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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสู่ประเด็นวิจัยต่อเนื่อง จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ภาคสนามแบบเจาะจำนวน 2 พื้นที่ใน
จังหวัดสกลนคร คือ วัดถ้ำเสี่ยงของ และป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว สะท้อนความเป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนนอกจากเป็นพื้นที่ป่าที่ความอุดมสมบูรณ์ และลักษณะเด่น
เชิงพื้นที่แล้ว จากประวัติศาสตร์ ชุมชนมีการประกอบสร้างพื้นที่ความศักดิ์สิทธิ์ใหม่
ตามความเชื่อทางศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ ทำให้พื้นที่นั้นถูกกันเป็นเขตหวงห้าม
และการอนุรักษ์คงไว้ บทความนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์บริบทชุมชน และ
สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่ส ่งผลต่อการจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ หลายชุมชนตื่นตัวมีการจัดการตนเองในพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลต่อรูปแบบ
การจัดการป่าที ่หลากหลาย ทั ้งในที ่ดินของรัฐ ที ่ส่วนบุคคลและธรณีสงฆ์ เพ่ือ
ประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม  

คำสำคัญ: พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, จังหวัดสกลนคร 
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ABSTRACT 

This article is a development part for further continuing research 
issues. Searching related literature as well as surveying two specific areas 
in Sakon Nakhon Province: Tham Siang Khong Temple and Ban Bo Kaeo 
Herbal Forest were applied for data collection. According to the acquired 
data, the two areas are reflected not only as a sacred area but also as a 
fertile forest and a notable spatial area. Based on the history, people in 
the former time had constructed many new areas as a sacred zone due 
to religious and supernatural belief. Therefore, these zones became a 
restricted and preserved area ever since. This article comprehended and 
analyzed community context including examined several changing 
situations effecting the community on their natural resources and 
environmental management, especially forest resources. The field survey 
results showed that many communities are eager to manage their sacred 
zones in accordance with their religious belief and local wisdom. 
Definitely, it leads to diversity of forest management in state and private 
lands and also monastery properties. Obviously, construction of a sacred 
area leads to the communities’ participatory process in forest resources 
management. 

Keywords: Sacred Areas, Natural Resources and Environmental    
       Management, Sakon Nakhon Province 
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1. บทนำ 

แนวคิดที่ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง (Anthropocentric 
view) เป็นทัศนะที่มองมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครองและ
เป็นนายเหนือธรรมชาติ พื้นฐานรากคิดจากวัฒนธรรมตะวันตก 
ยกย่องสิ่งเหนือธรรมชาติของมนุษย์ศาสนายิวและคริสต์เชื่อความ
เป็นเจ้าเหนือธรรมชาติ กลายเป็นความชอบธรรมในการดูดซับ 
เอาประโยชน์ แนวคิดลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์  
และปรัชญาต่าง ๆ ที ่ต ้องการเอาชนะและควบคุมธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้ได้ (เนื่องน้อย บุญยเนตร, 2537: 33-34) มนุษย์จึง
มีการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อรับใช้และแสวงหาความสะดวกสบาย 
เอาทรัพยากรธรรมชาติมาสนองความต้องการ ดังนั ้นความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อุตสาหกรรมถูกพัฒนาอย่างเข้มข้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
17 เป็นต้นมา (ประเวศ อินทองปาน, 2560: 23) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาดังกล่าวสร้าง
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม ทัศนคติและพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสรรพสิ่ง ปัญหานิเวศวิทยาจึงกลายเป็นปัญหาสังคมโลก ดังนั้น
ทศวรรษ 1990 เกิดสภาวะอากาศเปลี ่ยนแปลงอย่างร ุนแรง 
กลายเป็นประเด็นทางการเมืองว่าด้วยเรื ่องสิ ่งแวดล้อมขึ ้นมา 
(พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ, 2558: 33-34) ส่งผลต่อ
กระแสความสนใจในสถานการณ์ปัญหาและมุ่งเน้นเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง  
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ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่หลากหลายโดยเฉพาะ
ทรัพยากรป่าไม้ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศอื่น ๆ มีนโยบายด้านการขยายพื้นที่ป่าไม้
ภายในปี 2569 เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น 25% ของพื้นที่ประเทศตามวิสัยทัศน์ใหม่
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2560) ซึ่งสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องการให้ประเทศไทยมี
พื ้นที ่ป่าทั ้งหมด 40% ของพื้นที ่ประเทศ และพื้นที ่ป่าสำหรับใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอีก 15% (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรรายงานสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่า
ไม้ทั ้งหมดประมาณ 31% หรือ 102 ล้านไร่ ป่าอนุรักษ์ประมาณ 22% ซึ ่งหาก
ต้องการให้ครบ 25% ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอีกราว 7 ล้านไร่ ภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ที่
เข้มแข็ง คือ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่
ประกาศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา” (สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม, 2564) 
ดังนั้นแนวทางดังกล่าวกำหนดให้มีการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ แม้รูปแบบ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมากว่า 3 ทศวรรษ ยังคงเป็นการดำเนินการตาม
นโยบายเชิงหลักการเท่านั ้น ไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพลด
น้อยลง การใช้สิทธิ์เหนือพ้ืนที่และการละเมิดสิทธิชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ได้ส่งผล
ต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544) ขณะเดียวกันหลาย
ชุมชนมีวิถีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
สอดคล้องบริบทชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารหรือการใช้ประโยชน์ และ
ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงควบคู่กัน สิ่ง
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เหล่านี้จึงทำให้ชุมชนมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เกิดกำลังใจรักษาภูมิปัญญา 
และป่าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งกระแสทางด้านสิ่งแวดล้อมของปัจจุบัน (ธันวา ใจเที่ยงและ
ธเรศ ศรีสถิต, 2558: 142) 

จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่า เนื่องจากมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งการยกระดับเป็นเมือง 
3 ธรรม ได้แก่ 1) ธรรมชาติ คือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 2) ธรรมมะ 
คือเกจิอาจารย์ และวัดต่าง ๆ ที่สำคัญ 3) วัฒนธรรม คือศาสนาและการท่องเที่ยว 
ดังนั้นป่าไม้จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งที่ถูกส่งเสริมเพื่อขยายพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว เมืองสมุนไพรและการท่องเที ่ยว และจากกระแสการตื ่นตัวในการ
ประกาศใช้ พรบ.ป่าชุมชนเมื่อปี 2562 ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันขึ้นทะเบียนป่าชุมชน
ทั้งสิ ้น 45,279-3-97 ไร่ หรือจำนวน 462 แปลง1 (กรมป่าไม้, 2564) ซึ่งต้องทำ
แผนการจัดการป่าภายใน 2 ปี หากไม่ดำเนินการจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ 
กระบวนการทำงานที่ผ่านมาของรัฐไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ชุมชนถูกมองเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการทำงานของรัฐเท่านั้น ขณะเดียวกันมี
หลายชุมชนมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบโดย
ชุมชนเอง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัญหาและการใช้ประโยชน์มีการผสมผสาน
ความคิด ความเชื่อและภูมิปัญญากลายเป็น “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” ได้แก ่วัดถ้ำเสี่ยงของ 
และป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่กรณีศึกษา การจัดการบนพื้นฐานความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติ เพื่อสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและความต้องการของชุมชน การให้คุณค่าไม่ได้จำกัด
เฉพาะมองว่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะแก่การอนุรักษ์อย่างเดียวแต่ถูกให้เป็นพ้ืนที่ 

1 พื้นที่ในการดูแลของกรมป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 13,083-0-9 ไร่, พื้นที่ป่า พรบ.2484 จำนวน 
19,771-0-47 ไร่ และพื้นที่ นสล. จำนวน 12,425-3-41 ไร่ 
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เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน
เสมือนพ้ืนที่สามัญทั่วไป ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ การเก็บ
หาผลผลิตจากป่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิถีวนเกษตร เกษตร
ปลอดสารพิษ และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ซึ่งเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ที่ดีและการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างดี ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่
ป่า สุขภาวะที่ดีและสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นรูปแบบหนึ่งของความพยายามปรับตัวจากการเรียนรู้
ผสมผสานความคิดความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบท
ร่วมสมัยอย่างเท่าทัน ฐานะผู ้ปฏิบ ัต ิการท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนมุ่งเน้นเพ่ือทำความเข้าใจ 
วิเคราะห์บริบทชุมชน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นแนวทางศึกษาหรือต่อยอดประเด็นการวิจัยต่อเนื่อง สร้าง
ชุดความรู้หนึ่งของจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและลดสถานการณ์ความขัดแย้งของสังคม ส่งผลต่อ
ประสิทธ ิภาพด้านการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมของประเทศต่อไป 
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2. ผลการศึกษา 

2.1 พื้นที่ต้นน้ำพุง จังหวัดสกลนคร: ข้อค้นพบจากปัญหาและข้อถกเถียง
สู่รูปธรรมการจัดการพื้นที่ 

บทความว ิชาการนี ้  เน ้นกล ่าวถึงทร ัพยากรธรรมธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตลอดทั้งองค์ประกอบของระบบนิเวศได้แก่ ดิน 
แหล่งน้ำ และอากาศ เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือชุมชนท้องถิ่นสามารถนำมาบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่เชื่อมโยงสู่ระบบนิเวศ
อื่น ๆ ทั้งเป็นแหล่งอาหารและมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทหนึ่งของ
ผู้เขียนคือนักวิจัยและนักวิชาการท้องถิ่น ที่ได้มีประสบการณ์การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ได้มีการศึกษารูปแบบและการจัดการป่าทั้ง
จากการทบทวนวรรณกรรม วิจัยและงานบริการวิชาการ พบว่าในระดับชุมชนมาถึง
จุดเปลี่ยนของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในระดับประเทศไทย เพราะการบริหารแบบรวมศูนย์รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ประสิทธิภาพจะไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควร เพราะชุมชนท้องถิ่นไม่ได้ถูกส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วม ชุมชนขาดจิตสำนึกร่วมฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศส่งผลต่อการ
จัดการพื้นป่าที่อย่างยั่งยืน จากการสังเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นที่พบข้อจำกัดหลาย
ประการดังนี้ 

1) การละเมิดสิทธิชุมชน ขาดหลักธรรมมาภิบาล มีการแยกคนออก
จากป่า ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่า มีความพยายามกันพื้นที่ไม่ให้
ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตปกติได้ ขณะเดียวกันก็ไม่มีมาตรการหรือ
บทลงโทษเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ได้ 

2) การพัฒนาไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน การทำกิจการหรือ
กิจกรรมใดแล้วแต่ที ่ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ขาด
การศึกษาชุมชนและส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การปลูกยูคาลิปตัสในเขต
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พื้นที่สูงหรือรอยต่อระหว่างหมู่บ้าน นอกจากชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วม แล้วยังไม่
นำพาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพต่อพ้ืนที่  

