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 Studying the forest ecology of Ban NongBuacommunity, PrachuapKhiri Khan 
Province is the reseachobjective.Including the role&responsibilities of local organization on 
management local forest and the problem of local forest management in the Ban 
NongBuacommunity.Qualitative Research Methodology and data collection process from 
secondary source is implemented and also use the observational without participation and 
deep interview with the districemember.Tri-reciprocal data accuracy,datacategorization, 
dataanalysis,conclusionang by study objective descriptive presentation is certified by 
PrachuapKhiri Khan Province Forestry department officer and the Subdistrict Administrative 
Organization officer of Tambon Pak Nam Pran,PrachuapKhiri Khan Province. 
 The study result is demonstrated that Ban Nong Bua forest is Semi Evergreen 
Forest and Beach Forest which the geographic are the coastal plain and high complex 
alignment mountain. The impact of Pranburi River  make the soil of this is sand mixed soil 
and conduce to the growth of Semi Evergreen Forest that is expanded to the  plain and 
valley. The plant that is most found here are  Afzelia xylocarpa ,Bungor, Tinospora 
crispa  and also beach forest plant as  Terminalia catappa, Casuarina equisetifolia . There 
are three organizations that play related role in management the forest consist of government 
organization, local organization, and community organization. The forest management roles 
consist three dimensions 1) Using management 2) Development & Repair 3) rule & 
regulation. The three problems or troubles of Ban Nong Bua forest management are budget 
issue, district member participation and the change of district member value. 
 The study result is able to be used by local organization or related unit for 
planning and defining the policy to forest management that is beneficial for community and 
interested person in the future.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program of public and private management            Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                           Academic Year 2013 
Thesis Advisor's signature ........................................ 



ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ทงัคณาจารยทุ์กท่าน
ทีคอยใหค้าํปรึกษา โดยเฉพาะอยา่งยงิ อาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ทีสละเวลาอนัมีค่ายิง คอยให้คาํแนะนาํ และตรวจทานแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่
ตลอดมา จวบจนวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วง ตลอดจนท่านประธานกรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ และกรรมการ ดร.สุทิศา  ลุ่มบุตร ทีช่วยตรวจสอบและแนะนาํเพิมเติมใน
วทิยานิพนธ์ฉบบันี 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และทุกคน
ทีมีส่วนเกียวขอ้ง สาํหรับขอ้มูลทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิ ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ครอบครัวเทียมเทศ ทีเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้ิจยั ให้คาํแนะนาํในวิทยานิพนธ์
ฉบบันี เพือนๆทุกๆคน เจา้หนา้ทีผูป้ระสานงานทุกท่าน ทงัคณะวิทยาการจดัการและบณัฑิตวิทยาลยั 
ทีคอยใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือในเรืองต่างๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ช 

สารบัญ 
                                                                                                                                                           หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ........................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................  ฉ 
สารบญัภาพ ...................................................................................................................................  ญ 
บทที   

1 บทนาํ ............................................................................................................................ 1 
  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา .............................................................. 1 
  ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา .................................................... 3 
  ขอบเขตของการศึกษา ......................................................................................... 3 
  ขนัตอนของการศึกษา .......................................................................................... 5 
  คาํจาํกดัความทีใชใ้นการศึกษา ............................................................................ 5 
  ผลทีคาดวา่จะไดรั้บ ............................................................................................. 6 

2 วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง .................................................................................................. 7 
  ขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัป่าชุมชนบา้นหนองบวั ..................................................... 7 
   สภาพทวัไป............................................................................................... 7 
   ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ............................................................ 8 
   สภาพทางเศรษฐกิจ ................................................................................... 9 
   แหล่งท่องเทียวในเขตตาํบลปากนาํปราณ ................................................. 9 
  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบับทบาท ...................................................................... 10 
   ความหมายของบทบาท ............................................................................. 10 
   ประเภทของบทบาท ................................................................................. 12 
   องคป์ระกอบของบทบาท ......................................................................... 13 
   ปัจจยัทีมีผลต่อการแสดงบทบาท .............................................................. 14 
  ความรู้ทวัไปเกียวกบัทรัพยากรป่าไม ้.................................................................. 15 
   ความหมายของทรัพยากรป่าไม ้................................................................ 15 
   ชนิดของทรัพยากรป่าไม ้........................................................................... 16 
   ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม ้.................................................................. 23 
   สาเหตุของความเสือมโทรมของทรัพยากรป่าไม ้...................................... 25 



 ซ 

  บทที                                                                                                                                                หนา้ 
   สถานการณ์ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทย ........................................... 26 
  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม.้........................................ 28 
   หลกัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้................................................................ 28 
   แนวความคิดเกียวกบัป่าชุมชน .................................................................. 31 
  ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบ ทีเกียวขอ้งกบับทบาทขององคก์รต่างๆ ในการ

จดัการทรัพยากรป่าไม ้...............................................................................
 

32 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ........................................... 32 
   พระราชบญัญตัิการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

พ.ศ.2542 .........................................................................................
 

33 
   พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ......................... 35 
  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ........................................................................... 36 

     3 วธีิดาํเนินงานวจิยั .......................................................................................................... 41 
  เกณฑก์ารคดัเลือกพืนที ....................................................................................... 41 
  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ............................................................................................. 41 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ......................................................................................... 42 
  เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ................................................................................... 42 
  การวเิคราะห์ขอ้มูล .............................................................................................. 44 

4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ................................................................................................... 45 
  ส่วนที 1 สถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวั ......................................................... 45 
   สภาพทวัไปของป่าชุมชน ......................................................................... 45 
   การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน .................................................................. 48 
   สภาพปัญหาป่าชุมชน ............................................................................... 50 
  ส่วนที 2 บทบาทขององคก์รต่างๆ ในการจดัการป่าชุมชน .................................. 51 
   ดา้นการจดัการการใชป้ระโยชน์ ............................................................... 51 
   ดา้นการพฒันาและฟืนฟู ........................................................................... 52 
  ส่วนที 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้................................ 58 
   ปัญหาเรืองงบประมาณ ............................................................................. 58 
   ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม ....................................................................... 58 
   ค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น ...................................................... 59 



 ฌ 

                                                                                                                                                           หนา้ 
5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ .............................................................................. 60 
  สรุปผลการศึกษ ................................................................................................... 60 
   ส่วนที 1 สถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวั .............................................. 60 
   ส่วนที 2 บทบาทขององคก์รต่างๆ ในการจดัการป่าชุมชน ....................... 61 
   ส่วนที 3 ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั ......... 63 
  อภิปรายผลการศึกษา ........................................................................................... 64 
  ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................ 68 
   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย .......................................................................... 68 
   ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป .......................................................... 68 

รายการอา้งอิง .................................................................................................................................. 69 
ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 72 
ประวติัผูว้ิจยั .................................................................................................................................... 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ

สารบัญภาพ 
  ภาพที                                                                                                                                               หนา้ 

1 ลกัษณะป่าดงดิบชืน ..................................................................................................... 16 
2 ลกัษณะป่าดงดิบแลง้ .................................................................................................... 18 
3 ลกัษณะป่าดงดิบเขา ..................................................................................................... 18 
4 ลกัษณะป่าสนเขา ......................................................................................................... 19 
5 ลกัษณะป่าชายเลน ....................................................................................................... 20 
6 ลกัษณะป่าพรุหรือป่าบึงนาํจืด ...................................................................................... 20 
7 ลกัษณะป่าชายหาด ....................................................................................................... 21 
8 ลกัษณะป่าเบญจพรรณ ................................................................................................. 22 
9 ลกัษณะป่าทุ่ง ............................................................................................................... 22 

10 วธีิการจดัการทรัพยากรของชุมชน ............................................................................... 30 
11 ลกัษณะป่าดิบแลง้ทีพบในชุมชนบา้นหนองบวั ........................................................... 46 
12 ลกัษณะป่าชายหาดทีพบในชุมชนบา้นหนองบวั ......................................................... 46 
13 สนทะเลทีพบในชุมชนบา้นหนองบวั .......................................................................... 47 
14 การใชป้ระโยชน์จากไมไ้ผเ่พือการเผาถ่าน ................................................................... 48 
15 การใชป้ระโยชน์จากไมเ้พือการก่อสร้าง ...................................................................... 49 

   
 



 
 

 

1 

 
บทท ี1 

 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติทีมีคุณค่าและความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยท์งั
โดยตรงและโดยออ้มมนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากป่าไมใ้นการเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารและพืชสมุนไพร
รักษาโรค การใชป้ระโยชน์จากไมใ้นการก่อสร้างบา้นเรือนทีอยูอ่าศยั การทาํเฟอร์นิเจอร์เครืองเรือน 
และเชือเพลิงในการประกอบอาหาร นอกจากนีป่าไมย้งัมีความสําคญัในแง่ของระบบนิเวศวิทยา
โดยเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนและความชืนซึงมีความสําคญัในวฎัจกัรของการเกิดนาํและสมดุลใน
บรรยากาศ  

 จากรายงานสถานการณ์ป่าไมข้องกรมป่าไมป้ระจาํปี2552 รายงานว่าประเทศไทยมี
พืนทีป่าไมป้ระมาณ 171,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 33.44 ของพืนทีทงัประเทศ โดย
ลดลงจากปี 2516 ทีมีพืนทีป่าประมาณ 221,707 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.21 ของพืนที
ประเทศโดยมีสาเหตุสําคญัมาจากปัจจยั 4ประการคือ1.นโยบายการเปิดสัมปทานป่าไมเ้พือการใช้
สอยในประเทศและส่งออกในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2532 ทาํให้ป่าส่วนใหญ่ทีถูกสัมปทานถูกเปลียน
สภาพกลายเป็นป่าเสือมโทรม 2.การบุกรุกแผว้ถางของราษฎรและนายทุนเพือการเกษตรกรรมและ
ทีอยูอ่าศยั 3.นโยบายของรัฐทีมุ่งก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน เช่น ถนน เขือน อ่างเก็บนาํ รวมถึงการ
ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดียวทาํให้เกิดการบุกรุกป่าเพิมมากขึน (ผจญ สิทธิกนั, 2544: 1-2 ; ตะวนั 
อินตะ๊วงศ,์ 2548: 1-2) และสาเหตุทีสาํคญัคือประสิทธิภาพขององคก์รภาครัฐตลอดระยะเวลาหลาย
สิบปีที “รัฐ” เป็นผูดู้แลป่าไมแ้ต่เพียงผูเ้ดียวประสบความลม้เหลวอยา่งสินเชิง ในระยะเวลา 50 ปี 
ป่าไมข้องประเทศไทยลดลงกว่าครึง นาํมาสู่การเสนอแนวคิดการจดัการป่าโดยประชาชน ทงัใน
รูปแบบของคณะกรรมการหรือถ่ายโอนการดูแลป่าให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงมีการ
กาํหนดอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการบริหารจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ในมาตรา
ที 67 ว่าดว้ยเรืองอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในขอ้ที 7 วา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน มีอาํนาจหนา้ทีในการ“คุม้ครอง 
ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม” และมาตราที 16 ในพระราชบญัญติัการ
กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน วา่ดว้ยเรืองให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การ
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บริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหน้าทีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ ในขอ้ที 24 องค์การ
บริหารส่วนตาํบลมีหนา้ทีในการ“การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม” 
 นโยบายทางด้านการอนุรักษ์ป่าไม ้ได้ถูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตงัแต่ฉบบัที 4 จนมาถึงฉบบัที 7 โดยในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 4 
(พ.ศ.2520-2524) เน้นให้ความสาํคญัต่อปัญหาและลักษณะการใชท้รัพยากรเศรษฐกิจหลกัของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงทรัพยากรทีดิน ป่าไม ้แหล่งนาํ แหล่งแร่ พลงังานและเชือเพลิง ตลอด
ทงัความเสือมโทรมของสิงแวดลอ้มของชาติ(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2520: 159) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 5 (พ.ศ.2525-2529) เนน้การ
ปรับโครงสร้างการผลิตและการเพิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทีดิน แหล่งนาํ ป่าไม ้แหล่ง
ประมง ตลอดทงัการปรับปรุงการตลาดและราคาสินคา้เกษตรให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร
ยิงขึน โดยเนน้เป้าหมายทีจะ “เพิมประสิทธิภาพการผลิต” เป็นหลกัสําคญั โดยมีเงือนไขทีวา่การ
ขยายพืนทีเพาะปลูกจะกระทาํไดน้อ้ยมากในอนาคตขณะเดียวกนัก็จะมุ่งเนน้การยกฐานะความเป็นอยู่
และรายไดข้องเกษตรกรให้มีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาความยากจนในชนบทพร้อมกนัไปดว้ย 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 6 (พ.ศ.2530-2534) เนน้เรืองกลไกการบริหารการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเพือให้เป็นไปตามแผนงานจึงจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการ
สร้างระบบและเครืองมือในการประสานงานขนัพืนฐาน อาทิเช่น ระบบขอ้มูล แผนที แผนแม่บท 
เป็นต้น โดยจัดให้สิงเหล่านันเป็นระบบทีมีความสมบูรณ์ในทุกพืนทีทวัประเทศ และอยูใ่น
มาตรฐานเดียวกนั รวมทงัจะตอ้งสนบัสนุนให้องค์กรในระดบัทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มให้มากยิงขึน ต่อมาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที 7 (พ.ศ.2535-2539) มีแนวนโยบายหลกัทีจะยกระดบัการบริหารและ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นปัจจยัพืนฐาน ในการดาํรงชีวิตของประชาชนในชนบท รวมทงั
เป็นมรดกของชาติสาํหรับอนุชนรุ่นหลงั และเป็นรากฐานสาํหรับการพฒันาทียงัยนืของประเทศ 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 6 และ 7 จะเห็นไดว้า่ให้ความสําคญั
กบัการบริหารและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มโดยองคก์รระดบัทอ้งถินและให้
สอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริง ซึงเป็นบทบาทหน้าทีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินทีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มาตราที 67
วา่ดว้ยเรืองอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จาํนวน 9 ขอ้ โดยในขอ้ที 7 วา่ดว้ยเรือง 
“คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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พ.ศ.2550 ทีไดก้าํหนดสิทธิชุมชน ไวใ้นมาตราที 66 วา่ดว้ยเรือง การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 จากทีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่ ไดมี้การกาํหนดบทบาทหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินและสิทธิของคนในชุมชน ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไว้
อยา่งชดัเจนในพระราชบญัญติัและกฎหมายต่างๆ รวมถึงการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทีเน้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ทีทาํให้เกิดการพฒันาทียงัยืน  โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ซึงเป็น
ทรัพยากรทีประสบปัญหาความเสือมโทรมและการร่อยหรอ จากปัจจยัหลายประการ ดงัเช่นชุมชน
บา้นหนองบวั ตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทีประสบปัญหาความ
เสือมโทรมและการลดลงของทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชน อนัเนืองมาจากการบุกรุกพืนทีป่าเพือเป็นที
ทาํกิน ซึงส่งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถิน ไม่วา่จะเป็นเรืองการประกอบอาชีพ ภาวะหนีสิน ผลผลิต
ทางการเกษตรไดผ้ลไม่ดีเท่าทีควร ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาแนวทางการจดัการทรัพยากร
ป่าไม้โดยเลือกพืนทีศึกษาชุมชนบ้านหนองบัว  ตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เพือให้ได้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์แก่ท้องถินในการนาํไปประกอบการกาํหนด
นโยบายการจดัการป่าไมใ้นชุมชนต่อไป 
  
2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพือศึกษาสถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2.2 เพือศึกษาบทบาทขององคก์รชุมชน องคก์รภาครัฐ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2.3 เพือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

  
3. ขอบเขตของการศึกษา 

3.1 ขอบเขตเชิงเนือหา 
  ผูว้จิยัดาํเนินการศึกษาสถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวั ไดแ้ก่ สภาพทรัพยากรป่า
ไม ้ลกัษณะป่าไม ้จาํนวน ชนิด สัดส่วน และการกระจายของป่าไม ้การใชป้ระโยชน์ และแนวโนม้
พืนทีป่าไม ้ศึกษาบทบาทของหน่วยงาน องคก์รต่างๆ ในพืนทีชุมชนบา้นหนองบวั ในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้อาทิเช่น องคก์รชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สํานกังานป่าไมจ้งัหวดั เป็นตน้ 
โดยศึกษาบทบาททงั 3 ด้าน คือ 1.การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ เช่น การกาํหนดขอบเขตการใช้
ประโยชน์ เขตควบคุมการใช้ประโยชน์  2.การพฒันาและฟืนฟูป่าไม้ เช่น การดาํเนินกิจกรรม
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ภายในชุมชนเพือฟืนฟูป่าไม ้ 3. การออกกฎระเบียบ บงัคบัใช ้การลงโทษผูก้ระทาํผิด และปัญหา 
อุปสรรคในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั เพือหาแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใหเ้กิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2 ขอบเขตเชิงประชากร 
  ผูใ้หข้อ้มูล (Key Informant) ในการศึกษาวจิยัครังนี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันีคือ 

3.2.1 องค์กรชุมชน ได้แก่ ชาวบา้นทีอาศยัอยู่ติดพืนทีป่าชุมชน พึงพิงทรัพยากร
ป่าไม ้ทงัโดยตรงและโดยออ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน ในฐานะ
เจา้ของพืนที เป็นผูใ้ช้ประโยชน์ และไดรั้บผลกระทบ จากปัญหาความเสือมโทรมและการลดลง
ของป่าไม ้มีการผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนโดยคดัเลือกบุคคล 
ตวัแทนในครัวเรือนทีมีอาย ุ18 ปีขึนไป 

3.2.2 องคก์รภาครัฐ ไดแ้ก่ สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อนัประกอบดว้ย 
เจา้หนา้ทีระดบัปฏิบติัการ 2 คน 

3.2.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  ไดแ้ก่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ 
อนัประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที 4 รวม 4 คน 

3.3 ขอบเขตเชิงเวลา 
  ผูว้จิยักาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยัเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 
  ช่วงแรก  ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เกียวกบัสถานการณ์ป่าไม ้ทฤษฎี
เกียวกบัหลกัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ข้อกาํหนดต่างๆทีเกียวข้องกับสิทธิชุมชน และอาํนาจ
หนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ขอ้มูลพืนทีศึกษา และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมากาํหนด
กรอบแนวคิดการวจิยัและจดัทาํโครงร่างการวิจยั เริมตงัแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2556 รวม 4 
เดือน 
  ช่วงทีสอง  วางแผนและดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสังเกต
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)ในประเด็นต่างๆ ทีไดก้าํหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์เริม
ในเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2556 รวม 2 เดือน 
  ช่วงทีสาม นาํขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกต มาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เพือนาํเสนอผลการวจิยั ในเดือน ธนัวาคม 2556 ถึง กุมภาพนัธ์ 2557 รวม 3 เดือน 
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3.4 ขอบเขตเชิงพืนที 
  พืนทีการศึกษา ไดแ้ก่ ป่าชุมชนบา้นหนองบวั หมู่ที 4 ตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอ
ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
4. ขนัตอนของการศึกษา 

4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี เกียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้ขอ้กาํหนดต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัสิทธิชุมชน อาํนาจหนา้ทีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลร่วมกบัการ
สังเกตโดยผูว้จิยั 

4.3 วเิคราะห์ขอ้มูลและการสรุปผลการศึกษา 
4.4 การเสนอแนะ 

 
5. คําจํากดัความทใีช้ในการศึกษา 

5.1 สถานภาพทรัพยากรป่าไม ้หมายถึง สภาพทรัพยากรป่าไม ้ลกัษณะป่าไม ้จาํนวน 
ชนิด สัดส่วน และการกระจายของป่าไม ้การใชป้ระโยชน์ และแนวโนม้พืนทีป่าไม ้

5.2 การจดัการทรัพยากรป่าไม ้หมายถึง กระบวนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือให้
มนุษยใ์ช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยงัยืน โดยประกอบด้วย        
3 องคป์ระกอบ คือ การใชป้ระโยชน์ การพฒันาและการฟืนฟู และการออกกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

5.2.1 การใช้ประโยชน์ หมายถึง การกาํหนดกิจกรรมในการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น การกาํหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม(้เขตป่าอนุรักษ ์ป่าใชส้อย) การควบคุมการใชป้ระโยชน์ 

5.2.2 การพฒันาและฟืนฟู หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมเพือฟืนฟูสภาพป่าไมที้ร่อย
หรอและเสือมโทรมลง ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ เช่น การปลูกป่าทดแทน 

5.2.3 การออกกฎระเบียบและข้อบงัคบั หมายถึง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทีกาํหนด
ขึนในชุมชนและบงัคบัใชใ้นการลงโทษผูก้ระทาํผิด รวมถึงกฎระเบียบทีกาํหนดขึนโดยหน่วยงาน
ต่างๆ 

5.3 บทบาทของหน่วยงาน องคก์ร ในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้หมายถึง การแสดงออก
ถึงหน้าทีขององค์กร หน่วยงาน  ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  เพือให้มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จาก



6 
 

ทรัพยากรป่าไม ้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและยงัยืน ภายใต ้3  องค์ประกอบ คือ การใชป้ระโยชน์ 
การพฒันาและฟืนฟู การออกกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

5.4 องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ และกลุ่มเครือข่ายในพืนที
ชุมชนบา้นหนองบวั ตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

5.5 องคก์รภาครัฐ หมายถึง สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
5.6 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ 

ตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
5.7 ป่าชุมชน หมายถึง ป่าไมที้ชุมชนไดเ้ขา้มาใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ ทงัโดยตรง

และโดยออ้ม ในการวจิยัชินนี คือ ป่าชุมชนบา้นหนองบวั 
5.8 บทบาท หมายถึง เรืองของพฤติกรรมและหน้าทีความรับผิดชอบ เพือเป็นการ

แสดงให้เห็นว่า  เมือบุคคลดาํรงตาํแหน่งใด    ก็ควรแสดงพฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกบั
หนา้ที  ความรับผดิชอบนนั 
 
6. ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

6.1 ทราบถึงสถานภาพทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชนบา้นหนองบวั  ตาํบลปากนาํปราณ 
อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

6.2 ทราบถึงบทบาทขององค์กรต่าง  ในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการดาํเนินการจดัการป่าไมข้องชุมชนบา้นหนองบวั    ตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอ
ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

6.3 ข้อมูลทีได้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและ
หน่วยงานอืนๆทีเกียวขอ้ง นาํไปบูรณาการขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัเป็นการลดขอ้จาํกดั และสร้างความร่วมมือ
ในการดาํเนินการจดัการป่าชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การวิจัยเรืองแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านหนองบัว  ผูศึ้กษาได้
ทบทวนเอกสาร ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น 
เอกสาร ตาํรา งานวิจัยและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพือนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ในประเด็นต่อไปนี 

1. ขอ้มูลพืนฐานเกียวกบัป่าชุมชนบา้นหนองบวั 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบับทบาท 
3. ความรู้ทวัไปเกียวกบัทรัพยากรป่าไม ้
4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้
5. ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบ ทีเกียวขอ้งกบับทบาทขององค์กรต่างๆ ในการจดัการ

ทรัพยากรป่าไม ้
6. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 
1. ข้อมูลพนืฐานเกยีวกบัป่าชุมชนบ้านหนองบัว 
 1.1 สภาพทวัไป 
  ป่าชุมชนบา้นหนองบวั ตงัอยูใ่นพืนทีหมู่ที 4 ตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยอยูใ่นเขตความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ 
มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลหนองแก อาํเภอหัวหิน ทิศใต ้ติดต่อกบั ตาํบลสามร้อยยอด 
อาํเภอสามร้อยยอด ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ทะเลอ่าวไทย และทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลวงัก์พง 
และตาํบลปราณบุรี จาํนวนประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ จากขอ้มูลเมือ
วนัที 30 กนัยายน 2553 มีจาํนวนทงัสิน 5,630 คน มีจาํนวนครัวเรือน จาํนวน 3,556 ครัวเรือน ซึง
จาํแนกเป็นรายหมู่ ดงัตารางที 1  
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ตารางที 1 จาํนวนประชากร และจาํนวนครัวเรือน ในตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์   

 
ชือชุมชน 

จํานวนประชากร(คน) จํานวน 
ครัวเรือน  

ชาย หญงิ รวม ร้อยละ  
หมู่ที 1 บา้นท่าลาดกระดาน 
หมู่ที 2 บา้นปากนาํปราณ 
หมู่ที 3 บา้นปรือนอ้ย 
หมู่ท ี4 บ้านหนองบัว 
หมู่ที 5 บา้นสุขสวสัดิ 

303 
248 
990 
584 
660 

317 
239 
983 
607 
699 

620 
487 
1,973 
1,191 
1,359 

11.01 
8.65 
35.05 
21.15 
24.14 

1,439 
293 
774 
509 
541 

รวม 2,785 2,845 5,630 100 3,556 
ทีมา: จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, อาํเภอปราณบุรี, สาํนักทะเบียน, “จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์,” ขอ้มูล
ประชากร และจาํนวนครัวเรือน ในตาํบลปากนาํปราณ สํานักทะเบียน อาํเภอปราณบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์, 2553. 
 
