


 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

112 

ศักยภาพของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก  
The Capability of the Community Forest for Developing 

Sufficiency Economy Philosophy Learning Center : A Case Study 
of Ban Huay Hin Fon Community Forest, Mae Pa Subdistrict, 

Mae Sot District, Tak Province 
 

มัลลิกา ทองเอม1* ธีรศิลป์ กันธา1 อังคณา ตาเสนา1 นิพิฐพนธ์ ฤาชา2 และพิพัฒน์ เกตุดี3 

Manliga Thong-em, Teerasin Kanta, Angkana Tasena, Nipitpon Ruecha and Pipat Getdee  
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 

2อาจารย ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
3นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 

*E-mail : manligathongem@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรครวมทั้ง

ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งใช้ผู้ให้
ข้อมูลจำนวน 20 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการน้ำ และศักยภาพของชุมชนในการเข้ามาบริหารจัดการป่า ซึ่งถือได้ว่ามีศักยภาพสูงในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ อย่างไรก็ตามแล้วยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ยังต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะที่
ได้รับจากการวิจัย 

 
ความสำคัญ : ป่าชุมชน,  จังหวัดตาก 

 

Abstract 
The objective of this research paper was to study the general condition, capability, 

problems, and obstacles including recommendations for the development of Ban Huay Hin Fon 
community forest, Mae Pa Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province, in order to develop as a 
learning center based on the sufficiency economy philosophy. The information is obtained from 
20 samples from participatory workshops that were used to analyze the qualitative data. The 
results of the study revealed that Ban Huay Hin Fon community forest is furnished with the ability 
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in water management and the community has a capability to manage the forest. It is suggested 
that the community forest has high potential to be a learning source. However, according to the 
recommendations received from the research, there are still problems and obstacles that need to 
be developed continuously.  

 
Keyword : Community Forest,  Tak Province 

 

บทนำ 

ป่าชุมชนเป็นหน่วยพื้นที่หรือขนาดพื้นที่ป่าชุมชน ที่สามารถให้ประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน เช่น การให้ไม้
ใช้สอย อาหาร สมุนไพร และของป่าอื่นๆ เช่น สีย้อมผ้า พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ในทางอ้อมเช่น 
การอนุรักษ์ระบบนิเวศ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนในเรื่องการ
การท่องเที่ยวเป็นต้น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , ม.ป.ป.) ในปัจจุบันการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทย
ได้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยได้บรรจุแนวทางการพัฒนาป่าชุมชนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในประเด็นเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ โดยจาก
ข้อมูลของ กรมป่าไม้ พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชุมชนทั่วประเทศประมาณ 5,687,889 ไร่ ซึ่งมีชุมชนที่
รับผิดชอบป่าชุมชนถึง 10,415 ชุมชน (ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน , ม.ป.ป.) ซึ่งแนวคิดของการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนนั้น เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าไปร่วมในการช่วยดูแลและรักษาป่าไม้  เพื่อที่จะสร้างความสมดุล
ระหว่างคนกับป่า ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ป่ายั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์” ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยใกล้บริเวณป่า ได้พึ่งพาอาหารจากป่าใน
การดำรงชีวิต อันเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในอีกทางหนึ่งด้วย (กรม
ป่าไม้, 2557) 

ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นป่าชุมชนอีกแห่งหนึ่ง ได้รับการ
อนุมัติจากกรมป่าไม้ เมื่อป ี2550 ให้จัดตั้งเป็น “ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน” มีเนื้อท่ีทั้งหมด 2,830 ไร่ โดยสภาพของ
ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณบนเขาสูงมีน้ำซับไหลตลอดทั้งปี  นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในการประกวดป่าชุมชนในระดับตำบลประจำปี 2558 และในระดับจังหวัด ประจำปี 2558 รวมทั้งมีแหล่ง
ทรัพยากรในการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เช่น วิถีชีวิตการดำรงชีพที่พึ่งพาป่า การอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน , 2560) ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาป่าชุมชนบ้าน
ห้วยหินฝนเพื่อไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนยัง
ขาดการจัดการความรู้ เพื่อที่จะพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งพื้นที่ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังมี
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้กับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจไม่มากนัก คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาในเรื่องศักยภาพของป่า
ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบล 
แม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจะทำการศึกษาศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานใน
อนาคตต่อไป 



