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การจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ่อเกลือจังหวัดน่าน
Common-Pool Resources of Rock Salt Mining Management
in Bo Kluea Community, Nan Province
ธีรศักดิ์ พิทักษ์กุล1* และ พลวัฒ ประพัฒน์ทอง2
Terasak Pitakkul1* and Ponlawat Praphuntong2

บทคัดย่อ
การศึกษาการจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ่อเกลือจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
ได้แก่ 1. ความสัมพันธ์ของชุมชนกับการผลิตเกลือสินเธาว์ และ 2. แนวทางการจัดการทรัพ ยากรร่วมเกลือ
สินเธาว์อย่างยั่ งยืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ จากการสัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม และการสังเกต
ประชากรจาก 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้นาชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น และประชาชนที่มีส่วนร่วม จานวน 12 คน 2. กลุ่ม
ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ จานวน 24 คน และ 3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรร่วม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแยกแบบสั ม ภาษณ์ ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แต่ ล ะคน จั ด หมวดหมู่ ข องข้ อ มู ล โดยแยกแต่ ล ะประเด็ น ค าถาม
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ของชุมชนกับบ่อเกลือ มีความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบันโดยบรรพบุรุษได้สร้าง
กิจกรรมอันเป็น เครื่องมือในการเชื่อมความสัมพั นธ์คนในชุม ชนเอาไว้ด้วยกัน โดยผ่านร่างทรง สิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์
และการไม่มีกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงร่วมกันในการที่จะดูทรัพยากรเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นของ “หน้าหมู่” ก็จะ
ทาให้ทรัพยากรนั้นหมดสิ้นลงได้ ดังนั้นการทาข้อตกลง สร้างกฎ กติการ่วมกันและผู้ใช้ทรัพยากรมีส่วนร่วมใน
การออกกฎ ระเบียบ ก็จะทาให้ทรัพยากรเกลือสินเธาว์ยังคงอยู่ชุมชนต่อไป
ส่วนแนวทางการจัดการทรัพ ยากรร่วมเกลือสิน เธาว์ให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ 1. ความชัดเจนของ
ขอบเขตพื้นที่การใช้ และขอบเขตของผู้ที่ใช้บ่อน้าเกลือสินเธาว์ 2. กติกาการใช้บ่อเกลือต้องสอดคล้องกับกติกา
การดู แ ลบ่ อ เกลื อ ด้ ว ย 3. ทุ ก คนต้ อ งมี สิ ท ธิ มี ส่ ว นร่ ว มในการที่ ป รั บ ปรุ งกฎ กติ ก า 4. มี ก ารสอดส่ อ งดู แ ล
ทั้งทรัพยากรและผู้ใช้ทรัพยากร 5. ผู้กระทาผิดต้องถูกการลงโทษจากเบาไปหาหนัก 6. มีวิธีจัดการความขัดแย้ง
จากกรณีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่ม อย่างง่ายและรวดเร็ว 7. รัฐต้องให้สิทธิ ผู้ใช้ทรัพยากรในการออกกฎ
กติ ก า ในการใช้ ท รั พ ยากร และ 8. กฎ กติ ก าของกลุ่ ม ผู้ ใช้ ท รั พ ยากร ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กฎ กติ ก าที่ อ ยู่
ในระดับสูงขึ้นนั่นก็คือ ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมาย
1
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คาสาคัญ: การจัดการทรัพยากรร่วม เกลือสินเธาว์

Abstract
The study of Common-Pool Resources of Rock Salt Mining Management in Bo Kluea
Community, Nan Province focused on two objectives. (1) To investigate the relationship
between community and the production of rock salt. (2) To draw out ways to manage
common-pool resources of rock salt mining to be sustainable. This study was conducted
qualitatively by interview, group discussion, and observation of key informants in three groups:
(1) 12 community leaders, local scholars and participating people; (2) 24 rock salt producers;
and (3) common-pool resource experts. Subsequently, the data was analyzed and classified in
different issues. The results were found that there was the relationship between the
community and Bo Kluea from past to present. The ancestors had created activities to be the
tool for connecting people in the community through the medium and sacred items. In
addition, lacking of regulations and agreements to preserve rock salt mining as ‘public
resource’, there is no resource existing. Therefore, to set connecting people in the community
through the medium and sacred items. In addition, lacking of regulations and agreements to
preserve rock salt mining as ‘public resource’, there is no resource existing. Therefore, to set
the regulations and agreement together with the participants, the resource of rock salt mining
would still be beneficial for community consecutively.
Ways to manage common-pool resources of rock salt mining to be sustainable were:
(1) the clarity of land boundary and the limit of rock salt users; (2) the accordance between
the regulations for the use of rock salt mining and the regulations for the sustainability; (3) the
right for everyone to be able to adjust rules or regulations; (4) the inspection of both the
resource and the users; (5) the punishment for guilty people from light to heavy penalty; (6)
the ability to address conflicts simply and quickly from those people who do not follow rules
or regulations; (7) the permission from the public sector to the users to be able to regulate
their own regulations; and (8) the accordance between the regulations of the users and the
regulations of the public sector or law.
