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การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม
Capacity Building and Empowerment of Maha Sarakham Province’s Community
Forest Network
พิทยาภรณ์ ป่าหลวง1						 Pittayaporn Paluang1
สุรินทร์ อ้นพรม1							 Surin Onprom 1
รัชนี โพธิแท่น1							 Rachanee Pothitan 1
…………………………

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the history and evolution of Maha Sarakham Province’s
Community Forest Network (CFN) and to analyze elements and structure of CFN as well as to identify and
rank factors influencing the capacity and strength of Maha Sarakham CFN. Data was collected by conducting
in-depth interview six key informants and interviewing 127 samples of CFN using questionnaire. Data was
analyzed using descriptive statistic, content analysis and the application of Analysis Hierarchy Process (AHP).
The study revealed that evolution of Maha Sarakham Province’s CFN has three stages that were 1)
formation of forest groups 2) establishment of Maha Sarakham Province’s Community Forest Network 3)
management and administration of CFN. The members of CFN comprised of 192 community forests. The
elements and structure of CFN were composed of three levels that were 1) sub-district level 2) district level and
3) provincial level. Regarding pattern and type of network, Maha Sarakham CFN was classified as a complex
distributive networks. Factors influencing capacity and strength of Maha Sarakham Province’s CFN were
1) community solidarity (weight = 0.30), 2) participation of network member (weight = 0.19), 3) leadership
(weight = 0.18), 4) communication and sharing (weight = 0.17) and 5) external support (weight = 0.14).
Keywords: capacity, empowerment , network, community forest
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การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง...
พิทยาภรณ์ ป่าหลวง และคณะ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคาม การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของเครือข่าย รวมถึงการจ�ำแนกและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 6 ท่าน และสัมภาษณ์สมาชิกเครือข่าย
ป่าชุมชน จ�ำนวน 127 ตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา และประยุกต์ใช้กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP)
ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1) การรวมกลุ่มป่า ระยะที่ 2) การจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และระยะที่ 3) การ
บริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชนสมาชิกของเครือข่ายมีทั้งหมด 192 ป่าชุมชน องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของเครือข่าย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับต�ำบลหรือระดับกลุ่มป่า 2) ระดับอ�ำเภอ และ 3) ระดับ
จังหวัด ส�ำหรับรูปแบบและประเภทเครือข่าย พบว่า เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามจัดเป็นเครือข่าย
แบบกระจายเชิงซ้อน ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
พบว่าปัจจัยด้านความสามัคคี มีความส�ำคัญสูงสุด มีค่าน�้ำหนักเท่ากับ 0.30 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในเครือข่าย มีค่าน�้ำหนัก 0.19 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ มีค่าน�้ำหนัก 0.19 ปัจจัย
ด้านการสื่อสารแลกเปลี่ยน มีค่าน�้ำหนัก 0.17 และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก มีค่าน�้ำหนัก 0.14
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพ ความเข้มแข็ง เครือข่าย ป่าชุมชน

ค�ำน�ำ

เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบ
หนึ่งที่มีความส�ำคัญซึ่งไม่เน้นการใช้อ�ำนาจในการ
บริหารจัดการ แต่เน้นการจัดการกับความสัมพันธ์
เพื่อสร้างความร่วมมือและท�ำให้เกิดผลลัพธ์และ
เป็นการท�ำงานแบบประสานพลังกัน (เสรี, 2548)
การพัฒนาเครือข่ายเป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหา
แนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมมือกันด�ำเนินงานให้
ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด การรวมตัวในรูปแบบเครือข่ายเป็นเครือ่ ง

มือทีด่ ใี นการเชือ่ มโยงความร่วมมือ และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบที่หลากหลายในการปกป้อง ดูแลรักษา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัน
จะน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา กรมป่า
ไม้ได้น�ำรูปแบบของเครือข่ายมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยการส่งเสริมให้
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลจัดการป่าชุมชน ท�ำให้การจัดการทรัพยากรป่า
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ไม้ของชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เครือข่ายป่า
ชุมชนถือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีลักษณะ
การด�ำเนินงานที่เชื่อมโยงความร่วมมือกันระหว่าง
หมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอ จนกระทัง่ เชือ่ มต่อกันในระดับ
จังหวัดและภูมภิ าค โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ชมุ ชนเข้า
มามีสว่ นร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิง่ แวดล้อมภายในท้องถิน่ ทีเ่ ป็นทรัพยากรร่วมกันได้
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งยังช่วย ลดความขัดแย้ง เสริม
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชนกับ
ภาครัฐในการด�ำเนินงานด้านป่าไม้ ช่วยลดการบุกรุก
ท�ำลายป่า ท�ำให้ปา่ ได้รบั การฟืน้ ฟู และมีความหลาก
หลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น เป็นรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืน (กรมป่าไม้, 2555)
โดยในปัจจุบันกรมป่าไม้มีการส่งเสริมการจัดตั้ง
ป่าชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้ง
สิน้ 10,109 ป่าชุมชน (ส�ำนักจัดการป่าชุมชน, 2560)
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามเป็น
เครือข่ายทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในด้าน
ความรู้ทางวิชาการ งบประมาณ รวมถึงการสร้าง
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสมาชิกเครือ
ข่ายป่าชุมชน พร้อมทั้งมีโครงสร้างในการบริหาร
จัดการเครือข่าย มีจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 192 ป่า
ชุมชน เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มี
การด�ำเนินกิจกรรมด้านการจัดการป่าชุมชนมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ถือเป็นเครือข่ายป่าชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็ง
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิน่ ระดับหนึง่
แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็งและมีศักยภาพนั้น จ�ำเป็นต้องมี
ทิศทางและยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของเครือข่าย
ป่าชุมชนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มี
ความสนใจในการศึกษาเรือ่ งการเสริมศักยภาพความ
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เข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการ
แรก เพื่อศึกษาพัฒนาการ และการบริหารจัดการ
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประการที่
สอง เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการประสานงานเชื่อม
โยงของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และ
ประการสุดท้าย เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญปัจจัยที่มี
ผลต่อศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายป่า
ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

อุปกรณ์และวิธีการ

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งการศึกษาออก
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการศึกษาถึงการเกิด
พัฒนาการ องค์ประกอบ โครงสร้าง และการประสาน
เชือ่ มโยงเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพือ่
น�ำผลการวิจยั ไปประกอบการวิเคราะห์ และอธิบาย
ปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความส�ำเร็จใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่า
ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 6 คน ได้แก่
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคาม ประธานป่าชุมชน และเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกป่า
ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 192 ป่าชุมชน
ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Krejcie
and Morgan (1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

วารสารการจัดการป่าไม้
ปีที่ 12 ฉบับที่ 23							
4

เท่ากับ 127 ป่าชุมชน ท�ำการกระจายสัดส่วนของ
จ�ำนวนตัวอย่างทีต่ อ้ งท�ำการศึกษาในพืน้ ที่ 13 อ�ำเภอ
โดยใช้สูตรของ สุบงกช (2526) ดัง (Table 1) และ
ท�ำการสัมภาษณ์จากประธานป่าชุมชน กรรมการ
ป่วารสารการจั
าชุมชน และสมาชิ
กป่าชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนป่15า
ดการปาไม
ชุปมทชนๆ
ละ 1 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ี่ 12 ฉบับที่ 23
(Simple Random Sampling)
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การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 1)
การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ 2) การ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต�ำ่ สุด และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และการพั
3) การประยุ
กต์ใช้วิธีกระบวนการ
ฒนาศักยภาพและความเขมแข็ง........
ล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
(วิฑูรย์, 2557)
พิทยาภรณ ปาหลวง และคณะ

Table
of Maha
Maha Sarakham
Sarakhamprovince.
province.
Table 11 Distribution
Distributionofofsamples
samplesinineach
each district
district of
District

Number of community
forest (site)
9

Sample size (person)

2. Kosumphisai

16

11

3. Yang Sisurat

16

11

4. Wapipathum

17

11

5.Muang

20

13

6. Borabue

15

10

7.Na dun

31

20

8. Na Chueak

27

18

9.Chiang Yuen

8

5

10.Chuenchom

3

2

11.Kae Dam

11

7

12.Kut rang

10

7

13.Phayakkhaphum Phisai

9

6

192

127

1. Kantharawichai

Total

6

ผลและวิจารณ์

2518-2542) ในช่วงปี พ.ศ. 2518 การท�ำอุตสาหกรรม
สินเธาว์เกิดขึforest
น้ อย่างแพร่
หลายในพื
น้ ทีจ่ งั หวัด
2 Weightอand
of factors
affecting capacityเกลืofอcommunity
network
.
พัTable
ฒนาการของเครื
ข่ายป่rank
าชุมชนจั
งหวัดมหาสารคาม
Weight
Ranking
เกิดปัญหาการบุ
กรุกลักลอบ
จากการศึกษาพบว่า Factors
พัฒนาการของเครือ มหาสารคาม ส่งผลให้
0.303 ต�ำบลบ้านหวาย
1 อ�ำเภอ
ข่าCommunity
ยป่าชุมชนจังsolidarity
หวัดมหาสารคามแบ่งออกเป็น 3 ตัดไม้ในพื้นที่ป่าโคกใหญ่
นจ�ำนวนมากเพือ่ น�ำไม้2ไปขายให้
ระยะ
ได้แก่ ระยะที
่ 1 การเกิดmembers
และการรวมกลุ่ม วาปีปทุม ถูกตัดเป็0.199
Participation
of networking
อ้ เพลิงในการต้มเกลือ3จากปัญหา
ระยะที
่ 2 การจัดinตัcommunity
้งเครือข่ายป่าforest
ชุมชนnetwork
และระยะที่ 3 กับโรงงานใช้เป็นเชื0.187
Leadership
าน14 หมู่บ้าน 5 ต�ำบล ที่อาศัย
การด�
ำเนินงานของเครือข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ดังกล่าวท�ำให้ชาวบ้
Sharing experience with other networking members
0.170
4
ระยะที่ 1 การเกิดและรวมกลุ่ม (ปี พ.ศ. และใช้ประโยชน์รอบพื้นที่ป่าโคกใหญ่ เกิดความ
Institutional linking between community forest network
and external agencies
Consistency Ratio (CR)

0.141

5

0.015
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ตระหนัก และร่วมตัวกันปกป้อง ดูแล จัดการป่าภาย
ใต้การน�ำของ นายบุญเรือง ยางเครือ ผูน้ ำ� ชุมชนบ้าน
หนองโง้ง ต�ำบลบ้านหวาย อ�ำเภอวาปีปทุม เกิดเป็น
“กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกใหญ่” ขึ้น จากการดูแล
จัดการป่าอย่างเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมของชุมชน
ท�ำให้ได้รบั รางวัล “ธงพิทกั ษ์ปา่ เพือ่ รักษาชีวติ ” จาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ท�ำให้ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนโคกใหญ่จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา กองทุนเพื่อสังคม
และ NGO ท�ำให้ป่าชุมชนโคกใหญ่เป็นที่รู้จัก และ
เป็นแบบอย่างในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้กับ
ชุมชนต่างๆในจังหวัดมหาสารคาม มีการขยายผล
การดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปยังอ�ำเภอนาเชือก
เกิด “กลุม่ อนุรกั ษ์ปา่ ดูนล�ำพัน” ต�ำบลนาเชือก อ�ำเภอ
นาเชือก ภายใต้การน�ำของ นายบัวเรียน วาปีสา และ
มีประสานเชื่อมโยงระหว่าง 4 หมู่บ้าน ในต�ำบลเข
วาไร่ อ�ำเภอนาเชือก ที่มีการใช้ประโยชน์รอบพื้นที่
ป่าโคกหินลาด ป่าโคกหัวฝาย และป่าโคกน�้ำเกลี้ยง
ร่วมกัน ให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน และร่วมกันดูแล
จัดการพืน้ ทีป่ า่ ภายใต้การน�ำของนายคมสัน เทีย่ งดี
ระยะที่ 2 การตั้งเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2543-2555) กรมป่าไม้ โดย
ส�ำนักจัดการป่าชุมชน ได้ส่งเสริมให้ชุมชนทั่ว
ประเทศที่มีพื้นที่ป่าอยู่ในชุมชน หรือบริเวณใกล้
เคียงกับชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ “ป่าชุมชน” ตามนโยบาย
รัฐบาล เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 จังหวัดมหาสารคามในช่วง
ริเริม่ โครงการภายใต้การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีป่ า่
ไม้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดการป่าชุมชน ส�ำนักงานป่า
ไม้จังหวัดมหาสารคามได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนกับชุมชน ท�ำให้
ชุมชนเข้าร่วมจัดตัง้ ป่าชุมชนทัง้ สิน้ 14 หมูบ่ า้ น ใน 4
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อ�ำเภอ และจากการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจเรือ่ งป่าชุมชน ท�ำให้เกิดการขยายการจัดตัง้ ป่า
ชุมชนในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้
เกิดการประสานเชือ่ มโยงกันระหว่างป่าชุมชนต่างๆ
เพื่อให้การบริหารจัดการป่าชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ป่าชุมชนในระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ มี
การรวมกลุม่ กันในการบริหารจัดการป่าชุมชนของ
ตนเอง เช่น การรวมกลุม่ กันของป่าชุมชนต�ำบลนาข่า
จัดตัง้ เป็น “ป่าชุมชนโคกหินลาดต�ำบลนาข่า” ส่งผล
ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการ
ดูแลป่าชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ช่วงปี 2548-2554 นายปัญญา บุตะกะ นักวิชาการ
ป่าไม้ช�ำนาญการ สังกัดส�ำนักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 7 ขอนแก่น ปฏิบัติงานประจ�ำส�ำนักงานป่าไม้
จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน พบว่าป่า
ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มีรูปแบบการจัดการป่า
ในลักษณะเครือข่าย ที่ยังไม่เป็นระบบ จึงมีแนวคิด
ให้การด�ำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนเป็นระบบ
มากขึน้ โดยการจัดประชุมป่าชุมชนทุกอ�ำเภอ สร้าง
เวทีในการพบปะ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกิด
การประสานเชือ่ มโยง ติดต่อสือ่ สาร และช่วยเหลือซึง่
กันและกันระหว่างป่าชุมชนภายในต�ำบล และอ�ำเภอ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระดับต�ำบล ระดับอ�ำเภอ
และระดับจังหวัด ในการดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้น
กรมป่าไม้ได้กำ� หนดแนวทาง และโครงสร้างหน้าที่
ในการบริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชนขึ้นมา เพื่อ
เป็นการขับเคลือ่ นเครือข่ายป่าชุมชนอย่างเป็นระบบ
และเป็นการเชือ่ มโยงการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้
ได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเป็นการแสวงหาความร่วม
มือในการขยายเครือข่ายป่าชุมชนอีกทางช่องหนึ่ง
ระยะที่ 3 การด�ำเนินกิจกรรมเครือข่ายป่า
ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)
การด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
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มหาสารคามในช่วงระยะแรกเริ่ม นายบุญเรือง
ยางเครือ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกใหญ่
ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคามการด�ำเนินงานในช่วงแรกมีการจัดประชุม
วางแนวทาง และร่วมกันจัดท�ำแผนในปฏิบตั งิ านของ
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมป่าไม้ และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 มีการคัดเลือกประธานเครือข่าย
ป่าชุมชนใหม่ โดยนายคมสัน เทีย่ งดี ได้รบั คัดเลือก
เป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ต่อเนื่องจาก นายบุญเรือง ยางเครือ โดยมีวาระการ
เป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชน คราวละ 4 ปี และ
เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนเกิด
ความต่อเนือ่ ง จึงได้จดั ตัง้ กองทุนเครือข่ายป่าชุมชน
ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้เครือข่ายป่าชุมชน
ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประชุม
ประจ�ำปีเพื่อติดตามและวางแนวทางในปฏิบัติงาน
ของเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวัน
ส�ำคัญ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมการกุศลเพื่อ
หาเงินสบทบเข้ากองทุนเครือข่าย กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ การเข้าร่วมประชุม และร่วมด�ำเนิน
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในเวทีต่างๆ เพื่อ
เป็นการพัฒนาและเพิม่ ทักษะของเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลักษณะและรูปแบบการเชือ่ มโยงของเครือข่ายป่าชุมชน
ลักษณะของเครือข่ายป่าชุมชน
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เครือข่ายป่า
ชุมชนทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และ 2) เครือข่ายป่าชุมชน
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ทีจ่ ดั ตัง้ โดยหน่วยงานสนับสนุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ
เครือข่ายที่เกิดจากความตระหนัก และตื่นตัวของ
ประชาชนกับปัญหาที่เกิดขึ้น น�ำมาสู่การรวมกลุ่ม
กันของประชาชนทีม่ ปี ระสบการณ์ และมีเป้าหมาย
เดียวกันเพือ่ ร่วมมือกันในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
นั้นให้ส�ำเร็จลุล่วงได้ ในที่นี้หมายถึงการรวมกลุ่ม
อนุรกั ษ์ปา่ ชุมชนโคกใหญ่ของชาวบ้าน 14 หมูบ่ า้ น
ใน 5 ต�ำบล ประกอบไปด้วย ต�ำบลโคกสีทองหลาง
2 หมู่บ้าน ต�ำบลดงใหญ่ 2 หมู่บ้าน ต�ำบลแคน 5
หมู่บ้าน ต�ำบลบ้านหวาย 2 หมู่บ้าน ต�ำบลหนอง
แสง 3 หมู่บ้าน และการรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่าดูน
ล�ำพันของชาวบ้าน 17 หมู่บ้าน ในต�ำบลนาเชือก
2. เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ โดยการจัดตัง้ คือ เครือ
ข่ายที่สอดคล้องกับภารกิจ และการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยภาครัฐเข้าไปกระตุน้ ส่งเสริม
ให้เกิดการประสานความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้ และผลักดันให้เกิดการรวม
ตัวกันของกลุม่ ประชาชน เป็นเครือข่ายทีก่ รมป่าไม้
เข้าไปสนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชน 192 ป่าชุมชน และ
ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มป่าชุมชนเป็นเครือข่าย
ป่าชุมชน ในที่นี้เป็นการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสานงาน ช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่าง
ป่าชุมชน และมีการขยายเชือ่ มโยงไปยังระดับต�ำบล
ระดับอ�ำเภอ เชือ่ มร้อยไปสูร่ ะดับจังหวัดมหาสารคาม
รูปแบบการเชื่อมโยงของเครือข่าย
การติดต่อสือ่ สารและการประสานงานของ
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามแบ่งออกเป็น
2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบทีห่ นึง่ การเชือ่ มโยงภายใน
เครือข่ายป่าชุมชน และรูปแบบที่สอง การเชื่อมโยง
ภายนอกเครือข่ายป่าชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. การเชื่อมโยงภายในเครือข่าย เป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่อยู่ใน
ระดับเดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1)
ระดับต�ำบลหรือระดับกลุ่มป่า 2) ระดับอ�ำเภอ
และ 3) ระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ระดับต�ำบลหรือระดับกลุม่ ป่า เป็นการ
เชือ่ มโยง ติดต่อสือ่ สาร ประสานงานกันระหว่างชุมชน/
หมูบ่ า้ นทีม่ กี ารดูแลจัดการป่าชุมชนร่วมกันภายในต�ำบล
และได้รบั การสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชน
จากภายนอก เช่น หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ และมีการเชือ่ มโยงป่าชุมชนระดับต�ำบลในพืน้ ที่
1.2 ระดับอ�ำเภอ เป็นการเชื่อมโยง ติดต่อ
สือ่ สาร ประสานงานกันในการดูแลจัดการป่าชุมชน
ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อกันด้วยพืน้ ทีป่ า่ ขนาดใหญ่ โดยการมี
ส่วนร่วมช่วยกันหลายต�ำบลในระดับอ�ำเภอ ในกรณี
พืน้ ทีศ่ กึ ษาพบว่าป่าชุมชนโคกใหญ่เป็นป่าทีม่ กี ารดูแล
จัดการพื้นที่ป่าขนาด 4,266 ไร่ ร่วมกัน 5 ต�ำบลใน
อ�ำเภอวาปีปทุม คือ ต�ำบลโคกสีทองหลาง ต�ำบลแคน
ต�ำบลดงใหญ่ ต�ำบลบ้านหวาย และต�ำบลหนองแสง
1.3 ระดับจังหวัด เป็นการเชื่อมโยงชุมชน
ที่มีการจัดการป่าชุมชนทั้ง 192 ป่าชุมชน โดยใช้
ระบบการคัดเลือกผู้แทนป่าชุมชน ที่ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนในระดับอ�ำเภอทั้ง 13 อ�ำเภอเป็น
ตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า
ชุมชน และใช้กระบวนการถ่ายทอดสื่อสาร และ
การด�ำเนินกิจกรรม เป็นตัวประสานเชือ่ มโยงตัง้ แต่
ระดับอ�ำเภอ ต�ำบล ลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
2. การเชื่อมโยงภายนอกเครือข่าย เป็นการ
เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคามกับหน่วยงานภายนอกทีอ่ ยูใ่ นฐานะเป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการด�ำเนินงาน และ
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ร่วมด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายป่าชุมชน
ประกอบไปด้วย กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคารออมสิน
โรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด และ NGO ซึ่งใน
แต่ละหน่วยงาน/องค์กรภายนอกได้เข้ามาสนับสนุน
หลากหลายด้าน ได้แก่ กรมป่าไม้ โดยส�ำนักงาน
ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม ให้การสนับสนุนเงินงบ
ประมาณด�ำเนินงาน จัดเวทีประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การด�ำเนินงานในพืน้ ที่ ให้ความรูด้ า้ นวิชาการป่าไม้
และสร้างความเข้าใจในเรื่องข้อระเบียบ กฎหมาย
ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นในการด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่าย
ในแต่ละต�ำบล อ�ำเภอ และเปิดโอกาสให้เครือข่าย
มีบทบาทในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินงานจากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ให้การสนับสนุนความรูท้ างวิชาการ และ
การปฏิบตั ดิ า้ นพรรณไม้อสี าน โดยสถาบันวิจยั วลัย
รุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และงบประมาณ
ในการด�ำเนินงาน ส่วนหน่วยงานเอกชน ธนาคาร
ออมสิน ให้การสนับสนุนเงิน พร้อมทัง้ อาหาร เครือ่ ง
ดื่ม ในการด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชน
โรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด ให้งบประมาณใน
การจัดการงานด้านป่าชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุน
เงินรางวัล สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชุมชนเข้า
มามีสว่ นร่วมดูแลป่าชุมชน ภายใต้โครงการกล้ายิม้
และองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO)
ให้งบประมาณในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาลง
ไปสู่ชุมชน ซึ่งอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ในการ
เชื่อมโยง ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคามเป็นรูปแบบกระจายเชิงซ้อน
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12.Kut rang
เทคนิ
ค AHP พบว่า ปัจจัยด้านความสามัคคีของสมาชิก10
เครื13.Phayakkhaphum
อข่าย มีความส�ำคัญสูPhisai
งสุดต่อศักยภาพและความ 9
เข้มแข็งของเครืTotal
อข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม192
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มีคา่ น�ำ้ หนัก 0.30 รองลงมา คือ 5ปัจจัยด้านการมีสว่ น
ร่วมของสมาชิกเครือข่าย มีคา่ น�ำ้ 2หนัก 0.19 ปัจจัยด้าน
7
ภาวะผู้น�ำ (0.18) ปัจจัยด้านการสื
่อสารแลกเปลี่ยน
7
เรียนรู้ (0.17) และปัจจัยด้านการสนับสนุน จาก
6
ภายนอก (0.14) ตามล�ำดับ (Table
2) ดังรายละเอียด
127
ต่อไปนี้

Table 2 Weight and rank of factors affecting capacity of community forest network.

Table 2 Weight and rank of factors affecting capacity of community forest network.
Factors

Weight

Ranking

Community solidarity

0.303

1

Participation of networking members

0.199

2

Leadership in community forest network

0.187

3

Sharing experience with other networking members

0.170

4

Institutional linking between community forest network
and external agencies

0.141

5

Consistency Ratio (CR)

1. ปัจจัยด้านความสามัคคีของสมาชิกเครือ
ข่าย พบว่า เครือข่ายทีส่ มาชิกเครือข่ายมีความเข้าใจ
ในเป้าหมายการด�ำเนินงานของเครือข่ายทีเ่ ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเข้าร่วมด�ำเนินงานด้วยความ
เต็มใจ มีการร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ไม่มีการขัดแย้งซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของเครือข่ายได้ เห็นได้จาก
การเกิดเครือข่ายในการดูแลจัดการป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคามนัน้ มีรปู แบบการเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
ก่อนที่จะได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นจากหน่วย
งานภาครัฐ จากการร่วมตัวกันของชาวบ้านรอบ
พื้นที่ป่าโคกใหญ่ 14 หมู่บ้าน 5 ต�ำบล ที่ตระหนัก
ถึงปัญหาการบุกรุกตัดไม้ และแผ้วถางพืน้ ทีป่ า่ โคก
ใหญ่ เพราะหากชาวบ้านไม่ช่วยกันดูแลป่าที่เป็น

0.015

แหล่งใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตร่วมกัน ปล่อย
ให้เป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐในการ
ปกป้องดูแลรักษาป่าเพียงฝ่ายเดียว การดูแลป้องกัน
คงไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง และพืน้ ทีป่ า่ อาจจะถูกท�ำลาย
จนหมดในอนาคต เมือ่ เป็นเช่นนัน้ การดูแลจัดการป่า
ควรเริ่มจากตัวของชุมชนก่อน จึงกล่าวได้ว่าความ
สมัครสมานสามัคคีเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว
บ้าน หรือชุมชน จะก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือ
กันซึง่ กันและกันในการจัดการทรัพยากรป่าให้สำ� เร็จ
ได้ตามเป้าหมายทีห่ วังไว้ ดังเช่นการร่วมแรงร่วมใจ
กันของชุมชนทัง้ 5 ต�ำบล ในการอนุรกั ษ์ปา่ โคกใหญ่
จนประสบผลส�ำเร็จได้รับรางวัล “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อ
รักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินนี าถ จนสามารถขยายเครือข่ายการดูแลจัดการ
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ไปยังอ�ำเภอนาเชือก ในจังหวัดมหาสารคาม และยัง
เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบในการศึกษาดูงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ จากบริบทการดูแลจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในพืน้ ทีท่ ำ� ให้กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความ
สามัคคีเป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุด โดยให้เหตุผล
ว่าความสามัคคีกนั ของสมาชิกเครือข่ายจะเป็นพลัง
ที่ขับเคลื่อนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ส�ำเร็จ เพราะเมื่อ
เรามีความสามัคคีกันแล้วก็จะน�ำมาซึ่งความร่วม
มือ ท�ำให้เกิดการระดมความคิดเห็นในการแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ สร้างการประนีประนอมกับทุกๆ ฝ่าย
อีกทั้งยังท�ำให้ได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาสู่เครือ
ข่ายป่าชุมชน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ธีรวุฒิ
(2556) ที่พบว่า ความสามัคคีของสมาชิกส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนัก
ฟุตบอลสมัครเล่นในกลุม่ กรุงเทพเหนือ โดยการท�ำ
กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม สิ่งที่ต้องยึดถือในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ให้ประสบผลส�ำเร็จนั้น บุคคลในกลุ่มต้องมีความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถจัดการเวลาตนเอง
ได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการมาร่วมท�ำกิจกรรม
2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
เครือข่าย พบว่า การเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย
ได้เข้าร่วมด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะของ
การเข้าร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบตั ิ
ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลใน
การด�ำเนินงานของเครือข่าย ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จ
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพราะการที่สมาชิก
เครือข่ายป่าชุมชน หรือชุมชนเข้ามาร่วมด�ำเนินงาน
ทุกกระบวนการ ขั้นตอนนั้น จะท�ำให้สมาชิกป่า
ชุมชน หรือชุมชน รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน
เมื่อเกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งทางด้านบวกและด้าน
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ลบก็จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยตรง จึง
ท�ำให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ให้การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน มีความส�ำคัญรอง
ลงมาจากความสามัคคี โดยให้เหตุผลว่าเมื่อมีความ
สามัคคีเกิดขึ้นแล้ว ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม
ก็จะเกิดตามมาพร้อมๆกัน เห็นได้จากการด�ำเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนทุกคนเสนอ
แนวความคิดในการวางแผนการด�ำเนินงานของเครือ
ข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ถึงแม้ว่าไม่มีงบประมาณ หรือวัสดุ อุปกรณ์
ที่พอเพียงในการด�ำเนินกิจกรรม แต่ชาวบ้านก็ยัง
สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้ จากความร่วมมือของ
คนในชุมชนทัง้ เรือ่ งทุนทรัพย์ และแรงกายแรงใจด้วย
ความเต็มใจทีจ่ ะพัฒนาชุมชนให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ (2543) ว่าการทีเ่ ครือข่าย
จะประสบความส�ำเร็จได้นั้น จะต้องมีการรับรู้และ
มีมมุ มองร่วมกัน ตลอดจนมีผลประโยชน์และความ
สนใจร่วมกัน สมาชิกเครือข่ายมีสว่ นร่วมอย่างกว้าง
ขวาง และมีการรวมกลุม่ ท�ำกิจกรรมเพือ่ แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในชุมชน
ให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และ
สามารถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายภายนอกชุมชนได้
3. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ พบว่า สมาชิกของ
เครือข่ายป่าชุมชนเห็นว่าคุณลักษณะของผู้น�ำเครือ
ข่ายป่าชุมชน หรือผู้น�ำชุมชน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากผู้อื่น มีความเป็นผู้น�ำสูง มีจิตอาสา
มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายในการท�ำงาน มีทักษะในการสื่อสาร
กล้าคิดกล้าตัดสินใจ เป็นผูส้ ร้างแรงกระตุน้ ผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือในการดูแลจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จตามเป้า
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หมายที่ก�ำหนดไว้ร่วมกันของเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผล
ว่าภาวะผู้น�ำมีความส�ำคัญเป็นอันดับสาม เพราะ
ผู้น�ำชุมชน หรือผู้น�ำเครือข่ายป่าชุมชน เป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการ
เคารพนับถือของคนในชุมชน เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน ครูบาอาจารย์ ข้าราชการบ�ำนาญ พระสงฆ์
เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีส่วน
ร่วมในทุกโครงการ ทุกกิจกรรมในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ท�ำ
หน้าที่เปรียบเสมือนตัวเชื่อมประสานเชื่อมโยง จึง
มีส่วนกระตุ้นผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน อย่างไรก็ตาม
ความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือ
ข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามนัน้ ภาวะผูน้ ำ� มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของเครือข่ายป่า
ชุมชนให้สำ� เร็จได้ เพราะผูน้ ำ� เป็นผูท้ ำ� การประสาน
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกโดยตรง หรือชีน้ ำ� ให้สมาชิก
รวมพลังกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส�ำเร็จ จะ
เห็นได้จากการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ โดย
มีนายบุญเรือง ยางเครือ ผู้ใหญ่บ้านหนองโง้ง เป็น
แกนน�ำในการรวบรวมชุมชนต่างๆ ภายในอ�ำเภอ
วาปีปทุม เข้ามาดูแลรักษาป่าโคกใหญ่ และการ
จัดการพื้นที่ป่าชุมชน ต�ำบลเขวาไร่ อ�ำเภอนาเชือก
ที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันของชุมชน ภาย
ใต้การน�ำของก�ำนัน คมสัน เที่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ อนันต์ และคณะ (2551) ที่พบว่า
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเครือข่าย
ชุมชนด้านสุขภาพในเขตชนบท คือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�ำ เนื่องจากผู้น�ำซึ่งมีภาวะผู้น�ำสูงที่มีคุณลักษณะ
ผู้น�ำ มีความสามารถเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ และมีความสามารถในการสร้างความ
ร่วมมือสูง จะส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการจัดการ
เครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพได้มาก โดยเฉพาะในเขต
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ชนบทภาวะผูน้ ำ� มีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินงาน จากวิถี
การด�ำเนินชีวติ ของคนในชุมชนชนบท ทีม่ คี วามเชือ่
และความศรัทราต่อตัวผูน้ ำ� มากกว่าคนในชุมชนเมือง
4. ปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า
การติดต่อสือ่ สาร ทีเ่ ปิดโอกาสให้กบั สมาชิกเครือข่าย
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์
ความรูใ้ นการจัดการป่าชุมชน ระหว่างสมาชิกภายใน
เครือข่ายป่าชุมชน และภายนอกเครือข่ายป่าชุมชน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการด�ำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดมหาสารคามให้ประสบผลส�ำเร็จได้ โดยกลุม่
ตัวอย่างได้ให้เหตุผลว่าการสือ่ สารทีด่ ี มีการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม จะเป็นตัวช่วย
กระตุน้ ให้เกิดความคิดความตระหนัก สร้างความร่วม
มือทีด่ ใี นการติดต่อประสานงานต่างๆ ของชุมชน ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตชิ ยั และชาญชัย (2548)
ที่ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและองค์กร
เครือข่ายเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก เพราะเป็นตัวช่วยให้
แต่ละกลุม่ สามารถส่งผ่านความคิด และประสบการณ์
ของตนเองให้กลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ และมีการสะท้อน
ความคิดและประสบการณ์เหล่านัน้ กลับยังกลุม่ ของ
ตนเอง ดังนัน้ การเปิดโอกาสให้กบั สมาชิกเครือข่าย
ป่าชุมชนได้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลเรียนรูซ้ งึ่ กันและ
กันให้มากขึน้ ทัง้ ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน จะ
เป็นการรักษาสัมพันธภาพภายในเครือข่ายป่าชุมชน
ให้เกิดความใกล้ชดิ แนบแน่นขึน้ อีกทัง้ กระบวนการ
สือ่ สารแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน
อีกด้วย ดังที่มีการจัดประชุมประจ�ำปีของเครือข่าย
ป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปิดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบถึงปัญหาใน
การด�ำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า และร่วมกัน
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หาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้
มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ป่าชุมชนที่ประสบความ
ส�ำเร็จในการจัดการพื้นที่ป่า เพื่อน�ำเอาความรู้มา
ประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีข่ องตนเอง
5. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก
พบว่า เครือข่ายทีม่ กี ารสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในด้านนโยบาย เงินงบประมาณ เทคนิค
วิชาการความรู้ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีความส�ำคัญ
จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของเครือข่าย จากหน่วย
งานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างต่อ
เนื่องสม�่ำเสมอ จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเครือข่าย
ป่าชุมชนให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ได้เร็วขึ้น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างให้
ความส�ำคัญปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก เป็น
อันดับสุดท้าย เนื่องจากการด�ำเนินงานของเครือ
ข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามที่ผ่านมานั้นพบ
ว่า ยังขาดแคลนงบประมาณที่จะน�ำไปขับเคลื่อน
กิจกรรมในการด�ำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน
อยู่ ถึงแม้ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง แต่เครือข่าย
ป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามยังคงสามารถด�ำเนิน
กิจกรรมได้จากกองทุนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด
มหาสารคาม และทุนจากสมาชิก อย่างไรก็ตามการ
ได้รบั การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนก็เปรียบเสมือน
น�้ำหล่อเลี้ยงการด�ำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน
ท�ำให้เกิดความราบรื่น ช่วยขับเคลื่อนการด�ำเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายป่าชุมชนให้เกิดผลส�ำเร็จล่วง
ลุไปได้โดยเร็ว เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ สม
เกียรติ และวันทนีย์ (2558) ที่พบว่าการได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต�่ำที่สุดเป็นล�ำดับสุดท้ายจาก 4
ปัจจัย ได้แก่ ความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรภาค

การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง...
พิทยาภรณ์ ป่าหลวง และคณะ

ประชาชน ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารเครือข่าย การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมของเครือข่าย ทีม่ ีผล
ต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
เนื่องจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ที่ด�ำเนิน
งานในพืน้ ทีบ่ างเครือข่ายไม่ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน แต่ก็ยังร่วมเป็น
ภาคีและขับเคลื่อนงานในประเด็นที่หลากหลาย
ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงประเด็นด้านยาเสพติดโดยตรง
แต่ยังเชื่อมโยงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อย่างเนื่อง ร่วมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สถานการณ์ปัญหากันอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการท�ำงานที่ไม่ได้เน้นงบประมาณเป็นตัวตั้ง

สรุป

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามมี
พัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะการเกิดและ
รวมกลุม่ เครือข่ายป่าชุมชน 2) ระยะการจัดตัง้ เครือข่ายป่า
ชุมชน และ 3) ระยะการบริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชน
องค์ประกอบในการเชื่อมโยงของเครือ
ข่ายป่าชุมชนจังหวัดมหาสารคามแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ คือ 1) การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายป่า
ชุมชน เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มป่า
ชุมชน ระหว่างสมาชิก กับ สมาชิก ประสานเชื่อม
โยงกันในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต�ำบล
อ�ำเภอ จนเชื่อมโยงถึงกันในระดับจังหวัด 2) การ
เชื่อมโยงภายนอกเครือข่ายป่าชุมชน เป็นการเชื่อม
โยงความสัมพันธ์ของกลุ่มป่าชุมชนกับหน่วยงาน
ภายนอกระหว่างสมาชิก กับ หน่วยงาน/องค์กร ใน
ฐานะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
สนับสนุนการด�ำเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชน
และพบว่าลักษณะการเชื่อมโยงของเครือข่ายป่า
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ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มีรปู แบบกระจายเชิงซ้อน
การวิเคราะห์ความส�ำคัญของปัจจัย 5 ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่า
ชุมชนจังหวัดมหาสารคามให้ประสบผลส�ำเร็จ พบ
ว่า ปัจจัยด้านความสามัคคีของสมาชิกภายในเครือ
ข่าย มีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ค่าน�ำ้ หนักคะแนนเท่ากับ
0.30 รองลงมาปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ภายในเครือข่าย มีค่าน�้ำหนักคะแนนเท่ากับ 0.19
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� มีคา่ น�ำ้ หนักคะแนนเท่ากับ 0.18
ปัจจัยด้านการสือ่ สารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีคา่ น�ำ้ หนัก
คะแนนเท่ากับ 0.17 และ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ภายนอก มีคา่ น�ำ้ หนักคะแนนเท่ากับ 0.14 ตามล�ำดับ

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบ
เครือข่ายป่าชุมชนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านการ
จัดการทรัพยากรป่าในท้องถิน่ ได้จริงในระดับหนึง่
หากได้รบั การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายป่าชุมชน
ที่มีความต่อเนื่อง ท�ำให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง ในการดูแลจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนางานด้านการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้เกิดความยัง่ ยืน กรมป่าไม้ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ควรมีนโยบายสนับสนุนการจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วม โดยสร้างและขยายงานด้านเครือ
ข่ายป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานในพื้นที่
2. การพัฒนาปัจจัยด้านความสามัคคีของ
เครือข่าย ที่เป็นปัจจัยมีผลต่อการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่มากที่สุด หน่วยงานภาครัฐควรสร้าง
ความสัมพันธ์ และเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนตั้งแต่
กระบวนการท�ำงาน โดยเน้นกิจกรรมทีใ่ ช้วฒ
ั นธรรม
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ประเพณีท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้
แนบแน่น อย่างเช่น การจัดทอดผ้าป่าสามัคคี การ
ร่วมท�ำบุญประเพณี ฟังเทศน์มหาชาติประจ�ำปี และ
เป็นการสร้างจิตส�ำนึกรักหวงแหนบ้านเกิด ก่อให้เกิด
การมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันมากขึน้
3. การพัฒนาปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของ
เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้สมาชิกใน
เครือข่ายป่าชุมชน ได้มีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมให้
ข้อเสนอแนะ ร่วมรับผลประโยชน์ และควรเปิด
โอกาสให้สมาชิกเครือข่ายได้แสดงความสามารถใน
การด�ำเนินงานอย่างเท่าเทียมกัน เพือ่ เป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทดี่ ใี นการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้อง
ถิน่ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และ
เป็นการสร้างความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วมท�ำให้เกิดการ
ความเต็มใจในการให้ความร่วมมือด�ำเนินงานมากขึน้
4. การพัฒนาปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� หน่วยงาน
ภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้น�ำ
ชุมชน ในด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ สร้างความร่วมมือ
และความสามารถในการตัดสินใจ จากการจัดกิจกรรม
หรือการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะในเวทีตา่ งๆ พร้อม
ทัง้ ผลักดัน และสร้างเยาวชนรุน่ ใหม่ในชุมชนให้เป็นก
ลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ของชุมชนขึน้ มา มากว่าสร้างผูน้ ำ� เดีย่ ว

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมป่าไม้. 2555. เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับ
จังหวัด. โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
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การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่
บ้านบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
People Participation in Mangrove Forest Conservation in Bang La Village,
Pa Khlok Sub-district, Thalang District, Phuket Province
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ABSTRACT

The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, participation
levels and factors affecting people participation in mangrove forest conservation in Bang La village,
Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket province. The data gathered by employing the designed
questionnaires interviewed 113 respondents of household sample who located in Bang La village,
Pa Khlok sub-district, Thalang district, Phuket 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
(p-value = 0.05).
The results of this study indicated that most of the respondents were male with their average ages
of 46.27 years. Their educational level were at middle school and primary school with a rather equivalent
numbers, average number of household member and household labor were at 3.90 and 2.60 persons,
respectively. General employee and agriculture (agronomy/horticulture) were their main occupation with
a rather equivalent number. Their average annual household income and their expenditure were 59,390.65
and 50,855.14 baht, respectively. Their average resettled period was 39.88 years. Having knowledge about
mangrove forest conservation was at the less level. People participation in mangrove forest conservation
in the study area were at the moderate level with the average score of 2.81. Furthermore, factors affecting
people participation in mangrove forest conservation in the study area were education level, main occupation,
household income, social status and experienced in mangrove forest resource conservation.
Keywords: people, participation, mangrove forest conservation, Bang La village, Phuket province
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีสว่ นร่วม และ
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา
ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสอบถามไปสอบถามราษฎร
ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่บ้านบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมจ�ำนวน 113 ครัว
เรือน วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ก�ำหนดนัย
ส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)
ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46.27 ปี มีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน
และมีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.90 และ 2.60 คน ตามล�ำดับ มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป และอาชีพ
เกษตรกรรม (ท�ำสวน ท�ำไร่) ในจ�ำนวนทีใ่ กล้เคียงกัน มีรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนต่อปีเฉลีย่ 60,752.21
และ 51,548.67 บาท ตามล�ำดับ มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 39.88 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ของครัวเรือน ต�ำแหน่งทาง
สังคม และประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม ราษฎร การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน บ้านบางลา จังหวัดภูเก็ต

ค�ำน�ำ

ทรั พ ยากรป่ า ชายเลนถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และมีความส�ำคัญ
ต่อมนุษย์ รวมถึงระบบนิเวศชายฝัง่ ทะเลเป็นอย่างยิง่
เป็นระบบนิเวศทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและเปราะบาง
ซึ่งประกอบไปด้วยพรรณพืชและสัตว์นานาชนิดที่
มีความสัมพันธ์และพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นลูกโซ่
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำวัยอ่อนที่รอการเจริญ
เติบโต แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนได้ถูกราษฎร
บุกรุกพื้นที่เพื่อท�ำนากุ้ง การสร้างรีสอร์ทเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของนายทุน และท�ำการประมง ส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน
จากการจ�ำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ป่าชายเลน

ในปี พ.ศ. 2543 พบว่า ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนไปใช้
ประโยชน์เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 4.6 แสนไร่
หากปล่อยให้สภาพปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนคง
อยู่โดยไม่มีมาตรการในการอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรม
อาจส่งผลท�ำให้ทรัพยากรป่าชายเลนเสือ่ มสภาพลง
ในทีส่ ดุ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ , 2551)
ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนให้สามารถเอือ้
ประโยชน์แก่สรรพสัตว์และมนุษย์อย่างยัง่ ยืน จ�ำเป็น
ต้องอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ให้คง
อยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ชายเลน
เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ มีการบู
รณาการการจัดการทีท่ นั ต่อสถานการณ์ปจั จุบนั ภาย
ใต้การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำ
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ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนทีม่ ี
แนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบ
กับปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญ จึงเกิดปัญหานายทุนบุกรุกเข้ายึดถือครอบ
ครองและออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อ
น�ำไปสร้างรีสอร์ท โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน
ในอดีตของจังหวัดภูเก็ต พบว่า ปี พ.ศ. 2504 มีพนื้ ที่
ป่าชายเลน 45 ตารางกิโลเมตร ปี พ.ศ. 2522 ลดลง
เหลือ 28.48 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2552
ป่าชายเลนลดลงเหลือเพียง 19.72 ตารางกิโลเมตร
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560) ปัญหา
การลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนดังกล่าวได้สง่ ผลกระ
ทบต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จน
น�ำไปสู่การรวมตัวของราษฎรเพื่อต่อต้านนายทุน
และตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชน
หลายแห่ง ซึ่งราษฎรกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวสามารถ
เข้ามาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม
ชุมชนบ้านบางลา ท้องที่หมู่ที่ 8 ต�ำบลป่า
คลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนแห่งหนึง่
ที่ราษฎรได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ รักษา “ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองท่าเรือ” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า
ชายเลนในชุมชนจากนายทุนทีอ่ า้ งเอกสารสิทธ์ สค.
1 เพือ่ ต้องการพัฒนาให้เป็นบ่อเลีย้ งกุง้ และท่าเทียบ
เรือยอร์ซ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน ส่งผล
ท�ำให้ชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐ 7 หน่วยงาน
ถูกฟ้องร้องจากการต่อสู้ดังกล่าว สถานการณ์ได้
ด�ำเนินไปพร้อมกับการจัดตัง้ ป่าชายเลนชุมชน รวม
พื้นที่ 865 ไร่เศษ (ปัจจุบันคงเหลือ 486-0-56 ไร่)
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ล้อมรอบไปด้วยบ้านจัดสรร นากุง้ และท่าเรือยอร์ซ
ราษฎรมีการแบ่งแนวเขตป่าชายเลน เฝ้าระวังการ
บุกรุก การปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ออกกฎระเบียบ
โดยท�ำงานร่วมกับผู้หญิง เยาวชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่ เกิดการขับเคลื่อนที่ทรงพลังอย่าง
เป็นรูปธรรม (ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 6 (ภูเก็ต), 2560) คณะผู้ศึกษาจึง
สนใจศึกษาการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ทีบ่ า้ นบางลา เพือ่ ต้องการ
ทราบว่าราษฎรในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ทีบ่ า้ นบางลาอยู่
ในระดับใด มีปญ
ั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่ ว
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ทีอ่ ย่างไร
บ้าง ข้อมูลการศึกษาสามารถน�ำไปใช้ประกอบการ
จัดท�ำแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ในพื้นที่บ้านบางลา และน�ำไปใช้เป็นแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่แห่งอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนของชาติโดยรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม และ
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้าน
บางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สมมติฐาน

การศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้กำ� หนดสมมติฐาน
ไว้วา่ ราษฎรทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา จ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือน จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือน อาชีพหลัก
รายได้ของครัวเรือน ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน ต�ำแหน่ง
ทางสังคม ประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลน และทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนต่างกัน มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
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ป่าชายเลนในพืน้ ทีบ่ า้ นบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์
1. แบบสอบถาม
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป
วิธีการ
การก�ำหนดประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
1. การก�ำหนดประชากรศึกษา การศึกษา
ครั้งนี้ประชากรศึกษา คือ ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่
อาศัยในท้องที่บ้านบางลา หมู่ที่ 8 ต�ำบลป่าคลอก
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เฉพาะครัวเรือนราษฎรที่
ตัง้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัยติดกับแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
บ้านบางลา รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 160 ครัวเรือน
2. กลุ่มตัวอย่าง การก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของการศึกษาสามารถน�ำจ�ำนวนครัวเรือน
ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่บ้านบางลา
หมู่ที่ 8 ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นประชากรศึกษา จ�ำนวน 160 ครัวเรือน มา
ค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค�ำนวณ
ของ Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดของราษฎร
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 113 ครัวเรือน
การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม
1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้จัด
ท�ำแบบสอบถามเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากราษฎรกลุม่ ตัวอย่าง โดยศึกษาหลัก
การ วิธีการ และการดัดแปลงแบบสอบถามของผู้ที่
เคยท�ำการศึกษาวิจยั ในเรือ่ งลักษณะเดียวกัน แล้วจึง
น�ำมาปรับปรุงให้มคี ำ� ถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากร...
จักรพันธ์ ม่วงยิ้ม และคณะ

ของการศึกษาครัง้ นี้ ก�ำหนดเนือ้ หาในแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม
และข้อมูลทั่วไปของราษฎรตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้าน
บางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน
การทดสอบ ดังต่อไปนี้
2.1 ด�ำเนินการน�ำแบบสอบถามที่จัด
ท�ำขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูก
ต้องเบื้องต้นของแบบสอบถาม
2.2 การทดสอบแบบสอบถาม น�ำ
แบบสอบถามจ�ำนวน 30 ชุด ไปทดลองใช้ (pre-test)
กับราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ่ นท้องทีบ่ า้ นยามู หมูท่ ี่ 7 ต�ำบล
ป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ที่มีสภาพพื้นที่ป่าชายเลนเช่นเดียวกับหมู่บ้านเป้า
หมายทีท่ ำ� การศึกษา เพือ่ ทดสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
(content viability) ของแบบสอบถาม และทดสอบ
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability analysis) ของค�ำถาม
ตัวแปรตาม น�ำมาตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือด้วยวิธี
การของ Cronbach’s alpha (พวงรัตน์, 2540) ค่าความ
เชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่าไม่ต�่ำกว่า 0.80 รวมถึงทดสอบ
หาค่าความเชือ่ มัน่ ค�ำถามความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน โดยใช้สตู ร Kuder – Richardson
20 : KR-20 (ล้วน และอังคณา, 2524) และใช้สูตร
ค�ำนวณหาค่าความแปรปรวนของพวงรัตน์ (2540)
ทั้งนี้ ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่าไม่ต�่ำกว่า 0.80
เช่นเดียวกัน ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นค�ำถาม
ตัวแปรตาม และค�ำถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน มีค่าเท่ากับ 0.915 และ 0.812
ตามล�ำดับ
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การวัดระดับการมีส่วนร่วม
การวัดระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบาง
ลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นการ
ใช้คำ� ถามในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมาวัดระดับ
การมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยค�ำถามแต่ละข้อมีค�ำ
ตอบให้เลือกตอบข้อละ 5 ค�ำตอบ และมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็นมาตรวัดตามแบบของ Likert’s scale
(ประภาเพ็ญ, 2526) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนนที่ได้
เห็นด้วยมากที่สุด
5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด-ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน
จากเกณฑ์การให้คะแนนการมีสว่ นร่วมดัง
กล่าว สามารถน�ำมาจัดแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น
5 ระดับ เพือ่ บ่งบอกระดับการมีสว่ นร่วมของราษฎร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้าน
บางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ใน
ภาพรวม รายด้าน หรือระดับการมีสว่ นร่วมเป็นราย
ข้อ ทั้งนี้ ได้ท�ำการแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น 5 ชั้น
แต่ละอันตรภาคชั้นมีความกว้าง 0.80
ค่าอันตรภาคชัน้ ข้างต้นสามารถน�ำมาก�ำหนด
ความหมายของระดับการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ทีบ่ า้ นบาง
ลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย
การน�ำคะแนนค�ำตอบการมีส่วนร่วมแต่ละข้อและ
ทุกข้อของราษฎรทุกรายมาหาค่าเฉลี่ยค�ำตอบ แล้ว
น�ำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่
ก�ำหนดไว้ จะสามารถบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากร...
จักรพันธ์ ม่วงยิ้ม และคณะ

พื้นที่ศึกษาได้ต่อไป ส่วนการหาระดับการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลนในพื้นที่ศึกษาเป็นรายด้านหรือรายข้อ สามารถ
กระท�ำได้ในท�ำนองเดียวกัน โดยการน�ำค่าเฉลี่ยค�ำ
ตอบเฉพาะด้านหรือเฉพาะข้อของราษฎรทุกรายมา
หาค่าเฉลี่ย แล้วน�ำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
อันตรภาคชั้นที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ระดับการมีส่วน
ร่วมในแต่ละอันตรภาคชั้น สามารถก�ำหนดความ
หมายได้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1 – 1.80 หมายความว่า ราษฎรมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ที่
บ้านบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อยู่ในระดับน้อยที่สุด - ไม่มีส่วนร่วม
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่า ราษฎร
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน
พืน้ ทีบ่ า้ นบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่า ราษฎร
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน
พืน้ ทีบ่ า้ นบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความว่า ราษฎร
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน
พืน้ ทีบ่ า้ นบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความว่า ราษฎร
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน
พืน้ ทีบ่ า้ นบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต อยู่ในระดับมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำแบบสอบถามที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการ
ทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วไป
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เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) กับราษฎร
ตัวอย่างในพืน้ ทีศ่ กึ ษาตามจ�ำนวนทีค่ ำ� นวณได้ ใช้วธิ ี
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
โดยจับฉลากเลขทีบ่ า้ นของราษฎรตัวอย่าง มุง่ เน้นการ
เก็บข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัว
เรือนซึง่ เป็นตัวแทนของครัวเรือนตัวอย่างทีม่ คี วาม
รูค้ วามเข้าใจเนือ้ หาในแบบสอบถามมากทีส่ ดุ ก่อน
น�ำแบบสอบถามกลับมาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทุกฉบับ (editing) หากพบข้อผิดพลาดหรือตอบ
ค�ำถามในแบบสอบถามไม่ครบถ้วนจะต้องด�ำเนิน
การสอบถามผูต้ อบแบบสอบถาม และเพิม่ เติมข้อมูล
ให้ถูกต้องครบถ้วน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ด�ำเนินการลงรหัส (coding) ข้อมูลแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ จ�ำแนกผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ข้อมูลทั่วไปของราษฎรตัวอย่าง โดยใช้สถิติอย่าง
ง่าย ประกอบด้วย ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต�ำ่ สุด (minimum)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่า
เฉลี่ย (mean) น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตารางประกอบค�ำบรรยาย
2. การวิเคราะห์สถิตเิ พือ่ ทดสอบสมมติฐาน
เป็นการวิเคราะห์ทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลนในพืน้ ทีบ่ า้ นบางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่ง
กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test กับตัวแปร
อิสระที่แบ่งกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป รวมถึงการ
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วิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison
test) ด้วยวิธกี ารของ Scheffe (บุญเรียง, 2542) ก�ำหนด
นัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)
หรือที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไปของ
ราษฎรตัวอย่าง
1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง
ที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.75
และในส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 44.25
2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง
ที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ
41.59 รองลงมามีอายุมากกว่า 59 ปี ร้อยละ 20.35
น้อยที่สุดมีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีอายุเฉลี่ย 46.27 ปี
มากที่สุด 70 ปี และน้อยที่สุด 19 ปี
3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา
ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 34.51 และร้อย
ละ 32.74 ตามล�ำดับ รองลงมามีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 24.78
4. จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน ร้อยละ 62.83
มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 3.90 คน มากทีส่ ดุ
7 คน และน้อยที่สุด 1 คน
5. จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีจำ� นวนแรงงานในครัวเรือน 1 - 2 คน ร้อยละ 56.64
มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.60 คน มาก
ที่สุด 5 คน และน้อยที่สุด 1 คน
6. อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร
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ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป และมีอาชีพเกษตรกรรม (ท�ำสวน ท�ำไร่) เป็น
อาชีพหลักในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 34.51
และร้อยละ 32.74 ตามล�ำดับ รองลงมามีอาชีพ
ค้าขายเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 15.96 ในส่วนที่เหลือ
มีอาชีพท�ำธุรกิจส่วนตัว และมีอาชีพประมงเป็นอาชีพ
หลัก ร้อยละ 8.85 และ 7.97 ตามล�ำดับ
7. อาชีพรอง ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร
ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มอี าชีพรอง ร้อยละ
82.30 ในส่วนที่เหลือไม่มีอาชีพรอง ร้อยละ 17.70
8. รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีนอ้ ยกว่า 50,000 บาท
ร้อยละ 54.86 มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย
60,752.21 บาท มากที่สุด 200,000 บาท และน้อย
ที่สุด 10,000 บาท
9. รายจ่ายรวมของครัวเรือนต่อปี ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนต่อปีน้อยกว่า 50,000
บาท ร้อยละ 52.21 มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนต่อปี
เฉลี่ย 51,548.67 บาท มากที่สุด 150,000 บาท และ
น้อยที่สุด 10,000 บาท
10. ภูมิล�ำเนาเดิม ผลการศึกษาพบว่า
ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ตงั้ บ้านเรือน
อยู่ดั้งเดิมในหมู่บ้านแห่งนี้ ร้อยละ 93.81 ในส่วนที่
เหลือย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ร้อยละ 6.19
11. ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มรี ะยะ
เวลาการตั้งถิ่นฐาน 40 – 49 ปี ร้อยละ 38.05 มีระยะ
เวลาการตัง้ ถิน่ ฐานเฉลีย่ 39.88 ปี มากทีส่ ดุ 70 ปี และ
น้อยที่สุด 1 ปี
12. การมีตำ� แหน่งทางสังคม ผลการศึกษา
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พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี
ต�ำแหน่งทางสังคม ร้อยละ 74.34 ในส่วนที่เหลือมี
ต�ำแหน่งทางสังคม ร้อยละ 25.66
13. ประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลน ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การ
ศึกษาส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน ร้อยละ 61.95 ในส่วนที่เหลือ
ไม่เคยมีประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย
เลน ร้อยละ 38.05
14. การได้รับการฝึกอบรม ผลการศึกษา
พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เคย
ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 61.95 ในส่วนที่เหลือ
ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 38.05
15. ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลน ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การ
ศึกษาส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 53.98 และใน
ส่วนที่เหลือมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 46.02 ราษฎร
ตอบค�ำถามได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนเฉลี่ย 8.49 คะแนน มากที่สุด
12 คะแนน และน้อยที่สุด 5 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรป่ า ชายเลนในพื้ น ที่ บ ้ า นบางลา
ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้าน
บางลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อแบ่งคะแนนการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา
ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตออกเป็น
5 ช่วงเท่าๆ กัน พบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษา
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ส่วนใหญ่ได้คะแนนการมีสว่ นร่วม 73 – 95 คะแนน
และ 51 – 72 คะแนนในจ�ำนวนทีใ่ กล้เคียงกัน ร้อยละ
44.25วารสารการจั
และร้อยละ
41.59 ตามล�ำดับ ได้คะแนนการมี
ดการปาไม
ปที่ 12 ฉบับที่ 23
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ส่วนร่วมเฉลีย่ 78.81 คะแนน มากทีส่ ดุ 131 คะแนน
และน้อยที่สุด 54 คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม
Table
1
การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษทรัพยากร...
จักรพันธ มวงยิ้ม และคณะ

Table
scoreofofpeople
peopleininmangrove
mangrove
forest
conservation
in Bang
La village,
Table 11 Participation’
Participation’ score
forest
conservation
in Bang
La village,
Pa
Khloksub-district,
sub-district,Thalang
Thalangdistrict,
district,Phuket
Phuket
province.
Pa Khlok
province.
Participation’ score
Least participation score (28 – 50)
Less participation score (51 – 72)
Moderate participation score (73 – 95)
More participation score (96 – 117)
Most participation score (118 – 140)

n = 113
47
50
7
9

Percentage
Remark
- Mean score = 78.81
41.59
Maximum score = 131
44.25
Minimum score = 54
6.20
7.96

Tableผลการหาค่
2 Factors
people
participation
conservation
in Bang
La นผลการ
าเฉลีaffecting
ย่ การตอบค�
ำถามการมี
สว่ น in mangrove
มีส่วนร่วforest
มตรวจสอบ
ติดตาม
และประเมิ
village,
Khlok sub-district,
province.ส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้าง
ร่วมแต่ละข้อและทุ
กข้อPaของราษฎรตั
วอย่างทุThalang
กราย district,
ปฏิบPhuket
ัติงาน ราษฎรมี

แล้วน�ำไปเปรียบเทียบกับIndependent
อันตรภาคชั
้นที่ก�ำหนด น้อย มีค่าเฉลีt-test
่ยเท่ากับ 2.58
variables
F-test
p-value
ไว้ พบว่
า
ระดั
บ
การมี
ส
่
ว
นร่
ว
มของราษฎรในการ
ปั
จ
จั
ย
ที
่
ม
ี
ผ
ลต่
อ
การมี
ส
่
ว
นร่
ว
มของราษฎรในการ
1. Age
2.691
0.072
อนุรัก2.ษ์ทEducational
รัพยากรป่level
าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื
้
น
ที่บ* ้านบางลา
3.541
0.032
ต�ำบลป่
งหวัดภูเก็ต มีค่าเฉลี่ย ต�ำบลป่าคลอก1.890
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภู0.061
เก็ต
3. าคลอก
Numberอ�ofำเภอถลาง
household จัmember
เท่ากับ4.2.81
หมายความว่
า ราษฎรมี
ผลการทดสอบหาปั
จจัยที0.690
่มีผลต่อการมี
Number
of household
labor สว่ นร่วมในการ
-0.400
**
อนุรกั 5.ษ์ทรัMajor
พยากรป่
าชายเลนในพืน้ ทีบ่ า้ นบางลา ต�ำบล ส่วนร่วมของราษฎรในการอนุ
รัพยากรป่
าชาย
occupation
14.089 รกั ษ์<ท0.001
*
ป่าคลอก
อ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต อยูใ่ นระดับปาน เลนในพื้นที่บ-2.227
้านบางลาต�ำบลป่าคลอก
6. Household
income
0.028อ�ำเภอถลาง
Resettled
period
2.030 ยดตามล�0.136
กลาง7.และเมื
่อตรวจสอบระดั
บการมีส่วนร่วมของ จังหวัดภูเก็ต ปรากฏรายละเอี
ำดับ ดังต่อไปนี้
**
8. Social position
< 0.001
ราษฎรในการอนุ
รกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ที่
1. -14.635
อายุ ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งอายุ
ของราษฎรออก
9. Experienced
forestาresource
-2.614 คา่ ช่วงของอายุทม
บ้านบางลา
จ�ำแนกเป็inนmangrove
รายด้าน พบว่
ราษฎรมีconservation
สว่ น เป็น 3 กลุม่ โดยใช้
ี่ 0.010
คี า่ เท่* ากับ 17 ปี
10. Knowledge
mangrove
forest resource
0.394
ร่วมในการอนุ
รกั ษ์ทabout
รัพยากรป่
าชายเลนในพื
น้ ทีบ่ conservation
า้ น มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่ม ได้แ0.694
ก่ (1) ราษฎรที่
*
**
Remark
=
Statistically
significant
at
the
0.05
level
=
Statistically
significant
at
the
0.01
level
บางลา ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา ราษฎร มีอายุน้อย (19 – 36 ปี) (2) ราษฎรที่มีอายุปานกลาง
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (37 – 53 ปี) และ (3) ราษฎรที่มีอายุมาก (54 – 70 ปี)
2.93 (2) การมีส่วนร่วมวางแผนงาน ราษฎรมีส่วน พบว่า อายุเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของ
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.99 (3) ราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ที่
การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ราษฎรมีส่วนร่วมอยู่ใน ศึกษา (F = 2.691, p-value = 0.072) แสดงว่า ราษฎร
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 และ (4) การ ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
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ป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน
2. ระดับการศึกษา ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งระดับการ
ศึกษาของราษฎรออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) ราษฎรที่
ไม่ได้เรียนหนังสือ/ประถมศึกษา (2) ราษฎรทีม่ กี าร
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. และ
(3) ราษฎรทีม่ กี ารศึกษาระดับปวท./ปวส./อนุปริญญา/
ปริญญาตรี พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การมีสว่ นร่วมของราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนในพื้นที่ศึกษา (F = 3.541, p-value = 0.032)
แสดงว่า ราษฎรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่
ศึกษาแตกต่างกัน ซึง่ ผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1)
ราษฎรทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ/ประถมศึกษา กับราษฎร
ทีม่ กี ารศึกษาระดับปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญา
ตรี และ (2) ราษฎรที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. กับราษฎรทีม่ กี ารศึกษาระ
ดับปวท./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ผูศ้ กึ ษาได้
แบ่งจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนของราษฎรออกเป็น
2 กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่
มีคา่ เท่ากับ 3.90 คนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่
ได้แก่ (1) ราษฎรทีม่ จี ำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนน้อย
(1 – 3 คน) และ (2) ราษฎรที่มีจ�ำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนมาก (4 – 7 คน) พบว่า จ�ำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ที่
ศึกษา (t = -1.890, p-value = 0.061) แสดงว่า ราษฎร
ที่มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา
ไม่แตกต่างกัน
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4. จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือน ผูศ้ กึ ษาได้
แบ่งจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนของราษฎรออกเป็น
2 กลุม่ โดยใช้คา่ เฉลีย่ จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนที่
มีคา่ เท่ากับ 2.60 คนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่
ได้แก่ (1) ราษฎรทีม่ จี ำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนน้อย
(1 – 2 คน) และ (2) ราษฎรที่มีจ�ำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนมาก (3 – 5 คน) พบว่า จ�ำนวนแรงงานใน
ครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ที่
ศึกษา (t = -0.400, p-value = 0.690) แสดงว่า ราษฎร
ที่มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา
ไม่แตกต่างกัน
5. อาชีพหลัก ผู้ศึกษาได้แบ่งอาชีพหลัก
ของราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ราษฎรที่มี
อาชีพหลักเกษตรกรรม (2) ราษฎรที่มีอาชีพหลัก
รับจ้างทั่วไป และ (3) ราษฎรที่มีอาชีพหลักอื่นๆ
(อาชีพประมง ค้าขาย และอาชีพท�ำธุรกิจส่วนตัว)
พบว่า อาชีพหลักเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วม
ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน
พื้นที่ศึกษา (F = 14.089, p-value < 0.001) แสดง
ว่า ราษฎรที่มีอาชีพหลักต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาแตก
ต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ราษฎร
ทีม่ อี าชีพหลักเกษตรกรรม กับราษฎรทีม่ อี าชีพหลัก
รับจ้างทั่วไป และ (2) ราษฎรที่มีอาชีพหลักรับจ้าง
ทั่วไป กับราษฎรที่มีอาชีพหลักอื่นๆ มีส่วนร่วมใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
6. รายได้ของครัวเรือน ผู้ศึกษาได้แบ่ง
รายได้ของครัวเรือนของราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม
โดยใช้ค่าเฉลี่ยรายได้ของครัวเรือนที่มีค่าเท่ากับ
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60,752.21 บาท มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
ได้แก่ (1) ราษฎรทีม่ รี ายได้ของครัวเรือนน้อย (น้อย
กว่า 60,752.21 บาท) และ (2) ราษฎรที่มีรายได้ของ
ครัวเรือนมาก (มากกว่า 60,752.21 บาท) พบว่า ราย
ได้ของครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน
พื้นที่ศึกษา (t = -2.227, p-value = 0.028) แสดงว่า
ราษฎรที่มีรายได้ของครัวเรือนต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยราษฎรที่
มีรายได้ของครัวเรือนมากมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนมากกว่าราษฎรที่มีรายได้ของ
ครัวเรือนน้อย
7. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ผู้ศึกษาได้
แบ่งระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของราษฎรออกเป็น
3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงของระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน
ที่มีค่าเท่ากับ 23 ปี มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
ได้แก่ (1) ราษฎรทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐานไม่นาน
(1 – 24 ปี) (2) ราษฎรที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน
ปานกลาง (25 – 47 ปี) และ (3) ราษฎรที่มีระยะเวลา
การตัง้ ถิน่ ฐานนาน (48 – 70 ปี) พบว่า ระยะเวลาการ
ตัง้ ถิน่ ฐานเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของ
ราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ที่
ศึกษา (F = 2.030, p-value = 0.136) แสดงว่า ราษฎร
ที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาไม่
แตกต่างกัน
8. การมีต�ำแหน่งทางสังคม ผู้ศึกษาได้
แบ่งการมีต�ำแหน่งทางสังคมของราษฎรออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ราษฎรที่ไม่มีต�ำแหน่งทางสังคม
และ (2) ราษฎรที่มีต�ำแหน่งทางสังคม พบว่า การ
มีต�ำแหน่งทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
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ร่วมของราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ในพื้นที่ศึกษา (t = -14.635, p-value < 0.001) แสดง
ว่า ราษฎรที่มีต�ำแหน่งทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยราษฎร
ที่มีต�ำแหน่งทางสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนมากกว่าราษฎรทีไ่ ม่มตี ำ� แหน่ง
ทางสังคม
9. ประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลน ผู้ศึกษาได้แบ่งประสบการณ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนของราษฎรออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่
(1) ราษฎรที่ไม่มีประสบการณ์ฯ และ (2) ราษฎรที่
มีประสบการณ์ฯ พบว่า ประสบการณ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ในพื้นที่ศึกษา (t = -2.614, p-value = 0.010) แสดง
ว่า ราษฎรทีม่ ปี ระสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนต่างกัน มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ โดยราษฎรที่มีประสบการณ์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมากกว่าราษฎรที่ไม่มี
ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
10. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนของราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ (1) ราษฎรที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนน้อย และ (2) ราษฎรที่มีความ
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมาก พบ
ว่า ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
เป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎรใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษา (t =
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มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน

กล่าวข้างต้น ปรากฏตาม Table 2

Table 2 Factors
Factorsaffecting
affecting people participation
in Bang
La La
Table
participationininmangrove
mangroveforest
forestconservation
conservation
in Bang
village,
Thalangdistrict,
district,Phuket
Phuketprovince.
province.
village,PaPaKhlok
Khlok sub-district,
sub-district, Thalang
Independent variables

p-value
1. Age
0.072
2. Educational level
0.032*
3. Number of household member
1.890
0.061
4. Number of household labor
-0.400
0.690
5. Major occupation
14.089
< 0.001**
6. Household income
0.028*
-2.227
7. Resettled period
2.030
0.136
8. Social position
< 0.001**
-14.635
9. Experienced in mangrove forest resource conservation
0.010*
-2.614
10. Knowledge about mangrove forest resource conservation
0.394
0.694
*
**
Remark = Statistically significant at the 0.05 level
= Statistically significant at the 0.01 level

