
ก 

 

 

การปกครองส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่ใช่รัฐโดยใช้กลไกของตลาด: 
กรณศึีกษาการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศ 

ในพืน้ทีต้่นน า้ทุ่งจ๊อ บ้านหัวเลา ต าบลป่าแป๋  
อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  

 

 

 

นางสาวระพพีรรณ เมายศ 

 

 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

บัณฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พฤศจกิายน 2560



ก 

 

 

การปกครองส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่ใช่รัฐโดยใช้กลไกของตลาด: 
กรณศึีกษาการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศ 

ในพืน้ทีต้่นน า้ทุ่งจ๊อ บ้านหัวเลา ต าบลป่าแป๋  
อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

นางสาวระพพีรรณ เมายศ 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้สนอต่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม
หลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พฤศจกิายน 2560  



ข 

การปกครองส่ิงแวดล้อมที่ไม่ใช่รัฐโดยใช้กลไกของตลาด: 
กรณศึีกษาการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศ 

ในพืน้ทีต้่นน า้ทุ่งจ๊อ บ้านหัวเลา ต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 
ระพีพรรณ เมายศ 

 

 
วทิยานิพนธ์น้ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัใหน้บัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 
 

คณะกรรมการสอบ อาจารย์ทีป่รึกษา 

……………………………… ประธานกรรมการ ………………………………………… 
(อาจารย ์ดร. วาสนา ละอองปลิว) (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชูศกัด์ิ วทิยาภคั) 

……………………………… กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชูศกัด์ิ วทิยาภคั) 

……………………………… กรรมการ 
(อาจารย ์ดร. สัณฐิตา กาญจนพนัธ์ุ) 

 

22 พฤศจิกายน 2560 
© ลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



ค 

กติตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงอาจจะกล่าวไดไ้ม่หมดจึง
ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชูศกัด์ิ วิทยาภคั อาจารยท่ี์
ปรึกษา ท่ีกรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าจนงานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลงได ้และขอขอบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่าน น าโดย อาจารย ์ดร. สัณฐิตา กาญจนพนัธ์ุ และอาจารย ์ดร. วาสนา ละอองปลิว ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน า ผูว้จิยัตระหนกัถึงความจริงใจ และความทุ่มเทของอาจารย ์จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ยิ่งไปกว่านั้น ตอ้งขอขอบพระคุณ คุณเสมอ ล้ิมชูวงศ์ ท่ีปรึกษาส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์ารมหาชน), คุณกิตติพงษ ์อตัถวิบูลยก์ุล หวัหนา้งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ), ผูใ้หญ่บา้นบุญทรัพย ์เช้ืออินทร์ ผูใ้หญ่บา้นแม่เลา และคณะกรรมการหมู่บา้น
หวัเลาทุกท่าน น าโดยคุณพร ใจมา, คุณบุญ แสงแกว้, คุณชชัวาลย ์จุย้ละ และชาวบา้นหวัเลาทุกท่านท่ี
กรุณาใหข้อ้มูล และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูว้จิยั จนงานวจิยัส าเร็จลงได ้

นอกจากน้ี ตอ้งขอบพระคุณบิดา และมารดา ญาติมิตร และเพื่อนๆ ท่ีรักทุกท่าน ท่ีเป็นก าลงัใจ และให้
ค  าแนะน า จนงานวจิยัน้ีส าเร็จ 

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) จาก 
The Tokyo Foundation โครงการ New Directions in Environmental Governance (NDEG) และ The 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีสนับสนุน
ทุนการศึกษาและทุนส าหรับท าการวจิยัซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จลงได ้ 

อน่ึง ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวิจยัช้ินน้ีคงเป็นประโยชน์กบัผูอ่้านไม่มากก็นอ้ย และผูว้ิจยัยนิดีรับ
ฟังค าติ ชม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 

 

ระพีพรรณ เมายศ 

 

 



ง 

 

 

หัวข้อวทิยานิพนธ์ การปกครองส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ใช่รัฐโดยใช้กลไกของตลาด: 
กรณีศึกษาการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศ 
ในพื้นท่ีตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้เขียน นางสาวระพีพรรณ เมายศ 

ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชูศกัด์ิ วทิยาภคั 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการปกครองส่ิงแวดลอ้มที่ไม่ใช่รัฐโดยใชก้ลไกของตลาด โดย
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ผูซ้ื้อวตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้า
และป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าทุ่งจ๊อ รวมทั้งความสัมพนัธ์ของชาวบา้นและส่ิงแวดลอ้ม และการก าหนดเขต
พื้นท่ีป่าไมแ้ละท่ีดินซ่ึงเป็นผลจากการน ากลไก PES มาใช้ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรก คือ กลุ่มชาวบา้นหวัเลาซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ และกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
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กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการใชท้รัพยากรผา่นความรู้ ความเช่ือ วฒันธรรม และประเพณีของหมู่บา้น 
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ทรัพยสิ์นที่สามารถซ้ือขายได ้อีกทั้งวิธีการอนุรักษ์แบบใหม่ท่ีหน่วยงานภายนอกน าเขา้มาแม้ว่า
เป้าหมายเดียวกนั คือ การอนุรักษ์ป่าไมแ้ละระบบนิเวศ แต่กลบัมีวิธีการท่ีแตกต่างกบัการอนุรักษ์
แบบเดิมท่ีชาวบา้นเคยท าก่อนหนา้น้ี ตวัอยา่งเช่น ชาวบา้นหวัเลาเช่ือวา่ป่าไมส้ามารถฟ้ืนฟูไดเ้องตาม
ธรรมชาติ แต่โครงการเห็นว่าควรปลูกตน้ไม ้รวมทั้งโครงการ PES ยงัสร้างความไม่เท่าเทียมกัน
ระหวา่งชาวบา้น จากการจา้งงานท่ีไม่ทัว่ถึงทั้งหมู่บา้น ยิ่งไปกวา่นั้น การท่ีหน่วยงานของรัฐมีอ านาจ
เหนือกวา่ชาวบา้น ท าให้การซ้ือขายบริการของระบบนิเวศไม่ไดเ้ป็นระบบตลาดอยา่งแทจ้ริง เพราะ
ชาวบา้นไม่สามารถต่อรองราคาที่ควรไดรั้บจากการอนุรักษไ์ด ้นอกจากนั้น กฎระเบียบ PES ในการ
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ABSTRACT 

This research project was set to analyze the Non- State Market- Driven ( NSMD)  System of 
Environmental Governance through the pilot project of Payment for Ecosystem Services (PES)  in 
Thung Jaw Upper Watershed, Ban Hua Lao, Tambon Pa Pae, Amphoe Mae Taeng, Changwat  
Chiang Mai as a case study.  Operation of the project was initiated by the Biodiversity- Based  
Economy Development Office ( BEDO)  who acted as a mediator between the providers of  
ecosystem services or the sellers and the beneficiary or the buyers.  The research aimed to examine 
investigate the changing access and distribution of water and forest in Thung Jaw Upper Watershed 
including a changing relation between villagers and environment in terms of use and conservation of 
water and forest in the area; territorialization of forest and land as a result of the inducement of the 
PES mechanism.  Samples of research were divided into 2 different groups including Hua Lao  
Karen villagers and key informants who are BEDO representatives and the village leaders. 

It was found that Hua Lao villagers have traditionally conserved natural resources under the  
resource access control rules based on knowledge, belief, culture and norm.  After market system  
was implemented, the natural resources believed to be owned by the supernatural tended to become  
a commodity for sale.  Although the villagers shared the common goal of conservation of forest 
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ecosystem with the new form of conservation introduced from outside, the new method was totally 
different from the traditional practice.  For instance, Hua Lao villagers viewed that forests have  
grown naturally while the PES project insisted on tree planting.  The PES operation also caused 
concern over an inequality among the villagers, especially when it selectively employed a certain 
group of local villagers in the operation of project activities.  Moreover, dominant power relation of 
the state actors over local people has prohibited the free market transaction in negotiation of  
payment for ecosystem services.  Rules of PES also constrained the local rights of villagers in access 
to forest resources.  This problem has widely emerged in many cases of PES practice in developing 
countries, particularly the tendency of widening inequality.  Thus, inducement of economic concept 
and measure needs to take into account the social, cultural and traditional contexts including the  
needs of local community in order to achieve sustainable conservation. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 

พื้นท่ีป่าตน้น ้ าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่มนุษย ์
และสัตวป่์า อีกทั้งยงัมีความส าคญัต่อระบบนิเวศ ท่ีท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีอาศยั
ของสัตวป่์า รวมทั้งเป็นแหล่งกกัเก็บคาร์บอน เป็นตน้ (Davies et al., 2013) แต่เน่ืองจากการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรมนุษย ์ท าให้มีการบุกรุก แผว้ถาง และเขา้ท าลาย
พื้นท่ีป่าจ านวนมาก (Chakravarty et al., 2012) การเขา้บุกรุกและเขา้ท าลายป่านั้นท าให้ป่าไมใ้นแถบ
เอเชียแปซิฟิกลดจ านวนลงจาก 16.3 ลา้นเฮกเตอร์ในปี พ.ศ. 2533 เหลือเพียง 3.3 ลา้นเฮกเตอร์ในปี 
พ.ศ. 2538 ทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระยะเวลา 15 ปีท่ีผา่นมาพบการเขา้ท าลายป่าถึงร้อยละ 14.5 
ซ่ึงเกิดความเสียหายต่อพื้นท่ีป่าดั้งเดิม (primary forest) ถึงร้อยละ 50 (Chakravarty et al., 2012) 

ประเทศไทยซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขตร้อนมีความหลากหลายของพืชและสัตวจ์  านวนมาก โดยเฉพาะพื้นท่ี
ทางตอนเหนือของประเทศไทย ท่ีพบความหลากหลายของพืชพนัธ์ุ ไมเ้ฉพาะถ่ิน สัตวป่์า และสัตว์
เฉพาะถ่ินจ านวนมาก (ธวชัชยั สันติสุข, 2550) แต่เน่ืองจากการบุกรุกเขา้ท าลายป่าท าให้ขนาดพื้นท่ีป่า
ในประเทศลดลง จากร้อยละ43.21 ในปี พ.ศ. 2516 เหลือเพียง ร้อยละ31.62 ในปี พ.ศ 2557 (ข้อมูล
สารสนเทศกรมป่าไม้, 2558) รวมทั้งพื้นท่ีป่าในภาคเหนือพบว่า ลดลงถึงร้อยละ 14.36 ของพื้นท่ีป่า
ทั้งหมดในประเทศ  

การบุกรุกท าลายป่าท าให้เกิดผลกระทบมากมาย อาทิการเกิดอุทกภยั อนัเน่ืองมาจากขาดตน้ไม ้และพืช
คลุมดิน ท่ีช่วยยึดเกาะหนา้ดิน และดูดซบัน ้ าฝน เม่ือถึงฤดูฝน ปริมาณน ้ าฝนท่ีสูงท าให้น ้ าไหลบ่า และ
กดัเซาะบริเวณหนา้ดิน (สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532) อีกทั้งท าให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนน ้าในฤดูแลง้ อนัเน่ืองมาจากป่าตน้น ้าถูกท าลาย เป็นตน้ (หรรษา นิธิบุณยากร, 2552) 

จากปัญหาขา้งตน้ จึงน ามาสู่การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีท าเพื่อแกปั้ญหาการตดัไมท้  าลายป่า โดยมีการ
ด าเนินการโดยภาครัฐ และการจดัการป่าชุมชน โดยในส่วนของการด าเนินการโดยภาครัฐนั้นไดมี้การ
ใชม้าตรการต่างๆ รวมทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย การก าหนดนโยบาย หรือกฎเกณฑเ์พื่อการอนุรักษ ์
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และแกไ้ขปัญหา อาทิ การประกาศเขตพื้นที่ตน้น ้ าและการอนุรักษ์ชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า ซ่ึงเป็นการ
แบ่งเขตพื้นที่ลุ่มน ้ าตามลกัษณะทางกายภาพและศกัยภาพทางอุทกวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อประโยชน์ในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพในลุ่มน ้ านั้นๆ เช่น 
พื้นที่ลุ ่มน ้ าชั้นที่หน่ึงเป็นพื้นที่ลุ ่มน ้ าที่ควรสงวนไวเ้ป็นตน้น ้ าล าธาร โดยที่มติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดไวว้่า ห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะพื้นที่ป่าไมเ้ป็นรูปแบบอ่ืนอย่างเด็ดขาดทุกกรณี 
ไดแ้ก่ พื้นที่ตน้น ้ าล าธารที่ยงัมีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นตน้ (ส านกัจดัการที่ดินป่าไม ้กรมป่าไม้, 2557 
และ กองบริหารจดัการท่ีดิน ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559) 
อยา่งไรก็ตามการบงัคบัใชก้ฎหมาย การก าหนดนโยบาย หรือกฎเกณฑ์เพื่อการอนุรักษแ์ละแกไ้ข
ปัญหาน้ีไดส่้งผลกระทบตามมา เช่น ท าให้หมู่บา้นที่ตั้งอยูใ่นเขตป่าก่อนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์
และเขตลุ่มน ้ าชั้นที่หน่ึงนั้นถูกจ ากดัสิทธิในการใชท้รัพยากร และตอ้งอพยพออกจากพื้นท่ี ส่งผลให้
เกิดความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นกบัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้ ตวัอย่างประเด็นขดัแยง้ เช่น กรณีการประกาศ
พื้นท่ีอนุรักษ์ทบัพื้นท่ีชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและจงัหวดัน่าน ส่งผลให้เกิดความขดัแยง้และ
ความรุนแรงระหว่างชาวบา้นและเจา้หน้าท่ีของรัฐอยู่ทัว่ไป  กรณีเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าดอยผาชา้ง 
จงัหวดัพะเยา ฟ้องชาวบา้นจงัหวดัน่าน จ านวน 3 คน ขอ้หาบุกรุกท าลายป่าในพื้นที่ป่าไมท้ั้ง
คดีอาญาและคดีแพ่ง (เพิ่มศกัด์ิ มกราภิรมย,์ 2556) กรณีชาวบา้นอ าเภออุง้ผางจงัหวดัตาก รวมตวักนั
เพื่อขบัไล่หวัหนา้เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าอุง้ผาง เน่ืองจากไม่อนุญาตให้ชาวบา้นใชพ้ื้นที่เขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าในการเดินทางและไม่อนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีป่าเพื่อหาของป่าและเล้ียงสัตว ์รวมทั้งยงัมีการ
จบักุมชาวบา้น ท าให้ชาวบา้นเกิดความไม่พอใจ เป็นตน้ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2560) ซ่ึงมาตรการ
อนุรักษป่์าไมด้งักล่าว เป็นการน าแนวคิดมาจากโลกตะวนัตก โดยเฉพาะจากนโยบายการอนุรักษ์
พื้นที่แบบอเมริกนั ซ่ึงเป็นประเทศที่มีพื้นที่กวา้งขวาง รวมทั้งลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม
แตกต่างกนักบัโลกตะวนัออกมาก การอนุรักษที์่มุ่งจะอนุรักษเ์ฉพาะป่าและพื้นที่ธรรมชาติเหมาะ
ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เมื่อน ามาใชก้บัโลกตะวนัออกจึงเกิดปัญหา เน่ืองจากโลก
ตะวนัออกซ่ึงเป็นประเทศโลกเก่า มีคนอยูอ่ยา่งหนาแน่น ท าเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ผูค้นอาศยัอยู่
กบัป่า การน านโยบายน้ีมาใชใ้นประเทศจึงเป็นการท าให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งรัฐกบัชาวบา้น 
(สัณฐิตา กาญจนพนัธุ์, 2554) ซ่ึงเห็นไดว้า่วิธีการขา้งตน้นอกจากไม่สามารถแกปั้ญหาการบุกรุกป่า
ไดแ้ลว้ ยงัสร้างความขดัแยง้ให้เกิดข้ึนอีกดว้ย 

นอกจากแนวทางการอนุรักษข์องภาครัฐแลว้ การอนุรักษป่์าอีกหน่ึงวิธี คือ การอนุรักษป่์าโดยชุมชน 
(Community-Based Natural Resource Management – CBNRM) โดยวิธีการอนุรักษ์ป่าของชุมชนจะ
อยู่บนพื้นฐานของความสมคัรใจ (voluntarism) เช่น มีการตั้งป่าชุมชน (community forest) ซ่ึงหัวใจ
ของแนวคิดป่าชุมชนจะอยู่ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน รวมถึงคนกบัป่าไม ้และการอนุรักษท่ี์
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เป็นไปพร้อมกบัการเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกรรม ที่เกิดจากคนหลายกลุ่มมีส่วนร่วมกนัจดัตั้ง ทั้ง
ความร่วมมือจากภาคประชาชน และองคก์รชุมชน ตามความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ินของแต่ละ
ชุมชน กฎระเบียบของชุมชนเอง ซ่ึงบริเวณป่าอาจครอบคลุมหลายชุมชน จนมีระบบเครือข่าย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนต่างๆ (เสน่ห์ จามริก และคณะ, 2536) โดยเป็นวิถีปฏิบติัของคนใน
ชุมชน เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคม อนัเกิดจากการแยง่ชิงทรัพยากรของคนในชุมชนกบัรัฐ
เพื่อการพฒันาประเทศ อีกทั้งยงัเป็นการรักษาป่าและระบบนิเวศของป่าเพื่อความสมดุลของระบบ
นิเวศอีกทางหน่ึงดว้ย (สมหญิง สุนทรวงษ์, 2557) อยา่งไรก็ตาม การอนุรักษป่์าโดยชุมชนนั้น ก็มิได้
กระท ากนัในทุกชุมชน ข้ึนอยู่กบักฎเกณฑ์ และความเขม้แข็งของแต่ละชุมชนด้วย การอนุรักษ์จึง
เป็นไปเพียงแค่บางชุมชนหรือบางกลุ่มเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตามแนวทางการแกปั้ญหาการอนุรักษป่์าดงักล่าวขา้งตน้ยงัมีขอ้จ ากดั จึงไดมี้แนวทางหรือ
วิธีการท่ีเป็นทางเลือกใหม่ถูกน ามาใช ้เพื่อให้เกิดเป็นกลไกหรือมาตรการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลให้เกิดความตระหนกัถึงคุณค่า และมูลค่าของระบบนิเวศท่ีแทจ้ริง มีการใช้
กลไกทางการตลาด และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ 
และคิดค านวณมูลค่าจากการอนุรักษ์ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) ซ่ึงกลไกทางเศรษฐกิจท่ีจะใชใ้นการอนุรักษน์ั้นมีเคร่ืองมือเชิงนโยบาย (policy tool) 
ประเภทหน่ึงท่ีเรียกว่า การตอบแทนคุณแก่ผู ้ท่ีดูแลระบบนิเวศ (PES: Payment for Ecosystem 
Services) เป็นวิธีท่ีส่งเสริมให้ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศ ตอบแทนคุณแก่ผูดู้แล
ระบบนิเวศหรือผูท่ี้จดัหาบริการของระบบนิเวศ (provider) เพื่อช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการรักษา และฟ้ืนฟู
ผืนป่าให้มีความสมบูรณ์และย ัง่ยืน กล่าวไดว้่าเป็นการอนุรักษ์ทางเลือกใหม่ โดยใช้วิธีการอนุรักษ์
ระบบนิเวศท่ีอาศยักลไกทางการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงองคป์ระกอบพื้นฐานของกลไกน้ีนั้นจะตอ้งมี
การระบุใหช้ดัเจนวา่ใครคือผูซ้ื้อและผูข้าย  

องคป์ระกอบที่ส าคญัของ PES อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย (1) ผูดู้แลรักษาระบบนิเวศหรือผูข้าย 
(service providers or sellers) ไดแ้ก่ ผูดู้แลรักษาระบบนิเวศ หรือประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผูดู้แล
ส่ิงแวดลอ้ม และช่วยฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (2) ผูท่ี้ไดป้ระโยชน์และบริการทางส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ผูซ้ื้อ (buyers) เป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากระบบนิเวศมีความเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูดู้แล
ระบบนิเวศตามความเหมาะสม หรือตามที่ไดท้  าขอ้ตกลงกนัไวก่้อนหนา้ (3) บริการของระบบนิเวศ 
(ecosystem services) คือ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากระบบนิเวศ ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของสภาพ
พื้นท่ี และประเภทของบริการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์จากระบบนิเวศ 
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ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) หรือเรียกโดยยอ่วา่ “สพภ.” (BEDO: 
Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) )  เ ป็นหน่วยงานที ่ได ้
น าเอาแนวคิดและหลกัการของ PES มาด าเนินการ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 
ประการแรก เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนไดช้่วยเหลือภาครัฐในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ ประการที่สอง เพื่อประโยชน์ของบริการระบบนิเวศ เช่น การเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร 
การป้องกนัน ้ าป่าไหลหลาก การเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้ า และการเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ 
เป็นตน้ ประการสุดทา้ย เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากระบบนิเวศจะไดรั้บบริการ
จากระบบนิเวศท่ีย ัง่ยนื รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างงานและสร้างรายไดแ้ก่ผูดู้แลรักษาระบบนิเวศนั้นดว้ย 
โดยริเร่ิมให้มีการท าโครงการน าร่องในประเทศไทย เรียกวา่ โครงการ “นบัหน่ึงให้ถึง PES” มีการ
น าหลกัการ PES มาทดลองใชร้วมถึงปรับให้เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย ซ่ึงในระยะแรกมี
ผูป้ระกอบการจ านวน 7 ราย ที่ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการตอบแทนคุณระบบนิเวศ ตอบ
ตกลงเขา้ร่วมโครงการฯ อนัไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ บริษทัเจริญโภคภณัฑ์
โปรด๊ิวส์ จ  ากดั บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) บริษทั ชาระมิงค ์จ  ากดั บริษทั ทิปโก้
ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) โรงแรมอยัแลนดา วิลเลจ รีสอร์ท กลุ่มผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีต าบลคลองประสงค ์จงัหวดักระบ่ี และบริษทั อายิโนะทาการะ จ ากดั  

โครงการวิจยัน้ีมุ่งความสนใจไปยงัพื้นที่ตน้น ้ าห้วยทุ่งจ๊อ ในพื้นที่เขตบา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากพื้นที่น้ีเป็นพื้นที่น าร่องในโมเดลตน้แบบ ‘ตน้น ้ าทุ่งจ๊อ’ 
ของสพภ. (BEDO) มีการเร่ิมการด าเนินงานในพื้นท่ี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงในส่วนของผูดู้แลระบบ
นิเวศ คือ ชาติพนัธุ์ปกาเกอะญอบา้นหัวเลา และผูจ้่ายค่าตอบแทนบริการระบบนิเวศ คือ การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ (ปิยพร เป็กขดั และปิยะทิพย ์เอ๋ียวพานิช , 2555)  

แต่เน่ืองจาก PES เป็นแนวทางท่ีค่อนขา้งใหม่ จากการส ารวจงานวิจยัในพื้นท่ีต่างๆ ท่ีได้มีการน า
แนวคิดและหลกัการ PES ไปประยุกตใ์ชน้ั้น ก็ลว้นแลว้แต่เกิดผลท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น โครงการ 
PES ท่ีถูกน าไปใช้ในประเทศเวียดนามเป็นโครงการท่ีถูกคาดหวงัว่าควรจะเป็นประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ป่าในประเทศ แต่กลบัเป็นการเพิ่มความรุนแรงของปัญหาความไม่เท่าเทียมท่ีเคยมีให้ขยาย
กวา้งมากข้ึน (To Xuan Phuc et al, 2012) และ PES ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงั
ไว ้เช่น ความไม่แน่นอนในการครอบครองท่ีดินและการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 
(McElwee, 2012) รวมถึงความไม่เสมอภาคกนัในเร่ืองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และอาจมีปัญหายุง่ยากถา้
ระบบสิทธิในบางพื้นท่ีไม่ชดัเจน (Milne & Adams, 2012) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาในหลาย
พื้นท่ีนั้นท าให้เกิดประเด็นท่ีน าไปสู่ขอ้ถกเถียงของการวิจยั คือ เม่ือมีการน า PES มาใชน้ั้น ก่อให้เกิด
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การเปล่ียนแปลงการเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นท่ี ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ชาวบา้น และทรัพยากรป่าไม ้รวมถึงการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมแ้ละท่ีดินอยา่งไร 

1.2 ค าถามการวจัิย 
1.2.1 การเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นที่ตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหวัเลา 

ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ในอดีตมีพฒันาการมาอยา่งไรก่อนการ
น าเอากลไก PES มาใช ้

1.2.2 การน าเอากลไก PES มาใช้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ของชาวบา้นและ
ส่ิงแวดลอ้มในการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรน ้าและป่าอยา่งไร 

1.2.3 กลไก PES ท  าใหก้ารก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมแ้ละท่ีดิน รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรน ้ าและ
ป่าไมใ้นหมู่บา้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

1.3 วตัถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อศึกษาพฒันาการของกฎการเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นท่ี

ตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในอดีตก่อนการ
น าเอากลไก PES มาใช ้

1.3.2 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ของชาวบา้นและส่ิงแวดลอ้มในการใช้และ
อนุรักษท์รัพยากรน ้ าและป่าในพื้นท่ีตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผลจากการน ากลไก PES มาใช ้

1.3.3 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมแ้ละท่ีดิน รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากร
น ้ าและป่าไมใ้นหมู่บา้นพื้นท่ีตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ อนัเน่ืองมาจากการน าหลกัการ PES มาใช ้

1.4 นิยามศัพท์  
1.4.1 บา้นหวัเลา หมายถึง กลุ่มบา้นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหมู่บา้นแม่เลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณตน้น ้าแม่เลาในพื้นท่ีตน้น ้าห้วยทุ่งจ๊อ ซ่ึงชาวบา้น
หวัเลาเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ และมีการด าเนินการโครงการ PES ในพื้นท่ี 

1.4.2 โครงการ PES หมายถึง แนวคิดการตอบแทนคุณแก่ผูท่ี้ดูแลระบบนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Services) ในพื้นท่ีบา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.4.3 พื้นท่ีตน้น ้ าห้วยทุ่งจ๊อ เป็นพื้นท่ีท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมบริเวณลุ่มน ้ าย่อยห้วยราก ห้วยนอน 
แม่เลา หว้ยโป่ง ปางตอง หว้ยเด่ือ และหว้ยแม่เมืองหลวง ในลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่แตง จงัหวดั
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เชียงใหม่ และน ้ าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยงานวิจยัน้ีจะเนน้ศึกษาบริเวณลุ่มน ้ าแม่เลา
ในพื้นท่ีบา้นหว้เลาท่ีตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าแม่เลา 

1.5 ขอบเขตการวจัิย 
1.5.1 ขอบเขตพื้นท่ี 

พื้นท่ีศึกษาบา้นหวัเลา เป็นส่วนหน่ึงของหมู่บา้นแม่เลา หมู่ท่ี 5 ต  าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยู่ละติจูดท่ี 19 องศา 12 ลิปดาเหนือ ลองจิจูดท่ี 98 องศา 41 ลิปดา
ตะวนัออก หมู่บา้นหวัเลาอยูห่่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 67 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆ (ภาพท่ี 1.1) ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  บ้านแม่แสะ หมู่ท่ี 8 ต  าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั  บ้านปางลัน หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ภาพท่ี 1.1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากศูนยภู์มิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ 



8 

1.5.2 ขอบเขตเน้ือหา 

ในส่วนเน้ือหาของงานวิจยัช้ินน้ี ไดท้  าการศึกษาภาพรวมดา้นสังคมและเศรษฐกิจของ
ชุมชนบา้นหัวเลา ทั้งลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงประวติัความ
เป็นมาของพื้นท่ีศึกษา และการอนุรักษป่์าในอดีตก่อนท่ีจะมีการน าหลกัการ PES เขา้มา
ในหมู่บา้น เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงภาพรวมของลกัษณะทางพื้นท่ีและวฒันธรรม ซ่ึงน าไปสู่การ
ท าความเขา้ใจบริบทเชิงพื้นท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน  

นอกจากนั้นเน้ือหาของงานวิจยัยงัประกอบไปดว้ยภาพรวมของแนวคิด PES และการ
ด าเนินการ PES ในประเทศไทย รวมถึงการด าเนินการ PES ในหมู่บา้นหัวเลา ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนระหว่างแนวทางอนุรักษ์ป่าแบบใช้กลไกทางเศรษฐกิจ กลไก
การอนุรักษ์ของชุมชน และกลไกของรัฐ รวมไปถึงขอบเขตพื้นที่ป่า พื้นที่ท  ากิน และ
พื้นท่ีหมู่บา้นในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งความสามารถของชาวบา้นในการเขา้ไปใช้
พื้นท่ีป่าของชาวบา้นทั้งก่อนและหลงัการน าหลกัการ PES เขา้มาใช้ 

1.5.3 ขอบเขตดา้นประชากร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มแรก คือ กลุ่มชาวบา้นหัวเลาซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ โดยมีช่ือกลุ่มว่า 
“สมาชิกกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหวัเลา”  

2) กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ตวัแทนจากหน่วยงานของการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ (การประปาฯ) ตวัแทนจากส านกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) และกลุ่มผูน้ าชุมชนบา้นหวัเลา 

1.5.4 ขอบเขตดา้นเวลา 

ช่วงเวลาศึกษาตั้งแต่มีการก่อตั้งหมู่บา้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ที่มีการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวปกาเกอะญอบา้นหัวเลา (Rajah, 2008)  ถึง ปี พ.ศ. 2560 ท าให้ได้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงจากการอนุรักษ์ท่ีท าร่วมกนัในหมู่บา้น มาเป็นการอนุรักษ์ท่ีใช้กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเปล่ียนแปลงการก าหนดเขตการใช้พื้นท่ีป่า
ภายในหมู่บา้นอีกดว้ย โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่มีการก่อตั้งหมู่บา้น พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2554  
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ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงท่ีเร่ิมน าหลกัการ PES เขา้มาใช้ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 โดยด าเนินการ
ตามหลกัการ PES ผ่านรูปแบบของการจ้างชาวบ้านสร้างฝายชะลอน ้ า แนวกนัไฟ และ
ลาดตระเวนป้องกนัไฟป่า 

ช่วงท่ี 3 เป็นช่วงหลงัจากท่ีหลกัการ PES ถูกใชใ้นพื้นท่ีบา้นหวัเลา พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบนั 
ปี พ.ศ. 2560 (ภาพท่ี 1.2) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 ขอบเขตดา้นเวลา 

1.6 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1.6.1 การปกครองส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่รัฐโดยใชก้ลไกของตลาด (NSMD: Non-State Market-

Driven) 

แนวคิดการปกครองส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ใชอ้  านาจรัฐแต่อาศยัพลงัอ านาจของ
ระบบตลาดท่ีถูกพฒันาข้ึนในประเทศพัฒนาแล้ว ท่ีรู้จักกันโดยทั่วไปว่า Non-State 
Market-Driven หรือเรียกสั้นๆ วา่ NSMD เป็นท่ีมาของแนวคิดเร่ือง การตอบแทนคุณแก่
ผูท่ี้ดูแลระบบนิเวศ (PES) และเป็นแนวคิดพื้นฐานของมาตรการการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเกิดจากการท าลายป่าและความเส่ือมโทรมของป่า (REDD: Reducing 
Emission from Deforestation and Forest Degradation) รวมทั้งการอนุรักษป่์าและปลูกป่า
เพื่อเป็นแหล่งเก็บก๊าซเรือนกระจกท่ีต่อมาพฒันาเป็น REDD+ (ชูศกัด์ิ วทิยาภคั, 2558) 

แนวคิดการปกครองส่ิงแวดลอ้มแบบ NSMD น้ีเร่ิมจากปัญหาของภาครัฐหรือนโยบายท่ีถูก
ก าหนดข้ึน โดยรัฐท่ีพยายามจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลก ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ 
รวมถึงขอ้ตกลงท่ีท าโดยองค์กรเหนือรัฐต่างๆ ไม่ให้ผลคืบหน้าเท่าท่ีควร ยิ่งไปกว่านั้น 
ภาคประชาสังคม มีความตอ้งการในการอนุรักษ ์และปกป้องส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ปัญหา
ดงักล่าวไดน้ าไปสู่การริเร่ิมถ่ายโอนการก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มไปสู่ภาคเอกชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เกิดแนวโนม้ท่ีมุ่งเนน้ไปทางนโยบายดา้นการใชก้ลไกของตลาด 

พ.ศ. 
2496 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 
2557 

ช่วงแรก ช่วงท่ี ช่วงท่ี 

พ.ศ. 
2560 
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ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของบทบาทขององค์กรทางด้านส่ิงแวดล้อม รวมตลอดถึง
ผูก้ระท าการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Cashore et al, 2007) 

ในกรณีของทรัพยากรป่าไมน้ั้นเร่ิมตน้จากองคก์ร Forest Stewardship Council - FSC ซ่ึง
เป็นองค์กรท่ีบุกเบิกรูปแบบการปกครองส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ใช่รัฐ ได้มีการน าเสนอ
มาตรการการออกใบรับรองมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมป่าไม ้(forest 
certification) ในอเมริกาเหนือโดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาท่ีมีอุตสาหกรรม
ป่าไมใ้นเชิงพาณิชยใ์ห้หันมาเน้นดา้นการใชม้าตรการทางการตลาด ดว้ยการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อรับรองการท าไม้เชิงพาณิชยโ์ดยเจา้ของท่ีดินและบริษทัท าไมใ้ห้เข้าร่วม 
ในช่วงระยะเร่ิมแรกมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการยอมรับโดยใชท้ั้งไมแ้ข็ง
และไมน้วม (Cashore, 2002) การใชร้ะบบเกณฑ์มาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ
ออกใบรับรอง ที่ริเร่ิมโดย FSC ถือวา่เป็นมาตรการพื้นฐานของแนวคิดการขบัเคลื่อน
ของตลาดโดยตวัแทนท่ีเป็นภาคเอกชน (NSMD) มีการรณรงคใ์ห้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่ายให้การยอมรับและเขา้ร่วม ตั้งแต่ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย ผูซ้ื้อ รวมทั้งผูค้นทัว่ไปใน
สังคมท่ีเร่ิมตระหนกัและเห็นความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากอุตสาหกรรม
ป่าไม ้มาตรการดงักล่าวเร่ิมมีอิทธิพลแพร่หลายไปทัว่โลก รวมถึงการสร้างมาตรฐาน
ภายในประเทศให้เพิ่มข้ึนดว้ย เป็นแนวคิดที่วาดภาพไปถึงโครงสร้างเชิงนโยบายใหม่
ในเร่ืองการปกครองเกี่ยวกบัสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มที่ถูกพฒันาข้ึน 
(Cashore et al, 2007) 

จุดประสงค์ของ NSMD คือ การพฒันาและด าเนินการบริหารและจัดการทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีการตอบสนองต่อสังคม ประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจคืออ านาจท่ีเพิ่มข้ึน
ของภาคประชาชนในเร่ืองธุรกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการอ่ืนๆ และการเพิ่มการใช้
เคร่ืองมือเชิงนโยบายท่ีมุ่งเน้นเร่ืองพลงัของตลาดกบัภาคประชาสังคม ในระบอบการ
ปกครองส่ิงแวดลอ้มแบบ NSMD ระบบตลาดได้อ านาจความชอบธรรมในการก ากบั
ควบคุมส่ิงแวดล้อมมาจากสังคมภายนอกในขณะท่ีระบบอ านาจรัฐแบบเดิมอ านาจ
ความชอบธรรมอยูท่ี่การใชก้ฎหมายและความชอบธรรมในการบงัคบัใชท่ี้มาจากระบบ
สิทธิอ านาจตามแนวคิดของเวเบอร์ (Weberian Power) 

ระบบการก ากบัดูแลในภาคเอกชนแบบขา้มชาติ จะเนน้ความตอ้งการของผูซ้ื้อเป็นหลกั 
ทั้งเร่ืองของการคา้ผลิตภณัฑไ์ม ้อาหารทะเล กาแฟ และสินคา้อ่ืนๆ องคก์รท่ีไม่ใช่รัฐได้
พฒันาโครงสร้างสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเน้นเก่ียวกับการซ้ือขายสินค้าและการ
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บริการ เง่ือนไขส าคญัของ NSMD คือ บทบาทของตลาด ซ่ึงผูบ้ริโภคเป็นผูก้  าหนดผ่าน 
ห่วงโซ่อุปทาน (global supply chain) โดยท่ีรัฐไม่ใช้อ  านาจอธิปไตยในการบังคบัให้
ปฏิบติัตาม แต่ท่ีมาของอ านาจท่ีไดรั้บนั้นมาจากการประเมินของผูค้นภายนอกและสังคม
ทัว่ไป 

ระบบ NSMD ริเร่ิมโดยองคก์รส่ิงแวดลอ้ม ท่ีพยายามชกัจูงและรณรงคใ์ห้อุตสาหกรรม
ป่าไมย้อมรับมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการท าไมเ้ชิงพาณิชย ์เม่ือผูซ้ื้อยอมรับและ
เรียกร้องผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานจากผูผ้ลิต ผูผ้ลิตจึงตอ้งท าตามเกณฑ์มาตรฐาน และผู ้
จ  าหน่ายก็ตอ้งปฏิบติัตาม ผลก็คือท าให้มีการท าไมอ้ย่างถูกต้องรวมทั้งมีการปลูกป่า
ทดแทน เพื่อท่ีจะได้รับฉลากหรือใบรับรองมาตรฐานเพื่อท าให้ผูซ้ื้อหรือผู ้บริโภค
ยอมรับ NSMD ใชว้ิธีสร้างแรงจูงใจท่ีแตกต่าง โดยใชก้ลไกทางตลาดเขา้มา เป็นการให้
อ านาจกบัคนภายนอกไดเ้ขา้มามีส่วนในการก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้ม NSMD เร่ิมใชอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมกบัการสร้างกฎเกณฑ์มาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมป่าไม้
ในแคนนาดาและสหรัฐอเมริกา โดยมีการออกใบรับรองมาตรฐานในการท าไม ้ ริเร่ิม
โดยองค์กรทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีพยายามหาทางในการควบคุมการท าไมไ้ม่ให้ส่งผล
กระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมี FSC เป็นองคห์ลกัในการผลกัดนัให้ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย 
ผูบ้ริโภค และภาคประชาสังคมให้ยอมรับระบบการก ากบัควบคุมท่ีด าเนินการผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพและการออกใบรับรอง ว่าไมท่ี้ถูกตดัไดด้ าเนินการอย่างถูกตอ้งตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในผูก้ระท าการในห่วงโซ่อุปทาน เม่ือบริษทัใหญ่ๆ 
ได้ตัดสินใจเข้าร่วม ผลท่ีเกิดคือไม้ท่ีรับซ้ือและจ าหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
ใบรับรอง หากไม่ผา่นเกณฑก์็ไม่สามารถจ าหน่ายได ้หรือไม่สามารถเขา้ถึงตลาดได ้

อยา่งไรก็ตาม ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลายนั้นเป้าหมายอาจแตกต่างจากประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้ โดยมิใช่เพื่อสินคา้หรือผลิตภณัฑ์โดยตรง และมิใช่การน าทรัพยากรมาใช้
ในการบริโภค แต่เป็นบริการ และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อด ารงไวซ่ึ้งหน้าท่ีของ
ระบบนิเวศในการให้บริการทางนิเวศวิทยา เน่ืองจาก ปัญหาการท าลายป่าและการหา
มาตรการในการอนุรักษ์ป่า รวมทั้งความพยายามในการด ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรป่าไมท่ี้มี
ความส าคญัในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการป้องกนัการท าลายป่า
และความเส่ือมโทรมของป่าในบริบทของปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกอนั
เน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบการปกครองส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่
รัฐแต่ใชก้ลไกตลาดจึงไดถู้กน ามาใชใ้นการก ากบัควบคุมส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายอยู่
ที ่บริการของระบบนิเวศ (ecosystem services) ที่มาจากทรัพยากรป่าไม ้อนัไดแ้ก่  
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ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาเสถียรภาพของดิน การควบคุมการไหลของน ้า 
การป้องกนัน ้าท่วม การเก็บกกัคาร์บอน และความสุนทรียภาพ เป็นตน้  

ดงันั้น มาตรการท่ีมาจากหลกัการ NSMD ท่ีใชก้ลไกของตลาดจึงอยูใ่นรูปแบบของการ
การตอบแทนคุณแก่ผูที้่ดูแลระบบนิเวศ (PES) ส่วนมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จึงอยูใ่นรูปแบบของ REDD ทั้ง PES กบั REDD เป็นโครงการท่ี
ท าให้คนเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การ
สร้างการบริการทางระบบนิเวศก็เท่ากบัเป็นการใชก้ลไกตลาดเปล่ียนพฤติกรรมของ
ผูค้นให้เกิดการอนุรักษป่์าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแรงจูงใจอยูที่่ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจเป็นในรูปของเงินสดหรือผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนเช่น ทางเลือกใน
การท ามาหากิน การพฒันาชีวิตความเป็นอยู ่รวมถึงสิทธิในทรัพยากร เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีพบในประเทศไทยไม่ได้เ ก่ียวข้องกับการขายไม้ในแบบ
อุตสาหกรรมป่าไมข้นาดใหญ่ แต่เก่ียวขอ้งกบัการบริการของระบบนิเวศ (ecosystem 
services) ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีธรรมชาติส่งต่อใหก้บัมนุษย ์(มูลนิธิโลกสีเขียว, 2556) เพื่อ
อนุรักษ์แหล่งตน้น ้ า ป่า คาร์บอนไดออกไซต์ ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงน ามาสู่
การใชก้ลไกตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษคุ์ณค่าระบบนิเวศ (ภาพท่ี 1.3) 

ภาพท่ี 1.3 วธีิการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษใ์นปัจจุบนั 

การน าระบบฉลากหรือสัญลกัษณ์แสดงการรับรองคุณภาพ มาใช้ เช่น บริษทัผลิตน ้ า
บริจาคเงินเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บผลประโยชน์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางออ้ม อย่างไรก็ตาม วิธีน้ีใช้ไดผ้ลใน
กรณีผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ี ดังจะเห็นได้จากบริษทัขนาดใหญ่เร่ิมมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social 
Responsibility) ซ่ึงหลักการและมาตรการน้ีสามารถปรับเปล่ียนมาด าเนินการผ่าน
หลกัการของ PES ได ้

การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ ์

เงินหรือการใชร้ะบบตลาด การออกใบรับรอง การสร้างฉลากต่างๆ 
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นอกจากน้ี NSMD อาจน ามาใช้ในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการเร่ง
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีไม่ค  านึงส่ิงแวดลอ้ม หลายประเทศมีการแข่งขนักนัท่ีเรียกวา่ เป็น
การแข่งกนัลงเหว (race to the bottom) ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนไปลงทุน 
ประเทศก าลังพฒันาจะสร้างแรงจูงใจให้บริษัทข้ามชาติ เช่น กดค่าแรง ผ่อนคลาย
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ลดมาตรฐาน ท าให้คุณภาพชีวิตตกต ่า คุณภาพส่ิงแวดลอ้มย  ่าแย่ 
(Graham, 1998) แนวคิดเร่ืองการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ เช่น แนวคิด PES อาจ
สร้างการแข่งขันท่ีท าให้เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อม (race to the top) โดยถ้าตลาดโลก
ตอ้งการสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ไม่มีสารเคมี ผูข้ายก็แข่งกนัพฒันาให้ดีตามท่ีผูบ้ริโภค
ต้องการ เช่น ไม่มีการเอาเปรียบแรงงาน ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ท าให้คนสนับสนุน
ส่ิงแวดล้อมก็สร้างกลไกท่ีไม่ใช่รัฐมาใช้ในเชิงบวก ถ้าผูซ้ื้อ หรือผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการบริโภคสินคา้ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ผูผ้ลิตอยากขายสินคา้ก็ตอ้งผลิตแบบไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงตอ้งมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตของตน ผูบ้ริโภคจึงจะ
ซ้ือสินคา้นั้น ส่งผลต่อระบบห่วงโซ่อุปทานถึงผูผ้ลิตขั้นตน้ 

1.6.2 แนวคิดเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงความชอบธรรมในอ านาจการปกครองส่ิงแวดล้อมของ 
NSMD 

ไม่ว่าอ านาจรัฐหรืออ านาจของระบบตลาดต่างก็ตอ้งมีความชอบธรรมมารองรับ รวม
ตลอดถึงตอ้งมีกลไกของสถาบนัต่างๆ มาเกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
เปล่ียนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ส่วนรวม มาตรการใดที่จะท าให้
คนที่น าส่ิงแวดลอ้มมาใช้ค  านึงถึงในกระบวนการตดัสินใจทางดา้นเศรษฐกิจ หรือ
กล่าวไดว้า่เป็นอ านาจในรูปแบบใหม่ NSMD จึงเป็นรูปแบบหน่ึงในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มที่ใช้อ  านาจผ่านระบบตลาด ซ่ึงเร่ิมไดร้ับการยอมรับหรืออีกนยัหน่ึงคือ
เร่ิมไดรั้บความชอบธรรมจากผูบ้ริโภค ตลอดจนสมาชิกของสังคมในวงกวา้ง  

การไดรั้บอ านาจ สิทธิ หรือความชอบธรรมในการก ากบัควบคุมส่ิงแวดลอ้มของระบบ 
NSMD จ  าแนกความชอบธรรมออกเป็น 3 ประเภทคือ (1) ความชอบธรรมในทางปฏิบติั
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ตอบแทน (interested-based pragmatic legitimacy) (2) 
ความชอบธรรมในเชิงศีลธรรมท่ีมาจากระบบคุณค่าสังคม (value-oriented moral 
legitimacy) (3) ความชอบธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับและเข้าใจกันในเชิงสังคม-วฒันธรรม 
(culturally-focused cognitive legitimacy) ซ่ึงการท าให้ผูค้นตระหนกัถึงศีลธรรมทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ให้ฝังอยู่ในจิตส านึกและสามญัส านึกของประชาชน จะส่งผลต่อกลไกการ
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อนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื จากภาพท่ี 1.4 แสดงใหเ้ห็นวา่การไดรั้บความชอบธรรมหรือไดรั้บการ
ยอมรับอาจเร่ิมจากผูค้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก่อน (immediate audience) เช่น 
ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูซ้ื้อ ถา้หากมีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ก็จะท าใหเ้ขาเป็นพลเมืองท่ี
ดี ใหเ้ขาตระหนกัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ถา้หากคิดแต่เร่ืองเงินหรือเร่ืองค่าตอบแทนเฉพาะหนา้
ก็ไม่อาจเป็นการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยืนได ้หรือกล่าวอย่างง่ายๆ วา่เป็นการเปล่ียนคนเห็นแก่ตวั
ให้เป็นคนท่ีมีทศันคติด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดี เป็นกลไกในการบงัคบัผ่านพลงัอ านาจของ
ตลาด เปล่ียนความคิดในการสร้างความชอบธรรมในระดับความคิด กลไกเหล่าน้ีมี
ขอ้จ ากดัของมนัเอง เหมือนกลไกอ่ืนๆ การใชอ้  านาจตอ้งควบคุมทีละขั้นตอน ถา้พฒันา
กลไกท่ีไม่ใช่รัฐให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ มีอ านาจให้คนท าตาม สร้างกฎเกณฑ์ 
ผลกัดนัความตอ้งการในการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน (Cashore, 2002) 

ในกรณีของระบบ NSMD ท่ีเร่ิมด าเนินการกบัทรัพยากรป่าไมน้ั้น องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งมี
กระบวนการท างานเพื่อน าไปสู่การยอมรับเกณฑ์มาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในการ
ท าไม ้เพื่อให้ระบบการปกครองแบบใหม่น้ีไดรั้บการยอมรับ ขั้นแรก คือ การท าให้คน
ซ้ือไม ้และผูผ้ลิตท าตามก่อน แลว้สังคมส่วนใหญ่เห็นดว้ย เร่ิมจากผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค
สินคา้เห็นวา่ถา้ไม่ไดใ้บรับรองก็จะไม่ซ้ือสินคา้ แลว้หนัไปซ้ือกบับริษทัท่ีไดใ้บรับรอง
มาตรฐานการผลิตแทน เม่ือระยะเวลาผา่นไปก็จะท าให้ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนเขา้มา
ร่วมกบัระบบน้ี เพราะท าให้ขายสินคา้ได ้หรือเป็นการเขา้ถึงตลาดนัน่เอง ในระยะแรกน้ี
การตดัสินใจของผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูบ้ริโภคก็อาจจะอยูบ่นฐานคิดของผลประโยชน์
เฉพาะหนา้ท่ีไดรั้บเป็นส าคญั (pragmatism) ขั้นท่ีสอง เป็นการท าให้ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งนั้น
หนัมาให้การยอมรับเน่ืองจากเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งในเชิงศีลธรรม เช่น เป็น
การกระท าท่ีถูกตอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก็จะท าให้การยอมรับให้ความชอบธรรมมี
ความยนืยาวกวา่การเห็นแก่ประโยชน์ท่ีไดรั้บเพียงเท่านั้น ขั้นสุดทา้ย เป็นระดบัของการ
ท าให้ผูค้นในสังคมวงกวา้งทั้ งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักรู้ถึง
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม จนมีความรู้สึกวา่ไม่มีทางอ่ืนท่ีดีกวา่น้ีแลว้ ซ่ึงก็จะท าใหเ้กิด
การกระท าท่ีเป็นเร่ืองปรกติท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม (Cashore, 2002) 

แนวความคิดการใช้อ านาจ สิทธิ ความชอบธรรมในการก ากับดูแลส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรผา่นระบบ NSMD ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัน้ี โดย
งานวิจัยสนใจศึกษาประเด็นของการท่ีจะท าให้ชาวบ้านเปล่ียนความคิด เปล่ียน
พฤติกรรม เม่ือน ากลไกการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูดู้แลบริการของระบบนิเวศมาปฏิบติั
แลว้ส่งผลต่อปฏิกิริยาของชาวบา้นในพื้นท่ีวิจยัในการตดัสินใจท าการอนุรักษป่์าตน้น ้ า 
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แนวคิดและการปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าท่ีท าอยูน่ั้น ท าไปเพราะมีแรงจูงใจ
จากการไดรั้บเงินค่าตอบแทน หรือท าไปเพราะเห็นคุณค่าของการอนุรักษป่์า เพื่อสร้าง
คุณประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่ให้กับคนอ่ืนๆ หรือต่อสังคม ผ่านแนวคิดการขบัเคล่ือนของ
ตลาดโดยตวัแทนท่ีไม่ใช่รัฐ หรือ NSMD กระบวนการในการด าเนินการของโครงการ 
PES มีการใหค้วามรู้และความเขา้ใจกบัชาวบา้นอยา่งไร 

 

ภาพท่ี 1.4 รูปแบบการยอมรับซ่ึงความชอบธรรมในอ านาจการปกครองส่ิงแวดลอ้มของ NSMD  
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Cashore (2002) 

ระบบการปกครองส่ิงแวดลอ้มแบบ NSMD น้ีเป็นรูปแบบหน่ึงของการใชอ้  านาจในการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ใช่อ านาจตามกฎหมาย (force) อยา่งท่ีเคยปฏิบติักนัมา 
และก็ไม่ใช่ความสมคัรใจเพราะเห็นคุณค่าของการอนุรักษ ์(altruism) ดงัท่ีชุมชนท าการ

ความยนืยาวมาก? ความยนืยาวนอ้ย? 

