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การจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองฮี ต าบลเสือเฒ่า 

อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
Community Forest Management : A Case Study Of Nong Hi Community Forest,  

Suea Thao Sub-district, Chiang Yuen District, Maha Sarakham Province. 
 

ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา1 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาระบบการจัดการ ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาป่าชุมชน และน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาป่าชุมชนหนองฮี ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัย
เชิงคุณภาพ ประเด็นรูปแบบการจัดการป่า โดยวิธีส ารวจ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ร่วมกับ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสารวิชาการ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านั กจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้  ผู้น าองค์กรปกครองส่วนต าบล ผู้น าชุมชน คณะกรรมการจัดการป่าและประชาชนในเขต
ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา:ประชาชนในชุมชนหนองฮี มีแนวทางในการ
บริหารจัดการป่าชุมชนของตนเองใน 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่มาจากสมาชิก 5 หมู่บ้าน ท าหน้าที่วางแผนการด าเนินงาน บริหารจัดการ จัดกิจกรรมและควบคุมก ากับให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่า ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการ และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 2) มิติด้านการด าเนินงานที่เป็นสหวิชาการ คณะกรรมการได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของป่าให้ตอบสนองการด ารงชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่า
ให้สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน  3) มิติด้านวัฒนธรรม คณะกรรมการได้มีการตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับพร้อม
บทลงโทษ 8 ประการ มีการควบคุมก ากับที่เข้มงวด มีกระบวนการตัดสินโทษตามระดับความผิด ร่วมกับการ
สร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการรักษาป่า ใช้หลักความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อม
ความสัมพันธ์และปลูกฝังประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมกัน  4) มิติด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการแสดงให้เห็นว่า
ทุกคนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเท่าเทียมภายใต้ข้อก าหนดร่วมกัน และทุกคนก็มีสิทธิ์ในการร่วมกัน
อนุรักษ์ป่า มีกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับป่า ได้แก่ การบวชป่า การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ กิจกรรมรด
น้ าด าหัว การจัดตั้งเวรยามระวังภัยต่อป่า การปลูกป่า และการจัดตั้งกองทุนป่าชุมชน ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย: หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาติดตามและศึกษาข้อมูลของป่าชุมชนในเชิงรุก เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงาน รับทราบปัญหาของป่าและชุมชน คณะกรรมการป่าควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  
 
________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ที่เก่ียวข้องเพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ป้องกันและวางแผนการด าเนินงานจัดการป่าในระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาวร่วมกัน 
 
ค าส าคัญ: ป่าชุมชน, ป่า,โคกหนองเม็กหนองฮี, ป่าชุมชนหนองฮี, การจัดการป่า 

 
Abstract 
 The aims of this research are to study a forest management system, forest-related 
problems and providing suggestions associated with the forest development to Nong Hi 
Community. The quality research method was conducted using a survey, in-depth interviews, 
a focus group, an observation, as well as a secondary data review. The informants comprised 
of 16 people, including two of Forestry Department officers, three of Suea Thao sub-district 
administration officers, three of community leaders, three of community forest management 
committees and five of villagers. The predominant findings are highlighted on the approach 
for forest management classified into 4 dimensions: participation, multidisciplinary, norm, and 
community rights. The participation is related to the committee. The representatives from 
five different villages are grouped into eight sub-committees. These are responsible for the 
strategic planning, the monitoring and the supporting.  According to multidisciplinary, the 
targets aim to manage the forest system to be compatible with ways of life, a promoting 
economic growth, and a sustained forest conservation. In terms of norm, regulations, 
penalties and cultivating consciences are set to protect the forests. All people have equal 
rights to get benefits from the forests based on the community rights. However, these rights 
are covered by the community standard. Finally, this study suggests the cooperation 
between the committees and government agencies, short-term, medium-term, and long-
term planning, the monitoring by government agencies, and the effectiveness of the forest 
management.   
 
