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บทท่ี 2 
การประมวลเอกสาร 

 
การศึกษาเรื่อง กระบวนการกลุ่มพลิกพื้นผืนป่าเพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบดว้ย  
 2.1 แนวคดิการอนุรกัษ์ป่าไมต้ามพระราชด าร ิ
 2.2 แนวคดิดา้นการพฒันาสงัคม  
 2.3 แนวคดิและหลกัการกระบวนการกลุ่ม  
 2.4 แนวคดิการพลกิฟ้ืนผนืป่าชุมชน 
 2.5 แนวคดิความหลากหลายทางชวีภาพของป่าชุมชน  
 2.6 แนวคดิดา้นการทอ่งเทีย่ว  
 2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 รายละเอยีดจะน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี  
 
2.1 แนวคิดการอนุรกัษ์ป่าไม้ตามพระราชด าริ 
 แนวคดิการอนุรกัษ์ป่าไมต้ามแนวพระราชด าร ิโดยหน่วยงานภาครฐัทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งได้
รวบรวมแนวพระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่าไม้ (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีส านกัพระราชวงั, 2556) มดีงัน้ี  
 พระราชด ารแิละความเป็นมา  สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรง
ด าเนินงานเกี่ยวกบัการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดารมาตัง้แต่ ปี 2523 โดยมพีระราช
ประสงค์ใหเ้ดก็และเยาวชนมคีุณภาพชวีติที่ด ีทัง้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามยั การศกึษา 
ทกัษะทางวชิาชพี จติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้สบืสาน
วฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ โดยมโีรงเรยีนสงักดัต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลเขา้รว่มโครงการ 
เช่น โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชนชาวไทยภเูขา เป็นตน้  
 ส าหรบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนัน้ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีมพีระราชด ารใิหด้ าเนินโครงการ เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2530 ณ โรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุงที่ 107 บ้านห้วยจะค่าน ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชยีงใหม่ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก นักเรยีน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มจีติส านึกในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา การใชส้ะเดา 
ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร สวนพฤกษศาสตร์ในส่วนของประชาชนได้มกีารให้ความรู ้
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ส่งเสริมการจัดท าป่าชุมชน รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการป้องกันการชะล้าง
พงัทลายของดนิ   
 ต่อมาในปี 2554 ประเทศไทยประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติหลายครัง้ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีได้มพีระราชกระแสเพิม่เติมให้มกีารจดัการเรยีนรูเ้รื่องการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้เพื่อใหน้ักเรียนไดต้ระหนักถงึความส าคญัของทรพัยากรป่าไม ้เกดิความ
รกัความหวงแหนและร่วมกนัอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้พระราชกระแสในเรื่องดงักล่าวมหีลายครัง้
และหลายวาระ ดงัน้ี  วนัที่ 13 มกราคม 2554 ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นตอืงอช่าง
กลปทุมวนัอนุสรณ์ 13 จงัหวดันราธิวาส วนัที่ 31 มกราคม 2554 ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนนเรศวรป่าละอู จงัหวดัประจวบคริขีนัธ์ และต่อมาในวนัที่ 23 มถุินายน 2554 ที่อุทยาน
แห่งชาตภิูกระดงึ จงัหวดัเลย มพีระราชกระแสกบัผูบ้ ัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และอธบิดี
กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื สรุปความไดว้า่ “ป่าไมถู้กตดัท าลายไปอยา่งมากจนเป็น
ปัญหาต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งหนกั การช่วยเหลอือยา่งไรกไ็มส่ามรถแกปั้ญหาได ้แมจ้ะสรา้งบา้น
ทดแทนบา้นทีพ่งัไปแลว้กอ็าจพงัถล่มไดอ้กีในคราวถดัไป  จงึควรทีจ่ะเริม่ตน้สอนการอนุรกัษ์ป่า
ไมต้ัง้แต่เดก็ ซึง่อาจเริม่ในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน โดยจดัท าเป็นหลกัสตูรหรอืกจิกรรมให้
เดก็เกดิความรกั และหวงแหนในทรพัยากรป่าไมแ้ละรว่มสงวนรกัษาป่าไมไ้ว”้  
 จากพระราชกระแสดงักล่าวข้างต้น ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีไดจ้ดัตัง้คณะท างานร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ครูโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 12 โรงเรยีน ยกรา่งคู่มอืการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
ไมต้ามพระราชด าร ิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และไดน้ าไปทดลองการจดักจิกรรมขึน้ในปีการศกึษา 
2555 หลงัจากนัน้ไดส้รุปและถอดบทเรยีน ปรบัปรุงเป็นคู่มอืส าหรบัครผููส้อนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน
การจดักจิกรรม เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรยีนและชุมชนโดยรอบโรงเรยีนตระหนักถึงความส าคญัและ
รว่มกนัอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องประเทศ  
 ทรพัยากรป่าไม ้เป็นทรพัยากรธรรมชาตอิย่างหน่ึงทีส่ามารถรกัษาใหค้งสภาพอยู่ไดห้รอื
ทดแทนได ้(Replaceable and Maintainable Resources) ซึง่มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนิน
ชวีติของมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นส่วนส าคญัที่ช่วยในการรกัษาความสมดุลทาง
ธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องช่วยกนัป้องกนัรกัษาป่าไมใ้หค้งอยู่อย่าง
ยัง่ยนืตลอดไป  
 ความหมายของป่าไม ้ โดยความหมายทัว่ ๆ ไปแลว้ ป่าไม ้คอื พืน้ดนิที่ซึ่งปกคลุมดว้ย
พรรณพชืไม่ว่าจะเป็นต้นไม ้ไมพุ้่มหญ้า หรอืพชือย่างอื่นที่มใิช่พชืเกษตร บางครัง้อาจหมายถึง
สงัคมพชืตามธรรมชาต ิอาจเป็นสงัคมของไมใ้หญ่ เช่น ป่าดงดบิทางภาคใต้ของประเทศ หรอืไม้
เล็กผสมกบัหญ้าตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งหญ้าในเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นต้น 
ในทางนิเวศวทิยานิยมใช้ค าว่า “สงัคมพชืคลุมดนิตามธรรมชาติ” ซึ่งอาจเป็นได้ตัง้แต่ป่าใหญ่ที่
ประกอบดว้ยไมช้ัน้เรอืนยอดสงูกว่า 40 เมตร ไปจนถงึทุง่หญา้และลานหนิทีป่กคลุมดว้ยมอส และ
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พืชเล็ก ๆ คนไทยทัว่ไปมกัเข้าใจว่า ป่าไม้คือสงัคมพืชที่ต้องมีไม้ใหญ่สูงกว่า 20 เมตรขึ้นไป 
ประกอบกนัอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนสงัคมพืชอื่น ๆ มกัมองไม่เห็นความส าคญัและปล่อยให้ถูก
ท าลายไป แต่ในด้านการอนุรกัษ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นป่าที่ประกอบด้วยไม้ใหญ่ (ป่าไม้)  หรือที่
ประกอบดว้ยไมเ้ลก็ (ทุ่งหญา้ หรอืป่าทุ่ง) กย็อ่มมคีวามส าคญัไมย่ิง่หยอ่นกวา่กนั ฉะนัน้เพื่อความ
พูนสุขของประเทศควรที่จะได้อนุรกัษ์ไว้อย่างเหมาะสมทัง้ในด้านปรมิาณและสภาพตามความ
จ าเป็นระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และรวมไปถงึระดบัโลกสว่นรวม 
 ประโยชน์ป่าไม้ ป่าไม้มีคุณค่าและความส าคญัต่อมนุษยชาติตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ประโยชน์ของป่าไมท้ีม่ตี่อมนุษยท์ัง้ทางตรง และทางออ้ม มดีงัน้ี 1) ประโยชน์ทางตรงของป่าไม ้
เป็นปัจจยัสีใ่นการด ารงชวีติประจ าวนัของมนุษย ์2) ประโยชน์ทางออ้มของป่าไม ้(1) ช่วยใหฝ้น
ตกและท าใหม้คีวามชุ่มชื้นในอากาศสม ่าเสมอ (2) บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ (3) ป้องกนั
การพงัทลายของดนิ (4) บรรเทาอุทกภยั (5) ช่วยใหน้ ้าไหลสม ่าเสมอตลอดปี (6) เป็นทีอ่ยู่อาศยั
ของสตัวป่์า (7) เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจและนนัทนาการ  

ประโยชน์ทางตรงของป่าไม ้1) ไม ้เป็นผลผลติจากป่าทีนิ่ยมใชก้นัแพรห่ลายตัง้แต่โบราณ 
เน่ืองจากมรีาคาถูก น ้าหนักเบา และมคีุณสมบตัเิหมาะสมสะดวกในการใชส้อยกว่าสิง่อื่น ๆ เช่น 
เหล็กหรอืซีเมนต์ แม้ปัจจุบันจะมีการคิดค้น วสัดุอื่นที่ใช้แทนไม้ แต่เน่ืองจากไม้มีคุณสมบัติ
เฉพาะตวั ซึง่บางครัง้ใชส้ิง่อื่นแทนไมไ่ด ้ไมจ้งึยงัคงเป็นทีนิ่ยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง ไดม้กีารใชไ้ม้
กนัมากในการก่อสรา้งบา้นเรอืน ท าเครื่องเรอืน และการก่อสรา้งอื่น ๆ เช่น การท าสะพาน ท ารถ 
ต่อเรอื ท าเครื่องมอืการเกษตร การประมงและเครื่องกฬีาต่าง ๆ เป็นตน้ 2) เชือ้เพลงิ ทีไ่ดจ้ากป่า 
คอื ฟืนและถ่าน ซึง่ใชใ้นการหุงตม้ และใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทัง้เชือ้เพลงิทีใ่ชก้บั
จรวดดว้ย 3) วสัดุเคม ีทีไ่ดจ้ากไม ้ไดแ้ก่ เซลลูโลสและลกินิน เซลลูโลสใชม้ากในการท ากระดาษ
ไหมเทยีม วตัถุระเบดิ น ้าตาล แอลกอฮอล ์และยสิต ์สว่นลกินิน ใชใ้นการท าวานิลลา น ้าหอมและ
เครื่องส าอางต่าง ๆ ถนอมอาหาร และยารกัษาโรคผิวหนัง ถ้าเอาไม้ไปกลัน่ในเตาอบก็จะได้
กรดอะซติกิ น ้ามนัดนิ และเมทนิแอลกอฮอล ์ซึ่งน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ 4) อาหาร มนุษย์
ไดอ้าหารหลายอย่างจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ เมลด็ของพนัธุไ์มต้่าง ๆ หน่อไม ้เหด็ หวักลอย มนั
ต่าง ๆ และอาหารทีไ่ดจ้ากสตัวป่์า รวมทัง้นก สตัวเ์ลื้อยคลาน และแมลงต่าง ๆ เช่น ผึง้ เป็นต้น 
5) ยารกัษาโรค ที่ได้จากป่าที่ส าคญัมี สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ยาแก้โรคเรอืนจากน ้ามนัของผล
กระเบา ยารกัษาความดนัโลหติสงูจากรากของต้นระย่อม ยารกัษาโรคหวัใจจากเมลด็ต้นแสลงใจ 
สารก าจดัแมลง และเบื่อปลาจากตน้หางปลาไหล เป็นตน้ 6) เสน้ใย ที่ไดจ้ากป่ามหีลายชนิด เช่น 
จากเปลอืกไมต้่าง ๆ และจากเถาวลัยช์นิดต่าง ๆ 7) ชนั น ้ามนั และยางไม ้ (1) ชนั ทีไ่ดจ้ากป่าที่
ส าคญัม ีชนัตะเคยีนตาแมว ทีไ่ดจ้ากตน้ตะเคยีนตาแมว และชนักะบาก ใชท้ าน ้ามนัชกัเงา ยางรกั
ใชใ้นการท าเครื่องเขนิ ก ายานใชใ้นการท าเครื่องหอมและท ายา ยางสนใชใ้นการท ายา ท าน ้ามนั
ผสมส ีท าสบู่ และยาขดัรองเทา้ เป็นต้น (2) น ้ามนัไม ้ไดจ้ากต้นยางนา ยางเหยีง ยางกราด เป็น
ตน้ ซึง่ใชใ้นการท าไต ้ชนัยาเรอื และทาบา้นเรอืน เป็นตน้ (3) ยางไม ้ทีส่ าคญั คอื ยางเยลูตงใชใ้น
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การท าหมากฝรัง่ และยางขนุนนกใช้ในการหุ้มสายเคเบิลใต้น ้า เป็นต้น 8) ฝาดฟอกหนังและส ี
พรรณไมใ้นป่ามหีลายชนิดที่เปลอืก แก่น หรอืผลน ามาใช้ท าฝาดฟอกหนังได้ด ีเช่น เปลอืกก่อ 
โกงกาง โปรง คูณ กระถนิพมิาน แก่นสเีสยีด ผลสมอไทย และสมอพเิภก เป็นตน้ ส่วนสกีอ็าจได้
จากแก่น ชนั และผลของพนัธุ์ไม้บางชนิด เช่น แก่นของไม้แกแล ชนัจากต้นรง และผลของต้น
จ าปา เป็นตน้ 9) อาหารสตัว ์มนุษยไ์ดใ้ชป่้าเป็นทีเ่ลีย้งสตัวแ์ละเป็นแหล่งอาหารส าหรบัเลีย้งสตัว์
มาชา้นานเพราะในป่ามหีญา้ ใบไม ้เปลอืกไม ้ผลและเมลด็ไมท้ีส่ตัวช์อบกนิอยูม่ากมายหลายชนิด 
ในประเทศไทย การเลี้ยงสตัว์ในป่าพบได้ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเมื่อ
หมดฤดูท านา ชาวบ้านมกัจะปล่อยสตัวเ์ขา้ไปหากนิในป่าเป็นจ านวนมากทุก ๆ ปี ถ้าหากมกีาร
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และก าหนดขอบเขตการเลี้ยงให้เหมาะสมแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์แก่
เศรษฐกจิของประเทศ  

