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สมการประมาณปริมาตรไม้ทีเ่ป็นสินค้าได้ของไม้สักในไทยทีแ่ปรผนัตาม

ขนาดจ�ากดัทีส่่วนปลายล�าต้น

Variable-top Merchantable Volume Equations for Teak (Tectona grandis Linn. f.)        
in Thailand

ทศพร วชัรางกรู                   Tosporn  Vacharangkura1

วรพรรณ  หิมพานต ์        Woraphun  Himmapan 1

…………………………

ABSTRACT

Variable-top merchantable volume equations for teak plantation were first developed in Thailand. 

In this study, data of 196 sample trees were collected from 15 teak stands in 11 provinces represented the   

various sites of teak plantations. The plantation age ranged from 9 to 44 years. The mean diameter over bark 

at breast height of the sample trees ranged from 5.7 to 42.1 cm and the mean total height ranged from 6.3 

to 29.2 m. The total stem volume equations were constructed for predicting individual trees volume. The 

volume ratio models introduced by Burkhart (1977), Cao and Burkhart (1980) and Van Deusen et al. (1981) 

were used for developing variable-top merchantable volume equations for teak. Variable-top merchantable 

volume equations were jointly estimated as a product of total volume and volume ratio equations. These 

equations presented here can be used for predicting total stem volume and merchantable volume to top diameter 

limit or any height limit of individual trees. The results from the models tested revealed that the models 

of Van Deusen et al. (1981) and Cao and Burkhart (1980) gave the best fits for volume ratio equations to  

variable-top diameter limits and height limits, respectively, however model validation with an independent data 

set suggested that both models could be applied for developing variable-top equations for teak in Thailand.

Keywords : volume ratio equation, total tree volume, variable-top diameter, variable-top height
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วารสารการจดัการป่าไม ้                                                  สมการประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดข้องไมส้กั…

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 24                    ทศพร วชัรางกรู และ วรพรรณ  หิมพานต์2 

บทคดัย่อ

 สมการส�าหรับประมาณปริมาตรท่ีเป็นสินคา้ไดข้องสกัดว้ยวธีิการหาอตัราส่วนของปริมาตรทั้งหมด

กบัปริมาตรส่วนท่ีเป็นสินคา้ไดต้ามขนาดจ�ากดัใดๆทางดา้นความยาวหรือเส้นผา่นศูนยก์ลางล�าตน้ท่ีส่วน

ปลายตน้ท่ีจะน�าไมไ้ปใชป้ระโยชน ์ไดถู้กพฒันาข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ีท�าการเกบ็

ตวัอยา่งตน้สกั 196 ตน้ จาก 15 สวนป่า ใน 11 จงัหวดั ซ่ึงเป็นตวัแทนของลกัษณะพื้นท่ีท่ีหลากหลายสวนป่า 

มีอายรุะหวา่ง 9-44 ปี ค่าเฉล่ียขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเพียงอกนอกเปลือก อยูใ่นช่วง 5.7-42.1 เซนติเมตร 

และความสูงเฉล่ียอยูใ่นช่วง 6.3-29.2 เมตร สมการส�าหรับประมาณปริมาตรส่วนล�าตน้ทั้งหมดไดส้ร้างข้ึน

เพื่อการคาดคะเนปริมาตรรายตน้ และไดน้�าแบบจ�าลองของ Burkhart (1977), Cao and Burkhart (1980) and 

Van Deusen et al. (1981) มาพฒันาเป็นสมการประมาณปริมาตรส่วนท่ีเป็นสินคา้ไดท่ี้แปรผนัตามขนาด

จ�ากดัใดๆทางดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางล�าตน้หรือความยาวล�าตน้ท่ีจะน�าไมไ้ปใชป้ระโยชนส์มการประมาณ

ปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดน้ี้คือผลลพัธ์จากการประมาณร่วมกนัของปริมาตรส่วนล�าตน้ทั้งหมดกบัสมการ

อตัราส่วนนัน่เอง สมการท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีสามารถน�าไปใชป้ระมาณปริมาตรไมส่้วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมด

และปริมาตรส่วนท่ีเป็นสินคา้ไดท่ี้ขนาดจ�ากดัใดๆผลของการทดสอบแบบจ�าลองปรากฏวา่ แบบจ�าลองของ 

Van Deusen et al. (1981) และ Cao and Burkhart (1980) เป็นแบบจ�าลองท่ีดีท่ีสุด ในการน�ามาใชป้ระมาณ

ปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดท่ี้ขนาดจ�ากดัใดๆทางดา้นเส้นผา่นศูนยก์ลางล�าตน้และทางดา้นความสูง(ยาว)

ของล�าตน้ ตามล�าดบั อยา่งไรกต็ามผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ�าลองท่ีใชชุ้ดขอ้มูลอิสระในการ

ทดสอบนั้น แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ�าลองท่ีท�าการศึกษาทุกแบบ สามารถน�ามาใชใ้นการประมาณปริมาตรไม้

ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีขนาดจ�ากดัของการใชป้ระโยชน์แปรผนัตามขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางล�าตน้หรือความยาว

ล�าตน้ส�าหรับไมส้กัในประเทศไทยได้

ค�าส�าคญั : สมการอตัราส่วน, ปริมาตรส่วนล�าตน้ทั้งหมด, ขนาดจ�ากดัของขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางใดๆ  

     ท่ีปลายตน้, ขนาดจ�ากดัของความยาวใดๆ ท่ีปลายตน้

บทน�า
ปัจจุบนัน้ีปริมาณความตอ้งการใชไ้มซุ้ง

ท่อนเพ่ือการพาณิชยใ์นประเทศไทยเพิ่มข้ึนมาก 

การประมาณปริมาตรไมร้ายตน้และการคาดคะเน

ปริมาตรของหมู่ไมใ้หมี้ความแม่นย �าสูงจึงมีความ

ส�าคญัต่อเจา้ของสวนป่าเป็นอนัมาก เพราะจะท�าให้

สามารถทราบผลตอบแทนทางการเงินจากการปลูก

สร้างสวนป่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในอดีตท่ีผา่นมา การ

ประมาณปริมาตรไมร้ายตน้ทั้งหมด (total volume) 

นัน่คือปริมาตรจากโคนถึงปลายยอดสุดของล�าตน้ มกั

ใชส้มการแอลโลเมตรีท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง

เพียงอก (DBH) และความสูงทั้งหมด (total height) 

เป็นตวัแปรอิสระ สมการดงักล่าวสามารถน�าไป

ประมาณปริมาตรไมท้ั้งหมดหรือปริมาตรไมท่ี้ท�า

เป็นสินคา้ไดต้ามขนาดจ�ากดัความยาวของล�าตน้หรือ

ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของล�าตน้ท่ีจะน�าไมน้ั้นไป

ใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ตวัอยา่ง

เช่น ประมาณปริมาตรไมซุ้งท่อนท่ีจะท�าเป็นสินคา้
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ไดจ้ากโคนตน้ถึงขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางล�าตน้ 10 

เซนติเมตร หรือประมาณปริมาตรจากโคนถึงปลาย

ท่อนท่ีความยาว 15 เมตร เป็นตน้ ซ่ึงสมการประมาณ

ปริมาตรไมท่ี้ท�าเป็นสินคา้ไดท่ี้ขนาดจ�ากดัใดๆน้ี จะ

เป็นสมการท่ีเป็นอิสระต่อกนั เน่ืองจากเป็นสมการท่ี

สร้างข้ึนจากชุดขอ้มูลตวัอยา่งไมท่ี้แตกต่างกนั ดงันั้น

ถา้น�าสมการดงักล่าวมาใชป้ระมาณปริมาตรไมต้น้

เดียวกนัแต่ขนาดจ�ากดัการน�าไปใชป้ระโยชนแ์ตกต่าง

กนักมี็โอกาสท่ีการประมาณปริมาตรจะมีความคลาด

เคล่ือนสูง ซ่ึงจะท�าใหก้ารคาดคะเนปริมาตรของหมู่

ไมมี้ความคลาดเคล่ือนสูงตามไปดว้ย และเน่ืองจาก

ในปัจจุบนัน้ีความตอ้งการใชป้ระโยชนไ์มซุ้งท่อน

ท่ีมีขนาดต่างกนั ไม่วา่จะเป็นขนาดความยาวของ

ล�าตน้หรือขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางล�าตน้ท่ีปลายท่อน

