
 

 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชน  บ้านดงผาปูน  ต าบลบ่อเกลือใต ้ 

อ าเภอบ่อเกลือ  จงัหวดัน่าน มุ่งท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัหลกัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ถอดบทเรียนเป็น
รูปแบบการจดัการป่าชุมชนในพื้นท่ีและเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบ
ความส าเร็จ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารท่ีไดมี้ผูเ้คยศึกษาไวป้ระกอบในการท าวจิยั 
 

1. แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเก่ียวกบัความย ัง่ยนื 
3. แนวคิดศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรัพยากร 
4. แนวคิดเร่ืองการจดัการป่าชุมชน 
5. แนวคิดเร่ืองระบบสิทธิในการใชป้ระโยชน์และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
6. แนวคิดและความเช่ือของกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทย 
7. แนวคิดเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึก 
8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมของโลกปัจจุบันกล่าวได้ว่าก าลังประสบปัญหาถึงขั้นวิกฤติ 
ประชาคมโลกซ่ึงต่างก็ไดป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและต่างก็มีส่วนสร้างปัญหาให้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
จะนั่งงอมืองอเทา้ เห็นแก่ตนเอง ปล่อยให้ผูอ่ื้นแก้ปัญหาอยู่เพียงล าพงัคงไม่ได้อีกแล้ว ทุกคน 
ในทุกชาติ ทุกภาษาตอ้งร่วมมือกนั 
 การแกปั้ญหาความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม 
จ าเป็นตอ้งอาศยัการจดัการอย่างเป็นระบบและพิจารณาเป็นองค์รวมมากกว่าการพิจารณาและ
แกปั้ญหาอย่างแยกส่วน แนวคิดและหลกัการท่ีส าคญัในการแกว้ิกฤติการณ์ส่ิงแวดลอ้มของโลก 
ในปัจจุบนัให้ประสบผลตอ้งเน้นท่ีการจดัการมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป มิใช่การจดัการ
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อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว วิกฤติการณ์ส่ิงแวดลอ้มของโลกมีสาเหตุรากเหงา้ท่ีส าคญัมาจาก
พฤติกรรมของมนุษย ์ดงันั้นการแกปั้ญหาท่ีตน้ตอจึงตอ้งแกท่ี้มนุษย ์

มนสั สุวรรณ (2549) กล่าวถึงหลกัการและรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมี 2 ประการ คือ 
1) การจดัการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ (Input Approach) ซ่ึงเป็นวิธีการแกปั้ญหาแบบป้องกนั

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะเน้นท่ีตวับุคคล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมไม่ให้เกิดของเสียในชุมชน การสร้างความตระหนกั 
จิตส านึกให้รู้จกัรักและเห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อมเพื่อป้องกนัการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม 
เพียงดา้นเดียวท่ีขาดส านึกถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายหลงั 

2) การจดัการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ (Output Approach) ซ่ึงเป็นการจดัการท่ีเน้นท่ีปัญหา
ส่ิงแวดล้อมนั้นโดยเฉพาะ เน้นการจดัการส่ิงแวดล้อมเม่ือเกิดปัญหาหรือปรากฏการณ์เท่านั้ น  
โดยอาศยัหลกั 5R คือ 1) การน ากลบัมาใช้ใหม่โดยไม่มีการแปรรูป (Reuse) 2) การน ากลบัมาใช้
ใหม่โดยการแปรรูปหรือผ่านกระบวนการ (Recycle)  3)  การลดปริมาณการใช้ (Reduce)  
4) การปฏิเสธ (Reject) 5) การซ่อมแซมกลบัมาใชใ้หม่ (Repair) 

เกษม จันทร์แก้ว  (2544)  ได้ก ล่าว ถึง  ความหมายของการจัดการ ส่ิ งแวดล้อม 
วา่เป็นกระบวนการด าเนินงานอยา่งมีระบบในการจดัการใหท้รัพยากรธรรมชาติสามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการของมนุษย ์ดว้ยการสร้างกลไกควบคุมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
เพื่ อการมี ใช้ ในอนาคตต่อไป ทั้ ง น้ี การจัดการ ส่ิ งแวดล้อม เ ป็น เ ร่ือง ท่ีต้องใช้ความ รู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมกนั การใช้ศาสตร์ทั้งสองแขนงน้ี สามารถท าให้การจดัการ
หรือการด าเนินการต่อส่ิงแวดลอ้มหน่ึงๆ หรือมากกวา่หน่ึงท่ีอยู่ร่วมกนัให้สามารถอยูไ่ดแ้ละสร้าง
ผลผลิตไดโ้ดยปราศจากการเกิดความเส่ือมโทรม โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ตอ้งเป็นการใชแ้บบยัง่ยนืโดยมีแบบแผนการจดัการท่ีมีรูปธรรมและตอ้งสร้างแผนการก าจดั บ าบดั
ของเสีย มลพิษและการฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือมโทรมให้สามารถคงสภาพความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการผลิตต่อไป 

จากทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวผูว้ิจ ัยได้สรุปเพื่อน ามาใช้คือ การจัดการส่ิงแวดล้อม 
ตอ้งกระท าควบคู่ 2 อย่างคือ การจดัการท่ีตน้เหตุนั้นคือตวัคนไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกัและ
จิตส านึก ให้เห็นถึงความส าคญัของทรัพยากร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การวางกฎเกณฑ์
และระเบียบของชุมชน การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเสมอภาค ในประเด็นของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เน้นท่ีตวักิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึนเพื่อสร้างเสริมทรัพยากรในป่าไม้ไม่ให้หมดไป เช่น การวาง
ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อหวงห้ามของการเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน กิจกรรมการปลูกป่า 
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ในวนัส าคัญต่างๆ การท าวงัปลาเขตสงวน ทั้ งน้ีในประเด็นการจัดการยงัรวมไปถึงประเพณี 
และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การบวชป่า เป็นตน้ 

 
2.2 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวคิดเกีย่วกบัความยัง่ยนื 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกับปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท่ีจะให้พสกนิกรชาวไทยไดเ้ขา้ถึงทางสายกลางของชีวิตและคงไวซ่ึ้ง
ทฤษฏีของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ทฤษฎีน้ีเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตทั้งในสังคมระดบัทอ้งถ่ิน 
และตลาดระดบัสากล เป็นการพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ 
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการกระท า พระองคไ์ดท้รง
ตรัสวา่ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางสังคมของชมชุนให้ดีข้ึน
โดยมีปัจจยั 2 อยา่ง คือ 
 1. การผลิตจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค 
 2. ชุมชนจะตอ้งมีความสามารถในการจดัการทรัพยากรของตนเอง 

ผลท่ีเกิดข้ึนคือ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะคงไวซ่ึ้งขนาดของประชากรท่ีไดส้ัดส่วน 
ใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม รักษาสมดุลของระบบนิเวศและปราศจากการแทรกแซงจากปัจจยั
ภายนอก อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ (2548) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยมีนยัต่างๆ  ดงัน้ี  

1. วิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมและการพฒันา เป็นส่วนหน่ึงของปรากฏการณ์ท่ีเกิดจาก
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมของชาติและระดบัโลกท่ีมาจากความไม่เท่าเทียม 
ของความร ่ ารวยและรายได้ท่ีทรัพยากรส่วนใหญ่ของโลกมักจะหลั่งไหลไปหาคนกลุ่มน้อย 
หรือคนรวยท่ีใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ในขณะท่ีคนยากจนท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ยงัมีขอ้จ ากัด 
ในการแสวงหาทรัพยากรมาเพื่อสนองความตอ้งการพื้นฐานของตนเองได ้และในกระบวนการผลิต
สินคา้ฟุ่มเฟือยเกิดความจ าเป็นทั้งหลายนั้น ผลลพัธ์ท่ีไดม้กัจะเป็นผลเสียแก่อากาศ น ้ า ดินและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. การใช้ทรัพยากรอยา่งส้ินเปลืองและปนเป้ือนนั้น กลายเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งล าบากใจ 
ท่ีจะปล่อยให้มีการด าเนินธุรกิจอยา่งท่ีเคยท ามาต่อไป การยบัย ั้งทางเทคนิคอาจเป็นเพียงการเล่ือน
เวลาการท าลายระบบนิเวศวิทยาออกไป ดงันั้น การท่ีจะคงไวซ่ึ้งชีวิตมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม
จ าเป็นต้องอาศยัการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน ในการกระจายอ านาจและการควบคุมวิธีการใช้
ทรัพยากรและการผลิต รวมทั้งจ  าเป็นตอ้งปรับปรุง “ประสิทธิภาพ” “การผลิต” และ “มาตรฐาน
ชีวติ” ใหม่ 
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3. ความเท่าเทียมกนัเป็นหลกัการส าคญัของความย ัง่ยืน (Sustainability) การพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ไม่ได้หมายความเพียงแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรให้เพียงพอส าหรับลูกหลานในอนาคตเท่านั้ น 
แต่น่าจะรวมถึงการเปล่ียนแปลงการกระจายการควบคุมหรือการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นแก่การ
ด ารงชีวิตของทุกคนไม่ว่าในปัจจุบนัหรืออนาคต กล่าวคือ “ความย ัง่ยืน” ตอ้งอาศยัหลกัแห่ง 
การเท่าเทียมกนัทั้งระหวา่งคนรุ่นน้ีและรุ่นหนา้ภายในและระหวา่งชนชาติต่าง ๆ ดว้ย 

4. วกิฤติการณ์ส่ิงแวดลอ้มของโลกเกิดจากรูปแบบเศรษฐกิจท่ีไม่ย ัง่ยืนของประเทศท่ีเจริญ
และจากรูปแบบท่ีไม่เหมาะสมในประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจโลกท่ีมีความ
ไม่เท่าเทียมกนักล่าวกนัวา่ประชากรโลกร้อยละ 20 บริโภคทรัพยากรของโลกถึงร้อยละ 80 

5. เทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีเหมาะสมในประเทศก าลงัพฒันาทั้งในด้าน
การเกษตร การบริหารทรัพยากรน ้ า การใช้พลงังานทางอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศยั สุขภาพและ
โภชนาการ 

6. เม่ือมองในภาพรวมของความเสมอภาคแลว้ มีความจ าเป็นท่ีตอ้งแสวงหาความสมดุลกนั
ระหวา่งผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างทางฐานะและความจ าเป็น ทั้งดา้นชีววทิยาและนิเวศวทิยา 

7. ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความเท่าเทียมกนัทางสังคมและวฒันธรรมยอ่มช่วยให้เกิด
การเติมเต็มสนองความตอ้งการของมนุษยชาติ ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ มิตรภาพ การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและความยินดีต่อธรรมชาติอย่างกลมกลืนกัน ทั้ งหมดน้ีย่อมสัมพนัธ์กันเสมือน 
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความย ัง่ยนื 

8. การเคล่ือนไหวระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการต่อสู้เพื่อความ
ย ัง่ยืนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความเท่าเทียมกนัทางสังคมค ากล่าวท่ีวา่ “Think globally, plan 
regionally and act locally” อาจจะไม่พอ คงตอ้งกลบัมากล่าวเพิ่มวา่ “act globally” ดว้ย 

9. ประเทศก าลงัพฒันาในปัจจุบนัก าลงัหลงลืมแนวทางการพฒันาท่ีมุ่งไปสู่การพึ่งพา
ตนเอง และเสริมสร้างศกัยภาพแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เพราะการแทรกแซงดา้นเศรษฐกิจและ
การเมืองจากประเทศท่ีเจริญกว่าและจากองคก์รการเงินระดบัโลก เช่น ธนาคารโลกและองค์กร
การคา้โลก (World Trade Organization) 