ชั้นท่ี 1: กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ชั้นท่ี 2: ผูบ้ริโภค และคน
ในสังคมท่ีค านึงถึง

พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

 

ค่านิยม
และ

ทศันคติ 

ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นอุปสงค ์

ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นอุปทาน 

กลุ่ม
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตวัแสดง
ของรัฐ 

ใบรับรองมาตรฐาน 
NSMD ระบบการก ากบั

ดูแล การจดัการ 

การคลอ้ยตาม 

การใหค้วามรู้ ระบบท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ในทางปฏิบติั ดา้นศีลธรรม ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
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บริหารจดัการป่าไมใ้นรูปของป่าชุมชน อ านาจรูปแบบใหม่น้ีมาจากทุน (capital) ผ่าน
กลไกของตลาดภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของบริการทางนิเวศวิทยา มีเป้าหมายเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ประเด็นข้อถกเถียงจึงอยู่ท่ีว่ารูปแบบการ
ปกครองท่ีแตกต่างกนัแสดงออกมาในลกัษณะของการใช้อ านาจและความชอบธรรมท่ี
ไดรั้บเป็นแบบใด เช่น อ านาจการใชก้ าลงับงัคบัอยา่งเดียว อ านาจทุน รวมทั้งอ านาจของ
ความรู้ เพราะการปกครองส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด โดยมีการสอดแทรก
ความรู้แก่ชาวบา้นเร่ืองของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น ประโยชน์ของป่าไม ้ต่อภาวะ
โลกร้อน เป็นตน้ การปรับเปล่ียนความเช่ือเช่ือ ทศันคติ พฤติกรรม โดยใช้อ านาจของ
ความรู้เป็นกลไกการควบคุมจากระยะไกล 

1.6.3 แนวคิดและหลกัการของการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูดู้แลบริการของระบบนิเวศ (PES: 
Payment for Ecosystem Services) 

Wunder (2005) กล่าวถึง PES วา่เป็นวธีิการอนุรักษท่ี์แตกต่างจากการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
แนวอ่ืนๆ โดยใชว้ิธีการไดอ้ยา่งเสียอยา่ง (trade-offs) ในภูมิทศัน์กบัการเพิ่มข้ึนของแรง
กดดันในการใช้ท่ีดิน และการประนีประนอมความขัดแยง้ท่ีได้ประโยชน์ผ่านการ
แข่งขนักนัในระบบตลาด โดย PES หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูดู้แลบริการของ
ระบบนิเวศนั้ น เ ป็นวิ ธี ท่ีใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของระบบนิเวศ (McElwee, 2016) อีกทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมให้ผูใ้ชบ้ริการหรือไดรั้บประโยชน์จากระบบนิเวศจ่ายค่าตอบแทนให้ผูที้่ดูแล
ระบบนิเวศ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบัผูท้  าหนา้ที่ดูแลรักษา อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศนั้นๆ (ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, ม.ป.ป. และหนงัสือพิมพแ์นว
หนา้, 2555) PES เป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ โดยตอ้งการให้มีการตอบแทนกบัผูที้่
ดูแลระบบนิเวศอยา่งเป็นรูปธรรม เกิดจากความคิดทางเศรษฐกิจดว้ยภาษาชาวบา้นท่ีวา่ 
“โลกน้ีไม่มีของฟรี” โดยใชก้ลไกของระบบตลาดในการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจกบั
ผู ้ ท่ี มี บทบาทในการ ดู แล รั กษาท รัพย ากรธรรมชา ติ  ผู ้ ท่ี ใ ช้ป ระ โยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศและ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความเช่ือตามดชันีสวสัดิการทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนของ Daly 
and Cobb วา่ระบบนิเวศท่ีเส่ือมลง จะท าใหม้นุษยไ์ดรั้บประโยชน์นอ้ยลงและยอ่มส่งผล
ใหต้น้ทุนทางสังคมเพิ่มข้ึน (สุภาสินี ตนัติศรีสุข, 2555) 
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ส าหรับความหมายของ PES นั้นมีดงัน้ี 

ตวัอกัษร “P” ในค าว ่า  PES ค ือ  การจ ่าย เงิน  (payments)  ม ูลค ่าทางการตลาด 
(markets) รางวลัตอบแทน (rewards) หรือค่าชดเชยความสูญเสีย (compensations) 
(ชูศกัด์ิ วิทยาภคั, 2556) ซ่ึงเป็นกลไกเพื่อใช้บรรลุการท างานร่วมกนัในการแข่งขนั
ระหว่างตลาด รางวลัในการให้บริการ หรือชดเชยส าหรับค่าใช้จ่ายที่ผูใ้ห้บริการ
ได้รับความเดือดร้อนหรือสูญเสียไป  

ตวัอกัษร “E” ในค าว่า PES สามารถเป็นได้ทั้ ง environment และ ecosystem ซ่ึงเป็น
รูปแบบขอ้สมมุติของธรรมชาติ และการบริการของระบบนิเวศท่ีไม่สามารถแยกกนัได ้
ดงันั้นทั้งสองค าจึงมีท่ีความคลา้ยคลึงกนั 

ตวัอกัษร “S” ในค าวา่ PES หมายถึง การบริการ (services) ในเชิงของการท่ีไม่ใช่วตัถุ แต่
เป็นการติดต่อซ้ือขาย ES หรือ การบริการของระบบนิเวศ ซ่ึงรวมมูลค่าของผลิตภณัฑ์
เหล่าน้ีอยูด่ว้ย (Wunder, 2005) 

PES นบัว่าเป็นกลไกหน่ึงของรูปแบบการปกครองส่ิงแวดล้อมแบบ NSMD แนวคิดน้ี
อาจพิจารณาไดจ้ากบริบทของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนัอย่างน้อยสอง
ประการ คือ กระแสหรือแนวโน้มของการมีอ านาจของอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ (Neo-
liberalism) ท่ีเช่ือมัน่ในระเบียบการปกครองโลกด้วยระบบตลาด ประการท่ีสองคือ 
บริบทของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัคุกคามโลก นัน่คือปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ของโลกอนัเน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ การตดัไม้
ท าลายป่าท่ีน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

1.6.4 แนวคิดการก าหนดอาณาบริเวณ (Territorialization)  

การก าหนดอาณาบริ เ วณ หรือการก าหนด เขตแดน (Territorialization)  เ ป็น
กระบวนการเบ้ืองตน้ในการปกครองส่ิงแวดลอ้ม โดยมากจะมีการประกาศเขตก่อน
เร่ิมโครงการ กระบวนการดงักล่าวน้ีมีรากฐานมาจากแนวคิดการใชพ้ื ้นที่เ ป็น
เคร่ืองมือของอ านาจในการเขา้ไปควบคุม ( territoriality) ทั้งกลไกของรัฐ กลไกทาง
การตลาด และการจดัการทรัพยากรของชุมชนต่างก็น ามาใช้เพื่อเป็นเคร่ืองของการใช้
อ านาจในการควบคุม ซ่ึงถือว่าเป็นกลไกพื้นฐานในการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ดงัเป็นท่ี
เขา้ใจร่วมกนัในหมู่นกัภูมิศาสตร์มนุษยส์ายทฤษฎีเชิงวิพากษ์ว่าการก าหนดเขตแดน
เป็นการใช้อ านาจขั้นพื้นฐานท่ีสุด (Sack, 1983)  
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การก าหนดอาณาบริเวณ เป็นรากฐานทางสังคม และภูมิศาสตร์ โดยอาจเป็นการก าหนด
โดยส่วนบุคคล หรือกลุ่มคน ในการบงัคบัหรือควบคุมผา่นพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ การขยาย
อ านาจรัฐเหนือพื้นท่ี (‘State’ territorialization) ไดน้ ามาซ่ึงการสร้างแผนท่ีของขอบเขต
พื้นท่ีของประเทศและภายในประเทศ (internal territorialization) รวมถึงกรณีท่ีเป็นการ
ใช้สิทธิของภาคเอกชน (private actors) และการสร้างระบบการจดัการทรัพยากรโดย
ชุมชน (Vandergeest & Peluso, 1995) 

ประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียงและข้อกังวลของประเทศก าลังพฒันา ท่ีมีต่อรูปแบบการ
ปกครองส่ิงแวดลอ้มท่ีใชก้ลไกตลาดเป็นเคร่ืองมือคือ การเปิดโอกาสให้นกัทุนขา้มชาติ
เข้ามามีอิทธิพลในการบงการการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมโดยเปรียบเทียบว่าเป็น
เสมือนกบัการสูญเสียอ านาจอธิปไตยในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัการ
มอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (extraterritoriality) ให้กับอ านาจภายนอกดังเช่นท่ี
ประเทศไทยเคยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กบัมหาอ านาจอาณานิคมมาแล้วคร้ัง
หน่ึง กรณีเช่นน้ีอาจเกิดข้ึนได้เ ม่ือทุนภายนอกหรือจากองค์กรเหนือรัฐในระดับ
นานาชาติเป็นผูใ้ห้เงินมาด าเนินการผ่านรูปแบบการปกครองแบบ NSMD ผ่านการ
ด าเนินการในโครงการ REDD+ และ PES เปรียบดัง่เป็นการสูญเสียอ านาจอธิปในการ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ทุนขา้มชาติเหล่าน้ีอาจก าหนดนโยบายและกฎเกณฑม์าตรฐานต่างๆ
ให้เป็นไปตามท่ีตนเองตอ้งการ ระบบเสรีนิยมใหม่ มีแนวโน้มท่ีคนต่างชาติจะเขา้มามี
อิทธิพลหรือครอบง าเหนืออ านาจอธิปไตยของประเทศก าลงัพฒันา การใช้อ านาจของ
ทุนผ่านนโยบายเสรีนิยมใหม่ ในรูปของการพฒันาเศรษฐกิจและการลงทุน ท าให้เกิด
การสร้างพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: Special Economic Zone) เช่น พื้นที่เขตชายแดน
แม่สอดเป็นพื้นที่ที่แรงงานเขา้มาท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้หนงัสือเดินทาง ซ่ึงเป็นการ
ท าให้ระบบตลาดท างานได ้อีกตวัอย ่างกรณีของประเทศจีน ที ่ตอนเร่ิมพฒันา
เศรษฐกิจใหม่ มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษใช้ระบบตลาด ซ่ึงต่างจากระบบ
แบบเดิมของจีนท่ีเป็นประเทศสังคมนิยม เป็นการสร้างก าไร เพื่อพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ดว้ยการสร้างพื้นท่ียกเวน้เพื่อหาก าไร การด าเนินการท านองเดียวกนัน้ีอาจถูกน ามาใช้
ในการบริหารและจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Vandergeest & Peluso, 1995) 

จากการทบทวนงานศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ี ท าให้พบว่าการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมก็
สามารถใช้มาตรการน้ีไดเ้ช่นกนั ประเทศมหาอ านาจใช้กลไกเดียวกนัท าให้ประเทศท่ี
ดอ้ยอ านาจกวา่ตอ้งสูญเสียอ านาจอธิปไตยบางอยา่งไป แลกกบัผลประโยชน์ดา้นเงินทุน
สนบัสนุน เช่น การออกใบรับรองเร่ืองอาหาร เสมือนเป็นการน าอ านาจจากภายนอกเขา้
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มาใช้ในพื้นท่ีของประเทศอ่ืน เป็นการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของไทย 
นอกเหนือจากสนธิสัญญาเบาร่ิง ซ่ึงท าให้ประเทศไทยหรือสยามในสมยันั้น เสียสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขต เช่น การเปิดการคา้เสรีกบัต่างประเทศในสยาม มีการปรับเปล่ียน
กฎระเบียบการคา้ระหวา่งประเทศ โดยการสร้างระบบการน าเขา้และส่งออกใหม่ รวมถึง
คนในบงัคบัองักฤษจะอยู่ภายใตอ้  านาจและการควบคุมของกงสุลองักฤษ หากมีการท า
ผิดเกิดข้ึนตอ้งข้ึนศาลองักฤษเท่านั้น สยามไม่สามารถท าอะไรได ้ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ี
สยามมอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ประชากรต่างชาติ (Vandergeest & Unno, 2012)  

แนวคิดเร่ืองอธิปไตย ความชอบธรรมท่ีใชอ้  านาจภายนอกเขา้มา โดยใหเ้หตุผลเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้กบัตนเอง เช่น รัฐไร้ประสิทธิภาพ มีการทุจริตคอรัปชัน่ จึงมีอ านาจ
ความชอบธรรมในการเขา้มาจดัการ ตวัอย่างของอาณานิคมในอดีต ประเทศเจา้อาณา
นิคมสร้างความชอบธรรมในการควบคุมประเทศอ่ืน โดยมองวา่ ประเทศก าลงัพฒันาไม่
เจริญ จึงตอ้งการท่ีจะน าความเจริญรุ่งเรืองมาให้ โดยน าเอาศาสนาคริสตเ์ขา้มา และมอง
ระบบกฎหมายไทยท่ีใชว้ิธีการลงโทษแบบตดัคอวา่ป่าเถ่ือนไร้อารยะธรรม จึงไม่ขออยู่
ใตอ้  านาจ ในกรณีของปัญหาส่ิงแวดล้อมก็เช่นกนั ถ้าให้ประเทศเหล่าน้ีใช้กลไกของ
ตนเอง ส่ิงแวดลอ้มก็จะถูกท าลาย ทุนขา้มชาติและองค์กรส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ
เหล่าน้ีสามารถสร้างความชอบธรรมว่า ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีลม้เหลวในการเขา้มา
จดัการ ในเร่ืองของการออกใบรับรองในการท านากุ้ง เกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้ งมาหาก
ประเทศผูส่้งออกไม่ปฏิบติัตามหรือท าไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีประเทศปลายทางตั้งไว ้ก็ไม่
สามารถส่งออกได ้ในเร่ืองป่าไม ้การอนุรักษ ์คือ ตวัสินคา้ หรือ บริการของระบบนิเวศ 
(ecosystem services) กลไกตลาดท่ีถูกน ามาใช้ คือ การจ่ายค่าตอบแทน (การซ้ือบริการ
ทางนิเวศ) เงินมาจากผูซ้ื้อท่ีมีก าลงัเงิน และเป็นบริษทัใหญ่เพื่อสนบัสนุนแลกกับการ
สร้างภาพลักษณ์ ความชอบธรรมท่ีกลไกแบบท่ีไม่ใช่ รัฐสามารถเข้ามาจัดการ
ส่ิงแวดล้อมได้ สร้างกลไกแบบท่ีคนท าถูกลงโทษ หรือคนสร้างได้รับรางวลั โดยใช้
กลไกทางการเงินการคลงัมา (Corson, 2011) 

1.6.5 กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น และระบบกรรมสิทธ์ิในนโยบายเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ
(Property Rights and Property Regimes in Natural Resource Policy) 

Bromley (1991) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ (public policy) เป็นส่ิงท่ีถูกน ามาพิจารณา
ในการปรับเปล่ียนและการจดัการเชิงนโยบายด้วยการบริหารจดัการองค์กรซ่ึงน าโดย
บุคคลท่ีมีลกัษณะของการเป็นตวัแทนทางเศรษฐศาสตร์ (economic agent) ในระบบ
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โครงสร้างเศรษฐกิจใหญ่ นโยบายสาธารณะจะถูกคิดหรือเปล่ียนแปลงตามผูรั้บผิดชอบ 
ซ่ึงส่งผลต่อการใชท้รัพยากร ถา้หากตวัแทนซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายต่างๆ นึกถึงเฉพาะ
ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนโยบายก็จะถูกก าหนดในเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม 
อยา่งไรก็ตาม หากตวัแทนนึกถึงดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั นโยบายก็จะออกมาในเชิงบวก
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น นโยบายเพื่อการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมหรืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดงันั้น 
นโยบายต่างๆ ในแต่ละพื้นท่ีจึงข้ึนอยู่กบับริบทของสถาบนัท่ีมีอ านาจในการก าหนด
นโยบายเป็นผูใ้ห้ค  านิยาม รวมถึงจะเลือกก าหนดนโยบายให้กบัพื้นท่ีนั้น เน่ืองจากผู ้
ก  าหนดนโยบายมีสิทธิอยา่งชอบธรรมที ่จะเลือกแนวทางในดา้นการเอาใจใส่
ส่ิงแวดลอ้ม หรือเลือกที่จะให้สิทธ์ิอยา่งอิสระในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
อนัตราย และมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ 

นโยบายสาธารณะ (public policy) เป็นแนวทางกิจกรรม การกระท า หรือการเลือก
ตดัสินใจของรัฐบาล เพื่อช้ีน าให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่างๆ เกิดข้ึน และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีการวางแผน การจดัท าโครงการ วธีิการบริหารหรือ
กระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดว้ยวิธีปฏิบติังานท่ี
ถูกตอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และความตอ้งการของประชาชน 
ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละเร่ือง 

1) แนวคิดของกรรมสิทธ์ิและความสัมพนัธ์ตามหนา้ท่ี (The concept of rights 
and correlated duties) 

กรรมสิทธ์ิ (rights) คือ อ านาจในการเรียกร้องเพื่ออา้งสิทธ์ิในผลประโยชน์ 
ฉะนั้น หากบุคคลมีกรรมสิทธ์ิในสถานท่ีหน่ึง หมายความว่าบุคคลนั้น
สามารถอา้งสิทธ์ิท่ีจะปกป้องสถานท่ีนั้นได ้สิทธิ หรือ กรรมสิทธ์ิ (right) 
ไม่ ใ ช่ความสัมพัน ธ์ระหว่า งผู ้เ ป็น เจ้าของกับท รัพย์สิน  แ ต่ เ ป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ป็นเจา้ของกบับุคคลอ่ืนๆ ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยสิ์นนั้น ดงันั้น ระบบกรรมสิทธ์ิจึงเป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมี
สามเส้า (triadic social relation) ไดแ้ก่ 

ทรัพยสิ์น หมายถึง กระแสผลประโยชน์ ไม่ใช่ตวัวตัถุส่ิงของ 

เจา้ของ หมายถึง ผูมี้สิทธิถือครอง 
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บุคคลอ่ืน หมายถึง ผูมี้หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบติัตามและเคารพสิทธิของผู ้
เป็นเจา้ของ 

ทรัพยสิ์น (property) คือ กระแสของผลประโยชน์ (a benefit stream) และ
นิยามกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นว่า เป็น “ความสามารถท่ีจะกีดกนัไม่ให้คน
อ่ืนไดรั้บผลประโยชน์หรือทรัพยสิ์นนั้น” Bromley (1991) 

นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกรรมสิทธ์ิและหน้าท่ี 
รวมถึงเก่ียวกบักระแสของผลประโยชน์ท่ีถูกแทนท่ีดว้ยทรัพยสิ์น เช่น การ
ผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีปล่อยก๊าซ Sulfur Dioxide โดยค าถาม คือ 1. ใครท่ีแบก
รับค่าใชจ่้ายท่ีไม่พึงประสงค ์2. อะไรเป็นส่ิงแลกเปล่ียนกบัโครงสร้างของ
กรรมสิทธ์ิ ท่ีอนุญาตให้ด าเนินการอยู ่3. ใครตอ้งแบกรับค่าใช้จ่ายในการ
ท าธุรกรรมท่ีจะแกไ้ขสถานการณ์น้ี และ 4. ใครไดแ้ละเสียผลประโยชน์
จากปัญหาน้ี Bromley (1991) 

มุมมองทั้ งส่ีน้ี (Hohfeld, 1917) ได้มีการตั้ งสมมติฐานจ านวน 4 คู่ เพื่อ
พิจารณาความสัมพนัธ์ของกฎหมายและลกัษณะส่วนบุคคลในสังคม โดย 
2 คู่แรก เป็นความสัมพนัธ์แบบคงท่ี (static correlates) และ 2 คู่หลงัเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง (dynamic correlates) 

1.1) สิทธิและหนา้ท่ี (right and duty) เป็นคู่แรก สิทธิน้ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
หน่ึงสามารถให้บุคคลหน่ึงกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด
อยา่งหน่ึงได ้เป็นการอา้งสิทธิเหนืออีกฝ่ายหน่ึง ดงันั้น สิทธิน้ีจึงเกิด
ข้ึนมาพร้อมกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม เช่น ก.คาดหวงัว่า ข.จะไม่
เด็ดดอกไมใ้นสวนของเขา เพราะ ก. เป็นผูค้รอบครองพื้นท่ีสวนน้ี
อยู ่ดงันั้น ข. มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

1.2) สิทธิพิเศษกบัการไม่มีสิทธิ (privilege and no right) บุคคลท่ีมีอิสระ
ในการกระท ากบัความเอาใจใส่ต่ออีกบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มคนอ่ืน 
เช่น ถ้า ก. มีสิทธิอย่างอิสระท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่ใส่ใจ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือคนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบ ข. ก็ไม่มีสิทธิใน
การขดัขวางในกรณีน้ี โดย ข. จะไม่ขอความช่วยเหลือ ถา้พฤติกรรม
ของ ก. เอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้มและตวั ข. ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณพื้นท่ีนั้น  
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1.3) อ านาจ และความรับผิดชอบ (power and liability) อ านาจเป็นสิทธิ
ตามกฎหมาย เช่น ก. มีสิทธิออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อ ข. ดงันั้น 
ก. มีความสามารถท่ีจะบงัคบัให้ ข. ท าตามได ้และ ข. ก็มีเสรีภาพท่ี
จะท าส่ิงต่างๆ ได ้แต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ี ก. ตั้งข้ึน 

1.4) การคุ้มกัน และการไม่มีอ านาจ (immunity and no power) เช่น ข. 
พยายามออกกฎหมาย แต่ไม่สามารถครอบง า ก. ได้ เพราะ ข. มี
อ านาจไม่เพียงพอ 

2) กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นและระบบการบริหารจดัการทรัพยากร (property 
rights and resource management regimes)  

Bromley (1991) กล่าวถึง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (resource 
management regimes) เป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ด้านสิทธิและ
หนา้ท่ีของบุคคลกบัทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจดัการองคก์รถูกก่อตั้ง
และนิยามใหม่โดยก าหนดขอบเขตและกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ย 4 ระบบ ไดแ้ก่ 

2.1) ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีรัฐเป็นเจา้ของ (state-property regimes) 

ทรัพยสิ์นของรัฐซ่ึงรัฐเป็นเจา้ของและควบคุมการใชท้รัพยสิ์น โดย
รัฐอาจให้หน่วยงานของรัฐเป็นผูดู้แลทรัพยสิ์นนั้น หรือให้เอกชน
เช่าท าประโยชน์ในระยะเวลาที่ก  าหนด เช่น สวนสาธารณะ วน
อุทยาน ป่าอนุรักษ ์เหมืองแร่ เป็นตน้ เช่นในปี ค.ศ. 1957 เนปาล
จดัการเปล่ียนแปลงการเป็นเจา้ของป่าไมจ้ากระบบกรรมสิทธ์ิร่วม
เป็นระบบกรรมสิทธ์ิท่ีรัฐเป็นเจา้ของ 

2.2) ระบบกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล (private property regimes)  

ทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ซ่ึงเอกชน บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นเจา้ของ 
เช่น ท่ีดิน ป่าเชิงพาณิชย ์ภูเขาบางลูก ชายหาดบางแห่งท่ีจงัหวดั
ภูเก็ตหรือพทัยา เป็นตน้  

2.3) ระบบกรรมสิทธ์ิร่วม (common-property regimes) 

ทรัพยสิ์นร่วม หรือ ทรัพยสิ์นของชุมชน โดยท่ีชุมชนหรือกลุ่มคน
เป็นเจา้ของทรัพยากรร่วมกนัและมีส่วนในการจดัการในทรัพยสิ์น
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ร่วมกนั เช่น ป่าชุมชน เหมืองฝาย หนองบึงและทุ่งหญา้เล้ียงสัตว์
ของหมู่บา้นท่ีชุมชนเป็นเจา้ของร่วมกันและมีกฎเกณฑ์ร่วมกันท่ี
ชัดเจนในการจดัการปฏิบติั (แต่อาจไม่ใช่กฎเกณฑ์ท่ีเป็นทางการ 
เช่น จารีต ประเพณีปฏิบติั หรือ เป็นทางการ คือ มีกฎหมายรองรับ) 
ในปัจจุบนั มีทรัพยสิ์นร่วมของประชาคมโลก (global commons) 
เช่น ทะเล มหาสมุทร ชั้นบรรยากาศโอโซน ท่ีประเทศต่างๆ ในโลก
มาตกลงร่วมกนัในการจดัการ หรือ บ่อก๊าซเจดีเอในอ่าวไทย เป็น
ทรัพยสิ์นร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย จากขอ้ตกลงการแบ่งเขต 200 
ไมลท์ะเล เป็นตน้ 

2.4) ระบบกรรมสิทธ์ิแบบเปิดกว้าง  (open access หรือ res nullius 
regimes) 

เป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีเจา้ของควบคุมดูแล มกัจะมีลกัษณะส าคญัคือ 
ไม่สามารถแบ่งแยกการใช้ไดอ้ย่างชดัเจน จนท าให้ยากท่ีจะกีดกนั
ไม่ให้คนอ่ืนๆ มาใช้ ไม่มีความจ าเพาะของความเป็นเจา้ของ ไม่ว่า
ใครก็สามารถใช้ได้ เช่น บรรยากาศ น ้ าในแม่น ้ าล าคลอง ปลาใน
มหาสมุทร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในป่า 

ประเด็นท่ีส าคัญคือ ทรัพยากรชนิดหน่ึงอาจอยู่ภายใต้รูปแบบ
กรรมสิทธ์ิรูปแบบต่างๆ กนั เช่น ป่าไม ้อาจมีทั้งป่าท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ส่วนบุคคล ป่าชุมชน ป่าของรัฐ หรือแมแ้ต่ป่าท่ีไม่มีใครเป็นเจา้ของ 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากร ปัญหาของแต่ละ
พื้นท่ี และกลไกในการบงัคบัใชสิ้ทธ์ิ ในอดีตชั้นบรรยากาศและมหา
สมุทรอาจเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีเจา้ของ แต่เม่ือเกิดปัญหาทรัพยากร
เส่ือมโทรม ท าให้ประชาคมโลกหันมาตกลงร่วมมือกันในการ
แกปั้ญหา ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีเจา้ของจึงกลายเป็นทรัพยสิ์นร่วม หรือป่า
ของรัฐในบางพื้นท่ีท่ีรัฐไม่สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงก็อาจมีสภาพ
เสมือนหน่ึงทรัพยสิ์นท่ีไม่มีเจา้ของ เป็นตน้ 

3) กรรมสิทธ์ิและการจดัการทรัพยากร (property and resource management) 

ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีก่อปัญหามากท่ีสุดในการใช้ทรัพยากร คือ ระบบ
กรรมสิทธ์ิแบบเปิดกวา้ง และระบบกรรมสิทธ์ิท่ีทรัพยสิ์นมีเจา้อยูข่องแต่ไม่
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สามารถบงัคบัใช้ได้จนเสมือนหน่ึงว่าเป็นระบบกรรมสิทธ์ิแบบเปิดกวา้ง 
ระบบกรรมสิทธ์ิดงักล่าว ก่อปัญหาท่ีเรียกวา่ “the tragedy of the commons” 
(Hardin, 1968) กล่าวคือ เน่ืองจากใครก็สามารถใชท้รัพยากรนั้นได ้ทุกคน
ก็จะแยง่กนัใชใ้นลกัษณะมือใครยาวสาวไดส้าวเอาเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

ตวัอย่างปัญหาโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินท่ีไม่มีเจ้าของ เช่น การท า
ประมงในทะเล ผลท่ีเกิดข้ึนคือ ปลาถูกจับไปมากเกินกว่าท่ีจะวางไข่
ออกลูกออกหลานไดท้นั อตัราการจบัสูงกว่าอตัราการเติบโตของฝูงปลา 
ผลสุดทา้ย ปลาก็จะหมดไปจากทะเลแห่งนั้น ดงันั้น ระบบกรรมสิทธ์ิแบบ
เปิดกวา้งจะก่อให้เกิดปัญหาท่ีเศรษฐศาสตร์ เรียกวา่ overexploitation หรือ 
การท่ีทรัพยากรถูกใช้ไปเกินกว่าระดบัท่ีเหมาะสม จะมีการแย่งชิงค่าเช่า
หรือผลประโยชน์สุทธิจากการใช้ทรัพยากรจนกระทัง่ทรัพยากรหน่วย
สุดทา้ยมีค่าเช่าเป็นศูนย ์(rent dissipation) 

นอกจากน้ีระบบกรรมสิทธ์ิแบบเปิดกวา้งและระบบกรรมสิทธ์ิท่ีบกพร่อง
ยงัเปิดโอกาสใหก่้อผลกระทบภายนอก (externality) ไดโ้ดยง่าย เช่น มีการ
ทิ้งขยะในแม่น ้าล าคลอง หรือในพื้นท่ีวา่งเปล่าท่ีไม่มีคนดูแล แต่ไม่ทิ้งขยะ
ในร้ัวบา้นท่ีมีเจา้ของอยูอ่าศยั 

ส าหรับระบบกรรมสิทธ์ิที่รัฐเป็นเจา้ของ อาจมีปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพ
และความย ัง่ยืนของการใชท้รัพยากรหากรัฐไม่สามารถควบคุมบงัคบัได้
จริง เช่น ขาดก าลงัเจา้หนา้ที่หรืองบประมาณ และที่ส าคญัคือ เจา้หนา้ท่ี
อาจมีแรงจูงใจส่วนบุคคลที่จะใช้อ านาจปฏิบตัิหรือก าหนดกฎเกณฑ์
บงัคบัใชที้่ขดักบัผลประโยชน์ของส่วนรวม ที่เรียกวา่ การแสวงหาค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความลม้เหลวของรัฐ  

ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีชุมชนเป็นเจา้ของอาจมีขอ้บกพร่องในกลไกการบงัคบั
ใชไ้ดเ้ดียวเช่นกนั เปิดโอกาสให้สมาชิกบางคนอาจแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนบุคคลมากกวา่ค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่ม สาเหตุส าคญัคือ กลไกการ
บงัคบัใชท่ี้มีอยู ่(โดยเฉพาะกลไกท่ีไม่เป็นทางการ เช่น จารีตประเพณี) ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ชุมชนไม่สามารถปรับ
กฎเกณฑ์ใหม่ไดท้นั มีสาเหตุหลายประการท่ีอาจท าให้กลไกการบงัคบัใช้
บกพร่อง ไดแ้ก่ การขยายตวัของประชากรในชุมชนในขณะท่ีทรัพยากรมี



25 

จ ากดั การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเขา้มาของบุคคลภายนอกที่อาจมี
แนวการคิดวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างจากสมาชิกเดิมในชุมชน รวมถึงการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ จากภายนอก ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ กลไกการบงัคบั
ใชที้่เป็นทางการ ไดแ้ก่ กฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยรัฐ อาจจะขดักบั
กลไกบงัคบัใชด้ั้งเดิมของชุมชนท าให้เกิดปัญหา นอกจากน้ี กฎหมาย
ต่างๆ จะออกมาเพื่อปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล แต่ละเลยที่จะ
ปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นของชุมชน  

ทรัพยสิ์นส่วนบุคคลจะมีลกัษณะของกรรมสิทธ์ิท่ีชดัเจนมกัจะมีการบงัคบั
ใช้สิทธ์ิ ท่ี มีกฎหมายรองรับ และบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะสนใจรักษา
ผลประโยชน์ของตน มุ่งใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในด้านหน่ึง การรักษาผลประโยชน์ของตนจะท าให้มีการปกป้อง
ไม่ให้ผูอ่ื้นก่อผลกระทบภายนอกแก่ตน เช่น เม่ือโรงงานปล่อยน ้ าเสียลงสู่
พื้นท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรเจา้ของท่ีดินก็อาจร้องเรียนเรียกร้องค่าเสียหาย
ท าให้โรงงานระมดัระวงัไม่ปล่อยของเสียลงแม่น ้ า แต่ในอีกดา้นหน่ึง หาก
เกษตรกรผูเ้ป็นเจา้ของพื้นท่ีปลูกฝ่ิน (ถา้ไม่มีกฎหมายห้าม) โดยไม่สนใจวา่
สินคา้ท่ีตนปลูกนั้นจะก่อผลกระทบภายนอกต่อสังคมอยา่งไร หรือโรงงาน
อาจทิ้งขยะในพื้นท่ีวา่งเปล่าแปลงหน่ึงของตนโดยไม่สนใจวา่ ขยะดงักล่าว
จะก่อให้ผลกระทบภายนอกต่อชุมชนโดยรอบ ดงันั้น ระบบทรัพยสิ์นส่วน
บุคคลอาจก่อให้เกิดการใช้และจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
หากเจา้ของสิทธ์ินั้นไม่ก่อผลกระทบภายนอก (Coase, 1960) 

1.7 การทบทวนงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ถึงแมว้่ารูปแบบการปกครองส่ิงแวดลอ้มแบบ NSMD จะเป็นเร่ืองใหม่ในประเทศก าลงัพฒันาแต่
การพยายามน าเอาแนวคิดกลไกตลาดมาใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PES และ 
REDD+ ท่ีองค์กรระหว่างประเทศทางดา้นส่ิงแวดล้อมให้การสนบัสนุนในการด าเนินการในฐานะ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลก นัน่คือปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
อนัเน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

งานวจิยัของ McElwee (2012) พบวา่ ประเทศเวยีดนามซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการปกครองแบบสังคมนิยม 
เป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีกฎหมายระดบัชาติเก่ียวกบัเร่ือง PES หลงัจาก
มีการทดลองน าไปใชใ้นรูปของโครงการน าร่อง การประเมินเก่ียวกบัการด าเนินการตามแนวคิดและ
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หลกัการ PES ในเวียดนามนั้น ไดบ้่งช้ีวา่ผลของโครงการไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวใ้นตอนแรก
วา่เป็นกระบวนการเสรีนิยมใหม่ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยักลไกของตลาด บทความน้ีไดโ้ตเ้ถียง
ว่า PES ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เน่ืองมาจากความไม่ชอบมาพากลในการปฏิบติัในพื้นท่ี 
ปัญหาสิทธิ ในการครอบครองท่ีดิน และการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน ในกรณีของ
ประเทศกมัพูชา Milne & Adams (2012) ไดเ้ขียนบทความท่ีเผยให้เห็นวา่ เบ้ืองหลงัของการใชก้ลไก
ของตลาดในการด าเนินการเพื่อลดการท าลายป่า โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการ PES ในระดบัชุมชนนั้น 
ในความเป็นจริงแลว้มนัไม่ไดส้วยหรูเหมือนอยา่งท่ีแนวคิดระบุไว ้เพราะมีปัญหาขดัแยง้กนัในระดบั
ชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นสิทธิในท่ีดิน รวมถึงความไม่เท่าเทียมกนัในความสัมพนัธ์เชิงชาติพนัธ์ุ 

Cashore, Bernstein & McDermott (2007) ไดเ้ขียนบทความเร่ือง “ตวัแทนท่ีไม่ใช่รัฐสามารถขบัเคล่ือน
วงลอ้ของมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มได ้บทเรียนจากภาคทรัพยากรป่าไม”้ งานเขียนช้ินน้ีช้ีให้เห็นวา่ความ
ลม้เหลวของนานาชาติภายหลงัการประชุมสุดยอดทางส่ิงแวดลอ้มโลกในปี 1992 ท่ี Rio Earth Summit 
น าไปสู่การเกิดข้ึนของกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีหนัมาสนบัสนุนการใชก้ลไกตลาดในการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรการการอนุรักษต่์างๆ เช่น ฉลากส่ิงแวดลอ้ม (eco-labelling) หรือ ฉลากเขียว 
(green label) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และแสดงให้ผูซ้ื้อ
เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีไม่มีฉลาก 
(สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, ม.ป.ป.) เป็นกิจกรรมในรูปกิจกรรมอาสาสมคัรเพื่อกระตุ้น
จิตส านึกของผูบ้ริโภคให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสร้างความกดดนัต่อผูผ้ลิตในการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้หรือบริการในดา้นเทคโนโลย ีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส าคญั อีกทั้งเป็นวิธีการที่ให้ผูบ้ริโภคเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตนเองวา่ตอ้งการมีส่วนร่วมในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มเพียงใด ขอ้ดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบ่นผลิตภณัฑ์ คือ ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายให้กบั
ผูบ้ริโภคทราบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นเนน้คุณค่าทางส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคจะไดเ้ลือกซ้ือถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงค ์ในส่วนผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายจะไดร้ับผลประโยชน์ในแง่ของก าไร เน่ืองจากมีการ
บริโภคผลิตภณัฑ์เหล่านั้นมากข้ึนผลกัดนัให้ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ตอ้งแข่งขนักนัปรับปรุงคุณภาพของ
สินคา้หรือบริการของตนในดา้นเทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญั ทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้แก่ผูผ้ลิตเองในระยะยาว 
ฉลากเขียวจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีช่วยป้องกนัรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภค
ของประชาชน หรือมาตรการการออกใบรับรองป่าไม ้(forest certification) ท่ีมีวธีิการท าไมท่ี้เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไมท่ี้มีใบรับรอง และเป็นการกีดกนัไมท่ี้ท าแบบผิด
กฎหมาย ถ้าผูบ้ริโภคตระหนักเร่ืองน้ี บริษทัคา้ไมรั้บรองว่าไม่ตดัไมแ้บบท่ีส่งผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ผูซ้ื้อก็จะตระหนกั และมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทน้ี 
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ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบในการประยุกต์ใช้แนวคิดการปกครองส่ิงแวดลอ้มในระบบ 
NSMD ก็คือ ท าอยา่งไรให้กลไกของตลาดน าไปสู่การสร้างการแข่งขนัเพื่อให้ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพดี
ข้ึน สร้างผลตามมาท่ีดีข้ึน และในขณะเดียวกนัก็ไม่สร้างผลกระทบท่ีตามมาในทางลบ เช่น คนจน 
และคนดอ้ยโอกาสไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ท าใหเ้สียโอกาสและไม่มีสิทธ์ิในการเขา้ถึงตลาด สร้างความ
ล าบากใหก้บักลุ่มคนเหล่าน้ี 

ปัญหาดงักล่าวข้างต้นน้ีมีหลกัฐานท่ีพบเห็นจากกรณีของประเทศเวียดนาม ในบทความของ To, 
Dressler, Mahanty, Thu Thuy & Zingerli (2012) ท่ีกล่าวถึง การท่ีโครงการ PES ถูกคาดหวงัวา่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษป่์าในประเทศ ปรับปรุงวิถีชีวิตของคนยากจนในชนบท สร้างความย ัง่ยืน
ในการอนุรักษ ์ป่า และเพิ ่มพื้นที่ป่าให้กบัประเทศ แต่กลบักลายเป็นว่า ส่ิงที่ปรากฏออกมา
กลายเป็นการครอบครองที่ดินที่ไม่มัน่คง น าไปสู่ความเส่ียงทั้งแก่ผูซ้ื้อและผูข้าย ตน้ทุนแฝงท่ีเกิด
จากการซ้ือขายสินคา้สูงข้ึน (transaction costs) และ  ตน้ทุนค่าเสียโอกาสสูงข้ึน (opportunity cost) 
สามารถบ่อนท าลายประโยชน์ในระยะยาวของโครงการ PES ไดส้ าหรับผูป้ระกอบการทอ้งถิ่น 
ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจเป็นภยัคุกคามศกัยภาพในการด ารงชีว ิต อีกทั้งรายไดข้อง PES ไม่สามารถ
แกปั้ญหาความยากจน เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ การกกัขงัคนในทอ้งถ่ินจาก
ประโยชน์ของ PES ผ่านการผูกขาดของการเข้าถึงทรัพยากรป่า เช่นเดียวกับกรณีศึกษาของ 
Suhardiman et al. (2013) ท่ีศึกษาโครงการ PES ในจงัหวดั Lam Dong และจงัหวดั Son La ในประเทศ
เวียดนาม งานวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่ารัฐบาลมีอ านาจอย่างเต็มท่ีในการจดัการ และไม่มีโครงสร้างการ
แข่งขนัทางการตลาดและกฎระเบียบท่ีเหมาะสมรัฐบาลสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบโครงการ PES 
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเสริมสร้างการควบคุมทรัพยากรของรัฐ การด าเนินการของ 
PES นั้นกลบัเป็นการเพิ่มความรุนแรงของความไม่เท่าเทียมท่ีเคยมีให้มากข้ึน โดยมีการผูกขาดรายได้
จากชนชั้นผูน้ า หน่วยงานเก่ียวกบัป่าของรัฐส่วนใหญ่เป็นผูค้วบคุมพื้นท่ีป่า เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แม้
หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ PES การควบคุมและปัญหาของการก ากบัดูแลในเร่ืองของ
ความเสมอภาคในการต่อสู้เพื่อเขา้ถึง การถือครองท่ีดินตามจารีตของชาวบา้นก็ยงัคงไม่เป็นท่ีรับรู้โดย
หน่วยงานของรัฐ ครัวเรือนเหล่าน้ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงของ PES ได ้จนถึงปัจจุบนัน้ี 
ก็ยงัคงไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่ PES จะเป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับรัฐในการปกป้องป่า หรือท า
ใหค้วามเป็นอยูข่องชาวบา้นดีข้ึน หรือสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Dressler et al., 2012) 

ในกรณีของประเทศไทย ชูศกัด์ิ วิทยาภคั (2558) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งกองทุนลุ่มน ้ า
น่าน โดยการสร้างแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจและแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูดู้แลบริการของ
ระบบนิเวศ (PES) เพื่อสนบัสนุนกองทุนเพื่อสร้างอนุรักษป่์าตน้น ้ าอยา่งย ัง่ยืน และจากการท่ีจงัหวดั
น่าน มีแนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มมาก่อนหน้าน้ีอยูแ่ลว้กว่า 10 ปี จนปรากฏเป็นโครงการหลาย
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โครงการ อาทิ การบวชป่า ขบวนการป่าชุมชน และยงัมีสถาบนัต่างๆ เพื่อการอนุรักษ ์เช่น มูลนิธิฮกั
เมืองน่าน ประชาคมจงัหวดัน่าน มีการเกิดเป็นเครือข่ายท่ีท างานร่วมกนั ร่วมไปถึงการแลกเปล่ียน
ข่าวสารกนั 

การท่ีไร่ขา้วโพดขยายพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง มีการบุกรุกป่าซ่ึงเป็นป่าตน้น ้ า สาเหตุนั้นมาจากหลายปัจจยั 
อาทิ การท่ีรัฐบาล สนบัสนุนการปลูกขา้วโพด ดว้ยการประกนัราคาพืชไร่ รวมถึงการสนบัสนุนการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว การท่ีสหกรณ์การเกษตรในแต่ละอ าเภอและ ธกส. ให้การสนบัสนุนเงินทุนรวมถึง
อุปกรณ์การเกษตร ก็เป็นปัจจยัหน่ึงในการขยายพื้นท่ีปลูกเช่นกนั ซ่ึงปัจจยัของการขยายพื้นท่ีนั้น
เช่ือมโยงกนัเป็นสายโซ่ของการผลิตพืชพาณิชย ์

ซ่ึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ งกองทุนลุ่มน ้ าน่าน จากมุมมองของกลุ่มต่างๆ เห็นว่าการท่ีให้
ผลตอบแทนเป็นเงินกบัชาวบา้นนั้น ท าให้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัการทุจริต และมองวา่การใชเ้งินนั้น
อาจท าใหไ้ม่เกิดการพฒันาหรือการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยนื และส่ิงท่ีชาวบา้นตอ้งการท่ีสุดนั้น คือ ความมัน่คง
ในชีวิต เพราะฉะนั้น เงิน ไม่ใช่ส่วนส าคญัท่ีสุด รวมถึงเร่ืองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีไม่ชดัเจน เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาหากมีการจ่ายเงินจริงเพื่อตอบแทนใหก้บัชาวบา้น 

จะเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูดู้แลบริการของระบบนิเวศนั้น ส่วนใหญ่ชาวบา้น หรือกลุ่ม
ต่างๆ เช่น ภาคประชาสังคม องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการ รวมถึงพระนกัพฒันาและ
อนุรักษ ์ต่างเห็นวา่การตอบแทนดว้ยตวัเงินไม่ไดช่้วยให้เกิดการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงัในการอนุรักษ์
ป่าตน้น ้ า และหากใชเ้งินเป็นตวัตั้งอาจท าให้เกิดความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจระหวา่งกนั และอาจเกิดความ
ขดัแยง้เกิดข้ึนได ้

งานศึกษาในเชิงนโยบายและกฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ PES 
ท่ีน่าสนใจคืองานของ Nabangchang (2014) ในบทความเก่ียวกบัการทบทวนกรอบทางกฎหมายและ
นโยบายส าหรับ PES ในประเทศไทย งานช้ินน้ี ไดก้ล่าวถึงโครงการ PES หรือโครงการเสมือน PES 
(PES-like) ในประเทศไทย รวมถึงกรอบความชอบดว้ยกฎหมายในการน าแนวคิด PES มาใชแ้ละการ
ด าเนินงาน รวมถึงการประเมินโดยภาพรวมของประสบการณ์ PES ในประเทศไทยท่ีวิเคราะห์
โครงสร้างสถาบนั และประเมินแนวคิดของ PES ท่ีสามารถสนบัสนุนการเยียวยาความยากจน และ
การสร้างกลไกการสนบัสนุนผ่านระบบตลาดส าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
การรักษาพื้นท่ีป่าตน้น ้ า 30,000 ไร่ ใน 3 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นแม่กลางหลวง หมู่บา้นผาหมอน และ
หมู่บา้นขุนกลาง ในพื้นท่ีป่าคุม้ครองอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์อุทยานแห่งชาติคลองลาน และ
เขตพื้นท่ีรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหว้ยขาแขง้ เป็นการอนุรักษแ์ละใหท่ี้อยูอ่าศยักบัสัตวป่์า เป็นตน้ 
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1.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชแ้นวการศึกษาในเชิงนิเวศวิทยาการเมือง แนวคิดการปกครอง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่รัฐโดยใชก้ลไกของตลาด (NSMD) แนวคิดการไดม้าซ่ึงความชอบธรรมในอ านาจ
การปกครองส่ิงแวดลอ้มของ NSMD แนวคิดและหลกัการของการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัผูดู้แลบริการ
ของระบบนิเวศ (PES) แนวคิดการก าหนดอาณาบริเวณ (territorialization) รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบั
ระบบกรรมสิทธ์ิ ท่ีท าให้ผูว้ิจยัสามารถมองภาพทั้งในเชิงโครงสร้างในระดบัมหภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง NSMD เป็นการปกครองส่ิงแวดลอ้มโดยใช้
กลไกของตลาด แนวคิดน้ีเป็นท่ีมาของหลกัการ PES ซ่ึงเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผูดู้แลระบบ
นิเวศ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา (ภาพที่ 1.5) นั้น ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็น
การตอบค าถามวิจยัขอ้แรก คือ การเขา้ถึงและการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นที่ตน้น ้ า
ทุ่งจ๊อ บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในอดีตมีพฒันาการมาอยา่งไรก่อนการ
น าเอากลไก PES มาใช ้โดยใชแ้นวคิดการก าหนดอาณาบริเวณ ร่วมในการวิเคราะห์ดว้ย โดยขอ้มูลท่ี
ใช้เพื่อการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนในหมู่บา้น และระหว่างคนในหมู่บา้นกบัป่าไม ้
วธีิการอนุรักษป่์าในหมู่บา้น ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประวติัศาสตร์ของหมู่บา้นหวัเลา 

ส่วนท่ีสอง เป็นการตอบค าถามวิจัยข้อท่ี 2 และ 3 คือ การน าเอากลไก PES มาใช้ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ของชาวบา้นและส่ิงแวดลอ้มในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าและป่าอย่างไร 
และกลไก PES ท าให้การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้และท่ีดิน รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรน ้ า และป่าไม้
ในหมู่บา้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ร่วมกบัแนวคิด NSMD PES แนวคิด
การก าหนดอาณาบริเวณ และแนวคิดเก่ียวกบัระบบกรรมสิทธิ 
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1.9 ระเบียบวธีิวจัิย 
หลงัจากท่ีได้มาซ่ึงค าถามการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการวิจยัแล้ว ผูว้ิจยัก็ได้มีการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มชาวบา้นหัวเลาท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการส ารวจในระดบัครัวเรือน ซ่ึงเป็นชาวปกาเกอะญอ โดยมีช่ือกลุ่มวา่ “สมาชิก
กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหวัเลา” ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม PES ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตบริการของระบบนิเวศ มีจ านวน 
68 ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย จ านวน 112 คน และหญิง จ านวน 115 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างจ านวน 38 ราย โดยมีช่วงอายุอยู่ในช่วงวยั
กลางคน ถึง วยัชรา ตั้งแต่ 30-80 ปี ท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงและพฒันาการการอนุรักษป่์าของ
บา้นหัวเลา โดยวิธีการ คือ ท าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและใช้แบบน าสัมภาษณ์ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลด้านสังคม เศรษฐกิจ ทั้งรายได้และอาชีพของชาวบา้นส่วนใหญ่ และระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงขอ้มูลการจา้งแรงงานชาวบา้นจากโครงการ PES นอกจากนั้น ยงัไดม้าซ่ึงความ
เขา้ใจโดยภาพรวมของโครงการ PES ในหมู่บา้นจากชาวบา้นส่วนใหญ่อีกดว้ย 

ในส่วนของกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและใชแ้บบน าสัมภาษณ์ ขอ้มูลท่ีไดน้ั้น ไดจ้ากทั้งการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล รวมถึงการสนทนากลุ่มจากหัวหน้าของกลุ่มผู ้น าชุมชนท่ี เ ป็น
คณะกรรมการโครงการ PES ในชุมชน กลุ่มผูน้ าศาสนา ผูใ้หญ่บา้น รวมถึงผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น การ
สนทนากลุ่มกบัทางเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ PES ในพื้นท่ีบา้นหวัเลา ไดแ้ก่ การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ และส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ประกอบดว้ย 

1) ตวัแทนจากหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ คือ คุณกิตติพงษ ์
อตัถวบูิลยก์ุล ต าแหน่งหวัหนา้งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 

2) ตวัแทนจากส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คือ คุณเสมอ 
ล้ิมชูวงศ์ ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

3) กลุ่มผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มคณะกรรมการโครงการ PES ในหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น และผูน้ าศาสนา  

นอกจากขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ชาวบา้น และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ยงัมีขอ้มูลทุติยภูมิ 
ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลแสดงจ านวนประชากร และการถือครองท่ีดินของชาวบา้นในหมู่บา้น รวมถึงขอ้มูล
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ภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นท่ีศึกษา รวมถึงแผนท่ี L7018 จ านวน 2 ระวางซ่ึงคลอบคลุมพื้นท่ีศึกษา 
ไดแ้ก่ ระวางท่ี 4747iii และ 4747iv 

ในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัไดล้งไปสังเกตการณ์ในพื้นท่ีและไดรั้บขอ้มูลต่างๆ จาก
ชาวบา้นในพื้นท่ี โดยใช้แบบน าสัมภาษณ์ท่ีแตกต่างกนั 3 ชุด (อยู่ในภาคผนวก ก.) ชุดแรก เป็นชุด
แบบน าสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ชาวบา้นหวัเลา ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มอนุรักษบ์า้นหวัเลา ชุดท่ี 2 เป็นชุดแบบน า
สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน และชุดท่ี 3 เป็นชุดแบบน าสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีทั้งจาก BEDO และการประปาฯ  

ขั้นตอนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลนั้น ไดแ้ก่ 

เร่ิมแรก ผูว้ิจยัไปท่ีหน่วยงานของ BEDO เพื่อพูดคุยกบัคุณเสมอ ล้ิมชูวงศ ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา
ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) นอกจากไดมี้การคน้หาขอ้มูลขององคก์ร
น้ีทั้งจากอินเตอร์เน็ต เวป็ไซต์ขององค์กร และแหล่งอ่ืนๆ แลว้นั้นยงัไดมี้การเขา้ไปในส านกังานซ่ึง
ตั้งอยู่ท่ีศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพฯ โดยเป็นการสอบถาม
ภาพรวมของหน่วยงาน รวมถึงขอ้มูลโดยทัว่ไปของหมู่บา้นหวัเลาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลโดยกวา้ง เพื่อ
ใชใ้นการศึกษาในขั้นต่อไป 

หลงัจากนั้น จึงเขา้ไปในหมู่บา้น ในการเขา้ไปคร้ังแรก เป็นการเขา้ไปเพื่อแนะน าตนเอง และสร้าง
ความคุน้เคยให้เกิดข้ึนระหว่างผูว้ิจยัและชาวบา้น โดยการขออนุญาตผ่านทางผูใ้หญ่บา้น และผูน้ า
ชุมชนบา้นหวัเลา ซ่ึงผูว้จิยัไดมี้หนงัสือจากทางมหาวทิยาลยัเพื่อขออนุญาตเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ี ใหก้บั
ทางผูน้ าชุมชนดว้ย หลงัจากนั้นก็มีการนดักบัทางชาวบา้น และนดัหมายกบัทางผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั นอกจากการสัมภาษณ์แลว้ ยงัไดมี้การเขา้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางชาวบา้นท า 
เช่น การช่วยท าแนวกนัไฟรอบพื้นที่ป่าของหมู่บา้น การเขา้มาสังเกตการณ์ระหวา่งที่มีการจดั
กิจกรรม PES และไดพ้บกบั BEDO และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ จึงได้
สัมภาษณ์คุณเสมอ ลิ้มชูวงศ ์อีกคร้ังหลงัจากที่ไดพ้บกบัคุณเสมอคร้ังแรกเมื่อไดไ้ปที่หน่วยงานของ 
BEDO ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 กรุงเทพฯ 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลที่ไดโ้ดยการสังเกต การจดบนัทึก และการบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ของหัวหนา้กลุ่มผูน้ าชุมชนทั้งคณะกรรมการโครงการ PES ในชุมชน 
กลุ่มผูน้ าศาสนา ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น โดยขอ้มูลท่ีไดน้ั้น ไดแ้ก่ 

1) ประวติัของชุมชน 
2) พฒันาการของการอนุรักษป่์าในพื้นท่ี 
3) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนในหมู่บา้นดว้ยกนัเองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
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4) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนในหมู่บา้นกบัทรัพยากรป่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
5) วธีิการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีจากภายนอกให้กบั

คนในชุมชน 
6) การวางแผนเก่ียวกบัโครงการในการอนุรักษป่์า 
7) ความเห็นของกลุ่มผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัโครงการ PES ในพื้นท่ี 
8) กฎเกณฑท่ี์ใชร้ะหวา่งคนในชุมชนกบัทรัพยากรป่าและน ้า 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มหวัเลา ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลส่วนตวัของผูถู้กสัมภาษณ์ 
2) รายได ้และอาชีพ 
3) การเขา้ถึงและการกระจายทรัพยากรน ้า และป่าในพื้นท่ีจากอดีตถึงปัจจุบนั 
4) ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในหมู่บา้นหรือภายนอกหมู่บา้น 
5) ขอ้มูลการถือครองท่ีดินของชาวบา้นในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
6) ขอ้ดี – ขอ้เสีย ของการอนุรักษท์รัพยากรแบบ PES 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกบัทางเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ PES ในหมู่บา้นหวัเลา คือ 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวดัเชียงใหม่ และส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องคก์ารมหาชน) ไดแ้ก่ 

1) กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชาวบา้น 
2) ขอ้ดี – ขอ้เสีย ของการอนุรักษท์รัพยากรแบบ PES 
3) แนวโนม้ของความย ัง่ยนืของการปกครองส่ิงแวดลอ้มแนวน้ี 
4) กฎกติกาท่ีตั้งไวใ้หก้บัชาวบา้นไดป้ฏิบติั 

ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดน้ั้น ผูว้จิยัไดน้ ามาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1) น าขอ้มูลท่ีได้ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การส ารวจครัวเรือน และการสัมภาษณ์แบบ
กลุ่มมาตรวจสอบขอ้มูลให้ครบถว้น รวมถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได้
จากการจดบนัทึก และการอดัเทป รวมถึงการสังเกตการณ์ 

2) น าขอ้มูลท่ีตรวจสอบไดม้าจดบนัทึกขอ้มูลใหม่ จดัหมวดหมู่ และก าจดัขอ้มูลท่ีไม่จ  าเป็น 
2.1) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก และการอดัเทป น ามาถอดความ 
2.2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดความน ามารวมกลุ่ม และจดัหมวดหมู่ ท  าดชันีขอ้มูลของ

แต่ละกลุ่มของประชากรท่ีศึกษา 
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2.3) ท าขอ้สรุปชัว่คราวของขอ้มูลและก าจดัขอ้มูลท่ีไม่จ  าเป็น 
3) น าข้อมูลมาสร้างบทสรุป ตีความ รวมถึงผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อน าไปหาข้อสรุปในวตัถุประสงค์ในงานวิจยัต่อไป การน าเสนอ
ขอ้มูลจะน าเสนอทั้งรูปแบบเชิงพรรณนา รูปภาพ และตาราง ขอ้มูลในการวเิคราะห์ 

1.10 สรุป 

จากปัญหาการลดลงของป่าไมใ้นประเทศ และการมีแนวคิดใหม่ คือ PES ท่ีเช่ือว่าจะช่วยให้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นทุเลาลงนั้น บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในพื้นท่ีน าร่อง
ของโครงการ ซ่ึงทาง BEDO ไดเ้ขา้ไปและผลกัดนัให้โครงการ PES น้ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ร่วมกบัการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้เกิดค าถามวิจยัข้ึน ไดแ้ก่ (1) พฒันากฎในการเขา้ถึง และการ
กระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นท่ีต้นน ้ าทุ่งจ๊อ บ้านหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ในอดีตก่อนการน าเอากลไก PES มาใชเ้ป็นอยา่งไร (2) การน าเอาหลกัการ PES มาใชท้  าให้เกิด
ความไม่เสมอภาค หรือเกิดความแตกต่างในความสัมพนัธ์ของชาวบา้นและส่ิงแวดล้อมในการใช้และ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าและป่าเปล่ียนแปลงไปอย่างไร และ (3) กลไก PES ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมแ้ละท่ีดิน รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นหมู่บา้นเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร จึงท าใหเ้กิดงานวจิยัช้ินน้ีข้ึนมา 

ในส่วนภาพรวมของงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 5 บท ตั้งแต่บทท่ี 1 - 5 ในบทท่ี 1 ซ่ึง
เป็นบทน านั้ น ส่ิงท่ีได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้าน้ี เป็นเร่ืองเก่ียวกับท่ีมาของงานวิจัย รวมถึง
วตัถุประสงค์ของงานช้ินน้ี และขั้นตอนของการได้มาซ่ึงข้อมูลต่างๆ แล้ว ในบทต่อไป ยงัจะได้
กล่าวถึงส่วนของเน้ือหา ซ่ึงจะเป็นการตอบวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้ว้ย โดยในบทท่ี 2 เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์และการจดัการทรัพยากรป่าของพื้นท่ีบา้นหัวเลา เป็นการกล่าวถึงประวติั
ความเป็นมาของหมู่บา้นโดยภาพรวม รวมไปถึงวิวฒันาการการอนุรักษ์ป่าของหมู่บา้น เพื่อเป็นการ
ตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 1 ในส่วนของบทท่ี 3 เป็นการกล่าวถึงโครงการ PES โดยสังเขป และหน่วยงาน 
BEDO รวมไปถึงโครงการ PES ในพื้นท่ีบา้นหวัเลาวา่มีความเป็นมา และเขา้มาในหมู่บา้นไดอ้ยา่งไร 
เพื่อเป็นการตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 2 ในบทท่ี 4 เป็นการกล่าวถึง ผลท่ีไดจ้ากโครงการ PES ในหมู่บา้น 
ตามท่ีโครงการไดต้ั้งไว ้รวมไปถึงผลท่ีไดอ่ื้นๆ ท่ีมาจากตวัโครงการ และดา้นขอบเขตของการอนุรักษ ์
และแนวโนม้ความย ัง่ยืนในการอนุรักษ ์เพื่อเป็นการตอบค าถามวิจยัขอ้ท่ี 2 เพิ่มเติม และขอ้ท่ี 3 และ
ในบทสุดทา้ย บทท่ี 5 เป็นการสรุปและอภิปรายผลการศึกษา
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บทที ่2 

ภูมิหลงัทางประวตัศิาสตร์ในการจดัการทรัพยากรป่าต้นน า้ของบ้านหัวเลา 

2.1 ลกัษณะทัว่ไปของบ้านหัวเลา 

2.1.1 ท่ีตั้งและลกัษณะทัว่ไป 

บา้นหวัเลา เป็นหน่ึงในจ านวน 8 หยอ่มบา้นของบา้นแม่เลา ตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 5 ต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ภายในหย่อมบา้นมีระบบการปกครองแบบปกครอง
กนัเองโดยมีผูน้ าชุมชน รวมถึงคณะกรรมการของชุมชนท าหน้าท่ีในการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองทัว่ไปต่างๆ ในหยอ่มบา้น  

การปกครองกนัเองในบา้นหัวเลานั้น เกิดจากลกัษณะทางภูมิประเทศ และลกัษณะทาง
สังคมท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งดา้นการแต่งกาย ภาษา และความเป็นชาติพนัธ์ุ เน่ืองจาก
บา้นหวัเลา เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่เลา-แม่แสะ ท่ีถูกประกาศเม่ือ
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยหมู่บา้นแยกออกมาจากบา้นแม่เลา มีเพียงถนนสาย
เล็กๆ ตดัผา่น ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาประมาณ 20 นาทีจากบา้นแม่เลามายงับา้นหวัเลา ระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยถนนท่ีตดัผา่นเป็นถนนลาดยาง และถนนลูกรัง นอกจากน้ีบา้น
หวัเลายงัใชภ้าษาพูด คือ ภาษาปกาเกอะญอ และมีการแต่งกายในชุมชนท่ียงัคงเอกลกัษณ์
การเป็นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ แตกต่างจากบา้นแม่เลาท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบติดกบัถนน
สายแม่มาลยั-ปาย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095) ซ่ึงชาวบา้นในหมู่บา้นเป็นคน
พื้นเมือง ใช้ภาษาเหนือ (ค าเมือง) ในการส่ือสาร ความแตกต่างทั้งทางพื้นท่ี และสังคม
เหล่าน้ีเองส่งผลใหเ้กิดการปกครองกนัเองในหยอ่มบา้น 

อยา่งไรก็ตามหากเกิดปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขกนัภายในหยอ่มบา้น ผูน้ าหมู่บา้นของทั้ง
สองหยอ่มบา้นจ าเป็นตอ้งติดต่อและปรึกษาหารือกนั เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหานั้นๆ เช่น 
กรณีของยาเสพติด หรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

บา้นหวัเลามีพื้นท่ีเขตติดต่อ ไดแ้ก่ ทิศเหนือติดต่อกบัพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องชุมชนภูผาฟ้าน ้ า 
ทิศใตติ้ดต่อกบัหว้ยนอง ทิศตะวนัออกติดต่อกบัป่าของบา้นทุ่งจอ๊ และทิศตะวนัตก 
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ติดต่อกับดอยแม่ยะ (ภาพท่ี 1.1) มีพื้นท่ีชุมชนทั้งหมด จ านวน 10,222 ไร่ 1 งาน 44 
ตารางวา ซ่ึงในจ านวนน้ี พื้นท่ีส่วนใหญ่ของหมู่บา้นเป็นป่า ทั้งป่าใชส้อยท่ีเป็นป่าสงวน
ของรัฐและพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องชุมชน โดยคิดเป็นร้อยละ 88 ของพื้นท่ีทั้งหมด ท่ีเหลือ
เป็นส่วนของท่ีอยู่อาศยั และพื้นท่ีเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นท่ีทั้ งหมด 
(ตารางท่ี 2.1 และภาพท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ประเภทการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีบา้นหวัเลา  

ประเภทการใช้
ทีด่ิน 

จ านวน 

(ไร่) 

จ านวน 

(งาน) 

จ านวน 

(ตารางวา) 
คิดเป็นร้อยละ 

ท่ีอยูอ่าศยั 57 3 84 0.57 

ท่ีนา 172 1 16 1.68 

ท่ีสวน 523 0 80 5.12 

ไร่หมุนเวยีน 510 2 20 4.99 

ป่าสงวนของ
รัฐ 

8,168 2 3 79.91 

ป่าอนุรักษข์อง
ชุมชน 

789 3 41 7.73 

รวม 10,219 11 244 100 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก สมาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย  

(IMPECT Association) เครือข่ายการเรียนรู้การจดัการร่วม (CMLN)  

เครือข่ายกะเหร่ียงเพื่อวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม (KNCE) (2558) 
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ภาพท่ี 2.1 ประเภทการใชท่ี้ดินในพื้นท่ีบา้นหวัเลา  
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก สมาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 

(IMPECT Association) เครือข่ายการเรียนรู้การจดัการร่วม (CMLN)  
เครือข่ายกะเหร่ียงเพื่อวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม (KNCE) (2558) 

2.1.2 ลกัษณะทางดา้นชาติพนัธ์ุ 

1) ลกัษณะทางประชากรบา้นหวัเลา 

บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 68 ครัวเรือน มี
จ านวนประชากรทั้งหมด 227 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 112 คน และหญิง จ านวน 
115 คน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง พบว่า ชาวบ้านร้อยละ 56 ไม่ได้เรียน
หนังสือ ร้อยละ 32 เรียนจบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 9 เรียนจบชั้นมธัยมศึกษา 
และชาวบา้นร้อยละ 3 เรียนสูงกว่าชั้นมธัยมศึกษา โดยพบว่านบัถือศาสนาพุทธ 
และศาสนาคริสตร้์อยละ 71 และ 29 ตามล าดบั 

2) การแต่งกายของชาวบา้นหวัเลา 

การแต่งกายของชาวบา้นหัวเลา ผูช้ายส่วนใหญ่นิยมแต่งกายดว้ยชุดธรรมดา
เหมือนชาวพื้นราบทัว่ไป และจะใส่ชุดประจ าเผา่ คือ เส้ือสีแดงทรงกระบอก 
คอเส้ือเป็นรูปตวัวี ชายเส้ือมีพู่ห้อยลงมา เมื่อถึงโอกาสส าคญั (ภาพที่ 2.2 และ 
ภาพที่ 2.4) ผูห้ญิงท่ียงัไม่ไดเ้ขา้พิธีแต่งงานจะใส่ชุดทอดว้ยมือทรงกระสอบสีขาว 
ยาวกรอมเทา้ เ รียกว ่า  ชุด “เช ้วา้” หรือบางต าราเ รียก “เช ควา” ซ่ึงเป็น 
สัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิ (ภาพท่ี 2.4) หลงัเขา้พิธีแต่งงานผูห้ญิงจะสวมเส้ือท่ีมี

0% 2%

5%
5%

80%

8% ท่ีอยูอ่าศยั
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ลกัษณะเป็นทรงกระสอบ ตวัเส้ือสั้ นเลยเอว คอเป็นรูปตวัวี แขนในตวั สั้ นเลย
ไหล่ เส้ือลกัษณะน้ี เรียกว่า “เช้ชุ” บางต าราเรียก “เช โม่ ซู” และสวมผา้ซ่ิน ใน
ส่วนของเส้ือจะมีการประดบัดว้ยลูกเดือยและฝ้ายสี โดยลวดลายและการใชสี้สัน
นั้น เกิดจากการสังเกตส่ิงรอบตวั เส้ือของหญิงท่ีแต่งงานแลว้จ าเป็นตอ้งมีลายปัก 
เพื่อใหมี้ลูก หากไม่ปักลวดลายบนเส้ือหญิงชาวบา้นจะไม่สามารถมีลูกได ้(ภาพท่ี 
2.3 และภาพท่ี 2.4) (สุริยา รัตนกุล และสมทรง บุรุษพฒัน์, 2538) 

 
ภาพท่ี 2.2 เส้ือผูช้ายชาวปกาเกอะญอ 

 
ภาพท่ี 2.3 ชุด “เชชุ้” หรือ “เช โม่ ซู” ชุดประจ าเผา่ของหญิงชาวปกาเกอะญอท่ีแต่งงานแลว้ 
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ภาพท่ี 2.4 ชุด “เชว้า้” หรือ “เช ควา” และชุด “เชชุ้” หรือ “เชโม่ซู” 

ท่ีมา: ตะลอนไดอารี (2556) 

2.1.3 ลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชหลกั คือ ขา้ว จะปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลกั หากเหลือหรือไดผ้ลผลิตเยอะเกินความจ าเป็นก็จะน าออกมาจ าหน่าย 
ข้าวนิยมปลูกปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้ได้ผลผลิตไวบ้ริโภคตลอดทั้ งปี พืชเศรษฐกิจของ
หมู่บา้น ไดแ้ก่ เม่ียง ชา กลว้ย และส้มโอ นอกจากการเพาะปลูกพืชแลว้ ชาวบา้นยงันิยม
เล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ หมู ไก่ และกระบือ เพื่อจ าหน่าย (ภาพท่ี 2.5 และภาพท่ี 2.6) นอกจากนั้น
ชาวบา้นยงัรับจา้งทัว่ไป อาทิ ก่อสร้าง และรับจา้งถางหญา้ในสวน รวมถึงมีการหาของ
ป่าเพื่อน ามาประกอบอาหารอีกดว้ย 

จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นหวัเลา พบวา่ รายไดข้องชาวบา้นต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 3,764 บาท การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเร่ืองภาระหน้ีสินของชาวบา้น
พบวา่ ชาวบา้นร้อยละ 69 ไม่มีหน้ีสิน และชาวบา้นร้อยละ 22 มีหน้ีสิน ซ่ึงส่วนใหญ่
เกิดจากการกูเ้งินจากโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การกูเ้งินเพื่อส่งเสีย
บุตรให้ไดรั้บการศึกษา การกูเ้งินซ้ือบา้น และการซ้ือขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่น 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และซ้ือรถยนต ์เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.5 การเล้ียงกระบือของชาวบา้นหวัเลา 

 
ภาพท่ี 2.6 การเล้ียงหมูของชาวบา้นหวัเลา 

การเกษตรของชาวบ้านหัวเลา ประกอบไปด้วย การท าไร่หมุนเวียน และการท านา
ขั้นบนัได พื้นท่ีของการท าไร่หมุนเวียนพบวา่ ชาวบา้นนิยมปลูกขา้ว เน่ืองจากชาวบา้น
บางรายไม่มีท่ีดินส าหรับการเพาะปลูกขา้วซ่ึงเป็นอาหารหลกัจึงต้องอาศยัการท าไร่
หมุนเวยีน ระบบไร่หมุนเวยีน คือ ท าการเกษตรในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง เม่ือไดผ้ลผลิตแลว้
ก็จะยา้ยไปในพื้นท่ีอ่ืนเพื่อเพาะปลูกต่อไป ขณะเดียวกนัก็จะปล่อยพื้นท่ีเดิมให้รกร้าง
แล้ววนกลับมาท าในพื้นท่ีเดิมอีกคร้ัง โดยทิ้งพื้นท่ีไวเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี 
การเกษตรแบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบเกษตรแบบผสมผสานการใช้พื้นท่ีป่าและพื้นท่ี
เกษตรเขา้ดว้ยกนั การเผานั้นก็เพื่อท่ีจะเพิ่มธาตุอาหารให้กบัดิน ปลูกพืช และพกัดินให้
ฟ้ืนกลบัเป็นป่า ก่อนเร่ิมวงจรท าไร่อีกคร้ัง (ประเสริฐ ตระการศุภกรและคณะ, 2553) 
ตวัอยา่งการท าไร่หมุนเวียนในพื้นท่ีบา้นหวัเลา เช่น หากเจา้ของมีไร่หมุนเวียนอยู ่8 ไร่ 
แบ่งเป็น 4 แปลง ท าคร้ังละ 2 ไร่ต่อปี และทิ้งท่ีดินท่ีเหลือเพื่อให้เป็นการฟ้ืนฟูดิน 4 ปีจะ
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วนกลบัมาท าท่ีเดิมหน่ึงคร้ัง (ชาวบา้นหัวเลา, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 4 มิถุนายน 
2559) (ภาพท่ี 2.7) 

 
ภาพท่ี 2.7 ตวัอยา่งรอบหมุนเวยีนแต่ละปีของการใชแ้ละพกัฟ้ืน 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ประเสริฐ ตระการศุภกร และคนอ่ืนๆ (2553) 

การท านาขั้นบนัไดนั้น เป็นการท านาบนพื้นที่สูง เพื ่อให้ไดผ้ลผลิตขา้วไวบ้ริโภค 
เ ร่ิมท าในฤดูฝนโดยปรับสภาพพื้นที ่ให ้เหมือนขั้นบนัได และน ้ าที ่ใชใ้นการท า
เกษตรกรรมมาจากฝายของหมู่บา้น (ภาพท่ี 2.8) 

 

ภาพท่ี 2.8 การท านาขั้นบนัไดของชาวบา้นหวัเลา 

 

ไร่ท่ีใชท้ ากิน แปลง
ท่ี 1 (2 ไร่)

• ปีท่ี 1

ไร่เหล่าพกัฟ้ืน 1 ปี
แปลงท่ี 2 (2 ไร่)

• ปีท่ี 2

ไร่เหล่าพกัฟ้ืน 2 ปี
แปลงท่ี 3 (2 ไร่)

• ปีท่ี 3

ไร่เหล่าพกัฟ้ืน 3 ปี
แปลงท่ี 4 (2 ไร่)

• ปีท่ี 4
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2.1.4 ประวติัชุมชนบา้นหวัเลาและโครงสร้างการปกครองหมู่บา้น 

บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชาติพนัธุ์ปกาเกอะญอ 
กลุ่มสะกอ (Sgaw Karen) ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุที่มีประชากรจ านวนมากท่ีอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทย มีช่ือตามภาษาชนเผ่าปกาเกอะญอว่า “ปะลอคี” มีช่ือเรียกอ่ืนว่า ยางขาว 
ยางกะเลอ ยางป่า หรือยางเปียง ชาติพนัธุ์ปกาเกอะญอกลุ่มสะกอ จะเรียกตวัเองว่า 
“ปากะญอ” หรือ “ปกาเกอะญอ” แปลว่า คน หรือมนุษย ์โดยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน
จงัหวดัตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี และราชบุรี เป็นตน้ (สุริยา  
รัตนกุล และสมทรง บุรุษพฒัน์, 2538)  

ค าว่า คี (Khi) ในภาษาปกาเกอะญอแปลว่า พื้นท่ีตน้น ้ า ส่วนค าว่า ปะลอ มาจากค าว่า 
ปางหลวง (Pang Luang) เป็นช่ือบา้นปางหลวง ซ่ึงเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่คลอบคลุม
พื้นท่ีบา้นหัวเลาไวอี้กทอดหน่ึง แต่เน่ืองจากภาษาพูดของชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอกลุ่ม
สะกอนั้นไม่ออกเสียงพยญัชนะทา้ย และค าควบกล ้า ดงันั้น ค าวา่ ปางหลวง จึงกลายเป็น 
ค าวา่ ปะลอ (Pa Lau) แทน นัน่เป็นท่ีมาของค าวา่ “ปะลอคี” (PaLauKhi) ซ่ึงเป็นช่ือของ
หมู่บา้น (Rajah, 2008) 

ก่อนท่ีจะตั้งเป็นหมู่บา้นหัวเลานั้นท่ีดินบริเวณน้ีเคยเป็นท่ีอยู่ของชาวละวา้ (ลวัะ) โดย
ปรากฏหลกัฐานเป็นวดัร้างท่ีสร้างดว้ยอิฐ รวมถึงบ่อน ้ าและร่องรอยของหมู่บา้นและท่ี
ท ากิน เช่น ตน้ชา หรือ ตน้เม่ียง อยา่งไรก็ตาม สามารถบอกไดว้า่พวกเขาอพยพโยกยา้ย
ไปอยูท่ี่ไหน เม่ือไหร่ และอพยพไปดว้ยสาเหตุใด แต่เช่ือไดว้า่มีอารยธรรมสูงในแถบน้ี
มาก่อน จากหลกัฐานเป็นซากปรักหกัพงัท่ียงัเหลืออยู ่หลงัจากนั้นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ
ไดเ้ขา้มาแทนท่ีต่อจากชาติพนัธ์ุละวา้ ซ่ึงการสืบคน้ประวติัศาสตร์จากผูอ้าวุโสในพื้นท่ี
หมู่บา้น เช่น นายมาหล่า วอเชอลอย ทราบวา่ พอ่แม่ของเขาอยูบ่า้นหว้ยทรายเหลืองและ
ตวัเขาเป็นคนท่ียา้ยมาอยูร่่วมกบัคนหวัเลาเป็นกลุ่มสุดทา้ย ส่วนนางดิโม แม่ของนายบุญ 
แสงแกว้ นั้นเป็นคนดั้งเดิมท่ีน่ี พ่อของนายบุญ  แสงแกว้ ช่ือนายตุลุง ปู่ช่ือนายจอทู ได้
เกิดและตายท่ีเตอะเหล่คี (บา้นโปงตอง ปัจจุบนั) ส่วนนางบ๊ิคะและนายแนะดา ซ่ึงเป็นคน
อีกตระกูลหน่ึงท่ีไดเ้ป็นฮ่ีโข่ หรือผูน้ าศาสนา สืบทอดมายงัหัวเลา ปัจจุบนันั้น นางบ๊ิคะ
ให้ขอ้มูลวา่ทวดของเขาคือ นายหล่อมูแฮ หรือปู่เลอโม เป็นคนท่ีมาจากฝ่ังตะวนัตกของ
แม่น ้ าสาละวิน อพยพยา้ยเขา้มาร่วมอาศยัอยูก่บับรรพบุรุษของนายบุญ แสงแกว้ ท่ีบา้น
โปงตองและเสียชีวิตลงท่ีนัน่ หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเกิดไขท้รพิษระบาดมีคนลม้
ตายมากมาย หลงัจากท่ีสงครามโลกคร้ังท่ีสองจบไป 3 ปี (สงครามโลกคร้ังท่ีสอง พ.ศ. 
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2482 – 2488) ประมาณปี พ.ศ. 2491 ลูกชายของปู่เลอโม คือ นายริเชอ และนายริยวา จึง
ไดย้า้ยมาตั้งหมู่บา้นอยู่ท่ีบริเวณท่ีนาปัจจุบนัของนายจะแนะ พะบอ แลว้นายริเชอก็ได้
เป็นฮ่ีโข่ท่ีนัน่ พอนายริเชอเสียชีวิตลง ไม่มีลูกชายคนไหนตอ้งการสืบทอดฮ่ีโข่ต่อจาก
พ่อ ตามวิธีปฏิบติัของชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ หากบิดาซ่ึงเป็นฮ่ีโข่ตายลง ลูกชายคนโต
ตอ้งสืบทอดต าแหน่งต่อ หากไม่อยากรับก็จะมอบให้นอ้งชายคนรองๆ ลงมารับต่อ หรือ
ถา้ไม่มีใครรับเลยก็จะตอ้งหาคนที่เป็นญาติที่มีความใกลช้ิดที่สุดรับช่วงต่อ ดงันั้น 
นายต่ามุ ซ่ึงเป็นลูกชายของนายริยวา จึงรับต าแหน่งฮ่ีโข่แทนนายริเชอผูเ้ป็นลุง ต่อมา
เม่ือนายต่ามุเสียชีวิตลง นายแนะดาก็รับช่วงต่อจากพ่อของเขาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

สาเหตุที ่ชาติพนัธุ ์ปกาเกอะญอบา้นหวัเลาในอดีตเลือกพื ้นที ่น้ี เป็นที่ตั้ง ถิ ่นฐาน 
เน่ืองมาจาก ประการแรก คือ เงื่อนไขทางดา้นนิเวศวิทยา เน่ืองจากพื้นที่น้ีมีขนาดท่ี
กวา้งขวางพอส าหรับการท าการเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียน และประการที่สอง คือ 
พื้นที่ตั้งของหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นท่ีสูง เหมาะแก่การท านาขั้นบนัไดแบบที่ชาติพนัธ์ุมง้ท า 
เนื่องจาก เป็นแนวคิดการท าการเกษตรที่ใชแ้รงงานไม่มากนกั จึงไดต้ั้งถิ่นฐานอยู่
บริเวณน้ี กล่าวคือ เหตุผลที่ชาวบา้นหวัเลา เขา้ยึดครองหรือเลือกที่จะมาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณห้วยทุ่งจ๊อน้ี คือปัจจยัดา้นนิเวศวิทยา และประชากรศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เง่ือนไขท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีสูงในภาคเหนือของประเทศไทย (Rajah, 2008) 

จากอดีตผา่นมาจนถึงปัจจุบนั พบวา่ ตั้งแต่สมยัของนายเหล่มูแฮ หรือปู่เลอโม จนมาถึง
ปัจจุบนั หากนบัจากอายุของคนในหมู่บา้นโดยเฉล่ียแลว้อาจกล่าวไดว้า่ หมู่บา้นหวัเลา 
ตั้งข้ึนมาประมาณ 6 ชัว่อายุคน เร่ิมจากนายเหล่มูแฮ หรือปู่เลอโม เป็นคนรุ่นท่ี 1 ต่อมา
นายริเชอ และนายริยวาเป็นรุ่นท่ี 2 เม่ือนายริเชอตาย ลงนายต่ามุก็เขา้มาเป็นรุ่นท่ี 3 แลว้
นายแนะค าก็รับช่วงต่อเป็นรุ่นท่ี 4 มาถึงรุ่นลูกของนายแนะค า เป็นรุ่นท่ี 5 และปัจจุบนัน้ี
คือ หลานของนายแนะค าเป็นคนรุ่นท่ี 6  

คนในหมู่บา้นให้ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือหมู่บา้นวา่ ในส่วนของช่ือเรียก “บา้นหวัเลา” นั้น ใน
สมยัก่อนบริเวณท่ีตั้งหมู่บา้นนั้นเต็มไปดว้ยตน้เลา มีดอกเลาข้ึนทัว่ไปมากมายบริเวณ
พื้นท่ี จึงไดน้ าช่ือตน้เลามาตั้งเป็นช่ือหมู่บา้นว่าบา้นหัวเลา รวมทั้งช่ือแม่น ้ าแม่เลาดว้ย 
(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 25 เมษายน 2559) 

2.1.5 ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน  
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การตั้งถ่ินฐานของหมู่บ้านหัวเลาเป็นการตั้งถ่ินฐานแบบกลุ่ม (clustered settlement) 
(น าพวลัย ์กิจรักษก์ุล, 2528) ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เป็นการ
ตั้งถ่ินฐานแบบดั้งเดิมของชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอท่ีน่ี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบกลุ่มท่ีกระจุก
ตวับริเวณเนินเขา โดยรอบของหมู่บา้นเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และรูปแบบท่ี 2 เป็นการ
ตั้งถ่ินฐานแบบกลุ่มบริเวณแนวถนน ซ่ึงจากการท่ีประชากรของหมู่บา้นเพิ่มข้ึน จึงไดมี้
การขยายพื้นท่ีหมู่บา้นลงมาสร้างบา้นตามแนวถนนในบริเวณท่ีต ่ากว่าการตั้งถ่ินฐาน
บริเวณดั้งเดิม 

ในส่วนการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึงให้ขอ้มูล
เพิ่มเติมวา่ ในอดีตก่อนท่ีชาวพื้นราบบา้นแม่เลาจะเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีไดมี้กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอหวัเลาตั้งถ่ินฐานอยูก่่อนแลว้ ในขณะนั้นชาวพื้นราบบา้นแม่เลามี
จ านวนครัวเรือนไม่มากนกั จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2495 จ านวนครัวเรือนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน
ท่ีน่ีก็ไดเ้พิ่มข้ึน การตั้งถ่ินฐานของชาวพื้นราบบา้นแม่เลาเขา้มาพร้อมกบัการเกิดข้ึนของ
เส้นทางคมนาคม ในอดีตสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทหารญ่ีปุ่นไดผ้า่นเขา้มาบริเวณน้ี
และไดต้ดัถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง หลงัจากนั้นจึงมีคนเมืองมาจากท่ีอ่ืนๆ 
ทั้งอ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง เขา้มาตั้งถ่ินฐานตามเส้นทางถนน และประกอบอาชีพ
ปลูกเม่ียง ผูใ้หข้อ้มูลเล่าเพิ่มเติมวา่ 

“...บิดาและมารดาของผมเล่าให้ฟังเน่ืองจากได้เข้ามาเป็นลูกหาบให้กับ
ทหารญีปุ่่นในช่วงนั้น พืน้ท่ีแถบนีเ้ป็นของญี่ปุ่นท้ังหมด ทหารญีปุ่่นมาตั้ง
ท่ีพัก หลังจากนั้นเม่ือเวลาผ่านไป สงครามก็ยังไม่สงบ จึงได้สร้างบ้าน 
สร้างเพิงพัก อยู่บริเวณนี ้อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติของท่ีนี่สมบูรณ์ ห้วย
หนอง คลองบึง หาปู หาปลาก็ง่าย สัตว์ป่าต่างๆ ก็ มีทุกอย่าง จึงได้
ตัดสินใจต้ังถ่ินฐานท่ีบริเวณนี.้..”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

2.2 พฒันาการของการจัดการทรัพยากรป่าของหมู่บ้านหัวเลา 

วิวฒันาการการอนุรักษ์ป่าของหมู่บา้นหัวเลาในระยะแรกไม่มีการเอาใจใส่ ดูแล หรือสนใจเร่ือง
เก่ียวกบัการอนุรักษป่์ามากเท่าท่ีควรนกั ชาวบา้นมีวถีิชีวติแบบพึ่งพาตนเอง ใชชี้วติแบบต่างคนต่างอยู ่
อยา่งไรก็ตามหากพูดถึงการอนุรักษป่์าในระยะแรกนั้น เป็นการอนุรักษแ์บบท าการเกษตรควบคู่กนัไป
กบัการอนุรักษด์ว้ย โดยชาวบา้นท าแนวกนัไฟบริเวณโดยรอบพื้นท่ีของหมู่บา้นและพื้นท่ีเกษตรกรรม 



45 

ซ่ึงการท าแนวกนัไฟน้ีนอกจากป้องกนัไม่ให้ไฟป่าลุกลามเขา้มายงัเขตป่าของชาวบา้นแลว้ ส าคญั
ท่ีสุดคือกนัไม่ใหไ้ฟป่าลุกลามเขา้มายงัพื้นท่ีเกษตรกรรม รวมถึงตวัหมู่บา้น เน่ืองจากหมู่บา้นตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีค่อนขา้งเส่ียงต่อภยัจากไฟป่า ในฤดูแลง้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะมีปัญหา
เร่ืองไฟป่า ดงันั้น การท าแนวกนัไฟจึงเป็นภูมิปัญญาของคนท่ีอาศยัอยูบ่นท่ีสูง เพื่อท่ีจะอยู ่และรับมือ
กบัไฟป่าใหไ้ด ้

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นตน้มา ที่หน่วยจดัการตน้น ้ าทุ่งจ๊อ ไดเ้ขา้สนบัสนุนให้ชุมชนช่วยกนัดบั
ไฟป่า รวมถึงช่วยเหลือและสนบัสนุนเก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรของหมู่บา้น จนถึงปี พ.ศ. 2546 
จากค าบอกเล่าของชาวบา้น กล่าววา่  

“ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เร่ิมท าการจัดการทรัพยากรชุมชน โดยส่ิงท่ีคนในชุมชนท า คือ การ
ท าแนวกันไฟ เหตุผลหลักของการเร่ิมต้นการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้น ท าเพ่ือปากท้อง
ของคนในชุมชนเอง เน่ืองจากหากป่าไม้ หรือทรัพยากรเส่ือมโทรมลง ชาวบ้านหัวเลาก็
จะขาดรายได้จากการหาของป่า และชาวบ้านจะท าไร่หมุนเวียนบ้าง ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้ เพราะหากไม่ท าไร่หมุนเวียนกจ็ะไม่มีข้าวไว้บริโภคในแต่ละปี เน่ืองจาก
ชาวบ้านบางรายไม่มีท่ีดินเพ่ือปลูกข้าวหรือท าเกษตรกรรม ต้องอาศัยการท าไร่
หมนุเวยีนเพ่ือเลีย้งชีพ” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ในปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ร่ิมมีการเขา้ติดต่อขอความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถใชต่้อรอง
กบัหมู่บา้นอ่ืนได ้ซ่ึงหมู่บา้นหัวเลาตั้งอยู่ติดกบัหมู่ท่ี 13 บา้นทุ่งจ๊อ ในอดีตก่อนท่ีจะมีการติดต่อกบั
หน่วยงานราชการนั้น ระหว่าง 2 หมู่บา้นจะมีปัญหาเร่ืองเขตแดน และการบุกรุกพื้นท่ีป่าเขา้มายงั
อาณาเขตของบา้นหวัเลา เม่ือเกิดปัญหากนัระหวา่งหมู่บา้นในอดีตจะปล่อยเลยตามเลย แต่หลงัจากปี 
พ.ศ. 2536 เป็นตน้มา มีการประชุมระหว่างชาวบา้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อแกปั้ญหา และหาขอ้ตกลง
ระหวา่งสองหมู่บา้น  

“...หากมีปัญหา แล้วไม่มีการพูดคุยกัน เขตป่าของหมู่บ้านหัวเลาท่ีเรารักษาอยู่กจ็ะถูก
บุกรุกจากหมู่บ้านอ่ืน ปัญหาการบุกรุกจากหมู่บ้านอ่ืนๆ มมีากว่ายีสิ่บปีแล้ว...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ชาวบา้นหัวเลากล่าวถึงปัญหา และการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าซ่ึงหมู่บา้นหัวเลาดูแลอยู่จาก
หมู่บา้นหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ชาวบา้นหัวเลาเห็นว่าสาเหตุท่ีมีการบุกรุกเขา้มายงัพื้นท่ีอนุรักษ์ของ
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บา้นหัวเลานั้น เกิดจากในอดีตประชากรยงัมีไม่มาก อีกฝ่ังหน่ึงของป่าเป็นพื้นท่ีของชาติพนัธ์ุลีซู 
(Lisu) (ชาวบ้านหัวเลาเรียกว่า พี่น้องลีซอ) ข้อมูลจากชาวบ้านหัวเลาพบว่า เม่ือชาติพนัธ์ุลีซูมี
ประชากรเพิ่มข้ึน จึงเร่ิมมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องหมู่บา้นหวัเลา การแกไ้ขปัญหาน้ีในช่วงแรก
ใช้วิธีการขบัไล่ให้ออกจากพื้นท่ีป่า หลงัจากนั้นชาวบา้นหัวเลาจึงตดัสินใจว่าน่าจะเป็นทางออกท่ี
ดีกว่าหากทั้ง 2 หมู่บา้นหันหน้าเขา้มาพูดคุยกนั เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแมว้่าจะเกิดขอ้พิพาทระหว่างกนั 
ชาวบา้นหวัเลาก็ยงัคงเรียกชาติพนัธ์ุลีซู วา่ “พี่นอ้งลีซอ” อาจเน่ืองมาจากเป็นชนกลุ่มน้อยเหมือนกนั
จึงนบัถือกนัแบบพี่นอ้ง ชาวบา้นท่านหน่ึงกล่าวเสริมวา่  

“...มีการพูดคุยและท าข้อตกลงระหว่างสองหมู่ บ้าน เราขอเฉพาะพื้นท่ีต้นน ้าของ
หมู่ บ้านเรา พี่น้องลีซอก็ตกลง แต่หากเราเผลอ ไม่ระวัง พวกเขาก็เข้ามา เราจึงไม่
สามารถพ่ึงพาข้อตกลงนีไ้ด้ดีนัก พวกเราจึงจ าเป็นต้องหันไปพ่ึงพาหน่วยงานราชการ 
เช่น อบต. บ้าง สภาอบต. บ้าง ในอดีตจนถึงยุคของผม ประมาณสองปีท่ีผ่านมา ผมน า
เร่ืองนีเ้สนอให้กับทางอ าเภอด้วย ปัญหาจึงค่อนข้างเบาบางลง...”  

 (ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559)  

จากค าบอกเล่าของชาวบา้น พบวา่ ในอดีตความสัมพนัธ์ระหวา่งสองหมู่บา้นน้ีไม่ค่อยสู้ดีนกั ฝ่ังพื้นท่ี
บา้นหัวเลาพึ่ งพาหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลและปกป้องพื้นท่ีป่าเพื่อสร้างความแข็งแรง และสร้าง
อ านาจในการเขา้ถึงและปกป้องทรัพยากรให้กบัหมู่บา้นและขอบเขตป่าท่ีถูกอนุรักษ์โดยชาวบา้น 
รวมทั้ง เพื่อให้คนในพื้นท่ีอ่ืนท่ีตอ้งการเขา้มาบุกรุกเกรงกลวัต่ออ านาจของรัฐและหน่วยงานท่ีเขามา 
ผา่นการเจรจากบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในการควบคุมทรัพยากรป่านั้น (Ribot & Peluso, 2003) ปัจจุบนั
หมู่บา้นอ่ืนก็ยงัคงบุกรุกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เขา้มาบา้ง แต่ก็มีจ  านวนน้อยลงแล้วเม่ือเทียบกบัในอดีต 
ส่วนมากเกิดข้ึนเฉพาะจุดท่ีดูแลไม่ทัว่ถึง หากมีชาวบา้นพบการบุกรุกเขา้มาก็จะมีการแจง้กรรมการ
หมู่บา้น รวมถึงชาวบา้นจะรวมกลุ่มกนัเพื่อเขา้ไปสอดส่อง และส ารวจ เพื่อพูดคุยและให้คนเหล่านั้น
ออกจากพื้นท่ี ความเห็นของผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงเก่ียวกบัปัญหาน้ี กล่าววา่  

“...ปัญหานีย้ังจะเกิดเพ่ิมขึน้แน่นอน หากพวกเราไม่ประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามา
ช่วยเหลือ เข้ามาร่วมเสริมกับทางชาวบ้าน จะให้ชาวบ้านจัดการกันเองมันก็ยาก 
เน่ืองจากเรากจ็ะสร้างศัตรู และจะกลายเป็นศัตรูกันเพราะเราไม่สามารถจัดการคุยกันได้
แล้ว เราจึงควรเอากฎหมายเข้ามาเสริมด้วย...” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 
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และในปี พ.ศ. 2536 นั้นกรมป่าไม้ได้เรียกเขตพื้นท่ีป่าบ้านหัวเลาว่า เขตห้ามล่าสัตว์ จากนั้นจึง
เปล่ียนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า มีการเปล่ียนช่ือเรียกมาเร่ือยๆ ซ่ึงกรมป่าไม้
เขา้มาดูแลเขตป่าอนุรักษ์อยู่แลว้ อย่างไรก็ตาม ชาวบา้นมีความเห็นว่ากลุ่มของชาวบา้นช่วยกันดูแล
ทรัพยากรของหมู่บา้นไดดี้กวา่เน่ืองจากรู้จกัพื้นท่ีเป็นอยา่งดี ในส่วนของกรมป่าไมเ้องก็มีหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
ดูแลรักษาป่า แต่ก็ไม่ไดรู้้จกัพื้นท่ีดีเท่าชาวบา้นท่ีอยูต่ ั้งรกรากท่ีน่ีมานาน  

การท าแนวกนัไฟเกิดข้ึนก่อนการแบ่งแยกพื้นท่ีท ากินกบัท่ีอยูอ่าศยั โดยในช่วงปี พ.ศ. 2542 นั้น ไดมี้
เจา้หน้าท่ีป่าไมเ้ขา้มากดดนัชาวบา้น เก่ียวการจ ากดัขอบเขตพื้นท่ีท ากิน ท่ีอยู่อาศยั และพื้นท่ีป่า แต่
เน่ืองจากแนวกันไฟ และพื้นท่ีเกษตรกรรมได้มีการท าอยู่ก่อนแล้วในหมู่บ้าน ท่ีดินจึงถูกท าเป็น 
“หลกัฐานแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค. 1)” (ส านกัมาตรฐานการทะเบียนท่ีดิน กรมท่ีดิน, ม.ป.ป.) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยไดล้งมติรับทราบและเห็นชอบตามที่
ร ัฐมนตรีว า่การกระทรวงมหาดไทยในสมยันั้น ค ือ พลตรีสนัน่  ขจรประศาสน์ ประธาน
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเสนอผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ภาคเหนือ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนอนุรักษ์ตน้น ้ า คือ กลุ่มปัญหาป่าไม ้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น คือ นายเนวิน ชิดชอบ เป็นประธานการเจรจาเม่ือวนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2542 (ส านกัอนุรักษ์และจดัการตน้น ้ า, ม.ป.ป.) ผลการเจรจา คือ ท่ีดินนั้นสามารถใช้ท า
การเกษตรได ้แต่ชาวบา้นไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ การแบ่งแยกพื้นท่ีท ากิน กบัท่ีอยู่อาศยัท าให้ชาวบา้นไม่
สามารถท าไร่หมุนเวยีนอยา่งท่ีเคยท าได ้โดยพื้นท่ีไร่หมุนเวยีนเดิมยงัสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามเดิม 
แต่ไม่สามารถขยายพื้นท่ีท าการเกษตรให้มากกวา่เดิมไดอี้ก อยา่งไรก็ตาม ชาวบา้นยงัคงไม่มัน่ใจมาก
นกักบัใบตอบรับการแจง้การครอบครองท่ีดิน เพราะท่ีดินท่ีไดม้าท ากินยงัเป็นของรัฐไม่ใช่ของตนเอง
โดยตรง อีกทั้งหากท าการเกษตรนอกเขตท่ีก าหนดก็จะตอ้งถูกจบัด าเนินคดี ในหมู่บา้นหัวเลาเคยมี
กรณีท่ีโดนจบัเพราะความไม่รู้ขอบเขตท่ีก าหนด ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่  

“...ผมกไ็ปไกล่เกลี่ยให้ ทางการเขากรั็บฟัง...” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ในส่วนของระบบกรรมสิทธ์ิในการจดัการทรัพยากรในพื้นท่ีหลงัจากท่ีมีการจ ากดัขอบเขตท่ีดินท ากิน
นั้น แมว้า่ชาวบา้นจะมีสิทธ์ิในการอนุรักษ ์แต่เป็นระบบท่ีรัฐเป็นเจา้ของ ชาวบา้นจึงเกิดความรู้สึกถึง
ความไม่มัน่คงของสิทธิในสินทรัพย ์คือ ท่ีดิน และชาวบา้นไม่มีสิทธ์ิขายท่ีดินเหล่านั้น สิทธิประโยชน์
ท่ีชาวบา้นไดรั้บคือสิทธิประโยชน์ในการเพาะปลูกและอยูอ่าศยัเท่านั้น นอกจากนั้น การอนุรักษป่์าดว้ย
การใชต้วักฎหมายเขา้มาบงัคบัอาจไม่ก่อให้เกิดผลดีเสมอไป ภาครัฐควรใหสิ้ทธิกบัชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่
กบัป่ามานานไดมี้ส่วนช่วยในการอนุรักษ ์เน่ืองจาก ชาวบา้นอยูก่บัป่าและมีความผูกพนักบัป่า อีกทั้ง 
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ควรสนับสนุนเพื่อเป็นการสร้างก าลังใจให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ เม่ือชาวบ้านเห็นว่า
ทางการสนบัสนุน ก็จะมีก าลงัใจในการช่วยกนัและร่วมแรงร่วมใจกนัในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้
ลูกหลาน และอนุรักษต่์อไปอยา่งย ัง่ยนื 

ชาวบา้นท่านหน่ึงใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแบ่งเขตท่ีดินท ากินวา่ 

“...ในความคิดของผม การแบ่งเขตท่ีดินท ากินนั้น ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะ
ชาวบ้านรักษา และอนุรักษ์ป่ามากว่าร้อยกว่าปีแล้ว เราต้องกิน ต้องอยู่  หากไม่รักษากอ็ยู่
ไม่ได้ ไม่ว่าเผ่าไหนท้ังนั้น อยู่ ท่ีไหนกต้็องกินท่ีนั่น...” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ปี พ.ศ. 2552 สมาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) หรือ 
Inter Mountain Peoples' Education and Culture in Thailand Association ( IMPECT)  เ ข้ า ม า ร่ ว ม
ด าเนินการในหมู่บ้านหัวเลา ชาวบา้นจึงได้ร่วมกันจดัแบ่งขอบเขตประเภทป่าในชุมชน โดยมีการ
ส ารวจขอบเขตชุมชนและจดัท าแนวกนัไฟข้ึนรอบหมู่บา้นข้ึน เป็นระยะทั้งหมด 36 กิโลเมตร กินเน้ือท่ี
ป่าทั้งหมด 9,929 ไร่ ท่ีชุมชนตอ้งการให้พื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีสีเขียวปลอดจากไฟป่า มีหน่วยงานของ 
NGOs เขา้มาในหมู่บา้น เพื่อมาช่วยสนบัสนุนการรักษาทรัพยากรชุมชน สนบัสนุนการท าแผนที่ 
เอกสาร และเคร่ืองมือต่างๆ เฉพาะชาวบา้นเองก็ไม่ไดม้ีงบประมาณและความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีมาก
นกัท่ีจะท าดว้ยตนเองได ้ปัจจุบนัโครงการน้ีก็มิไดยุ้ติการด าเนินงานในหมู่บา้น แต่ทางสมาคมเขา้มา
ให้ความรู้กบัชาวบา้น เม่ือชาวบา้นมีความรู้พอท่ีจะสามารถจดัการกนัเองได ้ทางสมาคมก็ปล่อยให้มี
การจดัการกนัเองในหมู่บา้น ชาวบา้นให้ความเห็นวา่  

“.. .ผมคิดว่า  เป็นส่ิงที่ดี เป็นการรักษาทรัพยากรของชาวปกาเกอะญอ เพราะ
ชาวปกาเกอะญอไม่ว่าจะอยู่ ที่ไหน ป่าก็จะสมบูรณ์ที่นั่น บางคร้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจในประเด็นนี ้กล่าวหาว่าชาวบ้านไม่รักษา แล้ว
ไปตัดไม้ท าลายป่า  ผมคิดว่า  การจัดการทรัพยากรป่าไม้จะท าแบบไม่สนใจ
หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ครับ ทุกอย่างต้องเป็นการจัดการร่วม ล าพังเฉพาะเจ้าหน้าท่ี
ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ต้องอาศัยชาวบ้านร่วมมือกัน ตอนที่ผมเป็นตัวแทน
หมู่ บ้าน และเข้าร่วมกับกลุ่มต่างๆ จากภายนอก มีชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจ มีทั้ง
คนสนับสนุนและไม่สนับสนุน เน่ืองจากกลุ่มที่ไม่สนับสนุนนั้น เขากลัวว่า ผมจะ
ไปจัดการทรัพยากร ไปถางป่า เพ่ือขายให้พวกนายทุน...” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 
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ปี พ.ศ. 2552 ดว้ยเช่นกนัท่ี ไดมี้การติดต่อโครงการเครือข่ายการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม (CMLN: Co-
management Learning Network) ใหม้าแนะน า “การจดัการร่วม” โครงการจึงเขา้มาแนะน าการจดัการ
ร่วมและกิจกรรมท่ีชุมชนตอ้งจดัการพิสูจน์ตวัเอง ดว้ยการจดัการฟ้ืนฟู และวางแผนท่ีจะอยูก่บัป่าได้
อยา่งย ัง่ยนื เม่ือชาวบา้นสามารถท าไดดี้แลว้ในระดบัหน่ึง หน่วยงานจึงจะประสานกบัส่วนราชการให้
เพื่อเขา้มากนัเขตป่าออกไปจากท่ีท ากิน จบัจุดพิกดั ฝังหลกัหมุดและท าแผนท่ีท่ีท ากินและเขตป่าท่ี
ชดัเจน รวมทั้งร่วมกนัพิจารณากฎระเบียบ โดยมีการเดินส ารวจพื้นท่ีโดยแบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อ
เดินส ารวจขอบเขตชุมชนท่ีจะท าแนวกนัไฟ ท่ีชุมชนคิดวา่จะร่วมกนัดูแลได ้แลว้ติดต่อใหโ้ครงการมา
ช่วยก าหนดพิกัดโดยใช้เคร่ืองระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ให้กับชาวบ้านรวมระยะทางรอบ
หมู่บา้นได ้36 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 9,929 ไร่ 

กิจกรรมที่โครงการเครือข่ายการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมไดจ้ดัให้กบัชาวบา้น มีหลากหลายกิจกรรม 
เช่น การท าแนวกนัไฟ การสนบัสนุนให้ชาวบา้นจดัการกบัป่าของตนเองได ้เป็นตน้ (ฝ่ายเอกสาร
ขอ้มูลของคณะกรรมการกลุ่มส่ิงแวดลอ้มบา้นหวัเลา และโครงการเครือข่ายการเรียนรู้การจดัการ
อยา่งมีส่วนร่วมภายใตส้มาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย, 
2553) 

ปี พ.ศ. 2557 โครงการ PES เขา้มาในหมู่บา้น น าโดยหน่วยงาน BEDO ซ่ึงเป็นการอนุรักษท่ี์ต่างจาก
โครงการอ่ืนท่ีเขา้มา คือ โครงการน้ี มีการน าเงินเขา้มาใชเ้พื่อการอนุรักษ ์ซ่ึงจะไดก้ล่าวอยา่งละเอียด
ในบทต่อไป 

ส าหรับการใช้กฎหมายจากภาครัฐท่ีจริงจงัของนโยบายทวงคืนผืนป่า เร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2557 หรือ
ประมาณ 2 ปีท่ีแลว้จากแผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม ้การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ถูกจดัท าข้ึนโดยกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการ
มอบหมายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเป็นยุทธศาสตร์การพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้
โดยมีวตัถุประสงค์ข้อหน่ึงท่ีว่า เพื่อหยุดย ั้ งการตัดไม้ท าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู ้บุกรุก
ครอบครอง (กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2557, 2557) ผลปรากฏว่านโยบายน้ีส่งผลให้การรุกล ้ าพื้นท่ีป่าลดลง เน่ืองจาก
ชาวบา้นยงัคงเกรงกลวักฎหมายอยู ่ชาวบา้นหวัเลารักษาพื้นท่ีป่าของพวกเขาอยา่งจริงจงั ไม่ใหใ้ครเขา้
มาบุกรุก จนบางคร้ังอาจจะมีความรุนแรงไปบา้ง ท่ีเป็นเช่นนั้นในส่วนความเห็นของชาวบา้นหัวเลา 
เน่ืองจาก ชาวบา้นมองวา่หากไม่ท า พวกเขาก็จะอยูไ่ม่ได ้แลว้ลูกหลานของพวกเขาในอนาคตก็จะอยู่
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ไม่ไดเ้ช่นกนั หากไม่มีใคร หรือหน่วยงานไหนช่วยเหลืออยา่งจริงจงั ชาวบา้นก็จะท าไปเร่ือยๆ เช่นน้ี
ตามก าลงัท่ีพวกเขามี ภาพท่ี 2.9 แผนผงัแสดงล าดบัเหตุการณ์การอนุรักษป่์าของชาวบา้นหวัเลา 

 
ภาพท่ี 2.9 แผนผงัแสดงล าดบัเหตุการณ์การอนุรักษป่์าไมใ้นบา้นหวัเลา 

2.3 กฎระเบียบของชุมชนบ้านหัวเลา 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม เม่ือคนหลายๆ คนอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่มตอ้งมีกฎระเบียบเพื่อให้สังคมด าเนิน
ไปอยา่งปกติสุข หมู่บา้นหวัเลาก็มีการก าหนดกฎต่างๆ เช่นกนั ทั้งกฎระเบียบในเร่ืองทัว่ไป กฎการใช้
ทรัพยากร กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีเขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวป่์า กฎระเบียบพื้นท่ีท ากิน นอกจาก
กฎระเบียบดงักล่าวแลว้ ยงัมีบทลงโทษ ซ่ึงประกอบดว้ยการตกัเตือน ปรับเงิน และยติุความช่วยเหลือ 
กฎระเบียบของชุมชนบา้นหัวเลานั้นให้ความส าคญัในเร่ืองทรัพยากรเป็นอยา่งมาก เช่น การร่วมกนั
ท าแนวกนัไฟ ร่วมกนัดบัไฟป่า การขออนุญาตก่อนน าไมอ้อกมาใช้โดยไม่ขายไมใ้ห้กบัคนภายนอก 
เช่นเดียวกบัของป่า รวมถึงการมีร่วมในการฟ้ืนฟูป่า และการห้ามใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่ชาวบา้นหวัเลานั้นเช่ือมัน่ในวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน สังเกตไดจ้ากการท าการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีในพื้นท่ีไร่หมุนเวียน 
และพยายามท่ีจะไม่ใช้ หรือใช้ให้น้อยลงในพื้นท่ีการเกษตรภายในหมู่บ้าน เน่ืองจากชาวบ้าน
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ตระหนกัวา่ตนเองเป็นกลุ่มคนท่ีอยูบ่ริเวณตน้น ้า หากมีการใชส้ารเคมี หรือตดัตน้ไม ้อาจจะส่งผลเสีย
ต่อผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณปลายน ้าได ้ 

