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ABSTRACT

This research studied the participation of communities in forest conservation and
management, and the use of a geographic information system (GIS) technique to assess
potential areas of community-based forest in the Upper Kuang watershed in Chiang Mai
province, northern Thailand. The purpose of this study was to understand whether the degree
of participation was consistent with the potential of the area under community-based forest
management. The study area consisted of natural headwater forest that had been managed
by the government in collaboration with 23 local communities in the area. The conceptual
framework of the study focused on three main issues—the participation of communities in
forest management and conservation, the potential areas to be set up as community-based
forest, and the consistency of participation and the potential areas. A structured interview
was conducted to collect social data from 360 households in 23 villages using a random
sampling technique. The statistical analysis was carried out using SPSS Version 11 and
hypothesis testing used Pearson’s correlation coefficient and a t-test. Spatial analysis was
conducted using seven physical factors—namely, distance from road, distance from settlement,
landuse patterns, slope, biomass, watershed class, and forest landuse zone—to evaluate
the potential forest areas that were suitable for access and utilization, management, and
conservation. All factors were analyzed with weighted scores and rating scores by 20 ad hoc
committees. The average weighted and rating scores were applied in the equation used to
overlay all physical factors. The potential areas were identified as clustered by using Jenks
natural breaks classification method. The Mann Whitney U test was used to analyze the
consistency of the degree of participation and the potential areas.
The study revealed a high level of people participation in forest management
and conservation in addressing problems, planning, and the implementation of the plan,
whereas a low level of the participation was found in monitoring and evaluation. The
factors that significantly enhanced the participation of communities in forest management
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and conservation were the strength of the communities, returned benefit from the forest,
knowledge and understanding of forest laws, roles of community leaders taking part in forest
conservation and management, and the support of outsiders. The analysis revealed that
most of the area near the community in the upper Kuang watershed showed relatively high
potential for management and conservation (31.41%). The remaining areas with potential
were agricultural land, water sources, areas far from settlement and roads. The results of
the study on the consistency of participation by communities in forest conservation and
management and the potential areas showed that the areas with high potential had high
participation, whereas low potential areas had low participation. It was found that 15 out
of 23 villages had both high participation levels and high potential areas. There were 3
villages with low participation in high potential areas and 5 villages where no consistency
of participation level was found irrespective of the level of area potential.

Keywords: Participation, Community-based forest, Conservation, Potential area for
conservation, GIS

