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การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกินขอบเขต (over-exploitation) 
เป็นปัญหาและคําถามของการจัดการอย่างย่ังยืนในปัจจุบัน ที่ผ่านมามิได้มีการศึกษาในเชิงสถาบันหรือ
เศรษฐศาสตรพ์ฤติกรรม ปัจจุบันมีการเสนอแนวคิดที่น่าสนใจในการมสี่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชน ทั้งในเชิงสถาบันและพฤติกรรมที่จะทาํให้การร่วมจัดการมีความสําเร็จ Elinor Ostrom1 และคณะ ได้
ทําการศึกษาเชิงประจักษ์และทดลอง (empirically, theoretically, experimentally) ในหลายชุมชน
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในเชิงสถาบัน (Institutional theory of common-pool 
resources) อันเป็นทางเลือกของการจัดการ จากตัวอย่างทั้งที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว และได้ข้อสรุป
หลักเกณฑ์การจัดการทรัพยากรร่วมที่ควรจะเป็น2 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายและวางกลไกทาง
กฎหมาย 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการจัดการทรัพยากร การเลือก และการรวมกลุ่ม 
สาเหตุที่กล่าวถึงเรื่องน้ีก่อนเพราะทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายกฎหมาย

มาตลอด คือ แบบจําลอง (model) ของ (1) The Tragedy of the Common (2) ทฤษฎีเกม และ 
Prisoner’ s dilemma game และ (3) The logic of Collective Actions ทั้งสามโมเดลไม่มีอะไรผิด แต่ 
Elinor Ostrom จะเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์จากการศึกษาชุมชนจัดการทรัพยากรเชิงประจักษ์ 

(1) The tragedy of the commons 
การนําเสนอ “โศกนาฏกรรมของทรัพย์ส่วนรวม” (The tragedy of the commons) เป็นบทความ

วิชาการของ Harrett Hadin ต้ังแต่ปี 1968 มีสาระสําคัญว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดให้เข้าใช้โดยเสรีไม่จํากัด 
(open to all) จะมีผลเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติน้ันได้ ยกตัวอย่างคือ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะ 
(ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน) การเปิดให้ต้อนสัตว์เข้าไปหากินโดยไม่จํากัดจํานวน และไม่จํากัดฤดูกาล 
จะทําให้ทุ่งหญา้หมดไปด้วยปริมาณการเข้าใช้ มีแต่คนเข้ามาใช้ ไม่มใีครดูแลทุ่งหญ้า เพราะเป็นของฟรี 
นอกจากรัฐจะเข้าไปจัดการปลูกฟ้ืนฟูเสียเองหรือกําหนดเกณฑ์การใช้   

                                                            
1 Elinor Ostrom (1933-2012) นักเศรษฐศาสตร์การเมือง มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ 

(New Institution Economics) ในปี 2009 ได้ร่วมรับรางวัลโนเบล (กับ Oliver Williamson นักเศรษฐศาสตร์) ในงานวิจับ
เกี่ยวกับการดูแลจัดการทรัพยากรส่วนรวม (common) นอกจากนี้แล้ว Elinor Ostrom และคณะยังได้พัฒนากรอบความคิด
ของ “Social-Ecological Systems (SES) framework” ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ CPRs และการดูแลจัดการกันเองด้วย  

2 Elinor Ostrom, Governing the Common: The Evolution of Institutions of Collective Action, 
Cambridge University Press 1990, 2015. ท่านท่ีสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถ downlode ท้ังเล่มได้จาก 
https://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf  
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“....... เป็นโศกนาฏกรรม แต่ละคนเข้าไปในทรัพยากรจํากัด เพ่ิมสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่จํากัดจํานวน 
ความเสียหายเป็นผลตามมาจากการแย่งกันเข้าไปใช้ แต่ละคนคํานึงแต่ผลประโยชน์ของตนในที่ซึ่งเราเช่ือ
เสรีภาพในการใช้” (Hardin 1968, p. 1,244) 

ปัญหาการจับสัตว์นํ้า ป่าไม้ ทรัพยากรนํ้า การเก็บหาของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ก็เช่นกัน 
จึงเป็นที่มาของมาตรการทางกฎหมายในการจํากัดจํานวนการใช้3 หรือกําหนดเป็นสัมปทานหรือทําใหเ้ป็นของ
เอกชน (privatized) เพราะเมื่อมีสัมปทานก็เท่ากับมีเจ้าของดูแลหวงกัน ถือว่าทําให้ทรพัย์ของรัฐจากการเป็น 
public property เป็น private property ไปขณะหน่ึง แม้กรรมสิทธ์ิจะไม่เด็ดขาดก็ตาม4 รัฐอาจไมไ่ด้ต้ังใจ
หารายได้ แต่สัมปทานก็มีลักษณะเป็นการหวงกันและกีดกันคนอ่ืน จึงเป็นปัญหานโยบายทางกฎหมายระหว่าง 
“Tragedy of the Common” กับ “สิทธิใช้สอยของชุมชน”ในปัจจุบัน 

(2) ทฤษฎีเกม และ The Prisoner’s dilemma game 
“dilemma” คือ สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือสถานการณ์ที่ลําบาก ตัดสินใจเลือกอย่างหน่ึง 

แต่ก็เสียดายอีกอย่าง เป็นเกม ตัวอย่างมีนักโทษเข้ามาเก่ียวข้องเป็นการอธิบาย “ทฤษฎีเกมในการเลือก” 
นักโทษสองคนถูกขังแยกกัน ไม่ให้สื่อสารกัน นักโทษคนหนึ่ง ถ้าสารภาพแล้วผลักความผิดไปให้นักโทษอีกคน 
ก็จะได้ลดโทษ คนไม่สารภาพถูกเพ่ิมโทษ อีกฝ่ายหน่ึงถ้าทําเช่นน้ีก็จะได้ผลเช่นเดียวกัน และถ้าสองคนต่างไม่
พูดก็จะได้โทษเท่าๆ กันหรืออาจจะโทษสูง หรือถ้าสารภาพทั้งสองคนก็จะรับโทษคนละคร่ึง หรืออธิบายด้วย
เกมฟุตบอลซึ่งโค้ชทั้งสองฝ่ายย่อมไม่ปรึกษากันแน่ เพราะต่างฝ่ายต้องการชนะเกม ซึ่งก็หมายความว่าฝ่ายหน่ึง
ชนะ อีกฝ่ายแพ้เกม และจะชนะได้ต้องมีกลยุทธ์การเล่นที่เหนือกว่า (dominant strategy) แต่สมมติุว่าโค้ชทั้ง
สองฝ่ายตุกติก แอบรู้กัน ผลก็คือได้คนละคร่ึง 

