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ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - รีคอฟ (RECOFTC)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นองค์กร
ที่มีลักษณะเฉพาะและมีความส�าคัญในแวดวงของงานด้านวนศาสตร์ชุมชนและยังเป็นองค์กร
ความร่วมมือในระดับประเทศที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เป็นองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการเสริม
สร้างศักยภาพด้านวนศาสตร์ชุมชนและการพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน รีคอฟด�าเนิน
งานโดยความร่วมมอืกบัเครอืข่ายยทุธศาสตร์และภาคพีนัธมติรซึง่รวมถงึ ภาครฐั องค์กรพฒันา
เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสถาบันวิจัยและสถาบันการ
ศึกษาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่มา
กกว่า 20 ปี ภายใต้แนวทางทีห่ลากหลายในการเสรมิสร้างศกัยภาพทีค่รอบคลมุถงึการวเิคราะห์
และศึกษาวิจัย การสร้างพื้นที่สาธิต และจัดท�าเอกสารด้านการฝึกอบรม โดยเป็นองค์กรที่ร่วม
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหางานเพื่อคนกับป่า บนหลักการในสิทธิท่ีเข้มแข็ง, มีธรรมาภิบาล 
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

กรอบง�นในก�รทำ�ง�น
• คน ป่าไม้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• การขยายงานป่าชมุชนและการจดัการป่าอย่างยัง่ยนื
• ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตท้องถิ่น
• การลดปัญหาความขัดแย้งด้านป่าไม้

วิสัยทัศน์
ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ภ�รกิจ
เสรมิสร้างศกัยภาพความสามารถในทกุระดบั
เพื่อหนุนช่วยและสนับสนุนคนในภูมิภาค
เอเชียแปซฟิิกในการพฒันาป่าชมุชนและการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพือ่ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ-สงัคมและสิง่แวดล้อม ที่เหมาะสม

เร�ทำ�ง�นที่ไหนบ้�ง
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีแผน
งานระดับประเทศ ใน 5 ประเทศ คือ 
• ประเทศไทย • ประเทศกัมพูชา 
• ประเทศเวียดนาม • ประเทศอินโดนีเซีย
• ประเทศพม่า
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ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า-ประเทศไทย หรอื รคีอฟ-ประเทศไทย (RECOFTC-Thailand) 
ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2536 จากโครงการที่มีการท�างานในพื้นที่และเน้นงานวิจัยเป็น
หลัก ภายใต้การด�าเนนิงานของศนูย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) โดยมเีป้าหมาย
เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์กบัการขบัเคลือ่นงานด้านป่ากบัชมุชน
ท้ังในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย โดยด�าเนินงานในประเด็นคนกับป่า ภายใต้ความ
เปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ การเสรมิสร้างศกัยภาพความเข้มแขง็ให้องค์กรชมุชน ผูจ้ดัการ
ป่า และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน ให้สามารถจัดการ
ทรัพยากร ดิน น�้า ป่า ในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลจัดการได้อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมและสนับสนุน
เครอืข่ายป่าชมุชน – ประเทศไทย เพือ่การขยายแนวคดิป่าชมุชนและการจดัการป่าอย่างยัง่ยนืผ่าน
กระบวนการ วจิยัเชงิปฏบิตักิาร การฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ การจดัเวทปีระชมุและสมัมนาระดบั
ท้องถิน่และระดบัชาตร่ิวมกบัองค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ให้ความส�าคญักบัเยาวชน
ในฐานะทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายในการสร้าง ความยั่งยืนแก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในทุกๆ ระดับ โดยงานที่ผ่านมาคือการส่งเสริมผู้น�าสนับสนุนองค์กรชุมชน และเครือ
ข่ายเยาวชนเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของชุมชนที่ เ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายตามภูมิภาคต่างๆ

วิสัยทัศน์
ชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้ท่ีมีความเป็น
ธรรมและเกิดความยั่งยืนทางระบบนิเวศ

เป้�หม�ย
เกดิความมัน่คงของวถิชีวีติและระบบนเิวศส�าหรบัชมุชนท้องถิน่ในประเทศไทย โดยค�านงึถงึสทิธิ
ชมุชน วฒันธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่น ในการจัดการภูมินิเวศป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและระบบกฎหมาย

กรอบง�นและกิจกรรม
•	 คนกับป่า	ภายใต้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: ให้ความส�าคัญต่อชมุชนและภาคป่า

ไม้ในการปรบั ตัวและการสร้างมาตราการการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•	 เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,	องค์กรและผู้น�าชุมชน: ให้

สามารถจัดการทรัพยากร ดิน น�้า ป่า ในพื้นที่ที่ชุมชนดูแลได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
•	 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายป่าชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ:	 เพื่อการ

ขยายแนวคิดป่าชุมชนรวมถึงการยกระดับเพื่อน�าไปสู่การข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
สนับสนุนจัดการป่าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 



ชุมชนตำ�บลแม่ท�
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

1. ประวัติชุมชน
 ชมุชนในต�าบลแม่ทาเป็นชมุชนเก่าแก่มอีายมุากกว่า 300 ปี จากประวตัศิาสตร์ของชมุชน

สันนิษฐานว่าผู้ก่อตั้งชุมชนในระยะเริ่มแรกเป็นผู้คนที่อพยพหนีสงครามระหว่างไทยและพม่า 

และหลังจากนั้นมีชนเผ่าต่างๆ อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มเติมในราวปี พ.ศ. 2333 อาทิ ชนเผ่าลั๊

วะขนุคงอพยพมาจากเมอืงเชียงใหม่เนือ่งจากหนภียัสงคราม ชนเผ่าเชยีงแสนอพยพมาจากตอน

เหนือของเชียงรายเนื่องจากภัยแล้ง นอกจากนี้มีชนเผ่าละกอน (ล�าปาง) ชนเผ่ายองและขมุ 

(เขมร) เป็นกลุม่ทีเ่ข้ามาช่วงหลงัสดุเพือ่รบัจ้างตดัไม้ ตัง้รกรากอยูท่ีต่�าบลแม่ทาโดยตัง้บ้านเรอืน

อยู่ริมฝั่งน�้าแม่ทาตลอดสายและสืบลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันนี้

