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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอของชุมชน
บ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตและใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ (1) ผู้ให้ข้อมูลหลักในชุมชน ได้แก่ ผู้น้าชุมชน 
จ้านวน 3 คน คณะกรรมการปุาชุมชน จ้านวน 6 คน และสมาชิกในชุมชน จ้านวน 10 คน และ (2) ผู้ให้
ข้อมูลหลักภายนอกชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์การบริการบริหารส่วนต้าบลน้้าตก จ้านวน 3 คน 
และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช จ้านวน 6 คน น้าข้อมูลที่ได้มาจ้าแนกหมวดหมู่ 
ตีความ สร้างข้อสรุป และน้าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า  การมีร่วมในการ
การจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอในชุมชนบ้านถ้้าตลอด เกิดขึ้นจากชาวบ้านในชุมชนบ้านถ้้าตลอดมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการปุาชุมชน 2. การมีส่วนร่วมก้าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์
จากปุาชุมชน 3. การมีส่วนร่วมก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ที่ฝุาฝืนกฎระเบียบ 4. การมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้
เพ่ิมในพ้ืนที่ปุาชุมชน 5. การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร 6. การมีส่วนร่วมจัดเวรยาม
ควบคุมการดูแลรักษาปุา 7. การมีส่วนร่วมจัดท้าแนวปูองกันไฟปุาปุาชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมเหล่านี้ล้วน
ส่งผลให้ประสบความส้าเร็จในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอของชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ค้าส้าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจัดการพ้ืนที่ปุา, อ่าวอ้ายยอ 
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Abstract 
 The objective of this article was to explore participation in “Aow Aye Yor” forest 
management by Bantumtalot Community, Namtok Sub-district, Thungsong, Nakhonsi 
thammarat Province using the qualitative research method.  Data were collected through 
observations and in-depth interviews with (1) nineteen key informants consisting of three 
community leaders, six committee members of the Community Forest Committee, and 
ten members, and (2) Nine key informants from outside the community consisting of 
three government officials of Namtok Tambon Administrative Organization, and six 
officials from Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.  The data 
were categorized, interpreted, concluded and presented with analytical description. The 
study results revealed that participation in “Aow Aye Yor” forest management by Ban 
thamtalot Community was initiated by people in the community and they participated in 
the following. 1. Participation in establishing the Forest Community Committee, 2. 
Participation in forming rules and regulations for utilization of the community forest, 3. 
Participation in setting punishments for violations of rules and regulations, 4. Participation 
in growing more tress in the community forest, 5. Participation in public relations to 
disseminate data and information, 6. Participation in arranging security guards to control 
and look after the forest, and 7. Participation in creating community fire buffer zone.  
Participation in all these activities could result in success of “Aow Aye yor” forest 
management by Banthamtalot Community, Namtok Sub-district, Thungsong, Nakhonsi 
thammarat Province. 
Keywords: Community participation, Forest management, Aow Aye Yor 
 