  จากตารางที 1 แสดงให้เห็นวา่ จาํนวนประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ปากนาํปราณ หมู่ที 3 ชุมชนบา้นปรือนอ้ยมีจาํนวนมากทีสุด คือมีจาํนวน 1,973 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.05 รองลงมา คือ ชุมชนบา้นสุขสวสัดิ มีจาํนวนประชากร 1,359 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 ชุมชน
ทีมีจาํนวนประชากรนอ้ยทีสุด คือ ชุมชนบา้นปากนาํปราณ มีจาํนวน 487 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65 
 1.2 ลกัษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
  ลกัษณะภูมิประเทศ ของชุมชนหนองบวั ส่วนใหญ่เป็นทีราบชายฝังทะเล มีเขาทุ่ง
ใหญ่เขาเบญจพาส  เขาเจ้าแม่ทบัทิมทองอยู่ทางตอนเหนือ มีเขาปรือน้อย เขากะโหลก อยู่ทาง
บริเวณตอนใต ้สภาพพืนทีมีความเหมาะสมกบัการปลูกพืชไร่ เช่น มะพร้าว มะม่วง และสับปะรด 
เป็นตน้ 
  ลกัษณะภูมิอากาศ ของชุมชนหนองบวั อยูใ่นเขตมรสุม หรือมีลกัษณะอากาศแบบ
ร้อนชืน โดยทวัไปไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ความชืนอากาศปานกลาง อุณหภูมิอากาศเฉลีย 27.50 
องศาเซลเซียส โดยอากาศหนาวสุดจะอยู่ในเดือน มกราคม และอากาศร้อนสุด จะอยู่ในเดือน 
เมษายน ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมทีพดัผา่นทุกฤดูกาล ทาํใหเ้กิดฤดูกาล 3 ฤดูกาล 
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  ฤดูร้อน จะเริมตงัแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 
อากาศในช่วงนีจะร้อนอบอา้ว โดยเฉพาะในเดือนเมษายน อากาศจะร้อนทีสุด 
  ฤดูฝน จะเริมตงัแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ระยะเวลาประมาณ 7 
เดือน ฝนจะตกมากทีสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน โดยในปีทีผ่านมามีฝนตก
เฉลียทงัปี 63.75 มิลลิเมตร ต่อเดือน มีฝนตกทงัปี 765 มิลลิเมตร ฝนตกจาํนวน 39 วนั 
  ฤดูหนาว จะเริมตงัแต่เดือนธนัวาคม ถึงปลายเดือน กุมภาพนัธ์ ระยะเวลาประมาณ 
3 เดือน โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึงจะพดัพาอากาศแห้งและหนาวเยน็
มาปกคลุมประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ เป็นพืนทีได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมนี แต่อากาศหนาวไม่มีความรุนแรงมากนกั เนืองจากอยู่ใกลท้ะเล ทาํให้อากาศในบริเวณนี           
ไม่หนาวจดัจนเกินไป 
 1.3 สภาพทางเศรษฐกจิ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในพืนทีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การเลียงสัตว ์การ
ปลูกพืช และการประมง ประกอบกบัมีแนวชายหาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ส่งผลให้ตาํบล
ปากนาํปราณ มีความพร้อมในการส่งเสริมพฒันาดา้นการท่องเทียวเป็นอยา่งมาก จึงเกิดการลงทุน
สร้างโรงแรม รีสอร์ท และการประกอบการด้านการท่องเทียวประเภทอืนอีกมากมาย ทาํให้
ประชาชนมีอาชีพทีหลากหลาย โดยไม่ตอ้งเคลือนยา้ยแรงงานไปประกอบอาชีพนอกเขตพืนที 
 1.4 แหล่งท่องเทยีวในเขตตําบลปากนําปราณ 
  หาดเขากะโหลกและจุดชมววิ 
  หาดเขากะโหลก อยู่ห่างจากปากนําปราณไปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร 
ทางเขา้หาดอยูร่ะหวา่งหลกักิโลเมตรที 253-254 ตรงขา้มกบัค่ายธนะรัชตแ์ละทีวา่การอาํเภอปราณ
บุรี เลียวซา้ยเขา้ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกแลว้เลียวขวาอีกครังหนึง ระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ผา่นวดันาหว้ยแลว้เลียวขวาอีก 6 กิโลเมตร ชายหาดสะอาดทรายสีนาํตาลอ่อน บรรยากาศ
เงียบสงบ ทางดา้นใตมี้เขาเล็กๆ ลูกหนึงคลา้ยกบักะโหลกอนัเป็นทีมาของชือเขา เขากะโหลกอยูใ่น
เขตวนอุทยานทา้วโกษาสามารถขึนไปชมจุดชมวิว มองเห็นชายหาดไดส้วยงาม ชายหาดนีมีทีพกั
หลายรูปแบบ และมีร้านอาหารทะเลหลายร้านให้เลือกสรร นักท่องเทียวสามารถเดินศึกษา
ธรรมชาติบนเขากะโหลก ชมความงดงามของถาํหินงอกหินยอ้ย 
  แม่นําปราณบุรี 
  แม่นาํปราณบุรีเป็นแม่นาํสายสาํคญัทีคอยหล่อเลียงชีวติของชาวปากนาํปราณ และ
เป็นแม่นาํสายสําคญั ทีทาํให้ระบบธรรมชาติเกิดความสมดุล รวมถึงเป็นแหล่งรวมดา้นนิเวศวิทยา 
เพราะมีนาํเคม็ นาํกร่อยและนาํจืด ในแม่นาํสายนี 
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  ในอดีตแม่นาํปราณบุรีไดชื้อวา่เป็นแม่นาํทีมีจระเขชุ้กชุมมาก จนมีคนเรียกจระเข้
นีว่า จระเขป้ราณ บริเวณสองฝังแม่นาํปราณบุรี นกัท่องเทียวสามารถสัมผสัธรรมชาติป่าชายเลน 
แหล่งอนุบาลสัตว์นําขนาดเล็ก สัมผสัวิถีชีวิตของชาวปากนําปราณ ทีมีความผูกพนักบัการทาํ
ประมง ตงัแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั 
  ศาลเจ้าแม่ทบัทมิทองและจุดชมววิ 
  ศาลเจา้แม่ทบัทิมทองเป็นจุดชมววิทีมีความสวยงามมาก ซึงเมือมองลงมา ก็จะเห็น
แม่นาํปราณบุรีและหมู่บา้นปากนาํปราณอยา่งชดัเจน อีกทงัยงัเป็นทีตงัศาลเจา้แม่ทบัทิมทอง ภายใน
ศาลประดิษฐานรูปปันเจา้แม่ทบัทิมทอง ซึงมีความศกัดิสิทธิ เป็นทีนบัถือของชาวปากนาํปราณ 
  วนอุทยานปราณบุรี 
  วนอุทยานปราณบุรีเป็นโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ   ของสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถโดยกาํหนดพืนทีเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า คลองคอย มีพืนที
ประมาณ 1,984 ไร่ ประกอบดว้ย ป่าชายเลน และมีแม่นาํปราณบุรีไหลผา่นตอนกลางของพืนทีป่า  
ปัจจุบนักรมป่าไมไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นวนอุทยาน มีพืนที 700 ไร่ วนอุทยานปราณบุรี มีหาดทรายขาว
สะอาด ร่มรืน ด้วยแนวสนทอดยาว 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านตะวนัออกของวนอุทยานปราณบุรี 
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของทะเล เกาะสิงโต เขาตะเกียบ และเขาเต่า จุดทีน่าสนใจแวะเทียวชม 
ไดแ้ก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและกิจกรรมล่องเรือ เป็นสะพานไมย้กระดบั สามารถ
เทียวชมและศึกษาเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลนอยา่งใกลชิ้ด บริเวณทางเดิน
ติดตงัป้ายสือความหมายตลอดเส้นทางทีมีความยาว 1,000 เมตร มีท่าเรือขนาดเล็กเชือมกบัสะพาน
ทางเดิน ซึงเป็นจุดทีพกัเรือ สามรถทาํกิจกรรมล่องเรือ สัมผสักบัความงามตามธรรมชาติและศึกษา
ระบบนิเวศป่าชายเลนทางนาํ มีพนัธ์ุไมน้านาชนิดและรวมทงัชมวิถีชีวิตชาวบา้นทีอาศยัอยูริ่มคลอง 
นกัท่องเทียวสามารถนงัเรือชมวิถีชาวบา้นสองฝังแม่นาํปราณบุรี และชมป่าชายเลน โดยมีบริการ
เรือนาํเทียวไวบ้ริการแก่นกัท่องเทียว 
 
2. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบับทบาท 
 2.1 ความหมายของบทบาท 
  ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไว ้ผูว้จิยัสรุปไดด้งันี 
  Levinson (1971: 11, อา้งถึงในพงษชิ์ตะ บุญงอก, 2548) กล่าววา่ 

1. บทบาท หมายถึง บรรทดัฐาน (norm) ความคาดหวงัขอ้ห้ามความรับผิดชอบซึง
ผูกพนัอยู่กบัตาํแหน่งทางสังคมทีกาํหนดไว ้บทบาทตามความหมายนี คาํนึงถึงตวับุคคลน้อยที
สุดแต่มุ่งไปทีการชีหนา้ทีอนัควรกระทาํ 
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2. บทบาท หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งทีจะคิด และทาํเมือ
ดาํรงตาํแหน่งนนัๆ 

3. บทบาท หมายถึง การกระทาํของบุคคลแต่ละคนทีมีจะกระทาํโดยให้สัมพนัธ์
กบัโครงสร้างของสังคมหรือกล่าวอีกนัยหนึงก็คือ แนวทางอนับุคคลทีพึงกระทาํเมือตนตาํรง
ตาํแหน่งนนัๆ  
  จันทร์ฉาย ปันแก้ว  (2546: 10)กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคล
กระทาํหรือปฏิบติัเมือเขา้ดาํรงตาํแหน่งนนัๆ โดยพฤติกรรมทีแสดงออกนนัขึนอยูก่บัความคิดเห็น
ของตนเองและตามความคาดหวงัในตาํแหน่งอาชีพทีครองอยู ่
  เทพพนม เมืองแมน และสวงิ สุวรรณ(2530:70)กล่าววา่ บทบาท หมายถึง รูปแบบ
ของพฤติกรรมมาตรฐานทีคาดหวงัวา่บุคคลทีอยูใ่นตาํแหน่งเฉพาะอนัหนึง โดยไม่คาํนึงถึงความ
ปรารถนา และขอ้หา้มส่วนบุคคลนนัจะตอ้งประพฤติปฏิบติัในบทบาทนนัๆ 
  นิตย์  ประจงแต่ง  (2548: 5, 23)  กล่าววา่  บทบาท หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรม
ทีแสดงออกตามตาํแหน่งทีบุคคลนนัไดรั้บการแสดงออกนนัยอ่มผกูพนักบัความคิดของผูด้าํรง
ตาํแหน่งเอง  และตามความคาดหวงัของผูอื้นทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัตาํแหน่งนนั 
  บุญตา  ไล้เลิศ (2550: 12) กล่าววา่ บทบาท หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ที
ของสถานภาพของตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึงทีบุคคลไดรั้บ  ตอ้งมีบทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบ
ตามทีกาํหนดไวต้ามบทบาทของตาํแหน่งนนั  และคลอ้ยตามความมุ่งหวงัของสังคม เช่น บทบาท
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาก็หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
เกียวขอ้งกบังานในหนา้ทีทีปฏิบติัในสถานศึกษานนั 
  ประภาส ศิลปรัศมี(2530: 18) กล่าววา่ บทบาท หมายถึง แบบแผน พฤติกรรม
มนุษยซึ์งดาํรงอยูใ่นสังคม โดยระเบียบแบบแผนดงักล่าวจะสืบเนืองและเกียวขอ้งกบับรรทดัฐาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมอยา่งแนบแน่น 
  ปรีชา สุวงับุตร  (2547: 22)กล่าววา่ บทบาท หมายถึง การทีบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาตามสถานภาพหรือตาํแหน่ง หรือสิทธิหนา้ทีหรือบรรทดัฐานทางสังคม ทีมีความคาดหวงั
ต่อการกระทาํของบุคคลกลุ่มคนและสังคม เพือใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในสังคมนนั 
  ปฬานี ฐิติวฒันา(2523: 67) กล่าววา่บทบาท หมายถึง ตาํแหน่งทางสังคมซึงมีชือ
เรียกต่างกนัในการแสดงลกัษณะโดยคุณสมบติั และกิจกรรมบุคคลทีครองตาํแหน่งนนั ความหมาย
ทีสอง บทบาท หมายถึง การแสดงบทบาทหรือกระทาํต่อกนัหรือปะทะสังสรรคก์นัทางสังคม 
(Social Interaction) บทบาทนีมีผลต่อเนืองมาจากการกระทาํอยา่งมีแบบแผน โดยผา่นการเรียนรู้มา
ก่อนวา่ในสภาพเช่นไร ควรปฎิบติัเช่นไร 
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  ภิญโญ สาธร(2536: 7-8) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง สิงทีบุคคลดาํรงตาํแหน่งใด
ตาํแหน่งหนึง ซึงเป็นทีรับรู้กนัโดยทวัไป ถูกคนอืนลงความเห็นวา่ เขาตอ้งทาํสิงทีเรียกวา่ บทบาท
หน้าทีซึงกาํหนดไวค้วบคู่กับตาํแหน่งทีบุคคลนันได้รับบทบาทหน้าทีหมายรวมถึงหน้าทีหรือ
เงือนไขทีต้องกระทาํหรือบรรดาสิงต่างๆ ทีได้มาพร้อมกับตาํแหน่ง สิทธิ และหน้าทีประจาํ
ตาํแหน่ง และตาํแหน่งเกียวพนักบัสิทธิและหน้าทีของตาํแหน่งอืนทีเกียวขอ้งกนั ภายในระบบ
สังคมเดียวกนั 
  สินธร  คําเหมือน  (2550:  7) กล่าววา่ บทบาท  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และพฤติกรรมทีคาดหวงั หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมทีเกิดจากการ  มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน  และ
ไดแ้สดงออกตามบทบาท 
  อานนท์ อาภาภิรมย์ (2525: 54)  กล่าววา่ บทบาท หมายถึง บุคคลทีดาํรงตาํแหน่ง
ในสังคมหรือกลุ่มคน บุคคลนนัย่อมตอ้งการคงบทบาทตามตาํแหน่งนนัเฉพาะ และโดยปกติวิสัย
แล้ว สถานภาพและบทบาทเป็นสิงทีควบคู่กันไป อย่างไรก็ดีบทบาทหรือการปฏิบัติหน้าที
ย่อมขึนอยู่กบับุคคลทีดาํรงตาํแหน่งนัน ฉะนันบทบาทจึงเป็นรูปการทีเคลือนไหว หรือรูปการ
พฤติกรรมของตาํแหน่ง 
  ดงันนัผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายของบทบาทในทรรศนะของผูว้ิจยัวา่ บทบาท 
หมายถึง เรืองของพฤติกรรมและหน้าทีความรับผิดชอบ เพือเป็นการแสดงให้เห็นว่า  เมือบุคคล
ดาํรงตาํแหน่งใด  ก็ควรแสดงพฤติกรรมใหต้รง และเหมาะสมกบัหนา้ที  ความรับผดิชอบนนั 
 2.2 ประเภทของบทบาท 
  มีผูแ้บ่งประเภทของบทบาทในหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนและ
สรุปไดด้งันี 
  วินิจ เกตุขํา และ คําเพชร ฉัตรศุภสกุล(2522: 63)ไดแ้บ่งประเภทของบทบาทเป็น 
2 ประเภท คือ  

1. บทบาททีเข้าก ันได้ก ับบุคลิกภาพส่วนรวมของบุคคล หมายถึง บทบาทที
แสดงออกมาแลว้ ขดักบัความรู้สึกของตนและผิดไปจากความคาดหมายของสังคม ทีกาํหนดวา่เขา
ควรมีบทบาทเช่นไร 

2. บทบาททีเข้ากนัไม่ได้กบับุคลิกภาพส่วนรวมของบุคคล หมายถึงบทบาทที
แสดงออกมาแลว้ ขดักบัความรู้สึกของตนและผิดไปจากความหมายของสังคม ทีกาํหนดวา่เขาควร
มีบทบาทเช่นไร 
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  สงวนศรี วรัิชชัย (2527: 23-24) ไดแ้บ่งประเภทของบทบาทเป็น 5 ประเภท คือ 
1. บทบาทตามทีกาํหนด หมายถึง บทบาททีสังคม กลุ่ม หรือองคก์ารกาํหนดไวว้า่

เป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจาํตาํแหน่งต่างๆทีมีอยูใ่นสังคมกลุ่มหรือองคก์ารนนัๆ  
2. บทบาททีผูอื้นคาดหวงั หมายถึง  บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมทีผูเ้กียวขอ้ง

คาดหวงัวา่ผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งจะถือปฏิบติั  
3. บทบาทตามความคิดของผูอ้ยู่ในตาํแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที

บุคคลผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งคิดและเชือวา่เป็นบทบาทของตาํแหน่งทีตนดาํรงอยู ่ 
4. บทบาททีปฏิบติัจริง หมายถึง พฤติกรรมทีผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดป้ฏิบติัหรือแสดง

ออกมาใหเ้ห็นซึงมกัจะเป็นพฤติกรรมทีสอดคลอ้งกบับทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นตาํแหน่ง  
5. บทบาททีผูอื้นรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมทีผูอื้นไดรั้บทราบเกียวกบัการ

ปฏิบติับทบาทของผูอ้ยูใ่นตาํแหน่ง ซึงมกัจะมีการเลือกรับรู้และรับรู้ทีผดิไปจากความเป็นจริงได ้ 
  อรุณ รักธรรม (2536: 18) ไดแ้บ่งประเภทของบทบาทเป็น 3 ประเภท คือ 

1. บทบาทจริง (Actual Role of Behavior)  บทบาทจริงหรือพฤติกรรมแทจ้ริงของ
บุคคลซึงอาจถูกควบคุมโดยอารมณ์ ทศันคติ พฤติกรรมส่วนตวั ปัญหาในการปฏิบติังานจะขึนอยู่
กบับทบาทจริงของตน 

2. บทบาททีองค์การกาํหนด (Role Prescription) คือ ขอบเขตหน้าทีความ
รับผิดชอบซึงองค์กรหรือหน่วยงานกาํหนดให้ ปัญหาทีพบในการปฏิบติังานส่วนใหญ่ คือ การ       
ไม่ปฏิบติัตามขอบเขตหนา้ทีความรับผดิชอบทีองคก์ารกาํหนดให ้

3. บทบาทคาดหวงั (Role Expectation) แบ่งเป็นความคาดหวงัทีคนอืนมีต่อตนเอง
และความคาดหวงัของตนเอง ปัญหาจะเกิดเมือตนไม่สามารถปฏิบติัได ้
  ในงานวิจยัชินนี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาบทบาทของบุคคล ซึงไดย้ึดตามบทบาทที
สังคม กลุ่มหรือองคก์ร ควรกาํหนดไวว้า่เป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจาํตาํแหน่งทีมีอยูใ่นสังคม 
กลุ่มหรือองคก์รนนัๆ ทงันีไดอ้า้งอิงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ในมาตราที 
66 และ 67 เรืองสิทธิชุมชน และพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล ทีได้
กาํหนดบทบาท อาํนาจ หนา้ที ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในมาตราที 67 
 2.3 องค์ประกอบของบทบาท 
  ไดมี้ผูใ้หอ้งคป์ระกอบของบทบาทในหลากหลายทรรศนะ ผูว้จิยัไดท้าํการทบทวน
และสรุปไดด้งันี 
  ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2527: 4) พฤติกรรมของบทบาทเป็นการเกียวขอ้งทีมนัคง
ระหวา่งองค์ประกอบของสถานการณ์ องค์ประกอบของการรู้ การเขา้ใจ ความตอ้งการ ความรู้สึก 
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และลกัษณะการตอบสนองระหวา่งบุคคล ซึงจะเรียนรู้เกียวกบับทบาทของเขาตงัแต่เริมชีวิตขึนมา ยิงถา้
บุคคลมีฐานะหรือหนา้ทีการงานดีจนเป็นทียอมรับของสังคม โดยบทบาทของเขาก็ยิงมีความสําคญั
มากขึน และการเรียนรู้เกียวกบับทบาทก็ตอ้งมีมากขึนตามไปดว้ย ไดแ้สดงความเห็นเกียวกบับทบาท
เอาไวว้่า บทบาทเป็นลกัษณะของพฤติกรรม ทีถูกกาํหนดโดยฐานะตาํแหน่ง และยงัไม่ไดแ้บ่ง
บทบาทออกเป็น “บทบาทตามอุดมคติ” หรือบทบาททีผูด้าํรงตาํแหน่งทางสังคมจะตอ้งปฏิบติัจริง 
โดย “บทบาททีปฏิบติัจริง” นี เป็นผลรวมของสังคม บทบาทตามอุดมคติ บุคลิกภาพของผูด้าํรง
ฐานะทางตาํแหน่ง อารมณ์ขณะแสดงบทบาท และอุปกรณ์ของผูด้าํรงตาํแหน่งทีมีอยู ่และปฏิกิริยา
ของผูที้เกียวขอ้ง 
  ดงันนัผูว้ิจยัสามารถสรุปองค์ประกอบของบทบาทในทรรศนะของผูว้ิจยัว่าเป็น
การถูกกาํหนดโดยฐานะทางตาํแหน่ง ซึงถ้าบุคคลไม่มีการกระทาํตอบโต้ ฐานะตาํแหน่งและ
บทบาทก็จะไม่เกิดขึน 
 2.4 ปัจจัยทีมีผลต่อการแสดงบทบาท 
  ไดมี้ผูใ้หปั้จจยัทีมีผลต่อการแสดงบทบาทในหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยัไดท้าํการ
ทบทวนและสรุปไดด้งันี 
  Reeder (1971: 157, อา้งถึงใน สมภาร จนัทะวงศ์, 2551) ไดอ้ธิบายเหตุผลในการ
กระทาํสิงใดสิงหนึง หรือบทบาทของมนุษยว์า่เกิดจากปัจจยัดงัต่อไปนี 

1. เป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ (Goal) ความมุ่งหมายทีจะให้บรรลุผลในการ
กระทาํ สิงหนึงนนัผูก้ระทาํจะมีการกาํหนดเป้าประสงคไ์วก่้อนล่วงหนา้ 

2. ความเชือ(Belief Orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ ทีผูก้ระทาํเขา้ใจในเรือง
หนึง ซึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และการเลือกการกระทาํทางสังคม 

3. ค่านิยม (Value Standard) คือ สิงทีบุคคลยึดถือเป็นเคืองช่วยตดัสินใจและ
กาํหนดการกระทาํของตนเอง 

4. นิสัยและธรรมเนียม (Habits and Customs) คือ แบบอยา่งพฤติกรรมทีสังคม
กาํหนดไวแ้ล้ว  สืบต่อกนัมาด้วยประเพณี และถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบงัคบัด้วยการทีสังคม          
ไม่เห็นชอบดว้ย 

5. การคาดหวงั (Expectation)  คือท่าทีของบุคคลอืนทีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลที
เกียวขอ้งกบัตวั โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนนัประพฤติปฎิบติัในสิงทีตนตอ้งการ 

6. ขอ้ผกูพนั (Commitments) คือ สิงทีผูก้ระทาํเชือวา่เขาถูกผกูมดั ทีจะตอ้งกระทาํ
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์นนั 

7. การบงัคบั (Force) ตวัทีช่วยกระตุน้ใหผู้ก้ระทาํตดัสินใจกระทาํไดเ้ร็วขึน 
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8. โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระทาํทีเชือว่าการตดัสินใจกระทาํ
อะไร โอกาสเป็นเครืองช่วยสาํหรับการตดัสินใจ เช่น การมีโอกาสเลือนตาํแหน่งสูงขึน 

9. ความสามารถ (Ability) การตระหนกัถึงความสามารถนีจะนาํไปสู่การตดัสินใจ
ในการกระทาํทางสังคม 

10. การสนบัสนุน (Support) คือ สิงทีผูก้ระทาํจะได้รับ หรือคิดว่าจะไดรั้บจาก
บุคคลอืน 
  ปัจจยั 10 ประการดงักล่าว เป็นปัจจยัทีเป็นกลุ่มเหตุผลของการกระทาํสิงใดสิงหนึง
ของมนุษย ์กล่าวคือ การทีบุคคลใดบุคคลหนึงจะกระทาํสิงใดยอ่มมีเหตุผลในการกระทาํนนัแฝงอยู่
ดว้ย และเหตุผลดงักล่าวมิไดจ้าํกดัอยูเ่พียงปัจจยัใดปัจจยัหนึง แต่จะประกอบดว้ยกลุ่มเหตุผลหลาย
ประการ ซึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 
 
3. ความรู้ทวัไปเกียวกบัทรัพยากรป่าไม้ 
 3.1 ความหมายของทรัพยากรป่าไม้ 
  ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของทรัพยากรป่าไมใ้นหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยัไดท้าํการ
ทบทวนและสรุปไดด้งันี 
  โกวิทย์ สันตจิตร (2539: 2) กล่าววา่ ทรัพยากรป่าไม ้หมายถึง ประชาคมของพืช 
ประกอบดว้ย พืนดินทีมีเนือทีกวา้งขวาง มีตน้ไมใ้หญ่นอ้ย ทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยูใ่นสังคมของป่า
ทุกชนิด พืชทุกชนิดและสิงมีชีวติทีอยูใ่นป่า มีผลผลิตสืบเนืองมาจากการมีป่าไม ้ไดแ้ก่ สัตวป่์า ของ
ป่า ทีดิน ป่าไม ้ตน้นาํลาํธาร และสภาพแวดลอ้มทวัไปของป่าไม ้ทีสามารถบาํรุงรักษาให้คงสภาพ
อยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ ซึงจะอาํนวยประโยชน์ต่อไปโดยไม่มีทีสินสุด  
  นิวัติ เรืองพานิช(2542: 222-223) กล่าวว่า ทรัพยากรป่าไม ้หมายถึง ทีอยู่อาศยั
ร่วมกันของสิงมีชีวิต ทังพืชและสัตว์นานาชนิด รวมถึงจุลชีพทังมวล  โดยเฉพาะต้นไม้และ
สิงแวดล้อมอืนๆ ทีมีการใช้นาํ อากาศ และธาตุอาหาร ตอบสนองความเจริญเติบโต ทาํให้ป่าไม้
สามารถใหผ้ลิตผลและอาํนวยประโยชน์ในทุกๆดา้น แก่มนุษย ์
  FAO (1991, อา้งถึงใน วศิน อิงคพฒันากุล, 2548) กล่าวว่า ทรัพยากรป่าไม ้
หมายถึง บริเวณทีมีตน้ไมที้มีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร และมีเรือนยอดปกคลุมพืนทีมากกวา่ร้อยละ 
10 ของพืนทีทงัหมด โดยอาจจะมีไมไ้ผ่รวมอยู่ดว้ย และตอ้งมีสิงมีชีวิตอืนจาํพวกพืชป่า สัตวป่์า 
และดินในสภาพธรรมชาติ และเป็นพืนทีปราศจากการใชป้ระโยชน์เพือการเกษตรกรรม 
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  ดงันนั ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของทรัพยากรป่าไมใ้นทรรศนะของผูว้ิจยัวา่ 
หมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยู่ในสังคม ของป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิงมีชีวิตหรือสิงไม่มีชีวิต
ไดแ้ก่ สัตวป่์า ทีดินป่าไม ้ตน้นาํลาํธาร และสภาพแวดลอ้มทวัไปของป่า 
 3.2 ชนิดของทรัพยากรป่าไม้ 
  ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของชนิดของทรัพยากรป่าไมใ้นหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยัได้
ทาํการทบทวนและสรุปไดด้งันี  
  วศิน อิงคพัฒนากุล  (2548: 156-166)  แบ่งประเภทของป่าไมอ้อกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

1. ป่าไม่ผลดัใบแบ่งเป็น 
1.1 ป่าดิบ ป่าดงดิบ ป่าดงดิบชืน ป่าดงดิบชืนทีแทจ้ริงในประเทศไทยนนัจะพบ