 ในช่วงทีเ่ปิดให้มกีารสมัปทานไม้บรเิวณป่าขนุน�า้แม่ทาตัง้แต่ก่อตัง้ชมุชนแม่ทาได้เผชญิ

กบัสภาวะของความยากแค้นจากการทีท่รพัยากรป่าไม้โดยรอบชมุชนถกูท�าลายลงอย่างต่อเนือ่ง 

(ตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 เป็นต้นมา) จากนั้นชุมชนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผลกระทบและสร้าง

แนวทางการแก้ปัญหาทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนปัจจุบัน

แม่ทาได้กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ส�าคัญในด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น�้า ป่า โดยชุมชน 

การรวมกลุ่มอาชีพ และการท�าเกษตรกรรมยั่งยืน แกนน�าของชุมชนแม่ทาหลายๆ ท่านถือเป็น

แกนน�าขับเคลื่อนนโยบายหลาย ๆ ด้านของประเทศ เช่น พระราชบัญญัติป่าชุมชน, นโยบาย

เรื่องการจัดการลุ่มน�้า และเกษตรยั่งยืน
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ตำ�บลแม่ท�

 ปัจจุบันการสร้างรูปธรรมการจัดการทรัพยากรของแม่ทาได้เริ่มขยายสู่ต�าบลข้างเคียง

ผ่านการด�าเนินงานของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้าทาตอนบนภายใต้การ

สนับสนุนกระบวนการอย่างแข็งขันขององค์การบริหารส่วนต�าบล นอกจากนี้กระบวนการเรียน

รู้อย่างไม่หยุดนิ่งขององค์กรต่างๆ ภายในชุมชนแม่ทาเองน�าไปสู่การก่อเกิดสถาบันพัฒนา

ทรัพยากรและเกษตรกรรมย่ังยืนที่ตั้งข้ึนโดยชุมชนเพื่อเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการ

ท�างานให้เป็นองค์รวมและมีความยั่งยืนมากขึ้น 

2. ลักษณะท�งก�ยภ�พ
 ต�าบลแม่ทามีขอบเขตการปกครองครอบคลุม 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านทาม่อน หมู่ 2 

บ้านท่าข้าม หมู่ 3 บ้านค้อกลาง หมู่ 4 บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านป่าน๊อต หมู่ 6 บ้านทาดอนชัย 

และหมู่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย อยู่ในพื้นที่อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ทั้งหมด

ประมาณ 72,794 ไร่ หรือประมาณ 116.47 ตารางกิโลเมตร  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต�าบลทาเหนอื อ�าเภอแม่ออน และต�าบลออนใต้ อ�าเภอสนัก�าแพง 

   จังหวัดเชียงใหม่ 

 ทิศใต้  ติดต่อกับต�าบลทาปลาดุก อ�าเภอแม่ทา และต�าบลมะเขือแจ้ อ�าเภอเมือง 

   จังหวัดล�าพูน 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�าบลทุ่งกว๋าว อ�าเภอเมืองปานและต�าบลบ้านค่า อ�าเภอเมือง 

   จังหวัดล�าปาง 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต�าบลบ้านธิ อ�าเภอบ้านธิ จังหวัดล�าพูน

 พื้นที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ (58,330 ไร่) ของต�าบลมีสภาพเป็นภูเขาที่มีความสูงจาก

ระดับน�้าทะเลลระหว่าง 500-1,200 เมตร ประกอบด้วยป่า 3 ประเภทคือ ป่าดิบแล้ง เต็งรัง และ

ป่าเบญจพรรณ ทีม่ไีม้สกัและไผ่หลายชนดิข้ึนปะปน พืน้ทีป่่าชมุชนทีเ่ป็นป่าใช้สอยอยูใ่นเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ส่วนพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์บางส่วนอยู่ในเขตเตรียมประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

 พื้นที่ราบเพื่อท�าการเกษตรมีน้อย โดยทั้งต�าบลมีพื้นท่ีเพื่ออยู่อาศัยเพียง 5 เปอร์เซ็นต์  

(3,687.5 ไร่) และท�าเกษตรกรรม 15 เปอร์เซ็นต์ (10,776.5 ไร่) เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 ไร่ พื้นที่

ท�าการเกษตรแบ่งเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน และพื้นที่ท�ากินในเขตป่า ซึ่งยังต้องมี

กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเรื่องโฉนดชุมชน และการออก

หนังสือรับรองสิทธิชุมชนต�าบลแม่ทาให้กับผู้ที่ท�ากินในเขตป่าซึ่งได้รับการพิสูจน์สิทธิ์แล้วจาก

องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ทา เพือ่สร้างความมัน่คงในทีด่นิให้กบัชมุชนและร่วมเป็นแนวร่วม

ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
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 ล�าห้วยส�าคญัทีไ่หลพาดผ่านต�าบลแม่ทาและหล่อเลีย้งชมุชนมาเนิน่นาน คอื ล�าน�า้แม่ทา 

โดยมีล�าน�้า สาขาที่ส�าคัญ คือ ห้วยแม่บอน, ห้วยน�้าขุ่น, ห้วยแม่ปงกา และห้วยแม่เลาะ ล�าน�้า

แม่ทานี้จะ ไหลผ่านต�าบลทาเหนือ ต�าบลแม่ทา ต�าบลทาปลาดุก ผ่านเขตจังหวัดล�าพูน และ

ไหลลงสู่แม่น�้าปิง รวม ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร

3. ลักษณะท�งเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรม
 3.1 ประช�กร กลุ่มฐ�นะ และอ�ชีพ
 ประชากรรวมทั้งต�าบลมีประมาณ 1,497 ครัวเรือน มีจ�านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,754 

คน1  เป็นชาย 2,406 คน หญิง 2,348 คน 

 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 2 ประกอบอาชีพท�าการเกษตร ได้แก่ ท�านา ท�าสวนและ

ท�าไร่ ชาวบ้านจะท�านาปีละครั้ง การท�าไร่ส่วนใหญ่เป็นไร่ข้าวโพดฝักอ่อน โดยจะท�าส่งโรงงาน

ปีละ 5 ครั้ง คือช่วงหน้าฝน 2 ครั้งในที่ดอน และหน้าแล้ง 3 ครั้งในที่ลุ่ม การท�าสวน เช่น ปลูก

