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Abstract 

 The study’s objectives were to study the participation level of community 
members in the community forest management of Ban Puang sub-district, Thung Hua 
Chang district, Lamphun province, examine a relationship between the factors and 
the participation of community members in the community forest management, as 
well as study suggestions as a guideline in promoting the participation in developing 
a community forest procedure. The number of 355 samples was people who had 
rights in the nation’s electoral votes from 11 villages of Ban Puang sub-distrct. The 
instrument in data collection was a rating-scale questionnaire with a statistical 
treatment analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
findings were found that the community members’ participation in community forest 
management in Ban Puang sub-district was overall at a high level. When considered 
in each category, the mean values were listed from the most to the least 
accordingly: Participation in Evaluation, Participation in Decision, Participation in 
Received Benefit, and Participation in Activity Operation. The suggestions were local 
leaders and community heads would jointly promote and support the people in the 
area to participate in managing community forest such as updating information about 
successful or well-known communities in managing their local community forest, 
organizing a study tour to learn a suitable management, and coping with their water 
resources efficiently. 
 
Keywords: Participation, Community Forest Management, Ban Puang Sub-District 
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บทที่  1 

บทนํา 

1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ทรัพยากรป�าไม�เป�นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค�าอย�างยิ่งสามารถอํานวยประโยชน"ให�แก�
มนุษยชาติท้ังทางตรงและทางอ�อมป�าไม�เป�นแหล�งต�นน้ําลําธารเพ่ือการเกษตรการอุปโภคบริโภคท้ังยัง
ช�วยป-องกันอุทกภัยและเป�นแหล�งทรัพยากรท่ีมีคุณค�าการท่ีพ้ืนท่ีป�าไม�ของประเทศลดลงก�อให�เกิด
ป2ญหาฝนแล�งขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรอุปโภคบริโภคเกิดอุทกภัยบ�อยครั้งและขาดแคลน
ทรัพยากรท่ีมีคุณค�าการท่ีพ้ืนท่ีป�าไม�ลดลงส�งผลกระทบต�อประชาชนหลายด�านรัฐบาลจึงมีความ
ต�องการท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าทําให�เกิดความกดดันในเรื่องพ้ืนท่ีทํากินของประชาชนประชาชนส�วนใหญ�
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจําเป�นต�องอาศัยท่ีดินเพ่ือเป�นแหล�งท่ีอยู�อาศัยและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (กรมป�าไม�, 2537)ฉลาดชายรมิตานนท"และคณะ (2536) ได�กล�าวถึงป2ญหาความขัดแย�ง
ในการจัดการทรัพยากรว�าจํานวนทรัพยากรได�ลดจํานวนลงอย�างรวดเร็วโดยเฉพาะการลดลงของพ้ืนท่ี
ป�าอย�างรวดเร็วในอัตราท่ีน�าเป�นห�วงป2ญหานี้ได�ส�งผลให�สภาพแวดล�อมเสียสมดุลก�อให�เกิดป2ญหาการ
ขาดแคลนน้ําป2ญหาความแห�งแล�งความอุดมสมบูรณ"ของดินเสื่อมลงและท่ีสําคัญได�นําไปสู�ความ
ขัดแย�งอย�างรุนแรงในการใช�ทรัพยากรการเร�งพัฒนาเศรษฐกิจแห�งชาติตามตัวแบบของประเทศยุโรป
ตะวันตกส�งผลให�ภาคเกษตรกรรมในชนบทไทยถูกกําหนดให�อยู�ในฐานะท่ีเสียเปรียบด�อยโอกาสและ
ยากจนลงอย�างต�อเนื่องเกษตรกรได�รับการส�งเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการส�งออกอย�างรวดเร็วมีการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย"ซ่ึงขยายตัวเพ่ิมข้ึนพร�อมๆกับการให�สัมปทานป�าไม�แก�บริษัทเอกชน
และการสนับสนุนให�เกษตรกรรายย�อยเข�าไปบุกเบิกพ้ืนท่ีป�าให�กลายเป�นไร�นาเหล�านี้ถือเป�นเง่ือนไขท่ี
นํามาสู�ป2ญหาความขัดแย�งในการจัดการทรัพยากรท้ังสิ้น 

  ประเทศไทยเป�นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ"ด�วยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด  เช�น 

ทรัพยากรแร� ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป�าไม� ซ่ึงทรัพยากรแต�ละชนิดนั้นมีความสัมพันธ"ซ่ึง

กันและกัน  และถือว�าทรัพยากรป�าไม�เป�นทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีบทบาทต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศมาต้ังแต�อดีตจนถึงป2จจุบันและอนาคต (เสน�ห"  จามริก,2536) การพัฒนาประเทศในด�าน

อุตสาหกรรมเป�นผลให�ต�องมีการใช�ทรัพยากรป�าไม�มากข้ึนเพ่ือเป�นวัตถุดิบในการผลิต  พ้ืนท่ีป�าไม�ท่ีเคยมี

อย�างอุดมสมบูรณ"นั้นก็กลับลดลงอย�างรวดเร็ว  เพราะการใช�ทรัพยากร ป�าไม�ท่ีผ�านมาไม�ได�มีการวาง
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แผนการใช�อย�างมีประสิทธิภาพและไม�คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากนี้สาเหตุหลักๆ  ของ

การลดลงของพ้ืนท่ีป�าไม�นั้นมาจากการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าเพ่ือทําเป�นพ้ืนท่ีทํากินของชาวบ�านในพ้ืนท่ี ท้ัง

ชาวบ�านพ้ืนท่ีราบและชาวไทยภูเขา  อีกประการหนึ่งอาจถือได�ว�าเป�นความผิดพลาดทางด�านนโยบายของ

รัฐในการจัดการทรัพยากร  เช�น  การให�สัมปทานทําอดีตการพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน  เช�น  การ

ก�อสร�างทางรถไฟ  ถนนหนทาง  การขยายเขตไฟฟ-า  หรือแม�กระท่ังการสร�างเข่ือนและอ�างเก็บน้ําต�างๆ ก็

เป�นสาเหตุหลักท่ีทําให�พ้ืนท่ีป�าไม�จํานวนมากได�เลือนหายไปพร�อมกับความเจริญและความทันสมัยท่ี

เกิดข้ึนอย�างมากมาย (ยศสันต"สมบัติ, 2542) 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา  รัฐตัดสินว�าประชาชนในพ้ืนท่ีเป�นตัวการหลักท่ีทําให�พ้ืนท่ีป�าไม�

ลดลงอย�างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย�างยิ่งการประกาศเขตอุทยานแห�งชาติยืนอยู�บนพ้ืนฐานแนวคิดว�า 

“คนเป�นตัวการสําคัญในการทําลายป�า” ท้ังท่ีในความเป�นจริงจากงานวิจัยหลายชิ้นท่ีได�มีการศึกษาใน

เรื่องดังกล�าวได�ชี้ให�เห็นว�า การสูญเสียพ้ืนท่ีป�าจํานวนมากเกิดจากผู�ท่ีอยู�นอกเขตป�า โดยเฉพาะอย�าง

ยิ่งบริษัทสัมปทานทําไม� ผู�มีอิทธิพลและข�าราชการท่ีมีผลประโยชน"จากการทําไม�เถ่ือนจากมุมมอง

ดังกล�าวนี้ทําให�นโยบายการอนุรักษ"ป�าไม�ท่ีผ�านมามักมองข�ามศักยภาพของชาวบ�านซ่ึงมีวิถีชีวิตผูกพัน

กับป�ามานาน ได�มีการสะสมภูมิป2ญญาเก่ียวกับระบบนิเวศของป�ามากมาย (อนันท"กาญจนพัฒน"และ

ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด, 2538) 

 นโยบายการใช�ป�าชุมชนเป�นทางออกของการจัดการทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ โดยเฉพาะ
เรื่องแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (EconomicIncentive) โดยท่ีชุมชนคาดหวังจากการอนุรักษ"ผืนป�าเอาไว�
ป2ญหาท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปคือมนุษย"มักให�ความสําคัญแก�ประโยชน"และต�นทุนในอนาคตน�อยกว�า
ประโยชน"และต�นทุนในป2จจุบัน (EconomicBenefit) ป�าไม�เป�นทุนท่ีสามารถก�อประโยชน"ได�ยืนยาว
แม�ว�าการอนุรักษ"ผืนป�าอาจหมายถึงการเกิดต�นทุนในป2จจุบัน แต�ในอีกด�านหนึ่งย�อมหมายถึงการท่ี
ชาวบ�านท้ังหมู�บ�านสามารถใช�ระบบบริหารจัดการทรัพยากรร�วมกันได� เช�น ถ�า นาย ก ตัดไม�ไปทําฟXน
แล�วไม�ท่ีถูกตัดไปนั้นถูกใช�ไปแล�ว นาย ข ย�อมไม�สามารถตัดไม�ต�นนั้นมาทําฟXนได�อีก  เพ่ือประโยชน"ใน
ป2จจุบันและอนาคต การลดต�นทุนค�าเสียโอกาส (Opportunity Cost) โดยการให�แรงจูงใจแก�ชุมชน
โดยให�ได�รับประโยชน"จากการดูแลบริหารจัดการผืนป�าจึงถือเป�นเรื่องท่ีจําเป�น ในรูปแบบผลประโยชน"
ทางตรงและทางอ�อม (Direct and in Direct Benefit) ท้ังการเป�นแหล�งอาหารและแหล�งวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน (บัณฑิต ศิริรักษ"โสภณ, 2554) 
 ตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน เป�นชุมชนเล็กๆ ห�างจากตัวจังหวัดลําพูน
ประมาณ 122 กิโลเมตร อยู�ทางทิศใต�ของจังหวัดลําพูน โดยใช�ถนนสายทุ�งหัวช�าง – แม�อาว 
ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทํานา ทําไร� เลี้ยงสัตว" และรับจ�างท่ัวไปสภาพโดยท่ัวไปของตําบล
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บ�านปวง พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป�นท่ีราบสูง ลักษณะเป�นดอนคลื่น มีการขนาบทางด�านทิศตะวันตก ทิศ
ตะวันออกและทิศใต� ลาดลงสู�ส�วนกลางของพ้ืนท่ี มีลักษณะของเนื้อดินเป�นดินร�วนปนทราย มีเนินดิน
และภูเขาสูงสลับกัน มีแม�น้ําลี้ไหลผ�าน สภาพภูมิประเทศของป�าชุมชนส�วนใหญ�เป�นป�าเบญจพรรณท่ี
มีความอุดมสมบูรณ" ลักษณะพ้ืนท่ีปาของตําบลบ�านปวงมีลักษณะตามประเภทดังนี้ คือ  

1) ป�าธรรมชาติดังเดิม 
2) ป�าท่ีมีลักษณะเป�นหัวไร�ปลายนา  
3) ป�าท่ีมีการปลูกเสริมข้ึนใหม� ซ่ึงพันธุ"ไม�ข้ึนอยู�หลายชนิด เช�น สัก เต็ง รัง เหียง มะค�าโมง  

ตะเคียน ประดู� แดง มะขามป-อม ฯลฯ เป�นจํานวนมาก ประชากรยังชีพด�วยการถางป�าเพ่ือปลูกข�าวไร� 
ต�อมาสภาพป�าไม�ถูกทําลายมากข้ึน ทําให�เกิดการชะล�างพังทลายของหน�าดิน และทําให�แม�น้ําต้ืนเขิน 
ส�งผลให�มีปริมาณน้ําน�อยไม�เพียงพ�อต�อความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ทําให�ชาวบ�านท่ีอาศัยอยู�
ในชุมชนเริ่มตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรป�าไม�ตอนต�นน้ําท่ีชุมชนได�ใช�ประโยชน"เพ่ือ
ทําการเกษตร ซ่ึงเดิมชาวบ�านมีพ้ืนฐานความคิดเรื่องผีอารักษ"มากมาย เช�น ผีขุนน้ําครอบครองป�า ผี
เจ�าเมืองอารักขาหมู�บ�าน ผีฝายและผีนาจะดูแลฝายและนา ตลอดจนผีป�าอ่ืน ๆ ยังอาศัยตามลําห�วย
ในป�าท่ีมีผีสิงสถิตอยู� ตลอดจนพ้ืนท่ีปาช�าท่ีใช�ในการเผาศพ เป�นเรื่องบอกเล�าจากผู�อาวุโสในหมู�บ�าน
เพ่ือให�ชาวบ�านไม�กล�าบุกรุกและตัดไม�ทําลายป�าในพ้ืนท่ีหมู�บ�าน ทําให�เป�นพ้ืนท่ีปาท่ีประชาชนตําบล
บ�านปวงได�ช�วยกันอนุรักษ"มาหลายชั่วอายุคนการอนุรักษ"ทรัพยากรป�าไม� ตลอดจนแนวทางและ
วิธีการจัดการป�าชุมชน เพ่ือให�ผู�นําหมู�บ�านและคณะกรรมการหมู�บ�านได�เข�าร�วมเป�นสมาชิกเครือข�าย
ป�าชุมชน ในรูปของคณะกรรมการป�าชุมชน  โดยมีผู�ใหญ�บ�านเป�นประธานกรรมการ และมี
คณะกรรมการอีก 8 คน โดยมีการต้ังกฎระเบียบข�อบังคับในการใช�ประโยชน"และการอนุรักษ"ป�าชุมชน
ของบ�านดอนมูลเพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาป�าชุมชน ต�อไป 

จากการจัดการพ้ืนท่ีป�าของชุมชนตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน ผู�ศึกษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะทําการศึกษาประเด็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการป�าชุมชนของชุมชนตําบลบ�านปวง 
โดยศึกษาถึงกระบวนการ วิธีการ แนวทางในการจัดการพ้ืนท่ีป�าไม�ในชุมชนอย�างไร มีป2จจัยใดบ�างท่ีมี
ผลต�อการจัดการ และการพัฒนาป�าชุมชน ตลอดจนมีป2ญหาและอุปสรรคอย�างไรบ�างในการจัดการป�า
ชุมชนและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการป�าชุมชนด�วยคนในชุมชนต�อไปอย�างไร 

 

1.2 วัตถุประสงค!ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนท่ีมีต�อการจัดการป�าชุมชนตําบลบ�านปวง 

อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน  
2. เพ่ือศึกษาป2จจัยท่ีมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนท่ีมีต�อการจัดการป�า

ชุมชน 
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3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมการดําเนินงานพัฒนาป�าชุมชนตําบล    
บ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน 

1.3 คําถามการศึกษา 
 1. ระดับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชน ตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน 
มีมากน�อยแค�ไหน 
 2. การจัดการป�าชุมชน ตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูนในด�านการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ", ด�านการดูแลและรักษาป�า, ด�านการบํารุงและฟXhนฟูป�าชุมชน, ด�านการศึกษา และ
ถ�ายทอดองค"ความรู� เป�นอย�างไร 
 3. การจัดการป�าชุมชน ตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน ภายใต�บริบทการมี
ส�วนร�วม มีแนวทางการจัดการอย�างไร 
 

1.4 สมมติฐาน 

1 .เพศของสมาชิกชุมชนมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชน 

2. อายุของสมาชิกชุมชนมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชน 

3. สถานภาพของสมาชิกชุมชนมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชน 

4. ระดับการศึกษาของสมาชิกชุมชนมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�า 

ชุมชน 

5. อาชีพของสมาชิกชุมชนมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชน 

6. รายได�ของสมาชิกชุมชนมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชน 

7. การรับรู�ข�อมูลข�าวสารจากการประชาสัมพันธ"ของชุมชนมีความสัมพันธ"กับการมีส�วน 

ร�วมในการจัดการป�าชุมชน 

8. ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินการงานป�าชุมชนของสมาชิกชุมชนมี 

ความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมในการจัดการป�าชุมชน 

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
          ขอบเขตด,านเนื้อหา 

ผู�ศึกษามุ�งศึกษาขอบเขตเนื้อหาคลอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการมีส�วนร�วมโดย
ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการป�าชุมชนตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�ง
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หัวช�าง จังหวัดลําพูน ซ่ึงประกอบด�วย 1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2. การมี
ส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) 3. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน" 
(Benefits) 4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) 

ขอบเขตด,านตัวแปร 
1) ตัวแปรต�น (Independent Variables) ได�แก� ป2จจัยส�วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ  

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได� 
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได�แก� 1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  

(Decision – Making) 2. การมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation)  3. การมีส�วน
ร�วมในการรับผลประโยชน" (Benefits)  4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 ขอบเขตด,านประชาชน 
ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี ้ ได�แก� ประชาชนท่ีมีสิทธิในการเลือกต้ังพ้ืนท่ีตําบลบ�าน
ปวง 

อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน  จํานวน 3,129 คน 
ขอบเขตด,านพ้ืนท่ี 
     พ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้ได�แก� พ้ืนท่ีตําบลบ�านปวง  อําเภอทุ�งหัวช�าง  จังหวัดลําพูน 

โดยแบ�งเป�น 11 หมู�บ�าน ได�แก� 
 1. บ�านแม�บอนเหนือ  2. บ�านห�วยโป�ง 
 3. บ�านห�วยปqง   4. บ�านหนองบัว 
 5. บ�านหนองกอก  6. บ�านใหม� 
 7. บ�านปวง   8. บ�านดอนมูล 
 9. บ�านสันดอนฮอม  10. บ�านแม�บอนใต� 
 11. บ�านล�องสันติสุข 
 ขอบเขตด,านเวลา 

ผู�ศึกษาทําการศึกษา ต้ังแต� กรกฎาคม เดือน  พฤศจิกายน 2558 
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1.6 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
ตัวแปรต,น(Independent variables)              ตัวแปรตาม(Dependent variable) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Cohen,J.M. &Uphoff, N.T. (1997) 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1.7 นิยามศัพท!เฉพาะ 
 ประชาชน  หมายถึง  ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัด
ลําพูน  ซ่ึงเป�นผู�ท่ีให�ข�อมูลในท่ีนี้คือผู�มีอายุตั้งแต� 18 ป{บริบูรณ" คือผู�มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 3,129 คน 
 ป7าชุมชน หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงได�รับการจัดการโดยขบวนการของป�าชุมชน เพ่ือให�เกิดประโยชน"
ตามวัตถุประสงค"ของชุมชนอย�างยั่งยืน 
 การมีส8วนร8วมของประชาชน  หมายถึง  การกระทําของประชาชนตําบลบ�านปวงอําเภอทุ�ง
หัวช�าง จังหวัดลําพูน  ท่ีก�อให�เกิดกระบวนการ การมีส�วนร�วมในการจัดสินใจการมีส�วนร�วมในการ
ดําเนินการ การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน" และการมีส�วนร�วมการประเมินผล ในเรื่องของป�า
ชุมชน 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได้ 

การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัการป่าชมุชน 

1. การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

2. การมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรม 

3. การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4. การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

 

 

การรับรู้ข้อมลูขา่วสาร 

ความรู้ความเข้าใจ

เกี)ยวกบัการดาํเนินงานป่า

ชมุชนของสมาชิกชมุชน 
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 การมีส8วนร8วมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีส�วนร�วมในการประชุม การประชาคมเพ่ือ
สร�างความเข�าใจเรื่องป�าชุมชน การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีป�าชุมชน การคัดเลือกคณะกรรมการป�า
ชุมชน การร�วมร�างกฎระเบียบ ข�อบังคับ ในการควบคุมการใช�ประโยชน"จากป�าชุมชนและการตัดสิน
โทษแก�ผู�ฝ�าฝXนกฎระเบียบ ข�อบังคับในการรักษาป�าชุมชน 
 การมีส8วนร8วมในการดําเนินการ หมายถึง การมีส�วนร�วมในการสํารวจพ้ืนท่ี การจัดบ�าง
พ้ืนท่ีป�าชุมชน การปลูกต�นไม� การดูแลรักษาต�นไม�บนพ้ืนท่ีปาชุมชน การเข�าเวรยาม การรับการอบรม
เก่ียวกับป�าชุมชน การดับไฟป�า การขัดทําเครื่องหมายเพ่ือแสดงอาณาเขตของป�าชุมชน การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข�อบังคับในการดูแลรักษาป�าชุมชน และการปลูกฝ2งความรู�เก่ียวกับป�าชุมชนให�แก� 
เยาวชน หรือลูก หลายในหมู�บ�าน 
 การมีส8วนร8วมในการับผลประโยชน! หมายถึง  การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน"จากป�า
ชุมชน ได�แก� การใช�พ้ืนท่ีนันทนาการ สวนสาธารณะ เพ่ือการพักผ�อนในชุมชน หรือการรับประโยชน"
จากของป�า เช�น สัตว"ป�า เห็ด หน�อไม� น้ําผึ้ง ไข�มดแดง รวมไปถึงการรับประโยชน"จากไม�ใช�สอยใน
พ้ืนท่ีปาชุมชน 
 การมีส8วนร8วมในการประเมินผล หมายถึง การมีส�วนร�วมในการติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของป�าชุมชน การประเมินผลท่ีได�รับจากป�าชุมชน และประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาป�า
ชุมชน 
 ประโยชน!ท่ีได,รับจากป7าชุมชน หมายถึง ผู�ให�ข�อมูลได�รับประโยชน"อะไรบ�างจากป�าชุมชน 
เช�น เป�นแหล�งอาหาร เป�นแหล�งยาสมุนไพร ไม�ใช�สอย เป�นต�น 
 ความรู,เก่ียวกับป7าชุมชน หมายถึง ระดับความรู� ความเข�าใจ ของผู�ให�ข�อมูล ในเรื่องของป�า
ชุมชน 
 ชุมชน หมายถึง  ชุมชนตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง  จังหวัดลําพูน ท่ีมีวัตถุประสงค"
ร�วมกันในการจัดการป�าชุมชน 
  

1.8 ประโยชน!ท่ีได,รับจากการศึกษา 
 1. ทําให�ทราบถึงระบบการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนตําบลบ�านปวง อําเภอทุ�งหัวช�าง 
จังหวัดลําพูน ในการจัดการป�าชุมชน 
 2. ทําให�ทราบถึงป2จจัยท่ีมีความสัมพันธ"กับการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนตําบลบ�านปวง 
อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน ต�อการจัดการป�าชุมชน 
 3. ทําให�ทราบถึงแนวทางในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนตําบลบ�านปวง 
อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน ต�อการจัดการป�าชุมชน 
 



 

 

บทที่  2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการศึกษาครั้งนี้   ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงการจัดการป่าชุมชน  ตําบลบ้านปวง  อําเภอทุ่งหัว

ช้าง  จังหวัดลําพูน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะทําการศึกษาคือ       

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 

2.1.1  แนวคิดทฤษฏีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2.1.2  ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฎ

ธรรมชาติ 
2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับป่าชุมชน 

2.1.4  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชน 

2.2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

  2.2.1  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

  2.2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

2.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.3.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 

 2.3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการป่าชุมชน 
2.1.1  แนวคิดทฤษฏีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ (2558 : ออนไลน์) ป่าไม้ของประเทศ
ไทยถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพ่ิมขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทาง
เศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสําคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะ
แห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ําหลากก็เกิดน้ําท่วม
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ฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่งนัก 
โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ
เป็นต้นมาป่าไม้สาธิต... พระราชดําริเริ่มแรกส่วนพระองค์ในระยะต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจําแทบทุกปี โดยในระยะแรกจะเสด็จฯ ด้วยรถไฟพระที่นั่ง ต่อมาเมื่อ
มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมดีขึ้น จึงเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่ง ประมาณปี พ.ศ. 2503-2504 
ขณะเสด็จพระราชดําเนินผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่านอําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีต้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายทั้งสองข้างทาง จึงได้มีพระราชดําริที่จะ
สงวนบริเวณป่ายางนี้ไว้ให้เป็นส่วนสาธารณะ แต่ในระยะนั้นไม่อาจดําเนินการได้เนื่องจากต้องจ่ายเงิน
ค่าทดแทนในอัตราที่สูง เพราะมีราษฎรมาทําไร่ทําสวนในบริเวณนั้นจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มทดลองปลูกต้นยางด้วยพระองค์เอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางในกระถางบนพระ
ตําหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล และได้ทรงปลูกต้นยางนั้นในแปลงป่าไม้ทดลองในบริเวณแปลง
ทดลองปลูกต้นยางนาพร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน 1,250 ต้น 
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นําพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวน
จิตรลดาในลักษณะป่าไม้สาธิต นอกจากนี้ยังได้สร้างพระตําหนักเรือนต้นในบริเวณป่าไม้สาธิตนั้นเพ่ือ
ทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้งในปี  พ.ศ. 2508แนว
พระราชดําริด้านป่าไม้: ทรงคิดค้นนานาวิธีที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้ยืนยงทรงสร้างความตระหนักให้มี
ความรักป่าไม้ด้วยจิตสํานึกร่วมกัน (Awareness AndSharing Participation) มากกว่าวิธีการใช้
อํานาจบังคับ ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้ําทุ่งจ๊อ ในปี พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราชดําริให้มีการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด ที่แตกต่างกัน คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้
เศรษฐกิจ เพ่ือจะทําให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนประการสําคัญนั้นมีพระราชดําริที่ยึดเป็นทฤษฎี
การพัฒนาด้านป่าไม้โดยปลูกฝังจิตสํานึกแก่ประชาชนว่า ...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจ
คนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง... นับเป็น
ทฤษฎีที่เป็นปรัชญาในด้านการพัฒนาป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฏีการ
พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมรรควิธีในการ
ปลูกป่าทดแทน เพ่ือคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติดังพระราชดําริ
ความตอนหนึ่งว่า 

...การปลูกป่าทดแทนจะต้องทําอย่างมีแผนโดยการดําเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา
ในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันสํารวจต้นน้ําในบริเวณพ้ืนที่
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รับผิดชอบ เพ่ือวางแผนปรับปรุงต้นน้ําและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง... 
 วิธีการปลูกป่าทดแทน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคําแนะนําให้มีการปลูกป่าทดแทนตามสภาพ
ภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกล่าวคือ 

1.  ปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถางและพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
      ...การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่เสื่อมโทรมหรือพ้ืนที่ต้นน้ําลําธารที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจนเป็น
ภูเขาหัวโล้น แล้วจําต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนนั้นควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่อง
น้ําเสียก่อน เพ่ือทําให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ํา ซึ่งจะทําให้ต้นไม้งอก
งามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า เพราะไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้
ในพ้ืนที่ถัดข้ึนไป ความชุ่มชื้นก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทั้งปี... 

2.  การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา 
      ...จะต้องปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพ่ือให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้
สําหรับก่อสร้าง และไม้สําหรับทําฟืน ซึ่งเกษตรกรจําเป็นต้องใช้เป็นประจํา ซึ่งเมื่อตัดไม้ใช้แล้ว ก็ปลูก
ทดแทนหมุนเวียนทันที... 

3.  การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้ําบนยอดเขาและเนินสูง 
     ...ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถตัดไป
ใช้ได ้แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นขั้นตอน
หนึ่งของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย... 
ให้มีการปลูกป่าที่ยอดเขา เนื่องจากสภาพป่าบนที่เขาสูงทรุดโทรม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อลุ่มน้ํา
ตอนล่าง และคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝักเพ่ือให้เป็นกระบวนการธรรมชาติปลูกต่อไปจนถึงตีนเขา 

  4. ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ํา หรือเหนืออ่างเก็บน้ําที่ไม่มีความชุ่มชื้นยาวนานพอ 

  5. ปลูกป่าเพ่ือพัฒนาลุ่มน้ําและแหล่งน้ําให้มีน้ําสะอาดบริโภค 

  6. ปลูกป่าให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยให้ราษฎรในท้องที่นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก
และดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ราษฎรเห็นความสําคัญ
ของการปลูกป่า 

  7. ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า 

     บัดนี ้ในหลายโครงการที่เป็นการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดําริได้บรรลุผลสัมฤทธิ์
น่าพึงพอใจ อาทิเช่น โครงการปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และที่หนอง
พลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการปลูกสร้างสวนป่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆ 
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โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี โครงการปลูกป่าห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ
ปลูกป่าเสริมธรรมชิตในและนอกเขตภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น 

การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง : การรู้จัดใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่าง
ชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและท่ัวถึงกัน 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนําการปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวน
ศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมไว้เป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบลักษณะเบ็ดเสร็จนั้นไว้ด้วย 

ลักษณะทั่วไปของป่า 3 อย่าง 

 พระราชดําริปลูกป่า 3 อย่างนั้น มีพระราชดํารัส ความว่า ...ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะ
ปลูกแบบป่าใช้ไม่หนึ่ง ป่าสําหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าสําหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็น
กว้างๆใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้สําหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในคําวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่า
ไม ้แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพ่ือต้นน้ําลําธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวยผลไม้ก็ตามหรือเป็น
สวนฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะทําหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และทําหน้าที่เป็น
ทรัพยากรในด้านสําหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้... 

 ประโยชน์ที่ได้รับ  

 ในการปลูกป่า 3 อย่างนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลูกป่าตามพระราชดําริว่า 
  ...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น 
สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้
ประโยชน์อันที ่4 ซึ่งเป็นข้อสําคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ําลําธารด้วย... 
 และได้มีพระราชดํารัสเพ่ิมเติมว่า 
  ...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได ้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 
4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ํา และปลูกอุด
ช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ําฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างท่ี 4 ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา... 
  พระราชดําริเพ่ือนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ดําเนินการในหลายส่วนราชการ ทั้งกรมป่าไม้และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแห่ง คือ การปลูกป่าใช้สอย โดยดําเนินการปลูกพันธุ์ไม้โต
เร็วสําหรับตัดกิ่งมาทําฟืนเผาถ่าน ตลอดจนไม้สําหรับใช้ในการก่อสร้างและหัตถกรรมส่วนใหญ่ได้มีการ
ปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วเป็นสวนป่า เช่น ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู ่แค กระถินยักษ ์และสะเดา เป็นต้น 
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  วิธีการปลูกป่าเพื่อทดแทนหมุนเวียน 

  นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ปลูกป่าเพ่ือใช้ทําฟนืว่า 

  ...การปลูกป่าสําหรับใช้เป็นฟืนซึ่งราษฎรจําเป็นต้องใช้เป็นประจํา ในการนี้จะต้องคํานวณ
เนื้อท่ีที่จะใช้ปลูก เปรียบเทียบกับจํานวนราษฎรตลอดจนการปลูกและตัดต้นไม้ไปใช้ จะต้องใช้ระบบ
หมุนเวียนและมีการปลูกทดแทน อันจะทําให้มีไม้ฟืนสําหรับใช้ตลอดเวลา 

  ทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรน  าให้เกิด(ป่าเปียก)  

  ประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟเปียก (Wet Fire Break) 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ําเป็นยิ่งนัก  ทรงคํานึง
ว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ หากรู้จักนําไปประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ให้ได้ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดําริ ป่าเปียก เพ่ือป้องกันไฟไหม้ป่านั้น จึงเป็นมรรควิธีที่
ทรงคิดค้นขึ้น จากหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล กล่าวคือ ยามที่เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นคราใด
ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักคํานึงถึงการแก้ปัญหาด้วยการระดมสรรพกําลังกันดับไฟป่าให้มอดดับอย่างรวดเร็ว 
แต่แนวทางป้องกันไฟป่าระยะยาวนั้นยังจะเลือนลางในการวางระบบอย่างจริงจัง พระราชดําริป่า
เปียกจึงเป็นแนวพระราชดําริหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแนะนําให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําการศึกษาทดลองจนได้รับผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ 

  วิธีการสร้าง ป่าเปียก 

  วิธีการแรก : ทําระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้ําและแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูก
ตามแนวคลองนี ้

  วิธีที่สอง : สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก  โดยอาศัยน้ํา
ชลประทานและน้ําฝน 

  วิธีที่สาม : โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ํา เพ่ือให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นและแผ่
ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ํา ซึ่งจะทําให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะ
เกิดข้ึนง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้น 

  วิธีที่สี่ : โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือที่เรียกว่า Check Dam ขึ้น เพ่ือปิดกั้นร่อง
น้ําหรือลําธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพ่ือใช้เก็บกักน้ําและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ําที่เก็บไว้จะซึม
เข้าไปสะสมในดิน ทําให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็น ป่าเปียก 
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  วิธีที่ห้า : โดยการสูบน้ําเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วปล่อยน้ําลงมาทีละน้อยให้
ค่อยๆ ไหลซึมดิน เพ่ือช่วยเสริมการปลูกป่าบนพ้ืนที่สูงในรูป ภูเขาป่า ให้กลายเป็น ป่าเปียก ซึ่ง
สามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย 

  วิธีที่หก : ปลูกต้นกล้วยในพื้นท่ีที่กําหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟ
ไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้ําไว้ได้มากกว่าพืชอ่ืนทําให้ลดการสูญเสียน้ําลงไปได้มาก 

แนวพระราชดําริป่าเปียก จึงนับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้นเป็นหลักสําคัญที่
จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลาไฟป่าจึงเกิดได้ยากการพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ที่
สามารถทําได้ง่ายและได้ผลดียิ่ง 

 ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความรู้เบื องต้น(ป่าภูเขา) 

  ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นหลักการดําเนินการ  การสร้างภูเขาป่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเป็นมรรควิธีหนึ่งที่พระราชทานแนวคิดอันเป็นทฤษฎีการพัฒนา อันเป็นมิติ
ใหม่แก่วงการป่าไม้ 2 ประการ คือ 

  ประการแรก หากมีน้ําใกล้เคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดํารัสว่า 

  ...ควรสํารวจแหล่งน้ําเพ่ือการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้ําในเขตต้นน้ําลําธาร
ทั้งนี้เพ่ือแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวางอันจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์
ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลายเป็น ภูเขาป่า ในอนาคตซึ่งหมายความว่ามีต้นไม้นานาชนิด ซึ่งปกคลุม
ดินในอัตราหนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั้นจะมีผลช่วยรักษา
ระดับความชุ่มชื้นในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดผิวดินอันมี
ค่าไม่ให้ถูกน้ําเซาะทลายลงมายังพ้ืนที่ราบอีกด้วย... 

  ประการที่สอง หากไม่มีแหล่งน้ําในพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนฟูป่าไม้ในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระราช
ดํารัสว่า 

  ...ให้พิจารณาส่งน้ําขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะดําเนินการได้ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจ่ายน้ําลง
ไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งกล้าไม้มักมี
อัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม้เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้
แล้วในอนาคตภูเขาในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิมเป็นภูเขาป่าที่จะมีความชุ่มชื้นพอสมควร 
ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดนแห้งแล้ง... 
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ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชดํารัสเพ่ิมเติมว่า 

  ....จะต้องพยายามสูบน้ําขึ้นไปทีละชั้นจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยพิจารณาใช้
เครื่องสูบน้ําพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลม ซ่ึงมีใช้งานอยู่แล้ว ทั้งนี้เพ่ือ
จะได้มิเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อนําน้ําขึ้นไปพัก ณ ระดับสูงสุดได้แล้ว จะสามารถปล่อยน้ําให้ค่อยๆ ไหล
ซึมลงมา เพ่ือช่วยเร่งรัดการปลูกป่าไม้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้ป้องกันกับไม้โตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพ
โครงการภูเขาป่า ให้เป็นป่าเปียกซ่ึงสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย... 

 ภูเขาป่าที่เขียวขจีจากแนวพระราชดํารินี้สามารถพบเห็นและเข้าศึกษาวิธีการอนุรักษ์และ
พัฒนาป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหลายแห่งด้วยกัน  โดยเฉพาะที่เด่นชัด คือ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื ออ านวย สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด : Check Dam 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่าง
ยิ่งทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง  กล่าวคือ 
ปัญหาที่สําคัญที่ เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น  น้ํ า  คือ สิ่ งที่ขาดไม่ ได้ โดยแท้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนําให้ใช้ฝายกั้นน้ํา หรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจะเรียก
ขานกันว่า ฝายชะลอความชุ่มชื้น ก็ได้เช่นกัน 

  Check Dam คือ สิ่งก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลําน้ํา ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลําธารขนาด
เล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ําหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงทําให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้  และหากช่วงที่น้ํา
ไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน้ํา
ตอนล่างนับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ําได้ดีมากวิธีการหนึ่ง 

 ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออกเป็น 2 ประเภท ดังพระราชดํารัส คือ 
  ...Check Dam มี 2 อย่าง ชนิดหนึ่งสําหรับให้มีความชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้น อีกอย่าง
สําหรับป้องกันมิให้ทรายลงในอ่างใหญ่... 
  จึงอาจกล่าวได้ว่า Check Dam นั้น ประเภทแรก คือ ฝายต้นน้ําลําธารหรือฝายชะลอความ
ชุ่มชื้น ส่วนประเภทที่สองนั้นเป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง การสร้าง Check Dam พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า 
  ...สําหรับ Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้ทรายลงไปในอ่างใหญ่จะต้องทําให้ดีและลึก เพราะ
ทรายลงมากจะกักเก็บไว้ ถ้าน้ําตื้นทรายจะข้ามไปลงอ่างใหญ่ได้ ถ้าเป็น Check Dam สําหรับรักษา
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ความชุ่มชื้นไม่จําเป็นต้องขุดลึกเพียงแต่กักน้ําให้ลงไปในดิน แต่แบบกักทรายนี้จะต้องทําให้ลึกและ
ออกแบบอย่างไรไม่ให้น้ําลงมาแล้วไล่ทรายออกไป... 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพิจารณาสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มชื้น เพ่ือสร้างระบบวงจรน้ําแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ 
  ...ให้ดําเนินการสํารวจหาทําเล สร้างฝายต้นน้ําลําธารในระดับที่สูงที่ใกล้บริเวณยอดเขามาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจําเป็นจะต้องออกแบบใหม่ เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ํา
ไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน 2 เดือน...การเก็บรักษาน้ําสํารองได้นานหลังจากฤดูฝนผ่าน
ไปแล้ว จะทําให้มีปริมาณน้ําหล่อเลี้ยงและประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็วที่ใช้ปลูก
แซมในป่าแห้งแล้งอย่างสม่ําเสมอ และต่อเนื่อง โดยการจ่ายน้ําออกไปรอบๆ ตัวฝายจนสามารถตั้งตัว
ได้... 
  Check Dam ตามแนวพระราชดําริ กระทําได้ 3 รูปแบบ คือ 
  1. Check Dam แบบท้องถิ่นเบื้องต้น เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น กิ่งไม้ 
และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ ในลําห้วย ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบง่ายๆ 
ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของลําห้วยหรือร่องน้ําซึ่งจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน้ําและ
เพ่ิมความชุ่มชื้นบริเวณรอบหัวฝายได้เป็นอย่างดี วิธีการนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก หรืออาจไม่มี
ค่าใช้จ่ายเลยนอกจากใช้แรงงานเท่านั้น 
  การก่อสร้าง Check Dam แบบง่ายนี้ สามารถทําได้หลายวิธี เช่น 
  ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยหิน 
  ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถุงบรรจุดินหรือทราย 
  ก่อสร้างแบบคอกหมูแกนดินอันขนาบด้วยหิน 
  ก่อสร้างแบบเรียงด้วยหินแบบง่าย 
  ก่อสร้างแบบคอกหมูหินทิ้ง 
  ก่อสร้างแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง 
           ก่อสร้างแบบถุงทรายซีเมนต์ 
  ก่อสร้างแบบคันดิน 
  ก่อสร้างแบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต์ 
  ก่อสร้างแบบหลักไม้ไผ่สานขัดกัน อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
 Check Dam แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร ก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ํา
ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลําห้วยหรือร่องน้ํา จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ํา
ในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน 
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  3. Check Dam แบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมากจะดําเนินการใน
บริเวณตอนปลายของลําห้วยหรือร่องน้ํา จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ําในฤดูแล้งได้ดี ค่าก่อสร้าง
เฉลี่ยประมาณ 40,000-50,000 บาท แล้วแต่ขนาดของลําห้วยซึ่งควรมีความกว้างไม่เกิน 4 เมตร 
 ข้อคํานึงในการสร้าง Check Dam 
  1. ควรสํารวจสภาพ้ืนที่ วัสดุก่อสร้างตามธรรมชาติ และรูปแบบ Check Dam ที่เหมาะสม
กับภูมิประเทศมากท่ีสุด  
 2. ต้องคํานึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตกหนักและ
กระแสน้ําไหลแรง 
  3. ควรก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ช่องลําห้วยมีความลาดชันต่ํา เพ่ือที่จะได้ Check Dam ในขนาดที่
ไม่เล็กเกินไป อีกท้ังยังสามารถกักน้ําและตะกอนได้มากพอสมควร และในลําห้วยที่มีความลาดชันสูงก็
ควรสร้าง Check Dam ให้ถี่ข้ึน 
  4. วัสดุก่อสร้าง Check Dam ประเภทกิ่งไม ้ท่อนไม้ ที่นํามาใช้ในการสร้างจะต้องระมัดระวัง
ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพรเป็นลําดับแรกก่อนที่จะใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้จากการริดกิ่ง ถ้าจําเป็นให้ใช้น้อย
ที่สุด 
  5. ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอันแน่น ควรมีทางระบายน้ําด้านข้างเพ่ือ
ป้องกันน้ํากัดชะสันฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนมีน้ําหลากมาก 
  6. ควรปลูกยืนต้นยึดดินบนสันฝาย เช่น ไคร้น้ํา หรือไม้ชนิดอ่ืนๆ ที่สามารถข้ึนได้ดีบนที่ชื้น 
  7. ควรดําเนินการก่อสร้าง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังน้ําหลาก และทุกปีควรมีการ
บํารุงรักษา ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสันฝายและทางระบายน้ําล้นอยู่เป็นประจํา 

  แนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้าง Check Dam 

  ก่อนดําเนินการควรสํารวจร่องน้ําลําห้วยในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการพังทลายของดิน หรือปัญหา
พ้ืนที่ขาดความชุ่มชื้น โดยพิจารณาถึงความลาดชันของร่องน้ําและสํารวจหาข้อมูลปริมาณน้ําไหลใน
ร่องน้ํามาใช้ประกอบการเลือกตําแหน่งสร้าง Check Dam ดังนี้ 
  1. ในพ้ืนที่ลาดชันสูง ในกรณีที่ความกว้างของลําห้วยไม่เกิน 2 เมตร ควรสร้างฝายผสม ใช้
วัสดุธรรมชาติ ไม้ท่อน หิน ถุงบรรจุดินหรือทรายแต่ถ้าความกว้างของลําห้วยมากกว่า 2 เมตร หรือใน
ลําห้วยมีน้ํามาก ควรเพ่ิมโครงสร้างของ Check Dam เป็นแบบคอกหมูที่มีโครงสร้างหลายระดับมาก
น้อยตามปริมาณน้ํา 
  2. ในพ้ืนที่ลาดชันปานกลาง ควรสร้าง Check Dam แบบคอกหมูหรือแบบท้องถิ่นของ
ชาวบ้าน ถ้าเป็นแบบคอกหมูให้ใช้หินเรียงหรือกระสอบทรายผสมซีเมนต์ขนาบโครงสร้าง 
  3. ในพ้ืนที่ลาดชันต่ํา ในกรณีที่มีน้ํามากควรสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ถ้ามีน้ําไม่มากนัก
และความกว้างไม่เกิน 2 เมตร อาจใช้ถุงทรายผสมซีเมนต์ได้ 
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 นานาประโยชน์จาก Check Dam อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  1. ช่วยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําห้วย ทําให้ระยะเวลา
การไหลของน้ําเพ่ิมมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพ่ิมขึ้น และแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้าง
ในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่งของลําห้วย 
  2. ช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ําในลําห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน้ําตอนล่าง
ให้ตื้นเขินช้าลง คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนน้อยลง 
  3. เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พ้ืนที่ จากการที่ความชุ่มชื้นเพิ่มมากข้ึน ความ
หนาแน่นของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมีมากข้ึน 
  4. การที่สามารถทําให้เกิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา และใช้เป็นแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคของ
มนุษย์และสัตว์ต่างๆ ตลอดจนนําไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย 
  Check Dam จึงนับเป็นพระราชดําริที่เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ที่ยังประโยชน์สุขแก่
มนุษยชาติทั้งมวล 

ทฤษฎีการอนุรักษ์และพัฒนา ป่าชายเลน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ : แนวทางการสร้างวงจร
ของระบบนิเวศน์ด้วยการปกปักอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 

  ป่าชายเลน เรียกชื่อกันหลายอย่างว่า ป่าชายเลนน้ําเค็ม และป่าเลน หรือบางแห่งเรียก ป่า
โกงกาง เป็นป่าที่เกิดข้ึนตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ําของประเทศไทย ลักษณะของป่าชนิดนี้เป็นป่า
ไม้ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ํายัน หรือรากหายใจแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของ
ต้นไม้นั้นๆ 

 ตลอดแนวชายฝั่งทะเลไทยยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร มีส่วนที่เป็นป่าชายเลนอยู่เพียง
ประมาณร้อยละ 36 ของความยาวชายฝั่งเท่านั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ประมาณ 
1,679,335 ไร่ โดยลดลงประมาณเกือบร้อยละ 50 จากที่เคยมี 2,229,375 ไร่ ในปี พ.ศ. 2504 ป่า
ชายเลนในประเทศไทยขึ้นอยู่กระจัดกระขายตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย และด้านทะเลอันดามัน 
การบุกรุกทําลายป่าชายเลนดําเนินการอย่างต่อเนื่องและรุนแรงเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ  เฉลี่ยล่วยปี พ.ศ. 
2522-2529 ป่าชายเลนลดลงปีละ 81,142 ไร่ สภาพป่าชายเลนโดยทั่วๆ ไป พบว่า ทางภาคใต้ของ
ประเทศไทยแถบฝั่งทะเลอันดามันมีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ของอ่าวไทยและภาคกลางบริเวณปากอ่าวไทยมีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม ประกอบด้วยไม้ขนาดเล็ก
และถูกรบกวนจากมนุษย์ในการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนเป็นนากุ้ง นาเกลือ และแหล่งอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับภาคตะวันออก การทํานากุ้งได้ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้ป่าชายเลนยังถูกทําลายด้วยเหตุอ่ืนอีกเช่น การทําเหมืองแร่ การเกษตรกรรมบาง
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ประเภท การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและพาดสายไฟฟ้า รวมทั้งการ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ ทําให้จํานวนป่าชายเลนลดลงอย่างท่ีมิอาจประมาณการได้ 

  ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงปัญหาและความสําคัญยิ่งของป่าชายเลนดังกล่าว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดําริแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหว่านข้าวในบริเวณสวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 สรุปแนวพระราชดําริว่า 

  ....ป่าชายแลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่า
ชายเลนของประเทศไทยเรากําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึง
ควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น โดยเพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและ
ขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ําขึ้นน้ําลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป... 

 การสนองพระราชดําริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน 

 โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชายเลนในเขตพ้ืนที่เป้าหมายของจังหวัดสงขลาและจังหวัด
ปัตตานี นับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บังเกิดขึ้นด้วย
กระแสพระราชดําริร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 
โดยได้พระราชทานพระราชกระแสกับหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
และนายสุเมธตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ร่วมกันเป็นแกนกลางในการดําเนินการปลูก
ป่าพระราชทานแก่ประชาชนทั้งมวล ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเฉลิมสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 
50 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพยั่งยืนถาวรยาวนาน 

 การดําเนินการปลูกป่าชายเลน ป่าพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา-มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
สงขลา และปัตตานีนั้น มีองค์กรที่ทําหน้าที่ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน คือ มูลนิธิโททาล 
(Total) สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดําเนินการปลูกป่าชายเลนภายใต้
โครงการย่อย 3 โครงการ คือ 

 1. โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 2. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูป่าชายเลน อําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี 
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 1. โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
     เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะทําการพัฒนาชุมชนให้มี่ความสํานึกตระหนักในความรู้
ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนนี้เคยพ่ึงพิงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
ในทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยมาเป็นเวลาช้านานรูปแบบของการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชายเลนที่ตําบล
หัวเขา จึงเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาป่าไม้ที่อาศัยความเก่ียวพันและเก้ือกูลซึ่งกันและกันของมนุษย์
และธรรมชาติ 

  วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 

  1. รักษาสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชุมชน และเพ่ิมผลผลิต
ของสัตว์น้ําที่จะเสนอทางเลือกของการทําการประมงที่ทางการอนุญาต เช่น อวนลอย 

  2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนที่มีความผูกพัน
กับวิถีชีวิตและชุมชน ตลอดจนสามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้
อย่างคล่องตัว 

  3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนและสร้างทัศนคติให้เกิดความรู้สึกหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน 

  การปลูกป่าชายเลนที่ตําบลหัวเขา ใช้วิธีการหลายรูปแบบในการดําเนินงาน อาทิเช่น 

  - สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนยอมรับปฏิบัติและร่วมงานปลูกป่า โดยใช้วิธีการปลูกฝังจิตสํานึก
สร้างความคุ้นเคยและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอ 

 - จัดการประชุมปรึกษาร่วมกัน เพ่ือหาข้อยุติในการเตรียมงานการปลูกป่า ซึ่งทางชุมชนได้
จัดสร้างเรือนเพาะชํากล้าไม้ และหากล้าไม้มาร่วมกันปลูกป่าชายเลนกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
องค์กรต่างๆ อย่างเต็มที ่
  - มีการรวมตัวกันของประชาชนก่อตั้ง ชมราอนุรักษ์ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา ขึ้นโดยมี
คณะกรรมการของชมรมประกอบด้วยสมาชิกทั้ง 8 หมู่บ้านของตําบลหัวเขา ร่วมกันดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น 
  - การดูแลรักษาเรือนเพาะชํา 
  - การก้ันรั้วบริเวณเขตป่า 
  - การทําความเข้าใจกับชาวประมงในการดูแลรักษาป่า 
 บัดนี้การปลูกป่าชายเลนโดยประชาอาสานี้ได้มีการปลูกป่าชายเลนร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ
เป็นครั้งคราวตามโอกาสและวาระอันควร และได้ปลูกป่าชายเลนไปแล้วประมาณ 300 ไร่พระราชดําริ
ด้านป่าชายเลน จึงเป็นบทพิสูจน์ว่ามีคุณค่าสมควรที่จะอนุรักษ์และพัฒนาไว้เป็นอย่างยิ่ง 
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 2. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

     ตั้งอยู่ที่อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีป่าชายเลนผืนใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 
9,080 ไร่ สภาพป่าทั่วไปจัดได้ว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากและยังประโยชน์แก่ชุมชนรอบด้านทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะเป็นแหล่งกําเนิดที่สําคัญของกุ้ง  หอย ปู ปลา ที่อุดมสมบูรณ์และชุก
ชุมเป็นอย่างมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีอาชีพทําการประมงขนาดเล็กโดยอาศัยทํากิน
ในป่าแห่งนี้ รวมทั้งมีการใช้พ้ืนที่บางส่วนเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังตามลําแม่น้ํา ลําคลอง 
ตลอดจนเลี้ยงกุ้งกุลาดําหลังแนวเขตป่านี้ด้วย 
     การจัดทําโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพในด้านการัดการและสงวนรักษาป่าชายเลน โดยมีเจตนารมย์ที่จะให้ทุกฝ่ายมีความรู้ 
ความเข้าใจในสภาพสมดุลตามธรรมชาติของป่าชายเลน และสร้างความร่วมมือรวมพลังกันระหว่าง
ชุมชนและนักวิชาการท่ีจะผดุงรักษาป่าชายเลนไว้ให้ยั่งยืนนาน 
     การจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จะทําหน้าที่เสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชน
ให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของบริเวณท่ีชุมชนอาศัยอยู่ และร่วมคิดหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ให้มีการจัดการด้านป่าชายเลนที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลนได้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
ทางวิชาการด้านป่าชายเลนแก่สาธารณชนทั่วไป 
     การจัดสร้างศูนย์ธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่งนี้  ได้ดําเนินการออกแบบที่ตระหนักถึงการ
ให้ความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและความกลมกลืนที่ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
ดั้งเดิม ทางเดินป่าชายเลนยะหริ่ง (The Mangrove Trail) ยาวประมาณ 1,500 เมตร คือเป้าหมายที่
จะดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้วยการเข้าไปทําการ
สํารวจและสัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะสร้างความประทับใจและรู้แจ้งเห็นจริงใน
การศึกษาด้านนี้โดยตรง เนื่องจากทางเดินธรรมชาติจะผ่านจุดแสดงข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในป่าชาย
เลนโดยมีคําอธิบายการดํารงอยู่ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนให้เข้าใจอย่างแจ่มชัด ซึ่งจะเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชายเลนในแหล่งอ่ืนต่อไป 

 3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูป่าชายเลน อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
     สภาพพ้ืนที่แห่งนี้เป็นสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมมาก แม้กรมป่าไม้ได้พยายามฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเวลา 12 ปีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ทําให้บริเวณ
ดังกล่าวนี้ปราศจากการที่ป้องกันลม ที่จะลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ซึ่งจากการศึกษาของ
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่ามีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงที่จะทําการฟ้ืนฟู
ปลูกป่าชายเลนได้นั้นมีเพียง 213 ไร่ และปัจจุบันได้เพ่ิมความพยายามในการค้นหาแนวทางพัฒนา
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ฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขุดแพรกเพ่ือให้น้ําหล่อดินมี
ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 
    ทฤษฎีการพัฒนาป่าชายเลนอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงเป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเพ่ือความผาสุกสมบูรณ์แก่แผ่นดินไทยอย่าง
แท้จริง ป่าชายเลนหลายแห่งของประเทศไทยจึงบังเกิดขึ้นในลักษณะที่คืนสู่ธรรมชาติพิสุทธิ์อัน
สมบูรณ์ดังเดิม เช่น ป่าชายเลนที่อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ป่าชายเลนที่จังหวัดระนอง พังงา และ
สตูล รวมทั้งที่จังหวัดเพชรบุรีและสมุทรสงครามคงเป็นบทพิสูจน์ถึงน้ําพระราชหฤทัยที่ทรงสอดส่อง
ในสิ่งแวดล้อมของพระมหากษัตริย์ไทยนักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ 
  การอนุรักษ์และพัฒนา ป่าพรุ ทฤษฎีการพัฒนาโดยหลักการที่ทรงเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปรับปรุงสภาพป่าให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์มากท่ีสุด 
  ป่าพรุ เป็นป่าไม้ทึบ ไม้ผลัดใบประเภทหนึ่ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงผืนเดียวในภาคใต้ของประเทศ
ไทย มีลักษณะเด่นชัด คือ เป็นป่าดงดิบที่มีน้ําท่วมขังทั่วทั้งบริเวณ ป่าพรุเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้น
โดยสาเหตุที่คลื่นลมทะเลซัดดินทรายชายฝั่งปิดกั้นเป็นแนวสันเขื่อนจนกลายเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่  
เมื่อซากพืชหล่นทับถมมากข้ึนในน้ําแช่ขังนี ้ก็จะเกิดปฏิกิริยาให้เกิดน้ําและดินเปรี้ยวตามลําดับ 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าพรุรวมทั้งสิ้น 4,000,000 ไร่ ป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส มี
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่กระจายอยู่ในแนวเหนือใต้ด้านตะวันออกของพ้ืนที่จังหวัด  มีเนื้อที่
ประมาณ 290,000 ไร่ ประกอบด้วยพรุขนาดใหญ่ 3 แห่ง 1)พรุโต๊ะแดง  2) พรุบาเจาะ 3)พรุกาบแดง 
  พรุโต๊ะแดงจัดได้ว่าเป็นพรุที่มีสภาพป่าพรุซึ่งยังคงสภาพไว้อย่างสมบูรณ์และมี ขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย เนื้อที่ประมาณ 216,500 ไร่ พ้ืนที่ป่าติดต่อกันเป็นป่าขนาดใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่
หลายอําเภอ พ้ืนที่ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดนี้ประกอบด้วย 
  ป่าพรุที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 60,525 ไร่ 
  ป่าพรุเสื่อมโทรม 33,525 ไร่ 
  ป่าเสม็ดขาว 91,250 ไร่ 
  ทุ่งหญ้า 61,350 ไร่ 
  พ้ืนที่กสิกรรม 27,275 ไร่ 
 พ้ืนที่อ่ืนๆ (หมู่บ้าน ป่าละเมาะและแม่น้ํา) 16,075 ไร่ พ้ืนที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกบุกเบิกเพ่ือ
นํามาใช้ในการเกษตร แต่เนื่องจากพ้ืนที่พรุใน จังหวัดนราธิวาสมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม
อยู่หลายประการ ดังนั้นการพัฒนาดังกล่าวจึงดําเนินการไปด้วยความยากลําบากและยังประโยชน์ไม่
เต็มที่หากยังใช้ประโยชน์โดยปราศจากการจัดการที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่พรุก็ยิ่งจะมี
แนวโน้นสูงขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อมโทรมได้ง่าย 
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 ที่มาของแนวพระราชด าริพัฒนาและฟื้นฟูป่าพรุ 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันศึกษา
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องมาจากพรุซึ่งในระยะแรกของการเสด็จพระราชดําเนินแปร
พระราชฐานไปยังพระตําหนักทักษิณราชนิเวศน์ ในปี พ.ศ. 2517 ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ใน
หน้ามรสุมราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมีน้ําไหลบ่าลงมาท่วมพรุเข้าไร่นาเสียหาย จึงมีพระราชดําริเพ่ือ
ความร่วมมือกันระบายน้ําจากพรุธรรมชาติทั้งหลายนี้ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด การระบายน้ําออก
จากพรุทําให้ทรงพบว่ามีสภาพดินเปรี้ยวเกิดขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้
อย่างจริงจัง กระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นในปี  
พ.ศ. 2525 จึงได้ทําหน้าที่เป็นแกนกลางประสานงานในการดําเนินงานจนถึงปัจจุบัน 

 การสนองพระราชดําริด้วยการกําหนดเขตการใช้ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุ 

 สืบเนื่องจากที่ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่ป่าพรุอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทําให้พ้ืนที่ป่าพรุบางแห่งเสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป ต้องปล่อยทิ้งร้างไว้ตาม
สภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนป่า 
โดยทั่วไปมีฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ํา เพราะพ้ืนที่ที่ใช้ทําการเกษตรให้ผลผลิตต่ํามาก ราษฎรก็ไม่มี
ความรู้ในการที่จะแก้ไขพ้ืนที่นั้นให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้  การพัฒนาจึงเป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้กําหนดเขตการใช้ที่พ้ืนที่ดิน
บริเวณพ้ืนที่พรุในจังหวัดนราธิวาส เพ่ือสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกเป็น 3 
เขต คือ 
 1. เขตป่าสงวน (Preservation Zone) เป็นบริเวณพ้ืนที่พรุที่ยังคงนสภาพเป็นป่าธรรมชาติ
อย่างสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ เนื่องที่ประมาณ 56,907 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ทาง
ตอนกลางและตอนใต้ของพรุโต๊ะแดง ในเขตอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-
ลก และพ้ืนที่ทางตอนใต้ของพรุบาเจาะในเขตอําเภอเมืองและอําเภอยี่งอ ปกติพ้ืนที่ป่ามีน้ําท่วมขัง
เกือบตลอดปีในฤดูฝนระดับน้ําท่วมสูงสุด 2-3 เมตร พ้ืนที่ป่ามีลักษณะสูงๆ ต่ําๆ ต้นไม้ส่วนใหญ่แตก
รากคํ้ายันหรือเป็นพูพอน พ้ืนที่ป่ามีใบไม้ก่ิงไม้แห้งทับถมกันจนมีลักษณะเป็นเนินสูงขึ้นมาจากพ้ืนที่ป่า
ทั่วไป พ้ืนป่ามีระดับสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน 8 เมตร ดินเป็นดินอินทรีย์ ลึกลงไปเป็นดิน
เลนสีเทาปนน้ําเงิน ซึ่งมีสารประกอบไพไรท์สะสมอยู่เป็นปริมาณมาก ในเขตนี้พืชพรรณธรรมชาติขึ้น
เบียดเสียดกันอย่างหนาแน่น มีพันธุ์ไม้ยืนต้นขึ้นปะปนกันอยู่มากกว่าร้อยชนิด โดยมีเรือนยอดอยู่ใน
ระดับสูงตั้งแต ่20-30 เมตรพืชพ้ืนล่างที่ข้ึนอยู่มีทั้งไม้พุ่ม เถาวัลย์ ปาล์ม หวาย และเฟิร์นนานาชนิด 
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 2. เขตอนุรักษ์ (Conservation Zone) เป็นบริเวณพ้ืนที่พรุที่พืชพรรณธรรมชาติถูกทําลาย
ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่มีโครงการพัฒนาเข้าไปดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าถูกทําลายโดย
การแผ้วถางและไฟไหม้ทําความเสียหายในช่วงปีที่อากาศแล้งจัด มีเนื้อที่ประมาณ 109,938 ไร่ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของพรุบาเจาะในเขตอําเภอเมืองและอําเภอระแงะ และบริเวณทุ่งหญ้า
รวมป่าพรุโต๊ะแดงในเขตอําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-ลก พ้ืนที่เป็นที่ลุ่มมีน้ําขัง
เกือบตลอดปี สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน 8 เมตร ปกติดินเปียกชื้นตลอดปี ในฤดูฝนระดับ
น้ําสูงจากผิวดินตั้งแต่ 20-30 เซนติเมตร ไปจนถึง 1 เมตร ดินมีทั้งดินอินทรีย์และดินอนินทรีย์ซึ่งเป็น
ดินเปรี้ยวจัด สําหรับทางตอนใต้ของพรุโต๊ะแดงเป็นดินอินทรีย์หนาประมาณ 1-3 เมตร ดินชั้นล่างเป็น
ดินเลนที่มีสารปรกอบกํามะถันสะสมอยู่น้ําที่ท่วมขังอยู่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นกรดจัด 
สีดําหรือสีน้ําตาลปนดําเนื่องจากมีสารอินทรีย์แขวนลอยปะปนอยู่มาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดขาว
และพ้ืนที่ปาพรุที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้มีพืชพวกคมบางย่านลําเท็ง กก กระจูด และพืชพวก
หญ้าขึ้นเป็นพืชพ้ืนล่าง หรือเป็นพื้นที่ซ่ึงในอดีตถูกแพ้วถางแล้วถูกปล่อยทิ้งร้างไป ต่อมามีไม้เสม็ดขาว 
กก กระจูด และพืชพวกหญ้าข้ึนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
  3. เขตพัฒนา (Development Zone) เป็นบริเวณพ้ืนที่พรุที่ได้มีการระบายน้ําออกไปบ้าง
แล้วพืชพรรณธรรมชาติดั้งเดิมถูกแผ้วถางจนหมดสิ้น มีพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือกิจกรรมทางด้านเกษตรและมี
โครงการพัฒนาต่างๆ เข้าไปดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเนื้อที่ประมาณ 95,015 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตโครงการสหกรณ์นิคมบาเจาะในท้องที่อําเภอเมือง อําเภอยี่งอ และอําเภอบาเจาะ และสหกรณ์
นิคมปิเหล็งในท้องที่อําเภอตากใบ และอําเภอสุไหงโก-ลก บริเวณพรุสะปอมท้องที่อําเภอเมือง และ
บริเวณพรุกาบแดงในท้องที่อําเภอเมืองคาบเกี่ยวอําเภอตากใบ พ้ืนที่เหล่านี้ได้จัดสรรที่ดินให้ราษฎร
เข้าอยู่อาศัยและทํากินอย่างถาวร ส่วนใหญ่มีโครงการชลประทานเข้าไปดําเนินการระบายน้ําออกจาก
พ้ืนที่ ซึ่งโดยทั่วไปสูงจากระดับน้ําลดลงต่ํากว่าผิวดิน ประมาณ 0.5-1 เมตร บริเวณพรุบาเจาะส่วน
ใหญ่มีดินอินทรีย์ถมเป็นชั้นหนาไม่เกิน 2.5 เมตร มีลักษณะเป็นกรดจัดและมีคุณภาพทางเกษตรต่ํา 
ใต้ชั้นดินอินทรีย์ซึ่งทั้งดินและน้ํามีสภาพความเป็นกรดจัด ส่วนบริเวณพรุกาบแดงและพรุสะปอม ดิน
มีทั้งดินอินทรีย ์และอนินทรีย์ปะปนกันอยู่ส่วนใหญ่ 
 การด าเนินงานพัฒนาพื นที่พรุ 
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้จัดทําแผนแม่บทในการพัฒนา
และกําหนดเขตการใช้ที่ดินทั้ง 3 เขต ให้มีการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบผสมผสานให้
สอดคล้องกันในหลายด้าน และกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่พรุไว้ดังนี้ 
 1. เขตสงวน เป็นเขตที่ดําเนินการสงวนรักษาป่าไม้ไว้อย่างเข้มงวด เพ่ือให้สภาพแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด หน่อยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมป่าไม้ ปัจจุบันได้ประกาศ
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เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว เมื่อได้มีการตรวจสอบรายละเอียดและประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็จะทําให้การดูแลรักษาพ้ืนที่เหล่านี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2. เขตอนุรักษ์ เป็นเขตที่ดําเนินการฟ้ืนฟูให้กลับเป็นป่าดังเดิม ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเขตสงวน
หรือเปลี่ยนเป็นเขตพัฒนา โดยการใช้พ้ืนที่กระทํากิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่พรุ
โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของป่า และจะต้องผ่านการเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสียก่อน การดําเนินงานในเขตนี้จึงผันแปรไปได้ตามวัตถุประสงค์ คือ 

     2.1 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจพันธุ์พืชการทดแทนของสังคมพืช และระบบนิเวศน์ของ
ป่าพรุทั้งหมด โดยมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก 

     2.2 ศึกษาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกป่าทดแทน และศึกษาวิธีการจัดการเพ่ือให้
ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี มีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก 

    2.3 ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันมิให้มีการบุกรุกทําลายป่าพรุอีกต่อไป ดําเนินการโดยกรมป่า
ไม้และนิคมสหกรณ์ 

    2.4 ในกรณีที่มีการจัดทําโครงการพัฒนาในเขตนี้ ให้จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วยทุกโครงการ 

  3. เขตพัฒนา เป็นเขตที่กําหนดให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินงานร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีข้ึน โดย 

      3.1 ค้นคว้าวิจัยเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขสภาพดินและน้ําที่มีปัญหา  สําหรับใช้กําหนด
เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาต่อไป  ดําเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     3.2 ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่พรุแบบครบวงจร โดยประกอบด้วยการควบคุมน้ําในพ้ืนที่ การ
ปรับปรุงดิน การเลือกชนิดพืชที่ปลูก การสหกรณ์และการตลาด 

     3.3 เลือกพ้ืนที่ดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎร โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพดิน สภาพน้ํา และสภาพภูมิประเทศ 

    3.4 รัฐเป็นผู้ดําเนินงานโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญจนแล้วเสร็จ และในระยะแรกรัฐจะจัดหา
วัสดุปรับปรุงดินและพันธุ์พืชต่างๆ ให้แก่ราษฎร 

  3.5 รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และบริหารโครงการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว 

