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การประยุกต์ ใช้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นกับการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้ านโคกพะไล
ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
An Application of Local Culture for Conservation and Restoration of Community Forest
at Ban Khokpalai, Laluat Subdistrict, Chamni District, Buriram Province
วิศวมาศ ปาลสาร1 และสาราญ ธุระตา2
Wissavamas Palasarn and Samran Dhurata
บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชน
บ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ (2) เพื่อศึกษาองค์ความรู ้การอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ป่ าชุ มชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (3) เพื่อค้นหาการประยุกต์ใช้
วัฒนธรรมท้องถิ่ นกับการอนุ รัก ษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม การวิจยั เอกสาร และ
การสั งเกตแบบมี ส่ วนร่ วม ผลการศึ กษา พบว่า ป่ าชุ มชนบ้า นโคกพะไลก าลังเผชิ ญ กับปั ญหา
3 ประการ ได้แก่ (1) ปั ญหาการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า (2) ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากป่ า และ
(3) ปั ญหาการทิ้งขยะในป่ าชุ มชน และพบองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถนาไป
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ประยุกต์ใช้ในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู 3 ประการ ได้แก่ (1) องค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากป่ า
ชุมชน (2) องค์ความรู ้ความเชื่อเกี่ยวกับศาลปู่ ตาในป่ าชุมชน และ (3) องค์ความรู ้ความเชื่ อเกี่ยวกับ
ถ้ า ปู น ในป่ าชุ ม ชน คณะผู ้วิ จ ัย และประชาชนในชุ ม ชนบ้า นโคกพะไลได้น าองค์ค วามรู้ ม า
ประยุกต์ใช้กบั การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชน คือ (1) การประยุกต์ใช้วฒั นธรรมและความเชื่อท้องถิ่น
ในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้านโคกพะไล (2) การตั้งกฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่ า
ชุมชน และ (3) สร้างการป้ องกันและควบคุมไฟป่ าของชุมชนบ้านโคกพะไล ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้
จึงทาให้ชุมชนได้มองเห็ นคุณค่าและความสาคัญของการนาวัฒนธรรม ความเชื่ อท้องถิ่ นมาเป็ น
เครื่ องมือในการจัดการป่ าชุมชนด้วยตนเอง
คาสาคัญ: วัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้ นฟู ป่ าชุมชน
Abstract
The objectives of research were (1) to study the problem situation of conservation and
restoration of community forest at Ban Khokpalai, Laluat Subdistrict, Chamni District, Buriram
Province, (2) to search the body of knowledge for conservation and restoration of community
forest at Ban Khokpalai, Laluat Subdistrict, Chamni District, Buriram Province, and (3) to search
for an application of the local culture for conservation and restoration of community forest at Ban
Khokpalai, Laluat Subdistrict, Chamni District, Buriram Province. The research design used the
qualitative method. The data were collected through in-depth interviews, focus group, documentary
research and participant observations. The research results showed that there were three
problems in the community forest in Ban Khokpalai including (1) the problem of forest
deforestation, (2) the problem of exploitation of forests, and (3) the problem of waste disposal in
community forests. The research also discovered the body of knowledge about the local culture
that could be applied to the conservation and restoration of three aspects including (1) knowledge of
exploitation from community forest, (2) knowledge of belief on the spirit house of grandfather
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in community forest, and (3) knowledge of beliefs about cement caves in community forests.
The researchers and the people in the community of Ban Khokphalai brought this knowledge to
apply for the conservation and restoration of the community forest as follows: (1) an application
of the culture and beliefs of local communities in forest conservation and restoration, (2) setting
rules of the community forest exploitation, and (3) build the forest fire protection and control of
Ban Khokphalai community. Thus, this research had made the community people realize the
value and importance of bringing local culture and belief to be as an instrument to manage
community forest on their own.
Keywords: Local Culture, Conservation and Restoration, Community Forest
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บทนา
บ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้นื ที่ประมาณ 5,700 ไร่ ตั้งอยูท่ ิศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของที่วา่ การอาเภอชานิ มีระยะทางห่ างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 60 กิโลเมตร
ปั จจุบนั มีบา้ นเรื อนในทะเบียนราษฎร์ จานวนทั้งสิ้ น 135 หลังคาเรื อน ประชากรรวมจานวน 441 คน
อาชีพหลักทานา อาชี พรองทาไร่ ทาสวน รับจ้างทัว่ ไป มีพ้ืนที่ป่าชุ มชน จานวน 943 ไร่ ซึ่ งมีสภาพ
ที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนใช้ป ระโยชน์ได้ตลอดทั้งปี จึงทาให้วิถีชีวิตของประชาชนในชุ มชนมี
ความสัมพันธ์กบั ป่ าเป็ นอย่างมาก ป่ าจึงเปรี ยบเสมือนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมเป็ นแหล่ง
สร้ างรายได้ให้กบั คนในชุ มชน เช่ น การขุดมัน การเก็บเห็ ด การเก็บผักป่ า การล่ าสัตว์ เป็ นต้น
จากการสนทนาร่ วมกับผูน้ าชุ มชนและผูอ้ าวุโสประชาชนบ้านโคกพะไล พบว่า สถานการณ์
ปั ญหาการบุกรุ กตัดไม้ทาลายป่ าชุ มชน ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากป่ า และปั ญหาการทิ้งขยะใน
ป่ าชุมชนบ้านโคกพะไล มีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานบ้านโคกพะไล, 2560)
1. ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ตัด ไม้ท าลายป่ าชุ ม ชน พบว่า มี ก ารตัด ไม้ท าลายป่ า ปรั บ ปรุ ง ให้
กลายเป็ นพื้นที่ทาเกษตร ได้แก่ การทานา ทาไร่ ทาสวน เป็ นต้น มีการเผาป่ าเพื่อล่าสัตว์ และมีไฟป่ า
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก่อให้เกิดปั ญหามลภาวะทางด้านอากาศ
2. ปั ญหาการใช้ป ระโยชน์จากป่ า พบว่า ประชาชนในชุ มชนและนอกชุ มชนเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่ า เช่น เก็บเห็ด เก็บผักป่ า ขุดมัน เป็ นต้น มักจะตัดกิ่งไม้ ขุดมันโดยไม่กลบลาต้น
จนส่ งผลกระทบต่อเห็ด มัน และผักป่ า ทาให้มีจานวนลดน้อยลงไป
3. ปั ญหาการทิ้งขยะในป่ าชุ มชน พบว่า ชุมชนขาดจิตสานึกในการดูแลระบบนิเวศป่ าชุมชน
มีการนาขยะไปทิง้ ไว้ในป่ า ทาให้ระบบนิเวศถูกทาลาย
จากเหตุ ผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาเห็ นความสาคัญในการค้นหาองค์
ความรู ้ พร้ อมทั้งสร้ างความร่ วมมือกันระหว่างคณะผูว้ ิจยั กับประชาชนในพื้นที่ ค้นหาศักยภาพ
