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ควำมส ำคัญและที่มำของกำรวิจัย 
 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายชาติ  และมีมาตรการให้
ประชาชนเกิดเกิดการเรียนรู้เป็นการศกึษาตลอดชีวิต  ด้วยการเช่ือมโยงประสบการณ์ชีวิต เพ่ือเน้น
การด ารงชีวิตท่ีมัน่คงส าหรับปัจเจกชน  กลุม่และชมุชน  มีลกัษณะบรูณาการครอบคลมุทกุมิติของ
ชีวิต  และอยู่บนฐานคิดการส่งเสริมพลังอ านาจให้แก่ชุมชนในการคิด การผลิต และมีวิถีชีวิต ท่ี
เป็นอิสระจากทุนนิยม เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองในท่ีสุด   หากแต่เศรษฐกิจพอเพียงไม่อาจ
เกิดขึน้ได้หากความความยัง่ยืนทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ซึ่งเป็นศนูย์กลางของวฎั
จกัรสิ่งแวดล้อม 

เป็นท่ีประจกัษ์ชดัวา่  ป่าไม้เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์
และการด ารงมัน่ของสงัคมประเทศชาติ  มนษุย์ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทางตรง โดยเป็นสิ่งก่อสร้าง 
เคร่ืองเรือน  เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค  เป็นแหล่งพกัผ่อน และในทางอ้อมคือ เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของสัตว์ป่า  รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต (ยุพดี  เสตพรรณ
,2544) หากแตใ่นระยะท่ีผ่านมา  มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึน้และขาดการอนรัุกษ์ บรูณะฟืน้ฟ ู
ท าให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมป่า คือ เกิดการลดลงของพืน้ท่ีป่า 
และความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม  จนเข้าสูภ่าวะวิกฤต   

เช่นเดียวกบัจงัหวดัเชียงใหม่  ซึ่งพบว่าพืน้ท่ีป่าไม้ได้ลดลงอย่างมากเน่ืองจากพืน้ท่ีป่า
ถกูรุกท าลายด้วยระบบการเกษตรแผนใหม่ และการพฒันาท่ีดินเพ่ือการท่องเท่ียวหรือการบริการ
พกัผอ่นและเป็นท่ีอยูอ่าศยั  รวมทัง้นโยบายการสมัปทานป่าของรัฐ ท่ีท าให้ความอดุมสมบรูณ์และ
ความหลากลายทางชีวภาพของพืน้ท่ีป่าไม้ลดลง   ดังเช่นในช่วงปี 2495 – 2518  ได้มีการ
สมัปทานป่าไม้  ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด   อีกทัง้ยงัมีการบกุรุกป่าพืน้ท่ีป่าและการลกัลอบ
ตดัไม้โดยชาวบ้านท าให้ป่าท่ีเคยอดุมสมบรูณ์หลงเหลือแตค่วามแห้งแล้งและความเส่ือมโทรมของ
พืน้ท่ี  ประกอบกับในปี พ.ศ.2519 ได้มีการสร้างอ่างเก็บน า้ห้วยกาขึน้ ท าให้ต้องสูญเสียพืน้ท่ีป่า
ส่วนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเร่ิมได้รับผลกระทบทัง้ภาวะน า้ท่วมและแห้งแล้ง ประกอบกบัทางกรมป่าไม้ได้
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ก าหนดพืน้ท่ีป่าบริเวณนีเ้ป็นป่าอนุรักษ์ จึงเป็นการยุติการตดัไม้ลง และในปี พ.ศ.2534 ได้มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการป่าชุมชนขึน้เพ่ือร่วมกันก าหนดกฎระเบียบการควบคมุทรัพยากร  และการ
จดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือฟืน้ฟูป่าหลายครัง้ ตราบจนปัจจบุนัป่าเส่ือมโทรมจ านวนกว่า  5,000  ไร่ ได้
กลายเป็นป่าอดุมสมบรูณ์ ประกอบด้วยสตัว์ป่าและพืชพรรณท่ีเป็นอาหารเป็นสมนุไพรให้ผู้คนได้
ใช้ประโยชน์เพิ่มขึน้     

