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บทคัดยMอ
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค5 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรปEาไมGและที่ดิน ภายใตG
การขับเคลื่อนของกลไกเครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ อำเภอแมLออน จังหวัด
เชียงใหมL และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการประยุกต5รวมถึงแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการปEาชุมชน ภายใตG
พระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562 โดยเปXนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูGวิจัยไดGใชGวิธีการดำเนินการวิจัย (1) การ
รวบรวมขGอมูลเอกสาร (2) การรวบรวมขGอมูลผLานผูGที่ใหGขGอมูลหลัก โดยใชGกระบวนการสัมภาษณ5
ผลจากการศึ ก ษาสรุ ปใหG เ ห็ นวL า 1) การขั บ เคลื ่ อ นของกลไกเครื อ ขL า ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ อำเภอแมLออน จังหวัดเชียงใหมL ตGองอาศัยกระบวนการมีสLวนรLวมที่มุLงเนGนการ
เชื่อมโยงองคาพยพ ภาคสLวนตLาง ๆ ในระดับทGองถิ่น ไมLวLาจะเปXนภาคประชาสังคม ภาคสถาบันการศึกษา
องค5กรปกครองสLวนทGองถิ่น รวมถึงภาคเอกชน เพื่อนำไปสูLการบริหารจัดการทรัพยากรที่เปXนธรรมและยั่งยืน
2) การประยุกติ์แผนการจัดการปEาชุมชน ภายใตGพระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562 มุLงเนGนการขับเคลื่อน 2
สLวนไปพรGอมกัน คือ (1) การอนุรักษ5 ปกป_องฐานทรัพยากรธรรมชาติในทGองถิ่นที่ตGองอาศัยกฎหมาย นโยบาย
และเจGาหนGาที่รัฐที่เกี่ยวขGองในการสนับสนุน และ (2) การใชGประโยชน5จากปEาชุมชนอยLางยั่งยืนจะตGองยกระดับ
ไปสูLการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทGองถิ่นบนฐานทรัพยากรอยLางเปXนระบบ
คำสำคัญ: สิทธิชุมชน; แผนการจัดการปEาชุมชน; พระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562
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Abstract

The research article consisted of the following objectives: 1) to investigate the
development of forest and land management under the mobilization of resource network
mechanism of Tha Nuea Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province; and 2) to explore
the application process and guidelines for developing a community forest management plan
under Community Forest Act B.E. 2562. The study applied a qualitative research method, in
which the researcher used the following methods to conduct the study: 1) Collecting data
from documents; and 2) Collecting data from key informants through in-depth interviews.
From the study, the following results are found: 1) The mobilization of resource
network mechanism of Tha Nuea Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province requires a
participation process that emphasizes connections with each local sector, including civil
society, educational institutions, local government organizations, and private sectors. All of
this tries to manage resources in a fair and sustainable manner; and 2) The application of
community forest management plan under Community Forest Act B.E. 2562 focuses on the
mobilization of two areas which are (1) The conservation and protection of natural resources
in the local, which requires the backing of local laws, regulations, and government officials;
and (2) To use the community forest sustainably, it must be linked to the systematic
development and mobilization of a local economy system based on resources.
Keywords: Community Rights; Community Forest Management Plan; Community Forest Act
B.E. 2562

บทนำ

รัฐบาลไดGมีการพิจารณาและปรับปรุงแนวทางการแกGไขนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวขGองกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม โดยเฉพาะพระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะอยLางยิ่งการ
เป•ดพื้นที่ใหGมีกระบวนการในสนับสนุนการบริหารจัดการปEาชุมชน ประเด็นสำคัญคือการผลักดันใหGเกิดการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการบริหารจัดการปEาที่เนGนการดำเนินการฝEายเดียว ไปสูLการสรGางความรLวมมือจาก
หลายภาคสLวนใหGเขGามีสLวนรLวมในการสรGางความเขGมแข็งใหGกับองค5กรชุมชนในการจัดทำแผนการการจัดการปEา
ที่ไดGระบุไวGในอนุบัญญัติที่เกี่ยวขGองในหมวดตLาง ๆ อาทิเชLน หมวดวLาดGวยการจัดทำแผนจัดการปEาชุมชนขGอที่ 7
(Gazette, 2020) ที่กำหนดใหGกรมปEาไมGตGองจัดหาบุคลากรหรือประสานความรLวมมือไปยังองค5กรปกครองสLวน
ทGองถิ่นหรือผูGซึ่งมีความรูG ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลGอม
หรือภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนและชLวยเหลือชุมชนที่ยื่นคำขอจัดตั้งปEาชุมชนหรือคณะกรรมการจัดการ
ปEาชุมชนในการจัดทำแผนจัดการปEาชุมชน จากแนวทางดังกลLาวทำใหGองค5กรภาคประชาสังคมสามารถที่จะ