Keywords : Common-Pool Resources, Rock Salt
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บทนา
การจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ่อเกลือจังหวัดน่าน เป็นกระบวนการทางสังคมที่ต้องมี
เงื่อนไข ข้อตกลงร่วมกันของผู้ใช้ทรัพยากรเกลือ ซึ่งมีข้อจากัดแตกต่างไปจากทรัพยากรน้าและป่าไม้ ซึ่งต่างเป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมหรือ “ของหน้าหมู่” ที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยตรง การจัดการทรัพยากร
เกลือสินเธาว์จึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีประเด็นคาว่า ทาไม การจัดการของหน้าหมู่ จึงมีการสืบทอดกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยที่ทาให้การจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย และหากมีข้อ
ขัดแย้ง ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร
จากเงื่อนไขความจาเป็นที่ทรัพยากรมีจากัดและแม้ว่าการผลิตเกลือสินเธาว์ จะมีคนได้คนเสีย แต่ก็ไม่มี
การทอดทิ้งกันโดยเฉพาะคนที่ยากจนที่สุด และกลไกการช่วยเหลือด้วยการแบ่งสรรทรัพยากรที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ
เพื่ อเป็ นหลั กประกั นการเลี้ ยงตั วเองให้ อยู่รอด ของคนในหมู่ บ้ านบ่ อหลวงอย่างไรก็ ตามการการเปลี่ ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจก็ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแย่งชิงทรัพยากร ทาให้ไม่ได้รักษาทรัพยากรฐานทรัพยากรเดิมเอาไว้
และไม่ทาให้เกิดการรักษาทรัพยากรร่วมกัน ที่สาคัญก็คือ การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดการทาลาย
และความสู ญ เสี ยทรั พย์ สิ นของส่ วนรวม ผลที่ ตามมาคื อท าให้ เกิ ดการแย่ งชิ งสาธารณะสมบั ติ (Anan, 1995)
ถ้าชุ มชนไม่ สามารถจัดการทรัพยากรที่ ใช่ ร่วมกั นได้ ก็จะเกิ ดการแย่งชิ งทรัพยากร เกิ ดความขั ดแย้ งในชุมชน
ซึ่งจะส่งผลทาให้อัตลักษณ์ของการผลิตเกลือในพื้นที่ด้วยวิธีการผลิตแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านก็หายไปด้วย
จากปั ญ หาการจั ด การทรั พ ยากรร่ ว มกั น ในชุ ม ชน ตามแนวคิ ด ของ Ostrom (1990) อธิ บ ายว่ า
ทรัพยากรที่ชุมชนนามาใช้ประโยชน์ร่วมต้องมีการจัดการ มีองค์ประกอบ 2 ประการคือ ระบบทรัพยากร และ
ทรัพยากรที่คนเก็บเกี่ยวไปใช้เพื่อการบริโภค ทั้งนี้การบริหารจัดการสมบัติสาธารณะและการใช้ทรัพยากรต้องมี
การกาหนดบทบาท เช่น ผู้ใช้ซึ่งเป็ นผู้เก็ บเกี่ยวตัวทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ ผู้จัดการ ผู้เป็น เจ้าภาพจัดการ
ทรัพยากร อาจจะเป็ นผู้ใช้เอง เป็น หน่ วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่ เป็ นผู้ป ระสานงานให้ เกิ ดการออก
กฎกติ ก า การบ ารุงรั ก ษาระบบทรัพ ยากร และผู้ ผ ลิ ต ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ จริ งในการสร้ าง ซ่ อ ม ท านุ บ ารุงระบบ
ทรัพยากร ซึ่งจากปัญหาการจัดการในพื้นที่สาธารณะนั้นไม่สามารถถูกผลิตออกมาได้ หากไม่มีระบบการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน ฉะนั้นการดูแลรักษาสมบัติสาธารณะหรือระบบทรัพยากรในชุมชน จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ควรทา
อย่างไรก็ตามถ้าในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คนย่อมขาดแรงจูงใจที่จะรักษาทรัพยากรหรือสมบัติสาธารณะ
ทั้งนี้จากสภาพปัญหาการจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ่อเกลือ จากการศึกษา เอกสาร
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งและลงพื้ น ที่ ในพื้ น ที่ ในอ าเภอบ่ อ เกลื อ พบว่ า เกิ ด ปั ญ หาการจั ด การทรั พยากรร่ วมกั น
ของชุ ม ชน ขาดกฎ ระเบี ย บในการจั ด การทรั พ ยากร ร่ ว มวั ฒ นธรรมของการผลิ ต เกลื อ ในพื้ น ที่ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีอาชีพหลักจากการขายเกลือก็จะหายไป เนื่องจากการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้ น ที่ ที่ ร ะบบทุ น นิ ย มเข้ า มาครอบครอง แต่ ถ้ า การผลิ ต เกลื อ อยู่ ผู้ ผ ลิ ต ก็ ยั งคงอยู่ เพราะว่ า โครงสร้ า ง
ของชุมชนเป็นระบบเครือญาติ ใช้วิถีการผลิตเกลือเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ยึดโยงเอาไว้ด้วยกัน อีกทั้งชุมชนได้
ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหลวงบ่อ ผีเจ้าพ่อประจาบ่อ เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเอาไว้ด้วยเช่นกัน
ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ร่วมกันของชุมชนบ่อเกลือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
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สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดการใช้
ประโยชน์และการดูแลร่วมกันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับการผลิตเกลือสินเธาว์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรร่วมเกลือสินเธาว์ให้เกิดความยั่งยืน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรเกลื อ สิ น เธาว์ ข องชุ ม ชนบ่ อ เกลื อ จั งหวั ด น่ า น เป็ น การวิ จั ย
เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
เพื่ อศึก ษาการจัดการทรัพ ยากรร่วมเกลือ สินเธาว์ และพัฒ นารูปแบบหรือแนวทางในการจั ดการทรัพยากร
ร่วม เกลือสินเธาว์ของชุมชน
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้ างคาถามประเด็นหลักประกอบด้วย
การศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการผลิตเกลือและจัดการทรัพยากรร่วมให้เกิดความยั่งยืนบน
พื้ น ฐ าน แ น วคิ ด ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ร่ วม (Common-pool Resources) ข อ ง Ostrom (19 9 0 )
ตามแนวคิด 8 ประการ ประกอบด้วย 1. ความชัดเจนของขอบเขต 2. ความสอดคล้องการปรับปรุงกฎกติกาใน
การจั ด การทรั พ ยากร 3. การสอดส่ อ งดู แ ล 4. การลงโทษอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป 5. กลไกในการจั ด การ
ความขั ด แย้ ง 6. สิ ท ธิ์ แ ก่ ผู้ ใช้ ในการออกกติ ก า 7. ความเชื่ อ มโยง และ 8. สอดคล้ อ งกั บ ระบบที่ ใหญ่ ก ว่ า
และแบบไม่ มี โครงสร้ า งเกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรเกลื อ สิ น เธาว์ ร่ ว มกั น และแนวค าถามข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ โดยมีเนื้อหาและประเด็นข้อคาถามสอดคล้องกับแนวคิดของออสตรอมเป็นหลัก
