน ๑๐ (ไม่เกิน ๗ ค่ํา)  
 สมัยก่อนชาวบ้านจะทํา จุลกฐินซึ่ง ชาวบ้านต้องเริ่มปลูกฝ้าย เพื่อเก็บเกี่ยวฝ้าย มาทํา
เส้นด้าย และทอผ้าด้วยมือเพื่อใช้ถวายพระ ในจุลกฐินให้พระสงฆ์ และต้องมี อักปริฑล บาตร ป่ินโต 
กาต้มน้ํา กล่องข้าว ข่า ตระไคร้ หอม กระเทียม จอบ เสียม เชื่อว่า เป็นการเตรียมของใช้ให้พระใน
สมัยก่อน เพื่อปรับปรุงสํานักสงฆ์ 

ปัจจุบัน ทําเพียงกฐินทําตามกําลังทรัพย์ ศรัทธา ญาติโยมที่จะร่วมกันทอดกฐิน 
อัฐบริขาร บาตร ตะละปัด จอบ เสียม ป่ินโต กล่องข้าว (หากเจ้าภาพเยอะก็มีข่า มีหอมฯลฯ)  

ทั้งสองอย่างต้องมีธงรูปจระเข้ ซึ่งมีความหมายว่า “เดิมชาวบ้านชื่อนางสุมัททา มีพระยา
เสนารัตน์ จะจัดทอดกฐินขึ้นที่เมืองพาราณสี พอเตรียมของพร้อม แล้วฝนตกทั้งคืน จะเอาองค์กฐิน
ข้ามไปวัด ต้องผ่านลําคลอง(ห้วย) นั่งรอจนเที่ยง น้ําแรงมากเพราะฝนตกหนัก ปรากฏองค์อินทร์ ช่ือ 
เตรัสสะ แปลงกายเป็นจระเข้ แล้วให้นางสุมัททากับพระยาเสนารัตน์ เอาของขึ้นหลังจระเข้ ข้ามฝั่งไป
ทอดถวายที่วัดได้สําเร็จ” เพื่อเป็นการยกย่องจระเข้ใจบุญใจกุศลจึงทําธงรูปจระเข้ในงานบุญกฐิน 
 ส่วนอาหารนั้น นิยมทําขนมจอก ขนมขาว (ทําจากแป้ง) ขนมต๋าลึม (มีรสชาติหวานมัน) 
จากน้ันพระก็ทําพิธีสวดกฐิน กล่าวคําอนุโมทนากฐิน พระจะเป็นผู้ตัดสินใจกันว่าใครเป็นผู้รับกฐิน 
ญาติโยมจะนํากฐินถวายพระ เป็นอันเสร็จพิธี 
 
เดือนพฤศจิกายน (เดือนยี่)  
 เข้าสู่เทศกาลลอยกระทง ชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้ม ขนม ทําบุญตักบาตร อุทิศส่วนบุญ
ส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ครั้นพอเวลาสาย ก็จะถวายประทีป(โคมไฟ) และฟังพระเทศน์เรื่องอานิ
สงค์ของวันยี่เป็ง การจุดประทีปขอขมาต่อแม่น้ําคงคา ที่เราใช้ด่ืมกิน ใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นการ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ประพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนา  
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้ทําประทีป ถวายแด่เทพยดาฟ้าดิน ก่อนที่พระองค์จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ 
และทรงสัจจะ อธิษฐาน ถ้าได้ถวายประทีปต่อให้เทพยดาฟ้าดิน ขอให้ภัยพิบัติทั้งหลายในโลกจงมอด
ไหม้ไปกับโคมไฟ    
 ก่อนปล่อยกระทงลอยโดยตั้งสัจจะอธิษฐานว่า “ข้าแต่แม่น้ําคงคาข้าขอสัจจะอธิษฐาน 
ขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่แม่น้ําคงคา ที่ข้าได้ใช้อาบ ด่ืม กิน ทั้งทุกข์ โศก สรรพโรค-ภัย ขอให้อย่าได้
กล้ํากลาย” จากน้ันก็ปล่อยกระทงลอย ไม่ต้องกวักน้ํา จะไหลไปในทิศทางใดก็ตามแต่ ถือเป็นการ
ปล่อยทุกข์-โศกไปแล้ว ให้ตกไปกับไฟให้ไหลไปกับน้ํา 



 ๑๐๖

 ส่วนการปล่อยโคมลอย ต้องทําพิธีในโบสถ์ก่อน แล้วจึงมาปล่อยโคมลอยหลังจากที่
ปล่อยกระทงลอยแล้ว 
 
เดือนธันวาคม (เดือนสาม)  
 บุญน้ําเหล้า ข้าวใหม่พ่อบุญส่ง เล่าให้ฟังว่า “การนําข้าวใหม่ไปบอกผีประจําหมูบ้านทุก
ตน ว่าถึงเวลากินข้าวใหม่” เชื่อว่า หากปีไหนไม่บอกผี เอาข้าวไปทําเหล้าสาโทก็จะไม่เป็นสาโท 
 



 ๑๐๗

ประวัติผู้วิจยั 
 

ช่ือ – สกุล   นางสาวพรพิมล ชํารัมย์ 
ที่อยู่    ๑๑๘ หมู่ ๘ ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ 
     (พิพิธภัณฑ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง  
     อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
     ทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ   

   ถนนหน้าพระลาน  แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร  
   กรุงเทพมหานคร 
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