
วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 
  Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 39 July – December , 2014 

19 
 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย�างยั่งยืน : กรณีศึกษาป"าชุมชน 
เขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท 

A Model of Sustainable Management Natural Resource by Community :              
A Case Study of Khaoraoteanthong 

 

พิมจันทร? แสงจันทร?1 ศาศวัต เพ�งแพ1 และ วิมล มิระสิงห?2 
Pimchan Saengchan1 and Sasawat Pengpae1 and Vimol Mirasing2 

 

บทคัดย�อ 
การวิจัยนี้เป?นวิจัยแบบผสมผสาน ( Mixed Methods )มีวัตถุประสงคKเพื่อ 1) ศึกษาโครงสรRาง

และสภาพทั่วไปของเครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง 2) รูปแบบและแนวทางในการจัดการปXาชุมชน
เขาราวเทียนทอง 3) การมีสWวนรWวม ของประชาชนในการจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทองและ     
4) ผลสําเร็จของการจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง โดยเชิงปริมาณเป?นการศึกษาขRอมูลจาก
กลุWมตัวอยWาง 400 คน เครื่องมือที่ใชRในการวิจัย ไดRแกW แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสWวนรWวมใน
การจัดการปXาชุมชนมีคWาความเช่ือม่ัน 0.94 และวิเคราะหKขRอมูลโดยใชRสถิติพื้นฐาน ไดRแกW 
คWาความถี่ รRอยละ คWาเฉลี่ย และสWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สWวนเชิงคุณภาพ ใชRวิธีการสัมภาษณKเชิงลึก 
บุคคลที่เป?นกุญแจสําคัญ จํานวน 24 คน ในการดําเนินการจัดการปXาชุมชน แลRวนําขRอมูลที่ไดRมา
วิเคราะหKเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบวWา 1) ปXาชุมชนเขาราวเทียนทองเกิดขึ้นจากความตRองการของคนในชุมชน
โดยชุมชนเขRาไปจัดการและมีสWวนรWวมในการดูแลรักษาและใชRประโยชนK 2) รูปแบบการจัดการปXาชุมชน
โดยชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการ ในรูปแบบคณะกรรมการเครือขWายปXาชุมชน จากตัวแทน
ของแตWละหมูWบRานเพื่อตัดสินใจวางแผน บริหาร หาแหลWงสนับสนุนงบประมาณ โดยยึดหลัก        
“ผูRพึ่งพิงปXา ยWอมตRองรูRคุณคWาปXา” 3) ประชาชนในกลุWมสWวนใหญWมีความรูR ความเขRาใจ และสนใจ
เขRาไปมีสWวนรWวมในการทํากิจกรรมในการจัดการปXา โดยกิจกรรมที่ประชาชนเขRาไปมีสWวนรWวมมาก
ที่สุด คือ การจัดการพื้นที่ปXาไมR การปลูกและฟfgนฟูปXา รวมทั้งการปhองกันและการอนุรักษKปXา 4) ผลสําเร็จ
ของการจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง ไดRแกW เกิดความอุดมสมบูรณKของทรัพยากร ปXาไมR          
สรRางความรักความสามัคคีในชุมชน เกิดเป?นชุมชนที่เขRมแข็งจนไดRรับการยอมรับเป?นชุมชน
ตRนแบบของการจัดการปXาชุมชน โดยเฉพาะการเป?นนวัตกรรมดRานการดูแลแหลWงอาหารที่ยั่งยืน  

คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการปXา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง 

                                                           
1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรK คณะมนุษยศาสตรKและสังคมศาสตรK มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
The purposes of this mixed methods research were to 1) examine the structure and 

general condition of the community forest at Khaoraoteanthong, 2) establish a model and 
guidelines for community forest at Khaoraoteanthong, 3) study the citizen participation in 
management and 4) study the success of community forest management. It consolidation 
data from public laws and regulations, research and statistical data relate to the community 
forest management. As well as in-Depth interview (IDI) and observation techniques in the 
implementation of community forest management. The data were then analyzed by the 
content analysis and supplemented with the survey research with 400 Samples. and                   
key Informant Person with 24 people. A questionnaire about the citizen participation to 
management with the reliability of 0.94 and the data were analyzed for frequency, 
parcentage and standard deviation was on instrument for data collection  

The research result revealed that 1) community forest at Khaoraoteanthong arose 
from the needs of the community to manage and participation in the protection and 
utilization 2) model of community forest management servel as a principle role of 
communities in management and administration. In Community Forest Network committee. 
Who’re the representative from each village. For decision the budgeting plan and 
administration Community Principle based on “Forest dependents need to Know the forest 
Values. 3) most of the people in the community were understanding and interested in 
participation in forest management. They involved in plantation, restoration, protection and 
conservation. 4) the success of community forest management brought about  the 
abundance of natural resource and the coherence community. This was recognized as a 
model of community forest management particularly sustainable food preservation (Food 
Bank) 

Keywords: A Model Management Forest, Management Natural Resource, Community 
Forest Khaoraoteanthong 
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บทนํา 
ป|จจุบันป|ญหาความเสื่อมโทรมลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยWางย่ิงป|ญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรปXาไมR ท้ังป|ญหาการลอบตัดไมR
ทําลายปXา ไฟไหมRปXา การบุกรุก พื้นท่ีปXาเพื่อเขRา
ครอบครองท่ีดินไดRทวีความรุนแรงขึ้นเป?นท่ีประจักษK
กันโดยท่ัวไป จากขRอมูลของกรมอุทยานแหWงชาติ 
สัตวKปXาและพันธุKพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลRอมพบวWาคWาเฉลี่ยของพื้นท่ีปXาถูก
ทําลายระหวWางป�งบประมาณ พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 
เทWากับ 19,636.31 ไรW (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลRอม. 2555) 