 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”   7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

114 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มูลนิธิชัยพัฒนา. (ม.ป.ป.) ได้อธิบายความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าประกอบไปด้วยคุณสมบัติ

ได้แก่ความพอประมาณ คือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  ความมีเหตุผล
คือ การดำเนินการใด ๆ นั้นต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ คือ เงื่อนไขความรู้โดยต้อง
มีความรู้ในวิชาการต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงกันได้ และเงื่อนไขคุณธรรมต้องเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนิน
ชีวิต 

กาญจนา คุ้มทรัพย์. (2558). ได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติที่เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของการจัดการป่าชุมชน 
โดยต้องเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ซึ่งพิจารณาดังนี้ ต้องมีกิจกรรมที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
มีกฎของชุมชนเพื่อการใช้และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
เครือข่าย และมีการสร้างความตระหนักระหว่างสมาชิกเพื่อการอนุรักษ์ 

วิลาวัลย์ ใจเอื้อ นาวิน พรมใจสา และศิวาพร วังสมบัติ. (2560) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการป่าชุมชน
อย่างยั่งยืนพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าควรมีการส่งเสริมแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สำนึกร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของผู้นำชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนและรวมไปถึงการพัฒนา
เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาสืบสานการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  

ฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล และจีระ ประทีบ. (2561). ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน
ของจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
คือผู้นำชุมชนซึ่งควรพิจารณาเลือกผู้นำที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 

วสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์. (2562). ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใน
การจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านคำปลาหลาย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่นพบว่า กระบวนการเรียนรู้เริ่มจากการรวมตัวของผู้นำชุมชนที่ริเริ่ม ผลักดันจนนำไปสู่การปฏิบัติโดย
ใช้ภาวะผู้นำ ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนในชุมชนให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ
ยกระดับความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาที่สามารถทำได้จริงที่รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเน้นการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันจนกลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้  เป็นชุมชนต้นแบบที่ดี และยังสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนอื่น ๆ เพื่อนำไปต่อยอดและปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนได้ 

ทศพล พงษ์ต๊ะ กอบกุลณ์ คำปลอด และยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว. (2562). ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า มีการดำเนินการ
ผ่านกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ได้แก่ การปลูกป่าและการบวชป่าการทำฝาย การทำแนวกันไฟ การสำรวจสภาพป่าและ
พันธุ์ไม้และการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งปัญหาที่พบในการจัดการป่าชุมชนคือ ข้อจำกัดของกฎหมายการ
ขาดรูปแบบการจัดการป่าไม้ตามหลักทฤษฎีและขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนตามกฎหมาย 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
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2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  

3. เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
ในการศึกษาเรื่องศักยภาพของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ให้ข้อมูล 

ผู ้ให้ข้อมูลในการศึกษาเรื ่องนี้  ได้แก่ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน จำนวน 10 คน และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยหินฝน  ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 8 
หน่วยงาน ซึ่งในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อคัดเลือกกผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 20 ตัวอย่าง รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ตางรางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง/หน่วยงาน จำนวน(ตัวอย่าง) 
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 10 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  1 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 1 
นักวิชาการจากหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3 
หน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 14  1 
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33  1 
เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด 1 

รวมทั้งสิ้น 20 
  

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดยมี

ประเด็นในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเช่น สภาพทั่วไปในปัจจุบันของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนและหมู่บ้านห้วยหินฝน 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงทำ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยสามารถแยกอธิบายออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
1. สภาพทั่วไปและศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เพื่อท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1  สภาพทั่วไปของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
  ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนเกิดจากความตั้งใจ ในการรักษาป่าของพระสงฆ์วัดโพธิคุณเพื่อสร้าง