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ
อนุรกั ษ์ปา่ ไม้ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ กวงตอนบน อ�ำเภอดอยสะเก็ด และอ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย การศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้
ของชุมชน และการศึกษาความสอดคล้องของการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการจัดการและอนุรกั ษ์
ป่าไม้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านสังคม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 360 ครัวเรือน 23 หมูบ่ า้ น
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน 11 โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ pearson correlation และ t-test ส่วนศักยภาพของพื้นที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประเมินความเหมาะสมในการเข้าไปใช้ประโยชน์ จัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ โดยก�ำหนดปัจจัยด้านกายภาพจ�ำนวน
7 ปัจจัย ได้แก่ ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากถนน ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับความลาดชัน มวลชีวภาพ
ป่าไม้ ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ และเขตการใช้ที่ดินป่าไม้ ท�ำการก�ำหนดค่าถ่วงน�้ำหนักปัจจัยและคะแนนช่วงของปัจจัย
โดยใช้วธิ แี ต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ น�ำค่าเฉลีย่ ค่าถ่วงน�ำ้ หนักปัจจัยและค่าเฉลีย่ คะแนนช่วงของปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในสมการ
ก�ำหนดค่าถ่วงน�้ำหนักปัจจัย ด�ำเนินการซ้อนทับข้อมูล (overlay) ปัจจัยทางกายภาพทั้งหมดด้วยสมการข้างต้น ท�ำการ
จัดกลุ่มระดับศักยภาพพื้นที่โดยใช้วิธี Jenks natural breaks classification และใช้ mann-whitney U test ในการทดสอบ
ความสอดคล้องของศักยภาพพื้นที่กับระดับการมีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ กวงตอนบนมีสว่ นร่วมในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่ ไม้อยูใ่ นระดับมาก
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ป่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความ
เข้มแข็งของชุมชน ผลประโยชน์จากป่าที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับกฎหมายป่าไม้ บทบาทของผูน้ ำ� ชุมชนในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่ ไม้และการได้รบั การสนับสนุนจากภายนอก
ส่วนศักยภาพของพื้นที่พบว่าพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่กวงตอนบนส่วนใหญ่มีศักยภาพในการจัดการและอนุรักษ์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 31.41) โดยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้หมู่บ้าน และผลการศึกษาความสอดคล้องของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ป่ากับศักยภาพของพื้นที่ พบว่า มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ พื้นที่มีระดับ
ศักยภาพมากจะมีระดับการมีส่วนร่วมมาก ส่วนพื้นที่มีระดับศักยภาพน้อยจะมีระดับการมีส่วนร่วมน้อย จากจ�ำนวน
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หมู่บ้านทั้งหมด 23 หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่กวงตอนบน ระดับการมีส่วนร่วมมากและระดับศักยภาพพื้นที่อยู่ใน
ระดับมากมีจ�ำนวน 15 หมู่บ้าน ระดับการมีส่วนร่วมน้อยแต่ระดับศักยภาพพื้นที่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก จ�ำนวน 3
หมู่บ้าน และมีจ�ำนวน 5 หมู่บ้านที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างระดับการมีส่วนร่วมกับระดับศักยภาพพื้นที่
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ป่าโดยชุมชน ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ค�ำน�ำ
อั ต ราการลดลงของทรั พ ยากรป่ า ไม้ ข อง
ประเทศไทยและประเทศก�ำลังพัฒนาอืน่ ๆ เกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วเนื่องจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหลักส�ำคัญ
ประการหนึ่งคือ ความต้องการที่ดินส�ำหรับการเกษตร
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของประชากรและอัตรา
การเกิดที่สูงขึ้น รายได้ที่สูงขึ้นของประชากรท�ำให้
การบริโภคต่อหัวเพิ่มขึ้น และวิธีการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้แบบรัฐเป็นศูนย์กลางเท่าที่ปฏิบัติกันอยู่ยัง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้
เนื่องจากการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
ให้มากที่สุดของทุกคน ดังนั้นเมื่อฐานคิดหลักอยู่ที่
ผลประโยชน์จึงเกิดแนวความคิดที่ว่าคนจะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติกเ็ ฉพาะกรณีทพี่ วกเขาได้รบั ประโยชน์
ที่เกินค่ากว่าการอนุรักษ์ เมื่อชุมชนที่ได้รับประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติพวกเขาก็จะมีแรงจูงใจในการ
ป้องกันรักษาอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน ดังนัน้ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวปฏิบตั โิ ดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
(community-based natural resource management:
CBNRM) ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหากสามารถ
เพิ่มผลผลิตและสร้างความเสมอภาคของการกระจาย
อ�ำนาจและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดข้อขัดแย้ง ได้ดีขึ้น โดย
พิจารณาความรูด้ งั้ เดิมหรือความรูท้ ที่ นั สมัยด้านสิง่ แวดล้อม
การคุ ้ ม ครองความหลากหลายทางชี ว ภาพและใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Collins, 2007)
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวปฏิบัติ
โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานหรือการจัดการป่าชุมชน นัน้ อาศัย
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและชุมชนเป็นหลัก

