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การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจเง่ือนไข และบริบทในการน า
แนวคิด กระบวนการจดัการร่วมมาใชใ้นการจดัการทรัพยากรระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อจดัการ
ความขดัแยง้ และต่อรองเพื่อท าใหมี้สิทธิในการใชท้รัพยากร รวมถึงวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การจดัการร่วมและการสร้างธรรมาภิบาลทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร   

ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า  เง่ือนไขส าคญัท่ีมีการแนวคิดการจดัการร่วมมาใช้จดัการ
ปัญหาความขดัแยง้ในการเข้าถึงสิทธิในการจดัการทรัพยากร เน่ืองจากข้อจ ากัดในการบริหาร
จดัการทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายชุมชน  โดยการจดัการร่วม (Co-management) เป็นปฏิบติัการหน่ึงของการ
สร้างสถาบนัในการจดัการทรัพยากร  อนัจะน าไปสู่การต่อรอง และการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเป็น
ธรรมได ้  ระบบการจดัการทรัพยากรร่วมจึงเป็นเสมือนเวทีท่ีท าให้ผูแ้สดง หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไดมี้พื้นท่ีในการเรียนรู้และต่อรองเพื่อปรับดุลอ านาจในการเขา้ถึงสิทธิในการจดัการทรัพยากรของ
ชุมชน   

ปัจจยัส าคญัท่ีท าการจดัการร่วมประสบความส าเร็จ  มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 1) ทุน
ทางสังคมท่ีของชุมชนและเครือข่าย  2)  กระบวนการในการจดัการร่วม  ซ่ึงเป็นเสมือนพื้นท่ีในการ
เรียนรู้  การไกล่เกล่ียข้อพิพาท  และเป็นพื้นท่ีในการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมกับผูใ้ช้
ทรัพยากรโดยเฉพาะชุมชนผูด้อ้ยโอกาส  กระบวนการดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดน้ั้น “คนกลาง”  เป็นผูมี้
บทบาทส าคญัในกระบวนการดงักล่าวเป็นอยา่งยิ่ง  3) ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  4) ระเบียบ 
กติกา หรือกฎหมายท่ีสอดคลอ้งกบับริบทเชิงพื้นท่ี  5) กระบวนการติดตามและความต่อเน่ืองของ
ระบบการจดัการร่วม  ทั้ งน้ี แนวทางการจดัการร่วมท่ีสัมพนัธ์กับธรรมาภิบาลท้องถ่ินของทั้ ง  
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3 พื้นท่ี  ไดส้ะทอ้นออกมาในรูปแบบของ 1) การควบคุมภายใน ดว้ยกฎ ระเบียบกติกาท่ีสอดคลอ้ง
กับท้องถ่ิน 2) การรับรองระเบียบกติกาและสิทธิของชุมชนอย่างเป็นทางการในรูปแบบของ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  3)  กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลดว้ยกลไกการบริหารจดัการแบบพหุพาคี  
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขท่ีจะคอยก ากบัให้กลไกของการจดัการร่วมน าไปสู่ความย ัง่ยืนและ
ความเป็นธรรมในการจดัการทรัพยากร 

อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาในพื้นท่ีนั้นก็พบความเส่ียงของความลม้เหลวในการจดัการ
ร่วมซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ แรงกดดนัทางเศรษฐกิจท่ีมาจากภายนอกชุมชน  เช่น ความตอ้งการ
ของตลาดในเร่ืองพืชพลงังานและเศรษฐกิจ   แรงกดดนัดา้นการอนุรักษแ์ละการเปล่ียนแปลงของ
สภาพส่ิงแวดล้อม  เง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาระบบการจดัการทรัพยากรของ
ชุมชน  ดงันั้นประเด็นส าคญัของการท่ีจะท าให้การจดัการร่วมประสบความส าเร็จได้นั้นจึงเป็น
โจทยท์า้ทายวา่ จะท าให้ชุมชนมีความสามารถปรับตวัและอยูร่อดในระบบนิเวศน์สังคมท่ีซบัซ้อน
ต่อไปไดอ้ยา่งไร 
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ABSTRACT 
 

The study aims to understand conditions and context of natural resource co-
management application for conflict solution and negotiation of relevant actors in order to have 
rights on natural resource management; and analyze relationship between co-management and 
local governance establishment in Natural resource management. 

It is found that an important condition of co-management application for problem 
resolution in access to resource management rights is the limitation of both state and local 
administration and management. Co-management is a practice of establishment of resource 
management institution which leads to a possibility of negotiation and justice of resource 
allocation. The co-management system is therefore concerned as a platform that allows actors or 
stakeholders to have learning and negotiating space for balancing power in access to natural 
resource management rights of communities.   

The important factors of successful co-management are 1) social capital of 
communities and networks; 2) co-management process that serves as a space of learning, 
reconciling disputes, and equally allocating advantage for resource users, especially 
disadvantaged communities. The agent has important role to create such the process; 3) The 
information and appropriated tools; 4) The regulation, rule, or law that conform with an area’s 
context; and 5) The monitoring process and continuity of co-management. The co-management 
approach that relate to local governance of 3 target areas has been reflected in forms of 1) internal 
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control by rule and regulation that is in line with local condition; 2) The formal acknowledgement 
of community’s regulation and rights, in the local legislation form; and 3) The  investigation and 
balancing process by cooperated administration and management mechanism. These elements are 
conditions that control an orientation of co-management to the sustainable and equal co-
management way.         

However, the finding from field study show that the risk or failure condition of co-
management are external economic pressure, such as, the market demand on energy plants, 
conservation pressure, and environmental change. These conditions influence the maintenance of 
communities’ resource management system. So, the challenge of successful co-management is 
the question that how to contribute the communities’ adaptive ability and survival in the complex 
socio-ecological system.  


