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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นที่ตน้น ้ าของชุมชนบา้น
ขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ฉบบัน้ีส าเร็จลงดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการศึกษา ส่งผลให้ผูเ้ขียนไดข้ยายผลการเรียนรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั
จริงในพื้นที่ ซ่ึงท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ประสบการณ์ ซ่ึงน าไปใชเ้พิม่ประสิทธิภาพในการ
ท างานไดเ้ป็นอยา่งมาก  
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงได้ดว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร์  
มัง่คัง่ อาจารยท์ี่ปรึกษาหลกัการคน้ควา้แบบอิสระ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  ภูวนาถวิจิตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมการค้นคว้าแบบอิสระที่ได้ให้ค  าช้ีแนะ ค  าปรึกษา และตรวจแก้เน้ือหา 
รายละเอียด และรูปแบบ จนเสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที่น้ีดว้ย 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ทรงสรรค์  อุดมศิลป์ ประธานกรรมการสอบการ
ค้นคว้าแบบอิสระ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย                    
ภูวนาถวจิิตร กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ  
 ขอขอบพระคุณ นายจะก่า  เขมิกา และตวัแทนชุมชนบา้นขอบด้ง อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ทุกท่าน ที่มิอาจกล่าวถึงได้ทั้งหมด ณ ที่น้ี ที่ไดก้รุณาให้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์และร่วม
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณ นายสุวิทย ์ แสงศรีจนัทร์ หัวหน้าหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะ และเจา้หน้าที่
ฝ่ายขอ้มูล หน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ที่ให้ขอ้มูลด้านบทบาทหน้าที่            
และการด าเนินงานของฝ่ายเจา้หน้าที่ของรัฐในการร่วมบริหารจดัการการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษท์รัพยากรในพื้นที่ป่าตน้น ้ าบา้นขอบดง้  
 ขอบคุณก าลงัใจจากพี่น้องปริญญาโทสาขาวิชาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ที่คอย
สนบัสนุนใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้ขียนดว้ยความเขา้ใจตลอดมา  
 ที่ส าคญัที่สุดที่ผูเ้ขียนมิอาจละเลยที่จะกล่าวถึงไดค้ือพระคุณอนัลน้เหลือของบิดา มารดา   
ที่เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนทุกดา้น  
 ท้ายที่ สุดน้ี หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาด ผูเ้ขียนขออภัยเป็นอย่างสูง                  
ในขอ้บกพร่องและความผดิพลาดนั้น และหวงัว่าการคน้ควา้แบบอิสระน้ีคงมีประโยชน์บา้งไม่มากก็
นอ้ยส าหรับผูท้ี่สนใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรป่าไมต่้อไป 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าของชุมชน 
บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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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.         
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การจดัการทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทยในปัจจุบนัประสบปัญหาวิกฤตท่ีทวี  ความ
รุนแรงเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ส่งผลท าให้พื้นท่ีป่าลดลงอย่างรวดเร็วเกิด
ผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การชะลา้งของผิวดิน การแปรปรวนของภูมิอากาศ 
ปัญหาน ้ าท่วม ความแห้งแลง้ การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การแย่งชิงประโยชน์จากป่าไม ้ 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือมีความไม่สมดุลระหวา่งมนุษยก์บัทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่
จุดส าคญัของปัญหาอยูท่ี่การใช้ทรัพยากร ซ่ึงอาจจะเป็นการใช้มากเกินไปหรืออาจเป็นการจดัการ
อยา่งไม่มีประสิทธิภาพ (ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต,์ 2536: 46) ดว้ยเหตุน้ีการจดัสรรทรัพยากรป่าไม ้จึง
เป็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้งได้รับการพิจารณาและแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าซ่ึงมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าไม้ ช่วยท าให้ชุมชนท่ีอาศยัและพึ่ งพาทรัพยากรจากป่าได้รับประโยชน์และสร้างรายได้จาก
ทรัพยากรภายในชุมชนได ้
  จากการส ารวจเน้ือท่ีป่าไม ้ในปี พ.ศ. 2504 พบวา่ประเทศไทยมีเน้ือท่ีป่าไมอ้ยูป่ระมาณ 
171 ล้านไร่หรือร้อยละ 53 ของพื้นท่ี ประเทศทั้งหมดปี พ.ศ. 2539  มีเน้ือท่ีป่าไมเ้หลืออยู่เพียง 80 
ลา้นไร่ หรือประมาณร้อยละ 25 ของเน้ือท่ีประเทศ แสดงให้เห็นวา่ในช่วง 35 ปี ดงักล่าว มีป่าไมถู้ก
ท าลายไปทั้งส้ินกวา่ 90 ลา้นไร่ หรืออตัราเฉล่ียประมาณ 3 ลา้นไร่ต่อปี ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของประชากร
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้มากเกินไป เป็นสาเหตุหลักของการลดลงของป่าไม้ใน
ประเทศ การผิดกฎหมาย การบุกรุกพื้ น ท่ีห รือการท าไร่เล่ือนลอยโดยชาวเขา (Thailand 
Development Research Institute, 1987) การลกัลอบโค่นและเผาท าลายป่าในบริเวณป่าตน้น ้าล าธาร 
การท าลายป่าเพื่อตอ้งการท่ีดินเพื่อการเกษตร การตดัไมท้  าฟืน เผาถ่าน และการลกัลอบตดัไมมี้ค่า   
เพื่อแปรรูป เพื่อท าเป็นการคา้หรือใช้สอยส่วนตวั จากปัญหาดงักล่าวท าให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้เห็นความส าคญัของป่าไม ้จึงมีการส่งเสริม การอนุรักษ์ การปลูกป่าทดแทนอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้พื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2541 ซ่ึงพื้นท่ีป่าคิดเป็นร้อยละ 25.15 และเป็นร้อยละ 
33.15 ในปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนในอตัราสูง และในปี พ.ศ. 2515 มีพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมดคิด
เป็นร้อยละ 33.44 ของพื้นท่ีประเทศ (กรมป่าไม,้ 2552) 
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  พื้นท่ีตน้น ้ าดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่เป็นป่าตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญัของ
ธรรมชาติดั้งเดิมมีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาท่ีมีความสลบัซับซ้อนต่อเน่ืองกบัท่ีราบ 
เชิงเขา มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,500 -1,900 เมตร พื้นท่ีป่าโดยรอบชุมชนส่วนมาก
เป็นป่าดิบเขา และป่าสนเขา พนัธ์ุไมท่ี้พบมากท่ีสุดคือ ตระกูลก่อและสน นับได้ว่ามีความส าคญั           
ต่อแหล่งก าเนิดต้นน ้ าล าธาร แต่บริเวณใกล้เคียงนั้ นเป็น ท่ีอยู่อาศัยและท ากินของชุมชน                        
ซ่ึงประกอบดว้ยประชากรหลากหลายชาติพนัธ์ุ กล่าวคือชุมชนขอบดง้เป็นชนเผา่ลาหู่ ชุมชนนอแล
เป็นชนเผา่ดาระอั้ง ชุมชนบา้นคุม้เป็นชนเผา่ไทยใหญ่ ชุมชนบา้นปางมา้เป็นชนเผา่ไทยใหญ่ และ
ชุมชนบา้นหลวงเป็นชนเผา่จีนฮ่อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พบวา่ไดมี้การแผว้ถางป่า
เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีท าการเกษตร และเล้ียงสัตว ์รวมถึงการบุกรุกพื้นท่ีป่าโดยการเขา้ไปตดัไมเ้พื่อใช้
ประโยชน์เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะการตดัไมห้รือเก็บไมใ้นรูปแบบของไมฟื้นเพื่อเป็นพลงังาน
เช้ือเพลิงในครัวเรือน การให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว ใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามขนมธรรม
เนียมของทอ้งถ่ิน และใชใ้นการเล้ียงสัตวท์  าให้ป่าตน้น ้ าดอยอ่างขางมีโอกาสเส่ียงต่อการถูกบุกรุก
ท าลาย  

ชุมชนบา้นขอบดง้ เป็นชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีตน้น ้ าดอยอ่างขาง ในระดบัชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าท่ี 
1A มีประชากรทั้งส้ิน 440 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืชก่ึงเมือง
หนาวถึงร้อยละ 80 รองลงมาคือ ท านา ร้อยละ 10 เล้ียงสัตวแ์ละอ่ืนๆ ร้อยละ 10 ตามล าดบั จะเห็น
ไดว้่าชุมชนบา้นขอบดง้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรูปของการเกษตรมากท่ีสุดรวมแลว้ร้อยละ 90 
นอกจากนั้นยงัมีการใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การใชท้รัพยากรไมใ้นรูปแบบของพลงังาน
เช้ือเพลิง และการประกอบพิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ จากสาเหตุดงักล่าว
พบวา่ชุมชนบา้นขอบดง้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าตน้น ้ ามากท่ีสุด เพราะวิถีชีวิตของชน
เผ่ามูเซอยงัต้องพึ่ งพาทรัพยากรจากป่าโดยเฉพาะรูปแบบการใช้ไม้ยงัมีความจ าเป็นและความ
ตอ้งการท่ีต่อเน่ืองทุกปี อีกทั้งการเขา้ไปตดัไมน้ั้นถึงแมจ้ะมีขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ แต่การบงัคบัใช้
เพื่อควบคุมการเขา้ถึงและน าเอาทรัพยากรไมม้าใช้ประโยชน์ยงัไม่เขม้แข็ง ทั้งยงัไม่มีการปลูกป่า
ทดแทนอยา่งจริงจงั ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไมมี้อตัราลดลงอยา่งต่อเน่ือง เกิดการเส่ือม
โทรมของระบบนิเวศป่าโดยรอบ เร่ิมเกิดการขาดแคลนไมใ้ชส้อยในการประกอบกิจวตัรประจ าวนั
ข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในชุมชน (หน่วยจดัการต้นน ้ า               
แม่เผอะ, 2556) 

ดงันั้น จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ ชุมชนบา้นขอบดง้ มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าต้นน ้ าอย่างไรมีการจดัการทรัพยากรป่าไม้อย่างไรและเม่ือชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรป่าต้นน ้ าแล้ว จะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
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ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าดอยอ่างขางอย่างไร ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะมาใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบการวางแผนการบริหารจดัการฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้น ้ า และพฒันาการบริหารจดัการป่า
อนุรักษ์อย่างย ัง่ยืนโดยยึดหลกัคนอยู่ร่วมกบัป่า เพื่อให้ การด าเนินงานดงักล่าวเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยา่งสูงสุดต่อไป 
 
1.2 ค ำถำมกำรศึกษำ 

1.2.1 ชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า
ไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งไร 

1.2.2 ชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วน
ร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งไร 

1.2.3 ชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไม้
บริเวณพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

1.3.1 เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบ้าน                    
ขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2 เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณ
พื้นท่ีตน้น ้าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบด้ง 
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

   กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำไม้ หมายถึง การท่ีชุมชนทอ้งถ่ินมีความสามารถในการ
เขา้ถึงท่ีจะน าไมจ้ากในป่ามาใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบกิจวตัรประจ าวนัการประกอบอาชีพ 
และใชใ้นการประกอบพิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมของทอ้งถ่ิน 

   แนวกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ หมายถึง วิธีการท่ีชุมชนบา้นขอบดง้น ามาใช้เพื่อแสดงให้
เห็นถึงศกัยภาพของชุมชน ในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้เช่น การแบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
ชุมชน ในรูปของเขตป่าอนุรักษ ์ป่าใชส้อย ท่ีท ากิน เป็นตน้ 
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   ชุมชน หมายถึง บุคคลท่ีตั้ งถ่ินฐานอยู่ในเขตชุมชนโดยรอบพื้นท่ีหน่วยจดัการต้นน ้ า               
แม่เผอะ (ดอยอ่างขาง) อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงราษฎรตวัอยา่งท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่
อาศยัในทอ้งท่ี บา้นขอบดง้ หมู่ท่ี 14 ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

   พืน้ที่ต้นน ้ำ หมายถึง พื้นท่ีป่าในเขตความรับผิดชอบของหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะ (ดอย
อ่างขาง) สังกดั ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) 
 
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ในการท าการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจะไดแ้บ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
  บา้นขอบดง้ หมู่ 14 ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั บา้นนอแล  
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั บา้นคุม้ 
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั บา้นหนองเต่าและป่าคา 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั บา้นปางมา้และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 1.1 พื้นท่ีศึกษา 
ทีม่ำ: หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ (2556) 
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 1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาการการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชน                       
บา้นขอบดง้ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 
   1) การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้
ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะหาขอ้มูล 
    1.1) สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีชุมชนบา้นขอบด้งไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูล
ดา้นประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม 
    1.2) ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า ไดแ้ก่  
รูปแบบการใช ้ปริมาณการใช ้ผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน 
   2) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของ
ชุมชนบา้นขอบดง้ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   3) การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้น
ขอบดง้ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   4) แนวทางการจดัการการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบ
ดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    4.1) แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี เก่ียวกับจารีต ประเพณี 
วฒันธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจ าแนกประเภทป่าตามแนวทางการจดัการป่าชุมชน การ
ก าหนดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษก์บัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
ในชุมชน  
 1.5.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  จากประชาชนบา้นขอบด้ง ประกอบดว้ย ประชากรจ านวน  440 คน จาก 54 ครัวเรือน                        
จะท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample population) จ  านวน 54 คนโดยวธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพราะตอ้งการผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผูมี้บทบาทในการใช้
ประโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า โดยก าหนดให้ตวัแทนครัวเรือนละ1 
คน และตวัแทนจากหน่วยจดัการต้นน ้ าแม่เผอะ จ านวน 2 คนโดยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 58 คน ประกอบดว้ย 
  1) ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informance) โดยการใชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 

     1.1) ผูอ้าวโุส จ านวน 1 คน  
     1.2) กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 1 คน 
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         1.3) ตวัแทนจากหน่วยจดัการต้นน ้ าแม่เผอะ จ านวน 2 คน ประกอบด้วย หัวหน้า
หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ จ านวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน จ านวน 1 คน 
  2) ตวัแทนครัวเรือน จ านวน 54 คน เป็นตวัแทนครัวเรือนนอกเหนือจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั
ในขอ้ 1.1 และ 1.2 โดยการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม 
 
1.6 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรจดักำรทรัพยำกรป่ำต้นน ำ้ของชุมชนบ้ำนขอบด้ง 
-การจดัการโดยอาศยัความรู้ภายในชุมชน (ความเช่ือ ประเพณี 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน)  
-การจดัการโดยอาศยัความรู้ภายนอก (แนวคิดป่าชุมชน) 
-การจดัการโดยการบูรณาการความรู้ 
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษร่์วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำไม้ 
บริเวณพืน้ทีต้่นน ำ้ของชุมชนบ้ำนขอบด้ง 

- วถีิชีวติประจ าวนั 
- การประกอบอาชีพ 
- ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ทรัพยำกรป่ำไม้บริเวณพืน้ที่ต้นน ำ้ 
ของชุมชนบ้ำนขอบด้ง 

ผลกระทบ 
- ระบบนิเวศ 
- วถีิชีวติ 

ควำมรู้เกีย่วกบักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ 
1) ความรู้ภายในชุมชน 
 - ความเช่ือ จารีต ประเพณี วฒันธรรม 
 - ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
2) ความรู้จากภายนอกชุมชน 
 - ความรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
3) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรฯ 
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1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
  1.7.1) ทราบถึงลักษณะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ า                            
ของชุมชนบา้นขอบดง้อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.7.2) ทราบถึงระดบัความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไม ้บริเวณพื้นท่ีตน้น ้าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.7.3) ได้ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้แนวทางประกอบการวางแผน                               
เพื่อส่งเสริมการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าอยา่งย ัง่ยืนโดยชุมชนในพื้นท่ีศึกษาให้มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริง และเป็นไปตามแนวทางหรือความตอ้งการของชุมชนในพื้นท่ีมาก
ท่ีสุด สามารถท าให้การบริหารจดัการดา้นอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการจดัการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ าของชุมชนบ้านขอบด้ง          
ซ่ึงอยู่ในทอ้งท่ีอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก
หลากหลายสาขามาประยุกตแ์ละใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการตอบค าถามการวิจยั ซ่ึงแนวคิดต่างๆ 
ท่ีน ามาใชจ้ะอยูบ่นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้การจดัการทรัพยากรป่าไม้ การ
อนุรักษ ์แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยผูศึ้กษาไดท้  าการทบทวนทฤษฎีและแนวคิด ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษามาทั้งหมด 4 แนวคิด ดงัน้ี 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้
  2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้
  2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
  2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและการอนุรักษป่์าตน้น ้า 
  2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้นับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่ายิ่ง และมีความส าคญัมากท่ีได้ให้
ประโยชน์แก่มนุษยชาติทั้งทางตรงและทางออ้มอเนกประการ โดยเฉพาะประโยชน์ทางออ้มนั้น นอ้ย
คนนกัท่ีจะเห็นความส าคญับางทีอาจจะไม่รู้หรือคาดไม่ถึง แต่ความจริงแลว้ประโยชน์ทางออ้ม มีไม่
นอ้ยไปกวา่ประโยชน์ทางตรงเลย ดงัท่ี นิวติั เรืองพานิช (2556: 181-182) ไดก้ล่าวถึงการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรป่าไมใ้น การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวคื้อ 
  1. ประโยชน์ทางตรงของป่าไม ้ประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ดรั้บโดยตรงจากป่าไมมี้อยู่มากมาย
หลายอยา่ง ปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษยล์ว้นไดจ้ากป่าทั้งส้ิน ประโยชน์โดยตรง
ของป่าไมท่ี้ส าคญัมีดงัน้ี 
   1.1) ไม้ ไม้เป็นผลิตผลจากป่าท่ีรู้จกักันดกว่าผลิตผลชนิดอ่ืนๆ และนิยมใช้กัน
แพร่หลายตั้งแต่โบราณกาล เน่ืองจากมีราคาถูก น ้ าหนกัเบา และมีคุณสมบติัเหมาะสมสะดวกในการ
ใชส้อยกวา่ส่ิงอ่ืนเช่น เหล็กหรือซีเมนต์ ปัจจุบนัน้ีราคาไมไ้ดท้วีสูงข้ึนเป็นอนัมาก มนุษยไ์ดพ้ยายาม
คิดค้น ส่ิ ง อ่ืนมาใช้แทนไม้  เช่น  พลาส ติก  เหล็ ก  อ ลู มิ เนี ยม  แ ต่ เน่ื องจากไม้มี คุณสมบัติ
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เฉพาะตวั ซ่ึงบางคร้ังใช้ส่ิงอ่ืนแทนไม่ได ้ไมจึ้งยงัคงเป็นท่ีนิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวาง ไดมี้การใช้ไม้
กนัมาก ในการก่อสร้างบา้นเรือน ท าเคร่ืองเรือน และการก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น การท าสะพาน ต่อเรือ ท า
เคร่ืองมือในการประกอบการเกษตร การประมงและท าเคร่ืองกีฬาต่างๆ เป็นตน้ 
   1.2) เช้ือเพลิง เช้ือเพลิงท่ีได้จากป่าคือฟืนและถ่านซ่ึงใช้ในการหุงต้มและใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
   1.3) วตัถุเคมี วตัถุเคมีท่ีไดจ้ากไมท่ี้ส าคญัไดแ้ก่ เซลลูโลส และลิกนิน เซลลูโลสใช้
มากในการท ากระดาษ ไหมเทียม วตัถุระเบิด น ้าตาล แอลกอฮอล์ และยสีต ์และอาจท าเป็นอาหารสัตว์
ก็ได ้ส่วนลิกนินใชใ้นการท าวานิลา น ้าหอม และเคร่ืองส าอางต่างๆ ยาถนอมอาหารไม่ให้บูดเน่า และ
ยารักษาโรค เป็นตน้  
   1.4) อาหาร มนุษยไ์ดอ้าหารหลายอย่างจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ เมล็ด ของพนัธ์ุไม้
ต่างๆ หน่อไม ้เห็ด หวั ราก มนัต่างๆ และอาหารท่ีไดจ้ากสัตวป่์า เช่น น ้าผึ้ง เป็นตน้ 
   1.5) ยารักษาโรค ยารักษาโรคท่ีไดจ้ากป่าท่ีส าคญัมี สมุนไพรต่างๆ ซ่ึงได้จากส่วน
ต่างๆ ของพนัธ์ุไม ้เช่น ใบ ดอก ราก หวั เมล็ด ล าตน้ ผล เป็นตน้  
   1.6) ชนั น ้ ามนั และยางไม ้ชนั ท่ีไดจ้ากป่าท่ีส าคญัมี ชนัตะเคียนตาแมว ท่ีไดจ้ากตน้
ตะเคียนชนัตาแมว และชนักะบากท่ีใชท้  าน ้ ามนัชกัเงา ยางรักใชใ้นการท าเคร่ืองเขิน ก ายานใชใ้นการ
ท าเคร่ืองหอมและท ายา ยางสนใชใ้นการท ายา ท าน ้ามนัผสมสี ท าสบู่ และยาขดัรองเทา้ เป็นตน้ น ้ามนั
ไม ้ไดจ้ากน ้ามนัของตน้ยาง เหียง กราด เป็นตน้ ซ่ึงใชใ้นการท าไต ้ชนัยาเรือ และท าบา้นเรือน เป็นตน้ 
   1.7) ฝาดฟอกสีหนงัและสี พนัธ์ุไมใ้นป่ามีหลายชนิดท่ีเปลือก แก่น หรือผล น ามาใช้
ท าฝาด ฟอกหนงัไดดี้ เช่น เปลือกก่อ โกงกาง โปรง คูณ กระถินพิมาน แก่นสีเสียด ผลสมอไทย และ
สมอพิเภก เป็นตน้ ส่วนสีก็อาจไดจ้ากแก่น ชนั และผลของพนัธ์ุไมบ้างชนิด เช่น แก่นของไมแ้กแล 
ชนัจากตน้รง และผลของตน้ค าป่า  
   1.8) อาหารสัตว ์มนุษยไ์ดใ้ช้ป่าไมเ้ป็นท่ีเล้ียงสัตวแ์ละเป็นแหล่งอาหารส าหรับเล้ียง
สัตวม์าชา้นาน เพราะในป่ามีหญา้ ใบไม ้เปลือกไม ้ผลและเมล็ดท่ีสัตวช์อบกินอยูม่ากมายหลายชนิด 
ในประเทศไทยการเล้ียงสัตวใ์นป่ายงัไม่แพร่หลายเหมือนในต่างประเทศ แต่ในภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเม่ือหมดฤดูท านา ชาวบา้นมกัจะปล่อยสัตวเ์ขา้ไปหากินในป่าเป็น
จ านวนมากทุกๆ ปี ถา้หากมีการส่งเสริมการเล้ียงสัตวแ์ละก าหนดขอบเขตการเล้ียงให้เหมาะสมแลว้  
ก็จะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศไม่นอ้ย 
  Professor Sir H.G. Champion (อา้งใน นิวติั เรืองพานิช, 2556: 183-188) แห่งมหาวิทยาลยั
ออกซ์ฟอร์ด ไดป้ระมาไวว้า่เฉล่ียโดยทัว่ๆ ไปแลว้ ประชากร 1 คน ควรจะใชไ้มร้าว 1 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี จึงจะจดัวา่มีมาตรฐานการครองชีพอยูใ่นระดบัอยูดี่กินดี และส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา หรือ
ดอ้ยพฒันาควรจะมีป่า 2.5 ไร่ต่อประชากร 1 คน ถา้ต่อไปไดมี้การจดัการป่าไมใ้ห้มีผลิตผลเพิ่มข้ึนก็
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อาจลดเน้ือท่ีป่าดงักล่าวลงประมาณคร่ึงหน่ึง หากคิดตามอตัราส่วนน้ีประเทศไทย มีประชากรราว 65 
ลา้นคน ก็จะตอ้งสงวนเฉพาะป่าเศรษฐกิจไวใ้ห้ใช้สอยไม่น้อยกว่า 140 ลา้นไร่ และอาจลดลงเหลือ
คร่ึงหน่ึงคือ 70 ลา้นไร่ หากจดัการให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีไม่รวมถึงพื้นท่ีป่าอนุรักษท่ี์จะตอ้งสงวนไว้
เพื่อป้องกนัตน้น ้ าล าธารและเพื่อการอ่ืนๆ ดว้ย แต่ในขณะน้ีประเทศไทย มีเน้ือท่ีป่าเหลือนอ้ยกวา่ ร้อย
ละ 30 หรือเพียง 90 ลา้นไร่ ไดมี้การจดัเป็นป่าอนุรักษ์ไวแ้ลว้เกือบทั้งหมด จึงไม่มีป่าธรรมชาติเหลือ
เป็นป่าเศรษฐกิจ การใชไ้มจ้ะไดจ้ากป่าปลูกเท่านั้น ซ่ึงไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะให้ประชาชน ไดอ้ยูใ่น
ฐานะอยูดี่กินดีตามเกณฑด์งักล่าวขั้นตน้  
  2. ประโยชน์ทางออ้มของป่าไม ้ประโยชน์ทางออ้มของป่าไมน้ั้น โดยมากมกัถูกมองขา้ม
ความส าคญัและค านวณออกมาในรูปเชิงเศรษฐกิจไดย้าก แต่ก็มีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ประโยชน์
ทางตรงเหมือนกนั เช่นท าให้มนุษยไ์ดมี้น ้ ากินน ้ าใช้โดยสม ่าเสมอ และช่วยบรรเทาความรุนแรงของ
ลมฟ้าอากาศ เป็นตน้ ประโยชน์ทางออ้มของป่าไมท่ี้ส าคญั ไดแ้ก่  
   2.1) มีส่วนช่วยให้ฝนตกเพิ่มข้ึนและท าให้มีความชุ่มช้ืนในอากาศสม ่าเสมอ ป่าไมมี้
อิทธิพลช่วยท าให้ฝนตกมากข้ึนเฉพาะท่ีเฉพาะแห่ง แต่ไม่ใช่ทัว่ไป เน่ืองจากอากาศเหนือทอ้งท่ีท่ีป่า
ไมข้ึ้นอยู่มีความชุ่มช้ืนและเย็นกว่าในท่ีท่ีไม่มีป่าไม ้เมฆฝนท่ีลอยผ่านมาเม่ือกระทบความเยน็ก็จะ
กลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าตกลงมาเป็นฝน ส าหรับฝนท่ีเป็นไปตามฤดูกาล เช่น ฝนท่ีลมมรสุมพดัพามาตก 
ในประเทศไทยนั้น ป่าไมไ้ม่มีอิทธิพลต่อการตกแต่อยา่งใด ปริมาณน ้าฝนท่ีตกเพิ่มข้ึนในท่ีท่ีเป็นป่าไม้
น้ี ถ้าเป็นท่ีท่ีมีความสูงมาก ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกก็จะยิ่งเพิ่มข้ึนตามส่วน ตวัอย่างเช่น จากการวิจยัใน
ประเทศเยอรมนีปรากฏว่าในท่ีท่ีมีป่าไม ้หากมีระดบัสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 700-800 เมตร ฝนจะตก
เพิ่มข้ึนร้อยละ 43ส าหรับสถิติขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัลุ่มน ้ าท่ีห้วยคอกมา้ ดอยปุย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ระหว่าง 2508-2516ปรากฏว่าบริเวณลุ่มน ้ าห้วยคอกมา้ซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเลเฉล่ียประมาณ 1,400 
เมตร มีปริมาณฝนตกมากกว่าสถิติน ้ าฝนท่ีเก็บไดจ้ากบริเวณสนามบิน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 450 เมตร ประมาณร้อยละ 80-90 
   2.2) บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ ลมพายุท่ีพดัมาเม่ือมาถึงท่ีท่ีมีป่าไมเ้ป็นฉาก
ก าบงัอยูก่็จะลดความเร็วลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสูง ความหนาแน่นของหมู่ไม ้และเรือน
ยอดของพนัธ์ุไมแ้ต่ละชนิดวา่มีความแน่นทึบเพียงใด ในท่ีท่ีมีการปลูกตน้ไมไ้วเ้ป็นฉากก าบงัลม หรือ
แนวป้องกนัลม (Shelterbelts) ปรากฏวา่ ณ ท่ีสูงจากพื้นดิน 2 ฟุต แนวกนัลมน้ีจะสามารถ ลดความเร็ว
ของลมพายใุห้เหลือเพียงร้อยละ 20 และแนวกนัลมน้ีจะมีผลป้องกนัลมคิดไดเ้ป็นระยะทางเท่ากบั 20-
25 เท่าของความสูงของตน้ไมน้ั้นในดา้นใตล้ม และ 3 เท่าในดา้นเหนือลม แนวป้องกนัลมน้ีจึงช่วย
ป้องกนับา้นเรือนและไร่นาท่ีอยูด่า้นใตล้มมิให้ถูกพายทุ  าอนัตรายใหเ้สียหายไดต้ามสมควร อีกทั้งช่วย
ป้องกนัความชุ่มช้ืนของดินและผิวดินท่ีอุดมสมบูรณ์ไมให้ถูกลมพดัพาไป นอกจากนั้นตามริมฝ่ัง
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ทะเลป่าไมก้็สามารถช่วยป้องกนัการขยายตวัของเนินทราย (sand dunes) มิให้ลมพดัเอาทรายเขา้มา
ทบัถมท่ีประกอบการเกษตรและบา้นเรือนเสียหายไดด้ว้ย  
   2.3) ป้องกนัการพงัทลายของดิน ในท่ีท่ีป่าไมข้ึ้นอยู่เม่ือฝนตกลงมา เรือนยอดของ 
ป่าไมจ้ะสกดักั้นความรุนแรงของฝนไวมิ้ให้ตกกระทบผิวดินโดยตรง น ้ าบางส่วนจะคา้งอยูต่าม เรือน
ยอดของตน้ไม ้(interception)บางส่วนจะไหลไปตามล าตน้ (stemflow) บางส่วนจะตกทะลุ เรือนยอด 
(throughfall) ลงสู่พื้นป่า บริเวณพื้นป่ามกัจะมีเศษใบไมแ้ละซากเหลือต่างๆ ของทั้งพืช และสัตวค์อย
ดูดซบัน ้ าฝนและชะลอความเร็วของน ้ าท่ีไหลบ่า ประกอบกบัดินป่าไมม้กัจะเป็นดินดี มีอินทรียว์ตัถุ
สูง มีการดูดซบัน ้ าไดดี้ น ้ าจึงซึม (infiltrate) ลงดินไดม้าก ท าให้น ้ าท่ีไหลบ่าลดลง เป็นท่ีทราบแลว้วา่
การพงัทลายของดินนั้นเน่ืองมาจากแรงปะทะของเม็ดฝนท่ีมีต่ออนุภาคของดิน และการพดัพาอนุภาค
ของดินเน่ืองจากน ้ าท่ีไหลบ่า (surface runoff) ในเม่ือป่าไมส้ามารถสกดัแรงปะทะของเม็ดฝนและลด
ปริมาณและความเร็วของน ้ าท่ีไหลบ่าดงักล่าวได ้ป่าไมจึ้งป้องกนัการพงัทลายของดินไดเ้ป็นอย่างดี 
ดงันั้นเม่ือฝนตกลงมาบนท่ีป่าไมท่ี้ไดรั้บการบ ารุงรักษาอยา่งดีและมิไดถู้กไฟไหม ้น ้าท่ีไหลบ่าผา่นผิว
ดินจึงมกัจะใสไม่ขุ่นขน้ ในทางตรงกนัขา้มในพื้นท่ีท่ีป่าไมถู้กแผว้ถางท าลายและท่ีดินปราศจากส่ิง
ปกคลุม แรงปะทะของเม็ดฝนและน ้ าท่ีไหลบ่าจะท าให้ผิวดินท่ีอุดมสมบูรณ์ถูกกดัเซาะและไหลลอย
ไป เป็นเหตุใหเ้กิดการตกตะกอนหนา้เข่ือนและตามล าน ้ าต่างๆ เกิดเป็นสันดอนปากน ้า ฉะนั้นการการ
ท่ีจะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินมิใหเ้ส่ือมสูญไป และเพื่อมิให้ถูกชะลา้ง ไปหมด รวมทั้งเพื่อให้มี
น ้ าใสสะอาดไวส้ าหรับบริโภคและใชส้อยตลอดไปจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งป้องกนัรักษาป่า
ตามตน้น ้ าล าธารไวใ้ห้ดี การจุดไฟเผาป่า การตดัไม ้หรือการพฒันาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ 
ในพื้นท่ีป่าจึงตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัมิใหผ้วิดิน ถูกน ้ากดัชะไปโดยง่าย  
   2.4) บรรเทาอุทกภยั การท าลายป่า นอกจากจะท าให้เกิดการพงัทลายของดินดงัได้
กล่าวมาแลว้ ยงัท าให้ปริมาณน ้ าไหลลงสู่แม่น ้ าล าธารเพิ่มข้ึนภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว และน ้ าท่ี
ไหลมาย่อมขุ่นขน้เพราะเต็มไปดว้ยกรวดทรายและดินตะกอนต่างๆ เม่ือไหลลงไปถึงล าน ้ าก็ท  าให้
ระดบัน ้ าในล าน ้ านั้นๆ สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว หากลน้ตล่ิงก็กลายเป็นอุทกภยัท าลายเรือกสวนไร่นา และ
บา้นเรือนสองฝ่ังน ้ าให้เสียหายได ้หิน กรวด ทราย และตะกอนท่ีน ้ าพดัพามาจะกดัเซาะตล่ิงพงั หรือ
ท าให้สายน ้ าตอ้งเปล่ียนทิศทาง และท าใหล้ าน ้ าต้ืนเขินอยา่งรวดเร็ว เม่ือล าน ้ าต้ืนเขินความจุยอ่มลดลง 
พอมีฝนตกและน ้าไหลบ่าเพียงเล็กนอ้ยก็ท าใหเ้กิดอุทกภยัข้ึนไดง่้ายและเกิดข้ึนบ่อยคร้ังดว้ย ฉะนั้นแม้
จะมีฝนตกเท่ากนั ณ ท่ีตน้น ้าเดียวกนั ล าน ้ าท่ีป่าไมต้อนตน้น ้ าถูกท าลายยอ่มมีโอกาสท่ีน ้ าจะเอ่อลน้ฝ่ัง
ไดง่้ายกวา่ล าน ้าท่ีมีการรักษาป่าไมบ้ริเวณตน้น ้าไวเ้ป็นอยา่งดี  
  ตามเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้น้ี นอกจากการสร้างเข่ือนและอ่างเก็บน ้ าเป็นระยะ ใน
ล าน ้ าต่างๆ เพื่อป้องกนัอุทกภยัแล้ว ยงัจะตอ้งมีการบ ารุงรักษาป่าหรือปลูกป่าในตอนตน้ของล าน ้ า
นั้นๆ ดว้ยเสมอ มิฉะนั้นแลว้การใชป้ระโยชน์ของส่ิงก่อสร้างต่างๆ ดงักล่าวจะไม่ไดผ้ลคุม้ค่า อยา่งไร
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ก็ตาม หากมีฝนตกหนักผิดปกติและปริมาณน ้ าฝนมีมากเกินกว่าท่ีป่าไมจ้ะรองรับและดูดซับไวไ้ด ้
ท านองเดียวกบัฝนท่ีตกหนกัจนเกินความจุของอ่างเก็บน ้ า อุทกภยัยอ่มเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั ถึงแมจ้ะมีป่า
อยา่งดีอยูต่อนตน้น ้ าก็ตาม แต่ถึงกระนั้นป่าไมก้็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภยัให้เบาบางลง
ไดม้าก และเกิดข้ึนชัว่ระยะเวลาเพียงสั้นๆ ไม่ยนืยาวเหมือนการไม่มีป่าอยูเ่ลย 
   2.5) ท าให้น ้าไหลอยา่งสม ่าเสมอตลอดปี น ้ าท่ีมีประโยชน์นั้นนอกจากตอ้งมีคุณภาพ
ดีปริมาณท่ีพอเหมาะแลว้ ยงัจ  าเป็นตอ้งมีไหลอยูต่ลอดเวลาดว้ย ไม่ใช่มีเฉพาะฤดูฝนและขาดแคลน 
ในฤดูแลง้ ประโยชน์อนัยิ่งใหญ่ของป่าไม ้นอกจากจะป้องกนัและบรรเทาความรุนแรงของอุทกภยั
แลว้ ก็คือการช่วยให้หว้ยธารต่างๆ ไดมี้น ้ าไหลอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอตลอดปี ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเม่ือฝนตก
ลงมาในพื้นท่ีป่าไม ้น ้ าฝนจะไม่ไหลลงสู่แม่น ้าล าธารเสียทั้งหมดโดยเร็ว แต่จะถูกก่ิงไมใ้บไมต้ามพื้น
ป่าและดินอนัร่วนซุยดูดซับเอาไว ้และค่อยๆ ซึมลงดินสะสมไวเ้ป็นน ้ าใตดิ้น แลว้ค่อยๆ ปลดปล่อย
ออกสู่ห้วยธาร ท าให้ฤดูแล้งซ่ึงไม่มีฝนตก แต่ล าธารต่างๆ ก็ยงัคงมีน ้ าไหลอยู่ตลอดเวลา ทั้ งน้ีก็
เน่ืองมาจากพื้นดินใตป่้าไมเ้ป็นอ่างเก็บน ้าธรรมชาติท่ีสะสมน ้าเอาไวใ้นตอนฤดูฝน แลว้ระบายออกใน
ฤดูแลง้นัน่เอง ซ่ึงต่างกบัท่ีดินท่ีไม่มีป่าไมห้รือส่ิงปกคลุม โอกาสท่ีน ้าจะซึมลงดินมีนอ้ย น ้าส่วนใหญ่
จะไหลบ่าตามผิวหน้าดินท าให้เกิดน ้ าหลาก น ้ าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ เน่ืองจาก
ระดบัน ้ าใตดิ้นลดลง จึงไม่มีน ้ ามาหล่อเล้ียงล าธารในฤดูแล้ง จากผลการวิจยัป่าต่างๆ ของอเมริกา 
ปรากฏว่า น ้ าฝนท่ีตกในป่ามีโอกาสไหลซึมลงไปในดินได้มากกว่าในท่ีโล่งแจง้ตั้งแต่ 2 ถึง 70 เท่า 
ทั้ งน้ีแล้วแต่ลักษณะของดินและชนิดของป่าไม้ท่ีมีอยู่ ณ ท่ีนั้ น และปริมาณของน ้ าฝนท่ีตกลงมา 
รวมทั้งความลาดชนัของพื้นท่ีดว้ย จากผลการวิจยัท่ีลุ่มห้วยคอกมา้ของคณะวนศาสตร์ ปรากฏวา่ น ้าท่ี
ไหลบ่าไปตามหนา้ดินของไร่ร้างหรือป่าหญา้คามีมากกวา่ในป่าธรรมชาติกวา่ 100 เปอร์เซ็นต ์ 
   2.6) เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า ป่าไมน้อกจากจะให้ผลิตผลและประโยชน์ต่างๆ แก่
มนุษยแ์ลว้ยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าชนิดต่างๆ ซ่ึงมนุษยใ์ชเ้ป็นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองใช้
ไมส้อยต่างๆ สัตวป่์าบางชนิดมีประโยชน์ต่อการท าลายศตัรูพืช นอกจากนั้นยงัช่วยรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติไวด้ว้ย ซ่ึงถา้หากไม่มีป่าไม ้สัตวป่์าต่างๆ ดงักล่าวก็จะสูญพนัธ์ุไป เพราะจะไม่มีแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศยัและปราศจากแหล่งหากิน  
   2.7) เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ เม่ือมนุษยเ์จริญข้ึน รูปแบบสังคมพฒันาไปสู่ความเป็น
สังคมเมืองมากข้ึน ความเคร่งเครียดจากการท างานรวมทั้งการอยู่ร่วมกนัอย่างแออดัในเมือง ท าให้
มนุษยต์อ้งการเปล่ียนสถานท่ีเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจรวมทั้งหลบหนีความแออดัอึกทึกคึกโครม ปัญหา
อากาศเสียในเมืองออกไปสู่ท่ีท่ีมีความสงบ ร่มเยน็ อากาศบริสุทธ์ิและมีทิวทศัน์ธรรมชาติอนัสวยงาม
ตามป่ามากข้ึน รัฐบาลจึงตอ้งจดัพื้นท่ีป่าไม้บางแห่งท่ีมีทิวทศัน์สวยงามไวใ้ห้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
พกัผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน เช่น อุทยานแห่งชาติ (nature park) วนอุทยาน (forest parks) และ
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในป่า (forest recreation areas) รวมทั้งทิวทศัน์ท่ีห่างไกลผูค้น (wilderness 
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areas) ความส าคญัของป่าไมใ้นการท่ีจะใชเ้ป็นแหล่งท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจนั้น นบัวนัแต่จะมีมากข้ึนและ
ถือวา่เป็นการใชป้ระโยชน์ทางออ้มของป่าไมท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในขณะน้ี 
  3. การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ด้านนันทนาการ การท่ีมนุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจนั้นจะเห็นว่าสถานท่ีท่ีใช้ท  ากิจกรรมดงักล่าวประกอบข้ึนจากทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ดิน น ้ า ป่าไม ้ตน้ไมน้านาพรรณ และสัตวป่์าแทบทั้งส้ิน ป่าไมท่ี้อยู่ในรูปของทิวทศัน์เป็นฉาก
ธรรมชาติอันสวยงาม สัตว์ป่าก็เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติท่ีท าให้มีชีวิตชีวาแก่ผู ้พบเห็น           
จะเห็นไดว้่าปัจจุบนัมนุษยไ์ดใ้ช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจมาก
ข้ึนตามล าดบั การจ าแนกการใชป้ระโยชน์จากป่าไมด้า้นนนัทนาการของประเทศไทย สามารถจ าแนก
ไดด้งัน้ี 
   1) สวนพฤกษศาสตร์ (botanic garden) หมายถึง สวนท่ีสร้างข้ึนเพื่อรวบรวมพนัธ์ุไม้
นานชนิดทั้งในและนอกประเทศท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือท่ีหากได้ยากมาปลูกไว้
เป็นล าดบัหมวดหมู่ และสกุล เพื่อการศึกษาวจิยัและการแพร่ขยายพนัธ์ุใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน
และประเทศชาติ ขณะเดียวกนัก็เหมาะกบัการให้ประชาชนเขา้ชมเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจและศึกษา
เรียนรู้ 
   2) สวนรุกขชาติ มีช่ือเรียกตามภาษาละตินวา่ arboretum มีการด าเนินการคลา้ยๆ กบั
สวนพฤกษศาสตร์คือ การรวบรวมพนัธ์ุไมต่้างๆ มาปลูก ไวเ้พื่อประโยชน์ในดน้การศึกษาและวิจยั 
ส าหรับสวนรุกขชาติในประเทศไทยนิยมรวบรวมเฉพาะไมย้ืนต้นมาปลูกรวมกันไวโ้ดยไม่มีการ
จดัเป็นหมวดหมู่อยา่งสวนพฤกษศาสตร์ และมกัจะใชบ้ริเวณไม่กวา้งใหญ่นกั การศึกษาวจิยัมีนอ้ยกวา่
สวนพฤกษศาสตร์จึงมีลกัษณะเป็นสวนสาธารณะไวส้ าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจมากกวา่ 
   3) วนอุทยาน หมายถึง สถานท่ีในป่าท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม เช่น น ้ าตก หน้าผา หมู่ไม ้        
ท่ีสวยงาม มีธรรมชาติท่ีเหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ กรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพนัธ์ุพืช จึงไดจ้ดัสถานท่ีเหล่าน้ีไวเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ โดยปกติแล้วจะไม่มีพื้นท่ี กวา้ง
ใหญ่และไม่มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัเหมือนอุทยานแห่งชาติ อาจมีการจดัการตกแต่งเสริมเติมบา้งอยา่ง
ง่ายๆ โดยไม่ท าให้สภาพธรรมชาติตอ้งเสียไป เช่น ทางเดินเทา้ การติดช่ือพนัธ์ุไม ้โต๊ะ เกา้อ้ี บริการ
ความสะดวก เป็นตน้ 
   4) อุทยานแห่งชาติ (nature park) หมายถึง พื้นท่ีของรัฐท่ีมีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม 
มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั (unique) เป็นพื้นท่ีธรรมชาติดั้งเดิม ไม่เคยถูกรบกวนจากมนุษย ์อยู่ห่างไกล
จากชุมชน ประกอบไปดว้ยป่าไมภู้เขาสลบัซบัซ้อน มีความงามวจิิตรพิสดารทางธรรมชาติ เช่น น ้ าตก 
ถ ้ า หุบเขา พนัธ์ุไม้ หน้าผา สัตวป่์านานาชนิด ทิวทศัน์สวยงาม มีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่นับร้อยๆ ตาราง
กิโลเมตร แต่อย่างน้อยต้องไม่ต ่ากว่า 10 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเป็นไปตามหลักสากลของการจดัตั้ ง
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อุทยานแห่งชาติ โดยมีกฎหมายคุ้มครองรักษาอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาหาความรู้ และการพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนเป็นส่วนรวม  
  สากล  สถิตวิทยานันท์ และคณะ (2542:93) ได้ให้ความเห็นในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนว่า การใช้ทรัพยากรต่างๆ ตามหลักการอนุรักษ์วิทยา ท าให้มนุษย ์           
มีทรัพยากรต่างๆ ใชไ้ดอ้ย่างในยุคปัจจุบนัหรือดีกว่า จากความหมายขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ความย ัง่ยืน
จะตอ้งพิจาณาทั้ง 3 ดา้น ความย ัง่ยืนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ความย ัง่ยืนทางดา้นระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความย ัง่ยนืของคุณภาพชีวติ 
  1) ความย ัง่ยืนทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับหลักเศรษฐศาสตร์กับความย ัง่ยืนในการใช้
ทรัพยากรได้มีขอ้เสนอแนะถึงการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนว่า หากจ านวนท่ีน าข้ึนมาใช้ในแต่ละปี          
มีพอดีกบัจ านวนทรัพยากรนั้นจะเสริมสร้างสภาพข้ึนใหม่ไดใ้นแต่ละปีแลว้ ยอ่มไม่เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรตน้ทุนท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ และท าให้มีทรัพยากรนั้นมีใชอ้ยูต่ลอดไปไม่มีวนัสูญส้ินสภาพ
ไป 
  2) ความย ัง่ยืนทางความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีมีชีวิตนานาชนิดท่ีมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมทั้งพืชและสัตว ์รวมถึง
มนุษย ์ส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีจะอยู่อาศยัรวมกนัในพื้นท่ีหน่ึง มีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะ และจะพึ่งพาอาศยัซ่ึง
กันและกันอย่างเป็นระบบหรือท่ีเรียกว่า ระบบนิเวศ ในระบบนิเวศท่ีสมดุลนั้น การสูญเสียของ
ส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงย่อมมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จะมากหรือน้อย
แลว้แต่กรณี เช่น การสูญเสียของพนัธ์ุพืชชนิดหน่ึงจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ไปถึงชนิดสัตว์
ท่ีกินแมลงเป็นอาหารอีกดว้ย เป็นตน้  
  ความหลากหลายทางชีวภาพมีคุณค่า และเป็นแหล่งท่ีมาของความตอ้งการพื้นฐานต่อ
คุณภาพชีวติมนุษย ์การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศส่วนใหญ่จะเกิดจากมนุษย์
และภยัคุกคามในเร่ืองเหล่าน้ีจะเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นต้องอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาชนิดพันธ์ุและระบบนิเวศให้สามารถคงอยู่และเอ้ืออ านวยผลประโยชน์อย่างย ัง่ยืน               
ในอนาคตต่อไป  
  หลกัการสร้างความย ัง่ยืนของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ตอ้งเร่ิมดว้ย
การศึกษาหาความรู้ สร้างความเขา้ใจ และความตระหนักถึงความส าคญัและความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
ชนิดพนัธ์ุความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนบทบาท หน้าท่ี และกลไก ตลอดจนการใช้ทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพในปริมาณมากหรือน้อยตอ้งยืดหยุ่นบนพื้นฐานความรู้เหล่าน้ี จึงจะสามารถ
สร้างความย ัง่ยนืของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศได ้
  3) ความย ัง่ยืนทางคุณภาพชีวิต ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า คือ ระดบัสภาพการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตามองค์ประกอบของชีวิต อันได้แก่ ทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม                        
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ทางความคิดและจิตใจ นักประชากรศาสตร์กล่าวว่า ต้องประกอบด้วย ชีวิต จิตใจ สังคมท่ีดี 
สภาพแวดล้อม และบุคคลตอ้งดีด้วย ความย ัง่ยืนทางคุณภาพชีวิต จึงเป็นชีวิตท่ีมีศกัยภาพแวดลอ้ม                 
ท่ีสมบูรณ์มัน่คงมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคม ทุกส่ิงท่ีกล่าวท่ีมีความ
เจริญรุดหน้าไปพร้อมๆ กนัก่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิตมนุษยท่ี์ดี ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต 
  ดังนั้ นการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนเป็นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
น ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์โดยอยูบ่นพื้นฐาน
ของความรู้ ความตระหนัก และจิตส านึก ในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดไปในอนาคต 
  สรุปไดว้า่ทรัพยากรป่าไมมี้ประโยชน์กบัมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ส่วนใหญ่เรา
จะรับรู้ถึงประโยชน์ทางตรงเสียมากกวา่ เน่ืองจากเป็นการใชป้ระโยชน์ในฐานะปัจจยัส่ี ท่ีจ  าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต เป็นแหล่งพลงังานเช้ือเพลิงในชีวิตประจ าวนั แต่ท่ีส าคญัยิ่งไปกว่านั้นคือประโยชน์
ทางออ้มในรูปแบบของแหล่งก าเนิดสรรพส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัเอ้ือต่อการมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี และ
หากการใชป้ระโยชน์จากป่าไมอ้ยา่งไม่รู้คุณค่า จนน าไปสู่ความสูญเสียความหลากหลาย ทางชีวภาพ
และขาดสมดุลทางระบบนิเวศก็จะส่งผลกระทบท่ีรุนแรงในรูปแบบภยัธรรมชาติ และกระทบต่อ
คุณภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษยอ์ยา่งรุนแรง ดงันั้นการน าแนวคิดเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ต่อการ
ด ารงชีวติวา่ มีวตัถุประสงคใ์นการใชอ้ยา่งไรบา้ง มีแหล่งท่ีมาจากแหล่งใดบา้ง รวมถึงวธีิการและแนว
ทางการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อน าไปสู่การใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยืนทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 ความหมายของทรัพยากรป่าไม้ 
  ทวี  ทองสว่าง และทศันีย ์ทองสว่าง (2523: 6) ได้ให้ความหมายของค าว่า ป่าไม้ ไวว้่า
หมายถึง พนัธ์ุไม้ทุกชนิดท่ีอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีปริมาณต้นไม้หนาแน่นเพียงพอ มีพื้นท่ี
กวา้งขวางพอท่ีจะมีอิทธิพลต่อดินฟ้าอากาศในทอ้งถ่ินนั้นๆ และสภาพทางนิเวศมีความแตกต่างจาก
พื้นท่ีดินภายนอกโดยทัว่ไป ดงันั้นเม่ือทรัพยากรป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อมนุษย ์
ดงันั้นทุกคนจึงควรท่ีจะตระหนกัถึงความส าคญัและมีการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมเ้พื่อไม่ใหท้รัพยากร
อนัมีค่าไดสู้ญส้ินไป จะไดด้ ารงอยูต่ลอดไป 
  สถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2531 : 87) ป่าไม้ในแง่ของกฎหมาย หมายถึง 
“ท่ีดิน รวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียงัมิไดมี้บุคคลใด
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ครอบครองตามกฎหมาย” ในทางนิเวศวิทยา ป่า คือ “สังคมของพืชและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอาศยัอยู่ใน
พื้นท่ีนั้น” สัตวต่์างๆ อาศยัป่าเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั พืชและสัตวใ์นป่าหลายชนิดเป็นแหล่งพนัธุกรรมท่ีมี
คุณค่าส าหรับการเพาะเล้ียงในอนาคต  
  อ านวย  คอวนิช (2528: 4) กล่าวถึงป่าไม ้ไวว้่า ป่าไมป้ระกอบข้ึนดว้ยบรรดาตน้ไมใ้หญ่
นอ้ย ดิน หิน น ้ า สัตวป่์า แมลง พืชต่างๆ รวมทั้งทิวทศัน์และบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวัของ
ส่ิงเหล่าน้ี ป่าไมมี้ความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งในด้าน
ของมนุษยอ์นัเป็นองคป์ระกอบของสังคม  
  ทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีดินท่ีมีต้นไม้ใหญ่น้อยข้ึนปะปนรวมกันเป็นหมู่ใหญ่                    
มีองคป์ระกอบ เช่น ภูเขา ล าห้วย สัตวป่์า ผสมกลมกลืนกนัเป็นระบบนิเวศ ป่าไมห้รือตน้ไมน้อ้ยใหญ่
มีส่วนสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตของมนุษยโ์ดยหน้าท่ี ซ่ึงจ าแนกออกไปเป็น 3 ประการ
หลกัๆ คือ ประการแรก ท าหนา้ท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีจ าเป็นต่อการเป็นอยูข่องมนุษย ์ประการท่ีสอง
อ านวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของมนุษย ์และประการท่ีสามคือ ก่อประโยชน์ทางสังคมให้แก่
มนุษย ์ 
  ป่าไมจ้ดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีเกิดข้ึนทดแทนใหม่ (renewable) ไดก้ารจดัการ
ทรัพยากรป่าไมใ้ห้อ านวยประโยชน์แก่มนุษยย์อ่มข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของมนุษย ์         โดยจะตอ้ง
ค านึงถึงศกัยภาพของพื้นท่ี ตลอดจนความสามารถและประสิทธิภาพของป่าอีกดว้ย อย่างไรก็ดีการ
จดัการทรัพยากรป่าไม้จ  าเป็นต้องอาศยัพื้นฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลัก ในการวาง              แนว
ทางการจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พื่อให้เกิดการใช้สอยและท าหน้าท่ีป้องกนัภยัและรักษาความสมดุล
ของธรรมชาติไวไ้ด้นั้น จะมีการก าหนดลักษณะพื้นท่ีป่ากล่าวคือ หากพื้นท่ีป่าใดมีความลาดชัน
มากกวา่ร้อยละ 35 อยูบ่นท่ีสูงชนั ซ่ึงจดัเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้ งชนิดพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ เป็นชนิดพนัธ์ุท่ีหายากหรือมีสภาพสวยงามมีจุดเด่น
เฉพาะตวั (unique) พื้นท่ีป่าดงักล่าวก็ควรจะตอ้งจดัการและน ามาใชป้ระโยชน์เป็นป่าส าหรับป้องกนั
ภยั (preservation forests) หรือรักษาความสมดุลของธรรมชาติท่ีเรียกวา่ ป่าอนุรักษ ์แต่ถา้พื้นทีป่านั้น
อยูใ่นท่ีเชิงเขาหรือท่ีค่อนขา้งราบ ไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณท่ีจดัเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญั ไม่มีจุดเด่น
พิเศษมากมาย ไม่ไดเ้ป็นแหล่งพนัธุกรรมของทั้งพืชและสัตวท่ี์หายากแต่มีไมท่ี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
อยูม่ากมาย สมควรท่ีจะน าไมเ้หล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ พื้นท่ีป่าดงักล่าวก็ควรจะน ามาใชป้ระโยชน์ให้
ท าหนา้ท่ีผลิตไมแ้ละของป่า (productive forests) หรือท่ีเรียกวา่ ป่าเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาส าคญัท่ีไดแ้ก่ 
  1. การท าไร่เล่ือนลอย 
  2. การขยายพื้นท่ีทางการเกษตร 
  3. อุตสาหกรรมบางชนิดใชไ้มเ้ป็นเช้ือเพลิงขยายตวั เช่น อุตสาหกรรมปลาป่น 
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  4. การลกัลอบตดัไมเ้พื่อแปรรูป 
  5. การบุกรุกพื้นท่ีป่าของนายทุน เพื่อหวงัผลก าไรในอนาคต เช่น การท ารีสอร์ท 
  6. การขยายตวัของธุรกิจการเกษตรบางชนิด ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีป่า เช่น นากุง้ เป็นตน้ 
  7. โครงการพฒันาของรัฐบางโครงการ และการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของภาครัฐ
เช่น เข่ือน อ่างเก็บน ้า เส้น- ทางคมนาคม เป็นตน้ 
  8. ไฟป่า พื้นท่ีป่าไมถู้กไฟไหมไ้ม่ต ่ากวา่ปีละ 1 ลา้นไร่กลา้ไมเ้ล็กๆ ถูกไฟป่าท าลายปีละ 
กวา่หม่ืนลา้น แต่ในปี พ.ศ. 2545 มีพื้นท่ีท่ีเกิดไฟป่าเพียง 0.87 ลา้นไร่ แนวโน้มของพื้นท่ีท่ีเกิดไฟป่า
ลดลง 
  9. ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างหน่วยงานรัฐท่ีดูแลป่าไม้กับราษฎร จากกรณีของการ
ประกาศพื้นท่ีอนุรักษโ์ดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยูอ่าศยัมาก่อน ประชาชน
ไม่ยอมรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติท่ีทางรัฐจดัท าข้ึน เพราะไม่สามารถเขา้ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติได้ เช่นการเก็บอาหารเพื่อการยงัชีพตามวิถีชีวิตตามปกติ จึงส่งผล
กระทบต่อสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนเหล่านั้น 
 