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
การจัดการทรัพยากร การแบ่งปันความรับผิดชอบ
และผลประโยชน์ ภายใต้บริบทชุมชน ได้แก่ การมี
ผู้น�ำและองค์กรที่เข็มแข็ง และได้รับการสนับสนุน
จากภายนอกในการด�ำเนินงานนัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อความส�ำเร็จในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน อย่างไรก็ดใี นการบริหารจัดการป่าไม้
โดยชุมชนในบางแห่งยังประสบปัญหาและอุปสรรค
เช่น การขาดความร่วมมือของผู้น�ำชุมชนในการรักษา
ป่าไม้เนื่องจากเกิดความไม่ไว้วางใจในเรื่องของ
ผลประโยชน์และอ�ำนาจ และเกิดความขัดแย้งในการใช้
พืน้ ทีท่ ำ� กินทีข่ ดั กับการอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ ยังมีประเด็นปัญหา
อันเกิดจากนโยบายของรัฐบาล และการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ต่างๆ ที่ขัดแย้งกับการบริหารจัดการป่า
ของชุมชน นอกจากนี้พื้นที่ป่าที่ชุมชนร่วมมือกัน
อนุรักษ์มักจะอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ท�ำให้เกิดข้อ
โต้เถียงกันระหว่างรัฐกับชุมชนในเรื่องขอบเขตของ
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมส�ำหรับชุมชนสามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ จัดการและอนุรักษ์
ป่าขุนแม่กวงตอนบน อ�ำเภอดอยสะเก็ด และ
อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พื้นที่ป่าขุนน�้ำแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
มีชมุ ชนตัง้ ถิน่ ฐานอยูอ่ าศัยท�ำกิน เป็นประชากรเครือข่าย
กลุม่ อนุรกั ษ์จำ� นวน 23 หมูบ่ า้ นใน 4 ต�ำบลประกอบด้วย
ต�ำบลห้วยแก้ว อ�ำเภอแม่ออน ต�ำบลป่าเมี่ยง ต�ำบล
เทพเสด็จ และต�ำบลลวงเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด
ป่าขุนแม่กวงตอนบนเป็นพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร ซึ่งถูก
บุกรุกเพือ่ น�ำทีด่ นิ ป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
อย่างไม่ถกู ต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง มีการกัดเซาะพังทลาย
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ของดินมากขึ้น น�้ำท่วม และอื่นๆ อีกมากมาย ในภาค
ราชการ ได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้
จึงมีนโยบายทีจ่ ะเร่งปรับปรุงฟืน้ ฟู และรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ แต่การแก้ไขปัญหาในช่วงทีผ่ า่ นมา ไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นการด�ำเนินงานโดย
หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ (คณิต, 2546) ประชาชน
ในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา บางครั้ง
การด�ำเนินงานของภาครัฐก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่ จึงท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ส�ำหรับในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการ
แก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการ อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติตามแนวการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อย่างไรก็ดีชุมชนดังกล่าว
มีทั้งที่มีส่วนร่วมและไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการก�ำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชน ตลอดจน
ศึกษาความสอดคล้องของการมีส่วนร่วมของชุมชน
กับพื้นที่ป่าไม้ที่มีศักยภาพในการจัดการและอนุรักษ์
โดยชุมชน โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน�ำไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�้ำล�ำธาร
ให้มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และ
แม่นย�ำ ยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้แบ่งวิธีการศึกษาเป็น 3 ส่วน
คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) วิเคราะห์ศักยภาพ
ของพืน้ ทีเ่ พือ่ การจัดการและอนุรกั ษ์ปา่ ไม้โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 3) ความสอดคล้องของ
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การมีส่วนร่วมของชุมชนกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
การจัดการและอนุรักษ์

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ได้ก�ำหนดกรอบแนวคิด
โดยก�ำหนดตัวแปรอิสระได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน
ผลประโยชน์จากป่าทีไ่ ด้รบั และความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย
ป่าไม้ และก�ำหนดตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ป่าโดยมีขั้นตอน
การศึกษาดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (structured interview) โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยการ
จับฉลาก หน่วยในการวิเคราะห์ คือ หัวหน้าครัวเรือน
หรือตัวแทนของหัวหน้าครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูใ่ นครัวเรือน
เดียวกันและบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยท�ำการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรตามวิธีการของ Yamane (1967) พบว่า
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มน�้ำกวงตอนบน
ใน 23 หมู่บ้าน 4 ต�ำบลของอ�ำเภอดอยสะเก็ดและ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เท่ากับ 3,512 ครัวเรือน
และค�ำนวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 360 ครัวเรือน
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS version 11 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ pearson correlation ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 หรือระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 และ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
หรือระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