ดRวยเหตุน้ี ภาครัฐจึงไดRกําหนดนโยบาย
ดRานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม
โดยเร่ิมมีทิศทางท่ีชัดเจนขึ้นในป� พ.ศ.2545 ท่ีมี
การปฏิรูประบบราชการไทยคร้ังใหญW ทําใหRเกิด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม
ขึ้นมา โดยมีการผนวกเอาภารกิจของหนWวยงาน
ตWางๆมาไวRภายใตRการบริหารจัดการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม ซึ่งหลัก
ปรัชญาท่ีเป?นภารกิจรWวมกับสังคมวWา “เป?นองคKกร
หลักในการสงวน อนุรักษK ฟfgนฟูและการบริหาร
จัดการเพื่อใชRประโยชนKจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลRอมใหRเกิดความย่ังยืน บนพื้นฐานของ
การมีสWวนรWวมของประชาชน” โดยนําหลัก Area-
Function-Participation (AFP) หรือการยึดแนวทาง 
การพัฒนาพื้นท่ีเป?นสําคัญมาใชRในการบริหาร
จัดการเพื่อใหRเกิดการบูรณาการและตอบสนองตWอ
การแกRไขป|ญหาอยWางเป?นรูปธรรม จากแนวคิดน้ี
แสดงใหRเห็นถึงจุดเร่ิมตRนท่ีแสดงใหRเห็นวWานโยบายรัฐ
ท่ีใหRความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร         
ธรรมชาติท่ีตRองการกระจายอํานาจสูWทRองถิ่น โดยใหR
ชุมชนในทRองถิ่นไดRเขRามามีสWวนรWวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในทRองถิ่นมากย่ิงขึ้น 
แมRวWาในชWวงเวลากวWา 50 ป�ท่ีผWานมานโยบาย   

ดRานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจะอยูW
ภายใตRอํานาจหนRาท่ีและบทบาทของรัฐแบบรวม
อํานาจ (Centralization) ก็ตาม 
 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหWงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไดRใหRความสําคัญกับ 
“สิทธิชุมชน” ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลRอมของตน อันไดR บัญญั ติ ไวR ใน
รัฐธรรมนูญ หมวด 3 สWวนท่ี 12 ในประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิชุมชนดังน้ี 
 มาตรา 66 ความวWา “บุคคลซึ่งรวมกัน
เป?นชุมชน ชุมชนทRองถิ่นหรือชุมชนทRองถิ่นดั้งเดิม
ยWอมมีสิทธิอนุรักษKฟfgนฟูจารีตประเพณี ภูมิป|ญญา
ทRองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทRองถิ่นและของ
ชาติและมีสWวนรWวมในการจัดการ การบํารุงรักษา 
และการใชRประโยชนKจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลRอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ
อยWางสมดุลและย่ังยืน” 
 มาตรา 67 วรรค 1 และวรรค 2 ความวWา 
“สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสWวนรWวมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษKบํารุงรักษาและการใชRประโยชนKจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และในการคุRมครอง สWงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลRอม เพื่อใหRดํารงชีพอยูWไดRอยWาง
ปกติและตWอเนื่องในสิ่งแวดลRอมท่ีจะไมWกWอใหRเกิด
อันตรายตWอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือ
คุณภาพชีวิตของตนยWอมไดRรับความคุRมครองตาม
ความเหมาะสมการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจกWอใหRเกิดผลกระทบตWอชุมชนอยWางรุนแรงท้ัง
ทางดRานคุณภาพสิ่งแวดลRอม ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสุขภาพ จะกระทํามิไดR เวRนแตWจะไดRศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตWอคุณภาพสิ่งแวดลRอมและ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหRมีกระบวนการ
รับฟ|งความคิดเห็นของประชาชนและผูRมีสWวนไดR
เสียกWอน รวมท้ังไดRใหRองคKการอิสระ ซึ่งประกอบดRวย
ผูRแทนองคKการเอกชน ดRานสิ่งแวดลRอมและสุขภาพ 
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และผูRแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดRาน
สิ่งแวดลRอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดRาน
สุขภาพ ใหRความเห็นประกอบกWอนมีการดําเนิน 
การดังกลWาว”(รัฐธรรมนูญแหWงราชอาณาจักรไทย.
2550) 
 จากแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการทรัพยากร         
ธรรมชาติและสิ่งแวดลRอมแนวใหมWและหลักการดRาน
สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญท่ีไดRยกมาขRางตRน ไดR
แสดงใหRเห็นถึงความสอดคลRองในประเด็นท่ีวWา 
การมีสWวนรWวมของชุมชนจะมีบทบาทในฐานะของ
การเป?นกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนงาน
ดRานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีปXา
ตWางๆ ดRวยเหตุผลดังกลW าวคณะผูR วิจัยจึ ง ใหR     
ความสนใจในประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการปXาชุมชน 
ซึ่ งคณะผูR วิจัยไดR เจาะจงเลือกพื้น ท่ีปXา ชุมชน      
เขาราวเทียนทองในเขตพื้นท่ีจังหวัดชัยนาทเพื่อเป?น
พื้นท่ีศึกษาท้ังน้ีพบวWาในบริเวณเขาราวเทียนทอง
ซึ่งเป?นพื้นท่ีปXา ท่ีใกลRกับชุมชน และเป?นแหลWง
อาหาร แหลWงรายไดRเสริมของชาวบRานในการเก็บ
หาหนWอไมR เห็ดโคน นํ้าผึ้ง ยาสมุนไพรน้ันมีสภาพ
เสื่อมโทรม เนื่องจากป|ญหาการบุกรุกพื้นท่ีและ
การเกิดป|ญหาไฟปXา รวมท้ังการเก็บหาของปXาท่ี 
ไมWถูกวิธีและเกินกําลังผลิตของปXาจากคนภายนอก 
และบางสWวนของคนในชุมชน ทําใหRทรัพยากรปXาไมR
ลดลงอยWางมากและสWงผลกระทบตWอชาวบRานท่ีอยูW
รอบปXาโดยตรง โดยเฉพาะชาวบRานท่ียากจนท่ี
อาศัยปXาเป?นแหลWงอาหารและแหลWงรายไดRมี   
ความลําบากมากขึ้น ป|ญหาท่ีกลWาวมาขRางตRนท้ังหมด
หากไมWสามารถแกRไขไดRอาจสWงผลกระทบท่ีรุนแรง
ตามมา และท้ังน้ีเนื่องจากบทบาทของรัฐและ
หนWวยราชการในการจัดการทรัพยากรปXาไมR ท่ี
เปลี่ยนไป โดยมีการลดบทบาทภาครัฐลงและเพ่ิม
บทบาทใหRภาคประชาชนและทRองถิ่นมากขึ้น    
เพื่อเป?นการใหRชุมชนทRองถิ่นไดRเขRามามีสWวนรWวมใน       
การจัดการหรือแกRไขป|ญหาทรัพยากรในพื้นท่ีปXา