บทน้า 
 ปุาไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีพของมนุษย์ เพราะเป็น
แหล่งอ้านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ในประเทศไทยสถานการณ์การจัดการปุาไม้ตั้งแต่
เริ่มแรกจวบจนปัจจุบันมีปัญหามาก จนส่งผลกระทบต่อการสูญเสียปุาและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก ในช่วงเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) พ้ืนที่ปุาไม้ทั่วประเทศมีอยู่
ประมาณ 171 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ จากการส้ารวจทรัพยากรปุาไม้ในปี 
พ.ศ. 2543 พบว่า พ้ืนที่ปุาเหลืออยู่เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น (กรมปุาไม้, 2545) การลดลงอย่างรวดเร็วของ
พ้ืนที่ปุาไม ้ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชากรการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มคนบาง
กลุ่มที่ต้องการบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ และความต้องการพ้ืนที่ท้ากินของราษฎร ท้าให้เกิดการบุกรรุกพ้ืนที่ปุาไม้ 
เพ่ือน้าพ้ืนที่เหล่านั้นมาใช้ในการเพาะปลูก ภาครัฐได้แสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุา 
โดยได้ประกาศพ้ืนที่ปุาจ้านวนมากเป็นพื้นที่ปุาอนุรักษ์ เช่น พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุา เป็นต้น โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้ปุาไม้คงอยู่  การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความอ่อนแอของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากชุมชนไม่มีอ้านาจในการดูแลรักษาทรัพยากร
ปุาไม ้(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551) 
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 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด ในอดีตเป็นปุาดงดิบ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีเทือกเขา
ล้อมรอบหลายลูก ที่มาของชื่อหมู่บ้านเกิดจากภูเขาลูกหนึ่งในต้าบลซึ่งตั้งอยู่หลังวัดมีช่องทางที่ประชาชน
ใช้เดินทางข้ามไปมาได้ ประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเวลานั้นได้ตั้งชื่อว่า  “ภูเขาถ้้าตลอด” แต่ต่อมาเมื่อมี
ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ชาวบ้านจึงเรียกชื่อใหม่ว่า “ถ้้าตลอด” จึงใช้เรียกชื่อหมู่บ้านมาจนถึง
ปัจจุบัน มีครัวเรือนอาศัยอยู่ 2,133 ครัวเรือน ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 
บ้านมะขาม หมู่ที ่2 บ้านวังธน หมู่ที ่3 บ้านโหลกโก หมู่ที ่4 บ้านถ้้าตลอด หมู่ที่ 5 บ้านในไร ่หมู่ที่ 6 บ้าน
เหนือ โดยมีภาคีและเครือข่ายส้านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่  12 นครศรีธรรมราช และศูนย์ประสานงาน
ปุาไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ที่ 4 บ้าน
ถ้้าตลอด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,500 ไร่ (โครงการปลูกโลกสีเขียว, 2556)  
 บริเวณพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ เป็นพ้ืนที่ราบรายล้อมภูเขา พ้ืนที่ปุายังมีความอุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วย พรรณไม้น้อยใหญ่จ้านวนมาก ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบปุาชุมชนอ่าวอ้ายยอได้ร่วมมือ
กันอนุรักษ์ผืนปุาแห่งนี้มาช้านานแล้ว นับตั้งแต่ประชาชนกลุ่มแรกได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งท้ามาหากินใน
พ้ืนที่แห่งนี้เมื่อราว 200 ปีก่อน โดยได้ร่วมกันดูแลรักษาปุาตลอดจนเฝูาระวังปูองกันไม่ให้คนภายนอกเข้า
มาหาประโยชน์จากปุาอย่างเด็ดขาด ท้าให้ปุาแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์ของพืช สัตว์ปุา และเป็นแหล่งต้น
น้้าล้าธารซึ่งเป็นแหล่งน้้าในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านที่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกล
ออกไปโดยจุดประสงค์หนึ่งในการรักษาปุาแห่งนี้เป็นไปเพ่ือสืบทอดประเพณีการรักษาปุาของบรรพบุรุษ 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวบอกเล่าจากอดีตถึงพลังอ้านาจลึกลับที่จะมาหลอกหลอนผู้ที่เข้าไปบุกรุกโค่นไม้ใน
ปุาแห่งนี้ ท้าให้ผู้ที่เข้ามาบุกรุกก็จะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นไข้ตาย เป็นต้น  
 สาเหตุหลักที่ท้าให้ทรัพยากรปุาไม้พ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเสื่อมโทรมและลดจ้านวนลงมาก เนื่องจากชุมชนเป็นสังคม
แบบการเกษตรกรรม มีวิถีการด้ารงชีวิต การท้ามาหากินของคนในชุมชน มีการด้าเนินชีวิตในแต่ละวัน
ควบคู่ไปกับการพ่ึงพาทรัพยากรพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ และมีการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน จึงเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่ง ในการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติของปุาไม้พ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ และท้าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ที่
ยั งต้องพึงปุาที่ ใช้อาศัยในการท้ามาหากิน  สาเหตุ เหล่ านี้ ซึ่ งปัจจัยที่ เกื้ อหนุนต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน คือ การมีทุนทางธรรมชาติ การมีโครงสร้างระบบความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ การมีผู้น้าชุมชนตามธรรมชาติ ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนสามารถเข้าไปจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้
เนื่องจากทุนที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเครือญาติ วัฒนธรรมประเพณี ระบบความเชื่อ 
ตลอดจนการมีวัดและผู้น้าชุมชนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน นอกเหนือไปกว่านั้นการที่ผู้น้าชุมและ
ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชุมชนบ้านถ้้าตลอดไว้ เพราะปุายังมีความอุดมสมบูรณ์
เป็นอย่างมาก 

 นอกจากนั้นยังมีชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ได้มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและกรมปุาไม้ ในการ
จัดท้าโครงการประกวดปุา เพ่ือเสริมสร้างการอนุรักษ์ปุาชุมชนพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ในโครงการต่าง ๆ 
มากมาย อาทิ เช่น โครงการปลูกโลกสีเขียว , โครงการ “คนรักปุา ปุารักชุมชน”, โครงการ 60 ปุาชุมชน 
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชด้าริ, โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่งได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านถ้้าตลอด คือ การได้รับรางวัล
ลูกโลกสีเขียว ซึ่ง เป็น 1 ใน 7 ชุมชนที่ได้รับรางวัลประเภทชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม รวมถึงโล่ทองค้ารางวัลชมเชยจากอธิบดีกรมปุาไม้  ในการประกวดปุาชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศใน ปี พ.ศ. 2544 การได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ปุาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลปุาชุมชนตัวอย่างในระดับจังหวัด ได้รับรางวัลธงช้าง 1 
เชือก ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ปุาอ่าอ้ายยอของชุมชนบ้านถ้้าตลอด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับประเทศ ปี 2557 ในโครงการ “คนรักปุา ปุารักชุมชน” 

 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดค้าถามว่า ชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยออย่างไร จึงน้าไปสู่
การได้รับรางวัลมากมายและเกิดเป็นชุมชน “คนรักปุา ปุารักชุมชน” ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการพ้ืนที่ปุาของชุมชนอื่นต่อไป 
 

ค้าถามในการวิจัย 

 ชุมชนบ้านถ้้าตลอดมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยออย่างไร  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอของชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. เป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการวางแผนหรือก้าหนดนโยบาย ในการส่ งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายโดยชุมชน  
 2. เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดพลังในการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ 
 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ปุาอ่าวอ้ายยอ 
 4. เป็นข้อมูลให้กับชุมชนในการส่วนมีร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ 
 
