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ความพึงพอใจของผูมาเยือนที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก

และการใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร

Visitors’ satisfaction on Facilities and Services 

of Wiang Kosai National Park, Phrae Province

......................................

บทมากร ศรีสุวรรณ1  Bottamakorn  Srisuwan1

กิติชัย รัตนะ1 Kitichai  Rattana1

อภิชาต ภัทรธรรม1 Apichart Pattaratuma1

ABSTRACT
 The objectives of this study were to determine socio-economic characteristic, general 
relevant information, satisfaction level and factors affecting visitors’ satisfaction on facilities 
and services of Wiang Kosai national park, Phrae province. Data gathered by employing 
the designed questionnaire and interviewed 336 visitors who visited the Wiang Kosai 
national park, Phrae province during November 2016 to January 2017. Statistical analysis 
methods employed for testing the setting hypothesis were t-test and F-test with the given 
significant level of 0.05.
 The results of this study indicated that most of  the respondents were male and female 
with a rather equivalent proportion, and with the average age of 33.15 years, their educational 
level was at bachelor’s degree. Most of them weren’t having major occupation (student), 
no having minor occupation. Their average annual household income per month were 17,129.94 
baht. Their domicile were in the northern region, having average distance of visitor at 260.01 
kilometers. Their recreational activities were general traveling, type of visitor was families 
group with the average companion number of 5.76 persons. They were having experienced 
in visiting, and the waterfall in the areas which were the interesting point motivating the visitors. 
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ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความพึงพอใจของผูมาเยือนที่มีตอสิ่งอํานวย…

บทมากร ศรีสุวรรณ และคณะ

The visitors’ were satisfaction on facilities and services of Wiang Kosai national park, 
Phrae province at the high level with the average score of 3.94. Furthermore, factors affecting 
visitors’ satisfaction on facilities and services of Wiang Kosai national park, Phrae province 
were type of visitors group.
Keywords: satisfaction, visitors, facilities and services, Wiang Kosai national park, 
   Phrae province

บทคัดยอ

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ขอมูลทั่วไป ระดับความ

พึงพอใจ และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูมาเยือนท่ีมีตอสิ่งอํานวยความสะดวก

และการใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร ขอมูลท่ีใชในการศึกษารวบรวมโดยใช

แบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูมาเยือนที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 รวมจํานวน 336 ราย วิธีวิเคราะหทางสถิติ

ที่ใชทดสอบสมมติฐาน ใชสถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ  0.05 

(p =  0.05)

 ผลการศึกษาพบวา ผูมาเยือนตัวอยางท่ีทําการศึกษาเปนเพศชายและเปนเพศหญิงในจํานวน

ที่ใกลเคียงกัน มีอายุเฉล่ีย 33.15 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญไมมีอาชีพหลัก (นักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา) ไมมีอาชีพรอง มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 17,129.94 บาท มีภูมิลําเนาท่ีตั้งบานเรือนอยูในทองท่ี

ภาคเหนือ มีระยะทางการเดินทางมาเยือนเฉลี่ย 260.01 กิโลเมตร มีวัตถุประสงคของการมาเยือน

เพือ่ทองเท่ียวท่ัวไป มาเยือนกับครอบครัว มจีาํนวนผูมาเยือนในกลุมเฉล่ีย 5.76 คน เคยมีประสบการณการ

มาเยือน และมีแหลงนํ้าตกตางๆ ในพื้นที่เปนสิ่งดึงดูดใจ ผูมาเยือนมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความ

สะดวกและการใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.94 สวนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูมาเยือนท่ีมีตอสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการ

ของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร ไดแก ประเภทของกลุมผูมาเยือน

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  ผูมาเยือน  สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการ  อุทยานแหงชาติ

  เวียงโกศัย  จังหวัดแพร
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บทนํา

 ป จจุบันประชาชนชาวไทยมีความ

ตระหนั กและพร  อมที่ จ ะช  ว ยกันอนุ รั กษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

เนื่องจากพื้นที่ป  า ไม  ได ถูกบุกรุกทํ าลายจน

เสื่อมโทรมลงอยางนาวิตก อีกทั้งกระแสการทอง

เที่ยวในพ้ืนที่ทางธรรมชาติไดรับความนิยมจาก

ประชาชนที่อยู อาศัยในสังคมเมือง ที่ตองตอสู 

ดิน้รน เครงเครียด ประสบกับปญหาดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง เกิดความสับสนวุนวายทามกลาง

ภาวะมลพิษสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ทําใหประชาชนนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นท่ี

ทางธรรมชาติดังกลาวมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง

พื้นที่ป าที่ได ประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติ 

ซึ่งรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของไดเห็นความ

สําคัญและตระหนักถึงการจัดการดานการทอง

เทีย่วในอุทยานแหงชาติ จงึมุงเนนการพัฒนาเชิงรกุ

มากขึ้น เพ่ือสนองตอบตอประชาชนในเมืองใหญ

ที่นิ ยม เดินทางไปพักผ อนหาความสงบกับ

ธรรมชาติตามปาเขาลําเนาไพร ซึ่งพื้นที่อุทยาน

แหงชาตมิสีภาพธรรมชาตทิีโ่ดดเดนเปนเอกลกัษณ 

มีความสวยงามเฉพาะตัว สามารถสรางความ

ประทับใจใหกับผู มาเยือนไดอยางดียิ่ง ดังนั้น 

การเตรียมสถานที่พักผอนหยอนใจ การใหบริการ 

และการจัดการอุทยานแหงชาติจึงเปนสิ่งที่จําเปน

ตอความตองการของประชาชนกลุมนีใ้หเกดิความ

ประทับใจและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อรองรับนัก

ทองเที่ยวหรือผูมาเยือนไดอยางเหมาะสม ภายใต

เงื่อนไขการรักษาระบบนิเวศและสภาพความ

สวยงามตามธรรมชาติของพ้ืนทีอ่ทุยานแหงชาติให

คงอยูในสภาพธรรมชาติควบคูกันไปดวย และเปน

ไปตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังอทุยานแหงชาติ 

คือ (1) เพ่ือการอนุรักษสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ี

ใหคงอยูตามธรรมชาติ (2) เพ่ือการทองเท่ียวพัก

ผอนหยอนใจ และ (3) เพ่ือการ ศึกษาคนควาวิจัย 

(กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื, 2559ก) 

จากวัตถุประสงค  เพื่อการทองเที่ยวพักผ อน

หยอนใจ จะเห็นไดวา หากการจัดการดานการ

ทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติไมดีพอ อาจสงผล

กระทบตอสภาพทางธรรมชาติในพื้นที่ได แตหาก

มีการจัดการอยางเปนระบบ ยอมสรางความ

ประทับใจใหแกผูมาเยือนใหเดินทางกลับมาเยือน

ในอุทยานแหงชาติอีกได

 อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร 

เปนอทุยานแหงชาติแหงหน่ึงท่ีมสีถานท่ีทองเท่ียว

ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีพื้นที่ครอบคลุมทองที่

อาํเภอลอง อาํเภอวังช้ิน จงัหวัดแพร และอําเภอเถิน 

อําเภอสบปราบ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ไดรับ

การประกาศจดัตัง้ใหเปนอทุยานแหงชาต ิเมือ่วันท่ี 

9 ตุลาคม 2524 จัดเปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 35 

ของประเทศ มีสภาพปาเปนภูเขาสูงสลับซับซอน 

ทวิทศันและนํา้ตกสวยงามหลายแหง อกีทัง้ยังเปน

แหลงตนนํ้าลําธาร มีเนื้อที่ 256,250 ไร (410 กม.2) 

(กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื, 2559ข) 

จากขอมูลสถิติจํานวนนักทองเที่ยวของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 

2558 พบวา มีจํานวน 11,685, 15,975, 18,735, 

17,476 และ 21,942 ราย ตามลําดับ (กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2559ค) จากสถิติ

ดังกลาว จะเห็นไดวานักทองเท่ียวหรือผูมาเยือน



4
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความพึงพอใจของผูมาเยือนที่มีตอสิ่งอํานวย…

บทมากร ศรีสุวรรณ และคณะ

มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่อุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัยจะตองจัดการส่ิงอํานวยความ

สะดวกตางๆ และการใหบริการใหมีความพรอม

ตอการรองรับนักทองเท่ียวหรือผู มาเยือนที่มี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

 ผูศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกและการให บริการของอุทยาน

แหงชาติ เวียงโกศัย จังหวัดแพร ใหมีความพรอม

ตอการรองรับผูมาเยือนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดศึกษาความพึงพอใจของผู มาเยือนที่มีตอ

สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการของ

อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย เพื่อตองการทราบวา

สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการของ

อทุยานแหงชาติแหงนีเ้ปนทีพ่งึพอใจของผูมาเยือน

อยู ในระดับใด มีความตองการส่ิงอํานวยความ

สะดวกและปรับปรุงการใหบริการของเจาหนาที่

อยางไรบาง ขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชน

ตออุทยานแหงชาตเิวยีงโกศัยในการนาํขอมลูไปใช

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงอํานวยความ

สะดวกและการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามความตองการของผู มาเยือนที่เปน

รูปธรรม  นําไปสู การพัฒนาการจัดการด าน

ทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัยใหเปน

ที่ประทับใจของผูมาเยือนไดอยางสูงสุดตอไป

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ขอมูลทั่วไป ระดับ

ความพึงพอใจ และศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ

พึงพอใจของผู มาเยือนท่ีมีต อส่ิงอํานวยความ

สะดวกและการใหบริการของอุทยานแหงชาติ

เวียงโกศัย จังหวัดแพร

สมมติฐาน

 การศกึษาครัง้นีไ้ดกาํหนดสมมตฐิานไววา 

ผู มาเยือนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 

รายได ต อ เ ดือน  ระยะทางของการมาเยือน 

วัตถุประสงคของการมาเยือน ประเภทของกลุม

ผู มาเยือน และผูมาเยือนท่ีมีประสบการณการ

มาเยือนตางกัน มีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการของอุทยานแหง

ชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร แตกตางกัน

อุปกรณ

 1. แบบสัมภาษณ

 2. อุปกรณเครื่องเขียน

 3. ไมโครคอมพิวเตอร และโปรแกรม

สําเร็จรูป

วิธีการ

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. ประชากรศึกษา ไดแก ผู มาเยือน

ที่ เดินทางมาเยือนในพื้นที่อุทยานแห งชาติ

เวียงโกศัย จังหวัดแพร ในชวงเดือนพฤศจิกายน 

2559 - มกราคม 2560 เฉพาะผู มาเยือนท่ีเปน

ชาวไทยเทาน้ัน ซึ่งจากสถิติผู มาเยือน พบวา 

ในชวงเวลาดังกลาวมีผูมาเยือนเดินทางมาเยือน

มากกวาชวงอื่นๆ

 2. กลุมตวัอยาง คาํนวณหาโดยใชจาํนวน

ผู มาเยือนท่ีเดินทางมาเยือนในพื้นที่อุทยาน

แหงชาติ  เวียงโกศัย  จังหวัดแพร  ชวงเดือน

พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 มาหาคาเฉล่ีย

จํานวนผูมาเยือนในชวง 3 เดือนดังกลาว ซึ่งมี
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จํานวน 2,098 ราย (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช, 2559ค) มาใชเปนเกณฑคํานวณหา

ขนาดกลุมผูมาเยือนตัวอยาง โดยใชสตูรการคํานวณ

ของ Yamane (1973) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 แทนคาในสูตรไดจํานวนผูมาเยือนตัวอยาง 

336 ราย

การสรางและการทดสอบแบบสัมภาษณ

 1. ศกึษารปูแบบการจดัทาํแบบสมัภาษณ

จากผลงานวิจัยที่ เป นเรื่องลักษณะเดียวกับ

การศึกษา ครั้งน้ี จัดทํารางแบบสัมภาษณใหมี

คําถามที่สอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงค

ของการศึกษา แบงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ

ออกเปน 3 สวน ดังนี้

  1.1 สวนที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

สังคม และขอมูลทั่วไปของผูมาเยือนตัวอยาง

  1.2 สวนที่  2 ความพึงพอใจของ

ผูมาเยอืนทีม่ตีอสิง่อาํนวยความสะดวกและการให

บรกิาร ของอุทยานแหงชาติเวยีงโกศัย จงัหวัดแพร

  1.3 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความ

ต องการของผู มาเ ยือนท่ี เกี่ ยวกับสิ่ งอํ านวย

ความสะดวก  และการใหบริการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร

 2. นําแบบสัมภาษณที่จัดสรางข้ึนเสนอ

ตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ

ความสมบูรณของแบบสัมภาษณ

 3. นาํแบบสัมภาษณทีผ่านการตรวจสอบ

จากผูทรงคุณวฒุเิปนทีเ่รียบรอยแลว จาํนวน 30 ชดุ 

ไปทดลองใช (pre-test) กับผูมาเยือนที่เดินทางมา

เยือนในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมยม จังหวัดแพร 

เพื่อทดสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) คําถาม

ตัวแปรตามดวยวิธี Cronbach’s alpha (พวงรัตน, 

2540) คาความเช่ือมั่นท่ีไดตองมีคาไมนอยกวา 

0.80 ผลการทดสอบไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 

0.969

การวัดระดับความพึงพอใจ

 การวัดระดับความพึงพอใจของผูมาเยือน

ที่มีตอส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการ

ของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย  จังหวัดแพร 

ใชคําถามในสวนที่ 2 ของแบบสัมภาษณมาใช

ในการวัด ซึ่งเปนคําถามแบบประเมินคาตามมาตร

วัดของ Likert’s Scale คําถามแตละขอมีคําตอบ

ใหเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืกหรอื 5 ระดบั กาํหนดคาการ

ใหคะแนนของคําตอบแตละตัวเลือก ดังตอไปนี้

 ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนนที่ได

 พึงพอใจมากท่ีสุด  5  คะแนน

 พึงพอใจมาก  4  คะแนน

 พึงพอใจปานกลาง  3  คะแนน

 พึงพอใจนอย  2  คะแนน

 พึงพอใจนอยที่สุด - ไมพึงพอใจ  1  คะแนน
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จากเกณฑการใหคะแนนระดับความพึงพอใจ

ของผูมาเยือนที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จงัหวัดแพร ขางตน นาํมากําหนดเปนอนัตรภาคช้ัน 

เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูมาเยือนตัวอยาง 

ดังสมการที่ (1)

 จากเกณฑอันตรภาคช้ันขางตน สามารถ

แปลความหมายระดับความพึงพอใจได ดังนี้

 ไดคาเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง ผูมาเยือน

มีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแพร อยูในระดับนอยที่สุด – ไมพึงพอใจ

 ไดคาเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายถึง ผูมาเยือน

มีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแพร อยูในระดับนอย

 ไดคาเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายถึง ผูมาเยือน

มีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง

 ไดคาเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง ผูมาเยือน

มีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแพร อยูในระดับมาก

 อันตรภาคช้ัน   =   คะแนนสูงที่สุด _ คะแนนตํ่าที่สุด  =  5 _ 1  =  0.08 (1)

        จํานวนชั้น                    5

 ไดคาเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง ผูมาเยือน

มีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแพร อยูในระดับมากท่ีสุด

การเก็บรวบรวมขอมูล

 นําแบบสัมภาษณที่จัดสรางข้ึนซ่ึงผาน

การทดสอบและแกไขเรยีบรอยแลวไปเกบ็รวบรวม

ขอมูลกับผู มาเยือนตัวอยางที่ เดินทางมาเยือน

ในพืน้ท่ีอทุยานแหงชาตเิวียงโกศยั โดยมุงเกบ็ขอมลู

กับผู มาเยือนที่ไดเที่ยวชมในพื้นที่เสร็จสิ้นแลว 

และเก็บขอมูลกับผู มาเยือนเฉพาะชาวไทยให

กระจายทุกกลุม ใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูมาเยือน

ตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic random 

sampling) โดยทําการสัมภาษณผู มาเยือนท่ีจะ

เดินทางกลับลําดับท่ี 1, 6, 12, 18, ..... จนครบ

จํานวนผูมาเยือน 336 ราย

การวิเคราะหขอมูล

 1. การวิ เคราะห ข อมูลเชิงพรรณนา 

(descriptive analysis) เปนการนําขอมูลตางๆ 

ที่ไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลพรอม

แสดงคาสถติอิยางงาย ไดแก คาความถี ่(frequency) 

คารอยละ (percent) คาสูงสุด (maximum) คาต่ําสุด 
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(minimum) คาเฉล่ีย (mean) นําขอมูลแจกแจง

รายละเอียดในรูปของตารางประกอบคําอธิบาย

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มี

ผลตอความพึงพอใจของผูมาเยือนท่ีมตีอสิง่อาํนวย

ความสะดวกและการให บริการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร ใชสถิติที (t-test) 

กับตัวแปรอิสระท่ีแบงกลุ มออกเปน 2 กลุ ม 

และใชสถิติ เอฟ (F - test) กับตัวแปรอิสระ

ที่แบงกลุมตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป กําหนดนัยสําคัญ

ทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05) หรือ

ที่ระดับความนาเช่ือถือรอยละ 95 และวิเคราะห

เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison test) 

ดวยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s  method) 

(บุญเรียง, 2542)

ผลและวิจารณ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลทั่วไปของ

ผูมาเยือนตัวอยาง

 การศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 

และขอมูลทั่วไปของผูมาเยือนตัวอยาง พบวา 

ผู มาเยือนตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 53.57 

เปนเพศหญิง รอยละ 46.43 ผูมาเยือนสวนใหญ

มีอายุ 31 - 40 ป รอยละ 27.98 รองลงมามีอายุ

41 - 50 ป รอยละ 26.78 นอยท่ีสุดมีอายุมากกวา 

50 ป รอยละ 2.98

 มีอายุเฉลี่ย 33.15 ป มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 38.39 รองลงมามีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 17.86 

นอยที่สุดมีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา 

รอยละ 2.68 สวนใหญไมมีอาชีพหลัก (นักเรียน/

นิสิต/นักศึกษา) รอยละ 21.73 รองลงมามีอาชีพ

หลักพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 17.86 

นอยที่สุดมีอาชีพหลักเกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน 

ทําไร) รอยละ 0.89 มีรายไดตอเดือน มากกวา 

20,000 บาท รอยละ 33.63 รองลงมาไมมีรายได

ตอเดือน (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) รอยละ 21.73 

นอยท่ีสุดมีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000  บาท 

รอยละ 0.30 มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 17,129.94 บาท

 ผูมาเยือนตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาอยู

ในทองที่ภาคเหนือ รอยละ 52.68 รองลงมามี

ภมูลิาํเนาอยูในทองทีภ่าคภาคกลาง/ภาคตะวนัออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.72 และ 

20.24 ตามลําดับ นอยที่สุดมีภูมิลําเนาอยูในทองที่

ภาคใต รอยละ 5.36 มรีะยะทางการเดนิทางมาเยอืน 

101 – 200 กโิลเมตร รอยละ 25.30 รองลงมามรีะยะ

ทางการเดินทางมาเยือนนอยกวา 50 กิโลเมตร 

รอยละ 22.32 นอยที่สุดมีระยะทางการเดินทาง

มาเยือน 301 – 400 กิโลเมตร รอยละ 1.79 มีระยะ

ทางการเดินทางมาเยือนเฉลี่ย 260.01 กิโลเมตร 

ผูมาเยอืนสวนใหญมวีตัถปุระสงคของการมาเยอืน

เพื่อทองเที่ยวท่ัวไป รอยละ 34.82 รองลงมาไมมี

วัตถุประสงคของการมาเยือน (เสนทางผาน) และ

มาเยือนเพ่ือพักผอน/พักฟน รอยละ 18.45 และ 

18.16 ตามลําดบั และนอยทีส่ดุมาเยือนเพือ่ผจญภยั/

เลนกีฬา รอยละ 7.44 ผูมาเยือนตัวอยางสวนใหญ

มาเยือนกับครอบครัว รอยละ 35.42 รองลงมามา

เยือนกับกลุมเพ่ือน และมาเยือนกับคูรัก รอยละ 

22.32 และ 15.48 ตามลําดับ โดยมีจาํนวนผูมาเยือน

ในกลุ มเฉลี่ย  5.76 คน  และสวนใหญเคยมี

ประสบการณการมาเยอืน รอยละ 56.55 และไมเคย
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มีประสบการณการมาเยือน (มาครั้งแรก) รอยละ 

43.45 รวมถงึผูมาเยือนสวนใหญมแีหลงนํา้ตกตางๆ 

ในพ้ืนที่เปนสิ่งดึงดูดใจ รอยละ 37.50 รองลงมา

มีความสงบทางธรรมชาติในพื้นที่เปนสิ่งดึงดูดใจ 

รอยละ 28.57 นอยที่สุด มีสัตวปานานาชนิดใน

พื้นที่เปนสิ่งดึงดูดใจ รอยละ 1.79

ระดบัความพงึพอใจของผูมาเยอืนทีม่ตีอสิง่อํานวย

ความสะดวกและการใหบรกิารของอุทยานแหงชาติ

เวียงโกศัย จังหวัดแพร

 การศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ผู มาเยือนท่ีมีต อสิ่งอํานวยความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแพร พบวาผูมาเยือนสวนใหญไดคะแนน

ความพึงพอใจ 103 - 126 คะแนน รอยละ 40.77 

รองลงมาไดคะแนนความพึงพอใจ 127 - 150 

คะแนน รอยละ 37.80 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

118.16 คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม Table 1 

 เมื่อนําคะแนนความพึงพอใจท่ีไดมาหา

คาเฉล่ียการตอบคําถามแตละขอและทุกขอของ

ผูมาเยอืนตัวอยางทกุราย แลวนาํไปเปรียบเทยีบกบั

อันตรภาคชั้นที่กําหนดไว พบวา ผูมาเยอืนมีความ

พึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวกและการให

บริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร 

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.94 จําแนกฅ

ระดับความพึงพอใจเปนรายดาน ดังนี้

 1. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.93 (ความพึงพอใจอยูในระดับมาก)

 2. ดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 

3.94 (ความพึงพอใจอยูในระดับมาก)

ปจจยัท่ีมผีลตอความพงึพอใจของผูมาเยอืนทีม่ตีอ

สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการของ

อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร

 ผลการทดสอบหาปจจัยที่มีผลตอความ

พึงพอใจของผู มาเยือนท่ีมีต อส่ิงอํานวยความ

สะดวกและการใหบริการของอุทยานแหงชาติ

เวียงโกศัย  จังหวัดแพร   ปรากฏรายละเอียด

ดังตอไปนี้

 1. อาย ุการศกึษาไดแบงอายขุองผูมาเยอืน

ออกเปน 2 กลุ ม ไดแก (1) กลุ มผู มาเยือนท่ีมี

อายุนอย (16 - 33 ป) และ (2) กลุมผูมาเยือนที่มี

Table 1 Satisfaction’ points of visitors’ on facilities and services of Wiang Kosai national park,

               Phrae province.

 Satisfaction’ points n = 336 Percentage Remark

 Least satisfaction (30 - 54 points) - - Mean = 118.16 points

 Less satisfaction (55 - 78 points) 5 1.49 Maximum = 150 points

 Moderate satisfaction (79 - 102 points) 67 19.94 Minimum = 62 points

 Very satisfaction (103 - 126 points) 137 40.77

 Most satisfaction (127 - 150 points) 127 37.80
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อายุมาก (34 - 64 ป) (Mean = 3.935 และ 3.943 

ตามลําดับ) พบวา อายุ เปนปจจัยที่ไมมีผลตอความ

พึงพอใจของผู มาเยือนท่ีมีต อส่ิงอํานวยความ

สะดวกและ การใหบรกิารของอุทยานแหงชาตเิวยีง

โกศัย จังหวัดแพร (t = -0.130, คา p = 0.897)

 2. ระดบัการศึกษา การศึกษาไดแบงระดับ

การศึกษาของผูมาเยือนออกเปน 5 กลุม ไดแก 

(1) กลุมผูมาเยือนที่ไมไดเรียนหนังสือ (2) กลุม

ผูมาเยอืนทีม่กีารศกึษาระดับประถมศกึษา (3) กลุม

ผูมาเยือนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน/

ตอนปลาย/ปวช. (4) กลุมผูมาเยือนที่มีการศึกษา

ระดับอนุปริญญา/ปวท./ปวส. และ (5) กลุ ม

ผูมาเยือนทีม่กีารศึกษาระดับปรญิญาตรีหรอืสงูกวา 

(Mean = 3.992, 3.941, 3.941, 3.834 และ 3.913 

ตามลําดบั) พบวา ระดับการศึกษา เปนปจจยัทีไ่มมี

ผลตอความพึงพอใจของผูมาเยือนท่ีมตีอสิง่อาํนวย

ความสะดวกและการให บริการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร (F = 1.358, 

คา p = 0.248)

 3. อาชพีหลกั การศกึษาไดแบงอาชพีหลกั

ของผูมาเยือนออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมผูมา

เยือนที่ไมมีอาชีพหลัก (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) 

(2) กลุ มผู มาเยือนที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม 

(3) กลุมผูมาเยือนท่ีมอีาชีพหลักธรุกจิการทองเท่ียว/ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว และ (4) กลุมผูมาเยือนที่มี

อาชีพหลักอื่นๆ (รับราชการ/พนักงานบริษัท/

รัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/รับจาง

ทั่วไป) (Mean = 3.990, 4.129, 3.932 และ 3.911 

ตามลําดับ) พบวา อาชีพหลัก เปนปจจัยที่ไมมีผล

ตอความพึงพอใจของผูมาเยือนท่ีมีตอส่ิงอํานวย

ความสะดวก  และการใหบริการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร (F = 0.501, 

คา p = 0.682)

 4. รายไดตอเดอืน การศกึษาไดแบงรายได

ตอเดือนของผู มาเยือนออกเปน 3 กลุ ม ไดแก 

(1) กลุมผูมาเยือนท่ีไมมีรายไดตอเดือน (นักเรียน/

นิสิต/นักศึกษา) (2) กลุมผู มาเยือนท่ีมีรายได

ตอเดือนนอย และ (3) กลุมผูมาเยือนท่ีมีรายได

ตอเดือนมาก (34 - 64 ป) (Mean = 3.990, 3.904 

และ 3.942 ตามลําดับ) พบวา รายไดตอเดือน 

เปนปจจัยท่ีไมมีผลตอของผู มาเยือนที่มีตอสิ่ง

อาํนวยความสะดวกและการใหบริการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร (F = 0.450, 

คา p = 0.638)

 5. ระยะทางของการมาเยือน การศึกษา

ไดแบงระยะทางของการมาเยือนของผูมาเยือน

ออกเปน 3 กลุ ม ไดแก (1) กลุ มผู มาเยือนท่ีมี

ระยะทางของการมาเยือนใกล (1 - 100 กิโลเมตร) 

(2) กลุมผูมาเยือนที่มีระยะทางของการมาเยือน

ปานกลาง (101 - 250 กิโลเมตร) และ (3) กลุมผูมา

เยือนท่ีมีระยะทางของการมาเยือนไกล (มากกวา 

250 กิโลเมตร) (Mean = 3.924, 3.947 และ 3.949 

ตามลําดับ) พบวา ระยะทางของการมาเยือน 

เปนปจจยัทีไ่มมผีลตอความพงึพอใจของผูมาเยอืน

ที่มีตอส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการ

ของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย  จังหวัดแพร 

(F = 0.063, คา p = 0.939)

 6. วั ต ถุประสงค  ขอ งก า รม า เ ยื อน

การศึกษาไดแบงวัตถุประสงคของการมาเยือน

ของผูมาเยือน ออกเปน 6 กลุม ไดแก (1) กลุม



10
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความพึงพอใจของผูมาเยือนที่มีตอสิ่งอํานวย…

บทมากร ศรีสุวรรณ และคณะ

ผู มาเยือนที่ไมมีวัตถุประสงคหลักแตอยางใด 

(2) กลุมผูมาเยอืนทีม่วีตัถปุระสงคของการมาเยอืน

เพื่อพักผ อน /พักฟ น  (3) กลุ มผู มาเยือนที่มี

วัตถุประสงคของการมาเยือนเพ่ือทองเท่ียวทั่วไป 

(4) กลุมผูมาเยอืนทีม่วีตัถปุระสงคของการมาเยอืน

เพื่อทัศนศึกษาหาความรู สภาพ ทางธรรมชาติ 

(5) กลุมผูมาเยอืนทีม่วีตัถปุระสงคของการมาเยอืน

เพื่อศึกษาหาความรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

และ (6) กลุมผูมาเยอืนทีม่วีตัถุประสงคของการมา

เยือนเพื่อผจญภัย/เลนกีฬา (Mean = 3.898, 3.782, 

3.975, 4.052, 3.984 และ 4.032 ตามลําดับ) พบวา 

วัตถุประสงคของการมาเยือน เปนปจจัยที่ไมมีผล

ตอความพึงพอใจของผูมาเยือนที่มีตอ สิ่งอํานวย

ความสะดวกและการให บริการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร (F = 1.326, 

คา p = 0.252)

 7. ประเภทของกลุมผูมาเยือน การศึกษา

ไดแบงประเภทของกลุมผูมาเยือนของผูมาเยือน 

ออกเปน 6 กลุม ไดแก (1) กลุมผูมาเยือนลําพัง

เพียงคนเดียว (2) กลุมผูมาเยือนกับคูรัก (3) กลุม

ผู มาเยือนกับครอบครัว (4) กลุมผู มาเยือนกับ

กลุมเพื่อน (5) กลุมผูมาเยือนกับกลุมทัศนศึกษา

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และ (6) กลุมผูมาเยือน

กับกลุมทัวร/บริษัททัวร (Mean = 3.957, 3.991, 

3.864, 3.865, 4.183 และ 3.590 ตามลําดับ) พบวา 

ประเภทของกลุมผูมาเยือน เปนปจจัยที่มีผลตอ

ความพึงพอใจของผูมาเยือนทีม่ตีอสิง่อาํนวยความ

สะดวกและการใหบรกิารของอทุยานแหงชาตเิวยีง

โกศัย จังหวัดแพร (F = 2.585, คา p = 0.026) 

ผลการวิเคราะหรายคู พบวา (1) กลุมผูมาเยือนกับ

ครอบครัว กับกลุมผูมาเยือนกับกลุมทัศนศึกษา

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา (2) กลุมผูมาเยือนกับกลุม

เพือ่น กบักลุมผูมาเยอืนกบักลุมทัศนศกึษานกัเรยีน/

นิสิต/นักศึกษา และ (3) กลุมผูมาเยือนกับกลุม

ทัศนศึกษานักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กับกลุมทัวร/

บริษัททัวร มีความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความ

สะดวกและการใหบริการของอุทยานแหงชาติ

เวยีงโกศยั จงัหวดัแพร แตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญ

ทางสถิติ (คา p = 0.004, 0.001 และ 0.034 

ตามลําดับ) สาเหตุอาจเกิดกลุมผูมาเยือนกับกลุม

ทัศนศึกษานักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีความต้ังใจ

ที่จะมาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีเปนหลัก จึงมีความพึงพอใจตอส่ิงอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการมากวาผูมาเยือน

กลุมอื่นๆ ดังกลาว

 8. ประสบการณการมาเยือน การศึกษา

ไดแบงประสบการณการมาเยือนของผูมาเยือน

ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) กลุมผูมาเยือนที่ไมเคยมี

ประสบการณการมาเยือน และ (2) กลุมผูมาเยือน

ที่เคยมีประสบการณการมาเยือน (Mean = 3.970 

และ 3.915 ตามลําดับ) พบวา ประสบการณการ

มาเยือน เปนปจจัยท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจ

ของผูมาเยือนท่ีมีตอส่ิงอํานวย ความสะดวกและ

การใหบริการของอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 

จังหวัดแพร (t = 0.812, p = 0.417)

 รายละเอียดปจจัยที่มีผลและไมมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูมาเยือนท่ีมตีอสิง่อาํนวยความ

สะดวกและการใหบรกิารของอทุยานแหงชาตเิวยีง

โกศัย จังหวัดแพร ปรากฏตาม Table 2
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สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

 1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ขอมูลทั่วไปของผู มาเยือนที่ เดินทางมาเยือน

ในพื้นที่ อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร 

พบวา ผู มาเยือนตัวอยางเปนเพศชายและเปน

เพศหญิงในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 

33.15 ป สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไมมีอาชีพหลัก (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) ไมมี

อาชีพรอง มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 17,129.94 บาท 

มีภูมิลําเนาอยู ในทองท่ีภาคเหนือ มีระยะทาง

การเดินทางมาเยือนเฉลี่ย  260.01 กิโลเมตร 

มวีตัถปุระสงคของการมาเยือนเพือ่ทองเทีย่วทัว่ไป 

มาเยือนกับครอบครัว มีจํานวนผูมาเยือนในกลุม

เฉลี่ย 5.76 คน เคยมีประสบการณการมาเยือน 

และมีแหลงนํ้าตกตางๆ ในพื้นที่เปนสิ่งดึงดูดใจ

 2. ผูมาเยอืนมีความพงึพอใจตอส่ิงอาํนวย

ความสะดวกและการให บริการของอุทยาน

แหงชาติ เวียงโกศัย จังหวัดแพร อยูในระดับมาก 

มคีาเฉลีย่เทากบั 3.94 จาํแนกเปน (1) ความพงึพอใจ

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

(อยูในระดับมาก) และ (2) ความพึงพอใจดานการ

ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 (อยูในระดับมาก)

 3. ประเภทของกลุมผูมาเยือน เปนปจจัย

ที่มีผลตอความพึงพอใจของผู มาเยือนที่มีต อ

สิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการของ

อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร

Table 2   Factors affecting visitors’ satisfaction on facilities and services of Wiang Kosai

                national park, Phrae province.

 Independent variables t-test F-test p-value

 1. Age -0.130 - 0.897

 2. Educational level - 1.358 0.248

 3. Major occupation - 0.501 0.682

 4. Monthly income - 0.450 0.638

 5. Distance of travel - 0.063 0.939

 6. Recreational activities - 1.326 0.252

 7. Type of visitor group - 2.585* 0.026

 8. Experience in visiting 0.812 - 0.417

 Remark : *p-value < 0.05 (significance level 0.05).
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❏ ❏ ❏ ❏ ❏

ขอเสนอแนะ

 1. ผูมาเยอืนมคีวามพงึพอใจตอสิง่อาํนวย

ความสะดวกและการให บริการของอุทยาน

แหงชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดังนั้น อุทยานแหงชาติ

เวยีงโกศยัควรรกัษาสิง่อาํนวยความสะดวกและการ

ใหบริการของอุทยานแหงชาติใหอยูในระดับนี้ไว 

หรือพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและการให

บริการใหดียิ่งข้ึนกวาเดิมตอไป

 2. อทุยานแหงชาตเิวยีงโกศยั  ควรรณรงค

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับอุทยาน

แหงชาตเิวยีงโกศยัผานสือ่ประเภทตางๆ ใหมากขึน้ 

เชน แผนพับประชาสัมพันธ สื่อวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ เปนตน เพื่อประชาสัมพันธจุดเดน

ทีน่าสนใจในพืน้ทีใ่หดงึดดูผูมาเยอืนหรือนกัทองเท่ียว 

ในภูมภิาคตางๆ ภายในประเทศใหเดนิทางมาเยือน

มากขึ้น

 3. อทุยานแหงชาติเวยีงโกศัย ควรพจิารณา 

นําขอเสนอแนะและความตองการของผูมาเยือน

มาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแกไข ปรบัปรุง 

และพัฒนาการใหบริการดานการทองเที่ยวของ

อทุยานแหงชาตแิหงนีใ้หเปนไปตามความตองการ

และขอเสนอแนะของผูมาเยือน เชน การจัดใหมี

หองนํ้า หองสุขาอยางเพียงพอ การจัดใหมีถังขยะ

บริเวณอุทยานแหงชาติเพิ่มเติมอยางทั่วถึง การจัด

สรางเสนทางเดินเทาในบริเวณแหลงทองเที่ยว

ตางๆ เพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการสัญจรของ

ผู มาเยือนในพ้ืนที่  การจัดใหมีม านั่งสําหรับ

ผูมาเยือนใชนั่งพักผอนในพื้นที่เพิ่มเติม เปนตน

เอกสารและสิ่งอางอิง

กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพชื.  2559ก.  

 เ ร่ืองน ารู  เกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ  : 

 การจัดการอุทยานแหงชาติ.  แหลงท่ีมา: 

 http://www.dnp.go.th/parkreserve/Np/

 Html/Management/Manage_Np.html, 

 2  กันยายน  2559.

________.  2559ข.  เวียงโกศัย (Wiang Kosai).  

 แหลงท่ีมา: http://park.dnp.go.th/visitor/

 nationparkshow.php?PTA_CODE=1035, 

 2  กันยายน  2559.

________. 2559ค .  สถิตินักท องเ ท่ียวและ

 ยานพาหนะในเขตอุทยานแหงชาติ .  

 แหลงท่ีมา: http://www.dnp. go.th/NPRD/

 develop/Stat_Tourist.php, 2 กันยายน  

 2559.

บุญเรียง  ขจรศิลป.  2542.  สถิติวิจัย  1.  พี เอ็น 

 การพิมพ, กรุงเทพฯ.

พวงรัตน  ทวรีตัน.  2540.  วธิกีารวิจยัทางพฤติกรรม

 ศาสตรและสังคมศาสตร.  โรงพิมพ

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

Yamane, T.  1973.  Statistics: An Introductory 

 Analysis.  3rd ed.  Harper International 

 Edition, Tokyo.



