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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชรน้ี เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาการใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรในเชิงเศรษฐกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2. สร้างคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม  ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร และเป็นแนวทางให้ชุมชนร่วมกันการบริหารจัดการและอนุรักษ์ป่าอยู่ร่วมกับป่า ได้อย่างย่ังยืน 
เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการป่าชุมชน จ านวน 15 คน และตัวแทนครัวเรือน
ในพ้ืนที่บ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 136 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ส่วนใหญ่ชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ดังน้ี 1) การใช้ประโยชน์ในการหาของป่าตาม
ฤดูกาลเพ่ือเลี้ยงชีพและใช้ในครัวเรือน ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ตลอดทั้งปีจ านวน
รวมทั้งสิ้น 29,002  กิโลกรัม ซึ่งจะพบว่า ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จะมีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
มากท่ีสุด ซึ่งสามารถวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมากที่สุด คือ 8,635 กิโลกรัม 2) 
การใช้ประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด้านคู่มือการจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย 1) 
ประวัติป่าชุมชน 2) การบริหารจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันท าเพ่ือปกป้อง อนุรักษ์ รักษา
ป่า ฟ้ืนฟูป่า เช่น พิธี ไหว้ศาลเจ้พ่อหัวเขา กิจกรรมการจัดท าแนวกันไฟ การปลูกป่าเสริม การออกลาดตระเวน  การ
บวชป่า 3) การใช้ประโยชน์จากการหาของป่า 4) เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน จ านวน 19 ฐาน และ ด้านการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชน ความพึงพอใจต่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมากมีค่าเฉลี่ย 3.74       

 
ค าส าคัญ : ศูนย์การเรียนรู้,  มูลค่าทางเศรษฐกิจ, ป่าชุมชน 
 

  
Abstract 

 
 This research was aimed to study Development Community Forest Economic Learning 
Center visited Khao Wang Yiam, Na Bo Kham District, Muang District, Kamphaeng Phet Province. The 
survey research project is qualitative research. The purpose of this research was to. 1.  To study 
the utilization of the community forest at Khao Wang Yiam, Tambon Na Bo Kham, Amphoe Mueang, 
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Kamphaengphet Province. 2. To create a guidebook for community forest management in Khao 
Wang Yiam, Na Bo Kham, Muang District, Kamphaeng Phet Province. 3. Develop a community forest 
economy learning center for Ban Khao Wang community, visit Na Bo Kham Sub-district, Muang 
District, Kamphaeng Phet Province. And is a guideline for communities to jointly manage and 
conserve forests in a sustainable manner with forests Research tools use interview forms By 
interviewing 1 5  community forest committee and household representatives in Ban Khao Wang 
area, visiting Na Bo Kham Subdistrict, Muang District, Kamphaeng Phet Province, number 1 3 6 
households. The study indicated  that The use of community forest Most of the communities use 
the community forest as follows: 1 )  Utilization of seasonal forestry for livelihood and household 
use Which the economic value caused by community forest utilization Throughout the year, a total 
of 2 9 ,0 0 2  kilograms, which will be found between April and June. Will have the most use of 
community forest Which can measure the economic value resulting from the utilization of the 
community forest the most is 8,635 kilograms 2) utilization of education, learning along the nature 
study path The manual of community forest management consists of 1) community forestry history 
2) community forest management follows; activities that the community together to protect forest 
conservation, forest restoration, such as the worship of Chao Hua Khao Fireproofing Reforestation 
Patrol, forest ordination, 3)  forestry utilization 4)  1 9  forest community nature trails and the 
development of community forest economy learning center Satisfaction with the overall 
community forestry learning center was at a high level of satisfaction with an average of 3.74 

Key words : Learning Center, Benefits, Community forest 
 

บทน า 

จากความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ซึ่งมีไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม้หวง
ห้าม พืชอาหารหลากหลายระดับ เช่น  พืชระดับผิวดิน พืชหัวใต้ดิน พืชสมุนไพรหลากหลายชนิด มีพืชเถาวัลย์ขนาด
ใหญ่ มีสัตว์ประจ าพ้ืนที่และสัตว์ที่แวะมาอาศัยหลากหลายชนิด เช่น นก กระรอก กระแต งู แย้ กบ อึ่ง มีปลวก มด
แมลงชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ นับว่ามีประโยชน์มากมายมีความพันธ์ต่อ
ชีวิตของคนในชุมชนเป็นปัจจัยสี่ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังมีประโยชน์ทางอ้อมต้ังแต่การอนุรักษ์ 
ดิน น้ า รักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในฐานะทางเลือกในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนในเขตป่าไม้ของรัฐ (สมศักด์ิ สุขวงศ์, 
2550) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน เป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากรนิเวศป่าไม้โดยมีชุมชนเป็นฐานหรือจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันของชุมชน ซ่ึงมีวิถีปฏิบัติแบบชุมชนเป็นระบบสิทธิหน้าที่หรือเป็นระบบทรัพยากรร่วมของชุมชน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรต้นไม้และป่าไม้  เพ่ือ
ผลประโยชน์ของครอบครัวและชุมชน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและมอบอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของร่วมกันบริหารจัดการ ปกป้อง และเก็บหาผลประโยชน์จากป่าไม้ภายใต้ระบบการจัดการที่ย่ังยืน ดังน้ันศูนย์
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การเรียนรู้มูลค่าทางเศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จะช่วยให้
ประชาชนและเยาวชนในชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน 
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เกิดการอนุรักษ์ หวงแหน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 
มีความรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากป่าชุมชน รายได้ของประชาชนที่เกิดจากการเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากป่าชุมชน การประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการบริโภคพืชพันธ์ุที่สามารถรับประทานได้
จากป่าชุมชน เข้าใจกระบวนการอนุรักษ์ และการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจของป่าชุมชน จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนและสัมภาษณ์นายธนู ใจอาสา คณะกรรมการป่าชุมชน (สัมภาษณ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 
2559) ท าให้พบปัญหาในเรื่องของการขาดแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนในชุมชนและเยาวชน ดังน้ัน จึงได้ท าการศึกษาศูนย์การเรียนรู้
มูลค่าทางเศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ให้กับประชาชน นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังเย่ียม ชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม และพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชรในเชิงเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือสร้างคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
3. เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร 
 

