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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงรูปแบบในการจัดกิจกรรมของเครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนใน
พื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  2)  ศึกษาถึงวิวัฒนาการและกระบวนการรักษาเครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในพื้นที่
อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  3) ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบาน
หลวง จังหวัดนาน   เปนการศึกษาเฉพาะกรณีโดยใชกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก
กับผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 20 ราย   ผลการศึกษาพบวา รูปแบบเครือขายในการจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนใน
พื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน เปนเครือขายระดับชุมชนหรือเครือขายเชิงพื้นที่ มีการรวมกลุมของบุคคลมาทํากิจกรรม
อยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายในการอนุรักษปาชุมชนในพ้ืนที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนานใหมีความยั่งยืนตลอดไป 
คําสําคัญ : ธํารงรักษา,เครือขาย,อนุรักษ 
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Abstract 

The objective of this study is for : 1) To study the type of networking  to preserve  the 
community’s forest,  2) To study the evaluation of networking  and the factors affect the network 
maintenance, 3) To study problems, obstacles and accepted suggestions to manage  the network .This 
study use the qualitative researching  through  in-depth  interviewing twenty important sources of 
information.As the result of the study, the type are the area networks, people gathering for the continual 
activities with the goal of sustainable conservation 
Keywords : Maintenance,Networks,Conservation 

บทนํา 
อําเภอบานหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดนาน  การติดตอกับจังหวัดนานใชเสนทางตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๐๙๑  (นาน -  พะเยา) มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๘.๒๑๐  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๑๑,๓๘๐.๒๕  ไร  คิดเปน
รอยละ  ๒.๙๕  ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัดนานมีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและจังหวัดอื่น ๆ  ดังนี้  

    ทิศเหนือ         ติดตอกับ  อําเภอเชียงมวน   จังหวัดพะเยา  
    ทศิใต            ติดตอกับ  อําเภอเวียงสา     จังหวัดนานและอําเภอสอง จังหวัดแพร 
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    ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  อําเภอเมือง       จังหวัดนาน 
    ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  อําเภอเชียงมวน   จังหวัดพะเยาและอําเภอสอง  จังหวัดแพร 
 อําเภอบานหลวงมีปาแหงหนึ่งช่ือวาปาหวยสีพัน เปนปาตนน้ําสําคัญท่ีเกื้อกูลชาวบานในตําบลสวด และตําบลปาคา

หลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ไดใชประโยชนท้ังเกษตรกรรมและหากินในชีวิตประจําวัน จากกุง หอย ปู ปลา พืชผัก มา
ตั้งแตสมัยปูยาตายาย จนมีคําเตือนของผูเฒาผูแกท่ีหามผูใดเขาไปตัดโคนตนไม และทําไรเลื่อนลอยบริเวณตนน้ํา เพราะจะทํา
ใหบานเมืองแหงแลง ฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาล และหากผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษอยางหนัก คําเตือนนี้คนบานสวดและปาคา
หลวงรูดีวาเปนกฎเหล็ก ที่ทําใหปาเอื้ออํานวยสรรพชีวิตมาจนถึงปจจุบัน ในเดือนตุลาคม 2516 ปาหวยสีพันก็ตองหมนหมอง 
เมื่อมีนายทุนเจาของโรงเลื่อยอาศัยเสนทางถนนที่เพิ่งตัดใหม จากตําบลสวดสูอําเภอเมือง เขามาย่ํายีผืนปาที่บริสุทธ์ิ ดวยการ
ใหคนงานเขาไปตัดโคนบริเวณปาหวยสีพันอยางหนัก ชาวบานท้ัง 2 ตําบล นําโดยคนหนุมอยาง             นายปน อินหลี และ
พวกพองอีก 2-3 คน ไดรวมตัวกัน ยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดและยังไดรองเรียนตอนายตํารวจในพื้นที่ แตดูเหมือน
อิทธิพลจะอยูเหนือ กฎหมาย ยิ่งเมื่อนายตํารวจผูนี้ตองยายไปอยูที่เมอืงแพร การตัดไมที่หวยสีพันก็ดูยิ่งหนักข้ึนเรื่อยๆ 