ประโยชน์ทางออ้มของป่าไม้ 1) ช่วยใหฝ้นตกและท าใหม้ีความชุ่มชืน้ในอากาศสม ่าเสมอ 
ป่าไมม้อีทิธพิลช่วยใหม้ฝีนตกเหนือพืน้ทีป่่ามากขึน้ เน่ืองจากอากาศเหนือพืน้ที่ป่าไมม้คีวามชุ่ม
ชืน้และเยน็กว่าในพืน้ทีไ่ม่มป่ีา เมฆฝนทีล่อยผ่านมากระทบกบัความเยน็กจ็ะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้า 
ตกลงมาเป็นฝน แต่ส าหรบัฝนทีเ่ป็นไปตามฤดกูาลป่าไมไ้มม่อีทิธพิลต่อการตกของฝนแต่อยา่งใด 
ปรมิาณน ้าฝนทีต่กจะเพิม่ขึน้ตามความสงูของพืน้ทีป่่าอากาศในป่ามคีวามชืน้สงูเน่ืองจากในป่ามี
ไอน ้าจากการคายน ้าของต้นไมม้ากรวมทัง้ไม่มลีมแรงภายในป่า จงึท าใหค้วามชุ่มชืน้ของอากาศ
ภายในป่าสูงกว่าทีโ่ล่งแจง้ทีอ่ยู่เคยีงกนัเสมอ ปกตจิะแตกต่างกนัประมาณรอ้ยละ 11 ดงันัน้เวลา
อยู่ในป่าจงึรูส้กึชุ่มชื้นเยน็สบาย ไม่รอ้นจดัในฤดูรอ้น และไม่หนาวมากในฤดูหนาว แต่ทัง้น้ีต้อง
ขึน้อยูก่บัทีต่ ัง้และชนิดของป่าไมด้ว้ย 2) บรรเทาความรุนแรงของลมพาย ุลมพายุเมื่อพดัมาถงึทีท่ี่
มป่ีาไมเ้ป็นฉากก าบงัอยู่กจ็ะลดความเรว็ลงอย่างรวดเรว็ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความสูง ความหนาแน่น
ของหมูไ่ม ้และเรอืนยอดของพนัธุไ์มแ้ต่ละชนิดว่ามคีวามแน่นทบึเพยีงใด ในการปลกูตน้ไมไ้วเ้ป็น
ฉากก าบังลมหรือแนวป้องกันลม ปรากฏว่าที่สูงจากพื้นดิน 2 ฟุต แนวกันลมน้ีสามารถลด
ความเรว็ของลมพายุใหเ้หลอืเพียงรอ้ยละ 20 และสามารถป้องกนัลมไดเ้ป็นระยะทางเท่ากบั 20-
25 เท่าของความสงูของตน้ไมน้ัน้ในดา้นใตล้ม และ 3 เท่าในดา้นเหนือลม นอกจากน้ีตน้ไมย้งัช่วย
ป้องกันความชุ่มชื้นของดิน และผิวดินไม่ให้ถูกพัดพาไป นอกจากน้ีตามรมิฝัง่ทะเลป่าไม้ยงั
สามารถป้องกนัการขยายตวัของเนินทราย ไมใ่หล้มพดัเอาทรายเขา้มาทบัถมในพืน้ทีเ่กษตรกรรม
และบ้านเรอืนใหเ้สยีหาย 3) ป้องกนัการพงัทลายของดนิ ในที่ที่เป็นป่าไมเ้มื่อฝนตกลงมา เรอืน
ยอดของป่าไมจ้ะสกดักัน้ความรุนแรงของฝนไม่ใหต้กกระทบผวิดนิโดยตรง น ้าบางส่วนจะคา้งอยู่
ตามเรอืนยอดของต้นไม้ บางส่วนจะไหลไปตามล าดบั บางส่วนจะตกทะลุเรอืนยอดลงสู่พื้นป่า 
บรเิวณพื้นป่ามกัจะมเีศษไมใ้บไมแ้ละซากต่าง ๆ ทัง้ของพชืและสตัว์ คอยช่วยดูดซบัน ้าฝนและ
ชะลอความเรว็ของน ้าที่ไหลบ่าดว้ยการดูดซบัน ้าลงดนิ ท าใหน้ ้าที่ไหลบ่าลดลง ลดการพงัทลาย
ของดนิทีเ่กดิจากแรงปะทะของเมด็ฝนที่มตี่ออนุภาคดนิและการพดัพาอนุภาคดนิ เน่ืองจากน ้าที่
ไหลบ่า ส่งผลให้น ้าที่บ่าผ่านหน้าดนิไม่ขุ่นข้น ดงันัน้หากป่าไมถู้กแผว้ถางท าลายย่อมส่งผลต่อ
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ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ความใสสะอาดของน ้าทีใ่ชส้ าหรบับรโิภคและใชส้อย 4) บรรเทาอุทกภยั 
ป่าไม้ช่วยชะลอความเรว็ของน ้าเมื่อมีป่าจะส่งผลให้ปรมิาณน ้าที่ไหลลงสู่แม่น ้าล าธารเพิ่มขึ้น
ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ และน ้าทีไ่หลบ่าดงักล่าวเป็นน ้าทีขุ่่นขน้เพราะเตม็ไปดว้ย หนิ กรวด 
ทราย และตะกอน ที่ถูกพดัพามา เหล่าน้ีจะกดัเซาะตลิง่พงัหรอืท าใหส้ายน ้าต้องเปลี่ยนทศิทาง
และท าใหล้ าน ้าตืน้เขนิอยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหล้ าธารสามารถรองรบัปรมิาณน ้าทีไ่หลบ่าเขา้มาเพยีง
เลก็น้อย จงึท าใหเ้กดิอุทกภยัขึน้ไดง้า่ยและบ่อยมากขึน้ 5) ท าใหน้ ้าไหลสม ่าเสมอตลอดปี การที่
ป่าไมช้ว่ยใหม้นี ้าไหลในล าธารตลอดทัง้ปี เน่ืองมาจากฝนทีต่กลงมาในพืน้ทีป่่า น ้าฝนจะไมไ่หลลง
สู่แม่น ้าทัง้หมด แต่น ้าฝนจะถูกกิง่ไมใ้บไมต้ามพืน้ป่าและดนิทีร่่วนซุย ดูดซบัน ้าเอาไวแ้ละค่อย ๆ 
ซมึลงดนิสะสมไวเ้ป็นน ้าใตด้นิ แลว้ค่อย ๆ ปล่อยออกมาสู่ล าหว้ย ท าใหฤ้ดูแลง้ทีไ่ม่มฝีนตกแต่ล า
ธารต่าง ๆ กย็งัคงมนี ้าไหลอยู่ตลอดเวลา ทัง้น้ีเน่ืองจากพืน้ดนิใต้ป่าไมเ้ปรยีบเสมอืนอ่างเกบ็น ้า
ธรรมชาตทิี่สะสมน ้าไวใ้นฤดูฝน แลว้ระบายออกในฤดูแลง้ 6) เป็นทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์า ซึ่งสตัว์
ป่าเป็นแหล่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้สอยต่าง ๆ นอกจากน้ีนกและแมลงหลายชนิดมี
ประโยชน์ต่อมนุษยใ์นการเป็นผูท้ าลายศตัรพูชืทางการเกษตรและยงัช่วยในการรกัษาสมดุลของ
ธรรมชาตไิว ้ปัจจุบนัมผีูส้นใจท าการศกึษาหาความรู ้และศกึษาความเป็นอยู่ของสตัวป่์ามากขึน้ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ทางดา้นการศกึษา และนันทนาการที่เกี่ยวขอ้งกบัสตัวป่์า 7) เป็นแหล่งพกัผ่อน
หย่อนใจ และนันทนาการ การทีม่นุษยใ์ชเ้วลาว่าง ส าหรบัเดนิทางไปคา้แรมในป่า ไปทศันศกึษา
ยงัทีต่่าง ๆ เพื่อพกัผ่อนหย่อนอารมณ์ ท าใหสุ้ขภาพกายสบายใจนัน้ จะเหน็ว่าสถานทีท่ีป่ระกอบ
กจิกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบขึน้จากทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ดนิ น ้า ป่าไม ้และสตัว์
ป่าแทบทัง้สิ้น รวมเรยีกว่า เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ป่าไม้ที่อยู่ในรูปของทิวทศัน์ เป็นฉาก
ธรรมชาตอินัสวยงาม  สตัวป่์ากเ็ป็นส่วนประกอบของธรรมชาตทิีท่ าใหม้ชีวีติชวีาแก่ผูพ้บเหน็ จะ
เหน็ว่า ปัจจุบนัมนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตใินดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจมากขึน้
ตามล าดบั  

สาเหตุของการท าลายป่าไม ้ เกดิจากหลายสาเหตุมรีายละเอยีดดงัน้ี  
เกดิจากการกระท าของมนุษย์ ไดแ้ก่  (1) การลกัลอบตดัต้นไม ้การเพิม่ของประชากรท า

ให้มกีารขยายตวัของชุมชนต่าง ๆ ความต้องการใช้ไม้เพื่อปลูกสรา้งที่อยู่อาศยัและท าอุปกรณ์
เครื่องใชไ้มส้อยมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั นอกจากนัน้ยงัมรีาษฎรอกีสว่นหนึ่งยงัตดัไมข้ายเพื่อการ
ยงัชพี ทัง้ที่ขายไมโ้ดยตรงหรอืในรปูของการเผาถ่าน เป็นต้น ไม่เพยีงแต่ราษฎรที่อยู่ในพืน้ที่ป่า
ต้องการตดัฟันต้นไมเ้พื่อน าไปใชส้อยในครวัเรอืนเท่านัน้ ยงัรวมถงึนายทุนผูม้อีทิธพิล ที่ท าเป็น
ขบวนการลกัลอบตดัตน้ไมเ้พื่อน าไปใชส้อยในครวัเรอืนเท่านัน้ ยงัรวมถงึนายทุนผูม้อีทิธพิล ทีท่ า
เป็นขบวนการลกัลอบตดัฟันตน้ไมเ้พื่อการคา้และจ าหน่ายอกีดว้ย (2) การเปลีย่นพืน้ทีป่่าไมเ้ป็น
พืน้ที่เกษตรกรรม ประเทศไทยยงัเป็นประเทศเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชพี
ท าการเกษตร ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัที่ดนิเป็นปัจจยัพื้นฐานในการผลติ การเพิม่ขึน้ของประชากร 
โดยเฉพาะในชนบท จ าเป็นต้องขยายพื้นที่ท ากนิเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการขยายตวัของชุมชนหรอื
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หมูบ่า้น จงึมกีารขยายพืน้ทีท่ ากนิโดยการแผว้ถางพืน้ทีป่่าเพื่อปลกูพชืทางการเกษตรเพิม่มากขึน้ 
อนัเป็นสาเหตุใหพ้ืน้ทีป่่าถูกท าลาย (3) การครอบครองพืน้ทีป่่าไม ้การท าลายป่าโดยสาเหตุน้ีเป็น
ผลต่อเนื่องมาจากสาเหตุก่อนหน้า กล่าวคอืเมื่อราษฎรบุกรุกแผว้ถางพืน้ทีจ่นหมดสภาพแลว้ และ
ท าการเกษตรอยู่ช่วงระยะเวลาหน่ึง เกดิภาวะขาดทุนและมหีน้ีสนิ กจ็ะขายพืน้ทีน่ัน้ใหแ้ก่นายทุน
หรอืผูม้อีทิธพิล ซึง่จะน าไปใชป้ระโยชน์อื่น ๆ ต่อไป เช่น รสีอรท์ สถานทีพ่กัตากอากาศ สวนพชื
เกษตรเชงิพาณิชยข์นาดใหญ่ หรอืสนามกอล์ฟ  ตามศกัยภาพและสถานที่ตัง้ของพื้นที่ (4) การ
เผาป่า ไฟป่า ในปัจจุบนัมไิดเ้กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหากแต่เกดิจากคนทัง้สิน้ ไม่วา่จะจุดไฟเผา
ป่าเพื่อเกบ็หาของป่า ล่าสตัว ์เผาไร่ แลว้ลุกลามเขา้ป่า จุดไฟโดยประมาทหรอืรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์
ลว้นเป็นภยัต่อป่าทัง้สิน้ โดยไฟป่าจะท าลายสิง่ปกคลุมหน้าดนิ ท าใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายของ
ดนิจากฝนและลม ท าลายความอุดมสมบรูณ์ของดนิ และเกดิการสญูเสยีน ้าทีไ่หลบ่าหน้าดนิ  

เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิไดแ้ก่  (1) โรคและแมลงต่าง ๆ ในอดตีปัญหาโรคและแมลงต่าง 
ๆ ระบาดหรอืท าความเสยีหายต่อป่า มกัไมค่่อยเกดิขึน้ เน่ืองจากพืน้ทีป่่ายงัมจี านวนมากสามารถ
ที่จะรกัษาความสมดุลทางธรรมชาตไิวไ้ด ้แต่ในปัจจุบนัพื้นที่ป่าไมม้จี านวนลดลงจนไม่สามารถ
รกัษาความสมดุลตามธรรมชาตไิวไ้ด ้จงึเกดิการระบาดของโรคและแมลงต่าง ๆ ท าความเสยีหาย
ไม่แต่เฉพาะในพืน้ทีป่่าไมเ้ท่านัน้ ยงัลุกลามมาถงึพืน้ที่การเกษตรส่งผลใหพ้ชืผลทางการเกษตร
เสยีหาย เช่น การระบาดของตัก๊แตนบางชนิด เป็นต้น  (2) ภยัจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า หรอื
น ้าป่าไหลหลาก และดนิโคลนถล่ม ซึง่นบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากไม่มพีืน้ทีป่่ามาก
พอไว้รองรบัและดูดซบัน ้าฝนที่ตกลงมาจงึเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้น และเมื่อเกิดภยัพิบตัิทาง
ธรรมชาตขิึน้ยอ่มท าใหพ้ืน้ทีป่่าไมถู้กท าลายไปพรอ้มกนัดว้ย  

ผลกระทบทีเ่กดิจากป่าไมถู้กท าลาย ไดแ้ก่ (1) ท าใหส้ภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน สภาพ
ลมฟ้าอากาศโดยทัว่ไปในเขตป่าไมจ้ะชุ่มชืน้และอุณหภูมเิฉลี่ยจะต ่ากว่าทีโ่ล่งแจง้ทีอ่ยู่ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกนัมาก ดงันัน้ถ้าป่าไมถู้กท าลายลง พืน้ดนิจะแหง้แลง้และอุณหภูมจิะสูงขึน้ ลมทีพ่ดัจะ
เพิม่ความรุนแรงมาก เพราะไมม่ตีน้ไมช้ะลอความเรว็ และจะเป็นตวัเรง่ท าใหก้ารระเหยของน ้าและ
ความชืน้ในดนิสญูเสยีไปอย่างรวดเรว็ จงึท าใหส้ภาพภูมอิากาศทีแ่หง้แลง้เขา้มาแทนที ่(2) ท าให้
เกดิน ้าป่าไหลหลาก น ้าทว่ม และดนิโคลนถล่ม ป่าไมเ้ป็นตวัชว่ยซบัและชะลอความเรว็ของน ้าทีจ่ะ
ไหลลงสู่แม่น ้าล าคลอง ช่วยตา้นกระแสน ้าใหไ้หลชา้ลง ดงันัน้เมื่อเกดิฝนตกหนัก ป่าไมจ้งึช่วยลด
อตัราความรุนแรงของน ้าทว่มไดเ้ป็นอยา่งด ีในทางตรงกนัขา้มหากป่าไมถู้กท าลายลงไป เวลาเกดิ
ฝนตกหนักน ้าป่าจะไหลลงสู่ที่ราบอย่างฉับพลนัและรุนแรงจงึท าใหเ้กดิน ้าท่วมอย่างรุนแรงและ
รวดเรว็ หรอืาจรุนแรงถงึขัน้มดีนิโคลนถล่มร่วมดว้ย ดว้ยเหตุน้ีเองการบ ารุงรกัษาป่าไมต้้นน ้าล า
ธารจงึเป็นเรื่องส าคญัและต้องกระท า เพื่อลดความรุนแรงของน ้าท่วมใหน้้อยลง (3) สูญเสยีหน้า
ดนิทีอุ่ดมสมบูรณ์ เมื่อป่าไมถู้กท าลายไป จะส่งผลท าใหห้น้าดนิเกดิการกดัเซาะพงัทลายไดอ้ย่าง
รวดเรว็ และรนุแรง จงึท าใหด้นิชัน้บนทีอุ่ดมสมบรูณ์ ถูกตวัการทางธรรมชาต ิเช่น น ้าไหล และลม 
ชะล้างออกไปนอกจากน้ีดินที่ปราศจากต้นไม้ปกคลุมจะท าให้ความชื้นในดินสูญเสียไปอย่าง
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รวดเรว็ จงึท าใหด้นิขาดแคลนน ้า และมอิาจน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตรกรรมได ้(4) สตัวป่์า
ถูกท าลาย เมื่อป่าไมอ้นัเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั แหล่งอาหาร และทีห่ลบภยัของสตัวป่์าถูกท าลายลง จะ
ท าให้สตัว์ป่าขาดแคลนอาหาร และมโีอกาสถูกล่ามากขึ้น จงึท าให้สตัว์ป่าลดจ านวนลงและสูญ
พนัธุ์ไปในที่สุด แมปั้จจุบนัป่าไมจ้ะคงเหลอือยู่บ้าง แต่จ านวนสตัวป่์ายงัลดจ านวนลงอย่างน่าใจ
หาย และมสีตัวป่์าหลายชนิดก าลงัจะสญูพนัธุ ์หรอืสญูพนัธุไ์ปแลว้กม็ ีเช่น สมัน กูปร ีเป็นตน้ (5) 
อ่างเก็บน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติตื้นเขนิ การตื้นเขนิของแหล่งน ้าธรรมชาติหรอือ่างเก็บน ้าที่
มนุษยส์รา้งขึน้ มสีาเหตุมาจากการพงัทลายของดนิอยา่งรุนแรง ซึง่ตะกอนเหล่านัน้จะถูกน ้าชะพา
ลงสู่แหล่งน ้า และจะเพิม่ปรมิาณมากขึน้ตามวนัเวลาทีผ่า่นไปตะกอนทีน่ ้าพดัพามาดว้ยน้ีจะสะสม
ในแหล่งน ้า ท าใหแ้หล่งน ้าตืน้เขนิอยา่งรวดเรว็และท าใหก้ารใชง้านของแหล่งน ้าลดลง ซึง่ปัญหาน้ี
จะเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทีป่่าไมถู้กท าลาย เพราะถ้าหากป่าไมถู้กท าลายลงจะท าใหด้นิมโีอกาส
เกดิการกรอ่นไดง้า่ย  
 
2.2 แนวคิดด้านการพฒันาสงัคม  
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของ
ทรพัยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ แนวคดิทฤษฎทีีส่ าคญั (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2547) มดีงัน้ี  

ทฤษฏศีกัยภาพการพฒันาและแพร่กระจาย (Development Potential Diffusion Theory) 
ประกอบด้วย  2  ส่ วน  คือ  ศักย ภ าพการพัฒ นา ป ระกอบด้วย  สังกัป  4  ตัว  คือ  1 ) 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ2) ทรพัยากรมนุษย ์3) องคก์ารสงัคม และ 4) ภาวะผูน้ า นัน่คอื ทฤษฎสีว่นน้ี
อธบิายว่า 4 สิง่น้ีเป็นตวัเหตุใหเ้กดิการพฒันาสงัคม 4 สิง่น้ีถอืเป็นศกัยภาพของสงัคม อกีส่วนคอื 
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion Theory) มีสังกัป 1 ตัว คือ การติดต่อกับโลก
ภายนอก (contact) น่ีก็เหมือนกัน อธิบายการพัฒนาว่า เกิดจากการติดต่อกันระหว่างสงัคม 
โดยเฉพาะสงัคมดอ้ยพฒันาทีต่ดิต่อกบัสงัคมพฒันา จะท าใหส้งัคมดอ้ยพฒันามรีะดบัการพฒันา
สงูขึน้ ทฤษฎศีกัยภาพและการแพรก่ระจายมตีวัเชื่อม คอื การฝึกอบรม (training) ซึง่ทางวชิาการ
เรยีกว่า ตวัแปรแทรก (intervening variable) ส าหรบันักปฏบิตัิการพฒันาสงัคม ก็มองตวัน้ีเป็น
ปัจจยัเหตุใหเ้กดิการพฒันาอกีตวัหน่ึงนัน่เอง  
 ทฤษฎศีกัยภาพการพฒันาและแพรก่ระจายน้ีมอีธบิายดงัน้ี  
 1. ทรัพยากรธรรมชาติท าให้ เกิดการพัฒนา  หมายความว่า  ปั จจัย เห ตุ  คือ 
ทรพัยากรธรรมชาติก่อให้เกิดปัจจยัผลคือ การพฒันา ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ เหตุผลก็คือ เมื่อมี
ทรพัยากร เชน่ น ้ามนั ทองค า หรอืเพชรแลว้ สิง่เหล่าน้ีจะท าใหเ้กดิเป็นทรพัยส์นิเงนิทอง สามารถ
จะน าไปใชจ้่ายยกระดบัคุณภาพชวีติใหส้งูขึ้น ยิง่มทีรพัยากรธรรมชาตมิคี่าจ านวนมาก กย็ิง่ท าให้
ระดบัการพฒันาสงูมากขึน้ไปอกี  
 2. ทรยัพากรมนุษยท์ าใหเ้กดิการพฒันา หมายความว่า ปัจจยัเหตุคอื ทรพัยากรมนุษย ์
โดยเฉพาะมนุษยใ์นวยัแรงงานก่อใหเ้กดิปัจจยัผล คอืการพฒันา หรอืพดูอกีอยา่งว่า ยิง่มคีนในวยั
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แรงงานมากเท่าใด กย็ิง่ท าใหร้ะดบัการพฒันาสงูมากขึน้เพยีงนัน้ เหตุผลกค็อื คนในวยัแรงงานมี
ก าลงัแรงงานที่สามารถใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อคุณภาพชวีติได ้เช่น เพิม่การศกึษา ท าใหสุ้ขภาพ
อนามยัแขง็แรง จติใจมัน่คงเขม้แขง็ เป็นตน้ ปัจจยัน้ีจงึเป็นเหตุใหเ้กดิการพฒันาได้ 
 3. องค์การสงัคมท าให้เกิดการพฒันา กล่าว คอื องค์การสงัคมในที่น้ีหมายถึงองค์การ
สงัคมประเภทสหจร โดยทีอ่งคก์ารสงัคมเหล่าน้ีจะชว่ยท าใหเ้กดิพลงัในการท างานไดใ้หญ่ขึน้ และ
มากขึน้ เพราะเป็นการรวมก าลงัแรงงานกบังานใหญ่ ๆ ทีท่ าคนเดยีวไม่ได ้องคก์ารกส็ามารถท า
ได ้ท าไดม้าก และท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะไดร้ว่มช่วยกนัคดิ ช่วยกนัพจิารณา จงึมคีวาม
รอบคอบ ไมบ่กพรอ่งหรอืบกพรอ่งน้อย จงึเป็นเหตุใหเ้กดิการพฒันาไดอ้กีทางหน่ึง 
 4. ภาวะผูน้ า ท าใหเ้กดิการพฒันา กล่าวคอื ภาวะผูน้ าหรอืจ านวนผูน้ าประเภทต่าง ๆ ยงั
มมีากเท่าใด กจ็ะยิง่ท าใหก้ารพฒันามรีะดับสงูมากขึน้เพยีงนัน้ ทัง้นี้กเ็พราะผูน้ ามกัจะเป็นคนทีม่ี
คุณภาพ การท างานของผูน้ าจงึพลอยมคีุณภาพหรอืประสทิธภิาพไปดว้ย หรอืไม่เช่นนัน้ ผูน้ าจะ
สามารถรวบรวมคนไดเ้ป็นจ านวนมาก กลายเป็นกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก จงึท างานใหญ่หรอืงาน
ปรมิาณมากได ้นอกจากนัน้ ดว้ยบารมขีองผูน้ า ท าใหค้นทีม่ารวมตวักนัท างาน ท างานอยา่งทุม่เท 
เพือ่ผูน้ าจงึท าใหเ้กดิผลดแีก่การพฒันา  
 5. การตดิต่อท าใหเ้กดิการพฒันา การตดิต่อหมายถงึ การตดิต่อระหว่างชุมชน ระหว่าง
เมอืง หรอืระหว่างประเทศ โดยเฉพาะชุมชนเมอืง ประเทศทีด่อ้ยพฒันาจะไดป้ระโยชน์จากชุมชน
เมอืง ประเทศที่พฒันาแล้วหรอืเจรญิกว่า  ทัง้น้ีเพราะการติดต่อเช่นนัน้ ท าใหเ้กดิการถ่ายทอด 
เรยีนรู ้รบัเอาความรู ้ความช านาญ สนิคา้ เทคโนโลย ีจากสงัคมเจรญิมาใชห้รอืมาผลติเครื่องมอื 
เครือ่งใช ้สนิคา้ขึน้มาในสงัคมดอ้ยพฒันา ท าใหส้งัคมดอ้ยพฒันามคีวามเจรญิกา้วหน้าตามไปดว้ย  
 6. การฝึกอบรมท าใหเ้กดิการพฒันา  กล่าวคอื การฝึกอบรมมฐีานะพเิศษ เป็นทัง้ตวัเหตุ
โดด ๆ และเป็นตวัเหตุรว่มกบัตวัเหตุอื่น ๆ ท าใหเ้กดิการพฒันาได ้ค าอธบิายใหเ้หน็ความจรงิกไ็ม่
ยาก เพราะหากมองการฝึกอบรมว่าเป็นการศกึษา (education) เสยีแลว้ กย็อ่มจะเหน็ความส าคญั
ไดช้ดัเจนในการท าใหเ้กดิการพฒันา เพราะท าใหค้วามรู ้ความช านาญดา้นต่าง ๆ ของคนสูงขึน้ 
การพัฒนาก็ย่อมจะสูงตามไปด้วย ส าหรบัการเป็นตัวเหตุควบกับตัวเหตุอื่น ก็อาจมองได้ว่า
การศึกษาดีย่อมจะท าให้รู้จกัใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสทิธิภาพ ทรพัยากรมนุษย์ที่ดี
การศกึษากย็อ่มเป็นทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ ทรพัยากรมนุษยท์ีด่กีารศกึษากย็อ่ม
เป็นทรพัยากรที่มคีุณภาพ องค์การสงัคมที่มคีนมคีุณภาพเป็นสมาชกิกย็่อมพลอยมคีุณภาพไป
ด้วย ผู้น าที่มกีารศึกษาดยี่อมมคีุณภาพดยีิง่ขึ้น การติดต่อที่เฉลียวฉลาดอนัเกิดจากการศึกษา 
ยอ่มก่อผลประโยชน์ดา้นการพฒันาการ การฝึกอบรมจงึชว่ยใหเ้กดิการพฒันาดว้ยเหตุผล  
 การมองแงป่ฏบิตัทิฤษฎศีกัยภาพการพฒันาและการแพรก่ระจายชีใ้หเ้หน็วา่การพฒันาซึง่
รวมถึงการพฒันาสงัคมด้วย จะเกดิขึน้ได้โดยมปัีจจยั 6 ตวัเป็นเหตุ นัน่คอื ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทรพัยากรมนุษย ์องคก์ารสงัคม ภาวะผูน้ า การตดิต่อและการฝึกอบรม กล่าวไดต้่อไปว่า ยิง่มสีิง่
ต่าง ๆ เหล่าน้ีตามความหมายที่กล่าวมามากเพยีงใด การพฒันาสงัคมก็จะมรีะดบัสูงมากยิง่ขึน้



