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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษากลไกการบริ ห ารจั ด การ และสภาพการใช้
ประโยชน์จากป่ าภู ตะเภาในปั จจุ บั น ศึกษาสภาพปั ญหาปั จจุ บั น และเพื่ อเสนอแนวทางใน
การบริหารจัดการป่า ตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษาแบบกรณีเดียว กลุ่มตั วอย่างมีทั้งหมด 15 คน แบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุ คลากรส านั กงานป่าไม้จังหวัดชั ยภู มิ กลุ่มบุ คลากรขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลกุดยม และกลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในเขตตาบลกุดยม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อหาแก่นเรื่อง
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ผลการศึ กษาพบว า ในป จจุ บั น ป าภู ตะเภาได รั บความร วมมื อจากหลายภาคส วน
ทั้งหน วยงานราชการ และกลุมบุ คคลที่คอยกํ ากั บ ดู แล สอดส องปาภู ตะเภา ร วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติปาภูตะเภาเปนประจํ าทุ กป ทํ าใหปาฟนตั วขึ้นอยางตอเนื่อง สวนการใช
ประโยชนจากปาภูตะเภา มีการกําหนดสิทธิ์ไมใหบุคคลภายนอกเขาไปใชประโยชนจากปาภูตะเภา
โดยใหสิทธิใชประโยชนเฉพาะประชาชนที่มีพื้นที่รอบปาภูตะเภา และพื้นที่ใกลเคียง ปญหาโดย
สวนใหญของปาภูตะเภา คือ การเผาปา ถึงแมวาจะมีกฎกติกาในการกําหนดโทษวางไวอยางชัดเจน
แตก็ยังพบการลักลอบเผาปาอยางตอเนื่อง สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการปาชุมชนภูตะเภา
ควรมีการอบรมใหความรูเปนประจําทุกป การปลูกฝงจิตสํานึกในการดูแลรักษาปาใหกับนักเรียน
การสรางกลุมเครือขายออนไลน เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน มีการตั้งดานตรวจ
การขึน้ ไปสํารวจปาเปนประจําทุกเดือน และการรณรงคเรื่องเผาปา
คําสําคัญ: การจัดการปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล ปาชุมชนภูตะเภา
การจัดการทรัพยากรรวมของทองถิ่น

Abstract
The purposes of this study were to study the utilization and management of and
problems found in the Phu Taphao community forest in Chaiyaphum Province, and to
propose solutions to the problems based on the concept of common-pool resources
management. The study employed a single holistic case study design as well as semistructured interview and in-depth interviews. There was a total of 15 key informants,
which were classified into three groups: Phu Khiao Royal Forest Department personnel,
Kut Yom Subdistrict Administrative Organization personnel, and a group of subdistrict
headman, village headmen, and Civil Forest Protection Volunteers and Civil Protection
volunteers. Data were analyzed via thematic analysis.
The study found that the right to utilize the forest is exclusively given to local
residents who live near and in the neighboring areas of the forest. The major problem is
forest fire, and even though there are well established rules, illegal forest burning is still
commonplace. For better management of the forest, the local agencies, civil society and
stakeholders should set up an annual training program, educate students to have a
conscious mind to take care of the forest, and create an online network for efficient
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communication and coordination. They should also set up checkpoints on a regular basis,
monthly surveys, and forest fire prevention campaigns.
Keywords: local governance, subdistrict administration organization, community forest,
local common-pool resource management

บทนํา
ในสภาวการณปจจุบั น สภาพแวดลอมทางธรรมชาติของโลกตกอยูในภาวะคุกคาม
อันเนื่องมาจากปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศของโลก (climate change)
การจัดการสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรรวมทั้งหลาย จึงเปนประเด็นสําคัญใน