ทีน้ีก็มาเข้าเรื่องของเรา ถ้าผู้ร่วมใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ปรึกษากัน ก็จะมีฝ่ายหน่ึงได้ อีกฝ่ายไม่ได้
หรือได้น้อย เหมือนกับเกม แต่ถ้าหารือกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ก็จะได้ประโยชน์ทุกคน ฉะน้ัน หากมี
ชุมชนใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน การมีเจตจํานงร่วมกันจัดการของกลุ่มภายใต้กฎเกณฑ์ของ
ชุมชนเป็นสิ่งสําคัญมาก ในทฤษฎีเกมใช้คําว่า “cooperate” มีการสื่อสารวิธีดําเนินการและผลลัพธ์ทีส่มาชิก
จะได้ มิฉะน้ันก็เป็นเพียงการรวมกลุ่ม อาจจะแก่งแย่งกัน เมื่อได้แล้วหรอืแพ้ก็จากกันไป และมขี้อสังเกตว่าใน

                                                            
3 มีการเสนอนโยบาย “Leviathan” ในการกําหนดนโยบายของรัฐควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ Leviathan 

คือ สัตว์ร้ายในทะเลลึกตามการเปรียบเปรยในปรัชญาของ Hobbes ทําให้คนเกรงกลัว มิฉะนั้นสังคมจะไม่มีระเบียบและไม่
สงบ (Ostrom, p.9.) 

4 ในทางเศรษฐศาสตร์มีการแบ่งทรัพย์สินออกเป็นประเภทต่างๆ ทรัพย์ประเภทท่ีไม่มีเจ้าของหรือยังไม่มีการคอบ
ครองจับจองเป็นข้าวของ ไม่ต้องพูดถึง เพราะปัจจุบันแทบไม่เหลือแล้ว ทรัพย์สินของรัฐหรือ public property เป็นทรัพย์สิน
ประเภทท่ีการใช้ไม่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะภาระในการดูแลรักษา หวงกัน ถึงแม้จะให้ประชาชนเข้าครอบครองทํา
ประโยชน์บางคร้ัง แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใช้ประโยชน์จะมีแรงจูงใจใช้ประโยชน์เพียงใด ไม่เหมือนกับทรัพย์สินท่ีเป็นของเอกชน หรือ 
private property เจ้าของเป็นเจ้าของ สามารถหวงกันได้ และใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี (ถ้าทําประโยชน์) ฉะนั้น มีการคาดการณ์
ทางเศรษฐศาสตร์ว่าไม่ว่าทรัพย์สินจะเป็นประเภทใด ในท่ีสุดแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปเป็น private property ได้ในท่ีสุด ไม่ว่า
กฎหมายจะหวงกันอย่างใดก็ตาม มีทรัพย์สินตรงกลาง คือ common property หรือทรัพย์สินร่วมกัน แต่ต้องมีวิธีการบริหาร
จัดการ (governing of the common) 
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ทฤษฎีเกมน้ันต้องมีขอบเขต คือ มทีางเลือกให้เลือกเท่าน้ัน ในเกมฟุตบอลก็มีกติกาและขอบเขตของเกม และ
ต้องไม่มีการร่วมมือกัน (noncooperate) เช่นการเล่นเกมฟุตบอลก็ปรึกษาระหว่างต่างทีมที่แข่งขันกันไม่ได้  

ถ้าไม่มีขอบเขตก็ตัดสินใจเลอืกทางอ่ืนก็ได้ dilemma ก็จะไม่มี เช่นเดียวกับถ้าใช้ทฤษฎีเกมวาง
แผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน ทรพัยากรน้ันต้องมีของเขตพ้ืนที่การใช้ด้วย มิฉะน้ันก็เหยียบยํ่าบุกเบิก
ไปเรื่อยๆ (ซึ่งปัจจุบันก็ทําไม่ได้แล้ว เว้นแต่ผิดกฎหมาย) มีข้อสังเกตว่าในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชน นิยาม 
“ชุมชน” จึงต้องมีขอบเขตพ้ืนที่จัดการด้วย 

Elinor ostrom วิจารณ์ว่าในทฤษฎีเกมต้องเล่นในขอบเขต หรือมีพ้ืนทีเ่ล่นแน่นอน หารือกันก็ไม่ได้ 
แต่ในชีวิตจริงในการตัดสินใจ ไม่ได้เป็นเช่นน้ัน มนุษย์มทีางเลือกหรือทางออกเสมอ และยกตัวอย่างหนังสือ
ของ Richmond Campbell, Paradoxes of Rationality and Cooperation (Campbell, 1985, p.3.) 
(“paradox” ในภาษาไทยคือ “ปฏิทรรศน์” แปลว่า ความขัดแย้งในตัวเอง) ว่าการตัดสินใจน้ันไม่ได้มาจาก
เหตุผลอย่างเดียว แต่มาจากการหล่อหลอมของความคิดพ้ืนฐานหลายอย่าง เช่น อุดมคติทางการเมืองหรือ
ปรัชญาดํารงชีวิตของคนๆ น้ัน การที่คนเรามาร่วมมือกันได้ ก็เช่นเดียวกัน 

(3) The logic of Collective Actions 
Mancur Olson นําเสนอปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม (joint welfare) Collection Action 

หรือการรวมกลุ่ม (common interest) เกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อเศรษฐศาสตร์สันนิษฐานว่าคนกระทําการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน (self-interest behavior) ก่อนเสมอ Olson เสนอว่ากลุ่มน้ันต้องไม่ใหญ่เกินไป หรือไม่ก็มี
การบังคับ หรือมีเครื่องมือบางอย่างที่โน้มน้าวให้คนรวมกลุ่ม มิฉะน้ันแล้วคนก็ยังเห็นประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะ
ไม่รวมกัน (Olson 1965, p. 2.) ในความหมายของ Olson คือ ต้องมี “แรงจูงใจ”การรวมกลุ่มจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