  จากวันน้ันถึงวันน้ีเกือบ 30 ปแลว ที่จิตวิญญาณของคนหวงแผนดินเชนนายปน อินหลีไมเคยเหือดแหง ยังคงทุมเท
แรงกายแรงใจ เพื่อปกปองรักษาผืนปาตนน้ําจนถึงปจจุบัน หากพบวามีการบุกรุกตัดไมทําลายปาที่ใดในเขตอําเภอบานหลวง 
นายปน อินหลีจะเปนแกนนําในการตอสู คัดคานมาโดยตลอด นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นออกเผยแพรทางสื่อมวลชนใหสังคมไดรับรู 
ประสานความรวมมือ กับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นในเขตอําเภอบานหลวง จนสามารถทําใหเกิด
การรวมตัวของชุมชนในนาม “กลุมบานหลวงหวงปา” จัดตั้งเครือขายเพ่ือรวมกันดูแลรักษาปาบานหลวง โดย นายปน  อินหลี
มักพร่ําสอนถายทอดความคิดแกชาวบานและคนรุนหลังอยูเสมอวา“เรามีที่ดินทํานา ทําไร เราตองรักษาปาไมตนน้ําลําธารไว
กอน ถาปาไมสมบูรณมีน้ําไหลตลอดป ก็มีอาหารและมีน้ําดื่มน้ําใชตลอดป มีปาไมก็มีฝนตกตามฤดูกาล ปลูกพืชทํานาได การ
ปลอยใหนายทุนตัดไม ทําใหคนตองอพยพไปขายแรงงานท่ีอื่น เพราะความอดอยาก เพราะปาคือคลังอาหารของชาวบาน” ใน
ปจจุบันแมนายปน อินหลี ไดถึงแกกรรมไปแลวแตคุณูปการท่ีนายปน  อินหลี ไดสรางสมมาทําใหไดรับความเคารพ และการ
ยอมรับเชื่อถือจากคนรุนหลังที่สืบทอดอุดมการณและจิตสํานึกในการดูแลรักษาผืนปาและพัฒนาเครือขายในการรักษาปาเพื่อ
พิทักษปาแหงหวยสีพันใหดํารงคงอยูเปนคูกับอําเภอบานหลวงตลอดไป (ภูมิปญญาและปราชญชาวบานจังหวัดนาน. ศูนย
ความรูประชาชน สํานักงาน กศน.จังหวัดนาน 16 พค.61)    

  อุดมการณในการรักษาผืนปาและดําเนินงานดานการรักษาปาของอําเภอบานหลวงของผูจุดประกายในการรักษา
ผืนปาของอําเภอบานหลวงโดยทุมเทจิตใจและหาแนวรวมในการดําเนินงานทามกลางอุปสรรคอันเนื่องมาจากกระบวนการหา
ผลประโยชนจากผืนปาที่ไมคํานึงถึงผลกระทบกับระบบนิเวศนวิทยาอันเกี่ยวของทั้งผืนปา ที่เปนตนน้ําที่สําคัญในการนําความ
อุดมสมบูรณและเปนตนกําเนิดของสายนํ้าสําคัญที่หลอเลี้ยงพลเมืองไทยท้ังประเทศโดยใชอิทธิพลและเสนสายทางการเงินเปน
ใบเบิกทางในการดําเนินงานจนกอเกิดเปนเครือขายรักษาปาที่เปนตัวอยางแกชุมชนอื่นในจังหวัดนานทําใหเกิดเครือขายใน
ลักษณะเดียวกันแผขยายไปในรูปแบบการบํารุงรักษาปาในรูปแบบตางๆทั่วประเทศและในขณะเดียวกันก็ตองการทราบถึง
วิวัฒนาการและการดํารงอยูของเครือขายที่ไดเริ่มดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2518 จนถึงปจจุบันที่แมผูกอตั้งและเปนผูจุด
ประกายความคิดในการรักษาปาที่แมในปจจุบันไดลวงลับไปแลวแตเครือขายการรักษาปาก็ยังดํารงอยูและย่ิงนับวันจะมีความ
เขมแข็งเติบโตย่ิงขึ้นเพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนารูปแบบในการรักษาปาของชุมชนอื่น หรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.เพื่อศึกษาวิธีการและรูปแบบในการจัดกิจกรรมของเครือขายการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง

จังหวัดนาน 
2. เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการและกระบวนการธํารงรักษา เครือขายรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง

จังหวัดนาน 
3. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในจัดการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัด

นาน 
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วิธีการศึกษา 
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนในการนําขอมูลมาวิเคราะหหาคําตอบ ผูศึกษาจึงไดวางแนวทางของการศึกษา 

และการรวบรวมขอมูลไวดังน้ี 
 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เปนการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และ

การรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับงานวิจัย วิทยานิพนธ รายงานการศึกษา ฯลฯ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาและ
การวิเคราะห สําหรับการศึกษาการสรางและการจัดการเครือขายรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

 2. การศึกษาแบบการสังเกต ผูศึกษาใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน ตลอดจน
สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน  

 3. การสัมภาษณโดยการเจาะลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการสรางแนวประเด็นคําถาม (Interview Guide) 
โดยประเด็น คือ ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ สภาพความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน  ขั้นตอนการสรางเครือขายและ
จัดการเครือขาย การสนับสนุนของภาครัฐและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเครือขายและจัดการเครือขาย รวมท้ัง
ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยการสัมภาษณบุคคลและกลุม บุคคลที่เกี่ยวของกับการสรางเครือขายและจัดการ
เครือขาย รวมทั้งผูสนับสนุนท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 
        กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลท่ีสําคัญ 

    กลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวงจังหวัดนาน 
         กลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) ในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญคือบุคลากรในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ประกอบดวย 1) สํานักงานปกครองอําเภอบานหลวง 2) สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอบานหลวง 3) หนวยปองกันรักษาปาอําเภอบานหลวง 4) ชุดปฏิบัติการทางทหาร 5) สํานักงานสภาตําบลปา
คาหลวง สํานักงานสภาตําบลบานฟา สํานักงานสภาตําบลบานพี้และสํานักงานสภาตําบลสวด 6 )ที่ทําการกํานันตําบลปาคา
หลวง ตําบลบานพ้ี ตําบลบานฟาและตําบลสวด 7) ที่ทําการผูใหญบานในเขตอําเภอบานหลวง  

เจาะจงคัดเลือกจากกลุมผูนํา  และประชาชนสวนหน่ึงของผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง
จังหวัดนาน โดยสามารถใหขอมูลได และเต็มใจท่ีจะใหขอมูล ประกอบไปดวย กลุมแกนนําที่เปนทางการ และตามธรรมชาติ ผู
อาวุโสในชุมชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการรักษาปาของชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนานท้ังภาครัฐและเอกชน โดย
ทั้งหมดตองเต็มใจใหขอมูล รวม 20 คน 

แนวประเด็นการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
แนวประเด็นการสัมภาษณที่ผูศึกษาเตรียมไว แบงออกเปน 6 สวนใหญๆ โดยใชแนวการสัมภาษณกับผูใหขอมูลที่

สําคัญ (Key-informants) โดยประเด็นในการสัมภาษณประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ สภาพความเปนอยู
ของสมาชิกในชุมชน ขั้นตอนการสรางเครือขายตามวิธีชุมชน วิธีการจัดการเครือขายของชุมชน การสนับสนุนของภาคสวน
ตางๆ ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคการศึกษาน้ัน ผูศึกษาไดนําประเด็นคําถาม ตางๆในกระบวนการศึกษา

เชิงคุณภาพมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยในขั้นตอนน้ีผูศึกษาไดวางแผนประสานงานกับกลุมแกนนําที่จะสัมภาษณดวย
ตัวเอง เพื่อขอนัดการสัมภาษณ หรือสอบถามถึงการทํากิจกรรมเพื่อเขาไปรวมสังเกตการณทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Document Study) ที่เกี่ยวของไดแก เอกสารวิชาการหนังสือ วิทยานิพนธและภาค
นิพนธ งานวิจัยตางๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 

2. การสัมภาษณ คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ 
ผูศึกษาไดคัดเลือกผูใหขอมูลที่สําคัญ จากกลุมตางๆ ในชุมชนไดแก คณะกรรมการชุมชุน ผูอาวุโสในชุมชน ชาวบาน

ที่มีความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับเรื่องการสรางเครือขายทางสังคม โดยจะมีการวางแผน ประสานงาน กับผูใหขอมูลลวงหนา 
เพื่อทําความเขาใจในวัตถุประสงคในการสัมภาษณ โดยใชวิธีการพูดคุยแบบสวนตัว และขออนุญาตบันทึกเสียง เพื่อปองกันการ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นและเพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูล โดยผูศึกษาจะขออนุญาตผูใหขอมูลกอนลวงหนา เพ่ือช้ีแจงวาขอมูล
ที่ไดจะไมนํามาเผยแพร หรือหามีความจําเปนผูศึกษาจะใชนามสมมุติเพื่อไมเกิดความเสียหายแกผูใหขอมูล และพ้ืนที่ใน
การศึกษาในคร้ังนี ้
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3. การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการเขาไปพักอาศัยในชุมชน เพื่อสรางคุนเคยกับคนในชุมชน เรียนรูวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมทั้งการรวมกิจกรรมกับชุมชน เชนการประชุม รวมเรียนรูในกิจกรรมของกลุม องคกร และศูนยการเรียนรูตางๆ เปน
ตน 

 การตรวจสอบขอมูล 
   ผูศึกษาใชวิธีการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม โดยการตรวจสอบขอมูล