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

18 

เพียงนัน้ แม้ว่าทฤษฎีน้ีจะพฒันาขึ้นในตะวนัตก แต่ก็ได้พิสูจน์ในสงัคมไทยแล้ว แต่ได้รบัการ
ยนืยนัเพยีงบางสาเหตุ คอื องคก์ารสงัคม ภาวะผูน้ า การตดิต่อและการฝึกอบรม สาเหตุทีเ่หลอืยงั
ไมส่ามารถพดูไดว้่า ไรป้ระโยชน์ เพราะอาจพสิจูน์ไม่ถูกตอ้ง ยงัจะตอ้งมกีารพสิจูน์กนัต่อไป ดว้ย
วธิกีารพสิจูน์ทีม่ปีระสทิธภิาพกวา่ทีไ่ดท้ ามาแลว้  
 จากแนวคดิการพฒันาดงักล่าวน้ี คอื คาดว่า 1) ทรพัยากรธรรมชาต ิคอื ป่าชุมชนภูน้อย 
2) ทรยัพากรมนุษย ์ประชาชน หมู่ 9,18 3) องคก์ารสงัคม คอื หน่วยอนุรกัษ์ป่าเขตพืน้ที ่4) ภาวะ
ผูน้ า คอื ผูน้ าสงฆ์ เจา้หน้าที่อนุรกัษ์ ครูนักเรยีน และผูใ้หญ่บ้าน 5) การติดต่อ คอืการประสาน
เครอืขา่ยในทอ้งถิน่ 6) การฝึกอบรม คอื การท าความเขา้รว่มกนัในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนภูน้อย จะ
ท าใหเ้กดิการพฒันา โดยสามารถแกไ้ขปัญหาคอื การไม่ท าลายป่าชุมชน การไม่เผาป่าชุมชน ถา้
หากได้รบัการแก้ไขอย่างเหมาะสม คาดว่าแหล่งทรพัยากรดงักล่าวน้ี จะเป็นแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาตทิี่มคีวามอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูธ้รรมชาตติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ทีม่กีารก าหนดปฏทินิปฏบิตัธิรรมจากส านกัสงฆ์
อยูเ่ป็นประจ า น าไปสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 
     
2.3 แนวคิดและหลกัการกระบวนการกลุ่ม  

ความหมายของกระบวนการกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม มีนักวชิาการได้ใหค้วามหมายของ
กระบวนการกลุ่มไวด้งันี้ กระบวนการกลุ่ม คอื ความรูเ้กีย่วกบัการท างานเป็นกลุ่มเพื่อปฏบิตังิาน
อย่างใดอย่างหน่ึงให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการปฏิบตัิงานจะเป็นไปในทศิทางใดนัน้ขึ้นอยู่กบัพลงั
ผลกัดนัทีเ่กดิขึน้จากองคป์ระกอบต่าง ๆ (ทศินา แขมมณี, 2545) กระบวนการกลุ่มเป็นการศกึษา
พฤตกิรรมของคนโดยอาศยักระบวนการต่าง ๆ ของกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นั รูจ้กัจุดด ีจุดดอ้ยของ
ตนเอง ความเขา้ใจและรูจ้กัตนเอง มสี่วนช่วยในการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นจุดอ่อนและเกดิการแกไ้ข 
(จนัทภิา ลมิปิเจรญิ, 2521) กระบวนการกลุ่ม คอื การทีบุ่คคลมาร่วมกนัเพื่อศกึษาประสบการณ์
ของกลุ่มหลาย ๆ ฝ่าย ศกึษาพฤติกรรมความเป็นผู้น าผูต้าม ความคดิ ฝึกปฏิสมัพนัธ์ ระหว่าง
บุคคลและมกีารศกึษาจากประสบการณ์ โดยผูศ้กึษาจะตอ้งเขา้มามสี่วนร่วมในประสบการณ์ การ
เรยีนรูท้ี่จดัขึ้น (กาญจนา ไชยพนัธุ์, 2547)  กระบวนการกลุ่ม คอื แรงปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม 
(Interacting Forces) ซึ่งแรงต่าง ๆ เหล่าน้ีรวมตวักนัและด าเนินการเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย
ของกลุ่ม (ทองเรยีน อมรชักุล, 2520)   
 กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการที่เน้นการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลในกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ได้ร่วมกันท ากิจกรรมสิ่งใดสิ่งหน่ึงในกลุ่มโดยกิจกรรมนัน้ได้
พจิารณาไตร่ตรองแลว้ว่าเหมาะสมกบัสมาชกิในกลุ่ม ซึ่งก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละสามารถน าสิง่ที่
ไดร้บัภายในกลุ่มมาแกไ้ขและประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัใหเ้ป็นไปในทศิทางทีถู่กต้องเหมาะสม 
นอกจากนัน้การรวมกลุ่มเพื่อการแก้ปัญหาน้ีจะส่งผลไปสู่การรูจ้กัตนเอง รูจ้กัการท างานร่วมกบั
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ผูอ้ื่นใหเ้ป็นไปดว้ยดอีกีดว้ย ซึง่เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิพลงัชุมชน และมสีว่นรว่มอยา่งเป็นรปูธรรม 
(กองสุขศกึษา กระทรวงสาธารณสขุ, 2542)  
 แนวทางในการพฒันาความเขา้ใจและการเขา้ถงึ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของเยาวชน
โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  การเรยีนการสอนตามทฤษฎกีระบวนการกลุ่ม เป็นการเรยีนการสอนที่
จดัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ โดยผูเ้รยีนตอ้งเขา้ไปมสี่วนรว่มในการจดัประสบการณ์ การ
เรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดน้ัน้ คอื การสอนทีย่ดึหลกักระบวนการกลุ่มเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการ
สอน เป็นการสอนที่เน้นความสนใจเป็นพเิศษ ในเรื่องพฤตกิรรมของมนุษย ์ทีม่ผีลต่อกนัและกนั 
(ทศินา แขมมณ,ี 2522)  
 การด าเนินการกระบวนการกลุ่ม นักวิชาการได้เสนอล าดับขัน้ตอนการด าเนินการ
กระบวนการกลุ่มดงัน้ี (สมพงษ์ จติระดบั, 2530) (1) ขัน้น า ไดแ้ก่ การเริม่บทเรยีนทีน่่าสนใจ การ
ใหค้ าแนะน า กตกิาค าสัง่ต่าง ๆ การแบ่งกลุ่ม การมอบหมายงานที่ก าหนดให ้เพื่อใหก้ารด าเนิน
กิจกรรมในขัน้ตอนต่อไปเกิดความเข้าใจตรงกนั และสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี และควรเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาทบทวนและซกัถามความเขา้ใจดว้ย (2) ขัน้กจิกรรม ไดแ้ก่ การด าเนิน
บทบาทและหน้าที่หรอืกจิกรรมที่ได้รบัมอบหมายการแยกยา้ยตามกลุ่ม การเสนอความคดิเหน็ 
การหาขอ้สรุปค าตอบที่ต้องการ การเสนอผลงานและการแสดงออก (3) ขัน้อภปิราย ไดแ้ก่ การ
ซกัถาม การวพิากษ์วจิารณ์ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ และเสนอแนววธิกีาร
ต่าง ๆ (4) ขัน้สรุปและการน าไปใช้ได้แก่ การประมวลเน้ือหา กิจกรรมประสบการณ์ และ
แนวความคดิเหน็ ใน 2 ลกัษณะ คอื สรุปสิง่ที่เรยีนรูม้าทัง้หมดตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไวแ้ละ
เกดิความคดิรวบยอดเป็นหลกัแนวคดิทีช่ดัเจน มแีนวทางเสนอหลาย ๆ ดา้นทีเ่ป็นประโยชน์และ
สามารถปฏบิตัไิด ้ 
 ขัน้ตอนการด าเนินการกลุ่ม (ศุภวด ีบุญวงศ์, 2527) คือ (1) ขัน้การมีส่วนร่วม ระยะน้ี
นักเรยีนที่เขา้กลุ่มในฐานะสมาชกิคนหน่ึงของกลุ่มและเป็นผู้ลงมอืปฏิบตัิ หรอืคดิค้นหาวธิกีาร
แสวงหาสิง่ทีต่นตอ้งการเรยีนนัน้ดว้ยตนเอง ผลการเรยีนรูจ้งึเกดิกบัผู้เรยีนโดยตรง ผูท้ีม่สีว่นรว่ม
มากกจ็ะไดร้บัการเรยีนรูม้ากขึน้ดว้ย (2) ขัน้วเิคราะห ์นักเรยีนจะร่วมกนัวเิคราะห์ประสบการณ์
การเรยีนรูน้ัน้ทนัท ีซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามรูอ้ย่างกวา้งขวาง สามารถประเมนิความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มวิธีการผลของการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้นักเรียนรู้จ ักตนเองดีขึ้น (3) ขัน้สรุป
ประยุกต์หลกัการ ขัน้น้ีนักเรยีนจะรวบรวมแนวคดิทีต่นพบและแนวคดิทีแ่ลกเปลีย่นจากผูอ้ื่น (4) 
ขัน้ประเมนิผล นกัเรยีนจะเป็นผูป้ระเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเองและของกลุ่มจากการอภปิราย ให้
ขอ้เสนอแนะ และตชิมรว่มกบัสมาชกิคนอื่น ๆ ของกลุ่ม   
 จากแนวคิดดงักล่าวน้ีคาดว่า ถ้ามีการร่วมกลุ่มกนัเกิดขึ้นในท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มภาค
ประชาชน กลุ่มนกัเรยีน กลุ่มผูน้ า จะก่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนเรยีนรู ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเรยีนรู้
แหล่งธรรมชาต ิตามธรรมชาตทิีม่อียู ่อนัจะก่อใหเ้กดิจติส านึกรกัทีด่ตี่อป่าชุมชน หวงแหน ดแูลป่า
ชุมชนมากขึ้น รกัษาป่าไม่ให้ถูกท าลาย โดยเฉพาะการเผาป่าหาของป่า เป็นต้น ดงันัน้ถ้าหาก
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กระบวนการกลุ่ม ซึง่มหีน้าทีต่่อป่าชุมชนอย่างชดัเจน จะเป็นการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายป่า
ไดอ้ย่างยัง่ยนื พรอ้มไดป่้าชุมชนทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ซึง่เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาตทิีอ่ยูใ่กล้
บา้น เป็นตน้ ทัง้น้ีแนวคดิกระบวนการกลุ่ม มุ่งเน้นการสง่เสรมิใหก้ลุ่มเครอืขาย เรยีนรูต้ระหนกัถงึ
ความส าคญัของป่าชุมชน พร้อมได้พิจารณาเห็นประโยชน์ที่จะได้รบัจากการรกัษาป่าชุมชน 
“แหล่งอาหารทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ทีม่อียูใ่กลบ้า้น”  
 