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เขGามามีสLวนรLวมกับชุมชนอยLางเปXนทางการจัดทำแผนการจัดการปEาชุมชน ทั้งในมิติดGานการอนุรักษ5 การฟ–—นฟู
การพัฒนา การกำกับควบคุมดูแลและการใชGประโยชน5ในพื้นที่ปEาชุมชน โดยชอบตามกฎหมาย
เมื่อแผนการจัดการจัดการปEาของชุมชนไดGรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปEาชุมชนประจำ
จังหวัดแลGว การดำเนินงานตามแผนงานโครงการภายใตGแผนการจัดการปEาชุมชน ทำใหGเป•ดพื้นที่ใหGหนLวยงาน
ตLาง ๆ ที่มีหนGาที่ในการสนับสนุน สามารถใหGการสนับสนุนไดGโดยไมLตGองมีขั้นตอนการขออนุญาตจากกรมปEาไมG
เงื่อนไขใหมLที่เกิดขึ้นจะสรGางแรงจูงใจใหGประชาชนเขGามีสLวนรLวมในการจัดการปEาชุมขน รวมถึงการจัดการไฟ
ปEาไดGอยLางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจกลLาวไดGวLาสิทธิและโครงสรGางอำนาจที่เปลี่ยนไปตาม พ.ร.บ.ปEาชุมชน
พ.ศ. 2562 ครั้งนี้จึงเปXนจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการกำหนดทิศทางและใชGประโยชน5จากปEาชุมชน หรืออีกนัย
ยะหนึ่งถGาการขับเคลื่อนในระดับทGองถิ่นมีความเข็มแข็งในดGานตLาง ๆ จะสามารถเปลี่ยนตำแหนLงแหLงที่ในการ
จัดความสัมพันธ5ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอมไดGอยLางเปXนรูปธรรม
ตำบลทาเหนือ อำเภอแมLออน จังหวัดเชียงใหมL เปXนหนึ่งในพื้นที่ ที่ไดGรับผลกระทบจากการรวมศูนย5
อำนาจและถูกชLวงชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผLานการเขGามาสัมปทานตัดไมGรวมถึงจากการสLงเสริมพืช
เศรษฐกิจ เชLน ยาสูบและขGาวโพดฟ˜กอLอน สLงผลใหGทรัพยากรในผืนปEาตGนน้ำแมLทา เริ่มขยายการบุกรุกพื้นที่ปEา
มากขึ้นเรื่อย ๆ สLงผลทำใหGผืนปEาตGนน้ำเกิดวิกฤติอยLางรุนแรง จนกลายเปXนโอกาสของการกLอเกิดความรLวมมือ
ของชุมชนในการลุกขึ้นมาจัดการแกGไขป˜ญหาทรัพยากรของชุมชน เงื่อนไขที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำใหG
ชาวบGานเกิดการรวมตัวอยLางเข็มแข็งและสLงผลมาถึงป˜จจุบัน คือ สถานการณ5ในชLวงปšพ.ศ. 2536 – 2539 โดย
ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะประกาศพื้นที่ปEาอนุรักษ5 โดยการเตรียมประกาศเขตอุทยานแหLงชาติแมLตะไครG
เพิ่มเติม ปรากฏวLาพื้นที่เตรียมประกาศเพิ่มเติมมีการซGอนทับกับพื้นที่ปEาชุมชนและเขตพื้นที่ทำกินของชาวบGาน
ในพื้นที่ตำบลทาเหนือ ชาวบGานจึงไดGรวมตัวกันคัดคGานการประกาศเขตอุทยานแหLงชาติแมLตะไครG
ทวLาการจะเปลี่ยนความสัมพันธ5ตำแหนLงแหLงที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดGอยLางมีพลังนั้น
จะตGองอาศัยกระบวนการสLวนรLวมจากภาคประชาชน องค5กรชุมชน หนLวยงานราชการในพื้นที่ รวมไปถึงพลัง
จากภาคีสLวนตLาง ๆ ที่จะทำใหGกระบวนการจัดทำแผนการจัดการปEาชุมชนมีประสิทธิภาพและเกิดการยอมรับ
จากภาคสLวนตLาง ๆ โดยจะตGองระบบฐานมีขGอมูลการใชGประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดการยอมรับ
รL วมกั น มี องค5 ความรู G เหตุ ผลประกอบที ่ ชั ดเจน รวมถึ งการมี ระบบติ ดตามตรวจสอบที ่ สามารถชี ้ วั ดถึ ง
ความสำเร็จหรือลGมเหลว และดGวยความสำคัญในประเด็นที่ไดGกลLาวมานั้นเอง พ.ร.บ.ปEาชุมชน พ.ศ. 2562 ไดG
กำหนดใหGมีภาคีความรLวมมือจากกลไกประชาสังคม นักวิชาการ องค5กรปกครองสLวนทGองถิ่น เครือขLายปEา
ชุมชนระดับจังหวัด เขGามาเปXนกลไกสำคัญในการรLวมสนับสนุนการจัดการปEาชุมชน อยLางไรก็ตามในระยะ
เริ่มตGนการบังคับใชGกฎหมายยังมีขGอจำกัดในแงLของอนุบัญญัติ หรือประกาศกระทรวงที่ยังมีรายละเอียดไมL
สอดคลGองหรือไมLสามารถนำไปสูLการบังคับใชGใหGเกิดผลตามเจตนารมณ5ของกฎหมาย หากหนLวยงานที่เกี่ยวขGอง
ไมLไดGมีกระบวนการประสานความรLวมมือที่ชัดเจนก็ไมLอาจทำใหGมีกระบวนการหรือแผนความรLวมมือที่ชัดเจน
และพลังที่เขGมแข็งมากพอที่จะสรGางการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับทGองถิ่นไดG
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วัตถุประสงคZของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรปEาไมGและที่ดิน ภายใตGการขับเคลื่อนของกลไก
เครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ อำเภอแมLออน จังหวัดเชียงใหมL
2. เพื่อศึกษากระบวนการประยุกต5รวมถึงแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการปEาชุมชน ภายใตG
พระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562 ของเครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ อำเภอ
แมLออน จังหวัดเชียงใหมL

วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เปXนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังตLอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมขGอมูล ผูGวิจัยไดGแบLงออกมา 2 สLวนไดGแกL
1) การรวบรวมขGอมูลเอกสาร (Data Collection) และการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เปXนการทบทวนการเก็บรวบรวมขGอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวขGองโดยการคGนควGาจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ
และงานวิจัยตLาง ๆ ที่เกี่ยวขGอง เชLน การกระจายอำนาจ (Decentralization Approach) และแนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม (Resources Management Approach) รวมถึงศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวขGองเชLน พระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562