สรุปไดว้่า ความย ัง่ยืนมีความส าคญัท่ีเกิดจาก 1) องค์ประกอบทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม
นิเวศวิทยา พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างกลมกลืนกันและอย่างเท่าเทียมกัน  
2) การผลิตและการบริโภคตอ้งมีความสมดุลกนั รวมทั้งสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการผลิตและบริโภค
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบัโลกและ3) เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน 

ปรีชา เป่ียมพงศส์านต์ (2547) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัความย ัง่ยืนยาวนานตามทฤษฎี 
ซ่ึงมีแนวคิดหลกัคือ พิภพของเราคือส่ิงมีชีวิตถูกสร้างข้ึนมาโดยอินทรียต่์างๆ ท่ีมีชีวิตและสามารถ
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ด ารงอยูไ่ดเ้พราะส่ิงเหล่าน้ี อินทรียท่ี์มีชีวิตทั้งหมดน้ีจะมีความเช่ือโยงกนั และมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งเป็นระบบโดยจะท าหนา้ท่ีหล่อหลอมเง่ือนไขส าหรับการด าเนินชีวิตของสรรพส่ิงทั้งหลายบน
พื้นพิภพ ถ้าอินทรีย์ส่วนใดส่วนหน่ึงถูกท าลาย ชีวิตทั้งหมดจะถูกกระทบกระเทือนไปด้วย 
ธรรมชาติตอ้งการบอกเราว่าโลกพิภพมีกฎแห่งธรรมชาติของตนเองซ่ึงใครจะมาละเมิดไม่ได ้ 
การท่ีมนุษยพ์ยายามท่ีจะครอบครองและขดูรีดธรรมชาติโดยทึกทกัวา่ตนเองเป็นเจา้ของธรรมชาติ
นั้น มนุษยจ์ะตอ้งพบกบัความหายนะ แต่ถา้มนุษยเ์คารพธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะให้ความอุดม
สมบูรณ์แก่มนุษย  ์ เน่ืองจากมนุษยเ์องก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบทางชีวิต 
ท่ีส าคญัส่วนหน่ึง ซ่ึงมีหนา้ท่ีสร้างความสมดุลใหแ้ก่ธรรมชาติมองจากแง่น้ีแลว้ ความย ัง่ยืนยาวนาน
ก็คือ การยึดมั่นในกฎของธรรมชาติหรือยึดถือในส่ิงท่ีเราเรียกว่ากระบวนการพื้นฐาน 
ทางส่ิงแวดล้อม โดยมนุษยจ์ะตอ้งค านึงอยู่ตลอดเวลาถึงผลกระทบจากธรรมชาติอนัเกิดข้ึนจาก 
การกระท าของมนุษย์ นอกจากจะตอ้งเขา้ใจและเคารพกฎของนิเวศวิทยาในโลกธรรมชาติแล้ว
มนุษยเ์รายงัตอ้งพฒันาอุดมการณ์และจิตส านึกใหม่บนรากฐานของความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่ง
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติดว้ย 

ค าวา่ Sustainable และ Sustainability มกัจะใชข้ยายความต่างๆ เช่น ในค าวา่ Sustainable 
development ซ่ึงหมายถึงการพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยการพฒันาในปัจจุบนัจะไม่มุ่งเน้นในการน า
ทรัพยากรมาใชม้ากเกินไป แต่จะเน้นวา่จะท าอยา่งไรจึงจะน าทรัพยากรมาใช้อยา่งพอเหมาะพอดี 
แต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยงัเหลือทรัพยากรให้รุ่นหลัง การเพาะปลูกผลิตอะไรก็ตาม  
ท าอยา่งไรจะให้ผลผลิตท่ีไดค้งเดิมตลอด เช่นการปลูกขา้ว ฯลฯ การอุตสาหกรรม รักษาผลผลิต 
ต่อหน่วยพื้น ท่ีให้คงเดิมตลอดนั้ นคือมนุษย์กับ ส่ิงแวดล้อมมีความเ ก่ียวข้องในลักษณะ 
ของปฏิสัมพนัธ์ (interaction) กล่าวคือ ต่างก็มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีบทบาท
กบัอีกฝ่ายหน่ึงมนุษย  ์ ส่ิงแวดล้อม ดงัภาพขา้งล่างน้ีอธิบายถึงความโยงใยและความสัมพนัธ์ 
ของส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหเ้กิดมีความมัน่คงและย ัง่ยนื 
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ภาพ 2.1 ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหร้ะบบมีความมัน่คงและย ัง่ยนื 
                           ท่ีมา: มนสั สุวรรณ (อา้งแลว้) 
 
 ประเด็นในเร่ืองแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเก่ียวกบัความย ัง่ยืนเน้น
การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคสนามมาบรรยายเชิงพรรณนาโดยยึดหลกัการของ อนุรักษ์  ปัญญานุวฒัน์ 
(อา้งแลว้) ท่ีเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เพื่ออธิบายถึงลกัษณะความย ัง่ยืนท่ีเกิดจาก
องค์ประกอบทางสังคม ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีความสัมพนัธ์อย่าง
กลมกลืนกนัและอยา่งเท่าเทียมกนั การผลิตและการบริโภคตอ้งมีความสมดุลกนั รวมทั้งสัมพนัธ์ 
กบัพฤติกรรมการผลิตและบริโภคทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและระดบัโลกและเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน 
 
2.3 แนวคิดศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากร 

จากการท่ีชุมชนท้องถ่ินมีการด ารงชีพท่ีพึ่ งพาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน ความอยู่รอดของชุมชนจึงข้ึนกบัความย ัง่ยืนของธรรมชาติท่ีจะมีประโยชน์ให้ชุมชน 
ดงันั้นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จะตอ้งด าเนินไปอยา่งมีดุลภาพกบัการดูแลรักษาให้
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป ชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีนั้ นๆ หากมองถึง 
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การพฒันาในระยะยาวประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันามากข้ึนทั้งในแง่ของการตดัสินใจ 
และด าเนินการ เพราะประชาชนเป็นผูป้ระสบกบัปัญหานั้นๆ เอง การร่วมมือกบัชุมชนทอ้งถ่ิน  
ในการพฒันาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และศกัยภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้เข้มแข็ง  
มากยิง่ข้ึน  

ศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดข้ึนมาจากกลุ่มผูน้ าชุมชน 
กลุ่มเครือญาติ กลุ่มวฒันธรรมในหมู่บ้าน ท่ีมาร่วมกันต่อต้านการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
จากภายนอกท่ีมาจากทิศทางการพัฒนาสมัยใหม่ ท าให้เกิดกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม 
ท่ีมองเห็นทรัพยากรเป็นสินค้า โดยอาศัยกลไกของรัฐท่ีรวบอ านาจในการจัดการทรัพยากร 
เอาไวท่ี้ส่วนกลาง ปฏิเสธสิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนดั้งเดิมหลายชุมชน
ได้รับผลกระทบจาก กระแสทุนนิยมอย่างหนัก บางชุมชนได้มีการปรับตัวต่อสู้กับกระแส 
การพฒันาโดยใชพ้ลงัชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัเป็นองคก์ร หรือเครือข่ายองคก์รชุมชน ท่ีพยายาม
รักษาสิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเองมีกระบวนการแก้ไขปัญหา 
ซ่ึงตอ้งอาศยัศกัยภาพ การเรียนรู้ ความสามารถท่ีตนเองมีอยู ่โดยริเร่ิมคน้หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ 
และแสวงหาแนวทางแก้ไข โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน พูดคุย เสวนาและท ากิจกรรม 
ซ ้ าแล้วซ ้ าเล่าเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม เร่ิมจากการแก้ปัญหาระดับชุมชนแล้วขยาย 
ไปยงัการแกปั้ญหาระหว่างชุมชน โดยชาวบา้นมีกรอบแนวคิดพื้นฐานอยู่ท่ีการเก้ือกูลกนัระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ความสามารถและศกัยภาพของชาวบ้าน 
ในการก าหนดกฎเกณฑก์ารจดัการทรัพยากรอยา่งสมดลทั้งในดา้นการใชส้อยและการอนุรักษท่ี์ได้
มีการสั่งสมภูมิปัญญาองคค์วามรู้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี (สหทยา วเิศษ, 2551) 

โกมล  แพรกทอง (2537) กล่าววา่ ไม่วา่การจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยชุมชนจะเป็นไป 
ในรูปแบบใดก็ตาม การจดัการท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความมัน่คงและความย ัง่ยืนของทรัพยากร
ป่าไมจ้ะเป็นตวับ่งช้ีถึงการประสบความส าเร็จในการจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยชุมชนทอ้งถ่ินนั้น  
โดยจะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ คือ  

1. การใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีป่า ประโยชน์ท่ีตอ้งการจากป่าจะเป็นส่ิงก าหนดวตัถุประสงค์
ในการรักษาป่าเหล่านั้นไว ้ เช่น เป็นแหล่งป่าไมเ้พื่อการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นแหล่งตน้น ้ า 
ล าธารของหมู่บา้น เป็นแหล่งไมใ้ช้สอย แหล่งอาหาร จะเป็นจุดร่วมท่ีประชาชนจะรวมตวักนั 
ในการรักษาป่านั้นๆ ไวเ้พื่อการใชส้อยร่วมกนัหรือเป็นสมบติัของส่วนรวม 

2. การมีระเบียบและกฎเกณฑ์ เพื่อควบคุมกนัเองระหวา่งประชาชนในหมู่บา้น การจดัการ
ป่าชุมชนจะมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ท่ีวางไวเ้ป็นท่ียอมรับของทุกคนในหมู่บา้น เม่ือมีการ
ละเมิดจะมีการปรับไหมหรือการลงโทษตามกติกาท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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3. องคก์รประชาชน เพื่อด าเนินการจดัการป่าใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้องป่า
นั้นจะตอ้งมีองคก์รของประชาชนท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความเขม้แข็งของผูน้ าขององคก์ร
ท่ีจะดูแลป่าดงักล่าวใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชน 

4. การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก การจดัการป่าขององค์กรประชาชนในหมู่บา้น 
จะตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น การสนบัสนุนทางวิชาการ การสนบัสนุน
อุปกรณ์และวสัดุท่ีจ  าเป็น ซ่ึงรวมถึงการให้การคุ้มครองการด าเนินงานให้สามารถน ากฎหมาย  
ท่ีมีอยูเ่ขา้มาคุม้ครองรักษาสภาพป่าไว ้เป็นตน้  

ฉลาดชาย รมิตานนท์และคณะ (2530) ได้อธิบายถึงศกัยภาพชุมชนในการปรับตวัเพื่อ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติพบวา่ ในปัจจุบนัเม่ือชุมชนตอ้งเผชิญกบัปัญหา 
ในยุคของการแยง้ชิงทรัพยากร ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนพบว่า ประเพณีท้องถ่ินมีข้อจ ากัด 
ในการแก้ปัญหากับภายนอกชุมชน แต่ชาวบ้านแสดงศักยภาพในการปรับตัวเพื่อแก้ปัญหา  
โดยการคิดคน้แนวทางการแกปั้ญหาออกได ้6 รูปแบบดงัน้ี 

1. การใช้ประเพณีและการเจรจาตกลงท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การจบักุมผูล้ะเมิดทรัพยากร
และปรับไหม ซ่ึงมีความยดืหยุน่เพราะชุมชนสามารถตดัสินปัญหาดว้ยตนเอง 

