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บ ท ค ัด ย่ อ

บทความเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า  ชุมชนมีแนวทางการจัดการป่า
ต้นนำ้าอย่างไรจนนำาไปสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหาร  โดยเลือกศึกษา
พืน้ทีป่่าต้นนำา้ภนูำา้ดัน้ บ้านห้วยปลาฝา อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทีม่พีฒันาการ
การจัดการป่าต้นนำ้ามาอย่างยาวนาน  อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นปัญหาของพื้นที่ป่า
ต้นนำ้าภูนำ้าด้ันท่ีต้องเผชิญกับการสัมปทานป่าไม้และการขยายพื้นที่ทำากินของ
ชาวบ้าน ส่วนระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการลงพื้นที่ภาคสนาม 
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม  สัมภาษณ์เชิงลึก  สัมภาษณ์แบบกลุ่มและการ
ระบุพันธุ์พืชและงานเอกสาร  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  แนวทางการจัดการ
ป่าต้นนำา้เพือ่ความยัง่ยนืของฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนประกอบด้วย 3 ส่วน  
1.  เครือข่ายทางสังคมที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์และ
จัดการป่าต้นนำ้า  2.  กฎเกณฑ์ของชุมชนที่มีระดับความเข้มงวดการใช้บังคับใน
บริบทของสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ต่างๆ กนั และ 3. ประเพณีและพิธกีรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าต้นนำ้า 

ค�าส�าคัญ: การจัดการป่าต้นนำ้า, ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน, เครือข่ายทางสังคม
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A b s t r a c t

The aim of this article was to study watershed management for 
community-based food resource sustainability. The area of study was 
the Phu Namdaan watershed, Huay Pla Pha village, Dansai district, Loei 
province.  It has a  long history of watershed management which has 
demonstrated  that the watershed was threatened  by commercial 
forest and agricultural expansion. For the research methodology, this 
study applied qualitative research techniques focusing on field research; 
including observations  ,  in-depth  interviews,  focus group discussions, 
plant identification, and documentation. The results of the study found 
that watershed management for community-based food resource 
sustainability is composed of 3 parts: 1. Social networks have the ability 
to examine and management watersheds  2. The community has various  
laws designed to look after local people and 3. Traditions and rituals 
related to watershed conservation.

Keywords: watershed management, community-based food resource, social network 
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จากวิกฤต “สภาวะอากาศ” สู ่การ “ปรับตัว” เพื่อท�า 
ความเข้าใจ “ฐานทรัพยากรอาหาร”  

ในรอบกึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา  โลกต้องเผชิญกับความแปรปรวนของ
สภาวะอากาศทั้งภัยแล้งและนำ้าท่วม  ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วทุกมุมโลก 
โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศในสังคมเกษตรกรรม  ผลกระทบดังกล่าวทำาให้
เกษตรกรประสบปัญหาในเร่ืองผลผลิตลดลง  ทั้งในแง่การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือนและผลิตเพื่อขาย  อย่างไรก็ตาม  จากการทบทวนวรรณกรรม
ในประเด็นดังกล่าว  พบว่ายังมีกลุ่มชนในสังคมเล็กๆ  และชนพื้นเมือง 
(Indigenous  people)  สามารถปรับองค์ความรู้ท่ีตนเองมีอยู่  เพื่อแก้
ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น  อาทิ  การเก็บเห็ดในป่าสนของกลุ่มชนพื้นเมืองใน
บริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ที่ใช้ทักษะด้านภูมิปัญญาจากการเรียนรู ้
ระบบนิเวศและสภาวะอากาศจนเกิดความเชี่ยวชาญในการแบ่งแยก 
สายพันธุ์  แหล่งที่เกิดและการเก็บเห็ด  จนทำาให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่า
ของสิง่แวดล้อมว่ามผีลต่อการหาอยูห่ากนิของกลุม่ตน หากระบบนเิวศป่าสน
เปลี่ยนแปลง อาหารจากธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตาม  (Menzies  2006:  87-106)  ขณะท่ีกลุ่มชนพื้นเมืองชายทะเลทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ  ประเทศแคนาดา  กำาลังประสบปัญหาทั้งเรื่องจำานวน
และชนิดปลาที่ลดลง เนื่องจากปัญหาระบบนิเวศชายฝั่งที่เปลี่ยนไป จึงนำา
เทคโนโลยีที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อนของกลุ่มตนมารื้อฟื้นและปรับใช้ในการ

การจัดการป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้นเพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน
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เ อ ก ริ น ท ร์   พึ่ ง ป ร ะ ช า 

ทำาประมงพืน้บ้าน กอ่ให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ฐานทรัพยากรอาหารจาก
ท้องทะเล เนือ่งจากวธิกีารดังกล่าวเป็นการหาปลาทีเ่ป็นมติรกบัระบบนเิวศ 
ด้วยภมูปัิญญาดังกล่าวจงึทำาให้แหล่งอาหารทีเ่ส่ียงต่อวกิฤตความมัน่คงทาง
อาหารก็กลับมาสมบูรณ์เช่นเดิม (Brown 2006: 47-64) 

ส่วนการศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านปะเหลียน  จังหวัดตรัง  และ
กลุ่มข้าวคุณธรรม  จังหวัดยโสธร  ที่สื่อให้เห็นการรวบรวมองค์ความรู้และ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา  เพ่ือดำารงอยู่
ท่ามกลางความผนัแปรของภาวะอากาศท้ังนำา้ท่วมและภยัแล้ง ด้วยการปรบั
ใช้ภูมิปัญญาและการสร้างเครือข่ายแก้วิกฤตดังกล่าว (กุลวดี สันติสุขมงคล
และคณะ 2556)  โดยเฉพาะประเด็นการสร้างเครือข่ายยังพบเห็นจากงาน
วิจัยการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการลุ่มนำ้าฝางที่ชุมชนใช้พลังเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนการจัดการฐานทรัพยากรนำ้า  (เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มนำ้าฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 2550)

ขณะท่ีงานวิจัยเร่ืองการจัดการป่าต้นนำ้าท่ีผ่านมาทำาให้เห็นแนวทาง
การศกึษาอยู ่3 ประเดน็ คือ 1) การศึกษาด้านความเช่ือและพธิกีรรมในฐานะ
เครือ่งมอืในการจดัการป่าต้นนำา้ คือ ชมุชนมกีารจดัการทรัพยากรตามความ
เชือ่ต้ังแต่อดีต โดยมีท้ังความเชือ่และคำาสัง่สอนทีสื่บทอดกันมาจากรุน่หนึง่ 
สูรุ่่นหนึง่  โดยสะท้อนออกมาในรปูของผเีจ้าที ่ผขีนุนำา้ ป่าพธิกีรรม และความ
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เชื่อในการใช้ผลผลิตจากป่า 2) การศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่า
ต้นนำ้ามี 3 ลักษณะคือ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ตั้งชุมชน 
การใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่าจะมีองค์กรชาวบ้านเป็นฝ่ายกำาหนดกฎระเบยีบ 
จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการป่าชุมชนเป็นการแสดงออกถึงสทิธขิองชาวบ้าน 
ที่พึงได้ของชุมชนอย่างชอบธรรม  และ  3)  การศึกษาด้านการอนุรักษ์ป่า
ต้นนำ้าจะเชื่อมโยงกับระบบการผลิตที่มีความหลากหลาย ทั้งจากธรรมชาติ
และสร้างสรรค์โดยมนุษย์ เช่น การหาอาหารจากป่า การเก็บฟืน การหายา
สมนุไพร ผสมผสานกบัการทำาไร่ ทำานาและปลกูผกัพ้ืนบ้านบริเวณสวนตาม
หัวนา ด้วยเหตุนี้  ความหลากหลายจึงอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการมีวิถีชีวิต
ท่ีผลิตกับวิถีการบริโภคท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง
สมดุล (ปริศนา พรหมมา และมนตรี จันทวงศ์ 2541: 45-62)

  ขณะที่งานศึกษาเรื่องการปรับตัวของชุมชนต่อสภาวะแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงและงานศึกษาป่าต้นนำ้าดังกล่าวเผยให้เห็นว่า  งานศึกษา 
ส่วนใหญ่มกัให้ความสำาคญักบัการจดัการฐานทรพัยากรทางธรรมชาติอย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชน  หรือวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่สัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (Traditional ecological knowledge) และ
แนวทางการสร้างเครอืข่าย รวมถึงยงัมงีานศึกษาบางงานทีเ่ชือ่มโยงประเดน็
ดังกล่าวเข้ากับความมั่นคงทางอาหารของชุมชน  โดยทั้งหมดต้องการสื่อ
ความสำาคัญว่าชุมชนต่างๆ  มีศักยภาพในการแก้วิกฤตดังกล่าวอย่างไร  
(เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ 2559: 261-280) 