การศึกษาเพื่อก�ำหนดศักยภาพของพื้นที่

วิธีการศึกษาเพื่อก�ำหนดศักยภาพของพื้นที่
เพื่อการจัดการและอนุรักษ์และปัจจัยที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงศึกษาค่าความเหมาะสมของพื้นที่โดยการใช้
เทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic
information system: GIS) ด้วยโปรแกรม ArcGIS
9.3 โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้

58

Thai J. For. 30 (3) : 54-66 (2011)

1. เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
บริเวณพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่กวงตอนบน ที่มีความส�ำคัญและ
เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการ
จัดการและอนุรักษ์โดยชุมชนได้แก่ ระยะห่างจาก
หมู่บ้าน ระยะห่างจากถนน ประเภทการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ระดับความลาดชัน มวลชีวภาพป่าไม้ ชัน้ คุณภาพ
ลุ่มน�้ำ และเขตการใช้ที่ดินป่าไม้ ด�ำเนินการจัดท�ำ

ฐานข้อมูลในรูปแบบเวคเตอร์และราสเตอร์ โดยผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องภาคสนามด้วยเครือ่ งก�ำหนด
พิกัดต�ำแหน่งบนพื้นโลก (global positioning system:
GPS) ยีห่ อ้ Garmin รุน่ 60CSx และท�ำการปรับเปลีย่ น
ระบบพิกดั ในแต่ละชัน้ ข้อมูลเป็นระบบ UTM (universal
transverse mercator) หมุดหลักฐานในแนวราบ WGS
84 โซน 47N (Table 1)

Table 1 Data sources.

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาศักยภาพที่
เหมาะสมของพืน้ ที่ จากข้อมูลปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
สามารถน�ำค่าปัจจัยแต่ละชนิดปัจจัยมาหาค่าความส�ำคัญ
โดยการให้นำ�้ หนักทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละปัจจัย แล้วใช้
ค่าน�้ำหนักรวมทั้งหมด จากนั้นก�ำหนดช่วงความ
เหมาะสมของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดปัจจัย
ทางกายภาพทั้งหมดดัง Table 2 และสามารถเขียน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดดังนี้
ก�ำหนดค่าถ่วงน�้ำหนักปัจจัยและคะแนนช่วง
ของปัจจัยโดยใช้วธิ แี ต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (adhoc committee)
ในด้านต่างๆ จ�ำนวน 20 คน น�ำมาค�ำนวณค่าเฉลี่ย

และตัดค่าสูงสุดและค่าต�่ำสุดออกร้อยละ 10 และจึง
น�ำค่าเฉลี่ยค่าถ่วงน�้ำหนักปัจจัยและค่าเฉลี่ยคะแนน
ช่วงของปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในสมการที่ 1 (พีระพิทย์
และคณะ, 2547)
Score = ∑7 i=1 FiWi ......……..………….(1)
โดย Score = ระดับศักยภาพของพื้นที่ โดยเป็น
			 ค่าคะแนนรวมของแต่ละปัจจัย
Fi = ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัย
Wi = ค่าถ่วงน�้ำหนักของแต่ละปัจจัย

วารสารวนศาสตร์ 30 (3) : 54-66 (2554)

59

Table 2 Source and interval range of selected factors.