กต็าม มีความหลากหลาย ประกอบกบัเทคโนโลยี

การผลิตไมมี้ความกา้วหนา้กวา่ในอดีตมาก ดงันั้น

วธีิการประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดท่ี้ขนาด

จ�ากดัใดๆ ท่ีเหมาะสมกบัการน�าไปใชป้ระโยชน์

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจึงมีความจ�าเป็น เพราะ

จะท�าใหก้ารประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดมี้

ความถูกตอ้งแม่นย �าและมีความสะดวกรวดเร็วยิง่

กวา่วธีิการท่ีใชอ้ยูเ่ดิม

วิธีการหน่ึงในการประมาณปริมาตรไมท่ี้

เป็นสินคา้คือการสร้างสมการอตัราส่วนปริมาตร 

(volume ratio equations)ซ่ึงคือฟังกช์ัน่คณิตศาสตร์

ท่ีแสดงถึงอตัราส่วนของปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ได ้

(merchantable volume) ต่อปริมาตรไมท้ั้งหมด (total 

volume) โดยใชข้นาดจ�ากดัทางเสน้ผา่นศูนยก์ลางล�าตน้

หรือความยาวของล�าตน้ท่ีส่วนปลายของล�าตน้ท่ีจะ

น�าไมไ้ปใชป้ระโยชนเ์ป็นตวัแปรอิสระตวัหน่ึงของ

สมการการใชส้มการอตัราส่วนของปริมาตรเป็นวธีิ

การท่ีใชแ้พร่หลายในปัจจุบนั เช่นเดียวกนักบัวธีิการ

ใชส้มการความเรียว (taper equation) การประมาณ

ปริมาตรรายตน้ของไมส้กัในประเทศไทย โดยการ

พฒันาและสร้างสมการประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็น

สินคา้ไดด้งักล่าวนั้น มีการศึกษาในประเทศไทย

เฉพาะการพฒันาและสร้างสมการความเรียวเพ่ือ

ประมาณปริมาตรไมส้ักในสวนป่าภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลจากสวนป่าขององคก์าร

อุตสาหกรรมป่าไม ้จ�านวน 8 สวนป่า อายรุะหวา่ง 

10-46 ปี (Warner et al., 2016)

การประมาณปริมาตรไมท่ี้ท�าเป็นสินคา้ได้

ส�าหรับไมส้กัในสวนป่าของประเทศไทย โดยใชว้ธีิ 

volume ratio ยงัไม่มีการศึกษาในประเทศไทยมาก่อน 

ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือพฒันา

สมการประมาณปริมาตรไมท่ี้ท�าเป็นสินคา้ไดส้�าหรับ

ไมส้กัในสวนป่าของประเทศไทย โดยสมการท่ีได้

จากการศึกษาจะสามารถน�าไปประมาณหาปริมาตร

ล�าตน้ไมส้ักท่ีแปรผนัไปตามขนาดจ�ากดัทางดา้น

ความยาวหรือขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของล�าตน้

ตรงปลายสุดของล�าตน้ท่ีจะน�าไมไ้ปใชป้ระโยชน ์

(top-variable merchantable volume equations)

วธีิการศึกษา
การเกบ็ข้อมูล

ขอ้มูลไมส้กัท่ีใชใ้นการพฒันาและทดสอบแบบ

จ�าลองไดจ้ากสวนป่าไมส้กัขององคก์ารอุตสาหกรรม

ป่าไมแ้ละสวนป่าเอกชน ซ่ึงตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีจงัหวดั

ต่างๆ ของประเทศไทย ครอบคลุมสภาพพื้นท่ีและ

สภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั จ�านวน 15 สวน ใน 

11 จงัหวดั สวนสกัมีอายรุะหวา่ง 9-44 ปี จ�านวนไม้

ตวัอยา่ง 196 ตน้รายละเอียดตาม Table 1ในแต่ละ

สวนป่าเม่ือท�าการคดัเลือกไมต้วัอยา่งใหก้ระจายตาม

ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) ของไมใ้น
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สวนแลว้ ท�าการตดัโค่นไมต้วัอยา่งใหใ้กลร้ะดบัชิด