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่บ้านบางลา
ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สรุปได้ว่า
ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มีอายุเฉลี่ย 46.27 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และประถมศึกษาในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน
มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน และมีจ�ำนวนแรงงาน
ในครัวเรือนเฉลี่ย 3.90 คน และ 2.60 คน ตามล�ำดับ
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีอาชีพเกษตรกรรม (ท�ำ
สวน ท�ำไร่) เป็นอาชีพหลักในจ�ำนวนที่ใกล้เคียง
กัน ส่วนใหญ่มีอาชีพรอง มีรายได้และรายจ่ายของ

t-test

F-test
2.691
3.541

ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 60,752.21 บาท และ 51,548.67
บาท ตามล�ำดับ มีภมู ลิ ำ� เนาเดิมตัง้ บ้านเรือนอยูด่ งั้ เดิม
ในหมูบ่ ้าน มีระยะเวลาการตั้งถิน่ ฐานเฉลี่ย 39.88 ปี
ราษฎรตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มตี ำ� แหน่งทางสังคม เคย
มีประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เคย
ได้รบั การฝึกอบรม และมีความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนอยู่ในระดับน้อย
2. ระดับการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา
ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สรุปได้ว่า
ราษฎรมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ในพืน้ ทีบ่ า้ นบางลาอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่
2.81 จ�ำแนกเป็น (1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหาอยู่
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ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 (2) การมีส่วน
ร่วมวางแผนงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
2.99 (3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 2.76 และ (4) การมีส่วนร่วมตรวจ
สอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.58
3. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎร
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพืน้ ทีบ่ า้ นบาง
ลา ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สรุปได้
ว่า ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ของครัวเรือน
ต�ำแหน่งทางสังคม และประสบการณ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ น
ร่วมของราษฎรในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ในพื้นที่ศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ราษฎรมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา
ต�ำบลป่าคลอก อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมเท่ากับ
2.81 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกรูปแบบเพือ่ ส่งเสริมให้
ราษฎรในพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในระดับที่สูงมาก
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น การประชุมชี้แจง
ราษฎรในพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน
ความส�ำคัญของการเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน การประชาสัมพันธ์ด้านการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนผ่าน
สถานศึกษา ผู้น�ำท้องถิ่น เป็นต้น
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2. ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ของ
ครัวเรือน เป็นปัจจัยทีม่ ีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ดังนั้น หน่วยงานใน
สังกัดกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
และส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จึงควรเชิญชวนราษฎรทีม่ กี ารศึกษาสูง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสร้างอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรที่มีรายได้น้อยให้มีราย
ได้เพิ่มมากขึ้น จะสามารถท�ำให้มีแนวร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
3. การมีตำ� แหน่งทางสังคม และประสบการณ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ชายเลนในพื้นที่ศึกษา ดังนั้น หน่วยงานในสังกัด
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควรประสานความร่วมมือจากราษฎร
ที่มีต�ำแหน่งทางสังคม และที่มีประสบการณ์การ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เข้ามาเป็นแนวร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใน
พื้นที่ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนในพื้นที่ศึกษาเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป
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การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกโดยชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น�้ำภาชี
Hornbill Community-based Conservation Initiative in
Maenam Pachee Wildlife Sanctuary
จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์1							 Jiraporn Teampanpong1*
ประทีป เหิมพยัคฆ์2							 Pratheep Hermpayak 2
-----------------------------ABSTRACT
This research aims to develop hornbill community-based conservation (HBCBC) by Karen people
in Phurakam village of Maenam Pachee Wildlife Sanctuary (MPWS). We used the rapidrural appraisal
to assess a current socio-economic status and conducted anin-depth interview with 50 households about
hornbills, its conservation, and human disturbances. A focus-group interview was conducted with HBCBC
members on the same issues before and after the participation. The majority of Karen villagers and HBCBC
members are farmers and temporarily employed. Most of them are poor and depends on natural resources
from the forest year-round. Both sample groups had some ecological knowledge about hornbills, held
positive attitudes toward hornbills and its conservation and showed theirs upport. However, both groups
did not understand the effects of human disturbance on hornbills. After participation, some conceptual
changes emerge toward hornbill and its conservation. The result also explained that only positive attitudes
toward hornbills and its conservation did not bring critical attention to work with HBCBC due to work
schedule conflict. Therefore, reasonably monetary support plays a key role in participation due to poverty. HBCBC members made several suggestions improve conservation actions including ecotourism.The
other issue raise for long-term success is team unity. This research illustrates the capacity of local people
to do scientific work by filling the gap between scientific and local communities with some challenges
but providing opportunities, time, flexibility, and more training could yield acceptable results. Therefore
CBC is one among many tools to protect biodiversity in protected areas influenced by a human.
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 109000
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
* Corresponding author; e-mail address: jiraporn.tea@ku.th
รับต้นฉบับ 19 มกราคม 2561
รับตีพิมพ์ 8 พฤษภาคม 2561
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จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ และ ประทีป เหิมพยัคฆ์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์นกเงือกโดยชุมชนในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชีโดยประเมินสถานภาพชุมชนอย่างเร่งด่วนเพื่อทราบลักษณะพื้นฐานของชุมชน และใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 50 ครัวเรือนเกี่ยวกับนกเงือก การอนุรักษ์นกเงือก และผลกระทบจาก
กิจกรรมมนุษย์ นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์นกเงือกใน
ประเด็นเดียวกันก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ผลวิจยั พบว่า กะเหรีย่ งบ้านพุระก�ำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้าง มีฐานะยากจนและพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าตลอดปีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
รู้เกี่ยวกับนกเงือก มีความคิดเห็นทางบวกต่อนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือก และยินดีให้การสนับสนุน
การอนุรักษ์นกเงือก แต่ยังไม่เข้าใจว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยคุกคามทางอ้อมต่อนกเงือก หลังเข้า
ร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ต่อกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์นกเงือกให้ประสบผล
ส�ำเร็จ และความคิดเห็นทางบวกต่อนกเงือกเพียงล�ำพังไม่ได้ท�ำให้มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก
มากเพราะต้องประกอบอาชีพ หารายได้จุนเจือครอบครัวดังนั้นค่าตอบแทนที่สมเหตุผลจึงมีความส�ำคัญต่อ
การเพิม่ การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์นกเงือกเนือ่ งจากความยากจน หลังเข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์นกเงือก ผู้
เข้าร่วมฯ สามารถแนะน�ำกิจกรรมกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์นกเงือกให้ดขี นึ้ รวมทัง้ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเด็นอื่นที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของโครงการฯ ได้แก่ความสามัคคีของทีมงาน
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านพุระก�ำ มีศักยภาพเป็นผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลและอนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ โดยช่วยเติมเต็มการท�ำงานวิทยาศาสตร์และงานของชุมชน แม้จะมีอุปสรรคบางประการ แต่
การให้โอกาส เวลา ความยืดหยุ่นและการฝึกอบรม สามารถผลิตผลงานที่ยอมรับได้ และการอนุรักษ์โดย
การมีสว่ นร่วมของชุมชนยังเป็นเรือ่ งยุทธวิธที ดี่ ใี นการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
ที่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์

ค�ำน�ำ

นกเงือกทัง้ 13 ชนิดทีพ่ บในประเทศไทยเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองและทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ป่าที่ถูก
คุกคาม (Threatened species) ยกเว้นนกแก๊ก (สผ.,
2560) การลดลงของประชากรนกเงือกมีสาเหตุ
หลักมาจากการรบกวนของมนุษย์ท�ำให้สูญเสียถิ่น
ที่อยู่อาศัยและหย่อมป่าที่ส่งผลต่อคุณภาพของถิ่น
ที่อยู่อาศัยและการล่า (Pattanavibool and Dearden,
2002) ขณะที่การด�ำรงพันธุ์ของนกเงือกต้องอาศัย
ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ส�ำหรับท�ำรังและผลไม้ที่มากพอ
จะเป็นอาหารได้ตลอดปี เนือ่ งจากนกเงือกมีบทบาท

ทางนิเวศด้วยการกระจายพันธุไ์ ม้ (Poonswad et al.,
2013) ดังนั้นการสูญพันธุ์ของนกเงือกจึงมีผลต่อ
ความสมบูรณ์ของป่าไม้
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชีพบนกเงือก
อย่างน้อย 4 ชนิด ได้แก่ นกกาฮัง(Great hornbill:
Buceros bicornis) นกเงือกกรามช้าง (Wreathed
hornbill: Rhyticeros undulatus) นกเงือกสีน�้ำตาล
(Tickell’s Brown Hornbill: Ptilolemus tickelli)
และนกแก๊ก (Oriental-pied Hornbill: Anthracoceros albirostris)แต่มีความหนาแน่นของโพรงรัง
เพียง 0.25 รัง/ตร.กม. (Teampanpong, 2014) ซึ่ง
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น้อยกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชา
ติบูโด-สุไหงปาดีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้งทีม่ คี วามหนาแน่น 3.3, 2.1 และ 0.55 รัง/ตร.กม.
(Poonswad et al., 2012) ตามล�ำดับแม้แต่นกแก๊กที่
ปรับตัวต่อป่ารุ่นสองและขอบป่าได้ดี (Poonswad,
1993) ยังพบโพรงรังห่างจากหมู่บ้านพุระก�ำซึ่งตั้ง
อยูภ่ ายในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่นำ�้ ภาชีอย่างน้อย
2.5 กิโลเมตร (Teampanpong, 2014) จึงอาจกล่าวได้
ว่า กิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ซึ่งมีชุมชนกะเหรี่ยง
ตั้งอยู่2 ชุมชน และมีการเดินทางเข้า-ออกจากป่าทั้ง
ปี เป็นปัจจัยคุกคามต่อการด�ำรงชีวิตและการมีชีวิต
รอดของนกเงือก ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์จึงเป็นทางเลือกที่ดี
เป็นทีย่ อมรับว่าการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
โดยชุมชน (community-based conservation) มีสว่ น
ส�ำคัญในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Newing et al. ,2011) แต่
การบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์และบรรเทาความ
ยากจนไปพร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการจ่าย
เงินอุดหนุนโดยตรง (direct payment) เพือ่ ให้บริการ
ด้านการอนุรักษ์ (conservation services) พร้อม
สร้างผลประโยชน์ต่อชุมชน(Clements et al.,2013)
อาจเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
อนุรกั ษ์นกเงือกของชุมชนโดยมีการเก็บข้อมูลตาม
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ผ่านการ
ส�ำรวจโพรงรัง เฝ้าพฤติกรรมนกเงือก และซ่อมแซม/
ปรับปรุงโพรงรัง ตามโครงการต้นแบบที่อุทยาน
แห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี ทีส่ ามารถท�ำให้เกิดลูกนก
เงือก 6 ชนิด ไม่น้อยกว่า 498 ตัวในระยะเวลา20 ปี
(Poonswad et al. , 2005; Poonswad et al., 2012)
งานวิจัยนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยให้
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ชุมชนร่วมเก็บข้อมูลนิเวศวิทยาของนกเงือกศึกษา
ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและความคิด
เห็นต่อนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือก รวมไปถึง
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงมโนทัศน์ตอ่ นกเงือกและ
การอนุรกั ษ์และการรบกวนของมนุษย์ เพือ่ เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการสร้างความร่วมมือในการอนุรกั ษ์นก
เงือกที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
การจัดการพื้นที่อนุรักษ์

อุปกรณ์และวิธีการ

งานวิจยั นีใ้ ช้วธิ วี จิ ยั แบบผสม (mixed method)
โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในกลุ่มบ้านพุระก�ำ หมู่ 6 ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง
จ. ราชบุรี ที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำ
ภาชี ท�ำการประเมินสภาพชุมชนอย่างรวดเร็ว (rapid
rural appraisal) ด้วยการสัมภาษณ์ตวั แทนครัวเรือน
จ�ำนวน 50ราย ที่มีผู้อาศัยอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
จากครัวเรือนทัง้ หมด 58 ครัวเรือน เพือ่ ศึกษาลักษณะ
พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการรับรู้เกี่ยวกับ
นกเงือกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์นก
เงือก หลังจากนัน้ จึงท�ำการประชาสัมพันธ์โครงการ
อนุรักษ์นกเงือก และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครง
การฯ โดยสมัครใจ เพือ่ เข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกลุ่ม (focus-group interview)ก่อนเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและอนุรักษ์นก
เงือก เพือ่ ศึกษาเทคนิคการค้นหาและส�ำรวจโพรงรัง
ของนกเงือก การศึกษาพฤติกรรม และการซ่อมแซม/
ปรับปรุงโพรงรังให้นกเงือกรวม 15 คน หลังจาก
นั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการในภาคสนาม
เพื่อค้นหาและส�ำรวจโพรงรังของนกเงือก ศึกษา
พฤติกรรม และการซ่อมแซม/ปรับปรุงโพรงรังให้
นกเงือกพร้อมทั้งเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ตามที่ได้
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รับการฝึกอบรม ในพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตรของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชีด้านตะวันตกซึ่ง
อยู่ติดกับกลุ่มบ้านพุระก�ำ ระหว่างเดือนมกราคม –
ธันวาคม 2560 หลังจากนั้นจึงเข้าร่วมการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกลุม่ (focus-group interview) รวม 10 คน
ด�ำเนินการวิเคราะห์เนือ้ หาและแปลผลด้วย
วิธีเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)เพื่ออธิบายลักษณะประชากร การ
ด�ำรงชีวิต และความคิดเห็นเกี่ยวกับนกเงือก การ
อนุรักษ์นกเงือกและผลกระทบของมนุษย์และใช้
สถิติอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย
Kendall’s Tau-b และ Point Biserial Correlation
นอกจากนี้ได้ใช้Mann-Whitney U Testทดสอบคว
ามแตกต่างของลักษณะโพรงรังก่อนและหลังซ่อม
แซม/ปรับปรุงที่ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05นอกจากนี้
ได้วิเคราะห์ผลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ด้วยการก�ำหนด
กรอบการวิเคราะห์ (analytic framework) เพือ่ เปรียบ
เทียบรูปแบบความเหมือนและแตกต่างของข้อมูล
(constant comparative: Kruger and Casey 2009) ที่
สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ เกี่ยว
กับนกเงือกและการอนุรักษ์ก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์นกเงือก

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างชาวบ้านพุระก�ำ
บ้านพุระก�ำมีครัวเรือนอาศัยอยู่ 50 จาก 58
ครัวเรือนระหว่างการประเมินสถานภาพชุมชนอย่าง
รวดเร็วมีประชากรรวม 236 คน แบ่งเป็นเพศชาย
ร้อยละ 52.54 เพศหญิงร้อยละ 47.46 จ�ำแนกเป็นผู้มี
งานท�ำร้อยละ 52.54 และว่างงานร้อยละ 47.46 กลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 54.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรอง
ลงมาคือ รับจ้าง (ร้อยละ 40.00) และค้าขาย (ร้อยละ
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4.00) และร้อยละ 54.96 ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการ
ศึกษาในระบบโดยมีผู้จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาตอนปลายมากที่สุดร้อยละ 17.56
ครัวเรือนตัวอย่างมีรายได้สทุ ธิเฉลีย่ 93,296.02
บาท/ปี และรายจ่ายเฉลี่ย 23,040.41 บาท/คน/ปี ซึ่ง
ต�ำ่ กว่าเส้นความยากจนด้านรายจ่ายของจังหวัดราช
บุรีของพ.ศ. 2559 ที่ 32,808 บาท/คน/ปี (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ 2560) โดยมีครัวเรือนตัวอย่างมากถึง
ร้อยละ 82.00 ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าเส้นความยากจน
ด้านรายจ่ายของจังหวัดราชบุรี แสดงให้เห็นว่าชาว
บ้านพุระก�ำส่วนใหญ่มฐี านะยากจน นอกจากนีย้ งั พบ
ว่าค่าใช้จา่ ยในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กบั
อาชีพ (Kendall’s tau_b = 0.50, N = 50, P < 0.01)
โดยอาชีพเกษตรกรและค้าขายมีค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบอาชีพสูงกว่าอาชีพรับจ้างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (U = 96, Z = -3.99, N = 20 and 29, P <
0.01) แสดงว่าผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 ใช้น�้ำจากป่าเพื่อ
การอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม ร้อยละ86.00
ใช้ทรัพยากรไม้จากป่า โดยใช้ไม้ไผ่เพือ่ ท�ำฟากและ
ผนังบ้านโดยมีการตัดไม้ไผ่เพือ่ ซ่อมแซมและสร้าง
บ้านประมาณ 4,305 ล�ำ/ปีและตัดไม้ยืนต้นท�ำเสา
และคานบ้านประมาณ 72 ต้น/ปี และพบการเก็บเศษ
ไม้ท�ำฟืนหุงต้มในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.00 เฉลี่ย
2,070.86± 1861.54 กิโลกรัม/ครัวเรือน/ปี และพบ
การเก็บหาของป่า 14 ชนิด ของกลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 82.00เรียงตามปริมาณการใช้ประโยชน์มาก
ที่สุดถึงน้อยที่สุด ได้แก่ ผักกูด หน่อไม้ ผักเหลียง
ยอดหวาย เห็ดโคน หางไหล ต�ำลึง สะตอป่า น�้ำ
ผึ้งลูกเนียง, ผักกุ่ม, ดอกบอน ระก�ำเปรี้ยว และผัก
แว่นรวมประมาณ 2,161 กิโลกรัม/ปี แบ่งเป็นใช้ใน
ครัวเรือน 1,514 กิโลกรัม/ปี และขาย 647 กิโลกรัม/
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ปี คิดเป็นมูลค่าจากการขาย 20,110 บาทโดยมีการ
เก็บของป่า 43.14±69.21 กิโลกรัม/ครัวเรือนและ
มีการจับสัตว์น�้ำเป็นอาหารรวม 17 ชนิดในกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 68.00 รวม 1,485.2 กิโลกรัม/ปี
หรือ78.12±124.06 กิโลกรัม/ครัวเรือน/ปีเรียงตาม
ปริมาณการใช้ประโยชน์มากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด
ได้แก่ ปลาเวียน, ปลานิล, ปลากระทิง, ปลากระสูบ,
ปลากัง้ , ปลาหมอ, ปลาตะเพียน,ปลาพลวงหิน, ปลา
ซิว, ปลาหางแดง, ปลาสร้อย,ปลาไน, ปลาตะกรับ,
ปลาหลด, กบภูเขา, ตะพาบน�้ำ และกุ้งฝอย
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.00 มีความคิดเห็น
ว่า การด�ำรงชีวิตส่งผลกระทบต่อดิน น�้ำป่าไม้ และ
สัตว์ปา่ โดยปัญหาของดินและน�ำ้ เกิดขึน้ จากการใช้
สารเคมีในการเกษตรและการใช้น�้ำท�ำการเกษตร
มากขึน้ ขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 12.00 มองว่าการ
ด�ำรงชีวติ ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ดว้ ย เพราะมีการตัด
ไม้เพือ่ น�ำมาใช้ในครัวเรือนจึงท�ำให้มตี น้ ไม้นอ้ ยลง
เนือ่ งจากป่าฟืน้ ตัวไม่ทนั แต่ไม่เข้าใจว่าการเก็บเศษ
ไม้ทำ� ฟืนเป็นส่วนหนึง่ ทีร่ บกวนวงจรการหมุนเวียน
สารอาหารในระบบนิเวศ (Ellison et al., 2005) และมี
กลุม่ ตัวอย่างเพียงร้อยละ 4.00 มองว่าสัตว์ปา่ หายไป
เพราะการใช้สารเคมีก�ำจัดสัตว์ศัตรูพืชในไร่ แสดง
ว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มองเห็นผลกระทบของการ
ด�ำรงชีวิตต่อทรัพยากรธรรมชาติได้ชัดเจนเมื่อผลก
ระทบนัน้ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง แต่ไม่เข้าใจผลก
ระทบต่อป่าไม้ที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และน�้ำ (Stiling, 2015)
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 84.00มองว่า
ป่าในพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรมลง โดยสังเกตจากปริมาณน�ำ้
ในล�ำธารที่น้อยลง (ร้อยละ 22.00) จ�ำนวนของปลา
ทีจ่ บั ได้นอ้ ยลง (ร้อยละ 21.00) จ�ำนวนสัตว์ปา่ ทีพ่ บ
น้อยลง (ร้อยละ 20.00) และปริมาณของป่าทีเ่ ก็บหา
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ได้ลดลง (ร้อยละ12.00) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.00
ยืนยันจะด�ำรงชีวติ ในพืน้ ทีต่ อ่ ไปแม้วา่ ป่าจะเสือ่ มโทรม
ลงจนไม่อาจด�ำรงชีวิตได้เช่นเดิม เพราะเป็นบ้าน
เกิด ไม่มีที่ดินที่อื่นให้ย้ายไปได้ และมีเพียงร้อยละ
16.00 ทีเ่ สนอให้ชว่ ยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ลด
การพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติและขอการสนับสนุน
ภาครัฐในการหางานทีท่ ำ� ให้ลดการพึง่ พิงธรรมชาติ
ลง ขณะที่ร้อยละ 34.00 คิดว่าอาจจะต้องย้ายที่อยู่
การรับรู้เกี่ยวกับนกเงือกและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือก
การศึกษาความคิดเห็นต่อนกเงือก พบว่า
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.00คิดถึงจ�ำนวนนกเงือกที่
เคยมีมากในอดีต รองลงมาร้อยละ 32.00 คิดถึงป่าที่
สมบูรณ์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือก ร้อยละ 18.00
คิดถึงนกขนาดใหญ่ สีด�ำและสวยงาม และร้อยละ
16.00 คิดถึงพฤติกรรมของนกเงือก เช่น การอพยพ
เสียงร้องดัง การท�ำรังในโพรงไม้และการเลี้ยงลูก
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.00 มองความ
สัมพันธ์ของนกเงือกกับป่าไม้เป็น 4ประเด็น คือ
1) นกเงือกอาศัยในป่าสมบูรณ์ ป่าที่มีนกเงือก ต้อง
มีทรัพยากรอื่นสมบูรณ์ด้วย 2) นกเงือกท�ำหน้าที่
กระจายขยายพันธุ์พืช 3) นกเงือกมีความสัมพันธ์
กับต้นไม้ขนาดใหญ่ เมื่อมีต้นไม้ขนาดใหญ่มาก จึง
เป็นป่าต้นน�ำ้ ทีส่ มบูรณ์ ชุมชนจะมีนำ�้ ใช้สมบูรณ์ 4)
นกเงือกมีความสัมพันธ์กบั พืชและสัตว์ปา่ ในระบบ
นิเวศแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาของนกเงือก และสังเกตเห็นการลดลง
ของประชากรนกเงือกเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต
และเข้าใจความส�ำคัญของนกเงือกและความสัมพันธ์
ของนกเงือกกับสิ่งมีชีวิตอื่น ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทุก
ราย (ร้อยละ 100.00) สนับสนุนการอนุรกั ษ์นกเงือก
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แต่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.00 ไม่สามารถระบุความ
ส�ำคัญของนกเงือกต่อชุมชนได้ ขณะทีร่ อ้ ยละ 32.00
บอกว่านกเงือกเป็นดัชนีบอกความสมบูรณ์ของป่า
ร้อยละ 18.00มองว่าเป็นสีสันของชุมชน และร้อย
ละ 10.00 มองว่าเป็นมรดกทีต่ อ้ งรักษาให้คนรุน่ หลัง
ส�ำหรับความคิดเห็นต่อผลกระทบของการ
ด�ำรงชีวติ ต่อนกเงือกพบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 60.00
มองว่าวิถกี ารด�ำรงชีวติ ของคนในชุมชนไม่มผี ลกระ
ทบต่อนกเงือก เพราะนกเงือกอยูใ่ นป่าลึกมีเพียงกลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 8.00 ที่เห็นว่าการด�ำรงชีวิตเช่น การ
ล่านกเงือกและคนเข้าป่าหาของป่าจ�ำนวนมากท�ำให้
นกเงือกตื่นคนหรือการตัดไม้ที่เป็นพืชอาหารหรือ
โพรงรังของนกเงือก
กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 20.00 ที่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์นกเงือกโดย
อุปสรรคส�ำคัญ ได้แก่ ต้องประกอบอาชีพร้อยละ
48.00 มีปัญหาสุขภาพและอายุมากร้อยละ 20.00
และเกรงปัญหาความขัดแข้งกับคนท�ำผิดกฎหมาย
และไม่ชอบเดินป่า/ไม่ชอบทากอย่างละ ร้อยละ 4.00
สามารถกล่าวได้วา่ ชาวบ้านพุระก�ำมีความ
คิดเห็นทางบวกต่อนกเงือก เข้าใจนิเวศวิทยาของนก
เงือกบางประการในระดับดีสังเกตเห็นการลดลง
ของประชากรนกเงือกและเห็นด้วยอย่างยิ่งในการ
อนุรกั ษ์นกเงือก แต่มสี ว่ นน้อยทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้
เต็มที่ เพราะมีฐานะยากจนและต้องประกอบอาชีพ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์นกเงือก
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์นกเงือกร้อยละ
28.00 ของครัวเรือนทัง้ หมด ทุกคนเป็นเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ย 33.6±8.89 ปี และร้อยละ 66.67จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนที่มีอายุน้อยกว่ามีการ
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ศึกษาสูงกว่า (rpb = -0.46, N = 15, P = 0.04) ร้อยละ
40.00ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ท�ำการเกษตร รองลง
มาคือ รับจ้างร้อยละ 53.33 และเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้รอ้ ยละ
6.67 มีรายได้ครัวเรือนสุทธิเฉลีย่ 44,195.52±51,887.02
บาท/คน/ปี และรายจ่ายเฉลี่ย 34,515.65±39.354.92
บาท/คน/ปี โดยร้อยละ 26.67 มีฐานะยากจนเพราะ
มีรายจ่ายต�่ำกว่าเส้นความยากจนด้านรายจ่ายของ
จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2559 ที่ 32,808 บาท/คน/ปี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนพึ่งพิงน�้ำจาก
ป่าและร้อยละ 93.33 ใช้ไม้ไผ่ท�ำฟากและผนังบ้าน
โดยตัดไม้ไผ่คนละ 50.33±41.81 ล�ำ/ปีและร้อยละ
80.00 ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ เก็บเศษไม้เพือ่ ท�ำฟืน
หุงต้มในครัวเรือนเฉลี่ย 972.50±517.37 กิโลกรัม/
คน/ปี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 85.71 มี
การเก็บของป่า รวม 7 ชนิด ได้แก่ ผักเหลียง เห็ดโ
คน ผักกูด น�้ำผึ้ง ผักกุ่ม สะตอป่า และหน่อไม้โดย
แต่ละคนเก็บของป่าเฉลี่ยประมาณ 32.58± 32.53
กิโลกรัม/ปี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ
66.67 ใช้ทรัพยากรสัตว์นำ�้ เป็นอาหารในครัวเรือน
เป็นปลา 8 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิว ปลาไน ปลา
สร้อย ปลาเวียน ปลากั้ง ปลาหมอ และปลากระสูบ
และตะพาบน�้ำรวม158.5 กิโลกรัม/ปี เฉลี่ยคนละ
15.85±14.33 กิโลกรัม/ปี
ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก มีความ
เห็นว่าการด�ำรงชีวิตของตนเองส่งผลต่อดินและน�้ำ
ร้อยละ 53.33 และ46.67 ตามล�ำดับโดยมีสาเหตุมา
จากการปนเปือ้ นสารเคมีทางการเกษตรแม้ผเู้ ข้าร่วม
โครงการฯ มองว่าการด�ำรงชีวิตของตนไม่มีผลต่อ
ป่าไม้ แต่ร้อยละ 86.67 กังวลต่อความเสื่อมโทรม
ของป่าไม้โดยสังเกตจากปริมาณน�้ำจากป่าน้อยลง
(ร้อยละ 40.00) จ�ำนวนของปลาที่จับและสัตว์ป่า
ที่พบน้อยลง (ร้อยละ33.33) และปริมาณของป่าที่
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เก็บหาได้ลดลง (ร้อยละ26.67) ซึ่งเมื่อสอบถามว่า
หากป่าเสื่อมโทรมจนไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้ ร้อย
ละ 80.00 ยืนยันว่าต้องอยูท่ หี่ มูบ่ า้ นต่อไปเพราะเป็น
บ้านเกิดซึ่งสัมพันธ์กับผู้ที่มีอายุมาก (rpb = 0.66, N
= 15, P < 0.01)โดยทุกคน (ร้อยละ 100) เห็นพ้อง
ว่าต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
การมีส่วนร่วมในการวิจัยและอนุรักษ์นกเงือก
ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือกใช้เวลา
ท�ำงานในภาคสนามรวม 102 วันระหว่างเดือน
มกราคม – มิถุนายน และ เดือนตุลาคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2560 จ�ำแนกได้เป็นเวลาที่ใช้ในการส�ำรวจ
โพรงรัง 29 วัน การเฝ้าพฤติกรรมของนกเงือก 28
วัน และการซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังของนก
เงือก 45 วัน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ เริม่ ส�ำรวจโพรงรังของ
นกเงือกบนต้นโพรงรังเก่าทีค่ น้ พบโดย Teampanpong
(2014) ระหว่าง พ.ศ. 2553 –2555 รวม 29 ต้นซึง่ เป็นต้น
ที่เคยมีนกเงือกใช้ท�ำรัง 17 ต้น รวมทั้งค้นหาโพรง
รังใหม่ไปพร้อมกัน พบนกเงือก 9 ครอบครัว ผลิต
ลูกนกได้ 10 ตัวโดยต้นไม้ที่นกเงือกใช้ท�ำรัง ได้แก่
ไข่เขียว (Parashorea stellata) ละมุดป่า (Mudhuca
sp.) สมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.) สมพง
(Tetrameles nudiflora) สีเสือ้ (Homalium zeylanica)
และตองเต่า (Pterospermum cinnamomeum Kurz)
โดยเป็นการท�ำรังในโพรงรังเก่า 4 ต้นของนกเงือก
กรามช้าง 2ครอบครัวนกเงือกสีน�้ำตาล 1 ครอบครัว
และนกแก๊ก1 ครอบครัวมีอัตราการสูญเสียโพรงรัง
เก่า2.6 โพรง/ปี โดยมีสาเหตุมาจากไฟป่า เถาวัลย์พนั
ต้นไม้จนล้ม และสภาพโพรงรังไม่เหมาะสมนอกจาก
นี้ยังพบโพรงรังใหม่ 5 โพรง ที่ใช้โดยนกสีน�้ำตาล2
ครอบครัวบนต้นสมพง1 ต้นนกแก๊ก 2 ครอบครัวบน
ต้นสมพง1 ต้น และนกเงือกกรามช้าง 1 ครอบครัว
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บนต้นสีเสื้อ คิดเป็นความหนาแน่นของโพรงรัง
0.09 รัง/ตร.กม. เนือ่ งจากโพรงรังใหม่ทพี่ บทัง้ หมด
เป็นของนกเงือกขนาดเล็ก คือนกเงือกสีนำ�้ ตาลและ
นกแก๊กที่อยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกัน แสดงถึงภาวะ
ขาดแคลนโพรงรังที่เหมาะสม และไม่พบการท�ำรัง
ของนกกาฮังกอปรกับความหนาแน่นของโพรงรังที่
น้อยกว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติบู
โด-สุไหงปาดี และเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง
36.67, 23.33, และ 6.11 เท่า ตามล�ำดับแสดงถึงความ
น่าเป็นห่วงในการอยูร่ อดของนกเงือกขนาดใหญ่ใน
พื้นทีเ่ ขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าแม่น�้ำภาชีดา้ นตะวันตก
ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือกศึกษา
พฤติกรรมของนกเงือกกรามช้าง นกเงือกสีน�้ำตาล
และนกแก๊กชนิดละ 2 รัง พบว่านกเงือกขนาดเล็ก
มีการป้อนหนอนและกิ้งก่าให้แก่แม่และลูกนก
เงือก นอกจากผลไม้ โดยนกแก๊กมีความถีใ่ นการเข้า
ป้อนอาหารมากกว่านกเงือกสีน�้ำตาลและนกเงือก
กรามช้างและจากการรวบรวมเมล็ดพืชอาหารนกจาก
ใต้ต้นสามารถจ�ำแนกพืชอาหารของนกเงือกได้ 9
ชนิด ได้แก่ ส้มโมง (Horsfieldia sp.)ค้อ (Livistona
jenkinsiana) ยางโอน (Polyalthia sp.) ไทร (Ficus
sp.) Chisocheton ceramicus ตาเสือใหญ่ (Aglaia
spectabilis) ตาเสือ (Dysoxylum sp.) ตาเสือสาย
(Aphanamixis polystachya)และเลือด (Knema sp.)
อย่างไรก็ตามผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถจ�ำแนก
ชนิดพืชอาหารได้ทนั ทีระหว่างการเฝ้าพฤติกรรมที่
โพรงรังและต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมแม้จะมี
คู่มือภาพสีประกอบ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์นกเงือกซ่อมโพรง
รังเก่าของนกเงือก 10 โพรง ทีเ่ คยถูกใช้โดยนกเงือก
กรามช้าง 6 โพรง นกเงือกสีน�้ำตาล 2 โพรง และนก
แก๊ก 2 โพรง โดยปัญหาทีพ่ บ คือ ขนาดปากโพรงรัง
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ไม่เหมาะสมร้อยละ 90.00 พื้นโพรงทรุดและพื้นที่
ภายในโพรงเล็กเกินไปอย่างละร้อยละ 80.00 และ
เพดานของโพรงเตีย้ เกินไปร้อยละ 10.00 ซึง่ ลักษณะ
ของโพรงทีม่ คี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ก่อนและหลังซ่อมแซม ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
โพรงด้านกว้าง (z = 2.67, P < 0.01), ความสูงของ
เพดานโพรงรัง (z = 2.37,P = 0.02) และความลึก
ของพื้นโพรง (z = 2.70, P < 0.1)
มีการปรับปรุงโพรงรังในธรรมชาติให้นก
กาฮัง นกเงือกกรามช้าง นกเงือกสีน�้ำตาล และนก
แก๊ก1, 3, 3, และ 4 โพรงตามล�ำดับ โดยพบว่าปัญหา
หลักทีพ่ บในทุกโพรงคือ พืน้ ทีภ่ ายในโพรงมีขนาด
เล็ก ร้อยละ 100.00 พื้นโพรงทรุดและขนาดปาก
โพรงไม่เหมาะสมพบเท่ากันร้อยละ 72.73 และพบ
ว่าลักษณะที่ก่อนและหลังปรับปรุงมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
โพรงด้านลึก (z = 2.52, P = 0.01), เส้นผ่านศูนย์กลาง
โพรงด้านกว้าง (z = 2.81, P < 0.01), ความสูงของ
เพดานโพรงรัง (z = 2.52,P = 0.01) และความลึก
ของพื้นโพรง (z = 2.50, P = 0.01)
การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์นกเงือก
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เกี่ยว
กับนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือกใช้การเปรียบ
เทียบจ�ำนวนค�ำตอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
กลุม่ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการฯ ซึง่ จ�ำแนก
ได้เป็น 8 ประเด็นหลัก ดังแสดงดัง Table1 ผลการ
ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อนุรกั ษ์นกเงือกท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมโนทัศน์
ที่ชัดเจนใน 5 ประเด็นได้แก่

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือก...
จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ และ ประทีป เหิมพยัคฆ์

1. เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาของนกเงือกทีห่ ลากหลายขึน้ (ข้อที่ 2 ใน
Table 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นกเงือกและปัจจัยจ�ำกัดในการด�ำรงชีวติ ของนกเงือก
2. เกิดความเข้าใจมากขึน้ ว่าความส�ำเร็จใน
การอนุรกั ษ์นกเงือกมีอปุ สรรคหลัก คือ ความสามัคคี
ของทีมงานและการได้รับการสนับสนุนภายนอก
ให้การสนับสนุน นอกจากปัญหาสุขภาพและค่า
ตอบแทนในการท�ำงานอย่างไรก็ตามค่าตอบแทน
และต�ำแหน่งงานที่มั่นคงยังมีส่วนส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จในการอนุรักษ์นกเงือกเช่นเดิมแต่มีจ�ำนวนผู้
ให้ความส�ำคัญน้อยลง (ข้อที่ 5 ใน Table 1)
3. เกิดการเปลีย่ นแปลงความเข้าใจหลังเข้า
ร่วมโครงการฯ จากทีเ่ คยมองว่ากิจกรรมของมนุษย์
ไม่เป็นปัจจัยคุกคามต่อการด�ำรงชีวติ และการอยูร่ อด
ของนกเงือกเป็นกิจกรรมของมนุษย์ทั้งขณะอยู่ใน
ป่าและกิจกรรมด�ำรงชีวิตในชุมชนใกล้ป่า ล้วนส่ง
ผลต่อนกเงือก (ข้อที่ 6 ใน Table 1)
4. เกิดแนวคิดใหม่เพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
นกเงือกทีห่ ลากหลายขึน้ และสะท้อนถึงความส�ำคัญ
ของการขยายการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของนกเงือกและการอนุรักษ์นกเงือกไปยังกลุ่มคน
จากทั้งในชุมชนและนอกชุมชนรวมไปถึงเด็กและ
เยาวชน (ข้อที่ 7 ใน Table 1)
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Table 1 Conceptual changes of HBCBC’s members toward hornbills ( n = no. of interviewees).
Opinions
1) Opinions and thoughts about hornbills
1. There were many hornbills in the past.

