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ABSTRACT

 The Objectives of this study were to determine community forest administration and 
management, community socio-economic condition and relationship between socio-economic 
factors and level of people participation to community forest management. The study employed 
interview method as tool for collecting data from villager who living compass Phra Phutthabat Noi 
community forest Amphoe Kaeng Khoi, Saraburi Province. The study area covered 2 Tombons, 4 
villages which selected 84 household were sample. The Chi–square test was statistical techniques 
to analyze relationship between socio-economic factors and lever of people participation at 
significance level of 0.05.
 The results of the study indicated that most of the respondents were average age of 31-40 
years,  education level was elementary school, main occupation was general hired, their income 
were between 50,001-125,000 Baht per household per year and average expense was less than 
50,000 Baht per household per year while, almost every household had a loan. Most of them 
were landless farmer which know community forest regulation and, they always gain benefit from 
community forest. Moreover, the study of relationship between socio-economic factors and level 
of people participation indicated had no any factor accepted. Finally, strongly committee and 
equally regulation were current condition of this community forest. Therefore, the encouragement 
of create people organization is potential strategy to promote community forest administration 
and management and people awareness.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าชุมชน สภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชน รวมถึง

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิสังคมทีมี่ผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชมุชน โดยใช้วธีิสมัภาษณ์เป็นเครือ่งมือหลกั

ส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากชุมชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย อ�าเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบรุ ีครอบคลุมพืน้ที ่2 ต�าบล 4 หมู่บ้าน รวม 84 ครวัเรอืน และ วเิคราะห์ข้อมูลความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

ด้วยสถิติ Chi- square โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบ

อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50,001-125,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และส่วนใหญ่มี

รายจ่ายในครัวเรือนไม่เกิน 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยทุกครัวเรือนมีภาระหน้ีสิน และส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน

ถือครองเป็นของตนเอง ท้ังนี้ประชากรส่วนใหญ่ทราบกฎระเบียบ และกติกาของป่าชุมชน และส่วนใหญ่ได้รับ

ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนไม่พบว่ามีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ดังน้ันจึงควรสนับสนุนให้ประชาชน

รวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมต่างๆทางสังคม มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และมีกฎระเบียบกติกาที่เอื้อประโยชน์ต่อคนใน

ชุมชนอย่างเสมอภาค เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน

ค�ำส�ำคัญ: ป่าชุมชน การบริหารจัดการ ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม การมีส่วนร่วม

ค�ำน�ำ

 ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคม โดยได้ยดึแนวทางทุนนิยม ระบบ

เศรษฐกิจของไทยจึงรุดหน้าเข้าสู่ความเป็นเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมสมัยใหม่ ส่งผลให้

ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในหลายพืน้ท่ีนัน้ 

เส่ือมโทรมลงทัง้ปรมิาณ และคณุภาพ ทรพัยากรป่าไม้นับ

เป็นทรพัยากรธรรมชาติท่ีส�าคญัยิง่ ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ

สงัคม และยงัเป็นปัจจยัส�าคัญทีช่่วยในการรกัษาสมดุล

ของระบบนเิวศ อกีท้ังยงัเกือ้หนนุต่อการด�ารงชวีติของ

มนษุย์ หากทรพัยากรป่าไม้ถกูน�ามาใช้มากจนเกินความ

สามารถในการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ ผลกระทบที่

เกิดขึ้น ก็จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

 ปัจจบัุนประเทศไทยมีพืน้ท่ีป่าอยูป่ระมาณ 108 

ล้านไร่ เป็นพืน้ท่ีจดัต้ังป่าชมุชน 7,706 หมู่บ้าน รวมเป็น

เนื้อที่ประมาณ 2.7 ล้านไร่ (Royal Forest Department, 

2013) ป่าชมุชนพระพทุธบาทน้อย อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดั

สระบุรี มีพื้นที่ประมาณ 1,859 ไร่ ระยะทางรอบเขา 

11.58 กโิลเมตร มีป่าชมุชนครอบคลมุพืน้ที ่2 ต�าบล คือ 

ต�าบลสองคอน และต�าบลท่าตูม อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดั

สระบุรี ตลอดแนวขอบเขามีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบ 

4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพระพุทธบาทน้อย บ้านบ่อโศก 

บ้านทุ่งแซง และบ้านโป่งค่า-ป่าไม้แดง พื้นที่นี้ถือเป็น

ระบบนิเวศป่าเขาหินปูนสวยงาม มีพืชพรรณหายาก

หลายอย่าง และเป็นแหล่งน�้าซับซ่ึงถือเป็นประโยชน์

โดยตรงท่ีได้จากระบบนิเวศป่าชุมชนพระพุทธบาท

น้อยมากทีส่ดุ ชาวบ้านได้น�าไปใช้ประโยชน์ทัง้อปุโภค

และบรโิภคนอกจากน้ี ชมุชนได้ประโยชน์โดยตรงจาก

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ขณะที่พื้นที่ป่าอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี ส่วน

ใหญ่มสัีมปทานการระเบิดหนิเพือ่ท�าเหมือง แต่ชาวบ้าน

พระพุทธบาทน้อยปฏิเสธผลประโยชน์ ท่ีแลกกับการ

ระเบิดหินเพื่อท�าเหมือง แกนน�าชุมชนจึงได้ชักชวน

ชาวบ้านให้ร่วมกันดูแลป้องกัน จนน�าไปสู่การจัดต้ัง

คณะกรรมการป่าชุมชน ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อช่วยกัน

ดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง ท�าให้ป่าชุมชน

พระพทุธบาทน้อย เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะในการศึกษาถงึปัจจยั 

และแนวทางในการจดัการอนรุกัษ์ป่าชมุชนุของชาวบ้าน
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อุปกรณ์ และวิธีกำร
 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวจิยั

ท่ีเก่ียวข้อง และวัตถุประสงค์ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

ผู้วิจัยได้ใช้การต้ังสมมติฐานที่มีความสัมพันธ์กันใน

การศึกษาการจัดการป่าชุมชนดังนี้

Frame concept of Participation community administration and management community forest 
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Figure 1 Conceptual framework of participatory community forest management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 2 Community Forest Administrative and Management System and Benefit Achievement. 
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1. Reduce the natural disasters 

2. Increasing fertility of land. 

3. Vital air. 

4. To be important water source. 

5. Increasing quality of environment 
in community. 

Figure 1 Conceptual framework of participatory community forest management.

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้

เป็นการเก็บข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยแบ่งข้อมูล

เป็น 2 ประเภท คือ

 1. ข้อมูลทติุยภมิู (secondary data) เป็นข้อมูล

ทีไ่ด้จากการตรวจเอกสาร เพือ่ประกอบการศึกษาเกีย่วกบั

แนวคิดทฤษฎี หลักของการมีส่วนร่วม ข้อมูลเบื้องต้น

ของป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อย ตลอดจนงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง

 2. ข้อมลูปฐมภมู ิ(primary data) เป็นการเกบ็

รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการวจัิยเป็นการสัมภาษณ์

โดยใช้แบบสอบถาม ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

ประชาชนทีอ่าศัยอยูร่อบพืน้ทีป่่าชมุชนพระพทุธบาทน้อย

อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีจ�านวน 2 ต�าบล 4 หมูบ้่าน 

ได้แก่ ต�าบลสองคอน บ้านพระพุทธบาทน้อย หมู่ที่ 10 

จ�านวน 181 ครัวเรือน บ้านบ่อโศก หมู่ที่ 11 จ�านวน 78 

ครัวเรือน และต�าบลท่าตูม บ้านทุ่งแซง หมู่ที่ 2 จ�านวน 

95 ครวัเรอืน และบ้านโป่งค่า-ป่าไม้แดง หมู่ที ่4 จ�านวน 

162 ครวัเรอืน รวมท้ังหมด 516 ครวัเรอืน  ส�าหรบัขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 

1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.1 ซ่ึงขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 84 คน แล้วค�านวณจ�านวน

ตัวอย่าง 84 คน แบ่งในแต่ละหมู่บ้านโดยใช้สตูรกระจาย

ตามสัดส่วน การกระจายหาจ�านวนประชากรในแต่ละ

หมู่บ้าน (Jamikorn, 1983) ดังนี้
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Table 1 Distribution of total and sampled household number by village.

Sample village Number of 
households

number of sample 
household

1.  Moo 2 Ban Thung Saeng Tambon Tha Tum 95 16
2.  Moo 4 Ban Pong Kha Pa Mai Daeng Tambon Tha Tum 162 26
3.  Moo 11 Ban Bo Sok Tambon Song Khon 78 13
4.  Moo 10 Ban Phra Phutthabat Tambon Song Khon 181 29

Total 516 84

Table 2 Distribution of respondents by stakeholder types and village.

