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การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วม ศึกษากรณีป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรพัยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom ในการบริหารจัดการป่าชุมชนที่มี
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ศึกษาถึงความสอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละ
โครงการป่าชุมชน และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งเป็นการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลผ่าน
เอกสาร การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จึงท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการเช่ือมโยงข้อเท็จจริงเข้ากับกรอบแนวคิดทฤษฎี  พิจารณาถึงความน่าจะเป็นอย่าง
สมเหตุสมผลของสถานการณ์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดทฤษฎีกับมูลเหตุข้อเท็จจริงในประการทั้ง
ปวง โดยคัดเลือกโครงการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 2 แห่ง คือ โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างและ
โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยเน้นวิเคราะห์
กรณีศึกษาในเชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการโครงการป่าชุมชน 
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทรัพยากร
ร่วมของ Ostrom 

จากการศึกษา พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ Ostrom 5 ประการ 
และไม่สอดคล้อง 3 ประการ นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการปา่ชุมชนที่คล้ายคลึง
กัน เนื่องด้วยมีอาณาเขต/พื้นที่ติดต่อกัน ตั้งอยู่บนลักษณะภูมิประเทศเดียวกันและมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเฉกเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหาจากการควบคุมจากรัฐ ส าหรับการค้นหาแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กล่าวได้ว่า ทฤษฎีการจัดการป่าชุมชนของ 
Ostrom มีความเหมาะสมเด่นชัดอย่างยิ่งที่จะน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง 
โดยเฉพาะแนวทางการจัดการป่าชุมชนโดยการเช่ือมโยงกับระบบที่ใหญ่กว่าด้วยภาคีเครือข่าย  เพื่อ
หลีกเลี่ยงการจัดการป่าชุมชนอย่างโดดเดี่ยว โดยปราศจากแรงสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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พร้อมกับข้อค้นพบอันนอกเหนือจากกรอบทฤษฎีของ Ostrom ได้แก่ โครงการพุทธอุทยานและภาวะ
ผู้น า ซึ่งผู้น าจะมีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวขับเคลื่อน กระตุ้นชาวบ้านให้พร้อมใจกันและเข้ามามีส่วน
ร่วมพัฒนาป่าชุมชน สร้างกลไกที่มีความยุติธรรมกับผู้ที่มีสิทธ์ิในทรัพยากรป่า พร้อมสร้างความรู้สึกรัก
และรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรอันทรงคุณค่าน้ันๆ รวมถึงการจัดการป่าชุมชนจะต้องสอดคล้องกับกติป่า
ชุมชนเช่นเดียวกัน 
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Year 2017 

  
 

Education Management of Common-pool Resources: Case Studies of Community 
Forests in Thepsathit District The purpose is to study the nature of collaborative 
management of community forest management.  Study of the application of Elinor 
Ostrom's collaborative resource management concepts in sustainable forest 
management for sustainable communities.  Study on consistency and differences in 
community forest management in each community forest project. And to find ways to 
develop the community forest management system in Thep Sathit District, Chaiyaphum 
Province. This is a qualitative research study. With the use of data collection methods. 
By studying Documentary Data Collection, Participatory and non-participatory 
observation, and In-Depth Interview.  The data was analyzed by linking facts with 
theoretical frameworks.  Consider a reasonable probability of a situation.  To compare 
between theoretical and factual facts two successful community forest projects were 
selected, namely Ban Wang Chang Community Forest Project and Ban Khok Anu 
Community Forest Project Na Yang Klak, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province. In 
depth analysis of case studies. To obtain details on the management of the community 
forest project in Thep Sathit District, Chaiyaphum Province. Consider Consistency with 
Common-pool Resource Management Concepts of Ostrom 

          The study found that the two communities were consistent with the five 
Ostroms and three inconsistencies. In addition, there were similar problems and barriers 
to community forest management.  Because of territory /  area consecutively.  It is 
located on the same terrain and has the same natural resources.  Especially the 
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problem of state control. For the development of the community forest management 
system in Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, the theory of community forest 
management in Ostrom is particularly prominent as a guideline for community forest 
management. Community forest management by linking to larger systems with partner 
networks. To avoid solitary management of community forests. Without the support of 
other networks. With the findings beyond the framework of Ostrom's theories, such as 
the Buddhist Park Project and the leadership.  Leadership plays a key role in driving 
encourage villagers to join together and participate in community forest development. 
Establish a fair mechanism for those who are eligible for forest resources. Feel the love 
and ownership of that valuable resource.  Including community forest management 
must also comply with the same community forest rules. 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง การจัดการทรัพยากรร่วม: ศึกษากรณีป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากผู้เขียนได้รับก าลังใจส าคัญจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ที่ผู้เขียนเคารพรัก
และให้ความนับถือ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักคอยควบคุมวิทยานิพนธ์ คอยดูแลเอาใจใส่ สร้างแรงบรรดาลใจตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา และสละเวลาพิจารณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  และขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม ที่ให้ค าแนะน า เสริมความรู้ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เขียน อีกทั้งกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม ผู้ที่คอยช่วยเหลือเป็น
ช่างภาพระหว่างการเก็บข้อมูล และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชน พระ
อาจารย์ค าสิงห์ สฺนิมโล เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ าหม้อ คุณครู นักเรียน ชาวบ้านบ้านวังช้างและบ้านโคกอนุ ต.
นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและให้การต้อนรับในการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ตลอดจนช่วยเอื้ออ านวยความสะดวกด้านที่พักอาศัยเป็นอย่างดี 
รวมถึงขอกราบขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เห็นถึงความเพียรพยายามของผู้เขียน 
โดยให้โอกาสได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณรติยานันท์ การสมโชค นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่านและเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนที่ให้การช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆ ตลอดจนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ที่ ช่วยกรุณาสละเวลาในการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี 

ในท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ นายสุทิน โชคศิริ นางสุทิสา โชคศิริ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา 
และครอบครัว ที่คอยเป็นแรงผลักดันให้การสนับสนุนทุกย่างก้าวแห่งความส าเร็จของผู้เขียน รวมไป
จนถึงขอขอบคุณ สิบเอก ธีรพล พงษ์บัว ที่ให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลด้านการ
ปกครองท้องถ่ินและคอยให้ก าลังใจเคียงข้างผู้เขียนเสมอมา 

 
พัชรินทร์ โชคศิร ิ
มกราคม 2561 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) ให้ความหมายว่า ป่า
หมายถึง ที่ดิน ที่ยังไม่มีใครได้มาตามกฎหมายที่ดิน และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ให้ความหมายในมาตรา 4 ว่า “ป่า” หมายถึง ที่ดิน รวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า 
ทะเลสาบ หมู่ เกาะ และชายหาด ที่ยังไม่ได้มีใครได้มาตามกฎหมาย ส่วนค าว่า “ชุมชน” ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 368 หมายถึง ชุมชน หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน
เป็นย่อมสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในเขตแดนเดียวกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน"  เมื่อน ามารวมกันจะ
หมายความว่าเป็น “ป่าชุมชน” หมายถึง ที่ดิน หรือ ที่ดินป่าไม้ ที่ชุมชนได้ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ รัฐ ในการจัดการงานด้านป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจสอดคล้อง
กับความเช่ือและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินน้ันด้วย โดยการจัดการด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และ
ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2553) 

จุดก าเนิดการก่อเกิดประเด็นเรื่องป่าชุมชน เริ่มต้นจากเหตุการณ์เมื่อ พ.ศ. 2532 ชาวบ้าน
ห้วยแก้ว กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาต่อต้านการเช่าป่าของนายทุน โดยชาวบ้าน
เรียกร้องให้กรมป่าไม้เพิกถอนการให้เช่าพื้นที่ป่า และมอบให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลป่าผืนในรูปของ     
“ป่าชุมชน” ซึ่งเป็นกระแสข่าวตื่นตัวของประชาชนทางภาคเหนือที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ป่ามากยิ่งข้ึน จนกระทั่งระหว่างปี พ.ศ. 2532-2536 การรณรงค์เรื่องป่าชุมชนทวีความเข้มข้นยิ่งข้ึน 
อีกทั้งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของกรมป่าไม้ในการจดัการพื้นที่ปา่ และในช่วงการก าหนด
นโยบาย ได้น าไปสู่การผลักดันการออกกฎหมายป่ามาโดยตลอด (บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ, 2554: 3) 

ป่าชุมชน (Community Forest) เกิดข้ึนได้ภายใต้กระบวนการจัดการของคนภายในชุมชน  
ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติและเป็นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลดปัญหาความ
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ยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศ
คงความสมดุล กล่าวได้ว่าทรัพยากรจากป่าชุมชนถือเป็นทรัพยากรสาธารณะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ ง
ว่า “ทรัพยากรร่วม” ที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากป่าชุมชนคือกลไกส าคัญที่เป็น
ช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การจัดการ การฟื้นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างรู้คุณค่าอันมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิต
ของคนในชุมชน ดังนั้นเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีข้ึนจึงไม่ใช่เหตุผลจ าเป็นที่ชาวบ้านต้องอพยพ
ย้ายถ่ินฐานอย่างไม่มีหลักแหล่ง และประเด็นส าคัญคือเพิ่มความสามารถให้กับมนุษยชาติ ได้เรียนรู้
การอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติและด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข (สมหญิง สุนทรวงษ์, 2557) ฉะนั้น
ป่าชุมชนจึงถือเป็นหนึ่งในฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญ โดยเฉพาะการเป็นที่มาของทรัพยากร
ด้านอาหาร ให้แก่ชุมชนในประเทศตลอดมาจวบจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญของ
ความมั่นคงทางอาหาร และยาสมุนไพร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ โดยยึด
หลักแนวคิดดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550–2554) (บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ, 2554: 1) 

การจัดการทรัพยากรร่วมของป่าชุมชน เป็นประเด็นแห่งการวิพากษ์ถกเถียงในแวดวงต่างๆ 
ถึงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ ความสามารถของชาวบ้าน เป็นต้นว่า ชาวบ้านภายในชุมชน
จะสามารถจัดการทรัพยากรร่วมของป่าชุมชนได้จริงหรือไม่ สืบเนื่องมาจากนักเศรษฐศาสตร์กระแส
หลักมองถึงปัญหาการจัดการทรัพยากรร่วมเหล่าน้ีว่าเป็น “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรสาธารณะ
สมบัติ (Tragedy of the Commons)” หมายถึง การที่บุคคลต่างคนต่างตักตวงทรัพยากรสาธารณะ
แบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดสภาพการเร่งรีบกอบโกยในการใช้ทรัพยากร อาจกล่าวได้ว่าผู้คน
ต่างตระหนักว่า “ถ้าตนไม่รีบใช้ คนอื่นก็จะใช้ และตนก็จะได้ใช้น้อยลงหรือทรัพยากรนั้นหมดไป” 
ปัญหาเหล่านี้ท าให้ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรสาธารณะลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น การตัดไม้
ท าลายป่า เพื่อการก่อสร้างที่พักพิง เผาถ่าน ท าฟืน ในปริมาณมากอย่างไม่จ ากัด หรือการจับปลา/
สัตว์น้ าอื่นๆ ด้วยกรรมวิธีจากเครื่องมือทางการประมงสมัยใหม่ เช่น การช็อตปลาด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า 
การใช้เรืออวนลาก เพื่อจับสัตว์น้ าให้ได้ปริมาณมาก รวมถึงสัตว์ที่จับมาได้ไม่ใช่สัตว์เป้าหมาย ยังไม่โต
เต็มวัย เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ และระบบนิเวศหน้าดินเสียหาย จนกระทั่งไม่สามารถขยายพันธ์ุได้ทัน  
ต่อการบริโภค ปริมาณของป่าและสัตว์น้ าจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่างคนต่างใช้
ทรัพยากรจ านวนมาก แต่ไม่มีใครดูแล ปัญหาจากสภาวการณ์ดังกล่าวคือทรัพยากรเสื่อมสภาพลง
อย่างรวดเร็วจนล่มสลาย ทั้งยังน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรของคนกลุ่มต่างๆ 
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โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านซึ่งไร้ทุนทรัพย์ มักเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ส่วนกลุ่มนายทุนมีทั้งอ านาจและความ
มั่งค่ังจึงสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพื่อกอบโกยทรัพยากรเหล่าน้ีไปเป็นประโยชน์และสร้าง
ความร่ ารวยให้กับตนเอง 

ทั้งนี้นักวิชาการเสนอวิธีแก้ปัญหา “โศกนาฏกรรมสาธารณสมบัติ” ว่ามีเพียงสองวิธีเท่านั้น
คือ ให้รัฐก ากับดูแล เช่น ออกกฎหมายก าหนดโควตาการจับปลา และลงโทษผู้ฝ่าฝืน หรือให้เอกชนราย
ใดรายหนึ่งมีกรรมสิทธ์ิในการใช้ทรัพยากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่  ในประเทศไทยมี
ตัวอย่างที่สะท้อนชัดเจนคือ ปริมาณป่าและปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าที่ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุ
เพราะต้นทุนในการจัดการ ควบคุม และดูแลทรัพยากรอยู่ในอัตราที่สูง ดังนั้น รัฐจึงเป็นกลไกการก ากับ
ดูแลที่อ่อนแอ ซึ่งกลไกการก ากับดูแลที่ไม่พอเพียงเหล่านี้ ยังพบปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมือง โดยการน าทรัพยากรเหล่าน้ีไปสร้างความมั่งค่ังให้กับ
ตนเองและพวกพ้อง โดยการร่วมมือกับกลุ่มนายทุนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 

อย่างไรก็ตามท่ามกลางข้อถกเถียงดังกล่าว ปรากฏว่ามีแนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากร
ร่วม (Common-pool Resource Management) เจ้าของแนวคิดและทฤษฎีช่ือว่า Elinor Ostrom
นักเศรษฐศาสตร์สถาบันชาวอเมริกัน สุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ 
ประจ าปี 2552 จากผลงาน Governing the Commons: The Evolutions for Collective Action 
กับหลักการออกแบบกติกา จากกรณีการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนที่ประสบความส าเร็จทั่วโลก 
8 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความชัดเจนของขอบเขต คนในชุมชนก าหนดและแยกแยะได้ว่าใครมีสิทธ์ิใช้
ทรัพยากร ใครไม่มีสิทธ์ิ และสามารถระบุขอบเขตของทรัพยากรในการดูแลร่วมกัน 2) ความ
สอดคล้องระหว่างกฎกติกาของชุมชนกับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) การเปิดให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา 4) การสอดส่องดูแลที่มีการดูแลสภาพของทรัพยากร
อย่างสม่ าเสมอ 5) มีระบบการลงโทษ จากสถานหนักไปเบา 6) มีระบบจัดการความขัดแย้งรวดเร็ว
เข้าถึงง่าย ใช้งบน้อย 7) รัฐให้การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน ไม่ใช้อ านาจรัฐ
บังคับเพียงฝ่ายเดียว 8) การเช่ือมโยงทรัพยากรร่วมสู่ระบบที่มีขนาดใหญ่ด้วยภาคีเครือข่ายที่
หลากหลาย (Ostrom, 2010: 645 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2559) 

Ostrom (2010) ช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คนในชุมชนสามารถร่วมตกลงการออกแบบ
กฎกติกาได้ตั้งแต่ต้นคือ “ความไว้วางใจ” และ “การตอบแทน” เพราะคนที่เช่ือใจซึ่งกันและกันย่อม
ร่วมมือกันและตอบแทนกันได้ง่ายทั้งทางบวก (เช่น ให้การช่ืนชมยกย่องคนที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ชุมชน) และทางลบ (เช่น ประณามคนที่เอาเปรียบคนอื่น) ในแง่นี้การค้นพบของ Ostrom ยืนยันถึง
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ประโยชน์ของการช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยมาช้า
นาน แต่ประเด็นที่ส าคัญยิ่งกว่าคือ ความไว้เนื้อเช่ือใจและการตอบแทนกันยังไม่เพียงพอ ชุมชนจะต้อง
สามารถ “แก้ปัญหาร่วมกัน” ได้จริง โดยรัฐกับกลไกตลาดสามารถเข้ามามีบทบาทได้ เช่น รัฐสามารถส่ง
มอบข้อมูลส าคัญที่ชุมชนขาดแคลน ส่วนกลไกตลาดมีประโยชน์ทางด้านตลาดให้มูลค่ากับทรัพยากรร่วม 
สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันออกแบบและรักษากติกาอย่างเข้มแข็ง 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน พ.ศ. 2543–2559 พบว่า ประเทศไทย
มีหมู่บ้านที่ เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน 9,907 หมู่บ้าน รวม 9,267 โครงการ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 
4,749,003 ไร่ (กรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ, 2559) โดยสามารถจ าแนก
ตามรายภาค ดังรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1.1 ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน ประเทศไทย พ.ศ. 2543–2559 

ภาค จ านวน เนื้อท่ี  

หมู่บ้าน โครงการ ไร่ งาน ตร.วา 
ภาคเหนือ 3,222 3,159 2,751,037 1 61 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,706 4,215 1,292,342 3 92 
ภาคกลาง 1,187 1,100 518,715 3  39 
ภาคใต ้ 792 793 186,903 3 33 
รวมทั้งประเทศ 9,907 9,267 4,749,003 0 25 

แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม้ ส านักจัดการป่าชุมชน, 2559 

จากตารางที่ 1.1 ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน พ.ศ. 2543–2559 แสดงให้เห็นว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการป่าชุมชนมากที่สุดในประเทศ คือ 4,215 โครงการ จาก 4,706 
หมู่บ้าน ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมดรวม 1,292,342 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา ซึ่งถือเป็นผืนป่าที่ชาวบ้าน
พึ่งพิงอาศัยและท ามาหากิน เป็นทั้งแหล่งอาหาร สมุนไพร ยารักษาโรค แหล่งหารายได้จากการเก็บเห็ด 
หรือหาของป่าขาย เป็นต้น ท าให้ชาวบ้านรู้สึกผูกพันในทรัพยากรป่า อันเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์โดยไม่ได้ครอบครองพื้นที่ป่าทั้งหมดมาเป็นเจ้าของส่วนบุคคล แต่ได้ใช้ตามความจ าเป็นอย่าง
สมเหตุสมผล เพราะชาวบ้านในพื้นที่สามารถจ าแนกชนิดและขนาดของพื้นที่ป่าได้ว่าเป็นป่าประเภทใด 
ป่าชุมชนในอีสานประกอบด้วย ป่าวัฒนธรรมตามประเพณีและความเช่ือ เช่น ป่าวัด ป่าดอนปู่ตา และ
ป่าช้า หรือป่าระบบนิเวศ เช่น ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าล าธาร ป่าก าบังลม นอกจากนี้ยังมีป่าประโยชน์ใช้สอย
จ านวนมาก เช่น ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าโคกส าหรับตัดไม้สร้างบ้าน หรือเก็บผัก ผลไม้ป่า ซึ่งป่าเหล่าน้ี
ตอบสนองประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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จากสถิติการอนุมัติโครงการป่าชุมชนในประเทศไทยและลักษณะบริบททั่วไปในท้องถ่ินของ
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย สามารถกล่าวได้ว่า ป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะ
พื้นฐานส าคัญที่สอดคล้องกับเงือ่นไขการจดัการทรัพยากรรว่มตามแนวคิดของ Elinor Ostrom ผู้วิจัย
จึงได้เลือกหน่วยพื้นที่ในการศึกษาโครงการป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพิจารณาจากสถิติได้ว่าอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
เชิงนิเวศสูง มีลักษณะเป็นผืนป่าภูเขา โดยมีการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนมากที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ 
คือ 41 โครงการ เนื้อที่ 27,134 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดโครงการป่า
ชุมชนจากตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1.2 โครงการป่าชุมชน จังหวัดชัยภูมิ 16 อ าเภอ 

ล าดับ ชื่ออ าเภอ จ านวน 
(โครงการ) 

เนื้อท่ี 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

1 เมืองชัยภูมิ 30 2,846-0-85 
2 บ้านเขว้า 12 11,624-2-0 
3 คอนสวรรค์ 27 3,585-2-7.4 
4 เกษตรสมบูรณ์ 25 15,686-1-0 
5 หนองบัวแดง 8 2,329-0-0 
6 จัตุรัส 0 0 
7 บ าเหน็จณรงค์ 5 2,371-0-0 
8 หนองบัวระเหว 29 30,822-1-10 
9 เทพสถิต 41 27,134-1-87 
10 ภูเขียว 22 33,734-3-96 
11 บ้านแท่น 10 5,715-3-37 
12 แก้งคร้อ 16 1,319-0-52 
13 คอนสาร 6 1,073-0-0 
14 ภักดีชุมพล 6 15,910-0-0 
15 เนินสง่า 0 0 
16 ซับใหญ่ 7 2,606-0-0 

รวม 242 156,969-39 

แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม้ ศูนย์สารสนเทศ, 2559 
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จากตารางที่ 1.2 แสดงโครงการป่าชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ (16 อ าเภอ) มีจ านวนทั้งสิ้น 242 
โครงการ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 156,969 ไร่ 39 ตารางวา และอ าเภอเทพสถิตมีโครงการป่าชุมชนมาก
เป็นอันดับหนึ่ง มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 92 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลวะ
ตะแบก 22 หมู่บ้าน ต าบลห้วยยายจิ๋ว 22 หมู่บ้าน ต าบลนายางกลัก 17 หมู่บ้าน ต าบลบ้านไร่ 16 
หมู่บ้าน ต าบลโป่งนก 15 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร 69,044 คน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 
ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชที่ปลูกมากที่สุดคือ มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย พริก (ศูนย์บริการข้อมูล
อ าเภอ, 2555) ทั้งนี้การคัดเลือกหน่วยพื้นที่ศึกษาจากโครงการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ประสบความส าเร็จ 2 แห่ง คือ 1) โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่ 1-2) หมู่ 11 แปลง
ที่ 1 (เขากลอย) แปลงที่ 2 (เขากระโจม) ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และ 2) 
โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ (เขาพับ) หมู่ที่ 9 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

จากข้อค้นพบเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานส าคัญของป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ความสอดคล้องกับเงื่อนไขการจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวคิดของ  Elinor Ostrom น าไปสู่ข้อ
ค าถามปริศนาในการศึกษาวิจัยว่า การจัดการทรัพยากรร่วมในโครงการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ มีทิศทางสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวความคิดของ Ostrom หรือไม่
อย่างไร และต้องใช้วิธีการจัดการทรัพยากรอย่างไร ซึ่งนอกจากเป็นการทดสอบทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของ Ostrom แล้ว ยังเป็นการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโครงการป่าชุมชนแห่งอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ  

1.2.2 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ  Elinor Ostrom ใน
การบริหารจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละ
โครงการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

1.2.4 เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

ผู้วิจัยได้เลือกโครงการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง 
1) โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่ 1-2) หมู่ที่ 11 แปลงที่ 1 (เขากลอย) 

แปลงที่ 2 (เขากระโจม) ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
2) โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ (เขาพับ) หมู่ที่ 9 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพ

สถิต จังหวัดชัยภูมิ 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

1.3.2.1 ผู้น าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน คณะกรรมการโครงการป่าชุมชน และผู้น ากลุ่มต่างๆ 

1.3.2.2 ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบถึงประวัติความเป็นมาของป่าไม้ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.3.2.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 
เช่น ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3.2.4 ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน เช่น การประชุม
ประจ าปี การบวชป่า การปลูกป่า เป็นต้น 

1.3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.3.1.1 บริบททั่วไปและบริบทเฉพาะของชุมชนในโครงการป่าชุมชน 
(1) ความเป็นมาของโครงการป่าชุมชน 
(2) สภาพทางภูมิศาสตร์ 
(3) สภาพทางสังคมและการศึกษา 
(4) สภาพทางเศรษฐกิจ 
(5) การปกครอง 
(6) การสื่อสาร 
(7) ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่า 
(8) อื่นๆ  



 8 

1.3.1.2 ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วมของป่าชุมชนแต่ละ
โครงการป่าชุมชน 

(1) สมัยก่อนการจัดการป่าชุมชน  
(2) สมัยเริ่มการจัดการป่าชุมชน 
(3) สมัยปัจจุบันที่ด าเนินโครงการป่าชุมชน 

1.3.1.3 วิเคราะห์การปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรร่วมของป่าชุมชนแต่ละ
โครงการป่าชุมชน 

(1) การด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท าให้โครงการป่าชุมชนขับเคลื่อนได้ 
(3) ขีดจ ากัด ความสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
(4) ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน 
(5) ความแตกต่างกันของแต่ละโครงการป่าชุมชน 
(6) การดูแลรักษาป่าชุมชน เกิดจากการที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 
(7) ความสัมพันธ์ รักใคร่ ปรองดองของชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(8) ผู้น ามีผลต่อความเช่ือมั่นของคนในชุมชน 

1.3.1.4) การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom ใน
การบริหารจัดการโครงการป่าชุมชนที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน จากหลักการออกแบบกติกา 8 ข้อ 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ป ี
พฤศจิกายน 2559 – ธันวาคม 2560 

 

1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชนใน
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom 

1.4.2 ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินบริหารการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ 
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Elinor Ostrom ในการบริหารจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่มีประสิทธิผลอย่าง
ยั่งยืน 

1.4.3 ได้ทราบถึงความสอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละ
โครงการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

1.4.4 ได้น าเอาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการปา่ชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
มาพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชนต่อยอดสู่โครงการป่าชุมชนในเขตพื้นที่อื่นๆ 
 



  

บทท่ี 2  
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากข้อมูลเอกสาร ข่าวสาร บทความ 
วารสารวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังไปต่อน้ี 

2.1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom 
2.1.1 องค์ความรู้ดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากร 
2.1.2 ระบบกรรมสิทธ์ิร่วม 
2.1.3 ลักษณะของทรัพยากรร่วม 

  2.1.4 หลักการจัดการทรัพยากรร่วม 
  2.1.5 หลักการออกแบบกติกา 

 2.2 แนวคิดว่าด้วยการจัดการป่าชุมชน 
  2.2.1 ความหมายของป่าชุมชน 

2.2.2 ลักษณะของป่าชุมชน  
  2.2.3 รูปแบบของป่าชุมชน  
  2.2.4 การจัดการป่าชุมชน 

 2.3 แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วม 
  2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

2.3.2 ประเภทและระดับของการมีส่วนร่วม 
2.3.3 สาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.3.4 เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน   
2.3.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม   
2.3.6 แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
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2.4 แนวคิดว่าด้วยภาวะผู้น า 
  2.4.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
  2.4.2 หลักทฤษฎีภาวะผู้น า  

2.4.2.1 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories)  
2.4.2.2 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories)  
2.4.2.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Theories) 

2.4.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าพัฒนาใหม่ 
2.4.3.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
2.4.3.2 ภาวะผู้น าเชิงการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 

 2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom 

Elinor Ostrom เกิดเมื่อป ี1933 นครลอสแองเจอลสิ สหรัฐอเมรกิา จบการศึกษาปรญิญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์การเมือง จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย ปี 1965 อาชีพหลักเป็นนักวิชาการใน
สาขาระบบการจัดการทางเศรษฐกิจ (Economic governance) ประจ าอยู่ที่ Indiana University 
และ Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
แห่งสหรัฐ และเคยด ารงต าแหน่งประธานสมาคมรัฐศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งร่วม
กลุ่มท างาน เพื่อวางทฤษฎีทางการเมืองและวางนโยบายต่อสาธารณะในมหาวิทยาลัยอินเดียนา 
(New Data Online, 2554) 

Ostrom เป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลโยฮัน สไกต์ ในปี 1999 รางวัลเจมส์ แมดิสัน 
ในปี 2005 รางวัลวิลเลียม เอช. ไรเกอร์ ในปี 2008 และรางวัลทิสช์ ซีวิก อินเกจเมนต์ รีเสิร์ช ซึ่งถือ
เป็นนักเศรษฐศาสตร์สถาบันชาวอเมริกัน ที่ส าคัญเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2009 จากผลงาน “Governing the Commons: The Evolutions for 
Collective Action” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 (Ostrom, 1994) เป็นงานวิจัยภาคสนามที่ท า
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี ในหลายชุมชนทั่วโลก อาทิ ระบบการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของ
ชาวบ้านในแอฟริกา และระบบการจัดการชลประทานชุมชนของชาวบ้านในอินเดียและเนปาล ผล
ปรากฏว่า Ostrom ค้นพบว่าการออกแบบกลไกบริหารทรัพยากรร่วมของชาวบ้าน สามารถช่วยให้
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การจัดการมีประสิทธิผลได้ ในขณะที่การบังคับใช้กฎกติกาที่มาจากภายนอก (กฎหมาย) กลับส่งผลให้
ชาวบ้านร่วมมือกันโดยสมัครใจน้อยลง (สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม (Common-pool Resources Management) ได้รับการ
ตอบรับอย่างล้นหลามจากสังคมทั่วโลกที่ยอมรับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งการันตีด้วยรางวัลโนเบลจาก
ผลงานอันทรงอิทธิพลดังกล่าวข้างต้น แนวความคิดของ  Ostrom อธิบายเริ่มจากลักษณะของ
ทรัพยากรร่วม และความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
  

2.1.1 องค์ความรู้ดั้งเดิมในการจัดการทรัพยากร 

ชล บุนนาค (2553) ได้อธิบายถึง ความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอยู่บนฐานความ
เช่ือที่ ว่า หากปล่อยให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปโดยไม่มีการควบคุมจากรัฐ หรือมีการมอบ
กรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยากรนั้นให้แก่เอกชน ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะถูกใช้จนหมดสิ้นเพราะไม่มีผู้ใด
สนใจดูแลรักษา และผู้ใช้แต่ละคนจะพยายามใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะตัก
ตวงได้ เพราะไม่รู้ ว่าวันข้างหน้าจะมีทรัพยากรนั้นให้ใช้ประโยชน์อีกหรือไม่ เรียกแนวคิดนี้ ว่า 
“โศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม” (The Tragedy of the Commons) 

ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ สินค้าที่ได้รับการพิจารณา คือ สินค้าเอกชน (Private Goods) 
และสินค้าสาธารณะ (Public Goods) ซึ่งสินค้าเอกชน คือ สินค้าที่มีลักษณะส าคัญสองประการ 
ได้แก่ เป็นสินค้าที่สามารถกีดกนัได้ (Excludable) และต้องมีการแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริโภค 
(Rivalrous) เพราะการบริโภคสินค้าหน่วยหนึ่งจะลดความสามารถในการบริโภคของคนถัดไป 
เนื่องจากจ านวนสินค้าลดน้อยลง ลักษณะสองประการนี้ท าให้สินค้าเอกชนสามารถถูกจัดสรรโดย
ตลาดได้ เพราะผู้ผลิตสามารถขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและกีดกันผู้ที่ไม่ได้ซื้อออกจากการบริโภคได้ 
ผู้บริโภคต้องแข่งขันและแสดงความยินดีจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า หากอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
ราคาที่แสดงในตลาดจะเผยต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าและระดับความยินดีจ่ายของผู้บริโภค 

ส่วนสินค้าสาธารณะ มีลักษณะตรงกันข้ามกับสินค้าเอกชน กล่าวคือ ไม่สามารถกีดกันได้ 
(Non-Excludable) และไม่จ าเป็นต้องแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริโภค (Non-Rivalrous) ลักษณะ
ดังกล่าวท าให้ตลาดล้มเหลว (Market Failure) คือ ไม่มีการผลิตและแลกเปลีย่นซื้อขายกันโดยเอกชน 
เพราะผู้ผลิตขาดแรงจูงใจในการผลิต เนื่องจากเมื่อผลิตแล้วไม่สามารถกีดกันคนที่ไม่ซื้อจากการ
บริโภคได้ ผู้บริโภคไม่ยินดีจ่าย เพราะสามารถบริโภคฟรีได้ ตัวอย่างของสินค้าสาธารณะ เช่น บริการ
การป้องกันประเทศ สภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐจึงต้องเข้าแทรกแซงด้วยการเป็น
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ผู้ผลิตสินค้าสาธารณะนี้เอง และบังคับให้เอกชนรับภาระรายจ่ายผ่านกลไกภาษีและกลไกอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
2.1.2 ระบบกรรมสิทธิ์ร่วม 

(บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ , 2558: 36) อธิบายเกี่ยวกับระบบกรรมสิทธ์ิร่วม ว่า ในทาง
เศรษฐศาสตร์มีการจ าแนกสิทธ์ิในการใช้ทรัพยากรเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

2.1.2.1 กรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล (Private Property)  

กรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล หมายถึง การมีกฎหมายรับรองสิทธิ ผู้ที่มีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินสามารถหวงกั้นไม่ให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์มีสิทธ์ิที่จะจ าหน่าย แบ่งแยก หรือโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่
ใครก็ได้ โดยที่ผู้มีกรรมสิทธ์ิจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรแต่เพียงผู้เดียว โดยที่รัฐและ
ผู้อื่นจะต้องเคารพในกรรมสิทธ์ินั้น ทั้งนี้มีข้อแม้ว่าการใช้ประโยชน์นั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตที่สังคม
ยอมรับได้และไม่กระทบต่อประโยชน์โดยรวมของสังคม 

2.1.2.2 สิทธิร่วม (Common Property)  

สิทธิร่วม หมายถึง สิทธิที่กลุ่มบุคคลที่ เป็นสมาชิกของชุมชนหรือองค์กร มีสิทธิ
ร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร สมาชิกแต่ละรายจะไม่มีสทิธิส่วนบุคคล แต่จะมีสทิธิในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกของชุมชนน้ันหรือองค์กรนั้น โดยทั่วไปกฎและกติกาของการใช้จะก าหนดร่วมกันระหว่าง
คนที่เป็นสมาชิก หรืออาจจะเป็นกฎและกติกาที่มีมาแต่เดิมของคนรุ่นก่อนๆ และสืบทอดกันมาจนถึง
รุ่นหลัง สมาชิกที่มีสิทธิร่วมในการที่จะหวงกั้นไม่ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของชุมชน
สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ และในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละรายต้องมีหน้าที่ในการ
ดูแลทรัพยากรเหล่าน้ันด้วย 

2.1.2.3 การเข้าถึงทรัพยากรโดยเสรี หรือ (Open Access: OA)  

การเข้าถึงทรัพยากรโดยเสรี หมายถึง การเข้าถึงทรัพยากรที่เปิดกว้างส าหรับทุกคน 
ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพยากร แต่ละคนจึงไม่มีสิทธิหรือมีความชอบธรรมทางกฎหมาย ในการที่จะ
หวงกั้นไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และจะเป็นภาวะที่แต่ละฝ่ายต่างรีบเข้าไปใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้มากที่สุดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขที่จ าเป็นในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การมี “กรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล” รองลงมา คือ สิทธิร่วม
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ของชุมชน และกรณีที่การเข้าถึงทรัพยากรทีเ่ปดิกว้างส าหรับทุกคน จะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ไร้ประสิทธิภาพ 

 
2.1.3 ลักษณะของทรัพยากรร่วม  

ทรัพยากรร่วม (Common-Pool Resources) เป็นประเภทของสินค้าทางเศรษฐศาสตร์ อีก
ลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับสินค้าเอกชน และบางประการคล้ายคลึงกับสินค้า
สาธารณะ กล่าวคือ ทรัพยากรร่วมมีลักษณะกีดกันได้ยาก เนื่องจากขอบเขตของทรัพยากรมีขนาด
ใหญ่ (ซึ่งสามารถเป็นไปไม่ได้ ข้ึนอยู่กับกติกาการใช้และเทคโนโลยี) ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรมี
ลักษณะต้องแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริโภค ยิ่งบริโภคหรือเก็บเกี่ยวมาก จ านวนทรัพยากรที่ใช้ได้ก็
จะน้อยลงเรื่อยๆ ได้แก่ ป่าและทรัพยากรจากปา่ ปลาชนิดต่างๆ น้ า เป็นต้น ฉะนั้น ปัญหาอันเกิดจาก
การที่มีผู้ใช้ทรัพยากรมากไป และปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินพอดี จึงเป็นปัญหาของการใช้ประโยชน์
ในทรัพยากรร่วม ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะดูแลรักษา เพราะไม่สามารถกีดกันคนอื่นที่
ไม่ได้ร่วมแบ่งปันต้นทุนการดูแลรักษาจากการใช้ทรัพยากรได้ อนึ่งจุดส าคัญที่แบ่งแยกทรัพยากร
ร่วมกับสินค้าสาธารณะ คือปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินพอดี เพราะคนสามารถบริโภคสินค้าสาธารณะ
ร่วมกันได้ ในขณะที่ทรัพยากรร่วมนั้นเมื่อมีคนบริโภคตัวทรัพยากรแล้วท าให้ทรัพยากรที่เหลืออยู่
ลดลง 

ผู้ใช้ทรัพยากรในชุมชนเดียวกันและอยู่ร่วมกับทรัพยากรมานานย่อมมีความรู้เกี่ยวกับสภาพ
พื้นที่และผู้คนเพียงพอที่จะมีแนวโน้มในการจัดการทรัพยากรร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับสถานการณ์ที่ผู้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นก าลังเผชิญอยู่ด้วย หากก าลังเผชิญสภาวะวิกฤตทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมเปน็การสว่นตัว เขาอาจตัดสินใจไม่ดูแลทรัพยากรและเลอืกทางเลือกที่จะใช้ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลืองแทนก็ได้ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าอัตราคิดลด (Discount Rate) ในการใช้
ทรัพยากรของผู้ใช้ทรัพยากรสูงข้ึนก็อาจจะท าให้พวกเขาเลือกที่จะใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนแทนที่
จะร่วมกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแบบที่ยั่งยืนกว่า 

ชล บุนนาค, 2553: 24-33) นอกจากนี้ผู้ใช้ทรัพยากรยังมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐาน (Norm) ของชุมชนที่ตนอยู่ด้วย บรรทัดฐานเป็นมาตรการที่ก ากับพฤติกรรมของผู้ใช้
ทรัพยากรว่าสิ่งใดคือสิ่งทีถู่กต้อง ควรท า ควรเป็นทางเลือกของการกระท าที่จะเลือกท า หรือสิ่งใดเป็น
สิ่งที่ผิด ไม่ควรท า และไม่ควรเป็นทางเลอืกของการกระท าการมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบรรทัดฐาน
ดังกล่าว ท าให้เห็นว่าหากมีการตั้งกฎกติกาบางอย่างข้ึน และชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรนั้นมีบรรทัดฐานที่
ให้ความส าคัญกับการรักษาค าพูด ปฏิบัติตามกติกาก็มีความเป็นไปได้ว่าหากกติกาที่ร่างข้ึนมามี
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ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร การจัดการนั้นมีโอกาสที่จะสัมฤทธ์ิผลมาก แต่หากชุมชนมี
บรรทัดฐานในแบบที่หาประโยชน์ใส่ตัวและฉวยโอกาสจึงยากที่การจัดการทรัพยากรจะสัมฤทธ์ิผล 
เมื่อผู้ใช้ทรัพยากรปฏิบัติตามกฎเป็นเวลานานย่อมมีโอกาสที่จะรับเอากติกานั้นเข้ามาเป็นบรรทัดฐาน
ภายในตัวของเขา (Internal Norm) ถือเป็นความจริงในทุกสังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนเลว กลไกการ
ตรวจตรา (Monitoring) และการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) จึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการท า
ให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ Ostrom (1994) ได้ขยายข้อสมมติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ทรัพยากร
ให้กว้างข้ึนไปกว่าข้อสมมติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมาตรฐาน โดยการ
ตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ ของปัจเจกชนมิได้เป็นผลมาจากการเทียบกันระหว่างผลที่ได้และต้นทุนที่เป็น
เงื่อนไข และอัตราคิดลดส่วนบุคคลเท่านั้น ยังมีบรรทัดฐานภายใน และการเรียนรู้จากผลของการ
กระท าที่จะช่วยท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการกระท าชัดเจนข้ึน หรือ
น าไปสู่การสร้างทางเลือกใหม่ที่จะให้ผลลัพธ์ดีกว่าได้ด้วย ดังภาพที่ 2.1 

 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการตัดสินใจของปจัเจกชน 
แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงจาก ชล บุนนาค (2555 อ้างถึงใน บัณฑิต สุนทรวิกรานต์, 2558: 44) 
 

การทดลองในห้องทดลองและภาคสนาม พบว่า ปัจเจกชนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในความมีเหตุมีผลได้ โดยการสื่อสารแบบเผชิญหน้า เพื่อนัดหมายหรือตกลงกติกา นอกจากนี้ 
ผู้เข้าร่วมการทดลองยังยินดีแบ่งทรัพยากรส่วนหนึ่ง เพื่อการตรวจตราดูแลและลงโทษให้ความร่วมมือ
เป็นไปตามที่ตกลงกัน หากผู้เข้าร่วมการทดลองมีลักษณะตามข้อสมมติขององค์ความรู้ดั้งเดิม ย่อมมี
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พฤติกรรมในทางตรงกันข้าม คือไม่ยินดีแบ่งทรัพยากรเพื่อตรวจตรา ซึ่ง Ostrom เห็นว่าพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นเพียงกรณีพิเศษที่จะเกิดข้ึนเมื่อปัจเจกชนไม่รู้จักกัน และไม่สามารถสื่อสารกันได้ ยิ่งไป
กว่านั้น การศึกษาในภาคสนามยังพบว่า การบังคับใช้กติกาที่มาจากภายนอกจะมีผลต่อการลดความ
ร่วมมือโดยสมัครใจของชุมชนลงอีกด้วย 

สภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ทรัพยากรเผชิญยังมีความสลับซับซ้อนและมีความเช่ือมโยงกันทั้งในเชิง
นิเวศและในเชิงสังคม การกระท าหนึ่งของผู้ใช้ทรัพยากรย่อมส่งผลกระทบกับบริบทต่างๆ ทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ระบบทรัพยากร และตัวทรัพยากรเอง จากภาพที่ 2.2 การปฏิสัมพันธ์และ
ผลลัพธ์ของผู้ใช้ทรัพยากรจะส่งผลกระทบทั้งระบบทรัพยากร (Resource System) ตัวทรัพยากร 
(Resource Unit) ระบบการจัดการ และตัวผู้ใช้ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลย้อนกลับไปที่การปฏิสัมพันธ์
และผลลัพธ์ของการกระท าน้ันๆ ในขณะเดียวกันการปฏิสัมพันธ์และผลของการกระท านี้ยังมีความ
เช่ือมโยงกับบริบทที่ใหญ่กว่านั้นคือ ระบบนิเวศที่ทรัพยากรตั้งอยู่หรือเกี่ยวข้องด้วย และบริบท
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ใหญ่กว่าทั้งสอง ย่อมส่งผลต่อการ
จัดการทรัพยากรอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

 

ภาพท่ี 2.2 สถานการณ์การจัดการทรพัยากรในระบบนิเวศและสงัคมที่กว้างกว่า 
แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงจาก ชล บุนนาค (2555 อ้างถึงใน บัณฑิต สุนทรวิกรานต์, 2558: 45) 
 



 17 

จากมุมมองดังกล่าวท าให้ Ostrom เน้นย้ าว่า การจัดการทรัพยากรนั้นสามารถเป็นไปได้ 
และมีประสิทธิภาพดีกว่า หากการจัดการและกฎกติกาในการจัดการนั้นด าเนินการโดยผู้ใช้ทรัพยากร
อย่างสมัครใจเอง ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็นจริง ทุกคนสามารถร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วม 
ที่ดีส าหรับทุกฝ่ายได้หากมีโอกาสได้ประชุมหารือกัน และเนื่องจากผู้ใช้ทรัพยากรมีความรู้ในเชิงพื้นที่
ของระบบนิเวศ และรู้จักกับผู้ใช้ทรัพยากรคนอื่น ท าให้สามารถออกแบบกติกาที่เป็นที่ยอมรับและ
เหมาะกับบริบทในพื้นที่ด้วย 

 
2.1.4 หลักการจัดการทรัพยากรร่วม  

 สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2559: 13) อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ 
Elinor Ostrom ว่ามีความสวนทางกับความคิดกระแสหลักแบบดั้งเดิม ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรที่
มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นของเอกชน (Private Goods) หรือเป็นทรัพยากรของรัฐ  เพราะมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างแน่ชัด อาจกล่าวได้ว่า หากเป็นทรัพยากรของรัฐ หน้าที่ต่อการดูแลรักษาคือรัฐบาล 
หรือหากเป็นทรัพยากรของเอกชน หน้าที่ต่อความรับผิดชอบเอกชนในฐานะเจ้าของ ซึ่งถือเป็นระบบ
กรรมสิทธ์ิส่วนบุคคล ในทางกลับกัน ทรัพยากรร่วม อาทิ ล าห้วย ล าคลอง ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่าฯ 
ซึ่งปราศจากการระบุผูท้ าหน้าที่ดูแล ส่งผลให้ผู้ใช้ประโยชน์ต่างกอบโกย แย่งชิงระหว่างกัน จนน าไปสู่
ปัญหาทรัพยากรร่วมเสื่อมโทรมแบบฟื้นฟูสู่สภาพเดิมได้ยาก 

Ostrom, Tiebout and Warren (1961: 831) อธิบายถึงการมีศูนย์กลางในการตัดสินใจ
หลายศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์มีอิสระต่อกัน จะต้องค านึงถึงและรับผิดชอบต่อศูนย์อื่นๆ ในความสัมพันธ์
เชิงการแข่งขัน โดยจะต้องท าสัญญาและให้ความร่วมมือระหว่างกัน หรือมีความสัมพันธ์กับกลไกของ
รัฐบาลกลางในการจัดการความขัดแย้ง ในขณะที่เขตการปกครองต่างๆ ที่อยู่ใน เมืองหลวงต่างท า
หน้าที่ในลักษณะที่เช่ือมโยงเข้ากับแบบแผนที่สอดคล้องกันและสามารถท านายผลได้ถึงพฤติกรรม
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

Ostrom (2010: 645) ได้จ าแนกประเภทของ “ระบอบการครอบครองทรัพยากร” ออกเป็น 
4 ประเภท โดยพิจารณาจาก 2 ด้าน ได้แก่ 

ด้านแรก เมื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแล้วปริมาณของทรัพยากรจะลดลง กล่าวคือ 
ทรัพยากรบางชนิด จะมีปริมาณลดลงเมื่อถูกใช้ เช่น การจับปลาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่ทรัพยากร
บางชนิดเมื่อใช้แล้วปริมาณไม่ลดลง เช่น การจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรมในชุมชนของ
ชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า อปพร. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
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ด้านที่สอง ความสามารถในการกีดกันผู้อื่นไม่ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ กล่าวคือ ในกรณี
ทรัพยากรถูกครอบครองโดยเอกชน ในฐานะเจ้าของทรัพยากรจึงสามารถกีดกันผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ 
เพื่อสกัดกั้นบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพยากร ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสวนทางกับ
ทรัพยากรร่วมที่กีดกันไม่ได้และไม่ต้องอาศัยตลาดในการแข่งขันเพื่อเข้ามาใช้ประโยชน์  

ดังนั้น จึงสามารถสรุปเป็นภาพเพื่อแสดงประกอบการอธิบายที่ท าให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2.3 

 

ภาพท่ี 2.3 การจ าแนกประเภทของระบอบการครอบครองทรัพยากร 
แหล่งท่ีมา: Ostrom (2010: 645 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2559: 15) 
 

2.1.5 หลักการออกแบบกติกาของ Elinor Ostrom 

ตามแนวคิด “การจัดการทรัพยากรร่วม (Common-pool Resource Management)” 
ของ Ostrom ซึ่งช้ีให้เห็นว่า การจัดการทรัพยากรร่วมสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
ออกแบบ “หลักการออกแบบกติกา” (Design Principles) จากกรณีการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จทั่วโลก มีทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่ 

1) ความชัดเจนของขอบเขต (Boundaries) จ าแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ขอบเขตของผู้ใช้
ประโยชน์ (User Boundaries) โดยจะต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าใครมีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์ โดย
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ชาวบ้านต้องเข้าใจขอบเขตร่วมกันอย่างแจ่มแจ้ง 2) ขอบเขตของทรัพยากรร่วม โดย จะต้องระบุเขต
แดนของทรัพยากรร่วมที่ชุมชนได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกออกจากสภาพแวดล้อมทางนิเวศ
สังคมที่อยู่ภายนอก 

2) ความสอดคล้อง (Congruence) จ าแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความสอดคล้องระหว่างกฎ
กติกาการใช้ประโยชน์และดูแลทรพัยากรของชุมชนกับเงื่อนไขทางสังคมและสิง่แวดล้อมในชุมชน เช่น 
ไม่เรียกร้องให้สมาชิกออกแรงเกินก าลงั จนกระทบต่อการท ามาหากิน 2) ความสอดคล้องระหว่างการ
ใช้ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับกับต้นทุนของการบ ารุงรักษา กล่าวคือ ผู้ที่ใช้ประโยชน์มากจะต้องแบก
รับภาระต้นทุนในการบ ารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรร่วมมากเช่นกัน 

3) การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา (Collective Choice 
Arrangements) กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการทรัพยากรร่วม หาก
สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะท าให้ขาดแรงจูงใจที่จะร่วมดูแลรักษาทรัพยากร 

4) การสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิผล (Effective Monitoring) จ าแนกเป็น 2 ด้าน 1) การ
ก ากับติดตามผู้ใช้ประโยชน์ คือ ต้องมีกลไกการสอดส่องดูแลว่าสมาชิกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตาม
ระเบียบกติกาที่ตกลงรว่มกันหรอืไม่ 2) การสอดส่องดูแลสภาพของทรัพยากรรว่มอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
จะไดป้รับเปลี่ยนกฎกติกาได้อย่างทันท่วงที 

5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) คือ คนที่ละเมิดกฎกติกาครั้ง
แรกจะถูกลงโทษค่อนข้างเบา โดยการว่ากล่าวตักเตือน แต่หากท าผิดซ้ าซากจะถูกลงโทษรุนแรงมากข้ึน  

6) กลไกจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ (Conflict Resolution Mechanisms) คือ หาก
เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกกับสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีกลไกจัดการ
ความขัดแย้งที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ต้นทุนต่ า และสอดคล้องกับชุมชน  

7) รัฐให้การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน (Recognition of Rights) 
คือ รัฐจะต้องยอมรับ และเคารพในสิทธิของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วม การวาง
กฎระเบียบ การใช้ประโยชน์ รวมถึงการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากร 

8) การเช่ือมโยงทรัพยากรร่วมสู่ระบบที่มีขนาดใหญ่ (Nested Enterprises) คือ กติกาและ
กระบวนการจัดการทรพัยากรร่วมจะต้องเช่ือมโยงสอดรับกับระบบนิเวศสังคมที่ใหญ่กว่า โดยผ่านการ
จัดการภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของชาวบ้าน 
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กล่าวโดยสรุป จากแนวความคิดของ Ostrom พบว่า การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนที่
ประสบความส าเร็จคือมีลักษณะที่ตรงกับหลักการข้างต้นทุกข้อ ส่วนชุมชนที่ประสบความล้มเหลว 
มักจะมีสาเหตุจากความบกพร่องในหลกัการของกติกาเพียง 1-2 ข้อ เท่านั้น โดยเฉพาะ การขาดกลไก
การจัดการความขัดแย้ง การไม่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และไม่ได้เช่ือมโยงกับระบบนิเวศสังคมที่
ใหญ่กว่า เป็นต้น 

 

2.2  แนวคิดการจัดการป่าชุมชน 
 
2.2.1 ความหมายของปา่ชุมชน 

ป่าชุมชน Community Forest หรือ Social Forest ได้มีองค์กร หน่วยงาน และนักวิชาการ
ให้นิยามความหมายที่หลากหลายดังนี้ 

รตยา จันทรเทียร (2544) กล่าวว่า ป่าชุมชน คือผืนป่าที่ชุมชนช่วยกันจัดการฟื้นฟูดูแลรักษา
ทั้งจากปัญหาไฟป่า การบุกรุกแผ้วถางท าลาย การปกป้องการหาของป่าจนเกินก าลังที่ป่าจะรับได้ 
โดยมีลักษณะคล้ายกันคือ ชุมชนที่ดูแลป่าชุมชนใดก็จะมีกฎระเบียบในการดูแลและใช้ประโยชน์ เป็น
ต้นว่า การร่วมกันท าแนวกันไฟ การจัดเวรยามเดินลาดตระเวน กติกาในการเก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ ฯลฯ 
ป่าชุมชนจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ และบริเวณพื้นที่ใช้สอย ส่วนสถานะ
ทางกฎหมายของพื้นที่ที่จัดต้ังเป็นป่าชุมชน อาจเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่สาธารณประโยชน์ และ
อาจจะอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

สมหญิง สุนทรวงษ์ (2557) ให้นิยามความหมายของค าว่า “ป่าชุมชน (Community 
Forest)” เป็นวิถีปฏิบัติและเป็นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลด
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชิงทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ 
เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุล เนื่องจากป่าชุมชนเป็นกลไกที่ส าคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลิต
จากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สมศักดิ์ สุขวงศ์ (2550) นิยาม “ป่าชุมชน” เป็นค าที่เกิดข้ึนในช่วงเกือบ 30 ปีที่ผ่านมาเป็น
ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรนิเวศป่าไม้ โดยมีชุมชนเป็นฐาน หรือเป็นการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันของชุมชนที่มีวิถีปฏิบัติเป็นระบบทรัพยากรร่วมของชุมชน ทั้งยังเป็นกิจกรรมของคนชนบทใน
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การจัดการทรัพยากรต้นไม้และป่าไม้ เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวและชุมชน เป็ นกิจกรรมที่
สนับสนุนและมอบอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูก การจัดการ การป้องกัน และการเก็บ
เกี่ยวหาผลประโยชน์จากป่าไม้ ภายใต้ระบบการจัดการที่ยั่งยืน  

บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ (2554) กล่าวว่า ป่าชุมชนถือเป็นหนึ่งในฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญ โดยเฉพาะการเป็นที่มาของทรัพยากรอาหาร (Food Resource) ให้แก่ชุมชนในประเทศ 
จนถึงปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเห็นความส าคัญของความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) อันเป็น
หนึ่งในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) และได้น าเอาแนวคิดไว้ในยุทธศาสตร์  
การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  
 

2.2.2 ลักษณะของป่าชุมชน  

2.2.2.1 เป็นการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวมที่มองทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนล้วน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้จะให้ความส าคัญกับป่าแต่ไม่แยกส่วนกับการจัดการทรัพยากรทั้งหมด หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นการจัดการเชิงระบบนิเวศป่าไม้ (Forest Landscape) 

2.2.2.2 ป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ใช่ป่าชุมชนเพราะชุมชนได้เลือกที่จะดูแล
รักษาป่าแทนการท าลายป่า ดังนั้นชุมชนจึงต้องได้รับประโยชน์จากการรักษาป่าเป็นการทดแทน 

2.2.2.3 ต้องมีขอบเขตที่ชาวบ้านสามารถจ าแนกขนาดของพื้นที่ได้ชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นผืนป่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่มีการจัดการร่วมกันหลายชุมชนก็ได้ ซึ่งการก าหนดขอบเขต
อาจจะกระท าร่วมกันระหว่างชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ก็ได้  

2.2.2.4 ชุมชนมีอ านาจในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างอิสระและสมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจ จุดประสงค์และเป้าหมายของการ
จัดการป่าชุมชนต้องสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชน  
 

2.2.3 รูปแบบของป่าชุมชน  

2.2.3.1 รูปแบบของป่าชุมชนยุคก่อนการพัฒนา 

ส านักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนป่าชุมชน (2540) ได้อธิบาย “ความรู้เรื่องป่าชุมชน
ทั่วไป” ว่าป่าชุมชนได้มีวิวัฒนาการในประเทศไทยมายาวนาน มีวิธีการแตกต่างกันไประหว่างภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ โดยสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมความเช่ือ สภาพเศรษฐกิจ และ
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ระบบนิเวศของพื้นที่นั้น สภาพการพึ่งพิงป่าไม้ของชุมชน และมีลักษณะแตกต่างกันตามความจ าเป็นต้อง
พึ่งพาอาศัยป่า ฉะนั้นสภาพของชุมชนสามารถจ าแนกรูปแบบของป่าชุมชนได้ 3 ลักษณะดังนี้  

1) ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม คือเป็นพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งป่าไม้ จึง
มีความขาดแคลนการน าทรัพยากรมาใช้สอยในลักษณะต่างๆ เช่น น าไม้มาเพื่อการก่อสร้าง น าไม้มา
ท าฟืนหรือถ่าน ทั้งยังมีการแข่งขันทางรูปแบบต่างๆ ในการใช้เนื้อที่เพื่อด าเนินกิจการ แหล่งป่าไม้ทีจ่ะ
มีขึ้นได้จึงเป็นแหล่งป่าไม้ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ซึ่งมีการควบคุมและคุ้มครองจากหน่วยงานหลายแห่ง 

2) ชุมชนที่อยู่ใกล้เขตป่าไม้ คือเป็นชุมชนแห่งการเกษตรกรรม ส่งผลให้มี
ความต้องการพื้นที่สร้างแหล่งท ากินเพิ่มข้ึนตามขนาดครัวเรือน แต่ที่ดินมีจ ากัด ท าให้ต้องอาศัยแหล่ง
ป่าไม้ใกล้เคียงเป็นที่พึ่งพิงทางประโยชน์ด้านไม้ใช้สอย แหล่งเพาะปลูก แหล่งอาหาร ยารักษาโรค 
และแหล่งซับน้ าเพื่อการเกษตร 

3) ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าไม้ คือเป็นชุมชนที่มีวิถีด ารงชีพพึ่งพิงพื้นที่ป่าไม้ 
โดยต้องการป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร สมุนไพรยารักษาโรค แหล่งสัตว์น้ า และพันธ์ุพืช
ต่างๆ 

2.2.3.2 รูปแบบของป่าชุมชนยุคหลังการพัฒนา 

ป่าชุมชนในประเทศไทยมีพัฒนาการข้ึนมาในสภาพชุมชนลักษณะต่างๆ ทั้ง 3 
ลักษณะดังกล่าว คือการรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้เพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยประชาชนได้ร่วมกันรักษาไว้
ภายใต้จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ สามารถแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบคือ 1) ป่าชุมชนแบบดั้งเดิม และ 2) ป่าชุมชนที่พัฒนาใหม่ 

1) ป่าชุมชนแบบดั้งเดิม คือ ป่าชุมชนที่ประชาชน/ชาวชุมชนดูแลรักษา
พื้นที่ป่าธรรมชาติไว้โดยมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

(1) ป่าดอนปู่ตาในภาคอีสาน เป็นป่าชุมชนด้ังเดิมที่ชาวบ้านบ ารุงรกัษา 
มีการตั้งศาลปู่ตา เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ โดยทุกๆ ปีชาวบ้านจะจัดพิธีตั้งเครื่องเซ่น
ไหว้ตามวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถ่ิน การใช้ประโยชน์คือเป็นไม้ใช้สอย ไม้ฟืน ที่เลี้ยงสัตว์หา
ของป่า และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีส าคัญๆ ของท้องถ่ิน 

(2) ป่าช้าในภาคเหนือ เป็นป่าชุมชนดั้งเดิมในเขตหมู่บ้านหรือวัดที่ใช้
เป็นสถานที่เผาหรือฝังศพ 
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(3) ป่าหัวนา เป็นป่าชุมชนแบบดั้งเดิมที่ชุมชนดูแลรักษาไว้เพื่อป้องกัน
การพังทลายของหน้าดินหรือกรวดทรายไหลลงไปในพื้นที่นา จะอยู่ติดกับพื้นที่ท านาหรือจะเป็น
ลักษณะป่าพักรอให้คืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นาเล็กๆ รอบบริเวณหมู่บ้าน 

(4) ป่าซับน้ า เป็นป่าชุมชนแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านดูแลรักษาไว้เพื่อเป็น
แหล่งต้นน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรของชุมชนแล้วไหลลงในแม่น้ าให้ชาวเมืองได้มี
น้ าใช้ตลอดไป นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่หาของป่า พืชสมุนไพร เพื่อเป็นยารักษาโรค 

(5) ป่าธรรมชาติในวัด เป็นป่าชุมชนแบบดั้งเดิมได้เก็บรักษาไว้เพื่อ
ความร่มรื่นและใช้ปฏิบัติธรรม 

(6) ป่าอภัยทาน เป็นป่าชุมชนแบบดั้งเดิมที่เก็บรักษาไว้เพื่อการห้ามล่า
สัตว์ทุกประเภท ส่วนใหญ่ป่าอภัยทานจะอยู่ในความดูแลของวัดหรือมีการก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์
ป่า ซึ่งถือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

(7) ป่าอนุรักษ์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเน้นการรักษาสภาพป่าไว้
ตามสภาพธรรมชาติ ป่าเหล่านี้จะมีจุดดึงดูดความสนใจ เช่น ถ้ าน้ าตก ถูกรักษาไว้เพื่อเป็นสาธารณ
สมบัติให้ทุกคนได้พักผ่อนหย่อนใจ 

(8) ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารและใช้สอยอื่นๆ โดยทั่วไปราษฎร
จะรักษาป่าใกล้เคียงหมู่บ้านไว้เพื่อการเก็บอาหาร เช่น เห็ด หน่อไม้ ผลไม้ ยาสมุนไพร พื้นที่ป่าได้ถูก
รักษาไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งบางครั้งเป็นแหล่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่
ใกล้เคียง 

(9) ป่าชุมชนที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น ป่าพรุ (ภาคใต้) ป่าชายเลน 
(ชายทะเล) ป่าบุ่ง ป่าทาม (ภาคอีสาน) เป็นแหล่งหาปลาท าประมงครัวเรือน แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

2) ป่าชุมชนแบบพัฒนา คือ เป็นผลอันเกิดข้ึนจากการส่งเสริมให้สร้างป่า
ชุมชนข้ึนใหม่ ส าหรับหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรที่ชาวบ้านจะได้พึ่งพาอาศัยได้ เนื่องจากการ
ขาดแคลนแหล่งป่าไม้ หรือแหล่งป่าไม้เดิมมีสภาพเสื่อมโทรม มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้  

(1) ป่าปลูกรอบอ่างเก็บน้ า เป็นป่าชุมชนแบบพัฒนาที่ปลูกใน
สาธารณะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ า เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และให้ความร่มรื่นเป็นที่พักผ่อน 

(2) ป่าปลูกสองข้างทาง เป็นป่าชุมชนแบบพัฒนามีการปลูกต้นไม้ข้ึน
บริเวณสองข้างทาง เพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นแนวถนนที่สวยงาม และเป็นแนวกันลม 
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(3) ป่าปลูกเป็นแปลงหรือเป็นหย่อม ป่าชุมชนแบบพัฒนาเนื่องมาจาก
สภาพการขาดแคลนไม้ใช้สอยของชุมชนหรือเพื่อใช้เป็นการรักษาระบบนิเวศสิ่งแ วดล้อมที่ให้กับ
หมู่บ้านชาวบ้านจึงได้ร่วมมือปลูกต้นไม้ข้ึนมาเพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

(4) ป่าปลูกในโรงเรียน เป็นป่าที่ปลูกข้ึนมาใหม่ในบริเวณโรงเรียน
เพื่อให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งศึกษาพันธ์ุไม้และใช้ประโยชน์ของโรงเรียน 

(5) ป่าปลูกในวัด เป็นป่าชุมชนพัฒนาที่ปลูกต้นไม้ข้ึนในบริเวณวัด
เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัติธรรม 
 

2.2.4 การบริหารจัดการป่าชุมชน 

การจัดการป่าชุมชน คือ การรวบรวมเอาหลักวิชาการสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์  ทาง
เทคนิค ทางเศรษฐศาสตร์ป่าไม้ และทางสังคมศาสตร์ มาใช้ด าเนินการในป่าชุมชน เพื่อผลลัพธ์เชิง
บวกในด้านการอนุรักษ์ การป้องกัน การปรับปรุงให้ดีข้ึน และให้ได้ผลผลิตสูงสุดและยั่งยืน 

นิยม ติวุตานนท์ (2531) ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่มีการน าเสนอและจัดต้ัง
ป่าชุมชนข้ึน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแล ซึ่ งไม่ ใช่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือหน่วยงานของรัฐ แต่เป็น
คณะกรรมการป่าชุมชน โดยคัดเลือกมาจากผู้แทนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล และสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้ขอให้มีการจัดต้ังป่าชุมชน ทั้งนี้จ านวนคณะกรรมการป่าชุมชนแต่
ละชุดไม่ได้บัญญัติไว้ แต่ต้องเลือกจากคณะบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบป่าชุมชนประจ าจังหวัด ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การก ากับดูแลป่าชุมชน เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ที่จะให้ชุมชนมีส่วนในการดูแลรักษาป่า ทั้งนี้โดยไม่ตัด
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ซึ่งมีตามพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ในส่วนของ
ชุมชนเมื่อมีส่วนในการดูแลรักษาป่าแล้วก็ต้องมีบทบัญญัติให้ชุมชนมีสิทธ์ิเกี่ยวกับทรัพยากรของป่า 

บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ (2554) ได้อธิบายแนวความคิดเรื่อง “การจัดการป่าไม้ก่อนการปฏิรูป
ระบบราชการในสมัยรัชกาลที่ 5” โดยมีเนื้อหา คือ ชุมชนอยู่ในฐานะที่อยู่เหนือการควบคุมจากรัฐ 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่ละชุมชนเป็นไปในลักษณะที่มีการวางกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ไว้ใน
รูปแบบของจารีตประเพณี ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตและการผู้คนในท้องถ่ิน เนื่องจากลักษณะ
โครงสร้างทางสงัคมยังมีลักษณะเป็นโครงสร้างหลวม อ านาจรวมศูนย์ที่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองหลวง 
จึงกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถ่ินใน
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ระยะแรกมีลักษณะที่ไม่ขัดผลประโยชน์ต่อกันและกัน หลังการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงแปรเปลี่ยนส าคัญในโครงสร้างอ านาจในการบริหารจัดการที่มีการรวมศูนย์
อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง (Centralization) และการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัย ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกรมป่าไม้ข้ึนในปี 2439 และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
และกฎหมายต่างๆ เพื่อควบคุมกิจการป่าไม้และที่ดิน 

หลังจากนั้นจึงมกีารออกกฎหมายเพื่อโอนอ านาจการท าไม้ที่มีคุณค่าทั้งหมดคืนสูร่ัฐบาลกลาง 
เช่น การประกาศออกโฉนดที่ดิน ถือเป็นการน าเอาแนวคิดระบบกรรมสิทธ์ิเอกชนแบบตะวันตกมาใช้
อย่างเป็นทางการ พ.ศ. 2456 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2473 พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองป่า พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 และโดยเฉพาะการออกพระราชบัญญัติปา่ไม้ พ.ศ. 2484 ที่มีการให้ความหมายของ “ป่า” 
เป็นครั้งแรก โดยให้นิยามว่า “ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน” ยังส่งผลให้รัฐสามารถ
ขยายอ านาจเข้าไปจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

วิถีทางของรัฐพยายามใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่
ชาวบ้านกลับไม่เข้าใจในผลของกฎหมายดังกล่าว ผนวกกับความเช่ือที่ว่าชุมชนของตนยังคงเป็น
เจ้าของผืนป่า เนื่องด้วยชาวบ้านได้อาศัยและพึ่งพิงป่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน หลายชุมชนก่อตั้ง
ข้ึนมาก่อนที่จะมีกฎหมายหลายฉบับออกมา ชาวบ้านเหล่านั้นต่างส านึกและเกิดความเป็นเจ้าของผืนป่า 
(Traditional Right) ภาครัฐถือว่าตนเป็นผู้ออกกฎหมายและถือสิทธ์ิผูกขาดการจัดการดิน น้ า ป่า 
เพิ่มข้ึน จนกระทั่งมีการออกแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 ถือเป็นแนวทางจัดการป่าไม้ที่มุ่ง
ผลประโยชน์ในเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้สัมปทานปลูกป่าเพื่อท าเหมืองแร่ แก่ธุรกิจ
เอกชน ในขณะที่ชุมชนถือว่าทรัพยากรธรรมชาติอยู่ภายใต้ระบบคุณค่าจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ที่
ควบคุมภายในชุมชน ส่วนประเด็นเรื่องกรรมสิทธ์ิในทรัพยากรและการจัดการ รัฐเป็นผู้ก าหนดระบบ
กรรมสิทธ์ิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบกรรมสิทธ์ิโดยรัฐ (State Property) และระบบ
กรรมสิทธ์ิโดยเอกชน (Private Property) มีระบบการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า แบ่งตามความรู้
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ป่า เน้นปลูกไม้ที่ไม่โตเร็ว และมีการแบ่งป่าตามเกณฑ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ในขณะที่ ชุมชนโต้แย้งว่าสิทธิและหน้าที่ในกา รจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติควรเป็นของชุมชน โดยด าเนินการร่วมกันผ่านกฎเกณฑ์ของชุมชน อีกทั้งรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า มุ่งตอบสนองชุมชน ภายใต้ความเช่ือทางจารีตประเพณีและวิถีแห่ง
การเกษตร (บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ, 2554: 3) 
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สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2558: 85) ได้วางยุทธวิธีการด าเนินการจัดการป่าชุมชน 3 ประการ 
ดังรายละเอียดพอสังเขปต่อไปนี้ 

ประการแรก คือ ความคิดริเริ่มของชุมชน โดยป่าชุมชนจะต้องเกิดจากความคิดริเริ่มของคน
ในชุมชน เพราะเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาป่าไม้ในท้องถ่ินของตน กล่าวได้ว่า ด้วยจิตส านึก
ความผูกพันของชาวบ้านจะเป็นกลไกกระตุ้นความพร้อมเรียนรู้ สรรสร้างความคิดริเริ่มด้วยตนเอง 
โดยไม่รอคอยหน่วยงานภายนอกมาผลักดัน  

ประการที่สอง คือ ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน โดยชาวบ้านต้องมีส่วนในการ
ด าเนินงาน 5 ข้ันตอน ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมระบุปัญหาและความต้องการให้มีป่าชุมชนของท้องถ่ิน โดยชาวบ้านจะต้อง
ค านึงถึงปัญหา ความต้องการแท้จริง จึงจะสามารถรับรู้ความส าคัญของกิจกรรม  

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากประการแรกมา
ก าหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม การวางแผนงาน การระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ิน  

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและด าเนินงานเป็นการน าแผนงานที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติ โดย
ชาวบ้านจะเรียนรู้ถึงการท างานเป็นกลุ่ม การแบ่งงานกันท า การประสานงาน รวมถึงเป็นการสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในผลงานที่เกิดข้ึนร่วมกัน  

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและควบคุมการด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ ตามแผนงานที่
วางไว้ เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าของผลงาน และจะได้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที  

5) มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการดูแลป่าชุมชน 

ประการที่สาม คือ ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
มักจะช่วยให้การด าเนินงานป่าชุมชนบรรลุผลส าเร็จได้ดี ข้ึน ซึ่งการสนับสนุนจากภายนอก
ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนด้านความรู้ 2) การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และ 3) การสนับสนุน
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านด้านป่าไม้ อันเหมาะส าหรับการปลูกป่าชุมชนแบบหวังผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ โดยในระยะแรกหน่วยงานภายนอกจะสนับสนุนงบประมาณจัดต้ังกองทุน เมื่อชาวบ้าน
มีรายได้จากผลผลิตของป่าชุมชน รายได้ส่วนที่หนึ่งน าเข้ากองทุน ส่วนที่สองน าไปใช้จ่ายด้านการ
บ ารุงรักษาป่าและกิจกรรมอื่นๆ ในส่วนสุดท้ายน าไปใช้ในกิจการของหมู่บ้าน 

กล่าวโดยสรุป การก าหนดกฎเกณฑ์ การวางแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดตั้งกลไก เพื่อ
จัดการป่าชุมชนของชาวบ้าน เกิดข้ึนมาได้ด้วยการวางแผนร่วมกันของคนในชุมชนที่ต้องมีส่วนร่วม
ของสมาชิกอย่างแท้จริง นอกจากนี้การวางแผนจัดการของชุมชน ยังต้องเป็นที่รับรู้ และยอมรับของ
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ชุมชนรอบข้างด้วย มิเช่นน้ันอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนข้ึนได้ ดังนั้นการจัดการป่าชุมชนที่จะ
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องท างานร่วมกันผ่านภาคีเครือข่าย อาทิ เครือข่ายป่าชุมชน 
เครือข่ายลุ่มน้ า ฯลฯ 

 

2.3  แนวคิดการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมคือเงื่อนไขส าคัญในการด าเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลลัพธ์ในเชิงบวก ปฏิเสธไม่ได้ว่าจ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหรือสาเหตุปัจจัยที่หลากหลาย
ประกอบด้วย โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

 
2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม (Participation) “เป็นการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นกระท าบางเรื่องบางอย่าง” 
ฉะนั้น “การมีส่วนร่วม” จึงหมายถึง การที่บุคคลกระท าการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในประเด็นที่สนใจ 
ไม่ว่าจะท าด้วยความจริงใจหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ 
ส่วน “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชน
ท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึง
เป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอ านาจ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2550) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้โอกาสประชาชนร่วมตัดสินใจก าหนดปัญหา และ
ระบุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตนเอง เป็นการเสริมอ านาจแก่ประชาชน ได้ระดมศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจลงมือบริหารจัดการกิจกรรมภายในชุมชน โดยที่
ไม่ใช่ฝ่ายตั้งรับเพียงอย่างเดียว และมีทักษะของการด ารงชีพแบบมีคุณภาพตามความจ าเป็น พัฒนา
ศักยภาพของประชาชน/ชุมชนด้านภูมิปัญญา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สามารถจัดการและทันต่อ
สถานการณ์ เพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ได้ (กรรณิการ์ ชมดี, 2524 อ้างถึงใน จินตวีร์ 
เกษมศุข, 2557) 

ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (2559) กล่าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหนึ่งในมิติส าคัญ
ของแนวคิดการบริหารภาครัฐยุคใหม่ (NPM: New Public Management) ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
ที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรขององค์กรภาครัฐ 
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 พิชาย รัตนดิ ลก ณ  ภูเก็ต  (2553: 266) กล่ าวว่า การมีส่ วนร่วมของบุคลากร คือ 
กระบวนการที่ใช้สมรรถภาพทั้งมวลของบุคลากร ซึ่งได้ออกแบบเพื่อกระตุ้นส่งเสริมเพิ่มความผูกพัน
ต่อความส าเร็จขององค์การ โดยมีเหตุผลหลัก 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 
ลดต้นทุนการด าเนินงานขององค์การ และด้านสังคม เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย มี
การกระจายอ านาจ มีความเท่าเทียมในเครือข่ายสังคมมากข้ึน 
 
 2.3.2 ประเภทและระดับของการมีส่วนร่วม 

การจัดระดับการมีส่วนร่วมของนักวิชาการมีการจัดในหลายลักษณะ ซึ่งได้รับการอ้างอิงและ
มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ งานของ Arnstein (1969) Cohen and Uphoff (1977) 
และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2549) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.2.1 ผลงานของ Arnstein 

Arnstein (1969) เสนอการใช้ระดับอ านาจของประชาชนผู้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เกณฑ์ในการจัดระดับของการมีส่วนร่วม โดยจ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ประเภท 8 ระดับ 
ดังต่อไปนี้  

ประเภทที่ 1 การไม่ใช่การมีส่วนร่วม Non-Participation มี 2 ระดับ  

1) ระดับการจัดการโดยใช้เล่ห์เหลี่ยม (Manipulation) คือ การวางกลอุบาย โดย
ระดมให้ประชาชนเข้ามาสนับสนุนตามเป้าหมายของผู้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมนั้น ท าให้การมีส่วน
ร่วมกลายเป็นกลไกทางสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือผู้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม  

2) ระดับการจัดการแบบบ าบัดรักษา (Therapy) คือ ในบางกรณีวิธีแบบบ าบัดกลุ่ม 
โดยการสวมหน้ากากเล่นบทการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการมีส่วนร่วมที่แสดงถึงความไม่
ซื่อสัตย์ของหน่วยงานหรือผู้จัดกิจกรรม โดยตั้งตนเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิต และมองผู้ไร้อ านาจ
ด้อยโอกาสเป็นเสมือนผู้ป่วยโรคจิต ภายใต้การหลอกลวงของการมีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งถือเป็น
ความไร้ยุติธรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเภทที่ 2 การมีส่วนร่วมแบบสัญลักษณ์ Tokenism มี 3 ระดับ 

1) ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) เป็นก้าวแรกในการมีส่วนร่วมด้วยการ
สื่อสารทางเดียว เช่น การแถลงข่าว หรือให้ข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดท าแผ่นประกาศ การท าเอกสาร
แจกจ่าย เป็นต้น  
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2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultative) เป็นข้ันตอนส าคัญต่อการมีส่วนร่วม 
เสมือนกับการให้ข้อมูลข่าวสาร แต่หากใช้การปรึกษาหารือ โดยไม่ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมวิธีอื่น 
การมีส่วนร่วมระดับนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ เช่น การส ารวจทัศนคติ การประชุมสาธารณะ 

3) การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ (Placation) ประชาชนเริ่มมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในบางระดับ แม้ว่าจะมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์พิธีกรรม เช่น การเป็นกรรมการโรงเรียน 

ประเภทที่ 3 อ านาจเป็นของประชาชน People Power มี 3 ระดับ 

1) ระดับการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) กล่าวคือ ได้รับการกระจายอ านาจโดยการ 
เจรจาต่อรอง มีการตกลงร่วมกัน  

2) ระดับได้รับมอบอ านาจ (Delegated Power) คือการประชาชนมีอ านาจร่วม
ก าหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ โดยมีรูปแบบโครงสร้างเกี่ยวกับอัตราส่วนของประชาชนในการ
ตัดสินใจแน่ชัดว่าต าแหน่งนั้นๆ จะต้องมาจากตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือก  

3) ระดับการควบคุมโดยประชาชน (People Control) เป็นการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนมีอ านาจเต็มในการก าหนดทิศทางนโยบายการตัดสินใจและการบริหารด าเนินงาน ในขณะ
ที่รัฐเป็นเพียงให้การสนับสนุนในเรื่องที่ประชาชนร้องขอเท่านั้น 

จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นข้ันบันได 8 ข้ัน ดังแสดงในภาพที่ 2.4 

 
ภาพท่ี 2.4 บันไดแปดข้ันของการมสี่วนร่วมของประชาชน 
แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงจาก Arnstein S. R. (1969 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553: 274) 
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2.3.2.2 แนวคิดของ Cohen and Uphoff  

  Cohen and Uphoff (1977) ได้เสนอความคิด จากข้ันตอนการจัดท าโครงการและ
ผลลัพธ์ที่ได้ น ามาเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกการมีส่วนร่วม 4 ประเภท ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-making) คือการที่
ประชาชนมีส่วนในการคิดริเริ่มโครงการ จากการเข้าร่วมอภิปรายปัญหาและความต้องการ โดยมีการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดทางเลือกว่าจะจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง และ
ตัดสินใจว่าจะท าโครงการหรือกิจกรรมใด 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation) คือการที่
ประชาชนมีส่วนในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับโครงการ ทั้งในด้านทรัพย์สิน แรงงาน อุปกรณ์ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารประสานงานโครงการอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ควรตระหนัก คือไม่ใช่แค่
จ านวนแรงงานที่ให้การสนับสนุน แต่รวมถึงการสนับสนุนนั้นมาจากใครหรือหน่วยงานใดด้วย 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) สามารถเข้าใจได้ 2 
ลักษณะ คือ ผลประโยชน์ที่ได้รับได้แก่ (1) ผลประโยชน์ด้านวัตถุ เช่น รายได้ ทรัพย์สิน มั่นคงมากขึ้น 
หรือมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และมีคุณภาพดี (2) ผลประโยชน์ด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการศึกษา
การได้รับบริการด้านสงัคมอื่นๆ มากขึ้น (3) ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ได้แก่ การมีความนับถือตนเอง มี
พลังอ านาจทางการเมือง และการรับรู้ได้ว่าตนเองมีประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน ส่วนการได้รับผลกระทบทาง
ลบ ได้แก่ ด้านวัตถุ เช่น การมีหนี้สินเพิ่มข้ึน ด้านสังคม เช่น ความแตกแยกและความขัดแย้งในชุมชน 
และด้านบุคคล เช่น ความรู้สึกว่าตนไร้ศักดิ์ศรี ไร้อ านาจ หรือไม่ได้รับความยุติธรรม 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) คือการที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการประเมินโครงการอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วม
ประเมินอย่างเป็นทางการ เช่น การร่วมประชุมเพื่อทบทวนและประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา การ
ร่วมเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการในการประเมินผล ส่วนการมีส่วนร่วมประเมินผลอย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการ หรือการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ เป็นต้น 

2.3.2.3 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2549) อธิบายว่า 
หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเผยช่องทางเปิดรับประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
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ทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐบาล ทั้งนี้ International Association for Public Participation 
(IAP2) ได้ก าหนดไว้ 5 ระดับ ได้แก่ 

1) การป้อนข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในข้ันพื้นฐานแรกที่
ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นข้ันแรกของการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูล
สามารถใช้ช่องทางต่างๆ  เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต การจัดนิทรรศการ จดหมาย การจัดงานแถลงข่าว การติดป้ายประกาศ การเขียนเว็บไซต์  

2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้
ข้อมูลเนื้อหาตามความเป็นจริง และเสนอความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจจากรัฐ
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรับฟัง-ส ารวจความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยหรือจัดเวทีเสวนา การ
แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียล 

3) ความเกี่ยวข้อง เป็นช่องทางเปิดรับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน 
หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่ข้ันตอนของการตัดสินใจ เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจ
ได้ว่าข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการของประชาชน จะถูกน าไปพิจารณาเป็น
ทางเลือกในนโยบายการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การจัดท าประชาพิจารณ์ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสาระส าคัญในนโยบายสาธารณะ การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อ
เสนอแนะประเด็นนโยบาย  

4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนร่วมกับภาครัฐในทุกล าดับกระบวนการการตัดสินใจ และมีการร่วมมือด าเนนิ
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

5) การสร้างเสริมอ านาจให้กับประชาชน เป็นล าดับข้ันที่มอบบทบาทแก่ประชาชน
ในระดับสูงสุด โดยให้ประชาชนกุมอ านาจในบทบาทของผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติตาม
ประกาศค าแถลงการณ์ของรัฐบาล โครงการกองทุนออมทรัพย์ที่ให้สิทธ์ิอ านาจประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ระดับนี้ถือว่ามีความละเอียดอ่อน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
การให้ข้อมูลแก่ประชุมชนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 



 32 

2.3.3 สาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ดุสิต เวชกิจ (2535 อ้างถึงใน จินตนา อมรสงวนศิลป์, 2553) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการจัดการป่าไม้ชุมชน และกล่าวถึงสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อการจัดการป่าไม้ชุมชน มีดังนี้ 

1) ผลประโยชน์ กล่าวคือจิตส านึกของประชาชนโดยทั่วไปย่อมต้องการผลประโยชน์ต่างๆ
ให้กับตนเองหรือเครือญาติ ซึ่งการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการด าเนินการจัดการป่าชุมชน
เนือ่งด้วยหวังผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ เช่น การได้เก็บไม้เป็นเช้ือเพลิงหุงต้มในครัวเรือน การได้ของ
ป่าไปขายหรือเพื่อบริโภค 

2) ความเดือดร้อน คือ มนุษย์ย่อมต้องการมีการด าเนินชีวิตอย่างสะดวกสบาย เมื่อถึงคราวที่
เดือดร้อนมักจะขจัดสาเหตุของความเดือดรอ้นน้ันทิ้งไป โดยสาเหตุของความเดือนร้อนอนัเกิดจากการ
ขาดไม้ในการใช้สอยเป็นเหตุให้ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการป่าไม้ชุมชน  

3) ความสนใจทรัพยากรป่า คือ เมื่อป่าได้เอื้ออ านวยผลประโยชน์อันมหาศาลให้แก่มนุษย์จึง
ก่อให้เกิดความใส่ใจที่จะต้องดูแลทรัพยากรป่ามากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ยังคงผลประโยชน์จากป่าส าหรับ
ตนเองต่อไป 

4) ความศรัทธา คือ ประชาชนในชนบทโดยมากมีความศรัทธาต่อสิ่งที่ตนเคารพนับถือ และ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าค าสั่งหรือความประสงค์ ซึ่งในพื้นที่ชนบทจะศรัทธาผู้อาวุโส พระสงฆ์ 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ ทั้งนี้การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับป่าไม้ชุมชนเพราะตนเองศรัทธาและให้
ความส าคัญต่อการป่าไม้ชุมชน  

5) ความเกรงใจ คือ คนไทยส่วนมากมีนิสัยชอบเกรงใจต่อผู้อื่นโดยเฉพาะในสังคมชุมชน
ชนบท ซึ่งมีความจริงใจต่อผู้ที่มีระดับเหนือกว่าตน เท่าเทียมตน หรือระดับต่ ากว่าตน ฉะนั้นเมื่อเห็น
ผู้อื่นช่วยกันด าเนินการป่าชุมชน จึงมีรู้สึกเกรงใจจนต้องเข้ามามีส่วนร่วม  

6) อ านาจบังคับ กล่าวคือ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยในสังคม แต่
ในทางปฏิบัติที่แท้จริงนั้น ยังแฝงด้วยระบบเผด็จการอยู่ ซึ่งผู้มีอ านาจน้อยกว่าจะรูส้กึเกรงกลัวต่อผูท้ีม่ี
อิทธิพลเหนือกว่าตน โดยยินยอมท าตามค าสั่ง พบว่าพื้นที่ในท้องถ่ินหลายแห่งนั้นประชาชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นเพราะอ านาจบังคับ  
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2.3.4 เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน   

 ถวิลวดี  บุ รีกุล  (2552) ได้ เสนอ เกี่ ยวกับ เงื่ อน ไขพื้ นฐานของการมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชน ประกอบด้วยเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

ประการที่ 1 การมีอิสระเสรีในการเข้าร่วม คือมีความสมัครใจจริงในการมาเข้าร่วม 
ประการที่ 2 ความเสมอภาคทัดเทียมของการมาเข้าร่วมกิจกรรม คือประชาชนทุกคนที่เข้า

ร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ประการที่ 3 ผู้เข้าร่วมต้องมีทักษะความสามารถเพียงพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  กล่าวคือมี

ความเข้าใจในเรื่องหรือประเด็นนั้นๆ แต่หากกิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถ
ของกลุ่มเป้าหมาย จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้เขาเหล่าน้ันสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 
 

2.3.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม  

ในการพิจารณาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553: 268) 

2.3.5.1 ปัจจัยด้านจิตวิทยา คือ ค่านิยม ทัศนคติ และความคาดหวังของสมาชิกหาก
บุคลากร ไม่ต้องการมีส่วนร่วม ย่อมส่งผลต่อความล้มเหลวในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์การ 
หรือองค์การสร้างการมีส่วนร่วม แต่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของสมาชิก ส่งผลให้การมีส่วนร่วม
ปราศจากความยั่งยืน 

2.3.5.2 ปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักคือ 

1) ลักษณะการออกแบบงานขององค์การ คือ สมาชิกและหัวหน้าจ าเป็นต้องมีการ
รับรู้และเข้าใจในลักษณะของงานที่สอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งนี้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในงานทั้ง
ระบบ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส าคัญคือหัวหน้างาน 

2) บรรยากาศขององค์การ หากเกิดบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งหัวหน้างาน ย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่ไร้ประสิทธิภาพ 

3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ระเบียบของราชการ และการแข่งขัน กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยิ่งยวดและเข้มข้น การใช้วิธีแบบกลุ่มงานจะเหมาะสมกว่าการมีส่วนร่วมในลักษณะปัจเจกบุคคล ซึ่ง
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จะช่วยให้ท างานได้รวดเร็วสนองตอบต่อปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม การท างานในลักษณะนี้ หัวหน้าและ
สมาชิกย่อมมีทักษะในการท างานที่ตรงกับปัญหาเฉกเช่นเดียวกัน 
 

2.3.6 แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากร  

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 266) เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรมี 4 
แนวทาง ประกอบด้วย  

1) การมีส่วนร่วมในการจัดการ (Participative Management) หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ซึ่งบุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้อ านาจตัดสินใจร่วมกับผู้บังคับบัญชา การมีส่วนร่วมใน
การจัดการได้รับการส่งเสริมในฐานะที่เป็นยาแก้ปวดส าหรับองค์การที่มีขวัญก าลังใจต่ าและมีผลิตภาพ 
ต่ า อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในการจัดการ ต้องใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรหรือหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี หากเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บุคลากรสนใจ และมีความรู้เพียงพอ ที่จะแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

2) การมีส่วนร่วมแบบตัวแทน (Representative Participation) คือการมีส่วนร่วมโดยให้มี
ตัวแทนในการตัดสินใจขององค์การ ส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจในระดับการบริหารที่ร่วมก าหนด
นโยบายและทิศทางขององค์การ เป็นต้น  

3) วงจรคุณภาพ (Quality Circle) คือการที่บุคลากรและหัวหน้าร่วมกันรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสมาชิกในวงจรคุณภาพมีการจัดประชุมเป็นประจ าโดยปกติ เพื่ออธิบายปัญหาคุณภาพ 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไข และน าไปปฏิบัติ  

4) การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์การ (Stock Ownership) คือการที่สมาชิกผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์การเป็นหุ้นส่วนขององค์การ ซึ่งท าให้สมาชิกมีความผูกพันกับองค์การและทุ่มเทให้กับการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

 

2.4  แนวคิดภาวะผู้น า 

แนวคิดว่าด้วยภาวะผู้น าเป็นแนวคิดที่นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้ความ
สนใจและท าการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง โดยเฉพาะหลักทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ซึ่งมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างยิ่ง เนื่องด้วยผู้น าเป็นตัวขับเคลื่อนในการท ากิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ดังนั้น การอธิบายรายละเอียดในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า จึงเริ่มจาก
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ความหมายของภาวะผู้น า และหลักทฤษฎีภาวะผู้น า รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ตามล าดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.4.1 ความหมายของภาวะผู้น า 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 172) ได้กล่าวถึงนิยามของ “ภาวะผู้น า” ว่า “ภาวะผู้น า
เป็นกระบวนการใช้ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยผู้น าจะกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจ 
ผู้ตามให้พยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าห มายที่
ก าหนดไว้” 

 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2556: 4, 150-153) กล่าวว่า ภาวะผู้น า Leadership เป็นพฤติกรรม
ของปัจเจกชนหรือเป็นคนคนเดียวที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่น ทั้งนี้เป็นการกล่าวถึงบุคคลที่เป็นผู้น าเพียงคน
เดียวมิใช่เป็นกลุ่มคน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติการ หมายถึง ผู้ที่ใช้อิทธิพลโน้มน้าวใจ
พูดตามด้วยวิสัยทัศน์และการสื่อสารวิสัยทัศน์ทั้งยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบและ
องค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร 

 เอกณรงค์ วรสีหะ (ม.ป.ป.) ได้ให้นิยามของค าว่า “ผู้น า” อาจจะหมายถึง ผู้ที่สามารถสั่งการ
ให้คนในปกครองของตนปฏิบัติตาม หรือหมายถึง ผู้ที่มีความสามารถหรือความเช่ียวชาญเป็นที่
ยอมรับของผู้อื่นและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น า ฯลฯ อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้ว "ผู้น า" หมายถึง 
บุคคลที่สามารถชักจูงหรือช้ีน าบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติงาน ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

วิเชียร วิทยอุดม (2548: 3) ได้สรุปนิยาม ความหมายของผู้น า (Leader) และ ภาวะผู้น า 
(Leadership) ว่า ผู้น าจะเป็นเพียงบุคคลที่ยอมรับหรือยกย่องให้เป็นหัวหน้าจากสมาชิกในกลุ่ม
เนื่องจากลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันเกิดจากบุคลิกลักษณะของเขาในสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งยอมรับใน
ตัวของเขา เช่น เป็นคนกล้า มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมกว่าคนอื่น แต่ตรงกัน
ข้ามอาจจะไม่มีลักษณะของความเป็นผู้น าหรือมีภาวะผู้น าก็ได้ ส่วนภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น า
จะต้องมีบุคลิกภาพพิเศษหลายอย่าง สามารถที่จะบังคับบัญชาผู้อื่นได้โดยอาศัยอ านาจหน้าที่จาก
ต าแหน่งและอ านาจบารมีที่ได้จากตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือ และสามารถจะสร้างอิทธิพลต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเช่ือถือ ยอมร่วมมือ หรือยอมรับในตัวของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ
ลักษณะของความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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 ดวงเดือน พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557: 117-125) ได้อธิบายถึงความหมาย
ของภาวะผู้น าและบทบาทการเป็นหัวหน้าในกลุ่มประเทศแถบเอเ ชียโดยเฉพาะที่แตกต่างไปจาก
ประเทศแถบตะวันตก ว่า แต่เดิมนั้นภาวะผู้น า มักหมายถึง การมีอิทธิพลในการเคลื่อนกลุ่มงานไปสู่
เป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งหัวหน้าจะใช้อ านาจและการชักจูง เพื่อให้สง่ผลทางบวกต่อความส าเร็จ
ของกลุ่ม 
 

2.4.2 หลักทฤษฎีภาวะผู้น า  

ในส่วนของหลักทฤษฎีภาวะผู้น า (Leadership Theory) ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี ได้แก่ 1) 
ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) 2) ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Theories) และ 3) ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Theories) โดยอธิบายรายละเอียด
พอสังเขปดังต่อไปนี้ 

2.4.2.1 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories)  

ภาวะผู้น าในช่วงยุคระยะเริ่มแรก นักวิชาการให้ความสนใจศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้น า คือด้านคุณลักษณะส่วนตัว โดยทฤษฎีคุณลักษณะของผู้น าพยายามอธิบายถึงลักษณะเฉพาะที่
แฝงอยู่ในตัวของผู้น าเสมอในแต่ละกรณีหรือในสถานการณ์ต่างๆ กล่าวคือ เน้นไปยังลักษณะทาง
กายภาพ บุคลิกภาพ ลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากผู้อื่น 

วิเชียร วิทยอุดม (2548: 68-71) กล่าวว่า ในยุคสมัยใหม่คุณลักษณะของผู้น าแสดง
ให้เห็นถึงส่วนประกอบส าคัญที่มีผลต่อการเป็นผู้น า คือ ภาพลักษณ์ 7 ประการ ได้แก่ (1) แรงขับ คือ 
แรงจูงใจภายในที่ผู้น าต้องมี (2) แรงจูงใจผู้น า คือ ผู้น าจะต้องมีอิทธิพลในการชักจูงผู้อื่น (3) มีความ
มั่นคง คือ ความจริงใจ ปฏิบัติงานได้จริงของผู้น า (4) มีความเช่ือมั่นในตนเอง คือ ผู้น าจะต้องเช่ือมั่น
ในทักษะความสามารถของตน (5) มีความฉลาด คือ ผู้น าจะต้องมีความฉลาดเหนือระดับปกติ 
สามารถวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดได้ (6) มีความรู้ในธุรกิจ คือ ผู้น าจะต้องมีความรู้ถึงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ เพื่อเข้าใจถึงการตัดสินใจที่จะลงมือท า (7) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ ผู้น าที่ปฏิบัติงานได้ดี
จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์สูง รับรู้อารมณ์ตนเองและผู้อื่นได้ สามารถแยกความแตกต่างได้ 

เฉกเช่นเดียวกันกับ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 173) ได้อธิบายตามแนวคิด
ของ Daft (2001) ว่าด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าจากผลงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 1948 มีการค้นพบ
จุดร่วมอันส าคัญ 7 ประการ ของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ โดย
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มีความส าคัญแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ คือ ความเฉลียวฉลาด ความริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะ
ทางด้านสังคม ความเช่ือมั่นในตนเอง พลังแห่งความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ 

ทั้งนี้เสนอแนวคิดว่า คุณลักษณะร่วมเป็นหัวใจของผู้น าที่ส าคัญที่สุด 3 ประการ คือ 

1) ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-confidence) เป็นภาวะความพร้อมที่บุคคลมีอยู่ใน
การตัดสินใจการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงานของตน ซึ่งความเช่ือมั่นในตนเองเกิดจากการที่
บุคคลตระหนักว่าตนเองในความฉลาด มีความรู้ความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เผชิญหน้า
ท้าทายอยู่ ผู้น าที่มีความเช่ือมั่นในตนเอง จะรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกของตนเองและเมื่อแสดง
ความสามารถให้ประจักษ์ต่อสาธารณะแล้วจะส่งเสริมให้ผู้ตามมีความเช่ือมั่นในตัวผู้น าด้วย 

2) ความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ (Integrity) ความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการมีนัย
ถึงความเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่หลอกลวง สิ่งที่พูดกับสิ่งที่ปฏิบัติเป็นสิ่งเดียวกันยึดมั่นในหลักการที่
ถูกต้อง การตัดสินใจและปฏิบัติตามหลักการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของหลักการโดยรับผิดชอบต่อผล
ที่ตามมาทั้งด้านบวกและด้านลบ จากการตัดสินใจของตนเอง ความ ความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ
เป็นรากฐานของความเช่ือถือศรัทธาที่ผู้ตามมีต่อผู้น า 

3) พลังขับเคลื่อนตนเอง (Drive) หมายถึง การมีแรงจูงใจระดับสูงที่ผลักดันให้ผู้น ามี
ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ยืนหยัดผลักดันภารกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ ผู้น าที่มีพลังขับเคลื่อนตนเองจะ
แสวงหาความส าเร็จมีพลัง ยึดมั่นกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ มีความทะเยอทะยานและริเริ่มสร้างสรรค์ 
มุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของทฤษฎีคุณลักษณะในการอธิบายภาวะผู้น าคือ (1) ทฤษฎี
เหล่านี้มองข้ามความต้องการของผู้ตาม โดยให้น้ าหนักความส าเร็จของงานกับตัวผู้น าสูงเกินไป (2) 
เกิดความล้มเหลวในการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ประเภทของภาวะผู้น า กล่าวคือ ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าคุณลักษณะใดเหมาะสมกับภาวะ
ผู้น าประเภทใด (3) ไม่มีการแยกตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล ให้ชัดเจน เช่น ผู้น าที่เช่ือมั่นตนเองก่อให้เกิด
ความส าเร็จหรือความส าเร็จท าให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง (4) ละเลยปัจจัยทางด้านสถานการณ์ 
ภายใต้ข้อจ ากัดเหล่านี้ท าให้นักวิจัยจ านวนมากหันไปใช้แนวทางการศึกษาอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็น
การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมของผู้น า 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ คือลักษณะของผู้น าที่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการ และมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น มีความเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกถึงลักษณะของ
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ผู้น าได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งคุณลักษณะผู้น าบางประการมีส่วนสนับสนุนความเป็นไปได้ที่
ท าให้ผู้น าประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีคุณลักษณะใดที่สรรค์สร้างก่อให้เกิดภาวะผู้น า
แบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ในทุกๆ สถานการณ์ 

2.4.2.2 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories)  

เอกณรงค์ วรสีหะ (ม.ป.ป.: 8) อธิบายว่า ช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 นักวิจัยได้
ศึกษาภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ ส่งผลให้นักพฤติกรรมศาสตร์มุ่งความสนใจเรื่อง 
ภาวะผู้น าในการศึกษาพฤติกรรมของผู้น าที่เกิดข้ึนในความเป็นจริงนั้นผู้น าท าอะไรบ้างและท าอย่างไร 
กล่าวคือ ศึกษาว่าภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จะต้องใช้พฤติกรรมอย่างไรในการ
น าจึงจะท าให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 175-176) กล่าวว่าส าหรับการศึกษาที่มีช่ือเสียง
ของนัก วิชาการที่ ใช้แนวทางพฤติกรรม ได้แก่  1) ภาวะผู้น าแบบอ านาจนิยม (Automatic 
Leadership)  มีแนวโน้มรวมศูนย์อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากต าแหน่ งที่ตนครอบครองมีการ
ควบคุมผู้ตามให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด ควบคุมการให้รางวัลและลงโทษรุนแรงหากท าผิด 2) 
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) จะแบ่งอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจให้
ผู้อื่นสนับสนุนการมีส่วนร่วม เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของผู้ตามในการปฏิบัติงาน 

ต่อมาได้มีการพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติมจาก Tannenbaum, R. and Schmidt 
(1958: 95-101) พบว่า ผู้น าแบบอ านาจนิยมมีความเหมาะสมหากผู้น ามีข้อจ ากัดของเวลาในการ
ตัดสินใจหรือต้องใช้เวลามากเกินไปในการที่ ให้ผู้ตามเรียนรู้ วิธีการตัดสินใจ ส่วนผู้น าแบบ
ประชาธิปไตย ควรใช้เมื่อผู้ตามได้เรียนรู้และมีทักษะในการตัดสินใจแล้ว และผู้ตามมีความสามารถไม่
แตกต่างกันมาก 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ Ohio จ าแนกพฤติกรรมของผู้น าจากข้อมูลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามที่ส่งไปยังบริษัทต่างๆ แบบที่ 1 พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น หมายถึง ผู้น ามี
พฤติกรรมการท างานบนพื้นฐานของการเช่ือถือซึ่งกันและกันกับผู้ตาม เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้
ตาม รวมถึงให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และแบบที่ 2 พฤติกรรมการช้ีน า หมายถึง ผู้น ามี
พฤติกรรมที่เน้นความส าเร็จของงานเป็นหลัก เป็นผู้ก าหนดบทบาทของตนเองและผู้ตามในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการจัดระเบียบวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดสั่งงานตรงไปตรงมา 
เข้มงวดต่อกฎระเบียบ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน Michigan จ าแนกพฤติกรรมผู้น าเป็น 2 
ประเภทคือ 1) การเน้นด้านพนักงานเป็นศูนย์กลาง คือสนับสนุนพนักงานโดยยึดถือผลประโยชน์และ
ความต้องการของผู้ตามเป็นหลัก 2) การเน้นงานเป็นศูนย์กลาง คือ มุ่งประสิทธิภาพ ประหยัด ท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้ตามเป็นเพียงวิธีการที่ท าให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
พฤติกรรมที่เน้นเป้าหมายการเอื้ออ านวยความสะดวกในการท างาน การสนับสนุนและส่งเสริม
ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีขอบเขตแต่เฉพาะตัวผู้น าเท่านั้น ผู้ตามเองก็สามารถปฏิบัติได้เพื่อ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานของกลุ่มและองค์การ 

2.4.2.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Theories) 

วิเชียร วิทยอุดม (2548: 75) ได้อธิบายถึงทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ 
Fred E. Fiedler ในปี ค.ศ. 1967 ได้เสนอความเป็นผู้น าเชิงสถานการณ์ที่มีประสิทธิผลอันเป็นทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการก าหนดสถานการณ์เฉพาะที่จะท าให้ผู้น ามีคุณลักษณะที่มีประสิทธิผลและเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาถึงปัจจัยสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น ซึ่งการเป็นผู้น าจะข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ และการที่จะประสบความส าเร็จในการเป็นผู้น าจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สดุ โดยต้องพิจารณาองค์ประกอบ คือ 1) โครงสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล
ภายในกลุ่มที่ท างานอยู่ด้วยกัน 2) ระเบียบความประพฤติ วัฒนธรรมของกลุ่มและสมาชิกแต่ละคน
ภายในกลุ่มท างานร่วมกัน 3) สภาพทางด้านวัตถุและงานที่เผชิญอยู่ประจ าวัน ดังนั้นการเป็นผู้น าตาม
ทฤษฎีของ Fiedler ข้ึนอยู่กับหลายองค์ประกอบข้างต้น หรือข้ึนอยู่กับส านักงานต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
ไม่ได้ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพอย่างเดียว คล้ายทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ และเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไปหรือสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป ผู้น าคนเดิมอาจจะไม่เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องเปลีย่นผูน้ าใหม่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  

สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ (2547: 65) อธิบายว่า Fiedler ได้น าเสนอรูปแบบผู้น าตาม
สถานการณ์ (Contingency Model of Leadership) โดยพิจารณาว่าผู้น าต้องมุ่งให้ความต้องการ
ส่วนบุคคลได้รับการตอบสนองและมุ่งให้องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยตัวแปรหลักในทฤษฎีของ  
Fiedler ประกอบด้วย แบบภาวะผู้น า (Leadership Style) สถานการณ์ที่เอื้อต่อผู้น า (Situational 
Favorableness) และประสิทธิผลของผู้น า (Effectiveness of a Leader) ดังแสดงในภาพที่ 2.5  
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ภาพท่ี 2.5 ตัวแปรหลกัในทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ Fiedler 
แหล่งท่ีมา: Lunenberg and Ornstein (1996 อ้างถึงใน สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, 2547: 66) 
 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแบบภาวะผู้น า เป็นโครงสร้างความต้องการของ
ผู้น าที่จะจูงใจให้เกิดพฤติกรรมตามสถานการณ์ต่างๆ ตัวแปรสถานการ ณ์ที่ เอื้อต่อผู้น า บ่งช้ีว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น ากับประสิทธิผลข้ึนอยู่กับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก 
โครงสร้างภารกิจ และอ านาจในต าแหน่งของผู้น า ส่วนประสิทธิผลของผู้น า คือความส าเร็จในการ
ท างานและผลผลิตของกลุ่ม ไม่ได้ข้ึนอยู่กับทักษะของผู้น า 

 
2.4.3 ทฤษฎีภาวะผู้น าพัฒนาใหม่ 

นอกเหนือจากเนื้อหาในส่วนของหลักทฤษฎีภาวะผู้น าดังรายละเอียดข้างต้น ค้นพบว่ามีการ
พัฒนาทฤษฎีใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อันได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลง และ 
ภาวะผู้น าเชิงการแลกเปลี่ยน สามารถอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.4.3.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 

  บุษยา วีรกุล (2558: 208) ได้เสนอความคิดเห็นว่า งานบริหารการเปลี่ยนแปลงมี
ความเกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้น าในการสร้างวิสัยทัศน์และการเปลี่ยนแปลง คือการน าผู้ตามสู่
ความเปลี่ยนแปลงใหม่ในอนาคต โดยผู้น าที่ดีและมีประสิทธิภาพจะสนุกกับการบริหารงาน
เปลี่ยนแปลงมาเป็นโอกาสของการแสดงภาวะผู้น าที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่ งรวมเอา
ความสามารถหลากหลายด้านมาประยุกต์สู่ผลงานที่เหนือผู้อื่น 

