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บทน�ำ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องในการจัดการป่าชุมชน
กับแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของออสตรอม โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
จากกรณีป่าชุมชน 2 แห่ง ในอ�ำเภอเทพสถิต ผลการศึกษาพบว่า การจัดการป่าชุมชน
ประสบความส�ำเร็จด้านการป้องกันการบุกรุกป่า แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จด้านการฟื้นฟู
ป่า โดยการจัดการป่าชุมชนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการทรัพยากรร่วมของ
ออสตรอม 5 ประการ คือ 1) การก�ำหนดขอบเขตของพื้นที่ชัดเจน 2) การสอดส่องดูแล
การใช้ประโยชน์และสอดส่องดูแลทรัพยากรป่า 3) การลงโทษผู้กระท�ำผิดจากต�่ำไปสูง
4) การจัดการความขัดแย้ง 5) การยอมรับสิทธิในการจัดการป่าโดยรัฐ อย่างไรก็ตาม
การจัดการป่าชุมชนไม่เป็นไปตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 3 ประการ คือ
1) การก�ำหนดขอบเขตของผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 2) ความสอดคล้องระหว่าง
กฎระเบียบกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่ากับเงื่อนไข
ในการบ�ำรุงรักษา 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการป่าชุมชน; ทรัพยากรร่วม; การจัดการทรัพยากรร่วม
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Abstract
The objective of this research article is to study the management
of community forests in accordance with Elinor Ostrom’s approach
of common-pool resource management. Two community forests in
Thepsathit District were selected for study with utilization of the
qualitative methodology. The study result found that the preventive
measurements of community forests were successful, but the restoration
measurements were failed. Additionally, the two community forest
management were in accordance with five dimensions of the Ostrom’ s
approach, these are: 1) specification of resource boundaries 2) monitoring
users and monitoring resource 3) graduated sanctions 4) conflict
resolution mechanism, and 5) recognitions of rights. However, the community
forest management did not follow the concept of common-pool resource
management, these are 1) determining the scope of forest user rights
2) congruence with local conditions, appropriation and provision 3) as well
as members’ participation in changing rules.
Keywords: Community Forest Management; Common-Pool Resources;
		 Common-Pool Resource Management
บทน�ำ
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การพัฒนาสู่ความทันสมัยของประเทศไทยในห้วง 8 ทศวรรษ ที่ผ่านมาส่งผล
ให้ป่าไม้ถูกท�ำลายอย่างต่อเนื่อง จากสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2504 มีเนื้อที่ป่าทั่วประเทศ
273,629 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของประเทศ ต่อมา พ.ศ. 2531 มีเนื้อที่
ป่า 143,803 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 28.03 ใน ปี พ.ศ. 2541 มีเนื้อที่ป่า 129,722
คิดเป็นร้อยละ 25.28 (ส�ำนักจัดการที่ดินป่าไม้, 2551) ทั้งนี้ได้สร้างความวิตกกังวล
ให้กับรัฐบาลและสาธารณชนในการฟื้นฟูป่าเป็นอย่างมาก รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี
จึงมีมติปิดป่าสัมปทานทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดในปี
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พ.ศ. 2522 กระนั้นก็ตามยังคงมีการลักลอบตัดไม้และท�ำลายพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นข้อพิสูจน์ว่าล�ำพังภาครัฐไม่สามารถดูแลรักษาป่าไว้ให้ลูกหลานได้ จึงก่อให้เกิด
กระแสเรื่องป่าชุมชน ซึ่งเป็นกระแสการเคลื่อนไหวเพื่อให้ชุมชนดูแลป่าไม้เกิดขึ้น
ในหลายประเทศทั่วโลก และส่งผลต่อประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะกับนักพัฒนาเอกชน
(NGO) ชาวบ้าน ให้ชุมชนดูแลป่า ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2528-2529 โดยกรมป่าไม้
จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชน ตลอดจนเหตุการณ์
ใน พ.ศ. 2532 ชาวบ้านห้วยแก้ว กิ่งอ�ำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้จุดกระแสการเรียกร้อง
กฎหมายป่าชุมชนเป็นครั้งแรก โดยชาวบ้านเรียกร้องให้กรมป่าไม้เพิกถอนการให้เช่า
พื้นที่ป่าและมอบให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลป่าในรูปของ “ป่าชุมชน” ซึ่งเป็นกระแสข่าว
ตืน่ ตัวของประชาชนทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในการจัดการป่ามากยิง่ ขึน้ (สมหญิง สุนทรวงษ์,
2557)
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เกิด
กระแสการปฏิรปู ทางการเมือง น�ำไปสูก่ ารเรียกร้องเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในกระบวนการตามนโยบายและสิทธิชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จนกระทั่ง
ภาครัฐมีการปรับตัว โดยอนุญาตให้ชมุ ชนดูแลป่าได้ตงั้ แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยการ
อนุมัติครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2540 จ�ำนวน 2 ชุมชน (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2558) ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชนจากการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้
ส�ำนักจัดการป่าชุมชน พบว่ามีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ 9,907 หมู่บ้าน 9,267 โครงการ
รวมเนื้อที่ 4,749,003 ไร่ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการป่าชุมชนมากที่สุดใน
ประเทศคือ 4,215 โครงการ จาก 4,706 หมูบ่ า้ น (กรมป่าไม้ ส�ำนักจัดการป่าชุมชน, 2559)
อย่ า งไรก็ ต าม แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การป่ า ไม้ อั น เป็ น ทรั พ ยากรร่ ว มยั ง ไม่
แพร่หลาย ซึ่งมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีของ Ostrom (1994) ได้กล่าวถึง
การมองป่าชุมชนในฐานะทรัพยากรร่วมว่าควรจัดการอย่างไร ทั้งนี้ลักษณะบริบทชุมชน
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย กล่าวได้ว่าป่าชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีลักษณะพื้นฐานส�ำคัญที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวคิด
ของออสตรอมจึงเลือกพื้นที่ในการศึกษาโครงการป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เนื่องด้วยอ�ำเภอเทพสถิต มีโครงการป่าชุมชนมากที่สุด 41 แห่ง
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จึงสนใจศึกษาการจัดการทรัพยากรร่วมในโครงการป่าชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
และทิศทางสอดคล้องตามทฤษฎีของออสตรอม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรร่วมของการจัดการป่าชุมชน และ
การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของออสตรอมในการบริหารจัดการป่า
ชุมชน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องและความแตกต่างในการจัดการป่าชุมชน
ของแต่ละโครงการ และค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ

บทที่ 8

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของออสตรอม สุภาพสตรี
คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2009 จากผลงาน “Governing the
Commons: The Evolutions for Collective Action” ตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1990
(Ostrom, 1994) แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม (Common-pool Resources
Management) ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากสังคมทั่วโลก การันตีด้วยรางวัล
โนเบล จากผลงานอันทรงอิทธิพลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งทรัพยากรร่วมในที่นี้หมายถึง
ทรัพยากรที่มีผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นจ�ำนวนมาก โดยไม่มีบุคคลใดอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ได้เพียงผู้เดียว และไม่สามารถกีดกันผู้อื่นในการใช้ประโยชน์ได้ อาทิ แม่น�้ำ ล�ำคลอง
ป่า เป็นต้น นักวิชาการและสาธารณชนมีความเชื่อว่าทรัพยากรร่วมไม่สามารถจัดการได้
เนื่องจากผู้ใช้ประโยชน์แต่ละคนต่างแย่งกันฉกฉวยประโยชน์ จนส่งผลให้ทรัพยากรร่วม
เสือ่ มโทรมและหมดไปในทีส่ ดุ (Ostrom, 2010) แต่ออสตรอมมีความเชือ่ ว่าชุมชนสามารถ
จัดการทรัพยากรร่วมได้ โดยจะต้องด�ำเนินการตามกติกา 8 ข้อ ดังต่อไปนี้
1) ความชัดเจนของขอบเขต (Boundaries) ต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าคนในชุมชน
หรือคนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเขตป่าชุมชน มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในป่าชุมชน และแบ่งขอบเขตของพื้นที่ทรัพยากรร่วมใช้ได้มากน้อยเพียงใด
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โดยชาวบ้านจะต้องยอมรับและเข้าใจการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจน
2) ความสอดคล้ อ ง (Congruence) คื อ กฎระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ป่าชุมชน การปกป้องดูแลป่าชุมชนกับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จะต้อง
สอดคล้องกัน รวมถึงการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านกับต้นทุนในการบ�ำรุงรักษาป่าชุมชน
จะต้องสอดคล้องกันด้วย
3) การเปิ ด ให้ ส มาชิ ก มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและปรั บ ปรุ ง กฎกติ ก า
(Collective Choice Arrangements) เพราะจะท�ำให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะร่วมดูแล
รักษาทรัพยากรป่าชุมชน ตลอดจนรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าชุมชนด้วย
4) การสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิผล (Effective Monitoring) คือการสอดส่อง
ดูแลว่าสมาชิกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตามกฎที่ตกลงร่วมกันหรือไม่
5) การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanctions) คือหากเป็น
ความผิดเล็กน้อย ลงโทษด้วยการกล่าวตักเตือน หากกระท�ำผิดร้ายแรงจริงจึงลงโทษ
ตามกฎหมาย
6) กลไกจั ด การความขั ด แย้ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Conflict Resolution
Mechanisms) คือ หากสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่รัฐขัดแย้งกัน จะต้องมีระบบการจัดการ
ที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมาก
7) รัฐให้การยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน (Recognition
of Rights) รวมถึงการวางกฎระเบียบ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรในป่าชุมชน
8) การเชื่ อ มโยงทรั พ ยากรร่ ว มสู ่ ร ะบบใหญ่ โ ดยภาคี เ ครื อ ข่ า ย (Nested
Enterprises) เพื่อรับการสนับสนุนจากเครือข่ายในเรื่องที่ชาวบ้านขาดแคลน เช่น ขาด
ผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายป่าชุมชน ขาดการศึกษาดูงาน ขาดแคลนงบประมาณ เป็นต้น
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ น� ำ แนวคิ ด การจั ด การทรั พ ยากรร่ ว มมาเป็ น กรอบในการศึ ก ษา
เพื่อพิจารณาว่าการจัดการป่าชุมชนตามแนวทางทั้ง 8 ข้อ จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการ
จัดการป่าชุมชนมากน้อยเพียงใด ดังปรากฏในกรอบแนวคิดต่อไปนี้
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การจัดการทรัพยากรร่วม
(Ostrom, 1994)
ก�ำหนดขอบเขตป่าชุมชนชัดเจน
กติกาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนกับ
เงื่อนไขทางสังคมจะต้องสอดคล้องกัน
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
มีระบบการสอดส่องดูแลป่าชุมชน
มีระบบการลงโทษผู้กระท�ำผิด
มีระบบการจัดการความขัดแย้ง
รัฐยอมรับสิทธิในการจัดการป่าชุมชน
ของชาวบ้าน
มี ก ารเชื่ อ มสู ่ ร ะบบภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่
ใหญ่กว่า

