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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

บริเวณต้นน�้าล�าธาร	 2)	 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้

กระบวนการทางสงัคมและหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและ	3)	เพือ่เสนอรูปแบบการพฒันาการอนุรกัษ์ป่า

ต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชยีงดาวโดยใช้กระบวนการทางสงัคมและหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างยัง่ยนื	กลุม่

ตัวอย่างในการวิจัยน้ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้าอ�าเภอเชียงดาว	 จ�านวน	

500	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	

ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบค่า	T–test	และ	F–test	น�าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบบรรยาย

	 ผลการวจัิยพบว่า	เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/ข้าราชการ	และประชาชนในพืน้ทีต้่นน�า้มคีวามคดิเห็นต่อปัญหา

การพฒันารปูแบบการอนุรกัษ์ป่าต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชยีงดาวโดยใช้กระบวนการทางสงัคมและหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.44,	S.D.	=	0.483)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	อยู่

ในระดับมากทุกด้าน	เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย	คือ	ด้านปัจจัย	4	ด้านธุรกิจ	ด้านการด�ารงชีพ	ด้านธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาโครงการ
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	 การวเิคราะห์การพฒันารปูแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชยีงดาวโดยใช้กระบวนการทาง

สังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 โดยรวมทั้ง	 5	 ด้าน	 และในแต่ละด้าน	 จ�าแนกตามสถานภาพ

เพศ	และอายุ	ไม่แตกต่างกัน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05

	 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขควรมีการบูรณาการโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าร่วมกับโรงเรียนและผู้น�า

ชุมชน	ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า	ต้องศึกษาบทบาทและแนวทางของภาครัฐในการ

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน	 ศึกษาบทบาทและความตระหนักของผู้น�าชุมชมใน

การจัดการป่าชุมชนในเขตอ�าเภอเชียงดาว	ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนระหว่าง

เขตอ�าเภอเชียงดาวกับอ�าเภอใกล้เคียง

ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบ อนุรักษ์ป่าต้นน�้า กระบวนการทางสังคม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the problems stemming from the 

physical changes of the environment in the watershed area, 2) to study the strategies for 

solving the problems of watershed conservation in Chiangdao district by using the social 

processes and Buddhist principles, 3) to propose a sustainable development model for the 

watershed forest conservation in Chiangdao by using the social processes and Buddhist 

principles. The research population consisted of the government officials and local people 

in the watershed forest area, totaling 500. Questionnaire was used to collect the data that 

were statistically analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation,

 T-test as well as F-test. The data analysis was presented in descriptive table.

 The research findings showed that the overall opinion of the government officials 

and people in the watershed area toward the development model for the conservation of 

the watershed forest area of Chiangdao district by using the social processes and Buddhist 

principles was at a high level (X = 4.44, S.D. = 0.483), and when considered individual 

aspects, it was found to be at a high level and could be arranged according to the mean of 

its factor as follows: business, way of life, nature and environment and project development 

respectively.

 The analysis of the development model for the conservation of the watershed

forest area in Chiangdao district by using the social processes and Buddhist principles 

in five factors each classified according to marital status, sex, and age. It showed no 

differences and was at .05 of the statistically significant level.
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 The recommendation for problem solving were: 1) the integration of the project 

for the conservation of watershed forest area with schools and community leaders as well 

as the people involved in the watershed forest area conservation, 2) studying the role and 

guidelines of the state sectors in supporting public participation in forest management, 

3) studying the role and the realization of the local community leaders for the community 

forest management in Chiangdao, and 4) making a comparative study for the community 

participation in the community forest management between Chiangdao and the nearby 

districts.