Keywords: Community forest, Community forest management, Nong Hi community forest 
 
บทน า 
 ทรัพยากรป่าไม้  มีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ป่าไม้
ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย

พ้ืนฐานของคนชนบทนั้นมีความสัมพันธ์กับการใช้วิถี
ชี วิตแบบ พ่ึ งพาป่ ามาเป็ น เวลานาน คนอาศัย
ทรัพยากรจากป่าเพ่ือสนองความต้องการในการ
ด ารงชีวิตตามปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค ที่
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อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม แต่สถานการณ์ป่าไม้ของ
ประเทศไทยก าลั งเข้ าสู่ ภาวะวิกฤติ  เนื่ องจาก
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงทุกปีๆ ถึงแม้ว่าจะมี
การกระตุ้น ปลูกจิตส านึก ให้ลดการท าลายป่า และ
ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทดแทน แต่แนวโน้มของ
พ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทยก็ยังคงลดลง ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการขยายตัวของประชากร การ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้มี
การท าลายพ้ืนที่ป่าให้กลายเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น
แบบทวีคูณ นอกจากนั้นในจ านวนพ้ืนที่ป่าที่ยังคง
เหลืออยู่ในขณะนี้ มีพ้ืนที่ป่าที่ยังคงมีความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศเพียงบางแห่งเท่านั้น จากท่ีเราเคยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของป่า ปัจจุบันกลับไม่
สามารถใช้ได้ พ้ืนที่ป่าส่วนหนึ่งถูกจัดเข้าเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ มีกฎระเบียบเข้มงวดในการเข้าถึงและดูแล 
ดังนั้น ป่าชุมชนจึงเป็นเหมือนความหวังหนึ่งที่จะเป็น
แนวทางให้เกิดการอนุรักษ์และสามารถรักษาพ้ืนที่
ป่าไว้ได้ 
 พ.ศ.2558 ประเทศไทยมี พ้ืนที่ทั้ งหมด 
323,528,699.67 ไร่  เป็น พ้ืนที่ป่ าคิดเป็นร้อยละ 
31.60 ลดลง ร้อยละ 11.61 จากปี พ.ศ.2516 ภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เห นื อ  มี พ้ื น ที่ ทั้ ง ห ม ด 
104,823,709.24 ไร่ เป็นพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 14.94 
ลดลงจากปี พ.ศ.2516 ร้อยละ 15.07 และระดับ
จั งห วั ด  มห าส ารค ามมี พ้ื น ที่ จั งห วัดทั้ งห มด 
3,504,592.35 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 3.91(1) 
 จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคม
แห่ งชาติ  ฉบับที่  11 พบว่าปัญหาที่ ส าคัญของ
ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ได้แก่  
  1. การที่ประเทศมีสัดส่วนป่าไม้ ไม่
เหมาะสม คือมีพ้ืนที่น้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมี  