  การค้นคว้าวิจัยป่าพรุตามพระราชดําริก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับ  คณะผู้ดําเนินงานสนอง
พระราชดําริมีความเห็นว่า เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่พรุเป็นไปอย่างสอดคล้องผสมผสานกันทั้งในเรื่อง
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อนุรักษ์และการพัฒนาพ้ืนที่เขตต่างๆ ในป่าพรุได้ดําเนินการไปพร้อมดันอย่างได้ผลดียิ่ง ส่วนราชการ
อันประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.)ร่วมกับกรมป่าไม้ได้รับสนองพระราชดําริ โดยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
แหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าพรุขึ้นบริเวณคลองโต๊ะแดงฝั่งขวา บริเวณบ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 8 ตําบลปู
โต๊ะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาวิจัยและธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ขึ้น
เพ่ือถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุ 36 พรรษา ซึ่งศูนย์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของป่าพรุอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ในลักษณะของเส้นทางเดิน
ธรรมชาติ (Nature Tralil) และนิทรรศการความรู้ต่างๆ 

  บัดนี้ป่าพรุได้รับการใช้ประโยชน์อย่างอเนกประสงคค์วบคู่กับการสร้างสมดุลแห่งระบบ
นิเวศน์ ตามพระราชดําริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อความ
ผาสุกนิรันดร์ ของอาณาประชาราษฎร์ 

 2.1.2 ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฎธรรมชาติ 
(Natural Reforesrtation) 
 มูลนิธิชัยพัฒนา (2558 : ออนไลน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหา
ปริมาณป่าไม้ลงเป็นอย่างมาก จึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของป่าไม้ใน
ประเทศไทยให้เพ่ิมมากขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชาติดั้งเดิม  ซึ่งได้
พระราชทานพระราชดําริหลายวิธี คือ 

1. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ 
(1)  ถ้าเลือกได้ที่เหมาะสมแล้ว ก็ท้ิงป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทําอะไรเลย ป่าจะ 

เจริญเติบโตมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว.. 
(2)  ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น.. 
(3) ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทําอะไรเพราะตอไม้ก็จะแตกก่ิงออก 

มาอีกถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นไม้ใหญ่ได้.. 
2. ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะนําวิธีการ ดังนี้คือใช้ไม้จําพวกท่ีมีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอด

ที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่ําต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดย
ธรรมชาติ 
 3. ปลูกป่าต้นน้ําลําธาร หรือ การปลูกป่าธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติว่าปลูกต้นไม้ที่
ขึ้นอยู่เดิม คือศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษา
ได้งดปลูกไม้ผิดแผกจากถ่ินเดิม คือ ไม่ควรนําไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถ่ินเข้ามาปลูกโดยยัง 
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ไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับป่าชุมชน 

 สมศักดิ์   สุขวงศ์(2550)ป่าชุมชนในความหมายอย่างกว้างหมายถึงพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับ       
การจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและองค์กรชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมตาม
ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนเป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้นทั้งเรื่องการทํามาหา
กินระบบครอบครัวเครือญาติประเพณีความเชื่ออํานาจและกฎระเบียบในชุมชนป่าชุมชนจึงมีหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะภูมินิเวศและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในท้องถิ่นป่าชุมชนจึงถือได้ว่า
เป็นหนึ่งในฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญโดยเฉพาะการเป็นที่มาของทรัพยากรอาหาร (food 
resource) ให้แก่ชุมชนในประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเห็นความสําคัญของ
ความมั่นคงทางอาหาร (food security) อันเป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (human 
security) และได้บรรจุแนวคิดนี้ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biodiversity) และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) จากในอดีตที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ออกมา
ให้นิยามป่าชุมชนหรือวนศาสตร์ชุมชน (community forest หรือ social forestry) ว่าหมายถึง 
“สภาพการณ์ใดๆก็ตามที่ให้คนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับป่าไม้” ยังคงถือเป็น
นิยามที่กว้างเพราะเท่าที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมในทรัพยากรป่าไม้โดยทั่วไปต่างดําเนินไปเพ่ือประโยชน์
ของป่ามากกว่าประโยชน์ของคนภายหลังแนวคิดดังกล่าวเริ่มได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในเวที
การประชุมการป่าไม้ครั้งที่ 8 ณ กรุงจาการ์ตา ภายใต้หัวข้อการป่าไม้เพ่ือประชาชน (Forestry for 
People) และมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่กล่าวถึงมากและได้รับ
การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ 
 ฉลาดชาย  รมิตานนท์ (2534) กล่าวว่า ป่าชุมชนคือรูปแบบการใช้ที่ดิน ป่า และทรัพยากร
ต่าง ๆ จากที่ชาวบ้านตามชุมชนในชนบทที่อยู่ในป่าหรือใกล้ป่าได้ใช้กันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมี
ระบบการจําแนกการใช้ที่ดิน ป่า และทรัพยากรต่าง ๆ มีอาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่รับรู้และ
ยอมรับกันทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งมีองค์กรชาวบ้านรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด 
รับผิดชอบด้านการจัดการอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเกิดจาการสะสม
ประสบการณ์แห่งการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดและสะสมภูมิปัญญานั้นมาหลายชั่วอายุคน อาจกล่าวได้ว่า ป่า
ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของป่าไม้สังคม อันหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการป่าไม้ที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความปรารถนาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดํารงชีพ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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 เสน่ห์  และคณะ (2536) กล่าวว่า ป่าชุมชนเป็นขบวนการทางสังคมหรือการรวมตัวกันของ
องค์กรประชาชนในระดับชุมชน และหรือระบบเครือข่ายภายในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง เพ่ือทําการใช้
ประโยชน์และการจัดทรัพยากร ดิน น้ํา ป่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็น
รูปธรรม บนฐานของระบบความคิด ภูมิปัญญา อุดมการณ์ และสิทธิชุมชน ซึ่งเน้นหลักการทาง
ศีลธรรมและความมั่นคงในการยังชีพของชุมชนเป็นสําคัญ 
 โกมล  แพรกทอง (2533) ได้ให้ความหมายของป่าชุมชนว่า เป็นรูปแบบของการจัดการป่าไม้
ที่นําเอาความต้องการพ่ึงพิงป่าของประชาชน มาเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการและให้ประชาชนผู้
ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้กําหนดแผนการควบคุมและการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ เพ่ือผลประโยชน์ต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอตามความต้องการของชุมชน จึงได้สรุปหลักการที่
สําคัญในการพัฒนาป่าชุมชน ได้อยู่บนพื้นฐานของความคิด 4 ประการ คือ  

1. แนวความคิดทางด้านนิเวศวิทยา ซึ่งได้ยอมรับว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ 
(Ecosystem) ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิต คือ คน ต้นไม้ สัตว์ป่าและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ซึ่ง
ประกอบเป็นระบบนิเวศน์อยู่ภายใต้การโยงใยของระบบเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่สร้างความสมดุล ให้เกิดขึ้น
ในระบบนิเวศน์ มนุษย์มีความจําเป็นที่จะต้องพ่ึงพิงและอาศัย อยู่ในระบบนิเวศน์ จึงเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในระบบนิเวศน์อย่างไรก็ดี โดยที่พฤติกรรมของมนุษย์อันเกิดจากระบบสังคมของมนุษย์เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญที่ที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ การจัดการที่มุ่งหวังให้เกิดสมดุล
ของระบบนิเวศน์ จึงมุ่งถึงการที่จะให้มนุษย์สามารถอาศัยและพ่ึงพิงกับระบบนิเวศน์โดยไม่มีการ
ทําลาย 
 2. แนวคิดของการพัฒนาชนบท ซึ่งมองเห็นว่ากิจกรรมทางด้านป่าไม้เป็นกิจกรรมที่มีผลต่อ
การพัฒนาชุมชนในชนบทให้สามารถยืนอยู่ได้ เนื่องจากแหล่งป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ชนบทได้พ่ึงพิงในลักษณะต่าง ๆ เช่น แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ไม้ใช้สอยเป็นศูนย์รวมจากจิตใจอันเกิด
จากความเชื่อและประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชนบทได้มีการดํารงชีวิตและมี
วิธีการรักษาแหล่งป่าไม้ของประชาชนแตกต่างกันออกไป ตามประโยชน์ที่ได้รับจากป่า นั บว่าเป็น
ความรู้ และประสบการณ์พ้ืนบ้านที่ควรได้รับการสนับสนุนให้เข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาชนบท กิจกรรม
ของป่าไม้จึงเป็นกิจกรรมที่อํานวยผลต่อการดํารงชีพของประชาชนในชนบท สมควรที่จะถูกนํามาใช้
เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนชนบทอยู่รอดและพัฒนาตนเองได้ 

3. แนวคิดของการกระจายอํานาจ เป็นแนวความคิดในการกระจายอํานาจในการดูแลรักษา
ป่าไม้ จากที่ดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นการร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้โดยประชาชน เพ่ือให้
เกิดการร่วมมือในการรักษาดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้สามารถอํานวยผลประโยชน์ต่อ
ชุมชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ปาไม้ได้โดยตรงมากขึ้น และเน้นการกระจายงานให้หน่วยงานในภูมภาคให้
สามารถที่จะให้การบริการแก่ประชาชนได้ตรงกับความต้องการมากข้ึน  
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4. แนวความคิดทางด้านการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่งอกเงยได้สามารถ
ที่จะได้รับการจัดการให้มีผลประโยชน์ต่อเนื่องสม่ําเสมอ และเนื่องจากป่าเป็นแหล่งของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออํานวยผลต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ป่าใช้สอย แหล่งซับน้ํา การพักผ่อน
หย่อนใจ และเป็นศูนย์รักษา และควบคุมดุลธรรมชาติ ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ภายใต้การ
จัดการที่เหมาะสมสามารถให้ประโยชน์หลาย ๆ อย่าง ในลักษณะเอนกประสงค์ต่อชุมชนที่อยู่ใกล้
แหล่งป่าไม ้
 กรมป่าไม้ (2540) ได้เสนอแนวคิดเรื่องการจัดการป่าชุมชนว่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สําคัญ ที่เอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม การขยายตัวของจํานวน
ประชากรการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทําให้มีการใช้สอยทรัพยากร
ป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทําลายลงอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดความเสียหายส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม ประกอบกับภายหลังเริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วว่า
การดําเนินการจัดการและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐเพียง
ฝ่ายเดียวไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้รวมทั้งแนวความคิดการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืนได้รับความสนใจย่าง
กว้างขวางในสังคมปัจจุบัน มีการแสวงหาแนวทางและรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม โดยให้
ความสําคัญต่อชาวบ้านผู้อยู่ใกล้ชิดป่าที่สุดและได้พ่ึงพิงอาศัยป่าไม้ในการดํารงชีวิตให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูรักษาป่าและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ใกล้หมู่บ้านเพ่ือผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็น
สําคัญในรูปของป่าชุมชน และได้สรุปหลักการที่สําคัญของป่าชุมชนไว้ 4 ประการ คือ ประการแรก 
เป็นการจัดการเพ่ือรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศวิทยาของชุมชนและของประเทศโดยรวม ประการที่สอง 
เพ่ือตอบสนองต่อเศรษฐกิจในการยังชีพของชุมชนประการที่สาม เป็นการธรงรักษาไว้ซึ่งความเชื่อและ
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่า และประการสุดท้ายสิทธิในการดูแลรักษาจั ดการ
และประโยชน์จากป่าชุมชน เป็นสิทธิร่วมของทั้งชุมชน 

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 
         ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ (2556) โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่โดย
การสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นโครงการที่กรมป่าไม้ให้มีการจัดสรรงบประมาณโดยตรง เพ่ือประชาชน
ในหมู่บ้านและชุมชนได้นําไปบริหารจัดการป่า ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
โดยประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง รวมคิด ร่วมทํา และถือเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการพัฒนา
ประชาธิปไตย โดยมีหลักการสําคัญของโครงการ คือ ให้ประชาชนมีอิสระในการดําเนินงาน ระดม
ความคิด สังเคราะห์ความต้องการ ตามปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน บริหารจัดการ ลําดับ
ความสําคัญของโครงการ เพ่ือใช้งบประมาณตามความต้องการของคนส่วนใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมป่าชุมชนทําหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ประชาชนกรมป่าไม้โดยสํานัก
จัดการป่าชุมชน ได้เริ่มส่งเสริมให้หมู่บ้านเป้าหมายดําเนินการบริหารจัดการป่า โดยสนับสนุน
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งบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบประมาณทั้งสิ้น 245 ล้านบาท 
และจากการรวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ พบว่ากิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการสามารถจําแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการดูแลรักษาป่า ด้านการบํารุงและฟ้ืนฟูป่า และด้านการศึกษาและถ่ายทอดองค์
ความรู้  
 ส่วนป่าชุมชน กรมป่าไม้,(2540) แนวคิดการจัดการป่าชุมชนได้กําหนดรูปแบบการใช้
ประโยชน์ของป่าแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศ นิเวศวิทยา และสังคม สําหรับชุมชนที่จะ
เป็นผู้จัดการป่านั้นอาจจําแนกตามความจําเป็นที่จะต้องพ่ึงพิงป่าได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งป่าไม้ มีความขาดแคลนไม้ 
ใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ เช่น ไม้เพ่ือการก่อสร้าง ไม้เพ่ือพลังงาน มีการแข่งขันที่ดินเพ่ือกิจการต่าง ๆ 
แหล่งป่าไม้จะมีขึ้นได้จึงเป็นแหล่งป่าไม้ที่ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีการคุ้มครองและควบคุมโดยหลาย
หน่วยงาน 

2) ชุมชนที่อยู่ใกล้เขตป่าไม้ เป็นชุมชนที่มีการประกอบการเกษตรกรรม ซึ่งอาจจะมีที่ดินไม่ 
เพียงพอ มีความต้องการที่ดินเพ่ิมและในขณะเดียวกันได้อาศัยแหล่งป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นที่พ่ึงพิง
ทางด้านไม้ใช้สอย แหล่งอาหาร ยารักษาโรค แหล่งซับน้ํา 

3) ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าไม้ เป็นชุมชนที่มีชีวิตพ่ึงพิงกับพ้ืนที่ป่าไม้ ต้องการให้ป่าไม้เป็นแหล่ง 
อาหาร ยารักษาโรค แหล่งซับน้ําต่าง ๆ 
 นอกจากนั้นได้มีการจําแนกรูปแบบป่าชุมชนตามวัตถุประสงค์ในการรักษาพ้ืนที่ปาไม้ไว้เป็น 
2 รูปแบบ คือ ป่าชุมชนแบบดั้งเดิมกับป่าชุมชนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่  
       1. ป่าชุมชนแบบดั้งเดิม เป็นป่าชุมชนที่ประชาชนได้รักษาพ้ืนที่ปาธรรมชาติไว้โดยมี
รูปแบบด้ังเดิมต่อไปนี้ 

1.1) ป่าดอนปู่ตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ป่าที่ประชาชนได้ดูแลรักษามี 
การตั้งศาลปู่ตาเป็นที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษ ในแต่ละปีชาวบ้านจะจัดพิธีเช่นไหว้ตามวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

1.2) ป่าช้าในภาคเหนือ   คือ ป่าในเขตหมู่บ้านหรือวัดที่ใช้เป็นสถานที่เผาหรือ 
ฝังศพ 

1.3) ป่าหัวนา คือ ป่าที่ชุมชนดูแลรักษาไว้เพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
หรือกรวดทรายไกลลงไปพื้นท่ีนาจะอยู่ติดกับพ้ืนที่นาหรือจะเป็นป่าพักรอให้คืนสภาพความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่นาเล็ก ๆ รอบบริเวณหมู่บ้านหรือพ้ืนที่นา 

1.4) ป่าซับน้ํา คือ เป็นป่าที่ชาวบ้านดูแลรักษาไว้เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ําสําหรับ 
อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรของชุมชนแล้วไหลลงในแม่น้ําให้ชาวเมืองให้มีน้ําใช้ตลอดปี 
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1.5) ป่าธรรมชาติในวัด เป็นป่าที่ได้เก็บรักษาป่าธรรมชาติไว้เพ่ือความร่มรื่นและ 
ใช้ปฏิบัติธรรม 

1.6) ป่าอภัยทาน เป็นป่าที่เก็บรักษาไว้เพ่ือการห้ามล่าสัตว์ทุกประเภท ส่วนใหญ่ 
ป่าอภัยทานจะอยู่ในความดูแลของวัดหรือมีการกําหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

1.7) ป่าอนุรักษ์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นป่าที่เน้นรักษาสภาพป่าไว้ตาม 
สภาพธรรมชาติ ป่าเหล่านี้จะมีจุดสนใจ เช่น ถ้ํา น้ําตก ได้ถูกรักษาไว้เพ่ือเป็นสาธารณสมบัติให้ทุกคน
ใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

1.8) ป่าอนุรักษาเพ่ือเป็นแหล่งอาหารและใช้สอยอ่ืน ๆ โดยทั่วไปประชาชนจะ 
รักษาป่าใกล้เคียงหมู่บ้านไว้เพ่ือการเก็บอาหาร เช่น เห็ด หน่อไม้ ผลไม้ ยาสมุนไพร พ้ืนที่ป่าได้ถูก
รักษาไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งบางครั้งเป็นแหล่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่
ใกล้เคียง 

           1.9) ป่าชุมชนที่มีลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ป่าพรุ(ภาคใต้) ปาชายเลน  
(ชายทะเล) ป่าบุง ป่าทาม (ภาคอีสาน) เป็นแหล่งอาหารและประกอบอาชีพ เช่น หาปลา ทําประมง
ครัวเรือนและเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 

     2.  ป่าชุมชนพัฒนา 
      ป่าชุมชนแบบพัฒนา เป็นผลอันเกิดขึ้นมาจากการส่งเสริมให้สร้างป่าชุมชนขึ้นใหม่
สําหรับหมู่บ้านเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรที่ชาวบ้านจะพ่ึงพาอาศัยได้ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งป่าไม้
หรือแหล่งป่าไม้เดิมที่มีอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไม่สามารถที่จะอํานวยประโยชน์ให้ได้ ป่าชุมชนที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่จะมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1) ป่าปลูกรอบอ่างเก็บน้ํา คือ ป่าชุมชนแบบพัฒนาที่ปลูกในที่สาธารณะบริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ําเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  2.2) ป่าปลูกสองข้างทาง เป็นการปลูกต้นไม้ขึ้นบริเวณ 2 ข้างทางเพ่ือเป็นแนวถนน 
แนวกันลม เกิดร่มเงา ทั้งยังรักษาสภาพแวดล้อม 
  2.3) ป่าปลูกเป็นแปลงหรือเป็นหย่อม เนื่องจากสภาพขาดแคลนไม้ใช้สอยในชุมชน
และเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมให้กับหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้ร่วมมือปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะต่าง ๆทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  2.4) ป่าปลูกในโรงเรียน เป็นป่าที่ปลูกใหม่ในบริเวณโรงเรียนเพ่ือให้ความร่มรื่นเป็น
แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้และใช้ประโยชน์ของโรงเรียน 
  2.5) ป่าปลูกในวัด เป็นป่าที่ปลูกต้นไม้ขึ้นในบริเวณวัดเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นเหมาะ
กับปฏิบัติธรรม 
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 บัณฑิต  ศิริรักษ์โสภณ (2554) ป่าชุมชน ถือว่าเป็นหนึ่งในฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ  
โดยเฉพาะการเป็นที่มาของทรัพยากรอาหาร (Food Resource) ให้แก่ชุมชนในประเทศ จนใน
ปัจจุบัน ประเทศไทยเริ่มเห็นความสําคัญของความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) อันเป็นหนึ่งใน
การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)  และได้บรรจุแนวคิดนี้ไว้ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554  จากในอดีตที่องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ออกมาให้นิยามป่าชุมชนหรือวนศาสตร์ชุมชน (Community 
Forest หรือ Social Forestry) ว่าหมายถึง “สภาพการณ์ใด ๆ ก็ตามที่ให้คนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับป่าไม้” ยังคงถือเป็นนิยามท่ีกว้างเพราะเท่าที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมในทรัพยากร
ป่าไม้โดยทั่วไปต่างดําเนินไปเพื่อประโยชน์ของป่ามากกว่าประโยชน์ของคน  
 ปกรณ์  จริงสูงเนิน (2540) กล่าวว่า การจัดการป่าชุมชน หมายถึง การรวบรวมเอาหลัก
วิชาการสาขาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคนิค ทางเศรษฐศาสตร์ป่าไม้ และทางสังคมศาสตร์ มา
ใช้ดําเนินการในป่าชุมชน เพ่ือผลในด้านการอนุรักษ์ การป้องกัน การปรับปรุงให้ดีขึ้น และให้ได้ผล
ผลิตสูงสุดและยั่งยืน การจัดการป่าชุมชนเพ่ือประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้ ประโยชน์ทางตรง 
ได้แก่ ไม้ซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ในการปลูกสร้างบ้านเรือนและทําเครื่องเรือน ส่วนประโยชน์ทางอ้อม 
เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ช่วยป้องกันอุทกภัย ทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ป้องกันการพังทลายของดิน 
ช่วยทําให้ดินดีช่วยป้องกันลมพายุ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นภูมิ
ประเทศสวยงามเพ่ือที่จะให้ป่าชุมชนอํานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างหลากหลาย
และยั่งยืน จึงต้องจัดการป่าชุมชนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยนําเอาแนวคิดการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ (Principle of Natural Resource Conservation Management) เพ่ือให้
เป็นประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนได้แก่ 
 การสงวน (Preservation) คือการเก็บไว้ปล่อยให้เป็นไปเอง 
 การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดด้วย
การรักษาผลที่ได้อย่างยั่งยืน (the wisely use of the natural resources with a sustainable 
yield) หรือการเข้าไปจัดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 
 การจัดการอย่างเข้มข้น (Active Management) คือ การเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดย
วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสานทั้งสามวิธี ดังนี้ 

1. เพ่ิมจํานวน 
2. ลดจํานวนหรือเอาออกเพ่ือให้ส่วนที่เหลือเพ่ิมพูนในอัตราสูงสุด 
3. ควบคุมให้คงที่ไว้เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

นโยบายของการจัดการ (Management Policy) เกี่ยวกับป่าชุมชนคือมุ่งเน้นการอนุรักษ์ 
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และการเสริมสร้างสภาพป่าหรือฟ้ืนฟูสภาพป่าให้ดีขึ้น เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน กิจกรรมที่
ต้องดําเนินการ (Activities) สํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และสิทธิที่ดิน จํานวน
ประชากรสภาพสังคม ปัญหาที่ก่อผลกระทบ แนวทางแก้ไข ฯลฯ จําแนกพ้ืนที่แต่ละกิจกรรม คือ 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์และพ้ืนที่อนุรักษ์ให้ชัดเจน มีแผนที่ประกอบเด่นชัด 

1. จัดทําแผนพัฒนา ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชน พื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 

2. กําหนดคณะทานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาฯ 
3. จัดหางบประมาณและใช้จ่ายตามลําดับความสําคัญ 
4. ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทํางานต่าง ๆ โดยการจัดสัมมนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน 

รูปแบบเวทีชาวบ้าน 
 สารานุกรมไทยวิกิพีเดีย (2554) กล่าวถึง การจัดการป่าชุมชนว่าเป็นพ้ืนที่ปาไม้ที่ได้รับการ
จัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามความ
เชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่ อเนื่องและ
ยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้นทั้งเรื่องการทํามาหากิน 
ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณีความเชื่อ อํานาจและกฎระเบียบในชุมชน ป่าชุมชนจึงมีหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะภูมินิเวศ และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น 

สัณฐิตา  กาญจนพันธุ์ (2543) ได้เสนอวิธีการจัดการป่าชุมชนไว้ 5 ประเด็น คือ 
1. การกระจายตัวของป่าชุมชน ซึ่งชุมชนท้องถิ่นที่อนุรักษ์ป่าส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่น 

ฐานบนที่ราบเชิงดอย ทํานาดําเป็นหลัก และมักจะมีการทําไร่ตามที่ดอนเพ่ิมเติมด้วยป่าที่อนุรักษ์ไว้มักจะ
เป็นป่าบนดอย ซึ่งเป็นต้นน้ําลําธารของลําห้วยที่ไหลมาหล่อเลี้ยงพ้ืนที่นา โดยอาศัยระบบเหมืองฝาย 

2. การจําแนกประเภทป่า ซึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่อเป็นอย่างไรก็ตาม ชาวบ้านมักจะมีการจําแนก 
พ้ืนที่ปาอย่างคร่าว ๆ เป็น 3 ประเภทคือ 

2.1 ป่าต้นน้ําลําธาร ซึ่งเป็นต้นกําเนิดลําห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน  มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป 
ในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะต้นน้ํา เช่น ป่าซับน้ํา ป่าน้ําจํา ป่าน้ํารู ป่าขุนน้ํา ป่าขุนห้วย 

2.2 ป่าใช้สอย เป็นป่าแพะหรือป่าเบญจพรรณที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บเห็น 
หน่อไม้ ผักป่าสมุนไพร ไม้ฟืน ไม้สําหรับสร้างบ้านเรือน ตลอดจนเป็นที่เลี้ยง วัว ควาย นอกจากนั้น
ป่าใช้สอยยังอาจเป็นแหล่งผลิตของพืชยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ลูกต๋าว เมี่ยง และตองตึง 

2.3 ป่าตามประเพณี ซึ่งผูกพันกับศาสนาและความเชื่อ เช่น ป่าเขตอภัยทาน ป่าช้า ป่าที่ 
เป็นที่สิงสถิตของผี ความคิดเรื่องเขตอภัยทานเป็นความคิดในศาสนาพุทธ สําหรับคนเมือง ลื้อ และ
ไทยใหญ่มีความเชื่อเรื่องผีปู่ย่า ผีเจ้านาย เสื้อบ้านเสื้อเมือง ผีขุนน้ํา ตลอดจนผีฝาย 

3. การกําหนดขอบเขตป่า ต้องมีขอบเขตแสดงสิทธิในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จาก 
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ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนนั้น ส่วนมากชาวบ้านมักจะกําหนดขอบเขตป่าอย่างคร่าว ๆ โดยอาศัยสันปัน
น้ํา แนวลําห้วย ถนน หรือแม้แต่เขตภาษีบํารุงท้องที่ เป็นเส้นแบ่งเขต 

4. ระบบการจัดการป่า ป่าชุมชนถือเป็นสมบัติของส่วนร่วมของชุมชน สมาชิกของชุมชนทุก 
คนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากป่า สมาชิกของชุมชนอ่ืนไม่มีสิทธิใช้ทรัพยากรในป่าโดย
ไม่ได้รับอนุญาต แต่ถ้าได้รับอนุญาตก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของชุมชนเจ้าของป่า เช่น อนุญาตให้
เก็บหาของป่าบางประเภทไปใช้หรือไปบริโภค แต่ห้ามนําไปขาย เพราะจะเกินกําลังการผลิตของป่า
ชุมชนนั้น ซึ่งในการจัดสรรทรัพยากรป่าเพ่ือใช้ภายในชุมชน ชาวบ้านจะแบ่งประเภทป่า ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วและจะกําหนดระดับการใช้ประโยชน์จากป่าและการดูแลป่า ดังนี้ 

4.1 ป่าต้นน้ํา มักจะเป็นป่าที่ชาวบ้านหวงแหนที่สุด เพราะต้องพ่ึงพาน้ําใช้ในการเกษตร  
จึงมักห้ามตัดหรือรบกวนสภาพป่าโดยเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามชุมชนบางแห่งอาจจะอนุโลมให้เก็บไม้
ล้มเพราะถูกลมพัดโค่นหรือไม้ที่ยืนต้นตายได้ 

4.2 ป่าใช้สอย มักเป็นป่าที่ชาวบ้านหวงแหนรองลงมาจากป่าต้นน้ํา ชาวบ้านมีสิทธิต้อน 
วัว ต้อนควายไปเลี้ยงในป่า เก็บหาของป่า ไม้แห้งที่ใช้ทําฟืน ตลอดจนขออนุญาตตัดไม้จํานวนไม่มาก
นักมาใช้สร้างบ้านเรือน ซ่อมแซมวัดหรือฝาย 
      4.3 ป่าตามประเพณี เป็นป่าที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นที่สิงสถิตของผีจึงเป็นที่
เคารพยําเกรง ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าเข้าไปตัดไม้หรือรบกวนความสงบป่านอกเขตชุมชนอาจะเป็นป่าที่
ชุมชนข้างเคียงดูแลรักษาต้องทําตามกฎกติกาของชุมชนที่เป็นเจ้าของ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการ
แก่งแย่งทรัพยากรกันมาก ชาวบ้านอาจจะถือว่าเป็นป่าสงวนของรัฐที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทั้งนี้การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนมักจะควบคู่ไปกับการดูแลตรวจป่า ชาวบ้านที่ไปเลี้ยงสัตว์หรือเก็บหาของป่า 
มักจะช่วยสอดส่องไม่ให้คนภายนอกชุมชนเข้ามาลักลอบตัดไม้หรือเก็บของป่าที่มีจํานวนน้อยไปขาย 
บางพ้ืนที่การจัดการป่าชุมชนของชาวบ้านอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่เป็นหรือไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรและ
ส่วนใหญ่แล้วค่าปรับที่ได้มักจะนําไปใช้ในกิจกรรมส่วนร่วม เช่น สร้างศาลาในหมู่บ้าน บูรณะวัด 
ซ่อมแซมโรงเรียน หรือบางพ้ืนที่อาจแบ่งเงินบางส่วนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเสียสละเวลาทํางานในไร่นามา
เดินตรวจป่า 
 5. ปัจจัยที่เอ้ืออํานวยในการรักษาป่า  จากากรสํารวจป่าชุมชนในภาคเหนือตอนบน พบว่า
ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาจิตสํานึกถึงคุณค่าของป่าและแสดงความจําเป็นที่ต้องอนุรักษ์ป่า 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการสืบทอดประเพณีการรักษาป่าบนพ้ืนฐานความเชื่อของชุมชน กลุ่ม
การสืบทอดประเพณีการรักษาป่าบนพ้ืนฐานความเชื่อของชุมชน กลุ่มการเผชิญปัญหาการขัดแย้ง
ทรัพยากรกับบุคคลภายนอกชุมชน และกลุ่มการประสบภัยธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการทําลายป่า 
 ฮาร์ดิน (อ้างในสมศักดิ์สุขวงศ์, 2550) กล่าวว่า แนวทางการจัดการป่าไม้ที่ริเริ่มโดยชุมชน 
(Indigenous Forestry) เริ่มต้นจากการทํางานของรัฐบาลในยุคแรกๆที่สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น
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มาร่วมจัดการป่าไม้นั้นมักจะไม่ให้ความสนใจกับองค์กรของชุมชนที่มีอยู่แล้วแต่มักตั้งองค์กรชุมชน
ขึ้นมาใหม่โดยมีมุมมองหรือทัศนคติที่ว่าด้วยสาเหตุสองประการประการแรกเพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
ป่าจึงควรต้องสอนคนเหล่านี้ให้รู้ถึงความสําคัญของป่าประการที่  2 มาจากสมมุติฐานที่เชื่อว่า
ทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมดังเช่นป่าไม้นี้ (Common property resources) จะต้องถูกใช้
ประโยชน์จนต้องเสื่อมโทรมลงในที่สุดเพราะไม่มีใครดูแลและไม่มีการลงโทษ (Sanction) กันทัศนคติ
เช่นนี้ตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินส่วนรวม (Tragedy of the commons) 
 รตยา  จันทรเทียร (2554) กล่าวว่าป่าชุมชนคือผืนป่าที่ชุมชนช่วยกันจัดการฟ้ืนฟูดูแลรักษา
ทั้งจากปัญหาไฟป่าการบุกรุกแผ้วถางทําลายการปกป้องการหาของป่าจนเกินกําลังที่ป่าจะรับได้โดยมี
ลักษณะคล้ายกันคือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ดูแลป่าชุมชนใดจะมีกฎระเบียบในการดูแลและใช้ประโยชน์
เป็นต้นว่าการร่วมกันทําแนวกันไฟการจัดเวรยามเดินลาดตระเวนกติกาในการเก็บเห็ดเก็บหน่อฯลฯ
ป่าชุมชนจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองบริเวณคือบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์และบริเวณพ้ืนที่ใช้สอยส่วนสถานะ
ทางกฎหมายของพ้ืนที่ที่จัดตั้งเป็นป่าชุมชนอาจเป็นป่าสงวนแห่งชาติพ้ืนที่สาธารณประโยชน์และ
อาจจะอยู่ในพ้ืนที่ของเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (กรณีประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับป่า
สงวนแห่งชาติที่ใช้เป็นป่าชุมชนอยู่ก่อนป่าชุมชน)เหตุผลสําคัญของการจัดให้มีป่าชุมชนก็คือการอาศัย
พลังของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ป่านั้นๆฟ้ืนฟูดูแลพ้ืนที่ป่าให้เป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นพ้ืนที่ที่มี
ประโยชน์ต่อการรักษาระบบนิเวศฟ้ืนฟูแหล่งน้ําและความชุ่มชื้นตลอดจนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งนี้โดยชุมชนนั้นๆจะได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามท่ีกล่าวมาแล้วตลอดไปซึ่ง
ประโยชน์ที่ได้รับนี้ก็จะเอ้ือไปถึงประชาชนที่อยู่ไกลผืนป่าออกไปรวมถึงประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ํา
เดียวกันเป็นความยุติธรรมในสังคมพร้อมทั้งยังเป็นการเอ้ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช 2540 

บัวเรศ  ประไชโย และคณะ (2538) แบ่งลักษณะการจัดการป่าชุมชนในชนบทออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ 

1. การจัดการป่าชุมชนแบบดั้งเดิม โดยลักษณะระบบความเชื่อ โดยมีพ้ืนฐานจากความเชื่อ 
ในเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือหลักปฏิบัติทางศาสนา ซึ่งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติความเชื่อดังกล่าวช่วยให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและ
พอดี แต่ปัจจุบันแนวโน้มเรื่องความเชื่อลดความสําคัญลง ดังนั้น จึงต้องสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาเสริม
ความเชื่อ ตัวอย่างป่าชุมชนที่มีลักษณะการจัดการโดยอาศัยความเชื่อ ได้แก่ ป่าปู่ตา ป่าแพะ ป่าของ
วัด เป็นต้น 

2. การจัดการป่าชุมชนโดยอาศัยพลังกลุ่มทางสังคมชุมชน เป็นกลไกอันสําคัญในการวาง 
แผนการดําเนินงาน และการรักษาป่าชุมชน เป้าหมายในการจัดการป่าชุมชนมีทั้งเพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาการจัดการป่าชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ เกิดจากชาวบ้านร่วมกันวางกฎระเบียบร่วมกันเพ่ือรักษา
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และใช้ประโยชน์ร่วมกันจากป่าชุมชน จุดประสงค์ของการจัดการป่าชุมชนเอให้เกิดการใช้ประโยชน์
ระยะยาวและเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน สําหรับการจัดการป่าชุมชนโดยอาศัย
พลังกลุ่มทางสังคมเพ่ือการพัฒนา มักจะดําเนินงานในรูปคณะกรรมการป่าชุมชนหรือองค์กรชุมชน 
กิจกรมดําเนินการปลูกสวนป่า วัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างแหล่งไม้ฟืนของชุมชนซึ่งเป็นแนวคิดสําคัญ
ในการจัดการป่าชุมชนประเภทนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานดั้งเดิมก็เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเอง 
 อํานวย คอวนิช (2535) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขของการจัดการป่าชุมชนว่าเป็นการประยุกต์วิชา
วนศาสตร์ชุมชน เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์เข้าด้วยกันโดยยึดหลักเกณฑ์ตามหลักการ
พัฒนาของสากลดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์และการจัดการต้องมีลักษณะที่แสดงออกถึงความรู้เกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรดิน น้ํา ป่ากับคนในชุมชน 

2. ชุมชนจะต้องมีการจําแนกป่าออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามการจัดลําดับชั้นของต้นไม้และ 
พืชพรรณในป่า ถิ่นที่อยู่ของพืชที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ เช่น ผักป่า สมุนไพร เพ่ือประโยชน์ของการ
อนุรักษ์และการใช้สอยในชีวิตประจําวัน 

3. การจัดการและการใช้ประโยชน์ต้องแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องขีดความสามารถในการ 
รองรับการใช้ประโยชน์ (carrying capacity) ของป่าและสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นเพ่ือกําหนดเป็นแนวทาง
วิธีการและข้อห้าม เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ป่ามากเกินไปจนทําลายสมดุลธรรมชาติ 

4. ในการใช้ประโยชน์จากป่าจะต้องแสดงถึงการรักษาธาตุอาหารในดินและความเชื่อมโยง 
ของมวลชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน 

5. ในการใช้ประโยชน์จากป่าต้องมีการทดแทนในสังคมพืช     หลังจากมีการรบกวนระบบ 
นิเวศ 

2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 อนุรักษ์  นิยมเวช (2554)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสาร
ในระบบเปิดกล่าวคือเป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งประกอบไป
ด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม 
 มาลี  เบ็ญจะมโน (2546) สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการที่
ประชาชนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในองค์การโดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นผ้
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องต้องกันตลอดจนร่วมพิจารณากําหนดปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไป 

อรทัย  ก๊กผล (2554)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ  การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของหน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีจิตสํานึก
ในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสั งคมที่ตนเองอยู่  โดยร่วมคิด  
ร่วมวางแผน  ร่วมดําเนินงาน   ร่วมติดตามประเมินผล  และร่วมรับผลประโยชน์ 

เมตตา  สินยบุตร (2548) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดสินใจกําหนดความต้องการของ
ตนเองตัดสินใจใช้ทรัพยากรกล่าวคือการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้าง
ที่ประชาชนในชนบทสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการของตนการจัดอันดับความสําคัญการเข้า
ร่วมในการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อํานาจการตัดสินใจแก่
ประชาชนในชนบทอาจกล่าวได้ว่าการให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจกําหนดความต้องการของ
ตนเองเป็นการเสริมพลังอํานาจให้ประชาชนระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรการ
ตัดสินใจและควบคุมกิจกรรมต่างๆมากว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ 

อารีย์วรรณ  พูลทรัพย์ (2554) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง  คือ  กิจกรรมหรือ
กิจการที่ประชาชนกระทําหรือดําเนินการทางการเมืองโดยความสมัครใจปรือได้รับการจูงใจโน้มน้าวจาก
ภายนอกเช่น  บุคคลอื่น  พรรคการเมือง หรือสถานการณ์  เพ่ือต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายการตัดสินใจในกิจการต่างๆ ของรัฐบาล  โดยประชาชนได้กระทําการต่างๆ  ทั้งที่เป็นทางตรง
และทางอ้อม  อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องและให้วิธีที่ถูกต้อง  โดยได้รับการยอมรับตาม
กฎหมายหรือไม่ก็ตามการกระทํานั้นมุ่งประสงค์ที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายสาธารณะ  การ
บริหารงานนโยบายสาธารณะและการเลือกผู้นําทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น
โดยเน้นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องเป็นการกระทําโดยสมัครใจ 

เสน่ห์  จามริก  (2527) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าที่แท้จริงนั้นคือการที่
ประชาชนมีโอกาสอย่างอิสระปราศจากการแทรกแซงครอบงําบังคับให้ได้พัฒนาความสามารถของ
ตนเองในการจัดแจงใช้ควบคุมระดมทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์เพ่ือ
การดํารงชีพตามความจําเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคมเป็นการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจที่จะกําหนดวิถีชีวิตของตนอย่างเชื่อมั่ นเพ่ือ
เป้าหมายแห่งการพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ (2551) ได้ให้แนวคิดของการมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไป
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ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารในระบบเปิดกล่าวคือเป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในสังคมทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ
การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติและทําให้ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติอีกทั้ง
ช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบ
ธรรมและช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชนรวมทั้งเป็นการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

ซีเมอร์ (พรีตีเซียลันดี, 1999: 125) กล่าวว่า “การให้โอกาสให้ประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินกา
กําหนดความต้องการของตนเองเป็นการเสริมพลังอํานาจให้ประชาชนระดมขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรการตัดสินใจและควบคุมกิจกรรมต่างๆมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับการพัฒนาเพียง
ฝ่ายเดียว” 

ขั นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

เจิมศักดิ์ปิ่นทอง  (2525) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขั้นตอนอยู่ 4 
ขั้นตอน  คือการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ,การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ดําเนินกิจกรรม, การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนการปฏิบัติลงมือตามแผนที่วาง
ไว้ , การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงานเป็นขั้นตอนที่ทําให้ทราบว่ากิจกรรมที่ทําลงไปได้ผล
เพียงใด 

แนวโสตถิพันธ์ (2534อ้างถึงในคมศิลป์  ศิริวงศ์, 2548) ได้กําหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนคือ 

1. การมีส่วนร่วมคิด 
2. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมปฏิบัติการตามโครงการ 
4. การมีส่วนร่วมติดตามผลประเมินผล 

ตินปรัชญพฤทธิ์ (2545อ้างถึงในภารดรบุตรบุญ, 2547) ได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชนบทนั้นมีหลายประการกล่าวคือ 

1. การใช้สถานบันพ้ืนเมืองเป็นเครื่องมือที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชนบทยกตัวอย่างเช่นในฟิลิปปินส์จะมีสถาบันเก่าแก่ดั้งเดิมที่ เรียกชื่อว่าอตอร์  (ator) 
(Sokoken,1984  อ้างถึงในติน ปรัชญพฤทธิ์, 2545) อยู่หลายแห่งในหมู่บ้านอตอร์หนึ่งจะ
ประกอบด้วยครอบครัวหลายๆครอบครัวโดยมีหัวหน้าครอบครัวชายเป็นตัวแทนและคนที่มีอายุสูงสุด
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ในอตอร์จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอตอร์
นั้นๆ 

2. การปรึกษาหารือกับประชาชนก่อนที่จะทําอะไรซึ่งรวมถึงการอธิบายโครงการรัฐบาลให้แก่
ประชาชนทราบการทําสัญญาจ้างเอกเชนการเป็นหุ้นส่วนและการจัดหาความช่วยเหลือจากเอกชน 
(Daveis, 1983 อ้างถึงใน ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 2545) 

3. การเกณฑ์เอาฝ่ายอ่ืนเข้ามาเป็นพวก (cooptation) โดยยอมให้ประชาชนตั้งตัวแทนการ
แต่งตั้งผู้นําท้องถิ่นมาดํารงตําแหน่งของทางการและการยอมให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกแผน
ใดแผนหนึ่งมองในแง่นี้การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชนบทนั้นมีตั้งแต่การที่
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยการมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Arnstein, 1969, 
อ้างถึงในตินปรัชญพฤทธิ์, 2545,) 

สุทิน  บุญญาธิการ, ดวงพร  บุญคราบ และ รักกิจ  ศรีสรินทร์, 2540อ้างถึงในภราดร  บุตร
บุญ, 2547) กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 

1. การรับรู้ข่าวสาร (public information) โดยประชาชนในพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบและ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งให้ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะ
ดําเนินการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่จะมีการ
ตัดสินใจดําเนินโครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (public consultation) เป็นรูปแบบที่มีการหารือระหว่างผู้ดําเนิน
โครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยหลักการแล้วการหารือจะต้องจั ด
ก่อนที่มีการเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือประเมินผลกระทบบางประการที่อาจ
มองข้ามไปนอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นช่องทางอันหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ที่
ได้รับผลกระทบเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในโครงการและเพ่ือเปิดให้มีการเสนอแนะประกอบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ 

3. การประชุมรับฟังความเห็น (public meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเวทีสาธารณะให้
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือผู้ที่ได้รับผลกระทบหากมีการดําเนินโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยเป็น
รูปแบบที่สามารถพบเห็นได้บ่อยและอาจดําเนินการได้หลายรูปแบบตามสภาพปัญหาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องได้แก่ 

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (community meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโครงการซึ่งเจ้าของโครงการจะส่งตัวแทนร่วมอธิบายให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด
โครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วจึงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆอย่างไรก็ตามอาจ
จัดขึ้นเฉพาะจุดในระดับชุมชนย่อยๆแต่ละชุมชนก่อนแล้วจึงจัดรวมหลายๆชุมชนอีกครั้งหนึ่ง 
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          3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (technical hearing) ซึ่งจัดขึ้น 
เมื่อมีข้อโต้แย้งทางเทคนิคโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถามและให้
ความเห็นต่อรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ผลการประชุมต้องมีการนําเสนอต่อ
สาธารณะและเข้าร่วมประชุมด้วย 

3.3 การประชุมประชาพิจารณ์ (public hearing)รูปแบบนี้มีข้ันตอนการ 
ดําเนินการที่ชัดเจนและเป็นเวทีการเสนอข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเจ้ าของโครงการและผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยมีบรรยากาศการประชุมที่เปิดกว้างซึ่งเจ้าของโครงการจะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยไม่
ปิดบังมีหลักเกณฑ์และประเด็นพิจารณาที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบร่วมกันซึ่งรูปแบบการ
ประชุมควรมีลักษณะไม่เป็นทางการมากนักอาจใช้เวลาประชุมหลายวันก็ได้และไม่จําเป็นต้องจัดครั้ง
เดียวหรือสถานที่เดียวตลอดไปทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมได้ 