Keywords: Model of Development, Watershed Forest Conservation, Social Processes, Buddhist 

 Principles
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บทน�ำ

	 ในปัจจุบัน	 ปัญหาการท�าลายสภาพธรรมชาติในบริเวณต้นน�้าล�าธาร	 เป็นปัญหาที่ส�าคัญและ

ร้ายแรงที่สุด	 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 ทรัพยากรแหล่งน�้าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ที่สุด	 การสูญเสียสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เคยมีมาในอดีต	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	

มากมายอันมีผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรกรรมภายในประเทศ	และเป็นผลเสียต่อทรัพย์สิน

ของประชากร	เช่น	การเกิดอุทกภัย	

	 จากปัญหาเหล่านี้ได้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์บริเวณต้นน�้าล�าธารทั้ง

ในส่วนของรัฐและประชาชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ต้นน�้าล�าธารบริเวณต้นน�้า	อ�าเภอเชียงดาว	จังหวัด

เชียงใหม่	ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นต้นน�า้ล�าธารสายส�าคัญ	ๆ 	ท่ีไหลไปหล่อเลีย้งบรเิวณท่ีราบลุม่ต้ังแต่ภาคเหนือ

ไปถงึภาคกลาง	ในส่วนของรฐับาลได้มโีครงการต่าง	ๆ 	ทีมุ่ง่ด�าเนนิการในการอนรุกัษ์บรเิวณต้นน�า้ล�าธาร

เป็นจ�านวนหลายโครงการ	 แต่ผลด�าเนินงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายสิบปี	 ก็ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ

เท่าที่ควร	เหตุผลประการหนึ่งที่ท�าให้โครงการต่าง	ๆ 	ของรัฐบาลไม่ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

นอกเหนอืไปจากการขาดการประสานการด�าเนนิงานระหว่างหน่วยงาน	คือ	การขาดความเข้าใจเกีย่วกบั	

“คน”	ทั้งนี้	เพราะปัจจัยนี้มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง	การท�าลายและการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อม	ดังนัน้	สิง่ทีส่�าคัญและจ�าเป็นทีส่ดุในการศึกษา	เพือ่หาแนวทางการพฒันาและการจดัการ

ทรพัยากร	จึงเป็นเรือ่งของการท�าความเข้าใจเก่ียวกบั	“คน”	ทีอ่ยูใ่นพืน้ที	่ควบคู่ไปกบัการศึกษาถงึการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	(เกษม	จันทร์แก้ว	และณรงค์	มหวรรณพ,	2534:	298)	

	 การศึกษาในครั้งนี้มีประเด็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทุกประเภท	 ได้แก	่

ป่าไม้	ดิน	น�้า	แหล่งแร่	สัตว์ป่า	ทั้งนี้	เนื่องจากสภาพความเป็นจริงที่ว่า	โดยสภาพปกติ	เมื่อไม่มีปัจจัย

มนษุย์เข้ามาเกีย่วข้อง	ธรรมชาติจะมกีารปรบัตัวเพือ่รกัษา	“ดุลย์ทางธรรมชาติ”	อยู่ตลอดเวลา	ดังนัน้	

ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาจึงต้องจ�าเป็นค�านึงถึงดุลย์ทางธรรมชาติเป็นประการส�าคัญ	 น่ัน

หมายถงึ	การพฒันาจะไม่สามารถเน้นในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงได้	เช่น	การพฒันาพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธาร	จะละเลย

การพฒันาสภาพป่าไม้	ดิน	และแหล่งแร่	ไม่ได้	เพราะสภาพแหล่งน�า้	ยังคงด�ารงอยู่ในสภาพทีดี่ได้ก็ต่อ

เมื่อสภาพป่าไม้	ดิน	และแหล่งแร่	ยังอยู่ในสภาพที่ดีเช่นกัน	ด้วยเหตุดังกล่าวนี้	การก�าหนดแนวทาง

การพัฒนาต้นน�้าล�าธาร	 จึงจ�าเป็นต้องให้ความสนใจต่อทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทที่มี	 (กรกฎ	

ทองขะโชค	และ	จันทราทิพย์	สุขุม,	2555	:	59)

	 ในทางพระพุทธศาสนา	พระพุทธเจ้า	ตรัสว่า	การปลูกป่าและการรักษาต้นน�้าล�าธาร	เป็นบุญ

กุศล	พระองค์ตรัสไว้ใน	วนโรปสูตรว่า	“ชนเหล่าใด	ปลูกป่า	ปลูกสวน	สร้างสะพาน	สร้างโรงน�้า	ขุด