กรอบแนวคิด 

 มีนักวิชาการให้ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น วิชัย รูปข าดีและสังคม คุณคุณากร
สกุล (2550, หน้า 13) ได้ให้มุมมองเก่ียวกับศูนย์การเรียนชุมชนว่า เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  อีกทั้งยังเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน สถานที่ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีบริการ ตามความต้องการของที่
เข้ามาใช้บริการ การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการและทันสมัย เพ่ือ
กระจายโอกาสแก่ประชาชนให้กว้างขวางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยกิจกรรมต่างๆ จะสอดคล้องกลมกลืนกับ
วิถีชีวิตของชุมชนกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และทันต่อความเปลี่ยนแปลง  คือ สถานที่ใดๆ ที่จัดอย่าง
ง่ายๆ เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ฉะน้ัน สถานประกอบการ ศูนย์วัฒนธรรม ที่อ่าน
หนังสือ สโมสร ฯลฯ ต่างใช้เป็นศูนย์การเรียนได้ (วิชัย รูปข าดี และสังคม คุณคุณากรสกุล, 2550, หน้า 13) ได้ระบุ
ว่า ศูนย์การเรียนชุมชน เป็นแหล่งการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ประชาชนสามารถใช้บริการ
ค้นคว้าหาความรู้และยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนตามความต้องการ หรือ
หมายความถึงสถานที่ ท่ีเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ปัจจุบัน
นิยมจัดต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์

Kamphaengphet Province. 2. To create a guidebook for community forest management in Khao 
Wang Yiam, Na Bo Kham, Muang District, Kamphaeng Phet Province. 3. Develop a community forest 
economy learning center for Ban Khao Wang community, visit Na Bo Kham Sub-district, Muang 
District, Kamphaeng Phet Province. And is a guideline for communities to jointly manage and 
conserve forests in a sustainable manner with forests Research tools use interview forms By 
interviewing 1 5  community forest committee and household representatives in Ban Khao Wang 
area, visiting Na Bo Kham Subdistrict, Muang District, Kamphaeng Phet Province, number 1 3 6 
households. The study indicated  that The use of community forest Most of the communities use 
the community forest as follows: 1 )  Utilization of seasonal forestry for livelihood and household 
use Which the economic value caused by community forest utilization Throughout the year, a total 
of 2 9 ,0 0 2  kilograms, which will be found between April and June. Will have the most use of 
community forest Which can measure the economic value resulting from the utilization of the 
community forest the most is 8,635 kilograms 2) utilization of education, learning along the nature 
study path The manual of community forest management consists of 1) community forestry history 
2) community forest management follows; activities that the community together to protect forest 
conservation, forest restoration, such as the worship of Chao Hua Khao Fireproofing Reforestation 
Patrol, forest ordination, 3)  forestry utilization 4)  1 9  forest community nature trails and the 
development of community forest economy learning center Satisfaction with the overall 
community forestry learning center was at a high level of satisfaction with an average of 3.74 

Key words : Learning Center, Benefits, Community forest 
 

บทน า 

จากความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ซึ่งมีไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้ขนาดใหญ่ ไม้หวง
ห้าม พืชอาหารหลากหลายระดับ เช่น  พืชระดับผิวดิน พืชหัวใต้ดิน พืชสมุนไพรหลากหลายชนิด มีพืชเถาวัลย์ขนาด
ใหญ่ มีสัตว์ประจ าพ้ืนที่และสัตว์ที่แวะมาอาศัยหลากหลายชนิด เช่น นก กระรอก กระแต งู แย้ กบ อึ่ง มีปลวก มด
แมลงชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ นับว่ามีประโยชน์มากมายมีความพันธ์ต่อ
ชีวิตของคนในชุมชนเป็นปัจจัยสี่ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังมีประโยชน์ทางอ้อมต้ังแต่การอนุรักษ์ 
ดิน น้ า รักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในฐานะทางเลือกในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุมชนในเขตป่าไม้ของรัฐ (สมศักด์ิ สุขวงศ์, 
2550) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน เป็นทางเลือกในการจัดการทรัพยากรนิเวศป่าไม้โดยมีชุมชนเป็นฐานหรือจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันของชุมชน ซึ่งมีวิถีปฏิบัติแบบชุมชนเป็นระบบสิทธิหน้าที่หรือเป็นระบบทรัพยากรร่วมของชุมชน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรต้นไม้และป่าไม้  เพ่ือ
ผลประโยชน์ของครอบครัวและชุมชน เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและมอบอ านาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของร่วมกันบริหารจัดการ ปกป้อง และเก็บหาผลประโยชน์จากป่าไม้ภายใต้ระบบการจัดการที่ย่ังยืน ดังน้ันศูนย์
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ของประชาชนในชุมชน เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ที่สนใจภายนอกชุมชน และเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน  

จากมุมมองจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นแหล่งและสถานท่ี ท่ี
รวบรวมข้อมูล ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ การดูแล อนุรักษ์รวมถึงการบริหารจัดการป่าชุมชน
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนท้องถ่ินน้ันๆ เป็นที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตลอดเวลา  

การวิจัยครั้งน้ีใช้แนวคิด วิชัย รูปข าดี และสังคม คุณคุณากรสกุล (2550) ที่ได้เสนอแนวคิดศูนย์การ
เรียนรู้ว่า เป็นสถานที่ใดๆ ที่จัดอย่างง่ายๆ เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง และยังเป็น
แหล่งการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
และยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนเขาวังเย่ียมของชุมชน ตามความ
ต้องการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของ
ประชาชนในชุมชน 

ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ความส าคัญของศูนย์การเรียนรู้ของ นเรนทร์ ค ามา 
(2558) ได้ดังน้ี 

1. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกัน ท าให้คนในท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน 

2. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนานและ
มีความสนใจที่จะเรียนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

3. แหล่งการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. แหล่งการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนัก
ถึงปัญหาในท้องถ่ิน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถ่ินทั้งปัจจุบันและอนาคต 

5. แหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างการเรียนรู้ จนเกิดทักษะการแสวงหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการ
สร้างความตระหนักเชิงมโนทัศน์เก่ียวกับธรรมชาติและความแตกต่างของข้อมูล 

6. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิด้านการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ในด้านเน้ือหา โดยอาศัย
แหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชนที่หลากหลายในการเรียนรู้ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย มีดังน้ี 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชรในเชิงเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 1. ท าการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม จ านวน 136 
ครัวเรือน คณะกรรมการป่าชุมชน จ านวน 15 คน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้สอบถามและแบบสัมภาษณ์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ 1) การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 2) การบริหารจัดการป่าชุมชน    

 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือสร้างคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  

 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อย มาท าการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม 
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 2. จัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม และ
ตัวแทนครัวเรือนบ้านเขาวังเย่ียม จ านวน 30 ครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน ซึ่งน าข้อมูลที่รวบรวมได้ มา
ประกอบเพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนา
บ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 1. จัดประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม จ านวน 15 คน และตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน 30 ครัวเรือน โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน ซึ่งน าข้อมูลที่รวบรวมจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มาประกอบเพ่ือหารูปแบบการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนร่วมกัน 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview)  (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2552, หน้า 129) และแบบส ารวจ ประกอบด้วย 1) การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ในเชิงเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การสร้างคู่มือการจัดการ
ป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม 3) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
ชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม  

   
ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชรในเชิงเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษา พบว่า 

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ประกอบด้วย 
 1. การเก็บหาผลผลิตจากป่า 
 ชุมชนจะใช้ประโยชน์ในการหาของป่าตามฤดูกาลเพ่ือเลี้ยงชีพและใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก รวมถึงใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง การใช้ประโยชน์การหาของป่า ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ตลอดท้ังปีจ านวนรวมทั้งสิ้น 29,002  กิโลกรัม ซึ่งพบว่า ระหว่างเดือนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมากท่ีสุด คือ มีมูลค่าการใช้ประโยชน์ 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 8,635 กิโลกรัม สามารถแยกดังน้ี คือ การใช้ประโยชน์ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม จะมี
การใช้ประโยชน์มากท่ีสุดคือ จ านวน 505 กิโลกรัม ผลผลิตจากป่า เช่น เห็ดกระด้าง เห็ดไผ่ และเห็ดขอน น้อยที่สุด
คือ ผึ้ง, น้ าผึ้ง จ านวน 70 กิโลกรัม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน มีมูลค่าการใช้ประโยชน์ ทั้งหมด 8,425 
กิโลกรัม สามารถแยกดังน้ี คือส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากหน่อไม้ เห็ดหน้าวัว ผักหนามมากที่สุดคือ จ านวน 450 
กิโลกรัม และที่ใช้ประโยชน์น้อยที่สุดคือ ชะเอม จ านวน 80 กิโลกรัม มกราคมถึงมีนาคมมีมูลค่าการใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชน ทั้งหมด 7,195 กิโลกรัม  สามารถแยกรายละเอียดดังน้ี คือส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากผักหวานมากที่สุด
คือ จ านวน 1,010 กิโลกรัม รองลงมาคือ ผักอีนูน จ านวน 707 กิโลกรัม และผักอีตุ๊ด จ านวน 606 กิโลกรัม และที่ใช้
ประโยชน์น้อยที่สุดคือ มันเสา จ านวน 10 กิโลกรัม ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม มีมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนเขาวังเย่ียม ท้ังหมด 4,747 กิโลกรัม สามารถแยกรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นรางแดง, 
หวาย ผักหนาม มากท่ีสุดคือ จ านวน 505 กิโลกรัม และที่ใช้ประโยชน์น้อยที่สุดคือ ผักแขยง, , มะระ, ต าลึง และ
เครือหมาน้อย จ านวน 101 กิโลกรัมตามล าดับ  

2. การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนโดยเป็นแหล่งเรียนรู้จากเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน 19 จุด ดังน้ี 
 1 ต้นไทร (นักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงษ์ไพร) 2 ต้นไผ่ (ไผ่ทวีคูณ) 3. ต้นยาง (ป่าดิบแล้ง) 4. ช่องเย็น (ผู้