ด�ำเนินการซ้อนทับข้อมูล (overlay) ทั้ง 7
ปัจจัย จากสมการที่ 1 ท�ำการจัดกลุ่มระดับศักยภาพ
พืน้ ทีโ่ ดยใช้คา่ เฉลีย่ เลขคณิต (mean) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (standard deviation) มาก�ำหนดค่าพิสัย
(range) โดยแบ่งระดับศักยภาพของพื้นที่ออกเป็น 5
ระดับ คือ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย
และน้อย

การศึกษาความสอดคล้องระหว่างการมีส่วน
ร่วมกับพื้นที่ที่มีศักยภาพ

1. เก็บรวบรวมข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านและ
เขตการใช้พื้นที่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้แผนที่
ภูมิประเทศ การส�ำรวจพื้นที่ร่วมกับผู้น�ำชุมชนและ
ชาวบ้านในแต่ละหมูบ่ า้ น จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เขตการใช้พื้นที่ป่าของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้
โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ ลักษณะข้อมูลแบบรูป
หลายเหลี่ยมปิด (polygon)
2. น�ำผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมาจัดท�ำเป็นข้อมูลเชิงพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับฐานข้อมูล
หมูบ่ า้ น ได้ฐานข้อมูลระดับการมีสว่ นร่วมของหมูบ่ า้ น
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเขตการใช้พื้นที่ป่า

ของแต่ละหมู่บ้าน ได้แผนที่ระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนฯ ตามเขตการใช้พื้นที่ป่าของแต่ละหมู่บ้าน
3. วิเคราะห์ความสอดคล้องของระดับการ
มีส่วนร่วมของชุมชนกับระดับศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
การจั ด การและอนุ รั ก ษ์ โ ดยใช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการซ้อนทับ (overlay) แล้วจับคู่ข้อมูล
ที่ตรงกันทางพิกัดภูมิศาสตร์ (spatial join) จากนั้น
จึงใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 11 ในการวิเคราะห์
หาความสอดคล้อง โดยใช้สถิติ Mann Whitney U
Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90

ผลและวิจารณ์
การมีส่วนร่วมของชุมชน

การศึกษาพบว่า ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำกวง
ตอนบน อ�ำเภอดอยสะเก็ดและแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
มีสว่ นร่วมในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่ อยูใ่ นระดับมาก
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาเพื่อจัดการ
และอนุรักษ์ป่า การวางแผนเพื่อจัดการและอนุรักษ์ป่า
และการปฏิบัติตามแผนอยู่ในระดับมาก แต่มีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลอยูใ่ นระดับน้อย (Table 3)
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Table 3 Level of community participation in forest conservation and management.

การที่ชุมชนลุ่มน�้ำกวงตอนบนมีส่วนร่วม
ในการจัดการและอนุรักษ์ป่าในระดับมาก เนื่องจาก
ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ประชาชนใน
พื้นที่มีความสัมพันธ์ในชุมชนอยู่ในระดับดี เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้าน
เดิมมีอายุเกิน 100 ปี คนในหมู่บ้านเป็นเครือญาติกัน
และรูจ้ กั กัน และมีความร่วมมือกันค่อนข้างดีถงึ ดีมาก
เมือ่ มีกจิ กรรมทีต่ อ้ งท�ำร่วมกัน ผูน้ ำ� ชุมชนมีบทบาทมาก
ในการจัดการและอนุรักษ์ป่า ได้แก่ บทบาทด้านการ
สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ป ่ า
บทบาทด้านการปกป้องทรัพยากรของชุมชนในภาพรวม
และบทบาทด้านการเป็นผูป้ ระสานงานกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกับชุมชน
ชุมชนเผชิญวิกฤตทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตั้งแต่การตั้ง
ถิ่นฐานจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2552) และประการส�ำคัญ
คือ ชุมชนมีการจัดตัง้ เครือข่ายของกลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ขุนน�ำ้
แม่กวงโดยผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสรุปบทเรียน วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
การเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างชุมชนหรือเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ การก�ำหนดแนวทางเลือกในการจัดตัง้ กลุม่ และ
เครือข่าย โดยได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
สร้างเครือข่ายฯ จากโครงการพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ขุนแม่กวง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ที่มุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องราษฎรให้สามารถ
ด�ำรงชีพอยูไ่ ด้ ตามความเหมาะสมในลักษณะคนอยูก่ บั ป่า