4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) โดยให้ประชาชนชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อ
ประเด็นปัญหานั้นๆซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจดําเนินการให้
ประชาชนผู้รับผลกระทบเลือกตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจตัดสินใจในเรื่อง
นั้นๆทั้งนี้ประชาชนจะมีบทบาทชี้นําการตัดสินใจเพียงใดขึ้นอยู่กับน้ําหนักของตัวแทนใน
คณะกรรมการชุดนั้นๆ 

5. การใช้กลไกทางกฎหมายเป็นการเรียกร้องสิทธิของตนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมมัก
ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการทางอ่ืนได้โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นหลักซึ่งอาจเกิดความ
ยืดเยื้อต่อการดําเนินโครงการหรือยุติโครงการอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจไม่อยู่ในฐานะที่
จะดําเนินการฟ้องร้องเพราะนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังมีภาระค่าใช้จ่ายและภาระในการติดตามหา
ข้อมูล 
 โคเฮนแอนด์อัพฮอฟฟ์ (2009) ได้สร้างกรอบพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆดังนี ้

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision - Making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม (Implementation) เป็นการเข้าร่วมโดยการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากรการเข้าร่วมในการบริหารและการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุทาง
สังคมหรือโดยส่วนตัว 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมรวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 
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2.2.2  ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่งอคิน 
รพีพัฒน์(อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545: 7-9) ได้สรุปไว้ดังนี้ 1. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน 
(Mass Persuation) Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527: 7-8) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม 
หมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระทํา  ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมี
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมี
ศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมโดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลัก
ทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าลําดับขั้นความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการของ
คนจะเป็นไปตามลําดับจาก น้อยไปมากมทีั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา 
(physiological needs) เป็นความต้องการ ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ (survival need) ได้แก่ ความ
ต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องนุ่ งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ         
1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ความต้องการ
ที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทําร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงใน
การท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) 
ไต้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม         
1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ ความภาคภูมิใจความ
ต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการ ด้านนี้เป็นความ
ต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความรู้ความสามารถ และความสําคัญของ
บุคคล 1.5 ความต้องการความสําเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความ ต้องการใน
ระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือจะพัฒนา
ตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 
  ทฤษฎีแรงจูงใจแรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจาก
ความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรน
เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ 
แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ 
หรือขาดอะไรบางอย่างจึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาด
หรือต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นําช่องทาง และมาเสริมสร้างความ
ปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก 
แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจทําให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิด
จากความต้องการของมนุษย์ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม 
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นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบั งคับขู่เข็ญ 
การให้รางวัลหรือกําลังใจหรือการทําให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้ทฤษฎี
แรงจูงใจแบ่งออกได้เป็นทฤษฎีใหญ่ ๆ คือทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) 
ทฤษฎีนี้ให้ความสําคัญกับประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผลต่อแรงจูงใจของบุคคล
เป็นอย่างมาก ดังนั้นทุกพฤติกรรมของมนุษย์ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่าได้รับอิทธิพลที่เป็นแรงจูงใจ
มาจากประสบการณ์ใน อดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในด้านดีและกลายเป็นแรงจูงใจทางบวก
ที่ส่งผลเร้าให้มนุษย์มีความต้อง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งขึ้นทฤษฎีนี้เน้นความสําคัญ
ของสิ่งเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of 
Motivation) ทฤษฎีนี้เห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
เอกลักษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรือคนที่มี
ชื่อเสียงในสังคมจะเป็นแรงจูงใจที่สําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive 
View of Motivation) ทฤษฎีนี้เห็นว่าแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ (Perceive) สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยอาศัยความสามารถทางปัญญาเป็นสําคัญ มนุษย์จะได้รับ
แรงผลักดันจากหลายๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งในสภาพเช่นนี้ มนุษย์จะเกิดสภาพความไม่
สมดุล (Disequilibrium) ขึ้นเมื่อเกิดสภาพเช่นว่านี้มนุษย์จะต้อง อาศัยขบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และการปรับ (Accomodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ให้ เข้า
กับประสบการณ์เดิมของตนซึ่งการจะทําได้จะต้องอาศัยสติปัญญาเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญทฤษฎีนี้เน้น
เรื่องแรงจูง ใจภายใน(intrinsic Motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีนี้ยังให้ความสําคัญกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และการวางแผน ทฤษฎีนี้ ให้ความสําคัญกับระดับของความคาดหวัง (Level of 
Aspiration) โดยที่เขากล่าวว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะตั้ง ความคาดหวังของตนเองให้สูงขึ้น เมื่อเขา
ทํางานหนึ่งสําเร็จ และตรงกัน ข้ามคือจะตั้งความคาดหวังของตนเองต่ําลง เมื่อเขาทํางานหนึ่งแล้ว
ล้มเหลวทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanistic View of Motivation) แนวความคิดนี้เป็นของมาสโลว์
(Maslow) ที่ได้อธิบายถึงลําดับความต้องการของมนุษย์โดยที่ความต้องการจะเป็น ตัวกระตุ้นให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความต้องการนั้น ดังนี้ถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์ก็สามารถ 
อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันองค์ประกอบของแรงจูงใจนักจิตวิทยาปัจจุบันได้
ศึกษาและสรุปว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ มี 3 ด้านคือ 1. องค์ประกอบทางด้านกายภาพ 
(Biological Factor) ในองค์ประกอบด้านนี้จะพิจารณาถึงความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ เช่น 
ความต้องการปัจจัย 4 เพ่ือจะดํารงชีวิตอยู่ได้ 2. องค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ (Learned Factor) 
องค์ประกอบด้านนี้เป็นผลสืบเนื่องต่อจากองค์ประกอบข้อ 1 ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถได้รับ
การตอบสนองความต้องการในปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ และในหลาย ๆ ครั้ง 
สิ่งแวดล้อมเป็นตัววางเงื่อนไขในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย์  3.  องค์ประกอบทางด้านความคิด 
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(Cognitive Factor) ประเภทของแรงจูงใจนักจิตวิทยาได้แบ่งลักษณะของแรงจูงใจออกเป็นประเภท
ใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ กลุ่มที่1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือแรงจูงใจที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรม ออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) 
คือแรงจูงใจที่มีอยู่แต่ไม่ได้แสดงออกทันที จะค่อย ๆ เก็บสะสมไว้รอการแสดงออกในเวลาใดเวลาหนึ่ง
ต่อกลุ่มที่ 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายในตัว
ของบุคคลผู้นั้น แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้า
ภายนอก กลุ่มที่ 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือแรงจูงใจอันเนื่องมาจากความต้องการที่
เห็นพ้ืนฐานทางร่างกาย เช่น ความหิว , กระหาย แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือ
แรงจูงใจที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากแรงจูงใจขั้นปฐมภูมิแรงจูงใจภายในและภายนอก ( Intrinsic and 
Extrinsic Motivation) นักจิตวิทยาหลายท่านไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่อธิบายพฤติกรรม
ด้วยแรงจูงใจทางสรีระแลแรงจูงใจ ทางจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎีการลดแรงขับ เพราะมีความเชื่อว่า 
พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์เกิดจากแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจาก
ภายในตัวบุคคล และเป็นแรงขับที่ทําให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรางวัลหรือแรงเสริม
ภายนอกความมีสมรรถภาพ (Competence) ไวท์ ได้อธิบายว่าความมีสมรรถภาพเป็นแรงจูงใจ
ภายใน ซึ่งหมายถึงความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไวท์ถือว่า
มนุษย์เราต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่วัยทารกและพยายามที่จะปรับปรุงตัวอยู่เสมอ
ความต้องการมีสมรรถภาพจึงเป็นแรงจูงใจภายในความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ความอยากรู้
อยากเห็นเป็นแรงจูงใจภายในที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่อยากค้นคว้าสํารวจสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จาก
เด็กวัย 2-3 ขวบจะมีพฤติกรรมที่ต้องการจะสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายนอก เป็นต้นว่าคําชมหรือรางวัลมอว์และมอว์ 
(MAW&MAW,1964) ได้เสนอแนะเครื่องชี้ (Indicators) ของความกระตือรือร้นของเด็กจาก
พฤติกรรมต่อไปนี้ 1. เด็กจะมีปฏิกิริยาบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งที่ใหม่ แปลกและตีกลับคือมี
การเคลื่อนไหว หาสิ่งเหล่านั้น 2. เด็กแสดงความอยากรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม 3. เด็กจะ
เสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 4.เด็ก จะแสดงความเพียรพยายาม
อย่างไม่ท้อถอยในการสํารวจค้นพบสิ่งแวดล้อมมอว์และมอว์ (Maw and Maw, 1964, 1965) ได้เน้น
ความสําคัญของความกระตือรือร้นว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
สุขภาพจิต ความต้องการพัฒนาตน (Growth Needs) ก็เป็นความต้องการที่ทําให้เกิดแรงจูงใจภายใน 
ในการเรียนการสอน ครูมีหน้าที่ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าสํารวจและทดลอง
ความสามารถของตน โดยจัดสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนหรือจัดประสบการณ์ที่ท้าทายความอยากรู้
อยากเห็นของนักเรียนรูปแบบของแรงจูงใจบุคคลแต่ละคนมีรูปแบบแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึง
นักจิตวิทยาได้แบ่งรูปแบบ แรงจูงใจของมนุษย์ออกเป็นหลายรูปแบบที่สําคัญ มีดังนี้ 1. แรงจูงใจใฝ่
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สัมฤทธิ์(Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบ
พฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว้ 
บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ทํางานเพราะหวังรางวัล แต่ทํา เพ่ือจะประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1. มุ่งหาความสําเร็จ (Hope of 
Success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of Failure) 2. มีความทะเยอทะยานสูง 3. ตั้งเป้าหมายสูง 
4. มีความรับผิดชอบในการงานดี 5. มีความอดทนในการทํางาน 6. รู้ความสามารถที่แท้จริงของ
ตนเอง 7. เป็นผู้ที่ทํางานอย่างมีการวางแผน 8. เป็นผู้ที่ตั้งระดับความคาดหวังไว้สูง 2. แรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์(Affiliative Motive)ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ มักจะเป็นผู้ที่โอบอ้อมอารีเป็นที่รักของเพ่ือน มี
ลักษณะเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแล้วผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์มักจะเป็นครอบครัว
ที่อบอุ่น บรรยากาศในบ้านปราศจาก การแข่งขัน พ่อแม่ไม่มีลักษณะข่มขู่ พ่ีน้องมีความรักสามัคคีกัน
ดี ผู้มแีรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์จะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1. เมื่อทําสิ่งใด เป้าหมายก็เพ่ือได้รับการยอมรับจาก
กลุ่ม 2. ไม่มีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไม่กล้าแสดงออก 3. ตั้งเป้าหมายต่ํา 4. หลีกเลี่ยง
การโต้แย้งมักจะคล้อยตามผู้ อ่ืน 3. แรงจูงใจใฝ่อํานาจ (Power Motive) สําหรับผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
อํานาจนั้น พบว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจแบบนี้ส่วนมากมักจะพัฒนามาจากความรู้สึกว่า ตนเอง "ขาด" ในบาง
สิ่งบางอย่างที่ต้องการ อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ทําให้เกิดมีความรู้สึกเป็น "ปมด้อย" เมื่อมีปม
ด้วยจึงพยายามสร้าง "ปมเด่น" ขึ้นมาเพ่ือชดเชยกับสิ่งที่ตนเองขาด ผู้มีแรงจูงใจใฝ่อํานาจจะมีลักษณะ
สําคัญ ดังนี้ 1. ชอบมีอํานาจเหนือผู้อ่ืน ซึ่งบางครั้งอาจจะออกมาในลักษณะการก้าวร้าว 2. มักจะ
ต่อต้านสังคม 3. แสวงหาชื่อเสียง 4. ชอบเสี่ยง ทั้งในด้านของการทํางาน ร่างกาย และอุปสรรคต่าง ๆ 
5. ชอบเป็นผู้นํา 4. แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) ผู้ที่มีลักษณะแรงจูงใจแบบนี้มักเป็นผู้
ที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากเกินไป บางครั้งพ่อแม่อาจจะใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงเกินไป ดังนั้น
เด็กจึงหาทางระบายออกกับผู้อ่ืน หรืออาจจะเนื่องมาจากการเลียนแบบ บุคคลหรือจากสื่อต่าง ๆ ผู้มี
แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าวจะมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 1. ถือความคิดเห็นหรือความสําคัญของตนเป็นใหญ่ 2. 
ชอบทําร้ายผู้อ่ืน ทั้งการท าร้ายด้วยกายหรือวาจา 5. แรงจูงใจใฝ่พ่ึงพา (Dependency Motive)
สาเหตุของการมีแรงจูงใจแบบนี้ก็เพราะการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ทะนุถนอมมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ช่วยเหลือตนเอง ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ พ่ึงพา จะมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1. ไม่มั่นใจในตนเอง 2. ไม่กล้า
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง มักจะลังเล 3. ไม่กล้าเสี่ยง 4. ต้องการความช่วยเหลือและกําลังใจ
จากผู้อ่ืน 
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2.3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      2.3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน 
     สรรพสิทธิ์  เยาวสกุลมาศ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตําบลดอนไฟอําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 57มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนเฉลี่ย 56 ปีมีอาชีพหลักคือ
เกษตรกรและอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไปมีรายได้จากการประกอบอาชีพในครัวเรือนเฉลี่ย  42,674.91 
บาท/ปีไม่มีรายได้จากป่าชุมชนไม่มีตําแหน่งหน้าที่ในการจัดการป่าชุมชนเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับป่าชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนในด้านการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชนเป็นอาหารแต่ไม่
เคยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนมีความต้องการหน่วยงานราชการ
สนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาป่าชุมชนระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าชุมชนในด้านการ
ตัดสินใจด้านการดําเนินการด้านการรับผลประโยชน์และด้านการประเมินผลมีส่วนร่วมในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ป่าชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในแต่ละด้านดังนี้ด้านการตัดสินใจในการพัฒนาป่าชุมชนได้แก่เพศ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนอาชีพหลักการได้รับข้อมูลข่าวสารความต้องการหน่วยงานราชการ
สนับสนุนและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาป่าชุมชนส่วนด้านการดําเนินการในการพัฒนา
ป่าชุมชนได้แก่เพศจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอาชีพหลักการได้รับข้อมูลข่าวสารและความต้องการ
หน่วยงานราชการสนับสนุนส่วนด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาป่าชุมชนได้แก่ระดับ
การศึกษาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนและการได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนด้านการประเมินผลการพัฒนา
ป่าชุมชนได้แก่เพศจํานวนสมาชิกในครัวเรือนการได้รับข้อมูลข่าวสารและความต้องการหน่วยงาน
ราชการสนับสนุน 
 ชญาณิศา  เกตุแก้ว(2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่ตําบลแม่เจดีย์ใหม่อําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า  

การจัดการป่าโดยชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่มีรูปแบบการจัดการป่าออกเป็น 2 ลักษณะคือป่าชุมชน
อนุรักษ์และป่าชุมชนใช้สอยโดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าชุมชนคือป่าชุมชนอนุรักษ์
หมายความว่าป่าที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้าที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ทําการเกษตรซึ่งป่าดังกล่าวห้ามมิให้มี   
การบุกรุกทําลายโดยเด็ดขาดทุกคนจะต้องช่วยรักษาและ ป่าชุมชนใช้สอย คือ บริเวณตั้งแต่เขต
ติดต่อกับวัดเป็นแนวเขตเรื่อยไปจนถึงบริเวณวังมัจฉารวมถึงบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดส่วนพ้ืนที่ทํา
การเกษตรที่มีมาก่อนใช้ระเบียบนั้นอนุญาตให้ทาการเกษตรต่อไปแต่ห้ามบุกรุกเพ่ิมเติ มเป็นอัน
อนุญาตให้หาหน่อไม้เห็ดอาหารอ่ืนๆได้แต่ห้ามทําการเพ่ือการจําหน่ายออกจากหมู่บ้านให้จําหน่าย
เฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นโดยป่าชุมชนทั้งสองลักษณะเรียกได้ว่ามีกฎกติกาในการใช้ประโยชน์
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คล้ายคลึงกันเพียงแต่มีการให้คําจํากัดความในการใช้ประโยชน์ในแต่พ้ืนที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงร่วมกันของคนภายในชุมชนด้วยกันเองและข้อตกลงร่วมกับชุมชนใกล้เคียงที่มีพ้ืนที่ป่า
ติดต่อกันแนวคิดวิธีคิดที่ใช้ในการจัดการป่าชุมชนคือ “การยึดตามหลักคําสอนตามพระพุทธศาสนา
และสํานึกรักบ้านเกิด” และชุมชนมีความเชื่อเรื่องผีชุมชนจึงได้นํามาเป็นกุศโลบายที่ช่วยในการรักษา
ป่าไม้ควบคู่กับการรักษาป่าที่เป็นรูปธรรมของชุมชนด้วยเช่นพิธีกรรมการบวชป่าและพิธีกรรมการสืบ
ชะตาป่าและการจัดการป่าชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่มีพัฒนาการจัดการป่าชุมชนของบ้านแม่เจดีย์ใหม่
ได้ 3 ช่วงได้แก่ช่วงเริ่มต้นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (พ.ศ. 2535-2542) ช่วงความเปลี่ยนแปลงและ
การขยายพ้ืนที่จัดการทรัพยากรป่าไม้ (พ.ศ. 2543-2550)และช่วงพ้ืนที่ต้นแบบและเครือข่ายชุมชน
บ้านแม่เจดีย์ (พ.ศ. 2551-2555)ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่พบว่า
เกิดปัญหาการไม่เข้าใจของชาวบ้านกับชาวบ้านที่เสียผลประโยชน์ตลอดนายทุนที่เสียประโยชน์จาก
การจ้างคนทําไร่เลื่อนลอยตามไหล่เขาและปัญหาจากการขาดทุนทรัพย์ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการ
อนุรักษ์ป่าไม้เพราะทุนทรัพย์เป็นตัวแปรสําคัญในการแบ่งเบาภาระในการอนุรักษ์ป่าไม้ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมคือต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านจึงจะเป็น
แนวทางท่ีสามารถแก้ปัญหาได้กล่าวคือ “ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นปัญหาทาง
สังคมการที่เราจะมอบภาระให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งแก้ไขย่อมจะไม่เกิดประสิทธิผลโดยแท้ดังนั้นเมื่อ
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนในสังคมก็จะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
แก้ปัญหา” ผลสําเร็จในการจัดการป่าชุมชนคือชาวบ้านในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนการกลับมาของสัตว์น้ําสัตว์ป่าและพืชพันธุ์รวมทั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนใน
จังหวัดเชียงรายที่สนใจเรื่องการอนุรักษ์มาเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการอนุรักษ์ได้รับการสนับสนุน
จากทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทํากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า 
 จักรพงษ์  พวงงามชื่น และคณะ (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านทาป่าเปาตําบลทาปลาดุกอําเภอแม่ทา
จังหวัดลําพูน  ผลการศึกษาชาวบ้านมีประวัติการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าในระดับหนึ่งผ่านมิติของ
วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อต่างๆก่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
ในภาพรวมชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนในระดับปานกลาง (x =3.58) การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมขั้นเห็นคุณค่า (A) พบว่าผลของการทําลายป่าในอดีตทําให้ปัจจุบันชาวบ้านหันมาฟ้ืนฟูป่า
ด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจังซึ่งในอนาคตชาวบ้านต้องการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น
ในขั้นปฏิสัมพันธ์ (I) ชุมชนได้ระบุและจัดลําดับความสําคัญโครงการในอนาคตเพ่ือส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชนให้ประสบผลสําเร็จดียิ่งขึ้นและขั้นควบคุม (C) จากโครงการดังกล่าวชาวบ้านได้ร่วมกันวาง



46 
 

แผนการดําเนินงานและหาผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจนสําหรับการประเมินผลการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมพบว่าชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนและหลังการพัฒนาไม่
แตกต่างกันส่วนด้านการดําเนินงานการรับผลประโยชน์และการประเมินผลชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้นหลังจากการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
 วีระศักดิ์  กราปัญจะ(2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุตําบลเขาทองอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาบริบทชุมชนและป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุตําบลเขาทอง
อําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ (2) ศึกษาหลักเกณฑ์กฎกติกาที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่
ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุตําบลเขาทองอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ (3) ศึกษาแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุตําบลเขาทองอําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ (4) ศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุตําบลเขาทองอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนและ (5) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุตําบลเขาทองอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ วิธีการศึกษา
กระทําโดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไป โดยใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ การสังเกต ตลอดจนการสนทนากับผู้นําชุมชน ผู้รู้ ผู้อาวุโส จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มา
จัดลําดับความสําคัญตามประเด็นที่วางไว้และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้สถิติพรรณาและค่าร้อยละ มี
ผลสรุปได้ดังนี้  

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2  กลุ่มดังนี้กลุ่ม
ที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกํานันผู้ใหญ่บ้านครู/อาจารย์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ตําบลและคณะกรรมการป่า
ชุมชนรวม 40 คนกลุ่มที่ 2 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ตําบลจํานวน 72 คนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมความคิดเห็นราษฎรวิเคราะห์เนื้อหาการ
สัมภาษณ์และการประชุมระดมความคิดเห็นประกอบกันเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์
ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  

ผลการศึกษาพบว่า (1) ป่าชุมชนบ้านอ่าวท่าเลน - บ้านท่าพรุตําบลเขาทองอําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  (2) การ
กําหนดหลักเกณฑ์กฎกติกาควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตําบลและออกเป็นข้อบัญญัติ
ตําบลเพ่ือบังคับใช้ให้ครอบคลุมทุกด้าน (3) การบริหารจัดการป่าชุมชนควรบริหารจัดการในรูปแบบ
คณะกรรมการป่าชุมชนโดยมีผู้แทนของหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน (4) รูปแบบกิจกรรมควร
เกี่ยวเนื่องประเพณีท้องถิ่นหรือการประกอบอาชีพของชุมชนการพัฒนาควรพัฒนาในด้านการจัดการ
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การท่องเที่ยวด้านความรู้ในท้องถิ่นด้านเครือข่ายการท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์และด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกและ (5) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะชุมชนขาดการมีส่วน
ร่วมควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการป่าชุมชน 