เฉพาะในจงัหวดัต่างๆ ทางภาคใตแ้ละบริเวณจงัหวดัระนอง ตราด และจนัทบุรี ในภาคตะวนัออก
เท่านนั เพราะบริเวณดงักล่าวจะมีปัจจยัแห่งชีวิตทีเหมาะสมต่อการดาํรงอยูข่องป่าดงดิบชืน กล่าวคือ 
เป็นบริเวณทีฝนตกเกินกวา่ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และตกติดต่อกนัเป็นเวลานาน นอกจากนีบริเวณ
ดงักล่าว ยงัเป็นพืนทีทีมีความสูงไม่เกิน 600 เมตร เหนือระดบันาํทะเลมาตรฐาน ดินมีลกัษณะร่วนและมี
การระบายนาํดี โดยทวัไปจะพบป่าดงดิบชืนตามบริเวณหุบเขา ริมแม่นาํลาํธาร และแหล่งนาํต่างๆ 
    ลกัษณะของป่าดงดิบชืน มกัเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพนัธ์ุไม้ครบทุก
ระดบัชนัขึนเบียดเสียดกนัอยู่อย่างหนาแน่น ทาํให้ดูเขียวชอุ่มตลอดปี และดว้ยเหตุดงักล่าวนีเอง 
ตน้ไมใ้นป่าดงดิบชืนจึงมีลกัษณะเปราตรง ลาํตน้ขนาดใหญ่ เพราะตอ้งมีการแก่งแยง่ปัจจยัเกียวกบั
แสงเพือใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ดงัภาพที 1 
 

 
 

ภาพที 1 ลกัษณะป่าดงดิบชืน 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 156. 
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    พนัธ์ุไมเ้ด่นทีเป็นพนัธ์ุไมด้ชันีของป่าดงดิบชืน คือ พนัธ์ุไมใ้นวงศไ์มย้าง 
เช่น ยางยงู ยางวาด ตะเคียนทอง สยาขาว ตะเคียนราก แอก๊ กะบาก เป็นตน้ นอกจากนียงัพบพนัธ์ุ
ไมใ้นวงศอื์นๆอีกมากมาย เช่น หลุมพอ ตีนเป็ดแดง สะตอ เงาะป่า กระทอ้น ก่อเดือย เป็นตน้ ไมช้นั
รองในป่าดงดิบชืนหลายชนิด เป็นไมที้ใหผ้ลทีกินได ้ เช่น ส้มแขก มงัคุดป่า ชะมวง มะพดู มะไฟ 
เป็นตน้ 

1.2 ป่าดงดิบแลง้ ในพืนทีทีมีระดบัความสูงอยูใ่นระดบัเดียวกบัป่าดงดิบชืน คือ
มีความสูงของพืนทีประมาณ 300-600 เมตร เหนือระดบันาํทะเลมาตรฐาน แต่มีปริมาณนาํฝนเฉลีย
รายปีน้อยกว่าป่าดงดิบชืนคือ มีปริมาณนาํฝนเฉลียรายปีประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี จะ
พบกลุ่มของสังคมพืชทีเรียกว่าป่าดงดิบแล้ง ซึงมีการแพร่กระจายตามพืนทีราบหรือหุบเขาทวั
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณตอนบนของเทือกเขาถนนธงไชยจากจงัหวดัชุมพรขึนไปจนถึง
ภาคเหนือ ลกัษณะโดยทวัไปของป่าดงดิบแลง้นัน พบว่า องค์ประกอบของพนัธ์ุไมบ้างส่วนเป็น
พนัธ์ุไมผ้ลดัใบเขา้มาผสมบา้ง ทาํใหพ้ืนป่าในช่วงฤดูแลง้ จะพบเศษใบไมที้เกิดจากการผลดัใบของ
พนัธ์ุไมด้งัลก่าวมากกว่าป่าดงดิบชืน นอกจากนีป่าดงดิบแลง้สามารถคงสภาพความเป็นป่าดงดิบ
แลง้ได ้เนืองจากมีฤดูกาลทีแหง้แลง้ต่อเนืองกนัอยา่งนอ้ย 3 เดือน ดินลึกแต่ไม่สามารถกกัเก็บนาํได้
มากนกั จึงเป็นสาเหตุทีทาํให้พืชพนัธ์ุทีเป็นไมผ้ลดัใบสามารถสอดแทรกเขา้มาอยูภ่ายในป่าชนิดนี
บา้ง อย่างไรก็ตาม พนัธ์ุไมส่้วนใหญ่ของป่าดงดิบแลง้นี ยงัคงสภาพความรกทึบและเขียวชอุ่มได้
ตลอดปี แต่ความรกทึบจะนอ้ยกวา่ป่าดงดิบชืน ทงันีเพราะป่าดงดิบแลง้ ประกอบขึนดว้ยพนัธ์ุไม ้3 
ระดบัชันความสูงเท่านัน โดยพนัธ์ุไมเ้ด่นทีเป็นดชันีของป่าดงดิบแล้ง ได้แก่ ตะเคียนหิน เคียม
คะนอง ยางแดง กะบาก รวมทงัมีพนัธ์ุไมผ้ลดัใบขึนผสมดว้ย เช่น มะค่าโมง ตะแบกใหญ่ สมพง 
ปออีเกง้ เป็นตน้ ส่วนพนัธ์ุไมร้ะดบัรอง ไดแ้ก่ พลองใบเล็ก พลองใบใหญ่ กดัลิน คา้งคาว กระเบา
กลกั ฝินตน้ ข่อยหนาม ดงัภาพที 2 
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ภาพที 2 ลกัษณะป่าดงดิบแลง้ 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 157. 
 

1.3 ป่าดงดิบเขา เป็นพืนทีทีอยู่สูงขึนไปกว่าป่าดงดิบชืนและป่าดงดิบแล้ง จะ
พบป่าดงดิบเขา ซึงมีลกัษณะเฉพาะของพืนที คือ เป็นพืนทีทีอยู่สูงกว่าระดบันาํทะเลปานกลาง
มาตรฐานระหว่าง 1,000-1,200 เมตรขึนไป ซึงลกัษณะภูมิอากาศจะหนาวเยน็และมีความชืนใน
อากาศค่อนขา้งสูงตลอดปี ปริมาณนาํฝนรายปีอยูร่ะหวา่ง 1,000-2,000 มิลลิเมตรต่อปี ดงันนั จึงไม่
พบพนัธ์ุไมใ้นวงศ์ไมย้างในป่าดงดิบเขา แต่พบพนัธ์ุไมอื้นทีมีการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพ
ปัจจยัดงักล่าว ทงันี ป่าดงดิบเขาจะพบแพร่กระจายอยู่บริเวณยอดเขาสูงทางภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น บริเวณยอดดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ ทุ่งแสลงหลวง จงัหวดั
พิษณุโลก ภูกระดึง จงัหวดัเลย เป็นตน้ ดงัภาพที 3 

 
 
ภาพที 3 ลกัษณะป่าดงดิบเขา 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 159. 
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1.4 ป่าสนเขา อาจพบไดใ้นพืนทีทีอยู่ในระดบัสูงกว่าระดบันาํทะเลปานกลาง
มาตรฐานระหวา่ง 200-1,800 เมตรขึนไป จึงเห็นไดว้า่ ป่าสนเขาจะอยูใ่นพืนทีระดบัความสูงเท่ากนั
หรือตาํกวา่ป่าดงดิบเขา แต่พืนทีของป่าสนเขาค่อนขา้งแหง้แลง้กวา่ หรือเป็นพืนทีซึงดินเก็บนาํไม่ดี 
ในประเทศไทยมักพบป่าสนเขาในบริเวณภาคเหนือในจังหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง 
เพชรบูรณ์ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในจงัหวดัเลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี โดยจะ
พบแพร่กระจายอยู่ตามหุบเขาและทีราบสูง ทงันี ป่าสนเขาเป็นป่าไมที้จาํแนกโดยอาศยัชนิดพนัธ์ุ
ไมเ้ป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว คือ พนัธ์ุไมห้ลกัของป่าประเภทนี คือ สนสองใบ และสนสามใบ เป็นหลกั 
ดงัภาพที 4 

 
 
ภาพที 4 ลกัษณะป่าสนเขา 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 159. 
 

1.5 ป่าชายเลน เป็นป่าทีสามารถเกิดและดาํรงอยูไ่ดใ้นพืนทีทีแตกต่างจากป่าสน
เขาและป่าดงดิบทุกชนิด กล่าวคือ ป่าชายเลนจะพบเฉพาะบริเวณชายฝังทะเลหรือบริเวณปากแม่นาํ
ทีไดรั้บอิทธิพลจากนาํทะเล ดงันนั ป่าชายเลนจึงแพร่กระจายอยูเ่ฉพาะบริเวณภาคใต ้ภาคกลาง และ
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยในพืนทีนนัๆ ตอ้งมีอุณหภูมิเฉลียในเดือนทีมีอากาศเยน็ทีสุด
ไม่ตาํกวา่ 20 องศาเซลเซียส มีพืนดินเป็นดินเลนทีอุดมสมบูรณ์ดว้ยสารอาหาร มีนาํขึนนาํลงอยา่ง
เด่นชดัในรอบวนั และนาํตอ้งมีความเค็มอยู่ในระดบัเหมาะสม นอกจากนีพืนทีดงักล่าวตอ้งมีคลืน
ลมแรง มีปริมาณนาํฝนเฉลียรายปีระหวา่ง 1,500-3,000 มิลลิเมตรต่อปี ระยะเวลาฝนตกประมาณ 8-
10 เดือนต่อปี ดงัภาพที 5 
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ภาพที 5 ลกัษณะป่าชายเลน 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 161. 
 

1.6 ป่าพรุหรือป่าบึงนาํจืด เป็นสังคมป่าทีอยู่ถดัจากบริเวณสังคม ป่าชายเลน 
โดยอาจเป็นพืนทีลุ่มทีมีการทบัถมของซากพืชและอินทรียวตัถุทีไม่สลายตวั และมีนาํท่วมขงัหรือ
ชืนแฉะตลอดปี เป็นลักษณะบึงนําจืด ดินทีเป็นดินตะกอนทีเกิดจากซากพืชและอินทรียวตัถุที       
ไม่สลายตวันี จะมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 50-100 เซนติเมตร หรืออาจหนามากกว่า 2 เมตร ใน
บางพืนทีมีลกัษณะเป็นดินเปรียวมีความเป้นด่างค่อนขา้งสูง ส่วนนาํภายในบึงนาํจืดบริเวณป่าพรุ
นนัเป็นนาํทีเกิดจากนาํฝนตกคา้งไว ้ไม่ไดเ้ป็นนาํทีระบายมาจากแม่นาํลาํคลอง ดงัภาพที 6 

 
 
ภาพที 6 ลกัษณะป่าพรุหรือป่าบึงนาํจืด 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 161. 
 

1.7 ป่าชายหาด บริเวณชายฝังทะเลทีมีปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ทีเหมาะสมต่อการ
เกิดป่าชายเลนนนั มกัจะพบสังคมของป่าชายเลนโดยทวัไป แต่ในขณะเดียวกนั หากบริเวณพืนที
ชายฝังทะเลทีมีพืนเป็นทราย ดินกรวดหรือโขดหิน ดินมีฤทธิเป็นด่าง นาํทะเลท่วมไม่ถึง และ
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อากาศมีไอเค็มสูงแลว้ จะพบสังคมป่าไมที้เรียกว่า ป่าชายหาด ซึงในประเทศไทยจะพบตามแนว
ชายฝังทะเลทีคลืนทะเลพดัขึนไปไม่ถึง และครอบคลุมพืนทีไปบนแผน่ดินบางส่วนในบริเวณ ภาค
ตะวนัออก ภาคกลาง และภาคใต ้ดงัภาพที 7 

 

 
 
ภาพที 7 ลกัษณะป่าชายหาด 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 162. 
 

2. ป่าผลดัใบ แบ่งเป็น 
2.1 ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าผลดัใบทีมีพนัธ์ุไมห้ลายชนิดขึนปะปนกนัเป็นไม้

เด่นในพืนที ลกัษณะโดยทวัไปของป่าเบญจพรรณนนั มกัเป็นป่าโปร่ง ดินเป็นดินร่วนลึก และอาจ
มีหินโผล่เป็นแห่งๆ ระดบัความสูงของพืนทีป่าเบญจพรรณอยู่ระหว่าง 50 ถึง 800 เมตร เหนือ
ระดบันาํทะเลปานกลางมาตรฐาน ปริมาณนาํฝนเฉลียรายปีตาํกวา่ 1,600 มิลลิเมตรต่อปี  และมีการ
แบ่งฤดูกาลเป็น 3 ฤดูอยา่งชดัเจนโดยมีช่วงทีแห้งแลง้นานกว่า 3 เดือนในแตละปี ซึงทาํให้พืนทีมี
ภูมิอากาศค่อนขา้งแห้งแลง้ พนัธ์ุไมจึ้งตอ้งปรับตวัดย้การผลดัใบทิงในช่วงฤดูแลง้ สําหรับประเทศ
ไทยนันป่าเบญจพรรณมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณภาคกลางจากจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ขึนไป
จนถึงภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัภาพที 8 
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ภาพที 8 ลกัษณะป่าเบญจพรรณ 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 163. 
 

2.2 ป่าทุ่ง เป็นป่าไมที้เกิดขึนภายหลงัจากการทีป่าไมช้นิดอืนๆ ถูกทาํลายจน
เสือมสภาพไป ทาํให้ดินมีความเสือมโทรม ตน้ไมที้อยู่ในพืนทีมกัเป็นพนัธ์ุไมกึ้งไมพุ้่มทีกระจดั
กระจายกนัห่างๆ ประมาณ 5-10 เท่าของความสูง ในพืนทีโล่งระหวา่งตน้นี พนัธ์ุพืชตระกูลหญา้จะ
ครอบครองพืนทีทงัหมดไว ้โดยทวัไปแลว้พืนทีป่าทุ่งจะมีปริมาณนาํฝนรายปีตาํกวา่ 800 มิลลิเมตร
ต่อปี ดินมีสภาพความเป็นกรดสูงหรือดินเค็ม หรือดินตืน ตน้ไมข้นาดใหญ่จึงไม่สามารถสืบพนัธ์ุ
ได้ดีในพืนทีดงักล่าว ยกเวน้พืชจาํพวกหญา้ทีมีการพฒันาระบบรากและระบบการขยายพนัธ์ุให้
เหมาะสมต่อการครอบครองพืนทีป่าทุ่ง ดงัภาพที 9 

 

 
 

ภาพที 9 ลกัษณะป่าทุ่ง 
ทีมา: วศิน อิงคพฒันากุล, การอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 164. 
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  ดงันนั ผูว้จิยัสามารถสรุปประเภทของทรัพยากรป่าไม ้มี 2 ประเภท คือ ป่าผลดัใบ
และไม่ผลดัใบ ประเทศไทยอยูใ่นเขตร้อน ทรัพยากรป่าไมจ้ะถูกทาํลายไดง่้าย หน่วยงานต่างๆ จึง
ตอ้งร่วมมือกนัดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม ้
 3.3 ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
  ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายประโยชน์ของทรัพยากรป่าไมใ้นหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยั
ไดท้าํการทบทวนและสรุปไดด้งันี 
  วชัิย เทียนน้อย (2533: 116-119) กล่าววา่ ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าอนนัตแ์ละ
มีความสาํคญัมาก ซึงใหป้ระโยชน์แก่มวลมนุษย ์ทงัทางตรงและทางออ้ม หลายประการ ดงันี 

1. ประโยชน์ทางตรงของทรัพยากรป่าไม ้มนุษยไ์ดรั้บประโยชน์จากป่าไมม้ากมาย 
โดยเฉพาะปัจจยัสี ทีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ประโยชน์ทางตรงของทรัพยากรป่า
ไม ้มีดงันี  

1.1 ไมเ้ป็นผลิตผลจากป่า ทีนิยมนาํมาใช้ ในการก่อสร้างบา้นเรือน ทาํเครือง
เรือน และก่อสร้างอืนๆ เช่น การทาํสะพาน ทาํรถ ทาํเรือ ทาํเครืองมือในการประกอบการเกษตร 
การประมง และการทาํเครืองกีฬาต่างๆ เป็นตน้ 

1.2 วตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม โดยนาํไมป้้อนโรงงานกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ 
ไมแ้ปรรูป สียอ้มผา้ และการฟอกหนงั 

1.3 เชือเพลิง มนุษยใ์ชเ้ชือเพลิงทีไดจ้ากทรัพยากรป่าไม ้คือ ฟืนและถ่านทีใชใ้น
การหุงตม้ และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทงัเชือเพลิงชนิด Nitrated celluloseทีใช้กบั
จรวด 

1.4 วตัถุเคมี ทีได้จากไมที้สําคญั ไดแ้ก่ เซลลูโลสและลิกนิน เซลลูโลสใช้ใน
การทาํกระดาษ ไหมเทียม วตัถุระเบิด นาํตาล แอลกอฮอลล์ ยีสต ์และอาจทาํเป็นอาหารสัตว ์ส่วน
ลิกนินใชใ้นการทาํวานิลลา ทาํนาํหอมและเครืองสําอางต่างๆ ยาถนอมอาหารไม่ให้บูดเน่า และยา
รักษาโรคผวิหนงั ถา้เอาไมไ้ปกลนัในเตาอบจะไดก้รดอะซีติก นาํมนัดิบและเอทิลแอลกอฮอลล์ ซึง
ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ 

1.5 อาหาร มนุษย์ได้อาหารจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ เมล็ดของพนัธ์ุไมต่้างๆ 
หน่อไม ้เห็ด หวักลอย มนัต่างๆ และอาหารทีไดจ้ากสัตวป่์า รวมทงันก สัตวเ์ลือยคลาน และแมลง
ต่างๆ เช่น ผงึ เป็นตน้ 

1.6 ยารักษาโรคทีไดจ้ากป่า เช่น สมุนไพรต่างๆ ยารักษาโรคความดนัโลหิตสูง
จากรากของตน้ระยอ่ม ยารักษาโรคหวัใจจากเมล็ดของตน้แสลงใจ ยาแกโ้รคเรือนจากนาํมนัของผล
กระเบา สารกาํจดัแมลงและเบือปลาจากตน้หางไหล เป็นตน้ 
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1.7 เส้นใยทีไดจ้ากทรัพยากรป่าไม ้ เช่น จากเปลือกไมต่้างๆ และเถาวลัยช์นิด
ต่างๆ 

1.8 ชนั นาํมนั และยางไม ้ชนัทีไดจ้ากป่าทีสาํคญั เช่น ชนัตะเคียนตาแมว ทีได้
จากตน้ตะเคียนชนัตาแมว และชนักะบากใชท้าํนาํมนัชกัเงา ยางรักใชใ้นการทาํเครืองเขิน กาํยานใช้
ในการทาํเครืองหอมและยา ยางสนใชใ้นการทาํยา ทาํนาํมนัผสมสี ทาํสบู่ และยาขดัรองเทา้ เป็นตน้ 
นาํมนัไม ้ไดจ้ากนาํมนัของตน้ยาง เหียงกราด เป็นตน้ซึงใชใ้นการทาํไตช้นัยาเรือ และทาบา้นเรือน 
ยางไมที้สาํคญั คือ ยางเยลูตง ใชใ้นการทาํหมากฝรัง และยางขนุนนกใชใ้นการหุม้สายเคเบิลใตน้าํ 
เป็นตน้ 

1.9 อาหารสัตว์ มนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นทีเลียงสัตว์ และเป็นแหล่ง
อาหารสาํหรับสัตว ์ 

1.10 ฝาดฟอกหนงัและสี พนัธ์ุไมห้ลายชนิดทีเปลือก แก่น หรือผลนาํมาใชท้าํ
ฝาดฟอกหนัง เช่น เปลือกก่อ คูณ แก่นสีเสียด ผลสมอไทยและสมอพิเภก เป็นตน้ ส่วนสีไดจ้าก
แก่น ชัน และผลของพนัธ์ุไมบ้างชนิด เช่น แก่นของพนัธ์ุไมแ้กแล ชนัจากตน้รง และผลของตน้              
คาํปา เป็นตน้ 

2. ประโยชน์ทางออ้มของทรัพยากรป่าไมมี้ความสําคญัไปไม่น้อยกวา่ประโยชน์
ทางตรง  โดยประโยชน์ทางออ้มของทรัพยากรป่าไม ้มีดงันี 

2.1 ช่วยให้ฝนตกเพิมขึนและทาํให้ความชุ่มชืนในอากาศสมาํเสมอ เนืองจาก
อากาศเหนือจากทอ้งทีมีทรัพยากรป่าไมขึ้นอยู่ มีความชุ่มชืนและเยน็กวา่ในพืนทีทีไม่มีทรัพยากร
ป่าไม ้เมฆฝนทีลอยผ่านมา เมือกระทบความเยน็ก็จะกลนัตวัเป็นหยดนาํตกลงมาเป็นฝน สําหรับ
ความชุ่มชืนของอากาศในพืนทีมีทรัพยากรป่าไม ้จะมีความร่มเยน็กว่าทีโล่งแจง้ และมีไอนาํจาก
การคายนาํของตน้ไมม้าก 

2.2 บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ เมือลมพายุพัดมาถึงทีทีมีทรัพยากรป่าไม้
เป็นฉากกาํบงัอยู ่ก็จะลดความเร็วลง ในทีทีมีการปลูกตน้ไมไ้วเ้ป็นฉากกาํบงัลม หรือแนวป้องกนั
ลม จะสามารถลดความเร็วของพายใุหเ้หลือเพียงร้อยละ 20 ซึงจะช่วยป้องกนับา้นเรือนและไร่นา มิ
ให้ถูกพายุทาํอนัตรายให้เสียหาย และช่วยป้องกนัความชุ่มชืนของดินและผิวดินทีอุดมสมบูรณ์ 
ไม่ใหถู้กลมพดัพาไป 

2.3 ป้องกนัการพงัทลายของดิน บริเวณพืนป่าทีมีเศษไม ้ใบไมแ้ละซากต่างๆ 
ของพืชและสัตว ์คอยดูดซับนาํฝนและชะลอความเร็วของนาํทีไหลได้ และดินป่าจะเป็นดินดีมี
อินทรียว์ตัถุสูง มีการดูดซบันาํไดดี้ นาํจึงซึงลงดินไดม้าก ทาํใหน้าํทีไหลบ่าลดลง และทรัพยากรป่า
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ไมส้ามารถสกดักนัแรงปะทะของเมล็ดฝน รวมทงัลดปริมาณและความเร็วของนําทีไหลบ่าได ้
ทรัพยากรป่าไมจึ้งป้องกนัการพงัทลายของดินไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4 บรรเทาอุทกภยั ทรัพยากรป่าไมจ้ะคอยดูดซบันาํไวเ้มือเกิดฝนตก ซึงจะทาํให้
สามารถช่วยบรรเทาและลดความรุนแรงของอุทกภยัใหเ้บาบางได ้และเกิดขึนเพียงระยะเวลาสันๆ 

2.5 ทาํใหน้าํไหลสมาํเสมอตลอดปี ตน้ไมใ้นบริเวณพืนป่าและดินอนัร่วนซุย จะ
คอยดูดซับนาํฝนเอาไว ้และค่อยๆซึมลงดิน สะสมไวเ้ป็นนาํใตดิ้น แลว้ค่อยๆปล่อยออกสู่ลาํห้วย 
ทาํใหใ้นฤดูแลง้ ซึงไม่มีฝนตก แต่ในลาํธารต่างๆ ก็ยงัคงมีนาํไหลตลอดเวลา 

2.6 เป็นทีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า สัตวป่์าไดอ้าศยัพืนทีเป็นทีอยูอ่าศยั เพราะในป่ามี
ตน้ไมเ้ป็นทีกาํบงัเพือหลบซ่อนตวัของสัตว ์และเป็นแหล่งอาหาร 

2.7 เป็นทีพกัผอ่นหยอ่นใจ มนุษยไ์ดใชท้รัพยากรป่าไมที้มีความสงบเงียบ ร่มเยน็ 
อากาศบริสุทธิ และมีทิวทศัน์ธรรมชาติอนัสวยงาม ตามป่าเขาลาํเนาไพร เช่น อุทยานแห่งชาติ 
วนอุทยาน และสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจในป่า เป็นตน้  

2.8 ดา้นเทคโนโลย ีทรัพยากรป่าไมเ้ป็นตวับ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และชนิดของแร่ธาตุทีอยูใ่นดิน ซึงชนิดของตน้ไมที้ขึนปกคลุม จะเกียวขอ้งกบัชนิดของแร่ธาตุใน
ดิน และตน้ไมบ้างชนิด จะขึนไดเ้ฉพาะภายใตส้ภาพดินทีมีแร่ธาตุชนิดนนัๆ ผสมอยูม่ากเกินไป
เท่านนั 

2.9 ประโยชน์ทางดา้นสุขวิทยา ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นตวัช่วยในการรักษาความ
สมดุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในบรรยากาศ ต้นไมจ้ะนําเอาก๊าซคาร์บอนได- 
ออกไซด์ ไปใชใ้นการสังเคราะห์แสง และคายออกซิเจนออกมา จึงทาํให้มีปริมาณโอโซนมากกว่า
ในทีโล่งแจง้ 
   ทรัพยากรป่าไมมี้ความสําคญัและให้ประโยชน์แก่เราทงัทางตรงและทางออ้ม 
ได้แก่ การนําไม้และส่วนประกอบของไม้มาใช้ในการแปรรูปต่างๆ ตลอดจนเป็นการบรรเทา
อุทกภยัทีอาจเกิดขึน และก่อให้เกิดอนัตราย จึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมไ้วใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 
 3.4 สาเหตุของความเสือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ 
  ไดมี้ผูใ้ห้สาเหตุของความเสือมโทรมของทรัพยากรป่าไมใ้นหลากหลายทรรศนะ  
ผูว้จิยัไดท้าํการทบทวนและสรุป ไดด้งันี 
  นนทลี วิชพันธ์ุ(2525: 18) กล่าวว่า สาเหตุของความเสือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้
เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น เกิดจากการกระทาํของมนุษย์ การเปลียนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เป็นตน้ ซึงสาเหตุดงักล่าวเกิดขึนอยา่งต่อเนืองและแตกต่างกนัไป
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ตามลักษณะของการกระทาํ เช่น ต้องการนําไม้มาใช้สอยในด้านต่างๆ ต้องการพืนทีมาใช้ใน
กิจกรรมทางด้านอืนๆ การแผว้ถางเพือนาํพืนทีมาใช้ในการทาํเกษตรกรรม ก่อสร้างทีอยู่อาศยั 
เครืองสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ นอกจากนันก็มีอนัตรายจากไฟป่า ปัญหาโรคและ
แมลงตลอดจนสภาพลมฟ้าอากาศ และสิงแวดลอ้มอืนๆ จากการกระทาํดงักล่าวนีเอง เป็นสาเหตุที
ทาํใหท้รัพยากรป่าไมถู้กทาํลาย  
  ราตรี ภารา(2538: 120-122) กล่าวว่า การทีมนุษยไ์ด้บุกรุกตดัไมท้าํลายป่าเพือ
นาํมาใชใ้นการดาํรงชีวติ ส่งผลทาํใหพ้ืนทีของทรัพยากรป่าไมล้ดลง ซึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ เช่น 
ทาํให้เกิดนําท่วม เกิดการพงัทลายของหน้าดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดความแห้งแล้ง 
คุณภาพนาํเสือม ลดอายุการใช้งานของอ่างเก็บนาํและแหล่งนาํธรรมชาติ สัตวป่์าถูกทาํลาย ไมมี้
ราคาแพง การอพยพยา้ยถิน ขาดแคลนไมที้ใชใ้นงานก่อสร้างและวตัถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 
อากาศเสียและแปรปรวน โลกร้อน  
  มนุษยไ์ดต้ดัไมท้าํลายป่า เพือนาํมาใช้ในการดาํรงชีวิต ทาํให้พืนทีป่าลดลง และ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากแก่ทรัพยากรดิน นาํ เศรษฐกิจและสังคม การเมืองและสิงแวดลอ้มทงั
ทีเกิดขึนภายในประเทศและของโลก 
 3.5 สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย 
  ในอดีต รัฐได้ดาํเนินการจดัการทรัพยากราป่าไมโ้ดยมุ่งหวงัผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในรูปของเนือไม ้และวนผลิตภณัฑใ์นรูปแบบต่างๆ แต่เนืองจากการเพิมขึนของประชากร
ประเทศไทยในอดีตมีอตัราค่อนขา้งสูง ประกอบกบัการจดัการทรัพยากรป่าไมไ้ม่เหมาะสม ทาํให้
เกิดการตดัไมแ้บบผิดกฎหมาย และไม่เป็นไปตามหลกัการอนุรักษ์ ความเสียหายทีติดตามมาคือ 
การลดลงของพืนทีทีอุดมสมบูรณ์ มีการบุกเบิกเพือเปลียนแปลงพืนทีไปเป็นพืนทีเกษตร และปลูก
พืชพาณิชย ์เพือรองรับการขยายตวัของพืนทีชุมชน เพือสร้างสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ โรงแรม วดั 
และสถานทีราชการ เมือพิจารณาการเปลียนแปลงของพืนทีทีมีทรัพยากรป่าไมใ้นแต่ละภาค  (วศิน 
อิงคพฒันากุล, 2548: 171-174) 

1. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่เดิมเป็นภาคทีมีพืนทีอุดมด้วยป่าเบญจพรรณ มี
ลกัษณะพืนทีเป็นทีราบสูง ง่ายแก่การตดัฟัน และชกัลากไม ้ดงันนัอตัราการทาํลายป่าในภาคนีจึง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจดัว่าเป็นภาคทีมีอตัราการลดลงของพืนทีมากทีสุด 
โดยมีอตัราการลดลงเฉลียในระหว่างปี พ.ศ.2504-2538 ร้อยละ 3.7 หรือเฉลียปีละ 0.9 ล้านไร่ 
สาํหรับช่วงทีมีการทาํลายป่ามากทีสุดคือช่วงปี พ.ศ.2519-2521 ซึงมีอตัราการลดลงของพืนทีถึง
ร้อยละ 14.2 ต่อปี 
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2. ภาคเหนือ การใชท้รัพยากรป่าไมใ้นเชิงพาณิชย ์มีการให้สัมปทานทาํไมส้ักแก่
บริษทัเอกชนมาตงัแต่ปี พ.ศ.2407 แต่เนืองจากพืนทีเต็มไปดว้ยเขาสูง จึงลดลงไปไม่มากนกั เมือ
เปรียบเทียบกบัภาคอืน แต่การเขา้ไปตดัฟัน และชกัลากไมใ้หญ่จากป่าก็เป็นปัจจยัทีทาํให้เกิดชุมชน
ป่าขึนในภาคเหนือ ประกอบกบัช่วงปี พ.ศ.2490-2500 ไดมี้การก่อสร้างถนนสายสาํคญัในภาคเหนือ ซึง
ช่วยใหล้ดตน้ทุนค่าขนส่งพืชไร่ แต่ในขณะเดียวกนั ก็ส่งผลให้มีการตดัไมท้าํลายป่ามากขึน นอกจากนี 
สาเหตุอีกประการหนึงทีทาํให้พืนทีป่าไม้ในภาคเหนือลดลง เนืองจากพืนทีในเขตภูเขาทีมี
ทศันียภาพอนัสวยงาม อากาศดี ดงันนัจึงเป็นทีตอ้งการของตลาดการท่องเทียว และนนัทนาการ ทาํ
ใหที้ดินในทีสูงถูกเก็งกาํไร และมีการเปลียนมือ ปัจจยัเหล่านีลว้นจูงใจให้มีการบุกเบิกป่า โดยเฉพาะ
ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.2530-2538 อยา่งไรก็ตาม อตัราการลดลงของพืนทีป่าไมใ้นภาคเหนือระหวา่ง
ปี พ.ศ.2504-2538 มีอตัราการลดลงเฉลียร้อยละ 1.6 หรือประมาณ 0.8 ลา้นไร่ต่อปี 

3. ภาคใต ้มีอตัราการลดลงในช่วงปี พ.ศ.2504-2538 เฉลียประมาณร้อยละ 2.2 
โดยสาเหตุหลกัของการลดลงของพืนทีป่าไมใ้นภาคใต ้คือ การปลูกยางพารา และปาล์มนาํมนัใน
เชิงพาณิชย ์มีการลกัลอบเขา้ไปปลูกยางพาราในเขตป่า และพบวา่มีสวนยางพาราอยูใ่นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และป่าอนุรักษถึ์งร้อยละ 35 ของพืนทีปลูกยางพาราทวัประเทศ 

4. ภาคกลางและภาคตะวนัออก มีทงัป่าทีลุ่มนาํขงั ป่าโปร่ง ป่าดงดิบชืนในทีลุ่ม 
ป่าในพืนทีทังสองภาคนีถูกบุกเบิกเร็วกว่าพืนทีป่าไมใ้นภาคอืนๆ เนืองจากอยู่ใกลเ้มืองหลวง 
ในช่วงแรกๆ มีการส่งเสริมการปลูกขา้ว ซึงเป็นพืชเศรษฐกิจ และต่อมายงัมีการส่งเสริมการปลูก   
พืชไร่กนัมาก เป็นเหตุใหพ้ืนทีลดลงไปมากกวา่ครึง ดงัตารางที 2  
 
ตารางที 2 พืนทีป่าไมข้องประเทศไทยจาํแนกตามรายภาค ระหวา่งปี พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2541 

ปีพ.ศ. 
ภาค (ไร่/ร้อยละ) 

รวม 

เหนือ 
ตะวนัออก กลางและ 

ใต้ ตะวนัออก เฉียงเหนือ ตะวนัตก 
2532 50,138,750 14,741,250 10,764,375 9,125,000 4,866,250 89,635,625 
  (47.29) (13.97) (25.55) (20.65) (21.33) (27.95) 
2534 48,214,375 13,624,375 10,385,000 8,405,625 4,806,875 85,436,250 
  (45.47) (12.91) (24.65) (19.02) (21.07) (26.64) 
2536 47,019,375 13,420,625 10,234,375 8,005,000 4,771,250 83,450,625 
  (44.35) (12.72) (24.3) (18.11) (20.91) (26.02) 
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ตารางที 2 พืนทีป่าไมข้องประเทศไทยจาํแนกตามรายภาค ระหวา่งปี พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2541 (ต่อ) 

ปีพ.ศ. 
ภาค (ไร่/ร้อยละ) 

รวม 

เหนือ 
ตะวนัออก กลางและ 

ใต้ ตะวนัออก เฉียงเหนือ ตะวนัตก 
2538 46,178,701 13,290,417 10,180,105 7,784,141 4,744,797 82,178,161 
  (43.55) (12.59) (24.17) (17.61)  (20.8) (25.62) 
2541 45,660,625 13,115,000 10,030,625 7,578,125 4,691,875 81,076,428 
  (43.06) (12.43) (23.81) (17.15) (20.57) (25.28) 

ทีมา: กรมป่าไม,้ พืนทีป่าไม้ของประเทศไทยจําแนกตามรายภาค ระหว่างปี พ .ศ.2532 ถึง พ.ศ.
2541 (กรุงเทพฯ: กรมป่าไม,้ 2540). 
 
  จากตารางที 2 แสดงให้เห็นวา่ พืนทีป่าไมข้องประเทศไทย มีอตัราการลดลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั ในภาคกลางและภาคตะวนัตก มีการลดลงอยา่งต่อเนือง ในปี พ.ศ.2532 จาก 10,764,375 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.5ของพืนทีทงัหมด ลดลงมาจนถึงปี พ.ศ.2541 เหลือเพียง 10,030,625 ไร่ หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 23.81 
 
4. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 4.1 หลกัการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
  ได้มีผูก้ล่าวถึงหลกัการทรัพยากรป่าไมใ้นหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยัได้ทาํการ
ทบทวนและสรุปไดด้งันี  
  ยศ สันตสมบัติ (2544) ไดก้ล่าวถึง การจดัการทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิน จะตอ้ง
เริมทีกรอบคิดหลกัอย่างน้อย 5 ประการคือ แนวความคิดประการแรกคือ การมองระบบการผลิต
และการจดัการทรัพยากรในบริบทของการเปลียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
ระบบนิเวศ เป็นแนวความคิดทีช่วยให้เราสามารถเชือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างปรากฏการณ์ใน
ทอ้งถินกบัเงือนไขภายนอก และช่วยให้เห็นทิศทางของการพฒันาประเทศ ทีมีผลต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถินอย่างชัดเจน แนวคิดประการทีสองคือ การมองระบบการผลิตและการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนจากมิติทางดา้นวฒันธรรม มองความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตมนุษยก์บัธรรมชาติ
อยา่งเป็นองคร์วมและรอบดา้น แนวความคิดประการทีสามคือ การมองระบบการจดัการทรัพยากร
วา่เป็นส่วนหนึงของระบบกรรมสิทธิร่วมของชุมชน แนวความคิดประการทีสี คือ การมองระบบ
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การจดัการทรัพยากรของชุมชนในฐานะเป็นขบวนการทางสังคม อาจเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบติัและ
จารีตประเพณีในการจดัการทรัพยากรของชุมชนมาเนินนาน หรืออาจเป็นขบวนการทีเกิดใหม่ อนั
เป็นผลมาจากการรวมตวัของชาวบา้นเพือต่อตา้นการแทรกแซงจากภายนอก แนวความคิดประการ
ทีหา้คือ การมองระบบการผลิตและการจดัการทรัพยากรของชุมชนในบริบทของการพฒันาชนบท
และการอนุรักษฟื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนื 
  สาํหรับระบบการจดัการทรัพยากรของชุมชนอาจจาํแนกออกเป็นประเด็นใหญ่ได ้
3 ประเด็น คือ 

1. หลักการจดัการ โดยทวัไประบบการจดัการทรัพยากรของชุมชนวางอยูบ่น
หลกัการพืนฐาน 4 ประการ คือ ประการแรก การยอมรับในจารีตประเพณีและสิทธิชุมชนในการ
จดัการทรัพยากร ประการทีสอง การคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก และความเป็นธรรม
ทางสังคม ประการทีสาม ความยงัยืนของระบบการผลิตและความสมดุลของระบบนิเวศ และ
ประการทีสี การมีส่วนร่วมของสมาชิกทงัหมดของชุมชน 

2. วิธีการจัดการ วิธีการจดัการป่าของชุมชนอาจจาํแนกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
ลกัษณะแรกมีการจาํแนกประเภทของป่าออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ป่าอนุรักษ์หรือป่าตน้นาํ ป่า
พิธีกรรม ป่าใช้สอย เป็นต้น และทาํการกาํหนดขอบเขตป่าของชุมชน รวมทงัขอบเขตของป่า
ประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน ลักษณะทีสอง มีการร่างกฎเกณฑ์และแนวทางการใช้ประโยชน์ให้
สมาชิกชุมชนทราบ ไม่ว่าจะเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม เพือให้สมาชิกทุกคนไดใ้ช้
ทรัพยากรร่วมกนัอย่างยงัยืน ตลอดจนมีการกาํหนดบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบของ
ชุมชน ลักษณะทีสาม มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกของชุมชนเป็นครังคราวเพือ
ทบทวนกฎเกณฑ์และกติกาของชุมชน และมีการจดัตงัองค์กรของชุมชนขึน เพือทาํหน้าทีดูแล 
ตรวจตรา และควบคุมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร ดงัภาพที 10 
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จําแนกป่า 
-ป่าอนุรักษ ์
-ป่าใชส้อย 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ภาพที 10 วธีิการจดัการทรัพยากรของชุมชน 
ทีมา: ยศ สันตสมบติั, การท่องเทยีวเชิงนิเวศ (เชียงใหม่: ศูนยศึ์กษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาทอ้งถินเพือการพฒันาอยา่งยงัยนืคณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544). 
 

3. รูปแบบการจดัการ การจดัการทรัพยากรของชุมชนอาจมีรูปแบบทีแตกต่าง
หลากหลายออกไป ตามแต่เงือนไขทางกายภาพและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของแต่ละพืนที ซึงอาจแบ่งรูปแบบการจดัการออกได ้3 ประเภท ดงันี 

3.1 รูปแบบการจดัการตามจารีตประเพณี พบรูปแบบนีไดใ้นชุมชนดงัเดิม การ
จดัการทรัพยากรตามจารีตประเพณี หมายถึง การนําเอาอุดมการณ์ ความเชือ และวิธีคิดตาม
ประเพณีมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกฎเกณฑ ์ทีใชใ้นการจดัการทรัพยากร 

3.2 รูปแบบการจดัการแบบประยุกต์ ในพืนทีบางแห่ง ทีสิทธิชุมชนไม่ได้รับ
การยอมรับหรือถูกละเมิดจาบจว้ง ชาวบา้นอาจนาํเอารูปแบบและวิธีการจดัการแบบอืนมาประยุกตใ์ช้
ร่วมกบัการจดัการตามจารีต ประเพณี 

3.3 รูปแบบการจดัการทีเป็นขบวนการต่อรองทางการเมือง  ในบริบทของการ
แยง่ชิงทรัพยากร โดยเฉพาะอยา่งยงิระหวา่งชุมชนกบัรัฐและนายทุน 
 
 

ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ พร้อม
บทลงโทษ 

-ควบคุมการใชป้ระโยชน์ 
-ดูแล ตรวจตรา ผูก้ระทาํผดิ 

 
ตงัองค์กรชุมชน 
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 4.2  แนวความคิดเกยีวกบัป่าชุมชน 
  ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของการจดัการป่าชุมชนในหลากหลายทรรศนะ ผูว้ิจยัไดท้าํ
การทบทวนและสรุปไดด้งันี 
  โฆษิต ปันเปียมรัษฎ์ (2535: 96-97) กล่าวว่า ป่าชุมชน หมายถึง ป่าทีมีขอบเขต
ชดัเจน ซึงชุมชนมีอาํนาจในการบริหารจดัการไดต้ามความตอ้งการของชุมชน เพือให้เกิดประโยชน์
ตามความประสงคข์องชุมชนอยา่งยงัยืน โดยใชว้ิธีทีไม่ทาํลายป่า และสอดคลอ้งกบัจารีตประเพณี 
ความเชือ และวฒันธรรมในท้องถิน ซึงการพฒันาทียงัยืนนันจะเกิดขึนได้เมือประชาชนได้มี          
ส่วนร่วมในการพฒันา โดยการมีส่วนร่วมนีตอ้งครอบคลุม ทงัการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคแ์ละ
การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการพฒันา นอกจากนันยงัตอ้งมีการพฒันาการมี       
ส่วนร่วมในดา้นอืนๆดว้ย เช่น การสนบัสนุนการรวมกลุ่ม การสนับสนุนบทบาทของกลุ่มต่างๆ 
การจดัระบบและกลไกในการประสานงานการรับฟัง 
  รัชดา ฉายสวัสดิ (2533:14) กล่าวว่า ป่าชุมชน หมายถึง การอนุรักษ ์การพฒันา 
และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมโ้ดยชุมชน เพือประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจต่อชุมชน 
เพือดาํรงไวซึ้งระบบนิเวศของทอ้งถิน ซึงจะเป็นพืนฐานรองรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย
ต่อชุมชนในระยะยาว ฉะนนัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้ห้ยืนยาว ตอ้งให้ชาวบา้นมีจิตสํานึก มี
ความรูสึกเป็นเจา้ของ เพือจะฟืนฟูระบบใหม่ทีลม้เหลว 
  อรรถภาค เล้าจินตนาศรี (2545: 9) กล่าววา่ ป่าชุมชน หมายถึง พืนทีป่าทงัทีเป็นป่า
บกและป่าชายเลน (รวมทงัผืนดิน ตน้ไม ้ทุ่งหญา้ พนัธ์ุพืช สัตวป่์า แหล่งนาํและสรรพสิงทีเป็น
ธรรมชาติทงัหมด) รอบชุมชนหรือใกลเ้คียงกบัชุมชน อาจจะเป็นชุมชนทางการหรือชุมชนตาม
ประเพณีก็ได ้และอาจเป็นหนึงชุมชนหรือหลายชุมชนทีมาจดัการร่วมกนัก็ได ้โดยทีชุมชนใชอ้าศยั
ทาํมาหากิน และเลือกใช้ประโยชน์อย่างยงัยืน ทงัในเชิงเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศ โดย
ชุมชนเป็นผูว้างแผน ตดัสินใจวา่ตอ้งการอะไรจากป่า ตอ้งการเมือไร จะดูแลรักษา ฟืนฟู และพฒันา
ป่าชุมชนอยา่งไร มีขอบเขตขนาดไหนทีชุมชนอาจจะกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือจารีตประเพณี 
เป็นวถีิชีวติในการจดัการป่าก็ได ้ขึนอยูก่บัชุมชนเป็นผูก้าํหนด 
  สถาบันชุมชนท้องถินพัฒนา (2535: 14) กล่าววา่ ป่าชุมชน หมายถึง การทีสมาชิก
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา จดัการ และใช้ประดยชน์จากทรัพยากรป่าในพืนที เพือผล
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก และรักษาป่ามิใหเ้สือมสภาพลง 
  เสน่ห์ จามริก และยศ สันตสมบัติ (2535: 13-15, 156) กล่าววา่ ป่าชุมชน หมายถึง 
กระบวนการทางสังคม หรือการรวมตวักนัขององค์กรประชาชนในระดบัชุมชนหรือเครือข่าย
ภายในระบบนิเวศแห่งหนึง เพือทาํการใช้ประโยชน์และจดัการทรัพยากรดิน นาํ ป่า ซึงถือเป็น
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ทรัพยสิ์นส่วนรวมของทอ้งถินอยา่งยงัยืน และเป็นธรรมบนพืนฐานของระบบความคิด ภูมิปัญญา 
อุดมการณ์และสิทธิมนุษยชน เน้นหลกัการทางศีลธรรมและความมนัคงในการยงัชีพของคนใน
ชุมชนเป็นหลกั  
  กรมป่าไม้ (2535: 48) กล่าววา่ ป่าชุมชน หมายถึง พืนทีทีจดัแบ่งหรือกาํหนดไว้
เป็นป่าชุมชนและเพือชุมชนไดน้าํไปใช้ประโยชน์อย่างยงัยืนและถาวร ตามกฎเกณฑ์ทีชุมชนได้
กาํหนดไว ้
  อํานวย คอวนิช (2528:1-6)  กล่าววา่ ป่าชุมชน หมายถึง ป่าทีประชาชนไดร่้วมมือ
กนัจดัทาํขึน เพือประโยชน์ร่วมกนัของชุมชนนนั ป่าชุมชนนบัไดว้า่เป็นรูปแบบหนึงของวิธีการวน
ศาสตร์ชุมชน อนัเป็นวิธีการใช้กิจกรรมทางป่าไมเ้ป็นเครืองมือในการพฒันาชนบท โดยพิจารณา
ความตอ้งการของประชาชนทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในแต่ละหมู่บา้นเป็นพืนฐาน  
  ดงันนั ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของป่าชุมชนในทรรศนะของผูว้ิจยัวา่หมายถึง 
พืนทีป่าไม้ทีได้รับการจดัการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน ทงั
ทางตรงและทางออ้ม ตามความเชือและวฒันธรรมทอ้งถิน เพือประโยชน์ทีสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของชุมชนอยา่งต่อเนืองและยงัยนื 

 
5. ข้อกาํหนด และกฎระเบียบ ทเีกยีวข้องกบับทบาทขององค์กรต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 ไดมี้ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบ ทีเกียวขอ้งกบับทบาทขององคก์รต่างๆ ในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมห้ลายเรือง ผูว้จิยัทบทวนและสามารถสรุปไดด้งันี 
 5.1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ไดก้าํหนดบทบาทหนา้ทีของชุมชน
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไวด้งันี   
  มาตราที 66 ความว่า “บุคคลซึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรือชุมชน
ทอ้งถินดงัเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษห์รือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดี
ของทอ้งถินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม รวมทงัความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนื” 
  มาตรา 67 ความวา่ “สิทธิของบุคคลทีมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการบาํรุงรักษา
และไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุม้ครอง
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม เพือใหด้าํรงชีพอยูไ่ดต้ามปกติอยา่งต่อเนืองในสิงแวดลอ้มที
จะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือคุณภาพชีวติของตนยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง” 
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  การดาํเนินโครงการและกิจกรรม  ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
คุณภาพสิงแวดลอ้มจะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
รวมทงัใหอ้งคก์รอิสระ ซึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นสิงแวดลอ้มให้ความเห็นชอบก่อน
มีการดาํเนินการดงักล่าว ทงันีตามกฎหมายบญัญติั 
  “สิทธิของบุคคลทีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนทอ้งถินหรือองค์กรอืนของรัฐ  เพือให้ปฏิบติัหน้าทีตามทีรัฐบญัญติัไวใ้นกฎหมายตามวรรค
หนึงและวรรคสองยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง” 
  มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามนโยบายด้านทีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปนี 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ์การใช้ทีดินให้ครอบคลุมทวัประเทศ โดยให้คาํนึงถึงความ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติทงัผืนดิน ผืนนาํวิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถิน และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกาํหนดมาตรฐานการใช้ทีดินอย่างยงัยืน โดย
ต้องให้ประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ทีดินนันมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจดว้ย 

2. กระจายการถือครองทีดินอยา่งเป็นธรรมและดาํเนินการให้เกษตรกร มีกรรมสิทธิ
หรือสิทธิในทีดิน เพือประกอบเกษตรกรรมอยา่งทวัถึง โดยการปฏิรูปทีดินหรือวิธีอืน รวมทงัจดัหา
แหล่งนาํ เพือใหเ้กษตรกรมีนาํใชอ้ยา่งพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

3. จดัใหมี้การวางผงัเมือง พฒันา  และดาํเนินการตามผงัเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยนื 

4. จดัให้มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนาํและทรัพยากรธรรมชาติอืน อย่าง
เป็นระบบ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทงัตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา 
และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

5. ส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพสิงแวดล้อมตามหลกัการพฒันาที
ยงัยนื ตลอดจนควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถิน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ตอ้งมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 
 5.2 พระราชบัญญตัิการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 
  พระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินพ.ศ.2542ได้
กล่าวถึงอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไวใ้น 
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  มาตราที 16 ความว่า ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนตาํบลมี
อาํนาจและหนา้ทีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินของ
ตนเองดงันี 

1. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินของตนเอง 
2. การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนาํ และทางระบายนาํ 
3. การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และทีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเทียว 
9. การจดัการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดี

ของทอ้งถิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยั 
13. การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การกาํจดัมูลฝอย สิงปฏิกลู และนาํเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลียงสัตว ์
22. การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอืนๆ 
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24. การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม  ้ทีดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 

25. การผงัเมือง 
26. การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาทีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษา

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
31. กิจการอืนใดทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินตามทีคณะกรรมการ

ประกาศกาํหนด 
 5.3 พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
  พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบลไดก้ล่าวถึงอาํนาจหนา้ที
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไวใ้น 
  มาตราที 67 ความวา่ องค์การบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ทีในการพฒันาตาํบลทงัใน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายอบต. มีหน้าทีตอ้งทาํในเขต
อบต. โดยประกอบดว้ยหนา้ทีจะตอ้งทาํ 9 ประการ ดงันี 

1. จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนาํและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํา ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทงักาํจดั           

มูลฝอยและสิงปฏิกลู 
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
7. คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
8. บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถิน 
9. ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 
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ในปัจจุบนัมีกลไกการดาํเนินงานเพือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพือแกไ้ข
ปัญหาในพืนทีภายใต้ระบบแผน ทีสําคญั 2 ระบบ คือ แผนปฏิบัติการเพือการจดัการคุณภาพ
สิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั และแผนพฒันาจงัหวดัภายใตค้ณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคและทอ้งถิน ซึงถึงแมโ้ครงสร้างระบบแผนจะมีแหล่งเงินงบประมาณทีแตกต่างกนั แต่
กระบวนการ ขนัตอนการทาํงานจะอาศยัองค์กรของจงัหวดัและอาํเภอ คือคณะกรรมการพฒันา
จงัหวดัและคณะกรรมการพฒันาอาํเภอเป็นแกนกลางในการประสานการดาํเนินงานในพืนที เพือ
เชือมโยงการบูรณาการแผนงาน โครงการและวิเคราะห์ขอ้เสนอโครงการจากส่วนราชการและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และจดัทาํเป็นแผนพฒันาอาํเภอและจงัหวดัในทีสุด 

นอกจากนีระบบแผนสองแผนทีไดก้ล่าวไว ้มีเป้าหมายของการพฒันาอยู่ในพืนที
จงัหวดัลงไปถึงพืนทีตาํบลและหมู่บา้น โดยอาศยัองคก์รของจงัหวดัและอาํเภอเป็นแกนกลางการ
ประสานแผนและนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัในพืนที ภายใตส้าระสําคญัของกรอบทงั 2 แผน ให้
ความสําคญักบัการจดัการเพือแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซึงเป็นช่องทางที
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน สามารถประสานและจดัทาํขอ้เสนอแผนงานโครงการ เพือขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณการดาํเนินงานจากส่วนราชการทีเกียวขอ้งในระดบัอาํเภอ โดยผา่นกระบวนการ
ทีไดก้ล่าวมาแลว้ 

ประเทศไทยไดมี้การออกกฎหมายว่าดว้ยการจดัการทรัพยากรป่าไมห้ลายฉบบั 
เพือใช้ในการควบคุม และกาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานด้านการป้องกันรักษาป่าและการ
จดัการทรัพยากรป่าไม ้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามระเบียบและหลกัวิชาการ เพือ
ความมนัคงของทรัพยากรป่าไม ้และการใชป้ระโยชน์อยา่งยงัยนื 
 
6. เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 
 เชษฐพงษ์  ศรีแสงไทยสุข (2553: บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง องค์การบริหารส่วนตาํบล      
โคกแสมสารกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้วตัถุประสงคเ์พือศึกษา การจดัการทรัพยากรป่าไมข้อง
องค์การบริหารส่วนตาํบลโคกแสมสารและเพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตาํบลโคกแสมสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารทอ้งถินและพนกังานส่วนทอ้งถิน ผลการศึกษาพบวา่ ผูน้าํทอ้งถินตอ้งมี
ภาวะความเป็นผูน้าํสูง ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการกาํหนดนโยบาย รวมทงับุคลากรหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถิน จะตอ้งมีความสามารถในการนาํนโยบายทีผูบ้ริหารกาํหนดมาปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ ตลอดจนจะตอ้งมีความสามคัคีในองค์กรหรือการทาํงานเป็นทีม ระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณ  สรุปได้ว่ามีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพือให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหาทีพบคืองบประมาณในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมย้งัคงไม่เพียงพอ
ต่อการดาํเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
ไดแ้ก่ ปัญหาทีดินทาํกิน จากการศึกษาพบว่าในพืนทีตาํบลโคกแสมสารนนัพืนทีส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตป่าสงวนเสือมโทรม มีการบุกรุกทาํลายป่าไมเ้พือการประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรมและทีอยู่
อาศยั และปัญหาดา้นการประกอบอาชีพ ทีมี ผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมกบักิจกรรมดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ทีองค์การบริหารส่วนตาํบลโคกแสมสารกาํหนดขึน ปัญหาความตอ้งการ
ครอบครองสิทธิ เพือการทาํประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเป็นอีกปัญหาหนึงทีเป็นอุปสรรค ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้จากการศึกษาพบว่ามีความพยายามของกลุ่มผูป้ระกอบการทางดา้นการ
สัมปทานบตัรเหมืองแร่ทีตอ้งการเขา้ทาํเหมืองแร่มนพืนที เนืองจากตาํบลโคกแสมสารมีสายแร่
เพอร์ไลตที์เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทางภาคอุตสาหกรรมหลายชนิด 
 คมเดช จันโทริ(2553: บทคดัยอ่) ศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ป่าชุมชนโคกสูง บา้นหนองโก หมู่ 12 ตาํบลโคกพระ อาํเภอกนัทรวิชัย จงัหวดัมหาสารคาม มี
วตัถุประสงค ์เพือศึกษาบริบทของป่าชุมชนโคกสูงทงัในอดีตและปัจจุบนั เพือศึกษาปัญหาในการ
จดัการป่าชุมชนโคกสูง หลงัปีพ.ศ.2538 ของประชาชนบา้นหนองโก หมู่ 12 ตาํบลโคกพระ อาํเภอ
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม และเพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนโคกสูง บา้น
หนองโก หมู่ 12 ตาํบลโคกพระ อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกบัประชาชนในพืนที ผลการศึกษาพบวา่  บริบทของป่าชุมชนโคกสูง พบวา่ เป็นป่าชุมชนเมือปี
พ.ศ.2538 เดิมมีพืนทีป่าจาํนวน 870 ไร่ แต่ปัจจุบนัเหลือจาํนวน 600 ไร่ เนืองจากราษฎรไดท้าํการ
บุกรุกป่า เพือใช้เป็นแหล่งทาํกิน มีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น การสร้างทีอยู่อาศยั การ
เปลียนแปลงสภาพป่าชุมชน โคกสูงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า การเปลียนแปลงของป่าชุมชน 
แบ่งเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงที 1 ก่อนปีพ.ศ. 2538 เป็นช่วงการบุกรุก ล่าสัตวแ์ละตดัไม ้เพือสร้างทีอยู่
อาศยั ช่วงที 2 ปีพ.ศ.2538-2548 เป็นช่วงการตดัไมแ้ปรรูป และตดัไมเ้พือเผาถ่าน ช่วงที 3 พ.ศ.
2549-ปัจจุบนั เป็นช่วงการอนุรักษแ์ละฟืนฟูป่าชุมชน ซึงมีการจดัทาํระเบียบและขอ้ตกลงในการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน เช่น หา้มบุกรุกป่า หา้มตดัไม ้เป็นตน้ ปัญหาในการจดัการป่าชุมชนโคกสูง 
ไดแ้ก่ ปัญหาการบุกรุกทาํลายป่าชุมชน ปัญหาประชาชนขาดความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีใน
การอนุรักษป่์าชุมชน ปัญหาประชาชนขาดจิตสาํนึกในความเป็นเจา้ของทรัพยากรป่าชุมชนร่วมกนั 
 ศรีมูล ชัยสุวรรณ์(2552: บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา
และอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ บ้านรวมมิตร หมู่ที  2 ตาํบลแม่ยาว อาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
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และปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ 
เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ การมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรักษแ์หล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยภาพรวมมระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ และการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวเชิง
นิเวศมีระดบันอ้ย 
 ปัจจยัภายในทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ พฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศอยู่
ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้กบัคนในชุมชน เป็นการอนุรักษพ์ฒันาทีน่าสนใจ 
ชุมชนมีความรู้พนืฐานในการอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม สนใจทีจะมีส่วนร่วม และเปิดโอกาส
ใหมี้ส่วนร่วมดาํเนินการและชุมชนใหค้วามสาํคญั 
 ปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์พฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศ
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ กิจกรรมประเภททาํทวัร์ การจดักิจกรรมประเภทพฒันาแหล่งท่องเทียว และ
การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากกลุ่มองคก์รทีเกียวขอ้ง มีผลต่อการมีส่วนร่วมตามลาํดบั 
 ไพเวศ ศรีบุตรตา(2552: บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การใช้ประโยชน์และการจดัการป่า
ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม ตามหลกัภูมิสังคม กรณีศึกษา บา้นผาแมว ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดั
ลาํปาง มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการใชป้ระโยชน์และการจดัการป่าชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม ตามหลกั
ภูมิสังคม ของบา้นผาแมว ตาํบลหัวเสือ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
อย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ชาวบา้นได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนทงัโดยทางตรงและ
ทางออ้ม ทางตรงเพือเป็นแหล่งอาหาร ไดแ้ก่ เห็ดป่า พืชผกัป่า ผลไมป่้า สมุนไพร และสัตวป่์า เป็น
จาํนวน 29 25 37 47 และ 114  ชนิดตามลาํดบั นอกจากนียงัพบวา่ไดใ้ช้ฟืน ถ่าน ทีอยูอ่าศยั เครือง
เรือน เครืองมือเครืองใช้ทางการเกษตร สารกาํจดัแมลง เลียงสัตว์ และสร้างอาชีพขายของป่า 
ทางอ้อมเพือเป็นแหล่งสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ต้นนําลาํธาร และป้องกันภยัพิบติัจาก
ธรรมชาติ  รวมถึงเป็นแหล่งท่องเทียวของชุมชน ตลอดจนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนในมิติ
ทางดา้นสังคม วฒันธรรมและจิตวญิญาณ 
 รสสุคนธ์ ลูกประคํา(2554: บทคดัยอ่) ศึกษาเรือง ศกัยภาพในการจดัการทรัพยากรป่า 
ของชุมชนบ้านแม่สา ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถถุประสงค์เพือศึกษา
วเิคราะห์ถึงศกัยภาพทวัไปและศกัยภาพแฝงในการจดัการทรัพยากรป่าของชุมชน ศึกษากระบวนการ
และรูปแบบทีใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนและเพือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าของชุมชน เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่มกบัผูน้าํชุมชนกบักลุ่มชาวบา้น ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนแม่สา ประกอบไปดว้ย
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บา้นแม่สาใหม่หมู่ 6 และบา้นแม่สานอ้ยหมู่ 10 พืนทีของชุมชนจะครอบคลุม 3 ภูเขา เรียกรวมกนั
วา่ “ดอยผากลอง” ซึงเมือก่อนจะเป็นดอยโลน้เตียนไม่มีตน้ไมม้ากนกั เนืองจากใชพ้ืนทีเหล่านีใน
การทาํการเกษตร และเป็นสาเหตุของการเกิดภยัธรรมชาติของชุมชน เช่น หนา้ดินพงัทลาย ความ
แห้งแลง้ของพืนทีประกอบกบักระแสสังคมจากภายนอกมองวา่ชุมชนบนดอยเป็นผูท้าํลายธรรมชาติ 
สาเหตุเหล่านีเป็นการสร้างแรงจูงใจใหชุ้มชนแม่สา ร่วมกนัก่อตงัชมรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ขึน โดยมีการตงักฎกติกาในการห้ามบุกรุกป่า และรือฟืนประเพณีทีมีความสัมพนัธ์กบัการอนุรักษ์
ป่าขึน เช่น สักการะป่า ด้งเซ้ง ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน จนปัจจุบนัชุมชนแม่สา สามารถทาํให้ผืนป่าฟืน
กลบัคืนมาและสังคมภายนอกเริมยอมรับในนามชุมชนทีอยูร่่วมกบัป่าไดม้ากขึน 
 ทิพวรรณ ภู่นาค (2553: บทคดัย่อ) ศึกษาเรือง การจดัการทรัพยากรป่าชายเลนโดย
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบา้นคลองลดั ตาํบลบางตะบูนออก อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี มี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาสถานภาพ รูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน ศึกษาปัญหา
อุปสรรคของการจดัการ ใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์ระดบัลึก  ผล
การศึกษาพบว่า สถานภาพป่าชายเลนมีแนวโน้มเพิมขึน เมือมีการอนุรักษ์และฟืนฟู รูปแบบการ
จดัการทรัพยากรป่าชายเลนของชุมชน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน คือ
ชาวบ้านใช้ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร และนาํพืชพรรณไม้ในป่าชายเลนมาใชใ้น
ชีวติประจาํวนั ทรัพยากรป่าชายเลน ทาํใหเ้กิดภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ การทาํประมง 
การทาํสวนป่าโกงกางแบบหมุนเวยีน และการผลิตถ่านโกงกาง 2.การควบคุมและบงัคบัใชร้ะเบียบ
ของชุมชน โดยชุมชนปฏิบติัตามทีกฎหมายของประเทศกาํหนดและมีกฎของชุมชนทีชุมชนตงัขึน 
คือ ห้ามตดัไมใ้นเขตป่าชายเลน ถา้จาํเป็นตอ้งนาํไปใชป้ระโยชน์ ไดเ้ฉพาะในครัวเรือนเท่านนั แต่
ตอ้งมีการปลูกทดแทน และมีบทลงโทษหากมีผูฝ่้าฝืน 3. การอนุรักษท์รัพยากรป่าชายเลน มีองคก์ร
ทีตงัขึนเพืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนทีสําคญั ไดแ้ก่ ศูนยอ์นุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชาย
เลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เป็นศูนยก์ลางทีสําคญัในการอนุรักษ์ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่ง
นาํป่าชายเลน ทีเป็นการรวมกลุ่มของชาวบา้นในชุมชน การสร้างค่านิยมในด้านการอนุรักษ์แก่
เยาวชน 4.การฟืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน ชุมชนมีการปลูกป่าชายเลนทดแทน และมี
กิจกรรมการฟืนฟูภูมิปัญญาดงัเดิม ปัญหาและอุปสรรคทีพบคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย 
ค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้นในเรืองการประกอบอาชีพและการบริโภค ทาํให้ชาวบา้นเห็น
คุณค่าของป่าชายเลนลดนอ้ยลง 
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 Dungumaroและ Madulu (2003:1009-1014, อา้งถึงใน พงษชิ์ตะ บุญงอก, 2548) ได้
ทาํการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน IWRM กรณีศึกษาประเทศแทนซาเนีย พบวา่ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน เป็นสิงทีสาํคญัและรับประกนัวา่การจดัการนนัๆจะประสบความสําเร็จและยงัยืน การมี
ส่วนร่วมยงัทาํใหพ้ฤติกรรมของชุมชนเปลียนแปลง รวมทงัลดขอ้ขดัแยง้และช่วยให้โครงการบรรลุ
เป้าหมายทีตงัไว ้แต่การมอบหมายงานให้ชุมชนดาํเนินการควรคาํนึงถึงการศึกษา ความตระหนกั 
และสถานะเศรษฐกิจ 
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 บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเรือง บทบาทขององค์กรในการจดัการทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบา้นหนองบวั 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวับทบาทของ
องคก์รชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ในการจดัการป่าชุมชน ตลอดจน
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการป่าชุมชน ดาํเนินการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีครบถว้นสมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
มีรายละเอียดในแต่ละขนัตอนดงัต่อไปนี 

1. เกณฑก์ารคดัเลือกพืนที 

2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. เกณฑ์การคัดเลอืกพนืที 
 ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัเลือกพืนทีศึกษาในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนืองจากเป็น
จงัหวดัทีมีพืนทีป่าไมม้ากเป็นลาํดบัที 3 ในพืนทีทางภาคกลางรองจากจงัหวดักาญจนบุรีและจงัหวดั
เพชรบุรี(กรมป่าไม,้ 2551) โดยเลือกชุมชนบา้นหนองบวั หมู่ที 4 ตาํบลปากนาํปราณ เนืองจากเป็น
ชุมชนทีมีอาณาเขตติดต่อกบัป่าไมธ้รรมชาติทีมีความอุดมสมบูรณ์ มากทีสุดในตาํบลปากนาํปราณ 
มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก ชุมชนมีวิถีชีวิตทีสอดคลอ้งกบัทรัพยากรในทอ้งถิน 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นการประกอบอาชีพ การบริโภคอาหาร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม ้แต่ในขณะเดียวกนักลบัพบปัญหาการบุกรุกพืนทีป่าเพิมขึนเป็นจาํนวนมาก ผูว้ิจยัจึงสนใจ
คดัเลือกพืนทีดงักล่าวเป็นพืนทีศึกษาในครังนี 

 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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 ผูใ้ห้ข ้อมูล  มีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   ประกอบด้วย
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ รองนายองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ และ
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหมู่ที4 จาํนวนทงัสิน 4คน 

 กลุ่มท ี2 องค์กรชุมชน 

 ชาวบา้นทีอาศยัอยู่ติดพืนทีป่าชุมชน พึงพิงทรัพยากรป่าไม ้ทงัโดยตรงและโดยออ้ม 
และมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน ในฐานะเจา้ของพืนที เป็นผูใ้ช้ประโยชน์ 
และได้รับผลกระทบ จากปัญหาความเสือมโทรมและการลดลงของป่าไม ้มีการผลกัดนัให้เกิด
กิจกรรมในการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชน โดยคดัเลือกบุคคล ตวัแทนในครัวเรือนทีมีอายุ 18 
ปีขึนไป 
 กลุ่มที 3 องค์กรภาครัฐ 

 ผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบด้วย เจา้หน้าทีสํานักงานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน
ทงัสิน 2 คน 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล แนวคิดทฤษฏีเกียวกบัหลกัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม ้พระราชบญัญติัและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัอาํนาจหนา้ที
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและสิทธิชุมชน เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งจากหนงัสือ ตาํรา 
บทความวชิาการและระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยใชว้ิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์

เชิงลึก กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีมีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)สําหรับกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ทีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รภาครัฐ และชาวบา้นชุมชนบา้นหนองบวั 

 

4. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 
 ประกอบดว้ยแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี 

4.1 แบบสังเกต 

  ผูว้ิจยัใชแ้บบสังเกต   (Observation Form)     ในประเด็นเกียวกบัสถานภาพป่าไม้
ในพืนทีศึกษา กิจกรรมการจดัการป่าชุมชน โดยผูว้ิจยัจะเขา้ไปร่วมทาํกิจกรรมกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 
และกระทาํตนใหค้นในชุมชนยอมรับวา่ ผูส้ังเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกบัตน ซึงประกอบดว้ย



43 
 

 

การสังเกต การซกัถาม การจดบนัทึก โดยผูว้จิยัจะเขา้ไปสังเกตบริบทชุมชนทวัไป เช่น สภาพป่าไม ้
การใช้ประโยชน์จากป่าไม ้การประชุมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและองคก์รชุมชน รวมถึง
กิจกรรมอืนๆทีเกิดขึนภายในชุมชน 

4.2 แบบสัมภาษณ์ 

  ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview) ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จาํนวน 2 ชุด คือ 
  ชุดที 1 แบบสัมภาษณ์สําหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน(องค์การบริหารส่วน
ตาํบลปากนาํปราณ)และองคก์รภาครัฐ(สํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) มีประเด็นคาํถาม
เกียวกบัการสถานภาพป่าในพืนที บทบาทหน้าทีในการจดัการป่าไม ้นโยบายขององค์กร  ในการ
จดัการความช่วยเหลือ การสนบัสนุน และความร่วมมือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการป่าไม ้รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการป่าไม ้

  ชุดที 2 แบบสัมภาษณ์สําหรับชาวบา้นในชุมชน มีประเด็นคาํถามเกียวกบัการบทบาท
และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนในการจัดการป่าไม้ อาทิเช่น กิจกรรมดา้นการใช้
ประโยชน์จากป่าไมใ้นดา้นต่างๆกิจกรรมดา้นการป้องกนัความเสือมโทรมและการลดลงของป่าไม ้
กิจกรรมดา้นการพฒันาและฟืนฟูป่าไมแ้ละการออกกฎระเบียบในชุมชน รวมถึงศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัการป่าไม ้

 

ตารางที 3 วธีิการและเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ในประเด็นการวจิยัต่างๆ 

ประเดน็การศึกษา วธีิการ เครืองมอื กลุ่ม Key Informants 
1.สถานภาพทรัพยากรป่าไม ้

-สภาพป่า(ชนิด,สดัส่วนการ
กระจาย) 

-พืนทีป่า 
-การใชป้ระโยชน์ 

-แนวโนม้สภาพป่าไม ้

-ศึกษาเอกสาร 

-การสงัเกต 

-การสมัภาษณ์เชิงลึก 

-แบบสงัเกต 

-แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

1.องคก์รชุมชน 

2.องคก์รภาครัฐ 

3.องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 

2.บทบาทดา้นการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม ้

2.1การใชป้ระโยชน์ ควบคุม 

2.2การพฒันาและฟืนฟ ู

2.3กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

 

 

 

-การสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

-แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

 

 

1.องคก์รภาครัฐ 

2.องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 

3.องคก์รชุมชน 
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ตารางที 3 วธีิการและเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ในประเด็นการวจิยัต่างๆ (ต่อ) 
ประเดน็การศึกษา วธีิการ เครืองมอื กลุ่ม Key Informants 

3.ปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัการทรัพยากรป่าไม ้

-การสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

-แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

1.องคก์รชุมชน 

2.องคก์รภาครัฐ 

3.องคก์รปกครอง
ทอ้งถิน 

 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ขอ้มูลจากการสังเกต 
และขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารจะถูกนาํมาตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล  
ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที
แตกต่างกนั วเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็นการศึกษา สรุป
และนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ  (Descriptive) แต่ละประเด็นการศึกษา ทาํการ
สังเคราะห์เพือใหไ้ดข้อ้มูลในภาพรวมภายใตก้รอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการศึกษาเรือง บทบาทขององคก์รในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ชุมชนบา้นหนองบวั 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวั  บทบาทของ
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ในการจดัการป่าชุมชน ตลอดจน
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการป่าชุมชนโดยใชว้ิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูล ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนดงันี 
 ส่วนที 1 สถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวั 
 ส่วนที 2 บทบาทของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆในพืนที ในการจดัการป่าชุมชน
บา้นหนองบวั 
 ส่วนที 3 ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั 
 
ส่วนท ี1 สถานภาพป่าชุมชนบ้านหนองบัว 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นชาวบา้นหมู่บา้นหนองบวั เจา้หน้าทีองค์การบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ 
และเจา้หน้าทีสํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในประเด็นเกียวกบัสถานภาพทรัพยากรป่า
ไมใ้นชุมชนบา้นหนองบวั ผลการศึกษา พบวา่  
 1. สภาพทวัไปของป่าชุมชน 
  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นจงัหวดัทีมีอาณาเขตติดต่อกบัชายฝังทะเลอ่าวไทย มีเนือที
ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร พบพืนทีป่าประมาณ 2,138.53 ตารางกิโลเมตร(สํานกัจดัการ
ทีดิน กรมป่าไม ้พ.ศ.2551) ซึงมากเป็นลาํดบัที 3 ในพืนทีภาคกลาง รองจากจงัหวดักาญจนบุรีและ
จงัหวดัเพชรบุรี ตามลาํดับ ดงัตารางที 4โดยพืนทีป่าจะพบอยู่บริเวณเทือกเขาสูงและริมชายฝัง
ก่อใหเ้กิดลกัษณะป่าดิบแลง้และป่าชายหาดดงัภาพที 11 และภาพที 12  
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ภาพที 11 ลกัษณะป่าดิบแลง้ทีพบในชุมชนบา้นหนองบวั 
 

 
 

ภาพที 12 ลกัษณะป่าชายหาดทีพบในชุมชนบา้นหนองบวั 
 
ตารางที 4 เนือทีป่าไม ้แยกรายจงัหวดั  
 

จงัหวดั/ภาค เนิอทจีงัหวดั เนือทป่ีา (ตารางกโิลเมตร) 
เนือทป่ีา เนือทไีม่ใช่ป่า 

ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี 
ชยันาท 
นครปฐม 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 
ประจวบครีีขนัธ์ 
พระนครศรีอยธุยา 
เพชรบุรี 

 
1,565.22 
19,483.15 
2,469.75 
2,168.33 
622.30 

1,525.86 
6,367.62 
2,556.64 
6,225.14 

 
0.70 

12,285.07 
76.62 
0.00 
0.00 
0.00 

2,138.53 
0.00 

3,384.21 

 
1,564.52 
7,198.08 
2,393.12 
2,168.33 
622.30 

1,525.86 
4,229.09 
2,556.64 
2,840.93 

ทีมา : กรมป่าไม,้ สาํนกัจดัการทีดิน, ป่าไม้ (กรุงเทพฯ: สาํนกัจดัการทีดิน กรมป่าไม,้ 2551). 
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  ชุมชนบา้นหนองบวัเป็นชุมชนทีตงัอยู่ในเขตตาํบลปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทีราบชายฝังทะเลและภูเขาสูงทีมีความ
สลบัซบัซ้อน พืนทีเป็นดินปนทรายและไดรั้บอิทธิพลจากแม่นาํปราณบุรี ก่อให้เกิดสังคมพืชแบบ
ป่าดิบแลง้แพร่กระจายตามพืนทีราบหรือหุบเขาพนัธ์ุไมที้พบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ มะค่าโมง ตะแบก 
บอระเพด็ หมามุ่ย ยางแดง และมะไฟรวมถึงสังคมพืชป่าชายหาด พนัธ์ุไมเ้ด่น เช่น หูกวาง สนทะเล 
เป็นตน้ ดงัภาพที 13 

 

 
 
ภาพที 13 สนทะเลทีพบในชุมชนบา้นหนองบวั 

 
  การดาํเนินการจดัการพืนทีป่าบริเวณหมู่บา้นหนองบวั ในอดีตสํานงัานป่าไมไ้ดเ้ขา้
มาดาํเนินการจดัการโดยมุ่งหวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปของเนือไมแ้ละวนผลิตภณัฑ์ใน
รูปแบบต่างๆ แต่เนืองจากการเพิมขึนของประชากรในหมู่บา้นมีอตัราค่อนขา้งสูง การเปลียนแปลง
การใช้ประโยชน์ทีดินเพือรองรับการขยายตวัดา้นการท่องเทียว ประกอบกบันโยบายส่งเสริมการ
ปลูกพืชไร่ เช่น ถวัฝักยาว มนัเทศ ออ้ย ขา้วโพด ภายในตาํบลปากนาํปราณ เป็นสาเหตุการลดลง
ของพืนทีป่าไม ้ดงัคาํสัมภาษณ์ดงันี 
  “ป่าไมบ้ริเวณนีแต่ก่อนเป็นป่าทึบ แต่เพราะในปัจจุบนัประชากรในหมู่บา้นมีจาํนวน
เพิมขึน ทาํให้อตัราการใช้ทรัพยากรมีอตัราสูงขึนตามไปดว้ย แลว้ไม่มีการปลูกป่าทดแทน ทาํให ้ 
ป่าไมเ้กิดการลดลงอยา่งรวดเร็ว”(อรปรียา  เดชวนั, 2557) 
  “ป่าชายหาดแถบนี มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของตน้ไม ้และ
สัตวน์าํ เมืออุดมสมบูรณ์สัตวน์าํก็มีจาํนวนมาก เช่น กุง้ หอย ปู ปลา”(สุรชยั ช่างจาํ, 2557) 
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 2. การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
  จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าไมใ้นพืนทีศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองบวั มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้ใน 4 รูปแบบหลกัๆ 
คือ 

2.1 การเผาถ่าน เพือใชเ้องในครัวเรือนและเพือขาย โดยชนิดทีเป็นทีนิยมในการเผาถ่าน 
ไดแ้ก่ ไมไ้ผ ่เนืองจากเป็นชนิดทีพบมากในชุมชนและให้ความร้อนสูง มอดดบัชา้ ถ่านไม่แตกปะทุ 
และควนันอ้ยดงัภาพที 14 

 

 
 
ภาพที 14 การใชป้ระโยชน์จากไมไ้ผเ่พือการเผาถ่าน 

 
   “ประโยชน์จากไมใ้นป่าทีเด่นๆ สาํหรับลุงก็คือการใชไ้มเ้อามาเผาถ่าน เอาไวใ้ช้

ทีบา้นบา้ง เหลือก็เอาไปขายบา้ง แต่ก็ไม่ไดใ้ช้เยอะ เพราะแต่ก่อนมีมาก แต่เดียวนีคนตดักนัเยอะ 
จนใกลจ้ะหมด”(สุรชยั ช่างจาํ, 2557) 
   “เมือก่อนลุงเผาถ่านโดยใช้เตาลาน หรือเตาหลุมแบบพืนบา้น มีประมาณเกือบ 
20 เตา เตาหนึงจุไมไ้ด ้10 ตนั วนัหนึงเผาประมาณ 2-3 รอบ ใชไ้มไ้ผส่่วนมาก เพราะหาง่ายและมาก 
แมจ้ะติดไฟยากแต่ก็ใหค้วามร้อนนาน”(ไสว สุขสาํราญ, 2557) 

2.2 เพือการก่อสร้าง โดยนาํมาเป็นส่วนประกอบของเสาบ้าน ตวับา้น ฝ้าเพดาน 
หรือฝาบา้น เนืองจากมีความสวยงาม คงทนและไม่ร้อนเมือเทียบกบัวสัดุจาํพวกปูน โดยชนิดทีเป็น
ทีนิยม ไดแ้ก่ไมม้ะค่าไมย้าง ดงัภาพที15 
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ภาพที 15 การใชป้ระโยชน์จากไมเ้พือการก่อสร้าง 
 
