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การจัดการความรู้ของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินและลดพฤติกรรม
ทาลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน: กรณีศึกษา ตาบลแม่ทา
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Knowledge Management for Ensuring Land Security and Reducing
Environment-distroying Behavior of People in Community: A Case Study
in Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province
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บทคัดย่อ
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ครองที่ดิน (2) ศึกษานโยบายและบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทาต่อการ
สร้างความมั่นคงด้านที่ดินทากิน (3) ศึกษาองค์ความรู้ชุมชนที่มีผลต่อการสร้างความ
มั่นคงในที่ดินและลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน
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บทความ ผลงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บข้ อมู ล สถิ ติ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ผลการวิจัย พบว่าชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนใหญ่ในที่ลุ่ม ใช้เป็น
ที่บ้านและที่นา ที่ดอนและที่สูงจะเป็นที่สวน นโยบายของรัฐกับการส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจนาไปสู่ชุมชนบุกรุกขยายพื้นทีเ่ ข้าไปในเขตป่าทาให้ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์
ที่ดินทากิน นาไปสู่ความขัดแย้งการแย่งพื้นที่ระหว่างชาวบ้านกับรัฐ เกิดกระบวนการ
ต่อสู้เรียกร้องเพื่อหาข้อยุติปัญหา สร้างรูปธรรมในพื้นที่ให้เกิดการยอมรับ สู่การสร้าง
ความร่ วมมื อชุ มชนกั บรั ฐท้ องถิ่ น วางแผนจั ดการที่ ดิ น ส่ ง ผลต่ อพฤติ กรรมดู แ ล
สิ่งแวดล้อม โดยการนาแนวคิด ผังชีวิต–ผังตาบล เข้ามาใช้ในการจัดการพื้นที่ ผสาน
องค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์ในพื้นที่สู่การสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนในที่ดินทากินให้ชุมชนสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: ความมั่นคงในที่ดิน / ชุดความรู้ชุมชน / การลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อม
Abstract
The objectives of this research were (1) to study the development of
land holding in the community. (2) to study role and policy of Mae Tha Subdistrict Administrative Organization on land security in an aspect of holding
land for making an living and (3) to investigate community knowledge and its
influences on land holding security and on reducing environmental destructive
behavioral in the community of Mae Tha Sub-district, Mae On District , Chiang
Mai Province. Quantitative and qualitative methods were utilized in this study.
Data were obtained by using questionnaires distributed into 300 households in
Mae Tha Sub-district., interviewing 60 people comprising of local government
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officers, community leaders and local scholars, and collecting data from
historical documents and related ones. Content analysis was used for
qualitative data, whereas the descriptive statistics was used for quantitative
data analysis. The study found that the community utilized most of the plain
lands for people’s residents and for their rice fields while high lands were used
for plantation. The government had a policy of encouraging and supporting the
community doing farming for money which leading to the dispute over the
problems of farmer-land invasion and farmer land holding illegally. It was
demanded to have a process for the solution of the dispute by cooperative from
all parties concerned in the community including the local government
agencies. By doing this it would be recognized and accepted by all people
concerned which will be helpful for solving the problems and establishing a
plan for land uses management. It was also affect the environmental behavioral
concerns of the community by introducing live and district planning integrated
with the community wisdom and knowledge in order to be able to manage and
make use of limited natural resources in a sustainable way.
Keywords: Land security / Community knowledge / Reducing environmental
destructive behavior
บทนา
ชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนดั้งเดิมมีอายุ
เก่าแก่กว่า 300 ปี บรรพบุรุษอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งเป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ลาน้า
ด้วยลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีชีวิต
พึ่งพิงป่า มีการขยายบุกเบิกพื้นที่เป็นที่นาปลูกข้าว ตามกาลังแรงงานครอบครัวใช้
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เครื่องมืออย่างง่ายในการบุกเบิกพื้นที่ เมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเข้ามาพร้อม
กับนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินเริ่มมองเป็นสินค้าที่มี
มูลค่า วิถีการผลิตชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนไปในเชิงการค้ามากขึ้น ส่งผลให้การขยายพื้นที่
เพื่อการผลิตพืชและการทาลายป่าเพื่อการค้าทาให้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเริ่ม
เสื่อมโทรม นามาสู่การแย่งชิงทรัพยากรของชุมชน เริ่มตั้งแต่รัฐเปิดสัมปทานป่าในผืน
ป่าแม่ทาให้แก่นายทุนเข้ามาทาไม้ และชาวบ้านในชุมชนเองที่ต้องการขยายพื้นที่ทา
กินเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อสะสมทุนของตนเองให้มากขึ้น จนในช่วงปี พ.ศ.2534-2535
ชุ ม ชนต าบลแม่ ท าประสบปั ญ หาภั ย แล้ งในต าบลชาวบ้ า นไม่ สามารถท านาได้