วารสารการจัดการปาไม 11(21) : 13-25 (2560) Journal of Forest Management 11(21) : 13-25 (2017)

13

ศักยภาพดานการทองเที่ยวและความคิดเห็นของผูมาเยือนตอกิจกรรม
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ABSTRACT
 The primary objectives of this research were to 1) to study the development potential 
of tourism resources of Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang tourism network and 
2) investigate visitors' interests and willingness to pay for the recreational/tourism activities. 
Four major destinations were selected including Wang Nam Khiao Forestry Research Center 
and Student Training Station, Thab Lan National Park Protection Unit 4 – Khao Makha, Pak Thong 
Chai Forest Plantation, and Sakearat Silvicultural Research Station. This study was conducted 
during May 2014 – January 2015. A set of 16 indicators and standards has been developed 
for assessing tourism potential. To study visitors’ opinions, 929 respondents were conducted 
at Khao Yai National Park, Thab Lan National Park, Khao Paeng Ma non-hunting area, 
and Wang Nam Khiao District - the popular tourist attractions located close to selected destinations. 
convenience sampling had been applied for the survey. According to the set of indicators 
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and standards for tourism potential, the results showed that the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao 
Phu Luang tourism network was ranked in moderate level of tourism development potential. 
The survey found that visitors to the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang tourism 
network preferred passive activities with relaxation, tourism activities for leisure with friends 
and family, and ecotourism, respectively.The results estimated that the average of willingness 
to pay for tourism was 539 Baht/person/year. For tourism development in the future, 
it should be promoted for various tourism activities based on site’s potential. 
Keywords:  Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve Tourism Network;   
   tourism potential; tourism activity; willingness to pay

บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวของพ้ืนที่

โครงขายการทองเท่ียวปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวงซ่ึงประกอบดวยแหลงทองเท่ียว

สาํคัญ 4 แหง ไดแก (1) สถานวีจิยัและฝกนสิิตวนศาสตรวงัน้ําเขียว คณะวนศาสตร (2) หนวยพทิกัษอทุยาน

แหงชาติทับลาน ที่ 4 (เขามะคา) (3) สวนปาปกธงชัย แปลงวังน้ําเขียว องคการอุตสาหกรรมปาไม 

และ (4) สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช กรมปาไมซึ่งเปนการประเมินโดยใชตัวชี้วัดท่ีกําหนด จํานวน 

16 ตัวชี้วัด และ 2) เพ่ือศึกษาความสนใจกิจกรรมการทองเท่ียว และความเต็มใจจายตอกิจกรรม

การทองเท่ียวของของผูมาเยือน โดยทําการศึกษาในชวงเดือนพฤษภาคม 2557 - มกราคม 2558 

ทําการเก็บแบบสอบถามดวยวิธีการสุมแบบสะดวกจากผูมาเยือนชาวไทยท่ีเดินทางมาเยือนอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน เขตหามลาสัตวปาเขาแผงมา และแหลงทองเที่ยวอื่นๆ 

ในอําเภอวังนํ้าเขียว ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวใกลเคียงกับโครงขายการทองเท่ียวปาสงวนแหงชาติ

ปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง จํานวน 929 ตัวอยาง ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมของโครงขาย

การทองเที่ยวฯ มีศักยภาพในดานการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับปานกลาง (คาคะแนนระดับ

ศักยภาพเฉลี่ย เทากับ 3.36) และผูมาเยือนใหความสนใจกับกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือพักผอนรางกาย

และจิตใจ กิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือใชเวลาวางกับเพ่ือนและครอบครัว และกิจกรรมการทองเท่ียว

เชิงนิเวศในระดับมาก และผูมาเยือนมีความเต็มใจจายตอกิจกรรมการทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 539 บาทตอคน

ตอป สําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวในอนาคตควรสงเสริมใหมีกิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลาย

เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูมาเยือน บนพื้นฐานของศักยภาพทรัพยากรในพื้นที่

คําสําคัญ:  โครงขายการทองเที่ยวปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง ศักยภาพการทองเที่ยว 

  กิจกรรมการทองเที่ยว ความเต็มใจจาย
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คํานํา

 ปาสงวนแหงชาติ  (forest reserve) 

เปนพื้นที่ปาที่ไดรับการสงวนและคุมครองไว

ภายใต พระราชบัญญัติป  าสงวนแห งชาติป  

พ.ศ. 2507 รวมถึง ปาที่พระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองปา พ.ศ. 2481 และปาซึ่งรัฐมนตรี

ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎ

กระทรวงใหเปนปาสงวนแหงชาตโิดยพจิารณาจาก

ความจําเปนเพื่อการรักษาสภาพปาไม ของปาหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติอื่น(ราชกิจจานุเบกษา, 2507)

ในปจจบุนัประเทศไทยมีปาสงวนแหงชาตทิัง้หมด 

1,221 แหง พื้นที่รวม 63.26 ลานไร คิดเปนรอยละ 

45.07 ของพื้นที่ประเทศไทย (สํานักจัดการที่ดิน

ปาไม, 2559) ซึ่งพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ มีการ

จัดการภายใตวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก 

1) การสงวนและรักษาไวซึ่งทรัพยากรปาไม 

เพื่อประโยชนในดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง

ยั่งยืน 2) ฟนฟูสภาพปาไมและระบบนิเวศใหดีขึ้น 

และ 3) การศึกษาทางวิชาการอันจะนําไปสูการ

พัฒนาทางระบบนิเวศ 

 ในพืน้ทีป่าสงวนแหงชาติหลายแหงมฐีาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ที่สามารถนํามา

ใชเปนฐานในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ

และการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทั้งกิจกรรม

นันทนาการที่ใชพละกําลัง (active activities) เชน 

ปนเขา ลองแกง ขีจ่กัรยาน และกจิกรรมนนัทนาการ

ที่ไมใชพละกําลัง (passive activities) เชน ดูนก 

ถ ายภาพ  เดินศึกษาธรรมชาติ  ชมวิว  ทั้ งนี้

การพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

มีวัตถุประสงคหลายประการ ทั้งวัตถุประสงค

ดานนนัทนาการเพ่ือการทองเท่ียวพกัผอนหยอนใจ

ของประชาชน และวัตถุประสงคเพ่ือการจัดการ

ความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นท่ี

กับชุมชนทองถ่ินท่ีอาศัยอยูโดยรอบพ้ืนท่ี (สํานัก

จัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ, 2558) โดยในการ

จัดการการทองเท่ียวในแตละพ้ืนท่ีก็มีรูปแบบ

แตกตางกันไปตามตามลักษณะของพื้นท่ีและ

เง่ือนไขในการจัดการ สําหรับปาสงวนแหงชาติ

ในประทศไทยมีการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว

ในหลายพื้นที่ เชน ปาสงวนแหงชาติปาพันดอน -

ปะโค อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไดดําเนิน

โครงการทองเทีย่วเชงินเิวศภฝูอยลม และโครงการ

อทุยานลานปภฝูอยลม ตามนโยบายการพฒันาการ

ทองเท่ียวของจังหวัด (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชวีภาพ (องคการมหาชน), 2558) ปาสงวน

แหงชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงห และปาดงสีชมพู 

จงัหวดับึงกาฬ ทีม่กีารพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือเปน

แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ และพักผอนหยอนใจ

สําหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

(เทศบาลตําบลโคกกอง, 2558)

 โครงขายการทองเท่ียวปาสงวนแหงชาติ

ปาวังนํา้เขียว - ปาเขาภูหลวงเปนพืน้ท่ีหนึง่ทีอ่ยูใน

เปาหมายท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวของ

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการขยายตัวของ

การทองเที่ยวของจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา, 

2559) ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาการทองเท่ียว

จําเปนตองมีการศึกษาพ้ืนท่ีรวมถึงความคิดเห็น

ของนักทองเท่ียวเพื่อท่ีจะพัฒนารูปแบบการ

ทองเท่ียวบนพ้ืนฐานของศักยภาพพ้ืนท่ีและตรงกับ

ความตองการของผูมาเยือน ดังนั้น การศึกษา
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ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการ

ทองเท่ียวพ้ืนที่โครงขายการทองเท่ียวปาสงวน

แหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง จังหวัด

นครราชสีมา ศึกษาความสนใจของผูมาเยือน

ตอกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา และศึกษา

ความเตม็ใจจายของผูมาเยอืนตอกจิกรรมการทองเทีย่ว 

ในพื้นที่ศึกษา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ศึกษา

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวมขอมูล

 1.  การศึกษาศักยภาพทรัพยากรการ

ทองเท่ียวในพื้นที่โครงขายการทองเท่ียวปาสงวน

แหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง

  1.1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานของแหลง

ทองเที่ยวในโครงขายการทองเที่ยวฯ จากการ

รวบรวมขอมูลแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษา 

โดย การรวบรวมขอมลูทตุยิภมูจิากแหลงขอมลูตางๆ 

ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุ พืช องคการอุตสาหกรรมปาไม องคการ

บริหารสวนตําบลอุดมทรัพย การทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย สมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัด

นครราชสีมา นิตยสารการทองเท่ียว แผนพับ

ประชาสัมพันธ และขอมูลสารสนเทศ ตลอดจน

สํารวจแหลงทองเท่ียว (on-site survey) รวมกับ

เจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ี 

และการสัมภาษณตัวแทนหนวยงานผูดูแลพ้ืนที่

  1.2  ทําการศึกษาศักยภาพทรัพยากร

การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงขายการทองเท่ียวฯ 

โดยใชตัวชี้วัดที่กําหนด ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนด

ตวัชีว้ดัในการประเมนิศกัยภาพทัง้หมด 16 ตวัชีว้ดั 

ทัง้ตวัชีว้ดัในดานองคประกอบและคุณคาของพ้ืนท่ี 

และศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว (Table 1) 

โดยใหคาคะแนนในแตละตัวช้ีวัดตามเกณฑการ

ประเมินศักยภาพในแตละตัวชี้วัดที่กําหนดและ

คํานวณหาคาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวแตละ

แหลงโดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (กําหนดใหตัวช้ีวัด

ทุกตัวมีคาความสําคัญเทากัน) ดังสมการ

   TP  = (R
1
 + R

2
 + R

3
 +…. R

n
) / n

 โดย TP  = คาคะแนนศักยภาพของแหลงทองเที่ยว (Tourism Potential)

   R
1…n 

= คาคะแนนศักยภาพของตัวชี้วัดที่ 1 ถึง n

   n  = จํานวนตัวชี้วัด (รวม 16 ตัวชี้วัด)

 เปรียบเทียบคาระดับศักยภาพท่ีไดกับเกณฑที่กําหนดใหตอไปนี้

  1.0 - 1.80 = ศักยภาพต่ํามากในการพัฒนา/รองรับการทองเที่ยว 

  1.81 - 2.60 = ศักยภาพต่ําในการพัฒนา/รองรับการทองเที่ยว

  2.61 - 3.40 = ศักยภาพปานกลางในการพัฒนา/รองรับการทองเที่ยว

  3.41 - 4.20 = ศักยภาพสูงในการพัฒนา/รองรับการทองเที่ยว

  4.21 - 5.00 = ศักยภาพสูงมากในการพัฒนา/รองรับการทองเที่ยว
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 2. การศึกษาความคิดเห็นของผูมาเยือน

ตอกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่โครงขายการ

ทองเที่ยวปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขา

ภูหลวง

 ทาํการสอบถามความคิดเหน็ของผูมาเยือน

ตอความสนใจกิจกรรมการทองเที่ยว และความ

เต็มใจจ ายต อกิจกรรมการทองเท่ียว  โดยใช 

แบบสอบถามท่ีไดพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบดวย

คาํถามหลักคอื ขอมลูทัว่ไปของผูมาเยอืน พฤตกิรรม 

การทองเที่ยวของผูมาเยือน ความสนใจกิจกรรม

การทองเที่ยว และความเต็มใจจายตอกิจกรรมการ

ทองเที่ยว (คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม: 

Cronbach alpha = 0.937) ทาํการเก็บแบบสอบถาม

จากผูมาเยือนชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 

ที่เดนิทางมาเยือนอุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยาน

แหงชาติทับลาน เขตหามลาสัตวปาเขาแผงมา 

และแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ในอําเภอวังนํ้าเขียว 

ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวใกลเคียงกับโครงขาย

การทองเท่ียวฯโดยเกบ็ขอมลูทาํในชวงวนัธรรมดา

และวันหยุด ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือน

สงิหาคม พ.ศ.  2558 สุมตวัอยางดวยวธิกีารสุมแบบ

สะดวก  (convenience sampling) จํานวน

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณและสามารถ

นํามาวิเคราะหขอมูลไดทั้งหมด 929 ตัวอยาง

การวิเคราะหขอมูล

 การศึกษาคร้ังน้ีมีการวิเคราะหขอมูลใน

สองสวน 1) วเิคราะหขอมลูโดยใชสถิตเิชงิพรรณนา 

(descriptive statistics) ดวยการแจกแจงความถ่ี 

(frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) 

ฐานนิยม (mode) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation: SD) ในการอธิบายระดับ

ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว ความสนใจ

กิจกรรมการทองเท่ียว  และความเต็มใจจ าย

ตอกิจกรรมการทองเท่ียว และ 2) การวิเคราะห

ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

เพ่ืออธิบายขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ

เจาหนาที่

พื้นที่ศึกษา

 กําหนดพื้นที่ศึกษาคือ  โครงข ายการ

ทองเที่ยวปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขา

ภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบดวย

จุดทองเที่ยวหลัก 4 พื้นที่ ประกอบดวย 1) สถานี

วจิยัและฝกนสิติวนศาสตรวงันํา้เขยีว คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2) หนวยพิทกัษอทุยาน

แหงชาติทับลาน ที่ 4 (เขามะคา) กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 3) สวนปาปกธงชัย 

แปลงวังนํ้าเขียว องคการอุตสาหกรรมปาไม 

และ 4) สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช สํานักวิจัย

และพัฒนาการปาไม กรมปาไม โดยมีถนนสาย 304 

เปนเสนทางเชื่อมโยงทั้ง 4 พื้นที่

ผลและวิจารณ

การศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวโครงขายการ

ทองเที่ยวปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขา

ภูหลวง

 จากการศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียว

ทั้ง 4 แหง พบวา โดยภาพรวมของโครงขายการ

ทองเที่ยวฯ มีศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยว

ในระดบัปานกลาง (คาคะแนนระดบัศกัยภาพเฉลีย่ 

= 3.36) โดยมีศกัยภาพดานองคประกอบและคุณคา
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แสงสรรค ภูมิสถาน และคณะ

ของพื้นที่ในระดับปานกลาง (คาคะแนนระดับ

ศักยภาพเฉล่ีย = 3.27) และศักยภาพในดานการ

พัฒนาการทองเที่ยวในระดับสูง (คาคะแนนระดับ

ศักยภาพเฉลี่ย = 3.63) โดยตัวชี้วัดที่มีศักยภาพสูง

ประกอบดวยดานการสื่อความหมาย การเขาถึง

แหลงทองเที่ยว/จุดทองเที่ยว การพัฒนาการ

ทองเที่ยวจากปจจัยภายนอก ความสวยงามทาง

กายภาพ ปรมิาณน้ําฝน ความเส่ียงจากการถูกทาํลาย

จากภยัธรรมชาต ิการจดักจิกรรมการทองเทีย่ว และ

ความปลอดภัย (Table 1) 

 ผลจากการศึกษาศักยภาพของแหลง

ทองเท่ียวท้ัง 4 แหง พบวา 1) สถานีวจิยัและฝกนสิติ     

วนศาสตรวังนํ้าเขียวเปนพื้นที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาการทองเที่ยวในระดับสูง (คาคะแนนระดับ

ศักยภาพเฉลี่ย = 3.56) พื้นที่เปนจุดที่มีศักยภาพ

ในดานความหลากหลายทางชีวภาพปาไมสูง

ที่ยังคงไวซึ่งความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ

และมีแปลงทดลองศึกษาวิจัย ที่เอื้อประโยชนแก

การศึกษาวิชาการปาไมอยางดียิ่ง นอกจากนี้ยังมี

สิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนที่จะพัฒนาให

เปนศูนยกิจกรรมชุมชน ศูนยฝกอบรมอาชีพ เชน 

การผลิตสินค าพื้นเมืองเพื่อเป นของที่ระลึก

จําหนายใหกับนักทองเท่ียว รวมถึงศูนยจําหนาย

สินคาทองถ่ิน ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิด

การพัฒนาศักยภาพชุมชน สงเสริมอาชีพ และ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในอนาคต 2) หนวยพิทักษ

อุทยานแหงชาติทับลาน ที่ 4 (เขามะคา) เปนพื้นที่

ทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาการทองเท่ียวในระดบัสงู 

(คาคะแนนระดับศักยภาพเฉลี่ย = 3.44) พื้นที่

มีศักยภาพดานสภาพความสวยงามทางกายภาพ 

และศักยภาพดานการส่ือความหมายในระดับ

ที่สูงมาก ในพื้นท่ีมีจุดชมวิวหลายจุด และมีลาน

กางเต็นทที่สามารถรองรับผูมาเยือนท่ีชอบความ

สันโดษ นิยมการพักแรมในบรรยากาศที่เงียบสงบ 

รวมถงึความพรอมของสิง่อาํนวยความสะดวกกเ็ปน

ปจจยัทีส่งเสริมการประกอบกิจกรรมการทองเท่ียว

ในพื้นที่ 3) สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช กรมปาไม

เปนพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว

ในระดับสูง (คาคะแนนระดับศกัยภาพเฉลีย่ = 3.75) 

พื้นที่มีจุดเดนในการจัดการทางดานวนวัฒนวิธี 

และแปลงทดลองปลูกปาตางๆ ซึ่งสงเสริมให

นกัทองเท่ียวเรียนรูการจัดการปาไมของประเทศไทย 

และ 4) พื้นท่ีสวนปาปกธงชัย แปลงวังนํ้าเขียว 

เปนพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว

ในระดบัปานกลาง (คาคะแนนระดบัศกัยภาพเฉลีย่ 

= 2.69) พื้นที่นี้มีจุดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งภูเขา อางเก็บนํ้า ลําเชียงสา ปาไม ทรัพยากร

ธรณี และบางจุดของพื้นที่สามารถพัฒนาเปนลาน

กางเต็นทสําหรับนักทองเที่ยวท่ีตองการความ

สันโดษ (unit camp)
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Table 1   Tourism potential assessment of  Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang tourism   

                Network.

 Tourism potential of destinations Level of
 Indicators tourism
 Site1 Site 2 Site 3 Site 4 Overall  potential

 Indicators of potential and value of destination
 1. Ecological uniqueness of resource-based 3 3 4 2 3.00 moderate
 2. The abundance of flora and fauna 3 3 4 2 3.00 moderate
 3. Beautiful landscape and scenery 3 4 4 3 3.50 high
 4. Identity and physical uniqueness 3 3 4 3 3.25 moderate
  of resource-based
 5. Attractiveness of tourism destination 3 3 4 3 3.25 moderate
 6. Education opportunity/nature interpretation 4 4 4 3 3.75 high
 7. Thermal comfort zone 4 3 3 3 3.25 moderate
 8. Rainfall 4 3 4 3 3.50 high
 9. The risk of environmental 4 4 4 1 3.25 moderate 
  degradation from human activities
 10. The risk of environmental 4 4 3 3 3.50 high 
  degradation from natural disasters
 11. Soil erosion risk 3 3 3 3 3.00 moderate
 12. Site resistance 3 3 3 3 3.00 moderate
 Mean of potential and value  3.42 3.33 3.67 2.67 3.27 moderate
 of destination
 Indicators of tourism development potential
 1. Recreation potential - diversity of 4 4 4 2 3.50 high 
  recreation/tourism activities
 2. Accessibility of destination 4 4 4 3 3.75 high
 3. Safety 4 3 4 3 3.50 high
 4. Tourism development opportunities  4 4 4 3 3.75 high
  from external factors
 Mean of tourism development 4.00 3.75 4.00 2.75 3.63 high 
 potential
 Mean of tourism destination potential 3.56 3.44 3.75 2.69 3.36 moderate
                      Potential level high high high moderate - -

 Remark: Site 1 = Wang Nam Khiao Forestry Research and Student Training Station; 
  Site 2 = Thab Lan National Park Protection Unit 4 - Khao Makha;
  Site 3 = Sakearat Silvicultural Research Station - Royal Forest Department; 
  Site 4 = Pak Thong Chai Forest Plantation - Forest Industry Organization
  Level of tourism Potential:
  1.00 - 1.80 =  very low potential; 
  1.81 - 2.60 = low potential; 
  2.61 - 3.40 = moderate potential; 
  3.41 - 4.20 = high potential; 
  4.21 - 5.00 = very high potential
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การศึกษาความสนใจของผูมาเยือนตอกิจกรรม

การทองเที่ยวในโครงขายการทองเที่ยวปาสงวน

แหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง

 1. ขอมลูทัว่ไปขอมลูทัว่ไปและพฤตกิรรม

การทองเที่ยวของผูมาเยือน 

 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 929 

ตัวอยาง พบวา ผูมาเยือนเปนเพศหญิง (รอยละ 

51.83) และเพศชาย (รอยละ 48.17) ในสัดสวน

ที่ใกลเคียงกัน ผู มาเยือนมีชวงอายุอยูระหวาง 

21 - 30 ป มากที่สุด (รอยละ 35.03) และมีรายได

ตอเดือนอยูระหวาง 10,001 - 20,000 บาท (รอยละ 

31.40) ผูมาเยอืนเดนิทางมาทองเทีย่วกบัครอบครัว

และญาติมากที่สุด (รอยละ 46.38) โดยสวนใหญ

มีขนาดกลุมระหวาง  2 - 5 คน (รอยละ 61.83) 

ผู มาเยือนเดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมาอยูชวงระหวาง 2 - 5 ครัง้ตอป มากทีส่ดุ 

(รอยละ 50.18) ในการเดินทางทองเที่ยวของ

ผูมาเยือนมคีาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวต่ํากวา 

1,000 บาทตอคนตอคร้ัง (รอยละ 32.95) นอกจากน้ี

ผูมาเยือนมีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเท่ียว

เพือ่พกัผอนรางกาย/จติใจ (รอยละ 91.93) มากท่ีสดุ 

และสวนใหญค นหาขอมูลและวางแผนการ

ทองเทีย่วจากประสบการณสวนตวั (รอยละ 55.24)

 2. ความสนใจกจิกรรมการทองเทีย่วของ

ผู มาเยือนในโครงขายการทองเที่ยวปาสงวน

แหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง

 ผลการศึกษาพบวา ผู มาเยือนรอยละ 

53.85 สนใจในกิจกรรมการทองเที่ยวในพื้นท่ี

โครงขายฯ ในระดับปานกลาง และรอยละ 46.15 

สนใจในกิจกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนที่โครงขายฯ 

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละกิจกรรม พบวา 

กจิกรรมการทองเทีย่วท่ีผูมาเยอืนใหความสนใจใน

ระดับมาก มีทั้งหมด 12 กิจกรรม เรียงตามลําดับ

ความสนใจไดแก กิจกรรมดูดาว (  = 3.15, 

SD = 0.663) ปนหอคอยชมวิว  (  = 3.14,

SD = 0.767) ชมวิว จุดชมวิวเขาหัวชาง ในพ้ืนท่ี

หน วยพิทักษ อุทยานแห งชาติทับลาน  ที่  4 

(เขามะคา) (   = 3.13, SD = 0.663) ศึกษา

ธรรมชาติในเสนทางศูนยรวมพันธุไมและศูนย

รวมไผ (   = 3.12, SD = 0.646) กางเต็นทพักแรม

หนวยพิทักษ อุทยานแห งชาติทับลาน  ที่  4 

(เขามะคา) (   = 3.09, SD = 0.741) กิจกรรม

พักแรมในพ้ืนที่สถานีวิจัยฯ (   = 3.08, SD = 

0.719) ปนจักรยานในเสนทางจักรยานเรียนรู 

ธรรมชาติสําหรับครอบครัวในพ้ืนท่ีสถานีวิจัยฯ 

(    = 3.07, SD = 0.753) ปกนิคในพื้นที่สถานีวิจัยฯ 

(    = 3.05, SD = 0.721) กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 

(    = 3.03, SD = 0.693) เยี่ยมชมเรือนเพาะชํา เลือก

ซ้ือกลาไม (    = 2.95, SD = 0.713) เยี่ยมชมปาสาธิต

และแปลงทดลองปาไม (    = 2.95, SD = 0.687)

เลือกซื้อผลิตภัณฑออแกนิกส เชน เห็ดออแกนิกส 

(    = 2.89, SD = 0.729) (Table 2)

 กจิกรรมการทองเทีย่วท่ีผูมาเยอืนใหความ

สนใจในระดับปานกลาง มีทั้งหมด 12 กิจกรรม 

เรียงตามลําดับความสนใจไดแก ชมวิว จุดชมวิว

เขื่อนลําเชียงสาในพ้ืนที่สวนปาวังนํ้า เขียวฯ 

(   = 3.18, SD = 0.644) กางเต็นทแบบความเปน

สวนตัวในพ้ืนที่สวนปาวังนํ้าเขียวฯ (   = 3.14, 

SD = 0.737) ป นจักรยานเชิงผจญภัยในพื้นที่

สถานีวิจัยฯ (   = 3.13, SD = 0.792) เรียนรูการใช
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ประโยชนจากของปา (   = 3.03, SD = 0.717) 

เยี่ยมชมการทําฟารมในพื้นที่ปาไม (   = 3.00, 

SD = 0.688) เยี่ยมชมสวนสมุนไพร/กิจกรรม

เพื่อสุขภาพ (   = 2.99, SD = 0.687) ปนจักรยาน

ในเสนทางจักรยานเรียนรูการเกษตรปาไม ในพ้ืนที่

ศูนยวนวัฒนวิจัยสะแกราช (   = 2.99, SD = 

0.707) เยี่ยมชมงานเพาะชํากลาไม (   = 2.97, 

SD = 0.729) เรียนรู ทางธรณี รอยเทาโบราณ 

(   = 2.96, SD = 0.730) เยี่ยมชมแปลงปลูกปา

องคการอุตสาหกรรมปาไม (   = 2.95, SD = 

0.698) เลือกซ้ือของท่ีระลึก ผลิตภัณฑชุมชน 

(   = 2.95, SD = 0.711) เย่ียมชมการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากไมสวนปาเปนของใชในครัวเรือน 

(   = 2.94, SD = 0.713) ทําศิลปะประดิษฐจาก

วัสดุปาไม (   = 2.88, SD = 0.714) วิ่งผจญภัย

ในพ้ืนที่ธรรมชาติ (   = 2.76, SD = 0.885) 

(Table 2)

 3. ความเต็มใจจ ายของผู มาเยือนตอ

กจิกรรมการทองเท่ียวในโครงขายการทองเท่ียวปา

สงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง

           ผลการศึกษา พบวา ผูมาเยือนมากถึงรอยละ 

99.46 มีความสนใจในการเดินทางมาเยือนพื้นที่

โครงขายการทองเที่ยวฯ และผู มาเยือนกลุมนี้

มคีวามเตม็ใจจายตอกจิกรรมการทองเทีย่ว (รอยละ 

54.21) มากกวากับผูมาเยือนที่ไมมีความเต็มใจจาย 

(รอยละ 45.79) แตเปนสดัสวนทีแ่ตกตางไมมากนกั 

โดยกลุมผูมาเยือนท่ีมีความเต็มใจจาย สวนใหญมี

ความเตม็ใจจายฯ 500 บาท/คน/ป และมีความเตม็ใจ

จายเงินเฉลี่ย 539 บาท/คน/ป และผูมาเยือน

สวนใหญมีความยินดีที่จะจายเงินในรูปแบบของ

เงินสดมากที่สุด (รอยละ 39.95) ในลักษณะของ

การจายคาธรรมเนียมเพื่อเขาไปประกอบกิจกรรม

 จากผลการศึกษา จะเห็นไดว าในการ

พัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีธรรมชาติ ศักยภาพ

ของพ้ืนที่ดานการสื่อความหมาย และศักยภาพ

ในดานความสวยงามทางกายภาพและสภาพ

ภูมิทัศนของแหลงธรรมชาติ เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญ

ที่สงผลถึงศักยภาพในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวนี้ เปนปจจัยท่ีสําคัญที่ดึงดูดให

นักทองเที่ยวมาเยือนพื้นที่ โดยเฉพาะนักทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ (nature tourist) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของเอกชัย และคณะ (2557) ที่ไดศึกษา

ศักยภาพของเสนทางเดินปาระยะไกลในเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูหลวง ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพ

ดานสื่อความหมายในเสนทางเปนปจจัยที่มี

ศกัยภาพสูงท่ีสามารถดึงดดูใหนกัทองเท่ียวมาเยือน

พื้นท่ี และศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับกลวยไมตลอด

เสนทางเดนิปา และการศกึษาของวโิรจน และคณะ 

(2557) ซึง่ไดศกึษาการประเมนิศกัยภาพของแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติแบบมีสวนรวม บริเวณ

พื้นที่อ างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภา ในอุทยาน

แหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีแรงจูงใจในการเดินทาง

มาเยือนอุทยานแหงชาติเขาสกเพ่ือช่ืนชมธรรมชาติ 

เนื่องจากพื้นท่ีมีสภาพภูมิทัศนที่สวยงามและ

จดุทองเทีย่วทีห่ลากหลาย ในสวนของความคดิเห็น

ของผูมาเยอืนตอความสนใจกิจกรรมการทองเท่ียว 

พบวา ผู มาเยือนโดยสวนใหญมีความสนใจใน

กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อพักผอนรางกายและ

จิตใจ กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อใชเวลาวางกับ
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Table 2   Tourism activities interestof visitors.

(n = 929)

 Level of interest in tourism activities
 Tourism activities  Not  Slightly Moderate Very  SD Level of
  interested  interested interested interested   interest
  (%) (%) (%) (%)
 Wang Nam Khiao Forestry Research and Student Training Station   2.97 0.725 very
 1. Hiking –dendrological nature trail 1.08 12.49 60.28 26.16 3.12 0.646 very

 2. Participating in healthy activity 1.40 20.02 57.05 21.53 2.99 0.687 very

 3. Picnicking in natural area 1.83 18.3053.28 26.59 3.05 0.721 somewhat

 4. Buying local products 2.26 34.66 49.62 13.46 2.74 0.711 very

 5. Participating in creative 2.15 25.73 54.14 17.98 2.88 0.714 somewhat

  activities, e.g. nature art

 6. Visiting forest farming 1.83 18.08 58.23 21.85 3.00 0.688 somewhat

 7. Visiting plant nursery 2.37 21.21 55.97 20.45 2.95 0.713 somewhat

 8. Visiting forest research plots 2.37 19.27 59.63 18.73 2.95 0.687 very

 9. Buying organic products 2.05 26.37 51.88 19.70 2.89 0.729 very

 10. Camping  1.61 17.22 52.53 28.63 3.08 0.719 very

 11. Environmental education program 1.94 16.79 57.80 23.47 3.03 0.693 very

 12. Educational cycling for family 2.26 18.08 49.62 30.03 3.07 0.753 very

 13. Geo-tourism - ancient footprints 2.91 19.91 55.33 21.85 2.96 0.730 somewhat

 14. Mountain biking 3.23 15.82 5.32 35.63 3.13 0.792 somewhat

 15. Trail running in natural area 7.53 31.43 38.54 22.50 2.76 0.885 somewhat

 Thab Lan National Park Protection Unit 4 - Khao Makha   3.12 0.689 very
 1. Camping –Khao Makha Camp 3.55 12.70 54.90 28.85 3.09 0.741 very

  Ground

 2. Stargazing and astrological 1.51 11.19 58.45 28.85 3.15 0.663 very

  tourism

 3. Sightseeing –Khao Hua 1.40 12.16 58.67 27.77 3.13 0.663 very

  Chang View Point

 Sakearat Silvicultural Research Station - Royal Forest Department   3.01 0.727 somewhat
 1. Biking 1.40 21.42 54.25 22.93 2.99 0.707 somewhat

 2. Tower climbing –canopy view 2.69 15.18 47.36 34.77 3.14 0.767 somewhat

 3. Making creative crafts by 2.05 17.87 54.68 25.40 3.03 0.717 somewhat

  forest products

 4. Visiting wood product station 2.69 20.67 56.84 19.81 2.94 0.713 somewhat

 5. Practicing gardening skills 2.26 21.21 53.61 22.93 2.97 0.729 somewhat

 Pak Thong Chai Forest Plantation - Forest Industry Organization   3.09 0.693 somewhat
 1. Visiting forest plantation 11.72 21.85 56.19 20.24 2.95 0.698 somewhat

 2. Sightseeing –Lam Chiang Sa 1.08 10.23 58.77 29.92 3.18 0.644 somewhat

  Dam View Point

 3. Camping (unit camp) 1.94 15.29 49.52 33.26 3.14 0.737 somewhat

       Total     3.01 0.709 very
 Remark:  Level of interest: 

  1.00 - 1.60 = not interest;   2.21 - 2.80 =  somewhat interest; 3.41 – 4.00 = extremely interest 

  1.61 - 2.20 = slightly interest;   2.81 - 3.40 = very interest;
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ครอบครัวและเพื่อน และกิจกรรมการทองเที่ยว

เชิงนิเวศซึ่งเปนลักษณะโดยทั่วไปของผูมาเยือน

กลุมหลักของการทองเที่ยวไทยในปจจุบันที่เนน

การพักผอน และในขณะเดียวกันก็ตองการเรียนรู

เกี่ยวกับพ้ืนที่ตามกระแสการเติบโตของการ

อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลอง

กับผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว

ของชาวไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559) 

ซึ่งพบวา กิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือพักผอนและ

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนกิจกรรมการ

ทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยใหความสนใจใน

ลาํดบัตนๆ ในสวนของความเตม็ใจจายตอกจิกรรม

การทองเที่ยว พบวา ผูมาเยือนมีความเต็มใจจาย

ตอกิจกรรมการทองเท่ียวเฉล่ีย 539 บาท/คน/ป 

แสดงใหเห็นวา ผูมาเยือนกลุมเปาหมายมีความ

เต็มใจจายเงินเพื่อประกอบกิจกรรมการทองเที่ยว

ในพื้นที่โครงขายการทองเที่ยวฯ เปนจํานวนเงิน

ที่สูง  เมื่อ เปรียบเทียบกับค าธรรมเนียมเข า

การเขาอุทยานแหงชาติ ซึ่งความเต็มใจจายที่สูงนี้

นํ า ม า ซ่ึ ง ค ว า ม ค า ดห วั ง ต  อ คุ ณ ภ าพขอ ง

ประสบการณนันทนาการท่ีผู มาเยือนจะไดรับ

เมื่อเขามาประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวในพ้ืนที่

โครงขายการทองเท่ียวฯ รวมท้ังการไดเห็นสภาพ

ธรรมชาติที่สวยงาม เชนเดียวกันกับการศึกษาของ 

Kamri (2013) ที่ไดศึกษาความเต็มใจจายสําหรับ

การอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตใินอทุยานแหงชาติ

กุนัง กาดิง (Gunung Gading National Park) 

รัฐซาราวัก และการศึกษาของ Bruner et al. (2015) 

ที่ ได ศึกษาความเต็มใจจ ายของนักทองเที่ยว

ตอการเยี่ยมชมอุทยานแหงชาติของแทนซาเนีย 

(Tanzania’s National Parks) พบวา ผูมาเยือนมี

ความเต็มใจจายเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการ

อนรุกัษสิง่แวดลอมในพ้ืนท่ี และมีความคาดหวังที่

จะได ประกอบกิจกรรมนันทนาการในพ้ืนที่

ธรรมชาติที่สวยงาม

สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศกึษาพบวา โดยภาพรวมโครงขาย

การทองเที่ยวปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว - 

ปาเขาภูหลวงมีศกัยภาพในการพัฒนาการทองเทีย่ว

ในระดับปานกลาง (คาคะแนนระดับศักยภาพ

เฉล่ีย = 3.36) โดยมีศักยภาพดานองคประกอบ

และคณุคาของพืน้ทีใ่นระดบัปานกลาง (คาคะแนน

ระดับศักยภาพเฉล่ีย  = 3.27) และศักยภาพ

ในดานการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับสูง 

(คาคะแนนระดับศกัยภาพเฉล่ีย = 3.63) โดยตัวชีว้ดั

ที่มีศักยภาพสูงประกอบดวย  เช น  ศักยภาพ

ดานการสื่อความหมาย การเขาถึงแหลงทองเที่ยว/

จุดทองเท่ียว การพัฒนาการทองเท่ียวจากปจจัย

ภายนอก ความสวยงามทางกายภาพ ปริมาณนํา้ฝน 

ความเสี่ยงจากการถูกทําลายจากภัยธรรมชาติ 

การจัดกิจกรรมการทองเท่ียว และความปลอดภัย 

ตามลําดบั สาํหรับความสนใจกิจกรรมการทองเท่ียว 

ของผูมาเยือน พบวา ผูมาเยือนสวนใหญมีความ

สนใจกิจกรรมการทองเที่ยวในกลุมการทองเท่ียว

ทางธรรมชาติ ที่เนนการพักผอน การใชเวลาวาง

รวมกับคนใกลชดิ และการเรียนรูเกีย่วกับธรรมชาติ 

โดยมีความเต็มใจจายตอกิจกรรมการทองเที่ยว 

โดยเฉลี่ย 539 บาท/คน/ป จากผลการศึกษา

นํามาซึ่งขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยว
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ในพ้ืนที่โครงขายการทองเท่ียวปาสงวนแหงชาติ

ปาวังนํ้าเขียว - ปาเขาภูหลวง ในประเด็นตางๆ 

ประกอบดวย 1) ในพื้นที่โครงขายการทองเที่ยวฯ 

สามารถจัดกิจกรรมการทองเท่ียวไดหลากหลาย

ดังนั้นจึงควรมีการแบงเขตพื้นที่สําหรับการ

ประกอบกิจกรรมใหชัดเจนเพ่ือลดกระทบจาก

ความขัดแยงในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ 

รวมทั้งกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อควบคุม

ระดับการใชประโยชน และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้

ในอนาคต 2) ในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวใน

พื้นที่โครงขายการทองเที่ยวฯ สามารถจัดกิจกรรม

หลักเปนการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ตามความ

สนใจของผูมาเยือนกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ควรมี

การพัฒนาโปรแกรมการสื่อความหมายในทุกๆ 

จุดทองเที่ยวเพื่อสงเสริมใหผู มาเยือนไดเรียนรู 

เกีย่วกบัพ้ืนที ่3) การจดัเก็บคาธรรมเนียมเพือ่เขาไป

ใชประโยชนพื้นที่สามารถดําเนินการไดในอนาคต 

โดยตองมีการศึกษาและกําหนดแนวทางกระจาย

ผลประโยชนอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการแบงปน
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ABSTRACT
 The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, type and 
quantity land utilization outside and inside Khao Yai national park, and factors affecting land 
utilization of people in Na Hinlat sub-district, Pak Phli district, Nakhon Nayok province. 
The data gathered by employing the designed questionnaire and interviewed 200 representatives 
who located in 4 villages of Na Hinlat sub-district, Pak Phli district, Nakhon Nayok province. 
Statistical analysis methods employed for testing the setting hypothesis were t-test and F-test 
and with the given significant level of 0.05.
 The results of this study indicated the most respondents were 58.00 percentages 
of female, with their average age of 53.49 years, primary school was their educational level. 
Their average number of household member and household labor were at 4.78 and 2.58 persons, 
respectively. Agriculture (bamboo gardener) was their main occupation. They were having type 
and quantity of land utilization outside Khao Yai national park for home residence with 
total quantity land utilization of 608.70 rais, and with average quantity of land utilization 
outside Khao Yai national park of 3.04 rais per household. They were having type and quantity 
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of land utilization inside Khao Yai national park for (1) agriculture (bamboo gardener; total 
of 864.53 rais) and (2) agriculture (fruits gardener; total of 205.70 rais) with total quantity land 
utilization of 1,070.23 rais, and with average quantity of land utilization inside Khao Yai 
national park of 5.35 rais per household. The total quantity land utilization of people outside 
and inside Khao Yai national park were 1,678.93 rais with the average of 8.39 rais. 
Factors affecting land utilization of people in Na Hinlat sub-district, Pak Phli district, 
Nakhon Nayok province were major occupation.
Keywords:   land utilization, people, Na Hinlat sub-district, Nakhon Nayok province