ย่อยสลาย) 5 มะค่าโมง (กฎแห่งธรรมชาติ) 6 ต้นมะกอกป่า (ผลไม้แห่งพงไพร) 7 หินกลิ้ง (หินกลายเป็นดิน) 8 ต้น

ของประชาชนในชุมชน เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ที่สนใจภายนอกชุมชน และเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิตและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน  

จากมุมมองจะเห็นได้ว่าศูนย์การเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นแหล่งและสถานท่ี ที่
รวบรวมข้อมูล ความรู้ ข่าวสารกิจกรรมเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ การดูแล อนุรักษ์รวมถึงการบริหารจัดการป่าชุมชน
ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนท้องถ่ินน้ันๆ เป็นที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตลอดเวลา  

การวิจัยครั้งน้ีใช้แนวคิด วิชัย รูปข าดี และสังคม คุณคุณากรสกุล (2550) ที่ได้เสนอแนวคิดศูนย์การ
เรียนรู้ว่า เป็นสถานที่ใดๆ ที่จัดอย่างง่ายๆ เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง และยังเป็น
แหล่งการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
และยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนเขาวังเย่ียมของชุมชน ตามความ
ต้องการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของ
ประชาชนในชุมชน 

ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ความส าคัญของศูนย์การเรียนรู้ของ นเรนทร์ ค ามา 
(2558) ได้ดังน้ี 

1. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกัน ท าให้คนในท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน 

2. แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนานและ
มีความสนใจที่จะเรียนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

3. แหล่งการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4. แหล่งการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนัก
ถึงปัญหาในท้องถ่ิน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถ่ินทั้งปัจจุบันและอนาคต 

5. แหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างการเรียนรู้ จนเกิดทักษะการแสวงหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการ
สร้างความตระหนักเชิงมโนทัศน์เก่ียวกับธรรมชาติและความแตกต่างของข้อมูล 

6. แหล่งการเรียนรู้เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิด้านการบริหารจัดการ การบริการวิชาการ ในด้านเน้ือหา โดยอาศัย
แหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชนที่หลากหลายในการเรียนรู้ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย มีดังน้ี 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชรในเชิงเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 1. ท าการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม จ านวน 136 
ครัวเรือน คณะกรรมการป่าชุมชน จ านวน 15 คน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้สอบถามและแบบสัมภาษณ์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ 1) การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 2) การบริหารจัดการป่าชุมชน    

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  

 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อย มาท าการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม 
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เต็ง ต้นรัง (ป่าดิบร้อน) 9 ต้นสัก ต้นพฤกษ์ (ไม้สูงศักด์ิ) 10 ไม้มงคล (ต้นคูณ ต้นค้ า ต้นมะตูม ต้นสัก) 11 ต้นกล้วย 
ต้นมะขาม (ร่องรอยในอดีต) 12 ต้นมะค่า (ป่าเบญจพรรณ) 13 ศาล (เส้นทางในอดีต) 14 แท่นหินกาลเวลา 15 
ต้นไม้ของพ่อหลวง (ต้นมะม่วงกะล่อน) 16 กาฝาก (นักฆ่าเลือดเย็น) 17 ต้นกวาว บันไดลิง 18 สไบสีดา (จุดวัดความ
ชุ่มชื้น) 19 ป่าไข่เต่า (จุดทบทวน)  

 