ส�ำหรับการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
พบว่า ในจ�ำนวนหมูบ่ า้ นทัง้ หมด 23 หมูบ่ า้ น ในพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำกวงตอนบน มีจ�ำนวน 18 หมู่บ้าน (ร้อยละ
78.26) ทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่
ในระดับมาก ทีเ่ หลือจ�ำนวน 5 หมูบ่ า้ นชุมชนมีสว่ นร่วม
น้อยในการจัดการและอนุรักษ์ป่า ทั้งนี้เนื่องจากผู้น�ำ
ชุมชนไม่ให้ความส�ำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ป่า
นอกจากนี้บางชุมชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการ
ประกอบอาชีพสู่ภาคบริการมากขึ้น เช่น รับราชการ
รับจ้างในภาคเอกชน เป็นต้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการและอนุรักษ์ป่า

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความ
เข้มแข็งของชุมชน (บทบาทของผูน้ ำ� ชุมชนในการจัดการ
และอนุรกั ษ์ปา่ และการได้รบั การสนับสนุนจากภายนอก)
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุรักษ์ป่า และความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายป่าไม้มผี ลต่อภาพรวมของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการและอนุรักษ์ป่าอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (Table 4) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของนราธิป (2543); ศักดา (2544) และสุดธิดา
(2546)
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Table 4 Summary of hypothesis testing on community participation in forest
management and conservation.

ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการจัดการและอนุรักษ์ป่า
การก�ำหนดค่าถ่วงน�ำ้ หนักปัจจัยจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
(ad hoc committee) ทางด้านต่างๆ จ�ำนวน 20 คน
พบว่า ปัจจัยที่มีค่าถ่วงน�้ำหนักมากที่สุด คือ ระยะห่าง
จากหมู่บ้าน (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.4) รองลงมาได้แก่
ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และระยะห่างจากถนน
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.9 และ 6.0) ส่วนปัจจัยที่มี
ค่าถ่วงน�้ำหนักน้อยที่สุด ได้แก่ มวลชีวภาพป่าไม้
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.1) ได้สมการที่ก�ำหนดค่าถ่วง
น�้ำหนักปัจจัย (สมการที่ 2) ดังนี้
Score = (F1*7.4) + (F2*6) + (F3*6.9) + (F4*5.7) +
		 (F5*5.1) + (F6*5.2) + (F7*5.2)….....…(2)
เมื่อ F1 = ค่าคะแนนของปัจจัยระยะห่างจากหมูบ่ า้ น
F2 = ค่าคะแนนของปัจจัยระยะห่างจากถนน

F3 =ค่าคะแนนของปัจจัยประเภทการใช้ประโยชน์
				 ที่ดิน
F4 = ค่าคะแนนของปัจจัยระดับความลาดชัน
F5 = ค่าคะแนนมวลชีวภาพป่าไม้
F6 = ค่าคะแนนของปัจจัยชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ
F7 =ค่าคะแนนของปัจจัยเขตการใช้ที่ดินป่าไม้
ผลจากการวิเคราะห์ระดับศักยภาพของพื้นที่
ต่อการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่
พบว่าคะแนนศักยภาพของพื้นที่ฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
284 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
25 คะแนน และผลการจัดกลุ่มโดยวิธี Jenks Natural
Breaks Classification (Jenks, 1967) (Figure 1)
พบว่าพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่มศี กั ยภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
(ร้อยละ 31.41) (Table 5)

Table 5 Potential level of community-based forest areas.
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Figure 1 Histogram of Jenks natural breaks for potential area classification.