องค์ความรู ้ ทอ้ งถิ่ น และการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชนให้เกิ ดความ
ยัง่ ยืน คณะผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษา “การประยุก ต์ใ ช้วฒั นธรรมท้องถิ่ นกับ การอนุ รัก ษ์และฟื้ นฟู
ป่ าชุมชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
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รู้จกั เกิ ดจิตสานึ ก และมองเห็ นความสาคัญกับการดูแลรักษาป่ าชุ มชน พร้ อมทั้งถ่ายทอดความรู ้
ให้แก่เยาวชนคนรุ่ นใหม่ได้รักและหวงแหนทรัพยากรป่ าไม้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหาการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด
อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อค้นหาองค์ความรู ้การอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอ
ชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อประยุกต์ใช้วฒั นธรรมท้องถิ่ นกับการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้านโคกพะไล
ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
วิธีการดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คณะผูศ้ ึกษาวิจยั ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล การสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร และการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ข้อมูลเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากตารา เอกสาร
บทความ ผลงานวิจยั และรายงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าชุมชน
1.2 ข้อมูลจากสื่ อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ วิดีโอ เป็ นต้น ที่เกี่ยวข้องกับอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่า
ชุมชน
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลมีดงั นี้
2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดาเนินโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริ บทชุ มชน ประเพณี
วัฒนธรรม ประวัติความเป็ นมาของการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั พร้อมทั้ง
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การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคณะผูว้ จิ ยั กับคนในชุมชน
2.2 การสนทนากลุ่มเกี่ ยวกับบริ บทชุ มชน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อท้องถิ่ น
ประวัติชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่ า ปั ญหาการจัดการป่ าชุ มชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด
อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยการสนทนา
กลุ่ม จานวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ผูน้ าชุ มชน ผูอ้ าวุโส คณะกรรมการหมู่บา้ น ผูใ้ ช้ประโยชน์จาก
ป่ าชุ มชน และประชาชนบ้านโคกพะไล จานวน 8-10 คน เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ของข้อมูล
อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งค้นหาแนวทางแก้ไขปั ญหาการอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าชุมชนร่ วมกัน
2.3 การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม คณะผู ้วิ จ ัย ได้ท าการสั ง เกตร่ ว มกับ ชุ ม ชน ได้แ ก่
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากป่ า การเก็บของป่ า การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชน ตลอดจนการ
เดินสารวจดูระบบนิเวศภายในป่ าชุมชนบ้านโคกพะไล พร้อมทั้งการเข้าร่ วมกิจกรรมการไหว้ศาล
ปู่ ตาประจาปี ของชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาในครั้ งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ป่ าชุ ม ชนบ้า นโคกพะไล ต าบลละลวด อ าเภอช านิ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ข้อ มู ล ส าคัญ
(Key Informants) ในการวิจยั ครั้ ง นี้ จานวน 95 คน โดยเลื อกบุคคลที่ส ามารถให้ขอ้ มูล สาคัญ
ที่เกี่ ยวกับประเด็นที่ศึกษาและมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้านโคกพะไล
ได้แก่ ผูน้ าชุมชน จานวน 5 คน คณะกรรมกรรมการชุมชน จานวน 10 คน ผูอ้ าวุโส จานวน 10 คน
ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 5 คน เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลละลวด จานวน 5 คน นอกจากนี้
ยังเก็บข้อมูลกลุ่มที่เข้าใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน จานวน 60 คน
การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลในครั้ งนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก การสนทนากลุ่ม ข้อมูลจาก
เอกสาร และการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม ได้นามาจัดหมวดหมู่และเรี ยบเรี ยงตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้
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ในแบบสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก การสนทนากลุ่ ม การเก็บ ข้อมูล จากเอกสาร และการสัง เกตอย่า งมี
ส่ วนร่ วม เพื่อนาไปสู่ การประชุมระดมความคิดเห็นร่ วมกับชุมชน เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมู ล และท าการอภิ ป รายผลการศึ ก ษาโดยเน้นการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน จากนั้น คณะ
ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงได้นามาวิเคราะห์และสรุ ปผล เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในการค้นหาการประยุกต์ใช้
วัฒนธรรมท้องถิ่ นกับการอนุ รัก ษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิจัย
1. สถานการณ์ ปัญหาการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้ านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรัมย์
ชุ มชนบ้านโคกพะไลได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 ชาวบ้านรายแรกที่อพยพมาอยูอ่ าศัย คือ
ตาสุ ด เต้นปั กษี ได้อพยพมาจากบ้านหนองม่วง ตาบลชานิ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานทามาหาเลี้ ยงชี พ เนื่ องจากชุ มชนบ้านหนองม่วง มีประชาชนอาศัยเพิ่มมากขึ้น และไม่มี
พื้นที่ในการทาการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ในอดีตพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นป่ าหนาทึบเต็มไปด้วย
ต้น พะไล ภาษาวิช าการเรี ย กว่า ต้นไพล มีจานวนมาก และเป็ นแหล่ง อาหารที่อุด มสมบูร ณ์
เหมาะแก่ ก ารทาการเพาะปลู ก จึง แผ้วถางให้ก ลายเป็ นพื้ นที่ ก ารเกษตร เช่ น การทานา ทาไร่
ทาสวน เลี้ ยงสัตว์ ป่ าชุมชนบ้านโคกพะไลในอดีตมีสัตว์ป่าจานวนมาก เช่ น เสื อปลา หมาป่ า หมูป่า
กระต่าย ตัวตุ่น เป็ นต้น หลังจากนั้นก็เริ่ มมีชาวบ้านมาจับจองพื้นที่ ทาการเกษตรมากขึ้น ได้แก่
นายไหล่ ไทยสื บชาติ นายเปรี่ ยม ทิพย์กระโทก จนกระทั้งประชาชนเริ่ มอพยพเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
จนกลายเป็ นชุ มชน และในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2516 ได้มีผใู้ หญ่บา้ นคนแรกคือ นายนาจ เต้นปั กษี
มีนายคันนา เต้นปั กษี และนายสงบ สุ ภาษิ ต เป็ นผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น คอยทาหน้าที่ดูแลความสงบ
เรี ยบร้อยภายในชุมชน ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานราชการ ลักษณะการสร้างบ้านเรื อนของชุมชน