2) การรวบรวมขGอมูลวิจัยภาคสนาม (Field Research) เปXนการศึกษาวิจัยภาคสนามลงพื้นที่เก็บ
ขGอมูลผLานการใชGวิธีการวิจัยในการสังเกตการณ5แบบมีสLวนรLวม (Participant Observation) การสำรวจพื้นที่
(Field Observation) การสัมภาษณ5 (Interview Method) โดยวิธีการการสัมภาษณ5ในเชิงลึก (In-depth
Interview) รวมทั้งการสนทนากลุLมยLอย (Focus Groups)
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการรวบรวมขGอมูล
ผูGวิจัยไดGทำการรวบรวมขGอมูลผLานผูGใหGขGอมูลหลัก (Key Informant) ที่เปXนบุคคลหรือกลุLมคนที่มีบทบาท ใน
การขับเคลื่อนผลักดันกระบวนการทำงาน ในระดับพื้นที่ซึ่งรวมไปถึงตัวบุคคล กลุLมคนที่เขGามามีสLวนรLวมไมLวLา
จะเปXนการเขGามาสนับสนุนสLงเสริมกระบวนการทำงานในระดับตLาง ๆ โดยการรวบรวมขGอมูล ผูGวิจัยไดGใชG
กระบวนการสองสLวน ดังนี้
สLวนแรก เปXนกระบวนการสัมภาษณ5 (Interview method) โดยเนGนการสัมภาษณ5ในเชิงลึก (Indepth Interview) ซึ่งผูGวิจัยจะใชGแนวทางการเลือกบุคคลหรือกลุLมคนที่มีบทบาท (Key Information) ตาม
รูปแบบที่สอดคลGองกับวัตถุประสงค5ของการศึกษาวิจัย (Purposive Sampling) ที่มีความสัมพันธ5กันในระดับ
ทGองถิ่นและชุมชน โดยมีกลุLมผูGใหGขGอมูลในการสัมภาษณ5ทั้งหมด 4 กลุLม กลุLมที่ 1 ผูGนำชุมชน กลุLมที่ 2 กลุLม
เจGาหนGาที่รัฐ กลุLมที่ 3 กลุLมนักวิชาการ กลุLมที่ 4 กลุLมภาคประชาสังคม
สLวนสอง เปXนการสนทนากลุLมยLอย (Focus Groups) ผูGวิจัยไดGเลือกกลุLมตัวอยLางโดยการพิจารณาจาก
ความเกี่ยวขGองของกลุLมเครือขLายชาวบGานที่มีความสัมพันธ5เกาะเกี่ยวกันในระดับพื้นที่และในระดับตำบลซึ่ง
ผLานกระบวนการทำงานรLวมกันในการขับเคลื่อนประเด็นจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการวิเคราะห5ขGอมูล (Analyzing Qualitative Data)
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ผูGวิจัยใชGกระบวนการวิเคราะห5ขGอมูลเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) โดยแบLงออกเปXน 2

สLวนที่หนึ่งกระบวนการในการวิเคราะห5ขGอมูลเชิงคุณภาพ เปXนกระบวนการที่ไมLไดGแยกสLวนออกมา
จากกระบวนการเก็บขGอมูล โดยผูGทำการวิจัยจะไดGมีการบันทึกขGอมูลจากการจัดเก็บอยLางเปXนระบบ การนำเอา
ขGอมูลที่ไดGจากการศึกษาและนำมาบันทึกในรูปของ บันทึกจากภาคสนาม (Field Note) ซึ่งจะนำไปสูLการ
แยกแยะ หมวดหมูLและจัดแบLงหัวขGอ รวมถึงนำไปใชGในการตรวจสอบและตั้งขGอสังเกตกับฐานขGอมูลเพื่อใหGเกิด
ความเชื่อถือและอธิบายถึงความสัมพันธ5กับปรากฏการณ5อื่นๆที่เกี่ยวขGอง
สLวนที่สองการจำแนกและจัดระบบ (Typology and Taxonomy) ประเด็นสำคัญของการจำแนก
และการจัดระบบขGอมูลเชิงคุณภาพ ก็เพื่อที่จะคGนหาความหลากหลายของปรากฏการณ5 แยกแยะองค5ประกอบ
ของปรากฏการณ5และบริบทที่เกิดขึ้น ซึ่งผูGวิจัยจะทำการจำแนกและการจัดหมวดหมูLขGอมูลทั้งขGอมูลบริบทและ
ขGอมูลเอกสารที่มีความสลับซับซGอนมาไวGเปXนระบบใหGสามารถเขGาใจงLาย และมีความสัมพันธ5เชิงเหตุผล
(Logical Relation) สิ่งที่สำคัญก็คือขGอมูลที่จัดขึ้นเปXนระบบนี้จะตGองอาศัยเหตุผลของผูGถูกวิจัย หรือพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษาเปXนเกณฑ5 ซึ่งจะตGองทำความเขGาใจกับโครงสรGางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ระบบคิด ความเชื่อและความหมายของปรากฏการณ5ในทัศนะของผูGถูกวิจัยดGวย (Adulyahasem, 2010)

ผลการวิจัย

วัตถุประสงคKขLอที่ 1 เพื่อศึกษาพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรปEาไมGและที่ดิน ภายใตGการ
ขับเคลื่อนของกลไกเครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ อำเภอแมLออน จังหวัด
เชียงใหมL ผลวิจัยพบวLาพัฒนาการทางประวัติศาสตร5ในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรปEาไมGและที่ดิน
ในพื้นที่ของตำบลทาเหนือ อำเภอแมLออน จังหวัดเชียงใหมL เปXนผลมาจากการรุกคืบจากกระบวนการชLวงชิง
ฐานทรัพยากรจากรัฐและทุนอยLางเขGมขGน จากการเขGามาของบริษัทบอมเบย5เบอร5มLาที่ไดGรับการสัมปทานจาก
สLวนกลางในชLวงปš พ.ศ. 2444 บริษัทบอมเบย5เบอร5มLาไดGขอสัมปทานพื้นที่ปEาไมGพื้นที่บริเวณปEาขุนแมLทา แขวง
เชียงใหมL พรGอมกับปEาแมLดง ปEาแมLถีบ ปEาไมLสาน แขวงลำพูน ปEาแมLหอก ปEาแมLเมาะ ปEาแมLลอด แมLทราบ ปEา
แมLสุข แขวงเมืองลำปาง และปEาแมLจLาย แขวงเชียงใหมL และบริษัทไดGขอตLอสัญญาสัมปทานปEาไมGอีก 6 ปš
(Phujeenaphan, 2016) และครั ้ ง ที ่ 2 ในระหวL า งปš พ.ศ. 2480 - 2507 กรมปE า ไมG ไ ดG อ อกอนุ ญ าตใหG
บริษัทเอกชนที่จังหวัดลำปาง (บริษัทเคียไทยแสง) เหมาทำไมGลGางปEา คือการทำไมGที่ตัดโคLนไวGแลGวในพื้นที่ปEา
สัมปทานภาคที่ป•ดและในพื้นที่ปEาที่หมดอายุสัมปทานปEาไมGแลGวเรื่อยมาจนในชLวงปš พ.ศ. 2500 โดยในชLวง
ปลายๆ หลังจากที่บริษัทบอมเบย5ฯไดGเริ่มถอนตัวออกไปนั้น ไดGเริ่มมีการสรGางรางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพ
ไปสิ้นสุดที่เชียงใหมL โดยมีการเจาะอุโมงค5รถไฟลอดดอยขุนตานผLานปEาแมLทา ซึ่งถือไดGวLาเปXนป˜จจัยที่สLงผลทำ
ใหGมีการสูญเสียพื้นที่ปEาเองจากมีการตัดไมGหมอนรถไฟและฟ–นรถไฟจากในพื้นที่ตำบลแมLทาและทาเหนือ