-

183
183

ความส�ำเร็จของโครงการฯ
ปลูกป่าได้ครอบคลุมพื้นที่
ท�ำแนวป้องกันไฟป่าทุกปี
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่า
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จ
ของโครงการป่าชุมชน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
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วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรร่วมของออสตรอม
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ (อนุชา แก้วหย่อง,
2560) ในการคั ด กรองอั น ดั บ ป่ า ชุ ม ชนที่ มี ก ารท� ำ งานอย่ า งเป็ น ระบบและประสบ
ความส�ำเร็จโดดเด่นกว่าป่าชุมชนอื่นๆ จึงคัดเลือกป่าชุมชน 2 แห่ง ในอ�ำเภอเทพสถิต
(มีโครงการป่าชุมชนมากที่สุดถึง 41 โครงการ) คือ ป่าชุมชนบ้านวังช้างและป่าชุมชน
บ้านโคกอนุ วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) การศึกษาข้อมูลผ่านเอกสาร (Documentary Data Collection) เช่น
วารสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลโครงการป่าชุมชน เอกสารเผยแพร่
รายงานการประชุมของคณะกรรมการป่าชุมชน ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ
ป่าชุมชน ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) กรมป่าไม้
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2) การสังเกตการณ์ (Observation) แบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation)
และไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยการลงพื้นที่เพื่ออาศัยอยู่
ร่วมกับชาวบ้านภายในชุมชนเป้าหมาย (1 เดือน) ซึง่ ระหว่างการสังเกตการณ์จะใช้วธิ กี าร
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการ
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key
Informants) 3 กลุม่ คือ (1) เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ 1-2 คน (2) ผูน้ ำ� ชุมชนหรือประธานโครงการ
ป่าชุมชน 2 คน คณะกรรมการป่าชุมชน 2-3 คน (3) บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น พระสงฆ์
2 รูป ครู 1-2 คน ชาวบ้าน/ผู้อาวุโส 3 คน และการจดบันทึกข้อมูล (Notetaking)
จากนัน้ จึงท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเชือ่ มโยงข้อเท็จจริงเข้ากับกรอบแนวคิด
และพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมของออสตรอมเพื่อ
มุ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์งานวิจัย
โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง
1. ข้อมูลชุมชน หมู่บ้านวังช้าง หมู่ 11 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ซึ่งแยกออกจากบ้านวังตาท้าว หมู่ 3 ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพ
มาจาก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อมาท�ำไร่ ท�ำสวน เมื่อชุมชนขยายตัว
จนมีประชากรเพิ่มขึ้น จึงแยกมาตั้งเป็นหมู่บ้านวังช้าง อันมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
พื้นที่ราบสูงสลับที่ราบ นายก อบต. คือ นายยนต์ พันธุ์ชมภู ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายสุบรรณ
เสาโกมุท มีประชากร 200 คน 72 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลักคือ ท�ำไร่มันส�ำปะหลัง
ไร่ข้าวโพด สวนแตงกวา สวนพริก รองลงมาคือ ท�ำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง และ
รับราชการ มีอัตราค่าจ้างวันละ 250-300 บาท ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ มีส�ำนักสงฆ์
ประจ�ำหมู่บ้าน (มีพระสงฆ์ 2 รูป) มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาถิ่น ภาษา
โคราช ภาษากลาง สภาพทางสังคมมีการอยูร่ ว่ มกันแบบเครือญาติ มีการรวมกลุม่ /กองทุน
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน (ณัฐวุฒิ ศรีวิจารย์, 2551)
2. การจัดตั้งและการจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้าง เริ่มจากผู้น�ำชุมชนและ
ชาวบ้านร่วมกันปรึกษาหารือถึงการอนุรักษ์ผืนป่าที่ตนอาศัยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ
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ผนวกกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ่ า ไม้ เข้ า มาสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนด้ ว ย ซึ่ ง นายสุ บ รรณ
เสาโกมุท ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน เป็นผู้เสนอขอจัดตั้งโครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง
ซึ่ ง เมื่ อ ด� ำ เนิ น การยื่ น เสนอขอจั ด ตั้ ง โครงการป่ า ชุ ม ชนในปี 2555 ยั ง มี ค วามล่ า ช้ า
ในการอนุมัติ เนื่องจากมีการจัดล�ำดับการอนุมัติโครงการของแต่ละแห่ง กระทั่งได้รับ
การอนุมตั ใิ นปี 2557 มี 2 แปลง 1) เขากลอย 2) เขากระโจม เนือ้ ที่ 1,885 ไร่ เริม่ โครงการ
ปี 2557 ขึ้ น ทะเบี ย นปี 2557 สิ้ น สุ ด ปี 2562 เลขที่ ห นั ง สื อ อนุ มั ติ โ ครงการ
ทส 1605.43/1359 ลงวั น ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 จั ด เป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
(กรมป่าไม้, 2559) โดยมีรายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชน 10 คน การด�ำเนินการจัดการ
โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้างถือว่าประสบความส�ำเร็จ เพราะป่าชุมชนมีความอุดมสมบู ร ณ์ มี ค วามหนาแน่ น ของพื ช พรรณนานาชนิ ด ชาวบ้ า นช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาป่ า
ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลการตัดไม้ท�ำลายป่า หรือการจุดไฟเผาป่า
ส่งผลให้การบุกรุกพื้นที่ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่พบว่ายังคงมีชาวบ้านบางส่วนบุกรุก
10% ประมาณ 2-3 ครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ สาเหตุเพื่อบุกเบิกให้เป็น
พื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง (สุบรรณ เสาโกมุท, 2560)
3. การจั ด การป่ า ชุ ม ชนบ้ า นวั ง ช้ า งกั บ ทฤษฎี ข องออสตรอม จากการ
ออกแบบกติกาป่าชุมชน 8 ข้อ พบว่า มีความชัดเจนของการแบ่งขอบเขตเนื้อที่ด้วยการ
ติ ด ป้ า ยแสดงอาณาเขตป่ า และการแบ่ ง ขอบเขตส� ำ หรั บ ผู ้ มี สิ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ มี สิ ท ธิ์
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชนชัดเจน คือ อนุญาตให้คนในและคนนอกเข้าป่า
หาหน่อไม้ได้ และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนคนที่เข้าไปหาหน่อไม้และไม่จ�ำกัดปริมาณ มีกฎ
ระเบียบห้ามบุกรุกยึดครองป่าที่ชัดเจน แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวังช้างและ
หมู่บ้านใกล้เคียงยังคงแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ท�ำกินอยู่บางส่วน จนเกิดความขัดแย้งขึ้น
อีกทั้งยังไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าชุมชนต้องเสียสละ เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคนอื่น อีกทั้งไม่ต้องปลูกป่าทดแทน มีการเปิดโอกาสให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกาในช่วงระยะแรกที่ขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน มีการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย มีการสอดส่องดูแลโดย
คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านวังช้างร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง และจัดลาดตระเวน
ประจ�ำทุกปี ทั้งนี้รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน ผนวกกับมีการ
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ควบคุมสูง ทัง้ นีผ้ นู้ ำ� มีบทบาทเด่นชัดในการจัดการทรัพยากรร่วมของป่าชุมชนบ้านวังช้าง
แต่ไม่มีบทบาทในเครือข่ายป่าชุมชน
จุดแข็งของป่าชุมชนบ้านวังช้าง คือ มีการสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแผ้วถางป่า
และป้องกันการตัดไม้ท�ำลายป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ผนวกกับผู้น�ำกับชาวบ้านมีการปกครองสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียวกัน ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลร่วมกันกับชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงในระดับดี ให้ความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน มีการจัดเวรเพื่อการลาดตระเวนส�ำรวจทรัพยากรหลักในเขตป่าชุมชน
เป็นประจ�ำทุกปีอย่างสม�่ำเสมอ
จุดอ่อน คือ ขาดการปลูกป่าทดแทน โดยปล่อยให้ป่าฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ
ส่งผลให้ไม่มีต้นไม้เป็นร่มเงาให้กับสัตว์ป่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง การเข้าไปดับไฟป่า
เป็นไปอย่างยากล�ำบากเพราะลักษณะพื้นที่เป็นป่าหนาทึบเขตภูเขาสูงชัน ชาวบ้าน
มีสิทธิ์เกี่ยวกับป่าชุมชนน้อย โดยเฉพาะสิทธิ์ในการร่วมออกแบบกติกาป่าชุมชน และ
ไม่สามารถกีดกันคนภายนอกที่เข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ ผู้น�ำขาดการเชื่อมโยง
ประสานงานกับภาคีเครือข่ายป่าชุมชน
โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ
1. ข้อมูลชุมชน หมู่บ้านโคกอนุ หมู่ 9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เดิมก่อตั้งในยุคสมัยเจ้าเวียงจันทร์ได้ยกทัพผ่านมาพัก ณ ที่ราบสูงโคกอนุ จึงนิยมเรียก
“บ้านโคกอนุ” โดยมีที่มาของชื่อเรียกบ้านโคกอนุ มาจากในยุคสมัยก่อน พ.ศ. 2528
เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นลานหิน และเคยมีพระสงฆ์นามว่า “หลวงพ่อแพง” เดินธุดงค์
มาปักกลดอยู่กลางป่า ณ บริเวณลานหินดาดตาเกิด มีชาวบ้านมากราบไหว้อย่าง
สม�่ำเสมอจึงตั้งชื่อเป็น “บ้านโคกอนุ” ซึ่งขึ้นอยู่กับหมู่ 1 บ้านนายางกลัก มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ต่อมานายสุริย์ แสนแก้ว (ผู้น�ำชุมชน) รวบรวมผู้คนและ
อพยพเข้ามาอาศัยเพื่อจับจองพื้นที่ท�ำการเกษตร เมื่อปี 2538 บ้านโคกอนุขอแยก
ออกจากบ้านนายางกลัก หมู่ 1 จนถึงปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านคือ นายธงชัย ปัจจัย ประชากร
406 คน 200 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ ท�ำไร่มันส�ำปะหลัง ท�ำไร่ข้าวโพด
ท�ำสวนพริก รองลงมาคือท�ำนาปี เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และไปท�ำงาน
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บทที่ 8

