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เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการด้านป่าชุมชน 

โครงการป่าชุมชน (Best Practice) 

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 

1. เรื่อง โครงการป่าชุมชน (Best Practice) 

    รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2557 - 2561 

 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา/ด าเนินการ  

1) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน

และภาคเอกชน ในรูปแบบโครงการปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ 

2) เพื่อศกึษาประวัติความเป็นมาของปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่ 

3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการการบริหารจัดการปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 

ต าบลแมโ่ปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ 

4) เพื่อเป็นผลงานเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการบริหารราชการ (ก.พ.ร.) ด้านการ

บริหารราชการแบบมีสว่นร่วม เป็นการสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีตอ่หนว่ยงาน 

 

4. ผู้ด าเนินงาน 

 นายพิชัย  เอกศริิพงษ์  นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ 

 ส่วนส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน  ส านักจัดการปุาชุมชน  กรมปุาไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

5.1 โครงการป่าชุมชน (Best Practice) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 1 

การสมัครเข้ารับรางวัลความเป็นเลิศดา้นการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ประจ าปี 2557 
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- จัดท ารายงานผลการด าเนินการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารราชการ 

ใน 2 มิติ 9 ขอ้หลัก รวม 23 ข้อย่อย พร้อมเอกสารอ้างอิง 

ขั้นตอนที่ 2 

การตรวจประเมินโครงการในพืน้ที่ (หลังจากผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1) 

- การคัดเลือกพื้นที่ปุาชุมชนตัวอย่าง เพื่อรับการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจ

ประเมินจาก ส านักงาน ก.พ.ร. (วันที่ 14 สิงหาคม 2557) ณ ปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ 

- การจัดท าขอ้มูลน าเสนอ พร้อมเอกสารอ้างอิง ในรูปแบบ Powerpoint  

- การน าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจาก ส านักงาน ก.พ.ร. เข้าเยี่ยมชมปุาชุมชนบ้านต้นผ้ึง 

หมูท่ี่ 7 ต าบลแมโ่ปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 

การตรวจประเมินโครงการในพื้นที่เพื่อพิจารณายืนยันการให้รางวัลความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ในระดับดีเยี่ยม  

- เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่โดยมีการจัดท าข้อมูลน าเสนอ พร้อมเอกสารอ้างอิงในรูปแบบ Powerpoint และน าเยี่ยม

ชมกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ 

ขั้นตอนที่ 4 

- การจัดท า Best Practice โครงการปุาชุมชน เพื่อแจกในงานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบ

รางวัลความเป็นเลิศดา้นการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 

- การถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี 

(ด้านการมสี่วนรว่ม) ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปุาไม้ 

5.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โป่ง 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ศึกษาประวัติความเป็นมาด้านกายภาพ ชีวภาพ การมีสว่นร่วม โดยการสัมภาษณ์ และ

สังเกตรวมทั้งเข้าไปศกึษาสภาพปุา และศกึษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากข้อมูล

ปฐมภูม ิโดยใช้แบบสอบถาม 

3) ท าการเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน สว่น

ที่ 1 จะเป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ส่วนที่ 2 จะเป็นค าถามเกี่ยวกับการมสี่วนรว่ม 

ระดับการมสี่วนรว่ม และส่วนที่ 3 จะเป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการปุาชุมชนในอนาคต 

4) การวิเคราะหข์้อมูลและรายงานผลการวิจัย 
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(1) การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา (Qualitative Method) ส าหรับการรายงานผลตาม

วัตถุประสงค์ขอ้ 1  2 และ 4 ทั้ง 3 ขั้นตอน โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการศกึษาในขั้นทุติยภูมิ ที่ได้จาก

การค้นคว้าตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(2) การวิเคราะหข์้อมูลเชงิปริมาณ (Quantitative Method) โดยการน าข้อมูลมาท าการ

วิเคราะห์ ใชก้ารประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะหห์าค่าความสัมพันธ์ทางสถิติ ตาม

วัตถุประสงค์ขอ้ที่ 3 ในตอนที่ 2 โดยการใชก้ารประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หาค่าความสัมพันธ์ทาง

สถิต ิโดยการศกึษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะหห์าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของ

ผูต้อบแบบสอบถามกับระดับการมสี่วนรว่มในการจัดการปุาชุมชนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สูตรการ

ค านวณหาค่า Chi – Square มีดังนี้ 

(3) จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัย จะแยกรายงานเป็น 2 ขัน้ตอน เพื่องา่ยต่อการเข้าใจ 

เริ่มจากตอนที่ 1 เป็นการรายงานผลเกี่ยวกับ โครงการปุาชุมชน (Best Practice) รางวัลความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม การเสนอโครงการ ผลการด าเนินการโครงการปุาชุมชนในมิติ