บ่อน�้า	บริจาคอาคารที่พักอาศัย	ชนเหล่านั้นได้บุญตลอดเวลา	ทั้งกลางวันกลางคืน”	(ส�.ส.15/7/145-

146)	 ทั้งนี้เพราะการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 ขุดบ่อน�้า	 ปลูกต้นไม้	 เหล่านี้เป็นประโยชน์ไพศาล
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ต่อประชาชนในสังคมทั้งหมด	ใครมาใช้ประโยชน์เมื่อไร	คนที่ปลูกที่สร้างก็ได้บุญเมื่อนั้น	พระพุทธเจ้า

จึงตรัสว่า	ผู้ท�าย่อมได้บุญตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน	เพราะฉะนั้น	การรักษาธรรมชาติแวดล้อมจึง

เป็นการปฏิบัติธรรมเรื่องกตัญญูกตเวที	ถ้าบุคคลท�าได้ก็ชื่อว่า	มีปฏิรูปเทสวาสะ	คือ	สิ่งแวดล้อมที่ดี

ซึง่จะน�าพาไปสู่ความเจริญงอกงามเหมือนกับล้อรถล้อหนึ่งประกอบเข้าในล้อที่เหลือ	คือ	การคบคนดี	

วางตัวดีและพื้นเดิมดีพาเราไปสู่ความเจริญ

	 ป่าไม้สร้างความชุ่มช้ืน	 ท�าให้ฝนตก	 และเมื่อฝนตก	 ป่าไม้ก็อุ้มน�้าไว้ไม่ให้น�้าท่วมฉับพลัน

เป็นกลไกทางธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กัน	 ถ้าขาดป่าไม้	 ฝนก็จะแล้ง	 ถ้าฝนตกลงมา	 น�้าก็จะท่วม

ถ้าไม่มีป่า	 สัตว์ป่าก็อยู่ไม่ได้	 เรียกว่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน	 ภาษาพระเรียกว่า	 ปฏิจจสมุปบาท	 คือ

ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้น	 ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้อย่างโดดเด่ียว	 เมื่อสิ่งนี้มีอยู่	 สิ่งนี้จึงมีอยู	่

เมื่อสิ่งนี้ไม่มีอยู่	สิ่งนี้จึงไม่มีอยู่	เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น	สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น	เมื่อสิ่งนี้ดับ	สิ่งนี้จึงดับ	นี้คือค�าสอน

เรื่องความสัมพันธ์กันของสิ่งทั้งหลาย	ท่านเรียกว่า	ปฏิจจสมุปบาท	หรือ	อิทัปปัจจยตา	คนไทยในสมัย

โบราณ	 ได้เข้าใจเรื่องนี้จึงน�าเอามากล่าวเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของธรรมชาติ	 “น�้าพึ่งเรือ	 เสือพึ่งป่า

ข้าพึ่งเจ้า	 บ่าวพึ่งนาย”	 ในท�านองกลับกัน	 “นายก็พึ่งบ่าว	 เจ้าก็พึ่งข้า	 ป่าก็พึ่งเสือ	 เรือก็พึ่งน�้า”

เสือพึ่งป่า	 ป่าพึ่งเสือนั้นเขาก็เอาไปพูดต่อว่า	 “เสือพีเพราะป่าปก	 ป่ารกเพราะเสือยัง	 ดินดีเพราะ

หญ้าบัง	หญ้ายังเพราะดินดี”	นี้แสดงให้เห็นว่า	สิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาตินั้น	หากว่ามนุษย์ไม่เข้าไป

ท�าลายสิง่ต่าง	ๆ 	ก็จะเกิดความสมดุลมคีวามเจรญิเติบโตมป่ีาไม้	มสีตัว์ป่า	มนีกร้อง	ต้นไม้ให้ออกซิเจน

แก่อากาศ	ท�าให้อากาศบรสิทุธ์ิดีข้ึน	ประเทศชาติจะน่าอยูเ่พราะมสีิง่แวดล้อมทีดี่	สขุภาพของคนคงจะ