ล�าไย, มะม่วง, กล้วย, มะขาม และขนนุ โดยเป็นการปลกูไว้เพ่ือบรโิภคและแปรรปูขาย ชาวบ้าน

1 ข้อมูลจ�านวนประชากรจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล บ้านห้วยทราย, 1 มีนาคม 2555

2 ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา , 2553
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จ�านวนหนึ่งท�าการเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการพึ่งตนเองและไม่มีการใช้สารเคมีทุกขั้นตอน โดยมี

การรวมกลุ่มภายใต้สหกรณ์การเกษตรแม่ทา นอกจากนี้ชาวบ้านยังนิยมเลี้ยงวัวขุน วัวนมและ

ววัพืน้บ้าน งานหตัถกรรม มชีาวบ้านส่วนหนึง่ตดัไม้ไผ่จากป่าใช้สอยมาสานตะกร้าและพดัขาย

หลังฤดูเพาะปลูก งานนอกภาคเกษตรของชุมชน ได้แก่ การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมใน

พื้นที่จังหวัดล�าพูน งานก่อสร้างในเขตอ�าเภอใกล้เคียงและรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 15 ของ

ประชากร ที่เหลือร้อยละ 4 ประกอบอาชีพค้าขาย และร้อยละ 1 ประกอบอาชีพรับราชการ

 3.2 แหล่งพลังง�น และ แหล่งนำ้�ในชุมชน
 ทกุหลงัคาเรอืนมไีฟฟ้าใช้ มอ่ีางเกบ็น�า้ 2 แห่ง ประปาภเูขาหมูบ้่านละ 1 แห่ง รวม 7 แห่ง 

ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง นอกจากนี้ชุมชนยังได้จัดตั้ง “โรงน�้าดื่มแม่ทาทิพย์” เพื่อผลิตน�้าดื่มที่มี

คุณภาพ และสะอาดปลอดภัยให้กับคนในชุมชนได้บริโภค 

 ด้านพลงังานทางเลอืกมจีดุเรยีนรูบ่้อแก๊สชวีภาพระดบัครวัเรอืน จกัรยานป่ันน�า้เพือ่ทดแทน 

การใช้น�า้มนัและไฟฟ้า รวมทัง้การใช้เตาชีวมวลระดบัครวัเรอืนแบบใช้แกลบและแบบใช้ฟืน

 3.3 ก�รใช้ประโยชน์และก�รถือครองที่ดิน
 พื้นที่ต�าบลแม่ทามีประมาณ 72,794 ไร่ หรือประมาณ 116.47 ตารางกิโลเมตร การใช้

ประโยชน์ที่ดินของต�าบลแม่ทา แบ่งเป็น 1) พื้นที่ท�าการเกษตร จ�านวน 10,776.5 ไร่ (15 

เปอร์เซ็นต์)  2) พื้นที่อยู่อาศัย จ�านวน 3,687.5 ไร่ (5 เปอร์เซ็นต์) 3) พื้นท่ีป่าชุมชน จ�านวน 

58,330 ไร่ (80 เปอร์เซ็นต์)  โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าใช้สอย จ�านวน 23,601 ไร่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

จ�านวน 34,729 ไร่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตขินุแม่ทา และเขตเตรยีมประกาศอทุยานแห่งชาติ

แม่ตะไคร้

 ส�าหรบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีท่�าการเกษตร มเีอกสารสทิธิถ์กูต้องชดัเจน จ�านวน 2,314 

แปลง จ�านวน 5,294 ไร่ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ�านวน 3,420 แปลง จ�านวน 9,170 ไร่ รวมทั้ง

สิ้น 5,992 แปลง จ�านวน 14,464 ไร่ โดยแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินท�าการเกษตรที่ไม่มีเอกสาร

สทิธิน์ัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ทาและองค์กรภาคไีด้ร่วมกนัขบัเคลือ่นเรยีกร้องเรือ่งโฉนด

ชมุชน นอกจากนีท้างองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ทายงัได้เริม่ออกหนงัสอืรบัรองสทิธชิมุชนการ

จัดการที่ดินโดยชุมชนให้กับชาวบ้านที่ได้รับการพิสูจน์สิทธ์ิในท่ีดินท�ากินเพื่อสร้างความมั่นใจ

และความมัน่คงในทีด่นิท�ากนิ นอกจากนีย้งัมแีผนการด�าเนนิงานทีจ่ะจดัตัง้ธนาคาร ที่ดินเพื่อ

ป้องกนัปัญหาทีด่นิหลดุมอื อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการท�าเกษตรอนิทรย์ีให้กบัชมุชน รวมท้ังจดัท�าฐาน

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินครอบคลุมทั้งต�าบลแม่ทาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ

พิสูจน์สิทธิ์ให้กับชุมชนและเพื่อการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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 3.4 ร�ยได้และร�ยจ่�ยครัวเรือน 
 ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยปีละ 36,726 บาทต่อครัวเรือน3    รายจ่ายเฉลี่ยปีละ 63,799 บาท

ต่อครัวเรือน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในต�าบลแม่ทามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 

ซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าอาหารและต้นทุนในการท�าการเกษตร แต่รายได้ดังกล่าวยังไม่

รวมแหล่งรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินและรายได้เพิ่มจากผลผลิตจากป่า  นอกจากนี้ชุมชนยังได้รวม

กนัแก้ไขปัญหาดงักล่าวด้วยการมร้ีานค้าชุมชนท�าให้มสีนิค้าในราคายตุธิรรมและเป็นกลไกตรงึ

ราคาสนิค้าในต�าบล สหกรณ์การเกษตรยัง่ยนืแม่ทาทีส่นบัสนนุสมาชกิ ในรูปแบบของแหล่งเงิน

ทนุดอกเบ้ียต�า่ การต่อรองราคาผลผลติกบัพ่อค้าคนกลาง และปัจจบุนัองค์การบรหิารส่วนต�าบล

แม่ทาได้สนับสนุนให้ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนมีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อส�ารวจการ

ใช้จ่ายของครัวเรือนให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม 

 3.5 ก�รออมและภ�วะหนี้สิน
 ชาวบ้านมเีงนิออมเฉลีย่ปีละ 3,679 บาทต่อครวัเรอืน และมหีน้ีสินเฉล่ียปีละ 2,544 บาท