ประชากร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกประชากรผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือ โดยสัมภาษณ์
ข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มประชากรการวิจัยดังนี้ 1. กลุ่มชาวบ้านโดยกลุ่มชาวบ้านนี้จะประกอบไปด้วย ผู้นาชุมชน
ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งที่ดารงตาแหน่งในอดีตและปัจจุบัน ปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกลือและ
ประชาชนในหมู่บ้านบ่อหลวงทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือจานวน 12 คน 2. กลุ่มผู้ผลิตเกลือสินเธาว์
จานวน 24 คน และ 3. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรร่วม โดยสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการทรัพยากรร่วม ประธานและเลขานุการมูลนิธิฮักเมืองน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าไม้
อนุรักษ์น้าและประธานกลุ่มโฉนดชุมชนตาบลบัวใหญ่ อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเข้าไปประสานงานในพื้นที่ด้วยการแนะนาตนเองกับผู้นาชุมชน ปราชญ์ชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
เกลื อ เพื่ อแนะนาตัว ชี้แ จงวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย และขออนุญ าตในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยปฏิ บั ติ
ตามการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลกับผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยการสัมภาษณ์
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เชิงลึก จัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นข้อคาถามการวิจัย กรณี ที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนในการศึกษาผู้วิจัย
จะเข้าไปสัมภาษณ์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลครบถ้วนจะนาข้อมูลมาประมวลผล
เนื้อหา
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้อมูล โดยทาการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความครบถ้วน
ของแบบสัมภาษณ์ทุกฉบับ ถ้าฉบับไหนมีคาตอบไม่ครบถ้วน จะเข้าพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนและการตอบคาถาม ของผู้ถูกสัมภาษณ์ถ้าเป็นคาตอบที่เหมือนกันหรือคาตอบที่ซ้า ๆ กัน ผู้วิจัยก็
จะเลือกคาตอบที่สมบูรณ์ที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์คือ การเขียนงานวิจัยให้ มี
ความละเอียดชัดเจนตามลาดับสาระของเนื้อหา ตามวัตถุประสงค์และความสอดคล้องกับการศึกษา

สรุปผลการวิจัย
1. ความสั ม พั น ธ์ ข องชุ ม ชนกั บ การผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์ มี ค วามสอดคล้ อ งเกี่ ย วเนื่ อ งในหลายมิ ติ
หลายด้า น ในด้ า นประวัติ ความเป็ น มาของการผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์ภู เขา ต าบลบ่ อ เกลื อ ใต้ อาเภอบ่ อ เกลื อ
จังหวัดน่าน ผลการวิจัยก็พบว่า มีลักษณะสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างสาคัญของสังคมที่ประกอบไปด้วยสถาบันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น ครอบครัว สภาพแวดล้อม
การประกอบอาชี พ ความเชื่อ ประเพณี และวิถี ก ารด ารงชี วิ ต ฯลฯ สิ่ งเหล่ านี้ มี บ ทบาทหน้ าที่ ที่ ส าคั ญ ใน
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันจนก่อตัวขึ้นเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบ้านบ่อ
หลวง เรียกว่าวัฒนธรรมการผลิตเกลือสินเธาว์ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมว่า เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้
สังคมรวมตัวกันและเป็นตัวต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีลักษณะเดียวกับชุมชนบ่อเกลือที่มี
วัฒนธรรมการผลิตเกลือสินเธาว์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมเกิดการรวมตัวกัน
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับการผลิตเกลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน
และด้านประเพณี บรรพบุรุษก็ได้ส่งต่อ กิจกรรมอันดีงาม ซึ่งมีผี สิ่งศักดิ์ เป็นผู้เชื่อมโยงหมู่บ้าน ชุมชนเข้ามาอยู่
ด้วยกัน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในด้านทรัพยากร ก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณ ค่า ไม่ว่าจะเป็น
บ่อ น้ าเกลือ และป่าไม้ ซึ่ งทุ กคนให้ ความสาคั ญ รัก ษาชุ มชน สภาพแวดล้ อม ให้ อยู่ ในสภาพที่ คงความเป็ น
บ่อเกลือเหมือนในอดีตให้มากที่สุดไม่ว่าจะการพัฒ นา การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันมากน้อยเพียงใด
และด้ า นเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งการท่ อ งเที่ ย วมี ผ ลต่ อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนบ่ อ เกลื อ ถึ งแม้
การจ าหน่ ายเกลื อ สิ น เธาว์จ ะไม่ ส่ งผลให้ มี ร ายได้ ที่ ม ากมาย แต่ วิ ถี ชีวิ ต การผลิ ต เกลื อ แบบดั้ งเดิ ม ต่ า งหาก
ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอยากมาสั ม ผั ส ความเป็ น บ่ อ เกลื อ ที่ โดดเด่ น แตกต่ า งจากพื้ น ที่ อื่ น ส่ งผลให้ โรงแรม ที่ พั ก
ร้า นอาหาร ร้ านขายของพื้ น บ้ า น ขายของที่ ระลึ ก มี ร ายได้ ท าให้ คุ ณ ภาพชี วิต ของคนชุ มชนบ่ อ เกลื อ ดี ขึ้ น
และใช้ชีวิตอยู่กับบ่อเกลือได้เป็นปกติถึงแม้จะมีการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ก็ตาม
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2. แนวทางการจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน พบว่าจากปัญหาทรัพยากร
และท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของการเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอผลแนวทาง
การศึกษาการจัดการทรัพยากรเกลือร่วมกันของชุมชน ด้วยแนวคิดของ Ostrom (1990) ดังนี้
2.1 ความชัดเจนของขอบเขต (Boundaries)
จากการลงพื้นที่และการสัมภาษณ์ของชาวบ้านและกลุ่มผู้ผลิตเกลือทาให้ทราบว่าบ่อเกลือที่ใช้ใน
การต้มเกลือของบ้านบ่อหลวงมี 2 บ่อ ด้านทิศเหนือ ชาวบ้านเรียกว่าบ่อที่ 1 พื้นที่บริเวณโดยรอบที่เป็นโรงต้ม