ดินมากท่ีสุด วดัความยาวล�าตน้ของตน้ไมท้ั้งหมด 

โดยวดัรวมความสูงของตอดว้ย จากนั้นวดัขนาด

เสน้ผา่นศูนยก์ลางล�าตน้ท่ีระดบัชิดดิน ท่ีระดบั 30 

เซนติเมตร และ 1.30 เมตร เหนือพื้นดิน จากนั้นวดั

ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางทุกๆ ความยาว 1 เมตร จนถึง

จุดท่ีความยาวของส่วนปลายล�าตน้เหลือนอ้ยกวา่ 1 

เมตรเพื่อใชส้�าหรับการค�านวณหาปริมาตรทั้งตน้

การวเิคราะห์ข้อมูล

 ค �านวณปริมาตรไมส่้วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมด

โดยใช ้ Smalian’s formula ปริมาตรทุกท่อนเป็น

ปริมาตรเหนือเปลือก (รวมเปลือก)โดยท่อนโคน

ถึงท่อนรองสุดทา้ยค�านวณเป็นรูปทรงกระบอก 

ส่วนท่อนปลายค�านวณเป็นรูปกรวย จากนั้นค�านวณ

ปริมาตรของล�าตน้ทั้งหมด (total stem volume) โดย

การรวมปริมาตรของทุกท่อนจากโคนถึงปลายท่อน 

ในขณะท่ีปริมาตรส่วนท่ีเป็นสินคา้ได ้(merchantable 

volume) ค�านวณปริมาตรจากโคนถึงระดบั 0.30 เมตร 

1.30 เมตร และจากระดบั 1.30 เมตร ค�านวณปริมาตร

ทุกๆ ความยาว 2 เมตร จนถึงปลายท่อนท่ีมีความยาว

เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 2 เมตร จะถูกตดัท้ิงไป ซ่ึงการ

ค�านวณท่ี 2 เมตร เน่ืองจากในประเทศไทยการตดั

ทอนตน้ไมจ้ะใชท่ี้ 2 เมตร เป็นค่าต�่าสุด ดงันั้นชุด

ขอ้มูลของปริมาตรส่วนท่ีเป็นสินคา้สะสมของไม้

ตวัอยา่งแต่ละตน้จะประกอบดว้ยปริมาตรจากโคน

ตน้ถึงระดบั 1.30 เมตร 3.30 เมตร 6.30 เมตร จนถึง

ท่อนสุดทา้ย (ตดัท่อนปลายท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 2 เมตร ออก)

การพฒันาแบบจ�าลอง

 1.สมการประมาณปริมาตรของล�าตน้ทั้งหมด 

(total volume equations)

 แบบจ�าลองท่ีน�ามาใชส้ร้างสมการประมาณ

ปริมาตรของล�าตน้ทั้งหมด คดัเลือกมาจากการตรวจ

เอกสารท่ีมีผูนิ้ยมใชป้ระมาณปริมาตรล�าตน้ไมอ้ยา่ง

แพร่หลาย และเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้

กบัการศึกษาน้ี ประกอบดว้ย 4 แบบจ�าลอง ดงัน้ี

วาสารการจัดการป่าไม้ 4 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์
ศูนย์กลางทุกๆ ความยาว 1 เมตร จนถึงจุดที่ความยาวของส่วนปลายลําต้นเหลือน้อยกว่า 1 เมตรเพื่อใช้
สําหรับการคํานวณหาปริมาตรทั้งต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
คํานวณปริมาตรไม้ส่วนที่เป ็นลําต้นทั้งหมดโดยใช้ Smalian’s formula ปริมาตรทุกท่อนเป็น

ปริมาตรเหนือเปลือก (รวมเปลือก)โดยท่อนโคนถึงท่อนรองสุดท้ายคํานวณเป็นรูปทรงกระบอก ส่วนท่อน
ปลายคํานวณเป็นรูปกรวย จากนั้นคํานวณปริมาตรของลําต้นทั้งหมด (total stem volume) โดยการรวม
ปริมาตรของทุกท่อนจากโคนถึงปลายท่อน ในขณะที่ปริมาตรส่วนที่เป็นสินค้าได้ (merchantable volume)
คํานวณปริมาตรจากโคนถึงระดับ 0.30 เมตร 1.30 เมตร และจากระดับ 1.30 เมตร คํานวณปริมาตรทุกๆ
ความยาว 2 เมตร จนถงึปลายทอ่นทีม่คีวามยาวเทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ 2 เมตร จะถกูตดัทิง้ไป ซึง่การคํานวณที่ 2
เมตร เนือ่งจากในประเทศไทยการตดัทอนตน้ไมจ้ะใชท้ี่ 2 เมตร เปน็คา่ตํ่าสดุ ดงันัน้ชดุขอ้มลูของปรมิาตรสว่น
ทีเ่ปน็สนิคา้สะสมของไมต้วัอยา่งแตล่ะตน้จะประกอบดว้ยปรมิาตรจากโคนตน้ถงึระดบั 1.30 เมตร 3.30 เมตร
6.30 เมตร จนถงึทอ่นสุดท้าย (ตดัท่อนปลายท่ีมคีวามยาวนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 2 เมตร ออก)