หากแตภ่ายใต้กระแสทนุนิยมท่ีรุกเร้าในปัจจบุนั และภาระหนีส้ินท่ีประสบ ท าให้ผู้คน
ต้องดิน้รนเพ่ือความอยู่รอดของตนและครอบครัว  โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากป่าเพ่ือสร้าง
รายได้  เร่ิมจะกลายเป็นการละเลยตอ่กฎระเบียบท่ีร่วมสร้าง แก่งแย่ง ช่วงชิงเพ่ือให้ได้ทรัพยากรท่ี
ต้องการ เช่น การหายอดผกัหวานป่า  ไข่มดแดง หรือสมุนไพรพืน้บ้าน ในสถานการณ์เช่นนีจ้ึงก่อ
เกิดความพยายามในการจัดการป่าชุมชน  โดยการพลิกฟื้นความรู้  ประสบการณ์และกระบวน
ทศัน์เดมิของชมุชนในการฟืน้ป่าท่ีเส่ือมโทรมจนเกิดเป็นป่าท่ีสมบรูณ์ว่าจะสามารถปรับใช้โดยการ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกนัถึงแนวทางการจดัการป่าท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน  
โดยการพึง่พาอาศยัระหวา่งป่าและคน 

ในลกัษณะเชน่นีห้ากมีการปรับใช้หลกัการจดัการความรู้อย่างเหมาะสมเช่ือว่า จะเป็น
หนทางหนึ่งท่ีไม่เพียงจะช่วยจดัเก็บ รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ในการจดัการป่าไม้ แต่ยงัเป็น
การพัฒนาความรู้ท่ีมีอยู่โดยเฉพาะความรู้ท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เติบโตต่อไป  ซึ่ ง
องค์ประกอบส าคัญในการจัดการความรู้คนท่ีต้องมีการสร้างเวทีหรือพืน้ท่ีเพ่ือระดมความคิด
แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศและสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั  ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ   พร้อมทัง้ควรต้องมีการเสริม เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  (ชินภทัร ภมูิรัตน์, ส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา, 2545, หน้า 17 – 18)    

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ด้วยเหตท่ีุความรู้ในการจดัการป่าชมุชนของต าบลแม่โป่ง เป็นความรู้
ท่ียงัแฝงเร้นอยูใ่นตวัคนและแม้วา่จะถกูใช้จนประสบความส าเร็จในการจดัการป่าชมุชน หากแตใ่น
บริบททางสงัคมเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป    จ าเป็นต้องมีพฒันากลไกการจดัการความรู้เพ่ือการ
จดัการป่าชุมชน  ให้สามารถน าความรู้ท่ีมีอยู่เดิมกลบัไปใช้ใหม่และสร้างให้เกิดวงจรการพฒันา
ความรู้เพ่ือการจดัการป่าชมุชนและรักษาสภาพแวดล้อมท่ียัง่ยืนส่งผลตอ่ความเข้มแข็งของชมุชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
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จุดมุ่งหมำยกำรวิจัย  
เพ่ือเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชุมชน โดยการฟืน้ฟูวฒันธรรมท้องถ่ิน ภูมิปัญญา

พืน้บ้าน กระบวนการทางกฎหมาย และกฎระเบียบของชมุชนท้องถ่ิน  ในการจดัการป่าชมุชนเพ่ือ
การพฒันารักษาสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. บริบทของชมุชนต าบลแมโ่ป่งเป็นอยา่งไร 
2. ประสบการณ์ และบทเรียนเดมิในการจดัการป่าชมุชนเป็นเชน่ไร 
3. วิถีชีวิตและความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัป่าในอดีตและปัจจบุนัเป็นเชน่ไร  
4. สภาพกลไกการจดัการป่าชมุชนเป็นเชน่ไร 
5. ศกัยภาพของกลไกการจดัการป่าชมุชนเป็นอยา่งไร 
6. แนวทางเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนควรเป็นเชน่ไร 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาและประเมินกลไกการจดัการป่าชมุชนของต าบลแมโ่ป่ง 
2. เพ่ือเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชนเพ่ือการพฒันารักษาสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน

ของต าบลแมโ่ป่ง 
 
ค ำส ำคัญกำรวิจัย 

กำรเสริมสร้ำง  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงอย่างมีทิศทางและก่อเกิดประโยชน์
ในทางสร้างสรรค์ 

กลไก  หมายถึง  สิ่งขบัเคล่ือนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ในท่ีนีห้มายถึง  การ
สง่เสริมสนบัสนนุด้วยการสร้างเหตปัุจจยัให้เหมาะสมและมอบอ านาจให้ชมุชนในการตดัสินใจเพ่ือ
การจดัการป่าชมุชนท่ีจะก่อเกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 

กำรจัดกำรควำมรู้  หมายถึง  กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือหรือวิธีการเพิ่มมูลค่า หรือคณุค่าของกิจการขององค์กร  กลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายของ
กลุม่บคุคลหรือองค์กร  ด้วยวิธีการและยทุธศาสตร์ท่ีหลากหลายโดยใช้ความรู้เป็นพลงัหลกัในการ
บรรลุเป้าหมายตามความมุ่งมัน่ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร  กลุ่มบุคคลเครือข่าย และยงัประโยชน์
อนัไพศาลแก่สงัคมในวงกว้างด้วย 
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กำรจัดกำรป่ำชุมชน   หมายถึง  การป้องกนัดแูล  การฟืน้ฟูป่า  การบ ารุง   และการ
ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเหมาะสม   ในท่ีนีห้มายถึง  ป่าไม้สาธารณะของต าบลแม่โป่ง   อ าเภอ
ดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ควำมยั่ งยืน  หมายถึง  การคงอยู่ในระยะยาว อันเกิดจากสมดุลทางเศรษฐกิจ  
เทคโนโลยีทรัพยากร  จิตใจ และวฒันธรรม  ในท่ีนีห้มายถึง  ชมุชนมีศกัยภาพจดัการความรู้ในการ
จดัการป่าชมุชนท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตเอือ้ตอ่การรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
   
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี 
การวิจยัครัง้นี ้ ก าหนดพืน้ท่ีเชิงปฏิบตัิการคือ หมู่ท่ี  1 บ้านกาดขีเ้หล็ก  หมู่ท่ี  2 บ้าน

ป่าไผ ่และหมู่ท่ี 3 บ้านห้วยบอน  ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่   ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีความนา่สนใจหลายประการ  และสามารถหาค าตอบในการวิจยัดงันี ้

1.1 เป็นชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ และ
สามารถฟืน้ฟพูฒันาพืน้ท่ีป่าไม้ให้กลบัมาสมบรูณ์ได้ 

1.2 จดัเป็นหมู่บ้านต้นทางท่ีผกูพนัตรงกบัการใช้และดแูลรักษาป่าชมุชนของต าบล
แมโ่ป่ง  ทัง้ยงัผา่นกระบวนการตอ่สู้ เพ่ือด ารงรักษาป่าชมุชนมาอย่างตอ่เน่ือง    

1.3 เป็นชมุชนบริวารโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากระ
ราชด าริจึงได้รับอิทธิพลทางการคิดและปฏิบตัิตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   จนปรากฏผลเป็น
รูปธรรมได้ระดบัหนึง่   

1.4 เป็นชมุชนท่ีเผชิญปัญหาท่ีหลากหลาย  ทัง้จากภาครัฐ เอกชน และสมาชิก แต่
ก็สามารถแก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชนได้ 

  
2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การด าเนินงานวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเรียนรู้ในครัง้นี ้ มีกลุม่

แกนน าจากชมุชนทัง้สามแห่งท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  หมูบ้่านละ  20  คน  คือ   
2.1 พระสงฆ์  ผู้ มีบทบาทชีน้ าทางจิตใจ เป็นผู้น าพิธีกรรมทางศาสนาท่ีบรูณาการ

ร่วมในการจดัการป่าชมุชน 
2.2 ผู้สงูอาย ุ ผู้ซึง่เห็นเหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัป่าไม้และชมุน 
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2.3 กลุ่มแกนน าชมุชน  ผู้ ท่ีมีบทบาทการอนุรักษ์พฒันาป่าชุมชนและชุมชน ได้แก่  
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการหมู่บ้าน   ปราชญ์ชาวบ้าน ครู
คณะกรรมการป่าชมุชน  และตวัแทนข้าราชการในพืน้ท่ี  