2. การรวมตวักนัเคล่ือนไหวคดัคา้นและต่อตา้น มกัจะใช้กบักรณีความขดัแยง้ท่ีมาจาก
ภายนอกกบัการใชอ้  านาจกฎหมายของรัฐท่ีไม่ชอบธรรม 

3. การสร้างองค์กรชาวบา้นภายในทอ้งถ่ิน หรือภายในลุ่มน ้ าเดียวกนัเพื่อวางกฎเกณฑ ์
และวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชน โดยผ่านองค์กรท้องถ่ินต่างๆ  
เช่นองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการจดัการ เป็นต้น หรือเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองกับรัฐ 
และเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยอมรับให้องค์กรชุมชนมีอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรตามกฎหมาย 

4. ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กบัการแกปั้ญหาเพื่อให้
รับรองขอ้ตกลงของชุมชนและเพื่อคานอ านาจของผูมี้อิทธิพลในการละเมิดทรัพยากรของชุมชน
โดยวิธีการหลายอย่าง เช่น การแจง้เจา้หน้าท่ีให้มาร่วมรับรู้และแกปั้ญหา การร้องเรียนเจา้หน้าท่ี 
ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมาละเมิดสิทธิการใชท้รัพยากรของชุมชนเป็นตน้ 

5. การต่อรองกบัรัฐเพื่อให้รับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายซ่ึงจะเพิ่มศกัยภาพให้กบัชุมชน
ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้กบัภายนอกไดดี้ข้ึน เช่นการตั้งคณะกรรมการ 

6. การประสานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น นกัวชิาการ องคก์รพฒันาเอกชนและส่ือมวลชน 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพขององค์กรชาวบ้านในการต่อรองกับรัฐและผูมี้อิทธิพลท่ีมีปัญหาการแยงชิง
ทรัพยากร 
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ในแนวคิดเร่ืองศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรัพยากรผูว้ิจยัได้น าแนวคิดของ โกมล  
 แพรกทอง (อา้งแลว้) และ ฉลาดชาย รมิตานนท์ (อา้งแลว้) มาประยุกต์ใช้กบังานวิจยัในส่วนของ
ขอ้มูลเร่ืองปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน ได้แก่ 1) ความสัมพนัธ์ทางสังคม
ระหวา่งสมาชิกของชุมชน 2) มีทรัพยากรอยูใ่นสภาพท่ีสามารถฟ้ืนตวัได ้3) ชาวบา้นมีผลประโยชน์
ร่วมกันในทรัพยากร  4) ความตระหนักและจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชน 
 5) มีการจัดตั้ งองค์กรประชาชนท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
6) ความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน 7) การเป็นสิทธิและทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน 8) การสร้างเครือข่าย
การท างานจากภายนอก 
 
2.4 แนวคิดเร่ืองการจัดการป่าชุมชน 
 สถานการณ์ปัจจุบันพื้นท่ีป่าลดลงซ่ึงส่งผลกระทบท าให้สภาพแวดล้อมเสียดุลยภาพ
อย่างไรก็ตาม ยงัมีพื้นท่ีป่าบางส่วนท่ีชุมชนท าการอนุรักษ์ไวจ้  านวนมากเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากการ
จดัการของชุมชน ควรมีการใหค้วามสนใจป่าชุมชนในฐานะกระบวนการทางสังคมเพราะปัญหาป่า
ไมท้วีความรุนแรง ชุมชน องค์กรชาวบา้นและองค์กรพฒันาเอกชนจะตอ้งมีการสร้างเครือข่าย 
เพื่อต่อต้านการบุกรุกและการแย่งชิงทรัพยากรจากภายนอกและเพื่อสร้างความตระหนักแก่
สาธารณชนในความส าคญัของป่าชุมชนและเพื่อเป็นแรงผลักดนัให้มีนโยบายด้านการจดัสรร
ทรัพยากรในลกัษณะท่ีเป็นธรรม ป่าชุมชนในฐานะมิติหน่ึงของการพฒันาชนบทเพราะป่าชุมชน
เป็นรูปแบบหน่ึงของการแสวงหาความเป็นธรรมและปฏิเสธการครอบง าจากภายนอก  
โดยผสมผสานภูมิปัญญาของชาวบา้นใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยีและวิทยาการสมยัใหม่ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ในการผลิตของชุมชนเองหรือการมองป่าชุมชนในดา้นสังคม  วฒันธรรม การเมืองและเทคโนโลยี
และป่าชุมชนในฐานะกลไกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพราะป่าชุมชน 
เป็นการเสนอกลไกส าคญัในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบา้นและวิทยาการสมยัใหม่ ซ่ึงแนวคิดป่าชุมชนถือว่ามิใช่
แนวคิดใหม่เพราะชุมชนทอ้งถ่ินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ไดมี้การด าเนินการป่าชุมชนในลกัษณะ
ใดลักษณะหน่ึงมาหลายชั่วอายุคน โดยการด าเนินการผูกพนักับท่วงท านองชีวิตของผูค้น 
อย่างใกล้ชิด ซ่ึงป่าชุมชนเน้นการตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินเก่ียวกับผลผลิตจากไม ้
และประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตร ซ่ึงรวมทั้งการรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอ้ม  
 สัณฐิตา กาญจนพนัธ์ุ (2540) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการป่าชุมชนไว ้5 ประการ คือ 
 1. การกระจายตวัของป่าชุมชน ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอนุรักษป่์าส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีตั้งถ่ิน
ฐานบนท่ีราบเชิงดอย ท านาด าเป็นหลกั และมกัมีการท าไร่ตามท่ีดอนเพิ่มเติมดว้ย ป่าท่ีอนุรักษไ์ว้
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มกัจะเป็นป่าบนดอยซ่ึงเป็นตน้น ้ าล าธารของล าห้วยท่ีไหลมาหล่อเล้ียงพื้นท่ีนาโดยอาศยัระบบ
เหมืองฝาย 
 2. การจ าแนกประเภทป่า ซ่ึงไม่วา่จะเรียกช่ือวา่อยา่งไรก็ตาม ชาวบา้นมกัจะมีการจ าแนก
พื้นท่ีป่าอยา่งคร่าว ๆ เป็น 3 ประเภท คือ 1) ป่าตน้น ้ าล าธาร ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดล าห้วยท่ีไหลผา่น
หมู่บา้น มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ินตามลกัษณะตน้น ้ า เช่น ป่าซบัน ้ า ป่าน ้ าจ  า ป่าน ้ ารู 
ป่าขุนน ้ า ป่าขุนห้วย 2) ป่าใช้สอย เป็นป่าแพะหรือป่าเบญจพรรณท่ีชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ 
ในการเก็บเห็ด หน่อไม ้ ผกัหวานป่า ยาสมุนไพร ไมฟื้น ไมส้ าหรับสร้างบา้นเรือนตลอดจนเป็น 
ท่ีเล้ียงววั ควาย นอกจากนั้นป่าท่ีใชส้อยยงัอาจเป็นแหล่งผลิตของพืชยืนตน้ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
เช่น ลูกต๋าว เม่ียงและตองตึง 3) ป่าตามประเพณี ซ่ึงผกูพนักบัศาสนาและความเช่ือ เช่น ป่าเขต
อภยัทาน ป่าช้า ป่าท่ีเป็นท่ีสิงสถิตของผี ความคิดเร่ืองเขตอภยัทานเป็นความคิดในศาสนาพุทธ 
ส าหรับคนเมือง ล้ือและไทใหญ่ มีความเช่ือเร่ืองผปีู่ ยา่ ผเีจา้นาย เส้ือบา้น เส้ือเมือง ผีขุนน ้ าตลอดจน 
ผฝีาย 
 3. การก าหนดขอบเขตป่า ตอ้งมีขอบเขตแสดงสิทธิในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ 
จากป่าชุมชน ส่วนมากชาวบ้านมกัจะก าหนดขอบเขตป่าอย่างคร่าวๆ โดยอาศยัสันปันน ้ า  
แนวล าหว้ย ถนนหรือแมแ้ต่เขตภาษีบ ารุงทอ้งถ่ินเป็นเส้นแบ่งเขต 
 4. ระบบการจดัการป่าชุมชนถือเป็นสมบติัของส่วนรวมของชุมชน สมาชิกของชุมชนทุก
คนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการใชป้ระโยชน์จากป่า สมาชิกของชุมชนอ่ืนไม่มีสิทธ์ิใชท้รัพยากรในป่า
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต แต่ถา้ไดรั้บอนุญาตก็ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของชุมชนเจา้ของป่า เช่น อนุญาต
ใหเ้ก็บหาของป่าบางประการไปใชห้รือไปบริโภค แต่หา้มน าไปขายเพราะจะเกินก าลงัการผลิตของ
ป่าชุมชนนั้น ซ่ึงในการจดัสรรทรัพยากรป่าเพื่อใช้ภายในชุมชน  ชาวบา้นจะแบ่งประเภทป่า 
และก าหนดระดบัการใชป้ระโยชน์จากป่าและการดูแลป่า ดงัน้ี 1) ป่าตน้น ้ า มกัจะเป็นป่าท่ีชาวบา้น
หวงแหนท่ีสุด เพราะตอ้งพึ่งพาน ้ าใชใ้นการเกษตร จึงมกัห้ามตดัหรือรบกวนสภาพป่าโดยเด็ดขาด 
แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบางแห่งอาจจะอนุโลมให้เก็บไมล้ม้เพราะถูกลมพดัหรือไมท่ี้ยืนตน้ตายได ้
2) ป่าใช้สอย มกัเป็นป่าท่ีชาวบา้นหวงแหนรองลงมาจากป่าตน้น ้ า ชาวบา้นมีสิทธิตอ้นววั ควาย 
ไปเล้ียงในป่า เก็บหาของป่า ไมแ้ห้งท่ีใชท้  าฟืน ตลอดจนขออนุญาตตดัไมจ้  านวนไม่มากนกัมาใช้
สร้างบา้นเรือน ซ่อมแซมวดัหรือฝาย 3) ป่าตามประเพณี เป็นป่าท่ีใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจน 
เป็นท่ีสิงสถิตของผี จึงเป็นท่ีเคารพย  าเกรง ชาวบา้นไม่กลา้เขา้ไปตดัไมห้รือไปรบกวนความสงบ 
ในเขตป่าชุมชนประเภทน้ี อาจจะเป็นป่าท่ีชุมชนขา้งเคียงช่วยกนัดูแลรักษา และท าตามกฎกติกา
ของชุมชนท่ีเป็นเจา้ของ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือท่ีมีการแก่งแยง่ทรัพยากรมาก ชาวบา้นอาจจะถือว่า
เป็นป่าสงวนของรัฐท่ีไม่มีผูใ้ดเป็นเจา้ของ ทั้งน้ีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมกัจะควบคุมไป
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พร้อมกบัการดูแลตรวจป่า ชาวบา้นท่ีไปเล้ียงสัตวห์รือเก็บของป่าท่ีมีจ  านวนนอ้ยไปขาย บางพื้นท่ี
การจัดการป่าชุมชนของชาวบ้านอาจจะมีกฎเกณฑ์ท่ีเป็นหรือไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และส่วนใหญ่แลว้ค่าปรับท่ีไดม้กัจะน าไปใชใ้นกิจกรรมส่วนรวม เช่น การสร้างศาลาในหมู่บา้น  
การบูรณะวดั ซ่อมแซมโรงเรียน หรือบางพื้นท่ีอาจแบ่งเงินบางส่วนเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเสียสละเวลา
ท างานในไร่นามาเดินตรวจป่า 
 5. ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการรักษาป่า จากการส ารวจป่าชุมชนในภาคเหนือตอนบนพบว่า
ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาจิตส านึกถึงคุณค่าของป่าและแสดงความจ าเป็นท่ีตอ้งอนุรักษป่์า 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการสืบทอดประเพณีการรักษาป่าบนพื้นฐานความเช่ือของชุมชน  
2) กลุ่มการเผชิญปัญหาการขดัแยง้ทรัพยากรกบับุคคลภายนอกชุมชนและ 3) กลุ่มการประกนัภยั
ธรรมชาติท่ีผลมาจากการท าลายป่า 