  2. มีความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นในการใช้ที่ดินป่าไม้  
  3. พ้ืนที่ต้นน้ าถูกบุกรุก และมีการใช้
ประโยชน์ไม่เหมาะสมท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
น้ า และน ามาซึ่งภัยพิบัติทางน้ าท่ีรุนแรง 
  4. เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ทั้งจากสาเหตุไฟ
ป่าโดยธรรมชาติ และเกิดจากน้ ามือมนุษย์ทั้งโดย
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  
  5. การใช้ที่ดินป่าไม้ไม่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  
  6. ยังขาดระบบการจัดการทรัพยากรที่
มีประสิทธิภาพ จากปัญหาที่ได้สรุปมาข้างต้น กรม
ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ.2559-
2564 เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่ 1) การ
ป้องกันรักษาพ้ืนที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และด ารงอยู่
ต่อไปอย่างยั่งยืน 2) การแก้ไขปัญหาการใช้พ้ืนที่ป่า
ของประชาชนอย่างเป็นระบบและมีความเป็นธรรม 
3) ปรับปรุงการด าเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ในการก าหนด ควบคุม ในการใช้กฎหมาย 4) 
ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ 5) การฟ้ืนฟูสภาพป่าที่ เสื่อมโทรมให้
สามารถกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่พ่ึงพิงของ
คนในชุมชนได้อย่างเดิม 6) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าที่เป็นพ้ืนที่
นอกเขตป่าเดิมตามกฎหมาย และ 7) ส่งเสริมให้มี
การวิจัยและพัฒนาที่ จะน ามาซึ่ งการปรับปรุง
กระบวนการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(3) ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ 7 มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบคือ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  7 
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(ขอนแก่น) โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) (4) ดังนี้ ประเด็นที่ 1 
เน้นการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ประเด็นที่ 2 มุ่งเน้นให้มีการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากทรัพยากรที่มีในป่า ในระยะเวลา 10 
ปี ที่ผ่านมา จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ป่าน้อยที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
แนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ โดยพ้ืนที่ป่าไม้ในปี 2558 
มีเพียงร้อยละ 3.96 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ลดลงจากปี 
2548 ร้ อ ยล ะ  0.23 ตั้ งแ ต่ ปี  พ .ศ .2543 จน ถึ ง
ปัจจุบัน  มีการขึ้นทะเบียนป่ าชุมชนในจังหวัด 
จ านวนทั้งสิ้น 197 แห่ง แต่รวมพ้ืนที่ที่เป็นป่าชุมชน
เพียง 30,857 ไร่ เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของ
พ้ืนที่ป่าทั้งจังหวัด ป่าชุมชนหนองฮี หรือ ป่าชุมชน
โคกหนองเม็ก-หนองฮี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเสือเฒ่า 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ถูกจดทะเบียน
ป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ.2558 แต่ป่าแห่งนี้
มีการด าเนินการจัดการในรูปแบบป่าของชุมชนมา
เป็นเวลาช้านาน เป็นแหล่งพ่ึงพิงให้กับประชาชนทั้ง 
5 หมู่บ้านรอบพ้ืนที่ป่า รวมถึงชุมชนอ่ืนๆ ด้วย การ
บริหารจัดการป่าหนองฮี จากที่เคยมีสภาพที่อุดม
สมบูรณ์แต่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วความส าคัญ
ของป่าหนองฮี เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญให้แก่
ชุมชนต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น แหล่งวัฒนธรรม และ
แหล่งเรียนรู้ของประชาชน นักเรียน นักศึกษาใน
ชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง เนื่องจากพ้ืนที่ป่าแห่งนี้มี
ความส าคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
หน่วยงานภาครัฐก็ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วม
ดูแล จนได้รับรางวัล“ป่าชุมชนต้นแบบ ดีเด่นระดับ
จังหวัด” ตามโครงการ “คนรักป่า ป่ารักชุมชน 

ประจ าปี  2559” จัดขึ้น โดยกรมป่ าไม้  ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน คือ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ ง จ ากัด มหาชน 
นับเป็นแบบอย่างของป่าที่มีคุณค่าต่อคนในชุมชน
และสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้ วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาถึงการจัดการป่าชุมชนหนองฮี ต าบลเสือเฒ่า 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ว่าป่าชุมชนแห่ง
นี้ มีสภาพการด าเนินงานระบบการจัดการต่อการ
พัฒนาป่าหนองฮีอย่างไร มีจุดเน้นอะไรที่น ามาใช้
เป็นแนวทางในการรักษาป่าของประชาชนในชุมชน 
ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะได้
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ป่าอ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงหรือพ้ืนที่ที่มีบริบทที่คล้ายคลึงกัน
ต่อไปทั้งในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอ่ืนๆ ทุก
ภูมิภาคในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานระบบ
การจัดการต่อการพัฒนาป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่า
ชุมชนหนองฮี ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา
ป่าชุมชน  
 3. เพ่ือน าเสนอแนวทางระบบการจัดการ
ต่อการพัฒนาป่าชุมชน  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูล หลักฐานจากเอกสารของ
ทางการในประเด็น ข้อมูลพ้ืนฐานด้านกายภาพ ด้าน
ประชากร ด้านสังคมวัฒนธรรม อาชีพ ประวัติการ
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ก่อตั้งชุมชน การเมืองการปกครอง ร่วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการป่า
ชุมชนหนองฮีและ ประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบพ้ืนที่ป่าชุมชนหนองฮี ต าบลเสือ
เฒ่ า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 3 คน ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 3 คน เจ้าหน้าที่สังกัดกรม
ป่ าไม้  ระดับภู มิ ภ าค  2 คน  ผู้ น าชุ มชน  3 คน 
ประชาชนทั่วไป 5 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 16 คน 
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยด าเนินการด้วยความเป็นกลาง 
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นต้องปราศจากอคติ ไม่เป็น
การชี้น า สามารถตอบค าถามได้ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาได้ทุกข้อ โดยมีกระบวนการสร้างแบบ
สัมภาษณ์  ผู้ วิจั ยท าการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี 
หลักการในการสร้างกรอบค าถามในการสัมภาษณ์ 
โดยมุ่งประเด็นไปที่การสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาการ
จัดการป่ าชุ มชน  ซึ่ งก าหนดกรอบค าถาม ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากนั้น
จัดท าร่างกรอบค าถาม และเสนอต่ออาจารย์ที่
ป รึ กษ าตรวจสอบความสมบู รณ์ ถู กต้ อ งของ
แบบสอบถามแล้วน าร่างกรอบค าถามมาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
น าไปใช้จริงโครงสร้างกรอบค าถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 ส่ วนที่  1 เป็ นค าถาม เกี่ ย วกั บข้ อมู ล
พ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก อาชีพเสริม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน บทบาทในชุมชน 
 ส่วนที่ 2 เป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