ที่อ่ืน มีอัตราค่าจ้าง 150-300 บาท (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2560) ชาวบ้าน
นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ วั ด ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นคื อ วั ด บ้ า นโคกอนุ แ ละวั ด ป่ า ถ�้ ำ หม้ อ มี ก าร
รวมกลุ่ม/กองทุน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเงินสัจจะ กองทุนพัฒนา
สตรีหมู่บ้าน กองทุนไก่พันธุ์พื้นเมือง กองทุนมันส�ำปะหลัง เป็นต้น (ธงชัย ปัจจัย, 2560)
2. การจั ด ตั้ ง และการจั ด การป่ า ชุ ม ชนบ้ า นโคกอนุ โครงการป่ า ชุ ม ชน
บ้านโคกอนุ เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ
จัดอบรมโครงการป่าชุมชน 1 วัน ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายางกลัก โดยมี
ผู้เข้าร่วมคือหมู่บ้านในต�ำบลนายางกลัก 17 หมู่บ้าน ขณะนั้นผู้ใหญ่ประถม มะยม คือ
ผู้เสนอขอจัดตั้งโครงการป่าชุมชน จากการไปศึกษาดูงาน “ป่าวังกกเดื่อ จ.เลย” และ
เสียชีวิตด้วยโรคประจ�ำตัวในปี 2551 ปัจจุบันผู้ที่สานต่อโครงการ คือ นายธงชัย ปัจจัย
(ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน) โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ (เขาพับ) มีเนื้อที่ 1,400 ไร่
เริม่ โครงการเมือ่ ปี 2551 ขึน้ ทะเบียนปี 2551 สิน้ สุดปี 2556 เลขทีห่ นังสืออนุมตั โิ ครงการ
ทส 1605.2/25012 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 จัดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ สภาพ
ทั่วไปเป็นภูเขา ดินเหนียวปนทรายสลับกับโขดหินและลานหิน เป็นป่าเต็งรังที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ (กรมป่าไม้, 2559) มีรายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชน 13 คน การจัดการ
โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุถือว่าประสบความส�ำเร็จ ป่ามีความสมบูรณ์ (เป็นป่า
ไผ่รวก 50%) ผู้น�ำ ชาวบ้าน พระสงฆ์ ฯลฯ ช่วยกันดูแลรักษาป่า ส่งผลให้การบุกรุกพื้นที่
ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ยังมีชาวบ้านบุกรุก 5% และได้รับรางวัล “ผู้ป้องกันไฟป่า”
ต่อเนื่อง 3 สมัย (2555-2557) จากส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ (หล่า ภูโสภา, 2560)
3. การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกอนุกบั ทฤษฎีของออสตรอม จากการออกแบบ
กติกาป่าชุมชน 8 ข้อ พบว่า มีความชัดเจนของการแบ่งขอบเขตเนื้อที่ด้วยการติดป้าย
แสดงอาณาเขตป่า และการแบ่งขอบเขตส�ำหรับผู้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในป่าชุมชนชัดเจน คือ อนุญาตให้คนในและคนนอกเข้าป่าหาหน่อไม้
ได้เฉพาะช่วงเปิดป่าจนถึงช่วงปิดป่าในเดือนตุลาคม โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน
ไม่ จ� ำ กั ด จ� ำ นวนคนที่ เข้ า ไปหาหน่ อ ไม้ แต่ จ� ำ กั ด ปริ ม าณของหน่ อ ไม้ ที่ ห าได้ โดย
คณะกรรมการตรวจดูตามความเหมาะสมด้วยการคาดคะเนจากสายตา มีกฎระเบียบ
ห้ามบุกรุกยึดครองป่าที่ชัดเจน แต่ชาวบ้านโคกอนุและหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงแผ้วถาง
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ป่าเพื่อขยายที่ท�ำกินอยู่บางส่วนจนเกิดความขัดแย้งขึ้น อีกทั้งยังไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้าน
ผู้เข้าไปหาของในป่าชุมชนต้องเสียสละเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคนอื่น
มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจและปรั บ ปรุ ง กฎกติ ก าในช่ ว ง
ระยะแรกที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน การสอดส่องดูแลโดยคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกับ
หมูบ่ า้ นใกล้เคียง และจัดลาดตระเวนประจ�ำทุกปี ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาเหมาะสม ตลอดจน
มีการท�ำแนวกันไฟ และได้รับรางวัล “ผู้ป้องกันไฟป่า” จากส�ำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ
ผูน้ ำ� จัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลีย่ ลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ รัฐยอมรับ
ในสิทธิการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน ผนวกกับการควบสูง ทั้งนี้ผู้น�ำมีบทบาทเด่นชัด
ในการจัดการป่าชุมชน รวมทั้งมีบทบาทในเครือข่ายป่าชุมชนอย่างโดดเด่น
จุดแข็งของป่าชุมชนบ้านโคกอนุ คือ มีการสอดส่องดูแลผู้บุกรุกแผ้วถางป่า
การป้องกันการตัดไม้ ท�ำลายป่า และการเฝ้าระวังไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น�ำ
มีการเชื่อมโยงประสานงานกับเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�ำบล อ�ำเภอ และระดับจังหวัด
อย่างสม�่ำเสมอ โดยการเป็นตัวแทนชุมชนเข้าร่วมกับเครือข่ายในฐานะรองประธาน
เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ อ�ำเภอเทพสถิต และเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ต�ำบลนายางกลัก รวมทั้งชาวบ้านมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลร่วมกันกับหมู่บ้านใกล้เคียง
มีความไว้วางใจซึง่ กันและกัน ตลอดจนมีโครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ�ำ้ หม้อ (พระอาจารย์
ค�ำสิงห์ สนิมโล, 2560) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ในเขตชุมชนของรัฐเพื่อ
ช่วยฟื้นฟูป่า กระตุ้นให้ชาวบ้านกับวัดร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ดูแลทรัพยากร และ
อนุรักษ์ป่าเพิ่มมากขึ้น
จุดอ่อน คือ ด้านการฟื้นฟูป่า เนื่องจากไม่มีการปลูกป่าทดแทนในเขตโครงการ
ป่ า ชุ ม ชน แต่ เ น้ น ปลู ก ในเขตพุ ท ธอุ ท ยานมากกว่ า และปล่ อ ยให้ ป ่ า ฟื ้ น ฟู เ องตาม
ธรรมชาติ อีกทั้งไม่สามารถกีดกันคนนอกที่เข้ามาหาประโยชน์จากป่าได้ และชาวบ้าน
มีสิทธิ์เกี่ยวกับป่าชุมชนน้อย จนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท�ำให้ชาวบ้านขาดความรู้สึกเป็น
เจ้าของทรัพยากรป่าชุมชน ท�ำให้ความรู้สึกหวงแหนลดน้อยลง
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง
รายการ/ประเด็น
1) ที่ตั้งโครงการ