2.4 แนวคิดการพลิกฟ้ืนผนืป่าชมุชน 

แนวคดิการพลกิฟ้ืนผนืป่าชุมชน ผูว้จิยัคดิวา่ ควรมกีารน าแนวคดิต่าง ๆ น าไปประยกุตใ์ช้
เพือ่การพฒันาการจดัการป่าชุมชนเชงิบรูณาการดงัน้ี  

 
แนวคิดการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มี

แนวทางหลกั คือ คุ้มครอง ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรกัษ์ โดยอนุรกัษ์พื้นที่
เปราะบางทีม่คีวามส าคญัเชงินิเวศ สรา้งพืน้ทีเ่ชื่อมต่อระหว่างป่า วางระบบเพื่อแกไ้ขปัญหาการ
บุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้มีการจดัท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรกัษ์
ทัง้หมด ด าเนินการพสิูจน์สทิธ ิและร่วมมอืกบัผูม้สี่วนได้เสยีจดัท าแนวเขตพื้นที่อนุรกัษ์ เพื่อให้
เป็นทีย่อมรบัรว่มกนั ควบคุมการใชป้ระโยชน์พืน้ทีต่น้น ้าและการใชส้ารเคม ีการเกษตรในพืน้ทีต่น้
น ้าอย่างเขม้งวด ส่งเสรมิเครอืข่ายอนุรกัษ์และป้องกนัการบุกรุกป่าไม้ โดยภาคประชาชน และ
ชุมชน ส่งเสรมิหลกัการชุมชนอยู่ร่วมกบัป่า การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสรมิการ
จดัการป่าชุมชน การฟ้ืนฟู และการปลกูป่าในรปูแบบ นวเกษตร โดยใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีต่น้น ้า 
และพืน้ทีร่อยต่อตามแนวเขตอนุรกัษ์ รวมทัง้สนับสนุนการปลูกตน้ไมแ้ละการปลูกป่าอย่างจรงิจงั 
โดยเฉพาะในระดบัครวัเรอืนและชุมชน ภายใตแ้นวคดิและกลไกสง่เสรมิทีเ่หมาะสม เช่น ธนาคาร
ตน้ไม ้หรอืการปลูกต้นไมใ้ชห้นี้ และใหม้กีารจดัท าแผนสง่เสรมิการปลูกป่าของประเทศทีส่ามารถ
ขบัเคลื่อนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม (ส านักงานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีส านกัพระราชวงั, 2556) 

 
 แนวคิดการส่งเสริมภาคบริการการท่องเท่ียว  
 แนวทางการส่งเสริมภาคบริการให้มีบทบาทมากขึ้นในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ  โดย
ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและประเทศมีศักยภาพสูง เช่น การ
ท่องเที่ยว การรกัษาพยาบาลและสุขภาพ รวมทัง้ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินิเวศ โดยก าหนดทศิ
ทางการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกบัศกัยภาพการรองรบัของระบบนิเวศในพื้นที่และ
บรหิารจดัการการใชน้ ้า ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและเกษตรกรรายย่อย เพื่อสรา้งความยัง่ยนื
ใหก้บัระบบนิเวศและการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ เช่น สนับสนุนและเพิม่มาตรการดา้นการท่องเทีย่ว
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เชงิคุณภาพเพือ่ลดปัญหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในพืน้ทีอุ่ทยานแหง่ชาตหิรอืชุมชน
ต้นแบบ ตลอดจนส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการผลติสนิคา้ และบรกิารสเีขยีว 
และสนิคา้และบรกิารเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่น าไปสูส่งัคมเศรษฐกจิคารบ์อนต ่า เป็นส าคญั   
 จากแนวคดิดงักล่าวน้ี คาดว่าการส่งเสรมิสนับสนุนการปลูกป่า พชืสมุนไพร ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง ใหท้ัว่บรเิวณพืน้ที่ป่าชุมชนภูน้อย ประชาชนไดป้ระโยชน์จากการท ากจิกรรม
ทางศาสนา การเรยีนรูป่้าพชืสมุนไพร ไดป้ระโยชน์จากการปลูกป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อยา่ง ได้
องคค์วามรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไดส้มัผสัธรรมชาตริมิเขื่อนแม่น ้าล าสะพุง ซึ่ง
เป็นการเพิม่ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวท้องถิน่ จากฐานทรพัยากรที่มอียู่ในท้องถิน่ดงักล่าวน้ี 
จะชว่ยใหส้ามารถแกปั้ญหาการท าลายป่า (เผาป่าชุมชนเพือ่เกบ็ของป่า) ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
 
 แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้  
 ทฤษฎีการรบัรู ้(Perception Theory) การรบัรูเ้ป็นพื้นฐานการเรยีนรูท้ี่ส าคญัของบุคคล 
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการรบัรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนัน้ ๆ การเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพจงึขึ้นอยู่กบั
ปัจจยัการรบัรู ้และสิง่เรา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ปัจจยัการรบัรูป้ระกอบดว้ยประสาทสมัผสั และปัจจยั
ทางจติ คอื ความรูเ้ดมิ ความตอ้งการ และเจตคต ิ(สุปาณี สนธริตัน และคณะ, 2547) ประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีน้ีเพื่อสรา้งองค์กรชุมชนแห่งการเรยีนรู้ ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
จดัการป่าชุมชน และโครงการประชาอาสาปลูกป่าชุมชน คาดว่าจะก่อใหเ้กดิการจดัการป่าชุมชนภู
น้อยอยา่งยัง่ยนื   
 
 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า  
 แนวคดิผูน้ าแบบใหค้วามช่วยเหลอื (servant leadership)  ผูว้จิยัประยุกตใ์ชแ้นวคดินี้เพื่อ
อธบิายลกัษณะภาวะผูน้ า ซึง่มลีกัษณะการสรา้งทมีงาน การอุทศิตนเพื่อความกา้วหน้าของคนอื่น 
การรว่มรบัผดิชอบร่วมกนั การบรหิารแบบมสี่วนร่วม การโน้มน้าวใจ การสรา้งชุมชน การห่วงใย
ผูอ้ื่น การเหน็แก่ประโยชน์คนอื่น การใหบ้รกิาร การสนับสนุนทรพัยากร การใหคุ้ณค่าแก่เพื่อน
รว่มงาน และการร่วมแบ่งปัน (Spears & Lawrence, 2002) (Russell, 2001) (McGee-Cooper & 
Trammell, 2002) (Dennis & Bocarnea, 2005) (Waddell, 2006) (Irving & Longbotham, 2007) 
(พชิาวรี ์เมฆขยาย, 2550) (เชาวฤทธิ ์สาสาย, 2550) (บงัอร ไชยเผอืก, 2550) ใช้แนวคดิน้ีเพื่อ
อธบิายลกัษณะกลุ่มผูเ้ขา้รว่มโครงการโดยคาดว่าจะเป็นผูม้ลีกัษณะ คอื การอุทศิตนเพื่อป่าชุมชน 
การร่วมรบัผิดชอบป่าชุมชนร่วมกนั การมสี่วนร่วมกิจกรรมปลูก ป่า การเห็นประโยชน์จากป่า
ส าหรบับุคคลอื่น และการสนับสนุนทรพัยากรเพื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน จะน าไปสู่การจดัการป่า
ชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
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 แนวคิดการประเมินตามรปูแบบ CIPP Model 
 สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam and Shinkfield, 2007). ได้ก าหนดประเด็นการประเมิน
ออกเป็น 4 ประเภท ตามอกัษรภาษาองักฤษตัวแรกของ CIPP Model (วรเดช จนัทรศร และ
ไพโรจน์ ภทัรนรากุล, 2541) มรีายละเอยีดดงัน้ี         
 การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการ
ด าเนินการโครงการ เพือ่พจิารณาหลกัการและเหตุผล ความจ าเป็นทีต่อ้งด าเนินโครงการ ประเดน็
ปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ เช่น โครงการประชาอาสาปลูกป่าในใจคน 
โครงการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการจดัการป่าชุมชน   
 การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพยีง ของทรพัยากรที่จะใช้ในการด าเนิน
โครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ รวมทัง้เทคโนโลยีและแผนการ
ด าเนินงาน 
 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมนิเพื่อหาขอ้พบพร่อง
ของการด าเนินโครงการ ทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาแกไ้ขปรบัปรงุ ใหก้ารด าเนินการชว่งต่อไป
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเป็นการตรวจสอบกจิกรรม เวลา ทรพัยากรทีใ่ชใ้นโครงการ ภาวะผูน้ า 
การมสี่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมกีารบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขัน้ตอน การประเมนิ
กระบวนการน้ี จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรอืจุดแขง็ (Strengths) และจุด
ด้อย (Weakness) ของนโยบาย /แผนงาน/โครงการซึ่งมกัจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลงัจาก
สิน้สดุโครงการแลว้  
 การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation: P) เป็นการประเมนิเพื่อเปรยีบเทยีบผลผลติที่
เกดิขึน้กบัวตัถุประสงค์ของโครงการ หรอืมาตรฐานที่ก าหนดไว ้รวมทัง้การพจิารณาในประเดน็
ของการยุบ เลกิ ขยาย หรอืปรบัเปลี่ยนโครงการแต่การประเมนิผลแบบน้ีมไิด้ให้ความสนใจต่อ
เรือ่งผลกระทบ (Impact) และ ผลลพัธ ์(Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน/ โครงการเทา่ทีค่วร  
 จากแนวคดิการประเมนิตามรูปแบบ CIPP Model น้ี ผูว้จิยัน ามาประยุกต์ใชส้ าหรบัการ
ติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาป่าชุมชนภูน้อย ผ่าน
โครงการกจิกรรม การถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการจดัการป่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า โดย
ตรวจสอบถงึความเหมาะสมของการด าเนินโครงการกจิกรรมต่าง เป็นตน้ 
   
