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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดศึ้กษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจดัการทรัพยากร

ป่าไมโ้ดยชุมชน ซ่ึงไดเ้ขา้ไปศึกษาความสัมพนัธ์ของกฎหมายท่ีมีต่อชุมชนบา้นทุ่งยาวและชุมชน

บา้นหนองไซในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ 

 ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยมีกฎหมายท่ีส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม ้       

โดยชุมชน ในรัฐธรรมนูญ แต่ในกฎหมายล าดับรองท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม ้            

โดยชุมชนยังไม่ มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ผลการศึกษามีข้อค้นพบว่าหลังจากปี 2540               

เป็นต้นมา มีการบัญญัติกฎหมายท่ีส่งเสริมชุมชนหลายฉบับ ซ่ึงสามารถน ากฎหมายเหล่าน้ี            

มาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยชุมชนไดต้่อไป  

 นอกจากน้ียงัพบว่า ชุมชนบา้นทุ่งยาวและชุมชนบา้นหนองไซไดจ้ดัการทรัพยากรป่าไม้

ด้วย ชุมชนเอง  โดย มี ปัจจัยภายในชุมชนเ ป็นปัจจัยหลัก  คือ มี ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีผูน้ าท่ีมีความรู้และประสบการณ์ มีวฒันธรรมประเพณี มีภูมิปัญญาองค์

ความรู้ และมีความร่วมมือกนัในชุมชน และมีปัจจยัภายนอกเป็นปัจจยัเสริม คือ การสนับสนุน

ทางดา้นวชิาการและงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ   
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 ส าหรับปัจจยัทางกฎหมาย แม้จะมีการตรากฎหมายท่ีส่งเสริมบทบาทชุมชนเกิดข้ึนมา      

แต่ในปัจจุบันกฎหมายหลักท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยยงัเป็นอุปสรรคต่อ        

การจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยชุมชน โดยยงัคงมีการก าหนดให้อ านาจการจดัการ บ ารุงรักษา และ

การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้เป็นของรัฐ โดยยงัไม่มีการแก้ไขเพื่อให้อ านาจแก่ชุมชน       

ตามบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแต่ประการใด 

ดงันั้น มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนนั้น 

ภาครัฐตอ้งด าเนินการตรากฎหมายล าดบัพระราชบญัญติัท่ีก าหนดรับรองสิทธิของชุมชนรับรอง

จารีตประเพณีและกฎระเบียบของชุมชน รับรองสถานภาพขององค์กรชุมชน จัดแบ่งอ านาจ        

และหน้าท่ีระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรัฐ และสนับสนุนงบประมาณ      

วชิาการใหแ้ก่ชุมชน   
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ABSTRACT 

 

 

This thesis studies the legal measures to promoting the management of forest resource 

based on the community. A case study in the relationship of laws to Ban Tung Yao and Ban   

Nong Sai site regarding the forest resources management has been conducted. 

The results showed that Thai constitution consists of laws that promote community 

management of forest resources. However, in the second relating to the management of forest 

resources by the community has not been defined clearly. This study has found that after          

B.C. 2540, there were several legislations that support community management which can be 

implemented to benefit the community management of forest resources in the future. 

In addition, it was also found that Ban Tung Yao and Ban Nong Sai have managed     
forest resources by community as a key factor. These internal key factors include abundant 
natural resources, knowledgable and experienced leaders, cultural traditions, the wisdom of 
knowledge and collaboration in the community. For the external factor, it is the academic    
support and supplemental budgets from various organizations that play as a secondary factor. 
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For legal factors, despite some legislation that promotes the role of the community,       
the main law relating to forest resources management in Thailand is still considered a barrier     
for the community to manage forest resources. The rights to manage, maintain and utilize       
forest resources is still under the power of the state. It has not been amended to empower the 
community by the provision in the constitution whatsoever. 

As a result, the legal measures to promote the management of forest 
resources by the community can be fully implemented only when the state enact laws to 
determine the rights, recognize customs and rules of the community. There is also a need             
of state to acknowledge the status of a community organization, allocation of authority       
between communities, state and local government organizations. Lastly, the academic support 
needs to be given to the community as well in order to fully achieve the goal of community's 
better ability in managing forest resources under the law of Thailand. 