เปXนจำนวนมาก และในปš พ.ศ. 2517 บริษัทไทยแอมป§ยาสูบ และโรงบLมใบยาสูบของบริษัท SIAM TOBACCO
Co.,Ltd. ซึ่งเปXนโรงอบบLมใบยาสูบขนาดใหญL ไดGเขGามาใชGตัดไมGเพื่อทำเปXนไมGฟ–น ทำใหGชาวบGานในพื้นที่ไดGรLวม
ตัวทำการคัดคGานมาอยLางตLอเนื่อง เมื่อเดียวกันเมื่อพื้นที่ปEาไมGเริ่มหายไปปริมาณน้ำลำหGวยสาขาของแมLน้ำแมL
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ทาที่หลLอเลี้ยงการทำการเกษตรกรรม การทำนาขGาวก็เริ่มแหGง จึงเปXนเหตุใหGชาวบGานในพื้นที่รวมตัวกันเกิดพลัง
ในการคัดคGานการทำลายทรัพยากรปEาไมGจนสามารถรักษาปEาตGนน้ำผืนสุดทGายไวGไดG จำนวน 4 พื้นที่ ไดGแกL ปEา
แมLบอน ปEาแมLแทน ปEาหGวยน้ำขุLน และปEาแมLเลาะ (Ongla, 2015)
ป˜จจุบันตำบลทาเหนือ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 80,010 ไรL โดยประกอบไปดGวย 5 หมูLบGาน ไดGแกL
บGานแมLตะไครG บGานใหมLดอนแกGว บGานหGวยบง บGานปEางิ้วและบGานหGวยยาบ ประกอบดGวยสองชาติพันธุ5หลัก คือ
กลุLมคนกะเหรี่ยง และกลุLมคนพื้นเมือง โดยที่ทั้งสองกลุLมชาติพันธุ5เขGามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ดังกลLาว
ประมาณสามรGอยกวLาปšที่ผLานมาโดยจะพบวLาในกลุLมแรก ชLวง ปš พ.ศ. 2180-2210 กลุLมชาติพันธุ5กะเหรี่ยงเขGา
มาโดยการอพยพมาจาก อ.ปาย จ.แมLฮLองสอน โดยมีจุดมุLงหมายการหาพื้นที่เลี้ยงสัตว5และพื้นที่ทำมาหากิน
“สมัยก'อนพ'อของพะตี้ (หมายถึงสรรพนามเรียกตัวเองของภาษากะเหรี่ยง แปลว'า ลุง) เล'าใหCฟEงว'า คนเฒ'าคน
แก' เดินทางมาจากแถวแม'ฮ'องสอน เพื่อมาหาที่เลี้ยงวัวและพื้นที่ไร' ที่จะใชCปลูกขCาว” (Changsor, 2019) โดย
จุดที่ตั้งชุมชนแหLงแรกคือบริเวณดงปEาหมาก ป˜จจุบันตั้งอยูLในเขตพื้นที่ ม.3 บGานคGอกลาง ต.แมLทา กลุLม
กะเหรี่ยงดังกลLาวมีการดำรงชีวิตประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวในชุมชนของตนเองในลุLมน้ำทาตอนบน
จากประเด็นดังกลLาวสะทGอนใหGเห็นวLาการจัดการทรัพยากรปEาไมGของไทยไดGรับอิทธิพลมาจากยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ผLานอิทธิพลทางความคิดของการจัดการทรัพยากรปEาไมGแบบตะวันตก ภายใตGลัทธิลLาอาณา
นิคมและกระบวนการสรGางรัฐชาติสมัยใหมLหลังยุคอาณานิคม (Karnchanapan, 2000) การแผLขยายตัวของ
ประเทศลLาอาณานิคมที่ไดGเขGามาตักตวง ดูดซับฐานทรัพยากรตLาง ๆ ไมLวLาจะเปXนไมGสัก รวมถึงแรLธาตุตLาง ๆ มา
สูLยุคของพัฒนาประเทศใหGมีความทันสมัย (Forsyth, and Walker, 2008) โดยมุLงใชGทรัพยากรในเชิงการคGา
การทำกิจการปEาไมG เหมืองแรLทำใหGทรัพยากรลดหายลงไปอยLางรวดเร็ว จนนำไปสูLกระแสแนวคิดอนุรักษ5นิยม
และแนวทางการอนุรักษ5ในสังคมไทย (Ongsakul, 2010)
เมื่อพิจารณาถึงป˜ญหาในการจัดการทรัพยากรปEาไมGและที่ดินจะพบวLาป˜ญหาดังกลLาวเปXนป˜ญหาในเชิง
โครงสรGางที่มาจากประเด็นสำคัญอยLางนGอย 4 ประการ ไดGแกL
1.ป˜ญหาสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยูLอาศัยและการใชGประโยชน5จากปEา แมGวLาในชLวงที่ผLานมานั้นรัฐมี
แนวทางในการแกGไขป˜ญหาโดยใหGมีการดำเนินการสำรวจการถือครองพื้นที่ เพื่อเตรียมตรวจสอบและรับรอง
สิทธิการอยูLอาศัย แตLก็ยังไมLสามารถดำเนินการไดGอยLางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีขGอจำกัดทั้งเรื่องงบประมาณ
รวมถึงบุคลากรที่เขGามาดำเนินการสำรวจ
2. ป˜ญหาการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ยึดโยงกับความยากจน และป˜ญหาหนี้สิน เนื่องจาก
การสLงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจโดยรัฐมีมาตรการสLงเสริมการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร การรับจำนำ
ผลผลิต และมาตรการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการลงทุน การดำเนินการเหลLานี้มุLงหวังประโยชน5ทาง
เศรษฐกิจและสังคมเปXนหลักแตLเกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติอยLางหลีกเลี่ยงไมLไดG
3. ป˜ ญ หาการเขG า ถึ ง โครงสรG า งสาธารณู ป โภคขั ้ น พื ้ น ฐานและการบริ ก ารสาธารณะ การพั ฒ นา
โครงสรGางพื้นฐานที่จำเปXนในพื้นที่ยังขาดแผนแมLบทในการพัฒนาโครงสรGางพื้นฐานที่จำเปXนสำหรับการแกGไข
ป˜ญหาระดับพื้นที่ที่เปXนระบบ ในการพิจารณาอนุญาตหนLวยงานที่เกี่ยวขGองไมLไดGมีสLวนรLวมในการทำแผนกับ
ชุมชน ขาดขGอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอน แนวทาง และระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการใชG
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ประโยชน5ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงสรGางพื้นฐานทำใหGการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเกิดความลLาชGา ไมLทันตLอ
งบประมาณ ทำใหGคนในพื้นที่ขาดโอกาสในการเขGาถึงโครงสรGางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
4. ป˜ญหาการบูรณาการการปฏิบัติราชการและการมีสLวนรLวมของภาคสLวนตLางๆ ในระยะที่ผLานมามี
การจัดกลไก และมีการบูรณาการรLวมกันของหนLวยงานที่เกี่ยวขGองทั้งในภาครัฐและเอกชน พบวLาแมGจะมี
เป_าหมายเพื่อแกGไขป˜ญหาและสLงเสริมความเขGมแข็งของชุมชนเหมือนกัน แตLมีระบบการทำงานที่แยกกัน ตGอง
ทำงานตามแผนงานของหนLวยงานตGนสังกัด เนื่องจากโครงสรGางการบริหารของระบบราชการยังคงมีลักษณะ