บทคัดยอ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม ลกัษณะและปรมิาณการใช

ประโยชนที่ดินของราษฎรนอกเขตและในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใช

ประโยชนที่ดินของราษฎรในทองท่ีตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ขอมูลการศึกษา

รวบรวมโดยใชแบบสอบถามไปสอบถามราษฎรท่ีตั้งบานเรือนอยูอาศัยในทองท่ีตําบลนาหินลาด 

อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จํานวน 4 หมูบาน รวม 200 ครัวเรือน วิธีวิเคราะหทางสถิติที่ใชทดสอบ

สมมติฐาน ใชสถิติ t-test และสถิติ F-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 (คา p = 0.05)

 ผลการศึกษาพบวา ราษฎรตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  58.00 

มีอายุเฉล่ีย 53.49 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกและจํานวนแรงงานในครัวเรือน

เฉล่ีย 4.78 และ 2.58 คน ตามลําดับ มีอาชีพหลักเกษตรกรรม (ทําสวนไผตง) ราษฎรมีลักษณะ

และปริมาณการใชประโยชนที่ดินนอกเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ รวม  608.70  ไร โดยราษฎรสวนใหญ

ใชประโยชนเพ่ือตัง้บานเรอืน/ทีอ่ยูอาศยั มปีรมิาณการใชประโยชนทีด่นินอกเขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญ

เฉลี่ย 3.04 ไรตอครัวเรือน และราษฎรมีลักษณะและปริมาณการใชประโยชนที่ดิน ของราษฎร

ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ รวม  1,070.23  ไร ดังนี้ (1) เพ่ือทําเกษตรกรรม (ทําสวนไผตง) 

รวม 864.53  ไร และ (2) เพื่อทําเกษตรกรรม (ทําสวนผลไม) รวม  205.70  ไร มีปริมาณการใชประโยชน

ที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ เฉล่ีย 5.35  ไรตอครัวเรือน ราษฎรมีปริมาณการใชประโยชนที่ดิน

ทั้งนอกเขตและในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ รวมจํานวน 1,678.93 ไร เฉลี่ย 8.39 ไร สวนปจจัย

ที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของราษฎรในทองท่ีตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

ไดแก อาชีพหลัก

คําสําคัญ: การใชประโยชนที่ดิน ราษฎร ตําบลนาหินลาด จังหวัดนครนายก
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บทนํา

 ทรพัยากรปาไมถอืไดวาเปนปจจยัทีม่คีวาม

ผูกพันกับการดํารงชีวิตของมนุษยมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะราษฎรที่มีภูมิลําเนาตั้งถ่ินฐานอยูอาศัย

บริเวณใกลเขตพ้ืนที่ปาไมหรืออยูอาศัยในพ้ืนที่ปา 

เนื่องจากปาไมเปนแหลงทรัพยากรท่ีสนองความ

ตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยหรือที่ เรียกวา

ปจจัย 4 ที่มีคุณคาย่ิง ไดแก อาหาร ที่อยู อาศัย 

เครื่องนุ งหม และยารักษาโรค และเปนแหลง

พลังงานท่ีสําคัญ อีกทั้งยังเปนแหลงสรางรายได

เสริมใหกับราษฎรทองถ่ินไดอีกดวย แตจาก

สถานการณในปจจุบันทรัพยากรปาไมของชาติ

ไดถูกราษฎรบุกรุก แผวถาง ยึดถือครอบครอง

เขาใชประโยชนเพือ่อยูอาศยัและทาํกนิเปนจาํนวน

มาก สงผลทําใหพื้นที่ปาไมทั้งปาเศรษฐกิจและ

ปาอนุรักษเกิดความเสื่อมโทรม จํานวนพื้นที่ปาไม

ลดลงอยางมากจนนาวิตก เป นปญหาสําคัญ

ในระดับชาติที่หนวยงานผู รับผิดชอบจะตอง

เรงดาํเนนิการแกไขโดยดวน ซึง่จากสถติพิืน้ทีป่าไม

ของประเทศไทยลาสุด ในป พ.ศ. 2558 พบวา

มีพื้นที่ปาไมเหลืออยู  102.24 ลานไร คิดเปน

ร อยละ  31.60 ของพื้นที่ประเทศ  ตางจากป 

พ.ศ. 2516 ที่มีพื้นที่ปาไมถึง 138.57 ลานไร คิดเปน

รอยละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศ (กรมปาไม, 2559) 

จะเห็นไดวาในชวง 42 ป พื้นที่ปาไมของประเทศ

ลดลง 36.33 ลานไร และมีแนวโนมวายังคงลดลง

ตอไป สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม

โดยรวมของประเทศ และหลีกเลี่ยงไมไดที่สง

ผลกระทบตอราษฎรในชนบทที่จําเปนตองพึ่งพิง

ทรัพยากรปาไมหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู ใน

พื้นท่ีปาเพ่ือการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน ดังนั้น 

หนวยงานรัฐทีเ่กีย่วของจึงจําเปนตองหามาตรการ

หรือแนวทางเพ่ือแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่

ปาไม ทั้งในพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจและปาอนุรักษ 

รวมถึงหาแนวทางหรือมาตรการการใชประโยชน

พื้นท่ีปาไมภายใตหลักการ “คนอยูรวมกับปา” 

ไดอยางยั่งยืนตอไป

 อุทยานแหงชาติ เปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ

ประเภทหนึ่งซึ่งเปนผืนปาที่มีความอุดมสมบูรณ

ไปดวยพืชพรรณไมตามธรรมชาตินานาชนิด 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนที่อยูอาศัย

ของสัตวปานานาชนิดก็ไดประสบกับปญหา

ดังกลาวเชนเดียวกัน และเม่ือกลาวถึงอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ พบวา มพีืน้ท่ีปาครอบคลุมในเขต

จงัหวดั รวม 4 จงัหวดั ไดแก (1) จงัหวดันครราชสมีา 

(2) จังหวัดสระบุรี (3) จังหวัดปราจีนบุรี และ 

(4) จังหวัดนครนายก เปนอุทยานแหงชาติที่

อุดมสมบูรณ และเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ

ทีส่าํคญัของประเทศ ดงันัน้ การดูแลรกัษาพ้ืนท่ีปา

มิใหราษฎรบุกรุก แผวถาง ยึดถือครอบครอง

อยูอาศัยหรือทําประโยชนในเขตอุทยานแหงชาติ

เขาใหญจงึมคีวามสาํคญัอยางย่ิง โดยเฉพาะแนวเขต

รอยตอกับที่ตั้งชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติเขา

ใหญ ซึ่งมีความลอแหลมตอการถูกบุกรุกพ้ืนที่ปา

เพื่อเข าทําประโยชนจากราษฎร ทั้งนี้ ตําบล

นาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เปนชุมชนอีกแหงหน่ึงท่ีตั้งอยูติดกับเขตอุทยาน

แหงชาตเิขาใหญ ราษฎรตัง้บานเรอืนอยูอาศยัอยูใน

เขตพ้ืนท่ีปาไมถาวรตามมตคิณะรฐัมนตร ีมรีาษฎร

บางสวนอาศัยทํากินในพ้ืนท่ีที่ไมมีเอกสารสิทธิ์
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การถอืครองทีด่นิ และมบีางสวนใชประโยชนพืน้ท่ี

ในเขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญมากอนการประกาศ

พื้นที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ มีอาชีพหลักดาน

การเกษตรเปนสวนใหญ จึงเปนพื้นที่อีกแหงหนึ่ง

ที่มีความลอแหลมตอการขยายการเข าทําใช 

ประโยชนที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญจาก

ราษฎรเพิ่มเติมไดโดยงาย ดังนั้น หนวยงานรัฐ

ที่ เกี่ยวของจึงจําเปน ตองควบคุมมิใหราษฎร

ขยายพ้ืนที่ เข าไปใช ประโยชนในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาใหญที่มีประสิทธิภาพ

 จากเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูศึกษา

มีความตระหนักถึงสภาพป ญหาการบุกรุก

ใชประโยชน ที่ดินของราษฎร โดยเฉพาะพื้นที่ปา

ที่ลอแหลมตอการบุกรุกเขาทําประโยชนขางตน 

จงึศกึษาการใชประโยชนทีด่นิของราษฎรในทองที่

ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

เพื่อตองการทราบวาราษฎรมีลักษณะและปริมาณ

การใชประโยชนที่ดินนอกเขตและในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาใหญในรูปแบบและปริมาณเทาใด 

มแีนวโนมทีจ่ะบกุรกุเขาทาํประโยชนในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาใหญเพิ่มมากข้ึนหรือไม ทั้งนี้ ขอมูล

การศึกษาสามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการ

แผนงานการใชประโยชนที่ดินของหนวยงาน

ที่เก่ียวของ เพ่ือปองกันและระงับยับยั้งการบุกรุก

เข าทําประโยชนที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติ

เขาใหญในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะและปริมาณ 

การใชประโยชนที่ดินของราษฎรนอกเขตและ

ในเขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญ และศกึษาปจจยัทีม่ี

ผลตอการใชประโยชนที่ดินของราษฎรในทองท่ี

ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สมมติฐาน

 ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานไววา ราษฎร

ที่มีระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

จํานวนแรงงานในครัวเรือน อาชีพหลัก รายได

ของครัวเรือน ภูมิลําเนาเดิม ระยะเวลาการต้ัง

ถิ่นฐาน และราษฎรท่ีมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมตางกัน มีการใชประโยชนที่ดิน

ในทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก แตกตางกัน

อุปกรณ

 1. อุปกรณเครื่องเขียน

 2. แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ระวาง 

5237-I, II แสดงพ้ืนท่ีตําบลนาหินลาด อําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก

 3. แผนท่ีแสดงแนวเขตอุทยานแหงชาติ

เขาใหญ จังหวัดนครนายก

 4. แบบสอบถาม

 5. เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรม

สําเร็จรูป

วิธีการ

การตรวจเอกสารและสํารวจเบื้องตน

 ดาํเนนิการศกึษา คนควา และตรวจเอกสาร

ทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งทีท่าํการศึกษาจากเอกสารตางๆ 

และจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ รวมถึง

สํารวจพื้นท่ีศึกษาเบื้องต นท่ัวไป  เ พ่ือให ได 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนที่ที่ครบถวนถูกตอง
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การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. ประชากรศึกษา ไดแก ราษฎรที่ตั้ง

บ านเรือนอยู อาศัยในทองที่ตําบลนาหินลาด 

อาํเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก จาํนวน 4 หมูบาน 

ประกอบดวย (1) บานนอยนอกซําเมย หมูที่ 3 

จํานวน 93 ครัวเรือน (2) บานเนินสูง หมูท่ี 4 

จํานวน 143 ครัวเรือน (3) บานทามะปราง หมูที่ 6 

จํานวน 98 ครัวเรือน และ (4) บานวังบอน หมูที่ 7 

จํานวน 65 ครัวเรือน รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 

399 ครัวเรือน  (องค การบริหารส วนตําบล

นาหินลาด, 2559)

 2. การกําหนดกลุมตัวอยาง นําจํานวน

ครัวเรอืนประชากรศึกษา 399 ครวัเรอืน มาคาํนวณ

หาขนาด กลุ มราษฎรตัวอยาง โดยใชสูตรของ 

Krejcie and Morgan (1970) ไดขนาดราษฎร

กลุมตัวอยาง จํานวน 200 ครัวเรือน แตเนื่องจาก

การศึกษาคร้ังนี้มีหมู บานเปาหมายรวมจํานวน

4 หมูบาน ดังนั้น การเก็บขอมูลจากกลุมราษฎร

ตวัอยางจึงตองเกบ็ขอมลูแตละหมูบานตามสดัสวน

ที่เหมาะสม ใชสูตรคํานวณหาจํานวนครัวเรือน

ตัวอยางแตละหมูบานตามสัดสวนท่ีเหมาะสม

ของสบุงกช (2526) ซึง่ไดขนาดราษฎรกลุมตวัอยาง

จําแนกเปนรายหมูบาน ดังนี้ (1) บานนอยนอก

ซาํเมย หมูที ่3 จาํนวน 47 ครวัเรอืน (2) บานเนนิสงู 

หมูที่ 4 จํานวน 72 ครัวเรือน (3) บานทามะปราง 

หมูที่ 6 จํานวน 98 ครัวเรือน และ (4) บานวังบอน 

หมู ที่  7 จํานวน  32 ครัวเรือน  รวมจํานวน 

200 ครัวเรือน

การสรางและการทดสอบแบบสอบถาม

 1. การสรางแบบสอบถาม ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี หลกัการและศึกษาแบบสอบถามของผูทีเ่คย 

ทําการวิจัยในเรื่องลักษณะเดียวกนั นํามาปรับปรุง

และดดัแปลงเนือ้หาใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงค

ของการศึกษาคร้ังนี้

 2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน

ดังตอไปนี้

  2.1  นําแบบสอบถามที่สร  าง ข้ึน

เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

เบื้องตน

  2.2  การทดสอบแบบสอบถาม 

เป นขั้นตอนการทดสอบความเที่ยงตรงและ

หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามจาํนวน 30 ชดุ ไปทดลองใช (pre-test) 

กบัราษฎรท่ีตัง้บานเรอืนอยูอาศยัในทองทีบ่านโคก

สวาง หมูที่ 2 ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี 

จงัหวดันครนายก เพือ่ทดสอบความตรงเชงิเนือ้หา 

และความเช่ือมั่นของคําถามความรู  เกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไม คาความเชื่อมั่นที่ได

ตองมีคาไมนอยกวา 0.80 การทดสอบหาคาความ

เชือ่มัน่คาํถามความรูเกีย่วกับการอนรุกัษทรพัยากร

ปาไม ใชสูตร Kuder - Richardson 20 : KR 20 

(ลวน และอังคณา, 2524) และใชสูตรหาคาความ

แปรปรวนของพวงรัตน (2540) ผลการทดสอบ

ปรากฏวา ไดคาความเชื่อมั่นของคําถามความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษ ทรัพยากรปาไม เทากับ 0.86
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การเก็บรวบรวมขอมูล

 1. นําแบบสอบถามที่ผานการทดสอบ

เรียบรอยแลวไปเก็บขอมูลจากหัวหนาครัวเรือน

หรือสมาชิกในครัวเรือนซ่ึงเป นตัวแทนของ

ครัวเรือนที่สุ มเลือกไดในพื้นที่ศึกษา ใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random 

sampling) โดยการจบัสลากรายชือ่ครวัเรอืนราษฎร

ตัวอยางของหมูบานเปาหมายจนครบตามจํานวน

ที่คํานวณไดตอไป

 2. ตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับวา

ราษฎรตวัอยางไดตอบคาํถามครบถวนถกูตองหรอื

ไม หากพบขอผดิพลาดหรือตอบคําถามไมครบถวน 

ตองดําเนินการสอบถามและแกไขใหถูกตอง

ครบถวนหลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถามกลับมา

ดําเนินการในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล

ตอไป

การวิเคราะหขอมูล

 1. การวิ เคราะห ข อมูลเชิงพรรณนา 

เปนการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ 

สังคม ลักษณะและปริมาณการใชประโยชนที่ดิน

นอกเขตและในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญของ

ราษฎรตัวอยาง ใชสถิติอยางงาย ไดแก คาความถี่ 

คารอยละ คาเฉล่ีย คาสงูสดุ คาตํา่สดุ นาํเสนอขอมลู

ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

 2. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาปจจัย

ทีม่ผีลตอการใชประโยชนทีด่นิของราษฎรในทองที่ 

ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

ใชสถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบงกลุมออกเปน 

2 กลุม และใชสถิติ F-test กับตัวแปรอิสระที่แบง

กลุมตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป กําหนดนัยสําคัญทางสถิติ

ไวทีร่ะดับ 0.05 (p-value = 0.05) หรอืท่ีระดับความ

เชื่อมั่นทางสถิติร อยละ 95 และการวิเคราะห

เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison test) 

ดวยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s method) 

(บุญเรียง, 2542)

ผลและวิจารณ

 1. เพศ ราษฎรท่ีทาํการศกึษาเปนเพศหญงิ 

รอยละ 58.00 และเปนเพศชาย รอยละ 42.00

 2. อายุ ราษฎรที่ทําการศึกษาสวนใหญ

มีอายุ 51 - 60  ป รอยละ 33.50 รองลงมามีอายุ

มากกวา 60 ป รอยละ 28.50 นอยท่ีสุดมีอายุ

นอยกวา 30 ป รอยละ 7.00 มีอายุเฉลี่ย 53.49 ป 

มากที่สุด 79 ป และนอยที่สุด 20 ป

 3. ระดับการศึกษา ราษฎรท่ีทําการศึกษา

สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 

47.00 รองลงมาไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 16.50 

นอยท่ีสุดมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

รอยละ 5.50

 4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ราษฎร

ทีท่าํการศึกษาสวนใหญมจีาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 

3 - 4 คน รอยละ 40.00 รองลงมามีจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน 5 - 6 คน รอยละ 31.00 นอยที่สุด

มจีาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 - 2 คน รอยละ 10.50 

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  4.78 คน 

มากที่สุด 12 คน และนอยที่สุด 1 คน

 5. จํานวนแรงงานในครัวเรือน ราษฎร

ทีท่าํการศึกษาสวนใหญมจีาํนวนแรงงานในครวัเรอืน 

1 - 2 คน รอยละ 54.50 รองลงมามีจํานวนแรงงาน

ในครัวเรือน 3 - 4 คน รอยละ 39.00 นอยที่สุด
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มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนมากกวา 4 คน 

รอยละ 6.50 มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 

2.58 คน มากที่สุด 8 คน และนอยที่สุด 1 คน

 6. อาชีพหลัก  ราษฎรที่ทําการศึกษา

สวนใหญมีอาชีพหลักเกษตรกรรม (ทําสวนไผตง) 

รอยละ 41.00 รองลงมามีอาชีพหลักเกษตรกรรม 

(ทําสวนผลไม) รอยละ 20.00 และนอยท่ีสุด

มอีาชีพหลักรับจางทั่วไป รอยละ 4.00

 7. รายไดรวมของครัวเรือนตอป ราษฎร

ทีท่าํการศกึษาสวนใหญมรีายไดรวมของครวัเรอืน

ตอป 50,000 - 100,000 บาท รอยละ 49.50 รองลงมา 

มรีายไดรวมของครวัเรือนตอป 100,001 - 150,000 บาท 

รอยละ 20.00 นอยที่สุดมีรายไดรวมของครัวเรือน

ตอปนอยกวา 50,000 บาท รอยละ 12.00 มีรายได

รวมของครวัเรอืนตอปเฉล่ีย 121,870 บาท มากทีส่ดุ 

500,000 บาท และนอยที่สุด 25,000 บาท

 8. รายจายรวมของครวัเรอืนตอป ราษฎร

ทีท่าํการศกึษาสวนใหญมรีายจายรวมของครวัเรอืน

ตอป 50,000 – 100,000 บาท รอยละ 59.00 

รองลงมามรีายจายรวมของครวัเรอืนตอปนอยกวา 

50,000 บาท รอยละ 17.00 นอยที่สุดมีรายจายรวม

ของครัวเรือนตอป 100,001 - 150,000 บาท 

รอยละ 8.50 มีรายจายรวมของครัวเรือนตอปเฉล่ีย 

102,445 บาท มากทีส่ดุ 450,000 บาท และนอยทีส่ดุ 

20,000 บาท

 9. ภูมิลําเนาเดิม ราษฎรที่ทําการศึกษา

สวนใหญตัง้บานเรอืนอยูดัง้เดมิในหมูบานทีศ่กึษา 

รอยละ 69.50 ในสวนที่เหลือยายถิ่นฐานมาจาก

ที่อื่น รอยละ 30.50

 10. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน  ราษฎร

ทีท่าํการศกึษาสวนใหญมรีะยะเวลาการตัง้ถิน่ฐาน

มากกวา 50  ป รอยละ 42.50 รองลงมามีระยะเวลา

การตั้งถ่ินฐาน 10 – 20 ป รอยละ 16.50 นอยที่สุด

มีระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน 31 – 40 ป รอยละ 8.00 

มีระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานเฉลี่ย 41.17 ป มากที่สุด 

80 ป และนอยที่สุด 3 ป

 11. ขนาดพื้นท่ีถือครองนอกเขตอุทยาน

แหงชาต ิราษฎรทีท่าํการศกึษาสวนใหญขนาดพืน้ที่

ถือครองนอกเขตอุทยานแหงชาตินอยกวา 5 ไร 

รอยละ 81.00 รองลงมามีขนาดพ้ืนท่ีถือครอง

นอกเขตอุทยานแหงชาติ 5 - 10 ไร รอยละ 12.50 

นอยที่สุดมีขนาดพื้นท่ีถือครองนอกเขตอุทยาน

แหงชาติมากกวา 10 ไร รอยละ 6.50 มีขนาดพื้นที่

ถือครองนอกเขตอุทยานแหงชาติเฉลี่ย 2.87 ไร 

มากที่สุด 20 ไรและนอยที่สุด 0.50 ไร

 12. ขนาดพื้นท่ีถือครองในเขตอุทยาน

แหงชาติ ราษฎรท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีพื้นที่

ถือครอง ในเขตอุทยานแหงชาติ รอยละ 68.00 

ที่เหลือไมมีพื้นท่ีถือครองในเขตอุทยานแหงชาติ 

รอยละ 32.00 โดยในสวนราษฎรที่มีพื้นที่ถือครอง

ในเขตอุทยานแหงชาติ สวนใหญมีขนาดพื้นที่

ถือครองในเขตอุทยานแหงชาติ 5 - 10 ไร รอยละ 

27.50 รองลงมามขีนาดพืน้ท่ีถอืครองในเขตอุทยาน

แหงชาตินอยกวา 5 ไร รอยละ 23.00 นอยท่ีสุด

มีขนาดพ้ืนที่ถือครองในเขตอุทยานแหงชาติ

มากกวา 10 ไร รอยละ 17.50 มีขนาดพื้นที่ถือครอง

ในเขตอุทยานแหงชาติเฉลี่ย 5.35 ไร มากที่สุด 

25.99 ไรและนอยที่สดุ 0.05 ไร
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 13. ขนาดพ้ืนที่ถือครอง ราษฎรท่ีทําการ

ศึกษาสวนใหญขนาดพ้ืนที่ถือครอง 5 - 10 ไร 

รอยละ 38.00 รองลงมามีขนาดพ้ืนที่ถือครอง

นอยกวา 5 ไร รอยละ 31.50 นอยที่สุดมีขนาดพื้นที่

ถือครอง มากกวา 10 ไร รอยละ 30.50 มีขนาด

พื้นที่ถือครองเฉล่ีย 8.39 ไร มากที่สุด 30 ไรและ

นอยที่สุด 1 ไร

 14. การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ราษฎร

ที่ทําการศึกษาสวนใหญไมเปนสมาชิกกลุมทาง

สังคม รอยละ 70.50 ในสวนที่เหลือเปนสมาชิก

กลุมทางสังคม รอยละ 29.50

 15. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ราษฎรที่ทําการศึกษาสวนใหญมีความรู 

เกี่ยวกับ การอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับ

ปานกลาง รอยละ 75.00 ในสวนท่ีเหลือมีความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับ

นอย รอยละ 25.00 ราษฎรตอบคําถามความรู 

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมไดคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 5.09 คะแนน มากที่สุด 8 คะแนน 

และนอยที่สุด 2 คะแนน

ลักษณะและปริมาณการใชประโยชนที่ดินของ

ราษฎรนอกเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ

 ราษฎรตัวอยางใชประโยชนทีด่นินอกเขต

อุทยานแหงชาติเขาใหญ จําแนกเปน 5 ลักษณะ 

ดังนี้ (1) เปนที่ตั้งบานเรือน/ที่อยูอาศัย รอยละ 

100.00 รวมเนื้อที่ 147.45 ไร เฉลี่ย 0.74 ไร

ตอครัวเรือน (2) ทําเกษตรกรรม (ทําสวนไผตง) 

รอยละ 41.00 รวมเนื้อที่ 201.75 ไร เฉลี่ย 2.46 ไร

ตอครัวเรือน (3) ทําเกษตรกรรม (ทําสวนผลไม) 

รอยละ 20.00 รวมเน้ือท่ี 38.50 ไร เฉล่ีย 0.96 ไร

ตอครัวเรือน (4) ทําเกษตรกรรม (ทํานา) รอยละ 

9.50 รวมเนื้อที่ 196.50 ไร  เฉลี่ย 10.34 ไร 

ตอครัวเรือน และ (5) ทําเกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว) 

รอยละ 6.00 รวมเนื้อท่ี 24.50 ไร เฉลี่ย 2.04 ไร

ตอครวัเรอืน รวมปรมิาณการใชประโยชนทีด่นิของ

ราษฎรนอกเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 608.70 ไร 

เฉลี่ย 3.04 ไร มากท่ีสุด 25.00 ไร และนอยที่สุด 

0.50 ไร รายละเอียดปรากฏตาม Table 1
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ลักษณะและปริมาณการใชประโยชนที่ดินของ

ราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ

ราษฎรตัวอยางสวนใหญใชประโยชนที่ดินในเขต

อุทยานแหงชาติเขาใหญ รอยละ 68.00 ที่เหลือไม

ไดใชประโยชนที่ดิน รอยละ 32.00 โดยในสวน

ราษฎรที่ใชประโยชนที่ดิน จําแนกเปน 2 ลักษณะ 

ดังนี้ (1) ทําเกษตรกรรม (ทําสวนไผตง) รอยละ 

49.00 รวมเนื้อที่ 864.53 ไร เฉลี่ย 8.82 ไรตอครัว

เรือน และ (2) ทําเกษตรกรรม (ทําสวนผลไม) รอย

ละ 19.00 รวมเน้ือท่ี 205.70 ไร เฉล่ีย 6.57 ไรตอครัว

เรอืน รวมปรมิาณการใชประโยชนทีด่นิของราษฎร

ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 1,070.23 ไร เฉลี่ย 

5.35 ไร มากที่สุด 25.99 ไร และนอยที่สุด 0.05 ไร 

รายละเอียดปรากฏตาม Table 2

Table 1  Types and quantities of land utilization outside Khao Yai national park of people

  in Na Hinlat sub-district, Pak Phli district, Nakhon Nayok province.

 Quantities of land utilization (rais)
  Types of land utilization n Percentage
     Total Maximum Minimum Mean

 Home residence  200 100.00 147.45 5.00 0.50 0.74

 Agriculture (Bamboo gardener) 82 41.00 201.75 13.00 0.50 2.46

 Agriculture (Fruits gardener) 40 20.00 38.50 17.00 1.00 0.96

 Agriculture (Farmer) 19 9.50 196.50 13.00 3.00 10.34

 Agriculture (Animals farm) 12 6.00 24.50 2.00 1.00 2.04

 Total    608.70 25.00 0.50 3.04

 Remark:  People of 103 persons having land utilization more than 1 type.

Table 2  Types and quantities of land utilization inside Khao Yai national park of people

  in Na Hinlat sub-district, Pak Phli district, Nakhon Nayok province.

 Quantities of land utilization (rais)
  Types of land utilization n Percentage
     Total Maximum Minimum Mean

 No having land holding in national park 64 32.00 - - - -

 Agriculture (Bamboo gardener) 98 49.00 864.53 25.99 0.05 8.82

 Agriculture (Fruits gardener) 38 19.00 205.70 16.41 0.78 6.57

 Total    1,070.23 25.99 0.05 5.35

 Remark: Every people of 136 persons having agriculture in forest land encroachment 1 type.
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ลักษณะและปริมาณการใชประโยชนที่ดินของ

ราษฎรท้ังนอกเขตและในเขตอุทยานแหงชาติ

เขาใหญ

 ราษฎรตัวอยางใชประโยชนที่ดินทั้งนอก

เขตและในเขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญทองทีต่าํบล

นาหนิลาด อาํเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก จาํแนก

เปน 5 ลักษณะ ดังน้ี (1) เปนที่ตั้งบานเรือน/

ที่อยูอาศัย รอยละ 100.00 รวมเนื้อที่ 147.45 ไร

 เฉลี่ย 0.74 ไรตอครัวเรือน (2) ทําเกษตรกรรม 

(ทาํสวนไผตง) รอยละ 76.50 รวมเนือ้ที ่ 1,066.28 ไร 

เฉลี่ย 6.97 ไรตอครัวเรือน (3) ทําเกษตรกรรม 

(ทําสวนผลไม) รอยละ 20.00 รวมเนื้อที่ 244.20 ไร 

เฉล่ีย 6.11 ไรตอครัวเรือน (4) ทําเกษตรกรรม 

(ทํานา) รอยละ 9.50 รวมเน้ือท่ี 196.50 ไร เฉล่ีย 

10.34 ไรตอครัวเรือน และ (5) ทําเกษตรกรรม 

(เล้ียงสัตว) รอยละ 6.00 รวมเนื้อท่ี 24.50 ไร 

เฉลี่ย 2.04 ไรตอครัวเรือน รวมปริมาณการใช

ประโยชนที่ดินของราษฎรทั้งนอกเขตและในเขต

อุทยานแหงชาติเขาใหญ 1,678.93 ไร เฉลี่ย 8.39 ไร 

มากที่สุด 30 ไร และนอยที่สุด 0.50 ไร รายละเอียด

ปรากฏตาม Table 3

Table 3  Types and quantities of land utilization outside and inside Khao Yai national park

  of people in Na Hinlat sub-district, Pak Phli district, Nakhon Nayok province.

 Quantities of land utilization (rais)
  Types of land utilization n Percentage
     Total Maximum Minimum Mean

 Home residence  200 100.00 147.45 5.00 0.50 0.74

 Agriculture (Bamboo gardener) 153 76.50 1,066.28 29.00 0.05 6.97

 Agriculture (Fruits gardener) 40 20.00 244.20 17.00 1.08 6.11

 Agriculture (Farmer) 19 9.50 196.50 13.00 3.00 10.34

 Agriculture (Animals farm) 12 6.00 24.50 2.00 1.00 2.04

 Total    1,678.93 30.00 0.50 8.39

 Remark: Every people having land utilization more than 1 type and people of 153 persons

   having land utilization for agriculture more than 1 type.
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 จากขอมลูดงักลาวขางตน เมือ่เปรยีบเทยีบ

ลักษณะและปริมาณการใชประโยชนที่ดินของ

ราษฎรนอกเขตกับในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก พบวา (1) ราษฎรมีลักษณะการใช

ประโยชนทีด่นินอกเขตและในเขตอทุยานแหงชาติ

เขาใหญ จํานวน 5 และ 2 ลักษณะ ตามลําดับ 

และ (2) ราษฎรมีปริมาณการใชประโยชนที่ดิน

นอกเขตและในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

จํานวน 608.70 และ 1,070.23 ไร ตามลําดับ 

คิดเปนอัตราสวน 1 : 1.76

การทดสอบหาปจจัยท่ีมีผลตอการใชประโยชน

ที่ดินของราษฎร

 1. ระดบัการศึกษา การศึกษาไดแบงระดับ

การศึกษาของราษฎรออกเปน 2 กลุม ไดแก 

(1) ราษฎร ที่ไมไดเรียนหนังสือ - ประถมศึกษา ฅ

และ (2) ราษฎรท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ขึ้นไป (   = 8.725 และ 7.819 ตามลําดับ) พบวา 

ระดับการศึกษาเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการใช

ประโยชน ที่ ดินของราษฎรในท องที่ ตํ าบล

นาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

(t = 1.149, คา p = 0.252)

 2. จํานวนสมาชิกในครวัเรือน การศึกษา

ไดแบงจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของราษฎร

ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรทีม่จีาํนวนสมาชกิ

ในครัวเรือนนอย (1 - 4 คน) และ (2) ราษฎรท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก (5 - 12 คน) 

(   = 7.919 และ 8.880 ตามลําดับ) พบวา จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการใช

ประโยชน ที่ ดินของราษฎรในท องที่ ตํ าบล

นาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

(t = -1.268, คา p = 0.206)

 3. จาํนวนแรงงานในครัวเรอืน การศึกษา

ไดแบงจํานวนแรงงานในครัวเรือนของราษฎร

ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรท่ีมจีาํนวนแรงงาน

ในครัวเรือนนอย (1 - 2 คน) และ (2) ราษฎรท่ีมี

จํานวนแรงงานในครัวเรือนมาก (3 - 8 คน) 

(   = 8.713 และ 8.013 ตามลําดับ) พบวา จํานวน

แรงงานในครัวเรือนเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอการ

ใชประโยชนที่ดินของราษฎรในทองที่ตําบล

นาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

(t = 0.919, คา p = 0.359)

 4. อาชพีหลกั การศกึษาไดแบงอาชพีหลกั

ของราษฎรออกเปน 5 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่มี

อาชีพหลักเกษตรกรรม (2) ราษฎรท่ีมีอาชีพหลัก

คาขาย (3) ราษฎรที่มีอาชีพหลักรับราชการ/

พนกังาน รฐัวสิาหกิจ และ (4) ราษฎรท่ีมอีาชีพหลัก

อื่นๆ  (พนักงานบริษัท  และรับจ  าง ท่ัวไป ) 

(   = 9.410, 7.134, 3.472 และ 4.054 ตามลําดับ) 

พบวา อาชีพหลักเปนปจจัยที่ มีผลตอการใช

ประโยชน ที่ ดินของราษฎรในท องที่ ตํ าบล

นาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

(F = 11.335, คา p < 0.001) ผลการวิเคราะห

รายคู พบวา (1) ราษฎรที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม 

กับราษฎรท่ีมีอาชีพหลักรับราชการ/พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ (2) ราษฎรที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม 

กับราษฎรท่ีมีอาชีพหลักอื่นๆ (พนักงานบริษัท 

และรับจางท่ัวไป) และ (3) ราษฎรท่ีมีอาชีพหลัก

คาขาย  กับราษฎรท่ีมีอาชีพหลักรับราชการ/

พนักงาน รัฐวิสาหกิจ (4) ราษฎรที่มีอาชีพหลัก
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คาขาย กับราษฎรที่มีอาชีพหลักอื่นๆ (พนักงาน

บริษัท และรับจางทั่วไป) มีการใชประโยชนที่ดิน

ในทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(คา p < 0.001, = 0.001, 0.016 และ 0.015 ตามลาํดบั) 

สา เหตุ อ า จ เ กิ ดจ ากร าษฎรที่ มี อ า ชีพหลั ก

เกษตรกรรมมีความจําเปนตองใชที่ดินในการ

ประกอบอาชพีในจาํนวนมากกวาราษฎรท่ีมอีาชพี

หลักรับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และอาชีพ

หลักอื่น ๆ (พนักงานบริษัท และรับจางทั่วไป) 

รวมถงึราษฎรทีม่อีาชพีหลกัคาขาย มเีงนิทนุในการ

ลงทนุเพือ่ประกออาชพีเสรมิทางดานเกษตรกรรม

จึงมีการใชที่ดินมากกวาราษฎรท่ีมีอาชีพหลัก

รับราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และอาชีพหลัก

อื่นๆ (พนักงานบริษัท และรับจางทั่วไป)

 5. รายไดของครัวเรือน การศึกษาไดแบง

รายไดของครัวเรือนของราษฎรออกเปน 2 กลุม 

ไดแก (1) ราษฎรที่มีรายไดของครัวเรือนนอย 

(25,000 - 121,870 บาท) และ (2) ราษฎรที่มีรายได

ของครัวเรือนมาก (121,871 - 500,000 บาท) 

(   = 8.267 และ 8.778 ตามลําดับ) พบวา รายได

ของครัวเ รือนไม  เป นป จจัยที่มีผลต อการใช 

ประโยชนที่ดินของราษฎรในทองที่ตําบลนาหิน

ลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (t = -0.583, 

คา p = 0.561) 

 6. ภูมิลํ า เนาเดิม  การศึกษาได แบ ง

ภูมิลําเนา เดิมของราษฎรออกเปน 2 กลุม ไดแก 

(1) ราษฎร  ที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยู ดั้งเดิม

ในหมูบาน และ (2) ราษฎรท่ียายถ่ินฐานมาจาก

ที่อื่น (   = 8.500 และ 8.153 ตามลําดับ) พบวา 

ภูมิลํา เนาเดิมเป นป จจัย ท่ีไม มีผลต อการใช 

ประโยชน ที่ ดินของราษฎรในท องที่ ตํ าบล

นาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

(t = 0.420, คา p = 0.675)

 7. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การศึกษา

ไดแบงระยะเวลาการต้ังถิน่ฐานของราษฎรออกเปน 

2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรท่ีมรีะยะเวลาการตัง้ถ่ินฐาน

ไมนาน (3 - 41 ป) และ (2) ราษฎรที่มีระยะเวลา

การตั้งถ่ินฐานนาน (42 - 80 ป) (   = 8.141 และ 

8.598 ตามลําดับ) พบวา ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน 

เปนปจจัยที่ไมมีผลตอการใชประโยชนที่ดินของ

ราษฎรในทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก (t = -0.596, คา p = 0.552)

 8. ความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม การศึกษาไดแบงความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ 

ทรัพยากรปาไมของราษฎรออกเปน 2 กลุม ไดแก 

(1) ราษฎรทีม่คีวามรูเกีย่วกับการอนรุกัษทรพัยากร

ปาไมนอย และ (2) ราษฎรที่มีความรู เก่ียวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมปานกลาง (   = 9.417 

และ 8.054 ตามลําดับ) พบวา ความรูเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไม ไมเปนปจจัยท่ีมีผลตอ

การใชประโยชนทีด่นิของราษฎรในทองทีต่าํบลนา

หนิลาด อาํเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก (t = 1.560, 

คา p = 0.120) 

 ทั้งนี้ รายละเอียดผลการทดสอบหาปจจัย

ที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินของราษฎรใน

ทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก ปรากฏตาม Table 4
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สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

 1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎรในทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก สรุปไดว า ราษฎรตัวอยาง

ที่ทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 

53.49 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวน

สมาชิกและมีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 

4.78 คน และ 2.58 คน ตามลําดับ มีอาชีพหลัก

เกษตรกรรม (ทําสวนไผตง) มีรายไดและมีรายจาย

ของครัวเรอืนตอป 121,870 บาท และ 102,445 บาท 

ตามลําดับ มีภูมิลําเนาเดิมตั้งบานเรือนอยูดั้งเดิม

ในหมูบาน มรีะยะเวลาการตัง้ถ่ินฐานเฉลีย่ 41.17 ป

มีขนาดพ้ืนที่ถือครองเฉล่ีย 8.39 ไรตอครัวเรือน 

ไมเปนสมาชกิกลุมทางสงัคม และมคีวามรูเกีย่วกบั

การอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับปานกลาง

 2. ลักษณะและปริมาณการใชประโยชน

ที่ดินของราษฎรนอกเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก พบวา ราษฎรมีลกัษณะและปริมาณการ

ใชประโยชนทีด่นินอกเขตอทุยานแหงชาตเิขาใหญ 

รวมเน้ือที่ 608.70 ไร ไดแก (1) ทําเกษตรกรรม 

(ทําสวนไผตง) รวมเน้ือที่ 201.75 ไร (2) ตั้งบาน

เรื อน /ที่ อ ยู  อ าศั ย  รวม เนื้ อ ท่ี  1 4 7 . 4 5  ไร  

(3) ทําเกษตรกรรม (ทํานา) รวมเน้ือที่ 196.50 ไร 

(4) ทําเกษตรกรรม (ทําสวนผลไม) รวมเนื้อที่ 

38.50 ไร และ (5) ทําเกษตรกรรม (เลี้ยงสัตว) 

รวมเนือ้ที ่24.50 ไร มปีรมิาณการใชประโยชนทีด่นิ

นอกเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญเฉลี่ย 3.04 ไร

ตอครวัเรอืน มากทีส่ดุ 20 ไร และนอยทีส่ดุ 0.50 ไร

Table 4  Factors affecting land holding of people in Na Hinlat sub-district, Pak Phli district,

  Nakhon Nayok province.

