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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑.เพื่อศึกษาการปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจดัการป่าชุมชนของชุมชนบา้นวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
๒. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของ
ชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  และ ๓. เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน  เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๐๕ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ปัญหาและอุปสรรคของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการปา่ชุมชน

ของชุมชนบ้านวังหมอ ในภาพรวมจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ด้านที่มีปัญหาและ
อุปสรรคมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ส่วนด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์รายข้อ ข้อที่เป็นประเด็นปัญหามากที่สดุ คือ ประชาชนไม่รับรู้/
เข้าใจ ในกระบวนการการมีสว่นร่วมด าเนินกจิกรรมเกี่ยวกับการจดัการและอนุรักษ์ป่าชุมชน ส่วนข้อที่เป็น
ปัญหาน้อยที่สุด คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน และ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่ยั่งยืน 

๒. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน 
คณะผู้วิจัยด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชน      
ซึ่งมีรายข้ันตอน ๔ ข้ันตอน ได้แก่ ๑) ออกแบบกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน                 
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน  ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน                    
ผู้น าศาสนาคริสต์ ผู้น าศาสนาพุทธ และประชาชนในพื้นที่  ๓) คณะวิจัยด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับ                
การอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน  และ ๔) ผู้เข้าร่วมกระบวนการความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็น       
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 ๓. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมร่างธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน  ซึ่งเป็นรูปแบบที่
พัฒนาร่วมกันของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่า                     
ในชุมชน ทั้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผลร่วมกัน 
 ๔. การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน                  
ของชุมชน ด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยประชาชนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านเห็นชอบให้มีการบังคับใช้ธรรมนูญศีลธรรมฉบับดังกล่าว 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1. To study the problems and block of 
people participation in the community forest conservation and management in the 
Wang Mo village, Bo subdistrict, Muang district, Nan province. 2. To study the process of 
motivating people to participate in the community forest conservation and management 
in the Wang Mo village, Bo subdistrict, Muang district, Nan province. 3. To develop the 
model of people participation in the community forest conservation and management in 
the Wang Mo village, Bo subdistrict, Muang district, Nan province. The methodology in 
this research was mixed method research which consisted of the qualitative research, 
the quantitative research, and the participatory action research. This research focused on 
the participatory action research. The descriptive analysis was done. The questionnaires 
were used to collect data from sample group. The sample size was 205. The statistic 
parameters used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 

 It was found that: 

 1.The problems and block of people participation in the community forest 
conservation and management in the Wang Mo community: the overall quantitative data 
collected from questionnaires, the data represented that the biggest problem was the 
participation to work and the smallest problem was the participation to get benefits. To 
analyze each topics, it was found that the biggest problem was no awareness/ 
understanding in the participation process in the community forest conservation and 
management. The smallest problem was the lack of public relation about the news 
related to the guideline and benefits of community forest conservation and 
management. 
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 2. The process of motivating people to participate in the community forest 
conservation and management: The researchers had done the focus group discussion 
with the village committee and the villagers step by step 1) Design the process of 
participation in the community forest conservation and management. 2) Hold the focus 
group discussion with the village committee, the Christian leader, the Buddhist leader, 
and the resident. 3) The researchers provided the knowledge about the community 
forest conservation and management. And 4) The participants expressed opinion. 

 3. The development of community forest conservation model in the Ban Wang 
Mo community was well-cooperated from the community leader, the religion leaders, 
and the people living in the community. The focus group discussion was done to draft 
the ethical standard about the community forest conservation and management. The 
draft was the model developed by people in the community. The content of the draft 
was to support the participation in the community forest conservation and management, 
the decision, action, benefits, and evaluation together. 

 4. The evaluation of (draft of) ethical standard for community forest 
conservation and management was done from data collected from questionnaires. The 
research result represented that the level of people opinion was high. The village 
committee agreed to enforce such ethical standard. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย อันประกอบด้วย รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์น่าน, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา และ
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจนส่งผลให้เครื่องมือการ
วิจัยมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและห้องสมุด
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ                
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บริการและเอื้อเฟื้อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต ,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการอันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้เป็นอย่างดี  

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  อันเป็นสถานบ่มเพาะองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพที่ดีงาม จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้
เกิดข้ึนและบรรลุเป้าหมายได ้

 คุณงามความดีของงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้ วิจัยขอมอบให้กับผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดา มารดา ภรรยา บุตรสาว ครู และเพื่อนคณาจารย์ที่เป็นก าลังใจสนับสนุนใน
หลายๆ เรื่อง และร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยฉบับนี้จนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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บทที่ ๑ 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
ป่าไม้มีคุณประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนในการท้าให้วัฏจักรของน้้าสมบูรณ์ 

การช่วยอนุรักษ์ดินและเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร การช่วยปรับสภาพบรรยากาศให้ด้ารงความสมดุลและ
อื่น ๆ ดังนั้น การท้าลายป่าไม้หรือการท้าให้ไม้มีความเสื่อมโทรมจะส่งผลต่อความเป็นอยู่และสภาวะ
การด้ารงชีวิตทั้งของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และ สัตว์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
โดยธรรมชาติของป่าไม้ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาตินั้น ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ดังนั้น
การอนุรักษ์ป่าไม้จึงถือเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ที่ผู้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทุกคนจะต้องมีส่วน
ร่วมกันประเทศไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ยังคงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
นาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันด้วย
สันติสุขในสังคมและการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน๑   
โดยมีเป้าหมายหนึ่งคือการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาการคุ้มครองป้องกัน รักษา ฟื้นฟูป่าไม้และเขตอนุรักษ์ โดย
อนุรักษ์พื้นที่เปราะบางที่มีความส้าคัญเชิงนิเวศสร้างพื้นที่เช่ือมต่อระหว่างป่า วางระบบเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้้าและการใช้สารเคมี 
ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุก ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ส่งเสริมการ
จัดการป่าชุมชนฯลฯ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เป็น
อย่างมาก 

ในปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลก ราว 73 ,000 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดเทียบเท่า
ประเทศปานามา ได้ถูกท้าลายไปในแต่ละปี (ข้อมูลจาก FAO) ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่ง เทียบ
ได้กับเราสูญเสียพืน้ที่ป่าขนาดเท่าสนามฟุตบอล 50 สนามในทุกๆ 1 นาที สถานการณ์ในประเทศไทย        
ณ ปี 2559 เองก็ไม่ต่างกัน โดยพื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด 
โดยมีพื้นที่ประมาณ 152,000 ตารางกิโลเมตร โดยคิดจากพื้นที่ป่าทั้งหมดรวมถึงป่าเสื่อมโทรมและ
ป่าฟื้นฟู  โดยพื้นที่ป่าไม้ของไทย อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ                  
พ.ศ. 2504 ในพื้นที่ เขตอุทยานแห่งชาติ และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า            
พ.ศ. 2535 ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โดยป่า 2 ประเภทนี้ ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองของ

                                                             
๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, “แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙”,เอกสารอัดส าเนา, (นนทบุรี : ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ข. 



๒ 

 

ประเทศ แม้ว่าจะมีกฎหมาย 2 บทนี้ แต่สถานการณ์การท้าลายป่าและการบุกรุกก็ยังเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจหมายถึงเสถียรภาพของวิถีชีวิตคนไทยอาจถูกท้าลาย ๒ 

สภาพทั่วไปของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือนั้น ปรากฏว่าในอดีตเป็นป่า
และภูเขาสลับซับซอ้น เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยป่าไม้ซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่
ของลุ่มน้้าน่านเป็นพื้นที่ป่าไม้ 7,409,123 ไร่คิดเป็นร้อยละ 49.30 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้้า ทรัพยากรปา่
ไม้ที่ส้าคัญส่วนใหญ่เป็นปา่เบญจพรรณ ป่าไผ่ จากการส้ารวจพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมีแนวโน้มลด
ปริมาณลงอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากมีการบุกรุก การตัดไม้ท้าลายป่า จากสภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง
ของป่าไม้ท้าให้หน่วยงานรัฐท้างานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
องค์กรโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรส่วนท้องถ่ินโดยการส่งเสริมใน
รูปแบบป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ 
อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีประชากรทั้งสิ้น 621 คน มีจ้านวนครัวเรือน 205  ครัวเรือน  คนใน
ชุมชนประกอบอาชีพ ท้าไร่ รับจ้างและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน 
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีส่วนใหญ่ คือ ป่าไผ่ ซึ่งชุมชนใน บ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน                 
มีการรวมตัวจัดต้ังเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพ น้าเอาทรัพยากรที่เป็นผลิตผลจากป่ามาใช้ในการสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้เสริม นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อ
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนให้คงสภาพที่สมบูรณ์ให้มากที่สุด โดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านในการดูแลและฟื้นฟูป่าไม้ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาดูแลร่วมกันพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาประการหนึ่งที่ท้าให้การอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนของบ้านวังหมอยัง
มิสามารถด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ประชาชนในชุมชนไม่ได้รับการกระตุ้นให้มีส่วน
ร่วมอย่างจริงจัง และกฎระเบียบชุมชนยังไม่ได้รับการอนุวัตให้ทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
และยังไม่มีธรรมนูญศีลธรรมหรือเอกสารที่ได้รับการพัฒนาตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว             
มาบังคับใช้ในชุมชน 

บ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นลูกคลื่นชันเกิน 30 องศาส่วนลูกคลื่นลอนตามลุ่มแม่น้้าน่านเป็นที่ราบแคบระหว่างลุ่มแม่น้้าน่าน
เป็นแนวยาวตามล้าน้้าน่าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร อาศัยแม่น้้าน่านและป่าชุมชนเป็นป่า
ต้นน้้าใช้ส้าหรับอุปโภค และบริโภค ประชาชนบ้านวังหมอ มีการนับถือศาสนาอยู่ 2 ศาสนาคือ 
ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ แต่ละศาสนามีผู้น้าศาสนาอยู่ในหมู่บ้าน มีทั้งวัด และโบสถ์คริสต์ ไม่เคย
มีความแตกแยกเรื่องของศาสนา พื้นที่ท้ากินที่อยู่อาศัยของบ้านวังหมอพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ น้้ายาว-น้้าสวด (ซึ่งประกาดทับที่ท้ากินของประชาชนบ้านวังหมอเมื่อปี พ.ศ. 2527)
บ้านวังหมอเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ป่าในชุมชนอยู่หลายชนิด คือ ป่าชุมชน  
ป่าไม้ใช้สอย ป่าต้นน้้า ชุมชนบ้านวังหมอประชาชนในหมู่บ้านและผู้น้าหมู่บ้านมีความเข้มแข็งใน                  
การออกกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรือ่งการใช้ประโยชน์จากปา่ และรับผิดชอบหากมกีารกระท้าทีฝ่า่
ฝืนต่อระเบียบที่ชุมชนได้แต่งตั้งข้ึนเป็นระเบียบร่วมกัน  และจากที่บ้านวังหมอมีแม่น้้าน่าน เป็นแม่น้้า

                                                             
๒ World Wide Fund For Nature ประเทศไทย, อนุรักษ์ป่าไม้ไทย, [ออนไลน์],แหล่งข้อมูล : 

http://www.wwf.or.th/what_we_do/forestsofthailand/, [๑ ก.ค. ๖๑]. 

http://www.wwf.or.th/what_we_do/forestsofthailand/


๓ 

 

สายหลักไหลผ่านจงึมกีารอนุรักษ์ปลาน้้าจืดหลายสายพันธ์ และได้ประกาศเป็นอุทยานมัจฉาเฉลิมพระ
เกียรติ ประชาชนในบ้านวังหมอได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนเนื่องจาก
ประชาชนสามารถหาหน่อไม้ ผักต่างๆ และเห็ด ตามฤดูกาลมาขายยังตลาดชุมชนบ้านวังหมอ (ซึ่งเป็น
ตลาดริมทางถนนสายหลัก สาย 1080) แต่ชุมชนบ้านวังหมอยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินท้ากิน 
เพราะว่าที่ดินท้ากินของประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิและกรรมสิทธ์ในการถือครอง เพราะที่ดิน
ฝั่งตะวันออกตอนได้ของแม้น้้าน่านจะเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาพื้นที่ท้ากินได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากไม่มั่นใจ และจากที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิซึ่งท้าให้เกษตรส่วน
ใหญ่เกิดความไม่มั่นคงในที่ดินท้ากินจึงท้าให้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้ประชาชนบ้านวังหมอ ต้อง
ร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อหาภาคีความร่วมมือของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชน บ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ อ้าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่านเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ
การจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๒.๒ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๒.๓ เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 
๑.๓ ปัญหาทีต่้องการทราบ 

๑.๓.๑ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการ
ป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเป็นอย่างไร 

๑.๓.๒ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านเป็นอย่างไรบ้าง 

๑.๓.๓ รูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อย่างมีส่วนร่วม เป็นอย่างไร 

  
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน” เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซึ่งเป็นการผสานวิธี
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่ม(Participation Action Research) โดยเน้นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นส้าคัญ  



๔ 

 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนือ้หาและแนวคดิ ทฤษฎ ี
 ๑.๔.๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยคณะวิจัยมุ่งศึกษา ปัญหาอุปสรรค

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน บ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ อ้าเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้ได้ซึ่งรูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนดังกล่าว โดยมีปัจจัย
น้าเข้า คือ ความรู้ระบบนิเวศวิทยา หลักพุทธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน, มี
กระบวนการ ได้แก่ การบวชป่า การสร้างธรรมนูญศีลธรรม การให้ความรู้ และการใช้หลักเบญจศีล
และหลักไตรสิกขา, มีปัจจัยน้าออก ได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน หมู่บ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 ๑.๔.๑.๒ ขอบเขตด้านแนวคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้น้าเอา
แนวคิดของ Cohen, J.M. and Uphoff ๓ และจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึง
ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอน คือ 

๑) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
๒) มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (Implementation) 
๓) มีส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ (Benefits) 
๔) มีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๑.๔.๒.๑ ประชากร 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักใน

การวิจัยเป็นประชากรใน บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่มีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไปและ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จ านวน ๔๖๙ คน 

 

 ๑.๔.๒.๒ กลุม่ตัวอย่าง 
 การครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๒๐๕ คน จากจ านวน

หลังคาเรือนของชุมชนบ้าน  วังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งมีจ านวน ๒๐๕ หลังคาเรือน  
 ๑.๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร บริบทพื้นที่ และวิเคราะห์จากสภาพความเป็นจริงในพื้นที่และ

ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๒ รูป/คน จากกลุ่ม ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 (๑) กลุม่ผู้น าชุมชน จ านวน ๗ คน 

(๒) กลุม่ผู้น าศาสนาในชุมชน จ านวน ๒ รูป/คน 
 (๓) กลุม่เจา้หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นทีห่รือมีภารกิจทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน  ๗ คน 
 (๔) กลุม่ตัวแทนภาคประชาสงัคมที่มบีทบาทต่อการจัดการป่าชุมชน จ านวน  ๕ คน

  
 

                                                             
๓ Cohen, J.M. and Uphoff,  The Cornell Rural  Development Participation Project, 

(Rural Development Review, 1984),  p. 219-222. 



๕ 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
ผู้วิจัยได้ก้าหนดพื้นที่ในการท้าวิจัย คือ พื้นที่บ้านวังหมอ ต้าบลบ่อ อ้าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการท้าวิจัยระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน 

 
๑.๕ นิยามศพัท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

การพัฒนา หมายถึง  กระบวนการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
จัดการป่าชุมชน โดยใช้กิจกรรม การให้ความรู้ การบวชป่า การสร้างธรรมนูญศีลธรรม การใช้หลักพุทธรรม  

การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสาร สองทาง
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย
กิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการในการ
อนุรักษ์และการจัดการปา่ชุมชน หมู่บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ใน ๔ ข้ันตอน 
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน ที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไปและอาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน หมายถึง การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนในเขต
ชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

   
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน หมู่บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๖.๒ ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน
ของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๖.๓ ได้รูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

๑.๖.๔ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเป็นต้นแบบของการการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน
ของชุมชนอื่นต่อไป 
 
๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 



๖ 

 

ปัจจัยน าเข้า (In put) ประกอบด้วย ความรู้ระบบนิเวศวิทยา  หลักพุทธรรม  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กระบวนการ (Processes) ประกอบด้วย  การบวชป่า  การสร้างธรรมนูญศีลธรรม                    
การให้ความรู้ การใช้หลักพุทธรรม 

ปัจจัยน าออก (Output) ประกอบด้วย รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชน หมู่บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้แก่ 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์                                  
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ )  ค ว า ม รู้ ร ะ บ บ
นิเวศวิทยา 
๒) หลักพุทธรรม 
๓ )  อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ก า ร
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

รู ป แ บ บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน หมู่บ้านวังหมอ 
ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน 
๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
๓) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์                                  
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 
 
 
 

In put 

 

Processes Out put 

 

Out come 

 

feedback 

๑) การสร้างธรรมนูญศีลธรรม  
๒) การให้ความรู้  
๓) การใช้หลักพุทธรรม ประกอบด้วย 

หลักศีล ๕ หรือ เบญจศีล 
(๑) ไม่ฆ่าหรือล่าสัตว์ในปา่ทุกชนิด 
(๒) ถือประโยชน์ตามท่ีธรรมชาติได้ให้มา 
(๓) ไม่ประพฤติผิดต่อธรรมชาตโิดยมอง
ธรรมชาติเป็นเสมือนผู้หญงิ 
(๔)พูดเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(๕) ไม่ดื่มน้ าเมาซึ่งเป็นผลผลติจากต้นไม้
หรือพืชต่างๆ 

หลักไตรสิกขา ๓ 
(๑) ควบคุมความประพฤติทางกายและ
วาจา 
(๒) มีจิตส านึกที่ดตี่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เสริมปัญญาให้เกดิความรู้ความเข้าใจ 
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑.๑  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 



๗ 

 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ

จัดการปุาชุมชน ซึ่งมีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายแนวคิด โดยคณะวิจัยมุ่งศึกษาทบทวน
แนวคิดทฤษฏีจากข้อมูลเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
กําหนดกรอบแนวคิดและประเด็นการวิจัยดังนี้  

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับปาชุมชน 
๒.๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๕ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒.๖ หลักธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการปุา 
๒.๗ บริบทชุมชนบ้านวังหมอ ตําบลบ่อ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด และผลงาน
จากนักวิชาการหลายท่านที่ได้นาเสนอไว้หลายประเด็น เช่น ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม สาเหตุการมีส่วนร่วม ป๎จจัยของการมีส่วนร่วม และประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ดังนี ้

 
๒.๑.๑ ท่ีมาของแนวคิดการมีส่วนร่วม 
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีสว่นร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1975  

กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น คําที่ไม่อาจกําหนดนิยาม
ความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้  เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น  อย่างไรก็
ดี กลุ่มผู้เช่ียวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็นดังนี้  

ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสรา้งโอกาสที่เอื้อใหส้มาชิกทุกคน
ของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนําไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พัฒนา และเอื้อให้
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 

ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดังนี้คือ การเอื้อให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม
กัน และการตัดสินใจเพื่อกําหนดเปูาหมาย นโยบายและการวางแผนดําเนินการโครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 



๘ 

 

ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพื่อพัฒนากบั
ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน                  
การตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างสิ่งที่
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ 

ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบรหิาร  รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิได้ เป็นเพียงเทคนิควิ ธีการ  แต่ เป็นป๎จจัยสํ าคัญในการประกันให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาที่มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน 2 

 ๒.๑.๑.๒ ท่ีมาของแนวคิดการมีส่วนร่วมในประเทศไทย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 254๐ และต่อเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255๐ และมี
บัญญัติอยู่ในกฎหมายต่างๆ อีกมากมาย อีกทั้งพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ก็ได้ให้ความสําคัญของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางใหม้ีการปฏิรปู
ระบบราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย 

 อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมได้มีผู้นําไปตีความและนําไปสู่ การปฏิบัติใน
ระดับที่แตกต่างกันอีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายๆ ฉบับ ยังไม่ออกมาทําให้ประชาชน ข้าราชการ 
และกลุ่มบุคคลต่างๆ อาจไม่ทราบถึงเครื่องมือที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วม อีกทั้งช่องทางในการเข้าถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมยังสับสน ไม่ทราบว่ามีหรือยังไม่มี อันนํามาสู่การขาดโอกาสในการเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง 3  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 
(2525-2529) เป็นต้นมาและรัฐได้ใช้การมีสว่นร่วมนี้เป็นเครื่องมอืให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการของ
รัฐ โดยที่คําจํากัดความของการมีส่วนร่วมมจีํานวนมากแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแง่การเมืองการ
ปกครองที่เห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของชาวชนบท เป็นกระบวนการเรียนรูซ้ึ่งกนัและกันของทุกฝุาย 
และยังอาจเป็นการปูพื้นฐานมั่นคง 

สําหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครองตนเองของท้องถ่ินได้ในบั้นปลาย และได้กล่าวถึง 
จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องและสนใจเป็นเรื่องๆไป เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน้ําฝน การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น 
ข้อสําคัญกิจกรรมเหล่าน้ี จะต้องสัมพันธ์กับป๎ญหาและความต้องการของชาวบ้าน4  

                                                             
2 Sisavanh Vongkatanegnou, ท ฤษฎี ก าร มีส่ วน ร่ วม , [ออนไล น์ ],  แหล่ ง ที่ ม า  : 

https://www.gotoknow.org/posts, [ ๒๐ มิ.ย. ๖๐]. 
3 ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เร่ือง “การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ”, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑), หน้าบทนํา. 

4 อ้างแล้วใน ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เรื่อง “การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ”, 
หน้า ๕. 



๙ 

 

สรุปได้ว่า ที่มาของแนวคิดการมีส่วนร่วมนั้นมีที่มาจากทั้งที่เป็นต่างประเทศ และการ
นํามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ซึ่งอยู่ที่บริบทและสภาพการณ์นั้นๆ เป็นตัวแปรสําคัญ 

 
๒.๑.๒ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee involvement) เป็นกิจกรรมพัฒนาองค์การใน

หมวด Technostructural intervention ที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานและกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงงาน จึงทําให้ผลิตภาพของ
องค์การเพิ่มข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ป๎จจุบันองค์การจํานวนมากได้ใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานลูกแตกต่างๆ ในการพัฒนาองค์การ ตัวอย่างเช่นกิจกรรม 5 ส (5S Activities) กิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ (Quality Control Circle) กิจกรรมไคเซน (kaizen) เป็นต้น 5 

นักวิชาการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) 
แตกต่างกันออกไปแต่สามารถสรุปได้ว่าหมายถึงการกระทําของประชาชนที่ต้องการมีอิทธิพลใน
กิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลและผู้นําประเทศ... 6 

พจนานุกรมอังกฤษฉบับ Oxford (Oxford English Dictionary : OED) ได้ให้คํานิยาม 
คําว่า “การมีส่วนร่วม (Participation) ไว้ว่า “เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอื่น) ในการกระทําบางอย่าง
หรือบางเรื่อง” ซึ่งจะมีความหมายตรงกันข้ามกับคําว่า การเมินเฉย (Apathy) หากจะอธิบาย
ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) ในทางวิชาการ จะหมายถึงความเกี่ยวข้องทางด้าน
จิตใจ ความรู้สึก นึกคิดของแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม เป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้
ทําให้ เกิดความสํา เร็จ เกิดความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกันด้วยการเ ข้าไปเกี่ ยวข้อง 
(Responsibility) ซึ่งอาจเกิดข้ึนทุกระดับของสายบังคับบัญชาใน ๓ ลักษณะ คือ การช่วยเหลือ มีการ
ให้อํานาจ และมีขอบเขตภาระงาน 7  

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความหมาย ครอบคลุม ๓ ประการ 8 คือ  
๑) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา  
๒) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
๓) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดกระบวนการพัฒนา   
นิรันดร์ จงวุฒิเวศ 9 ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การทํางานร่วมกับ

กลุ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ ความร่วมมือร่วมใจ)โดยกระทําการดังกล่าวในห้วงเวลา 

                                                             
5 จิตติ รัศมีธรรมโชติ, การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธันวา 4 

อาร์ต จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๙๑. 
6 บูฆอรี ยีหมะ,ดร., ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒) หน้า ๑๕๑. 
7 โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการ

พิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๘๙. 
8 ทวีวงศ์ ศรีบุรี, สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๐. 



๑๐ 

 

และลําดับเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพคือถูกจังหวะและเหมาะสม การประสานงาน)กับทั้งกระทํางาน 
ดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่าเช่ือถือไว้ใจได้ (ความรับผิดชอบ) ในการมีส่วนร่วมทั่วไป 

อเนก เหล่าธรรมทัศน์ 10 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคล กลุ่ม
คน ประชาชนหรือองค์กรได้ร่วมพิจารณาแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
โดยร่วมกันวางแผนโครงการร่วมกันปฏิบัติงาน ประเมินผลงานพิจารณาตัดสินใจและร่วมกัน 
รับผิดชอบด้วยความสมัครใจ 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 11 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบใน 
เรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อประชาชน 

วีณา  เท่ียงธรรม 12 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า “การมีส่วนร่วม” 
(participation) ประกอบด้วยคํา 2 คํา คือ “การเป็น หุ้นส่วน” (partnership) และ “การเข้าไป
เกี่ยวข้อง” (involvement) ซึ่งเป็นส่วนประกอบภายใต้ความหมาย ของ “การมีส่วนร่วม” ที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด เสมือนเป็นส่วนผสมหลักที่สําคัญของ อาหารจานหนึ่ง หาก
ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะทําให้อาหารจานนั้นเปลี่ยนรูปไปเป็นอาหารชนิดอื่นทันที ดังนั้นเพื่อปูองกัน
ความสับสน ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และเพื่อประโยชน์ของการ นําไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม จึงขอเพิ่มเติมคําอธิบายและรายละเอียดของ “การเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือการเข้า ไปพัวพัน” 
(involvement) 

จากความหมายดังกล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมจึงหมายถึง การที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งกระทําการอันแสดงออกมาทางร่างกาย เช่น การแสดงความรู้สึกโดยการแสดงสีหน้าหรือ
การยกมือเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยในกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง เป็นต้น ทั้งนี้อาจมีขอบเขตที่แคบหรือกว้าง
ก็ได้แล้วแต่การกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในประเด็นอะไร 

 
๒.๑.๓ หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม คือ การที่ฝุายหนึ่งฝุายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วม

การตัดสินใจหรือเคยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากข้ึน เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วน
ร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น และการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้าย
ของโครงการและยังได้ให้หลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมไว้ 8 ประการ ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                
9 นิรันดร์ จงวุฒิเวศ, กลวิธี แนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน

ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, บรรณาธิการโดย ทวีทองหงส์วิวัฒน์, (กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษา
นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๓๔. 

10 อเนก เหล่าธรรมทัศน์, “ประชาสังคมพัฒนาการและนัยยะแห่งอนาคต”, วารสารนิเวศวิทยา, ฉบับ
ที่ ๒๓. ๒๕๕๗, หน้า ๓๔. 

11 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์ไทย, ๒๕๔๖), 
หน้า ๒๕. 

12 บูฆอรี ยีหมะ, ผศ,ดร., การพัฒนาชุมชน : แนวคิด และการประยุกต์ใช้ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด, ๒๕๕๕) หน้า ๕๙. 



๑๑ 

 

1. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ เพราะถ้ามนุษย์ ไม่
มาร่วมคิด ร่วมรับรู้ หรือเข้าใจเพียงพอก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร หรืออาจใช้เพื่อทาลายเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันเองและสิ่งแวดล้อมได้ 

2. เช่ือว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 
3. เช่ือว่าทุกคนไม่ได้ช่ัวดี มาตั้งแต่เกิด โดยเหตุที่เขายากจนอยู่น้ันมิใช่จากกรรมเก่า 
4. เช่ือว่าชาวชุมชนต่าง ๆ มักมีภูมิป๎ญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนใน

ระดับหนึ่ง บางเรื่องที่ชาวชุมชนยึดถือจึงต้องค่อย ๆ ให้ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก 
5. เช่ือว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อยและชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้าง 
6. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ถ้าได้รับโอกาสที่

จะร่วมคิด ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
7. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบโดยตรง คือ มีส่วนร่วมโดยตัวบุคคล

และแต่ละบุคคล หรือประชาชนก่อตั้งองค์กรข้ึนมามีส่วนร่วม หรือให้มีตัวแทนมามีส่วนร่วมโดยอ้อม 
ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับ บริบทของแต่ละพื้นที่ 

8. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพิ่มข้ึน เมื่อมีสภาพที่เหมาะสม คือ ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้สึก
ว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง มีอิสรภาพ ได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้มี ส่วน
ร่วม ต้องมีความสามารถพอที่จะมสี่วนรว่มด้วยได้ มีการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับรู้ข้อมลู
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับทราบ ร่วมคิดมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่
โครงการมากยิ่งข้ึน เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้วไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงานหรือทาง
สังคมให้ลดน้อยลง ไม่ทาให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าผลตอบแทนที่เขาประเมินว่าจะได้รับ 
และต้องมีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี13 

 
Arnstein 14 พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเริ่มแรกในปีค.ศ.196๐ และตีพิมพ์

เผยแพร่ใน ปี ค.ศ.1969 โดยแบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 3 ระดับ ดังนี้คือ 
1. การควบคุมโดยประชาชน (citizen control) เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม 

Arnstein ซึ่งในระดับนี้ประชาชนในชุมชนจะมีบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมทํา และมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในกิจกรรม ต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ หรือเทคโนโลยีต่างๆที่นําไปใช้
ในชุมชน 

2. การเป็นผู้รับ (tokenism) ในระดับนี้เป็นการมีส่วนร่วมในระดับกลาง เป็นการที่
นักวิชาการ หรือบุคลากรอื่นๆ ที่เป็นคนนอกชุมชน ไปให้ข้อมูล ให้คําแนะนํา หรือไปให้บริการ
บางอย่างแก่ประชาชน ในชุมชน เช่น พยาบาลไปให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการปูองกัน
โรคเบาหวานในประชากรกลุ่ม เสี่ยงในชุมชน และทําการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยการเจาะ
เลือดเพื่อตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่ง 

                                                             
13 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง , (เชียงใหม่ : 

สิริลักษณ์การพิมพ์, 2547), หน้า 14-15. 
14 Armstein S. Eight rungs on a ladder of citizen participation. JAID 1969 : 35 (4) : 

216-24. 



๑๒ 

 

ประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านั้น 
เนื่องจากเห็น ประโยชน์ที่จะได้รับ Armstein อธิบายว่าการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ เป็นระดับของการ
มีส่วนร่วมที่ 

ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเริ่มคิด แต่กิจกรรมเหล่านี้เกิดจากบุคลากรสุขภาพ ซึ่ง
ประชาชนมีอํานาจ ในการตัดสินใจที่จะเลือกปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ 

3. การไม่มีส่วนร่วม (non participation) เป็นการมีส่วนร่วมในระดับต่ํา หรือการมีส่วน
ร่วมในระดับที่น้อยที่สุด หมายถึง การนําโครงการหรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในชุมชน ผ่านการ
กําหนดนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐโดยไม่มีการศึกษาชุมชน การสอบถามหรือหยั่งเสียงประชาชนเพื่อดู
ประชามติ ในเรื่องดังกล่าว เช่น การปรับปรุงปูายรถเมล์โดยการปลูกต้นไม้ไว้ตามปูายรถเมล์และปรับ
รูปแบบของ ปูายรถเมล์ใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของรฐับาล แต่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น หรือ ตัดสินใจว่าประชาชนที่เป็นผู้ใช้บริการรถเมล์ของรัฐบาลต้องการปูายรถเมล์แบบใด ที่
สามารถเป็นที่บังแดด กันฝนได้ มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน รวมทั้งมีความปลอดภัยขณะยืน
รอรถเมล์ เป็นต้น 

แนวคิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากทีสุ่ด คือ แนวคิดของ John M. Cohen and 
Norman T. Uphoff โคเฮน และอัพฮอฟ ซึ่งได้จําแนก ข้ันตอน หรือประเภทของการมีส่วนร่วม
ออกเป็นเรื่องของการตัดสนิใจ (Decision making) การดาเนินการ (Implementation) ผลประโยชน์ 
(Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้ันที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรก
ที่สุดที่จะต้องกระทาก็คือ การกําหนดความต้องการ และการจัดลาดับความสําคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงดาเนินการวางแผน และ
การตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

ข้ันที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดาเนินงาน
โครงการนั้น จะได้มาจากคาถามที่ว่า ใครทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทาประโยชน์ได้โดย
วิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

ข้ันที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ ในทางบวกและผลที่
เกิดข้ึนในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

ข้ันที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่สําคัญที่
ต้องสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) : 
ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้  15 โดยสามารถแสดงเป็น
แผนภาพได้ดังนี้ 

 
                                                             

15 John M. Cohen and Norman T. Uphoff Cohen, Rural Development Participation : 
Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation, Rural Development 
Committee Center for International Studies, (Cornell University, 1981), p. 219. 



๑๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑  วงจรของการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ท่ีมา: Farmer, Participation in project Formulation Design and Operation, By Norman Uphoff,  1981. 
 

กรมการพฒันาชุมชน ได้สรุปลักษณะต่าง ๆ ของการมสี่วนรว่มของประชาชนออกเป็น ๑๘ 
ลักษณะ ดังนี ้

๑. มีส่วนร่วมเป็นผู้รเิริ่ม 
๒. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดาเนินงาน 
๓. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากร 
๔. มีส่วนร่วมในการออกความเห็นและข้อเสนอแนะ 
๕. มีส่วนร่วมในการค้นหาปญ๎หาและสาเหตุของปญ๎หา 
๖. มีส่วนร่วมในการหาวิธีในการแกป้๎ญหา 
๗. มีส่วนร่วมในการวางแผน 
๘. มีส่วนร่วมในการประชุม 
๙. มีส่วนร่วมในกจิกรรมกลุม่ 
๑๐. มีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านป๎ญหา 
๑๑. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการหรือบรหิารงาน 
๑๒. มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก 
๑ . มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชักชวนหรือประชาสัมพันธ์ 
๑๔. มีส่วนร่วมในการดาเนินตามกิจกรรมที่วางไว้ 
๑๕. มีส่วนร่วมในการลงทุน หรือบรจิาคเงิน/ทรัพยส์ิน 
๑๖. มีส่วนร่วมในการออกแรง หรือสละแรงงาน 
๑๗. ส่วนร่วมในการออกวัสดุอปุกรณ์ 
๑๘. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ติดตามหรอืประเมินผล 16 

                                                             
16 กรมการพัฒนาชุมชน, ๔๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒. 

การตัดสินใจ 
Decision Making 

การด าเนินงาน 
Implementation 

ผลประโยชน์ 
Benefits 

การประเมินผล 
Evaluation 



๑๔ 

 

 จากการศึกษาแล้วนั้นจะเห็นว่า หลักการสําคัญของการมีส่วนร่วมจะอ้างอิง ต่อยอด หรือมี
ลักษณะที่กล่าวไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ John M. Cohen and Norman T. Uphoff โคเฮน และ
อัพฮอฟ ซึ่งได้จําแนก ข้ันตอน หรือประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ 
(Decision making) การดําเนินการ (Implementation) ผลประโยชน์ (Benefits) และการ
ประเมินผล (Evaluation) 
 

๒.๑.๔ องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
สมนึก สุขช่วย และคณะ ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 17 
๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ร่วมกันของ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝุายรัฐ องค์การเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งช่องทางที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ใช่ครั้งเดียวจบและควรเกิดข้ึนตลอดโครงการ 

๒) เปูาหมายของการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการจัดให้มีการรับฟ๎งความคิดเห็นตามกฎหมาย
หรือการทําให้ไม่มีความขัดแย้ง หากแต่กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการเพื่อทาให้ตัดสินใจของรัฐดีข้ึนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

นอกจากนั้น ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี ๓ ด้าน18  คือ  
1)  ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูก

ว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
2)  ต้องมีกิจกรรมเปูาหมาย ต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะ

อย่างไร เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
3)  ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเปูาหมาย 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมนั้น ประกอบไปด้วย การที่มีบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลหลายๆ หน่วยมาดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีการกําหนดทิศทางเพื่อเป็นแนว
ทางการดําเนินงานร่วมกันไว้อย่างชัดเจน 
 

 
๒.๑.๕ กระบวนการการมีส่วนร่วม 
องค์การอนามัยโลก (WHO and UNICEF) ได้เสนอกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน

ในการดําเนินกิจกรรมไว้ ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ป๎ญหา จัดอันดับความสําคัญ 

ตั้งเปูาหมาย กําหนดการให้ทรพัยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการที่สําคัญคือ ต้องตัดสินใจ
ด้วยตนเอง 

๒. การดําเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการและบริหารการใช้
ทรัพยากรมีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 
                                                             

17  สมนึก สุขช่วย และคณะ, การมีส่วนร่วมของประชาชน  สาระสาร สอน. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือน
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า, ๒๕๕๗), หน้า ๓. 

18 ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วมของประชาชน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : kmcenter.rid.go.th 
/kcperson/ page_kcperson/pdf/23to271152/006.ppt, [ ๓ ม.ค. ๖๑]. 



๑๕ 

 

๓. การใช้ประโยชน์ประชาชนต้องมีความสามารถในการนาเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม 

๔. การได้รับประโยชน์ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือในรูปวัตถุก็ได้ 19 

กระบวนการการมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนา ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้                 
การพัฒนาผู้นําเกิดความมั่นใจในความรู้หรือความสามารถที่มีอยู่ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ 20               
ได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนอาจไม่ได้เข้ามาร่วมในทุกขั้นตอน เพราะมีข้อจํากัดหลายประการ ดังนั้น การ
ตัดใจ จึงเป็นส่วนสําคัญที่นักพัฒนาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้กระทําการตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนา จึงถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง เพราะประชาชนเป็นฝุายกําหนดความต้องการใน
การแก้ไขป๎ญหาของชุมชนด้วยตนเอง สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้รับการเรยีนรูส้ภาพ
ของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทํางาน และร่วม
คิดค้นหาป๎ญหา และสาเหตุของป๎ญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของป๎ญหา 

๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเป็นเพื่อ
การกําหนนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ 

๓. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน 
เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และการดําเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก 

๔. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ทั้งด้านวัตถุ และจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคล และสังคม 

๕. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อแก้ป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนทันท ี 
สรุปได้ว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ข้ันตอนที่สอดคล้องกับ

แนวคิดของ John M. Cohen and Norman T. Uphoff โคเฮน และอัพฮอฟ ซึ่งได้จําแนก ข้ันตอน 
หรือประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ (Decision making) การดาเนินการ 
(Implementation) ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation)  

 
๒.๑.๖ การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพนู มีการส่งเสรมิ

ให้พนักงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพูน มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม TPM ต่อการบริหารงาน
คุณภาพ ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ๒) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  ๓)การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรม ๔) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ๕) การนําความรู้

                                                             
19 WHO and UNICEF, Report of The International Conference on Primary Health 

Care, (NewYork : N.P.Press, 1981), p. 41. 
20 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนคิการท างานของนักพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๕. 



๑๖ 

 

ด้าน TPM ไปปรับใช้ในการทางาน โดยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดาเนินกิจกรรมการ
บํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากบรรยากาศในการทํางาน
ของพนักงานในบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และพนักงานมีความรักใคร่ 
สามัคคีกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนในบริษัทฯได้แสดงความคิดเห็นในปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจกันก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานบริษัทฯมีระดับการมีส่วนร่วมต่อการดาเนินงาน TPM ดังนี ้

1) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานอย่างมีแบบแผน 
และชัดเจนให้กับพนักงาน โดยกําหนดให้พนักงานในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้องค์กร
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานบางส่วนได้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจา และมีภาระ
งานที่มากจึงส่งผลใหก้ารมีส่วนรว่มในการปฏิบัติตามกิจกรรมที่บริษัทฯกําหนดนั้นเกิดประสิทธิผลปาน
กลาง และอาจส่งผลกับตามแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้กําหนดไว้ 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม TPM เพื่อให้
เกิดการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินกิจกรรมให้ดีข้ึน ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ป๎ญหาและพิจารณาแก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานฝุายปฏิบัติการ ซึ่งจะ
พบป๎ญหาในการดําเนินงานอยู่เสมอ   และได้นําป๎ญหาที่พบนั้นมาแก้ไขและเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการแก้ไขป๎ญหาในครั้งต่อไป โดยพนักงานจะเป็นสมาชิกในกลุ่มเสาหลักต่างๆ ซึ่งหัวหน้าฝุายหรือ
หัวหน้าแผนกจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเสาหลัก เพื่อรับทราบป๎ญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขป๎ญหา ทั้งนี้ 
ในการวางแผนการดาเนินกิจกรรม TPM นั้น จะมีการประชุม Small Group เพื่อติดตามผลการดา
เนินงานของกลุ่มเสาหลักอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษัทฯมีการประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม TPM และการวางแผนการ
แก้ไขป๎ญหาในการดาเนินงานให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานเมือพบป๎ญหาและได้รับการแก้ไขแล้วนั้นจะ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ในการติดตามผลการดาเนินงานน้ันพนักงาน
บางส่วนมีภาระงานที่ค่อนข้างมาก และเป็นภาระงานประจา ส่งผลให้ไม่ได้ติดตามผลกรดาเนินงาน 
หรือติดตามเป็นบางเรื่องที่ตนสนใจ โดยพนักงานอาจให้ความสําคัญของการติดตามผลการดาเนินงาน
ค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมในด้านการติดตามและประเมินผลอยู่ใน ระดับปานกลาง 

4. ด้านการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีการจัดโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน 
การดําเนินกิจกรรม TPM และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นการรับทราบนโยบายของบริษัทฯเป็นประจํา 
เมื่อพิจารณาป๎จจัยการทํางานของพนักงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานปฏิบัติการในฝุายงานต่างๆ ซึ่งมี
ภาระงานประจํา เช่น พนักงานฝุายผลิต ซึ่งเป็นพนักงานในส่วนใหญ่ในบริษัทฯและเป็นพนักงานสําคัญใน
การดาเนินกิจกรรม TPM ในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรในการทางาน ซึ่งบ่อยครั้งพนักงานฝุาย
ผลิตนั้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงส่งผลให้พนักงานฝุายผลิตมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น



๑๗ 

 

ค่อนข้างน้อย และด้วยวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ไม่ชอบการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่ทํา
ให้ผลการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นอยู่ใน ระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาในด้านการนาการความรู้ด้าน TPM ไปปรับใช้ในการทางาน พบว่าพนักงาน
ได้นําความรู้ในเรื่อง TPM ไปปรับใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยนําความรู้พื้นฐานที่ได้ผ่าน                      
การอบรมมาปรับใช้  อาทิ หลักการ 5ส หลักการ Kaizan โดยเริ่มจากการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ที่
ตนเองได้รับผิดชอบ โดยทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 
โดยได้นาหลักการ TPM มาปรับใช้ในการค้าหาสาเหตุและวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาเพื่อลด
การสูญเสียที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนโยบายในการดาเนินงานด้าน 
TPM ของบริษัทฯที่ได้กําหนดไว้ คือ “พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมดําเนินงาน TPM เพื่อเปูาหมายใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งคนและเครื่องจักร” และ
สอดคล้องกับหลักการทางานด้าน TPM ที่ได้กําหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ การลด
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เครื่องเสียเป็นศูนย์ และของเสียเป็นศูนย์ 21 
 
๒.๒ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นแหล่งของถ่ินที่อยู่อาศัย (Habitat) ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ซึ่ง
มีป๎จจัยทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในระบบนิเวศนั้น สิ่งมีชีวิตบางชนิด
มีวิวัตนาการมาในทิศทางที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในระบบนิเวศที่หลากหลาย แต่บางชนิดก็อยู่กับชนิด
และจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดผ่านกระบวนการวิ
วัตนาการในอดีตและมีขีดจํากัดที่จะดํารงอยู่ในภาวะความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรของมันเองส่วนหนึ่ง และข้ึนอยู่กับความรุนแรงของ
ความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่ง หากไม่มีทั้งความหลากหลายทางพันธุกรรมและความ
หลากหลายของระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นย่อมไร้ทางเลือกและหมดหนทางที่จะอยู่รอดเพื่อสืบทอด
ลูกหลานต่อไป 22 ซึ่งหากจะเข้าในในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องนั้น
จําเป็นต้องเข้าในในรายละเอียดเหล่าน้ีก่อน คือ 
 

๒.๒.๑ ท่ีมาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ในประเด็นเรื่อง ที่มาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น จาก

การศึกษาค้นคว้าแล้วนั้น การอนุรักษ์มีที่มาอยู่ ๒ กลุ่ม คือ ๑) ที่มาตามแนวคิดทั่วไป และ ๒) ที่มา
ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

                                                             
21 ชัยวัฒน์ กิตติ, “การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลาพูน ในการดาเนินกิจกรรม TPM ต่อการบริหารงานคุณภาพ”, รายงานการวิจัย รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, ๒๕๕๕), หน้า ๓๑ – ๓๕. 

22 ละออ  อัมพรพรรดิ์, ความหลากหลายทางชีวภาพ หนังสือชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชด าริ, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๖.   