ต่อครัวเรือน โดยในปีพ.ศ. 2546 ได้มีการจัดตั้งธนาคารชุมชนบ้านห้วยทรายขึ้นภายใต้ความ

ต้องการลดภาวะหนี้สินของชาวบ้าน ปัญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งเงินกู้ในระบบและเงินกู้นอก

ระบบที่มีความต้องการแตกต่างกัน เงินกู้ในระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเงินกู้นอกระบบ แต่

ชาวบ้านเข้าถึงได้ยากและมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง ธนาคารชุมชนบ้านห้วยทรายจึงเป็นสถาบัน

การเงินที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน ท�าหน้าที่ส่งเสริมการออม และลดภาวะหนี้สิน 

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งยังน�าผลก�าไรที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชน สร้างความยั่งยืน

ของการเป็นชุมชนพึ่งตนเอง

 แหล่งกู้ยืมเงินในชุมชน ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านห้วยทราย สหกรณ์การเกษตรยั่งยืน

แม่ทา กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ เป็นแหล่งกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต�่าที่มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้อง

ออมเงินไว้ก่อนจึงจะกู้ยืมเงิน ได้ นอกจากนี้ยังมีกองทุนสุขภาวะต�าบลแม่ทา ซึ่งเป็นสวัสดิการ

ด้านการรกัษาพยาบาลให้กบัสมาชกิในชมุชน นบัเป็นการเพิม่คุณภาพชวีติท่ีดีให้กบัคนในชมุชน

 3.6 กลุ่มองค์กรที่สำ�คัญในชุมชน
 การรวมกลุ่มทางสังคมตามวิถีดั้งเดิมของชุมชน เช่น กลุ่มเหมืองฝาย ซึ่งจะมีผู้น�าทาง

ธรรมชาติ คือ แก่เหมือง, แก่ฝาย กลุ่มหมอเมืองเป็นกลุ่มผู้รู้ ด้านยาสมุนไพรและการรักษาโรค 

ส่วนผู้น�าทางพิธีกรรมอื่นๆ ได้แก่ แก่วัด,หมอผี เป็นต้น กลุ่มองค์กรท่ีรวมตัวกันเพื่อท�าหน้าท่ี

3 ข้อมูลจากรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย จากบัญชีครัวเรือน พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา
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เฉพาะอย่าง คือ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรยั่งยืน กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารข้าว กลุ่มไร่นาสวนผสม 

กลุ่มปุ๋ย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มปลูกข้าวโพด ธนาคารวัว-ควาย เครือข่ายการจัดการ

ทรัพยากร เป็นต้น

 3.7 ประเพณีวัฒนธรรมที่สำ�คัญของชุมชนท้องถิ่น
 ถึงแม้ว่าจะมีคนหลากหลายชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนแม่ทา แต่ได้เกิดการผสม

ผสานจนเป็นวัฒนธรรมที่กลมกลืนประเพณีและงานพิธีกรรมที่ชุมชนถือปฏิบัติมานาน ซึ่งผสม

ผสานความเชื่อแบบชาวพุทธและพราหมณ์ และช่วยด�ารงสายใยความผูกพันของคนในชุมชน

ด้วยกันเอง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การขึ้นตาวตังสี่ 

(ชุมนุมเทวดา), พิธีสืบชะตาต่างๆ เช่น การเรียกขวัญ(ฮ่องขวัญ), การเลี้ยงผีขุนน�้า, การเลี้ยงผี

ฝาย,การเลีย้งผต้ีนตระกลู เป็นต้น ประเพณอีืน่ๆ คอื ประเพณสีงกรานต์, การตานก๋วยสลาก,ประ

เพณียี่เป็ง, การแห่ช่อฟ้า และการฉลองปอยหลวง
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4. ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติของชุมชน
 4.1 พัฒน�ก�รในก�รจัดก�ร
พ.ศ.	2400	-	2500

• รัฐประกาศพื้นที่ป่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติขุนทา

• รัฐเปิดใหม้ีการสัมปทานไม้สัก ไม้หมอนรถไฟ และไมฟ้ืนโรงบ่มใบยาสูบ โดยชุมชนได้

ร้องขอบริษัทท�าไม้ให้งดเว้นการตัดไม้บริเวณป่าต้นน�้าห้วยแม่บอน

• ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกถั่วลิสงมาเป็นยาสูบ และใช้สารเคมีมากขึ้น

พ.ศ.	2500	–	2530	

• ชุมชนยังมีการจัดการป่าตามวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อมีรูปแบบการจัดการน�้าภาย

ใต้ระบบเหมืองฝาย

• มีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในพื้นที่ ท�าให้เกิดการบุกรุกป่าเพื่อถือครองพื้นที่

ท�าการเกษตรมากขึ้น

• มีการสร้างโรงบ่มในชุมชน ท�าให้ต้องตัดไม้จากป่ามากขึ้นเพื่อเป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ.	2530	-	2537

• มีการเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

• ชาวบ้านและกรรมการหมูบ้่านเริม่พดูคยุถงึปัญหาความแห้งแล้งและต้องการดแูลป่า 

มีการตั้งคณะกรรมการป่าของต�าบลและหมู่บ้าน และกฎระเบียบในการดูแลและใช้

ประโยชน์จากป่า โดยการสนับสนุนกระบวนการของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
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ตำ�บลแม่ท�

• เข้าร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ เพื่อผลักดันนโยบาย

พ.ศ.2540

• ชมุชนสร้างเวทต่ีอรองเรือ่งแนวเขตกบัอทุยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ซึง่เตรยีมประกาศผ่าน

เวทีประชาพิจารณ์ โดยเฉพาะเร่ืองพื้นที่ท�ากินและพื้นที่ป่าใช้สอย อุทยานฯ ยอมรับ 

แต่ยังไม่มีข้อยุติอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2546

• มีการทบทวนประสบการณ์การท�างาน 10 ปี และต้ัง “เครือข่ายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติต�าบลแม่ทา”

พ.ศ.	2547

• ขยายการท�างานครอบคลุมต�าบลทาเหนือโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการด�าเนินงาน

จาก UNDPเป็นระยะเวลา 2 ปี และด�าเนินงานภายใต้ “เครือข่ายการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน�้าทา (ตอนบน)”