2.5 แนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชุมชน 
 ความหมายของความหลากหลายทางชวีภาพ หรอื Biological diversity หรอืเขยีนย่อว่า 
Biodiversity มีความหมายง่าย ๆ ว่าเป็นสภาพโดยรวมของสิง่มีชีวติ และพนัธุกรรมทัง้หมดที่
ปรากฏอยู่ในโลกน้ีมคีวามหมายครอบคลุมถงึทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่มชีีวติในโลก กล่าว
โดยสรุปความหลากหลายมี 3 ประเด็น คือ (ธนาวรรณ สุขเกษม และคณะ, 2556) (1) ความ
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หลากหลายของชนิดหรือสปีซีส์ (species diversity) ของสิ่งมีชีวิตทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นพวก       
โปรคารโิอต จุลนิทรยี ์พชื สตัว ์รวมทัง้มนุษยด์ว้ย (2) ความหลากหลายทางพนัธุกรรม (genetic 
diversity) ทีม่อียูใ่นแต่ละหน่วยสิง่มชีวีติทีอ่ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มประชากรหรอืเป็นกลุ่มของประชากร 
(3) ความหลากหลายทางนิเวศวทิยา (ecological diversity) ตามแหล่งทีอ่ยู่อาศยั ต่าง ๆ กนัของ
สิง่มชีวีติ ดงันัน้ความหลากหลายทางชวีติภาพ (biological diversity หรอื biodiversity) หมายถงึ 
คุณสมบัติของสงัคมของสิ่งที่ชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา (ecological 
community) สรรพสิง่มชีวีติทัง้หลายน้ีเป็นผลพวงมาจากประบวนการเปลี่ยนแปลงววิฒันาการ
ตามกาลเวลาและตามสภาวะสมดุลของธรรมชาต ิอนัประกอบดว้ยถิน่อาศยัหลายประเภท 
 ความหมายของป่าชมุชน ค าว่า “ป่าชุมชน” เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกกนัไมเ่กนิ 15 ปี แต่โดยนยั
ของค าน้ี แสดงใหเ้หน็ว่า สถานภาพของการเป็นเจา้ของทรพัยากรที่มอียู่ในป่าชุมชนหน่ึง ๆ ซึ่ง
ชุมชนนัน้ ๆ ไดเ้ริม่กนัดูแลรกัษา และใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ป่าชุมชนเป็นค าที่ไม่เคยปรากฏอยู่ใน
สารระบบของการป่าไมไ้ทย (ปรศินา พรหมมา และมนตร ีสนิทวงศ์, 2541) ป่าชุมชนได้รบัการ
นิยามความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความคดิและความเชื่อในปรชัญาของการพฒันาของแต่
ละบุคคลหรอืแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 กรมป่าไม ้(2551) ไดใ้หค้วามหมายว่า ป่าชุมชน คอื ป่าซึง่ประชาชน กลุ่มประชาชน หรอื
สถาบนัในชุมชนนัน้ ไดร้่วมกนัรกัษาไวเ้พื่อประโยชน์ของชุมชนนัน้ ในรปูแบบของการจดัการป่า
ไม ้ทีน่ าองคป์ระกอบของความต้องการของประชาชน และประชาชนผูร้บัประโยชน์เขา้มาร่วมใน
ชุมชนนัน้  
 โกมล แพรกทอง (2553) ใหค้วามหมายของป่าชุมชน คอื รปูแบบของการจดัการป่าไมท้ี่
น าเอาความตอ้งการพึง่พงิป่าของประชาชนเป็นวตัถุประสงคใ์นการจดัการป่านัน้ และใหป้ระชาชน
ผู้ได้ร ับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ก าหนดแผนการและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ต่อเน่ืองอย่างสม ่าเสมอตามความต้องการของชุมชน (กรมป่าไม้, 
2531)  
 สมศกัดิ ์สุขวงศ ์(2538) ไดนิ้ยามค าวา่ ป่าชุมชน หมายถงึ ป่าทีป่ระชาชนไดร้บัมอบหมาย
ใหค้วบคุมจดัการและใชป้ระโยชน์จากป่า และมุง่ใหทุ้กคนมสีทิธิใ์ชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งเป็นธรรม  
 สรุปความหมายของป่าชุมชน หมายถงึ พืน้ทีป่าไมท้ีก่ าหนดไวใ้หเ้ป็นป่าของชุมชนมกีาร
จดัการโดยชุมชน เพื่อชุมชนจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนืตามกฎหมายของชุมชนทีก่ าหนด
ไว ้
 ประเภทของป่าชุมชน  
 ป่าชุมชนไดม้วีวิฒันาการในประเทศไทยมานานแลว้ทัง้ในสว่นของประชาชนทีไ่ดม้วีธิกีาร
อนุรกัษ์พืน้ทีป่่าไม ้เพื่อประโยชน์ของชุมชนในรปูแบบต่าง ๆ และทัง้ในส่วนของหน่วยงานของรฐั
ที่ได้มีการส่งเสริมและจัดพื้นที่ให้ประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนรวมท าให้สามารถแบ่ง
ประเภทของป่าชุมชนไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื (1) ป่าชุมชนแบบดัง้เดมิ คอื ป่าชุมชนทีป่ระชาชนได้
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มกีารดแูลรกัษามาแต่เดมิตามวฒันธรรมและประเพณขีองทอ้งถิน่ (2) ป่าชุมชนแบบพฒันา คอื ป่า
ชุมชนที่ประชาชนไดร้บัการส่งเสรมิใหจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ของชุมชนตามนโยบายของรฐับาล
ในชว่งต่าง ๆ  
 รปูแบบของป่าชุมชน  
 รปูแบบที ่1 ป่าชุมชนแบบกึง่อนุรกัษ์ เป็นรปูแบบการด าเนินงานป่าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ดนิ น ้า และอื่น ๆ การป้องกนัภยัธรรมชาต ิตลอดจนความเชื่อและประเพณีในทอ้งถิน่ 
ส่วนใหญ่ เป็นป่าธรรมชาต ิและในบางพืน้ทีพ่บว่า เป็นป่าปลูก โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่ง
ซบัน ้า ส าหรบัอุปโภคและการเกษตรกรรม เป็นสถานที่ประกอบศาสนกจิหรอืประกอบพธิกีรรม
ตามประเพณีและความเชื่อ เป็นแหล่งนนัทนาการและยงัมกีารใชป้ระโยชน์ในลกัษณะผลพลอยได ้
คอื เป็นแหล่งอาหารธรรมชาต ิสมนุไพร ของป่า ไมฟื้น และเพือ่ใชส้อย ลกัษณะของป่าชุมชนแบบ
อนุรกัษ์ ไดแ้ก่ ป่าซบัน ้า ป่าหวันา ป่าปู่ ตา ป่าชา้ วดัป่า ป่าอภยัทาน ป่าโรงเรยีน และป่าในเมอืง  
 รูปแบบที่ 2 ป่าชุมชนแบบเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบการด าเนินงานป่าชุมชนเพื่อหวัง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปของผลผลิตจากต้นไม้และของป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าปลูกโดย
บางครัง้ พบว่า เป็นป่าธรรมชาต ิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งรายไดข้องชุมชน เป็นแหล่งใช้
สอยของชุมชน เชน่ เกบ็หาอาหาร ของป่า สมุนไพร เป็นตน้  
 รูปแบบที่ 3 ป่าชุมชนแบบอเนกประสงค์ เป็นรูปแบบการด าเนินงานป่าชุมชนเพื่อหวงั
ผลตอบแทนดา้นการอนุรกัษ์และดา้นเศรษฐกจิควบคู่กนัไป มทีัง้ป่าธรรมชาต ิและป่าปลูก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดร้บัประโยชน์จากป่าชุมชนทัง้รปูแบบที ่1 และรปูแบบที ่2 รว่มกนั  
 
2.6 แนวคิดด้านการท่องเท่ียว  

ความหมายของการท่องเท่ียว  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้อธิบายความหมาย “การท่องเที่ยว” (Tourism) ไว้

ค่อนขา้งกวา้ง โดยไม่ได้หมายความแตกเฉพาะเพยีงการเดนิทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรอืเพื่อ
ความสนุกสนานบนัเทงิเรงิรมย ์ดงัทีค่นสว่นมากเขา้ใจกนั การเดนิทางเพือ่การประชุมสมัมนา เพือ่
ศกึษาหาความรู ้เพื่อการกฬีา เพื่อการตดิต่อธุรกจิ ตลอดจนการเยีย่มเยยีนญาตพิีน้่อง นับว่าเป็น
การท่องเที่ยวทัง้สิ้น (กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, 2537 อ้างใน สริกิาญจน์ ปรบัโตวิดโจโย , 
2537 หน้า 12)  
  บุญเลิศ จติตัง้วฒันา (2548:195) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยว เป็นนันทนาการ
รปูแบบหนึ่งทีเ่กดิขึน้ระหว่างเวลาว่างทีต่อ้งมกีารเดนิทางจากถิน่พ านักประจ าของตนเองไปยงัอกี
ที่หน่ึงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพหรอืไปอยู่
ประจ า 
 มนสั สุวรรณี (2547:13-16) ไดก้ล่าวถงึ การท่องเทีย่ว ว่าการท่องเทีย่วจดัว่าเป็นกจิกรรม
ทีม่คีวามส าคญัอย่างหน่ึงส าหรบัชวีติของมนุษยใ์นปัจจุบนั ยิง่มนุษยม์จี านวนมากขึน้ท าใหทุ้กคน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

25 

ตอ้งดิน้รนเพื่อชวีติความเป็นอยู่มากขึน้ แน่นอนว่าความตอ้งการในการพกัผอ่นกเ็พิม่มากเป็นเงา
ตามตวัผนวกเขา้กบัความสะดวกสบาย รวดเรว็ของการสื่อสารและการเดนิทางของยุคโลกาภวิตัน์ 
ท าใหก้ารท่องเทีย่วขยายตวัรวดเรว็ มนุษยต์อ้งการท่องเทีย่วเพื่อวตัถุประสงคห์ลาย ๆ อยา่ง เช่น 
ต้องการแสวงหาความสุข ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน ต้องการหามติรในต่างแดน 
ตอ้งการเหน็สิง่แปลกใหม่ในดนิแดนต่าง ๆ และสุดทา้ย คอื ต้องการเปลีย่นแปลงบรรยากาศจาก
พืน้ทีอ่ยูแ่ละทีท่ างานจ าเจ  

Davidson Rob (1993:27) ระบุว่าการท่องเทีย่ว หมายถงึ คนทีเ่ดนิทางออกจากบา้นเป็น
การชัว่คราว ในเวลาสัน้ ไปยงัสถานที่อื่น โดยมวีตัถุประสงคต์่าง ๆ และไปเยอืนแหล่งท่องเที่ยว
และใชศ้นูยข์อ้มลูการทอ่งเทีย่วเพือ่หาค าแนะน า 
 Gaelaner Charies R. (2000:2) กล่าวว่าการกระท าหรอืกิจกรรมที่บุคคลเดินทางไปยงั
สถานทีแ่หง่หน่ึงหรอืสถานทีน่อกบา้น โดยมวีตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใด ยกเวน้การแลกเปลีย่น
ประจ าวนัหรอืการเดนิทางจากทีท่ างาน  

 
แนวคิดองคป์ระกอบการท่องเท่ียว   
การท่องเที่ยว เป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีองค์ประกอบดังน้ี 

(สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย,2540)  
แหล่งท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเป็นทรพัยากรทีส่ าคญั จดัเป็นอุปทานการท่องเทีย่ว ซึง่ปี

เตอร์ (Peter, 1969 อ้างใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2545) ได้จดัหมวดหมู่ของแหล่ง
ท่องเที่ยว ดงัน้ี (1) แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง
แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions) (2) แหล่งท่องเที่ยวตามสภาพธรรมชาต ิ
(Scenic Attractions) ซึ่งแสดงถึงความงดงามในรูปแบบต่าง ๆ ของภูมิประเทศ (3) แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทที่ให้ความบนัเทงิ (Entertainment Attractions) (4) แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มี
ลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions)   

การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (2545:27) ไดจ้ าแนกแหล่งท่องเทีย่ว ออกเป็น 3 ประเภท 
คอื 1) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวตัิศาสตร ์โบราณคด ีและแหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนัน้ จัดเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการ
นักท่องเทีย่ว  2) บรกิารการท่องเทีย่ว บรกิารทีร่องรบัการท่องเทีย่วเป็นอุปทานประเภทหน่ึง ซึ่ง
ไมไ่ดเ้ป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่ว แต่เป็นบรกิารทีร่องรบัความสะดวกสบายและความ
บนัเทงิแก่นักท่องเทีย่ว ซึง่ในบางโอกาสอาจเป็นตวัดงึดูดใจไดเ้ช่นกนั การบรกิารการท่องเทีย่วที่
ส าคญัไดแ้ก่ ทีพ่กั อาหาร แหล่งจ าหน่ายสนิคา้ แหล่งบนัเทงิ แหล่งกจิกรรมและบรกิารอื่น ๆ ทัง้นี้ 
รวมถึงโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ ด้วย 3) ตลาดการท่องเที่ยว 
เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism Demand) ซึ่งมคีวามปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่
หน่ึงไปยงัอกีที่หน่ึง เพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ และเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ (ปกติ
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ตลาดการท่องเที่ยวจะเน้นที่นักท่องเที่ยว) ซึ่งในกระบวนการจดัการได้รวมถึงการส่งเสรมิและ
พฒันาการขายและการใหบ้รกิารแก่นกัทอ่งเทีย่วดว้ย  