แบบสามเสา (Triangulation) โดยพิจารณาจากเวลา สถานท่ี และบุคคลโดยทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
(Reliability) ซึ่งเปนกลุมเปาหมายและแกนนํา ดวยวิธีการ สถานท่ี และชวงเวลาท่ีแตกตางกันซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาเชิง
คุณภาพที่จําเปนตองตรวจสอบขอมูล การตรวจสอบขอมูลจะดําเนินการไปพรอมๆกับการเก็บขอมูล โดยในการศึกษาคร้ังนี้ ผู
ศึกษาไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบขอมูลใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. นําขอมูลที่ไดมานําเสนอใหกับผูรูทั้งท่ีเปนนักปราชญชุมชน นักวิชาการและนักพัฒนาในพื้นที่ได แลกเปลี่ยนความ
คดิเห็น เพื่อใหไดขอคิดเห็นตอขอมูลนั้นๆ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณและแมนตรงมากขึ้น 

2. การตรวจสอบขอมูลโดยใชการสนทนากลุมยอย ในขั้นตอนนี้ ผูศึกษาจะทําการศึกษาโดยการสนทนาอยางเปน
ทางการ โดยผูศึกษาจะเลาใหกับผูสนทนาไดฟงขอมูลที่ไดมา เชน ความเช่ือวิถีชีวิตของชุมชน ประเพณีทองถ่ิน การจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการสรางเครือขายสังคม เปนตน หลังจากน้ันผูศึกษาตรวจสอบขอมูลจากผูสัมภาษณและแหลงขอมูลสวนอื่นที่
เชื่อถือไดในชุมชน วาขอมูลสอดคลองกับความจริงหรือไมหรือตองการเพิ่มเติม จนไดขอสรุปที่ทุกคนเห็นวาใกลเคียงความเปน
จริงมากท่ีสุด ซึ่งในการตรวจสอบขอมูลลักษณะนี้ผูศึกษาเห็นวา ขอมูลที่นํามาตรวจเปนขอมูลที่เปนสากล คือ ผูสนทนาทุกคนมี
การรับรู และมีความเขาใจรวมกันในประเด็นที่ศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณ และแมนตรงตามวัตถุประสงคใน
การศึกษา 

  
การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากอาศัยแนวการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึกษาจึงทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการ

เก็บขอมูล โดยนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุม และการสังเกตแบบมีสวนรวม จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดมาวิเคราะหตีความ จากนั้นจึงนํามาจําแนกเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แลวจึงนํามาวิเคราะหตามหลัก
ตรรกะ (Logic) เทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีควบคูบริบท (Context) เพื่อใหสามารถอธิบายถึงความเช่ือมโยงในความสัมพันธ
ของขอมูล (Successive Approximation) นําไปสูความเขาใจตอการดาํรงอยู การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ศึกษา และ
นําขอมูลที่หลากหลายมาวิเคราะหหาความสมัพันธ องคประกอบ เหตุการณ เงื่อนไข และปจจัยทั้งภายในและภายนอกมาตอบ
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
ทฤษฎีและแนวคิด 
การศึกษาเรื่องการธํารงรักษาเครือขายของประชาชนเพ่ือการอนุรักษปาชุมชน ในพ้ืนท่ี อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน

ในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือขายทางสังคมและการอนุรักษทรัพยากรปาไมมาใชเปนกรอบแนวทางใน
จากแนวคิดและทฤษฎีมาจาก หนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และวิทยานิพนธจากเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของ
เครือขายและการอนุรักษปาชุมชน เชน กาญจนา แกวเทพ (2538) ไดใหความหมายวา “เครือขาย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของ
การประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายๆ องคกรที่ตางมีทรัพยากรของตนเอง มีเปาหมายมีวิธีการทํางาน และ
กลุมเปาหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุมเหลานี้ไดมาประสานงานกันมีระยะเวลานานพอสมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกัน
อยางสมํ่าเสมอก็ตาม แตก็มีการวางรากฐานเอาไว และเสรี พงศพิศ (2548) ใหความหมายของเครือขายวา หมายถึง ขบวนการ
ทางสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคการ สถาบัน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความ
ตองการบางอยางรวมกัน รวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยางโดยที่สมาชิกของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมขึ้นตอกัน สวนใน
ดานการอนุรักษปาชุมชน อํานาจ เจริญศิลป (2543) ไดใหความหมายของการอนุรักษทรัพยากรปาไมวา การอนุรักษ คือ การ
สงวนรักษา ซึ่งหมายถึง การใช การระวังรักษาทรัพยากรดวยวิธีฉลาด และใหเกิดประโยชนมากที่สุด เกษม จันทรแกว (2540) 
กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา สงวนซอมแซม ปรับปรุงและการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อจะได
เอื้ออํานวยใหคุณภาพสูงในการสนองความเปนอยูของมนุษยตลอดไป พระสุธรรม ธรรมทัศนานนท (2542) ไดศึกษาเก่ียวกับ
ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเกิดองคกรชุมชนในการอนุรักษปาชุมชนซึ่งเปนการแกไขปญหาดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบ
ตอชุมชน อุดมการณในการสรางเครือขายความสัมพันธทางสังคมขององคกรปาชุมชนก็เพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน 
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มีปฏิสัมพันธโดยผานประเพณี พิธีกรรม ศาสนาและสถาบันตางๆภายในชุมชน เกิดการเรียนรู พูดคุย ปรึกษาหารือกัน และเกิด
ความตระหนักและรับรูถึงปญหาตางๆที่ตองชวยกันคิดแกไขและองคกรปาชุมชนยังไดมีการติดตอสัมพันธกับภายนอก เชน
หนวยงานราชการและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการไปมาหาสูติดตอสื่อสารการ
ประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานเปนการเพิ่มศักยภาพและลดปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ทําใหมีการจัดการและแกไข
ปญหาไดอยางตอเนื่องขององคกรในการจัดการทรัพยากรปาไม 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากกรอบแนวคิดงานวิจัย อธิบายไดวา เมื่อผูศึกษาไดทราบสาเหตุ รายละเอียดการกอรูปเครือขายของประชาชนเพ่ือ
การอนุรักษปาชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแลว ทําใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของ
การอนุรักษปา ซึ่งทําใหทราบถึงขั้นตอนสรางเครือขาย ซึ่งในระหวางขั้นตอนน้ีก็จะเกิดปญหาและอุปสรรค เมื่อสรางเครือขาย
เสร็จเรียบรอย ผูศึกษาก็จะสามารถจําแนกรูปแบบของเครือขายได เมื่อเกิดเปนเครือขายของประชาชนเพื่อการอนุรักษปา
ชุมชนในเขตอําเภอบานหลวง จังหวัดนานแลวผูศึกษาก็จะศึกษาในเร่ืองการจัดการเครือขายของประชาชนเพื่อการอนุรักษปา
ชุมชนและการธํารงรักษาเครือขาย ซึ่งก็จะมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการควบคูไปดวย เมื่อตกผลึกเปนภาพรวม
ของเครือขายของประชาชนเพื่อการอนุรักษปาชุมชนแลวจากน้ันก็จะกลั่นกรองขอมูลเพื่อเปนขอมูลการธํารงรักษารวมถึง
ขอเสนอแนะในการอนุรักษปาชุมชนในรูปแบบเครือขายไดอยางยั่งยืนตอไป 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูที่ใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 20 คนพบวา รูปแบบเครือขายในการจัดกิจกรรม

เพื่อการอนุรักษปาชุมชนในพื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน เปนเครือขายระดับชุมชนหรือเครือขายเชิงพื้นที่ มีการรวมกลุม
ของบุคคลมาทํากิจกรรมอยางตอเน่ืองโดยมีเปาหมายในการอนุรักษปาชุมชนในพื้นที่อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  ใหมีความ
ยั่งยนื เครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในอําเภอบานหลวงมีวิวัฒนาการและกระบวนการในการดําเนินงาน คือ 1)ตระหนักถึง
ปญหาและสํานึกในคุณประโยชนของปา 2) มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 3)สรางความไววางใจ 4) แสวงหาตัวแทนหรือแกนนําที่ดี  
5) สรางแนวรวมสมาชิกเครือขาย และมีแนวทางในการธํารงรักษาเครือขายใหมีความย่ังยืนและดํารงคงอยูจนถึงปจจุบันโดยมี
การดําเนินงานอยู 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การสรางความเปนองคกรและเครือขายและการทําให เกิดความมั่นคง 
ประกอบดวย 1) จัดบทบาทและกําหนดหนาท่ีของสมาชิกและคณะกรรมการในเครือขาย 2) การสรางความรูสึกรวมกัน 3) จัด
กระบวนการการเรียนรูรวมกัน 4) จัดระเบียบขอมูลขาวสารในการติดตอสื่อสาร  ในข้ันตอนที่ 2 การธํารงรักษาเครือขาย 
ประกอบดวย 1) การมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน 2) การมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 3) การมีสวนรวมของสมาชิก 4) การมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 5) การมีทีมงานท่ีดี ในดานปญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดการและธํารงรักษาเครือขาย

ขั้นตอนการสราง
เ ค รื อ ข า ย ข อ ง
ประชาชนเพื่อการ
อนุรักษปาชุมชนใน
เ ข ต อํ า เ ภ อ บ า น
หลวง จังหวัดนาน 

รูปแบบเครือขาย
ของประชาชนเพื่อ
การอนุรักษปา
ชุมชนในเขตอําเภอ
บานหลวง จังหวัด
นานตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 

