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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้
บริ เวณพื้นที่ตน้ น้ าของชุ มชนบ้านขอบด้งอาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่ วมต่อการจัดการทรัพยากรป่ าไม้บริ เวณพื้นที่ตน้ น้ าของชุมชนบ้านขอบด้ง อาเภอฝาง
จังหวัดเชี ยงใหม่ 3) เพื่อศึกษาแนวทางจัดการทรัพยากรป่ าไม้บริ เวณพื้นที่ตน้ น้ าของชุ มชนบ้านขอบ
ด้ง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้ ใช้วธิ ี การวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพประกอบกัน โดย
รวบรวมข้อมูลจากประชากรตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักด้วยการสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ ม โดยใช้แบบน าสั ม ภาษณ์ ข้อมูล ที่ ไ ด้นามาวิเคราะห์ ผลตามแนวทางการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ และสรุ ปผลการศึกษา ดังนี้
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้บริ เวณพื้นที่ ตน้ น้ าของชุ มชนบ้านขอบด้ง อาเภอ
ฝาง จัง หวัด เชี ย งใหม่ พบว่ า มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ เป็ นฐานในการยัง ชี พ เป็ นหลัก หากศึ ก ษาถึ ง
รายละเอี ยดจะพบว่า การใช้ป ระโยชน์ ในด้านเป็ นแหล่ งเชื้ อเพลิ งหรื อไม้ฟื นมากที่ สุ ด ทั้ง ในการ
ประกอบอาหารในครัวเรื อนและการใช้ในช่วงเทศกาลกิ นวอ ลาดับถัดมาคือ การใช้เป็ นแหล่งอาหาร
สัตว์ เนื่องจากชุมชนนิ ยมเลี้ ยงหมูดาไว้ เพื่อบริ โภคและใช้ในพิธีกรรม จึงต้องอาศัยแหล่งอาหารจาก
ป่ า เช่น ต้นกล้วย ใบสา มาต้มเป็ นอาหารเลี้ยงสัตว์ และการใช้ประโยชน์เป็ นแหล่งอาหาร ทั้งประเภท
ผัก หน่อไม้ หวาย เห็ด และผลไม้ป่า เพื่อการบริ โภคในครั วเรื อนหรื อจาหน่ายภายในชุมชน ในส่ วนที่
เหลือจากการบริ โภค ซึ่ งจะมีตามฤดูกาล การใช้เพื่อ การก่อสร้างซ่ อมแซมบ้านเรื อน ประการสุ ดท้าย
ใช้เป็ นแหล่ งวัตถุ ดิบ ในการจัก สานเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องใช้ในครั วเรื อน เครื่ องมื อทางการเกษตร เช่ น

ง

ตะกร้า กระบุง ถาด เป็ นต้น รวมถึ ง เป็ นรายได้เสริ มจากการสานตะกร้าและการถักกาไล โดยใช้วสั ดุ
ธรรมชาติจากป่ า เช่น ไม้ไผ่ หวาย และหญ้าอิบุแค
ประชาชนในบริ เวณพื้นที่ มีระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้
บริ เวณพื้นที่ ตน้ น้ าอยูใ่ น ระดับปานกลาง ซึ่ งเจ้าหน้าที่ รัฐหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมี การสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรและการอนุ รักษ์ให้ชดั เจนมากขึ้น โดยเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มี
บทบาทหรื อเวทีในการแสดงความคิดเห็นและเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์มากขึ้น
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้บริ เวณพื้นที่ตน้ น้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง หากจาแนกตาม
ด้านการมี ส่ วนร่ วมจะพบว่าด้านการปฏิ บตั ิ งานมี มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้านการวางแผน ด้านการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และด้านการค้นหาสาเหตุของปัญหาน้อยที่สุด ตามลาดับ
สาหรับ แนวทางการจัดการทรั พยากรป่ าไม้ในพื้นที่ ตน้ น้ าของชุ มชนบ้านขอบด้ง มี 3
แนวทางคื อ (1) แนวทางการจัดการโดยอาศัยความรู้ จากภายในชุ มชน เป็ นการใช้ความเชื่ อ จารี ต
ประเพณี ด้ งั เดิ ม การจัดการโดยใช้ภูมิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น (2) แนวทางการจัดการโดยอาศัยความรู้ จาก
ภายนอกชุมชน เป็ นการนาหลักการและแนวคิดการจัดการป่ าในรู ปแบบป่ าชุมชน โดยที่ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ และ(3) แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ เป็ นการจัดการที่อาศัยการ
ผสมผสานระหว่างการใช้ความรู ้จากภายในชุ มชน กับความรู ้จากภายนอกชุ มชน ผ่านกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนกับภาครัฐในการจัดการป่ าไม้ โดยชุ มชนพร้อมที่จะเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ปฏิบตั ิและมีอานาจในการตัดสิ นใจ หน่วยงานภายนอกเป็ นเพียงผูค้ อยให้การสนับสนับและช่วยเหลือ
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Abstract

This study aimed at analyzing 1) the utilization of upstream area forest; 2) knowledge,
understanding and involvement towards upstream area forest resources management; 3) guidelines
for upstream area forest resources management in Ban Kobdong, Fang District, Chiang Mai
Province. This study was an integration between quantitative and qualitative research. Data were
collected from samples by using a questionnaire and the bulk of the sample via interviewing and
focus group by using the interview form. Data were analyzed according to the guidelines for
quantitative and qualitative research. The results were concluded as follow.
In terms of utilization of upstream area forest in Ban Kobdong, Fang District, Chiang Mai
province, it was found that the forest was mainly used to male a living. It was mostly used to be the
fuel and firewood for cooking at home and in La Hu New Year festival. It was also used to be a
source of animal feed because the community raised black pigs for consumption and rituals.
Therefore, they had to seek for materials from the forest such as banana trees, Sa leaves which were
boiled to make animal feed. Food sources such as vegetables, bamboo shoot, rattan, mushroom and
forest fruits were consumed at home. In addition, they were seasonally distributed within the
community and used for home reparation. Moreover, it was used to be materials for basketry used at
home and agricultural devices such as basket, wicker basket (Kra-bung), tray, etc. People can get
extra income by basketry and bracelet braiding from natural materials in the forest such as bamboo,
rattan, and I-Bu-Kae grass.
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Local people had medium level of knowledge and understanding towards upstream area
forest resources management. The government officers or related organization should create clearer
knowledge and understanding about resources and conservation. The community should have a role
or being on the stage to express their opinion and participate in conservative activities. The
involvement of the community for forest resources conservation was at a medium level. Divided by
the involvement, it was found that the highest level of involvement was in the implementation,
planning, follow-up, and analysis on the cause of the problems, respectively.
There were 3 guidelines for upstream area resource forest management of Ban Kob Dong
community, 1) applying knowledge within the community for management approach which are
belief, customs, old traditions, and local wisdom. 2) Applying knowledge from outside of the
community management approach which is principles and concepts in the form of community forest
and the community takes part in operation of activities. 3) Integration management approach is the
mixture between knowledge from inside and outside the community knowledge through the process
of cooperation between community and government. The community is ready to be a part of
implementations and making decisions. The external organizations only take the role of supporter
and assistant.
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