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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจ 
และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบ
ดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกนั โดย
รวบรวมขอ้มูลจากประชากรตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดว้ยการสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบน าสัมภาษณ์ ข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ผลตามแนวทางการวิจยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 
 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอ
ฝาง จังหวดัเชียงใหม่  พบว่า มีการใช้ประโยชน์เป็นฐานในการยงัชีพเป็นหลัก หากศึกษาถึง
รายละเอียดจะพบว่า การใช้ประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งเช้ือเพลิงหรือไม้ฟืนมากท่ีสุด ทั้งในการ
ประกอบอาหารในครัวเรือนและการใชใ้นช่วงเทศกาลกินวอ ล าดบัถดัมาคือ การใช้เป็นแหล่งอาหาร
สัตว ์ เน่ืองจากชุมชนนิยมเล้ียงหมูด าไว ้เพื่อบริโภคและใชใ้นพิธีกรรม จึงตอ้งอาศยัแหล่งอาหารจาก
ป่า เช่น ตน้กลว้ย ใบสา มาตม้เป็นอาหารเล้ียงสัตว ์และการใชป้ระโยชน์เป็นแหล่งอาหาร ทั้งประเภท
ผกั หน่อไม ้หวาย เห็ด และผลไมป่้า เพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือจ าหน่ายภายในชุมชน ในส่วนท่ี
เหลือจากการบริโภค ซ่ึงจะมีตามฤดูกาล การใชเ้พื่อการก่อสร้างซ่อมแซมบา้นเรือน ประการสุดทา้ย
ใช้เป็นแหล่งวตัถุดิบในการจกัสานเพื่อใช้เป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น 
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ตะกร้า กระบุง ถาด เป็นตน้ รวมถึง เป็นรายไดเ้สริมจากการสานตะกร้าและการถกัก าไล โดยใชว้สัดุ
ธรรมชาติจากป่า เช่น ไมไ้ผ ่หวาย และหญา้อิบุแค   
 ประชาชนในบริเวณพื้นท่ี มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าอยู่ใน ระดบัปานกลาง ซ่ึงเจา้หน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรและการอนุรักษ์ให้ชดัเจนมากข้ึน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้
บทบาทหรือเวทีในการแสดงความคิดเห็นและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการอนุรักษม์ากข้ึน   
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าอยูใ่นระดบัปานกลาง หากจ าแนกตาม
ดา้นการมีส่วนร่วมจะพบว่าดา้นการปฏิบติังานมีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ด้านการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และดา้นการคน้หาสาเหตุของปัญหานอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ส าหรับแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบ้านขอบด้ง มี 3 
แนวทางคือ  (1) แนวทางการจดัการโดยอาศยัความรู้จากภายในชุมชน เป็นการใช้ความเช่ือ จารีต
ประเพณีดั้ งเดิม การจดัการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (2) แนวทางการจดัการโดยอาศยัความรู้จาก
ภายนอกชุมชน เป็นการน าหลกัการและแนวคิดการจดัการป่าในรูปแบบป่าชุมชน โดยท่ีชุมชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ(3) แนวทางการจดัการแบบบูรณาการ เป็นการจดัการท่ีอาศยัการ
ผสมผสานระหว่างการใช้ความรู้จากภายในชุมชน กบัความรู้จากภายนอกชุมชน ผา่นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกบัภาครัฐในการจดัการป่าไม ้โดยชุมชนพร้อมท่ีจะเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติัและมีอ านาจในการตดัสินใจ หน่วยงานภายนอกเป็นเพียงผูค้อยใหก้ารสนบัสนบัและช่วยเหลือ
เท่านั้น  
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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.         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