   “ในหมู่บา้นมีการรับเหมาเยอะ พวกชาวต่างชาติชอบมาสร้างบา้นใกลก้บัภูเขา 
นา้เห็นผูรั้บเหมาส่วนมากก็ใชไ้มใ้นการก่อสร้าง เพราะเคา้บอกวา่มนัเยน็สบายดี ส่วนมากใชไ้มย้าง 
เพราะเป็นไมที้ตกแต่งง่าย เนือไมดี้ใชส้าํหรับทาํผนงั ฝ้า”(เปียก สีสาํลี, 2557) 

2.3 ยารักษาโรคพืชในป่าหลายชนิดสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์  เพือบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยไดพ้ืชพนัธ์ุไมที้ชาวบา้นนาํมาเป็นยารักษาโรค มีทงัหมด 4 ชนิด ได้แก่ บอระเพ็ด มะค่า 
มะไฟตน้คูนบอระเพด็ รากแกไ้ขจ้บัสัน ตน้แกร้้อนใน ทาํให้เจริญอาหาร บาํรุงกาํลงั ใบขบัพยาธิ 
ลดความร้อน เป็นยาอายุวฒันะ ผลแก้สะอึก มะค่า เปลือกแก้พยาธิ และโรคผิวหนัง รากแก้โรค
ผวิหนงั ทาํใหห้วัริดสีดวงแห้ง มะไฟผลเป็นยาช่วยละลายเสมหะ ช่วยยอ่ยอาหาร แกอ้าการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ ใบใชแ้กไ้อ แกพ้ิษฝี เป็นยาถ่ายพยาธิ ขบัปัสสาวะ รากทงัสดและแหง้เป็นยาแกพ้ิษตานซาง 
ผวิหนงัอกัเสบ บรรเทาไขที้มีอาการปวดขอ้เข่าและผนืคนัคลา้ยลมพิษตน้คูนใบใชข้บัพยาธิ ดอกแก้
บาดแผลเรือรัง เปลือกบาํรุงโลหิต กระพีแกโ้รครํามะนาด 
   นอกจากนีส่วนต่างๆของลาํตน้ ดอกและใบของพืชป่าชายหาด ยงัมีประโยชน์
ดา้นสมุนไพร เช่น หูกวางเปลือกและผล ใชแ้กอ้าการทอ้งเสีย เมล็ดในผลรับประทานได ้สนทะเล
เปลือกเป็นยาฝาดสมานใชรั้กษาโรคทอ้งเดินเรือรังและแกบิ้ด กิงเป็นยาขบัปัสสาวะ 

2.4 การเป็นแหล่งท่องเทียว  เนืองจากสภาพพืนทีชุมชนส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่ม
ชายฝังทะเลและภูเขาสูง ก่อให้เกิดทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติทีหลากหลายและมีความ
สวยงาม เช่น วนอุทยานทา้วโกษาหรือทีเรียกกนัวา่เขากระโหลก เป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ
ประเภทชายหาดสามารถประกอบกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและกีฬาทางนาํ เป็นตน้ 
นอกจากนียงัมีทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติประเภทป่าไมส้ําหรับกิจกรรมการเดินป่าเพือ
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ศึกษาธรรมชาติ ประกอบกบับริเวณใกลเ้คียงมีแหล่งท่องเทียวเช่น เขาเจา้แม่ทบัทิมทอง เขาปรือนอ้ย
ฯลฯ การท่องเทียวจึงได้กลายเป็นอาชีพแสริมสามารถสร้างรายไดน้อกเหนือจากการกอบอาชีพ
หลกั คือ อาชีพประมง โดยมีการจดัการพืนทีในส่วนชายฝังทะเลให้เป็นทีพกัของนกัท่องเทียวใน
รูปแบบของรีสอร์ทการจาํหน่ายสินคา้ทีเป็นผลผลิตของชุมชนใหก้บันกัท่องเทียว โดยทีไม่ตอ้งผา่น
พอ่คา้คนกลาง การดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านขายของทะเลสด ร้านขายของฝาก เป็นตน้ 
 3. สภาพปัญหาป่าชุมชน 
  จากการศึกษาปัญหาทรัพยากรป่าไมข้องบา้นหนองบวั  โดยวิธีการสังเกตและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ ปัญหาทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนบา้นหนองบวั มีดงันี 

3.1 ปัญหาการทิงขยะในพืนทีป่าไม ้ 
   โดยเฉพาะครัวเรือนทีตงับา้นเรือนอยูริ่มถนน ใกลพ้ืนทีป่ามกันาํขยะไปทิง ทาํให้
พืนทีป่าไมส้กปรก ส่งกลินรบกวนชาวบา้นครอบครัวอืนๆ  
   “พวกชาวบา้นนีแหละชอบมกัง่าย เอาขยะทิงในป่า อบต.เอาถงัขยะมาให้ ก็ไม่
ค่อยทิงกนั ทาํใหป่้าสกปรก มีกลินเหมน็ นาํก็เน่าเสีย ขยะบางอยา่งไม่ไดย้อ่ยสลายกนัไดง่้ายๆ ตอ้ง
ใชเ้วลาเป็น 10 ปี 20 ปีกบัแค่ความมกัง่ายของคน ”(เปียก สีสาํลี, 2557) 

3.2 ปัญหาเรืองเอกสารสิทธิ หนังสือรับรองการทาํประโยชน์ (นส.3 ก) นอกจาก
ปัญหาการเพิมจาํนวนประชากรในชุมชน การบุกรุกพืนทีป่า  และปัญหาการทิงขยะแลว้  ปัญหา
เรืองเอกสารสิทธิ หนังสือรับรองการทาํประโยชน์ (นส.3 ก) ก็เป็นอีกปัญหาหนึงของปัญหา
ทรัพยากรป่าไม ้ชาวบา้นทงัจากในพืนทีและนอกพืนที ทีเป็นเจา้ของอยู ่จะถือหนงัสือรับรองการทาํ
ประโยชน์ (นส.3 ก) จากการสํารวจพืนทีนนั พบว่า พืนทีส่วนนีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้
พอสมควร เมือทีดินมีผูค้รอบครองแลว้ การทีชาวบา้นหรือหน่วยงานต่างๆ จะเขา้ไปทาํกิจกรรม
การอนุรักษ์ ย่อมเขา้ไปไม่ได ้ป่าไมใ้นบริเวณดงักล่าวจึงมีความเสือมโทรม เนืองจากเจา้ของทีดิน
ไม่ไดเ้ขา้ไปดูแล หรือตระหนักถึงความสําคญัของป่าไมเ้ท่าทีควร ตวัอย่างเช่น การทาํรีสอร์ทใน
พืนทีเอกสารสิทธิ นส.3 ก จะมีการปรับพืนทีโดยใชร้ถแบ็คโฮ ทาํให้สภาพพืนทีป่าไมบ้ริเวณนนัมี
ความเสือมโทรม ตน้ไมเ้ล็กถูกทาํลาย สัตวป่์าลดนอ้ยลงเป็นอยา่งมาก และชาวบา้นหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเล็งเห็นผลกระทบต่อปัญหาทีเกิดขึน ก็มีการหาทางแกไ้ข แต่ก็ไม่มีนโยบายออกมาสําหรับ
การปฎิบติัไดจ้ริง เนืองจากพืนทีดงักล่าวนี ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการ มีสิทธิเตม็ทีในพืนทีของตน 
   “ชาวบ้านทีถือหนังสือ  นส .3 ก  จะเป็นเจ้าของพืนที  การทีชาวบ้านหรือ
หน่วยงานต่างๆ จะเขา้ไปในพืนทีของเขา ย่อมทาํไม่ได ้เจา้ของพืนทีก็ไม่ค่อยเห็นถึงความสําคญั
ของพืนทีตนเองเท่าทีควร ทีมีปัญหาอยู ่คือ มีรถแบค็โฮเขา้มาปรับพืนทีเพือทาํรีอร์ทบา้ง ร้านอาหาร
บา้ง ”(บรรยาย เพชรนิล, 2557) 
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ส่วนท ี2 บทบาทขององค์กรต่างๆ ในการจัดการป่าชุมชน 
 จากการศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นชาวบา้นหมู่บา้นหนองบวั เจา้หน้าทีองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลปากนําปราณ และเจ้าหน้าทีกรมป่าไม้จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในประเด็นเกียวกับ
บทบาท ภารกิจ ในการดาํเนินการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั ทงัดา้นกาํหนดการใช้ประโยชน์ 
การพฒันาและฟืนฟู และการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบั ผลการศึกษา พบวา่  
 1.ด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ 

 จากการศึกษาบทบาทของชาวบา้นในชุมชนหนองบวัในดา้นการจดัการการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนบา้นหนองบวั พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนมีการจดัการการใชป้ระโยชน์จากป่า
ใน 2 รูปแบบ คือ 

1.1 การปลูกทดแทนเมือมีการตดั 
1.2 การใชค้วามเชือ 

 คาํสัมภาษณ์ มีดงันี 
  “แต่ก่อนใครจะตดัไม ้ก็กลวัผจีะมาเอาชีวติไป ทาํใหไ้ม่มีใครกลา้ตดั แต่ในสมยันีคน
ไม่สนใจกนัแลว้ วา่จะมีผหีรือไม่มี ถา้ตวัเองไดป้ระโยชน์ เอาหมด ไม่สนใจวา่จะเป็นไมเ้ล็กหรือไม้
ใหญ่ ทาํใหป่้าลดนอ้ยลง”(ชาตรี แจ่มสวา่ง, 2557) 
  “ถ้าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ก็สมบูรณ์ เพราะป่าเป็นทีอยู่ของสัตว์ ถ้าไป
สังเกตทีป่าจริงๆ จะเห็นว่า มีสัตวต์วัเล็กๆเต็มไปหมด ป้าอยู่ทีนีมาตงัแต่เด็ก เลยเห็นทุกอย่าง แต่
ก่อนมีกวางกบันกยงูเยอะ เดียวนีหายไปหมดแลว้ ”(เล็ก ช่างจาํ, 2557) 
  บทบาทของเจา้หน้าทีองค์การบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ มีบทบาทในการจดัการ
การใชป้ระโยชน์ใน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1.การกาํหนดนโยบายการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ในแผนพฒันา
ตาํบลปี2557-2560 ว่าดว้ยเรืองการกาํหนดการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้2.ทาํการประสาน
การใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติชนิดอืนๆ เช่น ทีดิน แหล่งนาํ 
และทรัยากรธรณี 3.ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 4.การกาํหนดแผนยุทธศาสตร์  ประจาํปี 2557-2561 ในยุทธศาสตร์ที 4 
เรืองการพฒันาการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์การจดัการสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
  คาํสัมภาษณ์มีดงันี 
  “ผมมาทาํหนา้ทีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํปากนาํปราณ ของทีนีมาเกือบ 4 ปีแลว้ 
เห็นว่าชาวบา้นใช้ประโยชน์จากป่าไมเ้ยอะ มีทงัปลูกทดแทนบา้ง ไม่ปลูกบา้ง ทาํให้ป่าไมล้ดลง 
อบต.จึงไดมี้การกาํหนดนโยบาย โดยกาํหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ เพือเป็นการจดัการสิงแวดลอ้ม
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และธรรมชาติ มีการกาํหนดการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งถูกวิธี ให้ประโยชน์ดว้ยกนั
ทุกๆฝ่าย” (พนอ เดชวนั, 2557) 
  “ในอดีตป่าไมมี้มากกว่านี แต่ 5-6 ปีมาแล้วเห็นจะได ้ชาวบา้นเขา้ไปใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่าไมเ้ยอะ เพราะคนเพิมมากขึน ทาํให้ป่าไมล้ดลง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํ
ปราณจึงเขา้ไปประสานงานและให้ความร่วมมือกบัชุมชน ในการร่วมกนักาํหนดการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งถูกตอ้ง”(สมชาย   วหิค, 2557) 
  ส่วนบทบาทการจดัการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้พบว่าอยูใ่นเขตความ
รับผิดชอบของสํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดย้ึดตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ.2484 
และวา่ดว้ยเรืองการควบคุมการแปรรูปไม ้และการเก็บหาของป่าการใชป้ระโยชน์ในทีดินป่าไม ้
  “ทางป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไดมี้การกาํหนดนโยบายตามระเบียบทวัๆไป ของ
กรมป่าไม ้เช่นกฎหมายเกียวกบัการแปรรูปไม ้พ.ศ.2541 การกาํนดไมห้วงห้าม ตามพระราชบญัญติั
ป่าไม ้พ.ศ.2484 มีความเขม้งวดเกียวกบัการใชป้ระโยชน์จากป่าไมข้องชาวบา้น ให้ชาวบา้นปฏิบติั
ตามกฏระเบียบของกรมป่าไมอ้ยา่งเคร่งครัด ”(นพรัตน์ เทพทิพย,์ 2557) 
 2. ด้านการพฒันาและฟืนฟู 
  จากการศึกษาบทบาทของชาวบา้นในชุมชนหนองบวัในดา้นการพฒันาและฟืนฟูป่าไม ้
พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนมีการพฒันาและฟืนฟูป่าไมใ้น 2 รูปแบบ คือ 

2.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นวนัสาํคญัต่างๆ 
2.2 การประชาสัมพนัธ์และการเขา้ร่วมอบรมกบัชุมชนอืนๆ   

  ชาวบ้านหมู่บ้านหนองบัวจากการศึกษาการดาํเนินงานขององคก์รชุมชน พบวา่
ชาวบา้นหลายคนตระหนกัถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม ้ไดมี้การรวมตวักนัในวนัสําคญัต่างๆ เพือปลูก
ตน้ไม ้ผูที้มีความรู้จะเปิดให้ความรู้แก่ชาวบา้นทวัไปมากขึน ประชาชนทงัภายในและภายนอก
หมู่บา้นสามารถมาเขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้นรูปของของกิจกรรม ลกัษณะของกิจกรรม เช่น การปลูก
ต้นไม้ การรับฟังบรรยายเรืองป่าไม้ การสาธิตภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้
ปัจจุบนัทางชุมชนไดป้ระสบปัญหาในเรืองของบุคลากรทีมีความรู้ทางดา้นทรัพยากรป่าไมน้อ้ย จึง
ตอ้งมีการฝึกอบรมเด็กนกัเรียนรุ่นใหม่ขึนมา เพือทาํหนา้ทีเป็นวิทยากรให้ความรู้เกียวกบัป่าไมแ้ก่
ชาวบา้น วตัถุประสงค์ของการทาํกิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ เพืออนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้ห้คงอยู ่
เพือการใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างยาวนานของชุมชน มีการพูดคุยในทุกเวทีทีมีโอกาส เช่น การ
ประชุมประจาํเดือน ผูใ้หญ่ถิน จะเขา้ร่วมประชุม และจะมีประเด็นข่าวสารเรืองการอนุรักษ์ป่าไม้
พดูคุยร่วมกบัชาวบา้น เพือสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสํานึก และสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม  ้ให้ความรู้ในเรืองของประโยชน์ทรัพยากรป่าไมแ้ละผลกระทบจากการทาํลาย
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ทรัพยากรป่าไม ้ผูใ้หญ่ถินเคยเขา้ฝึกอบรม เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลียนประสบการณ์ในดา้น
การอนุรักษก์บัชุมชนอืนๆ ทีมีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
โดยชุมชน มีการประชุมพูดคุยแลกเปลียนเรียนรู้ พร้อมทงัร่วมวางแผนแกปั้ญหาร่วมกนั สามารถ
นาํประสบการณ์ของแต่ละชุมชนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัชุมชนหนองบวั เป็นแนวทางในการ
จดัการทรัพยากรป่าไม ้ทางชุมชนหนองบัวไดข้อการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการจดัทาํ
กิจกรรมต่าง ภายในชุมชน 
  “ผูที้ริเริมใหมี้การจดักิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นชุมชน คือ ผูใ้หญ่ถิน แก
ชกัชวนชาวบา้นใหม้าทาํกิจกรรมร่วมกนั เพราะป่าไมเ้ริมเสือมโทรมลง คนบุกรุกเขา้ในพืนทีป่าไม ้
เพือทาํรีสอร์ท และตดัไมไ้ปทาํบา้น แกชกัชวนคนในหมู่บา้นให้ไปกบัแก ไปร่วมอบรมเกียวกบั
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และแกคอยเสนอโครงการต่างๆ” (เปียก สีสาํลี, 2557) 
  “แต่ก่อนไม่เคยคิดจะเขา้ร่วมกิจกรรมของหมู่บา้น แต่ทีเขา้ร่วมก็เพราะผูใ้หญ่ถิน เห็น
ความสาํคญัของป่าไมแ้ละเห็นวา่ทรัพยากรป่าไมก้าํลงัเสือมโทรม ไดต้ามผูใ้หญ่ถินไปฟังบรรยายที
ชุมชนอืน ทีอืนเคา้ตืนตวักนัมากเรืองการอนุรักษ์ทรัยพยากรป่าไม ้เมือได้เขา้ร่วมกิจกรรม จึงได้
เรียนรู้ แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารจากคนอืนเพิมขึน มีอะไรก็ปรึกษากันได้”(บรรยาย เพชรนิล, 
2557)  
  การฟืนฟูทรัพยากรป่าไม้ชุมชนบ้านหนองบวัโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นแนวทาง
หนึงทีได้รับความสนใจจากชาวบา้นหนองบวั จากในอดีตทีมีการบุกรุกพืนทีป่าไม ้เพือเป็นทีอยู่
อาศยั และเพือประโยชน์ส่วนตวั ทงัจากคนภายนอกและภายในชุมชนเอง มีการตดัไมท้าํลายป่า 
โดยไม่มีการปลูกทดแทน ปัจจุบนัชาวบา้นมีการปลูกป่าไมท้ดแทนมากขึน คือ การปลูกตน้ไม ้มี
การจดักิจกรรมการปลูกป่าและปรับปรุงสภาพป่าในโอกาสต่างๆ เนืองจากชาวบา้นเห็นความสําคญั
ของการสูญเสียทรัพยากรป่าไมแ้ละความอุดมสมบูรณ์ของสัตวป่์า ซึงเป็นพืนฐานของการดาํรงชีพ
ของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาเดิม ชาวบ้านหนองบวันาํความรู้ดังเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนมา
ประยุกตใ์ช้ในการฟืนฟูและจดัการทรัพยากรป่าไม  ้เช่น คนในชุมชนไม่ทาํลายทรัพยากรป่าไม ้
เพราะชุมชนถือว่าป่าไมเ้ป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติทีสําคญัของชุมชน เพือเป็นแหล่งทีอยู่
อาศยัและการหายารักษาโรค เป็นแหล่งป้องกนัอุบติัภยัทางธรรมชาติ เป็นตน้ และดว้ยวิถีชีวิตทีมี
ความผกูพนักบัป่าไม ้และภูมิปัญญาการใชป้ระโยชน์ ทีสังสมมายาวนาน ทาํให้ชาวบา้นหนองบวั
เห็นความสําคญัของการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ยินดีเขา้ร่วมกิจกรรมการฟืนฟูต่างๆ เช่น กิจกรรม
ปลูกป่าในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 12 สิงหาคม และกิจกรรมปลูกป่าร่วมกบั
องคก์รภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีเดินทางเขา้มาช่วยดูแล นอกจากนีผูน้าํของชุมชน 
ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สร้างจิตสํานึก และเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้กบั
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ชาวบา้น เพือให้ชาวบา้นมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และความสําคญั
ของทรัพยากรป่าไม ้ 
  “เวลามีงานประชุมประจาํเดือน ก็จะใชเ้วทีนนัเป็นทีกระจายข่าว ให้ชาวบา้นไดรั้บรู้วา่ 
ในหมู่บา้นจะมีกิจกรรมฟืนฟูอะไร พวกปลูกป่าในวนัพ่อหรือวนัแม่ ชาวบา้นทีมีเวลาว่างก็จะมา  
เขา้ร่วม ชาวบา้นจะมารวมตวักนั ก็พวกประชุมประจาํเดือน หรืองานประจาํปี ” (กาญจน์  เปลียนมอญ, 
2557) 
  จากการศึกษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ ในดา้นการพฒันา
และฟืนฟูป่าไม ้พบว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ มีการพฒันาและฟืนฟูป่าไมใ้น 2 
รูปแบบ คือ 

  1.กาํหนดนโยบายในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
  2.การเชิญชวนใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าไม ้
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ มีนโยบายในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
โดยการจดัทาํประชาคมในหมู่บา้น เพือให้ชาวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็นในเรืองของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้การเชิญชวนให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าไม ้ไดแ้ก่ การจดัอบรม
ใหค้วามรู้เรืองความสาํคญัของป่าไม ้ประโยชน์ของป่าไม ้การพฒันาพืนทีป่าไม ้ผลกระทบของการ
ทาํลายป่าไมต้ลอดจนสร้างจิตสาํนึกใหก้บัประชาชน ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ทีของ
ตวัเองเพราะป่าชุมชนเป็นของทุกคน ประชาชนทุกคนควรมีหนา้ทีในการดูแลรักษาป่า เช่น เป็นหู
เป็นตาให้กบัเจา้หนา้ทีของรัฐ เมือมีการบุกรุกพืนทีป่าชุมชน เป็นตน้ประชาชนในชุมชนตอ้งเห็น
คุณค่าและตระหนกั ในความสําคญัของทรัพยากรป่าไม ้รวมทงัผลกระทบ จากการทาํกิจกรรม ที
ส่งผลต่อทรัพยากรป่าไม ้สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาทีเกิดขึน ระหว่างสิงแวดลอ้ม และ
การพฒันา การสร้างจิตสาํนึก โดยการให้การศึกษา เกียวกบัทรัพยากรป่าไม ้มีการจดัทาํกิจกรรม
และรณรงค์การปลูกป่าในพืนทีบา้นหนองบวั ให้ชาวบา้นในพืนทีไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัในวนั
สาํคญัต่างๆ เช่น วนัพอ่ วนัแม่ ส่งเสริมความรู้ใหก้บัชาวบา้นในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ 
  “หน่วยงานท้องถินมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีทาง
องค์การบริหารส่วนตาํบลจดัให้ ไดแ้ก่ วนัพ่อ วนัแม่ มีกิจกรรมการเก็บขยะตามแนวเขตป่า ปลูกป่า” 
(ประภาส ช่างจาํ, 2557) 
  จากการศึกษาบทบาทของเจา้หน้าทีสํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้น
การพฒันาและฟืนฟูป่าไม ้พบวา่ เจา้หนา้ทีสาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีการพฒันาและ
ฟืนฟูป่าไม ้ ใน 2 รูปแบบ คือ 
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  1.การใหค้วามรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
  2.การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุม 
  สํานักงานป่าไม้จ ังหวดัประจวบคีรีขันธ์ มีบทบาทสําคัญในการให้ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุม เขา้ร่วมอบรม ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจ เพือสร้างความตระหนักในการพฒันาป่าชุมชน  การพฒันาป่าชุมชนทาํให้เกิดความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเก็บผลผลิตทีเกิดจากธรรมชาติตามฤดูกาล พอดีกบั
ความจาํเป็น ทาํใหไ้ม่เกิดความเสียหายกบัธรรมชาติซึงลกัษณะเหล่านี ไม่ไดท้าํให้เกิดความเสียหาย
แก่ธรรมชาติแต่อย่างใด เพือให้ชาวบ้านมีการนาํประสบการณ์เหล่านีมาทาํงานในทอ้งถินของ
ตนเอง เช่น การฝึกอบรม ในสิงทีชาวบา้นยงัขาดความรู้ การศึกษาดูงานต่างๆ รวมไปถึงการให้
ขอ้มูลทางดา้นงานวิจยัและงานวิชาการต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้
เช่น ผลกระทบและการเปลียนแปลงจากสภาวะโลก ร้อน เพือทีชุมชนจะไดมี้การวางแผนและ
ติดตามการเปลียนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  “ทางกรมจะมีการจดัการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบา้น โดยให้ชาวบา้นทีมีความสนใจ
เข้าฟังการบรรยาย มีการสาธิตการจดัการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกบัชุมชน พฒันาการด้านการใช้
ประโยชน์จากป่าไม ้เพือใหช้าวบา้นมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัทรัพยากรป่าไม ้เห็นคุณค่ามากขึน 
มีการศึกษาดูงานในพืนทีอืน ไปดูวา่ในแต่ละชุมชนมีการพฒันาฟืนฟูอยา่งไร เพือนาํมาปรับใชก้บั
ชุมชนทีถูกศึกษา”(กณัณภทัร มอม, 2557)  
 3.ดา้นการออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
  จากการศึกษาบทบาทของชาวบา้นในชุมชนหนองบวัในด้านการออกกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัพบวา่ ชาวบา้นในชุมชนมีการออกกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั ใน 2 รูปแบบ คือ 