เชิ งการจั ดการ และเชิ งนโยบายของรั ฐบาลระดั บชาติ และระดั บท องถิ่ นทั่ วโลก บ อยครั้ ง
เราพบวา วิธีการบริหารตามกลไกราชการ หรือการจัดการตามกลไกตลาด มักไมกอใหเกิดผลดี
ตอทรัพยากรรวม อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของทรัพยากรรวมเหลานั้น (Ostrom, 1990)
ทรัพยากรรวม (common-pool resources) เปนระบบทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษยสราง
ขึ้นโดยมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ในการกีดกันใหผูคนเขาไปใชประโยชน ทรัพยากรรวมเปน
สินคาทางเศรษฐศาสตร มีลักษณะเหมือนสินคาเอกชน และสินคาสาธารณะ มีลักษณะที่สําคัญ
2 ประการ คือ ไมสามารถกีดกันได (non-excludable) และจําเปนตองมีการแขงขัน เพื่อใหไดมา
ซึ่งการบริโภค (rivalrous) ลักษณะเชนนี้กอใหเกิดปญหาในการจัดการ อันเนื่องมาจากมีผูใช
ประโยชนจากทรัพยากรรวมนั้นจนสาบสู ญไป บทความของ Garrett Hardin ในป 1968
ไดนําเสนอตัวอยางของแนวคิดที่เรียกวา “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรรวม” (tragedy of the
commons) วา ถามีทุงหญาแหงหนึ่งเปนของชุมชน และเปดโอกาสใหทุกคนเขามาใชเลี้ยงสัตว
อยางไมจํากัด กอนที่เวลาจะผานล วงไป คนเลี้ยงสัตวทุกคนตางรูดีวาทุ งหญ าจะตองเสื่อม
โทรมลง และจะตองไดรับผลกระทบกันอยางแนนอน ดังนั้นสิ่งที่คนเลี้ยงสัตว ควรจะทํา คือ
รีบนําสัตวของตนเองเขามากินหญาใหไดมากที่สุดกอนที่ทุงหญาจะเสื่อมโทรม และทายที่สุด
ทุงหญาก็เสื่อมสภาพลงอยางรวดเร็ว หรืออาจจะลมสลายไปเลย เพราะทุงหญาถูกใชประโยชน
เกินกวาที่จะสามารถฟน ฟูตัวเองได (ชล บุนนาค, 2555)
จากความล ม เหลวของการจั ด การทรั พ ยากรร ว ม ดั ง ตั ว อย า งข า งต น ได มี
นักเศรษฐศาสตรการเมือง คือ Elinor Ostrom (1990) ผูไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร
ได เสนอทางเลื อกของการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรร วมอย า งไรให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล ทางเลือกนั้นไมไดจํากัดเฉพาะภาครัฐ หรือภาคเอกชน มาเปนผูบริหารจัดการเพียง
หนวยงานเดียว แตเป นการบริหารจั ดการโดยชุ มชน คือ ถาชุ มชนซึ่งเป นผูใชทรัพยากรให
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ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎกติกาโดยสมัครใจ และกฎกติกามีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการทรัพยากรรวมก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จไดมาก และ Ostrom ก็ไดเสนอหลักการ
ออกแบบกติกา เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรใหดํารงอยูยืนยาว วาตองมี
การระบุขอบเขตไวอยางชัดเจน เกี่ยวกับผูใช และทรัพยากร วาใครคือผูมีสิทธิ และไมมีสิทธิใน
การใชประโยชนจากทรัพยากร กฎกติกา และการบํ ารุงรักษาจะตองมีความสอดคลองกั บ
เงื่ อนไขทางสั งคมและสิ่ งแวดล อมในพื้ นที่ แ ละระบบที่ ใหญ กว า คนที่ มี ส วนได ส วนเสี ยใน
ทรั พยากรจะต องมี สวนรวมในการตั ดสิ นใจ และปรั บปรุ งกฎกติ กา รัฐบาลจะตองรับรู ใน
กฎกติกานั้นดวย ตองมีการสอดสองกํากับดูแลการใชทรัพยากรอยางสม่ําเสมอ หากมีผูกระทํา
ผิ ด ละเมิ ด กฎจะต อ งถู ก ลงโทษอย า งค อยเป นค อยไป และโทษจะมี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น
หากกระทํ าความผิดซ้ําซาก และจะตองมีกลไกในการจัดการความขัดแยงที่ทํ าไดงาย และ
ตนทุนต่ํา (ชล บุนนาค,2555)
ปาภูตะเภา จังหวัดชัยภูมิ เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาภูตะเภา ซึ่งไดประกาศเปน
ปา สงวนแหง ชาติ เมื่อวัน ที่ 18 ตุล าคม 2505 มีเนื้อที่โดยประมาณ 16,691 – 2 - 8 ไร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตําบล ไดแก ตําบลกุดยม ตําบลโอโล ตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว และ
ตําบลสามสวน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ในอดีตปาภูตะเภามีความอุดมสมบูรณมาก
มีไมที่สําคัญอยูหลายชนิดประกอบดวย ไมตะเคียน ไมมะคา ไมประดู ไมแดง ไมเต็ง ไมรัง
ไผซ าง และไผรวก (ราชกิจจานุ เ บกษา เลม 79 ตอนที่ 97) เนื่องจากเมื่อ ป พ.ศ. 2517
ประชาชนไดเขาไปบุกรุกตัดไมทําลายปา เพื่อนํามาสรางบานเรือนที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก
มีการครอบครองพื้นที่ ถากถางปาเพื่อทํ าไร เชน ปลูก กลวย และปลู กพืชผัก ผลไมอ่ืน ๆ
ทําใหปามีสภาพเสื่อมโทรมมาก ในป พ.ศ. 2537 ชุมชนทั้ง 4 ตําบลไดเห็นความสําคัญของ
ปาภูตะเภา เนื่องจากมีการตัดไมอยางตอเนื่อง และมีนายทุนจางใหชาวบานตัดไมไผรวกขาย
เปนจํานวนมาก ผูนําชุมชนทั้ง 4 ตําบล รวมกับเจาหนาที่ฝายปกครอง และเจาหนาที่ปาไม
จังหวัดชัยภูมิ รวมกันเฝาระวังการตัดไมทําลายปา แตกําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ และไดรับ
การตอตานจากชาวบาน และในป พ.ศ. 2539 ได มีก ารจัด ตั้ง องคการบริห ารสวนตํ าบล
ทั้ง 4 แหง จึงไดนําปญหานี้ เขามาพิจารณาในสภาองคการบริหารสวนตําบล เป นผลให
องคการบริ หารสวนตํ าบลทั้ ง 4 แหง ไดสนั บสนุ นงบประมาณ และบุ คลากรในการดํ าเนิ น
การปองกันรักษาปาภูตะเภา และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เชน การปลูกปา ปลูกหญาแฝก เปนตน
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ในปจจุบันถึงแมวาจะมีการดูแลรักษาปาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 4 ตําบล
สํานักงานปาไมจังหวัดชัยภูมิ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน รสทป. อปพร. อยูนั้น แตก็พบวายัง
มีปญหาการบุกรุกปา ลักลอบตัดไมทําลายปา และเผาปาอยูเรื่อย ๆ จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
ที่มีการบุกรุกปา ลักลอบตัดไมทําลายปา และเผาปาอยูนั้น ยังไมสามารถหาผูกระทําความผิด
มาลงโทษได ป ญหาที่ ต ามมา คื อ ทํ าให ป าเสื่ อมโทรม ซึ่ งมี ผลกระทบต อประชาชน และ
สิ่งแวดลอมโดยตรง เชน เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ไมมีแหล งอาหารที่อุดมสมบู รณเหมือนเดิ ม
ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการใชประโยชน และสภาพปญหาปจจุบันของ
ปาภูตะเภา ศึกษากลไกการบริหารจัดการปาภูตะเภาในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการปาภูตะเภา ตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom เพื่อใหปาภูตะเภา
คงความอุดมสมบูรณ และยั่งยืนตลอดไป
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1. เพื่อศึกษาสภาพการใชประโยชน และกลไกการบริหารจัดการปาภูตะเภาในปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาปจจุบันของปาภูตะเภา
3. เพื่ อ เสนอแนวทางในการบริ หารจั ดการป า ภู ตะเภา ตามแนวคิ ด การจั ด การ
ทรัพยากรรวม ของ Elinor Ostrom มาเปนแนวทางในการศึกษา

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. หลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรของ Ostrom
การบริหารจัดการทรัพยากรใหดํารงอยูไดยืนยาวของ Elinor Ostrom มีหลักการ
ทั้งหมด 8 ประการ (Ostrom, 1990; ชล บุนนาค, 2555) ไดแก
1) ตองมีการระบุขอบเขตเกี่ยวกับผูใช และขอบเขตของทรัพยากรไวอยางชัดเจน
2) ตองมีความสอดคลองกันระหวางกติกาเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากร
เงื่อนไขทางสังคม และสิ่งแวดลอม
3) คนสวนใหญที่มีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากรจะตองมีสิทธิ์ใน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และปรับปรุงกฎกติกา
4) ต อ งมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยคนที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย กั บ การใช
ทรัพยากรนั้น ๆ
5) การลงโทษตองเปนไปอยางคอยเปนคอยไป
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6) ตองมีกลไกในการจัดการความขัดแยงที่มีตนทุนต่ํา และเขาถึงไดงายทั้งกลไก
ระหวางผูใชกันเอง
7) รัฐบาลรับรูและใหสิทธิ์แกผูใชทรัพยากรในการวางกติกาการใช และจัดการ
ทรัพยากร
8) กติกาและการจัดการทรัพยากรตองเชื่อมโยง และสอดคลองกับระบบที่ใหญกวา
Elinor Ostrom พบวาการจัดการทรัพยากรรวมของชุมชนที่ประสบความสําเร็จนั้นมี
ลักษณะตรงกับหลักการขางตนทุกขอ สวนชุมชนที่ลมสลายมักจะมีลักษณะสอดคลองกับ
หลักการเพียง 1-2 ขอเทานั้น โดยชุมชนที่ลมเหลวมักจะขาดกลไกการจัดการความขัดแยง
ไมไดรับการยอมรับจากภาครัฐ และไมไดเชื่อมโยงกับระบบนิเวศสังคมทีใ่ หญกวา นอกจากนี้
ปจจัยสํ าคัญ ที่ทํ าใหค นในชุ ม ชนสามารถมาตกลงออกแบบกฎกติก ารว มกัน ไดตั้ง แตตน
(ชล บุนนาค, 2555)
2. การใชประโยชนจากปา
มนุษยใชประโยชนจากปามากมาย อาทิเชน อาหาร ที่อยูอาศัย ยา ไมฟน และไมใช