ปญหาอุปสรรค
ขั้นตอนการ
สรางเครือขาย 

การจัดการเครือขาย
ของประชาชนเพื่อ
การอนุรักษปาชุมชน
ในเขตอําเภอบาน
หลวง จังหวัดนาน 

ปญหาอุปสรรคขั้นตอน
การจัดการเครือขายของ

ประชาชนเพื่อการ
อนุรักษปาชุมชนในเขต
อําเภอบานหลวง จังหวัด

นาน 

ขอมู ลการธํ า ร ง
รั ก ษ า ข อ ง
เ ค รื อ ข า ย แ ล ะ
ขอ เสนอแนะใน
จัดการอนุรักษปา
ชุ ม ช น ใ น เ ข ต
อําเภอบานหลวง 
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ประกอบดวย งบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมมีไมเพียงพอ และการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันวางแผน
กําหนดกิจกรรมและติดตามประเมินผลยังมีนอยเห็นสมควรกําหนดโครงสรางของการทํางานใหชัดเจนเพื่อใหงายตอการทํางาน
และฝกฝนบุคลากรรุนใหมใหมีทักษะและความชํานาญในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานจนทําใหผูมี สวน
เกี่ยวของและชุมชนเกิดการยอมรับ ศรัทธาและใหการสนับสนุนดานงบประมาณและกําลังคนในการจัดกิจกรรมของชมรมและ
เครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนของชุมชนอําเภอบานหลวงใหมีประสิทธิภาพตอไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
เครือขายระดับชุมชน หรือ เครือขายเชิงพื้นที่ คือ เปนการรวมกลุมกันของสมาชิกเพื่อนบานที่อาศัยอยูในละแวก

เดียวกันเพ่ือทํากิจกรรมการรักษาปารวมกัน โดยสมาชิกแตละคนมีความเต็มใจท่ีจะมารวมกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมโดยไมมีการบังคับมาดวยความสมัครใจ แตอาจจะไดรับการเชิญชวนจากเพ่ือนบานหรือสมาชิกดวยกันเอง มารวมกัน
ทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ ใหการชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผกันกอใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคี
ของคนในชุมชน มีเปาหมายในการรักษาปาไมโดยดาํเนินการตามหลักการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสถานการณและพื้นที่ของสังคม
หรือชุมชน มีแนวทางในการรักษาผืนปาโดยอาศัยการรวมกันแกปญหาทีเกิดขึ้นหรือการใชกุศโลบายทางดานศาสนา วัฒนธรรม
โบราณรวมทั้งการอาศัยอํานาจในทางกฎหมายของบานเมือง ในการทํางานผานกิจกรรมโครงการตางๆ เชน มีประเพณีการบวช
ปา การขอขมาแมน้ําลําธาร  การปลูกตนไม รวมทั้งการสืบทอดความเช่ือหรือเรื่องเลาของชาวบานเก่ียวกับอํานาจสิ่งลี้ลับท่ีมอง
ไมเห็นเกี่ยวกับปาไม โดยการเช่ือมโยงจากชุมชนหรือวัดมาสูบุคคลในพ้ืนที่ นอกจากน้ันการอนุรักษปายังมีการผานกระบวนการ
หรือการเช่ือมโยงจากรัฐผานมาทางงานของหนวยงานอําเภอบานหลวงที่มีมาถึงราษฎรชาวอํา เภอบานหลวงเพ่ือความอยูดีมี
ความสุขของชุมชนอันเปนการปองกันไมใหคนในชุมชนตองเขาไปหาประโยชนจากปาอีกทางหน่ึงเชน โครงการซอมแซมหรือ
ปลูกสรางบานใหกับผูยากไร โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชดําริ( อพ.สธ)  โครงการสรางปาสรางรายได
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช การสํารวจตนไมยักษ ตนไม
ใหญ ตนไมหายากและตนไมอายุยืน ในทุกสายพันธุของปาไมในเขตอําเภอบานหลวง  กิจกรรมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกตนไมในวัดและสํานักสงฆ กิจกรรมการจัดทําแนวเขตปองกันการรุกล้ําปาและปองกันไฟปา มีการ
ปองกันและปองปรามการทําลายปาโดยมีการตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด รวมกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานหลวง  ฝายปกครอง
อําเภอบานหลวง เจาหนาท่ีปาไมและคณะกรรมการหมูบานในพ้ืนที่อําเภอบานหลวง  จัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและแกไข
ไฟปาและหมอกควัน  มีการซอมแซม ปรับปรุง เสริมฝายอางเก็บน้ํา  นอกจากน้ันยังมีการเช่ือมโยงและประสานงานกับ
เครือขายหรือหนวยงานอื่นๆ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณอําเภอบานหลวง และชมรมรักษปาอําเภอเวียงสาจัด
กิจกรรมธนาคารตนไม กิจกรรมคืนปาไมใหธรรมชาติเปนตน  