๑๘ 

 

 
๒.๒.๑.๑ ท่ีมาตามแนวคิดท่ัวไป 

 ที่มาของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะกล่าวถึง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย คือ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ . ศ. 25๐4 ได้ถูกตราข้ึนเพื่อการจัดการและการดูแล

รักษาอุทยานแห่งชาติเป็นการเฉพาะ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติ
เป็นที่น่าสนใจ ให้คงสภาพอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ใช้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์
ของประชาชน 

2. . กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature  Conservation Act)  กฎหมาย
และข้อบังคับประเภทนี้ประกอบด้วย  พ.ร.บ. คุ้มครองและรักษาสัตว์ปุา พ.ศ. 2535,  พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 25๐4 และพ.ร.บ.ปุาสงวนแห่งชาติ  ซึ่งพ.ร.บ.ทั้ง  3  ฉบับนี้  พื้นที่ครอบคลุมทั้งส่วน
พื้นดินและพื้นน้ํา โดยเฉพาะพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาตินั้นได้ให้ความหมายว่า ส่วนพื้นที่  ในที่นี้รวมถึง
ส่วนพื้นน้ําในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยให้กรมปุาไม้เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายฉบับนี้  

3. กฎหมายว่าด้วยการสํารวจและใช้ประโยชน์ทรัพยากร (Natural Resources  
Exploitation  Act)  กฎหมายประเภทนี้มีหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.ปุาไม้ ปี 2484  เป็นกฎหมายที่ให้
อํานาจเจ้าหน้าที่ของกรมปุาไม้ในการคุ้มครองและจัดการปุาไม้ของประเทศไทย  พ.ร.บ.ประมง ปี 
249๐  เป็นกฎหมายที่ควบคุมและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง กรมประมงเป็นผู้ใช้กฎหมาย
ฉบับนี้  พ.ร.บ.แร่ ปี 251๐  เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจแก่เจา้หน้าที่ของกรมทรพัยากรธรณีอนุญาตการ
ทําเหมืองรวมทั้งควบคุมการผลิตและการจําหน่ายแร่  พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ปี 2511 เป็นกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดการสํารวจและผลิตน้ํามันและแก๊ส  ซึ่ งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ใช้
กฎหมายฉบับนี้และ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี 2522  เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจแก่การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการสํารวจ  วางแผน  และพัฒนาการท่องเที่ยว   

4. กฎหมายว่าด้วยการปูองกันสิ่งแวดล้อม  (Environmental  Protection  Act)  
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันสิ่งแวดล้อมได้แก่  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ปี  2535  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ําทิ้งหรือของเสียจากโรงงานออกสู่
สภาพแวดล้อมนอกโรงงาน เช่น กฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์การควบคุมการปล่อยของเสียออก
จากโรงงาน การกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่อนุญาตให้ระบายออกจากโรงงานได้ รวมทั้งการ
ควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ  พ.ร.บ. ดังกล่าวมี  3  หน่วยงาน                    
คือ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ  และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดําเนินการตามกฎหมาย 

5. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. 2456 และ พ.ศ. 2535 ได้ถูกตราข้ึน
เพื่อควบคุมและจัดระเบียบการเดินเรือ แต่ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปูองกันป๎ญหามลพิษด้วย 
กล่าวคือ ห้ามทิ้งขยะสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว น้ํามัน เคมีภัณฑ์หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ลงในแม่น้ําลําคลอง บึง 



๑๙ 

 

อ่างเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้ําไทยอันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือ
สกปรก กฎหมายว่าด้วยการใช้ประโยชน์ดินและน้ํา  กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทยนั้นมี
ความสลัลซับซ้อน แต่เมื่อพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้ว ประกอบด้วย  2  กลุ่มใหญ่ ๆ 
ได้แก่  กฎหมายการถือครองที่ดิน  และกฎหมายการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  สําหรับกฎหมาย
ที่ว่าด้วยการถือครองที่ดินประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยกฎหมายที่ดินของประเทศไทย  ปี  2497  
และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการถือครองที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอื่น ๆ ที่สําคัญได้แก่  พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ปี  2521  และพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม ปี 2518  สําหรับกฎหมายในกลุ่มของการวางแผนการใช้ที่ดินนั้นประกอบด้วย  
พ.ร.บ.ผังเมือง ปี 2535  พ.ร.บ.จัดประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ปี 2457  พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน 
ปี  2526 กฎหมายดังกล่าวนี้จะเป็นกรอบในการวางแผนการใช้ที่ดินทั้งในเมืองและชนบท  และ
ผนวกกับกฎหมายการแบ่งเขตที่ดิน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในป๎จจุบันทั้งเก่าและใหม่ เช่น พ.ร.บ. 
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี 2522 

ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับพื้นที่น้ํา  ได้แก่ พ.ร.บ.การเดินเรือในเขตน่านน้ําไทย ปี 2456  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด ครอบครุมทั้งการเดินเรือในทะเลและลํานํ้าภายใน โดยในส่วนที่ 7 ของ
พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ให้ความหมายของคําว่า "น่านนํ้าไทย" หมายรวมถึง "เขตน่าน้ําไทยทั้งหมดท่าเรือที่
จอดเรือ  แม่น้ํา   และลําคลองทั้งหมดในราชอาณาจักรไทย" ส่วนหนึ่งของข้อตกลงเจนีวาปี 25๐5 ที่
เกี่ยวกับกฎหมายทะเล  และตามข้อตกลงของกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติ ปี 2525 ซึ่ง
ประเทศไทยในคู่สัญญาด้วยเขตน่านน้ําไทยครอบคลุมพื้นที่ในระยะ  12  ไมล์ทะเล และ 24 ไมล์
ทะเลสําหรับเขต Contiguous ซึ่งวัดจากเส้นฐานต้ังแต่ปี 25๐9 เป็นต้นมา และในปี 2512 รัฐบาล
ไทยได้ประกาศการครอบครองทรพัยากรธรรมชาติบริเวณไหล่ทวีป ทั้งที่อยู่ในนํ้าและที่อยู่ใต้ดินทั้งอ่าว
ไทยและทะเลอันดามัน ขณะเดียวกันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2524 ประเทศไทยก็ได้ประกาศขยาย
อาฯาเขตเศรษฐกิจจําเพาะออกไปเป็น  2๐๐ ไมล์ทะเล อย่างไรก็ดีในความหมายของคําว่า "ชายฝ๎่ง
ทะเล" นั้น ยังไม่มีข้อกําหนดทางกฎหมายและในเอกสารอื่น ๆ  

นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในเขตน่านน้ําไทยดังกล่าวแล้วยังมีกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่น้ํา เช่น พ.ร.บ. รักษาเส้นทางเดินเรือ ปี 2446 พ.ร.บ.                
การชลประทาน ปี 2485  พ.ร.บ. คลองส่งน้ํา ปี 2526 เป็นต้น อย่างไรก็ดีกฎหมายดังกล่าวนี้มี
ความสําคัญน้อยกว่าการจัดการพื้นที่ชายฝ๎่งทะเล เพราะความเกี่ยวข้องของกฎหมายเหล่านี้มีเฉพาะ
ส่วนพื้นน้ําภายในมากกว่าพื้นน้ําบริเวณชายฝ๎่งทะเล 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ 
1. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายสืบเนื่องจากการประชุม

สมัชชาประเทศภาคี อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 3 
ระหว่างวันที่ 1-1๐ ธันวาคม พ.ศ. 254๐ ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุุน ที่ประชุมสามารถบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดเปูาหมายและระยะเวลาในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจก    
6 ชนิด โดยได้มีการกําหนดพันธกรณีเพิ่มเติมให้กับประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ที่พัฒนาแล้ว และ
ประเทศในกลุ่มที่กาํลังมกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยให้การลงนามรับรองพิธีสารฯ เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2542 แต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน 



๒๐ 

 

2. คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSD) จัดตั้งข้ึนตามมติการประชุม
สหประชาชาติ พ.ศ.  2537 และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก CSD ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2538 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิกภาพครั้งละ 3 ปี CSD จัดตั้งข้ึนมาเพื่อดําเนินการ
ตามที่ระบุไว้ใน Agenda 21 และรายงานโดยตรงต่อสมัชชาสหประชาชาติ โดยผ่านคณะกรรมาธิการ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) 

3. ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน อาเซียนได้เริ่มโครงการความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมครั้งแรกในปี พ.ศ. 252๐ (ประเทศไทยให้การลงนามรับรองในปีเดียวกัน) โดยความ
ช่วยเหลือจากโครงสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ป๎จจุบันมีผู้เช่ียวชาญเป็นคณะกรรมการ เรียกว่า 
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (ASEAN Senior Official on the Environment – 
ASOEN) ทําหน้าที่กํากับดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาเซียน และร่วมกันพิจารณาโครงการ
เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทํางาน ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะทํางาน 3 คณะ และคณะทํางานเฉพาะกิจ 1 คณะ คือ 

1) คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
ประเทศ ฟิลิปปินส์ เป็นประธานคณะทํางาน 

2) คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝ๎่ง มีประเทศไทยเป็นประธานคณะทํางาน 
3) คณะทํางานด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม มีประเทศมาเลเซียเป็นประธาน

คณะทํางาน 
4) คณะทํางานเฉพาะกิจด้านหมอกควันของอาเซียน มีประเทศอินโดนี เซียเป็นประธาน

คณะทํางาน 
 

๒.๒.๑.๒ ท่ีมาตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
ทัศนะของพระพุทธศาสนาที่มีต่อปุาไม้ ล้วนมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ในเรื่องนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า  สาระสําคัญของพระพุทธศาสนากับปุาไม้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ ประการ คือ 23 

๑. มองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องรื่นรมย์ น่าช่ืนชมความงาม และมีความสุขกับธรรมชาติ 
๒. เห็นพืชพันธ์ุมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในธรรมชาติ เป็นเพื่อนร่วมกฎของธรรมชาติอัน

เดียวกันกับตน จะต้องมีเมตตาไมตรีต่อกัน 
๓. มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าเกื้อกูลต่อการพัฒนาของมนุษย์ ท่าทีเหล่านี้

จะทําให้พฤติกรรมต่อธรรมชาติแวดล้อม พลิกเปลี่ยนจากความเป็นปฏิป๎กษ์ที่จะพิชิต ข่มเหง รังแก 
เอาเปรียบธรรมชาติ มาสู่ความเป็นมิตร ความเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันด้วยดี 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) 24 กล่าวไว้ว่า การที่จะทําให้บรรลุเปูาหมาย คือ การที่จะทํา
ให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้และอยู่คู่กับโลกตลอดไปได้น้ัน มีหลักการอนุรักษ์ คือ 

                                                             
23 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙๑. 
24 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), คนไทยกับป่า, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ องค์การค้าของคุรุ

สภา, ๒๕๔๓),หน้า ๗-๘. 



๒๑ 

 

๑. ใช้อย่างฉลาด  การจะใช้ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขาดแคลนหรือ
ความหายากในอนาคต อีกทั้งพิจารณาหลักเศรษฐศาสตร์ถึงต้นทุนและผลตอบแทนอย่างถ่ีถ้วน 

๒. ประหยัด ทรัพยากรใดที่มีน้อยหรือหาได้ยาก ควรเก็บรักษาไว้มิให้สูญไป บางครั้งถ้ามี
ของบางชนิดที่พอจะใช้ได้ ต้องใช้อย่างประหยัด 

๓. ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมให้ดียิ่งข้ึน กล่าวคือ ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพ
ล่อแหลมต่อการสญูเปลา่ หรือจะหมดไปถ้าดําเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชา ควรหาทางปรับปรงให้อยู่ใน
ลักษณะที่ดียิ่งข้ึน 

๔. ปรับปรุงให้ดีกว่าสภาพธรรมชาติเดิม เช่น การปฏิรูปดิน การปลูกพืชหมุนเวียนหลาย
อย่างจะทําให้ดินดีข้ึน 

๕. นําของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนําขวดพลาสติก กระดาษหรือเศษเหล็กเป็นต้น 
กลับมาใช้ใหม่ 

๖. ใช้สิ่งอื่นทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางอย่าง เช่น ใช้แกลบข้ีเลื่อนและขยะเป็นเช่ือ
เพลิง การใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างแทนไม้ 

๗. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนา และต้องศึกษาผลได้ผลเสีนอย่างรอบคอบ
เสียก่อน เช่น การสร้างโรงไฟฟูา หรือเข่ือน 

๘. ให้การศึกษาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามท้องถ่ินในแหล่งธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าใจความสําคัญของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดํารงชีวิตจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ 

จากการศึกษาค้นคว้าแล้วน้ันจะเห็นว่า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่มาของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น จะแบ่งเป็น ๒ แหล่งคือ ๑) ที่มาจากแนวคิดทั่วไป เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นักวิชาการ เป็นต้น และ ๒) ที่มาอันปรากฏในพระไตรปิฎก หนังสือ
ธรรมะ หรือพระภิกษุสงฆ์ผู้มีความรู้ต่างๆ เป็นต้น 
 

๒.๒.๒ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ 
 ๒.๒.๒.๑ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources)  หมายถึง “สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ                       
มีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้  หรือมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
บรรยากาศ ดิน น้ํา ปุาไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ปุา แร่ธาตุ  พลังงาน รวมทั้งกําลังจากมนุษย์ด้วย”25 

 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์เพื่อการดํารงชีวิตที่ดีข้ึนได้ เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ น้ํา ดิน ปุาไม้ สัตว์ปุา หิน 
แร่ และมนุษย์ บางชนิดมีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ26 

                                                             
25 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ, [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : http://local.environnet 

.in.th/formal_ data2.php?id=71, [ ๒ ม.ค.๖๑]. 
26 สวัสดิ์ โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.

เอส.พริ้น ติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๓), หน้า ๑.  



๒๒ 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ                          
มีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้ หรือมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
บรรยากาศ ดิน น้ํา ทุ่งหญ้า สัตว์ปุา แร่ธาตุ พลังงาน ร่วมทั้งกําลังงานจากมนุษย์ด้วย27   

สรุปได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources)  หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอาจไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้หรือมนุษย์
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได ้  

 ๒.๒.๒.๒ ความหมายของการอนุรักษ์ 
 วิชัย เทียนน้อย 28กล่าวว่า การอนุรักษ์หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์ ต่อ

คนส่วนมากให้ดีที่สุดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด 
นิวัติ เรืองพานิช 29 กล่าวว่า การอนุรักษ์หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญ 

ฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดย
ทั่วถึงกัน 

 เกษม จันทร์แก้ว 30 กล่าวว่า การอนุรักษ์หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม 
ปรับปรุงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เอื้ออํานวยให้คุณภาพสูง ในการ 
สนองความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดไป หรืออีกความหมายหนึ่งคือเป็นการใช้ตามความต้องการ และ
ประหยัดไว้เพื่อใช้ในอนาคต 
 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์  หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และการใช้
อย่างถูกต้องที่สุด เพื่อยังประโยชน์คงอยู่ให้นานเท่าที่จะนานได้ 
 

๒.๒.๓ หลักส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ (conservation) หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็น

ประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์น้อยที่สุดและจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย ฉะนั้น การ
อนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆ แต่ต้องนําทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ (time and space) อีกด้วย 31 

 
 

                                                             
27 นิวัติ เรืองพานิช,ศ.ดร. , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๘.   
28 วิชัย เทียนน้อย, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อักษร วัฒนา, 

ม.ป.ป.),หน้า ๒. 
29 นิวัติ เรื่องพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หน้า ๔. 
30 เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๗),

หน้า๙๙ - ๑๐๐. 
31 อ้างแล้วใน นิวัติ เรืองพานิช,ศ.ดร., การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หน้า ๓๘.   



๒๓ 

 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีแนวความคิดและหลักการ พอสรุปได้
ดังนี้ 32 

1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ชาญ
ฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด และโดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ไม่ได้ หมายถึงห้ามใช้
หรือเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่จะต้องนํามาใช้ให้ถูกต้องตามกาละเทศะ (time and space) 

2) ทรัพยากรธรรมชาติจําแนกอย่างกว้าง ๆ  ออกเป็นทรพัยากรที่เกิดข้ึนใหม่ได้ เช่น ดิน น้ํา 
ปุาไม้ สัตว์ปุา ทุ่งหญ้า และกําลังงานมนุษย์ กับทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดข้ึน ใหม่ได้ เช่น น้ํามันและแร่
ต่าง ๆ เป็นต้น 

3) ป๎ญหาสําคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์ ทรัพยากร
ดินที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไป ในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อ ทรัพยากรอื่น ๆ 
เช่น น้ํา ปุาไม้ และสัตว์ปุาด้วย 

4) การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องคํานึงถึงทรัพยากรอย่างอื่น ในเวลา
เดียวกันด้วย ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะทรัพยากรทุก
อย่างมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

5) ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะต้องไม่แยกมนุษย์ ออกจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะว่า วัฒนธรรมและ
สังคมของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ 
กล่าวโดยทั่ว ๆ ไป การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการดําเนินชีวิต เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก 

6) ไม่มีโครงการอนุรักษ์ใดที่จะประสบความสําเร็จได้ นอกเสียจากผู้ใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติจะได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรนั้น ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดีในทุก ๆ 
ด้านต่อสังคมมนุษย์ และควรใช้ทรัพยากรให้อํานวยประโยชน์หลาย ๆ ด้านใน เวลาเดียวกันด้วย 

7) อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป๎จจุบัน จะเป็นที่ใดก็ตาม ยังไม่อยู่ในระดับ ที่จะ
พยุงซึ่งฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรยัง
เป็นไปโดยไม่ทั่วถึง 

8) การอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท ความมั่งค่ัง สุข
สมบูรณ์ของประเทศข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และข้ึนอยู่กับ ทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศน้ัน ๆ 

9) การทําลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม เท่ากับเป็นการทําลาย ความ
เจริญของมนุษย์ อย่างไรก็ดี มนุษย์จะต้องยอมรับว่า การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ได้เกิดข้ึนอยู่ทุก
หนทุกแห่งที่มีการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 

1๐) การดํารงชีวิตของมนุษย์ข้ึนอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ซึ่งต่างก็ เกิดมาจาก
ทรัพยากรอื่น ๆ เช่น ดิน น้ํา อีกทอดหนึ่ง กําลังงานของมนุษย์ ตลอดจนการ อยู่ดีกินดีทั้งทางร่างกาย

                                                             
32  นิวัติ เรืองพานิช,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หน้า ๔๔-๔๕.   

 



๒๔ 

 

และจิตใจข้ึนอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภค นอกจากปลาและ อาหารทะเลอื่น ๆ แล้ว อาหารทุก
อย่างจะเป็นผักผลไม้ถั่วงา ข้าวหรือในรูปของนม เนื้อสัตว์ อันเป็นผลผลิตจากพืชที่สัตว์บริโภคเข้าไปล้วน
เกิดข้ึนมาจากดินทั้งสิ้น 

11) มนุษย์จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเช่ือในความเป็นไปตาม 
ธรรมชาติ มนุษย์สามารถนําเอาวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทากระบวนการต่าง ๆ ที่ เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถจะนําสิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดทีเดียว อย่างแน่นอน 

12) การอนุรักษ์นอกจากจะเพื่อการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้วยังจําเป็นต้องอนุรักษ์ 
ธรรมชาติเพื่อความสมบูรณ์และเป็นผลดีทางจิตใจด้วยเช่น การอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ การ อนุรักษ์
สัตว์ปุา เพื่อความสวยงามและสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นเกมกีฬา เป็นต้น 

13) เป็นความจริงที่ว่าประชากรของโลกเพิ่มมากข้ึนทุกวัน แต่ทรัพยากรธรรมชาติ กลับ
ลดน้อยถอยลงทุกที ไม่มีใครทราบได้ว่าการใช้ทรัพยากรในบั้นปลายนั้นจะเป็นอย่างไร อนาคตจึงเป็น
สิ่งที่มืดมน ถ้าหากทุกคนไม่เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดน้ี 
 

๒.๒.๔ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทรัพยากร เป็น 1 ใน 4 ของมิติทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรแบ่งเป็นทรัพยากรที่เกิดข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึน แต่ในที่นี้จะกล่าว
เฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ทรัพยากรธรรมชาติมีมากกมายหลายชนิด หลายประเภท สามารถ
แบ่งตามการนํามาใช้งานทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถแบ่งตามการนํามาใช้งานและผลที่เกิดข้ึนได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด  
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สูญหาย (inexhaustible natural resources) 

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ บรรยากาศ น้ําในวัฎจักร แสงอาทิตย์ เป็นต้น ลักษณะของ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเภทนี้ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
  1.1) บรรยากาศ (atmosphere) ในบรรยากาศประกอบไปด้วยอากาศซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นสําหรับมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีความช้ืน อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวของมวลอากาศ รวม
เรียกว่า “ภูมิอากาศ (climate)” ซึ่งมีความสําคัญต่อลักษณะของดิน พืชพันธ์ุ และสภาพอื่น ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลก ดังนั้นบรรยากาศจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
บรรยากาศจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงจัดบรร ยากาศอยู่ใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด 
  1.2) น้ําที่อยู่ในวัฏจักร (water in cycle) น้ําที่อยู่ในวัฎจักรจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
จากสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งเรื่อยไปโดยไม่มีสิ้นสุด เช่น จากฝน หิมะ ลูกเห็บตกลงสู่พื้นดิน 
บางส่วนระเหยกลบัไปสูบ่รรยากาศ บางส่วนไหลซึมลึกลงไปเปน็นํ้าใต้ดิน บางส่วนไหลไปตามพื้นผิวดนิ
ลงสู่แม่น้ําลําคลองออกสู่ทะเลมหาสมุทร  และกลับระเหยกลายเป็นไอน้ําอยู่ในบรรยากาศและจับตัว
เป็นก้อนเมฆตกลงมาเป็นฝนอีก  การหมุนเวียนของน้ําแบบนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุด มีอยู่ตลอดไป 
 2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรือรักษาไว้ได้ 
(replaceable and maintainable natural resources) แบ่งได้ดังนี้ 



๒๕ 

 

  2.1) น้ําที่อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง (water in place) หมายถึง น้ําที่อยู่ในที่เฉพาะแห่ง เช่น น้ํา
ในภาชนะ น้ําในเข่ือน เมื่อใช่ไปเรื่อย ๆ ปริมาณจะลดลง แต่จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนได้เมื่อเกิดฝนตก น้ําที่
อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเมื่อใช้แล้วก็จะหมดไป แต่สามารถที่จะหามาทดแทนใหม่ได้  
 2.2) ดิน  (soil) หมายถึง เนื้อดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของพืช  เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุอาหารที่
จําเป็นสําหรับพืช เพราะเหตุที่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค ส่วนมากมาจากพืชซึ่ง
เจริญเติบโตมาจากดินหรือได้จากสัตว์ซึ่งกินพืช ดินจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิต แต่ดินเกิดทดแทน
ตามธรรมชาติได้ช้ามาก กว่าจะได้เนื้อดินหนา 1 นิ้ว ธรรมชาติต้องใช้เวลาสร้างถึง  1๐๐  ปี 1,๐๐๐  ปี 
เป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตามถึงดินจะเกิดได้ช้าแต่มนุษย์ก็สามารถดูแลรักษาดินให้คงมีคุณภาพ
เหมือนเดิมได้โดยการใส่ปุ๋ยหรือการใช้ประโยชน์จากดินอย่างถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์  
เพราะฉะนั้นลักษณะสมบตัิของดินในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วจัดเป็นประเภทที่สามารถรักษาให้
คงอยู่ได้ (maintainable) มากกว่าการเกิดข้ึนทดแทน (replaceable)  
 2.3)  ปุาไม้ (forest) ทรัพยากรปุาไม้นับว่ามีความสําคัญมากในแง่ของการอนุรักษ์ดิน น้ํา 
และสัตว์ปุา ซึ่งอํานวยประโยชน์ให้มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากปุาไม้สามารถข้ึน   
ทดแทนโดยธรรมชาติ หรือการปลูกให้เป็นปุามาใหม่ได้ ปุาไม้จึงถูกจัดอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติพวกที่
เกิดข้ึนทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้ 
 สวัสดิ์ โนนสูง 33 ได้อธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม้ไว้ว่า 
 ปุา ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปุาไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่ง
กรรมสิทธ์ิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน 
 ปุาไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ข้ึนอยู่อย่างหนาแน่นและ
กว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อแสงแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟูาอากาศ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ํา มีสัตว์ปุาและสิ่งมีชีวิตอื่นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 2.4) ทุ่งหญ้า (rangeland) หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ส่วนใหญ่มีพืชวงศ์หญ้า  และพืช
พันธ์ุอื่นๆ ข้ึนอยู่เองตามธรรมชาติ มักเป็นที่ที่มีฝนตกน้อย ใช้เป็นที่หากินของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปุา  
เป็นที่เหมาะแก่การดําเนินการจัดการโดยอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยามากกว่าพื้นฐานทางการเกษตร 
และใช้ประโยชน์แบบเอนกประสงค์ทุ่งหญ้าเช่นเดียวกับปุาไม้ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดข้ึน 
ทดแทน และรักษาให้คงอยู่ได้ 
 2.5) สัตว์ปุา  (wildlife)   
 2.6) ทรัพยากรกําลังงานมนุษย์ (human resources) กําลังงานมนุษย์จัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่ง มนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ  มนุษย์
สามารถใช้ประโยชน์จากตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติและต่อสังคม โดยอาศัยกําลังงานที่มีอยู่
ในตัวมนุษย์และกําลังที่ว่าน้ีเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ กําลังงานมนุษย์แบ่งออกได้เป็น 2 ทาง
คือ กําลังงานทางร่ายกายและกําลังทางจิต (body and spirit) กําลังงานทางร่างกาย  ได้แก่  ความ
แข็งแรงของร่างกาย ส่วนกําลังทางจิต ได้แก่ การนึกคิดและการใช้เหตุผล การจินตนาการ ถ้ามนุษย์มี
ความเป็นอยู่ดี มีการศึกษา อนามัยดี มีความรู้ ความชํานาญและประกอบการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                                                             

33 สวัสดิ์ โนนสูง, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. 
พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๓), หน้า ๗๓. 



๒๖ 

 

หรือรู้จักใช้ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างชาญฉลาดแล้วย่อมทําให้กําลังงานที่ต้องสูญเปล่าลดน้อยลงและ
สามารถใช้กําลังงานให้เป็นประโยชน์แก่งานในทุก ๆ ด้านได้อย่างเต็มที่ กําลังงานมนุษย์จึงเป็น
ทรัพยากรที่ควรจะได้มีการอนุรักษ์และจัดการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม 
 3) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป  
       ทรัพยากรธรรมชาติที่ ใ ช้แล้วหมดไป ( exhaustible natural resources)  
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ให้สามารถมีใช้
ประโยชน์ได้นานที่สุด ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ 
 3.1) ทรัพยากรแร่ธาตุ  
 3.2) ทรัพยากรพลังงาน 
 3.3) ที่ดินในสภาพธรรมชาติ (land in natural condition) ได้แก่ สถานที่ใช้ศึกษา
ธรรมชาติและสถานที่วิเวกห่างไกลผู้คน (wilderness area) หากสถานที่เหล่านี้ถูกทําลายจะไม่
สามารถสร้างมาทดแทนใหม่ได้ ประเทศที่เจริญมีวัฒนธรรมสูงยิ่งมีความจําเป็นในการที่จะรักษาสภาพ
ธรรมชาติที่ไม่เคยถูกรบกวนมาก่อนไว้สําหรับศึกษาหาความรู้ตามธรรมชาติ มีไว้สําหรับคุณค่าทาง
จิตใจ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทําให้เกิดข้ึนมาใหม่ได้เพราะมีลักษณะสมบัติเฉพาะตัว 
(unique) เช่น น้ําตก หน้าผา จุดเด่นตามธรรมชาติต่างๆ 
 

๒.๒.๕ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  การเพิ่ มประชากรอย่า งรวดเ ร็ ว (Exponential growth) ทําให้ มีการนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สนองความต้องการในการดํารงชีวิตมากยิ่งข้ึนทั้งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งบางครั้งเกินความจําเป็น จนทําให้ระบบนิเวศต่าง ๆ เสียสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติ
บางอย่างเสื่อมโทรมร่อยหรอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถเอื้อประโยชน์ได้เช่นเดิม จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการ หรือมาตรการในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและ
มีเหตุผลเพียงพอทั้งนี้รวมไปถึงการควบคุมขนาดประชากรโลกให้มีจานวนเหมาะสมกับทรัพยากรของ
โลกขณะเดียวกันก็ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควรมี
มาตรการที่ทําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไปทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และควรใช้กันอย่าง
ประหยัดและเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปควรใช้อย่างประหยัดที่สุด 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีแนวความคิดและหลักฐาน
พอสรุปได้ ดังนี้ 34 

๑. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงความรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญ
ฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกันครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงห้ามใช้
หรือเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยเฉยแต่เราต้องนํามาใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ (Time and Space)  

๒. ธรรมชาติจําแนกอย่างกว้างขว้างออกเป็นทรัพยากรที่เกิดข้ึนใหม่ได้เช่นดินนํ้าปุาไม้สัตว์
ปุาทุ่งหญ้าและกําลังงานมนุษย์พยากรณ์ที่ไม่สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้เช่นนํ้ามันและแตกต่างๆเป็นต้น  

                                                             
34นิวัติ เรืองพานิช, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หน้า ๔๔ – ๔๕ . 



๒๗ 

 

๓. ป๎ญหาสําคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่
ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไปในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอื่นๆเช่นนํ้าปุาไม้
และสัตว์ปุาด้วย 

๔. การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องคํานึงถึงทรัพยากรอย่างอื่นในเวลา
เดียวกันโดยไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะทรัพยากรทุก
อย่างมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

๕. ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้นจะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรมคือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพราะว่าวัฒนธรรมและสังคม
ของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้นกล่าวโดย
ทั่วทั่วไปการอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการดําเนินชีวิตเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก  

๖. ไม่มีโครงการอนุรักษ์ใดที่จะประสบความสําเร็จได้นอกเสียจากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จะได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรนั้นๆและใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิด ผลดีในทุกๆด้านต่อ
สังคมมนุษย์ควรใช้ทรัพยากรให้อํานวยประโยชน์หลายๆด้านในเวลาเดียวกันด้วย  

๗. อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในป๎จจุบัน จะเป็นที่ใดก็ตาม ยังไม่อยู่ในระดับที่จะพยุง
ซึ่งฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยังเป็นไปโดย
ไม่ทั่วถึง 

๘. การอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทความมั่งค่ังสุข
สมบูรณ์ของประเทศข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและข้ึนอยู่กับทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศน้ันๆ  

๙. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติใดๆโดยเหตุใดก็ตามเท่ากับเป็นการทําลายความเจริญ
ของมนุษย์อย่างไรก็ดีมนุษย์จะต้องยอมรับว่าการทํางานทรัพยากรธรรมชาติได้เกิดข้ึนอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ที่มีการใช้ทรัพยากรอันน้ันอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากการดํารงชีวิตของรถข้ึนอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช
หรือสัตว์ซึ่งต่างก็เกิดมาจากทรัพยากรอื่นๆเช่นดินนํ้าอีกทอดหนึ่งคําลางานของมนุษย์ตลอดจนการอยู่
ดีกินดีทั้งทางร่างกายและจิตใจข้ึนอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภคนอกจากปลาและอาหารทะเล
หรือแล้วอ่านทุกอย่างจะเป็นผักผลไม้ ถ่ัว งา ข้าวหรือในรูปของนมเนื้อสัตว์อันเป็นผลผลิตจากพืชที่
บริโภคเข้าไปล้วนเกิดข้ึนมาจากดินทั้งสิ้น 

๑๐. การดํารงชีวิตของมนุษย์ข้ึนอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรอืสัตว์ซึ่งต่างก็เกิดมาจาก
ทรัพยากรอื่นๆ เช่น ดิน น้ํา อีกทอดหนึ่ง กําลังงานของมนุษย์ตลอดจนการกินดีอยู่ดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจข้ึนอยู่กับคุณค่าของอาหารที่เราบริโภค นอกจากปลาและอาหารทะเลอื่นๆ แล้ว อาหารทุก
อย่างจะเป็นผักผลไม้ถั่วงาข้าวหรือในรูปแบบของนมเนื้อสัตว์ อันเป็นผลผลิตจากพืชที่สัตว์บริโภคเข้า
ไปล้วนเกิดมาข้ึนมาจากดินทั้งสิ้น 

๑๑. มนุษย์จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเช่ือในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติมนุษย์ มนุษย์สามารถนําเอาวิทยาการต่างๆ มาช่วยเธอบรรเทากระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึน
ตามธรรมชาติได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถจะนําสิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดทีเดียวอย่างแน่นอน  



๒๘ 

 

๑๒. การอนุรักษ์นอกจากจะเป็นการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้วยัง จําเป็นต้องอนุรักษ์
สกัดธรรมชาติเพื่อความสมบูรณ์และเป็นผลดีทางจิตใจด้วย เช่น การอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ การ
อนุรักษ์สัตว์ปุา เพื่อความสวยงามและสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นเกมกีฬา เป็นต้น  

๑๓. เป็นความจริงที่ว่าประชากรของโลกเพิ่มมากข้ึนทุกวันแต่ทรัพยากรธรรมชาติกับรถ
น้อยลงถอยลงทุกทีไม่มใีครทราบแลว้ว่าการใช้ทรัพยากรนัดบ้านปลายนั้นจะเป็นอย่างไรอนาคตจึงเป็น
สิ่งที่ต้องมืดมนถ้าหากทุกคนไม่เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่บัดน้ี 
 

๒.๒.๖ การประยุกต์ใช้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรเห่าน้ันน้อยที่สุด มีวิธีการ
หลากหลาย ได้แก่ การถนอมรักษา การใช้วัสดุอื่นทดแทน การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การปรับปรุงให้มี
คุณภาพดีย่ิงข้ึน การสํารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ และการประดิษฐ์ของเทียมข้ึนใช้ทดแทนซึ่งในแต่ละ
ภูมิภาคของโลกก็มีแนวทางในกาอนุรัก์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันออกไป เช่น  

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะที่ประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสําคัญ คือ ลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก การลดการพึ่งพาน้ํามันและเพิ่มการพึ่งพาตนเองในด่านพลังงาน และการปรับตัวเพื่อ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ขณะเดียวกันประเทศญี่ปุุนและประเทศจีนก็มีการหา
แหล่งทรัพยากรใหม่มาทดแทนทรัพยากรเดิมที่กําลังจะหมดไป 

- ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความร่วมมือกับประเทศอินเดียในการพัฒนา
โครงการความร่วมมือด้านการจดัการภัยพิบตัิกับประชาคมอาเยน การจัดต้ังเครือข่ายการเปลี่ยนแปลง
สภาภูมิอากาศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมถึงการตั้ง
กองทุนสีเขียว เพื่อแก้ไขป๎ญหาโลกร้อน 

ในประเทศลาวมีการออกกฎหมายและเพิ่มบทลงโทษแก่กจิการเหมืองแร่ขนาดเลก็ที่ใช้สาร
หนู ปรอท และไซยาไนกิจการเหมืองแร่อย่างผิดกฎหมายในการดําเนินกิจการและส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ขณะที่ในประเทศกัมพูชาได้จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อแก้ไขป๎ญหามลพิษทางน้ําให้แก่
แม่น้ําสายต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะแม่น้ําเสียมราฐ 

- ในทวีปออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียได้มีการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลโดยรอบพื้นที่ของประเทศ สั่งห้ามไม่ให้มีการทําประมงและการสํารวจแหล่งทรัพยากรน้ํามัน
และก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ ขณะเดียวกันประเทศนิวซีแลนด์ก็มีการกําหนดยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกัน และออกกฎหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเช้ือเพลิง
ชีวภาพและการใช้รถยนต์ที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตํ่า 

- ในทวีปได้มีการออกมาตรการและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรป
ได้มีการจัดต้ังองค์กรสิ่งแวดล้อมในยุโรปข้ึนเพื่อการเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ต่างๆ ของทวีป การกําหนดให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ถึงร้อยละ 3๐ ภายใน                      
พ.ศ. 2563 การกําหนดระเบียบการจํากัดการใช้สารเคมีอันตราย 6 ชนิด ในโรงงานอุตสาหกรรม  



๒๙ 

 

- ในทวีปแอฟริกา ประเทศเคนยาได้มีการนําเหมืองร้างมาปรับปรุงและฟืน้ฟูเปน็แหลง่อนุรกัษ์
พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ มีการกําหนดเขตอุทยานและสงวนทางด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาหลาย
เขต เช่น มาไซมารา เซเรนเกติ  ทชาโว 

- ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมรกิาใต้ ประเทศสหรัฐอเมรกิาได้มีการออกกฎหมายเพื่อปูองกัน 
และเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการใช้พลังงานสะอาด โดยกําหนดให้มีการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้ได้รอ้ยละ 17 ภายใน พศ 2563 การเช่ือมโยงเขตอุทยานต่างๆ ตั้งแต่ประทศแม็กซิโก
ไปจนถึงถึงประเทศปานามา เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น เสือดํา 
 
๒.๓ แนวคดิเกี่ยวกบัปาชุมชน 
 

 ๒.๓.๑ ท่ีมาของป่าชุมชน 
  ปุาชุมชนเป็นคําที่เพิ่งเกิดข้ึนเมื่อประมาณ 3๐ ปีมานี้เองในปุาพุทธศักราช 2532 เกิด
ความขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้านชุมชนห้วยแก้ว กิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กับบริษัทสัมปทาน
ไม้เอกชนแห่งหนึ่ง  ที่จะเข้าปุาในบริเวณที่ชาวบ้านห้วยแก้วอ้างว่าเป็นพื้นที่ปุาชุมชนห้วยแก้วมาเป็น
เวลานานแล้วความขัดแย้งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสปุาชุมชนข้ึนอย่างเป็นทางการ 35 
  โดยส่วนหนึ่งเกิดขบวนการเคลือ่นไหวให้มกีารกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากร
ปุาไม้จากภาครัฐไปสู่ภาคประชาชนเริ่มต้นข้ึนอย่างจริงจังในช่วงต้นทศวรรษ 253๐ โดยบทความช้ินน้ี
เรียกขบวนการนี้ว่า“ขบวนการปุาชุมชน” หากกล่าวแบบย่อๆ ขบวนการปุาชุมชนเป็นขบวนการภาค
ประชาชนที่ เรียกร้องให้กรมปุาไม้ซึ่งมีความชอบธรรมตามกฎหมายในการจัดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรปุาไม้แต่เพียงหน่วยงานเดียวเกิดการยอมรับการดํารงอยู่ของชุมชนและสิทธิชุมชนในการ
เข้าถึงทรัพยากรปุาไม้ และทําการมอบอํานาจให้ชุมชนเหล่าน้ีในการดูแลรักษาทรัพยากรของตนเองใน
รูปแบบ “ปุาชุมชน” อย่างไรก็ตาม คําว่าปุาชุมชนถูกทําความเข้าใจและถูกตีความต่างกันระหว่างกลุ่ม
คนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนักพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน ชาวบ้าน และนักวิชาการ ซึ่งมี
มุมมอง ความเช่ือ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันในเรื่องความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือ
ชุมชนกับทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน ต่างก็พยายามที่จะนิยามความหมาย 
“ปุาชุมชน” ที่สะท้อนความเช่ือ ความรู้และอุดมการณ์ดังกล่าว เนื้อหาในส่วนนี้พยายามนําเสนอภาพ
การเมืองว่าด้วยการนิยามและให้ความหมายปุาชุมชนของบุคคล กลุ่มคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ โดยนําเสนอผ่านกรณีศึกษาการยกร่างและผลักดันกฎหมายปุาชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 2532-
2551 36 
  นอกจากนั้น  ในแวดวงของนักปฏิบัติการในงานพัฒนาสังคมและทรัพยากร ยังให้
ความสําคัญต่อ “ปุาชุมชน” ว่าเป็นมากกว่ากิจกรรมทางสังคม แต่เป็น ”กระบวนการการจัด

                                                             
35 สมศักดิ์ สุขวงศ์., การจัดการป่าชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

วิวัฒน์การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๕๖ . 
36 สุรินทร์ อ้นพรม, “ปุาชุมชน: เทคโนโลยีอํานาจควบคุมชุมชนในเขตปุาชิ้นใหม่ : กรณีศึกษา ปุา

ชุมชนห้วยแก้ว,ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา , 30 (2) 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2554. หน้า ๑๖๓. 



๓๐ 

 

ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ หากทําได้อย่างเหมาะสม ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับชาวบ้าน 
ชุมชนกับคนในสังคม คนกับคน จะถูกเปลี่ยนไปและนําไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่และสวัสดิการ
ของชุมชน และการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม” 
  การกําหนดกฎเกณฑ์ การวางแผนจัดการปุาชุมชน และการจัดตั้งกลไกเพื่อจัดการปุา
ชุมชนของชาวบ้าน หรือคนในชุมชนนั้นเกิดข้ึนมาได้ด้วยการวางแผนร่วมกันของคนในชุมชนที่ต้องมี
ส่วนร่วมของสมาชิกอย่างแท้จริง  นอกจากนี้การวางแผนจัดการของชุมชน ยังต้องเป็นที่รับรู้ และ
ยอมรับของชุมชนรอบข้างด้วย มิเช่นน้ันก็อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนข้ึนได้  ดังนั้นการจัดการ
ปุาชุมชนที่จะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนควรมีการทํางานร่วมกันในรูปเครือข่าย เช่น เครือข่ายลุ่ม
น้ํา เครือข่าย ปุาชุมชน เป็นต้น 
  ล าดับเหตุการณ์การผลักดันกฎหมายป่าชุมชนของประเทศไทย 37 
  ยุคสัมปทาน 
   รัฐได้เปิดโอกาสให้มีการสัมปทานไม้ มีบริษัทมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้ง
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (ออป.) เข้ามาชักลากไม้ในพื้นที่ปุาทั่วประเทศ กฎหมายยังอนุญาตให้
เอกชนเช่าพื้นที่ปุาเพื่อทําธุรกิจทั้งการปลูกปุา สร้างรีสอร์ท ที่พักเพื่อการท่องเที่ยว 
  ปี 2515 พี่น้องในหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปุา อาทิเช่น ที่ อ.เถิน จ.ลําปาง กิ่ ง อ.
บ้านหลวง จ.น่าน และ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันคัดค้านการสัมปทาน  
  ปี 2532 พี่น้องที่บ้านห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน รวมพลังคัดค้านบรรดานายทุนที่เข้ามาเช่า
พื้นที่ปุาสาธารณะในการปลูกสวนปุาเศรษฐกิจ จุดกระแสการเรียกร้องกฎหมายปุาชุมชนเป็นครั้งแรก 

 ปี 2532 กรมปุาไม้ร่างกฎหมายปุาชุมชนข้ึน แต่ร่างของกรมปุาไม้ไม่ได้ให้สิทธิประชาชน
อย่างแท้จริง แต่เอื้อให้มีการพัฒนาปุาในทางเศรษฐกิจ 
  ปี 2533 ชาวบ้าน นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกันร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชนฉบับ
ประชาชน 
  ปี 2537 ชาวบ้านเริ่มรณรงค์ให้รัฐบาลนําร่างกฎหมายปุาชุมชนฉบับประชาชนเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
  ปี 2538 รัฐบาลตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกกฎหมายปุาชุมชนฉบับใด จึงจัดให้มีการยกร่าง
กฎหมายปุาชุมชน ในวันที่ 7-9 เมษายน 2538 โดยคณะกรรมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(กนภ.) ได้รับมอบหมายให้จัดสัมมนาร่วมระหว่างตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน 
และตัวแทนชาวบ้าน ในที่สุดได้ร่างขึ้นมาใหม่เรียกว่าร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน ฉบับ กนภ.ที่ทุกฝุายพอใจ 
  ปี 2539 วันที่ 3๐ เมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการในร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชนฉบับ 
กนภ. แต่องค์กร 4 องค์กร คือ มูลนิธิธรรมนาถ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว และสมาคม
อนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมาคัดค้านร่างฉบับ กนภ. เพราะไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้มีปุา
ชุมชนในเขตปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย และไม่ต้องการให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์หรือมีกิจกรรมใดๆ ในปุา
อนุรักษ์ 

                                                             
37 ฉลาดชาย รมิตานนท์, ป่าชุมชน ความหมายของ ‘ป่า’ และ ‘ชุมชน’, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  

http://www.5provincesforest.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538729093&Ntype=1,๓ เม.ย. ๖๑]. 
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  ปี 254๐ การคัดค้านขององค์กรอนุรักษ์ส่งผลให้มีการทําประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายปุา
ชุมชนฉบับ กนภ. หลังการประชาพิจารณ์ นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการแก้ไขร่างตามผลการประชาพิจารณ์ แต่ผลการแก้ไขไม่สอดคล้องกับผล
การประชาพิจารณ์ ชาวบ้านจึงพากันคัดค้านร่างฉบับนายโภคิน 
  ปี 2541 นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย แต่งตั้งนางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นประธานในการ
ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน (ฉบับนายโภคิน) ให้สอดคล้องกับผลการประชาพิจารณ์ แต่ยังคงห้าม
ไม่ให้มีการทําปุาชุมชนในเขตปุาอนุรักษ์ จากนั้นนายกได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน ฉบับ ส.ส.ลดาวัลย์ เข้าคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรส่งเรื่องให้กรมปุาไม้
พิจารณา ประชาชนก็คัดค้าน 
  ปี 2542 สมัชชาปุาชุมชนภาคเหนือ ประกาศเจตนารมย์ร่วมผลักดันกฎหมายปุาชุมชน
ฉบับประชาชน ระดม 5๐,๐๐๐ รายช่ือ เสนอกฎหมายปุาชุมชนฉบับประชาชน 
  ปี 2543 
  1 มีนาคม ชาวบ้านเสนอกฎหมายปุาชุมชน 5๐,๐๐๐ รายช่ือต่อประธานรัฐสภา 
  5 กรกฎาคม รัฐบาลรับหลักการร่ างพรบ.ปุา ชุมชน วาระที่  1 พร้อมแต่งตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพรบ.ปุาชุมชน ไม่มีผู้แทนจากร่างฉบับประชาชน 
  สิงหาคม-กันยายน ตัวแทนประชาชนผู้เสนอกฎหมาย และตัวแทนองค์กรอนุรักษ์บางกลุ่ม
เข้าไปเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการ ท่ามกลางบรรยากาศที่สส.ฝาุยค้านลาออกจากสภาเกือบหมด และสส.
ที่เป็นกรรมาธิการขาดข้อมูลประกอบในการพิจารณา  
  พฤศจิกายน ยุบสภา ร่างพรบ.ปุาชุมชนตกไป 
  ปี 2544 
  6 มกราคม เลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ 
  26 กุมภาพันธ์ รัฐบาลภายใต้การนําของพรรคไทยรักไทยแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
  27 มีนาคม คณะรัฐมนตรี ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ. ปุาชุมชนที่ค้างสภา ให้พิจารณาต่อ 
  23 พฤษภาคม รัฐสภาเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชนต่อ 
  แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน มีผู้แทนจากร่างประชาชน 13 คน 
จากกรรมาธิการทั้งหมด 35 คน 
  เวทีรับฟ๎งความคิดประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน ทั้ง 4 ภาค กรกฎาคม-สิงหาคม 
  31 ตุลาคม พี่น้องเครือข่ายปุาชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 2๐๐ คน เข้าพบวิปรัฐบาล
นายอดิศร  เพียงเกษ และเข้าร่วมรับฟ๎งการพิจารณา พ.ร.บ.ปุาชุมชนของ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร 
  7 พฤศจิกายน พ.ร.บ.ปุาชุมชน ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเสียงโหวต 
341 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง 
  13 พฤศจิกายน ตัวแทนพี่น้องเครือข่ายปุาชุมชนเหนือ อีสาน ใต้ เข้าพบวิป ส.ว.และยื่น
หนังสือเรื่องขอโควต้ากรรมาธิการ ส.ว.แก่ประธานวุฒิสภา แต่รองประธานมารับหนังสือแทน 
  26 พฤศจิกายน ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติรับร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน วุฒิสภา จํานวน 27 คน โดยมีโควต้าของผู้เข้าช่ือเสนอกฎหมาย
ทั้งสิ้น 3 คน คือ อนันต์ ดวงแก้วเรือน/ศยามล ไกรยูรวงศ์/เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 
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  ธันวาคม กรรมาธิการวิสามัญ ส.ว.ลงพื้นที่ภาคเหนือ บ้านทุ่งยาว แม่ทา แม่ขะปู 
  ปี 2545 มกราคม กรรมาธิการวิสามัญ ส.ว. ลงพื้นที่ดูงานปุาชุมชนภาคอีสาน 
  15 มีนาคม วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปุาชุมชน มีมติตัดหลักการและหัวใจสําคัญของ
ร่างกฎหมายฯ คือ "การมิให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ปุาอนุรักษ์สามารถจัดต้ังปุาชุมชนได้” 
  16 มีนาคม ผู้นําปุาชุมชนเครียดมติ สว. เสียชีวิตเนื่องจากอาการช็อค 2 ราย       
  ข้ันตอนการพิจารณากฎหมายปุาชุมชน (ภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดย วุฒิสภา) 
วุฒิสภา ส่งเรื่อง(มติ) กลับมายังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนไม่เห็นด้วย ให้ทั้ง 2 สภาแต่งตั้งคณะ
กรรมมาธิการร่วม 2 สภา จํานวนเท่ากัน (ซึ่งเป็นใครก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเป็น สส. สว.) แต่ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรเห็นด้วยก็เป็นอันจบ เมื่อกรรมาธิการร่วมพิจารณาแล้วเสร็จ ส่งกลับไปยังสภาทั้ง                     
2  หากสภาใดไม่เห็นชอบให้มีสิทธิยับยั้งได้  การพิจารณาข้ันสุดท้าย สภาผู้แทนราษฎรเป็นกลไก
ตัดสินใจ ในกรณีที่เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงิน ไม่จําเป็นต้องรอเป็นเวลา 18๐ วัน ก็สามารถ
หยิบยกข้ึนมาพิจารณาได้ ซึ่งกฎหมายปุาชุมชนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน สามารถนํามาพิจารณา
ได้เลย ไม่ต้องรอให้พ้น 18๐ วัน 
  หากสภาผู้แทนราษฎร มีมติเกินครึ่ง ก็เป็นอันว่าการพิจารณากฎหมายเป็นอันสิ้นสุด 
ภายใน 2๐ วัน นายกฯ นําทูลเกล้า 
  หากพ้น 9๐ วัน มิได้พระราชทานคืนกลับมา สภาต้องมาทบทวนพิจารณาใหม่ และต้อง
ได้รับการยอมรับด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของจํานวน 7๐๐ คน   
 
  ๒.๓.๒ ความหมายของป่าชุมชน 
  กรมปุาไม้สํานักส่งเสริมการปลูกปุาได้ให้ความหมาย ไว้ในหนังสือเรื่องปุาชุมชนโดยสรุปได้
ว่ามาชุมชนกิจการปุาไม้ที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกปุาการจัดการปุา ตลอดจนการใช้สอย
ประโยชน์จากปุาน้ันๆ38  
  ปุาชุมชนคือรูปแบบการใช้ที่ดิน ปุา และทรัพยากรต่างๆ ที่ชาวบ้านตามชุมชนในชนบทอยู่
ในปุาหรือใกล้กับปุา ไดใ้ช้ประโยชน์จากปุาน้ันเป็นเวลานานมาแล้วโดยมีระบบการจําแนกการใช้ที่ดิน 
ปุา และทรัพยากรต่างๆ ในอาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน และชุมชนใกล้เคียง 39 
  ปุาชุมชน คือ พื้นที่ปุาทั้งที่เป็นปุาบก และปุาชายเลน (รวมทั้งผืนดิน ต้นไม้ ทุ่งหญ้า พันธ์ุ
พืช สัตว์ปุา แหล่งน้ํา และสรรพสิ่งทีเ่ปน็ธรรมชาติทั้งหมด) รอบชุมชน หรือใกล้เคียงกับชุมชน (อาจจะ
เป็นชุมชนทางการ เช่น หมู่บ้าน , อบต . หรือชุมชนตามประเพณีก็ได้ และก็อาจจะเป็นหนึ่งชุมชน 
หรือหลายชุมชนที่มาจัดการร่วมกันก็ได้) โดยที่ชุมชนใช้อาศัย ทํามาหากิน และเลือกใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศ โดยชุมชนเป็นผู้วางแผน ตัดสินใจว่าต้องการอะไร
จากปุา ต้องการเมื่อไร จะดูแลรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาปุาชุมชนอย่างไร มีขอบเขตขนาดไหนที่ชุมชน

                                                             
38 สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม้, ป่าชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมปุาไม้, ๒๕๔๙), หน้า ๙ . 
39 ฉลาดชาย รมิตานนท์ และคณะ, ป่าชุมชนในประเทศไทย : ทางออกและการพัฒนา เล่ม ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๓๖), หน้า ๗-๘ . 
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จะดูแลได้ทั่วถึง โดยทั้งนี้แผนการจัดการปุาของชุมชน อาจจะกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็น
จารีตประเพณี เป็นวิถีชีวิตในการจัดการปุาก็ได้ข้ึนอยู่กับชุมชนเป็นผู้กําหนด 40 
  ปุาชุมชน คือ รูปแบบการจัดการปุาไม้ ที่นําเอาความต้องการที่พึ่งพิงปุาของประชาชนมา
เป็นวัตถุประสงค์ในการจดัการปาุน้ันและใหป้ระชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์จากปาุดังกลา่วเป็นผูก้ําหนด
แผนการ และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อผลประโยชน์ต่อเนื่อง 41 
  เสน่ห์ จามริก และคณะ กล่าวว่า “ปุาชุมชน” เป็นกระบวนการทางสังคม หรือการรวมตัว
กันขององค์กรประชาชนในระดับชุมชน และ/หรือระดับเครือข่ายภายในระดับนิเวศน์แห่งหนึ่ง เพื่อทํา
การใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปุา ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินส่วนร่วมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม บนฐานของระบบความคิด ภูมิป๎ญญา อุดมการณ์  และสิทธิชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นหลักการ
ทางศีลธรรม และความมั่นคงในการยังชีพของชุมชนเป็นสําคัญ 42 
 
  ๒.๓.๓ หลักการและส าคัญของป่าชุมชน 
  หลักการและลักษณะที่สําคัญของปุาชุมชน นั้นประกอบด้วย 43  
  ๑) เป็นการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม ที่มองทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนล้วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันแม้จะให้ความสําคัญกับปุาแต่ไม่แยกส่วนกับการจัดการทรัพยากรทั้งหมด หรือกล่าวได้ว่า
เป็นการจัดการเชิงระบบนิเวศปุาไม้ (Forest Landscape) 
  ๒) ปุาที่ชุมชนใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ใช่ปุาชุมชน เพราะชุมชนได้เลือกที่จะดูแลรกัษาปุาแทน
การทําลายปุา  ดังนั้นชุมชนจึงต้องได้รับประโยชน์จากการรักษาปุาเป็นการทดแทน 
  ๓) ต้องมีขอบเขตที่ชาวบ้านสามารถจําแนกขนาดของพื้นที่ได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผืนปุา
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่มีการจัดการร่วมกันหลายชุมชนก็ได้  ซึ่งการกําหนดขอบเขตอาจจะกระทํา
ร่วมกันระหว่างชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ก็ได้ 
  ๔) ชุมชนมีอํานาจในการบริหารจัดการปุาชุมชนอย่างอิสระและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจ จุดประสงค์และเปูาหมายของการจัดการปุาชุมชนต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
 
 
 
 
 
                                                             

40 หนังสือพิมพ์ประชาไท , ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องป่าชุมชน , [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา :  
https://prachatai.com/journal/2005/11/6266, [๑ เม.ย. ๖๑]. 