เกลือ มีก รรมสิ ท ธิ์ถือ ครองที่ ดิ น โดยมีก ารออกโฉนดตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 ส่ วนบ่ อ ด้านทิ ศใต้ ชาวบ้ านเรียกว่ า
บ่อที่ 2 เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน ขอบเขตการผลิตเกลือในพื้นที่ไม่มี การกาหนดไว้ชัดเจน เพียงแต่ตกลง
กันเองภายในซึ่งได้กล่าวว่า “คนที่ จะมาต้มเกลือ ต้องเป็ นคนในพื้ นที่ ถ้าไม่ใช่คนในพื้ นที่ ก็ต้องมาเป็ นลู กเขย
หรือลูกสะใภ้ของคนในหมู่บ้าน ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ห้ามมาต้มเกลือหรือผลิตเกลือ ”(Sanan, 2015, Interview)
และสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรเกลือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีการเอารัด เอาเปรียบซึ่งกันและกัน “ใครมี
พละกาลังมาก ทาได้มาก ใครมีพละกาลังน้อย ก็ทาได้น้อย” (Anong. 2015, Interview) ซึ่งหลาย ๆ คนตอบไป
ในทานองเดียวกันว่า “การต้มเกลือหรือผลิตเกลือในพื้นที่มีข้อตกลงว่าคนที่จะเข้ามาประกอบอาชีพ ต้องเป็นคน
ในพื้นที่ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ต้องมาเป็นลูกเขย หรือลูกสะใภ้ และต้องมาต้มในสถานที่ที่กาหนดไว้ให้เท่านั้น ไม่ให้เพิ่ม
พื้นที่ต้มแห่งใหม่”
2.2 ความสอดคล้อง (Congruence)
การผลิตเกลือสินเธาว์ในพื้นที่ได้มีวิธีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน จากปัญหาการก่อสร้างโรงต้ม
เกลือลุกล้าพื้นที่สาธารณะ การแย่งชิงน้าเกลือ การทะเลาะกันในกลุ่มของผู้ผลิตเกลือ ปัญหาข้อขัดแย้งของชุมชน
กับผู้ผลิตเกลือ ก็ได้ทาการประชุมหารือร่วมกัน ในการสร้างกฎ กติกา การปฏิบัติร่วมกัน เพื่อทาข้อตกลงร่วมกัน
เป็นกฎระเบียบประจาหมู่บ้าน ซึ่งในอดีตจะไม่มีการสร้างข้อขัดแย้งที่ไม่เป็นรูปธรรม ผู้ผลิตทุกคนต่างรับรู้เอง
จากจิตสานึกของตนเอง (Jarun, 2015, Interview) แต่เมื่อไม่สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้ ทางกลุ่มผู้ผลิตเกลือ จึงได้สร้างกฎ กติกาในการผลิตร่วมกัน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 หลังจากที่ได้
คัดเลือกให้นางอนงค์ เขื่อนเมือง เป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตเกลือซึ่งก็ได้สร้างข้อตกลงร่วมกัน เมื่อนามาปฏิบัติแล้ว
พบว่า ยังไม่สอดคล้องกับกติกากับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพราะการผลิตเกลือต่างคนต่างทา
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ได้รับเพื่อตนเองเท่านั้น ทาให้ผู้วิจัยอธิบ ายว่า ลักษณะกลุ่มผู้ผลิตเกลือ เป็นโครงสร้าง
แบบหลวม ที่ไม่มีความเข้มแข็งภายในกลุ่ม มีแต่ภาพ ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกภายในกลุ่ม
2.3 การปรับปรุงกฎกติกาในการจัดการทรัพยากร (Collective-choice Arrangements)
จากการศึกษาบ่อเกลือทั้ง 2 บ่อ ยังมีบุคคลที่ไม่ให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรของหน้าหมู่
ไม่สนใจ กฎระเบียบที่วางไว้ต่างคนต่างทากลุ่มผู้ผลิตบางคนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกติกา
ในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจากผู้ผลิตบางคนไม่ให้ความสาคัญกับกติกา ไม่ ยอมมาเข้าร่วมประชุมไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใส่ไอโอดีน ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้
เต็ ม ที่ สอดคล้ อ งกั บ ค าอธิ บ ายของ Nutthida (February 2015, Interview) ว่ า “สมาชิ ก ในกลุ่ ม ไม่ มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ต่างคนต่างทา และไม่ค่อยสนใจ ทาให้กลุ่มผู้ผลิตเกลือไม่มีความเข้มแข็ง”
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การสร้างกฎหรือกติการ่วมกันภายในกลุ่มผู้ผลิตเกลือ ผู้ผลิตบางรายไม่ให้ความสาคัญกับกฎ
หรือกติกา เนื่องจากเป็นความคิดหรือความต้องการของคนบางกลุ่มเท่านั้น เช่นผู้ผลิตในพื้นที่บ่อ 2 ทั้งหมด
เป็นผู้เช่าในการใช้พื้นที่กับเทศบาลตาบลบ่อเกลือใต้ ซึ่งคิดว่ากระบวนการควบคุมหรือดูแลต้องอยู่ภายใต้ของ
เทศบาลตาบลบ่อเกลือใต้ ไม่ใช่อยู่ในหน้าที่ของประธานกลุ่มที่สร้างขึ้น และในการออกกฎหรือกติกา ส่วนใหญ่
ผู้ ผ ลิ ต จะไม่ ค่ อ ยให้ ค วามส าคั ญ สอดคล้ อ งกั บ ค าอธิ บ ายของ Nutthida (February 2015, Interview)
ว่า “สมาชิกในกลุ่มไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ต่างคนต่างทา และไม่ค่อยสนใจ ทาให้กลุ่มผู้ผลิตเกลือไม่มีความ
เข้มแข็ง”
2.4 การสอดส่องดูแล (Monitoring)
การสอดส่องดูแล การตรวจตรานั้นเป็นตรวจทั้งการใช้ทรัพยากรและผู้ใช้ทรัพยากร ไม่ได้มา
จับผิด แต่เป็นการสอดส่องดูแลรักษาร่วมกันว่ามีการใช้น้าเกลือซึ่งเป็นทรัพยากรของหน้าหมู่ ในกลุ่มผู้ผลิตมี
มาตรการในการดูแลทรัพยากรน้าเกลือร่วมกันอย่างเดียว คือ ไม่ให้นาปั๊มน้า มาสูบน้าเกลือ ออกจากบ่อเพื่อไป
ต้ม โดยขอความร่วมมือจากผู้ผลิตให้ใช้วิธีการตักน้าจากบ่ อเอง ถ้าพบกรณีที่มีผู้ที่นาปั๊มมาสูบน้าเกลือก็จะมี
ความผิด ในกลุ่มก็จะมีการว่ากล่าวและตักเตือนกันเอง ซึ่งความผิดนั้นก็สามารถตกลงได้กันเองภายในกลุ่ม
(Anong. 2015, Interview)
การตรวจตราหรือการสอดส่องจะใช้ก็ต่อเมื่อมีพิธีกรรมเลี้ยงเจ้าหลวงบ่อประจาปีหรือที่เรีย กว่า
“งานแก้ม” ที่ห้ามมิให้มีการต้มเกลือ การตักน้าเกลือ การนาน้าเกลือจากออกจากหมู่บ้านการจาหน่ายเกลือ
ให้ กั บ บุ ค คลภายนอก และห้ า มผู้ ที่ มี อ าชี พ จ าหน่ ายสิ น ค้ า ด้ ว ยวิ ธี ห าบหาม เข้ า มาจ าหน่ ายในขณะท าพิ ธี
เพราะเมื่ อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหรือ ข้อ ห้ ามที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ม า ถือ ว่ าไม่ มี ก ารเคารพต่ อ เจ้ าบ่ อ หลวง สอดคล้ อ งกั บ
ค าอธิ บ ายของหลาบ พรมปา (January 2015, Interview) ที่ อ ธิ บ ายว่ า “การสอดส่ อ งในปั จ จุ บั น จะมี
ความแตกต่างจากอดีด เนื่องจากในอดีตเข้มงวด ที่ผู้ผลิตจะต้องไม่นาน้าเกลือออกจากบ่อ ไม่ต้มเกลือไม่จาหน่าย
เกลือ หรือไม่ให้คนที่หาบหามสินค้าจาหน่ายเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน ในขณะทาพิธีแต่ในปัจจุบันเป็น แค่ข้อห้ามที่
ผู้ผลิตต้องช่วยกันถือปฏิบัติเท่านั้น”
2.5 การลงโทษต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions)
การลงโทษผู้ที่กระทาความผิดหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ในทางปฏิบัติไม่มีการกาหนดไว้ อย่างชัดเจน