 สาเหตุของการสูญเสียพืน้ทีป่่าไม้ มีดงัน้ี 
  1. ป่าไมใ้นเขตเทือกเขาของภาคเหนือ ชาวเขาท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ีเป็นผูต้ดัไมท้  าลายป่า
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงพื้นท่ีเพาะปลูก โดยวิธีการถางและเผา ท าให้ป่าไมท้ั้งป่าสูญเสียไปมากทั้งตน้ไมใ้หญ่
และเล็ก ป่าไมใ้นภาคเหนือเคยถูกท าลายไปเป็นจ านวนมากดว้ยวิธีน้ี การสูญเสียป่าไมด้ว้ยวิธีน้ีส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ดิน ตน้น ้า และสัตวป่์า 
  2. การขยายตัวของประชากร ท าให้ความต้องการอาหารและภาคเกษตรกรรมมากข้ึน                
ความจ าเป็นท่ีตอ้งขยายพื้นท่ีเพาะปลูกก็เพิ่มข้ึน เม่ือพื้นท่ีป่าไมใ้นเขตท่ีราบไม่สามารถขยายตวัไดอี้ก 
พื้นท่ีป่าไมใ้นเขตท่ีสูงจึงเป็นเป้าหมายของการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก ป่าไมใ้นเขตภูเขาถูกตดัท าลาย เพื่อ
เปิดพื้นท่ีส าหรับการเกษตร วิธีน้ีพื้นท่ีป่าจะถูกท าลายและไม่เหมาะสมกบัประเทศไทยทั้งน้ี เพราะมี
พื้นท่ีป่าไมเ้หลืออยูเ่พียงร้อยละ 25 เท่านั้น  
  3. ความต้องการไม้เพื่อกิจการต่างๆ เช่น เพื่อสร้างท่ีอยู่อาศยัหรืออุตสาหกรรมต่างๆ           
ท  าใหต้น้ไมใ้นป่าถูกตดัและล าเลียงออกสู่ชุมชนเป็นจ านวนมาก เราสูญเสียป่าไมอ้นัเน่ืองมาจากความ
ตอ้งการใช้ประโยชน์จากเน้ือไม ้มีการตดัไม้ทั้งท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและลักลอบตดัไมจ้นป่าไม้
ลดลงอยา่งน่าตกใจ พื้นท่ีป่าบางแห่งเคยเป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตป่าสงวน แต่น่าเสียดายตน้ไมใ้น
ป่าถูกตดัไปจนหมดสภาพป่า 
  4. ไฟไหมป่้า ในฤดูแลง้ซ่ึงตรงกบัฤดูหนาวของประเทศไทย ตน้ไมจ้ะผลดัใบมีใบไมแ้ห้ง
ร่วงหล่นทับบริเวณผิวดินเป็นจ านวนมากจึงเป็นเช้ือเพลิงและท าให้เกิดไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณ
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กวา้งขวาง ไฟป่าท าลายต้นไม้ทั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ล้มตาย การสูญเสียป่าไม้ในลักษณะน้ี
เกิดข้ึนทุกๆ ปี ในบริเวณป่าแถบภูเขาภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  5. ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมยิง่มีมากเท่าไร ความตอ้งการเส้นทางคมนาคมก็ยิง่ มี
มากข้ึน การตดัถนนสายใหม่บางสายจ าเป็นต้องตดัผ่านพื้นท่ีป่าไม้ เราสูญเสียไม้และพื้นท่ีป่าไม ้    
เป็นจ านวนมาก เป็นการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนขณะก่อสร้างถนนและภายหลงัถนนส าเร็จแลว้การสูญเสีย
พื้นท่ีป่าไม้นอกจากจะเกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยตรงแล้วยงัมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มโดยส่วนรวมดว้ย ท าให้ขาดสมดุลทางธรรมชาติ ดงันั้น จึงควรส่งเสริมและรณรงคใ์ห้
มีการอนุรักษอ์ยา่งกวา้งขวาง 
 
 ผลกระทบจากการสูญเสียป่าไม้ 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2521(อ้างใน โสมศรี                 
มหฤทราฤทธิไกร 2538: 50-51)ไดก้ล่าวถึงผลกระทบจากการสูญเสียทรัพยากรป่าไมไ้วด้งัน้ี 
  1. การท่ีป่าไมถู้กท าลายลงมากจะท าให้เกิดภาวะน ้ าท่วมได้ง่าย เพราะจากป่าไมแ้ละพืช
คลุมดิน ซ่ึงเปรียบเทียบเสมือนเข่ือนตามธรรมชาติคอยปะทะหรือชะลอการไหลของกระแสน ้ า
อนัรวดเร็ว เปรียบประดุจการเทน ้ าออกจากกระบอกลงสู่พื้น เม่ือไม่มีป่าไมร้องรับน ้ าก็จะไหลลงสู่
พื้นท่ีต ่าอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัล าหว้ยหรือแม่น ้าต้ืนเขินอนัเน่ืองจากกอ้นกรวดหรือดินตะกอนท่ีน ้ า
พดัพามาทบัถมจะท าให้ล าน ้ ามีความจุลดน้อยลงรับปริมาณน ้ าท่วมไดง่้าย ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสีย
แก่ไร่นา บา้นเรือน ตลอดจนชีวติทรัพยสิ์นของมนุษยแ์ละสัตว ์
  2. ท าให้เกิดการเซาะกร่อนหรือการพงัทลายของดิน ซ่ึงสาเหตุส าคญัก็คือพื้นแผน่ดินนั้น
ปราศจากส่ิงปกคลุม ขาดส่ิงท่ีจะช่วยสกดักั้นแรงน ้ าหรือลมท่ีเป็นตวัการกดัชะดิน เม่ือสภาพป่าถูก
แผว้ถางท าลายจนผิวดินปราศจากส่ิงปกคลุมผิวดินก็จะถูกกดัเซาะให้ไหลลอยไป เกิดการตกตะกอน
ท าใหท้อ้งน ้าเกิดการต้ืนเขินหรือเกิดสันดอนท่ีปากแม่น ้า 
  3. เกิดผลกระทบต่อระบบการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัตามธรรมชาติ พืชนับไดว้่าเป็น
ผูผ้ลิตในระบบนิเวศน์ ซ่ึงการสังเคราะห์อินทรียส์ารนั้นได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นอาหาร
เบ้ืองต้นของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ทุกชนิดในโลก ท่ีไม่สามารถสร้างอาหารด้วยตนเองทั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม ดงันั้นสารอินทรียท่ี์สังเคราะห์ไดจ้ากพืชจึงมีความส าคญัมาก ถา้ขาดพืชและการสังเคราะห์
แสงเสียแลว้ ส่ิงมีชีวติอยา่งอ่ืนในโลกทัว่ไปจะด ารงอยูไ่ม่ได ้
  4. ท าให้ขาดท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ป่าไม้เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีดีแห่งหน่ึง เพราะเป็น
สถานท่ีท่ีมีความสวยงามร่มเย็น มีอากาศบริสุทธ์ิ ตามป่าเขาล าเนาไพรมักมีทิวทัศน์ธรรมชาติ            
อนัสวยงาม ถา้หากมีการอนุรักษ์ป่าไม ้และมีสัตวป่์าอุดมสมบูรณ์แลว้ก็จะเป็นแหล่งท่ีพกัท่องเท่ียว
ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีและยงัเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติ เพราะในปัจจุบนัมีผูส้นใจ
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ท่องเท่ียวเพื่อทศันศึกษาหาความรู้และเพลิดเพลินเก่ียวกบัธรรมชาติท่ีงดงามท าให้ผูท่ี้ไปเท่ียวมีจิตใจ
อนัผ่องใส มีพลานามัยดีข้ึน แต่ถ้าหากป่าไม้ถูกท าลายลงมาก แน่นอนจะส่งผลกระทบเสียหาย                    
ต่อแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของมนุษย ์เพราะคุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติท่ีมีอยูจ่ะถูกท าลายลง
ไปดว้ย 
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
  นิวติั  เรืองพานิช, (2556: 218) ได้กล่าวถึงการจดัการทรัพยากรป่าไมว้่า หลกัการจดัการ   
ป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจและพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ย่อมจะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์จากป่าดงักล่าวขา้งตน้ ในการจดัการป่าอนุรักษจ์  าเป็นตอ้งอาศยัพื้นฐานทางนิเวศวิทยาเป็น
หลกัส าคญัและมีหลกัการท่ีจ าเป็นตอ้งเน้นคือ ให้คงไวซ่ึ้งสภาพธรรมชาติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
โดยพยายามให้กระทบต่อระบบธรรมชาติน้อยท่ีสุดเพื่อรักษาดุลยภาพ (dynamic equilibrium) ของ
ระบบเอาไว ้การใช้ประโยชน์จึงควรกระท าเท่าท่ีจ  าเป็นตามศกัยภาพของพื้นท่ี (carrying capacity) 
เท่านั้น  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อ านวย คอวนิช (2539: 77) และนิวติั เรืองพานิช (2536: 90) ไดก้ล่าวถึง
การจดัการป่าไมใ้นลกัษณะเดียวกนัคือ ป่าไมใ้นประเทศไทยนั้น ถือว่าป่าไมเ้ป็นระบบธรรมชาติท่ี
ส าคญัยิง่ท่ีท  าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่สังคมมนุษยอ์ยู ่2 ประการ คือ 1) ให้ไมแ้ละของป่าส าหรับการใชส้อย 
2) ท าหน้าท่ีป้องกนัและรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ดงันั้นการจดัการป่าไมต้อ้งค านึงถึงทั้งการ
อนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ไปพร้อมๆ กันโดยแบ่งพื้นท่ีป่าออกเป็น 2 ประเภทตาม
ศกัยภาพและความเหมาะสมของสภาพป่านั้นๆ ป่าท าหนา้ท่ีผลิตไมแ้ละของป่าเรียกวา่  “ป่าเศรษฐกิจ” 
ปกติอาจเป็นป่าธรรมชาติ (Natural forest) หรือ ป่าปลูก (Man-made forest) พื้นท่ีป่าเหล่าน้ี ควรไดรั้บ
การพฒันาให้ไดผ้ลผลิตจากป่าเพิ่มข้ึน ส าหรับป่าท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัภยัธรรมชาติและรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติเรียกวา่ “ป่าอนุรักษ”์มกัเป็นป่าธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
อยูบ่นท่ีสูงและมีความลาดชนัมากเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร ประเทศไทย ไดจ้ดัป่าลกัษณะดงักล่าวเป็น
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และเป็นลุ่มน ้ าชั้นท่ีหน่ึง ซ่ึงต้องเน้นเร่ืองการอนุรักษ์เป็น
ส าคญั  
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (2536: 3) ไดจ้ดัลกัษณะของ
การจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นรูปแบบป่าชุมชนตามวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์เป็น 3 รูปแบบ
คือ 
  1. ป่าอนุรักษ ์เป็นรูปแบบการด าเนินงานป่าโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดิน น ้ า 
ป่า และอ่ืนๆ การป้องกนัภยัธรรมชาติ ตลอดจนความเช่ือและประเพณีในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นป่า
ธรรมชาติและในบางพื้นท่ีพบวา่เป็นป่าปลูก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งซับน ้ าส าหรับอุปโภค
และการเกษตรกรรม แหล่งประกอบพิธีกรรมตามประเพณีและความเช่ือ แหล่งนนัทนาการ และใน
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บางคร้ังยงัมีการใชป้ระโยชน์ในลกัษณะผลพลอยไดคื้อ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ สมุนไพร ของป่า 
ไมฟื้นเพื่อใชส้อย 
  2. ป่าเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบการจดัการป่าโดยชุมชนเพื่อหวงัผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ใน
รูปของการผลิตจากตน้ไมแ้ละของป่า ส่วนใหญ่เป็นป่าปลูก ในบางแห่งพบวา่เป็นป่าธรรมชาติ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งหารายไดข้องชุมชน เป็นแหล่งใช้สอยของชุมชน เช่น เก็บหาอาหารของ
ป่า สมุนไพร ไมฟื้น ไมใ้ชส้อย  
  3. ป่าเอนกประสงค์ เป็นรูปแบบการจดัการป่าโดยชุมชนเพื่อหวงัผลตอบแทนดา้นการ
อนุรักษ์และดา้นเศรษฐกิจควบคู่กนัไป มีทั้งป่าธรรมชาติและป่าปลูก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้
ประโยชน์จากการจดัการป่าทั้งขอ้ 1 และ 2 รวมกนั  
  ธารารัตน์  สิงหนิยม และ สมเกียรติ ค าเวช (2536: 3) อธิบายถึงวิวฒันาการของการจดัการ
ป่าไวว้า่ การศึกษาการใชป้ระโยชน์จากป่าไมแ้ละแรงจูงใจต่อการอนุรักษป่์าแบบดั้งเดิมโดยการรักษา
พื้นท่ีป่าไมไ้วแ้ต่ละแห่งในชุมชนมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั จากวตัถุประสงค์ต่างๆ สามารถแบ่ง
รูปแบบของการจดัการป่าโดยชุมชนออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบคือ  
  1. ป่าชุมชนแบบดั้ งเดิม เป็นป่าท่ีชุมชนได้รักษาพื้นท่ีป่าไม้เอาไวโ้ดยมีวตัถุประสงค์
แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
      1.1) การอนุรักษ์ป่าไมเ้พื่อประกอบพิธีกรรมตามประเพณี เช่น การบวชป่า การเล้ียงผี
เจา้ป่าเจา้เขา เป็นตน้ 
     1.2) การอนุรักษป่์าไมเ้ป็นแหล่งซบัน ้ า เป็นการรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งซบัน ้าให้กบัพื้นท่ี
นาหรือพื้นท่ีประกอบการเกษตรกรรมอ่ืนๆ หรือป้องกันการพงัทลายของดิน พื้นท่ีป่าซับน ้ าของ
หมู่บา้นจะพบได้ในชุมชนของชาวเขาท่ีมีการท านา เช่น กะเหร่ียงและคนไทยในพื้นท่ีราบ ป่าเพื่อ
แหล่งซบัน ้าจะถูกรักษาไวอ้ยา่งดี นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพรและของป่าต่างๆ อีกดว้ย 
     1.3) การอนุรักษ์ป่าไวเ้ป็นเขตอภยัทาน เป็นท่ีซ่ึงห้ามล่าสัตว ์ห้ามฆ่าสัตวต์ดัชีวิตตาม
หลกัพุทธศาสนา จะไม่มีการล่าสัตวใ์นอาณาเขตพื้นท่ีดงักล่าว และไม่มีการตดัตน้ไม ้จะรักษาไวเ้พื่อ
ความร่มร่ืนเป็นท่ีพกัพิงของสัตวแ์ละมนุษยท์างดา้นจิตใจ  
     1.4) การอนุรักษ์เพื่อเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ โดยเน้นการรักษาสภาพป่าไวต้ามสภาพ
ธรรมชาติ ป่าเหล่าน้ีจะมีจุดสนใจ เช่น ถ ้ า น ้ าตก และถูกรักษาไวเ้พื่อเป็นของกลางท่ีให้ทุกคนใน
หมู่บา้นไดเ้ขา้มาพกัผอ่นหยอ่นใจ 
     1.5) การอนุรักษ์พื้นท่ีไวเ้ป็นแหล่งอาหารและใช้สอยอ่ืนๆ โดยทัว่ไปชาวบา้นจะรักษา
ป่าใกลเ้คียงหมู่บา้นไวเ้พื่อเก็บเป็นอาหาร เช่น เห็ด หน่อไม ้ผลไม ้ยาสมุนไพร เป็นตน้ ซ่ึงบางคร้ังก็
เป็นแหล่งเสริมรายไดอี้กดว้ย 
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  2. ป่าชุมชนแบบพฒันา เป็นผลมาจากการส่งเสริมให้สร้างป่าชุมชนข้ึนส าหรับหมู่บา้น
เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีชาวบา้นจะพึ่งพิงอาศยัได้ จากการขาดแคลนแหล่งป่าไมห้รือแหล่งป่าไม้
เดิมมีสภาพเส่ือมโทรมไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้ได ้ป่าชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนใหม่จะมี
รูปแบบต่างๆ ข้ึนอยูก่บัการใชท่ี้ดินและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     2.1) ป่าชุมชนเพื่อการใชส้อย เป็นป่าท่ีไดรั้บการสร้างข้ึนในบริเวณท่ีดินประเภทต่างๆ 
ในหมู่บา้น เช่น ท่ีสาธารณะ ท่ีอ่างเก็บน ้ า เพื่อใช้ประโยชน์จากป่าไมใ้นลกัษณะต่างๆ เช่น ฟืน ถ่าน 
และเพื่อการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ใหญ่โต 
     2.2) ป่าโรงเรียน เป็นการปลูกป่าข้ึนในบริเวณโรงเรียนเพื่อศึกษาทางด้านเกษตรจาก
โรงเรียน 
  นิวตั  เรืองพานิช (2528: 15) ให้แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดผลนั้น                         
มีแนวคิด 10 ประการคือ 
  1. ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้ใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะให้ประโยชน์หลายๆ ด้าน ทุกแง่ทุกมุม กล่าวคือต้องมีความรู้
เก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนประโยชน์และโทษต่อ
มนุษยอ์ย่างน้อยจะต้องค านึงถึงความสูญเปล่าอนัอาจจะเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง                       
ไม่ระวงั 
  2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ  าเป็นและหายาก ด้วยความระมดัระวงั และท าให้อยู่ใน
สภาพท่ีเพิ่มพูน ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าท่ีจะท าได ้รวมทั้งจะตอ้งตระหนกัเสมอว่าการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป จะไม่ปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้ม 
  3. ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได้นั้ น โดยให้มีอตัราการผลิตเท่ากับอตัรา                      
การใช ้หรืออตัราการเกิดเท่ากบัอตัราการตายเป็นอยา่งนอ้ย 
  4. ประชากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีประมาณอตัราการเกิด และการเปล่ียนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณา
จากความตอ้งการในการใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นส าคญั 
  5. หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ ในการท่ีจะผลิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งพยายามท่ีจะคน้ควา้หาส่ิงใหม่ๆ เพื่อใหป้ระชากรไดใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ  
  6. ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคญัในการรักษาความสมดุลตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงตอ้งการท าใหส่ิ้งแวดลอ้มอยูใ่นสภาพดี การใหก้ารศึกษาอาจเป็นทั้งในและนอกโรงเรียน
ตามความ เหมาะสมกับสภาวะบุคคล เฉพาะ ถ่ิน  ว ัย  และคุณวุฒิ  เพื่ อให้ประชาชน เข้าใจ                        
ในหลกัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  7. การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชจ้ะตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
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  8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตอ้งค านึงถึงทรัพยากรอย่างอ่ืนในเวลาเดียวกันด้วย                   
ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างเดียวเท่ านั้ น  เพราะทรัพยากรทุกอย่างมี                             
ส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 
  9. การวางแผนการจดัการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจาก
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม วฒันธรรม หรือสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เพราะว่าวฒันธรรมและสังคม
มนุษยไ์ดพ้ฒันาตวัเองมาพร้อมกบัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้นๆ กล่าวได้
วา่ การอนุรักษถื์อไดว้า่เป็นทางแห่งการด าเนินชีวติ เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมี
บทบาทต่อชีวติมนุษยเ์ป็นอนัมาก 
  10. การอนุรักษ์จะไม่ประสบผลส าเร็จได้ ถ้าผูใ้ช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                   
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรนั้นๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดีในทุกๆ ด้าน                            
ต่อสังคมและการใชท้รัพยากรใหอ้ านวยประโยชน์แก่ส่วนรวมในเวลาเดียวกนัดว้ย  
  สอดคลอ้งกบั ประสบสุข  ดีอินทร์ (2531: 44) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการท่ีเก่ียวกบั
การอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรป่าไม ้โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั คือ ในการท่ีจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม ้ผูใ้ช้คือประชาชนทุกคน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความรู้ถึงคุณและโทษ ใน
ปริมาณของการน าเอาทรัพยากรป่าไมอ้อกมาใช้ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อมนุษยทุ์กแง่ทุกมุม ตอ้งรักษา
ทรัพยากรป่าไมใ้ห้อยู่ในสภาพท่ีเพิ่มพูน โดยมีอตัราการผลิตเท่ากบัอตัราการใช้ หรืออตัราการเกิด
เท่ากบัอตัราการตายเป็นอย่างน้อยท่ีสุด ตอ้งหาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ ในการท่ีจะผลิตและใช้
ทรัพยากรป่าไมอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้เขา้ใจถึงความส าคญัใน
การรักษาความสมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากรป่าไมต้ามลกัษณะในสังคมของป่าเพื่อประชาชนจะ
ได้เข้าใจในหลักการอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการ
อนุรักษ์และจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งฉลาดนั้น จะตอ้งไม่แยกมนุษยอ์อกจากสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม หรือ วฒันธรรม หรือสภาวะแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีมนุษยก์บัทรัพยากรป่าไมมี้ต่อกนัออกจาก
กนั เพราะวา่ วฒันธรรมและวธีิการด าเนินชีวิตในสังคมของมนุษยไ์ดพ้ฒันาตวัเองข้ึนมาพร้อมกบัการ
มีและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้ท่ีมีอยู่ในสังคมนั้นๆ เป็นส าคญัและไม่มีโอกาสอนุรักษ์
และจดัการใดท่ีจะประสบผลส าเร็จ นอกเสียจากผูใ้ช้ทรัพยากรป่าไม ้จะไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของทรัพยากรป่าไมท่ี้มีอยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดีในทุกๆ ด้านทางสังคม
มนุษย ์และการใชท้รัพยากรป่าไมใ้หอ้ านวยประโยชน์หลายๆ ดา้นในเวลาเดียวกนัดว้ย 
  สมศกัด์ิ  สุขวงศ์ (2536: 16) ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไมน้ั้น                     
มีวธีิการหลกัอยู ่3 วธีิคือ 
  1. จดัท าพื้นท่ีอนุรักษใ์นบริเวณท่ีระบบนิเวศธรรมชาติหรือใกลเ้คียงธรรมชาติ เช่น จดัตั้ง
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ 
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  2. ฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรม เป็นวิธีการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ดใ้นระดบัหน่ึง การฟ้ืนฟูนั้นมี
หลายวิธีตั้งแต่การปลูกตน้ไมเ้พียง 2-3 ชนิด จนกระทัง่จดัให้มีการสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติ เพื่อให้ป่า
ฟ้ืนตวัอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจกขณะน้ีป่าดั้งเดิมไดถู้กท าลายไปมากแลว้ วิธีน้ีนับว่าจะมีบทบาทมากข้ึน
และจะใหป้ระโยชน์ไดส้องอยา่งคือ มนุษยไ์ดใ้ชส้อยในขณะเดียวกนัก็ช่วยรักษาทรัพยากรทางชีวภาพ
ไดส่้วนหน่ึง 
  3. การอนุรักษส่ิ์งมีชีวติเป็นรายชนิด นอกถ่ินก าเนิดตามธรรมชาติ เช่น การอนุรักษใ์นสวน
สัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเพาะพนัธ์ุสัตว์ เป็นต้น วิธีน้ีอาจใช้ได้ดีในกรณีท่ีส่ิงมีชีวิตนั้นไม่
ปลอดภยัท่ีจะอยูต่ามธรรมชาติ แต่วธีิน้ีเป็นการอนุรักษช์ัว่คราวและจะน ากลบัคืนสู่ธรรมชาติอีกคร้ัง  
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2521 (อา้งใน โสมศรี มหฤท
ราฤทธิไกร 2538: 52-101) ได้กล่าวถึงหลกัการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมมี้หลกัเกณฑ์  ท่ี
ส าคญัอยู ่2 ประการ คือ 
  1.บริเวณท่ีเป็นป่าอยูแ่ลว้ก็พยายามรักษาไวใ้ห้คงสภาพเป็นป่าต่อไป การบ ารุงรักษาป่าไม้
มีสภาพเป็นป่าอยูต่ลอดไปท าไดโ้ดย 
      1.1) การก าหนดพื้นท่ีป่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน 
      1.2) ออกกฎหมายเก่ียวกบัป่าไมโ้ดยตรง เช่น พระราชบญัญติัป่าไม ้พระราชบญัญติั
อุทยานแห่งชาติ และพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติเป็นตน้  
      1.3) เร่งส ารวจพื้นท่ีป่าไมข้องประเทศ เพื่อให้มีการใช้ท่ีดินป่าไมต้รงตามสมรรถนะ
ของท่ีดิน 
      1.4) สนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
      1.5) ป้องกนัไฟป่า โดยจดัเจา้หน้าท่ีดูแลสอดส่องท าแนวกนัไฟ และจดัเตรียมอุปกรณ์
ในการดบัไฟป่า 
  2. บริเวณป่าท่ีถูกท าลายไปท าแลว้ก็พยายามแปรสภาพใหก้ลบัคืนเป็นป่าอีกโดย 
      2.1) การปลูกป่า 
      2.2) การลดความตอ้งการใชไ้มจ้ากแหล่งภายในประเทศ 
      2.3) การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เก่ียวกบัป่าไมอ้ยา่งถูกตอ้ง 
      2.4) การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต 
การอบรม เป็นตน้ 
  ทั้งน้ีการอนุรักษ์ป่าไมก้็เป็นการช่วยอนุรักษ์สัตวป่์าดว้ย มาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไมท่ี้ใชใ้นปัจจุบนัจึงตอ้งมีความชดัเจนและครอบคลุมประเด็นและปฏิบติัได ้ซ่ึงมีแนวทางดงัน้ี 
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  1. ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ คือ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ และนันทนาการได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ โดยในปี พ.ศ. 2545 มีพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์
และนนัทนาการ ประมาณ 57.78 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.02 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงครอบคลุมถึงพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติ 32.66 ลา้นไร่ (ร้อยละ 10.19) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 22.44 ลา้นไร่ (ร้อยละ 7.00) วน
อุทยาน 0.56 ลา้นไร่ (ร้อยละ 0.17) รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติอีกประมาณ 0.06 ลา้น
ไร่ (ร้อยละ 0.02) นอกนั้นเป็น ป่าเศรษฐกิจ และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร 
  2. การปลูกป่าทดแทน 
  3. การปรับปรุงพฒันาพื้นท่ีตน้น ้า 
  4. จดัท่ีดินท ากินใหแ้ก่ราษฎร เพื่อไม่ใหท้  าลายป่ามากข้ึน 
  5. การก าหนดแผนการใชพ้ื้นท่ีป่าชายเลนของชาติ 
  6. การลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากป่าและสัตว์ป่า เช่น กวดขันมิให้มีการล่า ท าลาย และ
จ าหน่ายสัตวป่์าโดยเฉพาะการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
  7. ประชาสัมพนัธ์และให้การศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบเพื่อสร้างจิตส านึก สร้างความ
เขา้ใจใหร้าษฎรยติุการจุดไฟเผา่ป่า การฝึกอบรมราษฎรสร้างความเขา้ใจ เช่น โครงการประชาสัมพนัธ์
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและบริหารจดัการป่าไม ้ของกรม
อุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีไดใ้นแนวทางการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยนืลดความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
และประชาชน ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารจดัการพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
บางส่วน และเพื่อใหชุ้มชนสามารถอยูอ่าศยัและท ากินไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  8. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและควบคุมไฟป่าของหน่วยงานรัฐ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเฝ้าระวงัไฟป่า จดัให้มีอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่าในทุกจงัหวดั ร่วมมือกบัชุมชน
จดัท าแนวกนัไฟ บริเวณหมู่บา้นและแนวป่ากนัชน 
  9. จดัท าแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า เช่น แผนจดัการไฟป่า
แห่งชาติ 
  กรมป่าไม ้(2532: 8) โดยส านกังานสารสนเทศ กรมป่าไม ้ไดเ้สนอแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทย ควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
  1. นโยบายการจดัการป่าไม ้โดยรัฐควรจะวางนโยบายมุ่งหนกัไปในการจดัการป่าท่ีจดัไว ้
ส าหรับเป็นป่าป้องกนัภยัหรือป่าเพื่อใชป้ระโยชน์แบบเอนกประสงคใ์ห้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ป่าตน้น ้ า ล า
ธาร อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ ส าหรับป่าเพื่อผลิตทางไม้นั้ นควรท่ีรัฐจะได้ทุ่มเท
ด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าอย่างจริงจงั และควรไดพ้ิจารณาแบ่งเบาภาระการปลูกสร้างสวนป่าให้
เอกชนและชุมชนด าเนินการใหม้ากยิง่ข้ึน 
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  2. การปลูกสร้างสวนป่า ซ่ึงการปลูกสร้างควรเลือกปลูกในพื้นท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงคโ์ดยประหยดัก่อน 
  3. การด าเนินการในดา้นการอนุรักษ ์โดยด าเนินการดงัน้ี 
       3.1) ก าหนดพื้นท่ีป่าต้นน ้ าล าธาร อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าให้
แน่นอน แลว้ควบคุมป้องกนัอยา่งจริงจงั 
       3.2) ก าหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีป่าอนุรักษแ์ลว้
ส่งเสริมให้เปิดการปลูกไมย้ืนตน้ กรณีของพืชไร่ก็ควรแนะน าให้มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ีสูง
ใหถู้กตอ้งตามหลกัการอนุรักษดิ์นและน ้า 
       3.3) ปลูกป่าและพืชคลุมดิน ในบริเวณท่ีแผว้ถางและปราศจากพืชคลุมดิน 
       3.4) การป้องกนัไฟไหมป่้า 
       3.5) การก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมควบคู่กับการปลูกป่า เช่น การปรับพื้นท่ีและ                   
การสร้างเหมืองฝายกกัเก็บน ้ าและตะกอนไม่ใหไ้หลรุนแรงจนเป็นอนัตรายต่อพื้นท่ีการเกษตรบริเวณ
ลุ่มน ้า เป็นตน้ 
  4. การเพิ่มผลผลิตและการใช้ประโยชน์ป่าไม ้เช่น นโยบายให้เอกชนมีบทบาทในการ
ปลูกสร้างสวนป่า การส่งเสริมให้มีการลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลป่าไม ้เพราะนอกจาก
จะเป็นการเพิ่มผลผลิตป่าไมแ้ลว้ยงัช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพดีข้ึนดว้ย 
  5. การให้การศึกษาอบรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพนัธ์ ควรจะให้ประชาชนทุกคน
ไดท้ราบถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรป่าไมแ้ละผลกระทบของการท าลายป่า รวมทั้งวิธีการ
อนุรักษซ่ึ์งเป็นวถีิทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารอนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ด ้
  มงคล  สุกใส (2536: 7) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ไวว้่า หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งปรับนโยบายและวิธีการด าเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าไม้เสียใหม่ โดยค านึงถึงความ
ตอ้งการและปัญหาของชุมชนในพื้นท่ีเป็นส าคญั ปลูกฝังแนวความคิดเก่ียวกบัป่าไม ้วา่เป็นปัจจยัท่ีจะ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ จะตอ้งท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความเป็นเจา้ของป่าไมร่้วมกนั 
โดยให้มีส่วนร่วมเป็นเจา้ของและโอกาสใชป้ระโยชน์จากตน้ไมท่ี้เขาปลูกข้ึนเช่นเดียวกนักบัท่ีเขาใช้
ทรัพยสิ์นท่ีเขาเป็นเจา้ของ หากจะมีการจดัสรรป่าสัมปทานให้เอกชนจะตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นใน
แง่ของการรักษาทรัพยากรป่าไมเ้ป็นหลกั โดยกวดขนัอย่างเขม้งวด พฒันาคุณภาพของดินเพื่อการ
เกษตรกรรมให้เกษตรกรสามารถใช้ดินท าการเกษตรไดโ้ดยไม่ตอ้งตดัไมห้รือบุกรุกพื้นท่ีป่าเพิ่มอีก 
ดงันั้นจึงควรปรับแนวทางการพฒันาชุมชนไปสู่การพฒันาชนบทไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเน้นการ
รักษาสภาพแวดลอ้มอนัเป็นแหล่งก าเนิดของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม ้การพฒันาลกัษณะ
น้ีจะไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียทางดา้นมลภาวะในภายหลงัอยา่งท่ีเคยเป็นมา 
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  นิวตั  เรืองพานิช (2528: 132-133) ได้เสนอแนวความคิดให้พิจารณาด าเนินการอนุรักษ์
และจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ส าคญัคือ ควรก าหนดบริเวณป่าไมท่ี้จดัไวเ้พื่อเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารให้
แน่นอน แล้วเข้าด าเนินการควบคุม ป้องกัน ไม่ให้มีการท าลายมากข้ึนจากท่ีเป็นอยู่ ควรก าหนด
ขอบเขตท่ียอมให้เป็นแหล่งท ากินของชาวบา้น โดยควบคุมไม่ให้มีการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานและท าไร่
เล่ือนลอย แล้วพยายามส่งเสริมในด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ ท่ีเป็นไม้ยืนต้นในบริเวณป่าท่ีถูก                   
แผว้ถาง รกร้างว่างเปล่า หรือปราศจากพืชคลุมดิน ควรจะปลูกสร้างสวนป่าหรือพืชคลุมดินข้ึน                    
เพื่อป้องกนัการกดัเซาะของน ้ าฝน ควรปลูกไมโ้ตเร็ว มีการคายน ้ าน้อย สามารถยึดปกคลุมดินให้มี
ความชุ่มช่ืนอยู่เสมอ ป้องกนัการเกิดไฟป่า บริเวณสภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชนัมากและดินอยู ่
ในสภาพท่ีไม่คงทน ควรจะห้ามการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอ่ืน นอกจากการปลูกป่าและพืช                        
คลุมดินเท่านั้น บางพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัการก่อสร้างทางวิศวกรรมเขา้มาช่วยควบคู่กนัไปกบัการ
ปลูกป่า เช่น อาจตอ้งท าการปรับพื้นท่ีตามลาดเขาหรือสร้างฝายกั้นน ้ า เพื่อกกัเก็บน ้าและตะกอนไม่ให้
ไหล รุนแรงจน เป็นอันตราย ต่อพื้ น ท่ี ก ารเกษตร อ่ืนๆ  ท่ี อยู่ตอน ล่ าง  ควรมีก ารป้ องกัน                            
การพงัทลายของดินซ่ึงจะก่อให้เกิดการตกตะกอนในล าน ้ าไม่น้อยไปกวา่การท าไร่เล่ือนลอยบริเวณ
พื้นท่ีป่าตน้น ้ า การให้การศึกษา อบรม และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและเจา้หน้าท่ีของรัฐในทุก
ระดบัใหท้ราบถึงประโยชน์คุณค่าของทรัพยากรป่าไม ้รวมทั้งวิธีการอนุรักษดิ์น น ้ า และป่าไม ้ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของทุกคน  
  บ ารุง  คูหา (2536: 84) กล่าววา่ ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่งของชาติ ให้ประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มแก่มนุษย ์ช่วยกนัรักษาความสมดุลของภาวะแวดลอ้มและป้องกนัภยัธรรมชาติ 
แต่ปรากฏวา่ในระยะท่ีผา่นมาไดเ้กิดภยัธรรมชาต านความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงมาจากการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าจนท าให้เกิดความ
เสียหายต่อสภาพป่าไม ้ท าให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดลอ้มข้ึน จนถึงขั้นเป็นอนัตรายต่อชีวิต
และทรัพยสิ์น การแก้ไขปัญหาการลักลอบตดัไม้ท าลายป่าซ่ึงถือเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีส าคญัของ
ประเทศจึงจ าเป็นตอ้งรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจและให้ความส าคญั
กบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เกิดความตระหนกัต่ออนัตรายซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการตดัไมท้  าลายป่า 
  วิชยั  เทียนน้อย (2533: 107-108) กล่าวว่า ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ป่าไมเ้ป็นแหล่งปัจจยัส่ี ทั้งท่ี
อยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร สมุนไพรนานาชนิด ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีได้รับทางออ้มนั้นมี
มากมาย ยากท่ีจะประเมินมูลค่าเป็นเงินได ้ถึงแมว้่าป่าไมจ้ะเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีงอกเงยหรือ
เพิ่มพูนข้ึนมาได ้แต่การพฒันาของป่าไมจ้ะด าเนินไปไดอ้ยา่งชา้มากและถา้อตัราการาน าไมจ้ากป่ามา
ใชป้ระโยชน์นอ้ยกวา่อตัราการงอกเงยของป่าแลว้ แน่นอนวา่การขาดแคลนไมเ้พื่อใชป้ระโยชน์คงไม่
เกิดข้ึน แต่ในสภาพปัจจุบนัการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรจึงท าให้จ  าเป็นตอ้งน าไมม้าใชป้ระโยชน์
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ทางดา้นต่างๆ มากข้ึนอยา่งไม่ไดส้ัดส่วนกบัการพฒันาของป่าไม ้ยิ่งไปกวา่นั้นป่าไมเ้ป็นจ านวนมาก
ถูกบุกรุกแผว้ถางเพื่อน าพื้นท่ีมาใชเ้พื่อการเพาะปลูกหรือสร้างท่ีอยูอ่าศยัและใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 
ซ่ึงนับได้ว่าเป็นวิธีการท าลายป่าไม้ท่ีสมบูรณ์แบบและยากท่ีจะท าให้บริเวณนั้นกลายเป็นป่าไม้
ธรรมชาติตามเดิมได ้หากปล่อยให้อตัราการท าลายป่าไมข้องมนุษยด์ าเนินต่อไปเช่นน้ี ความเสียหาย
ต่างๆ จะเกิดข้ึน ไม่เพียงแต่จะขาดแคลนไมเ้พื่อใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่จะท าให้เกิดภาวะแปรปรวน 
ดินเส่ือมคุณภาพ ขาดแคลนเช้ือเพลิง ในท่ีสุดพื้นดินท่ีเคยมีความชุ่มช้ืนและอุดมสมบูรณ์ก็จะค่อยๆ 
กลายเป็นทะเลทรายต่อไป 
  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมต้ามหลกัการต่างๆ ท่ีกรมป่าไมแ้ละนกัวิชาการหลายท่านได้
กล่าวไวน้ั้น หลกัการส าคญัประการหน่ึงคือ การใช้ประโยชน์ท่ีดินบนภูเขาตามหลกัการอนุรักษ์ดิน
และน ้าโดยเฉพาะบนพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรป่าไม ้จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งรีบด่วนท่ีจะตอ้งท าระบบการเกษตรท่ีนอกจากจะสามารถให้
เกษตรกรอยู่เล้ียงตัวเองได้ในพื้นท่ีท่ีจ  ากัดแล้ว ยงัต้องไม่เป็นการท าลายทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดลอ้ม นัน่คือ ระบบจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนท่ีเพิ่มผลผลิตและการอนุรักษท์รัพยากรดว้ย ทั้งน้ี 
สุธาวลัย ์เสถียรไทย (2538: 187-188) ไดก้ล่าวถึงระบบการเกษตรเชิงอนุรักษท่ี์มีศกัยภาพท่ีจะพฒันา
ให้เหมาะสมในท่ีสูงคือ ระบบการปลูกพืชไร่ท่ีมีการอนุรักษ์ดินและน ้ าโดยใช้แถบหญ้า (Contour 
grass strips) รวมทั้งขั้นตอนอ่ืนๆ ดงัน้ี 
  1. การท าแถบหญา้ (Contour grass strips) 
  2. การปลูกพืชหมุนเวยีน (Crop rotation) 
  3. การไม่เผาท่ี (Zero burning) 
  4. การปลูกพืชตระกลูถัว่คลุมดิน (Crop- cover legume) 
  5. การใส่ปุ๋ยคอก (Fertilizer application) 
  6. การไม่ไถพรวน (Minimum tillage) 
  7. การปลูกพืชระยะถ่ี (Dense spacing) 
  8. การก าจดัวชัพืชแต่เน่ินๆ (Early weeding) 
  9. การปลูกพืชสลบัแปลงตามแนวขวาง (Strip-cropping) 
  10. การปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ (Tree-crops planting) 
   
 นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ 2528 
  กรมป่าไม ้(2536: 175-177) ไดก้ล่าวถึงนโยบายการป่าไมแ้ห่งชาติ 2528 เพื่อใหก้ารจดัการ
และการพฒันาทรัพยากรป่าไม ้สามารถท าไดโ้ดยต่อเน่ืองในระยะยาว และประสานสอดคลอ้งกบัการ
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ จึงสมควรก าหนดนโยบายการป่าไม้แห่งชาติไวใ้ห้เป็นการ
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แน่นอน เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ความเขา้ใจร่วมกนัและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัร่วมกนัเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้20 ประการ ดงัน้ี 
  1. ให้มีการก าหนดแนวทางการจดัการและการพฒันาทรัพยากรป่าไมใ้นระยะยาว อนัจะ
ท าให้ประเทศไดรั้บประโยชน์อย่างคุม้ค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุด โดยเนน้ใหมี้การประสานกนัระหวา่งทรัพยากรป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  
  2. ส่งเสริมบทบาทและหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบ
ในการจดัการและพฒันาทรัพยากรป่าไมร่้วมกนั 
  3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกบัปริมาณ คุณภาพ และ
สภาพทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  
  4. ก าหนดให้มีพื้นท่ีป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอตัราร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ                       
เพื่อประโยชน์ 2 ประการ ดงัน้ี 
       4.1) ป่าเพื่อการอนุรักษ ์ก าหนดไวเ้พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ดิน น ้ า พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตวท่ี์
หายาก และป้องกนัภยัธรรมชาติอนัเกิดจากน ้ าท่วมและการพงัทลายของดินรวมถึงเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาวจิยัและนนัทนาการของประชาชนในอตัราร้อยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ 
       4.2) ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ก าหนดไวเ้พื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ ในอตัราร้อยละ 25 ของพื้นท่ีประเทศ  
  5. รัฐและภาคเอกชนจะพฒันาพื้นท่ีป่าไมไ้ปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และจะจดัการพฒันา
ใหอ้ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยสม ่าเสมอตลอดไป 
  6. ให้เพิ่มการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อลดการท าลายพื้นท่ีป่าไม ้
  7 . เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ก ารป ระส านก ารใช้ป ระโยช น์ ร่วม กัน ระห ว่ าง ป่ าไม้แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ เช่น ท่ีดิน แหล่งน ้ า ทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน รัฐจดัให้มีแผนพฒันาป่า
ไมไ้วเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
  8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมด้ว้ยการจดัการป่าไม ้ทั้งในระบบวนวฒัน์แบบเลือกตดั
และระบบวนวฒัน์แบบตดัหมด ตามหลกัวชิาการ โดยเฉพาะระบบตดัหมดตอ้งปลูกใหม่ทดแทนทนัที 
  9. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ และการป้องกนัภยัอนัเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม รัฐจะตอ้งเร่ง
ปรังปรุงการวางผงัเมือง และก าหนดพื้นท่ีป่าไมใ้หแ้น่นอน เพื่อก าหนดขอบเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
ส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีประเภทชนบท และพื้นท่ีเกษตรกรรมในแต่ละจังหวดัท่ีแน่นอน                            
เพือ่ป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้
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  10. ให้มีคณะกรรมการในโยบายป่าไมใ้นระดบัชาติโดยมีกฎหมายจดัตั้งคณะกรรมการ
ดงักล่าวเป็นการถาวร ให้มีหนา้ท่ีวางนโยบายก ากบั ดูแล บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชาติตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
  11. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหน รู้จกัใชท้รัพยากรป่าไม้
อย่างประหยดั รัฐจะตอ้งให้ความรู้ ทศันคติ ความส านึก ความรู้สึกและทกัษะ แก่ประชาชนเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากทรัพยากรป่าไมแ้ละผลเสียจากการตดัไมท้  าลายป่า การใช้สอยไมอ้ย่าง
ฟุ่มเฟือย จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนท่ีเก่ียวกบัความส าคญัของทรัพยากรป่า
ไมท่ี้มีต่อส่วนรวม 
  12. ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดยส่งเสริมการปลูกป่าเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อใช้
ภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน การปลูกป่าในท่ีดินของรัฐและการ
ปลูกป่าตามหวัไร่ปลายนา หรือปลูกป่ารายยอ่ยเพื่อประโยชน์ใชส้อยในครัวเรือน  
  13. สนับสนุนให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเน่ือง และโรงงานเยื่อกระดาษเพื่อน า                         
ทุกส่วนของไมม้าใชป้ระโยชน์และส่งเสริมใหมี้การใชว้สัดุอ่ืนทดแทนไม ้
  14. ให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย เพื่ออ านวยผลให้การรักษาและเพิ่มทรัพยากรป่าไม้
และการตดัฟันไมม้าใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  15. ให้ มีการตั้ งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ เพื่อด าเนินการวิจัยด้านป่าไม้แล้วน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  16. เพื่อลดการน าเขา้ของน ้ ามนัเช้ือเพลิง จึงให้มีการใชไ้มเ้พื่อพลงังาน โดยให้มีการปลูก
ป่าเพื่อเป็นแหล่งพลงังาน 
  17. ก าหนดพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัโดยเฉล่ีย 35 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป ไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมโ้ดยไม่
อนุญาตใหมี้การออกโฉนดหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  18. ก าหนดแนวทางปฏิบติังานท่ีแน่นอน ชัดเจน เก่ียวกบัการแก้ปัญหา การท าลายป่า                
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การท าไร่เล่ือนลอย ภยัจากไฟป่า การท าลายป่าจากชุมชน การปราบปรามและ
การลงโทษผูก้ระท าผิด รวมทั้งการจดัตั้งศูนยร์วมการปราบปรามในแต่ละภาค และให้มีมาตรการ
ลงโทษเจา้หน้าท่ีของรัฐ ผูมี้อิทธิพลและผูก้ระท าผิดไวเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังานของหน่วยราชการ
และเอกชน 
  19. ก าหนดใหมี้ส่ิงจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน 
  20. ก าหนดใหมี้การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์และการตั้งถ่ินฐานในทอ้งท่ีใหส้อดคลอ้งกบั
การใชท้รัพยากรและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของประเทศ 



 
 

30 

  นโยบายการป่าไมท้ั้ง 20 ขอ้ ไดก้ าหนดทั้งเป้าหมายและวธีิการท่ีจะไปสู่เป้าหมายไวอ้ยา่ง
ชดัเจน รวมทั้งก าหนดองคก์รซ่ึงจะตอ้งรับผิดชอบและก ากบัดูแล เพื่อให้การด าเนินนโยบายไดบ้รรลุ
เป้าหมาย สามารถสรุปเป้าหมายและวธีิปฏิบติัไดด้งัน้ี 
  1. ก าหนดให้มีพื้นท่ีป่าอยา่งน้อยร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ โดยเป็นป่าอนุรักษ ์ร้อยละ 
15 และเป็นป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 25 ต่อมารัฐบาลได้เปล่ียนนโยบายให้ก าหนดพื้นท่ีเป็นป่าอนุรักษ ์
ร้อยละ 25 และเป็นป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 เท่ากบัวา่ประเทศไทยตอ้งมีพื้นท่ีป่าอยา่งนอ้ย 128 ลา้นไร่ 
โดยเป็นป่าอนุรักษแ์ละป่าเศรษฐกิจ 32 และ 20 ลา้นไร่ ตามล าดบั 
  2. เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายขา้งตน้ รัฐและเอกชนจะตอ้งด าเนินการร่วมกนั 
  3. ให้มีการส่งเสริมการปลูกป่าเอกชนและภาครัฐบาล เพื่อให้มีไมใ้ชส้อยในประเทศโดย
ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน และการปลูกป่าในท่ีดินของรัฐ ทั้งน้ีก าหนดให้มีส่ิงจูงใจในการส่งเสริม
การปลูกป่า 
  4. ก าหนดพื้นท่ีลาดชนัโดยเฉล่ีย 35 เปอร์เซ็นต์ ข้ึนไป ไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมโ้ดยไม่อนุญาต
ใหอ้อกโฉนดหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
 พระราชด าริเกีย่วกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ีอ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มให้แก่
มนุษยม์ากมายหลายประการ นบัตั้งแต่การรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศใหอ้ยู่
ในสภาพปกติ ไม่แปรปรวน รักษาตน้น ้ าล าธาร รวมทั้งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีให้มนุษยไ์ด้
บริโภคใช้สอยประกอบอาชีพ ตลอดจนการส่งออกเป็นรายไดใ้ห้แก่ประเทศชาติอีกทางหน่ึง แต่ใน
สภาพปัจจุบนั ประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจึงเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการบุกรุกท าลายป่าไมเ้พื่อการ
บุกเบิกพื้นท่ีท ากิน การลกัลอบตดัไมเ้พื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและเผาถ่าน นอกจากนั้นแลว้ การ
เร่งรัดการด าเนินงานบางโครงการ เช่น การก่อสร้างถนน การสร้างเข่ือน มีการตดัไมโ้ดยไม่ค  านึงถึง
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้มีผลให้ป่าไมข้องประเทศไทยในปัจจุบนัมีเน้ือท่ีลดลงและบางแห่งอยูใ่น
สภาพเส่ือมโทรมเป็นอยา่งมาก 
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงทราบถึงปัญหาดา้นน้ี ไดมี้พระราชหฤทยัมุ่งมัน่ท่ีจะ
แกไ้ขปรับปรุงและพฒันาป่าไม้ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ดงัเช่นในอดีต เพื่อเป็นการยงัประโยชน์
ให้แก่ประชาชนถว้นหนา้ ดงัแนวพระราชด ารัสเก่ียวกบัการพฒันาป่าไม ้เม่ือ พ.ศ. 2523ไวว้า่ “แต่ป่า
ไม้ท่ีจะปลูกนั้น สมควรท่ีจะปลูกแบบป่าส าหรับใช้ไม้หน่ึง ป่าส าหรับใช้ผลหน่ึงป่าส าหรับใช้เป็นฟืน
อย่างหน่ึง” เพ่ือต้นน า้ล าธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตาม หรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่น
แหละเป็นป่าไม้ท่ีถูกต้อง เพราะท าหน้าท่ีเป็นป่าคือเป็นต้นไม้ และท าหน้าท่ีเป็นทรัพยากรในด้าน
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ส าหรับเป็นผลท่ีมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้”ส าหรับพระราชกระแสรับสั่งเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้พอท่ีจะสรุปแนวพระราชด าริไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. ด้านการปลูกป่าทดแทน 
      1.1) ปลูกป่าทดแทนพื้นท่ีป่าไมถู้กบุกรุกแผว้ถาง และพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม 
      1.2) ปลูกป่าเน่ืองจากพื้นท่ีตามบริเวณอ่างเก็บน ้ าหรือเหนืออ่างเก็บน ้ าไม่มีความชุ่มช้ืน
ยาวนานพอ 
      1.3) ปลูกป่าบนเขาสูง เน่ืองจากสภาพป่าบนท่ีเขาสูงทรุดโทรม ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ 
ลุ่มน ้าตอนล่าง 
      1.4) ปลูกป่าเพื่อพฒันาลุ่มน ้าและแหล่งน ้าใหมี้น ้าสะอาดบริโภค 
      1.5) ปลูกป่าเพื่อให้ราษฎรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยใช้ราษฎรในทอ้งท่ีนั้นๆ และเป็นการ
สร้างความเขา้ใจใหร้าษฎรเห็นความส าคญัของการปลูกป่า 
     1.6) ปลูกป่าเสริมธรรมชาติเป็นการเพิ่มท่ีอยูอ่าศยัแก่สัตวป่์า 
  2. ด้านการพฒันาวจัิยด้านป่าไม้ 
      2.1) ด าเนินการศึกษาวจิยัดา้นป่าไม ้ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามสภาพทอ้งถ่ิน 
      2.2) ท าการศึกษาพฒันาและวิจยัความสัมพนัธ์ของป่าไมก้บัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ป่าไม้
ประมง ในพื้นท่ีป่าชายเลน การพฒันาด้านชลประทานเก่ียวกบัป่าไม ้โดยการจ่ายน ้ าตามแหล่งน ้ า
ในช่วงฤดูร้อน (แลง้) เพื่อใหมี้ความชุ่มช้ืน และท าใหป่้าตน้น ้าล าธารมีความชุ่มช้ืนสมบูรณ์ตลอดทั้งปี 
และปลูกไมพ้ื้นลา้งเสริมเพื่อช่วยลดความรุนแรงของกระแสน ้าในฤดูฝน 
      2.3) ศึกษาเก่ียวกบัการป้องกนัไฟป่า โดยใชร้ะบบเปียก (ความช้ืน) เป็นตน้ 
  พระราชด าริเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรป่าไมน้ั้น เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและให้ประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมเป็นอยา่งมากทั้งประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว 

 1. ประโยชน์ในระยะส้ัน 
        1.1) เพิ่มพนูรายได ้โดยสร้างงานใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 
        1.2) ท าให้ประชาชนมีความเขา้ใจถึงความส าคญั และคุณค่าของทรัพยากรป่าไมพ้ร้อม
ทั้งใหค้วามร่วมมือ 
        1.3) ราษฎรได้ถูกจดัให้อยู่เป็นท่ีเป็นหลักแหล่งและสะดวกต่อการท่ีรัฐจะท าการ
สนบัสนุนให้ความช่วยเหลือในดา้นการพฒันาในรูปแบบต่างๆพร้อมกบัมีหลกัแหล่งท ากินแน่นอน
อนัเป็นการหยดุย ั้งการท าลายป่าไมใ้หล้ดนอ้ยลง 

 2.ประโยชน์ในระยะยาว 
      2.1) ส่ิงแวดลอ้มและสภาพนิเวศวทิยาท่ีอยูอ่าศยัดีข้ึน 
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      2.2) มีสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งคุณภาพชีวติดีข้ึน ประชาชนในถ่ินทุรกนัดารมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
       2.3) มีน ้าสะอาดท่ีจะใชใ้นการบริโภค และท าการเกษตรกรรมตลอดไป 
       2.4) เร่ิมมีความหวงั ในการท่ีจะบ ารุงป่าฟ้ืนคืนสภาพป่าตามธรรมชาติ ตลอดทั้งสัตวป่์า
เพิ่มปริมาณจ านวนมากข้ึนในอนาคต 
       2.5) มีแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มมากข้ึน 
       2.6) ความเพียงพอในดา้นการใชไ้มใ้ชส้อยก่อสร้างบา้นเรือนและไมส้ าหรับใช้ท าฟืน 
รวมทั้งไมผ้ลท่ีจะไดเ้ก็บกินในอนาคต 
      2.7) ใช้เป็นแม่แบบในการก าหนดนโยบายปฏิบติัและพฒันาปรับปรุง แนวทางการ
ด าเนินงานต่อไป 
      2.8) ประหยดังบประมาณทั้งในด้านการป้องกนัรักษาป่าไมแ้ละการบ ารุงรักษาป่าให้
ฟ้ืนคืนตามธรรมชาติ 
  การด าเนินการตามพระราชด าริต่างๆ เก่ียวกบัเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้ล้วย่อม
สามารถท่ีจะแกปั้ญหาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ด ้หากมีการน าแนวทางหรือหลกัการของแนว
พระราชด าริไปใชย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัในจุดท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกนั และให้มีการปฏิบติัต่อเน่ือง
ตลอดจนให้มีการติดตามประเมินผล ส าหรับงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นงานท่ีจะต้อง
ด าเนินการอย่างมีระบบแบบแผนและต้องใช้เวลา ตลอดทั้ งเทคโนโลยี รวมทั้ งงบประมาณและ
เจา้หน้าท่ีด าเนินการแกไ้ข พฒันาแลว้ยงัตอ้งพึ่งพาและแรงสนับสนุน ความร่วมมือความเขา้ใจของ
ราษฎรท่ีอยู่ใกล้ชิดทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงราษฎรจะตอ้งเห็นรู้คุณค่า และความส าคญัต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมด้ว้ย การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมจึ้งจะสัมฤทธ์ิผล 
  อย่างไรก็ตามการด าเนินตามแนวทางพระราชด าริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กบัพสกนิกร ท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร ซ่ึงราษฎร
เหล่าน้ีหากมีความเป็นอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีหลกัแหล่งในการประกอบอาชีพท่ีแน่นอน ไม่มี
การอพยพเคล่ือนยา้ยปัญหาการบุกรุกท าลายป่าเพื่อเอาพื้นท่ีท าการเกษตรกรรม อย่างน้อยท่ีสุดก็
สามารถหยุดย ั้งลงได ้หรือจ ากดัขอบเขตในการบุกรุกท าลายป่าจากกลุ่มคนเหล่านั้นได ้และหากคน
กลุ่มน้ีได้มีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรป่าไม ้ซ่ึงเขาจะตอ้งหวงแหนและ
ช่วยกนัดูแลคุม้ครอง เพราะเป็นท่ีจะให้หรือจะสร้างคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ต่อชุมชนของเขาเหล่านั้น 
และประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป 
  สรุปไดว้า่แนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมเ้พื่อให้เกิดการใชส้อยและท าหนา้ท่ีป้องกนั
ภัยและรักษาความสมดุลของธรรมชาติไวน้ั้ น จ  าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางนิเวศวิทยาเป็นหลัก 
ธรรมชาติ ดังนั้ นการจดัการป่าไม้ต้องค านึงถึงทั้ งการอนุรักษ์และการพฒันาทรัพยากรป่าไม้ไป
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พร้อมๆ กนั โดยแบ่งพื้นท่ีป่าออกเป็น 2 ประเภทคือ ป่าอนุรักษ ์และป่าใชส้อยหรือป่าเศรษฐกิจเพราะ
หากไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมให้เกิดความเส่ือมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการร่อยหรอของทรัพยากรป่าไมไ้ด้ การน าแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมร่้วมวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้เกิดการบริหารจดัการดา้นการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูควบคู่กนัไปอยา่งสมดุล เพื่อน าไปสู่การใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
  อดีตท่ีผ่านมาประชาชนเป็นฝ่ายถูกกระท ามาโดยตลอด ดงันั้น ประเด็นส าคญัของการ                 
มีส่วนร่วมคือ การเขา้ร่วมเป็นฝ่ายกระท าของประชาชน การท่ีประชาชนมิไดเ้ป็นฝ่ายกระท า ท าใหเ้กิด
ไม่มีความมัน่ใจ ไม่กลา้คิด กลา้ท า และไม่รู้สึกวา่ตนสามารถก าหนด ควบคุมสภาพแวดลอ้มและการ
เปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยูไ่ด ้ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีถูกตอ้งจึงตอ้งมุ่งพฒันาคุณภาพของคน การ
พฒันาคนคือกระบวนการเจริญเติบโตทางปัญญา ความสามารถในการด ารงชีวิตและสภาพแวดลอ้ม
ทั้งปวง เป็นกระบวนการท่ีเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงทั้งคุณภาพ และปริมาณตลอดเวลา เร่ิมตน้จากการ
รับรู้ตนเอง การด ารงชีวิต สภาพการณ์แวดลอ้ม และปัญหาต่างๆ ซ่ึงไปสู่การกระท าต่อสภาพการณ์
หรือปัญหานั้นๆ ติดตามดว้ยการรับรู้แห่งผลการกระท า และสภาพปัญหาซ่ึงเป็นการรับรู้ในระดบัท่ี
สู ง ข้ึน ไป  น าไป สู่ ก ารก ระท า ท่ี ต่ อ เน่ื อ งกัน เร่ือ ยๆ  ถ้ าไม่ ค  า นึ ง ถึ ง เง่ือน ไขท างชี วภ าพ 
กระบวนการพฒันาน้ีย่อมเติบโตไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง อุปสรรคท่ีหยุดย ั้งพฒันา
ดงักล่าว คือ สภาพชีวติทางวตัถุวสิัยท่ียากจนขน้แคน้ ขาดแคลนไปหมดทุกอยา่ง อนัเป็นผลการพฒันา
อยา่งไม่เท่าเทียมท่ีด าเนินติดต่อกนัมาหลายปี (อภิชยั พนัธเสน, 2539: 33) 

ไพโรจน์   สุขสัมฤท ธ์ิ  (2532: 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมี ส่ วน ร่วม หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานรวมพลงัประชาชนกบัองคก์ารของรัฐหรือองคก์รเอกชน เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยยึดหลักการว่า สมาชิกในชุมชนนั้นๆ จะต้องร่วมมือกัน
วางแผนและการปฏิบติังานเพื่อสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาของประชาชนในชุมชน 

มนสั  สุวรรณ (2549: 34) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ิน ถือว่าเป็นหลกัการท่ีมี
ความถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัการบริหารจดัการ ประชาชนในทอ้งถ่ินถือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง
จากกิจการหรือโครงการพัฒนา เขาอาจเสียประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในพื้ นท่ี  ดังนั้ นเม่ือมี
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึนจากการพฒันา เขาซ่ึงหมายถึงประชาชนในทอ้งถ่ินจึงสมควรเป็นกลุ่มแรกท่ี
ไดรั้บประโยชน์ 
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นรินทร์ชยั  พฒันาพงศา (2547: 7) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตดัสินใจหรือเคยเข้ามาร่วมด้วย
เล็กน้อยไดเ้ขา้มาร่วมดว้ยมากข้ึน เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอยา่งผิวเผิน
แต่เขา้ร่วมดว้ยแทจ้ริงยิง่ข้ึน และการเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่แรกจนถึงขั้นสุดทา้ยของโครงการ 

เดช  กาญจนางกูร (2547: 22) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การแบ่งงานกนั
ท าตามบทบาทและหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งมีการบูรณาการในดา้นความรู้ ความคิด และ
ความเขา้ใจให้ถูกตอ้งตรงกนั เพื่อท าให้ผูมี้ส่วนร่วมปฏิบติังานหรือกระท ากิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้
ประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเป็นจงัหวะเดียวกนั จึงจะท าให้การปฏิบติังานร่วมกนัสัมฤทธ์ิ
ผลอยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดตามท่ีผูมี้ส่วนร่วมทุกคนปรารถนา 
  ทวีทอง  หงส์วิวฒัน์ (2527: 43) ได้อธิบาย “ การมีส่วนร่วมของประชาชน” คือ การท่ี
ประชาชน หรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ ควบคุมการใช ้กระจายทรัพยากร 
และปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยได้
พฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบการตดัสินใจในการก าหนดชีวิตอย่างเป็นตวั
ของตัวเอง ซ่ึงประธาน  สุวรรณมงคล (2547: 65) กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาชนบทโดยยึด
หลกัการส าคญั คือ การให้ชาวชนบทไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของตนเองโดยตรง การพฒันา
ชนบทแนวใหม่น้ี จึงเป็นการท าให้ชาวชนบท รู้จกัวเิคราะห์ถึงสภาวการณ์ท่ีตนเองเป็นอยู ่และพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือจ าเป็น เม่ือคนเกิดความส านึก และมีความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนแปลงแล้ว 
ขบวนการพฒันาก็จะเกิดจากความสมคัรใจ และมีความเป็นตวัของตวัเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนจะ
เป็นเคร่ืองค ้าประกนัวา่ผลแห่งการพฒันาจะตกอยูก่บัประชาชนส่วนใหญ่ โดยการมีส่วนร่วมในงาน
พฒันาชนบท ชุมชนควรมีบทบาทส าคญั 4 ลกัษณะ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (decision-making) อาจเป็นการตดัสินใจตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก
ในช่วงของกิจกรรม และการตดัสินใจในช่วงของการด าเนินกิจกรรม 
 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (implementation) อาจเป็นไปในรูปแบบของการ              
เขา้ร่วมโดยการให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเขา้ร่วมในการบริหารและการร่วมมือ รวมทั้ง
การเขา้ร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) อาจเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ ทางสังคมหรือ
การรับผลประโยชน์โดยส่วนตวั 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) เป็นการควบคุม ตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 

เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2526: 72) ไดก้ล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและศึกษาสาเหตุของปัญหา 
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2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจการ 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
อภิญญา  กงัสนารักษ ์(2544: 98) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน 
ร่วมตดัสินใจก าหนดความตอ้งการและร่วมล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 

2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวตัถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน 
รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวทิยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วม
ช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้ รู้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือ
ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได ้

อคิน  รพีพฒัน์ (2527: 69) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. การก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ข 
2. การตดัสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา แกไ้ขปัญหา 
3. การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 
 
 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบดว้ยลกัษณะ 2 ประการ ดงัน้ี 
1. ลกัษณะเหตุผลของการมีส่วนร่วม คือ การเขา้ร่วมเพราะเกรงใจ การเขา้ร่วมเพราะถูกบงัคบั 

การเขา้ร่วมเพราะมีส่ิงจูงใจเฉพาะหน้า การเขา้ร่วมเพราะเขา้ใจวตัถุประสงค์ของการเขา้ร่วม การเขา้
ร่วมเพราะอยากเขา้ร่วมโดยท่ีคิดวา่จะก่อประโยชน์ระยะยาวต่อตนและชุมชน 

2. ลกัษณะขั้นตอนของการเขา้ร่วมของประชาชนในชุมชน คือ ขั้นตอนการคน้หาปัญหาและ
แนวทางแก้ไข ขั้นตอนการตดัสินใจวางแผนพฒันาแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมการ
พฒันาตามแผนและการประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 

ประพนธ์  ปิยรัตน์ (2534: 126) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมมี
ดงัต่อไปน้ี 

1. รัฐยอมรับและก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑใ์ห้มีส่วนร่วม มีบทบาทส าคญัในกิจกรรมการ
พฒันาทั้งมวล 
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2. สร้างองคก์รในระดบัชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ให้มีความสมดุลเกิดข้ึนระหวา่งการตดัสินใจของส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะน า ไปสู่

การปฏิบติัของประชาชน ทั้งน้ี เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย และสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 
4. อบรมผูน้ าชุมชนและบุคลากรของรัฐให้มีทกัษะในการมีส่วนร่วม และมีหุ้นส่วนในการ

พฒันา ตลอดจนการบริหารจดัการองคก์รต่างๆ ท่ีชุมชนไดจ้ดัตั้งข้ึน 
5. สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมท่ีจะเพิ่มรายได้ ตลอดจนด้านวสัดุ อุปกรณ์ การเงิน และ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ท่ีจะท าใหกิ้จกรรมของการพฒันาย ัง่ยนือยูไ่ด ้
6. ความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีตลอดจนขอ้มูลข่าวสาร จะตอ้งจดัให้มีการสนองตอบต่อ

ความตอ้งการและน าไปสู่การจูงใจใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
7. การมีส่วนร่วมและการมีหุน้ส่วนถือเป็นส่ิงส าคญัต่อกระบวนการแกปั้ญหา หรือการพฒันา

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ รวมทั้ งทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมและการมี
หุน้ส่วนตอ้งอยูใ่นแผนการพฒันาส่วนร่วมท่ีมุ่งไปสู่ความย ัง่ยนืของคุณภาพชีวติประชาชน 

World Health Organization (1981: 34) ระบุไว้ว่า ปัจจัยพื้ นฐานท่ี มี ส่วนช่วยระดมการมี                          
ส่วนร่วมของประชาชน มีดงัน้ี 

1. ปัจจยัของส่ิงจูงใจ การท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงนั้น ตอ้งมีส่ิงจูงใจจากเหตุผลการ
มองเห็นผลประโยชน์ตอบแทน และการถูกชกัชวนจากเพื่อนโดยมีส่ิงจูงใจเป็นตวัน า 
 2. ปัจจยัโครงสร้างของช่องทางการเขา้มามีส่วนร่วม เป็นปัจจยัท่ีใหโ้อกาสชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในรูปแบบการมีต าแหน่งทางสังคม การเป็นตวัแทนหรือการเขา้ร่วมโดยตรง ปัจจยัโครงสร้างของช่อง
ทางการเข้ามามีส่วนร่วมควรก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อผูเ้ข้าร่วมสามารถก าหนดเง่ือนไข ของ
ตนเองตามสภาพความเป็นจริงในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. ปัจจยัอ านวยในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม เป็นการให้ผูเ้ข้าร่วมมีโอกาส
ก าหนดกิจกรรมของตนเองดว้ยตนเอง 

นรินทร์ชยั  พฒันพงศา (2547: 54) ไดก้ล่าวไวว้า่ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม มีดงัต่อไปน้ี 
1. ท าให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกนัท ากิจกรรม ท าใหแ้ต่ละฝ่ายไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนั

และกนั จนไปสู่การยอมรับความแตกต่างในรูปร่าง นิสัย ค่านิยมต่างๆ อนัเป็นรากฐานส าคญัของ
ประชาธิปไตย 

2. ท าให้งานท่ียากบางอย่างส าเร็จข้ึนมาได ้งานหลายอย่างหากท าผูเ้ดียวหรือท าน้อยคนอาจ
ไม่ส าเร็จ ตอ้งใหผู้ม้าร่วมงานมากคนจึงจะส าเร็จ 

3. ท าให้บุคคลคิดช่วยตนเอง เพราะถา้รัฐเป็นฝ่ายท าใหก้็จะรอความช่วยเหลือ หากมาร่วมกนั
พิจารณาอาจท าบางส่ิงบางอยา่งไดเ้อง เพราะจะร่วมดูแลรักษาส่ิงนั้นมากข้ึน 
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4. ท าให้ความช่วยเหลือนั้นตรงกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในขั้นการระบุ
ประเด็นปัญหาและความตอ้งการ จึงไม่เกิดปัญหาท่ีสร้างไวเ้พื่อใช้แลว้ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ซ่ึงท า
แลว้ไม่มีผูใ้ชก้็เสียประโยชน์ไป 

5. ท าให้ประหยดัทรัพยากรลงได้ เพราะการช่วยตรงกบัความตอ้งการท่ีจะท า และยงัอาจมี
แรงงานจากการมีส่วนร่วมมาช่วยได ้
 6. ท าให้รู้สึกเป็นเจ้าของ การมาร่วมคิดร่วมท า ท าให้รู้สึกความเป็นเจ้าของ และมีความ
ภาคภูมิใจในส่ิงท่ีตนท าข้ึนมา ส่ิงท่ีไดร่้วมกนัท าข้ึนมาจึงอยูค่งทน 

7. เพิ่มทางเลือกท่ีดีเพื่อการตดัสินใจ การไดรั้บรู้ในโครงการอย่างละเอียด ท าให้ช่วยกนัหา
ทางเลือกหลายทางท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมท่ีสุด ท าใหเ้กิดผลเสียหายนอ้ยลงหรือเกิดผลดีมากกวา่การ
ไม่ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

8. เกิดการสร้างฉนัทามติหรือการเห็นพอ้งตอ้งกนัข้ึนมาได ้
 9. ท าให้ชุมชนเข้มแข็งเพราะชุมชนมีส่วนร่วมกัน ตัดสินใจร่วมดูแลปกครอง พิทักษ์
ผลประโยชน์ของชุมชนหรือสังคมนั้นเอง โดยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมเสมอๆ 

10. ท าใหบุ้คคลท่ียอมรับยากยอมรับโครงการนั้นได ้
11. ท  าใหก้ารด าเนินงานของชุมชนนั้นโปร่งใส 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานนะท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันานั้นจะตอ้งเป็นการ

เขา้ร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลงัของประชาชนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) กระบวนการติดสินใจเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายของสังคมและการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 2) ในการปฏิบติัตาม
แผนการหรือโครงการต่างๆ โดยความสมคัรใจ (เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง, 2526: 29) และขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา                    
การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน และการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการในบางคร้ังการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสาธารณะของภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุดสามารถ
กระท าได ้5 รูปแบบ คือ การรับรู้ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็น และการ
ร่วมมือในการตดัสินใจ 

จากความหมายท่ีหลากหลายดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมนั้ น หมายถึง 
กระบวนการทางสังคมท่ีคนในชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพในสังคมหรือชุมชนอยา่งมีศกัด์ิศรี มีส านึกรับผิดชอบและมีบทบาทเต็มท่ี อยา่งไรก็ตามการ
จดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ผา่นมาในอดีตถือวา่ มีการวางแผนการจดัการจากรัฐบาล โดยเป็นแบบบนลง
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ล่าง (Top-Down) และพบว่าท่ีผ่านมาได้ประสบกบัปัญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม ้เกิด
ปัญหาความขดัแยง้กบัชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี โดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ฉลาดชาย  รมิตานนท์ อา้งใน สมศกัด์ิ  กองอินทร์ (2540: 96) กล่าววา่ คนส่วนใหญ่ควรเป็น
ผูใ้ช้อ  านาจในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงแบ่งได้
เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นหลกัการ โดยหลกัการจะตอ้งยอมรับว่า ทรัพยากรเป็นของประชาชน รัฐเป็นเพียงผูท่ี้
ดูแลรักษาไวใ้นนามของประชาชนเท่านั้น สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญท่ีระบุวา่ประชาชนคนไทยเป็น
เจา้ของประเทศ เพราะฉะนั้นทรัพยากร น ้า ป่า ฯลฯ เป็นของประชาชนคนไทยนัน่เอง 

2. ขั้นวิธีการ เม่ือหลกัการประชาธิปไตยถือว่า ประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ เป็นเจา้ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการคือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นธรรมท่ีสุดในรูปของการกระจายอ านาจ เช่น การจดัการป่าชุมชน                         
การจดัการน ้าโดยชุมชน เป็นตน้ 

3. ขั้ นผลท่ีได้ การจัดการทรัพยากรในระบบประชาธิปไตย มีวตัถุประสงค์สูงสุดคือ                       
ความเป็นธรรม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ แต่จะตอ้งไม่ท าลาย
หรือละเมิดสิทธิของคนสวนนอ้ย 

จะเห็นไดว้า่ การมีส่วนร่วมนั้นไดถู้กตีความไปในความหมายต่างกนัข้ึนอยูก่บัสภาพความคิด 
ความเช่ือแต่ละบุคคล กาลเวลาและยุคสมยั น าไปสู่ขอ้สรุปเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ
องคก์รทอ้งถ่ินเป็นทางเลือกของการพฒันา 

ตามแนวความคิดของ อนุรักษ์  ปัญญานุวฒัน์ (2542: 58) ท่ีกล่าวถึงการพฒันาพื้นฐานส าคญั 
3 ประการคือ 1) กลไกการพฒันาเคล่ือนยา้ยจากรัฐสู่ประชาชน โดยองคก์รทอ้งถ่ินท่ีมีบทบาทหลกัใน
การพฒันา 2) เป้าหมายการพฒันาคือการพฒันาขีดความสามารถเพื่อพึ่งพาและพฒันาตนเอง ไม่ใช่
พึ่งพารัฐหรือองคก์รพฒันาจากภายนอก 3) กระบวนการพฒันายดึหลกัจากล่างสู่บนมากกวา่บนลงล่าง 
และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถ่ินในการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจะตอ้งยึด
แนวทางปฏิบติั การะท าไดด้งัน้ี 

1. ต้องถือว่าองค์กรท้องถ่ินเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหาด้วยการพึ่ งตนเอง องค์กรจาก
ส่วนกลางเป็นเพียงตวักระตุน้ ตวัเสริมหรือสนบัสนุนเท่านั้น 

2. กิจกรรมการพฒันาจะตอ้งเร่ิมจากพื้นฐานขององคก์รทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ค านึงถึงชีวติท่ีด ารง
อยูใ่นชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบนั พึงตระหนกัวา่การพยายามท ากิจกรรมการพฒันาซ่ึงก าหนดตาม
กรอบความคิดจากองคก์รภายนอกชุมชน นอกจากจะไม่น าไปสู่การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงแลว้ยงัเป็น
การท าลายศกัยภาพในการแกปั้ญหาของชุมชน สร้างลกัษณะขาดความมัน่ใจในตนเอง และเป็นการ
พึ่งพาพลงัภายนอกชุมชนตลอดเวลา 
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3. การมีส่วนร่วมขององคก์รในทอ้งถ่ินน่าจะครอบคลุมถึงการกระจายและการส่ือสารขอ้มูล 
เพื่อพฒันาขีดความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแกปั้ญหาของชุมชนในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

สมคิด  เลิศไพฑูรย ์(2542: 22) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองส าคญั
ประการหน่ึงของการกระจายอ านาจใหก้บัการปกครองทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นการกระจายอ านาจใหก้บั
ชุมชน ท่ี มี สิท ธิ ท่ี จะ ดูแล รักษาจัดการท รัพ ยากรธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อมของท้อง ถ่ิน                                 
โดยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีชุมชนมีสิทธิในการดูแล ไดแ้ก่ 

1. การดูแลจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้ตวั ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีขนาด
เพียงพอกบัก าลงัดูแลและมีความผูกพนัอยู่กบัชุมชน ควรท่ีจะมอบให้ชุมชนเป็นผูดู้แลรักษาภายใต้
กรอบเกณฑ์และการก ากบัดูแลอยูห่่างๆ ของรัฐ เช่น กรณีป่าตน้น ้ าใกลบ้า้น ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์แหล่ง
ประมงชายฝ่ังท่ีท ามาหากินมานาน รวมไปถึงแหล่งน ้าในทอ้งถ่ินดว้ย 

2. การดูแลจดัการทรัพยากรส่วนรวม เช่น ต้นน ้ าล าธารของลุ่มน ้ านั้ น แม้จะยงัต้องอาศัย
อ าเภอและกลไกของรัฐจดัการดูแลแบ่งปันส่วนรวมก็ตาม แต่ก็ควรให้ชุมชนมีสิทธิมีส่วนร่วม                        
ในกระบวนการน้ีดว้ย หากเปิดให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมผ่านองค์กรชุมชนของตนทั้งโดยมาตรการ
ไต่สวน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ไปจนถึงการให้มีตวัแทน
ร่วมอยูใ่นองคก์ร ก็จะเป็นผลต่อการพฒันาระบบประชาธิปไตยไปดว้ย เพราะประชาชนมีโอกาสท่ีจะ
ทดัทานตรวจสอบการพฒันาท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของตนแลว้สามารถเขา้ร่วมกบักระบวนการทางการ
เมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. องค์กรชุมชน นอกจากจะมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแล้ว งานขององค์การปกครอง                   
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีควรจะมีมากข้ึน คือการเป็นตวัแทนชุมชนในด้านทรัพยากรชุมชนและส่ิงแวดล้อม              
โดยดูแลส่วนท่ียงัคงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงอาจมีการก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติั มีการจดัประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกคร้ังในการตัดสินใจในเร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน มิฉะนั้นองค์กรปกครองทอ้งถ่ินนั้นอาจไม่กล่าวอา้ง
สิทธิของชุมชนได้ เม่ือก าหนดไวเ้ช่นน้ีแล้วประชาชนทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแบบไม่เป็น
ทางการยอ่มมีโอกาสท่ีจะตรวจสอบ ทดัทานหรือทว้งติง ปกป้องการใชสิ้ทธ์ิโดยอ าเภอใจของตวัแทน
ของตนเองไดใ้นท่ีสุด จะเห็นไดว้า่การมีส่วนร่วมน าไปสู่การพฒันาสังคมใหมี้ประสิทธิภาพได ้ 

สรุปไดว้่าการด าเนินงานหรือการพฒันาโครงการใดๆนั้น ถา้เปิดโอกาสให้ชาวบา้นหรือคน
ในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของตนเองโดยตรง จะเป็นการท าให้ชาวบา้น รู้จกัวิเคราะห์
ถึงสภาวการณ์ท่ีตนเองเป็นอยู่ และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือจ าเป็น ขบวนการพฒันาก็จะเกิดจาก
ความสมคัรใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นเคร่ืองค ้ าประกันว่าผลแห่งการพฒันาจะตกอยู่กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ ซ่ึงการมีส่วนร่วมจะท าให้คนในชุมชนเกิดการคิดช่วยเหลือตนเอง เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัจนไปสู่การยอมรับความแตกต่างได้ มีความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของ
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ทรัพยากรร่วมกัน จึงท าให้ชุมชนเข้มแข็งเพราะชุมชนมีส่วนร่วมกัน ตดัสินใจร่วมดูแลปกครอง 
พิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนหรือสังคมนั้ นเอง โดยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การน าแนวคิดการมีส่วนร่วมร่วมวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษา
ถึงการมีจิตส านึกสาธารณะในการร่วมอนุรักษท์รัพยากรป่าไมร้วมถึงการน าไปสู่การวางแผนในการ
จดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งมีส่วนร่วมต่อไป 