บุญลือ  อ๋องตั๋ว (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ําปลา – น้ําตกผาเสือ อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ความเข้าใจของประชาชนทั้ง 4 กลุ่มชนเผ่า ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารจากสื่อวิทยุ และผู้นําชุมชนมากที่สุด ซึ่งความรู้ความ
เข้าใจดังกล่าว เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ภาวะขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง
และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นผลจาการตัดไม้ทําลายป่าของพวกเขาเอง ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมตามข้นตอนต่าง ๆ พบว่า กลุ่มชนเผ่า
เหล่านั้นมีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยที่กลุ่มชนเผ่าเหล่านรี้ให้ความสําคัญกับการประกอบ
อาชีพของตนมากกว่า จงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมมากนั้น 
 สําหรับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ อายุ การศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ในเขตอุทยาน
แห่งชาติถ้ําปลา – น้ําตกผาเสือ อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนและความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 นอกจากนี้ยังพบว่า  จํานวนครั้งในการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้แก่
ประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจมากขึ้น  ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ อายุ การศึกษา 
ความรู้ ความเข้าใจและระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแตกต่างในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ควร
แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งอาจทําให้เกิดข้อขัดแย้งและแย่งชิง
ทรัพยากรกันได้ ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มชนเผ่าและจะต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและตอกย้ําเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์มากข้ึน 

กชมนฤทธิเดชและคณะ (2557)ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าเว้น: จารีตรักษาป่าของชุมชน
ควนโสการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาของป่าเว้นและจารีตในการใช้ประโยชน์จาก
ป่าของชุมชนควนโสอําเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
จากผู้นําชุมชนจํานวน 7 คนและการสนทนากลุ่มร่วมกับชาวบ้านชุมชนควนโสจํานวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่าป่าเว้นของชุมชนควนโสเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญชุมชนมีวิถีชีวิตผู กพันกับป่าใน
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ทุกๆด้านอาทิเป็นแหล่งอาหารการประกอบอาชีพการสร้างที่อยู่อาศัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจป่าเว้นจึงเปรียบเสมือนชีวิตของชุมชนเพราะเป็นแหล่งพ่ึงพิงของระหว่างชุมชนด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็น
จารีตรักษ์ป่ากล่าวคือชุมชนไม่ตัดไม้เสม็ดจนกว่าจะโตเต็มที่หรือโตได้ขนาดที่ต้องการนําไปใช้
ประโยชน์ป่าเว้นได้รับการดูแลจากคนในชุมชนเป็นการใช้ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรและการ
ใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เพ่ือให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มีความยั่งยืนทางธรรมชาติอย่างไรก็
ตามเมื่อความเจริญและการจัดการจากหน่วยงานของรัฐเข้ามาสู่ชุมชนควนโสทําให้ชุมชนควนโสใช้
ประโยชน์จากป่าเว้นได้ลดน้อยลงแต่ป่าถูกทําลายมากขึ้นจากกลุ่มนายทุนที่ลักลอบตัดไม้ไปใช้ใน
อุตสาหกรรมโรงงานชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรกลับไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเนื่องจากคิดว่าป่า
เว้นไม่ใช่ของชุมชนอีกต่อไปด้วยเหตุนี้จารีตรักษาป่าจึงจางหายไปจากชุมชนในที่สุด 

2.3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
กิจจา  โพแดน ( 2557) ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง“การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์” จากการศึกษา
พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลลาดยาว อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้นําชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ( X  = 3.32) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน 
การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านดําเนินการ และการมีส่วนร่วมด้านติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล พบว่า ผู้นําชุมชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้นําชุมชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 ศิริพร  ชูประสูติ และสุชาติ  เชิงทอง(2558) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กรณีศึกษา : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่รอบแนวเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวระยะรัศมี 2 กิโลเมตรจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจานวน 377 
ตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา, t-test, F-test, ANOVA, Scheffeผลการศึกษาพบว่า
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับน้อยและเปรียบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนคือเพศระดับการศึกษาระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
อาชีพรายได้และแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคือ  1. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้นาชุมชน 2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 3.การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ 4. การศึกษารูปแบบวิธีการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่า
ไม้ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

เพชรอําไพ มงคลจิรเดช และคณะ (2557) ศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในแผนฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธารและป่าชุมชนเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและปัญหา
อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในแผนฟ้ืน ฟู
อนุรักษ์ป่า ต้นน้ําลําธารและป่าชุมชน เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารเขื่อนศรีนครินทร์ และพนักงานแผนก
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนศรีนครินทร์จํานวน 3 คน และผู้แทนจากชุมชนที่อาศัยอยู่รอบ
เขื่อนศรีนครินทร์จํานวน 5 คนผลการวิจัยพบว่า กฟผ. ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธารและป่าชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การสร้างความสัมพันธ์และการศึกษาชุมชนเพ่ือทําแผนที่ทางสังคม 2) การให้ความรู้แก่ชุมชน 3) 
การวางแผน 4) การดําเนินงานตามแผน 5) การติดตามประเมินผล ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ทัศนคติในการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนขาดความตระหนักใน
ประโยชน์ของโครงการ ทัศนคติและรูปแบบการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กฟผ. และการเลือกโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนของ กฟผ.แนวทางการ
แก้ไขคือ การหาแนวร่วมที่มีอิทธิพลกับชุมชน การน าบุคคลภายนอกมาให้ความรู้และจัดเวทีเสวนา
ร่วมกับชุมชน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของแผนงาน และการลงพ้ืนที่ด้วยจิตอาสา
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

วิเชียร บุญระชัยสวรรค์(2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพ้ืนที่ป่าในตําบล
แม่ก๊ิก  อําเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1) ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ป่าของตําบลแม่กิ๊ในทุกขั้นตอน 
2) ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่าท้ังด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ 

ด้านการร่วมวางแผนกําหนดกิจกรรมด้านการร่วมทํากิจกรรมและด้านการร่วมติดตามประเมินผลมี
การปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 



50 
 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่
ป่าในภาพรวมประชาชนมีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 

4) กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในการจัดการพ้ืนที่ป่าและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพ้ืนที่ป่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ป่าของ
ชุมชนตําบลแม่กิ๊อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



 

 

บทที่  3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนต�อการจัดการป�าชุมชนตําบลบ านปวง   

อําเภอทุ�งหัวช าง  จังหวัดลําพูน  เป&นการศึกษาโดยการใช ระเบียบวิธีวิจัย  ผู ศึกษาได กําหนดวิธีการ

ดําเนินการศึกษาตามลําดับ  5  ข้ันตอน  ดังนี้ 

  3.1   ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  3.2   การสร างเครื่องมือในการศึกษา 
  3.3   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 
  3.4   การเก็บรวบรวมข อมูล 
  3.5   สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห:ข อมูลและเกณฑ:ท่ีใช ในการอภิปรายผล 

 
3.1 ประชากร และกลุ�มตัวอย�าง 

 การศึกษาครั้งนี้ ใช ประชากรและกลุ�มตัวอย�างดังนี้ 

1. ประชากรได แก� ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังตําบลบ านปวง  อําเภอทุ�งหัวช าง   

จังหวัดลําพูน  จาก 11 หมู�บ าน จํานวน  3,129   คน(สํานักทะเบียนอําเภอทุ�งหัวช าง, 2558) 

2. กลุ�มตัวอย�าง ได แก�  ประชาชนท่ีมีสิทธ:เลือกต้ัง ตําบลบ านปวง อําเภอทุ�งหัวช าง  

จังหวัดลําพูน จาก 11 หมู�บ าน  จํานวน  355 คน โดยใช สูตรในการคํานวณ ของ ทาโร ยามาเน� 

(Taro Yamane) ดังสูตร   

n     =         N 

      1 + Ne2 

โดยท่ี    n = จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 

N =จํานวนประชากร 

  e2=ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�าง ซ่ึงกําหนดให มีความคลาดเคลื่อนได ร อยละ 

5 หรือ 0.05 
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ดังนั้นขนาดจํานวนของกลุ�มตัวอย�าง   =            3,129 

     1 + 3,129 (0.05)2 

    จํานวนกลุ�มตัวอย�าง=  355 

 

ดังนั้น ขนาดกลุ�มตัวอย�างของประชากรท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง ในตําบลบ านปวง ท้ัง 11 หมู�บ าน 

สามารถคํานวณได ดัง ตารางท่ี 3.1 

 

ชื่อหมู�บ าน ประชากร กลุ�มตัวอย�าง 
ชาย หญิง รวม วิธีคํานวณ คน 

หมู�ท่ี 1 บ านแม�บอนเหนือ 73 82 155 155*355/3129 18 
หมู�ท่ี 2 บ านห วยโป�ง 149 143 292 292*355/3129 33 
หมู�ท่ี 3 บ านห วยปRง 417 423 840 840*355/3129 95 
หมู�ท่ี 4 บ านหนองบัว 90 90 180 180*355/3129 20 
หมู�ท่ี 5 บ านหนองกอก 29 25 54 54*355/3129 6 
หมู�ท่ี 6 บ านใหม� 75 75 150 150*355/3129 17 
หมู�ท่ี 7 บ านปวง 81 82 163 163*355/3129 18 
หมู�ท่ี 8 บ านดอนมูล 274 284 558 558*355/3129 63 
หมู�ท่ี 9 บ านสันดอนฮอม 159 169 328 328*355/3129 37 
หมู�ท่ี 10 บ านแม�บอนใต  127 117 244 244*355/3129 28 
หมู�ท่ี 11 บ านล องสันติสุข 89 76 165 165*355/3129 19 
 1,563 1,566 3,129  355 
 

 สําหรับการสุ�มตัวอย�างใช เทคนิคการสุ�มแบบทราบความน�าจะเป&น (Probability Sampling) 

ประเภทการสุ�มตัวอย�างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling Technique) ให ได ตามจํานวนท่ี

กําหนดในแต�ละหมู�บ าน จนครบ 355 ราย 
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3.2 การสร างเครื่องมือในการศึกษา 

 ก. เชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาครั้งเป&นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสร างและ

การตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

 1) ข้ันตอนการสร างเครื่องมือ 

    1. ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการป�าชุมชนตําบลบ านปวง อําเภอทุ�ง

หัวช าง จังหวัดลําพูน จากเอกสารและผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวข อง 

    2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร างเครื่องมือการศึกษา 

    3. กําหนดวัตถุประสงค:ในการสร างเครื่องมือการศึกษาโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย:ท่ี

ปรึกษาสาระนิพนธ: 

    4. สร างเครื่องมือ 

    5. นําเสนอร�างเครื่องมือการศึกษาต�ออาจารย:ท่ีปรึกษาสาระนิพนธ: และผู เชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก ไข 

    6. นําเครื่องมือการศึกษาไปทดลองใช กับประชากรท่ีมีลักษณะคล ายกับกลุ�มตัวอย�างเพ่ือ

หาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

   7. ปรับปรุงแก ไข 

   8. จัดพิมพ:แบบสอบถามฉบับสมบูรณ:และนําไปใช จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข อมูลกับกลุ�ม

ตัวอย�าง 

 2) ลักษณะของเครื่องมือ 

     เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้เป&นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู ศึกษาพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนต�อการจัดการป�าชุมชนตําบลบ านปวง อําเภอทุ�งหัวช าง 

จังหวัดลําพูน โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชน ศึกษารูปแบบการจัดการป�า

ชุมชน เปรียบเทียบการจัดการป�าชุมชน พร อมท้ังศึกษาปkญหาและแนวทางเก่ียวกับการจัดการป�า

ชุมชนตําบลบ านปวง อําเภอทุ�งหัวช าง จังหวัดลําพูน  โดยใช หลักการมีส�วนร�วม เพ่ือใช เก็บข อมูลจาก

กลุ�มตัวอย�างท่ีใช ในการศึกษาโดยแบ�งออกเป&น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป&นแบบสอบถามเก่ียวกับข อมูลท่ัวไปของผู ตอบแบบสอบถาม ได แก� เพศ อายุ 

สถานภาพระดับการศึกษา รายได  อาชีพ (Check List) 
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 ตอนท่ี 2 เป&นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนต�อการจัดการป�าชุมชน

ตําบลบ านปวง อําเภอทุ�งหัวช าง จังหวัดลําพูน  โดยใช หลักการมีส�วนร�วม  4 ด าน 

1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 

2. การมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม 

3. การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน: 

4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล 

โดยท่ีผู ตอบแบบสอบถามจะต องแสดงความคิดเห็นจากคําถามท่ีผู ศึกษากําหนดเก่ียวกับการ 

การมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนต�อการจัดการป�าชุมชนตําบลบ านปวง  อําเภอทุ�งหัวช าง จังหวัด

ลําพูน  โดยใช หลักการมีส�วนร�วมซ่ึงมีลักษณะเป&นมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

โดยเกณฑ:การให คะแนน ดังนี้ 

  5  หมายถึง ระดับการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับ มากท่ีสุด 

  4  หมายถึง ระดับการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับ มาก 

  3  หมายถึง ระดับการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับ ปานกลาง 

  2  หมายถึง ระดับการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับ น อย 

  1  หมายถึง ระดับการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับ น อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เป&นแบบสอบถามเก่ียวกับ ปkญหา อุปสรรค  และข อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต�อการมีส�วน

ร�วมของสมาชิกชุมชนต�อการจัดการป�าชุมชน ตําบลบ านปวง อําเภอทุ�งหัวช าง จังหวัดลําพูน (Open 

ended Questionnaire) 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู ศึกษาได ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ขอคําแนะนําจากอาจารย:ท่ีปรึกษาสาระนิพนธ:และผู เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือท่ี 

สร างไว  

2. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร างเสร็จ เสนอประธานและ 

กรรมการท่ีปรึกษาสาระนิพนธ: เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต�อผู เชียวชาญและนํามาปรับปรุง

แก ไขให เหมาะสม  

เพ่ือพิจารณาท้ังในด านเนื้อหาสาระ   และโครงสร างของคําถามตลอดจนภาษาท่ีใช และ 
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ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค�าดัชนีความสอดคล องระหว�างข อคําถามและวัตถุประสงค: 

(Item – Objective Congruence Index : IOC) โดยได ค�า IOC ต้ังแต� 0.5 ข้ึนไปทุกข อ 

3.4 การเก็บรวบรวมข อมูล 

 ผู ศึกษาดําเนินการเก็บข อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมเอกสาร ผู ศึกษารวบรวมข อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัยและเอกสาร 

สิ่งตีพิมพ:ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข องกับการมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนต�อการจัดการป�าชุมชนตําบลบ านปวง 

อําเภอทุ�งหัวช าง จังหวัดลําพูน 

2. ผู ศึกษาได สร างแบบสอบถาม และขอความร�วมมือไปยังประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ังใน 

พ้ืนท่ีตําบลบ านปวง อําเภอทุ�งหัวช าง จังหวัดลําพูน และดําเนินการเก็บรวบรวมข อมูลโดยแจก

แบบสอบถามกับกลุ�มเปyาหมาย จํานวน 355 คน 

3.5 สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห2ข อมูลและเกณฑ2ท่ีใช ในการอภิปรายผล 

 การศึกษานี้จะประมวลผลด วยคอมพิวเตอร: ได แก� ค�าความถ่ี, ค�าร อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าส�วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 เกณฑ:ในการอภิปรายผล ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49  แปลว�า น อยท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แปลว�า น อย 

  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แปลว�า ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แปลว�า มาก 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แปลว�า  มากท่ีสุด 

 

 

  



 

 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่ง
หัวช้าง จังหวัดล าพูน  นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่มีต่อการ
จัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่มีต่อการจัดการป่าชุมชน  เพ่ือศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การด าเนินงานพัฒนาป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ซึ่งประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาไดแ้ก่ ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งพ้ืนที่ต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน จ านวน 
3,129 คน และใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 355 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ  ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รับข้อมูลคืนมาทั้งหมดจ านวน 355 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการก าหนดรหัสและบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และเพ่ือความเข้าใจที่
ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล  จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 
  X  แทน   ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
  SD แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  แล้วน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.  การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 

อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปรผล
เป็นความเรียง 

3. การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการ
จัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ค่าความถ่ีประกอบความเรียง 
 
 



57 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ  
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ( 
Frequency ) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
259 
96 

 
73.00 
27.00 

รวม 355 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง จังหวัดล าพูน พบว่า ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ล าพูน ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 259 คน (ร้อยละ 73.00) และเป็นเพศ
หญิง จ านวน 96  คน (ร้อยละ 27.00 ) 
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ตาราง 4.2  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 
สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 
18- 30 ปี  
31 - 40ปี 
41 - 50ปี  
51 – 60 ปี 
61ปีขึ้นไป 

 
5 
75 
169 
93 
13 

 
1.40 
21.10 
47.60 
26.20 
3.70 

รวม 355 100 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง จังหวัดล าพูน พบว่า ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวั ด
ล าพูน ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50  ปี มากที่สุด จ านวน 169 คน (ร้อยละ 
47.60 ) รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 51-60  ปี จ านวน 93 คน (ร้อยละ26.20 )อายุระหว่าง 31-40 
ปี จ านวน 75 คน  (ร้อยละ 21.10) อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน (ร้อยละ 3.70) และอายุระหว่าง 
18.30 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.40 ) ตามล าดับ 
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ตาราง 4.3 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ 
โสด  
สมรส 
หย่า     
หม้าย 

 
75 
266 
5 
9 

 
21.10 
74.90 
1.40 
2.50 

รวม 355 100 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง จังหวัดล าพูน ที่ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 266 คน (ร้อยละ 74.90)  
รองลงมา คือ โสด จ านวน 75 คน (ร้อยละ 21.10) สถานภาพหม้าย จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.50) 
และหย่า จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.40) ตามล าดับ 
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ตาราง 4.4  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

การศึกษา  
ระดับประถมศึกษา  หรือ  ต่ ากว่า   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ปวส. 
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า       

 
10 
142 
196 
7 

 
2.80 
40.00 
55.20 
2.00 

 
รวม 355 100 

 
จากตารางที่ 4.4  พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

จังหวัดล าพูน ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. จ านวน 196 คน 
(ร้อยละ 55.20) รองลงมา คือมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 142 คน (ร้อยละ 40.00) 
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จ านวน 7 คน (ร้อยละ 2.00) และระดับประถมศึกษา จ านวน 5 คน 
(ร้อยละ 1.4 คน) ตามล าดับมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. เป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 55.20  
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ตาราง 4.5 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
พนักงานภาคเอกชน   
ผู้ประกอบการค้า /ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน 
เกษตรกร 
รับจ้างทั่วไป 
อ่ืนๆ ระบุ............................... 

 
5 
25 
39 
214 
63 
- 

 
1.40 
7.00 
11.00 
60.30 
17.00 

- 
รวม 355 100 

 
จากตารางที่ 4.5  พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

จังหวัดล าพูน ที่ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 216 คน (ร้อยละ 60.80) 
รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 102 คน (ร้อยละ 28.70) รองลงมา อาชีพผู้ประกอบการค้า /
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 32 (ร้อยละ 9.00) และรองลงมา อาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 5 คน (ร้อยละ 
1.4) และตามล าดับมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ  60.80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ตาราง 4.6 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
สถานภาพทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ   5,000 บาท 5,001     -   
10,000    บาท 
 10,001   -   20,000    บาท 
 20,001 บาทข้ึนไป 
 

 
104 
216 
31 
4 

 
29.30 
60.80 
8.70 
1.10 

 
รวม 355 100 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

จังหวัดล าพูน ที่ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001 -10,000 บาท จ านวน 216 คน(ร้อยละ 
60.80) รองลงมา มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท จ านวน 104 คน (ร้อยละ 29.30) มีรายได้
อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 8.70) และมีรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป  จ านวน  4  คน  
(ร้อยละ 1.1) ตามล าดับส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 -10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 60.80  
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ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  โดยรวมและรายด้าน 

 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่า

ชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

4.00 
3.88 
3.94 
4.18 

 

.116 

.164 

.135 

.149 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.00 .020 มาก 
 
 จากตาราง 4.7 พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  อยู่ในระดับ มาก  แต่หากพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้วจะพบว่า การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  อยู่
ในระดับมาก ( X =4.00)    
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4.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  

การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงใน
ตาราง  
  
ตาราง 4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการ
จัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 

ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความ 

1. ท่านไดร้่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการป่า
ชุมชน 

4.08 .580 มาก 

2. ท่านไดร้่วมคิดพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญปัญหา
ของการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน 

4.02 .721 มาก 

3. ท่านไดร้่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

4.03 .536 มาก 

4. ท่านไดร้่วมก าหนดกฎเกณฑ์ หรือข้อปฏิบัติในการร่วม
อนุรักษป์่าชุมชนให้เหมาะสมกับชุมชน 

3.95 .469 มาก 

5. ท่านไดร้่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เหมาะกับชุมชน 

3.94 .417 มาก 

รวม 4.00 .116 มาก 
 
จากตาราง 4.8  พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.00)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
เห็นว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการป่าชุมชน อยู่ในระดับ มาก  
( X = 4.08) คนในชุมชน มีส่วนร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนแนวทาง
ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน อยู่ในระดับ มาก ( X =4.03)คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด พิจารณาและจัดล าดับ
ความส าคัญปัญหาของการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.02) คนในชุมชน มีส่วน
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ร่วมก าหนดกฎเกณฑ์ หรือข้อปฏิบัติในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนให้เหมาะสมกับชุมชน อยู่
ในระดับ มาก ( X = 3.95)คนในชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนให้เหมาะกับชุมชน อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.94 ) 
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ตาราง 4.9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการ
ป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

 

ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความ 

6. ท่านไดร้่วมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ ที่ชุมชนร่วมกันก าหนดไว้ 

 
3.97 

 
.659 

 
มาก 

7. ท่านไดร้่วมกิจกรรมลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และ
สร้างศาลาพักลาดตระเวนป่าชุมชน 

3.76 
 

.781 มาก 

8. ท่านไดร้่วมกิจกรรมจัดท าแนวกันไฟป่า 3.95 .614 มาก 
9. ท่านได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือความชุ่มชื้น

กับป่าชุมชน 
3.88 .340 มาก 

10. ท่านได้ร่วมปลูกป่า ปลูกป่าเสริม ปลูกป่าเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

3.88 .526 มาก 

รวม 3.88 .164 มาก 
 

จากตาราง 4.9 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ด้านการการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( X =3.88)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อยพบว่า คนในชุมชน ได้ร่วมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ที่ชุมชนร่วมกันก าหนดไว้ อยู่ในระดับ มาก  ( X = 3.97 ) คนในชุมชนได้ร่วม

กิจกรรมจัดท าแนวกันไฟป่า   อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.95) คนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย

ชะลอน้ า เพื่อความชุ่มชื้นกับป่าชุมชนอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.88 ) คนในชุมชนได้ร่วมปลูกป่า ปลูก