 
ทั้งสามความคดิคือ (1) The tragedy of Common (2) Prisoner’s Dilemma game และ (3) The 

logic of Common Action มีความคล้ายคลึงกันที่อธิบายปัญหาของคนในการเผชิญหน้ากับการรวมกลุ่ม 
สาระของปัญหาที่แสดงในสามความคิดน้ีคอืการรวมกลุ่มมปัีญหาของการเกิด “free-rider problem” คือคน
ฉวยโอกาส ไมล่งทุนลงแรง ถา้มีคนไม่เสียสละหรือกระทําเพ่ือส่วนรวม (joint effort) แต่ฉวยโอกาสของ
เพ่ือนๆ ในกลุม่ ก็จะทําให้การรวมกลุ่มไม่เกิด และปัญหา “free-rider” จึงเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม 

ทั้งสามความคดิน้ีอธิบายถึงการใช้เหตุผล หรือ “rational” และการเลือกของคนในการรวมกลุ่ม และ
จบลงที่ว่าต้องมีแรงบังคับอาจจะด้วยบทบัญญัติกฎหมายหรือการแนะนําก็ตาม ดังเช่น การเลือกของนักโทษ
จะเกิดประโยชน์แก่เขาได้ก็จากทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย ส่วน Hardin ใช้คําที่เบากว่า คือ 
“mutually agreed upon” คือการเห็นพ้องกันของกลุ่ม ปัญหาก็ยังอยู่ที่ผู้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน จะสร้าง
แรงจูงใจจากความเห็นพ้องน้ี (mutually agreed upon) ได้อย่างไร 
 
Common-pool Resources (CPRs) คืออะไร 
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“Common-pool resources” เป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเองก็ได้ ซึ่งมี
ขนาดพอมีราคายึดถือเอาได้ และผูใ้ช้ประโยชน์ (appropriators) สามารถหวงกันผู้อ่ืนเข้าใช้หรือแสวงหา
ประโยชน์ได้ ประเด็นสําคัญคอื มีการจัดการ ดูแล รักษาแหล่งทรัพยากร (resource system) ร่วมกัน และ
แบ่งปันการหา (appropriate) ประโยชน์กัน สาระอยู่ที่คาํว่า “pool” ในความหมายของคํา คือ “การนํามา
กองรวมกัน” เพราะฉะน้ัน CPRs จึงหมายถงึทรพัยากรหรือทรัพย์สินที่นํามากองรวมกัน แต่จะมีเจ้าของ
หรือไม่ จะดูแลกันอย่างไร และเป็นทรัพย์สาธารณะ (public property) ใช่หรือไม่ จะขยายความต่อไป  

เพ่ือการทําความเข้าใจในเบ้ืองต้น การจัดการ CPRs น้ันต้องแยกพิจารณาทําความเข้าใจระหว่าง
แหล่งทรัพยากร (resource system) กับประโยชน์ที่ได้จากหน่วยการใช้หรือนําขึ้นมาใช้ (resource unit) 
จากแหล่งทรัพยากรน้ัน เพราะการบริหารจัดการ CPRs จะมีการนําเสนอหลักเกณฑ์การจัดการทั้งสองด้านน้ี
ต่อไป 

แหล่งทรัพยากร (resource system) ตัวอย่างเช่น แหล่งประมง นํ้าบาดาล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ระบบ
คลองส่งนํ้าชลประทาน สะพาน ที่จอดรถสาธารณะ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แหล่งไอนํ้าร้อน ทะเลสาบ 
มหาสมุทร หรอืแหล่งนํ้าอ่ืนๆ  

ส่วนประโยชน์จากการใช้ (resource unit) คือ การที่แต่ละคนใช้สอยหรอืเข้าหาประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรโดยคํานวณนับเป็นหน่วยได้ เช่น ปลาที่จับได้จาํนวนเป็นตัน นํ้าใต้ดินสูบจากแหล่งนํ้าบาดาลหรือ
แหล่งนํ้าชลประทานนับเป็นจํานวนลูกบาศก์ จํานวนหญ้าทีใ่ช้เลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าเท่าใด จํานวนรถที่ข้าม
สะพานในแต่ละปี รถเข้าใช้ทีจ่อดรถสาธารณะเต็มพ้ืนที่ จาํนวนผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เข้าแชร์การใช้  

การที่แยกพิจารณาทรัพยากรกับการใช้เช่นน้ี จะมีประโยชน์ในการพิจารณา “ทรัพยากรท่ีนํากลับมา
ใช้ใหม่ได้” (renewable resources) กล่าวคือ เมื่อคํานวณการฟ้ืนตัวของแหล่งทรัพยากรแล้ว ถ้าอัตราการ
นํามาใช้ประโยชน์ (resource unit) (หน่วย) ไม่เกินแหล่งทรัพยากรหรือมีเวลาพอปรับตัว ทรัพยากรน้ันก็ยังคง
ย่ังยืน 

CPRs ยังแยกพิจารณาตัวบุคคลผู้เข้าใช้หรือแสวงหาประโยชน์ (appropriators) และผู้ทํา จัดหา 
บํารุง หรือซ่อมแซมให้ทรัพยากรอยู่ในสภาพใช้ประโยชน์ (providers) เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาและ
ความย่ังยืนต่อไป 

การเข้าใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกันอาจเป็นการกระทําของบุคคลหรือนิติบุคคลหลายคนเข้าใช้ 
(appropriate) ในเวลาเดียวกันหรือสลับต่อเน่ืองกันไป และทรัพยากรน้ันอาจจัดให้มีหรือทําให้มี (provide) 
ร่วมกันโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนได้  

แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หรือแสวงหาก็ไม่ใช่การใช้รว่มกัน (jointly use) หรือการหาร่วมกัน 
(jointly appropriation) ปลาที่จับได้ในเรอืประมงลําหน่ึงเป็นของเจ้าของเรือหรือผู้ที่จับได้ซึ่งเขาย่อมขาย
ต่อไปได้ที่ท่าเรือ นํ้าชลประทานในแปลงนาก็ไม่ได้เป็นของคนอ่ืน ประโยชน์ที่ได้รับจึงมิได้เป็นเจ้าของร่วมกัน 
แต่แหล่งทรัพยากรต่างหากที่เป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อหาประโยชน์ร่วมกันการปรับปรุงดูแลแหล่งทรัพยากรจึง
เป็นของผู้ที่แสวงหาประโยชน์ร่วมกันทุกคน และเป็นการยากท่ีจะกันผู้แสวงหาผลประโยชน์คนหน่ึงออกไปจาก