พ.ศ.	2550

• อบต. แม่ทา ออกข้อบัญญัติเรื่องป่าชุมชน

พ.ศ.	2551

• ได้รบังบประมาณสนบัสนนุกจิกรรมการดแูลจัดการป่าชมุชนจาก อบต.แม่ทา โดยระบุ

เป็นแผนกิจกรรมประจ�าปีของอบต.แม่ทา ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

• มีการใช้ระบบ GPS ในการจัดการเขตป่า

• จัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการป่าชุมชนต�าบลแม่ทา 

พ.ศ.	2553

• ต�าบลแม่ทาได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 พื้นที่น�าร่องโครงการโฉนดชุมชน เพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ดินท�ากินในเขตป่า

พ.ศ.	2555

• อบต.แม่ทา ออกหนังสือรับรองสิทธิชุมชน การจัดการที่ดิน เพื่อรับรองสิทธิในที่ดินท�า

กินให้กับชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่า และผลักดันสู่ระดับนโยบาย

 4.2 กลุ่มองค์กรและแนวท�งในก�รจัดก�รทรัพย�กร 
 ปัจจุบันแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการป่าชุมชน 15-20 คน โดยมีโครงสร้าง คือ 

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ กรรมการป่าจะมีบทบาทหลักในการ

ประสานงานรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้คนในชุมชน และการพิจารณาอนุมัติเมื่อมีการขอใช้ไม้ใน
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ป่าโดยจะมแีบบฟอร์มให้เขียนรายละเอยีด การขอใช้ไม้แล้วส่งกลบัคณะกรรมการเพือ่พจิารณา

ในการประชุมประจ�าเดือนของหมู่บ้าน คณะกรรมการป่าแต่ละหมู่บ้านจะร่วมเป็นกรรมการป่า

ระดับต�าบล ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�าทุก 6 เดือน เพื่อพูดคุยถึงความก้าวหน้าของ

งานและแผนการด�าเนนิงานในแต่ละช่วง กฎระเบยีบเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากป่าของแต่ละ

หมู่บ้านจะมีหมวดหลักคล้ายๆ กัน กล่าวคือ มีหมวดที่เกี่ยวกับการขอใช้ไม้ ซึ่งจะไม่มีการตัดไม้

เพื่อขายแต่เพื่อการใช้สอยในชุมชนเท่านั้น นอกจากนี้มีข้อก�าหนดการตัดไม้ฟืน มีข้อที่เกี่ยวกับ

ไฟป่า การห้ามแผ้วถางพื้นที่ป่า ส่วนที่แตกต่างกัน คือจ�านวนต้นไม้ท่ีอนุญาตให้ตัดได้ต่อครัว

เรือนในแต่ละหมู่บ้านจะต่างกันบ้าง รวมทั้งค่าธรรมเนียม การใช้ไม้ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก�าหนดไว้

เหมอืนและต่างกนับ้าง เช่น หมู่ 2,3 ก�าหนดให้ผูข้อใช้ไม้ตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนยีม คนละ 100 บาท

เข้ากองทุนป่าชุมชนและต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ 2 คนท่ีออกไปตรวจและท�า

เครือ่งหมายบนต้นไม้อกีคนละ 50 บาท การฝ่าฝืนกฎระเบยีบจะมกีารปรบัและน�าเงนิเข้ากองทนุ

ป่าชุมชน

 แผนกจิกรรมประจ�าปีของคณะกรรมการป่าระดบัต�าบล คอื การประชมุทกุ 6 เดอืน และ

สรุปงานประจ�าปี การท�าแนวกันไฟ และการตรวจป่า โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนหลักจาก อบต.แม่ทา โดยอบต.แม่ทา ระบุเป็นแผนกิจกรรมประจ�าปีของอบต. และ

ขยายงานการจดัการป่าสูก่ารจดัการทรพัยากรในชมุชน โดยคณะกรรมการป่าได้จดัท�าโครงการ
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ตำ�บลแม่ท�

ปลูกไม้ใช้หนีใ้ห้สมาชกิมาขึน้ทะเบยีนปลกูต้นไม้ในทีด่นิของตนเองเป็นเวลา 3 ปี เมือ่ครบก�าหนด

จะได้รับค่าตอบแทนให้ต้นไม้ที่รอดตายต้นละ 6.50 บาท เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูก

ไม้ไว้ใช้สอย ลดการตัดไม้จากป่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับอบต. ส�ารวจแนวเขตป่าและที่ดินท�า

กนิเพือ่เข้าร่วมโครงการโฉนดชมุชน และการออกหนงัสอืรบัรองสทิธชิมุชน การจดัการทีด่นิ เพือ่

สร้างความมั่นคงในที่ดินให้กับชาวบ้าน อันจะมีส่วนช่วยลดการบุกรุกพื้นท่ีป่า สร้างการมีส่วน

ร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

 4.3 รูปแบบก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรของคนในชุมชน
 ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากรมาแต่อดีต ทั้งเก็บหาอาหาร สมุนไพร โดยเฉพาะ

การอาศยัน�า้ จากป่าเพือ่ท�าการเกษตรและบรโิภค ซึง่ชมุชนมกีารจดัการน�า้ในระบบเหมอืงฝาย 

โดยจะมีแก่เหมืองเป็นหัวหน้าในการดูแลและจะมีกฎระเบียบการใช้น�้าร่วมกันเมื่อสภาพป่า

เสื่อมโทรมลงจากการท�าสัมปทาน ปริมาณน�้าในล�าห้วยสายส�าคัญๆ ที่หล่อเลี้ยงไร่นาก็เริ่ม

เหอืดแห้ง อนัเป็นเหตจุงูใจให้ชมุชนต่อต้านการสมัปทานและเรยีกร้องให้หยดุการตดัไม้บรเิวณ

ป่าต้นน�้าของชุมชน

 รูปแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เริ่มจากการจัดตั้งองค์กรด้าน

ป่าชมุชน และสร้างระเบยีบการดแูลจดัการและใช้ประโยชน์จากป่า โดยใช้สภาต�าบลเป็นกลไก

ประสานงานหลัก มีตัว แทนระดับหมู่บ้าน บ้านละ15 คน ขึ้นมาเป็นกรรมการระดับต�าบล

 ช่วง ปี พ.ศ.2540-2541 ได้เกดิการก�าหนดแนวเขตการจดัการทีด่นิทัง้หมดให้ชดัเจนมาก

ขึ้น โดยเป็นกระบวนการจัดท�าแนวเขตที่คณะกรรมการป่าท้ังต�าบลเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ มีการแบ่งพื้นที่ป่าเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ ป่าเพื่อใช้สอย เมื่อขอบเขตป่า