บวัเรศ ประไชโย และคณะ (2538) แบ่งลกัษณะการจดัการป่าชุมชนในชนบทออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ 
 1. การจดัการป่าชุมชนแบบดั้งเดิมโดยลกัษณะระบบความเช่ือ โดยมีพื้นฐานจากความเช่ือ
ในเร่ืองท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติหรือหลกัปฏิบติัทางศาสนา  ซ่ึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติความเช่ือดงักล่าวช่วยให้มนุษยไ์ดป้ระโยชน์จากธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม
และพอดี แต่ปัจจุบนัแนวโน้มเร่ืองความเช่ือลดความส าคญัลงดงันั้น จึงตอ้งสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ 
มาเสริมความเช่ือ ตวัอยา่งป่าชุมชนท่ีมีลกัษณะการจดัการโดยอาศยัความเช่ือ ไดแ้ก่ ป่าปู่ ตา ป่าแพะ 
ป่าของวดั เป็นตน้ 
 2. การจดัการป่าชุมชนโดยอาศยัพลงักลุ่มทางสังคมชุมชน  เป็นกลไกอนัส าคญัในการวาง
แผนการด าเนินงาน  และการรักษาป่าชุมชน เป้าหมายในการจดัการป่าชุมชนมีทั้งเพื่อการอนุรักษ์
และพฒันาการจดัการป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ เกิดจากชาวบา้นร่วมกนัวางกฎระเบียบร่วมกนั 
เพื่อรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกนัจากป่าชุมชน จุดประสงค์ของการจดัการป่าชุมชนเพื่อให้เกิด 
การใชป้ระโยชน์ระยะยาว และเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติของคนในชุมชน ส าหรับการจดัการ
ป่าชุมชนโดยอาศยัพลงักลุ่มทางสังคมเพื่อการพฒันา มกัจะด าเนินงานในรูปคณะกรรมการป่า
ชุมชนหรือองคก์รชุมชน กิจกรรมด าเนินการปลูกสวนป่า วตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างแหล่งไมฟื้น
ของชุมชนซ่ึงเป็นแนวคิดส าคญัในการจดัการป่าชุมชนประเภทน้ีข้ึนอยู่กับพื้นฐานดั้งเดิมก็เพื่อ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนันัน่เอง  

ชูศกัด์ิ วิทยาภคั (2538) กล่าววา่ชุมชนหมู่บา้นในบริบทของการจดัการทรัพยากรส่วนรวม
นั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีถือว่าเป็นกลไกในการควบคุมการใช้ทรัพยากร คือ สถาบนัซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง 
กฎระเบียบ ข้อตกลงซ่ึงสังคมสร้างข้ึนมาเพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกชุมชน 
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กบัทรัพยากร เพื่อก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน และเพื่อลดความ 
ไม่แน่นอนของพฤติกรรมของบุคคลในการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่ม ดงันั้นสถาบนัในความหมายเช่นน้ี
จะคงอยู่ได้นานเพราะสนองต่อความมุ่งหมายร่วมกันของสังคม ซ่ึงเม่ือใดกฎระเบียบต่างๆ 
ตอบสนองความตอ้งการของตนและเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นสังคมๆ นั้นก็จะกลายเป็นสถาบนัท่ีมัน่คง
เพราะผา่นการทดสอบและการยอมรับของสังคมแลว้ ดงันั้นจะเห็นวา่สถาบนัเป็นท่ีรวมของส่ิงท่ี
เป็นกิจกรรมร่วมกนั และอาจจะมีระบบการลงโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดงักล่าว สถาบนั 
จึงเป็นกฎกติกาของสังคม เป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้เกิดแนวทางการใชป้ระโยชน์ การควบคุมการใช้
และลดความสูญเสียของทรัพยากร 

เสน่ห์ จามริก และคณะ (2536) มองการจดัการป่าชุมชนอย่างเป็นองค์รวม โดยเสนอ
แนวคิดพื้นฐานของป่าชุมชน 5 ประการคือ 
 1. แนวคิดการมองการจดัการป่าชุมชนในบริบทของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและระบบนิเวศ ในลกัษณะน้ีป่าชุมชนมิได้เป็นปรากฏการณ์ท่ีหยุดน่ิงไร้การ
เคล่ือนไหว  แต่เป็นการปรับตวัของการจดัการทรัพยากรภายในชุมชน โดยสัมพนัธ์กบัเง่ือนไข
ภายนอก การมองป่าชุมชนในบริบทของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและ
ระบบนิเวศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปรับเปล่ียนอ านาจในการจดัการทรัพยากรซ่ึงมีลกัษณะรวมศูนย์
มากยิ่งข้ึนเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้เราสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งปรากฏการณ์ในทอ้งถ่ิน
กบัเง่ือนไขภายนอก 
 2. แนวคิดการมองป่าชุมชนจากมิติทางวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึงการมองความสัมพนัธ์
ระหวา่งชีวิตมนุษยก์บัธรรมชาติอยา่งเป็นองคร์วมและรอบดา้น เช่น มองความสัมพนัธ์ระหวา่งคน
กบัป่าในฐานะเป็นระบบชีวติในระบบนิเวศเดียวกนั เพราะความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นทั้งพฒันาการ
ทางวฒันธรรมและพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชุมชนไปพร้อมกนั การมองป่าชุมชนจากมิติ
ทางด้านวัฒนธรรม เน้นความ เข้า ใจกับวิ ธี คิดของ ชุมชนท่ี มี วิ ถี ชี วิตสัมพัน ธ์กับ ป่ าว่ า 
มีความหลากหลายและซบัซ้อนมีรากเหงา้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง
หลายชัว่อายคุน 
 3. แนวคิดการมองป่าชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของระบบทรัพยสิ์นร่วมของชุมชนท่ีมีรากเหงา้
และพฒันาการท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดเร่ืองกรรมสิทธ์ิตามระบบกฎหมายตะวนัตกแต่เป็นแนวคิด
ซ่ึงอยูบ่นหลกัการของสิทธิการใชแ้ละมีระบบการจดัการโดยชุมชนและองคก์รชุมชน  
 4. แนวคิดการมองป่าชุมชนในฐานะเป็นกระบวนการทางสังคม  ซ่ึงอาจเป็นการสืบทอด 
วิถีปฏิบติัและจารีตประเพณีในการรักษาป่าชุมชนมาเน่ินนานหรือเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนใหม่
จากการรวมตวัของชาวบา้นเพื่อต่อตา้นการแทรกแซงจากภายนอก 
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 5. แนวคิดการมองป่าชุมชนในบริบทการพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน 
โดยนยัน้ีป่าชุมชนเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกเพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาตนเองบน
พื้นฐานของวฒันธรรมและจารีตประเพณีอนัหลากหลายของชุมชนชนบทและยงัเป็นความพยายาม
ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มไปพร้อมกนัและไดก้ล่าวถึงเง่ือนไข 
การอนุรักษป่์าไมข้องชุมชน 8 ประการ คือ 
 1 . ชุมชนท่ีอนุรักษ์ป่ าต้อง มีความเป็นชุมชนสูง คือ มี รูปแบบและความเข้มข้น 
ของความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกของชุมชนสะทอ้นออกมาในรูปอุดมการณ์ พิธีกรรม 
ท่ียดึถือและร่วมกนัปฏิบติั 
 2. ชุมชนท่ีอนุรักษ์ป่าจะตอ้งมีทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า อยู่ในสภาพท่ีใช้ได้และยงัมี
ความสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบัการผลิตในภาคเกษตรโดยมีศกัยภาพพอท่ีจะพลิกฟ้ืนให้คืนกลบัมา
สู่ความอุดมสมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 3. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน การอนุรักษ์ป่าของชาวบา้นมีพื้นฐานเบ้ืองตน้มาจาก 
การมีผลประโยชน์ร่วมกนัในการใช้ทรัพยากร ดิน น ้ า ป่า เช่น เป็นแหล่งอาหารเป็นสมุนไพร 
ยารักษาโรค ไมส้ าหรับก่อสร้างบา้นเรือน ไมเ้ช้ือเพลิง ไมฟื้นและแหล่งการเก็บหาของป่า เป็นตน้ 
 4. ชุมชนท่ีอนุรักษป่์าจะตอ้งมีจิตส านึกในการรักษาป่า มีความเขม้ขน้และลึกซ้ึงมากกว่า
การมีผลประโยชน์ร่วมกนัเท่านั้น ซ่ึงอาจมีเง่ือนไขเกิดจากประเพณี ความเช่ือ และการผลิตซ ้ า 
ของอุดมการณ์สืบทอดกันมา หรือเกิดจากความจ าเป็นในการป้องกันและรักษาระบบนิเวศ 
หรือเกิดจากการต่อตา้นการรุกร้านจากภายนอก เช่น การต่อตา้นโครงการของรัฐการแย่งชิง
ทรัพยากรกบัชุมชนใกลเ้คียง 
 5. ชุมชนท่ีอนุรักษจ์ะตอ้งมีผูน้ าชุมชนเขม้แข็งท่ีจะควบคุม  รักษากฎระเบียบและสามารถ
ปรับภูมิปัญญา และจารีตประเพณีทอ้งถ่ินให้เขา้กบัสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 6. ชุมชนมีการจัดตั้ งองค์กรประชาชนท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร 
อยา่งเหมาะสม ซ่ึงมกัวางอยูบ่นพื้นฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิม 
 7. ชุมชนท่ีอนุรักษ์จะตอ้งมีจารีตของการจดัการทรัพยากรท่ีถือว่า ทรัพยากรเป็นสิทธิ 
และทรัพย์สินร่วมของชุมชน  โดยชุมชนมีสิทธิในการดูแลจัดการและออกกฎเกณฑ์ 
เพื่อผลประโยชน์อยา่งยิง่ 
 8. ชุมชนท่ีสามารถรักษาป่าไว้ได้จะต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน 
และเป็นธรรมใน 3 ประเด็น คือ หลักการจดัการ วิธีการจดัการและรูปแบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในการจดัการทรัพยากรของชุมชนจะตอ้งเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตและการผลิต 
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ท่ีตอ้งพึ่งพาทรัพยากร ดิน น ้า ป่า ความสัมพนัธ์ในลกัษณะการพึ่งพาน้ีมีมานาน ท าใหเ้กิดการสังเกต
และสั่งสมประสบการณ์เก่ียวกบัทรัพยากร เช่น ป่ามีการจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ผลการใช้
ประโยชน์จากป่ามีมากเกินไป  ความรู้เ ก่ียวกับการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน 
และความเช่ือมโยงของระบบมวลชีวภาพในเขตร้อนและทดแทนในสั งคมพืช จากพื้นฐาน 
ทางดา้นความเช่ือและภูมิปัญญาเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิม ท าให้องคก์รและผูน้ าชุมชนสามารถ
น าชาวบา้นมาร่วมในการอนุรักษ์ป่าโดยเพิ่มการด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้มีลกัษณะเป็นทางการ
มากข้ึนเช่น มีคณะกรรมการป่าชุมชนร่างกฎระเบียบกบัการบริหารจดัการและขอ้บงัคบัเก่ียวกบั 
การใชป้ระโยชน์จากป่า เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของทางราชการดว้ย การรวมกลุ่ม
จดัตั้งองค์กรรักษาป่า โดยมีการขยายตวัจากระดบัหมู่บา้นหน่ึงไปสู่อีกหมู่บา้นหน่ึง กลายเป็น
เครือข่ายของคณะกรรมการป่าในระดับต าบลหรือระดับลุ่มน ้ าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎระเบียบระหวา่งชุมชนหรือกบัผูมี้อิทธิพลภายนอกอยา่งมีประสิทธิผล 