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด  
  แนวคิดทุนชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับการจัดการทุนของชุมชน , (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทุนชุมชน 
หมายถึง ทุนของชุมชนมีทั้งทุนที่เป็นเงินและทุนที่ไม่เป็นเงิน ซึ่งทุนท่ีไม่เป็นเงิน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้้า ปุา ความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นพ่ีเป็นน้อง ความไว้ใจกันของ
ชุมชน เครือข่ายความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชน  
 กรมการพัฒนาชุมชน, (2556) ทุนที่ไม่ใช่เงิน หมายถึง สิ่งที่เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าที่มิใช่เงินตรา 
แต่หมายถึงสิ่งอื่นๆ ที่มีความส้าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน เช่น ทุนทรัพยากรที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็น
ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณีปัจจัยบริการทางโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป็นต้น ได้จ้าแนกประเภทของ “ทุน” ออกเป็น 2 ส่วน คือ ทุนการเงิน และทุนที่ไม่ใช่เงิน ในส่วน
ของทุนที่ไม่ใช่เงิน จ้าแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) 2. ทุนสังคม (Social 
Capital) 3. ทุนกายภาพ (Physical Capital) 4. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) 5. ทุนวัฒนธรรม  
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(Culture Capital) 
 สรุปแล้วผู้วิจัยได้น้า แนวคิดทุนชุมชน มาอธิบายถึง ในเรื่องของทุนทรัพยากรพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ 
ว่ามีต้นทุนทรัพยากรอะไรบ้าง การพัฒนาชุมชนบ้านถ้้าตลอด พ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอให้ประสบผลส้าเร็จนั้น 
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง แต่พ้ืนฐานในการพัฒนาจะต้องเริ่มจากชุมชน คนในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ
กันเอง เพราะคนในชุมชนนั้นๆ จะรู้และเข้าใจถึงปัญหาความต้องการและทุนต่างๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชน 
  แนวคิดการจัดการป่าชุมชน 
 สมศักดิ์ สุขวงศ์ (2540 : 6) ได้ให้ความหมายของการจัดการปุาชุมชนว่า หมายถึง กิจกรรมต่างๆ 
ตั้งแต่การปลูกปุา บ้ารุงปุา การปูองกันรักษาปุาและการใช้ประโยชน์จากปุา ซึ่งการใช้ประโยชน์จากปุา 
หมายถึง การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการเก็บหาผลผลิตจากปุายั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์นั้น
และปุาชุมชน จากการศึกษาของโกมล แพรกทอง พบว่า เป็นค้าที่เกิดขึ้นจากแนวคิดพ้ืนฐาน 4 ประการ 
ดังนี้ (โกมล แพรกทอง, 2433 : 77) 1. แนวคิดทางด้านนิเวศวิทยา 2. แนวคิดทางด้านการพัฒนาชนบท 
3. แนวคิดการกระจายอ้านาจ 4. แนวคิดด้านการใช้ประโยชน์ 
 สรุปแล้วผู้วิจัยได้น้า แนวคิดการจัดการปุาชุมชน มาอธิบายถึง ในเรื่องการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้าย
ยอ ของชุมชนบ้านถ้้าตลอด คือ จะเน้นในเรื่องของกิจกรรม การปลูกปุา บ้ารุงรักษาปุา การใช้ประโยชน์
จากปุา และการจัดการปุาในรูปแบบต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นและตัวคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการปุา ส่วนการนิยามที่นั้นขึ้นอยู่กับ 1. ลักษณะของการใช้ประโยชน์จากปุา 2. การจัดการดูแลรักษา
ปุา 3. สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและดูแลปุา 4. เงื่อนไขของการเกิดปุาชุมชนว่า
เกิดข้ึนเอง 
  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  
 ศันสนีย์ นิจพานิช (2542) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการที่ประชาชนหรือชุมชน
ได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเข้ามามีบทบาทในการวางแผนจัดการด้าเนินงาน 
ควบคุมก้ากับ ติดตามผลและรับผลประโยชน์ในการด้าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ ด้ารงชีพใน
สังคมหรือชุมชนนั้นอย่างมีศักดิ์ศรี การมีส่วนร่วมนั้นประชาชนจะได้รับการพัฒนาการรับรู้ สติปัญญาอัน
จะน้าไปสู่การตัดสินใจด้าเนินการด้วยตนเอง 
 สรุปแล้วผู้วิจัยได้น้า แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มาอธิบายถึง ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนบ้านบ้านถ้้าตลอด ในการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมชนบ้านถ้้า
ตลอด โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันท้า ร่วมตัดสินใจ ก้าหนดทิศทางการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ร่วมกัน
ปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนบ้านถ้้าตลอด และร่วมกันรับผลประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน 
 