  2.1 เป็นค าถามเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและพัฒนาการจัดการป่าชุมชนหนองฮี ต าบล
เสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
  2.2 เป็ น ค า ถ าม เกี่ ย ว กั บ ปั ญ ห า
อุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนหนองฮี ต าบลเสือ
เฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
  2.3 เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการจัดการป่ าชุมชนหนองฮีให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
  2.4 เป็ น ค าถาม เพ่ื อ ให้ เสนอแน ะ
เพ่ิมเติมนอกจากประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ 
 
การเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจดบันทึก การ
ถอดความจากเทปบันทึกเสียง แล้วน ามาจ าแนกตาม
ประเด็นค าถาม พร้อมกับตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและกรอบแนวคิด กลวิธีในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ได้สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลก่อนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงมากที่สุด ผู้วิจัยได้ตั้ง
ประเด็นค าถามย้อนกลับเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลได้ท าการ
วิเคราะห์กลับ อีกทั้ งยังเปิดโอกาสให้ เสนอแนะ
มุมมองของตนเองโดยปราศจากอคติ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานจัดการ
ป่าชุมชนหนองฮี มีรูปแบบการพัฒนาในการจัดการ
ป่าชุมชนหนองฮี แบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 
  มิติที่ 1 ด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ได้รับผลประโยชน์จากป่า เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาการจัดการป่า  โดยให้สมาชิกในหมู่บ้านทั้ง 5 
หมู่บ้านรอบป่า เข้ามาเป็นกรรมการจัดการป่าชุมชน
หนองฮี  เพ่ื อให้ การด าเนิ น งานมี ความชัด เจน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะท างาน 8 ฝ่าย ได้แก่ 1) 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 2) คณะ กรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 3) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินคดี 4) 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 5) คณะกรรมการป้องกัน
และดับ ไฟป่ า 6) คณ ะกรรมการฝ่ ายปฏิ คม7) 
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม 8) คณะกรรมการฝ่าย
กิจกรรม 
  มิติที่ 2 ด้านการด าเนินงานที่เป็นสห
วิชาการ โดยการด าเนินงานในมิติที่ว่านี้เป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ให้มีการ
ใช้ประโยชน์จากป่าเพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของคน
ในชุมชน และสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์และ
การค งอยู่ ข อ งท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ   ดั งนั้ น
คณะกรรมการจัดการป่าจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของป่าไว้เป็นแนวทางให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติ
ตาม ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาป่า 
  1) คุ้ มครองและใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
  2) เพ่ือส่งเสริมฐานะความสามารถของ
ชุมชนในท้องถิ่นและจังหวัดในกิจกรรมการพัฒนา  
ซึ่งไม่ท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ 
  3) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูป่าวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นการลดความกดดันทางการเกษตรที่มีต่อพ้ืนที่
ป่าไม้ในเขตอนุรักษ ์

