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บทนำ

ควำมสำคัญและที่มำของกำรวิจัย
แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่รัฐบาลได้ กาหนดเป็ นนโยบายชาติ และมี มาตรการให้
ประชาชนเกิดเกิดการเรี ยนรู้เป็ นการศึกษาตลอดชีวิต ด้ วยการเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิต เพื่อเน้ น
การดารงชีวิตที่มนั่ คงสาหรับปั จเจกชน กลุม่ และชุมชน มีลกั ษณะบูรณาการครอบคลุมทุกมิติของ
ชีวิต และอยู่บนฐานคิดการส่งเสริ มพลังอานาจให้ แก่ชุมชนในการคิด การผลิต และมีวิถีชีวิต ที่
เป็ นอิสระจากทุนนิยม เข้ มแข็ง สามารถพึ่งตนเองในที่สุด หากแต่เศรษฐกิ จพอเพียงไม่อาจ
เกิดขึ ้นได้ หากความความยัง่ ยืนทางสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่ าไม้ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของวัฎ
จักรสิ่งแวดล้ อม
เป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่า ป่ าไม้ เป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
และการดารงมัน่ ของสังคมประเทศชาติ มนุษย์ใช้ ประโยชน์จากป่ าไม้ ทางตรง โดยเป็ นสิ่งก่อสร้ าง
เครื่ องเรื อน เป็ นแหล่งอาหาร ยารั กษาโรค เป็ นแหล่งพักผ่อน และในทางอ้ อมคือ เป็ นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ ป่า รั กษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้ เกิดความอุด มสมบูรณ์ ของชีวิต (ยุพดี เสตพรรณ
,2544) หากแต่ในระยะที่ผ่านมา มีการใช้ ทรัพยากรป่ าไม้ เพิ่มขึ ้นและขาดการอนุรักษ์ บูรณะฟื น้ ฟู
ทาให้ เกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อสภาพแวดล้ อมป่ า คือ เกิดการลดลงของพื ้นที่ป่า
และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้ อม จนเข้ าสูภ่ าวะวิกฤต
เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าพื ้นที่ป่าไม้ ได้ ลดลงอย่างมากเนื่องจากพื ้นที่ป่า
ถูกรุกทาลายด้ วยระบบการเกษตรแผนใหม่ และการพัฒนาที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวหรื อการบริ การ
พักผ่อนและเป็ นที่อยูอ่ าศัย รวมทังนโยบายการสั
้
มปทานป่ าของรัฐ ที่ทาให้ ความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากลายทางชี ว ภาพของพื น้ ที่ ป่ าไม้ ล ดลง ดัง เช่น ในช่ว งปี 2495 – 2518 ได้ มี ก าร
สัมปทานป่ าไม้ ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด อีกทังยั
้ งมีการบุกรุ กป่ าพื ้นที่ป่าและการลักลอบ
ตัดไม้ โดยชาวบ้ านทาให้ ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์หลงเหลือแต่ความแห้ งแล้ งและความเสื่อมโทรมของ
พื ้นที่ ประกอบกับในปี พ.ศ.2519 ได้ มีการสร้ างอ่างเก็บน ้าห้ วยกาขึ ้น ทาให้ ต้องสูญเสียพื ้นที่ป่า
ส่วนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเริ่ มได้ รับผลกระทบทังภาวะน
้
้าท่วมและแห้ งแล้ ง ประกอบกับทางกรมป่ าไม้ ได้
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กาหนดพื ้นที่ป่าบริ เวณนี ้เป็ นป่ าอนุรักษ์ จึงเป็ นการยุติการตัดไม้ ลง และในปี พ.ศ.2534 ได้ มีการ
แต่งตังคณะกรรมการป่
้
าชุมชนขึ ้นเพื่อร่ วมกันกาหนดกฎระเบียบการควบคุมทรัพยากร และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื น้ ฟูป่าหลายครัง้ ตราบจนปั จ จุบนั ป่ าเสื่อมโทรมจานวนกว่า 5,000 ไร่ ได้