ว่าต้องเป็นหน้าที่ของใครที่คอยตักเตือนหรือว่ากล่าว ถ้าเป็นความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะตักเตือนหรือว่ากล่าว
กันเอง ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตยอมรับเสียงส่วนใหญ่ทาให้ไม่มีปัญหาระหว่างกลุ่มผู้ผลิตด้วยกันเอง แต่อานาจในการลงโทษ
หรือตักเตือนผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตาม ร่างทรงในภาพตัวแทนของเจ้าหลวงบ่อจะพูดขึ้นมา ในขณะที่มีการบวงสรวง
เจ้าหลวงบ่อประจาปี ทาให้ผู้ผลิตกลัวความผิดจึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้น (Phud. March 2015,
Interview) แตกต่างจากแนวคิดของ Ostrom (1990) เนื่องจากมีกลไกของความเชื่อ (ผี) เข้ามาในการกล่าวโทษ
โดยผ่านร่างทรงว่า ผู้ใดได้กระทาผิดอะไรไว้บ้าง และต้องไปแก้ไข ขอโทษ หรือต้องทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็น
การขอโทษ ดังนั้นเมื่อมีการกระทาผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเอง ก็จะลงโทษตามที่กฎและกติกา
ที่ตั้งไว้และมีการสอดส่องดูแลผู้กระทาผิดเพื่อมิให้กระทาผิดซ้า
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2.6 กลไกในการจัดการความขัดแย้ง (Conflict-Resolution Mechanisms)
ความขัดแย้งในพื้นที่การผลิตจะมีปัญ หาเกิดขึ้นคือการแย่งน้าเกลือในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดู
ท่องเที่ยว จะมีการเร่งต้มเกลือเพื่อให้ได้จานวนมาก เพราะจะได้จาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่
ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผงจาหน่ายที่หน้าโรงต้มเกลือของตนเอง เพราะพื้นที่การผลิตบางโรง ไม่มีเส้นทางเข้าไป
ถึงโรงผลิต ต้องเดินลัดเลาะหรือผ่านโรงต้มของผู้อื่นไปสู่โรงต้มของตนเอง ลักษณะเช่นนี้ทาให้ผู้ผลิตที่อยู่ด้านใน
สุด ไม่สามารถจาหน่ายสินค้าให้ กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรไปมาได้ ก็เลยมาตั้งโต๊ะวางจาหน่ายด้านนอก
ส่งผลทาให้กีดขวางการจราจร ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีความขัดแย้งกันก็จะแก้ไขปัญหากันเองในกลุ่มของผู้ผลิต แต่ถ้า
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับพื้นที่เข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหา เมื่อมีปัญหาในกลุ่ม
ผู้ผลิตเกลือหรือแม้แต่ระหว่างผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ผลิตเกลือและประธานกลุ่มจะแก้ไขกันเองโดยเป็นไป
ในลักษณะยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปฏิบัติตามคาแนะนา
2.7 สิทธิ์แก่ผู้ใช้ทรัพยากรในการออกกติกาการใช้และจัดการทรัพยากร (Minimal Recognition
of Rights)
กลุ่มผู้ผลิตเกลือของชุมชนบ่อเกลือนั้น ก็มีการออกกฎ กติกา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยให้ทั้ง
กลุ่มผู้ผลิต ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการออกกฎ กติกา การใช้ทรัพยากรซึ่งเป็น
ของหน้าหมู่ร่วมกัน เช่น กาหนดว่าพื้นที่ สาธารณะรอบ ๆ บ่อจะต้องร่วมกันท าความสะอาดทุกวัน ตอนเช้า
หรือผู้ผลิตเกลือต้องรักษาวัฒนธรรม การผลิตเกลือแบบดั้งเดิมเอาไว้ ห้ามส่งเสียงดังตอนกลางคืนในขณะต้ม
เกลือ เพราะเสียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยใกล้เคียง ห้ามใช้วัตถุที่มีกลิ่นเหม็นขณะก่อไฟ เช่น น้ามันเบนซิน
ล้อยางรถเพราะเขม่าจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น ห้ามนาสุรามาดื่มหรือมาจาหน่ายในเขตบ่อ ห้ามสูบบุหรี่ใน
โรงต้ม เพราะขี้บุหรี่อาจจะตกลงไปในเกลือ โดยหน่วยงานของรัฐคอยให้การสนับสนุนอยู่ภายนอก ทาให้กลุ่มนั้น
ยอมรับกฎ กติกานั้น เพราะว่าเป็นผู้วางกฎ กติกาเอง
2.8 กติกาและการจัดการทรัพยากรต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบที่ใหญ่กว่า (Nested
Enterprises)
กฎ กติกาของกลุ่มในการจัดการทรัพยากรต้องมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบใหญ่กว่า
เช่น การเข้าครอบครองพื้นที่ในการผลิตจะต้องมีเอกสารหรือสิทธิในการถือครองหรือเช่าพื้นที่ การไม่ลักลอบตัด
ไม้หรือทาลาย เพื่อนาฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต และการสร้างกลไกในการตรวจสอบคุณภาพ ของเกลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเกลือได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นตัวของ
ผู้ผลิตเองหรือปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรของหน้าหมู่ ระบบนิเวศของทรัพยากรกฎ กติกา ที่กลุ่มตั้งขึ้นไม่สามารถ
แก้ ไขได้ ต้ อ งพึ่ งหน่ ว ยงานของรั ฐเข้ ามาช่ว ยแก้ ปั ญ หา เช่ น ไม่ ยอมรั บ การลงโทษเมื่ อ กระท าผิ ด ก็ ต้ อ งให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามาดาเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มเกลือ
จากแนวคิ ด ของ Ostrom (1990) ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง 8 ประเด็ น ซึ่ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรบ่อเกลือแล้ว ปัจจุบันจากบ่อเกลือแหล่งต้มเกลือโบราณธรรมดา กลายเป็นพื้นที่ที่รัฐมีนโยบายส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว และจากกระแสของโลกาภิวัตน์ ทาให้ชุมชนบ่ อเกลือก็มีผลต้องปรับตัวสร้างกฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ของชุมชนมาใช้ด้วยเช่นกัน การที่จะให้การจัดการทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืน
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ของธรรมชาติป่าไม้ ทรัพยากรต่าง ๆ แม้กระทั่งทรัพยากรร่วมอย่างบ่อน้าเกลือสินเธาว์ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
เฉพาะพื้นที่นั้นจะต้องเป็นความร่วมมือจากชุมชน จากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพผลิตเกลืออีกทั้งภาคส่วนราชการที่
จะต้องสนับสนุนให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เป็นศูนย์กลางเมื่อมีปัญหาอุปสรรคที่ชุมชนหรือกลุ่มผู้ผลิต ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือต้องการความช่วยเหลือจึงจาเป็นต้องมีรูปแบบ กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อ
จัดทาเป็นระเบียบที่ทุกคนสามารถใช้ได้และยอมรับในระเบียบนั้น
ความยั่งยืนของการผลิตเกลือสินเธาว์กับชุมชนบ่อเกลือ วิถีชีวิต ความรู้ของชุมชนที่มีต่อสรรพสิ่งใน