  4) เพ่ือสนับสนุนการใช้มาตรการทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นแรงจูงใจส าหรับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 
  5) เ พ่ื อ ให้ ป ร ะ ช า ช น ได้ เห็ น ถึ ง
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  6) เป็ น จุ ด เรี ย น รู้ ข อ งชุ ม ช น ผู้ ใช้
ประโยชน์จากป่า 
 มิติที่ 3 ด้านวัฒนธรรม ในการพัฒนาป่า 
มีการน ามิติด้านวัฒนธรรมชุมชนเข้าเป็นส่วนส าคัญ
ในการจัดการป่า คณะกรรมการป่าชุมชนได้ร่วมกัน
ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับป่าชุมชนโคก
หนองเม็ก-หนองฮี ขึ้นมาเพ่ือให้การดูแลรักษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่  รวมถึงมีการก าหนดโทษเป็น
ค่าปรับในกรณีการละเมิดแต่ละข้อที่ชัดเจนซึ่ ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับนี้  ถูกประชาสัมพันธ์โดย
ช่องทางต่ างๆ  ได้ แก่  การติดประกาศที่ ศาลา
เอนกประสงค์ในพ้ืนที่ป่าแห่งนี้ ประกาศเสียงตาม
สายให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงทั้ง 5 
หมู่บ้านที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่า และแจ้งให้ผู้น า
ชุมชนในพ้ืนที่ ใกล้ เคียง ได้ช่วยประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎข้อบังคับ และวัตถุประสงค์การจัดการป่า
เนื่องจากนอกจากประชาชนรอบป่าแล้ว ประชาชน
พ้ืนที่อ่ืนก็เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าด้วย เช่น มาหา
ของป่า เก็บเห็ด เก็บฟืน เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบเพ่ือไม่ให้เกิดการบุกรุกจากประชาชนใน
พ้ืนที่อ่ืน 
 กระบวนการในการพิจารณาคดี หากพบผู้
ละเมิดกฎระเบียบนี้ เมื่อพบการกระท าความผิดซึ่ง
หน้าจะด าเนินการตามระดับความรุนแรงของการ
ละเมิด 
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 มิติที่ 4 ด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการ
ป่าชุมชนร่วมกับสมาชิกองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์
ป่าเพ่ือรักษาชีวิต มีกิจกรรมที่ได้ด าเนินการทั้งเพ่ือ
รักษาสภาพความสมบูรณ์ของป่าและเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากป่า ได้แก่  
  1) การจัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาป่า
ประจ าวัน มีประธานกรรมการเป็นผู้ตรวจเวรยาม 
หากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถมาเข้าเวรตามตารางได้
ต้องแจ้งลากับประธานหรือการแลกเปลี่ยนเวรกับคน
อ่ื น  ใน ก ร ณี มี ผู้ ข า ด เว ร  จ ะ น า เรื่ อ ง เข้ า ให้
คณะกรรมการและสมาชิกองค์กรรับทราบร่วมกัน 
ในการประชุมรอบสามัญทุก 3 เดือน ซึ่งการเข้าเวร
รักษาป่าจะเว้นในช่วงฤดูฝน เนื่องจากผู้เฝ้าเวรไม่
สะดวกในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ และส่วนมากผู้
ลักลอบเองก็มักจะไม่เข้ามาบุกรุกป่าในช่วงฤดูฝน
ด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งเป็นช่วงฤดูกาลที่ป่าไม้มี
ความชุ่มชื้น จึงไม่ค่อยเกิดปัญหาไฟป่า และเป็นฤดู
ท านา จึงเว้นให้ผู้เข้าเวรยามได้หยุดพักไปท ามาหา
กินส่วนตัว      
  2) การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดย
การจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง สร้างแนวกันไฟ ฝึกอบรม
การดับไฟและควบคุมไฟป่า และจัดหาวิทยุสื่อสาร
ระยะใกล้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและรับบริจาคจาก
ภาคเอกชน  
  3) การจัดท ารั้วธรรมชาติป้องกันการ
บุกรุกเขตป่า โดยการสร้างแนวต้นไม้ ปลูกต้นไผ่ 
รอบเขตป่า และการขุดร่องดินเพ่ือให้เห็นเขตพ้ืนที่
ป่าชัดเจน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณส าหรับค่า
กล้าไม้จากองค์การบริหารส่วนต าบลเสือเฒ่า  
  4) การบ ารุง รักษากล้าไม้ที่ปลูกเพ่ือ
การฟ้ืนตัวของต้นไม้ กิจกรรมนี้เป็นการดูแลต้นไม้