จิตสำนึกให้ประชาขนในชุมชนรอบวัดตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมี
ความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนบ้านห้วยหินฝน โดยอยู่ร่วมกันระหว่าง วัด ชุมชน คน ป่า เรียกได้ว่าป่าคือชีวิต 
ในอดีตสภาพป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  และมีน้ำตลอดปี ป่าชุมชนบ้าน 
ห้วยหินฝนถือว่าเป็นป่าชุมชนในระดับต้น ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยป่าชุมชน 
บ้านห้วยหินฝนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่าชุมชน ประจำปี 2560 จัดโดย
กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน 

  ในปัจจุบันสภาพป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนยังคงถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
แต่จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ประชาชนในชุมชนแห่งนี้แก้ปัญหาด้วยการทำฝาย
ชะลอน้ำ บ้านห้วยหินฝน มีทรัพยากรธรรมชาติ 3 อย่าง ได้แก่ ห้วย หิน และ ฝน ประชาชนในชุมชนควรใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนถือได้ว่าเป็นปอดของอำเภอแม่สอด และ
ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ลักษณะพื้นที่ของชุมชนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของการทำเกษตรกรรม ทำให้ 
ถูกมองข้ามความสำคัญไป และคนส่วนใหญ่หันไปให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมมากกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าชุมชน
บ้านห้วยหินฝนได้แก่ ส้มป่อย หน่อไม้ เห็ด มะตึงยาง ไข่มดแดง จักจั ่น จิ ้งหรีด ดอกดิน ผักหนาม ชะอมป่า  
กล้วยหวาย กล้วยป่า สมุนไพร เป็นต้น 

 1.2 ศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เพื ่อที ่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู ้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน มีเนื้อที่ 2,830 ไร่ โดยมีแหล่งต้นน้ำจำนวน 4 แหล่ง สามารถ
นำมาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในครัวเรือน/ร้านค้า จำนวน 253 ครัวเรือน และหน่วยงานราชการในพื้นที่กว่า 10 
หน่วยงาน รวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกร ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนน้ำส่วนที่เหลือจากการอุปโภค
บริโภคภายในชุมชนแล้ว ยังได้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยลึก เพื่อใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ของตำบลแม่ปะ อำเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก และไหลลงสู่แม่น้ำเมยเป็นพื้นที่ท้ายน้ำ นอกจากนั้นแล้วภายในป่าชุมชนบ้าห้วยหินฝน ยังเป็น
แหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือน “ซูเปอร์มาเก็ตบนดอย” ที่มีพืชผักนานาชนิด มีผลผลิตจาก 
ป่าชุมชนตามฤดูกาล เช่น ไข่มดแดง หน่อไม้ เห็ดต่าง ๆ ดอกก้าน ดอกดิน เป็นต้น ที่สามารถนำมาประกอบอาหาร
ได้ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จากศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนดังที่กล่าวไปแล้วนั้นทำให้ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศป่าชุมชน ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2558 รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนระดับจังหวัด 
ประจำปี พ.ศ.2558 และรางวัลชนะเลิศ โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ประเภทโครงการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 
  นอกจากนี้แล้วสิ่งที่เป็นศักยภาพอีกอย่างหนึ่งของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน คือการบริหารจัดการ
น้ำ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของเสาหลักภายในชุมชนบ้านห้วยหินฝน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
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ว่า “บวร” โดยร่วมกันทำ “ฝายมีชีวิต” ซึ่งถือว่าเป็นฝายมีชีวิตแห่งแรกของภาคเหนือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตต่้นปี 
พ.ศ.2559 และมีการดำเนินการทำฝายมีชีวิตในเขตของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนจำนวน 4 ฝาย ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบ
ของการทำฝายที่มีการขยายผลไปทั่วจังหวัดตาก และภาคเหนือ  
  สิ่งที่ถือว่าเป็นศักยภาพของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนอีกอย่างหนึ่งคือการดำเนินกิจกรรมภายใน
ของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ครบวงจร และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ “บวร” โดยกิจกรรมภายในป่าชุมชนบ้าน 
ห้วยหินฝนที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำ สามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที ่1 กิจกรรมของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
 

2. ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก 
เพื่อท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังต่อไปนี้ 

 2.1 ความเจริญทางวัตถุมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ทำให้วิถีชีวิตตามธรรมชาติ
เปลี่ยนไป ประชาชนหันไปพึ่งพาวัตถุสมัยใหม่มากขึ้น จนลืมทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองมีอยู ่  