ชุมชนท่ีตนเองอยูWในทุกกระบวนการ เพราะถือวWา
คนในพื้นท่ีซึ่งเป?นผูRรูRเร่ืองราวและป|ญหาไดRดีท่ีสุด 
งานวิจัยน้ีจึงมีคําถามวWาชุมชนบริเวณพื้นท่ีปXา
ชุมชนเขาราวเทียนทองมีสWวนรWวมในการจัดการ
ทรัพยากรปXาไมRอยWางไรบRาง เมื่อชุมชนเขRามามีสWวน
รWวมในการจัดการปXาแลRว เกิดผลสําเร็จหรือไมW
อยWางไร และเป?นแนวทางท่ีทําใหRเกิดการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ชุ ม ช น ไ ดR จ ริ ง ห รื อ ไ มW  ท้ั ง น้ี             
ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีอาจเป?นสWวนหน่ึงของการสรRาง
ชุมชน “ตRนแบบปXาชุมชน” ขึ้นในทุกพื้นท่ีโดยหวังวWา 
“ชุมชนตRนแบบปXาชุมชน”น้ี จะเป?นแรงผลักดันใหR
เกิดการยอมรับตWอสาธารณะ และการยอมรับใน
ระดับนโยบายในการจัดการทรัพยากรปXาไมRโดย
องคKกรชุมชนตWอไป 
 

วัตถุประสงค?ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาโครงสรRางและสภาพท่ัวไป

ของเครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัด
ชัยนาท 
            2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปXาชุมชน
เขาราวเทียนทองในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท 
 3. เพื่อศึกษาการมีสWวนรWวมของประชาชน
ในการจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัด
ชัยนาท 
 4. เพื่อศึกษาผลสําเร็จของการจัดการปXา
ชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

งานวิจัย น้ีใชRการวิจัยแบบผสมผสาน                 
( Mixed Method) เป?นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ประกอบกัน วิธีการเชิงคุณภาพไดRมาโดย
การเลือกแบบเจาะจงจากผูRใหRขRอมูลท่ีเกี่ยวขRอง
จํานวน 24 คน ไดRแกW หัวหนRาสWวนราชการท่ี
เกี่ยวขRอง จํานวน 6 คน ผูRบริหารองคKกรปกครอง
สWวนทRองถิ่น จํานวน 4 คน ผูRนําชุมชน จํานวน      
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8 คน คณะทํางานองคKกรเครือขWายปXาชุมชน 6 คน 
วิธีการเชิงปริมาณ ไดRศึกษาจากประชากรจํานวน 
2 อําเภอ รวมท้ังสิ้น 53,322 (ประชากร ท่ีทํา   
การปกครองจั งหวัดชัยนาท สํา นักงานกรม      
การปกครอง กรุงเทพฯ)โดยคํานวณกลุWมตัวอยWางตาม
สูตรคํานวณของทาโร  ยามาเนW (Yamane,1973). 
กําหนดคWาความเช่ือม่ัน 95%ไดRกลุWมตัวอยWางท่ีเป?น
ตัวแทนของชุมชน จํานวน  400 คน  

สมมตฐิานของการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียน
ทองนําไปสูWผลสําเร็จของการดําเนินการจัดการปXา
ชุมชนเขาราวเทียนทอง  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย  

มี  4 ประเภท ไดRแกW 1. แบบบันทึก         
การวิเคราะหKสภาพแวดลRอม 2. แบบบันทึกสาระท่ีไดR
จากการศึกษาเอกสารและการวิ เคราะหKงาน             
3. แบบสอบถาม และ 4. แบบสัมภาษณK 