ชมุชนชดัเจนในแผนทีแ่ล้ว จึงมกีระบวนการสร้างการยอมรบัและข้อตกลงร่วมกบัเจ้าหน้าทีอ่ทุยาน 

ฯ เตรยีมการจนเจ้าหน้าทีใ่ห้การยอมรบัในแนวเขตทีช่าว บ้านก�าหนดและยืนยันจะปรับแนวเขต

อุทยานอีกครั้งก่อนมีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ปัจจบุนัชมุชนยงัคงรปูแบบ

การจัดการน�้าในระบบเหมืองฝายเพื่อผันน�้าและแบ่งปันน�้าในพื้นที่เกษตร นอกจากนี้ทุกครัว

เรือนยังใช้น�้าผ่านระบบประปาภูเขา มีโรงงานผลิตน�้าดื่มตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านห้วยทราย ชุมชนยัง

มีกฎเกณฑ์ร่วมกันในการใช้ทรัพยากร เช่น ไม้, หน่อไม้, ผักป่า แมลงและของป่า อื่นๆ

 4.4 ผลจ�กก�รจัดก�รทรัพย�กร
 การจดัการป่าทีผ่่านมาของชมุชนต�าบลแม่ทาท�าให้น�า้ซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญในการท�าการ

เกษตร กลับมาอุดมสมบูรณ์ มีน�้าเพื่อการเกษตรเพียงพอ และมีน�้าใช้จากระบบประปาภูเขาที่

หล่อเลี้ยงชุมชนทุกหมู่บ้าน การท�าการเกษตรของชุมชนที่ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่วิถี
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เกษตรอินทรีย์นั้นนับเป็นการท�าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความยั่งยืน

ให้กบัการจดัการทรพัยากรของชมุชน อกีทัง้การจดัการทรพัยากรทีข่ยายงานจากการจดัการป่า

สูก่ารจดัการทีด่นิ ได้ช่วยรบัรองสทิธขิองชุมชนในทีท่�ากนิสร้างความมัน่คงในวถิชีวีติ ท�าให้คนใน

ชุมชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบร่วมกัน ท�าให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง

 1. ผลเด่นชดัประการแรก คอื การฟ้ืนฟขูองทรพัยากรป่าไม้และทรพัยากรน�า้ทีเ่สือ่มโทรม

ลงในช่วงสัมปทาน จนปัจจุบันชุมชนสามารถเก็บหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่าได้อย่าง

ต่อเนื่องทั้งเพื่อบริโภคและเป็นรายได้

 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน จนมีรูปธรรมการจัดการป่าท้ังลุ่มน�้าร่วมกัน 

ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรจะได้รับการปกป้องอย่างยั่งยืน

 3. เกดิแกนน�าทีม่คีวามเข้าใจ มศีกัยภาพในการประสานและเชือ่มโยงการเรยีนรูภ้ายใน 

แกนน�าหลายคนเข้าไปมีบทบาทในอบต. รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคล่ือนทางนโยบายท้ังใน

ระดับภาคและระดับประเทศ 

 4. ความเข้มแขง็ขององค์กรและการก�าหนดรปูแบบการจดัการทีช่ดัเจนร่วมกนัทัง้ต�าบล 

ท�าให้ชุมชนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานต่างๆ 

 5. ต�าบลแม่ทากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน องค์กรและสถาบันต่างๆ ในด้านการ

จัดการทรัพยากรดิน น�้า ป่า อย่างต่อเนื่อง 

ข้อบัญญัติองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแม่ท�ว่�ด้วยก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท�

พ.ศ. 2550 
 อาศัยอ�านาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจา

ยอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา

ต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2546 ประกอบ

กับแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการ กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2545 องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา จึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา โดย

ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทาดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต�าบลแม่ทา ว่าด้วยการจัดการป่าชุมชน ต�าบลแม่ทา พ.ศ. 2550” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลนี้ ให้ใช้บังคับได้นับถัดจากวันประกาศ ณ 

ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทาแล้ว 15 วัน 

 ข้อ 3 ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลนี้

 “ป่าชุมชนต�าบลแม่ทา” หมายถึง 
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ตำ�บลแม่ท�

  (1) ป่าชุมชนบ้านทาม่อน เนื้อที่จ�านวน 8,457 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับห้วย

ป่ากล้วยจนถึงสันต้นม่วงคุ๊ ทิศใต้ติดต่อกับสันห้วยแล้ง ห้วยน�้าขุ่น และสันกลางห้วยป่าเต้า ทิศ

ตะวนัออก ติดต่อกับ ห้วยแมบ่อนบก และทิศตะวันตกติดต่อกบัห้วยแม่ผาแหน และสันห้วยแม่

ลาน 

  (2) ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม - บ้านค้อกลาง เนื้อที่จ�านวน 18,813 ไร่ มีอาณาเขตทิศ

เหนือติดต่อกับห้วยยาบ สันห้วยแล้ง และห้วยแม่ตะกร้า ทิศใต้ติดต่อกับสันเขาห้วยแม่เลาะ 

และห้วยแม่ค่อม ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัห้วยแม่นงึ และห้วยแม่แจก และทศิตะวนัตกตดิต่อกบั

ล�าน�้าแม่ทา

  (3) ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย เนื้อที่จ�านวน 5,000 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับ

ห้วยน�้าขุ่น ทิศใต้ติดต่อกับห้วยปงกา ทิศตะวันออกติดต่อกับห้วยเมี่ยง และห้วยฮ่อม และทิศ

ตะวันตกติดต่อกับห้วยแม่ธิ

  (4) ป่าชุมชนบ้านป่านอด เนื้อที่จ�านวน 10,601 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสัน

ห้วยทราย และขุนห้วยน�้าขุน ทิศใต้ติดต่อกับห้วยป่ากล้วย และห้วยแม่ตีบ ทิศตะวันออกติดต่อ