เนื่องจากแหล่งต้นน้าถูกทาลาย แต่ผืนป่าห้วยแม่บอนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกสัมปทาน
เพียงครั้งเดียว ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในลาห้วยแม่บอนสามารถมีน้าเพื่อทาการเกษตร
ได้ ชาวบ้านจึงเริ่มคิดได้และรวมกลุ่มกันทั้งแกนนาชาวบ้านที่เป็นแกนนาทางธรรมชาติ
และแกนน าชาวบ้ า นที่ เ ป็ น ผู้ น าในชุ ม ชน ร่ ว มกั น หาทางออกโดยการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการป่ าเพื่ อฟื้ นฟู ป่ าและผื นน้ า จนกลั บฟื้ นผื นป่ าแม่ ทาให้ กลั บมาอุ ดม
สมบูรณ์อีกครั้ง แต่ปัญหาของคนตาบลแม่ทายังไม่จบ เมื่อพบว่าตาบลแม่ทาเป็นพื้นที่
เตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแม่ตะไคร้ ปี พ.ศ.2525 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทากินและที่
อยู่ อาศั ยบางส่ วนของชาวบ้ าน ประกอบกั บการส่ งเสริ ม การผลิ ตของภาครั ฐที่ มุ่ ง
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการปฏิวัติเขียว มุ่งผลิตเพื่อขายโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่ง
เป็นพืชเชิงเดี่ยว มีการขยาย บุกรุก แผ้วถางพื้นที่ป่าเข้ามาเป็นพื้นที่ทากินของตนเอง
ทาให้จานวนพืน้ ที่ป่าลดลง ความมั่นคงในที่ดินของชาวบ้านไม่มีเนื่องจากไม่มีเอกสาร
สิทธิในที่ดินทากิน
จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา ได้หาทางออกเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับผู้นา แกนนาชุมชน ในนามองค์กรชาวบ้านตาบลแม่ทา
ภายใต้ชื่อ “สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา” โดยการนาระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลชุมชน การจัดทาแบ่งแนวเขตป่า แนวเขต
ที่ดินทากิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ เพื่อจัดแบ่งโซนพื้นที่การใช้ประโยชน์ และยุติการบุกรุก
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ขยายพื้นที่ของชาวบ้าน การขับเคลื่อนผลักดันเรื่องการสร้างสิทธิในที่ดินทากิน “โฉนด
ชุมชน” ซึ่งเป็นสิทธิครอบครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของชาวบ้าน การจัดทาเรื่องของ “ผังตาบล ผังชีวิต” มองถึง
อนาคตของแม่ทาที่จะเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน พัฒนาการการถือครองที่ดินและการสร้างความ
มั่นคงในที่ดินของ ประชาชน ในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษานโยบายและบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทาต่อการ
สร้างความมั่นคงด้านที่ดินทากินของประชาชนในตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ชุมชนที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงในที่ดินและ
สิ่งแวดล้อมของคน ในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ทั้งวิจัย
เชิงคุณภาพ ผสมผสานเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาบริบทชุมชน พัฒนาการถือครอง
ที่ดิน การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินของภาครัฐ ประชาชนและ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา นากฎหมายที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหามาเป็นกลไกใน
การสร้างการยอมรับจากภาครัฐ เกิดเป็นชุดความรู้ชุมชนในการสร้างความมั่นคงใน
ที่ดินสู่การลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อมของประชาชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวบ้านที่มีทะเบียนอยู่ในพื้นที่ตาบลแม่ทา
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 7 หมู่บ้าน ประชากร 1,330 ครัวเรือน คานวณ
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของ Darwin Hendel กาหนดความ
เชื่ อมั่ นที่ 95% ได้ กลุ่ มตั วอย่ างอยู่ ที่ จ านวน 300 ตั วอย่ าง ใช้ วิ ธี การคั ดเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างเริ่มต้นด้วยวิธีสุ่มอย่างมีระบบแบบง่าย โดยเลือกตามช่วงปกติ แบ่งกระจาย
ออกเป็น 7 หมู่บ้าน สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สุ่มจากบ้านเลขที่ค่ากระจายที่ 4
นับเรียงลาดับไปจนครบทั้ง 7 หมู่บ้าน และการสัมภาษณ์ ผู้นา ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
แกนนาชุมชนที่มีประสบการณ์บทเรียนการทางานกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินในนามคณะกรรมการสถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมี
ตัวแทนที่มีสัดส่วนอยู่ทั้ง 7 หมู่บ้าน จานวน 60 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีวิจัยแบบผสมด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและ
สถิติวิเคราะห์ ครอบคลุม ในประเด็นสาคัญต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด้วยการเข้า
ไปอยู่ในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร ตารา
สื่อ สิ่ งพิมพ์ต่ างๆ การค้ นคว้ าข้ อมู ลทางระบบออนไลน์ และข้ อมู ลที่ ได้จากวิ ธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อยโดยใช้กระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนกับผู้นา
แกนน าชุ มชน พร้ อมเก็ บข้ อมู ลจากการสั งเกตอย่ างมี ส่วนร่ วมด้ วยการเข้ าไปร่ วม
กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชน ใน
พื้นที่ สังเกตจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน การลงพื้นที่ปฏิบัติการสร้างการมีส่วน
ร่ วมการแก้ ไขปั ญหาที่ ดิ น เป็ นต้ น การสั งเกตการณ์ แบบไม่ มี ส่วนร่ วมเพื่ อสั งเกต
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้นา ผู้รู้
ปราชญ์ ชาวบ้ าน แกนน าชุ มชนที่ มี ประสบการณ์ บทเรี ยนการท างานกระบวนการ
ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในนามคณะกรรมการสถาบันพัฒนาทรัพยากรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีตัวแทนที่มีสัดส่วนอยู่ทั้ง 7 หมู่บ้าน จานวน 60 คน
2) ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสร้าง
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยลักษณะคาถามแบบปลายปิดโดยให้ผู้ตอบ
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เลือกตอบ เรียงลาดับและเติมคาและลักษณะคาถามแบบปลายเปิด แบบให้ผู้ตอบ
เขียนตอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงทัศนะ ความคิดเห็น โดยทาการสารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างครัวเรือนประชากรที่อยู่ตาบลแม่ทา กาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% และใช้ตาราง
เทียบกลุ่มตัวอย่างของ Darwin Hendel (มนัส สุวรรณ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างอยู่ที่
จานวน 300 ครัวเรือน วิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้การอธิบายผล
โดยค่าคะแนน แปลผลเป็นค่าร้อยละ คือ ร้อยละ 80–100 หมายถึง คนในชุมชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 60–79 หมายถึงคนในชุมชนมากกว่าครึ่ง ร้อยละ 40–59 หมายถึง คนใน
ชุมชนประมาณครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 20–39 หมายถึงคนในชุมชนน้อยกว่าครึ่ง ร้อยละ 1–19
หมายถึงคนในชุมชนส่วนน้อย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ หาค่าการ
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิง
คุณภาพ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากแบบสอบถาม การสนทนากลุ่มย่อย การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เอกสาร ตารา บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ฐานข้อมู ลอิ เล็ กทรอนิกส์ และข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการพรรณนาให้เห็นความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์
กันของข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะการพรรณนา สรุปผลตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สู่การเผยแพร่แนวคิดให้ชุมชนอื่นได้นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
ตนเองได้ต่อไป
4. นิยามศัพท์
การจัดการความรู้เชิงพื้นที่ หมายถึง การนาเอาชุดความรู้ของกระบวนการ
ทางานของชาวบ้ านต าบลแม่ทา นาไปสู่ การสั่ งสมประสบการณ์ ท างาน เพื่ อไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงในที่ดินและการลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อมของ
คนในชุมชนตาบลแม่ทา
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การลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อม หมายถึง พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีการแสดงออกของชาวบ้านตาบลแม่ทาในการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การ
ป้องกันการบุกรุกขยายพื้นที่กินเข้าไปในเขตป่า การลดปริมาณการใช้สารเคมีในดิน
การลดพฤติกรรมการเผาป่า เป็นต้น
ความมั่นคงในที่ดินทากิน หมายถึง การมีความเชื่อมั่นสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ ทั้งสิทธิ ตามกฎหมาย ได้แก่ สทก., นส.3, โฉนด และสิทธิ์
ชุมชน ได้แก่ โฉนดชุมชน โดยมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องของประชาชนใน
พื้นที่ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สิทธิการถือครองที่ดิน หมายถึง เอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินทั้งอยู่ในรูป
ส่วนบุคคล และในรูปสิทธิ์กลุ่ม
กองทุนที่ดิน หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งและดาเนินงานโดยองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ทา ซึ่งมีการระดมทุน จากกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตาบลแม่ทาและการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมี
เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่สมาชิกที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ “โฉนดชุมชน” ซึ่ง
สามารถนามาค้าประกันเงินกู้เพื่อการส่งเสริมอาชีพในตาบลแม่ทา สู่การสร้างความ
มั่นคงในที่ดินทากินของชาวบ้าน
โฉนดชุ มชน หมายถึ ง สิ ทธิ ร่ วมกั นของชุ มชนในการบริ หารจั ดการ การ
ครอบครองที่ดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงในการ
ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนและเป็นการรักษาพื้นที่เกษตร ในการผลิต
พืชอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการเลือกรูปแบบการผลิตที่สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบภูมินิเวศน์ รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ผังชีวิต-ผังตาบล หมายถึ ง กระบวนการจัดท าข้อมู ลอย่างมีระบบเพื่ อ
นาไปสู่การสร้างกองทุนและระบบจัดการระดับเครือข่ายแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับ
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องค์กรชุมชนแต่ละระดับรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนาเสนอข้อมูลต่อ
ภาครัฐเพื่อเปลี่ยนนโยบายการจัดการที่ดินในขอบเขตเรื่อง อาชีพ/เศรษฐกิจ, ที่ดินทา
กิน/ที่อยู่อาศัย, ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, สุขภาพ, วัฒนธรรม, อาหาร,
ระบบการศึกษาหลักสูตรเพื่อท้องถิ่น เป็นต้น
องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในตาบลแม่ทาทั้งที่เป็น
กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม แม่ บ้ า น กลุ่ ม เยาวชน กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม เกษตรยั่ งยื น กลุ่ ม
คณะกรรมการป่าชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตาบล รวมถึงชาวบ้านที่มีใจร่วม
พัฒนา อยากเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อการจัดการดูแล
ตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีระบบบริหารจัดการและการ
แสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
ผลการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ (1) บริบทชุมชน
พัฒนาการการถือครองที่ดินและ การสร้างความมั่นคงในที่ดิน (2) นโยบายและบทบาท
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทาต่อการสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน (3) องค์ความรู้
ชุมชนที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงในที่ดินและลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อมของ
คนในชุมขนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปได้ ดังนี้
1. บริบทชุมชน พัฒนาการการถือครองที่ดินและการสร้างความมั่นคง
