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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการพื้นท่ีป่าบา้นแม่อุมอง ต าบลสบป่อง  
อ าเภอปางมะผา้  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการพื้นท่ีป่าบ้านแม่อุมอง ต าบลสบป่อง  อ าเภอปางมะผา้  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและขอ้จ ากดัในการจดัการพื้นท่ีป่าบา้นแม่อุมอง  ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผา้  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ท าการศึกษาจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีเป็นทางการ  ไดแ้ก่  ก านัน
ต าบลสบป่อง  ผูใ้หญ่บ้านบ้านแม่อุมอง  นายก อบต.สบป่อง และ ส.อบต.สบป่อง และกลุ่ม
ชาวบา้น ไดแ้ก่ ประธานกลุ่มแม่บา้น ผูน้ าพิธีกรรม และชาวบา้น รวมทั้งส้ิน 20 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้
คือ แบบสัมภาษณ์ โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เชิงพรรณนา  ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการจดัการพื้นท่ีป่าบา้นแม่อุมอง ชาวบา้นไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การเร่ิมโครงการ เช่น การประชุมวางแผน การเสนอขอ้คิดเห็น การก าหนดแผนงาน 
การจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละ่่าย การสนับสนุนงบประมาณ การร่วมท ากิจกรรม
เก่ียวกับการจดัการพื้นท่ีป่าของหมู่บ้าน  การร่วมประเมินผลและติดตามผล การน าปัญหามา
วเิคราะห์และร่วมหาทางแกไ้ข  และมีการท ากิจกรรมการจดัการพื้นท่ีป่าร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนมาอยา่งต่อเน่ือง 
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 2. ปัญหาและขอ้จ ากดัในการจดัการพื้นท่ีป่าบา้นแม่อุมอง  พบวา่มีปัญหาดา้นการเมือง คือ 
ผูน้ าทอ้งถ่ินยงัไม่สามารถใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด กบัผูท่ี้่่า่ืนกฎขอ้บงัคบัของหมู่บ้านได้อย่าง
เตม็ท่ี  อีกทั้งการด าเนินงานของชาวบา้นนั้น ยงัขาดงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ท าให้การด าเนินการจดัการป่านั้นไม่ต่อเน่ือง  นอกจากน้ีชาวบา้นยงัมีความแตกต่างกนัในดา้นวิถี
ชีวิตการด ารงชีพของตน ซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาค่อนขา้งนานในการท าความเขา้ใจกบัชาวบา้น  และ
กฎหมายท่ีใชใ้นการจดัการพื้นท่ีป่ายงัไม่มีความชดัเจน  ชาวบา้นไม่สามารถเขา้มาจดัการปัญหาโดย
ใชข้อ้กฎหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 ดงันั้นเพื่อให้ชาวบา้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี ในการจดัการพื้นท่ีป่าบา้นแม่อุมอง 
หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  บุคลากร  ความรู้
ต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินการให้ชาวบา้นไดมี้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการป่าท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
เพื่อท่ีชาวบา้นจะไดด้ าเนินการในการจดัการพื้นท่ีป่าของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes to study the Community Participation of Forest Management in Baan Mae 
Ou-Mong, Soppong Sub-district, Pang Ma-Pha District, Mae Hong Son Province, are to 1) study 
the participation of community in the area management of Baan Mae Ou-Mong, Soppong Sub-
district, Pang Ma-pha District, Mae Hong Son Province 2) analyze the problems and limitation in 
the area of management at Baan Mae Ou-Mong, Soppong Sub-district, Pang Ma-pha District, 
Mae Hong Son  Province. 
 This study is a qualitative research.  The sampling units consist of populations in 2 
groups including a group of the head of local government administrative, such as;  village 
headman of Soppong, village headman of Mae Ou-Mong, President Administration of Soppong 
Sub-district, Member of Parliament Soppong Sub-district, and group of communities, for 
example;    President of  housewife, leadership of rite, and villagers which is 20 people in total. 
Data collection is based on an interview which will be applied as the descriptive data to analyze 
for the results, and they are shown as follows;  

1.  Villagers have been involved in participating of the area management at Baan Mae 
Ou-Mong since the project is started. For example, meeting for the plan management, sharing 
ideas, defining frame work, forming the committees in each field, supporting the budgets, 
participating the community activities concerned about the area management, having a part in the 
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assessment and follow up, brainstorming to analyze the problems and find the solutions, and also 
continually joining the activities of the area management with outside agency including 
government sectors and private ownership. 

2. The political problem is defined as the problem and limitation in the area management 
at Baan Mae Ou-Mong. It is found that the local leadership is absolutely not able to use a measure 
with whom against violet regulations of the village strictly. Moreover, there lacks of budgets 
supporting from the related agency, so that, it causes to the operation of the area management 
hardly keep on. According to living styles among the villagers themselves are different, therefore, 
it needs to take time in order to make them getting more understanding. It is also found that the 
laws applied to the area of forest management aren’t clear. This affects to the villagers that they 
are not completely legal to solve the problems of forest management under the laws.  
 Therefore, in order to have the villagers certainly participating in the forest management 
area of Baan Mae Ou-Mong, all sectors related must be involved in supporting them with the 
budgets, staff and knowledge. Additionally, there should be some processes to make the laws 
more concreted and clear in order to that the villagers will be able to operate their own 
managements in the forest area effectively by themselves.   
 

 
 
 
 