การรวบรวมขNอมูล 
เก็บขRอมูลจากเอกสาร(Documentary) 

โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี
เกี่ยวขRอง นําไปสูWการออกแบบสอบถามและ    
แบบสัมภาษณK การเก็บขRอมูลจากการสังเกตการณK
(Observation) การใชRแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ความคิด การมีสWวนรWวมในการจัดการปXาชุมชน 
โดยผWานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดย
ผูRเช่ียวชาญ มีคWาความเช่ือม่ันเทWากับ 0.94 ไปเก็บ
ขRอมูลจากกลุWมตัวอยWางจํานวน 400 คนและ    
แบบสัมภาษณKเชิงลึก (In-depth interview) บุคคล
กลุWมเปhาหมาย (Key Informent) จํานวน 24 คน 
รวมท้ังการจัดเวทีเสวนาทRองถิ่นเพื่อระดมสมอง
จากประชาชนทุกภาคสWวน เพื่อนําไปสูWขRอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปXาชุมชนท่ี
เหมาะสมโดยการมีสWวนรWวม 

การวิเคราะห?ขNอมูล 
คณะผูRวิจัยไดRนําขRอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา

วิเคราะหK โดยแยกเป?น 2 สWวน ดังน้ี 
ขRอมูลเชิงคุณภาพ ใชRการวิเคราะหKเนื้อหา

(Content Analysis) โดยวิเคราะหKขRอมูลโดย
วิ เคราะหK ขR อ มูลควบคูW ไ ปกั บการ เก็ บขR อ มูล
ภาคสนาม มีการจัดกลุWมตามประเด็นท่ีตRองการ
ศึกษา ไดRแกW รูปแบบการจัดการปXาชุมชนเขาราว
เทียนทอง การมีสWวนรWวมของชุมชนในการจัดการ
ปXาชุมชนเขาราวเทียนทองและผลสําเร็จของ     
การดําเนินการจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง
โดยการมีสWวนรWวมของชุมชน 

ขRอมูลเชิงปริมาณ ไดRนําขRอมูลมาจัดกลุWม
ตามประเด็นท่ีศึกษา ตรวจสอบความครบถRวน
ถูกตRองของขRอมูล และประมวลผลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอรKสําเร็จรูป เพื่อหาคWาเฉลี่ย ( x )                  
คWาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคWาสถิติพรรณนา
(Descriptive Statistic) ในรูปคWาความถี่ และ                 
คWารRอยละ เพื่อนําไปประกอบในการอธิบายใน
ขRอมูลเชิงคุณภาพขRางตRนโดยการวิเคราะหKขRอมูล                
เชิงปริมาณในสWวนการวัดระดับการมีสWวนรWวนใน
กระบวนการการจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง 
 

ผลการวิจัย 
 1. เครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง
เกิดขึ้นโดยความริเร่ิมของชาวบRานเขาราวเทียนทอง
จากแนวคิดท่ีจะฟfgนฟูและจัดการการใชRประโยชนKท่ี
ไมWทําลายทรัพยากรปXาไมR เพื่อเอื้อประโยชนKท้ัง
ทางตรงและทางอRอมแกWชุมชนตลอดไป จึงรวมตัว
กันจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทองโดยเร่ิมจาก
หมูWบRานท่ีสนใจเขRารWวมเครือขWายกWอน จนป|จจุบัน
เครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทองมีสมาชิกท้ังหมด 
14 หมูWบRาน ในพื้นท่ี 4 ตําบล 2 อําเภอมีหนWวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ท้ังจากในประเทศและนอก
ประเทศเขRามาใหRความชWวยเหลือ สนับสนุน รวมท้ัง
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ศึกษาวิจัย และดูงานดRานการอนุรักษKทรัพยากรปXา
ไมRและรูปแบบการจัดการ ปXาชุมชน ของเครือขWายปXา
ชุมชนเขาราวเทียนทอง ในขณะเดียวกันเครือขWายปXา
ชุมชนเขาราวเทียนทองก็ไดRเป?นสมาชิกกับเครือขWาย
ปXาชุมชนอื่นๆ ท้ังในประเทศและนอกประเทศ  
 2. องคKกรเครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียน
ทอง เร่ิมจัดต้ังขึ้นเมื่อป�พ.ศ.2546ถือวWาเป?นองคKกรท่ี
มีความเขRมแข็ง โดยมีการพัฒนาโครงสรRางและ
กลไกเครือขWายบนพื้นฐานการมีสWวนรWวมของชาวบRาน 
มี รูปแบบการบริหารจัดการโดยประกอบดRวย
คณะกรรมการ 2 ชุดไดRแกW คณะกรรมการเครือขWาย
กลาง และกรรมการปXาชุมชนระดับหมูWบRาน โดย
กรรมการปXาชุมชนระดับหมูWบRานมาจากประชาคม
ของหมูWบRานเป?นผูR เสนอตัวแทนเขRามาและใหRมี         
การเลือกต้ัง โดยมีจํานวนหมูWบRานละประมาณ      
25 คน จากกรรมการแตWละหมูWบRานจะคัดมาเป?น
กรรมการเครือขWายกลาง จํานวน 8 คน จะมี       
การประชุมของกรรมการท้ัง 2 ระดับเดือนละ 1 คร้ัง
มีโครงสรRางการบริหารเครือขWายประกอบดRวย
ประธานเครือขWาย รองประธานเครือขWาย เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธKและเลขานุการซึ่งมาจากการเลือก
โดยคณะกรรมการ จะมี การกํ าหนดหนR า ท่ี       
ความรับผิดชอบของแตWละตําแหนWงไวR ชัดเจน 
นอกจากน้ี ยังมี คณะกรรมการท่ีปรึกษาซึ่ งมี
องคKประกอบหลากหลาย เชWน ผูRบริหารทRองถิ่น 
สมาชิกองคKกรปกครองสWวนทRองถิ่น ครูและพระสงฆK
ในพื้นท่ี สําหรับสมาชิกเครือขWายไมWมีการเป�ดรับ
ท่ัวไปแตWจะตRองเป?นผูRมีสWวนรWวมในการดูแลรักษาปXา 
โดยกลุWมเปhาหมายแรกของการชักชวนเขRาเป?น
สมาชิกคือชาวบRานท่ีอยูWติดปXา หากินกับปXากWอน 
จากน้ันใหRสมาชิก 1 คนไปหาสมาชิกแนวรWวมอีก    
10 คนโดยตRองชักชวนจากญาติพ่ีนRองเทWาน้ัน  
         3. ก า ร มี สW ว น รW ว ม ข อ ง ปร ะ ช า ช น ใ น         
การจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง จากการเก็บ
ขRอมูลจากแบบสอบถามประชาชนในพื้นท่ีตําบลเนินขาม 