3) แนวเขตพื้นที่ไม่ชัดเจน มีการซ้อนทับเรื ่องแนวเขต ทั้งระหว่าง
หน่วยงานกันเอง และระหว่างชุมชนกับชุมชน ส่งผลต่อการดำเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติตัวของชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้พ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างเขตการปกครอง ตลอดทั้งหน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร มาตรการในควบคุมรุกล้ำพื้นที่ที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดการและ
แผนพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

2.1.1 การจัดการป่าสะท้อนวิถีชีวิตและสร้างรูปธรรมระดับพื ้นที่
หลากหลายมิต ิ

อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือทำเลที่ตั้งของชุมชนอยู่บน
พื้นที่สูงและรายล้อมด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ชุมชนมีความสนใจเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่ และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาชุมชน หากหน่วยงาน
ให้การส่งเสริมโดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพราะที ่ผ่านมาชุมชน
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่เกิดขึ้น จากพ้ืนที่ป่าหลากหลายมิติดังนี้ 

1) มิติความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการดำรงอยู่ของวิถีชีวิตและความ
มั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการทั้งในระดับครัวเรือน
และชุมชน จากงานศึกษาของ ภัชราภรณ์ สาคำ และคณะ (2559) พบว่า การจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ (1) 
ความพอเพียงในปริมาณของอาหาร ชุมชนสามารถมีอาหารหรือการใช้ผลผลิตจากป่า
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีการถนอมอาหารและการแปรรูปไว้นอกฤดูกาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างพอเพียง (2) ชุมชนสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้ แม้พ้ืนที่ป่าอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ทั้ง
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เพื ่อจัดทำโครงการจัดตั ้งป่าชุมชนและนิเวศบริการอื ่น ๆ (3) ตอบสนองการใช้
ประโยชน์อย่างมีสุขภาวะความเป็นอยู ่ที ่ดีทางโภชนาการจากการได้รับอาหาร
ธรรมชาติและสมุนไพรอย่างปลอดภัย และ (4) เสถียรภาพด้านอาหาร ในปริมาณที่
เหมาะสมตามฤดูกาลและสามารถเก็บหาเพื ่อเสริมสร้างรายได้อย่างต่อเนื ่อง 
ขณะเดียวกันชุมชนมีการปรับตัวท่ามกลางสภาวะวิกฤติรอบด้านหรือสภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations-FAO) ชุมชนมีดัชนีตัวชี้วัดด้าน
ความมั่นคงอาหารที่หลากหลาย จากความสัมพันธ์กับมิติการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ยังสามารถที่จะบรรเทาได้เนื่องจากสถานะความมั่นคงอื่น ๆ ได้แก่ แหล่ง
พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งเชื้อเพลิง และนิเวศบริการในรูปแบบต่าง ๆ และตัวชี้วัดฐานะเป็น
เครื ่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ ่มและชุมชน 3 ส่วนได้แก่ 1) ดัชนี
กระบวนการ (Process Indicator) คือ จำนวนพื้นที่ป่าที่หลากหลายรองรับอุปทาน 
หรือการใช้ประโยชน์ของชุมชนทั้งในแง่ความเชื่อทางวัฒนธรรม การเก็บหาผลผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและการสร้างรายได้เสริม เนื่องจากบางครัวเรือนไม่มีที่ดิน
ทำกินจึงต้องพึ่งพาระบบตลาด ดังนั้นจึงหารายได้จากป่าเพื่อการยังชีพจึงถือว่า
ทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญบางครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 90 สำหรับ
บางครัวเรือนมีการปรับตัวจากสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
ส่งผลต่อปริมาณ ทำให้มีการแปรรูปหรือถนอมอาหารไว้นอกฤดูกาล 2) ดัชนีผลได้
จากการบริโภค/ผลลัพธ์ (Outcome Indicator) ทุกครัวเรือนได้บริโภคผลผลิตจาก
ป่าทุกฤดูกาล แต่ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับสมาชิกในครัวเรือนและความต้องการลด
ภาระค่าใช้จ่าย 3) ดัชนีเชิงโครงสร้าง (Structural Indicator) เนื่องจากป่าชุมชนอยู่
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินสาธารณะประโยชน์  (นสล.) ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ ทำให้มีนัยยะที่จะสามารถ
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เก็บหาผลผลิตของป่าหรือเนื้อไม้ในปริมาณที่เหมาะสม ขณะเดียวกันเป็นพื้นที่ที่
สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพิงผลผลิตจากป่าได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นทรัพยากรป่าไม้จึง
เป็นของ “หน้าหมู่” ที่สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง 

2) มิติความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ป่าที่เกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคือความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าหรือ
แมลง ส่งผลต่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสม มีอาหารธรรมชาติเพียงพอ
ต่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ทั้งสามารถสร้างรายได้เสริม ได้แก่ พืชผักป่า 
เห็ด สมุนไพรต่าง ๆ อาหารธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างมากมาย ตลอดทั้งสามารถเป็น
ทำเลเลี้ยงสัตว์หรือที่พักสัตว์ เพราะนอกจากข้อจำกัดเรื่องพ้ืนที่ทำกินชาวบ้านมีการ
เลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย ได้แก่ วัว และควาย 