   Independent variables t-test F-test p-value

 1. Educational level  1.149  0.252

 2. Number of household member -1.268  0.206

 3. Number of household labor 0.919  0.359

 4. Major occupation   11.353 < 0.001*

 5. Household Income -0.583  0.561

 6. Domicile  0.420  0.675

 7. Resettled period  -0.596  0.552

 8. Knowledge about forest resource conservation 1.560  0.120

 Remark:  * = Statistically significant at the 0.05 level
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 3. ลักษณะและปริมาณการใชประโยชน

ที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ทองท่ีตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก พบวา ราษฎรมีลกัษณะและปริมาณการ

ใชประโยชนที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

รวมเน้ือที่ 1,070.23 ไร ไดแก (1) ทําเกษตรกรรม 

(ทําสวนไผ ตง) รวมเน้ือท่ี  864.53 ไร   และ 

(2) ทําเกษตรกรรม (ทําสวนผลไม) รวมเน้ือที่ 

205.70 ไร มีปริมาณการใชประโยชนที่ดินในเขต

อทุยานแหงชาติเขาใหญ เฉลีย่ 5.35 ไรตอครวัเรอืน 

มากที่สุด 25.99 ไร และนอยที่สุด 0.05 ไร

 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใชประโยชน

ที่ดินของราษฎรนอกเขตและในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาใหญ ทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก มีอัตราสวนเทากับ 

1 : 1.76 จะเห็นไดวา ราษฎรมีการใชประโยชน

ที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติมากกวานอกเขต

อุทยานแหงชาติ จึงลอแหลมตอการบุกรุกขยาย

พื้นที่ในอนาคตเพื่อทําประโยชนในเขตอุทยาน

แหงชาติเพิ่มเติมไดโดยงาย

 4. ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดิน

ของราษฎรในทองท่ีตาํบลนาหินลาด อาํเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก ไดแก อาชีพหลัก

ขอเสนอแนะ

 1. หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของควร

เรงรดัการตรวจพิสจูนสทิธกิารถือครองทีด่นิปาไม

ในเขต อุทยานแหงชาติเขาใหญ ซึ่งราษฎรไดแจง

สิทธิการถือครองที่ดินป าไม ไว ตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ใหได

ขอยุต ิหากราษฎรรายใดถือครองทีด่นิปาไมมากอน

การประกาศอทุยานแหงชาตใิหดาํเนนิการเพกิถอน

อุทยานแหงชาติ สวนราษฎรที่ถือครองที่ดินปาไม

ภายหลังการประกาศอุทยานแหงชาติ ใหอพยพ

ราษฎรออกจากพ้ืนที่และจัดสรรท่ีดินทํากินใหกับ

ราษฎรกลุมดังกลาวตอไป

 2. ราษฎรทองที่ตําบลนาหินลาด อําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก สวนใหญมีอาชีพหลัก

เกษตรกรรม (ทําสวนไผตง ทําสวนผลไม) ซึ่งเปน

อาชีพท่ีตองการใชประโยชนทีด่นิเพ่ือการประกอบ

อาชีพเปนหลัก ประกอบกับราษฎรใชประโยชน

ทีด่นิในเขตอทุยานแหงชาติเขาใหญประกอบอาชพี

ดงักลาว ดงัน้ัน หนวยงานราชการท่ีเกีย่วของจาํเปน

ตองเขาไปควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนท่ี

อยางใกลชิด เน่ืองจากตําบลนาหินลาดตั้งอยูติด

และอยูในเขตอุทยานแหงชาตเิขาใหญ จงึลอแหลม

ตอการบุกรุกขยายพ้ืนที่ เข าทําประโยชนดาน

การเกษตรดังกลาวเพิ่มเติมไดโดยงาย

 3. หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของจําเปนที่

จะตองรณรงคประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหความรู 

ความเขาใจดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม และ

การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตอไรในพ้ืนที่ตําบล

แหงนีใ้หมากทีส่ดุ เพ่ือสรางความเขาใจและปองกนั

การขยายท่ีดินเพื่อทําประโยชนในพ้ืนท่ีอุทยาน

แหงชาติเขาใหญเพิ่มเติมตอไป

 4. หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของควรนํา

ผลการศึกษาที่ได ไปใชประกอบการพิจารณา

กําหนดแผนงานการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน

พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญใหเกิดประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งควรนําขอเสนอแนะ
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❏ ❏ ❏ ❏ ❏

ของราษฎรที่ตองการใหหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ

เรงรัดการตรวจพสิจูนสทิธกิารถอืครองทีด่นิปาไม

ในเขตพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541
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ABSTRACT
 The objectives of this study were to determine socio-economic, general information 
of people, dependency and value-added on forest resource at Ban Huay Sapan Samakkee 
community forest, Nongrong sub-district, Phanom Tuan district, Kanchanaburi province. 
Data gathered by using the designed questionnaires interviewed 342 respondents. Statistical 
analysis methods were frequency, percentage, mean, minimum and maximum.
 The results of this study indicated that most of the respondents were female with their 
average age of 50.72 years and primary school was their educational level. Agriculture was their 
main occupation the average number of household member was 4.09. The average size of land 
holding was 21.37 rais. The average annual household income and their expenditure were 
158,350.48 and 157,983.02 baht/year, respectively. Their dependency on forest resources 
were firewood, fruit, mushroom, edible plant, honey bee, medicinal plants, bamboo, bamboo shoot, 
wildlife and other non-timber forest products. Total net value and net value per household 
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of their utilization non-timber forest products were 305,728.66 baht/year and 894.10 baht/year/
household. And processing of their products for value-added were mushroom, tamarind, 
Indian gooseberry, jujube, edible plants, bamboo shoot, stump, sugar palm tree and others. 
Value of total raw material, total cost, total processing products value and total value-added 
of processing products were 91,555.00, 119,024.52, 373,552.50, and 254,527.98 baht/year, 
respectively.
Keywords:   dependency, value-added, forest resource, forest community

บทคัดยอ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะทางเศรษฐกจิสงัคมและขอมลูทัว่ไปของราษฎร 

การพึ่งพิงและการเพิ่มมูลคาของทรัพยากรปาไมที่ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี ตําบลหนองโรง 

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชแบบสัมภาษณ ในการเก็บขอมูลของราษฎร จํานวน 342 ชุด 

และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด และคาตํ่าสุด 

 ผลการศึกษาพบวาราษฎรสวนใหญเปนเพศหญิงอายุเฉล่ีย 50.72 ป มกีารศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 คน มีการถือครองที่ดินเฉลี่ย 21.37 ไร 

รายไดของครัวเรือนเฉล่ีย 158,350.48 บาท/ป และรายจายของครัวเรือนเฉลี่ย 157,983.02 บาท/ป 

ทรัพยากรปาไมที่ราษฎรพึ่งพิง ไดแก ไมฟน ผลไม เห็ด พืชผัก นํ้าผึ้ง สมุนไพร ไมไผ หนอไม สัตว 

และของปาอื่นๆ มีมูลคาสุทธิจากการใชประโยชนรวมเทากับ 305,782.66 บาท/ป เฉลี่ยตอครัวเรือน

เทากับ 894.10 บาท/ป มีการนําของปามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา โดยของปาที่ราษฎรนํามาแปรรูป

ไดแก เห็ดโคน มะขามเปรี้ยว มะขามปอม พุทรา หนอไม ตอไม ตนตาล และอื่นๆ  มีมูลคาวัตถุดิบ

ที่ใชในการผลิตทั้งหมดเทากับ 91,555.00 บาท/ป มีคาใชจายท้ังหมด 119,024.52 บาท/ป มูลคาสินคา

แปรรูปทั้งหมดเทากับ 373,552.50 บาท/ป และมูลคาท่ีเพิ่มขึ้นจากการแปรรูปทั้งหมดเทากับ 

254,527.98 บาท/ป

คําสําคัญ:   การพึ่งพิง, การเพิ่มมูลคา, ทรัพยากรปาไม, ปาชุมชน
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คํานํา

 ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคีเปนปา

เบญจพรรณ หรือปาผสมผลัดใบ มีความอุดม

สมบรูณของพันธุไมนานาชนิด มคีวามหลากหลาย

ของสัตว และมีลําธารไหลตลอดท้ังป ประชาชน

จงึมกีารพ่ึงพงึทรัพยากรปาไมจากปาชมุชนดังกลาว

เปนจํานวนมาก ทั้งดานการใชประโยชนจากไม 

การเผาถาน การเก็บหาผลผลิตจากของปา เพื่อใช

ในการดํารงชีพและเปนรายได กอนท่ีจะจัดต้ัง

ปาชมุชนพ้ืนทีป่าดังกลาวไดมนีายทุนเขามาจับจอง

พืน้ทีเ่ปนจาํนวนมาก ทาํใหเกดิผลกระทบตอผนืปา

และความเสียหายแกพืน้ทีป่าเปนจาํนวนมาก ตอมา

ชาวบานในชุมชนไดรวมมือกัน ชวยกันพื้นฟู ดูแล 

จัดการปา และไดตั้งปาชุมชนขึ้นมีชื่อวา ปาชุมชน

บานหวยสะพานสามัคคี จนในป 2542 ปาชุมชน

บานหวยสะพานสามัคคี ไดรับการคัดเลือกจาก

กรมปาไมใหเปนปาพื้นบาน อาหารชุมชน ดีเดน

ระดับเขต (องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง 

อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, 2556) 

 จะเห็นไดวาปาชุมชนบานหวยสะพาน

สามัคคีมีบทบาทตอราษฎรในพื้นที่อยางมาก 

ดังนั้น การศึกษาการพึ่งพิงและการเพิ่มมูลคา

จากทรัพยากรปาไม ของราษฎรท่ีอาศยัอยูในชมุชน

โดยรอบพื้นที่ปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี 

ตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุี 

จะทาํใหทราบถงึสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และขอมลู

ทั่วไปของราษฎร การใชประโยชนจากทรัพยากร

ปาไม การเพ่ิมมูลคาของทรัพยากรปาไม  เพ่ือนํา

ขอมูลไปวางแผนในการจัดการพัฒนาทรัพยากร

ปาไมในพ้ืนทีป่าชุมชนใหเหมาะสมและมีศักยภาพ

เพียงพอที่จะอํานวยประโยชนทั้งทางตรงและ

ทางออมตอชมุชนและประเทศชาติในอนาคตอยาง

ยั่งยืน ตลอดจนสรางแรงจูงใจและปลูกจิตสํานึก 

ทาํใหประชาชนไดเห็นถงึความสําคญัของทรัพยากร 

ปาไมของชุมชน

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และขอมูลท่ัวไป

ของราษฎร การพ่ึงพิง และการเพ่ิมมูลคาของ

ทรพัยากรปาไมของราษฎรบานหวยสะพานสามัคคี 

ตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุี

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

 อุปกรณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ

ไปดวยแบบสัมภาษณ อปุกรณบนัทึกภาพ อปุกรณ

เครื่องเขียน และคอมพิวเตอร

การรวบรวมขอมูล

 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดย

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพ่ึงพิง

ทรพัยากรปาไม รายละเอยีดเกีย่วกบัพืน้ทีป่าชุมชน

บานหวยสะพานสามัคคี ของปาท่ีราษฎรนํามาใช

ประโยชน การเพิม่มลูคา เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคดิ

ในการศกึษาวจิยัและกลุมตวัอยาง โดยการรวบรวม

จากเอกสารตางๆ ทางวิชาการ

 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใชแบบ

สัมภาษณเก็บขอมูลราษฎรตําบลหนองโรง อําเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 17 หมูบาน 

2,368 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบล

หนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี, 

2556) แลวคํานวณหาจํานวนครัวเรือนตัวอยาง
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ที่เหมาะสมโดยใชสูตร Yamane (1973) ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับไดเทากับ 0.05 ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยาง

เทากับ 342 ครัวเรือน หลังจากทราบจํานวน

ครัวเรือนที่เหมาะสมสําหรับที่จะใชในการศึกษา

ครั้งนี้แลวทําการคํานวณหาครัวเรือนตัวอยาง

ของแตละหมูบานโดยใชสูตรกระจายตามสัดสวน 

เพื่อใหไดขอมูลในเรื่อง ของปาที่เก็บหา การใช

ประโยชน มูลคาของทรัพยากรปาไม และการเพิ่ม

มูลคาทรัพยากรปาไม 

การทดสอบแบบสัมภาษณ

 นําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนไปทดสอบ

จาํนวน 30 ชดุ นาํไปทดสอบความเช่ือมัน่ ในตําบล

ทุงสมอ ซึ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงเพ่ือหาสัมประสิทธิ์

ความเช่ือมัน่ของคาํถามความรูเกีย่วกบัการอนรุกัษ

ทรัพยากรปาไม โดยใชสูตร KR-20 ซึ่งเปนวิธีการ

ของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson’s) 

(พวงรัตน, 2540) เม่ือทําการทดสอบเกี่ยวกับ

ความรู  เกี่ยวกับการอนุรักษ ทรัพยากรปาไม  

ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.877

การวเิคราะหขอมูล

 1. การวิเคราะหขอมลูเชิงพรรณนา  สาํหรับ 

ขอมูลทั่วไป ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม และการ

พึง่พงิทรัพยากรปาไมของราษฎรตัวอยาง โดยใชวธิี

การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนประกอบคาสถิติ เชน 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสูงสุด และคาต่ําสุด 

 2.  การวิเคราะหมูลคาสุทธิจากของปา

ที่หามาได ประเมินหามูลคาไดจากการเก็บหา

ของปาของราษฎรท่ีนําของปามาใชประโยชนใน

ครวัเรือน และขาย ใชมลูคาตลาดในการประเมินคา 

โดยหามูลคาสุทธ ิโดยนํามลูคาของปาท่ีหามาไดหกั

ออกดวยตนทุนหรือคาใชจายทีเ่กดิข้ึนเพ่ือใหไดมา

ซึ่งของปานั้นๆ และคาใชจายในการขาย (ถามี) 

(สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม และศูนยวิจัย

เศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร, 2541) 

มูลคาสุทธิ หาไดจาก

 มูลคาสุทธิจากของปาท่ีหามาได = มูลคา

จากของปาที่หามาได – คาใชจายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด

 โดย มลูคาจากของปาท่ีหามาได = (ปรมิาณ

ของปาท่ีใชบริโภคในครัวเรือน × ราคาตลาด) 

+ (ปริมาณของปาที่ขาย × ราคาขาย)

 คาใชจายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด = คาใชจาย

ในการใหไดมาซึ่งของปาท้ังที่ เปนตัวเงินและ

ไมเปนตวัเงนิ + คาใชจายในการขายของปาทัง้ทีเ่ปน

ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน

 คาใชจายทีม่ทีัง้คาใชจายในการใหไดมาซึง่

ของปา และคาใชจายในการนําของปาไปขายน้ัน 

จะตองรวมทั้งคาใชจายที่เปนตัวเงินและคาใชจาย

ที่ไมเปนตัวเงิน เชน คาจางแรงงาน และคาเสีย

โอกาสของราษฎรในครัวเรือน เปนคาใชจ าย

ที่ตองรวมเขาในการประเมินคาสุทธิของมูลคา

จากของปา สวนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใช 

จะคิดคาใชจายในรูปของคาเสื่อมราคา มูลคาสุทธิ

จากของปาทัง้หมด คอื การรวมของมลูคาสทุธจิาก

ของปาแตละประเภทรวมกัน

 3. การเพ่ิมมูลคาและการแปรรูปของปา

เปนผลิตภัณฑจากปาชุมชนบานหวยสะพาน

สามัคคี เมื่อทําการสัมภาษณและรวบรวมขอมูล

เสร็จแลว จากนั้นนําขอมูลการแปรรูปของปา

เปนสินคาแปรรูป ไดแก ชนิดของปาที่นํามาเปน
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วัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบ รูปแบบการแปรรูป 

ชนิดผลิตภัณฑที่ได และคาใชจายตางๆ ในการ

แปรรูป ใชการบรรยายเชิงพรรณนา สําหรับมูลคา

ของปาที่เพิ่มข้ึนหาไดจากมูลคาของสินคาแปรรูป

ลบดวยคาใชจายทั้งหมด

ผลและวิจารณ

สภาพเศรษฐกจิ สงัคมและขอมลูท่ัวไปของราษฎร

 จากการศึกษาพบวา ราษฎรสวนใหญ 

เปนเพศหญิง รอยละ 65.50 และเพศชาย รอยละ 

34.50 โดยมีอายุ 41 - 60 ป คิดเปนรอยละ 48.54 

รองลงมามีอายุ 60 ปขึ้นไป อายุ 21 - 40 ป อายุ

นอยกวาหรือเทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 26.90 

23.98 และ 0.58 ตามลําดับ มีอายุเฉล่ีย 50.72 ป

การศึกษา สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถม

ศึกษา รอยละ 68.71 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงมีจํานวน

เทากันคือ รอยละ 10.24 ระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 4.97 ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 2.63 

และ นอยที่สุด ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

รอยละ 1.46 โดยมจีาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนทีพ่บ

มากท่ีสุด คือ จํานวน 4 - 6 คน รอยละ 61.99 

รองลงมา 1-3 คน คิดเปนรอยละ 34.21 นอยที่สุด 

มากกวา 6 คนข้ึนไป รอยละ 3.80 มีสมาชิกใน

ครัวเรือน เฉลี่ย 4.09 คน สวนใหญมีอาชีพหลัก

เกษตรกรรมคดิเปนรอยละ 65.20 สวนใหญราษฎร

ไมมีอาชีพรอง คิดเปนรอยละ 63.74 ไมมีตําแหนง

ทางสังคม คิดเปนรอยละ 95.61 มีภูมิลําเนาเดิม

อยูที่หมูบานท่ีทําการศึกษา คิดเปนรอยละ 91.52 

มทีีด่นิถอืครองเปนของตนเอง คดิเปนรอยละ 92.98 

โดยมีพื้นที่ถือครองมากกวา 15 ไรขึ้นไป คิดเปน

รอยละ 47.96 รองลงมา 6-10 และ 11-15 ไร 

มีจํานวนเทากันคือ รอยละ 15.20 และนอยท่ีสุด 

มพีืน้ท่ีถอืครอง 1 - 5 ไร คดิเปนรอยละ 14.62 มพีืน้ท่ี 

ถือครองเฉล่ีย 21.37 ไรสวนใหญมีพื้นท่ีทํากิน

เพียงพอตอการดํารงชีพของครอบครัว คิดเปน

รอยละ 90.35 สวนใหญมรีายได 50,001 - 100,000 

คิดเปนรอยละ 39.47 รองลงมา 100,001 - 150,000 

บาท/ป คิดเปนรอยละ 20.47 และนอยท่ีสุด 

มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป 

คิดเปนรอยละ 11.40 โดยมีรายไดเฉลี่ย 158,350.48 

บาท/ป สวนใหญมีรายจาย 50,001 - 100,000 

บาท/ป คิดเปนรอยละ 39.76 รองลงมา 100,001 -

150,000 บาท/ป คดิเปนรอยละ 22.81 และนอยทีส่ดุ 

มีรายจายนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป 

คิดเปนรอยละ 9.65 โดยมีรายจายเฉลี่ย 157,983.02 

บาท/ป ราษฎรสวนใหญเปนสมาชกิกลุมทางสงัคม 

คดิเปนรอยละ 74.56 โดยเปนสมาชิกกลุมทางสังคม

ที่ไมเกี่ยวกับปาไม คิดเปนรอยละ 50.00 และเปน

สมาชิกกลุมทางสังคมท่ีเกี่ยวกับปาไมคิดเปน

รอยละ 27.48 สวนใหญเคยไดรบัขาวสารทีเ่กีย่วกบั

การอนุรักษทรัพยากรปาไม คิดเปนรอยละ 90.06 

เคยเขารวมกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

คิดเปนรอยละ 47.95 และเคยเขารับการฝกอบรม

ความรูเกีย่วกับการอนรุกัษทรพัยากรปาไม คดิเปน

รอยละ 17.54 ความรูในการอนรุกัษทรพัยากรปาไม

ของราษฎร พบวา มีคะแนนความรูในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมมากที่สุด 12 คะแนน นอยที่สุด 

7 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ีย 9.55 คะแนน 

ราษฎรสวนใหญเห็นว าการกําหนดพื้นที่ป า
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เปนปาชุมชนมีประโยชน คิดเปนรอยละ 97.37 

ราษฎรสวนใหญคิดวาพื้นที่ปาชุมชนในปจจุบัน

ไมเพยีงพอกับความตองการใชประโยชนของชุมชน 

คิดเปนรอยละ 52.92 ราษฎรเคยนําวัวเขาไปเลี้ยง

ในปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี คิดเปน

รอยละ 2.34 เคยเขาไปศกึษาดงูานในพืน้ทีป่าชมุชน

บานคดิเปนรอยละ 9.06 เคยเขาไปพกัผอนหยอนใจ

ในพื้นที่ปาชุมชน คิดเปนรอยละ 34.21 และเคย

เขาไปประกอบพิธีกรรมในพ้ืนที่ปาชุมชน คิดเปน

รอยละ 7.89 คือพิธีบวช 

การพึ่งพิงทรัพยากรปาไม

 ราษฎรมีการ พ่ึงพิงทรัพยากรป  าไม 

แบงออกเปน 10 ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ไม ฟ น  พบว าราษฎรมีการพึ่งพิง

เพยีงชนดิเดยีวคือ ไมยคูาลิปตสั คดิเปนรอยละ 1.46 

โดยมีการเก็บหาตลอดท้ังปโดยใชในครัวเรือน

เพียงอยางเดียว 15.00 ลูกบาศกเมตร/ป มีปริมาณ

ไมฟนทีเ่กบ็หาทัง้หมดเทากบั 15.00 ลกูบาศกเมตร/

ป มีมูลคาทั้งหมดเทากับ 10,500 บาท/ป มีมูลคา

สุทธิเทากับ 7,245.00 บาท/ป มีมูลคาสุทธิเฉลี่ย

ตอครวัเรอืนเทากบั 21.18 บาท/ป และมมีลูคาสทุธิ

ของการเก็บหาไมฟนของราษฎรทั้งหมดเทากับ 

50,164.21 บาท/ป

 2. ผลไม พบวาราษฎรมกีารพึง่พงิคดิเปน

รอยละ 17.25 โดยมีการเก็บหาตลอดทั้งป ชนิด

ของผลไมปาที่เก็บมี 8 ชนิด คือ มะขามเปรี้ยวและ

มะกอก มีจํานวนเทากันและ มีจํานวนมากท่ีสุด

คิดเปนรอยละ 5.26 รองลงมา มะขามปอม 

คดิเปนรอยละ 3.51 มะขามเทศ คดิเปนรอยละ 2.05 

ตะขบ คิดเปนรอยละ 1.75 พุทราและตะครอ

มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.58 และนอยที่สุด

คือ เล็บเหยี่ยว คิดเปนรอยละ 0.29 โดยใชใน

ครัวเรือนท้ังหมดเทากับ 175.50 กิโลกรัม/ป และ

จําหนายเปนรายไดเสริมท้ังหมดเทากับ 24.00 

กิโลกรัม/ป มีปริมาณผลไมที่เก็บทั้งหมดเทากับ 

181.50 กโิลกรัม/ป มมีลูคาทัง้หมดเทากับ 6,825.10 

บาท/ปมีมูลคาสุทธิเทากับ 4,184.47 บาท/ป 

มมีลูคาสุทธเิฉล่ียตอครัวเรือนเทากบั 12.24 บาท/ป 

และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหาผลไมของราษฎร

ทั้งหมดเทากับ 28,973.16 บาท/ป

 3. เห็ด พบวาราษฎรมีการพ่ึงพิงเห็ด

คิดเปนรอยละ 50.88 โดยมีการเก็บหาในชวงเดือน 

กันยายน-ตุลาคม ชนิดของเห็ดท่ีราษฎรเก็บหามี 

3 ชนิด คือ เห็ดโคนมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 50.88 รองลงมา เห็ดเผาะ คิดเปนรอยละ 

2.63 และนอยที่สุด เห็ดมันปู คิดเปนรอยละ 0.88 

โดยใชในครัวเรือนท้ังหมด 602.50 กิโลกรัม/ป 

และจําหนายเป นรายได เสริมทั้งหมดเทากับ 

385.00 กิโลกรัม/ป มีปริมาณเห็ดท่ีเก็บทั้งหมด

เทากับ 987.50 กิโลกรัม/ป มีมูลคาทั้งหมดเทากับ 

340,895.00 บาท/ป มมีลูคาสุทธเิทากบั 268,284.37 

บาท/ป มีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 

784.46 บาท/ปและมมีลูคาสทุธขิองการเกบ็หาเหด็

ของราษฎรทั้งหมดเทากับ 1,857,594.67 บาท/ป

 4.   พืชผัก  พบว าราษฎรมีการพ่ึงพิง

คิดเปนรอยละ 25.15 โดยมีการเก็บหาตลอดท้ังป 

ชนิดของพืชผักที่ราษฎรเก็บหามี 8 ชนิด คือ 

ผักหวานมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 10.82 

รองลงมา ผักอีนูน คิดเปนรอยละ 7.02 เปราะ 

คิดเปนรอยละ 6.72 สะเดา คิดเปนรอยละ 5.56 
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ตะคึกและยานางมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 

1.17 และนอยที่สุดมีจํานวนเทากันคือ ตําลึงและ

ผักเส้ียน คิดเปนรอยละ 0.58 โดยใชในครัวเรือน

ทั้งหมดเทากับ 128.30 กิโลกรม/ป และจําหนาย

เปนรายไดเสริมทั้งหมด เทากับ 53.00 กิโลกรัม/ป 

มีปริมาณพืชผักที่เก็บหาท้ังหมดเทากับ 181.30 

กิโลกรัม/ป มีมูลคาทั้งหมดเทากับ 13,599.50 บาท/

ป มีมูลคาสุทธิเทากับ 10,613.05 บาท/ป มีมูลคา

สุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 31.03 บาท/ป และ

มีมูลคาสุทธิของการเก็บหาพืชผักของราษฎร

ทั้งหมดเทากับ 73,484.51 บาท/ป

 5. นํ้ าผึ้ ง  พบว าราษฎรมีการพึ่ งพิ ง

เพียงชนิดเดียวคือ ผึ้งหลวง คิดเปนรอยละ 0.88 

โดยมีการเก็บหาตลอดทั้งป โดยใชในครัวเรือน

ทั้งหมดเทากับ 2 ขวด/ป และจําหนายเปนรายได

เสริมทั้งหมดเทากับ 4 ขวด/ป มีปริมาณนํ้าผึ้ง

ที่เก็บหาทั้งหมดเทากับ 6 ขวด/ป มีมูลคาทั้งหมด

เทากับ 960.00 บาท/ปมีมูลคาสุทธิเทากับ 393.60 

บาท/ป มีมูลคาสุทธิเฉล่ียตอครัวเรือนเทากับ 

1.15 บาท/ปและมีมูลคาสุทธิของการเก็บหานํ้าผึ้ง

ของราษฎรทั้งหมดเทากับ 3,669.71 บาท/ป

 6. สมุนไพร พบวาราษฎรมีการพึ่งพิง

คิดเปนรอยละ 5.56 โดยมีการเก็บหาตลอดทั้งป 

ชนิดของสมุนไพรที่เก็บหามี 6 ชนิด คือ มะขาม

ปอมมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.80 

รองลงมา ปอกระบิด คิดเปนรอยละ 0.88 และ

นอยที่สุดมีจํานวนเทากันคือ ตะครอ สามสิบ 

ยานาง และ ตะโก โดยคิดเปนรอยละ 0.29 โดยใช

ในครัวเรือนท้ังหมดเทากับ 27.00 กิโลกรัม/ป 

และจําหนายเปนรายไดเสริมทั้งหมดเทากับ 10.00 

กิโลกรัม/ป มีปริมาณสมุนไพรที่เก็บหาทั้งหมด

เทากับ 37.00 กิโลกรัม/ป มีมูลทั้งหมดเทากับ 

4,880.00 บาท/ปมมีลูคาสทุธเิทากบั 4,420.30 บาท/ป 

มมีลูคาสุทธเิฉล่ียตอครัวเรือนเทากบั 12.92 บาท/ป 

และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหาสมุนไพรของ

ราษฎรทั้งหมดเทากับ 30,606.08 บาท/ป

 7. ไม  ไผ   พบว าราษฎรมีการพ่ึงพิง

เพียงชนิดเดียวคือ ไผปา คิดเปนรอยละ 0.58 โดยมี

การเก็บหาตลอดท้ังป โดยใชในครวัเรอืนเพียงอยาง

เดียว ทั้งหมดเทากับ 50 ลํา/ป มีปริมาณไมไผ

ที่เก็บหาท้ังหมดเทากับ 50 ลํา/ป มีมูลคาทั้งหมด

เทากับ 1,000.00 บาท/ป มีมูลคาสุทธิเทากับ 

530.00 บาท/ปมมีลูคาสทุธเิฉลีย่ตอครวัเรอืนเทากบั 

1.55 บาท/ป และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหาไมไผ

ของราษฎรทั้งหมดเทากับ 3,669.71 บาท/ป

 8. หนอไม พบวาราษฎรมีการพึ่งพิง

เพยีงชนิดเดียวคือ หนอไมไผปา คดิเปนรอยละ 5.85 

โดยมีการเก็บหาในชวงเดือนกรกฎาคม โดยใชใน

ครัวเรือนท้ังหมดเทากับ  86.00 กิโลกรัม/ป

และจําหนายเปนรายไดเสริมท้ังหมดเทากับ 41.00 

กิโลกรัม/ป มีปริมาณหนอไมที่เก็บหาท้ังหมด

เทากับ 127.00 กิโลกรัม/ป มีมูลคาทั้งหมดเทากับ 

2,540.00 บาท/ป มมีลูคาสทุธเิทากบั 1,295.40 บาท/ป 

มีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 3.79 บาท/ป 

และมมีลูคาสุทธขิองการเกบ็หาหนอไมของราษฎร

ทั้งหมดเทากับ 8,969.32 บาท/ป

 9. สัตว พบวาราษฎรมีการพึ่งพิงคิดเปน

รอยละ 3.51 โดยมีการหาในชวงเดือน กรกฎาคม -

กันยายน ชนิดของสัตวที่หาพบวามี 2 ชนิด คือ 

อึ่งมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 2.63 และ 
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แย คิดเปนรอยละ 1.75 โดยใชในครัวเรือน

เพียงอยางเดียวท้ังหมดเทากับ 38.00 กิโลกรัม/ป 

มปีริมาณสัตวทีห่าทัง้หมดเทากบั 38.00 กโิลกรมั/ป 

มีมูลคาทั้งหมดเทากับ 9,950.00 บาท/ป มีมูลคา

สุทธิเทากับ 7,125.87 บาท/ป มีมูลคาสุทธิเฉลี่ย

ตอครัวเรือนเทากับ 20.84 บาท/ป และมีมูลคา

สุทธิของการหาสัตวของราษฎรทั้งหมดเทากับ 

49,339.37 บาท/ป

 10. อื่นๆ พบวาราษฎรสวนใหญมีการ

พึ่งพิงคิดเปนรอยละ 2.34 โดยมีการเก็บหาตลอด

ทั้งป ชนิดของปาอื่นๆ ที่เก็บหาพบวามี 4 ชนิด

คือ เถาวัลยทองมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

1.17 รองลงมา ปอเตาไห คิดเปนรอยละ 0.88 

และ นอยท่ีสุดมีจํานวนเทากันคือ ตอไม และ

ตนตาล คิดเปนรอยละ 0.29 โดยใชในครัวเรือน

ทั้งหมดเทากับ 936.00 หนวย/ปและจําหนาย

เปนรายไดเสริมทั้งหมดเทากับ 200.00 หนวย/ป 

มีปริมาณของปาอื่นๆ ที่เก็บหาทั้งหมดเทากับ 

1,136.00 หนวย /ป  มีมูลค าทั้ งหมดเท ากับ 

2,140.00 บาท/ป มมีลูคาสทุธิเทากบั 1,690.60 บาท/ป 

มีมูลคาสุทธิเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 4.94 บาท/ป 

และมีมูลคาสุทธิของการเก็บหาของปาอื่นๆ ของ

ราษฎรทั้งหมดเทากับ 11,705.67 บาท/ป

 สาํหรับมลูคาของของปาท่ีหามาไดในคร้ัง

นี้มีมูลคาท้ังหมด 393,289.60 บาท โดยแยก

เปนมูลคาของปาที่จําหนายได (เป นตัวเงิน) 

143,395.00 บาท และมูลคาท่ีใชในครัวเรือน 

(ไมเปนตัวเงิน) 249,894.60 บาท สําหรับคาใชจาย

ในการใหไดมาซ่ึงทรัพยากร และคาใชจายในการ

ขายน้ันจะรวมท้ังคาใชจายทีเ่ปนตวัเงินและไมเปน

ตัวเงิน คาใชจ ายที่ เป นตัวเงิน คือ เครื่องมือ

และอุปกรณตางๆ มมีลูคาทัง้หมดเทากบั 31,062.75 

บาท /ป  สวนค าใช จ  ายท่ีไม  เป นตัวเ งิน  คือ 

คาเสียโอกาสของราษฎรในการใหไดมาซ่ึงของปา

ที่เก็บหา มีมูลคาทั้งหมดเทากับ 56,444.19 บาท/ป 

ดังนั้นคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนมีมูลคาเทากับ 

87,506.94 บาท มูลคาสุทธิของของปาที่หามาได 

มมีลูคาทัง้หมดเทากบั 305,782.66 บาท โดยมมีลูคา

สุทธิตอครัวเรือนท้ังหมดเทากับ 894.10 บาท 

มลูคาสุทธจิากการใชประโยชนของราษฎรทัง้หมด

เทากับ 2,117,231.98 บาท/ป เมื่อจําแนกตามชนิด

ของของปาแลว พบวา เห็ด มีมูลคาสุทธิสูงที่สุด 

เทากบั 268,284.37 บาท รองลงมาคอื พชืผกั มมีลูคา

สุทธิ เทากับ 10,613.05 บาท และนอยท่ีสุดคือ 

นํ้าผึ้ง มีมูลคาสุทธ ิเทากับ 393.60 บาท (Table 1)
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Table 1  Net use value of non-timber forest products collection.

 Net value  Average Total net

 Valued at acquisition (Baht)  from the net value value from 

 Total cost  usage per locals’ usage

 Type of  Money Non- money Total (Baht) (Baht) household (Baht)* 

 NTFPs (Baht)

 -  Fire wood - 10,500.00 10,500.00 3,255.00 7,245.00 21.18 50,164.21

 -  Wild fruits 1,385.00 5,440.10 6,825.10 2,640.63 4,184.47 12.24 28,973.16

 -  Mushroom 134,320.00 206,575.00 340,895.00 72,610.64 268,284.37 784.46 1,857,594.67

 -  Edible plant 4,205.00 9,394.50 13,599.50 2,986.45 10,613.05 31.03 73,484.51

 -  Honey 640.00 320.00 960.00 556.40 393.60 1.15 2,725.28

 - Herbs 1,825.00 3,055.00 4,880.00 459.70 4,420.30 12.92 30,606.08

 -  Bamboo - 1,00.00 1,00.00 470.00 530.00 1.55 3,669.71

 -  Bamboo 820.00 1,720.00 2,540.00 1,244.60 1,295.40 3.79 8,969.32

  shoot

 - Animals - 9,950.00 9,950.00 2,824.13 7,125.87 20.84 49,339.37

 - Others 200.00 1,940.00 2,140.00 449.40 1,690.60 4.94 11,705.67

  Total 143,395.00 249,894.60 393,289.60 87,506.94 305,782.66 894.10 2,117,231.98

 Remark : * Total net value is from the usage of 2,368 households.