  
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์ป่าต้นน า้ 
  เกษม  จนัทร์แกว้ (2530: 66) ระบุไวว้า่ “อนุรักษ”์ หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
เหมาะสม การรู้จกัใช้ทรัพยากรดว้ยวิธีการสงวน หรือเก็บรักษาทรัพยากรท่ีหายากเอาไว ้รวมถึงการ
ป้องกนัมิใหท้รัพยากรเกิดการสูญเสียในการใชท้รัพยากรเหล่านั้นเกิดข้ึนดว้ย 
  อุทิศ  กุฎอินทร์ (2536: 45) ระบุไวว้า่ “การอนุรักษ์”หมายถึง การจดัการเพื่อใชป้ระโยชน์
อยา่งชาญฉลาด เน้นการรักษาไวใ้ห้ชนรุ่นหลงัไดดู้หรือใช้ประโยชน์ ไม่มุ่งท่ีประโยชน์สูงสุด การใช้
ตอ้งมีการท าลายโดยตอ้งก าหนดไวไ้ม่ให้เกินกวา่ท่ีจะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลง การ
ใชท่ี้ไม่ท าลายจะตอ้งไม่ก่อผลกระทบจนท าใหท้รัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เปล่ียนรูปหรือเส่ือมโทรม 
  นิวติั เรืองพานิช (2528: 14) กล่าววา่ การอนุรักษ ์หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งฉลาด
และประหยดั โดยให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด รวมทั้งกระจายการใชป้ระโยชน์
แก่มหาชนโดยทัว่ถึงกนั ทั้งน้ีจะตอ้งเขา้ใจว่าการอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้
เฉยๆ แต่จะตอ้งน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ตามกาลเทศะและพยายามให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ปัจจุบนัมกัจะเกิดปัญหาความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งการอนุรักษ์กบั
การพฒันา ซ่ึงความจริงน่าจะมีทางเลือกท่ีร่วมกนัได ้หากผูท่ี้มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูท่ี้มองการณ์
ไกล ให้ความส าคญัต่อทรัพยากรทุกประเภทอยา่งเท่าเทียมกนั และดว้ยความบริสุทธ์ิใจ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของมหาชนเป็นท่ีตั้ง 
  วินัย  วีระวฒันานนท์ และบานช่ืน  สีพันผ่อง (2537: 95) กล่าวถึง การอนุรักษ์ป่าไม ้
หมายถึง การรู้จกัใชป้ระโยชน์จากป่าไมโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อส่วนรวมมากท่ีสุด และตอ้ง
สูญเสียป่าไมโ้ดยเปล่าประโยชน์นอ้ยท่ีสุด รวมทั้งการกระจายการใชป้ระโยชน์ใหท้ัว่ถึงกนั  
  ทิวา  สรรพกิจ (2528: 1) ไดใ้หค้วามหมายของทรัพยากรป่าไมว้า่ ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นส่ิงท่ี
มีอยู่ในสังคมของป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ดงันั้นทรัพยากรป่าไมจึ้งมี
ความหมายรวมถึง ดิน น ้ า สัตวป่์า และส่ิงมีชีวิตทุกอย่างในสังคมป่า ท่ีมีผลท าให้สามารถอ านวย
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อมนุษย ์ 
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  จากความหมายของการอนุรักษด์งักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เป็น
การรู้จกัใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งชาญฉลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุดโดยเกิดการสูญเสียจากการใชป้ระโยชน์นอ้ยท่ีสุด  
  บริเวณท่ีเป็นตน้น ้ าล าธารปกติมกัจะมีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงชนั มีฝนตกหนกั และ
ดินมกัง่ายต่อการพงัทลาย ดงันั้นสภาพการไหลของน ้ าในห้วยธาร และลกัษณะทางอุทกวิทยาอ่ืนๆ 
ของลุ่มน ้ า ตลอดจนการพงัทลายของดินจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัเก่ียวกบัสภาพส่ิงปกคลุมดินหรือป่าไมเ้ป็น
ส าคญั ถา้ให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ตน้น ้ าล าธารท่ีปกคลุมไปดว้ยป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ยอ่มสามารถท าหนา้ท่ี
ป้องกนัดินพงัและน ้ าท่วมตลอดจนควบคุมให้มีน ้ าไหลในล าห้วยธารอยา่งสม ่าเสมอตลอดปีไดดี้กว่า
ตน้น ้ าล าธารท่ีป่าไมถู้กท าลายหรือปราศจากส่ิงปกคลุม จะเห็นวา่บทบาทอนัส าคญัยิ่งของป่าไมห้กได้
อยู่ท่ีการช่วยท าให้ฝนตก แต่อยู่ท่ีการท าหน้าท่ีเป็นวิศวกรในการควบคุมการไหลของน ้ า (water 
regulator) ภายหลงัฝนตก โดยช่วยให้มีน ้าไหลในห้วยธารอยา่งสม ่าเสมอตลอดปีไม่มากเกินไปจนเกิด
น ้ าท่วม (flood) และไม่น้อยเกินไปจนเกิดความแห้งแล้ง (drought) ขณะเดียวกันก็ช่วยไม่ให้ดิน
พงัทลายอีกดว้ย 
  ถึงกระนั้ นก็ตาม ป่าไม้แต่ละประเภทหรือแต่ละชนิด ต่างก็ มีความสามารถหรือ
ประสิทธิภาพในการดูดซับกักเก็บน ้ าและป้องกนัดินพงัได้ไม่เหมือนกนั ป่าไม้ประไทไม่ผลดัใบ 
(evergreen forest) ท่ีเป็นป่าดงดิบ โดยเฉพาะป่าดงดิบเขา (montane forest)ซ่ึงปกคลุมพื้นท่ีตน้น ้ าล า
ธารทางภาคเหนือของประเทศไทย จะมีประสิทธิภาพในการดูดซบั กกัเก็บ ระบายน ้ า และป้องกนัดิน
พงัไดดี้กวา่ป่าประเภทผลดัใบ (deciduous forest) คือ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เน่ืองจากเป็นป่าดง
ดิบซ่ึงเป็นป่าไม่ผลัดใบและมีใบเขียวชอุ่มปกคลุมพื้นท่ีอยู่ตลอดปี โครงสร้างของป่าค่อนข้าง
สลบัซบัซ้อน ประกอบไปดว้ยไมใ้หญ่เล็กหลายชั้น มีไมพ้ื้นล่างหนาแน่น พื้นป่ามีเศษไม ้ใบไม ้ทบั
ถมเป็นชั้นหนา ดินมีความโปร่งซุย มีอินทรียวตัถุสูง สามารถดูดซับน ้ าฝนไดเ้ป็นอยา่งดี น ้ าไหลบ่า
หน้าดินมีน้อย ส่วนใหญ่น ้ าจะไหลซึมไปตามใต้พื้นผิวดิน น ้ าท่ีไหลอยู่ในห้วยธารจึงใสสะอาด
ปราศจากความขุ่นขน้ของตะกอนดิน 
  ส าหรับป่าเบญจพรรณนั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซบัน ้ าดีกวา่ป่าเตง็รัง แต่ป่าทั้ง2 ชนิดน้ี
จดัเป็นป่าประเภทผลดัใบ คือจะทิ้งใบในช่วงฤดูแลง้ มีเช้ือเพลิงมากและเกิดไฟป่าเป็นประจ าทุกปี ท า
ใหส้ภาพป่าค่อนขา้งจะโปร่งและโล่งเตียน ประสิทธิภาพในการดูดซบัน ้าจึงสู่ป่าดงดิบไม่ได ้อยา่งไรก็
ตามป่าทุกประเภทก็ยงัจดัวา่มีความสามารถท าหนา้ท่ีอนุรักษดิ์นและน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีกว่า
พืชคลุมดินประเภทอ่ืนๆ การพงัทลายของหนา้ดินจะมีมาเฉพาะช่วง2 ปีแรกท่ีเปิดป่าใหม่ๆ หลงัจาก
นั้นหญา้คาจะเขา้มายึดพื้นท่ีอยา่งหนาแน่น ท าให้การสูญเสียดินลดลงแต่น ้ าซึมผา่นดินไดย้ากข้ึน ท า
ใหเ้กิดการไหลบ่ของน ้าบนผวิดินมากกวา่ป่าธรรมชาติ ถึง100 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นบริเวณตน้น ้ าล าธารท่ี
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ป่าถูกท าลายและปกคลุมไปด้วยหญ้าคาจึงเกิดการไหลบ่าของน ้ าอย่างรุนแรงในฤดูฝน ท าให้เกิด
อุทกภยัในบริเวณตอนล่างของลุ่มน ้าเป็นประจ าทุกปี  
  ดงันั้นการจดัการลุ่มน ้ าจึงจ าเป็นจะตอ้งเน้นการจดัการกบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงปกคลุมดิน 
หรือการจดัการและอนุรักษป่์าไมท่ี้อยูบ่ริเวณตน้น ้าล าธารเป็นส าคญั  
  ส าหรับค าวา่ “ตน้น ้ า” (head watershed หรือ upstream watershed) ก็คือลุ่มน ้ าท่ีอยูบ่นท่ีสูง
บริเวณท่ีเป็นตน้ก าเนิดของห้วยธารสายแรกๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชนัปกคลุมไปดว้ยป่าไม ้
และมีฝนตกชุก มีคุณสมบติัท่ีจะรองรับน ้ าฝน สามารถดูดซบัและกกัเก็บน ้ าเป็นปริมาณมากๆ ไปไว้
เป็นน ้ าใตดิ้น ตน้น ้ าล าธารจึงเปรียบเสมือนเป็นอ่างเก็บน ้ าธรรมชาติท่ีค่อยๆ ปลดปล่อยน ้ าให้ไหลซึม 
หล่อเล้ียงล าธารให้มีน ้ าไหลอย่างสม ่าเสมอตลอดปี เป็นท่ียอมบักันทุกวนัน้ีว่า ต้นน ้ าล าธารทาง
ภาคเหนือของประเทศเป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความส าคญัต่อการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง
ของชาติ ดงันั้น วตัถุประสงค์หลกัในการพฒันาบริเวณพื้นทางตอนเหนือของประเทศไทยก็คือ การ
ด ารงและรักษาพื้นท่ีป่าไม้เหล่าน้ีไว้ให้ เป็นแหล่งต้นน ้ าล าธารท่ีสามารถดูดซับน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความมัน่คงถาวรตลอดไป (นิวติั  เรืองพานิช, 2556: 132) 
 
  หลกัการและแนวความคิดในการจดัการและพฒันาพื้นท่ีป่าไมบ้ริเวณตน้น ้าล าธาร 
  1. การป้องกันดูแลรักษาพื้นท่ีป่าต้นน ้ า (watershed protection) พื้นท่ีต้นน ้ าล าธารท่ีดี
จะตอ้งมีพืชปกคลุมอยา่งหนาแน่น อยา่งน้อยควรมีความหนาแน่นของเรือนยอดไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 
กระจายอย่างสม ่าเสมอทัว่พื้นท่ี ป่าท่ีปกคลุมบริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารซ่ึงเป็นแหล่งผลิตน ้ าควรจะ
รักษาให้คงสภาพธรรมชาติไว ้เพราะจะเกิดอตัราการสูญเสียน ้ าอยา่งแตกต่างกนัหากความหนาแน่น
ของเรือนยอดตน้ไมท่ี้ปกคลุมดินมีต ่ากวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์แต่ถา้มีความหนาแน่นมากกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์
อตัราการสูญเสียดินและน ้าจะไม่แตกต่างกนั แต่ในทางปฏิบติัเป็นการยากท่ีจะควบคุมไม่ให้มนุษยเ์ขา้
ไปใชป้ระโยชน์ในท่ีดงักล่าวได ้เพราะเท่าท่ีผ่านมามีผูค้นเขา้ไปเปิดป่าโดยการเผาท าลายส่ิงปกคลุม
ดินบริเวณท่ีเป็นตน้น ้ าล าธารเพื่อท าไร่เล่ือนลอย ท าให้เกิดดินพงัและน ้ าท่วม ดินได้ถูกน ้ าพดัพาไป
ตกตะกอนในล าน ้ าทัว่ไปจนต้ืนเขิน โดยเฉพาะกลุ่มน ้ าปิง วงั ยม น่าน ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ า
เจา้พระยา 
  ในทางวิชาการแล้วถือว่าพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นท่ีสูงชัน                      
มีฝนตกชุก ดินง่ายต่อการพงัทลายจดัเป็นระบบนิเวศท่ีล่อแหลมไม่เหมาะท่ีจะใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร
หรือเป็นท่ีอยู่อาศยั เพราะจะมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผูค้นท่ีอาศยัอยู่บริเวณลุ่มน ้ า
ตอนล่าง หรือแมแ้ต่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นเองก็ตาม จะไม่สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนตลอดไป กล่าว
โดยสรุปคือ หากยงัตอ้งการใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวคงความเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารต่อไปก็จ  าเป็นตอ้งป้องกนั
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รักษาป่าไมท่ี้ปกคลุมพื้นท่ีนั้นให้คงอยู่ตลอดไปโดยการใช้มาตรการทุกอย่างตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ีนั้นๆ 
  อยา่งไรก็ตาม พื้นท่ีตน้น ้ าล าธารจดัไดว้า่เป็นพื้นท่ีสาธารณะปกติตามธรรมชาติจะปกคลุม
ไปดว้ยป่าไม ้จึงถือไดว้า่ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีทุกคนเป็นเจา้ของ การจะรักษาพื้นท่ีตน้น ้ าล า
ธารให้ไดผ้ลส าเร็จตามความมุ่งหมายนั้น ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนท่ีเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรนั้นเป็นส าคญั การมีส่วนร่วมไม่ได้หมายถึงว่าประชาชนจะตอ้งเป็นผูเ้ขา้ไปด าเนินการ
ทั้งหมดแทนเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ส่วนเจา้หน้าท่ีรัฐเองก็จะตอ้งเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้
เก่ียวกบัการกระท าใดๆ มีส่วนร่วมทั้งในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการ และการ
ติดตามผลตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ประชาชนเป็นเจา้ของทรัพยากร
จึงควรมีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้นเพื่อสนบัสนุนงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้สามารถส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี  
  2. การบูรณาปรับปรุงพื้นท่ีป่าต้นน ้ าล าธาร (watershed restoration) เป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองจากการป้องกนัดูแลรักษา กรณีท่ีพื้นท่ีป่าตน้น ้ าล าธารเส่ือสภาพลง (degradation) การบูรณะ
ปรับปรุงพื้นท่ีป่าตน้น ้ าล าธารให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อให้สามารถกกัเก็บน ้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อไป มาตรการท่ีใช้ในการบูรณะปรับปรุงพื้นท่ีป่าตน้น ้ าล าธารนั้นคลา้ยคลึงกบัการ
ป้องกนัดูแลรักษาแต่จะตอ้งเนน้การปฏิบติัต่อลุ่มน ้ามากข้ึน คือ 
       2.1) การปลูกป่า (reforestation) ข้ึนมาใหม่ การปลูกป่าบริเวณตน้น ้ าล าธารเป็นวิธีหน่ึง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกกัเก็บน ้ า ในกรณีท่ีป่าตน้น ้ าถูกท าลายมาก การปลูกป่าเพื่อรักษา
สภาพส่ิงปกคลุมดินจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะนอกจากจะช่วยป้องกนัดินพงัทลายและน ้าท่วมแลว้ยงัช่วย
ให้มีน ้ าไหลอย่างสม ่าเสมอตลอดปีด้วย อย่างไรก็ตามการบูรณะปรับปรุงโดยการปลูกป่าใช่ว่าจะ
สามารถท าให้ส าเร็จไดโ้ดยง่าย ดงันั้นการรักษาป่าธรรมชาติให้คงอยูไ่ดโ้ดยไม่ถูกท าลายไดจ้ะเป็นการ
ดีท่ีสุด แต่ถา้หากจ าเป็นจะตอ้งปลูกป่าคลุมดินก็ควรเลือกชนิดไมท่ี้อยูใ่นทอ้งถ่ิน หรือไมโ้ตเร็ว ใชน้ ้ า
นอ้ยคลุมดินไดดี้ มีประสิทธิภาพในการสกดักั้นน ้าฝนและใหอิ้นทรียวตัถุแก่ดินไดดี้  
       2.2) การบูรณะแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ (nature water supply) ปกติพื้นท่ีลุ่มน ้ าจะมี
แหล่งกกัเก็บน ้ าตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งขุดหรือสร้างข้ึนมาใหม่ เช่น ล าห้วย หนอง บึง ทะเลสาบ 
หรือพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีน ้ าขงัอยูต่ลอดปี พื้นท่ีเหล่าน้ีหากไดมี้การบูรณะปรับปรุงหรือป้องกนัรักษาไม่ให้
ต้ืนเขินก็จะมีความจุมากพอท่ีจะกกัเก็บน ้าไวใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดี 
       2.3) การสร้างเหมืองฝาย หรืออ่างเก็บน ้ า (man-mad structure) ในบริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าท่ี
มีความลาดชนัสูง มีฝนตกหนกั บางคร้ังอาจเส่ียงต่อการเกิดดินถล่มและพงัทลายไปทบัถมพื้นท่ีท ากิน
ท าให้เกิดความเสียหายได ้จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัมาตรการทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมการพงัทลายของดิน 
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เช่น การสร้างฝายหรือเข่ือนขนาดเล็กหลายชั้น หรือตามแนวตล่ิงเพื่อชะลอความเร็วของน ้าและกกัเก็บ
ตะกอนไม่ใหล้งไปทบัถมบริเวณลุ่มน ้าตอนล่างจนเกิดความเสียหายได ้  
  ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2547: 33) ไดจ้  าแนกพื้นท่ี 
ลุ่มน ้ าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยอาศยัปัจจยัเก่ียวกบัสภาพภูมิประเทศ (land form) ความลาด
ชนั ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล ลกัษณะหิน ลกัษณะดินและสภาพป่าไมท่ี้เหลือปกคลุม เป็นเกณฑ์ ใน
การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้าออกเป็น 5 ระดบัชั้นคุณภาพลุ่มน ้า ไดแ้ก่ 
  พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 หมายถึง พื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีตอ้งสงวนรักษาไวเ้ป็นตน้น ้ าล าธารโดยเฉพาะ 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีมีความลาดชนัมาก ส่วนใหญ่มีความลาดชนัมากกวา่ 60% จดัเป็นพื้นท่ีล่อแหลมท่ี
ระบบนิเวศจะถูกท าลายไดง่้าย พื้นท่ีลุ่มน ้ าน้ีบางแห่งยงัมีป่าปกคลุมอยู่อยา่งสมบูรณ์ บางแห่งไดถู้ก
ท าลายเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนแล้ว จึงได้แบ่งพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้ นท่ี 1 น้ีย่อยออกไปคือ                      
ถา้พื้นท่ียงัมีสภาพป่าปกคลุมอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ก็จดัเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้าคุณภาพชั้นท่ี 1A ซ่ึงตอ้งสงวนรักษา
ให้เป็นต้นน ้ าล าธารตลอดไปอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าป่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีได้ถูกท าลายหรือได้ใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนไปแลว้ก็จดัให้เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1B ซ่ึงตอ้งมีมาตรการฟ้ืนฟูสภาพป่าและ
ควบคุมเขม้งวดกวดขนัการใชป้ระโยชน์อยา่งเคร่งครัดเป็นพิเศษ 
  พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 2 หมายถึง พื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีมีลกัษณะทัว่ไปมีคุณภาพเหมาะต่อการเป็นตน้
น ้าล าธารในระดบัรองลงมา มีความลาดชนัโดยเฉล่ีย 35-60% สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อกิจกรรม
อ่ืนไดบ้า้ง แต่จะตอ้งมีการควบคุมอยา่งเขม้งวดกวดขนั เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่พื้นท่ีตน้น ้ าและ
พื้นท่ีตอนล่างของลุ่มน ้านั้น 
  พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 3 หมายถึง พื้นท่ีลุ่มน ้ าโดยทัว่ไปส่วนใหญ่มีความลาดชนัของพื้นท่ีเฉล่ีย
ระหว่าง 25-35% สามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นการท าป่าไม ้เหมือง แร่ และปลูกพืชกสิกรรมประเภท
ไมย้นืตน้ได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็ฯไปตามหลกัการอนุรักษดิ์นและน ้า 
  พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 4 หมายถึง พื้นท่ีลุ่มน ้ าโดยทัว่ไปท่ีมีสภาพป่าไมถู้กท าลายแผว้ถาง พื้นท่ี
เฉล่ียจะมีความลาดชนัอยูร่ะหวา่ง 6-25% เป็นท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อปลูกพืชไร่เป็นส่วนมาก แต่ถา้หากมี
ความลาดชนัมากและดินต้ืนก็ควรปลูกไมย้นืตน้มากกวา่พืชไร่ 
  พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 5 หมายถึง พื้นท่ีลุ่มน ้ าโดยทั่วไปท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือมีความลาดชัน
เล็กน้อย ส่วนใหญ่ความลาดชันของพื้นท่ีโดยเฉล่ียต ่ากว่า 6% พื้นท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่จะถูกแผว้ถาง             
ท าลายเพื่อใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตร และกิจการอ่ืนๆ ไปแลว้ เป็นลุ่มน ้าท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีท่ีเป็นตน้น ้าล าธาร 
  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีเน้ือท่ีจ  านวน 5 แสนตารางกิโลเมตรเศษ หรือ ประมาณ320 
ลา้นไร่นั้น มีพื้นท่ีท่ีถูกก าหนดให้เป็นลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 หรือแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีส าคญัของประเทศเพียง 
18.2% คิดเป็นเน้ือท่ี 93,169 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58 ล้านไร่ เท่านั้น พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
ประเทศจะเป็นท่ีราบส าหรับใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตร โดยเฉพาะการท านาและกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึง
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จดัอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 5 ถึง 49% คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ี
ลุ่มน ้ าชั้ นท่ี 2, 3 และ 4 รวมกัน 32.8% ของเน้ือท่ีทั้ งประเทศ ซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้ นรองลงมา
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งกิจการท าไม ้เหมืองแร่ พืชสวน พืชไร่ ลดหลัน่กนัไปตามศกัยภาพ
ของพื้นท่ี  
  ส าหรับการฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าในชุมชนท้องถ่ินภาคเหนือตอนบน นั้น ก่ิงกร นรินทรกุล ณ 
อยุธยา (2536) กล่าวไวว้่า จากการท่ีชุมชนเผชิญกบัภาวะความเปล่ียนแปลงจากการพฒันาประเทศ
หลายชุมชนหลายหมู่บา้นเร่ิมหนัมาทบทวนถึงวิถีทางของปัญหา สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความแห้งแลง้เม่ือ
พบว่าตนเองก็เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาจึงไดพ้ยายามจดัตั้งกลุ่ม มีการก าหนดเขตป่าและกฎระเบียบ
การใช้ การดูและรักษาป่าของชุมชน เร่ิมมีการกนัเขตท่ีไร่เก่าเป็นป่าเส่ือมโทรม ไม่ให้กลบัเขา้ไปท า
อีก ปล่อยให้ป่าฟ้ืนคืนสภาพชุ่มช้ืนแก่ป่า ขณะเดียวกนัหลายพื้นท่ีเร่ิมเกิดความพยายามประสานความ
ร่วมมือในระหวา่งชุมชนท่ีใชล้  าน ้ าสายเดียวกนั เน่ืองจากเห็นวา่ล าพงัการดูแลรักษาป่าเพียงชุมชนใด
ชุมชนหน่ึง ขณะท่ีชุมชนท่ีเหลือยงัขาดส านึกอนุรักษ์ร่วมกนัไม่สามารถส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ความแหง้แลง้ได ้
  สรุปได้ว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เกินขีดจ ากัดในการรองรับของป่า 
(Carrying Capacity) ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศทั้ งดิน น ้ า ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม และส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของคนท่ีใช้ประโยชน์จากป่า ดงันั้นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์จึงเป็นกลไก
ควบคุมพฤติกรรมการใช้ประโยชน์และน าไปสู่แนวทางการใช้ให้เกิดประโยชน์ การน าแนวคิด
เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมร่้วมวิเคราะห์ในการศึกษาคร้ังท่ีเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจใน
รูปแบบ หลกัการ และแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้นพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ และการ
มีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถ่ิน โดยท่ีชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผูก้  าหนดแผนการและ
ควบคุมดูแลผ่านการจดัการ ท่ีมีการใช้กฎระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงร่วมท่ีชุมชนร่วมกนัสร้างข้ึนมา
เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนกบัทรัพยากรในการดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกนั
ภายใตห้ลกัการสิทธิหนา้หมู่จุดประสงคเ์พื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาวไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  เผด็จ  พวงจ าปา (2544: 108) ศึกษาเร่ืองผลกระทบจากการใชท้รัพยากรป่าไมบ้นพื้นท่ีสูง
ต่อคุณภาพน ้า กรณีศึกษาลุ่มน ้ าแม่ฮาว อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การท่ีประชากรมีจ านวน
มากและหนาแน่นข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีความตอ้งการใชท่ี้ดินเพื่ออยูอ่าศยัและพื้นท่ีใชใ้นการผลิตอาหาร
เพิ่มข้ึนด้วย พื้นท่ีเหมาะสมกบัการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและพื้นท่ีใช้ในการเกษตรในปัจจุบนัก็มีไม่
เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องเข้าไปบุกรุกแผว้ถางพื้นท่ีป่าไม้ เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและท าการเกษตร 
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สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ทรงธรรม  สุขสวา่ง และคณะ (2538: 178) ศึกษาผลกระทบต่อการท าลาย
ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อคุณภาพน ้ าบริเวณพื้นท่ีต้นน ้ าแม่กลอง จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า การ
สูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ส่วนใหญ่จะเน่ืองจากการขยายพื้นท่ีทางการเกษตร และโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีท า
การเกษตรในท่ีราบลุ่มมีคุณภาพน ้าต ่า 
  คะนึงนิจ  ฟองสา (2553: 144) ศึกษาการใช้ประโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้น
ป่าชุมชน หมู่บา้นแม่แมะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษารูปแบบของการใช้
ประโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ผลการศึกษาพบวา่ หมู่บา้นแม่แมะ มีการจดัการทรัพยากร
ป่าไมโ้ดยการแบ่งพื้นท่ีการใชป้ระโยชน์ออกเป็น 3 เขต ไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าใชส้อย (335ไร่) พื้นท่ีท ามาหา
กิน (1,418ไร่) และพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์(13,792ไร่) ซ่ึงสามารถจ าแนกป่าไมไ้ด ้5 ชนิด ไดแ้ก่ ป่าเต็งรัง ป่า
เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขาและป่าสนเขา ส่วนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ มีการใช้
ประโยชน์ทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเน้ือไม ้(ไมฟ้ื้นและไมเ้น้ือแข็งส าหรับซ่อมแซมและก่อสร้างบา้นเรือน) 
และผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่เน้ือไม ้(ของป่า) ซ่ึงมีหลากหลายชนิดอยา่งยิ่งและพบวา่ ชาวบา้นมีสถานภาพ
ภายในครัวเรือนและอาชีพต่างกนัแลว้ลว้นมีการใช้ประโยชน์และการจดัการจดัการทรัพยากรป่าไม้
เช่นเดียวกนั แมว้่าปริมาณและความเขม้ขน้ในการใช้ประโยชน์อาจแตกต่างกนัไปตามเพศ อายุ และ
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้น ซ่ึงการใช้ประโยชน์และการจดัการดงักล่าว อยู่บนพื้นฐานของการ
เขา้ใจ และความตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากรป่าไมโ้ดยชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์เพี ยง
บางส่วน อยา่งพอเพียงกบัความตอ้งการของครัวเรือนเท่านั้น รวมทั้งมีการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่ง
มีประสิทธิผล เช่น การท าแนวกนัไฟ การลาดตระเวนและปลูกป่า เป็นตน้ ปัจจยัต่างๆ และการจดัการ
ดงักล่าวท าใหท้รัพยากรป่าไมใ้นชุมชน บา้นแม่แมะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสูง แสดงวา่หมู่บา้น
แม่แมะมีการใชป้ระโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งมีคุณภาพ จึงสามารถรักษาทรัพยากรป่า
ไมโ้ดยรวมไดเ้ป็นอยา่งดี ระบบนิเวศป่าไมจึ้งมีความอุดมสมบูรณ์และมีแนวโนม้ท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 สุวิทย ์ แสงศรีจนัทร์ (2553 : 105) ศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์และการจดัการไม้ฟืนของ
ชุมชนบา้นห้วยลึกต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่พบว่าการใช้ประโยชน์ไมฟื้น
จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือการใช้ประกอบกิจวตัรประจ าวนัในครัวเรือนและการใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินและกิจกรรมชุมชนรวมจ านวน 208.75 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปีประกอบดว้ยการใชป้ระกอบกิจวตัรประจ าวนัในครัวเรือนจ านวน 202.69 ลูกบาศก์เมตรต่อปีซ่ึง
ประกอบด้วย3 กิจกรรมหลักได้แก่การใช้หุงต้มในครัวเรือนเป็นกิจกรรมท่ีใช้ไม้ฟืนมากท่ีสุด
รองลงมาคือการใชเ้พื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและการใชก่้อไฟให้ความอบอุ่นป้องกนัแมลงให้แก่
สัตวเ์ล้ียง ตามล าดบัส่วนการใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินและ
กิจกรรมชุมชนจ านวน 6.06 ลูกบาศก์เมตรต่อปีประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกัคือกิจกรรมท่ีใช้ไมฟื้น
จากครัวเรือนและกิจกรรมท่ีใช้ไม้ฟืนจากชุมชน รูปแบบและกระบวนการในการจดัการไม้ฟืนมี
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รูปแบบและกระบวนการการจดัการ 3 ลกัษณะประกอบดว้ย 1) รูปแบบและกระบวนการจดัการตาม
จารีตประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิม 2) รูปแบบและกระบวนการจดัการตามแนวทางการจดัการป่า
ชุมชนและ  3) รูปแบบและกระบวนการจัดการโดยอิงระบบสิทธิหน้าหมู่  โดยมีรูปแบบและ
กระบวนการจดัการท่ีอาศยัหลกัการและแนวคิดการจดัการทรัพยากรป่าไมก้ารจดัการป่าชุมชนและ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืผสมผสานและประยกุตใ์หมี้ความเหมาะสมกบับริบทของชุมชน 

ส่วนแนวทางในการจดัการไม้ฟืนอย่างย ัง่ยืนประกอบด้วย 3 แนวทางคือ 1) แนวทางการ
จดัการโดยใช้ความรู้จากภายในชุมชนในรูปของจารีตประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิม 2) แนวทางการ
จดัการโดยใช้ความรู้จากภายนอกชุมชนโดยการส่งผา่นอ านาจรัฐในการจดัการตามหลกัวิชาการภาย
นอกจากโครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชด าริบา้นห้วยลึกผ่านกิจกรรมการจดัฝึกอบรมและให้
ความรู้เก่ียวกบัการจ าแนกประเภทป่าตามแนวทางการจดัการป่าชุมชนความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
รักษาป่าและความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศป่า 3) แนวทางการจดัการแบบบูรณาการเป็นการจดัการท่ีใช้
การผสมผสานระหวา่งการใชค้วามรู้จากภายในชุมชนกบัความรู้จากภายนอกชุมชนผา่นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนกบัรัฐในการจดัการป่าไมเ้พื่อการใชป้ระโยชน์ไมฟื้นอยา่งย ัง่ยืนเพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชนของตนเอง 
  นรินทร์  ประทวนชยั (2545: 72-73) ศึกษาการจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนบนพื้นท่ี
สูง บา้นโป่งผา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาวิธีการจดัการและการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน สรุปวา่ชุมชนมีวิธีการจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยการจ าแนกประเภทป่า การก าหนดกฎเกณฑ์
และขอ้บงัคบั การวางแนวทางการใช้ประโยชน์ การควบคุมการใชป้ระโยชน์ การระงบัขอ้พิพาทใช้
จารีตประเพณี และความเช่ือเป็นประโยชน์ต่อการจดัการด้วยระบบกรรมสิทธ์ิร่วม แต่สถาบนัการ
จดัการยงัมีความเปราะบาง จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองไปอีกระยะหน่ึงเพื่อให้มีความ
เขม้แข็งมากข้ึนชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าซ่ึงเป็นอาหาร
และเป็นแหล่งสมุนไพรซ่ึงเป็นยารักษาโรค ใชป้ระโยชน์จากป่าโดยการเก็บหาของป่า ใช้เป็นอาหาร 
ใชไ้มจ้ากป่าก่อสร้างบา้นเรือน เป็นไมใ้ชส้อย เป็นเช้ือเพลิงการท าการเกษตร ใชป่้าประกอบพิธีกรรม 
เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร โดยชุมชนจะมีระดบัการพึ่งพิงทรัพยากรป่าสูงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ระดบัครอบครัวและชุมชน 

ไพโรจน์  อาจิริยะ (2544: 90-91) ศึกษาเร่ืองการจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่า
ไมข้องชุมชนบา้นกลางอ าเภอแม่เมาะจงัหวดัล าปางผลการศึกษาพบวา่1) รูปแบบการจดัการทรัพยากร
ป่าไมอ้าศยัขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมโ้ดยสะทอ้นในรูปภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการสืบทอดประเพณีการจดัการป่าไมบ้นพื้นฐานความเช่ือ
ของชุมชน 2) รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมน้ั้นมีการใชป้ระโยชน์ทั้งในทางตรงและ
ทางออ้ม 3) ชุมชนมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติกบัองคก์รป่าชุมชนกลุ่มผูน้ าหมู่บา้นผูน้ าศาสนากลุ่ม
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อ่ืนๆ ในหมู่บา้นและมีความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการและองคก์รพฒันาเอกชนในการแลกเปล่ียน
ความรู้ส่งเสริมกิจกรรมและเพิ่มศกัยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมร้วมทั้งการแกไ้ขปัญหาและ
การขอความช่วยเหลือในหมู่บา้น 
  ประคอง  ยอดหอม (2544: 128-129) ศึกษาเร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องชาวเขา 
พบว่า วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้เร่ิมจากการก าหนดให้เป็นป่าอนุรักษ์ของหมู่บา้นโดยส่วนท่ี
หน่ึงก าหนดให้เป็นป่าศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยการอาศยัประเพณีและความเช่ือว่า ป่าไมเ้ป็นท่ีตั้งของศาลอาปา
หมู่หรือผีหลวงประจ าหมู่บา้น หากเขา้ไปตดัไมบ้ริเวณน้ีผีจะลงโทษ และส่วนท่ีสองเป็นป่าตน้น ้ าล า
ธารของหมู่บา้นไดถู้กก าหนดให้เป็นป่าอนุรักษข์องชุมชน โดยการก าหนดกฎระเบียบของหมู่บา้นมา
บงัคบัใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม ้มีการก าหนดโทษ หากมีการละเมิด ฝ่าฝืน และจดัตั้งคณะกรรมการ
หมู่บา้นเป็นผูค้อยดูแลรักษากฎระเบียบดงักล่าว ซ่ึงผลจากการอนุรักษ์ป่าไมแ้สดงออกถึงพฤติกรรม
ของชาวบา้นในการอนุรักษป่์าไมคื้อ การไม่ตดัไมท้  าลายป่า การฟ้ืนฟูสภาพป่าและการดูแลรักษาป่า
ไม ้โดยการปลูกป่าเพิ่มในพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม การท าแนวป้องกนั ไฟป่า และการท าเกษตรเชิงอนุรักษ์
ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการอนุรักษป่์าไมคื้อ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเพณี ความเช่ือและบทบาทของ
ผูน้ าชุมชนท่ีส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม ้ดว้ยความเช่ือว่าเป็นป่าศกัด์ิสิทธ์ิและดว้ยวิธีการก าหนด
กฎระเบียบของชุมชนมาใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ท่ีเป็นแหล่งต้นน ้ าล าธารท่ีสอดคล้องกับระบบ
เศรษฐกิจภายในชุมชน ส่วนปัจจยัภายนอกคือ การไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายในชุมชน
โดยสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรเชิงพาณิชยท่ี์มีขอบเขตของการเพาะปลูกจ ากดัไดมี้ส่วน
ส าคญัท่ีท าใหล้ดการบุกรุกท าลายป่าไม ้
   มงคล  ปานสุวรรณ (2536: 79) ได้ศึกษาเร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ศึกษา
เฉพาะกรณีก่ิงอ าเภอบ้านหลวง จงัหวดัน่าน พบว่า ประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นอยา่งมาก ส่วนใหญ่เคยรับทราบเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ซ่ึงยงัผลให้มี
ทศันคติท่ีดีต่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้และท าใหมี้บทบาทในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมม้ากตาม
ไปดว้ย นอกจากน้ีประชาชนทัว่ไปยงัเห็นความส าคญัของผูน้ าชุมชน เช่น รายงานของผูน้ าชุมชนเม่ือ
มีผูบุ้กรุกตดัไมท้  าลายป่าหรือเม่ือเกิดไฟไหมป่้า และยงัมีความเห็นวา่ผูน้ าชุมชนมีบทบาทอยา่งจริงจงั
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ซ่ึงยอ่มจะสามารถโนม้นา้วและชกัจูงให้ประชาชนทัว่ไปซ่ึงอยูภ่ายใต้
การดูแลร่วมปฏิบติัและร่วมมือร่วมใจด าเนินการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมต้ามไปดว้ย  
  จุฑามาศ  ค าทอง (2546: 101)ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตท่ี
ย ัง่ยืนของชุมชนบา้นป่าสักงาม อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เง่ือนไขท่ีท าให้ชุมชนเกิด
การเปล่ียนแปลงไปสู่การจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนืคือ 1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผา่นกระบวนการ
ถ่ายทอด และปรับประยุกต์ตามสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2) ค่านิยมจากอิทธิพล
ครอบง าจากภายนอกต่อการใชท้รัพยากรท่ีมิไดค้  านึงถึงชุมชนหรือระบบธรรมชาติเป็นองคป์ระกอบ 
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3) วิกฤติการณ์ทรัพยากรและผลประทบท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตเป็นปัจจยัเร่งเร้าให้ชุมชนเกิดการทบทวน
ความคิด 4) การรุกเร้ากระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเสมือนเป็นการร้ือฟ้ืนคุณค่าและท าให้ชุมชนเรียนรู้
เขา้ใจธรรมชาติ และ 5) แนวคิดท่ีผ่านการเรียนรู้ของชุมชนดา้นการจดัการดิน น ้ า ป่า เพื่อการผลิตท่ี
ย ัง่ยนื 3 ลกัษณะ คือ 1) การเช่ือมโยงแนวคิดและบทเรียนเพื่อการจดัการทรัพยากรโดยอาศยัความรู้เดิม
และความรู้ใหม่เก่ียวกับการอนุรักษ์เชิงระบบท่ีมาปรับใช้โดยเช่ือมโยงกับความเช่ือ ประเพณี 
วฒันธรรม คือ การก าหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบชุมชน 2) รูปแบบการผลิตท่ีย ัง่ยนืของชุมชน โดยการ
น าวิถีการปฏิบติัแบบเดิมมาผสมผสานกบัความรู้ใหม่ สร้างกฎระเบียบในการดูแลทรัพยากรให้อุดม
สมบูรณ์เพื่อเป็นปัจจยัในการผลิต 3) การถ่ายทอดและการสร้างเครือข่ายโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ประกาศิต  หงส์วิเศษ (2545: 73)ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการ
ท่ีดินเพื่อการเกษตรบนพื้นท่ีสูง พบว่า กระบวนการปรับเปล่ียนภูมิปัญญาท้องถ่ินในการเกษตร 
ประกอบด้วยเง่ือนไขจากภายในชุมชน ไดแ้ก่ วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ ปัญหาตน้ทุนการ
ผลิต และลกัษณะทางนิเวศ ส่วนเง่ือนไขจากภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ระบบการตลาด การส่งเสริมจาก
ภาครัฐและเอกชน การคมนาคม และนโยบายการพฒันาบนพื้นท่ีสูง เง่ือนไขจากปัจจยัทั้งสองดา้นน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนั ก่อให้เกิดกระบวนการปรับเปล่ียนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินข้ึน 4 ดา้น คือ ความรู้ ทศันคติ 
การปฏิบติั และการเห็นคุณค่า ส่วนผลของการบูรณาการ ประกอบดว้ย ความรู้เก่าท่ีคงอยู ่ความรู้เก่าท่ี
หายไป ความรู้ใหม่ท่ีรับมาใชบ้างอยา่ง และความรู้ใหม่ท่ีรับมาใช้ทั้งหมด จากผลการศึกษาดงักล่าว 
แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลวตัรของชุมชน ชุมชนมีความพยายามในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้ ความตระหนกัต่อการ
จดัการแบบพึ่งตนเอง และด าเนินวถีิชีวติอยา่งเก้ือกลูกบัธรรมชาติ 
  สันติ  พฒันาศกัด์ิ (2539: 96) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษป่์า
ชุมชนบ้านตลาดข้ีเหล็ก อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรมีทศันคติท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน เพรามีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั เป็นท่ีรวมของชาวบา้นและยงัเป็นท่ี
เก็บหาของป่าอีกดว้ย ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษป่์าชุมชน โดยเฉพาะการปลูกป่าและท าแนว
กันไฟรอบพื้นท่ีป่าชุมชน อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและการได้รับข้อมูล
ข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของเกษตรการอนุรักษ ์
  ศลิษา  พึ่ งแสงแก้ว (2537: 87) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม ้
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน 4 ขั้นตอน คือ การคน้หา
ปัญหาและสาเหตุ การวางแผนและการด าเนินงาน การลงทุนและการปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผลงาน ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา่ ชาวบา้นมีส่วนร่วมนอ้ย แต่การศึกษาเชิงคุณภาพยนืยนั
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ไดว้า่ ทั้งส่ีขั้นตอนชาวบา้นมีส่วนร่วมอยา่งมาก แต่เพราะชาวบา้นจะมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ
เป็นส่วนมาก จึงท าใหไ้ม่สามารถวดัดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณได ้
  ดงันั้นสรุปไดว้่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมอ้ย่างเกินขีดความสามารถในการ
รอบรับของพื้นท่ี ดว้ยการขยายพื้นท่ีบุกรุกแผว้ถางบริเวณท่ีเป็นตน้ก าเนิดแหล่งน ้ าล าธาร ยิ่งจ  านวน
ประชากรเพิ่มมากข้ึน ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ก็มีมากข้ึนตามไปดว้ย หากไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์
ควบคุมการใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดิน น ้ า ป่า และผลกระทบต่อมนุษยใ์นรูปภยั
ธรรมชาติ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการทรัพยากรป่าไมค้วบคู่ไปกบัการใชป้ระโยชน์ เพื่ออนุรักษ์
รักษาทรัพยากร ซ่ึงรูปแบบท่ีนิยมน ามาจดัการมีทั้ง ระบบความเช่ือและองคค์วามรู้ภายในชุมชน โดย
การก าหนดพื้นท่ีป่าเป็นป่าศกัด์ิสิทธิ ป่าพิธีกรรม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นป่าตน้น ้าเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การเขา้
ไปใชป้ระโยชน์ และป่าใชส้อย ระบบความรู้จากภายนอกชุมชน เป็นความรู้ดา้นการจดัการทรัพยากร
ป่าไมต้ามหลกัวิชาการ โดยจ าแนกประเภทป่าเป็น ป่าอนุรักษ ์และป่าใชส้อย เพื่อแบ่งประเภทป่าออก
จากกนัตามวตัถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์เช่นกนั ป่าอนุรักษ์เป็นป่าตน้น ้ าล าธารให้ประโยชน์
ทางออ้ม ป่าชุมชนให้ประโยชน์ทางตรง โดยมีกฎระเบียบควบคุมอย่างชดัเจน กล่าวไดว้า่มีลกัษณะ
คลา้ยกบัการจดัการดว้ยระบบความเช่ือและองคค์วามรู้ภายในชุมชน 
  ขณะเดียวกนัการจดัการทรัพยากรป่าไมจ้ะส าเร็จผลไม่ไดห้ากขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะชุมชนซ่ึงเป็นเสมือนเจา้ของพื้นท่ี เป็นผูใ้ช้ประโยชน์ เป็นผูรั้บผลกระทบ และ
เป็นผูรู้้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นกิจกรรมการอนุรักษต่์างๆ ควรไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนตั้งแต่ระดบั
การก าหนดปัญหา การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย  

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกนั โดยท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐาน และสภาพทัว่ไปในปัจจุบนั สภาพสังคม เศรษฐกิจของชุมชน การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้การจดัการทรัพยากรป่าไม ้การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีต้นน ้ า โดยประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาจ านวน 54 ครัวเรือน                        
ซ่ึงเป็นประชากรในบ้านขอบด้ง ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้ 
 ผูว้ิจยัได้เข้าไปศึกษาชุมชนบ้านขอบด้งด้วยตนเองและประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง
จนกระทัง่ท าการรวบรวมขอ้มูลครบตามประเด็นท่ีศึกษา นอกจากน้ีผูศึ้กษากลบัเขา้ไปในชุมชนเป็น
ระยะ เพื่อเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์ท่ีสุด พร้อมกบัตรวจสอบขอ้มูล
ท่ีรวบรวมไดใ้นระยะแรกดว้ย เน่ืองจากประเด็นท่ีศึกษาเป็นการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจและการมี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า จึงตอ้งท าการศึกษาอยา่งละเอียด 
 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ในการศึกษาคร้ังน้ีการได้มาของข้อมูลท่ีเป็นระบบและให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้เทคนิคต่างๆ ในการศึกษา อาทิเช่น ช่วงการส ารวจขอ้มูลบริบท
ชุมชน เช่น ประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ
ของแต่ละชุมชน จะใชว้ิธีการสังเกต ถ่ายรูป การร่วมสนทนาทัว่ๆไปกบับุคคลในชุมชน ขอ้มูลเฉพาะ
ส่วนบุคคลจะใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย 
  1) ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
การตั้งถ่ินฐาน การครอบครองท่ีดิน การรับรู้ข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า การ
เขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า ภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และดูแลป่าไมใ้น
พื้นท่ีตน้น ้า และการเขา้ร่วมอบรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ ์
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  2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ า ประกอบด้วย การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นวิถีการด าเนินชีวิต และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมต้าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมของชุมชน 
  3) ขอ้มูลดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 
  4) ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 
 ส่วนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า จะ
สนทนาเพื่อถามขอ้มูลเชิงลึก เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบน าสัมภาษณ์ (Guide Interview) โดยจะเน้นกลุ่ม
คนท่ีมีบทบาทในท้องถ่ิน เช่น ผู ้ใหญ่บ้าน ผูช่้วยผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการป่าชุมชน เจา้หน้าท่ีจากหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะ โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
group discussion) การเก็บข้อมูลในส่วนของรายละเอียดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า เช่น การสัมภาษณ์ การซักถาม
สนทนา เป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ห้ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกต้อง ครอบคลุมตาม
วตัถุประสงค์ของการศึกษา ส่วนขอ้มูลท่ีเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตวัจะเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นอยา่งเปิดกวา้ง  

 3.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
  1) ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของชุมชน เช่น สถานท่ีตั้ง อาณาเขต ลกัษณะภูมิประเทศ 
      จ  านวนประชากร สภาพป่าไม ้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และเอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ 
   2) ขอ้มูลการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นท่ีจากองคก์รปกครองส่วน 
       ทอ้งถ่ิน และเอกสารต่างๆ 
   3) ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีป่าตน้น ้า จาก 
       หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ 
 
3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาคร้ังน้ีจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1) แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   - ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   - ขอ้มูลลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้า 
   - ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้า  
   -การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้า 
   - ขอ้มูลแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้า 
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 เน่ืองจากชุมชนเป็นประชากรชนเผ่ามูเซอด า ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้ผูศึ้กษาจึงมี
ผูช่้วยวจิยัช่วยในการส่ือสารและแปลความหมายจากแบบสอบถาม 
  2) การสังเกต ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการสังเกตในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพื้นท่ีท่ีตอ้งการ
ศึกษาในขณะเข้าไปได้ท าการรวบรวมข้อมูลในประเด็นต่อไปน้ีคือ ลักษณะทางกายภาพ สภาพ
เศรษฐกิจ สภาพทางสังคม การด ารงชีวิต สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวบรวม
โดยการจดบนัทึกและการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ไดใ้ชเ้ทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กนัไปตลอดการศึกษา จะเน้นการสังเกตผ่านกิจกรรมภายในชุมชน
ต่างๆ เช่น งานประเพณีทอ้งถ่ิน การประชุมหรือเสวนาผา่นร้านคา้หรือนัง่ทานอาหาร 
  3) แบบสัมภาษณ์ โดยผูศึ้กษาได้สร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์พูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการ การท่ีเลือกแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือส าคญั เพื่อตอ้งการขอ้มูลท่ีจะน าไปตั้งประเด็นและ
ทราบขอ้มูลท่ีเป็นส่วนรายละเอียดและตรวจสอบขอ้มูล ประเด็นส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการ
ขอ้มูลในระดบัลึก ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงมากท่ีสุดไดใ้ช้วิธีสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน
กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานรัฐและเอกชนภายนอกชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นบุคคลเป้าหมายในการให้
ขอ้มูล 
  4) การประชุมกลุ่มยอ่ย เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มโดยใชป้ระเด็นค าถาม
จากแบบน าสัมภาษณ์เป็นหลกัในการสนทนา ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ ผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ ผูน้ า
ชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ หน่วยงานราชการ โดยร่วมกนัให้ขอ้มูล ขอ้คิดเห็นและแสดงทศันคติเก่ียวกบั
ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าว่า
เป็นอยา่งไร โดยการประชุมกลุ่มยอ่ยอยา่งเป็นทางการจะประชุม 1 คร้ัง ส่วนการประชุมยอ่ยอ่ืนๆ จะ
เป็นการร่วมประชุมผา่นการประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น โดยแยกประเด็นประชุมต่างหากจากหวัขอ้
ประชุมหลกั เพื่อน าไปสูขอ้เสนอแนะในการท่ีจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนใหเ้พิ่มข้ึน  
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 การศึกษาการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ าของ
ประชาชนในพื้นท่ีบา้นขอบดง้ ต.ม่อนป่ินอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จะท าการวิเคราะห์จากขอ้มูล
ทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงไดจ้ากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบคือ  
  1. แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ  
     ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยอาศยั
สถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
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     ส่วนที่  2 ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ า ใช้การ
วเิคราะห์เชิงปริมาณ โดยอาศยัสถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
         ส่วนที่ 3 ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า เป็น
ค าถามลักษณะปลายปิด  มี 2 ตัวเลือก  ซ่ึงจะมีตัวเลือกท่ีผู ้ตอบว่า “ใช่” และ “ไม่ใช่” โดยผู ้วิจัย
ก าหนดให้ขอ้ท่ีตอบถูกได ้1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผดิได ้0 คะแนน มีจ  านวนค าถามทั้งส้ิน 15 ขอ้ คะแนน
เตม็ 15 คะแนน 
ทั้งน้ีไดแ้บ่งระดบัคะแนนของความรู้ความเขา้ใจของประชาชน โดยมีเกณฑ์วดัระดบัคะแนนความรู้
ความเขา้ใจ (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2545) ดงัน้ี 

คะแนน   0 – 5   มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
คะแนน   6 – 10  มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 

          คะแนน   11 – 15  มีความรู้ความเขา้ใจมาก 
 
  ส่วนที่ 4 ขอ้มูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ี
ตน้น ้า เป็นขอ้ค าถามแบบตอบ 5 ตวัเลือก โดยแบ่งระดบัการมีส่วนร่วมออกเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
   - การมีส่วนร่วมคน้หาสาเหตุของปัญหา 
   - การมีส่วนร่วมวางแผน 
   - การมีส่วนร่วมปฏิบติังาน 
   - การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ใช้เกณฑ์การวดัระดบัความส าคญัของการมีส่วนร่วมตามหลกัการของลิเคอร์ท (Likert’s 
Five Ranting Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 
    มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 5 คะแนน 
    มีส่วนร่วมมาก  4 คะแนน 
    มีส่วนร่วมปานกลาง 3 คะแนน 
    มีส่วนร่วมนอ้ย  2 คะแนน 
    ไม่มีส่วนร่วม  1 คะแนน 
  โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลผลค่ามชัฌิมเลขคณิต, 2541) 
     max – min 
         max 
 
 