ในที่ดิน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงบริบท พัฒนาการถือครอง
ที่ดินกระบวนการได้ มาซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ ดินโดยมีการจัดแบ่ งตามช่ วงเวลาการ
เปลี่ยนแปลง 4 ยุค คือ (1) ยุคชุมชนจัดการทรัพยากร (2) ยุคพืชเศรษฐกิจ (3) ยุคแย่ง
ชิงทรัพยากร (4) ยุ ครัฐกับชุ มชนร่วมมือกั น ในการแก้ ไขปั ญหาป่าไม้และที่ดิ นของ
ชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปได้ ดังนี้

MFU Connexion, 5(2) || 54

1) ยุคชุมชนจัดการทรัพยากร สรุปได้ว่า เป็นช่วงที่ชุมชนเข้ามาตั้งถิ่น
ฐาน จับจองพื้นที่ติดแม่น้าบุกเบิก พื้นทีด่ ินให้เป็นที่นาปลูกข้าวไว้บริโภคโดยใช้แรงงาน
สมาชิกในครอบครัวเป็นหลักซึ่งความมั่นคงในครอบครัวขึ้นอยู่กับศักยภาพในการผลิต
ของสมาชิกในครอบครัว วิถีชีวิตดาเนินไปอย่างเรียบง่าย มีการช่วยแหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างเครือญาติซึ่งมีสายสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ไม่มีการติดต่อกับภายนอกมาก
นัก มีการส่งส่วยให้รัฐโดยเป็นของป่าหายาก ส่งผลต่อระบบการปกครองโดยใช้จารีต
ประเพณีเป็นเครื่องมือในการดูแลปกครองคนในชุมชน การบังคับรับรองสิทธิการใช้
ที่ดิน จึงขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ ต่อมาในปลายยุคชุมชนเริ่มสูญเสียที่ดินเพื่อนาไป
แลกเป็นเงิน เนื่องจากรัฐมีนโยบาย มุ่งผลักดันเศรษฐกิจแบบเงินตรา โดยเปลี่ยนจาก
การส่ งของป่ าเป็ นเงิ นเข้ ารั ฐ มองทรั พยากรธรรมชาติ เป็ นสิ นค้ า น าพารายได้ เข้ า
ประเทศนาไปสู่การสัมปทานป่าไม้ขึ้น ซึ่งยุคนี้การจัดการขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ และจารีตประเพณีวัฒนธรรมความเชื่ อ การเคารพธรรมชาติ ซึ่งเป็นเครื่อง
ประกันความมั่นคงในสิทธิการใช้ที่ดินของชุมชน
2) ยุคพืชเศรษฐกิจ สรุปได้ว่าเมื่อรัฐให้สัมปทานป่าไม้ในเขตป่าขุนแม่ทา
ทาให้การบุกเบิกขยายที่ดิน ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ทาได้ง่ายขึ้น แม้อัตราการขยายตัวของ
จานวนสมาชิกในครัวเรือนลดลงจากนโยบายการควบคุมการเกิดของรั ฐ ผนวกกั บ
นโยบายเศรษฐกิจแบบเงินตรา การส่งเสริมอุตสาหกรรมทดแทนการนาเข้า การส่งเสริม
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการเข้ามาของแหล่งเงินทุนทาให้ชาวบ้านเริ่มมีหนี้สินภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อจากัดด้านความรู้ เทคนิค ต้นทุนการผลิตจากการใช้
ปุ๋ยเคมี สารเคมีในกระบวนการผลิต รัฐเข้ามามีบทบาทในการจากัดพื้นที่การขยายตัว
ที่ดินทากิน ผ่านการใช้กฎหมายเข้ามาบังคับ การให้กรรมสิทธิ์ในรูปบุคคล ทาให้ที่ดินมี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ในยุคนี้จึงมีการจัดการที่ดิน ใน 2 ระบบ คือ ระบบกรรมสิทธิ์หน้าหมู่
และระบบกรรมสิทธิเ์ อกชน
3) ยุ คแย่ ง ชิ ง ทรั พยากร สรุ ปได้ ว่ า เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารขยายตั ว ของพื ช
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้น ชาวบ้านตัดไม้ขายให้
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นายทุนพร้อมขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปที่ดอน และรัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
พื้นที่ดิน ทาให้กรรมสิทธิ์หน้าหมู่ลดน้อยลง ส่งผลให้การลดลงของพื้นที่ว่างเปล่าที่
สามารถจับจองได้ พร้อมกับการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเตรียมประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ซ้อนทับที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จนนาไปสู่
การเรียกร้องเพื่อนามาซึ่งสิทธิชุมชนจัดการป่าไม้และที่ดิน พร้อมกับทบทวนระบบการ
ผลิตที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนนาไปสู่การหาทางเลือก สร้างทางออกในการแก้ไข
ปัญหาป่าไม้และที่ ดินโดยชุ มชน ในยุคนี้ กระบวนการแก้ไขปัญหาภาคประชาชนมี
ความเข้มข้น ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองดูแล
รักษา สร้างรูปธรรมให้เกิดการยอมรับกับภาครัฐ เป้าหมายคือสร้างความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเอง ซึ่งความมั่นคงในที่ดินในยุคนี้คือ การได้รับสิทธิครอบครองทางกฎหมาย
ตารางที่ 1 ร้อยละ ลักษณะการได้มาการถือครองที่ดิน ประเภท และสิทธิ์ในที่ดินของ
ประชาชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะการถือครองที่ดิน
ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษ
มีที่ดินเป็นของตนเอง
เป็นที่อยู่อาศัย
เป็นที่สวน
เป็นที่นา
เอกสารสิทธิ์ รูปโฉนด
เอกสารสิทธิ์ รูปโฉนดชุมชน
เอกสารสิทธิ์ รูป น.ส.3

ค่าร้อยละ
82.00
89.30
89.00
68.00
57.70
74.00
54.30
17.30

การแปลผล
คนในชุมชนส่วนใหญ่
คนในชุมชนส่วนใหญ่
คนในชุมชนส่วนใหญ่
คนในชุมชนมากกว่าครึ่ง
คนในชุมชนประมาณครึ่งหนึ่ง
คนในชุมชนมากกว่าครึ่ง
คนในชุมชนประมาณครึ่งหนึ่ง
คนในชุมชนส่วนน้อย

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งที่ดินของคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับ
สืบทอดมรดกจากบรรพบุรุษ ร้อยละ 82.00 ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ
89.30 โดยส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ร้อยละ 89.00 คนในชุมชนมากกว่าครึ่งมีที่สวน
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ร้อยละ 68.00 และคนในชุมชนประมาณครึ่งมีที่นาเป็นของตนเอง ร้อยละ 57.70 โดย
คนในชุมชนมากกว่าครึ่ง มีเอกสารสิทธิ์ในรูปโฉนดที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ร้อยละ
74.00 คนในชุมชนประมาณครึ่งหนึ่งได้รับสิทธิ์ ในรูปโฉนดชุมชน ร้อยละ 54.30 และ
ประชาชนส่วนน้อย มีเอกสารสิทธิ์ในรูป น.ส.3 ร้อยละ 17.30 สอดคล้องกับพัฒนาการ
ได้มาของที่ดินที่ระบุว่า ชุมชนในอดีตเข้ามาบุกเบิกที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและที่นา โดยมี
การสืบทอดให้แก่ทายาท เพื่อใช้ประโยชน์รุ่นต่อๆ กันไป ทั้งนี้รัฐได้ให้สิทธิ์ในที่ดินตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์ โดยมีปัจจัยเชิงพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
4) ยุครัฐกับชุมชนร่วมมือกัน สรุปได้ว่าที่ดินที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล
ถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่านาไปสู่เครื่องมือในการสร้างทุนประกอบอาชีพที่มิใช่
เพียงเพื่อภาคการเกษตรแต่เป็นภาคลงทุนด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อ
ค้าแรงงานต่างประเทศ และด้วยพื้นที่จากัดระบบการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ วิถีชีวิต เริ่มปรับตัวและหาทางฟื้นฟูที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ค้นหาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม พัฒนาสร้างรูปธรรมในพื้นที่ นาหลักวิชาการผสาน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาเป็นเครื่องมือในการต่อรอง ผ่านการมีส่วนร่วม
ของรัฐท้องถิ่น รัฐท้องที่ และประชาชนที่อยู่ในท้องทุ่ง นาไปสู่การยอมรับกระบวนการ
ทางานจากภาครัฐ เกิดความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับชุมชน ในยุคนี้ความมั่นคงในที่ดิน
มุ่งสร้างกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ภายใต้กรรมสิทธิ์หน้าหมู่ที่ชุมชนมีสิทธิ์เข้ามาจัดการ
พื้นที่ร่วมกับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและใช้ประโยชน์
จากที่ดินได้อย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงสู่การลดพฤติกรรมทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้
จากการศึ กษา สรุ ปได้ ว่ า บริบทพื้ นที่ มี ผลต่ อการแย่ งชิ งการใช้ ประโยชน์
เนื่องจากชุมชนตาบลแม่ทามีลักษณะพื้นที่หุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขาส่งผลให้ที่ดินที่
เป็นที่ลุ่มมีน้อย ชาวบ้านจึงต้องบุกเบิกเข้าไปในพื้นที่ดอนซึ่งเป็นที่ป่า ประกอบกับ
นโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการบุกรุก
ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายการอนุรักษ์ป่าของภาครัฐโดย
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การจากัดพื้นที่ไม่ให้ประชาชนบุกรุกเข้าไปในเขตป่าโดยการออกเอกสารสิทธิ์ในรูป
สทก. พร้อมประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
อันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ทรัพยากรระหว่างภาครัฐและประชาขนใน
พื้นที่ จนนาไปสู่การต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินทากินและสร้างรูปธรรม
ในพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด การยอมรั บ ว่ า ชุ ม ชนสามารถจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้
2. นโยบายและบทบาทขององค์การบริหารส่ วนตาบลแม่ทาต่อการ
สร้างความมั่นคงด้านที่ดินชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย กระบวนการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทากับการสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างความมั่นคงในที่ดินสู่การลดพฤติกรรมทาลาย
สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปได้ว่า
การแก้ ไขปั ญหาป่ าไม้ ที่ ดิ นต้ องอยู่ ภายใต้ กฎหมายของประเทศ ดั งนั้ นการศึ กษา
ช่องทางการเอื้ออานวยต่อการนากฎหมายมาใช้แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ประชาชน จึง
จาเป็นอย่างยิ่ง กรณีปัญหาป่าไม้ที่ดินรัฐให้อานาจโดยอาศัยอานาจรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550 มาตรา 6, 66.78(3) และมาตรา 290 ที่ให้บทบาท
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีอานาจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนที่นาไปสู่การสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ทา ในฐานะรัฐท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาม
รั ฐธรรมนู ญไทย เข้ ามามี บทบาทในการออกนโยบาย แผนงาน ด้ า นการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการออกข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการป่าตาบลแม่ทา ปี พ.ศ.
2550 และพัฒนาพื้นที่สู่ความอยู่ดีกินของประชาชนโดยการจัดทา ผังชีวิต–ผังตาบล
คนแม่ทา เพื่อวางแผนการจัดการพัฒนาพื้นที่ครบวงจร ทั้งการออกโฉนดชุมชน การ
จัดตั้งกองทุนที่ดิน การจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดถึง
แผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ประชาชนสามารถดาเนินการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้
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อย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยนาหลักวิชาการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการพื้นที่เพื่อสร้างการยอมรับกับภาครัฐสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน
ในการเข้ามาจัดการพัฒนาพื้นที่ครบวงจร เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
ตารางที่ 2 ร้อยละ ความคิดเห็นประชาชนตาบลแม่ทาต่อบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ทา กับการสร้างความมัน่ คงในที่ดนิ ทากินตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะการถือครองที่ดิน
การดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่ม
ออกเอกสารสิทธิ์รับรองรายบุคคลให้แก่ประชาชน
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ส่งเสริมสนับสนุน อาชีพ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ค่าร้อยละ
62.30
54.30

การแปลผล
คนในชุมชนประมาณครึ่ง
คนในชุมชนประมาณครึ่ง

54.00

คนในชุมชนประมาณครึ่ง

จากการศึกษาความคิดเห็นชาวบ้านต่อบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ทาต่อการสร้างความมั่นคงในที่ดินทากิน สรุปได้ว่าประชาชนประมาณ
ครึ่งหนึ่งต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทาเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษา
พื้นที่ไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเข้าไปในเขตป่า ร้อยละ 62.30 โดยการดาเนินการออก
เอกสารรับรองสิทธิการใช้ที่ดินรายบุคคลให้แก่ชาวบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์รับรอง รูป
โฉนดชุมชน ร้อยละ 52.00 และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร้อยละ 54.00
3. องค์ความรู้ ชุมชนที่ มี ผลต่อการสร้างความมั่ นคงในที่ ดินและลด