สอย คนในทองถิ่นจึงจําเปนตองดูแลรักษาปาไมของตนเอาไว เพื่อใชประโยชนเพราะไมไดใช
เฉพาะในครัวเรือนเทานั้น แตยังเก็บไปเพื่อขายสรางรายไดใหกับครอบครัวอีกดวย แตจะราบรื่น
และยาวนานเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของชุมชนเป นสํ าคัญ ชุ มชนลมสลายป า
ก็หมด ปาหมดชุมชนก็ลมสลายความสัมพันธโดยตรงระหวางปากับชุมชนจึงเปนที่รับรูกันมา
นาน เพื่อเป นการสรางกลไกการบริหารจัดการปาที่ เหมาะสม จึงตองมีการพัฒนาองคกร
ชุมชน สรางแผนการจัดการปาชุ มชนโดยชุมชนเปนผูดํ าเนินการเอง (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย,
2540) อีกทั้งปายังเปนแหลงที่มาของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเปนรากฐานความสั มพันธ ของ
ชุมชน ปามีผลตอความอยูรอดของชุมชนมาเนิ่นนาน และไมสามารถแยกจากกันได ชุมชน
พื้นเมือง และชุมชนทองถิ่นสวนมากมีวัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติในการดูแลรักษาปา เชน ความ
เชื่อเรื่องผีที่ดูแลปา รักษาตนน้ํา มีการรักษาความสมบูรณของปาโดยพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งมีความ
แตกตางกันตามวัฒนธรรมประเพณีของแตละทองถิ่น (สมหญิง สุนทรวงษ, 2557)
3. สภาพปญหาของปา
ปาไมของโลก โดยเฉพาะปาเขตรอนกําลังถูกทําลายลงไปอยางรวดเร็ว และสวน
ใหญอยูในเขตประเทศดอยพัฒนาและกําลังพัฒนา เพราะปาไมตกอยูภายใตการกํากับดูแล
ของคนกลุมเดียว การใชปาจึงถูกมองวาเปนเพียงแหลงผลิตไมซุงที่ควรถูกตัด เพื่อขายหา
รายไดเขาประเทศ จึงสงผลสูการทําไม เพื่อสงออกเปนรายไดหลักของประเทศ พื้นที่ปาจึง
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หมดไปอยา งรวดเร็ ว และผลพวงของการจัด การป า ซึ่ง ไม ได เ กิ ด จากคนสว นใหญ ข อง
ประเทศ โดยเฉพาะผูคนในชนบทที่อยูใกลปา หรือในปา สวนใหญแลวรัฐจะถือวาปา และ
ทรัพยากรอื่น ๆ จากปาเปนของรัฐ ประชาชนแตะตองไมได ประชาชนจึงมักตกอยูในสภาพ
ของผูบุกรุกปาบาง ผูลักลอบตั ดฟนไมบาง ทั้ง ๆ ที่ชีวิตของพวกเขาตองพึ่งพาอาศัยปามา
โดยตลอด แตก็ตองตกอยูในสภาพของผูกระทําผิดกฎหมายของรัฐการจัดการปาโดยใหรัฐ
เปนผูดูแล (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2534)
4. ระบบการบริหารจัดการ
การจั ดการป าไม ใช เป น เพี ยงแค การอนุ รั กษ หรื อการกั น เขตพื้ น ที่ ไม ให เข าไปใช
ประโยชน แตเปนวิธีที่ทําใหชุมชนเกิดความตระหนักในการใชทรัพยากรปาไมใหคุมคา และ
เกิดความยั่งยืนไดในอนาคต การจัดการปาภูบักดีของคนภูไทปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต
ไปตามยุคสมัย เนื่องจากพื้นที่ชุ มชนลดลง การใชประโยชน จากปาถูกจํากัด ความเชื่อบาง
สวนหายไปกับความเจริญที่เขามาแทนที่ คนภูไทเปลี่ยนแปลงตนเองจากเคย เปนผูควบคุม
ทรัพยากรมาเปนผูถูกทรัพยากรกําหนดบทบาทการใชประโยชน (สุ ภาวดี มีสิทธิ และคณะ,
2552) การอนุรักษไมไดจํากัดอยูเฉพาะภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนเทานั้น เพราะปจจุบัน
ทองถิ่น หรือชุ มชนเริ่มเขามามี บทบาท และเห็ นความสํ าคั ญของป าไม เช น ปาชุ มชนบาน
ทามะนาว ซึ่งมีพื้นที่ติดตอกับเขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง การอนุรักษปาหวยขาแขงได
ดําเนินการอยางเขมงวด และอยางจริงจัง วิถีของคนในชุมชนที่เคยพึ่งพิงการเขาไปเก็บหา
ของปามาเลี้ ยงชีวิ ต และครอบครัวตองเปลี่ยนไป ทํ าใหในป จจุบั นปาชุ มชนบ านทามะนาว
มีความอุดมสมบูรณในระดับที่ไมแตกตางไปจากปาอนุรักษ (สํารวม บุญลน, 2553)
จากงานวิจัยที่ก ลาวมาขางตนโดยสวนใหญ จะสนั บ สนุ นใหชุ ม ชนรวมมือกันใน
การบริหารจัดการปาเอง เพราะชุมชนเปนผูที่ใชประโยชนจากปา และอยูใกลชิดปามากที่สุด
พึ่งพาอาศัยปามาตั้งแตอดีต มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีในการดูแลรักษาปาเอง แตถาให
รัฐควบคุมดูแลก็จะกีดกันชาวบานไมใหเขาไปบุกรุกทําลายปา ทําใหเกิดการขัดแยงระหวาง
ชาวบาน และหนว ยงานของรัฐ ดั ง นั้น เพื่อใหปาอยูคูกับ ชุม ชนอยา งยั่ง ยืน ตอไป ควรจะ
สงเสริมใหชุมชนเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาปาใหคุมคา และมีความยั่งยืนในอนาคต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
อบต.กุดยม
หนวยงานภาครัฐ

การจัดการปาภูตะเภา

แนวทางในการพัฒนา