ดังนั้น  งานศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นการต่อยอดงานศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือ
สำารวจและวิเคราะห์ว่าอะไรคือแนวทางสำาคัญทำาให้ชุมชนจัดการป่าต้นนำ้า
จนนำาไปสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหาร  ท้ังน้ีเพราะผู้ศึกษามอง
ว่า  “ฐานทรัพยากรอาหาร”  ไม่ว่าจะเป็นนำ้า  ดินและป่า  ถือเป็นตัวเชื่อม
โยงระบบอาหารของชุมชนทั้งในมิติการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของ
หมู่บ้านและท้องถิ่น  อีกท้ังยังเป็นเฟืองจักรในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตของ
ผู้คนที่สัมพันธ์กับการจัดการท่ีดิน  การจัดการกับกิจกรรมทางการเกษตร  
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การจัดการป่า  ฯลฯ  ตลอดจนด้านนโยบายการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยกำาหนดขอบเขตการศึกษาพื้นที่ป่าต้นนำ้าภูนำ้า
ดั้น  บ้านห้วยปลาฝา  อำาเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ที่มีพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์การจดัการฐานทรพัยากรดงักล่าวของชมุชนมาอย่างยาวนาน 
กล่าวคือ  ชาวห้วยปลาฝามีกฎเกณฑ์ในการใช้พื้นป่าต้นนำ้า  มีการต่อสู้ของ
คณะกรรมการหมูบ้่านกบัผูบ้กุรกุผนืป่า มพีธิกีรรมทีเ่ป็นกลไกด้ังเดิมในการ
จดัการกบัผนืป่าตามวถิชีาวบ้าน ส่งผลทำาให้พืน้ทีส่่วนนีม้คีวามสมบรูณ์และ
มีความหลากหลายทางชีวภาพ  

ป่าต้นนำ้าภูนำ้าด้ันตั้งอยู่ในป่าภูนำ้าดั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
เพชรบูรณ์  ทอดตัวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้  มีพ้ืนที่ราบลุ่มนำ้าหมัน
แคบๆ ตั้งอยู่ระหว่างกลาง ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็นกลุ่มเทือกเขา
เพชรบูรณ์ มีความสูงเหนือระดับนำ้าทะเลปานกลาง 50-800 เมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบสูง ลักษณะภูเขาสูงชัน ลักษณะดิน
เป็นดนิร่วนปนหนิ สภาพป่าเป็นป่าเตง็รังสมบูรณ์  มต้ีนไม้ขนาดใหญ่กระจาย
อยู่ทั่วป่า อายุประมาณ 5-10 ปีขึ้นไป เช่น ประดู่ แดง ไม้จิก ไม้รัง ต้นชาด 
ต้นกระบาก ไผ ่และอื่นๆ ไม้พื้นล่างจำาพวกหญ้าเพ็ก ไมยราบ สาบเสือ และ
สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ข่าป่า ต้นส้มป่อย ต้นเปล้า ต้นคราม เป็นต้น

ในส่วนของผืนป่าภูนำ้าด้ันทิศตะวันตกเขตติดต่อบ้านห้วยปลาฝา 
มีความลาดชันปานกลางถึงมาก  ทำาให้ยากต่อการหักร้างถางพง ประกอบ
กับชาวห้วยปลาฝามีกฎเกณฑ์ในการใช้พื้นป่าต้นนำ้าและมีพิธีกรรมในการ
จัดการกับผืนป่าตามวิถีชาวบ้าน ส่งผลทำาให้พื้นที่ส่วนนี้มีความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ประการสำาคญั ยงัเป็นแหล่งผลติประปาภเูขาหรอืเหมอืงนำา้ด้ัน
ทำาให้ชาวบ้านได้ใช้อยู่ใช้กิน แม้กระทั่งยามแล้ง อย่างวิกฤตภัยแล้งปีล่าสุด 
(พ.ศ. 2558-2559) อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศและการ
ทำาลายผนืป่าในหลายพืน้ทีใ่นอำาเภอด่านซ้าย เหมอืงนำา้ด้ันยงัหล่อเล้ียงชวีติ
ชาวบ้านอย่างไม่ขาดสาย  ต่างจากหมู่บ้านส่วนใหญ่ในอำาเภอด่านซ้ายและ
พื้นที่อื่นๆ ที่ระบบประปาภูเขานำ้าเริ่มขาด เกิดเป็นวิกฤตภัยแล้ง      
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อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานชัดเจนกรณีป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้น
คือ  ฐานทรัพยากรอาหารท่ีสำาคัญของชุนชนท้ังในแง่แหล่งบริการอาหาร
ทางธรรมชาติและแหล่งบริการระบบหมุนเวียน  เช่น  นำ้า  อากาศและดิน 
ที่มีคุณภาพต่อชุมชนในการดำารงชีพ โดยเฉพาะวิถีทางการเกษตร เหตุนี้ป่า
ต้นนำ้าจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ให้เกิดความยัง่ยนื และตอบสนองความต้องการใช้ทรัพยากรของคนในพืน้ที่
อย่างตรงประเด็น ด้วยการจัดการป่าต้นนำ้าที่เป็นเสมือนกระบวนการที่เกิด
จากชาวบ้านในท้องถิ่นให้เกิดจิตสำานึกร่วมกัน  

ดังนัน้ จุดประสงค์หลกัของการศกึษาคอืเพือ่ศกึษาว่าชมุชนมแีนวทาง
ในการจัดการป่าต้นนำ้าอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และเพื่อวิเคราะห์ว่า ชุมชนมี
แนวทางการจัดการป่าต้นนำ้าทำางานอย่างไรจนนำาไปสู่ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรอาหาร  

ฐานความคิดและระเบียบวิธีศึกษา
กรอบแนวคิดการจัดการป่าต้นนำ้าเพื่อความมั่นคงทางอาหารของ

ชุมชนพฒันาจากฐานคิดเร่ืองการจดัการป่าต้นนำา้แบบบรูณาการ สังเคราะห์
ประเด็นสำาคัญจากการศึกษาเร่ือง  Mainstreaming  Participatory 
Watershed Development (Kolavalli & John 2002) และ Community 
Conserved  Areas:  Policy  Issues,  Historic  and  Contemporary 
Context (Folke 2008: 1-6) โดยให้ความสำาคัญเรื่องการจัดการป่าต้นนำ้า
ในหลากหลายมิติ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน อีก
ท้ังยงันำาประเดน็นเิวศการเมือง (Bosius et al. 2005) มาประยกุต์วเิคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าต้นนำ้า   

กล่าวโดยสรุปคือ  การจัดการป่าต้นนำ้าจะพิจารณาในฐานะหน่วย
หนึ่งของฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน  ที่เชื่อมโยงกับวิถีทางการเกษตร 
โดยสะท้อนผ่านมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนในและ
นอกชุมชน ดังนั้น การศึกษาแนวทางการจัดการป่าต้นนำ้าจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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ทีจ่ะต้องทำาความเข้าใจต่อสถานการณ์ระบบนเิวศและฐานทรพัยากรอาหาร 
ทีส่มัพนัธ์กบัผืนป่าต้นนำา้ ผ่านการประเมนิฐานทรพัยากรอาหารทีส่มัพนัธ์กบั
ป่าต้นนำา้ กจิกรรมทางการเกษตร การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม
ของชุมชนนั้นๆ ว่ามีภาวะเปราะบางหรือไม ่อย่างไร (Bosius et al. 2005: 
24) เพราะหากระบบนิเวศป่าต้นนำ้าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ จะ
ทำาให้ทราบว่าเกิดจากปัจจัยใด    

เม่ือประเมินและทราบผลสถานการณ์ของระบบนิเวศป่าต้นนำ้าแล้ว 
จึงพัฒนาสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์การจัดการป่าต้นนำ้าโดยพิจารณาจาก  3 
แนวทางดังกล่าวร่วมกัน โดยพิจารณาว่า ชุมชนมีเครือข่าย กฎเกณฑ์ และ
ประเพณแีละวฒันธรรมในการจดัฐานทรพัยากรอาหารของชมุชนทีสั่มพนัธ์
กับป่าต้นนำ้าอย่างไร    