เครือขายเพ่ือการอนุรักษปาชุมชนในอําเภอบานหลวงมีวิวัฒนาการและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน
ในการสรางเครือขาย คือสรางความตระหนักรวมกันวาในปจจุบันทรัพยากรปาไมที่อยูในเขตอําเภอบานหลวงมีเหลืออยูนอย
เต็มที อันสืบเน่ืองมาจากการบุกรุกทําลายปาเพื่อการทําเกษตรและการตัดไมเพื่อการคา ทั้งจากราษฎรในอําเภอบานหลวงเอง
และพอคาคนกลาง ตลอดจนราษฎรอําเภอใกลเคียง จากน้ันจึงมีการรวมใจกันสรางองคกรหลักในการพัฒนาเครือขายเพ่ือการ
อนุรักษปาโดยการต้ังชมรมบานหลวงหวงปาขึ้นมาโดยครั้ งเริ่มแรกไดอาศัยวัดเปนศูนยกลางในการสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในกิจกรรมที่จะมีขึ้นมาโดยมีจุดประสงคในการดูแลรักษาปาของอําเภอบานหลวงโดยประชาชนที่อยูอาศัยในอําเภอบาน
หลวงรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินงานไดอาศัยความไววางใจซ่ึงกันและกันของ
ชุมชนในการรวมมือรวมใจกันในการจัดกิจกรรมตางๆอันเปนผลมาจากความเปนเครือญาติใกลชิดกันอยูในหมูบาน ในตําบล
ของอําเภอบานหลวงอันเปนการปฏิสัมพันธกันเบื้องตนซึ่งตอมาไดขยายออกไปยังตางถิ่นตางอําเภอในเขตจังหวัดนาน ในการ
รวมมือกันจัดกิจกรรมอนุรักษปาอยางหลากหลายและตอเนื่อง นอกจากน้ันการเกิดความเขมแข็งของกิจการและชมรมในการ
อนุรักษปา ยังจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูในองคกรเพื่อพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําตองมีการ
แสวงหาตัวแทนหรือคณะกรรมการที่เปนสวนสําคัญในการผลักดันหรือเปนตัวหลักในการดําเนินกิจกรรม โดยชมรมบานหลวง
หวงปาไดจดัทํากฎ ระเบียบของชมรมท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารของชมรมจากบุคลากรท่ีเปนผูมีความรูความสามารถ
และมีประสบการณในสาขาวิชาชีพตางๆรวมเปนคณะกรรมการคือ นายอําเภอบานหลวง หัวหนาสวนราชการตางๆ  ในพื้นที่
อําเภอบานหลวงและบุคคลผูมีประสบการณกวางขวางเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของชมรม มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและ
ใหการสนับสนุนในดานตางๆของชมรมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาของชมรม  กําหนดใหกํานัน ผูใหญบาน นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเจาอาวาสวัด ที่อยูในพื้นที่อําเภอบานหลวงเปนคณะกรรมการชมรมโดยตําแหนงและใหมีหนาที่และ
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ความรับผิดชอบตามตําแหนงตางๆเชน ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและนายทะเบียนของชมรม  และชมรมมี
การกําหนดสภาพและลักษณะของสมาชิกที่ใหมีสมาชิกโดยตําแหนงและสมาชิกที่มาจากบุคคลทั่วไปเพ่ือเปนแนวรวมสมาชิก
เครือขายการรวมกิจกรรมการอนุรักษปาของอําเภอบานหลวง  