การเพิ่มมูลคาทรัพยากรปาไม

 ราษฎรมีการเพ่ิมมลูคาของปาท่ีเกบ็จากปา

ชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี โดยทําการแปรรูป

เพือ่การคา สวนใหญเปนธุรกจิในครวัเรอืน โดยไมมี

เงินทุนเร่ิมแรกเน่ืองจากทําการแปรรูปไว ใช 

และบริโภคเองในครัวเรือนกอนที่จะทําเพื่อการคา 

วิธีการเรียนรูสวนใหญไดรับการถายทอดมาจาก

บรรพบุรุษ โดยมีของปาที่มีการนํามาแปรรูป

จํานวน 13 ชนิด ไดแก มะขาม มะขามปอม 

พุทรา เห็ดโคน ผักหวาน เปราะ อีนูน ตําลึง 

หนอไม   เถาวัลย ทอง  ปอเตาไห  ยูคาลิปตัส 

และตาล โดยมีผลิตภัณฑและมูลคาการแปรรูป

ดังนี้

  มะขามเปร้ียว ผลิตภัณฑที่ไดคือ มะขาม

เปยก มะขามคลุก มะขามสามรส มะขามจ๊ีดจาด 

และมะขามกวน มีมูลคามะขามเปร้ียวท่ีใชเปน

วตัถดุบิกอนการแปรรปูรวมเทากบั 705.00 บาท/ป 

และมีค าใช จ ายในการแปรรูปมะขามเปร้ียว

เปนผลติภณัฑทัง้ 5 ประเภท เทากบั 996.39 บาท/ป 

รวมคาใชจายท้ังหมด 1,701.39 บาท/ป มูลคาของ
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สินคาแปรรูปรวมเทากับ 3,960.00 บาท/ป มูลคา

ทีเ่พิม่ขึน้จากการแปรรูปรวมเทากบั 2,258.61 บาท/ป

 มะขามปอม ผลิตภัณฑที่ไดจากแปรรูป

มะขามปอมม ี2 ชนดิ คอื มะขามปอมแชอิม่ มะขาม

ปอมสามรส มูลคามะขามปอมท่ีใชเปนวัตถุดิบ

กอนการแปรรูปรวมเทากับ 390.00 บาท/ป และมี

คาใชจายในการแปรรูปมะขามปอมเปนผลิตภัณฑ

ทั้ง 2 ประเภท เทากับ 153.75 บาท/ป รวมคาใชจาย

ทัง้หมด 543.75บาท/ป มลูคาของสินคาแปรรูปรวม

เทากับ 2,400.00 บาท/ป มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นจาก

การแปรรูปรวมเทากับ 1,856.25 บาท/ป

 พทุรา ผลิตภัณฑทีไ่ดจากการแปรรูปพทุรา

มี 2 ชนิด คือ พุทราเชื่อม และพุทรากวน มีมูลคา

พุทราท่ีใชเปนวัตถุดิบกอนการแปรรูปรวมเทากับ 

120.00 บาท/ป และมีคาใชจายในการแปรรูปพทุรา

เปนผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภทเทากับ 53.40 บาท/ป 

รวมคาใชจายท้ังหมด 173.40 บาท/ป มูลคาของ

สินคาแปรรูปรวมเทากับ 437.50 บาท/ป มูลคาท่ี

เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปรวมเทากับ 264.10 บาท/ป

 เห็ดโคน ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป

เห็ดโคนมี 3 ชนิด คือ เห็ดโคนดองหรือเห็ดโคน

ตมเค็ม เห็ดโคนอัดขวด และขาวเกรียบเห็ดโคน 

มีมูลคาเห็ดโคนท่ีใชเปนวัตถุดิบกอนการแปรรูป

รวมเทากบั 85,050.00 บาท/ป และมคีาใชจายในการ

แปรรปูเหด็โคนเปนผลติภณัฑทัง้ 3 ประเภทเทากบั 

18,413.09 บาท/ป รวมคาใชจายทัง้หมด 103,463.09 

บาท /ป  มูลค าของสินค าแปรรูปรวมเท ากับ 

296,250.00 บาท/ป มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป

รวมเทากับ 192,786.91 บาท/ป

 ผักหวาน ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป

ผักหวาน มี 1 ชนิด คือ ขาวเกรียบผักหวาน มีมูลคา

ผักหวานที่ใชเปนวัตถุดิบกอนการแปรรูปรวม

เทากบั 800.00 บาท/ป และมคีาใชจายในการแปรรปู

ผักหวานเปนผลิตภัณฑเทากับ 1,382.49 บาท/ป 

รวมคาใชจายท้ังหมด 2,182.49 บาท/ป มูลคาของ

สนิคาแปรรูปรวมเทากบั 15,00.00 บาท/ป  มลูคาที่

เพ่ิมขึน้จากการแปรรูปรวมเทากบั 12,817.51บาท/ป

 ใบเปราะ ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป

ใบเปราะ มี 1 ชนิด คือ ทอดมันใบเปราะ มีมูลคา

เปราะท่ีใชเปนวัตถุดิบกอนการแปรรูปรวมเทากับ 

1,500.00 บาท/ป และมีคาใชจายในการแปรรูป

ใบเปราะเปนผลิตภัณฑเทากับ 796.58 บาท/ป 

รวมคาใชจายทั้งหมด 2,296.58 บาท/ปมูลคา

ของสินคาแปรรูปรวมเทากับ 5,400.00 บาท/ป  

มลูคาท่ีเพิม่ข้ึนจากการแปรรูปรวมเทากบั 3,103.42 

บาท/ป

 ผักอีนูน ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป

ผักอีนูน มี 1 ชนิด คือ ผักอีนูนดอง มีมูลคากอน

การแปรรูปรวมเทากับ 200.00 บาท/ป และมีคา

ใช  จ  า ย ในการแปรรูปอีนูน เป นผลิตภัณฑ  

323.78บาท/ป รวมคาใชจายท้ังหมด 523.78 บาท/

ป มูลคาของสินคาแปรรูปรวมเทากับ 1,600.00 

บาท/ป มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปรวมเทากับ 

1,076.22 บาท/ป

 ตาํลึง ผลติภัณฑทีไ่ดจากการแปรรูปตาํลึง 

ม ี1 ชนดิ คอื ขาวเกรียบตําลงึ มมีลูคาตาํลงึท่ีใชเปน

วัตถุดิบกอนการแปรรูปรวมเทากับ 10.00 บาท/ป 

และมีคาใชจายในการแปรรูปตําลึงเปนผลิตภัณฑ
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เทากับ 681.01 บาท/ป รวมคาใชจายท้ังหมด 

691.01 บาท/ป มูลคาของสินคาแปรรูปรวมเทากับ 

1,500.00 บาท/ป มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป

รวมเทากับ 808.99 บาท/ป

 หนอไมไผปา ผลิตภัณฑที่ไดจากการ

แปรรูปหนอไม มี 1 ชนิด คือ หนอไมดอง มีมูลคา

หนอไมทีใ่ชเปนวัตถุดบิกอนการแปรรูปรวมเทากับ 

340.00 บาท/ป และมีคาใชจายในการแปรรูปหนอไม 

เปนผลิตภัณฑเทากับ 120.08 บาท/ป รวมคา

ใชจายทั้งหมด 460.08 บาท/ป มูลคาสินของคา

แปรรปูรวมเทากบั 1,125.00 บาท/ป มลูคาทีเ่พิม่ขึน้

จากการแปรรูปรวมเทากับ 664.92 บาท/ป

 เถาวัลยทอง ผลิตภัณฑทีไ่ดจากการแปรรปู

เถาวัลยทอง มี 4 ชนิด คือ กําไล แหวน พวงกุญแจ

เปล และปลอกมีด มีมูลคาเถาวัลยทองที่ใชเปน

วตัถุดิบกอนการแปรรปูรวมเทากับ 600.00 บาท/ป 

และมีคาใชจายในการแปรรูปเถาวัลยทองเปน

ผลิตภัณฑเทากับ 754.02 บาท/ป รวมคาใชจาย

ทั้งหมด 1,354.02 บาท/ป มูลคาของสินคาแปรรูป

รวมเทากับ 7,650.00 บาท/ป มูลคาที่เพิ่มขึ้นจาก

การแปรรูปรวมเทากับ 6,295.98 บาท/ป

 ปอเตาไห ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป

ปอเตาไห มี 3 ชนิด คือ เชือกจากปอเตาไห 

กระดาษสา และชอดอกไมประดิษฐ มีมูลคา

ปอเตาไหทีใ่ชเปนวตัถดุบิกอนการแปรรูปรวมเทากบั 

300.00 บาท/ป และมคีาใชจายในการแปรรปูปอเตาไห 

เปนผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภท เทากับ 871.66 รวมคา

ใชจายท้ังหมด 1,171.66 บาท/ป มูลคาผลผลิต

หลังการแปรรูปรวมเทากับ 19,650.00 บาท/ป 

มูลค  า ท่ี เ พ่ิม ข้ึนจากการแปรรูปรวมเท  า กับ 

18,478.34 บาท/ป

 ตอไมยูคาลิปตัส  ผลิตภัณฑที่ ได จาก

การแปรรูปยูคาลิปตัส มี 1 ชนิด คือ ตอไมนก

ประดิษฐ มีมูลคาตอไมยูคาลิปตัสที่ใชเปนวัตถุดิบ

กอนการแปรรูปรวมเทากับ 640.00 บาท/ป และ

มีคาใชจายในการแปรรูปตอไมยูคาลิปตัสเปน

ผลิตภัณฑ เทากับ 675.94 บาท/ป รวมคาใชจาย

ทั้งหมด 1,315.94 บาท/ป มูลคาของสินคาแปรรูป

รวมเทากับ 2,880.00 บาท/ป มูลคาที่เพิ่มขึ้นจาก

การแปรรูปรวมเทากับ 1,564.06 บาท/ป

 ตาล ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูปตาล 

มี 5 ชนิด คือ เนื้อตาล จาวตาลเชื่อม ที่ใสนามบัตร

กะลาตาล ถานกะลาตาล และงวงตาลประดิษฐ

มีมูลคาลูกตาลและงวงตาลที่ใชเปนวัตถุดิบกอน

การแปรรูปรวมเทากับ 900.00 บาท/ป และมีคา

ใชจายในการแปรรูปตาลเปนผลิตภัณฑเทากับ 

2,247.34 บาท/ป รวมคาใชจายท้ังหมด 3,147.34 

บาท /ป  มูลค าของสินค าแปรรูปรวมเท ากับ 

15,700.00 บาท/ป มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป

รวมเทากับ 12,552.66 บาท/ป

 มลูคาจากการแปรรูปของปาเปนผลิตภัณฑ 

ทั้งหมดมีมูลคาวัตถุดิบกอนการแปรรูปท้ังหมด

เทากับ 91,555.00 บาท/ป และคาใชจายในการ

แปรรูป 27,469.52 บาท/ป รวมคาใชจายท้ังหมดใน

การแปรรูป 119,024.52 บาท/ป มีมูลคาของสินคา

แปรรูปทั้งหมดเทากับ 373,552.50 บาท/ป มีมูลคา

ทีเ่พ่ิมข้ึนจากการแปรรปูท้ังหมดเทากับ 254,527.98 

บาท/ป
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สรุป

 ราษฎรส วนใหญ  เป น เพศหญิงอายุ

เฉลี่ย 50.72 ป มีการศึกษาชั้นระดับประถมศึกษา 

ซึง่สวนใหญมอีาชพีหลกัคอื เกษตรกรรม มสีมาชกิ

ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.09 คน มีการถือครองที่ดิน

เฉลีย่ 21.37 ไร รายไดของครวัเรอืนเฉลีย่ 158,350.48 

บาท/ป และรายจายของครัวเรอืนเฉล่ีย 157,983.02 

บาท/ป ราษฎรสวนใหญมภีมูลิาํเนาเดิมและมีพืน้ที่

ทาํกนิเปนของตนเอง และเปนสมาชกิกลุมทางสงัคม 

มีการรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ราษฎรสวนใหญไมเขารวมกิจกรรมในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมและไมเขารับการฝกอบรม

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม ความรู

ในการอนุรกัษทรพัยากรปาไมของราษฎร มคีะแนน

เฉลีย่ 9.55 คะแนน และสวนใหญเหน็วาการกาํหนด

พื้นที่ปาเปนปาชุมชนมีประโยชน

 ราษฎรมกีารพึง่พงิทรพัยากรปาไม ทัง้หมด 

10 ประเภท ไดแก ไมฟน ผลไม เห็ด พืชผัก นํ้าผึ้ง 

สมุนไพร ไมไผ หนอไม สัตว และทรัพยากรปาไม

อื่นๆ โดยทรัพยากรปาไมที่ราษฎรมีการพึ่งพิง

มากที่สุด คือ เห็ด คิดเปนรอยละ 50.88 และ

นอยที่สุด ไมไผ คิดเปนรอยละ 0.58 มูลคาของ

ของป  าที่หามาได  ในค ร้ังนี้ มีมูลค  าทั้ งหมด 

393,289.60 บาท/ป คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

87,506.94 บาท/ป มลูคาสุทธขิองของปาท่ีหามาได

เทากับ 305,782.66 บาท มูลคาสุทธิตอครัวเรือน

เทากับ 894.10 บาท และมูลคาสุทธิจากการใช

ประโยชนของราษฎรทั้งหมดเทากับ 2,117,231.98 

บาท/ป ราษฎรมีการนําของปามาแปรูปจํานวน 

13 ชนดิ ไดแก มะขามเปรี้ยว มะขามปอม พุทรา 

เห็ดโคน ผักหวาน ใบเปราะ ผักอีนูน ตําลึง หนอไม 

เถาวัลย ทอง  ปอเตาไห  ยูคาลิปตัส  และตาล

โดยมมีลูคาวตัถดุบิกอนการแปรรปูทัง้หมดเทากบั 

91,555.00 บาท/ป คาใชจายท้ังหมดในการแปรรูป 

119,024.52 บาท/ป มลูคาของสนิคาแปรรปูทัง้หมด

เทากบั 373,552.50 บาท/ป มมีลูคาทีเ่พ่ิมขึน้จากการ

แปรรูปท้ังหมดเทากับ 254,527.98 บาท/ป

ขอเสนอแนะ

 1.  จากการศึกษาปญหาและอุปสรรค

พบวา มรีาษฎรเขาไปจองพ้ืนท่ีเกบ็ของปาในชวงที่

เห็ดโคนออกผลผลิต คิดเปนรอยละ 2.34 จนทําให

ราษฎรคนอื่นๆ เสียโอกาสในการเก็บหาของปา 

คณะกรรมการปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี 

ควรมีการกําหนดจํานวนราษฎรในการเขาไปใช

ประโยชน

 2. จากการศึกษาพบวา ราษฎรยังคงเหน็วา 

ปจจบุนั ปาชมุชนยงัไมเพียงพอตอความตองการใช

ประโยชนคิดเปนรอยละ 52.92 หนวยงานท่ี

เกี่ยวของควรหาแนวทางแกไขปญหาใหปาชุมชน

พอเพียงตอการใชประโยชนของราษฎร

 3. จากการศึกษาพบวา การแปรรูปเห็ดโคน 

อัดขวดเปนผลิตภัณฑ สามารถขายไดในราคา

ที่สูงกวาผลิตภัณฑชนิดอื่น ควรมีการสงเสริมให

ชาวบานแปรรูปเห็ดโคนอัดขวดเปนเปนสินคา

แปรรูปเพิ่มมากขึ้น
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ABSTRACT
 This research was aimed to 1) investigate costs and benefits of the H4 Eucalyptus 
plantation and 2) analyze financial feasibility of the investment scheme for the H4 
Eucalyptus planting in Munchakhiri district. The data were analyzed through the application 
of Financial Analysis of the H4 Eucalyptus plantation by using NPV, IRR, and B/C. 
 The result of the financial analysis of the program showed that the net present value 
was 2,732,956.71 baht. The project’s internal rate of return was found at 13.80 percent which 
was higher than the loan’s interest rate. The benefit cost ratio of the project was observed at 1.29 
which was higher than 1. These results show that the scheme of H4 Eucalyptus planting 
is an efficient investment. 
 The project’s sensitivities under the three scenarios namely; 1) Increasing of the total 
capital by 10 percent while the total incomes remained constant. The net present value, the internal 
rate of return, and the benefit cost ratio of the sensitivity analysis showed that the project provides 
a worthy payback for the investment, 2) Increasing of the total capital by 20 percent while the total 
incomes remained constant. The net present value, the internal rate of return, and the benefit cost 
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ratio of the sensitivity analysis showed that the project provides a worthy payback for 
the investment and 3) Increasing of the total capital by 30 percent while the total incomes 
remained constant. The net present value, the internal rate of return, and the benefit cost ratio 
of the sensitivity analysis showed that the project provides an unworthy payback for 
the investment. 

บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสวนปา

ไมยูคาลิปตัสสายพันธุ H4 และ 2) วิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนปลูกสรางสวนปา 

ไมยูคาลิปตัส สายพันธุ H4 ของสวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน โดยใชวิธีการวิเคราะหทางการเงิน

เพื่อหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ โดยทําการวิเคราะห

มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายใน

 ผลการวเิคราะหทางดานการเงนิของโครงการ พบวา มลูคาปจจบุนัสทุธ ิเทากบั 2,732,956.71 บาท 

อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 13.80 ซึ่งมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู และ อัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุน มีคาเทากับ 1.29 แสดงวาโครงการปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัส สายพันธุ H4 

มีความคุมคาที่จะลงทุน

 ผลการวเิคราะหความออนไหวของโครงการ กรณเีมือ่ตนทนุเพิม่ขึน้รอยละ 10 โดยกาํหนดตนทนุ

รวมคงที่ และ กรณีตนทุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 20 โดยกําหนดใหรายไดรวมคงที่ ไมวาจะพิจารณาจากมูลคา

ปจจุบันสุทธิอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนพบวา โครงการนี้

มีผลตอบแทนคุมคาการลงทุน แตหากตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 โดยกําหนดตนทุนรวมคงท่ีจะสงผลให

โครงการนี้มีผลตอบแทนไมคุมคาการลงทนุ

คํานํา

 ปจจุบันประเทศไทยมีการใชประโยชน

จากไมยคูาลปิตสัเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากการขยายตวั

ทางดานอุตสาหกรรมไม ทําใหมีความตองการ

วัตถุดิบปอนโรงงานอยางตอเน่ือง การปลูกสราง

สวนปาไมยคูาลิปตสัเชงิพาณิชย จงึไดรบัความนิยม

และปลูกกันอย  างแพร หลายไม ยูคาลิปตัส 

คามาลดูเลนซิสเปนไมพื้นเมืองของออสเตรเลีย 

ซึ่งมีขนาดลําตนกลางถึงใหญ มีความสูงประมาณ 

24 - 26 เมตร และอาจสูงถึง 50 เมตร ความโต

ทางเสนผานศูนยกลางประมาณ 1-2 เมตร รูปทรง

สูง เปลาตรง มีกิ่งกานนอย ถาข้ึนท่ีโลงแจงจะมี

เรือนยอดโปรงบางแผกวาง (ทองพูล, 2551)

 ไมยูคาลิปตัสเปนไมโตเร็ว มีการปลูก

อยางกวางขวางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สามารถเติบโตไดในทุกสภาพภูมิอากาศและดิน



56
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

การวิเคราะหทางการเงินของการปลูกสรางสวนปา…

ประกอบ กนกหงส และคณะ

เกอืบทกุประเภทไมทนตอดนิทีม่หีนิปนูสงูสามารถ

แตกหนอไดดีโดยไมตองปลูกใหมโดยจะมีอายุ

ครบรอบหมุนเวียนในการตัดฟนประมาณ 5-7 ป 

และไมยูคาลิปตัสมีความสามารถในการแตกหนอ

ภายหลังการตัดฟนของไมยูคาลิปตัสดีกวาไมชนิด

อื่นๆซ่ึงจะลดตนทุนของเกษตรกร เนื่องจาก

การปลูก 1 ครั้ง เกษตรกรสามารถตัดไดอยางตํ่า 

2 รอบตัดฟน (สวนปลูกปาภาคเอกชนสํานัก

สงเสริมการปลูกปา กรมปาไม, 2556)

 การปลูกสรางสวนปามีความเส่ียงดาน

ตางๆ เชน ความไมแนนอนของราคาไม ราคาตนทนุ

การผลิตตางๆ ที่เกี่ยวของ อัตราดอกเบี้ยปญหา

ดานการตลาด ปญหาดานไฟปา โรคและแมลง

ระบาด ภยัแลง รวมทัง้ความเหมาะสมของคณุภาพ

ถิ่นที่ขึ้นดังน้ันการปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัส

ใหประสบความสําเรจ็จงึจาํเปนตองคาํนงึถึงตนทนุ

ในการปลูกสรางสวนปาและผลตอบแทนทางดาน

การเงิน ซึ่งเปนตัวชี้วัดความคุมคาในการลงทุนวา

มคีวามเปนไปไดมากนอยเพยีงใดหากตองการปลกู

ในแตละพ้ืนที่ซึ่งมีความแตกตางกัน ซึ่งการวิจัย

ครั้งนี้เปนการวิจัยการปลูกสรางสวนปาไมยูคา

ลิปตัสในอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

 การศกึษาครัง้นีม้จีดุประสงคเพือ่วเิคราะห

ผลตอบแทนทางด านการเ งินโดยนําทฤษฎี

ดานเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในการจัดการ

สวนปาไมยูคาลิปตัส อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก นเพื่ อ เป นฐานข อมูล เบื้ องต นและ

เปนแนวทางการตัดสินใจของเกษตรกรและ

ประกอบการสงเสรมิการปลกูสวนปาไมยคูาลปิตสั

ในพื้นที่อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

อุปกรณและวิธีการ

พื้นที่ศึกษา

 สวนปามัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแกน องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน 

องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนพื้นที่ปลูกไม

ยูคาลิปตัส สายพันธุ H4 สวนปามัญจาคีรี อําเภอ

มญัจาครี ีดาํเนนิการปลกูสรางสวนปาไมยคูาลปิตสั 

แปลงป 2523/2552 เนื้อที่ 809.86 ไร ซึ่งพื้นที่

ปลูกสรางสวนปามัญจาคีรี อยู ในเขตปาสงวน

แหงชาติโคกหลวง มีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบ

สลับกับปาโคก มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 

240 - 300 เมตร มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยท้ังป 902.92 

มิลลิเมตร 

 โครงการปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัส  

แปลงป  2523/2552 งานสวนปามัญจาคีรี อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกนกําหนดอายุโครงการ 

12 ป และกําหนด 2 รอบฟน โดยรอบแรกจะมี

รอบตัดที่ 7 ป และรอบที่สองจะมีรอบตัดอยูที่ 5 ป

เก็บรวบรวมขอมูล

 ผูวิจัยไดสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล

จากองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน 

ซึ่งขอมูลประกอบไปดวย ขนาดพ้ืนที่ ระยะปลูก 

อายุไม การจัดการสวนปา การลงทุนปลูก และ

รายไดจากการปลูกสวนปาไมยูคาลิปตัส เพ่ือใช

ประกอบการวิเคราะหดานการเงิน
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การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงิน

 การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินวามี

โครงการความคุมคาจําเปนตองวิเคราะหตนทุน

และผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินของโครงการ

เพื่อประเมินโครงการวาสามารถทํากําไรใหแกผูที่

เปนเจาของโครงการหรือไมโดยตนทุนและผล

ตอบแทนของโครงการจะจัดทําในรูปของกระแส

เงินสด ซึ่งตนทุนและผลตอบแทนจะถูกประเมิน

ดวยราคาตลาด แตเนือ่งจากโครงการแตละโครงการ

มอีายมุากกวา1ป ซึง่ตนทนุและผลตอบแทนในการ

ลงทนุเกดิขึน้ตางเวลาตางจาํนวนกนั จงึทาํใหมลูคา

ของเงินมีความแตกตางกันในแตละป จึงยากตอ

นักลงทุนในการตัดสินใจเลือกวาโครงการใด

เหมาะสมแกการลงทุน ดังนั้นจะตองมีการปรับ

คาเวลาสําหรับตนทุนและผลตอบแทนทุกรายการ

ของโครงการดวยอัตราคิดลดใหมาอยูบนฐาน

เดียวกัน หรือใหเปนคาปจจุบันเสียกอน จากน้ัน

นําค าปจจุบันที่ได ไปพิจารณาตามเกณฑการ

ตัดสินใจในการลงทุนอันประกอบไปดวย มูลคา

ปจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) อัตรา

ผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) 

และอตัราสวนผลตอบแทนตอตนทนุ (Benefit-cost 

ratio: B/C) (วุฒิพล, 2553)โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วิ เคราะห อัตราส วนผลตอบแทน

ตอตนทุน คือการเปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง

มูลคาปจจุบันของผลไดกับตนทุนที่ใชในการ

ดําเนินการ ณ อัตราสวนลดหน่ึง โดยคํานวณจาก

สูตรดังนี้ 

 B/C  =  มูลคาปจจุบันของกระแสผล

ตอบแทน/มูลคาปจจุบันของกระแสตนทุน

  เงื่อนไขในการจะตัดสินใจลงทุน  คือ 

B/C > 1

 2. มูลคาปจจุบันสุทธิ เปนการหามูลคา

ปจจุบันของผลกําไรของโครงการ ณ อัตราสวนลด

หนึ่ง หาไดจากสูตร ดังนี้

 NPV =  มูลค  าป  จจุบันของกระแส

ผลตอบแทน – มลูคาปจจุบันของตนทุน

 PV Cost
n
 = ตนทุน

n
 x PVIF

n

 PV Benefit
n
 = ผลตอบแทน

n
 x PVIF

n

 n  = จํานวนป

  เงื่อนไขในการตัดสินใจจะลงทุน  คือ 

NPV > 0  

 3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

เปนผลตอบแทน (คิดเปนรอยละ) ที่ไดรับตลอด

ระยะของการลงทุนโดยทําใหมูลคาปจจุบันของ

ผลไดมีคาเทากับมูลคาปจจุบันของตนทุน ในการ

ปลูกสรางสวนปา IRR หมายถึง อัตรารายได

ซึ่งเกิดขึ้นจากตนทุนทั้งหมดที่ลงทุนไปจนถึงเวลา

ตัดฟนไมออกมาใชการ ซึ่งเปนรูปสมการ ดังนี้

 IRR คอื คาอตัราสวนลด (r) ทีท่าํใหผลตาง

ของมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนกับ

มูลคาปจจุบันของตนทุนมีคาเทากับ 0

 เงื่อนไขในการตัดสินใจจะลงทุน  คือ

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคามากกวา

อัตราสวนลดที่กําหนด

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดวิเคราะหความ

ออนไหวของโครงการ (Sensitivity analysis) ซึ่งถา

มกีารเปล่ียนแปลงจะสงผลกระทบตอผลตอบแทน

สุทธิของโครงการ โดยผูวิจัยไดกําหนดใหมีตนทุน

เพ่ิมข้ึนรอยละ10 20 และ 30 และคิดอัตราสวน
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คิดลดรอยละ7.00 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกู  

MLR (Minimum lending rate) หรือ ดอกเบี้ย

เพ่ือประกอบธุรกิจ เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย

จดทะเบียนในประเทศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560)

ผลและวิจารณ

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนปาไมยูคาลิปตัส

 สวนปามญัจาครี ีอาํเภอมญัจาครี ีไดดาํเนนิ

การปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัส สายพันธุ H4 

แปลงป 2523/2552 มีเนื้อที่ทั้งหมด 809.86 ไร 

มีระยะปลูก 2x3 เมตร มีจํานวนตนตอไร 267 ตน 

มีอัตราการรอดตายรอยละ 85.86 

 ค าใช จ  ายในการปลูกสร  างสวนป า

ประกอบไปดวย คาใชจายเริ่มตน (คาเตรียมพื้นที่, 

คาแนวปลูก, คากลา, คาเคลือ่นยายกลา, คาขดุหลมุ 

และคาปลูก) มีคาใชจาย 1,144.10 บาทตอไร 

(Table 1) สําหรับคาใชจายในปที่ 1-6 และปที่ 8-11 

ประกอบไปดวย คาเชาพื้นที่ คาตัดหญา คาปุย 

และคาสํารวจอัตราการรอดตายรอยละ 10 สวนป

ที่ 7 และปที่ 12 มีคาใชจายคาจัดการการตัดไม  

คาตัดไม คาเชาพ้ืนที่ และคาสํารวจอัตราการ

รอดตายรอยละ10 (Table 2)

 ผลผลติของไมยคูาลปิตัสทีไ่ดรบัปลายปที่ 

7 และปลายปที่ 12 เทากับ 13.66 ตันตอไร โดยขาย

ไดราคาตันละ 950 บาท

Table 1  Initial cost per rai of eucalyptus plantation in Munchakhiri district, Khon Kaen province.

   List Baht/rai (%)

 1.  Land preparation 350.00  30.59

 2.  Staking (3x2 Metre) 260.10  22.73

 3.  Plants purchase 267.00  23.33

 4.  Transport of seedlings 

     ploughing and planting 267.00  23.33

   Total 1,144.10 100

Source: Forest industry organization (2016)
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การวิเคราะหทางการเงิน

 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคา

เทากับ 2,732,956.71 บาท ซึ่งมีคามากกวา 0 

อัตราผลตอบแทนภายในมีคาเทากับรอยละ 13.80 

ซึ่งมีค ามากกวาอัตราสวนลดท่ีกําหนด  และ 

อัตราผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับ 1.29 

ซึ่งมีคามากกวา 1 เมื่อนําคาของท้ัง 3 คามาเปรียบ

กับเงื่อนไขในการลงทุนแลว จะถือวาโครงการนี้ 

มีความคุมคาที่จะลงทุน (Table 3)

Table 2  Operation cost per rai of eucalyptus plantation in Munchakhiri district, Khon Kaen province.

 Land Slash General  Fertilizer General Survival Total
 Harvesting
 Year Harvesting rental cleaning maintenance analysis

 management round up  10% 10%

 1 - - 500.00 267.00 135.00 254.50 26.00 10.00 1,192.50

 2 - - 500.00 267.00 - 254.50 108.00 10.00 1,139.50

 3 - - 500.00 267.00 - 254.50 - 10.00 1,031.50

 4 - - 500.00 - -  - 10.00 510.00 

 5 - - 500.00 - -  - 10.00 510.00

 6 - - 500.00 - -  - 10.00 510.00

 7 172.06  2,733.16  500.00 267.00 - 254.00 - 10.00 3,936.22

 8 - - 500.00 540.00 - 254.00 - 10.00 1,294.00

 9 - - 500.00 180.00 -  - 10.00 690.00

 10 - - 500.00 180.00 -  - 10.00 690.00

 11 - - 500.00 180.00 -  - 10.00 690.00

 12 172.06  2,733.16 500.00 180.00 -  - 10.00 3,595.22

Source: Forest industry organization  (2016) 
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 กรณีที่ 1 เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

และรายไดคงที่ จากการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบัน

สุทธิของโครงการมีคาเทากับ 1,784,494.99 บาท 

ซึ่งมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายใน มีคา

เทากับรอยละ 10.97 ซึ่งมีคามากกวาอัตราสวนลด

ที่กําหนด และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนมีคา

เทากับ 1.17 ซึ่งมีคามากกวา 1 เมื่อนําคาของทั้ง 

3 คามาเปรียบกับเง่ือนไขในการลงทุนแลว จะถือวา

โครงการน้ี มีความคุมคาที่จะลงทุน (Table 4)

Table 3  NPV, IRR and B/C analysis at 7 % discount rate.

 Year PVIF Cost (Baht) PV cost Benefit  PV benefit at B/C NPV IRR

 at  7  % (Baht) 7% (Baht) (%)

 0 1.00 926,560.83 926,560.83 0.00 0.00 1.29 2,732,956.71 13.80

 1 0.94 965,758.05 911,092.50 0.00 0.00

 2 0.89 922,835.47 821,320.28 0.00 0.00

 3 0.83 835,370.59 701,393.26 0.00 0.00

 4 0.79 413,028.60 327,157.34 0.00 0.00

 5 0.74 413,028.60 308,639.00 0.00 0.00

 6 0.70 618,733.04 436,182.38 0.00 0.00

 7 0.66 3,209,653.35 2,134,602.79 10,514,023.65 6,992,426.22

 8 0.62 850,353.00 533,521.99 0.00 0.00

 9 0.59 558,803.40 330,754.87 0.00 0.00

 10 0.55 558,803.40 312,032.90 0.00 0.00

 11 0.52 558,803.40 294,370.66 0.00 0.00

 12 0.49 2,911,624.87 1,446,988.36 10,514,023.65 5,225,147.64

 Total   9,484,617.15  12,217,573.86



61
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

การวิเคราะหทางการเงินของการปลูกสรางสวนปา…

ประกอบ กนกหงส และคณะ

 กรณีที่ 2 เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

และรายไดคงที่ จากการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบัน

สุทธิของโครงการมีคาเทากับ 836,033.28 บาท 

ซึ่งมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในมีคา

เทากับรอยละ 8.28 ซึ่งมีคามากกวาอัตราสวนลด

ที่กําหนด และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนมีคา

เทากับ 1.07 ซึ่งมีคามากกวา 1 เมื่อนําคาของทั้ง 

3 คามาเปรียบกับเง่ือนไขในการลงทุนแลว จะถือวา

โครงการน้ี มีความคุมคาที่จะลงทุน (Table 5)

Table 4  NPV, IRR and B/C analysis at 7 % discount rate (increasing 10 % of cost).

 Year PVIF Cost (Baht) PV cost Benefit  PV benefit at B/C NPV IRR

 at  7  % (Baht) 7% (Baht) (%)

 0 1.00 1,019,216.91 1,019,216.91 0.00 0.00 1.17 1,784,494.99 10.97

 1 0.94 1,062,333.86 1,002,201.75 0.00 0.00

 2 0.89 1,015,119.02 903,452.31 0.00 0.00

 3 0.83 918,907.65 771,532.58 0.00 0.00

 4 0.79 454,331.46 359,873.07 0.00 0.00

 5 0.74 454,331.46 339,502.90 0.00 0.00

 6 0.70 680,606.34 479,800.62 0.00 0.00

 7 0.66 3,530,618.68 2,348,063.07 10,514,023.65 6,992,426.22

 8 0.62 935,388.30 586,874.19 0.00 0.00

 9 0.59 614,683.74 363,830.36 0.00 0.00

 10 0.55 614,683.74 343,236.19 0.00 0.00

 11 0.52 614,683.74 323,807.73 0.00 0.00

 12 0.49 3,202,787.36 1,591,687.19 10,514,023.65 5,225,147.64

 Total   10,433,078.87  12,217,573.86
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Table 5  NPV, IRR and B/C analysis at 7 % discount rate (increasing 20 % of cost).

 Year PVIF Cost (Baht) PV cost Benefit  PV benefit at B/C NPV IRR

 at  7  % (Baht) 7% (Baht) (%)

 0 1.0000 1,111,872.99 1,111,872.99 0.00 0.00 1.07 836,033.28 8.28

 1 0.94340 1,158,909.66 1,093,311.00 0.00 0.00

 2 0.89000 1,107,402.56 985,584.34 0.00 0.00

 3 0.83962 1,002,444.71 841,671.91 0.00 0.00

 4 0.79209 495,634.32 392,588.80 0.00 0.00

 5 0.74726 495,634.32 370,366.80 0.00 0.00

 6 0.70496 742,479.65 523,418.85 0.00 0.00

 7 0.66506 3,851,584.02 2,561,523.35 10,514,023.65 6,992,426.22

 8 0.62741 1,020,423.60 640,226.39 0.00 0.00

 9 0.59190 670,564.08 396,905.85 0.00 0.00

 10 0.55839 670,564.08 374,439.48 0.00 0.00

 11 0.52679 670,564.08 353,244.79 0.00 0.00

 12 0.49697 3,493,949.84 1,736,386.03 10,514,023.65 5,225,147.64

 Total   11,381,540.58  12,217,573.86

 กรณีที่ 3 เมื่อตนทุนเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 

และรายไดคงที่ จากการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบัน

สุทธิของโครงการมีคาเทากับ -112,428.44 บาท 

ซึ่งมีคานอยกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในมีคา

เทากับรอยละ 5.70 ซึ่งมีคาตํ่ากวาอัตราสวนลด

ที่กําหนด และอัตราผลตอบแทนตอตนทุนมีคา

เทากับ 0.99 ซึ่งมีคาตํ่ากวา 1 เมื่อนําคาของท้ัง 3 คา

มาเปรียบกับเงื่อนไขในการลงทุนแลว จะถือวา

โครงการน้ี ไมมีความคุมคาที่จะลงทุน (Table 6)



63
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

การวิเคราะหทางการเงินของการปลูกสรางสวนปา…

ประกอบ กนกหงส และคณะ

Table 6  NPV, IRR and B/C analysis at 7 % discount rate (increasing 30 % of cost).