ส่วนระเบียบวิธีวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  รวบรวมข้อมูลจากระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  กล่าวคือ  ข้อมูลปฐมภูมิจากงานภาคสนามประกอบ
ด้วย  การสัมภาษณ์แบบกลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วน
ร่วมในการจัดการป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้น  การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม  และ
สำารวจพันธุ์พืชร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีองค์ความรู้เรื่องป่า  ส่วนข้อมูล 
ทุติยภูมิรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์และวรรณกรรมต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
ประเด็นเรื่องการจัดการป่าต้นนำ้าท่ีสัมพันธ์กับฐานทรัพยากรอาหารของ
ชุมชน   

“เรื่องเล่า” จากป่าต้นน�้าภูน�า้ดั้น 
การศกึษาเรือ่งการจดัการป่าต้นนำา้เพือ่ความยัง่ยนืของฐานทรพัยากร

อาหารของชุมชน  กรณีศึกษาป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้น  บ้านห้วยปลาฝา  อำาเภอ
ด่านซ้าย  จังหวัดเลย  เบื้องต้นจะเป็นการอธิบายภาพข้อมูลพื้นฐานบ้าน
ห้วยปลาฝาด้านกายภาพ สังคม วัฒนธรรมและการดำารงชีพ ประเด็นต่อมา
ว่าด้วยเรื่องฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้น เพื่อบอกเล่า
สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสะท้อนความสมบูรณ์ของผืน
ป่า ประเดน็ท้ายสดุบอกเล่าพลวตัของป่าต้นนำา้ภนูำา้ด้ัน ซึง่จะทำาให้เหน็เหตุ



66 66   

และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและกระบวนการ
จัดการป่าต้นนำ้าและประปาภูเขาของหมู่บ้าน   

บ้านห้วยปลาฝา: หมู่บ้านเล็กแต่ร�า่รวยวัฒนธรรม 
บ้านห้วยปลาฝาตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำาบลนาดี  อำาเภอด่านซ้าย  จังหวัด

เลย ห่างจากตัวอำาเภอขึ้นไปทางทิศเหนือราว 10 กิโลเมตรเศษ มีเทือกเขา
เพชรบูรณ์ขนาบข้างท้ังสองด้าน  มีพื้นท่ีราบลุ่มนำ้าหมันแคบๆ  ต้ังอยู่ตรง
กลาง ส่วนป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้นตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน กล่าวโดย
สรุปขอบเขตหมู่บ้านในเชิงกายภาพได้ดังนี้    

ทิศเหนือจรดบ้านนาทุ่ม ตำาบลนาดี อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ทิศใต้จรดบ้านนาดี ตำาบลนาดี อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ทศิตะวนัออกจรดบ้านนาเจยีง ตำาบลโคกงาม อำาเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย
ทศิตะวันตกจรดบ้านแก่วตาว ตำาบลนาด ีอำาเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย
ประวัตคิวามเป็นมาของบ้านห้วยปลาฝา ชาวบ้านเชือ่ว่าเป็นหมูบ้่าน

ที่ต้ังมานานกว่า  100  ปี  เดิมตั้งอยู่พื้นท่ีส่วนล่างซ่ึงเป็นที่ลุ่มติดกับลำานำ้า
หมัน  แต่มักประสบปัญหาเรื่องนำ้าท่วมเนื่องจากเป็นที่ลุ่ม  ชาวบ้านจึงย้าย
มาอยู่ในที่สูงซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน  ส่วนเหตุที่ชื่อบ้านห้วยปลาฝา 
เนื่องจากบริเวณที่ต้ังหมู่บ้านสมัยก่อนท่ีติดกับลำานำ้าหมัน  พบหินมีรูปร่าง
คล้าย  “ปลาฝา”  (ตะพาบนำ้า)  ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านปลาฝา 
เมื่อเวลาผ่านไปหินดังกล่าวได้ผุพัง  เรื่องของหินปลาฝาจึงเป็นเพียงตำานาน
ของคนรุ่นก่อน 

หมู่บ้านห้วยปลาฝามี 176 ครัวเรือน ประชากร 850 คน มีโรงเรียน 
1 แห่ง วัด 1 แห่ง และสระสาธารณะ 3 แห่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่ดำารงชีพด้วย
การทำาการเกษตร มีส่วนน้อยที่รับราชการหรือทำางานรับจ้างอื่นๆ ชาวห้วย
ปลาฝาปลูกทั้งข้าวนานำ้าท่วม (Wet rice) และข้าวไร่ (Dry rice) การปลูก
ข้าวเป็นการปรับให้เหมาะกับสภาพทางกายภาพของพื้นท่ีแต่ละครัวเรือน
กล่าวคือ  ครัวเรือนไหนมีที่ราบนำ้าท่วมถึงจะใช้วิธีปลูกข้าวนานำ้าท่วม  ส่วน
ที่ดอนหรือพื้นที่สูงจะใช้วิธีปลูกข้าวไร่ นอกจากนี ้ชาวบ้านยังปลูกข้าวโพด
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สำาหรับผลิตอาหารสัตว ์ถั่วดำา กะทกรก และมะขามหวาน เป็นต้น รวมทั้ง
บางครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนและส่งขาย  

ด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและความเชื่อ  ชาวห้วยปลาฝานับถือพุทธ
ศาสนาควบคู่ไปกับการนับถือผี  ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อกันว่า  ตามป่า  ตาม
ภูเขา  ถำ้า  แม่นำ้า  ห้วยหนอง  คลองบึง  และรอบหมู่บ้านจะมีดวงวิญญาณ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู ่ผู้ใดละเมิดหรือไม่เคารพบูชาจะได้รับอันตราย เจ็บไข้ 
ได้ป่วย หรือประสบเคราะห์กรรม บทความนี้จะกล่าวเฉพาะความเชื่อเรื่อง
ผีที่สัมพันธ์กับฐานทรัพยากรทางอาหารของชุมชน 

ผีป่า: ผีป่าหมายถึงคนตายที่ประสบอุบัติเหต ุเช่น ตกต้นไม ้ถูกสัตว์
ป่าขบกัด ถูกงูหรืออสรพิษกัดจนถึงแก่ความตาย จะกลายเป็นดวงวิญญาณ
ล่องลอยวนเวียนเป็นเจ้าป่า อยู่ตามบริเวณที่เกิดเหตุนั้นๆ 

ผป่ีาผดีง: ผีป่าผดีง คนในชมุชนยงัเชือ่ถอืกนัอยูว่่าผีป่าผีดงมจีรงิ และ
จะทำาให้สมาชิกในชุมชนได้รับอันตรายจากผีป่าผีดง   หากลบหลู่หรือเรียก
อีกอย่างว่า  “ผิดป่า”  เช่น  มีชาวบ้านไปหากินลงเบ็ดหรือเข้าป่าไปล่าสัตว์ 
หากมีใครพูดจาไม่ดีหรือมีการท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็น  วันนั้นทั้งวันจะไม่ได้
ปลาสักตัวเดียวหรือไม่พบเห็นสัตว์ป่า และจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด เป็นต้น   

ผีนำ้า:  ผีนำ้าหมายถึงคนที่ประสบอุบัติเหตุและตายในนำ้า  จะเป็นผีสิง
อยู่ในวังนำ้า  (ร่องนำ้าลึกท่ีไหลวน)  นั้นๆ  หากมีผู้คนเข้าไปกลำ้ากรายบุกรุก 
จะประสบเคราะห ์มีอันเป็นไป

ผไีร่และผนีา: ผไีร่ผนีาหรอืเรยีกว่า “ผสีะนา” ความเช่ือเร่ืองการเล้ียง
ผไีร่ผนีา ชาวห้วยปลาฝามักปฏบิตัก่ิอนฤดกูาลทำานา จะมีการเลีย้ง “ตาแฮก”  
เพือ่ความมัน่คงและอดุมสมบูรณ์ของผลผลติ เมือ่เสรจ็ส้ินฤดูกาลเกบ็เก่ียวก็
จะทำาพธิแีก้ เลีย้งเจ้าท่ี เครือ่งแก้มีเหล้า ไก่ หมูดำา (หมูด่อน) หมาก พลู ยาสูบ 
ชาวบ้านเช่ือว่าเมือ่ผไีร่ผนีาได้รบัความพงึพอใจจะให้ความอดุมสมบรูณ์ของ
ผลผลิตการเกษตร