พฤติ กรรมท าลายสิ่ งแวดล้ อมของคนในชุ ม ชนต าบลแม่ ทา อ าเภอแม่ ออน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาองค์ความรู้ชุมชนที่เกิดจากกระบวนสร้างความมั่นคง
ในที่ดิน นาไปสู่การลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการสร้างระบบการสืบ
ทอดการท างานพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เกิดต้นแบบชุมชนที่สามารถเผยแพร่แนวคิดให้กับ
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ชุมชนอื่นๆ นาไปปรับใช้ได้ โดยศึกษาประเด็นหลัก 4 เรื่อง คือ (1) องค์ความรู้ด้านการ
จัดการทรั พยากรธรรมชาติ ป่าไม้ (2) องค์ ความรู้ ระบบเกษตรกรรมยั่งยื น (3) องค์
ความรู้การจัดทาผังชีวิต-ผังตาบล (4) องค์ความรู้ระบบการสืบทอด สรุปได้ดังนี้
1) องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สรุปได้ว่าเกิด
จากการเรียนรู้กับธรรมชาติ ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รั บการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนได้รับผลกระทบจากภายนอก ที่ต้องการเข้ามาจัดการ
พื้นที่โดยอาศัยอานาจของรัฐที่อ้างสิทธิ์ในที่ดิน พยายามให้สิทธิ์ในรูปสินทรัพย์ส่วน
บุคคล เข้ามาจัดการป่าไม้และที่ดิน สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน ชุมชนจึงต้อง
ปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยการต่อสู้ในรูปของ
ข้อมูลหลักวิชาการผสานการจัดการโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบจัดการพื้นที่ให้มี
การแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ให้มีความชัดเจน ในส่วนของพื้นที่ป่าเข้าไปสร้างความ
เข้าใจชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
ป่าชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมทางานกับรัฐท้องถิ่น การสร้างระเบียบ
การดูแลรักษาป่า เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน การ
ออกแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู เช่น การทาแนวกันไฟ การลาดตระเวนตรวจป่า
ตลอดถึงมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควัน ซึ่งให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน มีการทบทวนการทางานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นสร้างให้เกิดพลังการทางานให้
บทบาทหน้ าที่ สิ ทธิ์ การบริ หารงาน สู่ กระบวนการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเกิดเป็ นชุ ด
ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชน
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รูปที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การจัดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์สู่การมอบพื้นที่
ป่าชุมชน 7 หมู่บ้าน
2) องค์ความรู้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สรุปได้ว่ารูปแบบเกษตรกรรม
ยั่งยื นจะเป็นทางออกสู่ความมั่นคงของที่ดินทากิ นและที่ อยู่อาศัยของคนในชุ มชน
ความต่างของลักษณะพื้นที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการออกแบบผังฟาร์มให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของแต่ละพื้นที่ ทั้งพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่
ลุ่ม พื้นที่ดอน และพื้นที่สูง ต่างให้ความสาคัญกับการออกแบบผังแปลง การปลูกพืชที่
เลียนแบบธรรมชาติ เน้นการปลูกพืชพื้นบ้าน การออกแบบการปลูกพืชที่สร้างรายได้ใน
รูปของรายวั น รายเดือน รายปี การวางแผนการผลิ ต ใช้บั ญชี ครัวเรื อนเข้ามาเป็ น
เครื่องมือในการวางแผนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชโดยอาศัย
ภูมิปัญญาดั้งเดิม และการออกไปศึกษาเรียนรู้กับชุมชนภายนอก การเปิดรับ เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ทดลอง ศึกษาวิจัยแบบชาวบ้าน สั่งสมเป็นองค์ความรู้ที่เกิดเฉพาะบุคคล พร้อม
เผยแพร่แนวคิดให้ผู้ที่สนใจ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา พร้อมพัฒนาสังคม สร้างระบบการสืบ
ทอดให้ ลู ก หลานได้ ม าต่ อ ยอดความคิ ด พั ฒ นารู ป แบบการท างานให้ เ ท่ าทั น
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกับการขยายตัวของ AEC
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รูปที่ 2 การใช้ประโยชน์ในทีด่ ินทากิน กับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตาบลแม่ทา
3) องค์ ค วามรู้ การจั ด ท าผั ง ชี วิ ต -ผั ง ต าบล สรุ ป ได้ ว่ า เกิ ด จาก
กระบวนการต่อสู้เรียกร้องเชิงนโยบายของผู้นารุ่นก่อน สู่การสานต่อการทางานของ
ผู้นารุ่นปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ปรับตัว หาทางออกที่เหมาะสมเพื่อลดความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ สร้างการยอมรับกระบวนการทางานของชุมชนโดยมีรัฐเข้า
มาหนุนเสริมการทางาน ผ่านการใช้เครื่องมือทางวิชาการ ในรูปของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ลองผิด ลอง
ถู ก การลงมื อ ปฏิ บั ติ จนน าไปสู่ ก ารออกแบบพื้ นที่ ผั งต าบล โดยมี ก ระบวนการ
ศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา นักวิชาการภายนอก ได้แนวทางการจัดการพื้นที่
เกิดเป็นนโยบายท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ผังชีวิต ผังตาบล คนแม่ทา ทั้งระบบ สู่การ
ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ ในการเข้ามาหนุนเสริมงานในพื้นที่เพื่อให้ชุมชน มีความ
มั่นคงในที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทรัยพากรธรรมชาติได้รับการ
ดูแลอย่างแท้จริง
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รูปที่ 3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน สู่การจัดทาผังชีวิต -ผัง
ตาบลแม่ทา
4) องค์ความรู้ระบบการสืบทอด สรุปได้ว่า เป็นการสานต่อการทางาน
ของคนรุ่นพ่อแม่ โดยใช้วิธีการปลูกฝังแนวคิด จิตสานึก การให้ข้อมูล และการพาลง
พื้นทีจ่ ริง เปิดโอกาสให้ได้วางแผน คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง โดยผู้ใหญ่คอยเป็นที่ปรึกษา
เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างสานึกรักบ้านเกิดอยากกลับมาพัฒนาพื้นที่ โดยการนา
ความรู้ที่ได้จากสถาบันการศึกษาเข้ามาพัฒนาให้พื้นที่ สร้างพลังคนรุ่นใหม่หัวใจรัก