การทำงานที่มุLงเนGนภารกิจ (function) แตLละแหLงมีอำนาจหนGาที่ตามกฎหมายสLงผลใหGมีแนวทาง กลไก
แตกตLางกันไมLสามารถหลอมรวมกัน ดังนั้นเองป˜ญหาของการแยLงชิงและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดGแผL
ขยายวงกวGางออกไปมากจนเปXนอุปสรรคสำคัญตLอการพัฒนาอยLางยั่งยืน เพราะคนจำนวนมากยังยึดติดใน
มายาคติหรือความเขGาใจผิดและเกิดความสับสน สำหรับมายาคติและความสับสนตLาง ๆ ที่ดำรงอยูLในสังคมไทย
นั้นมีที่มาจากการยึดติดอยูLกับวิธีคิดที่เปXนความเชื่อพื้นฐานหลัก ๆ บางประการ
ดGวยประเด็นดังกลLาวสLงผลทำใหGการขับเคลื่อนการแกGไขป˜ญหาของชุมชนในตำบลทาเหนือ ไดGพัฒนา
ไปสูLการรวมตัวกันเปXนเครือขLายชาวบGานในการปกป_องดูแลรักษาฐานทรัพยากร การเคลื่อนไหวดังกลLาวไดG
พัฒนาขึ้นมาจากกลุLมเยาวชน ในนามเครือขLายปกาเกอะญอสัมพันธ5 ตำบลทาเหนือ จนไปสูLการกLอรูปเปXน
เครือขLายปEาชุมชนตำบลทาเหนือ และไดGเขGารLวมเวทีเป•ดตัวสมัชชาปEาชุมชนภาคเหนือ และเขGามาเปXนสLวน
สำคัญในกระบวนการผลักดันยกรLางกฎหมายปEาชุมชน จนนำไปสูLการรวบรวมรายชื่อชาวบGานเพื่อเสนอ
พระราชบัญญัติปEาชุมชน (ฉบับประชาชน) และนำไปสูLการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนในนาม คณะกรรมการ
เครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ โดยถือวLาเปXนการกำหนดยุทธศาสตร5ใหมLภายใตG
การจัดการฐานทรัพยากรในระดับทGองถิ่น ที่อาศัยอำนาจหนGาที่ โครงสรGางขององค5กรปกครองสLวนทGองถิ่น เขGา
มาเปXนเครื่องมือที่สำคัญในการสถาปนาอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอมในระดับ
ทGองถิ่น
วัตถุประสงคKขLอที่ 2 เพื่อศึกษากระบวนการประยุกต5รวมถึงแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการปEา
ชุมชน ภายใตGพระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562 ของเครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทา
เหนือ อำเภอแมLออน จังหวัดเชียงใหมL ผลการศึกษาพบวLา คณะกรรมการเครือขLายทรัพยากรฯ ตำบลทาเหนือ
ไดGเชื่อมโยงการทำงานรLวมกับองค5การบริหารสLวนตำบลทาเหนือ มีโดยใชGอำนาจหนGาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค5การบริหารสLวนตำบล ปš 2546 เพื่อรLวมกันผลักดันใหGเกิดขGอบัญญัติตำบลองค5การบริหารสLวน
ตำบลทาเหนือวLาดGวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม พ.ศ. 2554 โดยไดGผLานการพิจารณาจาก
สมาชิกสภาองค5การบริหารสLวนตำบลทาเหนือ และลงนามใหGความเห็นชอบโดยนายอำเภอแมLออน จังหวัด
เชียงใหมL หลังปšพ.ศ. 2560 รัฐบาลไดGมีการพิจารณาและปรับปรุงแนวทางการแกGไขนโยบาย กฎหมายที่
เกี่ยวขGองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม โดยเฉพาะในประเด็นปEาไมGและที่ดินจนนำไปสูLการ
ประกาศใชGพระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ5ในเชิงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวขGองในพื้นที่ตำบลทาเหนือ จะพบวLา
ในพื้นที่มีฐานะเปXนพื้นที่ปEาสงวนแหLงชาติ ซึ่งเกี่ยวขGองโดยตรงกับพระราชบัญญัติปEาชุมชน ปšพ.ศ. 2562 โดย
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กรมปEาไมGเลือกที่จะรับรองเฉพาะชุมชนในปEาสงวนแหLงชาติ (Boonchai, and Thawon, 2019) ที่อยูLภายใตG
เขตอำนาจของกรมปEาไมG สLวนชุมชนในพื้นที่ปEาอนุรักษ5ก็ใหGอยูLภายใตGการควบคุมของกรมอุทยานแหLงชาติ สัตว5
ปEาและพันธุ5พืช แมGวLาการประกาศใชGพระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562 จะไดGประกาศใชGไปแลGวนั้น ทวLายัง
มีประเด็นขGอถกเถียงในนัยยะตLาง ๆ ที่มีความสำคัญตLอการนำไปสูLการวิเคราะห5ใหGเห็นถึงขGอจำกัดและแนวทาง
ในการเคลื่อนไหวในรูปแบบทั้งที่เปXนการชLวงชิงและใชGเนื้อหาในบางสLวนเขGามาเปXนกระบวนการในการสLงเสริม
สิทธิของชุมชนและจะตGองมีการทำขGอเสนอใหGเกิดการปรับปรุงแกGไขพระราชบัญญัติในอนาคตตLอไป ขณะที่ใน
อีกมุมก็ชี้ใหGเห็นขGอจำกัดและทางตันของการปฏิบัติการซึ่งนำไปสูLการออกแบบการเคลื่อนไหวในการยกเลิก
พระราชบัญญัติดังกลLาวและยกรLางขึ้นมาใหมL
ดGวยประเด็นดังที่กลLาวมา ทำใหGเครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ ตGองมี
การประยุกต5กระบวนการทำงานเพื่อใหGสอดคลGองกับบริบทการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ตำบลทาเหนือ และ
กรอบการจัดทำแผนการจัดการปEาชุมชนภายใตGพรบ.ปEาชุมชน 2562 โดยอาศัยแนวทางในการวางแผนการ
จัดการปEาชุมชน โดยพรบ.ปEาชุมชน ปš 2562 ไดGกำหนดใหGมีการยื่นคำขอจัดตั้งปEาชุมชนโดยใหGบุคคลในชุมชน
นั้นซึ่งมีอายุตั้งแตLสิบแปดปšขึ้นไปและมีภูมิลำเนาอยูLในทGองที่ที่ตั้งของปEาชุมชนที่ขอจัดตั้งปEาชุมชน จำนวน
ตั้งแตL 50 คนขึ้นไปรLวมกันตั้งตัวแทนเพื่อยื่นคำขอจัดตั้งปEาชุมชนตLอผูGวLาราชการจังหวัดนั้น ๆ โดยคำขอจัดตั้ง
ปEาชุมชนอยLางนGอยตGองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ (1) วัตถุประสงค5ของปEาชุมชน (2) รายชื่อประประวัติโดยสังเขป
ของผูGขอจัดตั้งปEาชุมชน (3) รายชื่อคณะกรรมการจัดการปEาชุมชน (4) ความเปXนมาของชุมชนโดยสังเขป
สภาพพื้นที่ที่ขอจัดตั้งปEาชุมชน และแผนที่แสดงอาณาเขต (5) แผนจัดการปEาชุมชน
เมื่อลงรายละเอียดโดยในประเด็นแผนการจัดการปEาชุมชน ภายใตGพระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ.