  ดวงเดือน พันธุมนาวิน และดุจเดือน พันธุมนาวิน (2557: 117-125) เสนอว่า 
ส าหรับนักวิจัยแถบเอเชียส่วนมากเน้นความสัมพันธ์ โดยหัวหน้าหรือผู้น าในประเทศแถบเอเชีย 
จะต้องยอมรับการปฏิบัติตนในหลายบทบาท กล่าวคือ ต้องเป็นทั้งพี่และเพื่อน ท าให้ลูกน้องรู้สึก
อบอุ่น ส่วนในประเทศแถบตะวันตกนั้น ให้ความส าคัญต่อ “บรรยากาศของกลุ่มงาน” เช่น ทฤษฎี
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ของ Fiedler และคณะ ในปี 1976 และ 1978 ว่าด้วยความสัมพันธ์ท าให้หัวหน้าปกครองกลุ่มได้ง่าย
กว่าการรู้งานรอบด้านของหัวหน้า และอ านาจตามต าแหน่งของหัวหน้า ส่วนหัวหน้าแบบพัฒนา 
(Transformational Leader) ตามทฤษฎีของ Bass ในปี  1997 จะเน้นการมีป ฏิสัมพัน ธ์แบบ
สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ท าให้หัวหน้ามีประสิทธิผลสูงได้ แต่นักวิชาการและ
ผู้บริหารชาวตะวันตก ยังไม่ได้เล็งเห็นความส าคัญของประเด็นนี้ ทั้งนี้ตามทฤษฎีของ Fiedler ที่ใช้
ท านายหัวหน้าที่มีประสิทธิผลสูงและแม่นย าในประเทศตะวันตกก็สามารถน ามาใช้กับหั วหน้าใน
ประเทศไทยได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทางจิตใจสูงและมีความทันสมัยด้วย 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 198) ได้อธิบายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตาม
ทฤษฎีของ Bass ได้เสนอนิยาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ว่า เป็นผู้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังความ
ต้องการ ความคิดและจิตส านึกของผู้ตาม จัดกระตุ้นให้ผู้ตามมองสิ่งต่างๆ อย่า งรอบด้าน และ
เช่ือมโยงเพื่อให้เห็นผลประโยชน์และความส าเร็จขององค์การอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคลพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสามารถและสวัสดิการของผู้ตามด้วย ดังนั้นผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถสร้าง
ผลกระทบต่อผู้ตามได้อย่างลึกซึ้ง  

  วิ เ ชี ย ร  วิ ท ย อุ ด ม  (2548:  150)  ก ล่ า ว ถึ ง  ค ว าม เป็ น ผู้ น า แ บ บ ป ฏิ รู ป 
(Transformational Leadership) หรือที่เรียกว่า “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง” โดยได้อธิบายว่า 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น าแบบปฏิรูป ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 ได้มีการศึกษาวิจัยอย่าง
แพร่หลาย เพราะบทบาทของความเป็นผู้น าแบบปฏิรูปมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน อาทิ  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิสัยทัศน์ กลยุ ทธ์และวัฒนธรรม
องค์การ กล่าวคือ ความเป็นผู้น าแบบปฏิรูป คือ ความเป็นผู้น าที่สร้างความส าเร็จขององค์การด้วย
การปลูกฝังค่านิยมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างลึกซึ้ง ต่อสิ่งที่
องค์การควรจะเป็น (เช่น ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์ที่ดี) ซึ่ง 
Burns เป็นคนแรกที่เสนอมุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้น าแบบปฏิรูป จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผู้น าทาง
การเมือง” โดยอธิบายและวางกฎเกณฑ์ของความเป็นผู้น าแบบปฏิรูปว่า “เป็นเสมือนกระบวนการที่
ผู้น าและผู้ตามต่างเสริมสร้างยกระดับศีลธรรมและแรงกระตุ้นของอีกฝ่ายให้สูงข้ึน” ทั้งนี้ความเป็น
ผู้น าแบบปฏิรูปมีคุณสมบัติส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

1) คุณสมบัติพิเศษ (Charisma) คือมีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นบุคคลที่ผู้ตามให้การยกย่องนับถือและให้ความเช่ือถือ  

2) แรงบันดาลใจ (Inspiration) คือสามารถสื่อสารให้ผูต้ามได้ทราบถึงความคาดหวัง
สูงสุด ด้วยวิธีการใช้สัญลักษณ์อย่างเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคัญนั้น 
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3) การกระตุ้นให้เกิดสติปญัญา (Intellectual Stimulation) คือ สนับสนุนให้ผู้ตาม
เกิดความฉลาด มีความคิด มีเหตุผล และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ  

4) การมุ่งเป็นรายบุคคล (Individual Consideration) คือให้ความสนใจในตัวของผู้
ตามแต่ละบุคคลในลักษณะเฉพาะเป็นรายไป 

  Bass (1999) ได้ เสนอแนวความ คิด เกี่ ยวกั บ  ภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ว่าเป็นสภาวะที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อลูกน้อง โดยเปลี่ยนแปลงความ
มุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของลูกน้องสูงตามเป้าหมาย สร้างความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์องค์การ โดยจูง
ใจลูกน้องมองให้ไกลเกินกว่าประโยชน์ขององค์การหรือสังคมเพียงแค่ระยะสั้น ซึ่งกระบวนการผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบ 4 ประการ อันได้แก่ 

1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( Idealized Influence) หมายถึง การที่ผู้น า
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นต้นแบบส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง ศรัทธา นับถือ 
ไว้วางใจ ท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน ซึ่งผู้ตามจะพยายามปฏิบัติเหมือนกับผู้น า สิ่ง
ที่ผู้น าต้องปฏิบัติ คือ ผู้น าจะต้องค านึงความต้องการของส่วนรวมมากกว่าความต้องการของตนเอง 
และจะต้องร่วมเสี่ยงกับผู้ตาม แสดงให้เห็นถึงความศักยภาพ มุ่งมั่นตั้งใจ แน่วแน่ในอุดมการณ์ความ
เช่ือ และค่านิยม โดยอาศัยอุดมการณ์ร่วมกัน  

2) การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้น าจะ
ประพฤติปฏิบัติตนในทางชักจูงให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจ โดยให้ผู้ตามรับทราบความหมายของงาน 
กระตุ้นทีมให้มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น ผู้น าจะสร้างและสื่อความต้องการที่ผู้น าประสงค์ แสดง
ความเช่ือมั่น ปฏิบัติอย่างทะลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การสร้างแรงดลใจเกิดข้ึนโดยผ่านการค านึงถึง
ตามรายบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ตามเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถก าจัดปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่าง
รอบคอบ 

3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง ผู้น ามีการกระตุ้น
ผู้ตามสกัดสติปัญญาที่แฝงอยู่ในตัวออกมาก าจัดปัญหา ให้ผู้ตามมีความต้องการค้นหาตัวแบบใหม่ๆ 
มาจัดการกับปัญหาอุปสรรค เสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาข้อสรุปที่เหนือกว่า สรรหาสิ่งแปลกใหม่ 
โดยการตั้งสมมติฐานการเปลี่ยนกรอบ (Reframing) พัฒนามุมมองของปัญหากับการเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาซ้ าซาก ด้วยวิถีทางแบบสมัยใหม่ รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ตามสะท้อนความคิดเห็น
ออกมา โดยที่ไม่วิจารณ์ความเห็นในความต่างนั้น เมื่อผู้ตามต้องเผชิญหน้ากับปัญหา ผู้น าต้องท าให้ผู้
ตามรู้สึกท้าทายปัญหา อยากขจัดทิ้งอย่ารวดเร็วด้วยยุทธวิธีจากสติปัญญาตนเอง 
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4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individualized Consideration) ผู้น ามี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ตามในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้
ตามรับรู้ได้ว่ามีคุณค่า โดยการเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม มีการดูแลเอาใจ
ใส่ความต้องการของผู้ตาม ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็น และให้ความ
สนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล ค านึงว่าผู้ตามเป็นบุคคลมากกว่าเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็น
เพียงปัจจัยการผลิต  

สรุปได้ว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะท าให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจที่จะใช้ความพยายามใน
การท างานเพิ่มข้ึนกว่าปกติ ด้วยเหตุน้ีผลงานที่เกดิข้ึนจึงมากกว่าที่คาดหวังไว้ ทั้งยังช่วยเหลือให้ผู้ตาม
เปลี่ยนจุดยืนของตน จากท าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเปลี่ยนเป็นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.4.3.2 ภาวะผู้น าเชิงการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 

วิเชียร วิทยอุดม (2548: 156) ได้นิยามความเป็นผู้น าแบบการแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) คือความเป็นผู้น าบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่
ตรงไปตรงมาอย่างยุติธรรมระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 
หากผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีการปฏิบัติงานดีก็สมควรแก่รางวัลที่จะได้รับ ผู้น าแบบนี้จะท าหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงเพียงอย่างเดียว ไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ควบคุม
การท างานของลูกน้องภายในกรอบและแนวทางขององค์การเป็นส่วนใหญ่ ถือเป็นการท าหน้าที่แบบ
กิจวัตรประจ าวัน  

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน เน้นความดั้งเดิม
ตามอัตลักษณ์เป็นหลัก เพราะยุคสมัยในปัจจุบันเกิดแปรเปลี่ยนตลอดเวลาทั่วทุกอาณาบริเวณ ส่งผล
กระทบทางตรงและทางอ้อมต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของสังคมมนุษย์ เช่น หมู่บ้าน สถานศึกษา 
บริษัทห้างร้าน อุตสาหกรรม สังคมการเมือง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วฉับพลัน ดังนั้นผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนจึงเป็นคุณลักษณะจ าเป็นส าหรับสังคมมนุษย์เพื่อเท่าทันสภาวการณ์ของโลก 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2553: 201-202) กล่าวว่า พื้นฐานของภาวะแบบ
แลกเปลี่ยน คือกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยผู้น าจะได้รับความส าเร็จของงาน
ตามเป้าหมายขณะที่ผู้ตามจะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนเช่ียวชาญในการ
วางแผน การจัดงบประมาณ และเน้นงานซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี ้
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1) การแลกเปลี่ยนโดยให้รางวัลตามสถานการณ์ คือ ภาวะผู้น าที่มีพื้นฐานของการ
แลกเปลี่ยนทางอารมณ์และเศรษฐกิจ ผู้น าใช้การแลกเปลี่ยนโดยให้รางวัลแก่ผู้ตามเมื่อมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี เป็นการแลกเปลี่ยนกับความทุ่มเทในการท างานให้การช่ืนชมและให้รางวัลแก่ผู้ตามที่
ท างานประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกันก็จะต าหนิหรือช้ีแจงให้เห็นผลเสียของความล้มเหลว 

2) การจัดการอย่างกระตือรือร้นภายใต้เงื่อนไขยกเว้น คือ ผู้น าจะเข้าไปแก้ไขและ
แทรกแซงการท างาน เมื่อมีการปฏิบัติงานออกนอกเส้นทาง โดยการจัดการภายใต้เงื่อนไขยกเว้น ซึ่ง
เป็นการแลกเปลี่ยนเชิงลบ เนื่องด้วยผู้น าควบคุมพฤติกรรมที่นอกเส้นทางและขจัดมูลเหตุที่เป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของงานทิ้งไป 

3) การจัดการอย่างเฉ่ือยชาภายใต้เงื่อนไขยกเว้น คือ พฤติกรรมของผู้น าที่จะเข้าไป
จัดการปัญหาทันทีก็ต่อเมื่อปัญหาน้ันรุนแรง ผู้น าแบบนี้มีจะยึดและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด 
ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สาเหตุเพราะตระหนักว่าตนเองจะต้องรับผิดชอบ หากเป็นปัญหา
ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ผู้น ามีแนวโน้มที่จะปล่อยปะละเลย  

กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นถึง ความเกี่ยวโยง 
สัมพันธ์ สอดประสานกันในแต่ละแนวคิด กล่าวคือ หลักการออกแบบกติกา ตามแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของ Ostrom ถือเป็นกรอบกติกาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการป่าชุมชนภาค
อีสานในการจัดการปัญหาการใช้ทรัพยากรร่วมกันของชาวชุมชนได้อย่างครอบคลุม ต่อมาแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ถือเป็นเงื่อนไขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวัสดิการชุมชนที่จะประสบ
ความส าเร็จในระดับสูง จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสมาชิกภายในชุมชนด้วย ส่วน
การมีภาวะผู้น า (ทั้งผู้น าเชิงการเปลี่ยนแปลงและผู้น าแบบแลกเปลี่ยน) มีผลท าให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน เนื่องจากโครงการป่าชุมชนจัดต้ังข้ึนจากเจตจ านงของสมาชิกในชุมชน ฉะนั้นจะต้องมี
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ท างานจริงจัง เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของชาวชุมชน เข้าใจความ
ต้องการอันจ าเป็นของคนในชุมชน และมีความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้อื่น ประกอบ
กับการเสริมสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการป่าชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งเป็น
ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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2.5  ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

Agrawal (2014) ได้ศึกษาเรื่อง “Studying the commons, governing common-pool 
resource outcomes: Some concluding thoughts” พบว่า การศึกษาของทรัพยากรร่วมได้รับ
ประโยชน์อย่างมากจากผลงานของ Elinor Ostrom กับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนของ
นักวิชาการด้านทรัพยากรร่วมที่จะต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาการท างานของ Ostrom โดยสิ่งที่
ต้องค านึง คือ 1) ความก้าวหน้าด้านแนวคิดและทฤษฎีในแง่ความแตกต่างของผลทางสังคมและระบบ
นิเวศที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลทรพัยากรร่วม 2) การปรับใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากข้ึนจะท า
ให้ความรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ และ 3) สร้างชุด
ข้อมูล จัดล าดับช้ันในการจัดการร่วม ความพยายามที่จะสร้างทฤษฎีที่ดีข้ึน และพัฒนาความเข้าใจ
ของผลลัพธ์ที่เข้มงวดมากข้ึน นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลในมุมมองความต้องการของคน
ยากจน และประชากรชายขอบ อันมีความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรร่วมทั่วโลกด้วย 

 Lejano and Castro (2014) ได้ ศึกษาเรื่ อง “Norm, network, and commons: The 
invisible hand of community” พบว่า แบบจ าลองที่เป็นทางการของการด าเนินการร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ แสดงให้เห็นถึงเหตุผลของแต่ละคนและพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง  
Elinor Ostrom ให้เหตุผลว่า ถ้าชุมชนท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่ด าเนินการร่วมกัน ถือเป็นความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (มือที่มองไม่เห็น) ของพฤติกรรมความร่วมมือจากการท าซ้ าสถานการณ์  

 Tung, D., Tetsuro, S., Kazuyuki, M. and Kei (2012) ได้ศึกษาเรื่อง “Participation in 
and Benefits of Community Forest Management: Learning from Cases in Thua Thien 
Hue Province, Vietnam” มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน ด้านความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับ ประโยชน์ในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเถ่ือเทียน -เว้ ประเทศเวียดนาม 
(ตอนกลาง) และการจ าแนก ศักยภาพและความท้าทายของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดย
มุ่งประเด็นไปที่มุมมองเชิงโครงสร้าง มุมมองเชิงบุคคล ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันผล
โยชน์ในชุมชน โดยใช้วิธีการทดสอบปัจจัยที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ ข้อจ ากัดของการมี
ส่วนร่วมในท้องถ่ิน และผลประโยชน์ ภายใต้โมเดลเรื่องการจัดการป่าชุมชน พบว่า เกิดช่องว่าง
ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการน าการจัดการป่าชุมชนไปปฏิบัติ ในภาพรวมด้านการจัดการป่าชุมชนยัง
ขาดการพิจารณาถึง อิทธิพลของป่าชุมชนต่อชุมชนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมเชิงประสิทธิผล และการ
ตรวจสอบได้ ซึ่งในแง่ของธรรมาภิบาลภายในยังมีความอ่อนแอ  
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ทั้งนี้ความท้าทายที่น าไปสู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและการ
พัฒนากิจกรรมด้านความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า จากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ อัตราส่วนครัวเรือนในชุมชน
สงูข้ึน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่ า และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอ านาจเพียงเล็กน้อย 
ในการแก้ไขปัญหา เช่น การคุกคามทางด้านความรุนแรง การควบคุมมูลค่าในการจัดการป่า กิจกรรม
ปกป้องป่า การสร้างกลไกพิทักษ์ป่า และรูปแบบของการอยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ยังน าไปสู่การ
จัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยอาศัยแนวทางการมีส่วนร่วมพร้อมกับพิจารณา ผลกระทบจากการ
จัดการป่าชุมชน และประโยชน์จากผลผลิตที่เกิดจากป่าชุมชนอีกด้วย 

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยเลือกศึกษาป่าชุมชนสอง
แห่ง คือ บ้านวังตาเทพและบ้านห้วยน้อย อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การจัดการป่าชุมชน
บ้านวังตาเทพและบ้านห้วยน้อย ประสบความส าเร็จในบางด้านและล้มเหลวในบางด้าน โดยด้านที่
ประสบความส าเรจ็คือการป้องกันและยับยั้งมิให้มีการตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มเติม ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
จากส าเร็จ ได้แก่ การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด การเสียสละ
เพื่อส่วนรวมของผู้น าชุมชน และการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังส านักสงฆ์และพุทธอุทยานในป่าชุมชนเพื่อ
ช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ส่วนด้านที่ประสบความล้มเหลว คือ การฟื้นฟูสภาพป่าให้
กลับมามีสภาพเขียวและอุดมสมบูรณ์ดั่งเดิม เนื่องจากขาดการด าเนินกิจกรรมปลูกป่า ชาวบ้านขาด
ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน มีทัศนคติเชิงลบต่อป่าชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนด้วย
สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้แทรกแซงและครอบง าการจัดการป่าชุมชนมากเกินไป รวมทั้ง
กฎระเบียบเกี่ยวกับป่าชุมชนไม่สอดคล้องกับสภาพของชุมชน 

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ในกรณีของ
ป่าชุมชนภาคตะวันออก” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการภาคีสาธารณะกับภาวะผู้น า
สาธารณะ และทุนทางสังคมต่อความส าเร็จของโครงการป่าชุมชน ปัญหาและอุปสรรค และค้นหาตัว
แบบที่เหมาะสม พบว่า การจัดการภาคีสาธารณะและภาวะผู้น าสาธารณะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของโครงการป่าชุมชน แต่ปัจจัยด้านทุนทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จอย่างมี
นัยส าคัญ ส่วนปัญหาการจัดการป่าชุมชนแบบภาคีสาธารณะที่พบคือชาวบ้านบางส่วนขาดความ
เข้าใจจึงขัดขวางโครงการป่าชุมชน การด าเนินโครงการป่าชุมชนข้ึนอยู่กับผู้น าบารมีที่สูงวัยเป็นหลัก 
ขาดการสืบทอดผู้น ารุ่นใหม่ อีกทั้งต าแหน่งประธานคณะกรรมการโครงการป่าชุมชนมักผูกโยงกับ
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ส าหรับตัวแบบที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนภาคตะวันออก คือ การจัดการ
ในรูปแบบของภาคีเครือข่ายสาธารณะแบบใหม่ที่มีแกนน าชาวบ้านเป็นภาคีหลัก ส่วนภาคีอื่นๆ 
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ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวกับชุมชน เครือข่ายป่าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียน 
วัด สถาบันการศึกษา โครงการพัฒนาเอกชน และธุรกิจเอกชน 

บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนด
ชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษาชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนของส านักงานโฉนดชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ และศึกษาการด าเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์
บ้านคลองโยง เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการทรัพยากรร่วม (ที่ดิน) ในรูปแบบโฉนดชุมชนให้สามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมได้ พบว่า 
ส านักงานโฉนดชุมชนต้องท างานภายใต้สภาพบังคับทางกฎหมายที่ด้อยกว่าหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ
ที่ดิน จึงไม่สามารถคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดสภาพนิติบุคคลของชุมชน และการ
รับรองกติกาของชุมชนได้ จึงเกิดปัญหาการด าเนินงานโฉนดชุมชน และการด าเนินงานโฉนดชุมชน
ของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงมีลกัษณะใช้กรรมสทิธ์ิร่วม โดยอาศัยรูปแบบสหกรณ์เป็นกลไกจดัการ
ทรัพยากรร่วม (ที่ดิน) ของชุมชน ข้อดีคือแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมได้
เป็นอย่างดี ข้อเสียคือสร้างภาระการบริหารและแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้ ชุมชนไม่ได้ ส่วน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือต้องแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลต้องเน้นสื่อสารเชิงนโยบาย
อย่างหลากหลาย 

กิติศักดิ์ ชลศิริ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “สิทธิชุมชนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนเวียงด้ง 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการป่าชุมชนโดย
ใช้แนวคิดสิทธิชุมชน แนวคิดป่าชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวคิดชุมชน
เข้มแข็ง มาศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กลุ่มนายทุนและชุมชนเวียงด้งในการจัดการป่า
ชุมชน รวมทั้งศึกษากลไกหรือแนวทางที่น าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พบว่า กระบวนการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนเวียงด้ง เกิดจากรัฐมีนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม
นายทุนเอกชน ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านในการรักษาป่าชุมชนคือชาวบ้านมีความเข้าใจ
ในคุณค่าของป่าเชิงระบบนิเวศน์ เนื่องด้วยวิถีการด ารงชีพร่วมกับป่ามาตั้งแต่เกิด ซึ่งวิธีการหรือกล
ยุทธ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวคิดสิทธิชุมชนของชุมชนเวียงด้ง คือ การสร้างส านึกความเป็น
เจ้าของที่ต้องดูแลรักษาป่าชุมชนร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชน 
สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของพื้นที่ป่าชุมชน ผนวกกับ
ปัจจัยหลักคือ บทบาทผู้น าชุมชนที่แข็งแกร่ง สามารถปลุกเร้าให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคี เล็งเห็น
คุณค่า ในทรัพยากรป่าไม้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงการวางแนวทางสานต่อแนวคิดและกิจกรรม โดย
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การน ากลุ่มเยาวชนเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าของชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ยังพบว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชุมชนเวียงด้งประสบความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนคือ 
ประสบการณ์การเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มนายทุน ท าให้
ชาวบ้านเห็นคุณค่าของสิทธิชุมชนที่มีสิทธิในการจัดการป่า และสามารถปกป้องรักษาผืนป่าชุมชนของ
ตนเองได้  

จันทะวงศ์ ลอจ าเยอ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการป่าชุมชนของเผ่าม้งในหมู่บ้านล้อง
ลัน แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เป็นมาของการจัดการป่าชุมชนของเผ่าม้ง วิเคราะห์ผลการจัดการป่าชุมชนและศึกษาผลการ
ด าเนินการจัดการป่าชุมชนของเผ่าม้งบ้านล้องลัน โดยสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือน  69 ครัวเรือน ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน  10 คน และชาวบ้านล้องลัน 59 คน พบว่า 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ด าเนินการบริหารจัดการตามหลักการในการจัดการป่าชุมชนโดยมี
การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงานและการรายงานโดยมีกติกาในการปฏิบัติ
กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน และชาวบ้านมีความรู้ในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ท าให้มี
พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มข้ึน มีน้ าให้ประชาชนใช้ตลอดทั้งปี เกิดไฟป่าน้อยลง ชุมชนเห็นถึงความส าคัญของ
การจัดการป่าชุมชน ก่อให้เกิดการดูแลทรัพยากรโดยชุมชนในรูปของป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  

อภิชาติ ใจอารีย์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อ
การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อค้นหารูปแบบการมีสว่นร่วมแบบพหุภาคีเพือ่การจดัการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับปัจจัย
สนับสนุนความส าเร็จ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยแบบผสม  พบว่า 
ชุมชนบ้านพุเตยมีศักยภาพโดดเด่นในการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถ่ิน 2) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3) วิถีการด ารงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีใน
ท้องถ่ิน 4) การรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียว 5) ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ รักใคร่กลมเกลียว และ 6) ด้าน
ศักยภาพความเข้มแข็งของผูน้ า สรุปได้ว่าการพัฒนากระบวนการมสี่วนร่วมแบบพหุภาคีของบ้านพุเตย 
ส่งผลให้การจัดการป่าชุมชนสัมฤทธ์ิผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดความหลากหลายของพรรณไม้ 
และการกระจายของพรรณไม้อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ 

สุชาวลี ชูเอน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน 
กรณีศึกษา ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ต าบลวังมะปราง 
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อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รวมทั้ง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนในการ
จัดการป่าชุมชน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปา่ชุมชนในระดับต่ า โดยเพศ สถานภาพ ใน
ชุมชนการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับป่าชุมชน และความรู้เกี่ยวกับป่า
ชุมชน เป็นปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ปัญหาอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนจาก
หน่วยงานภาครัฐและผู้น าชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนอย่างจริงจัง  

สิริลักษณา สมเพชร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนรว่มของราษฎรท้องถ่ิน
ในการจัดการป่าชุมชน บ้านโนนหินผึ้ง จังหวัดปราจีนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทาง
เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทั่วไป ระดับการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
ชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 189 คน น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test และ f-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ราษฎรกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.8 มีอายุเฉลี่ย 55.1 ปี จบช้ันประถมศึกษาร้อ ยละ 68.3 จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.6 คน อาชีพหลักคือเกษตรกรรม มีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 
113,845.7 บาท และ 55,073.4 บาท มีระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐานเฉลี่ย 50.3 ปี โดยมีการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนร้อยละ 70.9 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนแห่งนี้ได้แก่ อาชีพหลัก รายได้
รวมของครัวเรือน การเป็นสมาชิกของสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับป่าชุมชน ความเช่ือถือใน
ตัวผู้น าป่าชุมชน และการได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ราษฎรจะได้ตระหนักเห็นคุณค่าของ
ป่าชุมชน 

ทวีชัย ใจพร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการป่าชุมชนโดยชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนดงบก 
บ้านโนนหนองสิม ต าบลเขิน อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ของป่า ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่า แนวทางการจัดการป่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจดัการปา่ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการป่า ซึ่งป่าดงบกถูกบุกรุกจากนายทุนท าสวนส้ม ซึ่งเหลือพื้นที่ 1,060 ไร่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่า ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า แหล่งอาหาร สมุนไพร เป็นแหล่ง
ศึกษาทางธรรมชาติ มีวัดป่าเพื่อจ าศีล แนวทางการจัดการป่า โดยเช่ือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในป่า น าวัดเข้ามา
อยู่ในป่า การใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ยึดเหนี่ยวความศรัทธาป่า ร่วมพัฒนาองค์กรชุมชนข้ึน ผู้น า
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ชุมชนต้องเป็นผู้ริเริ่มแสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหา และคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือและ
มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน  

ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง “ภูมิปัญญาบูรณาการในการจัดการป่าชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจั ดการป่าชุมชน การน าเอา
รูปแบบองค์ความรู้มาบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้สมัยใหม่ในการจัดการป่าชุมชน และศึกษาปัญหา
อุปสรรคเงื่อนไขหรือกลไกที่สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐน าเอาความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการเข้า
กับองค์ความรู้สมัยใหม่ในการจัดการป่าชุมชน พบว่า พัฒนาการและรูปแบบการจัดการป่าโคกหิน
ลาด แบ่งเป็น 4 ยุคสมัย 1) ยุคตั้งถ่ินฐานป่ายังอุดมสมบูรณ์ 2) ยุคบุกเบิกป่า 3) ยุคท าลายป่า 4) ยุค
ฟื้นฟูป่าปี 2532-2551 ซึ่งแต่ละยุคสะท้อนให้เห็นรูปแบบการจัดการป่า คือ การจัดการป่าโดยชุมชน
ดั้งเดิมเมื่อ 200 ปีที่แล้ว การจัดการศึกษาโดยรัฐ และการจัดการป่าโดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด โดยน าเอาองค์ความรู้ท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้จัดการป่าชุมชนคือ 1) องค์ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า ดิน น้ า ที่มีความสัมพันธ์กัน 2) องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่า
และการตระหนักถึงขีดจ ากัดของการใช้ประโยชน์จากป่า 3) องค์ความรู้ในการปลูกป่า คือการ
คัดเลือกพันธ์ุพืช ไม่เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจ เพราะเช่ือว่าพืชอื่นๆ จะถูกรบกวน 4) องค์ความรู้ในการ
จัดระบบพื้นที่จัดผงัทีต่ั้งชุมชน ส่วนรูปแบบการน าเอาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปญัญาท้องถ่ินมาบูรณาการ
หรือผสมผสานเข้ากับองค์ความรู้สมัยใหม่ในการจัดการป่าชุมชนคือ 1) รูปแบบการบูรณาการความรู้
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า การให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกการพัฒนาภายใต้
กิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง 2) รูปแบบการบูรณาการความรู้โดยผ่านการจัดต้ังองค์กรอนุรักษ์
ป่าอย่างเป็นระบบ เน้นการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม ส่วนเงื่อนไขหรือกลไกที่สนับสนุนให้ชุมชน 
องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ ที่น าเอาองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการหรือ
ผสมผสานเข้ากับองค์ความรู้สมัยใหม่ในการจัดการป่าชุมชน คือ ยอมรับสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ผสมผสานความรู้ใหม่ผ่านหน่วยงานท้องถ่ินเข้ากับความรู้ดั้งเดิมของชาวบ้าน และเงื่อนไข
เชิงบริบท คือ แปรสถานการณ์ชุมชนของความขัดแย้งสู่ความร่วมมือท าให้คนในชุมชนและคนนอก
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่ามากข้ึน โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนร่วมมือกับเครือข่าย
ระดับจังหวัด รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีเป้าหมาย
ร่วมกัน 

จิรานุช กองเงิน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการป่าชุมชนของชุมชนในชนบท” เป็น
การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการป่าชุมชนระหว่างชุมชนสามหย่อมบ้านของหมู่บ้านนาจะลา มี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านการปฏิบัติและบทเรียนในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหย่อม
บ้าน และวิเคราะห์เงื่อนไขที่ท าให้เกิดความแตกต่างด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ระหว่างสามหย่อมบ้าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านการปฏิบัติและ
บทเรียนในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหย่อมบ้าน เริ่มจากการจ าแนกยุคสมัยของการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ในแต่ละยุค ได้แก่ ยุคบ้านป่า ยุคท าไม้ ยุคแบ่งพื้นที่ป่าไม้ และยุคการจัดการป่าชุมชน ในยุค
นีม้ีเพียงหย่อมบ้านเดียวที่มแีนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม้ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดไม้ท าลายป่ากับ
วิถีชีวิตพบว่า ป่าไม้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าที่จ าเป็นส าหรับชุมชน ทั้งการเกษตรและน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นแหล่งอาหารและใช้สร้างบ้านเรือนจงึน าไปสูก่ารอนุรักษ์และมีการจดัการปา่
ชุมชนจนด าเนินไปด้วยดี แต่ยังมีความขัดแย้งการใช้ประโยชน์จากป่ากับอีกสองชุมชน 

 



  

บทท่ี 3  
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรร่วม: ศึกษากรณีป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาในเชิงลึก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการโครงการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม ของ 
Ostrom โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

การวางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
จึงน าเอาแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Ostrom ตามหลักการออกแบบกติกา (Design 
Principles) หลักความเป็นผู้น า และหลักการมีส่วนร่วม มาพิจารณารายละเอียด เพื่อความเช่ือมโยง
สอดคล้องกันตามบริบทในการศึกษา โดยวางกรอบตามหลักการออกแบบกติกา 8 ข้อ ประกอบด้วย 

1) ความชัดเจนของขอบเขต (Boundaries) คือจะต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าคนในชุมชน หรือคน
ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเขตป่าชุมชน มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชน และ
แบ่งขอบเขตของพื้นที่ทรัพยากรร่วมใช้ได้มากน้อยเพียงใด โดยชาวบ้านจะต้องยอมรับและเข้าใจการ
แบ่งเขตแดนอย่างแจ่มแจ้ง 

2) ความสอดคล้อง (Congruence) คือกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การปกป้อง
ดูแลป่าชุมชนกับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจะต้องสอดคล้องกัน รวมถึงการใช้
ประโยชน์ของชาวบ้านกับต้นทุนในการบ ารุงรักษาป่าชุมชนจะต้องสอดคล้องกันด้วย 
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3) การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา (Collective Choice 
Arrangements) เพราะจะท าให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจที่จะร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชน 
ตลอดจนรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าชุมชนด้วย 

4) การสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิผล (Effective Monitoring) คือการสอดส่องดูแลว่าสมาชิก
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตามกฎที่ตกลงร่วมกันหรือไม่ และการสอดส่องดูแลทรัพยากรป่าชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ  

5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) คือหากเป็นความผิดเล็กน้อย 
ผู้น าจะเป็นคนลงโทษด้วยการกล่าวตักเตือนอย่างประนีประนอม หากพิสูจน์ได้ว่ากระท าผิดร้ายแรง
จริงจึงลงโทษตามกฎหมาย  

6) กลไกจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ (Conflict Resolution Mechanisms) คือ 
หากสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่รัฐขัดแย้งกัน จะต้องมีระบบการจัดการที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมาก 

7) รัฐให้การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน (Recognition of Rights) 
คือรัฐจะต้องยอมรับและเคารพในสิทธิของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วม รวมถึงการวาง
กฎระเบียบ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรในป่าชุมชน 

8) การเช่ือมโยงทรัพยากรร่วมสู่ระบบใหญ่โดยภาคีเครือข่าย (Nested Enterprises) คือการ
เช่ือมโยงสอดรับกับระบบนิเวศและสังคมที่ใหญ่กว่าผ่านภาคีเครือข่าย เพื่อรับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายในเรื่องที่ชาวบ้านขาดแคลน เช่น ขาดผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายป่าชุมชน ขาดการศึกษาดูงาน
จากโครงการป่าชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ หรือขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับป่าชุมชน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังแสดงในภาพที่  

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

จากภาพกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรร่วมตาม
ทฤษฎีของ Ostrom ด้วยหลักการออกแบบกติกา 8 ข้อ ซึ่งจะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จของ
โครงการป่าชุมชน อันมีปัจจัยที่บ่งบอกถึงผลส าเร็จของโครงการป่าชุมชน อาทิ สามารถปลูกป่าได้
ครอบคลุมหลากหลายประเภท มีการจัดท าแนวป้องกันไฟป่าทุกปี ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนชาวบ้านมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการป่าชุมชน  

อย่างไรก็ตาม ความสัมฤทธ์ิผลในโครงการป่าชุมชน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเช่ือมโยง
เข้ากับหลักความเป็นผู้น า (เช่น นายก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหลักของป่าชุมชน หรือผู้น าหลัก
ของกรมป่าไม้ ฯลฯ) และหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชุมชน 

 

3.2  การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 

การเลือกพื้นที่ในการศึกษาจากโครงการป่าชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ เป็นการ
คัดเลือกกรณีศึกษาเพื่อมุ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยพิจารณาตามปัจจัยส าคัญ อาทิ มี
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จใน
โครงการป่าชุมชนอย่างโดดเด่น ซึ่งอาจมีปัจจัยย่อยประกอบด้วย เช่น การประสานงานระหว่างผู้น า
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ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างใกล้ชิด การประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน
สม่ าเสมอ การแบ่งงานกันท า การบ ารุงรักษาฟื้นฟูป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม ชาวบ้านมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการป่าชุมชน ทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้โครงการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 2 แห่ง ได้แก่  

1) โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่  1-2) หมู่ที่ 11 แปลงที่ 1 (เขากลอย), แปลงที่ 2 
(เขากระโจม) ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

2) โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ (เขาพับ) หมู่ที่ 9 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

3.3  วิธีการศึกษาวิจัย 

การใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบ  “วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) ซึ่ง
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 รูปแบบ โดยวิธีการศึกษาแบบพรรณนาและแบบมุ่งค้นหาควบคู่กันไป 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

3.3.1 การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็นการศึกษาเพื่อแสดงรายละเอียดพร้อมทั้ง
บริบทของกรณีศึกษาโครงการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง  

3.3.2 การศึกษาแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) เป็นการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ และมุ่ง
ค้นหาประเด็นปัญหาส าคัญที่แท้จริง จากนั้นจึงศึกษาเจาะลึกลงไปในประเด็นปัญหาของการจัดการ
ทรัพยากรร่วมในกรณีศึกษาเหล่าน้ัน ทั้งในส่วนข้ันตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานโครงการ
ป่าชุมชน พร้อมทั้งค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

3.3.3 การศึกษาแบบมุ่งหาค าอธิบาย เป็นการศึกษาเพื่อหาค าอธิบายสาระส าคัญจาก
ข้อเท็จจริงที่ได้รับ โดยใช้ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรร่วมของ Ostrom มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
(ดังภาพที่ 6) เพื่ออธิบายว่า การจัดการทรัพยากรร่วม ศึกษากรณีป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นไปตามรูปแบบทฤษฎีการจัดการทรัพยากรร่วมของ Ostrom หรือไม่ อย่างไร 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลผ่านเอกสาร การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแต่ละวิธีการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.4.1 การเก็บข้อมูลเอกสาร (Documentary Data Collection) 

กระท าโดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ/โปร
ชัวร์ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลโครงการป่าชุมชน เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุมของคณะกรรมการป่า
ชุมชน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) และทุติยภูมิ 
(Secondary Source) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาครั้งนี้ 

3.4.2 การสังเกตการณ์ (Observation) 

การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตการณ์ โดยการลงพื้นที่เพื่อเข้าอาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้าน
ภายในชุมชนเป้าหมาย ระยะเวลา 1 เดือน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความ
เหมาะสม ซึ่งจะใช้ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ทั้งนี้ในระหว่างการ
สังเกตการณ์ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแบบไม่เป็นทางการเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง อันเป็นบรรยากาศที่ดีในการให้ข้อมูลอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรมชาติ 
ควบคู่ไปกับการสังเกตการณ์ทั้งสองแบบข้างต้น  

3.4.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

กรณีผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีหลายคน จะใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เนื่องจากวิธีการลักษณะนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลแบบเฉพาะจงเจาะ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ านวน 1-2 คน  
2) ผู้น าชุมชนหรือประธานโครงการป่าชุมชน จ านวน 2 คน คณะกรรมการป่าชุมชน 2-3 คน 3) 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระสงฆ์ 2 รูป ครู/อาจารย์ 1-2 คน และชาวบ้าน/ผู้อาวุโส 3 คน รวมจ านวน
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประมาณ 10-15 คน 

นอกจากเลือกผู้ใหข้้อมูลส าคัญดังกลา่วมาแล้วข้างต้น ซึ่งหากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้ว แต่ทวาข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอในการสนับสนุนต่อข้อสรุปในประเด็นใดๆ 
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลกูโซ ่(Snowball Sampling) เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติม กล่าวคือใช้วิธีการสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้ว โดยให้
แนะน าผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนอื่นที่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นการศึกษาที่ยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ที่จะท า ให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการในประเด็นนั้นๆ  

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเช่ือมโยงข้อเท็จจริงเข้ากับกรอบแนวคิดทฤษฎี พิจารณาถึงความ
น่าจะเป็นอันสมเหตุสมผลของสถานการณ์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดทฤษฎีกับมูลเหตุ
ข้อเท็จจริงในประการทั้งปวง รวมทั้งจัดระบบและเรียบเรียงเนื้อหาในเชิงตรรกะ จึงเขียนรายงาน
ผลการวิจัยในรูปของการพรรณนา หลังจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสังเคราะห์
กรณีศึกษาโครงการป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิทั้ง 2 แห่ง ภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อ
ค้นหาตัวแบบที่เหมาะส าหรับการจัดการป่าชุมชนที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน 
 



  

บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง 

 
ในส่วนนี้จะได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง ต าบลนายางกลัก 

อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างในฐานะเป็นการ
จัดการทรัพยากรร่วม ประกอบด้วย  

4.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมู่บ้านวังช้าง 
4.2 การจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง 
4.3 การบริหารจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง 
4.4 วิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างในฐานะเป็นการจัดการทรัพยากรร่วม 

 

4.1  ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับหมู่บ้านวังช้าง 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างเรื่องป่าชุมชนเป็นโครงการที่ด าเนินการโดย
ชาวบ้านในหมู่บ้าน ดังนั้นหมู่บ้านวังช้างจึงเป็นบริบทที่ส าคัญของโครงการป่าชุมชน ซึ่งในส่วนนี้จะ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านวังช้าง ดังนี้ 

หมู่บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ.
2539 ซึ่งแยกออกจากหมู่บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ต าบลนายางกลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาประกอบอาชีพท าไร่ ท าสวน เมื่อชุมชน
ขยายตัวใหญ่ข้ึน มีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงแยกมาต้ังเป็นหมู่บ้านวังช้าง  

ความเป็นมาแต่เดิมเป็นป่าทึบภูเขาล้อมรอบ มีล าห้วยและวังน้ าลึก ซึ่งมีฝูงช้างป่าฝูงหนึ่งมา
กินน้ าเป็นประจ า และมีช้างตายอยู่ที่แห่งนั้น เปรียบเสมือนเป็นวังวิมานของช้าง ต่อมาจึงได้มีการ
จัดตั้งหมู่บ้าน ตามช่ือเรียกว่า “บ้านวังช้าง” วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน คือ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาการ
เกษตร ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ( Identity) คือ หมู่บ้านเกษตรกรรม 
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ส าหรับการเดินทางเข้าชุมชน โดยถนนลูกรัง 2 เส้น ระยะทาง 8 ,000 เมตร ถนนคอนกรีต 1 เส้น
ระยะทาง 120 เมตร ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข 7167 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ 46 กิโลเมตร 
ห่างจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 12 กิโลเมตร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2560)  

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูงสลับที่ราบ โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว 
และฤดูฝน ตามฤดูกาลช่วงกลางคืนจะมีอากาศเย็นสบาย มีขนาดพื้นที่/อาณาเขต พื้นที่ 4 ,800 ไร่ 
และมีอาณาเขตติดต่อกัน ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ต.นายางกลัก 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ   บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ต.นายางกลัก 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   บ้านซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ 
 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 9 ต.นายางกลัก 

ปัจจุบันบ้านวังช้างตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล คือ นายยนต์ พันธ์ุชมภู (วันที่ด ารงต าแหน่ง 20 มกราคม 2557 วันที่พ้น
จากต าแหน่ง 14 ธันวาคม 2560) โดยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (ประกาศ ณ วันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ. 2555) มีรายช่ือดังนี้ 

1. นายสุบรรณ     เสาโกมุท      (ผู้ใหญ่บ้าน) 
2. นายทวี     พรามจร (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
3. นายกิตติวุฒิ     เพชรประไพ  (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
4. นายบุญโรม     มีมาก      (สมาชิก อบต.)  
5. นางสาวทองใส    ปัญญาแจ้ง (สมาชิก อบต.) 
6. นายโพธ์ิ     สาระคาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
7. นายอุทัย     เสาโกมุท (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
8. นายศักดิ์ชัย     ทองแม้น (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
9. นายบุญกอง     วิเชียร (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
10. นายพวง     สาระคาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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หมู่บ้านวังช้างมีประชากร จ านวน 200 คน จ านวนครัวเรือน 72 ครัวเรือน มีผู้พิการ 2 คน 
ไม่มีครัวเรือนยากจน (ตกเกณฑ์ จปฐ.1 ข้อ 30) (ข้อมูล จปฐ. ปี 2551) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2547) ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีส านักสงฆ์ประจ าหมู่บา้น (มีพระสงฆ์ 2 รูป) ซึ่งเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวบ้านวังช้าง  มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาถ่ิน ภาษาโคราช ภาษากลาง 
สภาพทางสังคม มีการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ สังคมชนบทที่มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน มีการ
รวมกลุ่มประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชุมชน มีการรักษาวัฒนธรรม
ที่ดีเอาไว้ เช่น วัฒนธรรมการไหว้ การนับถือผู้อาวุโส การแต่งกาย มีการรักษาประเพณีที่ดี และ
ประกอบพิธีตามเทศกาลส าคัญ เช่น การท าบุญตักบาตรในวันข้ึนปีใหม่ การแห่เทียนเข้าพรรษา การ
รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ การลอยกระทง และมีผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้แก่ เครื่องจักสาน การทอเสื่อ หัตถกรรมพื้นบ้าน และการท ายารักษาโรค 

การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และอาชีพ
รองคือรับจ้างทั่วไป โดยอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่คือ ท าไร่มันส าปะหลัง ท าไร่ข้าวโพด ท าสวน
แตงกวา ท าสวนพริก รองลงมาคือ ท านา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ ตามล าดับ อัตรา
ค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 250-300 บาท (ค่าจ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน) และไม่มีแรงงานต่างด้าว  

สภาพทางเศรษฐกิจ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Product: GVP) 
จ านวน 8,785,934 บาท รายได้เฉลี่ย 58,966 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2551) ซึ่ งมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้หมู่บ้าน คือ วัดพระพุทธบาทเขายายหอม และป่า
ชุมชน (เขากลอย) 

ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน ได้แก่ 
(1) นายโพธ์ิ สาระคาม มีความสามารถด้าน  สมุนไพร    
(2) นายวรรณา จิตรจรูญ มีความสามารถด้าน  สมุนไพร    

                                            
1 ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือน แสดงสภาพทั่วไปของ
หมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและ
อนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซ่ึงด าเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจ าทุก 2 ปี นอกจากน้ียัง
สามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) 2) หมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) 3) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ส าหรับเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ.ปี 
2545-2549 จะประกอบด้วยข้อมูล 6 หมวด 37 ตัวชี้วัด และมีการจัดเก็บข้อมูลทุกปี  
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 2) ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถ่ิน  ได้แก่ 
(1) นายสุบรรณ์ เสาโกมุท   มีความสามารถด้าน  ศิลปวัฒนธรรม 
(2) นายบุญโรม มีมาก      มีความสามารถด้าน  ศิลปวัฒนธรรม  

 3) งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า เป็นต้น  
(1) นายโพธ์ิ สาระคาม   มีความสามารถด้าน  ช่างไม้ 
(2) นายบุญกอง วิเชียร   มีความสามารถด้าน  ช่างไม้  

 4) ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ุ การปรับใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
(1) นายบุญโรม มีมาก   มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก 
(2) นายสุรพล ช านาญ   มีความสามารถด้าน  การเพาะปลูก 

 5) ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
(1) นางปรานี เช้ือมีแรง   มีความสามารถด้าน  การถนอมอาหาร    
(2) นางสุพิน เสาโกมุท    มีความสามารถด้าน  การถนอมอาหาร    

 6) ผู้มีความรู้ด้านความเช่ือ  โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์ 
(1) นายพวง สาระคาม   มีความสามารถด้าน  ไสยศาสตร์    

 7) ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
(1) นายบุญเทียง เพชรประไพ มีความสามารถด้าน ประธาน กองทุนหมู่บ้าน  
(2) นายสุบรรณ์ เสาโกมุท      มีความสามารถด้าน ประธานฌาปนกิจหมู่บ้าน 

 
หมู่บ้านวังช้าง มีกลุ่ม/ องค์กรที่ส าคัญ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.1 กลุม่/องค์กรทีส่ าคัญของหมูบ่้านวังช้าง 

ชื่อกลุ่ม / องค์กร กิจกรรมหลัก จ านวน 
สมาชิก 

เงินทุน 
(บาท) 

สถานการณ์
ของกลุ่ม 

1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

การให้กูเ้พื่อ 
ประกอบอาชีพ 

60 1,180,000 เข้มแข็ง 

2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การออมและการใหกู้ ้ 60 32,000 เข้มแข็ง 
3) กองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้าน การออมและการใหกู้ ้ 9 10,000 เข้มแข็ง 
4) กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน การออมและการใหกู้ ้ 52 14,000 เข้มแข็ง 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก, 2551 
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การด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปีที่ผ่านมาของหมู่บ้านวังช้าง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2 การด าเนินงานทีส่ าคัญในรอบปีทีผ่่านมาของหมู่บ้านวังช้าง 

ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปีที่
ด าเนินการ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1) ปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ  

2550 การอบรมให้ความรู้ 
และการปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์
อยู่ดี มีสุข 

69,220 

2) การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 2550 การอบรมให้ความรู ้ สาธารณสุข - 
3) การป้องกันยาเสพติด    2550 การประชาคม หมู่บ้าน - 
4) การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์       

2550 ประเพณี หมู่บ้าน - 

5) การท าบุญวันเข้าพรรษา 2550 ประเพณี หมู่บ้าน - 
6)  ก า ร ร ณ ร ง ค์ ก า ร ใ ช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

2550 การประชาสมัพันธ์ หมู่บ้าน - 

7) การแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน 

2550 การออกก าลงักาย อบต. / 
หมู่บ้าน 

25,000 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก, 2551  
 

กิจกรรมความต้องการที่ส าคัญตามแผนชุมชน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้    

ตารางท่ี 4.3 กิจกรรมความต้องการทีส่ าคัญตามแผนชุมชน 

ล าดับ กิจกรรม / โครงการ ลักษณะของกิจกรรม เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 การปลูกผักสวนครัว การอบรมให้ความรู้  
และปฏิบัต ิ

หมู่บ้าน - 

2 การจัดท าบัญชีครัวเรือน การอบรมให้ความรู ้ ธกส. 15,000 
3 การสนับสนุนพันธ์ุไม้ผลแก่

เกษตรกร    
การอบรมให้ความรู้  
และการปฏิบัต ิ

อบต. 80,000 

4 การสนับสนุนพัฒนาอาชีพ
สตรี    

การให้ทุน อบต. 50,000 

5 การสนับสนุนทุนการศึกษา การให้ทุน อบต. 150,000 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

                                            
2 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 

ล าดับ กิจกรรม / โครงการ ลักษณะของกิจกรรม เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

6 การจัดต้ังศูนย์พัฒนา
ครอบครัวภายในหมูบ่้าน   

การจัดต้ังศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

พัฒนาสงัคม 250,000 

7 การจัดหาที่ทิง้ขยะ    เพื่อความสะอาด อบต. 50,000 
8 การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการกองทุนหมูบ่้าน       
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การบริหารจัดการ 

อบต. / 
พช.2  

50,000 

9 การส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ เพื่อการมีอาชีพเสริม อบต. 25,000 
10 การก่อสร้างถนนคอนกรีต    เพื่อสะดวกในการ

คมนาคม 
อบต. 500,000 

11 การปรับปรุงถนนลูกรัง    เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 

อบต. 500,000 

12 การลงหินคลุก    เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 

อบต. 300,000 

13 การก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 

อบต. 500,000 

14 การขยายเขตไฟฟ้า    เพื่อให้แสงสว่างใน
ชุมชน 

อบต. 10,000 

15 การก่อสร้างระบบประปา    เพื่อการอุปโภคบริโภค อบต. 1,000,000 
16 การขุดลอกคลอง    เพื่อการอุปโภคบริโภค อบต. 200,000 
17 การก่อสร้างฝายหินทิ้ง   เพื่อการอุปโภคบริโภค

และการเกษตร 
อบต. 1,000,000 

18 โครงการน้ าล้น    เพื่อการกักเก็บน้ า อบต. 400,000 
19 โครงการสร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อมีน้ าใช้ 

ในการเกษตร 
อบต. 600,000 

20 การก่อสร้างร้านค้าชุมชน  เพื่อการเป็นศูนย์รวม
สินค้า 

อบต. 1,700,000 

21 การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ   เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อบต. 250,000 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก, 2551 
 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค3 ปี 2550 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2547) พบว่า เป็น

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับ 3 ตัวช้ีวัดที่มีปัญหามาก คือ 1) น้ าเพื่อการเกษตร 2) การเรียนรู้โดยชุมชน 
3) การได้รับการศึกษา 4) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลอื่นๆ ของหมู่บ้านที่ประสบปัญหา คือ 

1) หนี้สินของคนในชุมชน ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ   
2) รายได้น้อย จึงมีความต้องการอาชีพเสริมรายได้ และมีช่องทางการจ าหน่าย 
3) ไม่มีอาชีพเสริมที่นอกเหนือจากการท าไร่ 
4) ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยแล้ง และช่วง

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าที่สุด  
5) น้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค พบว่า ช่วงหน้าแล้ง น้ าในล าห้วยน้อย

ของหมู่บ้านแห้งขอด ฉะนั้นในท านาจึงท าได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท านาปรัง และน้ าประปา
หมู่บ้านซึ่งเป็นน้ าบาดาล จะก าหนดเวลาเปิด-ปิด ชาวบ้านจะต้องรองน้ าใส่กะละมัง/ถัง/โอ่ง ไว้ใช้ 
และใช้อย่างประหยัดที่สุด 

6) ปุ๋ยมีราคาแพง 

                                            
3 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน (กชช2ค.) หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม
ระดับหมู่บ้านเป็นข้อมูลที่บอกสถานะของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในชนบทที่ครอบคลุมหลายมิติทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ศักยภาพชุมชน ในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) จะมีการจัดเก็บข้อมูล กชช2ค.2 ครั้ง คือ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2548 ซ่ึงข้อมูลใน พ.ศ. 2546 มีตัวชี้วัด 6 
ด้าน 30 ตัวชี้วัด  

ล าดับ กิจกรรม / โครงการ ลักษณะของกิจกรรม เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

22 การส่งเสริมการกีฬา  เพื่อการออกก าลงักาย อบต. 200,000 
23 การอบรมศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อการเพิม่พูนความรู ้ อบต. 20,000 
24 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เพื่อมีอาชีพเสริม อบต. 50,000 
25 การจัดเวรยามในชุมชน    เพื่อความปลอดภัย 

ภายในชุมชน 
อบต. / 
หมู่บ้าน 

50,000 
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7) คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
8) ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า เช่น มันส าปะหลัง พริกแดงสด ข้าว   
9) ถนนไม่สะดวกในการคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นถนนลูกรัง มีเพียงถนนตัดผ่านหน้า

หมู่บ้านเท่านั้นที่เป็นถนนลาดยาง แต่ภายในซอย/ทางสัญจร ต่างๆ รอบหมู่บ้านยังคงเป็นถนนลูกรัง 
10) ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งตามจุดส าคัญของบริเวณหมู่บ้าน 
11) อบายมุข สุรา ยาดอง  

 