กรอบแนวคิด   
 กรอบแนวคิดเบื้องต้นของบทความวิจัยในครั้งนี้ อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ชุมชนบ้าน
ถ้้าตลอด บริเวณพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ โดยการส้ารวจพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอและพูดคุยกับชาวบ้านในชุมบ้าน
ถ้้าตลอด ในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมบ้านถ้้าตลอด จากการลง
พ้ืนที่ผู้วิจัยได้พบว่า การมีร่วมในการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอของชุมชนบ้านถ้้าตลอด เกิดขึ้นจากชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านถ้้าตลอดมีส่วนร่วม ดังนี้  
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วิธีการด้าเนินการวิจัย 
 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้เลือกชุมชนบ้านถ้้าตลอด หมู่ที่ 4 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เนื่องจากชุมชนบ้านถ้้าตลอดมีพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอปุาแห่งนี้มีคงความสมบูรณ์ของพืช สัตว์ปุา และเป็น
แหล่งต้นน้้าล้าธาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ นอกจากนั้นยังมีชุมชนบ้านถ้้าตลอด ได้มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ได้มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและกรมปุาไม้ ในการจัดท้า
โครงการประกวดปุา เพ่ือเสริมสร้างการอนุรักษ์ปุาชุมชนพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ในโครงการต่าง ๆ มากมาย 
อาทิ เช่น โครงการปลูกโลกสีเขียว, โครงการ “คนรักปุา ปุารักชุมชน”, โครงการ 60 ปุาชุมชน อนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชตามแนวพระราชด้าริ, โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ผู้ให้ข้อมูล  
 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลหลักในชุมชน ได้แก่ ผู้น้าชุมชน จ้านวน 3 คน คณะกรรมการปุาชุมชน 
จ้านวน 6 คน และสมาชิกในชุมชน จ้านวน 10 คน  
 กลุ่มท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูลหลักภายนอกชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์การบริการบริหารส่วนต้าบล
น้้าตก จ้านวน 3 คน และเจ้าหน้าทีก่รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช จ้านวน 6 คน 

  
 
 

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านถ้้าตลอด  

1. การมีส่วนร่วมจัดตั้ง
คณะกรรมการปุาชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมก้าหนด
กฎเกณฑ์ในการใช้

ประโยชน์จากปุาชุมชน 
ประโยชน์จากปุาชุมชน 

3. การมีส่วนร่วมก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับผู้ที่ฝุาฝืน

กฎระเบียบ 

4. การมีส่วนร่วมปลูก
ต้นไม้เพ่ิมในพ้ืนที่ปุาชุมชน 

5. การมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

ข่าวสาร 

6. การมีส่วนร่วมจัดเวร
ยามควบคุมการดูแลรักษา

ปุา 

7. การมีส่วนร่วมจัดท้า
แนวปูองกันไฟปุาปุา

ชุมชน 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นเพียงแนวค้าถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพ่ื อใช้
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้น้าชุมชน คณะกรรมการปุาชุมชน สมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าตก และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 แบบบันทึกการสังเกต ใช้จดบันทึกสิ่งที่ผู้วิจัยได้สอบถามและพบเห็นในการท้ากิจกรรมของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ้้าตลอด ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมชนบ้านถ้้าตลอด 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม 
  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าไปในชุมชนสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน
บ้านถ้้าตลอด สภาพปุาชุมชน ระบบนิเวศ สังเกตลักษณะบ้านเรือน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ 
การประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมทั่วไปในชุมชน และการท้ากิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน สังเกตการ
ใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนของชาวบ้านและผลผลิตที่ได้จากปุาชุมชน 
  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมท้ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบ้าน
ถ้้าตลอด เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันส้าคัญ , กิจกรรมการเดินปุาเพ่ือศึกษาธรรมชาติ 
และกิจกรรมโครงการการประกวดปุา เป็นต้น 
  การสัมภาษณ์แบบเจาลึก โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในการสัมภาษณ์
พูดคุยซักถามระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์เป็นการถามแบบเจาะลึก โดยการสัมภาษณ์นั้นจะ
สัมภาษณ์ในขณะที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนบ้านถ้้าตลอด 
  การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยใช้วีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยการตรวจสอบ
ข้อมูลจากแหล่งบุคคล สถานที่ และเวลา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ ข้อมูลเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์
ภายในหมวดหมู่ ระหว่างหมวดหมู่และวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษา และน้าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอของชุมชนบ้านถ้้าตลอด เกิดขึ้นจากชาวบ้าน
ในชุมชนมีส่วนร่วม ดังนี้  
 1. การมีส่วนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการปุาชุมชน
ส่วนใหญ่มาจากความสมัครใจหรือผู้ที่มีจิตอาสา และมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมด 
จึงได้คณะกรรมการปุาชุมชนทั้งหมด 12 คน โดยคณะกรรมการปุาชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลปุา
ชุมชน และก้าหนดพ้ืนที่ปุาชุมชน 
 “…บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการปุาชุมชนบ้านถ้้าตลอด ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การ
จัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาชุมชนบ้านถ้้าตลอด ในด้านเทคนิคและวิทยาการด้านปุาไม้…” (ชวน สิทธิรักษ์, 
สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2561) 
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 “…คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านถ้้าตลอด ถูกแบ่งออกเป็น 6 ชุด ตามหน้าที่คือ 1) ชุดออกตรวจ
ปุาชุมชน 2) ชุดดูแลเขตปุาชุมชน 3) ชุดดูแลปุาในกลุ่มหาของปุา 4) ชุดผู้สูงอายุ 5) ชุดกลุ่มบ้านฟ้ืนฟูปุา 
และ 6) ชุดกลุ่มหาทุนเสริมส้าหรับผู้ที่เลิกตัดไม้ท้าลายปุา…”(บุญเลิศ พันธ์สนิท, สัมภาษณ์วันที่ 29 
มกราคม 2561) 

 “…คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านถ้้าตลอดมีหน้าที่ ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎระเบียบปุา
ชุมชนกับชาวบ้านในชุมชน…”(หนูนอง ราชรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2561) 