41
 โกมล แพรกทอง, แนวความคิดของป่าชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๕. 
42  เสน่ห์  จามริก, ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๓๖). 
43 สมหญิง สุนทรวงษ์, บทความเรื่อง “ป่าชุมชนกับสังคมไทย”, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  

https://www.recoftc.org/thailand/stories/ปุาชุมชนกับสังคมไทย, [๑ เม.ย. ๖๑]. 



๓๔ 

 

  ๒.๓.๔ ประเภทของป่าชุมชน 
  ประเภทของปุาชุมชนตามที่สํานักส่งเสริมการปลูกปุากรมปุาไม้ได้กล่าวถึงประเภทของปุา
ชุมชนไว้อย่างละเอียดนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 44 
  ปุาชุมชนซึ่งคนในชุมชนเป็นผู้ดูแลร่วมกันมีอยู่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยอีกทั้งยัง
มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ตามสภาพของพื้นที่ปุาระบบนิเวศของปุา  รวมทั้งแตกต่างทาง
วัฒนธรรมความเช่ือของชุมชน ซึ่งเป็นตัวกําหนดความต้องการใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนเหมือนกัน สิ่ง
เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล ทําให้ปุาชุมชน
ตอบสนองความต้องการต่อชุมชนแตกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้น สภาพของปุาชุมชนในประเทศไทยจึง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุาชุมชนด้ังเดิม และปุาชุมชนพัฒนา อธิบายได้ดังต่อไปนี้  

 ๑.ปุาชุมชนดั้งเดิมคือปุาที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีไม้ขนาดใหญ่และพันธ์ุพืชค่อนข้าง
หลากหลายโดยพื้นที่ปุาชุมชนจะถูกกําหนดห้ามไม่ให้มีการบุกรุกเข้ามาตัดไม้มือถือครองสภาพเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์และตอบสนองประโยชน์ของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ
สังคมประเพณีวัฒนธรรมตามความเหมาะสมซึ่งรูปแบบของปุาชุมชนดั้งเดิมสามารถแบ่งเป็นกลุ่มที่
สําคัญได้ดังนี้ 
  1.1 ปุาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและปุา 
  1.1.1 ปุาต้นนํ้าลําธารหรือชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปลาขุนนํ้า หมายถึง บริเวณปุาที่
อยู่ตอนบนของลุ่มน้ํามักอยู่ในเขตพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูง เช่น ปุาต้นน้ําที่สําคัญพบมากในเขต
ภาคเหนือ 
 1.1.2 ปาุน้ําซับ ปุาน้ําจํา ปุาน้ําผุด อธิบายว่า เมื่อฝนตกลงมาน้ําส่วนหนึ่งก็ถูกเก็บไว้ใต้ดิน 
เป็นน้ําบาดาล หรือแม่น้ําใต้ดินลึกลึก และบางแห่งก็พอซึมออกมาตามผิวดินกลายเป็นนํ้าซับ หรือบ่อน้ํา
ขนาดใหญ่ซึ่งพื้นที่ลักษณะนี้จะถูกเรียกต่างๆ กันออกไป เช่น ที่น้ําซับ ที่น้ําผุด และน้ําฮู (น้ํารู) เป็นต้น 
 1.1.3 ปุาหัวไร่ปลายนาหมายถึงพื้นที่ที่เป็นเชิงเขานั้นชุมชนต้องทํานาแบบข้ันบันไดด้วย
ข้อจํากัดของลักษณะภูมิศาสตร์จึงมีข้อบังคับในการรักษาปุาที่ติดกับนาเพื่อให้ปุาธรรมชาติปูองกันการ
พังทลายของดินที่จะไหลมาทับถมที่นาอีกครั้งยังอาศัยไม้จากปุาบริเวณไหมใช้สอยอีกด้วย 

1.1.4 ปุาพรุคืออันที่ปุาที่มีน้ําขังตลอดปีคล้ายกับแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่มีปุาดิบปกคลุม
พบในบริเวณภาคใต้มากที่สุดบริเวณปุาพรุเป็นแหล่งไม้ใช้สอยและอาหารตามธรรมชาติชุมชน 

1.3 ปุาชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อื่น  
1.3.1 ปุาบุ่งปุาทาม พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างติดลุ่มน้ํา

สําคัญ คือลุ่มแม่น้ําแม่โขง ลุ่มแม่น้ําชี ลุ่มแม่น้ํามูล และลุ่มแม่น้ําสงคราม เป็นต้น ปุาบุ่งปุาทามอยู่ใน
พื้นที่ราบต่ําน้ําท่วมถึงอยู่บริเวณฝ๎่งแม่น้ํา เมื่อถึงฤดูฝนหรือฤดูนํ้าหลากน้ําจะไหลลน้ฝ๎่งท่วมอยู่บนพื้นที่
ลุ่มเป็นเวลาหลายเดือนของปี พื้นที่ที่น้ําท่วมเรียกว่า “ทาม” ภายในบริเวณพื้นที่ทํานั้นไม่ได้ราบเรียบ
เป็นพื้นเดียวจะมีลักษณะของเนินขนาดต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไปเป็นคลื่นสูงๆ ต่ําๆ ไม่สม่ําเสมอ ส่วนที่
เป็นพื้นนุ่มเป็นแอ่งจะมีน้ําขังถอดทีพื้นที่ส่วนลุ่มต่ําต่อเนื่องกับเนินอื่นๆ เรียกว่า “บุ่ง” มักเป็นแหล่ง
อาหารแหล่งขยายพันธ์ุสัตว์บก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา นก สัตว์น้ําหรือเรียกพื้นที่
                                                             

44 ศูนย์สารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปุาไม้, ป่าชุมชน ส่วนป่าชุมชน ส านักส่งเสริม
การปลูกป่า, (กรุงเทพมหานคร : กรมปุาไม้, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑-๕๙ . 



๓๕ 

 

นั้นว่าพื้นที่ชุ่มน้ําในภาษาวิชาการนั่นเอง ปุาบุ่งปุาทามไม่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากนักแต่หากไม่
มีปุาบุ่งปุาทามจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมโดยตรง 

1.3.2 ปุาชายเลน พบในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย และบางจังหวัดในภาค
กลางที่มีชายฝ๎่งทะเล และมีพันธ์ุไม้สําคัญ คือ โกงกาง ลําพู ลําแพน แสม เป็นต้น ปุาชายเลนทําหน้าที่
คล้ายปุาบุ่งปุาทาม คือ เป็นไรอนุบาลสัตว์ตามธรรมชาติมีความสําคัญต่อระบบนิเวศโดยตรงเช่นกัน  

1.3.3 ปลาหัวไร่ปลายนา พบในเขตภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย
เป็นพื้นที่ปุาขนาดเล็กที่ชาวบ้านเหลือไว้ให้เป็นเขตปุาเพื่อใช้ปุา เพื่อให้ไม้ทําฟืนหรือเพื่อการก่อสร้าง  

1.3.4 ปุารอบหมู่บ้าน ในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านนั้นมักมีการเผาปุาหรือเผาซังข้าว 
และอาจเกิดไฟลุกไหม้ลามมาถึงหมู่บ้านได้ ชาวบ้านถึงไม่นิยมทําการเกษตรติดหมู่บ้านแต่จะเว้นพื้นที่
ที่พาติดหมู่บ้านโดยรอบไว้จึงจะถึงพื้นที่เกษตรกรรม ปุารอบๆ หมู่บ้านที่เว้นไว้นั้นจะกลายเป็นแนวกัน
ไฟปุาธรรมชาติ และเป็นแนวกันลม และลดแรงของพายุฝนก่อนจะพัดเข้าถึงหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังช่วย
ลดหรือชะลอความรุนแรงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพ
รอบๆ นั่นเอง 

2. ปุาชุมชนพัฒนา เป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะรกร้างว่างเปล่าหรือพื้นที่ปุาถูก
ทําลายจนเสื่อมโทรมและชุมชนเห็นว่าควรจะฟื้นฟูปุานั้นๆ ด้วยการปลูกข้ึนใหม่หรือทดแทน และ
ปูองกันดูแลรักษาจนปุาผืนน้ันฟื้นตัวกลายเป็นปุา เพื่อประโยชน์ใช้สอยร่วมกันในชุมชนต่อไป กรมปุา
ไม้ให้ได้แบ่งลักษณะของปุาชุมชนพัฒนาไว้ ดังนี้  

2.1 ปุาชุมชน ซึ่งปลูกบนพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม คือ พื้นที่ชุมชนในอดีตเนื่องจากถูกบุกรุก 
ภายหลังชุมชนนอกพื้นที่เสื่อมโทรมเห็นความสําคัญหรือต้องการแก้ป๎ญหาขาดแคลนไม้ใช้สอยในชุมชนซึ่ง
ร่วมมือกันกับภาครัฐในการริเริ่มปลูกปุาในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนมากมักเป็นพันธ์ุไม้โตเร็ว พันธ์ุไม้ของคนใน
ชุมชนเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและนันทนาการของหมู่บ้านรอบๆ ปุาด้วย 

2.2 ปุาชุมชน ซึ่งปลูกในที่สาธารณะของชุมชนคือปุาที่คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันปลูก
ข้ึนมาเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านโดยการจัดการมักจะถูกดูแลโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  

2.5 ปุาชุมชนโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นห้องทดลอง และการศึกษาค้นคว้า
ความสัมพันธ์ และการพึ่งพาอาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมถึงเป็นแหล่งไม้ใช้สอยของโรงเรียน รวมถึงรายได้
ที่มาจากปุาชุมชนก็จะถูกนํามาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนอีกด้วย  

2.4 ปุาในวัด ปลูกเพื่อความร่มรื่นทําให้บรรยากาศเหมาะกับการปฏิบัติธรรม ส่วนไม้ที่ได้
ก็จะนําไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับกิจกรรมภายในวัด มีการตั้งกฎเกณฑ์ไว้ เช่น ห้ามบุกรุก ห้ามตัดไม้ ห้าม
ฆ่าสัตว์ภายในบริเวณวัดและบางแห่งอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บอาหารตามธรรมชาติได้ด้วย 

2.5 ปุาชุมชนบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําลําคลองหรือลําน้ําสาธารณะเกิดจากการพยายาม
เพิ่มพื้นที่ปุาชุมชนของชุมชนเพื่อการใช้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่เป็นนักไม้โทเดียวบริโภค
ดอกใบผลและยังปูองกันการกัดเซาะพังทลายหน้าดินบริเวณโดยรอบด้วย  

2.6 ปุาชุมชนสองฝากถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อยึดในถนนไม่ให้เกิดการพังทลายของดินใน
เป็นร่มเงาให้ผู้สัญจรไปมา และเป็นแหล่งไม้ใช้สอยและในอาหารของชุมชน  
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2.7 ปุาอนุสาวรีย์ เป็นรูปแบบการแสดงออกถึงการระลึกถึงคุณความดีของบุคคลที่มีความดี
ความชอบ เพื่อการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โดยรอบซึ่งนอกจากชาวบ้ านจะใช้สถานที่ เพื่อทําพิ ธี
สักการะบูชาแล้ว ก็ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ ซึ่งยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย  

2.8 ปุาชุมชนเมืองเป็นพื้นที่ปุาในชุมชนอยู่กระจัดกระจายเนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องของ
คนที่จะมีการจัดตกแต่งให้สวยงามเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกําลังกายทั้งนั้น  

2.9 ปุามรดก มีอยู่ในภาคใตข้องไทยเกิดจากการสร้างและอนุรักษ์สืบทอดกันมาเป็นเวลานับ
ร้อยปีผลผลิตให้ลูกหลานแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ โดยไม่ได้ยกให้เป็นกรรมสิทธ์ิของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งปุา
มรดกมีลักษณะใกล้เคียงปุาธรรมชาติมาก มีทั้งไม้ปุาและไม้ผล เป็นแหล่งซับน้ําอย่างดีให้กับชุมชน  

2.1๐ ปุาชุมชนพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ชายฝ๎่งทะเลและฝ๎่งแม่น้ํา เป็นปุาที่ชาวบ้านใน
บริเวณนั้นพยายามฟื้นฟูเพื่อลดความรุนแรงของพายุที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนพืชผล
ทางการเกษตรและปูองกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝ๎่ง เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งผลิต
อาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหลายชนิด 

 
๒.๓.๕ ทฤษฎีการจัดการป่าอย่างยั่งยืน 
วงจรคุณภาพ (PDCA) การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็น

กิจกรรมปรบัปรงุและพัฒนางานใหม้ีประสทิธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การดําเนินการตามแผน 
การตรวจสอบ และการปรับปรุง วงจรเดมมิ่งเปน็ที่รูจ้ักกันแพร่หลายในหลักการบริหารที่เรียกว่า วงจร
คุณภาพ (PDCA)45 โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้ เดมมิ่ง เกิดที่เมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เขาจบปริญญาตรีฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ได้ปริญญาเอกฟิสิกส์
คณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๒ เขาทํางานอยู่
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๘ ทํางานอยู่ที่สํานักสํามะโนประชากร
อเมริกันและโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงเสียชีวิต
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เดมมิ่งเป็นศาสตราจารย์ทางสถิติอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เดมมิ่งได้พบกับชิวฮาร์ต (Schewhart) นักสถิติที่ห้องทดลองของ
บริษัทเบลล์ เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาได้รับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติและความแปรปรวน
เชิงสุ่มของกระบวนการทํางาน (random variation of a work process) มาจากชิวฮาร์ต ใน
ภายหลังเดมมิ่งเริ่มตั้งตัวเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิตเดมมิ่งออกไปบรรยาย
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในโรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลานั้นผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาให้
ความสนใจเดมมิ่งไม่มาก 
 เดมมิ่งไปญี่ปุุนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายพลแม็ก 
อาร์เธอร์ (Mac Arthur) ผู้บัญชาการกองกําลังทหารสหรัฐอเมริกาที่ยึดครองญี่ปุุนอยู่ ได้ไล่ผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางของบริษัทใหญ่ๆ ของญี่ปุุนออก โทษฐานที่คนเหล่านั้นเข้าไปพัวพันกับ
สงคราม เสร็จแล้วก็หนุนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารแทน นายพลแม็ก อาร์เธอร์ ได้ขอความช่วยเหลือทาง
วิชาการมายังสหรัฐอเมริกา เริ่มจากการขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยส่งคนไปทําสํามะโนประชากรที่ญี่ปุุน 
                                                             

45เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ. จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประเมิน
คุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๘๙-๙๑. 
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สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งเดมมิ่งไป ตอนนั้นเดมมิ่งเริ่มประสบความสําเร็จมาบ้างแล้วจากการใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง (sampling methods) และเทคนิคการควบคุมทางสถิติ เพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมใน
สหรัฐอเมริกา เดมมิ่งจึงนําเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที่ญี่ปุุนด้วย 
 ในเวลา ๓ ปีต่อมา สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุุน ได้เข้ามาให้ความสนับสนุน
เดมมิ่งในการเผยแพร่ความคิดเรื่องคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนกระทั่งเดมมิ่ง
สามารถตั้งกลุ่มผู้บริหารหลัก เพื่อกระจายความคิดออกไปสู่ผู้บริหารอื่นๆ ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ มีผู้บริหาร
มาเข้าร่วมถึง ๔๐๐ กว่าคน ผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้นําในบริษัทสําคัญๆ เช่น โซนี นิสสัน 
มิซูบิชิ และโตโยต้า สาเหตุที่ทําให้เดมมิ่งประสบความสําเร็จ ก็เนื่องมาจากคนญี่ปุุนได้สนใจการ
ควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติมาก่อน แต่ยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมมิ่ง ทํา
ให้คนญี่ปุุนเข้าใจ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ คนญี่ปุุนจึงยอมรับแนวทางของเดมมิ่ง 
นับว่าเดมมิ่งได้มีส่วนช่วยพัฒนาอุตสหกรรมญี่ปุุน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาในภายหลังญี่ปุุน
จึงตั้งรางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize or Deming Award) ให้กับบริษัทที่มีผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพ
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โทรทัศน์เอ็นบีซี        จึงนําเอาผลงานของเดมมิ่ง
กลับไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ยกย่องให้เดมมิ่งเป็น “บิดาแห่งคลื่นลูกที่สามของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (father of the third wave of the industrial revolution)” ช่ือเสียงของเดมมิ่ง         
จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วสหรฐัอเมริกาและทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกลุ่มศึกษาและดําเนินตามทฤษฎี
ของเดมมิ่งเป็นจํานวนมาก นอกเหนือจากนั้น ยังมีกลุ่มทํานองเดียวกันในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และ
นิวซีแลนด์ หลังเดมมิ่งเกษียณอายุ ก็ได้ไปบรรยายในระดับปริญญาโทและเอก ที่มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งและได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘     
เดมมิ่งได้เขียนหนังสือ บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพเอาไว้เป็นจํานวนมาก 
 หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ป๎จจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการจัดการที่จัดเป็นแกนร่วมของการ
บริหารที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน วงจรแห่งความสําเร็จของการจัดการ ที่ เรียกว่า           
“วงจรเดมมิ่ง” อันประกอบด้วย P-D-C-A ของ W. Edwards, Deming ผู้วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืนใหม้ีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐานที่จะสง่ผลให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน46 ดังที่ วรภัทร์ ภู่เจริญ47 กล่าวว่า การทํางานตาม
วงจร PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงา ซึ่ง
ประกอบด้วยข้ันตอน ๔ ข้ันตอน คือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง (Act) 
การดําเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ย่อมส่งผลให้
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน คําว่า หมุนเวียนไปเรื่อยๆ คือ หมุนให้เร็ว หมุนให้

                                                             
46W. Edwards, Deming, ดูเพิ่มเติมใน ขวัญใจ เขื่อนคํา , วงจรของการวางแผน P-D-C-A,  

[ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://landinfo. mnre.go.th/landinfo/Knowledge/knowledge_data/PDCA, [๑๕ 
ธ.ค. ๖๐]. 

47วรภัทร์ ภู่เจริญ, แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานอุดมศึกษา, (กรงเทพมหานคร : สถาบัน
ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๖-๔๕. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Edwards_Deming&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Edwards_Deming&action=edit&redlink=1
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ถูกต้อง ที่อยู่ทางด้านขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุนวงจรอย่างถูกต้องตามข้ันตอน ๑ รอบ 
จะส่งผลให้เกิดการปรบัปรุงหรอืแก้ไขป๎ญหาได้ ๑ ระดับ การหมุนให้เร็วจะทําใหเ้กิดการปรับปรุงอย่าง
รวดเร็ว ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่ง ที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA)    ไว้ ดังนี้ 
 ๑. การวางแผน (Planing) ในบรรดาส่วนประกอบทั้ง ๔ ส่วนของวงจรคุณภาพนั้น                     
ควรพิจารณาการวางแผนเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ส่วนอื่นไม่มีความสําคัญ 
เพียงแต่ว่าส่วนการวางแผนจะเป็นส่วนที่ทําให้ส่วนอื่นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล                        
ถ้าแผนการไม่เหมาะสมจะมีผลทําให้ส่วนอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผนที่ดี 
จะทําให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน 
ในการปรับปรุงเป็นการลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ต้องการให้เป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่จริง และกิจกรรมการ
ปรับปรุงที่มีประสิทธิผล จําเป็นต้องมีมุมมองที่แม่นยําในทั้งสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสร้างบ้านบนพื้น
ทราย ไม่ว่าจะออกความพยายามเพียงใดก็ตาม ถ้าภาพในมุมมองของสถานการณ์ที่ต้องการและ
สถานการณ์จริงไม่ชัดแล้ว ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์กลับมา ดังนั้น จึงควรจะสร้างวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และการจําแนกป๎ญหา การตั้งเปูาหมาย เข้าใจถึง
ข้อจํากัดและขอบเขต รวมถึงการนํามาพิจารณา มองถึงวิธีการปรับปรุงที่เป็นไปได้ ตัดสินใจถึง
แผนปฏิบัติการ กําหนดวิธีสําหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ที่ได้ 
 การพัฒนาแผน โดยปกติป๎ญหาที่ถูกนํามาแก้ไขเพื่อปรับปรุงนั้น จะประกอบด้วยสาเหตุหลาย
ประการ ในการแก้ป๎ญหานี้อย่างเป็นระบบ ผู้นําขององค์กรต้องทําการจัดทําและพัฒนาแผนการ
ปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบด้วย การกําหนดกิจกรรมพื้นฐานที่ต้องการปรับปรุงอย่างชัดเจน 
แยกกิจกรรมออกตามโครงสร้างองค์กร กระจายส่วนย่อยของกิจกรรมพื้นฐานไปตามฝุาย  ต่างๆ ใน
องค์กร กําหนดวิธีการประเมินความสําเรจ็ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝาุยให้ชัดเจน บุคคลที่มี
ตําแหน่งสูงสุดในองค์กร ควรเป็นผู้ตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดยผ่านการ
พบปะสนทนากับแต่ละฝุายในองค์กร 
 ในทํานองเดียวกัน หัวหน้าฝุายงานแต่ละฝุายต้องออกแบบและพัฒนาแผน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยแผนการจะได้รับการกระจายออกเป็นลําดับลงมาทั่วทั้งองค์กรด้วย
วิธีนี้ และจะถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับในโครงสร้างองค์กร จนกระทั่งถึงระดับที่ไม่
จําเป็นต้องกระจายลงอีกต่อไป ข้ันตอนสุดท้ายคือ การตัดสินใจของบุคลากรที่ต้องทํางาน ทรัพยากรที่
ต้องการ และตารางเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม และทําแผนการพัฒนาให้อยู่ในรูปของเอกสารทั้งหมดอย่าง
ละเอียด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการสื่อสารแผนการได้อย่างแม่นยําที่สุด 
 ขณะที่สร้างแผนการควรมีความระมัดระวัง ในแนวทางที่มีส่วนช่วยในการสร้างแผนการ
อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ขณะที่สร้างแผนการจะต้องมีการช้ีแจงให้ชัดเจน ถึงข้อจํากัด ด้าน
ทรัพยากรและเวลาที่มี รวมทั้งต้องหาวิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจํากัดเหล่านี้ อาจมีการผ่อน
ปรนข้อจํากัดเหล่าน้ีบ้าง หลังจากมีการพิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมดแล้ว ต้องทําการเลือกวิธีการที่ดี
ที่สุดเป็นแผนการปฏิบัติ ต้องมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมนิผลลพัธ์ เพื่อดูว่า
แผนการมีประสิทธิผล และมีการกระทําตามแผน และประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม่   ต้องมี
การรวบรวมสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ และจัดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการนํามาใช้งานอย่างเต็มที่ 
ในการวางแผนงาน ต้องมีการพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องกระทํากับสิ่งที่น่ากระทํา ทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัด 
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และเป็นไปไม่ได้ที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องพยุงความสมดุลระหว่างเปูาหมายกับ
ทรัพยากร การตั้งเปูาหมายที่สูงเกินไปเป็นการสวนทางกับการเพิ่มผลผลิต จะต้องมีการสร้างระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิผล เพื่อสื่อสารเปูาหมายของแผนการไปสู่ทุกส่วนขององค์กร ทรัพยากร
ทางด้านวัสดุ อาจมีจํากัดแต่ความสามารถของมนุษย์มีไม่จํากัด ดังนั้น จึงมีทางเป็นไปได้เสมอใน                
การปรับปรุง ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสม่ําเสมอ การวางแผน หมาย
รวมถึง การกําหนดเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน วิธีการ และข้ันตอนที่จําเป็น เพื่อให้
การดําเนินงานบรรลเุปาูหมาย โดยจะต้องทําความเข้าใจกับเปูาหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เปูาหมาย
ที่กําหนดต้องเป็นตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางครั้ง อาจมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดมาตรฐาน
ของวิธีการทํางาน หรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไปพร้อมกัน ด้วยข้อกําหนดที่เป็นมาตรฐานนี้จะช่วยให้
การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่า การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นการ
กําหนดวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนรวมทั้งวัตถุประสงค์  เปูาหมายและ                 
แนวทางการแก้ไขกับป๎ญหาที่จะเกดิในอนาคต ดังนั้น ผู้เข้าร่วมในการกําหนดแผนจะต้องรบัรูข้้อมูลทุก
ด้าน พร้อมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือองค์กร 
 ๒. การด าเนินการหรือการปฏิบัติตามแผน (Doing) การนําแผนการมาปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง จําเป็นต้องมีขั้นตอนในการสร้างความมั่นใจว่า ฝุายที่รับผิดชอบในการนําแผนการไปปฏิบัติ ได้รับ
ทราบถึงความสําคัญและความจําเป็นในแผนการนั้นๆ การสร้างความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารไปยัง
ฝุายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การจัดให้มีการศึกษาและการอบรมที่ต้องการ เพื่อการนํา
แผนการนั้นๆ มาปฏิบัติและการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นในเวลาที่จําเป็น การปฏิบัติตามแผน 
หมายถึง การปฏิบัติให้ดําเนินไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใดๆ จําเป็นต้องศึกษา
ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจําที่เคยปฏิบัติ หรือ
เป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรยีนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากร
จํานวนมาก อาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะต้องดําเนินการไปตามแผน 
วิธีการ และข้ันตอนที่ได้กําหนดไว้ และจะต้องเก็บรวบรวมบันทกึข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วย 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานในข้ันตอนต่อไป ด้านผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การดําเนินงานอาจมีป๎ญหาเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายสิ่ง
หลายอย่าง เช่น แม้ว่าตอนวางแผนจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ หากไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็นเจ้าภาพ
หลัก จะทําให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ ยิ่งหากมีความขัดแย้งกันมาก่อน จะทําให้การดําเนินงานไม่
สามารถดําเนินการไปได้ หรือในข้ันตอนวางแผนจะระบุถึงงบประมาณไว้ชัดเจน แต่ข้ันปฏิบัติ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ ดังนั้น การแก้ป๎ญหาเหล่านี้ สิ่งที่ต้องทําในฐานะหัวหน้า
ทีมงานก็คือ การระมัดระวังในการนําทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง วิธีการสื่อสาร 
(Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยากทํางาน (Motivation)และหัวหน้าทีมยังต้องทําหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย รวมถึงต้องมีการจัดกําลังคน และจัดเตรียมทรัพยากร
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ให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน (Organizing) ให้ดี ก่อนที่จะดําเนินการลงมือทํา (Do) 48  จึงกล่าวได้ว่า 
การดําเนินงานเป็นการบง่บอกถึงองค์กรหรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานนั้นๆ ว่ามีหน้าที่อะไร 
การกําหนดกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้และตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในแผน 
 ๓. การตรวจสอบหรือการประเมินผล (Checking) การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติตามแผน ต้องมีการประเมินการปฏิบัติตามแผน หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่ 
การที่ไม่ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ ความไม่เหมาะสมของ
แผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องหาว่า สาเหตุมาจากประการไหน 
เนื่องจากการปฏิบัติการแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการไม่เหมาะสม 
อาจเป็นผลมาจากสาเหตุความผิดพลาด ในการทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเลือกเทคนิคที่
ใช้ผิด เนื่องจากมี ข้อมูลข่าวสารไม่ เพียงพอ และมีความรู้ ในข้ันตอนการวางแผนไม่ เพียงพอ                             
การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องนํา
แผนมาใช้ผิดพลาด ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุขาดความ
ตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับปรุง การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม และมีความเข้าใจในแผนไม่
เพียงพอ การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ ป๎ญหาเกี่ยวกับตัวผู้นําและการประสานงาน
ระหว่างการปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป 
 ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)49 มีว่า การตรวจสอบ
และประเมินผลมีวัตถุประสงค์ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ และเสริมสร้างความเขมแข็งของการกํากับ
ดูแลและควบคุมตนเองที่ดี อันจะนําไปสูการบรรลผุลตามเจตนารมณ รวมทั้งเสรมิสรางความนาเช่ือถือ
และความมั่นใจแกสาธารณชนตอการดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตรต่างๆ วาไดมีการตรวจสอบ
และกํากับดูแลอยางรอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน 
ตลอดจนการยกระดับสมรรถนะ การเรียนรู และศักยภาพของการพัฒนาอย างยั่งยืน ทั้ งนี้                        
นภดล ร่มโพธ์ิ50 กล่าวว่า ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่าง
ยิ่งสําหรับธุรกิจในป๎จจุบัน ไม่ ใช่เฉพาะในส่วนของการแสดงผลของการดําเนินงานเท่านั้น                        
การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของ  
กลยุทธ์ที่ได้นําไปใช้ ซึ่งหลายครั้งนํามาสู่การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากันกับสถานการณ์ในป๎จจุบัน กล่าวได้
ว่า การตรวจสอบหรือการประเมินผล (Check) เป็นผลผลิตจากการดําเนินงานที่ผ่านมาว่าประสบ
ความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ หรือไม่สําเร็จอยู่ในระดับใด   
และประเด็นใดบ้างที่ประสบผลสําเร็จและสําเร็จอยู่ในระดับใด ให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติงานมาทั้งหมด 
และสรุปเป็นรายงานการดําเนินการเพื่อส่งไปยังการทบทวน การปรับปรุงพัฒนาเป็นลําดับต่อไป 
                                                             

48สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , การน า PDCA มาใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ,  [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http ://www.nano.kmitl.ac.th/index.php/assurance/478-
pdca.html, [๒ ม.ค. ๖๑]. 

49สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ, ๒๕๕๔), หน้า ๓. 

50นภดล ร่มโพธ์ิ, “การประเมินความสําเร็จของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร”, วารสาร
บัณฑิตธุรกิจ ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๒๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒, หน้า ๔. 
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 ๔. การทบทวน การปรับปรุงหรือการพัฒนา (Acting) ถ้าหากความล้มเหลวมาจาก                
การวางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ป๎ญหา ต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพของกระบวนการวางแผน โดยการหาป๎จจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และทําการ
ปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนได้โดยการกาํจัดสาเหตุมิใช่กําจัดอาการ และ
เมื่อไม่สามารถบรรลุถึงเปูาหมายที่วางไว้ ควรมีการวิเคราะห์หาเหตุและมีการทบทวนแผนการ                    
ดังนั ้น เพื่อทําการปรับปรุง ต้องมีการบ่งช้ีสาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้อง และมีการ
เปลี่ยนแปลงแผน เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ควรมีการวางแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมีความไว้วางใจ
และเหมาะสม 
 การปรับปรุงแก้ไขการทํางาน เป็นกิจกรรมที่มีขึ้น เพื่อแก้ไขป๎ญหาที่เกิดข้ึนหลังจากได้ทํา 
การตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่
แท้จริงของป๎ญหาเพื่อปอูงกนัไม่ให้เกิดป๎ญหาซ้าํรอยเดิม การปรับปรุงอาจนําไปสู่การกําหนดมาตรฐาน
ของวิธีการทํางานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการ
ปรับปรุง จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได้ด้วย ข้ันตอนการดําเนินงานให้
เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําให้เป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงทําให้สามารถบรรลุเปู าหมายได้เร็ว
กว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทําให้คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็
คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนําข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และ
พิจารณาว่าควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปจึงกล่าวว่าได้ว่า การทบทวน การปรับปรุงพัฒนา เป็นทั้ง
จุดเริ่มต้นและเป็นจุดสุดท้ายของการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ออกมาอย่างไร จะเป็นสิ่งที่ช้ีว่าจะต้องปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรอืจะต้องพัฒนาอะไรต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่ง
หลักการง่ายๆ ก็คือ หากการประเมินผลออกมาในลักษณะที่ต่ํากว่ามาตรฐาน ก็แปลว่า ประเด็นนั้น 
จะต้องถูกวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาในรอบปีต่อไป หรือมีกิจกรรมเพิ่มเพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติ
ที่สูงข้ึนกว่าเดิม51 
 

๒.๓.๖ การประยุกต์ใช้แนวคิดป่าชุมชน 
 ๒.๓.๖.๑ เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง  52ได้มีการนําแนวคิดไปใช้ ดังนี้ 
 ๑) การจัดการทรัพยากรป่าไม ้

ชุมชนมีการจัดทําข้อตกลง กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของผลผลิต
จากปุา ตัวอย่างการเก็บเห็ดโคน จะเก็บโดยไม่ทําลายรังปลวกที่ทําให้เกิดเห็ดโคน ไม่ขุดจนถึงรังปลวก 
หลังจากขุดหรือเก็บเห็ดแล้วจะปรับพื้นที่ไม่ให้มีหลุ่มมีบ่อเพื่อน้ําจะได้ไม่ขัง และซึมลงไปในรังปลวกไม่

                                                             
51พัชรี อินทร์อํานวย , วงจร PDCA คืออะไร,  [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http ://eduserv. 

ku.ac.th/km/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=68, [๒ ม.ค.๖๑]. 
52 เครือข่ายปุาชุมชนเขาราวเทียนทอง , กิจกรรมเครือข่าย , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.khaorao.org/activit.html, [ ๕ ก.พ. ๖๑]. 



๔๒ 

 

ทําให้รังปลวกเน่าและให้ผลผลิตเห็ดในปีต่อไป หรือการเก็บหน่อไม้และไม้ไผ่ มีการกําหนดเวลาห้าม
เก็บหน่อไม้ช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน  

- ทําแนวกันไฟ เพื่อเป็นแนวควบคุมและปูองกันไฟเชิงรุก  
- ดูแลฟื้นฟู และปลูกซ่อม ในปุาที่ปลูกใหม่ และเดิมได้รับการดูแลรักษาให้รอดตาย  
- เพาะกล้าไม้ท้องถ่ิน กล้าไม้ที่มีในท้องถ่ิน สร้างรายได้แก่ชุมชนที่ยากจน และเพื่อ

นําไปปลูกเสริมในปุา และพื้นที่เกษตร  
- ฝายต้นน้ําขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา ช่วยเพิ่มความชุมช้ืนให้ปุาฟื้นตัวเร็วข้ึน เป็น

แหล่งหากินของคน และสัตว์ 
 
 ๒) สืบค้น พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนรอบๆ เครือข่าย เมื่อนํามาต่อเช่ือมแต่ละชุมชน พัฒนา

ถ่ายทอด ผ่านเวทีต่างๆ หรือการนําไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งในบางเรื่ององค์ความรู้
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีภายนอก เช่น งานด้านช่าง หรือการแปรรูปอาหาร การส่งเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑ์  

- การสืบค้นองค์ความรู้ ภูมิป๎ญญาท้องถ่ิน เพื่อสร้างฐานข้อมูลความรู้ท้องถ่ินในด้าน
ต่างๆ เช่นการจัดการปุา สมุนไพร การกินอยู่  ตลอดจนการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างชุมชน โรงเรียน วัด และประยุกต์ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน และการเรียนการสอน
ในโรงเรียน  

- อบรมการพัฒนาแผนการจัดการปุาชุมชนและทรัพยากร  
- อบรมการแปรรูปอาหาร วัตถุดิบจากปุา อาชีพที่น่าสนใจ 
 ๓) พัฒนาทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

 นอกเหนือจากการดูแลทรัพยากรปุาไม้แล้ว เครือข่ายยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของสมาชิกเครือข่าย เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร แต่
พบว่ายังพึ่งตนเองได้แค่ระดับหนึ่ง จําเป็นต้องหาทางเลือก หรือส่วนช่วยเกื้อหนุนให้สมาชิกมีโอกาส
พึ่งตนเองมากยิ่งข้ึน โดยเน้นสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นหลักมาพัฒนา ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป  

- กลุ่มออมทรัพย์เครือข่าย  
- ฉางเก็บข้าว  
- เครื่องอัดหญ้า  
- เครื่องจักตอก  
- เครื่องอิฐบล็อกประสาน  
- เครื่องสีข้าวมือ 
๔) ขยายการมีส่วนร่วมเครือข่าย 
เครือข่ายมีการพฒันาบุคลากรและความร่วมมอืกับภาคีการพัฒนา เพื่อวางแผนติดตาม

ประเมินผลการทํางาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพฒันาชุมชน ตลอดจนไปศึกษาดูงาน สัมมนา
วิชาการ โรงเรียน ฯลฯ ทั้งนีเ้พื่อขยายแนวคิดการทํางานเครอืข่ายให้กว้างมากยิง่ข้ึน ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลอนรุักษ์ธรรมชาติ  



๔๓ 

 

- เวทีสัญจรเครือข่ายตําบล เวทีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชน 
โรงเรียน วัด และประยุกต์ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน  

- เวทีเด็กคิดได้ผู้ใหญ่คิดดี เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ทําร่วมกันจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  

- ประชุมคณะกรรมการเครอืข่าย  
- เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแผ่นปูายสื่อความหมายตามจุดเรยีนรู้ สําหรบัการเรียนรู้ธรรมชาติ 

 
๒.๓.๖.๒ สมาคมบ้านหลวงหวงป่า จังหวัดน่าน 
สมาคมบ้านหลวงหวงปุาน้ัน มีวิวัฒนาการที่ยาวนานด้วยเหตุว่า ต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรปุาไม้ โดยบุคคลที่มีคุณประโยชน์และถือว่าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดคือ นายป๎๋น อินหลี ปราชญ์
ชาวบ้าน จังหวัดน่าน สาขาการอนุรักษ์ปุาชุมชน ซึ่งชีวประวัติโดยย่อมีดังนี้ 53 

ประวัติส่วนตัว 
นายป๎๋น อินหลี เกิดวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๘๐ สถานที่เกิด ต.สวด อ.ปง (ป๎จจุบัน คือ อ.