ดีขึ้น	 แต่ปรากฏว่าป่าไม้ได้ถูกท�าลายไปจนเหลือประมาณน้อยลงทุกวันในพื้นที่ท้ังหมดของประเทศ	

(พระเทพโสภณ	(ประยูร	ธมฺมจิตโต),	2538	:	39)

	 ด้วยเหตุนี้	 จึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาค้นคว้าเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์

ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 เพื่อ

ให้ทราบสภาพปัญหาและเป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบการอนุรกัษ์ป่าต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชียงดาว	

ให้เกิดรูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าที่สามารถน�าไปใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณต้นน�้าล�าธาร

	 2.	เพือ่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการ

ทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

	 3.	เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวอย่างยั่งยืนโดยใช้

กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	ได้ทราบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณต้นน�้าล�าธาร

	 2.	 ได้ทราบแนวทางแก้ปัญหาการอนุรักษ์ป่าต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการ

ทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

	 3.	 ได้รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยอย่างยั่งยืน

ใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้

กระบวนการทางสงัคมและหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา”	เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปรมิาณ	(Quantitative	

Research)	โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไว้	ดังนี้

	 ขอบเขตด้ำนประชำกร

	 ได้แก่	เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ	จ�านวน	50	คน	ประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	จ�านวน	450	คน	

รวมทั้งหมด	500	คน

	 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

	 ได้แก่	 ปัญหาการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป ่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้

กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 แบ่งเป็น	 5	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านปัจจัย	 4

2)	ด้านธุรกิจ	3)	ด้านการด�ารงชีพ	4)	ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5)	ด้านการพัฒนาโครงการ

	 ขอบเขตด้ำนพื้นที่	

	 ได้แก่	ต�าบลเมืองนะ	อ�าเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่

ผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการ

ทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	มี	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านปัจจัย	4		2)	ด้านธุรกิจ	3)	ด้านการ

ด�ารงชีพ	4)	ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5)	ด้านการพัฒนาโครงการ	โดยล�าดับความส�าคัญ	ดังนี้

	 ด้ำนปัจจยั	4	มกีารบกุรกุป่าไม้น�ามาสร้างเป็นทีอ่ยูอ่าศัย	โดยไม่ค�านงึถงึปรมิาณต้นไม้ทีเ่หลอื

อยู่	 บุกรุกป่าโดยไม่ค�านึงถึงปัญหาที่ตามมา	 บุกรุกป่าไม้ด้วยการน�าผลิตผลมาขาย	 และน�ามาสร้าง
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โรงเรือนเพาะปลูก	ตามล�าดับ

	 ด้ำนธุรกิจ	 มีการบุกรุกป่าโดยนายทุน	 มีการใช้เครื่องจักร	 มีการว่าจ้างให้ตัดไม้ของนายทุน	

มีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการบุกรุกป่า	 และมีการว่าจ้างในราคาที่สูงเพื่อจูงใจชาวบ้านในการ

บุกรุกป่า	ตามล�าดับ

	 ด้ำนกำรด�ำรงชีพ	มีการบุกรุกป่าเพื่อหาของป่า	มีการประกอบอาชีพโดยการท�าลายป่าต้นน�้า

ทางอ้อม	 มีการใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร	 พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการท�าเกษตร	 และการประกอบ

อาชีพค้าไม้	ตามล�าดับ

	 ด้ำนธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าต้นน�้า	 ระบบนิเวศ	 การ

ปลูกป่าทดแทน	พืชคลุมดินและการบริหารจัดการน�้า

	 ด้ำนพัฒนำโครงกำร	ขาดทักษะด้านพัฒนาโครงการ	โครงการที่มีคุณภาพสูงมีน้อย	โครงการ

ไม่ตรงประเด็น	การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้	โครงการมจี�านวนน้อยไม่ทัว่ถงึและโครงการมคุีณภาพต�า่	ตามล�าดับ

	 ทั้งนี้	 ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้

กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีข้อเสนอแนะแนวทางแต่ละด้าน	ดังนี้