หลังจากปลูกแล้ว โดยความร่วมมือของสมาชิก 
ร.ส.ท.ป.  
  5) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติประจ าปี ทุกวันที่ 12 สิงหาคม และ
วันที่ 5 ธันวาคม โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมและค่ากล้าไม้จากทั้งหน่วยงาน
ราชการ  คื อ องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ลและ
ภาคเอกชน 
  6) จัดเวทีประชาคมสมาชิกป่าชุมชน 
เพ่ือก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่า  
  7) การถ่ายทอดองค์ความรู้/ภูมิปัญญา
แก่เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทั้งสถานศึกษาในเขต
ต าบลเสือเฒ่ าและจากนอกพ้ืนที่  ซึ่ งมีทั้ งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย  
  8) การจัดตั้งกองทุนดูแลป่าชุมชน โดย
เริ่มแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิจัย 
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หลังจากนั้นจึงใช้เงินกองทุนนี้ให้สมาชิกกองทุนกู้ยืม 
ส่วนหนึ่งเก็บเข้ากองทุนเป็นรายได้สะสม อีกส่วน
หนึ่งจัดสรรให้กรรมการเพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีการตั้งกองทุนฌาปนกิจประจ าป่า สมัครสมาชิก
เป็นรายครัวเรือนประจ าปี หากคนในครัวเรือนมี
ผู้เสียชีวิตก็จะใช้เงินจากกองทุนนี้จ่ายให้  
  9) กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 
ได้แก่  การบวชป่ า เป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้น โดยมี
วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ ให้ ป ระช าชน ตระห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ และเพ่ือให้เกิด
ความย าเกรงต่อการบุกรุกป่า อีกทั้ งเป็นการหา
รายได้เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการป่า  
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 ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาป่าชุมชน
หนองฮ ี  
  1) ด้ านงบประมาณ  ถึ งแม้ ว่ าจะมี
กองทุนป่าและมีการหารายได้เข้ากองทุนอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่แน่นอน และ
การบริหารจัดการป่ายังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
เช่น การปรับปรุงแนวกันไฟ การท าเส้นทางสัญจร
เพ่ือความสะดวกในการเฝ้าระวังการบุกรุกป่าและ
ป้องกันการเกิดไฟป่า ค่าตอบแทนให้แก่ผู้เฝ้าเวรยาม 
ซึ่ งปั จจุบั น ได้ รับค่ าตอบแทนคนละ 500 บาท 
ส าหรับการเข้ าเวรยาม 3 เดื อน  และอุปกรณ์
บ ารุงรักษาป่า ระบบน้ า ระบบไฟ และถนนลูกรัง
รอบป่า เพ่ือเป็นเส้นทางเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์
ใช้ตรวจตรารอบป่าให้มีความสะดวกสบายขึ้น จาก
การศึกษาข้อมูลด้านการสนับสนุนงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนยุทธศาสตร์ส าหรับ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระยะเวลา 5 ปี แต่
ไม่มีหมู่บ้านใดท าโครงการขอสนับสนุนแบบระยะ
ยาว หรือท าแผนล่วงหน้า  
  2) การสนับสนุนด้านทักษะความรู้ 
ประเด็นนี้มีผู้มีความเห็นสอดคล้องกันจ านวนมากใน
กลุ่มผู้น าชุมชนคณะกรรมการป่า และประชาชน 
เนื่องจากต้องการทักษะในการดูแลป่าซึ่งทุกคนที่อยู่
ในชุมชนรอบป่า มีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง
เท่าเทียมกัน ตอนนี้ยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในการ
ปลูกป่าทดแทน การรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ให้คงอยู่
ต่อไป การเพ่ิมองค์ความรู้ เกี่ ยวกับการเกษตร
เพ่ือที่จะไม่ต้องมาบุกรุกทรัพยากรจากป่าเพ่ือการยัง
ชีพโดยไม่จ าเป็น  
  3) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ 
ถึงแม้ว่าจากมุมมองของหน่วยงานภาคนอกที่มีต่อ
การบริหารจัดการป่าโดยคณะกรรมการป่าร่วมกับ