 Stakeholder
Type

The number of samples in each village
Moo 2 Moo 4 Moo 11 Moo 10 Total

1. Community leaders  
2. Community committee
3. The gathering NTFPs. 
4. The general public

1
2
4
9

1
2
6
17

1
2
3
7

1
2
6
20

4
8
19
53

             Total 16 26 13 29 84

Remark:  NTFPs. =  Non-Timber Forest Products.

 ในการสุม่ตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านนัน้ ใช้การ

สุม่ตัวอย่างแบบจ�าแนกชัน้ Stratified random sampling 

โดยแบ่งชั้นตามลักษณะของประชากรเป็นกลุ่มย่อย 

ตามลักษณะท่ีแตกต่างกัน รวมตัวอย่างทั้งหมด 84 

ตัวอย่าง ดัง Table 2

 ผูท้�าการวจิยัได้ท�าการทดสอบแบบสอบถาม

ทีส่ร้างข้ึน โดยการน�าแบบสอบถามไปท�าการสอบถาม

ผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูรู้เ้พือ่ท�าการพจิารณาว่าได้ครอบคลมุ

แนวคดิ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และเป็นการ

ทดสอบความถกูต้องท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการวจิยัโดย

อาศัยทฤษฎี หรือแนวคิดเป็นหลัก

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ซึ่งจะ

น�าข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าตรวจเอกสารที่เกี่ยวกับ

ป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อยมาท�าการศึกษาวิเคราะห์ 

อธิบายและสรุปผลที่เกิดขึ้น

 2.  เกณฑ์การวัดค่าระดับการบริหารจัดการ 

ในการศึกษาได้ก�าหนดระดับการบริหารจัดการไว้ 3 

ระดับ คือ มีการบริหารจัดการน้อย ปานกลาง และมาก 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามดังนี้ 

มีการบริหารจัดการน้อยที่สุด เท่ากับ   1 คะแนน

มีการบริหารจัดการน้อย เท่ากับ   2 คะแนน

มีการบริหารจัดการปานกลาง เท่ากับ   3 คะแนน

มีการบริหารจัดการมาก เท่ากับ   4 คะแนน

มีการบริหารจัดการมากที่สุด เท่ากับ   5 คะแนน

 ท�าการรวมคะแนนการบรหิารจดัการในแต่ละ

ด้าน โดยก�าหนดไว้ดังนี้

ช่องคะแนนน้อยที่สุด (1) และช่องคะแนนน้อย (2)

 เท่ากับมีการบริหารจัดการระดับน้อย

ช่องคะแนนปานกลาง (3)

 เท่ากับมีการบริหารจัดการระดับปานกลาง

ช่องคะแนนมาก (4) และช่องคะแนนมากที่สุด (5)

 เท่ากับมีการบริหารจัดการระดับมาก

 เกณฑ์การประเมิน จะใช้วิธีการแบ่งช่วงการ

แปลผลตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class 

Interval) โดยแบ่งคะแนนท่ีสูงท่ีสุดออกเป็น 3 ระดับ 

ดังต่อไปนี้

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66 หมายถึง 

ระดับความคิดเหน็เกีย่วกบัการบรหิารจัดการของชมุชน

ในการจัดการป่าชมุชนพระพทุธบาทน้อย อ�าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับต�่า
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 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33 หมายถึง 

ระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการของชมุชน

ในการจัดการป่าชมุชนพระพทุธบาทน้อย อ�าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง 

ระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการของชมุชน

ในการจัดการป่าชมุชนพระพทุธบาทน้อย อ�าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมาก

 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย

สถติิ Chi–square เพือ่ศึกษาความเป็นอสิระของตัวแปร

ด้านเศรษฐกจิ สังคม และระดับการมส่ีวนร่วม ทัง้นีก้าร

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรด้วยสถิติ Chi–square 

ดังกล่าว ก�าหนดความคลาดเคลื่อนขั้นต�่าไว้ที่ 0.05 

(e = 0.05) โดยการแปรความหมายของผลลพัธ์จะเป็นการ

เปรียบเทียบค่า Chi–square ที่ได้จากการค�านวณ กับค่า

ท่ีได้จากตารางวิกฤต โดยในกรณีท่ีค่า Chi–square 

ทีไ่ด้จากการค�านวณมีค่ามากกว่าค่า Chi–square ท่ีได้จาก

ตารางวิกฤต แสดงว่ายอมรบัสมมติฐาน และในทางตรง

กันข้าม ในกรณีที่ค่า Chi–square ที่ได้จากการค�านวณ

มีค่าน้อยกว่าค่า Chi–square ท่ีได้จากตารางวิกฤต 

แสดงว่าปฎิเสธ สมมติฐาน

ผลและวิจำรณ์

 ข้อมูลท่ัวไปของประชากรส่วนใหญ่ทีอ่าศัยอยู่

รอบพืน้ทีป่่าชุมชนพระพทุธบาทน้อย มีอายุอยูร่ะหว่าง 

31–40 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบ

อาชพีรบัจ้างท่ัวไป รายได้เฉลีย่ในครวัเรอืนอยูร่ะหว่าง 

50,001-125,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีรายจ่าย

ในครัวเรือนไม่เกิน 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดย

ทุกครัวเรือนมีภาระหนี้สิน และส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดิน

ถอืครองเป็นของตนเอง ทัง้นีป้ระชากรส่วนใหญ่ทราบ

กฎระเบียบ และกติกาของป่าชุมชน และส่วนใหญ่ได้

รับประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน 

 ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน พบว่า ป่า

ชมุชนพระพทุธบาทน้อยมีการแบ่งพืน้ทีก่ารใช้ประโยชน์

ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่

 1. พื้นที่หวงห้ามเน่ืองจากเป็นพื้นที่อยู่ของ

เลียงผา สัตว์ป่าหายากชนิดต่างๆ และไม้ป่าหายาก 

 2. พื้นที่เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และใช้

ประโยชน์ในการเกบ็หาของป่า ได้แก่ เหด็ และหน่อไม้

 3. พื้นที่บริการแก่ผู้เดินทางมาศึกษาดูงาน 

และเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการอนุรักษ์ป่าเขาหินปูน

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดย

พืน้ทีร่อบชมุชน มีลกัษณะเป็นทีร่าบเชงิเขา มแีหล่งน�า้

ซับโดยรอบ เหมาะแก่การเพาะปลกูพชื พนัธ์ และผลไม้

นานาชนิด อาชีพหลักการท�าไร่ ท�านา และท�าสวน 

สมาชิกของชุมชน มีการรวมกลุ่มกันทั้งในรูปแบบท่ี

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และเนือ่งจากเป้าหมาย

ของชุมชนที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่ง ท่อง

เที่ยวที่ส�าคัญ ท�าให้โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการ

คมนาคม เป็นไปอย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ชุมชน

ยังท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยังผล

ให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ตนเอง 

น�าไปสูก่ารจดัท�าแผนงานในการจดัการทรพัยากรของ

ชมุชน แผนงานดังกล่าวจะประกอบด้วย แผนการส�ารวจ

ทรัพยากรที่มีอยู่ แผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ

แผนการพฒันาอาชพีของชมุชน ต่อมาชมุชนได้น�าแผน

งานดังกล่าวไปบรรจุไว้ในแผนงานของต�าบล อ�าเภอ 

จงัหวัด และหน่วยงานส่วนกลาง เช่น การบรรจแุผนงาน

ป่าชุมชนไว้ในแผนงานป่าชุมชนของกรมป่าไม้ และ

แผนงานไฟป่าในแผนของ อบต. เป็นต้น การท�างาน

ร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และ อบต. ในการ

อนรุกัษ์ป่าเขาหนิปูนเขาพระพทุธบาทน้อย โดยชุมชนใน 

4 หมู่บ้าน ได้รบัการสนบัสนนุจาก 2 อบต. ในการขยาย

พืน้ท่ีการอนุรักษ์ป่าเขาหนิปูนจาก 1,500 ไร่ เป็น 3,200ไร่ 

ซ่ึงสอดคลองกับหลักในการพัฒนาชุมชน ท่ีมีคนเป็น
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ศนูย์กลางต้องยึด “คน” และ“พื้นที่” เป็นจุดเริ่มต้นของ

การจดัการ ต้องพฒันากระบวนการตัดสนิใจท่ีประชาชนมี

ส่วนร่วมก�าหนดทศิทางเป้าหมายกจิกรรม และต้องมีการ

แบ่งสรรจดัความรบัผดิชอบร่วมกนั (Na Chiangmai, 2000)

Frame concept of Participation community administration and management community forest 
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Figure 1 Conceptual framework of participatory community forest management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 2 Community Forest Administrative and Management System and Benefit Achievement. 
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1. Exports of agricultural products. 
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Environment 

1. Reduce the natural disasters 

2. Increasing fertility of land. 

3. Vital air. 

4. To be important water source. 

5. Increasing quality of environment 
in community. 

Figure 2 Community Forest Administrative and Management System and Benefit Achievement.