	 ด้ำนปัจจยั	4	ควรแยกเขตหาของป่าให้ชัดเจน	ควรแยกเขตป่าเพือ่สร้างทีอ่ยู่อาศัยอย่างชัดเจน

และควรมีเขตล่าสัตว์ป่าอย่างชัดเจน

	 ด้ำนธุรกิจ	 ควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่อนุรักษ์ให้จ�านวนรอบมากขึ้น	 ควรมีการเข้มงวดตรวจ

เขตผู้บุกรุกป่าและเจ้าหน้าที่ควรมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

	 ด้ำนกำรด�ำรงชีพ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรหางบประมาณมาจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก	หาอาชีพ

ทดแทน	และมีโครงการที่มีรายได้ขั้นต�่าตามกฎหมายในชุมชน

	 ด้ำนธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 ควรมีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยสามเดือนครั้ง

ให้กับชาวบ้านและควรมีสื่อที่สะท้อนผลกระทบด้านป่าต้นน�้าให้มากขึ้น

	 ด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร	ควรมโีครงการทีม่คุีณภาพและมหีลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและ

ควรใช้งบประมาณเต็มจ�านวนและให้ได้ประโยชน์สูงสุด

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคม

และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	 มีความ



192

◆ มนตรี วิชัยวงษ์ สุมาลย์ นบนอบ กมล บุตรชาลี ◆

คิดเหน็ต่อปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เรยีงล�าดับตามค่าเฉลีย่	คือ	ด้านปัจจัย	4	ด้านธรุกจิ	ด้านการ

ด�ารงชีพ	ด้านธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และด้านการพฒันาโครงการ	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งจาก	ประเด็นแรก	

พื้นที่ป่าต้นน�้าล�าธารถูกบุกรุกท�าลาย	 การบุกรุกและตัดไม้ท�าลายป่าในพื้นที่บริเวณต้นน�้าล�าธารใน

แต่ละปีมีเป็นจ�านวนมาก	ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินจากพื้นที่สูงหรือพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร

และไหลลงสู่แหล่งน�้า	หรือสภาพขุ่นหรือการปนเปื้อนของตะกอนดินสูง	และส่งผลให้เกิดการทับถม

ของตะกอนในล�าน�้า	 เป็นผลท�าให้ล�าน�้ามีสภาพตื้นเขินในบางช่วง	ความสามารถในการกักเก็บน�้าของ

แหล่งน�้าและล�าน�้าเริ่มลดลงโดยล�าดับ	 ประเด็นที่สอง	 การใช้ประโยชน์ที่ดินท�ากินไม่เหมาะสม	 ที่ไม่

สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดิน	 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ได้แก่	 การชะล้างพังทลาย

ของหน้าดิน	ดินมีสภาพเสื่อมโทรมหรือความอุดมสมบูรณ์ลดลง	ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการท�า

กิจกรรมทางการเกษตรอื่น	ๆ	ควบคู่กันไปด้วย	เช่น	ความยากล�าบากในการไถพรวน	เนื่องจากสภาพ

หินโผล่	ข้อจ�ากัดของชนิดพืชที่ใช้เพาะปลูกพืช	เนื่องจากหน้าดินตื้น	ประเด็นที่สาม	ความขัดแย้งใน

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญในทุก	ๆ 	มิติของการพัฒนา	ทั้งเรื่อง

ของทรัพยากรดิน	น�้า	ป่าไม้	มลพิษสิ่งแวดล้อม	และคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กันไป

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	ดังนี้

	 1)	ด้ำนปัจจัย	4

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	มีความคิดว่า	เพราะป่าไม้เป็นแหล่ง

ปัจจัยสี่	คือ	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส�าหรับมนุษย์	แต่ไม่ได้รู้ถึงผลกระทบ	ถ้า

ป่าไม้ถูกท�าลายลงไปมาก	ๆ	ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	เช่น	สัตว์ป่า	ดิน	

น�้า	อากาศ	ฯลฯ	เมื่อป่าไม้ถูกท�าลาย	จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน�้าด้วย	เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไป

แล้ว	พืน้ดินจะโล่งขาดพชืปกคลมุ	เมือ่ฝนตกลงมาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป	

นอกจากนั้น	 เมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน�้าไว้	 น�้าก็จะไหลบ่าท่วมบ้านเรือน	 และที่ลุ่มในฤดูน�้าหลาก

เมื่อถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน�้าซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน�้าล�าธารท�าให้แม่น�้ามีน�้าน้อย	 ส่งผลกระทบต่อมาถึง

ระบบเศรษฐกิจและสังคม	

	 2)	ด้ำนธุรกิจ

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	มีความคิดว่า	การบุกรุกโค่นไม้ขนาด

ใหญ่ในพื้นที่ป่าต้นน�้าบ้านตลาดนิคมฯ	 เคยมีกลุ่มผู้ตัดไม้ลักลอบเข้าตัดโค่นไม้ขนาดใหญ่	 ทั้งการ

แปรรปูไม้แผ่น	แล้วลกัลอบน�าออกจากพืน้ที	่นอกจากนี	้การดูแลพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ต้นน�า้	ก็ไม่มหีน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การดูแลอย่างจริงจัง	 อีกท้ังชาวบ้านเองก็หวาดกลัวอิทธิพลของกลุ่มผู้ลักลอบ

ตัดต้นไม้
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◆ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ◆

	 3)	ด้ำนกำรด�ำรงชีพ

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	 มีความคิดว่า	 การตัดไม้ท�าลายป่า

เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ	 เช่น	การน�าต้นไม้และถ่านไม้มาใช้หรือจ�าหน่ายเป็นโภคภัณฑ์	 ในระหว่าง

ที่ท�าการเลี้ยงสัตว์	เพาะปลูก	และตั้งถิ่นฐาน	บนพื้นที่ว่าง	การตัดไม้โดยไม่ปลูกทดแทนด้วยจ�านวนที่

เพียงพอ	 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย	 ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 และปัญหาความ

แห้งแล้ง	 ซ่ึงส่งผลเสียต่อการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ	 โดยพืชบริเวณที่ป่าถูก

ท�าลายโดยมากจะเกิดความเสียหายจากการพังทลายของหน้าดิน	 และพื้นที่มักจะด้อยคุณภาพลงจน

กลายเป็นที่ดินที่ท�าประโยชน์มิได้	 ปัจจัยบางประการที่ท�าให้เกิดการตัดไม้ท�าลายป่าในระดับมหภาค	

คือ	ความไม่เอาใจใส่หรอืความไม่รูคุ้ณค่าทีแ่ท้จรงิ	ขาดการให้คุณค่า	การจัดการป่าไม้ทีไ่ม่เข้มงวด	และ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บกพร่อง

	 4)	ด้ำนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	 มีความคิดเห็นต่อปัญหาการพัฒนา

รูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาว่า	 ปัจจุบันในบางพื้นที่เริ่มมีการลดลงของจ�านวนป่าต้นน�้า	 ก่อให้เกิดผลกระทบตาม

มามากมาย	 ซ่ึงล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ทั้งสิ้น	 เช่น	 ปัญหาน�้าท่วม	 ปัญหา

ดินโคลนถล่ม	 อากาศเสีย	 หรือแม้แต่ปัญหาสภาวะโลกร้อนที่นานาประเทศให้ความส�าคัญก็ล้วนเกิด

จากการท�าลายป่าต้นน�้า	สาเหตุการท�าลายป่าต้นน�้าอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวเขาที่

อาศัยอยูใ่กล้ในบรเิวณป่าต้นน�า้นัน้	ๆ 	ขาดความรูห้รอืเนือ่งจากความเคยชิน	หรอือาจเกิดจากการท�าไร่

เลื่อนลอย	 เหล่านี้เป็นการท�าลายป่าต้นน�้าที่ใหญ่มาก	 นอกจากนี	้ ยังมีการลักลอบตัดไม้ในป่าไปขาย	

ไปใช้ในการเป็นปัจจัยการผลติในภาคอุตสาหกรรม	ธรุกิจต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ	โดย