กับห้วยแม่เลาะและทิศตะวันตกติดต่อกับห้วยแม่ธิ 

  (5) ป่าชุมชนบ้านดอนชัย - บ้านใหม่ดอนชัย เนื้อที่จ�านวน 9,862 ไร่ มีอาณาเขตทิศ

เหนือ ติดต่อกับสันกอม่วงจดสันเขาแม่ตีบ ทิศใต้ ติดต่อกับ ห้วยหก และห้วยแม่โฮงห่าง ทิศ

ตะวันออกติดต่อ กับสันเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดสันเขาห้วยไม้งุ้น จดสันเขาแม่ขะแมว 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับห้วยหกติดสันเขาแม่ป่าข่า ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สันเขาห้วย

แม่ธิ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับ ล�าห้วยจะค่าน จดสันเขาแม่โฮ่งห่างโดยชุมชนได้ร่วม

กันจัดการอนุรักษ์ ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี 

 ข้อ 4 ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ทา และสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล มหีน้า

ที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�าส่ังเพื่อ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลนี้ 

หมวด 1

บททั่วไป 
 ข้อ 5 ป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดินและน�้า

(2) เพื่อส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน และต�าบล

(3) เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน�้า 

อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
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(4) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน�้า

(5) เพื่อเสริมสร้างความเข้มเข็ง และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการให้กับ

บุคคล กลุ่ม และองค์กรชุมชนในต�าบล 

 ข้อ 6 ป่าชุมชนต�าบลแม่ทาที่จัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลแม่ทา โดยให้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบล และคณะกรรมการป่าชุมชน

หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

หมวด 2

คณะกรรมก�รเครือข่�ยป่�ชุมชนระดับตำ�บล 
 ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบลประกอบด้วยประธานและ

กรรมการอืน่อกีจ�านวนไม่น้อยกว่าสบิห้าคนแต่ไม่เกนิยีส่บิห้าคน ซึง่ได้รบัการคดัเลอืกโดยคณะ

กรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านแต่ละชุมชน และได้รับการรับรองจากที่ประชุมของสมาชิกป่าชุมชน

หมู่บ้าน 

 ข้อ 8 คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบล ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นคณะกรรมการป่าชุมชนของหมู่บ้าน 

(2)  มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

(3)  มีแนวคิดและจิตส�านึกในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 

(4)  มปีระสบการณ์การท�างานการจัดการทรพัยากรป่าไม้ ดนิ และน�้าไม่น้อยกว่า

สองปี 

 ข้อ 9 คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปี และ

จะด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 ข้อ 10 คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบล พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ครบวาระตามการด�ารงต�าแหน่ง 

(4)  พ้นจากต�าแหน่งคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้าน 

(5)  ขาดการท�างานของเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบลเกินสามครั้งติดต่อกันโดย

ไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบล 

(6)  คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชมุชนระดบัต�าบลมมีตไิม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจากต�าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี หรือ
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15

กระท�าผิดระเบียบของคณะกรรมการป่าชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ

ต�าบลอย่างร้ายแรง 

(7)  สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลมมีตไิม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชกิ

สภาทั้งหมดให้พ้นจากต�าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี หรือกระท�าผิด

ระเบยีบของคณะกรรมการป่าชมุชนทัง้ในระดับหมูบ้่านและระดับต�าบลอย่าง

ร้ายแรง 

 ข้อ 11 คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบล มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน 

(2)  ด�าเนินการประสานแผนจัดการป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 

(3)  สนับสนุนงานของเครือข่ายป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน และเครือข่ายป่าชุมชน

ระดับต�าบล 

(4)  ประสานจดัท�าและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านป่าชมุชนให้แก่ระดบัชมุชน และ

ระดับต�าบล 

(5)  ติดตามการด�าเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการป่าชุมชน

ระดับหมู่บ้าน



(6)  ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามา 

สนับสนุนการจัดการป่าชุมชนทั้งระดับหมู่บ้านและระดับต�าบล 

(7)  จดัท�ารายงานการด�าเนนิงานด้านป่าชุมชนระดบัต�าบลอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

หมวด 3

คณะกรรมก�รป่�ชุมชนหมู่บ้�น 
 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านประกอบด้วยประธานและกรรมการอื่นอีก

จ�านวนไม่น้อยกว่าสบิห้าคนแต่ไม่เกนิยีส่บิคน ซึง่มกีารเสนอชือ่และได้รบัการคดัเลอืกจากมตทิี่

ประชุมของสมาชิกป่าชุมชนหมู่บ้าน 

 ข้อ 13 คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวัน 

(2)  เป็นบุคคลมคีวามน่าเช่ือถอืของคนในชมุชน มคีณุธรรม หรอืมคีวามรูท้ีส่มาชกิ

ชุมชนยอมรับ 

(3)  ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ หรือ ต้องคดีอาญา 

 ข้อ 14 คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านมีวาระการด�ารงต�าแหน่งจ�านวนคราวละสองปี 

 ข้อ 15 กรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ครบวาระตามการด�ารงต�าแหน่ง 

(4)  ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป่าชุมชนระดับ

หมูบ้่าน และคณะกรรมการเครอืข่ายป่าชมุชนระดับต�าบล โดยไม่มเีหตุผลอนั

สมควร

(5)  ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริหารจัดการกองทุนป่าชุมชน

หมู่บ้าน 

(6)  คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดให้พ้นจากต�าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือท�าผิด

ระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้านอย่างร้ายแรง 

(7)  สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลมมีตไิม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชกิ

สภาทั้งหมดให้พ้นจากต�าแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือท�าผิดระเบียบ

ข้อบังคับการบริหารจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้านอย่างร้ายแรง 

16



ตำ�บลแม่ท�

 ข้อ16 คณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้าน มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  บริหารจัดการ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(2)  ประสานจัดท�าแผนการจัดการ และกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้าน 

(3)  จัดท�าแนวเขตป่าชุมชน และแบ่งพื้นที่จัดการป่าชุมชนให้ชัดเจน 

(4)  พิจารณาก�าหนดระเบียบการขอใช้ไม้ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่น

ในป่าชุมชน 

(5)  สร้างจิตส�านึกให้แก่สมาชิกป่าชุมชนให้รู้จักคุณค่า รักษาหวงแหน และเข้า

มาร่วมบริหารจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้าน 

(6)  ประสานจดัท�าและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านป่าชมุชนให้แก่สมาชกิป่าชมุชน