ต่างๆ และเสนอตัวอย่างโครงการปุาชุมชนบ้านต้นผ้ึง หมูท่ี่ 7 ต าบลแมโ่ปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม่ ส าหรับตอนที่ 2 การศกึษาการมสี่วนรว่มในการจัดการปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมูท่ี่ 7 ต าบลแม่

โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่จะเป็นการรายงานการศกึษาวิจัยระดับการมสี่วนรว่มของ

ชุมชนในการจัดการปุาชุมชน และปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการมสี่วนรว่มในการจัดการปุาชุมชน ให้

ประสบผลส าเร็จของโครงการปุาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู ้ซึ่งจะเป็นการต่อยอด ขยายผล และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) สู่ชุมชนอื่นทั่วประเทศ 
 

6. สรุปผลการด าเนินการ 

 สรุปผลการศึกษาโครงการปุาชุมชน (Best Practice) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ 

แบบมีสว่นร่วม 

 การศึกษาโครงการปุาชุมชน (Best Practice) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างรัฐ ภาค

ประชาชน และภาคเอกชน ในรูปแบบโครงการปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ เพื่อส่งเข้าประเมิน

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง 

หมูท่ี่ 7 ต าบลแมโ่ปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งเป็นปุาชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ

ในการบริหารจัดการปุาชุมชน โดยท าการศึกษาประวัติความเป็นมาของปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 

ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร

จัดการปุาชุมชนรวมทั้งเป็นผลงานเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ 

(กพร.) ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ซึ่งจากผลการศกึษาสรุปได้ดังนี้ 
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 1. โครงการปุาชุมชน (Best Practice) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 การจัดเรียบเรียงวิเคราะห์ข้อมูลโครงการปุาชุมชน เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(กพร.) นั้น ต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ท างานมาจัดท าเอกสารตามหัวข้อหลักเกณฑ์ที่ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดในมิติต่างๆ รวมทั้งมีการน าคณะกรรมการฯ ไปดูงาน

และประเมินในสถานที่จริง คือ ปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ อีก 2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปวิเคราะหข์้อมูลในมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 

 กรมปุาไม้ได้ใหค้วามส าคัญกับการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการปุา โดยได้ก าหนดไว้

ในยุทธศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์ พัฒนาระบบศักยภาพและการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปุาไม้อย่าง

สมดุล บูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการปุาไม้ โดยผู้บริหารมีการสื่อสารผ่านในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร และ

มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการก าหนดโครงสร้างให้ส านักจัดการปุาชุมชนเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

และภาคประชาชนให้เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในการด าเนินการ

โครงการปุาชุมชน กรมปุาไม้ใช้แนวคิดในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่าง

เป็นรูปธรรม และน าไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายปุา และการสร้างความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ที่ดิน โดยการปรับบทบาทให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูปุาในรูปแบบปุาชุมชน 

ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยให้ชุมชนโดยรอบปุาช่วยกันสอดส่อง ดูแล ปูองกัน 

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปุา เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาแบบเกื้อกูลกัน โดยการ

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมามีส่วนร่วมรับรู้รับทราบปัญหาเรื่องปุาไม้ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ที่มี

ผลกระทบต่อชุมชน ท าใหชุ้มชนมคีวามตอ้งการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปุาและรัฐเป็น

ผู้ให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น งบประมาณเงิน

อุดหนุน กล้าไม้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใหก้ับชุมชนและสร้างความพร้อมในการด าเนินโครงการปุาชุมชน 

ตลอดจนการบูรณาการและการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการปุาชุมชนร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่

ความส าเร็จ ปุาเกิดความยั่งยืน ชุมชนได้รับประโยชน์ ซึ่งจากผลการประเมินของคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (กพร.) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในปี พ.ศ.2557 โครงการ

ปุาชุมชนได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ในระดับดีเยี่ยม เป็นผลงาน

ตัวอย่างหรือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น

รางวัลแรกและรางวัลเดียวของกรมปุาไม้ที่ได้รับในระดับดีเยี่ยมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (กพร.) ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร และสามารถขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ และ

โครงการอื่นๆของกรมปุาไม้ เพื่อยกระดับการบริหารราชการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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บริหารจัดการโครงการร่วมกับภาครัฐอันจะส่งผลใหโ้ครงการมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จอย่าง

ยั่งยืนตอ่ไป 

2. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ 

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการศึกษา

ต่อยอดจากการที่ปุาชุมชนแห่งนี้ได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนของโครงการปุาชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็น

ปุาชุมชนตัวอย่างให้คณะกรรมการประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เข้าพื้นที่ศึกษาดูงานท าการประเมินจ านวน 

2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งส่งผลใหโ้ครงการปุาชุมชน ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ในระดับดีเยี่ยมในปีนั้น จึงสมควรต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่ดูแลรักษาปุาชุมชน รวมทั้งเพื่อศึกษาระดับ

การมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาชุมชน นอกจากนั้นจะท าให้ทราบถึง

ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการจัดการปุาชุมชน รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการปุาชุมชนแห่งนี้

ในอนาคต ซึ่งผลจากการศกึษาวิจัยครั้งนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา

และวางแผนการจัดการปุาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของชุมชนแต่

ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบการด าเนินการโครงการปุาชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ

สามารถขยายผลโครงการปุาชุมชนไปยังพืน้ที่อื่นๆ ต่อไป 

ส าหรับผลที่ได้จากการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนกรณีศึกษาชุมชน

บ้านต้นผึ้ง หมูท่ี่ 7 ต าบลแมโ่ปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสามารถ

สรุปได้ดังนี ้

 ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและข้อมูลทั่วไป 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ส่วนมากได้รับการศึกษาภาคบังคับ

หรอืประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่ครัวเรือนมีสมาชิก 1-3 คน รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนจากกลุ่ม

ตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 100,001 บาท ส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานในชุมชนมานานแล้วเป็น

คนในท้องถิ่น คือ เกิดในต าบลนี ้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอื่น ๆ 

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน  

กลุ่มตัวอย่างของชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน 

การดูแลรักษาปุาชุมชนใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนทางอ้อม เช่น ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ 

มีสว่นร่วมในการใชป้ระโยชน์จากปุา เชน่ เห็ด หน่อไม้ น้ าผ้ึง นก แมลง เป็นต้น 
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ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่

การมสี่วนรว่มในการด าเนินการกลุ่มตัวอย่างของชุมชนบ้านต้นผ้ึง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างของชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้

ที่ปลูกในพืน้ที่ปุา มสี่วนรว่มในการขอรับการสนับสนุนให้มกีารจัดตัง้ และคัดเลือกคณะกรรมการในการ

บริหารและจัดการปุาชุมชน มีสว่นร่วมในการก าหนดระเบียบในการดูแลรักษาปุาชุมชน มีส่วนร่วมในการ

ดับไฟปุาและท าแนวกันไฟ มีสว่นร่วมในการปลูกฝังอบรมเรื่องประโยชน์ของปุาชุมชนแก่ลูกหลาน มีส่วนร่วม

ในการเสียสละทุนทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในกิจกรรมพัฒนาปุาชุมชน เช่น การปลูกปุา การดับ

ไฟปุา มสี่วนรว่มในการชักชวนเพื่อนบ้านให้ไปร่วมกันปลูกและรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปุาชุมชน จึงได้

ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาปุาชุมชนแห่งนี้ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน อย่างยั่งยืน

ต่อไป 

การมสี่วนรว่มในการรับผลกระทบจากการด าเนินงาน 

กลุ่มตัวอย่างของชุมชนบ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม่ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานเล็กน้อย ปัจจุบันมีการหาไม้ใช้สอยจากปุาชุมชน

ลดลง ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนในการดูแลรักษาปุาชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนในด้านการท่องเที่ยว ชุมชนมีความร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ

และศกึษาธรรมชาติ  

การมสี่วนรว่มในการประเมินผล 

กลุ่มตัวอย่างของชุมชนบ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม่ส่วนใหญ่รว่มพูดคุยเรื่องผลดทีี่ได้รับจากปุาชุมชนและความส าเร็จของการรักษาปุาชุมชน ร่วม

ติดตามความเปลี่ยนแปลงของปุาชุมชน ร่วมพูดคุย หารือ เกี่ยวกับผลเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดการปุาชุมชน 

ร่วมหารอืเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการจัดการปุาชุมชนและร่วมเสนอแนวทางแก้ไข 

การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน 

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

การตั้งถิ่นฐาน รายได้ การถือครองที่ดิน อาชีพและต าแหน่งทางสังคมกับระดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการปุาชุมชนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (0.05) พบว่า 

เพศ พบว่า การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนมคีวามสัมพันธ์กับเพศ 

อายุ พบว่า การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนมคีวามสัมพันธ์กับอายุ 
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ระดับการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับ

ระดับการศกึษา 

สมาชิกในครัวเรือน พบว่า การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับ

สมาชิกในครัวเรือน 

การตั้งถิ่นฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนมีความสัมพันธ์กับการ

ตั้งถิ่นฐาน 

อาชีพ พบว่า การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนไม่มคีวามสัมพันธ์กับอาชีพ 

ต าแหน่งทางสังคม พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กับ

ต าแหน่งทางสังคม 

การถือครองที่ดนิ พบว่า การมสี่วนรว่มของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนมีความสัมพันธ์กับการ

ถือครองที่ดิน 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ย พบว่า การมีสว่นร่วมของชุมชนในการจัดการปุาชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