2562 ไดGกำหนดใหGชุมชนตGองจัดทำแผนการจัดการปEาชุมชนเพื่อแสดงใหGเห็นถึงวิธีการดำเนินการจัดการ
อนุรักษ5 ฟ–—นฟู พัฒนา หรือใชGประโยชน5จากปEา ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยLาง
ยั่งยืน โดยแผนดังกลLาวมีอายุการใชGบังคับเปXนเวลา 5 ปš เมื่อครบกำหนดเวลาใหGคณะกรรรมการจัดการปEา
ชุมชนเสนอแผนการจัดการปEาชุมชนใหมLเพื่อใหGชุมชนไดGมีโอกาสในการทบทวนแผน ทั้งนี้แผนการจัดการปEา
ชุมชนที่ชุมชนจัดทำขึ้นตGองไดGรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปEาชุมชนประจำจังหวัด และคณะกรรมการ
จัดการปEาชุมชนและสมาชิกปEาชุมชนมีหนGาที่ในการจัดการปEาชุมชนใหGเปXนไปตามแผนดังกลLาว
ภายใตG ก ารจั ด ทำแผนปE า ชุ ม ชนนั ้ น ไดG ก ำหนดแนวทางการใชG ป ระโยชน5 ใ นปE า ชุ ม ชน โดยใหG
คณะกรรมการจัดการปEาชุมชนและสมาชิกปEาชุมชนมีสิทธิใชGประโยชน5ในปEาชุมชนในดGานตLาง ๆ ไดGแกL
1) สL งเสริ มการศึ กษาเรี ยนรู G และสรG างจิ ตสำนึ กเกี ่ ยวกั บการอนุ รั กษ5 และฟ– — นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลGอมในปEาชุมชน 2) การทLองเที่ยวเชิงอนุรักษ5โดยชุมชนและการพักผLอนหยLอนใจ 3) เก็บหาของปEา 4)
ใชGประโยชน5จากไมGในบริเวณที่กำหนดใหGเปXนเขตใชGประโยชน5 โดยใหGใชGสอยในครัวเรือนของสมาชิกปEาชุมชน
หรือใชGในกิจการสาธารณะภายในชุมชน และ 5) ใชGประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในปEาชุมชนตามความจำเปXนตLอการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสมาชิกปEาชุมชน ทั้งนี้ การใชG
ประโยชน5ดังกลLาวตGองสอดคลGองกับแผนการจัดการปEาชุมชนที่คณะกรรมการปEาชุมชนประจำจังหวัดอนุมัติ
และอยูLบนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืน
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ดังนั้นเององค5การบริหารสLวนตำบลทาเหนือและคณะกรรมการเครือขLายทรัพยากรฯ จึงไดGมีการ
พัฒนาโครงการสรุปบทเรียนและวางแผนการจัดการทรัพยากร ภายใตGงบประมาณขององค5การบริหารสLวน
ตำบลทาเหนือ ในชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการทรัพยากรฯ ตำบลทาเหนือและผูGนำชุมชน
ประจำปš 2563 เพื่อสรุปบทเรียนของชุมชนตำบลทาเหนือและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลGอม ในการจัดสรุปบทเรียนดังกลLาวนั้นไดGมีการกำหนดกรอบคิดในการออกแบบแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ออกมาเปXน 3 กรอบหลัก ๆ ไดGแกL กรอบที่ 1 วLาดGวยการทบทวนบริบท
ชุมชน ตGนทุนทางสังคม กรอบคิดที่ 2 วLาดGวยการจัดโครงสรGางความสัมพันธ5ของผูGคนในชุมชน และ กรอบคิด
ที่ 3 การกำหนดแผนการจัดการทรัพยากรและระบบการผลิตที่เอื้อตLอการจัดการทรัพยากร โดยมีรายละเอียด
ดังตLอไปนี้
กรอบที่ 1 วLาดGวยการทบทวนบริบทชุมชน ตGนทุนทางสังคม ระบบนิเวศน5 การผลิต ของชุมชน โดย
อาศัยเครื่องมือ 2 ชิ้นในการวิเคราะห5 คือ 1. การทบทวนพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร5ของการกLอรูปตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชน โดยใชGกระบวนการทำเสGนแบLงเวลาหรือที่เรียกวLา Timeline โดยยGอนทบทวนชLวงเวลากลับไป
ประมาณ 2-3 ทศวรรษ เพื่อใหGเห็นความเปลี่ยนแปลงอยLางมีพลวัต ภายใตGชุดเสGนแบLงเวลานี้เองจะสะทGอนใหG
เห็นวLาแตLละชLวงเวลา วLาชุมชนไดGเผชิญกับป˜ญหาในประเด็นอะไรบGาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากป˜ญหาดังกลLาว
นั้นสLงผลตLอชุมชน/ผูGคนอยLางไรและชุมชนออกแบบวิธีการในการแกGไขป˜ญหาอยLางไร และ 2. การใชG Mapping
หรือการสรGางแผนที่ชุมชน เพื่อทำความเขGาใจในบริบทเชิงกายภาพ ภูมิรัฐศาสตร5ของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสูLขGอมูล
พื้นฐาน สภาพพื้นที่ตำบล ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการดูถึงระบบความรูG องค5
ความรูG วิถีวัฒนธรรมของชุมชนทGองถิ่น วLามีความรูGภูมิป˜ญญาอะไรบGาง รวมไปถึงการปรับตัวขององค5ความรูG
การเชื่อมโยงความรูGภายนอกตLาง ๆ อยLางไร
กรอบคิดที่ 2 วLาดGวยการจัดโครงสรGางความสัมพันธ5ของผูGคนในชุมชน โดยอาศัยเครื่องมือที่เปXนการทำ
ตารางเพื่อวิเคราะห5เชื่อมโยงความสัมพันธ5ในเชิงระบบกลุLมตLาง ๆ ทางสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับ
ทGองถิ่น จังหวัด ซึ่งมีความสัมพันธ5ที่เชื่อมโยงกับ 3 มิติ กวGางๆ ไดGแกL 1.มิติทางสังคม และการเมือง เพื่อศึกษา
วLาโครงสรGางทางสังคมและการเมืองของชุมชนนั้นเปXนอยLางไร มีการเชื่อมโยงการทำงานกันแบบไหน 2.มิติทาง
วิถีชีวิต วัฒนธรรมองค5ความรูG เพื่อดูตGนทุนทางสังคม วัฒนธรรมในแตLละชุมชน และ 3.มิติทางการผลิต ระบบ
เศรษฐกิจ วLามีระบบการผลิตเปXนอยLางไร มีการปรับตัวไปอยLางไร
กรอบที่ 3 การกำหนดแผนการจัดการทรัพยากรและระบบการผลิตที่เอื้อตLอการจัดการทรัพยากร โดย
ทางคณะกรรมการเครือขLายทรัพยากร ตำบลทาเหนือ ไดGรLวมประชุมและกำหนดแผนการจัดการทรัพยากรโดย
มีแนวทางในการสนับสนุนการอนุรักษ5ภูมิป˜ญญาดGานหัตถกรรม และเชื่อมไปสูLการผลิตผGาฝ_ายธรรมชาติ และ
สิ่งทอ รวมถึงงานจักสานลายดั้งเดิมที่ประณีต รวมถึงความตGองการในการหนุนเสริมเศรษฐกิจสีเขียว เชื่อมโยง
กับแผนการจัดการปEาชุมชน และการปลูกตGนไมGเสริมในแปลงเกษตร ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศในพื้นที่
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องคZความรูgใหมM