 “…คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านถ้้าตลอด มีการให้ความรู้และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ…”(ธนาคาร พลรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 จากค้าสัมภาษณ์ข้างต้น การมีส่วนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการปุาชุมชน พบว่า คณะกรรมการปุา
ชุมชนบ้านถ้้าตลอด แบ่งออกเป็น 6 ชุด คณะกรรมการปุาชุมชนบ้านถ้้าตลอดมีบทบาทและหน้าที่ 
ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การจัดการและฟ้ืนฟูดูแลพ้ืนที่ปุาชุมชน ติดตามตรวจสอบ บังคับใช้กฎระเบียบ
ปุาชุมชนกับชาวบ้านในชุมชน มีการให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ 

 2. การมีส่วนร่วมก้าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า เป็น
แนวทางการปฏิบัติ คือ น้าแนวคิดในการอนุรักษ์ปุามาก้าหนดเป็นกฎเกณฑ์การใช้พ้ืนที่ปุาชุมชน ซึ่ง
ก้าหนดไว้ว่าห้ามตัดต้นไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปุาชุมชน ห้ามล่าสัตว์ ห้ามจุดไฟเผาปุา 
ห้ามฟันหรือถางเปลือกไม้เพ่ือกระท้าการใดๆ อันเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ตาย  

 “…ห้ามขุดหัวไม้ หัวมัน ห้ามเผาถ่านและท้าไม้ฟืนจากปุาชุมชน แต่สามารถน้าเอาเฉพาะกิ่งไม้
แห้งหรือต้นไม้ที่ล้มตายแล้วมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้…”(อนุรักษ์ นวลสีทอง, สัมภาษณ์วันที่ 19 
มกราคม 2561) 

 “…ผู้มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนต้องเป็นสมาชิกของปุาชุมชนเท่านั้น…”(สมใจ แดงเวช
งาม, สัมภาษณ์วันที่ 19 มกราคม 2561) 

 “…การเก็บหาของปุาหรือผลผลิตให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการปุาชุมชนอ่าวอ้ายยอ
โดยให้สมาชิกแต่ละครัวเรือนสามารถจัดเก็บได้ตามสมควรเพ่ือประโยชน์ใช้ในการบริโภคเท่านั้น…”(อารีย์ 
พันธ์สนิท, สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2561) 

 “…สมาชิกของปุาชุมชนทุกคนห้ามตัด, ล่าสัตว์ หรือท้าการใดๆ ที่ท้าให้ปุาชุมชนอ่าวอ้ายยอ
เสื่อมสภาพ…”(บรรเจิด ศรีทอง, สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2561) 

 จากค้าสัมภาษณ์ข้างต้น การมีส่วนร่วมก้าหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน พบว่า 
คณะกรรมการปุาชุมชนมีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบดูแลรักษาปุาชุมชนอย่างสม่้าเสมอ ขณะที่ชาวบ้านทุกคน
มีส่วนร่วมในการดูรักษาปุาชุมชน นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับในการควบคุมดูแลรักษาปุา
ชุมชน (ส้านักงานปุาไม้เขตนครศรีธรรมราช : 2545) 
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 3. การมีส่วนร่วมก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ผลการศึกษาพบว่า เป็น
แนวทางการลงโทษจากกฎระเบียบพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปุาชุมชนรวมถึงประชาชนในชุมชน  

 “…ห้ามตัดไม้ก่อนได้รับอนุญาตถ้าฝุาฝืนจะถูกปรับตามความยาวของต้นไม้โดยวัดเป็นนิ้ว นิ้วละ 
500 บาท…”(วีระพงษ์ บุตรสิมมา, สัมภาษณ์วันที่ 17 มกราคม 2561)  

 “…ห้ามล่ าสัตว์  ถ้ าฝุ าฝืนจะถูกปรับตามน้้ าหนักของสัตว์ที่ ล่ าราคากิ โลกรัมละ 200 
บาท…”(จ้าลอง มณีรัตน์, สัมภาษณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

 “…ห้ามบุกรุกที่ดินในปุาเพ่ือท้ากิน ถ้าฝุาฝืนจะถูกปรับตามขนาดของพ้ืนที่บุกรุกที่ตารางเมตรละ 
500 บาท…”(สากล ชิกเหี่ยว, สัมภาษณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

  “…ห้ามคนนอกพ้ืนที่เข้ามาตัดไม้ ถ้าฝุาฝืนครั้งแรกจะท้าการตักเตือน ครั้ง ที่สองจะจับส่ง
เจ้าหน้าที่ปุาไม้เพ่ือด้าเนินคดี และห้ามจุดไฟเผาปุาเพ่ือล่าสัตว์โดยเด็ดขาด…”(เสรี ขาวพิชัย , สัมภาษณ์
วันที่ 16 มกราคม 2561) 

 จากค้าสัมภาษณ์ข้างต้น การมีส่วนร่วมก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้ที่ฝุาฝืนกฎระเบียบ พบว่า ห้าม
ตัดไม้ก่อนได้รับอนุญาตถ้าฝุาฝืนจะถูกปรับตามความยาวของต้นไม้โดยวัดเป็นนิ้ว นิ้วละ 500 บาท ห้ามล่า
สัตว์ ถ้าฝุาฝืนจะถูกปรับตามน้้าหนักของสัตว์ที่ล่าราคากิโลกรัมละ 200 บาท ห้ามบุกรุกที่ดินในปุาเพ่ือท้า
กิน ถ้าฝุาฝืนจะถูกปรับตามขนาดของพ้ืนที่บุกรุกที่ตารางเมตรละ 500 บาท ห้ามคนนอกพ้ืนที่เข้ามาตัดไม้ 
ถ้าฝุาฝืนครั้งแรกจะท้าการตักเตือน ครั้งที่สองจะจับส่งเจ้าหน้าที่ปุาไม้เพ่ือด้าเนินคดี และห้ามจุดไฟเผาปุา
เพ่ือล่าสัตว์โดยเด็ดขาด 

