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บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ืองความส าเร็จของการจดัการป่าชุมชน บา้นดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้อ าเภอ 
บ่อเกลือ จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจดัการป่าชุมชน 2) ศึกษาปัจจยั 
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน และ 3) เปรียบเทียบกระบวนการจดัการป่าชุมชนบา้น 
ดงผาปูนกบัเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพท่ีผูศึ้กษาใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการศึกษา  
ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตจากวิถีชีวิตประจ าวนั การเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้น รวมไปถึง 
การเขา้ไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้าน โดยศึกษาขอ้มูลจากชาวบา้น เจ้าหน้าท่ีสังกัด
หน่วยงานรัฐและเครือข่ายการท างาน จ  านวน 175 ตวัอยา่ง  

จากการศึกษาขอ้มูลด้วยการส ารวจภาคสนาม พบว่า กระบวนการจดัการป่าชุมชนของ
หมู่บา้นไดแ้บ่งป่าเป็น 4 ประเภทคือ 1) ป่าประเพณี โดยถือว่าบริเวณส าหรับประกอบพิธีกรรม
ทั้งหมดเป็นป่าประเพณี 2) ป่าขุนน ้ าเป็นแหล่งน ้ าส าหรับบริโภค อุปโภคและใช้ในการเกษตร  
3) ป่าใชส้อยเป็นแหล่งหาอาหารและเช้ือเพลิงของชาวบา้น และ 4) ป่าอนุรักษ ์เป็นแหล่งผลไมแ้ละ
สมุนไพร ซ่ึงการก าหนดขอบเขตป่าชาวบ้านใช้แนวสันเขาและร่องห้วย เป็นตัวก าหนดเขต  
โดยระบบการจัดการป่าชุมชนในแต่ละประเภท จะก าหนดระดับการใช้ประโยชน์จากป่า 
และการดูแลป่าแตกต่างกนัไป ส าหรับปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชนนั้นจ าแนก
เป็นปัจจยัภายใน ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของชาวบา้น แสดงถึงศกัยภาพของชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากร ความตระหนักและจิตส านึก ในการใช้ทรัพยากร ท่ีดี และปัจจัยภายนอกท่ีเกิดข้ึน 
จากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยยึดลกัษณะการท างาน
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อย่างมีส่วนร่วมทั้ งระบบ และเม่ือเปรียบเทียบการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูนกับเง่ือนไข 
ของการจัดการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเ ร็จ พบว่า  มี เ ง่ือนไขท่ีน าไปสู่การจัดการท่ี ดี 
ทั้ งการใช้ประโยชน์และการจัดการมีลักษณะท่ีแสดงออกถึงความรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ 
ของทรัพยากรธรรมชาติกบัคนในชุมชน และการใช้ประโยชน์จากป่ามีการทดแทนในสังคมพืช
หลงัจากมีการรบกวนระบบนิเวศ มีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดความนั่งยืนในอนาคต สามารถเป็น
ตน้แบบในการบริหารจดัการป่าชุมชนในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Abstract 
 

This research is focus on Success of Community Forest Management in Dong Pha Pun 
Village, Bo Kluea Tai Sub - district, Bo Kluea District, Nan Province. The objectives are consists 
of 1) to be process of community forest management 2) to be reproduce factor of success in 
community forest management and 3) to compare with the accomplished condition on community 
forest management. 

The qualitative research has been applied to find out the results with in-depth interview, 
observe in daily life of villages, participate in meeting of village and live with villagers. This 
research’s populations are villagers, government officers and network about 175 samples. 

The results of this study show that villagers divide forest in community to 4 types as  
1) traditional forest or land for local’s ceremony 2) upstream forest or water’s resource for 
consumption and agriculture use 3) utility forest or resource of food, feed and fuel and  
4) conservation forest or resource of fruits and herbs. All types used mountain ridge and river 
channel as boundary. Each forest type will define level of utility in forest product and forest 
protection method differently. The successes factors are internal factor that built up by villagers 
acting, its show on good potential in community’s resource management, community’s awareness 
and conscience. External factors are assistance from outsider or partnership that persists on whole 
system participation. Comparison between Dong Pha Pun forest management and accomplished 
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condition of community forest management show there are many conditions in community, both 
utilization and management compatible with the relationship of natural resource and villagers or 
plants returning when disturb forest ecology, to good management. It tends to sustainable 
prototype management for others community forest management in this area. 
 
 
 

  