Before(n=15)

After (n=10)

12 (80.00%)

7 (70.00%)

3 (20.00%)

3 (30.00%)

2

2

2) Support from hornbill experts
1. It is good to have an expert conserving hornbills
2. Having experts conserve hornbills is better than doing nothing.

8 (53.33%)
7 (46.67%)

3 (30.00%)
-

3. Local people and park rangers cannot conserve hornbill alone.

-

7 (70.00%)

Total No. of Opinions

2

2

3) Hornbill Ecology
1. Each hornbill species has different behaviors
2. The hornbill is an indicator of good forest and watershed.

2 (13.33%)

1 (10.00%)
2 (20.00%)

3. The hornbill is a seed disperser of the forest.

8 (53.33%)

6 (60.00%)

4. The hornbill is component of the forest like much other wildlife.
5. The hornbill competes for nest cavities with termite, spider, owl, and snake
6. The hornbill cannot survive without forest due to its requirement of tree
cavities and foods.
Total No. of Opinions
4) Hornbill and Community
1. The hornbill is a community legacy for younger generations.
2. The hornbill does not have any role in the community
3. The hornbill makes the community lively. It is feeling joyful to see hornbills
fly over the village.
Total No. of Opinions

3 (20.00%)
-

2 (20.00%)
1 (10.00%)
1 (10.00%)

3

2

9 (60.00%)
4 (26.67%)
-

5 (50.00%)
6 (60.00%)

2

2

-

3 (30.00%)
2 (20.00%)

13 (86.67%)

2 (20.00%)

-

2 (20.00%)

2. Hornbills live in a healthy forest
Total No. of Opinions

5) Hornbill Conservation Work
1. Conserving hornbills is not easy.
2. It takes several risks to work on conserving hornbills such as flood, climbing
high trees, facing venomous animals.
3. Require compensation for participation so that local people can join and take
care of their family.
4. A more secure job position is required for HBCBC members.
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Table
changes of HBCBC’s members toward hornbills ( n = no. of interviewees).
Table 11 Conceptual
(Cont.)
Opinions
1)
Opinionshealthy
and thoughts
hornbills
5. Require
people toabout
do hornbill
conservation work.
1.6. There
hornbills
the past.
Small were
team many
members
could inmake
the project discontinue.
Team unityliveis important
project success.
2.7. Hornbills
in a healthytoforest
Total
No. ofas Opinions
8. As long
HBCBC exists, they will conserve hornbills.
2)
Support
hornbill experts
Total
No. offrom
Opinions
1. It is good to have an expert conserving hornbills
6) Threats to hornbills
2. Having experts conserve hornbills is better than doing nothing.
1. Local livelihood does not affect hornbills.
3. Local people and park rangers cannot conserve hornbill alone.
2. I do not know the threats to hornbills.
Total No. of Opinions
3. Hunting, camping, and collecting NTFPs in the forest causing loud noise that
3) Hornbill Ecology
affects hornbills.
1. Each hornbill species has different behaviors
4. Few hornbills present near the village due to human activities.
2. The hornbill is an indicator of good forest and watershed.
Total No. of Opinions
3. The hornbill is a seed disperser of the forest.
Hornbill
Conservation
4.7) The
hornbill
is componentPromotion
of the forest like much other wildlife.
1.
Protect
forest
fire
especially
in cavities
April. with termite, spider, owl, and snake
5. The hornbill competes for nest
Communicate
with people
to huntforest
hornbills
to using of
a sign
6.2. The
hornbill cannot
survivenotwithout
due tochanged
its requirement
tree on
trees along
road to reach more people.
cavities
andthe
foods.
3. Restoring forest with hornbill food’s plants.
Total No. of Opinions
4. Creating
in Thai and Karen languages for promoting hornbill
4)
Hornbillmedia
and Community
1.conservation
The hornbill is a community legacy for younger generations.
5.
No comments/thoughts.
Justany
follow
project
leader.
2. The
hornbill does not have
role inthethe
community
If hornbill
hornbill
be promoted
3.6. The
hornbillpopulation
makes theincreases,
community
lively.ecotourism
It is feelingcanjoyful
to see hornbills
fly
overhunting
the village.
7. Not
hornbills and teaching our kids to protect hornbills may not
Total
of Opinions
enoughNo.
to indeed
conserve them.
8. Conservation
education about
5)
Hornbill Conservation
Workhornbills is required for kids.
1.Total
Conserving
hornbills is not easy.
No. of Opinions
2. It takes several risks to work on conserving hornbills such as flood, climbing
8) A motivation to participating in HBCBC
high trees, facing venomous animals.
To conserve
hornbill forfortheparticipation
next generations.
3.1. Require
compensation
so that local people can join and take
2.
Conserving
hornbills
could
bring
the
healthy
forest back.
care of their family.
personal
to learn
new things
about hornbills.
4.3. AThemore
securecuriosity
job position
is required
for HBCBC
members.
4. Want to see many hornbills like in the past.

Before(n=15)
2 (13.33%)
12 (80.00%)
-

After (n=10)
1 (10.00%)
72 (70.00%)
(20.00%)

3 (20.00%)

(40.00%)
34 (30.00%)

2-

2
4 (40.00%)

2
8 (53.33%)
7 (46.67%)
11 (73.33%)
4 (26.67%)
2
-

8
3 (30.00%)
7 (70.00%)
2
7 (70.00%)

2 (13.33%)
2
8 (53.33%)

1 (10.00%)
3 (30.00%)
2 (20.00%)
2
6 (60.00%)

3 (20.00%)
2 (13.33%)
3 (20.00%)
-

2 (20.00%)
(50.00%)
15 (10.00%)
(50.00%)
15 (10.00%)

3
-

2 (20.00%)
2
3 (30.00%)

9 (60.00%)
10
(66.67%)
4 (26.67%)
1 (6.67%)
-

5 (50.00%)
-(20.00%)
62 (60.00%)

2

1 (10.00%)
2

-

1 (10.00%)

4-

3 (30.00%)
7
2 (20.00%)

12 (86.67%)
(80.00%)
13
9 (60.00%)

(90.00%)
29 (20.00%)
-

5 (33.33%)
4 (26.67%)

(40.00%)
24 (20.00%)
-
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Table
changes of HBCBC’s members toward hornbills ( n = no. of interviewees).
Table11 Conceptual
(Cont.)
Opinions
1)
Opinions tell
andhow
thoughts
about
hornbills
5. Hornbills
this area
is vital
for conservation so this information can be
1.used
There
wereamany
hornbills in the
past.
to deter
dam construction
project.

Before(n=15)
1 (6.67%)
12 (80.00%)

After (n=10)
7 (70.00%)

Conservinglivehornbillis
equalforest
to restoring forest
2.6. Hornbills
in a healthy

(13.33%)
32 (20.00%)

3 (30.00%)

Total
No. of Opinions
7. Conserving
hornbill could build a good community image
2)
Support from from
hornbill
experts
8. Compensation
project
participation to support family
1.Total
It isNo.
goodoftoOpinions
have an expert conserving hornbills
2. Having experts conserve hornbills is better than doing nothing.

2
2 (13.33%)

2
4 (40.00%)

3 (20.00%)
8 (53.33%)
8
7 (46.67%)

2 (20.00%)
3 (30.00%)
4
-

3. Local people and park rangers cannot conserve hornbill alone.

-

7 (70.00%)

5. เกิดการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจในการ ฐานะยากจนซึง่ เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการเข้าร่วมฯ
Total No. of Opinions
2
2
เข้าร่วมโครงการอนุรกั ษ์นกเงือก จากความต้องการ (Khadka and Nepal, 2010)และการลดลงของผูท้ ใี่ ห้
3) Hornbill Ecology
ร่วมอนุรักษ์นกเงือกไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาส ความส�ำคัญกับค่าตอบแทนในรูปตัวเงินทีล่ ดลงเป็น
1. Each hornbill species has different behaviors
1 (10.00%)
เห็น การร่วมอนุรักษ์นกเงือกเพื่อให้นกเงือกน�ำป่า ผลดี เพราะ อาจท�ำให้การสนับสนุนการอนุรกั ษ์นก
2. The hornbill is an indicator of good forest and watershed.
2 (13.33%)
2 (20.00%)
ทีส่ มบูรณ์กลับมา และความต้องการเรียนรูเ้ รือ่ งราว เงือกทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการเห็นคุณค่าของนกเงือก
3. The hornbill is a seed disperser of the forest.
8 (53.33%)
6 (60.00%)
ของนกเงื
อก ภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าผูเ้ ข้า และท�ำให้วฒ
ั นธรรมการอนุ
รักษ์ของชุ
มชนหายไป
4. The hornbill is component of the forest like much other wildlife.
3 (20.00%)
2 (20.00%)
ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ยงั ต้องการอนุรกั ษ์นกเงือก เพราะถูกแทนทีด่ ว้ ยการเห็นคุณค่าของเงินเพียงอย่าง
for nestนcavities
withยtermite,
snake
ไว้ใ5.ห้The
คนรุhornbill
น่ หลังcompetes
ได้มโี อกาสเห็
ต้องการเรี
นรูเ้ รือ่ งspider, owl,
เดียวand(García-Amado,
et-al. 2013) 1 (10.00%)
6. The hornbill cannot survive without forest due to its requirement of tree
1 (10.00%)
ราวของนกเงื
อก และมองว่าเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่
cavities and foods.
ดีให้ชุมชน เช่นเดิม แต่สังเกตได้ว่าไม่ปรากฏแรง
สรุปและข้อเสนอแนะ
Total No. of Opinions
3
2
จูงใจที่บรรลุผลยาก เช่น การอนุรักษ์นกเงือกจะ
ผลการวิจยั สรุปได้วา่ ชาวกะเหรีย่ งบ้านพุระก�ำ
4) Hornbill and Community
ท�ำให้ป่าสมบูรณ์กลับคืนมา ความคาดหวังจะเห็น มีความคิดเห็นต่อนกเงือกเป็นบวก มีองค์ความรูเ้ กีย่ ว
1. The hornbill is a community legacy for younger generations.
9 (60.00%)
5 (50.00%)
นกเงื
อ
กมากเช่
น
ในอดี
ต
เป็
น
ต้
น
แสดงให้
เ
ห็
น
ว่
า
ผู
้
กั
บ
นิ
เ
วศวิ
ท
ยาของนกเงื
อ
กและตอบรั
บ
การมี- สว่ นร่วม
2. The hornbill does not have any role in the community
4 (26.67%)
เข้า3.ร่วThe
มโครงการฯ
มีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ให้ ในการอนุรักษ์นกเงือกโดยมี
แรงจูงใจหลั
กมาจาก
hornbill makes the community lively. It is feeling joyful to see hornbills
6 (60.00%)
สอดคล้
องกั
สถานการณ์จริงมากขึ้น
ความต้องการให้นกเงือกเป็นมรดกแก่ของชุมชน การ
fly over
theบvillage.
ผลการศึ
กษานี้สอดคล้องกับที่ Becker et ส�ำรวจโพรงรังของนกเงือ2 กพบว่าประชากรของนก
2
Total No.
of Opinions
al. (2005) พบว่าการเข้าร่วมติดตามประชากรนก กาฮัง และนกเงือกกรามช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
5) Hornbill Conservation Work
ช่วยพั
ฒนาความตระหนักถึงคุณค่าของความหลาก สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชีด้านตะวั- นตก มีความเป็
นไปได้ที่
1. Conserving hornbills is not easy.
3 (30.00%)
หลายทางชี
วภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาการท่อง จะลดลง จากจ�ำนวนโพรงรั
งทีม่ กี ารใช้2 ป(20.00%)
ระโยชน์ลด
2. It takes several risks to work on conserving hornbills such as flood, climbing
เทีย่ high
วธรรมชาติ
เช่นvenomous
เดียวกับโครงการอนุ
ลงและการเสื่อมโทรมของโพรงรัง
trees, facing
animals. รกั ษ์นกเงือก
ที่อ3.ุทยานแห่
งชาติบูโด-สุforไหงปาดี
(Poonswad
et al.people can join andการเข้
กรรมของโครงการอนุ
Require compensation
participation
so that local
take าร่วมกิ
13จ(86.67%)
2 (20.00%) รักษ์
2012)แม้
่าหลัfamily.
งการเข้าร่วมนอกจากนี้ค่าตอบแทน นกเงือก ท�ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีองค์ความรู้
care of วtheir
ยังมี4.สAว่ นส�
ญในการมี
สว่ นร่isวrequired
มฯ เพราะชาวบ้
านมี
อกดีขึ้นโดย
moreำคัsecure
job position
for HBCBC
members.และความเข้าใจเกี่ยวกับนิ- เวศของนกเงื
2 (20.00%)
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เฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง พฤติกรรม ปัจจัยการด�ำรงชีวิต
และปัจจัยคุกคามของนกเงือก เกิดความเข้าใจว่า
ความสามัคคีมีความส�ำคัญมากต่อความส�ำเร็จใน
การอนุรักษ์นกเงือกนอกเหนือไปจากสุขภาพของ
คนท�ำงานและค่าตอบแทนในการท�ำงาน ที่ส�ำคัญผู้
เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของนกเงือก และต้องการให้ความตระหนักเกิดขึ้น
ในวงกว้างมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมโครง
การฯ ปรับแรงจูงใจในการร่วมอนุรักษ์นกเงือกให้
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากขึ้น
พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะแนวคิดหลายประการ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์นกเงือกบนพื้นฐานความ
ต้องการของคนในชุมชน
แม้ว่าผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์นกเงือก
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อช่วยนักวิจัย
เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ได้ การให้โอกาส เวลา การฝึกอบรม
ที่ยืดหยุ่น และค่าตอบแทนที่สมเหตุผลจะท�ำให้
โครงการมีความยั่งยืนมากขึ้น เพราะการท�ำงาน
อนุรักษ์นกเงือกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า 102 วันต่อปี แต่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ส่วนใหญ่มฐี านะยากจนการพัฒนาความร่วมมือแบบ
อาสาสมัครอาจไม่ยั่งยืน ดังนั้นการให้ค่าตอบแทน
ในการอนุรักษ์ (Direct payment for conservation)
โดยการหาแหล่งทุนสนับสนุนการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งจากภาคเอกชน และพัฒนาการท่องเทีย่ วนก
เงือกเชิงนิเวศ จึงมีความส�ำคัญเร่งด่วน นอกจากนี้
การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านนกเงือกอย่างต่อ
เนื่อง ยังมีความส�ำคัญเนื่องจากนกเงือกเป็นสัตว์
ป่าที่มีความอ่อนไหวต่อการรบกวนของมนุษย์
การด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้นกเงือกทิ้ง
รัง ส่งผลให้การเพิ่มประชากรนกเงือกไม่ประสบ
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ผลส�ำเร็จ นอกจากนี้ต้องสร้างความร่วมมือในการ
บริหารจัดการโครงการฯ ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่ แม่นำ�้ ภาชี ซึง่ เป็นเจ้าของพืน้ ที่ เพือ่ ให้เข้าใจ
ลักษณะงาน สามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้เช่นเดียวกับชาว
บ้าน เพื่อสามารถขยายงานอนุรักษ์นกเงือกร่วมกับ
ชุมชนได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เรือ่ ง การพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์นกเงือก
ของชุมชนกะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำ
ภาชี จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากส�ำนักงานประสานงานโครงการวิจยั การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และขอขอบคุณ
ศ.เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ และทีมงานวิจัย
ของโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ค�ำปรึกษาใน
การด�ำเนินโครงการฯ และขอขอบคุณกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ท�ำการ
วิจัยในพื้นที่และอ�ำนวยความสะดวกในการวิจัย
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ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่
ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม
อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

People Opinions on Sustainable Protected Area Management to Mitigate Global
Warming Project at Chan Thakhlem Sub-district, Khao Khitchakut District,
Chanthaburi Province
ณรงค์ เกษสา1
กิตชิ ยั รัตนะ1
อภิชาต ภัทรธรรม1

Narong Kessa1
Kitichai Rattana1
Apichart Pattaratuma1
---------------------------------

ABSTRACT

The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, opinions level and factors
affecting people opinions on sustainable protected areas management to mitigate global warming project at Chan
Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district, Chanthaburi province. The data gathered by employing the designed
questionnaire and interviewed 298 household representatives who located in 3 villages of Chan Thakhlem subdistrict, Khao Khitchakut district, Chanthaburi province. Statistical analysis methods employed for testing the
setting hypothesis were t-test and F-test with the given significant level of 0.05 and multiple comparison test analysis.
The results of this study indicated that the most respondents were male at 46.65 with their average age of
34.71 years. Their educational level were at primary school, and with the average number of household member
of 3.97 persons. Agriculture (farming/gardening/grow plant crops) was their major occupation. The average
annual household income was 142,610.74 baht. Their domicile were at the present residential area with the
average resettled period of 39.71 years and familiarity with the forest officers at the less level. They were having
knowledge about global warming and forest resource conservation at the high level. People opinions on sustainable
protected areas management to mitigate global warming project in the studied area were at the high level
with the average score of 3.87. Factors affecting people opinions on sustainable protected areas management
to mitigate global warming project in the studied area were age, major occupation, resettlement period,
received the relevant information, social group members being and experience in forest resource conservation.
Keywords: people, opinions, sustainable protected area management to mitigate global warming
project, Chanthaburi province
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหาร...
		
ณรงค์ เกษสา และคณะ

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับความคิดเห็น และเพือ่ ศึกษา
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลด
ภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสอบถามไป
สอบถามประชาชนทีต่ งั้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัยในท้องทีต่ ำ� บลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน
3 หมู่บ้าน 298 ครัวเรือน วิธีวิเคราะห์ทางสถิติทใี่ ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ t-test และ F-test ก�ำหนดนัย
ส�ำคัญทางสถิตไิ ว้ทรี่ ะดับ 0.05 (p-value = 0.05) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคณ
ู (multiple comparison test)
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย่ 46.65 ปี มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 3.97 คน มีอาชีพเกษตรกรรม (ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่) เป็น
อาชีพหลัก มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลีย่ 142,610.74 บาท มีภมู ลิ ำ� เนาตัง้ บ้านเรือนดัง้ เดิมในหมูบ่ า้ น มีระยะ
เวลาการตัง้ ถิน่ ฐานเฉลีย่ 39.71 ปี มีความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้นอ้ ย มีความรูเ้ กีย่ วกับภาวะโลกร้อนและความรูเ้ กีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้อยูใ่ นระดับมาก ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่
อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87 ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ อายุ อาชีพหลัก ระยะเวลาการ
ตัง้ ถิน่ ฐาน การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม และประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ค�ำส�ำคัญ: ความคิดเห็น ประชาชน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี

ค�ำน�ำ

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ แต่ปัจจุบัน
ทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกท�ำลายมาอย่างต่อเนื่อง
จนเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมา เช่น การ
เกิดภัยแล้ง น�ำ้ ป่าไหลหลาก น�ำ้ ท่วมฉับพลัน เป็นต้น
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรใน
ประเทศท�ำให้ทอี่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินไม่เพียงพอ ซึง่
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้น
ในป่าเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ได้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งจากการส�ำรวจพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าในปี
พ.ศ. 2556 มีเนือ้ ทีป่ า่ ไม้เหลืออยู่ 102.12 ล้านไร่ หรือ
163,392.67 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.57
ของพื้นที่ประเทศเท่านั้น (กรมป่าไม้, 2560) ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้หามาตรการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรป่าไม้ดงั
กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุพ์ ชื เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีป่ า่
อนุรักษ์ประเทศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ได้ตระหนักถึง
ปัญหาการบุกรุกท�ำลายพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ดงั กล่าว จึงได้
ก�ำหนดโครงการปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าทีเ่ สือ่ มโทรมมา
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อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทีผ่ า่ น
มา ได้กำ� หนดแผนงานให้หน่วยงานในสังกัดด�ำเนิน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์
ทัว่ ประเทศ โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการหนึง่ ที่
มีความส�ำคัญซึง่ น�ำมาใช้เป็นมาตรการหรือแนวทาง
แก้ไขปัญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์มาจนถึงปัจจุบนั
ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3
แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ก�ำหนด
แผนงานปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ทุกแห่ง ในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ก�ำหนดแผนงาน
ปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรมตามโครงการดังกล่าว
จ�ำนวน 18 แปลง รวมเนื้อที่ 10,000 ไร่ มีระยะเวลา
10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561) ทั้งนี้ ท้อง
ที่บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 5 ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขา
คิชฌกูฏ ได้ดำ� เนินการตามโครงการดังกล่าว จ�ำนวน
2 แปลง รวมเนือ้ ที่ 800 ไร่ (ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
ที่ 2 (ศรีราชา), 2552) จะเห็นได้ว่า ส�ำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้ด�ำเนินโครงการดัง
กล่าวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบหลาย
แห่ง แต่ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่มีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึง
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
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บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ท้องที่ต�ำบลจันทเขลม
อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพือ่ ต้องการทราบ
ว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวอยู่
ในระดับใด ประชาชนมีปัญหา อุปสรรค และข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการอย่างไรบ้าง ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
โครงการดังกล่าวในท้องทีจ่ งั หวัดจันทบุรี และท้อง
ที่จังหวัดอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับความคิดเห็นและเพือ่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจัน
ทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สมมติฐาน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดสมมติฐาน
ไว้ว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
รายได้ของครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม
ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ความรู้
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และประชาชนที่มีความรู้
เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่างกัน มีความคิด
เห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่
อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันท
เขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน
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อุปกรณ์

อุปกรณ์และวิธีการ

1. แบบสอบถาม
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
3. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
วิธีการ

การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม
1. การสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ โดยศึกษาและดัดแปลงแบบสอบถามของผู้ที่เคย
ศึกษาวิจัยในเรื่องลักษณะเดียวกัน น�ำมาปรับปรุง
แก้ไขข้อค�ำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ครอบคลุ ม ตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรตามของการ
ศึกษาวิจัย แบบสอบถามประกอบไปด้วยค�ำถาม
ปลายปิด (closed - ended questionnaire) และ
ค�ำถามปลายเปิด (open - ended questionnaire)
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนตัวอย่าง
(2) ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และความรู้
เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน
ตัวอย่าง และ (3) ความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจัน
ทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 การตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้อหา (content validity) โดยน�ำแบบสอบถามที่
จัดสร้างขึ้นไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของค�ำถามทุกข้อในแบบสอบถาม
2.2 การทดสอบแบบสอบถาม น�ำ

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหาร...
		
ณรงค์ เกษสา และคณะ

แบบสอบถาม 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ
ประชาชนบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ต�ำบลปะตง อ�ำเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อทดสอบค่าความเชื่อ
มั่นค�ำถามความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และความ
รู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้สูตร KR
– 20 ของล้วน และอังคณา (2524) และสูตรหาค่า
ความแปรปรวนของพวงรัตน์ (2540) ตามล�ำดับ
รวมถึงทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
ค�ำถามตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการของ Cronbach’s
alpha (พวงรัตน์, 2540) ค่าความเชื่อมั่นที่ได้จะ
ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.80 ผลการทดสอบได้ค่า
ความเชื่อมั่นของค�ำถามความรู้เกี่ยวกับภาวะโลก
ร้อน ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
ค่าความเชื่อมั่นของค�ำถามตัวแปรตาม เท่ากับ
0.824, 0.836 และ 0.858 ตามล�ำดับ
การก�ำหนดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่
ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่ต�ำบลจันทเขลม
อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ที่ต้ังอยู่ใกล้กับพื้นที่แปลงปลูกป่าตามโครงการ
จ�ำนวน 3 หมู่บ้าน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,164 ครัว
เรือน ประกอบด้วย (1) บ้านจันทเขลม หมู่ที่ 2
จ�ำนวน 582 ครัวเรือน (2) บ้านสะท้อน หมู่ที่ 3
จ�ำนวน 261 ครัวเรือน และ (3) บ้านจันตาแป๊ะ
หมู่ที่ 5 จ�ำนวน 321 ครัวเรือน (เทศบาลต�ำบลจัน
ทเขลม, 2560)
2. การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้จ�ำนวน
ครัว เรือ นประชาชนที่ตั้ง บ้ า นเรือ นอยู่ อ าศัย ใน
ท้องที่ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี จ�ำนวน 3 หมู่บ้านข้างต้นมาค�ำนวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973)
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ได้จ�ำนวนครัว
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เรือนประชาชนตัวอย่างเท่ากับ 298 ครัวเรือน แต่
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีหมู่บ้านเป้าหมาย
จ�ำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนั้น การเก็บข้อมูลต้องเก็บ
ข้ อ มู ล กั บ ครั ว เรื อ นแต่ ล ะหมู ่ บ ้ า นตามสั ด ส่ ว น
(proportional allocation) ต่อไป
การวัดระดับความคิดเห็น
การวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ป่า
อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจัน
ทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สามารถ
วัดโดยใช้ค�ำถามส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม ซึ่ง
เป็นค�ำถามแบบประเมินค่า มีลักษณะเป็นมาตร
วัดตามแบบของ Likert’s Scale (พรเพ็ญ, 2531)
โดยค�ำถามแต่ละข้อมีค�ำตอบให้เลือกตอบ 5 ตัว
เลือก หรือ 5 ระดับ และก�ำหนดค่าการให้คะแนน
ของค�ำตอบแต่ละตัวเลือกไว้ ดังต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนนที่ได้
เห็นด้วยมากที่สุด
5 คะแนน
เห็นด้วยมาก
4 คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3 คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2 คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด-ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน
จากเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว น�ำมา
จัดแบ่งอันตรภาคชั้นออกเป็น 5 ชั้น เพื่อบ่งบอก
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
ที่ศึกษาในภาพรวม รายด้าน หรือระดับความคิด
เห็นเป็นรายข้อ ทั้งนี้ การแบ่งอันตรภาคชั้นออก
เป็น 5 ชั้น แต่ละอันตรภาคชั้นกว้าง 0.80
เมื่อได้ค่าอันตรภาคชั้นแล้ว สามารถน�ำ
มาก� ำ หนดความหมายระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลก
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ร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี โดยน�ำค�ำตอบค�ำถามความคิดเห็นแต่ละ
ข้อและทุกข้อของประชาชนตัวอย่างทุกรายมาหา
ค่าเฉลี่ย แล้วจึงน�ำค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
อันตรภาคชั้นที่ก�ำหนดไว้ จะสามารถท�ำให้ทราบ
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ศึกษาได้ต่อไป
ทั้ ง นี้ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มีต ่ อ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ศึกษา
แต่ละอันตรภาคชั้น สามารถแปลความหมายได้
ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ประชาชนมี
ความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับที่ไม่เห็นด้วย - เห็นด้วย
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ประชาชนมี
ความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ประชาชนมี
ความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ประชาชนมี
ความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ประชาชนมี
ความคิดที่เห็นด้วยเห็นต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมากที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำแบบสอบถามที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการ
ทดสอบและได้แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนตัวอย่างในพื้นที่
ศึกษาวิจัยตามหมู่บ้านและจ�ำนวนที่ค�ำนวณได้
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified
sampling) แต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วน (proportional
allocation) โดยเก็บข้อมูลกับหัวหน้าครัวเรือน
หรือสมาชิกในครัวเรือนซึ่งเป็นตัวแทนของครัว
เรือนประชาชนตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาในแบบสอบถามมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ (editing)
ทุกฉบับ ท�ำการลงรหัส (coding) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ จ�ำแนกการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 2
ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา
วิจัย ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive
analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนตัวอย่าง และระดับความคิด
เห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลด
ภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี น�ำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบ
ค�ำอธิบายข้อมูล พร้อมแสดงค่าสถิตอิ ย่างง่าย ได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าสูงสุด
(maximum) ค่าต�ำ่ สุด (minimum) และค่าเฉลีย่ (mean)
2. การวิเคราะห์หาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะ
โลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ใช้สถิติ t-test กับตัวแปรอิสระทีแ่ บ่งกลุม่ ออก
เป็น 2 กลุม่ และใช้สถิติ F-test กับตัวแปรอิสระที่แบ่ง
กลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ
ไว้ทรี่ ะดับ 0.05 (p-value = 0.05) และวิเคราะห์เปรียบ
เทียบพหุคณ
ู (multiple comparison test) ด้วยวิธกี าร
ของ Scheffe (บุญเรียง, 2542)

ผลและวิจารณ์

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนตัวอย่าง
1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 72.48 และในส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ
27.52
2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มอี ายุมากกว่า 55 ปี
และมีอายุ 46 – 55 ปี ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ร้อย
ละ 30.53 และ 29.20 ตามล�ำดับ มีอายุเฉลี่ย 46.65 ปี
มากที่สุด 82 ปี และน้อยที่สุด 19 ปี
3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มกี ารศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.00 รองลงมามีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 16.44 น้อยที่สุดมี
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 0.67
4. จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ มี
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน ร้อยละ 57.72
มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 3.97 คน มากทีส่ ดุ
8 คน และน้อยที่สุด 1 คน
5. อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม
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(ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่) เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 48.66
รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก ร้อย
ละ 32.55 และน้อยที่สุด มีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพ
หลัก ร้อยละ 3.69
6. รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มีราย
ได้รวมของครัวเรือนต่อปี 50,000 – 100,000 บาท
ร้อยละ 44.63 มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย
142,610.74 บาท มากที่สุด 800,000 บาท และน้อย
ที่สุด 14,000 บาท
7. ภูมลิ ำ� เนาเดิมของครัวเรือน ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ตงั้
บ้านเรือนอยูด่ งั้ เดิมในหมูบ่ า้ น ร้อยละ 71.14 ในส่วน
ทีเ่ หลือย้ายถิน่ ฐานมาจากทีอ่ นื่ ร้อยละ 28.86
8. ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐานมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 35.23
มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 39.71 ปี มากที่สุด
82 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี
9. ความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ ผลการ
ศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษามีความ
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย มีความคุ้นเคยกับเจ้า
หน้าที่ป่าไม้พอสมควร มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้เป็นอย่างดี และไม่มคี วามคุน้ เคยกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้แต่อย่างใด ร้อยละ 33.20, 28.86, 28.19 และ
ร้อยละ 12.75 ตามล�ำดับ
10. การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่เคย
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 70.47 ในส่วนที่เหลือ
ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 29.53
11. การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม ผลการ
ศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
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เป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม ร้อยละ 71.81 ในส่วนที่
เหลือไม่เป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม ร้อยละ 28.19
12. ประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การ ศึกษา
ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ ร้อยละ 70.81 ในส่วนทีเ่ หลือไม่เคยมีประสบการณ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 29.19
13. ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ผลการ
ศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วน
ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 68.46 ได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับภาวะ
โลกร้อนเฉลี่ย 7.16 คะแนน มากที่สุด 10 คะแนน
และน้อยที่สุด 2 คะแนน
14. ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การ
ศึกษาส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ไม้อยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 64.77 ได้คะแนนความรูเ้ กีย่ ว
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้เฉลีย่ 7.22 คะแนน มาก
ทีส่ ดุ 10 คะแนน และน้อยทีส่ ดุ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ป ่ า อนุ รั ก ษ์
อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม
อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาเมือ่ แบ่งคะแนนความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรใน
พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบล
จันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในค�ำถาม
ส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษา
ส่วนใหญ่ได้คะแนนความคิดเห็น 86 – 105 คะแนน
ร้อยละ 58.06 รองลงมาได้คะแนนความคิดเห็น 106
– 125 คะแนน และ 66 – 85 คะแนน ร้อยละ 23.15
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และ 16.78 ตามล�ำดับ น้อยทีส่ ดุ ได้คะแนนความคิด
เห็น 46 – 65 คะแนน ร้อยละ 2.01 ได้คะแนนความคิด
เห็นเฉลีย่ 96.73 คะแนน มากที่สุด 125 คะแนน และ
น้อยทีส่ ดุ 47 คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม Table 1
จากระดับคะแนนความคิดเห็นข้างต้น เมือ่
หาค่าเฉลีย่ การตอบค�ำถามความคิดเห็นแต่ละข้อและ
ทุกข้อของประชาชนตัวอย่างทุกราย แล้วน�ำไปเปรียบ
เทียบกับอันตรภาคชัน้ ทีก่ ำ� หนดไว้ พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรใน
พืน้ ทีป่ า่ อนุวารสารการจั
รกั ษ์อย่าดงยัการป
ง่ ยืนาไมเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบล
ปที่ 12 ฉบับที่ 23
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จันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมือ่ ตรวจสอบระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนตัวอย่างจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบ
ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ดังนี้ (1) ประชาชนมีความคิด
เห็นด้านการด�ำเนินงานตามโครงการอยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.85 และ (2) ประชาชนมีความคิดเห็น
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
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Table 1 Opinions’ score of people on sustainable protected area management to mitigate global
warming project at Chan Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district,
Chanthaburi province.
Opinions’ score
Least opinions score (25 – 45)
Less opinions score (46 – 65)
Moderate opinions score (66 – 85)
More opinions score (86 – 105)
Most opinions score (106 – 125)

n = 298 Percentage
Remark
- Mean score = 96.73
6
2.01 Maximum score = 125
50
16.78 Minimum score = 47
173
58.06
69
23.15

