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บทคัดย่อ 

 ปุาชุมชนคือรูปแบบของการจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่เป็นจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับชุมชน
ท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการปุาชุมชนบ้านดอนหมู ต าบลขามเปี้ย 
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ว่ามีเงื่อนไขของการจัดการปุาชุมชนอย่างไรจึงน าไปสู่ความส าเร็จ
และมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมโดยการสังเกต 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการปุาชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และน ามาสังเคราะห์เพ่ือตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการศึกษา
พบว่า ชุมชนบ้านดอนหมูมีกระบวนการจัดการปุาชุมชนที่ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง น าวัฒนธรรมชุมชนอันเป็นทุนทางสังคมที่เข้มแข็งผสมผสานกับการจัดการปุาชุมชน
ตามหลักวนศาสตร์ การจัดการปุาชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการเรียนรู้ที่เป็น
ระบบผ่านการท าวิจัย ชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกอย่างสอดคล้องกับความต้องการ       
ของชุมชน ชุมชนมีกระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดการปุาชุมชนเข้ากับพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ค าส าคัญ : การจัดการปุาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 
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Abstract  

 

Community Forest management is a pattern of management of forest resources 
in the form of co-management between the Government and the local community. This 
study aimed to investigate the process of community forest management at Ban Don Moo, 
in Ubon Ratchathani Province as a condition of community forest management, however, 
has led to success and is consistent with the Philosophy of Sufficiency Economy. This 
study get qualitative research Collected by observation In-depth interviews with key 
informants involved with the community forest management. Analyze and synthesize  
information under the framework of integration in the context of the objectives and content 
of research. The results showed that Ban Don Moo were successful community forest 
management process consistent with the concept of Sufficiency Economy. The cultural 
community, combined with strong social capital community forest management based 
on forest resources. Community forest management in the people participation process 
and learning process is through the research. Community networking and cooperation from 
the outside in accordance with the needs of the community.  The community forest 
management activities linked to the community's economic environmental and social 
contribute to sustainable development. 

Key words : community forest management, sufficiency economy 

บทน า 

 ปัญหาความ เสื ่อม โทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติ อุทกภัย ภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม วิกฤตของ
ปัญหาดังกล่าว    มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการน าเสนอ
รูปแบบการจัดการทรัพยากรปุาไม้โดยให้ประชาชน              
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ในรูปแบบของ ปุาชุมชน 
แต่กระบวนการจัดการปุาชุมชนในแต่ละพื้นที่มีทั้งที่
ประสบความส าเร็จและล้มเหลว  จึงเกิดค าถามว่าใน
ชุมชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีกระบวนการจัดการที่

ประสบความส าเร็จ  มีกระบวนการจัดการอย่างไร มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการจัดการปุาชุมชน     โดยเลือกศึกษาปุาชุมชน 
บ้านดอนหมู ต าบลขามเปี้ย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี    เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ               
ของกระบวนการจัดการปุาชุมชน และความสอดคล้อง
ของกระบวนการจัดการปุาชุมชนกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง อันน าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนของการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับปุา 
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วิธีวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณี ศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่ 
คณะกรรมการปุาชุมชน ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการ
และผู้ น าอาวุ โส  สมา ชิกชุมชน เจ้ าหน้าที่ ปุ า ไม้ 
นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่
เคยท างานเกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดบูรณาการศาสตร์เช่ือมโยง              
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

กระบวนการจัดการป่าชุมชนบ้านดอนหมู 

ชุมชนบ้านดอนหมูมีพัฒนาของกระบวน การ
จัดการปุาชุมชน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   ความแห้งแล้งและการ
แย่งชิงทรัพยากร   จากบุคคลภายนอกชุมชน ท าให้
ระบบนิเวศเสียสมดุล เกิดภาวะความแห้งแล้ง ผู้น า
ชุมชน     จึงน าปัญหาดังกล่าวหารือร่วมกันกับสมาชิก             
ในชุมชน เป็นการสร้างความตระหนักร่วมให้กับสมาชิก
ในชุมชนถึ งปัญหาความเสื่ อม โทรม  ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะความแห้งแล้ง และการแย่ง
ชิงทรัพยากรจากคนภายนอก   เพื่อใช้พื้นที่ปลูกไม้โต
เร็ว ร่วมกันแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกชุมชน ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ขั้นที่ 2 ให้
ความส าคัญ เรียนรู้ เข้าใจในเหตุผลของการกระท า ขั้น
ที่ 3 เกิดการยอมรับในวิถีทาง     ที่ปฏิบัติและขั้นที่ 4 
การเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากได้รับผลจากการลงมือ
ปฏิบัติ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงยั่งยืน 

 

 

กระบวนการจัดการป่าชุมชนที่ความสอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ชุ ม ช น บ้ า น ด อ น ห มู มี ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาจากกระบวนการ
จัดการปุาชุมชนสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งในระดับของวิธีปฏิบัติ วิธีคิดและวิถีชีวิต 
(สุธาวัลย์, 2554 และอภิชัย, 2555) ดังนี้ 