  5

การดูแล ผูแ้สวงหาประโยชน์ทุกคนล้วนแต่ได้ประโยชน์จากการดูแลรกัษาแหล่งทรัพยากร ไม่ว่าคลองส่งนํ้า 
สะพาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าเขาคนน้ันจะมีส่วนกระทําเองหรือไม่ก็ตาม5 

ที่แยกเช่นน้ี เพราะไม่ทําให้เกิดความสับสนในความหมายของทรัพยากรร่วม (CPRs) กับสาธารณ
สมบัติ (public goods หรือ collective goods)  

CPRs เป็นทรัพย์ประเภท “open access-resource” แต่ก็ไม่ได้มีคุณสมบัติของ “public goods” 
ทั้งหมด6 มีลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน คือ เหมือนกับ public goods ที่เป็นการยากที่จะกันผู้อ่ืนในการใช้
หรือยากที่จะกัน free-rider ออกไป และมปัีญหาการมีผู้เข้าใช้เกินส่วนหรือเข้าใช้จํานวนมาก (overuse 
crowding effect) เช่นกัน  

ในข้อเสนอการจัดการทรัพยากรร่วม (CPRs) จึงมีการจํากัดจํานวนผู้เข้าใช้ประโยชน์ CPRs การจํากัด
ในกรณีทรัพยากรร่วมที่มนุษย์สร้างขึ้น (เช่น สะพานข้ามแม่นํ้า) ผลจะทําให้เกิดจราจรติดขัด แต่กรณี
ทรัพยากรธรรมชาติจะลดจํานวนผู้ใช้ในเวลาอันสั้นและยังลดการทําลายทรัพยากรและเป็นการช่วยทําให้
ทรัพยากรฟ้ืนตัว ดังน้ัน CPRs จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับ private goods (ซึ่งหวงกันคนอ่ืนเข้าใช้ได้ การใช้
ประโยชน์มีผลทําให้คนอ่ืนไมไ่ด้ใช้) มากกว่า public goods (ซึ่งหวงกันคนอ่ืนเข้าใช้ไม่ได้ การใช้ประโยชน์ไม่มี
ผลทําให้คนอ่ืนไม่ได้ใช้) ในการใช้ public goods เราจะไม่สนใจว่าใครเข้ามาใช้และเมือ่ใด แต่การใช้ CPRs จะ
สนใจระวังอย่างย่ิงว่าไม่ให้มีผู้ใช้มากเกินไป ใช้ได้ที่ใดและเมื่อใด รวมท้ังมสี่วนร่วมในการดูแลเพียงใด ฉะน้ัน 
หากหลักเกณฑ์การเข้าใช้ทรัพยากรก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแบ่งปันและเป็นระเบียบ ผู้ใช้ประโยชน์
ในแหล่งทรัพยากร CPRs ก็จะไม่มีแรงจูงใจในการจัดการแหล่งทรัพยากรน้ัน 

 
ตารางเปรียบเทียบทรัพย์ประเภทต่างๆ 

ประเภททรัพย์/คุณลักษณะ Public goods Private goods CPRs 

การหวงกัน (exclusion) ยากแก่การหวงกันคนอ่ืนเข้า
ใช้ เพราะเป็นทรัพย์
สาธารณะ ทุกคนเข้าใช้ได้ 

ง่ายแก่การหวงกัน เช่น ทํา
ร้ัวกั้น และกฎหมายให้ความ
คุ้มครองความเป็นเจ้าของ 

ยากแก่การหวงกันคนอ่ืน
เข้าใช้ เพราะทุกคนเข้า
ใช้ได้ 

การใช้ประโยชน์ 
(subtraction) 

ง่ายการใช้ประโยชน์ของคน
หนึ่งไม่กระทบต่อการใช้ของ
คนอ่ืน 

ยากท่ีจะไม่กระทบคนอ่ืน 
เพราะเจ้าของมีสิทธิในการใช้ 
และหวงแหน คนอ่ืนไม่ได้ใช้ 
เว้นแต่เจ้าของยอม 

การใช้ CPRs ของชุมชน
ย่อมกระทบสิทธิของ
บุคคลอ่ืน 

 

                                                            
5 Elinor Ostron, Governing the Common หน้า 31. 
6 Public goods คือทรัพย์สินท่ีมีไว้ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (state 

property) มีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ไม่สามารถกันคนอ่ืนออกไปจากการใช้ได้ (nonexcludable) เช่น ทุ่งเลี้ยง
สัตว์สาธารณะ และ (2) ไม่มีคู่แข่งแก่แย่ง (nonrival) คือ การท่ีคนหนึ่งเข้าใช้ ไม่ทําให้การใช้ประโยชน์ของคนอ่ืนถดถอย เช่น 
ถนน การพยากรณ์อากาศ ทรัพย์สินสาธารณะอาจมาจากรัฐสร้างข้ึนเองเพื่อบริการประชาชน หรือมอบหมายให้เอกชนสร้างก็
ได้เม่ือรัฐสร้างไม่พอบริการ และเปิดให้ประชาชนเข้าใช้   
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 ฉะน้ัน แนวคิด แม้ว่าทรัพยากรร่วม (CPRs) จะเป็นทรัพย์สินส่วนรวม (collective property หรือ 
public goods) ซึ่งมีคุณสมบัติหวงกันยากหรือกีดกันการใช้ของคนอ่ืนไม่ได้ก็ตาม แต่ก็มีลักษณะค่อนข้างไป
ทางทรัพย์สินเอกชน (private goods) ซึ่งมีความเป็นเจ้าของ การดูแลหวงกัน และบํารุงรักษาใกล้เคียงกับ 
private goods 

การจัดการอยา่งกลุ่ม (collective activity) ใน CPRs เกิดขึ้นได้อย่างไร 
ในทางเศรษฐศาสตร์มีข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่าคนเรากระทําการเลือกด้วยเหตุผลเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเอง (rationality) คือเลือกทําในสิ่งที่ได้ประโยชน์ ไม่เลือกกรณีไม่เป็นประโยชน์7 ถ้าเป็นการรวมกลุ่ม 
(collective action) กลุ่มจะเลือกตัดสินใจอย่างใด และเพ่ือใคร  