ส าหรับกฎระเบียบของหมู่บา้น ประกอบดว้ย กฎระเบียบทัว่ไปของหมู่บา้น เป็นเร่ืองเก่ียวกบักฎการ
เขา้ไปภายในหมู่บา้นจากคนภายนอกเพื่อท ากระท าการใดๆ เช่น คน้ควา้หาขอ้มูลในเขตชุมชน การ
ประชุมประจ าเดือน และกฎเเก่ียวกบัเร่ืองยาเสพติด การทะเลาะววิาท การพนนั และเร่ืองอาชญากรรม
อ่ืนๆ เป็นตน้ กฎระเบียบทัว่ไปเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เร่ืองการท าแนวกนัไฟ การดบัไฟป่า 
การท าแนวเขตป่า กฎการห้ามจุดไฟเผา่ส่ิงต่างๆ โดยพลการ รวมทั้งกฎการน าไมใ้นป่าออกมาใชส้อย
หรือซ้ือขายไม ้เป็นตน้ กฎระเบียบเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า เช่น เขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวป่์า ห้ามเผาป่า 
ล่าสัตวป่์า หรือท าการเกษตรใดๆ ในพื้นท่ี แต่อนุญาตให้หาผลิตภณัฑ์จากป่าบางอยา่งใชใ้นครัวเรือน
ได ้เช่น ไมแ้ก่ ไมแ้หง้ ไมไ้ผ ่ยาสมุนไพร ใบตองมุงหลงัคา ผลไมป่้า พืชป่าท่ีเป็นอาหารต่างๆ เห็ดและ
หน่อไมไ้ผ ่ฯลฯ โดยวธีิการท่ีย ัง่ยืน และหา้มเอามาเพื่อเป็นสินคา้เด็ดขาด กฎหา้มล่าสัตว ์และจบัสัตวน์ ้ า 
รวมทั้งหา้มบุคคลภายนอกเขา้ไปในเขตป่าอนุรักษอี์กดว้ย และกฎระเบียบพื้นท่ีท ากิน เช่น หา้มขาย หรือ
ให้เช่าท่ีดินแก่บุคคลภายนอกอยา่งเด็ดขาด ห้ามใชส้ารเคมีในไร่หมุนเวียน อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัอนุโลม
เร่ืองการใชส้ารเคมีในพื้นท่ีท ากินอ่ืนๆ คือ อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นประมาณท่ีเหมาะสมภายใตก้ารควบคุม
ของชุมชน ห้ามเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน และรูปแบบการผลิตในไร่หมุนเวียน รวมทั้งกฎห้ามขยาย
พื้นท่ีท ากินเขา้เขตป่าเด็ดขาด เช่น ตอ้งกนัพื้นท่ีรอบๆ พื้นท่ีท ากินระยะ 20 เมตรไวใ้ช้ในการท าร้ัว
ป้องกนัสัตว ์ในกรณีท่ีท่ีดินท ากินติดต่อกนัเป็นผืนใหญ่ตอ้งกนัพื้นท่ีดา้นท่ีอยูติ่ดกบัป่าไวใ้ชไ้มท้  าร้ัว
ป้องกนัสัตวไ์ด ้แต่ไม่มีสิทธ์ิขยายพื้นท่ีท ากินเขา้ไปในบริเวณน้ีเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีการยึดพื้นท่ีท่ี
ขยายคืนเป็นของชุมชน และในอนาคตถา้ผูใ้ดมีปัญหาพื้นท่ีท ากินไม่พอเพียงต่อการยงัชีพ สามารถแจง้
ความประสงค์ต่อคณะกรรมการชุมชนเพื่อพิจารณาพื้นท่ีเหมาะสมให้ และหากผูใ้ดขยายพื้นท่ีท ากิน
โดยพละการตอ้งยดึพื้นท่ีเป็นของชุมชนทนัที 

ดูเหมือนว่า ขอ้ห้ามในเร่ืองทรัพยากร และขอบเขตพื้นท่ีป่าและท่ีดินท ากิน เป็นเร่ืองท่ีชาวบา้นให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การกระท าการใดๆ ในเขตป่า จึงจ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหมู่บา้นและคนในหมู่บา้นก่อนเสมอ  

2.4 การจัดการเหมืองฝาย 

บา้นหวัเลามีล าเหมืองเพื่อใชส้ าหรับการท าเกษตรรรมในหมู่บา้น รวมถึงเป็นแหล่งน ้ าส าหรับอุปโภค
และบริโภค ส าหรับระบบเหมืองฝายในบา้นหวัเลานั้น มีการจดัตั้งคณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อดูแล โดย
มีการระดมชาวบา้นเพื่อขดุลอกล าเหมือง และบ ารุงรักษาล าเหมืองช่วงก่อนการเพาะปลูกขา้วในทุกๆ ปี  
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เส้นทางน ้ าของหมู่บา้น ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นล าเหมืองสาธารณะท่ีใชเ้พื่อการเกษตร 
และการเพาะปลูกต่างๆ ส่วนท่ี 2 เป็นฝายแมว้ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ความชุ่มช้ืนกบัป่า และส่วนสุดทา้ย
เป็นประปาภูเขา โดยมีการต่อท่อส่งน ้ าเขา้ไปยงัระบบประปาของชุมชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ภายในชุมชน (ภาพท่ี 2.10) 

ชุมชนมีการจดัการทรัพยากรน ้าและระบบเหมืองฝายทั้งเพื่ออุปโภคและบริโภค รวมถึงมีการอนุรักษป่์า 
เป็นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบ CBNRM (Community-Based Natural Resource Management) 
หรือ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีชุมชนเป็นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
การพฒันาชุมชนควบคู่กัน โดยท่ีสามารถจดัการทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
รูปแบบการเขา้ถึงในทอ้งถ่ินหรือแบบดั้งเดิม (Brosius, Tsing & Zerner, 2008) ส าหรับบา้นหัวเลามี
การรวมกลุ่มเพื่อการจดัการทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ และการจดัการน ้ า มีการวางแผนการใช้น ้ าเพื่อ
การเกษตร มีการสร้างแทง้คน์ ้ าเพื่อกกัเก็บน ้ าไวใ้ช ้และมีระบบประปาภายในหมู่บา้นเพื่อการอุปโภค 
และบริโภค มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการใชท้รัพยากรน ้ าร่วมกนั มีการร่วมมือกนัเพื่อขุดลอกและบ ารุง
ล าเหมือง รวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล โดยภายในหมู่บา้น มีการแบ่งเส้นทางน ้าออกเป็น 3 
ส่วน คือ ล าเหมืองสาธารณะ ฝายแมว้ และประปาภูเขา ซ่ึงชาวบา้นมีความเช่ือวา่ป่าไม ้และแหล่งน ้ ามี
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นเจา้ของ และคุม้ครองอยู ่อีกทั้งยงัเช่ือวา่ “ป่าไม”้ คือ “ชีวติ” ดงันั้น เม่ือมีป่า และมีการ
อนุรักษป่์า ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิก็จะบนัดาลให้มีน ้ าเพื่อใชใ้นการอุปโภคและบริโภคท่ีอุดมสมบูรณ์ และผลท่ี
ไดน้อกจากชาวบา้นไม่ตอ้งเดือดร้อนเร่ืองปัญหาภยัแลง้แลว้ ยงัส่งผลไปถึงผูค้นในสังคมท่ีอยู่บริเวณ
ปลายน ้าใหมี้น ้าใชโ้ดยไม่ขาดแคลนอีกดว้ย  

 
ภาพท่ี 2.10 ท่ีเก็บน ้าเพื่ออุปโภคและบริโภคในบา้นหวัเลา 
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2.5 สรุป 

บา้นหวัเลา คือหน่ึงในจ านวน 8 หยอ่มบา้นของบา้นแม่เลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ มีการก่อตั้งหมู่บา้นยาวนานประมาณ 6 ชัว่อายุคน โดยมีหลกัฐานวา่ 
ช่ือบา้นหัวเลา มาจากช่ือพืช คือ ตน้เลา ท่ีข้ึนบริเวณหมู่บา้นจ านวนมากในอดีต ชาวบา้นส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านาเพื่อบริโภค และปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งรับจา้งทัว่ไป 
โดยภายในหมู่บา้นมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นพื้นท่ีท ากิน พื้นท่ีไร่หมุนเวียน ท่ีอยู่อาศยั และพื้นท่ีป่า 
อยา่งเป็นสัดส่วนชดัเจน มีการปกครองกนัเองภายในหยอ่มบา้น อนัเน่ืองจากลกัษณะทางภูมิประเทศ 
และลกัษณะทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ระหวา่งหยอ่มบา้นหวัเลา และบา้นแม่เลา เช่น ภาษาพูด การแต่ง
กาย และลกัษณะภูมิประเทศ เป็นตน้  

ส าหรับวิวฒันาการการอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้านหัวเลานั้น ในระยะแรกเป็นการอนุรักษ์แบบท า
การเกษตรควบคู่ไปกบัการท าแนวกนัไฟ เพื่อป้องกนัพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีหมู่บา้นจากไฟป่า 
หลงัจากนั้นปี พ.ศ. 2532 – 2546 หน่วยจดัการตน้น ้ าทุ่งจ๊อเขา้มาสนบัสนุนให้ชุมชนช่วยกนัดบัไฟป่า 
และการรักษาทรัพยากรในหมู่บา้น จากนั้นปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ร่ิมมีปัญหาเก่ียวกบัเขตแดนกบัหมู่บา้น
ใกลเ้คียง จึงไดมี้การติดต่อขอความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการต่างๆ โดยหวงัวา่จะส่งผลให้หมู่บา้น
อ่ืนเกิดความเกรงใจและไม่กลา้บุกรุกเขา้มายงัเขตป่าของบา้นหวัเลาอีก บา้นหวัเลาพึ่งพาหน่วยงานเขา้
มาช่วยดูแลและปกป้องป่าเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับหมู่บา้นและขอบเขตป่าท่ีถูกอนุรักษ์โดย
ชาวบา้น ในช่วงปี พ.ศ. 2542 นั้น ไดมี้เจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ขา้มากดดนัชาวบา้น เก่ียวการจ ากดัขอบเขตพื้นท่ี
ท ากิน ท่ีอยูอ่าศยั และพื้นท่ีป่า แต่เน่ืองจากแนวกนัไฟ และพื้นท่ีเกษตรกรรมไดมี้การท าอยูก่่อนแลว้ใน
หมู่บา้น การใชพ้ื้นท่ีจึงถูกท าเป็น “ส.ค. 1” ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีแสดงวา่ท่ีดินนั้นสามารถใชท้  าการเกษตรได ้
แต่ชาวบา้นมิได้เป็นเจา้ของ การแบ่งแยกพื้นท่ีท ากิน กบัท่ีอยู่อาศยัท าให้ชาวบา้นไม่สามารถท าไร่
หมุนเวียนอย่างท่ีเคยท าได ้ปี พ.ศ. 2552 ศ.ว.ท. เขา้มาร่วมด าเนินการในหมู่บา้นหัวเลา เพื่อจดัแบ่ง
ขอบเขตประเภทป่าในชุมชน โดยมีการลงไปส ารวจขอบเขตชุมชนและจดัท าแนวกันไฟข้ึนรอบ
หมู่บา้นข้ึน นอกจากนั้นยงัช่วยสนบัสนุนการรักษาทรัพยากรชุมชน สนบัสนุนการท าแผนท่ี เอกสาร 
และเคร่ืองมือต่างๆ เน่ืองจากชาวบา้นเองไม่มีงบประมาณและความรู้เร่ืองน้ีมากนกัท่ีจะท าได ้ปี พ.ศ. 
2552 ดว้ยเช่นกนัท่ี ไดมี้การติดต่อโครงการ CMLN ให้มาแนะน า “การจดัการร่วม” โดยท่ีชุมชนตอ้ง
จดัการพิสูจน์ตวัเอง ดว้ยการจดัการฟ้ืนฟู และวางแผนท่ีจะอยู่กบัป่าไดอ้ย่างย ัง่ยืน และปี พ.ศ. 2557 
โครงการ PES เขา้มาในหมู่บา้น น าโดยหน่วยงาน BEDO ในบทต่อไป จะไดน้ าท่านผูอ่้านไปรู้จกักบั
โครงการ PES ในประเทศไทย และหน่วยงาน BEDO ท่ีเป็นตวักลางท่ีน า PES กบัชาวบา้นมาพบกนั 
รวมถึงโครงการ PES ในหมู่บา้นหวัเลาวา่ มีการเขา้มาในพื้นท่ี การตอบรับ และผลจากโครงการเป็น
อยา่งไร 
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บทที ่3 

โครงการ PES และปฏิบัตกิารของโครงการ PES ในบ้านหัวเลา  

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชท้รัพยากรอยา่งไม่รู้จกัคุณค่าของมนุษย ์รวมถึงการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีไม่ไดค้  านึงถึงขีดจ ากดัทางส่ิงแวดลอ้ม จนเม่ือเวลาผ่านไปความเส่ือมโทรม
ทางส่ิงแวดลอ้มค่อยๆ ปรากฏออกมา ท าให้มีการปฏิวติัทางส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึน และพฒันาจนมาเป็น
การพฒันาแบบยัง่ยืน โดยเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความย ัง่ยืน และมี
ประสิทธิภาพนั้น หลกัเศรษฐศาสตร์ ไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัของการแกไ้ขปัญหาน้ี และหน่ึงใน
หลกัการส าคญัของวธีิการน้ี คือ จะตอ้งมีการตั้งราคาให้สะทอ้นถึง ตน้ทุนทางสังคมอยา่งเต็มท่ี ไดแ้ก่ 
หลกัการ polluter-pays principle และ หลกัการ the user pays for resource use (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 
2541)โครงการตอบแทนคุณผูดู้แลระบบนิเวศ (PES) เป็นโครงการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากหลกัการน้ี เป็น
การน าเอาอ านาจแบบใหม่มาใช้ในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม หรือเรียกว่า แนวคิดการใช้กลไก
ของตลาด (NSMD) ท่ีใช้อ  านาจของตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาเป็นส่วนหน่ึงในกลไกการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มแนวน้ีเป็นแนวคิดท่ีค่อนขา้งใหม่ในประเทศไทย (ชูศกัด์ิ วทิยาภคั, 2558)  

ในบทน้ีจึงขอกล่าวถึงความหมายของแนวคิด PES ในภาพรวม และโครงการ PES ที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยทั้งในเร่ืองของการที่ไม่มีกฎหมายรองรับที่เฉพาะเจาะจงเก่ียวกบั PES และการเร่ิมของ
กระบวนการ รวมถึงการน าโครงการเขา้สู่พื้นที่บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นที่มีการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมโ้ดยใชก้ระบวนการและความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมของชาติพนัธุ์ปกาเกอะญอบา้นหวัเลาที่นบัถือทรัพยากรธรรมชาติ และท าการอนุรักษ์
ทรัพยากรดว้ยความสมคัรใจก่อนที่หน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดั
เชียงใหม่ และ BEDO จะไดน้ าโครงการท่ีอนุรักษโ์ดยกลไกทางการตลาดเขา้มาใชใ้นพื้นท่ี 
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3.1 การตอบแทนคุณผู้ดูแลระบบนิเวศ (PES: Payment for Ecosystem Services) 

3.1.1 ความหมายของ PES 

ประโยชน์ท่ีธรรมชาติมอบให้แก่มนุษย ์เรียกวา่ บริการของระบบนิเวศ (ES: Ecosystem 
Services) ซ่ึงแนวคิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 หรือราวๆ พ.ศ. 2513 และ
ไดรั้บความสนใจในวงกวา้งมากข้ึนในดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนั้น 
เม่ือคริสต์ทศวรรษ 1990 หรือราวๆ พ.ศ. 2533 มีกระแสของวรรณกรรมและงานเขียน
หลายเล่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการของระบบนิเวศ และมีการให้ความสนใจเพิ่มมากข้ึน
เก่ียวกบัวธีิการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ การประเมินระบบนิเวศแห่งสหสัวรรษ (MA: 
The Millennium Ecosystem Assessment) มีส่วนอยา่งยิง่ในการท าใหเ้กิดการวางนโยบาย
ในเร่ืองเก่ียวกบับริการของระบบนิเวศ และเม่ือมีงานวรรณกรรมและงานเขียนมากข้ึน
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ในเร่ืองของการบริการของระบบนิเวศจึงเติบโต และเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน
ตามไปดว้ย ในปัจจุบนัเคร่ืองมือทางการตลาด (market-based instruments) ไดเ้ขา้มา
สนบัสนุนในการอนุรักษอ์ยา่งกวา้งขวาง เช่น ตลาดบริการของระบบนิเวศ และถูก
เรียกวา่ โครงการตอบแทนคุณผูดู้แลระบบนิเวศ (PES) (Gómez-Baggethun et al., 
2010) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบท่ีมีผูซ้ื้อ ผูข้าย และ
บริการของระบบนิเวศ การอนุรักษ์แนวน้ีทั้งฝ่ายผูซ้ื้อและผูข้ายจะให้ประโยชน์ซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึง PES เก่ียวขอ้งโดยตรงกับทฤษฎี NSMD หรือการปกครองส่ิงแวดล้อมท่ี
ไม่ใช่รัฐโดยอาศยักลไกทางการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบัมนุษยใ์น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ในส่วนของประเภทของบริการทางระบบนิเวศนั้นให้บริการท่ีหลากหลายแก่มนุษย ์ทั้ง
จากการไหลของน ้ าสะอาด ท่ีเป็นประโยชน์ต่อดิน และการเก็บกกัคาร์บอน ซ่ึงมนุษย์
ทั้งหลายล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศยัระบบนิเวศน้ีส าหรับเป็นปัจจยัการผลิตวตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต และความมัน่คงของสภาพอากาศ ตารางท่ี 3.1 แสดงให้เห็นชนิดของ
บริการของระบบนิเวศ ซ่ึงไดแ้ก่ สินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental goods) ซ่ึงเป็น
ประโยชน์โดยตรงท่ีไดจ้ากระบบนิเวศ เช่น อาหาร น ้ า เช้ือเพลิง และเส้นใย การควบคุม
กลไกของระบบ (regulating services) เป็นบริการหรือประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าหนา้ท่ี
ของระบบนิเวศ บริการท่ีสนับสนุน (supporting services) เป็นบริการที่สนบัสนุน
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหาร และการก่อตวัของดิน รวมถึงการผลิตขั้น
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ปฐมภูมิ และชนิดสุดทา้ย คือ การบริการดา้นวฒันธรรม (cultural services) เช่น การ
พกัผ่อนหย่อนใจ สุนทรียภาพ การท่องเท่ียว คุณค่าทางจิตใจ และจิตวิญญาณ เป็นตน้ 

ตวัอยา่งบริการของระบบนิเวศ เช่น น ้ าและอากาศท่ีบริสุทธ์ิ การควบคุมการไหลของน ้า 
การชะลา้งสารพิษ และการสลายตวัของของเสีย รวมทั้งการฟ้ืนฟู การต่ออายุและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การถ่ายละอองเรณูและการผสมเกสรของพืช การควบคุม
ศตัรูพืชทางการเกษตร การแพร่กระจายของเมล็ดพนัธ์ุและการโยกยา้ยของสารอาหาร 
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาเสถียรภาพของภูมิอากาศ การควบคุม
อุณหภูมิแบบสุดขั้ว ส่ิงก าบงัลม (windbreaks) การสนบัสนุนวฒันธรรมของมนุษยท่ี์มี
ความหลากหลาย และการเพิ่มปริมาณของภูมิทศัน์ และความงาม เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม PES ไม่ไดเ้ป็นเพียงเร่ืองการจ่ายเงินเพื่อบ ารุงรักษาระบบนิเวศเท่านั้น แต่
ความส าคญัอยู่ท่ี การจ่ายเงินท่ีส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศและผูท่ี้ดูแลรักษา
ระบบนิเวศ เป็นการบริการท่ีเพิ่มเติมการด าเนินธุรกิจตามปกติไปดว้ย ซ่ึงจะท าการซ้ือ
ขายดว้ยความสมคัรใจ จากส่ิงท่ีก าหนดไวโ้ดยบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ES) หรือรูปแบบ
การใช้ท่ีดินท่ีรักษาไวเ้พื่อการบริการ ถูกซ้ือโดยผูซ้ื้อ และผูใ้ห้บริการดา้นส่ิงแวดล้อม 
อยา่งนอ้ย 1 ราย จากผูใ้หบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองในการจดัหาเง่ือนไขการใหบ้ริการ (Forest 
Trends, the Katoomba Group & UNEP, 2008) 
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ตารางท่ี 3.1 ชนิดของบริการของระบบนิเวศ  

บริการของระบบนิเวศ ป่าไม้ ทะเล 
ทีด่ินเพ่ือการเกษตรและ

การเพาะปลูก 

สินคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(environmental goods) 

- อาหาร 
- น ้าสะอาด 
- เช้ือเพลิง 
- เส้นใย 

- อาหาร - อาหาร 
- เช้ือเพลิง 
- เส้นใย 

การควบคุมกลไกของ
ระบบ  

(regulating services) 

- การควบคุมสภาพ
อากาศ 

- การควบคุมดา้น
อาหาร 

- การควบคุมเร่ือง
โรค 

- การท าน ้าให้
บริสุทธ์ิ 

- การควบคุมสภาพ
อากาศ 

- การควบคุมเร่ือง
โรค 

- การควบคุมสภาพ
อากาศ 

- การท าน ้าให้
บริสุทธ์ิ 

บริการการท่ีสนบัสนุน 
(supporting services) 

- การหมุนเวยีนของ
ธาตุอาหาร 

- การก่อตวัของดิน 

- การหมุนเวยีน
ของธาตุอาหาร 

- การผลิตขั้นปฐม
ภูมิ 

- การหมุนเวยีนของ
ธาตุอาหาร 

- กระบวนการสร้าง
ดิน 

บริการทางดา้น
วฒันธรรม  

(cultural services) 

- สุนทรียภาพ 
- ดา้นจิตวิญญาณ 
- ดา้นการศึกษา 
- ดา้นนนัทนาการ 

- สุนทรียภาพ 
- ดา้นจิตวิญญาณ 
- ดา้นการศึกษา 
- ดา้นนนัทนาการ 

- สุนทรียภาพ 
- ดา้นการศึกษา 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Forest Trends, the Katoomba Group & UNEP (2008) 
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3.1.2 โครงการ PES ในประเทศไทย 

ส าหรับโครงการ PES ในประเทศไทยนั้น ยงัไม่มีกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงส าหรับ 
PES ถึงแมว้่าจะมีกฎหมายบางฉบบัท่ีถูกน ามาใช้ในพื้นท่ีท่ี PES ด าเนินการอยู่ก็ตาม ซ่ึง 
PES เกือบทั้งหมดนั้นถูกด าเนินการในพื้นท่ีสาธารณะท่ีครอบคลุมดว้ยระดบักฎหมายใน
การคุม้ครองท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี เช่น พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2535) 
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2535) และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย (ตารางท่ี 3.2) (Jarungrattanapong, et al, 2016) 

ปัจจุบนั PES ในประเทศไทยยงัคงอยูใ่นขั้นของการทดลองในพื้นที่น าร่อง และยงั
ไม่ไดม้ีสถานภาพเป็นนโยบายระดบัชาติอยา่งเช่นที่เกิดข้ึนในประเทศเวียดนาม ท่ี
รัฐบาลมีอ านาจอยา่งเต็มท่ีในการจดัการกองทุน PES (Suhardiman et al., 2013) ในส่วน
ของหน่วยงานน าร่องโครงการหลายแห่ง ไดแ้ก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ
พนัธุ์พืช เร่ิมโครงการในบริเวณพื้นที่ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ถูกสนับสนุนจากองค์กร
ระหว ่า งประเทศหลายแห่ง  โครงการ CATSPA (Catalysing Sustainability for 
Thailand's Protected Area System) ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP และ GEF โดย
มีพื้นท่ีน าร่อง จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ ดอยอินทนนท ์คลองลาน หว้ยขาแขง้ เขาชะเมา และ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จดัท า
โครงการธนาคารต้นไม้ ในชุมชน 84 แห่ง โครงการน าร่อง Developing Payment 
Mechanism for Watershed Protection Services and Improved Livelihood of Rural Poor 
ด าเนินการศึกษาท่ีประเทศลาว และ BEDO ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน าร่องท่ีคลองประสงค ์
จงัหวดักระบ่ี รวมถึงพื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีตน้น ้ าห้วยทุ่งจ๊อ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ชูศกัด์ิ วทิยาภคั, 2558) 

แมว้า่ประเทศไทยจะยงัไม่มีกฎหมายท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบั PES แต่แนวคิดน้ีไดรั้บการ
อนุญาตให้ใช้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (NESDP: National 
Economic and Social Development Plan) ซ่ึงแผนพฒันาฯ ฉบับน้ีถูกใช้ในช่วงปี พ.ศ. 
2555 – 2559 ในแผนน้ี PES เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในประเทศไทยนั้น ประกอบดว้ย 3 โครงการน าร่อง ภายใตก้รอบ
โครงการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละลุ่มน ้ าแบบบูรณาการบนฐานชุมชนดว้ยการ
ประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (CBFCM: Integrated 
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Community-based Forest and Catchment Management through an Ecosystem Service 
Approach) โดยเร่ิมตน้จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดร่้วมกบั
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP: United Nations Development Program) ลง
นามความร่วมมือภายใตก้ารสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก (GEF: 
Global Environment Facility) เป็นโครงการการสร้างกลไกการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายดา้นการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ลุ่มน ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
ของประเทศ โดยค านึงถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเชิงลุ่มน ้ าอยา่งมี
ส่วนร่วมของชุมชน (ซีพีเอฟซีเอ็ม, 2559) และ PES ท่ีถูกสนับสนุนโดย BEDO ถูก
ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์และบทเรียนในกรณีของการฟ้ืนฟูระบบนิเวศและการ
อนุรักษส์ัตวป่์า (Jarungrattanapong, et al, 2016) 

ในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัขอเน้นท่ีหน่วยงาน BEDO ท่ีเป็นเสมือนตวักลางในการเช่ือม
ระหว่าง PES กบัชาวบา้นหัวเลา อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าในทางกฎหมายยงัไม่มีในเร่ือง
เก่ียวกับ PES แต่ก็มีการก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัประเทศ โดยมีการส่งเสริมในการสร้างแรงจูงใจให้
ผูป้ระกอบการและพื้นที่เป้าหมาย เป็นเสมือนส่ือกลางเพื่อก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั ซ่ึง
ทาง BEDO ส่งเสริมให้มีผลงานมากข้ึนโดยการผลกัดนัในระดบันโยบายได ้และมีการ
เสนอเขา้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมกบัสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ส านกังานจะเสนอแนะ
นโยบาย เร่ืองการส่งเสริมธุรกิจชีวภาพและการอนุรักษชี์วภาพให้ ครม. อยา่งไรก็ตาม 
หนา้ท่ีบางประการท่ีเสนอเป็นของ ส.ข. ดงันั้นจึงไม่สามารถพุ่งเป้าไปไดอ้ยา่งเต็มท่ี ใน
ระยะหลงัจึงท าร่วมกบั ส.ข. แทน 

หน่วยงาน BEDO ท  าตามความสมคัรใจของคนเป็นพื้นฐาน โดยส่งเสริมแรงจูงใจให้
ผูค้นทัว่ไปอยากเขา้ร่วมสนบัสนุน เช่น สามารถลดภาษีได ้ผลกัดนัเร่ืองมูลนิธิ ท ากลไก
ให้เ กิดความเช่ือมั่น และสนใจในการบริจาคเงิน รวมถึงการน าเ งินส่งไปตาม
วตัถุประสงค์ของผู ้บริจาค อย่างไรก็ตาม BEDO ไม่สามารถท าตามแบบประเทศ
เวียดนามซ่ึงใช้ PES เป็นกฎหมายได ้เน่ืองจากทาง BEDO ไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานท่ีออก
กฎหมาย ผูว้จิยัขอกล่าวถึง BEDO ในหวัขอ้ต่อไป 

 

 



60 

ตารางท่ี 3.2 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย 

กฎหมาย หลกัการส าคญั 

พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2504 

อนุญาตใหมี้การเขา้พกับนพ้ืนฐานของผูม้าเยอืน แต่หา้มใชรู้ปแบบอ่ืนๆ เช่น 
เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั การล่าสัตว ์การท าเหมืองแร่ หรือการปศุสัตวภ์ายในเขต
อุทยาน เป็นตน้ 

พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ส ง ว น แ ล ะ
คุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2503 (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2535) 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีข้ึนในปี พ. ศ. 2503 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการ
อนุรักษแ์ละปกป้องสัตวป่์า การขยายพนัธ์ุสัตวป่์า และการสร้างความมัน่ใจ
วา่การคุม้ครองและการอนุรักษส์ัตวป่์าเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการล่าสตัว ์และการคา้สตัว์
ป่า รวมทั้งระบุชนิดท่ีไดรั้บการคุม้ครอง พระราชบญัญติัไดรั้บการแกไ้ขใน
ปี พ. ศ. 2535 เพ่ือก าหนดสถานท่ีตั้งเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเป็นเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจศาลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุ
พืช เช่นเดียวกับในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ไม่อนุญาตให้มีการ
พ านักหรือการใช้สายพนัธ์ุภายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า ยกเวน้ส าหรับ
วตัถุประสงคด์า้นการศึกษาและการวิจยัเท่านั้นและตอ้งแจง้แก่เจา้หนา้ท่ีให้
ทราบ 

พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2535) 

วตัถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคือการปกป้องสถานะของป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติภายในป่าโดยการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติและ
อนุญาตใหมี้การใชป้ระโยชน์เฉพาะในพ้ืนท่ีนอกเขตสงวนเหล่าน้ี 
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิฉบบัน้ีในปี พ.ศ. 2535 ไดจ้ดัหมวดหมู่
ป่าสงวนแห่งชาติข้ึนเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ตามค านิยามป่าสงวนคุม้ครองพ้ืนท่ีคุม้ครองและ
พ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัทางระบบนิเวศน์ เช่น แหล่งตน้น ้ าชั้นท่ี 1 การเขา้ถึง
และการใชป้ระโยชน์ไดรั้บอนุญาตส าหรับป่าเศรษฐกิจซ่ึงโดยทัว่ไปมกัใช้
ส าหรับการท าป่าไมเ้พื่อการคา้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560  

รัฐธรรมนูญก าหนดสิทธิและสิทธิของบุคคลท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สามารถน ามาใชอ้า้งอิงเพ่ือปรับบทบาทของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผู ้
ใหบ้ริการ (กลุม่งานพฒันากฎหมาย ส านกักฎหมาย, 2560) 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Jarungrattanapong, et al (2016) 
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โครงการ PES ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 3 โมเดล ไดแ้ก่ (ภาพท่ี 3.1) 

1) ชุมชนจ่ายใหก้บัชุมชน โดยชุมชนหน่ึงไดรั้บประโยชน์จากระบบนิเวศ อาทิ 
การท่องเท่ียว จ่ายเงินให้กบัชุมชนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบนิเวศ 
ยกตวัอยา่งเช่น การดูแลระบบนิเวศป่าชายเลน ต าบลคลองประสงค ์อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี ชาวบา้นท าเร่ืองการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชายเลน 
กลุ่มท่ีไดป้ระโยชน์ เช่น ผูป้ระกอบอาชีพขบัมอเตอร์ไซต์รับจา้งในพื้นท่ี 
ชาวบา้นท่ีท าโฮมสเตย ์(home stay) บริการเรือหวัโทง ท่าเรือ ชาวบา้นท่ีท า
ธุรกิจ OTOP ฯลฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว โดยเชิญกลุ่ม
คนเหล่าน้ีเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อจ่ายเงินเป็นกองทุนบริจาค และจ่ายใหก้บัชุมชนท่ี
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม  

2) รัฐจ่ายให้กับชุมชน เช่น รัฐวิสาหกิจ คือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
จังหวดัเชียงใหม่ จ่ายให้หมู่บ้านแม่เลา (กลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ) 
ประมาณ 170,000 บาท ให้ชุมชนท าฝายถาวร ฝายชัว่คราว และฝายก่ึงถาวร 
จ านวน 6 ตัว ในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน ้ าเหนือหมู่บ้าน โดยการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้ในลกัษณะแบบบรรษทับริบาล (CSR: 
Corporate Social Responsibility) แต่รูปแบบ CSR หน่วยงานรัฐย ังไม่ มี
นโยบาย จึงท าให้มีอุปสรรคในระเบียบการใช้เงินท่ีตอ้งจ่ายให้กบัชาวบา้น 
จึงจ าเป็นต้องจ่ายในรูปแบบเป็นวสัดุ อุปกรณ์แล้วไปท าร่วมกับชุมชน 
หน่วยงานเหล่าน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีระเบียบการใช้เงิน อย่างไรก็ตาม หากมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายก็สามารถท าได ้

3) เอกชนจ่ายให้กบัชุมชน เช่น ป่าชายเลน ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จงัหวดั
ชุมพร ที่บริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหาร (CPF: Charoen Pokphand Food) 
ด าเนินการ มีกิจกรรมในชุมชนในเร่ืองการดูแลรักษาป่าชายเลน ช่วงแรก
ไดท้ าเป็นแบบ CSR แต่ภายหลงัไดพ้ยายามท าความเขา้ใจแนวคิด PES 
ทาง CPF จ่ายให้กบักิจกรรมปลูกป่าชายเลนได ้โดยมีการตั้งกองทุนโดย
ให้ชาวบา้นดูแล อยา่งไรก็ตาม เงินกอ้นใหญ่ที่ตอ้งจ่ายค่าระบบนิเวศ
โดยตรงนั้น ทางบริษทัไม่สามารถจ่ายให้โดยตรงได ้บริษทัก็จะเลือกการ
จดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่สร้างประโยชน์ต่อระบบนิเวศ คือ การเก็บกกั
คาร์บอน คือจะประเมินการเก็บกกัคาร์บอนในพื้นที ่เป้าหมายและ
ประเมินการเก็บกกัคาร์บอนวา่มีปริมาณมากเพียงใด จากนั้นบริษทัจะ
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สมทบทุนเท่าปริมาณการเก็บกกัคาร์บอนท่ีชาวบา้นดูแลได ้แลว้ชาวบา้นจะ
ใช้งบประมาณนั้นเพื่อดูแลส่ิงแวดล้อมอีกทอดหน่ึง (คุณเสมอ ล้ิมชูวงศ์, 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2558) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1 โมเดลการจ่ายค่าตอบแทนผูดู้แลระบบนิเวศจากแหล่งต่างๆ 

3.2 ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) 

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ช่ือยอ่ “สพภ.” (BEDO: Biodiversity-
Based Economy Development Office (Public Organization))  เ ป็นองคก์รที ่เ ป็นตวักลางในการ
จดัการ และด าเนินการโครงการ PES ในพื้นท่ีบา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นองคก์รรองรับการขบัเคล่ือนภารกิจ
การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการ 
การน าทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
อยา่งย ัง่ยืน ตั้งแต่ระดบัชุมชน ข้ึนมาจนถึงระดบัประเทศ 

วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้งส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. 2550 คือเพื่อเป็นการสนับสนุน และด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและทอ้งถิ่น เก็บรวบรวมและจดัท าบญัชี
รายการพืช สัตว ์และจุลินทรียที์่มีแหล่งก าเนิดหรือพบไดใ้นประเทศ รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชน
และทอ้งถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัเพื่อ

หน่วยงานรัฐ 

ภาคเอกชน 

ชุมชน 

ชุมชน 
จ่าย 

บริการระบบนิเวศน์ 
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พฒันาต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของ
ชุมชนและทอ้งถ่ินไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมาย (พ.ศ. 2556 - 
2560) คือ การสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาสังคมตระหนกัและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้มีการน าเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ โดยเนน้ไปท่ีพฒันาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

3.3 โครงการ PES ในพืน้ทีบ้่านหัวเลา 

การให้บริการระบบนิเวศในพื้นที ่บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ า เภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประกอบดว้ยผูข้ายบริการของระบบนิเวศ คือ ชาติพนัธุ์ปกาเกอะญอบา้นหัวเลา ผูซ้ื้อบริการ คือ 
การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี BEDO เป็นผูป้ระสานงาน และบริการของ
ระบบนิเวศท่ีไดรั้บ คือ ทรัพยากรน ้าท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ (ตารางท่ี 3.3 และภาพท่ี 3.4) 

3.3.1 การเร่ิมตน้โครงการ โดย BEDO 

ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) (BEDO) ไดเ้ขา้ร่วมกบั PES 
โดยในระยะแรกท่ีเร่ิมตั้งส านกังานในปี พ.ศ. 2550 โดยศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองเศรษฐกิจชีวภาพ 
โดยมอบหมายให ้รศ. ดร. อรพรรณ ณ บางชา้ง จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ศึกษา
ทางด้านเศรษฐกิจ และเร่ืองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) หลายเร่ือง ทั้ งเร่ือง PES 
ชีววทิยา และผลิตภณัฑส์มุนไพร โดยทาง BEDO น าโดย คุณปิติพงศ ์พึ่งบุญ ณ อยธุยา ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งประธาน BEDO ณ ขณะนั้น สนใจเร่ือง PES และเป็นบุคคลแรกท่ีได้น า
โครงการ PES เขา้มา  

หน่วยงาน BEDO เ ร่ิมตน้จากธุรกิจจากฐานชีวภาพ และ PES เขา้มาโดยการใช้
ประโยชน์โดยตรง คือ การท าผลิตภณัฑ์เพื ่อจ าหน่าย และน ารายไดม้าพฒันาและ
อนุร ักษท์ร ัพยากร และประโยชน์โดยออ้ม เป็นการท าการอนุร ักษด์ว้ยโดยท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติยงัคงสภาพเดิม โดยการตั้งวิสาหกิจชุมชน เมื่อมีการใชท้รัพยากร
เพื ่อการผลิตแลว้รายไดจ้ากการจ าหน่ายจึงตอ้งน ามาพฒันาทรัพยากรต่อไป โดยมี
เง่ือนไข 3 ประการ ไดแ้ก่  
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1) ตอ้งเป็นทรัพยากรของชุมชน เอามาจากท่ีอ่ืนไม่ได ้

2) ตอ้งมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

3) ตอ้งน ารายไดส่้วนหน่ึงเขา้มาฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

เหตุผลหลกัของการน าแนวคิด PES มาใช้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งประชาชนที่สนใจสามารถร่วมมือท ากิจกรรมได ้ซ่ึงเป็นการ
ลดงบประมาณของภาครัฐลงอีกทางหน่ึงดว้ย และส าคญัท่ีสุด คือ เป็นเร่ืองที่สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแทจ้ริง ทาง BEDO จึงเร่ิมสนใจ PES 
ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีของ BEDO นั้น ได้กระท าอยู่ 2 เร่ือง ได้แก่ 
การพฒันาธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการอนุรักษ ์โดยธุรกิจ
ท่ีถูกส่งเสริมจะถูกน าไปสู่การอนุรักษใ์นท่ีสุด ดงันั้น ทาง BEDO เห็นวา่ PES เป็นหน่ึง
ในเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัผูท่ี้ดูแลระบบนิเวศ 

จากนั้นไดม้ีการศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงระยะแรกไดศ้ึกษาหลกัการและการ
น าเสนอจากต่างประเทศ ทั้งน้ี BEDO ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั PES ในประเทศไทยเพิ่มเติม 
โดยไดป้ระชุมร่วมกบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP: United Nations in 
Thailand) กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พืช รวมทั้งกรมป่าไม ้เพื่อหารือและ
หารูปแบบในการท า PES ในประเทศไทยให้ประสบผลส าเร็จ หากเป็นตน้แบบจาก
ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะมีการออกเป็นกฎหมายเพื่อให้บงัคบั
ใช ้อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทยนั้นเราไม่สามารถท าได ้จึงมีการขีดเส้นใตใ้ห้
เป็นการท าโดยอาศยัการสมคัรใจ (voluntary) จากภาคส่วนต่างๆ แทน 

การนิยามความหมายของ PES ในภาษาไทยนั้น ค าว่า “จ่ายค่าบริการระบบนิเวศ” หาก
เขียนด้วยค าว่า “จ่าย” ในบริบทน้ี หน่วยงานท่ีได้ประโยชน์จากระบบนิเวศ เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ นั้นปฏิเสธท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ เน่ืองจาก ในความรู้สึกของหน่วยงานเหล่านั้น เสมือนใชค้  าวา่ “จ่าย” ท าให้ผูท่ี้
ตอ้งจ่ายมีความผิด หรือถูกลงโทษ ระยะหลงัจึงมีขอ้ตกลง และไดข้อ้สรุปวา่ควรใชค้  าวา่ 
“การตอบแทนคุณระบบนิเวศ” (แต่ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัขออนุญาตใชค้  าวา่ “การตอบ
แทนคุณผู้ดูแลระบบนิเวศ” แทน เน่ืองจากใหค้  าจ  ากดัความ และความหมายไดช้ดัเจนซ่ึง
เหมาะส าหรับงานวิจยั) การใช้ค  าว่า “การตอบแทนคุณ” แทนท่ีค าว่า “จ่าย” เป็นการ
ดึงดูด และเปิดกวา้งให้หน่วยงาน องค์กร รวมไปถึงคนในสังคมท่ีได้รับประโยชน์
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สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เน่ืองจากทุกคนต่างก็ใชบ้ริการของระบบนิเวศร่วมกนั จึง
เป็นการสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการตอบแทนระบบนิเวศร่วมกนั 

โดยปกติหากมองเร่ืองการบริการทางระบบนิเวศ เช่น อากาศ หรือน ้ า ไม่วา่ในทางตรง
หรือทางออ้ม หมายความว่าทุกคนสามารถเขา้ร่วมโครงการได้ตามหลกัการของ PES 
อยา่งไรก็ตาม PES ในช่วงแรกผูท่ี้ไดป้ระโยชน์โดยตรงเท่านั้นถึงสามารถเขา้ร่วมได ้แต่
ส าหรับประเทศไทยนั้น จ  าเป็นตอ้งเปิดกวา้ง เน่ืองจาก BEDO ใช้ค  าว่า “การสมคัรใจ 
(voluntary)” มีการประชุมเพื่อปรับแนวคิดให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย ซ่ึงการ
ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือ หรือความเขา้ใจเร่ือง PES นั้นไม่ง่ายนกัในระยะเร่ิมตน้  

ทาง BEDO ไดท้  าโครงการ PES ในพื้นท่ีน าร่อง คือ  

1) พื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

2) พื้นท่ีต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 

3) พื้นท่ีต าบลชุมโค อ าเภอประทิว จงัหวดัชุมพร 

โครงการท่ี BEDO เขา้ไปด าเนินงานตามหลกัการ PES คือ บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีได้รับ
ประโยชน์จากระบบนิเวศ ควรจะต้องตอบแทนคุณระบบนิเวศ โดยตอบแทนไปยงั
บุคคล หรือกลุ่มคนท่ีดูแลรักษาระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความ
ย ัง่ยนืในการใหบ้ริการของระบบนิเวศ โดยมีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) จบัคู่ผูป้ระกอบการท่ีได้รับประโยชน์จากบริการระบบนิเวศ กบั ผูดู้แล
ระบบนิเวศ เพื่อด าเนินกิจกรรม PES ในพื้นท่ีต่างๆ มีการพูดคุยกบัทั้งผูซ้ื้อ
และผูข้าย ใหมี้ความเขา้ใจในแนวทางเดียวกนั 

2) จดักิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน เช่น การท าส่ือประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 
ชุดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพนัธ์ การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
จดัประชุมน าเสนอผลงาน และการฝึกอบรมเสริมศกัยภาพการด าเนินงาน 

คุณเสมอ ล้ิมชูวงศ ์ท่ีปรึกษาส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)
กล่าวถึงวธีิการด าเนินการ PES วา่  
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“ในช่วงแรกท่ีมีการเข้าไปพูดคุยจนองค์กรได้มีความเข้าใจในแนวคิดของ 
PES และได้เข้าร่วม ในส่วนของการอธิบาย ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องใช้เวลานาน
เป็นปี เพ่ือท่ีจะอธิบายให้แต่ละฝ่ายเข้าใจ จนกระท่ังการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าใจ และอยากท าโครงการนี ้แต่การประปาฯ เอง
กย็ังติดขัดกับกฎระเบียบ เพราะมันไม่เอือ้ท่ีจะจ่าย แต่กล็องท า การประปา
ฯ ได้พยายามใช้ระเบียบของเขาท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เกิดช่องทางในการท่ีจะเข้า
ร่วมโครงการให้ได้ องค์ประกอบได้ตามท่ีก าหนด อย่างแรก การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ได้ประโยชน์จากการขายน า้ ซ่ึงเป็นน า้
ท่ีไปจากหัวน า้ตรงไหนกไ็ด้ในเขตของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะน า้จากป่าท่ี
เกบ็กักน า้ จะท าให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ได้น าน า้
นั้นไปจ าหน่ายต่อไป นั่นคือผู้ ท่ีได้รับประโยชน์ชัดเจนโดยตรง เม่ือการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพอมาร่วม BEDO กเ็ชิญ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่กับชาวบ้านมาร่วมกันเพ่ือ
หารือส่ิงท่ีชาวบ้านต้องการและหน่วยงานสามารถช่วยเหลือได้ จึงท าฝาย
ชะลอน า้ ปีแรก 6 ตัว การประปาฯ ก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรง
บางส่วน แต่ชาวบ้านก็เอาเงินค่าแรงมาจัดสรรบางส่วน ก็เป็นรายได้ตาม
หลักการ PES ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หลักการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็อยู่ในส่วน
ของหลักการและขั้นตอนของ PES การเร่ิมท างานนี ้ช่วงแรกทาง BEDO 
ได้ก าหนดพืน้ท่ีก่อน แล้วค่อยเข้ามาท ากับชาวบ้านแต่ไม่มีคนสนใจ ระยะ
หลัง เราก าหนดพืน้ท่ีเช่นเดียวกัน แล้วไปหารือกับชาวบ้านก่อน กับคนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง เขากส็นใจมากขึน้” 

(คุณเสมอ ล้ิมชูวงศ,์ การส่ือสารส่วนบุคคล, 22 พฤศจิกายน 2559) 

ผูน้ าชุมชนหัวเลาท่านหน่ึงกล่าวถึงการให้ความรู้เก่ียวกบั PES ด้วยการพูดคุยและให้
ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์แนวใหม่ท่ีไม่ใช่เพียงแค่การท าแนวกนัไฟ หรือการบวชป่า
เท่านั้น แต่ยงัพาไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีการท าโครงการ รวมถึงให้ความรู้กบั
ชาวบา้นเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์อีกดว้ย โดยผูน้ าชุมชน
ท่านน้ีกล่าวถึงการเขา้มาใหค้วามรู้จากหน่วยงานภายนอกวา่  

“...โครงการ PES เข้ามา มกีารจัดการอบรมเป็นบางคร้ัง พาไปดูงานกม็บ้ีาง 
ปีสองปี ไปท่ีจังหวัดกระบี่ หมู่ บ้านชาวเล ไปดูการจัดการทรัพยากร 
ทางทะเล แต่ชุมชนของเราเป็นของการประปาฯ กับ BEDO การอบรมของ
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โครงการนี ้จะเป็นแนวการท าความเข้าใจ แนววิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับโลก
ร้อน เน้นเร่ืองการรักษาเพ่ือให้ได้มกิีน มใีช้ในชีวิตประจ าวนั...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

การสร้างความชอบธรรมของ BEDO ในการอนุรักษต์ามแนวคิด PES คือมีการจดัการ
ให้ความรู้เพื่อให้ชาวบา้นไดต้ระหนกัและคลอ้ยตามในการอนุรักษแ์บบใหม่น้ี โดยมี
การประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้น หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชน ไดเ้ขา้ใจในเร่ืองการ
อนุรักษ ์เพื่อสร้างรูปแบบในการไดม้าซ่ึงอ านาจความชอบธรรม  

3.3.2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ร่วมกบั BEDO 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ร่วมกบัโครงการ PES เร่ิมแรกเม่ือปี 
พ.ศ. 2555 โดยหน่วยงาน BEDO เข้ามาติดต่อท่ีหน่วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงขณะนั้นไดติ้ดต่อท่านผูอ้  านวยการมงคล วลัยะเสวี ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
เป็นผูช่้วยผูอ้  านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวดัเชียงใหม่ ณ ขณะนั้ น 
ปัจจุบนัท่านไดย้า้ยไปด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จงัหวดั
สงขลา โดย BEDO เล็งเห็นว่าการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในประเทศ เป็นผูใ้ช้
ประโยชน์จากน ้ าเพื่อการผลิต จึงเขา้มาพูดคุยถึงแนวทางโครงการตอบแทนคุณผูดู้แล
ระบบนิเวศ และเชิญชวนให้เขา้ร่วมกับ BEDO มีการปรึกษาหารือกนัเพื่อหาพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมท่ีสุด คือบา้นหัวเลา (คุณกิตติพงษ์ อตัถวิบูลยก์ุล, การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 
มิถุนายน 2559) 

สาเหตุท่ีการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ตดัสินใจร่วมโครงการกบั BEDO 
เน่ืองจากแต่เดิมการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ มีเพียงการท า CSR ซ่ึง
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร โดยด าเนินกิจการภายใตห้ลกั
จริยธรรมและการจดัการท่ีดี รับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัไกลและใกล ้
อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านกังานพฒันาระบบราชการ, 
2552) อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดมี้โครงการในการตอบแทนคุณผูดู้แลระบบนิเวศ แบบคืนก าไร
ให้สังคมแต่อยา่งใด ซ่ึงการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ มองวา่ PES เป็น
โครงการท่ีสร้างประโยชน์ต่อระบบนิเวศ เน่ืองจากหากไม่รักษาระบบนิเวศ ก็จะส่งผล
ท าให้เกิดสภาวะภยัแล้งหรือน ้ าท่วมส่งผลต่อการพงัทลายของหน้าดิน ซ่ึงส่งผลต่อ
คุณภาพน ้ าดิบ ท าให้น ้ าดิบมีความขุ่นสูง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ตอ้งใช้สารเคมีใน
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การผลิตจ านวนมากข้ึนกว่าเดิม เพื่อให้ได้น ้ าประปาท่ีมีคุณภาพ ท าให้เกิดความ
ส้ินเปลืองเพิ่มข้ึน โครงการน้ีจึงเป็นโครงการท่ีส่งผลดีกบัการประปาส่วนภูมิภาคการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่เขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ หลายดา้นในฐานะ
ผูใ้ช้ระบบนิเวศ ถึงกระนั้นโครงการ PES ก็ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ CSR 
เน่ืองจากมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั อีกทั้ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไม่ไดมี้งบประมาณในส่วนของการด าเนินโครงการ PES น้ีแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ CSR 
ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ จะท าเป็นโครงการเพื่อเขา้ไปพบปะ
ชุมชน ดูแล ซ่อมท่อส่งน ้ า วดัคุณภาพน ้ า บริจาคน ้ าด่ืมหากชุมชนขอสนบัสนุน ส่งเสริม
โครงการน ้ าประปาด่ืมได ้ท่ีผลิตเองเพื่อใช้ในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในส่วนของ
งบประมาณในการใชจ่้ายในโครงการ PES นั้นดูเหมือนยงัไม่เป็นรูปธรรมนกั เน่ืองจาก
ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ยงัตอ้งใชง้บประมาณจากการท า CSR 
เขา้มาช่วยในการด าเนินโครงการอยู ่

“...ยังต้องอาศัยงบประมาณจากโครงการ CSR มาใช้ส่วนหน่ึงก่อน แต่การ
แยกส่วนงบประมาณในอนาคตน้ัน ก าลังอยู่ในขัน้ตอนของการหารือกัน...” 