 2.2 มีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในการหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตนมากเกินไป  เช่น การหาของป่า
โดยไม่คำนึงถึงฤดูกาลของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตที่เกิดข้ึนในป่าชุมชน และจะส่งผลกระทบถึงคนรุ่นหลัง 

 2.3 เกิดไฟป่าคุกคามป่าชุมชนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
และความไม่รับผิดชอบของประชาชนในพื้นที่ 

 2.4 ประชาชนในชุมชน บางส่วนไม่เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองมี แต่มองความ
ยั่งยืนของผู้อื่น สถานที่อื่นเป็นที่ตั้ง จนลืมไปว่าบ้านห้วยหินฝนมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีจุดเด่นอะไรบ้าง 

 2.5 ประชาชนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ถูกต้อง 
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก ในการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

 3.1 ควรสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึง
ประชาชนทั้งในชุมชนเอง และภายนอกชุมชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน โดยการสร้าง
จิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนเกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ป่า โดยต้องช่วยกันดูแล อย่าให้ผู้อื่นมาบุกรุกพื้นที่ 
รวมทั้งต้องมีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนและดำเนินการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ในการดำรงชีพในป่าเพื่อถ่ายทอดให้กับเยาวชนหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้
และใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้แล้วควรมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยอาจจะเป็นความ
ร่วมมือระหว่างเยาวชน ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

 3.2 ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ควรพัฒนาให้เกิดอาชีพที่มาจากป่าชุมชน เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงว่าเมื่อมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว  จะทำให้
เกิดอาชีพและรายได้ที่มาจากป่าชุมชน ทำให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรของชุมชน และสามารถสร้างเป็นจุด
เรียนรู้ได้อีกด้วย 

 3.3 ในการบริหารจัดการป่าชุมชนก็เป็นส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งดังนั้น คณะกรรมการบริหารป่าชุมชน
บ้านห้วยหินฝน จะต้องเป็นคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ 

 