กลายเป็ นป่ าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้ วยสัตว์ป่าและพืชพรรณที่เป็ นอาหารเป็ นสมุนไพรให้ ผ้ คู นได้
ใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ ้น
หากแต่ภายใต้ กระแสทุนนิยมที่รุกเร้ าในปั จจุบนั และภาระหนี ้สินที่ประสบ ทาให้ ผ้ คู น
ต้ องดิ ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนและครอบครัว โดยเฉพาะการใช้ ประโยชน์จากป่ าเพื่อสร้ าง
รายได้ เริ่มจะกลายเป็ นการละเลยต่อกฎระเบียบที่ร่วมสร้ าง แก่งแย่ง ช่วงชิงเพื่อให้ ได้ ทรัพยากรที่
ต้ องการ เช่น การหายอดผักหวานป่ า ไข่มดแดง หรื อสมุนไพรพื ้นบ้ าน ในสถานการณ์เช่นนี ้จึงก่อ
เกิดความพยายามในการจัดการป่ าชุมชน โดยการพลิกฟื ้นความรู้ ประสบการณ์และกระบวน
ทัศน์เดิมของชุมชนในการฟื น้ ป่ าที่เสื่อมโทรมจนเกิดเป็ นป่ าที่สมบูรณ์ว่าจะสามารถปรับใช้ โดยการ
สร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกันถึงแนวทางการจัดการป่ าที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
โดยการพึง่ พาอาศัยระหว่างป่ าและคน
ในลักษณะเช่นนี ้หากมีการปรับใช้ หลักการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมเชื่อว่า จะเป็ น
หนทางหนึ่งที่ไม่เพียงจะช่วยจัดเก็บ รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ในการจัดการป่ าไม้ แต่ยงั เป็ น
การพัฒ นาความรู้ ที่ มี อ ยู่ โ ดยเฉพาะความรู้ ที่ ไ ม่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรให้ เติ บ โตต่ อ ไป ซึ่ ง
องค์ประกอบสาคัญ ในการจัดการความรู้ คนที่ ต้องมี การสร้ างเวที หรื อพื น้ ที่ เพื่ อระดมความคิด
แลกเปลี่ยนข้ อมูลสารสนเทศและสร้ างการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ น
ทางการ พร้ อมทังควรต้
้
องมีการเสริ ม เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทางาน
ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (ชินภัทร ภูมิรัตน์, สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545, หน้ า 17 – 18)
แต่อย่างไรก็ตาม ด้ วยเหตุที่ความรู้ในการจัดการป่ าชุมชนของตาบลแม่โป่ ง เป็ นความรู้
ที่ยงั แฝงเร้ นอยูใ่ นตัวคนและแม้ วา่ จะถูกใช้ จนประสบความสาเร็จในการจัดการป่ าชุมชน หากแต่ใน
บริบททางสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จาเป็ นต้ องมีพฒ
ั นากลไกการจัดการความรู้เพื่อการ
จัดการป่ าชุมชน ให้ สามารถนาความรู้ ที่มีอยู่เดิมกลับไปใช้ ใหม่และสร้ างให้ เกิดวงจรการพัฒนา
ความรู้เพื่อการจัดการป่ าชุมชนและรักษาสภาพแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนส่งผลต่อความเข้ มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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จุดมุ่งหมำยกำรวิจัย
เพื่อเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน โดยการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น ภูมิปัญญา
พื ้นบ้ าน กระบวนการทางกฎหมาย และกฎระเบียบของชุมชนท้ องถิ่น ในการจัดการป่ าชุมชนเพื่อ
การพัฒนารักษาสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
คำถำมกำรวิจัย
1. บริบทของชุมชนตาบลแม่โป่ งเป็ นอย่างไร
2. ประสบการณ์ และบทเรี ยนเดิมในการจัดการป่ าชุมชนเป็ นเช่นไร
3. วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่ าในอดีตและปั จจุบนั เป็ นเช่นไร
4. สภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชนเป็ นเช่นไร
5. ศักยภาพของกลไกการจัดการป่ าชุมชนเป็ นอย่างไร
6. แนวทางเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนควรเป็ นเช่นไร
วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาและประเมินกลไกการจัดการป่ าชุมชนของตาบลแม่โป่ ง
2. เพื่อเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนเพื่อการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
ของตาบลแม่โป่ ง
คำสำคัญกำรวิจัย
กำรเสริ ม สร้ ำง หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงอย่างมี ทิศทางและก่อเกิ ดประโยชน์
ในทางสร้ างสรรค์
กลไก หมายถึง สิ่งขับเคลื่อนให้ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย ในที่นี ้หมายถึง การ
ส่งเสริมสนับสนุนด้ วยการสร้ างเหตุปัจจัยให้ เหมาะสมและมอบอานาจให้ ชมุ ชนในการตัดสินใจเพื่อ
การจัดการป่ าชุมชนที่จะก่อเกิดการรักษาสิ่งแวดล้ อมยัง่ ยืน
กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกับชุมชน เพื่อเป็ น
เครื่ องมือหรื อวิธีการเพิ่มมูลค่า หรื อคุณค่าของกิจการขององค์กร กลุ่มบุคคล หรื อเครื อข่ายของ
กลุม่ บุคคลหรื อองค์กร ด้ วยวิธีการและยุทธศาสตร์ ที่หลากหลายโดยใช้ ความรู้เป็ นพลังหลักในการ
บรรลุเป้าหมายตามความมุ่งมัน่ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร กลุ่มบุคคลเครื อข่าย และยังประโยชน์
อันไพศาลแก่สงั คมในวงกว้ างด้ วย
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กำรจัดกำรป่ ำชุมชน หมายถึง การป้องกันดูแล การฟื น้ ฟูป่า การบารุง และการ
ใช้ ประโยชน์จากป่ าอย่างเหมาะสม ในที่นี ้หมายถึง ป่ าไม้ สาธารณะของตาบลแม่โป่ ง อาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ควำมยั่ ง ยื น หมายถึ ง การคงอยู่ใ นระยะยาว อัน เกิ ด จากสมดุล ทางเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยีทรัพยากร จิตใจ และวัฒนธรรม ในที่นี ้หมายถึง ชุมชนมีศกั ยภาพจัดการความรู้ในการ
จัดการป่ าชุมชนที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตเอื ้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้ อมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตเชิงพืน้ ที่
การวิจยั ครัง้ นี ้ กาหนดพื ้นที่เชิงปฏิบตั ิการคือ หมู่ที่ 1 บ้ านกาดขี ้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ าน
ป่ าไผ่ และหมู่ที่ 3 บ้ านห้ วยบอน ตาบลแม่โป่ ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นพื ้นที่
ที่มีความน่าสนใจหลายประการ และสามารถหาคาตอบในการวิจยั ดังนี ้
1.1 เป็ นชุม ชนที่ ไ ด้ รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรั พ ยากรป่ าไม้ และ
สามารถฟื น้ ฟูพฒ
ั นาพื ้นที่ป่าไม้ ให้ กลับมาสมบูรณ์ได้
1.2 จัดเป็ นหมู่บ้านต้ นทางที่ผกู พันตรงกับการใช้ และดูแลรักษาป่ าชุมชนของตาบล
แม่โป่ ง ทังยั
้ งผ่านกระบวนการต่อสู้เพื่อดารงรักษาป่ าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
1.3 เป็ นชุมชนบริวารโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากระ
ราชดาริ จึง ได้ รับอิทธิ พ ลทางการคิดและปฏิ บตั ิตามหลักเศรษฐกิจ พอเพี ยง จนปรากฏผลเป็ น
รูปธรรมได้ ระดับหนึง่
1.4 เป็ นชุมชนที่เผชิญปั ญหาที่หลากหลาย ทังจากภาครั
้