ตําบลกระบกเต้ีย อําเภอเนินขามและตําบลเดWนใหญW 
ตําบลไพรนกยูง อําเภอหันคา จํานวน 400 คน 
พบวWา การมีสWวนรWวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน โดยภาพรวมอยูWในระดับปานกลางโดยมี

คWาเฉลี่ย และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( x = 3.48, 
S.D.= 1.21)  
  4. ประเมินผลสําเร็จของการจัดการปXา
ชุมชนเขาราวเทียนทอง แบWงเป?น 3 ดRาน ไดRแกW 
     4.1 ผลสําเร็จทางเศรษฐกิจ ความ
อุดมสมบูรณKของปXาทําใหRเกิดการสรRางอาชีพและ
รายไดRใหRแกWชุมชนดีขึ้น 
    4.2 ผลสําเร็จดRานสังคม การทํา
กิจกรรมจากปXาทําใหR ชุมชนเกิดความสามัคคี     
รWวมแรงรWวมใจกัน ทําใหRชุมชนเกิดความเขRมแข็งและ
มีคุณภาพท่ีดีขึ้นอยูWรWวมกันอยWางสงบสุข 
         4.3 ผลสําเร็จดRานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม ศึกษาจาก        
การรักษาและฟfgนฟูพื้นท่ีปXา การลดลงของการบุกรุก
พื้นท่ีสาธารณะ และการลดลงของอัตราการเกิด     
ไฟปXา จากการศึกษาพบวWาปXาไดRรับการฟfgนฟูและมี
สภาพอุดมสมบูรณKมากขึ้น กลายเป?นแหลWงอาหารท่ี
ย่ังยืนและแหลWงรายไดRเสริมท่ีสําคัญ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. กลุWมและองคKกรท่ีมีบทบาทเกี่ยวขRองกับ
การจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทองมีดังน้ี 
                 1.1 กลุWมกรรมการเครือขWายปXาชุมชน
เขาราวเทียนทอง มีบทบาทในดRานการเป?นผูRนําทาง
ความคิดปฏิบัติ  
  1.2 หนWวยงานภาครัฐจะทําหนRาท่ี
ดูแลทรัพยากรปXาไมR และอนุรักษKพื้นท่ีปXา ไดRแกW
สํานักบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษKท่ี 1 (จังหวัด
สระบุรี) สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลRอมจังหวัด
ชัยนาท ปXาไมRจังหวัดชัยนาทรับผิดชอบงานดRานดูแล
รักษาปXา  
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    1.3 ก ลุW มคน ท่ี เ กี่ ย ว ขR อ ง  ไ ดR แ กW
ชาวบRานในชุมชนเป?นผูRใชRประโยชนKโดยตรงจาก
ทรัพยากรปXานํามาเป?นอาหารและจําหนWายเป?น
รายไดRเสริม โรงเรียนในพื้นท่ีมีบทบาทในการปลูกฝ|ง
ใหRเยาวชนไดRเรียนรูRธรรมชาติ และรWวมกิจกรรม
ตWางๆของเครือขWาย รวมถึงพระซึ่งถือเป?นผูRนําดRาน
ความคิดในการรWวมกันดูแลรักษาปXาเป?นศูนยKรวม
จิตใจในการชักจู งใหRคนเขRารWวมกิจกรรมของ
เครือขWาย องคKกรและหนWวยงานอื่นๆ สื่อมวลชน  
เป?นตRน 
  เครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทองนับเป?น
องคKกรท่ีมีความเขRมแข็ง การดําเนินงานของ
เครือขWาย เนRนการสรRางความเขRาใจกับกลุWมตWางๆ    
มีการบริหารจัดการท่ีเป?นรูปธรรม เชWน การจัดทํา
แผนการจัดการปXา การจัดต้ังองคKกรในระดับชุมชน
และการสWงเสริมอาชีพเพื่อลดการพ่ึงพิงป|จจัย    
การผลิตจากภายนอก 
            2. รูปแบบและแนวทางในการจัดการปXา
ชุมชนเขาราวเทียนทอง 
  เครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทองเป?น
การจัดการปXาชุมชนโดยการมีสWวนรWวมของชุมชน   
ใชRรูปแบบการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
เครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง คณะกรรมการ
จะมาจากตัวแทนของแตWละหมูWบR านท่ีรW วมใน
เครือขWายจะมีการพบปะและประชุมรWวมกันเพื่อ
ตัดสินใจในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารจัดการปXา 
วางแผนกิจกรรมในการจัดการปXา การหาแหลWง
สนับสนุนงบประมาณ เป?นตRน รูปแบบการจัดการปXา
ชุมชนในลักษณะเครือขWายความรWวมมือ และการมี
สWวนรWวมของชุมชนโดยยึดหลักท่ีวWาประชาชนใน
ทRองถิ่นคือผูR พ่ึงพิงปXายWอมตRองรูRคุณคWาของปXา
ม า ก ก วW า ผูR อื่ น ยW อ ม ใ หR ขR อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ                  
ความหลากหลายของทรัพยากรปXาไมRและการอนุรักษK
เพื่อใหRทรัพยากรปXามีความย่ังยืนซึ่งสอดคลRองกับ
การศึกษาของ สุพัฒนK หนWอแหวน (2540: 4) พบวWา