= i 
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   โดย    i  คือ ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 
    max คือ คะแนนสูงสุดในอนัตรภาคชั้น 
    min คือ คะแนนต ่าสุดในอนัตภาคชั้น 
 การก าหนดค่าคะแนนในแบบสอบถามมีค่าสูงสุดเป็น 5 คะแนน และต ่าสุดเป็น 1 คะแนน ดงันั้น
ช่วงชั้นความกวา้งของอนัตรภาคชั้นจึงค านวณไดจ้าก 
    5 – 1 
        5 
 ดงันั้นการแปรผลค่าเฉล่ียจึงเป็นดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80    หมายถึง    ผูใ้หข้อ้มูลไม่มีส่วนร่วม 
   ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.61    หมายถึง    ผูใ้หข้อ้มูลมีส่วนร่วมนอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.62 – 3.42    หมายถึง    ผูใ้หข้อ้มูลมีส่วนร่วมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.43 – 4.23    หมายถึง    ผูใ้หข้อ้มูลมีส่วนร่วมมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.24 – 5.00    หมายถึง    ผูใ้หข้อ้มูลมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  
  2. แบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี1ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า ส่วนท่ี 2ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจ ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ส่วนท่ี 3ขอ้มูล
แนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า ท าการวิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้และจาก
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม โดยวิเคราะห์ตลอดเวลาท่ีเก็บขอ้มูลทั้งในภาคสนามและขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
จากนั้นน าขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา และอธิบายขอ้มูลตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการศึกษา เพื่อตอบตามขอบเขตเน้ือหาวตัถุประสงค ์และด าเนินการเขียนตามแบบ
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้แบบอิสระเชิงพรรณนา 
 
3.4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
  การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาจากประชาชนในบา้นขอบดง้ ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีมีการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้ จ  านวน 54 ครัวเรือนโดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเทียบจากตารางของ Hendel ท่ี ระดับความเช่ือมั่น  ร้อยละ 100 (Hendel, อ้างใน                              
มนสั  สุวรรณ, 2556: 72-73) จะท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง (Sample population)จ านวน 54 คน โดย
วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เพราะตอ้งการผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือน
หรือผูมี้บทบาทในการใชป้ระโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า โดยก าหนดให้
ตวัแทนครัวเรือนละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 54 คน โดยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 58 คน ประกอบดว้ย  

=  0.8 
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 1) ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informance) โดยการใชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 
 1.1) ผูอ้าวโุส จ านวน 1 คน  
 1.2) กลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น 1 คน 
 1.3) ตวัแทนจากหน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ จ านวน 2 คน ประกอบดว้ย หวัหนา้หน่วย 
           จดัการตน้น ้าแม่เผอะ จ านวน 1 คน และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน จ านวน 1 คน 

 2) ตวัแทนครัวเรือน จ านวน 54 คน เป็นตวัแทนครัวเรือนนอกเหนือจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในขอ้ 1. 
และ1.2โดยการใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณและเชิงพรรณนาประกอบการอธิบายผล
การศึกษา เหตุท่ีผู ้ศึกษาเลือกชุมชนบ้านขอบด้งเป็นพื้น ท่ีในการศึกษาเน่ืองจากอยู่ในพื้น ท่ี                   
ตน้น ้ าดอยอ่างขาง ในระดบัชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าท่ี 1A ชุมชนมีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรตน้น ้ ามาก
ท่ีสุดทั้งในรูปแบบของการท าเกษตรและการประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การใช้ทรัพยากรไมใ้น
รูปแบบของพลังงานเช้ือเพลิง เป็นต้น ผูศึ้กษาได้เข้าไปศึกษาชุมชนบ้านขอบด้งด้วยตนเองและ
ประสานงานกบัชุมชนอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ท าการรวบรวมขอ้มูลครบตามประเด็นท่ีพร้อมกับ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีรวบรวมได้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) ความรู้ความเขา้ใจ และการมี
ส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ และ 3) แนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งหมวดหมู่ขอ้มูลไวเ้ป็น 5 ตอนดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1 บริบทชุมชน 
4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.4 ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า

ของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
4.5 แนวทางจดัการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง 

จงัหวดัเชียงใหม่  
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4.1 บริบทชุมชน 
 4.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ 
  4.1.1.1 ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน 
   บ้านขอบด้ง ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีโดยรอบ
หมู่บา้นส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังผสมสน ป่าดิบเขาและป่าสนเขา ในฤดูร้อนจะมีตน้ไม้
พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนมากไดแ้ก่ ไมต้ระกูลก่อและสนส่วนป่าเบญจพรรณนั้นในฤดูแลง้จะมีการผลดัใบ แต่ถา้
เขา้ฤดูฝนสภาพชุมชนจะเร่ิมมีความชุ่มช้ืนข้ึน ตน้ไมจ้ะเร่ิมผลิใบท าให้สภาพป่าหรือสภาพชุมชนมี
ความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบนัเน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีไดท้  าการแผว้ถางป่าเพื่อใชเ้ป็นท่ีท ากินทางการ
เกษตรจึงท าให้สภาพชุมชน หรือสภาพป่าบริ เวณรอบๆ ท่ีตั้ งของหมู่บ้าน เส่ือมโทรมลงบ้าง                    
บา้นขอบดง้มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกบั บา้นนอแล  
   ทิศใต ้   ติดต่อกบั บา้นคุม้ 
   ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั บา้นหนองเต่าและป่าคา  
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั บา้นปางมา้และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 
   ลกัษณะภูมิอากาศ ชุมชนบา้นขอบดง้ อยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลเฉล่ียประมาณ 
1,500 เมตร ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ส้ินสุดเดือนมิถุนายนอากาศจะร้อนอบอา้ว แห้งแลง้ฤดูฝน
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมส้ินสุดเดือนกันยายนฤดูฝนมีฝนตกซุกตลอดฤดูและ มีเมฆฝนปกคลุม
กระจายอยูท่ ัว่ไปส่วนฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ์ อุณหภูมิต ่าสุดโดยเฉล่ีย 
10 องศาเซลเซียส สูงสุด 36 องศาเซลเซียสฤดูหนาวมีอากาศหนาวเยน็และมีหมอกปกคลุมกระจายใน
พื้นท่ีอากาศจึงหนาวเย็นตลอด หมอกจะมีทั้ งกลางวนัและกลางคืนในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว 
โดยเฉพาะยอดเขามีหมอกปกคลุมหนาแน่น (หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ, 2556: 7) 

4.1.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณ ะ ภู มิ ป ระ เท ศ ส่ วน ให ญ่ เป็ น ภู เข าสู งชัน  มี ยอด เข าแหลม                                 

จะประกอบด้วย แนวเขาขนานกับกองหินปูน และหินดินดานทอดยาวตามแนวเหนือ ใกล้ชิดกับ               
แนวพรมแดนพม่า มีความสลบัซบัซ้อนต่อเน่ืองกบัท่ีราบเชิงเขาเช่นเดียวกบัภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ
ภาคเหนือจุดท่ีตั้งหมู่บา้นเป็นท่ีราบเชิงเขาบริเวณของอ่างขางเป็นหุบเขายาวประมาณ 5 กิโลเมตร และ
กวา้งประมาณ 3 กิโลเมตร ความกวา้งของพื้นท่ีรวมไม่เกิน 200 เมตรและตอนกลาง มีเขาหินปูนยอด
แหลม และบ่อยบุตวั 
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ภาพ 4. 1 แผนท่ีแสดงเส้นทางไปบา้นขอบดง้โดยสังเขป 
ทีม่า: หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ, 2556 
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ภาพ 4.2 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศแสดงขอบเขตหมู่บา้นและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบา้นขอบดง้ 
ทีม่า: หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ, 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.3 ภาพถ่ายชุมชนบา้นขอบดง้ 
ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 7 พฤษภาคม 2558 
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4.1.1.3 ลกัษณะบา้นเรือน 
ลกัษณะบา้นเรือนแบบดั้งเดิมจะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร หลงัคา

หน้าจัว่ มุงด้วยหญ้าคาหรือใบตองตึงเป็นส่วนใหญ่ ตวับ้านและพื้นบ้านสร้างด้วยไม้ไผ่สับฟาก 
โครงสร้างบา้น เช่น เสา คาน และส่วนต่างๆ มกัจะสร้างจากไมเ้น้ือแข็ง ไมก่้อเป็นท่ีนิยมใช้กนัมาก 
ปัจจุบนัมีบางหลังคาเรือนท่ีสร้างบา้นตามแบบอย่างคนไทยพื้นราบ หลงัคามุงด้วยกระเบ้ือง หรือ
สังกะสี ฝาบ้านและพื้นบ้านเป็นไม้กระดาน บ้านเรือนลักษณะแบบดั้ งเดิมนั้ นใช้วสัดุธรรมชาติ
ทั้งหมดจึงเกิดการผุพงัหรือเส่ือมสภาพไปตามระยะเวลา ส่วนใหญ่จะมีอายุการประมาณ 4 ปี หลงัจาก
นั้นก็ตอ้งร้ือถอนและสร้างใหม่ โดยส่วนโครงสร้างบา้นท่ียงัแข็งแรงและสามารถใช้งานไดก้็จะน า
กลบัมาใชต่้อ และจะเสริมวสัดุใหม่ในส่วนของฝาบา้น พื้นบา้น และหลงัคาเท่านั้น การท่ีชุมชนบา้น
ขอบด้งยงันิยมใช้วสัดุธรรมชาติในการสร้างบ้านเรือนเน่ืองจากท าให้ภายในบ้านเย็นสบายกว่ามี
อากาศถ่ายเทไดดี้กวา่บา้นแบบคนไทยพื้นราบ มีตน้ทุนต ่าเพราะวสัดุสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน อีกทั้ง
เป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดวถีิชีวติแบบดั้งเดิมเอาไวอี้กดว้ย  

ความเช่ือเก่ียวกบับา้นเรือนของชุมชนบา้นขอบดง้นั้นเช่ือว่า หากมีสุนขัแมว
หรือไก่ข้ึนไปถ่ายบนหลงัคาบา้น จะตอ้งร้ือทิ้งและสร้างใหม่ทนัที เพราะหากไม่ร้ือสมาชิกท่ีอาศยัอยู่
ในบา้นจะเจ็บป่วยหรือมีเคราะห์ หรือเรียกวา่เป็นการ “ขึดบา้นขึดเรือน” ผีบา้นผีเรือนจะไม่อยูป่กปัก
รักษาคนในบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพ 4.4 ลกัษณะบา้นเรือนแบบดั้งเดิม                ภาพ 4. 5 ลกัษณะบา้นเรือนประยกุตก์บัแบบ 

                                            คนไทยพื้นราบ 
ทีม่า:  ถ่ายโดยผูศึ้กษา 7 พฤษภาคม 2558                                     
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4.1.2 ความเป็นมาของชุมชน  
  4.1.2.1 ประวติัของชุมชน   
   จากการค้นควา้ข้อมูลชุมชนท าให้ทราบว่าต าบลบ้านหลวงเดิมเป็นท่ีอยู่
อาศยัของไทยภูเขาเผา่ลีซอ มง้ และเยา้ เรียกช่ือหมู่บา้นตามส าเนียงผูอ้ยูอ่าศยัเดิมวา่ “มะอ่างขาง” เม่ือ
ประมาณปี พ.ศ. 2495 กองก าลงั อดีตทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) รวมทั้งชาวจีนยนูนานบางส่วน
ไดอ้พยพหนีภยัสงครามผา่นประเทศพม่าเขา้มาอยูอ่าศยัตั้งรกรากอยูท่ี่น้ี และเรียกช่ือหมู่บา้นวา่มะขาง
ซา ตามส าเนียงชาวจีนส่วนชาวไทยภูเขาท่ีอยู่อาศยัเดิมได้ไปอาศยัอยู่ท่ีอ่ืน และได้มีการจดัตั้งเป็น
หมู่บา้นชาวจีนอพยพ โดยมีการปกครองดูแลกนัเองตามระบบอาวโุส และมีการสอนภาษาจีนแก่บุตร
หลานในหมู่บา้นตั้งแต่นั้นมาปี พ.ศ. 2542 กองบญัชาการทหารสูงสุดไดม้อบโอนให้เป็นหมูบ่า้นหลกั
ในการปกครองของกระทรวงมหาดไทยข้ึนตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี ราษฎรประกอบดว้ยชาวจีนฮ่อ ไทยใหญ่ มูเซอ และลีซอ 

ส่วนชุมชนบา้นขอบดง้นั้นเดิมทีบรรพบุรุษมาตั้งรกรากถ่ินฐานท่ีบา้นหลวง 
เป็นกลุ่มชนเผ่าม้งหรือแม้วเป็นชนชาติท่ีมาจากมองโกลอยด์ (Mongoloid) ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดจาก
ตะวนัออกเฉียงเหนือของธิเบตและอพยพเขา้สู่จีน โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการอพยพ
ของแม้วลงมาสู่ประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงตรงกับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของ นายวิชิต เผื่อนทิศ                     
(จะค่อย) ผูอ้าวุโสหมู่บา้นขอบดง้ ท่ีกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของชุมชนวา่ “เร่ิมจากบรรพบุรุษได้
อพยพมาจากประเทศจีน ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่บา้นหลวง หมู่ 5 ต าบล
แม่งอน อ าเภอฝาง” ซ่ึงตรงกบัขอ้มูลชุมชนคือ หลงัจากนั้นเกิดโรคระบาดข้ึนในหมู่บา้น จึงพากนั
อพยพออกจากบา้นหลวง และมาบุกเบิกตั้งถ่ินฐานใหม่เป็นบา้นขอบดง้จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเหตุผลท่ี
เลือกพื้นท่ีดงักล่าวเพราะท าเลท่ีตั้งดี มีลกัษณะเป็นท่ีโล่งป่าหญา้คาซ่ึงในอดีตเคยเป็นพื้นท่ีปลูกฝ่ิน มา
ก่อน จึงเหมาะแก่การเล้ียงสัตว ์เช่น การเล้ียงววัแบบปล่อยป่า เป็นตน้ ดว้ยลกัษณะเป็นท่ีราบเชิงเขามี
ความลาดชนัไม่มากนักจึงเหมาะแก่การท าเกษตรด้วย ต่อมาหม่อมเจา้ภีรเดช รัชนี ได้เขา้มาส ารวจ
พื้นท่ีหมู่บา้นและตั้งช่ือหมู่บา้นวา่ บา้นขอบดง้ และน าโครงการหลวงอ่างขางไดเ้ขา้มาส่งเสริมอาชีพ
ทดแทนการปลูกฝ่ินพร้อมกบักรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มาส่งเสริมการปลูกป่า จึงเร่ิมเกิดการฟ้ืนฟูสภาพป่าจาก
ป่าเส่ือมโทรมเป็นป่าตน้น ้าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และใชป้ระโยชน์มาจนกระทัง่ปัจจุบนั  

4.1.2.2 ท่ีตั้งของชุมชนและกลุ่มคนในชุมชน 
   หมู่บา้นขอบด้ง ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 14 ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตั้งอยูท่ี่พิกดั X505885 Y2203138 ประชากรในหมู่บา้นขอบดง้ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผา่มูเซอด า หรือ
ล่าหู่มีรูปร่างเล็กเต้ียการแต่งกายส่วนใหญ่จะเป็นชุดประจ าเผ่ามูเซอ บางส่วนแต่งกายคลา้ยคนไทย 
พื้นราบส่วนใหญ่ไดรั้บสัญชาติไทยแต่ก็ยงัมีบางส่วนยงัไม่ไดรั้บสัญชาติไทย อยู่ในเขตการปกครอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่อนป่ิน มีการควบคุมตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
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(ส ามะโนครัว) มีจ  านวนครัวเรือนทั้งหมด 54 ครัวเรือน 101 ครอบครัว รวมจ านวนประชากรทั้งส้ิน 
440 คน เป็นชาย 224 คน และหญิง 216 คน ส่วนมากคนสูงอายุและคนวยัแรงงานท่ีอายุเกิน 25 ปีจะ
ไม่ไดรั้บการศึกษา หรือระดบัการศึกษาจะต ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนกลุ่มประชากรท่ีเป็นวยั
แรงงานอายุไม่เกิน 25 ปี จะไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาท่ีใช้ ในกลุ่มบา้นเป็น
ภาษามูเซอ และประชากรส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในภาษาไทยกลางในระดบัพอใช ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพ 4.6 ชุดแต่งกายประจ าเผา่มูเซอด า (ชาย)      ภาพ 4.7 ชุดแต่งกายประจ าเผา่มูเซอด า (หญิง) 
     ทีม่า:  ถ่ายโดยผูศึ้กษา 4 พฤษภาคม 2558              ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 4 พฤษภาคม 2558                                         

  
4.1.3.4 สังคม ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ประชากรในหมู่บา้นขอบดง้ เป็นชนเผ่ามูเซอด า อาศยัอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของหน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ (อ่างขาง) มีพื้นท่ีการเกษตรจ านวน 459 ไร่ จ  าแนกไดคื้อ 1) พื้นท่ีปลูก
พืชไร่ จ านวน 376 ไร่ หรือร้อยละ 80 ประกอบด้วย สตรอเบอร์ร่ี จ  านวน 183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 
กะหล ่า จ  านวน 92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 และขา้วไร่ จ  านวน 92 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 2) พื้นท่ีปลูกไม้
ดอก จ านวน 46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 และ 3) พื้นท่ีปลูกไมผ้ล จ านวน 46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 อาชีพ
หลกัคือ เกษตรกรรม รองลงมาคือรับจ้าง , ค้าขาย, หัตถกรรม, หาของป่า, เล้ียงปศุสัตว ์โดยอาชีพ
รับจา้งจะแยกกิจกรรมไดต้ามล าดบั คือ เกษตรกรรม งานบริการ อุตสาหกรรม รับจา้ง บ ารุงป่า/รักษา
ตน้ไม ้ช่างฝีมือ และอ่ืนๆ ส่วนสัตวเ์ล้ียงมกัจะเล้ียงไก่ รองลงมาคือ หมู ควาย รายไดข้องประชากรมาจาก
อาชีพหลักและอาชีพเสริมท่ีท าโดยมีรายได้ / ครัวเรือนเฉล่ียต่อปีประมาณ 50,000 - 100,000 บาท 
หน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน / ปี ประมาณ 20,000 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเก่ียวกบัการซ้ือ
ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแบบผอ่นช าระ และตน้ทุนทางการเกษตร เช่น ค่า
กลา้พนัธ์ุสตรอเบอร์ร่ี เมล็ดพนัธ์ุผกั ปุ๋ย และยา เป็นตน้ (หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ, 2556) 
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สภาพทางสังคม ประชากรในหมู่บา้นจะเป็นพี่น้องกนัหรือเป็นญาติกนัทั้งหมู่บา้น     
จึงท าให้ชาวบา้นทั้งหมู่บา้นจะรู้จกันิสัยใจคอกนัดีว่าใครเป็นอย่างไร เม่ือมีการทะเลาะกนัก็จะตกลง
กนัได้ โดยมีผูใ้หญ่บ้านเป็นผูไ้กล่เกล่ีย สังคมของบ้านขอบด้งจึงเป็นสังคมเล็กๆ อยู่กันเป็นกลุ่ม/
ครอบครัวเล็กๆ ช่วยเหลือเก้ือกูลกันตามญาติพี่น้อง มีการช่วยเหลือกันในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีใน
หมู่บา้น  

ชุมชนบ้านขอบด้งนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ บางครัวเรือนนับถือศาสนา
คริสต์ แต่ยงัคงมีการนับถือผีและประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือเร่ืองผี อนัเป็นความเช่ือดั้งเดิมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดกนัมา ส่วนประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินบา้นขอบดง้มีดงัน้ี  

- ประเพณีท าบุญข้ึนปีใหม่หรือกินวอเป็นประเพณีท่ียึดถือกนัมานานและชาวเขาเผา่
มูเซอทุกคนตอ้งปฏิบติัตามประเพณีอยา่งเคร่งครัดเพราะเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดในรอบปี เป็นเวลาท่ีทุก
คนมีจิตใจปลอดโปร่ง เน่ืองจากงานหนกัในรอบปีไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ ทุกครัวเรือนจะเก็บเก่ียวผลผลิต
ขา้วแลว้เสร็จและเก็บเขา้ไวใ้นยุง้ฉางเรียบร้อยแลว้ ขา้วโพดหรือพืชอ่ืนๆ ก็เก็บไวอ้ยา่งครบครัน การ
กินวอจะตรงกบัวนัตรุษจีน และตรงกบัวนัปีใหม่ของจีนฮ่อ เยา้ และมูเซอดว้ย ปกติจะอยูใ่นช่วงตน้
เดือนกุมภาพนัธ์ ใช้เวลา 1 เดือนภายใน 1 เดือนจะมีกินวอใหญ่ 4 วนัท่ีเหลือเป็นช่วงกินวอน้อย ใน
ระหว่างท่ีกินวอ ทุกคนในหมู่บา้นจะไม่ท างานทุกอย่างแมก้ระทัง่ตดัฟืนมาใช้ในการหุงตม้ หรือต า
ขา้ว ส่ิงของทุกอย่างตอ้งเตรียมการไวก่้อนอย่างเพียงพอในช่วงเทศกาลท่ีกินวอ ซ่ึงจะท าพิธีท าบุญ
เล้ียงผรีดน ้า ด าหวัและมีการเตน้จะคึในเวลากลางคืนท่ีลานประเพณี ประเพณีปีใหม่มิใช่จดัข้ึนเพื่อการ
ร่ืนเริงเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการท าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและหมู่บา้น 

งานปีใหม่จะเร่ิมในวนัสุดทา้ยของปีเก่า โดยเช้าวนันั้นทุกบ้านจะยิงปืน เม่ือเขา้สู่                 
ปีใหม่ เม่ือเร่ิมปีใหม่วนัแรก ตอนเช้าสมาชิกแต่ละครัวเรือนจะพากนัไปด าหัวท่ี “อาปา หมู่ ฮี” หรือ
ศาลผีประจ าหมู่บา้น ในช่วงน้ีห้ามคนอ่ืนเขา้ไปในบา้นเด็ดขาดจนกวา่จะเสร็จพิธี ในช่วงเทศกาลกิน
วอน้ีจะสังเกตไดว้า่แต่ละบา้นจะมีกองฟืนตั้งอยูห่นา้บา้นของตนเอง กองฟืนน้ีจะตอ้งเป็นฟืนท่ีมีหามา
ใหม่เพื่อการกินวอโดยเฉพาะ จะผ่าและกองเรียงกนัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ เพราะตามความเช่ือดั้งเดิม
ของทั้งชนเผา่มูเซอนั้นเช่ือกนัวา่ เม่ือข้ึนปีใหม่ของท่ีใชก้็ตอ้งเป็นของใหม่ไม่เวน้แมก้ระทัง่ไมฟื้น กอง
ฟืนท่ีตั้งอยูห่นา้บา้นจะมีธงปักอยูต่รงมุมทั้งสองขา้งเพื่อเป็นการบูชาบรรพบุรุษ กองฟืนจะมีขนาดเล็ก
หรือใหญ่แตกต่างกนัไปตามความประสงคข์องเจา้ของบา้น แต่โดยส่วนใหญ่จะตั้งเป็นกองขนาดใหญ่
สูงประมาณ 1.50 เมตร นอกจากน้ีแลว้แต่ละบา้นจะน่ึงขา้วเหนียวแลว้เอามาต าในครกใหญ่โดยเตรียม
คัว่งาขาวและงาด าและต าไวก่้อนเพื่อให้น ้ ามนัออก เอางาต ากบัขา้วเหนียวน่ึงจนแหลกพอควร แล้ว
ควกัออกมาวางบนใบตอง ป้ันเป็นแผน่วงกลมประมาณฝ่ามือเป็นขนมเรียกวา่ “ขา้วปุก” ขนมน้ีจะใช้
ในพิธีการกินวอ โดยแต่ละบา้นจะเอาขา้วปุกไปแลกกบับา้นหลงัอ่ืนๆ จนครบทุกบา้น ถือเป็นการอวย
พรปีใหม่และการขอขมาลาโทษในส่ิงท่ีเคยล่วงเกินซ่ึงกนัและกนัไว ้ทั้งยงัเป็นการเช่ือมสัมพนัธไมตรี
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ท่ีดีต่อกนัในเชิงสังคม ขา้วปุกน้ีจะกินกนัตลอดทั้งงานและหากมีแขกไปใครมาก็จะเอาขา้วปุกเล้ียง
ตอ้นรับและแจกจ่ายติดไมติ้ดมือเป็นของฝากไดอี้กดว้ย ส่วนกลางคืนของงานวนัสุดทา้ย การเตน้ร าจะ
เร่ิมข้ึนโดยทุกบ้านจะตั้งส ารับด้วยเน้ือหมู ขา้วปุก ธูป เป็นเคร่ืองเซ่นไหว ้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ ง
ผูใ้หญ่และเด็กจะพากนัเตน้รอบกองไฟเป็นการอวยพรอวยชยักนั  

- ประเพณีกินขา้วใหม่เป็นประเพณีท าบุญให้ขา้วโดยชาวบา้นมีความเช่ือวา่จะท าให้
ขา้วมีผลผลิตมากและมีคุณภาพดี ประเพณีกินขา้วใหม่จะมีข้ึนในเดือนตุลาคมในช่วงท่ีตน้ขา้วก าลงั
ออกรวงโดยชาวบา้นทุกครัวเรือนจะน าตน้ขา้วจากไร่ของตนเองมารวมกนั หลงัจากนั้นใช้เน้ือหมูท่ี
เตรียมไวม้าประกอบพิธีท่ีบา้นผูน้ าศาสนา (หมอผี) ทิ้งไวป้ระมาณ 1 วนัจุดมุ่งหมายของการท าพิธีกิน
ขา้วใหม่คือ เพื่อขอบุญ ขอพรจากคนเฒ่าคนแก่ ให้ผูอ้าวุโสไดกิ้นขา้วใหม่ก่อน เพื่อท่ีจะไดรั้บค าอวย
พร ส าหรับตอนกลางคืนช่วงท่ีท าพิธีกินขา้วใหม่ก็จะมากนัท ากิจกรรมท่ีลานประเพณีของหมู่บา้นอีก 
เช่น การเตน้จะคึ เป็นตน้ 
  - ประเพณีเล้ียงผีหรือส่งผีบา้นมีข้ึนหลงัข้ึนปีใหม่เสร็จแลว้โดยการท าบุญท่ีบา้นผูน้ า
และลานประเพณีจะใช้เน้ือหมูท าพิธีเล้ียงผีหรือส่งผีบ้านเช่นกัน การเล้ียงผีเพื่อเป็นการขอขมาผ ี                   
ในหมู่บา้นในช่วงท่ีกินวอท่ีมีการยิงปืนในหมู่บา้นเพื่อเป็นสิริมงคล หรือการขอขมาเร่ืองต่างๆ ท่ีอาจ
ท าใหผ้ไีม่พอใจโดยไม่รู้ตวั 
  - ประเพณีไหวผ้ีไร่ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ในวนัน้ีทุกครัวเรือนจะเอาไก่                
1 คู่ไปท าพิธีเซ่นไหวผ้ีไร่ (หรืออาจจะท าท่ีนาก็ได้) เพื่อขอให้เจา้ท่ีเจา้ทางช่วยดูแลให้พืชท่ีปลูกไว ้
งอกงาม ไม่มีศตัรูพืชใดมาท าลาย และใหไ้ดผ้ลผลิตสูง 
  - ประเพณีเก่ียวกับการตาย เม่ือมีการตายเกิดข้ึนสมาชิกในบ้านจะยิงปืนข้ึนฟ้า                           
เพื่อเป็นการบอกกล่าวใหเ้พื่อนบา้นรู้และเพื่อเป็นการเปิดทางใหผู้ต้ายไปสวรรค ์เน่ืองจากผูต้ายอาจได้
กระท าบาป เช่น เคยฆ่าสัตวต่์างๆ ไว ้วิญญาณสัตวจึ์งมาขวางทางอยู่ เม่ือมีการยิงปืนวิญญาณสัตว์
ทั้ งหลายก็กระจดักระจายไป เป็นการเปิดทางให้ผูต้ายไปสวรรค์ การตายส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ            
ฝังศพ ยกเวน้ กรณีท่ีมีการตายในเดือนค่ี (เดือน 1, 3, 5, 7, 9, 11) และกรณีท่ีมีการตายแบบกะทนัหัน
หรือปัจจุบนัทนัด่วน (ตายโหง) ก็จะใชว้ธีิการเผา 
  - ประเพณีเรียกขวญั เม่ือคนในบา้นเจ็บป่วยบ่อยๆ อาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน                  
ผูอ้าวุโสอาจจะบอกให้เรียกขวญั ซ่ึงรู้จากการดูกระดูกไก่เพื่อรักษาให้หายป่วย เคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ใช ้                                 
ในการเรียกขวญัอาจเป็นไข่ไก่ ไก่ หมู โดยน าไปแขวนไวบ้นห้ิงหรือผนงับา้นและจุดธูป ในวนังานจะ
มีญาติพี่น้องและเพื่อนบา้นมาอยู่ช่วยกนั เชิญผูอ้าวุโสท่ีรู้ประเพณีมาช่วยเม่ือท าพิธีเสร็จแล้วก็ร่วม
รับประทานอาหาร ผูม้าร่วมงานก็จะมดัมือให้ศีลให้พรแก่ผูป่้วย และในกรณีท่ีมีแขกต่างถ่ินมาก็มี
ความเช่ือว่าเป็นนิมิตรหมายท่ีดียิ่ง เพราะถือว่าแขกต่างบา้นต่างเมืองน าพาเอาขวญัมาให้ จะท าการ
ตอ้นรับและมีการร่วมมดัมือใหศี้ลใหพ้รเช่นกนั  
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4.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้ประชากรตัวอย่างในชุมชนบ้านขอบด้ง ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการคดัเลือกประชากรตวัอย่างแบบเจาะจง เพราะตอ้งการผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็น
หัวหน้าครัวเรือนหรือผูมี้บทบาทหน้าท่ีในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าตน้น ้ า โดยก าหนดให้
ตวัแทนครัวเรือนละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 54 คน จากการศึกษาจึงได้ขอ้มูล โดยจ าแนกรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปน้ี 
 
 



 
 

67 

ตาราง 4.1 ขอ้มูลพื้นฐานครัวเรือนของประชากรตวัอยา่ง 
ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือน รายการ จ านวน

ครัวเรือน 
ร้อยละ 
(N=54) 

1.เพศ ชาย 31 57 
 หญิง 23 43 
 รวม 54 100 
2.อายุ วยัแรงงาน (20-60 ปี) 48 89 
 วยัชรา (มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป) 6 11 
 รวม 54 100 
3.สถานภาพในครอบครัว สามี 28 52 
 ภรรยา 22 40 
 บุตร 1 2 
 เขย/สะใภ ้ 3 6 
 รวม 54 100 
4.ศาสนา พุทธ 53 98 
 คริสต ์ 1 2 
 รวม 54 100 
5.การศึกษา ไม่ไดศึ้กษา 48 89 
 ประถมศึกษา 3 5 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 2 4 
 อนุปริญญา (ปวช.-ปวส) 1 2 
 รวม 54 100 

6.จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-4  คน 17 31 
 5-15 คน 37 69 
 รวม 54 100 

 
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของชุมชนบ้านขอบด้ง ต าบลม่อนป่ิน อ าเภอฝาง 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นเพศชายมากกวา่ เพศหญิง คือ เพศ
ชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 48 เน่ืองจากเพศชาย
มีบทบาทเป็นหวัหน้าครัวเรือน จึงเป็นผูใ้ชท้รัพยากรจากป่ามากกวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัแรงงาน (ช่วง
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อายุระหว่าง 20-60 ปี) โดยมีสัดส่วนสูงถึง จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 89 และวยัผูสู้งอายุ (อายุ
มากกวา่ 60 ปี) จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11 สถานภาพของตวัแทนครัวเรือนของประชากรตวัอยา่ง
ซ่ึงมีสถานภาพเป็นสามี จ านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ ภรรยา จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 เขย/สะใภ้ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และบุตร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
ตามล าดบั เน่ืองจากส่วนใหญ่สามีจะเป็นผูมี้หน้าท่ีหลกัในครัวเรือนในการเขา้ไปใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรด้านต่างๆ จากป่ามากท่ีสุด ประชากรตวัอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุดถึง
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และศาสนาคริสต์ มีเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 เท่านั้ น จาก
การศึกษาพบขอ้มูลเพิ่มเติมว่า การนบัถือศาสนาพุทธนั้นมาจากการอา้งอิงตามหลกัฐานท่ีปรากฏใน
ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน เน่ืองจากขณะท่ีท าหลักฐานเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผูร้ะบุศาสนาให ้
ประชาชนก็มิไดท้กัทว้งดว้ยความเขา้ใจวา่ตอ้งระบุให้ครบถว้นตามกฎหมายก าหนด แต่ในทางปฏิบติั
ชุมชนยงัคงนบัถือผ ีเพราะยงัมีการสืบทอดพิธีกรรมตามความเช่ือและจารีตประเพณีทอ้งถ่ินดั้งเดิม อีก
ประการหน่ึงหากสังเกตจะพบวา่ชุมชนบา้นขอบดง้ไม่วดัหรือพุทธสถานใดๆ ปรากฏอยู ่มีเพียงพื้นท่ี
หรือศาลท่ีไวท้  าพิธีกรรมตามความเช่ือเท่านั้น  

ด้านระดับการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ไม่ได้รับการศึกษาสูงถึงจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 89 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนวยัแรงงานท่ีมีอายุเกิน 25 ปี  ส่วนผู ้ท่ีได้รับการศึกษาจ าแนกเป็น ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
4 และระดบัอนุปริญญา (ปวช./ปวส) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยาย ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิก
ประมาณ 5-15 คน จ านวน 37 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาคือ 1-4 คน จ านวน 17 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 31 ตามล าดบั 

 
ตาราง 4.1 (ต่อ)  

ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือน รายการ จ านวน
ครัวเรือน 

ร้อยละ 
(N=54) 

6.อาชีพ 
6.1 อาชีพหลกั 

 
เกษตรกรรม 

 
52 

 
96 

 รับจา้งทัว่ไป 1 2 
 คา้ขาย 1 2 
 รวม 54 100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  
ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือน รายการ จ านวน

ครัวเรือน 
ร้อยละ 
(N=54) 

6.2 อาชีพรอง คา้ขาย 33 61 
 รับจา้งทัว่ไป 11 20 
 เก็บหาของป่า 8 15 
 เกษตรกรรม 2 4 
 รวม 54 100 
7. การตั้งถิ่นฐาน นอ้ยกวา่ 20 ปี 1 2 
 20-30 ปี 5 9 
 31-40 ปี 8 15 
 41-50 ปี 24 44 
 เกิน 50 ปีข้ึนไป 15 28 
 อพยพมาจากท่ีอ่ืน 1 2 
 รวม 54 100 
8. สาเหตุทีม่าอาศัยอยู่ทีน่ี่ แต่งงานกบัคนท่ีน่ี 14 26 
 บรรพบุรุษ/ญาติยา้ยมา 9 17 
 มาจบัจองท่ีดินเพื่อท ากิน 31 57 
 รวม  54 100 
9. การครอบครองทีด่ิน    

    9.1 ทีด่ินอยู่อาศัย ไม่มีท่ีดิน 6 11 
 มีท่ีดิน 1 ไร่ 45 83 
 มีท่ีดิน 2 ไร่ 3 6 
 รวม 54 100 

    9.2 ลกัษณะเอกสารสิทธ์ิ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 54 100 
 รวม 54 100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  
ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือน รายการ จ านวน

ครัวเรือน 
ร้อยละ 
(N=54) 

    9.3 ทีด่ินท ากนิ ไม่มีท่ีดินท ากิน 6 11 
 1 ไร่ 25 46 
 2 ไร่ 16 30 
 3 ไร่ 7 13 
 รวม 54 100 
   9.4 ลกัษณะเอกสารสิทธ์ิ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 54 100 
 รวม 54 100 
10. รูปแบบการใช้ที่ดินประกอบ
อาชีพ 

ปลูกสตรอเบอร์ร่ี 22 40 
กะหล ่าปลี 11 20 

 ขา้วไร่ 11 20 
 ไมด้อก 5 10 
 ไมผ้ล 5 10 
 รวม 54 100 

11. การขยายพืน้ทีท่ ากนิในรอบ  
      3 ปีทีผ่่านมา 

ใชพ้ื้นท่ีเดิม 49 91 
ใชพ้ื้นท่ีไร่หมุนเวยีน 5 9 

 รวม 54 100 
12. การใช้เช้ือเพลงิในการหุงต้ม ฟืน 50 92 
 ถ่าน 1 2 
 เตาแก๊ส 2 4 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 1 2 
 รวม 54 100 

13.บริเวณป่าต้นน ้าในปัจจุบันมี
ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นอย่างไร 

เท่าเดิม 42 78 
ลดลง 11 20 
เพิ่มข้ึน 1 2 

 รวม 54 100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  
ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือน รายการ จ านวน

ครัวเรือน 
ร้อยละ 
(N=54) 

14.การรับข่าวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บริเวณ
พืน้ทีป่่าต้นน า้ 

ไม่เคย 2 4 
 เคย 52 96 

 รวม 54 100 
15.จ านวนการรับรู้ข่าวสาร ไม่เคย 2 4 
 ปีละ 1-3 คร้ัง 45 83 
 ปีละ 4-6 คร้ัง 7 13 
 รวม 54 100 
16.ได้ รับ ข่ าวส ารเกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ต้นน า้จากแหล่งใดบ้าง 

โทรทศัน์ 8 15 
ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้ า
ชุมชน 

25 46 

เจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ 21 39 
 รวม  54 100 
17.เข้ าร่ วมกิ จกรรมเกี่ ยวกั บการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ทีต้่นน า้ 
      17.1 ร่วมปลูกป่า/หญ้าแฝก/
หวาย 

 
 
 
ไม่เขา้ร่วม 

 
 
 
4 

 
 
 
8 

 เขา้ร่วม 1คร้ัง/ปี 44 81 
 เขา้ร่วม 2 คร้ัง/ปี 5 9 
 เขา้ร่วม 3 คร้ัง/ปี 1 2 
 รวม 54 100 

      17.2 ท าแนวกนัไฟ เขา้ร่วม 1คร้ัง/ปี  50 92 
 เขา้ร่วม 2 คร้ัง/ปี 3 6 
 เขา้ร่วม 3 คร้ัง/ปี 1 2 
 รวม 54 100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ)  
ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือน รายการ จ านวน

ครัวเรือน 
ร้อยละ 
(N=54) 

17.3 ดับไฟป่า ไม่เขา้ร่วม 29 54 
 เขา้ร่วม 1คร้ัง/ปี 23 42 
 เขา้ร่วม 2 คร้ัง/ปี 2 4 
 รวม 54 100 
17.4 ท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน ไม่เขา้ร่วม 6 12 
 เขา้ร่วม 1คร้ัง/ปี 48 88 
 รวม 54 100 

1 7.5 ดู แ ล ป่ า ร อ บ ห มู่ บ้ า น /
ลาดตระเวน 

ไม่เขา้ร่วม 49 90 
เขา้ร่วม 1คร้ัง/ปี  5 10 

 รวม 54 100 
17.6 เกษตรเชิงอนุรักษ์  
(วนเกษตร/ไร่หมุนเวยีน) 

ไม่เขา้ร่วม 15 28 
เขา้ร่วม 1คร้ัง/ปี  36 66 

 เขา้ร่วม 2 คร้ัง/ปี 3 6 
 รวม 54 100 

18. ชุมชนใช้ภูมิปัญญาในการ
อนุรักษ์และดูแลป่าไม้ในพืน้ทีต้่น
น า้ 

 
 
ไม่บุกรุกป่าเพิ่ม 

 
 
51 

 
 
94 

 สร้างฝายชะลอความชุ่ม
ช้ืน 

3 6 

 รวม 54 100 

19.การเข้าร่วมอบรมทีเ่กีย่วกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า(เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
 

-การอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 

12 22 

-อาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 50 93 
-ค่ายเยาวชนอนุรักษต์น้น ้า 45 85 
-ปลูกป่าชุมชน/ป่าเศรษฐกิจ 45 85 
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จากาตาราง 4.1 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า การ
ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมสูงสุดถึง จ านวน 52 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 96 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส าหรับการปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคและปลูกพืชเศรษฐกิจก่ึงเมืองหนาว                    
โดยไดรั้บการส่งเสริมจากโครงการหลวงอ่างขาง ส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีสร้างรายไดไ้ดดี้คือ สตรอเบอร์ร่ี 
กะหล ่าปลี ไมด้อก ไมย้ืนตน้ อาทิ ล้ินจ่ี ทอ้ เป็นตน้ รองลงมาคืออาชีพคา้ขายและรับจา้งเท่ากนัคือ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนอาชีพรองประกอบอาชีพคา้ขายมากท่ีสุด จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61 สินคา้ท่ีขายส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะสานก าไลขอ้มือขาย ซ่ึงวสัดุท่ีใช้ท  าก าไล จะใช้จากหญ้า
ภูเขาชนิดหน่ึงซ่ึงมีความเหนียวคล้ายหวายท่ีช่ือว่า “อิบุแค” ซ่ึงหาได้จากป่าไม้ใช้สอยของชุมชน
บางส่วนและซ้ือมาจากอ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ และผูช้ายจะสานตะกร้าไม่ไผ ่ตะกร้าหวาย โดย
จะมีพ่อค้าจากตวัอ าเภอฝางมารับไปขายต่อไป รองลงมาคือรับจ้างทัว่ไป สามารถจ าแนกได้เป็น 
เกษตรกรรม งานบริการ อุตสาหกรรม ประมงรับจา้ง บ ารุงป่า/รักษาตน้ไม้ ช่างฝีมือ และอ่ืนๆ โดย
สถานท่ีในการรับจา้งของชาวบา้นคือหน่วยงานรัฐและเอกชนบนดอยอ่างขาง เช่น ร้านอาหาร รีสอร์ท 
ลูกจา้งรายวนัของโครงการหลวง และลูกจา้งรายวนัของหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะ เป็นตน้ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 20 เก็บหาของป่า ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจากป่าตามฤดูกาลเช่นเห็ด ผกั หน่อไม ้
น ้ าผึ้ง แมลง เป็นตน้ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2 ตามล าดบั คน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26 คน และ 13-15 คน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8 ตามล าดบั  
  การตั้งถ่ินฐานนั้นพบวา่ ส่วนใหญ่เกิดและอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลา 41-50 ปี 
จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ เกิน 50 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28 อาศยัอยูเ่ป็น
เวลา31-40 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อาศยัอยูเ่ป็นเวลา 20-30 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
อาศยัอยูเ่ป็นเวลาน้อยกว่า 20 ปีและอพยพมาจากท่ีอ่ืน ไดแ้ก่หมู่บา้นป่าคา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2 เท่ากนั ตามล าดบั 
  การครอบครองท่ีดิน ทั้งท่ีอยู่อาศยัและท่ีท าการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ มีเพียงแต่
สิทธิท ากินและใชป้ระโยชน์เท่านั้น ไม่สามารถถ่ายโอนหรือขายให้ผูอ่ื้นได ้เน่ืองจากพื้นท่ีของชุมชน
ตั้ งอยู่ในเขตพื้นท่ี ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน ้ าแม่ฝาง ซ่ึงอยู่ใกล้แนวเขตของอุทยานแห่งชาติ                         
ดอยผา้ห่มปกโดยมีสัดส่วนระหว่างผูท่ี้มีท่ีดินอยูอ่าศยั คิดร้อยละ 89 จ าแนกเป็นมีท่ีดินจ านวน 1 ไร่ 
จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 83 จ านวน 2 ไร่ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั และผูท่ี้ไม่มี
ท่ีดินอยูอ่าศยั จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11 เน่ืองจากไดอ้าศยัอยูก่บัพ่อแม่มีลกัษณะเป็นครอบครัว
ใหญ่  ส่วนท่ีดินท าการเกษตรมีสัดส่วนระหว่างผูท่ี้มีท่ีดินท าการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 89  เช่นกัน 
จ าแนกเป็นมีท่ีดินท าการเกษตร จ านวน 1 ไร่ จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 46 จ านวน 2 ไร่ จ  านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 และจ านวน 3 ไร่ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดบั และผูท่ี้ไม่มีท่ีดินท า
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การเกษตร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11 เน่ืองจากไดป้ระกอบอาชีพคา้ขายและรับจา้งทัว่ไป โดย
อาชีพภาคเกษตรส่วนใหญ่นิยมปลูกสตรอเบอร์ร่ี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 
กะหล ่าปลี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ขา้วไร่ซ่ึงปลูกไวส้ าหรับบริโภคในครัวเรือนและแบ่ง
จ าหน่ายในชุมชนบางส่วน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ไมด้อก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
และไมผ้ล อาทิ ล้ินจ่ี ทอ้ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั การขยายพื้นท่ีท ากินในรอบ 3 ปีท่ี
ผา่นมาพบว่า ไม่มีการขยายพื้นท่ีท ากินเพิ่มเติมเพราะชุมชนใช้พื้นท่ีเดิมในการท าเกษตร จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 91 และใชพ้ื้นท่ีหมุนเวียน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดบั ซ่ึงการท่ีชุมชน
ไม่ไดข้ยายพื้นท่ีท ากินเน่ืองจากนโยบายการอนุรักษ์และการจดัการท่ีดินในเขตอุทยาน รวมถึงมีการ
ก าหนดกฎกติกาในการอนุรักษป่์าไม ้โดยเร่ิมก าหนดกฎพร้อมกบัป่าชุมชนร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบั
รัฐ ในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2539 จึงท าให้จึงท าให้ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาไม่มีการบุกรุกขยายพื้นท่ีแลว้ 
เพราะไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ชุมชนกบัหน่วยงานของรัฐในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมป้ระกอบ
กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ดมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

วิถีชีวิตของชุมชนยงัพึ่ งพาการใช้ทรัพยากรจากป่าเป็นหลัก ซ่ึงนอกจากจะใช้
ประโยชน์จากป่าเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร แหล่งเก็บหาอาหารรวมถึงการใช้ไมช้นิดต่างๆ สร้างท่ีอยู่
อาศยัแลว้ ป่ายงัเป็นแหล่งเก็บหาเช้ือเพลิงอีกดว้ย โดยชุมชนบา้นขอบดง้ใช้ไมฟื้นเป็นเช้ือเพลิงหลกั
ในการประกอบอาหาร ใชก่้อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในช่วงฤดูหนาวหรืออากาศหนาวเยน็ 
และจะใช้ไมฟื้นมากในช่วงประเพณีท าบุญข้ึนปีใหม่หรือกินวอ จากการสัมภาษณ์ตวัแทนครัวเรือน
พบว่า ชุมชนบ้านขอบด้งใช้ไม้ฟืนมากท่ีสุดถึง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือ             
เตาแก๊ส จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ใชถ่้านและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเท่ากนัคือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2 ตามล าดบั  
  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า ชุมชนบา้นขอบ
ด้งเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 96 และไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร               
เพียง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั ส่วนความถ่ีในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ไดรั้บ
ปีละ 1-3 คร้ัง จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคือ ปีละ 4-6 คร้ัง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13 และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเลย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั โดยแหล่งข้อมูล
ข่าวสารส่วนใหญ่มาจาก ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูน้ าชุมชน มากท่ีสุดถึง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 46 
รองลงมาคือ จากเจา้หนา้ท่ีป่าไมใ้นพื้นท่ี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และจากโทรทศัน์ จ  านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดบั ส่วนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ี
ตน้น ้าโดยจ าแนกเป็นกิจกรรมพบวา่  

กิจกรรมร่วมปลูกป่า/หญ้าแฝก/หวาย ส่วนใหญ่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 
จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือ เข้าร่วมปีละ 2 คร้ัง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9               