3) มิติทางด้านสังคมและชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดการที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่งผลต่อการสะสมความรู้ ความคิด กลายเป็นองค์ความรู้
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ตลอดทั้งสมาชิกนอกจาก
ได้เรียนรู้ร่วมกันส่งผลต่อจิตสำนึกร่วม ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สะท้อนพลัง
ทางสังคมในการขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์หรือต่อยอดการพัฒนาชุมชนด้านอื่น ๆ 
ต่อไป อย่างไรก็ตามชุมชนมีการปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะป่าไม้คือ
ชีวิตที่มีอยู่รายล้อมชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับครัวเรือน 
ชุมชนและภูมิภาค และสำคัญกว่านั้นชุมชนตระหนักถึงความเป็นระบบนิเวศอื่นที่
หลากหลายร่วมด้วยทั้งคุณภาพของแหล่งน้ำ ดิน และสภาวะอากาศ ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาชุมชนที่หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคีความ
ร่วมมือระดับต่าง ๆ ควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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2.2 กรณีศึกษาบริบทพื ้นที่ : ทุนทางวัฒนธรรมสู ่การ
บริการเชิงนิเวศและสังคม 

พื้นที ่จังหวัดสกลนครมีรูปแบบการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มี
การผสมผสานการจัดการสมัยใหม่โดยรัฐ และการจัดการพื้นที่บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมชุมชนทั้งในพ้ืนที่ของรัฐและเอกชน ตลอดทั้งความ
เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทร่วมสมัย โดยภาพรวม
ในระดับจังหวัด สามารถที่จะสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ป่าชุมชน
จากการขึ ้นทะเบียนตามนโยบาย หมายถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ต้องการเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียวของประเทศโดยเฉพาะพื้นที ่เพื ่อการ
อนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม 
แนวทางอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาร่วมในการบริหาร
จัดการป่าในรูปแบบ “ป่าชุมชน” มีระยะเวลา 10 ปีในการขึ้น
ทะเบ ียนป ่าช ุมชน ความเข ้มข ้นในกระบวนการและการให้
ความสำคัญของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน 
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความยั ่งยืนแต่ละพื้นที ่ได้
โดยเฉพาะความรู ้ส ึกร่วมของชุมชนท้องถิ ่น ส่วนป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว หรือป่าหัวไร่ปลายนา หรือวิถีโคกมีการส่งเสริมในการ
จัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอย ใน
การแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกป่า ปัจจุบันมีการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
หลายชนิด เช่น พยุง ไม้สักทอง ประดู่ป่า ตะเคียน ที่ผู้คนให้ความ
สนใจปลูกไว้เพ่ือใช้สอยหรือการค้า สิ่งที่ตามมาระหว่างรอไม้โตคือ 
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ผลผลิตจากป่า มีการปลูกไม้อายุสั ้นแทรกระหว่างพื ้นที ่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมได้ ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกิดขึ้นได้ เช่น ผักป่า เห็ดต่าง ๆ พื้นที่ป่าบางแปลงมีการเปิดให้
บุคคลอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์โดยการคิดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ระดับ
ครัวเรือนแล้ว ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมในการเกื้อกูลของชุมชน
ท้องถิ่น และสุดท้าย ป่าวัฒนธรรม คือ การกันพื้นที่เพื่อการอนุรักตาม
ความเชื่อและการจัดการพื้นที่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดสรร
พื ้นที ่ตามลักษณะประโยชน์ของชุมชนหลายลักษณะได้แก่ ป่าปู ่ตาที่
เชื่อมโยงกับวิญญาณบรรพบุรุษโดยมีความเชื่อว่าจะรักษาความสุข สงบร่วม
เย็นให้ลูกหลาน จะมีให้เห็นทั่ว ๆ ไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ ประจำ
แทบทุกหมู่บ้าน แต่ส่วนมากพื้นที่นี้ชุมชนมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ และมี
อำนาจเหนือธรรมชาติดูแล มีเจ้าของ ดังนั้นจะไม่มีการใช้ประโยชน์แต่อย่าง
ใดของชุมชน 1) ป่ากลุ่มชาติพันธุ์ มีมิติความหลากหลายเช่นกัน อาทิเช่น 
กลุ่มชาติพันธุ์โส้ อำเภอกุสุมาลย์ มีเนื้อที่ป่าประมาณ 200 ไร่ เพ่ือจัดทำเป็น
ป่าช้า (แบ่งตามลักษณะการเสียชีวิตสำหรับผีตายโหง-ป่าช้าเด็ก-ป่าช้า
ทั ่วไป) มีการใช้ประโยชน์ร่วมกับการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
เกี่ยวกับศพ แต่ลักษณะพิเศษคือ มีการปล่อยให้มีการเข้าไปเก็บหาของป่า
ได้ 2) ป่าวัด หรือวัดป่า กระจายตัวในจังหวัดสกลนคร เนื่องจากเป็นเมืองที่
มีความเด่นเรื่องธรรมะ มีผู้นำทางพระพุทธศาสนาหรือเกจิอาจารย์หลายรูป 
ที ่สะท้อนความเชื ่อทางพระพุทธศาสนาผ่านรูปแบบการปฏิบัติธรรมที่
หลากหลายได้แก่ วัด ที่พักสงฆ์และสำนักสงฆ์ ดังนั้นจึงมีประเด็นที่น่าสนใจ
นอกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่แล้ว คือ ชุมชนมีความพยายาม
จัดการพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับการอนุรักษ์ได้ และการลงพื้นที่
ภาคสนามที่ผู้เขียนนำเสนอในบทความนี้จำนวน 2 พ้ืนที่คือ วัดถ้ำเสี่ยงของ 
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และป่าสมุนไพรบ่อแก้ว เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์บริบท
ชุมชน และสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง
ล้วนเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์นอกจากลักษณะเด่นเชิงพ้ืนที่แล้ว ชุมชนมี
การประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
และอำนาจเหนือธรรมชาติ ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการป่าที่
เชื่อมโยงสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
อย่างเชื่อมโยงเช่น วิถีเกษตรอินทรีย์ การจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สะท้อนวิธีคิด องค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ของชุมชน มีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในพื้นที่
ศักดิส์ิทธิ์เดิมและพ้ืนที่ใหม่ ดังนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1-2 แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่และหน้าผาทางด้านทิศตะวันออก 