ในอดีตมักนิยมสร้างบ้านมีลกั ษณะใต้ถุนสู ง ชั้นบนไว้พกั อาศัย ชั้นล่างเป็ นคอกสัตว์เลี้ยง เช่น วัว
ควาย วิถีชีวติ ของประชาชนในชุมชนบ้านโคกพะไลจะเป็ นการกินอยูแ่ บบเรี ยบง่าย พึ่งพาอาศัยกัน
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ตามธรรมชาติ เช่น เข้าป่ าไปเก็บเห็ด เก็บมัน ล่าสัตว์ป่า เป็ นต้น เพราะพื้นที่ชุมชนมีป่าขนาดใหญ่
มีความอุดมสมบูรณ์ ทางด้านอาหารเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ประชาชนในชุ มชนไม่ตอ้ งดิ้นรน
ออกไปหาอาหารที่อื่น ป่ าจึงเปรี ยบเสมือนร้ านอาหารที่เกิ ดจากธรรมชาติ ที่หากขาดเหลื ออะไร
ก็สามารถเข้าไปเก็บหาโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย บางรายเก็บหาได้เป็ นจานวนมากก็แบ่งปั นให้
เพื่อนบ้านเป็ นการใช้ประโยชน์จากป่ าแบบอนุ รักษ์ ก่อนที่จะเข้าป่ าชุมชนทุกครั้งก็จะบอกกล่าว
สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เพื่อเป็ นการขออนุ ญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ ขณะเข้าไปใช้ประโยชน์ก็จะไม่ส่งเสี ยง
ดัง รบกวนต่ อสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ อ ยู่ใ นป่ า ส่ วนทรั พ ยากรนอกจากจะเป็ นบ้า น เป็ นโรงครั ว เป็ น
โรงพยาบาลและเป็ นโรงเรี ยนแล้ว ป่ ายังถูกคาดหวังที่ จะเป็ นแหล่ งกักเก็บคาร์ บอน เป็ นแหล่ ง
สารองอาหาร เป็ นแหล่งความหลากหลายทางชี วภาพ (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2556, หน้า 169)
ฉะนั้น ป่ าจึงก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ มนุษย์กบั ธรรมชาติ และมนุ ษย์กบั สิ่ ง
เหนือธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2510 เป็ นต้นมา ป่ าชุ มชนบ้านโคกพะไลเริ่ มมีปริ มาณลดลง เนื่ องจาก
นาไปใช้ในการสร้างอาคาร บ้านเรื อน สร้างโรงเรี ยน ตลอดจนมีการพัฒนาเพื่อรองรับความเจริ ญ
ของเมือง ในขณะที่การผลิตทางเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่ การผลิตเชิ งเดี่ยวให้ประชาชนปลูก
พืชเศรษฐกิ จ เช่ น อ้อย มันสาปะหลัง มากขึ้ น เพื่อรองรั บการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ จึ ง
ส่ งผลกระทบต่อการบุกรุ กพื้นที่ป่าเพื่อทาการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของทั้งสามพื้นที่เป้ าหมาย เมื่อทรัพยากรของชุ มชนถูกทาลายอย่างหนัก (เยาวเรศ เชาวนพูนผล,
2562, หน้า 28) จากการให้ขอ้ มูลของประชาชนในชุ มชนได้กล่าวว่า “ในอดี ตป่ าชุมชนบ้ านโคก
พะไลอุ ดมสมบู รณ์ มาก มี พื้นที่ ป่ าจานวน 1,500 ไร่ ปั จ จุ บัน เหลื อ 943 ไร่ ที่ ห ายไป 457 ไร่
กลายเป็ นพื น้ ที่ ทาไร่ ทานา ที่ อยู่อาศัยของประชาชนในชุ มชน บางพื น้ ที่ กลายเป็ นพื น้ ที่ ปลูกพื ช
เศรษฐกิจ เช่ น มันสาปะหลัง อ้ อย เป็ นต้ น ในยุคนั้นมีการบุกเบิกแผ้ วถางป่ า เพื่อให้ กลายเป็ นพืน้ ที่
เพาะปลูก พร้ อมทั้งมีการนาไม้ ไปสร้ างบ้ านเรื อน ทาโรงเรี ยน จนทาให้ ปัจจุบันพืน้ ที่ ป่าลดลงไป
เป็ นจานวนมาก กฎหมายยังไม่ เหมือนปั จจุบัน การรั บรู้ ของประชาชน การร้ องเรี ยนให้ รัฐรั บทราบ
การบุกรุ กป่ ายังไม่ ชัดเจนเหมื อนปั จจุบัน ชาวบ้ านต่ างคนก็ต่างอยากได้ พื้นที่ จนทาให้ เกิ ดขาด
จิตสานึกต่ อส่ วนรวม” จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่านโยบายการส่ งเสริ มปลูกพืชเศรษฐกิจมีส่วน
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สาคัญที่ทาให้ชุมชนเกิดการบุกรุ กป่ า พร้อมทั้งขาดความหวงแหนมองไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ป่ าไม้ จนทาให้เกิดการบุกรุ กแผ้วถางป่ าเพิ่มขึ้น ปั จจุบนั บ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ
จังหวัดบุ รีรัมย์ มี พ้ืนที่ ประมาณ 5,700 ไร่ แบ่ งออกเป็ นพื้นที่ ป่าชุ ม ชน 943 ไร่ บ้านโคกพะไล
ตั้งอยูท่ ิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของที่วา่ การอาเภอชานิ มีระยะห่างจากอาเภอชานิ ประมาณ 18 กิโลเมตร
ห่างจากโรงพยาบาลชานิ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 60 กิโลเมตร
จากการสนทนาพูดคุ ยกับผูน้ าชุ มชน ผูอ้ าวุโส ประชาชนบ้านโคกพะไล พบว่า ปั จจุ บนั
กาลังเผชิ ญกับปั ญหาในการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากป่ า และปั ญหาการนา
ขยะไปทิ้งในป่ าชุมชน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1) ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า พบว่า การบุกรุ กป่ าชุ มชนโคกพะไล เกิดจากการเข้า
ไปสร้ า งที่ อยู่อาศัย ของประชาชนในชุ มชน โดยการไปสร้ างบ้านเรื อน โดยการตัดไม้ ถางป่ า
ทาความสะอาดพื้นที่ทากิ น ทาการเกษตร และยังมีการบุกรุ กตัดต้นไม้เพื่อนามาเผาถ่านขาย และ
ต้นไม้ที่ ถูกลักลอบตัด มี เป็ นจานวนมาก ได้แก่ ต้นพวง ต้นผัก หวาน ต้นพยุง เป็ นต้น จึ งทาให้
ต้นไม้ขนาดใหญ่บางส่ วนลดน้อยลงไป ปั จจุบนั ก็มีการลักลอบตัดไม้ขนาดเล็ก เพื่อนามาทาฟื น
เผาถ่ าน พร้ อมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่ น การทาคอกเลี้ ยงสัตว์ การทาแปลงปลูกผัก
เป็ นต้น จากการให้ขอ้ มูลของ คนในชุมชน ได้เล่าว่า “ปั จจุบันมีการเข้ าไปตัดต้ นไม้ ทาลายป่ าบ้ าง
แต่ กล็ ดน้ อยลงมากกว่ าแต่ ก่อน เนื่องจากเกรงกลัวกฎหมาย หรื อ จะถูกจับ ต้ นไม้ ที่ถูกตัดส่ วนใหญ่
ได้ แ ก่ ต้ น พวง ต้ น พยุ ง ต้ น ผั ก หวาน เป็ นต้ น ส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นประชาชนที่ ม าจากพื ้น ที่ อื่ น
ประชาชนในชุ มชนมีส่วนน้ อย จนทาให้ ป่าบางส่ วนลดน้ อยลง บางรายก็ตัดต้ นไม้ ขนาดเล็กไป
ทาฟื น เผาถ่ าน จึ งทาให้ ต้นไม้ ขนาดเล็กในบางพืน้ ที่ ในป่ าน้ อยลงไปบ้ าง" จะเห็นได้วา่ การรักษา
ฐานทรั พ ยากรและความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศเป็ นการสร้ างสภาพแวดล้อมที่ ดี รั ก ษาความ
หลากหลายทางชี วภาพ เพื่อให้เกิ ดการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมี
ความยัง่ ยืนสมดุ ลและเป็ นธรรม (กรมป่ าไม้, 2552, หน้า 25) ดังนั้น การจัดการทรัพยากรป่ าไม้
ชุมชนต้องค้นหาระบบกลไกการดูแลรักษาป่ าชุ มชน พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในชุ มชนให้เกิ ดความตระหนัก และหวงแหนป่ าไม้ของชุ มชน เพื่อไม่ให้ฐานอาหารและฐาน
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ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทาลาย
2) ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากป่ า พบว่า ประชาชนนอกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่ า
โดยไม่ให้ความสาคัญกับการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูแหล่งอาหารภายในป่ า เช่ น การขุดมันที่ไม่กลบ
ลาต้น การหาไข่ มดแดงโดยตัดกิ่ ง ไม้ การหาสุ ม นไพรจากป่ าโดยขุดรากถอนโคน ซึ่ ง การใช้
ประโยชน์ในลักษณะเช่ นนี้ ย่อมส่ ง ผลกระทบต่ อระบบนิ เวศในป่ าชุ มชนบ้า นโคกพะไล แม้มี
กฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชนพร้ อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาป่ า ในปี พ.ศ.
2547 เป็ นต้นมา ทาหน้าที่วา่ กล่าวตักเตือนและการห้ามปรามไม่ให้ตดั ไม้ทาลายป่ า ซึ่ งได้รับความ
ร่ วมมื อเฉพาะประชาชนในชุ ม ชนเท่ า นั้น ส าหรั บ นอกชุ ม ชนหรื อชุ มชนใกล้เคี ย งที่ เข้ามาใช้
ประโยชน์จากป่ าไม่ให้ความร่ วมมือ จากการให้ขอ้ มูลของคนในชุมชน เล่ าว่ า “แม้ จะมี กฎ กติกา
การใช้ ประโยชน์ จากป่ า แต่ ก็ยังมี ปัญหาอยู่บ้าง สาหรั บในชุ มชนไม่ มีปัญหา จะมี ปัญหาเฉพาะ