ระบบนิเวศนั้น มิได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้ นจากการได้รับการถ่ายทอดจาก
คนรุ่นก่อนและการเรียนรู้จริงผ่านการปฏิบัติภายใต้วิถีชีวิตของชุมชน การนาไม้จากป่ามาใช้ ในการต้มเกลือ
อย่างไรไม่ให้ต้นไม้หมดไปจากป่า ก็เกิดจากการสั่งสอนจากคนรุ่นก่อนและการฝึกฝนหาประสบการณ์ ให้กับ
ตนเอง การรู้จักเคารพต่อสรรพสิ่งในธรรมชาติ ก็เกิดจากการซึมซับคุณค่าในเชิงจริยธรรม ของการดารงชีวิต
ความรู้ของชุมชนที่จะดารงชีวิตอยู่อย่างพึ่งพิงธรรมชาติได้เกิดการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับบ่อเกลือพบว่าความเชื่อเรื่องผี พิธีกรรม ผ่านร่างทรง ในภาพของเจ้าหลวง
บ่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ทั้งจากในอดีต บรรพบุรุษได้สร้างกิจกรรมอันเป็นเครื่องเชื่อมความสัมพันธ์
คนในชุมชนเอาไว้ และปัจจุบันคนรุ่นหลังก็ยังสืบทอดอยู่ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างให้เข้ากับ
ยุคสมัยทาให้ชุมชนรู้จักการเกื้อกูลกัน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ให้อภัยซึ่งกันและกันและถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน
สถานการณ์ ในการถ่ ายทอดทางสั งคมด้ านความเชื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรับ รู้ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของประชาชนในบ้านบ่อหลวง เพราะเป็นการตอกย้าถึงพฤติกรรมของตนเองที่ผ่านมา ว่าไม่อยู่ใน
ขอบเขตที่ถูกต้องของชุมชนอย่างไร อานาจและความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังในการประกอบพิธีกรรมจะเลือก
สถานที่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เช่น ร่างทรงเจ้าหลวงบ่อซึ่งเป็นผู้หญิงที่แสดงถึงความมีอานาจในการจัดการ
บ่อเกลือ หรือบ่อน้าเกลือที่กีดกันคนภายนอกชุมชนที่จะมาผลิตและผู้หญิงจะขึ้นไปเหยียบปากบ่อไม่ได้
แนวทางการจัดการทรัพยากรร่วมเกลือสินเธาว์ให้เกิดความยั่งยืนการผลิตเกลือของชุมชนบ้านบ่อหลวง
อาเภอบ่อเกลือ มีความสาคัญของการใช้ทรัพยากรเพื่อการดารงชีวิตอยู่ ให้คงอยู่กับชุมชน โดยรักษาอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมการผลิตในพื้นที่การจัดการทรัพยากรร่วมกันของชุมชน บริเวณบ่อน้าเกลือและพื้นที่สาธารณะ
รอบ ๆ บ่อเป็นสมบัติสาธารณะหรือของหน้าหมู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน ๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดูแลทรัพยากร
ร่วมกัน ซึ่งได้ทามาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการน้าเกลืออย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สาหรับผู้ผลิตทุกคน ซึ่งบ้านบ่อ
หลวงถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ามางไหลผ่านถือว่าเป็นแม่น้าสายหลักที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค มีระบบ
ประปาหมู่ บ้ า น อี ก ทั้ งยั งใช้ ในภาคเกษตรกรรม ประชาชนในหมู่ บ้ า นจึ งให้ ค วามส าคั ญ ดู แ ล รัก ษาแม่ น้ า
มีการดูแลสอดส่องไม่ให้มีการปล่อยของเสียลงแม่น้าเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามกาลังของตน
การจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ่อเกลือมีการระบุพื้นที่บริเวณของบ่อเกลือ และน้าเกลือ
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญ พื้นที่สาธารณะของบ่อเกลือทั้ง 2 บ่อ เป็นสมบัติร่วมอย่างแท้จริงของบ้านบ่อหลวง
แต่ละบ่อก็จะมีการแบ่งหน้าที่การดูแ ลรักษาร่วมกัน มิติการดูแลทรัพยากร เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตทุกคนรับรู้ร่วมกัน
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และเป็นเงื่อนไขทางสังคมทางสังคมในการควบคุม ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามกาลังของตน รวมถึง
การดูแล ป่าไม้ แม่น้า หรือที่ดิน ซึ่งเป็นอีกทรัพยากรหนึ่งกลุ่มผู้ผลิตเกลือและชุมชนได้มีข้อตกลงร่วมกันในการที่
ดูแล รักษา และรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ได้แก่ การจาหน่ายเกลือ การหาช่องทางของการตลาด การรวมกลุ่มของผู้ผลิตการส่งเสริมการเติมไอโอดีนใน
เกลือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การดูแลแม่น้า การปล่อยน้าเสีย ซึ่งได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบหรือกติกาที่
ผู้ผลิตเกลือจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลกันเอง
จากอดีตการผลิตเกลือไม่ได้กาหนดกติกาไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่รับรู้ข้อตกลง วิธีการปฏิบัติในการต้ม
เกลือ หรือข้อห้ามต่าง ๆ เท่านั้น ปัจจุบันได้มีการสร้างกฎ กติกาในการผลิตร่วมกัน แต่ถ้าเมื่อมีการตั้งกฎหรือ
กติ ก า ไม่ ป รากฏเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ไม่ ได้ เขี ย นไว้ชัด เจน หรื อ ข้ อ ตกลงที่ เกิ ด ขึ้ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การใช้
ทรัพยากรเกลือสินเธาว์ จะทาให้กลุ่มผู้ผลิตเกลือไม่ยอมรับในกฎ กติกา รวมถึงผู้ใช้ทรัพยากรน้าเกลือต้องมีการ
สอดส่องดูแลทรัพยากรน้าเกลือและผู้ใช้ทรัพยากร การกระทาดังกล่าวไม่ได้มาจับผิด แต่เป็นการสอดส่องดูแล
รักษาร่วมกัน
เมื่อมีการกระทาผิดของการใช้ทรัพยากร ทางกลุ่มผู้ผลิตเกลือและทางชุมชนก็มีมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระทาผิดซึ่งในการลงโทษนั้นก็จะเริ่มจากโทษสถานเบา หากมี การกระทาผิดอีกก็จะเพิ่มโทษมากขึ้น จนไปถึง
ระดับส่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งก่อนการลงโทษผู้กระทาผิดชุมชนได้มีกลไกในการจัดการ
ความขัดแย้งในระดับของกลุ่มของผู้ผลิตเกลือก่อน หรือแก้ไขระหว่างผู้นาชุมชนเพื่อให้ปัญหานั้นไม่ต้องไปถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการยอมรับในกฎ กติกาของการจัดการทรัพยากรเกลือสินเธาว์ จึงต้องให้
ผู้กลุ่มผู้ผลิตเกลือและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการออกกฎ กติกา การใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นของหน้าหมู่ร่วมกัน อีกทั้ง
การจัดการกติกาและทรัพยากรต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับหน่วยงานที่สู งกว่า เพื่อการสร้างความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน เมื่อเกิดปัญ หาข้อขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ผลิตเองหรือปัญ หาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรของหน้าหมู่ระบบนิเวศของทรัพยากร กฎ กติกา ที่กลุ่มตั้งขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องพึ่งหน่วยงาน
ของรัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหา

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึก ษาการจัด การทรัพ ยากรเกลือ สิน เธาว์ของชุม ชนบ่ อเกลือ สิน เธาว์จังหวัดน่ านสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
ความเชื่อเรื่องผีและเทวดา ในพื้นที่เรียกว่า เจ้าหลวงบ่อ เป็นสถาบันทางสังคมที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง
และการผลิตเกลือสินเธาว์ของจังหวัดน่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรัพยากรเกลือสินเธาว์คือศูนย์รวมของ
ความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ภายในชุมชน ภายนอกชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับรัฐ
สถานการณ์ในการถ่ายทอดทางสังคมด้านความเชื่อในการผลิตเกลือสินเธาว์ ได้แก่ การเลี้ยงผีหอเจ้า
หลวงการจัดพิธีขอสายน้าเกลือ กรณีที่บ่อน้าเกลือสินเธาว์ มีน้าแห้งขอดหรือไม่มีน้าที่จะตักมาต้มเกลือสินเธาว์
หรือการบวงสรวง เจ้าหลวงบ่อประจาปีมีอิทธิพลอย่างมากในบ้านบ่อหลวง เพราะเป็นการตอกย้าแนวคิด แนว
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เชื่อของบุคคลและกลุ่มในชุมชนให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ก่อให้เกิดจารีต
ในการจั ด การทรั พ ยากร ที่ มี บ ทลงโทษทางจิ ต วิ ญ ญาณ ซึ่ ง หมายรวมถึ ง ความเสี ย หายของผลผลิ ต
ความเจ็บป่วย บาปกรรมต่อผู้ฝ่าฝืนจารีต ซึ่งสถานการณ์ ของการถ่ายทอดนั้นเกี่ยวกับบรรยากาศ ช่วงเวลา
บรรยากาศหรือสถานการณ์ที่ในการประกอบพิธีกรรมนั้น เป็นความหมายเกี่ยวกับการจัดการอาณาเขต และพลัง
ความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลัง ในการประกอบพิธีกรรมจะเลือกสถานที่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เช่น บ้านบ่อ
หลวง การเลี้ยงผีจะเลี้ยงแต่ละหอผีซึ่งผีแต่ละแห่งจะมีชื่อเรียกต่างกัน ส่วนการเลี้ยงผีปู่ย่า ผีเจ้าบ้าน จะเลี้ยง
บริเวณหอผีนั้น ๆ มักจะตั้งบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน มีหอปลูกอยู่ใต้ต้นไม้ และมีอาณาเขตกว้างขวางพอที่จะ
ทาให้บุคคลจานวนมากมาร่วมประกอบพิธีกรรม ซึ่งในการที่มีคนจานวนมากมาร่วมในพิธีกรรมนั้นเป็นการตอก
ย้าถึงความเชื่อเรื่องที่เกี่ยวกับผีให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น
ทรัพ ยากรเกลือ สิน เธาว์ยั งก่อ ให้ เกิ ด ความสั ม พั น ธ์ที่ ไม่ เท่ าเที ยมกั น ทางพื้ น ที่ กรรมสิ ท ธิ์ และเพศ
กล่าวคือ บ่อเกลือสินเธาว์จัดเป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นทรัพยากรของส่วนรวม ในขณะที่การผลิตเกลือสินเธาว์
ต้องอาศัยที่ดินซึ่งมีความเป็นเจ้าของและที่ดินของรัฐ อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
เชิงพาณิชย์ ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการใช้ทรัพยากรของคนในพื้นที่ ส่งผลทาให้สิทธิ
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมที่คนในชุมชน เคยมีถูกลิดรอนสิทธิจากการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Patchaya (2010) ที่พบว่า การใช้ทรัพยากรร่วมกันทาให้เกิดอคติระหว่างชุมชน
ด้ ว ยการแย่ ง ชิ ง ทรั พ ยากรและถู ก จ ากั ด พื้ น ที่ ท ากิ น และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร แต่ ทั้ ง นี้
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเชิงพาณิชย์ก็ยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว
ยังบ่อเกลือสินเธาว์ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อขจัดความยากจน ขจัดความอด
อยาก และส่ งเสริม ความเป็น อยู่ที่ ดีข องทุ กคน ความขัดแย้ งและกระบวนการจัดการความขั ดแย้ งในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน จากที่ภาครัฐได้มีการจัดสรรที่ดินรอบ ๆ บ่อ 2 ด้วยการออกเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
ทาให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนตั้งแต่อดีตสามารถทากาไรให้แก่ผู้ครอบครองในการเข้าไปใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพื้นที่ และภาครัฐเข้ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยเน้นการสนั บสนุนการท่องเที่ยว จึงส่งผล
ทาให้ประชาชนในพื้นที่ที่เคยใช้พื้นที่ในการต้มเกลือถูกลดสิทธิการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงทรัพยากรที่มีมาแต่
เดิม เป็นแหล่งดารงชีพหลักของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ Nattawut (2008) ที่พบว่า สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนนั้นมาจากความกดดันของการใช้ที่ดิน จากผลของนโยบายการ
จัดการพื้นที่ป่าของรัฐ ผนวกกับการผลิตเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น จนเมื่อถึงจุดหนึ่งที่รัฐได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จึงเริ่มถึงจุดเปลี่ยนของการจั ดการทรัพยากรและลดข้อขัดแย้ง
ในการจัดการทรัพยากร
ความขั ดแย้งที่ เกิดขึ้น มีสาเหตุม าจากการแย่งชิงการใช้ป ระโยชน์จากทรัพ ยากร ที่ มีความสัมพั น ธ์
เชิงอานาจและกระบวนการบริการจัดการบ่อน้าเกลือ จากผลการวิจัยได้สะท้อนถึงภาวะอานาจที่เกิดขึ้นได้สร้าง
ความสัมพันธ์ของตนเองขึ้ นมาในกระบวนการของการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้บริบท สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของ Muchima (2010) ที่ พ บว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การทรั พ ยากรร่ ว มคื อ พื้ น ที่
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ความซับซ้อนในแง่มิติของปัญหาและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องที่หลากหลายฝ่าย ทาให้มุ่งแต่ผลกาไรจึงเป็นเป้าหมายหลัก
ของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรบ่ อ เกลื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ งทรั พ ยากร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนกับในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งความขัดแย้งไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร ทาให้อานาจในการตัดสินใจในพื้นที่เป็นของสมาชิกภายใน