Table 2 Factors affecting people opinions on sustainable protected area management to mitigate

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนที่ ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏรายละเอียดตาม
global warming project at Chan Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district,
มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ล�ำดับดังต่อไปนี้
province.
ป่าอนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืChanthaburi
นเพือ่ ลดภาวะโลกร้
อน ต�ำบลจัน
1. อายุ ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งอายุของประชาชน
ทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังIndependent
หวัดจันทบุรvariables
ี
ออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้
ย่ อายุของประชาชน
t-test คา่ เฉลี
F-test
p-value
** แก่
การทดสอบหาปั
จจัยที่มีผลต่อความคิด (46.65 ปี) มาใช้เ-4.072
ป็นเกณฑ์ในการแบ่<งกลุ
่ม ได้
1. Age
0.001
เห็นของประชาชนที
่มีต่อlevel
โครงการบริหารจัดการ (1) กลุ่มประชาชนที่มีอายุน้อ1.056
ย (19 – 46 0.349
ปี) และ (2)
2. Educational
ทรัพยากรในพื
น้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะ กลุม่ ประชาชนทีม่ อี ายุมาก (4730.811
– 82 ปี) (Mean
3. Major occupation
< 0.001=**3.722
โลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด และ 3.973 ตามล�ำดับ) พบว่า อายุเป็นปัจจัยที่มผี ลต่อ
4. Household income
-1.189
0.236
จันทบุรี ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งตัวแปรอิสระแต่ละออกเป็นก ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริ
หาร
5. Resettled period
3.172
0.043*
ลุ่มตามความเหมาะสมของตัวแปรอิสระแต่ละตัว จัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (t = -4.072, p-value
**
6. Received the relevant information
7. Social group membership being
8. Experienced in forest resource conservation

-4.358
-3.986
-2.753

< 0.001
< 0.001**
0.006**
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< 0.001) แสดงว่า ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความ
คิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ในพื้นที่
ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุม่
ประชาชนที่มีอายุมาก มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยต่อ
โครงการฯ มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีอายุน้อย
2. ระดับการศึกษา ผู้ศึกษาได้แบ่งระดับ
การศึกษาของประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1)
กลุม่ ประชาชนทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ (2) กลุม่ ประชาชนที่
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา /ปวช. และ
(3) กลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส. หรือสูงกว่า (Mean = 3.755, 3.885 และ 3.905
ตามล�ำดับ) พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ล
ต่อความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (F = 1.056, p-value =
0.349) แสดงว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่
ศึกษาไม่แตกต่างกัน
3. อาชีพหลัก ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งอาชีพหลักของ
ประชาชนออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ประชาชน ที่มี
อาชีพหลักเกษตรกรรม (2) กลุม่ ประชาชนทีม่ อี าชีพ
หลักรับจ้างทัว่ ไป และ (3) กลุ่มประชาชนที่มีอาชีพ
หลักอืน่ ๆ (ค้าขาย รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ท�ำธุรกิจส่วนตัว) (Mean = 4.068, 3.799 และ 3.476 ตาม
ล�ำดับ) พบว่า อาชีพหลักเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (F = 30.811, p-value < 0.001) แสดง
ว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพหลักต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุม่ ประชาชน
ทีม่ อี าชีพหลักเกษตรกรรมมีความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยต่อ
โครงการฯ มากกว่ากลุม่ ประชาชนทีม่ อี าชีพหลักกลุม่
อื่นๆ ซึ่งผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ประชาชน
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ที่มีอาชีพหลักเกษตรกรรม กับประชาชนทีม่ อี าชีพหลัก
รับจ้างทัว่ ไป(2)ประชาชนทีม่ อี าชีพหลักเกษตรกรรมกับ
ประชาชนที่มีอาชีพหลักอื่นๆ และ (3) ประชาชนที่
มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป กับประชาชนที่มีอาชีพ
หลักอื่นๆ มีความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
4. รายได้ของครัวเรือน ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งราย
ได้ของครัวเรือนของประชาชนออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้
ค่าเฉลีย่ รายได้ของครัวเรือนประชาชน (142,610.74
บาท) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1)
กลุม่ ประชาชนทีม่ รี ายได้ของครัวเรือนน้อย (น้อยกว่า
142,610.74 บาท) และ (2) กลุม่ ประชาชนทีม่ รี ายได้ของ
ครัวเรือนมาก (มากกว่า 142,610.74 บาท) (Mean
= 3.843 และ 3.921 ตามล�ำดับ) พบว่า รายได้ของ
ครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (t = -1.189, p-value = 0.236) แสดงว่า
ประชาชนทีม่ รี ายได้ของครัวเรือนต่างกัน มีความคิด
เห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่
ศึกษาไม่แตกต่างกัน
5. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ผู้ศึกษาได้
แบ่งระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐานของประชาชนออกเป็น
3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน (27
ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม
ประชาชนที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานไม่นาน (1 –
27 ปี) (2) กลุม่ ประชาชนทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน
ปานกลาง (28 – 54 ปี) และ (2) กลุม่ ประชาชนทีม่ รี ะยะ
เวลาการตัง้ ถิน่ ฐานนาน (55 – 82 ปี) (Mean = 3.839,
3.815 และ 4.000 ตามล�ำดับ) พบว่า ระยะเวลาการตัง้
ถิน่ ฐานเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
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(F = 3.172, p-value = 0.043) แสดงว่า ประชาชนที่
มีระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุม่ ประชาชน
ทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐานนาน มีความคิดเห็นทีเ่ ห็น
ด้วยต่อโครงการฯ มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีระยะ
เวลาการตัง้ ถิน่ ฐานไม่นาน และปานกลาง ซึง่ ผลการ
วิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ประชาชนทีม่ รี ะยะเวลาการ
ตัง้ ถิน่ ฐานไม่นาน กับประชาชนทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้
ถิน่ ฐานนาน และ (2) ประชาชนทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้
ถิน่ ฐานปานกลางกับประชาชนทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน
นาน มีความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
6. การได้รับข้อมูลข่าวสาร ผู้ศึกษาได้
แบ่งการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชนออก
เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ข้อมูล
ข่าวสาร และ (2) กลุม่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร
(Mean = 3.666 และ 3.955 ตามล�ำดับ) พบว่า การได้
รับข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ศึกษา (t = -4.358, p-value < 0.001) แสดง
ว่า ประชาชนที่มีการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดย
กลุม่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร มีความคิดเห็น
ที่เห็นด้วยต่อโครงการฯ มากกว่ากลุ่มประชาชนที่
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
7. การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม ผูศ้ กึ ษาได้
แบ่งการเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคมของประชาชนออก
เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ประชาชนทีไ่ ม่เป็นสมาชิก
กลุม่ ทางสังคม และ (2) กลุม่ ประชาชนทีเ่ ป็นสมาชิก
กลุม่ ทางสังคม (Mean = 3.676 และ 3.945 ตามล�ำดับ)
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พบว่า การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคมเป็นปัจจัยทีม่ ผี ล
ต่อความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (t = -3.986, p-value <
0.001) แสดงว่า ประชาชนทีม่ กี ารเป็นสมาชิกกลุม่ ทาง
สังคมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยกลุ่มประชาชนทีเ่ ป็นสมาชิกกลุม่ ทาง
สังคม มีความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยต่อโครงการฯ มากกว่า
กลุม่ ประชาชนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม
8. ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ผู้ศึกษาได้แบ่งประสบการณ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1)
กลุม่ ประชาชนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ และ (2) กลุม่ ประชาชนทีม่ ปี ระสบการณ์การ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ (Mean = 3.737 และ 3.924 ตาม
ล�ำดับ) พบว่า ประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ศึกษา (t
= -2.753, p-value = 0.006) แสดงว่า ประชาชนที่มี
ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรใน
พืน้ ทีศ่ กึ ษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดย
กลุม่ ประชาชนทีม่ ปี ระสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ มีความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยต่อโครงการฯ มากกว่ากลุม่
ประชาชนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้
9. ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะโลกร้อน ผูศ้ กึ ษา
ได้แบ่งความรูเ้ กีย่ วกับภาวะโลกร้อนของประชาชน
ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ประชาชนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ ว
กับภาวะโลกร้อนน้อย - ปานกลาง (2 – 6 คะแนน) และ
(2) กลุม่ ประชาชนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับภาวะโลกร้อน
มาก (7 – 10 คะแนน) (Mean = 3.883 และ 3.863 ตาม
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)ทพบว่
า ความรู
เ้ กีย่ วกับภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยที่ 59 (7 – 10ความคิ
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้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ี่ 12 ฉบับที่ 23
ณรงค เกษสา และคณะ
ไม่มผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการ ทรัพยากรป่าไม้เป็นปัจจัยที่ไม่มผี ลต่อความคิดเห็น
Table 1 Opinions’ score of people on sustainable protected area management to mitigate global
บริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (t = 0.311, ของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
project at Chan
Thakhlem
district,
p-value = 0.756)warming
แสดงว่า ประชาชนที
ม่ คี วามรู
เ้ กีย่ วกับsub-district,
ในพืน้ Khao
ทีศ่ กึ ษาKhitchakut
(t = 0.708,
p-value = 0.480) แสดงว่า
Chanthaburi
province.
ภาวะโลกร้อนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการ ประชาชนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
บริหารจัดการทรัพยากรในพื
น้ ทีศ่score
กึ ษาไม่แตกต่างกัน n =ไม้298
ตา่ งกัPercentage
น มีความคิดเห็นต่อโครงการบริ
Opinions’
Remark หารจัดการ
10.Leastความรู
้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ทรั- พยากรในพื- ้นที่ศึกMean
ษาไม่score
แตกต่=า96.73
งกัน
opinions score (25 – 45)
ป่าไม้ ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทัง้ นี้ สรุปผลการทดสอบหาปัจจัยทีม่ ผี ลและ
6
2.01 Maximum score = 125
Less opinions score (46 – 65)
ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ (1) ไม่มผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการ
Moderate opinions score (66 – 85)
50
16.78 Minimum score = 47
กลุม่ ประชาชนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร บริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน
More opinions score (86 – 105)
173
58.06
ป่าไม้ปานกลาง (4 – 6 คะแนน) และ (2) กลุม่ ประชาชน เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ
125) าไม้มาก จั69งหวัดจัน23.15
ที่มีความรูMost
้เกี่ยวกัopinions
บการอนุscore
รักษ์(106
ทรัพ–ยากรป่
ทบุรี ปรากฏตาม Table 2

Table 2 Factors affecting people opinions on sustainable protected area management to mitigate
global warming project at Chan Thakhlem sub-district, Khao Khitchakut district,
Chanthaburi province.
Independent variables
1. Age
2. Educational level
3. Major occupation
4. Household income
5. Resettled period
6. Received the relevant information
7. Social group membership being
8. Experienced in forest resource conservation
9. Knowledge about global warming
10. Knowledge about forest resource conservation
Remark

*

t-test
-4.072

-1.189

F-test
1.056
30.811
3.172

-4.358
-3.986
-2.753
0.311
0.708

= Statistically significant at the 0.05 level ** = Statistically significant at the 0.01 level

p-value
< 0.001**
0.349
< 0.001**
0.236
0.043*
< 0.001**
< 0.001**
0.006**
0.756
0.480
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนทีต่ งั้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัยในท้องที่ ต�ำบลจัน
ทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สรุปได้วา่
ประชาชนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ย 46.65 ปี มีการศึกษาระดับประถม
ศึกษา มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 3.97 คน มี
อาชีพเกษตรกรรม (ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่) เป็นอาชีพ
หลัก มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลีย่ 142,610.74
บาท มีภมู ลิ ำ� เนาตัง้ บ้านเรือนอยูด่ งั้ เดิมในหมูบ่ า้ น มี
ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐานเฉลีย่ 39.71 ปี มีความคุน้ เคย
กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม
เคยมีประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มี
ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะโลกร้อน และมีความรูเ้ กีย่ วกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับมาก
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์
อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สรุปได้วา่ ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่
ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจัน
ทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยูใ่ นระดับ
มาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87 จ�ำแนกเป็น (1) ความคิด
เห็นด้านการด�ำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และ (2) ความคิดเห็น
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
3. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ที่ ป่า
อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเข
ลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สรุปได้วา่ อายุ
อาชีพหลัก ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การได้รับ
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ข้อมูลข่าวสาร การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และ
ประสบการณ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน
เพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี

ข้อเสนอแนะ

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน
เพื่อลดภาวะโลกร้อน ต�ำบลจันทเขลม อ�ำเภอเขา
คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.87 แสดงให้เห็นว่าประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วาม
คิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยต่อการด�ำเนินโครงการดังกล่าวใน
พื้นที่ศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอาจ
ส่งผลท�ำให้ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์เพิม่ มากขึน้ และอาจส่งผลต่อการด�ำรงชิวติ
ของประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้มสี ภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ดีขึ้น ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื จึงควรพิจารณาจัดท�ำแผนงาน/โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืน
เพือ่ ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมในพืน้ ที่
ศึกษาหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมต่อไป
2. การได้รับข้อมูลข่าวสาร การเป็น
สมาชิกกลุม่ ทางสังคม และประสบการณ์การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรใน
พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน ต�ำบล
จันทเขลม อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ดังนัน้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื จึงควรเผย
แพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ลดภาวะ
โลกร้อนให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างทัว่ ถึง ควบคู่
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ไปกับการจัดตั้งกลุ่มทางสังคมด้านป่าไม้ ตลอดจน
เสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง จะ
สามารถส่งผลท�ำให้มแี นวร่วมในการด�ำเนินโครงการ
ดังกล่าวในอนาคต และเป็นแนวร่วมด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป
3. หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ควรน�ำปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการศึกษาครัง้
นีม้ าใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาโครงการด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน
พืน้ ทีใ่ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
เช่น ปัญหาขาดการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา
มีบทบาทและมีส่วนร่วมด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการด้านทรัพยากรป่าไม้ในทุกขัน้ ตอน ปัญหา
ประชาชนในพืน้ ทีข่ าดทีด่ นิ ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่ง
ผลท�ำให้มรี ายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ ปัญหา
ความแห้งแล้งในพืน้ ทีท่ สี่ ง่ ผลท�ำให้พืชผลทางการ
เกษตรของประชาชนเกิดความเสียหาย เป็นต้น
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ABSTRACT

Piyapong Wanna
Santi Suksard

The objectives of this study were to general information, perception levels and factors
related to their perception about wildlife resource conservation of Prathomsuksa six students.
The design questionnaires were use for data collecting of 112 student’s sample. The statistical analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and the hypothesis testing was using correlation coefficients, at the significance level 0.05.
The results of this study found that the majority of students were female 56.3 percent.
The average learning achievement scores was 3.3. Their average household members was 5.
Their parents occupation were general employee at the most 38.4 percent, they received wildlife resources
conservation information from television at the most 84.8 percent. The knowledge of wildlife resources
conservation was at very good level at the most 24.2 percent. The other factors found that the parents well
trained their students in wildlife resources conservation 79.5 percent, students knowledge about wildlife
resources conservation in their classroom 75.0 percent, Communities activities of their students related
to wildlife resources conservation by trees planting on legal holiday days 67.0 percent, and received from
goverment officer educated and trained the students about wildlife resources conservation 75.0 percent.
The students had very good level of perception about wildlife resources conservation and
the hypothesis testing found that the learning achievement scores about wildlife resources,
received conservation information from the media and knowledge of wildlife resource
conservation had related to perception of wildlife resource conservation at significance level 0.05
Keywords: perception, conservation, wildlife resource, Lam Nam Nan Fang Khwa Wildlife Sanctuary
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การรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า...
ปิยะพงษ์ วรรณา และสันติ สุขสอาด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ระดับการรับรู้ และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนตัวอย่างจ�ำนวน 112 คน น�ำข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการพิสูจน์สมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มนักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย 3.3 มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด
ร้อยละ 38.4 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 84.8
ระดับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 24.2 ปัจจัยด้านต่างๆ
พบว่าผู้ปกครองอบรมสั่งสอนให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ร้อยละ 79.5 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากการเรียนในห้องเรียน ร้อยละ 75 .0 ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าโดยการปลูกต้นไม้ในวันส�ำคัญต่างๆ ร้อยละ 67.0
และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ร้อยละ 75.0
กลุ่มนักเรียนตัวอย่างมีระดับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในเกณฑ์ดีมาก
และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
จากสื่อ และความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�ำน�้ำน่านฝั่งขวา

ค�ำน�ำ

สั ต ว์ ป ่ า เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ประเภทที่เกิดขึ้นทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้
(replaceable and maintainable) (ดุสิต, 2542)
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ารูปแบบหนึ่งคือ
การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นเพื่อก�ำหนด
พื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย
และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง พั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า กระท� ำ ได้ โ ดย
ประกาศพระราชกฤษฎีกา นับว่าเป็นพื้นที่ส�ำคัญยิ่ง
ต่อการอยู่รอดของสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ล�ำน�้ำน่านฝั่งขวาได้รับการประกาศเป็นเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543 พื้นที่
รับผิดชอบ 146,875 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัดคือ
จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็น
พืน้ ทีป่ า่ สมบูรณ์ตดิ ต่อกันเป็นผืนใหญ่บริเวณรอยต่อ
ของจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ มีลกั ษณะเป็นภูเขาสูง
ติดต่อกันเป็นแนวยาวตลอด มีพรรณไม้นานาชนิด
ขึ้นอยู่ปะปนกัน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่า ทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่มีไม่ต�่ำกว่า 100
ชนิด สัตว์ป่าที่มีความส�ำคัญในพื้นที่คือ เลียงผา
เป็นสัตว์ป่าสงวนเพราะหายากและใกล้สูญพันธุ์
จากข้อมูลข้างต้นจึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าว
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เป็ น พื้ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ป ่ า โดยปลอดภั ย
และเป็นการสงวนพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธารไว้เพื่อให้
มี น�้ ำ หล่ อ เลี้ ย งชุ ม ชน และพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
ได้ตลอดทุกฤดูกาล (ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2560)
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบนั
นอกจากการท�ำงานโดยภาครัฐแล้วได้มีการน�ำ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยสนับสนุน
การศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง
สามารถท�ำได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียน
ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และความ
จ�ำเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรัก ความหวงแหน
และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกัน
ดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมไม่ให้เกิดความเสือ่ มโทรม
เพื่อประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตในท้องถิ่นของตน
การประสานงานเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และความ
ตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่
ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
เยาวชนเป็ น เหมื อ นดั ง ความหวั ง ของ
ประเทศชาติ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติในทุกๆด้าน รวมถึงด้านการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต้ อ งมี ก ารจั ด หลั ก สู ต ร
ที่เหมาะสมให้กับเยาวชน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม ก�ำหนดให้นกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 เข้าใจความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
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การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศและระดับโลก น�ำความรู้ไปใช้ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการรับรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 รอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ล�ำน�ำ้ น่านฝัง่ ขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ทัง้ นี้ เพือ่
น�ำข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
ป่าของเยาวชน รอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ล�ำน�ำ้ น่านฝัง่ ขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ ซึง่ จะส่ง
ผลให้เยาวชนเกิดความรูแ้ ละตระหนักถึงการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าสืบเนื่องต่อไป
การศึกษาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไป ระดับการรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์ปา่ และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรับรูเ้ รือ่ ง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 รอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�ำน�้ำ
น่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (independent variables)
ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวนสมาชิก
ในครอบครัว กิจกรรมการเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่า การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ การรับข่าวสาร
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อ ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า อาชีพของผู้ปกครอง
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้าน
ชุมชน และปัจจัยด้านหน่วยงานของรัฐ และตัวแปร
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ตาม (dependent variable) ได้แก่ การรับรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 รอบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�ำน�้ำ
น่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์
สมมติฐานของการวิจัย
เพศ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จ�ำนวนสมาชิก
ในครอบครัว กิจกรรมการเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่า การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ การ
รับข่าวสารการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ จากสือ่ ความ
รูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ อาชีพของผูป้ กครอง
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านชุมชน
และปัจจัยด้านหน่วยงานของรัฐ มีความสัมพันธ์กบั
การรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 รอบพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ป่าล�ำน�้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์
อุปกรณ์

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถาม 2) คอมพิ ว เตอร์
3) โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ 4) อุปกรณ์เครื่อง
เขียน และ 5) ยานพาหนะ
วิธีการ
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด
ของการศึกษา มีดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่รอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�ำน�้ำน่านฝั่ง

		

การรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า...
ปิยะพงษ์ วรรณา และสันติ สุขสอาด

ขวา ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีจ�ำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น
17 โรงเรียนและมีจ�ำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทั้งหมด 142 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ได้จากการเปิดตารางส�ำเร็จรูปของ Krejcie และ
Morgan (Krejcie and Morgan 1970) จากตารางได้
ขนาดตัวอย่างในการศึกษา จ�ำนวน 103 คน แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเก็บตัวอย่างทั้งหมด 112
คน ซึ่งมากกว่าจ�ำนวนตัวอย่างที่ได้จากตาราง จาก
นั้นหาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตามสัดส่วนของ
จ�ำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนโดยใช้สูตรการกระ
จายตามสัดส่วน (propostional allocation)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
แบบสอบถามซึง่ ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไป
ของนักเรียนและผูป้ กครอง 2) ข้อมูลกิจกรรมทัว่ ไป
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ และข้อมูลปัจจัย
ด้านต่างๆ กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่า 3) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า 4) แบบทดสอบวัดการรับรู้เรื่อง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ และ 5) ปัญหาเกีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ และแนวทางการแก้ไข
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ำรา
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม
ส�ำหรับการวิจัย
3.2 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3 ก�ำหนดและแจกแจงประเด็นเนือ้ หา
ของแบบสอบถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
4. การทดสอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด
ดังนี้
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4.1 การตรวจสอบความเทีย่ งตรง (content
validity) ท�ำการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องในด้าน
เนื้อหาและภาษาที่ใช้แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 น�ำแบบสอบถามจ�ำนวน 30 ชุด
ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) และ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ (เครือราษฎร์สงเคราะห์)
น�ำข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าความยาก
(difficulty index) โดยน�ำค�ำถามที่วัดความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ามาวิเคราะห์หาค่า
ความยาก โดยได้ค่าความยากเฉลี่ย 0.59 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ (ภัทรา, 2532) และหาค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) ของค�ำถามที่วัดการรับรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าตามแบบของ Kuder
Richardson (KR 20) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (เกียรติสุดา, 2552)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล น�ำแบบสอบถามที่
เก็บรวบรวมได้จ�ำนวน 112 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค�ำถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ผูป้ กครอง ข้อมูลกิจกรรมทัว่ ไปเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์ปา่ และข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆ กับการ
รับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า และการรับรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า สถิติที่ใช้ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลีย่ (mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
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การทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ค ่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coeffcient: r)
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันโปรดักโมเมนต์
(Pearson product moment correlation coeffcient)
และสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman
rank-order correlation coefficient) ค่า r มีค่าตั้งแต่
-1 ถึง +1 ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การจัดกลุม่ ตัวแปร ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
ได้จัดหมวดหมู่ของตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
และทดสอบสมมติฐาน โดยก�ำหนดกลุม่ ของตัวแปร
และสัญลักษณ์ ดังนี้
6.1 กลุม่ ตัวแปรอิสระ (X) มีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 เพศ (X1) โดยเพศชาย = 1
และ เพศหญิง = 0
6.1.2 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (X2)
(ระดับเกรด)
6.1.3 จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
(X3) (จ�ำนวนคน)
6.1.4 กิจกรรมการเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่า (X4) (จ�ำนวนกิจกรรม)
6.1.5 การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า (X5) (จ�ำนวน
ครั้ง)
6.1.6 การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเกีย่ ว
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ (X6) (จ�ำนวนครัง้ )
6.1.7 การรับข่าวสารการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อ (X7) (จ�ำนวนสื่อ)
6.1.8 ความรู ้ ด ้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า (X8) (คะแนน)
6.1.9 อาชีพของผู้ปกครอง (X9)
โดยอาชีพภาคเกษตรกรรม = 1 และอาชีพนอก
ภาคเกษตรกรรม = 0
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(คะแนน)
(คะแนน)
(คะแนน)

6.1.10 ปัจจัยด้านครอบครัว (X10)
6.1.11 ปัจจัยด้านโรงเรียน (X11)
6.1.12 ปัจจัยด้านชุมชน (X12)

6.1.13 ปัจจัยด้านหน่วยงานของ
รัฐ (X13) (คะแนน)
6.2 กลุม่ ตัวแปรตาม (Y) โดยก�ำหนดการ
รับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 รอบพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
ล�ำน�ำ้ น่านฝัง่ ขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ (คะแนน)

ผลและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนและผู้ปกครอง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึก ษาเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 112 คน ประกอบ
ด้วยนักเรียนหญิงร้อยละ 56.3 และนักเรียนชาย
ร้อยละ 43.7 อายุของนักเรียนมีอายุสูงสุด 15 ปี
ต�่ำสุด 11 ปีและมีอายุเฉลี่ย 12.3 ปี โดยนักเรียน
ที่มีอายุ 12 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.0
รองลงมาได้แก่ นักเรียนที่มีอายุ 13 ปี 11 ปี กับ
14 ปี มีจำ� นวนเท่ากัน และ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5,
1.8 และ 0.9 ตามล�ำดับ กลุ่มนักเรียนตัวอย่างมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.1-4.0 มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 74.1 รองลงมาได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน 2.13.0 และน้อยกว่า 2 คิดเป็นร้อยละ 24.1 และ 1.8 ตาม
ล�ำดับ โดยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงสุดเท่ากับ 4.0
ต�ำ่ สุด เท่ากับ 1.7 และเฉลีย่ เท่ากับ 3.3 จ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนของนักเรียนส่วนใหญ่มจี ำ� นวนสมาชิก
ในครัวเรือน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมามี
จ�ำนวนสมาชิก 1-3 คน และตัง้ แต่ 7 คนขึน้ ไป คิดเป็น
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ร้อยละ 23.2 และ 6.3 ตามล�ำดับ ผูป้ กครองของนักเรียน
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มากที่สุดร้อยละ 52..7 รองลงมาได้แก่ มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช./ปกศ. หรือเทียบเท่า ไม่ได้เรียน
หนังสืออ่านเขียนไม่ได้กับไม่ได้เรียนหนังสือ
แต่อา่ นเขียนได้มจี ำ� นวนเท่ากัน อนุปริญญา/ปวส./ปกศ.
สูง/ปวท.หรือเทียบเท่า และการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 22.3, 17, 2.7, 1.7 และ 0.9 ตามล�ำดับ ผู้
ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.9
และผูป้ กครองประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 57.1
ข้อมูลกิจกรรมทัว่ ไปเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่า และข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆกับการรับรู้เรื่อง
ทรัพยากรสัตว์ป่า
กิจกรรมที่นักเรียนเคยปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าพบว่า นักเรียนเข้าไปเก็บ
ผักจากป่ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลง
มาได้แก่ นักเรียนเข้าไปเก็บพืชสมุนไพรจากป่า
กับเข้าไปเก็บใบไม้จากป่ามีจ�ำนวนเท่ากัน นักเรียน
เข้าไปเก็บไม้ฟนื ในป่ากับนักเรียนเข้าไปเก็บผลไม้จากป่า
มีจำ� นวนเท่ากัน นักเรียนเข้าไปดักจับสัตว์ในป่า และ
นักเรียนเข้าไปตัดไม้ในป่า คิดเป็นร้อยละ 42.0, 38.4,
24.1 และ 1.8 ตามล�ำดับ
การเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ พบว่า นักเรียนเคยเข้าร่วม
อบรมในกิจกรรมเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่
2 ครัง้ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาได้แก่
เคยเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 25.9 และ 2.7 ตามล�ำดับ
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การมีสว่ นร่วมของนักเรียนในกิจกรรมเกีย่ ว
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ พบว่า นักเรียนปลูก
ต้นไม้ในวันส�ำคัญต่างๆ มากทีส่ ดุ ร้อยละ 77.7 รองลง
มาได้แก่ นักเรียนเข้าร่วมงานวันคุม้ ครองสัตว์ปา่ แห่งชาติ
และนักเรียนสร้างฝายเพื่อความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ คิด
เป็นร้อยละ 39.3 และ27.7 ตามล�ำดับ
การรับข่าวสารเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าจากสื่อพบว่า นักเรียนได้รับข่าวสารเกี่ยว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากโทรทัศน์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมาได้แก่ คุณครู
สื่อสังคมออนไลน์ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หนังสือพิมพ์
วิทยุ หอกระจายข่าวในชุมชน เสียงตามสาย
ในโรงเรียน และป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 83.0, 77.7, 70.5, 61.6, 60.7, 55.4, 25.0
และ 21.4 ตามล�ำดับ
ปัจจัยด้านต่างๆ กับการรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่ามี 4 ด้าน ได้แก่1) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว พบว่านักเรียนมีการรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์ปา่ มากทีส่ ดุ จากการทีผ่ ปู้ กครองอบรม
สัง่ สอนให้นกั เรียนอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ เช่น การ
ป้องกันไฟป่าเพือ่ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ปา่ การ
ปลูกต้นไม้ในป่าให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ การไม่
บุกรุกท�ำลายป่าไม้เพราะป่าไม้เปรียบเสมือนบ้านของ
สัตว์ปา่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาได้แก่ ผู้
ปกครองสอนนักเรียนไม่ให้เข้าไปล่าสัตว์ปา่ ในบริเวณ
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ล�ำน�ำ้ น่านฝัง่ ขวากับผูป้ กครอง
ปลูกต้นไม้เพือ่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ มีจำ� นวนเท่า
กัน และผูป้ กครองสอนให้นกั เรียนมีความรัก ความ
เมตตาต่อสัตว์ปา่ เช่น เมือ่ พบสัตว์ปา่ ได้รบั บาดเจ็บให้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ คิดเป็นร้อยละ 70.5
และ 67.0 ตามล�ำดับ 2) ปัจจัยด้านโรงเรียน พบว่า
นักเรียนได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
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สัตว์ป่าจากการเรียนในห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ
75.0 รองลงมาได้แก่ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยว
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ จากการอบรมของ
ครูหน้าเสาธงในตอนเช้า และโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้นักเรียนส่งเรียงความหรือวาดภาพเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า คิดเป็นร้อยละ 68.8
และ 66.1 ตามล�ำดับ 3) ปัจจัยด้านชุมชนพบว่า ใน
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ โดยการปลูกต้นไม้ในวัน
ส�ำคัญต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาได้แก่ ใน
ชุมชนมีการสร้างฝายเพือ่ ความชุม่ ชืน้ ให้ปา่ ไม้ และใน
ชุมชนมีการปลูกพืชอาหารเสริมส�ำหรับสัตว์ปา่ คิดเป็น
ร้อยละ 59.8 และ 50.9 ตามล�ำดับ และ 4) ปัจจัยด้าน
หน่วยงานของรัฐพบว่า เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีการอบรม
ให้ความรูน้ กั เรียนเกีย่ วกับเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์ปา่ คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาได้แก่ นักเรียน
เคยเห็นป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ทีท่ ำ� โดยหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
วันส�ำคัญต่างๆและให้นกั เรียนร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 67.9 และ 66.1 ตามล�ำดับ
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
ป่าพบว่า กลุ่มนักเรียนตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เป็นสาเหตุทำ� ให้
ทรัพยากรสัตว์ป่าลดลง คุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อม
ของสัตว์ป่าคือการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล
ทรัพยากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 83.0,
77.7 และ 76.8 ตามล�ำดับ และตอบถูกน้อยที่สุด
ได้แก่ การน�ำสัตว์ปา่ ไปท�ำการเกษตรไม่ใช่ประโยชน์

วารสารการจัดการป่าไม้
ปีที่ 12 ฉบับที่ 23						
61

ของสัตว์ปา่ คิดเป็นร้อยละ 31.3 โดยมีคะแนนสูงสุด
9.0 คะแนน ต�ำ่ สุด 1.0 คะแนน และเฉลีย่ 6.1 คะแนน
ระดับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (8.0-10.0 คะแนน) คิด
เป็นร้อยละ 24.2 รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน
ตัวอย่างทีม่ รี ะดับความรู้เรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าอยู่ในเกณฑ์ขั้นต�่ำ (5.0-5.9 คะแนน) เกณฑ์
ดี (7.0-7.9 คะแนน) กับเกณฑ์ปานกลาง (6.0-6.9) มี
จ�ำนวนเท่ากัน และต�่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ (0.0-4.9) คิด
เป็นร้อยละ 21.4, 19.6 และ 15.2 ตามล�ำดับ
การรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
การรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่
ของกลุม่ นักเรียนตัวอย่างพบว่า การรับรูม้ ากทีส่ ดุ 3
อันดับแรก ได้แก่ บ้านของนักเรียนไม่มกี ารสะสมซาก
สัตว์ปา่ ประชาชนทีอ่ าศัยรอบแนวเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ป่าล�ำน�ำ้ น่านฝัง่ ขวาไม่สามารถล่าสัตว์ปา่ เพือ่ น�ำมาเป็น
อาหารได้ และเจ้าหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ปา่ ไม่สามารถเข้าไป
ล่าสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ล�ำน�ำ้ น่านฝัง่
ขวาได้ คิดเป็นร้อยละ 92.9, 91.1 และ 84.8 ตามล�ำดับ
และการรับรูน้ อ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่ ประชาชนไม่สามารถเข้า
มาชมสัตว์ปา่ ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ล�ำน�ำ้ น่านฝัง่ ขวา
คิดเป็นร้อยละ 33.9 โดยมีคะแนนการรับรูม้ ากที่สุด
15.0 คะแนน น้อยที่สุด 1.0 คะแนน และเฉลี่ย 11.3
คะแนน
ระดับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (12.0-15.0 คะแนน)
คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน
ตัวอย่างทีม่ รี ะดับการรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์ปา่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี (10.0-11.0 คะแนน) เกณฑ์ปาน
กลาง (9.0-10.0 คะแนน) ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ (0.0-6.0
คะแนน) และผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ (7.0-8.0 คะแนน)
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คิดเป็นร้อยละ 18.7, 17.8, 6.3 และ 4.5 ตามล�ำดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรับรูเ้ รือ่ งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
รับข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อ
ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ส่วนปัจจัย
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้แก่ เพศ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว กิจกรรม
การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า การเข้าร่วม
อบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า อาชีพของผู้ปกครอง
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้าน
ชุมชน และปัจจัยด้านหน่วยงานของรัฐ (Table1)
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Table1 1 Independent
conservation
perception
of of
Table
Independentvariables
variablesaffecting
affectingwildlife
wildliferesource
resource
conservation
perception
Prathomsuksa
PrathomsuksaSix
sixStudents.
students.
Independent variables
1. Gender
2. Learning achievement scores
3. Number of household members
4. Forest access activities
5. Conservation activities attendance in wildlife resource
6. Participation in wildlife conservation activities
7. Received wildlife resource conservation information
from the media
8. Knowledge of wildlife resource conservation
9. Occupation of parent
10. Family factor
11. School factor
12. Community factor
13. State agency factor

r - value
-0.152ns
0.339*
-0.011ns
-0.085ns
0.156ns
0.116ns

p - value
0.109
0.000
0.912
0.371
0.101
0.224

0.267*
0.279*
-0.094ns
0.152ns
0.161ns
0.164ns
0.139ns

0.004
0.003
0.326
0.110
0.090
0.084
0.144

Remarks * Significance level 0.05 ; ns Not significance level 0.05

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรับรูเ้ รือ่ งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง
มีรายละเอียดดัง Table 1 อธิบายได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
เพี ย ร์ สั น โปรดั ก ส์ โ มเมนต์ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติ (ค่า p = 0.000) มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
เท่ากับ 0.339 โดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม
ขึ้นมีผลต่อการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์