ในการจัดการทรัพยากรร่วม (CPRs) การตัดสินใจกลุม่ก็มาจากสมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความ
เข้าใจและการเรียนรู้ ทัศนคติ การช่ังนํ้าหนักประโยชน์กับต้นทุนของการร่วมมือกัน (rational action)8 อาจ
เป็นการตัดสินใจเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก (trial-and-error learning) เน่ืองมาจากความไม่แน่นอนของ
ดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติด้วย9 จากข่าวสารภายนอกกลุ่ม และสมาชิกตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ด้วยกัน 
(choice of strategy)10 ฉะน้ัน CPRs จึงมีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพิงกัน (independently in relationship) 
จะได้ประโยชน์กว่า หรือที่แย่กว่าน้ัน หากไม่พ่ึงกันก็เป็นการทําลายทรัพยากรเหมือนในปรากฏการณ์ 
Tragedy of the Common  

ในความหมายของ Elinor Ostrom จึงเป็นการเกิดขึ้นของ “สถาบัน (หมายถึง สิ่งซึ่งคนในสังคมจัดต้ัง
ให้มีขึ้น และยดึถืออย่างมั่นคงเพราะเห็นว่ามีคุณค่า และจาํเป็นแก่วิถีชีวิต) แต่เพ่ือให้การตัดสินใจน้ีเป็นผล 
ต้องมีเง่ือนไขกติกาบางประการ เป็นการกําหนดกลยุทธ์ (strategy)11 จากการรวมกลุ่มแสวงประโยชน์ และ
จากการศึกษาของ Mancur Olson ได้คําตอบว่าต้องมาจาก (1) กลุ่มน้ันสมาชิกมีประโยชน์ที่เหมือนกันในการ
รวมกลุ่ม (initial likelihood of self-organization) (2) สมาชิกสามารถดูแลปกครองกันเองและทรัพยากรได้ 
และ (3) ความสามารถปกครองดูแลทรัพยากรน้ีไม่ต้องมีอํานาจจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ (เว้นแต่บาง
สถานการณ์) มิฉะน้ันแล้วประโยชน์ในการรวมกลุ่ม (collective interest) ก็จะไม่เกิด12 

นักโทษใน Prisoner dilemma game ตัดสินใจแยกจากกันเพราะถูกขังอยู่คนละห้องและถูกบังคับให้
แยกกัน คนเลีย้งสัตว์ใน Tragedy of the Common model ก็กระทําเป็นอิสระจากกัน แต่ละคนนําสัตว์
เลี้ยงเข้าไปในทุ่งหญ้าจํานวนเท่าใดก็กําหนดเองโดยมิได้คํานึงถึงคนอ่ืน แต่ CPRs น้ันเป็นการตัดสินใจแบบ
                                                            

7 เป็นข้อสันนิษฐานทางปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ท่ีตกทอดมาต้ังแต่ Jeremy Bentham และ Adam Smith 
8 Elinor Ostrom, Governing the Common, หน้า 33 และ 37. 
9
 Elinor Ostrom, Governing the Common, หน้า 34. 

10 CPRs ตัดสินใจได้อย่างไรนั้น และมีตัวแปลใดบ้าง โปรดดูแผนภูมิและคําอธิบายในหนังสือ Governing หน้า 193-
206. ซ่ึงแบ่งเป็นกระบวนการคิดภายในกลุ่ม (internal world) และจากตัวแปรภายนอก (external world) กระบวนการ
ภายในน้ันได้แก่การคํานวณผลดีและผลเสียท่ีกลุ่มจะได้พร้อมต้นทุนต่างๆ ส่วนตัวแปรภายนอกได้แก่ข่าวสารที่กลุ่มได้รับจาก
ภายนอก เช่น ตัวอย่างความสําเร็จของชุมชนอ่ืน กติกาของชุมชนอ่ืนท่ีอาจนํามาใช้ได้ อันเป็นการเรียนรู้บทเรียนของชุมชนอ่ืน 

11 “กลยุทธ์” คือ การกําหนดเป้าหมายและวิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมาย ท่ีผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมท้ังภายในและ
ภายนอก องค์ประกอบ และปัจจัยตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

12 Elinor Ostrom, Governing the Common, หน้า 39. 
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กระบวนการคิดขององค์การ (organizing) เพ่ือประโยชน์ที่มากกว่าจากการร่วมมือกัน คําว่า “organizing” 
ของ CPRsน้ี ไม่ได้แปลว่าให้ CPRs ตัองเป็นองค์การ13 แต่ CPRs เป็นผลของ “กระบวนการ” (process) 
ตัดสินใจ หรือตัดสินใจที่มีระเบียบกฎเกณฑ์  

อย่างไรก็ตาม คนๆ เดียว ตัดสินใจเองก็มี ทาํไมบางคนกระทําสําเร็จ แต่บางคนไม่สําเร็จ มีทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร ์2 ทฤษฎี คือ Theory of the firm และ Theory of the state 14 ที่นํามาอธิบาย collective 
action15 

Elinor Ostrom อธิบายด้วยการยกตัวอย่างจากการศึกษาเชิงประจักษ์ทั้งในห้องทดลองและการ
สังเกตการณ์ชุมชนในหลายประเทศ Ostrom ได้อ้างถึงการสังเกตการณ์ของ Fikret Berkes (Marine inshore 
Fisheries Management in Turkey. In Proceedings if the Conference on Common Property 
Resource Management. National Research Council, 1986, pp. 63-83. การจับปลาที่แหล่ง Alanya 
ตุรกี ที่น่ีเคยเป็นแดนสนธยามาก่อนด้วยการแย่งชิงการจับปลา จนกระทัง่ประมาณปี 1970s ชาวประมง
กําหนดกติการ่วมกัน โดยต้องเป็นสมาชิก กําหนดจุดจับปลา มีกติกา กําหนดเวลาที่จับปลาได้ แล้วหมนุเวียน
การจับไปจุดต่างๆ เพราะการอพยพของปลาระหว่างปี เรือประมงมีสิทธิเท่าเทียมกัน กติกาน้ีดูแลรักษาโดย
นายอําเภอและท้องถิ่น การควบคุมสมาชิกกระทําโดยสมาชิก ซึ่งสร้างแรงจูงใจด้วยการหมุนเวียนจุดจับปลา 