ผีซำา-ผีบ่อ: ผีซำา-ผีบ่อ หมายถึงผีที่สถิตอยู่ตามสถานที่หรืออยู่บริเวณ
ที่นำ้าซึมออกมาตลอดเวลา (นำ้าซับ) มีการบนและแต่งแก้เหมือนผีสะนา 
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แม่ธรณ:ี ชาวบ้านเชือ่ว่าพืน้ดนิมีนางธรณเีป็นผูร้กัษา เวลาทีต้่องการ
ฝากสิง่ของไว้ทีไ่ร่หรอืสวน จะบอกกล่าวนางธรณ ีให้ดแูลรักษาส่ิงของ มีการ
บนบานเช่นกนั อาจจะบนด้วยพาหวาน (ของหวาน) คำาหมาก (เครือ่งหมาก) 
คำาพลู (เครื่องพลู) แล้วแต่ความเหมาะสม    

ปัจจุบันครวัเรอืนส่วนใหญ่ยงัมคีวามเชือ่ในเรือ่งดงักล่าว โดยจะนบัถอื
และปฏิบัติอยู่เป็นประจำา นอกจากนี้ หลายครัวเรือนยังคงมีความเชื่อเรื่อง 
“ผบ้ีาน” และผปีระจำาหมูบ้่าน แต่สิง่ทีน่่าสงัเกต คอื ผีทีร่บัการยกย่องเหล่านี้
มกัเป็นบคุคลทีส่ร้างคุณความดแีละมฐีานะ ทำาให้ชาวบ้านเคารพนบัถอืและ
มอบหมายให้เป็นผูป้กครองหมู่บ้านเหมือนผูใ้หญ่บ้านในปัจจุบนั ช่วยรักษา
ความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน เมื่อบุคคลดังกล่าวถึงแก่กรรม วิญญาณจะ
ล่องลอยวนเวียนอยู่ในบริเวณหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ นอกจากนี้ ชาวบ้าน
ยังมีความเชื่อเจ้ากวนและนางเทียม  หรือผู้นำาแห่งจิตวิญญาณของหมู่บ้าน
ผู้ทำาหน้าที่ติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นต้น ดังเห็นจากขนบธรรมเนียม
ต่างๆ ในวัฏจักรชีวิตและฮีตสิบสองหรือประเพณีรอบปี 

ขณะเดียวกันชาวห้วยปลาฝามีงานบุญประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะ 
ทีสั่มพนัธ์กบัสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์หนือธรรมชาตแิละสมัพนัธ์กับป่าต้นนำา้ภูนำา้ด้ันคือ 
งานไหว้เหมืองภูนำ้าดั้น  ซึ่งจัดช่วงสงกรานต์ของทุกปี  ชาวบ้านเชื่อว่าผืนที่
ป่าต้นนำ้ามีวิญญาณของผีป่าสิงสถิตคอยปกปักรักษาผืนป่าและแหล่งต้นนำ้า 
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีความศักดิ์สิทธิ์  ห้ามใครเข้าไปล่วงละเมิดพ้ืนที ่
เดด็ขาด โดยเฉพาะการตัดไม้ทำาลายป่า พืน้ท่ีป่าต้นนำา้จงึมคีวามหลากหลาย
ทางชวีภาพค่อนข้างสงู สงัเกตได้จากระบบนิเวศของป่าภนูำา้ด้ันทีม่ลัีกษณะ
เป็นป่าดิบชื้น ทั้งๆ ที่ระดับความสูงจากระดับนำ้าทะเลไม่มากนัก แต่กลับมี
ความเขียวชอุ่มตลอดท้ังปี  ในช่วงฤดูแล้งนำ้าไหลไม่ขาด  ดังนั้น  เมื่อเข้าถึง
เทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจะรวมตัวกันประกอบพิธี  โดยตกลงกันว่าจะ
ดำาเนินการในช่วงวันที่ 15 หรือ 16 เมษายนของทุกปี ส่วนเหตุที่ระบุไว้ 2 
วันนีเ้นือ่งจากหากวันท่ี 15 ตรงกับวนัพุธ ชาวบ้านจะเล่ือนเป็นวนัพฤหสับดี 
เพราะชาวบ้านถือว่าวันพุธเป็น “วันไม่ดี” ไม่ควรประกอบพิธีกรรมใดๆ ใน
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วันงาน ก่อนเที่ยงวัน “นางเทียม” หรือผู้นำาแห่งจิตวิญญาณตามความเชื่อ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้หญิง พร้อมด้วย “นางแต่ง” หรือผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นบริวาร
ของนางเทียมจะเป็นผู้นำาในการประกอบพิธี  เหล่าชาวบ้านจะเอาฆ้องและ
กลองไปร่วมฉลอง  โดยรวมตัวกันท่ีวัดประจำาหมู่บ้าน  เพื่อเตรียมขบวน
แห่ไปยังป่าต้นนำ้าบริเวณที่สิงสถิตวิญญาณ    แต่ละครัวเรือนจะจัดเตรียม
เครือ่งเซ่นเพือ่ไหว้วญิญาณหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิผี์ต้นนำา้ เครือ่งเซ่นประกอบด้วย 
เครื่องคาวหวาน เหล้า ยาเส้น เรือเงินเรือทอง ปลาเงินปลาทอง พร้อมธง
ไปบวงสรวง ชาวบ้านบอกเล่าว่า เรือเงินเรือทองที่เอาไปล่องก็เพื่อจะให้นำ้า
ไหลสะดวกตลอดเวลา  ส่วนปลาเงินปลาทองเพื่อให้ปลาในชุมชนมีความ
อุดมสมบูรณ์  เมื่อประกอบพิธีกรรมเสร็จต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน พร้อม
สาดนำ้าและร้องรำาทำาเพลง  

สถานการณ์ฐานทรัพยากรอาหารที่สัมพันธ์กับป่าต้นน�า้ภูน�้าดั้น 
“พรกิอยูท่างเหนอื  มะเขืออยูท่างใต้ ตะไคร้อยูเ่ฮอืนผูอ้ืน่ ฟืนอยูใ่นป่า  

ปลาอยูใ่นล�าห้วย” (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ 2557: 89) เป็นคำาเปรยีบ
เปรยของคนรุ่นก่อนของคนด่านซ้ายและรวมถึงคนห้วยปลาฝา  ท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงการดำาเนินชีวิตสมัยก่อนที่หมู่บ้านมีความหลากหลายทางชีวภาพ
และชาวบ้านมีการพึง่พาต่อกนัเพ่ือให้ทุกคนมสีทิธิใ์นการเข้าถงึแหล่งอาหาร
ของชมุชนอย่างเสมอภาค ส่วนแหล่งอาหารทีส่ำาคัญของบ้านห้วยปลาฝากม็ี
แหล่งอาหารจากธรรมชาตทิีไ่ด้จากผนืป่าและตามแหล่งนำา้ต่างๆ และอาหาร
จากภาคเกษตร  อย่างไรก็ดี  บทความชิ้นนี้จะให้ความสำาคัญเฉพาะแหล่ง
อาหารจากผืนป่าภูนำ้าด้ันท่ีเป็นแหล่งต้นนำ้าของชุมชน  ประกอบด้วย  พืช 
เหด็ สัตว์ป่าและสตัว์นำา้ เพ่ือสะท้อนสถานการณ์แหล่งอาหารจากธรรมชาติ   