ป่าชุมชนบ้านวังช้าง

ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ

บ้านวังช้าง หมู่ 11 ต.นายางกลัก บ้านโคกอนุ หมู่ 9 ต.นายางกลัก
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

2) ทีม่ าของการขอจัดตัง้ ผู้ใหญ่บ้าน (คนปัจจุบัน) เสนอ
โครงการป่าชุมชน
ขอจัดตั้งตามค�ำแนะน�ำของรัฐ

ผู้ใหญ่บ้าน (คนก่อน) เสนอขอจัดตั้งจากการ
ได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านป่ า ชุ ม ชนที่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ
(ป่ า วั ง กกเดื่ อ จ.เลย) รวมทั้ ง ขอจั ด ตั้ ง ตาม
ค�ำแนะน�ำของรัฐ

3) ปีที่ขอจัดตั้ง

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2550

4) ปีที่ขึ้นทะเบียนจัดตั้ง

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2551

5) เลขที่หนังสืออนุมัติ
โครงการ

ทส 1605.43/1359
ลว.31 มกราคม พ.ศ. 2557

ทส 1605.2/25012 ลว.
29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

6) เจ้าหน้าที่ป่าไม้
(ผู้ตรวจสอบ)

นายอนุชา แก้วหย่อง

นายอนุชา แก้วหย่อง

7) ขนาดเนื้อที่ (ไร่)

1,885 ไร่

1,400 ไร่

8) จ�ำนวนแปลง

2 แปลง (เขากลอย, เขากระโจม) 1 แปลง (เขาพับ)

9) ประเภทป่า

ป่าสงวนแห่งชาติ

10) โครงการพุทธอุทยาน ไม่มี

ป่าสงวนแห่งชาติ
พุทธอุทยานวัดป่าถ�้ำหม้อ

สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง เป็นพืน้ ทีภ่ เู ขาลักษณะเป็น
ราบสลับภูเขา ลักษณะดินทราย ดินเหนียวปนทรายสลับโขดหินและลานหิน
ปนหินลูกรัง

12) พันธุ์ไม้ที่พบ
ในเขตป่าชุมชน

ต้นประดู่ ต้นเต็ง ต้นรัง
ต้นมะม่วงป่า ไม้มะค่า ไผ่ป่า
ไผ่รวก ไผ่โจด

ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ ต้นเต็ง ต้นรัง
ต้นแคทราย ต้นตีนนก ต้นงิ้วป่า ต้นไทร
ต้นลาน ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่โจด ไม้ติ้ว ไม้แดง
ไม้ตะแบก มะเดื่อป่า เหมือดโลด

13) สมุนไพรที่พบ
ในเขตป่าชุมชน

ฟ้าทลายโจร สาบเสือ
เครือชะเอม แฝกหอม

อ้อยสามสวน แฝกหอม กาวเครือแดง
เครือชะเอม หนอนตายหยาก ฟ้าทลายโจร
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ของป่า
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง (ต่อ)
รายการ/ประเด็น

ป่าชุมชนบ้านวังช้าง

ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ

14) สัตว์ป่าที่พบ
ในเขตป่าชุมชน

ชะมด ตะกวด เม่น กระรอกป่า ชะมด ตะกวด กระรอกป่า ไก่ป่า อีเห็น เม่น
กระแต ไก่ป่า หมูป่า อีเห็น นก งู หมูป่า นก งู

15) ความสมบูรณ์ของป่า

80-90%

70%

การวิเคราะห์การจัดการป่าชุมชนในฐานะเป็นทรัพยากรร่วม
ตารางที่ 2 การจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง ในฐานะเป็นทรัพยากรร่วม
แนวคิดการจัดการทรัพยากร
ร่วมของออสตรอม