อ านวย คอวนิช (2535) ได้กล่าวถึงเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนว่าเป็นการประยุกต ์
วิชาวนศาสตร์ชุมชน เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์เข้าด้วยกันโดยยึดหลักเกณฑ์ตาม
หลกัการพฒันาของสากลดงัน้ี 
 1. การใช้ประโยชน์และการจัดการต้องมีลักษณะท่ีแสดงออกถึงความรู้เก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรดิน น ้า ป่ากบัคนในชุมชน  
 2. ชุมชนจะตอ้งมีการจ าแนกป่าออกเป็นประเภทต่างๆ ตามการจดัล าดบัชั้นของตน้ไม ้
และพืชพรรณในป่า ถ่ินท่ีอยู่ของพืชท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น ผกัป่า สมุนไพร เพื่อประโยชน์
ของการอนุรักษแ์ละการใชส้อยในชีวติประจ าวนั  
 3. การจดัการและการใชป้ระโยชน์ตอ้งแสดงถึงความเขา้ใจในเร่ืองขีดความสามารถในการ
รองรับการใชป้ระโยชน์ (carrying capacity) ของป่าและสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนเพื่อก าหนดเป็นแนวทาง 
วธีิการและขอ้หา้ม เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การใชป้ระโยชน์ป่ามากเกินไปจนท าลายสมดุลธรรมชาติ 
 4. ในการใชป้ระโยชน์จากป่าจะตอ้งแสดงถึงการรักษาธาตุอาหารในดินและความเช่ือมโยง
ของมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน  

5. ในการใชป้ระโยชน์จากป่าตอ้งมีการทดแทนในสังคมพืชหลกัจากมีการรบกวนระบบ
นิเวศ 

ยศ สันตสมบติั (2534) มองวา่ ป่าชุมชนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในหลายๆ ดา้นป่าชุมชน
เป็นระบบการจดัการทรัพยากรของชุมชนได้แก่ ป่า ท่ีดิน น ้ าและระบบการผลิตท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนองตอบต่อการด ารงชีวติของชุมชนในดา้นต่าง ๆ คือ 
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 1. ดา้นนิเวศวิทยาจะช่วยฟ้ืนฟูให้เกิดความสมดุลทางนิเวศวิทยาเพิ่มข้ึนอนัจะส่งผลให้เกิด
ความชุ่มช้ืนเพิ่มปริมาณน ้ าฝน ตน้น ้ าล าธารและสร้างปุ๋ยธรรมชาติจากป่าซ่ึงจะช่วยพฒันาคุณภาพ
ดินใหอุ้ดมสมบูรณ์การเติบโตของพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตวน์านาชนิด 
 2. ดา้นเศรษฐกิจเป็นการน าไมม้าใชส้อยในชีวิตประจ าวนั แหล่งอาหารท่ีส าคญัทั้งพืชผกั 
ผลไม ้สัตวแ์ละแมลง ไมฟื้น และเช้ือเพลิง แหล่งอาหารของววั ควาย นอกจากนั้นผลผลิตจากป่า
เป็นรายไดท่ี้ส าคญัของชุมชนเม่ือเหลือจากการบริโภคภายในชุมชน 
 3. ด้านการเมือง เม่ือชุมชนมีอ านาจในการจดัการทรัพยากรเป็นการกระจายอ านาจ 
การจดัการทรัพยากรไปสู่ชุมชนเป็นการพฒันาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานอยา่งแทจ้ริงและน าไปสู่
อ านาจการตดัสินใจ การพฒันาองคก์รชุมชนการจดัสรรทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
 4. ดา้นสังคมวฒันธรรม วถีิชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมนั้น ไม่สามารถแยกท่ีนาท่ีไร่ป่า น ้ า 
และระบบการผลิตออกจากกันได้ จึงเกิดการพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหว่างคนกับป่า 
และแสดงออกในรูปความเช่ือ พิธีกรรม ในรูปเจา้ป่า เจา้เขา ผีขุนน ้ า เทพยาดาอารักษซ่ึ์งมีกฎเกณฑ์
ท่ีมารองรับความเช่ือของชุมชนและสืบทอดมายาวนานนอกจากน้ีชุมชนยังมีการอนุรักษ ์
ป่าบรรพบุรุษ ป่าเจา้ท่ี ป่าเส้ือบา้น ป่าชา้ ป่าขนุน ้า เป็นตน้ 
 5. ดา้นวทิยาศาสตร์ เน่ืองจากป่าของประเทศไทยเป็นป่าฝนเขตร้อน จึงมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทั้งพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตวท่ี์มากมายน้ีเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการพฒันาดา้นพนัธ์ุกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต การจัดการป่าชุมชนเป็นการสะท้อนถึงศกัยภาพของชุมชน  
ในการจดัการป่าไมแ้ละยงัท าให้มองเห็นถึงความสัมพนัธ์ของคน ป่าไมแ้ละวฒันธรรมท่ีสามารถ
ก่อใหเ้กิดรูปแบบการจดัการป่าชุมชนท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างกนั 
 แนวคิดเร่ืองการจดัการป่าชุมชน ผูว้ิจยัน ามาใช้ในการวิเคราะห์ถึงประวติัศาสตร์การเกิด 
ป่าชุมชนของหมู่บ้านว่ามีการจัดตั้ งภายใต้เง่ือนไขของส่ิงใด มีวตัถุประสงค์เพื่อสนองตอบ 
ต่อการด ารงชีวิตของชุมชนในด้านใด กระบวนการในการจัดการป่าชุมชน การใช้ประโยชน์ 
จากป่าชุมชนของชาวบา้นอย่างเสมอภาค กลไกท่ีท าให้เกิดการรวมตวัของชาวบา้นในการจดัการ 
ป่าชุมชน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการก าหนดกติการ่วมกัน รวมไปถึงการท ากิจกรรม 
ท่ีมีผลใหเ้กิดทรัพยากรท่ีหลายหลายในป่าชุมชน เนน้แนวคิดการมองป่าชุมชนในบริบทการพฒันา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน และความหมายขององค์ความรู้ คือ องค์ความรู้ทาง
ธรรมชาติ องค์ความรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทรัพยากรทางสังคม ทรัพยากรทางบุคคล และน าเน้ือหา 
ในส่วนของเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ลกัษณะการจดัการป่าชุมชนบา้นดงผาปูนวา่มีความเช่ือมโยงกนัอยา่งไร 
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2.5 แนวคิดระบบสิทธิในการใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ชูศกัด์ิ วิทยาภคั (อา้งแลว้) กล่าวว่า ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในประเทศไทยมกัจะเกิดข้ึนกบัทรัพยากรท่ีใชร่้วมกนัหรือทรัพยากรส่วนรวม เช่น ป่าไม ้ท่ีดิน น ้ า 
เป็นตน้ โดยสาเหตุเกิดจากการจดัการของรัฐสมยัใหม่ท่ีไม่ให้การรับรองสิทธิของชุมชนและไม่ให้
ความส าคญัแก่ชุมชนหรือองค์กรชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีวิวฒันาการในการจดัการทรัพยากรมาอย่าง
ยาวนาน เกิดเป็นกฎ ระเบียบ จารีตประเพณี ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร 
ของชุมชน โดยมีระบบสิทธิเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัต่อการอยูร่อดของทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากร
ป่าไม้ ท่ี ซ่ึ งสมาชิกในชุมชนจะตกลงร่วมกันในการก าหนดสิทธิและหน้า ท่ี ในการใช ้
และการบ ารุงรักษาทรัพยากรท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนั โดยการอาศยัขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์ หรือองค์กร 
ท่ีสมาชิกร่วมกนัจดัตั้งข้ึน เพื่อควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของสมาชิกในชุมชน 
ส่วนผูท่ี้ไม่ใช่สมาชิกจะตอ้งถูกกีดกนัไม่ให้มาแย่งใช้หรือมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 
ของชุมชน โดยระบบสิทธิท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัในการจดัการทรัพยากรนั้นสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 
4 ประเภท คือ  

1. ระบบเปิดเสรี (open access) เป็นระบบท่ีถือว่าไม่มีใครเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิเหนือ
ทรัพยากร ดงันั้นทุกคนจึงมีเสรีภาพในการเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. ระบบสิทธิส่วนบุคคล (private property) เป็นระบบสิทธิท่ีทรัพยากรมีบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเป็นเจา้ของสิทธิหรือเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบธรรมตามกฎหมายในการกีดกนัและก าหนด
กฎเกณฑท่ี์ไม่ใหค้นอ่ืนใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร และด าเนินการจดัการกบัทรัพยากรนั้นๆ 

3. ระบบสิทธิของรัฐ (state property) เป็นระบบสิทธิท่ีทรัพยากรเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐ 
ในการจดัการและควบคุมดูแลการเขา้ไปใช้ประโยชน์และก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการใช้
ทรัพยากร โดยใชอ้ านาจของรัฐในการควบคุม 

4. ระบบสิทธิส่วนรวม (common property) เป็นระบบสิทธิท่ีทรัพยากรเป็นสิทธิของชุมชน
ซ่ึงสามารถกีดกนัไม่ให้บุคคลภายนอกชุมชนเขา้มาใช้ประโยชน์ได้และมีการก าหนดกฎเกณฑ ์
ในการใช ้ตลอดจนด าเนินการจดัการโดยชุมชน 