4.2  การจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง  

ประวัติป่าชุมชนบ้านวังช้าง ในอดีตพบว่าสภาพป่ามีความสมบูรณ์ คิดเป็น 80-90 เปอร์เซ็นต์ 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอยู่บ้าง เนื่องด้วยในสมัย พ.ศ. 2530 เป็นยุคที่มีการสัมปทาน
ป่าไม้ จึงสามารถตัดไม้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ หรือแม้กระทั่งตัดไม้เพื่อขยายพื้นที่ท ากินของ
ชาวบ้าน ซึ่งจากดั้งเดิมที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ใหญ่ข้ึนหนาแน่น ต่อมา พ.ศ. 2539 ได้แยกมา
ก่อตั้งบ้านวังช้าง  

การจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง เริ่มจากผู้น าชุมชนและชาวบ้านร่วมกันปรึกษาหารือ
ถึงการอนุรักษ์ผืนป่าที่ตนอาศัยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผนวกกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาสนับสนุนการ
จัดต้ังป่าชุมชนด้วย ซึ่งนายสุบรรณ เสาโกมุท ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน (ด ารงต าแหน่ง 4 สมัย นับตั้งแต่
เริ่มจัดต้ังหมู่บ้านวังช้าง) เป็นผู้เสนอขอจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง ซึ่งเมื่อด าเนินการยื่นเสนอ
ขอจัดตั้งโครงการป่าชุมชน ในปี 2555 ยังไม่ได้รับการอนุมัติทันที ยังมีความล่าช้า เนื่องจากมีการ
จัดล าดับการอนุมัติโครงการป่าชุมชนของแต่ละโครงการ จนกระทั่ง พ.ศ. 2557 ได้รับการอนุมัติ
โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง 

โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่ 1-2) แปลงที่ 1 เขากลอย แปลงที่ 2 เขากระโจม 
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวังช้าง หมู่ 11 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีขนาดเนื้อที่ 1,885 ไร่ 
โดยได้เริ่มโครงการเมื่อปี 2557 ข้ึนทะเบียนเมื่อปี 2557 และสิ้นสุดในปี 2562 เลขที่หนังสืออนุมัติ
โครงการ ทส1605.43/1359 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดเป็นป่าประเภทป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ มีลักษณะสภาพทั่วไป เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินทรายปนหินลูกรัง 
และสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง พันธ์ุไม้ที่พบในเขตป่าชุมชน ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะม่วงป่า 
ไม้มะค่า ไผ่รวก ไผ่โจด เป็นต้น สัตว์ที่พบในเขตป่าชุมชน ได้แก่ ชะมด ตะกวด เม่น กระรอกป่า ไก่ป่า 



 66 

หมูป่า อีเห็น และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ที่หาพบได้ทั่วไป เช่น นกชนิดต่างๆ งูสายพันธ์ุต่างๆ เป็นต้น (กรม
ป่าไม้ ข้อมูลสารสนเทศ, 2559b) 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนที่โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง (แปลงที่ 1-2) 
แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม้ ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ, 2559  
 

จากการเสนอจัดตั้งโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง ได้ท าการคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน 
จากมติที่ประชุมของชาวบ้าน ซึ่งมีรายช่ือคณะกรรมการป่าชุมชน ดังนี้ 

1. นายสุบรรณ    เสาโกมุท (ประธาน) 
2. นายกิตติวุฒิ    เพชรประไพ (รองประธาน) 
3. นายทวี    พรามจร (กรรมการ) 
4. นายมนูญ    พิทักษ์ (กรรมการ) 
5. นายขันตี    เสาโกมุท (กรรมการ) 
6. นายบุญกอง    วิเชียร (กรรมการ) 
7. นายอุทัย    เสาโกมุท (กรรมการ) 
8. นางสาวสาลิกา   ซึมกลาง (กรรมการ) 
9. นายพลวัตร    พรามจร (กรรมการ) 
10. นายวีนัส    พรามจร (กรรมการ) 
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4.3  การบริหารจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง  

การบริหารจัดการป่าโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการจัดการป่า
ชุมชน, 2559) เมื่อชุมชนระดมความคิด เพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการป่าชุมชนแล้ว กรมป่าไม้จะ
สนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 100,0004 บาท ให้กับชุมชนเพื่อด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ให้ความรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และร่วมด าเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านป่าชุมชนแก่สาธารณะชนทั่วไป โดยการ
ท าป้ายโครงการป่าชุมชน ป้ายแนวเขตป่าชุมชน ป้ายกฎระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกแบบการติดตั้ง
ป้ายให้กับชุมชน และส าหรับกฎกติกาของชุมชนเองหน่วยงานป่าไม้ก็จะเข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็น 
พร้อมทั้งหารือร่วมกับชาวบ้านในการยอมรับกฎกติกาป่าชุมชน เมื่อชาวบ้านมีมติยอมรับได้ 
คณะกรรมการป่าชุมชนจึงติดตั้งปา้ยช่ือโครงการปา่ชุมชน ขนาด 120×240 เซ็นติเมตร และป้ายกติกา
ป่าชุมชนพร้อมกัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ป้าย ติดตั้ง 2 จุด จุดละ 2 ป้าย ส่วนป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่า
ชุมชน (ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้า) ขนาด 20×50 เซ็นติเมตร จ านวน 200 แผ่น จะติดป้ายตามแต่ละจุด
ของแนวเขตป่า เพื่อแสดงอาณาเขตป่าชุมชนแทนการล้อมรั้วรอบแนวเขตป่า เนื่องจากป่าชุมชนมี
อาณาเขตกว้างขวางมากถึง 1,885 ไร่ จึงไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจดัท ารั้วลอ้มหรือปกัหลักเสาปูน
รอบแนวเขตป่าชุมชน อีกทั้งไม่มีการท าแนวกันไฟ เพราะถือว่าพื้นที่ 1 ไร่ ของแนวเขตภูเขาข้างหนึ่ง
ถือเป็นแนวกันไฟ ซึ่งถือเป็นแนวกันไฟโดยธรรมชาติส่วนหนึ่ง และเป็นแนวกันไฟโดยเกิดจากชาวบ้าน
เข้าไปบุกเบิกอีกส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังคงเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง สาเหตุเกิดจาก คนที่เข้า
มาเดินป่าหรือหาของป่า ต้องการถางทางให้เดินเข้าออกง่ายข้ึน โดยป่าไม้จัดท าให้ตามงบประมาณ 
แต่จัดสรรเป็นเครื่องมือที่จ าเป็น เช่น ป้ายโครงการป่าชุมชน (ขนาดใหญ่) ป้ายแนวเขตป่าชุมชน 
(ขนาดเล็ก) วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ดับไฟป่า เป็นต้น  

 
 
 

                                            
4 การสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ของกรมป่าไม้ เฉลี่ยหมู่บ้านละ 100 ,000 บาท ไม่ได้มอบให้หมูบ้าน
ในรูปของเงินสด/เช็ค แต่มอบให้ในรูปของสิ่งของ เครื่องใช้ที่จ าเป็น เช่น ป้ายโครงการป่าชุมชน อุปกรณ์ป้องกันไฟ
ป่า เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.2 ป้ายกติกาป่าชุมชนบ้านวังช้าง 
 

ในส่วนของกติกาป่าชุมชนบ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ห้ามมิให้ผู้ใดเผาถ่านหรือน าไม้ออกจากป่าชุมชนโดยเด็ดขาด  
2) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบตัดไม้หรือบุกรุกยึดถือครอบครองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือท า

การค้าแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3) ห้ามมิให้ผู้ใดน าสัตว์เลี้ยงมาล้อมคอกในเขตป่าชุมชนหรือท าการนอนค้างเพื่อยึดถือ

ครอบครองเป็นที่พักอาศัยหรือพักสัตว์เลี้ยง  
4) ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนเข้ามาเก็บหาของป่า เช่น กล้วยไม้ ต้นปรง หรือพันธ์ุ

ไม้อื่นๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยเด็ดขาด  
5) ห้ามบุคคลภายนอกเขตป่าชุมชน น าเครื่องมือตัดไม้ท าลายป่า เช่น มีด ขวาน เลื่อย เข้าไป

ในเขตป่าชุมชนโดยเด็ดขาด  
6) ห้ามมิให้ผู้ใดน าเครื่องมือล่าสัตว์ อาวุธปืน และเครื่องมืออื่นที่ใช้ในการล่าสัตว์เข้ามาล่า

สัตว์ในเขตป่าชุมชนโดยเด็ดขาด  
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บทลงโทษ  
1) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1, 4, 5 และ 6 แห่งข้อบังคับนี้ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 

2,000-10,000 บาท หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ  
2) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 แห่งข้อบังคับนี้ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 

2,000-10,000 บาท หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ข้อยกเว้นในการใช้สอยไม้  
1) ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย และวาตภัย เป็นต้น  
2) บูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน ศาลากลางบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่า  

เป็นกิจกรรมในลักษณะที่เน้นไปทางด้านการป้องกัน ซึ่งในที่นี้สามารถแบ่งได้กว้างๆ คือ การ
ป้องกันไฟป่า การสร้างแนวเขตป่า และการป้องกันรักษาป่า เป็นต้น 

จากการศึกษา พบว่า โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างไม่ได้จัดกิจกรรมท าแนวเขตป่าชุมชน 
เนื่องจากป่าชุมชนมีอาณาเขตกว้าง 1,885 ไร่ จึงไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจัดท ารั้วล้อม หรือ
ปักหลักเสาปูนรอบแนวเขตป่าชุมชน รวมถึง ไม่มีการท าแนวกันไฟ เพราะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ป่ารก
ทึบ คนสัญจรเข้า-ออกล าบาก จึงถือว่าพื้นที่ 1 ไร่ ของแนวเขตภูเขาด้านหนึ่งถือเป็นแนวกนัไฟ จากการ
สัมภาษณ์ นายสะเนาะ อุทัย (ชาวบ้าน)5 เล่าว่า 

“การจะท าแนวกันไฟของที่นี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะเป็นเขตป่า
ภูเขาสูง ป่ารกมาก ป่าหนาแน่นไปหมด จะเดินข้ึนไปต้องใช้เวลาเป็น
วันๆ หรือหลายวัน ถึงจะเดินข้ึนได้ก็แค่ซักด้านหนึ่งของเขาลูกหนึ่ง มัน
ต้องค่อยๆ ข้ึน และต้องเป็นการร่วมแรงร่วมมือกันท า จะอาศัยแค่
กรรมการป่าชุมชนอย่างเดียวไม่ได้หรอก หรือจะให้หางบมาจากไหน 
จ้างคนท า มันต้องอาศัยคนที่ยังหนุ่มยังแน่นช่วยๆ กันด้วย” 
 

                                            
5 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายสะเนาะ อุทัย (ชาวบ้าน) อายุ 58 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบการชีพรับจ้างทั่วไป  
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อย่างไรก็ตาม โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างมีการป้องกันรักษาป่า โดยการจัดกิจกรรม
ลาดตระเวน ส่วนใหญ่จัดลาดตระเวนในช่วงฤดูแล้ง จึงจะสามารถเดินเท้าเข้าไปในป่าได้ หากเป็นช่วง
ฤดูฝน-ฤดูหนาว ป่าจะรกทึบ ต้นไม้และหญ้าข้ึนหนาแน่นมาก ท าให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้ การ
จัดลาดตระเวนโดยคณะกรรมการปา่ชุมชน ซึ่งแยกกันเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเดินลาดตระเวนบนสนัเขา 
อีกส่วนหนึ่งเดินลาดตระเวนด้านล่างภูเขา เป็นการจัดลาดตระเวนปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี ครั้ง
ละ 7-8 คน มีค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 200 บาท ทั้งนี้โดยทั่วไปจะส ารวจต้นไม้ที่ข้ึนใหม่ว่ายังเติบโตยืนต้น
อยู่ได้หรือไม่ ส ารวจต้นไม้ใหญ่ว่ามีการตัดไม้หรือไม่ กล่าวคือเป็นการส ารวจทรัพยากรห ลักในป่า
ชุมชน อาทิ ต้นไม้ใหญ่ (ไม้มะค่า ไม้เต็ง ไผ่รวก ฯลฯ) พันธ์ุไม้หายาก พืช ผัก สมุนไพร สัตว์ป่า และไฟ
ป่า เป็นต้น  

จากการสัมภาษณ์ นายกิตติวุฒิ เพชรประไพ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านวังช้าง)6 เล่าว่า  

“ป่าชุมชนในเขตนี้ เป็นลักษณะของป่าภูเขาล้อมรอบ เช่นตรงด้านนี้
คือหมู่บ้านวังช้าง ฝั่งด้านหลังภูเขาเป็นเขตหมู่บ้านห้วยหินฝน หรือฝั่ง
ด้านข้างติดกันเป็นหมู่บ้านโคกอนุ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้จะรก
ทึบ หญ้าข้ึนสูงเหนือศรีษะ แทบจะมองไม่เห็นทาง ท าให้โครงการป่า
ชุมชนบ้านวังช้างมีการจัดลาดตระเวน ในช่วงฤดูแล้ง จึงจะสามารถ
เดินเท้าเข้าไปในป่าได้ เพราะว่าช่วงหน้าแล้งจะเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ทั้ง
ฝีมือคนและฝีมือธรรมชาติ เวลาเกิดไฟป่าครั้งหนึ่ง เราจะมองเห็นใน
ตอนอยู่ข้างล่างเพียงแค่เป็นประกายไฟเล็กๆ แต่ว่าความจริงมันจะลุก
ไหม้กินบริเวณกว้าง ลามเร็ว คนเดินเข้าไปดับไม่ได้ เอาไม่อยู่ด้วย” 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูป่า  

โดยปกติแล้วป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สามารถฟื้นตัวสู่สภาพเดิมได้ตามธรรมชาติ แต่การฟื้นตัว
ของระบบนิเวศป่าโดยธรรมชาตินั้น อาจใช้เวลานานจนเกิดความล่าช้าท าให้ป่าไม้เสียสมดุล ดังนั้น
หากชาวบ้านท าความเข้าใจถึงกลไกการฟื้นตัวตามธรรมชาติของระบบนิเวศป่า และเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

                                            
6 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายกิตติวุฒิ เพชรประไพ (ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) อายุ 37 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อดีตท างานที่กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งพนักงานแนะน าสินค้า (PC: Product 
Consultant) ในห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และบริษัทโตชิบา ปัจจุบันกลับมาภูมิล าเนาเดิมประกอบอาชีพท าสวน
แตงกวา และรับจ้างรถแห่ด้านเครื่องเสียงดนตรี  
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ช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูป่าให้เร็วข้ึน การฟื้นตัวของป่าก็อาจเกิดข้ึนได้ภายในเวลาไม่กี่ปี และตัวช่วย
ที่ดีที่สุดก็คงจะหนีไม้พ้นชาวบ้าน ที่ต้องใช้ชีวิตและพึ่งพิงอาศัยอยู่กับป่าโดยตรง จะเห็นได้ว่า ชาวบ้าน
บ้านวังช้างจัดกิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูป่า คือ กิจกรรมการปลูกป่า ส่วนใหญ่จะปลูกต้นกล้าไม้
ตามแนวพระพุทธศาสนา ในบริเวณส านักสงฆ์ประจ าหมู่บ้าน เช่น ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นในวัน
อาสาฬหบูชา โดยขุดเอาต้นกล้าไม้ตามหมู่บ้าน จ าพวกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา เช่น ต้นหางนกยูง ซึ่งมี
พระสงฆ์ช่วยดูแลเป็นอย่างดี พบว่าต้นไม้เติบโตสมบูรณ์ เกือบ 100 เปอร์เซ็น แต่หากเป็นโครงการ
ปลูกป่าอย่างเป็นทางการยังไม่มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าในเขตป่าชุมชน 

ทั้งนี้ การประชุมโครงการป่าชุมชนส่วนใหญ่จะจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือนในช่วงแรกๆ 
มักจัดประชุมโครงการป่าชุมชนเป็นวาระโดยเฉพาะ แต่ในช่วงหลังการจัดประชุมโครงการป่าชุมชนจะ
น าเรื่องเข้าประชุมแทรกกับเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุมของหมู่บ้าน โดยจัดประชุม ณ ที่
ท าการผู้ใหญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม ป่าชุมชนบ้านวังช้างเข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนอื่นๆ น้อย
มาก (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายธวัชชัย ปิดสุวรรณ์, 2560) 

โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง มีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในหมู่บ้านสามารถเข้าไปใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชน รวมถึงชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียง โดยจะมีช่วงเปิดป่า ในฤดู
ฝนของเดือนสิงหาคม แต่ทว่าแนวทางการปฏิบัติของชาวบ้านคือ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจะเข้า
ไปเก็บหาหน่อไม้ในป่าชุมชน โดยที่ผู้ใหญ่บ้านจะไม่ประกาศแจ้งเรื่องการเปิดป่าให้ทราบ ฉะนั้น
ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนได้จนกว่าจะถึงก าหนดท าการปิดป่า ซึ่งในช่วงของการ
เปิดป่าชาวบ้านนิยมเก็บหน่อไม้ไผ่รวกมากที่สุด เพราะถือเป็นผลิตผลหลักที่น ามาแปรรูปจ าหน่าย 
อาทิ น ามาท าหน่อไม้ต้ม หน่อไม้ดอง หรือเรียกอีกอย่างว่า “หน่อไม้ส้ม” หรือจ าหน่ายแบบหน่อไม้สด
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้าไปเก็บหน่อไม้และไม่จ ากัดปริมาณว่า
ชาวบ้านจะสามารถเก็บมาได้ปริมาณมากน้อยเพียงใด (หน่อไม้ที่ชาวบ้านเก็บขายในรูปของหน่อไม้สด
จะมีราคาอยู่ที่กิโลกรมัละ 10-20 บาท) จากนั้นจะท าการปิดป่า ในช่วงปลายเดือนกันยายน เพื่อให้ป่า
ได้ฟื้นฟู โดยประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนท าการปิดป่า  

อย่างไรก็ตาม การประกาศเสียงตามสายของที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน อาจจะกระจายข่าวสารไม่
ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน จึงใช้วิธีการช่วยกันบอกต่อ แม้ว่าจะประกาศปิดป่าไปแล้ว แต่ยังมีชาวบ้านบาง
รายออกไปหาเก็บหน่อไม้อยู่บ้าง หากพบเจอก็จะตักเตือน เพื่อให้ป่าได้ฟื้นฟูและกลับมาอุดมสมบูรณ์
อีกครั้ง ตามระบบนิเวศ ซึ่งหน่อไม้ในป่าชุมชนบ้านวังช้างมีความสมบูรณ์ และข้ึนเต็มพื้นที่ พบว่ามีทั้ง
คนในหมู่บ้านและคนนอกหมู่บ้านเข้ามาหาหน่อไม้ นายกิตติวุฒิ เพชรประไพ เล่าว่า  
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“การเข้ามาเก็บหาหน่อไม้ส่วนใหญ่เป็นคนจากหมู่บ้านใกล้เคียง หาก
จะห้ามคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบุคลากรหรือคณะกรรมการ มี
จ านวนน้อย อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง จึงไม่ได้ห้ามคนนอกเข้ามาเก็บ
หน่อไม้ เพราะอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
เราไปหาบ้านเขา เขาก็มาหาบ้านเรา”  

นางสาวสาลิกา ซึมกลาง (กรรมการป่าชุมชน) 7 เล่าว่า  

“สมัยก่อนหน้าน้ีเคยเข้าไปหาหน่อไม้กับแม่ หน่อไผ่รวกข้ึนเยอะมาก 
ส่วนใหญ่เก็บมาท าหน่อไม้ดองใส่ปิ๊ปไว้ท ากับข้าวกิน ไม่ได้เอามาขาย 
แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหาแล้ว มันข้ึนไปล าบาก ป่าเป็นภูเขา มันสูง 
เพราะปัจจุบันที่บ้านก็ท าไร่ ทั้งไร่มันส าปะหลังและปลูกแตงกวา 
รายได้ดีกว่า ให้คนที่เขายังแข็งแรงข้ึนไปหาเถอะ” 

 
ทั้งนี้ หากท าการปิดป่าแล้ว ชาวบ้านยังคงสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากป่า

ชุมชนได้ นอกจากการเก็บหน่อไม้ไผ่รวก ยังสามารถน าล าต้นของไผ่รวกมาใช้งานต่างๆ ได้ตามความ
จ าเป็น โดยไม่ต้องขออนุญาตคณะกรรมการป่าชุมชน รวมถึงเก็บผักหวานป่า บุกรอก น ามา
รับประทาน หรือน ามาขายได้ ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2558 ต้นไผ่รวกตายพร้อมกันทั้งภูเขา ซึ่งตามวัฏจักรของ
ไผ่รวก จะมีอายุประมาณ 30-40 ปี จากนั้นจะตายทั้งราก-เหง้า เหลือเพียงเมล็ดแห้ง หรือชาวบ้านมัก
เรียก “ขี” เกิดกอไผ่ข้ึนใหม่ในช่วงฤดูฝน โดยใช้ระยะเวลา 2-3 ปี จึงจะสามารถเก็บหน่อกินได้ ทั้งนี้
ชาวบ้านสามารถหาสัตว์ป่า เช่น ไก่ป่า ตะกวด กระรอก หากชาวบ้านพบเจอโดยบังเอิญก็สามารถ
น ามารับประทานได้ แต่ไม่นิยมน ามาจ าหน่าย เนื่องจากมีปริมาณน้อยท าให้ชาวบ้านมองว่าไม่คุ้มค่า
กับรายได้/ค่าแรง ที่ได้รับในแต่ละวัน 

การด าเนินการจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างถือว่าประสบความส าเร็จ เพราะป่าชุมชน
มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหนาแน่นของพืชพรรณนานาชนิด โดยชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่า 
ประกอบกับการอาศัยซึ่งกันและกันของหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลการตัดไม้ท าลายป่า 
หรือการจุดไฟเผาป่า ส่งผลให้การบุกรุกพื้นที่ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด พบว่ายังมีชาวบ้านบุกรุก 

                                            
7 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางสาวสาลิกา ซึมกลาง (ต าแหน่งกรรมการป่าชุมชน) อายุ 46 ปี สถานภาพหม้าย จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภูมิล าเนาอาศัยอยู่ที่บ้านวังช้างมาตั้งแต่เกิด ประกอบอาชีพท าไร่มัน
ส าปะหลัง และ สวนแตงกวา มีบุตรชาย 1 คน ซ่ึงไปท างานโรงงานแห่งหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
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ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 2-3 ครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ สาเหตุของการบุกรุกป่า
เพื่อแผ้วถางแนวเขตป่าบริเวณด้านล่างภูเขาให้เป็นพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งแม้ว่าชาวบ้านจะไม่
สามารถเข้าไปเก็บหน่อไม้ (ไผ่รวก) ได้ ในช่วงระยะเวลาที่ปิดป่า เพราะหมดฤดูของหน่อไม้และเห็ด 
แต่ชาวบ้านก็ยังคงต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดในการด ารงชีวิต โดยวิธีการผันตัวมาปลูกพืชผลที่ไม่
ล้นตลาด ราคาดี ลงทุนน้อย และใช้พื้นที่น้อย คือ แตงกวา ก าลังเป็นที่นิยมของชาวบ้านบ้านวังช้างใน
ปัจจุบัน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายสุบรรณ เสาโกมุท, 2560)8  

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผู้ตรวจสอบ คือ นายอนุชา แก้วหย่อง (2560) โดยความเห็นของผู้
ตรวจสอบสภาพป่า พบว่า ป่าชุมชนบ้านวังช้าง มีองค์กรที่ให้ความส าคัญและดูแลรักษาป่าชุมชนมา
โดยตลอด เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง ตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป (กรมป่าไม้ 
ส านักจัดการป่าชุมชน, 2559) 

 

4.4  วิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างในฐานะเป็นการจัดการทรัพยากรร่วม 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างในฐานะที่เป็นการจัดการทรัพยากร
ร่วม ตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม ของ Elinor Ostrom ดังได้น าเสนอรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายสุบรรณ เสาโกมุท (ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน) อายุ 50 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ภูมิล าเนาเดิมอาศัยอยู่ที่อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เม่ืออายุ 17 
ปี พ่อแม่พาย้ายมาอยู่ ต าบลนายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ เพื่อท าไร่ จากน้ันได้แต่งงานมีครอบครัวจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านวัง
ช้าง ต าบลนายางกลัก มีบุตรสาว 2 คน ซ่ึงแยกออกไปมีครอบครัวแล้ว ปัจจุบันประกอบอาชีพท าสวนแตงกวา และ
ท าไร่มันส าปะหลัง 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างในฐานะเป็นการจัดการทรพัยากรร่วม 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

ของ Ostrom 
การจัดการป่าชุมชนบ้านวังชา้ง 

1. ความชัดเจนของขอบเขต 

    1.1 การแบ่งขอบเขตของพื้นที่
ท รั พ ย าก รร่ วม ใช้ ได้ ม ากน้ อ ย
เพียงใด 
 

มีขนาดเนื้อที่ 1,885 ไร่  

-  มีการแบ่งขอบเขตของพื้นที่อย่างชัดเจน โดยมีการ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาป่าชุมชน
พร้อมกัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ป้าย เป็นป้ายสังกะสีขนาด
กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร ติดตั้ง 2 
จุด จุดละ 2 ป้าย ส่วนป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน 
(ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้า) ขนาด 20×50 เซ็นติเมตร 
จ านวน 200 แผ่น ติดป้ายตามแต่ละจุดของแนวเขตป่า 
เพื่อแสดงอาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชนแทนการล้อมรั้วรอบ
แนวเขตป่าซึ่งไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้าไปหาหน่อไม้และ
ไม่จ ากัดปริมาณหน่อไม้ที่หาได้ 

     1.2 ผู้มี สิท ธ์ิหรือไม่มีสิท ธ์ิใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรในป่ า
ชุมชน  

  - ผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน คือ อนุญาตให้ทั้งคน
ในและคนนอกหมู่บ้านสามารถเข้าป่าหาหน่อไม้ (ไผ่
รวก) ได้เฉพาะ “ช่วงเปิดป่า”เท่าน้ัน คือเริ่มเข้าฤดูฝน
หรือตั้งแต่กรกฎาคม-กันยายนของทุกปี และมี “ช่วง
ปิดป่า” คือปลายเดือนกันยายน โดยประกาศเสียงตาม
สายแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 15 วัน ทั้งนี้ชาวบ้านสามารถ
หาพืชสมุนไพรได้ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

2. ความสอดคล้อง 
    2.1 กฎระเบียบการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนกับสภาพทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

 
- มีกฎกติกา ข้อห้ามล่าสัตว์ป่า เก็บหาของป่าที่เข้มงวด 

แต่สภาพสังคมของชาวบ้านโดยรวมมีฐานะยากจน ท า
ให้ขัดแย้งกับความต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่า
ชุมชนหรือเข้าไปหาของป่า จึงต้องก าหนดช่วงการเปิด
ป่า-ปิดป่า ในฤดูฝน โดยอนุญาตให้ชาวบ้านในและนอก
หมู่บ้านเข้าป่าไปขุดหน่อไม้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ยกเว้นเก็บพืชผักสมุนไพรอื่นๆ สามารถหาได้โดยไม่
หวงห้าม จนเกิดความขัดแย้งขึ้น 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

ของ Ostrom 
การจัดการป่าชุมชนบ้านวังชา้ง 

  - แม้ว่าจะมีกฎระเบียบห้ามบุกรกุยึดครองป่าที่ชัดเจน แต่
ชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ ในหมู่บ้ านวังช้างและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงยังคงแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ท ากินอยู่บางส่วน 
สร้างความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ จึง
แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้อง 

     2.2 ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง
ชาวบ้ านกับต้นทุ น ในการบ ารุ ง 
รักษาป่าชุมชน 
 

-  ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าหรือผูท้ี่
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนต้องแบกรับต้นทุนหรือต้อง
เสียสละ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคน
อื่น และไม่ต้องปลูกป่าทดแทน 

3. การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา 

 - ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกป่า โดยส่วน
ใหญ่จะปลูกต้นกล้าไม้ในวันส าคัญ อาทิ วันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญทางพุทธศาสนา ใน
บริ เวณส านักสงฆ์ประจ าหมู่บ้ าน อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ท าการออกแบบการติดต้ังป้ายกฎกติกา
ป่าชุมชนให้กับชุมชน และเปิดรับฟังความคิดเห็น 
พร้อมทั้งหารือร่วมกับชาวบ้านในการยอมรับกฎกติกา
ป่าชุมชน กล่าวคือ ชาวบ้านมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตัดสินใจ ยอมรับกฎกติกาป่าชุมชนเพียงในช่วง
จัดต้ังป่าชุมชน 

4. การสอดส่องดูแล 
    4.1 การสอดส่อ งดูแลการใช้
ประโยชน์จากป่าของสมาชิก 

  
 - คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านวังช้างร่วมกับ

หมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งการลักลอบ
ตัดไม้ ขุดหน่อไผ่รวก ล่าสัตว์ป่า จุดไฟป่า เป็นต้น  

    4.2 สอดส่องดูแลทรัพยากรป่า
ชุมชน 

 - คณ ะกรรมการป่ าชุมชนจัดลาดตระเวนส ารวจ
ทรัพยากรหลักในป่าชุมชนในช่วงฤดูแล้ง เป็นประจ า
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

ของ Ostrom 
การจัดการป่าชุมชนบ้านวังชา้ง 

5. การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป - ชาวบ้านบางรายยังออกไปหาเก็บหน่อไม้อยู่ แม้ว่าจะ
ประกาศปิดป่าไปแล้ว หากผู้น าหรือกรรมการป่าชุมชน
พบเจอก็จะว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งยังไม่มีกรณีกระท าผิด
ร้ายแรงต้องโทษหนัก 

6. การจัดการความขัดแย้ง - ความขัดแย้งมักเกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่ากินเนื้อที่
บ ริ เวณ ป่ า ชุ ม ชน  (10% ) โด ยผู้ ให ญ่ บ้ าน แล ะ
คณะกรรมการป่าชุมชนจะจัดการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วย
วาจา ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อยุติภาวะของความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึน 

7. รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน 

- รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้การสนับสนุนป่าชุมชน
สูง ซึ่งมีการจัดแจง/แทรกแซง/ช้ีน า ค่อนข้างมาก แต่
ผู้น าชุมชนและชาวบ้านยังคงใช้สิทธ์ิการปกครองกัน
และกันของชาวบ้าน 

8. การเชื่อมโยงสู่ภาคีเครือข่ายท่ี
ใหญ่กว่า 

- ผู้น ามีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ป่าชุมชนบ้านวังช้าง แต่ไม่มีบทบาทในเครือข่ายป่า
ชุมชนระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
กล่าวคือ ไม่มีการเช่ือมโยงสู่ภาคีเครือข่ายที่ใหญ่กว่า 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึง ผลการวิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างในฐานะเปน็
การจัดการทรัพยากรร่วม พบว่า มีความชัดเจนของการแบ่งขอบเขตพื้นที่ โดยมีการติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาป่าชุมชนพร้อมกัน ส าหรับผู้มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในป่าชุมชน คือ อนุญาตให้ชาวบ้านภายในและภายนอกชุมชนสามารถเข้าป่าหาหน่อไม้ (ไผ่
รวก) ได้เฉพาะ “ช่วงเปิดป่า” คือช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน จนถึง “ช่วงปิดป่า” คือปลายเดือนกันยายน โดย
ประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน แต่ขาดความชัดเจนในการแบ่งขอบเขตของผู้มี
สิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านวังช้าง กล่าวคือ ไม่มีการก าหนดขอบเขตของการใช้ทรัพยากรที่
ชัดเจนว่าใช้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้าไปหาหน่อไม้และไม่จ ากัดปริมาณหน่อไม้ที่
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หาได้ ทั้งนี้ชาวบ้านสามารถหาพืชสมุนไพรต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี ด้านหลักความสอดคล้อง พบว่า ป่า
ชุมชนบ้านวังช้างมีกฎระเบียบห้ามบุกรุกยึดครองป่าที่ชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมของ
ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ทั้งยังคงแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ท ากินอยู่บางส่วน ท าให้ขั ดแย้งกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่าชุมชนหรือเข้าไปหาของป่า จึงต้องก าหนดช่วงการเปิดป่า-ปิดป่า 
ในฤดูฝน จนเกิดความขัดแย้งขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านกับต้นทุนในการบ ารุง รักษาป่า
ชุมชนไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแบกรับต้นทุนหรือต้องเสียสละเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
มากกว่าคนอื่น และไม่ต้องปลูกป่าทดแทน ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมปลูกป่าในวันส าคัญ อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญทางพุทธศาสนา ใน
บริเวณส านักสงฆ์ประจ าหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท าการควบคุมการติดตั้งป้ายกฎกติกา
ป่าชุมชนให้กับชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยอมรับกฎกติกาป่า
ชุมชนเพียงในช่วงจัดตั้งป่าชุมชน ด้านการสอดส่องดูแล โดยคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านวัง
ช้างร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลป่าชุมชนและจัดลาดตระเวนประจ าทุกปี โดยมีชุด
กรรมการป่าชุมชนที่เข้มแข็งเป็นทีมงานหลัก รวมถึงมีรูปแบบการลงโทษจากโทษเบาไปหาโทษหนัก 
ด้านการจัดการความขัดแย้งในชุมชน ที่มักเกิดจากการบุกรุกจุดไฟแผ้วถางป่าเพื่อหาของป่าและล่า
สัตว์ เช่น นก ไก่ป่า เป็นต้น ท าให้เกิดไฟป่าจนลุกไหมก้ินเนื้อทีบ่รเิวณป่าชุมชน รวมถึงพื้นที่ท ากินของ
ชาวบ้านคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งด าเนินการจัดการความขัดแย้งโดยผู้น าท าการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความ
ขัดแย้งที่ เกิดข้ึน ส าหรับการได้รับการยอมรับสิทธิจากรัฐ พบว่า รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน ผนวกกับมีการควบสูง ทั้งนี้ผู้น ามีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ป่าชุมชนบ้านวังช้าง โดยได้รับความเคารพนับถือและเช่ือมั่นในอุดมการณ์การดูแลป่าชุมชน แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้น าไม่มีบทบาทในเครือข่ายป่าชุมชนอย่างเด่นชัด อันมีเหตุผลหลัก คือ เช่ือมั่นใน
จุดยืนและอุดมคติต่อการอนุรักาป่าของตนเองและความเข้มแข็งของสมาชิกป่าชุมชนทุกคน จนไม่ได้
ให้ความส าคัญกับเครือข่ายอื่นๆ 

 



  

บทท่ี 5 
 

วิเคราะห์โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ 

 
ในส่วนนี้จะได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุในอ าเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุในฐานะเป็นการจัดการทรัพยากร
ร่วม ประกอบด้วย  

5.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมู่บ้านโคกอนุ 
5.2 การจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอน ุ
5.3 การบริหารจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ 
5.4 วิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุในฐานะเป็นการจัดการทรัพยากรร่วม 
 

5.1  ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับหมู่บ้านโคกอนุ 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างเรื่องป่าชุมชนเป็นโครงการที่ด าเนินการโดย
ชาวบ้านในหมู่บ้าน ดังนั้นหมู่บ้านโคกอนุ (เขาพับ) จึงเป็นบริบทที่ส าคัญของโครงการป่าชุมชน ซึ่งใน
ส่วนน้ีจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านโคกอนุ ดังต่อไปนี้ 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโคกอนุ9 หมู่ที่ 9 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ก่อตั้งในยุคสมัยเจ้าเวียงจนัทรไ์ด้ยกทัพผา่นมาพัก ณ ที่ราบสูงโคกอนุ จึงเรียกติดปากว่า “บ้าน
โคกอนุ” โดยมีที่มาของช่ือเรียกบ้านโคกอนุ มาจากในยุคสมัยก่อน พ.ศ. 2528 เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะ
เป็นลานหิน ซึ่งมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนามว่า “หลวงพ่อแพง” ได้เดินธุดงค์มาปักกดอยู่กลางป่า ณ บริเวณ
ลานหินดาดตาเกิด มีชาวบ้านมากราบไหว้อย่างสม่ าเสมอ และมองว่าช่ือเรียกบ้านหินดาดตาเกิดยาว

                                            
9 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายหล่า ภูโสภา (ต าแหน่งกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ) สถานภาพสมรส อายุ 64 ปี 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บนเน้ือที่ 30 ไร่ ท าไร่มันส าปะหลัง และไร่ข้าวโพด รายได้
จากการท าไร่ ปีละ 100,000 บาท มีบุตรชาย 2 คน บุตรสาว 3 คน ซ่ึงท างานมีครอบครัวเกือบทั้งหมดแล้ว 
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เกินไปจึงตั้งช่ือเป็น “บ้านโคกอนุ” ซึ่งข้ึนอยู่กับหมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพ
สถิต ต่อมามีนายสุริย์ แสนแก้ว เป็นผู้น าชุมชน ได้มีการรวบรวมผู้คน และมีการอพยพเข้ามาอาศัย 
จับจองพื้นที่ท าการเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2538 บ้านโคกอนุได้ขอแยกออกจากบ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายหล่า ภูโสภา, 2560) 

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน คือ “ชุมชนน่าอยู่ กองทุนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง” อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน (Identity) คือหมู่บ้านเกษตรกรรม ส าหรับการเดินทางเข้าชุมชน 
โดยถนนลูกรัง 1 เส้น ระยะทาง 7,500 เมตร ถนนคอนกรีต 2 เส้น ระยะทาง 200 เมตร ตั้งอยู่บน
ทางหลวงชนบทหมายเลข 7167 ซึ่งห่างจากที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต ระยะทาง 43 กิโลเมตร ห่างจาก
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ระยะทาง9 กิโลเมตร (ณัฐวุฒิ ศรีวิจารย์, 2551) 

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูงโดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน 
ตามฤดูกาล ช่วงกลางคืนจะมีอากาศเย็นสบาย มีขนาดพื้นที่ 6,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   บ้านห้วยหินฝน หมู่ 10 ต.นายางกลัก 
 ทิศใต้              ติดต่อกับ   บ้านโนนจ าปา หมู่ 13 ต.นายางกลัก    
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   บ้านวังช้าง หมู่ 11 ต.นายางกลัก    
 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   บ้านเก้าสัมพันธ์ หมู่ 16 ต.นายางกลัก     

ปัจจุบันต้ังอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก นายก อบต. คือ 
นายยนต์ พันธ์ุชมภู (วันที่ด ารงต าแหน่ง 20 มกราคม 2557 วันที่พ้นจากต าแหน่ง 14 ธันวาคม 2560) 
โดยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน มีรายช่ือดังนี้10 

1. นายธงชัย ปัจจัย     (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 
2. นายชัยวัฒน์ ประหุน  (สารวัตรก านัน) 
3. นางสมัย เผือดนอก (สารวัตรก านัน) 
4. นายอนันต ์ การบรรจง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
5. นายธีรวัฒน์ เลื่อยไธสง    (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
6. นางสายสมร เลื่อยไธสง (สมาชิก อบต.) 
7. นายสวัสดิ์ จงสันเทียะ    (อาสาพัฒนาชุมชน) 
8. นางสาวนารี ชัยเสนา    (อาสาพัฒนาชุมชน) 

                                            
10 ข้อมูลเชิงเอกสาร จากองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ. 
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9. นายบุญชู พันธ์ภูมิ  (อาสาพัฒนาชุมชน) 

หมู่บ้านโคกอนุ มีจ านวนประชากร 406 คน จ านวนครัวเรือน 200 ครัวเรือนชาวบ้านส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจ าหมู่บ้าน คือ วัดบ้านโคกอนุ และ วัดป่าถ้ าหม้อ (พุทธอุทยาน) ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโคกอนุ มีโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  ร้านค้า/ 
ร้านอาหาร 8 แห่ง สภาพทางสังคมมีการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ สังคมชนบทที่มีความสามัคคี 
ร่วมมือร่วมใจกัน มีการรวมกลุ่มประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการใน
ชุมชน มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาถ่ิน ภาษาโคราช ภาษากลาง มีการรักษาวัฒนธรรมที่ดี
เอาไว้ เช่น วัฒนธรรมการไหว้ การนับถือผู้อาวุโส การแต่งกายด้วยผ้าซิ่น (ผ้าถุง) และผ้าขาวม้า เป็น
ต้น มีการรักษาประเพณีที่ดี และประกอบพิธีตามเทศกาล/งานส าคัญ เช่น การท าบุญตักบาตรในวัน
ข้ึนปีใหม่ การแห่เทียนเข้าพรรษา การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ การลอยกระทง เป็นต้น  

การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านโคกอนุ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป โดยอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่คือ ท าไร่มันส าปะหลัง ท าไร่
ข้าวโพด ท าสวนพริก รองลงมาคือ ท านาปี เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และไปประกอบ
อาชีพที่อื่น อัตราค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 150-300 บาท (ค่าจ้างข้ึนอยู่กับลักษณะของงาน) และ
ปัจจุบันไม่มีแรงงานต่างด้าว ซึ่งจากการสัมภาษณ์ นางสาวนารีรัตน์ สมวงศ์, 2560)11 เล่าว่า  

“แต่ก่อน ตอนปี 2558 เคยมีคนพม่าอยู่คนหนึ่ง เขามารับจ้างแบกมัน
ส าปะหลังของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ เขาขยันมากเลยนะ หนูเห็นเขา
ท างานหนักทุกวัน เขาขับรถผ่านหน้าบ้านหนูเป็นประจ า บางทีก็เห็น
ซื้อก๊วยเตี๋ยวร้านข้างๆ นี้เอง พอเขาพูดก็เลยรู้ว่าเป็นต่างด้าว พอผ่าน
ไปไม่นาน เขาก็แต่งงานกับผู้หญิงในหมู่บ้าน พ่อแม่เห็นว่าเขาขยันท า
มาหากินก็เลยให้แต่งงานกัน อันนี้ยายเล่าให้หนูฟัง แล้วเขากับเมียก็
ย้ายออกไปท างานที่อื่น ตอนนี้ไม่มีแล้ว” 

 
 
 

                                            
11 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นางสาวนารีรัตน์ สมวงศ์ (นักเรียนโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ) 
อายุ 17 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านโคกอนุมาตั้งแต่เกิด ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ แม่ 
พี่สาว น้างสาว และยาย (พ่อกับแม่แยกทางกัน) ช่วงปิดเทอมจะเปิดร้านขายน้ าแข็งใสกับพี่สาว บริเวณหน้าบ้าน 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Product: GVP) จ านวน 18,902,548 บาท
รายได้เฉลี่ย 46,558 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2551)     

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ จักสานตะกร้า และ ทอเสื่อ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ ป่าเขาพับและป่าเขากลอย  

 ชาวบ้านผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังนี้ 

 1) แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน ได้แก่ 
(1) นายเดือน  หาญชนะ   มีความสามารถด้าน   หมอพื้นบ้าน    
(2) นายจันดี   แย้มศรี      มีความสามารถด้าน   หมอพื้นบ้าน    

2) ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถ่ิน  ได้แก่ 
(1) นายประสุข เย็นภูมิ   มีความสามารถด้าน   ศิลปวัฒนธรรม    
(2) นายทวี      บุญทัย    มีความสามารถด้าน   ศิลปวัฒนธรรม    

 3) งานฝีมือต่างๆเช่น ช่างไม้  ช่างปั้น  ช่างแกะ  หัตถกรรม จักสาน  ทอผ้า  เป็นต้น  
(1) นายสว่าง   เจิมขุนทด   มีความสามารถด้าน   จักสาน    
(2) นายสวัสดิ์   เลื่อยไธสง   มีความสามารถด้าน   หัตถกรรม    

 4. ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ุ  การปรับใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
(1) นายสุริย์   แสนแก้ว   มีความสามารถด้าน   การขยายพันธ์ุ    
(2) นายจันทอง ศรีพั้ว     มีความสามารถด้าน   การขยายพันธ์ุ       

 5) ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
(1) นางพิมพร  ปัจจัย   มีความสามารถด้าน   การถนอมอาหาร    
(2) นางกัญจนา โงนข า  มีความสามารถด้าน   การถนอมอาหาร    

 6) ผู้มีความรู้ด้านความเช่ือ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ 
(1) นายจอย สุขส าราญ          มีความสามารถด้าน   หมอดู    
(2) นายทองสุข ค ามะประเสา   มีความสามารถด้าน   ไสยศาสตร์    

 7)  ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
(1) นายธงชัย ปัจจัย      มีความสามารถด้าน   การบริหารกลุ่ม    
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หมู่บ้านโคกอนุ มีกลุ่ม/องค์กรที่ส าคัญ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 5.1 กลุม่/องค์กรทีส่ าคัญของหมูบ่้านโคกอน ุ

ชื่อกลุ่ม / องค์กร กิจกรรมหลัก จ านวน 
สมาชิก 

เงินทุน 
(บาท) 

สถานการณ์
ของกลุ่ม 

1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

การให้กูเ้พื่อประกอบ
อาชีพ 

199 1,600,000 เข้มแข็ง 

2) กองทุนเงินสัจจะ การออมและการใหกู้ ้ 109 180,000 เข้มแข็ง 
3) กองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้าน การออมและการใหกู้ ้ 12 25,000 เข้มแข็ง 

4) กองทุนไก่พันธ์ุพื้นเมือง การออมและการใหกู้ ้ 40 100,000 เข้มแข็ง 

5) กองทุนมันส าปะหลัง การออมและการใหกู้ ้ 50 170,000 เข้มแข็ง 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก, 2551 
 
การด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปีที่ผ่านมาของหมู่บ้านโคกอนุ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 5.2 การด าเนินงานทีส่ าคัญในรอบปีทีผ่่านมาของหมู่บ้านโคกอน ุ

ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปีที่
ด าเนินการ 

ลักษณะของ
กิจกรรม 

เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1) การปลูกผักสวนครัว 
เลี้ยงปลาดุกบ่อพลาสติก    

2550 การอบรมให้ความรู้  
และการปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร ์
อยู่ดี มีสุข 

71,310 

2) ก ารป ร ะชาสั ม พั น ธ์
ต่อต้านยาเสพติด 

2550 การประชาสมัพันธ์
เสียงตามสาย 

หมู่บ้าน - 

3) การจัดท าบัญชีครัวเรือน 2550 การอบรมให้ความรู ้ ธกส. - 

4) การแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน 

2550 การออกก าลงักาย อบต. 5,000 

5) การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 2550 การอบรมให้ความรู ้ หมู่บ้าน - 
6) การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์    

2550 การรดน้ า หมู่บ้าน 5,000 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก, 2551 
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กิจกรรมความต้องการที่ส าคัญตามแผนชุมชน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.3 กิจกรรมความต้องการทีส่ าคัญตามแผนชุมชน 

กิจกรรม / โครงการ ลักษณะของ
กิจกรรม 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ หมาย
เหต ุ

1) การสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ 

การสนับสนุนปุ๋ย อบต. 250,000 - 

2) สนับสนุนพันธ์ุข้าวโพด การสนับสนุนพันธ์ุ
ข้าวโพด 

อบต. / เกษตร 200,000 - 

3) การอบรมท าน้ ายาล้างจาน การอบรมให้ความรู้ อบต. / กศน. 60,000 - 

4) การปลูกผักสวนครัว การอบรมให้ความรู้   
และการปลูก 

อบต. / เกษตร 140,000 - 

5) การจัดท าบัญชีครัวเรือน การอบรมให้ความรู้ ธกส. 15,000 - 

6)  ก า ร ติ ด ตั้ ง โ ท ร ศั พ ท์
สาธารณะ 

การติดตั้งเพื่อการ
สื่อสาร 

องค์การโทรศัพท ์ 50,000 - 

7) การก าจัดลูกน้ ายุงลาย การอบรมให้ความรู้ อบต. / 
สาธารณสุข 

50,000 - 

8) การอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปลูกและใช้พืชสมุนไพร 

การอบรมให้ความรู้ อบต. / 
สาธารณสุข 

60,000 - 

9) การจั ดก ารแ ข่ง ขันกีฬ า
ภายในหมู่บ้าน 

การแข่งขันกีฬา อบต. 50,000 - 

10) ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การอบรมให้ความรู้ หมู่บ้าน - - 

11) กิจกรรมการลด ละ เลิก
อบายมุข 

การอบรมให้ความรู้ หมู่บ้าน - - 

12) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

การอบรมให้ความรู้   
และสร้างอาคาร 

อบต. 250,000 - 

13) การจัดต้ังร้านค้าชุมชน การอบรมให้ความรู้   
และสร้างอาคาร 

อบต. / พช. 400,000 - 
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ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) 

กิจกรรม / โครงการ ลักษณะของ
กิจกรรม 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ หมาย
เหต ุ

14) การส่งเสริมอาชีพ การอบรมให้ความรู้ อบต. / พช. 250,000 - 
15)  ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร น า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ภายในหมู่บ้าน    

การประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน 15,000 - 

16) การลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน    

เพื่อสะดวกในการ
คมนาคม 

อบต. 450,000 - 

17) โครงการประปาหมู่บ้าน   เพื่ อ ก า ร อุ ป โภ ค
บริโภค 

อบต. 5,000,000 - 

18) การก่อสร้างฝายน้ าล้น  เพื่อการกักเก็บน้ า
ใช้ในการเกษตร 

อบต. 700,000 - 

19) โครงการขุดลอกหน้าฝาย เพื่ อ ก า ร อุ ป โภ ค
บริโภค 

อบต. 200,000 - 

20) การส่งเสริมผู้เลี้ยงโคเนื้อ     เพื่ อ ก า รก ร ะตุ้ น
เศรษฐกิจ 

อบต. 250,000 - 

21) การสนับสนุนผู้เลี้ยงโค เพื่ อ ก ารมี อ า ชี พ
เสริม 

อบต. 150,000 - 

22)  ก า ร พั ฒ น า ก ลุ่ ม มั น
ส าปะหลัง    

เพื่ อ ก า รก ร ะตุ้ น
เศรษฐกิจ 

อบต. 150,000 - 

23) โครงการรณรงค์พ่นควัน    เพื่ อ ป้ อ งกั น โ ร ค
ไข้เลือดออก 

อบต. 170,000 - 

24) การส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมในผู้สูงอายุ    

เพื่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ธ ร ร ม ภ า ย ใ น
หมู่บ้าน 

อบต. 30,000 - 

25) การส่งเสริมและสนับสนนุ
ด้านการกีฬา    

เพื่อการออกก าลัง
กาย 

อบต. 200,000 - 
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ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) 

กิจกรรม / โครงการ ลักษณะของ
กิจกรรม 

เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ หมาย
เหต ุ

26)  ก า ร อ บ ร ม เพิ่ ม พู น
ศักยภาพผู้น าชุมชน    

เพื่อให้ผู้น าชุมชนมี
ความรู้เพิ่มพูน 

อบต. 20,000 - 

27) การปลูกหญ้าแฝก    เพื่อการป้องกันการ
ทะลายของหน้าดิน 

อบต. 170,000 - 

28) โครงการจัดเวรยามใน
ชุมชน    

เพื่ อ ก ารป้ อ งกั น
ความปลอดภัยใน
ชุมชน 

อบต. 50,000 - 

29) การจัดชุดปฏิบัติการออก
ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

เพื่ อ ก ารป้ อ งกั น
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย
ภายในชุมชน 

อบต. 50,000 - 

แหล่งท่ีมา: องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก, 2551 
 

จากข้อมูล กชช.2ค ปี 2550 พบว่า ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้จัดเป็นหมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 และมีตัวช้ีวัดที่มีปัญหามาก 6 ตัวช้ีวัด คือ 
 1) น้ าเพื่อการเกษตร 

2) การเรียนรู้โดยชุมชน 
3) การได้รับการศึกษา 
4) การมีที่ดินท ากิน 
5) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
6) การกีฬา 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ ของหมู่บ้านที่ประสบปัญหา คือ 

1) ถนนไม่สะดวกในการคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นถนนลูกรัง มีเพียงถนนสายหลักตัด
ผ่านหน้าหมู่บ้านเท่านั้นที่เป็นถนนลาดยาง แต่ภายในซอย/ทางสัญจร ต่างๆ รอบหมู่บ้านยังคงเป็น
ถนนลูกรัง 

2) น้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค พบว่า ช่วงหน้าแล้ง น้ าในล าห้วยน้อย
ของหมู่บ้านแห้งขอด ฉะนั้นในท านาจึงท าได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท านาปรัง และน้ าประปา
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หมู่บ้านซึ่งเป็นน้ าบาดาล จะก าหนดเวลาเปิด-ปิด ชาวบ้านจะต้องรองน้ าใส่กะละมัง/ถัง/โอ่ง ไว้ใช้ 
และใช้อย่างประหยัดที่สุด 

3) หนี้สินของคนในชุมชน ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ 
4) ปัญหารายได้น้อย จึงต้องการมีอาชีพเสริม และมีช่องทางการตลาด 
5) ปัญหาที่ดินท ากิน ขาดเอกสารสิทธิ (ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน สปก.4-01) 12 
6) ปัญหาผู้พิการและเด็กถูกทอดทิ้ง ไม่มีญาติหรือลูกหลานคอยดูแล 
7) ปัญหายาเสพติด ซึ่งมักมาจากวัยรุ่นภายนอกหมู่บ้าน น าเข้ามาชักจูงเด็ก ในหมู่บ้าน 
 