“วัดถ้ำเสี่ยงของ” ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
(ซ้าย) ที่มา: ภาพถ่ายดาวเทียม แหล่งที่มา www.google earth.com (ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2563) 

(ขวา) ที่มา: ถ่ายภาพจาก https://www.facebook.com/photo?fbid= 
641648996264753&set=pcb.641649016264751, (ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2563) 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=%20641648996264753&set=pcb.641649016264751
https://www.facebook.com/photo?fbid=%20641648996264753&set=pcb.641649016264751
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2.2.1 วัดถ้ำเสี่ยงของ หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร 

เป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชุมชนหลุบเลา ประกอบไปด้วย 5 
หมู่บ้านได้แก่ บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1, บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2, บ้านหลุบเลาพัฒนา 
หมู่ที่ 10, บ้านหลุบเลา (น้อยตาจี) หมู่ที่ 11 และบ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 วัดถ้ำ
เสี่ยงของ เป็นวัดป่าสายธรรมยุต ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 15 และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงชมภูพาน-ป่าดงกะเฌอ ตั้งอยู่เขตพื้นที่สูงบนเทือกเขาภูพาน และเป็นเขตพื้นที่
ต้นน้ำพุงเป็นลำน้ำสาขาของหนองหารเป็นพื้นที่ที ่มีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการกันพ้ืนที่เพ่ือขึ้นทะเบียนป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2549 เป็นต้นมา จำนวน 574 ไร่ วัดเคยช่วยเหลือทางราชการในการจัดทำโครงการ
พุทธอุทยานวัดถ้ำเสี ่ยงของเพื ่อรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและเกิดความมั่นคงทางอาหาร (ภัชราภรณ์ สาคำและคณะ, 
2559) และเนื่องด้วยวัดถ้ำเสี่ยงของ เป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์อย่าง
ต่อเนื่องมากว่า 55 ปี จึงมีรายการเสนาสนะเกิดขึ้นจำนวนมาก ชุมชนจึงมีมติร่วมกัน
เพื่อดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา เพื่อสร้างวัดถ้ำเสี่ยงของให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 15 ไร่ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พำนักของ
พระสงฆ์ถาวรและการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นเอกสาร
ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจัดตั้งวัดกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พระครูพุทธิ 
ปัญญาภรณ ์และเทิน เลานวดวัน, สัมภาษณ:์ 2564) วัดถ้ำเสี่ยงแม้จะอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชนประมาณกว่า 7-8 กิโลเมตร แต่เนื่องด้วยเคยเป็นสำนักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติ
ธรรมของลูกศิษย์เกจิอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งได้เดินทางมาจำพรรษาอย่าง
ต่อเนื่อง และจากประวัติศาสตร์คำบอกเล่าของชาวบ้าน ประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และเป็นเส้นทางสัญจรของ
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ผู้คนสมัยที่มีการปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์รวมความเชื่อ
และมีการประกอบพิธีกรรมที่มีผู้คนภายในชุมชนและภายนอกเข้าร่วมอย่างมากมาย 
ตลอดทั้งมีแผนการจัดการพื้นที่ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องจากสำนักสงฆ์
ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมีขีดจำกัดเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันมี
การขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบขึ้นมาจากพื้นที่ด้านล่าง 2) สร้างศูนย์การเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องวัดถ้ำเสี่ยงของและชุมชนเป็น
สถานปฏิบัติธรรมแบบครบวงจร 

ภาพที่ 3-4 ประเพณีทอดกฐินวัดถ้ำเสี่ยงของ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 
ถ่ายภาพโดยนายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 

นอกจากการอนุรักษ์พื้นที่เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
แล้ว ยังเป็นแหล่งสร้างความมั่นทางอาหารทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีการปรับตัวของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือรายได้อื่น นำมาสู่การพัฒนาพื้นที่นอกจากวิถีเกษตร
เชิงเดี่ยวสู่ที่เน้นสร้างสุขภาวะที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น วนเกษตร เกษตรปลอดสารพิษ 
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ภาพที่ 5-6 ลักษณะทางกายภาพและสภาพพื้นที่ป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว 
(ซ้าย) แหล่งที่มา ภาพถ่ายดาวเทียม www.google earth.com (ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2563) 

(ขวา) ถ่ายภาพโดยนายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 

2.2.2 ป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร 

เป็นที ่ดินของสงฆ์ในเขตพื้นที ่ปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม (สปก.) 
จำนวน 43 ไร่ จากเดิมเป็นที ่ดินส่วนบุคคลปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าและพื ้นที่
สาธารณะประโยชน์ (นสล.) บางส่วน มีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์และทิ้งขยะ 
สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ ชาวบ้านจึงได้เข้าปรึกษาหารือกับพระสงฆ์คือ 
พระเทพญาณวิศิษฐ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) จัดทำผ้าป่าเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ
ที่ดินกันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์ และ
ตำนานดอนยายป้อ (บ้านหว้าน) ที่อาศัยอยู่ในป่ารักษาตัวเองจากโรคระบาดด้วย
สมุนไพร ปัจจุบันพื้นที่ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเทพญาณวิศิษฏ์ และให้ชุมชนดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์ร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
สวนผักเกษตรอินทรีย์ เกิดกลุ่มองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลป่าไม้และการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์คือ กลุ่มนครวังบ้านยา เป็นกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านที่ช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันจัดเป็นสถานที่ดูงาน หรือเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติให้กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ และการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ตลอดทั้งจุดเด่นเรื ่องสมุนไพรเพื่อผลิตยาสมุนไพรและป้อนโรงพยาบาล

http://www.google/
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และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร 