ป่าเสริม ปลูกป่าเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.88 )คนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม

ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และสร้างศาลาพักลาดตระเวนป่าชุมชนอยู่ในระดับ มาก  ( X = 3.76) 
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ตาราง 4.10    แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการ
จัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูนด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 
 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 

ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความ 

11. ท่านได้รับความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าชุมชน  
3.80 

 
.752 

 
มาก 

12. ท่านสามารถด ารงชีวิตในหมู่บ้านหรือชุมชนได้อย่าง
สะดวกสบายและมีความสุขจากความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศน์ป่าชุมชน 

3.86 .635 มาก 

13. ท่านเคยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน 

4.05 .409 มาก 

14. ท่านเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เช่น ที่ตบไฟ ถึงฉีด
น้ าดับไฟป่า 

3.97 .471 มาก 

15. สมาชิกในชุมชนได้รับค่าตอบแทนจากแผนงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชน 

4.03 .591 มาก 

รวม 3.94 .135 มาก 
 

จากตาราง 4.10 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย  พบว่าชุมชนเคยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.05) สมาชิกในชุมชนได้รับค่าตอบแทนจาก

แผนงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชน  อยู่ในระดับ มาก ( X = 

4.03) ชุมชนเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

เช่น ที่ตบไฟ ถึงฉีดน้ าดับไฟป่า อยู่ในระดับ มาก( X = 3.97) คนในชุมชนสามารถด ารงชีวิตในหมู่บ้าน
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หรือชุมชนได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าชุมชน  อยู่

ในระดับ มาก ( X = 3.86) คนในชุมชนได้รับความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าชุมชน อยู่ในระดับ 

มาก ( X = 3.80)  
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ตาราง 4.11  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการ
ป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลความ 

16. ท่านได้ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ชุมชนจัดขึ้น 

 
3.90 

 
.379 

 
มาก 

17. ท่านได้ร่วมประเมินผลการท างานในโครงการ / กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชน ที่ชุมชนจัดขึ้น
ในแต่ละครั้ง 

4.23 .759 มาก 

18. ท่านได้ร่วมติดตามผลการท างานในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4.35 .604 มาก 

19. ท่านได้ร่วมสรุปผลการท างานใน โครงการ/กิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4.17 .715 มาก 

20. ท่านได้ร่วมควบคุมกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์
ป่าไม้ที่ชุมชนร่วมกันก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

4.28 .683 มาก 

รวม 4.18 .149 มาก 
 
จากตาราง 4.11 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( X =4.18 )   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยพบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่วมติดตามผลการท างานในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.35 ) คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ชุมชนร่วมกันก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด อยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 4.28)  คนในชุมชนมีส่วนร่วมประเมินผลการท างานในโครงการ /กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน ที่ชุมชนจัดขึ้นในแต่ละครั้ง  อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.23) คนในชุมชน
มีส่วนร่วมสรุปผลการท างานใน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่ าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.17 )คนในชุมชนมีส่วนร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ชุมชนจัดขึ้น อยู่ในระดับ มาก( X = 3.90 ) 
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4.3  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อ
การจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

ตารางที่ 4.12 จ านวนผู้ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดในการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชน :ศึกษากรณีเฉพาะ ต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน   

 
ที ่ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

(คน) 
อันดับ 

1 ชุมชนควรออกระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์
บทลงโทษส าหรับผู้ที่ลักลอบเผาป่าในเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

38 1 

2 ควรมีการจัดตั้งเวรยามให้มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอใน
หว้งเวลาที่มักเกิดปัญหาไฟป่า  

27 2 

3 ควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตส านึก
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ป่าชุมชน  

13 3 

 
จากตาราง 4.12 พบว่าปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการ

จัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  เรียงล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย 

ตามล าดับ ได้แก่ ควรออกระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์บทลงโทษส าหรับผู้ที่ลักลอบ

เผาป่าชุมชนให้ชัดเจน (38 คน) ควรมีการจัดตั้งเวรยามให้มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอในห้วงเวลาที่

มัดเกิดปัญหาไฟป่า (27 คน) และควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกพร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชุมชน (13 คน) 



 

 

บทที่  5 

บทสรุป 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่า
ชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนที่มีต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่มีต่อการจัดการป่าชุมชน และศึกษา
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการด าเนินงานพัฒนา  ป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดล าพูน ในการจัดการป่าชุมชนลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความรู้
ของประชาชนเกี่ยวกับป่าชุมชนและทัศนคติต่อการจัดการป่าชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในต าบล
บ้านปวง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน  จ านวน 3,129  คน  ใช้กลุ่มตัวอย่าง 355 คน  และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รับข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมด โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบบังเอิญ  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนา  คือ 
ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งต่อไปนี้จะได้น าเสนอตามล าดับ  
ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ตอนที่  1  สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า  ประชาชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.00 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 47.90  ส่วนใหญ่สมรสแล้ว  คิดเป็นร้อยละ 74.90 และ
มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.เป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 55.20  โดยมี
อาชีพอยู่ในภาคเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.30 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ60.80 



72 
 

 ตอนที่  2  สรุปผลการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน   
 จากการวิเคราะห์ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้าน
ปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชน : ศึกษากรณีเฉพาะต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก( X =4.00)    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน อยู่ในระดับ มาก ดัง
รายละเอียดดังนี้ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 4.00 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.08) ในข้อที่ว่าท่านร่วม
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการป่าชุมชน ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.94) ในข้อที่ว่าท่านร่วม
ติดสินใจเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้องกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เหมาะสมกับชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ( X = 3.88) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด( X =3.97) ในข้อที่ว่าท่านร่วม
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ ที่ชุมชนร่วมกันก าหนดไว้ ส่วน
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.88) ในข้อที่ว่าท่านร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือความชุ่มชื้นกับป่าชุมชน 
และท่านร่วมปลูกป่า ปลูกป่าเสริม ปลูกป่าเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน ภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ( X = 3.94) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.05) ในข้อที่ว่าท่าน
เคยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า
ชุมชน ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.80) ในข้อทีว่่าท่านได้รับความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 4.18 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ( X = 4.35) ในข้อที่ว่าท่านได้
ร่วมติดตามผลการท างานในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X =3.90) ในข้อที่ว่าท่านได้ร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่ชุมชนจัดขึ้น 
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 ตอนที่  3  สรุปผลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อ
การจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

จากการวิเคราะห์  พบว่า  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
ต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  เรียงล าดับความถี่จากมากไป
หาน้อย ตามล าดับ ได้แก่ ควรออกระเบียบขอ้บังคับให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์บทลงโทษส าหรับผู้ที่
ลักลอบเผาป่าชุมชนให้ชัดเจน (38 คน)  ควรมีการจัดตั้งเวรยามให้มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอใน
ห่วงเวลาที่มักเกิดปัญหาไฟป่า (27 คน)  และควรมีการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจและสร้าง
จิตส านึกพร้อมทั้งส่งเสริมท าภาคส่วนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชุมชน (13 คน) 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  พบว่า  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านปวง   อ าเภอทุ่งหัว
ช้าง  จังหวัดล าพูน  เห็นว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูนอยู่ในระดับมาก ( X =4.11)   แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความรู้สึกและ
มีจิตส านึกท่ีดีต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง  หรือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ไม่ดีพอหรือประชาชนอาจจะเกิดความไม่แน่ใจในการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง จากผู้น าท้องถิ่น 
รวมถึงผู้น าชุมชนหรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชุมชนจึงไม่กล้าที่จะพิจารณาตัดสินใจว่าจะให้ค่า
น้ าหนักไปในทิศทางใด  จึงตอบในระดับสูงไว้ก่อน  ซึ่งเป็นปกตินิสัยของคนไทย  อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาครั้งนี้ก็มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ชญานิศา   เกตุแก้ว  ( 2556 :  บทคัดย่อ ) 
ศึกษากระบวนการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่ต าบลแม่เจดีย์ใหม่อ าเภอเวียง
ป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ 1)ศึกษาการจัดการป่าโดยชุมชน 2) เพ่ือ
วิเคราะห์ผลส าเร็จรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดการโดยป่าชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้าน
แม่เจดีย์ใหม่ต าบลแม่เจดีย์ใหม่อ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษาคือคนในชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่หมู่ที่ 3 ต าบลแม่เจดีย์ใหม่อ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัด
เชียงรายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นแกนนาหรือตัวแทนกลุ่มคนในชุมชนบ้านแม่
เจดีย์ใหม่และกลุ่มประชากรจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลการศึกษาพบว่าการจัดการป่า
โดยชุมชนบ้านแม่เจดีย์ใหม่มีรูปแบบการจัดการป่าออกเป็น 2 ลักษณะคือป่าชุมชนอนุรักษ์และป่า
ชุมชนใช้สอยโดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าชุมชนคือป่าชุมชนอนุรักษ์หมายความว่าป่าที่
เป็นต้นก าเนิดของแม่น้าที่หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ท าการเกษตรซึ่งป่าดังกล่าวห้ามมิให้มีการบุกรุกท าลายโดย
เด็ดขาดทุกคนจะต้องช่วยรักษาและป่าชุมชนใช้สอยคือบริเวณตั้งแต่เขตติดต่อกับวัดเป็นแนวเขต
เรื่อยไปจนถึงบริเวณวังมัจฉารวมถึงบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดส่วนพ้ืนที่ทาการเกษตรที่มีมาก่อนใช้
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ระเบียบนั้นอนุญาตให้ทาการเกษตรต่อไปแต่ห้ามบุกรุกเพ่ิมเติมเป็นอันอนุญาตให้หาหน่อไม้เห็ด
อาหารอื่นๆได้แต่ห้ามทาการเพื่อการจาหน่ายออกจากหมู่บ้านให้จ าหน่ายเฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้นโดย
ป่าชุมชนทั้งสองลักษณะเรียกได้ว่ามีกฎกติกาในการใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกันเพียงแต่มีการให้ค า
จ ากัดความในการใช้ประโยชน์ในแต่พ้ืนที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของคนภายในชุมชน
ด้วยกันเองและข้อตกลงร่วมกับชุมชนใกล้เคียงที่มีพ้ืนที่ป่าติดต่อกันแนวคิดวิธีคิดที่ใช้ในการจัดการป่า
ชุมชนคือ “การยึดตามหลักคาสอนตามพระพุทธศาสนาและส านึกรักบ้านเกิด” และชุมชนมีความเชื่อ
เรื่องผีชุมชนจึงได้นามาเป็นกุศโลบายที่ช่วยในการรักษาป่าไม้ควบคู่กับการรักษาป่าที่เป็นรูปธรรมของ
ชุมชนด้วยเช่นพิธีกรรมการบวชป่าและพิธีกรรมการสืบชะตาป่าและการจัดการป่าชุมชนบ้านแม่เจดีย์
ใหม่มีพัฒนาการจัดการป่าชุมชนของบ้านแม่เจดีย์ใหม่ได้ 3 ช่วงได้แก่ช่วงเริ่มต้นการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ (พ.ศ. 2535-2542) ช่วงความเปลี่ยนแปลงและการขยายพ้ืนที่จัดการทรัพยากรป่าไม้ (พ.ศ. 
2543-2550)และช่วงพ้ืนที่ต้นแบบและเครือข่ายชุมชนบ้านแม่เจดีย์ (พ.ศ. 2551-2555)  
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษา เรื่อง “การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนต่อการจัดการป่าชุมชนต าบลบ้านปวง 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น าท้องถิ่น  และผู้น าชุมชน ควรที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนต าบล
บ้านปวงมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน เช่น เชิญชวนให้ติดตามข่าวสารการจัดการป่าชุมชนใน
พ้ืนที่ชุมชนที่เคยด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและประสบความส าเร็จหรือมีชื่อเสียง  มี
การศึกษาดูงานเพ่ือสังเกตการจัดการที่เหมาะสมมุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาสนใจให้ความร่วมมืออย่าง
จริงจัง 

 2. นอกเหนือจากประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วยังมีประเด็นที่
เกีย่วข้องกับการจัดการน้ า ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่พ้ืนที่ราบสูง
เป็นส่วนมาก และมีแหล่งน้ าไหลผ่านชุมชน ระบบการจัดการทรัพยากรน้ าในระบบเหมืองฝายยังคง
เป็นประเด็นที่ชุมชนได้เข้ามาจัดการด้วยตัวของชุมชนเองความเข้มข้นของการจัดการน้ า ยังคงแสดง
ให้เห็นถึงพัฒนาการขององค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดการน้ าที่มีอยู่ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา 
1.ควรมีการส่งเสริมให้ต าบลใกล้เคียง มีระบบการจัดการป่าชุมชนทีเข้มแข็ง 
2.ควรมีการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาป่าชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 
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เลขท่ีแบบสอบถาม ........................ 

แบบสอบถาม 
การมีส�วนร�วมของสมาชิกชุมชนต�อการจัดการป�าชุมชนตําบลบ�านปวง 

อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน 
...................................................................................................................................................... 
คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป!นส"วนหนึ่งของการศึกษาค%นคว%าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท   สาขา
รัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 

1. แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค2เพ่ือศึกษาการมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการจัดการป5า 
ชุมชนตําบลบ%านปวง อําเภอทุ"งหัวช%าง จังหวัดลําพูน 

2. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู%ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการจัดการป5าชุมชน 
ตําบลบ%านปวง อําเภอทุ"งหัวช%าง จังหวัดลําพูน  ท้ัง 4 ด%าน ๆ ละ 5 ข%อ รวม 20 ข%อ 

1. ด%านการมีส"วนร"วมในการตัดสินใจ 
2. ด%านการมีส"วนร"วมในการดําเนินกิจกรรม 
3. ด%านการมีส"วนร"วมในการรับผลประโยชน2 
4. ด%านการมีส"วนร"วมในการประเมินผล 

ตอนท่ี 3 สอบถามแบบปลายเป?ดให%ผู%ตอบแบบสอบถามได%โปรดระบุป@ญหา        
อุปสรรค และข%อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต"อการมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการจัดการป5าชุมชน 
ตําบลบ%านปวง อําเภอทุ"งหัวช%าง จังหวัดลําพูน   

แบบสอบถามฉบับนี้ เป!นแบบสอบถามท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล เพ่ือทําการศึกษา เรื่อง  
การมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการจัดการป5าชุมชนตําบลบ%านปวง อําเภอทุ"งหัวช%าง จังหวัดลําพูน 

ซ่ึงข%อมูลต"าง ๆท่ีได%จากท"านจะเป!นประโยชน2และมีคุณค"าอย"างยิ่งต"อการศึกษาในครั้งนี้ 
ดังนั้น ผู%ศึกษาใคร"ขอความร"วมมือจากท"าน กรุณาตอบแบบสอบถามให%ครบทุกข%อตามความเป!นจริง
คําตอบของท"านจะไม"มีผลกระทบต"อตัวท"านแต"ประการใด เพราะผู%ศึกษาจะเก็บเป!นความลับโดยจะ
เสนอผลงานในภาพรวมเท"านั้น 

ขอขอบพระคุณอย"างสูงยิ่งท่ีกรุณราให%ความร"วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

นงค2รินทร2  ใจมะสิทธิ์ 
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ตอนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไปของผู%ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงใน �หน%าข%อความท่ีตรงกับความเป!นจริงของท"าน 

1. เพศ 

 �ชาย    � หญิง 
2. อายุ 

 �18- 25 ปH    �  26 - 35 ปH 

 �  36 - 60 ปH   �  60 ปHข้ึนไป 

4.  สถานภาพ 

 �  โสด    �  สมรส 

 �  หย"า    �  หม%าย 

5.  ระดับการศึกษา  

  � ระดับประถมศึกษา  หรือ  ตํ่ากว"า   �ระดับมัธยมศึกษาตอนต%น  

           � ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ปวส.        �ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว"า       

6.  อาชีพ 

           � พนักงานภาคเอกชน                  � ผู%ประกอบการค%า /ธุรกิจส"วนตัว   

           � แม"บ%าน                                 �  เกษตรกร 

          � รับจ%างท่ัวไป                          � อ่ืนๆ ระบุ...............................  

7.  รายได�เฉล่ียต�อเดือน 

 �น%อยกว"าหรือเท"ากับ   5,000 บาท �  5,001     -   10,000    บาท 

 �  10,001   -   20,000    บาท �  20,001 บาทข้ึนไป 

แบบสอบถาม 
การมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการจัดการป5าชุมชนตําบลบ%านปวง 

อําเภอทุ"งหัวช%าง จังหวัดลําพูน 



83 

 

ส�วนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการจัดการป5าชุมชนตําบล 
            บ%านปวง อําเภอทุ"งหัวช%าง จังหวัดลําพูน   
คําช้ีแจง   จากข%อความคําถามในแต"ละข%อ  โปรดพิจารณาว"าการมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการ
จัดการป5าชุมชนตําบลบ%านปวง อําเภอทุ"งหัวช%าง จังหวัดลําพูน  อยู"ในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย  

�  ลงในช"องระดับการปฏิบัติของท"าน  ดังนี้ 

 

ข�อ 
ข�อคําถาม 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง   

(3) 

น%อย 

(2) 

น%อย

ที่สุด   

(1) 

 ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ      

1 ท"านได%ร"วมเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนนิการป5า

ชุมชน 

     

2 ท"านได%ร"วมคิดพิจารณาและจัดลําดับความสาํคัญป@ญหา

ของการอนุรักษ2ป5าไม%ในชุมชน 

     

3 ท"านได%ร"วมให%ข%อมูลเก่ียวกับชุมชนเพื่อเป!นประโยชน2ใน
การวางแผนแนวทางในการอนุรักษ2ป5าชุมชน 

     

4 ท"านได%ร"วมกําหนดกฎเกณฑ2หรือข%อปฏิบัติในการร"วม

อนุรักษ2ป5าชุมชนให%เหมาะสมกับชุมชน 

     

5 ท"านได%ร"วมตัดสนิใจเลือกกิจกรรมต"าง ๆ ที่เก่ียวข%องกับ

การอนุรักษ2ป5าชุมชนให%เหมาะกับชุมชน 

     

 ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม      

6 ท"านได%ร"วมปฏิบัติตามกฎเกณฑ2หรือข%อปฏิบัติเก่ียวกับ
การร"วมอนุรักษ2ป5าไม% ที่ชุมชนร"วมกันกําหนดไว% 
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ข�อ 
ข�อคําถาม 

 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง   

(3) 

น%อย 

(2) 

น%อย

ที่สุด   

(1) 

 ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม      

7 ท"านได%ร"วมกิจกรรมลาดตระเวนปQองกันรักษาป5า และ
สร%างศาลาพักลาดตระเวนป5าชุมชน 

     

8 ท"านได%ร"วมกิจกรรมจัดทําแนวกนัไฟป5า      

9 ท"านได%ร"วมกิจกรรมสร%างฝายชะลอน้ํา เพ่ือความชุ"มช้ืน
กับป5าชุมชน 

     

10 ท"านได%ร"วมปลูกป5า ปลูกป5าเสริม ปลูกป5าเนื่องในวัน
สําคัญต"าง ๆ 

     

 ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน9      

11 ท"านได%รับความรู%และเข%าใจถึงประโยชน2ของป5าชุมชน      

12 ท"านสามารถดํารงชีวิตในหมู"บ%านหรือชุมชนได%อย"าง

สะดวกสบายและมีความสุขจากความอุดมสมบูรณ2ของ

ระบบนิเวศน2ป5าชุมชน 

     

13 ในชุมชนเคยได%รับการสนับสนุนจากเจ%าหน%าท่ีของภาครัฐ
เกี่ยวกับการปQองกันและแก%ไขป@ญหาการบุกรุกป5าชุมชน 

     

14 ในชุมชนเคยได%รับการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุ

อุปกรณ2ในการปQองกันและแก%ไขป@ญหาไฟป5า เช"น ท่ีตบไฟ 

ถึงฉีดน้ําดับไฟป5า 

     

15 สมาชิกในชุมชนได%รับค"าตอบแทนจากแผนงาน หรือ

กิจกรรมต"าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของป5าชุมชน 
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ข�อ 
ข�อคําถาม 

 

ระดับการปฏิบัติ 

 

มาก

ท่ีสุด

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง   

(3) 

น%อย 

(2) 

น%อย

ท่ีสุด   

(1) 

 การมีส�วนร�วมในการประเมินผล      

16 ท"านได%ร" วมประชุมชี้แจงการดําเนินงานของ

โครงการ / กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ2ป5าชุมชน

ท่ีชุมชนจัดข้ึน 

     

17 ท"านได%ร"วมประเมินผลการทํางานในโครงการ / 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ2ป5าชุมชน ท่ีชุมชนจัด

ข้ึนในแต"ละครั้ง 

     

18 ท"านได%ร"วมติดตามผลการทํางานในโครงการ / 

กิจกรรมต"าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ2ป5าไม%ใน

ชุมชนอย"างต"อเนื่อง 

     

19 ท"านได%ร" วมสรุปผลการทํางานใน โครงการ/

กิจกรรมต"าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ2ชุมชนอย"าง

ต"อเนื่อง 

     

20 ท"านได%ร"วมควบคุมกฎเกณฑ2และข%อปฏิบัติในการ

อนุรักษ2ป5าไม% ท่ีชุมชนร"วมกันกําหนดข้ึนอย"าง

เคร"งครัด 
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ส�วนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเป?ดเพ่ือให%ผู%ตอบแบบสอบถามได%โปรดระบุป@ญหา อุปสรรคและ

ข%อเสนอแนะอ่ืนๆ ต"อการมีส"วนร"วมของสมาชิกชุมชนต"อการจัดการป5าชุมชนตําบลบ%านปวง อําเภอทุ"ง

หัวช%าง จังหวัดลําพูน    

ป;ญหา อุปสรรค....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

 แนวทางแก�ป;ญหา............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห2ผู%เช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห9ทดลองใช�เคร่ืองมอื 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขออนุญาตเก็บข�อมูลการศึกษา 
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ประวัติผู�ศึกษา 

ช่ือ – สกุล  นางนงค�รินทร�  ใจมะสิทธิ์ 

วัน เดือน ป� เกิด  14  กันยายน  2519 

ท่ีอยู ป!จจุบัน  20  หมู�ท่ี 8 ตําบลบ$านปวง อําเภอทุ�งหัวช$าง จังหวัดลําพูน 51160 

 

ประวัติการศึกษา   

 ป/ 2538  สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   จากโรงเรียนเวียงเจดีย�วิทยา 

 ป/ 2543  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการท่ัวไป (บัญชี)  
                               จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
ประวัติการทํางาน 
 
 ป/ 2540 - ป=จจุบัน องค�การบริหารส�วนตําบลบ$านปวง 
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