การจัดการป่าชุมชน ทั้ง 2 แห่ง

บทที่ 8

1. ความชัดเจนของขอบเขต
1.1 การแบ่งขอบเขตของพืน้ ทีท่ รัพยากร 1.1 มีการแบ่งเขตป่าชัดเจน โดยติดป้ายชื่อโครงการและป้ายกติกา
		 ร่วมใช้ได้มากน้อยเพียงใด
ป่าชุมชน 4 ป้าย เป็นป้ายสังกะสี ขนาด 120×240 ซม. ติดตั้ง
2 จุดละ 2 ป้าย และป้ายแนวเขตป่าชุมชน ขนาด 20×50 ซม.
200 แผ่ น ติ ด ป้ า ยตามแต่ ล ะจุ ด ของแนวเขตป่ า เพื่ อ แสดง
อาณาเขตพื้นที่ป่าชุมชนแทนการล้อมรั้วรอบแนวเขตป่า
1.2 ผู้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ 1.2 อนุญาตให้ทั้งคนในและคนนอก มีสิทธิ์เข้าไปขุดหน่อไม้ เฉพาะ
		 จากทรัพยากรในป่าชุมชน
ช่วงเปิดป่าถึงช่วงปิดป่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่อนุญาต
ให้คนนอกเข้าไปตัดไม้
2. ความสอดคล้อง
2.1 กฎระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ จ าก 2.1 มี ก ฎระเบี ย บที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชาวบ้ า น เพราะ
		 ป่าชุมชน กับสภาพทางสังคมและ
มีกฎระเบียบที่เข้มงวด (จากการก�ำหนดโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้)
		 สิ่งแวด ล้อมในชุมชน
แต่ชาวบ้านมีฐานะยากจน ดังนัน้ กฎระเบียบทีต่ งั้ ขึน้ จึงขัดแย้งกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชน จึงต้องก�ำหนด
ช่วงการเปิดป่า-ปิดป่า โดยอนุญาตให้คนในและคนนอกเข้าป่าไป
ขุดหน่อไม้ได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดเท่านั้น ยกเว้นเก็บพืชผัก
สมุนไพรอื่นๆ สามารถหาได้โดยไม่หวงห้าม
2.2 การใช้ ป ระโยชน์ ข องชาวบ้ า นกั บ 2.2 ไม่มีเงื่อนไขให้ชาวบ้านผู้เข้าไปหาของในป่าหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์
		 ต้นทุนหรือเงือ่ นไขในการบ�ำรุงรักษา
จากป่าชุมชนต้องแบกรับต้นทุน หรือต้องเสียสละ เพือ่ การอนุรกั ษ์
		 ป่าชุมชน
และฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าคนอื่น และไม่ต้องปลูกป่าทดแทน
3. การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3. สมาชิกป่าชุมชน 2 แห่ง มีส่วนร่วมในการจัดท�ำกฎระเบียบ
และปรับ ปรุงกฎกติกา
น้อยมาก เนื่องจากกฎ/กติกาจัดท�ำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ชาวบ้าน
เพียงลงมติรับรองในที่ประชุมเท่านั้น
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ตารางที่ 2 การจัดการป่าชุมชน 2 แห่ง ในฐานะเป็นทรัพยากรร่วม (ต่อ)
แนวคิดการจัดการทรัพยากร
ร่วมของออสตรอม
4. การสอดส่องดูแล
4.1 การใช้ประโยชน์จากป่าของ
		 สมาชิก
4.2 การดูแลทรัพยากรป่าชุมชน

การจัดการป่าชุมชน ทั้ง 2 แห่ง
4.1 ป่าชุมชน 2 แห่ง มีผู้น�ำและคณะกรรมการฯ ร่วมกับชาวบ้าน
ช่วยกันสอดส่องดูแล ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาสามารถยับยั้งการบุกรุก
แผ้วถางป่า ตัดไม้ ล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดี
4.2 คณะกรรมการฯ จัดลาดตระเวนส�ำรวจป่าเป็นประจ�ำทุกปี

5. การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป

5. ป่าชุมชน 2 แห่ง ไม่แตกต่างกัน คือ เมือ่ พบเห็นผูล้ ะเมิดกฎ/กติกา
เกีย่ วกับป่าชุมชน จะใช้วธิ วี า่ กล่าวตักเตือนก่อน ซึง่ หากไม่เชือ่ ฟัง
ก็จะด�ำเนินคดีตามกฎหมาย

6. การจัดการความขัดแย้ง

6. ป่าชุมชน 2 แห่ง มีสาเหตุของความขัดแย้งคล้ายคลึงกัน และ
มีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งคล้ายคลึงกัน คือ ผู้ใหญ่บ้าน
เรียกคู่ขัดแย้งมาเจรจาไกล่เกลี่ย

7. ภาครัฐยอมรับในสิทธิการจัดการ
ทรัพยากรป่าชุมชน

7. ภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้การสนับสนุนป่าชุมชน
ทั้ง 2 แห่ง โดยใช้วิธีการชี้น�ำหรือควบคุม ระดับสูง

8. การเชื่อมโยงสู่ภาคีเครือข่ายที่ใหญ่กว่า

8. ผู ้ น� ำ บ้ า นโคกอนุ มี บ ทบาทเด่ น ชั ด ในการจั ด การทรั พ ยากร
ป่าชุมชน และมีบทบาทในเครือข่ายป่าชุมชนระดับต�ำบล อ�ำเภอ
และจังหวัด แต่บ้านวังช้างขาดการเชื่อมโยงกับเครือข่าย

มิติที่มีความสอดคล้อง 5 ข้อ
ข้อ 1 ความชัดเจนของขอบเขต คือ 1.2) การแบ่งขอบเขตของพื้นที่ พบว่า
ป่าชุมชน 2 แห่ง มีการก�ำหนดขอบเขตของป่าชุมชนอย่างชัดเจน ชาวบ้านรับทราบ
ขอบเขตพื้นที่ป่าชุมชน มีการก�ำหนดเส้นแบ่งเขตแดนโดยติดตั้งป้ายชื่อโครงการและ
ป้ายกติกาป่าชุมชน ทั้งหมด 4 ป้าย ขนาด 120×240 ซม. ติดตั้ง 2 จุด จุดละ 2 ป้าย

บทที่ 8

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายความสอดคล้องระหว่างแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรร่วมตามแนวคิดของออสตรอมกับการจัดการป่าชุมชนบ้านวังช้างและบ้านโคก
อนุ พบว่า มีทั้งมิติท่ีมีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับกติกาป่าชุมชน 8 ข้อ รวมถึง
ข้อย่อยต่างๆ ดังนี้
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