 วิธีปฏิบัติหรือที่เรียกว่าระดับเข้าข่ายความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชน พิจารณาจากกิจกรรม ดังนี้ (1) มีกิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน (2) มีกฎของ
ชุ ม ช น เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ (3) มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการสร้างเครือข่าย (4) มีการสร้างความตระหนัก
ระหว่างสมาชิก เพื่อการอนุรักษ์ วิธีคิดหรือระดับของ
การ    เข้าใจความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั น  บนหลั กการของความพอประมาณ                  
ใ ช้ความรู้  รอบคอบ ระมัดระวั ง  ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนด าเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) 
มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) 
มีแนวปฏิบัติที่มองอย่างเป็นองค์รวมในการบริหาร
จั ดก ารทรั พย ากร  ( 3 )  มี ค ว ามตระหนั กถึ งขี ด
ความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมและความ
สมดุลด้านนิเวศ วิถีชีวิตหรือระดับของการเข้าถึง
ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้างภูมิคุ้มกัน มี
ความพอประมาณและมีเหตุผล บนเง่ือนไขของความรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวังและคุณธรรม สะท้อนผ่านกิจกรรม 
คือ ชุมชนมีการปรับวิถีชีวิตให้สอดคลอ้งกับธรรมชาติ เห็น
ความส าคัญของผลตอบแทนในระยะยาวและมีการ
บร ิโภคอย ่า งยั ่งย ืนและสามารถเป ็นผู ้ถ ่ายทอด
ความรู้ เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ ชุมชนบ้านดอน
หมู มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่าง
รูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดู
งานที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชน 

ช ุม ช น บ ้า น ด อ น ห ม ูม ีท ุน ท า ง ส ัง ค ม                 
ที่ เข้มแข็ง มีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความ
พอ เ พ ีย ง  ม ีค ว าม เ อื ้อ อ า ทร  ม ีจ า ร ีตป ร ะ เพณี               
ของการจัดการทรัพยากรส่วนรวมได้อย่างเข้มแข็ง มีความ
ไว้วางใจ เชื่อใจซึ่งกันและกัน บทบาทของบ้าน วัด 
โรงเรียน เข้มแข็ง วัฒนธรรมชุมชนแบบชุมชนอีสาน
ชนบทที่เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มี
ทบทวนตนเอง เรียนรู้การค้นหาศักยภาพของชุมชน
ผ่านกระบวนการท าวิจัย จึงท าให้ชุมชนมีกระบวนการ
เรียนรู้          เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง  

 ชุมชนบ้านดอนหมู สามารถหลอมรวม วิธี
ปฏิบัติ วิธีคิดและวิถีชีวิตได้สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมที่บูรณาการเรื่ องของ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ซึ่ งเป็น
หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้ความส าคัญกับ
เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง
ของทุกคนในชุมชน เป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องร่วมกัน
ดูแล สร้างความ ตระหนักและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมร่วมกันของ
สมาชิก             ในชุมชน นับเป็นการสร้างจิตส านึก
ของการใช้ทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน 
 ปัจจ ัยภายนอกชุมชนที ่ส ่งผลต ่อความ 
ส าเร็จของกระบวนการจัดการปุาชุมชนบ้านดอนหมู คือการ
มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีดีกับหน่วยงานภายนอกชุมชน 
ลักษณะของการเข้ามาให้การสนับสนุนชุมชน การ
สนับสนุนความรู้ การฝึกอบรม ได้แก่ ธนาคารเพื ่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับ
การจัดการทรัพยากรปุาไม้ องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบัน การศึกษาในพ้ืนท่ีในขณะเดียวกันชุมชนเรียนรู้

ที่จะคัดกรองโครงการและการช่วยเหลือจากภายนอก 
เ นื ่อ ง จ ากช ุม ชนม ีบท เ ร ีย นแล ะประสบกา ร ณ์                  
ในอดีต ท าให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้การมี
ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานและบุคคล องค์กรภายนอก
ต่าง ๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

 ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ชุ ม ช น                  
กับหน่วยงานภายนอกอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรม
ความเอื้ออาทร กฎหมาย สถาบันทางสังคม กฎกติกา
ในการดูแลรักษาปุา การให้การยอมรับ การยกย่องให้
เกียรติกับชุมชนด้วยการประกาศให้รางวัล การส่งคน
เข้าไปศึกษาดูงานในพื้นที่  สร้ างความภาคภูมิ ใจ                 
เป็นพลังหนุนเสริมให้ ชุมชนเกิดก าลังใจ โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นตัวเ งินเสมอไป ความต่อเนื่องของ
กิจกรรมการให้ก าลังใจ ยกย่อง เป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับชุมชน เพื่อให้คนในสังคมตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญของการที่ชุมชนได้ท าหน้าที่ดูแล
รักษาปุา เพราะผลของการดูแลรักษาปุามีประโยชน์กับ
ทุกคนในสังคมส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะในชุมชน 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร              
ปุาชุมชนบ้านดอนหมู พบว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมศักดิ์ (2550) ที่กล่าวถึงระบบของการ
จัดการปุาชุมชนที่เป็นองค์รวมเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิต                   
ของประชาชน โดยมีหลักการที่เปรียบเสมือน  เสาหลัก 
7 ประการคือ (1) ความสามารถในการรวมกลุ่มคนเพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (2) มีองค์กร
ชุมชนและกฎกติกาที่ปฏิบัติได้จรงิ (3) มีการจัดการดา้น
วนวัฒนวิทยา (silviculture) หรือการจัดการระบบ
นิเวศเป็นองค์รวม (4) ปุาสามารถยังประโยชน์ในการ
ด ารงชีพและรายได้ ชุมชนพยายามมุ่งให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างการรักษาปุากับการใช้ประโยชน์ ในกรณีที่
ชุมชนให้ความส าคัญกับเรื่องการอนุรักษ์จะมีกิจกรรม                
ที่สร้างรายได้ทดแทน เช่น การเพาะกล้าไม้หายากเพื่อ
จ าหน่าย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม (5) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการ
สื่อสารในแนวราบที่ดีมีนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วน
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ร่วม เรื่องของการมีส่วนร่วมเป็นทั้งวิธีการและผลลัพธ์
ของการท างาน (6) การรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมด ารงชีวิตที่เกื้อกูลตอ่การอนุรักษ์ และ (7) 
ชุมชนมีการถ่ายทอดหรือส่งไม้ต่อยังรุ่นลูกรุ่นหลาน มีการ
ถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม
ไปยังคนรุ่นใหม่ มีการจัดหลักสูตรท้องถิ่น สร้างศูนย์
การเรียนรู้ จัดค่ายเยาวชน พยายามสร้างคนรุ่นใหม่ให้
รักษาวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของตน เป็นคนสอง
วัฒนธรรมคือรักษารากเหง้าของตนและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ด ารงชีวิตในโลกสมัยใหม่ได้ 

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
การจัดการปุาชุมชนบ้านดอนหมู พบว่า มีความ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เสน่ห์ และยศ (2536) ที่ต้องประกอบไป
ด้วย ประกอบด้วย (1) มีความเป็นชุมชนสูง ทุนทาง
ส ัง คม  ค ว า ม เ ชื ่อ  อ ุด ม ก า ร ณ ์ พิธี กรรม  (2)  มี
ทรัพยากรดิน น้ า ปุา อยู่ในสภาพที่ฟื้นตัว เป็นฐานใน
การผลิต (3) การร่วมกันดูแลรักษาปุา มีฐานมาจากการ
มีผลประโยชน์ร่วมกันและปุาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต พึ่งพาปุาเพื่อการยังชีพ (4) มีจิตส านึกของ
การอนุรักษ์ปุาที่เข้มแข็งและลึกซึ้ง การมีผลประโยชน์
ร่วมกัน มองผลประโยชน์ในระยะยาวเพื ่ออนาคต
ของลูกหลาน (5) มีผู้น าที่เข้มแข็ง เสียสละ มีวิสัยทัศน์ 
เพื ่อ ส ่ว นรวม  จ ิตส าธ ารณะส ูง  ปฏ ิบ ัต ิตน เป ็น
แบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้กับสมาชิกในชุมชน (6) มี
การจัดตั้งองค์กรประชาชน เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญา จารีตประเพณี ประสบการณ์ที่สั่งสมกันมา 
(7) มีจารีตของการจัดการทรัพยากรส่วนรวม มีสิทธิใน
การก าหนดกฎกติกาเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ 

 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ชุมชนบ้านดอนหมูมีลักษณะของชุมชนที่
สอดคล้องกับเง่ือนไขของการจัดการปุาชุมชน ที่ประสบ
ความส าเร็จคือมีความเข้มแข็ง มีทุนทางสังคมสูง ยังคง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างดี มีจารีตประเพณี
ของการรักษาทรัพยากรส่วนรวมของชุมชนผสมผสาน
กับการตั้งกฎกติกาเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ในปุาชุมชน มีการตั้งคณะกรรมการปุาชุมชน เพื่อท า
หน้าที่ดุแล สมาชิกในชุมชนมีส่วนรวม               ใน
กระบวนการจัดการปุาชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและการใช้กระบวนการวิจัยชุมชนช่วย
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการ
เช่ือมโยงกิจกรรมของปุาชุมชน             เข้ากับการ
พัฒนากิ จกร รมทางด้ า น เศรษฐกิ จ  สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม น าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
เป็นองค์ รวมสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ  วิ ธีคิดและ
กลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งมีศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอก 

 ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนบ้านดอนหมู ควร
พิจารณาถึงความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมภายใน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหากขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมี
การศึกษาในพื้นที่ปุาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่   ปุาอนุรักษ์ 
และปุาชุมชนที่เกิดขึ้นโดยมิได้อยู่ภายใต้การจดทะเบียน
ของกรมปุาไม้ 
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