 4. การมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการปุาชุมชน
เป็นแกนน้าในการจัดกิจกรรมและขอรับการสนับสนุนต้นกล้าจากศูนย์เพาะพันธุ์ไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และคณะกรรมการปุาชุมชนด้าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงหมู่บ้านเพ่ือชักจูงให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้  

 “…การมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพ่ิมในพ้ืนที่ปุาชุมชน ซึ่งจะท้าในโอกาสวันส้าคัญ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ วันสิ่งแวดล้อม หรือวันมาฆบูชา เป็นต้น…”(มานพ ประพฤติชอบ, สัมภาษณ์วันที่ 29 
มกราคม 2561) 

 “…การปลูกต้นไม้สามารถช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์พ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอได้…”(เทพวรินทร์ 
ศรีทอง, สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2561) 

 “…เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ จึงจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ได้ครบ
ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศตามที่ก้าหนดไว้ในนโยบายการปุาไม้แห่งชาติได้…”(กนกพร ศรีทอง, 
สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2561) 
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 “…ชาวบ้านปลูกต้นในพ้ืนที่ปุา เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ พืชพรรณ จึงก่อให้เกิด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ขึ้นมา…”(อาทิตยา ศรีทอง, สัมภาษณ์วันที่ 
18 มกราคม 2561) 

 จากค้าสัมภาษณ์ข้างต้น การมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพ่ิมในพ้ืนที่ปุาชุมชน พบว่า การปลูกต้นไม้
สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เป็นการ
สร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ พืชพรรณ การมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพ่ิมในพ้ืนที่ปุาชุมชน ซึ่งจะท้าในโอกาส
วันส้าคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันสิ่งแวดล้อม หรือวันมาฆบูชา เป็นต้น 

 5. การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ผลการศึกษาพบว่า การเผยแพร่การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ในเรื่องการมีส่วนการ
จัดการพ้ืนทีปุ่าอ่าวอ้ายยอ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม  

 “…เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะบอกถึงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่ก้าลังจะเกิดขึ้น
ความจ้าเป็นและความส้าคัญที่จะต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น รวมถึงการด้าเนินการและมาตรการ
ต่างๆ…”(ฉลอง พันธ์สนิท, สัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 2561) 

 “…มีการปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพ้ืนที่ปุาชุมชนอ่าวอ้ายยอ จากโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ข้อมูลข่าวสารนี้ถือว่าเป็นสิทธิประการหนึ่งของชาวบ้านในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ…”(เขียน ศรีทอง, สัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 2561) 

 “…จากข้อมูลข่าวสารโครงการดังกล่าว ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมกันวางแผนการด้าเนินงานและหา
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน…”(ปราณี ปานเมือง, สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 “…จากการได้รับเผยแพร่การให้ข้อมูลข่าวสาร ท้าให้ชุมชนได้ระบุและจัดล้าดับความส้าคัญ
โครงการในอนาคต เพ่ือส่งเสริมการจัดการปุาชุมชนให้ประสบผลส้าเร็จดียิ่งขึ้น …”(สุเทพ แก้วอุดม, 
สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2561) 

 จากค้าสัมภาษณ์ข้างต้น การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร พบว่า เป็นการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ เหตุผลความจ้าเป็น และการพัฒนาโครงการรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินโครงการ
ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ด้าเนินการประชาสัมพันธ์และด้าเนินงานการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ผ่านกิจกรรมและเทคนิคต่างๆ  

 6. การมีส่วนร่วมจัดเวรยามควบคุมการดูแลรักษาป่า ผลการศึกษาพบว่า เพ่ือมิให้ผู้ใดเข้ามา
ลักลอบตัดไม้ สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการปุาชุมชนออกตรวจเวรยาม เพ่ือลาดตระเวน 
ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ 
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 “…การออกตรวจลาดตระเวรภายในพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ โดยจะออกตรวจครั้งละ 10 คน ปฏิบัติ
เดือนละ 1 ครั้ง โดยชุดออกตรวจลาดตระเวน จะมีการผลัดหมุนเวียนหน้าที่กัน…”(มานิตย์ ประพฤติชอบ, 
สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2561) 

 “…การลาดตระเวนในพ้ืนที่ปุาชุมชน มีตั้งแต่การวางแผนก้าหนดพ้ืนที่ในการลาดตระเวน เพ่ือ
ตรวจปราบปรามการกระท้าผิด .…”(สมศักดิ์ ทวีสุวรรณ, สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2561) 

 “…มีแผนผังแสดงการปฏิบัติงาน ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนการลาดตระเวน.…”(วิชิต ช่วยขาว
, สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2561) 

 “…มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวน และมีการจัดท้าคู่มือการลาดตระเวน 
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการลาดตระเวนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์.…”(สุนันท์ ทองสัย, สัมภาษณ์วันที่ 21 
มกราคม 2561) 