พันธุ ์พืชจากธรรมชาติของบ้านห้วยปลาฝาพบได้ตามทุ่งนา  ริม
แม่นำ้าหมันและป่าภูนำ้าดั้น หากกล่าวเฉพาะป่าภูนำ้าดั้นจะพบว่า พืชเหล่านี ้
มีทั้งไม้เลื้อย  พืชล้มลุก  ไม้พุ ่มและไม้ยืนต้น  มีทั้งที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป 
สมุนไพร อาหารและพิษ จากการสำารวจพบพันธุ์พืชวงศ์ Graminacea มี
ไผ่เป็นจำาพวกมากที่สุดถึง 12 ชนิด คือ ไผ่จ๊อด ไผ่สีสุก ไผ่บง ไผ่หลาม ไผ่
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เฮียะ ไผ่ตง ไผ่เป๊าะ ไผ่หก ไผ่ซ่าง ไผ่ไร่ ไผ่ไลล่อ และไผ่ลวก รองลงมาคือ 
วงศ ์Euphobiaceae มี 9 ชนิด คือ หมากเหมือดโลด มะไฟ ชมฟาด ผัก
ก้านดง เปล้าหลวง นำ้านมราชสีห์ สบู่แดง มะขามป้อม และหมากดุก ส่วน
วงศ์ Leguminose-papillonideae พบ 8 ชนิด คือ จาน ขะยูง กระพี้ต้น 
ชงิชนั ดอกทอง กระพีจ้นั จกัจัน่ และดู ่รวมทัง้ยงัพบพืชอืน่ๆ อกีหลากหลาย 
นอกจากนีย้งัพบเห็ดตามป่าตามภ ูผลการสำารวจพบว่าบ้านห้วยปลาฝามเีหด็
มากถงึ 33 ชนดิ ชนดิท่ีพบมากคอื เหด็โคน เหด็เข็มขาว เหด็เขม็ดำา เหด็เขม็
นำา้ตาล เหด็เขม็แดง เหด็เขม็ม่วง เห็ดข้าวตอก เห็ดข่า เหด็ฟ่าน เหด็ถ่านเล็ก 
เห็ดถ่านใหญ่ เห็ดก่อ เห็ดหน้าม่อย เห็ดผึ้ง เห็ดผึ้งดำา เห็ดผึ้งนำ้าตาล เห็ดตับ
เต่า เห็ดปอด เห็ดมัน เห็ดหน้าไค เห็ดลม และเห็ดฟาง

ส่วนอาหารจำาพวกสตัว์นำา้ ชาวห้วยปลาฝาหาปลาจากแหล่งธรรมชาติ
ตามลำานำา้หมนั ลำาราง และนาซ่ึงสามารถจบัปลาได้ช่วงหน้าฝน ส่วนสตัว์นำา้
ที่พบจากลำาห้วยภูนำ้าดั้นพบไม่มากนัก เพราะเป็นลำารางเล็กๆ พวกปลาซิว
นำ้าข้าว ปลาซิวหนวด ปลาซิวอ้าว และหอยเจดีย์ ขณะที่สัตว์ป่าพบจำานวน
น้อยเช่นกัน  เท่าที่พบคือ ตุ่น กระรอก กระแต หนู ลิง กบ  เขียด อึ่งอ่าง  
อีแงด และอีรอก (สัตว์ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นอาหาร)      

จากพันธุ์พืช  เห็ด  ปลาและสัตว์จากธรรมชาติ  ทำาให้เห็นว่าแม้งาน
ศึกษาชิ้นนี้จะไม่มีการชี้วัดจำานวนความหนาแน่นเชิงสถิติของอาหารจากภู
นำ้าดั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  หากทว่า  จากการสอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทำาให้เห็นว่า  อาหารจากธรรมชาติเหล่านี้มีจำานวนเพียงพอต่อการบริโภค
ของคนในหมู่บ้าน  ยกเว้นอาหารพวกสัตว์นำ้าและสัตว์ป่าท่ีมีจำานวนลดลง 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศป่าภูนำ้าดั้นมีลักษณะ “เปิด” คือสัมพันธ์กับ
ระบบนเิวศหมูบ้่านข้างเคยีงทีม่พีืน้ทีต่ดิกนัและมกีารถางผืนป่าเปลีย่นเป็นไร่
เพือ่ทำาการเกษตร ดงันัน้ แม้ในตวัผนืป่าภนูำา้ดัน้จะมคีวามอดุมสมบรูณ์ หาก
ทว่าในระบบนิเวศป่าหมู่บ้านใกล้เคียงถูกทำาลาย  ทรัพยากรทางธรรมชาติ
บางประเภทในภูนำ้าดั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  เฉกเช่นสัตว์นำ้าและสัตว์
ป่า เป็นต้น   
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เหมืองน�้าดั้น: จุดก�าเนิดการจัดการป่าต้นน�า้  
เหมืองหรือประปาภูนำ้าดั้นได้พัฒนามาราวคร่ึงศตวรรษ  โดยมีจุด

ประสงค์หลกัเพือ่อปุโภคและบรโิภคในครวัเรือนและใช้ทางการเกษตร ก่อน
พฒันาระบบการจัดการนำา้ดงักล่าว ชาวบ้านต้องเดินไปหาบนำา้มาจากลำานำา้
หมัน เพือ่ใช้กนิและผันนำา้จากลำานำา้หมันมาทำาการเกษตร หรอืไม่กต้็องรอนำา้
ฟ้านำ้าฝน การทำาการเกษตรจึงทำาได้เพียงฤดูกาลละหนึ่งครั้ง กระทั่งปี พ.ศ. 
2510 กรมอนามยัจงึร่วมกบัองค์กรอาหารและยาแห่งสหประชาชาตมิอบงบ
ประมาณจำานวนหนึ่งเพื่อดำาเนินการสร้างประปาภูเขา  

เบื้องต้นคณะทำางานจากสององค์กรที่กล่าวมา  เข้ามาสำารวจและวัด
ระดับพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมที่จะสร้างประปาภูเขาได้หรือไม่  โดยสำารวจ
ที่บ้านนาหมูม่น  ตำาบลนาดี  อำาเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  หมู่บ้านที่ต้ังอยู่
ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยปลาฝา  ปรากฏว่าชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าว
เกิดปัญหาเรื่องการวางท่อประปาช่วงต้นนำ้า  ท่อต้องผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล 
บางครัวเรือนไม่ยอมให้ผ่าน ทำาให้เกิดความขัดแย้ง  โครงการประปาภูเขา
ที่หมู่บ้านแห่งนี้จึงต้องยุติลง    

โครงการประปาภูเขาจึงย้ายมาสร้างท่ีบ้านห้วยปลาฝา  เพราะหลัง
จากรังวัดพื้นที่เพ่ือดูระดับสูงตำ่าของแหล่งต้นนำ้า  ปรากฏว่าจุดสร้างนำ้า
ประปาสูงกว่าระดับหมู่บ้าน ยกเว้นบางส่วนของหมู่บ้าน เช่น โรงเรียนบ้าน
ห้วยปลาฝาและหมู่บ้านท่ีตัง้ใกล้เคยีงกบัโรงเรยีน แรงดนันำา้ในการส่งอาจจะ
ไม่แรงเทา่พืน้ทีต่น้นำา้ ทัง้นี้ นำา้ประปาภเูขาจะแยกทอ่ส่งนำา้เป็น 2 สาย สาย
แรกเป็นท่อส่งนำา้ไว้ใช้บรโิภคและอปุโภคตามครวัเรอืน อกีสายเป็นท่อส่งนำา้
และสร้างเป็นเหมืองฝายส่งตามไร่นาเพื่อใช้ทางการเกษตร 

การสร้างประปาครั้งน้ัน  แม้จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐ 
และองค์กรระหว่างประเทศ หากทว่า คณะกรรมการหมูบ้่านกลบัวางแผนให้
ชาวบ้านทกุครวัเรือนมส่ีวนร่วมในสร้างประปาภเูขา เพือ่สร้างความตระหนัก
ให้คนในหมู่บ้านเกิดความหวงแหนต่อระบบนำ้าประปาภูเขาที่ได้ร่วมมือกัน
สร้างขึน้ โดยเฉพาะการ “ลงแรง” กล่าวคอื มข้ีอกำาหนดเบ้ืองต้นว่าชาวบ้าน 
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ทกุครวัเรอืนจะต้องส่งสมาชกิอย่างน้อย 1 คน มาช่วยงานกนัคนละไม้ละมอื 
เช่น  การขุดวางท่อ  โดยใช้ท่อเหล็กจากจุดต้นนำ้าซึ่งเป็นนำ้าผุดมาถึงทุ่งนา
ยาวประมาณ 200 เมตร จากนั้นจะต่อเป็นท่อพลาสติกพีวีซีเข้ามาหมู่บ้าน 
โดยต้องวางท่อข้ามลำานำ้าหมันและต้องวางท่อช่วงสะพาน  เมื่อท่อตากแดด
นานๆ จะแตก จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อเหล็กเสริมช่วงพาดผ่านสะพานข้ามลำานำ้า
หมนั และค่อยต่อท่อพลาสติกพวีซีเีข้าหมูบ้่าน ส่วนท่อส่งนำา้ทางการเกษตร
จะทำาเป็นระบบเหมืองฝาย ส่งไปตามไร่นาของเกษตรกร ช่วงต้นทำาลำาราง
ก่อจากดินภายหลังจึงพัฒนาเป็นลำารางคอนกรีต    