นอกจากนีย้ งั พบว่า พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในระดับ
ค่อนข้างมาก และมาก ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้หมู่บ้าน
ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนถ่วงน�้ำหนักที่ผู้เชี่ยวชาญได้
ก�ำหนดให้ปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้านมีค่าคะแนนมาก
ที่สุด ส่วนพื้นที่ที่มีระดับศักยภาพฯในระดับค่อนข้าง
น้อยและน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
แหล่งน�้ำ และพื้นที่ที่ห่างไกลจากหมู่บ้านและถนน
ซึง่ สอดคล้องกับหลักการทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน เป็นพื้นที่
ที่อยู่อาศัยและท�ำกินของชุมชน จึงมีศักยภาพในการ
จัดการและอนุรักษ์โดยชุมชนมากกว่าพื้นที่ที่อยู่ไกล
หมู่บ้าน เนื่องจากหากใกล้หมู่บ้านจะสามารถเดินทาง
ได้สะดวก สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย และบ่อยครั้ง
มากขึ้น เช่น บ้านแม่ก�ำปอง มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่า
ใกล้หมู่บ้านเนื่องจากมีการจัดการและอนุรักษ์ป่าใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบโฮมสเตย์ การท�ำ
สวนเมีย่ ง การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน�ำ้ เพือ่ จ�ำหน่าย
ให้แก่ภาครัฐ เป็นต้น
ผลการศึกษาระดับศักยภาพของพืน้ ทีใ่ นการ
จัดการและอนุรกั ษ์ในเขตพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน/ป่าอนุรกั ษ์ของ

ชุมชนเป็นรายหมู่บ้าน จากจ�ำนวนทั้งหมด 23 หมู่บ้าน
พบว่าพื้นที่ป่าที่มีศักยภาพฯ อยู่ในระดับมากจ�ำนวน
17 พื้นที่และมีพื้นที่อยู่ในระดับค่อนข้างมากจ�ำนวน
6 พื้นที่ (Figure 2)

ความสอดคล้องของระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและศักยภาพของพื้นที่เพื่อการจัดการ
และอนุรักษ์
ผลการศึกษา ความสอดคล้องของระดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและศักยภาพของพื้นที่โดย
การน�ำปัจจัยทางกายภาพมาจับคูค่ วามสัมพันธ์กบั ระดับ
การมีส่วนร่วมโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test
(Spatz, 1997) พบว่า ระดับศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
การจัดการและอนุรักษ์โดยชุมชนมีความสอดคล้อง
กับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ
อนุรักษ์พื้นที่ป่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
กล่าวคือ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนจะแปรผัน
โดยตรงกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ หรือ
อีกนัยหนึ่งหมายถึง พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพมากจะมี
ระดับการมีสว่ นร่วมมาก ส่วนพืน้ ทีม่ รี ะดับศักยภาพน้อย

Figure 2 Potential level of community-based forest areas by village.
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จะมีระดับการมีส่วนร่วมน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของจินตนา (2551) ทีท่ ำ� การศึกษาการมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน
รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชี อ�ำเภอสวนผึ้ง
และอ�ำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยพบว่าระยะห่าง
ของหมูบ่ า้ นจากแนวเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยชุมชนที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างจากแนวเขตฯ 1 กิโลเมตร
มีการมีส่วนร่วมมากกว่าชุมชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่
ห่างจากแนวเขต 3 กิโลเมตร และจากผลการศึกษา
พบว่า มีหมูบ่ า้ นทีม่ รี ะดับการมีสว่ นร่วมมากและมีระดับ
ศักยภาพพื้นที่อยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 15 หมู่บ้าน
หมูบ่ า้ นทีม่ รี ะดับการมีสว่ นร่วมน้อยและมีระดับศักยภาพ
พื้นที่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก จ�ำนวน 3 หมู่บ้าน และ
มีหมูบ่ า้ นทีไ่ ม่สอดคล้องกันระหว่างระดับการมีสว่ นร่วมฯ
กับระดับศักยภาพพื้นที่ จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน คือ ระดับ
การมีสว่ นร่วมมาก แต่ระดับศักยภาพพืน้ ทีค่ อ่ นข้างมาก
ดังแผนที่แสดงความสอดคล้องใน Figure 3
ส�ำหรับหมู่บ้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
และมีระดับศักยภาพพื้นที่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก
เนือ่ งจากมีการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ในการประกอบอาชีพ
สู่ภาคบริการมากขึ้นและผู้น�ำชุมชนไม่แสดงบทบาท
ในด้านการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการและอนุรักษ์ป่าให้มากขึ้น เพื่อให้พื้นที่ป่า
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่ โดยชุมชน
สามารถคงความยัง่ ยืนโดยไม่ถกู บุกรุกหรือเสือ่ มโทรม
ในอนาคต และหน่วยงานที่รับผิดชอบจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีการก�ำหนดแผนงานด้านการส่งเสริมบทบาทของผูน้ ำ�
ชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ป่า เพื่อให้ผู้น�ำชุมชน
มีศกั ยภาพในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่ มากขึน้ ส่วนพืน้ ที่
ที่ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ
อนุรักษ์พื้นที่ป่ามีความสอดคล้องกับระดับศักยภาพ
ของพืน้ ทีใ่ นการจัดการและอนุรกั ษ์ รัฐควรการก�ำหนด

เขตการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างชัดเจน และมีการบังคับ
ใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่
เกิดความมั่นใจและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับหมู่บ้านที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับระดับศักยภาพพื้นที่ คือ ระดับ
การมีสว่ นร่วมมาก แต่ระดับศักยภาพพืน้ ทีค่ อ่ นข้างมาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางส่งเสริมให้ชุมชน
ร่วมกันเพิ่มพูนศักยภาพของพื้นที่ให้มากขึ้นโดยการ
ปลูกป่า สร้างฝาย ท�ำแนวกันไฟ เป็นต้น

สรุป
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำกวง
ตอนบน อ�ำเภอดอยสะเก็ด และแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้อยู่ในระดับมาก โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาเพื่อจัดการและ
อนุรักษ์ป่า การวางแผนเพื่อจัดการและอนุรักษ์ป่า และ
การปฏิบัติตามแผนอยู่ในระดับมาก แต่มีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ด้านปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ
อนุรักษ์ป่าไม้ ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน (บทบาท
ของผูน้ ำ� ชุมชนในการจัดการและอนุรกั ษ์ปา่ และการได้รบั
การสนับสนุนจากภายนอก) ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การอนุรักษ์ป่า และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ป่าไม้ ในด้านศักยภาพของพื้นที่เพื่อการจัดการและ
อนุรักษ์ โดยการก�ำหนดค่าถ่วงน�้ำหนักปัจจัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ จ�ำนวน 20 คน พบว่า ปัจจัย
ทีม่ คี า่ ถ่วงน�ำ้ หนักมากทีส่ ดุ ได้แก่ ระยะห่างจากหมูบ่ า้ น
ประเภทการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และระยะห่างจากถนน
ตามล�ำดับ ส่วนผลจากการวิเคราะห์ระดับศักยภาพของ
พื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ
อนุรักษ์ป่า และการจัดกลุ่มโดยวิธี Jenks Natural
Breaks Classification พบว่าศักยภาพของพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยที่พื้นที่ที่มีระดับศักยภาพ
ค่อนข้างมากและมากจะอยู่ใกล้หมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ที่มี
ระดับศักยภาพฯ ค่อนข้างน้อยและน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น

Figure 3 Consistency of people’s participation and potential community - based forest areas.
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พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน�้ำ และพื้นที่ที่ห่างไกลจาก
หมู่บ้านและถนน ส�ำหรับระดับศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
การจัดการและอนุรกั ษ์โดยชุมชนพบว่า มีความสอดคล้อง
กับระดับการมีสว่ นร่วม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.1 หรืออีกนัยหนึง่ พืน้ ทีม่ รี ะดับศักยภาพมากจะมีระดับ
การมีส่วนร่วมมาก และพื้นที่มีระดับศักยภาพน้อยจะ
มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย
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