 

ทางเลือก (สมุนไพร) ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (บุญเทียม เพียงตา และ
ชัยราช สุวรรณไตย, สัมภาษณ์: 2564) จากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลทำให้พื้นที ่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ นำมาซึ่งความเด่นเรื ่องผลผลิตจากป่าโดยเฉพาะสมุนไพรหายาก
หลายรายการ และความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการจัดการพ้ืนที่ส่งผลทำให้
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีการตั้งอาศรมของชีวกโมมารภัจจ์เพื่อให้ผู้คนได้
ไหว้สักการระ หลังจากนั้นปรากฏความศักดิ์ของพื้นที่จากคำบอกเล่าพบเห็นงูเผือก 
กระรอกด่อน ส่งผลทำให้ไม่มีใครกล้ารุกล้ำพื้นที่หรือตัดไม้ทำลายป่า ดังนั้นจึงมีการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื ่อเป็นการเคารพสถานที่อาทิเช่น การบูชาผลไม้
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมมีการถวายภัตตาหาร
เช้าแด่พระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน สะท้อนความเคารพต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลากว่า 10 
ปี (ดังภาพ 7-8 ตามลำดับ) 

 

 
ภาพที่ 7-8 แสดงสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ถ่ายภาพโดยนายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 
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ดังนั ้นจากการลงพื ้นที ่ภาคสนามในพื้นที ่กรณีศึกษาเบื ้องต้น ค้นพบ
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1) บริบทชุมชน ที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1) ภูมินิเวศน์ ภูมิสังคมและภูมิว ัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่ 
ประว ัต ิศาสตร ์ ล ักษณะภ ูม ิประเทศหร ือที ่ต ั ้ งของช ุมชน ความใกล้ช ิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ ่งพิงและการใช้ประโยชน์ ผ ู ้นำหรือองค์กรชุมชน 
กระบวนการปฏิบัติสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของสมาชิกภายในชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเฉพาะถิ่น อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น
รูปแบบการจัดการหรือความเข้มข้นที่เกิดขึ้นแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น
จำเป็นที่ต้องมีการศึกษาชุมชนอย่างรอบด้าน 

1.2) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หรือสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ที่ทำให้สมาชิกในชุมชนนั้น ๆ ปฏิบัติผ่านพิธีกรรมและประเพณีที่เกิด
จากการยอมรับร่วมกัน ซึ่งการกลายให้เป็นสถานที่หรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น นอกจาก
ความศักดิ์สิทธิ์เดิมจากลักษณะพิเศษของสถานที่แล้ว ยังต้องมีการประกอบสร้าง
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านการผลิตซ้ำทางความเชื่อ การปฏิบัติผ่านประเพณีหรือวัฒนธรรม
ชุมชน การบอกเล่าเรื ่องราวหรืออำนาจเหนือธรรมชาติผ่านปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และยอมรับร่วมกัน 

1.3) กระบวนการหรือรูปธรรมที่เกิดขึ้นระดับพื้นที่ ทั้งในส่วนของ
ที่มา และกระบวนการทำให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการอนุรักษ์ หรือการกันแนวเขต
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งการเชื่อมโยงสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น ดิน แหล่งน้ำ และอื่น ๆ อาทิเช่น วัดถ้ำเสี่ยงของ อยู่เขต
พื้นที่ต้นน้ำและอยู่บนที่สูง ดังนั้นชาวบ้านจะให้ความสำคัญกับการแพร่กระจายของ
สารเคมีตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ จึงพยายามลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชสวน 
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และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร 

 

พืชไร่ หันมาปลูกพืชปลอดสารพิษและใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีบางชนิด ส่วนป่า
สมุนไพรบ้านบ่อแก้ว เนื่องจากเดิมทีเป็นที่ดินเอกชน ต่อมาได้จัดทำบุญจัดตั้งกอง
กฐินนำปัจจัยที่ได้รับเพื่อจัดซื้อที่ดิน โดยทั้ง 2 พื้นที่มีผู้นำคือ พระสงฆ์เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้าน การจัดการพื้นที่จะสามารถทำได้ง่าย ตลอดทั้งการทำความเข้าใจ 
เรียนรู้กระบวนการของกฎหมายป่าไม้ทั้ง 2 ประเภท  ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ 
เช่น สร้างศูนย์การเรียนรู้ในมติต่าง ๆ ได้ เช่น สมุนไพร ไม้พื้นถิ่น วัฒนธรรมชุมชน 
ชุมชนจึงสามารถพึ่งตัวเองเพราะมีรายได้ด้วยตัวเองและมีหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้
ความสำคัญและสนับสนุนงบอย่างต่อเนื่อง 

2) สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากหลายเหตุผลที่
ทำให้ชุมชนมีการปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี ่ยนแปลง 
ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น หรือผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดไม้ทำลายป่า สภาวะโลกร้อน ทำให้ตระหนักหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ดังนั้นชุมชนจึงหันมาให้ความสำคัญกับการ
ฟื ้นฟูและอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ความอุดมสมบูรณ์
นอกจากความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว สามารถที่จะสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ หรือ
สร้างระบบนิเวศบริการให้กับชุมชนร่วมด้วย 