บ้านหลวง)  ศาสนาพุทธ  
การศึกษา  จบช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหลวง (ป๎จจุบันเปน็โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง) 
อาชีพ  เกษตรกร 
สถานภาพ   สมรส กับนางอวน  มงคล  เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๐๐ มีบุตรด้วยกัน

จํานวน ๔ คน เป็นหญิง ๑ ชาย ๓ คน 
ภูมิลําเนาเดิม  บ้านเลขที่ ๖๖  บ้านปุาเป๋ย ม.๔  ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน ๕๕๑๙๐ 
ที่อยู่ป๎จจุบัน  บ้านเลขที่ บ้านปุาเป๋ย ม.๔  ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน ๕๕๑๙๐ 

แนวคิดในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ 
ชีวิตของพ่อป๎๋น อินหลี  ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้โดย

ศักยภาพของผู้นําตามธรรมชาติ เนื่องจากการดํารงชีวิตในอดีตที่เป็นชาวไร่ ชาวนา กล่าวคือ พ่อป๎๋น อินหลี 
และชาวบ้านสวด ได้มีที่นาที่ทํามาหากินมาต้ังแต่บรรพบุรุษ อยู่บริเวณหุบเขาใต้ห้วยสีพัน  ซึ่งเป็นลํา
ห้วยที่มีต้นน้ําอยู่บริเวณเขตรอยต่อพื้นที่ระหว่างอําเภอบ้านหลวง กับตําบลถืมตอง อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน  ที่นาที่ทํานาทุกปีจะใช้น้ําจากห้วยนี้ทํานา การคมนาคนติดต่อระหว่างอําเภอเมืองน่าน 
กับตําบลสวด (อําเภอเมืองน่าน) สมัย ๒๐ ปีก่อน (ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ ย้อนหลัง) ในป๎จจุบันเป็นถนนทาง
คนเดิน การไปมาหาสู่ต้องเดินด้วยเท้า ระหว่างทางเดิน ๒ ข้างทางเป็นปุาไม้ดงดิบ ประกอบด้วยปุาไม้
นานาชนิด และสัตว์ปุารวมทั้งพืชสมุนไพรมากมายเหลือคณานับ 

จุดที่เกี่ยวข้องเริ่มข้ึนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ มีนายทุนพ่อค้าไม้จากจังหวัดน่านได้จ้าง
คนงานไปตัดไม้ บริเวณสองข้างทาง รอยต่อดังกล่าว โดยเฉพาะเขตที่ใกล้กับต้นน้ําห้วยสีพัน ซึ่งที่ตัดไม้
ใกล้กับเขตตําบลสวด ประมาณ ๙ กิโลเมตร 

                                                             
53 ป๎๋น อินหล,ี ชีวิตประวัติและผลงาน ของคนรักษาป่าไม้ อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน, (อัดสําเนา) 



๔๔ 

 

กติกาสังคมเกี่ยวกับการดูแลต้นน้ําห้วยสีพัน เมื่อ ๑๐๐-๒๐๐ ปีก่อน ได้กําหนดไว้ว่าห้าม
ชาวบ้านหรือบุคคลใดเข้าไปตัดไม้หรือทําไร่เลื่อนลอยในบริเวณต้นน้ําแห่งนี้ ใครฝุาฝืนจะได้รับการ
ประณาม จากสังคมคนเมืองสวด โดยเหตุที่เป็นผู้นําตามธรรมชาติในอดีตของพ่อป๎๋น อินหลี  ได้เป็นผู้
แสวงหาความรู้ และนําไปพูดให้ชาวไร่ชาวนาฟ๎ง ในสิ่งที่อ่านและแสวงหาพบ เพื่อพัฒนากลุ่มคน
ใกล้เคียงให้มีความคิด  ในช่วง ๒๕๑๖ ราคาหนังสือพิมพ์ประมาณ ๑ บาท พ่อป๎๋นได้อ่านข้อความว่า
ภาคอีสาน ได้ปล่อยให้มีการตัดไม้ทําลายปุาทําไร่เลื่อนลอย บางจังหวัดแทบจะไม่มีปุาไม้ ทําให้ฝนตก
ไม่ตรงตามฤดูกาล บ้านเมืองแห้งแล้ง ประชาชนเดือดร้อน อดอยาก ไม่มีน้ําทํานา ต้องออกเดินทางไป
ทํางานหากินที่ต่างจังหวัด และจะตัดเอาข้อความในหนังสือพิมพ์นี้ไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านฟ๎ง และ
นําเสนอในที่ประชุมของหมู่บ้าน ทุกครั้งทุกเดือน ที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมโดยให้ชาวบ้านได้บอกต่อๆ
กันไป เริ่มเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ชาวบ้านได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ปุามาต้ังแต่อดีต 

เริ่มมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านครั้งแรกโดยการนําของพ่อป๎๋น อินหลี, พ่อก๋วน อายุยืน,   
พ่อศรี ขานเพราะ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ได้นัดประชุมชาวบ้านที่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาคา 
หมู่ที่ ๑ ตําบลสวด  นายแก้ว โปทาวี เป็นผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น เป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีการใช้น้ํา จากลํา
ห้วยสีพันประมาณ ๓๐ คน โดยนําเรื่องที่มีนายทุนมาตัดไม้ที่บริเวณต้นน้ําห้วยสีพันมาพิจารณา และ
ได้มีมติของกลุ่มส่งเรื่องไปยังจังหวัดน่านเพื่อให้จังหวัดน่านยับยั้งการตัดไม้บริเวณดังกล่ าว ทาง
เจ้าหน้าที่จังหวัดได้เรียกตัวผู้นําการต่อต้านการตัดไม้ คณะของพ่อป๎๋น อินหลี ได้ไปเจรจากับทาง
จังหวัดซึ่งทางจังหวัดบอกว่า ผู้ที่ตัดไม้อยู่ขณะนั้น  ได้ดําเนินการขออนุญาต ตามกฎหมายแล้ว แต่ทาง
คณะของพ่อป๎๋น อินหลีไม่ยอม ขอให้เลิกตัดไม้บริเวณต้นน้ําห้วยสีพันให้ได้ เรื่องการเจรจาขณะนั้นหา
ข้อยุติไม่ได้ คณะของพ่อป๎๋น อินหลี จึงเดินทางกลบักิง่อําเภอบ้านหลวง และได้นําเรื่องดังกล่าว ไปขอความ
ช่วยเหลือจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตํารวจภูธร ตําบลสวดขณะนั้น ร.ต.ท. ศักดิ์ระพี  ไฟพร
เมือง และชาวบ้านได้พาตํารวจไปที่จุดตัดไม้ นําเอาผู้ที่ตัดไม้มาดําเนินคดี (ปรับ) จํานวน ๖ คน หลังจาก
นั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจนายดังกล่าว ได้ย้ายออกไปจากกิ่งอําเภอบ้านหลวง นายทุนก็กลับมาตัดไม้จุดเดิม
อีกครั้ง 

พ่อป๎๋น อินหลี ได้ประสานกับผู้นําหมู่บ้าน, ผู้นําชุมชนขณะนั้น คือ พ่อป๎๋น อินหลี, พ่อก๋วน 
อายุยืน, พ่อศรี ขานเพราะ, พ่อก๋อง อายุยืน ได้นําชาวบ้านไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘ แต่ก็ได้รับการช้ีแจงว่า ผู้ตัดไม้ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว คณะของพ่อป๎๋น อินหลี ก็ถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและนายทุนอย่างต่อเนื่อง ตลอด
มา คณะดังกล่าวจึงเดินทางกลับเมื่อหาที่พึ่งไม่ได้จึงรวมตัวกันที่กิ่งอําเภอบ้านหลัง และรวบ รวม
ชาวบ้านนํากําลังเผชิญหน้ากับกลุ่มนายทุนเกือบจะมีการทําร้ายกันด้วยอาวุธหลายครั้ง 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน คณะของพ่อป๎๋น อินหลีนํากลุ่มชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อจังหวัดอีก
ครั้งโดยไปยื่นเรื่องที่ ที่ว่าการอําเภอเมืองน่าน และได้มีกลุ่มนายทุนได้เสนอให้คณะของพ่อป๎๋นได้ยุติ
การต่อต้านและจะให้เงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และรถปิคอัพอีก ๑ คัน  แต่ก็
ได้รับการปฏิเสธจากลุ่มยืน. พ่อก๋วน อายุยืน , พ่อศรี ขานเพราะ, นายสี คนสูง, นายอินแปง มงคล, 
นายต๋ัน  อายุยืน, นายถา, นายถึง เช้ือหมอ, นายแปลง สมศักดิ์,นายถาวร สมใจ พร้อมคณะชาวบ้าน
ประมาณ ๒๐๐ คน ได้ไปขอความช่วยเหลือจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้น 
นายจาตุรนต์ ฉายแสงเป็นประธานได้ให้ความช่วยเหลือ จะนํานักศึกษามาเคลื่อนไหวร่วมกับชาวบ้าน 



๔๕ 

 

พร้อมกับทางกลุ่มได้แจ้งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และทางหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าว การเคลื่อนไหว 
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๘ ทางกลุ่มได้นําคณะนักศึกษาออกไปดูการตัดไม้ในบริเวณดังกล่าว และได้
ยึดไม้ไว้ให้ผุพังอยู่ในปุานั้นจนถึงป๎จจุบัน และกลุ่มนายทุนก็เปลี่ยนพื้นที่ขออนุญาตไปอยู่ในพื้นที่อื่น
ตั้งแต่บัดน้ัน  

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๙ มีการประชุมและบันทึกชาวบ้าน ๒ ตําบล คือ ตําบลสวดและตําบล
ปุาคาหลวง โดยมีระบุถึงมติที่ประชุมได้แต่งตั้ง ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการรักษาปุา คือ 

  ๑. นายป๎๋น  อินหลี  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายแก้ว โปทาวี  รองประธาน 
  ๓. นายก๋วน อายุยืน  รองประธาน 
  ๔. นายศรี ขานเพราะ กรรมการ 
  ๕. นายก๋อง อายุยืน  กรรมการ 
  ๖. นายต๋ัน อายุยืน  เลขานุการ 
  ๗ นายอินแปลง มงคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

และระบุถึงกฎระเบียบการใช้ไม้ไว้ดังนี้ 
 ๑) ผู้ใดประสงค์จะใช้ไม้เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านจะต้องขออนุญาตต่อที่ประชุม
ประจําเดือนของหมู่บ้านต่อผู้นําชาวบ้าน เมื่อเห็นสมควรจึงผ่านสภาตําบลไปตามลําดับ เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะไปตัดไม้เท่าที่จําเป็นเท่านั้น 
 ๒) ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาปุา ถ้าเห็นผู้กระทําผิดหรือบุกรุกแผ้วถางปุา
ให้แจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน เพื่อดําเนินการต่อไป 
 ๓) ช่วยกันปูองกันชาวเขา เผ่าม้ง-เยา้ ห้ามมิให้เข้ามาทําไร่เลื่อนลอยปลูกพืชในกิ่ง อ.บ้านหลวง  
ถ้าฝุาฝืนจะต้องร่วมกันขับไล่ออกไปและช่วยกันทําลายทรัพย์สิ่งของที่ปลูก เพราะชาวบ้านเป็นตัวการ
ทําลายปุา อันเป็นต้นกําเนิดของการจัดต้ังกลุ่มบ้านหลวงหวงปุา 

จนในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ทางราชการโดย กรป.กลาง โดยพลเอกอรุณ พร้อมเทพ หัสหน้า
หน่วยได้ให้ความสําคัญและสนใจ ได้จัดทําโครงการ ไปอบรมประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ ทําให้กลุ่มของคนบ้านหลวง มีกําลังใจดําเนินงานต่อเนื่องตลอดมา 
ตามศักยภาพที่มีอยู่และยังคงปฏิบัติตามกติกาเดิมอย่างเคร่งครัด 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการขอจดทะเบียนเปน็ สมาคมบ้านหลวงหวงปาุ ตามหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียน องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ออกให้ ณ 
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงนามโดย นายเกษม สนิทวงค์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น 

 
๒.๔ แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๔.๑ ประวัติความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย



๔๖ 

 

ตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๔๐ และเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจข้ึน 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยรอดพ้นจากป๎ญหาต่างๆและ
สามารถดํารวงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 54 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดดังกล่าว จึงได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้น สศช. ได้นําข้ึนทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนํา
บทความดังกล่าวไปเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ และใช้
เป็นพื้นฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระมหากรุณา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และฉบับที่  ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)                      
รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าและน้อมนําไป
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป 

 

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่น
น้อยถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียงหมายความว่า
พอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข...”  

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 55 
  

๒.๔.๒ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทาน

เนื่องในวโรกาสต่างๆ และมีการบนัทกึกันไว้ในรายงานเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 56 
พระบรมรา โชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว พระราชทานแก่บัณฑิ ต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 พระราชทานว่า 
 

...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามระดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน 
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เมื่อได้ทุกทางความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและ
ฐานะเศรษฐกิจข้ันสูงโดยล าดับต่อไป… 

 

                                                             
54 จุฑาทิพ  คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒๑ – ๑๒๒.   
55 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐ – ๑๒.   
56 ธนากร  สังเขป, การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๘-๙.   



๔๗ 

 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 พระราชทานว่า 

 

 ...คนอื่นจะว่าก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัยเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ทัน
สมัยใหม่ แต่เราพอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยอยู่พอกินมีความสงบสุข
และท างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้คนเมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษา
ความพออยู่พอกินได้เราก็จะยอดย่ิงยวดได้... 

 

 พระราชดํารัสอธิบายเพิ่มเติม พระราชทาน พระตําหนักเปี่ยมสุขเมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2544 พระราชทานว่า 
 

... ฉันรู้เศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองคือท าจาก
รายได้ 2๐๐ - 3๐๐ บาทข้ึนไปเป็น 2 หมื่น 3 หมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉันเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพูดกันเลอะเทอะเศรษฐกิจพอเพียงคือท าเป็น Self-sufficiency of economy เช่น ถ้าเขาต้องการ
ดู TV ก็ขอให้เขามีดูไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดูเขาต้องการดูก็สนุกสนานไกลๆ ที่ฉันไปเขามี TV ดู
แต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า sufficiency นั่น มี TV เขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์
ไปตัด suit และยังใส่ necktie Versace อันน้ีก็เกินไป... 

 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) 57ได้กล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงอาจมองได้เป็น 2 ด้าน คือด้านวัตถุวิสัย (Objective) กับมองด้านจิตพิสัย 
(Subjective) มองด้านวัตถุพิสัยเป็นการเมืองภายนอก คือ ต้องมีกินมีใช้มีป๎จจัยสี่เพียงพอแก่อัตภาพ 
ใกล้เคียงกับคําว่าพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ส่วนการมองในด้านจิตพิสัยเป็นการมองจิตใจภายใน 
คือ คนจะมีความรู้สึกเพียงพอไม่เท่ากัน     บางคนมีเป็นล้านก็ไม่พอ บางคนมีนิดเดียวก็ไม่พอเป็นการ
เพียงพอทางจิตใจ  

สํานักงาน กปร. 58ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า “...เศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึงเศรษฐกิจทีส่ามารถอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกบัตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนโดยต้อง
สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนคือสร้างตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะ
ทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจเดียวแต่เพียงอย่างเดียวที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันที่สูงข้ึนไปตามลําดับต่อไปได้...” 

ประเวศ วะสี 59กล่าวไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่
ค้าขาย ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื่อคนอื่น ไม่ทําเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหล่าน้ีหลายคนคิดเอาเองพูดเอาเองแต่
กลัวไปเองทั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในเรื่องนี้ 
                                                             

57 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๔๔), หน้า ๗๙-๘๐.   

58 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔.   

59 ประเวศ  วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิหมอ
ชาวบ้าน, ๒๕๔๔), หน้า ๔.   



๔๘ 

 

๒.๔.๓ กรอบแนวคิด หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60  
แนวคิดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถวิเคราะห์ จากพระราชดําริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อสรุป ข้อขยายความของปราชญ์อาวุโสและหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
เป็นกรอบความคิดให้เห็นความเช่ือมโยงของแนวคิดหลักการต่างๆ ได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
60 ธนากร  สังเขป, การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑-๑๔.   

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
(๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๓ ระดับ) 

แผนภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิด หลักการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

สมดุล 

ชีวิต 

เศรษฐกิจ สังคม 

ท ำให ้

เกิด 

ม่ันคง ยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อม 

ระดับบุคคล 

ครอบครัว 
ระดับองค์กร 

ชุมชน 

ระดบัสังคม 

ทางสายกลาง 

เงื่อนไขความรู้  
(รอบรู้/รอบคอบ/ระมัดระวัง สติปัญญา) 

เงื่อนไขคุณธรรม  
(ซื่อสัตย์สุจริต/ความเพียร/ขยัน/อดทน/

แบ่งปัน) 

 

  

มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล 

พอประมาณ 



๔๙ 

 

จากกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึด
แนวทางสายกลาง ยึดหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๓ ระดับ กล่าวคือ 
 หลักความพอประมาณ คือ ความพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปในมิติต่างๆของการ
กระทํา เช่น การผลิตและหารบริโภคต้องอยู่ในระดับพอประมาณ ไม่โลภจนเป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่น
เดือนร้อน ไม่กระตือรือร้นจนเป็นเหตุให้ตนเองต้องขาดแคลนและเสียโอกาส 
 หลักความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณในมิติต่างๆ จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลยอมรับได้ 
 หลักการมีภูมิคุ้มกัน คือ การทนต่อผลกระทบท่านกลางกระแสโลกาภิวัติที่จะทําให้สูญเสีย
ความมั่นคงทางจิตใจอันเป็นเหตุให้สญูเสียเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม ค่านิยมที่
เหมาะสม มีการกระทําที่อาจขาดความพอประมาณ และความมีเหตุผล เสียหายต่อระบบคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม 
 เงื่อนไขความรู้ คือ การปฏิบัติให้ได้เป็นไปตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกันน้ันจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง สติป๎ญญา พิจารณาที่จะ
นําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินทุกขั้นตอน 
 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความขยัน มีความอดทน และมี
การแบ่งป๎นในการดํารงอยู่และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 
 หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข จะทําให้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุล 
มั่นคงและยั่งยืนในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ระดับองค์กร ชุมชน ไปถึงระดับสังคม (รัฐ 
ประเทศ โลก) 
 ทั้งหมดนี้เริ่มจากรากฐานการพึ่งตนเองเป็นสําคัญ คือ การพัฒนาจิตใจตนเองให้เป็นผู้มี
คุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ พึ่งตนเองในด้านการดําเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
เทคโนโลยีซึ่งจะมรผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในป๎จจุบันได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ นายโคฟี อันนัน (Kofi Annan) ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “ความสําเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์” (Lifetime Achievement in Human Development Award) แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา เมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
 

๒.๔.๔ องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 61 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปในทางสายกลาง

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทยซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับทัง้ระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดยมี
คุณลักษณะที่สําคัญดังนี้ 

                                                             
61 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓ – ๑๖.   



๕๐ 

 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อ ความจําเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงป๎จจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถ่ี โดย
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอบ 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที  

เงื่อนไขสําคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียง การตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัย
ทั้งเงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน 

เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก 
สามัคคีไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งป๎นให้ผู้อื่น 

เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการ
ต่างๆ มาใช้วางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน 

เงื่อนไขชีวิต  ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน  มีความเพียร มีสติ และป๎ญญา บริหารจัดการ  
การใช้ชีวิตโดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน 

 
๒.๔.๕ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 62 
ทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลัก ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่

คนจนหรือเกษตรกรโดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการ เกิดจิตสํานึก มีความศรัทธาเช่ือมั่น เห็น
คุณค่าและนําไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขทั้งทางกายและทางใจพึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถไม่ทําอะไรเกินตัว ดําเนินชีวิตโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รวมทั้งใฝุรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงใน
อนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หาป๎จจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบ
สัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัด แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็ก รู้จัก
คุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งป๎นภายในครอบครัว 
ชุมชน และสั งคมรอบ ข้าง  รวม ถึงการรักษาวัฒนธรรม  ประเพณี และการอยู่ ร่ วมกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของความรู้ รักสามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันใน
ชุมชนและนอกชุมชนทั้งและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ องค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน การ
ช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ งการใช้ภูมิป๎ญญาท้องถ่ิน

                                                             
62 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๐), หน้า ๒๐ – ๒๓.   



๕๑ 

 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 

ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ่ งมั่นในการดําเนินธุรกิจที่หวัง
ผลประโยชน์หรือกําไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้นฐานของการแบ่งป๎น 
มุ่งให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ
พนักงานด้านการขยายธุรกิจต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของ
ตนเองรู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและทําตามกําลงัสรา้ง
เอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมและปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่
สําคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 
 ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต มี
การรวมกลุ่มขอชุมชนหลายๆ แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิป๎ญญาและร่วมกันพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็น
สังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด 
 การประยุกต์ประใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ 

ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาดคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มี
ภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
ด้านสังคมและวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิป๎ญญา และวัฒนธรรมไทย 
 ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัวด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชนรักษาเอกลักษณ์ภาษาภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมไทย 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบฟื้นฟู
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ช่ัวลูกหลาน 

 ด้านเทคโนโลยี  รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิป๎ญญาชาวบ้าน 
 
๒.๕ แนวคดิการพฒันาที่ยั่งยืน 

 

๒.๕.๑ ความเป็นมาของการพัฒนาท่ียืน 63 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถือกําเนิดข้ึนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1972 สหประชาชาติได้จัด

ให้มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Conference on Human Environment) ณ 

                                                             
63 จุฑาทิพ  คล้ายทับทิม, การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๑ – ๑๑๒.   



๕๒ 

 

กรุงสต๊อกโฮล์มประเทศสวีเดน ที่ประชุมแห่งนั้นได้เรียกร้องให้ทั่วโลกคํานึงถึงผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือยจนเกินขีดจํากัดของทรัพยากรโลก ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 
สหประชาชาติได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission 
on Environment and Development : WCED) ดีหรือที่รู้จักกันตามช่ือของประธานว่า 
Brundtland Commission เพื่อศึกษาเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาซึ่ง
ได้โดยเผยแพร่เอกสารช่ือ “อนาคตร่วมกันของเรา” (Our Common Future) ที่ได้สรุปว่าความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศน์จะเป็นแรงกดดันและก่อให้เกิดข้อจํากัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ  เป็นไป
ไม่ได้เลยที่ วิถีทางเช่นนี้จะดํารงอยู่และมีความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเกี่ยวเนื่องกัน
ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและป๎จจัยด้านสิ่งแวดล้อมเสียใหม่  นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้มนุษย์
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและแบบแผนการพัฒนาแบบใหม่ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับข้อจํากัดของธรรมชาติมากยิ่งข้ึน กล่าวได้ว่าเอกสาร “อนาคตร่วมกันของเรา” ก่อให้เกิดความ
ตื่นตัวของสาธารณชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และเอกสารอนาคตร่วมกันของเราน่ีเอง ที่ได้
เสนอคําว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับความสําคัญมากยิ่งข้ึน เมื่อสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุด
ยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา Un Conference on  Environment and 
Development : UNCENหรือการประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
เมื่อปี ค.ศ. 1992 ผลการประชุมนี้ผู้แทนของ 178 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรอง
แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเป็นแผนที่ประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงป๎ญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและเห็นความสําคัญที่จะต้องร่วมมือพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้
เกิดข้ึนในโลกโดยมุ่ ง เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ รับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นหลังต่อไป 

ต่อมาสหประชาชาติได้จดัใหม้ีการประชุมสดุยอกของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World 
Submit on Sustainable Development : WSSD) ณ เมืองโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ค.ศ.๒๐๐๒ ซึ่งได้นําไปสู่พันธกรณีของประเทศ
สมาชิกประมาณ ๑๘๐ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่จะต้องสานต่อแผนปฏิบัติการ ๒๑ (Agenda ๒๑) 
เพื่อดําเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กว้างขวางและมีผลในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึนโดยสําคัญ คือกําหนดให้
ประเทศสมาชิกจะต้องบรรลุข้อตกลงในการจัดทําเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goal : MDGs) ร่วมกันให้สําเร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ผลของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขจัดป๎ญหาความยากจนของคนในประเทศ 

ประเทศสมาชิกคนมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ Human Capacity Building 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและการจัดหาบริการด้านสุขภาพอนามัยให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 

เสริมสร้างจติสาํนึกเพื่อกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงความสาํคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมของแต่ละประเทศต้องร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาและร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 



๕๓ 

 

 
 

๒.๕.๒ ความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวิธีการทํางานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความสามารถใน

การพัฒนาชุมชนของตนเองโดยอยู่บนพื้นฐานความเช่ือที่ว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดหรือ
กล่าวและว่าคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human resource)  อย่างหนึ่ งนอกเหนือจาก
ทรัพยากรธรรมชาติดินปุาไม้น้ําและแร่ธาตุต่างๆ 64 

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนป๎จจุบันโดยไม่ทําให้
คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะตอบสนองความต้องการของเขาลง 65 

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ประชาชนในชุมชนหรือในสังคมเป็นผู้กระทําการ
พัฒนาด้วยตนเองอย่างเป็นองค์รวมมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบูรณาการระหว่างมนุษย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในป๎จจุบันของคนในชุมชนแต่ใน
ขณะเดียวกันต้องเป็นการพัฒนาที่ไมท่ําลายโอกาสความสามารถและอนาคตของคนรุ่นต่อต่อไปด้วยซึ่ง
แนวความคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 66 

การพัฒนาที่ยั่งยืน สมพร เทพสิทธา67 ได้กล่าวไว้ ดังนี้  
1. การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สมดุลใน 3 เรื่องคือ  

1.1 เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
1.2 มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม  
1.3 มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

2. การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ทําให้ดีกว่าเดิมในป๎จจุบนั และไม่ขัดขวางการพัฒนา
ที่ให้ดีกว่าในอนาคต  

3. การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่นป๎จจุบันโดยไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถของคนรุ่นต่อไป 

๔. การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเริ่มจากตนเองโดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมในสังคมโดยให้ความรู้ความเข้าใจการอบรมอมให้ทราบถึงป๎ญหาสาเหตุของป๎ญหาและ
ผลกระทบของป๎ญหาสิ่งแวดล้อม การรักษาและการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ป๎ญญา ความรอบรู้ ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก สิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทํา มีจิตสํานึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 
                                                             

64 อมรวิชญ์ นาครทรรพ และคณะ, การศึกษาในวิถีชุมชน : การสังเคราะห์ประสบการณ์ในชุด
โครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๑), หน้า ๑๖.   

65 พระธรรมปิฎก. (ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธาชมรม, ๒๕๔๔), 
หน้า ๖๕.   

66 ณรัชช์อร  ศรีทอง, แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๒.    

67 สมพร เทพสิทธา, การพัฒนาแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙-๖๐.   



๕๔ 

 

 
พัฒนาแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สามารถพิทักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวันนี้

ให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานไปถึงอนาคตเพื่อสนองความต้องการของชนรุ่นป๎จจุบันด้วย 68 
 

๒.๕.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒.๓.๓.๑ กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 69 
กระบวนการพฒันาอย่างยัง่ยืน แบ่งได้เป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้  
1. ข้ันตอนการพัฒนาคนโดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาซึ่งการพัฒนาคนนั้น

จะต้องพัฒนาทั้งทางพฤติกรรมจิตใจและป๎ญญา  
2. ข้ันตอนการพัฒนาโดยให้คนอยู่ในฐานะที่เป็นแกนกลาง ต้องประสานและปรับเปลี่ยน

ระบบความสัมพันธ์ขององค์รวมใหญ่ให้เป็นระบบแห่งการดํารงอยู่ด้วยดี มีความสมดุลอย่างต่อเนื่อง 
ในการพัฒนาคนมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้มีความเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั มีพฤติกรรมการหา
เลี้ยงชีพให้เป็นสัมมาอาชีวะ มีความสุจริต ไม่ก่อให้เกิดภัยต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมด้านการบริโภคให้รู้จักประมาณ ซื้อหาป๎จจัย 4 และสิ่งของเครื่องใช้โดยเน้นคุณค่าที่แท้จริง 
ไม่เสพของมึนเมา และติดอบายมุข มีพฤติกรรมในการแสดงแสวงหาความสุขที่อิงธรรมชาติ มีการ
ประสานงานร่วมมือ รู้จักการให้ซึ่งกันและกันมีความเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในด้านจิตใจ
มนุษย์มุ่งเน้นการพัฒนาทางจิตสํานึกแห่งการสร้างสรรค์   มีความปรารถนาที่ดีต่อกัน มีความเมตตา 
กรุณา มุทิตา และรู้จักธรรมชาติ มีความสันโดษมีจิตอิสระโดยมีสติเป็นตัวกํากับจิต มีอุดมคติและ
ปณิธานในการปฏิบัติงานรู้จักสรา้งสรรค์สิ่งดีงามและการเข้าถึงจดุมุ่งหมายแห่งชีวิตที่ดี สมบูรณ์ในด้าน
ป๎ญญา มีการพัฒนาการใช้ป๎ญญาตามหลักโยนิโสมนสกิาร ซึ่งเน้นความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักจําแนก
คุณค่าของสรรพสิ่ง เข้าใจวิถีชีวิต เข้าใจโลกและความจริงของชีวิตอย่างรอบด้าน 

๒.๓.๓.๒ แนวทางการเข้าถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล 70 ได้ระบุถึงแนวทางในการเข้าถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้  
1. การจัดการศึกษา การจัดสรรป๎จจัยเกื้อหนุนเพื่อช่วยให้มนุษย์แต่ละชีวิตมีความเจริญ

งอกงามและเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพกาย คุณภาพจิตดี มีความขยันขันแข็ง ชาญ
ฉลาด มีความมุมานะอดทน มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะพร้อมที่จะเป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุขร่วมกัน  

2. การพัฒนาสังคมมนุษย์ด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการไม่เบียดเบียน การมีความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลพิทักษ์ปกปูองพวกอ่อนแอ และผู้ด้อยโอกาสให้รอดพ้นจากการถูกบิดเบียน และ

                                                             
68 ฉลอง โชติกะคาม,พลโท, การพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : เซ็นเตอร์ดิสคัพเวอ

รี่, ๒๕๔๒), หน้า ๓๘.   
69ณรัชช์อร  ศรีทอง, แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , 

(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๖-๒๗.    
70 พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, การศึกษาวิธีการเผยแพร่แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และนครพนม, รายงานการวิจัย เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐.    



๕๕ 

 

พัฒนาสังคมมนุษย์ให้มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  

3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เอื้อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์โดยไม่ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกําจัดของเสียขยะอย่างถูกวิธี โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
สมดุลระหว่างมนุษย์สังคมและธรรมชาติเป็นสําคัญ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวส ามารถนําไป
ประยุกต์ให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมที่ชัดเจนได้ทางผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายจะได้ประสานนโยบาย ประสาน
ความคิด และประสานวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งนักการพัฒนาที่ยั่งยืนช่วยให้เกิดวิธีการ
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

๒.๓.๓.๓ วิธีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถกระทําได้ ดังนี้  
1. ต้องทําการส่งเสริมและพัฒนาภูมิป๎ญญาชาวบ้าน พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

ชุมชนหรือสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชนในการพึ่งพาตนเอง  
2. ผู้บริหารประเทศจําเป็นต้องคืนกรรมสิทธ์ิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน เอื้อประโยชน์ให้ชุมชนมีอํานาจตามกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร
ท้องถ่ินด้วยตนเอง  

3. ต้องสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกของประชาชนในชุมชน หรือในสังคม เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 71  

นอกจากนี้แล้ว ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ72 ได้
เสนอวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 1. ต้องทําการพัฒนาคนก่อนเป็น
อันดับแรกทั้งนี้เพื่อให้คนเป็นผู้มีจิตสํานึกเกิดความตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของคน 

๒. ต้องใช้กิจกรรมเป็นสื่อ (Mean) ในการพัฒนาคน เนื่องจากเมื่อคนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเองแลว้ จะก่อให้เกิดการเรยีนรู้จากการกระทําจริง (Learning by doing) ข้ึน สําหรับ
วิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอธิบายได้ตามแผนภาพดังนี้ 73 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
71 ธเนศวร์ เจริญเมือง, พลเมืองท้องถิ่นเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 

๒๕๔๙), หน้า ๓๐๔.    
72 ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ, วิถีใหม่แห่งการพัฒนา : วิธี

วิทยาศึกษาสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔๘-๓๔๙.    
73 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ, วิถีชุมชน, (นนทบุรี : สํานักวิขัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๑), หน้า ๙.    



๕๖ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕.๔ องค์ประกอบของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
UNDP ได้นําเสนอไว้ 7 ประการ โดยกล่าวไว้ว่า องค์ประกอบทั้ง 7 ประการต่อไปนี้ ควร

ถูกกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศโลกที่ 3 ซึ่งได้แก่ 74 
1. ประชาชนจะต้องยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาล (Legitimacy) และ รัฐบาล

จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในกิจการที่ได้กระทําลงไป (Accountability)  
2. ประชาชนจะต้องมีอิสระเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และในการมีส่วนร่วม (Freedom of 

Association and Participation)  
3. จะต้องมีกรอบแห่งกฎหมายที่ชัดเจน และเป็นระบบที่ก่อให้เกิดสภาวะที่มั่นคง เป็น

หลักประกันต่อชีวิตและการทํางานของพลเมือง รวมทั้งเป็นสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออํานวยต่อ
ผู้ประกอบการ และเกษตรกร นอกจากนี้ กฎหมายจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอหน้ากัน ทั้งนี้
โดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จะต้องเปิดเผยเป็นที่รู้กันล่วงหน้า ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวิธีการที่ประกันการบังคับใช้กฎหมาย การตัดสิน ข้อขัดแย้งต้องเป็นการ
ตัดสินใจโดยฝุายตุลาการที่เป็นอิสระและเช่ือถือได้ รวมถึงจะต้องมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้ เมื่อหมดประโยชน์ ใช้สอย  

4. ระบบราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการดํา เนินกิจการต่างๆ ( Bureaucratic 
Accountability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณของรัฐซึ่งจะต้องมีการควบคุม ติดตาม

                                                             
74 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุมและบุตร 

จํากัด, 2541), หน้า 57-63. 

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา 

ประชาชนมีความ 

เชื่อม่ันในตนเอง การยอมรับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

การพัฒนาให้พึ่งตนเองได้ การใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการ
พัฒนาคน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การสร้างความตระหนักและ
ปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชน

ในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อชุมชน 

การกระจายอํานาจใน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

แผนภาพท่ี ๒.3  วิธีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 



๕๗ 

 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานทั้งของรฐัและบคุลากร เพื่อปูองกันมิให้ใช้ทรัพยากรโดยมิชอบ ทั้งนี้จะต้องมี
ความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบัติราชการทุกระดับ  

5. จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่น่าเช่ือถือ โดยรัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร เช่น ดา้นรายได้ประชาชาติ ดุลการชําระเงนิ สภาพการจ้างงาน และดัชนีค่าครองชีพเป็นต้น  

6. จะต้องมีการบริหารงานภาครับอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
7. จะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับองค์กรของประชาสังคม ซึ่ง

หมายถึง องค์กรประชาชน (People's organization) และองค์กรอาสาสมัครเอกชน (NGOs)  
องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นมิติใหม่ของการจัดการพัฒนาโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง           

เป็นแนวทางที่ทุกส่วนในโลกจะต้องผนึกกําลังให้เป็นกระแสหลัก โดยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านโลกทัศน์ของผู้นําทุกระดับ (ทั้งภูมิภาค ชาติ ชุมชน) ไปเป็น แบบพหุนิยมองค์รวม (Holistic 
Pluralism) ด้วย มิใช่เอกนิยมองค์รวม 

 
๒.๕.๖ การประยุกต์ใช้แนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 หลักการได้นํามาปรับใช้กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีจุดสําคัญอยู่ที่การ ดูแล

ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในระยะเวลานาน มิใช่เพียงเพื่อคนรุ่นป๎จจุบัน
เท่านั้นรวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้น เปลืองและลดปริมาณของเสียที่จะเป็นอันตรายแก่
สิ่งแวดล้อมมีการกระจายรายได้ และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถ่ินที่มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่เปิด
โอกาสให้ คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงให้ชุมชน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดสรรงบประมาณและจัดการ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการสร้าง
เครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน 75  

 หลังจากที่มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ กรุงโจฮันเนสเบิร์อก 
แอฟริกาใต้ได้มีข้อสรุปว่าก่อนปี พ.ศ.2548 ทุก ประเทศต้องกําหนดยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและในประเทศ ไทยได้นําเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นวิสัยทัศน์สําหรับการพัฒนาประเทศอีก
ถึง 2๐ ปี ข้างหน้ามีจุดเน้นที่การขจัดความยากจนและยกระดับชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ใน ประเทศ
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความกินดีอยู่ดีของคนไทยโดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการ
ทํางาน เพื่อให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการประเทศมุ่งสู่ ประสิทธิภาพและคุณภาพให้
ก้าวทันโลกในรูปแบบเศรษฐกิจที่สมดุลพอประมาณอย่างมี เหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน ก้าวทันโลก เสริมสร้าง
จิตใจของคนไทยให้มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหลักที่พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนมาโดย ตลอด โดยเพื่อรับกับผลกระทบของวิกฤติที่เกิดข้ึนระยะสั้นและผ่อนคลาย
ป๎ญหาในระยะ ยาวซึ่งมียุทธศาสตร์ที่สําคัญด้วยกัน 2 ประการ 76ได้แก่ 

1.  การพึ่งตนเอง  การพึ่งตนเองของชุมชนแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้วัตถุดิบ 
เพื่อการผลิตที่หาได้ในท้องถ่ินแทนการหาจากภายนอก การใช้ผู้เช่ียวชาญในท้องถ่ินแทนที่การใช้

                                                             
75 สิน  สุโรบล, การท่องเที่ยวโดยชุมชนแนวคิดประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือ, (เชียงใหม่ : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๒.  
76 เ ฉลิมเ กียรติ  แก้วหอม , การพัฒนาประเทศที่ ย่ังยืน , [ออนไลน์ ].  แหล่งที่มา :  

http://sukanrat.blogspot.com/2012/09/sustainable-development.html, [๔ เม.ย. ๖๑]. 



๕๘ 

 

ผู้เช่ียวชาญจากต่างถิ่น การใช้ภูมิป๎ญญาท้องถ่ินในการสร้างรายได้แทนการรับเอาเทคนิคใหม่มาใช้พึ่ง 
แหล่งทุนในท้องถ่ินแทนการก่อหนี้จากต่างถิ่นการจัดชุมชนด้วยตัวเองแทนการ สนับสนุนจากภายนอก
การตัดสินใจลงมือปฏิบัติเองแทนที่จะรอความช่วยเหลอืจาก รัฐบาลตลอดจนมุ่งสร้างทุนทางเศรษฐกิจ 

2. ความพอเพียง  เห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาํคัญในการแกไ้ขป๎ญหาความยากจนโดยเลอืก
สินค้า เกษตรที่มีอยู่แล้ว เน้นการลดค่าใช้จ่ายแทนการมุ่งรายได้ นอกจากนี้ยังต้องสร้างหลักประกัน
โดยการผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัว เรือน 
 
๒.๖ หลกัธรรมเกี่ยวกับการอนุรกัษแ์ละจัดการป่า 
 

  การอนุรักษ์ปุาในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้นสามารถประยุกต์อยู่บนพื้นฐานของกฎ
ธรรมชาติ สามารถกําหนดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีความตระหนักในเรื่องของความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยุติป๎ญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวคิดในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักของความเป็นจริง ทําให้มนุษย์มีทัศนคติที่ถูกต้องว่าทุกอย่างมีความเกี่ยวข้อง
ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มนุษย์เป็นป๎จจัยหนึ่งที่มีอทิธิพลต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดีมนุษย์ต้องมีการบริหารจัดการตัวเองเสียก่อนซึ่งแนวคิดการประยุกต์หลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาต้องตั้งอยู่บนแนวทางของความเป็นจริง ต้องรู้ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่
เรียกว่า อุตุนิยม ได้แก่ ความจริงเกี่ยวกับสสารสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเรียกว่า พืชนิยามได้แก่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พันธุกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นธรรมชาติที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เป็นตัว
เช่ือมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นกลไกที่เช่ือมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน ซึ่งทางพุทธ
ศาสนาเรียกว่า “ธรรมนิยาม” หมายถึง สภาวะสิ่งทั้งมวลมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามกระบวนการ
แห่งเหตุและผลเสมอดังนั้นแนวทางการประยุกต์หลักคําสอนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามหลัก
พระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์หลักคําสอนให้สัมพันธ์กันทฤษฎีกฎธรรมชาติ 5 ประการหรือ นิยาม 5 
คือ ความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ หรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 

1. อุตุนิยาม (Physical Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ โดยเฉพาะเรื่อง ดิน น้ําลม 
ฟูา อากาศ อันเป็นสิ่งแวดล้อมสําหรับมนุษย์ 

2. พืชนิยาม (Biological Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธ์ุ รวมทั้งพันธุกรรม 
3. จิตนิยาม (Psychological Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต 
4. กรรมนิยาม (Moral Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือกระบวนการ

ให้ผลของการกระทํา 
5. ธรรมนิยาม (Causal Laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็น

ผลแก่กันดังนั้น กฎธรรมชาตินี้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่ง
กันและกัน อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง แล้วส่งผลไปถึงความเปลี่ยนแปลงในสิ่งอื่นๆ 
จําเป็นที่มนุษย์ พืช สัตว์ ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และหลักคําสอนต่างๆของศาสนาก็มีการ
สอดแทรกเรื่องธรรมชาติไว้ เช่น เรื่องธรรมนิยาม ที่กล่าวถึงทุกสิ่งมีการเป็นไปตามเหตุและผล แม้แต่
การปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอน ถ้าปรารถนามุ่งให้เกิดความวิเวกก็ต้องพึ่งพาอาศัยความเป็นธรรมชาติ 
แนวทางการอนุรักษ์ปุาตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาโดยสรุปประกอบด้วย หลักศีล 5 ไตรสิกขา 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 



๕๙ 

 

๒.๖.๑ แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักศีล ๕ 
ศีล 5 หรือเบญจศีล คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา หรือการรักษากาย วาจาให้

เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความช่ัว และเป็นหลักการควบคุม
ตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ถือว่าเป็นพื้นฐานที่เน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน
ฐานะที่เป็นเพื่อนกัน พระพุทธองค์ตรัสศีล 5 หรือศีลธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ระเบียบความ
ประพฤติความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกาย วาจา ตลอดถึงทํามาหา
เลี้ยงชีพซึ่งได้กําหนดวางไว้เพื่อทําใหค้วามเป็นอยู่น้ัน กลายเป็นสภาพอันเอื้ออํานวยแก่การเป็นอยู่และ
ต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์ปุารายละเอียดดังนี้ 

 1. ละเว้นจากการล่าสัตว์ หมายถึง การล่าสัตว์ทุกชนิดเพื่อการล่าหรือเพื่อบูชายัญและ
รวมไปถึงการไม่ทําลายพืช สัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานย่อมรักชีวิตของตน มีความ
ตั้งใจที่จะรักษาชีวิตไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเปน็ไปได้มองเห็นชีวิตตนมีคุณค่าควรแก่การถนอม เรามี
ความรู้สึกรักชีวิตเราอย่างไร คนอื่น หรือสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกรักชีวิตของตนอย่างนั้น 

2. ละเว้นจากการลักขโมย หมายถึง ควรถือประโยชน์ตามที่ธรรมชาติได้ให้มาไม่ควรไปเร่ง
หรือเพิ่มผลผลิตโดยใช้สารเคมี จนกลายเป็นการทําลายธรรมชาติและเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ละเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศหมายถึง เว้นจากประพฤติผิดในกามผู้ประพฤติผิด
ศีลข้อนี้จะทําให้ชีวิตมีภัยคุกคามหรือมีศัตรูมากในทํา นองเดียวกัน ด้านสิ่งแวดล้อมถ้ามนุษย์ประพฤติ
ผิดต่อธรรมชาติโดยมองธรรมชาติเป็นเสมือนผู้หญิง มนุษย์มีการลักลอบตัดต้นไม้ฆ่าสัตว์ก็นับเป็นการ
ล่วงละเมิดสิทธิของธรรมชาติ 

4. ละเว้นจากการพูดเท็จ อันได้แก่คําปดเสียสัตย์ และคืนคํา พูดแต่คําสัตย์จริงด้วยความ
จริงใจและ ปรารถนาดี ในด้านจริยธรรมสิ่ งแวดล้อมบุคคลควรพูดเพื่อส่งเสริมก ารอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใช้สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. ละเว้นจากการดื่มสุราหรอืน้ําเมาและรวมทั้งยาเสพติด ศีลข้อนี้จะทําให้ผู้ละเมิดขาดสติ
ในการประยุกต์ใช้ต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลไม่ควรดื่มน้ําเมาซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นไม้หรือพืชต่างๆซึ่งเป็น
ที่มาแห่งการแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติเป็นการทําร้ายธรรมชาติ 

ศีลทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นหลักจําเป็นในสังคมมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติทั้งใน
ตนเองและสังคม เพราะช่วยควบคุมความประพฤติไม่ให้พลาดถลําในการทําความช่ัวอย่างใด อย่าง
อย่างหนึ่ง รวมทั้งทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย จึงจัดอยู่ในระดับศีลธรรมอันเป็นมูล
ฐานที่จะนําไปสู่ความสงบของจิตใจไม่ให้ความช่ัวครอบงําได้ 

  
๒.๖.๒ แนวทางการอนุรักษ์ป่าท่ีตามหลักไตรสิกขา 
หลักคําสอนต่างๆ ของพระพุทธศาสนามีการสอดแทรกเรื่องธรรมชาติไว้ เช่น เรื่องธรรม

นิยาม ที่กล่าวถึงทุกสิ่งมีการเป็นไปตามเหตุและผล แม้แต่การปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนถ้าปรารถนา
มุ่งให้เกิดความวิเวกก็ต้องพึ่งพาอาศัยความเป็นธรรมชาติ พุทธบริษัทเมื่อมีความเคารพสักการบูชาใน
พระรัตนตรัย พึงปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มองธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ชีวิต สร้างจิตสํานึกอันประกอบไปด้วยเมตตาและความกตัญํูกตเวที ผู้วิจัยสรุปรวมในหลักไตรสิกขา 



๖๐ 

 

3 คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับศึกษาเพื่อฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และป๎ญญา ให้ยิ่งข้ึน ผู้วิจัย
สรุปเป็นแนวทางการอนุรักษ์ปุาที่ยั่งยืนด้วยคําสอนของพระพุทธศาสนา ได้ดังนี้  

1. ศีล ข้อปฏิบัติตนข้ันพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนา เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย
และวาจาไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น มีวินัยในตนเอง และประกอบอาชีพที่สุจริต มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุขและในการแก้ป๎ญหาในด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

2. สมาธิ เป็นการฝึกอบรมด้านจิตใจ ให้มีจิตสํานึกที่ดีและสมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต
สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดี กล่าวคือการมีจิตใจที่มีคุณธรรม เมตตาต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาจิตใจ โดยอาศัยธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยการปฏิบัติธรรม 
การบําเพ็ญสมาธิภาวนา 

3 . ป๎ญญา การฝึกอบรมด้านป๎ญญาให้ เ กิดความรู้ ความเ ข้ าใจ  และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ป๎ญหาด้วยป๎ญญาที่
บริสุทธ์ิ ซึ่งสามารถเข้าใจเหตุผล มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่มีอคติเคลือบแฝง เป็นอิสระ
จากการครอบงําของกิเลส เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ โดย
ใช้ป๎ญญาในการกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ในการแก้ป๎ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนววิถีพุทธ ก็คือการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในเบื้องต้นมี
การควบคุมความประพฤติด้วยการสร้างวินัยให้กับตนเองและชุมชนด้วยศีลถ้าทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว จึงต้องมีการสร้างกติกาหรือ
วินัยในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพฤติกรรมทางกาย และวาจา ซึ่งศีลสังวรนี้จะช่วยระมัดระวังและ
ควบคุม ลงโทษ ผู้ที่ฝุาฝืน จึงต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐ ชุมชนและศาสนาในการสร้างกติกา
ร่วมกัน การเข้าใจคําสอนในพระสูตร ช่วยให้เห็นลักษณะการแก้ป๎ญหาที่เน้นตัวเองและการมีส่วนร่วม
ของทุกคน นอกจากนี้ หลักธรรมยังช่วยเสริมสร้างป๎ญญามีความรู้ความเข้าใจมีจิตสํานึกในเรื่องการ
อนุรักษ์ และแก้ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมซึง่เป็นภาระทีทุ่กคนต้องช่วยกันดูแลรักษาบูรณาการปรับท่าทใีนการ
แก้ป๎ญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งด้านพฤติกรรม จิตสํานึก และภูมิป๎ญญาที่เช่ือมประสานเกื้อกูลกัน
ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติอันจะช่วยให้การแก้ป๎ญหาและการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 
๒.๗ บริบทชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบอ่ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 

ประวัต ิ- ความเป็นมาของหมู่บ้าน 
บ้านวังหมออพยพมาจากเมืองหงส์สา สิบสองป๎นนา สมัยสงครามโลกครั้ งที่  2 

ประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมือง เผ่าลื้อ เผ่าขมุ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านห้วยลึก (บ้านบ่อในอดีต) ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของตําบลในป๎จจุบันมกีิจกรรมศาสนาร่วมกันเรียกว่า วัดม่าน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาขมุ ภาษาลื้อ 
ภาษากระแสก และภาษาพื้นเมือง มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมปกครองแบบพี่แบบน้อง ต่อมามีดรคระบาด 
มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก จึงอพยพมาตั้งถ่ินฐานที่ราบลุ่มแม่น้ําน่านซึ่งเป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะมีปลา และมีการใช้อุปกรณ์ตกปลาแบบดั้งเดิมเช่น ใช้ไซ เบ็ดตกปลา สวิง ตามภูมิป๎ญญา
ท้องถ่ินสมัยนั้น และในการหาปลาครั้งหนึ่งทําให้แหไปติดในโขลกหินในวังลึกไมสามารถนําออกมาได้ 



๖๑ 

 

จึงประกาศหานักดํานัก (เรียกว่า หมอดําน้ํา) มาดําเอาแหออก และได้เกิดเป็นตํานานเรียกว่าวังหมอ 
หรือเป็นที่ตั้งของชาวบ้านวังหมอเดิม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางและมีคนนับถือ
ศาสนาพุทธ ต่อมาในปี 248๐ ได้มีชาวบ้านสบกาน ตําบลตาลชุมอําเภอป๎ว ประกอบด้วย อุ้ยตา อุ้ย
เตียม อุ้ยต๊ะ นายใจมา นายทองล่องแพมาหาปลา หาที่อยู่อาศัยใหม่ มาพบหาดผาสิงห ์ซึ่งเปน็ที่ปาุว่าง
เปล่า มีเนื้อที่เป็นที่ลุ่มบนฝ๎่งแม่น้ําน่าน เหมาะสําหรับเป็นที่ทํามาหากิน ก็ตั้งรกรากถ่ินฐานอยู่เรียกว่า
บ้านหาดผาสิงห์ (บ้านใหม่) และมีการอพยพเพิ่มข้ึนจากพี่น้องตําบลตาลชุม ในชุมชนบ้านหาดผาสิงห์
ได้นับถือศาสนาคริสต์และมีการสร้างศาลาธรรมเรียกว่า หมวดคริสต์เตียน หาดผาสิงห์ต่อมาได้
สถาปนาเป็นคริสตจักรธรรมาภรณ์ในป๎จจุบัน 
 ด้านการปกครองในสมัยนั้นมีผู้นําชุมชนได้รับการแต่งตั้งจากกรมการปกครองอําเภอเมือง
น่านในสมัยนั้นผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายบุญทา มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วประมาณ 11 คน ผู้ใหญ่บ้านคน
ป๎จจุบันคือ นายวิรัตน์  ฟ๎้นเฝือ 

 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จํานวนประชากร 
 จํานวนครัวเรือน    2๐5   ครัวเรือน      ประชากร     621     คน    
 อาชีพหลัก      -ทํานา     จํานวน     12     ครัวเรือน 

                -ทําไร่   จํานวน     14     ครัวเรือน 
                -ทําไร่ข้าวโพด  จํานวน     52     ครัวเรือน 
           -ทําสวน   จํานวน     48     ครัวเรือน 
           -ปลูกไม้เศรษฐกิจ จํานวน     55     ครัวเรือน 

 อาชีพเสริม    ปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน     24     ครัวเรือน      
รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 255๙)    3๐,๐๐๐.- บาท/ คน/ปี 
สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
พื้นที่อยู่อาศัย   194 ไร่    พื้นที่ทําการเกษตร  1,348  ไร่   
สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของหมูบ่้าน/ชุมชน 

  พื้นที่อยู่อาศัย                     จ านวน  ๑๙๔ ไร่   
พื้นที่ท าการเกษตร ยางพารา        จ านวน  ๒,๓๔๘ ไร่   
ท านาปีละ                   ๑ ครั้ง 
พื้นที่ท านา   ๔๘ ไร่   
พื้นที่ท าไร ่    - ไร่    
พื้นที่ท าสวน   ๓๕๐ ไร่  
พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ  - ไร่  
พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน(เขตสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน)      -      ไร่ 
ป่าชุมชน          ๓     แห่ง ๓๕ ไร่ 
แหล่งน้ าสาธารณะ           ๓ แห่ง 
ประปา    ๓         แห่ง    ผู้ใช้     ๒๐๕       ครัวเรือน  
บ่อสาธารณะ         ๔         แห่ง 
โรงเรียน(ระดบั) ประถมศึกษา  ๑      แห่ง    



๖๒ 

 