ป่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย เนือ่ งมาจากนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีความ
สนใจในการเรียน และมักเป็นนักเรียนที่สามารถ
รับรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ดี
การรับข่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
ป่าจากสื่อมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ค่า p = 0.004) มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.267 โดยเป็นความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นักเรียนทีม่ กี ารรับข่าวสาร
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การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อเพิ่มขึ้นมี
ผลต่อการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย เนือ่ งมาจากนักเรียนทีม่ กี ารรับรูข้ า่ วสาร
ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ จากสือ่ หลายชนิด
ท�ำให้นักเรียนมีการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่ามากขึ้นด้วย
ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง โดยใช้สถิติสห
สัมพันธ์เพียร์สันโปรดักส์โมเมนต์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (ค่า p = 0.003) มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
เท่ากับ 0.279 โดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ นักเรียนทีม่ คี วามรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นมีผลต่อการรับรู้เรื่องการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย เนือ่ งมาจาก
นักเรียนที่มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
ป่าสูง มีความสามารถในการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าได้ดีด้วยตนเอง
ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและ
แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่
ของกลุม่ นักเรียนตัวอย่างพบว่า ปัญหาการลักลอบล่า
สัตว์ปา่ เพือ่ น�ำมาประกอบอาหารหรือเพือ่ น�ำมาเลีย้ ง
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาได้แก่ ปัญหา
การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ และลักลอบตัดไม้ และปัญหาการ
ลักลอบเผาป่าคิดเป็นร้อยละ 45.6 และ 35.7 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรสัตว์ปา่ ของกลุม่ นักเรียนตัวอย่างต้องการให้มี
การท�ำป้ายประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการรณรงค์หยุดล่า
สัตว์ปา่ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาได้แก่
แจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�ำน�้ำน่านฝั่ง
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ขวาเมื่อพบการลักลอบล่าสัตว์ป่า และการจัดท�ำ
ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ห้ามเผาป่า
คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 25.0 ตามล�ำดับ

สรุป

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มนักเรียนตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงร้อยละ 56.3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 จ�ำนวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 5 คน ผู้ปกครองของนักเรียน
ส่วนใหญ่มีศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบ
เท่า คิดเป็นร้อยละ 52.7 และประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 38.4 นักเรียนส่วนใหญ่เข้าไป
เก็บผักจากป่า คิดเป็นร้อยละ 66.1 เคยเข้าร่วม
อบรมในกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่า 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 71.4 ปลูกต้นไม้
ในวันส�ำคัญต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 77.7 และได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจาก
โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 84.8 ปัจจัยด้านครอบครัว
ของกลุม่ นักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า ผูป้ กครอง
อบรมสั่งสอนให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
ป่า เช่น การป้องกันไฟป่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ต่อสัตว์ป่า การปลูกต้นไม้ในป่าให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า การไม่บุกรุกท�ำลายป่าไม้เพราะ
ป่าไม้เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า เป็นต้น
คิดเป็นร้อยละ 79.5 ปัจจัยด้านโรงเรียนของกลุ่ม
นักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจาก
การเรียนในห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.0 ปัจจัย
ด้านชุมชนของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างส่วนใหญ่ พบ
ว่า ในชุมชนที่นักเรียนอาศัยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยว
กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ โดยการปลูกต้นไม้
ในวันส�ำคัญต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 67.0 และปัจจัย
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ด้านหน่วยงานของรัฐของกลุม่ นักเรียนตัวอย่างส่วน
ใหญ่พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการอบรมให้ความรู้
นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
คิดเป็นร้อยละ 75.0 คะแนนเฉลี่ยของความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าเท่ากับ 6.1 คะแนน
คะแนนเฉลีย่ การรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์
ป่าของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างเท่ากับ 11.3 คะแนน
ปัญหาเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ของกลุม่
นักเรียนตัวอย่างพบว่า การลักลอบล่าสัตว์ปา่ เพือ่ น�ำ
มาประกอบอาหารหรือเพื่อน�ำมาเลี้ยงมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 87.5 ส�ำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างต้องการให้มีการท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการรณรงค์หยุดล่าสัตว์ปา่ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.4 การทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับข่าวสาร
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าจากสื่อ และความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
ดังนั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล�ำน�้ำน่านฝั่ง
ขวาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มช่องทางสื่อ
ในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่า และมีการอบรมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่าให้กับเยาวชนรอบพื้นที่เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปา่ ให้สอดคล้องการรับรู้
ของเยาวชนรอบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง
ต่อไปในอนาคต
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ค�ำนิยม

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
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ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
การให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง: กรณีศึกษาหมู่เกาะรัง
ต�ำบลเกาะหมากอ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

Visitors’ Satisfaction on Facilities and Services of Mu Ko Chang National Park:
A Case Study of Mu Ko Rang, Ko Mak Sub-district, Ko Kut District, Trat Province
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กิติชัย รัตนะ1		
Kitichai Rattana1
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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 Mu
Ko Chang national park: a case study of Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district Trat province.
Data gathered by employing the designed questionnaire and interviewed 369 visitors who had visited Mu
Ko Chang national park, especially of Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province
during January-February 2018. Statistical analysis methods employed for testing the setting hypothesis
were t-test and F-test with the given significant level of 0.05 (p-value = 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 32.83 years, their educational level were at bachelor’s
degree. Most of them weren’t having major occupation (students). Their average annual household income
per month were 17,580.38 baht. Their domicile were in the central region/eastern region. The objectives
of the recreational visitors were general traveling, visiting national park with families group, and the coral
reefs in the area were attractive. The visitors’ were satisfaction on facilities and services of Mu Ko Chang
national park at Mu Ko Rang at the high level with the average score of 3.92. Furthermore, factors affecting
visitors’ satisfaction on facilities and services of this national park were educational level, the objectives
of the recreational visitor, experienced in visiting and type of visitors group.
Keywords: satisfaction, facilities and services, Mu Ko Chang national park, Mu Ko Rang, Trat province
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทัว่ ไประดับความพึงพอใจ
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง: กรณีศึกษาหมู่เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูดจังหวัดตราด ข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผมู้ าเยือนทีเ่ ดินทางมาเยือนในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่ง
ชาติหมู่เกาะช้าง เฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูดจังหวัดตราด ในช่วงระหว่าง
เดือนมกราคม– กุมภาพันธ์ 2561 รวมจ�ำนวน 369 ราย วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ
ที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)
ผลการศึกษาพบว่าผู้มาเยือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาเป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงในจ�ำนวน
ที่ใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลี่ย 32.83 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพหลัก(นักเรียน/
นิสิต/นักศึกษา) มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 17,580.38 บาท มีภูมิล�ำเนาอยู่ในท้องที่ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
มีวัตถุประสงค์ของการมาเยือนเพื่อมาเยือนทั่วไป มาเยือนกับครอบครัวและมีแหล่งปะการังน�้ำตื้นในพื้นที่
เป็นสิ่งดึงดูดใจ ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติ
หมูเ่ กาะช้าง บริเวณหมูเ่ กาะรังอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของ
ผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ได้แก่ระดับการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน ประสบการณ์การมาเยือน และประเภทของกลุ่มผู้มาเยือน
ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ ผู้มาเยือน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
หมู่เกาะรัง จังหวัดตราด
บทน�ำ
ปัจจุบันความแออัดและความวุ่นวายใน
สังคมเมืองได้ส่งผลท�ำให้กระแสการท่องเที่ยวของ
ประชาชนในพืน้ ทีท่ างธรรมชาติได้รบั ความนิยมเพิม่
ขึน้ เนือ่ งจากประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในสังคมเมืองต้อง
เคร่งเครียดกับปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และความสับสนวุ่นวายท่ามกลางภาวะมลพิษสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การเดินทางมาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความส�ำคัญจึงได้
มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการเชิงรุกมากขึ้น การเตรียมสิ่งอ�ำนวยความ

สะดวกต่างๆ และการให้บริการจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
จะสนองความต้องการและรองรับประชาชนกลุม่ นี้
ให้เกิดประสิทธิภาพ การให้บริการอย่างเหมาะสม
ภายใต้การรักษาระบบนิเวศและความงดงามตาม
ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติให้คงอยู่และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ คือ
(1) เพื่อการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพื้นที่ให้คง
อยู่ตามธรรมชาติ ป้องกันการรบกวนจากมนุษย์ (2)
เพือ่ การท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจเกิดความสุขกาย
สุขใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด และ (3) เพื่อการ
ศึกษาค้นคว้าวิจยั (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช, 2560ก) ซึ่งจากวัตถุประสงค์เพื่อการท่อง
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เทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจจะเห็นได้วา่ หากการจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ วไม่มปี ระสิทธิภาพอาจส่งผลกระ
ทบต่อสภาพทางธรรมชาติในพื้นที่ได้
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง จังหวัดตราด
เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งหนึ่งในอ่าว
ไทยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
ประกอบด้วยเกาะใหญ่นอ้ ยมากกว่า 40 เกาะ มีเกาะ
ที่เป็นโขดหินกลางทะเลจ�ำนวนมาก โดยมีเกาะ
ช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกาะหลายแห่ง
มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน�้ำทะเลใส
สะอาด บางแห่งมีปะการังใต้นำ�้ ทีค่ งความสมบูรณ์
ตามธรรมชาติเช่นเกาะหวาย หมู่เกาะรัง เป็นต้น
ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม99ตอนที่ 197 ลงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2525 เป็นอุทยานแห่งชาติล�ำดับที่
45 ของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช, 2560ข) จากข้อมูลสถิติจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2559 พบว่า มีสถิติ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับที่ 14 และอยู่
อันดับที่ 4 ของประเทศเมื่อเทียบกับอุทยานแห่ง
ชาติทางทะเล เป็นรองเพียงอุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา –หมูเ่ กาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
สิมิลัน และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่
เกาะเสม็ด เท่านั้น (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื , 2560ค) ทัง้ นีจ้ ากสถิตดิ งั กล่าวจะเห็น
ได้ว่านักท่องเที่ยวเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่
ในล�ำดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างโดยเฉพาะหมู่
เกาะรัง ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 1 ในจ�ำนวน 11 เกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่
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เกาะช้างที่มีการอนุญาตให้มีการด�ำน�้ำดูปะการัง
จึงเป็นจุดด�ำน�้ำดูปะการังที่ส�ำคัญที่จะต้องจัดการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ ให้
มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มา
เยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งจากข้อมูล
ข้างต้นจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาความพึงพอใจของ
ผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการให้
บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้างบริเวณหมู่
เกาะรังในช่วงทีม่ ผี มู้ าเยือนเข้ามาเยือนค่อนข้างมาก
(มกราคม – กุมภาพันธ์)เพื่อต้องการทราบว่าสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ ของ
อุทยานแห่งชาติบริเวณหมู่เกาะรัง เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้มาเยือนอยู่ในระดับใด ผู้มาเยือนมีข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
การให้บริการอย่างไรบ้าง ข้อมูลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้ประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะ
ช้างให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นทีป่ ระทับใจของ
ผู้มาเยือนในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทั่วไป ระดับ
ความพึงพอใจ และเพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความ
พึงพอใจของผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง
บริเวณหมู่เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
สมมติฐาน
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้กำ� หนดสมมติฐานไว้วา่
ผู้มาเยือนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ราย
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ได้ตอ่ เดือน ภูมลิ ำ� เนา วัตถุประสงค์ของการมาเยือน
ประสบการณ์การมาเยือน และประเภทของกลุ่มผู้
มาเยือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง บริเวณหมูเ่ กาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราดแตกต่างกัน
อุปกรณ์

อุปกรณ์และวิธีการ
1. แบบสัมภาษณ์
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
3. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�ำเร็จรูป

วิธีการ
การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรศึกษา ได้แก่ ผู้มาเยือนที่
เดินทางมาเยือนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะผู้มาเยือนที่เป็น
ชาวไทยเท่านั้น
2. กลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้จำ� นวนผูม้ าเยือนที่เดินทางมาเยือน
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่
เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัด
ตราดช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้มาเยือนเข้ามาเยือนมากมาหาค่า
เฉลี่ยในช่วง 2 เดือนดังกล่าว (4,966 + 4,512÷2)
ซึ่งมีจ�ำนวนเท่ากับ 4,739 ราย (กรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560ค) โดยน�ำจ�ำนวน
ผู้มาเยือนมาค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติ 0.05 (p-value = 0.05) ได้จ�ำนวนผู้มาเยือน
ตัวอย่างเท่ากับ 369 ราย
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การสร้างและการทดสอบแบบสัมภาษณ์
1. การสร้างแบบสัมภาษณ์ ศึกษารูปแบบ
การจัดท�ำแบบสัมภาษณ์จากผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดท�ำแบบสัมภาษณ์ให้มีค�ำถามสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ครอบคลุมตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่
1 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทั่วไป
ของผู้มาเยือน และส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้
มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้
บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ
หมูเ่ กาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัด
ตราด
2. การทดสอบแบบสัมภาษณ์ มีขนั้ ตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 น�ำแบบสัมภาษณ์ทจี่ ัดสร้างขึน้
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ หลังจากนัน้
จึงน�ำกลับมาแก้ไขและปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
2.2 การตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) ของแบบสัมภาษณ์และ
การทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ (reliability analysis)
ของค�ำถามตัวแปรตาม ด้วยวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือของ Cronbach’s alpha (พวงรัตน์, 2540)
โดยน�ำแบบสัมภาษณ์ 30 ชุด ไปทดลองใช้ (pre-test)
กับผูม้ าเยือนทีเ่ ดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด บริเวณเกาะกุฎี อ�ำเภอ
เมืองจังหวัดระยองผลการทดสอบหาค่าความเชื่อ
มั่นของค�ำถามตัวแปรตามได้ค่าเท่ากับ 0.898
การวัดระดับความพึงพอใจ
การวัดระดับความพึงพอใจสามารถใช้
ค�ำถามส่วนที่ 2 ของแบบสัมภาษณ์มาใช้ในการวัด
ซึ่งค�ำถามดังกล่าวเป็นค�ำถามแบบประเมินค่าตาม
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มาตรวัดของ Likert’s Scale (พรเพ็ญ, 2531) โดย
ค�ำถามแต่ละข้อมีค�ำตอบให้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก
หรือ 5 ระดับและก�ำหนดค่าการให้คะแนนไว้ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนนที่ได้
พึงพอใจมากที่สุด
5 คะแนน
พึงพอใจมาก
4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
2 คะแนน
พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ - ไม่พงึ พอใจ 1 คะแนน
จากเกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึง
พอใจดังกล่าว ก�ำหนดอันตรภาคชัน้ ออกเป็น 5 ชัน้
แต่ละชัน้ มีความกว้างของอันตรภาคชัน้ เท่ากับ 0.80
สามารถแปลความหมายระดับความพึงพอใจได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงผู้มาเยือนมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณ
หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับที่ไม่พึงพอใจ - น้อยที่สุด
ได้ค่าเฉลี่ย 1.81– 2.60 หมายถึงผู้มาเยือน
มีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณ
หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับน้อย
ได้ค่าเฉลี่ย 2.61– 3.40 หมายถึงผู้มาเยือน
มีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณ
หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับปานกลาง
ได้ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงผู้มาเยือน
มีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณ
หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับมาก
ได้ค่าเฉลี่ย 4.21– 5.00 หมายถึงผู้มาเยือน
มีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณ
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หมู่เกาะรัง อยู่ในระดับมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำแบบสัมภาษณ์ที่จัดสร้างขึ้นและผ่าน
การทดสอบเรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผู้มาเยือนตัวอย่างที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง
ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดย
เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูม้ าเยือนทีไ่ ด้ดำ� เนิน
กิจกรรมในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว และเก็บข้อมูลกับผู้
มาเยือนเฉพาะชาวไทยให้กระจายทุกกลุ่ม ใช้วิธี
การเก็บข้อมูลจากผูม้ าเยือนตัวอย่างด้วยวิธสี มุ่ แบบ
มีระบบ (systematic sampling)ซึ่งหาช่วงการสุ่ม
ตัวอย่างโดยน�ำจ�ำนวนผู้มาเยือนหารด้วยจ�ำนวน
ผู้มาเยือนกลุ่มตัวอย่าง (4,739÷ 369) ได้ช่วงการ
สุม่ ตัวอย่างเท่ากับ12.84 รายปัดเศษเป็นจ�ำนวนเต็ม
เท่ากับ 13 ราย และหาหน่วยตัวอย่างล�ำดับแรกมา
สุ่มหาหมายเลขเริ่มต้น (random start) โดยวิธีการ
สุม่ ตัวเลขอย่างง่าย สมมติวา่ สุม่ เลือกได้หมายเลข 7
ดังนัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูม้ าเยือนตัวอย่าง
จะเริ่มต้นจากเลขที่ตั้งต้น ได้แก่ ผู้มาเยือนล�ำดับที่
7 และเลขทีล่ ำ� ดับต่อไปให้นำ� เลขทีต่ งั้ ต้นบวกด้วย
เลขบอกช่วงการสุ่ม ได้แก่ 13 ท�ำให้ได้ผู้มาเยือนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างตามล�ำดับดังนี้ คือ ล�ำดับที่ 7, 20,
33, 50, 63, 80, ..... จนครบจ�ำนวนผูม้ าเยือน 369 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
(descriptive analysis) เป็นการน�ำข้อมูลต่างๆ ที่
ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสดง
ค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่า
ร้อยละ (percent) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต�่ำสุด
(minimum) และค่าเฉลี่ย (mean)
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยทีม่ ผี ล
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ต่อความพึงพอใจของผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง บริเวณหมูเ่ กาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราด ใช้สถิติที (t-test) กับตัวแปร
อิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติเอฟ
(F – test) กับตัวแปรอิสระทีแ่ บ่งกลุม่ ตัง้ แต่ 3 กลุม่
ขึ้นไป ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
(p-value =0.05) หรือที่ระดับความน่าเชื่อถือทาง
สถิติร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทัว่ ไปของ
ผู้มาเยือนตัวอย่าง
1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาเยือน
ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 52.30
และในส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.70
2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาเยือน
ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40
ปีและ20 – 30 ปี ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ร้อย
ละ 27.91 และ 26.83 ตามล�ำดับ มีอายุเฉลี่ย
32.83 ปี มากที่สุด64 ปี และน้อยที่สุด 16 ปี
3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ า
เยือนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 39.30 รองลงมาการการศึกษาระ
ดับปวท./ปวส./อนุปริญญาร้อยละ 21.14 และน้อยทีส่ ดุ
มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 2.44
4. อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า ผู้มา
เยือนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ไม่มอี าชีพหลัก
(นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา) ร้อยละ 22.76 รองลงมามี
อาชีพหลักท�ำธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 18.16 และน้อย
ทีส่ ดุ มีอาชีพหลักเกษตรกรรม (เลีย้ งสัตว์) ร้อยละ 1.08
5. อาชีพรอง ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ าเยือน
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ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ไม่มอี าชีพรองร้อย
ละ 89.97 ในส่วนทีเ่ หลือมีอาชีพรอง ร้อยละ 10.03
6. รายได้ตอ่ เดือน ผลการศึกษาพบว่า ผู้
มาเยือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 34.69 รอง
ลงมาไม่มีรายได้ต่อเดือน ร้อยละ 22.76 มีรายได้
ต่อเดือนเฉลี่ย17,580.38 บาท มากที่สุด 225,150
บาท และน้อยทีส่ ดุ น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 0.27
7. ภูมลิ ำ� เนาทีต่ งั้ บ้านเรือน ผลการศึกษา
พบว่า ผูม้ าเยือนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ มี
ภูมลิ ำ� เนาทีต่ งั้ บ้านเรือนอยูใ่ นภาคกลาง/ภาคตะวัน
ออกร้อยละ 52.03 รองลงมามีภูมิล�ำเนาที่ตั้งบ้าน
เรือนอยู่ในภาคเหนือร้อยละ 21.95 และน้อยที่สุด
มีภมู ลิ ำ� เนาทีต่ งั้ บ้านเรือนอยูใ่ นภาคใต้ ร้อยละ 5.15
8. วัตถุประสงค์ของการมาเยือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ผูม้ าเยือนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีวตั ถุประสงค์ของการมาเยือนเพือ่ มาเยือนทัว่ ไปร้อย
ละ 26.82 รองลงมาไม่มวี ตั ถุประสงค์ของการมาเยือน
ร้อยละ 18.97 และน้อยทีส่ ดุ มีวตั ถุประสงค์ของการมา
เยือนเพือ่ ประชุม/สัมมนา/อบรม/เข้าค่ายร้อยละ 7.59
9. ประสบการณ์การมาเยือน ผลการศึกษา
พบว่า ผูม้ าเยือนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่เคย
มีประสบการณ์การมาเยือน ร้อยละ 56.10 และที่
เหลือไม่เคยมีประสบการณ์การมาเยือน ร้อยละ 43.90
10. ประเภทของกลุ่มผู้มาเยือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้มาเยือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา
ส่วนใหญ่ มาเยือนกับครอบครัวร้อยละ 34.96
รองลงมามาเยือนกับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 22.49
และน้อยที่สุดมาเยือนกับกลุ่มทัวร์ ร้อยละ 1.36
11. จ�ำนวนผู้มาเยือนในกลุ่ม ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้มาเยือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษา
ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนผู้มาเยือนในกลุ่ม 2-5 คน
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ร้อยละ 55.28 มีจ�ำนวนผู้มาเยือนในกลุ่มเฉลี่ย
5.75 คน มากที่สุด 80 คน และน้อยที่สุด 1 คน
12. สิ่งดึงดูดใจ ผลการศึกษาพบว่า ผู้
มาเยือนตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีแหล่ง
ปะการังน�้ำตื้นในพื้นที่เป็นสิ่งดึงดูดใจร้อยละ
36.58 รองลงมามีความสวยงามของหมู่เกาะต่างๆ
ในพื้นที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ ร้อยละ 28.57 และน้อย
ที่สุด ไม่มีสิ่งดึงดูดใจแต่อย่างใด ร้อยละ 2.16
ระดับความพึงพอใจของผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก
อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้
มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้
บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ
หมูเ่ กาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัด
ตราด เมือ่ แบ่งคะแนนความพึงพอใจของผูม้ าเยือน
ตัวอย่างออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน พบว่า ผู้มาเยือน
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนความพึงพอใจ 103–
126 คะแนน ร้อยละ 40.38 รองลงมาได้ 127 – 150
คะแนน ร้อยละ 38.48 น้อยทีส่ ดุ ได้ 55 – 78 คะแนน
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ร้อยละ 1.63 ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 117.61
คะแนน มากที่สุด 140 คะแนน และน้อยที่สุด 62
คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม Table 1
ผลการศึกษาเมือ่ น�ำคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้มาเยือนตัวอย่างที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยการตอบ
ค�ำถามแต่ละข้อและทุกข้อของผู้มาเยือนตัวอย่าง
ทุกราย แล้วน�ำไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่
ก�ำหนดไว้พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูม้ าเยือน
ที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณหมูเ่ กาะรัง
ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 แปลความหมายได้ว่า ผู้มาเยือน
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
และการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ช้าง บริเวณหมู่เกาะรังอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�ำแนก
ระดับความพึงพอใจของผูม้ าเยือนตัวอย่างออกเป็น
รายด้าน ปรากฏผล ดังนี้ (1) ด้านสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87 (อยูใ่ นระดับมาก) และ
(2) ด้านการให้บริการ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.98 (อยูใ่ น
ระดับมาก)
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Table 1 Satisfaction’ score of visitors’ on facilities and services of Mu Ko Chang national park
at Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province.
วารสารการจัดการปาไม 12 (23) : 73-86 (2561)

Satisfaction’ score
Least satisfaction score (30–54)
Less satisfaction score (55–78)
Moderate satisfaction score (79–102)
More satisfaction score (103– 126)
Most satisfaction score (127–150)

n = 369 Percentage
Remark
- Mean score = 117.61
6
1.63 Maximum score =140
72 19.51 Minimum score = 62
149 40.38
142 38.48

Table 2 Factors affecting visitors’ satisfaction on facilities and services of Mu Ko Chang
national park at Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province.
Independent variables

t-test

F-test

p-value
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่
มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะ
รัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
การทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอ
เกาะกูดจังหวัดตราด ผู้ศึกษาได้แบ่งตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของ
ข้อมูลแต่ละตัวแปร ดังปรากฏรายละเอียดผลการ
ทดสอบสมมติฐานตามล�ำดับต่อไปนี้
1. อายุผู้ศึกษาได้แบ่งอายุของผู้มาเยือน
ออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้คา่ เฉลีย่ อายุของผูม้ าเยือน
(32.83 ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ ได้แก่ (1)
กลุม่ ผูม้ าเยือนทีม่ อี ายุนอ้ ย (16 – 32 ปี) และ (2) กลุม่ ผู้
มาเยือนทีม่ อี ายุมาก (33 – 64 ปี) (Mean = 3.905 และ
3.938 ตามล�ำดับ) พบว่า อายุเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อ
ความพึงพอใจของผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง บริเวณหมูเ่ กาะรัง (t =-0.542, p-value =
0.588) แสดงว่า ผูม้ าเยือนทีม่ อี ายุตา่ งกันมีความพึง
พอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติทศี่ กึ ษาไม่แตกต่างกัน
2. ระดับการศึกษาผู้ศึกษาได้แบ่งระดับ
การศึกษาของผู้มาเยือนออกเป็น5กลุ่ม ได้แก่ (1)
กลุ่มผู้มาเยือนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) กลุ่มผู้มา
เยือนทีม่ กี ารศึกษาประถมศึกษา (3) กลุม่ ผูม้ าเยือนที่
มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. (4)
กลุม่ ผูม้ าเยือนทีม่ กี ารศึกษาปวท./ปวส./อนุปริญญา
และ (5) กลุ่มผู้มาเยือนที่มีการศึกษาปริญญาตรี
หรือสูงกว่า (Mean = 3.968, 3.759, 4.136, 3.824
และ 3.884 ตามล�ำดับ) พบว่า ระดับการศึกษาเป็น
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มี
ต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง (F
= 4.223, p-value = 0.002) แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1)
ผู้มาเยือนที่มีการศึกษาประถมศึกษา กับผู้มาเยือน
ทีม่ กี ารศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช.
(2) ผู้มาเยือนที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/
ตอนปลาย/ปวช. กับผู้มาเยือนที่มีการศึกษา ปวท./
ปวส./อนุปริญญา และ (3) ผู้มาเยือนที่มีการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. กับผูม้ าเยือนที่
มีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความพึงพอใจ
ต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการของอุทยานแห่ง
ชาติที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. อาชีพหลักผู้ศึกษาได้แบ่งอาชีพหลัก
ของผู้มาเยือนออกเป็น3กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มา
เยือนทีไ่ ม่มอี าชีพหลัก (2) กลุม่ ผูม้ าเยือนทีม่ อี าชีพ
หลักภาคเกษตรกรรม (ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่ เลี้ยง
สัตว์) และ (3) กลุม่ ผูม้ าเยือนทีม่ อี าชีพหลักนอกภาค
เกษตรกรรม (ค้าขายรับจ้างทัว่ ไปรับราชการพนักงาน
บริษทั /รัฐวิสาหกิจท�ำธุรกิจส่วนตัวองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และธุรกิจการท่องเที่ยว/น�ำเที่ยว)
(Mean = 3.966, 4.038 และ 3.895 ตามล�ำดับ) พบว่า
อาชีพหลักเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อความพึงพอใจของ
ผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการให้
บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณหมู่
เกาะรัง (F = 0.958, p-value = 0.385) แสดงว่า ผู้มา
เยือนที่มีอาชีพหลักต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยาน
แห่งชาติที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน
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4. รายได้ต่อเดือนผู้ศึกษาได้แบ่งรายได้
ต่อเดือนของผู้มาเยือนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้การ
ไม่มรี ายได้และค่าเฉลีย่ รายได้ตอ่ เดือนของผูม้ าเยือน
(17,580.38 บาท) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มาเยือนที่ไม่มีรายได้ต่อเดือน (2)
กลุ่มผู้มาเยือนที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย (น้อยกว่า
17,580.38 บาท) และ (3) กลุ่มผู้มาเยือนที่มีรายได้
ต่อเดือนมาก (มากกว่า 17,580.38 บาท) (Mean =
3.966, 3.885 และ 3.925 ตามล�ำดับ) พบว่า รายได้
ต่อเดือนเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อความพึงพอใจของ
ผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณ
หมู่เกาะรัง(F = 0.490, p-value = 0.613) แสดงว่า ผู้
มาเยือนทีม่ รี ายได้ตอ่ เดือนต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการของ
อุทยานแห่งชาติที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน
5. ภูมลิ ำ� เนาผูศ้ กึ ษาได้แบ่งภูมลิ ำ� เนาของ
ผู้มาเยือนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มาเยือน
ที่อยู่ในภาคเหนือ (2) กลุ่มผู้มาเยือนที่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (3) กลุม่ ผูม้ าเยือนทีอ่ ยูใ่ นภาค
กลาง/ภาคตะวันออก และ (4) กลุม่ ผูม้ าเยือนทีอ่ ยูใ่ น
ภาคใต้ (Mean = 33.880, 3.982, 3.945 และ 3.974
ตามล�ำดับ)พบว่า ภูมิล�ำเนาเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะรัง (F = 0.696, p-value =
0.555) แสดงว่า ผูม้ าเยือนทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน
6. วัตถุประสงค์ของการมาเยือนผูศ้ กึ ษา
ได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนของผูม้ าเยือน
ออกเป็น6กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้มาเยือนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์หลักแต่อย่างใด (2) กลุ่มผู้มาเยือน

ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก...
		