บทที่ 8

และป้ายแนวเขตป่าชุมชน ขนาด 20×50 ซม. 200 แผ่น
ข้อ 4 การสอดส่องดูแล คือ 4.1) การสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์จากป่า
ของสมาชิก พบว่าผู้น�ำ ชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแล สามารถ
ยับยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ ล่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตได้เป็นอย่างดี และ
4.2) การสอดส่องดูแลทรัพยากรป่าชุมชน พบว่าป่าชุมชน 2 แห่ง ร่วมกันกับชาวบ้าน
ที่อยู่ใกล้เขตป่าชุมชนคอยสอดส่องดูแลและจัดลาดตระเวนทุกปีอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อ 5 การลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป พบว่า ป่าชุมชน 2 แห่ง ใช้วิธีการลงโทษ
ผู้ที่ท�ำผิดกติกาคล้ายกัน คือ ตักเตือน หากท�ำผิดร้ายแรงจึงลงโทษตามกฎหมาย
ข้อ 6 การจัดการความขัดแย้ง พบว่า ป่าชุมชน 2 แห่ง มีรูปแบบการจัดการ
ความขัดแย้งคล้ายคลึงกัน คือ ผู้น�ำ/ผู้ใหญ่บ้านจะน�ำคู่ขัดแย้งมาพูดคุย ไกล่เกลี่ย
ปรับความเข้าใจระหว่างกัน
ข้อ 7 การยอมรับในสิทธิ์การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนจากรัฐ พบว่า
ป่าชุมชน 2 แห่ง ถูกจัดตั้งขึ้นจากการสนับสนุนและชักจูงของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่
ป่าไม้เข้าไปชี้น�ำการวางกฎระเบียบ การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชาวบ้านอย่างสูง
มิติที่ไม่สอดคล้อง 3 ข้อ
ข้อ 1 ความชัดเจนของขอบเขต คือ 1.1) การให้สิทธิ์การใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน
ระหว่างคนนอกกับคนในไม่แตกต่างกัน คืออนุญาตให้คนในและคนนอกมีสิทธิ์เข้าไป
ขุดหน่อไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย/ค่าบ�ำรุงป่า
ข้อ 2 ความสอดคล้อง คือ 2.1) ความสอดคล้องด้านกฎระเบียบการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนกับสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่าป่าชุมชน 2 แห่ง
มี ก ฎระเบี ย บเข้ ม งวด แต่ ส ภาพสั ง คมของชาวบ้ า นโดยรวมมี ฐ านะยากจน กติ ก า
ป่าชุมชนที่ตั้งขึ้นจึงขัดแย้งกับความต้องการของชาวบ้าน และ 2.2) การใช้ประโยชน์
ของชาวบ้านกับต้นทุนหรือเงื่อนไขในการบ�ำรุงรักษาป่าชุมชน พบว่า ไม่มีเงื่อนไข
ให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าต้องแบกรับต้นทุนหรือต้องเสียสละมากกว่าคนอื่น
ข้อ 3 การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา พบว่า
สมาชิกป่าชุมชน 2 แห่ง มีส่วนร่วมในการจัดท�ำกฎระเบียบน้อยมาก เนื่องจากกฎ/กติกา
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จัดท�ำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ชาวบ้านเพียงลงมติรับรองในที่ประชุมเท่านั้น
ส�ำหรับ ข้อ 8 การเชื่อมโยงสู่ระบบภาคีเครือข่ายที่ใหญ่กว่า พบว่า มีความ
สอดคล้อง 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
ต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัด มีการประสานเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
และไม่สอดคล้อง 1 แห่ง คือ ป่าชุมชนบ้านวังช้างไม่สอดคล้องกับมิติดังกล่าว ฉะนั้น
กิจกรรมป่าชุมชนบ้านวังช้างจึงซบเซา ขาดความกระตือรือร้น และขาดแรงสนับสนุน
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการป่าชุมชน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการป่าชุมชน 2 แห่ง
โครงการป่าชุมชนบ้านวังช้าง

โครงการป่าชุมชนบ้านโคกอนุ

1) เจ้าหน้าที่รัฐพยายามเข้ามาชี้น�ำสูง และค่อนข้าง 1) เจ้าหน้าที่รัฐพยายามเข้ามาชี้น�ำสูง และค่อนข้าง
ควบคุมการจัดการป่าจนเกินไป
ควบคุมการจัดการป่าจนเกินไป
2) ผู้น�ำท�ำหน้าที่เป็นกลไกของตนเองจึงขัดแย้งกับ 2) ผู้น�ำท�ำหน้าที่เป็นกลไกของรัฐ แต่ชุมชนมีความ
เจ้าหน้าที่ในกรณีมีความเห็นต่างกัน
ผูกพันเป็นเครือญาติ เกื้อกูลกันสูง โดยชาวบ้าน
ให้ความเคารพและยอมรับผู้น�ำอย่างมาก
3) ผู ้ น� ำ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ป่ า ชุ ม ชนดี แต่ ช าวบ้ า นมี 3) ผู ้ น� ำ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ป่ า ชุ ม ชนดี แต่ ช าวบ้ า นมี
ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนค่อนข้างน้อย
ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนค่อนข้างน้อย
4) ชาวบ้านมองว่ากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ 4) ชาวบ้านมองว่ากิจกรรม เกีย่ วกับการจัดการป่าชุมชน
ป่าชุมชนเป็นหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการป่าชุมชน
เป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการป่าชุมชนมากกว่า
มากกว่าชาวบ้าน
ชาวบ้าน

6) ขาดแคลนบุคลากร อาสาสมัคร แกนน�ำหลัก ส�ำหรับ 6) ขาดแคลนบุคลากร อาสาสมัคร แกนน�ำหลัก ส�ำหรับ
ช่วยดูแลพิทักษ์ป่า
ช่วยดูแลพิทักษ์ป่า
7) ขาดการเชือ่ มโยงประสานงานกับเครือข่ายป่าชุมชน

บทสรุป

กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Ostrom (1994) ในการบริหารจัดการ
ป่าชุมชน 2 แห่ง ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน พบว่า ป่าชุมชนที่ศึกษาประสบผลส�ำเร็จ