ประชาชนนอกชุ มชน หรื อ ชุ มชนใกล้ เคี ยงที่ เข้ ามาหาของป่ า เช่ น ขุดมัน หาหน่ อไม้ ไข่ มดแดง
เป็ นต้ น มักจะไม่ ให้ ความเคารพกับกฎ กติกา การใช้ ประโยชน์ จากป่ าของชุมชนเรา ที่ ผ่านมาผม
เห็นก็ว่ากล่ าวตักเตื อนไปบ้ าง บอกว่ า คุณตา คุณยาย คุณป้ า ขุดมันกลบลาต้ นด้ วย หาไข่ มดแดง
อย่ าตัดกิ่ งไม้ นะครั บ ขอความร่ วมมื อ เขาก็ตอบว่ า ได้ ๆ ต่ อไปจะไม่ ทา เมื่ อไม่ มี ใครเห็ นก็ทา
เหมือนเดิม” จากข้อมูลการบอกเล่าชี้ ให้เห็นว่า ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากป่ าในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่
มีปัญหาเฉพาะคนนอกชุมชนที่ยงั ไม่เข้าใจในการใช้ประโยชน์จากป่ า คณะผูว้ ิจยั และชุ มชนบ้าน
โคกพะไลจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะค้นหาองค์ความรู ้แนวทางการป้ องกันรักษา และสร้างความ
เข้าใจกับกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์จากป่ าทั้งภายในและภายนอกชุ มชนให้เข้าใจตรงกัน เพื่อสร้างระบบ
นิ เ วศภายในป่ าชุ ม ชนให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น เพราะป่ าชุ ม ชนเป็ นพื้ น ที่ ส่ ว นกลางที่
ประชาชนในชุ มชนนั้น ๆ เข้าไปใช้ประโยชน์พร้ อมทั้งร่ วมกันดู แลรั กษาไว้ เพื่อประโยชน์แก่
ชุ มชน ให้กลายเป็ นแหล่งอาหารและแหล่งศึกษาธรรมชาติ (ชุ ติมา สามารถ และเก็ตถวา บุญปราการ,
2559, หน้า 203)
3) ปั ญหาการนาขยะไปทิ้งในป่ าชุ มชน พบว่า มีปัญหาการนาขยะเข้าไปทิ้งในป่ า โดยเฉพาะ
ประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ าจะนาอาหาร ถุงพลาสติก ขวดน้ า กล่องนม เป็ นต้น เข้าไป
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กินในเวลาหาของป่ า และไม่นาเอาออกมาทิ้งข้างนอกจนทาให้ขยะในป่ ามีมากขึ้น พร้อมทั้งมีการ
นาข้าวของเครื่ องใช้ที่ไม่ ใช้แล้วนาไปทิ้งในบริ เวณป่ าชุ มชนด้วย จากการให้ขอ้ มูลของคนใน
ชุมชนได้เล่าว่า “ประชาชนภายนอกชุ มชนมักนาอาหารเข้ ามากิ นในป่ าชุมชนแล้ วทิ ้ง เศษขยะไว้
ในป่ าชุ มชน ที่ สาคัญขยะประเภท ถุงพลาสติก ขวดนา้ กล่ องนม เป็ นต้ น ซึ่ งเป็ นขยะที่ ย่อยไม่ ได้
ทาให้ ทรั พยากรป่ าเกิดการเสื่ อมโทรมระบบนิเวศถูกทาลาย” จากข้อมูลดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่า การที่
กลุ่ มผูใ้ ช้ประโยชน์จากป่ าขาดจิ ตส านึ กต่อการดู แลรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ป่ าชุ ม ชนจะท าให้ ร ะบบนิ เ วศและแหล่ ง อาหารในป่ าถู ก ท าลาย พร้ อ มทั้ง ยัง เกิ ด มลภาวะต่ อ
สิ่ งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย
2. องค์ ค วามรู้ การอนุ รัก ษ์ และฟื้ นฟู ป่าชุ ม ชนบ้ า นโคกพะไล ต าบลละลวด อาเภอช านิ
จังหวัดบุรีรัมย์
คณะผูว้ ิจยั ได้คน้ หาองค์ความรู้ชุมชนบ้านโคกพะไลที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการอนุ รักษ์
และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้านโคกพะไล ได้แก่ องค์ความรู ้ การใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชน องค์ความรู ้
ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ศาลปู่ ตาในป่ าชุ ม ชน และองค์ความรู ้ ค วามเชื่ อเกี่ ย วกับ ถ้ า ปูน ในป่ าชุมชนมี
รายละเอียดดังนี้
1) องค์ ความรู้ การใช้ ประโยชน์ จากป่ าชุ มชน พบว่า ป่ าชุ มชนบ้านโคกพะไลเป็ นฐาน
ทรัพยากรที่สาคัญให้ประชาชนในชุ มชนและนอกชุ มชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ท้ งั เลี้ ยงสัตว์ เก็บ
ของป่ า หาอาหาร หาสมุ นไพร เป็ นต้น จึ งนับได้ว่าป่ าชุ มชนมี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
มนุษย์ มนุษย์กบั ธรรมชาติ และมนุษย์กบั สิ่ งเหนือธรรมชาติที่พ่ งึ พาอาศัยซึ่ งกันและกัน คณะผูว้ ิจยั
ขอให้รายละเอียดการใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนบ้านโคกพะไล ดังนี้
(1) ป่ าชุมชนเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัย พบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ป่ าชุ มชนบ้านโคกพะไลเป็ นทั้งแหล่งอาหาร เลี้ ยงสัตว์ และแหล่ งวัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้ างบ้านเรื อนของคนในชุ มชน
จากการบอกเล่าของนายถนอม คลังประโคน ได้กล่าวว่า “เมื่อก่ อนมีคนเข้ ามาตั้งถิ่นฐานบ้ านเรื อน
อยู่ประมาณ 10 ครั วเรื อน ป่ าชุ มชนเป็ นทั้งแหล่ งอาหาร เลี ย้ งสั ตว์ และนาไม้ มาสร้ างที่ อยู่อาศัย
และยังเป็ นพืน้ ที่หาสมุนไพรมารั กษาโรคอีกด้ วย” จึงนับได้วา่ ป่ าไม้ถือเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่
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สาคัญต่อสิ่ งมีชีวิตในโลก ป่ าไม้เป็ นแหล่ งทรั พยากรที่ให้อาหารอีกทั้งเป็ นแหล่ งกาเนิ ด ต้นน้ า
ลาธาร เป็ นแหล่งซับน้ าบรรเทาอุ ทกภัยป้ องกันการพังทลายของดิ น ก่อให้เกิ ดความสมดุ ลทาง
ธรรมชาติซ่ ึ งทรัพยากรป่ าไม้เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการรักษาความสมดุ ลของระบบนิ เวศ
มนุ ษ ย์ใ ช้ป ระโยชน์จากระบบนิ เวศป่ าทางด้า นอาหาร ที่ อยู่อาศัย และไม้ใ ช้ส อย คนในแต่ ล ะ
ท้อ งถิ่ น จึ ง ต้อ งคุ ้ม ครองรั ก ษาและเสริ ม สร้ า งระบบนิ เ วศป่ าไม้ข องตนเอาไว้ใ ช้ ป ระโยชน์
(ประเสริ ฐ เย็นวัฒนา และคูณ โทขันธ์, 2554, หน้า 47)
(2) ป่ าชุมชนเป็ นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ พบว่า เป็ นการใช้ทรัพยากรที่พ่ ึงพากัน
กับป่ าชุ มชนโดยการให้คนในชุ มชนเข้าไปใช้ประโยชน์กบั ป่ าและต้องอนุ รักษ์รักษาด้วย แหล่ง
อาหารสมัยก่อนเป็ นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีสารพิษใด ๆ เช่น การขุดมัน การเก็บ
ของป่ ามากิ นเป็ นอาหาร จากการให้ขอ้ มูลของคนในชุ มชน เล่าว่า “แหล่ งอาหารที่ ดีที่สุดของคน
ในชุ มชน คื อ ป่ ามีทั้งพืชพันธุ์ ตั้งแต่ เล็กไปถึงใหญ่ ประกอบไปด้ วย เห็ดต่ าง ๆ เช่ น เห็ดนา้ หมาก
เห็ดผึง้ หวาน เห็ดผึง้ ขม เห็ดโคน เห็ดหาพระ เห็ดแป้ ง เห็ดระโงก เห็ดหน้ าวัว เห็ดหน้ าขาว เห็ด
หน้ าแหล่ เห็ดถ่ าน เห็ ดไค เห็ดเพาะ เห็ดข่ า เห็ดปลวก และเห็ดไส้ เดื อน และมีต้นไม้ หลากหลาย
สายพันธุ์ เช่ น ต้ นพวง ใบของไม้ พวงสามารถนามาใช้ เป็ นภาชนะใส่ เห็ดกลับบ้ าน และสามารถ
นามาห่ อข้ าวไว้ กินเวลาเข้ าป่ าอี กด้ วย ในช่ วงฤดูฝนนอกจากจะมีเห็ดป่ าจานวนมากแล้ ว ยังทาให้
คนในชุ มชนได้ หาอาหารอย่ างอื่ นอี ก เช่ น อึ่ ง เขียด กบ ปลาดุก ปลาช่ อน เป็ นต้ น ป่ าชุมชนบ้ าน
โคกพะไลจึงเป็ นแหล่ งอาหารที่ สาคัญของชุมชน" ป่ าไม้จึงเป็ นแหล่งกาเนิ ดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็ นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างคนกับป่ า
จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในการแก้ไขปั ญหาของป่ าชุมชน โดยการสร้างกลไกการบริ หารจัดการป่ า
ที่เหมาะสม จึ งต้องมี การสร้ างความเข้าใจ ความตระหนัก และความสานึ กร่ วมกันของคนในชุ มชน
เกิดความเข้าใจในระบบนิเวศของป่ าชุมชน อภิชยั พันธเสน (2539) ได้เสนอแนวทางในการดูแล
รักษาป่ าว่า ควรส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ ความสาคัญของป่ าไม้และทรัพยากรทั้งหลายความ
จาเป็ นในการอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและลูกหลานในระยะยาว การให้คนรอบป่ าอนุ รักษ์เห็น
คุณค่า ดิน น้ า อากาศ อย่างสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ยังเป็ นการเพิ่มความรู ้ดา้ นเทคนิคเกี่ยวกับป่ า เช่น