 Year PVIF Cost (Baht) PV cost Benefit  PV benefit at B/C NPV IRR

 at  7  % (Baht) 7% (Baht) (%)

 0 1.0000 1,204,529.07 1,204,529.07 0.00 0.00 0.99 -112,428.44 5.70

 1 0.94340 1,255,485.47 1,184,420.25 0.00 0.00

 2 0.89000 1,199,686.11 1,067,716.37 0.00 0.00

 3 0.83962 1,085,981.77 911,811.23 0.00 0.00

 4 0.79209 536,937.18 425,304.54 0.00 0.00

 5 0.74726 536,937.18 401,230.70 0.00 0.00

 6 0.70496 804,352.95 567,037.09 0.00 0.00

 7 0.66506 4,172,549.35 2,774,983.63 10,514,023.65 6,992,426.22

 8 0.62741 1,105,458.90 693,578.59 0.00 0.00

 9 0.59190 726,444.42 429,981.34 0.00 0.00

 10 0.55839 726,444.42 405,642.77 0.00 0.00

 11 0.52679 726,444.42 382,681.86 0.00 0.00

 12 0.49697 3,785,112.33 1,881,084.87 10,514,023.65 5,225,147.64

 Total   12,330,002.30  12,217,573.86

สรุป

 การวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการ

ปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัสสายพันธุ  H4 

บริเวณสวนปามัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแกนพบวามูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับ 

2,732,956.71 บาทซึ่งมีค ามากกวา  0 อัตรา

ผลตอบแทนภายในมีค าเท ากับร อยละ13.80 

มีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูหรืออัตราสวนลด

ทีก่าํหนดคอืรอยละ 7 อตัราผลตอบแทนตอตนทนุ

มีคาเทากับ 1.29 ซึ่งมีคามากกวาหน่ึงซ่ึงมีความ

คุมคาที่จะลงทุน

 เมื่อทําการวิเคราะหความออนไหวของ

โครงการ ในกรณีที่ 1 และ 2 พบวามูลคาปจจุบัน

สุทธิยังมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายใน
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มีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูหรืออัตราคิดลด

ทีก่าํหนดคือรอยละ 7 อตัราผลตอบแทนตอตนทนุ

มีคามากกวา 1 ซึ่งมีความคุมคาที่จะลงทุน แตหาก

มีความออนไหวของโครงการเชนกรณีที่ 3 ที่มี

ตนทนุรวมเพ่ิมขึน้รอยละ 30 โดยกําหนดใหตนทุน

รวมคงท่ีจะทาํใหโครงการน้ีไมมคีวามคุมคาในการ

ลงทุน

ขอเสนอแนะ

 1. ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดอัตรา

คิดลดโดยอิงกับอัตราดอกเบ้ีย MLR ที่รอยละ 7 

เพราะฉะน้ันหากอัตราดอกเบ้ียมี MLR มีการ

ปรับตัวสงูขึน้อาจทําใหไมคุมคาในการลงทนุดงันัน้

ผูศกึษาควรพิจารณาถึงแนวโนมของอัตราดอกเบ้ีย 

MLR ดวยวามีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นหรือไม

 2. โครงการปลูกสรางสวนปาไมยูคา

ลิปตัสยังมีความออนไหวตัวตอการเปลี่ยนแปลง

คอนขางสูง เชน คาแรงขั้นตํ่าปจจุบันมีอัตราถึง 

300 บาทตอวัน และราคาปุยที่ไมคงที่ อาจทําให

ปจจัยเรื่องตนทุนสูงขึ้นในอนาคตผู ลงทุนควร

ศึกษาขอมูลและคาดการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอโครงการฯ

กอนตัดสินใจลงทุน

 3. ผู ที่สนใจปลูกตนยูคาลิปตัสควรหา

กรรมวธิใีนการลดคาใชจาย เชน คาปุย หรอืคากาํจดั

วัชพืช โดยอาจปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวที่สามารถ

ชวยลดวัชพืชและเพิ่มสารอาหารลงในดินเพื่อ

ทดแทนการใชปุยและกําจัดวัชพืช

เอกสารและสิ่งอางอิง
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 เงนิใหสนิเชือ่ ของธนาคารพาณิชยประจํา
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ABSTRACT
 The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, 
opinions level and factors affecting people opinions on civil state forest resource restoration 
project in Khueng Tai village, Khueng sub-district, Wiang Sa district, Nan province. The data 
gathered by employing the designed questionnaire and interviewed 300 representatives who 
located in 7 villages of Khueng sub-district. Statistical analysis methods employed for testing 
the setting hypothesis were t-test and F-test with the given significant level of 0.05.
 The results of this study indicated that the respondents were male at 54.30 percentages 
and women at 45.70 percentages, and with the average age of 34.71 years. Their educational level 
were at vocational education/technical education, and with the average number of household 
member at 4.03 persons. Agriculture was their main occupation. The average annual 
household income was 164,711.67 baht per year. Their average resettled period were 29.63 years, 
being social group members, used to attended training course. They were having knowledge 
about civil state project and forest resource conservation at the moderate level. People opinions 
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on civil state forest resource restoration project in the studied area at the moderate level 
with the average score of 3.28. Furthermore, People opinions on civil state forest resource
restoration project in the studied area were familiarity with the forest officers, social group membership 
being and experience in forest resource conservation.
Keywords: opinions, people, civil state forest resource restoration project in Khueng Tai village,
 Nan province

บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับความคิดเห็น

และเพ่ือศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอความคิดเห็นของราษฎรตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟทูรพัยากรปาไม

ในพืน้ทีบ่านขึง่ใต ตาํบลขึง่ อาํเภอเวยีงสา จงัหวดันาน ขอมลูท่ีใชในการศกึษารวบรวมโดยใช แบบสอบถาม

ไปสอบถามราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยูอาศัยในทองที่ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 7 หมูบาน 

รวมจํานวน 300 ครัวเรือน วิธีวิเคราะหทางสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติ t-test และสถิติ 

F-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ  0.05 (α = 0.05)

 ผลการศึกษาพบวา ราษฎรที่ทําการศึกษาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.30 และเปนเพศหญิง 

รอยละ 45.70 มีอายุเฉล่ีย 34.71 ป ราษฎรสวนใหญมีการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 

มจีาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.03 คน มอีาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มรีายไดรวมของครัวเรือน

ตอปเฉล่ีย 164,711.67 บาท มีระยะเวลาการต้ังถ่ินฐานเฉล่ีย 29.63 ป เปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

เคยไดรบัการฝกอบรม มคีวามรูเกีย่วกบัโครงการประชารัฐและความรูเกีย่วกบัการอนุรกัษทรัพยากรปาไม 

อยูในระดับปานกลาง ราษฎรมีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐในพ้ืนท่ีศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

มคีาเฉลีย่เทากบั 3.28 สวนปจจยัทีม่ผีลตอความคดิเหน็ของราษฎรทีม่ตีอโครงการประชารฐัเพือ่การฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ศึกษา ไดแก ความคุนเคยกับเจาหนาที่ปาไม การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

และประสบการณการอนุรักษทรพัยากรปาไม

คําสําคัญ: ความคิดเห็น ราษฎร โครงการประชารัฐ การฟนฟูทรัพยากรปาไมบานขึ่งใต จังหวัดนาน
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บทนํา

 ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยเปนประเทศ

หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่อุดม

สมบูรณไปดวยทรัพยากรปาไม แตในปจจุบัน

ทรัพยากรปาไมของประเทศไดถูกบุกรุกทําลายลง

จนเสื่อมโทรม กอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอ่ืนๆ ตามมา เชน การเกดิ

ภาวะภัยแลง นํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมฉับพลัน 

สงผลทําให ประชาชนในประเทศเกิดความ

เดอืดรอนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนที่

ปาอนุรักษในทองที่ภาคเหนือ ซึ่งมีชุมชนไดเขามา

บุกรุก ตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยและทํากินในพ้ืนที่ปา

เปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาการบุกรุกทําลาย

ปาเปนอยางมากและมีแนวโนมที่จะทวีความ

รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน จากการสํารวจพ้ืนที่ปาไมของ

ประเทศไทยลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2556 โดยกรมปาไม 

รวมกบัคณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

พบวาในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปาไม

เหลืออยู 102.12 ลานไร หรือ 163,392.67 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศ

เทานั้น (กรมปาไม, 2559) หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของไดพยายามหามาตรการหรือแนวทาง

เพื่อแกไขปญหาตางๆ ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง 

ซึ่งในรัฐบาลสมัยปจจุบันไดมีนโยบายประชารัฐ 

ซึ่งเปนนโยบายการดําเนินงานสานพลังประชารัฐ 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐในระดับพื้นที่ในทุกมิติ มุงใหภาครัฐ 

เอกชน ประชาสังคม ประชาชนในพ้ืนทีพ่รอมท่ีจะ

เสียสละทุมเททํางานผานกลไกการมีสวนรวมของ

ทกุภาคสวน นอมนาํหลกัปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทาง

ปฏิบัติ โดยยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เพื่อที่จะ

ทําใหประชาชนมีความสุข มีชีวิตความเปนอยู

ที่ดีขึ้น ประเทศชาติเขมแข็ง มีขีดความสามารถ

ในการแขงขัน เพิ่มนวัตกรรมในการผลิต แปรรูป

ใหสินคามีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ นโยบายภายใตโครงการ

ประชารัฐมุงใหประชาชนทองถ่ินมสีวนรวมเสนอ

แนวคิด เสนอโครงการตามความตองการ และมี

สวนรวมดําเนินโครงการดวยตนเองบนพื้นฐาน

ความพอเพียงในทุกข้ันตอน (รัฐบาลไทย, 2559) 

ดังนั้น นโยบายประชารัฐจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

ในการนํามาแกไขปญหาการลดลงและความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมของชาติ

 จังหวัดนาน เปนจังหวัดหนึ่งในทองที่

ภาคเหนือ ที่ไดประสบกับปญหาทรัพยากรปาไม

ถูกราษฎรบุกรุกทําลายจนเสื่อมโทรมลงเปน

อยางมาก จากสถิติขอมูลของจังหวัดนาน พบวา 

มีพื้นท่ี 7.6 ลานไร โดยเคยมีสภาพเปนพ้ืนท่ีปาไม

ประมาณ 6 ลานไร แตตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึง

ปจจุบัน พบวาพื้นที่ป าไมไดถูกบุกรุกทําลาย

ไปแลวกวา 1.4 ลานไร สงผลทําใหในปจจุบัน

มีพื้นที่ปาไมเหลืออยูเพียง 4.6 ลานไร (กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2559) 

กอใหเกิดปญหาดินถลม เกิดนํ้าปา ไหลหลากอยู

อยางตอเนื่อง และภูเขาในพื้นที่ทั่วไปมีสภาพเปน

เขาหัวโลน ซึ่งในชวงตนป พ.ศ. 2559 ที่ผานมา

ไดเกิดกระแสวิพากษวิจารณดานการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในทองท่ีจังหวัดนานอยูอยาง

ตอเนือ่ง สงผลทําใหหนวยงานดานทรัพยากรปาไม

ที่เกี่ยวของไดหันมาใหความสําคัญในการฟนฟู
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สภาพปาที่เส่ือมโทรมเพิ่มมากขึ้น นําไปสู การ

จัดกิจกรรม “พลิกฟ นผืนปา ประชารัฐพิทักษ

ปานาน” ซึ่งเปนการดําเนินงานโดยกรมปาไม 

เพื่อฟ นฟูปาตนนํ้านาน โดยมีกิจกรรมปลูกปา

รวมพ้ืนที ่300 ไร ณ ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําวา - ปา

หวยสาลี่ ทองที่ตําบลบานขึ่ง อําเภอเมือง จังหวัด

นาน ประกอบดวยกิจกรรมปลูกปา (1) สรางปา 

สรางรายได (2) วนาประชารัฐ (3) การปลูกปา

เพื่ออนุรักษดินและน้ํา และ (4) ปลูกฟนฟูสภาพ

ปาเส่ือมโทรม โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประธาน มีประชาชน นักเรียน 

ขาราชการ และส่ือมวลชนมาเขารวมกิจกรรม

จํานวนกวา  2,000 คน  จึงถือได ว ากิจกรรม 

“พลิกฟ  นผืนป า  ประชารัฐพิ ทักษ ป าน าน” 

เปนโครงการนํารองในการฟนฟูปาตนน้ํานาน 

ในอนาคตหนวยงานที่เก่ียวของจะไดขยายผล

โครงการประชารัฐในพื้นที่อื่นต อไป  ทั้ งนี้ 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐ

ในพื้นที่บานขึ่งใต เพื่อตองการทราบวาราษฎรใน

พืน้ทีม่คีวามคดิเห็นตอการดําเนนิโครงการดังกลาว

อยูในระดบัใด มปีญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ

ที่เกี่ยวกับโครงการอยางไรบาง ขอมูลที่ไดจากการ

ศกึษาจะสามารถนาํไปใชประกอบการวางแผนการ

ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม “พลิกฟ นผืนปา 

ประชารัฐพิทักษปานาน” ในอนาคตใหสามารถ

ดําเนินงานได อย างมีประสิทธิภาพ  และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดตอทรัพยากรปาไมในพื้นท่ี

ชุมชนแหงนี้ไดตอไป

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับความคิด

เห็น  และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็น

ของราษฎรตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไม ในพ้ืนที่บ านข่ึงใต   ตําบลข่ึง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

สมมติฐาน

 ผูศึกษาไดกําหนดสมมติฐานการศึกษา

ไววา ราษฎรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 

รายไดของครัวเรือน ระยะเวลาการต้ังถ่ินฐาน 

ความคุนเคยกับเจาหนาที่ปาไม การไดรับขอมูล

ขาวสาร การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การไดรับ

การฝกอบรม ประสบการณการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ความรูเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ และ

ราษฎรที่มีความรูเกี่ยวกับอนุรักษทรัพยากรปาไม

ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐใน

พืน้ท่ีบานขึง่ใต ตาํบลขึง่ อาํเภอเวยีงสา จงัหวดันาน 

แตกตางกัน

อุปกรณ

 1. แบบสอบถาม

 2. อุปกรณเครื่องเขียน

 3. เคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
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วิธีการ

การสรางและการทดสอบแบบสอบถาม

 1. การสรางแบบสอบถาม เพื่อใชเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษา 

คําถามในแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม

แบบปลายปด (closed - ended questionnaire)  และ

คาํถามแบบปลายเปด (open - ended questionnaire) 

 2. การทดสอบแบบสอบถาม มีวิธีการ

ทดสอบ ดังตอไปนี้

  2.1  การตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) นําแบบสอบถาม

เสนอตอผู ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรง

และความถูกตองของคําถามในแบบสอบถาม

  2.2  การทดสอบแบบสอบถาม 

นําแบบสอบถาม 30 ชุด ไปทดลองใช (pre-test) 

กับราษฎรท่ีเขารวมโครงการประชารัฐในพ้ืนที่

บานสบยาวใน หมูที่ 7 ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง 

จังหวัดนาน เพ่ือดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม 

ดังตอไปนี้

  2.2.1 ทดสอบความเทีย่งตรง (content 

validity) ของคําถามทุกขอ

  2.2.2 ทดสอบค  า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 

(reliability) ของคําถามความรูเกี่ยวกับนโยบาย

ประชารัฐ และความรูเกี่ยวกับอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ใชสูตร KR - 20 (ลวน และอังคณา, 2524) 

และใชสตูรหาคาความแปรปรวน (พวงรตัน, 2540) 

สาํหรบัคําถามเกีย่วกบัความคิดเหน็ของราษฎรท่ีมี

ตอโครงการประชารัฐในพื้นที่บานขึ่งใต ดวยวิธี 

Cronbach’s alpha (พวงรัตน, 2540)

 ไดคาความเชื่อม่ันของคําถามเก่ียวกับ

ความรูเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ ความรูเกี่ยวกับ

อนุรักษทรัพยากรปาไม และความคิดเห็นของ

ราษฎรทีม่ตีอโครงการประชารฐัในพืน้ทีบ่านข่ึงใตั 

เทากับ 0.84, 0.87 และ 0.97 ตามลําดับ

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

 1. ประชากรศึกษา ไดแก ราษฎรที่ตั้ง

บานเรอืนอยูอาศยัในทองทีต่าํบลขึง่ อาํเภอเวยีงสา 

จังหวัดนาน จํานวน 7 หมูบาน รวมจํานวน 1,196 

ครัวเรือน ประกอบดวย (1) บานศรีมงคล หมูที่ 1 

จํานวน 174 ครัวเรือน (2) บานงิ้วงาม หมูที่ 2 

จํานวน 63 ครัวเรือน (3) บานขึ่ง หมูที่ 3 จํานวน 

246 ครัวเรือน (4) บานทาลี่ หมูที่ 4 จํานวน 149 

ครัวเรือน (5) บานผาโพธิ์ทอง หมูที่ 5 จํานวน 174  

ครัวเรือน (6) บานขึ่งใต หมูที่ 6 จํานวน 255 

ครัวเรือน และ (7) บานศรีมงคลเหนือ หมูที่ 7 

จํานวน 135  ครัวเรือน (เทศบาลตําบลข่ึง, 2559)

 2. การหาขนาดกลุมตัวอยาง ใชจํานวน

ราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยูอาศัยในทองที่ตําบลข่ึง 

อาํเภอเวียงสา จงัหวัดนาน จาํนวน 1,196 ครวัเรือน 

มาคํานวณหาขนาดกลุ มตัวอย างโดยใช สูตร

ของ Yamane (1973) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 ดังปรากฏตามสมการ (1)

 n =      
N

   (1)

      
1  +   Ne2

กําหนดให n  = จํานวนครัวเรือนราษฎรตัวอยาง

ของการศึกษา
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  e  = คาความคลาดเคลื่อนของการ

ศึกษา กําหนดไวที่ระดับ 0.05

  N  =    จาํนวนครัวเรอืนราษฎรทัง้หมด 

(1,196 ครัวเรือน)

 จากการคํานวณไดจาํนวนครวัเรอืนราษฎร

ตัวอยาง เทากับ 299.75 ครัวเรือน หรือเทากับ 

300 ครัวเรือน แตการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีหมูบาน

เปาหมายจาํนวนทัง้สิน้ 7 หมูบาน การเกบ็รวบรวม

ขอมูลจากกลุมราษฎรตัวอยางจําเปนตองเก็บ

ขอมูลแตละหมู บ านตามสัดสวนที่ เหมาะสม 

สามารถคํานวณโดยใชสูตรของสุบงกช (2526) 

ดังปรากฏตามสมการ (2)

 n
i
 =   n   

N
i   (2)

         
N

กําหนดให n
i
  =  จาํนวนครัวเรือนราษฎรตัวอยาง

ของหมูบาน i

  n  = จํานวนครัวเรือนราษฎรตัวอยาง

ของการศึกษา (300 ครัวเรือน)

  N
i
 = จํานวนครัวเรือนราษฎรท้ังหมด

ของหมูบาน i

  N  = จํานวนครัวเรือนราษฎรของท้ัง 

7 หมูบาน (1,196 ครัวเรือน)

  i = หมูบานที่  1, 2, 3, 4, 5, 6 และ

หมูบานที่ 7

 จากการคํานวณได จํานวนครัวเรือน

ตัวอยางในทองท่ีตําบลขึ่ง ดังนี้ (1) บานศรีมงคล 

หมูที่ 1 จํานวน 43 ครัวเรือน (2) บานงิ้วงาม 

หมูที่ 2 จํานวน 16 ครัวเรือน (3) บานขึ่ง หมูที่ 3 

จํานวน 62 ครัวเรือน (4) บานทาลี่ หมู ที่ 4 

จํานวน 38 ครัวเรือน (5) บานผาโพธิ์ทอง หมูที่ 5 

จํานวน 43 ครัวเรือน (6) บานขึ่งใต หมู ที่ 6 

จํานวน 64 ครัวเรือน และ (7) บานศรีมงคลเหนือ 

หมูที่ 7 จํานวน 34 ครัวเรือน

การวัดระดับความคิดเห็น

 การวัดระดับความคิดเห็นของราษฎรที่มี

ตอโครงการประชารฐัเพือ่การฟนฟทูรพัยากรปาไม

ในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน ใชคําถามสวนที่ 3 ของแบบสอบถาม ซึ่งเปน

คําถามแบบประเมินคาเปนมาตรวัดตามแบบ

ของ Likert’s Scale (พรเพ็ญ, 2531) ซึ่งคําถาม

แตละขอมีคําตอบใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก หรือ 5 

ระดับ กําหนดคาการใหคะแนนของคําตอบแตละ

ตัวเลือก ดังตอไปนี้

ระดับความคิดเห็น  ระดับคะแนนท่ีได

เห็นดวยมากท่ีสุด   5 คะแนน

เห็นดวยมาก      4 คะแนน

เห็นดวยปานกลาง   3 คะแนน

เห็นดวยนอย      2 คะแนน

เห็นดวยนอยที่สุด-ไมเห็นดวย  1 คะแนน

 จากเกณฑการใหคะแนนดังกลาว สามารถ

จัดแบงอันตรภาคช้ันออกเปน 5 ชั้น เพื่อบงบอก

ระดับความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีตอโครงการ

ประชารัฐเพื่อการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี

บานข่ึงใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ดังสมการ (5)

 อัตตรภาคช้ัน =   
คะแนนสูงที่สุด  _  คะแนนตํ่าสุด

   =   5 - 1   =   0.08            (5)

                                          จํานวนชั้น
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ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการ…

ประสิทธิ์  ทาชาง และคณะ

 เมื่อไดค าอันตรภาคชั้นแลว สามารถ

กําหนดความหมายระดับความคิดเห็นของราษฎร

ที่มีตอโครงการประชารัฐเพื่อการฟนฟูทรัพยากร

ปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน โดยนําคําตอบคําถามความคิดเห็น

แตละขอของราษฎรตัวอยางทุกรายมาหาคาเฉล่ีย 

แลวจงึนาํคาเฉล่ียคาํตอบทุกขอของราษฎรตัวอยาง

ทุกรายท่ีไดมาหาคาเฉล่ียอีกครั้งหนึ่ง หลังจากน้ัน

จึงนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้น

ที่กําหนดไว จะสามารถทําใหทราบระดับความคิด

เห็นของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐเพื่อการ

ฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ไดตอไป ทั้งน้ี ความ

หมายของระดับความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอ

โครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไม

ในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน ในแตละอันตรภาคช้ันสามารถแปลความ

หมายได ดังตอไปนี้

 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ราษฎร

มีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน อยูในระดับนอยที่สุด

 คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ราษฎร

มีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน อยูในระดับคอนขางนอย

 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ราษฎร

มีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน อยูในระดับปานกลาง

 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ราษฎร

มีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลข่ึง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน อยูในระดับมาก

 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ราษฎร

มีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลข่ึง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน อยูในระดับมากท่ีสุด

การเก็บรวบรวมขอมูล

 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับราษฎร

ตวัอยางตามหมูบานเปาหมาย ใชวธิกีารสุมตวัอยาง

แบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) 

โดยวิธีจับฉลากเลขท่ีบานของราษฎรตัวอยาง

การวิเคราะหขอมูล

 1. การวเิคราะหเชิงพรรณนา (descriptive 

analysis)  เป นการวิ เคราะห ข อมูลลักษณะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และระดับความคิดเห็น

ของราษฎรตัวอยาง นําเสนอขอมูลในรูปตาราง

ประกอบคําอธิบาย และแสดงคาสถิติอยางงาย 

ไดแก คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) 

คาสูงสุด (maximum) คาต่ําสุด (minimum) คาเฉล่ีย 

(mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)

 2. การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

เพื่อหาปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของราษฎรท่ีมี

ตอโครงการประชารฐัเพือ่การฟนฟทูรพัยากรปาไม

ในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน ใชสถิติ t-test กับตัวแปรอิสระท่ีแบงกลุม

ออกเปน 2 กลุม และใชสถติ ิF-test กบัตวัแปรอสิระ

ที่แบงกลุมตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป กําหนดนัยสําคัญ
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ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการ…

ประสิทธิ์  ทาชาง และคณะ

ทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 (α = 0.05) หรือมีความ

เชื่อมั่นทางสถิติร อยละ 95 และการวิเคราะห

เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison test) 

ดวยวิธีการของ Scheffe (Scheffe’s method) 

(บุญเรียง, 2542)

ผลและวิจารณ

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร

ตัวอยาง

 1. เพศ  ราษฎรตัวอย างเป นเพศชาย 

รอยละ 54.33 และเปนเพศหญิง รอยละ 45.67

 2. อายุ ราษฎรตัวอยางสวนใหญมีอายุ

30 - 39 ป รอยละ 34.33 รองลงมามีอายุ 20 - 29 ป 

รอยละ 27.33 นอยที่สุดมีอายุมากกวา 59 ป 

รอยละ 5.00 มีอายุเฉล่ีย 34.71 ป มากท่ีสุด 78 ป 

และนอยที่สุด 16 ป

 3. ระดบัการศกึษา ราษฎรตวัอยางสวนใหญ 

มีการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 

รอยละ 34.00 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญา

โทหรือสูงกวา รอยละ 23.34 และนอยท่ีสุด

มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 3.33

 4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ราษฎร

ตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

3 - 4 คน รอยละ 53.00 รองลงมามีจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน 5 - 6 คน รอยละ 34.00 นอยที่สุด

มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา  6 คน 

รอยละ 1.33 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 

4.03 คน มากที่สุด 8 คน และนอยที่สุด 1 คน

 5. อาชีพหลัก ราษฎรตัวอยางสวนใหญ

มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก รอยละ 24.67 

รองลงมามีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เปนอาชีพหลัก รอยละ 21.67 และนอยที่สุด

มอีาชพีทําธรุกจิสวนตวัเปนอาชีพหลัก รอยละ 2.67

 6. รายไดรวมของครัวเรือนตอป ราษฎร

ตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีรายไดรวมของ

ครัวเรือนตอป 100,000 - 200,000 บาท รอยละ 

37.67 รองลงมามีรายไดรวมของครัวเรือนตอป

นอยกวา 100,000 บาท รอยละ 35.00 นอยที่สุดมี

รายไดรวมของครวัเรอืนตอปมากกวา 300,000 บาท 

รอยละ 8.00 มีรายไดรวมของครัวเรือนตอปเฉล่ีย 

164,711.67 บาท มากท่ีสุด 850,000 บาท และ

นอยที่สุด 26,000 บาท

 7. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน  ราษฎร

ตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน

นอยกวา 30 ป รอยละ 51.00 รองลงมามีระยะเวลา

การตั้งถ่ินฐาน 30 - 39 ป รอยละ 25.67 นอยที่สุด

มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานมากกวา 49 ป รอยละ 

8.00 มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 29.63 ป 

มากที่สุด 78 ป และนอยที่สุด 2 ป

 8. ความคุนเคยกับเจาหนาทีป่าไม ราษฎร

ตวัอยางสวนใหญมคีวามคุนเคยกับเจาหนาทีป่าไม

เปนอยางดี และมีความคุนเคยกับเจาหนาที่ปาไม

พอสมควร รอยละ 32 และรอยละ 31.34 ตามลาํดบั 

รองลงมาไมมีความคุนเคยกับเจาหนาที่ปาไม

แตอยางใด รอยละ 26.33 และนอยท่ีสุดมีความ

คุนเคยกับเจาหนาที่ปาไมนอย รอยละ 10.33

 9. การได รับข อมูลข าวสาร  ราษฎร

ตัวอยางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสาร รอยละ 

89.33 และไมเคยไดรบัขอมลูขาวสาร รอยละ 10.67 

โดยในสวนที่เคยไดรับขอมูลขาวสาร สวนใหญ
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ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการ…

ประสิทธิ์  ทาชาง และคณะ

เคยไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อโทรทัศน รอยละ 

73.67 รองลงมาเคยไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อน

บาน และเจาหนาทีป่าไม รอยละ 68.67 และรอยละ 

45.33 ตามลําดับ นอยที่สุดเคยไดรับขอมูลขาวสาร

จากเจาหนาที่หนวยงานอื่นของรัฐ รอยละ 9.33

 10. การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ราษฎร

ตัวอยางสวนใหญเปนสมาชิกกลุ มทางสังคม 

รอยละ 60.00 และไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

รอยละ 40.00 โดยในสวนที่เปนสมาชิกกลุมทาง

สังคม สวนใหญเปนสมาชิกกลุมกองทุนหมูบาน 

รอยละ 32.67 รองลงมาเปนสมาชกิกลุมออมทรพัย 

ธกส. รอยละ 23.67 และนอยที่สุดเปนสมาชิก

กลุมแมบานเกษตรกร รอยละ 0.67

 11. การไดรบัการฝกอบรม ราษฎรตวัอยาง

สวนใหญเคยไดรับการฝกอบรม รอยละ 56.00 

และไมเคยไดรับการฝกอบรม รอยละ 44.00 

โดยในสวนท่ีเคยไดรับการฝกอบรม สวนใหญ

เคยได รับการฝ กอบรมหลักสูตรการปลูกปา

เศรษฐกิจ รอยละ 21.33 รองลงมาเคยไดรับ

การฝกอบรมหลักสูตรปาชุมชน รอยละ 18.33

และนอยท่ีสุดเคยไดรับการฝกอบรมหลักสูตร

ประชาชนอาสาสมัครพิทักษปา รอยละ 2.67

 12. ประสบการณการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม  ราษฎรตัวอยางไมเคยมีประสบการณ

การอนุรักษ ทรัพยากรปาไม รอยละ 51.00 และ

เคยมีประสบการณการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

รอยละ 49.00 โดยในสวนที่เคยมีประสบการณ

การอนุรักษทรัพยากรปาไม   สวนใหญเคยมี

ประสบการณรวมกิจกรรมปองกันไฟปา รอยละ 

55.33 รองลงมาเคยมีประสบการณรวมปลูกปา

วันสําคัญของชาติ รอยละ 47.33 และนอยท่ีสุด

เคยมีประสบการณรวมกิจกรรมสรางฝายชะลอนํา้ 

รอยละ 2.33

 13. ความรู  เกี่ยวกับนโยบายประชารัฐ 

ราษฎรตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับนโยบาย

ประชารัฐอยู ในระดับปานกลาง รอยละ 58.67 

มคีวามรูเกีย่วกบันโยบายประชารฐัอยูในระดบันอย 

รอยละ 32.33 และมีความรู เกี่ยวกับนโยบาย

ประชารัฐอยูในระดับมาก รอยละ 9.00

 14. ความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ราษฎรตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมอยูในระดับปานกลาง 

รอยละ  67.67 มีความรู  เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากร ปาไมอยูในระดับนอย รอยละ 28.33 

และมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

อยูในระดับมาก รอยละ 4.00

ระดับความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีตอโครงการ

ประชารัฐเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี

บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

 การศึกษาระดับความคิดเห็นของราษฎร

ที่มีตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟูทรัพยากร

ปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน พบวา ราษฎรตัวอยางสวนใหญได

คะแนนความคิดเห็น 86 - 105 คะแนน รอยละ 

44.33 รองลงมาไดคะแนนความคิดเห็น 66 - 85 

คะแนน รอยละ 35.00 ไดคะแนนความคิดเห็น

เฉลี่ย 82.07 คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม 

Table 1
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 จากการหาคาเฉล่ียการตอบคําถามแตละ

ขอและทกุขอของราษฎรตวัอยางทกุราย แลวนาํไป

เปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่กําหนดไว พบวา 

ราษฎรมีความคิดเห็นตอโครงการประชารัฐ

เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต 

ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน อยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.28 จําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 

(1) ดานการดําเนินงานตามโครงการอยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.14 และ (2) ดานประโยชน

ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 3.50

การทดสอบสมมติฐาน

 1. อาย ุการทดสอบสมมตฐิานไดแบงอายุ

ของราษฎรออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่มี

อายุนอย (16 - 34 ป) และ (2) ราษฎรที่มีอายุมาก 

(35 - 78 ป) (   = 3.233 และ 3.334 ตามลําดับ) 

พบวา อายุเปนปจจัยที่ไมมีผลตอความคิดเห็น

ของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน (t = -1.156, คา p = 0.249)

 2. ระดบัการศกึษา การทดสอบสมมติฐาน

ไดแบงระดับการศึกษาของราษฎรออกเปน 3 กลุม 

ไดแก (1) ราษฎรท่ีไมไดเรียนหนังสือ (2) ราษฎร

ที่มีการศึกษาตํ่า (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) 

และ (3) ราษฎรท่ีมกีารศึกษาสูง (ปวช./ปวท./ปวส. 

ขึ้นไป) (   = 3.215, 3.271 และ 3.298 ตามลําดับ) 

พบวา ระดับการศึกษาเปนปจจัยท่ีไมมีผลตอความ

คิดเห็นของราษฎรท่ีมีตอโครงการประชารัฐเพื่อ

การฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบล

ขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน (F = 0.230, 

คา p = 0.795)

 3. อาชีพหลัก การทดสอบสมมติฐาน

ไดแบงอาชีพหลักของราษฎรออกเปน 6 กลุม 

ไดแก (1) ราษฎรที่มีอาชีพหลักภาคเกษตรกรรม 

(2) ราษฎรท่ีมอีาชพีหลักรบัจางท่ัวไป/เกบ็หาของปา 

(3) ราษฎรท่ีมีอาชีพหลักรับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (4) ราษฎรที่มีอาชีพหลักพนักงาน

บริษัท (5) ราษฎรท่ีมีอาชีพหลักคาขาย และ 

(6 )  ราษฎรที่มีอาชีพหลักทํ าธุรกิจส วนตัว 

(   = 3.351, 3.089, 3.439, 3.175, 3.278 และ 

Table 1  Opinions’ points of people on civil state forest resource restoration project in Khueng Tai

  village, Khueng sub-district, Wiang Sa district, Nan province.

  Opinions’ points n = 300 Percentage Remark

 Least opinions (25 – 45 points) 27 9.00 Mean = 82.07 points

 Less opinions (46 – 65 s points) 21 7.00 Maximum = 116 points

 Moderate opinions (66 – 85 points) 105 35.00 Minimum = 25 points

 Very opinions (86 – 105 points) 133 44.33

 Most opinions (106 – 125 points) 14 4.67
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3.195 ตามลําดับ) พบวา อาชีพหลัก เปนปจจัยที่

ไมมผีลตอความคิดเห็นของราษฎรท่ีมตีอโครงการ

ประชารัฐเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่

บานข่ึงใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

(F = 1.758, คา p = 0.121)

 4. รายไดของครัวเรือน การทดสอบ

สมมติฐานไดแบงรายไดของครัวเรือนของราษฎร

ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่มีรายไดของ

ครัวเรือนนอย (26,000 - 164,711.67 บาท/ป) 

และ (2) ราษฎรที่มีรายไดของครัวเรือนมาก 

(164,711.68 - 850,000 บาท/ป) (   = 3.342 

และ 3.194 ตามลําดับ) พบวา รายไดของครัวเรือน

เปนปจจัยที่ไมมีผลตอความคิดเห็นของราษฎรท่ีมี

ตอโครงการประชารฐัเพ่ือการฟนฟทูรพัยากรปาไม

ในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัด

นาน (t = 1.667, คา p = 0.097)

 5. ระยะเวลาการต้ังถิ่นฐาน การทดสอบ

สมมติฐานไดแบงอายุของราษฎรออกเปน 2 กลุม 

ไดแก (1) ราษฎรทีม่รีะยะเวลาการตัง้ถ่ินฐานไมนาน 

(2 -  29 ป) และ  (2) ราษฎรท่ีมีระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐานนาน (30 - 78 ป) (   = 3.242 

และ  3 .326 ตามลําดับ )  พบว า  ระยะเวลา

การตั้งถิ่นฐานเปนปจจัยที่ไมมีผลตอความคิดเห็น

ของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลขึ่ง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน (t = -0.961, คา p = 0.337)

 6. ความคุ น เคยกับเจ  าหน าที่ป  าไม  

การทดสอบสมมติฐานไดแบงความคุ นเคยกับ

เจาหนาที่ปาไมของราษฎรออกเปน 4 กลุม ไดแก 

(1) ราษฎรท่ีไมมีความคุนเคยกับเจาหนาที่ปาไม

แตอยางใด (2) ราษฎรทีม่คีวามคุนเคยกบัเจาหนาที่

ปาไมนอย (3) ราษฎรที่มีความคุนเคยกับเจาหนาที่

ปาไมพอสมควร และ (4) ราษฎรที่มีความคุนเคย

กับเจาหนาท่ีปาไมเปนอยางดี (   = 2.984, 3.250, 

3.417 และ 3.408ตามลําดบั) พบวา ความคุนเคยกับ

เจาหนาที่ปาไมเปนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็น

ของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไม ในพ้ืนที่บ านข่ึงใต   ตําบลข่ึง 

อาํเภอเวยีงสา จงัหวดันาน (F = 6.304, คา p < 0.001) 

ผลการวิเคราะหรายคู พบวา (1) ราษฎรที่ไมมี

ความคุ นเคยกับเจ าหน าที่ป าไม แต อย างใด 

กับราษฎรท่ีมีความคุนเคยกับเจาหนาท่ีปาไม

พอสมควร และ (2) ราษฎรท่ีไมมีความคุนเคย

กับเจาหนาท่ีปาไมแตอยางใด กับราษฎรท่ีมีความ

คุนเคยกบัเจาหนาทีป่าไมเปนอยางด ีมคีวามคดิเหน็

ที่มีตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟูทรัพยากร

ปาไมในพื้นท่ีบานข่ึงใต แตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ (คา p < 0.001 และเทากับ 0.001 

ตามลําดับ) สาเหตุอาจเกิดจากราษฎรที่มีความ

คุ นเคยกับเจาหนาท่ีปาไมพอสมควรและเปน

อยางดี ยอมมีความสนิทสนมชอบพอกับเจาหนาที่

ปาไมมากวาราษฎรท่ีไมมคีวามคุนเคยกับเจาหนาที่

ปาไมแตอยางใด

 7. การไดรับขอมูลขาวสาร การทดสอบ

สมมติฐานไดแบงการไดรับขอมูลขาวสารของ

ราษฎร ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่ไมเคย

ไดรับขอมูลขาวสาร และ (2) ราษฎรที่เคยไดรับ

ขอมูลขาวสาร (   = 3.286 และ 3.283 ตามลําดับ) 

พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่ไมมีผล

ตอความคิดเห็น ของราษฎรท่ีมตีอโครงการประชา



76
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการ…

ประสิทธิ์  ทาชาง และคณะ

รัฐเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต 

ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน (t = 0.025, 

คา p = 0.980)

 8. การ เป นสมา ชิกก ลุ  มทางสั งคม 

การทดสอบสมมติฐานไดแบงการเปนสมาชิก

กลุมทางสังคมของราษฎรออกเปน 2 กลุม ไดแก 

(1)  ราษฎรท่ีไม  เป นสมาชิกกลุ มทางสังคม

และ (2) ราษฎรที่ เปนสมาชิกกลุ มทางสังคม 

(   = 3.410 และ 3.198 ตามลําดับ) พบวา 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคมเปนปจจัยที่มีผลตอ

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐ

เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต 

ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.394, คา p = 0.017) 

สาเหตอุาจเกดิจากราษฎรทีไ่มเปนสมาชกิกลุมทาง

สงัคม อาจไมเคยไดรวมกจิกรรมสาธารณประโยชน

มากนัก เม่ือมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวจึง

มคีวามคดิเหน็ทีเ่หน็ดวยตอโครงการแหงน้ีมากกวา

ราษฎรที่เปนสมาชิกกลุมทางสังคมดังกลาว

 9. การไดรับการฝกอบรม การทดสอบ

สมมติฐานไดแบงการไดรับการฝกอบรมของ

ราษฎร ออกเปน 2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่ไมเคย

ไดรับการฝกอบรม และ (2) ราษฎรที่เคยไดรับ

การฝกอบรม (   = 3.252 และ 3.307 ตามลําดับ) 

พบวา การไดรบัการฝกอบรมเปนปจจยัทีไ่มมผีลตอ

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐ

เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต 

ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน (t = -0.620,

คา p = 0.536)

 10. ประสบการณการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม การทดสอบสมมติฐานไดแบงประสบการณ

การอนุรักษทรัพยากรปาไมของราษฎรออกเปน 

2 กลุม ไดแก (1) ราษฎรท่ีไมเคยมีประสบการณ 

การอนุรักษทรัพยากรปาไม และ (2) ราษฎร

ที่เคยมีประสบการณการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

(   = 3.531 และ 3.025 ตามลําดับ) พบวา 

ประสบการณการอนุรกัษทรัพยากรปาไม เปนปจจัย 

ที่มีผลตอความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีตอโครงการ

ประชารัฐเพื่อการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี

บานข่ึงใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

(t = 6.131, คา p < 0.001) สาเหตุอาจเกิดจากราษฎร

ทีไ่มเคยมปีระสบการณการอนรุกัษทรพัยากรปาไม 

อาจไมเคยไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวมากนัก 

เมื่อไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวจึงมีความคิดเห็น

ที่ เห็นดวยตอโครงการมากกวาราษฎรที่ เคยมี

ประสบการณการอนุรักษทรัพยากรปาไม

 11. ความรู เกี่ยวกับโครงการประชารัฐ 

การทดสอบสมมติฐานไดแบงความรูเกี่ยวกับ

โครงการ ประชารัฐของราษฎรออกเปน 3 กลุม 

ไดแก (1) ราษฎรที่มีความรูนอย (1 - 3 คะแนน) 

(2) ราษฎรท่ีมีความรูปานกลาง (4 - 6 คะแนน) 

และ (3) ราษฎรท่ีมีความรูมาก (7 - 10 คะแนน) 

(   = 3.348, 3.284 และ 3.046 ตามลําดับ) พบวา 

ความรูเกี่ยวกับโครงการประชารัฐเปนปจจัยที่ไมมี

ผลตอความคิดเห็นของราษฎรท่ีมีตอโครงการ

ประชารัฐเพื่อการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี

บานข่ึงใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

(F = 1.686, คา p = 0.187)



77
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการ…

ประสิทธิ์  ทาชาง และคณะ

 12. ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม การทดสอบสมมตฐิานไดแบงความรูเกีย่วกับ 

การอนุรักษทรัพยากรปาไมของราษฎรออกเปน 

3 กลุม ไดแก (1) ราษฎรที่มีความรูนอย (1 - 3 

คะแนน) (2) ราษฎรท่ีมีความรูปานกลาง (4 - 6 

คะแนน) และ (3) ราษฎรท่ีมีความรูมาก (7 - 10 

คะแนน )  (   =  3 .314,  3 .272 และ  3 .253 

ตามลําดับ) พบวา ความรู เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรพัยากรปาไมเปนปจจยัทีไ่มมผีลตอความคดิเหน็

ของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐเพ่ือการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมในพื้นที่บานขึ่งใต ตําบลข่ึง อําเภอ

เวียงสา จังหวัดนาน (F = 0.104, คา p = 0.901)

 รายละเอียดปจจัยที่มีผลและไมมีผลตอ

ความคิดเห็นของราษฎรที่มีตอโครงการประชารัฐ

เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีบานขึ่งใต 

ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ปรากฏตาม 

Table 2

Table 2  Factors affecting people opinions on civil state forest resource restoration project 

  in  Khueng Tai village, Khueng sub-district, Wiang Sa district, Nan province.