ในปจจุบัน

การจัดการปาภูตะเภา

ประชาชน
ปญหาและอุปสรรค

ตามแนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรรวมของ
Elinor Ostrom

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชรูปแบบ
การวิจัยแบบกรณีศึกษาแบบกรณีเดียว (holistic single case study design) โดยถือวาปาภูตะเภา
ตําบลกุดยม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เปนอาณาเขตของการศึกษา (bounded system)
การศึกษาครั้งนีป้ ระกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
รวม ของ Elinor Ostromเพื่อเปนการศึกษาคนควาเบื้องตน ที่จะใหไดมาซึ่งปจจัยที่เกี่ยวของและ
นําไปสูการวิจัยที่มีขอบเขตของการวิจัยกวางขวางมากขึ้น
2. การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยมีชุดคําถามจํานวน 3 ชุด ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด
การจัดการทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom ประกอบกับการการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ แนวคําถามในการสัมภาษณมีลักษณะเปนหัวขอสนทนากวาง หรือเปนคําถาม
ปลายเปด ที่ใชเปนแนวทางสําหรับการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลักอยางไมเปนทางการ นอกจากนี้
ผูสัมภาษณยังสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ เชน สีหนา ทาทาง แววตา น้ําเสียง และความรูสึกของ
ผูใหสัมภาษณ ในขณะที่สัมภาษณดวย ซึ่งลวนแตเปนประโยชนสําหรับการวิเคราะหขอมูลของ
ผูวิจัย ในการสัมภาษณแตละครั้งใชเวลาไมเทากัน โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 15 – 30 นาที ทั้งนี้
ขึน้ อยูกับประสบการณที่ผูใหขอมูลหลักตองการถายทอดใหกับผูใหขอมูล
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ผูใหขอมูล แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1) กลุมบุคลากรของสํานักงานปาไมจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 2 คน
2) กลุมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดยม จํานวน 3 คน ไดแก นายก
องคการบริหารสวนตําบลกุดยม ปลัด และเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) กลุมกํานัน ผูใหญบาน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) และอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในเขตตําบลกุดยม จํานวน 10 คน

ผลการวิจัย
1. การบริหารจัดการปาชุมชนภูตะเภาในปจจุบัน
1.1 การใชประโยชน
ประชาชนใชประโยชนจากปาภูตะเภา เพื่อเปนแหลงอาหาร เชน หนอไม เห็ดชนิด
ตาง ๆ ผักหวานปา ผักสาบ บุกปา (อีรอกเขา) ผักตูบหมูบ ดอกกระเจียว ไขมดแดง ไขจักจั่น
เปนตน นอกจากจะเปนอาหารของคนในชุมชนแลว ยังเปนสินคาที่สามารถจําหนายสรางรายได
ใหกับประชาชนในชุมชนอีกดวย ไมไผก็สามารถนํามาทําเครื่องจักสานได เชน สุมไก กระติบขาว
เหนียว โตะ เกาอี้ เปนตน ใชประโยชนในการเก็บฟน โดยชาวบานจะตัดเฉพาะไมที่ตายแลวมาใช
ในการทําฟน หรือเผาถาน เปนแหลงสมุนไพรนานาชนิด เชน หนอนตายยาก รากสามสิบ หมอย
สาวแก เป นต น และพื้ นที่ ป าภู ตะเภายั งใช เป นที่ เลี้ ยงสั ตว ได เช น วั ว เนื่ องจากในช วงฤดู
ทําการเกษตรไมมีพื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตว ประชาชนก็จะขึ้นไปเลี้ยงวัวบนปาภูตะเภา
1.2 กฎกติกา
หมู บ านที่ มี พื้ นที่ ติ ดเขตป า ภู ตะเภา ได มี การประชุ มประชาคมร วมกั น โดยมี
เจาหนาที่จากสํานักงานปาไมจังหวัดชัยภูมิ เจาหนาที่จากองคการบริหารสวนตําบลกุดยม กํานัน
ผู ใหญ บ าน คณะกรรมการป าชุ มชน อาสาสมั ครป องกั นภั ยฝ ายพบเรื อน (อปพร.) ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) เขารวมประชุม เพื่อเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในการวางกฎ
กติกาดวย กฎกติกาของปาภูตะเภา มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
พื้นที่ เพราะประชาชนเป นผู กําหนดกฎกติกาเอง แตมี การนํ ากฎหมายเกี่ยวกับปาไมมาเป น
แนวทางในการออกกฎกติ ก าป า ภู ตะเภา คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม พ.ศ. 2484 และ
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 กฎกติกาปาชุมชนภูตะเภา สรุปรายละเอียดดังนี้
หามมิใหผูใดเผาถาน หามลักลอบตัดไม ลําไมไผ หรือบุกรุกยึดถือครอบครอง เพื่อผลประโยชน