2.  ควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน 

และกำรมีส่วนร่วมที่มีต่อป่ำชุมชน

 2.1 ด้านคณะกรรมการ พบว่าคณะกรรมการ

ป่าชมุชนพระพทุธบาทน้อย มาจากการเลอืกต้ัง จากเสยีง

ส่วนใหญ่ของชุมชน มีต�าแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการจัดการป่าชุมชนอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการ

มีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง และใช้การโหวตเสียงจาก

คณะกรรมการ ในการหาประธานป่าชุมชน และมีการ

เขียนแผนงาน ในการด�าเนินงานป่าชุมชน ในแต่ละ

วาระของคณะกรรมการ โดยได้มีการรับฟังเสียงจาก

ประชาชน โดยมีการจัดประชุมอย่างเสมอ เพื่อน�ามา

วิเคราะห์หาแนวทางการด�าเนินงานท่ีดีที่สุด เพื่อให้

ประชาชนส่วนใหญ่ ได้ใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน อย่าง

เสมอภาค ป่าชุมชนแห่งนี้ จึงได้รับความร่วมมือจาก

ชาวบ้านเป็นอย่างดี

 2.2 ด้านกฎระเบยีบ และกติกา พบว่าป่าชมุชน

พระพุทธบาทน้อย มีกฎระเบียบและกติกา โดยมีป้าย

ท่ีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน กฎระเบียบ

ดังกล่าว เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนรอบป่า

อย่างยุติธรรมเท่าเทียมกัน โดยชาวบ้านทุกคนสามารถ

เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าในป่าชมุชนได้อย่างเสร ีและ

ประชาชนส่วนใหญ่เคารพในกฎระเบยีบ และกติกาป่า

ชุมชนอย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังมีประชาชนส่วนหน่ึง ท่ี

ฝ่าฝืนกฎระเบียบของป่าชุมชน โดยคณะกรรมการได้

ท�าการจบักมุ และลงโทษตามกฎระเบียบของป่าชมุชน 

สอดคล้องกบั (Chomkwan, 1999) ได้ศึกษาการจดัการป่า

ชุมชน กรณีศึกษาบ้านแม่จองไฟ ต�าบลห้วยอ้อ อ�าเภอ

ลอง จังหวัดแพร่ ได้พบว่า คนในชุมชนสามารถใช้

ประโยชน์จากป่าร่วมกัน มีการจัดระเบียบโดยต้ังเป็น

กฎของหมู่บ้านเพื่อควบคุมคนในชุมชนในการรักษา

ป่าของหมู่บ้าน

 2.3 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่าประชาชนที่

อาศัยโดยรอบป่าชุมชนมีจิตส�านึกรัก และหวงแหน

ในป่าชุมชนแห่งนี้ โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร ท้ังจาก
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ภายในชุมชนเอง  และข่าวสารจากภายนอกชุมชนจาก

คณะกรรมการ และผู้น�าชุมชนอย่างสม�่าเสมอ มีการ

จัดแนวป้องกันไฟป่ารอบชุมชน ประชาชน และคณะ

กรรมการในชมุชน ยงัได้ปลกูฝังแนวคิดในการบรหิาร

จัดการป่าชุมชน ต่อเยาวชน เพื่อให้เยาชนเกิดความรัก 

และหวงแหนในป่าชุมชน และยังมีความร่วมมือจาก

กลุ่มแม่บ้านในการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 

นอกจากน้ีป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อย ยังเคยเป็นท่ี

ดูงานจากบุคคลภายนอก และยังได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ และความร่วมมือในการบริหารจัดการป่า

ชมุชน ทัง้จากหน่วยงานรฐับาล เอกชน และมีเครอืข่าย

การท�างานร่วมกับป่าชมุชนอืน่ๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนว

ความคิดของ (Makarapirom, 1998) ได้ให้ค�าจ�ากดัความ

ของการจดัการป่าแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการจัดการป่า 

และทรพัยากรในป่า โดยชมุชนท้องถิน่มีบทบาทส�าคัญ

ในการจดัการ คือ ชมุชน เป็นศูนย์กลางหรอืส่วนส�าคัญ

ในการตัดสนิใจทุกข้ันตอน มีส่วนเกีย่วข้องกบักจิกรรม

ในฐานะผู้ร่วมงานท่ีส�าคัญ สามารถระบุปัญหา และ

แก้ไขปัญหาตามล�าดับความส�าคญัท่ีเขาเป็นผูตั้ดสินใจ

ในระยะยาวการตัดสินใจของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชมุชน

จะเพิม่มากขึน้กว่าการตัดสนิใจโดยบคุคลหรือกลุม่คน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 2.4 ด้านการใช้ประโยชน์ พบว่าการใช้ประโยชน์

จากป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อย มีทั้งทางตรง และทาง

อ้อม โดยทางตรง เช่น การใช้ประโยชน์จากไม้ฟืนเพื่อ

ใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อน และเป็นแหล่งอาหาร

ของชุมชน โดยการใช้ไม้ฟืนในปัจจุบัน พบว่าน้อยลง 

เนื่องจากมีการใช้แหล่งพลังจากแก๊ส และไฟฟ้าแทน 

ส่วนการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากป่าชุมชน พบว่า ป่า

ชุมชนแหล่งนี้เป็นแหล่งต้นน�้าของคนในชุมชน ส่งผล

ให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ให้ประชาชน

เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ สามารถท�าการเพาะปลกูได้ดีข้ึน 

และมส่ีวนช่วยลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ท�าให้

อากาศภายในชมุชนเยน็สบาย โดยแนวทางบรหิารจดัการ 

และการใช้ประโยชน์ ของชุมชน คือปล่อยให้มีการใช้

ประโยชน์บ้างในรอบปีควบคูก่บัการประชมุหาแนวทาง

ในการฟ้ืนฟปู่าชมุชน ซึง่สอดคล้องกบั (Sukwong, 1989) 

ได้กล่าวไว้ว่าวตัถปุระสงค์ของการจดัการป่าชมชนุ เพือ่ยก

ระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมท้ังรักษาสภาพ

แวดล้อม ซึ่งเอื้ออ�านวยต่อการประกอบการเกษตรให้

ต้นไม้ และผลผลิตจากป่าเสรมิรายได้แก่ครอบครวั และ

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่เพื่อส่ิงแวดล้อม

ที่ดี ประชาชนได้มีไม้ หรือป่าไม้เพื่อใช้สอยเอง และ

สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

 2.5 ด้านการอนรุกัษ์ พบว่าประชาชน แม่บ้าน 

เยาวชนและคณะกรรมการของชุมชนได้รับประโยชน์

จากป่าชุมชนมากข้ึน หลังจากมีการบริหารจัดการป่า

ชมุชนอย่างเป็นรปูธรรมแล้ว รูจ้กัการใช้ประโยชน์ และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม สามารถ

พิจารณาสถานภาพของทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ใน

ส่วนท่ีมีความอดุมสมบูรณ์ และฟ้ืนฟใูนส่วนท่ีเสือ่มโทรม 

สอดคล้องกับ (Kumphang, 2000)  ศึกษาการมีส่วนร่วม

ของชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี

หมู่บ้านทุ่งยาว ต�าบลศรีบัวบาน อ�าเภอเมือง จังหวัด

ล�าพูน พบว่า การจัดการป่าไม้ของชาวบ้านทุ่งยาวเป็น

การดูแลรักษาโดยมีจิตส�านึกเพื่อการอนุรักษ์ให้คน

รุน่หลงัได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยัง่ยนื และน�ามาซึง่

ความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านทั้งทางตรง และทางอ้อม

 2.6 ความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

พบว่าป่าชุมชนแห่งน้ี มีส่วนช่วยสร้างความตระหนัก

ถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้  และส่ิงแวดล้อมให้กับ

สมาชิกในครอบครัว กรณีถ้าไม่มีป่าชุมชนแห่งนี้ หรือ

ป่าชุมชนถูกท�าลายไป จะมีผลกระทบต่อคนในชุมชน 

โดยป่าชุมชนมีส่วนช่วยสร้างอาชีพ และเป็นแหล่ง

สร้างรายได้เสริมท่ีส�าคัญของชาวบ้านให้กับชาวบ้าน

บางครอบครัว โดยมีการจัดต้ังตลาดเพื่อขายของป่า

ตามฤดูกาล และจากการจัดต้ังป่าชุมชน ท�าให้ชุมชน

เกดิการพฒันา และเกดิการรวมกลุม่ขึน้ในชุมชน ทัง้กลุ่ม
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แม่บ้านหรือสตรี มีบทบาทท่ีส�าคัญต่อการจัดการป่า

ชุมชน รวมถึงท�าให้เยาวชนในชุมชนได้รับการศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้น ปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนลดลง 

มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 ผลท่ีได้รับจากการบริหารจัดการป่าชุมชน 

และการมีส่วนร่วมท่ีมีต่อป่าชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