5.2  การจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ  

ประวัติการจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่
ส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการป่าชุมชน ระยะเวลา 1 วัน ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมคือหมู่บ้านในต าบลนายางกลัก 
จ านวน 17 หมู่บ้าน ขณะนั้นเป็นยุคสมัยนายประถม มะยม13 (ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน) คือผู้เสนอขอ
จัดตั้งโครงการป่าชุมชน ประกอบการการไปศึกษาดูงาน “ป่าวังกกเดื่อ” ตั้งอยู่ที่ ต าบลหนองหญ้า
ปล้อง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อหลายปีก่อน โดยตั้งช่ือโครงการตามช่ือเรียกของหมู่บ้าน คือ 
“โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ (เขาพับ)” หรือชาวบ้านในระแวกนั้นมักรู้จักในนามของช่ือภูเขา คือ 
“เขาพับ” เนื่องจากมีลักษณะคล้ายว่าพับกันไปมา ซึ่งช่วงยุคแรก พบว่า ในอดีตผู้น ามีความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลจัดการกับผู้บุกรุกป่าได้ทั่วถึง โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุยังไม่เคยมีการบวชป่า 
เนื่องจากไม่มีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เพราะมีลักษณะเป็น “ป่าเพ็ก” หรือเรียก “ป่าไผ่รวก” แต่เป็น
การปลูกป่าทดแทนและไม่มีปญัหานายทนุบุกรุกป่าจึงมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าปัจจุบัน ต่อมานาย
ประถม มะยม เสียชีวิตหลังจากโครงการป่าชุมชนได้รับการอนุมัติ จึงท าการคัดเลือกประธาน

                                            
12 ส.ป.ก. ย่อมาจาก ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร คือ ที่ดินบริเวณที่ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ซ่ึง
จะอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่สามารถ
น ามาออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เริ่มขึ้นเม่ือมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 หรือเรียกง่ายๆ คือ ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่ทางภาครัฐยกให้เกษตรกรเพื่อใช้เป็นที่ดินในการท ามาหากิน
ด้านการเกษตร บุคคลมีสิทธ์ิครอบครองที่ดินไม่ เกิน 25 ไร่ และครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ (ข้อมูลจาก บริษัท 
ส านักงานพีศิริ ทนายความ จ ากัด, 2554) 

13 นายประถม มะยม อดีตผู้ใหญ่บ้านโคกอนุ เสียชีวิตด้วยโรคประจ าตัว เม่ือ พ.ศ. 2551 หลังจากอนุมัติโครงการป่า
ชุมชน 
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กรรมการโครงการป่าชุมชนชุดใหม่ (เมื่อปี พ.ศ. 2552) เพื่อสานต่อเจตนารมของประธานคนเก่า คือ 
นายธงชัย ปัจจัย (ผู้น าชุมชนคนปัจจุบัน) (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายหล่า ภูโสภา, 2560) 

โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ (เขาพับ) ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 9 ต าบลนายางกลัก 
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีขนาดเนื้อที่ 1,400 ไร่ โดยได้เริ่มโครงการเมื่อปี 2551 ข้ึนทะเบียน
เมื่อปี 2551 และสิ้นสุดในปี 2556 เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ ทส 1605.2/25012 ลงวันที่ 29 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดเป็นป่าประเภทป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีสภาพทั่วไป เป็นภูเขา ลักษณะเป็น
ดินเหนียวปนทรายสลับกับโขดหินและลานหิน และสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์ พันธ์ุ
ไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นแคทราย ต้นตีนนก ต้นงิ้วป่า ต้นไทร ต้นลาน 
ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่โจด ไม้ติ้ว ไม้แดง ไม้ตะแบก มะเดื่อป่า เหมือดโลด สมุนไพรที่พบ ได้แก่ อ้อยสาม
สวน แฝกหอม กาวเครือแดง เครือชะเอม หนอนตายหยาก สัตว์ที่พบในเขตป่าชุมชน ได้แก่ ชะมด 
ตะกวดป่า กระรอกป่า ไก่ป่า อีเห็น เม่น หมูป่า และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ที่หาพบได้ทั่วไป เช่น นกชนิด
ต่างๆ และ งูหลากหลายสายพันธ์ุ เป็นต้น (กรมป่าไม้ ข้อมูลสารสนเทศ, 2559a) 

 
ภาพท่ี 5.1 แผนที่โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอน ุ
แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม้ ข้อมูลสารสนเทศ, 2559  
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จากการเสนอจัดต้ังโครงการปา่ชุมชนบ้านโคกอนุ ได้ท าการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการป่า
ชุมชน และประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่งมีรายช่ือคณะกรรมการป่าชุมชน ดังนี้ 

1. นายธงชัย  ปัจจัย     (ประธาน) 
2. นายชัยวัฒน์  ประหุน  (รองประธาน) 
3. นายอุดม  อุ่นสูงเนิน (กรรมการ) 
4. นายอนันต ์  การบรรจง (กรรมการ) 
5. นายธีรวัฒน์  เลื่อยไธสง    (กรรมการ) 
6. นางสายสมร  เลื่อยไธสง  (กรรมการ) 
7. นายทองใบ  พลนา     (กรรมการ) 
8. นายหล่า  ภูโสภา  (กรรมการ) 
9. นายสม  อุ่นสูงเนิน (กรรมการ) 
10. นายศักดิ ์  อุ่นสูงเนิน (กรรมการ) 
11. นายประดิษฐ์ ยอดสันเทียะ (กรรมการ) 
12. นายจันทร์  ประดับมะยม (กรรมการ) 
13. นางสาวนารี  ชัยเสนา  (กรรมการ) 
 

 นอกเหนือจากการจดัต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ยังมีการจัดต้ังโครงการพุทธอุทยานวัด
ป่าถ้ าหม้ออีกด้วย ซึ่งมีความเป็นมาจากคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งขาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้จัดท าโครงการพุทธ
อุทยาน โดยให้พระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (อาร์วายทีไนท์, 
2552) เป้าประสงค์ของโครงการพุทธอุทยาน คือ การส่งเสริมให้ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศได้
เข้ามาเป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ให้ยั่งยืน พร้อมกับการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทการเปน็แกนน า เสริมสร้างจิตส านึกและคุณธรรม
ให้แก่ชุมชนและประชาชน ซึ่งด าเนินโครงการโดยนิมนต์พระสงฆ์ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ 6,038 
แห่ง 64 จังหวัด ทั่วประเทศ มาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทั้งรับมอบหนังสือส าคัญ
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแสดงว่าพระสงฆ์สามารถพักอาศัยอยู่
ในพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่โดยพระสงฆ์ที่พักอาศัยอยู่ในป่าน้ันจะ
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ช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ ในการฟื้นฟู ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสามารถสนอง
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ประเทศชาติและสังคมโลกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 

ภาพท่ี 5.2 โครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ 
 

โครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ ประกาศการจัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีเนื้อที่ 877 ไร่ โดย
แบ่งให้เป็นพื้นที่สรา้งวัด/ที่พักสงฆ์ 15 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ส าหรบัฟื้นฟู/อนุรักษ์/ปลูกป่า และป้องกัน
รักษาป่า ตามแนวคิดโครงการพุทธอุทยานโดย กรมป่าไม้จัดอบรม ให้พระสงฆ์ช่วยดูแลป่าร่วมกับผู้น า
และชาวบ้าน กล่าวคือเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบให้วัดมีอ านาจเด็ดขาดในการดูแลรักษาป่า โดยมี
พระสงฆ์ 3 รูป และพระอาจารย์ค าสิงห์ สฺนิมโล อายุ 62 ปี เป็นเจ้าอาวาส  

จากประวัติความเป็นมาของโครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ จากการสัมภาษณ์ พระ
อาจารย์ค าสิงห์ สฺนิมโล (2560) พบว่า บุคคลที่จัดตั้งโครงการคือ พระอาจารย์ค าสิงห์ สฺนิมโล โดย
ก่อนหน้านี้หลวงพ่อจ าวัดอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม มีกิจวัตรหลักคือการปลูกป่า/
อนุรักษ์ป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกไม้พยูงจนเต็มพื้นที่ป่าในปัจจุบันต้นพยูงที่ปลูกไว้เติบโต
เต็มที่แล้ว และมีลูกศิษย์ที่สนิมสนมคนหนึ่งเป็นนายอ าเภอ ซึ่งนายอ าเภอได้ภาวนาตนว่า “หากหลวง
พ่อย้ายไปอยู่ที่ไหนจะให้ตามไปอยู่ด้วย หากเกษียณอายุราชการจะมาขอบวชพระ จ าพรรษาอยู่กับ
หลวงพ่อ” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521 บิดา มารดา พาย้ายมาอยู่ที่บ้านนายางกลัก ต าบลนายางกลัก 
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในสมัยที่เป็นฆราวาส (ยังไม่บวช) ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่เสมอ 
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ขณะนั่งสมาธิอยู่น้ัน เกิดนิมิตรว่า “มีเจ้าที่บอกว่าจะพาไปถ้ า โดยให้แตะหลังข้ามแม่น้ า จึงไปเจอถ้ า
โล่งขนาดใหญ่ แต่ตอนน้ันไม่ได้เข้าไปในถ้ า”  

10 ปีต่อมา ใน พ.ศ. 2531 ได้เดินทางมาท ากระท่อมพักอยู่กับสามเณร 1 รูป บนถ้ าด้านหลัง
เขา ในเขตบ้านโคกอนุ วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดข้ึน เริ่มด้วยไม่มีภาชนะต้มน้ า จึงน าหม้อดินที่
พบในถ้ ามาใช้แทนกาต้มน้ า ทันใดนั้นสามเณรท าหม้อตกแตก จนเกิดเหตุการณ์ประหลาดข้ึน สืบ
ทราบภายหลังว่าเป็นหม้อดินโบราณของนายพรานป่าในยุคสมัยก่อน อายุ 800 ปี ชาวบ้านและ
พระสงฆ์รูปอื่นๆ ที่ทราบข่าวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเข้าไปขอดูเศษหม้อที่แตกเพื่อน ากลับไป
บูชาตามความศรัทธา ต่อมาหลวงพ่อได้ถือโอกาสสอบถามชาวบ้านและที่ว่าการอ าเภอเกี่ยวกับช่ือ
นายอ าเภอเทพสถิต เมื่อทราบช่ือจึงจ าได้เป็นลูกศิษย์ที่คุ้นเคยกัน คือนายอ าเภอสุมิท จิตวสน จึงได้
เข้ามาพักอาศัยอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นถัดมา 5 วัน ใน พ.ศ. 2542 ส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ 
จัดสรรที่ดินบางส่วนให้หลวงพ่อย้ายลงมาอยู่ ณ บริเวณวัดป่าถ้ าหม้อในปัจจุบัน ตามเจตนารมณ์ของ
นายอ าเภอว่าด้วย อุดมการณ์รักษ์ป่า ซึ่งป่าเขตนี้เป็นป่าอนุรักษ์ มาจากป่าสงวน แต่ป่าเหลือน้อยจึง
เรียกว่า     “ป่าอนุรักษ์”  

ถัดมา พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่จากสนามเสือป่าส ารวจเนื้อที่ป่าบริเวณดังกล่าว ประกอบ กับ         
มีนายทหารจัดทอดกฐินถวายหลวงพ่อ จึงจัดแบ่งเป็นเขตที่ตั้งวัด 15 ไร่ คือโซนที่ 1 ส่วนโซนที่ 2         
ส าหรับสร้างศาลา/วิหาร/กุฏิ และปรึกษาหารือว่าจะตั้งช่ือว่าอะไร จึงน าอนุสรณ์ของหม้อดินโบราณที่
พบในถ้ ามาเป็นช่ือเรียกว่า “วัดป่าถ้ าหม้อ” ซึ่งก่อนจะมีการจัดตั้งโครงการฯ จะเห็นได้ว่าต้นไม้ใหญ่ 
ไม่หลงเหลือแลว้ โดยถูกชาวบ้านบุกรุกตัดไม้เกือบหมด ทางวัดจึงจ้างรถแมคโคร จากงบประมาณของ
วัด จ านวน 80,000 บาท เพื่อท าแนวกันไฟและเปิดทางเข้าออกให้สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้ ส่งผลให้
เกิดปัญหากับชาวบ้านที่บุกรุกพื้นที่อยู่ก่อน (เพื่อให้เช่าที่ดินเปล่า แต่ไม่ได้ท าไร่ ท าสวน และให้ผู้เช่า
บุกรุกป่าออกไปอีกเรื่อยๆ) ซึ่งหลวงพ่อจ าเป็นต้องท าการเจรจาขอคืนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เมื่อ
ชาวบ้านเสนอขายที่ดินดังกล่าว โดยตกลงของซื้อที่ดินคืน ราคาไร่ละ 20,000 บาท ปัจจุบันเขตพุทธ
อุทยานและเขตโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุมีเนื้อที่ติดต่อกัน ซึ่งเขตพุทธอุทยานเป็นป่าไม้ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มากกว่าเขตโครงการป่าชุมชน ปัจจุบันพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ ท าการเปิดโรงอบ
สมุนไพร ในรูปของกระโจมอบไอน้ ากับสมุนไพรต้ม และยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายกับชาวบ้าน ทั้งคนในและคนภายนอกหมู่บ้าน ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นสมุนไพรหายากที่มีอยู่
ในป่าชุมชน 
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5.3  การบริหารจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ 

การบริหารจัดการป่าโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ14 เมื่อชุมชนระดมความคิด เพื่อจัดท า
แผนการบริหารจัดการป่าชุมชนแล้ว กรมป่าไม้จะสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน เฉลี่ย
หมู่บ้านละ 100,000 บาท ให้กับชุมชนเพื่อด าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ให้
ความรู้ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และร่วมด าเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านป่าชุมชนแก่สาธารณะชนทั่วไป โดยสื่อ
ต่างๆ ที่มีอยู ่คือ การท าป้ายโครงการป่าชุมชน ป้ายแนวเขตป่าชุมชน ป้ายกติกาป่าชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ออกแบบการติดตั้งป้ายให้กับชุมชน จากนั้นคณะกรรมการป่าชุมชนจึงติดตั้งป้ายดังกล่าว 
ส าหรับกฎกติกาของชุมชนเองป่าไม้ก็จะเข้ามาร่วมฟัง พร้อมทั้งหารือร่วมกับชาวบ้านในการยอมรับ
กฎกติกาป่าชุมชน เมื่อชาวบ้านมีมติยอมรับได้ คณะกรรมการป่าชุมชนจึงติดต้ังป้ายช่ือโครงการป่า
ชุมชน ขนาด 120×240 เซ็นติเมตร และป้ายกติกาป่าชุมชนพร้อมกัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ป้าย ติดตั้ง 2 จุด 
จุดละ 2 ป้าย ส่วนป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน ขนาด 20×50 เซ็นติเมตร จ านวน 200 แผ่น จะ
ติดป้ายตามแต่ละจุดของแนวเขตป่า เพื่อแสดงอาณาเขตป่าชุมชนแทนการล้อมรั้วรอบแนวเขตป่า  

จากการสัมภาษณ์ นายหล่า ภูโสภา (กรรมการป่าชุมชน) เล่าว่า 

“เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัด จัดอบรมโครงการป่าชุมชน 1 วัน ให้กับ
ตัวแทนหมู่บ้านต่างๆ ในต าบล ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ตอนนั้นผมไป
อบรมคนเดียว แล้วก็มาจัดประชุมชนร่วมกัยกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
ป่าไม้เกี่ยวกับกติกาป่า ตอนนั้นไม่มีชาวบ้านคัดค้าน จากนั้นจึงน าป้าย
กติกาป่ามาให้กรรมการป่าชุมชนติดต้ัง”  

                                            
14 ข้อมูลจาก กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการจัดท าป่าชุมชน, 2559  
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ภาพท่ี 5.3 ป้ายกติกาป่าชุมชนบ้านโคกอน ุ
 

ทั้งนี้ ในส่วนของกติกาป่าชุมชนบ้านโคกอนุ หมู่ที่  9 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ห้ามมิให้ผู้ใดเผาถ่านหรือน าไม้ออกจากป่าชุมชนโดยเด็ดขาด  
2) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบตัดไม้หรือบุกรุกยึดถือครอบครองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือท า

การค้าแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
3) ห้ามมิให้ผู้ใดน าสัตว์เลี้ยงมาล้อมคอกในเขตป่าชุมชนหรือท าการนอนค้างเพื่อยึดถือ

ครอบครองเป็นที่พักอาศัยหรือพักสัตว์เลี้ยง  
4) ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนเข้ามาเก็บหาของป่า เช่น กล้วยไม้ ต้นปรง หรือพันธ์ุ

ไม้อื่นๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยเด็ดขาด  
5) ห้ามบุคคลภายนอกเขตป่าชุมชน น าเครื่องมือตัดไม้ท าลายป่า เช่น มีด ขวาน เลื่อย เข้าไป

ในเขตป่าชุมชนโดยเด็ดขาด  
6) ห้ามมิให้ผู้ใดน าเครื่องมือล่าสัตว์ อาวุธปืน และเครื่องมืออื่นที่ใช้ในการล่าสัตว์เข้ามาล่า

สัตว์ในเขตป่าชุมชนโดยเด็ดขาด  
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บทลงโทษ  

1) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 1, 4, 5 และ 6 แห่งข้อบังคับนี้ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 
2,000 - 10,000 บาท หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ  

2) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 แห่งข้อบังคับนี้ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 
2,000 - 10,000 บาท หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ข้อยกเว้นในการใช้สอยไม้  
1) ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย และวาตภัย เป็นต้น  
2) บูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน ศาลากลางบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมด้านการป้องกันและดูแลรักษาป่า  

จากการศึกษา พบว่า โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ไม่ได้จัดท าแนวเขตป่าชุมชน เนื่องจาก
ป่าชุมชนมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ประกอบการเป็นป่าเขตภูเขาหินลาดชัน จึงไม่มีงบประมาณมาก
พอที่จะจัดท ารั้วล้อมรอบแนวเขตป่าชุมชน แต่ก าหนดเขตแดนจากแนวเขตหัวไร่ปลายนาของชาวบ้าน
แทนการล้อมรั้ว หรือ ปักหลักเสาปูน แต่มีการท าแนวกันไฟ และการจัดลาดตระเวนป่า โดยชาวบ้าน
และคณะกรรมการป่าชุมชน 

การท าแนวกันไฟ ซึ่งโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ได้รับรางวัลจากส านักงานป่าไม้จังหวัด
ชัยภูมิ คือ “ผู้ป้องกันไฟป่า” ภายใต้การบริหารงานของผู้น า คือ ก านัน/ผู้ใหญ่ ธงชัย ปัจจัย เป็น
รางวัลที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง 3 สมัย ตั้งแต่ปี 2555-2557 โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น เครื่องดับไฟ ถังฉีดน้ า เครื่องเป่าลม วิทยุสื่อสาร มูลค่ารวม 50,000 บาท ต่อมาใน
ภายหลังตั้งแต่ ช่วงปลายปีพ.ศ. 2557 พบว่า ไม่ค่อยมีการจัดท าแนวกันไฟ นับตั้งแต่ประกาศเป็นเขต
พื้นที่พุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ หลังจากนั้น พบว่า เกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรง อันมีสาเหตุมาจากการ
บุกรุกพื้นที่ท ากินของชาวบ้านที่เพิ่มมากข้ึน พบว่า ถูกบุกรุกไปมากกว่า 100 ไร่ โดยวิธีการจุดไฟแผ้ว
ถางบริเวณไร่ของชาวบ้าน เพื่อขยายพื้นที่ท ากินทางการเกษตรออกไปอีกเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้เกิด
ประกายไฟไหม้ลุกลามเขตป่าชุมชนและเขตป่าพทุธอุทยาน รวมถึงมีชาวบ้านบางกลุ่มเข้าไปหาของป่า
และล่าสัตว์ป่า ได้แก่ แลนหรือตะกวด กระรอก กระแต และไก่ป่ า โดยการเข้าไปต่อไก่ป่า ใน
ตอนกลางคืน จึงลักลอบจุดไฟหรือก่อกองไฟ เป็นเหตุเกิดไฟป่าตามมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านใน
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พื้นที่ ไม่มีชาวบ้านจากนอกชุมชน หรือมีเป็นส่วนน้อย (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายธงชัย ปัจจัย, 
2560)15  

อย่างไรก็ตาม การบุกรุกป่า ของชาวบ้าน เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมายังคงทรงตัว หรือมีบ้างเป็น
ส่วนน้อย ปัจจุบันยังมีชาวบ้านบุกรุกท าไร่มันส าปะหลังอยู่เล็กน้อย อันมีเหตุผลส าคัญในการบุกรุกป่า 
คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่รู้จะท าอาชีพอะไรนอกจากท าไร่ ประกอบการไม่มีพื้นที่ท ากิน
หรือมีน้อย และการบุกรุกท าไร่ เนื่องด้วยพืชผลทางการเกษตรมีราคาดีข้ึน เช่น ราคามันส าปะหลัง 
จากเดิมอยู่ที่กิโลกรมัละ 1-2 บาท เพิ่มข้ึนเป็น กิโลกรัมละ 3-4 บาท ซึ่งเป็นแค่บางช่วงเท่านั้น (ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ นายหล่า ภูโสภา, 2560) 

การจัดลาดตระเวน พบว่า คณะกรรมการป่าชุมชนมีการจัดลาดตะเวนเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 2560 ยังไม่ได้จัดลาดตระเวน เนื่องจากผู้น าชุมชนทั้ง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ
คณะกรรมการป่าชุมชนติดภารกิจมากมายหลากหลายทั้งภายในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ในตัว
จังหวัดและต่างจังหวัด (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ เลื่อยไธสง, 2560)16 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูป่า  

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สามารถฟื้นตัวสู่สภาพเดิมได้ตามธรรมชาติ แต่การฟื้นตัวของระบบ
นิเวศป่า อาจต้องใช้ระยะเวลานาน ฉะนั้นหากชาวบ้านเข้าใจกลไกการฟื้นตัวของระบบนิเวศป่า และ
เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูป่าให้เร็วข้ึน และปัจจัยเกื้อหนุนที่ดีที่สุดคือ
ชาวบ้าน ที่ต้องใช้ชีวิตและพึ่งพิงอาศัยอยู่กับป่าโดยตรง จากการศึกษา พบว่า ชาวบ้านบ้านโคกอนุจัด
กิจกรรมด้านการบ ารุงและฟื้นฟูป่า  

                                            
15 นายธงชัย ปัจจัย (ต าแหน่ง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานโครงการป่าชุมชน/รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่า
ไม้ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ) อายุ 56 ปี สถานภาพสมรส มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านโคกอนุมาตั้งแต่เกิด อาชีพ
ข้าราชการ และท านา ท าไร่มันส าปะหลัง ไร่ข้าวโพด และท าสวนผักต่างๆ มีบุตรสาวและบุตรชาย 2 คน เป็น
ข้าราชการครูและท างานบริษัทแห่งหน่ึงในต่างจังหวัด 

16 นายธีรวัฒน์ เลื่อยไธสงค์ (ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการป่าชุมชน) อายุ 48 ปี จบการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) วุฒิ ม.6 อาชีพเกษตรกร ท าไร่มันส าประหลัง ไร่อ้อย ท านาข้าวเจ้าและข้าวเหนียว รวมทั้งอาชีพรับจ้าง โดย
รับจ้างขับรถรับส่งนักเรียน (จากบ้านโคกอนุ ถึง โรงเรียนบ้านนายางกลักพิทยาคม) มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 
คน ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ และ ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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กิจกรรมการปลูกป่าทดแทน พบว่า ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน พระสงฆ์ ครู นักเรียน ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก และส านักงานป่าไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายอ าเภอเทพสถิต จ านวนมากกว่า 120 คน มีการจัดโครงการปลูกป่า ในเขตพุทธอุทยาน และ
เขตป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ภายในบริเวณเกือบ 20 ไร่ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหมู่บ้านน าร่องการ
ปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ และเพื่อทดแทนต้นไผ่รวกที่ตาย โดยได้รับการ
สนับสนุนต้นกล้าพันธ์ุ จ าพวก ไม้มะค่า ไม้พยูง จากส านักงานป่าไม้จังหวัด รวมถึงสนับสนุนค่าอาหาร 
จ านวน 20,000 บาท กิจกรรมปลกูปา่จัดข้ึนปีละ 1 ครั้ง (ปลูกเฉพาะในช่วงฤดูฝน) ซึ่งปลูกต้นไม้อย่าง
ต่อเนื่องมาทั้งหมด 4 ครั้ง อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกใหม่อยู่ที่ร้อยละ 90 รวมทั้งกิจกรรมปลูกป่า
เนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ ได้แก่ (ธงชัย ปัจจัย, 2554)  

1) การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ วัดป่าถ้ าหม้อ 
บ้านโคกอนุ โดยมีนายมารุต วัฒนกรุณา (นายอ าเภอเทพสถิต) เป็นประธานในจัดกิจกรรม โดยปลูก
ไม้มะค่า จ านวน 15,700 ต้น มีประชาชนเข้าร่วม 300 คน  

2) “กิจกรรมอาสาฬหบูชา อาสาท าดี” จัดโดยศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ ณ วัดถ้ าหม้อ 
ต าบลนายางกลัก วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีผู้เข้าร่วม มากกว่า 100 คน 

3) วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติวัดบ้านโคกอนุ
จ านวน 700 ต้นมีชาวบ้านเข้าร่วมปลูกประมาณ 50 คน 

4) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ วัดป่าถ้ าหม้อ วันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 จ านวน 7,000 ต้น มีชาวบ้านมาร่วมปลูกประมาณ 100 คน 

5) โครงการชาวชัยภูมิร่วมใจปลูกป่าและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหา
มงคล พ.ศ. 2555 ณ วัดป่าถ้ าหม้อ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 พื้นที่ปลูก 12 ไร่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
จ านวน 12,000 ต้น จัดโดย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ 

จากการสัมภาษณ์ นางสาวนันทากาน วิเชียรอารีย์ (2560)17  เล่าว่า  

“กิจกรรมการปลูกป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ นักเรียนอาศัยอยู่ หรือจะ
เรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของพวกเขาก็ได้ ในการที่ครูพาเด็กนักเรียนไป
ปลูกป่าร่วมกันกับผู้ปกครองของเขา พวกเขาจะมีความรู้สึกว่า อยากมี
ส่วนร่วมกับผู้ใหญ่มาก เด็กๆ จะสนุกสนาน ตื่นเต้น มากกว่าการนั่ง

                                            
17 จากการสัมภาษณ์ นางสาวนันทากานต์ วิเชียรอารีย์  (ครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ) อายุ 37 ปี 
สถานภาพโสด อาชีพข้าราชการครู สอนเด็กอนุบาลถึง ป.3 ซ่ึงย้ายเข้ามาสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2556   
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เรียนในห้องซะอีก มีความกระตือรือร้นว่ิงไปหยิบต้นกล้าไม้มาอุ้มไว้ 
เพื่อรอปลูกลงหลุม เพราะเด็กเขามีความรู้สึกรักบ้านเกิดรักธรรมชาติ 
อยากให้หมู่บ้านที่เขาอยู่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ฉะนั้นถ้าถามถึงการมี
ส่วนร่วมในการรักษาป่าของที่นี้ กล่าวได้เลยว่า การมีส่วนร่วมไม่ได้
จ ากัดเฉพาะแค่ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ แต่รวมไปถึงเด็กเล็ก/นักเรียน ด้วย” 

 
จากการสัมภาษณ์ นางสาวนารีรัตน์ สมวงศ์ (2560) นักเรียน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 

เล่าว่า  
“ครูที่โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่
แห่งชาติ เป็นประจ าทุกป ีโดยเฉพาะใน พ.ศ. 2558 ได้จัดกิจกรรมการ
ปลูกป่าครั้งใหญ่ข้ึน ในเขตโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุรวมทั้งบรเิวณ
เขตพุทธอุทยาน วัดป่าถ้ าหม้อ ร่วมกับผู้ใหญ่ มีทั้ง ผู้ว่า นายก อบต. 
ก านัน กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และมีเด็กนักเรียน
โรงเรียนยางกลักพิทยาคม จ านวนมากกว่า 100 คน โดยครูให้รุ่นพี่ ม. 
5-6 ดูแล สอนน้องๆ ม. 1-3 และชาวบ้านท าอาหารเลี้ยง รับประทาน
ร่วมกันในป่าเลย” 
 

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ พบว่า ชาวบ้านมีความเห็นร่วมกันคือ ไม่เน้นปลูกป่าทดแทนใน
เขตโครงการป่าชุมชน แต่จะปล่อยให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามระบบนิเวศของป่า ซึ่งพืชพรรณไม้
นานาชนิด จะปรับสภาพป่าตามฤดูกาล ตามระบบนิเวศเอง เนื่ องจากทรัพยากรป่าไม้ภายในเขต
โครงการป่าชุมชนและเขตพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ เป็นป่าไผ่รวกเกือบทั้งหมด ซึ่งต้นไผ่รวกจะมี
อายุขัยเป็นไปตามวัฏจักรในระบบนิเวศ ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จนกระทั่งต้นแก่จัดท าให้เมล็ด (ขี) 
ร่วงล้นลงพื้นดิน ส่งผลให้ต้นไผ่รวกสามารถแตกหน่อใหม่ขยายออกไปทั่วป่าตามธรรมชาติอย่าง
รวดเร็วในแต่ละปี โดยอาจไม่จ าเป็นต้องปลูกทดแทน ทั้งนี้พื้นที่เขตพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ จะมีเจ้า
อาวาสเป็นแกนน าหลักส าคัญ ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธา ประกอบกับมีลูกศิษย์ช่วยดูแลอย่างเต็มที่ จึง
เป็นเหตุให้การปลูกป่ามักเน้นปลูกในพื้นที่เขตพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อมากกว่าการปลูกในเขต
โครงการป่าชุมชน อย่างไรก็ตามทั้ง 2 เขตป่า มีอาณาบริเวณติดต่อกัน จึงมีความส าคัญเฉก
เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ จัดประชุมประจ าเดือนทุกเดือน โดยก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
จะประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อแจ้งก าหนดการประชุมร่วมกัน ณ ศาลาวัดบ้านโคกอนุ  
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โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ มีการอนุญาตให้ชาวบ้านภายในหมู่บ้านสามารถเข้าไปใช้
ทรัพยากรในป่าชุมชนได้ คือ การเก็บหน่อไม้ (ไผ่รวก) การเก็บเห็ด เก็บผักหวานป่า เก็บผักอีรอกหรือ
บุกรอก และหาไข่มดแดง เป็นต้น โดยพบว่า จะมีช่วงฤดูของการเข้าไปเก็บ/หาของป่า เรียกว่า “ช่วง
เปิดป่า” คือช่วงฤดูฝน ระยะเวลา 2-3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนของทุกปี 
จะเป็นช่วงที่ก านัน/ผู้ใหญ่บา้น การประชาสัมพันธ์เสยีงตามสายให้ชาวบ้านทราบว่าสามารถเข้าไปเก็บ
หน่อไม้ หรือเห็ด และอื่นๆ ได้ตามในปริมาณที่เหมาะสม (หน่อไม้ที่ชาวบ้านเก็บขายในรูปของหน่อไม้
สดจะมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 10-20 บาท)  

หากชาวบ้านมีความต้องการที่จะตัดไม้ มาใช้สอยจะต้องด าเนินการแจ้งผู้น าชุมชนกรรมการ
ชุมชนรับทราบ ซึ่งผู้น าชุมชนจะสอบถามกับชาวบ้านโดยตรงว่าจะน าไม้มาใช้สอยเพื่ออะไร และ
ต้องการปริมาณมากน้อยเพียงใด จากนั้นชาวบ้านจะเข้าไปน าไม้มาใช้สอยได้และน ามาให้
คณะกรรมการชุมชนตรวจสอบ หากพบว่ามีการตัดไม้มากจนเกินไปก็จะตักเตือนก่อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ 
ไม้ที่ชาวบ้านขอตัดส่วนมากเป็นล าต้นไม้ไผ่รวก อันมีลักษณะเด่นคือมีล าต้นยาว ตรง เนื้อแน่น เหมาะ
ส าหรับการน าไปท ารั้วล้อมคอกสัตว์ ท าราวตากผ้าหรือตากอาหาร ท าไม้ค้ าแปลงผัก เป็นต้น ซึ่งใน
เขตป่าชุมชนไม่มีต้นไม้ใหญ่เหลือให้ตัดได้อีกต่อไป 

อีกทั้งพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ ที่มักจะน าไม้ไปใช้สอยเพื่อการส่วนตัว เช่น การต่อเติมบ้าน 
การท ารั้วล้อมสัตว์ การท าแปลงผัก โดยจะใช้ไม้จากไร่ในที่ดินของตัวเอง ฉะนั้นจึงไม่มีการลักลอบตัด
ไม้ เนื่องมาจากลักษณะอาณาเขตของบ้านโคกอนุ เป็นภูเขาล้อมรอบ ติดกับโครงการป่าชุมชนของ
หมู่บ้านใกล้เคียง เช่น โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยน้อย จึงช่วยกัน
สอดส่องดูแลป่าได้โดยการอาศัยซึ่งกันและกัน  

เมื่อสิ้นสุดการเปิดป่าเพื่อให้ชาวบ้านเข้าไปหาหน่อไม้ จากนั้นจะเป็นการประกาศปิดป่า 
ในช่วงปลายเดือนกันยายน เพื่อให้ป่าได้ฟื้นฟู โดยก านัน/ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศเสียงตามสายแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนท าการปิดป่า คือ ช่วงปลายเดือนกันยายน หรือช่วงออกพรรษา (เดือน
ตุลาคม) ห้ามชาวบ้านเข้าไปเก็บหน่อไม้โดยเด็ดขาด เพื่อให้ป่าได้ฟื้นฟู แต่ชาวบ้านสามารถหาพืช
สมุนไพรต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นการเก็บหน่อไผ่รวกเท่าน้ัน ทั้งนี้หากหาของป่าจ าพวกสมุนไพร 
ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาตามสายญาติ เข้ามาหาสมุนไพร หรือของป่า โดยเฉพาะ ผักอี
รอกหรือบุกอีรอกเขาหรือบุกรอก ซึ่งเป็นผักพื้นเมืองทางภาคอีสาน จะมีเหง้าอยู่ใต้ดินและจะจ าศีล
ข้ามปี เพื่อรอฤดูฝนกลับมาจึงจะแทงกิ่งก้านใหม่อีกครั้ง เมื่อถึงฤดูหนาว ล าต้นจะเหี่ยวเฉาฝั่งตัวในดิน 
และรอฝนรอบต่อไป ฉะนั้นจึงหาได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ าประกาศปิดป่าแต่
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ชาวบ้านบ้านโคกอนุบางส่วน และคนนอกพื้นที่ ก็ยังคงเข้ามาเก็บหน่อไม้ จากการสัมภาษณ์ นางครีม 
ทัดกลาง (2560)18 เล่าว่า 

“ตั้งแต่อพยพย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านนายางกลัก เกือบ 40 ปี ก็ไม่ค่อยรู้
เรื่องป่าชุมชนเท่าไหร่ แต่เห็นชาวบ้านเขาเข้าไปเก็บหาหน่อไม้ทุกปี 
เวลาเขาเปิดป่า แต่เวลาห้ามไปหาก็ยังเห็นมีคนไปหาอยู่เลย คนสมัยนี้
บอกไม่ค่อยฟังหรอก ก็อย่างว่า...อยากมีรายได้ก็ต้องดิ้นรนกันไป แต่ก็
ยังไม่เคยเห็นก านันจับข้ึนโรงข้ึนศาลหรอก มีแต่ตักเตือนกัน” 
 

การจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุถือว่าประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ป่าชุมชนบ้าน
โคกอนุมีความสมบูรณ์ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยเป็นป่าไผ่รวก 50 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้งผู้น า 
ชาวบ้าน พระสงฆ์ ฯลฯ ช่วยกันดูแลรักษาป่า ส่งผลให้การบุกรุกพื้นที่ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ยังมี
ชาวบ้านบุกรุกเหลือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการจุดไฟ แผ้วถางหญ้าในเขตที่ดินของ
ตนเอง แต่เกิดลุกลามเข้ามาในเขตพื้นที่โครงการป่าชุมชนและเขตพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ จึงเป็น
เหตุให้ผู้น ากับชาวบ้านเกิดความขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อย ซึ่งงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ท าแนวกันไฟ มาจากผลก าไร/ดอกเบี้ยของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนเงินล้าน สาเหตุของ
ความขัดแย้งเนื่องด้วยในช่วงระยะแรกชาวบ้านยังไม่เข้าใจกฎกติกาป่าชุมชน แต่ปัจจุบันรู้จักและ
เข้าใจดีแล้ว ซึ่งหากชาวบ้านบุกรุกป่า ท าผิดกติกา ผู้น าจะน าตัวมาเจรจาไกล่เกลี่ย พูดคุยตักเตือน
เท่านั้น เช่น เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบรเิวณวัดป่าถ้ าหม้อ ได้เผาไหม้กุฏิพระวอดไป 2 หลัง เมื่อปี 2558 โดย
หลวงพ่อค าสิงห์ (เจ้าอาวาส) แจ้งจับผู้จุดไฟและคิดค่าปรับจ านวน 48 ,000 บาท เป็นเหตุให้ผู้น า
ชุมชนต้องท าการน าตัวมาเจรจาไกล่เกลี่ย ตกลงยอมรับเงื่อนไขในกฎกติกาที่ตั้งไว้ ซึ่งชาวบ้านที่เป็น
ต้นเหตุก็ยินดีเสียค่าปรับ คนละครึ่งกับเจ้าอาวาส เป็นต้น แต่หากมีความผิดร้ายแรง จนจ าเป็นต้องให้
กฎหมายจัดการข้ันเด็ดขาด แต่ยังไม่พบกรณีดังกล่าว  
 
 

                                            
18 จากการสัมภาษณ์ นางครีม ทัดกลาง (ชาวบ้าน) อายุ 70 ปี สถานภาพหม้าย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเหลื่อม อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า ตนเอง สามี และครอบครัว ลูก 6 คนหญิง 3 คนชาย 3 
คน อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านนายางกลัก และออกมาอยู่ตามไร่นาที่บ้านโคกอนุ ระยะเวลา 40 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 -
2560 เพื่อมาท าอาชีพเกษตรกรรมปลูกมันส าปะหลัง จากน้ันแม่สามีจึงพาย้ายออกมาอยู่ที่หัวไร่ปลายนา เพื่อขยาย
พื้นที่ท ากิน ปัจจุบันเลี้ยงดูหลานอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ท างาน ซ่ึงไม่มีโรคประจ าตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่มีอาการปวด
ขาเล็กน้อย จากอุบัติเหตุลื่นล้ม 
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ภาพท่ี 5.4 ไฟไหม้กุฏิวัดป่าถ้ าหม้อติดกบัเขตป่าชุมชน 
 

ทั้งนี้ผู้น าชุมชนชาวบ้าน และพระสงฆ์ มีความเห็นตรงกันว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มักมองว่าป่า
ชุมชนเป็นโครงการของชาวบ้านที่จะต้องดูแลรักษากันเอง แต่ในบางครั้งบางกรณี ก็มีความจ าเป็นที่
จะต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้เข้ามาช่วยกันดูแลหรือจัดการกับผู้บุกรุกโดยตรง ไม่ใช่
ให้ชุมชนต้องแบกรับภาระอยู่เพียงล าพัง  

หน่วยงาน/เครือข่าย ที่ เกี่ยวข้องในการดูแลโครงการป่าชุมชนในอาณาเขตนี้ คือ หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ชย.10 (สะพานหิน) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (สามแยกสุขประเสริฐ) หรือเครือข่ายป่า
ชุมชนระดับจังหวัด/ อ าเภอ/ ต าบล แต่พบว่าหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับป่า ชาวบ้านมักจะประสานงาน
กับส านักงานป่าไม้จังหวัดโดยตรง และช่วยกันปกครองกันเองตามวิถีชุมชน หากพบเห็นเพื่อนบ้าน
กระท าการสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมก็จะตักเตือน  

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผู้ตรวจสอบ คือ นายอนุชา แก้วหย่อง ความเห็นของผู้
ตรวจสอบสภาพป่า พบว่า  เป็นป่าที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงรวมตัวกัน
ในการดูแลรักษาป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่า และมีการจัดการป่าโดยการเช่ือมโยงกับภาค
ส่วนต่างๆ อาทิ ส่วนราชการ ชุมชน เยาวชน วัด โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม (กรมป่าไม้ ส านักจัดการ
ป่าชุมชน, 2559) 
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5.4  วิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุในฐานะเป็นการจัดการทรัพยากรร่วม 

ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะหก์ารจดัการปา่ชุมชนบา้นวังช้างในฐานะที่เป็นการจัดการทรัพยากรร่วม 
ตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม ของ Elinor Ostrom ดังได้น าเสนอรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.4 ผลการวิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุในฐานะเป็นการจัดการทรัพยากรร่วม 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

ของ Ostrom 
การจัดการป่าชุมชนบ้านวังชา้ง 

1. ความชัดเจนของขอบเขต 
     
    1.1 การแบ่งขอบเขตของพื้นที่
ทรัพยากรร่วมใช้ได้มากน้อยเพียงใด 
 

เขตป่าชุมชน มีเนื้อที่ 1,400 ไร่ / เขตพุทธอุทยานวัดป่าถ้ า
หม้อ มีเนื้อที่ 877 ไร่ 
-  มีการแบ่งขอบเขตของพื้นที่อย่างชัดเจน โดยมีการ

ติดตั้งป้ายช่ือโครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาป่าชุมชน
พร้อมกัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ป้าย เป็นป้ายสังกะสีขนาด
กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร ติดตั้ง 2 
จุด จุดละ 2 ป้าย ส่วนป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน 
(ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้า) ขนาด 20×50 เซ็นติเมตร 
จ านวน 200 แผ่น ติดตั้งป้ายตามแต่ละจุดของแนวเขต
ป่า และก าหนดเขตแดนจากแนวเขตหัวไร่ปลายนาของ
ชาวบ้านแทนการล้อมรั้ว หรือ ปักหลักเสาปูน เพื่อ
แสดงอาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งไม่จ ากัดจ านวนคนที่
เข้าไปหาหน่อไม้  แต่ จ ากัดปริม าณหน่อไม้  โดย
คณะกรรมการตรวจดูตามความเหมาะสม ด้วยการ
คาดคะเนจากสายตา 

     1.2 ผู้ มี สิท ธ์ิหรือ ไม่ มี สิ ท ธ์ิ ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชน  

  - ผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน คือ อนุญาตให้ทั้งคน
ในและคนนอกหมู่บ้านสามารถเข้าป่าหาหน่อไม้ (ไผ่
รวก) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เฉพาะ “ช่วงเปิดป่า”
เท่านั้น คือ ช่วงฤดูฝน ระยะเวลา 2-3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนของทุกปี 
หรือช่วงออกพรรษา (เดือนตุลาคม) โดยประกาศเสียง
ตามสายแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน ทั้งนี้ชาวบ้าน 

 



 101 

ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

ของ Ostrom 
การจัดการป่าชุมชนบ้านวังชา้ง 

 สามารถหาพืชสมุนไพรต่างๆ ได้ตลอดทั้งปีซึ่งคนใน
หมู่บ้านไม่ค่อยหาพืชผักสมุนไพรในป่าชุมชน แต่จะมี
คนภายนอกหมู่บ้านที่เข้าไปหาสมุนไพร โดยการเข้ามา
ทางสายเครือญาติที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพาเข้ามาหา
สมุนไพร 

2. ความสอดคล้อง 
    2.1 กฎระเบียบการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนกับสภาพทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  

 
- มีกฎกติกา ข้อห้ามล่าสัตว์ป่า เก็บหาของป่า เช่น 

กล้วยไม้ ต้นปรง พันธ์ุไม้อื่นๆ รวมทั้งหน่อไม้ ที่เข้มงวด 
แต่สภาพสังคมตามบริบทของชาวบ้านโดยรวม มีฐานะ
ยากจน จึงขัดแย้งกับความต้องการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรป่าชุมชนหรือเข้าไปหาหน่อไม้  จึงต้อง
ก าหนดช่วงการเปิดป่า-ปิดป่า ในฤดูฝน โดยอนุญาตให้
คนในและคนนอกเข้าป่าไปขุดหน่อไม้ได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดเท่านั้น ยกเว้นเก็บพืชผักสมุนไพรอื่นๆ 
สามารถหาได้โดยไม่หวงห้าม  

 
 -  แม้ว่าจะมีกฎระเบียบห้ามบุกรุกยึดครองป่าที่ชัดเจน 

แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโคกอนุและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงยังคงแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ท ากินอยู่เป็น
บางส่วน สร้างความขัดแย้งกับชาวบ้าน  

     2.2 การใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน
กับต้นทุนในการบ ารุง รักษาป่าชุมชน 
 

- ไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าหรือผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนต้องแบกรับต้นทุนหรือต้อง
เสียสละ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคน
อื่น และไม่ต้องปลูกป่าทดแทน 

3. การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา 

- ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้ง วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานป่าไม้ 
และข้าราชการ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ  
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

ของ Ostrom  
การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ 

 นายก อบต. ส่วนมากมักปลูกต้นไม้ในวาระส าคัญ เช่น
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา ซึ่งไม่เน้นปลูกป่าทดแทนในเขตโครงการป่า
ชุมชน แต่เน้นปลูกต้นไม้ในเขตพุทธอุทยานเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ท าการออกแบบการ
ติดตั้งป้ายกฎกติกาป่าชุมชนให้กับชุมชน และเปิดรับ
ฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งหารือร่วมกับชาวบ้านในการ
ยอมรับกฎกติกาป่าชุมชน กล่าวคือ ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ปรับปรุง หรือ
ยอมรับกฎกติกาป่าชุมชนในช่วงจัดตั้งโครงการป่า
ชุมชน 

4. การสอดส่องดูแล 
    4.1 ก ารส อดส่ อ งดู แ ล ก าร ใช้
ประโยชน์จากป่าของสมาชิก 
 

 
-  คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านโคกอนุร่วมกับ

หมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งการลักลอบ
ตัดไม้ ขุดหน่อไผ่รวก ล่าสัตว์ป่า จุดไฟป่า เป็นต้น 
เพราะลักษณะอาณาเขตของบ้านโคกอนุเป็นภูเขา
ล้อมรอบ ติดกับโครงการป่าชุมชนของหมูบ่้านใกลเ้คียง 
จึงช่วยกันสอดส่องดูแลป่าได้โดยอาศัยซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะมีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์รูปอื่นคอยดูแล 
เป็นหูเป็นตาอย่างใกล้ชิด 

    4.2 การสอดส่องดูแลทรพัยากรปา่
ชุมชน 

-  คณ ะกรรมการป่ าชุมชนจั ดลาดตระเวนส ารวจ
ทรัพยากรหลักในป่าชุมชน และคนบุกรุก และประกาย
ไฟ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งอย่างสม่ าเสมอ ทุกปี ปีละ 
1  ค รั้ ง  แ ต่ ช่ วงห ลั ง  (พ .ศ .2560)  ไม่ ค่ อ ย มี ก าร
ลาดตระเวน รวมทั้งมีการท าแนวกันไฟ จนได้รับรางวัล 
“ผู้ป้องกันไฟป่า” จากส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ 
ต่อเนื่อง 3 สมัย (พ.ศ. 2555-2557)  
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 

ของ Ostrom  
การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ 

5. การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป - ชาวบ้านบางรายยังออกไปหาเก็บหน่อไม้อยู่บ้าง แม้ว่า
จะประกาศปิดป่าไปแล้ว หากมีผู้พบเจอก็จะว่ากล่าว
ตักเตือน ซึ่งยังไม่มีกรณีกระท าผดิร้ายแรงต้องโทษหนกั 
ยกเว้นชาวบ้านที่บุกรุกจุดไฟแผ้วถางป่าจนไฟไหม้ลาม
เข้ามาเขตป่าชุมชน หรือเขตพุทธอุทยาน จะท าการ
เจรจาไกล่เกลี่ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

6. การจัดการความขัดแย้ง - ความขัดแย้งมักเกิดจากการบุกรุกแผ้วถางป่าจนกินเนื้อ
ที่บริเวณป่าชุมชน หรือเขตพุทธอุทยาน โดยผู้ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการป่าชุมชนจะจัดการเจรจาไกล่เกลี่ย
ด้วยวาจา และเสียค่าปรับ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือ
วัดป่าถ้ าหม้อ เพื่อยุติภาวะของความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 

7. รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน 

- รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้การสนับสนุนป่าชุมชน
สูง ซึ่งมีการจัดแจง/แทรกแซง/ช้ีน า จากเจ้าหน้าที่รัฐ 
ข้าราชการ ผู้มีอิทธิพลจากการเมืองท้องถ่ิน ค่อนข้าง
สูง 

8. การเชื่อมโยงสู่ภาคีเครือข่ายท่ี
ใหญ่กว่า 

- ผู้น ามีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ และมีบทบาทในเครือข่ายป่า
ชุมชนระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด สูง 
กล่าวคือ มีการเช่ือมโยงสู่ภาคีเครือข่ายที่ใหญ่กว่า 

 
จากตารางที่ 5.4 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะหก์ารจดัการป่าชุมชนบ้านโคกอนุในฐานะเปน็

การจัดการทรัพยากรร่วม พบว่า มีความชัดเจนของการแบ่งขอบเขตพื้นที่ โดยมีการติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาป่าชุมชนพร้อมกัน ส าหรับผู้มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในป่าชุมชน คือ อนุญาตให้ชาวบ้านภายในและภายนอกชุมชนสามารถเข้าป่าหาหน่อไม้ (ไผ่
รวก) ได้เฉพาะ “ช่วงเปิดป่า” คือช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน จนถึง “ช่วงปิดป่า” คือต้นเดือนตุลาคม โดย
ประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน แต่ขาดความชัดเจนในการแบ่งขอบเขตของผู้มี
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สิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านโคกอนุ กล่าวคือ ไม่มีการก าหนดขอบเขตของการใช้ทรัพยากรที่
ชัดเจนว่าใช้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้าไปหาหน่อไม้ แต่จ ากัดปริมาณของหน่อไม้
ที่หาได้ โดยคณะกรรมการตรวจดูตามความเหมาะสมด้วยการคาดคะเนจากสายตาเท่านั้น ทั้ง นี้
ชาวบ้านสามารถหาพืชสมุนไพรต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี ด้านหลักความสอดคล้อง พบว่า ป่าชุมชนบ้าน
โคกอนุมีกฎระเบียบห้ามบุกรุกยึดครองป่าที่ชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมของชาวบ้านที่มี
ฐานะยากจน ทั้งยังคงแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ท ากินอยู่บางส่วน ท าให้ขัดแย้งกับความต้อง การใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรป่าชุมชนหรือเข้าไปหาของป่า จึงต้องก าหนดช่วงการเปิดป่า-ปิดป่า ในฤดูฝน 
จนเกิดความขัดแย้งข้ึน รวมถึงการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านกับต้นทุนในการบ ารุง รักษาป่าชุมชนไม่
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแบกรับต้นทุนหรือต้องเสียสละเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่า
คนอื่น และไม่เน้นปลูกป่าทดแทน ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ปลูกป่า ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานป่าไม้ และข้าราชการ อาทิ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด นายอ าเภอ นายก อบต. ส่วนมากมักปลูกต้นไม้ในวาระส าคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ และวันส าคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งไม่เน้นปลูกป่าทดแทนในเขตโครงการป่าชุมชน แต่เน้น
ปลูกต้นไม้ในเขตโครงการพุทธอุทยานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควบคุมการติดต้ังป้าย
กฎกติกาป่าชุมชนให้กับชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยอมรับกฎ
กติกาป่าชุมชนเพียงในช่วงจัดตั้งป่าชุมชน ด้านการสอดส่องดูแล โดยคณะกรรมการป่าชุมชนและ
ชาวบ้านโคกอนุร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลป่าชุมชนและจัดลาดตระเวนประจ าทุกปี 
โดยเฉพาะมีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์รูปอื่นคอยดูแลเป็นหเูป็นตาอย่างใกลชิ้ด ตลอดจนมีการท าแนวกนั
ไฟ จนได้รับรางวัล “ผู้ป้องกันไฟป่า” จากส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต่อเนื่อง 3 สมัย มีรูปแบบการ
ลงโทษจากโทษเบาไปหาโทษหนัก ด้านการจัดการความขัดแย้งในชุมชน อันมีสาเหตุหลักเกี่ยวกับการ
บุกรุกแผ้วถางป่าจนกินเนื้อที่บริเวณป่าชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการป่าชุมชนจะจัดการ
เจรจาไกล่เกลี่ยด้วยวาจา และเสียค่าปรับ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือวัดป่าถ้ าหม้อ เพื่อยุติภาวะของ
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ส าหรับการได้รับการยอมรับสิทธิจากรัฐ พบว่า รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน ผนวกกับมีการควบสูง ทั้งนี้ผู้น ามีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ โดยได้รับความเคารพนับถือและความไว้วางใจจากสมาชิก รวมทั้งมีบทบาทใน
เครือข่ายป่าชุมชนอย่างโดดเด่น ทั้งระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เป็นต้น 
 
 



  

บทท่ี 6 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างกับโครงการป่าชุมชน
บ้านโคกอนุ 

 
ในส่วนนี้จะได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างเรื่องป่าชุมชนเป็นโครงการที่ด าเนินการ
ประกอบด้วย  

6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
6.2 การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 
6.3 การเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง 
6.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการป่าชุมชนในฐานะเป็นทรัพยากรร่วม 
6.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง 

 