 (คุณกิตติพงษ ์อตัถวบูิลยก์ุล, การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มิถุนายน 2559) 

เน่ืองจาก PES นั้ น ยงัไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย แม้กระทั่งใน
หน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่เอง การน าเอาหลกัการ PES 
มาใช้และท าให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ยงัไม่แพร่หลายมากนกั จึงตอ้งมีการให้
ความรู้เร่ืองการอนุรักษก์บัชาวบา้น  

“…การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกับ BEDO โดย
ทางชุมชนนั้นมีภูมิปัญญาเร่ืองการอนุรักษ์ การดูแลรักษาป่าไม้อยู่แล้ว แต่
หน่วยงานเพียงเข้าไปเพ่ิมความรู้ให้กับชาวบ้านและเข้าไปสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ในฐานะผู้ ท่ีดูแลระบบนิเวศ ไม่อย่างนั้นชาวบ้านท่ีดูแลระบบ
นิเวศจะไม่รู้ว่าพวกเขานั้นมีความส าคัญ อีกท้ังยังมีการอธิบายให้ชาวบ้าน
ฟังว่าส่วนท่ีเขาท าอยู่มีความส าคัญอย่างไรให้กับระบบนิเวศและคนใน
เมือง และเสริมกิจกรรมให้กับชาวบ้าน อย่างเช่น การสร้างฝาย การปลูกป่า 
ในส่วนของเงินงบประมาณท่ีลงไป กเ็ป็นส่วนจูงใจให้เขาท ากิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง และให้เขามกี าลังใจ…”  
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(คุณกิตติพงษ ์อตัถวบูิลยก์ุล, การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มิถุนายน 2559) 

การเขา้ไปในชุมชนของหน่วยงานต่างๆ นั้น เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า ชาวบา้นท่ี
อนุรักษป่์าไม่ไดอ้นุรักษเ์พียงล าพงั ยงัมีหน่วยงาน และกลุ่มคนอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามส าคญักบั
การอนุรักษด์ว้ย และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ เองก็ขยายเครือข่าย
การอนุรักษใ์หก้วา้งมากข้ึน ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ รวมถึงการประปา
สาขาอ่ืนๆ เช่น สาขาแม่ริม สาขาแม่แตง และสาขาสันก าแพง ท่ีใช้ประโยชน์จากน ้ า
ทั้งหมดน้ีเขา้ร่วมดว้ยกนั อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการแต่งตั้งฝ่ายท่ีจะมาดูแลและรับผิดชอบ
ในส่วนของโครงการ PES แต่อยา่งใด แต่หากมีการติดต่อจะติดต่อผา่นฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์
ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.3.3 บา้นหวัเลาหมู่บา้นน าร่องท่ีถูกเลือก  

เหตุผลท่ีทาง BEDO เลือกพื้นท่ีบา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นพื้นท่ีน าร่องนั้น เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีมีองค์ประกอบครบ 3 ประการ ท่ีจะสามารถ
ด าเนินงานโครงการ PES ไดแ้ก่ 

1) องคป์ระกอบแรก คือ บริการของระบบนิเวศ ซ่ึงในพื้นท่ีน้ี มีระบบนิเวศป่า
ตน้น ้า 

2) องค์ประกอบท่ีสอง ผูดู้แลรักษาระบบนิเวศ โดยในหมู่บา้นได้จดัตั้ งกลุ่ม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยมีชาวบ้านประมาณ 60 ครอบครัว เป็นสมาชิก 
โดยทัว่ไปชาวบา้นมีวิถีชีวิตโดยการพึ่งพาน ้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะท่ีนา และท่ีสวน ชาวบา้นหัวเลาจึงจ าเป็นตอ้งมี
กิจกรรมในการรักษาตน้น ้ า รวมถึงมีกลุ่มหรือองค์กรท่ีเขม้แข็งเพื่อบริหาร
จดัการเองภายใน โดยชาวบ้านได้เข้าพื้นท่ี และมีการเตรียมอาหาร เพื่อ
แบ่งปันกัน ระหว่างการเข้าไปอนุรักษ์ ซ่ึงเห็นว่าการจดัการน้ียงัคงขาด
ศกัยภาพในการดูแลสวสัดิการขั้นพื้นฐานของชาวบา้น  

3) องคป์ระกอบที่สาม คือ ผูที้่ไดรั้บประโยชน์จากบริการของระบบนิเวศ ก็
คือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ า
ส าหรับใชใ้นพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีการใชน้ ้าใน
ล าน ้าแม่แตง และแม่ปิง เป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้าประปา  
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3.3.4 การด าเนินงานโครงการ PES ในหมู่บา้นหวัเลา 

โครงการ PES และ BEDO เขา้มาในหมู่บา้นเม่ือปี พ.ศ. 2557 การเขา้มาของโครงการ 
เร่ิมแรก มาจากเครือข่ายของหน่วยงานกบับุคคลท่ีรู้จกักบัคนภายในหมู่บา้นก่อน โดย
ติดต่อผา่นทางคุณบุญ แสงแกว้ ซ่ึงในขณะท่ี BEDO ติดต่อมานั้น คุณบุญด ารงต าแหน่ง
อบต. และคณะกรรมการหมู่บา้น ทาง BEDO รู้จกัคุณบุญผ่านหน่วยตน้น ้ าทุ่งจ๊อ การ
ติดต่อระหวา่งหมู่บา้น กบั BEDO นั้น จะมีการติดต่อผา่นทางผูใ้หญ่บา้นแม่เลาก่อน และ
ทางผูใ้หญ่บา้นจะส่งข่าวมาให้กบัทางบา้นหัวเลาอีกทอดหน่ึง คุณบุญ แสงแก้ว อดีต
อบต. และคณะกรรมการหมู่บา้น เล่าเก่ียวกบัการเขา้มาของโครงการ PES วา่  

“…เขามาหาผมเป็นคนแรก เข้ามาในหมู่ บ้านนีไ้ด้เน่ืองจากทางเจ้าหน้าท่ี
หน่วยต้นน ้าทุ่งจ๊อ ได้รู้จักกับคุณจูน (คุณรุจิรา พงศ์พลูทอง) เจ้าหน้าท่ี
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หน่วยงานเขามาศึกษาหลายหมู่บ้าน แต่ท่ี
เลือกหมู่ บ้านนี ้เน่ืองจาก คนในพืน้ท่ีสามัคคีกัน และมีการอนุรักษ์กันมา
ก่อนอย่างจริงจัง หน่วยงานจึงสนใจเอาโครงการมาท าท่ีนี่ ชุมชนเราก็
เข้มแขง็กว่าบ้านอ่ืนด้วย…”  

(คุณบุญ แสงแกว้, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

หลงัจากท่ีหน่วยงานและโครงการ PES เขา้มาในหมู่บา้น ในมุมมองของการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ มองว่า เป็นโครงการท่ีดี ท่ีนอกจากการสร้างฝายแลว้
ใหก้บัชาวบา้นแลว้ ยงัมีการสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย คือ ชาวบา้นไดค้่าแรง 
และเม่ือมีงานท าในพื้นท่ี ส่งผลต่อการอนุรักษ์ท่ียาวนาน และย ัง่ยืน ไม่ทิ้งถ่ินฐานบา้น
เกิดของตนเอง อยูใ่นหมู่บา้น และอนุรักษป่์าต่อไป คุณมงคล วลัยเสวี กล่าวถึงการสร้าง
ฝายโดยการจา้งแรงงานจากชุมชนวา่   

“...เงินท่ีใช้ในการสร้างฝายในปีแรก หรือใช้ในโครงการ PES ส่วนท่ีเหลือ
กจ็ะเอาไปเข้าชุมชน ฝายกจ็ะได้ประโยชน์ด้วย คือ มนี า้ให้ใช้ท้ังปี ในปีท่ี 2 
กม็าท าต่อ เป็นการปลูกไม้ยืนต้น ส่วนท่ีได้ค่าแรงงานแล้วเหลือกจ็ะเกบ็เข้า
กองทุน เราอยากให้ชาวบ้านดูแลเอง พืน้ท่ีเขาเอง แล้วถ้าเขายังขัดสนอยู่  
ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ เขากจ็ะทิง้ถ่ินของเขาลงไปอยู่ ข้างล่าง นายทุนกจ็ะ
กลับมาอยู่ กม็กีารท าลายป่าเป็นวฏัจักรป่ากจ็ะถกูท าลาย...”  

(คุณมงคล วลัยเสว,ี วดิีโอไฟล ์(BEDO THAILAND, 2015)) 
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ในโครงการ PES ท่ีเข้ามาในหมู่บ้านนั้น ได้มีการให้งบประมาณแก่ชาวบา้นเพื่อให้
โครงการด าเนินไป ชาวบา้นกล่าวถึงงบประมาณท่ีไดรั้บว่าถูกน ามาใช้ในการอนุรักษ์ 
อาทิ ปลูกตน้ไม ้ท าแนวกนัไฟ (ภาพท่ี 3.3) สร้างฝาย และงบประมาณบางส่วนยงัถูก
จดัสรรใหใ้ชเ้ป็นงบประมาณดา้นอาหารเม่ือเขา้ไปอนุรักษใ์นแต่ละคร้ังอีกดว้ย เน่ืองจาก
ชาวบา้นในพื้นท่ีนั้นก่อนหนา้น้ีไดมี้การท าแนวกนัไฟ และท าดว้ยความสมคัรใจ แมว้่า
จะมีกฎของชุมชนบางขอ้กล่าวถึงบทลงโทษหากไม่ไดเ้ขา้ร่วมท าแนวกนัไฟร่วมกบัคน
ในหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านท่ีน่ีเล็งเห็นถึงผลท่ีจะได้รับ ว่าหากไม่มีแนวกันไฟ หมู่บ้าน
อาจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาไฟป่าเขา้มายงัตวัหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งเส่ียงต่อ
การเกิดไฟป่า ในส่วนของงบประมาณ หน่ึงในคณะกรรมการหมู่บ้าน กล่าวถึง
งบประมาณท่ีไดรั้บวา่  

“...เป็นงบประมาณการใช้จ่าย มาปลูกต้นไม้ ท าฝายแม้ว รักษาระบบนิเวศ 
ท าแนวกันไฟ เวลาไฟไหม้ เข้าไปดับ แล้วกใ็ช้งบส่วนนั้น เพ่ือซ้ืออาหาร...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2559)  

ในส่วนของการจดัการเงินงบประมาณท่ีไดรั้บนั้น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดั
เชียงใหม่ และ BEDO ไดใ้ห้ชาวบา้นจดัการกนัเอง โดยทาง BEDO ไดป้ระสานงานกบั
ชาวบา้นต่อไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ให้งบประมาณและเขา้
ร่วมกบัชาวบา้นในบางโครงการ โดยชาวบา้นหวัเลาพยายามบริหารเงินท่ีไดอ้ยา่งโปร่งใส 
กล่าวคือ ไม่น าเอาไปใชป้ระโยชน์กบักลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม แต่จะน ามาใชใ้นส่วนรวม หาก
มีการใชจ่้ายต่างๆ ทางคณะกรรมการหมู่บา้นจะแจง้ใหก้บัคณะกรรมการดว้ยกนัรับทราบ
ก่อนเพื่อปรึกษา พูดคุย จากนั้นก็จะมาตรวจสอบ และรายงานงบประมาณรายได้และ
รายจ่าย เม่ือมีการประชุมภายในหมู่บา้นใหส้มาชิกในหมู่บา้นรับทราบ ภาพท่ี 3.2 แผนผงั
การเขา้มาในพื้นท่ีบา้นหวัเลาของโครงการ PES 
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3.3.5 การจดัตั้งคณะกรรมการของหมู่บา้น 

การจดัตั้งคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อดูแลโครงการนั้น ไดใ้ชค้ณะกรรมการของหมู่บา้น
ท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยคณะกรรมการหมู่บา้นดงักล่าวไดม้าโดยการเลือกกนัเองภายในหมู่บา้น 
จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ 1. นายพร ใจมา (อบต.) 2. นายยุทธศิลป์ เผอค า (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น) 
3. นายบุญ แสงแกว้ (อดีต อบต.) 4. นายสิงห์ค  า พงษพ์นาเจริญ 5. นายชชัวาลย ์จุย้ละ 
6. นายเสาร์ค า เงินหน่อหลา้ และ 7. นายแนะด า ปู่เลอโม ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 7 คน 
แต่งตั้งข้ึนมาเพื่อมีหน้าท่ีปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัโครงการ รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในหมู่บา้น โดยไม่ได้แจกแจงงานแบบเป็นฝ่ายๆ อย่างชัดเจน แต่เป็นการระดม
สมองช่วยกนั หากมีปัญหาเกิดข้ึนในหย่อมบา้นหัวเลา ก็จะมีการประชุมหารือกันเอง
ภายในหมู่บา้น แกไ้ขปัญหากนัเอง ไม่ตอ้งพึ่งพาผูใ้หญ่บา้นจากบา้นแม่เลา นอกเสียจาก
ปัญหาอาชญากรรม หรือกฎหมายดา้นอ่ืนๆ  

 
ภาพท่ี 3.2 แผนผงัการเขา้มาในพื้นท่ีบา้นหวัเลาของโครงการ PES 



73 

 
ภาพท่ี 3.3 การท าแนวกนัไฟของหมู่บา้นหวัเลา 

3.3.5 การจดัตั้งคณะกรรมการของหมู่บา้น 

การจดัตั้งคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อดูแลโครงการนั้น ไดใ้ชค้ณะกรรมการของหมู่บา้น
ท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยคณะกรรมการหมู่บา้นดงักล่าวไดม้าโดยการเลือกกนัเองภายในหมู่บา้น 
จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ 1. นายพร ใจมา (อบต.) 2. นายยุทธศิลป์ เผอค า (ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น) 
3. นายบุญ แสงแกว้ (อดีต อบต.) 4. นายสิงห์ค  า พงษพ์นาเจริญ 5. นายชชัวาลย ์จุย้ละ 
6. นายเสาร์ค า เงินหน่อหลา้ และ 7. นายแนะด า ปู่เลอโม ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 7 คน 
แต่งตั้งข้ึนมาเพื่อมีหน้าท่ีปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัโครงการ รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในหมู่บา้น โดยไม่ได้แจกแจงงานแบบเป็นฝ่ายๆ อย่างชัดเจน แต่เป็นการระดม
สมองช่วยกนั หากมีปัญหาเกิดข้ึนในหย่อมบา้นหัวเลา ก็จะมีการประชุมหารือกันเอง
ภายในหมู่บา้น แกไ้ขปัญหากนัเอง ไม่ตอ้งพึ่งพาผูใ้หญ่บา้นจากบา้นแม่เลา นอกเสียจาก
ปัญหาอาชญากรรม หรือกฎหมายดา้นอ่ืนๆ  
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ตารางท่ี 3.3 สรุปการใหบ้ริการระบบนิเวศในพื้นท่ีบา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม ่

การให้บริการระบบ
นิเวศ (น า้) 
(ecosystem 
services) 

ผู้ดูแลหรือผู้ขาย
(service providers 

or sellers) 
ผู้ซ้ือ (buyers) เคร่ืองมือ ผลกบัป่าไม้ การจ่าย 

น ้าใตดิ้นท่ีเพ่ิมข้ึน
เพ่ือใชเ้ป็นน ้ าดิบใน
การผลิตน ้ าประปา
เพื่อขายให้
ประชาชนใน
จงัหวดัเชียงใหม่ได้
ใชใ้นการอุปโภค 
และบริโภค 

ชาวบา้นหวัเลา 
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอ
แม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 
จงัหวดัเชียงใหม่  

การจ่ายเงิน 
โดยการให้
งบประมาณ
และจา้ง
แรงงานใน
การท าฝาย
ชะลอน ้ า และ
การท าแนวกนั
ไฟ เพื่อ
ป้องกนัไฟป่า 

การเพ่ิมความ
ชุ่มช้ืนใหก้บั
ป่า 

ปีแรก คือ พ.ศ.  
2557 จ่ายเงิน
เพื่อสร้างฝาย
ชะลอน ้ า 
จ านวน 6 ตวั 
 

ปีท่ี 2 คือ พ.ศ. 
2558 จ่ายเงิน 
20,000 บาท 
 

ปีท่ี 3 คือ พ.ศ. 
2559 จ่ายเงิน 
20,000 บาท 

 
ภาพท่ี 3.4 สรุปการใหบ้ริการของระบบนิเวศ ในพื้นท่ีบา้นหวัเลา 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Brink, P. T. (2017) 

 



75 

3.4 สรุป 

ในบทน้ี เป็นการกล่าวถึงโครงการ PES ในกรอบกวา้งๆ และ PES ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการ
กล่าวถึง BEDO ซ่ึงเป็นตวักลางท่ีน า PES เขา้มาในหมู่บา้นหวัเลา รวมถึงการเขา้มาของโครงการ PES 
ในพื้นท่ี ซ่ึง PES เป็นการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อการซ้ือขายบริการของระบบนิเวศ โดย PES ในประเทศ
ไทยนั้น ยงัไม่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีหน่วยงานท่ีน า PES เขา้มาด าเนินการ เช่น 
BEDO ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเป็นตวักลางในการติดต่อประสานงานกบัการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
จงัหวดัเชียงใหม่ และ หมู่บา้นหวัเลา เพื่อริเร่ิมโครงการ PES ในหมู่บา้น โดยผา่นทางผูใ้หญ่บา้น และ
ผูน้ าหมู่บา้น เม่ือทุกฝ่ายเห็นชอบ PES จึงไดเ้ร่ิมโครงการข้ึน  

การเร่ิมโครงการนั้น เม่ือ BEDO ไดมี้การศึกษาถึงโครงการ PES จึงไดติ้ดต่อเชิญชวนให้การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ร่วมและสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั หลงัจากการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ตกลงเขา้ร่วมโครงการแลว้ ก็มีการหาพื้นท่ีเป้าหมาย และมีการเขา้ไป
ติดต่อยงัหวัหนา้หมู่บา้นโดยองคป์ระกอบของ PES นั้น ตอ้งมีบริการของระบบนิเวศ ในท่ีน้ี คือ น ้าดิบ 
และทรัพยากรป่าไม้ โดยมีผู ้ซ้ือบริการของระบบนิเวศ คือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดั
เชียงใหม่ และผูข้ายบริการ คือ ชาวบา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในบท
ต่อไปจะไดก้ล่าวถึงผลการด าเนินการของโครงการ PES ในพื้นท่ีบา้นหวัเลา ทั้งผลโดยตรง และผลท่ี
ตามมาจากตวัโครงการเอง 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินการของโครงการ PES และผลที่เกดิขึน้ 
กบัระบบการจดัการทรัพยากรป่าต้นน า้ 

โครงการ PES ถือวา่เป็นแนวคิดท่ีค่อนขา้งใหม่ในประเทศไทย อีกทั้งยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายนกัใน
ภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้ง PES เป็นแนวคิดท่ีรับมาจากต่างประเทศ เม่ือน ามาปรับใช้
กบับริบททางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในประเทศไทย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเรียนรู้ถึง
ผลกระทบต่างๆ รวมถึงในส่วนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม หรือชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาและต่อยอดให้เป็นท่ีรู้จกั และปรับปรุงให้ดีข้ึนเพื่อขยายผลในพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
ในบทน้ีขอกล่าวถึงผลการด าเนินโครงการ PES ในพื้นท่ีบา้นหัวเลา ทั้งผลท่ีเกิดข้ึนและผลท่ีตามมา
จากการท าโครงการในพื้นท่ี รวมถึงความคิดเห็นของชาวบา้นท่ีมีต่อโครงการน้ีและแนวทางการสร้าง
ความย ัง่ยนืในการอนุรักษใ์นพื้นท่ี  

4.1 ผลการด าเนินการของโครงการ PES ในพืน้ทีบ้่านหัวเลา 

จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ PES ในพื้นท่ีตน้น ้ าทุ่งจ๊อ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จาก BEDO สรุปการรายงานโดย คุณรุจิรา พงศ์พลูทอง เจา้หน้าท่ีของ BEDO นั้น
ไดผ้ลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

4.1.1 การด าเนินงานปี พ.ศ. 2554 – 2555 

ช่วงน้ีเป็นช่วงเตรียมการด าเนินงาน มีการด าเนินการสร้างความรู้ความเขา้ใจ การหา
พื้นท่ีด าเนินงาน การหาผูป้ระกอบการเขา้ร่วมการด าเนินงาน และการประเมินมูลค่า
บริการระบบนิเวศ ไดผ้ลการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) การจบัคู่ระหวา่งผูดู้แลระบบนิเวศ คือ ชาวบา้นหวัเลา และผูไ้ดรั้บประโยชน์จาก
ระบบนิเวศ คือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) ปี พ.ศ. 2555 มีการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศป่าตน้น ้ าพื้นท่ีตน้น ้ าทุ่งจ๊อ 
อ า เภอแม่แตง  จังหวัด เ ชียงใหม่  คิด เ ป็นมูลค่ า  171,585 บาทต่อไ ร่ ต่อปี  
ประกอบดว้ย 
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2.1) มูลค่าเน้ือไม ้119,280 บาทต่อไร่ต่อปี 

2.2) ช่วยลดอุณหภูมิ 38,967 บาทต่อไร่ต่อปี 

2.3) ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์6,353 บาทต่อไร่ต่อปี 

2.4) การป้องกนัหนา้ดิน 1,800 บาทต่อไร่ต่อปี 

2.5) บริการน ้า 4,987 บาทต่อไร่ต่อปี 

2.6) การป้องกนัสูญเสียธาตุอาหารในดิน 198 บาทต่อไร่ต่อปี 

4.1.2 การด าเนินงานปี พ.ศ. 2556 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินการ PES ในพื้นท่ีบา้นหัวเลา ใน
ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 170,000 บาท ประกอบดว้ย 

1) การสร้างฝายชะลอน ้ าจ  านวน 6 ตวั ประกอบด้วย ฝายถาวร จ านวน 1 ตวั 
ฝายก่ึงถาวร จ านวน 2 ตวั และฝายแมว้ จ านวน 3 ตวั 

2) การดูแลรักษาฝาย 

3) การท าแนวกนัไฟ 

4) การลาดตระเวนป้องกนัไฟป่า 

ซ่ึงการด าเนินการไดผ้ล ดงัน้ี 

1) ผลด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม PES จ  านวน 75 คน ได้รับ
รายไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการ โดยเฉล่ีย 1,350 บาท หรือคิดเป็น 112.50 
บาทต่อคนต่อเดือน (เดิมมีรายไดเ้ฉล่ีย 1,210 บาทต่อคนต่อเดือน รายได้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.3) 

2) ผลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ฝายถาวร 1 ตวั สร้างบริเวณตาน ้ าใชข้องหมู่บา้น จาก
เดิมจะมีปัญหาขาดน ้ าในช่วงฤดูแล้ง สามารถเก็บกกัน ้ าให้มีใช้ตลอดปี 
ส่วนฝายก่ึงถาวร 2 ตวั สามารถเก็บกกัน ้าไดน้านเพิ่มข้ึน จากเดิม 1-2 เดือน 
ถึงเดือน ม.ค. – ก.พ. และไม่เกิดไฟป่าในพื้นท่ีท่ีชาวบา้นดูแลอยู่
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4.1.3 ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2557 

มีการน าบทเรียนการด าเนินการปี พ.ศ. 2556 มาปรับปรุง โดยเนน้ไปที่การสร้าง
ศกัยภาพการด าเนินการ PES ให้กบัชาวบา้นหวัเลา และการทดลองน าร่องศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการจา้งชาวบา้นปลูกและดูแลตน้ไม ้ โดยการลดขนาดกิจกรรมและจ านวน
เงินลง เพื่อให้ชาวบา้นไดฝึ้กการบริหารจดัการดา้นการเงินดว้ยบุคคลท่ีเป็นแกนน า  การ
ด าเนินงาน PES ท่ี BEDO สร้างข้ึน โครงการน้ีพยายามท่ีจะให้ชาวบา้นด าเนินการเอง 
โดยสร้างแกนน าข้ึนมา ให้งบประมาณในการด าเนินการจ านวน 20,000 บาท ขนาด
กิจกรรมท่ีลดลงจากปี พ.ศ. 2556 โดยท าเพียงปลูกตน้ไม ้และดูแลรักษา ในงบประมาณ
ท่ีมีจ ากดั ส าหรับผลท่ีได ้มีดงัน้ี 

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ จา้งชาวบา้นหวัเลาปลูกและ
ดูแลตน้ไม ้จ านวน 100 ตน้ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยงบประมาณ 20,000 บาท 
ชาวบา้นเขา้ร่วมด าเนินงาน 10 คน รายไดเ้ฉล่ีย คนละ 2,000 บาทต่อปี 

2) มีการปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ี เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2557 โดยการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ จดักิจกรรม CSR มาร่วมด าเนินงาน  

เง่ือนไขการด าเนินงาน คือ ชาวบา้นตอ้งดูแลตน้ไมใ้ห้เจริญเติบโตและปลูกทดแทนเม่ือ
ตน้ไมต้าย โดยเป็นผูดู้แลเงินค่าตอบแทนท่ีรับจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงเงินถูกแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกจ่ายวนัปลูก งวดท่ี 2 จ่ายเม่ือปลูกและ
ดูแลครบ 6 เดือน  

จากการติดตามผล ปรากฏว่ามีตน้ไมร้อดตาย ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2557 ประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต ์ชาวบา้นไดเ้ตรียมกลา้ไมเ้พื่อปลูกทดแทนส่วนท่ีตายในฤดูฝน  

4.1.4 การด าเนินการปี พ.ศ. 2558  

ไดรั้บงบประมาณ 20,000 บาท ทางหมู่บา้นจึงน าไปสร้างสะพาน แนวกนัไฟ และพฒันา
เส้นทางคมนาคมในหมู่บา้น เงินท่ีไดจ้ากโครงการส่วนหน่ึงก็น าเป็นงบประมาณเพื่อซ้ือ
อาหาร ระหวา่งการข้ึนไปสร้างแนวกนัไฟ เพราะในอดีตชาวบา้นตอ้งเตรียมอาหาร และ
น ้ าของตนเองเพื่อน าข้ึนไปรับประทานระหว่างการท าแนวกันไฟ หลังจากท่ีได้
งบประมาณมาชาวบา้นจึงใชเ้ป็นงบประมาณดา้นอาหาร  
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จากกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าวพบวา่ รูปแบบของกิจกรรมยงัคงเป็นรูปแบบ CSR โดยเปล่ียนจาก CSR ท่ี
ท  าโครงการพบปะชุมชน และให้ความรู้เร่ืองน ้ าประปา และอ่ืนๆ มาเป็นการให้เงินชาวบา้นในเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแทน และหมู่บา้นก็มีการอนุรักษป่์าอยู่แลว้ การให้เงินแก่ชาวบา้นเพิ่มเติมเขา้ไป
เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ วิธีน้ีกระท าได้โดยง่ายกว่า CSR รูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัองคก์รวา่ไดท้  าการสนบัสนุนงบประมาณเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และพื้นท่ีป่าจ านวนหลายร้อย
ไร่ร่วมกบัชาวบา้น 

 
ภาพท่ี 4.1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ และ BEDO  

สร้างฝายชะลอน ้าในพื้นท่ีบา้นหวัเลา 

 
ภาพท่ี 4.2 ภาพฝายชะลอน ้าท่ีสร้างส าเร็จแลว้ 
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ภาพ 4.3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ มอบเงินใหก้บัชาวบา้น 

4.2 ผลทีต่ามมาจากโครงการ PES ในพืน้ทีบ้่านหัวเลา 

จากท่ีกล่าวมา พื้นท่ีบา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ถูกสนับสนุนโดย
โครงการ PES ทั้ งเร่ืองของการท าฝายชะลอน ้ าโดยการจ้างแรงงานชาวบ้านในชุมชน รวมถึง 
สนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างฝาย และสนบัสนุนกลา้ไม ้เพื่อปลูกในพื้นท่ี รวมทั้งการ
ท าแนวกนัไฟ อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากบริบทดา้นพื้นท่ีและวฒันธรรม
ของชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอบ้านหัวเลาท่ีรักษาป่า ซ่ึงในอดีตนั้นการอนุรักษ์ยงัเป็นแบบสมัครใจ 
หลงัจากท่ีมีเงินเขา้มาจึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้นในหมู่บา้น รวมถึง
ชาวบา้นกบัทรัพยากร ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 แนวทางการอนุรักษแ์บบดั้งเดิมและโครงการ PES 

ชาวบา้นหวัเลาซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนั้นมีความรู้ในเร่ืองการอนุรักษอ์ยูก่่อนแลว้ 
เป็นความรู้ดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต เม่ือมีการอนุรักษ์แบบใหม่ซ่ึงอาจกล่าวได้
ว ่าเป็นความรู้เ ร่ืองใหม่ส าหรับชาวบา้นที่มีการใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และ
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์เขา้มา เช่น การอบรมให้ความรู้แนววิทยาศาสตร์กบัชาวบา้น
และส่งเสริมให้ชาวบ้านศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ ท่ีมีการอนุรักษ์ป่า อีกทั้ งให้ความรู้
เก่ียวกบัการท าฝายชะลอน ้ าเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กบัป่า การปลูกป่า การให้ความรู้ 
เร่ืองภาวะโลกร้อน เป็นตน้ หากมองในบริบทของการอนุรักษน์ั้นสามารถเขา้กนัได้ดี
ในแง่ของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของแต่ละฝ่ายทั้งชาวบา้น
และเจา้หนา้ที่จากโครงการ PES เองคือการอนุรักษป่์า นัน่ส่งผลให้ถึงแมจ้ะมีความรู้ 
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และแนวทางที่แตกต่างในแนวการอนุรักษแ์บบเดิมที่ชาวบา้นเคยมี แต่ชาวบา้นกลบั
เห็นวา่หากความรู้แบบวิทยาศาสตร์น้ีจะส่งผลไปในทางบวกต่อการอนุรักษ์ก็ยินดี
สนบัสนุนเพื่อพฒันาศกัยภาพในการอนุรักษ์ให้ดีข้ึนกว่าเดิม แมว้่าแนวคิดดั้งเดิมของ
ชาวบา้นหวัเลาซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนั้นมีความเช่ือเก่ียวเร่ืองผี และส่ิงท่ีมองไม่
เห็นก็ตาม ความเห็นของชาวบ้านท่านหน่ึง ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์แนวใหม่กับการ
อนุรักษแ์บบดั้งเดิมท่ีมีอยูว่า่ 

“...เร่ืองการอนุรักษ์แบบนีก้ับของชาวบ้าน คล้ายๆ กัน เขาพูดไปแนว
เดียวกัน เราอนุรักษ์กันแบบนี ้ เขาพูดก็ถูกตามความคิดเขา เขาจึงอยู่ ได้ 
เพราะเป็นความจริง และเป็นไปในแนวเดียวกัน...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

อยา่งไรก็ตาม หากมองในแง่ของ “วธีิการ” หรือ “แนวทาง” ในการอนุรักษน์ั้น กลบัใหผ้ล
ท่ีไม่ค่อยสอดคลอ้งกนั ในส่วนของมุมมองการอนุรักษจ์ากหน่วยงานท่ีเขา้มามองวา่ การ
อนุรักษต์อ้งประกอบไปดว้ยการปลูกป่า การท าแนวกนัไฟ และการสร้างฝายชะลอน ้ า ซ่ึง
เช่ือวา่เป็นวธีิการท่ีจะส่งผลท าใหป่้าชุ่มช้ืน โดยเป็นแนวทางการอนุรักษท่ี์มีพื้นท่ีอ่ืนท าอยู่
ก่อนแลว้ และหน่วยงานเห็นวา่เป็นแนวทางท่ีสามารถใชก้บัทุกพื้นท่ีหากตอ้งการอนุรักษ์
ป่า แต่ในทางกลบักนัส าหรับแนวคิดน้ีชาวบา้นหวัเลากลบัเห็นต่างออกไป ชาวบา้นมอง
ว่า การอนุรักษ์แบบไม่ท าลายป่า ปล่อยให้ผืนป่าฟ้ืนฟู ปล่อยให้ต้นไม้ข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ และป้องกนัไฟป่าด้วยการท าแนวกนัไฟท่ีชาวบา้นท าอยู่นั้นเพียงพอแล้วกบั
การรักษาป่าและน ้า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพวกเขาไดท้  ามาแลว้อยา่งยาวนานในอดีต  

1) การอนุรักษป่์าของชุมชนบา้นหวัเลาจากความเช่ือทอ้งถ่ิน 

ความเช่ือของชาวบา้นหวัเลาเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและส่ิงท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงเป็น
ความเช่ือท่ีมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประการหน่ึงท่ียงัคงมีใหเ้ห็นและยงัคงอยู ่คือ 
ความเช่ือของชาวบา้นท่ีวา่ “ทุกพื้นท่ี ทุกตารางน้ิวนั้นลว้นแลว้แต่มีเจา้ของท่ีดินอยู่
ทั้งส้ิน” ทั้งผีป่า ผีเขา รวมถึงวิญญาณบรรพบุรุษ ซ่ึงคอยคุม้ครองดูแลพื้นท่ีป่าไม ้
ท่ีอยูอ่าศยั และพื้นท่ีเกษตรกรรม ดงันั้น ชาวบา้นในหมู่บา้นจึงมีความเคารพ ย  าเกรง 
และส านึกอยูเ่สมอวา่ พื้นท่ีแต่ละแห่งไม่ใช่ของพวกเขา แต่เป็นของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ จะ
กระท าการใดๆ ในพื้นท่ีโดยพลการไม่ได้ ตอ้งขออนุญาต หรือบอกกล่าวให้ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ีรับรู้เสียก่อน เช่น การท าการเกษตรภายในพื้นท่ีแต่ละ
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คร้ัง ชาวบา้นตอ้งมีการบวงสรวงเพื่อบอกกล่าว และแสดงความเคารพต่อส่ิงท่ีมอง
ไม่เห็น สังเกตจากหากตอ้งมีการท านา ท าไร่ จะมีการบูชาผ ีหรือเทวดาท่ีเป็นเจา้ของ
พื้นท่ีเพื่อบอกกล่าวและขอพรใหพ้ืชผลอุดมสมบูรณ์อยูเ่สมอ  

2) กิจกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของบา้นหวัเลา 

ในอดีตชาวบา้นจะนบัถือพิธีเดิม (เอาะแค) คือ เช่ือในจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ 
และจิตท่ีอยูใ่นธรรมชาติ รวมทั้งจิตท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของชีวิตอย่างเหนียวแน่น 
ชาวบา้นเช่ือวา่สรรพส่ิงและทุกแห่งหนบนโลกน้ีมีจิตอยู ่ ซ่ึงจิตเหล่าน้ีมีทั้งจิตท่ีดี 
ท่ีจะช่วยอวยพร คุม้ครองมนุษย ์และจิตท่ีชัว่ร้ายคอยท าร้ายมนุษย ์ดงันั้น ความ
เช่ือน้ีจึงส่งผลให้การใชชี้วิตของชาวบา้นนิยมความเรียบง่าย สร้างบา้นดว้ยไมไ้ผ ่
รวมทั้งท าไร่หมุนเวียนเป็นหลกั และท าแนวกนัไฟรอบๆ พื้นท่ีไร่ก่อนการเผา 
รวมถึงเคารพย  าเกรงต่อจิตท่ีอยู่ในธรรมชาติมาก ดังนั้น ชาวบ้านจึงประกอบ
พิธีกรรมมากมายท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ เพื่อขอโทษ ขอบคุณ ขอพร หรือ
ขอความคุม้ครอง โดยมีขอ้ห้ามซ่ึงเป็นความเช่ือของชาวบา้นต่อธรรมชาติ เช่น 
ตน้ไมช้นิดใดเป็นของผี ชนิดใดเป็นของคน ตน้ไมช้นิดใดตดัได้หรือตดัไม่ได้ 
สัตวป์ระเภทใดท่ีล่าไดห้รือไม่ได ้เป็นตน้ วิถีชีวิตและความเช่ือดงักล่าวคือการ
พึ่ งพา และการอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ นอกจากนั้ นย ังเป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ขณะเดียวกนัในยุคก่อนนั้น ชุมชนไม่มีโอกาส
เก่ียวขอ้งหรือติดต่อกบัคนภายนอกมากนกั จะอยูก่นัเองอยา่งสันโดษ ทางราชการ
หรือกฎหมายไม่ไดเ้ขา้มายุง่เก่ียว ชาวบา้นในสมยันั้นอยูก่นัเองโดยมีฮ่ีโข่ เป็นผูน้ า
และมีกฎจารีตประเพณีท่ีทุกคนต่างเคารพนบัถือและปฏิบติั (ฝ่ายเอกสารขอ้มูล
ของคณะกรรมการกลุ่มส่ิงแวดลอ้มบา้นหวัเลา และโครงการเครือข่ายการเรียนรู้
การจดัการอย่างมีส่วนร่วมภายใตส้มาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของ
ชาวไทยภูเขาในประเทศไทย, 2553) 

ตวัอยา่งการบูชาผขีองชาวบา้นท่ีแสดงให้เห็นถึงการเคารพในทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ การบวงสรวง โดยใชไ้ก่ เรียกวา่ “ตะล่ือเม่” ค  าวา่ “ตะลือ” แปลวา่เล้ียง หรือ
บูชา ส่วนค าวา่ “เม่” แปลวา่ ไฟ ดงันั้น ค าวา่ “ตะลือเม่” จึงหมายความไดว้า่ เป็น
การเล้ียงหรือบูชาไฟ โดยการบูชาไฟนั้นจะมีการฆ่าไก่เพื่อบวงสรวงไฟ ผูน้ า
หมู่บา้นกล่าววา่ ชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนั้นนบัถือดิน น ้ า ลม ไฟ ดงันั้น หากจะท า
การเกษตร ก่อนท าต้องท าพิธีบูชาไฟ เพราะก่อนการเพาะปลูก ต้องมีการเผา
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วชัพืชดว้ยไฟ “ไฟ” จึงเป็นส่ิงท่ีชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนบัถือว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ยิ่งใหญ่ท่ีสุด จึงต้องบวงสรวง หากไม่ท าเ ช่ือจะส่งผลร้ายต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและครอบครัว หลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตจะมีพิธีบวงสรวงบูชาไฟ
ของแต่ละครอบครัวอีกคร้ัง ในอดีตการท าไร่หมุนเวียนนั้ นค่อนข้างมีการ
ประกอบพิธีกรรมมากกวา่ปัจจุบนัท่ีถูกจ ากดัพื้นท่ีในการท าไร่หมุนเวยีน  

นอกจากตะลือเม่แลว้ ยงัมีพิธี “บวัขึ” เป็นพิธีบวงสรวงเพื่อขอบคุณขา้ว และพิธี 
“ตะแสะขึ” เป็นพิธีไล่ส่ิงไม่ดี เช่น แมลง และศตัรูพืชท่ีมารบกวน ชาวบา้นเช่ือวา่
หากประกอบพิธีน้ีจะท าให้ศัตรูพืชท่ีรบกวนพื้นท่ีเกษตรกรรมหายไป และ
ผลผลิตขา้วก็จะดีและเจริญงอกงามเร็ว 

ส าหรับพิธีตะแสะขึ ปัจจุบนัยงัท าอยู ่โดยวิธีการ คือ ใชข้า้วและยาสูบอยา่งละ
พอประมาณเพื่อบวงสรวง แลว้ท าพิธีตามความเช่ือส่วนบุคคล แต่จะถือสัจจะ
วาจาในพิธี ไม่ให้ใครรู้ จึงตอ้งลกัลอบท า เน่ืองจากชาวบา้นเช่ือวา่หากมีคนรู้พิธี
ตะแสะขึจะไม่ศกัด์ิสิทธ์ิและไม่สัมฤทธ์ิผล 

พิธีตะลือเม่ท่ีตอ้งฆ่าไก่เพื่อบูชาไฟ พบวา่เม่ือมีการเปล่ียนจากการนบัถือผ ีมาเป็น
นบัถือศาสนาพุทธและคริสต์นั้น ศาสนาสอนให้ชาวบา้นไดต้ระหนกัถึงผลของ
การท าบาป ชาวบ้านท่ีนับถือศาสนาพุทธท่านหน่ึง กล่าวถึงความเ ช่ือท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากการนบัถือผมีาเป็นนบัถือศาสนาพุทธวา่ 

“...ชาวปกาเกอะญอ ในอดีตท่ีอยู่ แบบนับถือผี ปัจจุบันเปลี่ยน
ศาสนาเป็นพุทธ และคริสต์ จึงตัดออกไป ไม่ยึดอีกแล้ว ถ้าถือจะไม่
ดีต่อชาวบ้าน เพราะมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต โดยน าไก่มาเชือดคอเพ่ือ
บูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ แต่ตอนนีพิ้ธีใดท่ีท าแล้วจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ก็
ตัดออกไป แต่เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่ทรมานสัตว์ ยงัมอียู่ ...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ในส่วนของศาสนาคริสต์มีแนวคิดท่ีไม่ได้สอนให้ท าลายส่ิงแวดล้อม จากการ
สัมภาษณ์ผูน้ าศาสนาคริสต์ในหมู่บา้น ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัศาสนาคริสตก์บั
ส่ิงแวดลอ้มวา่   

“...ส่ิงแวดล้อมเป็นของภายนอก ส่วนศาสนาเป็นของภายใน เป็น
จิตวิญญาณ ศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนให้ท าลาย...” 
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(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2559) 

นอกจากความเช่ือเร่ืองการบูชาแลว้ ยงัมีเร่ืองส่ิงล้ีลบัที่สิงสถิตอยูใ่นตน้ไม ้โดย
ชาวบา้นเช่ือวา่ ตน้ไมบ้างชนิดไม่สมควรตดั เช่น ตน้ไทร หรือตน้ไมที้่มีขนาด
ใหญ่ เพราะเช่ือวา่เป็นที่อยูข่องผี เรียกวา่ “ผีสองนาง” ซ่ึงปกปักคุม้ครองพื้นที่ 
เป็นตน้ ยิ่งไปกวา่นั้นชาวบา้นหวัเลาช่วงที่มีการท านา ก่อนที่จะมีการผนัน ้ าจาก
ล าเหมืองเขา้ที่นาของตนเองนั้น จะมีการบนบานศาลกล่าวผีฝาย ซ่ึงเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิที่คอยปกปักรักษาฝาย และดูแลแหล่งน ้ า หลงัจากนั้นพอท านาเสร็จก็
จะมีการเล้ียงผีฝายเพื่อเป็นการขอบคุณ 

ดงันั้น การอนุรักษป่์าของชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอท่ีน้ี ลว้นแลว้แต่มีเร่ืองความเช่ือ
เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยทั้งส้ิน การท่ีมีความเช่ือเร่ืองผี และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินั้นส่งผลดีต่อ
การอนุรักษ์ ซ่ึงจากความเช่ือว่าผีมีอยู่จริง ท าให้เกิดการเคารพ ย  าเกรง การท่ี
ชาวบา้นเช่ือวา่ ทุกอยา่ง ทุกพื้นท่ี มีส่ิงท่ีมองไม่เห็นปกครองอยู ่พื้นท่ีต่างๆ ลว้นมี
เจา้ของ ท่ีพวกเขามองไม่เห็น ความเช่ือและความศรัทธาท าให้เกิดความเกรงกลวั 
และเกรงใจ หากจะท าการใดๆ ในพื้นที่แต่ละอย่าง ก็ลว้นตอ้งมีการขออนุญาต
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิก่อนทั้งส้ิน ดงันั้น จึงส่งผลให้ก่อนที่ชาวบา้นจะกระท าการส่ิงใด 
จึงไม่กระท าการโดยพลการ แต่ก่อนจะกระท าตอ้งผ่านการตรึกตรองว่าส่ิงที่จะ
ท าจะส่งผลอยา่งไร เช่น การตดัตน้ไมห้น่ึงตน้ ตอ้งค านึงถึงว่าตน้ไมที้่ตดัเป็น
ชนิดพืชแบบไหน สามารถตดัไดห้รือตดัไม่ได ้หรือมีวิธีการตดัอย่างไรจึงจะ
ไม่ท าให้ตน้ไมต้าย เป็นตน้  

นอกเหนือจากความเช่ือดงักล่าว ทุกปีชาวบา้นจะประกอบพิธีบวชป่า จากขอ้มูล
เอกสารบนัทึกในวนัท่ี 23 ตุลาคม 2551 ของชาวบา้นแม่เลา พบว่า มีการบนัทึก
เก่ียวกบัการบวชป่า และสัตวน์ ้า ของหมู่บา้นไว ้โดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อท าพิธี
ถวายคืนพื้นท่ีป่า เขตอนุรักษ์ จิตวิญญาณ เพื่อให้จิตวิญญาณดูแลเขตอนุรักษ์ 
ป้องกนัการเกิดไฟไหมป่้า เพื่อให้คนท่ีบุกรุก ท าลาย มุ่งร้ายต่อพื้นท่ีป่านั้นให้มี
อนัเป็นไป และเพื่อตอกย  ้าและสานต่อส่ิงท่ีชาวบ้านท ามาในแต่ละปี รวมถึง
เพื่อให้คนในสังคม ชุมชน อบต. ฝ่ายปกครอง กรมอุทยานฯ เขตห้ามล่า และ
ชุมชนโดยรอบไดรั้บรู้และให้ความร่วมมือ พื้นท่ีท่ีประกอบพิธีบวชป่า คือ พื้นท่ี
ป่าบริเวณวดัหัวเลา ในขั้นแรกจะท าพิธีบูชาผีก่อน โดยให้ผูท่ี้มีความรู้เร่ือง
ขั้นตอนในการบูชาผีเป็นผูด้  าเนินการ โดยใช้ไก่เป็น 1 คู่ เหลา้ 1 ขวด ในการท า
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พิธี และมีการท าตาเหลว หรือต๋าเหลว (ช่ือในภาษากลางคือ เฉลว) ซ่ึงชาวบา้นเช่ือ
วา่เป็นสัญลกัษณ์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชบ้่งบอกเขตหวงห้าม ป้องกนัส่ิงชัว่ร้าย ติดไวต้าม
ตน้ไมท่ี้จะบวชดว้ย จากพิธีกรรมดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นเพียงความเช่ือในศาสนาพุทธ
เท่านั้น แต่มีความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยูใ่นพิธีกรรมเหล่าน้ี รวมถึงพิธีกรรมน้ียงั
เป็นการแสดงให้หน่วยงานและชุมชนอ่ืนเห็นว่าชาวบา้นท่ีน่ีมีวิธีการอนุรักษป่์า
อย่างไร และเป็นนัยยะในการสร้างภาพลักษณ์ให้ชุมชน โดยการแสดงให้
หน่วยงาน และหมู่บา้นอ่ืนเห็นว่า ชาวบา้นท่ีน่ี การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ท าลาย 
และสามารถอยูก่บัป่าได ้เป็นตน้ 

4.2.2 การสูญเสียแนวทางการอนุรักษแ์บบดั้งเดิมหลงัจากโครงการ PES เขา้มา 

เม่ือชุมชนดั้ งเดิมมีกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรอย่างเคร่งครัด โดยการใช้ประเพณี และ
วฒันธรรมเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผ่านพิธีกรรม และความเช่ือต่างๆ จนกระทัง่มี
แนวคิดแบบทุนนิยม ท่ีเน้นระบบตลาดผ่านแนวคิด PES เข้ามาในพื้นท่ี ส่งผลต่อ
วฒันธรรมการช่วยเหลือกนัในการอนุรักษท่ี์ถูกท าให้ลดนอ้ยลง มีการแบ่งพกัแบ่งพวกกนั 
เพราะทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนจากส่ิงท่ีต้องเคารพ กลายเป็นสินคา้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหเ้กิด
การแบ่งแยกมนุษยอ์อกจากส่ิงแวดลอ้ม (ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์, 2548) ส าหรับความ
เปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีแนวคิด PES เขา้มาในหมู่บา้น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประการ 
ดงัน้ี 

1) การแบ่งฝ่ายระหวา่งชาวบา้นภายในหมู่บา้น 
โครงการ PES ท าให้เกิดการจา้งแรงงานภายในหมู่บา้นเพื่อสร้างฝาย และท า
แนวกนัไฟ โดยการจา้งแรงงานจะมีการก าหนดจ านวนคนที่จะเขา้ไปสร้างฝาย
ในพื้นท่ี ประมาณ 10 คนต่อวนั ซ่ึงมีทั้งชาวบา้นท่ีเต็มใจเขา้ร่วมกบัการสร้างฝาย
โดยจะไดรั้บค่าแรงวนัละ 200 บาท และชาวบา้นท่ีไม่เขา้ร่วม เน่ืองจากไปรับจา้ง
ที่อ่ืนไดเ้งินมากกวา่ การจา้งงานที่ไม่ทัว่ถึงทั้งหมู่บา้นนั้น ท าให้เกิดการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย เพราะการจา้งแรงงานชาวบา้นเพื่อไปท าฝาย ไม่ไดข้อความร่วมมือ
ให้กบัคนทั้งหมู่บา้นไปช่วยกนั แต่เป็นการจา้งเป็นรายบุคคล ท าให้เกิดการ
แบ่งกลุ่มระหวา่งชาวบา้นดว้ยกนัเอง เกิดเป็นกลุ่มที่เขา้ร่วมกบัโครงการน้ี กบั
กลุ่มที่ไม่ไดม้ีส่วนร่วมกบัโครงการ ฝายที่ท  าเสร็จแลว้ ชาวบา้นจึงเรียกวา่ ฝาย
ของ BEDO ไม่ใช่ฝายของหมู่บา้น  
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2) ความไวว้างใจระหวา่งชาวบา้นภายในหมู่บา้น 

การรับงบประมาณผ่านการอนุรักษ์แบบ PES ท่ีแตกต่างจากการอนุรักษ์ในอดีต
ของหมู่บ้านหัวเลา ในตวัของงบประมาณท่ีได้ สร้างความไม่เท่าเทียมกันให้
เกิดข้ึน ท าให้เกิดการแบ่งกลุ่มระหว่างชาวบา้นในหมู่บา้น ความคืบแคลงสงสัย 
และส่งผลให้เกิดความแตกแยกภายในกลุ่ม ซ่ึงส่งผลต่อความไวว้างใจระหว่าง
ชาวบา้นในหมู่บา้น 

การส่งต่องบประมาณที่น ามาด าเนินการนั้น มีการส่งต่องบประมาณเป็นทอดๆ 
ชาวบา้นมีความเห็นวา่ หากไดร้ับงบประมาณโดยตรง ไม่ตอ้งผา่นหน่วยงาน 
หรือบุคคลใด จะเป็นการดีกวา่ เน่ืองจากการจ่ายเงินที่ตอ้งส่งผา่นหลายทอด
สามารถสร้างความกงัวล หรือท าให้เกิดความคืบแคลงสงสัยให้กบัชาวบา้นได ้
ทั้งในเร่ืองเก่ียวกบังบประมาณท่ีไดรั้บ และการจดัสรรงบประมาณ นอกจากนั้น 
ยงัมีเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารจดัการอีกดว้ย ชาวบา้นเห็นวา่ การบริหารจดัการไม่
ดีพอก็สามารถสร้างปัญหาข้ึนได ้โครงการน้ีหากผูบ้ริหารโปร่งใส่ ซ่ือสัตย ์ก็จะ
ท าให ้ชาวบา้นเชื่อถือ และร่วมมือโดยเฉพาะคณะกรรมการหมู ่บา้น ถา้
คณะกรรมการไม่มีการบริหารจดัการเงินดว้ยความโปร่งใส หรือไม่มีความ
รับผิดชอบ อาจสร้างปัญหาให้ชาวบา้นได้ 

4.2.3 มิติทางอ านาจระหวา่งชาวบา้นหวัเลา BEDO และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดั
เชียงใหม่ 

1) ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ท่ีส่งผลต่อการซ้ือขายบริการของระบบนิเวศ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ และหน่วยงาน 
BEDO ท่ีเขา้มาในหมู่บา้นหวัเลานั้น พบวา่ ชาวบา้นมีความใกลชิ้ดกบัป่ามากกว่า 
หน่วยงานท่ีเขา้มา เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงเท่านั้นในความคิดของชาวบ้าน 
อย่างไรก็ตาม เป็นการดีท่ีมีเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆ เขา้มาให้ความรู้ในการ
อนุรักษ ์ชาวบา้นเห็นวา่ การเขา้มาของหน่วยงานต่างๆ นั้นจะยิ่งเป็นการส่งเสริม
ให้การอนุรักษ์ป่าของพวกเขาดีมากยิ ่งข้ึนกว่าเดิม และเป็นการสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชนจากกลุ่มคนท่ีคิดจะเขา้มาบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ของชาวบา้น
หัวเลา เช่น จากชาติพนัธุ์อื ่นซ่ึงมีพื้นที่ดินท ากินติดกบัเขตป่าอนุรักษข์อง
ชาวบา้นหัวเลา เป็นตน้ 
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อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของการอนุรักษ์โดยใช้ระบบตลาดนั้น อาจกล่าวไดว้่าการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ และหน่วยงาน BEDO กบัชาวบา้น มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน ชาวบ้านไม่สามารถระบุได้ว่า
ตอ้งการงบประมาณในการอนุรักษ์เป็นจ านวนเงินเท่าใด หรือไม่สามารถแจ้ง
ให้กับหน่วยงานท่ีเข้ามาว่าเงินท่ีได้เพียงพอหรือไม่ต่อการอนุรักษ์ หรือไม่
สามารถออกความเห็นในเร่ืองแนวทางการอนุรักษ์ได้อย่างเต็มท่ี เช่น ชาวบา้น
ท่านหน่ึงกล่าววา่ เคยอยากใหห้น่วยงานมาช่วยในการอนุรักษป่์า โดยใชว้ธีิลงทุน
ดว้ยงบประมาณของหมู่บา้นเองท่ีมีน้อยนิด เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท เพื่อซ้ือ
เน้ือหมูมาท าอาหารเพื่อเปิดงานท าแนวกนัไฟในหมู่บา้น และท าหนงัสือเชิญให้
หน่วยงานต่างๆ มาร่วมงาน วตัถุประสงค์หลกัของชาวบา้น คือ อยากให้มีการ
พบปะ พูดคุย และหวงัว่าจะไดง้บประมาณในการสนบัสนุนเพื่ออนุรักษ์ป่า แต่
กลบัไดเ้งินบริจาคเพียง 500 บาท ซ่ึงชาวบา้นถือวา่ขาดทุน และไม่เพียงพอ จึงเกิด
ความน้อยเน้ือต ่าใจ แต่พูดเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมก็ไม่ได้ ในทางกลบักนั 
เจา้หนา้ท่ีท่ีเชิญมากลบัไดส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร เน่ืองจากมีการถ่ายรูป
เพื่อเก็บภาพ เป็นตน้ (ชาวบา้นหัวเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 21 พฤศจิกายน 
2559) การเจรจาเร่ืองการตลาดระหวา่งชาวบา้น กบัการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
จงัหวดัเชียงใหม่ จึงไม่ได้เป็นการเจรจาต่อรองแบบเต็มรูปแบบ ชาวบ้านไม่
สามารถต่อรองเร่ืองราคาท่ีพวกเขาควรจะไดรั้บจากการอนุรักษ ์จึงไม่ไดเ้ป็นการ
อนุรักษ์ท่ีใช้ระบบตลาดอยา่งท่ีควรเป็นตามแนวคิด PES อนัเกิดจากอ านาจท่ีไม่
เท่า เทียมกันของภาครัฐ และประชาชน อีกทั้ งบริบทของประเทศไทยมี
ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์ (patron client ties) ท่ีค่อนขา้งเขม้แข็ง (Scott, 1972) 
อ านาจการตดัสินใจท่ีส าคญัอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยท่ีมีอภิสิทธ์ิ ก่อให้เกิดการ
สร้างความสัมพนัธ์แบบระบบอุปถมัภ ์ท่ีอาศยัแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและ
กัน (ชูศักด์ิ วิทยาภัค, 2549) โดยหน่วยงานรัฐอยู่ในฐานะผู ้อุปถัมภ์ ให้การ
คุม้ครองชาวบา้นท่ีอยูใ่นฐานะเป็นผูถู้กอุปถมัภ ์ท าใหช้าวบา้นมีความเกรงใจ และ
เคารพต่อหน่วยงานของภาครัฐท่ีมีอ านาจมากกวา่จึงค่อนขา้งไม่กลา้ท่ีจะเห็นแยง้
ในเร่ืองท่ีเกิด ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในเร่ืองการซ้ือขายแลกเปล่ียนบริการ
ทางระบบนิเวศ  
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2) ลกัษณะความตอ้งการของชาวบา้นกบัโครงการ PES ท่ีแตกต่างกนัในเชิงการ
อนุรักษ ์ 

แนวทางในการอนุรักษ์ ของชาวบา้นและของหน่วยงานท่ีเขา้มา ถึงแมว้่าจะมี
เป้าหมายเดียวกนั คือ เพื่อใหป่้าไมอุ้ดมสมบูรณ์ แต่แนวทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย
นั้นมีความแตกต่างกันระหว่างแนวคิดของหน่วยงานและของชาวบ้าน ความ
ตอ้งการของโครงการ PES ท่ีถูกเสนอมาให้ท ากบัความตอ้งการของชาวบา้นใน
พื้นท่ีบางประการไม่สอดคล้องกัน เม่ือ PES เสนอว่าต้องการท าโครงการใน
แนวทางน้ี แต่ชาวบ้านมีความต้องการแบบอ่ืน ท าให้บางคร้ังความเห็นไม่
สอดคลอ้งกนั จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปความเห็นท่ีแตกต่างกนัได ้ดงัน้ี 

2.1) ความแตกต่างทางความคิดเร่ืองการท าแนวกนัไฟ ชาวบา้นส่วนหน่ึงกล่าว
วา่ อยา่งไรเสียในส่วนของการท าแนวกนัไฟนั้นก็ไดท้  ากนัเป็นประจ าทุกปี
อยู่แล้ว จึงตอ้งการขอใช้งบประมาณท่ีได้มาเป็นทุนในการสร้างสะพาน
แทนเพื่อใหก้ารสัญจรไปมาสะดวกมากยิง่ข้ึน  

2.2) ความแตกต่างทางความคิดการสนบัสนุนใหมี้การปลูกตน้ไม ้โดยโครงการ 
PES นอกจากให้เป็นงบประมาณดา้นการเงินมาแลว้ ยงัสนบัสนุนให้ปลูก
ตน้นางพญาเสือโครงในหมู่บา้นอีกดว้ย แต่ชาวบา้นกล่าวว่า ปัญหาท่ีพบ 
คือ ตน้ไมช้นิดน้ีไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ี อีกทั้งยงัจะตอ้งดูแลรักษา รดน ้ าซ่ึง
บางช่วงขาดแคลนน ้ า อีกทั้งตน้ไมท่ี้ปลูกไม่มีรากแกว้ จึงไม่แข็งแรง และ
ไม่ทนทานต่อสภาพอากาศในพื้นท่ีเหมือนตน้ไมท่ี้ข้ึนเองตามธรรมชาติ 
ชาวบา้นเห็นว่าหากเทียบกันแล้ว การท าแนวกนัไฟดูเหมือนจะให้ผลท่ี
ดีกวา่ เน่ืองจากการน าตน้ไมม้าปลูก หากปลูกแลว้ไม่ท าแนวกนัไฟตน้ไมก้็
ตาย จึงไม่มีประโยชน์ท่ีจะเอามาปลูก หากจะปลูกตอ้งปลูกในช่วงเดือน
กนัยายน ซ่ึงเป็นฤดูฝนถึงจะไดผ้ล อีกทั้งการท่ีเอากลา้ไมท่ี้ไม่มีรากแกว้มา
ปลูกนั้นมีความแตกต่างจากพนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนเองตามธรรมชาติ ดว้ยเมล็ดพนัธ์ุ
ของมนัเอง  
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“...ผมคิดว่าถ้าอย่างนั้น ท าแนวกันไฟดีกว่า เพราะว่าต้นไม้ใน
ป่า เช่น ต้นมะขามป้อม ในแต่ละปีขึน้เป็นแสนๆ ต้น ต้นหน่ึง
ได้เมล็ดเยอะมาก ผมไปประชุมแล้วจึงบอกว่าท าแนวกันไฟ
ดีกว่า แล้วให้ป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ ปีหน่ึงฝนตก งอกต้นใหม่ 
เตม็ป่า ไม่ต้องปลูก ช่วยกันดูแลไฟป่า ได้ผลกว่าแน่นอน...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ชาวบา้นหวัเลากล่าวเพิ่มเติมเร่ืองวธีิการอนุรักษข์องหมู่บา้นวา่  

“...ซ่ึงนอกจากการท าแนวกันไฟแล้ว เราได้มีท่ีดินในการท า
ไร่หมุนเวียนแล้ว มีพืน้ท่ีนา และมีพืน้ท่ีสวนเป็นของตนเอง 
แยกออกจากป่าซ่ึงมีมากกว่าหม่ืนไร่ เราจึงได้แบ่งเป็นโซน
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ผมท าร้อยกว่าไร่ ตอนนีอ้าจจะขยายเพ่ิม
อีกเป็นพันไร่ ถ้าสัตว์เข้าไปอยู่บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
เราจะไม่อนุญาตให้ล่า แต่หากจะล่านอกพืน้ท่ีเพ่ือบริโภคนั้น
สามารถท าได้ นอกจากนั้น ยังมีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น ้า  ท า
ประมาณ 1 กิโลเมตร อีกท้ังยังมีการบวชป่า เร่ิมท าตั้งแต่ผม
เป็นอบต. ปี พ.ศ. 2548 โดยประมาณ แล้วก็ท ามาทุกปี การ
บวชป่าเท่าท่ีท ามาได้ผลหลายอย่าง กลายเป็นความศักด์ิสิทธ์ิ 
คนภายนอกเห็นก็กลัว ไม่มีใครกล้าเข้าไปล่า เป็นกุศโลบาย 
เราสัญญากับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไว้ว่าจะท าทุกปี มีน้อยกท็ าน้อย จะ
ท าช่วงเดือนมนีาคม...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ความเห็นเร่ืองแผนการอนุรักษใ์นอนาคตของผูน้ าหมู่บา้นท่านหน่ึงนั้น เห็น
ว่า การสร้างพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของหมู่บา้นเป็นพื้นท่ีศึกษาธรรมชาตินั้น จะ
เป็นการส่งเสริมใหค้นภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์ามากยิง่ข้ึน  

“...ตอนนีแ้ผนในอนาคตคือการท าพืน้ท่ีศึกษาธรรมชาติ แต่ท่ี
จริงจะเอาเข้าทางข้างใน เพราะเป็นน า้ตก สวยงาม เมษาเข้า
ไปยงัหนาวเลย แต่ต้องใช้เวลา คือ 1 ในความฝันของผมนะ ท่ี
จะท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะได้จัดการพวกม้งด้วย เขาจะ
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ได้เกรงใจ เพราะถ้าไม่ท าเป็นพืน้ท่ีศึกษาธรรมชาติ กจ็ะไม่มี
ใครเข้ามา อันนีก้เ็ป็นทางอ้อมด้วย สู้ไปมา ทะเลาะกันเอง แต่
จะหาวิธีในแนวไหนว่าจะปกป้องผืนป่านีใ้ห้ได้ ท่ีจะเปิดให้
ไปเท่ียว หรือวิจัย เขาจะได้เกรงเราบ้างเพราะหน่วยงานเข้า
มาแล้วเนาะ การล่าสัตว์ป่าด้วย เป็นบ้านอ่ืนเป็นเขตติดต่อ
แม่ฮ่องสอนกับเชียงงใหม่ ปัญหาคือ เขตอ าเภอปาย เขาเอา
สัตว์มาล่าสัตว์ด้วย ก็คิดว่าจะท าอย่างไรดี จะปกป้อง เขาจะ
ได้เกรงเรา ว่าเขาอนุรักษ์อย่างจริงจังแล้วนะ มีหน่วยงานเข้า
มาอย่างจริงจัง แต่ถ้าเราอยู่ แบบทุกวันนีก้็แค่นั้น มีแต่จะ
เสียหายเร่ือยๆ ตอนนีเ้ป็นห่วงอยู่  สัตว์น า้บางชนิดก็ใกล้สูญ
พันธ์ุ อย่างเช่น เต่าบูดู เต่ามหีาง เขาหามาขายกัน...” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 22 พฤศจิกายน 2559) 

2.3) ความแตกต่างทางความคิดเก่ียวกบัการสร้างฝายชะลอน ้ า ชาวบา้นเห็นว่า
เป็นการเปล่าประโยชน์ท่ีจะน างบประมาณท่ีไดท้ั้งหมดเพื่อทุ่มให้กบัการ
สร้างฝายชะลอน ้ า ชาวบา้นอยากไดส้าธารณูปโภคท่ีดีเพื่อจะไดมี้ก าลงัใจ
ในการอนุรักษ์ โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะตอ้งสร้างถนน หรือหาทุนจากภาค
ส่วนอ่ืนเพื่อซ้ือท่อประปาเพิ่มเติมอีก ชาวบา้นท่านหน่ึงกล่าววา่ 

“...ผมอยากเสริมท่อประปาให้มีขนาดใหญ่อีกนิดหน่ึง 
เน่ืองจากท่อปัจจุบันมันเป็นท่อเล็ก ไม่สามารถแจกจ่ายให้
ท่ัวถึงท้ังหมู่ บ้านได้ หลังจากเขาติดต่อมาอีกคร้ัง ก็เป็นเร่ือง
อ่ืน กลายเป็นเร่ืองฝาย ถ้า PES สนับสนุนถนนหนทาง 
สาธารณูปโภค ให้ดีขึ ้น ชาวบ้านก็จะได้เข้าไปดูแลป่าได้
สะดวกขึน้ และไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลกับงานพวกนีแ้ล้ว 
หากไม่ได้ท า ปีปีหน่ึงชาวบ้านก็ต้องช่วยกันหางบประมาณ
ไปซ่อมแซมอยู่ เร่ือยๆ เป็นภาระให้กับชาวบ้าน ท างานดูแล
ป่า ดูแลชุมชนได้ไม่เตม็ท่ี จึงคิดว่าน่าจะมกีองกลางไว้ เราอยู่
ท่ีนี่ อยากท าอะไรจะได้ท าเลย...”  

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 



91 

จากการศึกษานั้น การท่ี PES เขา้มาท าโครงการ ชาวบา้นท่ีน่ีส่วนใหญ่ก็เห็นว่า
โครงการท่ีไดเ้ขา้มาท าภายในหมู่บา้นนั้นก็เป็นโครงการท่ีดี แต่กระนั้นก็ไม่ค่อย
ตรงกบัส่ิงท่ีชาวบา้นอยากได ้ชาวบา้นอยากไดส้าธารณูปโภคท่ีดีข้ึน ท่ีท าให้การ
เขา้ถึงการดูแลป่า ท าไดดี้กว่าเดิม พวกเขาจะไดเ้อาเวลามาทุ่มเทกบัการรักษาป่า 
และการจดัการกบัไฟป่าอยา่งเตม็ท่ีแทน 

4.3 การเข้าถึงทรัพยากรและขอบเขตของการอนุรักษ์ 

4.3.1 การเขา้ถึงทรัพยากรป่าไมใ้นหมู่บา้น 

แมว้า่การแสดงอาณาบริเวณในพื้นที่ท  ากิน พื้นที่ป่า และพื้นที่อยูอ่าศยัของชาวบา้น 
เช่น การท าแนวกนัไฟรอบเขตป่าของหมู่บา้น การบวชป่า อีกทั้งการที่หน่วยงาน
ภายนอกเขา้มาช่วยเหลือจดัการเร่ืองการท าขอบเขตของพื้นท่ีท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 จะ
แสดงให้เห็นวา่ชาวบา้นมีอ านาจ และศกัยภาพในการจดัการป่า น าไปสู่การให้สิทธิใน
ท่ีท ากินกบัชาวบา้นแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของพื้นท่ี ขณะเดียวกนัการเขา้ถึงการใชพ้ื้นที่ป่า 
และทรัพยากรท่ีไดจ้ากป่าก็ถูกจ ากดัหรือลดทอนลงไปดว้ย เช่น ชาวบา้นไม่สามารถเขา้
ไปตดัตน้ไมใ้นป่าเหมือนเดิมไดอี้ก แต่ยงัสามารถเก็บก่ิงไมแ้ห้ง พืชสมุนไพรในป่าได ้
แต่ในส่วนของสิทธิในการตดัไมท่ี้เคยท าไดใ้นอดีต ปัจจุบนัหากตอ้งการสามารถตดัไม้
บางชนิดไดเ้แต่ตอ้งขออนุญาตคณะกรรมการของชุมชนก่อนหากไดร้ับอนุญาตจึงจะ
สามารถตดัได ้เป็นการผอ่นปรนให้ชาวบา้นยงัมีสิทธ์ิในทรัพยากรป่า อยา่งไรก็ตาม 
ชาวบา้นมีสิทธิการเขา้ถึงทรัพยากรนอ้ยลงกวา่ในอดีตมาก เน่ืองจากตอ้งดูแลตน้ไมที้่
หน่วยงานน ามาเพื่อให้ชาวบา้นปลูก ท าให้เกิดปัญหา เช่น ชาวบา้นที่มีอาชีพเล้ียงววั 
ไม่ไดม้ีอิสระในการปล่อยววัให้เดินหาอาหารในป่าเหมือนอยา่งที่เคยท า เพราะ
ชาวบา้นเกรงวา่ววัจะไปเหยียบย  ่า หรือกินกลา้ไมท่ี้ปลูกในพื้นท่ี ท าใหต้อ้งมีการลอ้มร้ัว
ให้กบัตน้ไมเ้หล่านั้น และเจา้ของววัตอ้งควบคุมดูแลววัของตนเองเพิ่มข้ึน ยิ่งไปกวา่นั้น 
เม่ือมีโครงการ PES เขา้มาในหมู่บา้น ชาวบา้นตอ้งเขา้ร่วมกบัหน่วยงานเพื่อท าโครงการ
หลายโครงการ ตอ้งมีการดูแลป่าไมม้ากข้ึน เนื่องจากหน่วยงานตอ้งเขา้มามีการ
ตรวจสอบท าให้ตอ้งคุมเขม้เร่ืองการใช้ทรัพยากร มิเช่นนั้นชาวบา้นก็จะไม่ไดเ้งินใน
การอนุรักษต์ามสัญญาที่ไดต้กลงกนัเอาไวก้บัโครงการ PES ที่แบ่งจ่ายงบประมาณ
ให้กบัชาวบา้นเป็น 2 งวด ซ่ึงเป็นเงื่อนไขการด าเนินงาน คือ ชาวบา้นตอ้งดูแลตน้ไม ้
ให ้เจริญเติบโตและปลูกทดแทนเมื ่อตน้ไมต้าย โดยทาง BEDO เป็นผูด้ ูแลเง ิน
ค่าตอบแทนที่รับจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการแบ่งจ่ายเป็น 
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2 งวด ประกอบดว้ย งวดแรกจ่ายวนัที่ปลูก และงวดที่ 2 จ่ายเมื่อปลูกและดูแลครบ 6 
เดือน 

4.3.2 ขอบเขตการถือครองท่ีดิน 

ในส่วนของการถือครองท่ีดินนั้น ก่อนท่ีโครงการ PES จะเขา้มาในพื้นท่ี ไดมี้การถกเถียง
กนัเร่ืองการถือครองท่ีดิน ก่อนท่ีจะมีการแบ่งขอบเขตป่าและพื้นท่ีท ากินอยา่งในปัจจุบนั 
เน่ืองจากในอดีตนั้นชาวบา้นท าไร่หมุนเวียน แต่หลงัจากท่ีมีการก าหนดขอบเขตป่านั้น 
ท าใหช้าวบา้นไม่อาจขยายพื้นท่ีท ากินได ้จึงมีการตกลงกนัในเร่ืองดงักล่าว  

ในส่วนของการแบ่งขอบเขตป่าอนุรักษ์กบัขอบเขตพื้นท่ีท ากินนั้น ในอดีตไม่มีการท า
ขอบเขตใดๆ แต่ชาวบ้านสามารถรู้ขอบเขตท่ีดินของตนเองว่ามีขนาดพื้นท่ีเท่าใด 
อยา่งไรก็ตาม หลงัจากมีหน่วยงานอ่ืนๆ จากภายนอกเขา้มาช่วยในการท าขอบเขตพื้นท่ี
ให้กบัชาวบา้น โดยมีการเดินส ารวจแนวกนัไฟโดยใช้เคร่ืองระบุต าแหน่งบนพื้นโลก 
(GPS) เพื่อให้มีแนวเขตชดัเจน อีกทั้งยงัมีประเพณีการบวชป่า ท่ีนอกจากจะเป็นกุศโล
บายเพื่อการยบัย ั้งการตดัไมท้  าลายป่า โดยเป็นการพนัผา้สีเหลืองให้กบัตน้ไมแ้ลว้ ยงั
เพื่อใหรู้้ขอบเขตป่ารอบหมู่บา้นอีกดว้ย จึงท าใหมี้ขอบเขตท่ีชดัเจน และโครงการ PES ก็
ไดใ้ชข้อบเขตนั้น ในการด าเนินโครงการ ภาพท่ี 4.4 ขอบเขตของหมู่บา้น ท่ีนา พื้นท่ีป่า
ใชส้อยและป่าอนุรักษข์องชาวบา้นหัวเลาท่ีชาวบา้นวาดข้ึนเอง และภาพท่ี 4.5 แผนท่ีท่ี
ทาง BEDO ท  าใหก้บัชาวบา้น โดยขอบเขตท่ีใชใ้นการท าโครงการเป็นขอบเขตป่าท่ีไดมี้
อยู่แลว้ในหมู่บา้น จากภาพ 4.5 แสดงขอบเขตพื้นท่ีใช้สอยและขอบเขตป่าของหมู่บา้น 
โดยพื้นท่ีสีเหลือง คือ ท่ีนา พื้นท่ีสีแดง คือ ไร่ถาวร พื้นท่ีสีขาวจุดภายในสีด า เป็นพื้นท่ีไร่
หมุนเวียน และพื้นท่ีสีเขียว ทั้งโทนอ่อนและโทนเขม้ เป็นพื้นท่ีป่า ทั้งป่าอนุรักษแ์ละป่า
ใชส้อย รวมถึงจุดท่ีท าฝายใหก้บัชาวบา้นอีกดว้ย  
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ภาพท่ี 4.4 ขอบเขตของหมู่บา้น ท่ีนา พื้นท่ีป่าใชส้อยและป่าอนุรักษข์องชาวบา้นหวัเลา 

 

 

ภาพท่ี 4.5 แผนท่ีท่ีทาง BEDO ท  าใหก้บัชาวบา้น 
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4.3.3 ปัญหาการท าขอบเขตพื้นท่ี 

การท่ีมีอาณาบริเวณหรือขอบเขตของพื้นท่ีท่ีแน่นอนส่งผลดีต่อการดูแลต้นไม้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (Sack, 1986) การท าขอบเขตพื้นท่ีรอบหมู่บา้นเกิดจากการท่ีมี
อ านาจรัฐเขา้มาก าหนดอาณาบริเวณในพื้นท่ีป่า เพื่อก าหนดเขตแดนในส่วนท่ีเป็นป่า 
และส่วนท่ีเป็นหมู่บา้น ซ่ึงการก าหนดเขตแดนนั้น เพื่อท่ีรัฐจะไดว้างกฎเกณฑ์การใช้
พื้นท่ี และควบคุมการบุกรุกพื้นท่ีไดง่้ายข้ึน และเพื่อวางมาตรการในการอนุรักษ์ต่อไป 
ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าวถึงปัญหาการท าขอบเขตพื้นท่ีวา่ 

“...ในระยะแรกนั้น เม่ือสิบกว่าปีท่ีผ่านมา กม็ปัีญหากับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้บ้าง 
เม่ือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เข้ามา เขาก็ปักเขตแดนของเขา และท าแผนท่ีมาตอน
หลัง พอลึกเข้าไปก็มีปัญหากับป่าไม้ แต่ตอนหลังมีชาวบ้านรู้แล้วว่า 
ปัญหาม ีบางคนเคยมท่ีีท ากินก่อน แต่ป่าไม้เขาเข้ามาขีดเส้นทับของเรา มนั
ก็จะเป็นปัญหาท่ีไม่ลงรอยกันอยู่ตลอด เราก็ต้องถอยร่นท่ีท ากิน จากบาง
คนท ากันบนดอย ก็ถือว่าเป็นเขตป่า ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวล่ะ เอาขอบในหมู่ บ้านนี่
แหละท ากิน แล้วส่วนหน่ึงกเ็ลิกไปเลยนะครับ เลิกปล่อยให้เป็นป่าไปเลยก็
เยอะอยู่ ยกตัวอย่างเช่นฝ่ังห้วยท่ีเป็นป่าตรงนี ้ท่ีเข้าวดั เม่ือก่อนเป็นท่ีท ากิน
ชาวบ้านหมด ยาวเข้าไปหลายกิโล กว้างเข้าไปเป็นสวนเมี่ยง เราปล่อยวัว
ปล่อยควายกัน พอท ากินล าบาก ต้องเดินต้องอะไร บางคนเขาก็ขาย ให้
นายทุนไป นายทุนเม่ือก่อนมีพ่อเลีย้งเมี่ยงท่ีเอาเงินมาให้ชาวบ้านแล้วเอา
เมี่ยงส่งให้ บางคนเป็นหนีไ้ม่มเีงินใช้กย็กสวนให้ บางคนเขากต็ายไป แล้ว
นายทุนพวกนั้น ตอนหลังระยะสิบปีมานี ้เขากเ็ข้ามาจะเอามาคืนเหมือนกัน 
ท่ีตรงนั้น แต่พ่อหลวงจะไม่ให้ จะไม่ยอมให้เขา ว่าท่ีคุณอยู่ ไหน เขาก็
ไม่ได้รู้ชัดว่าตรงไหน คือสมัยก่อนเขารู้แล้วเขาไม่มาติดตามเลย แล้วมันก็
รกไป พ่อหลวงกเ็ลยว่าคุณไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเข้ามากเ็ลยปล่อยให้มนัเป็นป่าไป
หมด ท่ีประมาณหลายร้อยไร่ สามร้อยไร่ได้ กย็กเป็นป่าไป...” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 23 เมษายน 2559) 

ชาวบา้นในอดีตท่ีท าไร่หมุนเวียนในป่า พร้อมกบัการอนุรักษป่์าดว้ย เม่ือทางราชการได้
เขา้มาและมีการจดัแจงท าเป็นป่าอนุรักษ์แลว้นั้น ท าให้ชาวบา้นท่ีน้ีหลายรายเดือดร้อน 
ไม่มีท่ีดินท ากิน เพราะไม่สามารถจะบุกรุกเขา้ไปในเขตท่ีทางการหวงห้ามไดอี้ก โดยท่ี
ทางราชการนั้นมีหลักฐานเป็นแผนท่ี เม่ือน ามาเทียบกันจึงกลับกลายเป็นว่าพื้นท่ีท่ี
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ชาวบา้นใชท้  ากินมาโดยตลอดนั้น เป็นของทางการ เกิดปัญหาในเร่ืองท่ีดินท่ีไม่ลงรอย
กนั โดยผูน้ าชุมชนกล่าวต่อวา่  

“…คือ ถ้าเขาเอาแผนท่ีมาเทียบ เขาว่าท่ีของเขา คือ การท าแผนท่ีของป่าไม้
กม็ปัีญหา ชุดก่อนๆ ท่ีเขามาอยู่ เขาเคยให้ชาวบ้านน าชี ้แล้วท าแผนท่ี เขาก็
ไปปักเขตอีกที พอตอนหลัง เอาแผนท่ีเก่ามาเปิดดู บอกว่าไม่ใช่ท่ีเดิม เล่น
ไปกินพืน้ท่ีของชาวบ้าน จึงมีปัญหากัน เราก็จ าเป็นต้องอยู่กันไปอย่างนี ้
แม้กระนั้นขณะนีปั้ญหาก็ยังไม่คลี่คลายอย่างชัดเจน ทุกวันนี ้ท่ีดินท ากิน
ของชาวบ้าน อย่างท่ีของผู้ใหญ่บ้านเองกไ็ม่มเีอกสารสิทธ์ิอะไร ไม่ม ีเราจะ
ไปท าเอกสารสิทธ์ิ ท่ีผ่านมารัฐบาลกใ็ห้เฉพาะท่ีท่ีมีสค. 1 ยืนยัน แล้วออก
โฉนดได้ พอปี พ.ศ. 2542 สมัยนายกทักษิณ ชินวัตร กไ็ด้ขึน้ทะเบียน ไปชี้
แนวเขตกัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จริงๆ แล้วท่ีนี่เป็นท่ีของเขตป่าสงวน 
ถึงแม้จะเป็นท่ีเขตรักษาพรรณสัตว์ป่าแล้วก็จริง แต่ในด้านกฎหมายแล้ว 
ต าบลป่าแป๋ท้ังต าบลยังถือว่าเป็นเขตป่าสงวน ผมเคยขอถวายฎีกาท าเข่ือน 
ท าฝายกั้นน า้ใหญ่กว่านีใ้นท่ีดินเก่าท่ีนายทุนทิง้ไป หลังจากนั้นกรมป่าไม้
จากกรุงเทพเขามาตรวจ เขาไม่ให้ เพราะว่าเขาอยู่เขตป่าสงวน เพราะฉะนั้น
ท่ีดินเขตป่าสงวนไม่สามารถท าอะไรได้…” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 23 เมษายน 2559) 

ตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมท่ีมีวฒันธรรม ประเพณี ใน
หมู่บา้นประกอบกบัการอนุรักษ ์และการด าเนินการอนุรักษโ์ดยใชแ้นวคิด PES เขา้มาในหมู่บา้น ซ่ึง
ท าให้เกิดความแตกต่างในประเด็นระบบความสัมพนัธ์ของแนวทางการอนุรักษ ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการอนุรักษ์ การเขา้ถึงทรัพยากรป่าไม ้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
รวมทั้งรายไดจ้ากการอนุรักษ ์ในประเด็นของระบบความสัมพนัธ์ของแนวทางการอนุรักษน์ั้น ก่อนการ
เข้ามาของโครงการ PES การอนุรักษ์เป็นความสัมพนัธ์แบบสังคม มีการร่วมมือกันของชาวบ้าน 
หลงัจากท่ีมีการด าเนินการอนุรักษ์โดยใช้แนวคิด PES นั้น ความสัมพนัธ์แบบสังคมได้เปล่ียนเป็น
ความสัมพันธ์แบบตลาดท่ีมีการซ้ือขายแทน ส่งผลถึงประเด็นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ส่ิงแวดลอ้ม เปล่ียนมุมมองจากส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการเคารพย  าเกรง เป็นส่ิงแวดลอ้มเป็นสินคา้ สามารถ
ซ้ือขายได ้อีกทั้งส่งผลต่อแนวคิดการอนุรักษจ์ากการมุมมองการอนุรักษแ์บบวฒันธรรม ประเพณี และ
ความเช่ือ เป็นแบบวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ในประเด็นการเขา้ถึงทรัพยากรป่าไมเ้ม่ือมีการท า
สัญญาระหว่างชาวบา้นกบัหน่วยงานว่าตอ้งดูแลส่ิงแวดล้อมจึงจะได้รับเงินค่าตอบแทน ท าให้การ
เขา้ถึงในทรัพยากรของชาวบา้นถูกลดทอนลง พร้อมกบัการเพิ่มกฎท่ีเขม้งวดในการเขา้ไปใชท้รัพยากร
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มากข้ึน ในส่วนของประเด็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พบวา่ ลดนอ้ยลง อยา่งไรก็ตาม ประเด็น
ของรายไดใ้นการอนุรักษน์ั้น พบวา่ ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมกบั PES ไดรั้บค่าแรงในการอนุรักษ ์

ตารางท่ี 4.1 ความแตกต่างระหวา่งการอนุรักษแ์บบเดิมของชาวบา้นกบัการอนุรักษโ์ดยใชแ้นวคิด PES 

ประเดน็ ก่อนการเข้ามาของโครงการ PES การด าเนินการอนุรักษ์โดยใช้แนวคดิ PES 

ระบบความสัมพนัธ์ของแนว
ทางการอนุรักษ ์

สงัคม ตลาด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

ใกลชิ้ดกนั ส่ิงแวดลอ้มเท่ากบัส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตอ้งเคารพย าเกรง 

แยกออกจากกนั ส่ิงแวดลอ้มเท่ากบัสินคา้ 
สามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนได ้

แนวคิดการอนุรักษ ์ วฒันธรรม ประเพณี และความ
เช่ือ 

วทิยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

การเขา้ถึงทรัพยากรป่าไม ้ มีกฎในการเขา้ถึงทรัพยากร แต่
สามารถผอ่นผนัได ้

มีกฎในการเขา้ถึงทรัพยากรที่ค่อนขา้ง
เ ค ร่งคร ัด  เ นื ่อ ง จ ากม ีก า รตกลงกนั
ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 

การมี ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

ช่วยเหลือกนัทั้งชุมชน  เฉพาะกลุ่มท่ีสมคัรใจจะเขา้ร่วม 

รายไดจ้ากการอนุรักษ ์ ไม่มี มี 

 

4.4 ทศันะเกีย่วกบัโครงการ PES จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวดัเชียงใหม่ 

ในส่วนของความเห็นเกี่ยวกบัเร่ือง PES จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่นั้น ให้
ความเห็น วา่ PES มีผลในเชิงอนุรักษห์ลายขอ้ เช่น  

4.4.1 ท าให้ชุมชนท่ีดูแลระบบนิเวศ ไดมี้ก าลงัใจ ในการดูแลพื้นท่ีป่าตน้น ้ า ให้ย ัง่ยืน สร้าง
ขวญัก าลงัใจใหผู้ดู้แลระบบนิเวศ  

4.4.2 สร้างความย ัง่ยืนให้กบัระบบนิเวศ เป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนนั้นท าการอนุรักษอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง  
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ความเห็นของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ เก่ียวกบัการใชเ้งินเป็นตวักลางในการจา้ง
ให้เกิดการอนุรักษ์นั้น คุณกิตติพงษ์ อตัถวิบูลยก์ุล กล่าวว่า เงินท่ีให้หมู่บา้นไปนั้น จะท าให้หมู่บา้น
พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว และชาวบา้นก็จะไดมี้รายไดเ้ขา้ไปในชุมชนมากข้ึน 

“...ถ้าเป็นแนวคิดผมนะ โครงการนีเ้รากอ็ยากให้เป็นพืน้ท่ีอนุรักษ์ และท่องเท่ียวด้วย พอ
ท ามันกจ็ะมีนักท่องเท่ียวเข้าไปร่วมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในอนาคตพอต้นไม้ท่ีปลูก
เติบโตขึ้น ก็จะมีนักท่องเท่ียวเข้าไป ยกตัวอย่างท่ีหมู่ บ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านก็จะเร่ิมมีรายได้เข้าไปในชุมชน และอีก
ประการหน่ึง คือ ส่งเสริมท่ีจะน าผลิตภัณฑ์การเกษตรของบ้านหัวเลา ท าการตลาด ให้
ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านปลูกข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (rice berry) ข้าวท่ีมปีระโยชน์หลายประการ 
และเป็นท่ีนิยมกับคนยคุปัจจุบันท่ีเน้นเร่ืองสุขภาพอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังเส้ือผ้าทอ ออกมา
แนะน าให้ตลาดรู้จักมากขึน้ ชาวบ้านกจ็ะมีรายได้เสริมขึน้มา เหมือนกับเราดูแลเขา ท า
ให้เป็นรายได้อย่างถาวร และยัง่ยืนต่อไป...” 

(คุณกิตติพงษ ์อตัถวบูิลยก์ุล, การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มิถุนายน 2559) 

ในส่วนของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ PES นั้น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดั
เชียงใหม่ เห็นวา่ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความไม่ต่อเน่ืองของบประมาณท่ีน าไปให้กบัหมู่บา้น ในช่วงแรก
ของการใหเ้งินงบประมาณ หลงัจากท่ีโครงการถูกยุติการท าในพื้นท่ี ชาวบา้นก็จะไม่มีเงิน การประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ พยายามท าใหเ้กิดความต่อเน่ือง โดยกล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ 

“การให้เงิน ไม่ได้ให้ตลอดไป ให้แค่ช่วงแรกท่ีจะให้โครงการมันต่อเน่ือง ให้เดินไปได้
ด้วยตนเอง ชุมชนมีความเข้มแข็ง อาจจะมีรายได้อ่ืนๆ เสริม เพ่ือให้เร่ิมมีรายได้ด้วย
ตนเอง”  

(คุณกิตติพงษ ์อตัถวบูิลยก์ุล, การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มิถุนายน 2559) 

อยา่งไรก็ตาม ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ก็ยอมรับวา่เป็นเร่ืองท่ีท าไดค้่อนขา้ง
ยาก และจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา ดงันั้น แนวโนม้ความย ัง่ยนืของ PES ในพื้นท่ีก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัทั้งตวัหมู่บา้น
เอง และหน่วยงาน หรือกลุ่มท่ีน าโครงการไปใหห้มู่บา้นดว้ย 
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4.5 ทศันะเกีย่วกบัโครงการ PES จาก BEDO 

BEDO เห็นวา่ โครงการ PES นั้น ท าให้มีการกระจายผูท่ี้มีส่วนท่ีตอ้งอนุรักษป่์าให้ขยายวงกวา้งมาก
ข้ึน โดยท่ีไม่ใช่แค่รัฐบาล แต่องคก์รอ่ืนๆ ก็สามารถเขา้ร่วมในการอนุรักษไ์ด ้โดยเฉพาะเอกชนท่ีได้
รายไดจ้ากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ท่ีตอ้งมีส่วนในการช่วยอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกนั 
BEDO ใหเ้ก่ียวกบัความคิดเห็นกบัการอนุรักษแ์นวน้ี วา่  

“…มันน่าจะเป็นไปได้ดี เน่ืองจาก ความเป็นจริงแล้วเราจะใช้งบของรัฐในการฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา แต่คนได้รับประโยชน์คือคนท้ังประเทศ โดยเฉพาะภาคเอกชนท่ีมี
ทุนเยอะ เอกชนควรจะจ่ายเข้ามา ท ากิจกรรมโครงการลักษณะแบบนีเ้พ่ิมขึน้ และเขา
สามารถท่ีจะจัดสรรงบประมาณแบบนีใ้ห้กับชาวบ้านได้โดยตรง ความเช่ือมั่นของ
ชาวบ้านน่าจะดีกว่า ภาพพจน์ขององค์กรก็จะดีด้วย และท่ีส าคัญ ถ้าท าในพืน้ท่ีป่า ท่ีมี
หน่วยงานไหนเป็นเจ้าของตามกฎหมายก็ควรท่ีจะเชิญหน่วยงานนั้นเข้ามาร่วมเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมด้วย…” 

(คุณเสมอ ล้ิมชูวงศ,์ การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มิถุนายน 2559) 

การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ PES นั้น ทาง BEDO เห็นวา่ หากชุมชนถา้ไม่เขม้แข็งการ
ให้งบประมาณก็อาจท าให้ชุมชนนั้นแตกแยกได ้

“...ผมระมดัระวงัมาก ให้นโยบายกับเจ้าหน้าท่ี อย่าให้เงินมาท าให้ชุมชนเขาแตก ชุมชน
เองก็ต้องมีความมั่นใจว่าเขาสามารถท่ีจะบริหารเงินท่ีได้จากกิจกรรมนี ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องมคีณะกรรมการเข้ามา ต้องโปร่งใส่ว่าง่ายๆ กต้็องถามชาวบ้าน...” 

(คุณเสมอ ล้ิมชูวงศ,์ การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มิถุนายน 2559) 

ในส่วนของ PES ในพื้นที่นั้น ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ทาง BEDO ได้ตั้งไว ้ถึงแมว้่าจะด าเนินการ
ในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มาก แต่ก็ถือว่าได้รับผลที่ค่อนขา้งดี คือ ฝายที่ท  าให้ผลลพัธ์ที่ดีในทศันะของ
ทาง BEDO และได้ตน้ไมที้่ในอนาคตจะให้ประโยชน์ต่อชาวบา้น และต่อผูใ้ช้น ้ าคนอื่นๆ ด้วย 
โดย BEDO ได้กล่าวว่า  

“...เท่าท่ีด าเนินมา ไม่ใช่พื้นท่ีใหญ่นัก ถามว่าตรงตามเป้าหมายไหม ก็ตอบว่าเราได้
ผลลัพธ์ท่ีดีมากๆ คือมันอาจไม่มากนัก แต่ส่ิงท่ีได้รับคือน า้เพียงพอ ในอดีตหน้าแล้งเขา
มีน า้ใช้ไม่กี่เดือน แต่ผลท่ีได้มา เขาขาดน า้ไปสองสามเดือน หลังจากมีฝาย เขาได้ใช้น า้
ตลอดหน้าแล้ง หน้าฝนยังมีน ้าเหลือ อันท่ีสอง เขามีการปลูกต้นไม้รอบๆ แหล่งน ้า 



99 

เพ่ือให้พืน้ท่ีป่าไม้มีศักยภาพในการดูดซับน า้ท่ีดีในอนาคต ระบบนิเวศดีขึน้แน่นอน อัน
ต่อมาคือว่า เขามีรายได้ แม้ว่าไม่มาก สมมติได้มาร้อย มีคนมาสิบคน เขากแ็บ่งเท่าๆ กัน 
คนมาท างานเท่านั้นท่ีได้ คนไม่ท างานไม่ได้ อุปสรรคท่ีส าคัญก็คือ เราต้องใช้เวลาท า
ความเข้าใจกับชาวบ้านมากขึน้ๆ และข้อส าคัญคือเราไม่ได้ให้ความรู้แค่การท าฝาย แต่
เราเหมือนเข้ามาเรียนรู้กับเขา และให้เขาเข้าใจในทุกมิติ และเขาสามารถเช่ือมต่อกับ
หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีสนใจได้ การท่ีชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจใน
หลายๆ เรืองเราต้องมาหมั่นท าความเข้าใจ แผนการต่อไปเขากจ็ะมีพืน้ท่ีจ าเป็นต้องท า มี
อีกเยอะ ประปาฯ เขาจะสนับสนุนต่อ และขยายไปท่ีแม่อะไรนะ เข่ือนแม่กวง ดอย
สะเกด็นะ เขาสนใจอยากให้ไป ไปพืน้ท่ีอ่ืน ไปคุยมาแล้ว...” 

(คุณเสมอ ล้ิมชูวงศ,์ การส่ือสารส่วนบุคคล, 4 มิถุนายน 2559) 

ในเร่ืองของผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากตวัโครงการ PES ต่อการอนุรักษน์ั้น โครงการ PES 
การท างาน อาจเป็นการจ่ายงบประมาณ และการให้การช่วยเหลือกบัชาวบา้นในพื้นท่ี อยา่งไรก็ตาม 
บางอย่างอาจไม่ตรงตามท่ีชาวบา้นต้องการ เช่น ชาวบ้านต้องการส่ิงอ านวยความสะดวกให้การ
อนุรักษ์เป็นไปได้อย่างราบร่ืน เน่ืองจากชาวบา้นได้อนุรักษ์พื้นท่ีป่าอยู่เป็นปกติ ในความเห็นของ
ชาวบา้นนั้น แมจ้ะมีหน่วยงาน หรือไม่มีหน่วยงานเขา้มาช่วยก็ตาม แต่พวกเขาก็มีการอนุรักษอ์ยูแ่ลว้ 
แมว้า่ประสิทธิภาพในการอนุรักษจ์ะไม่มาก แต่ก็ท  าไปเท่าที่จะท าได ้เพราะป่า คือชีวิต ไม่มีป่าไม ้
คนก็อยูไ่ม่ได ้เพราะชาวบา้นท่ีน่ีใชป้ระโยชน์จากป่า  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่น างบประมาณเพื่อหวงัจะช่วยเหลือชาวบา้น โดยหวงัว่าจะเกิดการจา้ง
งานในหมู่บา้น หรือการน าเอาตน้ไม ้หรือกลา้ไมไ้ปให้ชาวบา้นปลูกในพื้นที่ กลบัเป็นการสร้าง
ภาระในการดูแลรักษาให้กบัชาวบา้น (อาจเป็นความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในเร่ืองทศันคติในการอนุรักษ)์ 
อีกทั้ง การให้เงินในการอนุรักษ์ และหมู่บา้น หากไม่เขม้เข็งพอ หรือไม่สร้างความเขา้ใจให้กบัคน
ภายในพื้นท่ี ก็จะท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนั ทั้งในเร่ืองการท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายข้ึนไดใ้นพื้นท่ี 
เพราะเงินหากไม่กระจาย จ่ายใหเ้ฉพาะคนบางกลุ่ม อาจไปท าลายความสามคัคีท่ีเคยมี รวมถึงจิตอาสา
ท่ีคนในชุมชนเคยท า และร่วมมือกนัมาโดยตลอด เพราะคร้ังต่อไป หากไม่มีตวัเงินเขา้มาแลว้ คนใน
ชุมชนท่ีไม่ไดรั้บเงินก็จะไม่สนใจท่ีจะเขา้ไปช่วยงาน 

4.6 ความยัง่ยืนกบัการอนุรักษ์แบบ PES 

การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของโครงการ PES จ  าเป็นตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการ
กระจายตวัของตวัช้ีวดัต่างๆ ของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ตลอดจนศกัยภาพ รวมทั้งศกัยภาพใน
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การท าก าไรจากกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเกษตรเป็นหลกั (Bulte, Lipper et al., 2008) ในส่วนของพื้นท่ี
ศึกษาความย ัง่ยืนท่ีมีการใชเ้งินเขา้มามีส่วนในการอนุรักษน์ั้น ชาวบา้นให้ความเห็นวา่ หากการเขา้มา
ของโครงการนั้นกระท าแบบต่อเน่ือง มีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกบัชาวบา้นทั้ง
หมู่บา้น ไม่ใช่เพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่เป็นชาวบา้นทั้งหมด และมีการประชาสัมพนัธ์ให้กบั
หมู่บา้นอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ร่วม และรับรู้ถึงแผนการอนุรักษเ์หล่าน้ี จะมีประโยชน์ และย ัง่ยนืมากยิง่ข้ึน  

ในส่วนของการสร้างความร่วมมือนั่น การท าเฉพาะกบัคนเพียงกลุ่มเดียว ไม่เน้นการสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้กบัชาวบา้นทั้งหมู่บา้น อาจส่งผลถึงความไม่โปร่งใส่ และอาจเกิดความแตกแยกกนั
ภายในหมู่บา้น และท าให้เกิดความไม่เสมอภาคข้ึน เพราะชาวบา้นท่ีเขา้ร่วม เป็นชาวบา้นเพียงกลุ่ม
เดียว การจา้งแรงงานชาวบา้นเพื่อเขา้ร่วมโครงการนั้น ก็ไม่ไดมี้การหมุนเวียนกนัเพื่อให้ชาวบา้นได้
เขา้ร่วมทุกคน แต่ใชก้ารสมคัรใจของชาวบา้น ซ่ึงเป็นเพียงชาวบา้นบางกลุ่มเท่านั้น ส่งผลให้ชาวบา้น
บางส่วนยงัไม่แน่ใจในเร่ืองความย ัง่ยืน วา่ตวัโครงการหากเขา้มาแลว้ จะท าให้เกิดความย ัง่ยืนไดม้าก
นอ้ยเพียงใด  

ความเห็นของผูน้ าชุมชน คือ  

“โครงการนี ้ถ้าจริงใจต่อชาวบ้านจริงๆ ก็จะดี แต่ถ้ามาเพ่ือธุรกิจของตัวเอง คงไม่ค่อย
ยัง่ยืนเท่าไหร่ ถ้ามาแล้วผมอยากให้ชัดเจนกว่านี ้มาบ้างไม่มาบ้าง ไม่ต่อเน่ือง คล้ายๆ ว่า 
ไม่ค่อยชัดเจน ไม่ให้ความส าคัญกับชาวบ้าน เท่าไหร่ เวลาจะมา กน็ัดแค่คณะกรรมการ
คนสองคน เอากับข้าวมากิน แล้วสักวัน ถ้าคณะกรรมการไม่ให้ความโปร่งใส หรือไม่มี
ความรับผิดชอบ มนัจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้านได้ ในมมุมองผมนะ เปรียบเทียบว่าตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 การบริหารจัดการ ชาวบ้านไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ อย่างเขาเอาเงินมาก้อน
หน่ึง จ้างชาวบ้านไม่กี่คน ผมอยู่ต าแหน่งอบต. ถ้าคิดว่าหากพ่ึงพา PES จริงๆ จะไม่ให้
ส่ิงนีเ้กิดขึน้ ถ้าได้เงินมา ผมจะเอามาสร้างประโยชน์กับชาวบ้าน มากท่ีสุด ตามจริงนะ
ครับ เวลาเขาเอาเงินมา หม่ืนห้าสมมติ ระบุว่าจ้างชาวบ้าน 10 คน เขาก าหนดให้ ปัญหา
คือ ในเม่ือเขาเป็นผู้ก  าหนดมันจึง ไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้าน ถ้าปลูกป่า น่าจะ
ปลูกท่ีใดท่ีหน่ึง การบริหารจัดการดูแลง่าย นี่เน้นมาเลย จ้าง 10 คน แล้วอีกส่วนหน่ึงล่ะ 
มองอย่างไร เกิดความไม่เสมอภาคกัน นั่นจึงมกีารเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ระยะแรกมี
การจ้าง ผมคุยกันเอง ถ้าไม่ท าอย่างนี ้ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือกับผม ง่ายๆ ว่าเชิง
ธุรกิจ การทุจริตจะมากขึน้ ถ้าเขามาอยู่กับเราห้าปีสิบปี ถ้าวันไหนคณะกรรมการไม่
ซ่ือสัตย์ ปัญหาจะเกิดเยอะ ตั้งแต่ผมรับเร่ือง บัญชีท่ีให้ดู ผมท าปีท่ีแล้ว สมัยอบต. สมัย
แรก ชาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจ เช่น สร้างสะพาน ผมดึงชาวบ้านได้ เม่ือก่อน การ



101 

สร้างฝายแม้ว ชาวบ้านต้องการจุดหน่ึง คนรับเงินเอาไปจุดหน่ึง หน่วยงานควรจะมีการ
ประสานกับชาวบ้านในพืน้ท่ีว่าความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างไร” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

ชาวบา้นให้ความเห็นเก่ียวกบัการสร้างฝายท่ีได้จากโครงการ PES ว่าหากในอนาคตฝายท่ีสร้างข้ึน
สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการสร้าง นัน่คือ การสร้างความชุมช้ืนใหก้บัป่า อาจท าใหก้ารอนุรักษ์
แบบ PES สร้างความย ัง่ยืนในการอนุรักษไ์ดเ้ช่นกนั แต่ความต่อเน่ืองของโครงการก็เป็นส่วนหน่ึงท่ี
จะสร้างความย ัง่ยืนได้เช่นกัน การเข้ามาในหมู่บ้านของหน่วยงาน จึงส่งผลต่อความย ัง่ยืนของ
โครงการในความเห็นของชาวบา้น  

“...มันตอบยากนะ คือ มันไม่ต่อเน่ือง ถ้าจะให้ดีกต้็องท าปีละคร้ังหรือสองคร้ัง แต่อย่าง
นีม้าแค่สองคร้ัง ซ่ึงผ่านเวลามาหลายปี มันไม่ได้ต่อเน่ือง อีกท้ังการจัดการอาจไม่ตรงใจ
กับท่ีชาวบ้านอยากได้ ตอนแรกท่ีจะเข้ามา จะเอาโครงการมา จะท าประปาให้หมู่บ้านเรา 
แต่ก็หายเงียบไป...ก็อาจจะมีส่วนสร้างความยั่งยืนได้ เพราะในอนาคตการสร้างฝายนี ้
อาจจะท าให้ป่าชุ่มชื้นมากขึน้...” 