ระบบสิทธิในทรัพยากรทั้ง 4 ประเภทดงักล่าวขา้งตน้ มีเพียงระบบสิทธิ 2 ระบบเท่านั้น 
ท่ีถูกน ามาใช้เป็นแนวคิดหลกัในการจดัการทรัพยากรของประเทศ คือ สิทธิของรัฐและสิทธิส่วน
บุคคล เพราะถือว่า เ ป็นวิ ธี คิด เ ก่ียวกับสิทธิในการแก้ปัญหาของการจัดการทรัพยากร 
และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากการปล่อยให้เขา้ถึงทรัพยากรเป็นแบบเปิดในอดีต แนวคิดเร่ืองสิทธิ
ทั้ง 2 ระบบดงักล่าวน้ีเป็นแนวคิดตามระบบกฎหมายตะวนัตกซ่ึงมองทรัพยากรเป็นเหมือนสินคา้ 
ท่ีสามารถซ้ือขายไดแ้ละเจา้ของมีอ านาจเด็ดขาดในการใชต้ามความพอใจของเจา้ของ แต่ระบบสิทธิ
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ส่วนรวมมีรากฐานและการพฒันาท่ีแตกต่างออกไป กล่าวคือเป็นแนวความคิดเก่ียวกับสิทธิ 
ในทรัพยากรท่ีตั้งอยู่บนหลกัการของสิทธิการใช้และมีระบบการจดัการโดยชุมชนและองค์กร
ชุมชน อนัประกอบไปดว้ยกลุ่มผูใ้ชเ้ป็นผูก้  าหนดวา่ใครมีสิทธิใช ้การจดัล าดบัการใช ้ใครบา้งไม่มี
สิทธิ และควรใช้อยา่งไร ควรมีระบบการจดัการและการควบคุมอย่างไร เป็นตน้ ซ่ึงสิทธิดงักล่าว 
ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
ดงันั้นแมว้่าโดยทฤษฎีแลว้สมาชิกของชุมชนทุกคนจะมีสิทธิตามธรรมชาติ ในการใช้ทรัพยากร
ส่วนรวม แต่ชุมชนก็สามารถใช้อ านาจออกกฎเกณฑ์โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม 
เป็นส าคญั นอกจากนั้นแมว้า่สมาชิกทุกคนมีสิทธิใชท้รัพยากรส่วนรวม แต่สิทธิการใชป้ระโยชน์ 
ยงัถูกก าหนดดว้ยความย ัง่ยืนหรือความเป็นธรรมต่อระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัก าหนดให้
สมาชิกใช้ประโยชน์จากป่าได้เฉพาะในอาณาบริเวณจ ากัดและไม่เป็นอนัตรายต่อความย ัง่ยืน 
ของระบบนิเวศดังนั้นการก าหนดรูปแบบของสิทธิในทรัพยากรส่วนรวมจึงไม่จ  าเป็นต้องเป็น
เจา้ของทรัพยากรเสมอไป แต่อาจเป็นผูมี้สิทธิครอบครองในการใช้ การจ ากดัการใช้ในบางกรณี 
และการจดัการทรัพยากร โดยอาจแบ่งรูปแบบการก าหนดสิทธิในระบบสิทธิส่วนรวมได้เป็น 2 
ระดบั คือ ระดบัปฏิบติัการ หมายถึง สิทธิในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร และระดบันโยบายและ
การจดัการ หมายถึง สิทธิในการจดัการ สิทธิในการจ ากดัผูใ้ช้ประโยชน์และสิทธิในการถ่ายโอน
ผลประโยชน์และถ่ายโอนสิทธิในทรัพยากร 

สุธาวลัย ์เสถียรไทย (2538) กล่าววา่ระบบสิทธิส่วนรวมเป็นสิทธิท่ีสามารถสร้างข้ึนมาได ้
ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีไม่ใช่การเป็นเจา้ของแต่เป็นสิทธิในการจดัการหรือครอบครองการใช้ประโยชน์  
ดว้ยการสร้างเง่ือนไขท่ีเหมาะสม นัน่คือ การยอมรับในสิทธิโดยพฤตินยัของชุมชนในการดูแล
รักษาป่าไมข้องชุมชนให้เป็นสิทธิตามกฎหมายจะเป็นแรงกระตุน้ให้ชุมชนสามารถดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ท้องถ่ินไวไ้ด้ นอกจากน้ี การมีโครงสร้างภายในท่ีประกอบด้วยแรงจูงใจ 
ทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออ านวยให้มีการปฏิบติัตามระเบียบของชุมชน ความร่วมมือกนัภายในชุมชน 
ตามประเพณีดั้ งเดิม และการพึ่ งพาความผูกพนัในเชิงจริยธรรมของชาวบ้านท่ีมีต่อเพื่อนบ้าน 
และชุมชนของตวัเอง ก็สามารถท าให้การจดัการทรัพยากรภายใต้ระบบสิทธิส่วนรวมประสบ
ผลส าเร็จข้ึนได ้ 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัน าประเด็นเร่ืองระบบสิทธิในการจดัการทรัพยากรทั้ง 4 ประเภทมาวิเคราะห์
ประเด็นปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการจดัการทรัพยากรในหวัขอ้สิทธิและทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน
บา้นดงผาปูนวา่มีระบบในการจดัการในระบบใด 
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2.6 แนวคิดและความเช่ือของกลุ่มผู้ร่วมพฒันาชาติไทย 
ศุภวฒัก์ ตั้งจิตปิยะนนท์ (2545) กล่าวถึงแนวคิดของกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยว่า ไดใ้ห้

ความส าคญัในเร่ืองความเท่าเทียมกันของคนในสังคม เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด  
การกระท า และการแสดงความรัก เคารพต่อผองเพื่อนผา่นการแบ่งปัน ซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็น
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลในการจดัการป่าชุมชนในเวลาต่อมาดงัน้ี 
 1. ความเสมอภาคและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หลกัส าคญัคือความเช่ือท่ีวา่ทุกคน
ท่ีอยู่รวมกันมีความเป็นคนเหมือนกันมีความเท่าเทียมกัน ดงัเช่น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ซ่ึงผูร่้วมพฒันาชาติไทย จะใหค้วามส าคญักบัความเห็นของทุกคน ไม่วา่จะเป็นในระดบัผูน้ า จนถึง
คนเดินสาร เพราะถือวา่ทุกความเห็นมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการใหเ้ดินหนา้ต่อไป  
 2. การมีส่วนร่วม มีหลกัการคือ การร่วมกนัคิด แยกกนัท า และร่วมกนัจดัการ ลกัษณะการ
ปฏิบติัคือ ในการท ากิจกรรมทุกคร้ังจะมีการประชุมเพื่อหาหนทางท่ีเหมาะสมร่วมกนัระหวา่งผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด จากนั้นก็แยกยา้ยกนัท างานตามท่ีตนไดรั้บผิดชอบในท่ีประชุมและเม่ือเกิด
ปัญหาก็จะช่วยเหลือและร่วมกนัจดัการ ลกัษณะการท างานจะวนรอบในลกัษณะน้ี  
 3. ความรัก ความเคารพต่อเพื่อนพอ้งและการแบ่งปัน เน้นการแสดงความรักเอ้ืออารีย ์
ต่อกนัของกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทย โดยเม่ือเขา้ร่วมกลุ่มจะเปล่ียนช่ือใหม่จะเรียกกนัว่า สหาย 
ยกตวัอย่างเช่น คุณ สุรชัย จนัทิมาธร (หงา คาราวาน) เม่ือเขา้ร่วมได้เปล่ียนช่ือเป็น สหายพนัตา 
ส่วนผูท่ี้อาวุโสมากจะเรียกลุง เช่น ลุงค าตนั คือ พนัโท พโยม จุลานนท ์เพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความ
เป็นเพื่อนพอ้งโดยไม่ตอ้งค านึงถึงเพศ อายุ และสถานทางสังคมก่อนเขา้ร่วม นอกจากน้ียงัถือว่า
อาหารและส่ิงของท่ีหามาไดเ้ป็นสมบติัของส่วนรวม จะตอ้งน ามาแบ่งใหเ้ท่าเทียมกนั  

นอกจากน้ียงัพบหลกัการของกลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทย ท่ีน าไปสู่การอยูร่่วมกนัในชุมชน
ไดแ้ก่ หลกัการปรับทุกข ์ผกูมิตร 4 ดี 5 ร่วม 7 จงัหวะ ซ่ึงท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่หลกัการ 5 ร่วมไดแ้ก่  
1) ร่วมกิน คือ ไม่รังเกียจ แมก้บัขา้วของคนจน ไม่อร่อย ไม่สะอาด ก็ยงัสามารถกินได ้2) ร่วมนอน 
คือ ไม่รังเกียจสภาพบา้นท่ีอยู่ของมวลชน จะเป็นสลมัในเมือง หรือกระต๊อบ เถียงนาในชนบท  
นกัปฏิวติัตอ้งอยูไ่ดทุ้กท่ีทุกสภาพ 3) ร่วมคิด คือให้มวลชนมีสิทธิในการออกความเห็น มีส่วนร่วม
ในงานปฏิวติั มีประชาธิปไตยในหน่วยงานของพรรคฯ 4) ร่วม ศึกษา เก่ียวกบัการเมือง ทฤษฎี 
นโยบายพรรคฯ วินัยพรรคฯ ข่าวสารบา้นเมือง ฯลฯ ให้รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของความเป็นคน  
ใหม้วลชนต่ืนตวัทางการเมืองตลอดเวลา 5) ร่วมใชแ้รงงาน คือใหท้ างานดว้ยความขยนั ไม่เก่ียงงาน 
ไม่ดูถูกงาน แต่ตอ้งเป็นงานไม่ผดิศีลธรรม  
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 ในส่วนของแนวคิดและความเช่ือของผูร่้วมพฒันาชาติไทย ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์พฤติกรรม 
หรือกิจกรรมท่ีชาวบ้าน แสดงออกในชีวิตประจ าวนัและประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าชุมชน 
ของชาวบ้าน ในประเด็นความเสมอภาคและเสรีภาพ การมีส่วนร่วม ความรัก ความเคารพ 
ต่อเพื่อนพอ้งและการแบ่งปัน  
 
2.7 แนวคิดเร่ืองความตระหนักและจิตส านึก 

โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์(2554) ไดก้ล่าวถึงความตระหนกัและจิตส านึกวา่ ความตระหนกั
และจิตส านึกเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์เชิงระบบของสังคม ระบบท่ีดี จะท าให้ธรรมชาติฝ่ายดี 
ของคนแสดงออก ถ้าระบบไม่ดีธรรมชาติฝ่ายเลวจะแสดงออก การปลูกฝังความตระหนักและ
จิตส านึกจากครอบครัว และโรงเรียนเป็นส่ิงส าคญัแต่จะต้องมีการจดัการโครงสร้างของสังคม
ควบคู่ไปด้วย ยกตวัอย่าง เช่น ถ้าระบบความช่วยเหลือมีหลกัประกนัแน่นอนว่าทุกคนจะได้รับ
ความช่วยเหลือ ก็จะไม่เกิดการแยง่ชิง แซงแถวหรือเกิดการโกงเพื่อให้ตนเองไดรั้บความช่วยเหลือ 
นอกจากน้ียงัพบว่าความตระหนักและจิตส านึกของคนจะสัมพนัธ์กับความรู้สึกของชุมชนคือ 
คนจะตอ้งรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของส่วนรวม มีความจงรักภกัดีต่อคนในกลุ่ม ซ่ึงเม่ือมีการแสดงออก
เพื่อส่วนรวมบ่อยๆ จะท าให้เกิดจิตสาธารณะ แต่ในปัจจุบนัในสังคมไทยไม่มีระบบโครงสร้าง
ดงักล่าว ดงันั้นการสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดีจ  าเป็นจะตอ้งปรับระบบโครงสร้างควบคู่
ไปด้วย เพื่อให้มีพื้นท่ีในการแสดงออกทั้ งในเร่ืองจิตสาธารณะท่ีดี ความมีน ้ าใจ สร้างให้เกิด 
ความภูมิใจ มีความสุข เม่ือได้ท าเพื่อส่วนรวม จะท าให้คนในสังคมแสดงออกในพฤติกรรมท่ีดี  
เกิดเป็นความตระหนกัและจิตส านึกในเวลาต่อมา 

มนสั สุวรรณ (อา้งแลว้) ไดก้ล่าววา่ ความตระหนกั (Awareness) เป็นความรู้ท่ีประจกัษช์ดั
หรือความรู้ชดัเจนมี 4 ประการ คือ 1) รู้จริง/ทราบซ้ึง (Appreciation) เนน้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้
ในเร่ืองท่ีสนใจ รู้ซ้ึงว่าอะไรผิดอะไรถูกและอะไรจะเป็นผลดี อะไรจะเป็นผลเสีย 2) มีความรัก/
ความหวงแหน เน้นในส่ิงท่ีเขา้ใจอย่างทราบซ้ึงว่าเป็นส่ิงท่ีถูก เป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ 
ต่อตนเองและส่วนรวม 3) มีความวิตก ห่วงใยว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
และสังคม 4) ท าจริงปฏิบติัจริงไม่ไดเ้นน้วา่ตอ้งท าแต่เป็นในกรณีท่ีท าไดห้รือเป็นไปได ้