6.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงบริเวณใจกลางของประเทศไทย มีพื้นที่
ใหญ่เป็นล าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นล าดับที่ 7 ของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 342 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็น
พื้นที่ราบ พื้นที่ครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นป่าไม้และภูเขา ประกอบด้วยเทือกเขาส าคัญคือ ภูเขียว ภูแลน
คา และภูพังเหย การปกครองแบ่งออกเป็น 16 อ าเภอ 124 ต าบล 1,617 หมู่บ้าน (ระบบงาน
สารสนเทศ จังหวัดชัยภูมิ, ม.ป.ป.) ซึ่งอ าเภอเทพสถิตเป็นเขตพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความ
หลากหลายทางนิเวศสูง 
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อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เดิมเป็นพื้นที่ในเขตการปกครองของอ าเภอจัตุรัส เป็นชุมชน
ขนาดเล็กในเขตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ที่ตั้งว่าการอ าเภอช่ือ บ้านวะตะแบก สภาพภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เต็มไปด้วยภูเขา มีคนพื้นเมืองเดิมอาศัยอยู่ในป่าลึกบนยอดเขาสูง เรียกว่า ชาวบน ชาวดง หรือ 
“ญัฮกรู” เป็นชนเผา่มอญโบราณ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง ไม่มีภาษาเขียน เนื่องจากบริเวณนี้อุดมไป
ด้วยไม้มีค่าหลายชนิดและสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยท ากินมากข้ึน 
จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ท าให้ประชาชนในชุมชนพร้อมใจเปลี่ยนช่ือจาก “วะตะแบก” เป็น “เทพ
สถิต” หมายถึง เป็นที่อยู่อาศัยของเทวดาและเทพธิดาทั้งหลาย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ซึ่ง
เป็นวันยกฐานะกิ่งอ าเภอ โดยมีนายสมจิตต์ ตามประวัติ เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอคนแรก และยกฐานะเปน็
อ าเภอเทพสถิต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ขนาดเนื้อที่ 55 ไร่ อยู่ในท้องถ่ินบ้านห้วยเกตุ หมู่
ที่ 2 ต าบลวะตะแบก ปัจจุบันมทีั้งหมด 5 ต าบล จ านวน 92 ประกอบด้วยต าบลวะตะแบก 22 หมู่บ้าน
, ต าบลห้วยยายจิว๋ 22 หมู่บ้าน, ต าบลนายางกลัก 17 หมู่บ้าน, ต าบลบ้านไร ่16 หมู่บ้าน, ต าบลโป่งนก 
15 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรรวม 69,044 คน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร พืชที่ปลูกมากที่สุดคือ มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย พริก (ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, 2555) 

อ าเภอเทพสถิตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัด
ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 875.6 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 547,250 ไร่ 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอภักดีชุมพลและอ าเภอหนองบัวระเหว 
ทิศตะวันออก ติดตอ่กับอ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอซับใหญ่ และอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอเทพารักษ์ (จังหวัดนครราชสีมา) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอล าสนธิ (จังหวัดลพบุร)ี และ อ าเภอวิเชียรบุร ี(จังหวัดเพชรบูรณ์) 

โครงการป่าชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ (16 อ าเภอ) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 242 โครงการ รวมเนื้อที่
ทั้งหมด 156,969 ไร่ 39 ตารางวา โดยโครงการปา่ชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 41 โครงการ เนื้อที่ 27,134 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา (กรมป่าไม้ ส านักจัดการป่าชุมชน, 2559)  

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดชัยภูมิ และโครงสร้าง
คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการ
เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับต าบล (5 ต าบล) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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คณะกรรมการเครือขา่ยป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดชัยภูม ิ
 
 
 
 
 
 
     

      กรรมการ      กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายทองทะ ทาแก้ว 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จงัหวัดชัยภูมิ 

รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ 

เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ปรึกษาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ 

จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 5 คน 

นายเชาวฤทธ์ิ ภิญโญทรัพย์ 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.บ้าน
แท่น 

นายเพิ่มพูน หมู่โสภิณ 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.ภูเขียว 

นายอุทัย ขืนภูเขียว 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  อ.หนอง
บัวแดง 

นายหาญ ภูมิวิณี 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.บ าเหน็จ
ณรงค์ 

นายชัยวัตร ชินรัตน์ 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.เทพ
สถิต 

นายเตียม ค ามูล 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.ภักดีชุม
พล 

นายธนูศิลป์ เมืองศรี 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.ซับ
ใหญ ่

นายสมาน นาราพล 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.เกษตร
สมบรูณ์ 

นายไมตรี วงศ์สุวรรณ 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.คอน
สาร 

นายสุนทร อ านาจ  
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.หนองบัว

ระเหว 
นายสุพจน์ หล่าบุตรศรี 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  อ.บ้าน
เขว้า 

นายแสงทอง ทองงาม 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.คอน
สวรรค์ 

นายถาวร บุญสมศรี 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.
แก้งคร้อ 

นายทวี นาดี 

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ.เมือง
ชัยภูมิ 
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คณะกรรมการเครือขา่ยป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับต าบล  

1. ต าบลโป่งนก  
นายชัยวัตร ชินรัตน์ 
นางวิราณี พลเดช  

2. ต าบลบ้านไร่ 
นายธวัชชัย ปิดวุสรรณ์ 
นายกล้าณรงค์ สีพุท 

นายชัยวัตร ชินรัตน์ 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ าเภอเทพสถิต 

นายธงชัย ปัจจัย 
รองประธาน 

นายธวัชชัย ปิดสุวรรณ์ 
รองประธาน 

นายเชิด เรืองงาม 
เหรัญญกิ 

นางวิราณี พลเดช 
เลขานุการ 

นายกล้าณรงค์ สีพุท 
กรรมการ 

นายประดิษฐ์ หาญลือ 
กรรมการ 

นายยุรนันท์ฤทธ์ิ มิสา 
ประชาสมัพันธ์ 

นายชัยวัฒน์ ประหุน 
กรรมการ 

นายบุญมา ธานี 
กรรมการ 

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้  
อ าเภอเทพสถิต 
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3. ต าบลนายางกลัก 
นายธงชัย ปัจจัย   
นายชัยวัฒน์ ประหุน 

4. ต าบลวะตะแบก 
นายเชิด เรืองงาม 
นายประดิษฐ์ หาญลือ 

5. ต าบลห้วยยายจิ๋ว  
นายแหล่ อาบสุวรรณ์ 
นายยุรนันท์ฤทธ์ิ มิสา 

 

6.2  การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพือ่เปรียบเทยีบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง คือ 
โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างและโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ดังได้น าเสนอรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้

ตารางท่ี 6.1 การเปรียบเทียบข้อมลูพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

การเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการปา่ชุมชน ท้ัง 2 แห่ง 

รายการ/ประเด็น ป่าชุมชนบา้นวังชา้ง ป่าชุมชนบา้นโคกอน ุ

1) ที่ตั้งโครงการ บ้านวังช้าง หมู่  11 ต.นายาง
กลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

บ้านโคกอนุ หมู่ 9 ต.นายางกลัก 
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

2) ที่มาของการขอจัดตั้ง
โครงการป่าชุมชน 

ผู้ใหญ่บ้าน (คนปัจจุบัน) เสนอ
ขอจัดต้ังตามค าแนะน าของรัฐ 

ผู้ ใหญ่บ้าน (คนก่อน) เสนอขอ
จัดตั้งจากการได้ไปศึกษาดูงานป่า
ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ (ป่าวังกก
เดื่อ จ.เลย) รวมทั้งขอจัดตั้งตาม
ค าแนะน าของรัฐ 

3) ปีที่ขอจัดต้ัง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2550 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ) 

การเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการปา่ชุมชน ท้ัง 2 แห่ง 

รายการ/ประเด็น ป่าชุมชนบา้นวังชา้ง ป่าชุมชนบา้นโคกอน ุ

4) ปีที่ ข้ึนทะเบียนจัดตั้ง
โครงการป่าชุมชน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2551 

5) เลขที่ หนั งสื ออนุมั ติ
โครงการ 

ทส 1605.43/1359 ลว. 31 
มกราคม พ.ศ. 2557 

ท ส  1605 .2 /25012  ล ว . 2 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 

6) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผู้
ตรวจสอบ 

นายอนุชา แก้วหย่อง นายอนุชา แก้วหย่อง 

7) ขนาดเนื้อที่ (ไร่) 1,885 ไร่ 1,400 ไร่ 

8) จ านวนแปลง 2 แปลง แปลงที่  1 เขากลอย 
แปลงที่ 2 เขากระโจม 

1 แปลง (เขาพับ) 

9) ประเภทป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ 

10) โครงการพุทธอุทยาน 
(สนับสนุนโดยกรมป่าไม้) 

ไม่มี พุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ 

11) ลักษณะสภาพทั่วไป
ของป่า 

สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง เป็น
พื้นที่ราบสลับภูเขา ลักษณะดิน
ทรายปนหินลูกรัง  

สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่
ภูเขา ลักษณะเป็นดินเหนียวปน
ทรายสลับกับโขดหินและลานหิน  

12) พันธ์ุไม้ที่พบในเขตป่า
ชุมชน 

ต้นประดู่  ต้นเต็ ง ต้นรัง ต้น
มะม่วงป่า ไม้มะค่า ไผ่ป่า ไผ่
รวก ไผ่โจด 

ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ ต้นเต็ง ต้น
รัง ต้นแคทราย ต้นตีนนก ต้นงิ้วป่า 
ต้นไทร ต้นลาน ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่
โจด  ไม้ ติ้ ว  ไม้ แดง ไม้ ตะแบก 
มะเดื่อป่า เหมือดโลด  

13) สมุนไพรที่พบในเขต
ป่าชุมชน 

ฟ้าทลายโจร สาบเสือ เครือ
ชะเอม แฝกหอม  

อ้อยสามสวน แฝกหอม กาวเครือ
แดง เครือชะเอม หนอนตายหยาก 
ฟ้าทลายโจร 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ) 

การเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการปา่ชุมชน ท้ัง 2 แห่ง 

รายการ/ประเด็น ป่าชุมชนบา้นวังชา้ง ป่าชุมชนบา้นโคกอน ุ

14) สัตว์ป่าที่พบในเขตป่า
ชุมชน 

ชะมด ตะกวด เม่น กระรอกป่า 
กระแต ไก่ป่า หมูป่า อีเห็น นก 
งูสายพันธ์ุต่างๆ  

ชะมด ตะกวด กระรอกป่า ไก่ป่า 
อีเห็น เม่น หมูป่า นก งูสายพันธ์ุ
ต่างๆ 

15) ความสมบูรณ์ของป่า  80-90 % 70% 

 
จากตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน ทั้ง 2 แห่ง พบว่า มี

ประวัติความเป็นมาหรือที่มาของการขอจัดต้ังโครงการป่าชุมชน ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมาย
หลักเดียวกัน คือ อนุรักษ์ป่าอันเป็นที่ตั้งพักพิงของชาวบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยป่าชุมชน
บ้านวังช้าง เกิดจากผู้ใหญ่บ้าน (คนปัจจุบัน) เสนอขอจัดตั้งตามค าแนะน าของรัฐ ส่วนป่าชุมชนบ้าน
โคกอนุ เกิดจากผู้ใหญ่บ้าน (คนก่อน) เสนอขอจัดตั้งจากการได้ไปศึกษาดูงานป่าชุมชนที่ประสบ
ผลส าเร็จ (ป่าวังกกเดื่อ จ.เลย) รวมทั้งขอจัดต้ังตามค าแนะน าของรัฐ ซึ่งปีที่ขอจัดตั้งใกล้เคียงกัน คือ 
ป่าชุมชนบ้านวังช้างจัดต้ังข้ึนทะเบียนเมือ่ พ.ศ. 2557 ส่วนป่าชุมชนบ้านโคกอนุ จัดต้ังข้ึนทะเบียนเมื่อ
พ.ศ. 2551 ขนาดเนื้อที่ป่าชุมชนบ้านวังช้างมีพื้นที่กว้างกว่าป่าชุมชนบ้านโคกอนุ คือ 2 แปลง 1,885 
ไร่ ในขณะที่ป่าชุมชนบ้านโคกอนุมี 1 แปลง 1,400 ไร่ ทั้งนี้ป่าชุมชนบ้านโคกอนุมีการจัดต้ังโครงการ
พุทธอุทยาน เนื้อที่ 877 ไร่ จากการสนับสนุนโดยกรมป่าไม้ แต่ป่าชุมชนบ้านวังช้างไม่มีโครงการพุทธ
อุทยาน ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง จัดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยลักษณะสภาพทั่วไปของป่าทั้ง 2 แห่ง เป็น
ป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งป่าชุมชนบ้านโคกอนุ มีพันธ์ุไม้ สัตว์ป่า พืชสมุนไพร นานาชนิดที่พบ
ในเขตป่าชุมชนตามระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกัน และที่ส าคัญความสมบูรณ์ของป่าชุมชนบ้านวังช้าง คิด
เป็น 80-90% ส่วนป่าชุมชนบ้านโคกอนุ คิดเป็น 70%  
 

6.3  การเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพือ่เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนระหว่างโครงการป่าชุมชนบ้าน
วังช้างกับโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ซึ่งมีทั้งประสบความส าเร็จอันเป็นจุดแข็งและมีบางส่วนที่เป็น
จุดอ่อนในการจัดการป่าชุมชน ดังได้น าเสนอรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.2 การเปรียบเทียบจุดแข็งของการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

การเปรียบเทียบจุดแข็งของการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการปา่ชุมชน 2 แห่ง 

จุดแข็ง ป่าชุมชนบา้นวังชา้ง ป่าชุมชนบา้นโคกอน ุ

1)  ด้ า น ส ภ า พ ค ว า ม
สมบูรณ์ของป่า 

สภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
มาก (80-90%) 

สภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก 
(70%) 

2)  ด้ า น ผู้ น า กั บ ก า ร
ปกครอง 

ผู้น ากับชาวบ้านมีการปกครอง
ที่เป็นอันหนึ่งเดียวกัน มีความ
เข้มแข็งสูง 

ผู้น ากับชาวบ้านมีการปกครองที่
เป็นพันธไมตรี มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อชาวบ้าน  

3) ด้านการสอดส่องดูแล ประสบผลส าเร็จในการอนุรักษ์
ป่า การสอดส่องดูแลผู้บุกรุก
แผ้วถางป่า การป้องกันการตัด
ไม้ท าลายป่าได้ดี เป็นป่าที่ มี
ความอุดมสมบูรณ์มาก 

ประสบผลส าเร็จในการอนุรักษ์ป่า 
การสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแผ้วถาง
ป่า การป้องกันการตัดไม้ ท าลาย
ป่า และการเฝ้าระวังไฟป่าได้ดี 

4) ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมสอดส่อง
ดูแลร่วมกันกับชาวบ้านจาก
หมู่บ้านใกล้เคียงสูง ไว้วางใจซึ่ง
กันและกันสูง และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเป็นอย่างดี 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล
ร่วมกันกับชาวบ้านจากหมู่บ้าน
ใกล้เคียงดี มีความไว้วาง ใจซึ่งกัน
และกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป็นอย่างดี 

5) ด้านการจัดลาดตระเวน จั ด ล า ด ต ร ะ เ ว น ส า ร ว จ
ทรัพยากรหลักในป่าชุมชนเป็น
ประจ าทุกปีอย่างสม่ าเสมอ 

จัดลาดตระเวนส ารวจทรัพยากร 
และคนมาล่าสัตว์ ในป่าชุมชน เป็น
ประจ าทุกปี 

6)  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
โครงการพุทธอุทยานจาก
รัฐ 

ไม่มีโครงการพุทธอุทยาน โครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ 
ช่วย กระตุ้น ให้ชาวบ้ านกับ วัด
ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟู
ป่า และอนุรักษ์ป่าเพิ่มมากขึ้น  
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จากตารางที่ 6.2 แสดงการเปรียบเทียบจุดแข็งของการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการป่า
ชุมชน 2 แห่ง พบว่า ป่าชุมชนบ้านวังช้างประสบผลส าเร็จในการอนุรักษ์ป่า อันถือเป็นจุดแข็งของ
หมู่บ้าน กล่าวคือ มีการสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแผ้วถางป่า และการป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าได้ดี      
มีประสิทธิภาพ ถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ผนวกกับผู้น า/ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านมีการ
ปกครองสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียวกัน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลร่วมกันกับชาวบ้านจาก
หมู่บ้านใกล้เคียงในระดับดี ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการจัดเวรเพื่อการลาดตระเวนส ารวจ
ทรัพยากรหลักในเขตป่าชุมชน เป็นประจ าทุกปีอย่างสม่ าเสมอ  

ในขณะที่ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ประสบผลส าเร็จในการอนุรักษ์ป่าอันถือเป็นจุดแข็งของ
หมู่บ้าน กล่าวคือ มีการสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแผ้วถางป่า การป้องกันการตัดไม้ ท าลายป่า และการเฝ้า
ระวังไฟป่าได้ดี ผู้น ามีการเช่ือมโยงประสานงานกับภาคีเครือข่ายระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัดอย่างสม่ าเสมอ โดยการเป็นตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกับเครือข่ายในฐานะ รองประธานเครือข่าย
ป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ าเภอเทพสถิต และกรรมการเครอืข่ายป่าชุมชนต าบลนายางกลกั เป็นต้น รวมทั้ง
ชาวบ้านมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลร่วมกันกับชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงค่อนข้างดี มีความไว้วาง ใจ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีโครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ ซึ่งเป็นโครงการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ในเขต
ชุมชนของรัฐ เพื่อช่วยฟื้นฟูป่า กระตุ้นให้ชาวบ้านกับวัดร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ดูแลทรัพยากร 
และอนุรักษ์ป่าเพิ่มมากขึ้น 
 
ตารางท่ี 6.3 การเปรียบเทียบจุดอ่อนของการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

การเปรียบเทียบจุดอ่อนของการจัดการปา่ชมุชนระหว่างโครงการปา่ชุมชน 2 แห่ง 

จุดอ่อน ป่าชุมชนบา้นวังชา้ง ป่าชุมชนบา้นโคกอน ุ

1) การฟื้นฟูป่า ไม่มีการปลูกป่าทดแทน แต่จะ
ปล่อยให้ป่าฟื้นฟูเองตามระบบ
นิเวศธรรมชาติ 

ไม่มีการปลูกป่าทดแทนในเขต
โครงการป่าชุมชน แต่เน้นปลูกใน
เขตพุทธอุทยานมากกว่า และ
ปล่อยให้ป่าฟื้นฟู เองตามระบบ
นิเวศธรรมชาติ  

2) ด้านการจ าแนกคนเข้า
มาใช้ประ โยชน์ จ ากป่ า
ชุมชน 

 ไม่สามารถห้ามคนภายนอก
เข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ 

 ไม่สามารถห้ามคนภายนอกเข้ามา
หาประโยชน์จากป่าได้ 
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ตารางท่ี 6.3 (ต่อ) 

การเปรียบเทียบจุดอ่อนของการจัดการปา่ชมุชนระหว่างโครงการปา่ชุมชน 2 แห่ง 

จุดอ่อน ป่าชุมชนบา้นวังชา้ง ป่าชุมชนบา้นโคกอน ุ

3) ด้านการควบคุมไฟป่า ไม่ค่อยประสบความส าเร็จใน
การเข้าควบคุมไฟป่า เนื่องด้วย
การ เข้ าไปดั บ ไฟ เป็ น ไป ได้
ยากล าบาก เพราะลักษณะพื้น 
ที่เป็นป่าหนาทึบเขตภูเขาสงูชัน 

การ เข้ าดับ ไฟป่ า เป็ น ไปอย่ าง
ล าบาก เพราะเป็นเขตภูเขาสู ง 
ลาดชัน 

4)  ด้ า น ผู้ น า กั บ ก า ร
เช่ือมโยงสู่ภาคีเครือข่าย 

ผู้น าขาดการเช่ือมโยงประสาน 
งานกับภาคีเครือ ข่ายระดับ
ต าบล ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัดอย่างสม่ าเสมอ 

ผู้น ามีการเช่ือมโยงประสานงานกับ
ภาคีเครือข่ายระดับต าบล ระดับ
อ าเภอและระดับจังห วัดอย่าง
สม่ าเสมอ 

5)  ด้ า น ก า ร มี สิ ท ธ์ิ ใ ช้
ป ระ โยชน์ จ าก ป่ าขอ ง
ชาวบ้าน 

ชาวบ้ านมี สิท ธ์ิ เกี่ ย วกับป่ า
ชุมชนน้อย 

ชาวบ้านมีสิทธ์ิเกี่ยวกับป่าชุมชน
น้อย 

 

จากตารางที่ 6.3 แสดงการเปรียบเทียบจุดอ่อนของการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการป่า
ชุมชน 2 แห่ง พบว่า จุดอ่อนในการจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้าง ประกอบด้วย ขาดการปลูกป่าทดแทน 
โดยปล่อยให้ป่าฟื้นฟูเองตามระบบนิเวศธรรมชาติ และชาวบ้านมีสิทธ์ิเกี่ยวกับป่าชุมชนน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีสิทธ์ิร่วมออกแบบกติกาป่าชุมชนโดยชาวบ้านร่วมกับเจาหน้าที่ป่าไม้ ไม่ใช่
เป็นการออกแบบกติกาป่าชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นหลักเพียงฝ่ายเดียว และไม่สามารถห้ามคน
ภายนอกเข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ ท าให้คนนอกหลั่งไหลเข้ามาหาประโยชน์จากป่าชุมชนมากกว่า
ชาวบ้านในชุมชนที่เป็นผู้ดูแลป่า รวมถึงไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการเข้าควบคุมไฟป่า เนื่องด้วย
การเข้าไปดับไฟเป็นไปได้ยากล าบาก เพราะลักษณะพื้นที่เปน็ป่าหนาทึบเขตภูเขาสูงชัน ตลอดจนผู้น า
ขาดการเช่ือมโยงประสาน งานกับภาคีเครือข่ายระดับต าบล ระดับอ าเภอและระดับจังหวัดอย่าง
สม่ าเสมอ 

ในขณะที่ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ มีจุดอ่อนในการจัดการป่าชุมชนคล้ายคลึงกับป่าชุมชนบ้านวัง
ช้าง ประกอบด้วย ด้านการฟื้นฟูป่า อันมีสาเหตุเนื่องจากไม่มีการปลูกป่าทดแทนในเขตโครงการป่า
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ชุมชน แต่เน้นปลูกในเขตพุทธอุทยานเป็นหลักมากกว่า และเน้นปล่อยให้ป่าฟื้นฟูเองตามระบบนิเวศ
ธรรมชาติ อีกทั้งไม่สามารถห้ามคนภายนอกเข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ และชาวบ้านมีสิทธ์ิเกี่ยวกับ
ป่าชุมชนน้อย จนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรป่า
ชุมชน ท าให้ความรู้สึกหวงแหนลดน้อยลงตามล าดับ 

 

6.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการป่าชุมชนในฐานะเป็นทรัพยากรร่วม 

การเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม (Common-pool 
Resource) ของ Elinor Ostrom กับการจัดการป่าชุมชน ทั้ง 2 แห่ง ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 6.4 การจัดการทรพัยากรร่วมของโครงการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง 
แนวคิดการจัดการทรัพยากร

ร่วม ของ Ostrom  
การจัดการป่าชุมชน ท้ัง 2 แห่ง 

1. ความชัดเจนของขอบเขต 
    1.1 การแบ่ งขอบ เขตขอ ง
พื้นที่ทรัพยากรร่วมใช้ได้มากน้อย
เพียงใด 

 
- ป่าชุมชน 2 แห่ง มีมีการแบ่งขอบเขตของพื้นที่อย่างชัดเจน 

โดยมีการติดตั้งป้ายช่ือโครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาป่า
ชุมชนพร้อมกัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ป้าย เป็นป้ายสังกะสีขนาด
กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร ติดตั้ง 2 จุด จุด
ละ 2 ป้าย ส่วนป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน (ลักษณะสี
เหลี่ยมผืนผ้า) ขนาด 20×50 เซ็นติเมตร จ านวน 200 แผ่น 
ติดป้ายตามแต่ละจุดของแนวเขตป่า เพื่อแสดงอาณาเขต
พื้นที่ป่าชุมชนแทนการล้อมรั้วรอบแนวเขตป่า ซึ่งบ้านวังช้าง
ไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้าไปหาหน่อไม้และไม่จ ากัดปริมาณ
หน่อไม้ที่หาได้ แต่บ้านโคกอนุไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้าไปหา
หน่อไม้ แต่จ ากัดปริมาณหน่อไม้ที่หาได้ตามความเหมาะสม 

    1.2 ผู้มีสิท ธ์ิหรือไม่มีสิท ธ์ิใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในป่า
ชุมชน 

- ป่าชุมชน 2 แห่ง อนุญาตให้ทั้งคนในและคนนอกหมู่บ้านมี
สิทธ์ิเข้าไปขุดหน่อไม้ เฉพาะ “ช่วงเปิดป่า” เป็นฤดูฝน 
จนถึง “ช่วงปิดป่า” โดยประกาศเสียงตามสายแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 15 วัน ทั้งนี้ชาวบ้านสามารถหาพืชสมุนไพรได้
ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
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ตารางท่ี 6.4 (ต่อ) 
แนวคิดการจัดการทรัพยากร

ร่วม ของ Ostrom  
การจัดการป่าชุมชน ท้ัง 2 แห่ง 

2. ความสอดคล้อง 
    2.1 ก ฎ ร ะ เบี ย บ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ จากป่ าชุมชน กั บ
สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
 

 
- ป่าชุมชน 2 แห่ง มีกฎระเบียบป่าชุมชนที่ เข้มงวดมาจาก

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ แต่สภาพสังคมตามบริบทของชาวบ้าน
โดยรวมมีฐานะยากจน ดังนั้นกฎระเบียบที่ตั้งข้ึนจึงขัดแย้ง
กับความต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่าชุมชนหรือเข้า
ไปหาหน่อไม้ของชาวบ้าน จึงต้องก าหนดช่วงการเปิดป่า-ปิด
ป่า ในฤดูฝน โดยอนุญาตให้คนในและคนนอกเข้าป่าไปขุด
หน่อไม้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน ยกเว้นเก็บพืชผัก
สมุนไพรอื่นๆ สามารถหาได้อย่างไม่หวงห้าม อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะมีกฎระเบียบว่าด้วยการห้ามบุกรุกยึดครองป่าที่
ชัด เจน แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ยังคงแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ท ากินอยู่บางส่วน จน
สร้างความขัดแย้งกับชาวบ้าน 

    2.2 การใช้ประโยชน์ของชาว 
บ้านกับต้นทุนในการบ ารุงรักษา
ป่าชุมชน 

- ป่าชุมชน 2 แห่ง ไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่า
หรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแบก
รับต้นทุน หรือต้องเสียสละ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนมากกว่าคนอื่น และไม่ต้องปลูกป่าทดแทน 

3. การให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและปรับปรุงกฎ
กติกา 

- สมาชิกป่าชุมชน 2 แห่ง มีส่วนร่วมในการจัดท ากฎระเบียบ
น้อยมาก เนื่ องจากกฎ/กติกาจัดท าโดยเจ้ าหน้าที่ รัฐ 
ชาวบ้ าน เพี ย งล งมติ รับ รองในที่ ป ระ ชุม เท่ านั้ น  ใน
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลูกป่า
ร่วมกันเป็นอย่างดี โดยส่วนมากจะปลูกต้นกล้าไม้ในวัน
ส าคัญ อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา และอื่นๆ แต่เน้นปลูกบริเวณโดยรอบที่
ไม่ใช่เขตป่าชุมชน กล่าวคือ บ้านโคกอนุเน้นปลูกในเขตพุทธ
อุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ และบ้านวังช้างมักปลูกในเขตส านัก
สงฆ์ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 6.4 (ต่อ) 
แนวคิดการจัดการทรัพยากร

ร่วม ของ Ostrom  
การจัดการป่าชุมชน ท้ัง 2 แห่ง 

4. การสอดส่องดูแล 
    4.1 การสอดส่องดูแลการใช้
ประโยชน์จากัป่าของสมาชิก 

 
- ป่าชุมชน 2 แห่ง มีผู้น าและคณะกรรมการฯ ร่วมกับชาวบ้าน

และหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแล พบว่า ที่ผ่านมา
สามารถยับยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ และล่าสัตว์ ที่
ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะป่าชุมชน
บ้านโคกอนุ ที่มีพระสงฆ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

    4.2 ก า ร ส อ ด ส่ อ ง ดู แ ล
ทรัพยากรป่าชุมชน 

- ป่าชุมชน 2 แห่ง มีผู้น าและคณะกรรมการฯ ร่วมกันจัด
ลาดตระเวนส ารวจป่ า เป็ นประจ าทุ กปี  ปี ล ะ 1 ครั้ ง 
โดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ที่มีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์รปู
อื่นคอยดูแล เป็นหูเป็นตาอย่างใกล้ชิด 

5. การลงโทษอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป 

- ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีการลงโทษไม่แตกต่างกัน คือ เมื่อพบ
เห็นผู้ละเมิดกฎ/กติกาเกี่ยวกับป่าชุมชน มักจะใช้วิธีว่ากล่าว
ตักเตือนก่อน ซึ่งหากไม่เช่ือฟังก็จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

6. การจัดการความขัดแย้ง 
 

 

- ป่าชุมชน 2 แห่ง มีสาเหตุของความขัดแย้งคล้ายคลึงกัน และ
มี วิ ธีการจัดการกับความขัดแย้ งคล้ ายคลึ งกัน คือ  ให้
ผู้ใหญ่บ้านเรียกคู่ขัดแย้งมาเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อยุติความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึน 

7. รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน 

- รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้การสนับสนุนป่าชุมชนทั้ง 2 
แห่ง โดยใช้วิธีการจัดแจง/แทรกแซง/ช้ีน า จากเจ้าหน้าที่รัฐ 
ข้าราชการ ผู้มีอิทธิพลจากการเมืองท้องถ่ิน ค่อนข้างสูง 

8. การเชื่อมโยงสู่ภาคีเครือข่าย
ท่ีใหญ่กว่า 

- ผู้น าบ้านโคกอนุ มีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากรร่วม
ของป่าชุมชนบ้านโคกอนุ และมีบทบาทในเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด แต่บ้านวังช้าง
เช่ือมโยง/เข้าร่วมกับเครือข่ายน้อยกว่าบ้านโคกอนุ 
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จากตารางที่ 6.4 สามารถพิจารณาความสอดคล้องระหว่างแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม
ตามแนวคิดของ Elinor Ostrom กับการจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างและป่าชุมชนบ้านโคกอนุ พบว่า 
มีทั้งมิติที่มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับกติกาป่าชุมชน 8 ข้อ รวมถึงข้อย่อยต่างๆ ดังน าเสนอ
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 มิติท่ีมีความสอดคล้อง มีท้ังหมด 5 ข้อ  

 ได้แก่ ข้อที่ 1.1 การแบ่งขอบเขตของพื้นที่ ข้อที่ 4 การสอดส่องดูแล ข้อที่ 5 การลงโทษ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ข้อที่ 6 กลไกจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน และ ข้อที่ 7 การยอมรับในสิทธิ
การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนจากรัฐ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 ข้อที่  1 การก าหนดขอบเขต (Boundaries) คือ 1.1 การแบ่งขอบเขตของพื้นที่  จากผล
การศึกษาป่าชุมชน 2 แห่ง พบว่า ก าหนดขอบเขตของป่าชุมชนอย่างชัดเจน ซึ่งชาวบ้านรับทราบ
ขอบเขตของป่าชุมชน โดยมีการวัดขนาดพื้นที่ การก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนของพื้นที่ด้วยการติดป้าย
ป่าชุมชนล้อมรอบ ติดตั้งป้ายช่ือโครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาป่าชุมชนของแต่ละโครงการฯ พร้อม
กัน มีลักษณะเปน็ป้ายสังกะสี จ านวนทั้งหมด 4 ป้าย ขนาดกว้าง×ยาว 120×240 เซนติเมตร ติดตั้ง 2 
จุด จุดละ 2 ป้าย ส่วนป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 20×50 
เซ็นติเมตร จ านวน 200 แผ่น ติดป้ายตามแต่ละจุดของแนวเขตป่า เพื่อแสดงอาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชน
แทนการล้อมรั้วรอบแนวเขตป่า  

ข้อที่ 4 การสอดส่องดูแล (Effective Monitoring) จากผลการศึกษาป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง คือ 
4.1) การสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าของสมาชิก พบว่า ผู้น า ชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง
ช่วยกันสอดส่องดูแล เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านมีเขตติดต่อกับหมู่บ้านอื่นซึ่ง
จัดตั้งโครงการป่าชุมชนเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจึงช่วยกันคอยดูแล เป็นหูเป็นตา ดังนั้นจึงสามารถยับยั้ง
การบุกรุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ ล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4.2) การ
สอดส่องดูแลทรัพยากรป่าชุมชน พบว่า ป่าชุมชน 2 แห่ง มีผู้น าร่วมกันกับชาวบ้านในหมู่บ้านและ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เขตป่าชุมชนคอยสอดส่องดูแล โดยจัดลาดตระเวนเพื่อส ารวจสภาพป่าอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้พบว่าป่าชุมชนบ้านวังช้างมีชุดลาดตระเวนที่เข้มแข็งและท างานเป็น
ทีม ส่วนป่าชุมชนบ้านโคกอนุ มีคณะกรรมการป่าชุมชนผนวกกับพระสงฆ์ที่คอยช่วยเหลือเป็นหูเป็น
ตาอย่างใกล้ชิด 



 119 

ข้อที่ 5 การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) จากผลการศึกษา พบว่า 
ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ใช้วิธีการลงโทษคล้ายคลึงกันส าหรับชาวบ้านผู้ที่ท าผิดหรือการละเมดิกฏกติกาป่า
ชุมชน โดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาอย่างประนีประนอม ค่อยเป็นค่อยไป ส าหรับการท า
ความผิดเพียงเล็กน้อย และหากละเมิดกฏกติกาหรือกระท าผิดร้ายแรง เช่น การบุกรุกจุดไฟแผ้วถาง
ป่าเพื่อขยายพื้นที่ท ากินของส่วนตน จะท าการลงโทษตามกฎหมาย โดยเริ่มจากการเจรจาไกล่เกลี่ย
จนถึงเสียค่าปรับ เป็นต้น แต่ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงข้ันจ าคุก หรือข้ึนศาล 

ข้อที่ 6 กลไกจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน (Conflict Resolution Mechanisms) จาก
ผลการศึกษา พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่วนใหญ่ เกิดจากการบุกรุก
แผ้วถางป่าจนกินเนื้อที่บริเวณป่าชุมชน ฉะนั้นจึงมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่คล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ มีระบบการจัดการที่รวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องลงทุนมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งข้ึน ระหว่าง
ชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับผู้น า หรืออาจรวมถึงความขัดแย้งระหว่างผู้น ากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็
ตาม ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านจะน าคู่ขัดแย้งมาพูดคุย ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และปรับความเข้าใจ
ระหว่างกัน แต่ถ้าความขัดแย้งมีระดับรุนแรงและส่งผลกระทบเชิงลบสูง หรือเป็นความรุนแรงที่อยู่
นอกเหนืออ านาจของผู้น า ผู้น าชุมชนจะประสาน/ส่งเรื่องให้แก่เจ้าหน้าป่าไม้ ต ารวจ นายอ าเภอ 
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งยังไม่มีกรณีร้ายแรงดังกล่าว 

 ข้อที่  7 การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนจากรัฐ (Recognition of 
Rights) จากผลการศึกษา พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ถูกจัดตั้งข้ึนจากการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ โดยมองว่าภูมิภาคเขตตะวันออกเฉียงเหนือมีการตัดไม้ท าลายป่าอย่างแพร่หลายและขยายวงกว้าง
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงต้องการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนข้ึน เพื่อจะได้ให้ชุมชน
ช่วยเป็นหูเป็นตาและคอยดูแลพื้นที่ป่าให้แก่ทางราชการ แต่อย่างไรก็ตามในลักษณะการด าเนินงาน
แท้จริง พบว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน าการวางกฎระเบียบ กติการป่าชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนของชาวบ้านอย่างสูง ตลอดจนมีการแทรกแซงจากนักการเมืองท้องถ่ินอีกด้วย 
 
 มิติท่ีไม่สอดคล้อง มีท้ังหมด 3 ข้อ 

 ได้แก่ ข้อที่ 1.2 ผู้มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชน ข้อที่ 2 ความ
สอดคล้อง และ ข้อที่ 3 การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 
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ข้อที่ 1 ความชัดเจนของขอบเขต คือ 1.2 ผู้มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
ป่าชุมชน พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีการให้สิทธ์ิในการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนระหว่างคนนอกกับ
คนในไม่แตกต่างกัน โดยการอนุญาตให้ทั้งคนในและคนนอกมีสิทธ์ิเข้าไปขุดหน่อไม้ได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย/ค่าบ ารุงป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรในป่าชุมชนที่มีความส าคัญที่สุด คือ หน่อไม้ ซึ่ง
จะก าหนดช่วงเปิดป่าให้ชาวบ้านได้เข้าไปขุดหาหน่อไม้ (ไผ่รวก) ทั้งนี้มีการก าหนดให้คนในหมู่บ้าน
และคนนอกหมู่บ้าน มีสิทธ์ิเข้าป่าหาหน่อไม้ได้ แม้ว่ากติกาป่าชุมชนก าหนดไว้ชัดเจน (ดังแสดงในป้าย
กติกาป่าชุมชน) ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนเข้ามาเก็บของป่า” แต่ในทางปฎิบัติ
ก็ยังคงให้บุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนเข้าไปหาหน่อไม้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบ ารุงรักษาป่าแต่
อย่างใด หรือไม่มีเงื่อนไขเฉพาะส าหรับคนนอกในการเสียสละหรือแบกรับต้นทุนในการบ ารุงรักษาป่า
ใดๆ อีกทั้งในช่วงปิดป่า หากคนในหมู่บ้านละเมิดกฎ ท าการฝ่าฝืนเข้าไปหาหน่อไม้ก็จะถูกลงโทษ
เท่ากันกับคนนอกที่ฝ่าฝืนเช่นเดียวกันตามกติกาป่าชุมชน ซึ่งสาเหตุที่ยอมผ่อนปรนให้คนนอกเข้าไป
หาหน่อไม้ได้ เนื่องจากบุคลากรที่สอดส่องดูแลมีน้อยท าให้คณะกรรมการป่าชุมชนไม่สามารถดูแลคน
นอกได้อย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องผ่อนปรนให้ อีกเหตุผลหนึ่งคือคนนอกที่เข้ามาหาหน่อไม้ที่ว่าคือ
ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นคนนอกเขตต าบล/อ าเภอ หรือนอกเขต
จังหวัด ซึ่งเป็นคนมาจากถ่ินอื่น พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ยังไม่มีการจัดการเกี่ยวกับสิทธ์ิในการเข้า
มาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่ชัดเจน ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า สิทธ์ิของคนในกับคนนอกไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ 

 ข้อที่ 2 ความสอดคล้อง (Congruence) ได้แก่ 2.1) ความสอดคล้องด้านกฎระเบียบการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่า กฎระเบียบเกี่ยวกับป่า
ชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีกฎกติกา ข้อห้ามล่าสัตว์ป่า เก็บหาของป่า เช่น กล้วยไม้ ต้นปรง พันธ์ุไม้อื่นๆ 
รวมทั้งหน่อไม้ ที่เข้มงวด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพทางชุมชน กล่าวคือ ป่าชุมชน 2 แห่ง มีกฎระเบียบ
ป่าชุมชนที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แต่สภาพสังคมตามบริบทของชาวบ้านโดยรวมมีฐานะยากจน 
มีที่ดินท ากินน้อย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงขัดแย้งกับความต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่า
ชุมชนหรือเข้าไปหาหน่อไม้ ทั้งเพื่อบริโถคและจ าหน่าย ซึ่งกฎระเบียบ กติกาป่าชุมชนที่ตั้งข้ึนขัดแย้ง
กับความต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปา่ชุมชนหรือเข้าไปหาหน่อไม้ ชุมชนจึงต้องก าหนดช่วงการ
เปิดป่า-ปิดป่า ในฤดูฝน โดยอนุญาตให้คนในและคนนอกเข้าป่าไปขุดหน่อไม้ได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น ยกเว้นเก็บพืชผักสมุนไพรอื่นๆ สามารถหาได้โดยไม่หวงห้าม จนท าให้ผู้น าบ้านโคกอนุ
ขัดแย้งกับชาวบ้าน จากแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ส่วนผู้น าบ้านวังช้างขัดแย้งกับชาวบ้านน้อยกว่า 
เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับผู้น า ด้วยการปกครองกันและกัน โดยไม่รับเอาแรง
อิทธิพลการช้ีน าจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกินไป ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน า
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และควบคุมการด าเนินงานป่าชุมชน ด้วยการน าเสนอให้ชาวบ้านรับกฎระเบียบที่เขียนข้ึนโดย
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อันเป็นกฎระเบียบที่เข้มงวด มีข้อห้ามมากมาย จนชาวบ้านไม่อาจยอมรับในข้อบังคับ
เหล่าน้ันได้ทุกข้อ และน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างแกนน าป่าชุมชนกับชาวบ้านที่ไม่ยอมรับกติกาจน
ฝ่าฝืนกฎในบางครั้ง รวมไปจนถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างแกนน ากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เมื่อปัญหาความ
ขัดแย้งนั้นกลายเป็นการขัดผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย   

2.2) การใช้ประโยชน์ของชาวบ้านกับต้นทุนหรือเงื่อนไขในการบ ารุงรักษาป่าชุมชน  พบว่า 
ผู้ใช้ประโยชน์จากป่า ไม่ได้มีส่วนต้องแบกรับต้นทุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคน
ภายนอก/สมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งชาวบ้านมีมุมมองว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชนเป็น
ของชาวบ้านอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ฉะนั้นชาวบ้านทุกๆ คน มีสิทธ์ิในการเข้าไปหาประโยชน์จาก
ป่าได้อย่างเสรี เช่น ขุดหน่อไม้ หาเห็ด วางกับดักสัตว์ และตัดไม้ไผ่อย่างเท่าเทียมกัน ส่วนปริมาณที่ใช้
ประโยชน์จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการตกลงกับกรรมการป่าชุมชน ในขณะเดียวกันชาวบ้านมี
ทัศนคติว่าด้วยหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเป็นของคณะกรรมการป่าชุมชนกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้เพียงฝ่ายเดียว ชาวบ้านคงไม่จ าเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทยุ่งเกี่ยวอย่างจริงจัง ดังนั้น เมื่อมีเหตุ
เกิดไฟป่าข้ึน จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการป่าชุมชนในการเข้าไปช่วยกันดับไฟป่า 
เพราะเครื่องมือ/อุปกรณ์ ดับไฟ อยู่ในการดูแลของผู้น ากับกรรมการป่าชุมชนอยู่แล้ว โดยชาวบ้าน
ทั่วไปมักจะมองว่าตนเองไม่มีก าลังที่จะเข้าไปช่วยแต่ประการใด นอกจากนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจถึงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า  ไม่สอดคล้องกับการพึ่งพิงป่าจากการใช้
ประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน อันเป็นมิติของการแบกรับต้นทุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
ร่วมกัน 

  ข้อที่ 3 การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา (Collective 
Choice Arrangements) เพราะจะท าให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจที่จะร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชน 
ตลอดจนรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าชุมชนด้วย แต่ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง สมาชิกภายในชุมชน
ขาดการมีส่วนร่วมในการสร้างและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับป่าชุมชน อันเป็นผลมาจาก
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน า/ควบคุมการด าเนินงานป่าชุมชนมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้จัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับป่าชุมชน จากนั้นน าไปให้ชาวบ้านลงมติรับรองในที่ประชุม แต่ปัญหา
ส าคัญคือ ชาวบ้านขาดการใช้ดุลพินิจในการไตร่ตรองกฎระเบียบด้วยความรอบคอบ จึงส่งผลให้
กฎระเบียบดังกล่าวผา่นการรบัรองไปได้ หลังจากนั้นชาวบ้านคัดค้านกฎกติกาป่าชุมชนด้วยการเริ่มฝา่
ฝืนกฎกติกานั้นๆ เมื่อชาวบ้านมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยากจนจ าเป็นต้องหาประโยชน์จากป่าชุมชน
จนท าให้ชาวบ้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ น าไปสู่ความขัดแย้ง จนมีทัศนคติเชิงลบแกนน าป่าชุมชน และไม่
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ค่อยอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป่าชุมชน แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นใน
กิจกรรมการปลูกป่าเป็นอย่างสูง และมักมีผลตอบรับที่ดีจากชาวบ้านในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
ปลูกป่าในวาระวันส าคัญต่างๆ  

 ส าหรับข้อที่ 8 การเช่ือมโยงสู่ระบบที่ใหญ่กว่าด้วยภาคีเครือข่าย (Nested Enterprises) 
จากผลการศึกษาพบว่า มีโครงการป่าชุมชนหนึ่งแห่งที่มีการจัดการป่าชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Ostrom ในข้อที่ 8 คือ ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ในขณะที่ป่าชุมชนบ้านวังช้างมีการจัดการป่าชุมชนไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Ostrom ในข้อที่ 8 กล่าวคือ การจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างไม่สอดคล้อง
กับมิติการเช่ือมโยงสู่ระบบที่ ใหญ่ กว่าด้วยภาคีเครือข่าย ซึ่ งมีการเข้าร่วมในกิจกรรมของ
คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนในระดับที่ใหญ่กว่าน้อยมาก และเข้าไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้เพียงแค่วาระส าคัญตามค าสั่งทางราชการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านวังช้างขาด
โอกาสที่จะได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายป่าชุมชนอื่นๆ และผู้น าอื่นๆ ที่มีประสบการณ์
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมป่าชุมชนบ้านวัง
ช้างเป็นไปอย่างซบเซา (เพราะชาวบ้านมองว่าถึงจุดอิ่มตัว) และขาดความกระตือรือร้น เมื่อเทียบกับ
ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ พบว่า ป่าชุมชนบ้านโคกอนุมีการเช่ือมโยงกับเครือข่าย คือ เครือข่ายป่าชุมชน
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด รวมทั้งมีการประสานเข้าร่วมกจิกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่าง
ใกล้ชิด เช่น วัด โรงเรียนในต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานป่าไม้จังหวัด และอื่นๆ เป็นต้น 
ส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านโคกอนุได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกอย่างกว้างขวาง อาทิ รางวัล 
“ผู้ป้องกันไฟป่า” จากส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต่อเนื่อง 3 สมัย (พ.ศ. 2555-2557) รวมถึงการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างภาคีเครือข่ายป่า
ชุมชนอีกด้วย 
 

6.5  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมี
หลากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุที่เกิดจากภาครัฐและภาคประชาชน ดังได้น าเสนอรายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางท่ี 6.5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการปา่ชุมชนระหว่างโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

ป่าชุมชนบา้นวังชา้ง ป่าชุมชนบา้นโคกอน ุ

1) เจ้าหน้าที่ รัฐพยายามเข้ามาช้ีน าสูง และ
ค่อนข้างจะควบคุมการจัดการป่าเกินไป 

1) เจ้าหน้าที่ รัฐพยายามเข้ามาช้ีน าสูง และ
ค่อนข้างจะควบคุมการจัดการป่าเกินไป 

2) ผู้น าท าหน้าที่ เป็นกลไกของตนเอง และ
ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในบางกรณีที่มีความเห็น
ต่างกัน 

2) ผู้น าท าหน้าที่เป็นกลไกของรัฐ แต่ชุมชนมีทุน
ทางสังคม ความผูกพันเป็นเครือญาติ เกื้อกูลกัน
สูง โดยชาวบ้านให้ความเคารพและยอมรับใน
ตัวผู้น าเป็นอย่างสูง  

3) ผู้น ามีความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนดี แต่ชาวบ้านมี
ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนค่อนข้างน้อย 

3) ผู้น ามีความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนดี แต่ชาวบ้านมี
ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนค่อนข้างน้อย  

4) ชาวบ้านมองว่ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ
จั ดการด้ านป่ าชุมชนเป็ นหน้ าที่ หลั กของ
คณะกรรมการป่าชุมชนมากกว่าชาวบ้าน  

4) ชาวบ้านมองว่ากิจกรรม เกี่ยวกับการจัดการ
ด้านป่าชุมชนเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ
ป่าชุมชนมากกว่าชาวบ้าน 

5) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับ
โครงการป่าชุมชน 

5) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับ
โครงการป่าชุมชน 

6) ขาดแคลนบุคลากร อาสาสมัคร แกนน าหลัก 
ส าหรับช่วยดูแลพิทักษ์ป่า 

6) ขาดแคลนบุคลากร อาสาสมัคร แกนน าหลัก 
ส าหรับช่วยดูแลพิทักษ์ป่า 

7) ขาดการเช่ือมโยงประสาน งานกับภาคี
เครือข่าย 

 

 

จากตารางที่ 6.5 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการป่าชุมชน 
2 แห่ง พบว่า ประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนคล้ายคลึงกัน เนื่องด้วยโครงการป่า
ชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีอาณาเขต/พื้นที่ติดต่อกัน ตั้งอยู่บนลักษณะภูมิประเทศเดียวกัน มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้นกล่าวได้ว่า ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการป่าชุมชนระหว่าง
โครงการป่าชุมชน 2 แห่ง ไม่มีปัญหาที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วย 
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เจ้าหน้าที่รัฐพยายามเข้ามาช้ีน าและค่อนข้างจะควบคุมการจัดการป่าเกินไป ผู้น ามีความรู้เกี่ยวกับป่า
ชุมชนดี แต่ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชนค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยผู้น ายังกระจายข้อมูล
ข่าวสารให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดข้อมูลอย่างไม่เป็นระบบ ส่งผลให้การจัดการป่าชุมชนขาด
ความเป็นระบบที่เข้มแข็ง ชาวบ้านมีมุมมองว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการด้านป่าชุมชนเป็นหน้าที่หลัก
ของคณะกรรมการป่าชุมชนมากกว่าเป็นหน้าที่ของชาวบ้าน อีกทั้งขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
เกี่ยวกับโครงการป่าชุมชน เช่น พันธ์ุกล้าไม้ อุปกรณ์ป้องกันไฟป่า หรือเงินสนับสนุนการฟื้นฟูป่า 
อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนที่แตกต่างกัน คือ ป่าชุมชนบ้านวัง
ช้าง ผู้น าท าหน้าที่เป็นกลไกของตนเอง และขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในบางกรณีที่มีความเห็นต่างกันอย่าง
เด่นชัด ขาดการเช่ือมโยงประสานงานกับภาคีเครือข่าย ในขณะที่ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ผู้น าท าหน้าที่
เป็นกลไกของรัฐ แต่ชุมชนยังคงมีทุนทางสังคม ความผูกพันเป็นเครือญาติ เกื้อกูลกันสูง โดยชาวบ้าน
ให้ความเคารพและยอมรับผู้น า รวมถึงขาดบุคลากร อาสาสมัคร หรือแกนน าหลักส าคัญ ส าหรับช่วย
ดูแลพิทักษ์ป่า เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงมีจุดมุ่งมั่นหลักเพียงแค่การท าไร่เป็นหลัก 



  

บทท่ี 7 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วม ศึกษากรณีป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต 

จังหวัดชัยภูมิ” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน 
ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom ในการบริหารจัดการป่า
ชุมชนที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ศึกษาถึงความสอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชน
ของแต่ละโครงการป่าชุมชน และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การศึกษาข้อมูลผ่านเอกสาร (Documentary Data Collection) การสังเกตการณ์ (Observation) 
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีสว่นร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จึงท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการเช่ือมโยงข้อเท็จจริงเข้ากับกรอบแนวคิดทฤษฎี พิจารณาถึงความน่าจะเป็นอัน
สมเหตุสมผลของสถานการณ์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดทฤษฎีกับมูลเหตุข้อเท็จจริงในประการ
ทั้งปวง โดยคัดเลือกโครงการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 2 แห่ง คือ โครงการป่าชุมชน
บ้านวังช้าง และ โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดย
เน้นวิเคราะห์กรณีศึกษาในเชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการ
โครงการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการทรัพยากรร่วมของ Ostrom เพื่อมุ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์งานวิจัย  
 

7.1  สรุปผลการศึกษา 

ในส่วนน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลชุมชนและความสอดคล้องระหว่าง
แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม (Common-pool Resource) ของ Elinor Ostrom กับการจัดการ
ป่าชุมชน 2 แห่ง คือ โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง และ โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ต าบลนายางกลัก 
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
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7.1.1 สรุปผลการศึกษาโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง  

7.1.1.1 ผลการศึกษาลักษณะชุมชน 

หมู่บ้านวังช้าง หมู่ที่ 11 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดต้ังข้ึนเมื่อ 
พ.ศ.2539 ซึ่งแยกออกจากหมู่บ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ต าบลนายางกลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมา
จากอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาท าไร่ ท าสวน เมื่อชุมชนขยายตัวใหญ่
ข้ึน มีประชากรเพิ่มมากข้ึน จึงแยกมาต้ังเป็นหมู่บ้านวังช้าง มีลักษณะภูมิประเทศเปน็พื้นที่ราบสงูสลับ
ที่ราบ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คือ นายยนต์ พันธ์ุชมภู ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสุบรรณ เสาโกมุท 
มีประชากร จ านวน 200 คน จ านวนครัวเรือน 72 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป โดยอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่คือ ท าไร่มันส าปะหลัง ท าไร่ข้าวโพด ท า
สวนแตงกวา ท าสวนพริก รองลงมาคือ ท านา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ ตามล าดับ 
อัตราค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 250-300 บาท ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีส านักสงฆ์
ประจ าหมู่บ้าน (มีพระสงฆ์ 2 รูป) มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาถ่ิน ภาษาโคราช ภาษากลาง 
สภาพทางสังคม มีการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ สังคมชนบทที่มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน มีการ
รวมกลุ่ม/กองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุน
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน เป็นต้น  

7.1.1.2 ผลการศึกษาการจัดต้ังและการจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้าง 