วัด (ระบุ)  วัดบ้านวังหมอ   ๑        แห่ง 
โบสถ์ (ระบ)ุ คริสตจักรธรรมาภรณ์     ๑        แห่ง 
ผู้ใช้ไฟฟ้า   ๒๐๕ ครัวเรือน   ร้อยละ   ๑๐๐ 
โทรศัพทส์าธารณะ  - แห่ง 
หอกระจายข่าว    ๓ แห่ง    
วิทยุชุมชน       - แห่ง 
ศูนย์ส่งเสรมิการเรียนรู้ชุมชน - แห่ง   
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน - แห่ง 
ศาลาประชาคม/หอประชุม ๑ แห่ง  
อาคารเอนกประสงค์  ๑ แห่ง  
ศูนย์ ศสมช.   ๑ แห่ง 
จ านวน กลุ่ม องค์กรชุมชน การบริหาร 
รายช่ือ  ผู้ใหญ่บ้าน    นายวิรัตน์   ฝั่นเฝือ   

รายช่ือสมาชิก  อบต.(หมูบ่้าน) 
  ๑.  นายเสรี  ใจบญุ                    
  ๒.  นางรัตติกาล  จินพละ    

รายช่ือคณะกรรมการหมูบ่้าน 
ฝ่ายปกครอง 

   ๑.  นายวิรัตน์   ฝั่นเฝือ   
   ๒.  นายทวน   จันทร์ต๊ะไชย  
   ๓.  นายศรีนวล มูลด ี   
   ๔.  นายวิไล  ค าจ๋อย   

รายช่ืออาสาพฒันาชุมชน  (อช.) 
   ๑.  นางสาวนฤมล   วุฒิการณ์    
   ๒.  นางบุษบา  จันทร์ติบ๊   
                         ๓.  นางสาวรัตนาภรณ์  ฟั้นเฝือ           
                         ๔. นางสาวนิตยา  กิมค า                    

รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
   ๑.  นายศรีนวล มูลด ี   
   ๒.  นายบรรจบ นันทิยา   
   ๓.  นางดารุณี   คงมั้น   
   ๔.  นางสมนึก จันทะรัตน์  
   ๕.  นายรัศม ี แสนกัน   
   ๖.  นางนงนุช แหวนค า  
   ๗.  นางรัตติกาล  จินพละ   
   ๘.  นายวิทุน  พรมสาวนา  



๖๓ 

 

   ๙.  นายสกลุ  สันกิม   
   ๑๐.นางบัวผิน  จะวรรณา   

๑๑.นางส าเนียง  จันทร์ต๊ะไชย  
   ๑๒.นางตัน  พรมโน   
   ๑๓.นายสมคิด  ยานะ   
   ๑๔.นายมานพ  จะวรรณา             
   ๑๕.นางวีณา  พรมวังขวา  
   ๑๖.นายวิรัตน์  ฟั่นเฝือ   
   ๑๗.นายทวน  จันทร์ต๊ะไชย  

รายช่ืออาสาสมัครเกษตร และปศุสัตว์ 
  ๑.  นายทวน  จันทร์ต๊ะไชย  

แกนน าแผนชุมชน 
  ๑.  นายวิรัตน์  ฟั่นเฝือ   
  ๒.  นายเสรี  ใจบญุ                    
  ๓.  นางรัตติกาล จินพละ    

รายช่ือคณะกรรมการบริหารศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  
  ๑. นายวิรัตน์  ฟั่นเฝือ   
                   ๒. นายเสรี  ใจบุญ                    

รายช่ือคณะกรรมการสตร ี
1 .นางบุษบา  จันทร์ติ๊บ      ประธาน 
2. นางสาวนฤมล  วุฒิการณ์     รองประธาน 
3. นางรัตติกาล  จินพละ     เลขา 
4 .นางวิไลพร  บุระ      ผู้ช่วยเลขา 
5. นางแหม่ม   สันกิม      เหรัญญกิ 
6. นางธิดารัตน์  จันทร์ต๊ะไชย     ผู้ช่วยเหรญัญกิ 
7. นางนงนุช  แหวนคํา      กรรมการ 
8 .นางสมนึก  จันทะรัตน์    กรรมการ 
9 .นางดารุณี  คงมั่น          กรรมการ 
1๐. นางวราภรณ์  นันทิยา   กรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบล 
นางรัตติกาล  จินพละ 

            สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน  
อุทยานมัจฉา (อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

จากข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนบ้านวังหมอ ตําบลบ่อ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จะเห็น
ว่าชุมชนเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับตําบล ผาสิงห์ ซึ่งเป็นเขตของอําเภอเมืองน่าน และตําบลตาลชุม 
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  มีจํานวนปุาชุมชน ๓ แห่ง  มีจํานวนครัวเรือน ๒๐๕ ครัวเรือน มี



๖๔ 

 

ประชากร ๖๒๑ คน ทําให้การอนุรักและจัดการปุาชุมชนจําเป็นต้องมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพและ
เอาใจใส่อย่างจริงจัง 
 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการปุาชุมชน โดยมีงานวิจัยที่ใกล้เคียงดังนี้ 

 กิ่งกาญจนา  ภูธรฤทธิ์และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง การตัดไม่ทําลายปุา พบว่า ป๎จจุบันนี้ใน
ประเทศไทยประสบกับป๎ญหาการลกัลอบตัดไม้ทําลายปุาเป็นอย่างมาก ซึ่งการลักลอบตัดไม้ทําลายปุา
นี้ส่วนใหญ่จะเป็นการกระทําของกลุ่มนายทุนที่ต้องการนําพันธ์ุไม้ที่หาได้ยากไปจําหน่ายและส่งออก
นอกประเทศ อีกทั้งบางกรณียังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความร่วมมือด้วยจึงยากต่อการปราบปราม 
 กาญจนา น่ิมสุนทร77 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
สังเคราะห์แนวทางการปูองกันการดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า สถานการณ์การดื่มสุราของวัยรุ่นใน
ชุมชนที่ศึกษาทวีความรุนแรงมากขึ้น วัยรุ่นเริ่มดื่มสุราอายุน้อยลงและดื่มในปริมาณมากข้ึนจนส่งผล
กระทบต่อสุขภาพครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม ตามมุมมองของชุมชนได้แบ่งกลุ่มวัยรุ่นผู้ดื่มเป็น ๓ 
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้หัดด่ืมสุรา กลุ่มที่ดื่มสุราเป็นบางครั้ง กลุ่มที่ดื่มสุราเป็นประจํา ซึ่งกลุ่มสุดท้ายได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด เหตุผลในการดื่มมาจากความคึกคะนอง ของกลุ่มวัยรุ่นและแรงกระตุ้นจากสังคม
ที่มีความเช่ือและค่านิยมทางบวกต่อการดื่มสุรา 

 ไกรสร เพ็งสกุล78  ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ศึกษากรณี: ลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมี                   
สวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งระดับการมีสวนรวมในดานผลประโยชนอยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาเปนดานกําหนดแผนงานระดับปานกลาง แตภาพรวมในดานกําหนดแผนงานพบว่า เมื่อ
เกิดเหตุการณหรือป๎ญหาเกี่ยวกับสถานการณน้ําในพื้นที่ ประชาชนมีสวนรวมรับรูเท็จจริงและสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดข้ึนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดแผนงานเพื่อแกปญหา
ดังกลาวมีระดับการมีสวนรวมน้อยที่สุด ส่วนขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นั้น ดานทรัพยากร
น้ําตองกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบทางสื่อตาง ๆ อย่างทั่วถึง แพรหลาย 
และมากครั้งข้ึน เพื่อเปนการกระตุนในเชิงบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามามีสวนรวมอย
างแทจริง ในทุกข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมการแกปญหาและการพัฒนาของภาครัฐ                                         

จักรพงษ์  พวงงามชื่น 79ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปุาชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาปุาเปุา ตําบลทาปลาดุก อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน พบว่า 

                                                             

   77 กาญจนา น่ิมสุนทร, “การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์แนวทางการปูองกันการดื่ม
สุราในกลุ่มวัยรุ่น”, รายงานการวิจัย, (สํานักวิจัยและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑), หน้า๑๑. 

 78 ไกรสร เพ็งสกุล, “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ศึกษากรณี : 
ลุ่มน้ าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง”, (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๑). 

79 จักรพงษ์ พวงงามชื่น และคณะ. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า
ชุมชน : กรณีศึกษาบ้านทาปุาเปา ตําบลทาปลาดุก อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน. (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2556. 



๖๕ 

 

ชาวบ้านมีประวัติการมีส่วนร่วมในการจดัการปุาในระดับหนึ่งผ่านมติิของวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม 
และความเช่ือต่างๆ ก่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมชาวบ้านมีส่วน
ร่วมในการจัดการปุาชุมชนในระดับปานกลาง การพัฒนาการมีส่วนร่วมข้ันเห็นคุณค่า (A) พบว่า ผล
ของการทําลายปุาในอดีต ทําให้ป๎จจุบันชาวบ้านหันมาพื้นฟูปุาด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจัง ซึ่งใน
อนาคตชาวบ้านต้องการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของปุาชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนให้มากข้ึน ในข้ันปฏิสัมพันธ์ ( I) ชุมชนได้ระบุ
และจัดลําดับความสําคัญโครงการในอนาคตเพื่อส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จที่ดี
ยิ่งข้ึนและข้ันควบคุม (C) จากโครงการดังกล่าวชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานและหา
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน สําหรับการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วม พบว่า
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนและหลังการพัฒนาไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการ
ดําเนินงาน การรับผลประโยชน์และการประเมินผล ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนหลังจากการ
พัฒนาการมีส่วนร่วม ดังนั้นการสืบทอดบทเรียนความสําเร็จจากการกระบวนการการจัดการปุาชุมชน
ของบ้านสามขานั้นเป็นการเสนอตัวอย่างการจัดการ เพื่อชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพ ประเพณี 
วัฒนธรรมความเช่ือ ที่คล้ายคลึงกันสามารถนําไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนของ
ตนเองได้ในโอกาสต่อไป ป๎ญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชน ได้แก่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการปุาชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้นําชุมชน รวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชนอย่างจริงจัง  

ส่วนข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคือควรมีการสร้างจิตสํานึกในการหวงแหนปุาชุมชน
ให้กับประชาชน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับปุาชุมชน การดูจัดการปุาชุมชน การใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างทั่วถึงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุาชุมชนอย่าง
ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมลูข่าวสารและกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพและนําไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

ผู้ศึกษาพบว่า จากงานวิจัยฉบับนี้ผู้เขียนได้ช้ีให้เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของคนใน
ชุมชนที่มีต่องานอนุรักษ์ปุาชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะชุมชนอยู่ใกล้ชิดกับปุาเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก
ปุาจึงมีสิทธิที่จะเป็นผู้กําหนดแนวทางการอนุรักษ์โดยคนในชุมชนเองมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดูแล
ไม่ทั่วถึง ฉะนั้นการกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ของคนในชุมชนจึงเป็นการแสดงออกถึงความมี
จิตสํานึกร่วมกันในการอนุรักษ์ปุา อยู่ร่วมกับปุาอย่างมีระบบระเบียบ 

 
ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล80 ได้วิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาค

ประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ผลการวิจัยพบว่า  
๑. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ               

(ปุาไม้) ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน 
                                                             

80 ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล. "การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน" ,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๖๖ 

 

มีความตื่นตัวและให้ความสําคัญในเรื่องปุาไม้ในการบริหารจัดการ ป๎จจุบันมีการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านผลประโยชน์ โดยทางอ้อม เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีข้ึน ฝนตกตามฤดู 
น้ําไม่ท่วม การที่จํานวนปุาไม่ถูกทําลาย หรือมีจํานวนมากยิ่งข้ึน การประเมินเป็นไปตามกฎหมายซึ่งมี
บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม
นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 

๒. ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม
ในจังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน ตามลําดับ เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ป๎จจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดย
หลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ กล่าวคือ ที่
มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y1) มีค่าเท่ากับ ๐.749 
ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ ๐.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมนิผล 
(Y5) มีค่าเท่ากับ ๐.681 ร่วมกันดําเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ ๐.658 

๓. รูปแบบการมีส่วนรว่มในการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินการ การรับผลประโยชน์ 
และการประเมินผล โดยการนําหลักธรรมที่ทําให้ทั้งส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ หลักสา
ราณียธรรม ๖ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ประพฤติ
ดีมีคุณธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยการบอกกล่าวและแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยความ
ปรารถนาดี คิดทําสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในการแบ่งป๎นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่ได้มาโดยชอบธรรม ด้วยการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม และเคารพรับฟ๎งความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ทําให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม้) ในจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างยั่งยืน  

พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย สวาทะนันทน์)81 ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เพื่อการเรียนรู้ธรรมะ : กรณีศึกษา วัดราชพฤกษ์ อําเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า บริบทสิ่งแวดล้อมของวัดมีสภาพป๎ญหาที่ต้องปรับปรุงเพื่อการเรียนรู้ 
๓ ด้าน คือ กายภาพ บุคลากรของวัด และการเรียนรู้ธรรมะ ผลการสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมมี ๓ ข้ันตอน ข้ันตอนแรก ผลการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เป็นแหล่งเรียนรูธ้รรมะ พบว่า สภาพภูมิทัศน์ของวัดถูกปรับให้ดีข้ึน มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
                                                             

81พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย สวาทะนันทน์), “รูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานเพื่อการ
เรียนรู้ธรรมะ : กรณีศึกษาวัดราชพฤกษ์ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๗). 



๖๗ 

 

สิ่งแวดล้อมออกเป็น ๕ เขต แต่ละเขตถูกปรับสภาพให้มีบรรยากาศ เพื่อเรียนรู้ธรรมะ ระดับความพึง
พอใจจากบุคคลในชุมชนที่มีต่อทุกเขต อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ข้ันตอนที่สอง การสร้างและการ
หาคุณภาพรูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน คือ การเรียนรู้ ดําเนินการโดยการกําหนด
คุณลักษณะของรูปแบบ และองค์ประกอบเชิงป๎จจัย เชิงกระบวนการ และกลไกขับเคลื่อน  ซึ่ง
องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และการขับเคลื่อนนั้น ผู้วิจัยได้เน้นโดยมีการสร้างหลักสูตรการอบรม
ของวัด เพื่อใช้ฝึกอบรมคุณธรรม ๘ ประการ และเจตคติทางพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชน ข้ันตอนที่
สาม ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เพื่อการเรียนรู้ธรรมะกับผู้เรียน
ช่วงช้ันที่ ๔ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่แยกเป็นรายได้ มีการพัฒนา
คุณธรรม จากนั้นเมื่อแยกวิเคราะห์เฉพาะรายได้ มีการพัฒนาแต่ละด้าน และมีการพัฒนาเจตคติที่มี
ต่อพระพุทธศาสนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้ารับ
การฝึกอบรม โดยภาพรวมของทุกเขตแหล่งเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 

พระครูพิพิธสุตาทร, ดร. และคณะ82  ได้ทําวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิป๎ญญา
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์ปุาชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ชุมชนมีพื้นที่ปุาชุมชน ๔ แห่ง คือ ปุา
ห้วยไร่ ปุาห้วยก้า ปุาจอตึงและปุา ดอยปุ๋กข้ีแย้ง มีบทเรียนปุาชุมชน ๔ ช่วงเวลาคือ ยุคดั้งเดิม ยุควิกฤต
และเสื่อมโทรม ยุคฟื้นฟูและยุค การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ทําให้เรียนรู้สะสมประสบการณ์จากการ
ใช้ประโยชน์และจัดการปุา ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้สั่งสมองค์ความรู้หรือภูมิป๎ญญาในการอนุรักษ์ปุา
ชุมชน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้าน ความเช่ือ ว่า  ทุกสิ่งล้วนมีจิตวิญญาณและมีเจ้าของ ปุาจึงมีผีหรือวิญญาณสิ่ง
สถิตอยู่ จึงมีการกําหนด เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิและมีการบูชาเซ่นสรวง ๒) ด้านการใช้ประโยชน์จากปุาอย่าง
เกื้อกูล โดยมีการ กําหนดแนวปฏิบัติหรือระเบียบปุาชุมชน ๓) ด้านการประยุกต์ความเช่ือพิธีกรรมทาง
ศาสนาเพื่อการ อนุรักษ์ปุา ๔) ด้านวิถีชีวิตและวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ปุา อาทิ การทํา
แนวกันไฟ การ ปลูกปุา การสร้างฝายชะลอน้ํา ๕) ด้านการสร้างเทคโนโลยีของชุมชนเพื่อการจัดการปุา 
เช่น การทําปุา เปียก การปลูกปุาสามอย่างเพื่อประโยชน์สื่อย่าง การดับไฟปุา การทําปุ๋ยชีวภาพ 

ด้านสภาพป๎จจุบันการใช้ภูมิป๎ญญาอนุรักษ์ปุาชุมชน พบว่า มีการเสริมสร้างกลไก
ขับเคลื่อน การใช้ภูมิป๎ญญาเพื่อการอนุรักษ์ปุาชุมขน เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ การกําหนดกิจกรรม
ในแผน แม่บทของตําบลและชุมชน การจัดเวรยามตรวจการเฝูาระวัง การกําหนดกฎระเบียบและเขต
พื้นที่การใช้ประโยชน์ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ปุาชุมชน การอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ป๎ญญา การ สร้างเครือข่ายหรือพันธมิตร กับองค์กร/ชุมชนนอกพื้นที่ และการจัดระบบการบริหารปุา
ชุมชน รวมทั้ง การบูรณาการสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา แต่กระนั้นก็ยังคงมีข้อจํากัดการใช้ภูมิ
ป๎ญญาในการ อนุรักษ์ปุาชุมชน เพราะความเป็นป๎จเจกท่ามกลางสภาพสังคม การศึกษาและวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลง ที่ ส่งผลต่อระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของคนรุ่นใหม่ในชุมชน ที่ขาดความเข้าใจความ
ผูกพันระหว่าง วิถีชุมชนกับปุา การขาดทักษะความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการปุาชุมชน 

                                                             
82 พระครูพิพิธสุตาทร, และคณะ, “การจัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ปุาชุมชนบน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 
บทคัดย่อ. 



๖๘ 

 

การขาดแคลน งบประมาณเพื่อการฟื้นฟูปุาชุมชน และขาดการบูรณาการภูมิป๎ญญาท้องถ่ินกับความรู้
สมัยใหม่ในการ จัดการปุาชุมชน 

ด้านแนวทางการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิป๎ญญาอนุรักษ์ปุ าชุมชนบน 
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ๑) ใช้หลัก “ความพอประมาณ” โดยการกําหนดให้เป็นระเบียบว่าด้วย 
การใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน ๒) ดําเนินการตามเงื่อนไขด้าน “ความรู้ ความรอบรู้เกี่ยวกับปุา                     
การ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อ 
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ ๓) ปฏิบัติตามเงื่อนไข “คุณธรรม” โดยการ 
สร้างความตระหนักในคุณธรรม มีความเพียร มีความอดทน มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติป๎ญญาในการ 
ดําเนินชีวิต และสํานึกรับผิดชอบต่อคนในอนาคต ๔) มีการจุดประกายพลังชุมชนและเครือข่าย 
ทบทวนการทํางานที่ผ่านมา และวางทิศทางการทํางานร่วมกันในอนาคต จนเกิดวิสัยทัศน์การจัดการ 
ปุา และแผนกิจกรรมปุาชุมชน ๕) ปฏิบัติการตามคุณสมบัติแห่งเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้าง 
“ภูมิคุ้มกัน” การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนใน 
อนาคต เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของปุา วิธีการอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากปุาอย่างเกื้อกูล         
๖) ร่วมกันตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ตามหลัก “ความมีเหตุมีผล” เกี่ยวกับระดับความพอเพียงในการใช้ 
ทรัพยากรปุา โดยพิจารณาจากเหตุป๎จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ํา ปุา 
๗) มีการบูรณาการหลักศาสนธรรม ศาสนพิธี และส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการจัดการปุาชุมชน ซึ่ง 
เป็นการสร้างเงื่อนไขด้าน “คุณธรรม” ในกระบวนการอนุรักษ์ปุาชมชน ๘) มีการจัดทําหลักสูตร 
สถานศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระพิเศษเรื่องการเรียนรู้ภูมิป๎ญญาการ 
จัดการปุาชุมชน และการสร้างกระบวนการทางสังคมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขด้าน 
“ความรู้” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร. และคณะ 83 ได้ทําโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ปุา
ด้วยคําสอนพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาหลักคําสอนของพุทธศาสนาเถรวาท
ที่ว่าด้วยเรื่องปุาเพื่อศึกษา กระบวนการอนุรักษ์ปุาของพระสงฆ์ และสภาพป๎ญหาของปุาไม้ในจังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดน่าน และเพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปุาด้วยหลักคําสอนของพุทธศาสนาเถรวาท 
เป็นการวิจัยเชิง เอกสารใช้ข้อมูลปฐมภูมิได้แก่พระไตรปิฎก เอกสาร ตําราวิชาการ รายงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมี การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและมีการสัมภาษณ์จัดประชุมกลุ่ม เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่
เป็นองค์ ความรู้จากประสบการณ์จริงของกลุ่มอนุรักษ์ปุามูลนิธิฮักเมืองน่าน ถึงกระบวนการอนุรักษ์
ปุา และการใช้หลักธรรมในการอนุรักษ์ปุาของมูลนิธิผลการวิจัย พบว่า คําสอนเกี่ยวกับเรื่องปุาใน
พระพุทธศาสนาล้วนสนับสนุนให้บุคคลดํารงชีวิตในทางที่เหมาะ ไม่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไป การ
ดําเนินการทุกอย่างให้คํานึงถึงความพอดีเป็นสําคัญ เช่นบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างพอเหมาะ ไม่มากเกินไปเกินพอดีซึ่งป๎จจุบันนี้ ประเทศไทยกําลังประสบกับป๎ญหาสิ่งแวดล้อม
หลายด้าน เนื่องจากมนุษย์บริโภค ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและ
กลมกลืนกับธรรมชาติ มีการตัด ไม้ทําลายปุามากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ต้องอาศัยหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่เน้น ความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ ปุาไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่
                                                             

83 พระครูพิพิธจารุธรรมและคณะ, “แนวทางการอนุรักษ์ปุาด้วยคําสอนพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงาน
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



๖๙ 

 

เพียงแต่จะห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิต เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการอนุรักษ์ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่
ตักตวงหาผลประโยชน์ จากทรัพยากรปุาไม้ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนแห่ง
พระพุทธศาสนามนุษย์ ก็จะสามารถลดวิกฤตสิ่งแวดล้อมได้  

การอนุรักษ์ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม คือ การปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ ใน
การใช้ทรัพยากรปุาไม้และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ มาก
ที่สุด เพราะหากสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะปกติบริสุทธ์ิ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษย์และ สิ่งมีชีวิต
ทั้งหมดก็จะพบกับความสุขสดช่ืนไปด้วย โดยการใช้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือใน
การฝึกความเข้าใจและเห็นใจต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มี ชีวิตและไม่มีชีวิตก็จะ
ถูกดูแลและเอาใจใส่จากมนุษย์ได้อย่างประสิทธิภาพและส่งผลต่อความ เจริญและความสมบูรณ์ของ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางการอนุรักษ์ปุาไม้ด้วยคํา สอนพระพุทธศาสนาจาก
การศึกษาสรุปได้ว่า การอนุรักษ์ปุาที่ยั่งยืนใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา ในเบื้องต้นมีการ
ควบคุมความประพฤติด้วยการสร้างวินัยให้กับตนเองและชุมชน ด้วยศีลถ้าทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะ เป็นแล้ว จึงต้องมีการสรา้งกติกาหรอืวินัยใน
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพฤติกรรมทางกาย และ วาจา ซึ่งศีลสังวรนี้จะช่วยระมัดระวังและควบคุม 
ลงโทษ ผู้ที่ฝุาฝืน จึงต้องเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างรัฐ ชุมชน และศาสนาในการสร้างกติการ่วมกัน 
และเสริมสร้างป๎ญญา ให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจมีจิตสํานึกในเรื่องการอนุรักษ์ การค วบคุม
พฤติกรรม ปลูกจิตสํานึก และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยป๎ญญา ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 

หลักธรรมที่ควรปฏิบัติอยู่เนื่องนิตย์ คือหลักเมตตาธรรม หลักมัชฌิมาปฏิปทา หลัก
สันโดษ และความกตัญํูกตเวทีต่อทรัพยากรธรรมชาติ มีความรัก เห็นคุณค่าใช้ประโยชน์ แบบ
พอเพียง ส่วนการแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลมุใช้หลกัอริยสจัจ์ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
และหลักอิทัปปจ๎ยตา การพัฒนาทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมใช้หลักธรรมนิยาม ๕ คือ ธรรมนิยาม 
อุตุนิยาม พี่ชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และวิธีปูองกันการทําลายทรัพยากรปุา ไม้และทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมใช้หลักศีล ๕ 

พรพิมล  ช ารัมย์ 84ได้ศึกษาเรื่องการจัดการปุาชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา: บ้านสามขา หมู่6 ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่า การจัดการปุาชุมชน
ของบ้านสามขานั้น เกิดจากการแก้ไขป๎ญหา อุทกภัยและภัยแล้งของชุมชนที่ เกิดข้ึนต่อเนื่องกันมา
หลายปี โดยที่ชาวบ้านหันหน้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกของป๎ญหาและได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชน ในการสร้างองค์ความรู้และการดําเนินงานตามแผนการจัดการที่ตกลงร่วมกัน 
ชาวบ้านสามขาผ่านประสบการณ์ เรียนรู้ และปรับแก้วิธีการอยู่นานนับ1๐ปี จึงเริ่มเห็นความสําเร็จที่
เป็นรูปธรรมและมีความเกี่ยวเนื่องกันในแบบแผนการจัดการ คือ การนําประเพณี วัฒนธรรม ความ
เช่ือ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปุาชุมชนของชาวบ้าน ช่วยรักษาผืนปุาไว้คืนความสมดุลให้กับ
ระบบน้ํา และความสมบูรณ์ของดิน ดังนั้นการจัดการปุาชุมชนของชาวบ้านสามขา จึงไม่ใช่การจัดการ
กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวแต่เป็นการจัดการกับความอยู่รอดของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน  
 
                                                             

84 พรพิมล  ชํารัมย์ "การจัดการปุาชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษา: บ้านสามขา 
หมู่6 ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง",  รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 



๗๐ 

 

 มนูญ เทศน์น า และคณะ 85ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การกระบวนการและรูปแบบการจดัการปาุ
ชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนบ้านกาด(ตลาด)ข้ีเหล็ก ตําบลแม่โปุง
อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปุาชุมชนบ้านกาดข้ีเหล็กได้เผชิญกับสภาพการถูกบุกรุก
ทําลาย ทั้งโดยนโยบายของรัฐในการเปิดสัมปทาน การลักลอบตัดไม้ของคนในพื้นที่ และการบุกรุก
พื้นที่เพื่อครอบครอง จนเกิดสภาพเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบการผลิตทางการเกษตร
แหล่งอาหารเพื่อการบริโภค แหล่งสมุนไพร  ความหลากหลายของพันธ์ุพืชสัตว์ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์
ป๎ญหาสิ่งแวดล้อมความแห้งแล้ง น้าท่วม จนกระทั่งชาวบ้านต้องรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขป๎ญหา โดย
ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มรักษาปุาเรียกว่า กลุ่มอาสาพิทักษ์ปุา มีการกําหนดระเบียบการใช้ประโยชน์จากปุา
และการลงโทษผู้ลักลอบทาลาย การปลูกปุา การทาแนวกันไฟปุา โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการ
ดําเนินงาน ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐด้านการใหค้วามรู้ในการจัดการปุา การร่วม
พัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกฎระเบียบของรัฐ การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ทําให้ปุาฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถตอบสนองเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน ทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดการ
รวมกลุ่มกับชุมชนภายนอกสร้างเครอืข่ายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทั้งนี้ชุมชนได้ 
วางแผนการจัดการอนุรักษ์ปุาชุมชนโดยคํานึงความมั่นคงยั่งยืนและแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนกาด
ข้ีเหล็ก ดังนี ้

๑. การจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวนศาสตร์ชุมชน 
๒. การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ มีมัคคุเทศก์ชุมชนบริการนาเที่ยว 
๓. พัฒนาศักยภาพของชุมชน / กลุ่ม /  องค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มี ขีด

ความสามารถในการจัดการทุนหรือป๎จจัยการผลิต ผลผลิตของชุมชนเพื่อใช้สอยระดับครอบครัวและ
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การผลิตและการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ 

 
ศรีประไพร  คุ้มศัตรา 86 ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ปุา

ชุมชน: กรณีศึกษา ตําบลช่องสะเดา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 1) ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปุาชุมชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2) จากการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ปุาชุมชน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐5  3) ระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ปุาชุมชนมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาชุมชน โดยภาพรวมพบว่า 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อยผลที่ได้ยอมรับสมมติฐาน 4) ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

                                                             
85 มนูญ เทศน์นํา และคณะ, “การกระบวนการและรูปแบบการจัดการปุาชุมชนให้เอ้ือต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนบ้านกาด (ตลาด) ขี้เหล็ก ตําบลแม่โปุง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”, 
รายงานการวิจัย, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สํานักงานภาค, ๒๕๕๒). 

86 ศรีประไพร  คุ้มศัตรา. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : ศึกษากรณี ต าบล
ช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. 2559. 



๗๑ 

 

ผู้นําชุมชน และสมาชิกในชุมชนควรร่วมกันจัดทําแผนและแนวทางการอนุรักษ์ปุาชุมชนโดยการจัดทํา
โครงการรักษาปุาต้นน้ํา โครงการปลูกปุา โครงการปลูกปุา โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ปุาชุมชน สําหรับด้านผลกระทบนั้นเห็นได้ชัดเป็นอย่างยิ่งโดยจะสังเกตได้จากการที่มีป๎ญหานํ้าท่วมที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆเกือบทั้งประเทศที่ผ่านมา ป๎ญหาภัยพิบัติ ธรรมชาติที่นับวันจะยิ่ง
รุนแรงมากข้ึน ซึ่งชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปุาและเข้าร่วมโครงการอบรมการ
ปลูกปุาอย่างถูกวิธี โครงการปลูกปุาทดแทนเฉลิมพระเกียรติและโครงการปลูกปุาถาวรตามแนว
พระราชดําริ โดยมีส่วนร่วมในการจัดการปุาคือ การเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้ โดยส่วนใหญ่
แล้วชุมชนจะใช้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ใช้เป็นแหล่งอาหาร ใช้เป็นแหล่งเช้ือเพลิง ทําฟืน นําไม้มาสร้างที่
อยู่อาศัย นําไม้มาทําเครื่องใช้ภายในบ้าน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สําหรับแนวทางในการรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ จะมีการรักษาสภาพปุาบริเวณต้นน้ํา คอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบเผาปุา ทําแนว
ปูองกันไฟ ไม่ตัดไม้ทําลายปุา ปลูกปุาเพิ่มและชุมชนสามารถช่วยสังคม ในการรักษาทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ยั่งยืน โดยการประหยัดในการใช้น้ํา ไม่ใช้สารเคมี ไม่ขยายพื้นที่ทํากินเข้าไปในปุาและไม่จุดไฟเผาปุา 

สุชาวลี  ชูเอน87 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการปาุชุมชน: กรณีศึกษา 
ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชนใน
ระดับต่ํา โดยเพศ สถานภาพ ในชุมชน การใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปุาชุมชน และความรู้เกี่ยวกับปุาชุมชนเป็นป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปุาชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นป๎จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปุาชุมชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐5  

สุพิชัย คิริรักษ์88 ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ 
จริยธรรมาภิบาลของเทศบาล ในเขตภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตําบลพบป๎ญหาดังนี้ ด้านป๎ญหาปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างในระดับมาก ด้านป๎ญหาด้านบุคลากร พบว่า เทศบาลมีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
จัดการขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ด้านป๎ญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า เทศบาลขาดแคลนงบประมาณมีไม่
เพียงพอ และผลกระทบที่เกิดจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ผลกระทบทางสังคม 
พบว่า คนในชุมชนเทศบาลได้รับกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ทําให้
เทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการจํากัดขยะมูลฝอยมาก ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ขยะมูลฝอย
ปริมาณที่มากทําให้น้ําเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็น การเทกองขยะและเผาขยะมูลฝอย ทําให้เกิดกลิ่น
และควันที่เป็นอันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย พบว่า เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ุของ
แมลงนําโรค (๒) มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่ ๑ นโยบายและแผนงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับมาก ด้านที่ ๓ 

                                                             
87 สุชาวลี  ชูเอน, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปุาชุมชน : กรณีศึกษา ตําบลวังมะปราง 

อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”,รายงานการวิจัย,มหาวิทยาลัยมหิดล. 2555. 
88สุพิชัย คิริรักษ์,“รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลของเทศบาลใน

เขตภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



๗๒ 

 

วิธีดําเนินการกําจัดสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และด้านที่ ๔ ระดับการจัดเก็บสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (๓) การนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลของ
เทศบาลรูปแบบ “SML Model” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ 89 ได้ศึกษาแนวทางในการวางแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยให้ความหมายไว้ว่า “ชุมชนยั่งยืน คือ ชุมชนที่ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพราะชุมชนมีความเข้มแข็ง” ดังนั้น การพัฒนาชุมชนยั่งยืนจึง หมายถึง การพัฒนาชุมชนหรือ                    
การพัฒนาทางสังคมที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ดีข้ึน เพื่อให้ปลอดจากความ
ยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บปุวยเพราะความหิวโหยตลอดจนให้ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ทั้ง จากการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันในขณะเดียวกันชุมชนที่ประชาชน อาศัยอยู่นั้น
จะต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งซึ่งหมายถึงชุมชนที่มีความ พร้อมในป๎จจัยที่จะส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยน แปลงมีองค์กรสนับสนุนในชุมชนมีการสื่อสารการเรียนรูแ้ละ
มีศักยภาพที่พึ่งตน เองได ้

เมื่อศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวข้องแล้วนั้นปรากฏว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย               
๓ กลุ่มประเด็นงานวิจัย คือ ๑) กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๒) กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับ                      
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับปุาชุมชน เข้าด้วยเช่นกัน 
และ ๓) กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วนั้น 
นําไปสู่การเข้าใจ และสามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะนําไปสู่
การเข้าถึงในกระบวนการวิจัยในข้ันตอนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยต่อไป 

                                                             
89 สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, “แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษา

ตําบลเขาสามยอดและตําบลชอนน้อย, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๕). 



๗๓ 

 

บทท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัย“การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการ
ปา่ชุมชน” เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) เป็นส าคัญ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย ประชากร กลุม่ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมลู 
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๗ สรปุกระบวนการวิจัย 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
  

 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน” เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเน้นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) เป็นส าคัญ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลา ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) เพื่อพัฒนา
กระบวนการวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นแกนน าในการจัดการกระบวนการศึกษาวิจัยที่ เช่ือมโยงชุดความรู้ บุคลากร และ
กระบวนการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน โดยมีวิธีการศึกษาใน ๕ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับองค์
ความรู้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการวิจัยเชิงพุทธบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคีการวิจัยในสังคมไทย ซึ่งองค์ความรู้และเอกสารที่
ท าการศึกษาประกอบไปด้วย ๑) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๒) แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ๓) แนวคิดเกี่ยวกับป่าชุมชน ๔) แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ๖) หลักธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่า ๗) เอกสารเกี่ยวกับ
บริบทชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และ ๙) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์บริบทชุมชน ด าเนินกระบวนการสังเกต
และการเข้าถึงชุมชน วิเคราะห์กิจกรรมเกีย่วกับการอนุรักษ์และจดัการปา่ชุมชน การประชุมผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key-Informant) เพื่อให้ได้ประเด็นการวิจัยที่ครบถ้วน 

 



๗๔ 

 

 ๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ชุมชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตกผลึกองค์ความรู้
และจัดท าร่างธรรมนูญศีลธรรมของชุมชน 
 ๔. การประเมินความคิดเห็นของคนในชุมชน เกี่ยวกับร่างธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน 
 ๕. การด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ร่างธรรมนูญศีลธรรมชุมชน จนสามารถประกาศใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติของคนในชุมชน 
 
๓.๒ พื้นทีก่ารวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 

 ๓.๒.๑ พ้ืนท่ีการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการท าวิจัย คือ ชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอ                 
เมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 ๓.๒.๒ ส าหรับประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนั้นจึงก าหนด
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) ที่เป็นตัวแทนจาก กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้น าศาสนาในชุมชน                
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่หรือมีภารกิจที่เกี่ ยวข้อง และ กลุ่มตัวแทนภาคประชา
สังคมที่มีบทบาทต่อการจัดการป่าชุมชน รวมแล้ว จ านวน ๒๒ รูป/คน ซึ่งประกอบไปด้วย 

๑) กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ 
  ๑) ปราชญ์ชาวบ้าน    จ านวน  ๓  คน 
  ๒) ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังหมอ    จ านวน  ๑  คน 
  ๓) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านวังหมอ   จ านวน  ๔  คน 
  ๔) คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  ๘  คน 
๒) กลุ่มผู้น าศาสนาในชุมชน ได้แก่ 
  ๑) เจ้าคณะต าบลบ่อ    ๑  รูป 
  ๒) ผู้น าศาสนาคริสต์ในพื้นที่   จ านวน  ๑  คน 
  ๓) กลุ่มประชาชนในพื้นที่   จ านวน  ๒  คน 
  ๔) กลุ่มคณะผู้วิจัย   จ านวน  ๒  รูป/คน 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชน เกี่ยวกับร่างธรรมนูญศีลธรรม

เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน โดยเก็บข้อมูลจาก 
ประชากร (Population) ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้าน

วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จ านวน ๔๖๙ คน จากจ านวน ๒๐๕ หลังคาเรือน 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณทั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและ

อุปสรรคการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนฯ และการประเมินร่างธรรมนูญศีลธรรม เก็บข้อมูลจ านวน 
๒๐๕ ฉบับ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง หลังคาเรือนละ ๑ ฉบับ 
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๓.๓ เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 การวิจัยในครัง้นี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เป็นการผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยในด้านเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีรายละเอียด ดังนี ้ 
 

 ๓.๓.๑ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปรมิาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมอื ดังนี้ 
 ๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจัดท าแผนฯ 
 ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔) สร้างเครื่องมือ 
 ๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อผูท้รงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข 
 ๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่จะด าเนินการวิจัย เพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
 ๗) ปรับปรุงแก้ไข 
 ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
 

 ๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี ๒ แบบสอบถาม คือ ๑ แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลก่อน
การจัดท ากระบวนการ ได้แก่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบการการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา สถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) 
 ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
(Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท โดยก าหนดค่าของคะแนน ดังนี ้
 ๕  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นมากที่สุด/มีการปฏิบัติมากที่สุด   
 ๔  หมายถึง     ระดับความคิดเห็นมาก/มีการปฏิบัติมาก 
 ๓  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นปานกลาง/มีการปฏิบัติปานกลาง 
 ๒  หมายถึง     ระดับความคิดเห็นน้อย/มีการปฏิบัติน้อย 
 ๑  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด/มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
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ตอนท่ี  ๔  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชน
บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
 และเครื่องมือที่ ๒ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับร่างธรรมนูญศีลธรรมชุมชนศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบการการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา สถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) 
 ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่าง
ธรรมนูญศีลธรรมชุมชน  (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท โดย
ก าหนดค่าของคะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   
 ๔  หมายถึง     ระดับความคิดเห็นมาก 
 ๓  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ๒  หมายถึง     ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ๑  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ตอนท่ี  ๔  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าร่างธรรมนูญศีลธรรมชุมชน 

 
 ๓) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอค าแนะน าจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
 ๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จต่อผู้เช่ียวชาญ      
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๓ ท่าน เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และ
โครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective 
Congruent : IOC)     
 3) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย 
   

 ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-
depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก  
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 ๒) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และน าร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ไปปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความถูกต้อง
ของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหาและทฤษฎี และน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบ
สัมภาษณ์ ต่อจากนั้น น าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพื้นที่ ข้อมูลที่ส าคัญ คือ ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้ันตอน
ต่างๆ ดังนี้ 

 ข้ันตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมลูวิจยั แบบเชิงปฏิบัติการ (Participation Action Research)  
ใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 ๑. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  จากกลุ่ม
ผู้น าชุมชน กลุ่มผู้น าศาสนาในชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่หรือมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง และ กลุ่มตัวแทนภาคประชาสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดการป่าชุมชน จ านวน ๒๑ รูป/คน 

 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ชุมชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตกผลึกองค์ความรู้
และจัดท าร่างธรรมนูญศีลธรรมของชุมชน 
 ๓. การประเมินความคิดเห็นของคนในชุมชน เกี่ยวกับร่างธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน 
 ๔. การด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ร่างธรรมนูญศีลธรรมชุมชน จนสามารถประกาศใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติของคนในชุมชน 
   
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย ๒ ชนิด ได้แก่ 
  ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เน้นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในชุมชนบ้านวังหมอ 
๒๑๖ คน โดยน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการตอบไปวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science) และเลือกใช้สถิติ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังน้ี 
 ๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เ อกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 



๗๘ 

 

เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ
ชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ  เหล่าน้ัน เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์ เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 
 ๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ ทาง
วิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง เพื่อน าไปสู่
การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง  
  
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามโดยการ
ใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้  
 ๑) สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างธรรมนูญศีลธรรม
ชุมชน ท าการวิเคราะห์โดยค านวณหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและรายด้าน และเฉลี่ยรวมทุกด้าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของคะแนน เพื่อให้เห็นระดับของการกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในแต่ละด้าน จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ - ๑.๕๐  =  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย      ๑.๕๑- ๒.๕๐   =  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย      ๒.๕๑- ๓.๕๐   =  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย      ๓.๕๑- ๔.๕๐   =  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย      ๔.๕๑- ๕.๐๐   =  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 ๓) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูลโดย
เขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
 

๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน”เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) 
โดยมีวิธีการศึกษาใน ๕ ลักษณะ ได้แก่ ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) ๒) การ
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔) การประเมินความคิดเห็นของคนในชุมชน 
เกี่ยวกับร่างธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน และ ๕) การด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ร่างธรรมนูญศีลธรรมชุมชน จนสามารถประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคนใน



๗๙ 

 

ชุมชน โดยเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์รายข้อ จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๓ ท่าน แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
รายข้อ (Index of Item-Objective Congruent : IOC) ในส่วนของเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นได้แก่ 
ข้อค าถามที่ใช้ถามในขณะการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งข้อค าถามเหล่านั้นผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เช่ียวชาญทั้ง ๓ ท่านด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการวิจัยนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน 
เช่น การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (Standard Deviation) เป็นต้น จนได้ผลผลิต คือ ธรรมนูญจริยธรรมของชุมชนบ้านวังหมอ ซึ่งเน้น
ประเด็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ 
 
 



๘๐ 
 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ                  
การจัดการป่าชุมชน” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมสี่วนรว่มของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการ
ป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๓) เพื่อพัฒนารูปแบบอย่างมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ                   
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไดด้ังต่อไปนี ้

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
๔.๓ ผลการสังเคราะห์กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ

การจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
๔.๔ วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อ                 

การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยจึงก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ดังนี้ 
  X  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  * หมายถึง  ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  n หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
 

 



๘๑ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน” ของเขตพื้นที่บ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ในประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานะการปฏิบัติงาน/สังกัด และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ีและค่าร้อยละแล้ว
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         (n = ๒๐๕) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๗๖ 
๑๒๙ 

๓๗.๑๐ 
๖๒.๙๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ที่เหลือ
เป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          (n = ๒๐๕) 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๑๘ ป ี
๑๘ – ๒๗ ป ี
๒๘ – ๓๗ ป ี
๓๘ – ๔๗ ป ี
๔๘ – ๖๐ ป ี
๖๑ ปี ข้ึนไป 

๖ 
๒๗ 
๓๖ 
๕๐ 
๗๑ 
๑๕ 

๒.๙๐ 
๑๓.๒๐ 
๑๗.๖๐ 
๒๔.๔๐ 
๓๔.๖๐ 
๗.๓๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๒ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่มี
อายุ ระหว่าง ๔๘ – ๖๐ ปี  โดยมีจ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างผูต้อบสอบถามที่เป็นผู้ที่มีอายุ ระหว่าง ๓๘ – ๔๗ ปี  โดยมีจ านวน ๕๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๔.๔๐ และส่วนน้อยเป็นผู้ที่มีอายุ ต่ ากว่า ๑๘ ปี โดยมีจ านวน  ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ 



๘๒ 

ตารางท่ี ๔.๓  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         (n = ๒๐๕) 

วุฒิการศึกษา  จ านวน ร้อยละ 
ต่ าก ว่ามั ธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ข้ึนไป 

๗๘ 
๗๐ 
๔๐ 
๘ 
๔ 
๕ 

๓๘.๐๐ 
๓๔.๑๐ 
๑๙.๕๐ 
๓.๙๐ 
๒.๐๐ 
๒.๔๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
มีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีจ านวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีจ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๐ 
และส่วนน้อยเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยมีจ านวน  ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๔  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะการปฏิบัติงาน/สังกัด ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (n = ๒๐๕) 

สถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงาน อปท. (อบต, อบจ.,เทศบาล) 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/กึ่งรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน 
ประชาชนทั่วไป 
อื่นๆ (โปรดระบุ)..... 