ดR ว ยแนวคิ ด น้ี ประชาชน ในทR อ งถิ่ น เป? นผูR มี          
ความเหมาะสมท่ีจะดูแลปกปhองและจัดการปXาภายใตR
ชุ ม ช น ข อ ง ต น  ดั ง น้ี  ขึ้ น อ ยูW กั บ ส ภ า พ ปX า
ทรัพยากรธรรมชาติในปXา การพ่ึงพิงปXา และทัศนคติ
ของประชาชนตWอปXาชุมชน การจัดการปXาชุมชนจึง
ตRองอาศัยประชาชนในทRองถิ่นเป?นหลักในการจัดการ 
และสอดคลRองกับการศึกษาของ ยส สันตสมบัติ 
(อRางถึงใน ทินกฤษ นุตวงษK, 2554: 37) พบวWา สิทธิ
ของชุมชนในการรWวมมือการใชRเหนือทรัพยKสินรWวม
ของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึ่งทําหนRาท่ีดูแลรักษา
ปXาเทWาน้ันจึงจะมีสิทธKใชRและไดRประโยชนKจากปXา  
  3. ก ารมี สW วนรW วมของประชาชนใน       
การจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง  
          จากการเก็ บขRอมูลจากแบบสอบถาม
ประชาชนในพื้นท่ี ตําบลเนินขาม ตําบลกระบกเต้ีย 
อําเภอเนินขามและตําบลเดWนใหญW ตําบลไพรนกยูง 
อําเภอหันคา พบวWาการมีสWวนรWวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยภาพรวมอยูWใน
ระดับปานกลาง การเขRาไปมีสWวนรWวมของประชาชน
ในการจั ดการปX า ชุมชนเขาราว เ ที ยนทองมี
ความสัมพันธKกับการรับรูRและเขRาใจกับการจัดการ
ปXาชุมชน และเห็นวWาเป?นประโยชนKตWอตนเอง 
กิจกรรมท่ีประชาชนสWวนใหญWเขRาไปมีสWวนรWวม         
จะเป?นกิจกรรมท่ีเกี่ยวขRองกับป|ญหา ความตRองการ
ของตนเองหรือเห็นวWาสWงผลกระทบตWอตนเอง
โดยตรง ไดRแกWการจัดการพื้นท่ีปXาชุมชน การปลูกปXา
และฟfgนฟูปXาชุมชน และการปhองกันและอนุรักษKปXา
ชุมชน สWวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวขRองกับการตัดสินใจจะ
เป?นเร่ืองของคณะกรรมการเครือขWาย เชWน การจัดทํา
แผนงบประมาณ การติดตามการตรวจสอบและ
ประเมินผล และการจัดองคKกรในการบริหารจัดการ
ปXาชุมชน การเขRาไปมีสWวนรWวมจะนRอย ซึ่งสอดคลRอง
กั บความ เ ห็ นการมี สW วนรW วมในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยWางย่ังยืน ความเห็นของการ
เขR า ไปมีสW วนรW วมมาก ยั งคงเป?น 3 ดR าน คื อ        
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การจัดการพื้นท่ีปXาชุมชน การปลูกและฟfgนฟูปXา
ชุมชน และการปhองกันอนุรักษKปXาชุมชน สอดคลRอง
กับผลการศึกษาของ สุพัฒนK หนWอแหวน (2540: 
58-59) วWารูปแบบการมีสWวนรWวมของประชาชนใน
การจัดการปXาชุมชน มิไดRกําหนดใหRประชาชนเขRา
รWวมทุกกิจกรรม ประชาชนอาจเขRารWวมเป?นบาง
โอกาส หรืออาจใชRวิธีการมีสWวนรWวมแบบโดยตรง 
หรือโดยผWานทางกลุWม คือ ผWานโดยตัวแทนก็ไดR และ
สิ่งจูงใจการมีสWวนรWวมของประชาชนในการจัดการ
ปXาชุมชน โอกาสท่ีประชาชนจะเขRามามีสWวนรWวมมาก
ขึ้นหรือนRอยลง หรือใชRระยะเวลาในการมีสWวนรWวม
ยาวนานเพียงใด สิ่งท่ีจําเป?นคือผลประโยชนK หรือ
ผลตอบแทนท่ีประชาชนจะไดRรับจากการจัดการปXา
ชุมชน และผลประโยชนKอาจเป?นผลประโยชนK
ทางตรงหรือทางอRอมก็ไดR  
  4. ผลสําเร็จของการจัดการปXาชุมชนเขา
ราวเทียนทอง  
     4.1 ผลสําเร็จทางเศรษฐกิจ ศึกษา
จาก ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรบริเวณพื้นท่ี
แหลWงอาหาร และรายไดRท่ีเพ่ิมขึ้นจากการประกอบ
อาชีพเสริม พบวWา จากการจัดการปXาชุมชนของ
ประชาชน ต้ังแตWป� พ.ศ.2539 เป?นตRนมา ทรัพยากร
ปXาไมRเพ่ิมความอุดมสมบูรณKขึ้น ปริมาณการเพ่ิม
ของผลผลิตจากปXาเพ่ิมมากขึ้น สามารถสรRางรายไดR
ใหRกับคนในชุมชนท่ีอยูWรอบปXา และคนนอกชุมชนท่ี
เขRามาเก็บหาของปXาในชWวงเป�ดปXา เนื่องจากชุมชน
เขาราวเทียนทองเป?นชุมชนเกษตรกรรมท่ีตRองพ่ึงพิง
ปXามาก 
    4.2 ผลสําเร็จดRานสังคม จากขRอมูล
ดRานการมีสWวนรWวม และความเห็นตWอการมีสWวนรWวม
ในการจัดการปX า ชุมชนของประชาชน พบวW า
ประชาชนมีการรับรูRและเขRาใจเกี่ยวกับการจัดการปXา
ชุมชนเป?นอยWางดี และสนใจเขRาไปรWวมในกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการปXาชุมชนมาก เพราะเห็นถึง
ประโยชนKในการทํากิจกรรมดังกลWาว โดยเฉพาะ