 
ศกัยภาพของทรพัยากรการท่องเท่ียว 

 ววิฒัน์ชยั บุญยศกัดิ ์(2532:32-42, อา้งใน นวยนาด เชานาภรณ์,2552 :53-54) กล่าวถงึ
ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิง่ส าคญัอย่างหน่ึงในการที่จะทุ่มเทการวางแผนพฒันาหรอื
ส่งเสรมิใด ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการนัน้ ๆ บรรลุความมุ่งหมาย และไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างมปีระสทิธภิาพ “ศกัยภาพ” หมายถงึ ความสามารถหรอืความพรอ้มในตนเองของสิง่หน่ึงสิง่
ใดที่จะเอื้ออ านวยต่อการพฒันา การปรบัปรุงการจดัการหรอืการเขา้ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง 
ฉะนัน้ แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจึงมีศักยภาพหรอืมีความส าคัญของตนเองแตกต่างออกไป 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณา และก าหนดศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว โดยพจิารณาองคป์ระกอบต่าง 
ๆ ดงัน้ี (1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ความสวยงาม ลกัษณะเด่นในตวัเอง ความเก่าแก่
ทางประวตัศิาสตร ์ความเป็นมา ความส าคญัทางลทัธคิวามเชื่อทางศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิ
ทศัน์ทางธรรมชาต ิและวถิชีวีติโดยรอบ (2) สภาพการเขา้ถงึ ไดแ้ก่ สภาพเสน้ทาง ลกัษณะการ
เดนิทาง ระยะทางจากตวัเมอืงไปยงัแหล่งท่องเที่ยว (3) สิง่อ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ ที่พกัแรม 
รา้นอาหาร เครื่องดื่ม สถานบรกิารต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์สถานรกัษาพยาบาล การ
รกัษาความปลอดภยั เป็นต้น (4) สภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ กลิ่น 
เสยีง ควนั ระบบนิเวศของแหล่งท่องเทีย่วและบรเิวณใกลเ้คยีง (5) ขอ้จ ากดัในการรบันกัทอ่งเทีย่ว 
เช่น ขอ้จ ากดัดา้นพื้นที่ การบรกิารสาธารณูปโภค ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยว (6) ความมี
ชื่อเสยีงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความเป็นที่รูจ้กัแพร่หลายของแหล่งท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวใน
แหล่งทอ่งเทีย่วแต่ละแหง่  
 สรุปจากการศกึษาแนวคดิดา้นการท่องเทีย่ว คาดว่า ศกัยภาพเชงิพืน้ทีท่อ้งถิน่ ไดแ้ก่ ป่า
ชุมชนภูน้อย เขื่อนล าสะพุง ส านักสงฆป่์าพนังเขาสลกัใด จะมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชงิพืน้ที ่เป็นตน้  
 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นรชาต ิวงศว์นัด ี(2445) ศกึษาความส าเรจ็ของการจดัการป่าชุมชน บา้นดงผาปนู ต าบล
บ่อเกลอืใต ้อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ ศกึษากระบวนการจดัการป่า
ชุมชน ถอดบทเรียนปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน และเปรียบเทียบ
กระบวนการจดัการป่าชุมชน บ้านดงผาปูนกบัหลกัการจดัการป่าชุมชนตามหลกัวชิาการ เป็น
งานวจิยัเชงิคุณภาพที่ผูศ้กึษาใช้วธิกีารที่หลากหลายในการศกึษา ทัง้การสมัภาษณ์ การสงัเกต
จากวถิีชวีติประจ าวนั การเขา้ประชุมหมู่บ้าน รวมไปถึงการเขา้ไปใช้ชวีติอยู่ในหมู่บ้ านร่วมกบั
ชาวบา้น ศกึษาขอ้มลูจากชาวบา้น เจา้หน้าทีส่งักดัหน่วยงานรฐัและเครอืขา่ยการท างานประมาณ 
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120 ตวัอยา่ง กว่า 6 เดอืน ทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่พบว่า พืน้ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพของป่าเป็นป่าดบิเขา 
สลบักบัป่าดบิชืน้ ป่าแดง ทีร่ะดบัสงูตัง้แต่ 600-1,745 เมตร จากระดบัน ้าทะเล มคีวามหลากหลาย
ของทรพัยากรธรรมชาต ิพบพนัธุ์ไมเ้ฉพาะถิ่นอย่าง หวาย ไมก้่อ ต๋าว มะค่า ประดู่ กระจายอยู่
ทัว่ไปในป่า ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากของป่าทัง้หมด 161 ชนิด มมีูลค่ารวมทัง้หมด 1,702,725 
บาท ในประเด็นการจดัการ ชาวบ้านได้น าแนวคดิของผู้ร่วมพฒันาชาติไทยประยุกต์ใช้ในการ
บรหิารจดัการหมู่บา้นและป่าชุมชนของตน ทัง้เรื่องความเท่าเทยีมกนัของคนในสงัคม เสรภีาพใน
การแสดงออกทางความคิด การกระท า และการแสดงความรกั เคารพต่อผองเพื่อนผ่านการ
แบ่งปัน กระบวนการจดัการแบ่งเป็น ในประเด็นการกระจายตัวของป่า และแหล่งทรพัยากร 
หมู่บ้านได้แบ่งป่าเป็น 4 ประเภท คือ 1) ป่าประเพณี โดยถือว่า บริเวณส าหรบัประกอบพิธี
ทัง้หมดเป็นป่าประเพณี  2) ป่าขุนน ้าเป็นแหล่งน ้าส าหรบับรโิภค อุปโภคและใชใ้นการเกษตร 3) 
ป่าใชส้อยเป็นแหล่งอาหาร เชือ้เพลงิของชาวบา้น และ 4) ป่าอนุรกัษ์ เป็นแหล่งผลไมแ้ละสมนุไพร 
ซึ่งการก าหนดขอบเขตป่าใช้แนวสนัเขาและร่องห้วย เป็นตวัก าหนดเขต มรีะบบการจดัการป่า
ชุมชนในแต่ละประเภทจะก าหนดระดบัการใชป้ระโยชน์จากป่าและการดูแลป่าแตกต่างกนัไป และ
พบว่า มปัีจจยัอื่น ๆ ที่มผีลต่อกระบวนการจดัการป่าชุมชน เช่น มกีลุ่มที่สบืทอดประเพณีการ
รกัษาป่า โดยมปัีจจยัที่น าไปสู่ความส าเรจ็ ทัง้ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนในชุมชน มคีวาม
เคารพซึ่งกนัและกนั มรีะบบอาวุโส ระบบกลุ่มบ้าน ระบบเครอืญาต ิการมทีรพัยากร ดนิ น ้า ป่า 
อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ควบคู่กับการผลิตในภาคเกษตรนัน้ชาวบ้านได้พยายามหาวิธีการเพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงชีพให้สามารถอยู่รอดได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ให้
ทรพัยากร ดิน น ้ า ป่า ไม่เสื่อมสลายจนไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ ทัง้การเลียนแบบวิธีการท าไร่
หมุนเวยีนของกลุ่มชาตพินัธุช์าวลวัะ และวธิกีารอนุรกัษ์ธรรมชาตสิมยัใหม ่เชน่ การปลูกแฝก การ
ท าฝาย การท าวงัปลา รวมทัง้การปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่งทัง้การจดัการและการใช้ประโยชน์
สอดคลอ้งกบัหลกัการสากลของการจดัการป่าชุมชนดว้ย  
 ธนาวรรณ สุขเกษม (2556) โครงการศึกษาความหลากชนิดของเห็ดป่าในชุมชนพฒัน 
วรพงษ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมุ่งศึกษาความหลากชนิดของเห็ดและแนวทางในการน าไปใช้
ประโยชน์ของเหด็ในป่า ชุมชนพฒันวรวงษ์ ต าบลรมิสมี่วง อ าเภอเขาคา้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ การ
วิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) ศึกษาความหลากชนิดของเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้ 2) 
ศกึษาภูมปัิญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากเหด็ป่า และ 3) การส่งเสรมิการอนุรกัษ์และการ
ขยายพนัธุ์เหด็ป่า จากการส ารวจความหลากชนิดของเหด็ในช่วง ระหว่างเดอืนพฤษภาคม ถึง
เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2555 โดยน าตวัอย่างเหด็ทีเ่กบ็ไดม้าศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยา เพื่อ
จ าแนกชนิดของเหด็ถึงระดบัจนีัสมาเปรยีบเทยีบกบัค าบรรยายและรูปภาพจากคู่มอืการจ าแนก
เห็ด พบว่า เห็ดที่พบทัง้หมดม ี44 ชนิด 15 วงศ์ 6 อนัดบั สามารถจ าแนกได้ 2 Phylum ได้แก่ 
Phylum Basidiomycota และ Phylum Ascomycota และ จากการศกึษาทางอนุกรมวธิานสามารถ
จ าแนกชนิดลกัษณะทางสณัฐานวทิยาได้เป็น 6 กลุ่มเห็ดมคีรบี (Giled fungi) จ านวน 23 ชนิด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