สวนตัว หรือทําการคา หามมิใหผูใดนําสัตวเลี้ยงมาลอมคอกในเขตปาชุมชน หรือทําการนอนคาง
เพื่อยึดถือครอบครองเปนที่อาศัย หรือพักสัตวเลี้ยง หามบุคคลภายนอกเขตปาชุมชนเขามาหา
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เก็ บของป า ห ามนํ าเครื่ องมื อตั ดไม ทํ าลายป า และเครื่ องมื อล าสั ตว เข าไปในเขตป าชุ มชน
โดยเด็ดขาด ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ขอ 1, 4, 5 และ 6 แหงขอบังคับนี้ ตองระวางโทษปรับ
ตั้ งแต 500 - 1,000 บาท หรื อดํ าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย ทั้ ง นี้ ขึ้ นอยู กั บการพิ จารณาของ
คณะกรรมการปาชุ มชน และฝาฝนตาม ขอ 2, 3 แหงขอบังคับนี้ ตองระวางโทษปรับ ตั้งแต
2,000 - 10,000 บาท หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาขอคณะกรรมการ
ปาชุมชน แตขอยกเวนในการใชสอยไม คือ ราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ บู รณะ
ซอมแซมสาธารณะประโยชน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการปาชุมชน
1.3 การสนับสนุนจากองคกรภายนอก
ปาภูตะเภาไดรับความการกํากับ ดูแล สอดสองจากสํานักงานปาไมจังหวัดชัยภูมิ
องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลกุ ด ยม อาสาสมั ค รป องกั น ภั ยฝ า ยพบเรื อน (อปพร.) ราษฎร
อาสาสมั ครพิ ทั กษ ปา (รสทป.) คณะกรรมการป าชุ มชน กํานั น ผู ใหญบาน และประชาชน
ชาวตําบลกุดยม รวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของปาภูตะเภาอยางตอเนื่อง ทําใหปา
ที่ เคยเสื่ อมโทรม ฟ นตั วขึ้ นอย างต อเนื่ อง และองค การบริ หารส วนตํ าบลกุ ดยม ได จั ดทํ า
โครงการตาง ๆ ที่เปนการอนุรักษปาภูตะเภา เชน โครงการหนูรักษภูตะเภา โครงการปลู กปา
เฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการสรางฝายชะลอ
น้ํา โครงการเฝาระวังและปองกันการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติปาไม (ปดปาภูตะเภา) เปนตน
1.4 ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับปาชุมชน
ประเพณีสรงน้ําพระภู หรือเอาบุญภู เปนประเพณีที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป ทํามา
ตั้งแตก อตั้งหมู บาน ซึ่ งจะจัดในชวงเทศกาลสงกรานต หรื อหลั งเทศกาลสงกรานต โดยมี
พระสงฆเปนผูนําในการเดินทางขึ้นไปสรงน้ําพระภู รวมกับผูนําชุมชน ชาวบาน และเยาวชนใน
แตละหมูบาน ขึ้นไปสรงน้ํา เพื่อสั กการะสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์บนปาภู ตะเภา ซึ่งจัดไวเป นจุดตาง ๆ
บนปาภูตะเภา มีการรองรําทําเพลง และนําตนไมขึ้นไปปลูก เพื่อทดแทนตนไมที่ตายไป การจัด
ประเพณีสรงน้ําพระภูขึ้นนี้ โดยมีความเชื่อวา เมื่อขึน้ ไปสรงน้ําพระภูแลวฝนจะตกตามฤดูกาล
2. สภาพปญหาปจจุบันของปาภูตะเภา
จากการดําเนินการสัมภาษณทั้ง 3 กลุม พบวาปญหาของปาภูตะเภา มี 2 ประการ
คือ ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และปญหาที่เกิดจากฝมือมนุษย ดังนี้
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2.1 ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ในชวงฤดูฝน ถามีฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ก็จะทําใหปาเกิดความเสียหาย
หนาผาถลม ดินพัง และในชวงฤดูแลง สภาพอากาศแหงแลงทําใหตนไมลมตาย
2.2 ปญหาที่เกิดจาก ฝมือมนุษย
การจุด ไฟเผาป า เพื่ อหาของป า เพื่ อ กระตุ นผั ก แตกยอด การจุ ด ไฟบนป า
ภูตะเภา แลวไมดับ หรือการจุดไฟเผาไรแลวกันไฟไมอยู ทําใหไฟลามขึ้นปา ภูตะเภา และ
ยังพบการลักลอบตัดไมทําลายปา ไมวาจะเปนไมปาสงวนหรือไมอ่นื ๆ
3. แนวทางในการแกไขปญหาของปาภูตะเภา
จากการสัมภาษณทั้ง 3 กลุมไดเสนอแนวทางในการบริหารจัดการปาภูตะเภาใน
หลาย ๆ เรื่อง เชน กลุมเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกุดยม ก1 จะกลาวถึงปญหาการ
เผาปา มีการประชาสัมพันธเรื่องการเผาปา สวนกลุมเจาหนาที่ปาไมจังหวัดชัยภูมิ ก2 จะพูด
ถึงเรื่องการอบรมใหความรูเปนประจําทุกป การปลูกฝงจิตสํานึกในการดูแลรักษาปาใหกับ
นักเรียน การสรางกลุมเครือขาย เชน กลุมไลน กลุมเฟสบุค เพื่อความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานระหวางสวนราชการ และกลุมบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการกํากับดูแลรักษา
ปาภูตะเภา สวนกลุมบุคคล ก3 จะกลาวถึงการตั้งดานตรวจ และขึ้นไปสํารวจปาเปนประจํา
ทุกเดือน แตโดยสวนใหญแ ลวปญ หา หรือแนวทางในการแกไขป ญหาของปา ภูตะเภาทั้ง
3 กลุ ม จะกล า วถึ ง การรณรงค เ รื่ อ งการเผาป า เพราะการเผาป า เป น ป ญ หาหลั ก ของ
ปาภูตะเภา เกิดจากฝมือมนุษย เผาเพียงเพื่อตองการใหผักแตกยอด เก็บหาของปา ลาสัตว
หุงหาอาหาร และการเผาไรแลวกันไฟไมอยู

สรุปและอภิปรายผล
1. สภาพการใชประโยชนและกลไกการบริหารจัดการปาภูตะเภาในปจจุบัน
1.1 การใชประโยชน
ประชาชนไดใชประโยชนจากปาภูตะเภา เพื่อเปนแหลงอาหาร เชน หนอไม เห็ด
ชนิ ดต าง ๆ ผั กหวานป า ผักสาบ บุ กปา (อี รอกเขา) ผั กตู บหมู บ ดอกกระเจี ยว ไข มดแดง
ไขจักจั่น เปนตน นอกจากจะเปนอาหารของคนในชุมชนแลว ยังเปนสินคาที่สามารถจําหนาย
สรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนอีกดวย ไมไผก็สามารถนํามาทําเครื่องจักสานได เชน สุมไก
กระติบขาวเหนียว โตะ เกาอี้ เปนตน ใชประโยชนในการเก็บฟน โดยชาวบานจะตัดเฉพาะไม ที่
ตายแลวมาใชในการทํ าฟน หรือเผาถาน เป นแหลงสมุนไพรนานาชนิด เชน หนอนตายยาก
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รากสามสิบ หมอยสาวแก เปนตน และพื้นที่ปาชุมชนภูตะเภายังใชเปนที่เลี้ยงสัตวไดอีกดวย
เชน วัว เนื่องจากชวงฤดูทําการเกษตรไมมีพื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตว ประชาชนก็จะขึ้นไปเลี้ยงวัว
บนปาภูตะเภา
1.2 กลไกการบริหารจัดการ
วิ ธี การบริ ห ารจั ด การป าภู ตะเภา ตํ า บลกุ ดยม อํ า เภอภู เขี ยว จั งหวั ด ชั ยภู มิ
ใหประชาชนที่อยูรอบปาภูตะเภา ดูแลรักษาปารวมกัน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมปาชุมชน
เพื่อดูแลสอดสองปาภูตะเภา มีการตั้งกฎกติกาเกี่ยวกับปาชุมชนรวมกัน ภายใตการกํากับดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดยม และสํานักงานปาไมจังหวัดชัยภูมิ มีวัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่ อต าง ๆ ที่ สื บทอดกั นมารุ นต อรุ น ในการดู แลรั กษาป าตามวิ ถีของชาวบ าน ซึ่ งมี
ความแตกตางกับงานวิจัยของ สุภาวดี มีสิทธิ์ และคณะ (2552) ที่ไดศึกษารูปแบบการจัดการ
ปาภูบั กดีของชาวภูไท บานโนนสูง ตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ งานวิจัยนั้น
ให หน วยงานของรั ฐ เข า มาควบคุ ม ดู แลบริ ห ารจั ดการป าเอง กี ด กั นไม ให ชาวบ านเข า ไป
ใชประโยชนจากปา ทําใหเกิดการขัดแยงระหวางชาวบาน และหนวยงานของรัฐ ในการอนุรักษ
ปาภูตะเภาในปจจุบัน จะมีการปลูกตนไมเปนประจําทุกป มีการวางกฎกติกาในการใชประโยชน
จากปารวมกัน มีการวางมาตรการในการปองกันไฟปาในชวงฤดูแลง เชนเดียวกับงานวิจัยของ
สํารวม บุญลน (2553) ซึ่งไดศึกษาปาชุมชนบานทามะนาว ซึ่งมีแนวเขตพืน้ ที่ติดตอกับเขตรักษา
พั นธุ สั ตว ป าห วยขาแข ง ชุ มชนบ านท ามะนาวจะมี การนํ าต นไม ไปปลู ก เสริ มพร อมไปกั บ
การตั้งกฎกติกาในการใชประโยชนจากปารวมกัน และมีการวางมาตรการปองกันไฟปาใน
ชวงฤดู แลงอย างจริงจัง จะแตกต างกันที่การใชประโยชน จากปา ป าชุ มชนบานท ามะนาว
จะหาวิธีการลดการพึ่งพิงปาอนุรักษ จะเขมงวด และจริ งจังในการใช ประโยชน จากป าของ
ชาวบ านมากกว าป า ภู ต ะเภา ซึ่ งป าภู ตะเภาจะเน น ให ชุ ม ชนที่ มี พื้ นที่ รอบป า ภู ตะเภาเป น
ผูใชประโยชนจากปา และเปนผูดูแลรักษาปาเอง ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ
2. สภาพปญหาของปาภูตะเภาในปจจุบัน
ปญญาของปาภูตะเภา มี 2 ประการ คือ ปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ในชวงฤดู
ฝน ถามีฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง ก็จะทําใหปาเกิดความเสียหาย หนาผาถลม ดินพัง และ
ในชวงฤดูแลง สภาพอากาศแหงแลงทําใหตนไมลมตาย และปญหาที่เกิดจากฝมือมนุษย
มีการจุดไฟเผาปาเพื่อหาของปา เพื่อกระตุนผักแตกยอด การจุดไฟบนปาภูตะเภาแลวไมดับ
หรือการจุดไฟเผาไรแลวกันไฟไมอยูทําใหไฟลามขึ้นปาภูตะเภา และยังพบการลักลอบตัดไม
ทําลายปา ไมวาจะเปนไมปาสงวนหรือไมอ่นื ๆ
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3. แนวทางในการบริหารจัดการปาภูตะเภาตามแนวคิดของ Ostrom
การบริหารจัดการปาภูตะเภา มีความสอดคลองกับหลักการจัดการทรัพยากรรวม
ของ Elinor Ostrom 7 ประการ ดังตอไปนี้