 การจัดตั้งโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง เริ่มจากผู้น าชุมชนและชาวบ้านร่วมกัน
ปรึกษาหารือถึงการอนุรักษ์ผืนป่าที่ตนอาศัยอยู่มาต้ังแต่บรรพบุรุษ ผนวกกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามา
สนับสนุนการจัดต้ังป่าชุมชนด้วย ซึ่งนายสุบรรณ เสาโกมุท ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน (ด ารงต าแหน่ง 4 
สมัย นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหมู่บ้านวังช้าง) เป็นผู้เสนอขอจัดตั้งโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการยื่นเสนอขอจัดต้ังโครงการป่าชุมชน ในปี 2555 ยังไม่ได้รับการอนุมัติทันที ยังมีความล่าช้า 
เนื่องจากมีการจัดล าดับคิวการอนุมัติโครงการป่าชุมชนของแต่ละโครงการ จนกระทั่ง พ.ศ. 2557 
ได้รับการอนุมัติโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง มีทั้งหมด 2 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 เขากลอย แปลงที่ 2 
เขากระโจม มีขนาดเนื้อที่ 1,885 ไร่ โดยได้เริ่มโครงการเมื่อปี 2557 ข้ึนทะเบียนเมื่อปี 2557 และ
สิ้นสุดในปี 2562 เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ ทส1605.43/1359 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 
จัดเป็นป่าประเภทป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีรายช่ือคณะกรรมการป่าชุมชน จ านวน 10 คน  

การด าเนินการจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างถือว่าประสบความส าเร็จ เพราะ
ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหนาแน่นของพืชพรรณนานาชนิด โดยชาวบ้านช่วยกันดูแล
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รักษาป่า ประกอบกับการอาศัยซึ่งกันและกันของหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลการตัดไม้
ท าลายป่า หรือการจุดไฟเผาป่า ส่งผลให้การบุกรุกพื้นที่ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด พบว่ายังมีชาวบ้าน
บุกรุก ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 2-3 ครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ สาเหตุของการบุก
รุกป่าเพื่อแผ้วถางแนวเขตป่าบริเวณด้านล่างภูเขาให้เป็นพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 

7.1.1.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์การจดัการปา่ชุมชนบา้นวังช้างกบัทฤษฎีของ Ostrom 

จากการออกแบบกติกาป่าชุมชน 8 ข้อ ของ Ostrom เมื่อน ามาวิเคราะห์กับการ
จัดการป่าชุมชนบ้านวังช้าง พบว่า มีความชัดเจนของการแบ่งขอบเขตพื้นที่ โดยมีการติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาป่าชุมชน ด้านผู้มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่า
ชุมชน คือให้สิทธ์ิคนในกับคนนอกเท่ากัน โดยอนุญาตให้ชาวบ้านภายในและภายนอกชุมชนสามารถ
เข้าป่าหาหน่อไม้ได้ใน “ช่วงเปิดป่า” จนถึง “ช่วงปิดป่า” โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน และขาด
ความชัดเจนของปริมาณผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน กล่าวคือ ไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้าไปหา
หน่อไม้และไม่จ ากัดปริมาณหน่อไม้ที่หาได้ ด้านหลักความสอดคล้อง พบว่า มีกฎระเบียบที่ชัดเจน แต่
ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมของชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ท าให้ขัดแย้งกับความต้องการใช้ประโยชน์
ในทรัพยากรป่าชุมชนหรือเข้าไปหาของป่า รวมถึงไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าหรือผู้ที่
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแบกรับต้นทุนหรือต้องเสียสละเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคนอื่น ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ปลูกป่าในวันส าคัญ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท าการควบคุมการติดตั้งปา้ยกฎกติกาป่าชุมชนให้กับ
ชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยอมรับกติกาป่าชุมชนเพียงในช่วง
จัดตั้งป่าชุมชน ด้านการสอดส่องดูแล โดยคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านร่วมกับหมู่บ้าน
ใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลและจัดลาดตระเวนประจ าทุกปี ด้านการจัดการความขัดแย้งในชุมชน 
โดยผู้น าท าการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดข้ึน รวมถึงมีรูปแบบการลงโทษแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ส าหรับการได้รับการยอมรับสิทธิจากรัฐ พบว่า รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรป่า
ชุมชน ผนวกกับมีการควบสูง ทั้งนี้ผู้น ามีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากรร่วมของป่าชุมชน โดย
ได้รับความเคารพนับถือและเช่ือมั่นในอุดมการณ์การดูแลปา่ชุมชน แต่ผู้น าไม่มีบทบาทในเครือข่ายป่า
ชุมชนอย่างเด่นชัด  

จุดแข็งของป่าชุมชนบ้านวังช้าง คือ มีการสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแผ้วถางป่า และการ
ป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าได้ดี มีประสิทธิภาพ ถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์มาก ผนวกกับผู้น ากับ
ชาวบ้านมีการปกครองสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียวกัน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลร่วมกันกับ
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ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงในระดับดี ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการจัดเวรเพื่อการ
ลาดตระเวนส ารวจทรัพยากรหลักในเขตป่าชุมชน เป็นประจ าทุกปีอย่างสม่ าเสมอ  

จุดอ่อน คือ ขาดการปลูกป่าทดแทน เน้นปล่อยให้ป่าฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ การเข้า
ไปดับไฟเป็นไปได้ยากล าบาก เพราะลักษณะพื้นที่เป็นป่าหนาทึบเขตภูเขาสูงชัน ชาวบ้านมีสิทธ์ิ
เกี่ยวกับป่าชุมชนน้อย โดยเฉพาะสิทธ์ิในการร่วมออกแบบกติกาป่าชุมชน และไม่สามารถห้ามคน
ภายนอกเข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ ผู้น าขาดการเช่ือมโยงประสานงานกับภาคีเครือข่ายป่าชุมชน 

 
7.1.2 สรุปผลการศึกษาโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ 

 7.1.2.1 ผลการศึกษาลักษณะชุมชน 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโคกอนุ หมู่ที่ 9 ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งในยุคสมัยเจ้าเวียงจนัทรไ์ด้ยกทัพผา่นมาพัก ณ ที่ราบสูงโคกอนุ จึงเรียกติดปากว่า 
“บ้านโคกอนุ” โดยมีที่มาของช่ือเรียกบ้านโคกอนุ มาจากในยุคสมัยก่อน พ.ศ.2528 เป็นพื้นที่ที่มี
ลักษณะเป็นลานหิน และเคยมีพระสงฆ์นามว่า “หลวงพ่อแพง” เดินธุดงค์มาปักกดอยู่กลางป่า ณ 
บริเวณลานหินดาดตาเกิด มีชาวบ้านมากราบไหว้อย่างสม่ าเสมอจึงตั้งช่ือเป็น “บ้านโคกอนุ” ซึ่ง
ข้ึนอยู่กับหมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ
สูง ต่อมานายสุริย์ แสนแก้ว เป็นผู้น าชุมชน ได้มีการรวบรวมผู้คนและมีการอพยพเข้ามาอาศัย จับจอง
พื้นที่ท าการเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2538 บ้านโคกอนุได้ขอแยกออกจากบ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายธงชัย ปัจจัย มีจ านวนประชากร 406 คน จ านวนครัวเรือน 200 ครัวเรือน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท าไร่มันส าปะหลัง ท าไร่ข้าวโพด ท าสวนพริก รองลงมา
คือ ท านาปี เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และไปประกอบอาชีพที่อื่น อัตราค่าจ้างแรงงานใน
หมู่บ้าน 150-300 บาท ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจ าหมู่บ้าน คือ วัดบ้านโคกอนุ
และวัดป่าถ้ าหม้อ มีการรวมกลุ่ม/กองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง กองทุนเงิน
สัจจะ กองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้าน กองทุนไก่พันธ์ุพื้นเมือง กองทุนมันส าปะหลัง เป็นต้น 

7.1.2.2 ผลการศึกษาการจัดต้ังและการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ  

ประวัติการจัดต้ังโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ พ.ศ. 2550 
เจ้าหน้าที่ส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการป่าชุมชน ระยะเวลา 1 วัน ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมคือหมู่บ้านในต าบลนายาง
กลัก จ านวน 17 หมู่บ้าน ขณะนั้นเป็นยุคสมัยนายประถม มะยม (ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน) คือผู้
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เสนอขอจัดต้ังโครงการป่าชุมชน ประกอบการการไปศึกษาดูงาน “ป่าวังกกเดื่อ” ต่อมาเสียชีวิตด้วย
โรคประจ าตัว เมื่อ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันผู้ที่สานต่อโครงการคือ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน นายธงชัย ปัจจัย 
โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ (เขาพับ) มีขนาดเนื้อที่ 1,400 ไร่ โดยได้เริ่มโครงการเมื่อปี 2551 ข้ึน
ทะเบียนเมื่อปี 2551 และสิ้นสุดในปี 2556 เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ ทส 1605.2/25012 ลงวันที่ 
29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดเป็นป่าประเภทป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีสภาพทั่วไป เป็นภูเขา ลักษณะ
เป็นดินเหนียวปนทรายสลบักับโขดหนิและลานหนิ และสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบรูณ์ มี
รายช่ือคณะกรรมการป่าชุมชน จ านวน 13 คน  

การจัดการโครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุถือว่าประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ป่า
ชุมชนบ้านโคกอนุมีความสมบูรณ์ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยเป็นป่าไผ่รวก 50 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้ง
ผู้น า ชาวบ้าน พระสงฆ์ ฯลฯ ช่วยกันดูแลรักษาป่า ส่งผลให้การบุกรกุพื้นที่ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ยัง
มีชาวบ้านบุกรุกเหลือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ได้รับรางวัลจากส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ คือ “ผู้
ป้องกันไฟป่า” ภายใต้การบริหารงานของผู้น า คือ ก านัน/ผู้ใหญ่ ธงชัย ปัจจัย เป็นรางวัลที่ได้รับอย่าง
ต่อเนื่อง 3 สมัย (2555-2557) 

7.1.2.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุกับทฤษฎีของ Ostrom 

จากการออกแบบกติกาป่าชุมชน 8 ข้อ ของ Ostrom เมื่อน ามาวิเคราะห์กับการ
จัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ พบว่า มีความชัดเจนในการแบ่งขอบเขตพื้นที่ โดยมีการติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการป่าชุมชนและป้ายกติกาปา่ชุมชนรอบป่า ด้านผู้มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ในป่าชุมชน คือให้สิทธ์ิคนในกับคนนอกเท่ากัน โดยอนุญาตให้ชาวบ้านภายในและภายนอกชุมชน
สามารถเข้าป่าหาหน่อไม้ได้ใน “ช่วงเปิดป่า” จนถึง “ช่วงปิดป่า” โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน 
และขาดความชัดเจนของปริมาณผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน กล่าวคือ ไม่จ ากัดจ านวนคนที่เข้า
ไปหาหน่อไม้ แต่จ ากัดปริมาณของหน่อไม้ที่หาได้ โดยคณะกรรมการตรวจดูตามความเหมาะสมด้วย
การคาดคะเนจากสายตา ด้านหลักความสอดคล้อง พบว่า มีกฎระเบียบที่ชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมของชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ท าให้ขัดแย้งกับความต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่า
ชุมชนหรือเข้าไปหาของป่า รวมถึงไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าหรือผูท้ี่ใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อแบกรับต้นทุนหรือต้องเสียสละเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
มากกว่าคนอื่น ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลกูป่าในวันส าคัญ ใน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ท าการควบคุมการติดตั้งป้ายกฎกติกาป่าชุมชนให้กับชุมชน ส่งผลให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยอมรับกติกาป่าชุมชนเพียงในช่วงระยะแรกที่ขอ
จัดตั้งป่าชุมชน ด้านการสอดส่องดูแล โดยคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านร่วมกับหมู่บ้าน
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ใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลและจัดลาดตระเวนประจ าทุกปี ตลอดจนมีการท าแนวกันไฟ จนได้รับ
รางวัล “ผู้ป้องกันไฟป่า” จากส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต่อเนื่อง 3 สมัย (2555-2557) ด้านการ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยผู้น าท าการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดข้ึน รวมถึงมี
รูปแบบการลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป ส าหรับการได้รับการยอมรับสิทธิจากรัฐ ซึ่งรัฐยอมรับในสิทธิ
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชน ผนวกกับการควบสูง ทั้งนี้ผู้น ามีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากร
ร่วมของป่าชุมชนบ้านโคกอนุ รวมทั้งมีบทบาทในเครือข่ายป่าชุมชนอย่างโดดเด่น  

จุดแข็งของป่าชุมชนบ้านโคกอนุ คือ มีการสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแผ้วถางป่า การ
ป้องกันการตัดไม้ ท าลายป่า และการเฝ้าระวังไฟป่าได้ดี ผู้น ามีการเช่ือมโยงประสานงานกับภาคี
เครือข่ายระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ โดยการเป็นตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมกับเครือข่ายในฐานะ รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ าเภอเทพสถิต และกรรมการ
เครือข่ายป่าชุมชนต าบลนายางกลัก เป็นต้น รวมทั้งชาวบ้านมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลร่วมกันกับ
ชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงค่อนข้างดี มีความไว้วาง ใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีโครงการพุทธ
อุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ ซึ่งเป็นโครงการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ในเขตชุมชนของรัฐ เพื่อช่วยฟื้นฟูป่า กระตุ้น
ให้ชาวบ้านกับวัดร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ดูแลทรัพยากร และอนุรักษ์ป่าเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน คือ ด้านการฟื้นฟูป่า อันมีสาเหตุเนื่องจากไม่มีการปลูกป่าทดแทนในเขต
โครงการป่าชุมชน แต่เน้นปลูกในเขตพุทธอุทยานเป็นหลักมากกว่า และเน้นปล่อยให้ป่าฟื้นฟูเองตาม
ระบบนิเวศธรรมชาติ อีกทั้งไม่สามารถห้ามคนภายนอกเข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ และชาวบ้านมี
สิทธ์ิเกี่ยวกับป่าชุมชนน้อย จนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรป่าชุมชน ท าให้ความรู้สึกหวงแหนลดน้อยลงตามล าดับ 

 
 7.1.3 สรุปผลการเปรียบเทียบโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

  7.1.3.1 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง 

การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน ทั้ง 2 แห่ง พบว่า มีประวัติ
ความเป็นมาหรือที่มาของการขอจัดตั้งโครงการป่าชุมชน ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายหลัก
เดียวกัน คือ อนุรักษ์ป่าอันเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยป่าชุมชนบ้านวังช้าง 
เกิดจากผู้ใหญ่บ้าน (คนปัจจุบัน) เสนอขอจัดตั้งตามค าแนะน าของรัฐ ส่วนป่าชุมชนบ้านโคกอนุ เกิด
จากอดีตผู้ใหญ่บ้านเสนอขอจัดต้ังจากการไปศึกษาดูงานป่าชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ (ป่าวังกกเดื่อ จ.
เลย) รวมทั้งขอจัดตั้งตามค าแนะน าของรัฐ ซึ่งปีที่ขอจัดต้ังใกล้เคียงกัน คือ ป่าชุมชนบ้านวังช้างจัดต้ัง
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ข้ึนทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2557 ส่วนป่าชุมชนบ้านโคกอนุ จัดตั้งข้ึนทะเบียนเมื่อพ.ศ. 2551 ขนาดเนื้อที่
ป่าชุมชนบ้านวังช้างมีพื้นที่กว้างกว่าป่าชุมชนบ้านโคกอนุ คือ 1,885 ไร่ (2 แปลง) ในขณะที่ป่าชุมชน
บ้านโคกอนุมี 1 แปลง 1,400 ไร่ ทั้งนี้ป่าชุมชนบ้านโคกอนุมีการจัดตั้งโครงการพุทธอุทยาน เนื้อที่ 
877 ไร่ จากการสนับสนุนโดยกรมป่าไม้ แต่ป่าชุมชนบ้านวังช้างไม่มีโครงการพุทธอุทยานป่าชุมชนทั้ง 
2 แห่ง จัดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยลักษณะสภาพทั่วไปของป่าทั้ง 2 แห่ง เป็นป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่ราบ
สลับภูเขา มีพันธ์ุไม้ สัตว์ป่า พืชสมุนไพร นานาชนิดที่พบในเขตป่าชุมชนตามระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกัน 
และที่ส าคัญความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ไม่แตกต่างกันมาก  

7.1.3.2 ผลการศึกษาความสอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาลักษณะการจัดการ
ทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และเป็นการศึกษาถึงความ
สอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละโครงการป่าชุมชน ซึ่งพบว่า การจัดการ
ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วยมิติที่มีความสอดคล้อง 5 ข้อ ได้แก่  

ข้อที่ 1 ความชัดเจนของขอบเขต คือ 1.2) การแบ่งขอบเขตของพื้นที่  พบว่า ป่า
ชุมชน 2 แห่ง มีการก าหนดขอบเขตของปา่ชุมชนอย่างชัดเจน ชาวบ้านรับทราบขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชน 
มีการก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนโดยติดต้ังปา้ยช่ือโครงการและป้ายกติกาป่าชุมชน ทั้งหมด 4 ป้าย ขนาด 
120×240 ซม. ติดตั้ง 2 จุด จุดละ 2 ป้าย และป้ายแนวเขตป่าชุมชน ขนาด 20×50 ซม. 200 แผ่น  

ข้อที่ 4 การสอดส่องดูแล คือ 4.1) การสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์จากป่าของ
สมาชิก พบว่าผู้น า ชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแล สามารถยับยั้งการบุกรุกแผ้ว
ถางป่า ตัดไม้ ล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตได้เป็นอย่างดี และ 4.2) การสอดส่องดูแลทรัพยากรป่า
ชุมชน พบว่าป่าชุมชน 2 แห่ง ร่วมกันกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เขตป่าชุมชนคอยสอดส่องดูแลและจัด
ลาดตระเวนทุกปีสม่ าเสมอ ทั้งนี้พบว่าป่าชุมชนบ้านวังช้างมีชุดลาดตระเวนที่เข้มแข็งและท างานเป็น
ทีม ส่วนป่าชุมชนบ้านโคกอนุ มีคณะกรรมการป่าชุมชนผนวกกับพระสงฆ์ที่คอยช่วยเหลือเป็นหูเป็น
ตาอยา่งใกล้ชิด 

ข้อที่ 5 การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ใช้วิธีการลงโทษ
คล้ายคลึงกันส าหรับชาวบ้านผู้ที่ท าผิดหรือการละเมิดกฏกติกาป่าชุมชน โดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วย
วาจาค่อยเป็นค่อยไป ส าหรับการท าความผิดเพียงเล็กน้อย และหากละเมิดกฏกติกาหรือกระท าผิด
ร้ายแรง เช่น การบุกรุกจุดไฟแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ท ากินของส่วนตน จะท าการลงโทษตาม
กฎหมาย  
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ข้อที่ 6 กลไกจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน ฉะนั้นจึงมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่คล้ายคลึง
กัน กล่าวคือ มีระบบการจัดการที่รวดเร็ว ลงทุนน้อย เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งข้ึน ผู้น าชุมชน/
ผู้ใหญ่บ้านจะน าคู่ขัดแย้งมาพูดคุย ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และปรับความเข้าใจระหว่างกัน แต่ถ้า
ความขัดแย้งมีระดับรุนแรงและส่งผลกระทบเชิงลบสูง หรือเป็นความรุนแรงที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
ของผู้น า ผู้น าชุมชนจะประสาน/ส่งเรื่องให้แก่เจ้าหน้าป่าไม้ ต ารวจ นายอ าเภอ ด าเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งยังไม่มีกรณีร้ายแรงดังกล่าว 

ข้อที่ 7 การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนจากรัฐ พบว่า ป่าชุมชน
ทั้ง 2 แห่ง ถูกจัดตั้งข้ึนจากการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยมองว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
การตัดไม้ท าลายป่าอย่างแพร่หลายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงต้องการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
โครงการป่าชุมชนข้ึน เพื่อจะได้ให้ชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาและคอยดูแลพื้นที่ป่าให้แก่ทางราชการ แต่
อย่างไรก็ตามในลักษณะการด าเนินงานแท้จริง พบว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน าการวางกฎระเบียบ 
กติการป่าชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชาวบ้านอย่างสูง ตลอดจนมีการแทรกแซง
จากนักการเมืองท้องถ่ินอีกด้วย 

ในส่วนมิติที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Ostrom มี 3 ข้อ ได้แก่  

ข้อที่ 1 ความชัดเจนของขอบเขต คือ 1.2 ผู้มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในป่าชุมชน พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีการให้สิทธ์ิในการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนระหว่าง
คนนอกกับคนในไม่แตกต่างกัน โดยการอนุญาตให้ทั้งคนในและคนนอกมีสิทธ์ิเข้าไปขุดหน่อไม้ได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย/ค่าบ ารุงป่า ซึ่งจะก าหนดช่วงเปิดป่าใหช้าวบ้านได้เข้าไปขุดหาหน่อไม้ (ไผ่รวก) ทั้งนี้มี
การก าหนดให้คนในหมู่บ้านและคนนอกหมู่บ้าน มีสิทธ์ิเข้าป่าหาหน่อไม้ได้ แม้ว่ากติกาป่าชุมชน
ก าหนดไว้ชัดเจน แต่ในทางปฎิบัติก็ยังคงให้บุคคลภายนอกเขตป่าชุมชนเข้าไปหาหน่อไม้ได้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายหรือค่าบ ารุงรักษาป่าแต่อย่างใด หรือไม่มีเงื่อนไขเฉพาะส าหรับคนนอก อีกทั้งในช่วงปิดป่า 
หากคนในหมู่บ้านละเมิดกฎ ท าการฝ่าฝืนเข้าไปหาหน่อไม้ก็จะถูกลงโทษเท่ากันกับคนนอกที่ฝ่าฝืน
เช่นเดียวกันตามกติกาป่าชุมชน ซึ่งสาเหตุที่ยอมผ่อนปรนให้คนนอกเข้าไปหาหน่อไม้ได้ เนื่องจาก
บุคลากรที่สอดส่องดูแลมีน้อยท าให้คณะกรรมการป่าชุมชนไม่สามารถดูแลคนนอกได้อย่างทั่วถึง อีก
เหตุผลหนึ่งคือคนนอกที่เข้ามาหาหน่อไม้ที่ว่าคือชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม หาก
เป็นคนนอกเขตต าบล/อ าเภอ หรือนอกเขตจังหวัด ซึ่งเป็นคนมาจากถ่ินอื่น พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง 
ยังไม่มีการจัดการเกี่ยวกับสิทธ์ิในการเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่ชัดเจน ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า 
สิทธ์ิของคนในกับคนนอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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  ข้อที่ 2 ความสอดคล้อง (Congruence) ได้แก่ 2.1) ความสอดคล้องด้านกฎระเบยีบ
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่า กฎระเบียบเกี่ยวกับ
ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีกฎที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แต่สภาพสังคมตามบริบทของชาวบ้านโดยรวม
มีฐานะยากจน จึงขัดแย้งกับความต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่าชุมชนหรือเข้าไปหาหน่อไม้ 
ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน าและควบคุมการด าเนินงานป่าชุมชน ด้วยการ
น าเสนอให้ชาวบ้านรับกฎระเบียบที่เขียนข้ึนโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อันเป็นกฎระเบียบที่เข้มงวด น าไปสู่
ความขัดแย้งระหว่างแกนน าป่าชุมชนกับชาวบ้านที่ไม่ยอมรับกติกาจนฝ่าฝืนกฎในบางครั้ง รวมไป
จนถึงกลายเป็นการขัดผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย และ 2.2) การใช้ประโยชน์ของชาวบ้านกับต้นทุน
หรือเงื่อนไขในการบ ารุงรักษาป่าชุมชน  พบว่า ผู้ใช้ประโยชน์จากป่า ไม่ได้มีส่วนต้องแบกรับต้นทุนใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคนภายนอก/สมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งชาวบ้านมีมุมมองว่าสิทธิใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชนเป็นของชาวบ้านอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ฉะนั้นชาวบ้าน
ทุกๆ คน มีสิทธ์ิในการเข้าไปหาประโยชน์จากป่าได้อย่างเสรี ในขณะเดียวกันชาวบ้านมีทัศนคติว่าด้วย
หน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเป็นของคณะกรรมการป่าชุมชนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพียงฝ่าย
เดียว ชาวบ้านคงไม่จ าเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทยุ่งเกี่ยวอย่างจริงจัง ดังนั้น เมื่อมีเหตุเกิดไฟป่าข้ึน จึง
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการป่าชุมชนในการเข้าไปช่วยกันดับไฟป่า เพราะเครื่องมือ/
อุปกรณ์ ดับไฟ อยู่ในการดูแลของผู้น ากับกรรมการป่าชุมชนอยู่แล้ว โดยชาวบ้านทั่วไปมักจะมองว่า
ตนเองไม่มีก าลังที่จะเข้าไปช่วยแต่ประการใด นอกจากนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจถึงการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ไม่สอดคล้องกับการพึ่งพิงป่าจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใน
ชุมชน อันเป็นมิติของการแบกรับต้นทุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนร่วมกัน 

ข้อที่  3 การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา 
(Collective Choice Arrangements) เพราะจะท าให้ชาวบ้านเกิดแรงจู งใจที่จะร่วมดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าชุมชน ตลอดจนรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าชุมชนด้วย แต่ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง 
สมาชิกภายในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการสร้างและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับป่า
ชุมชน อันเป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน า/ควบคุมการด าเนินงานป่าชุมชนมากเกินไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับป่าชุมชน จากนั้นน าไปให้ชาวบ้านลงมติ
รับรองในที่ประชุม แต่ปัญหาส าคัญคือ ชาวบ้านขาดการใช้ดุลพินิจในการไตร่ตรองกฎระเบียบด้วย
ความรอบคอบ จึงส่งผลให้กฎระเบียบดังกล่าวผ่านการรับรองไปได้ หลังจากนั้นชาวบ้านคัดค้านกฎ
กติกาป่าชุมชนด้วยการเริ่ม   ฝ่าฝืนกฎกติกานั้นๆ เมื่อชาวบ้านมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยากจน
จ าเป็นต้องหาประโยชน์จากป่าชุมชนจนท าให้ชาวบ้านฝ่าฝืนกฎระเบียบ น าไปสู่ความขัดแย้ง จนมี
ทัศนคติเชิงลบแกนน าป่าชุมชน และไม่ค่อยอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป่าชุมชน แต่
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ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการปลูกป่าเป็นอย่างสูง และมักมีผลตอบรับที่ดีจาก
ชาวบ้านในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าในวาระวันส าคัญต่างๆ  

  ส าหรับ ข้อที่  8 การเช่ือมโยงสู่ระบบที่ ใหญ่ กว่าด้วยภาคีเครือข่าย (Nested 
Enterprises)  จากผลการศึกษาพบว่า มีโครงการป่าชุมชนหนึ่งแห่งที่มีการจัดการป่าชุมชนสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Ostrom ในข้อที่ 8 คือ ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ในขณะที่ป่าชุมชนบ้านวังช้างมีการ
จัดการป่าชุมชนไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Ostrom ในข้อที่ 8 กล่าวคือ การจัดการป่าชุมชนบ้านวัง
ช้างไม่สอดคล้องกับมิติการเช่ือมโยงสู่ระบบที่ใหญ่กว่าด้วยภาคีเครือข่าย ซึ่งมีการเข้าร่วมในกิจกรรม
ของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนในระดับที่ใหญ่กว่าน้อยมาก และเข้าไปประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพียงแค่วาระส าคัญตามค าสัง่ทางราชการเท่านั้น ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านวัง
ช้างขาดโอกาสที่จะได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายป่าชุมชนอื่นๆ และผู้น าอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปา่ชุมชน ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมป่า
ชุมชนบ้านวังช้างเป็นไปอย่างซบเซา (เพราะชาวบ้านมองว่าถึงจุดอิ่มตัว) และขาดความกระตือรือร้น 
เมื่อเทียบกับป่าชุมชนบ้านโคกอนุ พบว่า ป่าชุมชนบ้านโคกอนุมีการเช่ือมโยงกับเครือข่าย คือ 
เครือข่ายป่าชุมชนระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด รวมทั้งมีการประสานเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เช่น วัด โรงเรียนในต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานป่าไม้
จังหวัด และอื่นๆ เป็นต้น ส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านโคกอนุได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอก
อย่างกว้างขวาง อาทิ รางวัล “ผู้ป้องกันไฟป่า” จากส านักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ต่อเนื่อง 3 สมัย 
(พ.ศ. 2555-2557) รวมถึงการได้รับความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ต่างๆ ระหว่างภาคีเครือข่ายป่าชุมชนอีกด้วย 

  
7.1.3.3 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง 

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง พบว่า ประสบปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนคล้ายคลึงกัน เนื่องด้วยโครงการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีอาณาเขต/
พื้นที่ติดต่อกัน ตั้งอยู่บนลักษณะภูมิประเทศเดียวกัน มีทรัพยากรทางธรรมชาติเฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้น
กล่าวได้ว่า ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการป่าชุมชนระหว่างโครงการป่าชุมชน  2 แห่ง ไม่ได้มี
ปัญหาที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่รัฐพยายามเข้ามาช้ีน าสูง และค่อนข้างจะควบคุม
การจัดการป่าเกินไป ผู้น ามีความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนดี แต่ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนค่อนข้าง
น้อย ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการป่าชุมชน เช่น พันธ์ุกล้าไม้ อุปกรณ์ป้องกันไฟ
ป่า หรือเงินสนับสนุนการฟื้นฟูป่า ชาวบ้านมีมุมมองว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการด้านป่าชุมชนเป็น
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หน้าที่หลักของคณะกรรมการป่าชุมชนมากกว่าเป็นหน้าที่ของชาวบ้าน อย่างไรก็ตามยังพบว่า มีปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนที่แตกต่างกัน คือ ป่าชุมชนบ้านวังช้าง ผู้น าท าหน้าที่เป็นกลไก
ของตนเอง และขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในบางกรณีที่มีความเห็นต่างกันอย่างเด่นชัด ขาดการเช่ือมโยง
ประสาน งานกับภาคีเครือข่าย ในขณะที่ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ผู้น าท าหน้าที่เป็นกลไกของรัฐ แต่
ชุมชนยังคงมีทุนทางสังคม ความผูกพันเป็นเครือญาติ เกื้อกูลกันสูง โดยชาวบ้านให้ความเคารพและ
ยอมรับผู้น าสูง รวมถึงขาดบุคลากร อาสาสมัคร หรือแกนน าหลักส าคัญ ส าหรับช่วยดูแลพิทักษ์ป่า 
เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงมีจุดมุ่งมั่นหลักเพียงแค่การท าไร่เพียงอย่างเดียว เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามเพื่อการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom ใน
การบริหารจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โครงการป่า
ชุมชนทั้ง 2 แห่ง ควรบริหารจัดการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom 
ทั้ง 8 ข้อ อย่างตรงจุดและตรงประเด็นกับหมู่บ้านของตนเองให้มากที่สุด พร้อมกับมีการปรับแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุดและรวดเร็ว ผนวกเข้ากับหลักความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่มีศักยภาพอยู่
ภายในตนเอง สร้างความชัดเจนให้กับทุกฝ่ายเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ส าหรับการค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการจัดการป่าชุมชนของ Elinor Ostrom มีความเหมาะสมอย่างเด่นชัด
อย่างยิ่งที่จะน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการป่าชุมชน ทั้ง 2 แห่ง โดยเฉพาะแนวทางการ
จัดการป่าชุมชนโดยการเช่ือมโยงกับระบบที่ใหญ่กว่าด้วยภาคีเครือข่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการป่า
ชุมชนอย่างโดดเดี่ยว โดยปราศจากแรงสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้น าจะมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นตัวขับเคลื่อน กระตุ้นชาวบ้านให้พร้อมใจกันและเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาป่าชุมชน 
สร้างกลไกที่มีความยุติธรรมกับผู้ทีม่ีสิทธ์ิในทรัพยากรปา่ พร้อมสร้างความรู้สึกรักและรู้สึกเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรอันทรงคุณค่านั้นๆ รวมถึงการจัดการป่าชุมชนจะต้องสอดคล้องกับกฎกติป่าชุมชน
เช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบเกี่ยวกับป่าชุมชนที่ศึกษาอันนอกเหนือจากแนวคิดทฤษฎีของ Ostrom 
คือ ประเด็นด้านภาวะผู้น า พบว่า ผู้น าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีอิทธิพลต่อชาวบ้านมากที่สุดในการริเริ่มก่อตั้ง
โครงการเป็นบุคคลแรกที่เดินน าชาวบ้าน กระตุ้น ขับเคลื่อน และดึงดูดชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการป่าชุมชนเสมอ ซึ่งชาวบ้านมักให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลป่าร่วมกับผู้น ามากกว่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นอกจากนี้ยังพบประเด็นด้านโครงการทางศาสนาที่มีช่ือเรียกว่า “โครงการพุทธอุทยาน” 
เป็นการส่งเสริมให้ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศได้เข้ามาเป็นเครือข่ายและช่วยเหลืองานด้านป่าไม้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน พบว่า โครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ้ า
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หม้อ บ้านโคกอนุ มีการจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดึงดูดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนกับบ้านวังช้าง ซึ่งไม่มีโครงการพุทธ
อุทยาน ส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านวังช้างซบเซา 

กล่าวโดยสรุปจากผลการศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษา
ลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เพื่อศึกษา
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของ Elinor Ostrom ในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องและความ
แตกต่างในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละโครงการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  และเพื่อ
ค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  

 

7.2  การอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วม ศึกษากรณีป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ” มีประเด็นที่ก่อให้เกิดการอภิปรายเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างทางวิชาการ และสนองตอบต่อ
วัตถุประสงค์การวิจัย รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การก าหนดขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน 
2) การจ าแนกผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชน 3) ความสอดคล้องของกฎระเบียบกับ
สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 4) การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุง
กฎกติกา 5) การสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิผล 6) การวางระบบการลงโทษอย่างชัดเจน 7) การวาง
ระบบจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ 8) การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน
จากรัฐ 9) การจัดการป่าชุมชนโดยการเช่ือมโยงทรัพยากรร่วมสู่ระบบใหญ่โดยภาคีเครือข่าย 10) 
ภาวะผู้น ากับความส าเร็จของโครงการป่าชุมชน ดังจะได้น าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 การก าหนดขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน คือ การแบ่งให้ชัดเจนว่าคนในชุมชนหรือ
คนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเขตป่าชุมชน มีสิทธ์ิหรือไม่มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชน 
และแบ่งขอบเขตของพื้นที่ทรัพยากรว่าสามารถใช้ได้มากน้อยเพียงใด โดยชาวบ้านจะต้องยอมรับและ
เข้าใจการแบ่งเขตแดนอย่างแจ่มแจ้ง ซึ่งป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีการก าหนดขอบเขตของป่าชุมชนอย่าง
ชัดเจน ชาวบ้านรับทราบขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชน มีการก าหนดเส้นแบ่ง เขตแดนโดยติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการและป้ายกติกาป่าชุมชน อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนของการก าหนดพื้นที่ป่าชุมชนมาก
ยิ่งข้ึน ป่าชุมชนจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคือ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ และบริเวณพื้นที่ใช้สอย ส่วน
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สถานะทางกฎหมายของพื้นที่ที่จัดต้ังเป็นป่าชุมชน อาจเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
และอาจจะอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (รตยา จันทรเทียร, 2554: 1-3) 

ประเด็นที่ 2 การจ าแนกผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชน คือ ผู้ที่ เก็บเกี่ยว
ประโยชน์จากป่าชุมชนมาก ไม่จ าเป็นต้องแบกรับต้นทุนในการใช้แรงงานหรือจ่ายทรัพยากรในการ
บ ารุงรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าผู้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากปา่น้อยแต่ประการใด (สมศักดิ์ สามัคคี
ธรรม, 2559) ในขณะที่แนวคิดของ Elinor Ostrom บ่งช้ีว่าการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของทรัพยากร
ร่วม เป็นเงื่อนไขของการแบกรบัภาระต้นทุนในการบ ารงุรกัษาทรัพยากรรว่ม ซึ่งการศึกษาในกรณีของ
ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง พบว่า ไม่มีการจ าแนกผู้ที่มีสทิธ์ิใช้ประโยชน์จากปา่ชุมชน ระหว่างผู้ที่ใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่า กล่าวคือ ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาก และไม่ได้มี
การแบกรับต้นทุนด้านการบ ารุงรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าผู้ที่ใช้ประโยชน์น้อย แต่มีเพียงความ
สมัครใจ อาสาการท างานเพื่อส่วนรวมมากกว่าเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันภายใน
ชุมชนที่สมาชิกมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เช่ือใจต่อกัน เอื้อเฟื้อ แบ่งปันกัน ก็จะกระตุ้นให้สมาชิก
แต่ละคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับระหว่างกัน ฉะนั้นการรับจึงเป็นเงื่อนไขของการให้ และการให้เป็น
เงื่อนไขของการรับ ซึ่งตรงกันข้ามกับชุมชนที่ขาดแคลนทุนทางสังคม (social capital) ที่สมาชิกขาด
ความไว้วางใจต่อกัน ขาดการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากช่องทางเช่ือมสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติของชาวบ้านที่มีพฤติกรรมเป็นปรปักษ์ ครอบครองไว้ฝ่าย
เดียว ไม่ยอมแบ่งปัน ทั้งนี้การไม่จ าแนกผู้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากป่าชุมชน ระหว่างผู้ที่ใช้ประโยชน์ 
กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มีสาเหตุหลักของการไม่ห้ามคนจากภายนอก เพราะพื้นที่ป่า
ชุมชนมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่หลายร้อยไร่ ประกอบกับเป็นเขตเช่ือมโยงติดต่อกับหมู่บ้านอื่น และ
การท ามาหากินของชาวบ้านกับป่าเป็นมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่เกิด (ก่อนมี
การจัดตั้งป่าชุมชน) รวมถึงทรัพยากร (หน่อไม้) มีปริมาณมาก คนจากภายนอกชุมชนจึงเข้ามาใช้
ประโยชน์จากป่าได้อย่างอัตโนมัติ และเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันของเพื่อนบ้าน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีการจ าแนก/แยกแยะ บุคคลภายในชุมชนกับบุคคลจากภายนอกชุมชน 
หรือสามารถกีดกันคนนอกที่เข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดการป่าชุมชน 
คือ ผู้คนจากทั่วทุกทิศทั้งต่างหมู่บา้น ต่างต าบล ต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดหรือจากท้องถ่ินอื่นจะหลั่งไหล
เข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างไม่มีขีดจ ากัด “แบบมือใครยาว สาวได้สาวเอา” อีกทั้ง
การเข้ามาของผู้คนจ านวนมากย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรพืชพันธ์ุไม้ขนาดเล็กและสัตว์ป่า 
ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแฝงตัวของพวกลักลอบตัดไม้จะสามารถเข้ามาได้ง่ายดายมาก
ยิ่งข้ึน และผู้คนก็จะใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างเสรี อันเป็นผลเชิงลบที่ท าให้ชุมชนเกิด
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ความรู้สึกไม่หวงแหน ไม่ให้ความส าคัญกับป่า หรือไม่รู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรป่าชุมชนอย่าง
สิ้นเชิง  

ประเด็นที่ 3 ความสอดคล้องของกฎระเบียบกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน คือ
กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การปกป้องดูแลป่าชุมชนกับเงื่อนไขทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนจะต้องสอดคล้องกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านกับต้นทุนในการ
บ ารุงรักษาป่าชุมชนจะต้องสอดคล้องกันด้วย ซึ่งป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีกฎที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ แต่สภาพสังคมโดยรวมมีฐานะยากจน จึงขัดแย้งกับความต้องการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่า
ชุมชนหรือเข้าไปหาหน่อไม้ ด้วยเหตุน้ี การออกแบบกติกาป่าชุมชนจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ทางระบบนิเวศและสภาพทางสงัคมเป็นส าคัญ เพราะแต่ละพื้นที่ในภูมิภาคมีความแตกต่าง
หลากหลายเชิงบริบท อาทิ สภาพป่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ส่วนใหญ่เป็นลานหินเขต
ภูเขาสูงชัน หากออกกฎระเบียบว่า “ให้ปลูกไม้ยืนต้นให้เต็มพื้นที่แนวเขตป่าชุมชน” จะมีความเป็นไป
ได้ยากหากชาวบ้านต้องดิ้นร้นปลูกต้นไม้ในลานหินบนภูเขาสูงชันให้เต็มป่า ซึ่งเท่ากับเกิดความไม่
สอดคล้องของกฎระเบียบกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือสภาพพื้นที่ป่าชุมชนใน
เขตชายเลนก็จะต้องออกแบบกติกาที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพทางสังคมตามจริงของสมาชิก 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อสมาชิกในชุมชน และเป็นกลไลช่วยลดภาวะความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็
ตาม ป่าชุมชน (สมศักดิ์ สุขวงศ์ (2550) เป็นการจัดการทรัพยากรร่วมกันของชุมชนที่มีวิถีปฏิบัติเป็น
ระบบทรัพยากรร่วมของชุมชน เป็นกิจกรรมของคนชนบทในการจัดการทรัพยากรเพื่อผลประโยชน์
ของครอบครัวและชุมชนภายใต้ระบบการจัดการที่ยั่งยืน  

ประเด็นที่ 4 การเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา เพราะจะท า
ให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจที่จะร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชน ตลอดจนรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรป่าชุมชนด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมกับการจัดการป่าชุมชน อันมีสาเหตุการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการจัดการป่าไม้ชุมชน (ดุสิต เวชกิจ, 2535 อ้างถึงใน จินตนา อมรสงวนศิลป์ , 2553) 
ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการป่าชุมชนเพื่อหวังผลประโยชน์ เช่น 
ได้เก็บไม้ฟืนไปหุงต้ม ได้ของป่าไปขายหรือบริโภค 2) ความเดือดร้อน เมื่อถึงคราวที่เดือดร้อนมักจะ
ขจัดสาเหตุของความเดือดร้อนอันเกิดจากการขาดไม้ในการใช้สอย จึงเป็นเหตุให้ต้องเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อการป่าไม้ชุมชน 3) ความสนใจทรัพยากรป่า เมื่อป่าเอื้ออ านวยผลประโยชน์ให้แก่มนุษย์จึง
ก่อให้เกิดความใส่ใจที่จะต้องดูแลทรัพยากรป่ามากยิ่งข้ึน 4) ความศรัทธา คือคนในชนบทโดยมากมี
ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเคารพนับถือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับป่าไม้ชุมชนเพราะ
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ตนเองศรัทธาและให้ความส าคัญต่อการป่าไม้ชุมชน 5) ความเกรงใจ โดยเฉพาะในสังคมชุมชนชนบท 
มักมีความจริงใจต่อผู้ที่มีระดับเหนือกว่าตน เท่าเทียมตน หรือระดับต่ ากว่าตน ฉะนั้นเมื่อเห็นผู้อื่น
ช่วยกันด าเนินการป่าชุมชน จึงมีรู้สึกเกรงใจจนต้องเข้ามามีส่วนร่วม 6) อ านาจบังคับ กล่าวคือ ผู้มี
อ านาจน้อยกว่าจะรู้สึกเกรงกลัวต่อผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าตน โดยยินยอมท าตามค าสั่ง ส่วมมากพบว่า 
พื้นที่ในท้องถ่ินหลายแห่งนั้นประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเพราะอ านาจบังคับ เป็นต้น จากผลการ
จัดการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง สมาชิกภายในชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการสร้างและเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับป่าชุมชน อันเป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน าการด าเนินงานป่า
ชุมชนมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้จัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับป่าชุมชน จากนั้นน าไปให้
ชาวบ้านลงมติรับรองในที่ประชุม ซึ่งชาวบ้านขาดการใช้ดุลพินิจในการไตร่ตรองกฎระเบียบด้วยความ
รอบคอบ ท าให้กฎระเบียบผ่านการรับรอง ระยะต่อมาชาวบ้านคัดค้านกฎกติกาป่าชุมชนด้วยการเริ่ม
ฝ่าฝืนกฎกติกาน้ันๆ น าไปสู่ความขัดแย้ง จนมีทัศนคติเชิงลบและไม่สมัครใจจริงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานป่าชุมชน แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการปลูก
ป่าเป็นอย่างสูง และมักมีผลตอบรบัที่ดีจากชาวบ้านในการมสี่วนร่วมจดักิจกรรมปลูกป่าในวาระส าคัญ  

ประเด็นที่ 5 การสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิผล คือ การสอดส่องดูแลว่าสมาชิกใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรตามกฎที่ตกลงร่วมกันหรือไม่ และการสอดส่องดูแลทรัพยากรป่าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
ซึ่งป่าชุมชน 2 แห่ง มีผู้น า ชาวบ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแล จนสามารถยับยั้งการ
บุกรุกแผ้วถางป่าได้เป็นอย่างดีและจัดลาดตระเวนทุกปีสม่ าเสมอ โดยป่าชุมชนบ้านวังช้างมีชุด
ลาดตระเวนที่เข้มแข็งและท างานเป็นทีม ส่วนป่าชุมชนบ้านโคกอนุ มีคณะกรรมการป่าชุมชนผนวก
กับพระสงฆ์ที่คอยช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาอย่างใกล้ชิด Ostrom (1990) เสนอว่าผู้ใช้ทรัพยากรยังมี
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะปฏิบัติตามบรรทดัฐาน (Norm) ของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และบรรทัดฐานเป็น
มาตรการที่ก ากับพฤติกรรมของผู้ใช้ทรัพยากรว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกต้องหรือควรอยู่ในขอบเขตทางเลือก
ของการกระท าที่จะเลือกท าและท าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลการศึกษาของ Lejano and Castro 
(2014) เรื่อง “Norm, network, and commons: The invisible hand of community” พบ ว่า 
แบบจ าลองที่เป็นทางการของการด าเนินการร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นถึงเหตุผลของแต่ละ
คนและพฤติกรรมการใช้สาธารณูปโภคเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง Elinor Ostrom ให้เหตุผลว่า ถ้าชุมชนท า
หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่ด าเนินการร่วมกนั ถือเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (มือที่มองไม่เหน็) ของ
พฤติกรรมความร่วมมือจากการท าซ้ าสถานการณ์ 

ประเด็นที่ 6 การวางระบบการลงโทษอย่างชัดเจน คือหากเป็นความผิดเล็กน้อย ผู้น าจะเป็น
คนลงโทษด้วยการกล่าวตักเตือนอย่างประนีประนอม หากพิสูจน์ได้ว่ากระท าผิดร้ายแรงจริงจึงลงโทษ
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ตามกฎหมาย การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ใช้วิธีการลงโทษคล้ายคลึง
กันส าหรับชาวบ้านผู้ที่ท าผิดหรือการละเมิดกฏกติกาป่าชุมชน โดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาค่อย
เป็นค่อยไป ส าหรับการท าความผิดเพียงเล็กน้อย และหากละเมิดกฏกติกาหรือกระท าผิดร้ายแรง เช่น 
การบุกรุกจุดไฟแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ท ากินของส่วนตนจะท าการลงโทษตามกฎหมาย  

ประเด็นที่  7 การวางระบบจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ คือ หากสมาชิกหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐขัดแย้งกันจะต้องมีระบบการจัดการที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมาก กลไกจัดการความขัดแย้ง
ภายในชุมชน พบว่า ป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน 
ฉะนั้นจึงมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีระบบการจัดการที่รวดเร็ว ไม่
ต้องลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งข้ึน ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านจะน าคู่ขัดแย้งมาพูดคุย ไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอมและปรับความเข้าใจระหว่างกัน แต่หากความขัดแย้งมีระดับรุนแรงและส่งผลกระทบ
เชิงลบหรือเป็นความรุนแรงที่อยู่นอกเหนืออ านาจของผู้น า ผู้น าชุมชนจะประสาน/ส่งเรื่องให้แก่เจ้า
หน้าป่าไม้ ต ารวจ นายอ าเภอ ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งยังไม่มีกรณีร้ายแรง 

ประเด็นที่ 8 การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนจากรัฐ (Recognition of 
Rights) คือ รัฐจะต้องยอมรับและเคารพในสิทธิของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรร่วม รวมถึง
การวางกฎระเบียบ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรในป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
(2540) อธิบายว่าลักษณะของป่าชุมชน คือ ชุมชนมีอ านาจในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างอิสระ
และสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชนที่มีการน าเสนอและจัดตั้งป่าชุมชนจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือ
หน่วยงานของรัฐ แต่เป็นคณะกรรมการป่าชุมชน โดยคัดเลือกมาจากผู้แทนชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน สภาต าบล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเลือกจากคณะบุคคล ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจสอบป่าชุมชนประจ าจังหวัด จึงกล่าวได้ว่า การก ากับดูแลป่าชุมชน เป็นอ านาจ
หน้าที่ของชุมชนเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ที่จะให้ชุมชนมีส่วนในการดูแลรักษาป่า โดยไม่
ตัดอ านาจของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ซึ่งมีตามพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนรักษาพันธ์ุสัตว์ (นิยม ติวุตานนท์ , 2539) 
ดังนั้นการวางยุทธวิธีการด าเนินการจัดการป่าชุมชน คือ การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านความรู้ 2) การสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และ 3) การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านด้านป่าไม้ (กรมป่าไม้, 2555: 29 อ้าง
ถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม , 2558: 85) ซึ่งป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง ถูกจัดตั้งข้ึนจากการสนับสนุนของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยมองว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตัดไม้ท าลายป่าอย่างแพร่หลายเพิ่มข้ึน



 141 

เรื่อยๆ ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงต้องการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังโครงการป่าชุมชนข้ึน เพื่อจะได้ให้ชุมชนช่วยเป็น
หูเป็นตาและคอยดูแลพื้นที่ป่าให้แก่ทางราชการ แต่อย่างไรก็ตามในลักษณะการด าเนินงานแท้จริง 
พบว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปช้ีน าการวางกฎระเบียบ กติการป่าชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนของชาวบ้านอย่างสูง ตลอดจนมีการแทรกแซงจากนักการเมืองท้องถ่ินอีกด้วย  

ทั้งนี้ส่วนส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ (2559) ก าหนดว่า ความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคประชาชน กรมป่าไม้มีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งใน รูปแบบของ
คณะท างานภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าโครงการป่าชุมชนทุกโครงการ เพื่อ
เป็นตัวแทนชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน ก าหนดแผนการบริหารจัดการป่า ด าเนินการและ
ติดตามผลการท างาน โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะมีท าหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมใน
เรื่องของเทคนิค ความรู้ที่จ าเป็นในการจัดการป่าชุมชนตามหลักวิชาการ โดยกรมป่าไม้จะก าหนด
แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งจ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะส่งเสริมให้มีการจัดต้ังป่าชุมชนในแต่
ละปีงบประมาณ ส าหรับการจัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรให้แต่ละหมู่บ้านเป้าหมายน้ัน กรมป่าไม้
จะพิจารณางานแผนงานโครงการที่แต่ละหมู่บ้านเป้าหมายแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ ด้วยเหตุนี้การ
จัดการป่าชุมชนควรได้รับการยอมรับในสิทธิของชุมชนจากรัฐอย่างสมบูรณ์ 

ประเด็นที่  9 การจัดการป่าชุมชนโดยการเช่ือมโยงทรัพยากรร่วมสู่ระบบใหญ่โดยภาคี
เครือข่ายหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ 
บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะเป็นเครือข่าย โดยการมีศูนย์กลางในการตัดสินใจหลายทาง ในแต่ละ
เครือข่ายต้องมีอิสระต่อกันและรับผิดชอบต่อเครือข่ายอื่นๆ (Ostrom, Tiebout and Warren, 
1961) จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปครอบง าการจัดการป่าชุมชนของชาวบ้านเกี่ยวกับ
กติกาเป็นส าคัญ โดยเกิดจากความไม่ไว้วางใจชาวบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐยังคงท างานร่วมกับชาวบ้าน
โดยมองว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้น และมีการควบคุมการท างานของชาวบ้าน ผลักดัน
ให้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษาป่า แต่กลับขาดการพิจารณาปัญหาของชาวบ้านที่เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติในการด ารงชีพคู่กับปา่ของชาวบ้านมาตั้งแต่อดีต ก่อนจะมีการจัดต้ังเปน็โครงการป่า
ชุมชนมาเป็นเวลาช้านาน ส่งผลให้การช้ีแนะของรัฐไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น 
กฎระเบียบเกี่ยวกับป่าชุมชนที่เข้มงวดมากขาดความยืดหยุ่นแก่ชาวบ้าน จนกระทั่งเป็นอุปสรรคที่
ส าคัญของการด าเนินบริหารจัดการโครงการป่าชุมชนในระยะต่อมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้การจัดการป่า
ชุมชนโดยการเช่ือมโยงกับระบบที่ใหญ่กว่าด้วยภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการป่าชุมชน
อย่างโดดเดี่ยว โดยขาดแรงสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558) ซึ่ง
ตัวแบบที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชน คือ การจัดการในรูปแบบของภาคีเครือข่ายสาธารณะที่มี
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แกนน าชาวบ้านเป็นภาคีหลัก รวมถึงภาคีอื่นๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เครือข่ายป่าชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียน วัด สถาบันการศึกษา โครงการพัฒนาเอกชน และธุรกิจเอกชน  