 
 

75 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และเข้าร่วมปีละ 3 คร้ัง จ านวน 1 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 2 ตามล าดบั 

กิจกรรมท าแนวกันไฟ ส่วนใหญ่ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี จ  านวน 50 คน                
คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือ เขา้ร่วม 2 คร้ัง/ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และเขา้ร่วม 3 คร้ัง/ปี 
จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

 กิจกรรมดับไฟป่า ส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ าวน 29 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 54 รองลงมาคือ เข้าร่วม 1 คร้ัง/ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และเข้าร่วม 2 คร้ัง/ปี 
จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั 

 กิจกรรมท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน ส่วนใหญ่ชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี จ  านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ เขา้ร่วม 2 คร้ัง/ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดบั 

 กิจกรรมดูแลป่ารอบหมู่บ้าน/ลาดตระเวนส่วนใหญ่ชุมชนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และเขา้ร่วม 1 คร้ัง/ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 
 กิจกรรมท าเกษตรเชิงอนุรักษ์ (วนเกษตร/ไร่หมุนเวียน) ส่วนใหญ่ชุมชนท าการเกษตร                        
1 คร้ัง/ปี  จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ไม่ท าการเกษตรเชิงอนุรักษ์ จ  านวน 15 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 28และท าเกษตรเชิงอนุรักษ ์2 คร้ัง/ปี จ  าวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 
  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีชุมชนใช้ในการอนุรักษ์และดูแลป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าส่วนใหญ่
ชุมชนไม่บุกรุกป่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 94 และสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน คิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดบั 
  การเขา้ร่วมอบรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ชุมชนไดเ้ขา้ร่วม
อบรมกิจกรรมการเป็นอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่ามากท่ีสุดคือ ร้อยละ 93 กิจกรรมการปลูกป่าชุมชน/ป่า
เศรษฐกิจและกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ตน้น ้ า เท่ากนัคือ ร้อยละ 85 และการอนุรักษ์        ป่าไมใ้น
พื้นท่ีตน้น ้า คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพ 4.12 พื้นท่ีท าการเกษตร                               ภาพ 4.13 การปลูกสตรอเบอร์ร่ี 
           ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 25 มกราคม 2558                   ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 9 มกราคม 2558 
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4.3 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้งอ าเภอฝาง 
จังหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ าผู ้ศึกษาได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา เพื่อท าการศึกษาในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไมไ้ม้บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบ้านขอบด้งอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลเชิง
ปริมาณจากการศึกษาสามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 4.2 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นวถีิการด าเนินชีวติ 

1.การก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเรือน รายการ ร้อยละ (N=54) 
จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/ปี 94 
 2 คร้ัง/ปี 6 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 100 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ฤดูฝน 96 
 ฤดูหนาว 4 
 รวม 100 

2.ไม้ฟืน รายการ ร้อยละ (N=54) 
  2.1 ใช้ในครัวเรือน   
จ านวนคร้ังท่ีเก็บ 12 คร้ัง/ปี 57 
 24 คร้ัง/ปี 43 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 98 
 ป่าฝ่ังประเทศพม่า 2 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ทุกฤดู 100 
 รวม 100 
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ตาราง 4.2 (ต่อ)  
2.2 ใช้ในเทศกาลกินวอ รายการ ร้อยละ (N=54) 
จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/ปี 100 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 88 
 ป่าฝ่ังประเทศพม่า 2 
 ป่าเขต อช.ผาแดง 10 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ฤดูหนาว 100 
 รวม 100 

3. การเลีย้งหมูด า รายการ ร้อยละ (N=54) 
    จ  านวนคร้ัง 12 คร้ัง/ปี 6 
 24 คร้ัง/ปี 24 
 48 คร้ัง/ปี 70 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 67 
 ป่าเขต อช.ผาแดง 33 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ทุกฤดู 100 
 รวม 100 

4. แหล่งอาหาร รายการ ร้อยละ (N=54) 
4.1 ผกั   
จ านวนคร้ัง 3 คร้ัง/ปี 57 
 4 คร้ัง/ปี 37 
 6 คร้ัง/ปี 6 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 87 
 ป่าฝ่ังประเทศพม่า 13 
 รวม 100 
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ตาราง 4.2 (ต่อ)  
 รายการ ร้อยละ (N=54) 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ฤดูร้อน 60 
 ฤดูฝน 38 
 ฤดูหนาว 2 
 รวม 100 

4.2 หน่อไม้/หวาย รายการ ร้อยละ (N=54) 
จ านวนคร้ัง 4 คร้ัง/ปี 63 
 6 คร้ัง/ปี 37 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 61 
 ป่าฝ่ังประเทศพม่า 29 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ฤดูร้อน 60 
 ฤดูฝน 38 
 ทุกฤดู 2 
 รวม 100 

4.3 เห็ด รายการ ร้อยละ (N=54) 
จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/ปี 4 
  2 คร้ัง/ปี 52 
 3 คร้ัง/ปี 46 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 96 
 ป่าเขต อช.ผาแดง 4 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ฤดูฝน 86 
 ฤดูร้อน 14 
 รวม 100 
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ตาราง 4.2 (ต่อ)  
 รายการ ร้อยละ (N=54) 

4.4. ผลไม้ป่า รายการ ร้อยละ (N=54) 
จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/ปี 61 
  2 คร้ัง/ปี 2 
 3 คร้ัง/ปี 37 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 58 
 ป่าเขต อช.ผาแดง 28 
 ป่าฝ่ังประเทศพม่า 14 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ฤดูร้อน 68 
 ฤดูฝน 32 
 รวม 100 

5. ไม้ไผ่/หวาย/หญ้า รายการ ร้อยละ (N=54) 
จ านวนคร้ัง 2 คร้ัง/ปี 37 
  5คร้ัง/ปี 63 
 รวม 100 
แหล่งท่ีมา ป่าชุมชน 50 
 ป่าฝ่ังประเทศพม่า 29 
 ป่าในเขต อช.ผาแดง 21 
 รวม 100 
ช่วงเวลาท่ีใช ้ ฤดูร้อน 38 
 ทุกฤดู 62 
 รวม 100 

 
จากตาราง 4.2 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นวถีิการด าเนินชีวิตพบวา่ มีการ

ใช้ไมใ้นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบา้นเรือน 1 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 94 และ 2 คร้ัง/ปี คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 6 ตามล าดับ โดยแหล่งท่ีมาของทรัพยากรทั้ งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 มาจากป่าชุมชน 
ช่วงเวลาท่ีใช้มากท่ีสุดคือ ฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 96 และฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ ซ่ึง



 
 

80 

ลกัษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้วสัดุจากธรรมชาติดังท่ีกล่าวไปแล้วขา้งตน้ ท าให้เกิดการผุพงัหรือ
หมดอายุการใช้งานไปตามกาลเวลา ท าให้ต้องมีการซ่อมแซมอยู่บ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ซ่อมแซมเฉพาะส่วน เช่น หลงัคา ท่ีท าจากใบตองตึงหรือหญา้คา เม่ือหมดอายกุารใชง้านประมาณ 1-2 
ปี หรือฝาบา้นซ่ึงท าจากไมไ้ผ่ จะมีอายุการใช้งานราว 4 ปี ก็ตอ้งเปล่ียนใหม่ แต่ถา้หากตอ้งซ่อมแซม
หลายจุดก็จะร้ือแลว้สร้างใหม่ในบริเวณเดิม รวมถึงหากมีการแต่งานหรือขยายครอบครัวก็จะสร้าง
บา้นใหม่ เป็นตน้ 
  ไมฟื้น กล่าวไดว้า่เป็นเช้ือเพลิงหลกัของชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ ไมท่ี้นิยมน ามาท า
ไมฟื้นคือ ไมก่้อ เต็ง สน โดยไมส้นจะใช้เฉพาะการจุดไฟเท่านั้น การเก็บไมฟื้นจากป่าเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนนั้น ส่วนใหญ่เก็บเป็นประจ าทุกเดือนหรือ 12 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 57 และ
เก็บเดือนละ 2 คร้ัง หรือ 24 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ตามล าดบั เพราะส่วนใหญ่จะเก็บมากองเรียงกนั
ใตถุ้นบา้น ซ่ึงจะเพียงพอต่อการใชใ้น 1 เดือน มีขนาดประมาณ 1x1x0.25 เมตร (กวา้งxยาวxสูง) หรือ 
0.25 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 2 กองดงันั้น 1 ครัวเรือนจะใช้ไมฟื้นเฉล่ีย 3 ลูกบาศก์เมตร/ปี โดยส่วน
ใหญ่แหล่งท่ีมาของไมฟื้นมาจากป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98 และป่าฝ่ังประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 2 
ตามล าดบั ช่วงเวลาท่ีเก็บทุกฤดู คิดเป็นร้อยละ 100 
  ส่วนการใช้ไมฟื้นในเทศกาลกินวอ คิดเป็นร้อยละ 100 แหล่งท่ีเก็บโดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย พบวา่ มีการเก็บจากป่าชุมชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ ป่าในเขต
อุทยานแห่งชาติผาแดง คิดเป็นร้อยละ 10 และป่าฝ่ังประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 2  ตามล าดบั ช่วงเวลา
ท่ีเก็บคือ ฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไมฟื้นท่ีใช้จะมี  2 ลกัษณะคือ ไมฟื้นท่อน มีลกัษณะเป็น
ปริมาตรรูปทรงกระบอก มีปริมาตร เท่ากบั 0.004 ลูกบาศกเ์มตร( πr2h หรือ 3.14x(0.05)2 x0.50 เมตร)
ปริมาณท่ีใชท้ั้งหมดต่อการกินวอ 1 คร้ัง ประมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงแต่ละบา้นจะช่วยกนัน าไมฟื้น
มารวมกนัท่ีลานกิจกรรมของหมู่บา้น และไมฟื้นทัว่ไปท่ีใชหุ้งตม้ ปริมาตรรูปทรงส่ีเหล่ียม มีปริมาตร
เท่ากบั 0.001 ลูกบาศก์เมตร (กวา้ง xยาว x หนา หรือ0.05 x0.50 x 0.04 เมตร) ปริมาณท่ีใชท้ั้งหมดต่อ
การกินวอ 1 คร้ังต่อ 1 ครัวเรือน ประมาณ 0.25 ลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากเทศกาลกินวอมีระยะเวลาราว 
4 วนั ในระหว่างน้ีจะมีการท าอาหารเพื่อเล้ียงฉลองหรือเล้ียงแขกตลอดทั้งวนั รวมถึงอยู่ในช่วงฤดู
หนาว จึงตอ้งก่อไฟเพื่อความอบอุ่นไวต้ลอดทั้งวนั ดงันั้นในช่วงเทศกาลกินวอจึงใช้ไมฟื้นมากกว่า
ยามปกติ  

 เหตุผลท่ีชุมชนบา้นขอบดง้ยงัคงนิยมใชไ้มฟื้นมากกวา่พลงังานเช้ือเพลิงประเภทอ่ืน
เพราะชุมชนยงัให้คุณค่าของการสืบทอดวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย หากมองลึกลงไปในเชิงสังคมวิทยาถึง
ระบบความสัมพนัธ์แลว้ จะสะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการ
ใช้ประโยชน์เพื่อการยงัชีพในวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตจนเกิดเป็นความผูกพนั ความเป็นส่วนหน่ึงของวิถี
ชีวติ และการใชไ้มฟื้นยงัเช่ือมโยงไปถึงความหลากหลายทางพนัธุกรรมพืช เน่ืองจากไมท่ี้ใชท้  าไมฟื้น
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มีหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเก็บไมแ้ห้งทุกชนิดแต่จะมีไมท่ี้นิยมน ามาท าฟืนมาท่ีสุดคือ ไมก่้อเต็ง 
และสน ซ่ึงพบมากในป่าเบญจพรรณ เน่ืองจากเน้ือไมมี้ความแน่น มีคุณสมบติัในการเป็นเช้ือเพลิงท่ีดี
และมีควนันอ้ย จึงนิยมใชเ้ป็นไมฟื้นมากกวา่ไมช้นิดอ่ืนๆ  

จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานพบว่า ชุมชนมีการเล้ียงหมูด า ครัวเรือนท่ีเล้ียงหมูด ามี
มากถึง 50 หลงัคาเรือน โดยเฉล่ียครัวเรือนละ 3 ตวั และไม่เล้ียงเพียง 4 หลงัคาเรือน จึงนิยมน าเอาตน้
กลว้ยและใบสาจากป่ามาท าเป็นอาหารเล้ียงสัตว ์เพราะเป็นกลว้ยป่าไม่สามารถน าผลมารับประทาน
ได ้จึงน ามาท าเป็นอาหารเล้ียงหมูด า น ามาตม้ผสมกบัน ้ าและแกลบอ่อน โดย 1 วนัจะให ้2 ม้ือ คือ เชา้
และเยน็ ปริมาณการใช้ตน้กลว้ยจะใช้ประมาณ 30 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วนั ส่วนใหญ่มีการเขา้ไปใช้
ประโยชน์สัปดาห์ละคร้ัง หรือประมาณ 48 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือเดือนละ 2 คร้ังหรือ
ประมาณ 24 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 24 และเดือนละคร้ังหรือ 12 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 6 โดยแหล่งท่ีใช้
ในการเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่เป็นป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือ ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติผา
แดง คิดเป็นร้อยละ 33 ตามล าดับ ช่วงเวลาท่ีใช้คือ ทุกฤดู คิดเป็นร้อยละ 100 การน าต้นกล้วยมา
ท าอาหารสัตวแ์ต่ละคร้ังนั้น ส่วนใหญ่จะน ามาในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใช้ 1-2 สัปดาห์ 
ข้ึนไป เพราะสามารถน ามาเก็บไวโ้ดยการถนอม เช่น การสับแลว้ตากแดด เม่ือถึงเวลาใช้ก็น ามาตม้
รวมกบัร าขา้วหรือเศษอาหารจากครัวเรือน เป็นตน้  

อาหารจากป่า จ าแนกเป็น ผกั ซ่ึงเป็นผกัท่ีน ามาใช้ประกอบอาหารรวมถึงผกัท่ีมี
คุณสมบติัทางยาหรือสมุนไพร เช่น ผกัหวาน ผกักูด สาบหมา สาบเสือ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่เขา้ไป
เก็บผกั 3 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ 4 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 37 และ 6 คร้ัง/ปี คิดเป็น              
ร้อยละ 6 ตามล าดบั แหล่งท่ีมาคือ ป่าชุมชน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคือ ป่าฝ่ังประเทศ
พม่า คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดบั ช่วงเวลาท่ีเก็บส่วนมากเก็บในช่วงฤดูร้อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
60 รองลงมาคือฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 38 และฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั ส่วนพืชสมุนไพร
ส่วนใหญ่ เช่น ก าลงัเสือโคร่ง อบเชย จกัค่านผา ข่า ขมิ้น ไพล การเก็บหาสมุนไพรสามารถเก็บได้
ตลอดปี แต่มีหลกัการท่ีเก่ียวกบัการสะสมฤทธ์ิยาของสมุนไพรคือ ยาสมุนไพรท่ีออกฤทธ์ิทางราก 
หรือเหงา้ ควรเก็บในช่วงฤดูแลง้ เพราะตวัยาจะลงท่ีราก หากเก็บในฤดูฝนตวัยาจะไหลลงดิน พวกท่ี
ใช้ใบควรเก็บในช่วงฤดูฝน การเก็บหาสมุนไพรของชาวบา้นส่วนใหญ่จะน ามาใช้ภายในครัวเรือน
และน ามาถนอมเพื่อเก็บไวใ้ชย้ามจ าเป็น  
  หน่อไม/้ หวาย ซ่ึงเป็นหน่อไมย้อดหวายอ่อนสามารถน ามารับประทานเป็นอาหาร
ได้ เช่น แกง ตม้ ผดั หน่อไมด้อง เป็นตน้ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการเก็บหน่อไม/้หวาย                      
4 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือ 6 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 37 ตามล าดบั แหล่งท่ีมาคือ ป่าชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ รองลงมาคือ ป่าฝ่ังประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 29 ตามล าดบั ช่วงเวลาท่ีใชเ้รียงล าดบั
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จากมากไปหานอ้ยคือ ฤดูร้อน คิดเป็นร้อยละ 60 ฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 38 และทุกฤดู คิดเป็นร้อยละ 2 
ตามล าดบั  

เห็ด ส่วนมากเป็นเห็ดป่าท่ีมีตามฤดูกาล มีประมาณ 16 ชนิด เห็ดโคน เห็ดแดง                   
เห็ดเหลือง เห็ดไข่ห่าน เห็ดหอม เห็ดเก๊ียะ เห็ดหล่ม เห็ดไข่ห่าน เห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) เห็ดลม เห็ดก่อ 
เห็ดขมิ้น เห็ดฟาน เห็ดด่าน เห็ดตบัเต่า เห็ดขมิ้น ผลการศึกษาพบวา่การเก็บเห็ดของชุมชนส่วนใหญ่
เก็บ 2 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ 3คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 46 และ 1 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 2 
ตามล าดบั แหล่งท่ีเก็บมากท่ีสุดคือ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาคือ ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแดง คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดบั ช่วงเวลาท่ีเก็บคือ ฤดูฝน เก็บมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมา
คือฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 20 และฤดูร้อนกบัทุกฤดู คิดเป็นร้อยละ 2 เท่ากนั ตามล าดบั  
  ผลไม้จากป่า นิยมเก็บมาเพื่อบริโภคเท่านั้ นไม่นิยมน ามาขาย ผลไม้ท่ีพบว่านิยม
น ามารับประทาน มีประมาณ 8 ชนิด ได้แก่ แอ๊ปเปิลป่า มะขามป้อม ก่อเดือย ก่อแป้น มะหลอด 
มะเด่ือ มะไฟป่า มะม่วงป่า กลว้ย ผลการศึกษาพบวา่ การเก็บผลไมจ้ากป่าของชุมชนส่วนใหญ่เก็บ 1 
คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ 3 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 37  และเก็บ 2 คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 2 
ตามล าดบั แหล่งท่ีเก็บมากท่ีสุดคือ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแดงคิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ ป่าฝ่ังประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดบั ช่วงเวลาท่ีเก็บ
คือ ฤดูร้อน เก็บมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดบั  
  ไมไ้ผ่/หวาย สามารถน ามาใช้ไดส้ารพดัประโยชน์ ไผ่ท่ีชาวบา้นน ามาใชป้ระโยชน์
ไดแ้ก่ ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผบ่ง ไผห่ก ไผต่งด า และหวาย ไดแ้ก่ หวายไส้ไก่ หวายล ามะท่า และหวายเล็ก 
ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะน าไผ่บงมาจกัสานเป็นเคร่ืองจกัสาน ไผ่ซางจะน ามาจกัตอกเพื่อน ามามดัของ
เพราะไผซ่างมีขอ้สั้น ไผห่กมีล าตน้ขนาดใหญ่น ามาท าเป็นเส่ือ ฟาก ขดัฝาบา้น สานตะกร้า ส่วนหวาย
นั้นค่อนขา้งหายาก โดยหวายท่ีชาวบา้นนิยมน ามาใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดและสามารถใชป้ระโยชน์ได้
ตลอดปีคือ หวายไส้ไก่ จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีการเก็บไมไ้ผ/่หวาย 2คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 
37 และ 5คร้ัง/ปี คิดเป็นร้อยละ 63 ตามล าดบั โดยแหล่งท่ีเก็บมากท่ีสุดคือ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาคือ ป่าฝ่ังประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 29 และป่าในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง คิดเป็นร้อยละ 
21 ตามล าดบั ช่วงเวลาท่ีเก็บคือ ฤดูร้อน คิดเป็นร้อยละ 38 และทุกฤดู คิดเป็นร้อยละ 62 ตามล าดบั  
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แผนภาพ 4.1 ร้อยละของการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าของชุมชนบา้นขอบดง้ 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ในรอบ 1 ปี 
 
 จากแผนภูมิ 4.1 กล่าวไดว้า่ ในรอบ 1 ปี ชุมชนบา้นของดง้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
เป็นปัจจยัส่ีในการยงัชีพเป็นหลกั โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า การใช้ประโยชน์ในดา้น
เป็นแหล่งเช้ือเพลิงหรือไมฟื้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40 เน่ืองจากชุมชนบ้านขอบด้งไม่นิยมใช้
พลงังานเช้ือเพลิงอย่างอ่ืนจึงใช้เพียงไมฟื้นเท่านั้นทั้งในการประกอบอาหารในครัวเรือนและการใช้
ในช่วงเทศกาลกินวอ ล าดบัถดัมาคือ การใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 25 เน่ืองจากชุมชน
นิยมเล้ียงหมูไวเ้พื่อบริโภคและใช้ในพิธีกรรม จึงตอ้งอาศยัแหล่งอาหารจากป่า เช่น ตน้กลว้ย ใบสัก 
มาตม้เป็นอาหารเล้ียงสัตว ์การใชเ้ป็นแหล่งอาหารเพื่อบริโภค คิดเป็นร้อยละ 20 โดยเป็นแหล่งอาหาร
ทั้งประเภทผกั หน่อไม/้หวาย เห็ด และผลไมป่้า ซ่ึงจะมีตามฤดูกาล การก่อสร้าง/ซ่อมแซมบา้นเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 10 โดยทัว่ไปบา้นเรือนส่วนใหญ่ใช้วสัดุธรรมชาติทั้งโครงสร้าง ฝาบา้น หลงัคา และ
มกัจะเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา จึงตอ้งมีการซ่อมแซมอยูเ่ป็นประจ า และล าดบัสุดทา้ยคือการใชไ้ม้
ไผ่ หวาย และหญ้าอิบุแค ในการจกัสาน คิดเป็นร้อยละ 5 ซ่ึงบางครัวเรือนมีการจกัสานเป็นอาชีพ
เสริม เช่น การสานตะกร้า สานก าไล ก็จะน าวตัถุดิบหลายก็น ามาจากป่า  
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ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ทีต้่นน า้
ของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ในรอบ 1 ปี

ก่อสร้าง/ซอ่มแซมท่ีอยูอ่าศยั
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แหลง่อาหาร

การเลีย้งสตัว์

ไผ/่หวาย ส าหรับจกัสาน
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              ภาพ 4.14 ไมฟื้นท่ีใชใ้นครัวเรือน                   ภาพ 4.15 การใชไ้มฟื้นประกอบอาหาร 
       ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 4 พฤษภาคม 2558               ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 4 พฤษภาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพ 4.16 การน าตน้กลว้ยมาท าอาหารสัตว ์                     ภาพ 4.17 การน าไมไ้ผม่าสานตะกร้า 
     ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 14 พฤษภาคม 2558                     ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 6 เมษายน 2558                    
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพ 4.18 การน าไมม้าสร้างบา้นเรือน                      ภาพ 4.19 การน าหญา้อิบุแคมาสานก าไล 
       ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 4 พฤษภาคม 2558                          ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 6 เมษายน 2558                    
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4.4 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ทีต้่นน า้ของชุมชนบ้านขอบ 
ด้ง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  
การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้น ท่ีต้นน ้ าผู ้ศึกษาได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 15 ขอ้ โดยการให้คะแนน 
ตอบถูก ได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน เพื่อท าการศึกษาในวตัถุประสงค์
ข้อท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ า                     
ของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามแสดงดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตาราง 4.3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้บริ เวณพื้ นท่ีต้นน ้ าของชุมชนบ้านขอบด้ง                    
อ  าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ป่าศกัด์ิสิทธ์ิ หรือ“แชม่ือ” สามารถเขา้ไปใชเ้พื่อการ
ประกอบพิธีกรรมเท่านั้น และหา้มไม่ใหผู้ใ้ดเขา้ไป
ตดัไมท้  าลายป่าในบริเวณรอบๆ โดยเด็ดขาด 

1.98 .136 มาก 

2. ความเช่ือเร่ืองป่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรม 
ตอ้งเป็นพื้นท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ห่างไกลจากหมู่บา้น
เพื่อไม่ใหเ้กิดการรบกวนท่ีอยูอ่าศยัของผี 

1.85 .359 มาก 

3. ความเช่ือเร่ืองตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิเป็นกุศโลบายไม่ใหเ้กิด
การตดัไมท้  าลายป่า 

1.76 .432 มาก 

4. พื้นท่ีป่าตน้น ้า มีลกัษณะเป็นลุ่มน ้าท่ีอยูบ่นท่ีสูง ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาสูงชนัปกคลุมไปดว้ยป่าไมบ้ริเวณ เป็น
ตน้ก าเนิดของล าธาร สามารถรองรับน ้าฝน ดูดซบั
และกกัเก็บน ้าไวใ้ตดิ้น 

1.80 .407 มาก 

5. การท าไร่หมุนเวยีนเป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยอนุรักษ์
พื้นท่ีป่าตน้น ้าได ้ 

1.72 .452 มาก 

6. การปลูกหญา้แฝกช่วยลดการพงัทลายของหนา้ดินได ้ 1.85 .359 มาก 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

7. ป่าตน้น ้าคือลุ่มน ้าท่ีอยูบ่นท่ีสูงบริเวณท่ีเป็นตน้ก าเนิด
ของหว้ยธารสายแรกๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีภูเขาสูง
ชนัปกคลุมไปดว้ยป่าไม ้

1.83 .376 มาก 

8. การตดัไมท้  าลายป่าโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีตน้น ้าเป็น
สาเหตุส าคญัท่ีส่งผลท าใหมี้การเกิดน ้าป่าไหลหลาก
และเกิดน ้าท่วมฉบัพลนัไดรุ้นแรงมากยิง่ข้ึน 

1.80 .407 มาก 

9. ทรัพยากรป่าไมมี้ประโยชน์ต่อมนุษยใ์นทางตรง
เท่านั้น เช่น การเป็นแหล่งอาหาร การสร้าง
บา้นเรือน การเป็นแหล่งยารักษาโรค  

1.17 .376 ปานกลาง 

10. ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
ดงันั้น การฟ้ืนฟูและการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมจึ้ง
ควรปล่อยใหเ้ป็นไปเองตามธรรมชาติมนุษยไ์ม่ควร
เขา้ไปยุง่เก่ียวแต่อยา่งใด 

1.20 .407 ปานกลาง 

11. ผูท่ี้อยูอ่าศยัโดยรอบบริเวณผืนป่า สามารถใช้
ประโยชน์จากผืนป่าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะถือไดว้า่
ตนเองเป็นเจา้ของป่า 

1.37 .487 ปานกลาง 

12. การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมห้มายถึงการจดัการ
ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งชาญฉลาด รวมถึงการคุม้ครอง 
ดูแลเก็บรักษาทรัพยากรใหค้งสภาพเดิมไว ้ไม่
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ต่อยา่งใด 

1.35 .482 ปานกลาง 

13. การท่ีประชาชนน าตน้ไมห้รือจบัสัตวป่์ามาเล้ียงใน
บา้น ถือไดว้า่เป็นการส่งเสริมดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าไดอี้กทางหน่ึง 

1.26 .442 ปานกลาง 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 
รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

14. การอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าไมเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีป่า
ไมเ้ท่านั้น 

1.33 .476 ปานกลาง 

15. การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมจ้ะสามารถประสบ
ผลส าเร็จลงไดด้ว้ยดีนั้น ภาครัฐจะตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุกคนดว้ย 

1.87 .339 มาก 

โดยรวมเฉลี่ย 1.61 0.40 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  4.3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บ ริเวณพื้ น ท่ีต้นน ้ า                       
ของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่าง                   
ส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ าใน                 
ระดับมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จะสามารถ
ประสบผลส าเร็จลงไดด้ว้ยดีนั้น ภาครัฐจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน
ทุกคนดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.87 ความเช่ือเร่ืองป่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม ตอ้งเป็นพื้นท่ีป่า              
ท่ีอุดมสมบูรณ์ ห่างไกลจากหมู่บา้นเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนท่ีอยูอ่าศยัของผี และการปลูกหญา้แฝก
ช่วยลดการพงัทลายของหนา้ดินได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.85 ป่าตน้น ้าคือลุ่มน ้าท่ีอยูบ่นท่ีสูงบริเวณท่ีเป็น
ตน้ก าเนิดของห้วยธารสายแรกๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชันปกคลุมไปด้วยป่าไม้มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.83 พื้นท่ีป่าตน้น ้ า มีลกัษณะเป็นลุ่มน ้าท่ีอยูบ่นท่ีสูง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชนัปกคลุมไปดว้ย
ป่าไมบ้ริเวณ เป็นตน้ก าเนิดของล าธาร สามารถรองรับน ้ าฝน ดูดซับและกกัเก็บน ้ าไวใ้ตดิ้น และการ
ตดัไมท้  าลายป่าโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า เป็นสาเหตุส าคญัท่ีส่งผลท าให้มีการเกิดน ้ าป่า ไหล
หลากและเกิดน ้าท่วมฉบัพลนัไดรุ้นแรงมากยิง่ข้ึนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.80 ความเช่ือเร่ืองตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิ
เป็นกุศโลบายไม่ให้เกิดการตดัไมท้  าลายป่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.76 และการท าไร่หมุนเวียนเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีช่วยอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าตน้น ้าไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.72  

ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณ
พื้นท่ีตน้น ้ าใน ระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ผูท่ี้อยูอ่าศยัโดยรอบ
บริเวณผืนป่า สามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่าได้อย่างเต็มท่ี เพราะถือได้ว่าตนเองเป็นเจา้ของป่า มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.37 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมห้มายถึงการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ย่างชาญฉลาด 
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รวมถึงการคุม้ครอง ดูแลเก็บรักษาทรัพยากรให้คงสภาพเดิมไว ้ไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้แต่
อยา่งใด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.35 การอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าไมเ้ป็นหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ท่านั้น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.33 การท่ีประชาชนน าตน้ไมห้รือจบัสัตวป่์ามาเล้ียงในบา้น ถือไดว้า่เป็นการส่งเสริมดา้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าได้อีกทางหน่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.26 ทรัพยากร ป่าไมเ้ป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติดงันั้น การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมจึ้งควรปล่อยให้เป็นไปเอง
ตามธรรมชาติมนุษยไ์ม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียวแต่อย่างใด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.20 และทรัพยากรป่าไม้มี
ประโยชน์ต่อมนุษยใ์นทางตรงเท่านั้น เช่น การเป็นแหล่งอาหาร การสร้างบา้นเรือน การเป็นแหล่งยา
รักษาโรค เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.17  

สรุปผลค่าเฉล่ียในภาพรวมพบวา่ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าใน ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.61 
 จากขอ้ค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า 
ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 15 ข้อ โดยการให้คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได ้                     
0 คะแนน คะแนนเตม็ 15 คะแนน เม่ือน ามาเทียบเกณฑร์ะดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
 
ตาราง 4.4 ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้า 

คะแนนความรู้ความเข้าใจ ระดับความรู้ 
คะแนน 0 – 5     คะแนน นอ้ย 
คะแนน 6 – 10   คะแนน ปานกลาง 
คะแนน 11 – 15 คะแนน มาก 

 
ตาราง 4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้า  

ระดับความรู้ความเข้าใจ  จ านวน  ร้อยละ (N=54) 
ความรู้ปานกลาง 46 85 
ความรู้มาก 8 15 

รวม 54 100 

  
จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 15  
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4.5 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง 
อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีต้นน ้ าผูศึ้กษาได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วน
ร่วมคน้หาสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมวางแผนงาน การมีส่วนร่วมปฏิบติังาน และการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างาน เพื่อท าการศึกษาในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจ 
และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตาราง 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
บริเวณพื้นท่ีตน้น ้า   

 
 รายการ  

ระดับคะแนนความ
คิดเห็น 

(N = 54  ) 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 

การมีส่วนร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา 3.03  ปานกลาง 

1. สังเกตวา่ปัญหาเก่ียวกบัการท าลาย
ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าของ
ชุมชนมาจากกิจกรรมใดบา้ง 

 19 21 14  3.09 0.78 ปานกลาง 

2.คน้หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการ
ท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 

 16 22 8 8 2.85 1.01 ปานกลาง 

3. สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัคนในครอบครัว เพื่อนบา้น
เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
ในพื้นท่ีตน้น ้า 

 17 29 8  3.17 0.67 ปานกลาง 
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ตาราง 4.6 (ต่อ)   

 
 รายการ  

ระดับคะแนนความ
คิดเห็น 

(N = 54  ) 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 

การมีส่วนร่วมวางแผนงาน 3.22  ปานกลาง 

1. ร่วมใหข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชนแก่ผูน้ า
ชุมชน/เจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็นประโยชน์
ในการวางแผนการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 

 15 21 17 1 3.49 0.82 มาก 

2. ร่วมตดัสินใจในการเลือกกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าให้
เหมาะสมกบัชุมชน 

 18 28 8  3.19 0.67 ปานกลาง 

3. ร่วมการจดัตั้งคณะกรรมการ/กลุ่ม 
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้น
พื้นท่ีตน้น ้าร่วมกบัชุมชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ 

 19 24 11  3.15 0.73 ปานกลาง 

4. ร่วมจดัตั้งกฎ กติกา ในอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าร่วมกบั
ชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

1 17 23 11 2 3.07 0.87 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน      3.45  มาก 

1.ร่วมปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้
ปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าท่ีชุมชนร่วมกนั
ก าหนดไว ้

7 17 17 11 2 3.70 1.05 มาก 
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ตาราง 4.6 (ต่อ)  
 

รายการ 
ระดับคะแนนความ

คิดเห็น 
(N = 54  ) 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 
2. ร่วมกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
ในพื้นท่ีตน้น ้ากบัชุมชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น การท าแนวกนัไฟ การท า
ฝายชะลอความชุ่มช้ืน การปลูกป่า 

7 15 26 5 1 3.83 0.90 มาก 

3. เขา้ร่วมอบรมการใหค้วามรู้ดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมจ้ากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยจดัการตน้น ้า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
กรมป่าไม ้ฯลฯ   

 17 27 8 2 3.09 0.78 ปาน
กลาง 

4. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/สมาชิกของ
กลุ่มท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมข้องชุมชน 

  18 28 8 3.19 0.67 ปาน
กลาง 

การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.10  ปาน
กลาง 

1. ร่วมประชุมช้ีแจงการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าท่ี
ชุมชนจดัข้ึน 

2 24 23 3 2 3.39 0.81 ปาน
กลาง 

2. ร่วมสรุปผลการท างานในกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าตน้
น ้าของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

1 15 25 12 1 3.06 0.81 ปาน
กลาง 

3. ร่วมติดตามผลการท างานในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าตน้น ้าของชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 9 29 16  2.87 0.67 ปาน
กลาง 
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ตาราง 4.6 (ต่อ)  
 

รายการ 
ระดับคะแนนความ

คิดเห็น 
(N = 54  ) 

 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ 
แปลผล 

5 4 3 2 1 
4. ร่วมควบคุมกฎเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติั
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมท่ี้
ร่วมกนัก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด 

 21 17 14 2 3.06 0.39 ปาน
กลาง 

โดยรวมเฉลี่ย      3.12  ปาน
กลาง 

 
จากตาราง 4.6 แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้

น ้า โดยจ าแนก 4 ดา้นดงัน้ี 
 ด้านการค้นหาสาเหตุของปัญหา พบวา่ ความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่น ระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.03 เม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบว่า กิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมโดย
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนในครอบครัว เพื่อน
บา้น เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 รองลงมา คือ การสังเกต
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีต้นน ้ าของชุมชน มีค่าเฉล่ีย
เท่ ากับ  3.09 และ การค้นหาสาเห ตุ ท่ีท าให้ เกิดปัญหาการท าลายท รัพยากรป่าไม้ในพื้ น ท่ี                   
ตน้น ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนผูมี้บทบาทในการอนุรักษป่์าตน้น ้ าบา้นขอบดง้พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ขอ้มูลไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีป่าตน้น ้ าราว 40-50 ปีซ่ึงทุกคนเห็นตรงกนัวา่ป่าตน้น ้ า มี
ความส าคญักบัประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งตน้น ้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และ
ส าหรับท าการเกษตรรวมถึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าของป่าพืชพนัธ์ุ/สมุนไพรท่ีจ าเป็น ต่อการ
ด ารงชีวิตแต่ท่ีผ่านมามกัจะประสบปัญหาการขยายพื้นท่ีจนท าให้สภาพป่าเร่ิมลดน้อยลง ทั้งยงัขาด
แนวทางการจดัการทรัพยากร ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นมีความตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหา
ทรัพยากร แต่ประเด็นดงักล่าวยงัเป็นการพูดคุยแลกเปล่ียนกนัภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ และมีเพียง
แกนน าชุมชนท่ีร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัหน่วยงานในพื้นท่ี จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการ
คน้หาสาเหตุของปัญหามีค่อนขา้งนอ้ย 
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 ด้านการวางแผน พบวา่ ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.22 เม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบวา่ กิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมโดยเรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยไดแ้ก่การร่วมตดัสินใจในการเลือกกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้น
พื้ น ท่ีต้นน ้ าให้ เหมาะสมกับ ชุมชน มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  3.49 รองลงมาคือ การร่วมการจัดตั้ ง
คณะกรรมการ/กลุ่ม ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าร่วมกบัชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐ
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 การร่วมจดัตั้งกฎ กติกา ในอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าร่วมกบัชุมชน
หรือหน่วยงานของรัฐ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 และการร่วมให้ข้อมูลเก่ียวกับชุมชนแก่ผูน้ าชุมชน/
เจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.93 ตามล าดบั 

บทบาทของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเขา้มา          
มีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาตามขอ้ 1ท่ีผา่นมาโดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนนั้นส่วน
ใหญ่ยงัคงเป็นผูน้ าหรือผูแ้ทนชุมชนเขา้ร่วมโครงการประชาสัมพนัธ์หรือโครงการประชาคมต่างๆ 
ของหน่วยจัดการต้นน ้ าแม่ เผอะ เพื่อร่วมเสนอแนะว่าการด าเนินงานของหน่วยจัดการต้นน ้ า                 
แม่เผอะควรด าเนินการไปในทิศทางใดพร้อมทั้งให้ขอ้มูลกบัเจา้หน้าท่ีท่ีจะตอ้งน าแผนไปปฏิบติัว่า
ควรด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และความเช่ือของชุมชน 
โดยโครงการท่ีผ่านการวางแผนร่วมกนัระหว่างประชาชนในพื้นท่ีกบัหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะท่ี
ผา่นมา อาทิเช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการฝายแมว้ตามแนวพระราชด าริ โครงการจดั
ทาแนวกนัชนป้องกนัไฟป่าโครงการประปาภูเขา โครงการอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เป็นตน้ นอกจากน้ีจาการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของหน่วย
จดัการตน้นา้แม่เผอะพบวา่ ประชาชนและชุมชนไดว้างแผนและการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีอยา่งชดัเจน
อาทิพื้นท่ีป่าอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าชุมชนพื้นท่ีป่าใชส้อยโดยคณะกรรมการของชุมชน 
 ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.45 เม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบว่า กิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมโดยเรียงล าดบัจากมาก                       
ไปหาน้อยได้แก่การร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีต้นน ้ ากับชุมชนหรือหน่วยงาน                      
ของรัฐ เช่น การท าแนวกนัไฟ การท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน การปลูกป่า ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
รองลงมาคือ การร่วมปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ี
ตน้น ้ าท่ีชุมชนร่วมกนัก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 การร่วมเป็นคณะกรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม
หรือองค์กรเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 และ การเขา้ร่วม
อบรมการใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมจ้ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยจดัการตน้น ้ า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช กรมป่าไม ้ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 ตามล าดบั  
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 บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานนั้นเน่ืองจากชุมชนในพื้นท่ีบ้านขอบด้ง                   
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเผ่ามูเซอ ซ่ึงเดิมไม่มีความคุ้นเคยกับการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน
ราชการแต่ภายหลงัท่ีหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะเปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลการ
วางแผนตลอดจนมีการประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนไดรั้บรู้ถึงภารกิจของหน่วยจดัการตน้น ้า ชุมชนจึงเร่ิม
ยอมรับการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยจัดการต้นน ้ าผ่านผูน้ าหรือผูแ้ทนชุมชน ประกอบกับมีกลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีเขา้ใจถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ป่าตน้น ้ ามากข้ึนเป็นล าดบั จึงเร่ิมเขา้ร่วม
โครงการต่างๆ เช่น โครงการอบรมการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ า อาสาสมคัรป้องกนัไฟ
ป่า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ค่ายเยาวชนอนุรักษต์น้น ้า การปลูกป่าชุมชนชน/ป่าเศรษฐกิจการสร้าง
ฝายชะลอน ้าขนาดเล็กเป็นตน้ 
 
 ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพบว่า ความเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.10 เม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบว่า 
กิจกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่การร่วมประชุมช้ีแจง                            
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าท่ีชุมชน               
จดัข้ึนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 รองลงมาคือ การร่วมสรุปผลการท างานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าตน้น ้ าของชุมชนอย่างต่อเน่ือง กบั การร่วมควบคุมกฎเกณฑ์และขอ้ปฏิบติั 
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าท่ีชุมชนร่วมกนัก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัดมีค่าเฉล่ียเท่ากนั
คือ 3.06 และการร่วมติดตามผลการท างานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ตน้น ้าของชุมชนอยา่งต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87 ตามล าดบั 
 จากการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ร่วมกบัหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะ ชุมชนมีส่วนร่วม                    
ในประชุมช้ีแจงและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากร                   
ป่าไม้ในพื้นท่ีต้นน ้ า รวมถึงการทบทวนกฎกติกาด้านการอนุรักษ์ท่ีร่วมกนัจดัตั้ งข้ึนเพื่อบงัคบัใช ้                      
ในชุมชนนอกจากน้ียงัได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการดาเนินงานท่ีผ่านมาของหน่วยจดัการตน้น ้ า                   
แม่เผอะ เพราะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให้กบัเจา้หน้าท่ี
ดว้ยเช่นเสนอใหป้ลูกป่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อตน้ไมจ้ะไดรั้บน ้าอยา่งเพียงพอในฤดูฝน เป็นตน้  
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ตาราง 4.7 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้า 
การมีส่วนร่วม X  การแปลผล 

ดา้นการคน้หาสาเหตุของปัญหา         3.03                      ปานกลาง 
ดา้นการวางแผน 3.22 ปานกลาง 
ดา้นการปฏิบติังาน 3.45 มาก 
ดา้นการตรวจสอบติดตามประเมินผล 
การปฏิบติังาน 

3.10 ปานกลาง 

เฉลีย่ 3.20 ปานกลาง 
 
 สรุปไดว้า่ ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 โดยชุมชนมีส่วนร่วมในดา้นการร่วมปฏิบติังานมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 รองลงมาคือ ด้านการวางแผน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ดา้นการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 และมีส่วนร่วมดา้นการคน้หาสาเหตุของปัญหานอ้ย
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 ตามล าดบั ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบท่ีไม่
เป็นทางการมากกว่าแบบเป็นทางการ จึงท าให้การวดัระดบัการมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณปรากฏเป็น
ขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ม่ชดัเจนในบางกิจกรรม รวมถึงขอ้จ ากดัในดา้นการส่ือสารและความสามารถดา้น
การอ่านออกเขียนได ้จึงท าให้ชาวบา้นส่วนใหญ่มีบทบาทและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นทางการนอ้ย แต่
หากพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการพูดคุยสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่มประกอบกบั
การสังเกตการและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนจะพบวา่ชุมชนจิตสาธารณะและพร้อมเขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.20 การร่วมประชุมกบัหน่วยจดัการตน้น ้า          ภาพ 4.21 กฎระเบียบป่าชุมชนบา้นขอบดง้ 
        ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 10 กรกฎาคม 2557              ที่มา: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 14 พฤษภาคม 2558 
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              ภาพ 4.22 การท าแนวกนัไฟ                             ภาพ 4.23 การท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน 
      ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 10 มีนาคม 2558                  ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 15 กุมภาพนัธ์ 2558 
 
4.6 แนวทางจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝางจังหวัด
เชียงใหม่  

จากการศึกษาเร่ืองการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ โดยการ
สอบถาม สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม กบัตวัแทนชุมชน ผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผูศึ้กษาพบวา่ แนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบานขอบดง้                             
มี 2 แนวทางคือ 1) แนวทางการจัดการโดยอาศัยความรู้จากภายในชุมชนและ 2) แนวทางการ                        
ในรูปแบบป่าชุมชน ซ่ึงเป็นการจดัการท่ีเช่ือมโยงทั้งระบบนิเวศดิน น ้ า ป่า ท่ีมีความเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. แนวทางการจดัการโดยอาศยัความรู้จากภายในชุมชน 

1.1) การจดัการตามความเช่ือ จารีตประเพณีดั้งเดิม 
การด ารงชีวิตของคนในหมู่บา้นขอบดง้ มีลกัษณะความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย อาศยั

พึ่ งพิงทรัพยากรธรรมชาติในฐานะปัจจยัพื้นฐานเพื่อการด ารงชีพ มีการเก็บหาอาหารจากป่าเพื่อ
บริโภค และการเกษตรกรรมท่ีอาศยัปัจจยัทางธรรมชาติ โดยใช้วฒันธรรมหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็น
หลกั วิถีชีวิตท่ีด าเนินอยา่งเรียบง่ายสอดคลอ้งกบัธรรมชาติน้ี ก่อเกิดความเช่ือเร่ือง “ผ”ี การให้คุณค่า
และความหมายในมิติของจิตวิญญาณ มีความเช่ือเร่ืองผีท่ีสิงสถิตอยูใ่นธรรมชาติทุกท่ีและคอยปกปัก
รักษาคนในชุมชนให้อยูเ่ยน็เป็นสุข ดงันั้น ผใีนความเช่ือของเผา่มูเซอจะมีทั้งผีดีและผีร้าย แต่ผใีนท่ีน้ี
จะหมายถึงผีดี ซ่ึงจะคอยคุม้ครองปกปักรักษาคนในชุมชนให้มีความร่มเยน็เป็นสุข ความเช่ือเร่ืองผี
น าไปสู่การจดัแบ่งประเภทป่า และเกิดข้อห้ามตามกฎจารีต ประเพณี และวฒันธรรม ต่อการใช้
ประโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่า ซ่ึงอาศยัพื้นฐานดา้นความเช่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนด จาก
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การสัมภาษณ์ผูอ้าวุโสในชุมชน/ผูน้ าทางพิธีกรรม/ฯลฯ และนายจะก่า เขมิกา ประธานกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบา้นขอบดง้ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่คือ  