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ป้ องกันไฟไหม้ป่า การฟื้ นฟูระบบนิเวศ โดยการให้ความรู ้ที่เหมาะสม คือ การแลกเปลี่ยนระหว่าง
วัฒนธรรมท้องถิ่นกับองค์ความรู ้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดการป่ าชุมชน
2) องค์ ความรู้ ความเชื่ อเกี่ยวกับศาลปู่ ตาในป่ าชุ มชน ความเชื่ อของแต่ละบุคคล ของแต่ละ
ท้องถิ่ นจะมี ความแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั ความรู ้ ความเข้าใจ การอบรมปลู กฝั ง การถ่ ายทอดจาก
บรรพบุรุษ ประสบการณ์ ค่านิ ยม และสิ่ งแวดล้อม ฉะนั้น ความเชื่ อจึงไม่ใช่สิ่งบอกได้วา่ ผิดหรื อ
ถูก เพราะความเชื่ อเป็ นสิ่ ง ที่ เปลี่ ยนยาก ขึ้ นอยู่ก ับทัศนคติ ประสบการณ์ และความฝั งใจที่ถู ก
ถ่ายทอดกันมาเป็ นระยะเวลานาน (ลักขณา ศกุนะสิ งห์, 2556, หน้า 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่ อ
เกี่ยวกับผีปู่ตา ซึ่ งเป็ นผีบรรพบุรุษที่คอยปกป้ องคุม้ ครองประชาชนในชุ มชนให้มีความสุ ข ซึ่ งศาล
ปู่ ตาบ้านโคกพะไล ตั้งอยู่ในป่ าชุ มชนจะมีการเซ่ นไหว้เป็ นประจาในเดื อนพฤษภาคมของทุกปี
เพื่อเป็ นที่สักการะบรรพบุรุษ และขอพรให้คนในชุ มชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ตลอดจนขอฝนให้ตกต้อง
ตามฤดูกาล ศาลปู่ ตาจึงเป็ นจุดพื้นที่กลางในการทากิจกรรมรวมกันของประชาชนในชุ มชน เช่ น
การทาบุญ การเสี ยสละสิ่ งของ การบริ จาคทาน การดูแลรักษาแหล่งน้ า เป็ นต้น จากการให้ขอ้ มูล
ของคนในชุมชนได้กล่าวว่า “การเซ่ นไหว้ ศาลปู่ ตาในแต่ ละปี ชาวบ้ านก็จะมารวมกันจานวนมาก
หลังจากเสร็ จพิธีก็จะทากิจกรรมร่ วมกัน เช่ น การปลูกป่ า การทาความสะอาดแหล่ งนา้ การปรั บปรุ ง
ภูมิทัศน์ ชุมชน เป็ นวันที่รวมคน รวมจิ ตใจ และพัฒนาสิ่ งต่ าง ๆ ภายในชุมชน” ความเชื่อชาวบ้าน
จึงอาจมีท้ งั ที่ เป็ นเครื่ องบารุ งขวัญและกาลังใจ เป็ นอุ บายในการสร้ างปฏิ ปทา เป็ นสื่ อชี้ ให้เห็ น
ลักษณะทางชีวภาพของชุมชนและเป็ นเครื่ องมือสาแดงความเป็ นกลุ่มชนเดียวกัน ดังนั้น จุดหมาย
ปลายทางของคติค วามเชื่ อ คื อ “การปลูก ฝั ง จิ ตสานึ ก ร่ วม” อันเป็ นพลังในการพัฒนาทานอง
เดียวกันกับวิทยาศาสตร์ ความเชื่อของชุมชนท้องถิ่น เป็ นสัญลักษณ์นิยมที่เป็ นการแปลงความเชื่อ
ที่เป็ นนามธรรมให้กลายเป็ นรู ปธรรม (สุ ทธิ วงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2544, หน้า 55) จากข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อปู่ ตามีอิทธิ พลต่อประชาชนในชุมชนเป็ นอย่างมาก คณะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์คุณค่า
ความเชื่อเกี่ยวกับปู่ ตาของชุมชนบ้านโคกพะไล ได้ดงั นี้
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(1) ความเชื่ อด้ านปัจเจกบุคคล คุณค่าความเชื่อศาลปู่ ตาของชุมชนบ้านโคกพะไล ได้สืบ
ทอดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน มีคุณค่าต่อการดาเนิ นชี วิตของบุคคลให้ดารงอยู่สอดคล้องกับ
ความกลมกลืนตาม ฮีต คอง ประเพณี วา่ ด้วยการเคารพระลึกถึงบรรพบุรุษ หมัน่ ทาบุญอุทิศส่ วน
กุศลให้ท่าน และที่สาคัญยังเชื่ อว่า ศาลปู่ ตา คือ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ผคู ้ นสามารถไปบนบานสานกล่าว
บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่ งเป็ นความเชื่ อที่ดีงาม เป็ นความเชื่ อที่ไม่กระทบสิ ทธิ บุคคล
อื่น จึงเป็ นคุณค่าที่ดียงิ่ ควรแก่การรักษาไว้ของชุมชน
(2) คุณค่ าต่ อครอบครั ว ความเชื่อศาลปู่ ตาทาให้ทุกครัวเรื อนภายในชุมชน นาของ
สักการะมาเซ่นไหว้ ซึ่ งเป็ นการลด ละ ความตระหนี่ และเสี ยสละต่อส่ วนร่ วม เกิดการแบ่งปั นข้าว
ปลาอาหารซึ่ งกันและกัน และที่สาคัญยังทาให้เด็ก เยาวชน ผูใ้ หญ่ ผูอ้ าวุโส ได้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตา
ในการทากิจกรรมสาธารณะร่ วมกัน เช่ น ชุ มชนบ้านโคกพะไลหลังทากิจกรรมพิธีการไหว้ศาลปู่ ตา
เสร็ จ ชาวบ้านจะร่ วมกันทาความสะอาดภายในบริ เวณศาลปู่ ตาและรับประทานอาหารร่ วมกัน
เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการสร้างความสามัคคีร่วมกันของชุมชน
(3) คุณค่ าด้ านสั งคม ศาลปู่ ตาเป็ นความเชื่ อทั้งในระดับบุคคลและชุ มชน ให้เกิ ด
ความมี ระเบี ยบวินัย ไม่ กระทาการอันใดที่เป็ นการละเมิ ดต่อส่ วนรวม เช่ น การไม่ไปบุ กรุ กตัดไม้
ทาลายป่ าในบริ เวณศาลปู่ ตา เพราะถื อว่าพื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นเขตอภัยทาน และเป็ นพื้นที่ หวงห้าม
ไม่พูดคาหยาบหรื อลบหลู่ สิ่งศักดิ์ ในบริ เวณนั้น ซึ่ งเป็ นความเชื่ อที่ แฝงไปด้วยเหตุ และผล เพื่อ
ไม่ให้ผคู ้ นกระทาการใดที่กระทบต่อตนเองและบุคคลอื่น ที่สาคัญยังเป็ นการลดข้อพิพาทความ
ขัดแย้งของประชาชนในชุมชนอีกด้วย
(4) คุณค่ าด้ านเศรษฐกิจ การบูชาปู่ ตามีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ คือ ชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย จะไปบนบาน เพื่อให้สามารถค้าขายได้ดีมีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ศาล
ปู่ ตาจึงมีอิทธิพลทางความเชื่อต่อจิตใจของคนในชุมชนเป็ นอย่างมาก
(5) คุณค่ าด้ านพระพุทธศาสนา ศาลปู่ ตาเป็ นพิธีกรรมที่มีความเกี่ ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เนื่ องจากเวลาไหว้ศาลปู่ ตาจะมีการนิ มนต์พระสงฆ์มาทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้กบั บรรพบุรุษด้วย พระสงฆ์ก็จะมีการทามาติกาบังสุ กุลให้กบั บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
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ดังนั้น การนับถือผีกบั การนับถือพระพุทธศาสนาจึงเป็ นการพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่าง
ลงตัว พระพุทธศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนเชื่อในเรื่ อง บาปบุญ ลด ละ ความชัว่ หมัน่ ทากรรมดี ทาจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ วนความเชื่ อเรื่ องผีเป็ นการทาให้เกิดความสบายใจให้เคารพต่อสิ่ ง
เหนือธรรมชาติ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น ทั้งสองส่ วนจึงขึ้นอยูก่ บั เหตุผลของคาว่า การให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
การกระทาสิ่ งที่อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิ ทธิ หน้าที่ต่อตนเองและผูอ้ ื่น โดยไม่ทาให้ตนเองและ
ผูอ้ ื่นต้องเดือนร้อน จึงมีคุณค่าต่อสังคมที่ควรนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3) องค์ ความรู้ ความเชื่ อเกี่ยวกับถา้ ปูนในบริ เวณป่ าชุ มชน ถ้ าปูนของชุ มชนบ้านโคกพะไล เป็ นสถานที่สาคัญที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อของชุมชน ถ้ าปูนตั้งอยูบ่ ริ เวณในป่ าชุ มชน
มีลกั ษณะเป็ นดินคล้ายกับภูเขาสู ง บริ เวณด้านล่างเป็ นดินทราย ด้านบนยอดจะมีตน้ ไม้เกิ ดขึ้นอยู่
ถ้ าปูนเกิ ดจากการกัดเซาะของแหล่ งน้ าในฤดู ฝนที่เกิ ดการพังทลายของดิ นทาให้เกิ ดรู ปร่ างที่ มี
ความสวยงามคล้ายถ้ า มีขนาดสู งประมาณ 200-300 เซนติเมตร มีความแข็งแรงทนเหมือนกับปูน
คนในชุ มชนจึ งเรี ยกว่า “ถ้ าปูน” จากการสารวจของคณะผูว้ ิจยั พบว่า ถ้ าปูนมีลกั ษณะดิ นที่ สูง
ลักษณะคล้ายภูเขารู ปสามเหลี่ยมหรื อจอมปลวก มีผิวสัมผัสที่ ขรุ ขระบางจุดลักษณะคล้ายหิ นย้อย
มีปลายแหลมคมสวยงาม และบางจุดมี ลกั ษณะคล้ายทางเข้าป่ ามี ดินที่ ต้ งั สลับกันไปมาเหมื อน