ประชาชนในชุมชนจะมีความ เข้มแข็ งมาก มี
มาตรการ กฎระเบียบ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แต่
อย่างไรก็ตาม ทางชุมชนเองยังคงต้องการการเหลียว
แลจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเป็นหน่วยงาน
ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประสานความร่วมมือเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากส านักงานป่าไม้ 
การไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็ง การเป็น
หน่ วยงานกลางที่ จ ะประชาสัม พันธ์ เกี่ ย วกับ
กฎระเบียบ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ความส าเร็จของชุมชนในการจัดการป่า เพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ด าเนินการทั้งหมด อีกทั้ง
หน่วยงานที่ควรจะมีบทบาทรับผิดชอบโดยตรง เช่น 
ส านักจัดการป่าไม้ หรือส านักงานป่าไม้จังหวัด ยังไม่
มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดการ
ป่าอย่างชัดเจน  
  4) ปัญหาการอยู่เวรยาม ที่ไม่สามารถ
อยู่ประจ าในช่วงฤดูฝนได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ
ประเมินแล้วว่าฤดูกาลนี้อาจจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
ที่จะเกิดการบุกรุกและไฟป่า นอกจากนั้นจุดพัก
ส าหรับเวรยามมีไม่ครอบคลุมจุดเสี่ยง และต าแหน่ง
ที่มีศาลาพักอยู่ในสภาพที่ผุพัง ไม่มีความแข็งแรง
ทนทาน  
  5) ก ารสื บ ท อ ด เจต น ารม ณ์ แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบแก่คนรุ่นหลัง เนื่องจากคณะกรรมการ
จัดการป่าในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยท างานหรือวัย
ผู้ สู งอายุ  ห าก ไม่ มี คนรุ่ น ใหม่ ม าสื บทอดการ
ด าเนินงานจัดการป่าอาจจะไม่เข้มแข็งอย่างที่เคยเป็น  
  6) การสร้างจิตส านึกให้มีความรักป่า
อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่รอบป่า
ชุมชนแห่งนี้จะให้ความร่วมมือในการร่วมอนุรักษ์ผืน
ป่าและทรัพยากรภายในป่าเป็นอย่างดี แต่ยังมีคน