1) สอดคลองกับหลักการขอที่ 1 บางสวน คือ มีการระบุขอบเขตของทรัพยากร
ปาภูตะเภาชัดเจน แตยังไมมีการระบุขอบเขตเกี่ยวกับผูใช ทําใหผูใดก็มีสิทธิใชประโยชนจาก
ปาภูตะเภา
2) สอดคลองกับขอ 3 คือ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย หรือผูที่ใชประโยชนจากปาภูตะเภา
มีสิทธิ และมีสวนรวมในการตัดสินใจออกกฎ และปรับปรุงกฎกติกาของปาภูตะเภา ภายใต
การกํากับดูแลแนะนําจากเจาหนาที่จากสํานักงานปาไมจังหวัดชัยภูมิ ผูนําทองถิ่น และผูนํา
ทองที่
3) สอดคลองกับขอ 4 คือ มีการกํากับดูแล สอดสองจากหนวยงานตาง ๆ เชน
สํานัก งานปา ไมจังหวัด ชัยภูมิ องคการบริห ารสวนตําบลกุด ยม ตํ ารวจ พระสงฆ กํา นั น
ผูใหญบาน อปพร. รสทป. และคณะกรรมการปาชุมชน
4) สอดคลอ งกั บ ข อ 5 คื อ การลงโทษเป น ไปอย า งคอ ยเป น ค อยไป กล า วคื อ
ถาพบวามีการทําความผิดครั้งแรกก็จะวากลาวตักเตือน และปรับตามกฎกติกาของปาชุมชน
แตถาทําความผิดซ้ําซาก ก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายปาไม
5) สอดคลองกับขอ 6 คือ มีกลไกในการจัดการความขัดแยงที่มีตนทุนต่ํา และ
ทําไดงาย กลาวคือ การจัดการปญหาดําเนินการโดยผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น และสมาชิก
ภายในชุมชนกันเอง
6) สอดคลอ งกับขอ 7 คื อ องคก ารบริห ารสวนตํ า บลกุด ยม สํ า นั ก งานป า ไม
จัง หวั ด ชัย ภู มิ ใหสิ ท ธิกั บ ประชาชนไดมี ส วนรว มในการวางกฎกติก าปา ชุ ม ชน โดยการ
ใชพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาเปน
แนวทางในการออกกฎกติกาปาภูตะเภา
7) สอดคลอ งกั บ ข อ 8 คือ กฎกติก า และการจัด การทรัพ ยากรเชื่ อมโยงกั บ
กฎหมายปาไม เพราะมี การประชุมประชาคมรวมกันระหวางสํานักงานปาไมจังหวัดชัยภูมิ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด ยม และประชาชน เพื่ อ กํ า หนดกฎกติ ก าป า ชุ ม ชน และ
ใชพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาเปน
แนวทางในการกําหนดกฎกติกาปาภูตะเภา
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อยางไรก็ดี การบริหารจัดการปาภูตะเภา ยังไมสอดคลองกับหลักการขอที่ 2 คือ
ขาดความสอดคลองกันระหวางกติกาเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรเงื่อนไขทาง
สังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบทรัพยากร ซึ่งจะตองมีความสอดคลอง
กันกับตนทุนตาง ๆ ที่ลงทุน ไปกับประโยชนที่สมาชิกจะตองไดรับดวย เนื่องจากปาภูตะเภา
ยังไมมีสมาชิกปาภูตะเภา และไมมีบัญชีรายรับรายจายเกี่ยวกับปาภูตะเภา

ขอเสนอแนะ
1. กลไกในการบริหารจัดการปาภูตะเภาในปจจุบัน ยังขาดงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการดําเนินงาน ฉะนั้น หนวยงานของรัฐ และทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของ จึงควร
จัดสรรงบประมาณ มาใชในการบริหารจัดการปาภูตะเภาอยางเหมาะสม
2. ควรมีการระบุขอบเขตในการใชประโยชนจากปาภูตะเภา ของประชาชนสวนใหญ
ทีมีพื้นที่ติดเขตปาภูตะเภา หรือบริเวณใกลเคียงก็ใชประโยชนอยางชัดเจน และโดยคํานึงถึง
การอนุรักษปาดวย นอกจากนั้น เนื่องจากยังพบวา มีกลุมบุคคลบางกลุมลักลอบตัดไมและ
เผาปาอยู ควรบริหารจัดการปาชุมชนโดยมีเวรยามอยูเปนประจํารอบปาภูตะเภา โดยตั้งเปน
จุดตรวจ เพื่อดูแลสอดสองดูแลปาภูตะเภาอยางสม่ําเสมอ
3. ปาภู ตะเภา ไดดํ าเนินการบริหารจัดการปาภู ตะเภา ตรงตามหลั กการจัดการ
ทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom โดยสวนใหญ ซึ่งอาจจะเปนการบริหารจัดการปาที่กําลัง
จะประสบผลสํ าเร็ จ เพราะสวนใหญ แลว ปาชุ มชนที่บริ หารจัดการลมเหลว มั กมีลั กษณะ
สอดคล องกั บหลั กการจั ดการทรั พยากรร วมของ Elinor Ostrom เพี ยง 1 - 2 ข อเท านั้ น
ผลการวิเคราะหพบวาการบริหารจัดการปาภูตะเภายังไมสอดคลองกับหลักการขอที่ 2 ฉะนั้น
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลายควรกําหนดกติกาใหมีความสอดคลองกันกับการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรเงื่อนไขทางสังคม และสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบทรัพยากร เพื่อให
ครบตามหลักการจัดการทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom ครบทุกขอ และเพื่อใหปาภูตะเภา
เปนปาที่อุดมสมบูรณตลอดไป
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