การพัฒนาแบบจําลอง
1. สมการประมาณปริมาตรของลําต้นท้ังหมด (total volume equations)

แบบจําลองที่นํามาใช้สร้างสมการประมาณปริมาตรของลําต้นทั้งหมด คัดเลือกมาจากการตรวจ
เอกสารที่มีผู้นิยมใช้ประมาณปริมาตรลําต้นไม้อย่างแพร่หลาย และเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้กับ
การศึกษานี้ ประกอบด้วย 4 แบบจําลอง ดังน้ี

�� � �11����2 ���21 � �� (1)

�� � �12����22 ��32 � �� (2)

�� � �13 � �23����2�� � �� (3)

�� � �14 � �24�����2 � �� (4)

โดย �� = ปริมาตรส่วนที่เป็นลําต้นทั้งหมด (ลบ.ม.)
��� = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)
� = ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)
�11��24 = ค่าสัมประสิทธิ์ของการประมาณ
�� = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณ

แบบจําลอง (1) คือ allometric relation ซึ่งนิยมใช้กันมากในวงการป่าไม้ อยู่ในรูปของ power
model หรือเรียกอีกอย่างว่า allometric relation (Gould, 1979) แบบจําลอง (2) คือ Schumacher and Hall

โดย   = ปริมาตรส่วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมด (ลบ.ม.)
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วาสารการจัดการป่าไม้ 4 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์
ศูนย์กลางทุกๆ ความยาว 1 เมตร จนถึงจุดที่ความยาวของส่วนปลายลําต้นเหลือน้อยกว่า 1 เมตรเพื่อใช้
สําหรับการคํานวณหาปริมาตรทั้งต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
คํานวณปริมาตรไม้ส่วนที่เป ็นลําต้นทั้งหมดโดยใช้ Smalian’s formula ปริมาตรทุกท่อนเป็น

ปริมาตรเหนือเปลือก (รวมเปลือก)โดยท่อนโคนถึงท่อนรองสุดท้ายคํานวณเป็นรูปทรงกระบอก ส่วนท่อน
ปลายคํานวณเป็นรูปกรวย จากนั้นคํานวณปริมาตรของลําต้นทั้งหมด (total stem volume) โดยการรวม
ปริมาตรของทุกท่อนจากโคนถึงปลายท่อน ในขณะที่ปริมาตรส่วนที่เป็นสินค้าได้ (merchantable volume)
คํานวณปริมาตรจากโคนถึงระดับ 0.30 เมตร 1.30 เมตร และจากระดับ 1.30 เมตร คํานวณปริมาตรทุกๆ
ความยาว 2 เมตร จนถงึปลายทอ่นทีม่คีวามยาวเทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่ 2 เมตร จะถกูตดัทิง้ไป ซึง่การคํานวณที่ 2
เมตร เนือ่งจากในประเทศไทยการตดัทอนตน้ไมจ้ะใชท้ี่ 2 เมตร เปน็คา่ตํ่าสดุ ดงันัน้ชดุขอ้มลูของปรมิาตรสว่น
ทีเ่ปน็สนิคา้สะสมของไมต้วัอยา่งแตล่ะตน้จะประกอบดว้ยปรมิาตรจากโคนตน้ถงึระดบั 1.30 เมตร 3.30 เมตร
6.30 เมตร จนถงึทอ่นสุดท้าย (ตดัท่อนปลายท่ีมคีวามยาวนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 2 เมตร ออก)
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ปลายคํานวณเป็นรูปกรวย จากนั้นคํานวณปริมาตรของลําต้นทั้งหมด (total stem volume) โดยการรวม
ปริมาตรของทุกท่อนจากโคนถึงปลายท่อน ในขณะที่ปริมาตรส่วนที่เป็นสินค้าได้ (merchantable volume)
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1. สมการประมาณปริมาตรของลําต้นท้ังหมด (total volume equations)

แบบจําลองที่นํามาใช้สร้างสมการประมาณปริมาตรของลําต้นทั้งหมด คัดเลือกมาจากการตรวจ
เอกสารที่มีผู้นิยมใช้ประมาณปริมาตรลําต้นไม้อย่างแพร่หลาย และเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้กับ
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โดย �� = ปริมาตรส่วนที่เป็นลําต้นทั้งหมด (ลบ.ม.)
��� = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)
� = ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (เมตร)
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แบบจําลอง (1) คือ allometric relation ซึ่งนิยมใช้กันมากในวงการป่าไม้ อยู่ในรูปของ power
model หรือเรียกอีกอย่างว่า allometric relation (Gould, 1979) แบบจําลอง (2) คือ Schumacher and Hall