จะเห็นได้ว่าการจัดการข้างต้นไม่ได้สร้างขึ้นโดยกฎหมายและไม่มีการสร้างระบบกรรมสิทธ์ิเอกชนไว้
ดูแลหวงแหน “ระบบ” (กติกา หรือ rules of the game) สร้างขึ้นเองโดยชุมชน การที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้า
มาเกี่ยวข้องก็ภายหลังเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ และเข้ามาเมื่อชุมชนมีกติกากันแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคําถามอะไรจูงใจทําให้เกิดกลุ่ม (the problem of supply) ทําไมการตกลงจึง
ผูกพันกันเช่ือได้ (the problem of credible commitment) และดูแลจัดการร่วมกันได้อย่างไร (the 
problem of mutual monitoring) ซึ่งเป็นคําถามปรกติของเศรษฐศาสตร์ 

การตกลงกันสร้าง “สถาบัน”ขึ้นมาก็คือสัญญาประชาคม (contractarian)16 ที่ตกลงกันว่าดีกว่าและ
ได้ประโยชน์อย่างเสมอภาค จึงควรเคารพกติกาและดูแลรว่มกัน มิฉะน้ันก็ไม่มีอะไรดีกว่า 

ความล้มเหลวและความอ่อนไหวของ CPRs ที่ควรคํานงึถึง 
มาจากปัญหาสองประการ คือ ประการแรก “overcrowding” คือการทีม่ีผู้เข้ามาใช้สอยมากเกินไป 

จะเป็นด้วยเหตุมีสมาชิกเกินกว่าทรัพยากรจนจัดสัดส่วนการใช้ไม่ได้ หรือมาจากการที่ไม่สามารถจาํกัดผู้เข้ามา

                                                            
13 มีข้อถกเถียงเบื้องต้นในทางกฎหมายในการจัดต้ัง “ชุมชน” ว่า ต้องกําหนดให้เป็น “นิติบุคคล” ก่อนหรือไม่ หรือ

มีตัวตนหรือไม่ ถ้ามองว่าชุมชนไม่ใช่ organization แต่เป็น process แล้ว ชุมชนก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนิติบุคคลเสมอไปก็มี
ตัวตนได้ แต่ต้องรับรองทางกฎหมายหรือไม่ ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง 

14 “Theory of the firm” อธิบายโดย Alchain, Demsetz (1972), Williamson (1975), Coase (1937) ทําให้
ต้นทุนธุรกรรม (transaction costs) ถูกลง ส่วน “Theory of the state” อิงจาก Thomas Hobbes ว่าด้วยบทบาทของ
ผู้ปกครอง (the ruler) หรือ (the wise) ในการสร้างระเบียบเพื่อประโยชน์สังคม  

15 Elinor Ostrom, Governing the Common, หน้า 40. 
16 Elinor Ostrom, Governing the Common, หน้า 42. อ้าง Robert Bates (1988), Contra 

Contractarianism: Some Reflections on the New Insitution, Politics and Society 16:387-401. 
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เป็นสมาชิกก็ตาม และประการท่ีสอง “rent dissipation” คือการที่มีผูแ้ฝงตัวหาประโยชน์โดยไม่ลงแรงหรือ
ร่วมทํางาน17  

- หมู่บ้านประมงที่ตุรกี ในขณะที่บริเวณจับปลา Alanya ประสบความสําเร็จ แต่บริเวณใกล้เคียง คอื 
Bodrum และ Bay of Izmir ไม่ประสบความสําเร็จ เน่ืองมาจากทั้งสองบริเวณมีปัญหาจาก“overcrowding” 
และ “rent dissipation”ที่กล่าวข้างต้น กติกาของ CPRs จึงมีส่วนหน่ึงที่เป็นการขจัดปัญหาทั้งสองน้ี 

- การใช้นํ้าใต้ดินที่ San Bernardino California แม้จะประสบความสําเร็จแต่ก็มีการจัดองค์กรใหม่
และมีกฎระเบียบมากมาย สว่นบริเวณใกล้เคียงน้ันไม่ประสบความสําเร็จเลย  

- หมู่บ้านประมงที่ศรีลังกา เป็นตัวอย่างของการจัดการที่ไม่ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากไม่สามารถ
บังคับการกฎกติกาได้และไม่สามารถกันผูแ้อบเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ แมม้ีกฎเกณฑ์ แต่คนในหมูบ้่าน
ไม่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ัน  

- การแบ่งปันทรัพยากรนํ้าที่ศรีลังกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การช่วยเหลือของรัฐบาล
ในการลงทุนทาํเขื่อนและฝายทดนํ้า การทีจ่ะให้การแบ่งปันทรัพยากรนํ้าประสบความสําเร็จจะต้องมีความ
ร่วมมือในระหว่างเกษตรกรในพ้ืนที่ที่จะบริหารจัดการนํ้าและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียนํ้า รัฐบาลได้กําหนด
ระบบและวิธีการบริหารจัดการนํ้า (organizational blueprint) แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จที่จะทําให้
เกษตรกรร่วมมือกันบริหารจัดการและบังคับกติกา ปัญหาเช่นศรีลังกาน้ีปรากฏในหลายแห่งในเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการใช้อํานาจรัฐน้ันกลับก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ที่แย่ลงตามมา การวิเคราะห์ปัญหา
การปันนํ้าที่ศรีลังกา มีปัญหาดังน้ี18  

(1) มีเกษตรกรจํานวนมากเข้ามาเก่ียวข้อง 
(2) เกษตรกรสว่นใหญ่ยากจนมาจากหลายๆ ที่ถูกกะเกณฑ์มาตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ19  และก็

มิได้มีความผูกพันกัน โดยเฉพาะการผูกพันกับถิ่น 
(3) มีความหลากหลายทางด้านชนชาติมาก มีเบ้ืองหลังทางวัฒนธรรมแตกต่างกันมาก 
(4) เกษตรกรทีร่่ํารวยกว่ามีโอกาสดีกว่าในการควบคุมทรัพยากรนํ้าด้วยวิธีการผิดกฎหมายหรือด้วย

วิธีการอันน่าเคลือบแคลง และก็เป็นผู้นําซึ่งทําเพ่ือประโยชน์ตนเอง ไม่ใช่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ส่วนรวม 
(5) ขาดวิธีการทางกายภาพหรือทางเทคนิคที่ดีในการควบคุมนํ้า  
นอกจากน้ีแล้วยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้แย่ลงด้วยการใช้อํานาจทางการเมืองจากหน่วยงานของรัฐโดย