28 

กลุ่มเหด็ผึง้ (Boletus fungi) จ านวน 3 ชนิด กลุ่มเหด็ที่มลีกัษณะเป็นก้อนกลม (Puffballs fungi) 
จ านวน 3 ชนิด และกลุ่มเห็ดแตร (Polypores fungi) จ านวน 8 ชนิด กลุ่มเห็ดปะการงั (Coral 
fungi) จ านวน 3 ชนิด และกลุ่มเหด็แตร (Contharelles fungi) จ านวน 2 ชนิด เหด็ทีส่ามารถน ามา
บริโภคได้พบมากที่สุดอยู่ในวงศ์ Russulaceae รองลงมาวงศ์ Pluteaceae ส าหรับเห็ดที่ไม่
สามารถบรโิภคไดห้รอืเหด็พษิพบมากทีส่ดุในวงศ ์Polyporaceae  
 นอกจากน้ีการศกึษาภูมปัิญญาท้องถิ่นและแนวทางในการใชป้ระโยชน์ของคนในชุมชน
พบว่า มอีงค์ความรูเ้กี่ยวกบัภูมปัิญญาที่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างเหด็กบัวิถชีวีติชุมชนหลายดา้น 
และคนในชุมชนส่วนใหญ่มเีก็บเหด็เพื่อการบรโิภค โดยไดร้บัการถ่ายทอดภูมปัิญญาทอ้งถิน่ให ้
รูจ้กัแหล่งเหด็ธรรมชาต ิรูจ้กัลกัษณะของเหด็ วธิกีารเกบ็เหด็ป่า วธิกีารจดัจ าแนกชนิดของเหด็ป่า 
การเลือกเห็ดกินได้และกินไม่ได้ ด้านความเชื่อในการเก็บเห็ดป่า รวมถึงแนวทางในการใช้
ประโยชน์ของเห็ดป่าในด้านต่าง ๆ โดยอาศยั วิธีการสงัเกต ประสบการณ์ ความคุ้นเคย การ
ตดิตามผูใ้หญ่ออกไปเก็บเหด็และการสอบถามจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ซึ่งองค์ความรูท้ี่ได้จากภูมปัิญญา
ท้องถิ่นสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในการใช้ประโยชน์และการเก็บหาเห็ดป่า ได้เห็ดมี
ความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่ท าให้ชุมชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้คนในชุมชนมี
อาชพี รูจ้กัพึ่งตนเอง และพึง่พาธรรมชาตขิองชุมชนส่งผลใหค้นในชุมชน ตระหนักถงึการมสี่วน
รว่มในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศใหม้ทีรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายใหด้ ารงอยูคู่่กบั
ชุมชนอยา่งยัง่ยนืตลอดไป  
 สมใจ ภูมพินัธุ์ และคณะ (2555) ศกึษาเรื่อง การศกึษาและพฒันาต้นแบบการจดัการป่า
ชุมชนกรณีศกึษา ป่าดอนปู่ ตา ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ และป่าดงโศก 
ต าบลดูน้่อย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ การศกึษานี้มุง่ศกึษา 1) ศกึษาบรบิทชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ป่าชุมชน 2) ศึกษาสภาพป่า และการใช้ประโยชน์ก่อนและหลงั การเกิดการ
จดัการป่าชุมชน 3) ศกึษาสาเหตุของการเกดิการจดัการป่า และกระบวนการจดัการป่าชุมชน และ 
4) ศกึษาศกัยภาพผูน้ าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
และโครงการปฏิบัติการพัฒนาป่าชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการป่าชุมชน และชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์ที่อาศยัอยู่รอบป่าและใช้ประโยชน์จากป่า 
เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพ แบ่ง เป็น 3 ลกัษณะ คอื 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศึกษาบรบิทชุมชนเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการ
จดัการป่าชุมชน เป็นแบบสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นค าถามหลกั และผู้น าการสนทนา
สามารถขยายประเดน็จากแนวทางทีก่ าหนดได ้และ 3) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การจดัการป่าชุมชน เป็นแบบสนทนากลุ่ม เพื่อวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมของป่าและชุมชน และ
ประเดน็สนทนาตามองค์ประกอบที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรท์ี่จดัท า วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์ชงิเน้ือหา ผลการวจิยั พบวา่   
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 การศกึษาบรบิทชุมชนรอบป่าดอนปู่ ตา ต าบลโพนเมอืง อ าเภออาจสามารถ และป่าดง
โศก ต าบลดู่น้อย อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยไดศ้กึษาบรบิทชุมชนจากหมู่บ้าน
ชุมชนที่อยู่โดยรอบป่าในประเด็นเกี่ยวกับสภาพทัว่ไป สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
ทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัการ และระบบกรรมสทิธิ ์สภาพทางเศรษฐกจิ และปัญหาในชุมชน  
 สภาพป่าตอนปู่ ตาและป่าดงโศกก่อนที่จะมกีารจดัการป่า จากการจดัเวทีชาวบ้าน กบั
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า เดมิป่าเป็นป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ย สตัวป่์า และตน้ไมน้านาพนัธุ ์เพยีงพอ
ต่อความต้องการใชป้ระโยชน์ของชาวบา้น ชาวบ้านมคีวามเชื่อเรื่องผที าใหไ้ม่กลา้ทีจ่ะรุกรานป่า 
และเชื่อว่ามสีิง่ศกัดิส์ทิธิค์อยดูแล ปกปักรกัษาป่าไว ้ต่อมามหีน่วยงานภาครฐัเขา้มาบุกเบิกขุด
คลองส่งน ้า เริม่มปีระชากรเพิม่มากขึน้ มกีารออกไปจองพืน้ทีท่ าใหท้ ากนิ และมกีารออกเอกสาร
สทิธิ ์อกีทัง้มกีารตดัไมใ้หญ่ เพื่อน ามาสรา้งบา้น มกีารชกัลากไมใ้นป่า และมกีารตดัไมเ้พื่อน าไป
ขายกนัมากขึน้ สง่ผลใหป่้ามพีืน้ทีล่ดลงเรือ่ย ๆ  
 การใชป้ระโยชน์ก่อนมกีารจดัการป่าดอนปู่ ตา และป่าดงโศก พบว่า ชาวบา้นจะอาศยัหา
อาหารจากป่าทัง้ประเภทพชืและสตัวม์าปรุงเป็นอาหารพืน้บา้นอสีาน หาสมุนไพรจากป่ามาเป็นยา
รกัษาโรคยามเจบ็ป่วย ใช้ไมใ้นป่ามาท าฟืน ขายผลติผลจากป่าเป็นรายไดเ้สรมิ และใชเ้ป็นวสัดุ
ปลูกสรา้งบา้นเพื่ออยูอ่าศยัภายในชุมชน ซึง่สภาพป่าสามารถฟ้ืนคนืไดท้นั แต่ต่อมาเมือ่ประชากร
เพิม่ขึน้ ความตอ้งการพืน้ทีท่ ากนิมากขึน้ท าใหเ้กดิการบุกรุกป่า และมคีนภายนอกชุมชนชกัลาก
ไมใ้นป่า เป็นจุดเริม่ตน้ทีท่ าใหเ้กดิความเสื่อมโทรมของป่าเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ นอกจากการแผว้
ถางป่าเพื่อใหไ้ดท้ีด่นิท ากนิ การใชป้ระโยชน์อกีอยา่งหนึ่งจากป่าในชว่งน้ี คอื ตดัตน้ไมเ้พือ่ขายไม้
โดยปลกูเป็นบา้น และขายเป็นหลงั ซึง่เป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหพ้ืน้ทีป่่าลดลงอยา่งรวดเรว็ ท าใหป่้า
เสื่อมโทรมลง สตัวป่์าบางประเภททีเ่คยม ีหายไป เหลอืแต่สตัวเ์ลก็ ๆ และพืน้ทีป่่าลดลงไปเรื่อย 
ๆ จนเหลอืแต่เฉพาะสว่นของป่าทีช่าวบา้นหวงหา้มไว ้ 
 สภาพป่าหลงัการจดัการป่าดอนปู่ ตา และป่าดงโศก สรุปไดว้่าหลงัจากมกีารจดัการป่า ท า
ใหป่้ามคีวามอุดมสมบูรณ์มากขึน้ สตัวป่์าเพิม่จ านวนขึน้ แต่เมื่อเทยีบกบัป่าในอดตียงัมคีวามอุดม
สมบูรณ์น้อยกว่ามาก นอกจากน้ียงัมรีะเบยีบทีช่ดัเจนขึน้ในการใชป้ระโยชน์ และการอนุรกัษ์ดูแล
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 การใชป้ระโยชน์หลงัมกีารจดัการป่า สรุปไดว้่า การใชป้ระโยชน์จากป่าหลงัมกีารจดัการ
ป่ามคีวามเปลี่ยนแปลงโดยชาวบา้นสามารถหาสมุนไพร อาหารพืน้บา้น เช่น เหด็ ผกั ไขม่ดแดง
จากป่าได้ง่ายขึน้ เป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของชุมชน และทุกคนมสีทิธิเ์ขา้ไปหาของป่าไดโ้ดยไม่
ตอ้งขออนุญาต มกีารจดัตัง้คณะกรรมการป่าชุมชน โดยไดว้างกฎเกณฑใ์หถ้อืปฏบิตัริว่มกนั  
 สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการจดัการป่า สรุปไดว้่าเน่ืองจากป่ามพีืน้ทีล่ดลงอย่างรวดเรว็ ปรมิาณ
อาหารที่เคยหาได้จากในป่าลดลง สตัว์ป่า สมุนไพรต่าง ๆ กเ็ริม่หายากขึน้ และพชืผกับางชนิด
หายไป ประชากรเพิม่มากขึน้ การบุกรุกป่ารุนแรงขึน้ ป่าเสื่อมโทรมลง ความอุดมสมบูรณ์ทีเ่คยมี
เสื่อมถอยไป ชาวบา้นจงึเกดิจติส านึกทีต่อ้งการอนุรกัษ์รกัษาผนืป่าทีค่งเหลอือยูไ่วใ้หแ้ก่ลูกหลาน
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ในอนาคตใหม้กีารสบืทอดจากรุน่สูรุ่น่ ไวใ้หเ้ป็นแหล่งอาหาร และทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ามารถใช้
ประโยชน์ แกไ้ขปัญหาความยากจน ท าใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ี และยัง่ยนืของชุมชนตลอดไป ซึ่ง
การจดัการป่าจะด าเนินการไดต้อ้งอาศยัความมคีุณธรรม จติส านึก และความเป็นผูน้ า  
 กระบวนจดัการป่าดอนปู่ ตา และป่าดงโศก สรุปไดว้่าเน่ืองจากนโยบายของรฐัท าใหม้กีาร
จดัการป่าโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนโดยรอบป่าในรูปของคณะกรรมการป่าชุมชน มกีารแบ่ง
หน้าทีร่บัผดิชอบทีช่ดัเจน และท าหน้าทีก่ าหนดระเบยีบการใชป้ระโยชน์จากป่า บทลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนคดิกจิกรรมในการบ ารุงรกัษาป่าใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์มากขึน้ โดยพยายามใหเ้กดิการ
มสี่วนร่วมของชาวบา้นทุกวยัทัง้ในวยัผูใ้หญ่ ผูส้งูอายุ และเยาวชน เพื่อใหเ้กดิความรกัความหวง
แหนป่า นอกจากน้ีคณะกรรมการป่าชุมชนยงัท าหน้าทีบ่รหิารจดัการป่าใหเ้ป็นไปตามกฎกตกิาที่
ไดร้า่งระเบยีบไว ้
 คณะผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาศกัยภาพของผู้น าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนและ
ชาวบา้นผูใ้ชป้ระโยชน์จากป่า ในการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารจดัการป่าชุมชน และแผนปฏบิตัิ
การ โดยการประชุมเชงิปฏบิตัิการ แบบมสี่วนร่วมของคณะผูว้จิยั ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการป่า
ชุมชน และชาวบา้นผูใ้ชป้ระโยชน์จากป่า จากการด าเนินการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ท าใหไ้ดผ้ลการ
วเิคราะหส์ภาพแวดล้อมของป่าดอนปู่ ตา และป่าดงโศก แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการป่าดอนปู่ ตา 
และแผนยุทธศาสตรก์ารจดัการป่าดงโศก ซึ่งในแผนยุทธศาสตรด์งักล่าวได้ระบุแผนปฏบิตัิการ
จดัการป่าชุมชนไวด้ว้ย คณะผูว้จิยัไดน้ าเสนอแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตักิารดงักล่าวใหก้บั
กลุ่มเป้าหมาย และใหก้ลุ่มเป้าหมายไดค้ดัเลอืกโครงการจากแผนปฏบิตักิารเพื่อด าเนินการอย่าง
เป็นรปูธรรม  
 นันทนา บุณยานันต์ (2548) การวิจยัน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม การใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชน 
ความรูส้กึเป็นเจา้ของป่าชุมชน การมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ประเมนิมูลค่าของป่าจาก
พื้นที่ป่าชุมชน และการหาความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าการเก็บหาของป่ากบัปัจจยัต่าง ๆ โดย
ท าการศกึษาป่าชุมชนในหมู่บ้านยางโทน และหมู่บ้านหว้ยสะพาน จงัหวดักาญจนบุร ีการศกึษา
ครัง้น้ีตัง้อยู่บนทัง้ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ โดยในการศึกษาได้เก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการสอบถามประชาชนบ้านยางโทน 133 ครวัเรอืน และบ้านหว้ย
สะพาน จ านวน 156 ครวัเรอืน ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนา โดยใชค้่าการแจงความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนัน้ยังท าการวิเคราะห์เพื่อ ทดสอบ
สมมตฐิาน โดยใชว้ธิไีคสแควรท์ีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพน์ั 
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการศกึษา พบว่า ประชากรที่ท าการศกึษาทัง้บ้านยางโทนและบ้านหว้ยสะพาน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุเฉลี่ย 43.1 และ 49.8 ปี ตามล าดบั โดยสถานภาพทางการศกึษาส่วน
ใหญ่จบระดบัประถมศึกษา มอีาชพีเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั และประกอบอาชพีรบัจ้างเป็น
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อาชพีรอง โดยมรีายได้เฉลี่ยต่อปีของแต่ละหมู่บ้าน เท่ากบั 109,011.10 บาท และ 105,915.20 
บาท  ตามล าดบั แต่รายไดน้ัน้ไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่ของประชากรทีศ่กึษาบา้นยาง
โทน ไดม้กีารกูเ้งนิจากกองทุนหมู่บ้าน ส่วนบา้นหว้ยสะพานจะกูเ้งนิจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อน ามาใชล้งทุนประกอบอาชพีส าหรบัทีด่นิท ากนิพบว่า ประชากรทีศ่กึษาทัง้สอง
หมู่บ้าน มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยบ้านยางโทนมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองเฉลี่ย ต่อ
ครวัเรอืน 41.1 ไร ่สว่นบา้นหว้ยสะพานสามคัคมีทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเองเฉลีย่ต่อครวัเรอืน 24.0 
ไร่ ส่วนการเกบ็หาของป่านัน้เป็นการใชป้ระโยชน์หลกัของชุมชนและการประเมนิมูลค่าของป่าที่
เก็บหาเพื่อการบรโิภคและเพื่อการค้าของบ้านยางโทน พบว่ามูลค่าการเก็บหาของป่าเฉลี่ยต่อ
ครวัเรอืน 3,820.80 บาท และ 7,214.00 บาท สว่นบา้นหว้ยสะพาน มลูค่าการเกบ็หาของป่าเฉลีย่
ต่อครวัเรอืน 3,368.30 บาท และ 4,481.90 บาท  และ 4,125.80 บาท ตามล าดบั ส่วนความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัป่าชุมชน และความรูส้กึเป็นเจา้ของป่าชุมชน ทัง้บ้าน ยางโทนและบา้นหว้ย
สะพาน มใีนระดบัสงู แต่การมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ป่าชุมชนนัน้มอียูใ่นระดบัปานกลาง  
 จากการทดสอบสมมติฐานของบ้านยางโทน พบว่า รายได้นอกภาคเกษตรกรรม มี
ความสมัพนัธก์บัการเกบ็หาของป่าเพื่อการคา้ และเพศของผูท้ีเ่กบ็หาของป่ากม็คีวามสมัพนัธก์บั
มูลค่าการเกบ็หาเพื่อการบรโิภค ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 และจากการทดสอบสมมติฐานของบ้าน
ห้วยสะพาน พบว่า จ านวนสมาชิกในครวัเรอืน มีความสมัพนัธ์กับการเก็บหาของป่าเพื่อการ
บรโิภคและการเกบ็หาของป่าโดยรวม ซึ่งรายไดจ้ากภาคเกษตรกรรมกม็คีวามสมัพนัธ์กบัมูลค่า
การเกบ็หาของป่าโดยรวม และรายไดร้วมทัง้หมดยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัมูลค่าการเกบ็หาของป่า
เพื่อการบรโิภคและการเกบ็หาของป่าโดยรวม ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 จากการทดสอบสมมตฐิาน
เพื่อหาความแตกต่างของมลูค่าของป่าทีม่กีารเกบ็หาของทัง้หมูบ่า้นยางโทน และบา้นหว้ยสะพาน
สามคัค ีพบว่า มลูค่าของของป่าทีม่กีารเกบ็หาเพื่อการคา้มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 และจากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างมลูค่าการเกบ็หาของป่ากบัความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัป่าชุมชน ความรูส้ ึกเป็นเจ้าของป่าชุมชน และการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
พบว่า บ้านยางโทนนัน้มูลค่าการเก็บหาของป่าเพื่อการบริโภคและมูลค่าการเก็บหาของป่า
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 สว่นบา้น
หว้ยสะพานนัน้ จากการศกึษาพบว่ามูลค่าการเก็บหาของป่าเพื่อการบรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความรูส้กึเป็นเจา้ของป่าชุมชน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
 
 