 Independent variables t-test F-test p-value

 1. Age -1.156  0.249

 2. Educational level 0.230  0.795

 3. Major occupation  1.758 0.121

 4. Household income 1.667  0.097

 5. Resettled period -0.961  0.337

 6. Familiarity with the forest officers  6.304* < 0.001

 7. Relevant information received 0.025  0.980

 8. Social group membership being 2.394*  0.017

 9. Training course attendance -0.620  0.536

 10. Experience in forest resource conservation 6.131*  < 0.001

 11. Knowledge about civil state policy  1.686 0.187

 12. Knowledge about forest resource conservation  0.104 0.901

 Remark : *p-value < 0.05 (significance level 0.05).
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สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

 1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยูอาศัยในทองที่ตําบลขึ่ง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน สรุปไดวา ราษฎร

ที่ทําการศึกษาเปนเพศชาย รอยละ 54.33 และ

เปนเพศหญิง รอยละ 45.67 มีอายุเฉลี่ย 34.71 ป 

สวนใหญมีการศึกษาระดับปวช./ปวท./ปวส./

อนุปริญญา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 

4.03 คน มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก 

มีรายไดรวมของครัวเรือนตอปเฉลี่ย 164,711.67 

บาท มีระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานเฉลี่ย 29.63 ป 

มีความคุนเคยกับเจาหนาที่ปาไมเปนอยางดีและ

พอสมควร ไมเคยมีประสบการณการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม มคีวามรูเกีย่วกบันโยบายประชารฐั 

และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม

อยูในระดับปานกลาง

 2. ราษฎรมีความคิดเห็นตอโครงการ

ประชารัฐเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่

บานข่ึงใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.28 จําแนกเปน 

(1) ดานการดําเนินงานตามโครงการอยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.14 และ (2) ดานประโยชน

ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 3.50

 3. ความคุนเคยกับเจาหนาทีป่าไม การเปน 

สมาชิกกลุมทางสังคม และประสบการณการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม เปนปจจัยที่มีผลตอความ

คิดเห็นของราษฎรท่ีมีต อโครงการประชารัฐ

เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีบานขึ่งใต 

ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

ขอเสนอแนะ

 1. ราษฎรมีความคิดเห็นตอโครงการ

ประชารัฐเพื่อการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี

บานข่ึงใต ตําบลข่ึง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

อยู ในระดับปานกลาง มีค าเฉลี่ย 3.28 โดยมี

ความคิดเห็นด านประโยชนที่ ได รับจากการ

ดําเนินโครงการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.50 

ซึ่งราษฎรเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับจาก

โครงการอยูในระดับมาก ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของจึงควรท่ีจะจัดทําโครงการประชารัฐ

เพื่อการฟ นฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่เพิ่มเติม 

เพ่ือสงเสรมิใหราษฎรไดเขามา รวมฟนฟูทรัพยากร

ปาไมทีเ่สือ่มโทรมกบัเจาหนาทีข่องรฐัไดอยางเปน

รูปธรรมมากยิ่งข้ึนตอไป

 2. เจาหนาทีป่าไมในพืน้ทีค่วรสรางความ

คุนเคยกับราษฎร โดยการรณรงคประชาสัมพันธ

เชิงรุกดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี

ศึกษาอยางท่ัวถึง เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น 

ความสนิมสนม และคุนเคยกับราษฎร จะสามารถ

ทําใหมีแนวรวมดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม

จากราษฎรในพืน้ทีเ่พ่ิมมากขึน้ไดอยางเปนรปูธรรม

 3. หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข องควร

พิจารณาแกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ขาดความรู

ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายประชารัฐ และความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม   ปญหา

เจาหนาที่ปาไมขาดการประชาสัมพันธใหราษฎร

ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอยาง
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ทั่วถึง และปญหาราษฎรขาดที่ดินทํากินและ

ที่อยู อาศัยใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป เพื่อให

การดําเนินโครงการฟนฟูทรัพยากรปาไมภายใต

การมีสวนรวมของราษฎรในพื้นที่เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป
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ABSTRACT
 This study aims to examine the development, stakeholders, and lessons learned 
from participatory management of Klong Lan National Park, Kampaeng Petch Province. 
Qualitative methodology was employed with data generation techniques including 
archival reviews, observations, in - depth interviews with 32 key informants, and group meetings. 
Content analysis was used to analyze data. 
 The results indicate that the participatory management at Klong Lan National Park 
has been developed from conflicts between Park authority and local residents. The Protected 
Area Committee (PAC) has become an important mechanism to create a participatory process. 
The participatory management can be categorized into four stages. Stage 1 is an origin 
of conflicts (2521 – 2529 B.E.). Stage 2 is diverse thoughts led to separate ways (2530 - 2544 B.E.). 
Stage 3 is different points of views converged to changing management (2545 - 2548 B.E.). 
Stage 4 is from collaboration to acknowledgement (2549 B.E. – present). The majority 
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of stakeholders are forest resources users, Klong Lan National Park, Klong Lan PAC, 
local administrative offices, and community leaders. Significant lessons learned from 
Klong Lan National Park participatory management are: 1) a prospective PAC member 
should be a respected person and should have shared interests or experience with other members, 
2) management types should be flexible and not entirely focused on legal compliance, 
3) all participated parties should respect each other, and 4) acknowledgment of each party’s
existence and local’s rights to participate in national park management are expected.
Keywords:   protected area, participatory management, Khlong Lan national park

บทคัดยอ

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบทเรียนจากการจัดการ

แบบมีสวนรวมของอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก 

การวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ การสัมภาษณเชิงลึก จากผู ให ข อมูลหลัก จํานวน 32 คน 

และการประชุมกลุม วิเคราะหผลดวยการวิเคราะหเนื้อหา

 ผลการศึกษาพบวา การจัดการแบบมีสวนรวมของอุทยานแหงชาติคลองลาน พัฒนามาจาก

ปญหาความขัดแยงระหวางเจาหนาที่และราษฎรในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ

คลองลาน เปนกลไกสาํคัญในการสรางกระบวนการมสีวนรวม พฒันาการของการจัดการแบบมสีวนรวม

แบงได 4 ชวง คือ ชวงที่ 1 จุดเริ่มตนของความขัดแยง (พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2529) ชวงท่ี 2 ความคิดที่แตกตาง

สูทางที่แตกแยก (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2544) ชวงที่ 3 จุดตางทางความคิดสูจุดเปล่ียนของการจัดการ 

(พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548) และชวงที่ 4 ความรวมมือสูการยอมรับ (พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน) ทั้งนี้ผูมีสวนได

สวนเสียที่สําคัญ ไดแก กลุมผูใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม อุทยานแหงชาติคลองลาน คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลาน องคการปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชนเปนตน บทเรียนสําคัญ

ทีไ่ดจากการจัดการอทุยานแหงชาตคิลองลานแบบมสีวนรวม ไดแก 1) บคุคลท่ีจะเขามาเปนคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาควรเปนที่ยอมรับ มีความสนใจหรือประสบการณรวมกัน 2) รูปแบบการจัดการควรมีความ

ประนีประนอม ไมยึดติดตามกรอบของกฎหมายเพียงอยางเดียว 3) การเปนพันธมิตรแมนมีอํานาจ

ไมเทาเทียมแตควรรับฟงความคิดเห็น ยกยอง ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และ 4) การยอมรับการมีตัวตน 

และสิทธิของคนในพื้นที่ที่จะเขามารวมในการจัดการอุทยานแหงชาติ

คําสําคัญ:   พื้นที่คุมครอง การจัดการแบบมีสวนรวม อุทยานแหงชาติคลองลาน
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คํานํา

 การสูญเสียพ้ืนที่ปาไมในประเทศไทย

เปนปญหาท่ีรัฐใหความสําคัญและมีมาตรการ

หลายอยางมาบรรเทาปญหาดังกลาว มาตรการ

อยางหน่ึงที่ภาครัฐนํามาใชในการคุมครองและ

ปองกันลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ คือการ

ประกาศพ้ืนที่ เป นเขตปาอนุรักษ   หรือพื้นที่

คุมครอง ซึง่มีกฎหมายท่ีเขมงวดในการควบคุมดแูล 

ไดแก เขตรกัษาพนัธุสตัวปา ตาม พ.ร.บ.สงวนและ

คุ มครองสัตวปา พ.ศ. 2503 (ตอมาปรับปรุง

เปน พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535) 

และเขตอุทยานแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยาน

แหงชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่ง พ.รบ.ทั้งสองฉบับมุงเนน

การควบคมุดแูลพืน้ทีป่าไมใหมกีจิกรรมของมนุษย

นอยที่สุด 

 ในกรณีพื้นที่อุทยานแหงชาติ พบวา ในป 

พ.ศ.2521 มีจํานวน 14 แหง เนื้อที่ 9,101.31 ตาราง

กิโลเมตร (กรมปาไม, 2526) และเพิ่มขึ้นเปน 

58 แหง เนื้อที่ 30,365.89 ตารางกิโลเมตร ในป 

พ.ศ. 2531 ตอมาในป พ.ศ.2541 พบวามีพื้นที่

อุทยานแหงชาติถึง 87 แหง เนื้อที่ 44,182.12

ตารางกิโลเมตร (กรมปาไม, 2542) และในป 

พ.ศ. 2558 มีพื้นที่อุทยานแหงชาติรวมทั้งสิ้น 

127 แหง เนื้อที่ 62,198.86 ตารางกิโลเมตร 

(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2558) 

 การจัดการพ้ืนที่คุ มครองท่ีเนนแยกคน

ออกจากพื้นที่ปาไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยง

ระหวางเจาหนาที่ กับราษฎรท่ีอาศัยอยูในหรือ

อาศัยอยูรอบพื้นที่คุมครอง โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน

ทํากิน บางแหง มีการอพยพชุมชนออกจากพ้ืนที่

ที่ประกาศเปนอุทยานแหงชาติหรือเขตรักษาพันธุ

สัตวปาแตขาดการวางแผนงานในการอพยพท่ีดี 

หรือมิไดคํานึงถึงวัฒนธรรม และการดํารงชีวิต

ของคนในทองถิ่น สงผลกระทบตอภาวะจิตใจ

และการดํารงชีพของประชาชนทําใหไมไดรับ

ความรวมมือในการจัดการทรัพยากรปาไมเทาที่

ควร ยังคงพบการบุกรุกแผวถางปา ลักลอบตัดไม 

เผาปา ลาสัตว อยางตอเนื่อง

 จากปญหาดังกลาว รัฐ และองคกรพัฒนา

เอกชนที่เกี่ยวของไดทบทวนแนวทางการจัดการ

พื้นท่ีคุมครองแบบเดิมนําไปสูการริเริ่มโครงการ

จดัการพืน้ท่ีคุมครองแบบใหม ทีเ่นนการมสีวนรวม

ของผู  มีส วนไดส วนเสียทุกภาคสวน ดังเช น

โครงการจัดการผืนปาตะวันตกเชิงระบบนิเวศ 

(The Western Forest Complex Ecosystem 

Management) เรียกโดยทั่วไปว า  โครงการ 

WEFCOM และอีกโครงการคือ โครงการจัดการ

พืน้ท่ีคุมครองอยางมีสวนรวม (Joint Management 

of Protected Areas: JoMPA) พืน้ท่ีดาํเนนิโครงการ

คือ ผืนปาตะวันตก ที่ประกาศจัดต้ังเปนอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ที่กําลัง

เตรียมประกาศเปนอุทยานแหงชาติ อยู ในเขต 

6 จังหวัด คือ ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค 

อุทัยธานี  สุพรรณบุรี  และกาญจนบุรีดังเช น

อุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

 อุทยานแหงชาติคลองลาน มีลักษณะ

ภูมิประเทศเปนภูเขาสูงสลับซับซอน และเปน

แหลงตนนํ้าที่สําคัญหลายสาย ลักษณะทางพืช

พรรณสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ รองลงมา คือ 

ปาเต็งรัง ปาดิบเขา ตามลําดับ (อุทยานแหงชาติ



83
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21

การจัดการพื้นท่ีคุมครองแบบมีสวนรวม...

ทรงเดช ทรงกิติพิศาล และคณะ

คลองลาน, 2559) ตั้งอยูในเขตการปกครองของ

ตําบลคลองนํ้าไหล ตําบลคลองลานพัฒนา ตําบล

โปงนํ้ารอน และตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน 

และตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัด

กําแพงเพชร  มีชุมชนต้ังอยู ติดแนวเขตดาน

ทิศตะวันออกในเขตการปกครองของอําเภอ

คลองลาน จํานวน 15 หมูบาน สวนใหญเปนคนที่

อพยพมาจากภูมิภาคตางๆ และกลุมชาติพันธุ  

ซึ่งถูกทางการอพยพออกมาจากเขตอุทยาน

แหงชาตคิลองลาน ไดแก กระเหรีย่ง มง เมีย่น มเูซอ 

และลีซอ

 อุทยานแหงชาติคลองลาน ไดนําแนวคิด

การจัดการพื้นที่คุ มครองแบบมีสวนรวมมาเปน

แนวทางการจดัการในระดบัพืน้ที ่เนือ่งจากในอดตี

อทุยานแหงชาตคิลองลานเคยประสบปญหาความ

ขัดแยงระหวางเจาหนาที่กับชาวบานอยางรุนแรง

ตอมาไดมีการพัฒนากลไกความรวมมือระหวาง

อทุยานแหงชาติ และชุมชนท่ีตัง้อยูโดยรอบอุทยาน

แหงชาติรวมทั้งภาคีอื่นๆ ดวยการจัดตั้งคณะ

กรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ (Protected 

Area Committee: PAC) สงผลใหเกิดการเจรจา

ตอรอง พัฒนารูปแบบการจัดการพ้ืนที่อุทยาน

แหงชาติแบบมีสวนรวมจนประสบผลสําเร็จ 

สามารถลดความขัดแยง สรางความรวมมือ

 งานวิจยัมวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาพัฒนาการ 

ผู มีส วนไดส วนเสีย และบทเรียนการจัดการ

พืน้ทีคุ่มครองแบบมสีวนรวมของอทุยานแหงชาติ

คลองลาน โดยเฉพาะการจัดการในรปูคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติ ซึ่งเปนประโยชนตอ

การสรางความเขาใจบริบทของการจัดการพ้ืนที่

คุมครองแบบมีสวนรวมเพ่ือประยุกตเปนแนวทาง

ในการสงเสริมการมีสวนรวมในพ้ืนทีคุ่มครองอ่ืนๆ 

ตอไป

อุปกรณและวิธีการ

การเก็บรวบรวมขอมูล

 ในการศึกษาคร้ังนี ้เปนการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ที่เนนการเก็บขอมูลจากผู ใหขอมูลหลัก (key 

informants) กลุมตางๆ มีวิธีการท่ีสําคัญ ไดแก 

1) การวิจัยเอกสาร ทั้งเอกสารช้ันตน เชน รายงาน

ประจําป รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลาน และบันทึก

คดีปาไม เอกสารช้ันรอง เชน หนังสือ วารสาร 

วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย 2) การวิเคราะห

ผู มีส วนไดส วนเสีย (stakeholder analysis) 

3) การสังเกตการณ  (observation) ทั้งการ

สังเกตการณโดยตรงและการสังเกตการณอยางมี

สวนรวม 4) การสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแนวคําถาม 

(guideline questions) ทําการเก็บรวบรวม

ขอเท็จจริง ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ จากผูให

ขอมูลหลักจํานวน 32 คน ไดแก เจาหนาที่อุทยาน

แหงชาติคลองลาน จํานวน 13 คน ผูนําชุมชน 

จาํนวน 5 คน ชาวบานผูใชประโยชนจากปา จาํนวน 

5 คน คณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ

คลองลาน จํานวน 6 คน และผูที่มีสวนที่เกี่ยวของ

อืน่ๆ เชน ศนูยพฒันาและสงเคราะหชาวเขา จาํนวน 

3 คน และ5) การประชุมกลุม (group discussion)
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การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณ

เชิงลึก และวิธีการอื่นๆ ไดแก การสังเกตการณ 

การสนทนากลุม แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

ตีความจากเน้ือหา โดยองคประกอบท่ีสําคัญของ

การวิเคราะหผลมี 3 ประการ คือ 1) การจัดระเบียบ

ขอมูล โดยจัดการขอมูล ทั้งในทางกายภาพ และ

ในทางเนื้อหาเพื่อใหพรอมในการนําเสนอและ

อธิบายผล 2) การแสดงขอมูล และการตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล การศึกษาครั้งนี้นําเสนอ

ขอมูลสวนใหญอยูในรูปของการเขียนพรรณนา 

เพื่อบรรยายเรื่องราวของสิ่งที่ไดจากการศึกษา

ตามขอมูลที่จัดระเบียบไวแลว และ 3) การหา

ขอสรุป ทําโดยการตีความ ของผลการศึกษา

ซึ่งไดจากการแสดงขอมูล

 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data 

triangulation) โดยตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมานั้น

ถูกตองเปนจริงสอดคลองกันมากนอยเพียงใด

ใน 3 ดาน ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล (สุภางค, 

2547) ทั้งน้ีเพื่อดูวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาดวย

วิธีการตางๆ ถาตางสถานที่ เวลา และบุคคล 

ขอมูลมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

หรือมีความแตกตางกัน เพื่อจัดระบบของขอมูล

ใหมีความนาเช่ือถือมากขึ้น

ผลและวิจารณ

พัฒนาการจัดการแบบมีสวนรวมของอุทยานแหง

ชาติคลองลาน

 การจัดการพ้ืนท่ีอทุยานแหงชาติคลองลาน

แบบมีสวนรวมมีพัฒนาการมาประมาณ 40 ป 

จุดเริ่มตนเกิดจากความขัดแยงและการแยงชิง

ทรัพยากรปาไมรวมท้ังพ้ืนที่ทางสังคมระหวาง

ชาวบานและกลุมผู นําในทองถ่ินกับเจาหนาที่

อุทยานแหงชาติคลองลาน ผานชวงเวลาและ

เหตุการณที่สรางความเจ็บปวดและการเปนฝาย

ตรงขามกันมาสูการเจรจาตอรองและการรวมมือ

กนั ซึง่สามารถสรปุพัฒนาการออกเปน 4 ชวงเวลา

สําคัญไดแก 

 ชวงที่ 1 จุดเร่ิมตนของความขัดแยง

(พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2529)

 พื้นท่ีปาคลองลานกอนการประกาศเปน

อุทยานแหงชาติคลองลาน มีความอุดมสมบูรณ 

พื้นท่ีป าบางส วนรัฐได อนุญาตให  เป นพื้นท่ี

สมัปทานทาํไม บางสวนโดยเฉพาะพืน้ทีป่าบริเวณ

นํ้าตกคลองลาน  รัฐไดจัดสรรใหศูนย พัฒนา

และสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะหเดิม 

เปนผู ดูแล เน่ืองจากผืนปาคลองลาน มีกลุ ม

ชาติพันธุชาวไทยภูเขาหลายกลุมอาศัยอยู ไดแก 

กะเหรี่ยง เม่ียน มง มูเซอ และลีซอ โดยกลุ ม

ชาติพันธุดังกลาวมีวิถีชีวิตท่ีตองพ่ึงพิงทรัพยากร
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ปาไม ทั้งการใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม และการ

เก็บหาของปาเพื่อยังชีพและเปนรายได กรมปาไม

ในขณะน้ันเห็นวาพืน้ทีป่าคลองลานยังมคีวามอุดม

สมบูรณ มีธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสมท่ีจะจัด

ตัง้เปนเขตอทุยานแหงชาต ิจงึไดประกาศเปนพืน้ที่

อุทยานแหงชาติคลองลาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 

พ.ศ. 2525 และไดทําการอพยพชุมชนในพื้นที่ปา

ออกมาต้ังถิ่นฐานภายนอกเขตอุทยานแหงชาติ 

โดยใชกําลังทหารในการผลักดัน โดยรัฐไดจัดสรร

พื้นที่อยู อาศัยและที่ดินทํากินให แตจากการ

สัมภาษณเชิงลึกพบวา มีราษฎรที่อพยพบางสวน.

ไมไดรับการจัดสรรท่ีดินทํากิน เกิดผลกระทบ

ตอการดํารงชีพและสรางความไมพอใจแกกลุม

ชาติพันธุที่ถูกอพยพ รวมทั้งชุมชนที่อยูโดยรอบ

เนื่องจากไมสามารถเขาไปใชประโยชนพื้นที่ปาได

อยางอิสระเชนเดิม

 ชวงที ่2 ความคดิทีแ่ตกตางสูทางทีแ่ตกแยก 

(พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2544)

 แมนจะประกาศเปนอุทยานแหงชาติ 

แตการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมในพื้นท่ี

อุทยานแหงชาติยังคงมีอยู เชน การเก็บหาของปา 

ตัดไม ลาสัตว ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

ทําใหเจาหนาที่อุทยานแหงชาติจับกุมดําเนินคดี

แกผู กระทําผิด แตการลักลอบก็ยังมีอยู อย าง

ตอเนือ่ง โดยเฉพาะการเกบ็หาของปาเพือ่การยงัชพี 

และเปนรายได เชน หนอไม ผักหวานปา เปนตน 

เมื่อมีแรงกดดันจากการจับกุมของเจ าหนาท่ี 

ยิ่งทําใหการเขาไปเก็บหาของปาของชาวบาน

ไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ความรู สึก

เปนเจาของพื้นที่ และความผูกพันกับปาคอนขาง

นอย ความขัดแยงลึกๆ ระหวางเจาหนาท่ีอุทยาน

แหงชาตคิลองลาน และชาวบานทีเ่ขาไปใชประโยชน 

จากปาจึงยังคงมีอยู แตตางฝายตางหลีกเลี่ยงท่ีจะ

เผชิญหนากัน

 จนกระทั้งในราวป พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544 

เกิดสภาวะแหงแลงอยางหนักในพื้นท่ี แหลงนํ้า

ในชุมชนมีปริมาณน้ําไมเพียงพอ ทําใหชุมชน

ที่อยูโดยรอบขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค 

จึงไดร องขอเขาไปตอทอน้ําประปาภูเขาจาก

แหลงนํ้าในอุทยานแหงชาติคลองลานเพื่อบรรเทา

ปญหา แตเจาหนาที่ไมยินยอมเนื่องจากเปนการ

กระทําผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

ทําใหมีการเผชิญหนาและความขัดแยงกันอยาง

รุนแรง 

 ชวงที่ 3 จุดตางทางความคิด สูจุดเปลี่ยน

ของการจัดการ  (พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2548)

 เมื่อมีความแตกตางทางความคิด ซึ่งนําไป

สูความขัดแยงที่ไมสามารถหาทางออกรวมกันได 

หัวหนาอุทยานแหงชาติคลองลานในขณะน้ัน 

เห็นวาการใชกฎหมายเพียงอยางเดียวในจัดการ

ไมสามารถแกปญหาได ควรลดความขัดแยงดวย

สรางความสมานฉันท จึงทาํใหเกิดคณะกรรมการ

ร วมระหว างอุทยานแห งชาติคลองลานกับ

ภาคประชาชน และภาคีอื่นๆ ขึ้นเปนครั้งแรก

แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนักเจาหนาท่ีอุทยาน

แหงชาติคลองลาน และชุมชนตางยังมีมุมมอง

ที่แตกตางกัน ยังหาจุดทํางานรวมกันไมได 

 จุดเปล่ียนเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการ

อนุรักษผืนปาตะวันตก  จังหวัดกําแพงเพชร 

(กอต.กพ.) นําโดย พระครูอรรถกิจนันทคุณ 
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(หลวงพอนภดล) เขามาเปนคนกลางเจรจาไกล

เกล่ีย ไดจดัต้ังเปน คณะอนุกรรมการจัดการอุทยาน

แหงชาติคลองลาน เพื่อสรางพื้นที่ในการพูดคุย 

แลกเปล่ียน สรางความเขาใจและความไววางใจกนั

และกันการวางขอบขายการทํางานรวมกัน ใหเกิด

ความโปรงใสและการมีสวนรวมในการจัดการ

อุทยานแหงชาติคลองลาน ทําใหภาคประชาสังคม

มีบทบาทมากขึ้น 

 คณะอนุกรรมการจัดการอุทยานแหงชาติ

คลองลานไดยกระดบัมาเปนคณะกรรมการอทุยาน

แหงชาติคลองลาน (กอช.คลองลาน) ขับเคลื่อน

ใหเกิดการเจรจา การกําหนดขอตกลงรวมกัน

เพื่อเปนแนวทางในการจัดการอุทยานแหงชาติ

คลองลาน มีการเผยแพรขอมูลขาวสารการทํา

ความเข าใจกับชาวบานกลุ มต างๆ  ในพื้นที่ 

เกดิกระบวนการเรียนรูและการทํางานรวมกนัมาก

ขึ้น มีการนําปญหาที่เหตุของความขัดแยง เชน 

การใชประโยชนทรัพยากรปาไมในพื้นที่อุทยาน

แหงชาติ มาเจรจา หารือทางออกรวมกัน จนเกิด

การผอนผันใหมกีารเขาไปใชประโยชนไดในระดับ

ที่ทําใหชาวบานเกิดการผอนคลายความกังวล 

และเร่ิมเห็นความสําคัญของการเขามารวมดูแล

รักษา พ้ืนที่ป  าของอุทยานแห งชาติมาก ข้ึน

อยางไรก็ตาม การดําเนินการของคณะกรรมการ

ชุดนี้ยังไมไดรับการรับรองอยางเปนทางการจาก

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเปน

หนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ปาแหงนี้โดยตรง

 ชวงที่  4 ความรวมมือสู การยอมรับ 

(พ.ศ. 2549 ถึง ปจจุบัน)

 คณะกรรมการอุทยานแหงชาติคลองลาน

จึงได ปรับเปลี่ยนมาอยู  ในรูปคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลาน ตามคําสั่ง

กรมอุทยานแหงชาติ  สัตว ป า  และพันธุ พืช 

ที่ ทส.769 / 2549 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

มี คณะกรรมการ ท้ั งหมด จํ านวน  2 6  คน 

โ ด ย คณะก ร รมก า ร เ กื อ บทั้ ง หมดม า จ า ก

คณะกรรมการอุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งการ

แตงตั้งดังกลาวเปนการยอมรับอยางเปนทางการ

ครั้งแรกจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พนัธุพชื ทีต่ระหนกัถงึความสาํคญัของการเขามามี

สวนรวมของภาคีตางๆ ในการจัดการพ้ืนทีคุ่มครอง

ทั้งนี้พบวาต้ังแตป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแหงชาตคิลองลาน 

มีการประชุมมาแลวจํานวน 29 คร้ัง

ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการอุทยานแบบมี

สวนรวม

 ผู มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการ

จัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติคลองลานแบบมี

สวนรวมมีอยูดวยกันหลายกลุม ซึ่งเมื่อพิจารณา

ตามอิทธิพลหรืออํานาจ ในการสนับสนุน หรือ

ขัดขวางการตัดสินใจ  หรือการดํ า เนินงาน 

และผลกระทบ ที่ผู มีสวนไดสวนเสียไดรับทั้ง

ในเชิงบวกและเชิงลบ จากการจัดการอุทยาน

แหงชาติคลองลานแบบมีส วนร วม  จําแนก 

ไดเปน 4 กลุมใหญ (Figure 1) คือ
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 กลุม 1 อิทธิพลมากและผลกระทบมาก

 ผู มีส วนได ส วนเสียในกลุ มนี้  ได แก  

1) อุทยานแหงชาติคลองลานซึ่งเปนผูมีสวนได

ส วนเสียที่มีอิทธิพลและผลกระทบมากที่สุด 

เนื่องจากเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบพื้นที่อุทยาน

แหงชาติตามกฎหมาย การดําเนินการใดๆ ก็ตาม

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแหงชาติจึงสงผลกระทบ

โดยตรง ทัง้นีพ้บวาผูทีม่บีทบาทมากท่ีสดุท้ังในดาน

การตดัสนิใจ คอืหวัหนาอทุยานแหงชาต ิการจดัการ 

แบบมีสวนรวมจะไมเกิดผลในเชิงการปฏิบัติได

หากหัวหนาอุทยานไมสนับสนุน หรือใหความ

สําคัญ อยางไรก็ตามหัวหนาอุทยานแหงชาติ

คลองลานในชวงเวลาท่ีผานมาตางใหความสําคัญ

กับการเปดพื้นที่ใหภาคประชาสังคมและสวน

ราชการอื่นๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการพื้นที่

ในหลากหลายมิติ แมนในเชิงกฎหมายอํานาจ

ตางๆ จะยังคงอยูที่หัวหนาอุทยานแหงชาติก็ตาม 

2) คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติ

คลองลานเปนอีกกลุมที่มีอิทธิพลและผลกระทบ

มาก เนื่องจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน

แหงชาติคลองลานทําหนาที่เปนเปนกลไกในการ

ประสานความรวมมือระหวางอุทยานแหงชาติ

และภาคีตางๆ ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดตอไป 

3) องคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการ

บริหารสวนตําบล  และเทศบาลในพ้ืนท่ีและ 

4) ผูนาํชมุชนฝายปกครอง ไดแก กาํนนั ผูใหญบาน 

คณะกรรมการหมูบาน เปนตน ทัง้สองกลุมนีม้สีวน

อยางใกลชิดในการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ

คลองลาน เจาหนาที่อุทยานแหงชาติจะใหความ

สําคัญคอนขางมาก เนื่องจากเปนกลุมที่มีความ

ใกลชิดกับชาวบานกลุมตางๆ ที่อยูในชุมชน และ

ทัง้สองกลุมเปนกลไกสําคญัในการประชาสัมพันธ 

สื่อสาร สรางความเขาใจ การกระจายขาว หรือ

ขอตกลงที่เกิดข้ึนจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

อุทยานแหงชาติคลองลานไปสูชาวบานในพื้นที่

ปกครอง รวมท้ังเปนกลไกชวยในการควบคุม

การกระทาํผดิตางๆ และการจดัการแบบมสีวนรวม

นีย้งัเปนผลดใีนแงทีล่ดความกดดนัในกลุมชาวบาน 

เพราะสามารถเขาไปใชประโยชนจากปาเพ่ือสราง

รายไดในระดับหนึ่ง ซึ่งเปนเร่ืองท่ีผู นําชุมชน

ทั้งสองกลุมใหความสําคัญ 

 กลุม 2 อิทธิพลนอยแตผลกระทบมาก

 ผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมนี้ ไดแก ผูใช

ประโยชนจากทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีอุทยาน

แหงชาติคลองลาน ซึ่งเปนกลุมท่ีมีจํานวนมาก 

ไดรับผลกระทบมากจากการจัดการพ้ืนที่อุทยาน

แหงชาติคลองลานในแบบตางๆ แตมีอิทธิพลใน

การจัดการคอนขางนอย ทั้งนี้แยกเปน 3 กลุมยอย 

คือ กลุมผูเก็บหาของปา ทั้งเก็บหาเพ่ือเปนรายได

และเพื่อการยังชีพ และกลุมผูเล้ียงสัตวในพื้นท่ี

อทุยานแหงชาต ิซึง่ความเดือดรอนของคนท้ังสอง

กลุม เปนปญหาท่ีผลกัดนัใหเกดิการสรางขอตกลง

รวมในการเขาไปใชประโยชน แมนกลุมนี้จะไมมี

อิทธิพลโดยตรงในการเขาไปมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจหรือการสรางขอตกลงตางๆ แตเนื่องจาก

การเปนกลุ มคนจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบ 

ทาํใหกลุมผูนาํทองถิน่ตองเปนตวัแทนของกลุมใน

การหาทางออกรวมกัน อยางไรก็ตามถาสามารถ

มตีวัแทนของกลุมดงักลาวเขาไปอยูในคณะกรรมการ 

หรือเข าร วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
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อุทยานแหงชาติคลองลาน จะทําใหสามารถ

รับฟงปญหาและขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการหา

แนวทางทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผลตอไป 

นอกจากนั้นยังมีกลุมผูลักลอบตัดไมและลาสัตว 

เปนอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบคอนขางมาก

จากการจัดการแบบมีสวนรวม เนื่องจากชาวบาน

ทีเ่ขามารวมในกระบวนการจดัการแบบมสีวนรวม 

มักจะแจงขาวใหกับเจาหนาที่ ทําใหการลักลอบ

กระทําความผิดไดยากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

ผลทางคดีปาไมที่พบวาหลังจากมีการจัดการ

แบบมีสวนรวมทําใหคดีปาไมลดลง ดังเชน ตั้งแต

ป พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2558 ไมพบคดีตัดไม และ

พบคดีลาสัตวเพียง 2 คดีเทานั้น(อุทยานแหงชาติ

คลองลาน, 2558)

 กลุม 3 อิทธิพลมากแตผลกระทบนอย

 ในกลุมนี้พบวามี สถานีตํารวจคลองลาน 

ซึ่งเปนผูที่มีสวนในการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ี

อุทยานแหงชาติคลองลานรวมกับเจาหนาที่แตใน

ดานผลกระทบท่ีเกดิจากการจัดการแบบมีสวนรวม

พบวามไีมมากและเปนผลกระทบในเชงิบวก เพราะ

ทําใหมีผู กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยาน

แหงชาต ิพ.ศ. 2504 ลดลง อกีกลุมหนึง่คอื โรงเรยีน

ที่อยูในพื้นที่โดยรอบอุทยานแหงชาติคลองลาน 

ในกลุมนี้มีอิทธิพลตอการจัดการเพราะเปนกลุมที่

ดแูลเด็กและเยาวชน ซึง่อทุยานแหงชาตคิลองลาน 

และคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ

คลองลานใหความสําคัญในการสรางคนรุนใหม

ที่เขาใจเรื่องการอนุรักษและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรอยางย่ังยืน โรงเรียนจึงมีสวนสําคัญ

ในการเขามามีอิทธิพลในการดําเนินการตางๆ 

แมจะไมมีอํานาจในเชิงกฎหมายแตเปนเสียง

ทีม่ผีูรบัฟงและใหความสาํคญั ในกรณกีลุมองคกร

พัฒนาเอกชน มีอยู  2 องคกรที่สําคัญ ไดแก 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเปนองคกรท่ีมีสวน

สนบัสนนุใหเกดิการเจรจาตอรอง พดูคุยแลกเปลีย่น 

จนกระท้ังนํามาสูการเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา

อุทยานแหงชาติคลองลานในรูปแบบปจจุบัน 

แมนในปจจุบัน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังคงมี

การทํางานอยูในพื้นที่แตไมไดเขามามีบทบาทมาก

ดงัเชนในอดีต นอกจากนัน้ยังมอีงคการสตัวปาโลก

สากล ซึ่งมีบทบาทในการศึกษาวิจัยดานสัตวปา 

และการเผยแพรความรูดานการอนุรักษใหแก

ประชาชนและเยาวชนในทองถิ่น 

 กลุม 4 อิทธิพลนอยและผลกระทบนอย

 ผู มีสวนไดสวนเสียในกลุ มนี้มีอิทธิพล

และผลกระทบคอนขางนอยเมือ่เทยีบกบักลุมอืน่ๆ 

แตเปนกลุมทีใ่หการสนับสนนุการดําเนนิงานตางๆ 

ของอุทยานแหงชาติ และคณะกรรมการท่ีปรึกษา

อุทยานแหงชาติคลองลานเชน กรมทหารพรานที่ 

35 ซึ่งมีสวนชวยในการลาดตระเวนพื้นท่ี หรือ

หนวยงานราชการตางๆ ที่อยูในและนอกพ้ืนที่

ที่มีสวนสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน 

เชน ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา เปนตน
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Figure 1  Power and impact among stakeholder groups related to participatory management of 

               Khlong Lan National Park.