เอนเอียงจากการที่ไม่บังคับกฎกติกาที่ชุมชนสร้างขึ้น ผู้ที่เสียประโยชน์ว่ิงเต้นขัดขวางการมีกฎระเบียบ  
- การจัดการนํ้าใต้ดินที่ San Bernardino County, California ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรค บริเวณ

บริหารจัดการกว้างเกินไป และมีการจัดต้ัง Mojave Water Agency มาบริหารจัดการ ก็เป็นการดําเนินการ
ต้นทุนสูง มีคดีความไปสู่ศาลบ่อยคร้ัง 
                                                            

17 Elinor Ostrom, Governing the Commoms, หน้า 143-181. 
18 Elinor Ostrom, Governing the Commoms, หน้า 166. 
19 เหมือนเช่น โครงการหมู่บ้านป่าไม้ของรัฐบาลในอดีต (2518-2536) ท่ีไม่ประสบความสําเร็จ และโปรดศึกษา 

อภิชัย พันธเสน (ผู้รวบรวม), นโยบายและข้อเสนอในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศึกษาจากประสบการณืของโครงการ 
คชก., สถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, พฤศจิกายน 2535. 
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กรอบการวิเคราะห์การจัดการร่วมกันของชุมชน (A framework for analysis of self-organizing 
and self-governing CPRs) 

ในตอนต้นได้กล่าวถึงทฤษฎีพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3 ทฤษฎี ที่เป็นเบ้ืองหลังของการกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร โดยกล่าวถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเกินเลยและการรวมกันเป็นกลุ่มต้อง
อาศัยปัจจัยบางอย่าง และการตัดสินใจของคนจากทฤษฎีเกม ที่มองว่าคนเราไม่มีทางเลือก ยังติดอยู่ในกับดัก
ของการแข่งขันที่ไม่อาจปรึกษาร่วมกันหาทางออกและแบ่งปันกันได้ เหมือนนักโทษในทฤษฎี Prisoner 
dilemma 

การศึกษาของ Elinor Ostrom และคณะ ได้ข้อสรุปว่าแม้ชุมชนจะมีลักษณะแตกต่างกัน แต่จาก
การศึกษาความคิดทางเศรษฐศาสตร์หลักขา้งต้น การบริหารจัดการ CPRs ที่ประสบความสําเร็จน้ัน
ประกอบด้วยหลักการ  8 ประการ ดังน้ี20 

 
หลักการบริหารจัดการสถาบนั CPRs อย่างย่ังยืน  

(Design Principles Illustrated by long-enduring CPR institution) 
 

1. กําหนดขอบเขตของการจัดการ และกําหนดสมาชิกหรือครัวเรือนที่จะได้รับประโยชน์หรือแสวง
ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรร่วมกัน กล่าวคือ ขอบเขตพ้ืนที่การจัดการร่วม (boundaries) และผู้รับ
ประโยชน์ (appropriators) ต้องชัดเจน 

อธิบาย: การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่และผูม้ีสทิธิใช้สอยเป็นมาตรการแรกของการจัดการร่วมกัน 
(collective action) อย่างมีประสิทธิภาพ หากพ้ืนที่ไม่แน่นอนและบุคคลท่ีเข้าใช้ไมม่คีวามแน่นอนแล้ว เราก็
จะไม่รู้ว่าจัดการอะไรและเพ่ือใคร อีกประการเป็นไปเพ่ือกันคนนอก (outsiders) ที่จะเกิดปัญหา free-riders 
ตามมา เรากําลังสร้าง CPRs ซึ่งเป็น “common property” ไม่ใช่ “public property”) เป็นการลงทุนโดย
สมาชิก แต่คนอ่ืนเข้ามาทําลายทรัพยากร การกําหนดหลักการน้ีช่วยอธิบายว่า open access ต่างจาก 
common-property ที่กล่าวตอนต้น 
 

2. กฎกติกาการแสวงประโยชน์ทรัพยากรต้องสอดคล้องกับจารีตประเพณีของชุมชนหรือสมาชิก และ
ต้องมีรายละเอียดถึงการกําหนดช่วงเวลาการใช้ บริเวณ วิธีการ เทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ และปริมาณ
ของทรัพยากรท่ีอนุญาตให้หาได้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้ (ถ้าจําเป็น) หลักการน้ีจะช่วยให้แยกแยะการ
แบ่งปันทรัพยากรท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีไม่สามารถแบ่งปันหรือแยกกันเป็นส่วนๆ ได้อย่างชัดเจน หรือต้อง
สลับกันไปตามพ้ืนที่ เช่น การแบ่งปันทรัพยากรนํ้าไม่ว่าจากแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งกักเก็บที่สร้างขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้เกษตรกรทราบปริมาณนํ้าที่สามารถใช้ได้และทราบเวลาการใช้ที่แน่นอน ชัดเจน หลักเกณฑ์น้ีมีความ

                                                            
20 Elinor Ostrom, Governing the Commoms, หน้า 90. 
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จําเป็นเพ่ือไม่ให้มีการแสวงประโยชน์เกินความสามารถฟ้ืนตัวของทรัพยากร 
 

3. มีวิธีตัดสินใจเลือกจัดการทรัพยากรร่วมกัน (collective choice arrangements) โดยสมาชิกที่
ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาน้ัน 

อธิบาย: หลักการน้ีจะทําให้สมาชิกสามารถกําหนดกติกาได้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะแวดล้อม
ของท้องถิ่น เพราะเป็นผลประโยชน์ของสมาชิกเอง และเป็นพันธะความผูกพันต่อกัน (commitment) โดย
ไม่ได้ใช้อํานาจรัฐมาบังคับการ ประสิทธิภาพของการบังคับการน้ีมีความสําคัญ เพราะถ้าไม่สามารถดูแล
ควบคุมได้ ก็จะเกิดการไร้ระเบียบอันอาจเป็นการทําลายกลุ่มน้ันเองหรือความย่ังยืนของทรัพยากรได้ 

 

4. การติดตามควบคุมดูแล (monitoring) เป็นการตรวจสอบการกําหนดเง่ือนไขและวิธีการแสวงหา
ประโยชน์ทรัพยากรของสมาชิก เพ่ือให้มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