ไม่สนใจหรืออาจไม่ตระหนักเลยว่า	 สิ่งที่ท�าโดยบุคคลกลุ่มหน่ึงน้ันได้ส่งผลกระทบต่อคนท้ังประเทศ

	 5)	ด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	 มีความคิดเห็นต่อปัญหาการพัฒนา

รูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนา	ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	โครงการทีม่คุีณภาพดีและมหีลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา

และควรใช้งบประมาณเต็มจ�านวนและให้ได้ประโยชน์สงูสดุ	ซ่ึงยงัขาดความร่วมมอืจากประชาชนและ

ผู้มีส่วนร่วม	ท�าให้เกิดปัญหาการพัฒนาโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า

	 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงปัญหำ	การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอ

เชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพุทธศาสนา
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◆ มนตรี วิชัยวงษ์ สุมาลย์ นบนอบ กมล บุตรชาลี ◆

	 การเปรียบเทียบปัญหาการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้

กระบวนการทางสงัคมและหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	โดยรวมทัง้	5	ด้าน	และในแต่ละด้าน	จ�าแนก

ตามสถานภาพ	เพศ	และอายุ	ไม่แตกต่างกัน	เพราะสถานภาพ	เพศ	และอายุ	ไม่มีผลต่อความคิดเห็น

ของเจ้าหน้าทีข่องรฐั/ข้าราชการและประชาชนในพืน้ทีต้่นน�า้	ทีม่ต่ีอปัญหาการพฒันารปูแบบการอนุรกัษ์

ป่าต้นน�า้ในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสงัคมและหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	เพราะ

ทุกคนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูพิพิธจารุธรรม,	ดร. ได้ศึกษา

วจิยัเรือ่ง	“แนวทางการอนรุกัษ์ป่าตามหลกัค�าสอนพทุธศาสนาเถรวาท	:	กรณีมลูนธิฮัิกเมอืงน่าน”	ผล

การวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการการอนุรักษ์ป่าตามหลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา

เถรวาทจ�าแนกตามสภาพ	อาย	ุพรรษา	วฒุกิารศึกษาสงูสดุแผนกสามญั	วฒิุการศึกษาสงูสดุแผนกบาล	ี

และภูมิล�าเนา	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศศิธร	เขมาภิรัตน์	ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง	“พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน�้าในพระพุทธศาสนา”	ผลการวิจัยพบว่า	ภัยจากน�้า

ในสมัยพุทธกาลคือ	 น�้าด่ืมมีตัวสัตว์และฝุ่นละออง	 น�้าเสียมีสิ่งสกปรก	 น�้าขังที่อยู่อาศัยของภิกษ	ุ

ฝนไม่ตกท�าให้น�้าแล้ง	ฝนตกหนักท�าให้น�้าท่วม	พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทวินัยให้ภิกษุกรองน�้า

ก่อนดื่ม	ไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน�้าลายในน�้าหรือบนของเขียว	ทรงสอนมนุษย์ให้รักษาศีล	ไม่ตัด

ไม้ท�าลายป่า	 เพื่อให้ฝนตกป้องกันน�้าท่วมน�้าแล้ง	 เมื่อเกิดน�้าท่วมเสนาสนะ	 ทรงอนุญาตให้ถมพื้นที่

ให้สูง	 ท�าท่อระบายน�้า	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เอก	 โกไศยกานนท์	 ซ่ึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง

“การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ	 และ	 ฟริตจ๊อฟ	

คาปร้า”	ผลการวิจัยพบว่า	การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายและมีความเป็นมิตรต่อกัน	การรู้จัก

ใช้สติควบคู่กบัสมัปชัญญะเพือ่ควบคุมการบรโิภควตัถใุห้เหมาะสมกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม	จะท�าให้

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ	 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอ

เชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ต้นน�้า	มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลัก

ธรรมทางพระพุทธศาสนา	ด้านปัจจัย	4	ควรมีการใช้สิ่งทดแทนการท�าลายป่า	จ�านวน	30	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 8.49	 ด้านธุรกิจ	 ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มกับผู้ลักลอบบุกรุกป่าต้นน�้า	 จ�านวน	 25	 คน