ภาพที่ 1 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบด้วย 

1) ประวัติป่าชุมชน 
ป่าชุมชนเขาวังเย่ียมอยู่ในพ้ืนที่บ้านเขาวังเย่ียม หมู่ที่ 9 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ต้ังอยู่ลุ่มน้ าคลองขะยาง เป็นลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมาก ผืนป่าตะวันตก คลองสวนหมาก-คลองวังเจ้า ซี่งเป็นลุ่มน้ า
ปิงตอนล่าง ป่าชุมชนเขาวังเย่ียมมีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กเป็นคลื่นเนินเขาลูกระนาดต่อจากผืนป่าตะวันตกที่ยัง
เหลือความสมบูรณ์ของป่าแบบป่าเดิมอยู่บ้าง เพราะมีไม้เบญจพรรณ ต้นไม้และเถาวัลย์ท่ีมี ขนาดใหญ่ ยังมีพืช
สมุนไพร มีต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมากพืชสมุนไพร สัตว์และแมลงต่างๆ  อาหารจากป่าหลายชนิดข้ึนปกคลุมทั่ว
บริเวณเขา เขาวังเย่ียมในอดีตเป็นเส้นทางผ่านกองเกวียนชักลากไม้ออกจากป่าคลองสวนหมากผ่านหัวเขา ป่าชุมชน
บ้านเขาวังเย่ียมมีพ้ืนที่ประมาณ 127 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธ์ุไม้  มีสภาพป่าที่สามารถแบ่งได้เป็น 
7 โซน คือ โซนป่าประดู่ จ านวน 9 ไร่ 1 งาน โซนป่าสัก 6 ไร่ 2 งาน โซนป่าเต็งรัง 5 ไร่ 1 งาน โซนป่าดิบแล้ง 33 ไร่ 
2 งาน โซนป่าเบญจพรรณ 36 ไร่ 1งาน โซนป่าไผ่ 17 ไร่  โซนสมุนไพร 19 ไร่   
 2) การบริหารจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย  2.1) กิจกรรมที่ท าเพ่ือปกป้อง อนุรักษ์ รักษาป่า ฟ้ืนฟูป่า 
ซึ่งมีการท าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ดังน้ี 1. การจัดท าแนวเขตป่าชุมชน ป้องกันปัญหา
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชน 2. ปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตระหว่างที่ท ากินของราษฎรกับป่าชุมชนเพ่ือเป็นแนวรั้วธรรมชาติ 
3. การปลูกป่าทดแทนและเพ่ิมปริมาณของป่า 4. การเฝ้าระวังรักษาป่า ท าแนวกันไฟภายในป่าชุมชน 5. มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ป่า 6. มีกฎระเบียบข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชน
7. มีการออกตระเวนเพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง 8. ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อโดยพิธีไหว้ศาลเจ้
พ่อหัวเขาและการบวชป่า 9. มีการจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน 2.2) การปลูกป่าเสริมไม้ 3 อย่างลงในพ้ืนที่ คือ ไม้
ใช้สอย ไม้อาหาร และไม้สมุนไพร เช่น การปลูกผักหวาน การปลูกชะอมรอบแนวป่า การปลูกไม้สัก ไม้มะค่า ไม้พยุง
และไม้ยืนต้นอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ ป่า นอกจากการปลูกเสริมป่าชุมชนยังได้ด าเนินการดูแลป่า
รอบๆ หมู่บ้านให้เป็นป่าคุณภาพชีวิต โดยการน าพืชผักและพืชสมุนไพรปลูกเสริมในบริเวณป่า เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับชุมชนใช้เป็น แหล่งอาหารส าหรับคนและสัตว์หากิน พืชที่น ามาปลูกเสริมน้ันทางชุมชนคิดว่าควรจะเป็นพืช
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พ้ืนเมืองที่สามารถน ามาบริโภคได้ เป็นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าของชุมชนเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นพ้ืนที่ส่วนรวมที่
คนในชุมชนสามารถเก็บหาของป่าเพ่ือการบริโภคและใช้สอยได้ โดยมีเงื่อนไข กฎเกณฑ์ เป็นตัวก าหนด โดย
คณะกรรมการป่าชุมชนเป็นผู้ดูแลการใช้ประโยชน์  โดยจะใช้ได้เฉพาะไม้ล้มหมอนนอนไพร และผู้ที่จะมาใช้
ประโยชน์ต้องแจ้งความจ านงให้คณะกรรมป่าชุมชนทราบ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและเหตุผลอันควร 
โดยมีข้อตกลงกันภายในชุมชนคือ ถือเอามติของคณะกรรมป่าชุมชน การใช้ประโยชน์ต้องเพ่ือผู้ขอใช้เองโดยตรงและ
ต้องแจ้งให้ทราบว่าใช้ไม้อะไร จ านวนเท่าใด มีวิธีการท าหรือน าไม้ออกอย่างไร เวลาใด จากน้ันทางกลุ่มจะให้ตัวแทน
ไปร่วมด าเนินการด้วย เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และป้องกันการตัดไม้ใหม่ ลักษณะการน าไม้มาใช้ประโยชน์ 
คือ เพ่ือการใช้สอย เพ่ือซ่อมแซมบ้านเรือน ชุมชน สามารถเข้าไปเก็บหาผลผลิตจากป่าเพ่ือมาขายได้เฉพาะประเภท
ที่มีมากพอต่อการบริโภค และเหลือเพียงพอที่จะขายเป็นภายในท้องถ่ินได้ 2.3) การต้ังกฎ กติกา ป่าชุมชนเขาวัง
เย่ียม ซึ่งกฎกติกาได้ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของคนในชุมชน จะมีอยู่ด้วยกันดังน้ี 1. ห้ามตัดต้นไม้ทุกชนิดในเขตป่า
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือสร้างบ้านหรือใช้เป็นเชื้อเพลิง 2. ผู้ฝ่าฝืนตัดไม้ในป่าชุมชน ต้องเสียค่าปรับข้ันต่ า ต้นละ 500 
บาท ขนาดความโต 8 เซนติเมตร ยาว 2 เมตรข้ึนไป และยึดไม้เป็นของกลางหมู่บ้าน ส่วนเงินค่าปรับน าเข้าหมู่บ้าน
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ก้าวต่อไป 3. การเก็บหาของป่า ให้ท าได้แต่พอกินพอใช้ ห้ามท าเพ่ือการค้าขาย 4. ผู้ใดฝ่าฝืนกฎ
กติกา จะถูกปรับตามแต่กรณี ถ้าท าผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง จะต้องถูกด าเนินตามกฎหมาย 5. หากมีความจ าเป็นต้องใช้
ไม้ จะต้องได้รับการพิจารณาและมีมติเป็นลายลักษณ์อักษาจากคณะกรรมการมากกว่ากึ่งหน่ึง  2.4) เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชุมชน ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จ านวน 19 ฐาน 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนา
บ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม หมู่ที่ 9 ใช้อาคารที่อยู่ภายในวัดบ้านเขา
วังเย่ียม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกับชุมชนมาจัดท าเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจป่าชุมชนส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับป่าชุมชนให้กับนักเรียนและชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป ประกอบด้วย รายชื่อคณะกรรมการป่าชุมชน, ประวัติป่าชุมชน, การบริหาร
จัดการป่าชุมชน เช่น 2.1) กฎ กติกา ป่าชุมชนเขาวังเย่ียม  2.2) กิจกรรมที่ชุมชนร่วมท าในการบริหารจัดการป่า
ชุมชนเขาวังเย่ียม   2.3) การใช้ประโยชน์จากการหาของป่า ในแต่ละช่วงตลอดทั้งปี 2.4) การจัดท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชุมชน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับป่าชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับป่าชุมชนของชุมชนต่อไป 

อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนส าหรับชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต้ังอยู่บริเวณภายในวัดเขาวังเย่ียม  หมู่ที่ 9 
บ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจต่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่า
ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 
 
อภิปรายผล 

 ผลการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม สอดคล้องกับจักรพงษ์ พวงงามชื่น และ
คณะ (2556) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านทา
ป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน และยังสอดคล้องกับ สมหญิง สุนทรวงษ์. (2557). ที่ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน คือ ผืนป่าที่ชุมชนต้องช่วยกันจัดการฟ้ืนฟูดูแลรักษา ทั้งจาก
ปัญหาไฟป่า การบุกรุกแผ้วทางท าลาย การปกป้องการหาของป่าจนเกินก าลังที่ป่าจะรับได้ โดยมีลักษณะคล้ายกัน 
คือ ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ดูแลป่าชุมชนใด จะมีกฎระเบียบในการดูแลและใช้ประโยชน์ เป็นต้นว่า การร่วมกันท าแนว
กันไฟ การจัดเวรยามเดินลาดตะเวน กติกาในการเก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ ของป่า ฯลฯ และสมศักด์ิ สามัคคีธรรม. 
(2559). การจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาป่าชุมชนในภาคตะวันออก. ผล

เต็ง ต้นรัง (ป่าดิบร้อน) 9 ต้นสัก ต้นพฤกษ์ (ไม้สูงศักด์ิ) 10 ไม้มงคล (ต้นคูณ ต้นค้ า ต้นมะตูม ต้นสัก) 11 ต้นกล้วย 
ต้นมะขาม (ร่องรอยในอดีต) 12 ต้นมะค่า (ป่าเบญจพรรณ) 13 ศาล (เส้นทางในอดีต) 14 แท่นหินกาลเวลา 15 
ต้นไม้ของพ่อหลวง (ต้นมะม่วงกะล่อน) 16 กาฝาก (นักฆ่าเลือดเย็น) 17 ต้นกวาว บันไดลิง 18 สไบสีดา (จุดวัดความ
ชุ่มชื้น) 19 ป่าไข่เต่า (จุดทบทวน)  

 

ภาพที่ 1 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ประกอบด้วย 

1) ประวัติป่าชุมชน 
ป่าชุมชนเขาวังเย่ียมอยู่ในพ้ืนที่บ้านเขาวังเย่ียม หมู่ที่ 9 ต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