กลุ่ม ทาให้กลุ่มที่มีอานาจจะสร้างกฎของเกมส์ขึ้นมา
บ่อเกลือสินเธาว์ทั้งสองบ่อจึงถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนและเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
แต่การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบ่อเกลือสินเธาว์ทั้งสองก็มีความแตกต่างในการเข้าถึงระหว่างเพศ เมื่อมอง
ในด้านมิติความสัมพันธ์ชายหญิง ในกระบวนการต้มเกลือสินเธาว์แล้วจะเห็นความแตกต่างชัดเจนกล่าวคือ
บริเวณปากบ่อเกลือสินเธาว์ทั้งสองบ่อในหมู่บ้านเป็นพื้นที่สาหรับผู้ชายเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์ในการขึ้นไปยืนปากบ่อ
และตักน้าเกลือสินเธาว์ขึ้นมาต้ม ส่วนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเข้าใกล้ปากบ่อและตักน้าเกลือสินเธาว์ขึ้นมาจาก
บ่อแต่ในกระบวนการต้มเกลือสินเธาว์ผู้หญิงมีหน้าที่ไม่แตกต่างจากผู้ชาย
การวิจัยในครั้งนี้สะท้อนวิธีคิด มุมมองและระบบการให้คุณค่ากับการใช้ประโยชน์จากบ่อเกลือสินเธาว์
ซึ่งเป็นทรัพยากรหรือสมบัติร่วมของชุมชน โดยผ่านระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ ผสมผสานกับการตอกย้าความ
เชื่อดั้งเดิมเข้าไป ซึ่งได้กลายเป็นจารีตและเป็นกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านและยังเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมของผู้หญิง
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบ่อเกลือสินเธาว์ด้วย อย่างไรก็ตาม พื้นที่ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้นาเสนอมาข้างต้น
มิได้แยกกันแบบเด็ดขาด ตรงกัน ข้ามคนในชุมชนกลับมีสิทธิที่ทับซ้อนกัน อยู่ อันเห็นได้จาก “การซดหม้อ ”
กล่าวคือ เมื่อเจ้าของเตาที่ฟืนหมด ทาให้ต้มเกลือสินเธาว์ต่อไม่ได้ ชาวบ้านคนอื่น ๆ ที่ต้องการต้มเกลือสินเธาว์ก็
จะสามารถเข้ามาใช้เตาต้มเกลือสินเธาว์ต่อได้ นั่นก็คือจากเดิมเตาดินเหนียวสาหรับใช้ต้มเกลือสินเธาว์ซึ่งผู้ต้ม
เกลือสินเธาว์ในฐานะเจ้าของเป็นผู้ปั้นเตานั้นขึ้นมา เตาที่ปั้นจึงเป็นทรัพย์สินของตนเองในบริเวณพื้นที่หน้าที่หมู่
คือ บริเวณที่ดินของบ่อเกลือสินเธาว์ (บ่อที่ 2) สามารถเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนผู้ใช้สิทธิที่ต้องการต้มเกลือสินเธาว์
ในบริเวณดังกล่าวได้ แต่การเข้ามาใช้สิทธิ์ต้มเกลือสินเธาว์ก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้เป็นการถาวร ทั้งนี้นอกจากที่
จะต้องคานึงถึงหลักศีลธรรมของชุมชนแล้ว เตาต้มเกลือสินเธาว์ซึ่งปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวมักมีอายุใช้งานได้ไม่
นาน ก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งปีก็ทรุดพัง ทาให้ต้องปั้นเตาใหม่ทุกปี
ดังนั้นความเชื่อหรือประเพณีที่ชุมชนได้ยึดถือ และปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาสามารถสรุปวิธีคิดของ
ชุมชนในแนวทางการจัดการทรัพยากรให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมาจากทัศนะแบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากร
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของการมองทรัพยากรป่าไม้ ที่ดินและน้าเกลือเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันใน
ระบบนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรร่วมเหล่านี้จะต้องมีการพัฒนาและอนุรักษ์ที่ควบคู่กันไป ไม่ได้แบ่งแยก
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ตามแนวคิ ด ของ Ostrom (1990) จะพบว่ า กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์ ข องชุ ม ชน
บ่ อ เกลื อ ได้ มี ก ารจั ด การทรัพ ยากรเกลื อ สิ น เธาว์ ข องชุ ม ชนร่ ว มกั น ถึ งแม้ ยุ ค สมั ย จะเปลี่ ย นแปลงไปก็ ต าม
การจัดการของชุมชนแบบดั้งเดิม การยอมรับข้อตกลงร่วมกัน มีกลไกจัดการความขัดแย้งก็ยังสามารถจัดการดูแล
ทรัพยากรที่เป็นของหน้าหมู่ได้ ด้วยการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรนั้น
สามารถเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพดีกว่า หากการจัดการและกฎ กติกาในการจัดการนั้นเกิดจากผู้ใช้ทรัพยากร
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อย่างสมัครใจ อีกทัง้ ผู้ใช้ทรัพยากรมีความรู้ในเชิงพื้นที่ของระบบนิเวศ และรู้จักกับผู้ใช้ทรัพยากรอื่นด้วย ก็จะทา
ให้สามารถออกแบบกติกาที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะกับบริบทพื้นที่ได้ด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาทรัพยากรเกลือสินเธาว์ภูเขาจังหวัดน่าน ซึ่ งถือเป็นทุนทาง
สังคมชนิดหนึ่งที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรเกลือสิน เธาว์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็ นธรรมแก่กลุ่มผู้ผลิต และชุมชนที่อยู่ร่วมกั น
ต้องดารงไว้ซึ่งทรัพยากร อีกบทบาทหนึ่งของทรัพยากรบ่อเกลือนั้นคือแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต้องการอยากจะมา
เที่ยวชมความเป็นบ่อเกลือสินเธาว์ บนภูเขา ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบ่อเกลือ หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิต เกลื อ และชุม ชน ควรมีบ ทบาทในการก าหนดข้ อตกลง กฎ ระเบี ย บ ร่วมกั น ในการสร้ างระบบ
การจั ด การ ที่ ดี โดยผ่ านกระบวนการใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ในการแก้ ไขปั ญ หาความไม่ เท่ าเที ย มกั น ของ
ความสั ม พั น ธ์ เชิ งอ านาจในการจั ด การและการเข้ า ถึงทรัพ ยากร และสามารถน ามาเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
หน่วยงานท้องถิ่นเอง กลุ่มผู้ผลิต หรือชุมชน ในการกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือกลไกในการจัดการการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในมิติต่าง ๆ
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการใช้
ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรร่วม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยนาผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ การแบ่งปันผลประโยชน์ และความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่บ่อเกลือ
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