ทางเข้าถ้ าหรื อภูเขา บางจุดมี ลกั ษณะเด่น คื อ ลักษณะเหมือนผาสู งมีตน้ ไม้เกิ ดขึ้นเพียงต้นหรื อ
สองต้น ซึ่ งเป็ นสิ่ ง สะท้อนให้เห็ นถึ ง ความเป็ นอัตลักษณ์ ของป่ าชุ มชนบ้านโคกพะไล มี ความ
สวยงามแตกต่างจากพื้นที่ อื่น และยัง เป็ นสถานที่ ที่ประชาชนในชุ มชนให้ความเคารพศรัทธา
เนื่ องจากมีเรื่ องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ อตั้งแต่การตั้งชุ มชน จากการให้ขอ้ มูลของคนในชุ มชน
ได้เล่าว่า “ในสมัยอดีตก่ อนที่ ย้ายเข้ ามาบ้ านโคกพะไล ก็เห็นถา้ ปูนเกิดมาพร้ อมกับป่ าชุมชนบ้ าน
โคกพะไล แต่ เมื่อก่ อนลักษณะของถา้ ปูนจะมีขนาดที่ สูงเหมือนรู ปปั้ นดูแล้ วสวยงามสะดุดตาถ้ า
ลองเข้ าไปดู เช่ น รู ปปั้ นของสัตว์ ป่า ช้ าง ม้ า และยังมีถา้ ปู นบางส่ วนมีลักษณะเป็ นรู ปประเทศไทย
คล้ ายขวาน และบริ เวณแนวถา้ ปูนล้ อมรอบไปด้ วยป่ าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ การเกิ ดของถา้ ปูน
เกิ ด จากน้า ไหลมาจากป่ าชุ ม ชนไหลมากั ด เซาะดิ น จนเกิ ด รู ป ต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ ้น ถ ้า ปู นเป็ นพื ้น ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพศรั ทธาของชุมชน ในอดีตทุกวันพระ 15 คา่ ชาวบ้ านโคกพะไลอาศัยอยู่ใกล้ ถา้ ปูน
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หรื อคนที่ เข้ าไปใช้ ประโยชน์ กับป่ าในช่ วงเวลากลางคื น จะได้ ยินเสี ยงของดนตรี ออกจากถา้ ปูน
เสี ยงดังมาก เช่ น เสี ยง กลอง ระนาด ชาวบ้ านเชื่ อกันว่ า ผีปู่ย่ า ตายาย ที่ อยู่บริ เวณถา้ ปูนร้ องรา
ทาเพลงกันอย่ างสนุกสนาน จึ งทาให้ ประชาชนในชุ มชนไม่ กล้ าเข้ าไปบุกรุ กตัดไม้ ทาลายป่ าใน
บริ เวณดังกล่ าว เกรงกลัวผีปู่ย่ า ตายาย จะไม่ พอใจหรื อทาให้ มีอันเป็ นไป” ดังนั้น การค้นหาองค์
ความรู้ ทางวัฒนธรรมท้องถิ่ นกับการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูป่าชุ มชน จึงเป็ นหลักการที่สาคัญให้ชุมชนได้
มองเห็ นคุ ณค่ารากฐานของตนเอง คื อ ความดี งาม ความเอื้ ออาทร การถ้อยทีถ้อยอาศัยที่พ่ ึงพา
อาศัยซึ่ งกันและกันระหว่างประชาชนกับป่ า ซึ่ งเป็ นการใช้มาตรการทางสังคมมาช่วยสนับสนุ น
มาตรการทางกฎหมาย พร้ อมทั้งเป็ นการสร้างจิตสานึ กให้ประชาชนเคารพกฎ กติกา ทางวัฒนธรรม
ด้วยความสมัครใจ เนื่องจากวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อท้องถิ่นมีความเชื่ อมโยงกับวิถีชีวิตของ
ผูค้ นมาเป็ นระยะเวลานาน แนวคิดพื้นฐานในการใช้สิทธิ จดั การดูแลป่ า สิ ทธิ ในการจัดการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นสิ ทธิ ตามธรรมชาติของชุ มชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยูก่ บั
การใช้ประโยชน์จากป่ าและจัดการกับปั ญหาด้วยตนเอง
3. การประยุกต์ ใช้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นกับการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าชุ มชนบ้ านโคกพะไล
ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อท้องถิ่ นล้วนแล้วแต่มีความเชื่ อมโยงทางประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่ นที่ อธิ บายถึ ง ความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการตอกย้ าวิธีคิดของชุ มชนให้มองเห็นรากฐานทางวัฒนธรรมในอดีต และ
ยังเป็ นการสร้ างความรู ้ ให้เกิ ดแก่ ชุมชนได้เรี ยนรู ้ ตนเอง ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญยิ่งต่อสานึ กใน
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ (ยงยุทธ ชูแว่น, 2551, หน้า 199) การปรับตัวของประชาชนในแต่ละ
ชุ มชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่ นตลอดจนการใช้พ้ืนที่ ส าธารณะร่ วมกันนั้น
ทาให้เกิ ดรู ปแบบในการดารงชี วิตและวิถีชีวิตที่เหมื อนกัน รู ปแบบดังกล่ าวนี้ คือ สิ่ งที่ เรี ยกว่า
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2557, หน้า 11) ดังนั้น การประยุกต์ใช้วฒั นธรรมท้องถิ่น
จึงเป็ นการช่วยให้ชุมชนเกิ ดความมัน่ ใจและมีอานาจในการอ้างสิ ทธิ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างเต็มที่ มีรายละเอียดดังนี้
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1) การประยุกต์ ใช้ วฒ
ั นธรรมและความเชื่ อท้ องถิ่นในการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าชุ มชน
บ้ านโคกพะไล
ความเชื่ อจึ งหมายถึ ง สิ่ งที่ ผูค้ นในระดับต่า ง ๆ เชื่ อถื อและศรั ทธา ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ อนั เป็ นที่เคารพบูชาของสังคมนั้น ๆ หรื อภูตผี วิญญาณก็ตาม ศาสนาและความเชื่ อนี้ เป็ น
ศูนย์รวมจิตใจที่สามารถทาให้ผคู ้ นในสังคมร้อยรัดจิตใจเข้าด้วยกันเป็ นหนึ่ งเดียวกัน เนื่ องจากทั้ง
ศาสนาและความเชื่อนี้ต่างก็มกั มีหลักคาสอนที่ทาให้สังคมนั้น ๆ เชื่ อและยึดถืออย่างเคร่ งครัดโดย
ไม่พึงที่จะสงสัยในที่มาที่ไปแห่งความเชื่อนั้น ๆ (ดานุภา ไชยพรธรรม, 2550, หน้า 75) การประยุกต์ใช้
วัฒนธรรมและความเชื่ อท้องถิ่ นในการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่ าชุ มชนจึ ง เป็ นการให้ชุ มชนค้นหา
รากเหง้า เพราะรากเหง้าของชุมชนเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน พร้อมทั้งยังเป็ นการสร้าง
จิตสานึกให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง และที่สาคัญยังเป็ นการพัฒนาบน
พื้นฐานประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อท้องถิ่ น โดยให้ประชาชนในชุ มชนได้มีส่วนร่ วมแก้ไข
ปั ญหาด้วยตนเอง จึงได้มีมติร่วมกันว่าการเซ่นไหว้เป็ นประจาในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชุ มชน
บ้านโคกพะไลจะทากิ จกรรมสาธารณะร่ วมกัน โดยการปลูกป่ า บวชป่ า เพื่อเป็ นการสร้ างฐาน
ทรัพยากรป่ าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการปลูกฝังแนวคิดให้เยาวชนรุ่ นใหม่ได้มองเห็นคุณค่า
และความสาคัญกับการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าผ่านการทากิ จกรรมไหว้ศาลปู่ ตาของชุ มชน จากการ
ให้ขอ้ มูลของผูอ้ าวุโสในชุ มชนได้กล่ าวว่า “ในวันเซ่ นไหว้ เจ้ าปู่ ตาผู้นาชุ มชนจะให้ ชาวบ้ านนา
ต้ นไม้ มาคนละ 1 ต้ น หลังเสร็ จสิ ้นพิธีกรรมก็จะให้ ปลูกต้ นไม้ ป่าชุมชน เพื่อสร้ างทรั พยากรป่ าไม้
ซึ่ งกิจกรรมดังกล่ าวชุมชนดาเนินการทุกปี และแต่ ละครั วเรื อนก็จะมาดูต้นไม้ ที่ตนเองได้ ปลูก ซึ่ ง
เป็ นการสร้ างความภาคภูมิใจที่ ได้ มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน” จากข้อมูลดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่า
การใช้วฒั นธรรมท้องถิ่ นเป็ นการเชื่ อมมิ ติค วามสั ม พันธ์ ก ับ อนุ รัก ษ์ฟ้ื นฟู ป่ าชุ ม ชนนับ ว่า เป็ น
วิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุ มชน เพราะวัฒนธรรมเป็ นตัวชี้ วดั ความเป็ นอารยธรรมเป็ น
ความรู้ สึกนึ กคิดประเพณี พิธีกรรมที่ เหมาะสมกับสังคมไทย (สายป่ าน ปุริวรรณชนะ, 2559, หน้า
165) ดังนั้น การประยุกต์ใช้วฒั นธรรม ความเชื่ อท้องถิ่นจึงเป็ นกุศโลบายที่สาคัญในการอนุ รักษ์
และฟื้ นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไลให้เกิดความมัน่ คง ยัง่ ยืนในอนาคต
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2) การตั้งกฎ กติกา การใช้ ประโยชน์ จากป่ าชุ มชน
มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้น้ นั จาเป็ นต้องมีกลไกทั้งในระดับพื้นที่เพื่อ