ชุมพร ขาวผ่อง และคณะ

ทีม่ าพักผ่อนหย่อนใจ/พักฟืน้ (3) กลุม่ ผูม้ าเยือนทีม่ า
เยือนทัว่ ไป (4) กลุม่ ผู้มาเยือนที่มาศึกษาหาความรู้
สภาพทางธรรมชาติ/ระบบนิเวศ (5) กลุม่ ผูม้ าเยือน
ที่มาผจญภัย/เล่นกีฬา และ (6) กลุ่มผู้มาเยือนที่มา
ประชุม/สัมมนา/อบรม/เข้าค่าย (Mean = 3.893,
3.760, 3.762, 4.249, 3.981 และ 4.079 ตามล�ำดับ)
พบว่า วัตถุประสงค์ของการมาเยือนเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง บริเวณหมูเ่ กาะรัง (F = 7.767, p-value
< 0.001) แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มีวัตถุประสงค์ของ
การมาเยือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่ง
ชาติที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ผู้มาเยือนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์หลักแต่อย่างใด กับผู้มาเยือนที่มา
ศึกษาหาความรู้สภาพทางธรรมชาติ/ระบบนิเวศ
(2) ผู้มาเยือนที่มาพักผ่อนหย่อนใจ/พักฟื้น กับผู้
มาเยือนทีม่ มี าศึกษาหาความรูส้ ภาพทางธรรมชาติ/
ระบบนิเวศ (3) ผู้มาเยือนที่มาเยือนทั่วไป กับผู้มา
เยือนที่มาศึกษาหาความรู้สภาพทางธรรมชาติ/
ระบบนิเวศ (4) ผู้มาเยือนที่มีผู้มาเยือนที่มาเยือน
ทั่วไป กับผู้มาเยือนที่มาผจญภัย/เล่นกีฬา และ (5)
ผูม้ าเยือนทีม่ าศึกษาหาความรูส้ ภาพทางธรรมชาติ/
ระบบนิเวศ กับผู้มาเยือนที่มาผจญภัย/เล่นกีฬามี
ความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการ
ของอุทยานแห่งชาติที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ
7. ประสบการณ์การมาเยือนผูศ้ กึ ษาได้แบ่ง
ประสบการณ์การมาเยือนของผูม้ าเยือนออกเป็น 2
กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ผูม้ าเยือนทีม่ ปี ระสบการณ์การ
มาเยือน และ (2) กลุม่ ผูม้ าเยือนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์
การมาเยือน (Mean = 4.064 และ 3.747 ตามล�ำดับ)
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พบว่า ประสบการณ์การมาเยือนเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ 0.006) แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มีประเภทของกลุ่มผู้
ความพึงพอใจของผูม้ าเยือนทีม่ ตี อ่ สิง่ อ�ำนวยความ มาเยือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่ สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติที่
เกาะช้างบริเวณหมู่เกาะรัง (t = 5.354, p-value < ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ผลการ
0.001) แสดงว่า ผู้มาเยือนที่มีประสบการณ์การมา วิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ผู้มาเยือนที่มาเยือนเพียง
เยือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความ คนเดียวกับผู้มาเยือนที่มาเยือนกับกลุ่มทัศนศึกษา
สะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติที่ นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา (2) ผูม้ าเยือนทีม่ าเยือนกับ
ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ครอบครัวกับผูม้ าเยือนทีม่ าเยือนกับกลุม่ ทัศนศึกษา
8. ประเภทของกลุ่มผู้มาเยือนผู้ศึกษา นักเรียน/นิสติ /นักศึกษา(3) ผูม้ าเยือนทีม่ าเยือนกับ
ได้แบ่งประเภทของกลุม่ ผูม้ าเยือนออกเป็น 6 กลุม่
กลุม่ เพือ่ นกับผูม้ าเยือนทีม่ าเยือนกับกลุม่ ทัศนศึกษา
12 (23)
(2561)
73 นักJournal
(23) ผู: 73-86
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Table 2 Factors affecting visitors’ satisfaction on facilities and services of Mu Ko Chang
national park at Mu Ko Rang, Ko Mak sub-district, Ko Kut district, Trat province.
Independent variables
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Age
Educational level
Major occupation
Monthly income
Domicile
Objective of visiting
Experienced in visiting
Type of visitor group

t-test
-0.542

5.354

F-test
4.223
0.958
0.490
0.696
7.767
3.345

p-value
0.588
0.002
0.385
0.613
0.555
< 0.001
< 0.001
0.006
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สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ข้อมูลทั่วไปของผู้มาเยือนที่เดินทางมาเยือนใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะ
รัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
สรุปได้วา่ ผูม้ าเยือนตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาเป็นเพศ
ชายและเป็นเพศหญิงในจ�ำนวนทีใ่ กล้เคียงกัน มีอายุ
เฉลี่ย 32.83 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่ไม่มีอาชีพหลัก (นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา)
ไม่มีอาชีพรองมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 17,580.38
บาท มีภูมิล�ำเนาอยู่ในท้องที่ภาคกลาง/ภาคตะวัน
ออก มีวัตถุประสงค์ของการมาเยือนเพื่อมาเยือน
ทั่วไป เคยมีประสบการณ์การมาเยือน มาเยือนกับ
ครอบครัว มีจำ� นวนผูม้ าเยือนในกลุม่ เฉลีย่ 5.75 คน
และมีแหล่งปะการังน�ำ้ ตืน้ ในพืน้ ทีเ่ ป็นสิง่ ดึงดูดใจ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มาเยือน
ที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณหมู่เกาะ
รัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
สรุปได้ว่าผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่ง
ชาติหมูเ่ กาะช้างบริเวณหมูเ่ กาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก
อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดอยู่ในระดับมากมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 จ�ำแนกเป็น (1) ความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
(อยู่ในระดับมาก) และ (2) ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.98 (อยูใ่ นระดับมาก)
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้
มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้
บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ
หมูเ่ กาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัด
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ตราด สรุปได้วา่ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ของ
การมาเยือน ประสบการณ์การมาเยือน และประเภท
ของกลุ่มผู้มาเยือนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง
บริเวณหมู่เกาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจของผู้มา
เยือนที่มีต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้
บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บริเวณ
หมูเ่ กาะรัง ต�ำบลเกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัด
ตราดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ดัง
นั้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จึงควรบริหาร
จัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติให้อยู่ในระดับมาก และควร
พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาติในบริเวณทีศ่ กึ ษาบางประการ
ที่ผู้มาเยือนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น้อยกว่า
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการด้านอืน่ ๆ
ให้ดยี ง่ิ ขึน้ กว่าเดิม เช่น การเพิม่ จ�ำนวนห้องน�ำ้ ห้อง
สุขา การพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ
3.45 และ 3.43 ตามล�ำดับ เป็นต้น
2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ควร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับอุทยานแห่ง
ชาติผ่านสื่อประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน์ สือ่ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพือ่ ประชาสัมพันธ์
จุดเด่นที่น่าสนใจในพื้นที่ที่จะสามารถดึงดูดผู้มา
เยือนหรือนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ภายใน
ประเทศให้เดินทางมาเยือนมากยื่งขึ้นต่อไป
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3. วัตถุประสงค์ของการมาเยือน เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มี
ต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการของ
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะช้าง บริเวณหมูเ่ กาะรัง ต�ำบล
เกาะหมาก อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ในการมาเยือนเพือ่ ศึกษาหาความรูส้ ภาพ
ทางธรรมชาติ/ระบบนิเวศ ดังนั้น อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง ควรน�ำปัจจัยดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก�ำหนดแผนการป้องกันรักษาป่าเพื่อ
รักษาสภาพทางธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ จะสามารถดึงดูดผูม้ าเยือน
ให้มาเยือนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัด
ตราดควรพิจารณาน�ำข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของผูม้ าเยือนตัวอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีม้ าใช้
เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยาน
แห่งชาติให้เป็นไปตามความต้องการและข้อเสนอ
แนะของผู้มาเยือนดังกล่าวต่อไป เช่น การจัดสร้าง
ห้องน�้ำห้องสุขาในพื้นที่เพิ่มเติมการจัดให้มีถังขยะ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมอย่างทั่วถึง การจัด
สร้างเส้นทางเดินเท้าในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ
เพิ่มเติม การจัดสร้างทีน่ งั่ พักผ่อนส�ำหรับบริการแก่
ผู้มาเยือนในพื้นที่เพิ่มเติม เป็นต้น
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แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ABSTRACT

This research aimed to study patterns and demand of green space utilization as well as to analyze
and prioritize the demand for green space utilization at Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus
in order to develop guidelines for management of green space that compliance with user’s demand. The
study randomly interviewed 385 samples. The interviewed data were analyzed by descriptive statistics and
applied Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to prioritize the demand of green space utilization. The
study revealed that there were three patterns of green space utilization. These included 1) green space for
relaxing (weight = 0.45), 2) green space for exercise (weight = 0.33) and 3) green space for learning and
recreation (weight = 0.22). There were six factors affecting decision of users for utilizing green spaces
including plant diversity, aesthetic of landscape, access to green spaces, functions and zoning, facilities and
safety, and clean and condition of green spaces. The study suggested for three main guidelines of green space
management that were 1) management guideline of green spaces for relaxing, 2) management guideline
of green spaces for exercise and 3) management guideline of green spaces for recreation and education.
Keywords: green space, academic institute, management, users
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แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว...
พงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง และคณะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทและความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวของผู้
ใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 385
ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา พร้อมกับประยุกต์ใช้กระบวนล�ำดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ จากการศึกษา
พบว่า ประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ตามล�ำดับความส�ำคัญ ได้แก่ อันดับแรก เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ค่าน�้ำหนักคะแนน เท่ากับ 0.45 อันดับ
สองคือ การออกก�ำลังกาย ค่าน�้ำหนักคะแนนเท่ากับ 0.33 และอันดับสามคือ การเรียนรู้และนันทนาการที่
มีความงามทางภูมิทัศน์ค่าน�้ำหนักคะแนน เท่ากับ 0.22 ทั้งนี้ การตัดสินใจใช้ประโยชน์พ้ืนที่สีเขียวแต่ละ
ประเภทมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันใน 6 ปัจจัย ได้แก่ ความหลากหลายของพันธุ์พืช ความงามทางภูมิ
ทัศน์/ทัศนียภาพ การเข้าถึงพื้นที่ การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และ
การดูแลและรักษาความสะอาด ผลการศึกษาเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวออกเป็น 3 แนวทางหลัก
ตามประเภทการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1) แนวทางการจัดการพื้นทีส่ เี ขียวเพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ 2) แนวทาง
การจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการออกก�ำลังกาย และ 3) แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรู้และ
นันทนาการ โดยในแต่ละแนวทางการจัดการหลักจะประกอบไปด้วยแนวทางย่อยตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
ค�ำส�ำคัญ: พื้นที่สีเขียว สถานศึกษา การจัดการ ผู้ใช้ประโยชน์

ค�ำน�ำ

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (2547) ได้จดั ท�ำมาตรการในการเพิม่
และการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการเพิม่ และการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไร
ก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังมีข้อจ�ำกัดบางประการ
ในการเพิ่มพื้นทีสีเขียวในเขตชุมชน นั่นคือ การ
ขาดแคลนที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
ซึ่งส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม มีมาตรการในการเพิม่ ศักยภาพพืน้ ที่
ในการทีจ่ ะพัฒนาเป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวโดยก�ำหนดให้ใช้

พืน้ ทีว่ า่ งเว้นตามกฎหมาย พืน้ ทีส่ าธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ พื้นที่ส่วนราชการ พื้นที่ในสถาบัน
การศึกษา พื้นที่ที่เป็นศาสนสถาน ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม พื้นที่สาธารณะของแผ่นดิน
และพื้นที่รกร้าง ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
เป็นพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในสถาบันการ
ศึกษาเป็นหนึ่งแนวทางในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่
สี เ ขี ย วชุ ม ชนเมื อ ง ของส� ำ นั ก งานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ประโยชน์ในด้านของความร่มรืน่ เพิม่ บรรยากาศ
สดชื่น ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ให้นิสิต/

ไมเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาลักษณะและรูปแบบการใชประโยชน
เขียวรวมถึงความตองการในการใชประโยชนพื้นที่สีเขีแนวทางการจั
ยวในมหาวิดการพื
ทยาลั้นทีย่สเพื
นําผลจากกา
วารสารการจัดการป่าไม้
ีเขีย่อว...
ปีที่ 12 ฉบับที่ 23						
		 ้ น ที่ สี เขี ย วในมหาวิ
พงศ์ปกรณ์ทผิยาลั
วผ่องย เกษตรศาสตร
และคณะ
ใช เป น แนวทางการจั79
ด การและพั ฒ นาพื
ว
กําแพงแสน ที่ว่สไปได้
อดคลองกับความตองการของผู
ระโยชน
นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั
อุปกรณ์ใชแปละวิ
ธีการและเพื่อใหเปนพื้นที่สีเขีย
เมืองอยางยั่งยืยนดตอลด
ไป ประชากรและขนาดตัวอย่าง
ใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลายความเครี

ความเหนื่อยล้า ท�ำกิจกรรมการออกก�ำลังกาย พัก
ประชากร คือ ผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์
อุปกรณและวิธีการ
ผ่อนหย่อนใจ และการเรียนรู้และนันทนาการที่มี พื้นที่สีเขียว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความงามทางภูมิทัศน์ซึ่งปัจจัประชากรและขนาดตั
ยที่จ�ำเป็นในการจัดวอยางวิทยาเขตก�ำแพงแสน ซึ่งไม่ทราบจ�ำนวนผู้ที่มา
ประชากร
มาใช
ป ระโยชน
ื้ น ที่ สชีัดเขี ยจึวงได้
ภายในมหาวิ
ท ยาลั ย เกษตร
ท�ำแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในสถาบั
นการคื อ ผู ทเข้ี่ เขาาใช้
ประโยชน์
อย่าพงแน่
ก�ำหนดขนาด
วิทยาเขตกํ
าแพงแสน
ทราบจํ่มานวนผู
ี่มาเข
ประโยชน
งแนไชม่ัดทจึราบ
งไดกําหนดข
ศึกษา ตามแผนปฏิบตั กิ ารเชิงนโยบายด้
านการจั
ดการ ซึ่งไมของกลุ
ตัวอย่ทางผู
ใ้ ช้าปใชระโยชน์
พนื้ อทียก่ ารณี
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งกลุยืนมตัคืวออยความเข้
โดยใช้
สมการของ Cochran
างผูใชปาใจ
ระโยชนจ�พำนวนประชากร
ื้นที่กรณีไมทราบจํ
านวนประชากร
โดยใชส(1977)
มการของ Cochra
ในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์กับการใช้
พื้นทีางล
่สีเาขีงนี
ยวที
ดังสมการข
้ ่ ดังสมการข้างล่างนี้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
Z2
(วราลักษณ์ และ พุฒพรรณี, 2554)
N=
4e2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน มีพนื้ ทีซ่ งึ่ มีศกั ยภาพในการพัฒนาพืน้ ที่
โดยที่ n = ขนาดตัวอย่าง
สีเขียว ตามแนวทางของส�ำนักงานนโยบายและแผน
Z = ระดับความเชือ่ มัน่ ก�ำหนดที่ ร้อยละ 95
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพราะนอกจาก
e = ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้โดย
นิสติ ทีใ่ ช้บริการพืน้ ทีส่ เี ขียวในมหาวิทยาลัยแล้ว ยัง
ก�ำหนด + ร้อยละ 5
เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไป เข้ามาใช้บริการพืน้ ทีส่ ี
สามารถค�ำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม
เขียวภายในมหาวิทยาลัย อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาพืน้ ทีส่ ี
เท่ากับ 385 คน
เขียวร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ให้ประชาชน
ทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
พัฒนาพืน้ สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ยังขาดข้อมูลเรือ่ ง
การศึกษาวิจยั เรือ่ งแนวทางการจัดการและ
พฤติกรรมมนุษย์กบั การใช้พนื้ ทีส่ เี ขียว ทีส่ อดคล้อง พัฒนาพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
กับความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์พนื้ ที่ เป็นผลให้ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต้องด�ำเนิน
พืน้ ทีส่ เี ขียวถูกใช้ไม่เต็มศักยภาพ และถูกทิง้ ให้รกร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูลทีต่ อ้ งใช้สำ� หรับการวิจยั ดังนี้
ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการ
1. แบบสัมภาษณ์ เพือ่ สอบถามกลุม่ ตัวอย่าง
ศึกษาลักษณะและรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สี ผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย
เขียวรวมถึงความต้องการในการใช้ประโยชน์พนื้ ที่ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
สีเขียวในมหาวิทยาลัย เพื่อน�ำผลจากการวิจัยมาใช้ รวบรวมตัวชี้วัดซึ่งใช้เป็นค�ำถามเพื่อวิเคราะห์เกี่ยว
เป็นแนวทางการจัดการและพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน กับการพัฒนาและหาแนวทางการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์ และ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมืองอย่างยัง่ ยืนต่อไป แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้กบั สถานทีท่ ที่ ำ� การศึกษาวิจยั
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2. แนวค�ำถาม ส�ำหรับสัมภาษณ์ผบู้ ริหารที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ประกอบด้วยเนือ้ หา
3 ส่วน ได้แก่ 1) แผนการด�ำเนินงานด้านการจัดการพืน้ ที่
สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
2) แนวทางการจัดการและพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว และ 3)
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
สัมภาษณ์ผทู้ เี่ ข้ามาใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียว ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ด้วยแบบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 385 ตัวอย่าง และ
2) การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้บริหารและเจ้า
หน้าทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว จ�ำนวน 3 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แยกการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนาโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบการใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียว และการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
2. การประยุกต์ใช้กระบวนการล�ำดับชัน้ เชิง
วิเคราะห์ (วิฑูรย์, 2542) ส�ำหรับการประเมินความ
ส�ำคัญของประเภทการใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียวโดย
ก�ำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ 3 ประเภท ได้แก่
พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกาย และการเรียนรู้และ
นันทนาการทีม่ คี วามงามทางภูมทิ ศั น์ พร้อมทัง้ เรียง
ล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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ของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
ซึ่งมี 6 ประเภท ได้แก่ ความหลากหลายของพันธุ์
พืช ความงามทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพ การเข้าถึง
พื้นที่ การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัย และการดูแลและรักษา
ความสะอาด
3. การวิเคราะห์เพือ่ เสนอแนะแนวทางการ
จัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในทีด่ นิ ของมหาวิทยาลัย โดยเรียง
ล�ำดับตามความส�ำคัญของประเภทการใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งน�ำปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน
ใจของกลุ่มตัวอย่าง มาจัดกลุ่มความส�ำคัญเป็น 3
ระดับ โดยใช้เทคนิคการแบ่งช่วงชั้นแบบควอไทล์
(Quartile) ดังนี้
3.1 ปัจจัยที่มีความส�ำคัญระดับสูง (H)
3.2 ปัจจัยที่มีความส�ำคัญระดับปาน
กลาง (M)
3.3 ปัจจัยที่มีความส�ำคัญระดับต�่ำ (L)
จากนั้นประมวลและสังเคราะห์ผลการ
ศึกษาทั้งหมด น�ำมาก�ำหนดแนวทางการจัดการ
และพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว โดยการวิจัยในครั้งนี้
จะเรียงล�ำดับแนวทางการจัดการตามล�ำดับความ
ต้องการการใช้ประโยชน์ และเลือกเฉพาะปัจจัย
ทีค่ วามส�ำคัญระดับสูงในแต่ละประเภทการใช้ประ
โยชน์นั้นๆ

ผลและวิจารณ์

ลักษณะและรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
		 ประเภทและจ�ำนวนผู้มาใช้ประโยชน์ พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พื้นที่
สีเขียวกันเป็นกลุ่มเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 64.94 โดย
มีจ�ำนวนเพื่อนในกลุ่ม 3, 2, 5, 10, 4, 8, 7 และ
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6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10, 11.17, 10.13, 9.87, 8.83,
3.90, 3.38 และ 1.56 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตาม
ล�ำดับ รองลงมา คือ เดินทางมาเพียงคนเดียว คิด
เป็นร้อยละ 18.44 และเดินทางมาเป็นครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 16.62 โดยมีจ�ำนวนคนในครอบครัว
2, 3, 4, และ 5 คิดเป็นร้อยละ 6.23, 3.90, 3.90 และ
2.60 ตามล�ำดับ
		 ช่วงวันในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พื้นที่
สีเขียวเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาคือ มาใช้
ประโยชน์เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ และมาทุกวัน คิด
เป็นร้อยละ 29.87 และ 23.38 ตามล�ำดับ ซึ่งความถี่
ในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว พบว่า ส่วนใหญ่
มาใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสัปดาห์ละ 1-3 วัน
คิดเป็นร้อยละ 34.81 รองลงมาคือ มาเดือนละ 1-3 วัน
มาทุกวัน มาสัปดาห์ละ 4-6 วัน และน้อยกว่าเดือน
ละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 25.19, 16.62, 13.77 และ 9.61
ตามล�ำดับ และมาใช้ประโยชน์นอ้ ยกว่าเดือนละครัง้
คิดเป็นร้อยละ 9.61 อาทิ 1 วันต่อปี 2 วันต่อปี 4 วัน
ต่อปี และ 3 วันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.68, 2.60, 1.56
และ 0.78 ตามล�ำดับ
		 ช่วงเวลาที่มาใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวพบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พื้นที่
สีเขียวในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 59.22 รองลงมาคือ เวลา 14.00-17.00, 5.008.00, 11.00-14.00 และ 8.00-11.00 น. คิดเป็นร้อย
ละ 59.22, 30.13, 4.42, 3.90 และ 2.34 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียว
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว 31-60 นาที คิดเป็นร้อย
ละ 48.57 รองลงมาคือ ระยะเวลา 61-90, > 120,
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≤ 30 และ 91-120 นาที คิดเป็นร้อยละ 22.34, 14.55,

8.57 และ 5.97 ตามล�ำดับ
		 วิธกี ารเดินทางมายังพืน้ ทีส่ เี ขียวพบว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาใช้ประโยชน์พื้นที่สี
เขียวโดยรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 62.08 รอง
ลงมาคือ รถยนต์สว่ นตัว รถจักรยาน และเดินเท้า คิด
เป็นร้อยละ 28.31, 4.68 และ 3.90 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ระยะทางการเดินทางมายังพื้นที่สีเขียว พบว่า ระยะ
ทางทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวคือ ระยะทาง 1-2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 30.91 รองลงมาคือ ระยะทาง 0.5-1.0, 2-3 และ
>10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.45, 13.77 และ 11.43
ตามล�ำดับ ในส่วนของระยะเวลาการเดินทางมายัง
พื้นที่สีเขียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทาง
มาใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียว คือ ระยะเวลาไม่เกิน 15
นาที คิดเป็นร้อยละ 56.88 รองลงมาคือ ระยะเวลา
16-30, 60-120, 31-60 และ มากกว่า 120 นาที คิด
เป็นร้อยละ 18.70, 9.87, 8.31 และ 6.23 ตามล�ำดับ
		 พื้นที่สีเขียวที่กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์
เคยมาใช้ประโยชน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยมาใช้
ประโยชน์จ�ำนวน 25 แห่ง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ
87.01 เคยมาใช้ประโยชน์พื้นที่ของสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามากที่สุด รองลงมา คือ
สวนสระพระพิรุณ สวนบ่ออภัยทานและแหล่งดู
นกธรรมชาติ สวนนวัตกรรมการออกก�ำลังกายเพื่อ
สุขภาพ จุดชมต้นชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ และสวนนวัตกรรม
การท่องเทีย่ วผจญภัยเชิงนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 80.78,
80.00, 78.44, 74.81, 70.13 และ 63.38 ตามล�ำดับ และ
พืน้ ทีสเี ขียวทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเคยใช้ประโยชน์นอ้ ยทีส่ ดุ
คือ สวนพรรณไม้ประจ�ำสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 2.60
		 ประเภทการใช้ประโยชน์ของกลุม่ ตัวอย่างผู้
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ใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีส่ เี ขียว พบว่า 1) การใช้ประโยชน์
ประเภทการออกก�ำลังกายที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ท�ำมากที่สุด คือ การวิ่ง คิดเป็นร้อยละ 74.29 รองลง
มาคือ การเดิน แบดมินตัน และออกก�ำลังกายโดยใช้
เครือ่ งออกก�ำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 61.82, 36.36 และ
23.38 ตามล�ำดับ 2) การใช้ประโยชน์ประเภทการพัก
ผ่อนหย่อนใจทีก่ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทำ� มากทีส่ ดุ คือ
นั่งเล่น/นอนเล่น คิดเป็นร้อยละ 70.13 รองลงมาคือ
รับประทานอาหาร พบปะสังสรรค์ และอ่านหนังสือ
คิดเป็นร้อยละ 70.13, 64.16 และ 56.88 ตามล�ำดับ
และ 3) การใช้ประโยชน์ประเภทการเรียนรู้และ
นันทนาการทีม่ คี วามงามทางภูมทิ ศั น์ทกี่ ลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ท�ำมากที่สุด คือ ถ่ายภาพ คิดเป็นร้อยละ
80.78 รองลงมาคือ ชมธรรมชาติ ถ่ายวิดีโอ และ
ดูนกคิดเป็นร้อยละ 68.83, 18.44 และ 13.77 ตามล�ำดับ
		 เหตุผลในการมาใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียวที่
ของกลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ช้ประโยชน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มาใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียวเนือ่ งจากพืน้ ที่
มีความงามทางภูมทิ ศั น์คดิ เป็นร้อยละ 83.38 รองลง
มา คือ พืน้ ทีม่ ตี น้ ไม้มาก/ร่มรืน่ เดินทางสะดวก และ
มีพื้นที่กว้าง ท�ำกิจกรรมได้หลากหลายคิดเป็นร้อย
ละ 75.06, 61.82 และ 54.29 ตามล�ำดับ
ความพึ ง พอใจของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ใ ช้
ประโยชน์ต่อพื้นที่สีเขียว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้ประโยชน์ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อพื้นที่
สีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.418) โดย
สามารถวิเคราะห์แยกเป็นประเภทตัวชี้วัดได้ ดังนี้
1. ความหลากหลายของพันธุไ์ ม้พบว่า ใน
ภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความหลาก
หลายของพันธุไ์ ม้อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.075)
2. ความงามทางภูมทิ ศั น์/ทัศนียภาพพบว่า
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ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความงาม
ทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.988)
3. การเข้าถึงพื้นที่ พบว่า ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงพื้นที่อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.986)
4. การแบ่งสัดส่วนของพืน้ ทีพ่ บว่า ในภาพ
รวมกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการแบ่งสัดส่วน
ของพื้นที่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.394)
5. สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.086)
6. การดูแลและรักษาความสะอาด พบว่า
ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดูแล
และรักษาความสะอาดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.631)
		 จากผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่สี
เขียวดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่สี
เขียวได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีการจัดหา
ให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เนื่องจากที่
มีอยู่ไม่เพียงพอ และบางส่วนอยู่ในสภาพช�ำรุด
ทรุดโทรมไม่ได้รับการดูแลรักษา เช่น ห้องน�้ำ
เก้าอี้ ถังขยะ หลอดไฟ และเครื่องเล่นต่างๆ ควรมี
การตกแต่งและบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวให้อยูใ่ นสภาพ
สวยงามและพร้อมใช้ ส่วนความปลอดภัยมีขอ้ เสนอ
แนะว่าควรมีมาตรการไม่ให้มีการมั่วสุม ดื่มสุรา
และทะเลาะวิวาท หรือควรติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพิม่
เติม เนือ่ งจากมีความกังวลใจในเรือ่ งความปลอดภัย
		 สามารถกล่าวได้วา่ ลักษณะและรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ของกลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ ี
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เขียวมีหลากหลายกิจกรรมในแต่ละประเภทพื้นที่
โดยผู้ใช้ประโยชน์มีเหตุผลในการมาใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวที่หลากหลายเช่นกัน

		

คือ อันดับที่ 1 เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ มีคา่ น�ำ้ หนัก
ความส�ำคัญ 0.45 อันดับที่ 2 เพือ่ การออกก�ำลังกาย มี
ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญ 0.33 และอันดับที่ 3 เพื่อการ
เรียนรู้และนันทนาการที่มีความงามทางภูมิทัศน์ มี
ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญ 0.22 (Table 1)
		
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ในการเข้ามาใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียวแต่ละประเภท
(Table 2) มีรายละเอียดต่อไปนี้

ความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
		 จากการวิเคราะห์ สามารถจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว
ของกลุ่มวารสารการจั
ตัวอย่างโดยอาศั
ดการปาไม ยค่าน�้ำหนักความส�ำคัญ 99
ปที่ 12 ฉบับที่ 23
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Table 1 Patterns and rank of green space utilization.
Utilization patterns
Weight
1. Green space for relaxing
0.4497
2. Green space for exercise
0.3314
3. Green space for recreation and learning
0.2189
Total weight
1.0000
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Rank
1
2
3

Table 2 Factors affecting the decision of users to utilize green spaces.
Distribution of weight in each utilization pattern
Factors
Relaxing
Exercise
Recreation
1. Diversity of plants
1,563 (M)
475 (L)
1,975 (H)
2. Aesthetic of landscape
2,194 (H)
654(L)
2,057 (H)
3. Access to green space
1,687 (M)
1,550 (M)
724 (L)
4. Functions and zoning
984 (L)
1,879 (H)
1,565 (M)
5. Facilities and safety
895 (L)
2,103 (H)
961 (L)
6. Cleanness and condition
762 (L)
1,424 (M)
803 (L)
Remark: H = High priority, M = Medium priority, L = Low priority
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1. การใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การพัก
ผ่อนหย่อนใจ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ความงาม
ทางภูมทิ ศั น์พาภยีนศัท/เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสิน
ใจมากที่สุด โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด 2,194 คะแนน
รองลงมา ได้แก่ การเข้าถึงพื้นที่ ความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัย และการดูแลและ
รักษาความสะอาด โดยมีค่าคะแนน 1,687, 1,563,
984, 895 และ 762 คะแนน ตามล�ำดับ
2. การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ
การออกก�ำลังกายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด โดยให้ค่า
คะแนนสูงสุด 2,103 คะแนน รองลงมา ได้แก่การ
แบ่งสัดส่วนของพืน้ ที่ การเข้าถึงพืน้ ที่ การดูแลและ
รักษาความสะอาด ความงามทางภูมทิ ศั น์าภยีนศัท/พ
และความหลากหลายของพันธุพ์ ชื โดยมีคา่ คะแนน
1,879, 1,550, 1,424, 654 และ 475 คะแนน ตามล�ำดับ
3. การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเพื่อการ
เรียนรู้และนันทนาการที่มีความงามทางภูมิทัศน์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ความงามทางภูมิ
ทัศน์/ทัศนีภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด โดยให้ค่าคะแนนสูงสุด 2,057 คะแนน
รองลงมา ได้แก่ ความหลากหลายของพันธุ์พืช
การแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และความปลอดภัย การดูแลและรักษาความสะอาด
และการเข้าถึงพื้นที่ โดยมีค่าคะแนน 1,975, 1,565,
961, 803 และ724 คะแนน ตามล�ำดับ
แนวทางการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในทีด่ นิ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
แนวทางการจัดการเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์และ
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ส่งเสริมให้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจะแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์
พื้นทีส่ เี ขียว 3 ประเภทหลัก ซึง่ เรียงล�ำดับตามความ
ส�ำคัญตามความต้องการการใช้ประโยชน์ ได้แก่
พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว
เพือ่ การออกก�ำลังกาย และพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การเรียน
รู้และนันทนาการที่มีความงามทางภูมิทัศน์ พร้อม
ทั้งเลือกแนวทางที่มีความจ�ำเป็นอันดับสูง ดังมีราย
ละเอียดต่อไปนี้
1. แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัย
การเพิ่มพูนความงามทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้
แนวทางที่ 1 การจัดองค์ประกอบ
ทางกายภาพของพื้นที่ เน้นความสวยงามลงตัว
ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม พัฒนาพื้นที่ให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างสวนที่สวยงามกับสิ่งต่างๆ
ที่อยู่โดยรอบ เช่น บ่อน�้ำ ทางเดิน เพิ่มพื้นที่สนาม
หญ้า และสวนหย่อมเพื่อให้พื้นที่สีเขียวสบายตา
เป็นที่นั่งเล่น/นอนเล่น รับประทานอาหาร เพิ่มทาง
เชื่อมระหว่างพื้นที่สเี ขียวด้วยทางเดิน สะพาน หรือ
ทางข้ามถนนที่ปลอดภัย
แนวทางที่ 2 ขจัดการรบกวนจากกิจกรรม
ที่ขัดแย้งต่างๆ โดยจัดพื้นที่ให้อยู่ห่างกับถนน
ที่ มี ก ารจราจรหนาแน่ น หรื อ ถนนที่ ร ถใช้
ความเร็วสูง เพิ่มพื้นที่กันชนด้วยแนวเขตพันธุ์ไม้
ที่มีประสิทธิภาพในการลดก๊าซมลพิษ และเพิ่ม
ก๊าซออกซิเจนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
และแยกทางเดินเท้าออกจากถนนภายในพืน้ ทีส่ เี ขียว
เพือ่ เป็นการหลีกเลีย่ งเสียงดัง มลพิษฝุน่ ควันจากยาน
พาหนะ
2. แนวทางการจัดการและพัฒนาพื้นที่สี
เขียวเพื่อการออกก�ำลังกาย ควรให้ความส�ำคัญกับ
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ปัจจัยด้านการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัย และการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ให้มี
ความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังต่อ
ไปนี้
แนวทางที่ 1 จัดหาและปรับปรุงสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับกิจกรรมออกก�ำลังกายโดยตรง
เช่น เส้นทางเดิน/วิ่ง เส้นทางจักรยาน เครื่องออก
ก�ำลังกาย และลานกิจกรรมออกก�ำลังกาย
แนวทางที่ 2 จัดหาและปรับปรุงสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกอืน่ ๆ เช่น ทีน่ งั่ พัก ศาลาพักผ่อน ส�ำหรับ
หลบแดด หลบฝน ทางลาดส�ำหรับผู้พิการ ป้ายสื่อ
ความหมาย ลานจอดรถยนต์ ห้องสุขา
แนวทางที่ 3 การเพิม่ ด้านแสงสว่างและ
กล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลในช่วงที่มีผู้เข้ามาใช้
ประโยชน์เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 17.00
น. - 20.00 น.
แนวทางที่ 4 จั ด ให้ มี ก ารกระจาย
ตัวของกิจกรรมที่มีความเหมาะสม การจัดวาง
ต�ำแหน่งของพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีการกระจายตัว
ของกิจกรรมต่างๆ ที่มีบทบาทแตกต่างกัน สามารถ
เกือ้ กูลกิจกรรมเพือ่ ความปลอดภัยในกิจกรรมนัน้ ๆ
เช่น สนามฟุตบอล จัดให้อยู่บริเวณพื้นที่เปลี่ยว
ของเส้นทางเดิน/วิ่ง เป็นต้น
แนวทางที่ 5 การก�ำหนดพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพ
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการออกก�ำลังกาย เช่น
พัฒนาช่องทางปั่นจักรยานเพื่อการออกก�ำลังกาย
บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัย
		 แนวทางที่ 6 จัดหาพื้นที่ออกก�ำลังกาย
ด้านการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ด้านการเสริมสร้าง
ความแข็งแรงอดทนของหัวใจและปอด และด้าน
การยืดหยุ่นของร่างกาย พร้อมค�ำแนะน�ำวิธีการ
ใช้อุปกรณ์และประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้
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มาใช้ประโยชน์ที่มีปริมาณมากในบางช่วงเวลา
และเป็นการกระจายผู้ใช้ประโยชน์ให้ทั่วทั้งพื้นที่
ไม่หนาแน่นอยู่ในพื้นที่เดียวกันจนผู้ใช้ประโยชน์
ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ
แนวทางที่ 7 วางแผนการใช้ประโยชน์
และการสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย จัดให้มีพื้นที่
อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในการออกก�ำลัง
กายประกอบกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแสดง
การเล่นดนตรี เป็นต้น จัดกิจกรรมการออกก�ำลัง
กายที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น
การฝึกโยคะ ร�ำมวยจีน ไทเก๊ก การเต้นแอโรบิค
หรือการเต้นในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น พร้อมผู้น�ำ
ออกก�ำลังกาย
3. แนวทางการจัดการและพัฒนาพื้นที่สี
เขียวเพือ่ การเรียนรูแ้ ละนันทนาการทีม่ คี วามงามทาง
ภูมิทัศน์ ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านการเพิ่ม
ความงามทางภูมทิ ศั น์/ทัศนียภาพ และการปรับปรุง
และเพิม่ ความหลากหลายพันธุพ์ ืช ซึ่งประกอบด้วย
5 แนวทาง ดังต่อไปนี้
แนวทางที่ 1 อนุรกั ษ์สภาพพืน้ ทีเ่ ดิมเพือ่
รักษาระบบนิเวศน์ ให้เป็นทีอ่ ยูข่ องสิง่ มีชวี ติ และเป็น
แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมของพื้นที่
		 แนวทางที่ 2 ขจัดการรบกวนจาก
กิจกรรมที่ขัดแย้งต่างๆ โดยจัดพื้นที่ให้อยู่ห่างกับ
ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือถนนที่รถใช้
ความเร็วสูง เพิ่มพื้นที่กันชนด้วยแนวเขตพันธุ์ไม้
ที่มีประสิทธิภาพในการลดก๊าซมลพิษ และก๊าซ
ออกซิเจนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และ
แยกทางเดินเท้าออกจากถนนภายในพื้นที่สีเขียว
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเสียงดัง มลพิษฝุ่นควัน
จากยานพาหนะ
แนวทางที่ 3 ปลูกไม้หลายชั้นเรือน
ยอด การกระจายตัวของต้นไม้ และจ�ำนวนต้นไม้
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ต่อพื้นที่ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของการจัดชั้น
เรือนยอดเพื่อเป็นการเลียนแบบโครงสร้างป่า
ตามธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโน้มในการกลดความ
ร้อน บรรเทาอุณหภูมิอากาศ และช่วยในการเพิ่ม
ความชื้นสัมพัทธ์ โดยชนิดไม้ที่น�ำมาปลูกควรมีไม้
ยืนต้นทีท่ มี่ คี วามหลากหลายของพันธุไ์ ม้ มีศกั ยภาพ
ในการดูดซับมลพิษและฝุน่ ละอองได้ โดยคัดเลือก
ขนาดของทรงพุ่มให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และ
ประเภทของพื้นที่สีเขียว หากมีบริเวณพื้นที่กว้าง
เช่น ไทรย้อยใบแหลม นนทรี นอกจากนี้ ควรปลูก
ไม้พุ่ม เช่น ทองอุไร กระดังงาสงขลา เพื่อเพิ่มชั้น
เรือนยอดให้หลากหลาย (ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)
แนวทางที่ 4 การเพิ่มชนิดพันธุ์ไม้ที่
หลากหลาย เหมาะสมต่อการเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้
หรือใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายาก มี
คุณค่าในด้านต่างๆ หรือปลูกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อ
กิจกรรมเฉพาะ เช่น กิจกรรมดูนก ควรเพิ่มชนิดไม้
ที่เป็นพืชอาหารนก เพื่อเป็นที่อาศัยและเป็นแหล่ง
อาหารให้นกหลากหลายชนิด ตัวอย่างพืชอาหาร
นก เช่น ต้นหว้า กร่าง เป็นต้น
แนวทางที่ 5 พัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยยก
ระดับการพัฒนาไปสูส่ วนรุกขชาติภายในมหาวิทยาลัย
(Aboretum University) โดยท�ำการส�ำรวจพันธุไ์ ม้ จัด
ระบบฐานข้อมูล ชื่อพันธุ์ไม้ พิกัดที่ตั้ง รายละเอียด
และประโยชน์ของไม้ชนิดนั้นๆ โดยแบ่งเป็นพื้นที่
สวนไม้เพื่อกิจกรรมประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น สวน
ไม้เศรษฐกิจ สวนไม้เพื่อนันทนาการ เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ทางด้านการเรียนรู้พันธุ์ไม้ และด้าน
อื่นๆ
อย่างไรก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้ได้ก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยใช้ข้อมูลจาก
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ความพึงพอใจและการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
ความต้องการการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเท่านั้น
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ร่วม
ด้วย เช่น ด้านกายภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะดิน
สภาพพื้นที่ ชนิดพันธุ์ไม้ เป็นต้น

สรุป

การใช้ประโยชน์พนื้ ทีส่ เี ขียวในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน แบ่งออกเป็น 3
ประเภท ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก�ำลัง
กาย และการเรียนรูแ้ ละนันทนาการทีม่ คี วามงามทาง
ภูมิทัศน์ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้ประโยชน์ของกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละประเภทของ
กิจกรรม พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้พนื้ ทีส่ ี
เขียวเพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจสูงสุด ได้แก่ ความงาม
ทางภูมิทัศน์/ทัศนียภาพ มีค่าคะแนน เท่ากับ 2,149
คะแนน ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจใช้พนื้ ทีส่ เี ขียว
เพื่อการออกก�ำลังกายสูงสุด ได้แก่ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัย มีคา่ คะแนน เท่ากับ 2,103
คะแนน และปัจจัยที่มผี ลต่อการใช้พื้นที่สเี ขียวเพือ่
การเรียนรูแ้ ละนันทนาการทีม่ คี วามงามทางภูมทิ ศั น์
สูงสุด ได้แก่ ความงามทางภูมทิ ศั น์/ทัศนียภาพ มีคา่
คะแนน เท่ากับ 2,057 คะแนน
แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์ แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทางตามประเภทการใช้ประโยชน์
ได้แก่ 1) แนวทางการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การพัก
ผ่อนหย่อยใจ ประกอบด้วย 2 แนวทาง 2) แนวทาง
การจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การออก�ำลังกาย ประกอบ
ด้วย 7 แนวทาง และ 3) แนวทางการจัดการพื้นที่สี
เขียวเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ ประกอบด้วย
5 แนวทาง
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ABSTRACT

The objectives of this study were to determine socio-economic characteristics, people participation
level and factors affecting people participation in rehabilitation of Pa Mae Salid-Pong Daeng national
reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. The data gathered by employing
the designed questionnaire and interviewed 192 representatives with their located in 6 villages of Wang
Prachop sub-district, Mueang district, Tak province. Statistical analysis methods employed for testing the
setting hypothesis were t-test and F-test with the given significant level of 0.05. (p-value = 0.05)
The results of this study indicated that the majority of the respondents were male, and with the
average age of 46.71 years. Their educational level was at junior high school, and with the household
members and their average household labors at 4.03 and 2.95 persons, respectively. Their main occupation
was agriculture (farming/gardening/grow plant crops). The average annual household income was 58,378.13
baht per year. Their average settled period was 36.29 years and they were familiarity with the forest officers
at the most level, and having knowledge about forest resource conservation at the high level. They were
participation in rehabilitation of the study national reserved forest at the moderate level with average score
of 3.30. Furthermore, factors affecting people participation in rehabilitation of the study national reserved
forest were educational level and familiarity with the forest officer.
Keywords: people, participation, rehabilitation, Pa Mae Salid – Pong Daeng national reserved forest,
Tak province
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การมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้...
		