ต้ังอยู่ลุ่มน้ าคลองขะยาง เป็นลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมาก ผืนป่าตะวันตก คลองสวนหมาก-คลองวังเจ้า ซี่งเป็นลุ่มน้ า
ปิงตอนล่าง ป่าชุมชนเขาวังเย่ียมมีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กเป็นคลื่นเนินเขาลูกระนาดต่อจากผืนป่าตะวันตกที่ยัง
เหลือความสมบูรณ์ของป่าแบบป่าเดิมอยู่บ้าง เพราะมีไม้เบญจพรรณ ต้นไม้และเถาวัลย์ท่ีมี ขนาดใหญ่ ยังมีพืช
สมุนไพร มีต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมากพืชสมุนไพร สัตว์และแมลงต่างๆ  อาหารจากป่าหลายชนิดข้ึนปกคลุมทั่ว
บริเวณเขา เขาวังเย่ียมในอดีตเป็นเส้นทางผ่านกองเกวียนชักลากไม้ออกจากป่าคลองสวนหมากผ่านหัวเขา ป่าชุมชน
บ้านเขาวังเย่ียมมีพ้ืนที่ประมาณ 127 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธ์ุไม้  มีสภาพป่าที่สามารถแบ่งได้เป็น 
7 โซน คือ โซนป่าประดู่ จ านวน 9 ไร่ 1 งาน โซนป่าสัก 6 ไร่ 2 งาน โซนป่าเต็งรัง 5 ไร่ 1 งาน โซนป่าดิบแล้ง 33 ไร่ 
2 งาน โซนป่าเบญจพรรณ 36 ไร่ 1งาน โซนป่าไผ่ 17 ไร่  โซนสมุนไพร 19 ไร่   
 2) การบริหารจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย  2.1) กิจกรรมที่ท าเพ่ือปกป้อง อนุรักษ์ รักษาป่า ฟ้ืนฟูป่า 
ซึ่งมีการท าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ดังน้ี 1. การจัดท าแนวเขตป่าชุมชน ป้องกันปัญหา
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชุมชน 2. ปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตระหว่างที่ท ากินของราษฎรกับป่าชุมชนเพ่ือเป็นแนวรั้วธรรมชาติ 
3. การปลูกป่าทดแทนและเพ่ิมปริมาณของป่า 4. การเฝ้าระวังรักษาป่า ท าแนวกันไฟภายในป่าชุมชน 5. มีเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ป่า 6. มีกฎระเบียบข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชน
7. มีการออกตระเวนเพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง 8. ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อโดยพิธีไหว้ศาลเจ้
พ่อหัวเขาและการบวชป่า 9. มีการจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน 2.2) การปลูกป่าเสริมไม้ 3 อย่างลงในพ้ืนที่ คือ ไม้
ใช้สอย ไม้อาหาร และไม้สมุนไพร เช่น การปลูกผักหวาน การปลูกชะอมรอบแนวป่า การปลูกไม้สัก ไม้มะค่า ไม้พยุง
และไม้ยืนต้นอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ ป่า นอกจากการปลูกเสริมป่าชุมชนยังได้ด าเนินการดูแลป่า
รอบๆ หมู่บ้านให้เป็นป่าคุณภาพชีวิต โดยการน าพืชผักและพืชสมุนไพรปลูกเสริมในบริเวณป่า เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับชุมชนใช้เป็น แหล่งอาหารส าหรับคนและสัตว์หากิน พืชที่น ามาปลูกเสริมน้ันทางชุมชนคิดว่าควรจะเป็นพืช
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การศึกษาพบว่า การจัดการป่าชุมชนประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการบุกรุกป่า แต่ไม่ประสบความส าเร็จด้าน
การฟ้ืนฟูป่า โดยการจัดการป่าชุมชนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการทรัพยากรร่วมของออสตรอม คือ 1) การ
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชัดเจน 2) การสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์และสอดส่องดูแลทรัพยากรป่า 3) การลงโทษ
ผู้กระท าผิดจากต่ าไปสูง อย่างไรก็ตามการจัดการป่าชุมชนไม่เป็นไปตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 3 ประการ 
คือ 1) การก าหนดขอบเขตของผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 2) ความสอดคล้องระหว่างกฎระเบียบกับสภาพ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่ากับเงื่อนไขในการบ ารุงรักษา 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ สมชัย เบญจชย (2552) รูปแบบที่ย่ังยืนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน เป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้และของป่าตามวิถีชีวิตของชุมชน คือ ภาชนะจักสานกันน้ าใส่
เสื้อผ้า เครื่องครัวจากไม้แก้พิษตกค้าง เครื่องดนตรีจากไผ่และไม้ ยาจากพืชสมุนไพร ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ของเล่น
เด็ก นวัตกรรมใหม่เปลือกไม้สนแกะสลัก การเพ่ิมมูลค่าถ่านลูกสน เมล็ดสะบ้า และลูกเดือย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
อเนกประโยชน์ ผสมผสานวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ประโยชน์จากไม้เพ่ือการยังชีพ ค้าพืชอาหารและยา
สมุนไพรได้ ให้มีกฎกติกาและเพ่ิมพูนทรัพยากรป่าไม้ ไม่สนับสนุนการเจาะยางสน และส่งเสริมการท าประดิษฐกรรม
จากป่า นอกจากน้ียังมีการใช้ประโยชน์ของป่าในพิธีกรรมต่างๆ ซึ่ง เป็นความเชื่อด้ังเดิมของชนเผ่าลัวะที่ปฏิบัติกัน
มาจนถึงปัจจุบัน 
 ด้านการจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ซึ่งสอดคล้องกับ ปราโมทย์ น้อยวัน, สา
รีพันธ์ุ ศุภวรรณ  และวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2555). ศึกษาแนวทางการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี แนวทางการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านบริหารจัดการ ควรเป็นในรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับ
เลือกจากชุมชน และมีการแบ่งโครงสร้างการทางานอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับปรีชา  ปัญญานฤพล, ไมตรี 
จันทรา และสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ.  (2559). ศึกษารูปแบบศนูย์การเรยีนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
ประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์คือ สร้างความรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพลังป๎ญญาของชุมชนบ้านเขา
ใหญ่ 2. พันธกิจ คือ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน 3. เป้าหมาย 
ได้แก่ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 1 ศูนย์ 4. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการ
ความรู้ การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิป๎ญญาท้องถ่ิน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของประชาชนในชุมชน 5. บทบาทหน้าที่ 6. โครงสร้างการด าเนินงาน 7. กระบวนการ
ท างาน 8. แหล่งเรียนรู้ ส่วน รูปแบบศูนย์การเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับ มาก (X  = 4.30) และวัฒนา สุราษฎร์
มณี. (2558) ผลการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่า 1. ผลการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.51) ด้านปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยท่ีส าคัญจ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ การประสานงานการประเมินผลนโยบาย การมี
ส่วนร่วมกับศูนย์การเรียนรู้อื่นและชุมชน การยอมรับของศูนย์การเรียนรู้อื่นและชุมชน ทรัพยากรทางการบริหาร 
และการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถท านายผลการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 84.80 (Adjusted R2 = 0.848) 3) 
แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่เสนอแนะ ประกอบด้วย การ
ด าเนินการท่ีส าคัญ 8 ประการคือ คือ (1) มีนโยบายท่ีเหมาะสม และตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและสามารถปฏิบัติได้จริง (2) มีการประเมินผลหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติในแต่ละโครงการแล้ว เพ่ือให้ทราบการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (3) มีการสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ( 4) มีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และมีการประสานงานทั้งใน
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เครือข่ายและนอกเครือข่ายองค์กร (5) มีการพัฒนาปรับปรุงผลงานของศูนย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน
อย่างสม าเสมอ (6) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการ ต้ังแต่
การร่วมคิด ร่วมท า (7) มีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งราชการส่วนท้องถ่ินและราชการส่วนภูมิภาคทั้งน้ี เพ่ือให้
การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน (8) มีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ
และให้ชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง และควรมีหลักสูตรที่หลากหลาย 
ยืดหยุ่น ให้อิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
2. การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชน ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากภาครัฐ

และองค์การบริหารส่วนต าบลในสัดส่วนที่เหมาะสม สนับสนุนทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ มาใช้จัดการศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับชุมชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนอย่างรู้คุณค่า  

3. การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชน ควรจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้สื่อพ้ืนบ้าน
มาเผยแพร่ความรู้ เพราะสื่อพ้ืนบ้านสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับสภาพสังคม
วัฒนธรรมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีเพียงพอเหมาะกับชุมชน และลักษณะของผู้อ่าน เช่น เด็กเล็ก เยาวชน 
ผู้สนใจเฉพาะด้านและมีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัย เพ่ือจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ส าหรับ
ส าหรับการดูแล อนุรักษ์ ปกป้องผืนป่าชุมชน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่า เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ
ตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในชุมชน    

4. คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจป่าชุมชน ให้มีความต่อเน่ืองตามแผนที่ก าหนดไว้   
  5. สร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ โดยให้แต่ละแหล่งการเรียนรู้ช่วยเหลือสนับสนุนกัน ในการจัดกิจกรรม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมให้เป็นความรู้แก่ประชาชนต่อไป 

6. ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรก าหนดให้มีประเด็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน     
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การศึกษาพบว่า การจัดการป่าชุมชนประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการบุกรุกป่า แต่ไม่ประสบความส าเร็จด้าน
การฟ้ืนฟูป่า โดยการจัดการป่าชุมชนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการทรัพยากรร่วมของออสตรอม คือ 1) การ
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ชัดเจน 2) การสอดส่องดูแลการใช้ประโยชน์และสอดส่องดูแลทรัพยากรป่า 3) การลงโทษ
ผู้กระท าผิดจากต่ าไปสูง อย่างไรก็ตามการจัดการป่าชุมชนไม่เป็นไปตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม 3 ประการ 
คือ 1) การก าหนดขอบเขตของผู้มีสิทธ์ิใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 2) ความสอดคล้องระหว่างกฎระเบียบกับสภาพ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากป่ากับเงื่อนไขในการบ ารุงรักษา 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ สมชัย เบญจชย (2552) รูปแบบที่ย่ังยืนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน เป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้และของป่าตามวิถีชีวิตของชุมชน คือ ภาชนะจักสานกันน้ าใส่
เสื้อผ้า เครื่องครัวจากไม้แก้พิษตกค้าง เครื่องดนตรีจากไผ่และไม้ ยาจากพืชสมุนไพร ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ของเล่น
เด็ก นวัตกรรมใหม่เปลือกไม้สนแกะสลัก การเพ่ิมมูลค่าถ่านลูกสน เมล็ดสะบ้า และลูกเดือย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
อเนกประโยชน์ ผสมผสานวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ประโยชน์จากไม้เพ่ือการยังชีพ ค้าพืชอาหารและยา
สมุนไพรได้ ให้มีกฎกติกาและเพ่ิมพูนทรัพยากรป่าไม้ ไม่สนับสนุนการเจาะยางสน และส่งเสริมการท าประดิษฐกรรม
จากป่า นอกจากน้ียังมีการใช้ประโยชน์ของป่าในพิธีกรรมต่างๆ ซึ่ง เป็นความเชื่อด้ังเดิมของชนเผ่าลัวะที่ปฏิบัติกัน
มาจนถึงปัจจุบัน 
 ด้านการจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเย่ียม ซึ่งสอดคล้องกับ ปราโมทย์ น้อยวัน, สา
รีพันธ์ุ ศุภวรรณ  และวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2555). ศึกษาแนวทางการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี แนวทางการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านบริหารจัดการ ควรเป็นในรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับ
เลือกจากชุมชน และมีการแบ่งโครงสร้างการทางานอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับปรีชา  ปัญญานฤพล, ไมตรี 
จันทรา และสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ.  (2559). ศึกษารูปแบบศนูย์การเรยีนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
ประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์คือ สร้างความรู้ สร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพลังป๎ญญาของชุมชนบ้านเขา
ใหญ่ 2. พันธกิจ คือ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน 3. เป้าหมาย 
ได้แก่ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต จ านวน 1 ศูนย์ 4. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการ
ความรู้ การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจนภูมิป๎ญญาท้องถ่ิน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของประชาชนในชุมชน 5. บทบาทหน้าที่ 6. โครงสร้างการด าเนินงาน 7. กระบวนการ
ท างาน 8. แหล่งเรียนรู้ ส่วน รูปแบบศูนย์การเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับ มาก (X  = 4.30) และวัฒนา สุราษฎร์
มณี. (2558) ผลการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่า 1. ผลการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.51) ด้านปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญจ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ การประสานงานการประเมินผลนโยบาย การมี
ส่วนร่วมกับศูนย์การเรียนรู้อื่นและชุมชน การยอมรับของศูนย์การเรียนรู้อื่นและชุมชน ทรัพยากรทางการบริหาร 
และการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถท านายผลการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 84.80 (Adjusted R2 = 0.848) 3) 
แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่เสนอแนะ ประกอบด้วย การ
ด าเนินการที่ส าคัญ 8 ประการคือ คือ (1) มีนโยบายท่ีเหมาะสม และตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและสามารถปฏิบัติได้จริง (2) มีการประเมินผลหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติในแต่ละโครงการแล้ว เพ่ือให้ทราบการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (3) มีการสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ( 4) มีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และมีการประสานงานทั้งใน
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