ดูแลรักษาป่ าไม้เฉพาะแห่ งหรื อในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง ตลอดจนการกระตุน้ และส่ งเสริ มให้ประชาชน
รู ้ จกั คุ ณค่าของทรัพยากรป่ าไม้ และจัดตั้งกฎ กติกาของชุ มชนในการป้ องกันดูแลรั กษา (วรวุฒิ
โรมรัตนพันธ์, 2551, หน้า 255) จึงทาให้ผนู้ าชุมชน ผูอ้ าวุโส ประชาชนบ้านโคกพะไลนาปั ญหาที่
เกิ ดขึ้น เพื่อมาประชุ มปรึ กษาหารื อค้นหาทางออกผ่านการประชาคมจนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันในการตั้ง
กฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชนร่ วมกัน พร้อมทั้งให้มีคณะกรรมการดูแลรักษาป่ าชุ มชน
จานวน 5 คน มีรายละเอียดดังนี้
(1) ห้ามผูใ้ ดบุกรุ กป่ าชุมชน และห้ามลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า หากฝ่ าฝื นปรับรายละ
500-2,000 บาท หรื อส่ งตัวดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ห้ามเผาป่ าหรื อพื้นที่ใกล้ ๆ ป่ าชุ มชนในระยะห่ าง 200 เมตร เพื่อป้ องกันไม่ให้
เกิดไฟไหม้ป่า
(3) ห้ามนาขยะไปทิ้งในป่ าชุมชนหรื อพื้นที่สาธารณะ
(4) ห้ามตัดต้นไม้ในบริ เวณป่ าชุมชน หากฝ่ าฝื นจะดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) การขุดมันต้องทาการกลบลาต้น เพื่อ เป็ นการอนุ รัก ษ์แ ละฟื้ นฟูม นั ป่ าไม่ใ ห้
สู ญหายไปจากป่ าชุมชน กฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชนมีคณะกรรมการป่ าชุมชน คอยป้ องกัน
ดูแลความเรี ยบร้อย มีจานวน 9 คน ดังนี้
1. นายสุ วทิ ย์ เต้นปักษี
ประธานกรรมการ
2. นายแป้ น อินเรศ
รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ มีทอง
กรรมการการเงิน
4. นาย เยือน ไทยสุ ชาติ
กรรมการ
5. นายประสาท เต้นปักษี
กรรมการ
6. นายบุญมี แก้วอาไพ
กรรมการ
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7. นายแง้ม แสนคนึง
กรรมการ
8. นายประชัน ละเอียด
กรรมการ
9. นายประเจิด สุ ขเกษม
กรรมการ
ดังนั้น กฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่ าจึ งเป็ นกลไกการจัดการแบบมี ส่วนร่ วม
พร้ อมทั้งมีการประยุกต์ใช้ความเชื่ อเรื่ องผีปู่ตาและความเชื่ อถ้ าปูนมาอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชน
บ้านโคกพะไล จึงเป็ นวิธีการที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มองเห็นคุณค่าที่ป่าชุ มชนพร้อมทั้งธารง
รักษาระบบนิเวศป่ าชุมชนไม่ให้ถูกทาลายในปั จจุบนั และอนาคต
3) สร้ างการป้องกันและควบคุมไฟป่ าของชุ มชนบ้ านโคกพะไล
การดูแลป้ องกันไฟป่ าของชุ มชนบ้านโคกพะไล โดยใช้กลุ่มประชาชนที่ใช้ประโยชน์
จากป่ า เช่น ประชาชนผูเ้ ก็บของป่ า เลี้ยงสัตว์ ขุดมัน หาเห็ด เป็ นต้น คอยป้ องกันดูแลรักษา หากมี
ไฟไหม้ป่าให้ประสานไปยังผูน้ าชุ มชน พร้ อมทั้งป้ องกันดูแลในระดับเบื้ องต้น เพื่อผูน้ าชุ มชน
จะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในชุ มชนได้ช่วยกันเข้าไปดับไฟป่ า พร้อมทั้งประสานให้
รถดับเพลิงจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลละลวดมาช่วยดับไฟป่ าอีกช่องทางหนึ่ ง เบื้องต้นให้กลุ่ม
ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากป่ าเป็ นคนเฝ้ าระวังไฟป่ า เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดตั้งเวรยาม
และยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุ มชน เนื่ องจากมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไป เพราะ
การรั กษาป่ าได้ดีที่สุ ด คื อ ผู้ที่ ใช้ประโยชน์จากป่ านั้นเอง นอกจากนี้ ชุ ม ชนยัง มี ม ติ ร่วมกันว่า
ให้ผูน้ าชุ มชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุ มชนดูแลรักษาป้ องกันไฟป่ าร่ วมกัน พร้ อมทั้ง
จัดการทาป้ าย กฎ กติกา ห้ามจุดไฟในป่ าชุมชน หากใครฝ่ าฝื นจะมีโทษปรับหรื อดาเนินคดีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้น การประยุกต์ใช้ท้ งั วัฒนธรรมและความเชื่ อท้องถิ่น การตั้งกฎ กติกา การใช้
ประโยชน์จากป่ าชุ มชน สร้ างการป้ องกันและควบคุ ม ไฟป่ าของชุ ม ชน ทั้ง 3 รู ปแบบ จึงเป็ น
ความสั มพันธ์ แบบความร่ วมมื อผสมผสานกับมิ ติวฒั นธรรมท้องถิ่ น จนเกิ ดกลไกการจัดการ
ที่สาคัญอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไลทั้งในปั จจุบนั และอนาคต เพราะวัฒนธรรมและ
ขนมธรรมเนี ยมประเพณี ต่าง ๆ ในท้องถิ่นเป็ นการสะท้อนให้เห็นระบบความคิด ของบรรพบุรุษ

Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 39 No. 1
68

นาเสนอตัวตนและวิธี การจัดการที่สัมพันธ์กบั ธรรมชาติกลายเป็ นมรดกที่ล้ าค่าให้กบั คนรุ่ นหลัง
(ภริ มา วินิธาสถิตย์กุล และจิรฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน), พระมหา, 2558, หน้า 36)
อภิปรายผล
แนวความคิดระบบความเชื่ อกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็ นแนวความคิดที่สาคัญอย่างหนึ่ งใน
การศึกษาความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ เนื่องจากระบบความเชื่ อเป็ นวิถีชีวิตที่ได้ฝังรากลึกของ
แต่ละชุ มชน เปรี ยบเสมื อนเป็ นชี วิตจิ ตใจที่ ชุม ชนมี ต่อระบบความเชื่ ออย่างแน่ นแฟ้ น และได้
ยึดถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน (สมศักดิ์ ศรี สันติสุข, 2558, หน้า 37) การอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่า
ชุ มชนจาเป็ นต้องใช้มิติวฒั นธรรม ความเชื่ อท้องถิ่นเข้ามาช่ วยในการจัดการ เพราะเป็ นการสร้าง
ความสั มพันธ์ ระหว่า งคนกับ ป่ าในฐานะเป็ นวิถี ชี วิตในระบบนิ เวศเดี ย วกันที่ ไ ม่ อาจแบ่ ง แยก
พิจารณาได้เด็ดขาดจากกัน ความสัมพันธ์ท้ งั ชี วิตทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ของสังคมเป็ น
พื้นฐานในการจัดการความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั สังคม และมนุษย์กบั
ธรรมชาติ เช่ น ความเชื่ อเรื่ องการนับถื อผีหรื อข้อห้ามและความเชื่ อเรื่ องความอุดมสมบูรณ์และ
การยังชี พการแสดงออกทางวัฒนธรรมรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ความเป็ นชุ มชนในการรวมตัวกันเพื่อ
รักษาป่ า และลักษณะทางชาติพนั ธุ์ใดชาติพนั ธุ์หนึ่งที่มีกฎเกณฑ์ในการรักษาป่ า เพื่อแสดงความ
เชื่ อมัน่ ในศักยภาพของความเป็ นมนุ ษย์ในวัฒนธรรมของตนเอง การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูป่าชุ มชน
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งวิเคราะห์ปรากฏการณ์ปัญหาแบบองค์รวม เพื่อให้มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั การใช้ประโยชน์จากป่ า เนื่ องจากป่ าชุ มชนเป็ นครัวหลังใหญ่สาหรับชาวชนบท
เป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญ ฉะนั้น ป่ าไม้จึงเป็ นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์สาหรับประชาชนในชุ มชน
ป่ าชุมชนยังเป็ นโรงเรี ยน เพราะในอดีตเด็กและเยาวชนจะเข้าไปหาอาหารกินภายในป่ า เรี ยนรู ้การ
ใช้ชีวติ จากป่ า ป่ าไม้จึงเป็ นโรงเรี ยนที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมากมาย เช่น การศึกษาระบบนิ เวศ
ป่ าไม้ การหาของป่ า การเก็บเห็ด เป็ นต้น ในการวิจยั ครั้งนี้จึงเกิดการค้นพบที่สาคัญ 3 ประการ คือ
ข้ อค้ นพบประการแรก คือ การประยุกต์ใช้วฒั นธรรมและความเชื่ อท้องถิ่นในอนุ รักษ์และ
ฟื้ นฟูป่าชุมชน โดยการประกาศวันไหว้ศาลปู่ ตาของทุกปี เป็ นวันจัดกิจกรรมการปลูกป่ า บวชป่ า
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เพื่อเป็ นการสร้ างจิ ตสานึ กทางวัฒนธรรมที่ เชื่ อมโยงกับธรรมชาติ ตลอดจนการสร้ างแนวทาง