3.1 กฎระเบียบชุมชนแบบเป็นทางการ 
3.2 กฎระเบียบชุมชนแบบไม่เป็นทางการ 

  โดยได้ถูกกําหนดขึนโดย  หัวหน้าองค์กรชุมชน  ได้แก่  ผู ้ใหญ่ถิน  มีการออก
กฎระเบียบของชุมชน เป็นขอ้บงัคบัใหค้นในชุมชนมีการปฏิบติัตาม เพือให้อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
และเพือความเป็นระเบียบเรียบร้อย กฏระเบียบของชุมชนในเรืองของการจัดการทรัพยากรป่าไม ้
เป็นตวักาํหนดใหส้มาชิกในชุมชนปฏิบติัตาม เกียวกบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้การไม่
รุกลาํพืนทีทรัพยากรป่าไม ้กฎระเบียบของชุมชนเกียวกบัทรัพยากรป่าไม ้เกิดขึนจากหวัหนา้องคก์ร
ชุมชน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ถิน เป็นผูริ้เริมและนาํเสนอองค์กรทอ้งถิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาํบล
ปากนาํปราณ เพือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัองคก์รทอ้งถิน ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่า
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ไมแ้ละการช่วยกนัดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้เพราะทรัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชนเริมมีสภาพ
เสือมโทรม  ในการจดัการดาํเนินการแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
   กฏระเบียบของชุมชนแบบเป็นทางการ มีลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ให้ตัดไม้ใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนเท่านนั หา้มตดัเพือการคา้หรือวตัถุประสงคอื์น การตดัไมต้อ้งขออนุญาตจาก
สมาชิกในหมู่บ้านก่อน บทลงโทษของผูก้ระทาํผิด  จะถูกนาํต ัวส่งตาํรวจเนืองจากทาํผิดต่อ
พระราชบญัญติัป่าไมโ้ดยส่วนใหญ่แลว้ชาวบา้นจะไม่มีผูก้ระทาํผิด ถา้ชาวบา้นมีความตอ้งการใช้
ไมจ้าํนวนมาก ก็จะปลูกในพืนทีของตนเอง 
  “ขอ้ตกลงร่วมกนัของคนในหมู่บา้น คือ การตดัไมใ้ชใ้นครัวเรือนเท่านนัห้ามตดัเพือ
การคา้หรือวตัถุประสงคอื์น และตอ้งขออนุญาตจากสมาชิกในหมู่บา้นก่อน เป็นกฎทีคนในชุมชน
ตอ้งปฎิบติัตาม ผูใ้หญ่ถินเป็นคนริเริม จากการพูดคุยกนัในหมู่บา้น แกว่าป่าไมเ้หลือน้อย แล้วก็
เสือมโทรมมาก  จึงนาํมาเสนอชาวบา้น แลว้ชาวบา้นก็เห็นดีดว้ย เพราะมีคนนอกลกัลอบเขา้มาตดั
บา้ง จึงตอ้งช่วยกนัดูแล” (ไสว สุขสาํราญ, 2557) 
  “กฎระเบียบก็เหมือนทีอืน คือ ห้ามบุกรุกพืนทีป่าสงวนทีกาํหนดไวต้ามกฎหมาย ถา้
ฝ่าฝืนก็ลงโทษตามกฎหมาย กฎระเบียบในชุมชน คือ ตดัไดแ้ต่เอาไวใ้ช้ในครัวเรือนเท่านัน และ
หา้มนาํไปขาย ป้าไม่เคยทาํผดิ เพราะจะตดัแต่ในพืนทีของตนเอง”  (เล็ก ช่างจาํ, 2557) 
  กฏระเบียบของชุมชนแบบไม่เป็นทางการ คือ ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช้วิธีการ
ประนีประนอม ตามจารีตประเพณี ซึงมีการกระทาํผิดเกิดขึนก็จะใชว้ิธีนีก่อน ไดแ้ก่ การตดัไมใ้น
พืนทีเขตหวงห้าม ให้ชาวบา้นทุกคนช่วยกนัสังเกตพฤติกรรมของแต่ละครัวเรือน หากพบเห็นการ
ตดัไมใ้นเขตพืนทีอนุรักษ ์ให้แจง้ต่อหวัหนา้องคก์รชุมชน คือ ผูใ้หญ่ถิน การลงโทษจะใชห้ลกัการ
ประนีประนอม ว่ากล่าวตกัเตือน หากมีการปฎิบติัซาํ  อาจทาํการปรับเป็นจาํนวนเงินตามสมควร
โดยครัวเรือนบางครัวเรือนยงัมีการทาํผดิกฏระเบียบเรืองนีอยูบ่า้ง เพราะถือตวัเองเป็นหลกั 
  “มีกฎหมายเรืองป่าไมอ้ยูแ่ลว้ ยงิถา้รู้วา่ป่าตรงนนัห้ามตดั คนก็ไม่ค่อยทาํผิด ถา้จะใช้
ไมก้นัก็ปลูกกนัเอง ในหมู่บา้นไม่ค่อยเกิดปัญหาในเรืองนี”(อรปรียา เดชวนั, 2557) 
  นอกจากกฎระเบียบของชุมชนทีมีการควบคุมและบงัคบัใชเ้กียวกบัทรัพยากรป่าไม ้
ชาวบา้นตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัป่าไม ้ไดแ้ก่ มาตราการการควบคุมเพือให้มีการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งต่อเนืองและยาวนาน ดว้ยขอ้กาํหนดและกฎหมาย รักษาสภาพภูมิประเทศ
ใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล เป็นกฎหมายของประเทศทีชาวบา้นทุกคนถือปฏิบติั 
  จากการศึกษาบทบาทของเจา้หน้าทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ ในดา้น
การออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ มีการออกกฏระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ใน 1 รูปแบบ คือ 
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1. การอาศยัอาํนาจหนา้ทีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองคก์ารบริหารส่วน ตาํบล 
พ.ศ.2537 และ แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3 พ.ศ.2542)  
  องค์การบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ ได้อาศยัอาํนาจหน้าที ตามมาตรา 67 ข้อ 
7 ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองค์การบริหารส่วน ตาํบล พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพิมเติม 
(ฉบบัที 3 พ.ศ.2542) ความวา่ “คุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม” 
ในการควบคุม ดูแล รักษาทรัยากรป่าไมภ้ายในชุมชน เป็นการทาํให้คนในทอ้งถินอยู่ร่วมกนัอยา่ง
สงบสุข และเพือความระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ การไม่รุกลาํพืนทีป่าไม ้มีการลงโทษอย่างจริงจงั 
สาํหรับผูที้ไม่ปฏิบติัตาม 
  “องคก์รไดอ้อกมาตรการ การควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเขม้งวด ไม่วา่จะ
เป็นทรัพยากรนาํหรือป่าไม  ้หากมีผูฝ่้าฝืนหรือกระทาํผิด ถา้ไม่รุนแรงจนเกินไป อาจเป็นการว่า
กล่าวตกัเตือนกนัก่อน แต่ถ้าแรงมาก ก็ตอ้งปล่อยให้เป็นหน้าทีของเจา้หน้าทีตาํรวจ”(สมชาย 
วหิค, 2557) 
  จากการศึกษาบทบาทของเจา้หน้าทีสํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในดา้น
การออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั พบวา่ สํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการออกกฏระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ใน 1 รูปแบบ คือ 

1. การดาํเนินคดีอาญาเกียวกบัการกระทาํความผิดตามกฎหมายป่าไมข้องประชาชน
สาํหรับผูที้ไม่ปฏิบติัตามสาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
  สํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการดาํเนินคดีอาญาเกียวกบัการกระทาํ
ความผดิตามกฎหมายป่าไมข้องประชาชนซึงถือไดว้า่มาตรการเบืองตน้ทีดาํรงรักษาไวซึ้งทรัพยากร
ของชาติซึงนับวนัมีแต่ลดน้อยถอยลง  แม้กรมป่าไม้เองจะพยายามผลกัดนัให้มีการปรับปรุง
เปลียนแปลงกฎหมายให้เอือต่อการรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าอยา่งต่อเนือง แต่ผลทีเกิดขึน
กลบัไม่เป็นไปอยา่งทีตอ้งการ ตรงกนัขา้มบางครังการดาํเนินการทางกฎหมายยงัมีช่องทางให้มีการ
หลีกเลียง  แต่บทลงโทษทีเกิดขึน จะเป็นบทลงโทษทีตายตวั  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัป่าไม ้
พ.ศ.2484 
  “ทางป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้มีการออกกฎหมายเพือลงโทษผูก้ระทาํผิด 
เกียวกบัการควบคุม ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม ้โดยอาศยัอาํนาจหน้าทีตามพระราชบญัญติัป่าไม ้
พ.ศ.2484 ผูใ้ดฝ่าฝืน จะตอ้งถูกลงโทษ มีขอ้บงัคบัอยา่งชดัเจนและเคร่งครัดค่ะ” (กณัณภทัร มอม, 
2557) 
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ส่วนท ี3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้พบวา่ การดาํเนินการ
จดัการป่าไมใ้นชุมชนประสบปัญหาทีสาํคญั 3 ประการคือ 

1.ปัญหาเรืองงบประมาณ 
2.ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม 
3.ค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น  
1. ปัญหาเรืองงบประมาณ จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการทรัพยากร

ป่าไม ้ในเรืองของงบประมาณ คือ การจดัสรรงบประมาณตามโครงการต่างๆ มีความล่าชา้ โครงการที
ชาวบา้นเสนอไปนนั ไม่ไดรั้บการตอบสนองในทนัที เนืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้ง
วิเคราะห์ดูก่อนว่า โครงการนีสามารถปฎิบติัไดจ้ริงหรือไม่ และส่งผลกระทบต่อดา้นอืนๆอยา่งไร 
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการตอ้งมีการสร้างเครือข่ายและความต่อเนือง แต่งบประมาณที
ได้รับจดัสรรมา จาํกดัอยู่เพียงแค่ 2-3 ครังต่อปีทาํให้งบประมาณทีได้รับการสนบัสนุนในลาํดบั
ตน้ๆ เป็นงบประมาณด้านโครงสร้างพืนฐานของชุมชน การสร้างสิงอาํนวยความสะดวกให้แก่
ชุมชน อีกทงังบประมาณทีไดรั้บมายงัไม่เพียงพอในการจดักิจกรรม ทาํให้ขาดความต่อเนือง ปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณจึงเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินการจดัการ 
  “งบประมาณทีไดรั้บมาไม่เพียงพอต่อการพฒันาป่าไม ้จะไดง้บมาแค่ 2-3 ครังต่อปี 
หลงัจากนนัก็ไม่มีมาอีก ทาํให้ขาดความต่อเนือง ไม่ประสบความสําเร็จ แลว้งบประมาณทีไดม้า ก็
ไม่ค่อยมุ่งเนน้ในเรืองของการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เนน้ไปในดา้นสิงอาํนวยความสะดวกให้แก่
ชุมชน น่าจะเน้นทางเรืองนีบา้ง ไม่ใช่เน้นทีเรืองความสะดวกสบายของชาวบา้นเพียงอย่างเดียว”  
(สุรชยั ช่างจาํ, 2557) 
  “ปัญหาคือเรืองเงิน ในการจดักิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่มีใครจะมาเสียเวลาทาํเพือ
ส่วนรวมบ่อยๆ ทุกคนต่างทาํงานของตนเองกนัหมด ทาํให้หมู่บา้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จใน
การจดัทาํกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้เพราะไม่มีงบประมาณสนบัสนุน”   
(อรปรียา เดชวนั, 2557) 
  “หนองบวัเป็นชุมชนทีอบต. สนบัสนุนในเรืองของงบประมาณนอ้ย ส่วนมากเนน้ไป
ทาํถนน สร้างความสะดวกสบาย เมือมีงบมาก็อยู่แค่ 2-3 ครังต่อปี งบประมาณสําหรับการจดั
กิจกรรมจึงมีจาํกดั ไม่เพียงพอ ทาํใหข้าดความต่อเนืองในการจดัทาํกิจกรรม”(กาญจน์  เปลียนมอญ, 
2557) 

2. ชาวบ้านขาดการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ จนถึงการร่วมลงมือในการจดัการ
ทรัพยากรป่าไม  ้พบว่า ชาวบา้นยงัไม่ค่อยให้ความร่วมมือเกียวกบักิจกรรมทีเป็นการพฒันาป่า
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ชุมชนภายในหมู่บา้น มีเพียงบางคนบางกลุ่มเท่านัน ทีมีการรวมตวักนั เพือทาํกิจกรรมทีเกียวขอ้ง
กบัป่าชุมชน ทงันี สาเหตุอนัเนืองมาจาก ชาวบา้นนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตวัเองเป็นหลกั เมือมี
การจดักิจกรรมและตอ้งการการมีส่วนร่วมของชาวบา้น ชาวบา้นก็จะอา้งในเรืองตอ้งประกอบ
อาชีพ หากไม่ทาํก็จะไม่มีรายได้ ชาวบา้นไม่ได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกียวกบัป่าชุมชน การมีส่วนร่วมของชาวบา้นนนั ไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ต่เฉพาะผูใ้หญ่เท่านนั แต่ตอ้งเปิด
โอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในพืนทีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้เพราะเด็ก
และเยาวชนจะเป็นกาํลงัสําคญัต่อไปในอนาคตเมือเด็กเหล่านีโตขึน ก็ตอ้งมีความจาํเป็นทีจะไป
ศึกษาต่อในโรงเรียนอืน ไม่วา่จะเป็นในระดบัมธัยมศึกษา ระดบัมหาวิทยาลยั เมือเป็นเช่นนี การใช้
นโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้เด็กเป็นตัวช่วยจึงเป็นไปไดย้าก อีกทงัผูป้กครอง
บางส่วนยงัไม่เห็นดว้ยกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมของเด็ก เพราะตอ้งการให้เด็กๆช่วยเหลืองานบา้น 
ดีกวา่การมานงัทาํกิจกรรม จึงเป็นปัญหาหนึงทีทาํใหเ้ยาวชนไม่เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  “ชาวบา้นบางคนยงัไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม ้เพราะบางคนก็
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าไมโ้ดยตรง จึงไม่เห็นถึงความจาํเป็นของการเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ต่างๆ ”(ปรารถนา วงศอ์ภยั, 2557) 

3. ค่านิยมทเีปลยีนแปลงไปของชาวบ้าน พบวา่ ชาวบา้นหนองบวัมีค่านิยมทีเปลียนแปลง
ไป จากเดิมในอดีต ชาวบ้านมีวิถีชีวิตทีผูกพนักับธรรมชาติ พึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการ
ดาํรงชีวติ แต่ในปัจจุบนั ไดห้นัไปซืออาหารสําเร็จรูปมาบริโภค และคนรุ่นใหม่เกิดค่านิยม ออกไป
ประกอบอาชีพรับจา้งภายนอกชุมชนมากกวา่อยูภ่ายในชุมชน เพือสืบทอดกิจการของครอบครัว ทาํ
ใหช้าวบา้นเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไมล้ดนอ้ยลง เนืองจากภูมิปัญญาทีสังสมมาตงัแต่อดีต ไม่มี
การสืบทอด เช่น ภูมิปัญญาในเรืองของยาสมุนไพรทีได้จากทรัพยากรป่าไม ้ชาวบา้นเห็นเป็น
วิธีการทียุ่งยาก เมือเปรียบเทียบกกับการซือยาตามท้องตลาด การเผาถ่านทีไม่นิยมในปัจจุบนั
เนืองจากมีการใช้แก๊สหุงตม้แทน การเห็นในประโยชน์ของทรัพยากรป่าไมที้ลดลงของชาวบา้น  
ทาํใหช้าวบา้นเห็นความสาํคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีทางชุมชนจดัขึนลดนอ้ยลง 
 “แต่ก่อนทุกบา้นจะเผาถ่านใช้กนัเอง ก็ตอ้งใช้ไมจ้ากในป่า แต่ตอนนีเคา้ใช้แก๊สกนั
หมดแลว้ หรือบางบา้นก็ซือถ่านเอา ถา้จะใช”้(กาญจน์ เปลียนมอญ, 2557) 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาบทบาทขององค์กรในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ชุมชนบา้นหนองบวั 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสถานภาพป่าชุมชนบา้นหนองบวั  บทบาทของ
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ในการจดัการป่าชุมชน ตลอดจน
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการป่าชุมชน โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
ภาคสนาม ใช้แนวคาํถามประกอบการสัมภาษณ์ และการสังเกตเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กรชุมชน และองค์กร
ภาครัฐ จากนนัไดน้าํขอ้มูลมาจดัระเบียบและวิเคราะห์เพือแสดงให้เห็นความเป็นเหตุเป็นผล และ
นาํเสนอในลกัษณะของการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งันี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนท ี1 สถานภาพป่าชุมชนบ้านหนองบัว 
 จากการศึกษาสถานภาพทรัพยากรป่าไม้บ้านหนองบวั พบว่า  ลกัษณะพืนทีป่าไม้
บริเวณบา้นหนองบวั มีลกัษณะเป็นป่าดิบแล้ง คือเป็นป่ารกทึบด้วยพนัธุ์ไมข้นาดต่างๆ ทงัใหญ่ 
กลาง และเล็ก ขึนเบียดเสียดกนัอยู่และมีเถาวลัยห์รือไมเ้ลือยปกคลุมอยู่ทวัไป พนัธ์ุไมที้เกิดขึนใน
ป่านีมีหลายชนิด ไดแ้ก่ มะค่าโมง ตะแบก บอระเพด็ หมามุ่ย ยางแดง และมะไฟรวมถึงสังคมพืชป่า
ชายหาด พนัธ์ุไมเ้ด่น เช่น หูกวาง สนทะเล เป็นตน้  แต่เมือประชากรในชุมชนเพิมจาํนวนมากขึน 
ทาํใหมี้ความตอ้งการทรัพยากรและพืนที เพือเป็นทีอยูอ่าศยั ประกอบอาชีพ ตลอดทงัการพฒันาใน
รูปแบบต่างๆ จึงมีการเปลียนแปลงพืนทีทรัพยากรป่าไม ้ไปใช้ในดา้นอืนๆ เช่น ทาํธุรกิจรีสอร์ท 
การเพาะปลูกพืชไร่ ทาํใหเ้กิดปัญหาการบุกรุกพืนทีป่าไมข้องชาวบา้น เพือผลประโยชน์ส่วนตน มี
การสร้างทีอยูอ่าศยั ปัญหาการทิงขยะ  การขาดแคลนงบประมาณ ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม และ
ค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น  ชาวบา้นเป็นเจา้ของพืนที ดาํเนินการในพืนทีทีเป็นสิทธิของ
ตวัเอง เมือทรัพยากรป่าไมถู้กทาํลาย สัตวป่์าก็ลดจาํนวนลง ซึงเป็นผลให้บางครัวเรือนไม่สามารถ
หาเลียงครอบครัวไดเ้พียงพอเหมือนอยา่งแต่ก่อน ชาวบา้นไดเ้ริมเรียนรู้แลว้ว่า เมือมีการทาํลายป่า 
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ก็เปรียบเหมือนกับการทาํลายแหล่งประกอบอาชีพ เพือสร้างรายได้ด้วย จึงเริมมีการรวมกลุ่ม 
ปรึกษาหารือ และหาทางแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 
 ส่วนท ี2 บทบาทขององค์กรต่างๆ ในการจัดการป่าชุมชน 
 จากการศึกษาบทบาทขององคก์รต่างๆ ในการจดัการป่าชุมชน ดว้ยวิธีการสังเกตและ
การสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า บทบาทขององค์กรต่างๆ ในการจดัการป่าชุมชน ได้แก่ กาํหนดการใช้
ประโยชน์ การพฒันาและฟืนฟู และการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัดงันี 

1. กาํหนดการใชป้ระโยชน์ 
  จากการศึกษาการกาํหนดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้า้นหนองบวั ดว้ย
วธีิการสังเกตและการสัมภาษณ์ สรุปไดว้า่ ทรัพยากรป่าไม ้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทีชาวบา้น
ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีพมายาวนานตงัแต่อดีต ชาวบา้นไดเ้ขา้ไปใชป่้าเพือความเป็นอยู ่การ
ใชป้ระโยชน์ทางตรง ไดแ้ก่ ใชไ้มเ้ผาถ่าน นาํไมม้าแปรรูปเพือใชใ้นงานก่อสร้าง ยารักษาโรคและ
การเป็นแหล่งท่องเทียว สร้างบา้นเรือนทีอยูอ่าศยั ใชเ้ป็นไมค้าํยนั การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม ้มีการสังสมสืบต่อกนัมา จนเกิดเป็นภูมิปัญญาทอ้งถินทีสาํคญั ตวัอยา่งเช่น การเผาถ่าน อาชีพ
หนึงทีถือเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นมาแต่อดีต ไมที้ใชใ้นการเผาถ่านเป็นไมใ้นพืนทีมีหลายชนิด แต่ที
เผาแล้วได้ถ่านไมคุ้ณภาพดี คือ ไมไ้ผ่เนืองจากเป็นชนิดทีพบมากในชุมชนและให้ความร้อนสูง 
มอดดบัชา้ ถ่านไม่แตกปะทุ และควนันอ้ย อาชีพเผาถ่าน ไดมี้การสืบทอดต่อกนัมาตงัแต่บรรพบุรุษ 
การนาํไมม้าแปรรูปเพือใช้ในงานก่อสร้าง ไมที้ใช้ คือไมม้ะค่า และไมย้างเนืองจากเหมาะทีจะ
นาํมาใช้ทาํโครงสร้างรับนาํหนกั ใชใ้นการก่อสร้างทวัไป และคงทน ไม่ร้อนเหตุทีชาวบา้นทีนิยม
เอาไมม้าแปรรูปใชใ้นงานก่อสร้าง เนืองจากไมเ้ป็นวสัดุทีสามารถสร้างขึนมาใหม่หรือนาํกลบัมาใช้
ใหม่ได ้ซึงต่างจากวสัดุอืนๆและไมก้็ใช้ทดแทนวสัดุชนิดต่างๆการทาํยารักษาโรค บอระเพด็ ราก
แกไ้ขจ้บัสัน ตน้แกร้้อนใน ทาํให้เจริญอาหาร บาํรุงกาํลงั ใบขบัพยาธิ ลดความร้อน เป็นยาอายุวฒันะ 
ผลแกส้ะอึก มะค่า เปลือกแก้พยาธิ และโรคผิวหนัง รากแก้โรคผิวหนัง ทาํให้ หวัริดสีดวงแห้ง 
มะไฟผลเป็นยาช่วยละลายเสมหะ ช่วยยอ่ยอาหาร แกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ใบใชแ้กไ้อ แกพ้ิษฝี 
เป็นยาถ่ายพยาธิ ขบัปัสสาวะ รากทงัสดและแหง้เป็นยาแกพ้ิษตานซาง ผวิหนงัอกัเสบ บรรเทาไขที้มี
อาการปวดขอ้เข่าและผืนคนัคลา้ยลมพิษตน้คูนใบใชข้บัพยาธิ ดอกแกบ้าดแผลเรือรัง เปลือกบาํรุง
โลหิต กระพีแก้โรครํามะนาด ทรัพยากรป่าไมที้อุดมสมบูรณ์ของบา้นหนองบวั เป็นจุดดึงดูดใจ
นักท่องเทียวให้เดินทางมาท่องเทียว สร้างรายได้ให้กบัชาวบา้น ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหาร ร้านขาย
ของทะเลสด ร้านขายของฝากมีแหล่งท่องเทียวทีสําคญั เช่น วนอุทยานทา้วโกษาหรือทีเรียกกนัว่า
เขากระโหลก เป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติประเภทชายหาดสามารถประกอบกิจกรรมเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและกีฬาทางนาํ เป็นตน้ นอกจากนียงัมีทรัพยากรการท่องเทียวทางธรรมชาติประเภท
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ป่าไมส้าํหรับกิจกรรมการเดินป่าเพือศึกษาธรรมชาติ ประกอบกบับริเวณใกลเ้คียงมีแหล่งท่องเทียว
เช่น เขาเจา้แม่ทบัทิมทอง เขาปรือนอ้ยฯลฯ การท่องเทียวจึงไดก้ลายเป็นอาชีพเสริมสามารถสร้าง
รายได้นอกเหนือจากการกอบอาชีพหลกั คือ อาชีพประมง โดยมีการจัดการพืนทีในส่วนชายฝัง
ทะเลให้เป็นทีพกัของนักท่องเทียวในรูปแบบของรีสอร์ทการจาํหน่ายสินคา้ทีเป็นผลผลิตของ
ชุมชนใหก้บันกัท่องเทียว โดยทีไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง การดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านขายของ
ทะเลสด ร้านขายของฝาก  

2. การพฒันาและฟืนฟู 
  จากการศึกษาการพฒันาและฟืนฟูทรัพยากรป่าไมบ้า้นหนองบวั ดว้ยวิธีการสังเกต
และการสัมภาษณ์ สรุปไดว้่า การพฒันาและฟืนฟูทรัพยากรป่าไมเ้ป็นแนวทางหนึงทีไดรั้บความ
สนใจจากชาวบา้นหนองบวั จากเหตุการณ์ในอดีต ทีมีการบุกรุกพืนทีป่าไม ้เพือเป็นทีอยูอ่าศยั และ
เพือประโยชน์ส่วนตวั ทงัจากคนภายนอกชุมชนและภายในชุมชนเอง มีการตดัไมเ้พือประโยชน์
ต่างๆ จาํนวนมาก โดยไม่มีการปลูกทดแทน ปัจจุบนัชาวบา้นมีการปลูกป่าเพือทดแทนป่าทีเสือม
โทรมมากขึน ชาวบา้นมีการเขา้ร่วมปลูกตน้ไมใ้นวนัสําคญัต่างๆ ไดแ้ก่ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธนัวาคม 12 สิงหาคม โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณและกรม
ป่าไมน้าํกลา้ไมม้าให ้ดูแลเป็นวทิยากร และชาวบา้นยงัมีการฟืนฟูในเรืองของภูมิปัญญาทอ้งถิน ทีมี
ความผูกพนักบัป่าไม้มาตงัแต่อดีต คือ ชาวบา้นไม่ทาํลายทรัพยากรป่าไม  ้เพราะชาวบา้นถือว่า
ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชน เพือเป็นแหล่งไมใ้ชส้อย เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร 
การท่องเทียว และเป็นแหล่งป้องกนัอุบติัภยัทางธรรมชาติ 
  ชาวบา้นหลายคนมีความตระหนกัถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม ้จึงไดมี้การรวมตวักนั
ในวนัสําคญัต่างๆ เพือทาํการอนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
พบว่า ชาวบา้นหนองบวั มีการวางแผนการประชุมดาํเนินงานในการประชุมหมู่บา้นทุกๆเดือน มี
การระดมความคิดและแสดงความคิดเห็น แลกเปลียนกนั  บทบาทของการอุนรักษ์จากหน่วยงาน 
องค์กร เพือการใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างยาวนานของชุมชน บทบาทของหน่วยงานต่างๆต่อชุมชน 
คือ ทาํหน้าทีประชาสัมพนัธ์ พูดคุยกับชาวบ้านในทุกเวทีทีมีโอกาส เช่น การประชุมหมู่บ้าน
ประจาํเดือน ผูใ้หญ่ถิน หัวหน้าองค์กรชุมชน และนายกพนอ เดชวนั นายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลปากนาํปราณ จะเขา้ร่วมประชุม และมีประเด็นข่าวสารเกียวกบัทรัพยากรป่าไม ้มาร่วมพูดคุย
กบัชาวบ้าน ตลอดจนงานเทศกาลต่างๆ เพือสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสํานึกและสร้าง
แรงจูงใจ ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ ให้ความรู้ในเรืองประโยชน์ของป่าไมแ้ละผลกระทบของ
การทาํลายป่าไม ้องคก์รทีมีบทบาทสําคญั คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ ในส่วนของ
สํานกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีบทบาทสําคญัในการให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
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การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุม เขา้ร่วมอบรม ร่วมแสดงความคิดเห็น ตดัสินใจ เพือสร้างความ
ตระหนกัในการพฒันาป่าชุมชน การพฒันาป่าชุมชนทาํใหเ้กิดความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น การเก็บผลผลิตทีเกิดจากธรรมชาติตามฤดูกาล พอดีกบัความจาํเป็น ทาํให้ไม่เกิดความเสียหาย
กบัธรรมชาติซึงลกัษณะเหล่านี ไม่ไดท้าํให้เกิดความเสียหายแก่ธรรมชาติแต่อยา่งใด เพือให้ชาวบา้น
มีการนาํประสบการณ์เหล่านีมาทาํงานในทอ้งถินของตนเอง เช่น การฝึกอบรม ในสิงทีชาวบา้นยงั
ขาดความรู้ การศึกษาดูงานต่างๆ รวมไปถึงการให้ขอ้มูลทางดา้นงานวิจยัและงานวิชาการต่างๆ ที
เกียวขอ้งกบัการอนุรักษแ์ละฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้เช่น ผลกระทบและการเปลียนแปลงจากสภาวะ
โลกร้อน เพือทีชุมชนจะไดมี้การวางแผนและติดตามการเปลียนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติได้
อยา่งเหมาะสม 

3. การออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
  จากการศึกษาการพฒันาและฟืนฟูทรัพยากรป่าไมบ้า้นหนองบวั ดว้ยวิธีการการ
สัมภาษณ์ สรุปไดว้า่ กฎระเบียบของชุมชนเกียวกบัทรัพยากรป่าไม ้เกิดขึนจากหวัหนา้องคก์รชุมชน 
ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ถิน เป็นผูริ้เริมและนาํเสนอต่อทีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนาํเสนอต่อ
ชุมชน เพือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมแ้ละการช่วยกนั
ดูแลอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เพราะเห็นวา่ทรัพยากรป่าไมเ้ริมมีสภาพเสือมโทรม ชาวบา้นและนายทุน
มีการบุกรุกพืนทีป่าไม ้เพือสร้างบา้นเรือน และเพือผลประโยชน์ส่วนตวั กฎระเบียบของชุมชนใน
เรืองของการจดัการทรัพยากรป่าไม ้คือ การไม่รุกลาํพืนทีทรัพยากรป่าไม ้ห้ามตดัไมใ้นเขตพืนที
ของกรมป่าไม ้แต่ถา้มีความจาํเป็นตอ้งขออนุญาตจากองคป์กครองส่วนทอ้งถินและองคก์รภาครัฐ
ก่อน บทลงโทษของผูก้ระทาํผิด จะถูกควบคุมตวันาํส่งตาํรวจ เพราะเป็นการทาํผิดต่อพระราชบญัญติั
ป่าไม ้โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นไม่มีผูก้ระทาํความผิด ส่วนมากเป็นพวกนายทุน ทีเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวั 
 ส่วนท ี3 ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนบ้านหนองบัว 
 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั  ดว้ยวิธีการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ สรุปไดว้่า ปัญหาและอุปสรรคทีมีผลต่อการจดัการป่าชุมชน ไดแ้ก่ การ
ขาดแคลนงบประมาณ ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม และค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น ดงันี 
 1. การขาดแคลนงบประมาณ 
  จากการศึกษาการขาดแคลนงบประมาณ สรุปไดว้า่ปัญหาเรืองงบประมาณ คือ การ
จดัสรรงบประมาณทีล่าช้าในการทาํโครงการต่างๆของชุมชน  โครงการทีชาวบา้นเสนอไปนนัจะ
ไม่ไดรั้บการตอบสนองในทนัที เนืองจากภาครัฐจะตอ้งนาํโครงการไปวิเคราะห์ก่อนวา่ มีความสําคญั
ตามลาํดบัก่อนหลงัมากนอ้ยเพียงใด และส่งผลกระทบต่อชุมชนในดา้นใดบา้ง เพือให้เกิดประโยชน์
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สูงสุด และงบประมาณขาดแคลนในการดาํเนินการต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ส่วนใหญ่ หัวหน้าองค์กรชุมชนเป็นผูเ้สนองบประมาณไป เพือใช้ในกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยากรป่าไม ้แต่งบประมาณทีไดรั้บมามีจาํกดัเพียง 2-3 ครังต่อปี 
 2. ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม 
  จากการศึกษาปัญหาชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่า ชาวบา้นหนองบวัยงั
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมภายในชุมชนอย่างเต็มที เป็นเพียงบางกลุ่มเท่านนัทีมีการ
รวมตวักนั เพือกิจกรรมการจดัการทรัพยากรป่าไม  ้ทงันีเนืองจากชาวบา้นเห็นถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมนอ้ย คาํนึงถึงผลประโยชน์ของตวัเองเป็นหลกั ชาวบา้นจะอา้งถึงการไม่มีเวลามาเขา้ร่วม 
ตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ หากไม่ประกอบอาชีพก็จะขาดรายได ้และมีบางครอบครัว
ทีไม่สนับสนุนให้เยาวชนเขา้ร่วมกบักิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนภายในชุมชน เพราะเห็นวา่เป็นการ
เสียเวลา ออกมาช่วยทาํงานดีกวา่  
 3. ค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น 
  จากการศึกษาปัญหาค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น สรุปไดว้า่ จากเดิมที
ชาวบา้นมีวิถีชีวิตทีผูกพนักบัธรรมชาติ พึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการดาํรงชีวิต แต่ในปัจจุบนั 
ไดห้ันไปซืออาหารสําเร็จรูปมาบริโภค การประกอบอาชีพทีเปลียนแปลงไป คนรุ่นใหม่ในชุมชน
เกิดค่านิยมในการออกไปทาํงานนอกชุมชนมากกวา่การอยูใ่นชุมชนเพือสืบทอดกิจการของครอบครัว 
ภูมิปัญญาทีมีมาตงัแต่อดีต ไม่มีการสืบทอด เพราะชาวบา้นไม่ไดรั้บความสะดวกในการดาํเนินชีวิต 
ผลกระทบต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมจ้ากค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น ทาํให้ชาวบา้น
เห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไมล้ดลง ทาํใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ลดนอ้ยลงไปดว้ย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ชุมชนบา้นหนองบวั สามารถนาํมา
อภิปรายผลการศึกษา โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ อา้งอิงจากทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ไดด้งันี 

1. การศึกษาสถานภาพทรัพยากรป่าไม ้ของชุมชนบา้นหนองบวั พบว่า ลกัษณะพืนที
ป่าไมบ้ริเวณบา้นหนองบวั มีลกัษณะเป็นป่าดิบแลง้ คือเป็นป่ารกทึบด้วยพนัธ์ุไมข้นาดต่างๆ ทงั
ใหญ่ กลาง และเล็ก ขึนเบียดเสียดกนัอยู่และมีเถาวลัยห์รือไมเ้ลือยปกคลุมอยู่ทวัไป พนัธ์ุไมที้พบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ มะค่าโมง ตะแบก บอระเพ็ด หมามุ่ย ยางแดง และมะไฟรวมถึงสังคมพืชป่า
ชายหาด พนัธ์ุไมเ้ด่น เช่น หูกวาง สนทะเล เป็นตน้การเขา้มาดาํเนินการจดัการทรัพยากรป่าไมข้อง
ภาครัฐในอดีตนนั ไดเ้ขา้มาดาํเนินการจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยมุ่งหวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
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ในรูปของเนือไม้และวนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ  แต่เนืองจากการเพิมขึนของประชากรใน
หมู่บา้นมีอตัราค่อนขา้งสูง ประกอบกบัมีการจดัการทรัพยากรป่าไมที้ไม่เหมาะสม ทาํให้เกิดการใช้
ทรัพยากรป่าไมที้ไม่ถูกตอ้ง และไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เกิดการลดลงของพืนทีป่าไมที้เคยอุดม
สมบูรณ์ มีการเปลียนแปลงพืนทีเพือรองรับการขยายตวัของพืนทีในดา้นของการท่องเทียว  สอดคลอ้ง
กบั คมเดช จนัโทริ (2553) ทีพบว่า พืนทีป่าชุมชนบริเวณบา้นหนองโก ตาํบลโคกพระ อาํเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ราษฎรไดท้าํการบุกรุกป่าเพือใชเ้ป็นแหล่งทาํกิน มีการใชป้ระโยชน์
จากป่าชุมชน เช่น การสร้างทีอยู่อาศยั การเปลียนแปลงสภาพป่าชุมชน โคกสูงจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั พบวา่ การเปลียนแปลงของป่าชุมชน แบ่งเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงที 1 ก่อนปีพ.ศ. 2538 เป็น
ช่วงการบุกรุก ล่าสัตวแ์ละตดัไม ้เพือสร้างทีอยูอ่าศยั ช่วงที 2 ปีพ.ศ.2538-2548 เป็นช่วงการตดัไม้
แปรรูป และตดัไมเ้พือเผาถ่าน ช่วงที 3 พ.ศ.2549-ปัจจุบนั เป็นช่วงการอนุรักษแ์ละฟืนฟูป่าชุมชน 

2. การศึกษาบทบาทของหน่วยงาน และองคก์รต่างๆในพืนที ในการจดัการทรัพยากร
ป่าไม ้พบวา่ บา้นหนองบวั มีรูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าไม ้คือ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไมร่้วมกนัของชุมชน การพฒันาและฟืนฟู การออกกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั ดงันี 

2.1 การใชป้ระโยชน์ พบวา่ ชาวบา้นมีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั จากทรัพยากรป่าไม ้
ทงัโดยตรงและโดยออ้ม การใชป้ระโยชน์โดยตรง คือ การใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุไม ้ในการเผาถ่าน 
นาํไมม้าแปรรูปเพือใช้ในงานก่อสร้าง และการทาํยารักษาโรค การใชป้ระโยชน์โดยออ้ม คือ การ
เป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีสาํคญั ส่งผลให้ชาวบา้นมีรายไดที้เพิมขึน และการให้บริการแก่
นักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวสอดคล้องกบัการศึกษาของคณะวนศาสตร์ (2550) ไดศึ้กษา
มูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่าชายเลน ในบริเวณป่าชายเลนทีค่อนขา้งมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไทย พบว่า มูลค่าการใช้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การใช้ไมเ้ป็นฟืน เผาถ่าน ไมก่้อสร้าง 
การหาของป่า และการจบัสัตวน์าํ การใชป้ระโยชน์โดยออ้ม ไดแ้ก่ ธาตุอาหาร การกกัเก็บคาร์บอน 
การบาํบดันาํเสีย การป้องกนัคลืนลม การเป็นแหล่งท่องเทียวพกัผอ่น เป็นตน้ อาชีพทีตอ้งพึงพาใน
ผลผลิตดา้นพืช ไดแ้ก่ อาชีพเผาถ่าน การทาํผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 

2.2 การพฒันาและฟืนฟู พบว่า ชาวบา้นมีการวางแผนในการบริหารจดัการป่าชุมชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยเขา้ใจเกียวกบัการบริหารจดัการป่าชุมชน ดงันนัในการวางแผนการ
บริหารจดัการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพนัน ควรสร้างจิตสํานึกให้กบัชาวบา้นทุกคน เพือให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนทุกคน เช่น การไม่ตัดไม้ทาํลายป่า เป็นตน้ การสร้าง
จิตสํานึกให้กบัประชาชน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ทีของตวัเองเพราะป่าชุมชนเป็น
ของทุกคน ประชาชนทุกคนควรมีหนา้ทีในการดูแลรักษาป่า เช่น เป็นหูเป็นตาให้กบัเจา้หนา้ทีของ
รัฐ เมือมีการบุกรุกพืนทีป่าชุมชน เป็นต้น การพฒันาป่าชุมชนเพือให้เกิดความหลากหลายของ
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ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเก็บผลผลิตทีเกิดจากธรรมชาติตามฤดูกาล พอดีกบัความจาํเป็น ทาํให้
ไม่เกิดความเสียหายกบัธรรมชาติซึงลกัษณะเหล่านี ไม่ไดท้าํใหเ้กิดความเสียหายแก่ธรรมชาติ การ
ปลูกป่าทดแทนหรือปลูกป่าเพิม เพือปลูกทดแทนตน้ไมที้ถูกทาํลายไป เป็นตน้เป็นการป้องกนัการ
ทาํลายทรัพยากรป่าไม ้ทงัภาครัฐและภาคประชาชน ต่างเห็นความสําคญัของการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไม ้เนืองจากทรัพยากรป่าไมข้องบา้นหนองบวั ลดน้อยลงและเริมมีสภาพเสือมโทรม ซึงเป็น
แหล่งทาํมาหากิน จากการเพิมขึนของจาํนวนประชากรในชุมชน และกิจกรรมต่างๆของชาวบา้น 
ไดแ้ก่ การถางป่า การรุกลาํพืนทีป่า เพือทาํสถานทีท่องเทียว มีการรวมตวัของชาวบา้น ในวนัสําคญั
ต่างๆ เพือร่วมทาํกิจกรรมเกียวกบัการพฒันาและฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้สอดคลอ้งกบัณิฎฐารัตน์ 
ปภาวสิทธิ (2545) ทีกล่าววา่หลกัของการฟืนฟูป่าโดยชุมชน ตอ้งให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ฟืนฟู เพือให้อยู่บนพืนฐานของความตอ้งการอย่างแทจ้ริง การเลือกพืนทีทีจะทาํการฟืนฟู วิธีการ
ฟืนฟูทีชุมชนทาํได้ เหมาะสม รวมทงัการประยุกต์ใช้การฟืนฟูภูมิปัญญาดงัเดิมเกียวกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

2.3 การออกกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั จากการศึกษาพบว่า  บา้นหนองบวั มีการออก
กฎระเบียบของชุมชน เป็นขอ้บงัคบัใหค้นในชุมชนมีการปฏิบติัตาม เพือให้อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
และเพือความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีทงัแบบเป็นทางการ ระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้ปฎิบติั มี
บทลงโทษชัดเจน และไม่เป็นทางการ เป็นการว่ากล่าวตกัเตือน หากชาวบา้นฝ่าฝืนการควบคุม 
ชาวบา้นหนองบวัถือกฏระเบียบเป็นอย่างดี การบงัคบัใช้ระเบียบของชุมชนเป็นรูปแบบหนึงของ
การจดัการทรัพยากรป่าไมบ้า้นหนองบวั สอดคลอ้งกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2550) ที
มีแนวนโยบายเร่งรัดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วม
ของชุมชน มีการปรับปรุงและบงัคบัใช้กฏหมาย  ตลอดจนกฏระเบียบทีเกียวขอ้งกบัป่าไมอ้ย่าง
เคร่งครัด โดยเร่งปราบปรามการทาํลายทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งจริงจงั รวมทงัให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพือ
เป็นการลดปัญหาความขดัแยง้  การแก่งแยง่การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้การบริหารจดัการ
ทรัพยากรป่าไมที้เหลืออยู่น้อย และมีสภาพเสือมโทรม ด้วยการออกกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็น
สาํคญั 

3. การศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการจดัการทรัพยากรป่าไม ้การจดัการทรัพยากรป่า
ไมบ้า้นหนองบวั ยงัไม่ประสบความสําเร็จในการจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยชุมชน เนืองจากมี
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ ดงันี 

3.1 การขาดแคลนงบประมาณ จากการศึกษาพบวา่ เป็นการขาดแคลนงบประมาณ
ในการทาํกิจกรรมเกียวกบัการพฒันา ฟืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมจ้ากภาครัฐ หรือมีการ
ดาํเนินการทีล่าช้า เนืองจากภาครัฐให้ความสําคญัต่อการพฒันาโครงสร้างพืนฐานมากกว่า ทาํให้
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ชาวบา้นไม่สามารถทาํกิจกรรมได้อย่างเต็มที ไม่ต่อเนือง เพราะโครงการบางโครงการ ตอ้งใช้
เงินทุนในการจดัการ เป็นปัญหาในการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้า้นหนองบวัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ เจิมศกัดิ ปินทอง (2543) ทีกล่าววา่ นอกจากปัญหาจากตวัชาวบา้นเองทีทาํให้เกิดปัญหาในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เจา้หนา้ทีและหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบาย
มาจากเบืองบน การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลาง คาํนึงเฉพาะกิจกรรมทีส่วนกลางกาํหนด ขาด
การประสานงานรับปฏิบตัิเฉพาะนโยบายหลัก มกัเชือว่าตนเองมีฐานะสูงกว่าชาวบา้นทวัไป 
ไม่ตอ้งการใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการ 

3.2 ชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม ปัญหาชาวบา้นขาดการมีส่วนร่วม จากการศึกษา
พบว่า ชาวบา้นหนองบวัหลายคนยงัไม่เห็นคุณค่า และประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดัการทรัพยากร
ป่าไม ้ยงัไม่มีความเขา้ใจในความสําคญัของการเขา้ร่วมกิจกรรมการอนุรักษฟื์นฟูทรัพยากรป่าไม ้ 
โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เสียเวลาประกอบอาชีพ หากเขา้ร่วมกิจกรรม ดงันนั การแกปั้ญหา คือ 
ตอ้งทาํใหช้าวบา้นเห็นคุณค่า และประโยชน์ทีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมชาํนาญ พิทกัษ ์(2540) 
ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข ใหชุ้มชนประยกุตใ์ชแ้นวคิดและรูปแบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติโดย
ชุมชน เช่น การส่งเสริมและผลกัดนัให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย นโยบาย การ
วางแผนและการดาํเนินงานเพือให้เกิดการยอมรับ เชือในศกัยภาพและความสามารถของชาวบา้น 
ความเขม้แข็งของกลุ่มและองคก์รชาวบา้น ใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการจดัการและแกไ้ขปัญหาที
เกิดขึน โดยผา่นกระบวนการพูดคุย วิเคราะห์สาเหตุและคน้หาแนวทางแกไ้ข องคก์รอนุรักษ์และ
ฟืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนจะเป็นจุดเริมตน้ของการจดัการทรัพยากรร่วมกนั 

3.3 ค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบ้าน ปัญหาค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของ
ชาวบา้น จากการศึกษาพบว่า ชาวบา้นมีวิถีชีวิตทีผูกพนักบัทรัพยากรป่าไมล้ดนอ้ยลง เนืองจากมี
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมน้อ้ยลง ชาวบา้นเนน้ความสะดวกสบายขึน มีการเปลียนอาชีพ
เป็น รับจา้ง คา้ขาย ทาํให้ชาวบา้นเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไมล้ดน้อยลงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง (2550) ได้ศึกษาในชุมชนป่าชายเลนหลายพืนทีพบวา่ 
ปัญหาการเปลียนแปลงไปของราษฎรในหลายพืนที ทีตอ้งการความสะดวกสบาย ทิงวิถีชีวิตดงัเดิม
ของชุมชนชายฝังในการประกอบอาชีพประมง อพยพครอบครัวยา้ยถินฐาน หรือคนใดคนหนึงใน
ครอบครัวเดินทางเขา้เมืองเพือประกอบอาชีพใหม่ เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพือ
ตอบสนองความตอ้งการทาํงานทีสะดวกขึน ไม่ตอ้งกงัวลกบัสภาพดินฟ้าอากาศ หรือความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ดา้นสถานภาพทรัพยากรป่าไม ้ ชุมชนบา้นหนองบวั มีจุดเด่นในเรืองของความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม ้ ทงัทีเกิดขินเองตามธรรมชาติ และชาวบา้นร่วมกนัปลูก เพือใหเ้กิด
ความหลากหลายทางพนัธ์ุไมม้ากยงิขึน ควรมีการปลูกพนัธ์ุไมช้นิดอืนเพิม เพือเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาดา้นระบบนิเวศของผูที้สนใจ เมือตอ้งการศึกษาทีบา้นหนองบวั และการใชป้ระโยชน์จาก
พนัธ์ุไมแ้ก่ชาวบา้น เช่น เป็นยาสมุนไพร เป็นตน้ 

2. ดา้นรูปแบบการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทอ้งถิน
ปัจจุบนัและภูมิปัญญาทอ้งถินของชาวบา้นหนองบวั เช่น การประกอบอาชีพเผาถ่าน การทาํยา
สมุนไพร ไดรั้บการถ่ายทอด เรียนรู้ มาจากคนรุ่นก่อน แต่เมือมีการเรียนรู้แลว้ไม่นาํมาปฎิบติัจริง
ในชีวิตประจาํวนั ดงันนั เมือชุมชนเกิดการเรียนรู้แลว้ ควรนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิด
รายไดท้งัแก่ตนเองและชุมชน 

3. ดา้นปัญหาและอุปสรรคของการจดัการทรัพยากรป่าไมชุ้มชนบา้นหนองบวัขาด
งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมเพือการอนุรักษป่์าชุมชน องคก์รภาครัฐและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน ควรสนับสนุนงบประมาณการดาํเนินกิจกรรมเพือการอนุรักษ์และพฒันาป่าชุมชน ให้
ความรู้เกียวกบัการจดัการป่าชุมชนแก่ประชาชน 
 ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเรือง แนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไม ้บา้นหนองบวั 
ควรมีการศึกษาแนวทางทีทาํให้การจดัการทรัพยากรป่าไมป้ระสบความสําเร็จของชุมชนอืน เพือ
ศึกษาถึงสาเหตุ และปัจจยัทีทาํใหชุ้มชนดงักล่าวประสบความสาํเร็จ สามารถนาํมาปรับใชก้บัชุมชน
บา้นหนองบวัได ้
 ควรมีการศึกษาทศันคติของคนในชุมชนบา้นหนองบวั ต่อความสําคญัของทรัพยากร
ป่าไม ้ความสําคญัของการพฒันาและฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ทงันีเพือสร้างความเขม้แข็งและยงัยืน
ใหก้บัชุมชนบา้นหนองบวั 
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับกลุ่มองค์กรชุมชน 
 

ส่วนท ี1  ข้อมูลพนืฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1. ชือ-สกุล 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพทางสังคม 
5. ระยะเวลาทีอาศยัในชุมชน 

 
ส่วนท ี2 สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในพนืทศึีกษา 

1. สถานภาพป่าไมข้องชุมชนในอดีต 
2. สถานภาพป่าไมข้องชุมชนในปัจจุบนั 
3. ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าไมเ้พือดา้นใดบา้ง 
4. มีการใชเ้พิมขึนหรือลดลงจากอดีต 

 
ส่วนท ี3 บทบาทขององค์กรในการจัดการป่าไม้ 

 ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน  
1. ท่านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ทาํอะไรบ้าง  (ฟืน  เชือเพลิง  สมุนไพร 

ท่องเทียว อืนๆ) 
2. ทรัพยากรป่าไม ้มีเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 
3. ปัญหาทีเกิดขึนเกียวกบัการใชท้รัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชน 
4. มีการกาํหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์หรือจาํนวนการใชป้ระโยชน์หรือไม่ 

 ด้านการควบคุมและบังคับใช้กฎระเบียบของชุมชน 
5. มีกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัใดในชุมชน ทีใชค้วบคุมเรืองทรัพยากรป่าไม  ้
6. กฎระเบียบควบคุมดงักล่าวมีบทลงโทษอยา่งไร มีเนือหาสาระอยา่งไร มีบทลงโทษ

อยา่งไร 
7. ใครเป็นผูอ้อกกฎระเบียบควบคุมดงักล่าว 
8. ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนจากการออกกฎระเบียบ 
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 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
9. ท่านมีบทบาทในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชนอยา่งไร 
10. ในชุมชนมีกิจกรรมใดบา้งทีเกียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ และท่านได้

เขา้ร่วมหรือไม่ 
11. ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม  ้

 ด้านการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
12. ท่านมีบทบาทในการฟืนฟูทรัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชนอยา่งไร 
13. ในชุมชนมีกิจกรรมใดบา้งทีเกียวขอ้งกบัการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ และท่านไดเ้ขา้

ร่วมหรือไม่ 
14. ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับกลุ่มองค์กรภาครัฐ 
 

ส่วนท ี1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1. ชือ-สกุล 
2. อาย ุ
3. ตาํแหน่ง 
4. ระยะเวลาทีอาศยัในชุมชน 

ส่วนท ี2 สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในพนืทศึีกษา 
1. สถานภาพป่าไมข้องชุมชนในอดีต 
2. สถานภาพป่าไมข้องชุมชนในปัจจุบนั 
3. ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าไมเ้พือดา้นใดบา้ง 
4. มีการใชเ้พิมขึนหรือลดลงจากอดีต 

ส่วนท ี3 บทบาทขององค์กรในการจัดการป่าไม้ 
 ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน  

1. ท่านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ทาํอะไรบ้าง (ฟืน  เชือเพลิง  สมุนไพร 
ท่องเทียว อืนๆ) 

2. ทรัพยากรป่าไม ้มีเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 
3. ปัญหาทีเกิดขึนเกียวกบัการใชท้รัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชน 
4. ทางหน่วยงานมีการกาํหนดนโยบายหรือขอบเขตการใชป้ระโยชน์หรือไม่ 
5. มีหน่วยงานอืนสนบัสนุนหรือไม่ 

 ด้านการควบคุมและบังคับใช้กฎระเบียบของชุมชน 
6. ทางหน่วยงานมีการออกกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั ในการควบคุมการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรป่าไมห้รือไม่ อยา่งไร 
7. ท่านมีหนา้ทีหรือบทบาทในการควบคุมและบงัคบัใชก้ฎระเบียบของชุมชนหรือไม่ 

อยา่งไร 
8. ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนจากการออกกฎระเบียบ 
9. มีหน่วยงานอืนสนบัสนุนหรือไม่ 
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 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
10. ทางหน่วยงานมีบทบาทในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชนอยา่งไร 
11. การจดักิจกรรมเพืออนุรักษ ์ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นและองคก์รอืนๆ มาก

นอ้ยเพียงใด 
12. ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม  ้

 ด้านการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
13. ทางหน่วยงานมีบทบาทในการฟืนฟูทรัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชนอยา่งไร 
14. การจดักิจกรรมเพือการฟืนฟู ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นและองคก์รอืนๆมาก

นอ้ยเพียงใด 
15. ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 

ส่วนท ี1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1. ชือ-สกุล 
2. อาย ุ
3. ตาํแหน่ง 
4. ระยะเวลาทีอาศยัในชุมชน 

ส่วนท ี2 สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ในพนืทศึีกษา 
1. สถานภาพป่าไมข้องชุมชนในอดีต 
2. สถานภาพป่าไมข้องชุมชนในปัจจุบนั 
3. ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากป่าไมเ้พือดา้นใดบา้ง 
4. มีการใชเ้พิมขึนหรือลดลงจากอดีต 

ส่วนท ี3 บทบาทขององค์กรในการจัดการป่าไม้ 
 ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน  

1. ในภาพรวมชุมชน ท่านใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมท้าํอะไรบา้ง (ฟืน เชือเพลิง 
สมุนไพร ท่องเทียว อืนๆ) 

2. ทรัพยากรป่าไม ้มีเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 
3. ปัญหาทีเกิดขึนเกียวกบัการใชท้รัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชน 
4. ทาง อบต. มีการกาํหนดนโยบายหรือขอบเขตการใชป้ระโยชน์หรือไม่ 

 ด้านการควบคุมและบังคับใช้กฎระเบียบของชุมชน 
5. ทางอบต. มีการออกกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั ในการควบคุมการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรป่าไมห้รือไม่ อยา่งไร 
6. ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนจากการออกกฎระเบียบ 

 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
7. ทางอบต. มีบทบาทในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชนอยา่งไร 
8. การจดักิจกรรมเพืออนุรักษ ์ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นมากนอ้ยเพียงใด 
9. ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม  ้
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 ด้านการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
10. ทางอบต.มีบทบาทในการฟืนฟูทรัพยากรป่าไมภ้ายในชุมชนอยา่งไร 
11. การจดักิจกรรมเพือการฟืนฟู ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นมากนอ้ยเพียงใด 
12. ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการฟืนฟูทรัพยากรป่าไม ้
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