กิจกรรมท่ีสWงผลกระทบตWอตนเองโดยตรง เชWน      
การจัดการพื้นท่ีปXาไมR การปลูกและฟfgนฟูปXาและ 
การปhองกันอนุรักษKปXาชุมชน สําหรับคนท่ีมีความ
สนใจเขRารWวมในกิจกรรมตWางๆ นRอย แตWก็ยอมรับกฎ
กติกาของเครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง และ
ไมWละเมิดกฎกตกาดังกลWาว รวมถึงประชาชนท่ีอยูW
นอกพื้นท่ีชุมชนดRวย สภาพดังกลWาวทําใหRการบริหาร
จัดการปXาชุมชนเป?นไปดRวยความเรียบรRอยและ      
เกิดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลRอมปXาชุมชนเพราะไดRรับความรWวมมือ 
และการยอมรับจากประชาชนท้ังในและนอกชุมชน
และยังสะทRอนถึงความเขRมแข็งในการรักษา
วัฒนธรรมการอยูWรWวมกันของชุมชน สอดคลRองกับ
งานวิจัยของ ช่ืน ศรีสวัสดิ์ (2543: 21) วัฒนธรรม
เดWนท่ีเป?นป|จจัยสําคัญในการอนุรักษKและฟfgนฟูปXา
ชุมชน ไดRแกW วัฒนธรรมแบบชาวนา มีการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธKแบบพ่ีแบบนRอง
และนับถือกันแบบเครือญาติ มีความเคารพผูRอาวุโส
ใ น ชุ ม ช น  มี ค ว า ม ผู ก พั น กั บ ปX า ม า กW อ น                   
มีความกตัญ�ูรูRคุณในสิ่งท่ีทีคุณ มีความเช่ือผูRนํา 
ท้ังท่ีเป?นทางการและไมWเป?นทางการ มีสัมพันธภาพ  
ท่ีดีกับเจRาหนRาท่ีของรัฐ 
        4.3 ผลสําเร็จดRานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม ศึกษาจาก        
การรักษาและฟfgนฟูพื้นท่ีปXา การลดลงของการบุกรุก
พื้นท่ีสาธารณะ และการลดลงของอัตราการเกิด     
ไฟปXา จากการศึกษาพบวWาปXาไดRรับการฟfgนฟูและมี
สภาพอุดมสมบูรณKมากขึ้น ทําใหRผลผลิตจากปXา
เพ่ิมขึ้นอยWางมากมาย พบวWาป|จจุบันป|ญหาการบุก
รุกพื้นท่ีสาธารณะและป|ญหาไฟปXาลดลงอยWางมาก
เพราะประชาชนในพื้นท่ีมีความรูR ความเขRาใจและ
เห็นความสําคัญในการปhองกันและการจัดการกับ
ป|ญหาดังกลWาวไดRดีขึ้น มีความรWวมมือระหวWาง
หมูWบRานในการทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวขRอง  
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  5. ป| จจัย ท่ีสW งผลตWอความสําเร็จของ      
การจัดการปXาชุมชนเขาราวเทียนทองสรุปไดRดังน้ี 
 5.1 ผูR นํ า เ ค รื อ ขW า ย ปX า ชุ ม ช น                                
เขาราวเทียนทองมีความเขRมแข็งในการผลักดัน        
การจัดการปXาชุมชนใหRเป?นรูปธรรม เร่ิมต้ังแตW         
การสรRางจิตสํานึกใหRคนในชุมชนเห็นความสําคัญ
และเขRามารWวมทํากิจกรรมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปXาไมRรWวมกัน การสรRางแนวรWวมโดย
ขยายเครือขWาย 
 5.2 ชุ มชน ใหR ค วามรW วมมื อ ใ น          
การจัดการปXาชุมชนในทุกกระบวนการต้ังแตWรWวมกัน
คิด รWวมทํา รWวมรับประโยชนKและติดตามประเมินผล 
มีตัวแทนของหมูWบRานเขRารWวมในคณะกรรมการ
เครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง กฎระเบียบใน
การจัดการปXาจะมาจากการตกลงรWวมกันของชุมชน 
มีการทํากิจกรรมตWางๆ รWวมกัน  
 5.3 มี ก ารกํ าหนดกฎระ เ บี ยบ         
การจัดการปXาชุมชนไวRชัดเจน ในการจัดการปXา
ชุมชนอยWางมีประสิทธิภาพน้ันชุมชนตRองตกลงกันใหR
ไดRวWาจะชWวยกันบํารุงรักษาปXาอยWางไร จะใชRประโยชนK
จากปXาอยWางไรจึงไมWสWงกระทบตWอปXา โดยคํานึงถึง       
การจัดการปXาท่ีเหมาะสมสอดคลRองกับระบบนิเวศ
และวัฒนธรรมของพื้นท่ีปXาจะคงความสมบูรณKไดR 
จึงตRองมีการคุRมครองและลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติอีกดRวย ทุกคนในชุมชนจะไมWละเมิด
กฎระเบียบแมRบางคนอาจจะไมWเห็นดRวย  
 5.4 มีการสืบทอดงานดRานอนุรักษKปXา
ไมR เพื่อใหRเกิดความตWอเนื่องและย่ังยืนโดยการเป�ด
โอกาสใหRคนรุWนใหมWๆ เขRามามีบทบาทในการจัดการ
ปXาชุมชน และปลูกฝ|งเยาวชนใหRมีจิตสํานึกใน         
การอนุรักษKปXาไมRเพื่อสืบทอดการดูแลทรัพยากรปXา
ไมRท่ีย่ังยืน 
   6. ป|ญหาและอุปสรรคในการจัดการ      
ปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง ไดRแกW ป|ญหางบประมาณ  