 

5. บทลงโทษทีเ่หมาะสม (graduated sanction) ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบจะต้องได้รับโทษ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความร้ายแรงของการกระทําและผล 

อธิบาย: บทลงโทษท่ีเหมาะสม (graduated sanction) หมายถึงค่อยเป็นค่อยไป เป็นไปตามความ
ร้ายแรงและพฤติการณ์และสถานการณ์ในการกระทํา ลงโทษกระทําโดยสมาชิกบุคคลที่น่าเช่ือถือของชุมชน 
สังเกตว่าการดูแลติดตามและการลงโทษน้ีไม่ได้กระทําจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก และโทษค่อนขา้งตํ่า 
เพราะไม่ได้มีความคิดการตราทางอาญา (criminal value) และก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินค่าปรับเสมอไป อาจจะ
ใช้วิธีการทําให้เสียสถานะหรือเสียสิทธิ ห้ามกระทําการ หรือหมดความเช่ือถือก็ได้ ฉะน้ัน CPRs จึงเป็นการ
จัดการที่ปกครองดูแลกันเอง (self-governing CPR institution) หรือในทางวิชาการเรียกว่า “quasi-
voluntary compliance” ซึ่งการเคารพกฎเกณฑ์น้ันส่วนหน่ึงเกิดจากความรู้สึกหรือความเห็นว่าเมื่อสมาชิก
คนอ่ืนทําตามกฎเกณฑ์แล้ว เขาก็จะทําตามเช่นกัน และถ้าสมาชิกคนอ่ืนแตกแถว เขาก็จะกระทําเช่นกัน (เช่น
เก็บหาของป่าเกินโควตา หรือทดน้ําเกินเวลา) และเมื่อมองในทางเศรษฐศาสตร์แล้วต้นทนุการบังคับการก็จะ
ถูกมาก 

 

6. มีกลไกแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิก (conflict-resolution mechanisms) และจะต้องมี
วิธีการที่ต้นทุนไม่สูงนัก 

 

7. สิทธิในการจัดการของสมาชิกจะต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยอํานาจภายนอกโดยเฉพาะอํานาจบังคับ
บัญชาของหน่วยงานของรัฐหากจะเข้ามาแทรกแซงก็ควรน้อยที่สุด (minimal recognition of rights to 
organize) 

อธิบาย: การเสนอหลักการน้ี เป็นเพราะสมาชิกเขาจะดูแลจัดการเองในกรอบของกฎหมาย รัฐจึงควร
เข้าไปยุ่งเก่ียวน้อยที่สุด และก็มีงานวิจัยมากมายที่การบังคับการที่มีประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ที่อํานาจของรัฐ 
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8. สําหรับการจัดการ CPRs ที่มีขนาดใหญ่ ต้องมีการบริหารจัดการเชิงเครือข่าย (nested 
enterprises) 

 

 
ปัจจัยภายนอกมีบทบาทต่อ CPRs เพียงใด21  

แม้ว่า CPRs จะเป็นการจัดการโดยชุมชน แต่จะไม่พิจารณาอํานาจรัฐและชุมชนภายนอกเลยคงไม่ได้ 
เพราะอย่างไรก็คือสังคม ตัวแปรการตัดสินใจภายใน CPRs (internal world) น้ัน ประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ที่
เป็นปทัสฐาน (norms) ชุมชน ประโยชน์ที่คาดหวัง ความคุ้มค่าจากการร่วมมือ ความต้องการการเปลี่ยนแปลง 
ก็ยังมีตัวแปรภายนอกชุมชน (external world) ที่มีอิทธิพลต่อชุมชนน้ัน คือ ข่าวสารทีป้่อนให้ชุมชนน้ันไม่ว่า
เก่ียวกับประโยชน์และเทคนิค หรือแมแ้ต่ภาวะตลาด วิธีการแสวงประโยชน์ของชุมชนใกล้เคียงที่ประสบ
ความสําเร็จ คอื มีการเปรียบเทียบเห็นถึงความสําเร็จ และข่าวสารน้ีก็หมายถึงข่าวสารจากชุมชนอ่ืนและ
หน่วยงานของรัฐด้วย น่ันหมายความว่า หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ แม้เป็นการจัดการกันเอง แต่ก็มิได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับรัฐหรือชุมชนอ่ืนเสียทีเดียว  

บทสรุปของ Elinor Ostrom ในการศึกษา Governing the Commons  
CPRs ไม่ใช่ทรพัยากรหรือกรรมสิทธ์ิ แต่เป็นวิธีการจัดการทรัพยากรร่วมกันในปัญหาการใช้ทรัพยากร

เกินขีดจํากัด (over-exploitation) และปญัหาทรัพยากรขาดแคลนหรือมีอยู่อย่างจํากัด (scarcity) Elinor 
Ostrom ได้อธิบายถึงวิธีการบริหารจัดการร่วมกันโดยเปรียบเทียบการใช้เหตุผล (rationality) ในทาง
เศรษฐศาสตรข์องปัจเจก (individual) และการจัดการร่วมกันของกลุ่ม (collective action) ที่จะได้ประโยชน์
มากกว่าและไม่เป็นการทําลายทรัพยากร และได้อธิบายท้ังในเชิงเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรม จากโมเดลของ 
The tragedy of the common, The Prisoner dilemma game และ The logic of Collective action 
และจากกระบวนการ (process) ตัดสินใจภายในกลุ่มและตัวแปรของปัจจัยภายนอก พรอ้มทั้งยกตัวอย่าง
ความสําเร็จและล้มเหลวของชุมชนต่างๆ และในตอนท้ายของหนังสือ (หน้า 214) ยังได้กล่าวถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่ผ่านมาที่มองการจัดการปัญหาจากสายตารัฐบาลเท่าน้ันโดยวิธี by government เพราะรัฐบาลมี
อํานาจที่จะทําได้ เสนอกระบวนการสําเร็จรูปทั้งที่กระบวนการเป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรต่างๆ ของการก่อตัว
ของสถาบัน ซึง่ก็ผ่านคําแนะนําของนักวิชาการ ชุมชนแทบจะไม่ได้รับเครดิตในการเสนอเลย ทั้งๆ ที่เป็นปัญหา
และชีวิตของชุมชน 
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