 จากค้าสัมภาษณ์ข้างต้น การมีส่วนร่วมจัดเวรยามควบคุมการดูแลรักษาปุา พบว่า ชุมชนบ้านถ้้า
ตลอด ออกตรวจลาดตระเวร ครั้งละ 10 คน ปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง มีการวางแผนก้าหนดพ้ืนที่ในการ
ลาดตระเวน มีแผนผังแสดงการปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวน 

 7. การมีส่วนร่วมจัดท้าแนวป้องกันไฟป่า ผลการศึกษาพบว่า เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้าน
ทุกคน โดยคณะกรรมการปุาชุมชนจะด้าเนินการพร้อมชาวบ้านประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมเป็น
ประจ้าทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูแห้งแล้งอาจเกิดไฟปุาได้ง่าย  

 “…โดยจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ปุาไม้จังหวัดมาให้ความรู้และสาธิตการท้าแนวปูองกันไฟปุาอย่าง
ถูกต้อง…”(สมนึก ชนะสงคราม, สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2561) 

 “…โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล จัดท้าแนวปูองกันไฟปุา…”( สุ
ทิน แก้วศรีสุข, สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2561) 

 “…การด้าเนินงานจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา เป็นการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ปุาอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะกรรมการปุาชุมชนกับชาวบ้านในชุมชน…”(สุธวัฒน์ เพชรสังข์, สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 
2561) 

 “…ชาวบ้านได้ตอบสนองโดยรวมกันเป็นกลุ่ม ที่มีความพร้อมในการร่วมด้าเนินงานการจัดท้าแนว
ปูองกันไฟปุา…”(ไพโรจน์ เกิดความสุข, สัมภาษณ์วันที่ 19 มกราคม 2561) 

 จากค้าสัมภาษณ์ข้างต้น การมีส่วนร่วมจัดท้าแนวปูองกันไฟปุา พบว่า มีการเชิญเจ้าหน้าที่ปุาไม้
จังหวัดมาให้ความรู้และสาธิตการท้าแนวปูองกันไฟปุา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ 
ควบคุม ดูแล เป็นการจัดการทรัพยากรพ้ืนที่ปุาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการปุาชุมชนกับ
ชาวบ้านในชุมชน และชาวบ้านได้ตอบสนองโดยรวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือร่วมด้าเนินงานการจัดท้าแนวปูองกัน
ไฟปุา  
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สรุปและอภิปรายผล  
 การมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอชุมชนบ้านถ้้าตลอด พบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมีจิตส้านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกและ
ปรึกษาหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหา ก้าหนดกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ ในการจัดการปุาชุมชน แต่
ในทางตรงกันข้าม กฎระเบียบต่างๆ เหล่านั้น กลับส่งผลให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากปุาลดลงในบางประเด็น เช่น การตัดไม้ไปท้าฟืน การเก็บเห็ด หน่อไม้ ผักหวานไปบริโภคและขาย 
และการเก็บพืชสมุนไพร ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์จากปุาได้เพียงบางฤดูเท่านั้น 
ชาวบ้านลดการใช้ประโยชน์จากปุาเพ่ือต้องการให้พืชพันธุ์เหล่านั้นได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตาม
ฤดูกาล ในอีกด้านหนึ่งชุมชนมีการก้าหนดกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากปุาเคร่งครัดมากจนเกินไป 
ทั้งนี้ ชาวบ้านเกรงว่าทรัพยากรปุาจะเสื่อมโทรมและถูกท้าลายมากไปกว่าเดิม ซึ่งตามหลักวิชาการนั้น 
ชุมชนสามารถจัดการผืนปุาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยในพ้ืนที่เสื่อมโทรมก็ให้ฟ้ืนฟูที่เหมาะสมแล้ว
ให้ดูแลรักษา และที่อุดมสมบูรณ์หนาแน่นก็ให้น้ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องดูแลรักษาเพ่ิมพูนทั้งไม้ของปุา
และสภาพแวดล้อม ชาวบ้านก็สามารถน้าส่วนเกินมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง หรือด้วยการจัดการอย่าง
เข้มข้น (Active Management) คือ การเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสาน
ทั้งสามวิธี ได้แก่ 1) เพ่ิมจ้านวน 2) ลดจ้านวนหรือเอาออกเพ่ือให้ส่วนที่เหลือเพ่ิมพูนในอัตราสูงสุด และ 3) 
ควบคุมให้คงที่ไว้เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนกระบวนการจัดการปุาเพ่ือใช้ประโยชน์ไม้และของ
ปุาอย่างยั่งยืน จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เชิงนโยบายของรัฐ ทรัพยากรปุาไม้ที่มีอยู่แนวคิดของ
ชุมชนและปัญหาที่เผชิญอยู่ น้ามาก้าหนดเปูาหมายในการจัดการปุา โดยค้านึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ด้าเนินงาน จากนั้นจัดท้าแผนการจัดการ โดยมุ่งเปูาหมายเพ่ือการใช้สอยพร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์เพ่ือให้
ได้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน นอกจากนั้นต้องมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
 ในขณะที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินการติดตามการด้าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ และการร่วม
ประเมินการใช้ประโยชน์จากปุา เนื่องจากชาวบ้านมีความรู้ความสามารถด้านการประเมินติดตามการ
ด้าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ และเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของผู้น้าชุมชนมากกว่า แต่ชาวบ้านกลับมีส่วนร่วมใน
การด้าเนินงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผลของกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมและชาวบ้านเห็น
ว่าพวกเขาควรเข้าไปด้าเนินกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาด้วยตนเอง  เพราะชาวบ้านมีความ
ตระหนักเห็นถึงความส้าคัญของปุาไม้อย่างมากอยู่แล้ว ว่าปุาไม้เป็นแหล่งก้าเนิดของต้นน้้าล้าธาร เขาไม่
สามารถอยู่ได้ถ้าขาดน้้าและปุาไม้ ฉะนั้นลักษณะของการเป็นผู้น้าที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปุา
ไม้นอกจากจะเป็นผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานกับทางราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้แล้วยังต้องเป็นผู้ที่
สามารถน้าวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และระเบียบสังคม มาปรับใช้เพ่ือให้ชุมชนเกิด
ความรู้สึก เป็นเจ้าของและหวงแหนสิ่งที่ร่วมกันสร้างท้าให้เกิดแนวร่วมทั้งกายและใจจนสามารถรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ในระดับหมู่บ้าน จังหวัดและระดับชาติให้ยั่งยืนต่อไป 
 ดังที่ ศันสนีย์ นิจพานิช (2542) ได้สรุปว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการที่ประชาชนหรือ 
ชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเข้ามามีบทบาทในการวางแผนจัดการ
ด้าเนินงาน ควบคุมก้ากับ ติดตามผลและรับผลประโยชน์ในการด้าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ 
ด้ารงชีพในสังคมหรือชุมชนนั้นอย่างมีศักดิ์ศรี การมีส่วนร่วมนั้นประชาชนจะได้รับการพัฒนาการรับรู้ 
สติปัญญาอันจะน้าไปสู่การตัดสินใจด้าเนินการด้วยตนเอง สอดคล้องกับ วีระชัย มงคลพันธ์ (2546) ได้
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ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต้าบล กับผู้น้าชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดล้าพูนและจังหวัดล้าปาง พบว่า ผู้บุกรุกท้าลายปุาไม้คือชาวบ้าน
ด้วยกันเอง ลักษณะหรือรูปแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในปัจจุบัน คือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ต้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบล และผู้น้าชุมชนหาวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการดูแลรักษาปุา
ตลอดจนหาวิธีที่ตัดสินลงโทษแก่ผู้กระท้าผิดโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต้าบลจะต้องเข้ามามีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ ส่วนอุทยานแห่งชาติด้าเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการให้มากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะในการน้าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐบาลควรให้อ้านาจแก่ประชาชน คณะกรรมการปุาชุมชน  และหน่วยงานท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ปุาไม้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีการ
แสดงออกถึงความใกล้ชิดความผูกพัน และวิถีชีวิตของคนกับปุาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ์การฟ้ืนฟู การ
พัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปุาชุมชน 
 3. ควรมีการกระตุ้นส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านให้มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น ว่าสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานเอกชน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. การพัฒนาพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 2. ควรเน้นการถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ปุาไม้ การสร้างความตระหนักรักและหวงแหนปุาไม้  
การส่งเสริมการปลูกปุาโดยการปลูกไม้มีมูลค่าสูงหรือไม้หายาก เช่น ไม้พะยูง มะค่า สัก และควรสนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการท้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ปุาให้มาก 
 
ขอเสนอแนะการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมชน
บ้านถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการดูแลพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้าย
ยอ ของชุมชนบ้านถ้้าตลอดอย่างมีส่วนร่วม 
 3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจ้านวนและชนิดของพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่ปุาอ่าวอ้ายยอ ของชุมชนบ้านถ้้า
ตลอด ที่เป็นพืชสมุนไพร เพ่ือจะได้ให้ชาวบ้านหันมาให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากพืช 
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สมนึก ชนะสงคราม, คณะกรรมการปุาชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 4 ชุมชนบ้าน
 ถ้้าตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
สมศักดิ์ ทวีสุวรรณ, สมาชิกในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด 
 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
สากล ชิกเหี่ยว, เจ้าหน้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
 2561 ที่หน่วยอุทยานแห่งชาติ เขาปูุ -เขาย่า หมู่ที่  1 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จั งหวัด
 นครศรีธรรมราช 
สุทิน แก้วศรีสุข, สมาชิกในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 2561 ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบล
 น้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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สุเทพ แก้วอุดม, สมาชิกในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด 
 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
สุธวัฒน์ เพชรสังข์, เจ้าหน้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 
 2561 ที่  หน่วยอุทยานแห่งชาติ เขาปูุ -เขาย่า หมู่ที่  1 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
 นครศรีธรรมราช 
 สุนันท์ ทองสัย, เจ้าหน้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 21 มกราคม 
 2561 ที่ หน่วยอุทยานแห่งชาติ เขาปูุ -เขาย่า หมู่ที่  1 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
 นครศรีธรรมราช 
 เสรี ขาวพิชัย, สมาชิกในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบล
 น้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
หนูนอง ราชรัตน์, คณะกรรมการปุาชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้า
 ตลอด ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อนุรักษ์ นวลสีทอง, ผู้น้าชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 19 มกราคม 2561ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด ต้าบล
 น้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
อาทิตยา ศรีทอง, สมาชิกในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 18 มกราคม 2561ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด 
 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
อารีย์ พันธ์สนิท, สมาชิกในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ 4 ชุมชนบ้านถ้้าตลอด 
 ต้าบลน้้าตก อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  