๒ 
๓ 
๕ 

๑๙๓ 
๒ 

๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๔๐ 

๙๔.๑๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่                       
มีสถานะการปฏิบัติงาน/สังกัด ประชาชนทั่วไป โดยมีจ านวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๐ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  รองลงมา คือ หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน โดยมีจ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒.๔๐ และส่วนน้อยมีสถานะการปฏิบัติงาน/สังกัด หน่วยงาน อปท. (อบต, อบจ.,เทศบาล) และ อื่นๆ คือ 
ผู้น าศาสนาคริสต์พุทธและคริสต์ โดยมีจ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ 

 
 
  



๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (n = ๒๐๕) 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน จ านวน ร้อยละ 
๑ – ๕   ป ี

๖ – ๑๕   ป ี
๑๖ – ๒๕ ป ี
๒๖ – ๓๕ ป ี
๓๖ – ๔๕ ป ี
๔๖ – ๕๕ ป ี
๕๖ ปี ข้ึนไป 

๒ 
๒ 
๘ 

๔๕ 
๕๓ 
๔๔ 
๕๑ 

๑.๐๐ 
๑.๐๐ 
๓.๙๐ 

๒๒.๐๐ 
๒๕.๙๐ 
๒๑.๕๐ 
๒๔.๙๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๕ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านเป็นระยะเวลา ๓๖ – ๔๕ ปี โดยมีจ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๐       
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  รองลงมา คือ ๕๖ ปี ข้ึนไป โดยมีจ านวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๙๐ และส่วนน้อยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านเป็นระยะเวลา ๑ – ๕ และ  ๖ – ๑๕   ปี โดยมี
จ านวน  ๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน     
จังหวัดน่าน  

ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  เพื่อศึกษาการปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่านผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน                   
๓ ท่าน และน าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่เก็บข้อมูล เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการตอบค าถามปลายเปิดในแบบประเมิน แล้วน าข้อมูลเชิง
คุณภาพ ที่ได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน ามาแสดงในรูปของความเรียงได้ ดังต่อไปนี้  
 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน     
จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็นค าถามที่สอบถามในประเด็น ๔ ด้าน คือ  ๑) ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมใน                        
การตัดสินใจ  ๒) ปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓) ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และ ๔) ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ซึ่งก าหนดเกณฑ์ ดังนี ้

ค่าคะแนนต้ังแต่ 4.50 – 5.00  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากที่สุด/ปฏิบัติมากที่สุด   
  ค่าคะแนนต้ังแต่ 3.50 – 4.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมาก/ปฏิบัตมิาก 

ค่าคะแนนต้ังแต่ 2.50 – 3.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นปานกลาง/ปฏิบัตปิานกลาง 
ค่าคะแนนต้ังแต่ 1.50 – 2.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อย/ปฏิบัตนิ้อย 
ค่าคะแนนต้ังแต่ 1.00 – 1.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด/ปฏิบัติน้อยที่สุด 
ทั้งนี้ การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้วิจัยจะ

น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X



๘๕ 

ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็น ปัญหา
และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(n = ๒๐๕) 

ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ภาครัฐในพื้นที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจในประเด็นทีเ่กี่ยวกับการจัดการ
และอนุรักษ์ป่าชุมชน 

 
๓.๑๒ 

 
๐.๕๐ 

 
ปานกลาง 

๒.  กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่
เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่เหมาะสม 

๓.๐๘ ๐.๗๓ ปานกลาง 

๓.  ประชาชนในพื้นที่ไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์
ป่าชุมชน 

 
3.๑๖ 

 
0.๖๐ 

 
ปานกลาง 

๔.  ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

 
๒.9๐ 

 
0.๕๙ 

 
ปานกลาง 

๕.  การประชาสันพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ
และอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่ต่อเนื่อง 

 
๓.๐๗ 

 
0.๖๒ 

 
ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๐๗ 0.๔๐ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ข้อมูล “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน” ของเขตพื้นที่บ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านปัญหา 
อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ 
๓.๐๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.6๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดหรอืข้อที่มปีัญหาและอุปสรรคมากทีสุ่ด คือ ประชาชนในพื้นที่ไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๑๖ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๐ รองลงมา คือ ภาครัฐ
ในพื้นที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการ
และอนุรักษ์ป่าชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๓.๑๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๕๐ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๙๐ และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๕๙ 

 
 



๘๖ 

ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็น ปัญหา
และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน เกี่ยวกับ  ปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

(n = ๒๐๕) 

ปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน 
3.๐๘ ๐.๕๙ ปานกลาง 

๒.  ประชาชนไม่รับรู้/เข้าใจ ในกระบวนการการมีส่วน
ร่วมด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

๓.๒๒ ๐.๖๓ ปานกลาง 

๓.  ประชาชนขาดการประชุมหรือรวมตัวกันเพื่อหา
แนวทางในการมีส่วนร่วมด าเนินงาน 

๓.๐๒ 0.๖๓ ปานกลาง 

๔.  การด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่ต่อเนื่อง ๓.๑๐ 0.๕๗ ปานกลาง 
๕.  ขาดผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานหลักระหว่าง

ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคอื่นๆ 
๒.๙๙ 0.๖๓ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๐๘ 0.๓๑ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ข้อมูล “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน” ของเขตพื้นที่บ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านปัญหา 
อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) 
อยู่ที่ ๓.๐๘ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๓๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดหรือข้อที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ ประชาชนไม่รับรู้/เข้าใจ ในกระบวนการ
การมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๓.๒๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๓ รองลงมา คือ การ
ด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่ต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๑๐  และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๕๗ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ขาดผู้รับผิดชอบหรือผู้
ประสานงานหลักระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย ( )   อยู่ที่ ๒.๙๙ และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๓ 

 

 
 



๘๗ 

ตารางท่ี ๔.๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็น ปัญหา
และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน เกี่ ยวกับ ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

(n = ๒๐๕) 

ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  ภาครัฐไม่ เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงาน
ประเภทอื่นมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

 
๒.๙๙ 

 
๐.๔๒ 

 
ปานกลาง 

๒.  ประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็น
ของภาครัฐฝ่ายเดียว 

๓.๐๑ ๐.๗๐ ปานกลาง 

๓.  ประชาชนในพื้นที่เสียประโยชน์จากการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

๒.๙๖ 0.๕๑ ปานกลาง 

๔.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน
ไม่ยั่งยืน 

๒.๙๐ 0.๖๖ ปานกลาง 

๕.  ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๓.๐๑ 0.๒๒ ปานกลาง 

โดยรวม ๒.๙๗ 0.๓๒ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ข้อมูล “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน” ของเขตพื้นที่บ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านปัญหา 
อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (
) อยู่ที่ ๒.๙๗  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๓๒  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดหรือข้อที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ ประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์
ป่าชุมชนเป็นของภาครัฐฝ่ายเดียว ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๐๑ และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๗๐ รองลงมา คือ ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ 
๓.๐๑  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๒๒ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดการและอนุรกัษ์ป่าชุมชนไม่ยั่งยืน มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๙๐  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๖ 

 
 



๘๘ 

ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในประเด็น ปัญหา
และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(n = ๒๐๕) 

ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๓.๐๘ ๐.๖๓ ปานกลาง 

๒. ขาดการประชาสั มพันธ์ ข้ันตอนหรือช่องทางการ
ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

๓.๑๐ ๐.๖๔ ปานกลาง 

๓.  ประชาชนไม่รับรู้/เข้าใจในกระบวนการประเมินผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๓.๐๐ 0.๕๔ ปานกลาง 

๔.  ขาดหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนในการประเมินผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๓.๐๐ 0.๕๘ ปานกลาง 

๕.  ไม่ ได้ รั บ ข้อมูลที่ แท้จ ริ ง ใน การประเมินผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๒.๙๑ 0.๖๙ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๐๔ 0.๓๑ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ข้อมูล “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน” ของเขตพื้นที่บ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านปัญหา 
อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่
ที่ ๓.๐๔  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๓๑  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดหรือข้อที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนหรือช่อง
ทางการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง                
มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๑๐ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๔ รองลงมา คือ ภาครัฐ
ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน  อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๓.๐๘  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๓ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงในการประเมินผล
การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๒.๙๑  และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๖๙ 

 
 
 



๘๙ 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)   
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์นั้น เป็นข้อมูลที่มาจากข้อค าถามปลายเปิดของ

แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถ่ีได้ ดังนี้ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนท่ี ร้อยละ 
๑ การประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดการและอนรุักษ์ป่าชุมชนทีเ่ป็นเอกสารมี
น้อย 

๕ ๓๑,๔๗,๕๐,๘๙,๑
๔๕, 

๔๕.๔๕ 

๒ ประชาสันพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่ต่อเนื่อง 

๔ ๘๙,๑๔๕,๑๖๗,๑๙
๘ 

๓๖.๓๖ 

๓ ภาครัฐไม่ ชัดเจนในกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๒ ๑๔๕,๑๖๗, ๑๘.๑๘ 

จากตารางที่ ๔.๑๐ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จาก
จ านวนความถ่ีทั้งหมด ๑๑ ครั้ง โดยคณะวิจัยเรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกัน
จ านวนมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ
และอนุรักษ์ป่าชุมชนที่เป็นเอกสารมีน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๕ ท่าน คิดเป็น
จ านวน ร้อยละ ๔๕.๔๕  รองลงมา คือ  ประชาสันพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์
ป่าชุมชนไม่ต่อเนื่อง  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๔ ท่าน  คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๓๖.๓๖ 
ส่วน ภาครัฐไม่ชัดเจนในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน อยู่ล าดับ
สุดท้าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๑๘.๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๙๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๑  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนท่ี ร้อยละ 
๑ การท างานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนไม่

ต่อเนื่อง 
๘ ๓๓,๓๖,๔๐,๔๒, 

๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗, 
๑๙๘ 

๔๔.๔๔ 

๒ ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ค่ อ ย ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น
กระบวนการการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๖ ๓ ๓ , ๔ ๐ , ๔ ๒ , 
๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗,  

๓๓.๓๓ 

๓ การรวมตัวในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการป่ามีน้อย 

๔ ๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗, 
๒๐๐ 

๒๒.๒๒ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๑ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากจ านวนความถ่ี
ทั้งหมด ๑๘ ครั้ง โดยคณะวิจัยเรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกันจ านวนมากไปหา
น้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ การท างานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนไม่ต่อเนื่อง โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นไว้จ านวน ๘ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๔๔.๔๔  รองลงมา คือ ประชาชนไม่ค่อยให้
ความส าคัญในกระบวนการการมีสว่นร่วมด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน   โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๖ ท่าน  คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๓๓.๓๓ ส่วน การรวมตัวในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการป่ามีน้อย  อยู่ล าดับสุดท้าย  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๔ 
ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๒๒.๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนท่ี ร้อยละ 
๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการและอนุรักษ์

ป่าชุมชนไม่ยั่งยืน 
๗ ๓ ๖ , ๔ ๐ , ๔ ๒ , 

๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗, 
๑๙๘ 

๔๑.๑๗ 

๒ ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการมีสว่นร่วมใน
การรับผลประโยชน์จากการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

๖ ๓ ๓ , ๔ ๐ , ๔ ๒ , 
๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗,  

๓๕.๒๙ 

๓ ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการมีสว่นร่วมใน
การรับผลประโยชน์จากการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

๔ ๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗, 
๒๐๐ 

๒๓.๕๒ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๒ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคใน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จาก
จ านวนความถ่ีทั้งหมด ๑๗ ครั้ง โดยคณะวิจัยเรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกัน
จ านวนมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่
ยั่งยืน  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๗ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๔๑.๑๗  รองลงมา คือ 
ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๖ ท่าน  คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๓๕.๒๙  ส่วน ประชาชนไม่เข้าใจ
ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  อยู่ล าดับสุดท้าย  
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๔ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๒๓.๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓  ผลการแจกแจงความถี่ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนท่ี ร้อยละ 
๑ ไม่รับรู้/เข้าใจในกระบวนการประเมินผลการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

๑๔ ๒๑,๓๖,๔๐,๔๒, 
๖๙, ๘๔,๙๓, ๙๗, 
๑๐๓,๑๔๖,๑๗๗, 
๑๙๘,๑๙๙,๒๐๕ 

๕๐.๐๐ 

๒ ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

๑๐ ๓๖,๔๐,๔๒, ๖๙, 
๘ ๔ , ๙ ๓ ,  ๙ ๗ , 
๑๐๓,๑๔๖,๑๗๗ 

๓๕.๗๑ 

๓ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

๔ ๑๐๓,๑๔๕,๑๖๗, 
๒๐๐ 

๑๔.๑๘ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๓ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค
ในการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จาก
จ านวนความถ่ีทั้งหมด ๒๘ ครั้ง โดยคณะวิจัยเรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกัน
จ านวนมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับที่ ๑ ไม่รับรู้/เข้าใจในกระบวนการประเมินผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๔ ท่าน คิดเป็น
จ านวน ร้อยละ ๕๐.๐๐  รองลงมา คือ ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๐ ท่าน  คิดเป็น
จ านวน ร้อยละ ๓๕.๗๑  ส่วน ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนประเมินผล
การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  อยู่ล าดับสุดท้าย  โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นไว้จ านวน ๔ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๑๔.๑๘ 

 
๔.๓  ผลการสังเคราะห์กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้าน   วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน      
จังหวัดน่าน   

ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้าน
วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มย่อย
กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชน ซึ่งมีรายข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะผู้วิจัยออกแบบกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ
การจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  และด าเนินการ



๙๓ 

ช้ีแจงต่อผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาพุทธ และผู้น าศาสนาคริสต์ ในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒. คณะผู้วิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าศาสนาคริสต์ 
ผู้น าศาสนาพุทธ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่               
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ช้ีแจงถึงข้อมูลในภาพรวมของการเก็บข้อมูลปญัหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจดัการป่าชุมชนของชุมชนบา้นวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล กระบวนการในการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม ข้ันตอนและรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

๒.๒ ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทั้งคณะวิจัย ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา
พุทธ ผู้น าศาสนาคริสต์ คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่  โดยในข้ันกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน สามารถสรุปใจความตามกรอบประเด็นใน
กรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ประเด็นความรู้ระบบนิเวศวิทยาของประชาชนในชุมชน 
ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ เกี่ยวกับนิเวศวิทยา มีการร่วมกันอนุรักษ์และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ า ต้นไป หรือสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านมี
โอกาสได้รับการอบรม หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับสิเวทวิทยาในพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

แผนภาพท่ี ๔.๑  การออกแบบกระบวนการการสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชน 
                           ในการอนุรักษ์และการจัดการป่า 



๙๔ 

องค์การบริหารสว่นต าบลบอ่ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  กรมป่าไม้ กลุ่มภาคประชาสังคมในจังหวัด
น่าน เป็นต้น ท าให้การอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒  กระบวนการการช้ีแจงข้อมูลฯ 

แผนภาพท่ี ๔.๓  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 



๙๕ 

๒.๒.๒ ประเด็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
เนื่องจากในพื้นที่ประชาชนมีการนับถือศาสนา ๒ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธและศาสนา

คริสต์ ท าให้การอนุรักษ์และจัดการป่าใช้หลักธรรมที่เป็นของพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์
ผสมผสานกันและประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน ทุกๆ วันอาทิตย์ ผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์จะมีส่วนร่วมและเข้าพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ แต่หากมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เช่น การตานก๋วยสลาก พิธีงานศพ งานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน เป็นต้น ผู้นับถือศาสนาคริสต์ยังคงมี
ส่วนร่วมพิธีกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งหลักพุทธธรรมที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ในใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
จัดการป่าชุมชน คือ หิริ และโอปตัปปะ ท าให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
ของชุมชนอย่างมาก 

๒.๒.๓ ประเด็นเกี่ยวกับองค์ความรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ยังคงขาดการ

น าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในบางพื้นที่ยังคงการปลูกข้าวโพดและท าสวนยาง ซึ่งไม่สามารถท า
ให้พื้นที่ได้พัฒนาสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ที่ส าคัญที่สุดคือ ขาดการท า
องค์ความรู้นั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และหลักฐานเชิงเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานการอนุรักษ์และ
จัดการป่าชุมชน ที่มีความน่าเช่ือถือ ทันสมัยแต่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

๓. คณะวิจัย ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน 
กระบวนการให้ความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนนั้น คณะวิจัยได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน ซึ่งปรากฏตามกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปใจความดังนี้ 
 ๓.๑ จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่น่าเช่ือถือ การอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนควรมี

การบังคับใช้ทั้งกฎหมายและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
เพิ่มเติมจากหลักธรรมที่ใช้ในพื้นที่ โดยหลักธรรมที่เห็นสมควรใช้ในบริบทของพื้นที่ ได้แก่ หลักศีล ๕ 
และ หลักไตรสิกขา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) หลักศีล ๕ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
จ าเป็นต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ ๑. ไม่ฆ่าหรือล่าสัตว์ป่าทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชน ๒. ด าเนิน
ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนโดยให้ถือประโยชน์ตามที่ธรรมชาติได้ให้มา ไม่บุกรุกป่าชุมชนใน
พื้นที่ ๓. ไม่ประพฤติผิดต่อธรรมชาติโดยมองธรรมชาติเป็นเสมือนผู้หญิง หมายถึง ไม่กระท าผิดต่อแนว
ทางการปฏิบัติของชุมชน หรือเป็นผู้น าความเสียหายมาสู่ป่าชุมชน ๔. พูดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้น าชุมชน หรือผู้น าศาสนาต่างๆ ควรมีการให้ค าแนะน าสั่งสอนและ
กล่าวเฉพาะเรื่องดีและมีประโยชน์ของการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ และ ๕.ไม่ดื่มน้ าเมาซึ่ง
เป็นผลผลิตจากต้นไม้หรือพืชต่างๆ ซึ่งในประเด็นนี้หมายรวมไปถึง การจัดงานสังสรรค์ที่มีการดื่ม
น้ าเมาในพื้นที่ป่าชุมชนด้วยเช่นกัน 
  ๒) หลักไตรสิกขา ๓ ประชาชนในพื้นที่ต้องด าเนินการและปฏิบัติตนเพื่อเอื้อต่อการ
อนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน คือ  ๑. ควบคุมความประพฤติทางกายและวาจา โดยการไม่มีความอยาก
ได้ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง และไม่กระท าการอันเป็นการน าเอาซึ่ง
ทรัพยากรป่าไม้นั้นมาเป็นส่วนตน  ๒. มีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องส านึกถึงบุญคุณของ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอ และ ๓. เสริมปัญญาให้เกิดความรู้



๙๖ 

ความเข้าใจ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการศึกษาและเปิดความคิดเกี่ยวกับแนวทางหรือ
กระบวนการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนที่ทันสมัยและดีกว่าอยู่เสมอ 
 ๓.๒ การอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม 

 จากการด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน ตามข้อ ๓.๑ ในเวที
การประชุม ได้มีการเสนอความคิดเห็นจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ว่า ควรมีการน ากฎระเบียบของชุมชน
มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีบางประเด็นยังไม่ชัดเจน ยังไม่อนุวัติตามยุคสมัย จึงควรมีการจัดท า
เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

แสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน ซึ่งสรุปความได้ดังนี้ 

ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนฯ 
ในปัจจุบันนั้นจะกระท าการ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การท าพิธีบวชป่า การประชุม
ประจ าเดือน การเข้าร่วมอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าในชุมชน 
เป็นต้น แต่จากข้ันตอนการอภิปรายร่วมกันมีการเสนอให้มีการจัดท าธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการ
จัดการป่าชุมชน ซึ่งจะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านวังหมอ 
ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ชัดเจนประการหนึ่ง 

แผนภาพท่ี ๔.๔  การอภิปรายและเสนอแนะเพิม่เติม 



๙๗ 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ ๔.๖  การด าเนินการเสนอแนะเนื้อหาร่างธรรมนญูศีลธรรมเกี่ยวกับ 
                ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ ครัง้ที่ ๒ 

แผนภาพท่ี ๔.๕  การหาแนวทางการกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ     
            ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน 



๙๘ 

๔.1 รวบรวมเนื้อหาร่างธรรมนูญร่างธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับประชาชนในการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ โดยร่างธรรมนูญมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 
(ร่าง) 

ธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนรุักษ์และจัดการป่าของชุมชน  
บ้านวังหมอ อ าเภอเมอืง จงัหวัดน่าน 

 
หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อที่ ๑  ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของ

ชุมชนบ้านวังหมอ”  
ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน     

บ้านวังหมอ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่.....................................เป็นต้นไป 
ข้อที่ ๓ ในธรรมนูญฉบับนี้ 
“การอนุรักษ์” หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ า ป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่ชุมชนของบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน ซึ่งจัดสรรหรือก าหนดร่วมกันให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อคงไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

“การจัดการป่า” หมายถึง การจัดการป่าไม้ในชุมชนบ้านวังหมอ อ า เภอเมืองน่าน       
จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ ออกกฎระเบียบร่วมกันประชาชนในชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  

“ป่าชุมชนบ้านวังหมอ” หมายถึง ป่าไม้ในพื้นที่บ้านวังหมอ หมู ๑ ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน ที่ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันออกกฎระเบียบชุมชน อนุรักษ์ และเก็บรักษา ไว้                    
๒ แห่ง  รวม ๓๐ กว่าไร่ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

ข้อที่ ๔ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านวังหมอ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชนบ้านวังหมอ อย่างเคร่งครัด 

ข้อที่ ๕  ธรรมนูญฉบับนี้เป็นธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้กับชุมชนบ้านวังหมอ และป่าชุมชน
ในพื้นที่หรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่บ้านวังหมอเท่านั้น มิได้มีผลการบังคับใช้ประการอื่นนอกเหนือจากนี้ 
รวมทั้งมิได้ขัดต่อหลักกฎหมายอื่นใด ที่บังคับใช้ในห้วงเวลาการประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้ 

 
หมวดที่ ๒ 

ปรัชญาและแนวคิดของชุมชนบ้านวังหมอ 
 

ข้อที่ ๖ ประชาชนในชุมชนให้ใช้ข้อความนี้เป็น ปรัชญาและแนวคิดของชุมชนบ้านวังหมอ คือ 
“ชุมชนบ้านวังหมอ  ชุมชนสองศาสนา  อนุรักษ์และรักษาป่า  ด้วยความสามัคคี มี

ประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง” 



๙๙ 

หมวดที่ ๓ 
การอนุรกัษ์ป่าชุมชนบ้านวังหมอ 

  
 ข้อที่ ๗  คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ใน
ชุมชนบ้านวังหมอไปใช้ประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามข้อให้ปฏิบัติได้ดังนี ้
 (๑) ร่วมวางแผน และด าเนินการใช้ทรัพยากรเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

 (๒) ร่วมกันปลูกป่าทดแทนเมื่อมีการน าทรัพยากรป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ 
 (๓) ยินยอมให้คนที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์หรือป่าชุมชน  สามารถท ากินได้ต่อไป โดย
ต้องรักษา อนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิมหรือท าให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป 
 (๔) น าไม้มาใช้ประโยชน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย บ้านเสื่อม 
หรือได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ สามารถน าไม้ในป่าชุมชนมาซ่อมแซมได้ โดยต้องผ่านมติการ
ประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีจ านวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหมู่บ้าน
ทั้งหมดที่เข้าประชุม และมติน้ีจะมีผลบังคับใช้คณะกรรมการผู้บ้านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ 
ใน ๓ ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดเท่านั้น  

 (๕) ร่วมกันจัดท าแนวป้องกันไฟป่าทุกปี 
 

 ข้อที่ ๘  คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ใน
ชุมชนบ้านวังหมอไปใช้ประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามปฏิบัติได้ดังนี้ 
 (๑) ห้ามเข้าตัดไม้ จุดไปเผาป่า หรือล่าสัตว์ทุกชนิดในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ก่อนได้รับการ
อนุมัติจากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการหมู่บ้าน และห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนเป็นของตนเอง 
 (๒) หลังจากธรรมนูญศีลธรรมฉบับนี้ประกาศใช้ ห้ามมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนเป็นของ
ตนเอง ยกเว้นกรณี เป็นไปตามความจ าเป็นตามข้อที่ ๗ (๔) 
 (๓) มิให้จัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ดิน ป่าไม้ 
และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอโดยเด็ดขาด 

 
 ข้อที่ ๙ หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อปฏิบัติตาม ข้อที่ ๗ และ ข้อที่ ๘ ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ลงโทษตามกฎระเบยีบชุมชนต่างๆ ที่มีการประกาศหรอืบังคับใช้ก่อนหน้าการบังคับใช้
ธรรมนูญศีลธรรมฉบับนี้ 
 (๒) หากมีการกระท าความผิดตามหลักกฎหมายของราชอาณาจักรไทยจะต้องถูก
ด าเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น  
 (๓) ปรับเงินในจ านวนตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน กับ สมาชิกในหมู่บ้าน 
โดยให้มีการลงมติจากผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนเสียง ๒ ใน ๓ ของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา
ข้อตกลงในครั้งนั้น 



๑๐๐ 

 (๔) ผู้ฝ่าผืนหรือละเมิด ข้อที่ ๗ และ ข้อที่ ๘ ดังกล่าว จักมิได้รับการช่วยเหลือจากหมู่บ้าน 
ในทุกกรณีโดยเด็ดขาด ยกเว้น กรณีจ าเป็นตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน และหากเป็นกรณีร้ายแรง ส่อหรือเป็นการกระท าผิดกฎหมายให้ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 

หมวดที่ ๔ 
การจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ 

  
 ข้อที่ ๑๐ คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันจัดการป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ใน
ชุมชนบ้านวังหมอไปใช้สาธารณะประโยชน์และประโยชน์ส่วนตนได้ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) ร่วมกันจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอในทกุปีงบประมาณ  
(๒) คนบ้านวังหมอสามารถหาเห็ด หนอ่ไม้ ผัก ผลไม้ มาประกอบอาหารได้ 

 (๓) กรณีชุมชนจะน ามาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ต้องผ่านมติการประชุมของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีจ านวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดที่เข้า
ประชุม และมตินี้จะมีผลบังคับใช้คณะกรรมการผู้บ้านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน                          
๓ ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดเท่านั้น 
 (๔) ในฤดูที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าให้คนในชุมชนอย่างน้อยหลังคาละ ๑ คน มีส่วนร่วม
ในการท าแนวเขตป้องกันไฟป่า และให้มีการแบ่งเวรยามอย่างเหมาะสม 
 (๕) ผู้น าชุมชนต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และจัดการป่าทุกปี เพื่อให้
คนในชุมชนมีองค์ความรู้เพิ่มข้ึน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าอย่างถูกต้อง รวมถึงตระหนัก
ถึงสาธารณะประโยชน์ที่จะได้รับ 

 
 ข้อที่ ๑๑ คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันจัดการป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ใน
ชุมชนบ้านวังหมอไปใช้ประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามปฏิบัติได้ดังนี้  
 (๑) ห้ามจุดหรือกระท าการให้เกิดประกายไฟในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังหมอ ก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้น าชุมชน 
 (๒) ห้ามผู้ใดบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังหมอเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งสาธารณะประโยชน์และ
ประโยชน์ส่วนตนเด็ดขาด ยกเว้นเป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีจ านวน
เสียงเกินกึ่ งหนึ่งของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดที่ เข้าประชุม และมตินี้จะมีผลบังคับใช้
คณะกรรมการผู้บ้านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดเท่านั้น  

 
 ข้อที่ ๑๒ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือมิกระท าตามความในหมวด ๔  จะต้องได้รับการได้รับโทษ
ดังต่อไปนี ้

 (๑) มีโทษปรับ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท และบทลงโทษอื่นตามที่ได้ตกลงกันไว้ในชุมชน
ข้างต้น และในกรณีผิดกฎหมายให้เป็นตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 (๒) ให้ย้ายออกจากชุมชนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันปรากฏชัดเจนแห่งการกระท าอันฝ่าฝืน
หรือมิกระท าตามความในหมวด ๔ หรือกระท าการอันผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน ยกเว้นมีมติ



๑๐๑ 

การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับรองให้ด าเนินการอย่างอื่น โดยต้องมีจ านวนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดที่เข้าประชุม และมตินี้จะมีผลบังคับใช้คณะกรรมการผู้บ้านต้อง
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดเท่านั้น  

 
หมวดที่ ๕ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อที่ ๑๓ การกระท าใดๆ ของชุมชนอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์และจัดการป่าของ
ชุมชนอันส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านวังหมอที่มิได้ก าหนดในธรรมนูญฉบับนี้ให้มีการประชุมและมีมติ
ของการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน ผู้น าศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ พร้อมทั้งผ่าน
การลงความเหน็เป็นลายลักษณ์อักษรจากผูอ้าศัยในชุมชน หลังคาเรือนละ ๑ คน และคิดเห็นจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕% ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในขณะกาลแห่งการใช้ธรรมนูญฉบับนี้ 
 ข้อที่ ๑๔ การขยายพื้นที่เขตป่าชุมชนให้เพิ่มมากข้ึนในพื้นที่บ้านวังหมอ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถกระท าได้แต่ต้องไม่ขัดต่อข้อธรรมนูญอื่นๆ และต้องผ่านมติการประชุม
ร่วมกันของคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านทุกคน ผู้น าศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ พร้อมทั้งผ่านการลง
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อาศัยในชุมชน หลังคาเรือนละ ๑ คน คิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕% ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในขณะกาลแห่งการใช้ธรรมนูญฉบับนี้ และต้องไม่ขัดต่อ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน 
 ข้อที่ ๑๕ การกระท าใดๆ ของผู้ใด ที่กระท าก่อนหน้าการบังคับใช้ธรรมนูญศีลธรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชนบ้านวังหมอฉบับนี้ ไม่มีผลตามบทบัญญัติในธรรมนูญนี้ 
 ข้อที่ ๑๖ หากมีเนื้อหาใดที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงในเนื้อความของธรรมนูญศีลธรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชนบ้านวังหมอ ให้มีการประชุมและมีมติของการประชุม
ร่วมกันของคณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน ผู้น าศาสนาในพื้นที่ พร้อมทั้งผ่านการลงความเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้อาศัยในชุมชน หลังคาเรือนละ ๑ คน คิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕% ของ
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในขณะกาลแห่งการใช้ธรรมนูญฉบับนี้ 
 

ประกาศใช้ ณ วันที่ ......   เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

 
(นายวิรัตน์  พั้นเฝือ) 

ผู้ใหญบ่้านบ้านวังหมอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
 

 



๑๐๒ 

 จากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน
ของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กลุ่มย่อยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชน แล้วนั้น จะเห็นว่ากระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สามารถ
สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔  ตารางกิจกรรมการด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ    
                   จัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 

การมีส่วนร่วม ขั้นตอน
ท่ี 

กระบวนการ ข้อสังเกต ผลของกระบวนการ 

การมี ส่ วนร่ วม ใน
ก า ร ว า ง แ ผ น 
(Planning) 

๑ คณะวิจัยออกแบบ
กร ะบวนก าร ก า ร
สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ก า ร
จัดการป่าชุมชน 

ในกระบวนการ
อ อ ก แ บ บ
กระบวนการมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กั บ คณา จ า ร ย์ ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการ วิจัยใน
ศาสตร์สาขา และ
ผู้มีประสบการณ์
ในการท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมฯ 

๑ . มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กร ะบวนก าร ตาม
ค าแนะน า ขอ งผู้ มี
ประสบการณ์ 
๒. ได้กระบวนการ
การสร้างการมีส่วน
ร่วมฯ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ 

๒ คณะวิจัยร่วมกับผู้น า
ชุมชนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้น าศาสนา 
ร่วมวางแผกระบวน
การการออกแบบ
กระบวนการสร้ าง
การมีส่วนร่วมฯ 

ผู้ น า ชุ ม ช น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ าห มู่ บ้ า น 
ผู้ น า ศ า ส น า  มี
ค ว า ม เ ข้ า ใ น ใ น
กระบวนการการ
สร้ า งก ารมี ส่ วน
ร่วมฯ 

๑. เกิดการ เรียนรู้
ก ร ะบ วน ก า ร ก า ร
สร้างการมีส่วนร่วม
อย่างถูกต้อง 
๒. ได้กระบวนการที่
เข้าใจร่วมกัน 

การมี ส่ วนร่ วม ใน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
(Decision Making) 

๑ คณะวิจัย ผู้น าชุมชน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าหมู่บ้าน ผู้น า
ชุมชน ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่ อ
ด าเนินการเพื่อค้นหา

ค ณ ะ วิ จั ย  ผู้ น า
ชุมชน ผู้น าศาสนา 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าหมู่บ้าน มี
ส่ วนร่ วม ในกา ร
แสดงความคิดเห็น

ไ ด้ แ น ว ท า ง ก า ร
อนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนบ้านวังหมอ 
ต.บ่อ อ .เมืองน่าน        
จ.น่าน  



๑๐๓ 

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
อนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนที่เหมาะสม
กับบริบทของชุมชน 
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
การเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามปัญหา 
อุปสรรคการมีส่วน
ร่วมในการอนุรัก ษ์
และจัดการป่าชุมชน
ในอดีต 

และร่วมตัดสินใจ
ในการค้นหาแนว
ทางการอนุ รัก ษ์
แ ล ะ จั ด ก า ร ป่ า
ชุมชนของชุมชน
บ้านวังหมอ 

การมี ส่ วนร่ วม ใน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร 
(Implementation) 

๑ ค ณ ะ วิ จั ย ช้ี แ จ ง
กร ะบวนก าร ก า ร
สร้างการมีส่วนร่วม
ให้ผู้น าชุมชน ผู้น า
ศ า ส น า  แ ล ะ
ประชาชนในพื้นที่ได้
เข้าใจในรายละเอียด
ของกระบวนการ 

ประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เ ข้ า ใ จ ใ น
กระบวนการเป็น
อย่างด ี

ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น
กิจกรรมการสร้ า ง
กา รมี ส่ วนร่ วม จ น
ครบกระบวนการ 

๒ ผู้น าชุมชน ประธาน
ชุมชน ผู้น าศาสนา
ด าเนินการช้ีแจงต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าหมู่บ้าน และ
ประชาชนที่ เข้าร่วม
กิจกรรม 

  

๓ คณะ วิจั ย  ผู้ น า ชุม 
ผู้ น า ศ าส นา  แล ะ
ประชาชนในพื้นที่
ร่วมด าเนินการจดท า
ร่างธรรมนูญศีลธรรม
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
จัดการป่าชุมชน 

ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ 
๑๖  พฤ ษภาค ม 
๒๕๖๒ ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกั น
เสนอเนื้ อหาร่ าง
ธรรมนูญศีลธรรม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
อนุรักษ์และจัดการ
ป่า ชุมชนบ้านวัง
หมอ แต่มิสามารถ

ไ ด้ เ นื้ อ ห า ร่ า ง
ธรรมนูญ ศีลธรร ม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และจัดการป่าชุมชน
บ้านวังหมอ 



๑๐๔ 

จัดท าร่างธรรมนูญ
จนเสร็จสิ้น เป็น
เพราะเนื้อหาของ
ร่ า ง ธ ร ร ม นู ญ มี
สาระจ านวนมาก 
 
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันที่ 
๕ พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
๒๕๖๒ ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกั น
จัดท าร่างธรรมนูญ
ศีลธรรมเกี่ยวกับ
การอนุรัก ษ์และ
จัดการป่า ชุมชน
บ้ า น วั ง ห ม อ 
เพิ่มเติมจนเสร็จ
สิ้น  

การมี ส่ วนร่ วม ใน
การรับผลประโยชน์ 
(Benefits) 

๑ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าหมู่บ้านในการ
จัดสรรพื้นที่ ให้ เป็น
แหล่งท ากิน 

๑.ก่อนการจัดท า
ร่ า ง ธ ร ร ม นู ญ
ศีล ธร ร ม  มี ก า ร
ด า เนิ นก าร ตาม
ข้อตกลงของชุมชน 
 
๒. ระหว่างจัดท า
ร่ า ง ธ ร ร ม นู ญ
ศีลธรรม ผู้เข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม
ด าเนินการร่วมกัน
จัดท าร่างธรรมนูญ
ศีลธรรมจากข้อมูล
ใ น อ ดี ต
เปรี ยบ เทียบกับ
ข้อมูลปัจจุบันและ
วางแผนอนาคต 
 
 

๑. ก่อนการจัดท าร่าง
ธ ร ร มนูญฯ  ท า ให้
ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องก่อนจัดท า
ร่างธรรมนูญฯ 
 
๒. ระหว่างจัดท าร่าง
ธรรมนูญศีลธรรม ได้
เนื้อหาร่างธรรมนูญ
ศีลธรรมเกี่ยวข้องกับ
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
จัดการป่าชุมชน บ้าน
วังหมอ ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 



๑๐๕ 

๒ ค้นหา ออกแบบ วาง
กรอบของการได้รับ
ผลประโยชน์จากการ
อนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนฯ โดยระบุ
ส า ร ะ ไ ว้ ใ น ร่ า ง
ธรรมนูญศีลธรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น าข้อมูลเดิมจาก
การด าเนินการใน
อดีตมาเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท า
ร่ า ง ธ ร ร ม นู ญ
ศีลธรรมฯ ท าให้ได้
ข้อมูลที่ ตรงตาม
ความเป็นจริงและ
ต ร ง ต า ม ค ว า ม
ต้องการของชุมชน 

๑. ได้สาระของข้อมูล
ก า ร ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์จากการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
อนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนในอดีต 
 
๒ . ได้ เ อ กส า ร ร่ า ง
ธรรมนูญ ศีลธรร ม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และจัดการป่าชุมชน 

การมี ส่ วนร่ วม ใน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
(Evaluation) 

๑ ครั้งท่ี ๑ ก่อนจัดท า
ร่ า ง ธ ร ร ม นู ญ ฯ
ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการประ 
เมินผล โดยการประ 
เมินจากแบบสอบ 
ถามการวิจัย 
 
 
ครั้งท่ี ๒ หลังจัดท า
ร่ า ง ธ ร ร ม นู ญ ฯ
ประชาชนในชุมชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ประเมินผล โดยการ
ประเมินร่างธรรมนูญ
ศีลธรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนบ้านวังหมอ  

๑ . ป ร ะ ช า ช น
สามารถกรอกแบบ
ประ เมิ นและส่ ง 
กลับ ให้ กั บ คณะ 
วิจั ย ได้ ครบ ถ้วน 
(โดยเก็บหลั งคา
เรือนละ ๑ แบบ
ประเมิน) 
 
๒ . ป ร ะ ช า ช น
สามารถกรอกแบบ
ป ร ะ เ มิ น ร่ า ง
ธรรมนูญศีลธรรม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
อนุรักษ์และจัดการ
ป่ า ชุ มพ ร้ อ ม ทั้ ง
ส่ ง ก ลั บ ใ ห้ กั บ
ค ณ ะ วิ จั ย ไ ด้
ครบ ถ้วน  ( โดย
เก็บหลังคาเรือน
ล ะ  ๑  แ บ บ
ประเมิน) 

๑. ได้ผลการประเมิน
ปัญหา อุปสรรคการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
อนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนบ้านวังหมอ 
 
 
 
 
๒.ได้ผลการประเมิน
เอกสารร่างธรรมนูญ
ศีลธรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนบ้านวังหมอ 
ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.
น่าน 
 

 
 



๑๐๖ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศลีธรรมชุมชนเพือ่
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน   

ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อพัฒนารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    

ผู้วิจัยใช้เครื่องมอืการวิจัยที่ผา่นการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ท่าน 
และน าแบบประเมินทีผ่่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิลงพื้นที่เก็บข้อมูล เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และการตอบค าถามปลายเปิดในแบบประเมิน แล้วน าข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้มา
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งสามารถน ามาแสดงในรูปของความเรียงได้ ดังต่อไปนี้  
 

 ตารางท่ี ๔.๑๕  แสดงข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         (n = ๒๐๕) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๘๖ 
๑๑๙ 

๔๒.๐๐ 
๕๘.๐๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔  แสดงให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน 
(ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนฯ ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า           
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ที่เหลือเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย มีจ านวน 
๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (n = ๒๐๕) 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๑๘ ป ี
๑๘ – ๒๗ ป ี
๒๘ – ๓๗ ป ี
๓๘ – ๔๗ ป ี
๔๘ – ๖๐ ป ี
๖๑ ปี ข้ึนไป 

๖ 
๕๒ 
๔๗ 
๔๔ 
๔๓ 
๑๓ 

๒.๙๐ 
๒๕.๔๐ 
๒๒.๙๐ 
๒๑.๕๐ 
๒๑.๐๐ 
๖.๓๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 



๑๐๗ 

จากตารางที่ ๔.๑๕  แสดงให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน 
(ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนฯ ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า           
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ ระหว่าง ๑๘ – ๒๗ ปี  โดยมีจ านวน  ๕๒ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามที่
เป็นผู้ที่มีอายุ ระหว่าง ๒๘ – ๓๗ ป ีโดยมีจ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ และส่วนน้อยเป็นผู้
ที่มีอายุ ต่ ากว่า ๑๘ ป ีโดยมีจ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๗  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         (n = ๒๐๕) 

วุฒิการศึกษา  จ านวน ร้อยละ 
ต่ าก ว่ามั ธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ข้ึนไป 

๔๓ 
๖๒ 
๗๐ 
๑๖ 
๑๔ 
๒ 

๒๑.๐๐ 
๓๐.๒๐ 
๓๔.๑๐ 
๗.๘๐ 
๕.๘๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน 
(ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนฯ ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า           
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา อยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
โดยมีจ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา คือ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีจ านวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๐ และส่วนน้อยเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท ข้ึนไป โดยมีจ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานการปฏิบัติงาน/สังกัด ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          (n = ๒๐๕) 

สถานะ การปฏิบัติงาน/สังกัด จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงาน อปท. (อบต, อบจ.,เทศบาล) 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/กึ่งรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน 
ภาคประชาคม/ประชาสังคม 
ประชาชนทั่วไป 

๕ 
๗ 

๑๘ 
๔ 

๑๗๑ 

๒.๔๐ 
๓.๔๐ 
๘.๘๐ 
๒.๐๐ 

๘๓.๔๐ 
รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 

 



๑๐๘ 

 จากตารางที่ ๔.๑๗ แสดงให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน    
(ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนฯ ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบสอบถามสว่นใหญ่  เป็นประชาชนทัว่ไป โดยมีจ านวน ๑๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด รองลงมา คือ หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน โดยมีจ านวน ๑๘ คน   คิดเป็นร้อย
ละ ๘.๘๐ และส่วนน้อยเป็นภาคประชาคม/ประชาสังคม โดยมีจ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน ของผู้ตอบ 
   แบบสอบถาม 

          (n = ๒๐๕) 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดน่าน จ านวน ร้อยละ 
๖ – ๑๕   ป ี
๑๖ – ๒๕ ป ี
๒๖ – ๓๕ ป ี
๓๖ – ๔๕ ป ี
๔๖ – ๕๕ ป ี
๕๖ ปี ข้ึนไป 

๒ 
๙๐ 
๔๗ 
๓๕ 
๒๑ 
๑๐ 

๑.๐๐ 
๔๓.๙๐ 
๒๒.๙๒ 
๑๗.๐๗ 
๑๐.๒๔ 
๔.๘๗ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘  แสดงให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน    
(ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนฯ ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า   กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านเป็นระยะเวลา ๑๖ – ๒๕ ปี โดยมี
จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา คือ ๒๖–๓๕ ปี 
โดยมีจ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๒ และส่วนน้อยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดน่านเป็น
ระยะเวลา ๖ – ๑๕ ป ีโดยมีจ านวน  ๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ 

 

๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   
เป็นค าถามเกี่ยวกับการประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการ

จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน โดยได้จาก
แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งเป็นข้อค าถามที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน  
ในประเด็น ๔ ด้าน คือ  ๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอักษรที่ใช้ ๒) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา    ๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในภาพรวมของเล่ม และ ๔)   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้งานจริง 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์ ดังนี ้

ค่าคะแนนต้ังแต่ 4.50 – 5.00  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
  ค่าคะแนนต้ังแต่ 3.50 – 4.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมาก 

ค่าคะแนนต้ังแต่ 2.50 – 3.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าคะแนนต้ังแต่ 1.50 – 2.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าคะแนนต้ังแต่ 1.00 – 1.49  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 



๑๐๙ 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้วิจัยจะ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ใน
ประเด็นเกี่ยวกับแบบอักษรท่ีใช้ 

(n = ๒๐๕) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอักษรท่ีใช้ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ความถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ ๓.๙๖ ๐.๒๓ มาก 
๒.  ขนาดของตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม ๓.๙๐ ๐.๓๖ มาก 
๓.  แบบอักษรที่ใช้เหมาะสม ๓.๗๔ 0.๔๗ มาก 
๔. สีของแบบอักษรชัดเจน อ่านง่าย ๓.๘๔ 0.๔๔ มาก 
๕.  ความทันสมัยของแบบอักษรที่ใช้ ๓.๘๓ ๐.๔๑ มาก 

โดยรวม ๓.๘๖ 0.๒๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และ
การจัดการป่าชุมชนฯ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอักษรท่ีใช้ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๓.๘๖ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๒๓ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ 
อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๙๖ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๒๓ 
รองลงมา คือ ขนาดของตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๙๐ 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๓๖ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ แบบอักษรที่ใช้
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๗๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 
๐.๔๗ 

 

 

 

 

 

 

X



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ใน
ประเด็นเกี่ยวกับเน้ือหา 

(n = ๒๐๕) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.  ความถูกต้องของเนื้อหา ๓.๙๒ ๐.๓๕ มาก 
๒.  ความเหมาะสมในการจัดเรียงล าดับเนื้อหา ๓.๘๕ ๐.๓๘ มาก 

๓.  ความทันสมัยของเนื้อหา ๓.๘๔ ๐.๓๙ มาก 
๔.  เนื้อหามีความชัดเจนและสื่อความหมายได้ถูกต้อง ๓.๘๕ ๐.๔๐ มาก 
๕.  ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในเนื้อหา ๓.๘๘ ๐.๓๖ มาก 

โดยรวม ๓.๘๗ 0.๒๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชนฯ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๘๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๒๒ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความถูกต้องของเนื้อหา  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย (  )     
อยู่ที่ ๓.๙๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๓๕ รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ในเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๓.๘๘ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ที่ 0.๓๖ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความทันสมัยของเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
( ) อยู่ที่ ๓.๗๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
รูปแบบในภาพรวมของเล่ม 

(n = ๒๐๕) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในภาพรวมของเล่ม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  รูปแบบของเล่มมีขนาดพอดีสะดวกแก่การใช้งาน ๓.๙๐ ๐.๓๕ มาก 
๒.  กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เล่มมีความเหมาะสม ๓.๘๙ ๐.๓๔ มาก 

๓.  การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีความเหมาะสม ๓.๙๗ ๐.๔๕ มาก 
๔.  ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา ๓.๘๒ ๐.๓๘ มาก 
๕.  ภาพกราฟิกสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา ๓.๙๑ ๐.๓๔ มาก 

โดยรวม ๓.๙๐ ๐.๒๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชนฯ รูปแบบในภาพรวมของเล่ม ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๙๐ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๒๓ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๓.๙๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๔๕ รองลงมา คือ 
ภาพกราฟิกสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๙๑ และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๓๔ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ภาพประกอบสื่อสารความหมาย
ได้ตรงกับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๘๒ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
อยู่ที่ ๐.๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
รูปแบบในภาพรวมของเล่ม 

(n = ๒๐๕) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้งานจริง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.  เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

๔.๐๔ ๐.๓๘ มาก 

๒.  สามารถเป็นสื่ อในการเผยแพร่และใช้เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ได ้

๓.๙๕ ๐.๔๓ มาก 

๓.  เป็นเอกสารที่ตรงต่อความต้องการของชุมชน ๓.๙๕ ๐.๕๔ มาก 
๔.  สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการด ารงชีพร่วมกันของ

คนในชุมชน (ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน) 
๓.๙๗ ๐.๓๔ มาก 

๕.  เป็นเอกสารที่สามารถน ามาซึ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน 

๓.9๖ ๐.๔๖ มาก 

โดยรวม ๓.๙๗ 0.๒๘ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชนฯ การน าไปใช้งานจริง ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๙๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.๒๘ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้    
ได้จริง  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย (  ) อยู่ที่ ๔.๐๔ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่   
0.๓๘ รองลงมา คือ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการด ารงชีพร่วมกันของคนในชุมชน (ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๙๗ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ที่ 0.๓๔ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สามารถเป็นสื่อในการเผยแพร่และใช้เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ได้ มีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ที่ ๓.๙๕ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ ๐.๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)   
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์และสงัเคราะหน์ั้น เป็นข้อมูลที่มาจาก แบบสอบถามปลายเปิด จาก

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถ่ีได้ ดังนี ้
 
 ตารางท่ี ๔.๒๔  ผลการแจกแจงความถี่ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอักษรท่ีใช้ 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี ่ คนท่ี ร้อยละ 
๑. ควรมีการเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ข้ึน ๑๒ ๓,๒๔,๕๔,๖๑,๗๔,๙๙,๑๐๓,

๑๐๕,๑๕๖,๑๖๗,๑๘๓,๒๐๑ 
๕๗.๑๕ 

๒. ควรมีการแปลให้หลากหลายภาษา ๙ ๓,๕๔,๖๑,๗๔,๑๐๓,๑๐๕, 
๑๕๖,๑๖๗,๑๘๓ 

๔๒.๘๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๓ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ แบบอักษรท่ีใช้    
ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากจ านวนความถ่ีทั้งหมด ๒๑ ครั้ง    
โดยคณะวิจัยเรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกันจ านวนมากไปหาน้อย ตามล าดับ
ดังนี้  ล าดับที่ ๑ ควรมีการเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ข้ึน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๑๒ 
ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๕๗.๑๕ ส่วน ควรมีการแปลให้หลากหลายภาษา มีกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นไว้จ านวน ๙ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๔๒.๘๕ 
 
  ตารางท่ี ๔.๒๕  ผลการแจกแจงความถี่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนท่ี ร้อยละ 
๑. ส่วนใหญเ่ป็นภาษากฎหมายและเป็น

ภาษาทางการ เข้าใจยาก 
๗ ๒๔ ,๖๑ ,๗๔ ,๙๙ ,๑๐๓ , 

๑๐๕,๑๖๗ 
๕๓.๘๕ 

๒. เนื้อหาครบถ้วนและมีประโยชน์ ๖ ๕๗,๘๙,,๙๙,๑๔๕,๑๖๙,๑๙
๖ 

๔๖.๑๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๔ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ เน้ือหา ซึ่งผู้วิจัย
สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากจ านวนความถ่ีทั้งหมด ๑๓ ครั้ง โดยคณะวิจัย
เรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกันจ านวนมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับที่ ๑ 
ส่วนใหญ่เป็นภาษากฎหมายและเป็นภาษาทางการ เข้าใจยาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน 
๗ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๕๓.๘๕ ส่วน เนื้อหาครบถ้วนและมีประโยชน์ มีกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นไว้จ านวน ๖ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๔๖.๑๕ 

 

 

 

 



๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๖  ผลการแจกแจงความถีค่วามคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในภาพรวมของเล่ม 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนท่ี ร้อยละ 
๑. ออกแบบเล่มได้สวยงาม ๖ ๑๙,๒๖,๒๗,๗๗,๑๒๕,๒๐๒ ๕๔.๕๕ 
๒. อาจจะท าเป็นเล่มขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายแก่