(ชาวบา้นหวัเลา, การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 เมษายน 2559) 

นอกจากในเร่ืองความย ัง่ยืนในระยะยาวแลว้ ความทนทานของฝายท่ีสร้างและจ านวนฝาย รวมถึงจุดท่ี
สร้างก็มีส่วนในความส าเร็จในการอนุรักษด์ว้ย โดยจากการเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ีศึกษาน้ีนั้น พบวา่ การ
ท าฝายแมว้ หรือฝายชะลอน ้ า โดยไดง้บประมาณจาก PES ในตอนแรกนั้น การสร้างฝายดูเหมือนจะ
เป็นไปดว้ยดี แต่ในปี พ.ศ. 2559 นั้น ไดเ้กิดน ้าป่าไหลหลาก เขา้ท่วมท่ีนาของหมู่บา้น เสียหายมาก ทั้ง
ขา้วท่ีปลูก อุปกรณ์ทางการเกษตร และฝายท่ีเคยท ามา ท าให้ไดต้ระหนกัว่า การสร้างฝายเพียง 1 ตวั 
กั้นแม่น ้ าสายเล็ก ท าให้หากเกิดน ้ าป่าไหลหลาก เน่ืองจากฝายไม่สามารถทนแรงกระแทกของน ้ าได ้
ท าให้ฝายเสียหายมาก เหลือเพียงไม่ก่ีตวัท่ียงัสามารถใช้การได้ การจะท าให้การสร้างฝายได้รับ
ประโยชน์นั้น ทางชาวบา้นเห็นวา่ ควรจะสร้างฝายเล็กๆ เป็นจ านวนหลายๆ แห่งในแม่น ้ าแต่ละสาย 
เพื่อให้ประสิทธิภาพท่ีดีในการชะลอน ้ า และเพิ่มความชุมช้ืนให้กับป่า อีกทั้งยงัสามารถรับแรง
กระแทกไดดี้กวา่อีกดว้ย  

ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากน ้าป่าไหลหลากแลว้ ยงัเกิดดินถล่ม ปิดทางเขา้ของหมู่บา้นอีกดว้ย ท าใหก้าร
สัญจรเป็นไปอย่างยากล าบาก ผลผลิตเสียหาย จากกระแสน ้ าท่ีพดัพาไป และชาวบา้นได้รับความ
เดือดร้อนหลายราย ทางผูน้ าหมู่บา้น น าโดยผูใ้หญ่บา้นบุญทรัพย ์และ อบต. พร ใจมา ไดมี้การส่ง
หนงัสือถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ โดยมีใจความกล่าววา่ ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
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2559 นั้น ไดมี้ฝนตกหนกัตลอดทั้งวนั จึงท าให้เกิดน ้ าป่าไหลหลากเขา้ท่วมพื้นท่ี และบา้นเรือนของ
ชาวบา้น รวมถึงท่ีท ากินไดรั้บผลกระทบ โดยชาวบา้นหลายคนท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีวา่นั้น นอกจากจะ
มีพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกน ้ าป่าพดัเอาขา้วที่ปลูกแลว้ ยงัมีอุปกรณ์ทางการเกษตรของชาวบา้น เช่น 
รถไถน า ท่อน ้า ไดรั้บความเสียหายอีกดว้ย (ภาพท่ี 4.6 และ ภาพท่ี 4.7) 

 
ภาพท่ี 4.6 ถนนท่ีชาวบา้นใชส้ัญจรไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั 

 
ภาพท่ี 4.7 ฝายท่ี BEDO เขา้ไปสร้างไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั 

4.6.1 ความเห็นของชาวบา้นหวัเลาเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในอนาคตหากหน่วยงาน
ภายนอกไม่ไดใ้หง้บประมาณในการอนุรักษ ์ 

ชาวบา้นใหค้วามเห็นในหลายดา้นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ชาวบา้นบางส่วนใหค้วามเห็นวา่จะท า
การอนุรักษ์ต่อ บางส่วนให้ความเห็นว่าจะไม่ท าต่อ ในส่วนของความเห็นว่าหากไม่มี
งบประมาณแลว้จะไม่ท าต่อนั้น จากการสัมภาษณ์ ชาวบา้นร้อยละ 50 เห็นว่าจะไม่ท า
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ต่อเน่ืองจากการสร้างฝายตอ้งใช้งบประมาณสูง หากไม่มีเงินชาวบา้นเห็นว่าคงเป็นไป
ไดย้ากท่ีจะสร้างฝายต่อไป ตวัอย่างความเห็นของชาวบา้นท่ีไม่ท าต่อ หากไม่มีเงินนั้น 
เช่น  

 “ไม่ เพราะเม่ือก่อนตอนไม่มีงบจากคุณจูนเขา้มาก็ไม่ไดมี้การสร้างฝายแมว้” 

 “ไม่ ถา้ท าฝายก็อยากไดเ้งิน เอาไวซ้ื้อปูน และอาหาร” 

“ถา้ไม่มีเงินก็ไม่ท า เพราะเราหาเงินเองไม่ได”้ 

“เงินจ าเป็น เพื่อไวจ้า้งคนท าฝาย” 

 “เงินจ าเป็น เพื่อใชปู้นซ้ืออุปกรณ์” 

“ถา้ไม่มีเงินมาสนบัสนุนก็ไม่เกิดโครงการข้ึน” 

ชาวบา้นร้อยละ 30 เห็นวา่ ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เงินในการอนุรักษ ์เน่ืองจากพวกเขาเห็นว่า 
พวกเขาท าการอนุรักษ์อยูแ่ลว้ การมีเงินหรือไม่มีเงินไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการอนุรักษ์
ของพวกเขามากนกั ตวัอยา่งความเห็นของชาวบา้น เช่น 

“ท าอยูแ่ลว้ไม่วา่ไดเ้งินหรือไม่” 

“ท าอยู ่รักษาบา้น ป่าคือบา้น” 

“จริงๆ ก็ไม่เก่ียวนกั รักษาตน้ไมอ้ยูแ่ลว้รักษาไม่ตดั” 

“ท า ท ามาก่อนแลว้ และจะท าไปเร่ือยๆ ลีซอจะไดไ้ม่ลุกล ้ามาตดัไม”้ 

ท่ีเหลือร้อยละ 20 จะตอบวา่ไม่ทราบ อาจเป็นเพราะการจา้งงานตามโครงการ ไม่ไดใ้ห้
ชาวบา้นทั้งหมู่บา้นไปช่วย แต่เลือกเพียงเฉพาะบุคคลเท่านั้น ชาวบา้นบางส่วนท่ีไม่ได้
ไปร่วมจึงไม่สามารถออกความเห็นเร่ืองน้ีได ้

ชาวบา้นเห็นวา่การสร้างฝายแมว้ หรือฝายชะลอน ้ านั้นในพื้นท่ีป่าของหมู่บา้น หากไม่มี
งบประมาณจากภาคส่วนอ่ืนๆ เขา้มานั้น อาจไม่ไดท้  าต่อ แต่อีกส่วนหน่ึงกล่าวว่า การ
อนุรักษ์ป่านั้น ยงัจะท าอยู่ต่อไป แมว้่าจะไม่มีเงิน หรืองบประมาณ หรือหน่วยงานมา
สนบัสนุนก็ตาม 

4.6.2 ความเห็นของชาวบา้นหวัเลาเก่ียวกบัการใชเ้งินเป็นองคป์ระกอบในการอนุรักษ ์  

การสอบถามชาวบา้นว่าจ าเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งมีเงินเป็นองค์ประกอบในการอนุรักษ์ ผล
ปรากฏวา่ ชาวบา้นร้อยละ 48 เห็นวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเงินเป็นองคป์ระกอบในการอนุรักษ ์
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ชาวบา้นร้อยละ 40 นั้น เห็นว่า การอนุรักษ์จ  าเป็นตอ้งใช้เงินเป็นองค์ประกอบ ท่ีเหลือ
ร้อยละ 12 ไม่ทราบ ตวัอยา่งความเห็นของชาวบา้นท่ีคิดวา่เงินเป็นองค์ประกอบในการ
อนุรักษ ์เช่น 

“ใชเ้งิน เช่น การท าฝายแมว้ก็ตอ้งใชเ้งิน” 

“ตอ้งมีเงินมาช่วย ท าฟรีเป็นไม่ได”้ 

“น่าจะมี ถา้ไม่มีโครงการก็ขบัเคล่ือนไม่ได”้ 

ร้อยละ 48 เห็นวา่ ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินเป็นองคป์ระกอบ ตวัอยา่งความเห็น เช่น 

“ไม่จ  าเป็น ไม่มีเงินก็ท าได ้ท าตามก าลงั” 

“ถึงไม่มีเงินก็ท าอยูต่ามหนา้ท่ีท่ีตอ้งท า” 

“ตอ้งใชเ้งินช่วยเล็กๆ นอ้ยๆ แต่ไม่ใชเ้งินก็ได ้เพราะเม่ือก่อนตอนโครงการยงั
ไม่เขา้ ก็ท  ากนัเอง ขา้วก็ห่อมาเอง” 

ชาวบา้นส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ หากการอนุรักษน์ั้น จ  าเป็นตอ้งมีเงินเป็นองคป์ระกอบ 
เพื่อน ามาซ้ืออุปกรณ์ในการสร้างฝาย ซ้ืออุปกรณ์การอนุรักษ์ต่างๆ รวมถึงอาหารและ
ค่าแรงในบางส่วนอีกดว้ย  

4.6.3 ความเห็นของชาวบา้นหวัเลาเก่ียวกบัความชอบธรรมในการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม  

ในความคิดเห็นของชาวบา้นหวัเลานั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.92 เห็นวา่ ทุกคนในชุมชน 
รวมถึงภาคส่วนต่างๆ เป็นผูมี้ความชอบธรรมในการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 15.38 
เห็นวา่คนในชุมชนเป็นผูมี้ความชอบธรรม และร้อยละ 7.7 เห็นวา่ หน่วยงานของรัฐเป็น
ผูมี้ความชอบธรรม มีความเห็น ดงัน้ี 

“ชุมชน ส าคญั เขม้แขง็” 

 “คนในหมู่บา้น ผูน้ า หมู่บา้น ร่วมกนัหลายๆ ส่วน รัฐก็จ  าเป็น” 

“ป่าไม้มาอนุรักษ์ช่วยดูแล ร่วมกับชาวบ้าน เฉพาะอยู่กับไฟป่า ไม่ไหว 
ชาวบา้นตอ้งช่วย” 

จากความเห็นของชาวบา้นทั้งหมด สรุปไดว้า่ เงินเป็นตวัประกอบในการอนุรักษห์ากมีการท าฝายแมว้ 
ไม่ใช่การอนุรักษแ์บบท่ีชาวบา้นเคยท าเม่ืออดีต ในอดีตท่ียงัไม่มีเงินเขา้มา ชาวบา้นก็อนุรักษก์นัเองได ้
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แต่เม่ือมีฝายแมว้เขา้มา กลบักลายเป็นวา่ หากจะท าการอนุรักษก์็ตอ้งมีการสร้างฝาย ชาวบา้นจึงเห็นวา่ 
ไม่มีเงิน ก็ไม่สามารถท าได้ และส่วนหน่ึงเห็นว่า ดีหากมีเงินเข้ามา เน่ืองจากท าให้ประหยดั
งบประมาณในดา้นอาหารท่ีตอ้งเตรียมเม่ือมีการท าแนวกนัไฟ หรือเขา้ป่าเพื่ออนุรักษอ่ื์นๆ ดงันั้น การ
อนุรักษ์แบบ PES ท่ีใช้เงินเป็นแรงจูงใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนั้น อาจไม่สามารถใช้ได้กับ
ชาวบา้นท่ีน่ี เน่ืองจากพวกเขามีการอนุรักษม์าก่อนอยูแ่ลว้ เช่น การท าแนวกนัไฟ ความเช่ือเร่ืองป่าท่ี
ท าให้เกิดการอนุรักษ ์แต่การใชเ้งินเขา้มา เป็นเสมือนการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัชาวบา้น เป็น
การให้ความรู้ และประหยดังบประมาณอ่ืนๆ ท่ีชาวบา้นตอ้งใช้ และเป็นการสร้างศกัยภาพในการ
อนุรักษใ์หก้บัชาวบา้น 

4.7 สรุป 

จากการด าเนินการ PES ในพื้นท่ีนั้น ผลการด าเนินการของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ท่ีโครงการได้
เร่ิมข้ึน จนถึงปี พ.ศ. 2556 ท่ีโครงการเขา้มาในหมู่บา้น และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบนันั้น มีการสร้างฝาย
ชะลอน ้ า ทั้งฝายถาวร ฝายก่ึงถาวร และฝายแมว้ รวมทั้งหมด 6 ตวั ในแม่น ้ าแม่เลา ซ่ึงไหลผา่นหมู่บา้น 
รวมถึงไดง้บประมาณในการดูแลรักษาฝาย การท าแนวกนัไฟ และการลาดตระเวนป้องกนัไฟป่า รวมถึง
การจา้งแรงงานในการดูแลและปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีอีกดว้ย ซ่ึงเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัชาวบา้น  

ส าหรับผลท่ีตามมาจากตวัโครงการท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีบา้นหวัเลา ซ่ึงมีแนวทางการอนุรักษใ์นแบบของ
ชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอวา่ทุกพื้นท่ีมีเจา้ของ และมีส่ิงท่ีมองไม่เห็นคุม้ครองอยู ่ เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษ ์เช่น การบูชาไฟ การบูชาผีฝาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเคารพย  าเกรงต่อธรรมชาติ อีกทั้งมีการ
ท าแนวกนัไฟ และการบวชป่า เป็นตน้ หลงัจากท่ีมีโครงการ PES เขา้มาในหมู่บา้น ท าให้เกิดการ
สูญเสียแนวทางการอนุรักษแ์บบดั้งเดิม เช่น เกิดการแบ่งกลุ่มของชาวบา้นในหมู่บา้น ระหวา่งกลุ่มท่ี
เขา้ร่วมกบัโครงการ PES และกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม เน่ืองจากการใชเ้งินในการจา้งแรงงานเพื่อท าฝาย
ไม่ได้ส่งเสริมให้ชาวบา้นทั้งหมู่บา้นเขา้มาช่วยกนัท า แต่มีการจา้งงานชาวบา้นเป็นรายบุคคลดว้ย
ความสมคัรใจ จึงไม่ไดส้ร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในหมู่บา้น รวมถึงตวัเงินของโครงการส่งผลต่อ
ความไวว้างใจกันระหว่างคนในหมู่บ้านเองอีกด้วย ในส่วนของมิติทางอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเขา้มา และชาวบา้นหวัเลาเอง ส่งผลให้ชาวบา้นไม่สามารถต่อรองในเร่ืองต่างๆ 
ได ้ท าให้การซ้ือขายท่ีควรจะเป็นระบบตลาดท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้ายนั้นท าไดไ้ม่สมบูรณ์เพราะชาวบา้นมี
อ านาจต่อรองกบัหน่วยงานไม่มากพอ เป็นตน้ จิราภรณ์ คชเสนี (2553) กล่าววา่ การพฒันาจะย ัง่ยืนได้
ก็ในบทของวฒันธรรมเท่านั้น ไม่วา่การพฒันานั้นจะสมเหตุสมผลในทางนิเวศวทิยา และความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐกิจเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สอดคล้องกบัวฒันธรรมและบริบททางพื้นท่ี ก็ยากท่ีจะ
ประสบความส าเร็จได้ การท าโครงการในพื้นท่ีบา้นหัวเลาก็เช่นเดียวกนั หากท าโครงการโดยไม่
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ค านึงถึงระบบวฒันธรรมของชาวบา้น หรือแมแ้ต่กระทัง่ความคิดเห็นของชาวบา้นในพื้นท่ีแต่ใชเ้พียง
มุมมองตะวนัตกมากกว่ามุมมองของชาวบา้น ก็ยากท่ีโครงการจะย ัง่ยืน และประสบความส าเร็จได ้
รวมถึงการลดความตอ้งการการใชท้รัพยากรลง หรือใชใ้ห้คุม้ค่ามากท่ีสุด รวมถึงสนบัสนุนให้คนใน
สังคมค านึงถึงขอ้น้ี ก็จะท าใหก้ารพฒันาและการอนุรักษน์ าไปสู่การอนุรักษแ์บบยัง่ยนืได ้
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บทที ่5 

สรุปและอภปิรายผล 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผูว้จิยัไดส้รุปประเด็นในแต่ละหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 พฒันาการและกฎของการเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นท่ีศึกษา 
ในอดีตก่อนการน าเองโครงการ PES มาใช ้

พฒันาการการอนุรักษป่์าของชาวบา้นหวัเลานั้น เร่ิมจากการอนุรักษโ์ดยการท าแนวกนัไฟ 
ควบคู่ไปกบัการท าไร่หมุนเวียน หลงัจากการเขา้มาของหน่วยงานต่างๆ จึงไดเ้ร่ิมมีการ
จดัการทรัพยากรชุมชน โดยมกัมีปัญหาจากการปรากฏตวัของชาติพนัธ์ุอ่ืนในพื้นท่ี
ใกล้เคียงท่ีเข้ามารุกล ้ าเขตป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านหัวเลา ซ่ึงเป็นมาตั้ งแต่ในอดีต 
เน่ืองจากชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอบา้นหวัเลาไดมี้การอนุรักษป่์า และมีการแบ่งแนวเขตป่า
อนุรักษข์องตนเองผา่นการท าแนวกนัไฟ แต่จากการสัมภาษณ์ชาวบา้น พบวา่ มีการเขา้
บุกรุกเขตป่าอนุรักษจ์ากชาติพนัธ์ุลีซูเพื่อขยายพื้นท่ีท ากิน จึงมีการกระทบกระทัง่กนับา้ง
ระหวา่งชาวบา้นทั้ง 2 กลุ่ม จนกระทัง่มีหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมป่าไม ้และหน่วยงาน
ของภาคเอกชนเขา้มาช่วยเหลือในเร่ืองน้ี รวมไปถึงมีการพูดคุย และท าขอ้ตกลงกนัเพื่อ
ท าขอบเขตท่ีดิน แต่ปัญหาก็ยงัคงมีอยู่บ้างไม่ได้หมดไปเสียทีเดียว การเข้ามาของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐนัน่เองท่ีท าให้ความสัมพนัธ์ของชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอและเจา้หนา้ท่ีป่าไมมี้
การปรับปรุงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัมากยิ่งข้ึน จากการไดเ้ขา้ติดต่อพูดคุยเพื่อแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกพื้นท่ี ซ่ึงการแกไ้ขปัญหานั้นไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งดีจากหน่วยงาน
รัฐท่ียืน่มือเขา้มาช่วย  

ใน พ.ศ. 2542 ไดมี้เจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ขา้มากดดนัชาวบา้น เก่ียวการจ ากดัขอบเขตพื้นท่ีท ากิน 
ท่ีอยู่อาศยั และพื้นท่ีป่า แต่เน่ืองจากการท าแนวกนัไฟ และพื้นท่ีการเกษตรไดท้  ามาก่อน
แลว้ในหมู่บา้น การใชพ้ื้นท่ีจึงถูกท าเป็น “หลกัฐานแจง้การครอบครองท่ีดิน (ส.ค. 1)” ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึงไม่ใช่เอกสารสิทธ์ิเพื่อให้ชาวบา้น
เป็นเจา้ของ พื้นท่ีดงักล่าวยงัเป็นของรัฐและชาวบา้นสามารถใช้พื้นท่ีได ้แต่ไม่สามารถ
ขยายขอบเขตท่ีดินท ากิน รวมถึงขยายหมู่บา้นเพิ่มข้ึนไดอี้ก 
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หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2552 มีสมาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) หรือ Inter Mountain Peoples' Education and Culture in Thailand 
Association (IMPECT) เขา้มาร่วมด าเนินการในหมู่บา้นหัวเลาช่วยสนบัสนุนการรักษา
ทรัพยากรในหมู่บา้น รวมทั้งโครงการเครือข่ายการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม (CMLN: Co-
management Learning Network) เขา้มาแนะน าการจดัการร่วมและกิจกรรมท่ีชุมชนตอ้ง
จดัการพิสูจน์ตวัเอง ดว้ยการจดัการฟ้ืนฟู และวางแผนท่ีจะอยูก่บัป่าอยา่งย ัง่ยนื มีการเดิน
ส ารวจพื้นท่ีขอบเขตชุมชนท่ีจะท าแนวกนัไฟ โดยใช้เคร่ืองระบุต าแหน่งบนพื้นโลก 
(GPS) รวมระยะทางรอบหมู่บา้นได้ 36 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ งหมด 9,929 ไร่  
และในปี พ.ศ. 2557 โครงการ PES เขา้มาในหมู่บา้น น าโดยหน่วยงาน BEDO 

เหตุการณ์ก่อนท่ีปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัการครอบครองท่ีดินจะเกิดข้ึน ชาวบา้นมีการดูแลป่า
อยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการขีดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างพื้นท่ีป่ากบัหมู่บ้าน 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ภาครัฐในระยะแรกมีอ านาจท่ีเหนือกวา่รวมถึงมีเคร่ืองมือท่ีดีกวา่ในการ
วางขอบเขตทางพื้นท่ีเพื่อสร้างความชอบธรรมในการอนุรักษ์และแสดงสิทธ์ิความเป็น
เจา้ของพื้นท่ี แต่เม่ือชาวบา้นมีการรวมตวักนั และมีการวางแนวเขตของตนเอง มีการ
สร้างแนวกนัไฟท่ีแสดงให้เห็นวา่พวกเขาเอาจริงเอาจงัในการอนุรักษ ์มีการใชเ้คร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์ โดยการช่วยเหลือของ NGOs จึงท าให้ชาวบา้นยงัไดสิ้ทธ์ิในการเขา้ถึง
พื้นท่ีป่า แมว้่าสิทธิในการครอบครองไม่ไดเ้ป็นของตนเองอย่างเต็มท่ี แต่ยงัมีเอกสาร
แสดงว่าพวกเขายงัมีสิทธิในการเขา้ไปใช้พื้นท่ีน้ีอยู่ ดงันั้น การก าหนดเขตแดนของ
ชาวบา้นจึงเป็นเหมือนการสร้างความเขม้แข็งให้กบัการอนุรักษแ์ละชาวบา้น อีกทั้งเพิ่ม
อ านาจความชอบธรรมใหก้บัชาวบา้นท่ีน้ีดว้ย 

5.1.2 การเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ของชาวบา้นและส่ิงแวดล้อมในการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าและป่าในพื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ ซ่ึงเป็นผลจากการน ากลไก PES มาใช ้

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน ้ า โดยชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอบา้นหัวเลา จากในอดีตท่ีใช้
ความรู้แบบดั้งเดิม ทั้งความเช่ือ ประเพณี และวฒันธรรมในการอนุรักษ ์จนถึงปัจจุบนัท่ี
ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และระบบตลาดโดยมีเงินเขา้มาเป็นตวัแปร ไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
การอนุรักษ ์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในความสัมพนัธ์ของชาวบา้นและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

ความสัมพนัธ์ในสังคมก่อนการอนุรักษ์โดยใช้ระบบตลาดนั้น การอนุรักษ์แบบดั้ งเดิม
ของชุมชนบา้นหวัเลาท่ีท ามาตั้งแต่อดีตมีเกณฑก์ารควบคุมการใชท้รัพยากรซ่ึงถูกควบคุม
ผ่านผู ้น าชุมชน วฒันธรรม ความเช่ือ และประเพณีของหมู่บ้าน เป็นพลังส าคัญท่ี 
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ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่เม่ือระบบตลาดปรากฏข้ึนมา ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ชาวบา้นเช่ือวา่ไม่มีมนุษยค์นใดเป็นเจา้ของ แต่เป็นของวิญญาณของบรรพบุรุษ ผป่ีา ผเีขา 
นั้นแปรเปล่ียนไป ทรัพยากรป่า และน ้ า กลายเป็นสินคา้ส าหรับการซ้ือขายแทน นัน่อาจ
ท าใหว้ฒันธรรมการอนุรักษ ์รวมถึงความเช่ือต่างๆ ของชาวบา้นเปล่ียนแปลงไป จากใน
เดิมท่ีชาวบา้นกบัธรรมชาติ มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนั กลบัท าให้มนุษยถู์กแยกออก
จากธรรมชาติ ธรรมชาติกลายเป็นสินค้าในระบบตลาดท่ี ถูกใช้เงินในการซ้ือขาย 
แลกเปล่ียน (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2541)  

สาเหตุท่ีหมู่บ้านหัวเลาเป็นหมู่บ้านท่ีถูกเลือกให้โครงการ PES เข้ามาท าโครงการ 
เน่ืองจาก ท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านหัวเลาซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอท่ีน่ีอยู่
บริเวณตน้น ้ า ท าให้หน่วยงาน BEDO และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ 
เห็นวา่พื้นท่ีน้ีเหมาะสมท่ีจะน า PES มาด าเนินการ อีกทั้งพื้นท่ีบา้นหวัเลามีองคป์ระกอบ
ครบ 3 ประการ ท่ีสามารถด าเนินงานโครงการ PES ไดแ้ก่ องคป์ระกอบแรก คือ บริการ
ของระบบนิเวศ ซ่ึงในพื้นที่น้ีมีระบบนิเวศป่าตน้น ้ า องคป์ระกอบที่สอง ผูดู้แลรักษา
ระบบนิเวศหรือผูข้ายบริการของระบบนิเวศ ซ่ึงในหมู่บา้นมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้นอยูก่่อนแลว้ และองคป์ระกอบท่ีสาม คือ ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จาก
บริการของระบบนิเวศหรือผูซ้ื้อบริการของระบบนิเวศ คือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานโครงการ PES ในพื้นท่ีศึกษานั้น แบ่งออกเป็น ช่วงการด าเนินงานปี 
พ.ศ. 2554 - 2555 เป็นช่วงเตรียมงานเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัชาวบา้น หลงัจาก
นั้นช่วงการด าเนินงานปี พ.ศ. 2556 ไดมี้การสร้างฝายในพื้นท่ีบา้นหวัเลาใชง้บประมาณ 
170,000 บาท ทั้ งการจ้างแรงงานชาวบ้านและการซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ และผลการ
ด าเนินงานปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ 
ได้ให้งบประมาณแก่ชาวบ้าน จ านวน 20,000 บาทต่อปี เพื่อการปลูกและดูแลรักษา
ตน้ไม ้ซ่ึงโครงการ PES ในพื้นท่ีบา้นหัวเลาน้ี ไดถู้กด าเนินงานภายใตโ้ครงการ CSR 
ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ผลท่ีได้รับจากโครงการ เช่น ฝาย
ชะลอน ้ า จ  านวนตน้ไมท่ี้เพิ่มข้ึน และชาวบา้นมีรายไดจ้ากการดูแลรักษาป่า โดยการจา้ง
แรงงานชาวบา้นในการช่วยสร้างฝาย ปลูกตน้ไม ้และท าแนวกนัไฟ เป็นตน้ ผลท่ีตามมา
นอกเหนือจากตวัโครงการซ่ึงเกิดจากการน า PES ท่ีเป็นการอนุรักษแ์บบระบบตลาดโดย
ใชเ้งินเป็นองคป์ระกอบ เม่ือน าเขา้มาในพื้นท่ีท่ีมีการอนุรักษอ์ยูแ่ลว้ ไดส่้งผลต่างๆ ดงัน้ี 
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1) แนวทางการอนุรักษแ์บบดั้งเดิมและโครงการ PES 

การท่ีชาวบา้นหัวเลา มีแนวคิดท่ีตอ้งการอนุรักษ์ป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยใช้
ความเช่ือ และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อให้คนอยู่แบบเคารพย  าเกรงธรรมชาติ เพราะ
แนวคิดท่ีวา่ ทุกพื้นท่ีไม่ไดเ้ป็นของพวกเขาอยา่งแทจ้ริง แต่มีส่ิงล้ีลบัท่ีมองไม่เห็น 
เป็นเจ้าของพื้นท่ีอยู่ ดังนั้ น ก่อนการใช้พื้นท่ีแต่ละคร้ังจึงต้องมีการท าพิ ธี  
บวงสรวง ต่างๆ เพื่อเป็นการบอกกล่าว และขออนุญาตท ากิจกรรมในพื้นท่ี เช่น 
พิธีกรรมบวัขึ เป็นการบวงสรวงขอบคุณขา้ว พิธีกรรมตะลือเม่ เป็นการบูชาไฟ
ก่อนจะมีการเพาะปลูกในแต่ละปี เป็นตน้ หลงัจากท่ีมีการอนุรักษ์แบบ PES ได้
เขา้มาในพื้นท่ี พบว่า ความรู้ดั้งเดิมในการอนุรักษ์ของชาวบา้น กบัความรู้ใหม่
แบบตลาดและวิทยาศาสตร์ท่ีเข้ามานั้นเป้าหมายหลักของแต่ละฝ่ายคือการ
อนุรักษป่์า นัน่ท าให้ถึงแมจ้ะมีความรู้หลากหลายท่ีต่างจากความรู้เดิมท่ีชาวบา้น
เคยมีเขา้มาก็ตาม ชาวบา้นกลบัเห็นว่าหากความรู้แบบวิทยาศาสตร์น้ีจะท าให้
เกิดผลดีต่อการอนุรักษก์็ยนิดีสนบัสนุนเพื่อพฒันาศกัยภาพในการอนุรักษใ์ห้ดีข้ึน
กวา่เดิม เน่ืองจากชาวบา้นและ PES ลว้นมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือ การอนุรักษ์
ทรัพยากร และยงัเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้น เจา้หนา้ท่ีรัฐและ
บุคคลภายนอก ท าให้ชุมชนเขม้แข็งมากข้ึน อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ของ
วธีิการในการอนุรักษน์ั้น กลบัมีความเห็นในแนวทางท่ีแตกต่างกนั โดยหน่วยงาน
ท่ีเขา้มามองวา่ การอนุรักษต์อ้งมีการปลูกป่า การท าแนวกนัไฟ และการสร้างฝาย
ชะลอน ้ า ซ่ึงเช่ือว่าจะท าให้ป่าชุ่มช้ืน เป็นแนวทางการอนุรักษ์ท่ีมีพื้นท่ีอ่ืนท าอยู่
ก่อนแล้ว และหน่วยงานคิดว่าเป็นแนวทางท่ีใช้ได้กับทุกพื้นท่ีหากต้องการ
อนุรักษ์ป่า แต่แนวคิดน้ีชาวบา้นหัวเลากลบัคิดเห็นต่างออกไป ชาวบา้นมองว่า 
การอนุรักษแ์บบไม่ท าลายป่า และป้องกนัไฟป่าดว้ยการท าแนวกนัไฟนั้นเพียงพอ
แลว้กบัการรักษาป่าและน ้า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพวกเขาไดท้  ามาแลว้อยา่งยาวนานในอดีต  

2) การสูญเสียแนวทางการอนุรักษแ์บบดั้งเดิมหลงัจากท่ีโครงการ PES เขา้มา 

เม่ือชุมชนดั้งเดิมมีกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรอย่างเคร่งครัด โดยการใช้ประเพณี 
และวฒันธรรมเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผ่านพิธีกรรม และความเช่ือต่างๆ 
จนกระทัง่มีแนวคิดแบบทุนนิยม ท่ีเน้นระบบตลาดผ่านแนวคิด PES เขา้มาใน
พื้นท่ี ซ่ึงส่งผลต่อวฒันธรรมการช่วยเหลือกนัในการอนุรักษท่ี์ถูกท าใหล้ดน้อยลง 
มีการแบ่งพกัแบ่งพวกกนั เพราะทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนจากส่ิงท่ีตอ้งเคารพ 
กลาย เ ป็นสินค้า  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับ
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ทรัพยากรธรรมชาติเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกมนุษย์ออกจาก
ส่ิงแวดลอ้ม การแบ่งกลุ่มระหวา่งชาวบา้นภายในหมู่บา้น อนัเน่ืองมาจากการจา้ง
แรงงานชาวบ้านท่ีไม่ทั่วถึง และการรับงบประมาณจากหน่วยงานเข้ามาใน
หมู่บา้น ส่งผลให้ชาวบา้นเกิดความคืบแคลงสงสัยในส่วนของการส่งต่อและการ
ใชง้บประมาณท่ีไดรั้บมา ซ่ึงส่งผลต่อความไวว้างใจระหวา่งชาวบา้นในหมู่บา้น
ดว้ยกนัเอง  

3) มิติทางอ านาจระหว่างชาวบา้นหัวเลา BEDO และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.1) ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ท่ีส่งผลต่อการซ้ือขายบริการของระบบนิเวศ 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ และหน่วยงาน BEDO กบั
ชาวบา้น มีความสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนั ชาวบา้นเห็นว่ารัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐมีอ านาจเหนือกว่าชาวบา้น โดยมีความถูกตอ้งชอบ
ธรรมของอ านาจของผูป้กครอง อนัเกิดจากอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัของ
ภาครัฐ และประชาชน ท าให้ผูน้้อยอย่างชาวบา้น ตอ้งพึ่งพาผูใ้หญ่อย่าง
ภาครัฐ ดงันั้น ชาวบา้นจึงไม่สามารถระบุไดว้า่ตอ้งการงบประมาณในการ
อนุรักษเ์ป็นจ านวนเงินเท่าใด หรือไม่สามารถแจง้ให้กบัหน่วยงานท่ีเขา้มา
วา่เงินท่ีไดเ้พียงพอหรือไม่ส าหรับการอนุรักษ ์ความไม่เท่าเทียมในสังคมท่ี
ส่งผลต่อการซ้ือขายบริการของระบบนิเวศ อนัเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนั ท าให้การเจรจาเร่ืองการตลาดเพื่อซ้ือขายบริการ
ของระบบนิเวศ ไม่ไดเ้ป็นการเจรจาแบบเต็มรูปแบบ ชาวบา้นซ่ึงเป็นผูข้าย
บริการของระบบนิเวศไม่สามารถต่อรองในเร่ืองราคาท่ีพวกเขาควรจะ
ไดรั้บจากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า หากเป็นการต่อรองทางการตลาดอย่าง
แทจ้ริง ชาวบา้นควรมีส่วนต่อรองในเร่ืองของราคา หรือเรียกร้องส่ิงท่ีพวก
เขาควรจะไดรั้บในการอนุรักษป่์า แต่จากการเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ีนั้น พบวา่ 
ชาวบา้นไม่มีสิทธ์ิในการเรียกร้องทั้งเร่ืองบริเวณท่ีควรสร้างฝายชะลอน ้ า 
รวมถึง ค่าแรงท่ีพวกเขาควรไดรั้บ เป็นตน้ 

3.2) ลกัษณะความตอ้งการของชาวบา้นกบัโครงการ PES ท่ีแตกต่างกนัในเชิง
การอนุรักษ ์ 
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ประการแรก ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของชาวบา้นในพื้นท่ีกบัแนวทาง
ของหน่วยงานท่ีน าการอนุรักษ์แบบ PES เขา้มา ไดแ้ก่ ชาวบา้นอยากไดรั้บ
การช่วยเหลือในเร่ืองของสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีดีกวา่เดิม แต่โครงการท่ีเขา้
มา มีการส่งเสริมให้ชาวบา้นปลูกป่า ซ่ึงในขอ้น้ีชาวบา้นเห็นว่า อาจไม่มี
ประโยชน์ เพราะชาวบา้นเห็นว่าการท่ีตน้ไมเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาตินั้น
ดีกว่าการปลูกป่า และกล้าไมท่ี้น ามาปลูกนั้นไม่ใช่ชนิดพนัธ์ุท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ี จึงตอ้งมีการบ ารุงรักษา อีกทั้งเร่ืองการท าฝายนั้น ท าเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่
ปลายน ้ า ท าให้เม่ือถึงฤดูน ้ าหลาก ฝายท่ีสร้างช ารุดเสียหาย เน่ืองจาก 
ปริมาณน ้ าท่ีมาก แต่จ านวนฝายมีน้อย และไม่ได้สร้างในพื้นท่ีตน้น ้ า แต่
กลบัสร้างเฉพาะบริเวณท่ีเขา้ถึงง่าย  

ประการท่ีสอง ความไม่เท่าเทียมและความไม่โปร่งใสท่ีเกิดในใจของคน
ในหมู่บา้นเอง อนัเน่ืองมาจากเงินท่ีไดรั้บ หากมีการบริหารท่ีไม่เป็นธรรม 
ไม่โปร่งใส อาจส่งผลต่อความไม่เสมอภาค และสร้างความเคลือบแคลงใจ
ให้กบัคนในหมู่บา้นไดอี้กดว้ย ซ่ึงการยอมรับให้โครงการ PES เขา้มาและ
การด าเนินงานของ PES ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบ้านเพราะ
กิจกรรมท่ีให้ผลโดยตรงกับความต้องการของชาวบ้านในแง่ของการ
บริการรวมทั้งลุ่มน ้ า ป่าไม ้และการอนุรักษ์ดิน แต่กระนั้นพวกเขายงัมี
ความกงัวลต่อความย ัง่ยืนของโครงการและการบริหารจดัการเงิน ชาวบา้น
ระมดัระวงัเก่ียวกบัแรงจูงใจทางการเงินท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้และการ
ท าลายของความร่วมมือร่วมใจกนัแบบดั้งเดิมของชาวบา้น ในแง่ของการ
จา้งงานท่ีไม่ทัว่ถึงก็เช่นเดียวกนั ท าใหเ้กิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหวา่งกลุ่ม
ท่ีท าร่วมกบั PES และกลุ่มท่ีกระท าการโดยความสมคัรใจ 

5.1.3 การเปล่ียนแปลงในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้และท่ีดินท ากินของชาวบา้นในพื้นท่ีตน้น ้ า
ทุ่งจ๊อ บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อนัเน่ืองมาจากการน า
หลกัการ PES มาใช ้ 

การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน การก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้และท่ีดินท ากินของชาวบา้นใน
พื้นท่ีนั้น ผลการศึกษาพบว่า PES ไม่ไดเ้ป็นโครงการในระดบัใหญ่ท่ีจะสามารถส่งผล
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองขอบเขตการใชท่ี้ดิน แต่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญันั้น เกิด
จากนโยบายของภาครัฐในการพยายามเพิ่มพื้นท่ีป่าใหก้บัประเทศ จึงไดมี้การท าขอบเขต



113 

พื้นท่ีระหว่างหมู่บา้นกบัพื้นท่ีป่า ซ่ึงเม่ือทราบขอบเขตทางพื้นท่ีส่งผลให้การดูแลและ
อนุรักษ์ทรัพยากรนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง โครงการ PES และ
โครงการอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาในหมู่บา้น ส่งผลให้เกิดการวางขอบเขตป่าของหมู่บา้นท่ีชดัเจน 
ชาวบ้านมีอ านาจ และศกัยภาพในการจัดการป่า น าไปสู่การให้สิทธิในท่ีท ากินกับ
ชาวบา้น อยา่งไรก็ตาม การเขา้ถึงการใชพ้ื้นท่ีป่า และทรัพยากรท่ีไดจ้ากป่าก็ถูกจ ากดัลง
ไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเม่ือโครงการ PES เขา้มาชาวบา้นตอ้งเขา้ร่วมท าโครงการหลาย
โครงการ ตอ้งมีการดูแลป่ามากข้ึน รวมถึงชาวบา้นท่ีมีอาชีพเล้ียงสัตว ์เช่น ววั ไม่ไดมี้
อิสระอยา่งเตม็ท่ีในการปล่อยสัตวใ์หเ้ดินหาอาหารในป่าเหมือนอยา่งท่ีเคยท า เพราะสัตว์
ท่ีเล้ียงไวอ้าจท าให้ตน้ไมท่ี้ปลูกเสียหาย หากไม่ท าเช่นนั้นชาวบา้นจะไม่ไดรั้บเงินจาก
การอนุรักษต์ามสัญญาท่ีไดต้กลงกนัเอาไวก้บัโครงการ PES  

ชาวบา้นหวัเลาไดมี้การสร้างอ านาจและความชอบธรรมในการอนุรักษพ์ื้นท่ี ถึงแมว้า่จะ
มีการเปล่ียนแปลงบา้งในเร่ืองการท าขอบเขตพื้นท่ีป่ากบัพื้นท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศยัใน
หมู่บา้น เช่น ในอดีตชาวบา้นท่ีน่ีท าการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน โดยมีการแผว้ถางป่า
เพื่อท าการเกษตร และปล่อยพื้นท่ีให้รกร้าง ซ่ึงในปัจจุบนัไม่สามารถท าเช่นนั้นได้
เน่ืองจากกฎหมายท่ีไม่อนุญาตให้มีการบุกรุกเขตป่า อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีพวกเขาได้
มีการอนุรักษ์อย่างเขม้แข็งและมีพื้นท่ีอนุรักษ์อยา่งชดัเจนจากการท าแนวกนัไฟ ท าให้
หน่วยงานรัฐยงัคงอนุญาตให้ท าการเกษตรในพื้นท่ีอยู ่แต่ไม่อนุญาตให้มีการขยายพื้นท่ี
มากกวา่เดิมไดอี้ก เป็นตน้  

การท่ีภาครัฐจ ากดัขอบเขตทางพื้นท่ีโดยใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อก าหนดขอบเขตป่า
อนุรักษน์ั้น การสร้างแนวเขตทางพื้นท่ีเท่ากบัเป็นการสร้างอ านาจเพื่อการอนุรักษ ์ซ่ึงใน
การก าหนดเขตพื้นท่ีเป็นกลยทุธ์ทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอ านาจ ท่ีจะสามารถควบคุมมนุษยแ์ละ
ส่ิงต่างๆ โดยการควบคุมทางพื้นท่ี (Sack, 1983) แมว้่าการท่ีมีอาณาบริเวณท่ีแน่นอน
ส่งผลดีตอ่การดแูลต้นไม้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่การท่ีรัฐจ ากดัขอบเขตพื้นท่ีท าให้
ชาวบ้านมีสิทธ์ิน้อยลงในการใช้ทรัพยากร ยิ่งไปกว่านั้ น เม่ือโครงการ PES เข้ามา
ด าเนินการในพื้นท่ีโดยใชพ้ื้นท่ีเขตป่าอนุรักษท่ี์ชาวบา้นไดร่้วมอนุรักษต์ั้งแต่อดีต ท าให้
การเข้าไปใช้ทรัพยากรของชาวบ้านนั้นถูกจ ากัด ถึงแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
หมู่บา้นเก่ียวกบักฎขอ้ห้ามในการใชท้รัพยากรป่าไมม้าก่อนหนา้น้ีแลว้ก็ตาม แต่การท่ีมี
โครงการเข้ามา และมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ท าให้ชาวบ้านไม่
สามารถเขา้ไปใช้พื้นท่ีไดเ้หมือนท่ีเคยเป็น อีกทั้งเม่ือโครงการน้ีเขา้มาตรวจสอบ และ
ตรวจตราผลท่ีไดรั้บนั้น ท าให้กฎเกณฑ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ ยิ่งรัดกุมเพิ่มข้ึน และอ านาจท่ีมาจาก
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การซ้ือขายบริการทางส่ิงแวดลอ้มน้ีเองท าใหก้ารอนุรักษต์กเป็นเคร่ืองมือของอ านาจเงิน 
จากการท่ีในอดีตการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมสามารถเขา้ไปใช้ทรัพยากรและอนุรักษ์ไดใ้น
เวลาเดียวกนั แต่การท่ีมีอ านาจเงินเขา้มาเป็นตวัแปรในการอนุรักษ ์ท าใหช้าวบา้นหัวเลา
เกรงว่าหากดูแลไม่ดีเท่าท่ีควรก็จะไม่ได้รับเงินจากการอนุรักษ์ จึงท าให้การเขา้ไปใช้
ทรัพยากรถูกจ ากดัมากข้ึน และการท่ีทรัพยากรถูกจ ากดัน้ี ส่งผลใหก้ารเขา้ไปเก็บของป่า 
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่า ไม่อาจท าไดเ้หมือนเช่นในอดีต 

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 การปกครองส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่รัฐ โดยใชก้ลไกของตลาด (NSMD) 

จากการศึกษาแนวคิด NSMD กับงานวิจยัช้ินน้ี พบว่า NSMD เป็นการใช้กลไกแบบ
ตลาดในการอนุรักษโ์ดยท่ีภาครัฐไม่มีอ านาจ แต่ในพื้นท่ีศึกษานั้น พบวา่ หน่วยงานท่ีเขา้
มาริเร่ิมโครงการ PES ในพื้นท่ีซ่ึงก็คือ BEDO นั้น เป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเป็นแบบ
องค์การมหาชน โดยยงัคงรับนโยบายต่างๆ จากรัฐบาลอยู่ และหน่วยงานท่ีเป็นผูซ้ื้อ
บริการ คือ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ นั้น ก็เป็นรัฐวิสาหกิจหน่ึงใน
กระทรวงมหาดไทย 

ในงานวิจยัช้ินน้ี PES ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิด NSMD โดยสร้างแรงจูงใจให้อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในรูปของเงินท่ีได้รับ ทั้งจากการท าแนวกนัไฟ การสร้างฝาย และเงิน
ค่าแรงในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม เม่ือท าการศึกษา พบว่า 
ชาวบา้นเองมีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมาก่อนท่ีโครงการ PES จะเขา้มาในหมู่บา้น แต่
เป็นการอนุรักษแ์บบไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้บประมาณมากนกั เช่น การท าแนวกนัไฟ ซ่ึงโดย
ปกติแลว้ท่ีชาวบา้นตอ้งเตรียม คือ ขา้วห่อเพื่อรับประทานเม่ือตอ้งเดินทางข้ึนไปท าแนว
กันไฟเท่านั้ น จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า PES เข้ามาสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม แต่อาจกล่าวไดว้า่ PES มาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการอนุรักษใ์ห้มีมากข้ึนโดยการ
น างบประมาณเขา้มาช่วย 

องคก์รท่ีเขา้ร่วมกบัโครงการ PES นั้น ไดป้ระโยชน์จากโครงการน้ีท่ีนอกเหนือไปจาก
การไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแลว้ ยงัไดป้ระโยชน์ในทางออ้ม คือ ท าให้
สังคมเห็นวา่มีส่วนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการไดรั้บการสนบัสนุน
จากภาคประชาชนท่ีตอ้งการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ ์หนัมาซ้ือสินคา้เพื่ออุปโภคและ
บริโภคเป็นห่วงโซ่อุปทานต่อไป โดยในพื้นท่ีศึกษาน้ี พบวา่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
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9 จงัหวดัเชียงใหม่เอง ก็ไดส้ร้างผลงาน และไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีมากจากสังคม เน่ือง
ดว้ยรายไดท่ี้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดจ้ากการขายน ้ า ส่วนหน่ึง
ไดน้ ามาช่วยเหลือใหชุ้มชนเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

อาจกล่าวไดว้า่ แนวคิดแบบ NSMD โดยทัว่ไปท าให้ทั้งผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และผูอ้นุรักษ์
ทรัพยากร มีแรงจูงใจในการอนุรักษ ์ในงานวิจยัช้ินน้ี อยา่งท่ีกล่าวมาแลว้วา่เป็นการใช้
แนวคิด NSMD ผา่นโครงการ PES ซ่ึงในสถานการณ์ของพื้นที่ศึกษานั้นที่โครงการ 
PES ก็ไม่เชิงวา่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูท่ี้อนุรักษ ์เน่ืองจากชาวบา้น มีการอนุรักษ์
ป่าไมอ้ยูก่่อนท่ีโครงการจะเขา้มาเป็นระยะเวลานาน ดงันั้น การน าเงินเขา้ไปในพื้นท่ีใน
กรณีน้ีจึงอาจไม่ได้ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจ แต่อาจใช้ค  าว่าเป็นการ “สนับสนุน” หรือ 
“ช่วยเหลือ” ให้ผูท่ี้ไดอ้นุรักษ์พื้นท่ี มีก าลงัใจในการอนุรักษ์ต่อไป และในแง่ของการ
สนับสนุนช่วยเหลือแทนการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์น้ี ท าให้โครงการ PES ใน
พื้นท่ีท่ีเป็นการใช้กลไกของตลาดนั้น ไม่อาจท าให้เป็นระบบตลาดได้อย่างแท้จริง 
เน่ืองจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ กบัชาวบา้นมีความสัมพนัธ์ใน
เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึงส่งผลให้ชาวบา้นไม่ไดมี้อ านาจอยา่งเต็มท่ีในการต่อรอง
ราคากบัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเขา้มา และไม่มีอ านาจในการต่อรองกบัองคก์รภายนอก
เหล่านั้นว่าต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าใด ในทางกลบักนั ชาวบา้นตอ้งยอมรับถึง
โครงการท่ีเขา้มาในหมู่บา้นแมว้า่บางส่วนอาจไม่เห็นดว้ยมากนกัในตวัโครงการก็ตาม 

5.2.2 การไดม้าซ่ึงความชอบธรรมในอ านาจการปกครองส่ิงแวดลอ้มของ NSMD 

แนวคิดประเภทใดก็ตามต่างก็ตอ้งมีความชอบธรรมรองรับ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับต่อสังคม
ในวงกวา้งได้ ซ่ึง Cashore (2002) ได้แบ่งความชอบธรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) 
ความชอบธรรมในทางปฏิบติับนพื้นฐานของผลประโยชน์ตอบแทน (2) ความชอบธรรม
ในเชิงศีลธรรมท่ีมาจากระบบคุณค่าสังคม และ (3) ความชอบธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับและ
เขา้ใจกนัในเชิงสังคม-วฒันธรรมนั้น หากมองในแง่ของกรณีศึกษาในเร่ือง PES ของ
บา้นหวัเลา สามารถจดัให้อยูใ่นขอ้ที่ 1 ได ้นัน่คือ ความชอบธรรมในทางปฏิบตัิบน
พื้นฐานของผลประโยชน์ตอบแทน ในที่น้ี ผลตอบแทนที่ไดจ้ากคนอนุรักษ ์คือ เงิน 
และความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้ม คือ ชาวบา้นมีน ้ าใช ้ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ไฟป่า
ลดลง รวมทั้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดท้รัพยากรน ้าท่ีมีคุณภาพ
ไวเ้พื่อขายต่อไป 
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รูปแบบการไดม้าซ่ึงความชอบธรรมในการปกครองส่ิงแวดลอ้ม หากชาวบา้นมีเฉพาะ
การปฏิบติั ยอ่มท าใหค้วามย ัง่ยนืเกิดข้ึนค่อนขา้งนอ้ยต่อการอนุรักษใ์นอนาคต แต่หากมี
เร่ืองของศีลธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ท าให้ความย ัง่ยนืมีอยูใ่นระดบักลาง อยา่งไรก็ตาม 
หากจะท าให้การอนุรักษ์เป็นไปอย่างย ัง่ยืนนั้นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ชาวบา้น ซ่ึงจะท าให้คนภายนอกไม่ต้องเข้าไปควบคุม เป็นการสร้างพฤติกรรมและ
ค่านิยม รวมถึงทศันคติใหก้บัทั้งผูผ้ลิตและผูซ้ื้อบริการดว้ย  

จากการท่ีไดล้งพื้นท่ี สัมภาษณ์ชาวบา้นหวัเลาซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอท่ีอนุรักษป่์า 
และถูกปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษถึงความส าคญัของป่า วา่ป่านั้นมีคุณค่า “หากปราศจาก
ป่าคนก็จะอยูไ่ม่ได”้ ชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอบา้นหวัเลาจึงมีความรู้เร่ืองการอนุรักษป่์ามา
อย่างยาวนาน สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตาม หากพูดถึงในทางปฏิบติัแล้ว 
ชาวบา้นท่ีน่ีปฏิบติักนัมาอยา่งยาวนาน และดา้นศีลธรรม ชาวบา้นท่ีน่ีตระหนกัวา่ หาก
ไม่อนุรักษ์ หรือไม่ท าให้ป่าไมส้มบูรณ์ และปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีใช้สารฆ่าแมลงซ่ึงเป็น
การท าลายส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม และท าให้คนท่ีอาศยัอยู่พื้นราบ
ไดรั้บสารเคมีไปดว้ย โดยชาวบา้นหวัเลาตระหนกัอยูเ่สมอวา่พวกเขาอยูบ่ริเวณป่าตน้น ้ า 
ดงันั้น หากท าการส่ิงใดถึงแมว้า่พวกเขาจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการกระท านั้น แมว้า่
หากมีการปลูกพืชเพื่อขายจะท าให้พวกเขามีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนก็ตาม ดังนั้น 
ชาวบา้นท่ีน่ีจะมีการอนุรักษท์รัพยากรต่อไป ถึงแมว้า่โครงการ PES จะไม่ไดท้  าในพื้นท่ี
แลว้ก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมกบัแนวคิดแบบระบบตลาด 
พบว่า แนวคิดของชาวบา้นในอดีตนั้นมีความชอบธรรมในเชิงศีลธรรมท่ีมาจากระบบ
คุณค่าสังคม รวมถึงเป็นท่ียอมรับและเขา้ใจกนัในเชิงสังคม-วฒันธรรม ซ่ึงย ัง่ยืนกว่า 
ความชอบธรรมในทางปฏิบติับนพื้นฐานของผลประโยชน์ตอบแทนท่ีมาจากระบบ
ตลาด 

5.2.3 การก าหนดอาณาบริเวณ (Territorialization) และระบบกรรมสิทธ์ิในนโยบายเก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติ (Property Rights and Property Regimes in Natural Resource Policy) 

การสร้างอาณาเขตของมนุษยเ์ป็นการควบคุมทางพื้นท่ี (Sack, 1986) โครงการ PES ท า
โครงการโดยใช้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของชาวบา้น ท่ีทางกรมอุทยานฯ และกรมป่าไมไ้ด้
ท าขอบเขตไว ้ในส่วนของการแบ่งขอบเขตป่าอนุรักษก์บัขอบเขตพื้นท่ีท ากินนั้น ในอดีต
ไม่มีการท าขอบเขตท่ีแน่นอนระหว่างหมู่บ้านกบัหมู่บา้น และหมู่บา้นกบัพื้นท่ีป่า แต่
ชาวบา้นทราบขอบเขตท่ีดินท ากินของตนเองวา่มีขนาดพื้นท่ีเท่าใด อยา่งไรก็ตาม หลงัจาก
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มีหน่วยงานจากภายนอกอ่ืนๆ เขา้มาช่วยในการท าขอบเขตพื้นท่ีใหก้บัชาวบา้น โดยช่วยท า
ให้ให้มีแนวเขตชดัเจน อีกทั้งยงัมีประเพณีบวชป่า ท่ีนอกจากจะเป็นกุศโลบายเพื่อยบัย ั้ง
การตดัไมท้  าลายป่า โดยเป็นการพนัผา้สีเหลืองให้กบัตน้ไมแ้ลว้ ยงัเพื่อให้รู้ขอบเขตป่า
รอบหมู่บา้นอีกดว้ย จึงท าให้มีขอบเขตท่ีแน่ชดั และโครงการ PES ก็ไดใ้ช้ขอบเขตนั้น 
ในการด าเนินโครงการต่อไป 