เมือ่สร้างประปาภูเขาได้ระยะหนึง่ คอื ราวปี พ.ศ. 2515 ระบบประปา
เริม่ชำารดุ ทางคณะกรรมการหมูบ้่านจงึประชมุปรกึษาหารอืกบัลูกบ้านเพือ่
ขอเก็บค่าบำารุง นำารายได้มาซ่อมประปาภูเขา โดยตัง้ค่าบำารงุรกัษาครวัเรอืน
ละ  2  บาทต่อเดือน  แต่ชาวบ้านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว  เพราะเห็นว่านำ้า
ประปาได้มาจากธรรมชาติ ไม่ควรเสียค่าบำารุงรักษาใดๆ จนคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้องนำาเร่ืองดังกล่าวไปปรึกษากับพัฒนาชุมชนของอำาเภอด่านซ้าย
ในสมัยนั้น  จนหน่วยงานดังกล่าวต้องเข้ามาไกล่เกล่ีย  จึงได้ข้อตกลงร่วม
กันว่าให้เก็บเงินค่าบำารุงรักษาจากชาวบ้านได้ก็ต่อเมื่อระบบประปาภูเขา
หมู่บ้านเกิดชำารุด 

ต่อมาทางคณะกรรมการหมูบ้่านมมีติให้เกบ็ค่าบำารงุเป็นเงนิ 20 บาท
ต่อปี คร้ังนีช้าวบ้านให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีส่วนหนึง่เป็นเพราะชาวบ้าน
เห็นความสำาคัญของประปาภูเขา  เนื่องจากมีอยู่ครั้งหนึ่ง ประปาเกิดชำารุด 
นำ้าหยุดไหลพักหนึ่ง  สร้างความลำาบากต่อชาวบ้าน  ชาวบ้านจึงเห็นความ
สำาคัญเรื่องการซ่อมบำารุง  ปัจจุบันชาวบ้านต้องจ่ายค่าบำารุงรักษาประปา
ภเูขาเป็นเงนิ 50 บาทต่อปี ซึง่ค่าธรรมเนยีมในการบำารงุรกัษาดังกล่าว คณะ
กรรมการหมู่บ้านได้เก็บในอัตราคงที่เช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปี     

พลวัตและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับป่าต้นน�้าภูน�้าดั้น   
หลังจากสร้างประปาภูเขาได้ไม่นาน  ปรากฏว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในอำาเภอ

ด่านซ้ายได้รับสัมปทานป่าไม้  ข้ึนตรงกับการป่าไม้จังหวัดเลย  เฉพาะ
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พ้ืนที่ด่านซ้ายมี  2  บริษัทเข้ามาทำาสัมปทานป่าไม้  บริษัทแรกเข้ามาช่วง
สัมปทานป่าไม้ใหม่ๆ  ก่อนปี  พ.ศ. 2510  คือ  บริษัทโรงเลื่อยนำ้าชุนจาก
จังหวัดเพชรบูรณ์  การสัมปทานป่าครั้งแรกไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านห้วย
ปลาฝา  เพราะเข้ามาทำาช่วงสั้นๆ  ส่วนบริษัทที่สองเข้ามาช่วงหลังปี  พ.ศ. 
2510 เป็นของนายนิยม รุ่งเรือง นายทุนต่างถิ่นที่ได้รับสัมปทานป่าไม้จาก
ป่าไม้จงัหวดัเลย การสมัปทานป่าครัง้นีเ้ริม่ส่งผลต่อป่าในหมูบ้่านต่างๆ ของ
อำาเภอด่านซ้าย  รวมท้ังบ้านห้วยปลาฝา  เพราะใช้เวลาในการดำาเนินการ 
ตัดไม้ต่อเนื่องนานนับสิบปี 

จนกระทั่งป ีพ.ศ. 2522 นำ้าประปาภูเขาเริ่มไหลช้าและมีปริมาณนำ้า 
ลดลง  ทั้งๆ  ที่ระบบท่อไม่เกิดปัญหา  ท้ายท่ีสุด  คณะกรรมการหมู่บ้านจึง
ปรึกษาหารือถึงปัญหาดังกล่าว  พร้อมกับเดินสำารวจป่า  จึงพบว่าต้นตอ
ปัญหาเกดิจากการตดัไม้ทำาลายป่าของบริษทัสัมปทาน จงึเจรจาขอให้บริษทั 
ดังกล่าวยกเว้นการตัดต้นไม้บริเวณป่าต้นนำ้าภูนำ้าด้ัน  ทั้งนี้ทางหมู่บ้านได้
รวมตัวกันไปต่อรองกับบริษัทสัมปทานป่าไม้ที่ว่าการอำาเภอด่านซ้าย  โดย
ให้เหตุผลว่า  พื้นท่ีป่าต้นนำ้าแห่งน้ีเป็นแหล่งฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่
สำาคญั ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากธรรมชาต ิพืชและสตัว์ต่างๆ นอกจากนีย้งัเป็น
แหล่งผลิตนำ้าประปาภูเขาของหมู่บ้านที่ชาวบ้านต้องนำาไปใช้บริโภคและใช้
ในทางการเกษตร ซึง่ข้อเรียกร้องดงักล่าวบรรลผุลสำาเรจ็ทำาให้บรษิทัเอกชน
ยกเลิกการตัดไม้บริเวณป่าต้นนำ้า     

กระแสและพลังการรวมกลุ่มดังกล่าวส่งผลทำาให้ชาวบ้านเกิดความ
รัก  ความภูมิใจและความหวงแหนต่อผืนป่าแห่งน้ี  เพราะหากผืนป่าต้นนำ้า
ได้รับผลกระทบ วิถีชีวิตคนห้วยปลาฝาจะได้รับผลกระทบเช่นกัน ไม่ว่าจะ
เป็นนำา้สำาหรบัอปุโภคและบรโิภค แม้ป่าไม้จะรอดพ้นจากการสมัปทานป่าไม้ 
หากทว่า ผืนป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้นก็เกิดภาวะเสี่ยงต่อการลดลงของความหลาก
หลายทางชีวภาพอีกครั้ง เมื่อเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าของคนหมู่บ้านอื่น เพื่อ
ขยายพื้นที่ทำากิน  ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ทำาให้
ผืนป่าในอำาเภอด่านซ้ายที่บอบชำ้าจากการสัมปทานป่าไม้ไม่สามารถฟื้นคืน
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สภาพตามธรรมชาติได ้
จากปัญหาดังกล่าว  ในราวปี  พ.ศ. 2535  ผู้นำาหมู่บ้านจึงมีแนวคิด

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นภูนำ้าดั้นกันอย่างจริงจังและเพ่ือให้การใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะประปาภูเขาเป็นไปอย่างยั่งยืน  ในครั้งนี้ 
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมหารือเพื่อสร้างกฎและกติกาของหมู่บ้าน 
ได้ข้อสรุปว่า บริเวณผืนป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้นถือเป็นเขตอนุรักษ์ เพราะมีความ
เปราะบางหากได้รบัผลกระทบในระบบนเิวศ จงึห้ามตัดไม้บริเวณนีเ้ด็ดขาด 
(อนญุาตให้หาของป่าพวกเห็ดและอาหารจากพชืและสตัว์ต่างๆ ได้) แม้คนใน
หมู่บ้านห้วยปลาฝาก็ห้ามละเมิด  หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกจับและปรับเป็น
เงิน 200-500 บาท พร้อมประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการกระทำาของบุคคล 
ดังกล่าว  ซึ่งหลายครั้ง  คณะกรรมการหมู่บ้านก็โดนขู่จากกลุ่มอิทธิพล 
เน่ืองจากช่วงหลงัๆ มนีายทุนจากต่างถ่ินเข้ามาลงทุนทำาไร่บนภเูขา หรือการ
สอดส่องของคณะกรรมการหมูบ้่านเพือ่ป้องกนัผูบ้กุรกุป่า อย่างไรก็ตาม ผล
ของการออกกฎเกณฑ์อย่างจริงจัง  ส่งผลทำาให้ป่าภูนำ้าดั้นมีสภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอำาเภอด่านซ้าย 