บ้านเกิด

รูปที่ 4 กระบวนการมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาที่ดินทากิ น สู่ การจัดท าผังชีวิต ผังตาบลแม่ทา
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อภิปรายผล
ทรัพยากรที่ดินนอกจากจะเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญแล้ว ยังเป็นแหล่งที่
รวมของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตที่มีมายาวนานจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน แม้สภาพของที่ดินและสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับการลดลง
ของพื้นที่ป่า ความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินลดลง การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม ตลอดถึงการ
เข้าถึงสิทธิการถือครองที่ดินที่อยู่ในเขตป่าที่มีแนวคิดการจัดการในมิติเชิงเดี่ยว ส่งผล
ต่อความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ ดังนั้นแนวทางที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมที่สามารถ
ประสานแนวคิดทั้งสองอย่างนี้เข้ากันได้นั้นคือ แนวคิดการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วน
ร่วมเพราะสิทธิในการจัดการทรัพยากรนั้น ในความเป็นจริงแล้วสามารถซ้อนทับกันได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี (2552) ที่รายงานว่าในพื้นที่ป่าที่
เป็นของรัฐ รัฐก็อาจเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นที่เคยใช้ป่านั้นอยู่แล้วตามประเพณี เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการป่าได้ ด้วยการเปิดให้มีสิทธิในการเข้าถึงและจัดการในรูปแบบ
ของการจัดการร่วมกับรัฐ (Co-management) ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการ
เชิงซ้อนในพื้นที่เดียวกันของหลายๆ ฝ่าย ด้วยการใช้หลักการของสิทธิหลายๆ รูปแบบ
ทั้งสิทธิในความเป็นเจ้าของของรัฐ และสิทธิในการจัดการร่วมของชุมชนในรูปแบบของ
ป่าชุมชน เป็นต้น
จากการวิ จั ย พบว่ า ชุ ด ความรู้ ใ นการจั ด การที่ ดิ น ของชุ ม ชน เกิ ด จาก
ภูมิปัญญาความเชื่อ ที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ก่อนเริ่มการก่อตั้งชุมชน
แม้จะมาจากหลายชนเผ่าแต่เมื่อผนวกเป็นชุมชน วัฒนธรรมความเชื่อถูกผสมผสานเข้า
ด้วยกันกลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนตาบลแม่ทา หากจะกล่าวถึงพัฒนาการถือครอง
ที่ดินจะเห็นได้ว่ าการให้ ค่าความสาคัญกั บที่ดิ นระหว่ างรั ฐและชุ มชนต่างกัน ทั้งนี้
เพราะการบังคับและรับรองสิทธิในที่ดินตามระบบกฎหมาย แตกต่างจากการบังคับ
และรั บรองสิทธิ ตามประเพณี อย่างน้อย 4 ลักษณะ คือ (1) กรรมสิทธิ์ตามระบบ
กฎหมายแยกออกจากการใช้ประโยชน์ ขณะที่การถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่นา ที่สวน
ที่ไร่ หรือที่บ้าน ตามจารีตประเพณีมีความหมายเท่ากับสิทธิ์การใช้ที่ดิน ความแตกต่าง
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ประการที่ (2) ผู้ เป็ นเจ้ าของที่ ดิ นตามระบบกฎหมายคื อ คนรุ่ นใดรุ่ นหนึ่ ง ขณะที่
ชาวบ้านถือว่าที่นาและที่บ้านเป็นสมบัติของตระกูล คนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเป็นเพียงผู้ได้รับ
จัดสรรให้ใช้ประโยชน์เท่านั้น ความแตกต่างประการที่ (3) ตามระบบกฎหมายปัจจุบัน
ที่ดินเป็นทรัพย์สิน การซื้อขายเป็นการโอนกรรมสิทธิ์จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
ขณะทีต่ ามจารีตประเพณีที่ดินไม่ใช่ทรัพย์สิน แต่เป็นปัจจัยยังชีพ การซื้อขายที่นาและ
ที่บ้าน เป็นการคืนส่วนที่ตนเองได้รับปันส่วนให้ใช้ประโยชน์แก่สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม
เครือญาติ และความแตกต่างประการสุดท้าย (4) รัฐให้การบังคับและรับรองสิทธิ
เฉพาะที่ดินที่มีหนังสือสาคัญแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ขณะที่การบังคับและรับรองสิทธิ์ใน
ชุมชนขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องจึงครอบคลุมที่ดินทุกประเภทที่ชาวบ้าน
ถือครอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรใจ เติมวารี (2534) ความแตกต่างในการให้
คุณค่า นิยามของความมั่นคงในที่ดินจึงนาไปสู่การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชุมชนเพื่อ
สร้างความมั่นคงในที่ดิน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ร่วมกับรัฐ สร้าง
รูปธรรมให้เกิดการยอมรับสู่การสืบทอดแนวคิดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
นอกจากชุมชนตาบลแม่ทาจะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการที่ดินแล้ว
ยังมีการประยุ กต์ เรี ยนรู้ข้อ มูลเชิงวิชาการเพื่อใช้ในการต่อรองการจัดการพื้นที่ต่ อ
ภาครัฐโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้บัญญัติไว้
ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 12 ว่าด้วยสิทธิชุมชน ใน
มาตรา 66 บัญญัติไว้ว่า บุคคล ซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน และมาตรา 67 บัญญัติไว้ว่าสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชนในการอนุรักษ์ บารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพและในการคุ้ ม ครอง ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับรัฐท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหน่วยงานรัฐที่
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อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดทั้งอีกมุมหนึ่งคือประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไป
เป็ นตั วแทนประชาชนในการด าเนิ นการพั ฒนาท้ องถิ่ นโดยอาศั ยอ านาจที่ รั ฐมอบ
ให้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550, หน้า 25-26) โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ทา ภายใต้การบริหารงานของนายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน ดารงตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา ซึ่งเป็นผู้นาคนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในงาน
พัฒนาชุมชน อันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ สืบทอดแนวคิดงานพัฒนาจากรุ่นพ่อซึ่ง
