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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการสรางแนวทางเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชน มีวัตถุประสงคเพือ่
ทดลองและศึกษาผลของแนวทางที่สรางขึ้นตอการมีสวนรวมของชุมชน นําไปสูการวางแนวทางในการจัดการปาชุมชน
กระบวนการการศึกษากําหนดเปน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาชุมชนและความสัมพันธของชุมชนกับปาชุมชน
จากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยการประชุมกลุม 18 กลุม(185 ครัวเรือน) ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปจจุบันของปาชุมชน
รองรอยการใชประโยชน รวมกับผูรู แลวสรุปรวมเปนเอกสาร “ชุมชนกับปา” ขั้นตอนที่ 3 นําเอกสาร “ชุมชนกับปา” ให
ชุมชนทั้ง 18 กลุม รวมกันวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปาชุมชนเพื่อใหชุมชนตระหนักในคุณคาของปาชุมชน
และรวมกันวิเคราะหแนวทางในการจัดการปาชุมชน ขั้นตอนที่ 4 กําหนดกิจกรรมใหตัวแทนชุมชน 18 กลุมจํานวน 54
คนรวมกันสรุปแนวทางในการจัดการปาชุมชน โดยมีนักวิชาการเปนผูใหความรู เสนอแนะแนวทางและสิทธิของชุมชน
ในการจัดการปาชุมชน นําไปสูการรวมกันตัดสินใจวางแนวทางในการจัดการปาชุมชน การรวบรวมขอมูล ใชวิธีการ
สนทนากลุม(Focus Group Discussion) สัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) การสังเกตอยางมีสวนรวม(Participant
Observation) และสังเกตแบบไมมีสวนรวม(Non-Participant Observation) โดยใชแนวคําถาม บันทึกเทป แลววิเคราะห
ขอมูลโดยการการวิเคราะหแบบอุปนัย(Analytic induction) การวิเคราะหโดยจําแนกชนิดขอมูล(Typological analysis)และ
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล(Constant comparison) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
แนวทางที่สรางขึ้น สามารถสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแนวทางจัดการปาชุมชน โดยแนวทางใน
การจัดการปาชุมชนที่เกิดขึ้นคือ การวางแนวทางการใชประโยชน แนวทางในการพัฒนา กฎกติกาการใชประโยชนและตั้ง
คณะกรรมการปาชุมชน เริ่มตนจากการใหชุมชนตระหนักในคุณคาของปาชุมชน นําเขาสูการวิเคราะหและสรุปแนวทาง
ในการจัดการปาชุมชนแลวจึงนําเขาสูกระบวนการตัดสินใจรวมกันโดยใชมติสวนใหญของชุมชนจนเกิดเปนแนวทางใน
การจัดการปาชุมชนอยางมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยภายในชุมชนที่สงผลตอการมีสวนรวม คือ การตระหนักในคุณคา
ของปาชุมชน ความพรอมของชุมชน และการสนับสนุนจากองคกรในชุมชน ปจจัยภายนอกชุมชน ผูวิจัยและนักวิชาการที่
ดําเนินกระบวนการและเสริมความรูความเขาใจใหกับชุมชน ทําใหชุมชนรวมกันวางแนวทางในการจัดการปาชุมชน
จากการศึกษาครั้งนี้ แนวทางที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน พบขอเสนอแนะคือ
การสรางการมีสวนรวมจะดําเนินไดตองสรางความตระหนักใหกับชุมชน นักวิชาการตองเปนที่ปรึกษาและกระตุนชุมชน
ในการนําแนวทางสรางการมีสวนรวมไปใชผูใชสามารถปรับลดกิจกรรมไดตามความเหมาะสมของพื้นที่ และจาก
การศึกษาครั้งนี้ ความสัมพันธที่ดีของชุมชนกับผูวิจัยและแนวทางที่สรางขึ้นมีบทบาทอยางยิ่งที่กระตุนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการปาชุมชน ที่จะทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ABSTRACT
The thesis focused on a model designed to promote local people participation in community
forest management. The study aimed to experiment and evaluate the model application and its effect
on local people participation which led to community forest management.
The research implementation was divided into 4 steps. The first step concerned the study of
the community and relation between the community and the community forest from the past to
present. Eighteen focus group discussions were conducted. The second step featured the study
survey of present forest state and traces of forest use with knowledgeable locals and the publication
of the document ‘Community and Forest.’ In the third step, the documents ‘Community and
Forest’ were given to the 18 groups. Each group analyzed changes that occurred in the community
forest. The process was to raise community awareness in community forest value so that the
community became involved in analyzing community forest management approaches. In the forth
step, 54 group representatives joined a discussion on guidelines to community forest management.
Academics were invited to give information and advice on guidelines and community rights in
community forest management. The discussion led to the decision making in planning community
forest management. Concerning data collection of the study, methods namely, focus group
discussion, in-depth interview, participant observation, and non-participant observation were
adopted and used along with in-depth interview guidelines and tape recording. Data analysis was
based on Analytic Induction, Typological Analysis and Constant Comparison approaches. The
findings were as follows:
The model could promote local people participation in community forest management. The
guidelines that the community agreed upon were community forest use guidelines, development
guidelines, forest use regulations, and establishment of community forest committee. The first step
was to raise community awareness of community forest value. Next were analysis process and
community forest management approach summary. After that, consensus decision making of the
community members generated community forest management by local people participation. Internal
factors enabling local participation were communal awareness in community forest value,
community readiness and local organization supports. External factors were the researcher who
implemented the activities and academics who gave advice to the community enabling the
community to participate in community forest management.
The research found that the model could promote local people participation. Suggestions are
that in promoting local participation, it is important to raise community awareness. Academics
shall be community consultants and encourage the community. When applying this model, one can
add or lessen activities he deems appropriate based on area status. Also, good relationship between
community and researcher as well as the model itself can enhance local people participation in
community forest management, which will result in the strengthening of the community and
sustainability of the development.
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