แนวทางการจัดการป่าต้นน�า้ภูน�า้ดั้นอย่างยั่งยืน  
งานศกึษาการจดัการป่าต้นนำา้เพือ่ความมัน่คงทางอาหาร กรณศึีกษา

ภนูำา้ดัน้ บ้านห้วยปลาฝา อำาเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ได้ประยุกต์แนวทางจาก 
งานศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชนของเอกรินทร์  พึ่งประชา  
และคณะ (2555) และเอกรินทร ์พึ่งประชา และคณะ (2557) รวมถึงการ
จัดการลุ่มนำ้าของ  Kolavalli  &  John  (2002);  Ritcher  et  al.  (2003); 
Bosius  et  al.  (2005)  และ  Kenneth  (2012) ทำาให้เห็นว่า  ป่าต้นนำ้าภู
นำ้าดั้นมีความสัมพันธ์เป็นเน้ือเดียวกับฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติ
และการผลิตประปาภูเขาของหมู่บ้าน  เนื่องจากเป็นผืนป่าที่มีความหลาก
หลายทางชวีภาพและยงัเป็นแหล่งต้นนำา้ ขณะเดยีวกันระบบนเิวศดงักล่าวก็
ทำาให้คนห้วยปลาฝาพยายามเรียนรูแ้ละประเมนิผลกระทบทีเ่กิดจากระบบ
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นเิวศของป่าต้นนำา้แห่งนี ้ตลอดจนจดัการกลไกดังกล่าวเพือ่ความมัน่คงทาง
อาหารของชุมชน กล่าวโดยสรุปคือ   

การประเมินสถานการณ์ป่าต้นน�า้
ชาวห ้วยปลาฝามีศักยภาพในการประเมินสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อป่าต้นนำ้าได้หลากหลายมิติทั้งในแง่ประเมิน
ฐานทรัพยากรอาหารจากผืนป่า  การเกษตร  และวิถีการดำารงอยู่ของผู้คน 
กล่าวคือ  ในแง่ของฐานทรัพยากรอาหาร  ชาวห้วยปลาฝาอาจพิจารณาได้
จากจำานวนพันธุพ์ชื เหด็ สัตว์นำา้และสตัว์ท่ีใช้เป็นอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
ที่สัมพันธ์กับผืนป่าดังกล่าวว่ามีจำานวนลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพียงใด  ตัวอย่าง
ที่เห็นชัดคือ  การลดลงของสัตว์นำ้าและสัตว์ป่า  น่ันไม่ใช่เพราะผืนป่าขาด
ความสมบูรณ์  หากแต่ระบบป่าภูนำ้าดั้นเป็นระบบ  “เปิด”  ท่ีเชื่อมโยงกับ
พืน้ทีห่มูบ้่านอืน่ ทำาให้ผนืป่าถกูบกุรกุในการทำาการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกจิ
เชิงเดี่ยว  ส่งผลให้ระบบนิเวศโดยรวมได้รับผลกระทบตาม  สัตว์ป่าและ 
สัตว์นำ้าจึงลดจำานวนลง จนบางชนิดเริ่มสูญพันธุ์  

อีกตัวอย่างหน่ึงของการประเมินสถานการณ์ของฐานทรัพยากร
ทางธรรมชาติภูนำ้าดั้นของชาวบ้านคือ  การพิจารณาเหตุการณ์ย้อนหลัง
กรณีผลกระทบของการทำาสัมปทานป่าไม้ช่วงหลังปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา  
ชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าระบบนำ้าประปาของตนเองเริ่มลดลงและไหลเอื่อย 
ท้ังๆ ทีจ่ดัการอย่างด ีทำาให้เกดิการตรวจสอบผนืป่าและตัง้สมมตุฐิานว่า เหตุ
ทีร่ะบบประปาภเูขาไหลไม่สะดวกน่าจะเป็นผลมาจากผืนป่าทีล่ดจำานวนลง 
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวถือเป็นเหตุผลสำาคัญทำาให้ชาวบ้านต่อรองกับบริษัท
สัมปทานป่าไม้ให้ยกเลิกการตัดไม้ท่ีผืนป่าภูนำ้าด้ันได้สำาเร็จ  โดยชาวบ้าน
พยายามอธิบายการเช่ือมโยงระบบนเิวศป่าท่ีมคีวามสัมพนัธ์ต่อวถิชีวีติผู้คน
ผ่านการจัดการประปาภูเขา  และแหล่งอาหารธรรมชาติ  หากผืนป่าลดลง 
ระบบนำา้ก็ขดัข้อง วถีิชีวติผูค้นกจ็ะเดอืดร้อนทัง้ในแง่อปุโภคและบรโิภคและ
ทางการเกษตร ตลอดจนอาหารจากธรรมชาติก็ลดลง    
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ดังนั้นสถานการณ์ป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้นจึงสะท้อนให้เห็นระบบความ
สมัพนัธ์ของส่ิงมชีีวติกับสิง่ไม่มีชวีติในระบบนเิวศภเูขา ซึง่มลัีกษณะซับซ้อน 
ของพืชและสัตว์  รวมท้ังของคนกับระบบนิเวศ  หากระบบใดระบบหน่ึง 
ได้รบัผลกระทบ ระบบทีส่มัพนัธ์กบัระบบดงักล่าวได้รบัผลกระทบตาม ด้วย
หลกัการนีเ้องทีท่ำาให้ชาวห้วยปลาฝาประเมินสถานการณ์ฐานทรพัยากรของ
ชมุชนตนเองได้ ประการสำาคญั ชาวบ้านยงัเหน็ปัจจยัท่ีเป็นตัวคุกคามสำาคัญ
ของป่าต้นนำ้า คือ การสัมปทานป่าและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การ
ตัดไม้ทำาลายป่าและการขยายพ้ืนท่ีทำากินเข้าไปยังผืนป่า  แล้วใช้บทเรียน 
ดงักล่าวมาประยกุต์เพือ่บรหิารจดัการป่าต้นภนูำา้ดัน้เพ่ือความยัง่ยนืของฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชน  

แนวทางการจัดการป่าต้นน�้า  
เม่ือชาวห้วยปลาฝาประเมินสถานการณ์ของระบบนิเวศป่าต้นนำ้า 

ภูนำ้าด้ัน  ก็จะก้าวสู่ขั้นตอนการสำารวจและตรวจสอบแนวทางการจัดการ
ป่าต้นนำ้า  ซึ่งกรอบแนวคิดท่ีนำามาประยุกต์ในการศึกษาครั้งนี้ได้วางไว้  3 
แนวทาง คือ 

แนวทางแรกทำาให้เห็นว่าชุมชนมีการสร้างเครือข่าย  เครือข่ายแรก 
ทีป่รากฏชดัคอืเครือข่ายท่ีสร้างมาจากฐานของชุมชนเอง ดงัเหน็ได้จากการ
รวมตวัของคณะกรรมการหมูบ้่านทีเ่ข้ามาบรหิารจัดการและดฐูานทรัพยากร
ทางธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งพยายามสร้างให้สมาชิกของชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ “ลงแรง” สร้างประปาภูเขา หรือการ 
“ร่วมมอื” ลาดตระเวนผนืป่าทกุๆ เดอืน นอกจากนีย้งัพบว่า ชมุชนพยายาม
สร้างเครอืข่ายกบัองค์กรภายนอกชมุชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ
ที่เข้ามาพัฒนาระบบประปาภูเขาในช่วงบุกเบิกระบบการบริหารจัดการนำ้า
ของหมู่บ้าน  หรือการสร้างเครือข่ายกับ  “รัฐ”  เช่น  เมื่อประสบปัญหาใน
บริการจัดการประปาชำารุด หมู่บ้านตกลงแก้ไขปัญหาไม่ได้ คณะกรรมการ
หมูบ้่านกใ็ช้ “รัฐ” เป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ ซึง่รวมถงึกรณกีารเรยีกร้อง
ให้บริษัทสัมปทานป่ายกเลิกการตัดไม้ในพื้นที่ป่าต้นนำ้า  
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แนวทางที่สอง  ชุมชนมีการสร้างกฎเกณฑ์และกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดการป่าต้นนำ้าดั้นและระบบประปาภูเขา  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 
หมูบ้่านมวีธิกีารสร้างกฎเกณฑ์จากระดบัทีไ่ม่เคร่งครดันกัแล้วค่อยๆ พัฒนา
เป็นกฎทีมี่ความเข้มงวดตามปัจจยัทีเ่ข้ามากระทบผืนป่าต้นนำา้ในแต่ละช่วง
เวลา  เช่น  แนวทางการเก็บค่าบำารุงรักษานำ้าประปาช่วงต้นที่พัฒนาเป็น
แนวคิดก่อนจะถูกปฏิเสธจากชาวบ้าน  เพราะชาวบ้านมองว่าประปาภูเขา
เป็นของธรรมชาติไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อระบบประปาชำารุดสร้าง
ความเดือดร้อน  ปรากฏว่าหมู่บ้านไม่มีเงินสำารองในการซ่อมบำารุง  ทำาให้
ชาวบ้านเดือดร้อน  ใช้นำ้าไม่สะดวกในช่วงหนึ่ง  เมื่อประสบปัญหาเช่นนี ้
ชาวบ้านจึงเห็นความจำาเป็นและยอมรับกฎกติกาเรื่องค่าธรรมเนียมเพื่อใช้
ซ่อมบำารุง  หรือกฎระเบียบการใช้ผืนป่าต้นนำ้า  ชาวบ้านเริ่มมองว่า  จำาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องสงวนพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นป่าอนุรักษ์  ห้ามตัดไม้ทำาลายป่า
บริเวณป่าต้นนำ้าดังกล่าวโดยเด็ดขาด อนุโลมให้เฉพาะการเก็บของป่า หาก
ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกปรบัเป็นเงนิ แม้ค่าปรบัจะไม่มากนกั แต่ทางคณะกรรมการ 
กจ็ะประกาศการกระทำาของผูท้ีฝ่่าฝืนกฎให้ชาวบ้านรบัรู ้ถอืเป็นการลงโทษ
ทางสังคม (Social sanction) อีกทางหนึ่ง        