2.4 เยาวชน  ผู้ เป็นความหวงัอนาคตในการสืบทอดเจตนารมณ์และวิถีการอยู่
ร่วมกบัป่าชมุชน 

  
3. ขอบเขตเชิงเนือ้หำ 
เนือ้หาสาระท่ีน าเสนอในการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบด้วย 

3.1 บริบทชมุชนต าบลแมโ่ป่ง เพ่ืออธิบายถึงสภาพแวดล้อมและวิถีชมุชน ตาม
ลกัษณะภมูิสงัคม  ได้แก่   

3.1.1  ลกัษณะทางกายภาพและแหลง่ทรัพยากร 
3.1.2  ลกัษณะการปกครอง 
3.1.3  ลกัษณะสงัคมและการรวมกลุม่ 
3.1.4  ลกัษณะอาชีพเศรษฐกิจและหนว่ยงาน 
3.1.5  ลกัษณะการศกึษา 
3.1.6  ศาสนาและวฒันธรรม 
3.1.7  ลกัษณะการสาธารณสขุ 
3.1.8  พฒันาการของชมุชน 

3.2 สภาพการจดัการป่าชมุชน 
3.2.1  การใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน 
3.2.2  การเปล่ียนแปลงของป่าชมุชน 
3.2.3  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงป่าชมุชน 
3.2.4 ความพยายามป้องกนัแก้ไขปัญหาป่าชมุชน 
3.2.5 ข้อจ ากดัการจดัการป่าชมุชน  

3.3 ศกัยภาพกลไกการจดัการป่าชมุชน 
3.3.1 ประเภทและลกัษณะกลไก 

 - กฎระเบียบป่าชมุชน 
 - ประเพณี  วฒันธรรม ความเช่ือ ภมูิปัญญา 
 - ลกัษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชมุชน 
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 - กิจกรรมด้านการจดัการป่าชมุชน 
 - การมีสว่นร่วมของชมุชน 
 - การศกึษา 

- ภาวะผู้น า 
 - กลุม่ชมุชน 

- การสนบัสนนุจากภายนอก  
- กลุม่เครือขา่ยป่าชมุชน 

3.3.2 ประสิทธิภาพภาพของกลไกการจดัการป่าชมุชน 
3.4 การเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชน 

3.4.1 การเสริมพลงัสร้างการเรียนรู้ 
- การสร้างความมุง่มัน่และหลกัการร่วม 
- การสร้างกระบวนทศัน์ 
- การเสริมความรู้ทกัษะการท างาน 
- การสร้างพืน้ท่ีการแลกเปล่ียนความรู้ 
- การประสานองค์กรภาคีร่วม 

3.4.2 กระบวนการขบัเคล่ือนการจดัการป่า 
-  การรวมกลุม่   
-  การสร้างเครือขา่ย  
-  การรวบรวมข้อมลูความรู้ 
-  การรังสรรค์กิจกรรม  

3.4.3 ผลจากการเสริมสร้างกลไก 
  

4. ขอบเขตเชิงระยะเวลำ 
เพ่ือให้เข้าใจกลไกการจัดการป่าชุมชนและการเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชน  

จงึก าหนดขอบเขตระยะเวลาการศกึษาวิจยัข้อมลูเก่ียวกบัป่าชมุชน   เป็น  4 ชว่งเวลาคือ 

4.1 ยคุดัง้เดมิ  ก่อนปี  2490  เป็นชว่งเวลาท่ีมีการตัง้ถ่ินฐานของชมุชน  ชมุชนได้
พึง่พิงธรรมชาต ิ ในการด ารงชีวิตเป็นหลกั     