สรุปและวิจารณ์ผล  

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่ให้
ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนทำให้ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีสภาพที่อุดม
สมบูรณ์ คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรของท้องถิ่น โดยเป็นไปตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของมูลนิธิชัยพัฒนา (ม.ป.ป.) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ ในประเด็นความพอประมาณจะเห็นได้ว่าป่าชุมชนบ้านห้วย
หินฝนนั้นสามารถเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน ทำเกิดการเกื้อกูลกันระหว่างธรรมชาติและคน สำหรับประเด็น
ของความมีเหตุผลจะเห็นได้ว่าในกิจกรรมของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนนั้น  จะมีกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์
ธรรมชาติ เช่น การสร้างฝาย เป็นต้น เพราะว่าประชาชนในชุมชนเชื่อว่าเมื่อมีการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วย่อมจะส่งผล
ให้เกิดความยั่งยืนของป่าชุมชน ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที ่ดีได้  ส่วนประเด็นในเรื ่องของการมี
ภูมิคุ้มกันนั้น จะเห็นได้ว่าจากการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนนั้นทำสามารถรองรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้ เช่นในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสามารถเก็บหาอาหารกินได้ตลอดทั้งปี รวมไปถึงในเรื่องของน้ำ
ซึ่งชุมชนบ้านห้วยหินฝน สามารถใช้น้ำซึ่งไหลมาจากป่าชุมชนได้ตลอดทั้งปี  นอกจากนี้แล้วในส่วนของประเด็น
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมนั้น จะเห็นได้ว่าป่าชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้และคุณธรรมมาบริหารจัดการทำให้ป่าชุมชนมี
การพัฒนาและได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ วสิษฐ์พล ศรีนารถนาวา และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 
(2562) ที่เห็นว่าปัจจัยสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคือ การให้คนในชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยให้มีการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน นอกจากนี้แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่คณะวิจัยได้
สังเกตเห็นจากการลงพื้นที่พบว่า ผู้นำเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
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เพราะจากการสังเกตุนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้นำในการขับเคลื่อนป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนนี้รับหน้าที่อีกตำแหน่งหนึ่งคือ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้นจะมีศักยภาพในการสั่งการและวางแผนในการพัฒนาขับเคลื่อนให้ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน 
ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล และจีระ ประทีบ. (2561) ได้เห็น
ตรงกันว่า ผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และอีกสิ่งหนึ่งของป่าชุมชน
บ้านห้วยหินฝนที่เป็นจุดเด่นนั้นก็คือ การสร้างฝายมีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ และจัดการกับระบบ
นิเวศในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า โดยฝายมีชีวิตในป่าชุมชนนี้เป็นต้นแบบของฝายแม่ชีวิตและได้ขยายแนวคิด
ไปในทั่วภาคเหนือ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กาญจนา คุ้มทรัพย์. (2558). ที่อธิบายถึงการดำเนินกิจกรรมทีเข้าข่ายของการจัดการป่าชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนมีการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  เช่นการจัด
กิจกรรมปลูกป่า การจัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เป็นต้น สำหรับในประเด็นของการพัฒนาคนและสร้างเครือข่ายจะ
เห็นได้ว ่าประชาชนในชุมชนบ้านห้วยหินฝนได้ร ับการอบรมและสามารถสร้างเครือข่า ยในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกับชุมชนอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้แล้วในประเด็นของการสร้างความตระหนักเพื่อการอนุรักษ์นั้น 
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินได้ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพราะเชื่อว่า
จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบทอดการอนุรักษ์ป่าชุมชนต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน เพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นั้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาแต่อย่างไรก็
ตามแล้วโดยทั่วไปคนในชุมชนจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาที่เกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะเข้ามาจัดการ
กับคนในชุมชนเพื่อให้เห็นเป็นไปในทางเดียวกันนั้น วิลาวัลย์ ใจเอื้อ นาวิน พรมใจสา และศิวาพร วังสมบัติ (2560). 
ได้ให้ความเห็นไว้ว่าควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และคณะกรรมการป่าชุมชน รวมทั้งพัฒนาและสร้าง 
คนรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาสืบทอดในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  นอกจากนี้แล้วปัญหาสำคัญอีกอย่าง
หนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ก็คือปัญหาในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนที่ถูกต้อง ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ ทศพล พงษ์ต๊ะ 
กอบกุลณ์ คำปลอด และยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว (2562) ที่เห็นว่าปัญหาการจัดการป่าชุมชนนั้นประเด็นในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของป่าชุมชนเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ  

สำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น ส่วนใหญ่แล้วจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ควรเน้นการพัฒนาคนเป็นหลักทั้งคนในชุมชนเอง และ
เยาวชน รวมทั้งคนจากชุมชนภายนอกที่เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ให้มีจิตสำนึกหวงแหน
ผืนป่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งข้อเสนอแนะทำสำคัญที่สุดคือควรมีคณะกรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็งทั้งนี้
เนื่องมาจากว่า การที่มีมีคณะกรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็งนั้นจะสามารถสร้างพลังงานในการบูรณาการทุกภาคส่วน
เข้ามาทำงาน รวมไปถึงสร้างความเชื ่อมั ่นทั ้งในด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการให้กับคนในชุมชน 
นอกจากนี้แล้วการดำเนินกิจกรรมของป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปกระตุ้นให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความหวงแหนและต้องการรักษาป่าชุมชนให้มีความยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 ในการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้นั ้น ควรทำการศึกษารูปแบบของพัฒนาป่าชุมชนบ้าน 

ห้วยหินฝนให้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถให้เยาวชนและคนที่สนใจเข้าได้เรียนได้โดยสะดวก 
 1.2 ควรพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญา ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนโดยอาจจะเชิญ

ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เช่น เรื่องสมุนไพร เรื่องไม้ใช้สอยต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ที่สนใจ 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนส่งเสริมให้ป่าชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่  เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ใน

ด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต การดำรงชีพในป่า หรือการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน  
เป็นต้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะนักวิจัยต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนทุนวิจัย 
ในครั้งนี้ ตลอดจนผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในเรื่อง
ของข้อมูลวิจัย และต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนข้อมูลในครั้ง  
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