คิดเป็นร้อยละ	 7.08	 ด้านการด�ารงชีพ	 ควรมีการสร้างโครงการที่ท�าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้พอ

อยู่พอกิน	 จ�านวน	 17	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.81	 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ควรมีการอบรม

ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างน้อยปีละ10	ครัง้ให้กับประชาชนเพือ่ให้รูแ้ละเข้าใจผล

กระทบของการท�าลายป่าต้นน�้า	จ�านวน	33	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.34	ด้านการพัฒนาโครงการ	ควรมี



195

◆ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ◆

โครงการทีม่คุีณภาพสงูในการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้และทุกภาคส่วนต้องช่วยกนัจรงิ	จ�านวน	48	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	13.59	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูพิพิธจารุธรรม,	ดร. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	“แนวทาง

การอนุรักษ์ป่าตามหลักค�าสอนพุทธศาสนาเถรวาท	 :	 กรณีมูลนิธิฮักเมืองน่าน”	 ผลการวิจัยพบว่า

มูลนิธิฮักเมืองน่านได้ประยุกต์หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท	กับประเพณีความเชื่อท้องถิ่น	

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยใช้พลังชมุชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการฟื้นฟูป่าต้นน�้าและ

สร้างความตระหนกัสาธารณะ	ประยกุต์ประเพณีการบวชป่าสบืชะตาน�า้และประกาศเขตป่าชุมชน	โดย

น�าความเช่ือผีเจ้าป่ามาใช้เป็นการสร้างคุณค่าและยกกระดับป่าสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม	นอกจากการใช้วัฒนธรรมความเชื่อท้องถ่ินเข้ามาจัดการป่า	ยังมีการขับเคลื่อน

ด้านนโยบาย	โดยมคีวามพยายามผลกัดันร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน	(ภาคประชาชน)	รวมถงึรณรงค์สร้างความ

ตระหนักด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างย่ังยืน	 ด้วยการเช่ือมคน	 เช่ือมใจ	 เพื่อคุ้มครองป่าใหญ่

ซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ของคนกบัป่า	การถ่ายทอดสบืต่อแนวคิด	กระบวนการและการจดัการให้

คนรุน่ปัจจุบนัมจิีตส�านกึและความรูใ้นการจัดการด้านทรพัยากรป่าเพือ่ส่งต่อให้เยาวชนคนรุน่ใหม่ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาวิจัย	 ปัญหาการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้

กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม

ซึ่งได้จากผลการวิจัยครั้งนี้	โดยสรุปเป็นประเด็นได้	ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 1)	ควรมีการบูรณาการโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าร่วมกับโรงเรียน

	 2)	ควรบูรณาการหลักธรรมกับผู้น�าชุมชน	ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า	

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 1)	ต้องศึกษาบทบาทและแนวทางของภาครัฐในการสนับสนุนให้ประชาชามีส่วนร่วมในการ

จัดการป่าชุมชน

	 2)	ศึกษาบทบาทและความตระหนักของผู้น�าชุมชมในการจัดการป่าชุมชนในเขตอ�าเภอ

เชียงดาว	

	 3)	ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนระหว่างเขตอ�าเภอเชียงดาวกับ

อ�าเภอใกล้เคียง
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◆ มนตรี วิชัยวงษ์ สุมาลย์ นบนอบ กมล บุตรชาลี ◆

	 4)	ก�าหนดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม	 โดยมีความตระหนักในเรื่องการใช้อย่างคุ้มค่า	

ใช้อย่างประหยัด	ใช้เท่าที่มีความจ�าเป็น	เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

มากที่สุด	 และหาวิธีน�าทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้าอีก	 สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่ง

สามารถที่จะน�ามาใช้ซ�้าได้อีก	 มนุษย์ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อการยุติปัญหาในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม
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◆ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าในเขตอ�าเภอเชียงดาวโดยใช้กระบวนการทางสังคมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ◆
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