แผนภาพที่ 1 องค5ความรูGใหมLดGานกระบวนการสLงเสริมสิทธิชุมชน
ในการขับเคลื่อนแผนการจัดการปEาชุมชนภายใตGพระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562
ที่มา: จากการสังเคราะห5ของผูGวิจัย
เมื่อพิจารณาแผนภาพที่ 1 เกี่ยวกับองค5ความรูGใหมLของการวิจัยครั้งนี้ เห็นไดGวLาการปฏิบัติการของ
คณะกรรมการเครือขLายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ ไดGพยายามตอกย้ำใหGเห็นถึงพลวัต
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ที่ไมLสามารถรอความสมบูรณ5ของกระบวนการทาง
กฎหมายไดG การทำงานของเครือขLายจึงปฏิบัติการบนฐานการเชื่อมโยงแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลGอมรLวมกับ ภาคีภาคสLวนตLาง ๆ ไมLวLาจะเปXนภาคประชาสังคม ภาควิชาการ หนLวยงานที่เกี่ยวขGอง
โดยใชGระบบฐานขGอมูล องค5ความรูG เชื่อมโยงแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรLวมกับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจทGองถิ่น การสรGางและยกระดับระบบการผลิตจะนำไปสูLการยกระดับมูลคLาของตGนทุนทางทรัพยากรที่
มีอยูLในพื้นที่ชุมชนรวมถึงในพื้นที่ปEาชุมชน ไมLวLาจะเปXนเปลือกไมGทีนำไปสูLการยGอมสีธรรมชาติ การจักสานที่
อาศัยชนิดพันธ5ของไมGไผLที่หลากหลายสายพันธุ5
ขณะเดียวกันการสรGางความเข็มแข็งทางระบบเศรษฐกิจและระบบการผลิต ตGองสอดคลGองกับการใชGประโยชน5
จากฐานทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยูLในเขตปEา โดยแนวคิดนี้เปXนการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร5ของประเทศเรื่องการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรGางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลGอม ซึ่งถูกพัฒนามาจากการประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม
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ของประเทศไทยวLามีจุดแข็ง คือ ความอุดมสมบูรณ5ของทรัพยากรและสิ่งแวดลGอม และถูกกำหนดขึ้นเพื่อ
พัฒนาการใชGประโยชน5จากจุดแข็งและปรับปรุงแกGไขจุดอLอนของทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลGอมที่มีอยูL มุLงสูLการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม โดยมีกิจกรรม เชLน
การวิเคราะห5ตGนทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติและป˜จจัยการผลิต การวิเคราะห5ตGนทุนการผลิต ระบบการผลิต
โครงสรGางและสถาบันทางการเงินของชุมชน การศึกษา รวบรวมพืชอาหาร ผักพื้นบGาน อาหารทGองถิ่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ชุมชนเขGาไปใชGประโยชน5จากปEาและแหลLงน้ำชุมชน การวิเคราะห5ศักยภาพของชุมชน
รวมถึงระบบตลาดทGองถิ่น ผLาน การวิเคราะห5หLวงโซLอุปทาน รวมถึงหLวงโซLคุณคLา (Supply Chain & Value
Chain) การผลิตผGาฝ_ายธรรมชาติ และสิ่งทอ รวมถึงงานจักสานลายดั้งเดิมที่ประณีต เปXนตGน

อภิปรายผลการวิจัย

กระบวนการสLงเสริมสิทธิชุมชนในการขับเคลื่อนแผนการจัดการปEาชุมชนภายใตGพระราชบัญญัติปEา
ชุมชน พ.ศ. 2562 ไดGสะทGอนใหGเห็นถึงปฏิบัติการของชุมชนในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลGอม ในชLวงที่กรอบแนวทางที่ยังไมLชัดเจนรวมถึงความไมLนิ่งของอนุบัญญัติ คณะกรรมการเครือขLาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ตำบลทาเหนือ ไดGเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะตGองมีการเตรียมความพรGอม
รวมถึงการการออกแบบวางแผนการจัดการปEาชุมชนเพื่อรองรับการประกาศรับรองแผนการจัดการปEาชุมชน
ของคณะกรรมการปEาชุมชนในระดับจังหวัด
ดังนั้นทางเครือขLาย ฯ จึงไดGประสานความรLวมมือในการทบทวนสรุปบทเรียนการทำงาน โดยดึงเอา
ภาคสLวนตLาง ๆ ไมLวLาจะเปXนหนLวยงานปEาไมGที่เกี่ยวขGองในพื้นที่ ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันวิชาการ เขGา
มารLวมกันพัฒนาระบบฐานขGอมูลใหGมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบวางแผนในการจัดการปEา
ชุมชนที่ขยายการจัดการออกไปสูLการเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทGองถิ่นบนฐานทรัพยากร ที่มุLงเนGน
การวางแผนใชGประโยชน5จากปEาชุมชน ไมLวLาจะเปXนการแปรรูปผลผลิตจากปEาชุมชน เชLนการศึกษาการใชG
เปลือกไมGมาทำเปXนสียGอมผGา การขยายพันธ5ไมGทGองถิ่น การสรGางโรงเพาะชำกลGาไมGมีคLาทGองถิ่น เปXนตGน จาก
แนวทางดังกลLาวไดGนำไปสูLการออกมาเปXน 5 แผนหลัก ๆ ไดGแกL 1. แผนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากร 2. แผนพัฒนาระบบฐานขGอมูล 3. แผนการอนุรักษ5และป_องกัน 4. แผนการใชGประโยชน5จาก
ปEาชุมชน 5. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจทGองถิ่น โดยแตLละแผนจะปรากฏใหGเห็นรายละเอียด ดังตLอไปนี้
1. แผนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม มุLงเนGนใหGเกิด
การยกระดับมุมมองรวมถึงทัศนะคติของผูGนำชุมชน คณะกรรมการปEาชุมชน รวมถึงกลุLมคนรุLนใหมLผLานการ
มองชุมชนทGองถิ่นผLานการปรับตัวในเงื่อนไขใหมL หรือแมGแตLการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคม และเศรษฐกิจ
ในชุมชนทGองถิ่น รวมถึงไดGมีทักษะในการวิเคราะห5เชิงสถานการณ5และเชื่อมโยงความสัมพันธ5ของสถานการณ5
ในระดับตLาง ๆ รวมถึงเขGาในผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงในเชิงสถานการณ5ที่สLงผลกระทบตLอชุมชน