การพกพา 
๕ ๒๖,๒๗,๗๗,๑๒๕,๒๐๒ ๔๕.๔๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๕ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบใน
ภาพรวมของเล่ม  ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากจ านวนความถ่ี
ทั้งหมด ๑๑ ครั้ง โดยคณะวิจัยเรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกันจ านวนมากไปหา
น้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับที่ ๑ ออกแบบเล่มได้สวยงาม โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน                 
๖ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๕๔.๕๕  ส่วน อาจจะท าเป็นเล่มขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายแก่การพกพา                
มีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๕ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๔๕.๔๕ 
 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗  ผลการแจกแจงความถี่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้งานจริง 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนท่ี ร้อยละ 
๑. เนื้อหาสอดคล้องและเอื้อต่อกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
๙ ๑๓,๑๙,๒๖,๒๗,๗๗,๑๕๖,๑

๘๙,๒๐๑,๒๐๓ 
๘๑.๘๑ 

๒. ควรมีการน าเล่มไปแจกให้ชุมชนอื่นๆ ๒ ๑๘๙,๒๐๑ ๑๘.๑๙ 

จากตารางที่ ๔.๒๖ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การน าไปใช้งาน
จริง ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากจ านวนความถ่ีทั้งหมด ๑๑ ครั้ง    
โดยคณะวิจัยเรียงล าดับจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ตรงกันจ านวนมากไปหาน้อย ตามล าดับ
ดังนี้  ล าดับที่ ๑ เนื้อหาสอดคล้องและเอื้อต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นไว้
จ านวน ๙ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๘๑.๘๑  ส่วน ควรมีการน าเล่มไปแจกให้ชุมชนอื่นๆ มีกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นไว้จ านวน ๒ ท่าน คิดเป็นจ านวน ร้อยละ ๑๘.๑๙ 
 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

การท าลายป่าไม้หรือการท าให้ไม้มีความเสื่อมโทรมจะส่งผลต่อความเป็นอยู่และสภาวะ
การด ารงชีวิตทั้งของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช และ สัตว์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
โดยธรรมชาติของป่าไม้ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาตินั้น ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ดังนั้น
การอนุรักษ์ป่าไม้จึงถือเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ที่ผู้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทุกคนจะต้องมีส่วน
ร่วมกันประเทศไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ยังคงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
นาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันด้วย
สันติสุขในสังคมและการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 



๑๑๕ 

บ้านวังหมอเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ป่าในชุมชนอยู่หลายชนิด 
คือ ป่าชุมชน  ป่าไม้ใช้สอย ป่าต้นน้ า ชุมชนบ้านวังหมอประชาชนในหมู่บ้านและผู้น าหมู่บ้านมีความ
เข้มแข็งในการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่า และรับผิดชอบหากมีการ
กระท าที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบที่ชุมชนได้แต่งตั้งข้ึนเป็นระเบียบร่วมกัน  และจากที่บ้านวังหมอมีแม่น้ าน่าน 
เป็นแม่น้ าสายหลักไหลผา่นจึงมกีารอนุรักษ์ปลาน้ าจดืหลายสายพันธ์ และได้ประกาศเป็นอุทยานมัจฉา
เฉลิมพระเกียรติ ประชาชนในบ้านวังหมอได้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนเนื่องจากประชาชนสามารถหาหน่อไม้ ผักต่างๆ และเห็ด ตามฤดูกาลมาขายยังตลาดชุมชน
บ้านวังหมอ (ซึ่งเป็นตลาดริมทางถนนสายหลัก สาย 1080) แต่ชุมชนบ้านวังหมอยังคงมีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องที่ดินท ากิน เพราะว่าที่ดินท ากินของประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิและกรรมสิทธ์ใน
การถือครอง เพราะที่ดินฝั่งตะวันออกตอนได้ของแม้น้ าน่านจะเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาตินันทบุรี 
ซึ่งส่งผลให้ไมส่ามารถพัฒนาพืน้ที่ท ากินได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากไม่มั่นใจ และจากที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ
ซึ่งท าให้เกษตรส่วนใหญ่เกิดความไม่มั่นคงในที่ดินท ากินจึงท าให้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ประชาชน
บ้านวังหมอ ต้องร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อหาภาคีความร่วมมือของประชาชนในการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน    จังหวัดน่าน 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน” คณะวิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยน าเข้า ๓ ประการ คือ ๑. ความรู้
ระบบนิเวศวิทยา ๒. หลักพุทธรรมที่ใช้ในปัจจุบัน และ ๓. องค์ความรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน ประกอบด้วยกรอบ ๔ ด้าน คือ ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ปัญหาอุปสรรคในการมีสว่นร่วมการมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วน
ร่วมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมใน                
การประเมินผล  ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ                
การจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย
กรอบ ๓ ด้าน คือ ๑.การสร้างธรรมนูญศีลธรรม  ๒. การให้ความรู้  และ ๓.การใช้หลักพุทธธรรม 
ประกอบด้วย หลักธรรม ๒ หลัก หลักศีล ๕ หรือ เบญจศีล และ หลักไตรสิกขา ๓ ประการ  ๓) เพื่อ
พัฒนารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้าน               
วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จ านวน 
๒๐๕ ชุด โดยเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือน จ านวน ๒๐๕ ครัวเรือน และข้อมูลที่ได้จากการวิจัย                     
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บจากการให้ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด  ซึ่งสามารถ
น ามาสังเคราะห์แสดงเป็นองค์ความรู้ได้ ดังแผนภาพดังนี ้  

 
 
 
 



๑๑๖ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยน าเข้าเกี่ยวข้อง 

ความรู้ระบบนิเวศวิทยา 
- ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในระบบ
นิเวศในพื้นที่ 
- มีการด ารงชี วิตในอยู่ ร่ วมกับ
ธรรมชาติอย่างกลมกลืน 
- ในชุมชนมีการบริหารจัดการ
ระบบนิเวศวิทยาอย่างเป็นระบบ 

หลักพุทธธรรม 
- ในชุมชนมีการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ๒ ประการ คือ 
๑. หิริ  คนในชุมชนบริหารจัดการ
ป่า โดยมีการติ เ ตี ยนกันเอง ใน
ชุมชน 
๒. โอตัปปะ  ชุมชนบริหารจัดการ
ป่าโดยมีการออกกฎระเบียบชุมชน 
ให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
 

องค์ความรู้การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

- ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีองค์
ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
- แต่งขาดการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง 
 

ให้ความรู ้
- ให้ความรู้ เก่ียวกับการอนุรักษ์
และจัดการป่าชุมชนแบบยั่งยืน 
- ใ ช้ กิ จกร รมการ ปร ะชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ ท าให้ผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และประชาชนเข้าใจและมี
ส่วนร่วนในกระบวนการ 
- ป ร ะช าชนในพื้ นที่ มี คว ามรู้
เก่ียวกับการอนุรักษ์และจัดการป่า
ชุมชน เช่น การจัดเวรยามเฝ้า
ระวัง การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ฝ่ า
ชุมชน เป็นต้น 

ใช้หลักพุทธธรรม 
       ประชาชนในชุมชนใช้หลัก
ศีล ๕ หรือ เบญจศีล ในการ
อนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน ได้แก่ 
(๑) ไม่ฆ่าหรือล่าสัตว์ในป่าทุกชนิด 
(๒) ถือประโยชน์ตามที่ธรรมชาติ
ได้ให้มา 
(๓) ไม่ประพฤติผิดต่อธรรมชาติ
โดยมองธรรมชาติ เป็น เส มือน
ผู้หญิง 
(๔)พูดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๕) ไม่ดื่มน้ าเมาซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
ต้นไม้หรือพืชต่างๆ 
        ใช้ หลักไตรสิกขา ๓ ได้แก่ 
(๑) ควบคุมความประพฤติทางกาย
และวาจา 
(๒) มีจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เสริมปัญญาให้เกิดความรู้

เสนอแนะเน้ือหาร่าง
ธรรมนูญศีลธรรม (โดยน า
หลักธรรม ๒ หลัก คือ หลัก

เบญจศีล และ หลัก 
ไตรสิกขา มาบูรณาการ 

- จัดกิจกรรม ๒ ครั้ง เพื่อให้คนใน
ชุมชน มีส่ วนร่ วมในการ เสนอ
เ น้ือหาต่ างๆ  ในร่ างธรรมนูญ
ศีลธรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์และ
จัดการป่าชุมชน  
- คน ในชุ มชนส่ วน ใหญ่ เ สนอ
รายละเอียดของร่างธรรมนูญ ผ่าน
กิจกรรมครั้งที่ ๒ ท าให้เน้ือหาของ
ร่ างธร รมนูญศี ลธรรม มีความ
สมบูรณ์และตรงตามความต้องการ
ของชุมชน 
  

กระบวนการ 



๑๑๗ 

ธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
จัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

ปัจจัยน าออก 

เนื้อหาธรรมนูญฯ ประกอบด้วย ๕ หมวด คือ 
- หมวดที่ ๑  บททั่วไป
- หมวดที่ ๒  ปรัชญาและแนวคิดของชุมชน

บ้านวังหมอ
- หมวดที่ ๓  การอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านวังหมอ
- หมวดที่ ๔  การจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ
- หมวดที่ ๕  บทเฉพาะกาล
โดยเน้ือหาส่งเสริมให้ประชาชนในชมชนมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน ทั้ง ๕ 
ประการ ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าว 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน หมู่บ้านวัง
หมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) 
- ออกแบบกระบวนการการสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชน

- คณะวิจัยร่วมกับผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
ห มู่ บ้ า น  ผู้ น า ศ า ส น า  ร่ ว ม ว า ง แ ผ น
กระบวนการการออกแบบกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมฯ

- ได้กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมฯ ที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เกิดการเรียนรู้
กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ถูกต้อง

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) 

- คณะวิจัย ผู้น าชุมชน คณะกรรมการประจ า
ห มู่บ้ าน  ผู้ น าชุ มชน  ร่ วมป ระชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบั ติ การ เ พื่ อด า เ นินการ เพื่ อค้นห า
แนวทางในการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน
ที่เหมาะสม

- พัฒนาจนได้แนวทางการอนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนบ้านวังหมอ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.
น่าน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
(Implementation) 

- คณะวิจัย ผู้น าชุมชน คณะกรรมการประจ า
ห มู่บ้ าน  ผู้ น าชุ มชน  ร่ วมป ระชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการจนได้ร่างธรรมนูญศีลธรรมฯ โดย
มีการด าเนินการจัดท าร่างดังกล่าว ๒ ครั้ง
คื อ  ค รั้ งที่  ๑  ครั้ ง ที่  ๑  เ ม่ื อ วันที่  ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ 
๕พฤศจิกายน ๒๕๖๒

-  

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) 

- การประชุมคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านใน
การจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งท ากิน เม่ือเกิด
ความเสียหายรุนแรงกับบ้านเรือน หรือที่ท า
กินเดิม

- ค้นหา ออกแบบ วางกรอบของการได้รับ
ผลประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการป่า
ชุมชนฯ โดยระบุสาระไว้ในร่างธรรมนูญ
ศีลธรรม 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
- ค รั้ ง ที่  ๑  ก่ อน จัด ท า ร่ า ง ธ ร ร ม นูญ ฯ

ประชาชน ในชุมชนมีส่ วนร่ วมในการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ด ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
แบบสอบถามการวิจัย

- ค รั้ งที่  ๒  ห ลั ง จั ดท า ร่ า ง ธ ร ร ม นู ญ ฯ
ประชาชน ในชุมชนมีส่ วนร่ วมในการ
ประเมินผล โดยการประเมินร่างธรรมนูญ
ศีลธรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์และจัดการป่า
ชุมชนบ้านวังหมอ 

แผนภาพท่ี ๔.๗  แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย 



 

 

 

๑๑๘ 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการปุาชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน  ๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และ                     
การจัดการปุาชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๓) เพื่อพัฒนารูป
แบบอย่างมีสว่นรว่มของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการปุาชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

ซึ่งมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Action Research) ส าหรับวิธีการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม                   
(Survey Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research)                  
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมระดมสมองเขียนร่างธรรมนูญศีลธรรมฯ ซึ่งคณะผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล อภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
ของจังหวัดน่าน สามารถสรุปตามประเด็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 

 จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑ ที่ว่า “เพื่อศึกษาการปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน” ในภาพรวมจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ด้านที่มีปัญหาและ
อุปสรรคมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ส่วนด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี ้
 ๕.๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  
 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 
ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่ตรงกัน ดังนี้  ๑) การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชนที่เป็นเอกสารมีน้อย ทั้งนี้ถึงแม้ในชุมชนจะมี
กฎระเบียบชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แต่เนื้อหาบางประการไม่ชัดเจน และล้าสมัยท าให้การ
บังคับใช้ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ๒) การประชาสันพันธ์ข้อมูลข่าวสาร



 

 

 

๑๑๙ 

เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชนไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบของ
ชุมชนไม่ชัดเจนและมีบางประการไม่ครบถ้วน ท าให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์
และจัดการป่าไม้ในชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๓) ภาครัฐไม่ชัดเจนในกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชน  เมื่อล าดับจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามนั้น ประการที่เป็นปัญหามากที่สุดในด้านดังกล่าว คือ ประชาชนในพื้นที่ไม่สนใจที่จะเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชน ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อย
ที่สุด คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชน 
 ๕.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน   
 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 
ทั้ ง ข้อมูลจากการ เก็บ ข้อมู ล เ ชิ งปริ มาณและ เ ชิง คุณภาพมี ข้อมู ลที่ ต รงกั น มากที่ สุ ด  คือ                        
๑) การท างานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนไม่ต่อเนื่อง รองลงมาคือ  ๒) ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ
ในกระบวนการการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  ส่วนข้อที่กล่าว
ตรงกันน้อยที่สุด คือ การรวมตัวในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการปุามีน้อย เมื่อล าดับจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามนั้น ประการที่เป็นปัญหามากที่สุดในด้านดังกล่าว คือ 
ประชาชนไม่รับรู้/เข้าใจ ในกระบวนการการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์
ป่าชุมชน  ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ขาดผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานหลักระหว่างภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคอื่นๆ 
 ๕.๑.๓ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการ
ป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์   
 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ทั้ง
ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่ตรงกันมากที่สุด คือ ๑) ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชนไม่ยั่งยืน  รองลงมาคือ  ๒) ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชน  ส่วนข้อที่กล่าวตรงกันน้อยที่สุด คือ 
ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชน  
เมื่อล าดับจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามนั้น ประการที่เป็นปัญหามากที่สุดในด้าน
ดังกล่าว คือ ประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชนเป็นของภาครัฐฝุายเดียว  ส่วนข้อที่มีปัญหา
น้อยที่สุด คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการและอนุรักษ์ปุาชุมชนไม่ยั่งยืน 
 
 



 

 

 

๑๒๐ 

 ๕.๑.๔ ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล  
 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 
ทั้งข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีข้อมูลที่ตรงกันมากที่สุด คือ ๑) ไม่รับรู้/เข้าใจใน
กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน รองลงมาคือ  ๒) ขาด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  ส่วนข้อที่
กล่าวตรงกันน้อยที่สุด คือ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนประเมินผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  เมื่อล าดับจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามนั้น ประการที่เป็นปัญหามากที่สุดในด้านดังกล่าว คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนหรือ
ช่องทางการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน  ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อย
ที่สุด คือ ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงในการประเมนิผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
 
 จากวัตถุประสงค์ข้อ ๒  ที่ว่า “เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน” 
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้าน
วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน คณะผู้วิจัยด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย
กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชน ซึ่งมีรายข้ันตอน ๔ ข้ันตอน ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนท่ี ๑ ออกแบบกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
และการจัดการปุาชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และด าเนินการ
ช้ีแจงต่อผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาพุทธ และผู้น าศาสนาคริสต์ ในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าศาสนาคริสต์ 
ผู้น าศาสนาพุทธ และประชาชนในพื้นที่ ชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ซึ่งมี
กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

๑)ช้ีแจงถึงข้อมูลในภาพรวมของการเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

๒)ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันทั้งคณะวิจัย ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาพุทธ ผู้น า
ศาสนาคริสต์ คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ 

ขั้นตอนท่ี ๓ คณะวิจัย ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน      
โดยกระบวนการให้ความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนน้ัน คณะวิจัยได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน ซึ่งปรากฏตามกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปใจความดังนี้ 

๑) จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่น่าเช่ือถือ การอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนควรมีการ
บังคับใช้ทั้งกฎหมายและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 



 

 

 

๑๒๑ 

๒) การอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งจากการด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการปุาชุมชน ตามข้อ ๓.๑ ในเวทีการประชุม ได้มีการเสนอความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการหมู่บ้าน ว่า ควรมีการน ากฎระเบียบของชุมชนมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีบาง
ประเด็นยังไม่ชัดเจน ยังไม่อนุวัติตามยุคสมัย จึงควรมีการจัดท าเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนท่ี ๔ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน และประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น กระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน น าไปสู่การร่วมกันจัดท าร่างธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่า
ชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ว่า “เพื่อพัฒนารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน”    
โดยจากการด าเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้ร่วมจัดท าร่างธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  น าไปสู่การเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินร่างธรรมนูญศีลธรรมดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถสรุป
สาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

 ๕.๑.๕ การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน
ของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอักษรท่ีใช้   

 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๒ ประการ ดังนี ้ ๑) ส่วนใหญ่เป็นภาษากฎหมายและเป็นภาษาทางการ เข้าใจ
ยาก และ ๒) เนื้อหาครบถ้วนและมีประโยชน์ ทั้งนี้เมื่อล าดับจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามนั้น ประการที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านดังกล่าว คือ 
ความถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์  ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและมีระดับความ
คิดเห็นต่ าที่สุด คือ แบบอักษรที่ใช้เหมาะสม 
 ๕.๑.๖ การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา 

จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า  
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๒ ประการ ดังนี ้ ๑) ส่วนใหญ่เป็นภาษากฎหมายและเป็นภาษาทางการ เข้าใจ
ยาก  และ ๒) เนื้อหาครบถ้วนและมีประโยชน์  ทั้งนี้เมื่อล าดับจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามนั้น ประการที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านดังกล่าว คือ 
ความถูกต้องของเนื้อหา ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและมีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ ความ
ทันสมัยของเนื้อหา 



 

 

 

๑๒๒ 

 ๕.๑.๗ การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
ในภาพรวมของเล่ม   
 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๒ ประการ ดังนี ้ ๑) ออกแบบเล่มได้สวยงาม และ ๒) อาจจะท าเป็นเล่มขนาด
เล็กเพื่อให้ง่ายแก่การพกพา  ทั้งนี้เมื่อล าดับจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามนั้น 
ประการที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านดังกล่าว คือ การแบ่งหมวดหมู่
ของเนื้อหามีความเหมาะสม  ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและมีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด  คือ 
ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา 
 ๕.๑.๘ การประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
น าไปใช้งานจริง  
 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามการวิจัย และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการโดยค าถามปลายเปิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า          
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๒ ประการ ดังนี้  ๑) เนื้อหาสอดคล้องและเอื้อต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และ    
๒) ควรมีการน าเล่มไปแจกให้ชุมชนอื่นๆทั้งนี้ เมื่อล าดับจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามนั้น ประการที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านดังกล่าว คือ 
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างประเมินและ
มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุด คือ สามารถเป็นสื่อในการเผยแพร่และใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 
 
๕.๒ อภปิรายผล 
  

ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยและอภิปราย
ข้อค้นพบใหม่จากการท าวิจัยดังนี้ 
 ๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

 ปัญหาอุปสรรคในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก นั้นแสดงว่า ถึงแม้ในพื้นที่วิจัยจะมีการออก
กฏระเบียบชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการปุาชุมชนแล้วก็ตาม  แต่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในด้านต่างๆ ซึ่งหากมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และก าหนดกิจกรรมอื่นใน
พื้นที่เป็นมิติเชิงวัฒนธรรม หรือประเพณีก็จะสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรักษ์
และจัดการปุาชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพงษ์  พวงงามชื่น ๑    

                                                             
๑ จักรพงษ์ พวงงามชื่น และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปุาชุมชน : 

กรณีศึกษาบ้านทาปุาเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน”,รายงานการวิจัย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
2556). 



 

 

 

๑๒๓ 

ท ี่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปุาชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทา
ปุาเปุา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน พบว่า ชาวบ้านมีประวัติการมีส่วนร่วมในการ
จัดการปุาในระดับหนึ่งผ่านมิติของวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือต่างๆ ก่อให้เกิด
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชนใน
ระดับปานกลาง การพัฒนาการมีส่วนร่วมขั้นเห็นคุณค่า (A) พบว่า ผลของการท าลายปุาในอดีต ท าให้
ปัจจุบันชาวบ้านหันมาพื้นฟูปุาด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจัง ซึ่งในอนาคตชาวบ้านต้องการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของปุาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น ในข้ันปฏิสัมพันธ์ (I) ชุมชนได้ระบุและจัดล าดับความส าคัญโครงการ
ในอนาคตเพื่อส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้ประสบผลส าเร็จที่ดียิ่งข้ึนและข้ันควบคุม (C) จาก
โครงการดังกล่าวชาวบ้านได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานและหาผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่าง
ชัดเจน ส าหรับการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วม พบว่าชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน                      
การตัดสินใจก่อนและหลังการพัฒนาไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการด าเนินงาน การรับผลประโยชน์และ
การประเมินผล ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนหลังจากการพัฒนาการมีส่วนร่วม ดังนั้นการสืบทอด
บทเรียนความส าเร็จจากการกระบวนการการจัดการปุาชุมชนของบ้านสามขานั้นเป็นการเสนอ
ตัวอย่างการจัดการ เพื่อชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพ ประเพณี วัฒนธรรมความเช่ือ ที่คล้ายคลึงกัน
สามารถน าไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองได้ในโอกาสต่อไป ปัญหา
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชน ได้แก่ ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการปุา
ชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้น าชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนรว่มในการจดัการปาุชุมชนอย่างจริงจัง ส่วนข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคือควรมี
การสร้างจิตส านึกในการหวงแหนปุาชุมชนให้กับประชาชน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปุาชุมชน การดูจัดการปุาชุมชน การใช้ประโยชน์
จากปุาชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างทั่วถึงและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุาชุมชนอย่างครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพและ
น าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  และสามารถเช่ือโยงความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธจารุธรรม
,ดร. และคณะ ๒ ได้ท าโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ปุาด้วยค าสอนพุทธศาสนาเถรวาท                   
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาหลักค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาทที่ว่าด้วยเรื่องปุาเพื่อศึ กษา 
กระบวนการอนุรักษ์ปุาของพระสงฆ์ และสภาพปัญหาของปุาไม้ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดน่าน และ
เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปุาด้วยหลักค าสอนของพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการวิจัยเชิง เอกสารใช้
ข้อมูลปฐมภูมิได้แก่พระไตรปิฎก เอกสาร ต าราวิชาการ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่ง มี การศึกษา
วิเคราะห์เอกสารและมีการสัมภาษณ์จัดประชุมกลุ่ม เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นองค์ ความรู้จาก
ประสบการณ์จริงของกลุ่มอนุรักษ์ปุามูลนิธิฮักเมืองน่าน ถึงกระบวนการอนุรักษ์ปุา และการใช้
หลักธรรมในการอนุรักษ์ปุาของมูลนิธิผลการวิจัย พบว่า ค าสอนเกี่ยวกับเรื่องปุาในพระพุทธศาสนา
ล้วนสนับสนุนให้บุคคลด ารงชีวิตในทางที่เหมาะ ไม่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไป การด าเนินการทุกอย่าง
                                                             

๒ พระครูพิพิธจารุธรรม และคณะ, “แนวทางการอนุรักษ์ป่าด้วยค าสอนพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงาน
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ. 



 

 

 

๑๒๔ 

ให้ค านึงถึงความพอดีเป็นส าคัญ เช่นบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างพอเหมาะ                   
ไม่มากเกินไปเกินพอดีซึ่งปัจจุบันนี้ ประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้าน 
เนื่องจากมนุษย์บริโภค ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปไม่รู้จักใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มีการตัด ไม้ท าลายปุามากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ต้องอาศัยหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เน้น ความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ ปุาไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่
จะห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิต เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการอนุรักษ์ มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ไม่ตักตวงหา
ผลประโยชน์ จากทรัพยากรปุาไม้ ธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งถ้าเราปฏิบัติตามค าสอนแห่ง
พระพุทธศาสนามนุษย์ ก็จะสามารถลดวิกฤตสิ่งแวดล้อมได้  

การอนุรักษ์ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม คือ การปฏิบัติงานพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ                 
ในการใช้ทรัพยากรปุาไม้และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ มาก
ที่สุด เพราะหากสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะปกติบริสุทธ์ิ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษย์และ สิ่งมีชี วิต
ทั้งหมดก็จะพบกับความสุขสดช่ืนไปด้วย โดยการใช้หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือใน
การฝึกความเข้าใจและเห็นใจต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มี ชีวิตและไม่มีชีวิตก็จะ
ถูกดูแลและเอาใจใส่จากมนุษย์ได้อย่างประสิทธิภาพและส่งผลต่อความ เจริญและความสมบูรณ์ของ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทางการอนุรักษ์ปุาไม้ด้วยค า สอนพระพุทธศาสนาจาก
การศึกษาสรุปได้ว่า การอนุรักษ์ปุาที่ยั่งยืนใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในเบื้องต้นมี                   
การควบคุมความประพฤติด้วยการสร้างวินัยให้กับตนเองและชุมชน ด้วยศีลถ้าทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะ เป็นแล้ว จึงต้องมีการสร้างกติกาหรือ
วินัยในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพฤติกรรมทางกาย และ วาจา ซึ่งศีลสังวรนี้จะช่วยระมัดระวังและ
ควบคุม ลงโทษ ผู้ที่ฝุาฝืน จึงต้องเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างรัฐ ชุมชน และศาสนาในการสร้างกติกา
ร่วมกัน และเสริมสร้างปัญญา ให้ ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจมีจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์                     
การควบคุมพฤติกรรม ปลูกจิตส านึก และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยปัญญา ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน 

หลักธรรมที่ควรปฏิบัติอยู่ เนื่องนิตย์  คือหลักเมตตาธรรม หลักมัชฌิมาปฏิปทา                      
หลักสันโดษ และความกตัญญูกตเวทีต่อทรัพยากรธรรมชาติ มีความรัก เห็นคุณค่าใช้ประโยชน์                   
แบบพอเพียง ส่วนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมใช้หลักอริยสัจจ์ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค และหลักอิทัปปัจยตา การพัฒนาทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมใช้หลกัธรรมนิยาม ๕ คือ ธรรม
นิยาม อุตุนิยาม พี่ชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และวิธีปูองกันการท าลายทรัพยากรปุา ไม้และ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมใช้หลักศีล ๕ 
 ถึงอย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเกี่ยวกับกับการอนุรักษ์และจัดการปุาชุมชน
ของพื้นที่ คือ การส่งเสรมิให้ประชนในพื้นที่ได้เล็งเหน็ถึงประโยชน์ของการอนุรกัษ์และจดัการปุาชุมชน
ให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรสร เพ็งสกุล๓  ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ศึกษากรณี: ลุมน้ าสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง”    
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมี  สวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งระดับการมีสวนรวม
ในดานผลประโยชนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเปนดานก าหนดแผนงานระดับปานกลาง                       
                                                             

๓ ไกรสร เพ็งสกุล, “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ศึกษากรณี : ลุ่มน้ า
สาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง”,รายงานการวิจัย, (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๑). 



 

 

 

๑๒๕ 

แตภาพรวมในดานก าหนดแผนงานพบว่า เมื่อเกิดเหตุการณหรือปัญหาเกี่ยวกับสถานการณน้ าในพื้นที่ 
ประชาชนมีสวนรวมรับรูเท็จจริงและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจก าหนดแผนงานเพื่อแกปญหาดังกลาวมีระดับการมีสวนรวมน้อยที่สุด ส่วนขอเสนอ
แนะในการด าเนินกิจกรรมตาง ๆ นั้น ดานทรัพยากรน้ าตองก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบทางสื่อตาง ๆ อย่างทั่วถึง แพรหลาย และมากครั้งข้ึน เพื่อเปนการกระตุนในเชิง
บวกตอการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ในทุกข้ันตอนของการด าเนิน
กิจกรรมการแกปญหาและการพัฒนาของภาครัฐ  

ด้วยผลการวิจัยในหลายข้อมีการกล่าวถึงการขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งในบางกรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม ท าให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความ
ยากล าบากมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งกาญจนา  ภูธรฤทธิ์และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง 
การตัดไม่ท าลายปุา พบว่า ปัจจุบันน้ีในประเทศไทยประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายปุาเป็น
อย่างมาก ซึ่งการลักลอบตัดไม้ท าลายปุานี้ส่วนใหญ่จะเป็นการกระท าของกลุ่มนายทุนที่ต้องการน า
พันธ์ุไม้ที่หาได้ยากไปจ าหน่ายและส่งออกนอกประเทศ อีกทั้งบางกรณียังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ความร่วมมือด้วยจึงยากต่อการปราบปราม 
 

๕.๒.๒ จากผลการสังเคราะห์การพัฒนารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  
สามารถอภิปราย ได้ดังน้ี 

 ในประเด็นเรื่องการพัฒนารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากการศึกษามีการ
น าเสนอในให้มีการจัดท าธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรกัษ์และจัดการป่าชุมชน ซึ่งมีการบูรณาการ
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาระบุอยู่ในธรรมนูญศีลธรรมดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์และ
จัดการป่าในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล๔ ที่ได้วิจัย เรื่อง “การมีส่วน
ร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม้) 
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในจังหวัดน่านนั้น ในภาพรวมทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน มีความ
ตื่นตัวและให้ความส าคัญในเรื่องปุาไม้ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาสังคม เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ด้านผลประโยชน์ โดยทางอ้อม เช่น การมีอากาศดี ชีวิตดีข้ึน ฝนตกตามฤดู น้ าไม่
ท่วม การที่จ านวนปุาไม่ถูกท าลาย หรือมีจ านวนมากยิ่งข้ึน การประเมินเป็นไปตามกฎหมายซึ่งมี

                                                             
๔ ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล, “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน" ,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



 

 

 

๑๒๖ 

บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม แต่เมื่อการประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม
นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลโดยการช่วยตรวจสอบ 

๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคม
ในจังหวัดน่าน ภาครัฐและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมาได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน โดย
หลักสาราณียธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคม
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ กล่าวคือ ที่
มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงในประเด็น ร่วมกันรับผลประโยชน์ (Y1) มีค่าเท่ากับ 0.749 
ร่วมกันตัดสินใจ (Y2) มีค่าเท่ากับ 0.711 ร่วมกันวางแผน (Y1) มีค่าเท่ากับ .688 ร่วมกันประเมนิผล 
(Y5) มีค่าเท่ากับ 0.681 ร่วมกันด าเนินงาน (Y3) มีค่าเท่ากับ 0.658 

๓. รูปแบบการมีส่วนรว่มในการวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินการ การรับผลประโยชน์ 
และการประเมินผล โดยการน าหลักธรรมที่ท าให้ทั้งส่วนภาครัฐและภาคประชาสังคมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ หลักสา
ราณียธรรม ๖ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ควรแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ประพฤติ
ดีมีคุณธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดยการบอกกล่าวและแจ้งเตือนสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยความ
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่ได้มาโดยชอบธรรม ด้วยการรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม และเคารพรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ท าให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม้) ในจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างยั่งยืน  
   
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาครัฐต้องก าหนดนโยบายการส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการปุาชุมชน 
๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ควรส่งเสริมนโยบายที่เป็นการกระตุ้นหรือมี

กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ควรมีแนวทางในการประสานผลประโยชน์

ร่วมกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรมีนโยบายการ

ส่งเสริมการให้ความรู้หรือแนวทางการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลมากยิ่งข้ึน 
  
 



 

 

 

๑๒๗ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ    
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาครัฐต้องด าเนินการให้ชัดเจนโดยการเปิดโอกาสให้

ภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาคม และภาคประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจ 
๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ อย่างเปิดเผย 
๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ทุกภาคส่วนต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์และจัดการป่าในพื้นที่ของชุมชน อีกทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  หน่วยงานภาครัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชนอย่าง
จริงจัง และครอบคลุมทุกช่องทาง 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

และการจัดการปุาชุมชน 
๒) ควรเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชาชนใน                

การอนุรักษ์และการจัดการปุาชุมชน 
๓) ควรเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

และการจัดการป่าชุมชน 
๔) ควรขยายขอบเขตด้านพื้นที่ให้กว้างมากยิ่งขึ้น  
๕) ควรศึกษาถึงยุทธศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้

ของประเทศไทย 



๑๒๘ 

 

บรรณานุกรม 
 

๑.  ภาษาไทย : 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑)  หนังสือ : 

กรมการพัฒนาชุมชน. ๔๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๒๙. 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. วิถีชุมชน. นนทบุรี : ส านักวิขัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๑.    

โกวิทย์ พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 

จิตติ รัศมีธรรมโชติ. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธันวา 4 

อาร์ต จ ากัด, ๒๕๕๘. 

จุฑาทิพ  คล้ายทับทิม. การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๐. 

ฉลอง โชติกะคาม. การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : เซ็นเตอร์ดิสคัพเวอรี่ , 

๒๕๔๒.   

ฉลาดชาย รมิตานนท์ และคณะ . ป่าชุมชนในประเทศไทย : ทางออกและการพัฒนา เล่ม ๒. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, ๒๕๓๖. 

ณรัชช์อร ศรีทอง . แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง . 

กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๕๖.   

ทวีวงศ์ ศรีบุรี. สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๙. 

ธนากร  สังเขป. การพัฒนาท่ียั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   



๑๒๙ 

 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. เชียงใหม่ : สิริ

ลักษณ์การพิมพ์, 2547. 

นิวัต เรืองพานิช. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 

บูฆอรี ยีหมะ. ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ. วิถีใหม่แห่งการพัฒนา : วิธีวิทยา

ศึกษาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.    

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). การพัฒนาท่ียั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธาชมรม, ๒๕๔๔. 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ. จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประเมิน

คุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕. 

ละออ  อัมพรพรรดิ์. ความหลากหลายทางชีวภาพ หนังสือชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชด าริ . 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด, ๒๕๕๔.   

วรภัทร์ ภู่เจริญ. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานอุดมศึกษา. กรงเทพมหานคร : สถาบัน

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 

สมนึก สุขช่วย และคณะ. การมีส่วนร่วมของประชาชน  สาระสารสอน. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือน

กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗. กรุงเทพมหานคร : ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า กรม

ทรัพยากรน้ า, ๒๕๕๗. 

สมพร เทพสิทธา. การพัฒนาแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๖.   

สมศักดิ์ สุขวงศ์. การจัดการป่าชุมชน : เพ่ือคนและเพ่ือป่า. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : วิวัฒน์

การพิมพ์, ๒๕๕๐.. 

สวัสดิ์ โนนสูง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้

นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๕๓. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ, ๒๕๕๔. 



๑๓๐ 

 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้. ป่าชุมชน. กรุงเทพมหานคร : กรมป่าไม้, ๒๕๔๙. 

_______ ป่าชุมชน. ส่วนป่าชุมชน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า. กรุงเทพมหานคร : กรมป่าไม้, ๒๕๔๑. 

อมรวิชญ์ นาครทรรพ และคณะ . การศึกษาในวิถีชุมชน : การสังเคราะห์ประสบการณ์ในชุด

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.), ๒๕๕๑.   
  

   (๒) รายงานการวิจัย : 

กาญจนา นิ่มสุนทร. “การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์แนวทางการป้องกันการดื่มสุรา

ในกลุ่มวัยรุ่น”. รายงานการวิจัย. ส านักวิจัยและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

ไกรสร เพ็งสกุล. “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ศึกษากรณี : ลุ่มน้ า

สาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง”. รายงานการวิจัย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๑. 

จักรพงษ์ พวงงามช่ืน และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า

ชุมชน : กรณีศึกษาบ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพู น”. 

รายงานการวิจัย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556. 

ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล. “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
พรพิมล  ช ารัมย์. “การจัดการป่าชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษา: บ้านสามขา หมู่6 

ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖. 

พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย สวาทะนันทน์). “รูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานเพื่อการ

เรียนรู้ธรรมะ : กรณีศึกษาวัดราชพฤกษ์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์”. วิทยานิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๗. 

ศรีประไพร  คุ้มศัตรา. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : ศึกษากรณี ต าบลช่อง

สะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”.รายงานการวิจัย, 2559. 

สุชาวลี  ชูเอน. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลวังมะปราง 

อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. 



๑๓๑ 

 

สุพิชัย คิริรักษ์. “รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลของเทศบาลใน

เขตภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
 
 (๓) บทความ : 
นภดล ร่มโพธ์ิ. “การประเมินความส าเร็จของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร”. วารสาร

บัณฑิตธุรกิจ. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๒๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒. 
 
 (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://local.environnet.in.th/ 

formal_data2.php?id=71.[ ๒ ม.ค.๖๑]. 

ถ วิ ล ว ดี  บุ รี กุ ล . ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น . [ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 

kmcenter.rid.go.th/kcperson/page_kcperson/pdf/23to271152/006.ppt. 

[๓ ม.ค. ๖๑]. 

พัชรี อินทร์อ านวย. วงจร PDCA คืออะไร.  [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http ://eduserv. 

ku.ac.th/km/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=6

8. [๒ ม.ค.๖๑]. 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , การน า PDCA มาใช้ในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน.  [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http ://www.nano.kmitl.ac.th/index.php/ 
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๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก  
เครื่องมือวิจัย 

 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน 
______________________________ 

 
ค าชี้แจง 
 ๑. งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๓  ประการ คือ  
 ๑.๑ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 ๑.๒ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการ
ป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 ๑.๓ เพื่อสร้างธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้าน
วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
  

๒. แบบสอบถามนี ้แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ได้แก่ 
 ๒.๑ ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ๒.๒ ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  
อ าเภอเมืองน่าน     จังหวัดน่าน 
 ๒.๓ ตอนที่  ๓  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรกัษ์และการจดัการปา่ชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ 
ต าบลบ่อ  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
       
 ผลจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หวังโดยมั่นใจว่าจะได้รับความเมตตา
อนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปน็อย่างดี ค าตอบของท่านจะเป็นความลับ และ
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน คณะวิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกๆท่านมา 
ณ โอกาสนี้ 

ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากลุ 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๓๕ 
 

ตอนท่ี ๑   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา    

ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
ค าชี้แจง  :  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง   หน้าข้อความหรือเติมข้อความต่อไปนี้ให้
สมบูรณ์ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ 
   ชาย   หญิง    

 ๒. อายุ 
    ต่ ากว่า ๑๘ ปี    ๑๘ – ๒๗ ป ี
    ๒๘ – ๓๗ ป ี    ๓๘ – ๔๗ ป ี
    ๔๘ – ๖๐ ป ี    ๖๑ ปี ข้ึนไป 
 ๓. วุฒิการศึกษา 

   ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      อนุปริญญา/ปวส. 

    ปริญญาตร ี   ปริญญาโท ข้ึนไป 
 ๔. สถานะ การปฏิบัตงิาน/สงักัด 

   หน่วยงานภาครัฐที่มิใช่ อปท.และกิง่รฐัวิสาหกิจ    หน่วยงาน อปท. (อบต, 
อบจ.,เทศบาล) 
   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/กึง่รฐัวิสาหกิจ          หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน 

    ภาคประชาคม/ประชาสังคม          ประชาชนทั่วไป 
    อื่นๆ (โปรด
ระบ)ุ....................................................................................................................  

๕. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจงัหวัดน่าน 
  ต่ ากว่า ๑ ปี                            ๑ – ๕ ป ี
  ๖ – ๑๕ ปี                             ๑๖ – ๒๕ ป ี
  ๒๖ – ๓๕ ปี                             ๓๖ – ๔๕ ป ี
  ๔๖ – ๕๕ ป ี     ๕๖ ปี ข้ึนไป                                 

ตอนท่ี ๒      เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ  
อ าเภอเมืองน่าน     จังหวัดน่าน 

ค าชี้แจง  :  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
  ๕   หมายถึง    เห็นด้วยมากที่สุด/ปฏิบัติมากที่สุด   
  ๔    หมายถึง      เห็นด้วยมาก/ปฏิบัติมาก   
  ๓    หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง/ปฏิบัติปานกลาง   
  ๒    หมายถึง      เห็นด้วยน้อย/ปฏิบัติน้อย  
  ๑   หมายถึง    เห็นด้วยน้อยที่สุด/ปฏิบัติน้อยที่สุด  



๑๓๖ 
 

ข้อ 
 

รายการค าถาม  

ระดับความคิดเห็น/การปฏิบัติ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ๑.๑ ภาครัฐในพื้นที่ ไม่ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจในประเด็นที่ เกี่ยวกับการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

๑.๒ กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวกับการ
จัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่เหมาะสม 

     

๑.๓ ประชาชนในพื้นที่ไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

๑.๔ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

๑.๕ การประชาสันพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์
ป่าชุมชนไม่ต่อเนื่อง 

     

๒. ปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 ๒.๑ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน      
๒.๒ ประชาชนไม่รับรู้/เข้าใจ ในกระบวนการการมีส่วนร่วมด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
     

๒.๓ ประชาชนขาดการประชุมหรือรวมตัวกันเพื่อหาแนวทางในการมี
ส่วนร่วมด าเนินงาน 

     

๒.๔ การด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนไม่ต่อเนื่อง      
๒.๕ ขาดผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานหลักระหว่างภาครัฐ ภาค

ประชาชน และภาคอื่นๆ 
     

๓. ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

๓.๑ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานประเภทอื่นมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการจัดการ
และอนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

๓.๒ ประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็นของภาครัฐ
ฝ่ายเดียว 

     

๓.๓ ประชาชนในพื้นที่เสียประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

     



๑๓๗ 
 

๓.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชนไม่ยั่งยืน      
๓.๕ ประชาชนไม่ เ ข้าใจในกระบวนการมีส่ วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์จากการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 
     

๔. ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

๔.๑ ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวน
ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

     

๔.๒ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนหรือช่องทางการประเมินผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

๔.๓ ประชาชนไม่รับรู้/เข้าใจในกระบวนการประเมินผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

๔.๔ ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมนิผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

๔.๕ ไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงในการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการและอนุรักษ์ป่าชุมชน 

     

 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบล
บ่อ  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................................................. ................................. 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.............................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. .............................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 
 

 “คณะวิจัย ขอบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมลูทกุๆ ท่านเป็นอย่างสูง” 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน 
______________________________ 

 
ค าชี้แจง 
 ๑. งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๓  ประการ คือ  
 ๑.๑ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการ
จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 ๑.๒ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และการจัดการ
ป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 ๑.๓ เพื่อสร้างธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้าน
วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
  

๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ได้แก่ 
 ๒.๑ ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ๒.๒ ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อ
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
 ๒.๓ ตอนที่  ๓  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับ (ร่าง) 
ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน       
 ผลจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หวังโดยมั่นใจว่าจะได้รับความเมตตา
อนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปน็อย่างดี ค าตอบของท่านจะเป็นความลับ และ
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน คณะวิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกๆท่านมา 
ณ โอกาสนี้ 

 
ดร.ธีรทัศน์  โรจน์กิจจากลุ 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หัวหน้าโครงการวิจัย 



๑๓๙ 
 

ตอนท่ี ๑   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา    

ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
ค าชี้แจง  :  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง   หน้าข้อความหรือเติมข้อความต่อไปนี้ให้
สมบูรณ์ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ 
   ชาย   หญิง    

 ๒. อายุ 
    ต่ ากว่า ๑๘ ปี    ๑๘ – ๒๗ ป ี
    ๒๘ – ๓๗ ป ี    ๓๘ – ๔๗ ป ี
    ๔๘ – ๖๐ ป ี    ๖๑ ปี ข้ึนไป 
 ๓. วุฒิการศึกษา 

   ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      อนุปริญญา/ปวส. 

    ปริญญาตร ี   ปริญญาโท ข้ึนไป 
 ๔. สถานะ การปฏิบัตงิาน/สงักัด 

   หน่วยงานภาครัฐที่มิใช่ อปท.และกิง่รฐัวิสาหกิจ    หน่วยงาน อปท. (อบต, 
อบจ.,เทศบาล) 
   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/กึง่รฐัวิสาหกิจ          หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน 

    ภาคประชาคม/ประชาสังคม          ประชาชนทั่วไป 
    อื่นๆ (โปรด
ระบ)ุ.................................................................................................................... 

๕. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจงัหวัดน่าน 
  ต่ ากว่า ๑ ปี                            ๑ – ๕ ป ี
  ๖ – ๑๕ ปี                             ๑๖ – ๒๕ ป ี
  ๒๖ – ๓๕ ปี                             ๓๖ – ๔๕ ป ี
  ๔๖ – ๕๕ ป ี     ๕๖ ปี ข้ึนไป                                
  

ตอนท่ี ๒     แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และ
การจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ค าชี้แจง  :  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจรงิมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
   ๕    หมายถึง     เห็นด้วยมากที่สุด  
   ๔     หมายถึง       เห็นด้วยมาก  
   ๓     หมายถึง      เห็นด้วยปานกลาง  
   ๒     หมายถึง       เห็นด้วยน้อย  
   ๑    หมายถึง     เห็นด้วยน้อยที่สุด 



๑๔๐ 
 

ข้อ 
 

รายการค าถาม  

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอักษรท่ีใช้ 
 ๑.๑ ความถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์      
๑.๒ ขนาดของตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม      
๑.๓ แบบอักษรที่ใช้เหมาะสม       
๑.๔ สขีองแบบอักษรชัดเจน อ่านง่าย       
๑.๕ ความทันสมัยของแบบอักษรที่ใช้      

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา 

 ๒.๑ ความถูกต้องของเนื้อหา      
๒.๒ ความเหมาะสมในการจัดเรียงล าดับเนื้อหา      
๒.๓ ความทันสมัยของเนื้อหา      
๒.๔ เนื้อหามีความชัดเจนและสื่อความหมายได้ถูกต้อง      
๒.๕ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในเนื้อหา      

๓. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในภาพรวมของเล่ม 

๓.๑ รูปแบบของเล่มมีขนาดพอดีสะดวกแก่การใช้งาน      
๓.๒ กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เล่มมีความเหมาะสม      
๓.๓ การแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหามีความเหมาะสม      
๓.๔ ภาพประกอบสื่อสารความหมายได้ตรงกับเนื้อหา      
๓.๕ ภาพกราฟิกสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อหา      

๔. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้งานจริง 

๔.๑ เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

     

๔.๒ สามารถเป็นสื่อในการเผยแพร่และใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได ้      
๔.๓ เป็นเอกสารที่ตรงต่อความต้องการของชุมชน      
๔.๔ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการด ารงชีพร่วมกันของคนในชุมชน 

(ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชน) 
     

๔.๕ เป็นเอกสารที่สามารถน ามาซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน 

     

 



๑๔๑ 
 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับ (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรมชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน       

 
๓.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอักษรท่ีใช้ 
................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................................ 