เป็นอดีตกานันตาบลแม่ทา ที่เป็นมีแนวคิดในการมุ่งพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้ โดยการมุ่ งสร้ างกระบวนการเรียนรู้ร่ วมกั นของทุ กภาคส่ วนในชุ มชนทั้งท้องถิ่ น
ท้องที่ ท้ องทุ่ ง สู่ การสร้างการมี ส่วนร่ วมในคิ ด วิ เคราะห์ วางแผน ปฏิ บั ติ ทบทวน
ประยุกต์ ปรับใช้มุ่งสร้างชุมชนพึ่งตนเองโดยการเข้ามาวางนโยบายเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบเข้ามาสู่แผนปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
หนุนเสริมชุมชนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการออกข้อบัญญัติว่า
ด้ วยการจั ดการป่ าชุ มชน การออกนโยบายการจั ดการพื้ นที่ พั ฒนาที่ ดิ นในรู ปของ
ผังชีวิต-ผังตาบล สู่การจัดการที่ดินโดยชุมชนผ่านการนาบุคคลากรที่มีศักยภาพใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดาเนินงานในด้านงานวิชาการ รูประบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานข้อมูลหลักวิชาการ
มาใช้ในการออกแบบการจั ดการที่ ดินสู่การสร้างความมั่นคงในรู ปโฉนดชุมชน จน
นาไปสู่การยอมรับจากหน่วยงานรัฐ โดยในวันที่ 5 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรี นา
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงพื้นที่ตาบลแม่ทา พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีการท่องเที่ยว
และกีฬา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ตามโครงการนาร่อง
ตาบลแรกตามนโยบาย โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
มอบพื้นที่ดินในรูปแปลงรวม ตลอดถึงแผนพัฒนาพื้นที่ทากินครบวงจรให้ชาวบ้าน
ตาบลแม่ทามีการจัดการและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืน โดยแยกเป็น รับมอบพื้นที่
ป่าชุมชนจานวน 7 หมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ จานวน 3,698 ไร่
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รับมอบพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (สวนป่า) 50 ไร่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทา ดูแล
รับผิดชอบ รับมอบพื้นที่ดินทาในเขตป่าตาบลแม่ทา จานวน 7,282 ไร่ 1 งาน 23 ตร.ว.
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลรับผิดชอบ ตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนในท้องที่
ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนการจัดการแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร โดยการสร้างอ่างเก็บน้าห้วยต้นเดื่อ งบประมาณ 7 ล้านบาท เป็นต้น
ชุดความรู้ชุมชนที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงในที่ดินทากินของชุมชนตาบล
แม่ ทา อ าเภอแม่ ออน จังหวั ดเชี ยงใหม่ ถื อเป็นนวั ตกรรมใหม่ ที่เกิ ดจากการสั่ งสม
ประสบการณ์ การทางานขับเคลื่อนที่เกิดจากการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรทั้งจากชุมชน
และจากนโยบายของภาครัฐ ต่อกระแสทุนนิยม การเปิดรับ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
นามาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม สร้างให้เกิดการจัดการที่ดินให้เกิดความ
มั่ น คง โดยมี เ ป้ า หมาย เพื่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข ของคนในครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติต่อไป
สรุป
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้สรุปผลการศึกษาชุดความรู้ชุมชนในการสร้างความ
มั่นคงในที่ดินและลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตามรูปที่ 1 สามารถอธิบายได้คือ กระบวนการสร้างความ
มั่นคงในที่ดินทากินและลดพฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การสร้างชุดความรู้
ของชุมชน ประกอบไปด้วย ความร่วมมือของภาคทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งใน
ส่วนของภาครัฐองค์ประกอบที่สาคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรัฐท้องถิ่น
ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายที่จะนาไปสู่แผนปฏิบัติการในพื้นที่ โดยมี
หน่ วยงานรั ฐภายนอกเข้ ามาหนุ นเสริ มการด าเนิ นงานให้ เกิ ดรู ปธรรมยิ่ งขึ้ น อาทิ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงพานิ ช
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงต่างๆ นี้ มีอานาจในการออกนโยบาย
ระดับประเทศ มีทุนทรัพยากร บุคลากร ที่จะเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ทั้งระบบ
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ให้ เกิ ดความชั ดเจนยิ่ งขึ้ น ส่ วนของภาคประชาชน คื อการมี ส่วนร่ วมของผู้ ชุ มชน
ปราชญ์ผู้รู้ กลุ่มองค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดถึงผู้มีจิตอาสาเข้ามา
เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน เช่น คณะกรรมการป่าชุมชน คณะกรรมการจัดการที่ดิน
โดยชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการนาบริบทพื้นที่ชุมชนผสานกับองค์ความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้และได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาแก้ไขปัญหาชุมชน
นาไปสู่การสร้างความมั่นคงในที่ดิน กับสิทธิการถือครองที่ดิน นาไปสู่การลดพฤติกรรม
ทาลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
ทั้ งนี้ รู ปแบบการจั ดการความรู้ สู่ การสร้ างความมั่ นคงในที่ ดิ นและลด
พฤติกรรมทาลายสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนตาบลแม่ทา อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากชุมชนอื่นจะนารูปแบบไปใช้ซึ่งจะประสบความสาเร็จ
หรื อไม่นั้ น สิ่งสาคัญคื อจะต้ องขึ้ นอยู่กั บศั กยภาพ ความพร้ อมบริ บทพื้ นที่และชุ ด
ความรู้ที่ชุมชนมีตลอดถึงภาคีการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ความสาเร็ จกั บการด าเนิ นการสร้ างความมั่ นคงในที่ ดิ นและลดพฤติ กรรมท าลาย
สิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
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รูปที่ 5 กระบวนการสร้างความมั่นคงในที่ดินและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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