ทG อ งถิ ่ น และสามารถวิ เ คราะห5 ท ำความเขG า ใจบริ บ ทความเปลี ่ ย นแปลงของชุ ม ชนทG อ งถิ ่ น ที่ จ ะนำไปสูL
ความสามารถในการออกแบบการแกGไขป˜ญหาอยLางมีสLวนรLวมและมีประสิทธิภาพไดG โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ เชLน
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เวทีในการแลกเปลี่ยนระหวLางชุมชน การศึกษาแลกเปลี่ยนดูงาน เวทีวิเคราะห5สถานการณ5ในเชิงพื้นที่และ
นโยบาย เปXนตGน
2. แผนพัฒนาระบบฐานขGอมูล มุLงเนGนการทบทวนฐานขGอมูลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลGอม ไมLวLาจะเปXนขGอมูลชุมชน ตGนทุนองค5ความรูG รวมถึงการทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร5 ขGอมูล
ที่ดินรายแปลง รวมถึงการกำหนดพื้นที่ปEาใชGสอย ปEาอนุรักษ5และการใชGประโยชน5จากปEาชุมชน
3. แผนการอนุรักษ5และป_องกัน เนGนการอนุรักษ5ในพื้นที่ปEาชุมชนเพื่อการอนุรักษ5 การออกสำรวจลาด
ตะเวน รวมถึงการวางแผนการจัดการเชื้อเพลิง การทำแนวกันไฟ
และในสLวนแผนที่ 4 และ 5 คือแผนการใชGประโยชน5จากปEาชุมชน และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทGองถิ่น มุLงเนGนใหGการวิเคราะห5ระบบฐานขGอมูลที่เกี่ยวขGองกับการพัฒนาระบบฐานเศรษฐกิจทGองถิ่น เชLนการ
ผลิต อาชีพ ตGนทุนทางทรัพยากร ระบบตลาดของชุมชนและภายนอก เพื่อนำไปสูLการกำหนดแนวทางการสรGาง
ระบบเศรษฐกิจฐานราก ที่ตั้งอยูLบนฐานความสัมพันธ5เชิงการผลิตของชุมชนเพื่อสามารถออกแบบแผนในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากที่เชื่อมโยงระบบตGนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

สรุป
พระราชบัญญัติปEาชุมชน พ.ศ. 2562 ถือวLาเปXนจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการกำหนดทิศทางและใชG
ประโยชน5จากปEาชุมชน หรืออีกนัยยะหนึ่งถGาการขับเคลื่อนในระดับทGองถิ่นมีความเข็มแข็งในดGานตLาง ๆ จะ
สามารถเปลี่ยนตำแหนLงแหLงที่ในการจัดความสัมพันธ5ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอมไดGอยLาง
เปXนรูปธรรม หากทวLาการจะเปลี่ยนความสัมพันธ5ตำแหนLงแหLงที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดGอยLางมี
พลังนั้น จะตGองอาศัยกระบวนการสLวนรLวมจากภาคประชาชน องค5กรชุมชน หนLวยงานราชการในพื้นที่ รวมไป
ถึงพลังจากภาคีสLวนตLาง ๆ ที่จะทำใหGกระบวนการจัดทำแผนการจัดการปEาชุมชนมีประสิทธิภาพและเกิดการ
ยอมรับจากภาคสLวนตLาง ๆ โดยจะตGองระบบฐานมีขGอมูลที่เกิดการยอมรับรLวมกัน มีองค5ความรูG เหตุผล
ประกอบที่ชัดเจน รวมถึงการมีระบบติดตามตรวจสอบที่สามารถชี้วัดถึงความสำเร็จหรือลGมเหลว

ขgอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาวิจัย ผูวG ิจัยมีขGอเสนอแนะดังนี้
1.ขLอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค5ที่ 1 พบวLาการกำหนดนโยบายของรัฐในการจัดการทรัพยากร
ปEาไมGและที่ดินในชLวงที่ผLานมาไดGสLงผลกระทบตLอเนื่องกับชุมชนทGองถิ่น สLงผลทำเกิดความเหลือมล้ำในการ
เขGาถึงการพัฒนาในดGานตLาง ๆ ไมLวLาจะในดGานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง รวมถึงการมีอาชีพ ระบบการผลิตที่
เกื้อกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ดังนั้นรัฐควรคำนึงถึงรวมถึงการมีสLวนรLวม และสนับสนุนใหG
ชุมชนไดGเขGามามีสLวนในการกำหนดนโยบายในระดับทGองถิ่นเพื่อใหGสามารถพัฒนาอาชีพ รวมถึงระบบการผลิต
ที่อิงอยูLบนฐานความสัมพันธ5ของชุมชนกับฐานทรัพยากรอยLางเปXนระบบ โดยเฉพาะอยLางยิ่งภายใตGพ.ร.บ.ปEา
ชุมชน พ.ศ. 2562 ถือเปXนจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการกำหนดทิศทางและใชGประโยชน5จากปEาชุมชนอยLางเปXน
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ระบบ ดังนั้นหนLวยงานที่เกี่ยวขGองควรออกแบบและประยุกต5การทำงาน รวมถึงสLงเสริมและสนับสนุนในเชิง
บุคลากรของภาครัฐในการเขGามาทำงานสLงเสริมความเข็มแข็งรLวมกับชุมชนอยLางตLอเนื่อง
ผลจากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค5ที่ 2 พบวLา การประยุกต5การทำงานในการออกแบบวาง
แผนการจัดการปEาชุมชนจะเกิดความยั่งยืนไดGตGองสรGางพลังการเชื่อมโยงกับภาคีภาคสLวนตLาง ๆ ที่จะดึงเขGามา
ทำหนGาที่ในลักษณะหุGนสLวนการทำงาน และตGองเชื่อมโยงสัมพันธ5กับระบบการผลิตเพื่อนำไปสูLการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของทGองถิ่น ดังนั้นหนLวยงานที่เกี่ยวขGองควรควรสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาแผนการ
จัดการปEาชุม ที่ตั้งอยูLบนแนวคิดในการมีสLวนรLวมในการอนุรักษ5และฟ–—นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม
รวมถึงการเชื่อมโยงการใชGประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติอยLางยั่งยืนและเปXนธรรม
2.ขLอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต'อไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตLอไปควรทำวิจัยในประเด็น ดังนี้
2.1 การยกระดับกระบวนการมีสLวนรLวมของกลไกภาคีในการพัฒนาแผนการจัดการปEาชุมชนอยLาง
เปXนระบบ บนฐานคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
2.2 กระบวนการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตยในระดั บ ทG อ งถิ ่ น โดยเฉพาะการเชื ่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy)
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