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 

ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

37 

กลุ่มเล็ก ๆ รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ที่อาจยังไม่มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ป่ามากเท่าใด ท าให้บางครั้ง
ยังเกิดความขัดแย้งในกลุ่มคนที่เห็นต่าง และเด็กรุ่น
ใหม่ก็ไม่สนใจที่จะเข้ามาร่วมอนุรักษ์ 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้มีระบบการ
จัดการป่ าหนองฮี แห่ งนี้ มี ความเข้มแข็ งได้  มี
ดังต่อไปนี้ 
  1) กลุ่มผู้น าภายในหมู่บ้าน ที่เป็นแกน
น าในการเริ่มต้นการอนุรักษ์ป่า ทั้งเป็นแกนน าที่เป็น
ทางการ และที่ไม่เป็นทางการ มีความตระหนักและ
ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะรักษาผืนป่าและมี
แนวความคิดกว้างไกล สามารถขยายพ้ืนที่ป่าชุมชน
ในการดูแลไปยังป่าอื่นๆ มีการจัดสรรให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเท่าเทียม ท าในสิ่งที่ไม่ขัด
ต่อข้อห้ามของชุมชน สอดคล้องกับความต้องการทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับการศึกษา
รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง 
จังหวัดชัยนาท ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการจัดการป่าชุมชนว่าเกิดขึ้นจากการริเริ่มของคน
ในชุมชนโดยกลุ่มผู้น าชุมชนเข้าไปจัดการและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ ใช้ระบบ
เครือข่ายป่าชุมชน คณะกรรมการด าเนินงานมาจาก
ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้ าน มาร่วมกันตัดสินใจ
วางแผน บริหารและหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
และสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องกระบวนการมีส่วน
ร่วมแบบพหุภาคีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการป่าชุมชนบ้านพุเตย 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ข้อสรุปว่า การสร้างแผนการ
จัดการป่า จะต้องสอดคล้องทั้ง มิติด้านเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมและทางสังคม โดยจะต้องส่งเสริมให้การ
จั ดการ เอ้ือต่ อการใช้ ป ระ โยชน์ จ ากป่ าอย่ า ง
หลากหลาย  น า ไปสู่ ก ารไหล เวี ยนของระบบ
เศรษฐกิจ และการที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนนั้น 
ประชาขนต้องยินยอมพร้อมใจที่จะขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับ
ฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชาวบ้าน 
น ามาปรับใช้ในการบริหารงาน การประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่จัด
ขึ้น รวมทั้งการหมุนเวียนเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่ วน ร่ วม ในการเป็ นคณ ะกรรมการป่ าชุ มชน
สอดคล้องกับการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน กรณีศึกษาต าบลสะเดา 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (7) ได้ข้อสรุปว่า 
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่ วนร่วมในการอนุ รักษ์ป่ า ซึ่ งหากจะให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และมี
ส่วนร่วมครอบคลุมทุกล าดับตั้งแต่การเริ่มวางแผน 
การตัดสินใจ การปฏิบัติ การได้รับผลประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมและการติดตามประเมินผล 
  2) การมีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีการ
ควบคุมก ากับที่เข้มงวด มีการพิจารณาลงโทษโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการและสมาชิกซึ่งเอ้ือ
ต่อการจัดการป่าที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐ
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน จึงยินยอมให้
ชุมชนสามารถด าเนินการจัดการปัญหาด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน บ้านนาธาตุ เมือง
อุทุมพร ประเทศลาว(8) โดยมีข้อสรุปจากการศึกษา
ข้อหนึ่งว่า การจัดการป่าชุมชนในขั้นแรกจะต้องมี
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กฎระเบียบในระดับชุมชนก่อน โดยกฎระเบียบต้อง
มีความชัดเจน และอาศัยกฎหมายของประเทศเป็น
ตัวควบคุมกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกินอ านาจหน้าที่ของ
ผู้น าบ้านแล้วก็ยังสามารถประสานความร่วมมือให้
ด าเนินการต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  3) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้
การสนับสนุนงบประมาณตามที่ชุมชนร้องขอเป็น
ครั้งคราวแต่ยั งไม่ ได้รับการดูแลจากหน่วยงาน
ภาครัฐในลักษณะเชิงรุกหรือการวางแผนระยะยาว
ร่วมกัน นโยบายการด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท าให้มี
ความสัมพันธ์ทั้งในลักษณะความขัดแย้งและได้รับ
การสนับสนุน เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธ์
เชิงอ านาจระหว่างรัฐ ทุน และชุมชน ในการจัดการ
ป่าชุมชนดงเค็ง อ าเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
การศึกษานี้ได้กล่าวถึงความขัดแย้งในระยะเริ่มแรก
ระหว่างรัฐกับประชาชน เนื่องจากการสนับสนุนให้
ปลูกพืชโตเร็วท าให้พ้ืนดินบริเวณนั้นมีความแห้งแล้ง 
น ามาซึ่งการบุกรุกพ้ืนที่ป่า หลังจากได้ท าความเข้าใจ
และมีมาตรการร่วมกัน ในเวลาต่อมารัฐได้คืนผืนป่า
ให้กับชุมชนและให้ งบประมาณสนับ สนุนเพ่ือ
น ามาใช้ในการฟ้ืนฟูป่าอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปการศึกษา 
 การจัดการป่าหนองฮี ต าบลเสือเฒ่ า 
อ า เภ อ เชี ย งยื น  จั งห วั ด มห าส ารค าม  มี ก าร
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการจัดการป่าที่มีความ
มุ่งมั่นและเข้มแข็งในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันภัย
ป่าจากธรรมชาติและการบุกรุกโดยมนุษย์  การ
บริหารจัดการเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งการ
เปิ ด โอกาสให้ประชาชนหมุน เวียน เข้ ามาเป็ น
คณะกรรมการและการเข้าร่วมเป็นราษฎรอาสา

พิทักษ์ป่าเพ่ือรักษาชีวิต ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
วางแผน ด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยมีกฎ ระเบียบ บทลงโทษ และกระบวนการ
พิจารณาลงโทษผู้ละเมิดกฎอย่างชัดเจนและเข้มงวด 
ปัญหาอุปสรรคที่พบยังมีเรื่องของงบประมาณ องค์
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าอย่างถูกต้อง 
การได้รับสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบั ติ งาน ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณแต่ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาของคณะกรรมการและประชาชน จึงต้องมี
การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐเพ่ือวางแผนการพัฒนาป่าชุมชน
หนองฮี ด้านการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนา
องค์ความรู้ให้แก่คณะกรรมการและประชาชนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ส่วนปัญหาการหาผู้สืบทอด
ในการอนุรักษ์แก่คนรุ่นใหม่ ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่มี
แนวทางจัดการที่ชัดเจน สิ่งที่ควรจะท าได้ในขณะนี้
คือการปลูกจิตส านึกให้แก่คนรุ่นใหม่ โดยใช้การ
เรียนการสอนในโรงเรียนและการศึกษาเรียนรู้ฟ้ืนที่
ป่าชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มประชาชน 
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