อินทอง สังขา (2542) ไดก้ล่าวถึงความหมายของความตระหนกัไวว้่า ความตระหนัก 
หมายถึง การรู้ประจกัษ ์รู้ชดัเจน มีส านึก หาเหตุผลในพฤติกรรมท่ีไดก้ระท าลงไป เป็นผลท่ีเกิดจาก
การประเมินค่าการเห็นความส าคญัอนัเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากทศันคติความเช่ือ ค่านิยม ความคิดเห็น
และความสนใจ ซ่ึงได้แสดงออกถึงความส านึก  ความคิดเห็นหรือการรับรู้ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  
หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดว้ยการพูด การเขียน โดยอาศยัระยะเวลาและประสบการณ์  
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หรือสภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงช่วยในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนัน่คือ เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้จึงเกิด
ความตระหนกัข้ึน ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้เกิดความอยูร่อดของสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ความหมายของ ยุพิน ชยัราชา (2541) ท่ีกล่าวว่าความตระหนกัหมายถึง สภาพของความรู้สึก  
หรือความโนม้เอียงท่ีจะเลือกปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัและการเห็นคุณค่า หรือเห็นความส าคญัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง และความตระหนกัเป็นผลจากการประเมินค่าและความส าคญัของส่ิงท่ีไดม้าจากความเช่ือ
วา่จะเลือกปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัตามความเช่ือนั้น  

วบิูลย ์สุรินทร์ธรรม (2538) กล่าววา่ความตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มหมายถึง สภาพ
ของความรู้สึกหรือความโนม้เอียงท่ีจะเลือกปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติัต่อส่ิงแวดลอ้ม และการเห็นคุณค่า
หรือการเห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสอดคลอ้ง วินัย วีรวฒันานนต์ (2530) ท่ีกล่าวว่า 
ความตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง  ความรู้สึกเห็นคุณค่าหรือเห็นความส าคญั ไดแ้ก่ 
การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคุณค่าหรือเห็นความส าคญัการจดัระบบคุณค่า  และน าเอาคุณค่า 
มาสร้างเป็นลกัษณะนิสัยประจ าตวัเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดิน น ้ า อากาศ  
ป่าไม ้และเสียง 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) ให้ความหมายวา่ความตระหนกัเป็นพฤติกรรมเก่ียวกบั
ความรู้สึกและอารมณ์ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ หรือความตระหนักเป็นความรู้สึก 
ท่ีไวต่อปรากฏการณ์ หรือส่ิงเร้าบางอย่างซ่ึงแสดงออกถึงความตั้งใจ ดงันั้นการจะท าการวดัและ
ประเมินผลจึงตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ทคนิคเฉพาะซ่ึงอาจท าโดยวิธีการดงัน้ี 1) การสัมภาษณ์ (Interview) 
โดยใชแ้บบสอบถาม อาจเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างค าถามท่ีแน่นอน ค าถามมีการตั้งไวก่้อน 
มีค าตอบให้เลือก จดัเรียงล าดบัก่อนหลงัอย่างดีหรือแบบไม่มีโครงสร้างค าถามเป็นการสัมภาษณ์ 
ท่ีก าหนดหวัขอ้ใหญ่ๆผูต้อบมีอิสระในการตอบ 2) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งเปิด
และปิด  หรือผสมกนัทั้งสองอย่าง 3) การใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองมือวดั
ชนิดท่ีตรวจสอบวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  มี  หรือไม่มี  ส่ิงท่ีก าหนดตามรายการและ 4) การใชม้าตร
วดัอนัดบัคุณภาพ (Rating Scale) เคร่ืองมือชนิดน้ีเหมาะส าหรับวดัอารมณ์และความรู้สึกท่ีตอ้งการ
ทราบความเขม้วา่มีมากมีนอ้ยเพียงใด 

ในส่วนแนวคิดเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึก ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทั้งหมดมาผสมผสาน
กนัโดยเฉพาะโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์(อา้งแลว้) และมนสั  สุวรรณ (อา้งแลว้) เนน้เร่ืองพฤติกรรม
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงออกให้เห็นถึง 1) ความรู้จริง เนน้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเร่ืองท่ีสนใจ รู้ซ้ึง
วา่อะไรผดิอะไรถูกและอะไรจะเป็นผลดี อะไรจะเป็นผลเสียต่อป่าชุมชนของหมู่บา้น 2) มีความรัก/
หวงแหน เน้นในส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นส่ิงท่ีถูก เป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
3) มีความวติก ห่วงใยวา่จะมีผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องตนเองและสังคมและ 4) การปฏิบติั
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ตามข้อก าหนดของชุมชน และการสร้างความตระหนักและจิตส านึกของคนในชุมชนจะต้อง 
มีระบบโครงสร้างและพื้นท่ีรองรับการแสดงออก มีการปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้สรุป
เก่ียวกบัความตระหนกัและจิตส านึกของชุมชนบา้นดงผาปูนท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการควบคุมการใช้
ทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชน 
 
2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชน มีประเด็นในการศึกษา และวิธีการในการหา
ค าตอบงานวิจยัท่ีหลากหลาย แตกต่างกนัไปตามความสนใจของผูศึ้กษา ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวม  
จดัหมวดหมู่งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มท่ีศึกษาประเด็นของรูปแบบ วธีิการ  ระบบการจดัการป่าชุมชน ท่ีประยุกตค์วามเช่ือ 
พิธีกรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการ เช่น วิศท ์ เศรษฐกร (2553) ศึกษาเร่ืองการปรับ
ใชพ้ฤติกรรมและความเช่ือของชุมชนในการจดัการป่าชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาพฒันาการ
ในการใช้ป่าชุมชนและการปรับใช้พิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนบ้านตลาดข้ีเหล็ก อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ สามารถแบ่งพฒันาการใชป่้าเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงท่ีมี
การใช้ประโยชน์จากป่าในเชิงพาณิชย ์โดยเปิดให้มีการสัมปทานป่าทั้งจากภายในและภายนอก
ชุมชน ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงท่ีรัฐมีนโยบายในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เพิ่มพื้นท่ีป่า ส่งเสริมให้เกิด
การจดัการป่าไมโ้ดยชุมชน ช่วงท่ี 3 เป็นช่วงท่ีชาวบา้นได้มีการเรียนรู้การจดัการจากท่ีต่างๆ 
 และน ารูปแบบมาประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของตน โดยประยุกต์ใช้พิธีกรรมดั้ งเดิมของชุมชนเขา้มา
จดัการ ทั้ งน้ีการศึกษาของ วิศท์  เศรษฐกร (อ้างแล้ว) ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ถอดบทเรียน 
การจดัการป่าของชาวบา้นในยุคต่างๆ เช่นเดียวกบั เพญ็ประภา ศรีจนัทร์ (2551) ศึกษาเร่ืองระบบ
การจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละไมฟื้นกบัวิถีชีวิตของชุนชนปกาเกอะญอ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระบบการจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละไมฟื้นท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั และเพื่อศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรป่าไม้และไม้ฟืน 
ในบริบทของชุมชนปกาเกอะญอบา้นหนองมณฑา-มอวาคี พบวา่  ระบบการจดัการทรัพยากรป่าไม้
และไมฟื้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอทั้งคุณค่าและความเช่ือตั้งแต่
เกิดจนตาย ความเช่ือ ภูมิปัญญาและวิถีการด าเนินชีวิตเปรียบเสมือนเป็นระบบท่ีคอยควบคุมการใช้
ประโยชน์จากป่าจนเกิดเป็นวงจรชีวิตท่ีมีระบบความสัมพนัธ์ในสามมิติ คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนกับคน ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับส่ิงเหนือ
ธรรมชาติของคนท่ีอยู่กับป่า โดยมีระบบการจดัการทั้งท่ีเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนและท่ีเป็น
นามธรรมโดยผ่านพิธีกรรม ขอ้ห้าม ขอ้ตกลงบางอย่างท่ีชุมชนกระท าร่วมกนั เป็นขอ้ปฏิบติั 
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ตามความเช่ือของชุมชน เช่นเดียวกบั รุดมิลา อุไรศรี (2548) ศึกษาเร่ืองมิติทางสังคมกบัการจดัการ
ป่าชุมชนบา้นงาแมง ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 
การจดัการป่าชุมชนของบ้านงาแมงและความสัมพนัธ์ทางสังคมในการจดัการป่าชุมชนพบว่า  
การจดัการทรัพยากรบนพื้นฐานความสัมพนัธ์ทางสังคมโดยอาศยัความเช่ือเร่ืองผี ท าให้ผูค้น 
ในชุมชนมีความสัมพนัธ์และพึ่ งพาอาศัยกันโดยระบบเครือญาติ และการเอ้ือเฟ้ืออุปถัมภ ์
บนความสัมพนัธ์ทางสังคม ความเช่ือเร่ืองผี ระบบอาวุโส และการพึ่งพาช่วยเหลือกนัในชุมชน  
มีการประกอบพิธีกรรม ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศชุมชนอนัเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินดงัเช่น การเล้ียงหอผีเจา้นาย การเล้ียงผีขุนน ้ า ชาวบา้นงาแมงเช่ือว่า 
การเรียนรู้เก่ียวกบัป่านั้น ยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นการด าเนินชีวิต ชุมชนงาแมงเช่ือวา่ 
ผีเป็นตวัแทนอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย ์ ทั้งน้ีการศึกษาของ วิศท ์ เศรษฐกร 
(อา้งแลว้) เพญ็ประภา ศรีจนัทร์ (อา้งแลว้) และ รุดมิลา อุไรศรี (อา้งแลว้) มีประเด็นในการศึกษา
คลา้ยกนัคือ เร่ืองการจดัการป่าชุมชน ท่ีใชร้ะบบการจดัการโดยความเช่ือ พิธีกรรมและภูมิปัญญา
ต่างๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ สังเกต สัมภาษณ์ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  
ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบการจัดการป่าชุมชนโดยอาศัยความเช่ือของคน 
เป็นหลกัในการจดัการ  