รายได้ครอบครัวเฉลี่ย 

แนวทางการจัดการป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมแีนวความคิดที่จะจัดการปุาชุมชนให้ยั่งยืนในอนาคต โดยมี

แนวคิดที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของกรมปุาไม้ สนับสนุนชุมชนในการด าเนินงานพัฒนา

ปุาชุมชน โดยต้องการให้การสนับสนุนในการศึกษาเรื่อง ชนิดพรรณไม้ ของปุา สมุนไพรในปุาชุมชน 

เพื่อประโยชน์ของชุมชนในการวางแผนการจัดการปุาชุมชน ให้ความรู้เรื่องปุาชุมชน เช่น การน าศึกษา

ดูงานปุาชุมชนที่ประสบความส าเร็จ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณเป็นกองทุนหมู่บ้านส าหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับปุาชุมชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 

น้ ามันรถ ส าหรับผู้ไปช่วยดับไฟปุา ไปช่วยในการปลูกปุา หรือปลูกซ่อมและแผ้วถางวัชพืชในการ

บ ารุงรักษาต้นไม้ และต้องการให้สนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์ช่วยในการดับไฟปุาและกล้าไม้ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ท าการศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการปุาชุมชน 

ชุมชนบ้านต้นผ้ึง หมูท่ี ่7 ต าบลแมโ่ปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ 

 การส่งเสริมเผยแพร ่

 จากผลการศึกษาชุมชนบ้านต้นผึ้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาส ารวจวิเคราะห์

ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง และมีความคิดริเริ่มวางแผนอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้น าชุมชนหรือ

คณะกรรมการปุาชุมชน ควรมีการเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของ
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ปุาชุมชนให้ชุมชนได้รับทราบเป็นระยะ เช่น ออกเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เป็นต้น 

และในส่วนของภาครัฐ ควรให้มีการส่งเสริมและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อเพื่อ

การส่งเสริมเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดิทัศน์ โดยจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เข้ามาใน

ชุมชน เพื่อท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชนโดยเข้าไปท าการส่งเสริมอย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน และให้ค าแนะน าในการปลูกปุ า

ให้ชุมชนเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของปุาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 การพัฒนาคนและชุมชน 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน 

จังหวัดเชียงใหม่ ควรเชิญแกนน าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เช่น ครู พัฒนากรต าบล เกษตรต าบล 

เข้ารับการฝึกอบรมดูงานด้านเทคนิค วิธีการจัดการปุาชุมชน รวมถึงการจัดสัมมนาเวทีชาวบ้าน และ

การสรา้งเครือขา่ยกับชุมชนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลต่อไป 

 การจัดตัง้ทรัพย์สินส่วนกลางหรอืกองทุนปุาชุมชน 

 ควรมีการจัดตั้งทรัพย์สินส่วนกลางหรือกองทุนปุาชุมชนขึ้น โดยเงินทรัพย์สินส่วนกลางหรือ

กองทุนเริ่มต้นอาจจะขอสนับสนุนจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นให้

เสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อจัดการดูแลปุาชุมชน ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมแก่

การใชป้ระโยชน์ในพืน้ที่ตอ่ไป 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานและการขอสนับสนุนงบประมาณ 

 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนและงบประมาณรวมทั้งแหล่ง

งบประมาณที่สามารถให้การสนับสนุนได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกรมปุาไม้ หรือจะผลักดันแผนพัฒนา

ต าบล หรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าว ชุมชนควรจะระดม

ความคิดจัดท าแผนรว่มกัน ภายใต้ความตอ้งการของชุมชนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปุาไม้ หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผูใ้ห้ค าปรึกษาเท่านั้น 

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการและใช้ประโยชน์จากปุาชุมชนได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง

ตามกฎหมาย หนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดออก พระราชบัญญัติปุาชุมชน หรือชี้แจงท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใชร้ะเบียบกฎหมายที่มอียู่ไปก่อนที่ พระราชบัญญัติปุาชุมชนจะประกาศบังคับใช้ 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ท าให้ทราบถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน 

และภาคเอกชน ในรูปแบบปุาชุมชนตามแนวทางของกรมปุาไม้ 
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2) ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ และการบริหารจัดการปุาชุมชนที่น าไปสู่การเป็นปุาชุมชนต้นแบบ สามารถ

น ารูปแบบการบริหารจัดการปุาชุมชนไปปรับใช้กับปุาชุมชนอื่น ๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3) ท าใหท้ราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการปุาชุมชนปุาชุมชนบ้านต้นผึ้ง 

หมู่ที่ 7 ต าบลแม่โปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมปุาไม้ ซึ่งได้รับรางวัลสูงสุดระดับประเทศ ด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ซึ่งสามารถน าต้นแบบ

โครงการปุาชุมชน (Best Practice) ขยายผลไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการปุาในท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 