ฐ เอกชน และสมาชิก แต่
ก็สามารถแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชนได้
2. ขอบเขตด้ ำนประชำกร
การดาเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้ มีกลุม่
แกนนาจากชุมชนทังสามแห่
้
งที่เข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ หมูบ่ ้ านละ 20 คน คือ
2.1 พระสงฆ์ ผู้มีบทบาทชี ้นาทางจิตใจ เป็ นผู้นาพิธีกรรมทางศาสนาที่บรู ณาการ
ร่วมในการจัดการป่ าชุมชน
2.2 ผู้สงู อายุ ผู้ซงึ่ เห็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับป่ าไม้ และชุมน
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2.3 กลุ่มแกนนาชุมชน ผู้ที่มีบทบาทการอนุรักษ์ พฒ
ั นาป่ าชุมชนและชุมชน ได้ แก่
คณะกรรมการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล คณะกรรมการหมู่ บ้ า น ปราชญ์ ช าวบ้ า น ครู
คณะกรรมการป่ าชุมชน และตัวแทนข้ าราชการในพื ้นที่
2.4 เยาวชน ผู้เป็ นความหวังอนาคตในการสืบทอดเจตนารมณ์ และวิถีการอยู่
ร่วมกับป่ าชุมชน
3. ขอบเขตเชิงเนือ้ หำ
เนื ้อหาสาระที่นาเสนอในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
3.1 บริ บทชุมชนตาบลแม่โป่ ง เพื่ออธิบายถึงสภาพแวดล้ อมและวิถีชมุ ชน ตาม
ลักษณะภูมิสงั คม ได้ แก่
3.1.1 ลักษณะทางกายภาพและแหล่งทรัพยากร
3.1.2 ลักษณะการปกครอง
3.1.3 ลักษณะสังคมและการรวมกลุม่
3.1.4 ลักษณะอาชีพเศรษฐกิจและหน่วยงาน
3.1.5 ลักษณะการศึกษา
3.1.6 ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1.7 ลักษณะการสาธารณสุข
3.1.8 พัฒนาการของชุมชน
3.2 สภาพการจัดการป่ าชุมชน
3.2.1 การใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงของป่ าชุมชน
3.2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงป่ าชุมชน
3.2.4 ความพยายามป้องกันแก้ ไขปั ญหาป่ าชุมชน
3.2.5 ข้ อจากัดการจัดการป่ าชุมชน
3.3 ศักยภาพกลไกการจัดการป่ าชุมชน
3.3.1 ประเภทและลักษณะกลไก
- กฎระเบียบป่ าชุมชน
- ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญา
- ลักษณะการใช้ ประโยชน์จากป่ าชุมชน
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- กิจกรรมด้ านการจัดการป่ าชุมชน
- การมีสว่ นร่วมของชุมชน
- การศึกษา
- ภาวะผู้นา
- กลุม่ ชุมชน
- การสนับสนุนจากภายนอก
- กลุม่ เครื อข่ายป่ าชุมชน
3.3.2 ประสิทธิภาพภาพของกลไกการจัดการป่ าชุมชน
3.4 การเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน
3.4.1 การเสริมพลังสร้ างการเรี ยนรู้
- การสร้ างความมุง่ มัน่ และหลักการร่วม
- การสร้ างกระบวนทัศน์
- การเสริมความรู้ทกั ษะการทางาน
- การสร้ างพื ้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้
- การประสานองค์กรภาคีร่วม
3.4.2 กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการป่ า
- การรวมกลุม่
- การสร้ างเครื อข่าย
- การรวบรวมข้ อมูลความรู้
- การรังสรรค์กิจกรรม
3.4.3 ผลจากการเสริมสร้ างกลไก
4. ขอบเขตเชิงระยะเวลำ
เพื่อให้ เข้ าใจกลไกการจัดการป่ าชุมชนและการเสริ มสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชน
จึงกาหนดขอบเขตระยะเวลาการศึกษาวิจยั ข้ อมูลเกี่ยวกับป่ าชุมชน เป็ น 4 ช่วงเวลาคือ
4.1 ยุคดังเดิ
้ ม ก่อนปี 2490 เป็ นช่วงเวลาที่มีการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน ชุมชนได้
พึง่ พิงธรรมชาติ ในการดารงชีวิตเป็ นหลัก