ก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ และคณะ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม
และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่
สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก ข้อมูลการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสอบถามไป
สอบถามราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่บ้านน�้ำดิบหมู่ที่ 6 ต�ำบลวังประจบอ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก
รวมจ�ำนวน 192 ครัวเรือน วิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ
F-test ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.05)
ผลการศึกษาพบว่าราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉลีย่ 46.71 ปี มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ�ำนวนสมาชิกและมีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 4.03 คน และ 2.95 คน
ตามล�ำดับ มีอาชีพหลักเกษตรกรรม(ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่) มีรายได้ของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 58,378.13 บาท
มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 36.29 ปี มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดีเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร เคยได้รับการฝึกอบรม และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่
ในระดับมาก ราษฎรมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ท�ำการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ท�ำการศึกษา ได้แก่ระดับการศึกษา และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ค�ำส�ำคัญ: ราษฎร การมีส่วนร่วม การฟื้นฟู ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด–โป่งแดง จังหวัดตาก

ค�ำน�ำ

ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม เป็น
ทรัพยากรที่น�ำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในชนบท และมีความสัมพันธ์ต่อภูมิอากาศ
หากทรัพยากรป่าไม้ถกู น�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่มี
ขอบเขตจ�ำกัด หรือขาดความรับผิดชอบจนท�ำให้
เกิดความเสื่อมโทรมลงหรือหมดสิ้นไป ย่อมส่ง
ผลท�ำให้เกิดวิกฤตการณ์และเกิดความเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมและราษฎรรวมถึงก่อให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ดังทีเ่ กิดขึน้ ในปี
พ.ศ. 2532 ทีอ่ ำ� เภอกระทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเกิดอุทกภัยจากพายุเกย์ท�ำให้ดินถล่ม ราษฎรได้

รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจ�ำนวนมาก
รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณเยียวยาบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับราษฎรเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ จาก
การส�ำรวจพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยล่าสุดเมื่อปี
พ.ศ. 2556 โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าปี พ.ศ. 2556 มี
เนื้อที่ป่าไม้เหลืออยู่ 102.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2560)ซึ่ง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการบุกรุกท�ำลาย
พืน้ ทีป่ า่ เศรษฐกิจและพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ตามกฎหมาย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงจ�ำเป็นต้องหามาตรการเพือ่
แก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลายป่าอย่างเร่งด่วนภาย
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ใต้อาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า
หรืออยู่บริเวณใกล้พื้นที่ป่าต่าง ๆ
ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพืน้ ทีป่ า่ ตามกฎหมาย
ซึง่ ในอดีตทีผ่ า่ นมาถึงปัจจุบนั ถูกราษฎรบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองจนเสือ่ มโทรมลงเป็นอย่างมากสาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากรภายในประเทศส่งผล
ท�ำให้มคี วามต้องการทีด่ นิ เพือ่ อยูอ่ าศัยและท�ำกินเพิม่ มาก
ขึน้ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมอื่นๆ ตามมา โดยแนวทางการแก้ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติของกรมป่า
ไม้ในปัจจุบนั ได้กำ� หนดให้มโี ครงการและแผนงาน
หลายรูปแบบที่ส�ำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติการทวงคืน
ผืนป่าจากนายทุน หรือราษฎรที่เข้าบุกรุกพื้นที่ป่า
ไม้ แล้วน�ำพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพ
ป่าให้กลับคืนสูค่ วามอุดมสมบูรณ์ดงั เดิมตามมาตรา
25 แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ภายใต้การมีสว่ นร่วมของราษฎรและทุกภาคส่วนทัว่
ทุกภูมภิ าคของประเทศ เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าสงวนแห่ง
ชาติทเี่ สือ่ มโทรมให้กลับคืนสูค่ วามอุดมสมบูรณ์ดงั เดิม
สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกี่ยว
กับด้านป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง
จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติแห่งหนึ่งที่ถูก
ราษฎรเข้าบุกรุก ยึดถือครอบครองจนเสื่อมโทรม
ลง ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) สังกัด
กรมป่าไม้ ได้ด�ำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป่าไม้กบั นายทุนหรือราษฎรทีเ่ ข้าบุกรุกยึดถือครอบ
ครองพื้นที่ป่า แล้วน�ำพื้นที่มาปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
สภาพป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2507 ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในท้อง
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ที่บ้านน�้ำดิบ หมู่ที่ 6 ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตาก ได้ดำ� เนินการส�ำรวจและจัดท�ำโครงการ
ปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด-โป่ง
แดง รวมพืน้ ที่ 383 ไร่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2560
ทีผ่ า่ นมา ซึง่ มีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณทีเ่ สือ่ มโทรม
ที่ไม่สามารถฟื้นตัวเองได้ จากการประสานกับ
ผู้น�ำชุมชนท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ราษฎรมี
ความประสงค์ให้ทางราชการฟื้นฟูสภาพป่าสภาพ
เสือ่ มโทรมให้กลับคืนสูค่ วามสมบูรณ์ดงั เดิม (ส�ำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก), 2560) คณะผูศ้ กึ ษา
จึงศึกษาการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว เพือ่ ต้องการทราบว่าราษฎรเข้ามา
มีสว่ นร่วมราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ที่
อยู่ในระดับใด มีปัญหา อุปสรรค และมีขอ้ เสนอแนะ
เกีย่ วกับโครงการอย่างไรบ้าง ข้อมูลการศึกษาสามารถน�ำ
ไปใช้ประกอบการ ก�ำหนดแผนการปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่า
เสือ่ มโทรมในอนาคตให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การ
เอือ้ ประโยชน์แก่ราษฎรในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม และ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการฟืน้ ฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด
- โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก

สมมติฐาน

การศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้กำ� หนดสมมติฐาน
ไว้วา่ ราษฎรทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา จ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือน จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือน อาชีพหลัก
รายได้ของครัวเรือน ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐานความคุน้
เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม
และราษฎรทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ตา่ งกัน มีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
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พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบล
วังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก แตกต่างกัน
อุปกรณ์

อุปกรณ์และวิธีการ

1. อุปกรณ์เครื่องเขียน
2. แบบสอบถาม
3. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป
วิธีการ
การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม
1. การสร้างแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจัด
ท�ำแบบสอบถามโดยศึกษาวิธีการ และดัดแปลง
แบบสอบถามจากงานวิจัยของผู้ที่เคยศึกษาในเรื่อง
ลักษณะเดียวกันน�ำมาปรับปรุงให้แบบสอบถามมี
ค�ำถามสอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นี้ ก�ำหนดเนือ้ หา
ในแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของราษฎรตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 การมีสว่ นร่วมของราษฎรใน
การฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตาก
2. การทดสอบแบบสอบถาม มีขั้นตอน
การทดสอบ ดังนี้
2.1 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content viability) ของค�ำถามในแบบสอบถาม โดย
น�ำแบบสอบถามที่จัดท�ำขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น
2.2 การทดสอบแบบสอบถาม เป็น
ขั้นตอนของการน�ำแบบสอบถาม จ�ำนวน 30 ชุด
ไปทดสอบหรือทดลองใช้ (pre-test) กับราษฎรที่
อาศัยอยู่ในท้องที่บ้านพระธาตุผาแดงหมู่ที่ 2 ต�ำบล
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พระธาตุผาแดง อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่มีการปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ลักษณะเดียวกันกับหมูบ่ า้ นทีท่ ำ� การศึกษา เพือ่ ทดสอบ
ความตรงของค�ำถามและทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่
(reliability) ของค�ำถามตัวแปรตาม ด้วยวิธีการของ
Cronbach’s alpha (พวงรัตน์, 2540) รวมถึงทดสอบ
หาค่าความเชือ่ มัน่ ค�ำถามความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ใช้สูตรของ Kuder – Richardson
20: KR-20 (ล้วนและอังคณา, 2524) และใช้สูตร
หาค่าความแปรปรวนของพวงรัตน์ (2540) ค่าความ
เชื่อมั่นค�ำถามตัวแปรตามและค�ำถามความรู้เกี่ยว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ได้ต้องมีค่าไม่ต�่ำ
กว่า 0.80ทั้งนี้ ผลการทดสอบพบว่าได้ค่าค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.928 และ 0.842 ตามล�ำดับ
การก�ำหนดประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
1. การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก�ำหนด
ประชากรศึกษาไว้กบั ราษฎรทีต่ งั้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัย
ในท้องที่บ้านน�้ำดิบหมู่ที่ 6 ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตาก รวมจ�ำนวน 368 ครัวเรือน (ทีว่ า่ การ
อ�ำเภอเมืองตาก, 2560) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้ง
ของพื้นที่ด�ำเนินการปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบล
วังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก
2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาค�ำนวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้จ�ำนวนครัวเรือนราษฎรที่ตั้ง
บ้านเรือนอยูอ่ าศัยในท้องทีบ่ า้ นน�ำ้ ดิบหมูท่ ี่ 6 ต�ำบล
วังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก รวมจ�ำนวน 368
ครัวเรือน โดยใช้สูตรการค�ำนวณของ Krejcie and
Morgan (1970) ได้ขนาดราษฎรกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
192 ครัวเรือน
การวัดระดับการมีส่วนร่วม
การวัดระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
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การฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตากใช้ค�ำถามส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมา
วัดระดับการมีสว่ นร่วมดังกล่าว โดยค�ำถามแต่ละข้อ
มีค�ำตอบให้เลือกตอบข้อละ 5 ค�ำตอบ และมีเกณฑ์
การให้คะแนนเป็นมาตรวัดตามแบบของ Likert’s
scale (ประภาเพ็ญ, 2526) ดังต่อไปนี้
ระดับการมีส่วนร่วม ระดับคะแนนที่ได้
มีส่วนร่วมมากที่สุด
5 คะแนน
มีส่วนร่วมมาก
4 คะแนน
มีส่วนร่วมปานกลาง
3 คะแนน
มีส่วนร่วมน้อย
2 คะแนน
มีสว่ นร่วมน้อยทีส่ ดุ -ไม่มสี ว่ นร่วม 1 คะแนน
จากเกณฑ์การให้คะแนนการมีส่วนร่วม
ดังกล่าว สามารถน�ำมาจัดแบ่งอันตรภาคชั้นออก
เป็น5ระดับ เพื่อบ่งบอกระดับการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวน
แห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตาก ในภาพรวม เฉพาะด้าน หรือระดับ
การมีส่วนร่วมเป็นรายข้อ ซึ่งการแบ่งอันตรภาค
ชั้นได้แบ่งออกเป็น 5 ชั้น โดยแต่ละอันตรภาคชั้น
มีความกว้าง 0.80
เมือ่ ได้คา่ อันตรภาคชัน้ แล้ว สามารถก�ำหนด
ระดับการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่ง
แดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย
น�ำคะแนนค�ำตอบการมีสว่ นร่วมแต่ละข้อและทุกข้อ
ของราษฎรทุกรายมาหาค่าเฉลีย่ แล้วจึงน�ำค่าเฉลีย่ ที่
ได้ไปเปรียบเทียบกับอันตรภาคชั้นที่ก�ำหนดไว้ จะ
สามารถบ่งบอกระดับการมีสว่ นร่วมของราษฎรใน
การฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาได้ตอ่ ไป ทัง้ นี้
ระดับการมีสว่ นร่วมในแต่ละอันตรภาคชัน้ สามารถ

การมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้...
		
ก้องกิตติพัศ พิชัยณรงค์ และคณะ

แปลความหมายได้ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 1– 1.80 หมายถึง ราษฎรมีสว่ นร่วม
ในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตาก อยู่ในระดับน้อยที่สุด - ไม่มีส่วนร่วม
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ราษฎรมีสว่ น
ร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่ง
ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ราษฎรมีสว่ น
ร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่ง
ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ราษฎรมีสว่ น
ร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่ง
ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ราษฎรมีสว่ น
ร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่ง
ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตากอยู่ในระดับมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำแบบสอบถามที่จัดสร้างขึ้น ซึ่งผ่าน
การทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องเป็นที่เรียบร้อย
แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)
กับราษฎรกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านเป้าหมายตาม
จ�ำนวน ที่ค�ำนวณได้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(simple random sampling) โดยจับฉลากเลขที่บ้าน
ของราษฎรและมุง่ เน้นการเก็บข้อมูลจากหัวหน้าครัว
เรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนผูซ้ งึ่ มีความรูค้ วามเข้าใจ
เนือ้ หาในแบบสอบถามมากทีส่ ดุ เป็นหลักตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทุก
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ฉบับ (editing) ให้ครบถ้วนก่อนเก็บแบบสอบถาม
กลับมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ท�ำการลงรหัส (coding) ค�ำถามในแบบสอบถาม
ป้อนข้อมูลค�ำถามทุกข้อของราษฎรทุกรายลงใน
โปรแกรม ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ จ�ำแนกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น
2 ส่วน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของราษฎรตัวอย่างโดยใช้สถิตอิ ย่างง่าย ได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าสูงสุด
(maximum) ค่าต�ำ่ สุด (minimum) และค่าเฉลีย่ (mean)
2. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
เป็นการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบหาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
มีสว่ นร่วมของราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ใน
พืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบล
วังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก ใช้สถิติ t-test
กับตัวแปรอิสระที่แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่ม และใช้
สถิติ F-test กับตัวแปรอิสระทีแ่ บ่งกลุม่ ตัง้ แต่ 3 กลุม่ ขึน้
ไป ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิตไิ ว้ทร่ี ะดับ0.05 (p-value
= 0.05) หรือที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ
95 และการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple
comparison test) ด้วยวิธกี ารของ Scheffe (บุญเรียง,
2542)

ผลและวิจารณ์

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรตัวอย่าง
1. เพศ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง
ทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.42ใน
ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.58
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2. อายุ ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่าง
ทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มอี ายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ33.33
รองลงมามีอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 21.36 น้อยทีส่ ดุ
มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ร้อยละ 6.77 มีอายุเฉลี่ย46.71
ปี มากที่สุด 75 ปี และน้อยที่สุด 19 ปี
3. ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 28.13 รองลงมามีการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 18.75 น้อยทีส่ ดุ มีการ
ศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 4.17
4. จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ร้อยละ 55.73
มีจำ� นวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 4.03 คน มากทีส่ ดุ
8 คน และน้อยที่สุด 1 คน
5. จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือน ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีจำ� นวนแรงงานในครัวเรือน 3 – 4 คน ร้อยละ 46.35
มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.95 คน มาก
ที่สุด 6 คน และน้อยที่สุด 1 คน
6. อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร
ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม
(ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่)เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 69.27
รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก ร้อย
ละ 15.63 และน้อยที่สุด มีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพ
หลัก ร้อยละ 1.04
7. อาชีพรอง ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร
ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพรอง ร้อย
ละ88.02 ในส่วนทีเ่ หลือไม่มอี าชีพรอง ร้อยละ 11.98
8. รายได้รวมของครัวเรือนต่อปี ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีนอ้ ยกว่า 50,000 บาท
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ร้อยละ 50.00 มีรายได้รวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย
58,378.13 บาท มากที่สุด 210,000 บาท และน้อย
ที่สุด 10,000 บาท
9. ภูมลิ ำ� เนาเดิม ผลการศึกษาพบว่า ราษฎร
ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่ตงั้ ถิน่ ฐานบ้านเรือน
อยู่ดั้งเดิมในหมู่บ้าน ร้อยละ 95.83 ในส่วนที่เหลือ
ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ร้อยละ 4.17
10. ระยะเวลาการตัง้ ถิน่ ฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน 30 –39 ปี ร้อยละ 31.25
มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 36.29 ปี มากที่สุด
70 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี
11. ความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
มีความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้เป็นอย่างดี ร้อยละ
38.02 รองลงมามีความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้พอ
สมควร และมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย
ร้อยละ 30.21 และ 17.19 น้อยที่สุด ไม่มีความคุ้น
เคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่อย่างใด ร้อยละ 14.58
12. การเป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม ผลการ
ศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมร้อยละ 75.00 ในส่วนที่
เหลือไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ร้อยละ 25.00
13. การได้รับข้อมูลข่าวสารผลการศึกษา
พบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาส่วนใหญ่เคยได้
รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 75.00 ในส่วนที่เหลือไม่
เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 25.00
14. การได้รับการฝึกอบรม ผลการศึกษา
พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เคย
ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 89.58 ในส่วนที่เหลือ
ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 10.42
15. ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่า
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ไม้ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรตัวอย่างทีท่ ำ� การ ศึกษา
ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 71.35 รองลงมา
มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 27.61 ได้คะแนนความรูเ้ กีย่ ว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เฉลี่ย 7.19 คะแนน
มากที่สุด 10 คะแนน และน้อยที่สุด 2 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟู
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตาก
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตาก เมือ่ แบ่งคะแนนการมีสว่ นร่วมของ
ราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา
ซึ่งได้จากการตอบค�ำถาม 24 ข้อในส่วนที่ 2 ของ
แบบสอบถามออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน ผลการศึกษา
พบว่า ราษฎรตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่ได้
คะแนนการมีสว่ นร่วม 63–81 คะแนน ร้อยละ 40.62
รองลงมาได้คะแนนการมีสว่ นร่วม 82 – 101 คะแนน
และ 44 – 62 คะแนน ร้อยละ 34.38 และ 16.15 ตาม
ล�ำดับ น้อยทีส่ ดุ ได้คะแนนการมีสว่ นร่วม 102 – 120
คะแนน ร้อยละ 8.85 ได้คะแนนการมีสว่ นร่วมเฉลีย่
79.31 คะแนน มากที่สุด 115 คะแนน และน้อยที่สุด
51 คะแนน รายละเอียดปรากฏตาม Table 1
เมือ่ น�ำผลตอบค�ำถามการมีสว่ นร่วม จ�ำนวน
24 ข้อในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย
การตอบค�ำถามแต่ละข้อและทุกข้อของราษฎร
ตัวอย่างทุกราย แล้วน�ำไปเปรียบเทียบกับอันตรภาค
ชัน้ ทีก่ ำ� หนดไว้ พบว่า ราษฎรมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติปา่ แม่สลิด
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- โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.30และเมือ่
ตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา จ�ำแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า ราษฎรมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ใวารสารการจั
นพื้นที่ศึกดษา
งนี้ (1) การมีส่วนร่วมศึกษา
การปดัาไม
ปที่ 12 ฉบับที่ 23
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ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.39) (2) การ
มีสว่ นร่วมวางแผนงานอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean
= 3.33) (3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean = 3.40) และ (4) การมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดั
(Meanน=ฟูท3.11)
การมีสวบ
นรปานกลาง
วมของราษฎรในการฟ
รัพยากรปาไม...
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Table 1 Participation’ score of people in rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng
national reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province.
Participation’ score
Least participation score (24 – 43)
Less participation score (44 – 62)
Moderate participation score (63 – 81)
More participation score (82 – 101)
Most participation score (102 – 120)

n = 192
31
78
66
17

Percentage
Remark
Mean score = 79.31
16.15
Maximum score = 115
40.62
Minimum score = 51
34.38
8.85

Table 2 Factors affecting people participation in rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng
ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วreserved
นร่วมของราษฎรในการ
ราษฎร (18.67
ปี) มาใช้
เป็นTak
เกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่ม
national
forest, Wang Prachop sub-district,
Mueang
district,
province.

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีอายุน้อย (19 – 37 ปี) (2)
Independent
F-test (38 –p-value
ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวั
งประจบvariables
อ�ำเภอเมือง กลุ่มราษฎรทีt-test
่มีอายุปานกลาง
56 ปี) และ (3)
1. Age
0.707 = 3.227,
จังหวัดตาก
กลุ่มราษฎรที่มีอายุมาก 0.347
(57 – 75 ปี) (Mean
จจัยที่มีผลต่อการมีส่วน 3.320 และ 3.334 ตามล�
ำดับ) พบว่<า0.001
อายุเ**ป็นปัจจัย
2.การทดสอบหาปั
Educational level
145.243
ร่วมของราษฎรในการฟื
น้ ฟูทรัพยากรป่
าไม้ในพืน้ ที่ ที่ไม่มีผลต่อ0.774
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื
3. Number of household
member
0.440 ้นฟู
ป่าสงวนแห่
งชาติ ป่ofาแม่
สลิด - โป่
งแดง ต�ำบลวัง ทรัพยากรป่0.608
าไม้ในพื้นที่ศึกษา (F = 0.534
0.347,* p-value
4. Number
household
labor
ประจบ อ�5.ำเภอเมื
องoccupation
จังหวัดตาก ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งตัวแปร = 0.707) แสดงว่า ราษฎรที
่มีอายุต่างกั0.355
นมีส่วนร่วม
Major
1.042
อิสระแต่6.ละตัHousehold
วออกเป็นincome
กลุม่ ตามความเหมาะสมของ ในการฟื้นฟู1.713
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที0.088
่ศึกษาไม่แตก
ข้อมูล และวิ
เคราะห์เปรี
ยบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับการมี ต่างกัน
7. Resettled
period
0.452
0.637
ส่วนร่วมของกลุ่มราษฎรที่ผันแปรไปตามตัวแปร
2.
ระดั
บ
การศึ
ก
ษา
การทดสอบสมมติ
ฐาน
8. Familiarity with the forest officers
366.326 < 0.001**
อิสระแต่ละตัว ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏ ได้แบ่งระดับการศึกษาของราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม
9. Social group membership being
0.899
0.370
รายละเอียดตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) กลุ่ม
10. Knowledge about forest resource conservation
1.363
0.175
1. อายุ *การทดสอบสมมติฐานได้แบ่งอายุ ** ราษฎรทีม่ กี ารศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
Remark = Statistically significant at the 0.05 level = Statistically significant at the 0.01 level
ของราษฎรออกเป็
น 3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงอายุของ และ (3) กลุม่ ราษฎรทีม่ กี ารศึกษาระดับ ปวท./ปวส./
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อนุปริญญาหรือสูงกว่า (Mean = 2.506, 3.219 และ
4.063 ตามล�ำดับ) พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (F = 145.243, p-value
< 0.001) แสดงว่า ราษฎรทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน
มีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
แตกต่างกันโดยกลุม่ ราษฎรทีม่ กี ารศึกษาระดับ ปวท./
ปวส./อนุปริญญาหรือสูงกว่า มีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษามากกว่ากลุม่ ราษฎรที่
ไม่ได้เรียนหนังสือและกลุม่ ราษฎรทีม่ กี ารศึกษาระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาผลการวิเคราะห์รายคู่ พบ
ว่า (1) ราษฎรทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือกับราษฎรทีม่ กี าร
ศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (2) ราษฎร
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับราษฎรที่มีการศึกษาระดับ
ปวท./ปวส./อนุปริญญาหรือสูงกว่า และ (3) ราษฎร
ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กับ
ราษฎรที่มีการศึกษาระดับปวท./ปวส./อนุปริญญา
หรือสูงกว่ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน การทดสอบ
สมมติฐานได้แบ่งจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนของ
ราษฎรออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้คา่ เฉลีย่ จ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือนของราษฎร (4.03 คน) มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีจ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือนน้อย (1 – 4 คน) และ (2) กลุ่ม
ราษฎรที่มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนมาก (5 – 8
คน) (Mean = 3.329 และ 3.254 ตามล�ำดับ) พบว่า
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา (t = 0.774, p-value = 0.440)
แสดงว่า ราษฎรที่มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่าง
กันมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
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ศึกษาไม่แตกต่างกัน
4. จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือน การทดสอบ
สมมติฐานได้แบ่งจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนของ
ราษฎรออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้คา่ เฉลีย่ จ�ำนวนแรงงาน
ในครัวเรือนของราษฎร (2.95 คน) มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีจ�ำนวน
แรงงานในครัวเรือนน้อย (1 – 2 คน) และ(2) กลุ่ม
ราษฎรทีม่ จี ำ� นวนแรงงานในครัวเรือนมาก (3 – 6 คน)
(Mean = 3.338 และ 3.281 ตามล�ำดับ) พบว่า จ�ำนวน
แรงงานในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ที่
ศึกษา (t = 0.623, p-value = 0.534) แสดงว่า ราษฎร
ที่มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนต่างกันมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มราษฎร
ที่มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนน้อย มีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่าง
กับกลุ่มราษฎรที่มีจ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนมาก
5. อาชีพหลัก การทดสอบสมมติฐานได้
แบ่งอาชีพหลักของราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มราษฎรที่มีอาชีพหลักภาคเกษตรกรรม (2)
กลุ่มราษฎรที่มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป/เก็บหาของ
ป่าและ (3) กลุ่มราษฎรที่มีอาชีพหลักอื่นๆ (ค้าขาย
พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษทั ท�ำธุรกิจส่วนตัว)
(Mean = 3.263, 3.427 และ 3.359 ตามล�ำดับ) พบว่า
อาชีพหลักเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของ
ราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา (F
= 1.042, p-value = 0.355) แสดงว่า ราษฎรที่มีอาชีพ
หลักต่างกัน มีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่างกัน
6. รายได้ของครัวเรือน การทดสอบ
สมมติฐานได้แบ่งรายได้ของครัวเรือนของราษฎรออก
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เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยรายได้ของครัวเรือนของ
ราษฎร (58,378.13 บาท) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มราษฎรที่มีรายได้ของครัวเรือน
น้อย (น้อยกว่า 58,378.13 บาท) และ (2) กลุม่ ราษฎร
ที่มีรายได้ของครัวเรือนมาก (มากกว่า 58,378.13
บาท) (Mean = 3.374 และ 3.217 ตามล�ำดับ) พบ
ว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ศึกษา (t = 1.713, p-value = 0.088) แสดงว่า
ราษฎรทีม่ รี ายได้ของครัวเรือนต่างกัน มีสว่ นร่วมใน
การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษาไม่แตกต่าง
กัน
7. ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน การทดสอบ
สมมติฐานได้แบ่งระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของ
ราษฎรออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ค่าช่วงระยะเวลาการ
ตัง้ ถิน่ ฐานของราษฎร (23 ปี) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ ราษฎรทีม่ รี ะยะเวลาการตัง้
ถิ่นฐานไม่นาน (1 – 24 ปี) (2) กลุ่มราษฎรที่มีระยะ
เวลาการตั้งถิ่นฐานปานกลาง (25 – 47 ปี) และ (3)
กลุ่มราษฎรที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานนาน (48 –
70 ปี)(Mean = 3.227, 3.320 และ 3.334 ตามล�ำดับ)
พบว่า ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานเป็นปัจจัยที่ไม่มีผล
ต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา (F = 0.452, p-value = 0.637)
แสดงว่า ราษฎรที่มีระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานต่างกัน
มีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ไม่แตกต่างกัน
8. ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ การ
ทดสอบสมมติฐานได้แบ่งความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ ของราษฎรออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม
ราษฎรทีไ่ ม่มคี วามคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้แต่อย่าง
ใด (2) กลุ่มราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่า
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ไม้นอ้ ย (3) กลุม่ ราษฎรทีม่ คี วามคุน้ เคยกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้พอสมควร และ (4) กลุ่มราษฎรที่มีความคุ้น
เคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี (Mean = 2.431,
2.737, 3.215 และ 3.969 ตามล�ำดับ) พบว่า ความคุ้น
เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ น
ร่วมของราษฎรในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ที่
ศึกษา (F = 366.326, p-value = < 0.001) แสดงว่า
ราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
แตกต่างกันผลการวิเคราะห์รายคู่ พบว่า (1) ราษฎร
ทีไ่ ม่มคี วามคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้แต่อย่างใด กับ
ราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย (2)
ราษฎรทีไ่ ม่มคี วามคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้แต่อย่าง
ใดกับราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอ
สมควร (3) ราษฎรที่ไม่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้แต่อย่างใด กับราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้า
หน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างดี (4) ราษฎรที่มีความคุ้นเคย
กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย กับราษฎรที่มีความคุ้นเคย
กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอสมควร (5) ราษฎรที่มีความ
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้น้อย กับราษฎรที่มีความ
คุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้เป็นอย่างดี และ (6) ราษฎร
ที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอสมควร กับ
ราษฎรที่มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่าง
ดี มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
9. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม การ
ทดสอบสมมติฐานได้แบ่งการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคมของราษฎรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม
ราษฎรทีไ่ ม่เป็นสมาชิกกลุม่ ทางสังคม และ (2) กลุม่
ราษฎรที่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (Mean = 3.376
และ 3.282 ตามล�ำดับ) พบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมเป็นปัจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของ
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Table 2 Factors affecting people participation in rehabilitation of Pa Mae Salid – Pong Daeng
national reserved forest, Wang Prachop sub-district, Mueang district, Tak province.
Independent variables
1. Age
2. Educational level
3. Number of household member
4. Number of household labor
5. Major occupation
6. Household income
7. Resettled period
8. Familiarity with the forest officers
9. Social group membership being
10. Knowledge about forest resource conservation

t-test

F-test
0.347
145.243

0.774
0.608
1.713

0.899
1.363

1.042
0.452
366.326

p-value
0.707
< 0.001**
0.440
0.534*
0.355
0.088
0.637
< 0.001**
0.370
0.175

Remark *= Statistically significant at the 0.05 level **= Statistically significant at the 0.01 level
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ราษฎรที่ต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยในท้องที่ต�ำบลวัง
ประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก สรุปได้ว่า ราษฎร
ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ
เฉลี่ย 46.71 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น มีจ�ำนวนสมาชิกและมีจ�ำนวนแรงงานในครัว
เรือนเฉลีย่ 4.03 คน และ 2.95 คน ตามล�ำดับ มีอาชีพ
หลักเกษตรกรรม (ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่) มีรายได้ของ
ครัวเรือนต่อปีเฉลีย่ 58,378.13 บาท มีระยะเวลาการ
ตัง้ ถิน่ ฐานเฉลีย่ 36.29 ปี มีความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับมาก
2. ระดับการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ป่าแม่
สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ตากสรุปได้วา่ ราษฎรมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่ง
แดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก อยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean = 3.30) จ�ำแนกเป็น (1) การ
มีสว่ นร่วมศึกษาปัญหา อยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean
= 3.39) (2) การมีส่วนร่วมวางแผนงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean = 3.33) (3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติ
งานอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.40) และ (4)
การมีส่วนร่วมตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 3.11)
3. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎร
ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดตากสรุปได้วา่ ระดับการศึกษา จ�ำนวน
แรงงานในครัวเรือน และความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่
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ป่าไม้ เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของราษฎร
ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ราษฎรมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.30 ดังนัน้ หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ใน
พืน้ ทีค่ วรรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ สร้างความ
รูค้ วามเข้าใจในความส�ำคัญของการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ป่าไม้ทุกรูปแบบเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ไม้ในพื้นที่ศึกษาในระดับมากหรือมากที่สุด และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. ระดับการศึกษา และความคุ้นเคยกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของราษฎรในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก ดังนั้น หน่วยงานในสังกัด
กรมป่าไม้ และหน่วยงานด้านการศึกษาในพืน้ ทีค่ วร
ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมให้ราษฎรใน
พื้นที่มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการ
ฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ให้กับราษฎรอย่างทั่วถึง ตลอดจนการสร้างความ
คุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับราษฎรในพื้นที่
จะสามารถส่งผลท�ำให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตาก ได้อย่างเป็นรูปธรรมและการด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ควร
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทีด่ นิ
ท�ำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ให้ลดน้อย
ลงหรือหมดสิน้ ไปจะสามารถส่งผลท�ำให้การบุกรุก
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ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สลิด - โป่งแดง ต�ำบลวังประจบ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตาก ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป ส่งผลท�ำให้
ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีก่ ลับคืนสูค่ วามอุดมสมบูรณ์
ดังเดิมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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