 แนวทางในการธํารงรักษาเครือขายมีการดําเนินงานอยู 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเปนการสรางความเปนองคกร
เครือขายและการทําใหเกิดความมั่นคงมีการจัดทําระเบียบของชมรมท่ีมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิ กและ
คณะกรรมการของชมรมและเครือขายอยางชัดเจน มีการประสานงานรวมกิจกรรมอยางหลากหลายและตอเนื่องทั้งกิจกรรม
ที่มาจากประเพณีวัฒนาธรรม ศาสนาและความเช่ือของชุมชนและกิจกรรมที่ทางรัฐมีสวนในการสนับสนุนตามโครงการเพื่อ
ความสุขของประชาชนทางดานการพัฒนาและการแกปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเน่ืองมาจากการการบุกรุกและทําลาย
ปาอันเปนวิธีการท่ีสรางความรูสึก  การจัดกระบวนการเรียนรูของสมาชิกเครือขายและการใหขอมูลขาวสารการใหความรูแก
สมาชิกของชมรมและเครือขายในขั้นตอนท่ีสองการธํารงรักษาเครือขายใหมีความยั่งยืน โดย ชมรมและเครือขายมีการสราง
ความตระหนักในความสําคัญของปาไมวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่อําเภอบานหลวงในทุกดาน 
หากไมมีผืนปาหรือปาถูกทําลายปญหาก็จะเกิดขึ้นกับชาวอําเภอบานหลวงท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสภาพความเปนอยู 
จึงตองมีเปาหมายชัดเจนในการรวมกันอนุรักษและรักษาปามีการรวมมือกันจัดกิจกรรมอยางอยางสม่ําเสมอทั้งในรูปแบบ
ทางดานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอยางหลากหลายเชน การบวชปา การขอขมาแมน้ํา เปนตน  มีการจัดกิจกรรมท่ีมาจาก
การสนับสนุนของรัฐเชน การปลูกปา การกําหนดแนวเขตท่ีดินทํากิน การปองกันการเกิดไฟปา รวมท้ังโครงการพิเศษตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโครงการสรางปาสรางรายได การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตของชุมชนเปนตน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมีการประสานงานกันอยางเปนระบบโดยทีมงานท่ีมี
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานรัฐ เอกชน และชุมชนอันแสดงถึงการชวยเหลือเอื้ออาทรและมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
จนทําใหเครือขายการอนุรักษปาชุมชนอําเภอบานหลวงมีความยั่งยืนสืบเนื่องกันมาจนถึงปจจุบัน 

 ในดานปญหาและอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของเครือขายอนุรักษปาชุมชนของอําเภอบานหลวงท่ีคนพบ
ไดแกการขาดเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องจากในการกอต้ังชมรมบานหลวงหวงปาซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดจากการรวม
แรงรวมใจของบุคคลและชาวบานท่ีมีจุดมุงหมายเหมือนกันคือมีความรักและหวงแหนปา ตองการอนุรักษปาใหมีความสมบูรณ
และยั่งยืนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของรมรมสวนใหญไดมาจากการรวมบริจาคของชาวบาน หางรานและเอกชนไมมี
งบสนับสนุนโดยตรงจากรัฐ การจัดกิจกรรมแตละครั้งตองจัดหางบประมาณคาใชจายกันเองทําใหในบางครั้งประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานยังไมสมบูรณเทาท่ีควร  ปญหาอีกดานหน่ึงของการดําเนินงานเน่ืองจากในปจจุบันคนในวัยทํางานของอําเภอบาน
หลวงมีการอพยพยายถิ่นในการประกอบวิชาชีพยังตางถิ่นทําใหจํานวนคนที่ยังคงเหลืออยูตามถ่ินเดิมมีจํานวนนอยสวนใหญ
เปนผูสูงอายุและเด็ก ในการรวมกิจกรรมของชมรมและเครือขายจึงมีปญหาในดานกําลังคนสําหรับกิจกรรมตางๆโดยเฉพาะ
การมีโอกาสในการรวมกันในการวางแผนการดําเนินงานและการกําหนดกิจกรรมรวมท้ังการติดตามประเมินผลงานของการ
ดําเนินงานท่ียังไมแพรหลายและยังอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการในชุดเดิมๆที่ทําหนาที่ในหลายบทบาทและหนาที่ 
จึงเห็นสมควรทบทวนและกําหนดโครงสรางของการทํางานใหชัดเจนเพื่อใหงายตอการทํางานและฝกฝนบุคลากรรุนใหมใหมี
ทักษะและความชํานาญในการดําเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานใหบังเกิดผลงานเปนท่ีประจักษตอชุมชนโดยทั่วจนเกิด
เปนแรงศรัทธาและเกิดความตระหนักรวมในการรกัษาปาจนเปนแรงผลักดันใหมีการสนับสนุนดานงบประมาณและกําลังคนใน
การจัดกิจกรรมของชมรมและเครือขายเพือ่การอนุรักษปาชุมชนของชุมชนอําเภอบานหลวงใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
1) จัดหาวิทยากรท่ีมีความชํานาญดานกฎหมายปาไมมาใหความรูแกสมาชิกของชมรมและประชาชนในเขตพ้ืน ท่ีให

มากยิ่งข้ึน                           
2) สรางบุคลากรรุนใหมเขามารวมเปนสวนหน่ึงในคณะทํางานของชมรมบานหลวงหวงปาโดยการเพ่ิมกิจกรรม

ประชาสัมพันธความสําคัญของปาและความสําเร็จของโครงการเพื่อจูงใจคนรุนใหมใหมารวมกิจกรรมมากขึ้น 
3) จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสนับสนุนการดําเนินงานการอนุรักษปาชุมชนของชมรมโดยสงเสริมกิจกรรมดาน

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภารกิจและความสําเร็จในการดําเนินงานของชมรมและเครือขายในการรักษาผืนปาใหแกชุมชนใหมาก
ยิ่งข้ึน          
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