4.2 ยคุวิกฤตแิละเส่ือมโทรม ชว่งปี 2490 – ปี 2517 เป็นช่วงเวลาท่ีทรัพยากรป่าไม้/
สตัว์ป่าถกูท าลาย จนเส่ือมโทรมสตัว์ป่าอพยพออกไปจากพืน้ท่ีไม่พบเห็นคือ เสือ หมีเก้ง หมปู่า 
เม้น นิ่ม อีเห็นละมัง่ นกยงู อีแร้ง นกเหงือก อีกา นกเป้า นกเขากระรอกงูเหลือมท่ีพอพบเห็น คือ 
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กระตา่ยหมาป่า งูเล็ก ทัว่ไป ไก่ป่า แหล่งน า้เหือดแห้งเร็วกว่าปกติ มีน า้ท่วมในฤดนู า้หลาก  ท าให้
แหล่งอาหารธรรมชาติเส่ือมสูญ  สาเหตสุ าคญัของการท าลายป่าคือ  การสมัปทานท าไม้หมอน
รถไฟ  ฟืนเตาบม่ใบยาสบู การถกูบกุรุกแผ้วถางท าท่ีอาศยัและท ามาหากินเพราะคนมีมากขึน้ 

4.3 ยคุฟืน้ฟู   ระหว่างปี 2518 – ปี 2524 จากการท่ีป่าถกูท าลาย  ผู้คนในชมุชนจึง
มีอาจหลีกเล่ียงผลกระทบต่อวิกฤตท่ีเกิดขึน้  จึงเกิดแนวคิดในการฟืน้ฟูรักษาป่าไม้  โดยร่วมกับ
ชมุชนใกล้เคียงเช่น  บ้านกาดขีเ้หล็ก   บ้านห้วยบอน  แสดงความคดัค้านสมัปทานป่าไม้  จนเกิด
การยกเลิกสมัปทานป่าชมุชน  และให้ความร่วมมือกบัทางราชการในการรักษาป่า    

4.4 ยุคการพฒันาตามแนวพระราชด าริ  ตัง้แตปี่ พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบนั  ซึ่งเป็น
เวลาท่ีชุมชนได้เรียนรู้การพฒันาชุมชนและการจัดการป่าตามแนวพระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการ
พฒันาห้วยฮอ่งไคร้ อนัเน่ืองมาจากระราชด าริ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ประโยชน์ทำงวิชำกำร 
1.1 เกิดความรู้ด้านการสง่เสริมและพฒันากลไกการจดัการป่าชมุชนเพ่ือการพฒันา

อยา่งยัง่ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประโยชน์ทำงกำรปฏิบัติ 
2.1 ชมุชนต าบลแม่โป่งเกิดการเรียนรู้ถึงพลงัอ านาจของชมุชนในการจดัการป่าไม้

โดยการร่วมปฏิบตักิารวิจยัแบบมีสว่นร่วม 

2.2 ชมุชนต าบลแม่โป่งเกิดการเรียนรู้วิถีสมดลุระหวา่งสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ
และระบบนิเวศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 ชมุชนต าบลแม่โป่งพฒันาศกัยภาพการจดัการป่าชมุชนท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา
เศรษฐกิจชมุชนและคณุภาพชีวิต 

2.4 ชมุชนต าบลแม่โป่งมีแนวทางเสริมสร้างกลไกการจดัการป่าชมุชนและสามารถ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สูช่มุชนอ่ืนๆ 
 
ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 

ด้วยการวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาเพ่ือการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  นบัจากการระดมความคิด การวางแผน การน าสู่
การปฏิบตัิ การติดตามประเมินผล สรุปความรู้เพ่ือการพฒันาเป็นระยะๆ   ประกอบกับลกัษณะ
งานเก่ียวเน่ืองการเรียนรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรม  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและขบัเคล่ือนชมุชน
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ของกลุ่มคนในวยัต่างๆ ทัง้ต้องประสานกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดพลงัการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีพงึประสงค์    

โดยนัยนี ้ท าให้ข้อค้นพบจากการวิจยัครัง้นี ้คือค าตอบของกระบวนการท่ีเกิดขึน้ ณ 
ห้วงเวลาหนึง่ปีของการท างานวิจยัในพืน้ท่ี ซึง่เช่ือวา่ จะยงัคงพลวตัรแหง่กลไกการจดัการป่าชมุชน
ตอ่ไป    
 
 
 