อย่างไรก็ตามแม้ชุมชนจะมีทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้
อยู่ หากไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
ทั้งงบประมาณและวิชาการ ตลอดทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ศักยภาพเหล่านี้จะลดน้อยลงไป ขาดจิตสำนึก
ร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาว 
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2.3 แนวทางการศ ึกษาพ ื ้ นท ี ่ ศ ั กด ิ ์ ส ิทธ ิ ์ ก ับการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: จุดเปลี่ยนแนวคิด และความหมาย สู่การ
ค้นหาศักยภาพของชุมชน  

จากปรากฏการณ์ในระดับพื้นที่ แนวคิดที่น่าสนใจเพื่อนำไปศึกษา
สู่การวิเคราะห์เรื่องการประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความสัมพันธ์ปรากกฎการณ์ที่
เกิดขึ้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นมีแนวคิดที่น่าสนใจ 4 แนวคิดสำคัญ โดย
มีนัยยะของความหมายแนวคิดและความสำคัญอย่างสังเขป ได้แก่ แนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ซึ่งมีอาร์เน แนสส์ (Arne Naess, 1973) เป็น
ผู้ให้กำเนิดแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก มีทัศนะว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงการมอง
โลกและชีวิต โดยตระหนักว่ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและมองธรรมชาติมีค่า
ในตัวเอง เน้นการปฏิบัติ หรือแก้ไขกระบวนทัศน์ของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน มนุษย์
กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก และเป็นแนวคิดที่ยึดนิเวศเป็นจุด
ศูนย ์กลาง (Ecocentricism) (ย ุพยง ทัศคร และมารศร ี สอทิพย์ , 2561: 94) 
เช่นเดียวกับนักชีววิทยา จอห์น เบนเน็ต (John Bennett) ได้ยืนยันหลักทาง
นิเวศวิทยาว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับหลักคำสอนในพุทธศาสนาและกลุ ่มนัก
นิเวศวิทยาที่ศึกษาความสัมพันธ์ทางจิตนิยมและธรรมชาติที่เรียกตนเองว่า “Deep 
Ecology” (John Bennett, 1976: 156) ดังนั้นทางออกปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรมอง
ไปที่ความเชื่อของศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาหรือวัฒนธรรมทางเอเชียที่ปรากฏ
อยู่แล้ว (Passmore, 1974) แนวคิดนี้ใช้ศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจและอธิบายถึงวิธีคิด
และความสัมพันธ์ของชุมชนกับระบบนิเวศแต่ละพื้นที่ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ส่วน แนวคิดภูมิปัญญา 
(Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ที่สะท้อนองค์ความรู้ 
ทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มคน จากประสบการณ์หรือการ
ปรับตัวจากสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยผ่านกระบวนการศึกษา 
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สังเกต คิดวิเคราะห์ จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และการ
แก้ไขปัญหาได้ จัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สะสมงอกงามขึ้นผนวกกับความเฉียบคม
ในการหยั่งรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนคุณค่าสอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของชุมชน ท้องถิ ่น และสังคม ซึ ่งเป็นผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านอันมีพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานสำคัญทำให้สังคมดำรงอยู ่ได้ แม้ยุคสมัยจะมีการเปลี ่ยนแปลงก็ตาม  
(จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2540) ดังนั้นภูมิปัญญาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการดำเนิน
ชีวิตสืบทอดกันมา แนวคิดนี้ใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะของภูมิปัญญาที่
ชุมชนนำมาใช้ ส่วน แนวคิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Areas) หมายถึง ลักษณะเชิง
พื้นที่หรือตำแหน่งภูมิประเทศที่เด่น มีความเกี่ยวข้องกับตำนาน เรื่องเล่าที่ผูกโยง
ความเป็นตัวตนของชุมชนกับพลังเหนือธรรมชาติและร่องรอยกิจกรรมทางศาสนา 
หรือสัญญาลักษณ์ที ่ถูกทำให้เชื ่อว่าเป็นร่องรอยศักดิ ์สิทธิ ์ที ่ปรากฏอยู ่มีความ
เกี่ยวข้องกับตำนานในพื้นที่ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2544) การศึกษากระบวนการสร้าง
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน มีการบันทึกผ่านเรื่องเล่า ตำนาน เพ่ือแสดงความเป็นตัวตน
และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบริบทชุมชน เป็นมโนทัศน์อย่าง
หนึ่งในการพิจารณาระบบความเชื่อและศาสนาให้สัมผัสและเข้าถึงโลกศักดิ์สิทธิ์ 
มนุษย์จึงสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับประกอบพิธีกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างสองพื้นที่ใน
อำนาจเหนือธรรมชาติหรือวิญญาณเรียกว่า “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ส่งผลต่อแนวทาง
ปฏิบัติและการจัดการพื้นที่ทางสังคมต่อไป (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2546: 
136) ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นั ้นคนไทยไม่ได้มองพื้นที่คือความว่างเปล่า แต่มีผี เจ้าที่
ครอบครองอยู่แล้ว การกระทำใด ๆ ในพื้นที่ต้องมีการบอกกล่าวจากเจ้าของเช่นกัน 
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2544: 130-136) และความเชื่อในลักษณะของความศรัทธาว่า 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสุดของศาสนาทุกศาสนาต้องมี แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ พื ้นที ่ส ิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ์  (Holy grounds) หมายถึง อาณาบริเวณที ่มี
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ความสัมพันธ์กับประวัติหรือเหตุการณ์ที่สำคัญทางศาสนา และอาคารศักดิ์สิทธิ์ 
(Holy building) หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องบริเวณนั้นด้วย เช่น หอผี 
ศาลเจ้า เทวาลัย พระอุโบสถ และหอพระไตรปิฎก เป็นต้น (แสง จันทร์งาม, 2531: 
93-185) แนวคิดนี้ใช้ศึกษาถึงลักษณะและการให้ความหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตาม
บริบทแต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแนวคิดการประกอบสร้าง จาก
แนวคิดสจ๊วต ฮอล์ล มีมุมมองว่าแท้จริงแล้วไม่เคยมีสิ ่งที่เรียกว่า ความเป็นจริง 
เกิดขึ้นจนกว่าจะมีผู้ที่ประกอบสร้าง (construct) และการสื่อสารความจริง โดยใช้
ระบบสัญญะเพื่ออ้างอิงและภาษาเป็นเครื่องมือ ถูกหล่อหลอมสร้างขึ้นมาภายใต้
กระบวนการทางสังคม (Stuart Hall, 1997) ซึ่งการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มนุษย์
แต่ละคนใช้เพื่อประกอบสร้างขึ้นมา ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป
ช่วงหนึ่งผู้คนในอาณาบริเวณกลับมารื้อฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยการประกอบ
สร้างความจริงขึ้นใหม่หรืออาจผลิตซ้ำความหมายเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2548) สามารถที่จะนำมาอธิบายตามทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม
เชื่อว่าความรู้ที ่มนุษย์จากการได้สัมผัสโดยตรงกับสิ่งต่าง ๆ แล้ว มนุษย์ก็จะให้
ความหมายแก่สิ่งเหล่านั้น สู่การยอมรับและปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ๆ ได้ แนวคิดนี้
ใช้ศึกษาถึงการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การจัดการความรู้และการสื่อสารสู่ความ
เป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่ จากแนวคิดเบื้องต้นทั้งหมดผู้เขียน  มีความคิดเห็นว่า
น่าจะเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์และกระบวนการ
ประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละพ้ืนที่ให้มีชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายเหตุผล
ที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในทัศนะ “คนใน” เพ่ือ
นำไปสู่การวิเคราะห์ชุมชนอย่างรอบด้านและมิติของการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการต่อไป 
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3. สรุป 