2. กลุ่มท่ีศึกษาประเด็นของปัจจยัท่ีท าให้เกิดการจดัการป่าชุมชน ซ่ึงมีทั้งการเปรียบเทียบ
ระหว่างชุมชน กบัการถอดบทเรียนปัจจยัท่ีท าให้เกิดการจดัการของชุมชนนั้นๆ เช่น การศึกษา 
ของจิรานุช กองเงิน (2550) ศึกษาเร่ืองการจดัการป่าชุมชนของชุมชนในชนบท  โดยศึกษา
เปรียบเทียบการจดัการป่าชุมชนระหวา่งชุมชนสามหยอ่มบา้นของหมู่บา้นนาจะลา อ าเภอเสริมงาม 
จงัหวดัล าปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฒันาการดา้นการปฏิบติัและบทเรียนในการจดัการป่า
ชุมชนของแต่ละหยอ่มบา้นและวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีท าให้เกิดความแตกต่างดา้นการปฏิบติัเก่ียวกบั
การจัดการป่าชุมชนระหว่างสามหย่อมบ้าน พบว่า พฒันาการด้านการปฏิบติัและบทเรียน 
ในการจัดการป่าชุมชนของแต่ละหย่อมบ้านเร่ิมจากการจ าแนกยุคสมยัของการใช้ประโยชน์ 
จากป่าไมใ้นแต่ละยุค ไดแ้ก่ ยุคบา้นป่า ยุคท าไม ้ ยุคแบ่งพื้นท่ีป่าไมแ้ละยุคการจดัการป่าชุมชน  
ในยุคน้ีมีเพียงหย่อมบา้นเดียวท่ีมีแนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม ้ ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
การตดัไมท้  าลายป่ากบัวิถีชีวิตและไดบ้ทเรียนวา่ ป่าไมเ้ก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้ าท่ีจ  าเป็นส าหรับ
ชุมชน ทั้งน ้ าเพื่อการเกษตรและน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นแหล่งอาหารและใช้สร้าง
บา้นเรือนจึงน าไปสู่การอนุรักษแ์ละมีการจดัการป่าชุมชนจนด าเนินไปดว้ยดี แต่ยงัมีความขดัแยง้
การใชป้ระโยชน์จากป่ากบัอีกสองชุมชน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการป่าชุมชนของชุมชน
หน่ึงส่งผลให้ชุมชนอ่ืนท าตาม ผูน้ าทั้งสามหย่อมบา้นจึงแก้ปัญหาโดยการแบ่งป่าเป็นสามส่วน 
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ตามวิธีของชุมชนเอง ส่งผลท าให้ลดความขดัแยง้ระหว่างชุมชนได้ เง่ือนไขท่ีท าให้เกิดความ
แตกต่างดา้นการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชนระหวา่งสามหยอ่มบา้น ไดแ้ก่ เง่ือนไขภายใน 
คือ ผูน้ าและแกนน าท่ีมีวิสัยทศัน์ร่วมกบัชาวบา้นท่ีมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะอนุรักษแ์ละจดัการ
ตามแนวทางของตน ประเพณีวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดความเช่ือเก่ียวกบัป่าท่ีทุกคนยอมรับ อาชีพเล้ียง
ววัพนัธ์ุพื้นเมืองและอาชีพรับจ้างท่ีท าให้ชุมชนมีทางออกอ่ืน ส่วนเง่ือนไขภายนอก ได้แก่  
การสนบัสนุนจากองค์กรเครือข่ายภายนอกและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การส่ือสารซ่ึงท าให้ชุมชน
สามารถส่ือสารกนัไดร้วดเร็วเม่ือมีปัญหา มีประเด็นการศึกษาและวิธีการศึกษาคลา้ยกบั วรากร  
ฟองกระจาย (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน
ในพื้นท่ีหมู่บา้นห้วยงูใน ต าบลสันทราย อ าเภอฝางและหมู่บา้นตลาดข้ีเหล็ก ต าบลแม่โป่ง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ใช้สอยจากป่าชุมชน  
มีประสบการณ์ในการอบรมด้านกิจกรรมป่าชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่เคยได้รับขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับป่าชุมชนผ่านทางวิทยุ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับป่าชุมชน 
และไม่เคยท าผิดกฎในการรักษาป่า กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมปานกลางในกิจกรรมการดูแลรักษาป่า 
สมาชิกเห็นดว้ยอย่างมากต่อกฎระเบียบในการจดัการป่า ความหลากหลายของทรัพยากรในป่า
ชุมชนและการแบ่งปันจดัสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชนในพื้นท่ีท่ีศึกษา ทั้ง 2 แห่ง พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
ท่ีระดบั 0.01 ในความส าเร็จ 3 ดา้นคือ การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชน ความคิดเห็น 
ต่อกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนและความคิดเห็นต่อความหลากหลายของทรัพยากร 
ในป่าชุมชน เช่นเดียวกบังานของ ปรียา โสทอง (2547) ศึกษาเร่ืองความส าเร็จในการจดัการ 
ป่าชุมชนบา้นสันหลวงสามคัคี ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการจดัการและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการจดัการ 
ป่าชุมชนของบ้านสันหลวงสามคัคีและบ้านสันสามคัคี  พบว่า มีรูปแบบการจดัการท่ีคล้ายกัน 
คือ ใช้ระบบการจดัการโดยกลุ่มพลงัทางสังคมเป็นหลกั มีการออกกฎเกณฑ์ ข้อก าหนดเพื่อให ้
คนปฏิบัติตาม มีปัจจัยความส าเร็จท่ีส าคัญคือ มีผูน้ าชุมชนท่ีเข้มแข็งท่ีพยายามดึงพันธมิตร  
จากภายนอก มาช่วยทั้งในดา้นวิชาการและเงินทุน ทั้งน้ีการศึกษาของจิรานุช กองเงิน (อา้งแลว้) 
วรากร ฟองกระจาย (อา้งแลว้) และ ปรียา โสทอง (อา้งแลว้) ใชว้ิธีการผสมผสานกนัทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยศึกษาเชิงปริมาณก่อนและน าเชิงคุณภาพมาพรรณนาให้เห็นผลการศึกษาชดัเจน 
เน้นการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชนในหมู่บ้านท่ีสนใจ 
กบัหมู่บา้นใกลเ้คียงท่ีมีการจดัการป่าชุมชน 
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 3. กลุ่มท่ีศึกษาประเด็นของการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และจดัท าแนวทางปรับปรุง
แกไ้ขน าไปสู่การจดัการป่าชุมชนท่ีดี เช่นการศึกษาของ พระอรุณ ปัญโญแกว้ (2547) ศึกษาเร่ือง
การจดัการป่าชุมชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและชุมชนบา้นแม่คาวหลวง อ าเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ การจดัการป่าชุมชนโดยภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและจัดท าแนวทางการจัดการป่าชุมชนร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชาวบ้าน  
ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กบัการวิจยัอย่างมีส่วนร่วม พบว่าชาวบา้นตอ้งการใช้พิธีกรรม 
และความเช่ือเดิมของชาวบา้นในการจดัการ โดยหน่วยงานรัฐจะสนบัสนุนดา้นวิชาการ การศึกษา 
ดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน รวมถึงงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการปลูกผังความตระหนักและจิตส านึกให้กับคนในชุมชน  
มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประวทิย ์เรืองจรัส (2544) ศึกษาเร่ืองการจดัการทรัพยากรป่าไม้
โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน ้ างาว อ าเภองาว จังหวดัล าปาง มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
การใช้ประโยชน์ และหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ี  
ใช้วิธีการวิจยัทั้ งปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน พบว่าแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมคือการใช้
เครือข่ายทางสังคม ให้มีระบบการถ่ายทอดความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน และขยาย 
ไปยังชุมชนใกล้เคียง สร้างระบบแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าอย่างยุติธรรมจะท าให้เกิด 
ความร่วมมือในการจดัการทั้งลุ่มน ้ าอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงมีประเด็นศึกษาใกลเ้คียงกบั ไสว ช่างเงิน (2544) 
ศึกษาเร่ืองการจดัการป่าชุมชน กรณีศึกษาการจดัการป่าต๋าว กลุ่มภูสัน ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา 
จังหวัดน่าน มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่า และวิสัยทัศน์ของชาวบ้าน  
ท่ีมีต่อการใชป้ระโยชน์และการจดัการในอีก 10 - 20 ปีขา้งหนา้ ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณในการศึกษา 
พบวา่ กลุ่มวสิัยทศัน์และแนวทางในการจดัการท่ีผสมผสานทั้งระบบจดัการโดยอาศยัความเช่ือและ
การก าหนดมาตรการลงโทษโดยกลุ่มคน บทบาทของภาครัฐคือการควบคุมประชากรในพื้นท่ีให้มี
ความสัมพนัธ์กับทรัพยากรป่าไม้ และการผลักดันให้เกิดการดูแลป่าโดยชุมชนอย่างแท้จริง  
จากการศึกษาของ พระอรุณ ปัญโญแกว้ (อา้งแลว้) ประวิทย ์เรืองจรัส (อา้งแลว้) และ ไสว ช่างเงิน 
(อา้งแล้ว) การศึกษาใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมคือ มีการเก็บขอ้มูลเร่ืองการใช้ประโยชน์ สะทอ้น
ขอ้มูลคืนกบัชุมชน และวิเคราะห์แนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นอนาคตร่วมกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี 

ประเด็นในการศึกษาของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัคือ กลุ่มท่ี 1 ใชว้ิธีการถอดบทเรียน
ลักษณะการจัดการด้วยภูมิปัญญาและพิธีกรรม ท่ีเป็นระบบจัดการดั้ งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  
เช่น ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าม้ง  เป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยใช้วิ ธีการ 
ฝังตวัในพื้นท่ีเรียนรู้การใช้ชีวิตประจ าวนักบัชาวบา้น กลุ่มท่ี 2 มีประเด็นศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั 
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ท่ีมีผลต่อการจดัการป่าชุมชน เปรียบเทียบกับหมู่บ้านใกล้เคียงโดยใช้มาตรวดัอันดับคุณภาพ 
(Rating Scale) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัและ กลุ่มท่ี 3 ศึกษาเพื่อหาการจดัการป่าชุมชน 
ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี โดยเร่ิมตน้จากการส ารวจการใชข้องป่า และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
จดัท าแผนท่ีเหมาะสม 

ทั้งน้ีจากการทบทวนงานวิจยัท่ีได้กล่าวมาพบว่าการศึกษาความส าเร็จของการจดัการ 
ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่านมีประเด็นท่ียงัไม่มีการหา
ค าตอบในการจดัการป่าชุมชนภายใตบ้ริบทของประชากรในพื้นท่ีท่ีเคยเป็นผูร่้วมพฒันาชาติไทย  
มีการผสมกลมกลืนกนัหลากหลายวฒันธรรม ทั้งคนพื้นเมือง ลวัะและคนอีสานท่ีเขา้มาอาศยัอยู ่
ในพื้นท่ีเดียวกนั มีการสั่งสมประวติัศาสตร์ร่วมกนัมาเพียง 2 ชั่วอายุคนและผ่านประสบการณ์ 
การล่มสลายของผืนป่า ท าให้ผู ้ศึกษามีความสนใจในการหาค าตอบจากงานวิจัยในเร่ือง
กระบวนการในการจัดการป่าชุมชนและปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน  
งานวิจัยจะกล่าวถึงการใช้ทรัพยากรอะไรจากป่าชุมชนอย่างไร โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
การขาดแคลนทรัพยากรในยุคต่อไป เน้นเร่ืองเคร่ืองมือ มาตรการ กลไกท่ีใช้ในการควบคุมคน 
ในชุมชน การมีส่วนร่วมและการแบ่งปันผลประโยชน์ กิจกรรมของชุมชนและกลไกส าคัญ 
ในการจดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริมทรัพยากรในป่าชุมชน สร้างเป็นตน้แบบในการจดัการในพื้นท่ี 
โดยดูจากปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จในชุมชนไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก
ของชุมชน มีทรัพยากรอยูใ่นสภาพท่ีสามารถฟ้ืนตวัได ้ชาวบา้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัในทรัพยากร 
ความตระหนักและจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชน การจัดตั้ งองค์กรประชาชน 
ท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม ความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชน  
การครอบครองสิทธิและทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายการท างานจากภายนอก  
 
2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชน โดยในประเด็นการจดัการ
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและแนวคิดเก่ียวกบัความย ัง่ยืนเป็นกรอบในการ
ก าหนดประเด็นและมุมมองในการศึกษา เพื่อน าไปสู่ปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการจดัการป่า
ชุมชน โดยไดน้ าแนวคิดเร่ืองศกัยภาพชุมชนในการจดัการทรัพยากรและแนวคิดเร่ืองการจดัการป่า
ชุมชน ก าหนดเป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อคน้หาว่าชุมชนบา้นดงผาปูนมีปัจจยัหลกัท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ถอดบทเรียนเป็นรูปแบบการจดัการป่าชุมชน
ในพื้นท่ีและเปรียบเทียบกับเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นหมู่บา้นท่ีมีบริบทคลา้ยกนัดงัแสดงในภาพ 2.2  
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