ป| ญหาการ บุก รุ กปX า  ป| ญหาการส นั บส นุ น         
จากภาครัฐยังไมWเพียงพอ ท้ังน้ี เครือขWายปXาชุมชน
เขาราวเทียนทองไดRตWอสูRผลักดันท้ังระดับทRองถิ่น
และระดับชาติเพื่อใหRมีกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
ส นั บ ส นุ น ใ หR ชุ ม ชน มี ค ว า ม ชอ บธร รม แ ล ะ          
ความเขRมแข็งในการจัดการปXาชุมชน โดยเฉพาะ      
การผลักดันรWาง พ.ร.บ.ปXาชุมชนท่ีมีบทบัญญัติ
รองรับสิทธิชุมชนในการดูแลรักษา และใชRประโยชนK
จากปXาใหRเป?นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 

ขNอเสนอแนะการวิจัย 
   ขNอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
   1. การจัดหางบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมจัดการปXาชุมชนใหRเพียงพอเพราะอาจสWงผล
กระทบตWอความเขRมแข็งของเครือขWายปXาชุมชนเขา
ราวเทียนทองไดR ท้ังในเร่ืองของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ดูแลการจัดการปXาชุมชน เพราะขณะน้ีเป?นเร่ืองของ
จิตอาสาไมWมีเงินเดือนหรือคWาตอบแทน  
   2. รัฐบาลตRองมีนโยบายและมาตรการ
เ กี่ ย ว กั บ ปX า ชุ ม ช น ท่ี ชั ด เ จ น เ ป? น รู ป ธ ร ร ม          
เพื่อใหRการสWวนเสริมสนับสนุนใหRชุมชนเขRามาจัดการ
ปXาชุมชนอยWางมีประสิทธิภาพจะตRองมีการจัดสรร
งบประมาณในเร่ืองดังกลWาวอยWางตWอเนื่อง  
   3. สําหรับป|ญหาการบุกรุกของชาวบRาน
รอบๆปXาชุมชน เครือขWายปXาชุมชนเขาราวเทียนทอง 
ควรจะประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
การเกษตรจังหวัดชัยนาทสํานักงานปXาไมRจังหวัด
ชัยนาทและสํานักบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษKท่ี 1 
(สระบุรี) เพื่อรWวมกันสํารวจและกําหนดแนวเขตปXา
ชุมชน ใหRชัดเจน 

   ขNอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

   1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในเร่ืองของ
บทบาทภาคประชาชน ภาครัฐและองคKกร/หนWวยงาน
อื่นๆ ในการจัดการปXาชุมชน เพื่อนําไปสูWการปรับ
รูปแบบการจัดการปXาชุมชนใหRมีความสมบูรณK และ
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เพื่อนําไปสูWขRอเสนอในการเพ่ิมศักยภาพการทํางาน
ดRานการจัดการปXาชุมชนตWอไป 
   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบ
การจัดการปXาชุมชนในพื้นท่ีตWาง  ๆท้ังในประเทศ และ          
ในตW างประเทศ เพื่ อ นํ าผลการศึกษาวิ จั ยไป
ประยุกตKใชRในการจัดการปXาชุมชน หรือนําไปสูW
ขRอเสนอในการพัฒนารูปแบบการจัดการปXาชุมชนท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ปXาชุมชนอยWางตWอเนื่ อง เพื่ อใหRสอดคลRองกับ        
การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม เศรษฐกิจ  และ
สภาพแวดลRอม เพื่อใหRรูปแบบการจัดการปXาชุมชน
สามารถนําไปใชRใหRเกิดสัมฤทธิผล 
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