บทที่ 8

5) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการ 5) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการ
ป่าชุมชน
ป่าชุมชน
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ด้านการยับยั้งป้องกันการบุกรุกป่า แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จในการฟื้นฟูป่า ดังนั้น
ควรบริ ห ารจั ด การป่ า ชุ ม ชน โดยประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ทั้ ง 8 ข้ อ อย่ า งตรงจุ ด และ
ตรงประเด็นกับหมู่บ้านนั้นๆ ให้มากที่สุด พร้อมกับแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและรวดเร็ว
ผนวกเข้ากับหลักความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่มีศักยภาพอยู่ภายในตนเอง
สร้างความชัดเจนให้กับทุกฝ่าย เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบเกีย่ วกับป่าชุมชนทีศ่ กึ ษาอันนอกเหนือจากแนวคิดทฤษฎี
ของ Ostrom (1994) คือ ประเด็นด้านภาวะผู้น�ำ พบว่า ผู้น�ำชุมชนทั้ง 2 แห่ง มีอิทธิพล
ต่อชาวบ้านมากที่สุดในการริเริ่มก่อตั้งโครงการเป็นบุคคลแรกที่น�ำชาวบ้าน กระตุ้น
ขั บ เคลื่ อ นและดึ ง ดู ด ชาวบ้ า นให้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การป่ า ชุ ม ชนเสมอ ซึ่ ง
ชาวบ้านมักให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลป่าร่วมกับผู้น�ำมากกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้
นอกจากนีย้ งั พบประเด็นด้านโครงการทางศาสนาทีม่ ชี อื่ เรียกว่า “โครงการพุทธอุทยาน”
เป็นการส่งเสริมให้ทพี่ กั สงฆ์ในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทวั่ ประเทศได้เข้ามาเป็นเครือข่ายและช่วยเหลือ
งานด้านป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน พบว่า
โครงการพุทธอุทยานวัดป่าถ�ำ้ หม้อ บ้านโคกอนุ มีการจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดึงดูดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจนกับบ้านวังช้าง ซึ่งไม่มีโครงการพุทธอุทยาน ส่งผลให้ป่าชุมชน
บ้านวังช้างซบเซา
ส�ำหรับการค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการป่าชุมชน กล่าวได้ว่า
ทฤษฎีของ Ostrom (1994) มีความเหมาะสมอย่างเด่นชัดที่จะน�ำมาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการป่าชุมชนทั้ง 2 แห่ง โดยเฉพาะแนวทางการจัดการป่าชุมชนโดย
การเชื่อมโยงกับระบบที่ใหญ่กว่าด้วยภาคีเครือข่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการป่าชุมชน
อย่างโดดเดี่ยว โดยปราศจากแรงสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้น�ำจะ
มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นตัวขับเคลื่อน กระตุ้นชาวบ้านให้พร้อมใจกันเข้ามามีส่วน
ร่วมพัฒนาป่าชุมชน สร้างกลไกที่มีความยุติธรรมกับผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพยากรป่า พร้อม
สร้างความรู้สึกรักและรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรอันทรงคุณค่านั้นๆ รวมถึงการจัดการ
ป่าชุมชนจะต้องสอดคล้องกับกฎกติป่าชุมชนเช่นเดียวกัน
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นที่ก่อให้เกิดการอภิปรายเพื่อน�ำไปสู่การเสริมสร้าง
ทางวิชาการ คือประเด็นมิติที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Ostrom (1994) มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การให้สิทธิ์การใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนระหว่างคนนอกกับคนใน พบว่า
ป่าชุมชนสองแห่งให้สิทธิ์เท่ากัน โดยไม่กีดกันคนนอกเข้าไปขุดหน่อไม้ เมื่อคนนอก
มีสิทธิ์เสมอกันโดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนบ�ำรุงรักษาป่าชุมชนเท่ากับคนใน อันเป็นผล
เชิ ง ลบต่ อ ความรู ้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของป่ า ของคนในชุ ม ชนในการดู แ ลรั ก ษาป่ า ท� ำ ให้ ค น
ในชุมชนขาดความหวงแหนป่า สอดคล้องกับสมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2559) กล่าวว่า
การจ�ำแนกผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชน คือ ผู้ที่เก็บเกี่ยวประโยชน์จาก
ป่าชุมชนมาก ไม่จ�ำเป็นต้องแบกรับต้นทุนในการใช้แรงงานหรือจ่ายทรัพยากรในการ
บ�ำรุงรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนมากกว่าผู้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากป่าน้อยแต่ประการใด
2. ความสอดคล้ อ งของกฎระเบี ย บไม่ ส อดคล้ อ งกั น คื อ กติ ก าป่ า ชุ ม ชน
ขั ด แย้ ง กั บ ความต้ อ งการของชาวบ้ า น เมื่ อ กติ ก าเข้ ม งวดมาก แต่ ช าวบ้ า นยากจน
จึงต้องการใช้ประโยชน์จากป่า น�ำไปสู่ความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชนระยะยาว
สอดคล้องกับสมศักดิ์ สุขวงศ์ (2550) เสนอว่าป่าชุมชนเป็นการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันของชุมชนที่มีวิถีปฏิบัติเป็นระบบทรัพยากรร่วมของชุมชนเป็นกิจกรรมของ
คนชนบทในการจัดการทรัพยากรเพือ่ ผลประโยชน์ของครอบครัวและชุมชนภายใต้ระบบ
การจัดการ (กฎระเบียบ) ที่ยั่งยืน
3. การให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรับปรุงกฎกติกา เพื่อแสดง
ถึงการยอมรับข้อตกลงของทุกฝ่าย แต่เมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมน้อย ย่อมส่งผลต่อความ
ขัดแย้งในระยะยาว โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมป่าชุมชนอย่างเต็มใจ
สอดคล้องกับสุชาวลี ชูเอน (2555) กล่าวว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับป่าชุมชน
และความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการป่าชุมชน
4. การเชื่อมโยงสู่ระบบภาคีเครือข่าย เป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกื้อหนุนโครงการ
ป่าชุมชนให้ประสบผลส�ำเร็จ เพราะจะส่งผลให้การด�ำเนินการจัดการป่าชุมชนเป็นไป
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อย่างโดดเดี่ยว ขาดแรงสนับสนุน ดังนั้น Ostrom, Tiebout and Warren (1961)
กล่ า วว่ า การจั ด การป่ า ชุ ม ชนโดยการเชื่ อ มโยงทรั พ ยากรร่ ว มสู ่ ร ะบบใหญ่ โ ดยภาคี
เครือข่ายหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ของรัฐ บทบาทของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในฐานะเป็นเครือข่าย โดยการมีศนู ย์กลางในการตัดสินใจ
หลายทาง ในแต่ละเครือข่ายต้องมีอิสระต่อกันและรับผิดชอบต่อเครือข่ายอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ (ที่รับผิดชอบด้านป่าไม้)
ภาครั ฐ ควรท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนและชาวบ้ า นเสมอภาคเท่ า เที ย มกั น
รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงศักยภาพ เพื่อน�ำไปสู่การท�ำงานเป็นทีม
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้าน พร้อมกับติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานใน
ระยะยาว
2. ข้อเสนอแนะต่อผู้น�ำโครงการป่าชุมชน
ผู้น�ำควรมีการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่คณะกรรมการป่าชุมชนคนอื่นๆ และ
ชาวบ้านทั้งในและนอกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและหน่วยงานอื่นๆ
ได้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มมากขึ้ น มี ก ารขยายผลในชุ ม ชนอื่ น ๆ และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
กิจกรรมของภาคีเครือข่ายป่าชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดท�ำบัญชีปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตร จัดท�ำปฏิทินพืช ตามวัฏจักรของพืชแต่ละชนิด เพื่อทราบถึง
ช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวที่แน่นอน
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการป่าชุมชนควรเพิ่มความหลากหลายเชิงพื้นที่
ในแต่ละภูมิภาค เช่น ศึกษาการจัดการป่าชุมชนภาคเหนือกับภาคใต้หรือภาคตะวันออก
กับภาคตะวันตกและควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างป่าชุมชนที่ประสบความ
ส�ำเร็จกับป่าชุมชนที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือ ป่าชุมชนที่ส�ำเร็จกับป่าชุมชนที่ส�ำเร็จ
หรือ ป่าชุมชนที่ไม่ส�ำเร็จกับป่าชุมชนที่ไม่ส�ำเร็จ เพื่อค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งของ
แต่ละโครงการป่าชุมชนที่เด่นชัด ซึ่งจะสามารถน�ำไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตรงจุดและ
ถูกวิธี
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