แนวทางสุดท้ายคือเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมในการจัดฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชนที่สัมพันธ์กับป่าต้นนำ้า เห็นได้จากจากประเพณี
ไหว้เหมืองนำ้าภูนำ้าดั้นที่จัดขึ้นช่วงสงกรานต์ของทุกปี  งานบุญนี้ไม่เพียง
แต่สะท้อนให้เห็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน  หากแต่เป็นกุศโลบายทำาให้ 
ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของจิตวิญญาณผีต้นนำ้าที่คอยปกปักรักษาให้
แหล่งนำ้ามีความสมบูรณ์และชีวิตชาวบ้านอยู่ดีมีสุข  ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ 
ในพิธีกรรม  เช่น  ความหมายของเครื่องเซ่นคาวหวาน  หรือการใช้ปลาเงิน
ปลาทอง ซ่ึงล้วนแต่สะท้อนแนวคดิเรือ่งความอดุมสมบรูณ์ทัง้ส้ิน ดังนัน้หาก
ต้องการให้ชวีติของตนเองมคีวามสมบรูณ์กต้็องรักษาผนืป่าต้นนำา้นีไ้ว้เช่นกนั    

เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้งสามกลไกล้วนมีส่วนสำาคัญที่จะช่วยเสริมทำาให้
เกิดความยั่งยืนในฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน  และแต่ละแนวทางยัง
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ทำางานเกีย่วเนือ่งกนั เช่น เครอืข่ายมีหน้าทีส่ำาคญัในการประเมนิสถานการณ์
ป่าต้นนำ้าและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  พร้อมกันนั้น  ยังผลักดันกฎ
เกณฑ์เพือ่ทำาให้สงัคมเกิดกฎกตกิาในการใช้ฐานทรพัยากรธรรมชาติร่วมกนั 
ซึง่รวมถงึการใช้ประเพณแีละความเชือ่ท่ีมคีณุค่าทางจติใจมาเป็นสัญลกัษณ์
เพือ่สร้างเป็นจารตีในการจดัการป่าต้นนำา้ ก่อเกดิเป็นแนวทางในการจดัการ
ป่าต้นนำ้าอย่างยั่งยืน  

บทสรุป
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า บ้านห้วยปลาฝามีแนวทางการจัดการนำ้าใน

ลักษณะที่ยืดหยุ่น  (resilience ways)  และเหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหา
ของป่าต้นนำา้โดยใช้การจดัการทรพัยากรแบบมส่ีวนร่วม ซึง่ล้วนมส่ีวนสำาคญั
ต่อการทำาความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งเรื่องการจัดการป่าต้นนำ้า  การ
ใช้พื้นท่ีป่าและการเข้าถึงฐานทรัพยากรอาหารต่างๆ  ของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะเมื่อยามที่ชุมชนต้องเผชิญต่อภัยแล้งในรอบ  2-3 
ปีที่ผ่านมา 

การจัดการป่าต้นนำ้าเพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหารกรณี 
ภูนำ้าดั้น ใช้การพิจารณาจากเครือข่ายภายในหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ผ่าน
การสร้างกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการนำ้าและป่า
ต้นนำา้ ท้ังในแง่การใช้ฐานทรพัยากร การดูแลฟ้ืนฟูให้มปีระสทิธภิาพ ตลอด
จนเม่ือเกดิปัญหาต่างๆ เครือข่ายจะพยายามแก้ปัญหาร่วมกนั ส่วนกฎเกณฑ์ 
ที่ไม่เป็นทางการพบเห็นได้จากการใช้ประเพณี  วัฒนธรรมและความเช่ือ
ผ่านการประกอบพธีิกรรมไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิป่์าต้นนำา้ภูนำา้ด้ันมาเป็นเครือ่งมอื 
ในการควบคุมคนในชุมชนในการใช้ฐานทรัพยากรต่างๆ  จากผืนป่า  โดย
เฉพาะในพืน้ทีป่่าต้นนำา้ทีท่ำาหน้าทีส่ำาคญัในการให้นำา้หล่อเล้ียงชวีติชาวบ้าน 
ทั้งในแง่การเกษตรและและในแง่อุปโภคในครัวเรือน 

จากหลักการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  การใช้ฐานทรัพยากรจาก
ป่าต้นนำ้าของชาวบ้านต้องวางแผนด้านการจัดการให้ชัดเจน พร้อมสร้าง
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จิตสำานึกเรื่องป่าต้นนำ้าในฐานะเป็นทรัพยากรร่วมของชุมชน  (common 
property resources) ทีท่กุคนจะต้องร่วมกันรกัษาและดูแล เนือ่งจากหาก
เกิดความไม่ความสมดุลระหว่างความต้องการและฐานทรัพยากรอาหาร 
ที่มีอยู่อย่างจำากัด จะก่อให้เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกยังผืนป่าต้นนำ้าเฉก
เช่นที่ผ่านมา 
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รูปที่ 1 แผนที่อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
(ที่มา: เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ 2559)
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รูปที่ 2 แผนที่การใช้ที่ดินบ้านห้วยปลาฝา 
(ที่มา: เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ 2559)
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รูปที่ 4 ศาลผีนำ้าดั้นคือหนึ่งตัวอย่างของระบบความเชื่อของชาวห้วยปลาฝาที่สัมพันธ์กับ 
ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน 
(ที่มา: เอกรินทร์ พึ่งประชา, บันทึกเมื่อมกราคม 2559)

รูปที่ 3 ชาวบ้านห้วยปลาฝาจะจัดประเพณีไหว้เหมืองนำ้าดั้นช่วงสงกรานต์ของทุกปี ในภาพจะเห็น 
“นางเทียม” ใส่ชุดขาวเป็นผู้นำาในการประกอบพิธ ี
(ที่มา: เอกรินทร์ พึ่งประชา, บันทึกเมื่อเมษายน 2559)
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รูปที่ 6 คณะกรรมการหมู่บ้านกำาลังลาดตระเวนป่าต้นนำ้าภูนำ้าดั้น 
(ที่มา: เอกรินทร์ พึ่งประชา, บันทึกเมื่อมีนาคม 2559)

รูปที่ 5 เหมืองนำ้าดั้นมีนำ้าอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งป ี
(ที่มา: เอกรินทร์ พึ่งประชา, บันทึกเมื่อเมษายน 2559)
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย :

กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล และคณะ, 2556. การศึกษาองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ด้านการปรบัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทย. กรงุเทพฯ: 
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

เครอืข่ายเหมอืงฝายลุม่นำา้วางตอนล่าง, 2549. รายงานการวจิยัการศกึษาแนวทางการจดัการกบั
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