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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาปจจัยและกระบวนการที่ทําใหเกิดความขัดแยง 
ในพ้ืนที่หมู 9บานแมแมม ต.ปาแป อ.แมแตงจังหวัดเชียงใหมกับพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติแมแตง  
เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา แมแสะ  2) หาขอเสนอแนะและแนวทางจัดการกับความขัดแยงใน
พ้ืนที่หมู 9 บานแมแมม ต.ปาแป อ.แมแตง  จังหวัดเชียงใหม กับพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง
เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลาแมแสะ  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณจากประชากร 3 กลุม ในพ้ืนท่ีตําบลปาแป 
อําเภอแมแตง ที่เก่ียวของกับปญหาและสามารถใหขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นได แลวรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารงานวิจัย เอกสารรายงาน  รวมทั้งการสํารวจในพ้ืนที่แลวทําการวิเคราะหในเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาสรุปพบวา ลักษณะของความขัดแยงที่เกิดข้ึนในพื้นที่หมูบานแมแมมเกิดจาก
การบุกรุกพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา แมและของชาวบานบานแมแมมโดย
สาเหตุที่เกิดปญหาเกิดจากการขยายที่ดินทํากินรวมไปถึงการเขามากวานซื้อที่ดินของนายทุน จน
เกิดการเขาตรวจสอบพื้นที่ของหนวยงานปาไมและชาวบานถูกดําเนินคดี จนนําไปสูจุดเร่ิมตนของ
ความขัดแยง ในสวนของปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง ไดแก ปจจัยทางการเมือง ดานนโยบายการ
จัดการการพื้นที่ปาของรัฐ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีการผลิตเชิงพาณิชยมากขึ้น ประกอบกับการ
เขามาแสวงหาประโยชนจากพื้นท่ีของบุคคลภายนอกและนายทุน ปจจัยทางดานสังคม วัฒนธรรม 
มีการขยายตัวของชุมชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกลเคียง รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางดานความเชื่อ
ในการรักษาปาของชาวบาน ซ่ึงปจจัยดานตางๆเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการความขัดแยง 
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สวนประสิทธิภาพและผลของการจัดการความขัดแยงมีการใชวิธีการจัดการความขัดแยงในพื้นที่คือ 
ความชวยเหลือของภาครัฐสูชุมชน ความรวมมือทั้งของภาครัฐและชาวบานในพื้นที่ และการใช
กฎหมายปาไมอยางจริงจัง  ซ่ึงผลของการจัดการความขัดแยงดังกลาวก็ทําใหสามารถลดความ
ขัดแยงที่กอจะใหเกิดความรุนแรงได แตก็ยังไมสามารถหาขอสรุปได  

ขอเสนอแนะและแนวทางการจัดการความขัดแยงในพื้นท่ี ผูวิจัยสามารถรวบรวมไดดังน้ี 
ขอเสนอแนะและแนวทางการจัดการความขัดแยงจากภาคประชาชน ,ขอเสนอแนะและแนวทางการ
จัดการความขัดแยงจากหนวยงานภาครัฐ และ ขอเสนอแนะและแนวทางการจัดการความขัดแยง
จากกลุมเอกชน องคกรอิสระ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are 1) to study factors and process which raise a conflict of 
forest resource management between Maenam community  Papae Sub-district , Mae Tang District  
Chiang Mai Province and Mae Lao - Mae So Wildlife Conservation Area , 2) to find out 
recommendations for conflict management in Ban Maenam, Papae Sub-district and Mae Lao - 
Mae So Wildlife Conservation Area. The researcher collected data from documents ,report ,field 
survey and in-depth interviews 3 representative sample such as community members , 
government officials and private organization. 

The result showed that the conflict nature in the area caused by the invasion of villagers 
into the national forest reservation area to expanding and  capitalist  purchasing their land until 
occurred verification areas and villagers. The factors that caused conflict included government 
policy to managed forest areas, economic factor demand on commercialized production and 
intervention of outsiders and social and cultural factor such as the  expansion of the communities 
in the area and changing of  beliefs about treat the forest. The study also showed that during the 
initial period the effectiveness methods to reduce conflict in the national forest reservation .  The 
government assistance, collaboration between the government and villagers  was practiced to 



 

ช 

reconcile the problems and enforcing forest law seriously. Since then ,the conflict has been 
decreased but the conflict was not solved the problem substantially. 

The recommendation that in order to reduce conflict of resource management were 
recommendation and solutions from villagers, government officials and private organization. 

 