๓.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา 
................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

๓.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในภาพรวมของเล่ม 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

๓.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าไปใช้งานจริง 
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 

 
 

 “คณะวิจัย ขอบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมลูทกุๆ ท่านเป็นอย่างสูง” 
 

 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ภาคผนวก ข.                                                                                     
หนังสือเชิญ ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้ให้ข้อมูล 



๑๔๓ 
 

 



๑๔๔ 
 



๑๔๕ 
 



๑๔๖ 
 



๑๔๗ 
 



๑๔๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค                                                                                     
ภาพถ่ายการลงพืน้ที่วิจัย 



๑๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง                                                                                     

การรบัรองการน าไปใช้ประโยชน์ 



๑๕๓ 
 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 



๑๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

(Output/Outcome/Impact) 



๑๕๗ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมท่ีวางแผนไว้ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

 

กิจกรรม ผลท่ีได้รับ (ผลผลิต) 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ 

คณะผู้ วิจัยด า เนินการ ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชน
ของชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
อนุรักษ์และการจัดการป่า
ชุมชนของชุมชนบ้ านวัง
หมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน 

ข้อที่ ๑ สามารถวางแผนการ
แก้ปัญหาและอุปสรรค
ของการมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
อนุรักษ์และการจัดการ
ป่า ชุมชนของ ชุมชน
บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง น่ า น 
จั งห วัดน่าน ได้อย่ า ง
ถูกต้อง 

คณะผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชนของ
ชุมชนบ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ทราบถึงกระบวนการสร้าง
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการอนุรักษ์
และการจัดการป่าชุมชน
ขอ ง ชุ มชน บ้ าน วั ง ห ม อ 
ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 

ข้อที่ 2 เกิดกระบวนการการ
สร้ างการมีส่ วนร่วม
ของประชาชนในการ
อนุรักษ์และการจัดการ
ป่า ชุมชนของ ชุมชน
บ้านวังหมอ ต าบลบ่อ 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง น่ า น 
จังหวัดน่านที่ ถูกต้อง
และเหมาะสม 

คณะผู้วิจัยด าเนินการประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ จั ด ท า ร่ า ง
ธรรมนูญศีลธรรมฯ 

คณะผู้ วิจัยทราบถึงข้อมูล
และเนื้อหาร่างธรรมนูญ
ศีลธรรมที่ตรงตามความ
ต้องการของคนในชุมชน 
โดยด าเนินการจดบันทึก 
(Field Note) และ
บันทึ ก เ สี ย ง โดยใ ช้แทบ
บันทึกเสียง 

   ข้อที่ ๒-3 ธรรมนูญศีลธรรมฯ มี
เนื้อหาตรงตามความ
ต้อ ง ก า ร ขอ ง ชุมชน 
น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
แบบส อบถาม เ กี่ ย วกั บก า ร
ประเมิน (ร่าง) ธรรมนูญศีลธรรม
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการ

ได้รับข้อมูลความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับเอกสาร เล่มร่าง
ธรรมนูญศีลธรรม อย่าง
ถูกต้อง 

ข้อที่ ๓ 
 

ธรรมนูญศีลธรรมเปน็ที่
ย อ ม รั บ ข อ ง ค น ใ น
ชุมชน และสามารถ
น าไปอ้างอิงเป็นข้อมูล



๑๕๘ 
 

กิจกรรม ผลท่ีได้รับ (ผลผลิต) 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ 

จัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้าน
วังหมอ ต าบลบ่อ อ าเภอเมือง
น่าน จังหวัดน่าน 
 

ประกอบการด า เนิน
ชีวิตร่วมกันในชุมชน
อย่างมีความสุข 

คณะผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์ และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

รายงานผลการวิจัยที่สามาร
ตอ บ วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการวิจัยได้  
 

ข้อที่ 1-3 ร า ย ง าน วิ จั ยที่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ แ ว ด
วงการวิชาการ น าไปสู่
การเป็นแหล่งอ้างอิงใน
การอนุรักษ์และจัดการ
ป่าชุมชนบ้านวังหมอ
สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ                                                                                     
ธรรมนญูศลีธรรมเกี่ยวกับการอนุรกัษแ์ละจัดการปา่ชุมชนบ้านวังหมอ  

อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 



๑๖๐ 
 

 



๑๖๑ 
 

ธรรมนูญศีลธรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน  

บ้านวังหมอ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อที่ ๑  ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน

บ้านวังหมอ”  

ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชน     
บ้านวังหมอ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่.....................................เป็นต้นไป 

ข้อที่ ๓ ในธรรมนูญฉบับนี้ 

“การอนุรักษ์” หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ า ป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่ชุมชนของบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน ซึ่งจัดสรรหรือก าหนดร่วมกันให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อคงไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

“การจัดการป่า” หมายถึง การจัดการป่าไม้ในชุมชนบ้านวังหมอ อ าเภอเมืองน่าน       
จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแบ่งสัดสว่นพื้นที่ ออกกฎระเบียบร่วมกันประชาชนในชุมชน       เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน  

“ป่าชุมชนบ้านวังหมอ” หมายถึง ป่าไม้ในพื้นที่บ้านวังหมอ หมู ๑ ต าบลบ่อ อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน ที่ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันออกกฎระเบียบชุมชน อนุรักษ์ และเก็บรักษา ไว้ ๒ แห่ง  
รวม ๓๐ กว่าไร่ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน 

ข้อที่ ๔ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านวังหมอ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชนบ้านวังหมอ อย่างเคร่งครัด 

ข้อที่ ๕  ธรรมนูญฉบับนี้เป็นธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้กับชุมชนบ้านวังหมอ และป่าชุมชนใน
พื้นที่หรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่บ้านวังหมอเท่านั้น มิได้มีผลการบังคับใช้ประการอื่นนอกเหนือจากนี้ 
รวมทั้งมิได้ขัดต่อหลักกฎหมายอื่นใด ที่บังคับใช้ในห้วงเวลาการประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้ 

 
 
 



๑๖๒ 
 

หมวดที่ ๒ 
ปรัชญาและแนวคิดของชุมชนบ้านวังหมอ 

 
ข้อที่ ๖ ประชาชนในชุมชนให้ใช้ข้อความนี้เป็น ปรัชญาและแนวคิดของชุมชนบ้านวังหมอ คือ 
“ชุมชนบ้านวังหมอ  ชุมชนสองศาสนา  อนุรักษ์และรักษาป่า  ด้วยความสามัคคี มีประโยชน์

ต่อชนรุ่นหลัง” 
หมวดที่ ๓ 

การอนุรกัษป์่าชุมชนบ้านวังหมอ 
  

 ข้อที่ ๗  คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
บ้านวังหมอไปใช้ประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามข้อให้ปฏิบัติได้ดังนี้ 
 (๑) ร่วมวางแผน และด าเนินการใช้ทรัพยากรเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

(๒) ร่วมกันปลูกป่าทดแทนเมื่อมีการน าทรัพยากรป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ 
 (๓) ยินยอมให้คนที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์หรือป่าชุมชน  สามารถท ากินได้ต่อไป โดยต้อง
รักษา อนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิมหรือท าให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป 
 (๔) น าไม้มาใช้ประโยชน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย บ้านเสื่อม หรือ
ได้รับความเสียหายจากภัยต่างๆ สามารถน าไม้ในป่าชุมชนมาซ่อมแซมได้ โดยต้องผ่านมติการประชุม
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีจ านวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดที่เข้า
ประชุม และมตินี้จะมีผลบังคับใช้คณะกรรมการผู้บ้านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของ
จ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดเท่านั้น  

(๕) ร่วมกันจัดท าแนวป้องกันไฟป่าทุกปี 
 
 ข้อที่ ๘  คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
บ้านวังหมอไปใช้ประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามปฏิบัติได้ดังนี้ 
 (๑) ห้ามเข้าตัดไม้ จุดไปเผาป่า หรือล่าสัตว์ทุกชนิดในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ก่อนได้รับการอนุมัติ
จากเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการหมู่บ้าน และห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนเป็นของตนเอง 
 (๒) หลังจากธรรมนูญศีลธรรมฉบับนี้ประกาศใช้ ห้ามมีการบุกรุกพื้นทีป่่าชุมชนเปน็ของตนเอง 
ยกเว้นกรณี เป็นไปตามความจ าเป็นตามข้อที่ ๗ (๔) 
 (๓) มิใหจ้ัดกิจกรรมทีเ่ป็นการสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ดิน ป่าไม้ และ
สัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอโดยเด็ดขาด 
 
 ข้อที่  ๙ หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อปฏิบัติตาม ข้อที่  ๗ และ ข้อที่ ๘ ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้
 (๑) ลงโทษตามกฎระเบียบชุมชนต่างๆ ที่มีการประกาศหรือบังคับใช้ก่อนหน้าการบังคับใช้
ธรรมนูญศีลธรรมฉบับนี้ 



๑๖๓ 
 

 (๒) หากมีการกระท าความผิดตามหลักกฎหมายของราชอาณาจักรไทยจะต้องถูกด าเนินคดี
ตามกระบวนการของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น  
 (๓) ปรับเงินในจ านวนตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน กับ สมาชิกในหมู่บ้าน โดย
ให้มีการลงมติจากผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนเสียง ๒ ใน ๓ ของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา
ข้อตกลงในครั้งนั้น 
 (๔) ผู้ฝ่าผืนหรือละเมิด ข้อที่ ๗ และ ข้อที่ ๘ ดังกล่าว จักมิได้รับการช่วยเหลือจากหมู่บ้าน ใน
ทุกกรณีโดยเด็ดขาด ยกเว้น กรณีจ าเป็นตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านและประชาชน 
และหากเป็นกรณีร้ายแรง ส่อหรือเป็นการกระท าผิดกฎหมายให้ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
 

หมวดที่ ๔ 
การจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอ 

  
 ข้อที่ ๑๐ คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันจัดการป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
บ้านวังหมอไปใช้สาธารณะประโยชน์และประโยชน์ส่วนตนได้ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑) ร่วมกันจัดท าแผนการจัดการป่าชุมชนบ้านวังหมอในทกุปีงบประมาณ  

(๒) คนบ้านวังหมอสามารถหาเห็ด หนอ่ไม้ ผัก ผลไม้ มาประกอบอาหารได้ 
 (๓) กรณีชุมชนจะน ามาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ต้องผ่านมติการประชุมของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีจ านวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดที่เข้า
ประชุม และมตินี้จะมีผลบังคับใช้คณะกรรมการผู้บ้านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓       
ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดเท่านั้น 
 (๔) ในฤดูที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าให้คนในชุมชนอย่างน้อยหลังคาละ ๑ คน มีส่วนร่วมใน
การท าแนวเขตป้องกันไฟป่า และให้มีการแบ่งเวรยามอย่างเหมาะสม 
 (๕) ผู้น าชุมชนต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และจัดการป่าทุกปี เพื่อให้คน
ในชุมชนมีองค์ความรู้เพิ่มข้ึน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการป่าอย่างถูกต้อง รวมถึงตระหนักถึง
สาธารณะประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
 ข้อที่ ๑๑ คนในชุมชนบ้านวังหมอต้องร่วมกันจัดการป่าชุมชนและน าทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน
บ้านวังหมอไปใช้ประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติตามข้อห้ามปฏิบัติได้ดังนี้  
 (๑) ห้ามจุดหรือกระท าการให้เกิดประกายไฟในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังหมอ ก่อนได้รับอนุญาต
จากผู้น าชุมชน 
 (๒) ห้ามผู้ใดบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังหมอเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งสาธารณะประโยชน์และ
ประโยชน์ส่วนตนเด็ดขาด ยกเว้นเป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีจ านวน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดที่ เข้าประชุม และมตินี้จะมีผลบังคับใช้
คณะกรรมการผู้บ้านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมด
เท่านั้น  
 



๑๖๔ 
 

 ข้อที่ ๑๒ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือมิกระท าตามความในหมวด ๔  จะต้องได้รับการได้รับโทษ
ดังต่อไปนี ้

(๑) มีโทษปรับ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท และบทลงโทษอื่นตามทีไ่ด้ตกลงกันไว้ในชุมชนข้างต้น 
และในกรณีผิดกฎหมายให้เป็นตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 (๒) ให้ย้ายออกจากชุมชนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันปรากฏชัดเจนแห่งการกระท าอันฝ่าฝืน
หรือมิกระท าตามความในหมวด ๔ หรือกระท าการอันผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน ยกเว้นมีมติ
การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับรองให้ด าเนินการอย่างอื่น โดยต้องมีจ านวนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดที่เข้าประชุม และมตินี้จะมีผลบังคับใช้คณะกรรมการผู้บ้านต้อง
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนกรรมการหมู่บ้านทั้งหมดเท่านั้น  
 

หมวดที่ ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อที่ ๑๓ การกระท าใดๆ ของชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์และจัดการป่าของ
ชุมชนอันส่งผลกระทบต่อชุมชนบ้านวังหมอที่มิได้ก าหนดในธรรมนูญฉบับนี้ให้มีการประชุมและมีมติ
ของการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน ผู้น าศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ พร้อมทั้งผ่าน
การลงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อาศัยในชุมชน หลังคาเรือนละ ๑ คน และคิดเห็นจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕% ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในขณะกาลแห่งการใช้ธรรมนูญฉบับนี ้
 ข้อที่ ๑๔ การขยายพื้นที่เขตป่าชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่บ้านวังหมอ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์ สามารถกระท าได้แต่ต้องไม่ขัดต่อข้อธรรมนูญอื่นๆ และต้องผ่านมติการประชุมร่วมกัน
ของคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านทุกคน ผู้น าศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ พร้อมทั้งผ่านการลงความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อาศัยในชุมชน หลังคาเรือนละ ๑ คน คิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๕% ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในขณะกาลแห่งการใช้ธรรมนูญฉบับนี้ และต้องไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับป่าชุมชน 
 ข้อที่ ๑๕ การกระท าใดๆ ของผู้ใด ที่กระท าก่อนหน้าการบังคับใช้ธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชนบ้านวังหมอฉบับนี้ ไม่มีผลตามบทบัญญัติในธรรมนูญนี้ 
 ข้อที่ ๑๖ หากมีเนื้อหาใดที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงในเนื้อความของธรรมนูญศีลธรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และจัดการป่าของชุมชนบ้านวังหมอ ให้มีการประชุมและมีมติของการประชุมร่วมกันของ
คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน ผู้น าศาสนาในพื้นที่ พร้อมทั้งผ่านการลงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้อาศัยในชุมชน หลังคาเรือนละ ๑ คน คิดเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕% ของจ านวน
หลังคาเรือนทั้งหมดในขณะกาลแห่งการใช้ธรรมนูญฉบับนี้ 

ประกาศใช้ ณ วันที่ ......   เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(นายวิรัตน์  ฟั้นเฝือ) 

ผู้ใหญบ่้านบ้านวังหมอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 



๑๖๕ 
 

ผู้ลงนามร่วมรับรองธรรมนูญ 
๑. พระศรีวัย  สุตโฆโส  รักษาการเจ้าอาวาสวัดวังหมอ  …………………………….. 
๒. นายสมคิด  แหวนค า  ประธานคณะธรรมกจิคริสตจักรธรรมาภรณ์ ……………………………. 
๓. นางสาวนฤมล วุฒิการณ์ คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๔. นางสาวรัตติกาล จินพละ คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๕. นายเสรี  ใจบุญ  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๖. นายทวน  จันทร์ต๊ะไชย คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๗. นางบุษบา จันทร์ติ๊บ  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๘. นางดารุณี  คงมั่น  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๙. นายทรง  สายยะ  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๐. นายวิไล  ค าจ๋อย  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๑. นายจันทร์  กิมค า  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๒. นายจรสั  กิมค า  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๓. นายทิศ  ปายสาร  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๔. นายพันธ์ทิพย์  ธรรมชัย คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๕. นายวิฑุน  พรมสาวะณา คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๖. นายสมคิด ยานะ  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๗. นายณัฐพงศ์ จันทร์ต๊ะไชย คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๘. นายมานพ  จะวรรณา คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๑๙. นางนงนุช  แหวนค า  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๒๐. นางศรีนวล  มูลด ี  คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  ……………………………. 
๒๑.พระครูสมุห์อทุัย  อุทยเมธี ผู้วิจัยร่วม    ……………………………. 
๒๒. ดร.ธีรทัศน์  โรจนก์ิจจากลุ ประธานโครงการวิจัย   ……………………………. 



๑๖๖ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ข้อมูลท่ัวไปของชุมชนบ้านวังหมอ 

 

๑. ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน  
ความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 บ้านวังหมออพยพมาจากเมืองหงส์สา สิบสองปันนา สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย
ชนเผ่าพื้นเมือง เผ่าลื้อ เผ่าขมุ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านห้วยลึก (บ้านบ่อในอดีต) ซึ่งเป็นที่ตั้งของต าบลใน
ปัจจุบันมีกิจกรรมศาสนาร่วมกันเรียกว่า วัดม่าน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาขมุ ภาษาลื้อ ภาษา
กระแสก และภาษาพื้นเมือง มีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมปกครองแบบพี่แบบน้อง ต่อมามีดรคระบาด มี
ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก จึงอพยพมาตั้งถ่ินฐานที่ราบลุ่มแม่น้ าน่านซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะมีปลา และมีการใช้อุปกรณ์ตกปลาแบบดั้งเดิมเช่น ใช้ไซ เบ็ดตกปลา สวิง ตามภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสมัยนั้น และในการหาปลาครั้งหนึ่งท าให้แหไปติดในโขลกหินในวังลึกไมสามารถน าออกมาได้ 
จึงประกาศหานักด านัก (เรียกว่า หมอด าน้ า) มาด าเอาแหออก และได้เกิดเป็นต านานเรียกว่าวังหมอ 
หรือเป็นที่ตั้งของชาวบ้านวังหมอเดิม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางและมีคนนับถือ
ศาสนาพุทธ ต่อมาในปี ๒๔๘๐ ได้มีชาวบ้านสบกาน ต าบลตาลชุมอ าเภอปัว ประกอบด้วย อุ้ยตา อุ้ย
เตียม อุ้ยต๊ะ นายใจมา นายทองล่องแพมาหาปลา หาที่อยู่อาศัยใหม่ มาพบหาดผาสิงห ์ซึ่งเปน็ที่ปา่ว่าง
เปล่า มีเนื้อที่เป็นที่ลุ่มบนฝั่งแม่น้ าน่าน เหมาะส าหรับเป็นที่ท ามาหากิน ก็ตั้งรกรากถ่ินฐานอยู่เรียกว่า
บ้านหาดผาสิงห์ (บ้านใหม่) และมีการอพยพเพิ่มข้ึนจากพี่น้องต าบลตาลชุม ในชุมชนบ้านหาดผาสิงห์
ได้นับถือศาสนาคริสต์และมีการสร้างศาลาธรรมเรียกว่า หมวดคริสต์เตียน ห าดผาสิงห์ต่อมาได้
สถาปนาเป็นคริสตจักรธรรมาภรณ์ในปัจจุบัน 
 ด้านการปกครองในสมัยนั้นมีผูน้ าชุมชนได้รับการแต่งตั้งจากกรมการปกครองอ าเภอเมืองน่าน
ในสมัยนั้นผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายบุญทา มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วประมาณ ๑๑ คน ผู้ใหญ่บ้านคน
ปัจจุบันคือ นายวิรัตน์  ฟั้นเฝือ 
 

ท่ีมาของชื่อหมู่บ้าน 
 บ้านวังหมอเดิมทีได้อพยพมาตั้ง ถ่ินฐานที่รายลุ่มแม่น้ าน่านซึ่ งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะมีปลา และมีการใช้อุปกรณ์ตกปลาแบบดั้งเดิมเช่น ใช้ไซร์ เบ็ดตกปลา สวิง ตามภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสมัยนั้น และในการหาปลาครั้งหนึ่งท าให้แหไปติดในโขลกหินในวังลึกไมสามารถน าออกมาได้ 
จึงประกาศหานักด าน้ า (เรียกว่า หมอด าน้ า) มาด าเอาแหออก และได้เกิดเป็นต านานเรียกว่า วังหมอ 
จึงถือว่าเป็นต้นก าเนิดของการเรียกช่ือหมู่บ้านว่า บ้านวังหมอจนมาถึงปัจจุบัน 
 

จ านวนผู้น าหมู่บ้าน 
 ตั้งแต่เริ่มต้นก าเนิดเป็นหมู่บ้านวังหมอจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๑ คน 
 

ผู้น าหมู่บ้านปัจจุบัน 
 นายวิรัตน์   ฟั้นเฝือ 



๑๖๗ 
 

แผนท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จ านวนประชากร 
จ านวนครัวเรือน    ๒๐๕   ครัวเรือน 
ประชากร       ๖๒๑     คน   ชาย     ๒๙๗   คน  หญิง      ๓๒๔     คน 
อาชีพหลัก  -ท านา   จ านวน     ๑๒     ครัวเรือน 

      -ท าไร่   จ านวน     ๑๔     ครัวเรือน 
      -ท าไร่ข้าวโพด  จ านวน     ๕๒     ครัวเรือน 
 -ท าสวน   จ านวน     ๔๘    ครัวเรือน 
 -ปลูกไม้เศรษฐกจิ จ านวน     ๕๕    ครัวเรือน 

อาชีพเสริม  ปลูกพืชผักสวนครัว จ านวน      ๒๔    ครัวเรือน      
รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย ๔๐,๐๐๐.-  บาท/ครัวเรอืน/ป ี
รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย    ๒๐,๐๐๐.- บาท/ครัวเรือน/ปี 
รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๙)    ๓๐,๐๐๐๐.- บาท/ คน/ป ี
ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  ๓๐,๐๐๐  บาท/คน/ปี)  ปี ๒๕๕๙   จ านวน   -    ครัวเรือน 
สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของหมูบ่้าน/ชุมชน 

  พื้นที่อยู่อาศัย                     ๑๙๔ ไร่   
พื้นที่ท าการเกษตร ยางพารา        ๒,๓๔๘ ไร่   



๑๖๘ 
 

ท านาปีละ                 ๑ ครั้ง 
พื้นที่ท านา   ๔๘ ไร่   
พื้นที่ท าไร ่   - ไร่    
พื้นที่ท าสวน   ๓๕๐ ไร่  
พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ  - ไร่  
พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน)  - ไร่ 
ป่าชุมชน           ๓     แห่ง ๓๕ ไร่ 
แหล่งน้ าสาธารณะ           ๓ แห่ง 
ประปา     ๓         แห่ง    ผู้ใช้  ๒๐๕  ครัวเรือน  
บ่อสาธารณะ         ๔         แห่ง 
โรงเรียน(ระดบั) ประถมศึกษา  ๑      แห่ง    
วัด (ระบุ)  วัดบ้านวังหมอ  ๑        แห่ง 
โบสถ์ (ระบ)ุ คริสตจักรธรรมาภรณ์    ๑     แห่ง 
ผู้ใช้ไฟฟ้า   ๒๐๕ ครัวเรือน   ร้อยละ   ๑๐๐ 
โทรศัพทส์าธารณะ  - แห่ง 
หอกระจายข่าว    ๓ แห่ง    
วิทยุชุมชน       - แห่ง 
ศูนย์ส่งเสรมิการเรียนรู้ชุมชน - แห่ง   
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน - แห่ง 
ศาลาประชาคม/หอประชุม ๑ แห่ง  
อาคารเอนกประสงค์  ๑ แห่ง  
ศูนย์ ศสมช.   ๑ แห่ง 

จ านวน กลุ่ม องค์กรชุมชน การบริหาร 
รายช่ือ  ผู้ใหญ่บ้าน    นายวิรัตน์   ฟั้นเฝือ โทร. ๐๘๔-๔๘๖๒๔๓๔  
รายช่ือสมาชิก  อบต.(หมูบ่้าน) 

   ๑.  นายเสรี       ใจบุญ              โทร. ๐๘๕-๗๐๕๒๔๗๙   
   ๒.  นางรัตติกาล จินพละ  โทร. ๐๘๖-๑๕๘๑๘๗๗   

รายช่ือคณะกรรมการหมูบ่้าน 
ฝ่ายปกครอง 

   ๑.  นายวิรัตน์      ฟั้นเฝือ โทร. ๐๘๔-๔๘๖๒๔๓๔ 
   ๒.  นายทวน       จันทร์ต๊ะไชย โทร. ๐๘๔-๔๘๖๔๒๓๗ 
   ๓.  นางสาวนฤมล  วุฒิการ โทร. ๐๘๐-๗๓๐๒๖๗๒ 
   ๔.  นายวิไล ค าจ๋อย  โทร.   - 

รายช่ืออาสาพฒันาชุมชน  (อช.) 
   ๑.  นางสาวนฤมล  วุฒิการณ์   โทร. ๐๙๓-๒๘๖๘๖๓๙ 
   ๒.  นางบุษบา  จันทร์ติบ๊  โทร. ๐๘๔-๔๘๕๘๔๓๙ 



๑๖๙ 
 

                         ๓.  นางสาวรัตนาภรณ์  ฟั้นเฝือ    โทร. ๐๘๒-๑๘๑๖๕๔๗ 
                        ๔. นางสาวนิตยา  กิมค า           โทร. ๐๘๘-๔๐๗๘๙๔๕ 

รายช่ืออาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
   ๑. นายศรีนวล มูลด ี  โทร. ๐๘๐-๗๓๐๒๖๗๒ 
   ๒. นายบรรจบ นันทิยา  โทร. ๐๘๕-๗๓๐๘๑๐๘ 
   ๓. นางดารุณี   คงมั้น  โทร. ๐๘๙-๙๙๗๖๖๓๒ 
   ๔. นางสมนึก จันทะรัตน์ โทร. -  
   ๕. นายรัศม ี แสนกัน  โทร. ๐๘๑-๒๘๖๗๕๐๒ 
   ๖. นางนงนุช แหวนค า โทร.     - 
   ๗. นางรัตติกาล  จินพละ  โทร. ๐๘๖-๑๕๘๑๘๗๗ 
   ๘. นายวิทุน พรมสาวนา โทร. - 
   ๙. นายสกุล สันกิม  โทร. - 
   ๑๐. นางบัวผิน จะวรรณา  โทร. ๐๘๔-๔๘๕๓๒๙๐ 

๑๑. นางส าเนียง จันทร์ตะ๊ไชย โทร. ๐๘๔-๔๘๑๙๖๔๗ 
   ๑๒. นางตัน พรมโน  โทร. - 
   ๑๓. นายสมคิด ยานะ  โทร. ๐๘๔-๔๘๖๐๘๔๐ 
   ๑๔. นายมานพ จะวรรณา โทร. ๐๘๗-๘๒๙๗๒๖๑ 
   ๑๕. นางวีณา พรมวังขวา โทร. ๐๘๔-๔๘๙๗๐๘๓ 
   ๑๖. นายวิรัตน์ ฟั่นเฝือ  โทร. ๐๘๔-๔๘๖๒๔๓๔ 
   ๑๗. นายทวน จันทร์ตะ๊ไชย โทร. ๐๘๔-๔๘๖๔๒๓๗ 
รายช่ืออาสาสมัครเกษตร และปศุสัตว์ 
   ๑. นายทวน จันทร์ตะ๊ไชย โทร. - 
แกนน าแผนชุมชน 
   ๑. นายวิรัตน์ ฟั้นเฝือ  โทร. ๐๘๔-๔๘๖๒๔๓๔ 

   ๒. นายเสรี        ใจบุญ              โทร. ๐๘๕-๗๐๕๒๔๗๙   
   ๓. นางรัตติกาล  จินพละ  โทร. ๐๘๖-๑๕๘๑๘๗๗   

           รายช่ือคณะกรรมการบรหิารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  

    ๑. นายวิรัตน์ ฟั้นเฝือ  โทร. ๐๘๔-๔๘๖๒๔๓๔ 
                   ๒. นายเสรี        ใจบุญ              โทร. ๐๘๕-๗๐๕๒๔๗๙   
 

           รายช่ือคณะกรรมการสตร ี
๑. นางบุษบา   จันทร์ติบ๊           ประธาน 
๒. นางสาวนฤมล วุฒิการณ์          รองประธาน 
๓. นางรัตติกาล   จินพละ             เลขา 
๔ .นางวิไลพร   บุระ                 ผู้ช่วยเลขา 



๑๗๐ 
 

๕. นางแหม่ม   สันกิม                  เหรัญญิก 
๖. นางธิดารัตน์  จันทร์ต๊ะไชย         ผู้ช่วยเหรัญญิก 
๗. นางนงนุช  แหวนค า                 กรรมการ 
๘ .นางสมนึก  จันทะรัตน์               กรรมการ 
๙. นางดารุณี  คงมั่น                     กรรมการ 
๑๐. นางวราภรณ์  นันทิยา              กรรมการ 

 
           คณะกรรมการกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบล 

๑. นางรัตติกาล  จินพละ 
 

           สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน  
อุทยานมัจฉา (อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
จุดอ่อนของชุมชน  

เรื่องท่ีเป็นจุดอ่อน มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ควรจะท าอย่างไร 
การประกอบอาชีพเกษตรที่ต้อง
พึ่งพิงธรรมชาติเป็นส่วนใหญ ่

ท าให้มรีายได้น้อย คุณภาพชีวิต
ลดลง 

ส่งเสริมการเกษตรแนวใหม ่

 การใช้สารเคมีในการเกษตร ต้นทุนการผลิตสูง สารเคมี
ตกค้าง 

น าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้  

ยังขาดการมสี่วนร่วมกจิกรรม
ต่างๆ 

ความเข้มแข็ง ความรัก สามัคคี 
การพัฒนายงัมรีะดับนอ้ย 

สร้างจิตส านึก การตระหนกัถึง
ความส่วนส าคัญของชุมชน 

 
จุดแข็งจุดเดน่ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ด้านบุคคล   

ท่ี ชื่อ - สกุล อาย ุ บ้านเลขที่ โทรศัพท์ ลักษณะเด่น 
๑ นายวิรัตน์  ฟั้นเฝือ ๕๓ ๑๖๙ ๐๘๔-๔๘๖๒๔๓๔ ผู้น าชุมชน 
๒ นายเสรี  ใจบุญ ๖๑ ๔๔ ๐๘๕-๗๐๕๒๔๗๙   ส.อบต.ม.๑ 
๓ นางรัตติกาล จินพละ ๓๔ ๗๐ ๐๘๖-๑๕๘๑๘๗๗ ส.อบต.ม.๑ 
๔ นายทวน  จันทร์ต๊ะไชย ๔๗ ๓๘ ๐๘๔-๔๘๖๔๒๓๗ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 
๕ นางสาวนฤมล วฒุิการณ์ ๕๗ ๑๐๘ ๐๙๓-๒๘๖๘๖๓๙ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง 
๖ นายวิไล  ค าจ๋อย ๕๓ ๕๑  ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ 



๑๗๒ 
 

ด้านกลุ่ม/องค์กร (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม) 

ท่ี ชื่อกลุ่ม 
ปีท่ีก่อตั้ง 

พ.ศ. 
วัตถุประสงค์ 

มีสมาชิก 
(คน) 

เงินทุน (บาท) กิจกรรมหลัก ประธานกลุ่ม ผลการด าเนินงาน 

๑ กองทุนหมูบ่้าน 
 

๒๕๔๔ เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนใหก้ับ
สมาชิก 

๓๑๑ ๒,๕๓๕,๐๐๐.- ให้สมาชิกกู้เงินเพื่อน าไป
ลงทุนหมุนเ วียนในการ
ประกอบอาชีพ 

นายสมคิด  แหวนค า เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ 

๒ กลุ่มออมทรัพย ์
เพื่อการผลิต 

๒๕๔๒ เพื่อสร้างนสิัยใหม้ีการออม ๔๖  -เพื่อเกิดการออม 
-ทุนหมุนเวียนสมาชิก 

นายวิรัตน์  ฟั้นเฝือ  

๓ กลุ่มฌาปนกจิ 
สงเคราะห ์

 ช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิตใน
เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดศพ 

     

๔ กลุ่มตัดเย็บ ๒๕๕๑ รวมกลุม่กบัเพื่อผลิตสินค้า
จ าหน่ายสร้างรายได ้

๒๙   นางนันทนัช  จันทะ
รัตน์ 
 

 

๕ ร้านค้าชุมชน ๒๕๕๑ จัดซื้อสินค้าทางการเกษตรไว้
เพื่อบริการให้กบัสมาชิก 

๑๕๗   
 

นายเสรี  ใจบุญ  

๖ อสม. ๒๕๓๕ เพื่อบริการและช่วยเหลือชุมชน
ในด้านสาธารณสุข 

๑๘  ดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน 

นางรัตติกาล จินพละ  

๗ อปพร. ๒๕๔๙ เพื่อรกัษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

๘   
 

นายทรง  สายยะ  

๘ กลุ่มเยาวชน ๒๕๒๕ -เพื่อการสร้างผู้น าในอนาคต 
-สร้างความสามัคคี 

๖๕   
 

นายอุเทน  ขันหลวง  
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๑๗๓ 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติของหมูบ่้าน/ชุมชน  เช่น แหล่งน้ า/ป่า/สถานที่
ท่องเที่ยวสาธารณะและการใช้ประโยชน์) 

ชื่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาต ิ ลักษณะการใช้ประโยชน์ หมายเหต ุ
ดิน          - ปลูกไมผ้ล , ปลูกพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ใหก้ับ

เกษตรกร 
 

แหล่งน้ า   - ล าน้ าน่าน ล าห้วย
ต่างๆ 

หล่อเลี้ยงชุมชนได้ตลอดป ี  

ป่าชุมชน  - จ านวน ๓ แปลง ๓๕ 
ไร่ 

เพื่อเป็นแหล่งอนรุักษ์และศึกษาต่อไป  

น้ ามัน      -   -  
สัตว์ป่า    -  หมูป่า,เก้ง,กระรอก
,ไก่ป่า 

เป็นอาหาร,ศึกษา ,อนุรักษ์  

พืชพรรณ  - มีหลายอย่าง ใช้เป็นยารักษาโรคและบริโภค  
  
ด้านภูมิปัญญาชุมชน 

ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล และท่ีอยู่ของเจา้ของภูมิปัญญา ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านใด 
๑. ขนบธรรมเนียมประเพณี นายนิทัศน์ จันทร์ต๊ะไชย, นายสมคิด  ยานะ รักษาไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิม 
๒. ช่างไม้, ช่างก่อสร้าง นายบรรจบ นันทิยา,  

นายณรงค์ นันทิยา 
ด้านการช่วยเหลืองานต่าง ๆ 
เช่น ซ่อมแซมปรับปรุงวัดหรือ
โบสถ์ และโรงเรียน เป็นต้น 

๓. ศิลปะพื้นบ้าน นายทวน จันทร์ต๊ะไชย นายเสรี  ใจบุญ รักษาศิลปะพื้นบ้านให้คงอยู่ไว้
ให้รุ่นหลังได้เรียนรู้ 

๔. จักสาน นายถา  พุทธวัง, นายไสว  มูลดี, นายดุสิตย์  
วุฒิการณ์ 

สร้างให้เป็นสินค้าโอท็อปประจ า
หมู่บ้านหากต้ังเป็นกลุ่ม 

๕. ช่างไฟฟ้า นายนิรันดร  ทิพย์ปาละ  
๖. ช่างทอผ้า/ตัดผ้า นางนันทนัช  จันทะรัตน์ สร้างรายได้ของราษฎรเพราะต้ัง

เป็นกลุ่มของสตรีบ้านวังหมอ 
 
ด้านประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ / ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชน  (เป็นลักษณะของ
พื้นที่หล่อ 

หลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น  เป็นส านึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างข้ึนมาเพื่อก ากับดูแลชุมชนให้ด าเนิน
ชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนน้ัน ๆ เป็นกฎของหมู่บ้าน) 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ต้องท าอะไรบ้าง 
วันคริสตมาส 
 

เพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้าใจถึงหลกัธรรมของ
ศาสนาอย่างถ่องแท้แล้วน ามาปฏิบัติให้เกิด
ความสุข 

มีการนมสัการพระเจ้า 
เลี้ยงอาหารให้กบัผูท้ี่มาร่วมงาน 

วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา 

เพื่อให้ชาวพุทธได้ลดละเลิก อบายมุข เข้าวัด
เป็นการขัดเกลาจิตใจในช่วง ๓ เดือน 

ท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
ฟังเทศน์ในช่วงบ่าย 

วันลอยกระทง 
 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบต่อไป 

จัดท ากระทงเพื่อปลอ่ยสูล่ าแม่น้ าน่าน
เป็นการขอคมาต่อพระแม่คงคา 

 
โอกาสของหมู่บ้าน/ชุมชน  (เป็นปจัจัยภายนอกชุมชนที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ชุมชนได้

สามารถพฒันาได้) 
เรื่องท่ีเป็นโอกาส มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ชุมชนควรจะสร้างโอกาสอยา่งไร 

วิถีชีวิตที่ผูกพัน พึ่งพาอาศัย  เกิดความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง โอกาสในการรวมกลุม่แก้ไขปัญหา  
ความต้องการ ประชาชน 

สภาพภูมิประเทศ พื้นทีส่่วนใหญเ่ป็น
พื้นที่เกษตรกรรม 

มีการสร้างรายได้จากภาคเกษตร 
การแปรรปู การตลาด สร้างรายได ้

ผลผลิตทางการเกษตรควรพฒันา
คุณภาพ ยกระดับ สร้างจุดเด่น 

ที่ตั้งของหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ไม่ห่างไกล
จากต้ังอ าเภอเมอืง 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ  สร้างช่ือเสียง 
สร้างรายได ้

การสง่เสรมิ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง 

 

ข้อจ ากัดของชุมชน (เป็นปจัจัยภายนอกและเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้การพัฒนาหมูบ่้าน/ชุมชนไม่
บรรลเุป้าหมาย 

ข้อจ ากัด มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร จะแก้ไขข้อจ ากัดอยา่งไร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลมี
งบประมาณสนับสนุนการอาชีพจ ากัด 

แผนชุมชนด าริอาชีพไม่ใช้งบการ
สนับสนุน 

ส่งเสริมรายบุคคลทีม่ีความพร้อมก่อน
เสนอขอรับงบประมาณจากแหลง่อื่น 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

ส่วนท่ี  ๔ 
ข้อมูลสภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 

ท่ี ประเภทปัญหา สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ถนน สะพาน 
แหล่งน้ าน้ าดื่ม น้ าใช้ 
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ไฟฟ้า 
การติดต่อสื่อสาร 
อาคาร สถานที่ 

 
-ยังไม่ได้มาตรฐานไม่สะดวกไม่ครอบคลุม 
-คุณภาพ ความไม่สะอาดของน้ าดื่ม 
-ยังขาดแคลนไม่เพียงพอในฤดูแล้ง แห้งแล้ง ไม่เพียงพอ 
-ขาดการบ ารุงรักษาไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอ 
-ไม่ทันสมัยไม่ครอบคลุม 
-ไม่มีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน 

 
-การคมนาคม ขนส่งไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 
-ด้านสุขภาพ ไม่เพียงพอในการบริโภค 
-ผลผลิตการเกษตรลดลง 
-ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-รับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่เท่าทันโลก ล่าช้า 
-ความเข้มแข็งของชุมชน ความสามัคคี 

๒ ด้านเศรษฐกิจ   
การมีอาชีพ   
การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
รายได้/หนี้สิน  
 
ผลผลิตการเกษตร 
 
ที่ดินท ากิน 
การลดรายจ่ายการประหยัดและการออม 

 
-การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มไม่
ยั่งยืน ไม่มีอาชีพเสริม 
-ต้นทุนสูงรายได้ตกต่ าไม่เพียงพอหนี้สินยังมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ข้ึนขาดเงินทุนหมุนเวียน 
-การเกษตรพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก ลดลง ไม่ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน 
-ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
-มีวิถีชิตแบบสมัยใหม่ ไม่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ ไม่มีการ

 
รายได้ จ านวนผลผลิตลดลง 
 
-ยากจนคุณภาพชีวิตตกต่ า 
รายได้ไม่เพียงพอ  
-คุณภาพผลผลิตตกต่ า ไม่สามารถรองรับการตลาดได้ 
-ไม่มีหลักประกัน 
-คุณภาพชีวิตตกต่ า  
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๑๗๖ 
 

 ส่งเสริมอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่อง  
๓ ด้านสังคม การเมือง การปกครอง  กลุ่ม

องค์กรในชุมชน 
 
การสงเคราะห์ 
 
การป้องกันยาเสพติด 
 
ส่งเสริมประชาธิปไตย  
 

 
-การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ขาดการมีส่วนร่วม
และจิตส านักที่แท้จริง 
-ยังไม่ทั่วถึง งบประมาณการสงเคราะห์มีจ านวนจ ากัด 
-การกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด ขาดการต่อต้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
-การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยยังไม่เป็นรูปธรรม ประชาชน
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน 

 
-ความอ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง พลังกลุ่มมีน้อย 
 
-ผู้ยากไร้ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์ทั่วถึง 
 
-วงจรยาเสพติดกลับคืน 
 
-ความเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงยังไม่ได้รับการ
พัฒนา 

๔ 
 
 
 
 
 
 

ด้านการศึกษา,ศาสนา,วัฒนธรรม,ประเพณี  
การสนับสนุนด้านการศึกษา 
 
ข่าวสารข้อมูล 
 
การปลูกจิตส านึก 
 
 
การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 

 
 
-ยังไม่ครอบคลุมทุกแบบของการศึกษา งบประมาณมีจ านวน
จ ากัด 
-ขาดแหล่งความรู้ การสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารไม่มีระบบ 
-ขาดการรณรงค์ปลูกจิตส านึก 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
-เยาวชน คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจในการสืบสานภูมิปัญญา 

 
 
-ความไม่รู้ การเรียนรู้ยังเป็นแบบเดิมๆ 
 
-การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ล้าช้า ท าให้ก้าวไม่ทันโลก 
-ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเลือนหาย อาจหมดไปใน
อนาคต 
 
-ภูมิปัญญาสูญหายไป 
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๑๗๗ 
 

๕ ด้านสาธารณสุข 
สุขภาพ การป้องกันรักษาโรค 
 
การสนับสนุนองค์กร 
 
โรคติดต่อโรคระบาด 
สุขนิสัยด้านสาธารณสุข 

 
-ปัญหาสุขภาพยังต้องแก้ไข การป้องกันยังไม่ทั่วถึง ต่อเนื่อง 
-งบประมาณ การบริการยังไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างแท้จริง 
-การแพร่ระบาดของโรคติดต่อยังคงมีอยู่ 
-สุขนิสัยยังเป็นแบบเดิมๆ 

 
-ปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มจ านวนมากข้ึนและรุนแรง 
-ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนมีน้อย 
-การแพร่ระบาดโรคภัยเกิดความสูญเสีย 
-น าสู่ปัญหาสุขภาวะ 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

 
-จิตส านึก การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลง 

 
-ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
มวลมนุษย์ 
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๑๗๘ 
 

การวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ท่ี ชื่อปัญหา สาเหตแุละปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ การคมนาคมในหมู่บ้ านไม่
สะดวก หน้าบ้านน้ าขังและไหลท่วม
บริเวณบ้าน 
 
 

 
-ถนนในหมู่บ้านบางแห่งยังเป็นถนน
ลูกรังมีหลุมบ่อ ไม่มีทางระบายน้ า
ขาดการบ ารุ งรักษาหมู่บ้ านไม่มี
งบประมาณด าเนินการ 

 
-ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ พร้อมร่องระบายน้ า ๒ ข้าง
ถนนในหมู่บ้าน 
 

 
-ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก อบต.
ในการด าเนินการหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

๒ ด้านเศรษฐกิจและ การมีอาชีพ 
รายได้และ    มีงานท า 
๒.๑ สตรีในหมู่บ้านไม่มีรายได้เสริม 
๒.๒ ครัวเรือนในชุมชนไม่มีการลด
รายจ่ายด้านการบริโภค 
 

 
 
-ไม่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพเสริม 
ว่างงานนอกฤดูการเกษตร 
-ไม่มีทุนประกอบอาชีพเสริม ฯลฯ
ครัวเรือนไม่มีความตระหนักในด้าน
การลดรายจ่าย 

 
 
-การส่ ง เสริมสนับสนุนอาชีพและ
เงินทุนส าหรับกลุ่มสตรี 
-ส่งเสริม การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 
ไว้บริโภคและจ าหน่ายในครัวเรือน 

 
 
-ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก อบต.
ในการด าเนินการหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
-รายจ่ายมากกว่ารายได้บริโภคนิยมขอรับ
การสนับสนุน งบประมาณจาก อบต.ในการ
ด าเนินการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๓. ด้านสังคม,การเมืองการปกครอง  
๓.๑ ชาวบ้านยังคงมีการซื้อสิทธ์ิขาย
เสียง 
๓ . ๒  ก ร ร ม ก า ร ห มู่ บ้ า น ไ ม่ ไ ด้
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
๓.๓ เด็ก/เยาวชน มีค่านิยมด้านวัตถุ 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
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๑๗๙ 
 

 

ท่ี ชื่อปัญหา สาเหตแุละปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๔. ด้านการศึกษา/วัฒนธรรม ประเพณี 

๔.๑เยาวชนผ่านการศึกษาภาคบงัคับแต่
ไม่ได้เรียนต่อ 
๔.๒ ภูมิปัญญาชุมชนไม่ได้รบัการ
ถ่ายทอดอย่างต่อเนือ่ง 

 
-อัตราการศึกษาต่อมีน้อยและลดลง 
-การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไม่ได้รบัการใส่
ใจ สนใจ 

 
-มีจ านวนการศึกษาต่อ เรียนรู้เพิ่มข้ึนมี
ความรู้ม ี
- ศักยภาพ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ดีงามให้คงอยู่ สืบไป 

 
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมการเรียนรู้
ศึกษาต่ออย่างแท้จริง การปลูก
จิตส านึก ใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหมห่ันมา
สนใจในศิลปวัฒนธรรมดีงาม 

๕. 
 

 

ด้านสาธารณสุข 
๕.๑ ครัวเรือนใช้ยาชุดในการรกัษา
เบื้องต้น 
๕.๒ คนในครัวเรือนนิยมบริโภคของสุก 
ๆ ดิบ ๆ 

 
ความไม่ใส่ใจ สนใจด้านสุขภาพอนามัย 
เวลาส่วนใหญ่มุง่กับการประกอบอาชีพ 
การบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 

 
จัดให้มสีถานที่ อุปกรณ์การออกก าลัง
กายครอบคลุม การบรกิารด้านสุขภาพ
ให้ทั่วถึง 

 
การจัดสรรงบประมาณการสง่เสรมิ 
ฟื้นฟูสุขภาพ จัดให้มสีถานที่ อุปกรณ์
ให้ทั่วถึง การบริการด้านสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง 

๖ ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
บ่อทิ้งขยะไม่เพียงพอ 
 

 
 
บ่อขยะเต็มเพราะเผาไม่ได้ ต้องไถกลบ
อย่างเดียว 

 
 
ให้หน่วยงาน อบต. หาสถานที่ทิง้ขยะ
ในต าบล โดยก าหนดให้เป็นจุดรวม
ขยะของต าบล 

 
 
มีการคัดแยกขยะก่อนที่จะน าไปทิ้งใน
หลุมขยะ 
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๒๑๓ 
 

ส่วนท่ี  ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
วิสัยทัศน์  (สิ่งที่ชุมชนมุ่งหวังอยากให้เป็นในอนาคต) คือ น้ าไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี  สามัคคีเป็นเลิศ 
 
พันธกิจ (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมอืกันท าเพื่อให้หมูบ่้านเป็นไปตามที่มุ่งหวัง)  - 

1. จัดต้ังจุดตรวจแนวร่วมเครือข่ายทีม่ั่นคง ลดการมั่วสมุสิง่เสพติด 
2. รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดมิคงอยู่ให้ชนรุ่นหลงัได้สืบทอด 
3. สร้างคุณภาพชีวิตโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้สารเคมี เน้นการปลูกป่า

แก้ปัญหาโลกร้อน 
4. พัฒนาชุมชน คน จิตใจ ให้มีศักยภาพเป็นชุมชนต้นแบบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรือ่งต่างๆ ที่ชุมชนจะท าเพื่อให้บรรลตุามวิสัยทัศน์) 
  

1. พัฒนาปรับปรงุถนนเข้าสูท่ี่ท ากิน เพือ่การขนส่งผลผลิตที่สะดวก 
2. ผลักดันการขยายเขตพื้นที่ออกเอกสารสิทธ์ิ 
3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทกุครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และมีอาชีพเสรมิ 
4. ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน เพื่อลดปญัหาภาวะโลกรอ้น 
5. สอดสอ่งตรวจตราภายในหมูบ่้าน โดยเน้นชุด ชรบ. และความร่วมมือของชุมชน เพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

อัตลักษณ์  
   อุทยานมัจฉาวังหมอเฉลิมพระเกียรต ิ
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๒๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๖ 
ภาพการร่วมจัดท าร่างธรรมนญูศีลธรรม 

เกี่ยวกบัการอนุรกัษแ์ละจัดการป่าของชุมชนบ้านวังหมอ 
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๒๑๕ 
 

ภาพการเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านวังหมอ 
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๒๑๖ 
 

ภาพการประชุมร่วมกันเพื่อเสนอแนะ  
และข้อคิดเห็นลงในร่างธรรมนูญศีลธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
************************************** 
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๒๑๗ 
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