(Phraekthong, 1993) ได้กล่าวไว้คือ ช่วยรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศ ช่วยพัฒนาชุมชน สามารถอ�านวยผล

ประโยชน์ต่อการด�ารงชีพของประชาชน รวมไปถึง

กระจายอ�านาจให้ประชาชนเป็นผู้ดูแลรักษาป่าเอง 

ท�าให้เกิดความร่วมมือ  และตรงกับความต้องการของ

ประชาชน และสามารถเอื้อประโยชน์ในด้านต่างๆ

3. ควำมสัมพนัธ์ของระดับกำรมส่ีวนร่วมในกำร

บริหำรจัดกำรป่ำชุมชนกับปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

และสังคม

 ผลการศึกษาทดสอบสมมติฐานท้ัง 10 ข้อ โดย

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมกับตัวแปรด้านเศรษฐกิจ และสังคม ได้ผล

การศึกษาพบว่าไม่มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคมใด

เลย ท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการป่าชมุชน ดังน้ัน สามารถสรปุได้ว่า ปัจจัย

ทีอ่าจมผีลต่อการบรหิารจดัการป่าชมุชนเป็นปัจจัยอืน่ๆ 

นอกจากปัจจยัทัง้ 10 ปัจจยั ทีไ่ด้ท�าการทดสอบ ซึง่กรณี

ทีมี่การศึกษาปัจจยัในพืน้ท่ีน้ี ในท�านองเดียวกนั จ�าเป็น

ต้องเพิ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคมด้านอื่นๆ ที่ไม่

ได้ทดสอบปัจจัยในครัง้น้ีเข้าไปด้วย เช่น เพศ ต�าแหน่ง

ทางสังคม สถานภาพการสมรส ฯลฯ สอดคล้องกับ 

(Cohen and Uphoff, 1977) ได้เสนอว่า การมีส่วนร่วม

ของประชาชนน้ัน มีปัจจัยหลายอย่างทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบั

การมีส่วนร่วม ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว 

ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชพี รายได้ และ

ทรพัย์สนิ ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นท้องถ่ิน และระยะเวลาทีอ่ยู่

ในโครงการ พืน้ท่ีดินถอืครอง และสถานภาพการท�างาน

Table 3   Conclusion of the test the relationship of the level of economic and social factors are involved. 

Socio-economic factors χ2 Sig. Results
1. Age 0.531 1.265 Reject   

2. Education 0.653 0.721 Reject   

3. Major occupations 4.292 0.117 Reject   

4. Minor occupations 1.968 0.374 Reject   

5. Income 1.878 0.391 Reject   

6. Expenditure 1.878 0.444 Reject   

7. Debt 0.988 0.320 Reject   

8. Land tenure 0.124 0.725 Reject   

9. Regulations and rules 3.032 0.082 Reject   

10. Obtain benefit from forest 0.262 0.609 Reject   

สรุป

 ผลการศึกษาสรปุการบรหิารจดัการป่าชมุชน

พระพุทธบาทน้อย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม อ�าเภอ

แก่งคอย จังหวัดสระบุรีได้ดังนี้

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน

 ชุมชนได้มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งในการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าเขาหินปูน โดยมีส่วนร่วมกันใน

การป้องกันภยัต่างๆ จัดแนวป้องกันไฟป่า ป้องกันสัตว์ป่า 
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และพชืหายากต่างๆ และใช้วธีิทางสังคมในการป้องกนั

ป่าชุมชน การท�ากิจกรรมของชุมชนที่อยู่รอบป่า  เมื่อ

เสรจ็งานจะมีการประชมุเพือ่สรปุผลงาน มีการรวมพลงั

ของชุมชน ในการป้องกันการล่าสัตว์ป่า โดยชุมชนได้

เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ลักลอบขุดต้นไม้หายาก ให้มา

ร่วมเพาะช�าต้นไม้ ท�าให้ไม่มีการลกัลอบขุดต้นไม้ออก

จากภูเขาในระยะยาว  และชุมชนยังก�าหนดพื้นท่ีการ

ใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

 1. พื้นท่ีหวงห้ามเน่ืองจากเป็นพื้นที่อยู่ของ

สัตว์ป่าหายากชนิดต่างๆ และไม้ป่าหายาก 

 2. พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และใช้ประโยชน์ 

 3. พื้นที่บริการแก่ผู้มาศึกษาค้นคว้า และ

ท่องเทีย่วเชงินเิวศ และเป็นพืน้ท่ีในการประสานงานต่างๆ

 ชุมชนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการ

อนุรักษ์ป่าชุมชน และได้น�าองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ

การเรียนการสอนในโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย 

(มิตรภาพ 69) มีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ให้

กับนักเรียน และเด็กในชุมชน แม้ชุมชนพระพุทธบาท

น้อยจะเป็นชุมชนเล็กๆ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคน

ต่างวัฒนธรรม แต่สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 

และอนุรักษ์พื้นท่ีป่าชุมชน โดยได้เรียนรู้ และปรับ

ตัวเองเพื่อให้ทันกับกระแสการพัฒนาให้รอดพ้น

การถูกท�าลายจากผลพวงของการพัฒนา 

ด้ำนสภำพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน

 ชมุชนพระพทุธบาทน้อย มีลกัษณะเป็นทีร่าบ

เชิงเขา มีแหล่งน�้าซับโดยรอบ เหมาะแก่การเพาะปลูก

พืช พันธุ์ และผลไม้นานาชนิด มีเศรษฐกิจหลัก คือ

อาชีพการท�าไร่ ท�านา และท�าสวน โดยไม่มีชาวบ้าน

รายใดเป็นผู้ยากจน (รายได้ต�่า กว่า 23,000 บาทต่อ

คนต่อปี) สมาชิกของชุมชนพระพุทธบาทน้อยมีความ

สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มีการรวมกลุ่มกันทั้งในรูปแบบที่

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยมีวัดพระพทุธบาท

น้อย เป็นศูนย์รวมใจ เน่ืองจากเป้าหมายของชุมชนท่ี

ต้องการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ 

ท�าให้โครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการคมนาคม เป็น

ไปอย่างสะดวกสบาย และครบครัน 

ระดับกำรมีส่วนร่วมต่อกำรบริหำรจัดกำรป่ำ

ชุมชน และกำรมีส่วนร่วมที่มีต่อป่ำชุมชน

 ระดับการมีส่วนร่วมต่อการบรหิารจดัการป่า

ชุมชน และการมีส่วนร่วมท่ีมีต่อป่าชุมชน ด้านการ

อนุรักษ์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่า 

หลังจากมีการบรหิารจดัการป่าชมุชนแล้ว คนในชมุชน

รู้จักการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

และส่ิงแวดล้อม สามารถพจิารณาสถานภาพของทรพัยากร

เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และ

ฟื้นฟใูนส่วนที่เสื่อมโทรม ในด้านด้านกฎระเบยีบและ

กติกา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประชาชนส่วน

ใหญ่เคารพในกฎระเบียบ และกติกาป่าชมุชน ด้านคณะ

กรรมการมีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก คณะกรรมการ 

มาจากเสียงส่วนใหญ่ของชุมชน มีต�าแหน่ง และหน้าที่

รบัผดิชอบ ในการจัดการป่าชมุชนอย่างชดัเจน โดยคณะ

กรรมการมีวาระในการด�ารงต�าแหน่ง ด้านการมีส่วนร่วม 

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาพบ

ว่า ประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบป่าชุมชนมีจิตส�านึก รัก 

และหวงแหนในป่าชุมชนแห่งนี้มีการปลูกฝังแนวคิด

ในการบรหิารจดัการป่าชุมชน ต่อเยาวชนในชุมชน และ

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และ

มีเครอืข่ายการท�างานร่วมกบัป่าชมุชนอืน่ๆ ด้านการใช้

ประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาพบว่า ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากป่า

ชมุชนพระพทุธบาทน้อย  มากกว่าการใช้ประโยชน์ทาง

ตรงจากป่าชุมชน ด้านเศรษฐกิจ และสังคม มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ป่าชุมชนแห่งนี้ มีส่วนช่วย

สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้  และ

ส่ิงแวดล้อมให้กับสมาชิกในครอบครัว กรณีถ้าไม่มี

ป่าชุมชนแห่งนี้ หรือป่าชุมชนถูกท�าลายไป จะมีผล

กระทบต่อคนในชุมชน
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ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยในกำรบรหิำรจัดกำรป่ำ

ชุมชน และกำรมีส่วนร่วม

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ใช้การวเิคราะห์

ด้วยวธีิ Chi-square โดยก�าหนดค่านัยส�าคญัทางสถติิไว้

ที่ระดับ 0.05 จากการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

หลักอาชีพรอง รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน การมีที่ดิน

ถือครอง การรับรู้กฎระเบียบ และกติกา และการได้รับ

ประโยชน์จากป่าชุมชน
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