 ประเด็นที่  10 ภาวะผู้น ากับความส าเร็จของโครงการป่าชุมชน ในทฤษฎีภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ (Trait Theories) ว่าด้วยการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าจากผลงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 1948 
มีการค้นพบส าคัญ 7 ประการ ของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ 
โดยมีความส าคัญแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ คือ ความเฉลียวฉลาด ความริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะ
ทางด้านสังคม ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ (พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553: 173) อันเป็นคุณลักษณะที่ผู้น าชุมชนพึงมีเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการ
ป่าชุมชนในระยะยาว รวมไปจนถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
เป็นผู้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังความต้องการ ความคิดและจิตส านึกของชาวบ้าน กระตุ้นให้ชาวบ้าน
มองสิ่งต่างๆ อย่างรอบด้าน และเช่ือมโยงเพื่อให้เห็นผลประโยชน์และความส าเร็จของโครงการอยู่
เหนือผลประโยชน์ส่วนบุคคลพร้อมทั้งตระหนักถึงความสามารถและสวัสดิการของผู้ตามด้วย ดังนั้น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงสามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ตามได้อย่างลึกซึ้ง (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 
2553: 198) เช่นเดียวกัน หากผู้ใหญ่บ้านมองการจัดการป่าชุมชนเป็นเพียงเพื่อกลไกการควบคุมของ
รัฐ ด าเนินโครงการตามค าสั่งของรัฐเท่านั้น จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นผลประโยชน์เชิงบวก
ต่อหมู่บ้านทั้งสิ้น กล่าวคือ ผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้กระตุ้นและดึงศักยภาพของชาวบ้านออกมาใช้
ประกอบกับการจัดการป่าชุมชน โน้มน้าวและช้ีแจงให้ชาวบ้านเล็งเห็นความส าคัญของป่าในทุกด้าน 
ทั้งการรู้จักใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา เป็นต้น จากผลการจัดการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง 
พบว่า ผู้น ามีบทบาทอย่างสูงในการบริหารจัดการป่าชุมชน สมาชิกชุมชนให้การยอมรับและเช่ือใจ มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ผู้น าเป็นคนริเริ่มกระตุ้นวางแผนชักชวนคนอื่น ในการจัดต้ังป่าชุมชนต้ังแต่
เริ่มแรก ส่วนใหญ่มักข้ึนอยู่กับผู้น าชุมชน และเช่ือมโยงสู่เครือข่าย โดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านวังช้างที่มี
รูปแบบการจัดการกับชาวบ้านด้วยระบอบการปกครองซึ่งกันและกันด้วยวิถีชุมชนชนบท อย่างไรก็
ตาม ผู้น าของทั้ง 2 แห่ง มีวิธีการจัดการคล้ายคลึงกัน คือ ผู้ใหญ่บ้านเรียกคู่ขัดแย้งมาเจรจาไกล่เกลี่ย 
เพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดข้ึน แต่ทว่าผู้น าบ้านโคกอนุมีการประสานเช่ือมโยงกับเครือข่ายป่า ชุมชน
ระดับต าบลจนถึงระดับจังหวัด แต่บ้านวังช้างยังขาดการเช่ือมโยง/เข้าร่วมกับเครือข่าย  

อย่างไรก็ตาม Ostrom เน้นย้ าว่า การจัดการทรัพยากรนั้นสามารถเป็นไปได้ และมี
ประสิทธิภาพดีกว่า หากการจัดการและกฎกติกาในการจัดการนั้นด าเนินการโดยผู้ใช้ทรัพยากรอย่าง
สมัครใจเอง ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็นจริง คนสามารถร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมที่ดี
ส าหรับทุกฝ่ายได้ หากมีโอกาสได้ประชุมหารือกัน และเนื่องจากผู้ใช้ทรัพยากรมีความรู้ในเชิงพื้นที่
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ของระบบนิเวศ และรู้จักกับผู้ใช้ทรัพยากรคนอื่น ท าให้สามารถออกแบบกติกาที่เป็นที่ยอมรับและ
เหมาะกับบริบทในพื้นที่ด้วย 

 

7.3  ข้อเสนอแนะ 

จากผลสรุปของการศึกษาวิจัยสามารถน าเสนอข้อเสนอแนะ 3 ส่วน คือ ข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านป่าไม้ ข้อเสนอแนะต่อผู้น าโครงการป่าชุมชน และข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 

 
7.3.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ (ท่ีรับผิดชอบดา้นป่าไม้) 

1) ภาครัฐควรท างานร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้านเสมออย่างเป็นระบบ เพื่อ
ก่อให้เกิดทัศนะในการมองปัญหาที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับแนวคิดในการจัดการป่าชุมชนที่
เน้นความสมดุลระหว่างการสนับสนุนให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าและการได้รับประโยชน์จากป่า ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ป่า และการอนุรักษ์ป่าก็จะท าให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ต่อไปอย่างยั่งยืน  

2) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรเปิดรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงศักยภาพ 
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายของการท างานด้วยความไว้เนื้อเช่ือใจ
ต่อกัน และส่งเสริมเสริมซึ่งกันและกัน พร้อมกับเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาหากชาวบ้านขาดทักษะหรือมี
จุดอ่อนในด้านนั้นๆ เพื่อน าไปสู่การท างานเป็นทีมอันเข้มแข็งและมีศักยภาพ 

3) ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหรือการจัดการโครงการป่าชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงระยะเริ่มต้นเท่านั้น แต่ควรมีการติดตามในระยะยาว เพื่อที่จะได้รับทราบถึง
ปัญหาต่างๆ ที่ชาวบ้านก าลังเผชิญอยู่อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งท าการแก้ไขปัญหาที่ทันต่อสถานการณ์ 

4) ควรส่งเสริมให้หลักวิชาการแก่ชาวบ้านในการจัดท าบัญชีปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น หน่อไม้ เห็ด สมุนไพรป่า ฯลฯ และจัดท าปฏิทินพืช ตามวัฎจักรของพืชแต่ละชนิด 
เพื่อทราบถึงช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวที่แน่นอนหรือสามารถคาดคะเนได้ตามฤดูกาล ซึ่งจะท าให้ลด
ปัญหาการลักลอบเข้าไปหาเก็บหน่อไม้ หรือของป่า จนเป็นการท าลายทรัพยากรอย่างไม่รู้ตัว หรือมี
การศึกษาชนิดพันธ์ุไม้ พืชสมุนไพร การเพิ่มก าลังผลติของปา่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่
จะท าให้ชุมชนร่วมกันรักษาป่าของชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งท าให้ทราบข้อมูลเชิงนิเวศของป่า
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ชุมชนเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของทรัพยากร ปริมาณการเก็บหา ระยะเวลาในการเก็บหา ราคาในการ
จ าหน่าย น ามาประเมินมูลค่าของพืชอาหารป่าในแต่ละปี และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้จัดการใน
เรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

7.3.2 ข้อเสนอแนะต่อผู้น าโครงการปา่ชุมชน 

1) ผู้น า ควรให้ความร่วมมือและเข้าร่วมในกิจกรรมของภาคีเครือข่ายป่าชุมชนต่างๆ 
เนื่องจากการเข้าร่วมในกิจกรรมเครือข่ายเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ จากเครือข่ายในระบบใหญ่ และน าไปสู่การ
เกื้อหนุนระหว่างกันภายในเครือข่าย ส่งผลเชิงบวกในระยะยาวที่จะท าให้ผู้น าชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และส่งผลให้ขบวนการป่าชุมชนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน และ
สามารถส่งต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่โครงการป่าชุมชนอื่นๆ  

2) ผู้น า ควรมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญแก่คณะกรรมการป่าชุมชนคนอื่นๆ 
และชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างทั่วถึง ผู้น าไม่ควรมองว่าตนมีสถานภาพ
เหนือกว่าชาวบ้าน และท างานร่วมกับชาวบ้านในฐานะเป็นทีมงานที่มีความเสมอภาค อันจะน าไปสู่
ความเข้มแข็งของโครงการป่าชุมชนที่ยั่งยืน 

3) ผู้น า ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน โดยการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของชาวบ้าน และให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของป่า
ชุมชนมากข้ึน เพราะการมีส่วนร่วมของชาวบ้านมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความ
มั่นใจในตัวเอง และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการป่าชุมชน มีความรักและหวงแหนทรัพยากร
ร่วมกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่จะกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความผูกพันต่อโครงการ พร้อมกับทุ่มเท
การท างานเพื่อส่วนรวม 

4) ผู้น า คณะกรรมการป่าชุมชน ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการฟื้นฟูป่า อาทิ ครู-นักเรียน ข้าราชการ 
พระสงฆ์ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และเครือข่ายป่าชุมชนต่างๆ ให้ร่วมมือกันท ากิจกรรมปลูกป่าในวัน
ส าคัญต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ก็จะสามารถฟื้นฟูป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

5) ผู้น า ควรสนับสนุนให้มีการขยายผล หรือการถ่ายทอดให้แก่คณะกรรมการป่า
ชุมชนรุ่นใหม่ สืบทอดเจตนารมต่อไป เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโครงการ และ
มีการขยายผลในชุมชนอื่นๆ ได้มีการบริหารจัดการป่าชุมชนในลักษณะเดียวกัน 
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7.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการปา่ชุมชนควรเพิ่มความหลากหลายเชิงบริบทพื้นที่
ในแต่ละภูมิภาค เช่น มีการศึกษาการจัดการป่าชุมชนภาคเหนือกับภาคใต้ หรือภาคตะวันออกกับภาค
ตะวันตก เป็นต้น เพื่อเปรียบเทยีบความแตกต่าง ให้ได้มาซึ่งตัวแบบหรือรูปแบบการจดัการปา่ชุมชนที่
สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ 

2) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการป่าชุมชนควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง 
โครงการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จกับโครงการป่าชุมชนที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือ โครงการ
ป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จกับโครงการป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จ หรือ โครงการป่าชุมชนที่ไม่
ประสบความส าเร็จกับโครงการป่าชุมชนที่ไม่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น เพื่อค้นหาจุดอ่อนและจุด
แข็งของแต่ละโครงการป่าชุมชนที่เด่นชัด ซึ่งจะสามารถน าไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตรงจุดและถูกวิธี
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แบบปชช.1 

ค ำขออนุญำตจัดท ำโครงกำรป่ำชุมชน 

 -------------------------  

            เขยีนที่............................................................ 

            วันที.่..........เดือน...................พ.ศ. ................. 

  ขา้พเจ้า...............................................ต าแหน่ง.............................อายุ........ปี 

สัญชาติ................ภูมิล าเนาอยู่บ้าน...........................................เลขที่ ................หมู่ที่...........

ต าบล..........................อ าเภอ.............................จังหวัด............................โทร........................  
ขอยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1.ข้าพเจ้าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชนในบริเวณ(ระบุประเภทที่ดิน 

เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นต้น)  

................หมู่ที่....... ต าบล.................อ าเภอ......................จังหวัด.................เนื้อที่ .........ไร่

............งาน................ตารางวา มีอาณาเขตโดยสังเขปดังนี้ 

  ด้านทิศเหนือ  จด.........................................................................

  ด้านทิศตะวันออก   จด.........................................................................

  ด้านทิศใต้            จด.........................................................................

  ด้านทิศตะวันตก     จด.........................................................................

  2.ในการยื่นค าขอนี ้ขา้พเจ้าเป็นผู้แทนของชุมชน ดังต่อไปนี*้ 

 2.1 ช่ือหมูบ่้าน .................... หมูท่ี่...... ต าบล.................อ าเภอ.................. 

 2.2ช่ือหมูบ่้าน ..................... หมูท่ี่..... ต าบล................. อ าเภอ.................. 

 2.3ช่ือหมูบ่้าน ..................... หมู่ที่...... ต าบล................ อ าเภอ.................. 

     รวม.....................................หมู่บา้น  

3.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าเจ้าหน้าที่ออกไป

ตรวจสอบสภาพปา่ในพื้นที่ที่ขออนุญาต ตามวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่ได้นัดหมาย 

  4.เม่ือขา้พเจ้าได้รับแจ้งการอนุญาตให้จัดท าโครงการป่าชุมชนแล้ว ขอรับรอง

ว่าจะร่วมกับราษฎรในชุมชนแห่งนี้จัดการป่าไม้โดยด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขตามที่กรมป่าไม้ก าหนดให้ถูกต้องทุก

ประการ 

  5. พร้อมกับ... 
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  5.พร้อมกับค าขอนี ้ขา้พเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้ 

 5.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกสารรับรองความเป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่(กรณีประธานคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้ยื่นค าขอให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนและหลักฐานรับรองแสดงความเป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชน) 

 5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 5.3 หนังสือร้องขอเข้าร่วมจัดท าโครงการป่าชุมชนซึ่งราษฎรมีอายุ

ตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้น จ านวนตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปร่วม

กันลงช่ือ ** 

 5.4 ส าเนาเอกสารหลักฐานหรือบันทึกการประชุมของราษฎรในชุมชนหรือ

หมูบ่้านแห่งนั้นๆ พร้อมภาพถ่ายสีประกอบอยา่งน้อย1 รูป 

 5.5 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต อาณาเขตหรือเขตติดต่อ

บริเวณขา้งเคยีง  

 อนึ่ง เม่ือได้รับการอนุมัติโครงการและด าเนินการไปแล้ว แต่ต่อมามีการ

ตรวจสอบและปรากฏวา่ การด าเนินการโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่

ก าหนดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้และสภาพแวดล้อม ขอให้กรมป่าไม้พิจารณา

ด าเนินการยกเลิกโครงการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  ลงช่ือ    ผู้ยื่นค าขอ*** 

           (    ) 

     ต าแหน่ง     

หมายเหตุ 

* กรณีการจัดท าโครงการป่าชุมชนมากกว่า 1 หมู่บ้าน โดยมีความจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้อง

ร่วมกันจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ นายก อบต.ก านัน หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชนที่เป็น

ผู้แทนของคณะกรรมการป่าชุมชนจากทุกหมู่บ้านเป็นผู้ยื่นค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่า

ชุมชนและในกรณีนีก้ารพจิารณาจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนกิจกรรมการบริหารจัดการ

พื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐของกรมป่าไม้จะพิจารณาในภาพรวมให้ถือว่ารับผิดชอบ

จ านวนพื้นที่เฉลี่ยเท่ากันทุกหมูบ่้าน 

**ในกรณีที่มีผู้ร้องขอเข้าร่วมจัดท าโครงการป่าชุมชนมากกว่า 1 หมู่บ้าน ให้ถือเป็นข้อต้องปฏิบัติว่าให้แยก

หนังสือร้องขอเข้าร่วมจัดท าโครงการป่าชุมชนเป็นรายหมู่บา้นโดยมีผู้ย่ืนค าขอตาม* 

***ผู้ใหญบ่้าน/ก านัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรีหรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน 
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หนังสือร้องขอเข้ำร่วมจัดท ำโครงกำรป่ำชุมชน 

แนบท้ำยค ำขออนุญำตจัดท ำโครงกำรป่ำชุมชน (แบบ ปชช.1) 

 วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............ 

เรียน นายก อบต./ก านัน/ผู้ใหญบ่้าน....................................................................................... 

ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายช่ือท้ายหนังสือนี ้เป็นผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป มี

ภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่ชุมชนแห่งนี้และมีศักยภาพที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาป่าที่จะขอจัดท า

โครงการป่าชุมชนจ านวนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ได้ร่วมกันลงลายมือช่ือร้องขอจัดท าโครงการป่า

ชุมชนในบริเวณ 

บ้าน หมูท่ี่........ต าบล  อ าเภอ   จังหวัด    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกลุ เลขประจ าตัวประชาชน อายุ ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

หมายเหตุ * หากผู้ประสงค์ลงช่ือร่วมกันร้องขอเข้าร่วมจัดท าโครงการป่าชุมชนมีจ านวนมากสามารถ
สร้างตารางเพิ่มเติมได้ 
  ** กรณีประธานคณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้ ย่ืนค าขอให้เปลี่ยนจาก เรียน นายก อบต./ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน เป็น เรียน ประธานคณะกรรมการป่าชุมชน 
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6. อำณำเขต.. 

 

แบบ ปชช.2 

รำยงำนกำรตรวจสอบพ้ืนท่ีตำมค ำขออนุญำตจัดท ำโครงกำรป่ำชุมชน 

 1. ช่ือผู้ยื่นค าขอ..............................................ต าแหนง่.............................อาย.ุ............ปี 

สัญชาติ................ภูมิล าเนาอยูบ่า้น................................................เลขที่................หมู่ที่............

ต าบล......................อ าเภอ..........................................จังหวัด.................................................... 

 2. ค่าพกิัดหมูบ่้านที่ขอจัดท าโครงการป่าชุมชน (ให้จับคา่พกิัดที่ท าการผู้ใหญบ่้าน) 

2.1 บ้าน...................................หมู่ที่............ค่าพกิดัยดึโยง......................................... 

2.2 บ้าน (ถ้ามี).........................หมู่ที่............คา่พกิดัยดึโยง....................................... 

2.3 บ้าน (ถ้ามี).........................หมูท่ี่............คา่พกิัดยดึโยง....................................... 

 3. พื้นที่ด าเนินการ 

              3.1 ป่าสงวนแหง่ชาติปา่............................................................................................. 

              3.2 ป่าชุมชนตามมติคณะรฐัมนตรี............................................................................. 

    3.3 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี..................................................................... 

              3.4 ป่าตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484............................................... 

      3.5 ที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ คอื............................................................................ 

    3.6 ที่ดินอื่นๆ คอื................................................................................................... 

 4. ที่ตั้งพื้นที่ด าเนินการบ้าน....................................หมู่ที่.......ต าบล............................. 

อ าเภอ ..........................จังหวัด.........................(คา่พกิัด GPS ป่าชุมชนควรจับทุกมุมของพื้นที่

เพื่อความชัดเจนของขอ้มูลแผนที่ที่จะต้องจัดท าเป็น “หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน”และควรมี

คา่พกิัดอยา่งน้อย 8 จุด 8 มุม) ได้แก่ (แปลงที่ 1 เนือ้ที่............. ไร่ .......... งาน ........ ตารางวา 

กรณีจัดท ำโครงกำรมำกกวำ่ 1 แปลงให้ระบุคำ่พกิัดเป็นรำยแปลง คำ่พกิัดให้ท ำเป็นเอกสำรแนบ) 

จุดที่ 1   พิกัด................................................................................................ 

  จุดที่ 2   พกิัด................................................................................................ 

  จุดที่ 3   พิกัด................................................................................................ 

  จุดที ่4   พกิัด................................................................................................ 

จุดที่ 5   พิกัด................................................................................................ 

  จุดที่ 6   พกิัด............................................................................................... 

  จุดที่ 7  พิกัด................................................................................................. 

  จุดที่ 8   พกิัด............................................................................................... 

 5. เนือ้ที่...................................ไร่ ...........................งาน ........................ ตารางวา 
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 6. อาณาเขตพื้นที่ 

 ด้านทิศเหนือ  จด............................................................................ 

 ด้านทิศตะวันออก จด............................................................................ 

 ด้านทิศใต้  จด............................................................................ 

 ด้านทิศตะวันตก จด........................................................................... 

 7. ลักษณะภูมิประเทศ................................................................................................ 

8. สภาพปา่................................................................................................................ 

 9. การใช้ประโยชน์ในพืน้ที่.......................................................................................... 

10. ท าการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ปา่เม่ือวันที่...........เดือน.......................พ.ศ............... 

11. แนบภาพถ่ายสี..............ภาพ (ไม่น้อยกวา่ 4 ภาพต่อ 1 แปลง ภาพถ่ายระบุทิศ) 

 12. แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ที่มีหมายเลขแสดงคา่พกิัดก

ริดชัดเจน พร้อมรายละเอียดเลขระวางและแสดงรูปแปลงจุดที่ตั้ง หากด าเนินการมากกวา่ 1 

แปลง ให้น าทุกแปลงใส่ในแผนที่แผ่นเดียวกันทั้งหมดใส่สัญลักษณ์หมายเลขแปลงที่ 1 แปลงที่ 

2 โดยผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่นั้นๆ ลงนามก ากับ

ด้วย 

13. กรณีพื้นที่โครงการป่าชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แนบส าเนาแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงพร้อมระบุจุดที่ตั้งโครงการ 

14. กรณีด าเนินการในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวง 

15. กรณีพื้นที่ด าเนินการอื่นๆ แนบส าเนาเอกสารแสดงสถานภาพของพื้นที่นั้นๆ 

16. ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ปา่(ใหร้ะบุว่าเหน็ควรให้จัดท าโครงการป่าชุมชน) 
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หมายเหตุ 

ลงช่ือ..........................................ผู้น าตรวจ***  ลงช่ือ........................................ผู้ตรวจสอบ* 

     (                   )          (    ) 

    ต าแหน่ง............................................         ต าแหน่ง...................................... 

ลงช่ือ..........................................พยาน****      ลงช่ือ...............................ผู้ร่วมตรวจสอบ** 

     (         )           (    ) 

    ต าแหน่ง ..........................................         ต าแหน่ง..................................... 

ลงช่ือ..........................................พยาน****  ลงช่ือ..............................ผู้ร่วมตรวจสอบ**  

     (          )                     (             ) 

    ต าแหน่ง ..........................................         ต าแหน่ง........................................ 
 

 

* ให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย 

** ขา้ราชการหรือพนักงานราชการของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติ 

*** ผู้ใหญ่บา้น/ก านัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชนซ่ึงเป็นผู้

ยื่นค าขอ(แบบ ปชช. 1) แล้วแต่กรณี  

****  กรรมการป่าชุมชนหรือราษฎรหมูบ่้านที่ร้องขอเขา้ร่วมจัดท าโครงการ 
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แบบ ปชช.3 

โครงกำรป่ำชุมชน ...................................... 

บ้ำน.................... หมู่ท่ี....... ต ำบล............ อ ำเภอ......... จังหวัด................ 

 

1. ชื่อโครงกำร 

 โครงการป่าชุมชน................................................. 

2. ที่ตั้งโครงกำร 

 ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้าน...................................................................... หมู่ที่ ................ 

ต าบล ...................................... อ าเภอ ................................... จังหวัด................................... 
(กรณีมีผู้ยื่นค ำขอมำกกวำ่ 1 หมู่บำ้น ให้ระบุช่ือบ้ำนและหมูท่ี่ทุกบ้ำนตำมที่ยื่นค ำขอ)  

3. พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร  รวมทั้งสิน้.............................แปลง เนือ้ที่...........................ไร่ ดังนี้ 
 ป่าสงวนแห่งชาติป่า...............................................แปลงท่ี..........เนือ้ท่ี.....................ไร่ 

ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี...............................แปลงท่ี..........เนือ้ท่ี......................ไร่ 

ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี............................แปลงท่ี..........เนือ้ท่ี......................ไร่ 

ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484    แปลงท่ี..........เนือ้ท่ี......................ไร่ 

ท่ีดนิของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ) ............................แปลงท่ี..........เนื้อท่ี......................ไร่ 

ท่ีดนิอื่นๆ (ระบุ).....................................................แปลงท่ี..........เนือ้ท่ี......................ไร่ 

(หากด าเนินการมากกวา่ 1 แปลง ให้เรียงล าดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงท่ี 1 ตามพืน้ท่ีตา่งๆข้างต้น) 

4. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วย บา้น.................................................................................................................. 

มีความประสงค์ท่ีจะให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูป่าเพ่ือให้ป่ามีความอุดม

สมบูรณ์ เกิดประโยชน์กับชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม และเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ จึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการป่า

ชุมชนเสนอกรมป่าไม้ เพ่ือขออนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีร่วมกับชุมชนด าเนินโครงการดังกล่าว โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุน และร่วม

ด าเนินการเพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นเกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่าง

ย่ังยืนสืบไป 

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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5. วัตถุประสงค์    

5.1 เพ่ือให้ราษฎรมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

 5.2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังขยายผลไปยังชุมชน

โดยรอบเพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน 

6. แผนงำนและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินโครงกำรป่ำชุมชน 

ด้านการควบคุม ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูป่า ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานป่า

ชุมชน ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

6.1 ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลท่ัวไปได้ทราบภารกิจด้านการ

จัดการป่าชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการขอบเขตด าเนินงานและขอบเขตพืน้ท่ีป่าชุมชน โดยผ่านทางสื่อชนิด

ต่างๆ เช่น สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ป้ายโครงการป่าชุมชน)รวมท้ังป้ายแสดงแนว

เขตป่าชุมชน เป็นต้น 

6.2 ด้านการป้องกันรักษาป่า เพ่ือเป็นการดูแลรักษาป่ามิใหถู้กบุกรุกท าลาย หรือยึดท าลาย

โดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่นไฟป่า ให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม หรือมากขึ้น

กว่าเดิม 

6.3 ด้านการบ ารุงและฟ้ืนฟูป่า เพ่ือเป็นการปรับปรุง พื้นท่ีป่าท่ีเคยถูกบุกรุกท าลาย ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการพัฒนาพื้นท่ีป่าไม้ใหม้คีวามหลากหลายท้ังจ านวนและชนิดพันธ์ุพืช

ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการยังประโยชน์ต่อชุมชน รวมท้ังการจัดการเพ่ือให้ป่าชุมชนเกิดประโยชน์ท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดการเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

6.4 ด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่นแหล่ง

ศกึษาเรียนรู้ทางชุมชน หรือเป็นการจัดการองค์ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการป่าใหก้ับสมาชิกชุมชน 

6.5 ด้านอ านวยการและอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการด าเนินโครงการป่าชุมชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ก าหนดระยะเวลาด าเนนิการ 10 ปี (นับตั้งแต่วันที่กรมป่าไม้อนุมัติโครงการ) (วันท่ี.............) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 8.1 ผู้รับผิดชอบหลัก 

    1) ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน   2) คณะกรรมการป่าชุมชน 
 8.2 ผู้สนับสนุน 

    1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี.... 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3) อ าเภอ/จังหวัด   4) หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

   5) หน่วยงานภาคเอกชน      
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9. งบประมำณ (โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณได้จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่) 

9.1 กรมป่าไม้ ซึ่งระบุไว้ตามแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
9.2 องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล  

9.3 จังหวัด  

9.4 องค์กร/บริษัทเอกชน 

9.5 หน่วยงานอื่นๆ 

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1) ราษฎรในชุมชนมีสว่นร่วมและได้รับประโยชน์จากการดูแลรักษาป่าชุมชน 

 2) ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาปา่ชุมชน

ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

11. แผนท่ีประกอบโครงกำร 

 11.1 แผนท่ีระวางของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ท่ีมีหมายเลขแสดงค่าพิกัดกริด

ชัดเจนพร้อมรายละเอียดเลขระวางและแสดงรูปแปลงตามแบบ ปชช. 2 (เจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ลงนาม

ก ากับด้วย)** 

 11.2 แผนท่ีแสดงขอบเขตปา่ชุมชนบนแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (เจ้าหนา้ท่ีกรมป่าไม้ลง

นามก ากับด้วย)** 

12. ผู้เขียนโครงกำร   

  (ลงช่ือ) ........................................... ผู้เขียนโครงการ * 
            (..........................................) 

  ต าแหน่ง ........................................... 
 

  (ลงช่ือ) ............................................ ผู้แนะน า/ร่วมเขยีนโครงการ** 

            (..........................................) 

  ต าแหน่ง ........................................... 

13. ควำมคิดเห็นของนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เห็นควรด าเนนิการ         

 ความคิดเห็นอื่นๆ         

  (ลงช่ือ) ..................................................    
            (.................................................) 

  ต าแหน่ง .................................................  
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14. ควำมคิดเห็นของนำยอ ำเภอ  

    เห็นควรด าเนนิการ        

    ความคิดเห็นอื่นๆ        

  (ลงชื่อ) ..........................................................    
           (...........................................................) 

   ต าแหน่ง ........................................................ 

15. ควำมคิดเห็นของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือหัวหน้ำหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลพ้ืนท่ีในแต่ละ

กรณี***   

          เห็นชอบให้ด าเนินการ................................................................................... 

          ความคิดเห็นอื่นๆ........................................................................................... 
  (ลงชื่อ) ...........................................................    
           (...........................................................) 

   ต าแหน่ง ......................................................... 

16. ผู้ตรวจสอบโครงกำร  
     (ผู้อ านวยการสว่นจัดการป่าชุมชน สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี...............................…) 

  (ลงชื่อ) .............................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
   (............................................................) 

   ต าแหน่ง ............................................................ 

17. ผู้เสนอโครงกำร (ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.......................................) 

  (ลงชื่อ) .............................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (............................................................) 
   ต าแหน่ง .......................................................... 

18. ผู้อนุมัติโครงกำร(อธิบดีกรมป่าไม้) 

  (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้อนุมตัโิครงการ 

  (.............................................................) 

  ต าแหน่ง ............................................................. 

หมายเหตุ 

*ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชนแล้วแต่

กรณี 

** ขา้ราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติการขึ้นไป 

*** กรณีพื้นที่อื่นๆ เสนอโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดูแลพจิารณาแล้วแต่กรณี 
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คณะกรรมกำรป่ำชุมชน 

แนบท้ายโครงการป่าชุมชน.................................................... 

บ้าน ............................ หมูท่ี่....... ต าบล ................. อ าเภอ ................ จังหวัด ..................... 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ท ำหน้ำท่ี หมำยเหตุ/ด้ำน 

1 นาย/นาง/นางสาว .............................. ประธาน  

2 นาย/นาง/นางสาว .............................. รองประธาน  

3 นาย/นาง/นางสาว .............................. รองประธาน (ถ้ามี)  

4 นาย/นาง/นางสาว .............................. เลขานุการ  

5 นาย/นาง/นางสาว .............................. เหรัญญิก  

6 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   

7 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   

8 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ  

9 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   

10 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ  

11 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการ   

12 นาย/นาง/นางสาว .............................. กรรมการอื่น (ถ้ามี)  

    

    

    

ที่ท าการผู้ใหญบ่้าน/ก านัน/หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน.............................................. 

หมายเลขโทรศัพท ์.................................................... 
หมำยเหต ุ

*เอกสารฉบับนีเ้ป็นการแสดงโครงสรา้งคณะกรรมการป่าชุมชนได้รับการยอมรบัจากราษฎรใน

ชุมชนเพื่อช่วยท าหน้าที่ในการจัดการป่าชุมชนร่วมกับพนักงานเจ้าหนา้ที่โดยแต่ละป่าชุมชนจะมี

กลุ่มราษฎรเหล่านี้เป็นแกนหลักเขา้มาบริหารจัดการตามความเหมาะสมของพื้นที่ จ านวน 10-

15 คน 

**แนบคณะกรรมการป่าชุมชนส่งให้กรมป่าไม้ทุกโครงการฯ  

***กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการให้รวบรวมรายช่ือแจ้งส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่

รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงขอ้มูลแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมป่าไม้ทราบ 
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แบบ ปชช.4 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
------------------- 

 

1. โครงการป่าชุมชน .............................................................เนือ้ที่.....................................ไร ่

2. ตั้งอยูใ่นเขตท้องที่บา้น......................หมูท่ี่......ต าบล.............อ าเภอ.............จังหวัด............

3. สรุปผลการปฏิบัติงาน........................................................................................................ 

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

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

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

4. ผลการประเมินการแบ่งกลุ่มป่าชุมชน (ณ วันที่ .....................................................) 

  ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก   ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง 

  ป่าชุมชนควรปรับปรุง   ป่าชุมชนที่ควรยกเลิก 

5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไข ..................................................... 

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

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

6. ความคดิเห็น....................................................................................................................... 
 

                          ลงช่ือ........................................................ 

(.......................................................) 

                                    ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน 
 

7. ความคดิเห็น....................................................................................................................... 

            ลงช่ือ........................................................       

  (...................................................) 

                            ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่................ 
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แบบ ปชช.5 

แบบค ำขอต่ออำยุโครงกำรป่ำชุมชน 
  ขา้พเจ้า.........................................................ต าแหน่ง................................................ 

อายุ............ปี ที่อยู่................................................................................................................. 

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

 มีความประสงคข์อต่ออายุโครงการป่าชุมชนบ้าน......................................................... 

ที่ตั้งป่าชุมชน ............................บ้าน .........................................หมู่ที่ ..............ต าบล

.......................... อ าเภอ.......................จังหวัด.......................พิกัดบ้าน................................... 
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ เมื่อ................................................................................................. 

 พื้นที่ด าเนินโครงการรวมทั้งสิน้........................แปลง รวมเนือ้ที่........................ไร่ ดังนี้ 

 ป่าสงวนแห่งชาติปา่............................................แปลงที่............เนือ้ที่.....................ไร่ 
ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี............................แปลงที่..........เนือ้ที่.......................ไร่ 

ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี.........................แปลงที่..........เนือ้ที่.......................ไร่ 

ป่าตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484  แปลงที่..........เนือ้ที่.......................ไร่ 

ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ  (ระบุ) ..........................แปลงที่.........เนือ้ที่........................ไร่ 

ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)...................................................แปลงที่..........เนือ้ที่.......................ไร่ 

(หากด าเนินการมากกวา่ 1 แปลง ให้เรียงล าดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงที่ 1 ตามพื้นที่ต่างๆ 

ขา้งต้น) โดยส่งเอกสารประกอบการพจิารณา ตามกรณีต่างๆ ดังนี้ 

   1.1 กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและพื้นที่ด าเนินการ 

   (1) แบบ ปชช.5 
   (2) ส าเนาแบบ ปชช.3 ฉบับเดิม 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือส าเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
    (4) แผนที่แสดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
    (5) แบบ ปชช.4 
  1.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (หรือ ปชช.3 เดิมช ารุดสูญหาย)

แต่ไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ 

   (1) แบบ ปชช.5 
   (2) แบบ ปชช.5.1 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือส าเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
   (4) แผนที่แสดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
   (5) แบบ ปชช.4 
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   1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด าเนินการ เพิ่มหรือลดจ านวนแปลงป่าชุมชน 

เพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ป่าชุมชน  

   (1) แบบ ปชช.5 

   (2) แบบ ปชช.5.1 

   (3) แบบ ปชช.5.2 

   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือส าเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นค าขอ 

   (5) แผนที่ระวางมาตราส่วน 1:50,000 

   (6) แผนที่แสดงขอบเขตป่าชุมชนบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
   (7) แบบ ปชช.4 

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี (นับตั้งแต่วันที่กรมป่าไม้อนุมัติ) (วันที่..............................) 

งบประมาณ (โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่)  

9.1 กรมป่าไม้ ซ่ึงระบุไวต้ามแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
9.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล   

9.3 จังหวัด   

9.4 องคก์ร/บริษัทเอกชน 

9.5 หน่วยงานอื่นๆ 
 

  ลงช่ือ.............................................ผู้ยื่นค าขอ * 

        (............................................)  

            ต าแหน่ง........................................ 

  ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าที่ผู้แนะน า** 

     (...........................................)    

   ต าแหน่ง....................................... 

ความคดิเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ก ากับดูแลพื้นที่ในแต่ละกรณี*** 

  เห็นชอบให้ด าเนินการ        

        ความคดิเห็นอื่นๆ ..................................................................................  
  (ลงช่ือ) ...........................................................    

           (...........................................................) 

   ต าแหน่ง ......................................................... 

 



 175 

-3- 
ผู้ตรวจสอบ (ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่............) 

  (ลงช่ือ) .................................................ผู้ตรวจสอบ  
           (................................................) 

   ต าแหนง่ ............................................... 
ผู้เสนอ (ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่............................................) 

  (ลงช่ือ) ...................................................ผู้เสนอ   
           (...................................................) 

   ต าแหนง่ .................................................. 
ผู้อนุมัติ (อธิบดกีรมป่าไม้) 

  (ลงช่ือ) ...................................................... ผู้อนุมัติ  
            (.....................................................) 
  ต าแหน่ง ..................................................... 

 
หมำยเหตุ 

*  ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/นายก อบต./นายกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชนแลว้แต่กรณี 

**   ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึน้ไป 

***   กรณีพ้ืนท่ีอื่นๆ เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีก ากับดูแลพิจารณาแล้วแต่กรณี 

ท้ังนี้ หน่วยงานรับผิดชอบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าท่ีในสังกัดประกอบด้วยข้าราชการอย่างน้อย 1 คน  เพ่ือกรม

ป่าไม้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชน  
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แบบ ปชช 5.1 

โครงกำรป่ำชุมชนท่ีขอต่ออำย ุ

------------------------ 

1. ชื่อโครงกำร 

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

2. ท่ีตั้งโครงกำร

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

3. พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร 

 พื้นที่ด าเนินโครงการรวมทั้งสิน้.................แปลง รวมเนือ้ที่...............................ไร่ ดงันี้ 

 ป่าสงวนแห่งชาติปา่.........................................แปลงที่..........เนือ้ที่..........................ไร่ 
ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี.........................แปลงที่..........เนือ้ที่...........................ไร่ 

ปา่ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี.......................แปลงที่..........เนือ้ที่..........................ไร่ 

ป่าตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484  แปลงที่..........เนือ้ที่.......................ไร่ 

ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ  (ระบุ) ..........................แปลงที่..........เนือ้ที่.......................ไร่ 

ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)...................................................แปลงที่..........เนือ้ที่.......................ไร่ 

(หากด าเนินการมากกวา่ 1 แปลง ให้เรียงล าดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงที่ 1 ตามพื้นที่ต่างๆ 

ขา้งต้น) 

4. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วย

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

ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการแล้ว 

โดยตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการป่าชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน ราษฎร องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟู

ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยดูแลรักษาระบบนิเวศของชุมชน อีกทั้งราษฎรยังได้รับ

ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ จัดท าโครงการป่าชุมชน เพื่อ

เสนอกรมป่าไม้พจิารณาต่ออายุโครงการป่าชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษา

จากชุมชนเกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับชุมชนอยา่งยั่งยืนสืบไป 

(ระบุช่ือบ้าน หมูท่ี่ อ าเภอ จังหวัด ) 
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5. วัตถุประสงค์    

 5.1 เพ่ือให้ราษฎรมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 

 5.2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังขยายผลไปยังชุมชน

โดยรอบเพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน 

6. แผนงำนและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินโครงกำรป่ำชุมชน 

ด้านการควบคุม ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูป่า ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานป่าชุมชน  5 ด้าน 

ได้แก่ 

6.1 ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลท่ัวไปได้ทราบภารกิจด้านป่า

ชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอบเขตด าเนินงานและขอบเขตพืน้ท่ีป่าชมุชน โดยผ่านทางสื่อชนิดต่างๆ เช่น 

สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์(ป้ายโครงการป่าชมุชน) รวมท้ังป้ายแสดงแนวเขตป่าชมุชน  

6.2 ด้านการป้องกันรักษาป่า หรือเป็นการดูแลรักษาป่ามิให้ถูกบุกรุกท าลาย หรือยึดท าลาย

โดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เช่นไฟป่า ให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม หรือมากขึ้น

กว่าเดิม 

6.3 ด้านการบ ารุงและฟ้ืนฟูป่า เพ่ือเป็นการปรับปรุง พื้นท่ีป่าท่ี เคยถูกบุกรุกท าลาย ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการพัฒนาพื้นท่ีป่าไม้ใหม้คีวามหลากหลายท้ังจ านวนและชนิดพันธ์ุพืช

ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการยังประโยชน์ต่อชุมชน รวมท้ังการจัดการเพ่ือให้ป่าชุมชนประโยชน์ท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น การจัดการเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิ เวศ หรือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ฯลฯ 

6.4 ด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เช่นแหล่ง

ศกึษาเรียนรู้ทางชุมชน หรือเป็นการจัดการองค์ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการป่าใหก้ับสมาชิกชุมชน 

6.5 ด้านอ านวยการและอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการด าเนินโครงการป่าชุมชน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

      7.1 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 1) ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

 2) คณะกรรมการป่าชุมชน 

      7.2 ผู้สนับสนุน 

 1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี.................................. 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3) อ าเภอ/จังหวัด 

 4) หน่วยงานภาคเอกชน          
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1) ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการดูแลรักษาป่าชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

 2) ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาโดยชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาป่า

ชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อยา่งยั่งยืน 

 
 

 ลงช่ือ    ผู้เขียนโครงการ 

 (    ) 

 ต าแหน่ง     

 

 ลงช่ือ    ผู้แนะน า/ร่วมเขยีนโครงการ 

 (    ) 

 ต าแหน่ง     
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แบบ ปชช. 5.2 

รำยงำนกำรตรวจสอบพื้นที่ตำมค ำขอต่ออำยโุครงกำรป่ำชุมชน 

---------------------------------- 

1. โครงกำรป่ำชุมชน 

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

2. ท่ีต้ัง 

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

    ค่ำพกิัดหมู่บ้ำน

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

3. พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร จ ำนวน.................. แปลง เนื้อท่ี..............................ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ี 

 ป่าสงวนแห่งชาติปา่........................................แปลงที่..........เนือ้ที่...........................ไร่ 

ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี.........................แปลงที่..........เนือ้ที่..........................ไร่ 

ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี......................แปลงที่..........เนือ้ที่...........................ไร่ 

ป่าตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484   แปลงที่..........เนือ้ที่......................ไร่ 

ที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ (ระบุ) .......................แปลงที่..........เนือ้ที่.........................ไร่ 

ที่ดินอื่นๆ (ระบุ)................................................แปลงที่..........เนือ้ที่..........................ไร่ 

(หากด าเนินการมากกวา่ 1 แปลง ให้เรียงล าดับป่าสงวนแห่งชาติเป็นแปลงที่ 1 ตามพื้นที่ต่างๆ 

ขา้งต้น) 

4. ค่ำพิกัดขอบเขตพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำรป่ำชุมชน* 

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

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

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

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

5. ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 

ทิศเหนือ  จด .....................................................................................
 ทิศตะวันออก   จด ..................................................................................... 

ทิศใต้   จด...................................................................................... 
ทิศตะวันตก   จด ..................................................................................... 
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6. ลักษณะภูมปิระเทศ 

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

7. สภำพพ้ืนท่ีป่ำและลักษณะทำงนิเวศวิทยำ  

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

8. ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบสภำพพ้ืนท่ี  

(ให้ระบุวา่เห็นควรให้จัดท าโครงการป่าชุมชน)      

           

9. ท ำกำรตรวจสอบสภำพพ้ืนท่ี เมื่อวันท่ี      

ลงช่ือ    ผู้น าตรวจ*** ลงช่ือ                 ผู้ตรวจสอบ* 

        (    )         (    ) 

ต าแหน่ง     ต าแหน่ง    
 

ลงช่ือ    พยาน****   ลงช่ือ            ผู้ร่วมตรวจสอบ** 

       (    )        (              ) 

ต าแหน่ง      ต าแหน่ง    
 

ลงช่ือ    พยาน**** ลงช่ือ   ผู้ร่วมตรวจสอบ** 

        (    )          (    ) 

 ต าแหน่ง      ต าแหน่ง       

หมำยเหตุ 

*ให้ราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย 

**ขา้ราชการหรือพนกังานราชการของหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติ 

**ผู้ใหญบ่้าน/ก านัน/นายยก อบต./นายยกเทศมนตรี หรือประธานคณะกรรมการป่าชุมชน ซ่ึง

เป็นผู้ยื่นค าขอ (แบบ ปชช.1) แล้วแต่กรณี 

****กรมป่าไม้ชุมชนหรือราษฎรหมูบ่้านทีร่้องขอเขา้ร่วมจัดท าโครงการ 

***** คา่พกิดัขอบเขตพืน้ที่ด าเนนิโครงการป่าชุมชน ควรตรวจสอบทกุมุมของพื้นที่เพื่อความ

ถูกต้องชัดเจน 

กรณีมีหลายแปลงให้ระบุหมายเลขแปลงและแยกชุดขอ้มูลคา่พกิัดเปน็รายแปลงโดยใหท้ าเป็น

เอกสารแนบ 
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แหล่งท่ีมา: กรมป่ าไม้  ส่ วนส่ งเสริมการจัดการป่าชุมชน ค้นวันที่  18 มีนาคม 2560 จาก 
http://www.forest.go.th/community_extension/index.php?option=com_content&view
=article&id=510&Itemid=510&lang=th 
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แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน วันที่ 18 มีนาคม 2560 
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ค ำชี้แจง 

เกณฑ์กำรแบ่งกลุ่มป่ำชุมชน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

----------------------------------------------------- 

 ขอให้ทุกท่านอ่านค าช้ีแจงให้ครบทุกข้อและปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อความสะดวกใน

การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 

 1. ให้ทุกท่านพิจารณาเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จ านวน 20 ข้อ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1 และให้คะแนนหมู่บ้านที่มีป่าชุมชนในความ

รับผิดชอบของท่านตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนีทุ้กแบบฟอร์มและกรุณาอยา่เปลี่ยนแปลง

แบบฟอร์มโดยเด็ดขาด เนื่องจากกระทบต่อการนับจ านวนในการหาค่าร้อยละ 

 2. การให้คะแนน มีคะแนนขอ้ละ 5 คะแนน โดยในข้อหนึ่งๆให้พจิารณาให้คะแนน ดังนี ้ 

  คะแนน   0  คะแนน คอื ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  คะแนน   1  คะแนน คอื ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดน้อยที่สุด 

  คะแนน   2  คะแนน คอื ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดน้อย 

  คะแนน   3  คะแนน คอื ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดปานกลาง 

  คะแนน   4  คะแนน คอื ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาก 

  คะแนน   5  คะแนน คอื ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดมากที่สุด 

 3. เกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชน มีทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน ดังนั้น หมู่บ้านที่ได้

คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์ คอื 100 คะแนน และหมูบ่้านที่ได้คะแนนต่ าสุดจะเท่ากับ 0 คะแนน  

 4. การจัดกลุ่มป่าชุมชน เม่ือได้คะแนนแต่ละหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วขอให้กรอกผลการ

แบ่งกลุ่มป่าชุมชนในความรับผิดชอบลงในตารางตามไฟล์แบ่งกลุ่มป่าชุมชนปี 59 (รายจังหวัด) 

ที่ส่งมาพร้อมนี ้โดยให้กรอกตัวเลขลงในช่องผลการแบ่งกลุ่ม หมูบ่้านละ 1 ตัวเลข ดังนี ้ 

 กลุ่มท่ี 1 ป่าชุมชนที่ควรยกเลิก  ได้คะแนน 0 – 25  คะแนน ให้กรอกเลข 1  

 กลุ่มท่ี 2 ป่าชุมชนที่ควรปรับปรุง ได้คะแนน 26 – 50 คะแนน ให้กรอกเลข 2 

 กลุ่มท่ี 3 ป่าชุมชนพัฒนาปานกลาง ได้คะแนน 51 – 75 คะแนน ให้กรอกเลข 3 

 กลุ่มท่ี 4 ป่าชุมชนพัฒนาดีมาก ได้คะแนน 76 – 100 คะแนน ให้กรอกเลข 4  
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 ส ำหรับช่องหมำยเหตุในเอกสารไฟล์แบ่งกลุ่มป่าชุมชนปี 59 (รายจังหวัด) ตามที่

แสดงตัวอยา่งในเอกสารแนบ 2 ให้กรอกข้อมูลเฉพำะบ้ำนท่ีมีปัญหำ คือ ช่ือบ้ำนไม่ตรงกับ

ฐำนข้อมูลส่วนกลำงเท่ำนั้น  โดย หมู่... ,ต ำบล... ,อ ำเภอ... ต้องตรงกับฐำนข้อมูล

ส่วนกลำง 

 ให้กรอกช่ือบ้านที่ถูกตอ้งลงไปในช่องหมายเหตุและใหค้ะแนนหมู่บา้นนั้นๆ ตามเกณฑ์ที่

ก าหนดตามปกติ ทั้งนี ้ห้ามแก้ไขรายละเอียดอื่นๆในแบบฟอร์มโดยเด็ดขาด 

 5. การกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 3 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะหมู่บ้านที่ไม่มีในฐานข้อมูล

ส่วนกลางเท่านั้น โดยกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 

 6. ขอให้สรุปผลการจัดกลุ่มป่าชุมชนรายจังหวัดในความรับผิดชอบทุกจังหวัดลงใน

แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ 4 โดยรวมเฉพาะหมู่บ้านตามไฟล์แบ่งกลุ่มป่าชุมชนปี 59 (ราย

จังหวัด) 

   

------------------------------------------------------- 

 

 

หมำยเหตุ :   

1) ขอความกรุณาทุกส านักอยา่เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ให้กรอกเพื่อความสะดวกในการนับ

จ านวนและหาค่าร้อยละ 

2) กรมป่าไม้จะจัดส่งตารางรายช่ือหมูบ่้านที่ได้รับอนุมัติจัดท าโครงการป่าชุมชน ในส่วนที่ยังไม่

ครบจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อให้คะแนนและ

แบ่งกลุ่มป่าชุมชนเม่ือสิน้ปีงบประมาณ และขอให้ส่งขอ้มูลให้ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
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แหล่งท่ีมา: กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน วันที่ 18 มีนาคม 2560  
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แหล่งท่ีมา: ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้ (โครงการจัดท าแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม) ค้นวันที่ 
13 มี น า ค ม  2560 จ า ก  http: / / forestinfo. forest.go. th/ 55/ UploadFiles/ MAP/ 88. jpg



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย  
เรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วม ศึกษากรณปี่าชุมชนในอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ” 

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

ชื่อผู้วิจัย   นางสาวพัชรินทร์ โชคศิริ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
 บริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ กรุณาเล่าประวัติส่วนตัวโดยย่อดังต่อไปนี้  
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ..........................  
ต าแหน่ง................................................................................................ .................................................. 
ที่อยู่ ภูมิล าเนาเดิม/ปัจจุบนั............................................................................................... ..................... 
เบอร์โทรศัพท์..............................................อายุ............ปี สถานภาพ................จ านวนบุตร.............คน 
ประวัติการศึกษา.............................................................................................................. ..................... 
อาชีพ/การท างาน...................................................................................................................................  
รายได้....................................................................................................................... .............................. 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์........................................................................................................ .....................  
เริ่มการสัมภาษณ์ เวลา.................................... น. จบการสัมภาษณ์ เวลา....................... ................. น. 
 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานป่าชุมชน 
ท่านรู้จัก “ป่าชุมชน” หรือ มีความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน หรือไม่ อย่างไร.................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ความเป็นมาก่อนจัดต้ังโครงการป่าชุมชน เป็นอย่างไร...........................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ความเป็นมาช่วงเริ่มด าเนินการโครงการป่าชุมชน เป็นอย่างไร..............................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 



 189 

ความเป็นมาหลังจัดต้ังโครงการปา่ชุมชน เป็นอย่างไร............................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 - การปลูกป่า/ฟื้นฟูป่า/ลาดตระเวน เป็นอย่างไร...................................................................  
....................................................................................................................................................... .........
............................................................................................................................................................... 

- การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ผู้น า กรรมการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ พระสงฆ์ เป็นอย่างไร 
  (เช่น การประชุม การแสดงความคิดเห็น กิจกรรมเกี่ยวกับป่า/กติกาป่าชุมชน) 

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

............................................................................................................................................................... 
 - การแก้ไข/จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดข้ึน เป็นอย่างไร........................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

- การร่วมมือ/ประสานงานกับเจา้หน้าที ่เป็นอย่างไร............................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
ความเป็นมาทั้ง 3 ช่วง มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง........................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ ........ 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ภาพประกอบการลงพื้นท่ีศึกษาวิจัย โครงการป่าชุมชน  2 แห่ง 
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ภาพประกอบการลงพ้ืนท่ีศึกษาวิจยั โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง 

 
ภาพท่ี 1 ป้ายโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง 

 
ภาพท่ี 2 ป้ายกติกาป่าชุมชนบ้านวังช้าง 

 
ภาพท่ี 3 ป้ายที่ท าการป่าชุมชนบ้านวังช้าง  
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ภาพท่ี 4 ป้ายคณะกรรมการหมูบ่้านวังช้าง 

 
ภาพท่ี 5 รายช่ือกรรมการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าชุมชนบ้านวังช้าง 

 
ภาพท่ี 6 สัมภาษณ์ ผู้ใหญบ่้าน/ประธานป่าชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการป่าชุมชน 

ร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ภาพประกอบการลงพ้ืนท่ีศึกษาวิจยั โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ 

 
ภาพท่ี 1 ป้ายกติกาป่าชุมชนบ้านโคกอนุ  

 
ภาพท่ี 2 ทางข้ึนวัดป่าถ้ าหม้อและป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 
ภาพท่ี 3 เส้นทางการข้ึน-ลง ไปยังแปลงปลูกป่าของป่าชุมชนและพุทธอุทยาน 
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ภาพท่ี 4 ป้ายโครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ้ าหม้อ  

 
ภาพท่ี 5 วัดบ้านโคกอนุ 

 
ภาพท่ี 6 ป้ายโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอน ุ
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ภาพท่ี 7 ฝายชะลอน้ า บ้านโคกอน ุ

 
ภาพท่ี 8 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านโคกอน ุ

 
ภาพท่ี 9 สัมภาษณ์นายหล่า ภู่โสภา คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกอน ุ
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ภาพท่ี 10 สัมภาษณ์นายหล่า ภู่โสภา (คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ)  

ร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
ภาพท่ี 11 สัมภาษณ์ นางครีม ทัดกลาง (ชาวบ้าน)



  

ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
  

ช่ือ-นามสกุล พัชริทร์ โชคศิร ิ
ประวัติการศึกษา ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกริก  
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา พ.ศ. 2557 

ประสบการณ์การท างาน ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
ผลงานดีเด่นและผลงานทางวิชาการ    
1) วิจารณ์หนังสือ “เงินไม่ใช่พระเจ้า” ตีพิมพ์ในวารสารพฒันาสังคม ปทีี่ 17 
ฉบับที่ 2/2558  
2) รางวัลเยาวชนต้นแบบผูป้ระกอบคุณงามความดี   
    มนุษย ์มโนทัศน ์มโนธรรม ประจ าปี 2557  
3) ประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด  
    มงกุฎ (รอบเจียระไนเพชร) ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2557  
4) รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย   
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2556  
5) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมทมีโครงการ FPO   
    Junior Camp 2556 ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง   
    (สสค.) กระทรวงการคลัง 
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