คณะกรรมการท่ีปรกึษาอุทยานแหงชาติคลองลาน

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ

คลองลาน มีพัฒนาการมาต้ังแตป พ.ศ. 2545 

แตไดรับการแตงต้ังจากกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ. 2549 (อุทยาน

แหงชาติคลองลาน, 2549) ทําใหคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลาน มีสถานภาพ

ทีถ่กูรบัรองอยางเปนทางการ มกีารกําหนดบทบาท 

หนาท่ีอย างชัดเจน  การดําเนินงานของคณะ

กรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลาน 

เปนกลไกสําคญัในการจัดการพ้ืนท่ีคุมครองแบบมี

สวนรวมของอทุยานแหงชาตคิลองลานซึง่มผีลใน

เชิงการปฏิบตัแิละเปนทีย่อมรับของภาคสวนตางๆ 

ที่เกี่ยวของมากขึ้น 

 องคประกอบและสดัสวนของคณะกรรมการ 

ทีป่รึกษาอทุยานแหงชาตติามคําสัง่ของกรมอทุยาน
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แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนดใหมีจํานวน

ไมนอยกวา 15 คน แตไมเกิน 30 คน และอยางนอย

ตองมีผูแทนจากกลุมตางๆ ดังตอไปนี้ 1) ผูแทน

ฝายปกครองสวนภูมิภาค 2) ผูแทนฝายปกครอง

สวนทองถิ่น 3) ผูแทนหนวยราชการอ่ืนๆ ที่มี

บทบาทเก่ียวของ 4) ผูแทนชมุชนอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการ หรือองคกรชุมชน 5) ผูแทน

หนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา 

และพันธุพืช อื่น ๆ  ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง 6) ผูแทน

เจาหนาที่อุทยานแหงชาติ/เขตรักษาพันธุสัตวปา

นั้นๆ 7) ผูนําที่ไมเปนทางการ และ/หรือ ผูทรง

คุณวุฒิ เชนผู นําทางศาสนา สถาบันการศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 8) ผูแทนสื่อมวลชน และ 

9) ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน ภารกิจหนาที่มี 

3 ดานหลักๆ คือ 1) การมีสวนรวมในการวางแผน 

ซึ่งส วนใหญเป นภารกิจในการใหคําปรึกษา 

2) การมีสวนรวมในการดําเนินงานเปนการให

คําแนะนํา สนับสนุนในภารกิจตางๆ โดยเฉพาะ

ทีเ่กีย่วของกับการประชาสมัพนัธ การจดัเวทแีสดง

ความคิดเห็น การจัดตั้งองคกรและเครือขาย เสนอ

ความคดิเหน็เกีย่วกับปญหา อปุสรรค และแนวทาง

ในการแกไข เปนตน และ 3) การมีสวนรวมในการ

ติดตามและประเมินผลทั้งนี้กําหนดใหมีการ

ประชุมปละ 2 ครั้ง

 ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยาน

แหงชาติคลองลาน สวนใหญเปนตัวแทนจาก

ภาคประชาชนหรือกลุ มผู นําในพื้นที่  โดยมี

หัวหน าอุทยานแห งชาติ เป นกรรมการและ

เลขานุการโดยตําแหนง ทั้งน้ีพบวาการจัดต้ัง 

คณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแหงชาตคิลองลาน 

มกัเปนบคุคลกลุมเดมิท่ีสามารถทาํงานหรอืพดูคยุ

กนัได เนือ่งจากมขีอจาํกดัเรือ่งจาํนวนคณะกรรมการ 

แตจากการสังเกตการณการประชุม พบวาในวาระ

ที่มีผลกระทบหรือมีประเด็นท่ีตองสรางความ

เขาใจรวมหรือระดมความคิดเห็น จะมีการเชิญ

ผูที่เกี่ยวของแมนมิไดเปน คณะกรรมการท่ีปรึกษา

อุทยานแหงชาติคลองลาน โดยตําแหนงเขารวม

ประชุมดวยเสมอ ซึ่งเปนกลไกอยางหน่ึงในการ

สรางความเขาใจและการมีสวนรวมของภาคสวน

ตางๆอยางไรกต็ามการกาํหนดใหมกีารประชมุปละ 

2 ครัง้ ไมสามารถทีจ่ะสรางกระบวนการมสีวนรวม

ไดอยางตอเนือ่ง อทุยานแหงชาตคิลองลานจงึจดัให

มีการประชุมเพิ่มในบางป เชนในป พ.ศ. 2552 

มีการประชุมถึง 5 ครั้ง และในป พ.ศ. 2553, 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 จํานวน 4 คร้ังตอป ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับประเด็นในการหารือ และงบประมาณ

สนับสนุน นอกจากน้ันการหารือกันนอกรอบ 

หรืออยางไมเปนทางการเปนอีกวิธีการหน่ึงที่มี

คณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแหงชาตคิลองลาน

นาํมาใชในการทาํงานรวมกนั  รวมทัง้การประสานงาน 

การสงขอมูลขาวสาร ระหวางคณะกรรมการ

ทีป่รกึษาอุทยานแหงชาติคลองลานมีความสะดวก

รวดเรว็มากขึน้ เมือ่มโีทรศพัทมอืถือและอนิเตอรเนต็ 

เขามาชวย 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติ

คลองลานมีบทบาทท่ีสําคัญในดานตางๆ อาทิ 

1) การเปนสื่อกลางระหวางอุทยานแหงชาติ และ

ชาวบาน การนําเรื่องที่เกี่ยวของ เขาสูการพิจารณา

ของคณะกรรมการ รวมทัง้การรบัทราบการปฏบิตัิ

งานของอทุยานแหงชาตคิลองลาน แลวนาํไปสูการ
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ประชาสมัพนัธ สือ่สารใหแกกลุมบคุคลทีเ่กีย่วของ

ไดรับทราบ รวมทั้งการขอความรวมมือในดาน

ตางๆ เปนการสรางความเขาใจ และทําใหเกิด

การยอมรับกันและกันมากขึ้น 2) การใหคําปรึกษา

แกหัวหนาอุทยานแหงชาติคลองลาน กลไกของ 

คณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแหงชาตคิลองลาน

จะเปนการสรางพืน้ทีใ่หภาคตีางๆ ทีเ่กีย่วของไดมา

รวมหารือพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อใหขอเสนอแนะ 

ในการการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจของหัวหนา

อุทยานแหงชาติ ถึงแมนในที่สุดอํานาจการตัดสิน

ใจสุดทายจะยังอยูที่หัวหนาอุทยานแหงชาติก็ตาม 

3) การหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในกรณีที่มี

ปญหาเกดิข้ึน ซึง่ทาํใหสามารถแกไขปญหาไดอยาง

รวดเร็ว ตรงจุด และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

ซึ่งบางกรณีนําไปสูการกําหนดเปนขอตกลงรวม 

เชน แนวทางการใชประโยชนทรัพยากรปาไม

ในพืน้ทีอ่ทุยานแหงชาต ิอยางไรกต็ามขอตกลงรวม

ที่ เกิดขึ้นมักมีสถานภาพอยางไมเปนทางการ 

ไมสามารถท่ีจะพัฒนาเปนกฎกติกาท่ีชัดเจนได 

เนื่องจากขัดตอกฎหมายที่บังคับใชอยู

 การดําเนนิงานของคณะกรรมการท่ีปรกึษา 

อทุยานแหงชาติคลองลานสงผลใหเกดิความเขาใจ

อันดีระหว างเจ  าหน าที่อุทยานแห งชาติ กับ

คณะกรรมการจากภาคีอื่นๆ เกิดความรวมมือ

ในการทํางานมากขึ้น การกระทําผิดในคดีปาไม

ลดลง ชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของทรัพยากร

ปาไม มคีวามต่ืนตัวและเห็นความสําคญัของทรัพยากร 

ปาไม และตองการท่ีจะเขามามีสวนรวมมากข้ึน 

อยางไรก็ตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลานยังอยู บน

เงื่อนไขการมีอํานาจในการควบคุมจัดการของ

หัวหนาอุทยานแหงชาติ แมนจะมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบท่ีมีความอะลุมอลวยแลวก็ตาม

บทเรียนจากการจัดการอุทยานแหงชาติคลองลาน

แบบมีสวนรวม 

 การจัดการแบบมีสวนรวมโดยผานกลไก

คณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยานแหงชาตคิลองลาน

ผูศึกษาพบวามีบทเรียนที่สําคัญ ดังตอไปนี้

 1. การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ทีป่รกึษาอุทยานแหงชาติคลองลาน ถาจะทําใหเกดิ

ประสิทธิผลอยางแทจริง ไมควรเปนการจัดต้ัง

ใหครบองคประกอบที่กําหนดไวเทานั้น แตควร

คดัเลอืกบุคคลท่ีมจีดุสนใจหรือมปีระสบการณรวม

หรือรู จักคุ นเคยกันมาแลวระดับหนึ่ง ซึ่งจะมี

สวนสาํคัญมากในการสรางกระบวนการมสีวนรวม

ในการประชุมและการดําเนินงานรวมกันในกรณี

ทีไ่มสามารถทีจ่ะคดัเลอืกบุคคลเชนนัน้ไดในระยะ

เริ่มตน ควรมีกระบวนการท่ีจะสรางความคุนเคย

หรือสร างความสนใจร วมในการเข ามาเป น

คณะกรรมการ รวมทั้งบุคคลที่คัดเลือกมาเปน

คณะกรรมการควรเปนที่ยอมรับของชาวบานหรือ

ภาคสวนตางๆ ในพ้ืนท่ี จะมีผลอยางมากตอการ

ประสานความรวมมือ ทีจ่ะสงผลตอการนําไปสูการ

ปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผลตอไป

 2. การจัดการแบบมีสวนรวมของอุทยาน

แหงชาติคลองลาน เปนการจัดการ “แบบอะลุม 

อลวยโมเดล” มีการประนีประนอม ไมเขมงวด

ขณะที่บทบัญญัติหรือขอบังคับทางกฎหมายยังคง

อยู แตการบังคับใชจะมีความอะลุมอลวยมากข้ึน 

เชนในกรณีการเก็บหาของปาในพื้นท่ีอุทยาน
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ทรงเดช ทรงกิติพิศาล และคณะ

แหงชาติเปนความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 

พ.ศ. 2504 ไมสามารถกระทําได แตการจัดการ

แบบมีสวนรวม ผานคณะกรรมการที่ปรึกษา

อทุยานแหงชาตคิลองลาน ไดกาํหนดเปนขอตกลงรวม 

ทีอ่นุญาตใหมกีารใชประโยชนไดบนเง่ือนไขทีเ่ปน

ที่ยอมรับของเจาหนาที่และชาวบาน เพื่อลดความ

ตึงเครียดและความขัดแยง ซึ่งเกิดผลดีในการ

จัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติมากกวารูปแบบเดิม 

อยางไรก็ตามกระบวนการสรางความเขาใจและ

การบังคับใชขอตกลงรวมอยางมีประสิทธิภาพ

เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน

 3. การจัดการแบบมีสวนรวมหรือการ

จัดการรวมของอุทยานแหงชาติคลองลาน พบวา 

การมีสวนรวมอยูในระดับพันธมิตร (partnership) 

ตามแนวคิดการมีสวนรวมของ Arnstein (1969) 

หรือระดับการสรางความรวมมือ (collaborate) 

ตามแนวคิดของ IAPs (2007) ซึ่งการมีสวนรวม

ในระดับดังกลาว มีนัยยะของการแบงปนอํานาจ 

(power sharing) ของภาคีตาง ๆ ที่เขามาทํางาน

รวมกันอยางเทาเทียม แตในกรณีนี้พบวา อํานาจ

ในการตัดสินใจสวนใหญยังอยูที่เจาหนาที่อุทยาน

แหงชาติ แตการรับฟงความคิดเห็น การยกยอง

ใหเกยีรติกนัและกนั เปนพลังขบัเคลือ่นการทาํงาน

ที่สําคัญอยางไรก็ตาม การพัฒนาการมีสวนรวม

ในข้ันตอไปควรใหความสําคัญตอการแบงปน

อํานาจในกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียใหมากขึ้น 

 4. การยอมรับการมีตัวตน และสิทธิ

ของคนในพื้นที่ ที่จะเขามารวมในการจัดการพื้นที่

อทุยานแหงชาติ ซึง่เปนสิง่สาํคญัทีท่าํใหการจัดการ

แบบมสีวนรวมผานคณะกรรมการทีป่รกึษาอทุยาน

แหงชาติคลองลาน มผีลในเชิงปฏบิตั ิแมนการไดมา 

ซึง่สทิธติางๆ นัน้อาจจะไมเปนทางการ และอยูบน

เงื่อนไขที่กําหนดก็ตาม

 ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการจัดการแบบมี

สวนรวมของอุทยานแหงชาติคลองลานประสบ

ผลสาํเรจ็ไดแก 1) หวัหนาอทุยานแหงชาต ิควรเปน

บคุคลทีม่ทีศันคตทิีด่ตีอการทาํงานแบบมสีวนรวม 

รับฟงความคิดเห็น และใหความสําคัญกับผู มี

สวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 2) การมีคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลาน ที่เขมแข็ง 

สรางอํานาจการตอรองไดระดับหนึ่ง รวมท้ัง

เปนคณะกรรมการที่เปนที่ยอมรับของประชาชน

และภาคสวนตางๆ ในพืน้ทีแ่ละ 3) การมเีวทใีหเกดิ

การแลกเปล่ียนเรียนรู หรือการทํางานรวมกัน

อยางสม่ําเสมอ 

สรุปและขอเสนอแนะ

 การจัดการแบบมีสวนรวมของอุทยาน

แหงชาติคลองลาน พัฒนามาจากปญหาความ

ขดัแยงระหวางเจาหนาทีแ่ละชาวบานแตไดรวมกนั

หาแนวทางการแกไข พัฒนามาเปนคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลานซ่ึงเปนกลไก

สาํคญัในการสรางกระบวนการมีสวนรวม จนเปน

ที่ยอมรับและมีผลในเชิงปฏิบัติ โดยมีผูมีสวนได

สวนเสยีท่ีสาํคญัเชน กลุมผูใชประโยชนจากทรพัยากร 

ปาไม อุทยานแหงชาติคลองลาน คณะกรรมการ

ทีป่รกึษาอุทยานแหงชาติคลองลาน องคการบริหาร

สวนทองถ่ิน และผูนําชุมชน เปนตน บทเรียน

สําคัญจากการจัดการอุทยานแหงชาติคลองลาน

แบบมีสวนรวม ไดแก บุคคลท่ีจะเขามาเปน
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ทรงเดช ทรงกิติพิศาล และคณะ

คณะกรรมการทีป่รึกษาอุทยานแหงชาติคลองลาน

ควรเปนที่ยอมรับ มีความสนใจหรือประสบการณ

รวมกนั รปูแบบการจดัการควรมคีวามอะลุมอลวย 

ประนีประนอม ไมยึดติดตามกรอบของกฎหมาย

เพียงอยางเดยีว การมสีวนรวมระดับพันธมติรหรอื

การสรางความรวมมือ มีนัยยะของการแบงปน

อํานาจ แตการรับฟงความคิดเห็น การยกยองให

เกียรติกันและกัน รวมท้ังการยอมรับการมีตัวตน 

และสิทธิของคนในพ้ืนที่ที่จะเขามารวมในการ

จัดการอุทยานแหงชาติ ปจจัยท่ีสนับสนุนใหการ

จัดการแบบมีสวนรวม ไดแก ทัศนคติที่ดีตอการ

ทาํงานแบบมีสวนรวมของหัวหนาอุทยานแหงชาติ 

การมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง และ การมี

เวทีหรือกระบวนการในการพูดคุยแลกเปล่ียน

อยางสมํ่าเสมอ

 ขอทาทายในการจัดการแบบมีสวนรวม

ในพื้นที่คุมครอง คือการยกระดับการมีสวนรวม

ใหสูงข้ึน รวมท้ังการกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบใหแกภาคีตางๆ แมนจะมีขอจํากัด

ในเชิงกฎหมาย  แต บทพิสูจน อย างหน่ึงคือ

การจัดการแบบมีสวนรวมมีผลดีตอการจัดการ

พื้นท่ีคุมครองในภาพรวม ซึ่งสามารถทําไดหลาย

แนวทาง อาทิ การเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติคลองลานการยกระดับ

ขอตกลงรวมใหมีสถานภาพท่ีชัดเจน รวมทั้งการ

พฒันากิจกรรม หรอืพืน้ทีท่างสังคมท่ีจะพัฒนาการ

มีสวนรวมใหกระจายออกไปในกลุมชาวบานใน

ชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติคลองลาน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคณุชาวบานท้ัง 15 ชมุชน ในเทศบาล 

ตําบลคลองลานพัฒนา ตําบลคลองนํ้าไหล ตําบล

โปงนํ้ารอน และตําบลสักงาม คณะกรรมการ

ทีป่รกึษาอทุยานแหงชาติคลองลานหวัหนาอทุยาน

แหงชาติคลองลานและเจาหนาที่ รวมทั้งผูมีสวน

เกี่ยวของทุกทาน 

เอกสารและสิ่งอางอิง
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เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยปาไม

......................................

พยงค  ฉัตรวิรุฬห1

 1 อาจารยพิเศษภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   Corresponding Author : wiroon_chat4u@hotmail.come

   รับตนฉบับ 27 กุมภาพันธ 2560          รับลงพิมพ 2 พฤษภาคม 2560

คํานํา

 เนื่องจากการท่ีผู เขียนไดเขียนบทความ 

เร่ือง บทวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติ (ตอ) ลงในวารสารการจัดการปาไม 

ปที ่10 ฉบบัที ่19 (2559) และผูเขยีนไดใหความเห็น

ไววาการแกไขเพิ่มเติม กฎหมายวาดวยปาไม 

ตามประกาศ คณะรกัษาความสงบแหงชาตดิงักลาว 

สงผลใหบทบัญญัติของกฎหมายในสวนที่ไมได

แกไขและอยูในมาตราเดียวกันไมอาจบังคับใชดวย

เปนสาเหตุใหการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทํา

ความผิด ไมมีประสิทธิภาพอยางที่ควรจะเปนแต

กลับสงผลในทางตรงกันขาม ผลจากการแกไข

กฎหมายดังกลาวนี้ทําใหการบังคับใชกฎหมายกับ

ผูกระทําความผิด ประสบปญหาอยางยิ่ง พนักงาน 

เจาหนาที่ที่มีหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในสวนที่มีการ

เปลีย่นแปลงแกไขนี ้อยูในสภาวะทีเ่สีย่งในการตอง

รับผิดทั้งทางแพงและอาญา โดยสวนตัวดวยผูอาน

หลายทานที่มีความรูทางดานกฎหมาย อาจมีความ

รูสกึสบัสนวาเหตุใดความในกฎหมายท่ีมกีารแกไข

เพียงวรรคเดียว จะสงผลใหกฎหมายในมาตรา

เดียวกันนั้นอีก  2 วรรค  บังคับใช ไม ได ด วย 

เพราะหลักการในการแกไขกฎหมายหากมีการ

เปลี่ยนแปลง แกไขในสวนใดของมาตราใดมาตรา

หนึง่ สวนอืน่ในมาตราเดยีวกนักย็งัคงบงัคบัใชตาม

ความเดิมที่ไมไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขไปดวย 
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พยงค  ฉัตรวิรุฬห

เหตุผลน้ีเปนสาระสําคัญที่ทําใหผูเขียนตองนํามา

อธิบายความเพิ่มเติมในบทความฉบับนี้ เพื่อใหผู

อานมีความเขาใจที่ถูกตอง ผูเขียนขอแนะนําใหผู

อานอานบทความ เรื่องบทวิเคราะหกฎหมายเกี่ยว

กับทรัพยากรธรรมชาติ (ตอ) ซึ่งผูเขียนไดอางมา

ขางตนเพื่อความเขาใจที่ดีขึ้น ในการอานบทความ

ฉบับนี้

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 

106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 กอนท่ีผูเขยีนจะอธิบายความ เพือ่ใหผูอาน

มีความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนและเพ่ือใหเกิดความ

สะดวกในการอานบทความฉบับนี้ ผูเขียนขอนํา

ประกาศฯ ดังกลาวมาลงไวอกีครั้งหนึ่ง

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ฉบับที่ 106/2557

เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปาไม

------------------------

 โดยท่ี เป นการสมควรแก ไขเ พ่ิมเ ติม

กฎหมายวาดวยปาไม เพือ่ปรับปรงุใหเหมาะสมกบั

สถานการณปจจบุนั คณะรักษาความสงบแหงชาติ

จึงมีประกาศ ดังตอไปนี้

 ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน

 “มาตรา 7  ไมสัก  ไมยาง ไมชิงชัน 

ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดง

จีน ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง 

ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา 

ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควายไมวาจะข้ึนอยูที่ใด

ในราชอาณาจกัร เปนไมหวงหามประเภท ก ไมชนิด

อืน่ในปาจะใหเปนไมหวงหามประเภทใดใหกาํหนด 

โดยพระราชกฤษฎีกา” 

 ขอ 2 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ

มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน

 “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูป

ไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม 

ตั้งโรงคาไมแปรรูป  มีไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน 

ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพี้ 

ไมแดงจีน ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิก ไมกระซิบ 

ไมพะยูง ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพ้ีเขาควาย 

ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควายแปรรูป 

ไมวาจาํนวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมไีมแปรรูป 

ชนิดอื่นเปนจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกเมตร ไวใน

ครอบครอง เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาที่ และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎ

กระทรวงและในการอนุญาต”

 ขอ 3 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2525 และใหใชความตอไปนี้แทน
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วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

การแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช...

พยงค  ฉัตรวิรุฬห

 “ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี ้ถาไมทีม่ไีว

ในครอบครองเปน

     (1) ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเม ง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพ้ี ไมแดงจีน 

ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง 

ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา 

ไมอเีฒา ไมเกด็เขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข 

หรือ

     (2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใด

อยางหน่ึง หรือทั้งสองอยางรวมกัน เกินยี่สิบตน

หรือทอนหรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร 

ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงป

ถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสองลาน

บาท”

 ขอ 4 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา 72 ทว ิแหงพระราชบัญญตัปิาไม พทุธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปนี้แทน

 “ในกรณคีวามผดิตามมาตรานี ้ถาไมทีม่ไีว

ในครอบครองเปน

     (1) ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเม ง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพ้ี ไมแดงจีน 

ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง 

ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา 

ไมอเีฒา ไมเกด็เขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข 

หรือ

                (2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใด

อยางหนึง่ หรอืทัง้สองอยางรวมกนั เกินหาตนหรอื

ทอนหรือรวมปริมาตรไมที่ครอบครองเกินหนึ่ง

ลกูบาศกเมตร หรอืไมทีไ่ดแปรรปูแลว รวมปรมิาตร

ไมเกินหนึ่งลูกบาศกเมตร ผูกระทําความผิดตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับ

ตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท” 

 ขอ 5 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ

มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 

2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม 

ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2525 และใหใชความตอไปนี้แทน

 ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาการ

กระทําผิด นั้นเกี่ยวกับ

     (1) ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง 

ไมอีเม ง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพ้ี ไมแดงจีน 

ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง 

ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา 

ไมอเีฒา ไมเกด็เขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข 

หรือ

     (2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใด

อยางหน่ึง หรือท้ังสองอยางรวมกัน เกินย่ีสิบตน

หรือทอนหรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศกเมตร 

หรือไมที่ไดแปรรูปแลว รวมปริมาตรไมเกินสอง

ลูกบาศกเมตร ผูกระทําความผิดตองระวางโทษ

จาํคกุตัง้แตหนึง่ปถงึยีส่บิป และปรับตัง้แตหาหม่ืน

บาทถึงสองลานบาท”

 ขอ 6 ใหยกเลกิความในลําดับท่ี 53 ในชอง

ประเภท ก ไมหวงหามธรรมดาของบัญชีทาย

พระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ



98
วารสารการจัดการปาไม 

ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

การแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช...

พยงค  ฉัตรวิรุฬห

 จากประกาศฯ ฉบับนี้ สรุปไดวา

 1. ความในขอ 1 ตามประกาศฯ ใหยกเลิก

ความในวรรคหน่ึงของมาตรา 7 แหงพระราช

บัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แลวเพิ่มชนิดไม

ดังตอไปนี้ “ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยุง

แกลบ ไมกระพี ้ไมแดงจนี ไมขะยงุ ไมซกิ ไมกระซกิ 

ไมกระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพ้ี

เขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควาย” 

ไมวาจะขึน้อยูทีใ่ดในราชอาณาจักรเปนไมหวงหาม

ประเภท ก หรือกลาวใหชัดเจนก็คือชนิดไม

ที่ เพิ่มเติมขึ้นมาน้ีเปนไมหวงหามประเภท ก 

โดยพระราชบัญญัติ เชนเดียวกับไมสัก และไมยาง

 2. ความในขอ 2 ตามประกาศฯ ใหยกเลิก

ความในวรรคหน่ึงของมาตรา 48 แหงพระราชบัญญตัิ 

ปาไม พุทธศักราช 2484 แลวเพิ่มชนิดไมเชนเดียว

กับ ขอ 1 ลงไปในวรรคหน่ึงของมาตรา 48 ที่แกไข

ใหม และไดมีการเพิ่มไมยางอีกชนิดหนึ่งเพิ่มเติม

ขึ้นมา ความในมาตรา 48 มี 3 วรรค ดังนั้นกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงแกไขความในวรรค 1 แลวความ

ในวรรค 2 และวรรค 3 ที่ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง

แกไขไปดวย โดยหลกัการแลวกย็งัคงเปนบทบัญญตัิ 

ที่บังคับใชไดดังเดิม แตกรณีนี้ไดสงผลตรงกันขาม

กับหลักการในการเปล่ียนแปลงแกไขกฎหมาย

ซึ่งผูเขียนจะไดอธิบายความตอไป

 3. ความในขอ 3 ตามประกาศฯ ใหยกเลิก

ความในวรรคสองของมาตรา 69 แหงพระราชบญัญัติ 

ปาไม พุทธศักราช 2484 แลวเพิ่มชนิดไมตามขอ 1 

ลงในมาตรา 69 วรรคสอง (1) ความในมาตรา 69 

มีสองวรรค การเปล่ียนแปลงแกไขตามประกาศฯ 

ฉบับนี้สงผลใหผู กระทําความผิดที่ตองรับโทษ

หนักข้ึน นอกจากผลของการกระทําตอไมสักและ

ไมยางตามความในมาตรา 69 วรรคสองเดมิ แลวยงั

ตองรับโทษหนักขึ้นหากชนิดไมนั้นเปนชนิดไม

ตามขอ 1 ทีเ่พิม่เติมเขามาในการเปล่ียนแปลงแกไข

มาตรา 69 ตามประกาศฯ ดวย

 4.  ความในขอ 4 ตามประกาศฯ ใหยกเลิก

ความในวรรคสองของมาตรา  72 ทวิ  แหง

พระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช 2484 แลวเพิ่ม

ชนิดไมตามขอ 1 ลงในมาตรา 72 ทวิวรรคสอง (1) 

เปนกรณีที่เพิ่มเติมชนิดไมเขามาใน (1) เพื่อให

ผูกระทําความผิดท่ีตองรับโทษตามมาตรา 72 ทวิ 

ตองรับโทษหนักขึน้ตามความในวรรคสอง หากผล

ของการกระทําผิดเปนการกระทําตอชนิดไมที่เพ่ิม

เติมเขามา

 5. ความในขอ 5 ตามประกาศฯ ใหยกเลิก

ความในวรรคสองของมาตรา 73 แหงพระราชบญัญตัิ 

ปาไมพุทธศักราช 2484 แลวเพิ่มชนิดไม ตามขอ 1 

ลงในมาตรา 73 วรรคสอง (1) เปนกรณีที่เพิ่มเติม

ชนิดไมเขามาใน (1) เพ่ือใหผูกระทําความผดิท่ีตอง

รบัโทษตามมาตรา 73 ตองรบัโทษหนกัขึน้ตามความ 

ในวรรคสอง หากผลของการกระทําผิดเปนการ

กระทําตอชนิดไมที่เพิ่มเติมเขามา

 6. ความในขอ 6 ใหยกเลิกความในลําดับ

ที่ 53 ในชองประเภท ก ไมหวงหามธรรมดา

ของบญัชทีายพระราชกฤษฎีกากาํหนดไมหวงหาม 

พ.ศ. 2530 เนื่องจากชนิดไมตามลําดับที่ 53 ใน

ชองประเภท ก ไมหวงหามธรรมดาของบัญชี

ทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดถูกนํามาเพิ่มเติม

ลงในแตละมาตราที่มีการแกไขตามขอ 1 - 5 ความ

ตามท่ีปรากฏในประกาศคณะรักษาความสงบ
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ปที่ 11 ฉบับที่ 21 

การแกไขพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช...

พยงค  ฉัตรวิรุฬห

แหงชาติ ฉบับที่ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 

2557 นี้แลว

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญเรื่องชนิดพันธุไม

 ผูเขียนไดพยายามติดตอและขอความเห็น

จากผู ที่มีความรู เช่ียวชาญเฉพาะทางดานชนิด

พนัธุไมและไดรบัความชวยเหลอืและรวมมือดวยดี

จากคุณสมราน สุดดี  นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

พเิศษ ทีป่ฏบิตัหินาทีอ่ยูทีห่อพรรณไม กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งไดใหความเห็น

เปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับชนิดพันธุ ไมตาม

ประกาศฯ ฉบับดังกลาวเพ่ือประโยชนทางดาน

วิชาการเกี่ยวกับพันธุไมและการบังคับใชกฎหมาย

ตอประชาชนทกุคน ผูเขียนขอนําความเหน็ดังกลาว

มาลงไวในท่ีนี้โดยมิไดตัดทอน เปล่ียนแปลง หรือ

แกไขอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 “ไมหวงหามประเภท ก. ตามประกาศ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 106/2557 

ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 “มาตรา 7 ไมสัก 

ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง (นาจะเปน

อีเม็ง) ไมพะยุงแกลบ (นาจะเปนพะยูงแกลบ) 

ไมกระพ้ี ไมแดงจีน ไมขะยงุ ไมชกิ (นาจะเปนซิก) 

ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยงู ไมหมากพลูตัก๊แตน 

ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา (ไมพบชื่อนี้

ในหนังสือ อ.เต็ม) และไมเก็ดเขาควาย ไมวาจะ

ขึ้นอยูในท่ีใดในราชอาณาจักร เปนไมหวงหาม

ประเภท ก. ไมชนิดอื่นในปา จะใหเปนไมหวงหาม

ประเภทใด ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 

ชื่อพรรณไมเหลานี้มีที่มาจากพระราชกฤษฎีกา

กําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530

ลําดับ 53 ชิงชัน เก็ดแดง อีเมง พะยุงแกลบ 

กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก กระซิบ พะยูง 

หมากพลูตั๊กแตน กระพ้ีเขาควาย เก็ดดํา อีเฒา 

เก็ดเขาควาย (Dalbergia spp.)

ตรวจสอบช่ือพฤกษศาสตรเพ่ือหาขอสรุปวา

มกีีช่นิด โดยเลือกเฉพาะท่ีเปนไมตน (T) ไมนบัรวม

ไมพุมทอดเลื้อย (ScanS) ตัดช่ือซํ้าออกเนื่องจาก

พรรณไมชนิดเดียวกันมีชื่อพ้ืนเมืองเรียกหลายช่ือ

แตกตางกันตามภูมิภาค สรุปแลวมี  8  ชนิด 

ตามชื่อพฤกษศาสตร

ชิงชัน   Dalbergia cultrata Graham 

   ex Benth.

ชิงชัน   Dalbergia oliveri Gamble 

   ex Prain

เก็ดแดง   Dalbergia assamica Benth.

เก็ดแดง   Dalbergia cultrata  Graham 

   ex Benth.

เก็ดแดง   Dalbergia oliveri Gamble 

   ex Prain

อีเม็ง   Dalbergia lakhonensis Gagnep.

พะยูงแกลบ  Dalbergia oliveri Gamble 

   ex Prain

กระพี้   Dalbergia assamica Benth.

กระพี้   Dalbergia cana Graham ex Kurz 

   var. cana

กระพี้   Dalbergia cultrata Graham ex 

   Benth.
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กระพี้     Dalbergia entadoides 

     Pierre ex Gagnep. (ScanS)

กระพี้     Dalbergia nigrescens Kurz

กระพี้     Dalbergia suthepensis 

     Niyomdham

แดงจีน     Dalbergia cochinchinensis 

     Pierre

ขะยุง     Dalbergia cochinchinensis 

     Pierre

ซิก, กระซิก    Dalbergia parviflora Roxb. 

     (ScanS)

กระซิบ     Dalbergia oliveri Gamble ex  

     Prain

พะยูง     Dalbergia cochinchinensis 

     Pierre

หมากพลูตั๊กแตน  Dalbergia oliveri Gamble ex 

     Prain 

กระพี้เขาควาย   Dalbergia cultrata 

     Graham ex Benth.

เก็ดดํา     Dalbergia assamica Benth.

เก็ดดํา     Dalbergia cultrata 

     Graham ex Benth.

เก็ดดํา     Dalbergia oliveri Gamble 

     ex Prain

อีเฒา     -(ไมมีชื่อนี้ภายใตสกุล 

     Dalbergia)

เก็ดเขาควาย   Dalbergia cultrata 

     Graham ex Benth.

สรุป 8 ชนิดตามชื่อพฤกษศาสตร

Dalbergia assamica Benth.

Dalbergia cana Graham ex Kurz var. cana

Dalbergia cochinchinensis Pierre

Dalbergia cultrata Graham ex Benth.

Dalbergia lakhonensis Gagnep.

Dalbergia nigrescens Kurz

Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

Dalbergia suthepensis Niyomdham

ขอสังเกต: บางชนิดเปนไมเน้ือออน เชน กระพ้ี 

(Dalbergia nigrescens Kurz) ซึ่งมีชื่อทางการวา

ฉนวน การกําหนดเปนไมหวงหามประเภท ก. 

จะตรงตามเจตนารมณของกฎหมายหรือไม 

บางชนิดที่เคยมีชื่อพฤกษศาสตรวา Dalbergia 

dongnaiensis Pierre ปจจุบนัถกูจัดใหเปนชือ่พอง

ของ Dalbergia oliveri Gamble ex Prain การท่ี

จะตอบวาไมหวงหามประเภท ก. มีกี่ชนิดเปน

คําถามท่ีตอบไดยาก

บทวิเคราะหของผูเขียน

 จากความในประกาศคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับท่ี 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 และความเห็นของคุณสมราน สุดดี 

นกัวทิยาศาสตรชาํนาญการพิเศษ ซึง่เปนผูเชีย่วชาญ 

ดานชนิดพันธุไม ปฏิบัติหนาท่ีอยูที่หอพรรณไม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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 ผูเขียนขอเรียนวา

 1.  พันธุ  ไม หลายชนิดตามประกาศฯ 

ฉบับดังกลาวอาจจะมีความคลาดเคล่ือน เชน 

ไมอีเมง นาจะเปนอีเม็ง ไมพะยุงแกลบ นาจะเปน

พะยูงแกลบ ไมชิกนาจะเปนซิก

 2.  ไมอีเฒา เปนชนิดพันธุไมที่ไมมีชื่อ

ปรากฏในหนังสือชื่อพรรณไมของ “อาจารยเต็ม 

สมตินินัทน” ซึง่เปนผูทีม่คีวามรู เชีย่วชาญทางดาน

ชนดิพันธุไม มชีือ่เสียงและเปนทีย่อมรับในความรู 

ความสามารถจากนักวิชาการป าไม และนัก

วิทยาศาสตรทั่วโลก และงานเขียนของทานเปน

กรณีทีนั่กวชิาการปาไมไดอางอิง เพือ่การใชงานใน

แตละวัตถุประสงคที่แตกตางกันเสมอมา 

 3.  ไมกระพี้ (Dalbergia nigrescens Kurz) 

ซึ่งมีชื่อเปนทางการวาฉนวน เปนไมเนื้อออน

ซึง่มใิชชนดิไมทีต่รงกบัเจตนารมณการประกาศใช

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ในการท่ี

จะกําหนดชนิดไมเพื่อใหการใชประโยชนจากปา

ในการนาํไมมาใชอยางถกูตองตามหลกัวิชาการปาไม  

และเพื่อใหการใชประโยชนจากปามีประสิทธิผล

ที่จะทําใหปาสามารถผลิตไมใหใชประโยชนได

ตลอดไป (sustain yield) เจตนารมณของกฎหมาย

ฉบับนี้จึงมีการประกาศกําหนดบัญชีไมหวงหาม

ไมวาจะโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

กําหนดไมหวงหามเปนไมเนื้อแข็งเทานั้น

 4.  นอกจากไมกระพ้ี ตามขอ 3 ที่เปน

เนื้อออนแลว ยังมีกระพ้ีที่ เรียกช่ือเดียวกันใน

ภาษาไทย แตเปนไมเถาวหรือไมเล้ือย ไดแก  กระพี้ 

(Dalbergia entaboides Pierre ex Gagnep.) (ScanS) 

และซิก, กระซิก (Dalbergia parviflora Roxb.) 

(ScanS) การท่ีมกีารเปล่ียนแปลงแกไขพระราชบัญญตัิ 

ปาไมพุทธศักราช พ.ศ. 2484 ตามประกาศฯ 

ดังกลาว แลวประกาศเพิ่มชนิดพันธุไมเปนไมเถาว 

หรือไมเลื้อย กรณีนี้ เปนการเปลี่ยนและแกไข

กฎหมายไมถกูตอง ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ฉบับนี้เชนเดียวกัน

 ความตามทีก่ลาวมาแลว ผูเขยีนขอเรยีนวา

พระราชบัญญตัปิาไมพทุธศกัราช 2484 เปนกฎหมาย 

พิเศษและเปนกฎหมายอาญาเพราะมีโทษจําคุก

และปรบัตามทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 18 วา โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิด

มดีงันี ้(1) ประหารชีวติ (2) จาํคุก (3) กกัขัง (4) ปรบั 

(5) ริบทรัพยสิน ดังนั้นหลักการตีความกฎหมาย

อาญาที่ว า “ตองตีความโดยเครงครัด” เพราะ

กฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่สงผลกระทบตอ

ประชาชนทกุคนทัง้ชวีติ รางกาย อนามยั ทรัพยสนิ 

สทิธแิละเสรภีาพ จงึตองนาํมาใชกบักฎหมายพเิศษ

ฉบับนี้ดวยและการท่ีจะใชวิธีการตามหลักการ

ตคีวามอยางเครงครัดไดนัน้กฎหมายจะตองมีความ

ชัดเจนและแนนอน ซึ่งเปนหลักการท่ัวไปของการ

บญัญตักิฎหมายอาญา อางองิจากทีผู่เขียนไดอธบิาย

ความมาน้ีจะเห็นไดวา ความท่ีไดมีการแกไขใหม

ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี 

106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เร่ืองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยปาไม กลบัทําให

ความที่ถูกเปล่ียนแปลงแกไข ตามประกาศฯ นี้

มีความไมชัดเจนแนนอน  ทั้งท่ี เดิมกฎหมาย

ฉบับนี้บังคับใชกับผูกระทําความผิดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ปญหาที่เกิดขึ้นจึงอยูที่พนักงาน

เจาหนาท่ี ผูบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ ไมมีความรู
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และความเขาใจเพียงพอซ่ึงวธิปีกตทิีท่างราชการใช

ในการแกไขปญหากรณีนี้คือการฝกอบรมให

พนักงานเจาหนาที่ มีความรูความเขาใจกฎหมาย 

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาที่มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัหินาทีใ่หตรงตามเจตนารมณของการบังคบั

ใชกฎหมาย แตมาบัดนี้ ปญหาดังกลาวไดถูกยก

ระดับข้ึนเปนกรณีที่สาเหตุของปญหามาจาก

ตวับทบญัญตัขิองกฎหมายเองตามทีผู่เขยีนไดกลาว

มานี้ จึงเปนสาเหตุที่สําคัญวาเหตุใดผูเขียนจึงมี

ความเห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไมไดถูก

แกไขดวยจึงถูกยกเลิกตามไปดวย เพราะการบังคบั

ใชกฎหมายกับผูกระทําความผิดไมมีความชัดเจน

แนนอน การตีความโดยเครงครัดตามหลักการ

บังคับใชกฎหมายอาญากระทําไมไดนั่นเอง

สรุป

 การเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายอาญา

จะตองมคีวามชดัเจนและแนนอน เพ่ือใหการบังคบั

ใชกฎหมายกับผู กระทําความผิดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนธรรมแตการแกไข

กฎหมายท่ีสงผลใหเกิดบทบัญญัติของกฎหมาย

ที่ได แกไขแลวไมมีความชัดเจนและแนนอน 

การบงัคับใชกฎหมายดงักลาวกบัผูกระทาํความผดิ

จึงไมอาจทําได เพราะ “การตีความโดยเครงครัด “ 

ตามหลักการตีความกฎหมายอาญาไมเปดชองให

ดําเนินการได

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

เอกสารและสิ่งอางอิง

พยงค ฉตัรวริฬุห. 2550. กฎหมายวาดวยการปาไม. 

 สํานักพิมพนิติบรรณการ, กรุงเทพฯ.

พิชัย นิลทองคํา. 2015. ประมวลกฎหมายแพง

 และพาณิชย บรรพ 1-6 อาญา ขอสัญญา

 ที่ไมเปนธรรม. 

ATHATAYA MILLENNIUM Co.Ltd, กรงุเทพฯ.

 สมราน สุดดี “ความเห็นทางวิชาการ 

 ดานชนิดพันธุไมที่เกี่ยวของกับบัญชีไม

 หวงหามประเภท ก”  2559.
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