ปฏิ บตั ิร่วมกันของชุ มชน ใช้ความเชื่ อเกี่ ยวกับผีมาสร้ างกฎ กติกาทางสังคมให้เกิ ดความรักและ
หวงแหนในทรัพยากรป่ าชุ มชนบ้านโคกพะไล การประยุกต์ใช้วฒั นธรรมท้องถิ่ น นาความเชื่ อ
เกี่ยวกับศาลปู่ ตามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน จากงานวิจยั ของ อุทิศ ทาหอม และสาราญ
ธุ ระตา (2559, หน้า 51) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูป่าชุมชนริ มลาน้ าชี ของชุ มชนบ้านมะระ ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เป็ นการสร้างการตกลงผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้กาหนดเป็ น
เขตพื้นที่ อภัยทาน ห้ามบุ กรุ ก ล่ าสัตว์ ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดบนพื้นฐานของวิถีชีวิตของประชาชนใน
ชุ มชนและยังเป็ นการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่ นหลังได้มองเห็ นความสาคัญของประเพณี ทอ้ งถิ่ นกับ
การจัดการปัญหาในชุมชนอีกด้วย
ข้ อค้ นพบประการที่สอง คือ การตั้งกฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชน โดยชุ มชนนา
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นมาระดมสมองค้นหาทางออกจนเกิ ดเป็ นกฎ กติกาของชุ มชนในการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูป่าชุมชน พร้อมทั้งสร้างแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
ข้ อค้ นพบประการทีส่ าม คือ สร้างการป้ องกันและควบคุมไฟป่ าของชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลถึงผลกระทบที่เกี่ยวกับไฟป่ า พร้อมทั้งให้ผใู ้ ช้ประโยชน์จากป่ า เช่น คนหาของ
ป่ า คนเลี้ ยงควาย คอยเฝ้ าระวังดูแลรักษาหากมีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าให้ประสานไปยังผูน้ าชุ มชน
เพื่อที่จะได้ประสานประชาชนในชุ มชนให้ช่วยกันดับไฟป่ าด้วย จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมท้องถิ่ น
จึงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้เกิดความตระหนัก และสร้างความเป็ นไปในการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
เกิ ดเป็ นองค์ความรู ้ ความสามัคคี ชุ มชนสามารถจัดการปั ญหาด้วยตนเอง การพัฒนาจึงจาเป็ นที่
จะต้องค้นหาองค์ความรู ้ ที่เป็ นรากเหง้าของชุ มชนท้องถิ่ น สร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ระหว่างนักวิจยั
และชุมชนแล้วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาผ่านข้อมูลของชุมชน
จากงานวิจยั ของ พงศ์เทพ แก้วเสถียร (2559, หน้า 243) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์
ของชุ มชนกับป่ าสาคู อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า การใช้ระบบความเชื่อเป็ นมิติที่สาคัญทาง
วัฒนธรรม เช่น ตีผ้ งึ ในป่ าชุ มชนต้องทาพิธีบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายอนุญาต
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และช่ วยเหลื อให้การตีผ้ ึงประสบความสาเร็ จ นอกจากนี้ ความเชื่ อเกี่ ยวกับเจ้าที่ เจ้าทางยังทาให้
ชาวบ้านไม่ตดั ไม้ทาลายป่ า เพราะเชื่อว่าหากละเมิดจะทาให้มีอนั เป็ นไป
จะเห็ นได้ว่า วัฒนธรรมท้องถิ่ นเป็ นกลไกความสัมพันธ์แบบธรรมชาติที่ดีงาม ทุกคนใน
ชุมชนให้การยอมรับปฏิบตั ิตาม ซึ่ งเป็ นระเบียบแบบแผนที่กาหนดพฤติกรรมในชุ มชนนั้น ๆ หาก
มีการฝ่ าฝื นมักจะถูกตาหนิ จากสังคม ดังนั้น การประยุกต์ใช้วฒั นธรรมท้องถิ่ นจึงเป็ นการสร้ าง
ความกลมกลืนด้านวิถีชีวติ ของชุมชนกับการอนุรักษ์และฟื้ นฟู่ ป่ าด้วยตนเอง

ภาพการทากิจกรรมไหว้ศาลปู่ ตาของชุมชนบ้านโคกพะไล ตาบลละลวด อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์

วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 39 ฉบับที่ 1
71

บรรณานุกรม
กรมป่ าไม้. (2552). การป่ าไม้ ในประเทศไทย.กรุ งเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม.
ข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐานบ้ านโคกพะไล. (2560). บุรีรัมย์: สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอชานิ.
ชุติมา สามารถ และเก็ตถวา บุญปราการ. (2559). การจัดการดูแลป่ าชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตาบลท่าชะมวง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา.
วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 11(1), 193-235.
ดานุภา ไชยพรธรรม. ( 2550 ). การเมืองการปกครอง (ฉบับชาวบ้ าน). กรุ งเทพฯ: มายิก.
ประเสริ ฐ เย็นวัฒนา และคูณ โทขันธ์. (2554). แนวทางพัฒนาและฟื้ นฟูป่าชุมชนโคกหนองน้ า
ขาว.วารสารการบริ หารท้ องถิ่น, 4(4), 45-56.
พงศ์เทพ แก้วเสถียร. (2559). ความสัมพันธ์ของชุมชนกับป่ าสาคู อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง.
วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , 8(1), 235-250.
เพิม่ ศักดิ์ มกราภิรมย์. (2556). ป่ าชุมชน คือ ทางออกในการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ จริ งหรื อ.
ในรวมปาฐกถาและคาบรรยาย 7+1 ประเด็นนโยบายสาธารณะ สร้ างประเทศไทยให้
น่ าอยู่ฟื้นพลังชุมชนท้ องถิ่นสู่การอภิวฒ
ั น์ ประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. (สสส.).
ภริ มา วินิธาสถิตย์กุล และจิรฉันท์ จิรเมธี (โลวะลุน), พระมหา. (2558). คติชนวิทยา: ความเชื่อกับ
สังคมไทย. วารสาร มจร. มนุษยศาสตร์ ปริ ทรรศน์ , 1(1), 31-43.
ยงยุทธ ชูแว่น. (2551). ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นไทย. กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั .
เยาวเรศ เชาวนพูนผล. (2562). พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดน่าน.
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชี วิต, 7(1), 24-34.
ลักขณา ศกุนะสิ งห์. (2556). ความเชื่ อและประเพณี เกิด แต่ งงาน ตาย. กรุ งเทพฯ: พราวเพรส.

Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 39 No. 1
72

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. (2551). ทุนทางสังคมกระบวนทัศน์ ใหม่ ในการจัดการสิ่ งแวดล้ อม.
กรุ งเทพฯ: โครงการส่ งเสริ มการสร้างตารา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. (2557). ปฏิ บัติการประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ
วริ ยะพันธุ์.
สมศักดิ์ ศรี สันติสุข. (2558). โสวัฒนธรรมอีสาน. เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สายป่ าน ปุริวรรณชนะ. (2559). อาณาจักรสุ โขทัย: การประกอบสร้างประวัติศาสตร์จากตานาน
และความเชื่อของคนไทย. วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ , 35(1), 143-169.
สุ ทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2544). โครงสร้ างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้ กับการพัฒนา. กรุ งเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
อภิชยั พันธเสน. (2539). รายงานการวิจัยการดูแลรั กษาป่ าและการเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวโดยการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน. กรุ งเทพฯ: สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย.
อุทิศ ทาหอม และสาราญ ธุระตา. (2559). การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูป่าชุมชนริ มลาน้ าชีของชุมชนบ้านมะระ ตาบลหนองเต็ง
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารพัฒนาสังคม, 18(2), 31-56.