1.1.1) ป่าพิธีกรรม เกิดจากรากฐานทางความเช่ือเร่ือง“ผี” ผีในท่ีน้ีหมายถึง         
ผดีี ท่ีชุมชนให้การนิยามความหมายวา่ เทพเจา้ หรือ เจา้ป่าเจา้เขา โดยเช่ือวา่ หมู่บา้นท่ีอาศยัอยูจ่ะตอ้ง
มี “ผีประจ าหมู่บ้าน” โดยจะมีศาลผีประจ าหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้กบัหมู่บ้าน เพื่อคอยปกป้องคุม้ครอง
หมู่บา้นให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ซ่ึงจะอยู่ทางเหนือหมู่บา้นหรือในพื้นท่ีท่ีอยู่สูงกว่าหมู่บา้น ศาลผี
ประจ าหมู่บา้นของชนเผา่มูเซอเรียกวา่  “แชม่ือ” อนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิใชใ้นการประกอบพิธีกรรม 
และห้ามไม่ให้ผูใ้ดเขา้ไปตดัไมท้  าลายป่าในบริเวณรอบๆ ศาล ซ่ึงตามความเช่ือจะตอ้งมีการเซ่นไหว้
เป็นประจ าทุกปี ในช่วงประเพณีท าบุญข้ึนปีใหม่หรือการกินวอ แต่ถา้ตรงกบัวนัตรุษจีนก็จะเรียกวนั
ข้ึนปีใหม่น้ีว่า วนัตรุษจีนในตอนเช้ามืดจะมีการท าบุญตานขา้วปุกหรือขา้วต าจะตอ้งเตรียมขา้วปุก
เตรียมเน้ือหมูเน้ือไก่เพื่อไปประกอบพิธีตรงท่ีตั้งของศาล วิธีการเลือกท่ีตั้งศาลประจ าหมู่บา้นของทั้ง
สองชนเผ่าถือเป็นภูมิปัญญาดั้ งเดิม เพราะพื้นท่ีโดยรอบท่ีตั้ งศาลจะเลือกเอาพื้นท่ีท่ีเป็นป่าอุดม
สมบูรณ์ มีลกัษณะเป็นป่าตน้น ้ า ไม่มีใครเขา้ไปตดัไมท้  าลายป่าหรือใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ซ่ึงมี
ความเช่ือว่าหากเขา้ไปตดัไมบ้ริเวณน้ีจะท าให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นไขแ้ละถึงแก่ความตายได้ ทั้งยงั
ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วย เช่น เกิดการเจ็บป่วย เกิดภยัพิบติั เกิดความไม่สงบสุข
ภายในหมู่บา้น ผลผลิตทางการเกษตรไม่ไดผ้ล เป็นตน้ ความเช่ือดงักล่าวไดถู้กผลิตซ ้ าในรูปของกฎ
จารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัดสืบต่อกนัมาหลายรุ่น ท าให้ป่าบริเวณท่ีเป็นป่าพิธีกรรม ยงัคงมีความอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้าสายต่างๆ ท่ีหล่อเล้ียงชีวติคนในชุมชนจนถึงปัจจุบนั  

1.1.2) ป่าศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากการจดัแบ่งประเภทป่าเป็นป่าพิธีกรรมแลว้ พื้นท่ี                
ท่ีนอกเหนือจากการตั้งศาลประจ าหมู่บา้น ยงัไดก้ าหนดพื้นท่ีของป่าใหเ้ป็น ป่าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นป่าตน้น ้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ หรือป่าท่ีมีตน้ไมใ้หญ่ทึบอยูห่่างจากหมู่บา้นท่ีสัตวเ์ล้ียงเขา้ไป ไม่
ถึง เป็นสถานท่ีห้ามเขา้ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะรูปแบบใดทั้งส้ิน เน่ืองจากชุมชนมีความเช่ือว่า ป่า
ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นบริเวณท่ีสิงสถิตของเทพป่าเขานอกจากมีการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือเท่านั้น 
โดยทุกปีจะมีพิธีกรรมไหวผ้ีใหญ่เจา้ท่ีในช่วงเดือนพฤษภาคม จุดประสงค์คือการขอให้เจา้ป่าเจา้เขา
ดูแลรักษาผูค้น สัตวเ์ล้ียง และพืชผลท่ีปลูกไว ้เติบโต และปลอดภยั ปราศจากส่ิงรบกวน ฉะนั้น มนุษย์
ไม่ควรเขา้ไปใชป้ระโยชน์ เช่น ห้ามน ามาใชป้ระโยชน์เด็ดขาดหากไม่เช่ือฟังและเขา้ไปใชป้ระโยชน์
ในป่าหรือการน าไมอ้อกมาใช้จะก่อให้เกิดส่ิงไม่ดีข้ึนในหมู่บา้น เพราะถือว่าเป็นการล่วงล ้ าต่อส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิและอาจถูกส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิลงโทษได ้ 

1.1.3) ความเช่ือเร่ืองผี การท าไร่มีความจ าเป็นต้องตดัต้นไม้และต้องเผาไร่                
ท  าให้ตน้ไมต้าย แต่ชาวมูเซอมีความเช่ือว่าตน้ไม ้หญา้ และสัตวป่์าหรือแมลงท่ีอยู่ในดินเป็นของเจา้
ป่าเจา้เขา ในแต่ละปี จึงมีการท าพิธี “ตานศาลา” โดยการน าเอาไมไ้ผม่าท าศาลาและฆ่าหมูฆ่าไก่เล้ียงผี
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เจา้ป่าเจา้เขาเพื่อเป็นการขอขมาท่ีไดต้ดัไมท้  าลายป่าและขอให้ผลผลิตทางการเกษตรดี สัตวป่์ามีมาก
ข้ึน น ้ าไหลตลอดปี นอกจากชาวมูเซอยงัมีประเพณีเล้ียงผีใหญ่ (มอลิเว) โดยน าเอาผลผลิตพวกขา้ว 
ขา้วโพด ฟักทอง ไปเซ่นไหวแ้ละสร้างบา้นหลงัเล็กให้ โดยให้ปูจอง (ผูน้ าทางศาสนา) เป็นผูท้  าพิธี
เพื่อเป็นการขอขมา เร่ืองน้ีเป็นความเช่ือของชาวบา้นวา่ เม่ือไดท้  าลายบา้นท่ีอยูอ่าศยัของเจา้ป่าเจา้เขา 
ผูท่ี้ท  าไร่ตดัตน้ไมถ้า้ผีเจา้ป่าเจา้เขาไม่อนุญาตจะไม่สบาย เจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งท าพิธี “มอลิเว” เพื่อขอ
อนุญาตโดยการเล้ียงเซ่นไหว ้ 

จากการสัมภาษณ์นายอาจหาญ จตุพรไพร  รองประธานกลุ่มอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบา้นขอบด้งได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เม่ือมีค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ี
หน่วยจดัการตน้น ้ าแม่เผอะจึงไดป้ระยุกต์ใชป้ระเพณีและความเช่ือของชุมชนท่ีมีแต่เดิม ในเร่ืองการ
นบัถือผีให้เกิดประโยชน์และสอดคลอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้โดยในช่วงเทศกาลกินวอก็จะ
ประกอบพิธีการท าบุญแม่น ้ า ซ่ึงเป็นการขอขมาแม่น ้ าล าห้วย สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจชุมชนให้เกิดการรักษาต้นน ้ าล าธาร และความเช่ือเร่ืองผีป่าท่ีว่าหากผู ้ใดล้มไม้ไทร                         
หรือตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายมุากจะท าใหไ้ม่สบายเป็นไข ้ตอ้งเล้ียงผป่ีาเพื่อใหห้ายป่วยไข”้ ความเช่ือเร่ืองน้ี
ชุมชนไดน้ ามาสร้างความเขา้ใจใหม่ว่าชาวบา้นไม่ควรตดัตน้ไมท้  าลายป่าเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเจ็บป่วย
จากการกระท าดงักล่าว ซ่ึงในระยะยาวหากสามารถปลูกฝังเป็นระบบคุณค่าของชุมชนไดแ้ลว้ยอ่มจะ
รักษาป่าไดอ้ยา่งดีสืบกนัไป 

1.2) การจดัการโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้น ชุมชนมีองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินอันเกิดจากการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่าง
ระมดัระวงัไม่ให้หมดหรือสูญหายไป ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกบัการอนุรักษต์ามหลกัวิชาการคือ การใช้
ประโยชน์ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษา จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสามารถสรุปองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นขอบดง้ไดด้งัน้ี 

1.2.1) ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรจากป่า ชาวบา้นจะมีหลกัการเลือกใช้
ท รัพยากร เช่นการตัดต้นกล้วยเพื่ อน าไปเป็นอาหารสัตว์ก็จะเลือกตัดต้น ท่ีแก่พอสมควร                       
ซ่ึงไดแ้ตกหน่อและใหผ้ลระยะหน่ึงแลว้ หรือการเก็บหน่อไมก้็จะเลือกเก็บหน่ออ่อนท่ีรับประทานได้
ทุกส่วน ส่วนหน่อท่ีแก่ก็จะปล่อยให้เจริญเติบโตเป็นตน้ไผ่ต่อไป ถ้าหากน ามาบริโภคก็ตอ้งเลือก
เฉพาะส่วนท่ีกินไดแ้ละส่วนท่ีเหลือก็ตอ้งทิ้ง ซ่ึงท าให้ส้ินเปลืองและใช้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า เป็นตน้ 
จากการสัมภาษณ์ นายจะค่อย ผูอ้าวุโสในชุมชนกล่าวว่า “การการเลือกตดักล้วยท่ีจะน ามาสับเป็น
อาหารเล้ียงหมูนั้นจะเลือกตน้แก่ก่อนถา้ไม่มีก็เลือกเอาตน้ท่ีมีอายุกลางๆ จะไม่เลือกเอาตน้อ่อน เพราะ
จะปล่อยใหอ้อกดอกออกผลไวกิ้นก่อน”  
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1.2.2) ภูมิปัญญาในการท าเกษตร เน่ืองจากการเตรียมพื้นท่ีท าไร่จะตอ้งมีการ
แผว้ถางพื้นท่ีก่อนการเพาะปลูก การตัดต้นไม้ในไร่นาจะไม่ตัดทิ้งทั้ งล าต้นแต่จะตดัให้มีล าต้น
เหลืออยูป่ระมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อใหต้น้ไมส้ามารถแตกก่ิงใบและเจริญเติบโตต่อไปได ้เป็นตน้  

1.2.4) ภูมิปัญญาการท าไร่หมุนเวียน เป็นการใช้พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบการท าเกษตรจะท าแบบหมุนเวียน โดยเร่ิมจากปลูกผกัก่อนท่ีจะปลูก                 
สตรอเบอร์ร่ี ซ่ึงอยูใ่นช่วงเดือนกนัยายนถึงเมษายน จากนั้นก็ ปลูกผกั ปลูกกะหล ่า ในช่วงพฤษภาคม
ถึงสิงหาคม โดยบางส่วนจะเผาไร่สตรอเบอร์ร่ีเพื่อเป็นปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารในดิน บางส่วนก็น าไปท าปุ๋ย
หมกั  

2. แนวทางการจดัการในรูปแบบป่าชุมชน 
การจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าบา้นขอบดง้ นอกจากจะอาศยัองค์ความรู้

ภายในชุมชนแลว้ ยงัไดน้ าหลกัการและแนวคิดการจดัการจากภายนอกมาประยุกต์ใช้กบัการจดัการ
อีกดว้ย คือการจดัการป่าในรูปแบบป่าชุมชน โดยก่อนท่ีการจดัการป่าในรูปแบบป่าชุมชนจะเกิดข้ึน
นั้น ได้เร่ิมมีการเข้ามาของกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อน ในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยมีการน าหลกัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้
บรรจุไวแ้ผนดังกล่าว เช่น มีการฟ้ืนฟูบูรณะพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นท่ี
ประเทศ โดยการสนบัสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นรูปของ
ป่าชุมชน ให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัระบบนิเวศป่า และการจดัทรัพยากรป่าไมโ้ดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การก าหนด
กฎระเบียบป่าชุมชน การจดัตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน เป็นตน้  เม่ือชุมชนไดรั้บความรู้จากภายนอก
เขา้มา จึงอาศยัพลงักลุ่มทางสังคมชุมชนเป็นเคร่ืองมือทางสังคมในการจดัการทรัพยากรส่วนรวม โดย
การท่ีชุมชนร่วมกันสร้างข้ึนมาเพื่อก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับทรัพยากร และก ากับ
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนต่อการใช้ประโยชน์จากป่ามีระบบการลงโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืน
จุดประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากป่าร่วมกนัในระยะยาว 

2.1.) การก าหนดระเบียบขอ้บงัคบั กฎระเบียบด้านการอนุรักษ์ดิน น ้ า ป่าไม้
และสัตวป่์า มีดงัน้ี 

 1. บุคคลใดเข้าไปเข้าไปท าประโยชน์ของผูอ่ื้นจะต้องได้อนุญาตจาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบก่อน 
 2. ห้ามบุคคลนอกพื้นท่ีเขา้มาบุกรุกท าประโยชน์ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หมู่บา้น ผูใ้ดฝ่าฝืนถูกปรับไร่ละ 3000 บาท และยดึพื้นท่ีคืน 
 3. บุคคลใดเขา้ไปบุกรุกท าลายพื้นท่ีของคนอ่ืน มีโทษปรับ 500-1,000 
บาท 
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 4. บุคคลใดท าการแผว้พื้นท่ีท ากินของตนเอง จะตอ้งท าแนวกนัไฟรอบ
พื้นท่ีเพื่อไม่ใหลุ้กลามท าความเสียแก่พื้นท่ีของคนอ่ืน 
 5. ห้ามบุคคลใดบุกรุกพื้นท่ีป่าชุมชนโดยเด็ดขาด ถา้ฝ่าฝืนถูกปรับตามมติ
คณะกรรมการหมู่บา้น 
 6. ห้ามมิให้บุคคลใดจุดไฟเผาป่า เพื่อล่าสัตวโ์ดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนถูกปรับ
ตามมติคณะกรรมการหมู่บา้น 
 7. บุคคลใดท าให้เกิดไฟป่าสร้างความเสียให้กับทรัพย์สินของคนอ่ืน
จะตอ้งถูกปรับตามมูลค่าความเสียหายของส่ิงนั้นๆ 
 8. หา้มมิใหบุ้คคลใดบุกรุกพื้นท่ีป่าตน้น ้าโดยเด็ดขาด 
 9. ห้ามมิให้บุคคลใดทิ้ง,ปล่อยสารเคมีลงในแม่น ้ า ล าธาร ซ่ึงเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงมีชีวติในน ้า,สัตวเ์ล้ียง ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษตามมติคณะกกรมการหมู่บา้น 
 10. ห้ามมิให้บุคคลใดท่ีอยู่ในหมู่บ้านน าไม้หรือของป่าไปจ าหน่ายแก่
บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนจะตอ้งระวางโทษปรับ 5,000-10,000 บาท และส่งด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

11. หา้มมิใหบุ้คคลใดเบ่ือปลา หรือซ๊อตปลาฝ่าฝืนถูกปรับ 1,000 บาท 
จากการสัมภาษณ์ นายจะก่า  เขมิกา ผูน้ าชุมชนบา้นขอบดง้ ใหข้อ้มูลวา่ ตั้งแต่มี

กฎระเบียบป่าชุมชนตั้งแต่ปี 2539 เร่ิมแรกก็ยงัมีการฝ่าฝืนอยูบ่า้งเน่ืองจากชุมชนยงัไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจมากนกั รวมถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเขา้ไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากร คณะกรรมการ
การจึงไดว้่ากล่าวตกัเตือน หลงัจากนั้นมาปัญหาการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบก็ค่อยๆ ลดน้อยลง 
จนกระทัง่ช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ีเลย  

2.2) การจดัตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อเป็นตวัแทนชุมชนในการดูแลรักษา
ป่า คณะกรรมการไดจ้ากการคดัเลือกบุคคลในหมู่บา้น โดยมีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นผูน้ า  

2.3) การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ชุมชนบา้นขอบดง้ 
ไดมี้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกบั ส่วนจดัการตน้น ้ าแม่เผอะ ส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า และ 
ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.3.1) กิจกรรมการจัดแบ่งประเภทป่าและก าหนดขอบเขตพื้นท่ีป่า                   
ให้ชดัเจน กล่าวคือมีการแบ่งประเภทป่าเป็น ป่าอนุรักษ์หรือป่าตน้น ้ า และ ป่าชุมชนโดยการก าหนด
เขตป่าอนุรักษ์หรือป่าตน้น ้ าไวเ้พื่อการอนุรักษท์รัพยากรดิน น ้ า ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ป่าอนุรักษจ์ะเป็นเขตป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งก าเนิดตน้น ้ าล าธาร ฉะนั้นจึงไม่อนุญาต
ใหมี้การเขา้ไปใชส้อยไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งน้ีมีการก าหนดขอบเขตป่าแสดงสิทธิในการดูแลรักษาและ
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ใชป้ระโยชน์ โดยอาศยัสันปันน ้ า แนวล าห้วย เป็นเส้นเขตในการแบ่งส่วนป่าชุมชน ใชว้ธีิการติดป้าย
บริเวณตน้ไมท่ี้เป็นแนวเขตสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน โดยใชข้อ้ความวา่ “ป่าชุมชน” 

2.3.2) กิจกรรมการจดัท าแนวป้องกนัไฟรอบพื้นท่ีป่าชุมชน โดยชุมชน
ไดร่้วมมือกนัท าแนวกนัไฟในพื้นท่ีท าไร่ของแต่ละครัวเรือน เพื่อป้องกนัการเกิดไฟไหมลุ้กลาม ทั้งน้ี
ยงัมีการระดมแรงงานภายในหมู่บา้นช่วยกนัท าแนวกนัไฟในบริเวณรอบเขตป่าอนุรักษแ์ละป่าชุมชน
ในช่วงฤดูแลง้ โดยไดรั้บความรู้และวธีิการท าแนวกนัไฟจากส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า 

2.1.3) กิจกรรมการปลูกป่าเสริมในบริเวณป่าอนุรักษ์อีกดว้ย ส่วนป่าใช้
สอยหรือเขตป่าชุมชนนั้น ชุมชนสามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น การเก็บฟืน เก็บหาของป่าไดต้าม
ความจ าเป็นต่อการบริโภคในระดบัครัวเรือนและชุมชน แต่ทั้งน้ีชุมชนจะตอ้งช่วยกนัดูแลป่าชุมชน
ดงักล่าวจึงจะสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ 

2.3.4) กิจกรรมการฝึกอบรมและให้ความรู้ เป็นการอบรมให้ความร้ิ  
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการอบรมให้ความรู้ท าให้ชุมชนไดมี้โอกาสเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบนิเวศดิน น ้ า ป่า ท่ี เช่ือมโยงกันซ่ึงจากการสัมภาษณ์ นายเสก            
กิจจาพงศา  คณะกรรมการป่าชุมชน กล่าววา่ “การไดรั้บการอบรมท าให้มีความรู้วา่ป่าเป็นตน้ก าเนิด
ของน ้า หากตดัตน้ไมป่้าก็จะไม่มี เม่ือป่าไม่มีก็จะไม่มีน ้าใช ้ตอ้งช่วยกนัอนุรักษไ์วเ้พื่อให้มีป่าไวถึ้งลูก
ถึงหลาน ถา้ไม่จ  าเป็นก็จะไม่ตดัตน้ไม ้แต่เน่ืองจากชุมชนชาวเขามีวิถีชีวิตอยูก่บัป่า พึ่งพิงป่าจึงยงัคง
ตอ้งใชป้ระโยชน์จากป่าเป็นฐานในการยงัชีพอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได”้ การไดรั้บความรู้ท าให้ชุมชนเกิด
ความตระหนกัในคุณค่าความรู้สึกและหวงแหนต่อทรัพยากรป่าไมม้ากข้ึน  

3. แนวทางการจดัการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เป็นการจดัการท่ีอาศยัการผสมผสาน
ระหวา่งการใชค้วามรู้จากภายในชุมชน กบัความรู้จากภายนอกชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
บริบทชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
ส าหรับการด ารงชีพควบคู่ไปกบัการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ า ของชุมชนยงัคง
ด ารงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัรัฐในการจดัการป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของคน
ชุมชนกบัหน่วยงานภาครัฐ ประกอบดว้ย 

 3.1 การบูรณาการระหว่างความเช่ือกบัการอนุรักษ์ ชุมชนบา้นขอบดง้นิยมเล้ียงหมู
ด าเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม เพราะตามความเช่ือแล้วสีด าเป็นสีแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น
มงคล ดงันั้นทุกครัวเรือนจึงนิยมเล้ียงหมูด า และอาหารท่ีน ามาเล้ียงหมูด าก็คือตน้กลว้ยจากป่า แสดง
ให้เห็นวา่ป่าตน้น ้ าบา้นขอบดง้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชุ่มช้ืนสูงเพราะตน้กลว้ยเป็นพืชท่ีช่วย
ดูดซับน ้ าไดสู้งกว่าไมช้นิดอ่ืน จากความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ตน้กลว้ยเป็นอาหารอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้
ความตอ้งการใชเ้พิ่มข้ึนดว้ย น าไปสู่การเช่ือมโยงการอนุรักษป่์าไดด้ว้ยการปลูกตน้กลว้ยเพิ่มข้ึน โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สนับสนุนกลา้พนัธ์ุ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
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ปลูกในพื้นท่ีป่าตน้น ้ า ซ่ึงนอกจากจะไดใ้ช้ประโยชน์แลว้ยงัเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าตน้น ้ าให้
อุดมสมบูรณ์ข้ึนอีกดว้ย   

 3.2 การบูรณาการระหวา่งการใชป้ระโยชน์กบัการอนุรักษ ์ชุมชนบา้นขอบดง้นิยมใช้
ไม้ฟืน เป็นพลังงาน เช้ือเพ ลิงหลักทั้ งในวิถี ชีวิตประจ าว ันและการประกอบพิ ธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน โดยการเก็บไม้แห้งท่ีหักหล่นลงมาจากต้น แต่เน่ืองจากจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้ความตอ้งการใช้ไมฟื้นมากข้ึนตามไปดว้ย แนวทางการอนุรักษ์จึงควร
ส่งเสริมการปลูกป่าหรือปลูกไมท้ดแทนในพื้นท่ีป่า โดยไมท่ี้ปลูกควรเป็นไมโ้ตเร็วรวมถึงไมกิ้นได้
ส าหรับบริโภคเพราะชุมชนจะไดใ้ชป้ระโยชน์ในการยงัชีพอีกดา้นหน่ึง ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพป่าและเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรมพืชแลว้ ยงัเป็นการเตรียมรองรับความตอ้งการใชใ้น
อนาคตอีกดว้ย 

 การจดัการแบบบูรณาการนั้นตอ้งให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนกบัรัฐการมีส่วนร่วมจึงเร่ิมตน้จากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะชุมชนเป็นผูใ้ช้
ประโยชน์และรับผลกระทบโดยตรง ชุมชนควรมีบทบาทท่ีจะก าหนดความตอ้งการภายในของชุมชน
ก่อน หรือการระเบิดจากขา้งใน หน่วยงานภายนอกเป็นเพียงผูค้อยใหก้ารสนบัสนบัและช่วยเหลือ การ
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมนั้นส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากร
ในชุมชนของตนเอง การท่ีชุมชนไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ขั้นแรกคือ การคน้หาปัญหาและสาเหตุ 
เม่ือพบสาเหตุของปัญหานั้น ๆ และร่วมในการวางแผนงานเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมในการปฏิบติั และ
ร่วมติดตามและประเมินผลงานท่ีได้ท าไปด้วย จึงจะถือว่าเป็นการปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมโดย
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพ 4.24 การปลูกกลว้ยในป่าใชส้อยชุมชน        ภาพ 4.25 การปลูกไมย้นืตน้ในป่าใชส้อยชุมชน 
    ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 25 มิถุนายน 255 7              ทีม่า: ถ่ายโดยผูศึ้กษา 27 กรกฎาคม 2557 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการจดัการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ คือ ประการแรกศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ประการท่ีสอง
ศึกษาความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของ
ชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ และประการสุดทา้ยศึกษาแนวทางจดัการทรัพยากรป่า
ไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบด้ง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการจดัการทรัพยากรบริเวณพื้นท่ีต้นน ้ า ต่อ คนในชุมชน ส่วนจดัการต้นน ้ าแม่เผอะ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาในคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิง
คุณภาพประกอบกนั โดยรวบรวมขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีภาคสนามเก็บแบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต 
ประกอบการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับทราบขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม 
ชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ตวัแทนครัวเรือน จ านวน 54 คน ผูอ้าวุโส 
จ านวน 1 คน ผูใ้หญ่บ้านบ้านขอบด้ง จ  านวน 1 คน และตัวแทนจากหน่วยจดัการต้นน ้ าแม่เผอะ 
จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 58 คน รวมถึงศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปผล
การศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

5.1.1 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้งอ าเภอ
ฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
  การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีการใชป้ระโยชน์เป็นฐานในการยงัชีพเป็นหลกั หากศึกษาถึงรายละเอียดจะพบว่า 
การใช้ประโยชน์ในดา้นเป็นแหล่งเช้ือเพลิงหรือไมฟื้นมากท่ีสุด เน่ืองจากชุมชนบา้นขอบดง้ไม่นิยม
ใช้พลงังานเช้ือเพลิงอย่างอ่ืนจึงใช้เพียงไมฟื้นเท่านั้นทั้งในการประกอบอาหารในครัวเรือน เพราะ
ความเช่ือว่าการใช้ไม้ฟืนเป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร ท าให้อาหารมีรสชาติดีกว่าการใช้
พลงังานเช้ือเพลิงรูปแบบอ่ืน อีกทั้งยงัตอ้งการรักษาขบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างไว ้
และยงัเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมถึงการใช้ไม้ในช่วงเทศกาลกินวอซ่ึงเป็น
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ช่วงพิธีการการเฉลิมฉลองซ่ึงอยูใ่นช่วงฤดูหนาว ก็ใช้ไมฟื้นเป็นเช้ือเพลิงเช่นกนั ล าดบัถดัมาคือ การ
ใชเ้พื่อเล้ียงสัตว ์เน่ืองจากชาวบา้นนิยมเล้ียงหมูไวส้ าหรับบริโภคในครัวเรือนและใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรม จึงนิยมน าตน้กล้วยจากป่ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารเล้ียงสัตว ์การประโยชน์เป็น
แหล่งอาหาร ทั้ งประเภทผกั หน่อไม้/หวาย เห็ด และผลไม้ป่า เพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือ
จ าหน่ายภายในชุมชนบา้งในกรณีท่ีเหลือจากการบริโภค ซ่ึงจะมีตามฤดูกาล การใช้เพื่อการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมบา้นเรือน และประการสุดทา้ยใช้เป็นแหล่งวตัถุดิบในการจกัสานเพื่อใช้เป็นเคร่ืองใช้ใน
ครัวเรือน เคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น ตะกร้า กระบุง ถาด เป็นตน้ รวมถึง เป็นรายไดเ้สริมจากการ
สานตะกร้าและการถกัก าไล โดยใชว้สัดุธรรมชาติจากป่า เช่น ไมไ้ผ ่หวาย หญา้อิบุแค เป็นตน้  

5.1.2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบ
ด้ง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  

ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้น
ขอบด้ง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มี 2 ระดบั คือ ระดบัมาก เป็นองค์ความรู้ภายในหรือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี ซ่ึงได้รับการถ่ายทอดและปฏิบติัสืบทอดกนัมา และความรู้ท่ี
ไดรั้บจากภายนอกคือ ความส าคญัของป่าตน้น ้ า ลกัษณะทางกายภาพและระบบนิเวศของป่าตน้น ้ า 
ผลกระทบจากการตดัไมท้  าลายป่าบริเวณป่าตน้น ้า และการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมโ้ดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ส่วนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าใน ระดบั
ปานกลาง เป็นความรู้ในดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ซ่ึงอาจเกิดความเขา้ใจไม่ชดัเจนเช่น 
บทบาทหนา้ท่ีการดูแลป่าโดยบางส่วนยงัมีความเขา้ใจวา่เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
หรือการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ ์ยงัเกิดความเขา้ใจไม่ชดัเจนนกั เช่น ประชาชนบางส่วนยงัเขา้ใจ
ว่า ผูท่ี้อยู่อาศยัโดยรอบบริเวณผืนป่า สามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่าได้อย่างเต็มท่ี เพราะถือได้ว่า
ตนเองเป็นเจ้าของป่า ทรัพยากรป่าไม้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในทางตรงเท่านั้ น หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าคือการคุ้มครอง ดูแลเก็บรักษาทรัพยากรให้คงสภาพเดิมไว ้ไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดแ้ต่อยา่งใด การน าตน้ไมห้รือจบัสัตวป่์ามาเล้ียงในบา้น ถือไดว้า่เป็นการส่งเสริมดา้นการ
อนุรักษอี์กทางหน่ึง เป็นตน้  

ในภาพรวมพบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าใน ระดบัปานกลาง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมี
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรและการอนุรักษ์ให้ชดัเจนมากข้ึน โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนไดมี้บทบาทหรือเวทีในการแสดงความคิดเห็นและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการอนุรักษ์
มากข้ึน   
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5.1.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง 
อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าของชุมชนบา้น ขอบ
ดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 4 ดา้นพบวา่ การมีส่วนร่วมตามขั้นตอน
ต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากประชาชนเป็นชาวไทยภูเขาเผา่มูเซอ มีวิถีชีวติเป็นของตนเองมา
ยาวนาน ส่วนมากจะด าเนินการตามวิถีดั้งเดิมของตน และให้ความส าคญัต่อการประกอบอาชีพของ
ตนมาก ท าให้การมีส่วนร่วมในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นยงัมีไม่มากนกั เม่ือพิจารณาในแต่ละขั้นตอนของ
การมีส่วนร่วมปรากฏผลดงัน้ี 
 ด้านการค้นหาสาเหตุของปัญหา พบว่า ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากประเด็นทรัพยากรยงัเป็นการพูดคุยแลกเปล่ียนกนัภายในชุมชน และมีเพียงผูน้ าชุมชนท่ีร่วม
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัหน่วยงานในพื้นท่ี จะเห็นว่าการผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาให้มีประสิทธิภาพจะต้องเร่ิมจากการปลูกฝังให้คนในชุมชนหันมาให้
ความส าคญัให้มากข้ึน เพราะจะน าพาไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีถูกจุดและทุกคนในชุมชนจะเป็นผูร่้วม
รับรู้ถึงปัญหาและสัมผสักบัปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  
 ดา้นการวางแผน ความเห็นของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นผูน้ า
หรือผูแ้ทนชุมชนเขา้ร่วมโครงการ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูน้ าชุมชนจะตอ้งเป็นผูช้กัน าให้
ประชาชนเขา้ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงจะท าให้ชาวบา้นรู้สึกว่าตนได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
แผนงาน และอยากจะเขา้ร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 
 ดา้นการปฏิบติังาน ความเห็นของกลุ่มอยู่ในระดบัมาก ในขั้นตอนน้ีจะช่วยสร้างความรู้สึก
เป็นเจา้ของร่วมกนั ชาวบา้นไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง และจะเห็นถึงประโยชน์ในส่ิงท่ีตน
ได้ร่วมคิด ร่วมท า จนเกิดเป็นความหวงแหนและเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนได้กระท า ซ่ึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งก็ควรหันมาให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณและการให้ความรู้ด้วย จึงจะท าให้การ
ปฏิบติัเกิดประสิทธิภาพท่ีดีได ้ 
 ดา้นการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน ความเห็นของกลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีส่วนร่วมในประชุมช้ีแจงและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ การทบทวนกฎกติกาดา้นการ
อนุรักษ ์พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียใน
การปฏิบติังาน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเป็นผูเ้ขา้มาติดตามและประเมินผลร่วมกบัชุมชน และ
น าไปพฒันาปรับปรุงแนวทางการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 สรุปไดว้า่ ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าอยูใ่น
ระดบัปานกลาง หากจ าแนกตามดา้นการมีส่วนร่วมจะพบวา่ดา้นการปฏิบติังานมีมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และดา้นการคน้หาสาเหตุ
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ของปัญหาน้อยท่ีสุด ตามล าดับ  ทั้ งน้ีการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ จึงท าใหก้ารวดัระดบัการมีส่วนร่วมในเชิงปริมาณปรากฏเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ม่ชดัเจนใน
บางกิจกรรม แต่หากพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการพูดคุยสัมภาษณ์ หรือการสนทนา
กลุ่มประกอบกับการสังเกตการและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนจะพบว่าชุมชนจิต
สาธารณะและพร้อมเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

5.1.4 แนวทางจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง
จังหวดัเชียงใหม่  

แนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าของชุมชนบา้นขอบดง้ มี 3 แนวทางคือ  
 1. แนวทางการจดัการโดยอาศัยความรู้จากภายในชุมชน เป็นการใช้ความเช่ือ ประเพณี 
วฒันธรรม ก ากับและควบคุมการใช้ทรัพยากร ซ่ึงได้ถูกผลิตซ ้ าและปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่าง
เคร่งครัด ประกอบดว้ย   

1.1) การจดัการตามความเช่ือ จารีตประเพณีดั้งเดิม ดว้ยวถีิชีวติท่ีพึ่งพิงทรัพยากรจาก
ป่าและสอดคล้องกบัธรรมชาติก่อให้เกิดการให้ความหมายและคุณค่าของจิตวิญญาณคือความเช่ือ
เร่ืองผี จึงน าไปสู่การจดัแบ่งประเภทป่าเป็น ป่าพิธีกรรม ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมเท่านั้น ป่า
ศกัด์ิสิทธ์ิ เช่ือวา่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงศกัด์ิห้ามเขา้ไปใชป้ระโยชน์ใดๆ ป่าทั้งสองประเภทขา้งตน้จึงมี
ความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าล าธาร ส่วนดา้นพื้นท่ีท าเกษตรก็มีความเช่ือเร่ืองผี
ในฐานะเจา้ของทรัพยากรส่วนมนุษยเ์ป็นเพียงผูเ้ขา้ไปใช้ประโยชน์ ดงันั้นจึงตอ้งท าการขอขมาและ
ขออนุญาตก่อนจะเขา้ไปท าการใดๆ  

1.2) การจดัการโดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการใช้ทรัพยากรตามแนวทางเดียวกบั
การอนุรักษ ์กล่าวคือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากการเรียนรู้การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดและใชอ้ยา่งระมดัระวงัไม่ให้หมดหรือสูญหายไป ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกบัการอนุรักษคื์อการใช้
ประโยชน์ควบคู่ไปกบัการดูแลรักษา เช่น การเลือกตดัตน้ไมเ้พื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก จะไม่ตดัทั้งล า
ตน้จนเหลือแต่ตอ แต่จะตดัให้มีล าตน้เหลืออยูป่ระมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้ตน้ไมส้ามารถแตกก่ิง
ใบและเจริญเติบโตต่อไปได ้หรือการปรับพื้นท่ีท าการเกษตรโดยไม่ตดัตน้ไมใ้หญ่ เลือกปลูกพืชใต้
ตน้ไม ้เม่ือฝนตก ตน้ไมจ้ะรองรับน ้ าก่อนไหลลงสู่พืชชั้นล่าง ทั้งยงัเป็นการป้องกนัปัญหาน ้ าป่าไหล
หลาก เป็นตน้  

2. แนวทางการจดัการในรูปแบบป่าชุมชน โดยการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การจดัตั้ งคณะกรรมการป่าชุมชน การจดัการทรัพยากรป่าไม้ผ่านกิจกรรม การจดัแบ่ง
ประเภทป่าและก าหนดขอบเขตพื้นท่ีป่า การจดัท าแนวป้องกันไฟ การปลูกป่าเสริมในบริเวณป่า
อนุรักษ ์การฝึกอบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
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3. แนวทางการจดัการแบบบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 1) การบูรณาการระหวา่ง
ความเช่ือกบัการอนุรักษ ์ชุมชนบา้นขอบดง้นิยมเล้ียงหมูด าเพื่อใชใ้นการประกอบพิธีกรรมตามความ
เช่ือเร่ืองผี และใชแ้หล่งอาหารจากป่า คือใชต้น้กลว้ยเป็นอาหาร แสดงให้เห็นวา่ป่าตน้น ้ าบา้นขอบดง้
มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชุ่มช้ืนสูงเพราะตน้กลว้ยเป็นพืชท่ีช่วยดูดซบัน ้ า น าไปสู่การเช่ือมโยง
การอนุรักษป่์าไดด้ว้ยการปลูกตน้กลว้ยเพิ่มข้ึน โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ซ่ึงนอกจากจะไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้ยงัเป็นการอนุรักษฟ้ื์นฟูพื้นท่ีป่าตน้น ้าใหอุ้ดมสมบูรณ์ข้ึนอีกดว้ย 2) 
การบูรณาการระหวา่งการใชป้ระโยชน์กบัการอนุรักษ ์ชุมชนบา้นขอบดง้นิยมใชไ้มฟื้นเป็นพลงังาน
เช้ือเพลิงหลกั แนวทางการอนุรักษจึ์งควรส่งเสริมการปลูกป่าหรือปลูกไมท้ดแทนในพื้นท่ีป่า โดยไม้
ท่ีปลูกควรเป็นไมโ้ตเร็วรวมถึงไมกิ้นไดส้ าหรับบริโภคเพราะชุมชนจะไดใ้ช้ประโยชน์ในการยงัชีพ
อีกดา้นหน่ึง ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพิ่มความหลากหลายทางพนัธุกรรมพืชแลว้ 
ยงัเป็นการเตรียมรองรับความตอ้งการใชใ้นอนาคตอีกดว้ย 

 การจดัการแบบบูรณาการนั้นตอ้งให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนกบัรัฐ ชุมชนควรมีบทบาทท่ีจะก าหนดความตอ้งการภายในของชุมชนก่อน หรือการ
ระเบิดจากขา้งใน หน่วยงานภายนอกเป็นเพียงผูค้อยใหก้ารสนบัสนบัและช่วยเหลือ โดยเขา้ร่วมตั้งแต่
การคน้หาปัญหาและสาเหตุ เม่ือพบสาเหตุของปัญหานั้น ๆ และร่วมในการวางแผนงานเพื่อแกไ้ข
ปัญหาร่วมในการปฏิบัติ และร่วมติดตามและประเมินผลงานท่ีได้ท าไปด้วย จึงจะถือว่าเป็นการ
ปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมโดยชุมชนอยา่งแทจ้ริง  

 
5.2 อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาการจดัการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้น
ขอบด้ง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   ผู ้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นท่ีภาคสนามเก็บ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ประกอบการสนทนากลุ่มยอ่ยเพื่อรับทราบขอ้คิดเห็น รวมถึงศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและน าผลการศึกษาท่ีได้เทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี รวมถึง
ผลงานวจิยัในอดีตท่ีผา่นมา เพื่อพิจารณาความเหมือนและความต่าง สามารถอภิปรายผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 
  5.2.1 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอ
ฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
 เน่ืองดว้ยลกัษณะภูมินิเวศของชุมชนบา้นขอบดง้ท่ีอยูก่บัป่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าจึงเป็นการใชเ้พื่อการยงัชีพเป็นหลกั และดว้ยขอ้จ ากดัทางภูมิศาสตร์ จึงท าให้



 
 

108 

การพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกชุมชนน้อย ทั้งน้ีหมายรวมถึงพลงังานเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการหุงตม้ใน
ครัวเรือนและช่วงเทศกาลกินวอ ก็ตอ้งใช้ไม้ฟืนจากป่าซ่ึงเป็นแหล่งให้พลังงานเช้ือเพลิงหลกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั นิวติั เรืองพานิช (2556: 118) ท่ีไดก้ล่าวถึงการใช้ประโยชน์ทางตรงของป่าไมท่ี้มนุษย์
ไดรั้บมีอยูม่ากมายหลายอยา่งโดยพื้นฐานคือเป็นปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตไม่วา่จะเป็น
ไม ้นิยมใชก้นัมากในการก่อสร้างบา้นเรือน เช้ือเพลิงคือฟืนและถ่านซ่ึงใชใ้นการหุงตม้ อาหารและยา
รักษาโรคหลายอย่างจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ หัว ราก เป็นต้น นอกจากมนุษยแ์ล้ว สัตวก์็ยงัพึ่ งพา
แหล่งอาหารจากป่าหลายอยา่งทั้งจาก ใบ ผล ล าตน้ เมล็ด เป็นตน้ หรือการปล่อยสัตวเ์ขา้ไปหากินใน
ป่าในช่วงฤดูกาลต่างๆ ส่วนการใช้ไมฟื้นของชุมชนบา้นขอบดง้นั้นจะใชป้ระมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร/
ครัวเรือน/ปี โดยครัวเรือนจะมีสมาชิก 3-4 คน หรือเฉล่ียแลว้ใชไ้มฟื้นประมาณ 1 ลูกบาศกเ์มตร/คน/ปี 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ สุวิทย ์แสงศรีจนัทร์ (2553: 105) ท่ีศึกษาการใช้ประโยชน์และการ
จดัการไมฟื้นของชุมชนบา้นห้วยลึก ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ชุมชน
บา้นห้วยลึกซ่ึงมีประชากรเป็นชนเผ่าลีซอและมูเซอ มีการใช้ไมฟื้นประมาณ 3.93 ลูกบาศก์เมตร/
ครัวเรือน/ปี และการศึกษาของ Professor Sir H.G. Champion (อา้งใน นิวติั  เรืองพานิช, 2556: 183-
188) แห่งมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด ไดป้ระมาณไวว้า่เฉล่ียโดยทัว่ๆ ไปแลว้ ประชากร 1 คน ควรจะใช้
ไมร้าว 1 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี จึงจะจดัวา่มีมาตรฐานการครองชีพอยูใ่นระดบัอยูดี่กินดี  
  5.2.2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบ
ด้ง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
   ชุมชนบา้นขอบด้งมีความรู้ความเข้าใจในการจดัการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ี                 
ตน้น ้ าโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ภายในชุมชนและความรู้ใหม่จากภายนอก
ชุมชน หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดจะพบว่า ความรู้ท่ีเกิดภายในชุมชน จะอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดกันภายในชุมชนในรูปแบบของความเช่ือ 
ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นกุศโลบายในการอนุรักษท์รัพยากรนั้น จึงเกิดความรู้
ความเขา้ใจอยา่งละเอียดลึกซ้ึงกว่าความรู้ใหม่จากภายนอกซ่ึงเป็นความรู้ในเชิงวิชาการท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาเผยแพร่ อนัเป็นการช่วยเสริมให้ความรู้ของชุมชนเขม้แข็งมาก
ข้ึน แต่เน่ืองจากเป็นความรู้ใหม่ท่ีตอ้งอาศยัการเวลาในการเรียนรู้และปรับประยุกต์ใช้  ชุมชนจึงมี
ความรู้จากภายนอกอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ทั้งน้ีกลุ่มผูน้ าชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการอนุรักษก์บั
หน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะสามารถน ามาเผยแพร่ให้กบัคนในชุมชนไดรั้บรู้และเรียนรู้ 
อนัจะน าไปสู่การปรับประยกุตค์วามรู้ทั้งสองใหเ้กิดแนวทางการจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ต่อไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ไพโรจน์อาจิริยะ (2544: 90-91) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนบา้นกลางอ าเภอแม่เมาะจงัหวดัล าปางผลการศึกษา
พบว่าองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมดั้ งเดิมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์
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ทรัพยากรป่าไม้โดยสะท้อนในรูปภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการสืบทอดประเพณีการจดัการป่าไม้บน
พื้นฐานความเช่ือของชุมชน และประกาศิต หงส์วิเศษ (2545: 73)ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจดัการท่ีดินเพื่อการเกษตรบนพื้นท่ีสูง พบว่า กระบวนการปรับเปล่ียนภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการเกษตร ประกอบดว้ยเง่ือนไขจากภายในชุมชน ไดแ้ก่ วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือ 
และลกัษณะทางนิเวศ ส่วนเง่ือนไขจากภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ การส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน การ
คมนาคม และนโยบายการพฒันาบนพื้นท่ีสูง ก่อให้เกิดการบูรณาการระหวา่งความรู้เก่า และ ความรู้
ใหม่ท่ีรับมาใชบ้างอยา่ง จากผลการศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลวตัรของชุมชน ชุมชน
มีความพยายามในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท าให้ชุมชน
เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้ ความตระหนกัต่อการจดัการแบบพึ่งตนเอง และด าเนินวิถีชีวิตอยา่งเก้ือกูล
กบัธรรมชาติ 

5.2.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง 
อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าของชุมชนบา้น ขอบ
ดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 4 ด้าน คือ การคน้หาสาเหตุของปัญหา 
การวางแผน การปฏิบติั และการติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมในแต่ละดา้น อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทวนทอง ทองประเสริฐ (2555: 65) ศึกษาเร่ือง บทบาท
ของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าตน้น ้ าล าธารในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่
ทะลบหลวง อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าตน้
น ้ าลาธารตั้งแต่ขั้นแรก คือ ร่วมคน้หาหรือพิจารณาปัญหา ไปจนถึงร่วมลงมือปฏิบติัทั้งสละแรงงาน
และทุนทรัพย์ จนสุดทา้ยร่วมให้ขอ้มูลประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยจดัการตน้น ้ าแม่ทะลบ
หลวง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการมีส่วนร่วม ของประชาชนท่ี เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2526: 72) ไดอ้ธิบายวา่ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ประชาชนตอ้งไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ขั้นแรก คือ การคน้หาปัญหา
และสาเหตุ เม่ือพบสาเหตุ ของปัญหานั้นๆ แลว้ ก็ร่วมวางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหา ร่วมลงทุนและปฏิบติั
ไม่วา่จะเป็นการลงทุนดว้ยเงิน แรงงาน หรือวสัดุอุปกรณ์ก็ได ้และตอ้งร่วมติดตามประเมินผลงานท่ี
ไดท้  าไปดว้ย 
 รวมถึงงานวิชาการ อนุรักษ ์ปัญญาชาติรักษ์ (2541: 132) ท่ีสนบัสนุนแนวทางการมีส่วนร่วม
ไวว้า่ การสนบัสนุนให้ชุมชนหรือประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมเขา้มาท าหนา้ท่ีในการอนุรักษ ์
ป่าตน้น ้าล าธาร เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเกิดผลประโยชน์สูงสุดกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่
ส่งผลกระทบไปถึงสังคมส่วนรวมหรือสังคมภายนอก รวมทั้งตอ้งรักษาสมดุล ของป่าตน้น ้าล าธารให้
ได้มากท่ีสุด  ตามท่ี  ปรีชา  เป่ียมพงศ์สานต์  (2540) ได้อธิบายเอาไว้ในงานวิชาการด้านนิเวศ
เศรษฐศาสตร์และนิเวศวิทยาการเมือง ให้มีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติตามหลกัการพฒันา
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ท่ีย ัง่ยืน คือ การสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน การด าเนินการต่างๆ ตอ้งกระท าบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณี/วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เปิดโอกาสให้กลุ่มคนทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยความ
เสมอภาค ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา และสร้างการเช่ือมโยงระหว่างวฒันธรรมความเช่ือ
ของประชาชนแต่ละกลุ่ม  

ทั้ งน้ีจากผลการศึกษา ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายประเด็น พบวา่ การมีส่วนร่วมในดา้นการปฏิบติัจะมีมากท่ีสุด ส่วนดา้นการคน้หาสาเหตุ
ของปัญหา การวางแผน และการติดตามประเมินผล ยงัอยูใ่นระดบัปานกลางและยงัไม่ค่อยชดัเจนนกั 
ซ่ึงค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ศลิษา พึ่งแสงแกว้ (2537: 87) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษป่์าไม ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การมีส่วนร่วมของชาวบา้น
ใน 4 ขั้นตอน คือ การคน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนและการด าเนินงาน การลงทุนและการ
ปฏิบติั การติดตามและประเมินผลงาน ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ชาวบา้นมีส่วนร่วมน้อย แต่
การศึกษาเชิงคุณภาพยืนยนัไดว้่า ทั้งส่ีขั้นตอนชาวบา้นมีส่วนร่วมอย่างมาก แต่เพราะชาวบา้นจะมี
ส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการเป็นส่วนมาก จึงท าใหไ้ม่สามารถวดัดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณได ้

5.2.4 แนวทางจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง
จังหวดัเชียงใหม่  

ชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ี
ตน้น ้ าโดยอาศยัความรู้จากภายในชุมชน เป็นการใชค้วามเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม ก ากบัและควบคุม
การใชท้รัพยากร รวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ไพโรจน์อาจิริยะ (2544: 90-91) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนบ้านกลางอ าเภอแม่เมาะจงัหวดัล าปาง พบว่ารูปแบบการ
จดัการทรัพยากรป่าไมอ้าศยัขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมดั้งเดิมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมโ้ดยสะทอ้นในรูปภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการสืบทอดประเพณีการจดัการป่าไม้
บนพื้นฐานความเช่ือ รวมถึงระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติในชุมชน ผูน้ าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ มีความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานราชการและองคก์รพฒันาเอกชนในการแลกเปล่ียน
ความรู้ส่งเสริมกิจกรรมและเพิ่มศกัยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และประคอง  ยอดหอม 
(2544: 128-129) ได้ศึกษาเร่ือง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวเขา พบว่า วิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้ดว้ยการอาศยัประเพณีและความเช่ือเร่ืองผี หรือผีหลวงประจ าหมู่บา้น จึงน าไปสู่การ
จดัแบ่งประเภทป่าเป็น ป่าศกัด์ิสิทธ์ิ เช่ือวา่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงศกัด์ิห้ามเขา้ไปใชป้ระโยชน์ใดๆ ป่า
ผลคือป่ายงัคงมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้าล าธาร 
  ส่วนแนวทางการจดัการโดยอาศยัความรู้จากภายนอกชุมชน เป็นการน าหลกัการและ
แนวคิดการจดัการจากภายนอกมาประยกุตใ์ช ้คือการจดัการป่าในรูปแบบป่าชุมชน โดยการท่ีชุมชนมี
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ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คะนึงนิจ ฟองสา (2553: 144) ไดศึ้กษาการใช้
ประโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่าไมใ้นป่าชุมชน หมู่บา้นแม่แมะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การจดัการทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนมีประสิทธิผลเพราะการน าแนวทางการ
จดัการป่าชุมชนมาประยกุตใ์ช ้เช่น การท าแนวกนัไฟ การลาดตระเวนและปลูกป่า เป็นตน้ ปัจจยัต่างๆ
และการจดัการดงักล่าวท าให้ทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชน บา้นแม่แมะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสูง 
แสดงวา่หมู่บา้นแม่แมะมีการใช้ประโยชน์และการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งมีคุณภาพ จึงสามารถ
รักษาทรัพยากรป่าไมโ้ดยรวมไดเ้ป็นอยา่งดี ระบบนิเวศป่าไมจึ้งมีความอุดมสมบูรณ์และมีแนวโนม้ท่ี
ย ัง่ยืนต่อไป  ส่วนผลการศึกษาของ นรินทร์  ประทวนชยั (2545:72-73) ไดศึ้กษาการจดัการทรัพยากร
ป่าไมข้องชุมชนบนพื้นท่ีสูง บา้นโป่งผา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาวิธีการจดัการและ
การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน สรุปวา่ชุมชนมีวิธีการจดัการทรัพยากรป่าไมโ้ดยการจ าแนกประเภท
ป่า การก าหนดกฎเกณฑ์และขอ้บงัคบั การวางแนวทางการใชป้ระโยชน์ การควบคุมการใชป้ระโยชน์ 
การระงับข้อพิพาท แต่สถาบันการจดัการยงัมีความเปราะบาง จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองไปอีกระยะหน่ึงเพื่อใหมี้ความเขม้แข็งมากข้ึนชุมชนใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน โดยเป็นแหล่ง
ท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าซ่ึงเป็นอาหารและเป็นแหล่งสมุนไพรซ่ึงเป็นยารักษาโรค ใช้ประโยชน์จากป่า
โดยการเก็บหาของป่า ใช้เป็นอาหาร ใชไ้มจ้ากป่าก่อสร้างบา้นเรือน เป็นไมใ้ชส้อย เป็นเช้ือเพลิงการ
ท าการเกษตร ใช้ป่าประกอบพิธีกรรม เป็นแหล่งต้นน ้ าล าธาร โดยชุมชนจะมีระดับการพึ่ งพิง
ทรัพยากรป่าสูงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดบัครอบครัวและชุมชน 
  และแนวทางการจดัการแบบบูรณาการ เป็นการจดัการท่ีอาศยัการผสมผสานระหวา่งการ
ใชค้วามรู้จากภายในชุมชน กบัความรู้จากภายนอกชุมชน ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
รัฐในการจดัการป่าไม ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จุฑามาศ ค าทอง (2546: 101)ไดศึ้กษาเร่ือง การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตท่ีย ัง่ยืนของชุมชนบา้นป่าสักงาม อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ การเรียนรู้ของชุมชนดา้นการจดัการดิน น ้ า ป่า ส่งผลให้เกิด 1) การเช่ือมโยงแนวคิด
และบทเรียนเพื่อการจดัการทรัพยากรโดยอาศยัความรู้เดิมและความรู้ใหม่เก่ียวกบัการอนุรักษ์เชิง
ระบบท่ีมาปรับใช้โดยเช่ือมโยงกับความเช่ือ ประเพณี ว ัฒนธรรม คือ การก าหนดกฎเกณฑ ์
กฎระเบียบชุมชน  2) รูปแบบการผลิตท่ีย ัง่ยืนของชุมชน โดยการน าวิถีการปฏิบัติแบบเดิมมา
ผสมผสานกบัความรู้ใหม่ สร้างกฎระเบียบในการดูแลทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นปัจจยัในการ
ผลิต 3) การถ่ายทอดและการสร้างเครือข่ายโดยใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  สรุปไดว้่าแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบด้ง 
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มี 2 แนวทางคือ การการจดัการโดยใช้องค์ความรู้ภายในชุมชน และ
ความรู้ใหม่จากภายนอกชุมชน ทั้งยงัสามารถน าไปบูรณาการประยกุตใ์ชร่้วมกนัให้เหมาะสมแก่พื้นท่ี
และบริบทของชุมชนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุวิทย ์ แสงศรีจนัทร์ (2553: 105) ท่ีพบวา่ 
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ชุมชนบ้านห้วยลึก อ าเภอเวียงแหง จังหวดัเชียงใหม่ มีแนวทางในการจัดการไม้ฟืนอย่างย ัง่ยืน
ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ1) แนวทางการจดัการโดยใช้ความรู้จากภายในชุมชนในรูปของจารีต
ประเพณีและวฒันธรรมดั้งเดิม 2) แนวทางการจดัการโดยใชค้วามรู้จากภายนอกชุมชนโดยการส่งผา่น
อ านาจรัฐในการจดัการตามหลกัวิชาการภายนอกจากโครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชด าริบา้น
ห้วยลึกผ่านกิจกรรมการจดัฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกบัการจ าแนกประเภทป่าตามแนวทางการ
จดัการป่าชุมชนความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัรักษาป่าและความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศป่า 3) แนวทางการ
จดัการแบบบูรณาการเป็นการจดัการท่ีใช้การผสมผสานระหว่างการใช้ความรู้จากภายในชุมชนกบั
ความรู้จากภายนอกชุมชนผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัรัฐในการจดัการป่าไมเ้พื่อการใช้
ประโยชน์ไมฟื้นอย่างย ัง่ยืนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรป่าไมใ้นชุมชนของตนเอง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาของให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม้
บริเวณพื้นท่ีตน้น ้าบา้นของดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ไวด้งัน้ี 
  1. การท่ีจะใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมน้ั้น ควรท่ีจะตอ้งเขา้
ไปท าการศึกษาในแต่ละชุมชนอย่างละเอียดรอบคอบ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรมประเพณี และความตอ้งการพื้นฐาน หลงัจากนั้นควรเขา้ไปส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูโ่ดยใหชุ้มชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอน 
  2. เน่ืองจากชาวบา้นส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดัไดภ้าษาและการส่ือสาร รวมถึงความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได้ จึงท าให้การมีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีเป็นทางการยงัมีค่อนข้างน้อย ดังนั้ น
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี และควรมีกิจกรรมท่ีสร้างความเขา้ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรกับชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อเป็นการสร้างความตระหนกัและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร 
  3. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของ
ชุมชนบา้นขอบดง้ มีการใช้ในรูปแบบไมฟื้นมากท่ีสุด ดงันั้นแนวทางการบริหารจดัการควรสอดรับ
กบัสถานการณ์การใชป้ระโยชน์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เช่น การปลูกป่าเสริมควรส่งเสริมใหมี้การ
ปลูกปลูกไมโ้ตเร็วท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดการใชท้รัพยากรจากป่าแลว้ ยงัเป็นการ
วางแผนการใชท้รัพยากรเพื่อรองรับความตอ้งการในอนาคตดว้ย  
  4. ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าหรือรอบๆ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรให้ความส าคัญและความเอาใจใส่ดูแลเร่ืองความเป็นอยู่อย่างจริงจังพร้อมทั้ งสนับสนุน
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งบประมาณในการดูแลรักษาป่า เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ ให้เกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากร
ป่าไมแ้ละสามารถด ารงชีวติพึ่งพิงกบัป่าอยา่งมีความสุข 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษารูปแบบการใชท้รัพยากรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอ่ืนในจงัหวดัเชียงใหม่  
  2. ควรศึกษารูปแบบการพฒันากองทุนชุมชนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมใ้น
ชุมชน  
  3. ควรศึกษาถึงระบบเครือข่ายความสัมพนัธ์ของชุมชนในระดบัลุ่มน ้ า ตั้ งแต่ตน้น ้ าถึง
ปลายน ้า 
  4. ประเด็นท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อยอดเป็นงานวิจยัได้คือ ประเด็นการเล้ียงหมูด าท่ี
สัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 
 

114 

บรรณานุกรม 
 
กรมป่าไม.้ 2532. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: ส่วนอนุรักษต์น้น ้า.  
กรมป่าไม.้ 2538. โครงการป้องกนัป่าไม้เมืองไทยเพือ่การเร่งรัดฟ้ืนฟูต้นน า้ล าธาร (รฟต.). 

กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพจ์  ากดั. 
กรมป่าไม.้ 2551. สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย  2551.กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ. 
กรมป่าไม.้ 2552. “โครงการจดัท าแผนท่ีป่าไมโ้ดยภาพถ่ายดาวเทียม” ใน เอกสารประกอบการ

สัมมนาจัดท าแผนทีป่่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทยีม วนัท่ี 24 ธนัวาคมพ.ศ. 2552. 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช. 2546.  แผนปฏิบัติงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยาน

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2547.  ส านกัอนุรักษส์ัตวป่์ากรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, กรุงเทพฯ. อดัส าเนา. 

เกษม จนัทร์แกว้. 2530. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม.อกัษรสยามการพิมพ,์ กรุงเทพฯ. 
เกษม  จนัทร์แกว้. 2544.  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม.ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
ก่ิงกร  นรินทรกุล ณ อยธุยา .2536. “น า้แห่งทีต้่นน า้.”ทิศทางไท6. กรุงเทพฯ. 
คะนึงนิจ ฟองสา. 2553. “การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน หมู่บ้าน 
 แม่แมะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่”.วทิยานิพนธ์ วทิยาศาสตร- 
 มหาบณัฑิต สาขาวชิาปฐพีศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 
จุฑามาศ  ค าทอง. 2546. “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่การผลติทีย่ั่งยนืของชุมชน” 
 วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง. 2526. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา. ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์  
 กรุงเทพฯ. 
ชูเกียรติ  วงัเรียง. 2555. การมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ที่

หน่วยจัดการต้นน า้คลองทรายอ าเภอแก่งหางแมว จังหวดัจันทบุรี. การศึกษาคน้ควา้อิสระ
ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

เดช กาญจนางกรู. 2547. มหเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 
 เชียงใหม่. 
 



 
 

115 

ทรงธรรม  สุขสวา่ง และคณะ. 2538. “ผลกระทบต่อการท าลายป่าเพือ่ใช้ประโยชน์ทีด่ินต่อคุณภาพ
น า้บริเวณพืน้ทีต้่นน า้แม่กลอง จังหวดักาญจนบุรี” วทิยานิพนธ์ วทิยาศาสตร-
มหาบณัฑิต วนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ทว ี ทองสวา่ง และทศันีย ์ทองสวา่ง. 2523. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 
  กรุงเทพฯ: สหมิตรออฟเซท. 
ทวทีอง  หงส์ทอง.2527. การมีส่วนร่วมของชุมชน: นโยบายและกลวธีิ. กรุงเทพฯ: ศกัด์ิโสภา 
  การพิมพ.์ 
ทิวา  สรรพกิจ. 2528. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ.์ 
นรินทร์  ประทวนชยั 2543. “การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบนพืน้ทีสู่ง บ้านโป่งผา 
  อ าเภอแม่อายจังหวดัเชียงใหม่”. การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

 การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
นรินทร์ชยั  พฒันพงศา. 2547. การมีส่วนร่วม: หลกัการพืน้ฐาน เทคนิคและกรณตีัวอย่าง. สิริ

ลกัษณ์การพิมพ,์ เชียงใหม่. 
นิวติั  เรืองพานิช. 2528. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: เฉลิมชาญการพิมพ.์ 
____________ . 2531. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: หา้งหุ่นส่วนจ ากดัคุณพิน 
  อกัษรกิจ. 
____________. 2536. “การจัดการป่าไม้ของไทย”.วารสารสักทอง 18, 2 เมษายน - มิถุนายน: 17- 
  27. 
____________. 2548. ป่าและการป่าไม้ในประเทศไทย. คณะวนศาสตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  

 กรุงเทพฯ. 
____________. 2556. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ: กองทุนจดัพิมพ ์
  ต าราป่าไม ้ 
บ ารุง  คูหา. 2536. “วนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ” วนสาร.51 ฉบบัเมษายน-มิถุนายน  
ประกาศิต  หงส์วเิศษ 2545. “การพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทีด่ินเพือ่การเกษตรบน 
  พืน้ที ่สูง”. การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บั 
  ส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
ประคอง  ยอดหอม. 2544. “การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวเขาเผ่าลซีอ บ้านขุนแจ ต าบล  
  แม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่”. การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
 



 
 

116 

ประพนธ์  ปิยะรัตน์. 2534. การพฒันาแบบมีส่วนร่วม. ในเอกสารวชิาการประกอบการสัมมนา 
  วชิาการเร่ืองการพฒันาแบบมีส่วนร่วม. สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน, 
  มหาวทิยาลยัมหิดล. อดัส าเนา 
ประสบสุข  ดีอินทร์. 2531. “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  ในภาคเหนือ”. วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. 
ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต.์ 2536. เศรษฐศาสตร์สีเขียวเพือ่ชีวติและธรรมชาติ.โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์ 
  มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
เผด็จ  พวงจ าปา. 2544. “ผลกระทบจากการใช้ทีด่ินบนพืน้ทีสู่งต่อคุณภาพน า้ กรณศึีกษาลุ่มน า้ 
 แม่ฮาว อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่” การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540. วธีิการวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์  
  มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
พอพนัธ์  รัตนสุวรรณ. 2549. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์ต้นน า้ในพืน้ทีลุ่่มน า้ 
  แม่สาน อ าเภอศรีสัชนาลยั จังหวดัสุโขทยั. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท,  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ไพโรจน์  สุขสัมฤทธ์ิ. 2532. การมีส่วนร่วมของประชาชน. ในเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
  หลกัสูตรการพฒันาและส่งเสริมความร่วมมือด้านป่าไม้. กรมป่าไม,้ กรุงเทพฯ. 
ไพโรจน์  อาจิริยะ. 2544. “การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนบ้านกลาง 
  อ าเภอแม่เมาะ จังหวดัล าปาง”.วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
มนสั  รวดเร็ว. 2541. “การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในบริเวณพืน้ที่ 
  ลุ่มน า้ห้วยยอด จังหวดัน่าน ”.การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
  การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
มนสั  สุวรรณ. 2549. การจัดการส่ิงแวดล้อม: หลกัการและแนวคิด. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ. 
มงคล  สุกใส. 2536. “การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณกีิง่อ าเภอบ้านหลวง จังหวัด 
  น่าน”. วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  
  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
 
 



 
 

117 

รุ่งเรืองชยั  ทองค า. 2551. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้การ 
  ด าเนินงานของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ต าบลน า้หมันอ าเภอท่าปลา จังหวดัอุตรดิตถ์. 
  การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2524. หลกัการวจัิยทางการศึกษา.ทวกิีจการพิมพ,์ กรุงเทพฯ. 
วสันต ์ กล่อมจินดา. 2544. การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
  ในพืน้ทีเ่ขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์อ าเภอชัยบาดาลจังหวดัลพบุรี. วทิยานิพนธ์ 
  ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วชัระ  ชมพศูรี. 2554. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพืน้ทีลุ่่มน า้แควน้อย 
  ตอนบนต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวดักาญจนบุรี.การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
  ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วนัทนา  บลัลงัก.์ 2547. “ศักยภาพและเครือข่ายผู้นาชุมชนเพือ่การจัดการต้นน้าบ้านแสนสุข 
  ต าบลศรีค้าอาเภอแม่จันจังหวดัเชียงราย” การคน้ควา้แบบอิสระ 
  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
วชิยั  เทียนนอ้ย. 2533. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์
  อกัษรวฒันา. 
วนิยั  วรีะวฒันานนท ์และบานช่ืน  สีพนัผอ่ง. 2537. การศึกษาส่ิงแวดล้อม. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  
  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮา้ส์. 
ศลิษา  พึ่งแสงแกว้ 2537. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้: ศึกษาเฉพาะกรณ ี
  ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่”. วทิยานิพนธ์พฒันบริหาร-

 ศาสตรมหาบณัฑิต พฒันาสังคม คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
สันติ  พฒันาศกัด์ิ 2539 “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านกาดขีเ้หลก็  
  ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้แบบอิสระ  
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2531. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย.  
  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพอ์กัษรวฒันา. 
สมศกัด์ิ  สุขวงศ.์ 2536. “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้”. ป่าไม ้1. ฉบบัท่ี 5  
  เดือนสิงหาคม. 
 



 
 

118 

สากล  สถิตวทิยานนัท.์ และคณะ. 2542 ส่ิงแวดล้อมกบัคุณภาพชีวติ ส่ิงแวดล้อมเทคโนโลยี 
  และชีวติ.โครงการวชิาบรรณาการ หมวดศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
สุธาวลัย ์ เสถียรไทย. 2538. โลกาภิวฒัน์กบัสังคมเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพ. 179 การพิมพ.์ 
สุบงกช  จามีกร. 2526. สถิติวเิคราะห์ส าหรับงานวจัิยด้านสังคมศาสตร์. ภาควชิาสถิติ 
  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
สุรศกัด์ิ  อนุสรณ์. 2552. การมีส่วนร่วมของชาวเขาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ที่หน่วย 
  จัดการต้นน า้น า้สอด อ าเภอทุ่งช้าง จังหวดัน่าน.การศึกษาคน้คา้อิสระปริญญาโท, 
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
สุวทิย ์ แสงศรีจนัทร์ 2553. “การใช้ประโยชน์และการจัดการไม้ฟืนของชุมชนบ้านห้วยลกึ  
  ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่”.การคน้ควา้แบบอิสระ  
  ศิลปศาตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
โสมศรี  มหฤทราฤทธิไกร. 2538. “ความรู้และความคิดเห็นเกีย่วกบัการอนุรักษ์ป่าไม้ของนักเรียน 
  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ในเขตอ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง”. วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร- 
  มหาบณัฑิต สาขาวชิาประถมศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
เสน่ห์  จามริก และยศ  สันติสมบติั. 2536. บรรณาธิการ. ป่าชุมชนในประเทศไทย: แนวทางการ 
  พฒันา.กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2536. แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
  และสังคมแห่งชาติฉบับทีสิ่บ พ.ศ. 2550 - 2554.ส านกันายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ. 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 2550. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 
  กองการพิมพส์ านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, กรุงเทพฯ. 
ส านกังานสารนิเทศ. 2536. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้. กรุงเทพฯ:กรมป่าไม ้
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 2547. รายงานสถานการณ์การใช้ 
  ประโยชน์จากพืน้ทีป่่าไม้อย่างต่อเน่ืองจากอดีตจึงกระทั้งถึงปัจจุบัน . 2547. 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษ ์ท่ี 8. 2555. ข้อมูลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ า้ผาน า้ทพิย์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
  ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่8, ขอนแก่น.[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
  http://www.dnp8.com/dnp8/index.php 12 กรกฎาคม 2557. 
หน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ. 2556.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. 



 
 

119 

อคิน  รพีพฒัน์. 2527. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาชนบทในสภาพสังคมและวฒันธรรมไทย. 
  ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา ศูนยก์ารศึกษานโยบายสาธารณสุข 
  มหาวทิยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่อนปิน. 2556. “ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ. 2556)” [ระบบ 
  ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http:// www.monpin.go.th (23 พฤษภาคม 2558) 
อคิน  รพีพฒัน์. 2547. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา.ศูนยก์ารศึกษานโยบาย 
  สาธารณสุข, กรุงเทพฯ. 
อภิชยั  พนัธเสน. 2539. พฒันาชนบทไทย: สมุทัย มรรค แนวทฤษฎ ีและภาพรวมการพฒันา. 
  กรุงเทพฯ: บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชซ่ิง จ  ากดั. 
อภิญญา  กงัสนารักษ.์ 2544. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรทีม่ีประสิทธิผลระดับ 
  คณะของสถาบันอุดมศึกษา.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
อุทิศ  กุฎอินทร์. 2536. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและป่าไม,้ น. 47-56. ในเอกสารประกอบ 
  การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับเยาวชน คร้ังที ่6.คณะวนศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
 . 2545.สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าประเทศไทย.ความเป็นมาของวนัคุม้ครองสัตวป่์า 
  แห่งชาติและการสัมมนาเร่ืองสัตวป่์าเมืองไทย คร้ังท่ี23. 25 - 26 ธนัวาคม2545. 
อ านาจ  สุสุทธิ. 2554. การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าลวัะในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ที่ 
  หน่วยจัดการต้นน า้น า้กอนฝ่ังซ้ายอ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน. การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
  ปริญญาโท, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
อ านวย  คอวนิช. 2528. วนศาสตร์ชุมชน. กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
อ านวย  คอวนิช. 2539. “การจัดการป่าไม้”. วารสารสักทอง 21, 2 เมษายน - มิถุนายน: 14-19. 
Cohen, J. and N.T. Uphoff.1980.  Rural Development Participation.Cornell University, Ithaca. 
Thailand Development Research Institute. 1987. Thailand Natural Resources Profile: Is the 
  Resource Base for Thailand’s  Development  Sustainable?. Bangkok: Thailand 
  Development Research Institute. 
World Health Organization.1981. Community Involment in Health for Primary Health Care. 
  WHO, Geneva. 
Yamane, T. 1973.Statistics ; An Introductory Analysis.3rd ed., Harper International Edition,  
  Tokyo. 
 



 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

121 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามตัวแทนครัวเรือน 

 
แบบสอบถาม 

 
การวิจัยเร่ือง  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ของนางสาวธนัญภรณ์  แพรสอาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม คณะบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 

 
ค าช้ีแจง : การวิจัยเร่ือง  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้ น ท่ีต้นน ้ าของชุมชน                       

บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษา
ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชน
บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (3) เพื่อศึกษาแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ี
ตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมขอ้มูล น าไปวิเคราะห์เขียน
รายงานการวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
วางแผนการบริหารจดัการฟ้ืนฟูพื้นท่ีต้นน ้ า และพฒันาการบริหารจดัการป่าอนุรักษ์อย่างย ัง่ยืน 
ผูว้จิยั หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บการอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากท่าน ดว้ยความยนิดียิง่ 
 
โครงสร้างของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ย  5  ตอน     9    หนา้  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานครัวเรือนของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าของชุมชน 

 บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
ตอนท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 
ตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 
ตอนท่ี 5 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

ช่ือ – สกุล ผูต้อบแบบสอบถาม...................................................................................................... 
บา้นเลขท่ี .......... หมู่ท่ี............ หมู่บา้นขอบดง้ ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
วนัท่ี...........  เดือน........................  พ.ศ. 2558 
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ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือนของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
1. เพศ   (   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 
2. อายปัุจจุบนั................ ปี (นบัจ านวนเตม็เป็นปี) 
3. สถานภาพในครอบครัว  
 (   ) 1. สามี                           (   ) 2. ภรรยา  (   ) 3. บุตร 
 (   ) 4. เขย/สะใภ ้   (   ) 5. หลาน  (   ) 6. บิดา/มารดา 
 (   ) 7. โสด    (   ) 8.หยา่   (   ) 9. หมา้ย 
   (   ) 10.อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................. 
4. การนบัถือศาสนา 
   (   ) 1.พุทธ    (   ) 2.คริสต ์  (   )3. ผ ี
  (    ) 4.ไม่นบัถือศาสนา   (   ) 5.อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 
5. การศึกษา 
 (   ) 1. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   (   ) 2. ประถมศึกษา 
 (   ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้   (   ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 (   ) 5. อนุปริญญา (ปวช./ปวส.)   (   ) 6. ปริญญาตรี 
   (   ) 7.อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................  
6. สมาชิกในครัวเรือน 
 6.1 จ  านวนสมาชิกทั้งหมด .................... คน (รวมตวัท่านดว้ย)   เป็นชาย......... คน  หญิง.........คน 
 6.2 สมาชิกในครัวเรือนจ าแนกเป็น 
       1.เด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี .................. คน 2.เยาวชน (อาย ุ15-20 ปี) ................ คน 
      3.วยัแรงงาน (อาย ุ20-60 ปี) ............. คน      4. ผูสู้งอาย ุ(อายเุกิน 60 ปีข้ึนไป)  .............. คน 
7. การตั้งถ่ินฐาน 
 (   ) 1. เกิดท่ีน่ี ระยะเวลาท่ีอาศยั ............... ปี 
 (   ) 2. อพยพหรือยา้ยมาจากท่ีอ่ืน (ก่ีปี) ............... ระบุท่ีมา......................................................... 
8. สาเหตุท่ียา้ยเขา้มาอยูท่ี่น่ีเพราะ 
 (   ) 1. บรรพบุรุษ/ญาติยา้ยมา      (   ) 2. แต่งงานกบัคนท่ีน่ี      (   ) 3. มารับจา้งท างาน
 (   ) 4. มาจบัจองท่ีดินเพื่อท ากินในหมู่บา้นน้ี     (   ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ).........................................  
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9. การครอบครองท่ีดิน 
 (   ) 1. ไม่มีท่ีดิน   
   (   ) 2. มีท่ีดิน  

 ท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน.................. แปลง       เป็นเน้ือท่ี ...................... ไร่   
(   ) 1.ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ   
(   ) 2.มีเอกสารสิทธ์ิ       (   ) นส. 3    (   ) สปก.      (   ) สก.      (   ) อ่ืนๆ(ระบุ) ..................... 
 ท่ีท  ากิน จ านวน.................. แปลง       เป็นเน้ือท่ี ...................... ไร่     
(   ) 1.ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ   
(   ) 2.มีเอกสารสิทธ์ิ       (   ) นส. 3    (   ) สปก.      (   ) สก.      (   ) อ่ืนๆ(ระบุ) ..................... 
รวมพื้นท่ีถือครอง  จ  านวน ...................... แปลง     เป็นเน้ือท่ี ............................. ไร่ 

10.ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาท่านขยายพื้นท่ีท ากินอยา่งไร 
     (   ) 1.แผว้ถางป่า   (   ) 2.ใชพ้ื้นท่ีไร่หมุนเวยีน  (   ) 3.ใชพ้ื้นท่ีเดิม 
11. ปัจจุบนัท่านใชอ้ะไรเป็นเช้ือเพลิงในการหุงตม้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1.ไมฟื้น   (   ) 2.ถ่าน    (    ) 3.เตาแก๊ส 
   (   ) 4.เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  (   ) 5.อ่ืนๆ (ระบุ) .................................... 
12. อาชีพหลกั 
   (   ) 1. เกษตรกรรม  (   ) 2. รับจา้งทัว่ไป  (   ) 3. เก็บหาของป่า 
   (   ) 4. คา้ขาย   (   ) 5. รับราชการ  (   ) 6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ................. 
13. อาชีพรอง 
 (   ) 1. เกษตรกรรม  (   ) 2. รับจา้งทัว่ไป (   ) 3. เก็บหาของป่า  
 (   ) 4. คา้ขาย   (   ) 5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................  
14. บริเวณป่าตน้น ้าท่ีหมู่บา้นอนุรักษแ์ละร่วมดูแลรักษา ปัจจุบนัยงัมีพื้นท่ีเป็นอยา่งไร 
  (   )1. เท่าเดิม   (   ) 2.ลดลง      (   ) 3.เพิ่มข้ึน 
15. ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมบ้นพื้นท่ีตน้น ้าหรือไม่ 
   (   ) 1.มีส่วนร่วม   (   ) 2.ไม่มีส่วนร่วม   
16. ท่านเคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าหรือไม่ 
 (   )1.ไม่เคย 

(   ) 2.เคย  (   ) ปีละ 1-3 คร้ัง       (   ) ปีละ 4-6 คร้ัง        (   ) มากกวา่ปีละ 6 คร้ัง 
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17. ท่านเคยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าจากแหล่งใดบา้ง 
 (   ) 1.วทิย ุ   (   ) 2.โทรทศัน์     (   ) 3.หนงัสือพิมพ ์ 
 (   ) 4.ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูน้ าชุมชน  (   ) 5. เจา้หนา้ท่ีป่าไม ้  (   ) 6.กรรมการหมู่บา้น 
 (   )  7.อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................. 
18. ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าเร่ืองใดบา้งและร่วม
กิจกรรมปีละก่ีคร้ัง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) ร่วมปลูกป่า /ปลูกหญา้แฝก /ปลูกหวาย    ปีละ....................... คร้ัง 
(   ) ร่วมท าแนวกนัไฟ     ปีละ....................... คร้ัง 
(   ) ร่วมดบัไฟป่า      ปีละ....................... คร้ัง 
(   ) ร่วมท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน    ปีละ....................... คร้ัง 
(   ) ร่วมดูแลป่าชุรอบหมู่บา้น /ลาดตระเวน   ปีละ....................... คร้ัง 
(   ) ร่วมท าเกษตรเชิงอนุรักษ ์(วนเกษตร / ไร่หมุนเวยีน) ปีละ....................... คร้ัง 

19. ชุมชนของท่านใชภู้มิปัญญาในการอนุรักษแ์ละดูแลป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าอยา่งไรบา้ง 
 (   ) ความเช่ือเร่ืองป่าศกัด์ิสิทธ์ิ / ตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิ 
 (   ) พิธีกรรม เช่น บวชป่า บวชน ้า เล้ียงผี 

(   ) ท าไร่หมุนเวยีนโดยใชพ้ื้นท่ีเดิมและไม่บุกรุกป่าเพิ่ม 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................. 

20. ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเคยไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์ามาบา้งหรือไม่ 

(   )ไม่เคย 
(   ) เคย ไดแ้ก่     (   ) หลกัสูตรการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า  

 (   ) หลกัสูตรอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 
(   ) หลกัสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษต์น้น ้า 

   (   ) หลกัสูตรป่าชุมชน/การปลูกป่าเศรษฐกิจ 
(   ) หลกัสูตรอ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................... 
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ตอนที ่2  ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง
อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 
 
1.การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
การใช้ประโยชน์ทีด่ิน

ของครัวเรือน 
จ านวนพืน้ที ่ 
(ไร่/งาน) 

 

ตั้งอยู่ในเขต 
(พืน้ทีอ่นุรักษ์/ 
ป่าสงวน ฯลฯ) 

หมายเหตุ 

ท่ีอยูอ่าศยั    
พื้นท่ีท ากิน    
อ่ืนๆ     
 
2. การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นบริเวณพื้นท่ีตน้น ้า 
   2.1 การใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนั 

รูปแบบการใช้ ปริมาณการใช้
ใน 1 ปี 

 

แหล่งทีม่า 
 

ช่วงเวลาทีใ่ช้ 
(เดือน/ฤดูกาล) 

หมายเหตุ 
(อธิบายรูปแบบ

การใช้) 
1.ก่อสร้างบา้นเรือน    สร้างส่วนใดของ

บา้น 
2.ท าการเกษตร    ปลูกอะไรบา้ง 
3.ไมฟื้น    - 
4.ถ่านหุงตม้    - 
5.เล้ียงสัตว ์    ใชอ้ะไรบา้ง 
6.พืชอาหารป่า  
-พืชผกัท่ีเป็นอาหาร 
-หน่อไม/้หน่อหวาย 
-ผลไมป่้า 
-เห็ด (มีก่ีชนิด) 
-สมุนไพร 
-แมลง 
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   2.2 ใชป้ระกอบอาชีพ 
รูปแบบการใช้ ปริมาณการใช้ใน 

1 ปี 
แหล่งทีม่า 

 
ช่วงเวลาทีใ่ช้ 
(เดือน/ฤดูกาล) 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
 
3.ใชต้ามขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมของชุมชน 
กจิกรรมทีใ่ช้ ปริมาณการใช้ใน 

1 ปี 
แหล่งทีม่า 

 
ช่วงเวลาทีใ่ช้ 
(เดือน/ฤดูกาล) 

หมายเหตุ 

     
     
     
 
4. รูปแบบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 
ค ำอธิบำย: ให้เรียงล าดบัรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา จากมากไปหา
นอ้ย 

รูปแบบการใช้ประโยชน์ ล าดับ 
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบา้นเรือน  
ไมฟื้น  
แหล่งอาหาร  
การเล้ียงสัตว ์  
ไผ/่หวาย เพื่อการจกัสาน  
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ตอนที ่3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ทีต้่นน า้ 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ทา้ยค าถามในแต่ละขอ้ตามความ
คิดเห็นของท่านเพียงขอ้ละค าตอบเดียว และกรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1. ป่าศกัด์ิสิทธ์ิ หรือ“แชม่ือ” สามารถเขา้ไปใชเ้พื่อการประกอบพิธีกรรม

เท่านั้น และหา้มไม่ใหผู้ใ้ดเขา้ไปตดัไมท้  าลายป่าในบริเวณรอบๆ โดย
เด็ดขาด 

  

2. ความเช่ือเร่ืองป่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรม ตอ้งเป็นพื้นท่ีป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์ ห่างไกลจากหมู่บา้นเพื่อไม่ใหเ้กิดการรบกวนท่ีอยูอ่าศยัของผี 

  

3. ความเช่ือเร่ืองตน้ไมศ้กัด์ิสิทธ์ิเป็นกุศโลบายไม่ใหเ้กิดการตดัไมท้  าลายป่า   
4. พื้นท่ีป่าตน้น ้า มีลกัษณะเป็นลุ่มน ้าท่ีอยูบ่นท่ีสูง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชนัปก

คลุมไปดว้ยป่าไมบ้ริเวณ เป็นตน้ก าเนิดของล าธาร สามารถรองรับน ้าฝน ดูด
ซบัและกกัเก็บน ้าไวใ้ตดิ้น 

  

5. การท าไร่หมุนเวยีนเป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าตน้น ้าได ้   
6. การปลูกหญา้แฝกช่วยลดการพงัทลายของหนา้ดินได ้   
7. ป่าตน้น ้าคือลุ่มน ้าท่ีอยูบ่นท่ีสูงบริเวณท่ีเป็นตน้ก าเนิดของหว้ยธารสายแรกๆ 

ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีภูเขาสูงชนัปกคลุมไปดว้ยป่าไม ้
  

8. การตดัไมท้  าลายป่าโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีตน้น ้า เป็นสาเหตุส าคญัท่ีส่งผล
ท าใหมี้การเกิดน ้าป่าไหลหลาก และเกิดน ้าท่วมฉบัพลนัไดรุ้นแรงมากยิง่ข้ึน 

  

9. ทรัพยากรป่าไมมี้ประโยชน์ต่อมนุษยใ์นทางตรงเท่านั้น เช่น การเป็นแหล่ง
อาหาร การสร้างบา้นเรือน การเป็นแหล่งยารักษาโรค เป็นตน้ 

  

10. ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ดงันั้น การฟ้ืนฟูและการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมจึ้งควรปล่อยใหเ้ป็นไปเองตามธรรมชาติมนุษยไ์ม่
ควรเขา้ไปยุง่เก่ียวแต่อยา่งใด 

  

11. ผูท่ี้อยูอ่าศยัโดยรอบบริเวณผืนป่า สามารถใชป้ระโยชน์จากผนืป่าไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี เพราะถือไดว้า่ตนเองเป็นเจา้ของป่า 

  

12. การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้หมายถึง การจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งชาญ
ฉลาด รวมถึงการคุม้ครอง ดูแลเก็บรักษาทรัพยากรใหค้งสภาพเดิมไว ้ไม่
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ต่อยา่งใด 
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ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13. การท่ีประชาชนน าตน้ไมห้รือจบัสัตวป่์ามาเล้ียงในบา้น ถือไดว้า่เป็นการ

ส่งเสริมดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าไดอี้กทางหน่ึง 
  

14. การอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าไมเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีป่าไมเ้ท่านั้น    

15. การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมจ้ะสามารถประสบผลส าเร็จลงไดด้ว้ยดีนั้น 
ภาครัฐจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทุกคน
ดว้ย 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็  15 คะแนน แบ่งเป็น 

0-5  คะแนน    มีความรู้ในระดบันอ้ย     6-10  คะแนน    มีความรู้ในระดบัปานกลาง  11-15 คะแนน   มีความรู้
ในระดบัมาก 
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ตอนที ่4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ทีต้่นน า้ 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งแต่ละขอ้ให้ตรงกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรป่าไม ้แต่ละดา้นและแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไวต้ามความเป็นจริงของท่านในรอบ 1 ปี ท่ี 
ผา่นมาเพียงขอ้ละค าตอบเดียวเท่านั้น (กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้) ทั้งน้ี ระดบัการมีส่วนร่วมแต่ละขอ้
จ าแนกออกเป็น  5  ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด (80% ข้ึนไป) 
4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก  (60%-80%) 
3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง (30%-60%) 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมนอ้ย(1%-30%) 
1 หมายถึง ไม่มีส่วนร่วม (0%) 

รูปแบบ/กจิกรรมการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

การมีส่วนร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา      
1. สังเกตวา่ปัญหาเก่ียวกบัการท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้

น ้าของชุมชนมาจากกิจกรรมใดบา้ง 
     

2. คน้หาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไมใ้น
พื้นท่ีตน้น ้า 

     

3. สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนในครอบครัว เพื่อน
บา้นเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 

     

การมีส่วนร่วมวางแผนงาน  
1.  ร่วมใหข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชนแก่ผูน้ าชุมชน/เจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ี
ตน้น ้า 

     

2.  ร่วมตดัสินใจในการเลือกกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าใหเ้หมาะสมกบัชุมชน 

     

3. ร่วมการจดัตั้งคณะกรรมการ/กลุ่ม ในการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าร่วมกบัชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

     

4. ร่วมจดัตั้งกฎ กติกา ในอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า
ร่วมกบัชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
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รูปแบบ/กจิกรรมการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน      
1.  ร่วมปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ าท่ีชุมชนร่วมกนัก าหนดไว ้

     

2. ร่วมกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ากบัชุมชน
หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น การท าแนวกนัไฟ การท าฝายชะลอความ
ชุ่มช้ืน การปลูกป่า ฯลฯ 

     

3. เขา้ร่วมอบรมการใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมจ้าก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยจดัการตน้น ้า กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช กรมป่าไม ้ฯลฯ   

     

4. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/สมาชิกของกลุ่มหรือองคก์รเก่ียวกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชุมชน 

     

การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน      
1. ร่วมประชุมช้ีแจงการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าท่ีชุมชนจดัข้ึน 

     

2. ร่วมสรุปผลการท างานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าตน้น ้าของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

     

3. ร่วมติดตามผลการท างานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษท์รัพยากรป่าตน้น ้าของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

     

4. ร่วมควบคุมกฎเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัในการอนุรักษท์รัพยากรป่า
ไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าท่ีชุมชนร่วมกนัก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด 

     

 
ตอนที ่5  ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

วนัท่ีสัมภาษณ์  ...........  เดือน........................ พศ. 2558 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 
การวิจัยเร่ือง  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ของนางสาวธนัญภรณ์  แพรสอาด  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม คณะบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 

 
ค าช้ีแจง: การวิจัย เร่ือง  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บ ริเวณพื้ น ท่ีต้นน ้ าของชุมชน                       

บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษา
ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชน
บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (3) เพื่อศึกษาแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ี
ตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมขอ้มูล น าไปวิเคราะห์เขียน
รายงานการวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
วางแผนการบริหารจดัการฟ้ืนฟูพื้นท่ีต้นน ้ า และพฒันาการบริหารจดัการป่าอนุรักษ์อย่างย ัง่ยืน 
ผูว้จิยั หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บการอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากท่าน ดว้ยความยนิดียิง่ 
 
หมายเหตุ:  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีหน่วยจดัการตน้น ้าแม่เผอะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่   
       ช่ือ-สกุลผูใ้หส้ัมภาษณ์ ............................................................................ 
       ต  าแหน่ง ..................................................................................................  
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ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก  
 
1) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีใช้ประโยชน์ของชุมชนบ้านขอบด้ง

หรือไม่ อยา่งไร เช่น การจ าแนกพื้นท่ีเป็น ป่าอนุรักษ ์ พื้นท่ีป่าใชส้อย ป่าชุมชน (พร้อมจดัท าขอ้มูล
แผนท่ีท่ีชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2) หน่วยงานของท่านไดมี้การจดัการท่ีดิน โดยร่วมกบัชุมชนก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท ากิน             
แต่ละครัวเรือนหรือไม่ อยา่งไร (พร้อมจดัท าขอ้มูลแผนท่ีท่ีชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
3) หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้

ร่วมกบัชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

4) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาพื้นท่ีป่าตน้น ้าถูกบุรุกเพื่อใชป้ระโยชน์บา้งหรือไม่ ในรูปแบบ
ใดบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5) หน่วยงานของท่านมีมาตรการหรือวิธีการปราบปรามผูบุ้กรุก รวมถึงวิธีการป้องกนัอย่างไรบา้ง 
และผลเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

6) ประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มใดท่ีมีบทบาทในการอนุรักษป่์าตน้น ้า และมีวธีิการอนุรักษ ์อยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

7) นอกจากภาคประชาชนแล้ว ยงัมีหน่วยงานอ่ืน  ๆเข้ามามีบทบาทในการจดัการป่าต้นน ้ าหรือไม่ 
อยา่งไร   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 8) หน่วยงานของท่านมีการสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าตน้น ้ า
หรือไม่ อะไรบา้ง   
 เช่น    -การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษ์ 
  -กิจกรรมดา้นการป้องกนั เช่น การลาดตระเวนการบุกรุก การท าแนวกนัไฟ ฯลฯ 

-กิจกรรมดา้นการอนุรักษ ์การท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน การปลูกป่า การปลูกหญา้แฝก 
ฯลฯ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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9) ในการจดัการป่าตน้น ้าในเขตความรับผดิชอบของหน่วยจดัการตน้นา้แม่เผอะมีปัญหา
หรืออุปสรรค ดา้นใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
10) แนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ท่ีเหมาะสม 

ควรมีรูปแบบและวธีิการอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
วนัท่ีสัมภาษณ์................ เดือน..................... พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 

 
แบบสัมภาษณ์  

 
การวิจัยเร่ือง  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน ้าของชุมชนบ้านขอบด้ง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ของนางสาวธนัญภรณ์  แพรสอาด  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม คณะบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 

 
ค าช้ีแจง : การวิจัยเร่ือง  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้ น ท่ีต้นน ้ าของชุมชน                       

บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษา
ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชน
บา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (3) เพื่อศึกษาแนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ี
ตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมขอ้มูล น าไปวิเคราะห์เขียน
รายงานการวจิยัในระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะมาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
วางแผนการบริหารจดัการฟ้ืนฟูพื้นท่ีต้นน ้ า และพฒันาการบริหารจดัการป่าอนุรักษ์อย่างย ัง่ยืน 
ผูว้จิยั หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บการอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากท่าน ดว้ยความยนิดียิง่ 
 
หมายเหตุ:  ส าหรับผูน้ าชุมชนบา้นขอบดง้ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่   
       ช่ือ-สกุลผูใ้หส้ัมภาษณ์ ............................................................................ 
       ต  าแหน่ง .................................................................................................. 

      บา้นเลขท่ี .......... หมู่ท่ี............ บา้นขอบดง้ ต าบลม่อนป่ิน  อ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่ 
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ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก  
 

1) ท่านอาศยัอยูใ่นชุมชนน้ีมาตั้งแต่เม่ือไหร่ สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีและการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้าขณะนั้นเป็นอยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

2) ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าตน้น ้าอยา่งไร
บา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  

3) ชุมชนของท่านมีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีใชป้ระโยชน์หรือไม่ อยา่งไร เช่น การจ าแนก
พื้นท่ีเป็น ป่าอนุรักษ ์ พื้นท่ีป่าใชส้อย ป่าชุมชน  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
4) ชุมชนของท่านไดมี้การจดัการท่ีดิน โดยร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐก าหนดขอบเขตพื้นท่ี             

ท  ากิน แต่ละครัวเรือนหรือไม่ อยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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5) ชุมชนของท่านมีการก าหนดกฎ กติกา ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมห้รือไม่ อยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

6) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาพื้นท่ีป่าตน้น ้าถูกบุรุกเพื่อใชป้ระโยชน์บา้งหรือไม่ ในรูปแบบ
ใดบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 7) จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 5) ได้มีการน ากฎระเบียบมาบังคับใช้หรือไม่               
และผลเป็นอยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

8) ท่านคิดวา่ปัจจุบนัพื้นท่ีป่าตน้น ้าในชุมชนของท่านมีจ านวนลดลงหรือไม่ มากนอ้ย
เพียงใด  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

9) ท่านคิดวา่ป่าตน้น ้าส าคญัอยา่งไรบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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10) ท่านมีบทบาทในการอนุรักษป่์าตน้น ้าอยา่งไรบา้ง   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

11) ท่านมีเหตุผลประการใด จึงเขา้ไปมีบทบาทในการจดัการป่าตน้น ้า 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 12) ความเช่ือดั้งเดิมของชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ามีอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
     13) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้ามีอะไรบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 



 

139 

14) ชุมชนไดรั้บความรู้ดา้นจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้าจากภายนอกเร่ืองใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

15) ในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมาชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าตน้น ้า อยา่งไรบา้ง  
เช่น      - การจดัชุดลาดตระเวน  
          - การเขา้รับการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
          - การร่วมประชุมหมู่บา้นเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแจง้ขอ้มูลข่าวสาร  
          - การร่วมกิจกรรมอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าไมใ้นพื้นท่ีตน้น ้า 
          - การจดัท าแนวป้องกนัไฟป่ารอบพื้นท่ีป่าชุมชน ฯ 
          - การท าฝายชะลอความชุ่มช้ืนในพื้นท่ีป่าตน้น ้า 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

16) ในการอนุรักษป่์าตน้น ้าของชุมชนมีปัญหาหรืออุปสรรค ดา้นใดบา้ง  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

17) แนวทางจดัการทรัพยากรป่าไมบ้ริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าของชุมชนบา้นขอบดง้ท่ีเหมาะสม 
ควรมีรูปแบบและวธีิการอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
วนัท่ีสัมภาษณ์................ เดือน..................... พ.ศ. 2558 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ- สกุล   นางสาวธนญัภรณ์  แพรสอาด 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   7 พฤษภาคม 2533 
 
ประวตัิการศึกษา 

ปีการศึกษา 2547 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
โรงเรียนบา้นสันทรายคองนอ้ย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ปีการศึกษา 2550  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
  ปีการศึกษา 2554  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  
     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 

 
 
 