หมู่บ้าน 

(7)  ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ามา 

สนับสนุนการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้าน 

(8) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานด้านป่าชุมชนหมู่บ้านเสนอต่อที่ประชุม

หมูบ้่าน และทีป่ระชมุคณะกรรมการเครอืข่ายป่าชมุชนระดบัต�าบลอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง

(9) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้านตามที่ก�าหนดไว้ใน

ข้อ 20 

(10) บริหารจัดการกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

ไว้ในข้อ 19

หมวด 4

สิทธิและหน้�ที่ของสม�ชิกป่�ชุมชนหมู่บ้�น 
 ข้อ 17 สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ร่วมก�าหนดแนวเขตป่าชมุชน แนวเขตพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ และพืน้ท่ีจดัการ

อื่นในป่าชุมชน 

(2)  ร่วมบริหารจัดการ การจัดท�าแผนการจัดการ และกิจกรรมดูแลรักษาฟื้นฟู

ป่าชุมชน 

(3)  ร่วมจัดท�าและปรับปรุงกฎระเบียบป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน 

(4)  มีสิทธิขอใช้ไม้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นในป่าชุมชนตามกฎ

ระเบียบของป่าชุมชน 
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(5)  มสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้และถอดถอนคณะกรรมการป่าชมุชนระดบัหมูบ้่าน 

(6)  ตรวจสอบและตรวจตราผู้ที่เข้ามากระท�าผิดกฎระเบียบป่าชุมชนในพื้นที่

หมู่บ้าน 

(7)  ตรวจสอบการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนต�าบลแม่ทาของ

คณะกรรมการป่าุมชนหมู่บ้าน และคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับ

ต�าบล

หมวด 5

กองทุนป่�ชุมชนหมู่บ้�น 
 ข้อ 18 ให้มกีองทนุป่าชมุชนหมูบ้่าน ประกอบด้วยเงนิและทรพัย์สินท่ีได้รบัการสนับสนุน

งบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล การระดมทนุสนบัสนนุจากภายในชมุชนและภายนอก

ชุมชน การจัดเก็บเงินค่าปรับผู้กระท�าผิดต่อกฎระเบียบป่าชุมชน การจัดเก็บเงินค่าสมาชิกป่า

ชุมชน หรือการรับเงินบริจาคเพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชน 

 ข้อ 19 วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน 

(1)  เพื่อการบริหารจัดการป่าชุมชนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 

(2)  เพือ่การสนบัสนนุการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการป่าชมุชนต�าบลแม่ทาของ

คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�าบล 

(3)  เพือ่เป็นค่าตอบแทนหรอืจดัสวสัดกิารให้แก่คณะกรรมการป่าชมุชนหมูบ้่าน 

และสมาชิกป่าชุมชนหมู่บ้าน 

 ข้อ 20 ให้คณะกรรมการกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้านมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการด�าเนินงานของการใช้เงิน

กองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน 

(2)  พิจารณาการใช้เงินกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนดไว้ในข้อ 19 

(3)  ติดตาม รายงาน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนป่าชุมชนหมู่บ้าน 

อย่างน้อยปีละสองครั้งเสนอต่อที่ประชุมหมู่บ้าน
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บทเฉพ�ะก�ล 
 ข้อ 21 ให้กฎระเบียบป่าชุมชนหมู่บ้านที่ใช้มาก่อนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล

แม่ทา ว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนต�าบลแม่ทา พ.ศ. 2550 ฉบับน้ีประกาศใช้บังคับให้มีผลใช้

บังคับต่อไปจนกว่าคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่บ้านจะมีการปรับปรุ่งแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

 ข้อ 22 ให้มกีารเลอืกคณะกรรมการป่าชมุชนหมูบ้่านให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาหกสบิ

วันภายหลังจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา ว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนต�าบล

แม่ทานี้ประกาศใช้บังคับ 

 ข้อ 23 ให้มกีารเลอืกคณะกรรมการเครอืข่ายป่าชมุชนระดบัต�าบลให้เสรจ็สิน้ภายในระยะ

เวลาเก้าสิบวันภายหลังจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา ว่าด้วยการจัดการป่า

ชุมชนต�าบลแม่ทานี้ประกาศใช้บังคับ 

 ข้อ 24 ให้องค์การบริหารสว่นต�าบลแม่ทา ก�านันต�าบลแม่ทา ผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้านใน

ต�าบลแม่ทา คณะกรรมการเครอืข่ายป่าชมุชนระดบัต�าบล และคณะกรรมการป่าชมุชนหมูบ้่าน 

ร่วมกันจัดท�าและปรับปรุงแนวเขตป่าชุมชนต�าบลแม่ทา ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาหน่ึงร้อย

แปดสิบวันวันภายหลังจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา ว่าด้วยการจัดการป่า

ชุมชนต�าบลแม่ทานี้ประกาศใช้บังคับ

 4.5 คว�มท้�ท�ยและแนวท�งในอน�คตของชุมชน
 •  ศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลให้ต่อเนื่องเพื่อน�าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ และ

รณรงค์  ภายใน/ภายนอก รวมทั้งผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อเผยแพร่และรณรงค์

 •  เสริมคนท�างานและแกนน�าในด้านการถ่ายทอดความรู้ให้ข้อมูลเพิ่มและเสริมความ

เข้าใจคณะกรรมการป่าในเรื่องบทบาทหน้าที่ เป็นต้น

 •  พัฒนาระบบสวัสดิการที่จะช่วยเสริมก�าลังใจแก่คนท�างาน

 •  พัฒนาการยอมรับเรื่องสิทธิชุมชนกับการจัดการที่ดินในเขตป่า
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5. แนวท�งก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ของชุมชน
	 องค์คว�มรู้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และผู้รู้/ปร�ชญ์ 

 •  เกษตรกรรมยั่งยืน

  1. นายพัฒน์ อภัยมูล

  2. นายสมศักดิ์ สิงห์ทองแท้

 • 	การเลี้ยงผีขุนน�้า

  1.  นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน

  2.  นายแหว้น อะติถะ

 •		การจัดการป่าชุมชน

  1.  นายสวัสดิ์ สุขจันทร์

  2.  นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน

  3.  นายณรงค์เดช บุญมาอูป
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