บทความนี้มุ่งเน้นเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์บริบท
ชุมชนและสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
ถึงสถานภาพองค์ความรู้พบข้อจำกัดของการพัฒนาที่ผ่านมาทั้ง
ระดับนโยบายและระดับพื้นที ่ ดังนั้นควรแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาลมากยิ่งขึ้น ตลอด
ทั้งลดสถานการณ์ปัญญาในสังคมหลายระดับเหมือนที่ผ่านมา ส่วน
พ้ืนที่กรณีศึกษาโดยเลือกแบบเจาะจงในปรากฏการณ์ บนพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายของประเภทที่ดินได้แก่ ที่ดินของรัฐหมายถึง เขต
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สปก.) หรือที่ดินของเอกชน ที่มีรูปแบบการจัดการพื้นที่ร่วมเชิง
ว ัฒนธรรมน ั ้น พบว ่าการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างเชื่อมโยง โดยจุดเริ่มต้นหลักคือ 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพราะมีความเป็นรูปธรรมเชิงพ้ืนที่และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนมากที่สุด ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันชุมชน
ตื ่นตัวกับกระแสด้านสิ ่งแวดล้อมมากยิ ่งขึ ้น ส่งผลทำให้มีการ
จัดการพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ แม้จะเป็นนเขตที่ดินของรัฐและ
เอกชนก็ตาม นอกจากการจัดการสมัยใหม่ที่รัฐเข้าไปส่งเสริมหรือ
สนับสนุน ชุมชนยังอาศัยวัฒนธรรมชุมชนเข้าไปเป็นเครื่องมือใน
การจัดการทรัพยากรร่วม โดยเฉพาะการประกอบสร้างทำให้เป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
และอำนาจเหนือธรรมชาติ นอกจากเป็นลักษณะเชิงพ้ืนที่ทาง 
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ประวัติศาสตร์ผ่านตำนาน เรื่องเล่า เชื่อมโยงสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนโดยใช้ความหลากหลายภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นเป็นกลไกสื่อสาร
กับสมาชิกในชุมชนและสังคมภายนอกได้ และนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัว
หรือทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เพื่อกันพื้นที่ในการอนุรักษ์และเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อของชุมชนได้ 
นอกจากการวิ่งตามกระแสการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจระดับครัวเรือนอย่างเดียว 

ดังนั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาประเด็นต่อยอดในการศึกษาระดับพื้นที่ โดยมี
คำถามคือ ที่ผ่านมาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบทของรัฐมี
ลักษณะอย่างไร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างไร ชุมชนจึงมีการใช้ความ
หลากหลายของภูมิปัญญาในกระบวนการต่อรองและการประกอบสร้างพื ้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อหาคำตอบ แล้วกำหนดแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วม เนื ่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเองมีข้อจำกัดเชิงพื ้นที ่ งบประมาณ และ
ศักยภาพของบุคลาการ เพื ่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้นโดย
การศึกษาถึงบริบทของชุมชน ค้นหาสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน ความหลากหลายของพ้ืนที่ หรือต่อยอดผลการศึกษาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกทำหน้าที่เป็นพี่เลี ้ยง ซึ่ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์ ได้กล่าวว่าพื้นที่ป่าเชื่อมโยงกับป่าชุมชนที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ผู้คน แนวทางคือ การสร้างพื้นที่ความรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นอำนาจต่อรองและไม่ติด
วาทกรรมป่าอนุรักษ์หรือกับดักของความคิดคู่ตรงกันข้าม (dichotomy) (อานันท์ 
กาญจนพันธุ์, 2564: 244-246) เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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