การสร้างอาณาเขตพื้นท่ีป่า รวมทั้งท่ีดินท ากินในหมู่บา้น อย่างท่ีแนวคิดการก าหนด
อาณาบริเวณกล่าววา่ ท าเพื่อเป็นการสร้างอ านาจในพื้นท่ี ซ่ึงจากการวจิยั พบวา่ การสร้าง
อาณาบริเวณมีส่วนอย่างมากในการแสดงถึงอ านาจในพื้นท่ีทั้ งสิทธิในการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี และการดูแลพื้นท่ี และเป็นสิทธ์ิท่ีลดหลัน่กนัไปตามอ านาจของผูท่ี้มี
สิทธ์ิท่ีสามารถควบคุมพื้นท่ีได ้ส าหรับพื้นท่ีป่าแห่งน้ี ก่อนหน้าน้ีเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
ของหมู่บา้น ซ่ึงชาวบา้นมีสิทธ์ิในการเขา้ไปใชพ้ื้นท่ี และจ ากดัไม่ให้คนภายนอกเขา้ใช้
พื้นท่ีโดยสร้างกฎเกณฑ์กับหมู่บ้านข้างเคียงในเร่ืองอาณาเขตของหมู่บ้าน แต่เม่ือ
หน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจสูงสุดในการปกครองพื้นท่ี เน่ืองจากส่วนของสถาบนักบัอ านาจ
ท่ีท าและกฎหมายท่ีด าเนินการมีอิทธิพลอยา่งมากต่อผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากร 
เม่ือหน่วยงานออกกฎหมายรวมทั้งก าหนดอาณาเขตพื้นท่ีป่า ท าให้สิทธิการเขา้ถึงบาง
ประการท่ีเคยท าไดข้องชาวบา้นถูกลดทอนลงไปเช่น การขยายพื้นท่ีไร่หมุนเวียน จากท่ี
เคยท าได้ถูกจ ากดับริเวณลง และขยายเพิ่มเติมไม่ได้อีก เป็นตน้ ส าหรับชาวบา้นเอง 
ระบบกรรมสิทธ์ิในการจดัการทรัพยากรในพื้นท่ีหลงัจากท่ีถูกจ ากดัขอบเขตท่ีดินท ากิน
ซ่ึงในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นใชป้ระโยชน์ได ้แมว้า่ชาวบา้นจะมีสิทธ์ิในการอนุรักษ ์แต่
เป็นระบบท่ีรัฐเป็นเจา้ของ ชาวบา้นจึงเกิดความรู้สึกไม่มัน่คงต่อสิทธิในสินทรัพย ์คือ 
ท่ีดิน และชาวบา้นไม่มีสิทธ์ิขายท่ีดินเหล่านั้น สิทธิประโยชน์ท่ีชาวบา้นไดรั้บคือสิทธิ
ประโยชน์ในการเพาะปลูกและอยู่อาศยัเท่านั้น ส าหรับขอบเขตของป่านั้น ชาวบา้นมี
อ านาจ และศกัยภาพในการจดัการป่า น าไปสู่การให้สิทธิในท่ีท ากินกบัชาวบา้น แต่
ขณะเดียวกนัการเขา้ถึงการใชพ้ื้นท่ีป่า และทรัพยากรท่ีไดจ้ากป่าก็ถูกจ ากดัหรือลดทอน
ลงไปดว้ย นอกจากการถูกจ ากดัสิทธิผ่านทางกฎหมายจากภาครัฐแล้ว ยงัพบว่า เม่ือมี
โครงการ PES เขา้มาในหมู่บา้น ชาวบา้นตอ้งเขา้ร่วมท ากิจกรรมของโครงการ ตอ้งมีการ
ดูแลป่าไมม้ากข้ึน เน่ืองจากหน่วยงานตอ้งเขา้มาตรวจสอบท าให้ตอ้งคุมเขม้เร่ืองการใช้
ทรัพยากร สิทธิในการเขา้ถึงพื้นท่ีป่า และทรัพยากรจึงถูกลดทอนลงมากข้ึนด้วย จาก
สัญญาท่ีโครงการมีต่อชาวบา้น จึงแสดงให้เห็นว่า มิใช่เพียงกฎเกณฑ์ท่ีมีข้ึนเท่านั้นท่ี
สามารถจ ากดัการเขา้ถึงในทรัพยากรของชาวบา้น แต่การร่วมโครงการผา่นการจูงใจดว้ย
งบประมาณ ก็จ  ากดัการเขา้ถึงทรัพยากรของชาวบา้นเช่นกนั 
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5.2.4 บทอภิปรายและสนทนากบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงการ PES ในหมู่บา้นหวัเลาท่ีใชเ้งินในการจา้งแรงงานชาวบา้นในหมู่บา้นเพื่อสร้าง
ฝายชะลอน ้ า ท าแนวกนัไฟ และการปลูกและดูแลตน้ไม ้จากการศึกษาในพื้นท่ีพบว่า 
เป็นการจา้งเฉพาะแรงงานชาวบา้นบางกลุ่มเท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นการร่วมมือของคนจากทั้ง
ชุมชน จากการสัมภาษณ์ชาวบา้น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีมีความเขา้ใจในเร่ืองของ
แนวคิดและหลกัการน้ี ยิ่งไปกว่านั้น ฝายท่ีเกิดจากการจ้างแรงงานภายในชุมชนนั้น 
ไม่ใช่ฝายของคนในชุมชน หากแต่ถูกเรียกว่าฝายของ BEDO นัน่ท าให้เห็นว่า การจา้ง
แรงงานท่ีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัคนทั้งชุมชน แต่เลือกจา้งเพียงคนบางกลุ่ม หรือเฉพาะ
ผูน้ าชุมชนเท่านั้น ท าให้ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์งานวิจยัของ McElwee 
(2012) เก่ียวกบั PES ในประเทศเวียดนาม ก็พบวา่เกิดปัญหาเก่ียวกบัการขาดการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินเช่นเดียวกนั อีกทั้งเม่ือเงินเขา้มาเป็นตวัแปรในการอนุรักษใ์น
พื้นท่ี ยงัท าใหค้นท่ีเคยอนุรักษแ์บบสมคัรใจบางคนคิดวา่หากไม่มีเงินเขา้มาก็ไม่ตอ้งการ
เข้าร่วม เพราะไม่ได้ค่าแรง อีกทั้งปัญหาในการบริหารจดัการเงินในหมู่บ้าน ท่ีต้อง
โปร่งใส เพราะคนในหมู่บา้นหลายรายยงัมีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัการใช้จ่ายเงินจ านวนน้ี 
และการจดัการเก่ียวกบัเงินท่ีไดรั้บ อีกทั้ง PES ในหมู่บา้น อาจไม่ไดส้ร้างความย ัง่ยนืใน
การอนุรักษใ์ห้เกิดข้ึน ผูว้ิจยัไม่ไดบ้อกวา่วิธีการของ PES ดีหรือไม่ดี แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
นั้นมาจากการน ามาใชง้าน เพราะโครงการท่ีลงไปนั้น ไม่ไดเ้กิดจากการมีส่วนร่วมของ
คนทั้งชุมชน เป็นเฉพาะคนบางกลุ่มท่ีเป็นผูน้ าชุมชนเท่านั้น  

นอกจากนั้น การน าโครงการเขา้มา แมว้า่ตอ้งผา่นผูน้ าชุมชน แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีผูน้ า
ชุมชนตอ้งการเสียทีเดียว สังเกตไดจ้ากการสร้างฝาย ซ่ึงความเห็นส่วนหน่ึงของชาวบา้นก็
เห็นวา่ดี เป็นการท าใหป่้าชุ่มช้ืน และดูดซบัน ้าไดม้ากข้ึน แต่ชาวบา้นบางส่วนกลบัเห็นวา่ 
การท่ีมีฝายส่งผลให้เกิดปัญหาการไหลของทรายจากภูเขา อยา่งไรก็ตาม ฝายก็ควรสร้าง
ไม่ใช่เพียงฝายเดียวท่ีบริเวณปลายน ้ า แต่ตอ้งมีการส ารวจลกัษณะทางพื้นท่ีและก าหนด
ความห่างระหวา่งฝายแต่ละตวั และตั้งอยูบ่ริเวณภูมิประเทศท่ีสามารถเป็นแหล่งเก็บกกัน ้ า
ได้ (ศุทธินี ดนตรี และคณะ , ม.ป.ป.) แม้จะไม่ใช่ฝายถาวร หรือก่ึงถาวร ท่ีต้องใช้
งบประมาณท่ีสูง แต่เป็นฝายธรรมดา ใชว้สัดุธรรมชาติ และมีการกระจายหลายๆ ฝายใน
ล าน ้ าสายท่ีจะไหลลงมาสู่ล าน ้ าสายหลกั จะเป็นการดีกวา่ เพราะท าให้เกิดความชุมช้ืนได้
มากกว่า และในปี พ.ศ. 2559 ในช่วงฤดูฝน ฝายท่ีสร้างพงัเน่ืองจากน ้ าป่าไหลหลาก 
คงเหลือเพียง 2 ฝายท่ียงัคงใช้งานอยู่ได้ นั้นท าให้เกิดค าถามตามมาว่า การสร้างฝายท่ี
ปลายน ้ าอย่างเดียว ท าเพื่อให้หน่วยงานไดส่้งผลงานออกสู่ส่ือและสายตาประชาชนหมู่
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มาก ไม่ไดต้อ้งการท่ีจะช่วยเหลือชาวบา้นอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ เพราะเลือกพื้นท่ีเขา้ถึงง่าย 
และอีกทั้งยงัใหค้วามสนใจในความคิดเห็นของชาวบา้นไม่มากเท่าท่ีควรนกั  

อีกทั้ง โครงการ PES ส่งผลต่อการเพิ่มความไม่เท่าเทียมกนัใหม้ากข้ึน และความเสมอภาค
ในการเขา้ถึงเงินท่ีเป็นรายได้ท่ีมีการจ่ายอย่างไม่ทัว่ถึง และไม่ได้ค  านึงถึงการมีความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชน (To Xuan Phuc, Dressler, Mahanty, Thu Thuy & Zingerli, 
2012) ยิ่งไปกว่านั้น การตอบแทนดว้ยตวัเงินไม่ไดช่้วยให้เกิดการแกปั้ญหาอย่างแทจ้ริง 
และอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ให้เกิดข้ึนได้ เน่ืองจากท าให้เกิดการบ่อนท าลายความ
ร่วมมือร่วมใจท่ีเคยมีในหมู่บา้นให้เหลือน้อยลงได้ อีกทั้งยงัเงินยงัสามารถสร้างความ
เหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ เม่ือการจา้งงานท่ีเกิดข้ึนไม่ไดท้ัว่ถึงให้กบัทุกคนในหมู่บา้น ท า
ให้มีคนท่ีได ้และมีคนท่ีไม่ได ้ส่งผลให้เกิดการแบ่งพกัแบ่งพวกตามมา (ชูศกัด์ิ วิทยาภคั, 
2558) รวมทั้งงานของ Suhardiman et al (2013) กล่าวถึง โครงการ PES ท่ีถูกใชเ้ป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเวียดนาม โดยวิธีท่ี รัฐบาล
มองเห็นแนวคิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในตลาด PES เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย
และมาตรการในการป้องกนัป่า ท าใหก้ารด าเนินโครงการ PES ในเวยีดนามไม่สอดคลอ้ง
กบัหลกัการพื้นฐานของรูปแบบโครงการ PES อีกทั้งในประเทศเวียดนามรัฐบาลมีอ านาจ
อยา่งเต็มท่ีในการจดัการกองทุน PES ตามเป้าหมายและความสนใจในการคุม้ครองป่าไม้
รวมทั้งการจดัการลุ่มน ้ าเน่ืองจากการช าระเงินเป็นส่วนหน่ึงของระบบรายไดข้องรัฐบาล 
รัฐบาลก าหนดการจดัเก็บเงินโดยรวมเก็บรวบรวมและจดัการกองทุนส าหรับโครงการ 
PES ผา่นกองทุนคุม้ครองและพฒันาป่าไม ้ดงันั้น กรณีท่ีไม่มีโครงสร้างการแข่งขนัทาง
การตลาดและกฎระเบียบท่ีเหมาะสมรัฐบาลสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบโครงการ PES 
เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเสริมสร้างการควบคุมทรัพยากรของรัฐ โดยในแง่
ของโครงสร้างการแข่งขนัทางการตลาดน้ี ให้ผลท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีบ้านหัวเลา แต่
แตกต่างกนัในแง่ของการท่ี PES ไม่ไดถู้กใชเ้ป็นกฎหมายอยา่งเช่นท่ีประเทศเวยีดนาม แต่
ถูกใชผ้า่นหน่วยงานรัฐท่ีอยูใ่นฐานะเป็นผูอุ้ปถมัภ ์ช่วยเหลือ ดูแล และก าหนดกฎหมาย 
ส่งผลให้การต่อรองเจรจา หรือแสดงความต้องการของกลุ่มชาวบ้านค่อนข้างน้อย 
ก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคในเร่ืองการซ้ือขายแลกเปล่ียนบริการทางระบบนิเวศ 

งานวิจยัน้ีให้ผลท่ีค่อนขา้งแตกต่างจากงานของ Nabangchang (2014) ท่ีกล่าวว่า PES 
สนบัสนุนการเยยีวยาความยากจนและสร้างกลไกการสนบัสนุนผา่นระบบตลาดส าหรับ
การอนุรักษ์ความหลากหลายาทางชีวภาพ เน่ืองจากโครงการ PES ในพื้นท่ีไม่ได้เป็น
ระบบตลาดอยา่งแทจ้ริง แต่เป็นเพียงการให้เงินสนบัสนุนหรือจา้งงานให้ชาวบา้นเพียง
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บางส่วน และส าหรับชาวบา้นแลว้ การต่อรองแบบระบบตลาดท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถ
พูดคุยกนัเพื่อต่อรองการซ้ือขายสินคา้ชาวบา้นไม่มีอ านาจในการต่อรองแบบระบบตลาด
ดงักล่าวอนัเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ และชาวบา้น ชาวบา้นจึงท าไดเ้พียงยอมรับหากจะมีการ
น าเงินเขา้มาเพียงเท่านั้น ไม่สามารถระบุจ านวนไดว้า่หากอนุรักษเ์ท่าน้ี สมควรจะไดเ้งิน
หรืองบประมาณหรือรายไดจ้  านวนเท่าใด เป็นตน้ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาวจิยัช้ินน้ีน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย และหวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีสามารถต่อยอด
เพื่อศึกษาต่อไป ส าหรับขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม 

1) การสัมภาษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลนั้น นอกจากการจดบันทึก
ถอ้ยค าส าคญัแลว้ ยงัอาจตอ้งขออนุญาตผูใ้ห้สัมภาษณ์ในการอดัเสียงสัมภาษณ์ 
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครบถว้น อีกทั้งการสัมภาษณ์หากผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่กล้า
ตอบค าถามท่ีถูกถาม หรือฟังไม่เขา้ใจมากนกั อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
แทน เพื่อใหช้าวบา้นกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น และกลา้ตอบค าถามมากข้ึน 

2) ความขดัแยง้ระหว่างชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ และลีซู ซ่ึงอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน 
เก่ียวกับการบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษ์ และการตัดไม้ท าลายป่า ประเด็นน้ีมีความ
น่าสนใจในบริบทของพื้นท่ี บริบทดา้นวฒันธรรม บริบทดา้นเศรษฐกิจ และดา้น
ประชากร รวมไปถึงความเช่ือท่ีแตกต่างกนัของสองชาติพนัธ์ุท่ีส่งผลให้เกิดความ
ขดัแยง้ในเร่ืองเขตแดน  

3) สาเหตุเหตุท่ีท าใหช้าติพนัธ์ุปกาเกอะญอบา้นหวัเลา มีแนวคิดไปในการท่ีตอ้งการ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่เพื่อการดูแล ใช้ทรัพยากรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
น่าสนใจคือพวกเขาไม่ตอ้งการความร ่ ารวยดว้ยการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อจ าหน่าย 
แต่พวกเขาพยายามท่ีจะควบคุมการใชส้ารเคมี เม่ือมีการท าการเกษตร ไม่ให้มาก
เกินความจ าเป็น เน่ืองจากพวกเขาตระหนกัว่า หากมีการใช้สารเคมีมากเกินไป 
และพวกเขาอยูป่ลายน ้า อาจส่งผลต่อคนปลายน ้าท่ีจะไดรั้บสารเคมีนั้นดว้ย  

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหน่ึง คือ การเกษตรแบบไร่หมุนเวยีนของ
ชาวบา้นหวัเลาที่ท  าอยูถ่ ูกจ ากดัขอบเขตที่ดิน ส่งผลให้พื ้นที ่ในการท าไร่
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หมุนเวียนถูกจ ากดั และรอบของการเวียนกลบัมาท ายงัพื้นท่ีเดิมเร็วข้ึน ส่งผลต่อ
ประเด็นของการใชส้ารเคมีที่เพิ่มข้ึน หรือผลผลิตที่ลดลงของเกษตรกรหรือไม ่
หรือพวกเขามีวิธีการแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) หน่วยงานท่ีเป็นผูจ่้ายค่าตอบแทนให้กบัผูดู้แลบริการของระบบนิเวศ ควรสร้าง
ความเช่ือมโยงให้เกิดข้ึนระหว่างผูจ่้ายกบัทรัพยากรท่ีใช้ท่ีสูญเสียไป เช่น การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ควรสร้างส านึก และสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้ผู ้ใช้น ้ าเห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างผู ้ท่ีอนุรักษ์เอง และประมาณ
ทรัพยากรท่ีถูกใชไ้ป 

2) ภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนชาวบ้านท่ี มีการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งนอ้ยก็เพื่อจะท าให้พวกเขาเห็นวา่พวกเขาไม่ไดอ้นุรักษ์
ทรัพยากรเพียงล าพงั แต่มีอีกหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนท่ีพร้อมท่ีจะให้
การสนบัสนุนพวกเขา เพื่อให้พวกเขาไดมี้ก าลงัใจในการอนุรักษ์ต่อไป และนัน่
จะส่งผลใหก้ารอนุรักษเ์ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

5.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

จากการศึกษาเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศในพื้นท่ีตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหวัเลา ต าบล
ป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ นั้น ท าให้ทราบเก่ียวกบัพฒันาการอนุรักษ์ป่าของชาวบา้นหัว
เลาท่ีไดท้  าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีการอนุรักษท่ี์ใชค้วามรู้แบบดั้งเดิม ท่ีเคยท ามา เช่น การท า
พิธีกรรมต่างๆ การบวชป่า หลงัจากการมาของกลุ่มคนภายนอกท่ีน าการอนุรักษ์โดยใช้กลไกของ
ระบบตลาดเขา้มา ซ่ึงการท่ีใชเ้งินในการอนุรักษเ์พียงอยา่งเดียวไม่อาจท าให้การอนุรักษ์นั้นย ัง่ยืนได ้
ตอ้งอาศยัการพูดคุยระหวา่งชาวบา้นเอง และชาวบา้นกบัหน่วยงานของรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบในดา้นต่างๆ ระหวา่งการท าโครงการหรือเม่ือโครงการส้ินสุดลง 

นอกจากนั้น ยงัไดรั้บฟังความคิดเห็นของชาวบา้นเก่ียวกบัเร่ืองของการอนุรักษ ์และส่ิงท่ีพวกเขาอยาก
ไดใ้ห้เกิดข้ึนในหมู่บา้นในอนาคต วา่พวกเขาตอ้งการให้หน่วยงานภายนอกรับรู้ว่าพวกเขาไดท้  าการ
อนุรักษ์พื้นท่ีป่าเหล่าน้ี และยงัอนุรักษต่์อไป รวมถึงตอ้งการให้หน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกไดรั้บรู้และ
หากสามารถช่วยเหลือ และเพิ่มศกัยภาพในการอนุรักษ์ป่าไมใ้ห้กบัชาวบา้น ชาวบา้นก็ยินดีท่ีจะรับ
ความช่วยเหลือเหล่านั้น 
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ภาคผนวก ก 

แบบน าสัมภาษณ์ชุดที ่1 สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและหัวหน้ากลุ่มสมาชิก 

ส่ิงแวดล้อมบ้านหัวเลา 

หวัขอ้งานวจิยั: การปกครองส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่รัฐโดยใชก้ลไกของตลาด: กรณีศึกษา 

การจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศในพื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ บา้นหวัเลา  

ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบน าสัมภาษณ์น้ีใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ แขนงการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

วนัท่ีสอบถาม................ช่ือผูส้ัมภาษณ์.....................................ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์................ นาที 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาพฒันาการของกฎการเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า
ทุ่งจอ๊ บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในอดีตก่อนการน าเอากลไก PES 
มาใช ้

2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความไม่เสมอภาค หรือเกิดความแตกต่างในความสัมพนัธ์ของ
ชาวบา้นและส่ิงแวดลอ้มในการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรน ้าและป่าในพื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ บา้นหวั
เลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผลจากการน าหลกัการ PES มาใช ้

3) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้และท่ีดินท ากินของชาวบา้นในพื้นท่ี
ตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อนัเน่ืองมาจากการน า
หลกัการ PES มาใช ้

ค าเตือน: ควรแจง้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่าขอ้มูลท่ีได้จะเป็นความลบัและน าไปใช้ในงานทางวิชาการ
เท่านั้ น จึงไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดต่อผู ้ให้ข้อมูล จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามตามความจริง เพื่อจะไดผ้ลการศึกษาท่ีถูกตอ้งและตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป (เบื้องหลงัของสภาพเศรษฐกจิ และสังคมในพืน้ที ่(history geography)) 

1) ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.........................................................................  

2) อาย.ุ................................... เพศ............................. 

3) สถานภาพ โสด  สมรส  หยา่ร้าง  หมา้ย 

4) ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี........................................  

5) เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้................................................  

6) ระดบัการศึกษา 

ไม่ไดศึ้กษา  ประถมศึกษา ปีท่ี.........   มธัยมศึกษา ปีท่ี............ 

ปริญญาตรี ช่ือสถานศึกษา..........................     อ่ืนๆ โปรดระบุ............ 

7) สถานภาพทางสังคม 

7.1 ต าแหน่งของตนเองภายในหมู่บา้น (เช่น ก านนั, ผูใ้หญ่บา้น, ส.ส., ส.ว. ฯลฯ)  

มีต าแหน่ง (โปรดระบุ) .................................................................... 

ไม่มีต าแหน่ง 

8) อาชีพ 

ไม่ไดท้  างาน  พนกังานรัฐวสิาหกิจ  รับราชการ 

ลูกจา้งเอกชน  คา้ขาย    ขบัรถรับจา้ง 

เกษตรกรรม (ท านา/ ท าสวน/ ท าไร่/ ประมง) โปรดระบุ ............................................ 

อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 

8.1 อาชีพรองในปัจจุบนั โปรดระบุ..................................................................... 

8.2 มีการเปล่ียนแปลงอาชีพหรือไม่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ถา้มีเพราะสาเหตุใด 

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

8.3 ถา้ท าการเกษตร  ระบบการเกษตรในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร (มีการเพาะปลูกอะไรบา้งในแต่
ละปี) 
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9) รายไดต่้อเดือน....................................................................บาท  

(ถามโดยอ้อมให้ได้มาซ่ึงรายได้ท่ีแท้จริง เช่น หากท าการเกษตรมีท่ีนากี่ไร่ ปลูกข้าวได้กี่คร้ังต่อปี ขาย
ได้ปีละกี่บาท มหีอมแดง กระเทียมหรือไม่ หรือปลูกพืชอย่างอ่ืนไหม ขายในกิโลกรัมละกี่บาท ภายใน 
1 ปี ปลูกกี่คร้ัง เป็นต้น) 

10) มีหน้ีสินหรือไม่ (ถา้มี) เกิดจากสาเหตุใด.............................................................................. 

11) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด...................คน ชาย...............คน หญิง...............คน 

ประกอบดว้ย............................................................................................................................ 

12) ศาสนาท่ีนบัถือ..................................... 

ส่วนที ่2 พฒันาการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชนในอดีต 

1) ความเป็นมาในการก่อตั้งหมู่บา้นในอดีต (ประวติัของหมู่บา้น) 

1.1 อพยพมาจากท่ีไหน ท าไมจึงเลือกท่ีน้ีเพื่อลงหลกัปักฐาน 

2) ชาวบา้นใชท้รัพยากรป่าไมแ้ละน ้าอยา่งไร  

2.1 มีการใชร้ะบบเหมืองฝายในการเกษตรไหม 

2.2 มีการจดัการกับระบบเหมืองฝายในหมู่บ้าน หรือระบบน ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค
อยา่งไร 

3) วธีิการอนุรักษท์รัพยากรป่าช่วงตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งหมู่บา้น มีววิฒันาการการอนุรักษป่์าอยา่งไร?  

3.1 การอนุรักษป่์าไมใ้นอดีตเร่ิมข้ึนเม่ือใด  

3.2 เหตุใดจึงมีการริเร่ิมอนุรักษป่์าในพื้นท่ี 

3.3 มีการตั้งกฎการอนุรักษห์รือไม่ ในอดีต อยา่งไร 

4) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนในหมู่บา้นดว้ยกนัในอดีตเป็นอยา่งไร 

4.1 ความเช่ือและแนวคิดเร่ืองป่า สอดรับหรือขดัแยง้กนัในตอนแรกเร่ิมท่ีมีการอนุรักษ์
ป่าชุมชน 

4.2 คนในหมู่บา้นมีแนวคิดสอดรับกนัหรือไม่ในตอนแรกท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการ
อนุรักษป่์า 

5) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนในหมู่บา้นกบัป่าไม ้และน ้าเป็นอยา่งไร ในอดีต 
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5.1 เช่น ความเช่ือ แนวคิด เร่ืองป่า วา่ชาวบา้นมีความเช่ือเร่ืองป่าไม ้วา่อยา่งไรบา้ง  มีการท า
พิธีเก่ียวกบัป่าบา้งไหมในอดีต แลว้ถึงตอนน้ีมีบา้งไหม ใครเป็นหวัหนา้หรือเป็นผูน้ าใน
การท าการอนุรักษป่์า 

6) ไทมไ์ลน์การอนุรักษเ์ป็นอยา่งไร 

ส่วนที ่3 ความรู้เร่ือง PES ในชุมชน และความเห็นของชาวบ้าน 

1) โครงการ PES เขา้มาได้อย่างไรในหมู่บา้น ใครเป็นผูน้ าเขา้มา สาเหตุอะไรท่ีโครงการน้ีถูก
น าเขา้มา (ป่าชุมชนจัดการได้ไม่ดีพอ หรืออย่างไร ถึงต้องมีการน าโครงการนีเ้ข้ามาใช้ใน
หมู่บ้าน) 

2) โครงการ PES มีผลต่อความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนอยา่งไร 

2.1 ปกติช่วยกนัอนุรักษแ์ต่พอ PES เขา้มา ยงัมีการช่วยกนัอนุรักษห์รือไม่ 

2.2 เขา้ใจและมีความรู้เร่ืองน้ีอยา่งไร 

3) ความรู้ทางส่ิงแวดล้อม น ้ า ป่า สัมพนัธ์กนัอย่างไร มองเป็นความรู้ทางส่ิงแวดล้อมของคน
ทอ้งถ่ินเอง  

4) หลงัจากท่ี PES เขา้มา น าเอาการอนุรักษแ์บบวิทยาศาสตร์เขา้มา เช่นเร่ืองคาร์บอนไดออกไซต ์
น ้ า ป่า ดิน ความรู้ของชาวบา้นท่ีเคยมีกบัความรู้แบบวิทยาศาสตร์เขา้กนัหรือขดักนัหรือไม่ 
อยา่งไร 

4.1 ก่อนการเกิดของการอนุรักษแ์บบ PES การเขา้ไปใชท้รัพยากรป่าไมแ้ละน ้ าเป็นอยา่งไร 
มีการห้ามปรามไม่ให้เอาไม้หรือพืชพรรณชนิดไหมออกจากป่าหรือไม่ มีการตั้ ง
กฎเกณฑต่์างๆ ในการใชป่้าไหม (ถา้มี) มีการตั้งเวรยามในการควบคุมดูแลหรือเปล่า 

4.2 หลงัจาก PES เขา้มาไดมี้การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์เดิมหรือไม่ หรือมีการเพิ่มกฎเกณฑ์
ในการใช้พื้นท่ีป่าหรือไม่อย่างไร ขอ้ไหนท่ีเหมือนเดิม ขอ้ไหนท่ีแตกต่างจากเดิม เช่น 
ส่ิงท่ีเอาออกจากป่ามีการหา้มปรามเพิ่มเติมหรือไม่  

4.3 หากมีการตั้งกฎเกณฑ์การใช้ทรัพยากรป่าไมใ้นหมู่บา้น ท าให้เกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน
หรือไม่ระหวา่งคนท่ีเคยใชป่้ามาโดยตลอด กบักฎเกณฑท่ี์มีการจดัตั้งข้ึน 

4.4 และคนกลุ่มไหนท่ีไดรั้บประโยชน์จากกฎเกณฑ์ท่ีมี และมีคนกลุ่มไหนบา้งท่ีไม่ไดรั้บ
ประโยชน์ และมีคนกลุ่มไหนท่ีเสียประโยชน์จากกฎเกณฑด์งักล่าว เช่น เคยมีรายไดจ้าก
การใชป้ระโยชน์จากป่า แต่หลงัจากโครงการกลบัท าไม่ได ้เป็นตน้ 
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5) มีการจดัตั้งผูดู้แลโครงการท่ีเขา้มาอย่างไร คดัเลือกผูน้ าการอนุรักษ์ แบบไหน (เอารายช่ือ
คณะกรรมการท่ีเป็นคนท าการอนุรักษ)์ มีการติดต่อประสานงานการท างานอยา่งไร ทั้งกบัคน
ในหมู่บา้นเอง นดัประชุมอยา่งไร เงินท่ีไดรั้บมาจดัสรรอย่างไร และกบัสพภ. ท่ีเขา้มาช่วยใน
การอนุรักษ ์วา่ไดมี้การประสานงานกบัชาวบา้นอยา่งไร  

ส่วนที ่4 กระบวนการหรือขั้นตอน 

1) ก่อนโครงการน้ีเขา้มา การถือครองท่ีดินของชาวบา้นเป็นอยา่งไร มีการวางขอบเขตพื้นท่ีท ากิน
กบัพื้นท่ีป่าหรือไม่ อยา่งไร ในการถือครองท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่ ถา้มีเป็นเอกสารแบบใด 
(โฉนด หรือ ใบเอกสารสิทธิแบบใด) 

2) ขอบเขตของพื้นท่ีอนุรักษ์เป็นอย่างไร ในอดีต และมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร (อาจจะมีการ
เตรียมแผนท่ีป่า และแผนท่ีภูมิประเทศ เขา้ไปในพื้นท่ีดว้ย เพื่อคุยกบัผูดู้แลและท าการตีกรอบ
เขต อาจจะแบ่งเป็น อยา่งนอ้ย 3 ช่วง คือตั้งแต่มีการตั้งหมู่บา้น จนถึงก่อนมีการเอาโครงการน้ี
เขา้มา และหลงัจากการมีโครงการน้ีเขา้มา ขอบเขตของพื้นท่ีอนุรักษเ์ป็นแบบใด) 

3) คิดวา่เหตุใดถึงไดเ้ลือกพื้นท่ีศึกษาน้ี 

4) กระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัชาวบา้น ท าในรูปแบบใด มีการท าร่วมมือกนักบั
ฝ่ายอ่ืนๆ หรือไม่ (เช่น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ท างานกบับีโด)้ ถา้มีการ
ร่วมมือกนั ใชว้ธีิใดในการสร้างความร่วมมือกนั 

5) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
จงัหวดัเชียงใหม่) และหน่วยงานบีโด ้กบัชาวบา้น วา่เป็นอยา่งไร 

6) คิดว่าชาวบ้านมีความคิดอย่างไรในการตดัสินใจของชุมชนท่ีจะให้โครงการท่ีมาจากฐาน
ความคิด การใหเ้หตุผล ตลอดจนการยอมรับอ านาจความชอบธรรมแบบใหม่เขา้มา 

7) คิดวา่โครงการ PES ในพื้นท่ีมีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร ท่านมีความคิดอยา่งไรในการอนุรักษแ์นวน้ี  

8) คิดวา่โครงการ PES น้ีมีความย ัง่ยนืต่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมห้รือไม่ อยา่งไร 

8.1 การอนุรักษแ์นวน้ีคิดวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร และหากมีขอ้เสีย มีแนวทางท่ีจะศึกษาและ
แกไ้ขขอ้เสียเหล่าน้ี เพื่อปรับใชท้ั้งในพื้นท่ีน้ี และพื้นท่ีอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไรบา้ง  

8.2 คิดว่า แนวโน้มและความย ัง่ยืนของระบบการปกครองส่ิงแวดล้อมแนวน้ีมีมากน้อย
เพียงใด อยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 

แบบน าสัมภาษณ์ชุดที ่2 สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั  

(BEDO และการประปาส่วนภูมภิาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่) 

หวัขอ้งานวจิยั: การปกครองส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่รัฐโดยใชก้ลไกของตลาด: กรณีศึกษา 

การจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศในพื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ บา้นหวัเลา  

ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบน าสัมภาษณ์น้ีใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ แขนงการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

วนัท่ีสอบถาม.....................ช่ือผูส้ัมภาษณ์..............................ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์................... นาที 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาพฒันาการของกฎการเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า
ทุ่งจอ๊ บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในอดีตก่อนการน าเอากลไก PES 
มาใช ้

2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความไม่เสมอภาค หรือเกิดความแตกต่างในความสัมพนัธ์ของ
ชาวบา้นและส่ิงแวดลอ้มในการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรน ้าและป่าในพื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ บา้นหวั
เลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผลจากการน าหลกัการ PES มาใช ้

3) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้และท่ีดินท ากินของชาวบา้นในพื้นท่ี
ตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อนัเน่ืองมาจากการน า
หลกัการ PES มาใช ้
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.........................................................................  

2) ต าแหน่งงาน.................................................................. 

3) ต าแหน่งภายในชุมชน.................................................... สังกดัหน่วยงาน................................... 

4) ต าแหน่งงานโครงการ PES .................................................................................................. 

5) อาย.ุ................................... เพศ............................. 

ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไป 

1) หน่วยงานน้ีไดเ้ขา้ร่วมกบัโครงการ PES ไดอ้ยา่งไร 

2) กรณีของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่  มีการจ่ายเงินแบบไหนใหก้บัพื้นท่ี 

3) มีวิธีการกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัชาวบา้นในรูปแบบใด เก่ียวกบัโครงการ 
PES ในพื้นท่ี 

3.1 มีการจดัตั้ งผูดู้แลโครงการท่ีเข้ามาอย่างไร คดัเลือกผูน้ าการอนุรักษ์ แบบไหน (เอา
รายช่ือคณะกรรมการท่ีเป็นคนท าการอนุรักษ์) มีการติดต่อประสานงานการท างาน
อยา่งไร ทั้งกบัคนในหมู่บา้นเอง นดัประชุมอยา่งไร เงินท่ีไดรั้บมาจดัสรรอยา่งไร  และ
กบัสพภ. ท่ีเขา้มาช่วยในการอนุรักษ ์วา่ไดมี้การประสานงานกบัชาวบา้นอยา่งไร  

4) ท่านมีความคิดอยา่งไรในการอนุรักษแ์นวน้ี  

5) การอนุรักษแ์นวน้ีคิดวา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร และหากมีขอ้เสีย มีแนวทางท่ีจะศึกษาและแกไ้ข
ขอ้เสียเหล่าน้ี เพื่อปรับใชท้ั้งในพื้นท่ีน้ี และพื้นท่ีอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไรบา้ง  

6) คิดว่า แนวโน้มและความย ัง่ยืนของระบบการปกครองส่ิงแวดลอ้มแนวน้ีมีมากน้อยเพียงใด 
อยา่งไร 
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ภาคผนวก ค 

แบบน าสัมภาษณ์ชุดที ่3 สัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านหัวเลา 

หวัขอ้งานวจิยั: การปกครองส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ใช่รัฐโดยใชก้ลไกของตลาด: กรณีศึกษา 

การจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศในพื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ บา้นหวัเลา  

ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

แบบน าสัมภาษณ์น้ีใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ แขนงการจดัการส่ิงแวดลอ้มและภยัพิบติั  

 

วนัท่ีสอบถาม.....................ช่ือผูส้ัมภาษณ์...............................ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์.................. นาที 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาพฒันาการของกฎการเขา้ถึง และการกระจายทรัพยากรน ้ าและป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า
ทุ่งจอ๊ บา้นหวัเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในอดีตก่อนการน าเอากลไก PES 
มาใช ้

2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความไม่เสมอภาค หรือเกิดความแตกต่างในความสัมพนัธ์ของ
ชาวบา้นและส่ิงแวดลอ้มในการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรน ้าและป่าในพื้นท่ีตน้น ้าทุ่งจอ๊ บา้นหวั
เลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผลจากการน าหลกัการ PES มาใช ้

3) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงในการก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไม ้และท่ีดินท ากินของชาวบา้นในพื้นท่ี
ตน้น ้ าทุ่งจ๊อ บา้นหัวเลา ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ อนัเน่ืองมาจากการน า
หลกัการ PES มาใช ้

 

ค าเตือน: ควรแจ้งผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลบัและน าไปใช้ในงานทาง
วิชาการเท่านั้น จึงไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดต่อผูใ้ห้ขอ้มูล จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามตามความจริง เพื่อจะไดผ้ลการศึกษาท่ีถูกตอ้งและตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป และเบื้องหลงัของสภาพเศรษฐกจิ และสังคมในพืน้ที ่(history geography) 

1) ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.........................................................................  

2) อาย.ุ................................... เพศ............................. 

3) สถานภาพ โสด   สมรส   หยา่ร้าง  หมา้ย 

4) ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี........................................  

5) เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้................................................  

6) ระดบัการศึกษา 

ไม่ไดศึ้กษา  ประถมศึกษา ปีท่ี............   มธัยมศึกษา ปีท่ี........... 

ปริญญาตรี ช่ือสถานศึกษา....................    อ่ืนๆ โปรดระบุ............ 

7) สถานภาพทางสังคม 

7.1 ต าแหน่งของตนเองภายในหมู่บา้น (เช่น ก านนั, ผูใ้หญ่บา้น, ส.ส., ส.ว. ฯลฯ)  

มีต าแหน่ง (โปรดระบุ) .................................................................... 

ไม่มีต าแหน่ง 

8) อาชีพ 

8.1 อาชีพหลกัในปัจจุบนั ท านา หรือท าไร่หรือไม่ 

8.1.1 ถา้ท า ระบบการเกษตรในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร (มีการเพาะปลูกอะไรบา้งในแต่ละปี) 

ไม่ไดท้  างาน  พนกังานรัฐวสิาหกิจ  รับราชการ 

ลูกจา้งเอกชน  คา้ขาย    ขบัรถรับจา้ง 

เกษตรกรรม (ท านา/ ท าสวน/ ท าไร่/ ประมง) โปรดระบุ .......................................... 

อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 

8.2 อาชีพรองในปัจจุบนั โปรดระบุ..................................................................... 

8.3 มีการเปล่ียนแปลงอาชีพหรือไม่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ถา้มีเพราะสาเหตุใด 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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9) รายไดต่้อเดือน....................................................................บาท (ถามโดยออ้มใหไ้ดม้าซ่ึงรายได้
ท่ีแทจ้ริง เช่น หากท าการเกษตรมีท่ีนาก่ีไร่ ปลูกขา้วไดก่ี้คร้ังต่อปี ขายไดปี้ละก่ีบาท มีหอมแดง 
กระเทียมหรือไม่ หรือปลูกพืชอย่างอ่ืนไหม ขายในกิโลกรัมละก่ีบาท ภายใน 1 ปี ปลูกก่ีคร้ัง 
เป็นตน้) 

10) มีหน้ีสินหรือไม่ (ถา้มี) เกิดจากสาเหตุใด................................................................................. 

11) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด...................คน ชาย...............คน หญิง...............คน 

ประกอบดว้ย............................................................................................................................... 

12) ศาสนาท่ีนบัถือ..................................... 

ส่วนที ่2 ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง PES ในพืน้ที่ 

1) ท าไมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จงัหวดัเชียงใหม่ ถึงไดย้อมน าเงินมาลงทุนให้ชาวบา้นท า 
เรามีความสัมพนัธ์กบัเขาในส่วนไหน เกิดประโยชน์หรือไม่กบัตวัท่านเอง อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………… 

2) เขา้ใจเร่ือง CSR หรือไม่ (การสร้างภาพลกัษณ์ใหบ้ริษทัเอกชน) 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………… 

3) ถา้ไม่มีเงินคิดวา่จะท าต่อหรือไม่ เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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4) คิดว่าการท าให้มีการอนุรักษ์จ  าเป็นตอ้งมีเงิน เป็นองค์ประกอบหรือไม่ (การอนุรักษ์ตอ้งจา้ง 
(ของฟรีไม่มีในโลก) หรือจ าเป็นตอ้งท า) คิดอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………… 

5) การอนุรักษใ์นอดีต (ภายใตก้รมป่าไม,้ อุทยาน หรือป่าชุมชน) กบั PES แบบไหนดีกวา่กนั หรือ
แบบไหนคิดวา่มีประสิทธิภาพมากกวา่ 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………… 

6) ใครควรมีความชอบธรรมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ทอ้งถ่ิน, การตกลงร่วมกนั, ระบบตลาด, 
รัฐ) 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

ภาพพืน้ทีศึ่กษา 
 

 
ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ดบัไฟป่าของชาวบา้นหวัเลา 

 
ภาพท่ี 2 การชิงเผาเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 
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ภาพท่ี 3 โรงสีขา้วชุมชนของบา้นหวัเลา 

 

 

 
ภาพท่ี 4 เขตเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าของบา้นหวัเลา 
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ภาพท่ี 5 วดัป่าหวัเลา 

 

 
ภาพท่ี 6 ภาพถ่ายหมู่บา้นหวัเลา 
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ภาพท่ี 7 แผนผงัชุมชนบา้นหวัเลา 
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ภาพท่ี 8 พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าแม่แตง 
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ภาคผนวก จ 

ข้อมูลเพิม่เติม 

1. ความหมายของสัญลกัษณ์ของส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
(ภาพท่ี 9)  

1) ลกัษณะตราคร่ึงวงกลม 2 วงเหล่ือมกนัมีอกัษรและช่ือของ หน่วยงาน องคป์ระกอบของ
สัญลกัษณ์ ตวัอกัษรย่อ สพภ. และ BEDO เป็นช่ือเรียกโดยย่อของ ส านักงานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส านกังานฯ 

2) สีน ้าเงินเขม้ของค าวา่ สพภ. และ BEDO  หมายถึง ความมัน่คง หนกัแน่น 

3) สีเหลือง หมายถึง ความสวา่ง น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 

4) ผเีส้ือ ตน้พืช จุลินทรีย ์หมายถึง ทรัพยากรชีวภาพ  

ภาพท่ี 9 สัญลกัษณ์ของส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ส านกังานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) (ม.ป.ป.) 

2. วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ตาม
มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ งส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ใหส้ านกังานฯ มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1) ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการพฒันา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี 
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4) เก็บรวบรวมและจดัท าบญัชีรายการพืช สัตว ์และจุลินทรียท่ี์มีแหล่งก าเนิดหรือพบไดใ้น
ประเทศรวมทั้ง ภูมิปัญญาของชุมชนและทอ้งถ่ิน เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานขอ้มูล
และดูแลการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัเพื่อพฒันาต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและทอ้งถ่ินไปสู่การใชป้ระโยชน์
เชิงพาณิชย ์

6) ส่งเสริมและสนบัสนุนการลงทุนเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

7) ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการเผยแพร่องคค์วามรู้และการให้บริการ ในการ
เขา้ถึงและใช้ประโยชน์เก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

8) ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุม้ครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถ่ินตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด สิทธิประโยชน์ของประเทศในเร่ือง
ดงักล่าว 

9) เป็นศูนยก์ลางติดตามและประสานการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มี
ความเช่ือมโยงกนัและสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

10) ปฏิบติังานหรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย 

3. ยทุธศาสตร์และเป้าหมาย (พ.ศ. 2556 - 2560) 

1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

เป้าหมาย: ใหชุ้มชนมีขีดความสามารถในการจดัท าฐานขอ้มูลชุมชนและน ามาใชใ้นการ
วางแผนโครงการและด าเนินการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไป
กบัการเป็นแหล่งวตัถุดิบและอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2: การส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ 
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เป้าหมาย: ใหมี้การประกอบธุรกิจท่ีใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิตและ
การให้บริการ ท่ีเป็นการต่อยอดการพฒันาร่วมกบัผูป้ระกอบการหรือองค์กรเป้าหมาย 
และมีผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไดม้าตรฐานและการรับรอง 

3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3: การจดัการองคค์วามรู้และพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

เป้าหมาย: ให้มีฐานข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีถูกต้องทันสมัย ท่ีเก่ียวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นกฎหมาย และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นขอ้มูลฐานในการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ 
และสร้างความร่วมมือ ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) ยทุธศาสตร์ท่ี 4: การสร้างการมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย: ใหภ้าคประชาสังคมตระหนกัและมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการน าเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

5) ยทุธศาสตร์ท่ี 5: การขบัเคล่ือนนโยบาย 

เป้าหมาย: ให้มีกลไกและมาตรการ ในการขบัเคล่ือนนโยบายการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมถึงการพฒันาทกัษะ สมรรถนะ และความเขม้แขง็ขององคก์ารในการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ 

4. กฎระเบียบของชุมชนบา้นหวัเลา 

4.1 กฎระเบียบทัว่ไปของหมู่บา้น 

1) ผูใ้ดเขา้ไปเก็บหา คน้ควา้ ศึกษาขอ้มูลในหมู่บา้นหรือในอาณาเขตของชุมชน ตอ้ง
ขออนุญาตจากคณะกรรมการหรือผู ้น าหมู่บ้าน ผู ้ใดฝ่าฝืนจะสั่งให้ยุติการ
ด าเนินการต่างๆ ทนัทีและยดึของกลางเป็นของชุมชน 

2) ทุกครอบครัวตอ้งเขา้ประชุมประจ าเดือนและเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาทุกคร้ัง 
หากฝ่าฝืน มีบทลงโทษ คือ คร้ังที่หน่ึงตกัเตือน คร้ังที่สองปรับเงิน จ านวน 50 
บาท คร้ังที่สาม ปรับเงิน จ านวน 100 บาท และ หากฝ่าฝืน คร้ังที่ 4 ตดัความ
ช่วยเหลือ 
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3) ห้ามน ายาเสพติดให้โทษทุกชนิดเข้ามาเสพ จ าหน่ายในหมู่บ้าน ฝ่าฝืนจดัส่ง
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4) หา้มก่อการทะเลาะววิาทท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท 
และแลว้แต่เจา้ทุกขจ์ะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

5) ห้ามยิงปืนภายในหมู่บา้น ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท และยึดอาวุธปืนเป็นของกลาง 
ยกเวน้เหตุจ าเป็นเพื่อป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์น 

6) ห้ามก่อกวนส่งเสียงดงัท าให้เกิดความร าคาญ-เดือดร้อน แก่ผูอ่ื้นตั้งแต่เวลา 22.00 
น. เป็นตน้ไป ยกเวน้มีเทศกาลตามประเพณี 

7) หา้มเล่นการพนนัทุกชนิดในชุมชน ผูใ้ดฝ่าฝืนปรับ 500 บาท 

8) กฎระเบียบน้ีสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์แต่ตอ้งได้รับการเห็นชอบ
จากประชาคมหมู่บา้น มากกวา่คร่ึงหน่ึงของชุมชน 

4.2 กฎระเบียบทัว่ไปเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ทุกครอบครัวตอ้งร่วมกนัท ากิจกรรมท าแนวกนัไฟทุกปี (ยกเวน้คนป่วยและคนท่ี
ไม่อยูบ่า้น) ฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 200 บาท 

2) เม่ือเกิดไฟป่า ตอ้งช่วยกนัดบัอยา่งนอ้ยครอบครัวละ 1 คน ฝ่าฝืนปรับคร้ังละ 200 
บาท 

3) ตอ้งท าแนวเขตป่ารอบชุมชน ให้ชดัเจน พร้อมติดป้ายก ากบัตามแนวเขตและท า
แนวกนัไฟทุกปี 

4) ผูใ้ดจุดไฟ หรือท าให้เกิดไฟไหมโ้ดยเจตนา หรือประมาท ปรับ 1,000 – 5,000 
บาท กรณีเผาไร่ตอ้งใหค้นในหมู่บา้นไปร่วม 10 คนข้ึนไป และตอ้งท าแนวกนัไฟ
มีความกวา้ง 4-8 เมตร 

5) ภายในขอบเขตของชุมชนบา้นหัวเลา ชาวบา้นสามารถน าไมม้าใช้สอยเพื่อ
ประโยชน์ภายในครัวเรือนได ้ผูใ้ดตอ้งการตน้ไมใ้หญ่มาใช้ในการสร้างที่อยู่
อาศยั  จะตอ้งขออนุญาตจากคณะกรรมการหมู ่บา้น และลงบนัทึกความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูใ้ดฝ่าฝืนท าตามขั้นตอน ปรับ 1,000 บาท และ
ยึดไมคื้นเป็นส่วนรวม 
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6) หา้มขายไมใ้หแ้ก่คนภายนอก ผูใ้ดฝ่าฝืนปรับ 2 เท่าของราคาไมแ้ละยดึไมเ้ป็นของ
กลางเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

7) ชุมชนต้องเข้าไปรักษา-ฟ้ืนฟู และปลูกพืชป่าท่ีเป็นอาหารและต้นไม้อ่ืนท่ีใช้
ประโยชน์ได ้และสามารถเก็บ-ใช-้จ าหน่ายไดต้ามวธีิการอยา่งย ัง่ยนื 

4.3 กฎระเบียบเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า 

1) เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า ห้ามเผาป่า ล่าสัตวป่์า หรือท าการเกษตรใดๆ ในพื้นท่ีน้ี 
แต่อนุญาตให้หาผลิตภณัฑ์จากป่าบางอยา่งใชใ้นครัวเรือนได ้เช่น ไมแ้ก่ ไมแ้ห้ง 
ไมไ้ผ ่ยาสมุนไพร ใบตองมุงหลงัคา ผลไมป่้า พืชป่าท่ีเป็นอาหารต่างๆ เห็นและ
หน่อไมไ้ผ ่ฯลฯ โดยวธีิการย ัง่ยนื และหา้มเอามาเพื่อเป็นสินคา้เด็ดขาด 

2) ผูใ้ดฝ่าฝืนล่าสัตวแ์ละจบัสัตวน์ ้าทุกชนิด ปรับ 500 บาทและยดึส่ิงของท่ีติดตวัเป็น
ของกลาง  

3) ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์ป่าก่อนได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการชุมชน ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท 

4.4 กฎระเบียบพื้นท่ีท ากิน 

1) จ านวนแปลงและขนาดของพื้นท่ีท ากินของแต่ละครอบครัว จะต้องแสดงต่อ
สาธารณะหา้มขาย หรือใหเ้ช่าท่ีดินแก่บุคคลภายนอกอยา่งเด็ดขาด ผูใ้ดฝ่าฝืนปรับ 
500 บาท และยดึพื้นท่ีคืนใหชุ้มชนจดัการทนัที 

2) งดเวน้การใชส้ารเคมีในไร่หมุนเวียน ในกรณีพื้นท่ีท ากินอ่ืนๆ ให้หลีกเล่ียงหรือ
ใชใ้นปริมาณท่ีเหมาะสมภายใตก้ารควบคุมตรวจสอบของชุมชน 

3) หา้มเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและรูปแบบการผลิตในไร่หมุนเวยีนเด็ดขาด 

4) การท าการเกษตรในพื้นท่ีไร่หมุนเวยีน ใหเ้นน้พนัธ์ุพืชพื้นบา้นเป็นหลกั 

5) พื้นท่ีไร่เหล่า (ไร่ซาก) สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ม่ือครบรอบหมุนเวียนและใหใ้ช้
เพียง 1 ปี ต่อรอบ 

6) พื้นท่ีไร่หมุนเวียนท่ีผ่านการรังวดัและเห็นชอบแลว้ ชุมชนจะเขา้ใช้ประโยชน์
หรือปล่อยไวห้ลายรอบก็แลว้แต่ แต่สิทธิการใชย้งัเป็นของชุมชนเหมือนเดิม 
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7) ตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นท่ีท ากินยอ่มถือวา่เป็นของเจา้ของพื้นท่ี หรือของชุมชน เจา้ของ
หรือชุมชนมีสิทธ์ิจะใชป้ระโยชน์ได ้ตามความจ าเป็น 

8) ตอ้งกนัพื้นท่ีรอบๆ พื้นท่ีท ากินระยะ 20 เมตรไวใ้ชใ้นการท าร้ัวป้องกนัสัตว ์กรณี
ท่ีท่ีท ากินติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ต้องกันพื้นท่ีด้านท่ีอยู่ติดกับป่าไวใ้ช้ไม้ท าร้ัว
ป้องกนัสัตวไ์ด ้แต่ไม่มีสิทธ์ิขยายพื้นท่ีท ากินเขา้ไปในบริเวณน้ีเด็ดขาด ฝ่าฝืนยึด
พื้นท่ีท่ีขยายคืนเป็นของชุมชน 

9) ในอนาคตถ้าผูใ้ดมีปัญหาพื้นท่ีท ากินไม่พอเพียงต่อการยงัชีพ ให้แจ้งความ
ประสงค์ต่อคณะกรรมการชุมชนเพื่อพิจารณาพื้นท่ีเหมาะสมให้ ผูใ้ดขยายพื้นท่ี
ท ากินโดยพละการตอ้งยดึพื้นท่ีเป็นของชุมชนทนัที 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวระพีพรรณ เมายศ 

วนั เดือน ปีเกดิ 12 มิถุนายน 2534 

สถานทีเ่กดิ จงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษา ปีการศึกษา  2549 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

  โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน 

ปีการศึกษา  2552  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน 

ปีการศึกษา  2556 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาภูมิศาสตร์  

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ทุนการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558  The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship  

 Fund (Sylff) จาก The Tokyo Foundation 

ทุนการวจัิย พ.ศ. 2559 New Directions in Environmental Governance (NDEG) 
และ The Social Sciences and Humanities Research Council 
of Canada (SSHRC) 

 

 