4.2 ยุควิกฤติและเสื่อมโทรม ช่วงปี 2490 – ปี 2517 เป็ นช่วงเวลาที่ทรัพยากรป่ าไม้ /
สัตว์ป่าถูกทาลาย จนเสื่อมโทรมสัตว์ป่าอพยพออกไปจากพื ้นที่ไม่พบเห็นคือ เสือ หมีเก้ ง หมูป่า
เม้ น นิ่ม อีเห็นละมัง่ นกยูง อีแร้ ง นกเหงือก อีกา นกเป้า นกเขากระรอกงูเหลือมที่พอพบเห็น คือ
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กระต่ายหมาป่ า งูเล็ก ทัว่ ไป ไก่ป่า แหล่งน ้าเหือดแห้ งเร็ วกว่าปกติ มีน ้าท่วมในฤดูน ้าหลาก ทาให้
แหล่งอาหารธรรมชาติเสื่อมสูญ สาเหตุสาคัญของการทาลายป่ าคือ การสัมปทานทาไม้ หมอน
รถไฟ ฟื นเตาบ่มใบยาสูบ การถูกบุกรุกแผ้ วถางทาที่อาศัยและทามาหากินเพราะคนมีมากขึ ้น
4.3 ยุคฟื น้ ฟู ระหว่างปี 2518 – ปี 2524 จากการที่ป่าถูกทาลาย ผู้คนในชุมชนจึง
มีอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อวิกฤตที่เกิดขึ ้น จึงเกิดแนวคิดในการฟื น้ ฟูรักษาป่ าไม้ โดยร่ วมกับ
ชุมชนใกล้ เคียงเช่น บ้ านกาดขี ้เหล็ก บ้ านห้ วยบอน แสดงความคัดค้ านสัมปทานป่ าไม้ จนเกิด
การยกเลิกสัมปทานป่ าชุมชน และให้ ความร่วมมือกับทางราชการในการรักษาป่ า
4.4 ยุคการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2525 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งเป็ น
เวลาที่ชุมชนได้ เรี ยนรู้ การพัฒนาชุมชนและการจัดการป่ าตามแนวพระราชดาริ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากระราชดาริ
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ประโยชน์ ทำงวิชำกำร
1.1 เกิดความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนากลไกการจัดการป่ าชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประโยชน์ ทำงกำรปฏิบัติ
2.1 ชุมชนตาบลแม่โป่ งเกิดการเรี ยนรู้ถึงพลังอานาจของชุมชนในการจัดการป่ าไม้
โดยการร่วมปฏิบตั กิ ารวิจยั แบบมีสว่ นร่วม
2.2 ชุมชนตาบลแม่โป่ งเกิดการเรี ยนรู้วิถีสมดุลระหว่างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และระบบนิเวศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ชุมชนตาบลแม่โป่ งพัฒนาศักยภาพการจัดการป่ าชุมชนที่เอื ้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
2.4 ชุมชนตาบลแม่โป่ งมีแนวทางเสริมสร้ างกลไกการจัดการป่ าชุมชนและสามารถ
สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้สชู่ มุ ชนอื่นๆ
ข้ อจำกัดของกำรวิจัย
ด้ ว ยการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง จ าเป็ นต้ อ งใช้
ระยะเวลาเพื่อการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ นับจากการระดมความคิด การวางแผน การนาสู่
การปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล สรุ ปความรู้ เพื่อการพัฒนาเป็ นระยะๆ ประกอบกับลักษณะ
งานเกี่ยวเนื่องการเรี ยนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนชุมชน
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ของกลุ่มคนในวัยต่างๆ ทัง้ ต้ องประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดพลังการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่พงึ ประสงค์
โดยนัยนี ้ ทาให้ ข้อค้ นพบจากการวิจยั ครัง้ นี ้ คื อคาตอบของกระบวนการที่เกิดขึน้ ณ
ห้ วงเวลาหนึง่ ปี ของการทางานวิจยั ในพื ้นที่ ซึง่ เชื่อว่า จะยังคงพลวัตรแห่งกลไกการจัดการป่ าชุมชน
ต่อไป