วารสารการจดัการป่าไม ้                                                  สมการประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดข้องไมส้กั…

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 24                    ทศพร วชัรางกรู และ วรพรรณ  หิมพานต์5 

ปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ได ้เป็นแบบจ�าลองท่ีสร้างข้ึน

โดยวธีิอตัราส่วนปริมาตร (volume ratio method) 

และเน่ืองจากขนาดจ�ากดัของล�าตน้ของไมท่ี้น�าไป

ใชป้ระโยชน์ สามารถก�าหนดเป็นขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลางล�าตน้หรือความยาว (ความสูง) ของล�าตน้

ก็ไดเ้ช่นกนั ดงันั้นแบบจ�าลองท่ีจะน�ามาใชส้ร้าง

สมการจึงเป็นแบบจ�าลองท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง

ล�าตน้ หรือความยาวของล�าตน้ เป็นตวัแปรอิสระ ใน

การศึกษาน้ีใชแ้บบจ�าลองท่ีน�าไปใชส้ร้าง volume 

ratio equations 4 แบบจ�าลอง ดงัน้ี

 แบบจ�าลอง (1) คือ allometric relation ซ่ึงนิยม

ใชก้นัมากในวงการป่าไม ้อยูใ่นรูปของ power model  

หรือเรียกอีกอยา่งวา่ allometric relation (Gould, 1979) 

แบบจ�าลอง (2) คือ Schumacher and Hall volume 

equation (Schumacher and Hall, 1993)) แบบจ�าลอง 

(3) คือ combined variable volume equation (Spurr, 

1952) และแบบจ�าลอง (4) คือ local volume equation

 2.สมการประมาณปริมาตรไมท่ี้ท�าเป็นสินคา้

ได ้(Merchantable volume equations)

 แบบจ�าลองท่ีใชใ้นการสร้างสมการประมาณ

วาสารการจัดการป่าไม้ 5 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์
volume equation (Schumacher and Hall, 1993)) แบบจําลอง (3) คือ combined variable volume equation
(Spurr, 1952) และแบบจําลอง (4) คือ local volume equation

2. สมการประมาณปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (Merchantable volume equations)
แบบจําลองที่ใช้ในการสร้างสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ เป็นแบบจําลองที่สร้าง

ขึ้นโดยวิธีอัตราส่วนปริมาตร (volume ratio method) และเนื่องจากขนาดจํากัดของลําต้นของไม้ที่นําไปใช้
ประโยชน์ สามารถกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นหรือความยาว (ความสูง) ของลําต้นก็ได้เช่น
กัน ดังนั้นแบบจําลองที่จะนํามาใช้สร้างสมการจึงเป็นแบบจําลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาํต้น หรือ
ความยาวของลําต้น เป็นตัวแปรอิสระ ในการศึกษานี้ใช้แบบจําลองที่นําไปใช้สร้าง volume ratio equations4
แบบจําลอง ดังน้ี

�� � 1 � �15 ��25
����35 � �� (5)

�� � ����� − �16 ��26
����36

� � �� (6)

�h � 1 � �17� �−h �27
��37 � � �� (7)

�h � ����� − �18 �−h �28
��38 � � �� (8)

โดย

�� = อัตราส่วนของปริมาตรที่เป็นสินค้าได้ (to top diameter limit, d)กับปริมาตรส่วนที่
เป็นลําต้นท้ังหมด �������

�h = อัตราส่วนของปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (to tree top height limit, h) กับปริมาตร
ส่วนท่ีเป็นลําต้นทั้งหมด ��h����

� = ขนาดจํากดัของเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นท่ีจะนําไมไ้ปใช้ประโยชน์ (top diameter limit, cm)
h = ความยาว (ความสูง) ของลําต้นท่ีจะนําไม้ไปใช้ประโยชน์ (top height limit, m)
��� = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, cm)
� = ความยาวของลําต้น(height, m)
�15��38 = ค่าสัมประสิทธิ์ของการประมาณ
�� = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณ

แบบจําลอง (5) คือแบบจําลองที่นําเสนอโดย Burkhart (1977) แบบจําลอง (7) นําเสนอโดย
Cao and Burkhart (1980) และแบบจําลอง (6) และ (8)เป็นแบบจําลองที่นําเสนอโดย Van Deusen และคณะ
(Van Deusen et al., 1981)

3. การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อคัดเลือกสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เหมาะสม

วาสารการจัดการป่าไม้ 5 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์
volume equation (Schumacher and Hall, 1993)) แบบจําลอง (3) คือ combined variable volume equation
(Spurr, 1952) และแบบจําลอง (4) คือ local volume equation

2. สมการประมาณปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (Merchantable volume equations)
แบบจําลองที่ใช้ในการสร้างสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ เป็นแบบจําลองที่สร้าง

ขึ้นโดยวิธีอัตราส่วนปริมาตร (volume ratio method) และเนื่องจากขนาดจํากัดของลําต้นของไม้ที่นําไปใช้
ประโยชน์ สามารถกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นหรือความยาว (ความสูง) ของลําต้นก็ได้เช่น
กัน ดังนั้นแบบจําลองที่จะนํามาใช้สร้างสมการจึงเป็นแบบจําลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาํต้น หรือ
ความยาวของลําต้น เป็นตัวแปรอิสระ ในการศึกษานี้ใช้แบบจําลองที่นําไปใช้สร้าง volume ratio equations4
แบบจําลอง ดังน้ี

�� � 1 � �15 ��25
����35 � �� (5)

�� � ����� − �16 ��26
����36

� � �� (6)

�h � 1 � �17� �−h �27
��37 � � �� (7)

�h � ����� − �18 �−h �28
��38 � � �� (8)

โดย

�� = อัตราส่วนของปริมาตรที่เป็นสินค้าได้ (to top diameter limit, d)กับปริมาตรส่วนที่
เป็นลําต้นท้ังหมด �������

�h = อัตราส่วนของปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (to tree top height limit, h) กับปริมาตร
ส่วนท่ีเป็นลําต้นทั้งหมด ��h����

� = ขนาดจํากดัของเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นท่ีจะนําไมไ้ปใช้ประโยชน์ (top diameter limit, cm)
h = ความยาว (ความสูง) ของลําต้นท่ีจะนําไม้ไปใช้ประโยชน์ (top height limit, m)
��� = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, cm)
� = ความยาวของลําต้น(height, m)
�15��38 = ค่าสัมประสิทธิ์ของการประมาณ
�� = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณ

แบบจําลอง (5) คือแบบจําลองที่นําเสนอโดย Burkhart (1977) แบบจําลอง (7) นําเสนอโดย
Cao and Burkhart (1980) และแบบจําลอง (6) และ (8)เป็นแบบจําลองที่นําเสนอโดย Van Deusen และคณะ
(Van Deusen et al., 1981)

3. การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อคัดเลือกสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เหมาะสม

วาสารการจัดการป่าไม้ 5 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์
volume equation (Schumacher and Hall, 1993)) แบบจําลอง (3) คือ combined variable volume equation
(Spurr, 1952) และแบบจําลอง (4) คือ local volume equation

2. สมการประมาณปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (Merchantable volume equations)
แบบจําลองที่ใช้ในการสร้างสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ เป็นแบบจําลองที่สร้าง

ขึ้นโดยวิธีอัตราส่วนปริมาตร (volume ratio method) และเนื่องจากขนาดจํากัดของลําต้นของไม้ที่นําไปใช้
ประโยชน์ สามารถกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นหรือความยาว (ความสูง) ของลําต้นก็ได้เช่น
กัน ดังนั้นแบบจําลองที่จะนํามาใช้สร้างสมการจึงเป็นแบบจําลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาํต้น หรือ
ความยาวของลําต้น เป็นตัวแปรอิสระ ในการศึกษานี้ใช้แบบจําลองที่นําไปใช้สร้าง volume ratio equations4
แบบจําลอง ดังน้ี
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� = ขนาดจํากดัของเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นท่ีจะนําไมไ้ปใช้ประโยชน์ (top diameter limit, cm)
h = ความยาว (ความสูง) ของลําต้นท่ีจะนําไม้ไปใช้ประโยชน์ (top height limit, m)
��� = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, cm)
� = ความยาวของลําต้น(height, m)
�15��38 = ค่าสัมประสิทธิ์ของการประมาณ
�� = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณ

แบบจําลอง (5) คือแบบจําลองที่นําเสนอโดย Burkhart (1977) แบบจําลอง (7) นําเสนอโดย
Cao and Burkhart (1980) และแบบจําลอง (6) และ (8)เป็นแบบจําลองที่นําเสนอโดย Van Deusen และคณะ
(Van Deusen et al., 1981)

3. การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อคัดเลือกสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เหมาะสม

วาสารการจัดการป่าไม้ 5 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์
volume equation (Schumacher and Hall, 1993)) แบบจําลอง (3) คือ combined variable volume equation
(Spurr, 1952) และแบบจําลอง (4) คือ local volume equation

2. สมการประมาณปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (Merchantable volume equations)
แบบจําลองที่ใช้ในการสร้างสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ เป็นแบบจําลองที่สร้าง

ขึ้นโดยวิธีอัตราส่วนปริมาตร (volume ratio method) และเนื่องจากขนาดจํากัดของลําต้นของไม้ที่นําไปใช้
ประโยชน์ สามารถกําหนดเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นหรือความยาว (ความสูง) ของลําต้นก็ได้เช่น
กัน ดังนั้นแบบจําลองที่จะนํามาใช้สร้างสมการจึงเป็นแบบจําลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาํต้น หรือ
ความยาวของลําต้น เป็นตัวแปรอิสระ ในการศึกษานี้ใช้แบบจําลองที่นําไปใช้สร้าง volume ratio equations4
แบบจําลอง ดังน้ี
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��37 � � �� (7)
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โดย

�� = อัตราส่วนของปริมาตรที่เป็นสินค้าได้ (to top diameter limit, d)กับปริมาตรส่วนที่
เป็นลําต้นท้ังหมด �������

�h = อัตราส่วนของปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (to tree top height limit, h) กับปริมาตร
ส่วนท่ีเป็นลําต้นทั้งหมด ��h����

� = ขนาดจํากดัของเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นท่ีจะนําไมไ้ปใช้ประโยชน์ (top diameter limit, cm)
h = ความยาว (ความสูง) ของลําต้นท่ีจะนําไม้ไปใช้ประโยชน์ (top height limit, m)
��� = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (diameter at breast height, cm)
� = ความยาวของลําต้น(height, m)
�15��38 = ค่าสัมประสิทธิ์ของการประมาณ
�� = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณ

แบบจําลอง (5) คือแบบจําลองที่นําเสนอโดย Burkhart (1977) แบบจําลอง (7) นําเสนอโดย
Cao and Burkhart (1980) และแบบจําลอง (6) และ (8)เป็นแบบจําลองที่นําเสนอโดย Van Deusen และคณะ
(Van Deusen et al., 1981)

3. การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อคัดเลือกสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เหมาะสม
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แบบจ�าลอง (5) คือแบบจ�าลองท่ีน�าเสนอ

โดย Burkhart (1977) แบบจ�าลอง (7) น�าเสนอโดย 

Cao and Burkhart (1980) และแบบจ�าลอง (6) และ 

(8)เป็นแบบจ�าลองท่ีน�าเสนอโดย Van Deusen และ

คณะ (Van Deusen et al., 1981)

3.การวเิคราะห์ทางสถิติเพ่ือคดัเลือกสมการ

ประมาณปริมาตรไมท่ี้เหมาะสม

สมการประมาณปริมาตรไมส่้วนท่ีเป็น

ล�าตน้ทั้งหมด (total volume equations) ท่ีสร้างโดย

แบบจ�าลอง (1) วเิคราะห์ทางสถิติโดยวธีิ non-linear 

regression แบบจ�าลอง (2) โดยวธีิ multiple linear 

regression แบบจ�าลอง (3) และ (4) โดยวธีิ simple 

linear regression

สมการประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้

ไดท่ี้ขนาดจ�ากดัใดๆ(variable-top merchantable 

volume equations) ท่ีสร้างโดยแบบจ�าลอง (5)-(7) 

วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี non-linear regression 

การคดัเลือกแบบจ�าลองท่ีดีท่ีสุดในการสร้างสมการ

ประมาณปริมาตรไมส่้วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมด ใชว้ธีิ

พิจารณาค่า RMSE (root mean square error) และค่า

สมัประสิทธ์ิของตวัก�าหนดท่ีปรับแกแ้ลว้ (adjusted 

coefficient of determination, )

4.การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ�าลอง 

(Model validation)

การทดสอบแบบจ�าลอง (สมการ) ท่ีใช้

ประมาณหาปริมาตรส่วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมดและ

สมการประมาณหาปริมาตรไมท่ี้ท�าเป็นสินคา้ได ้โดย

การใชชุ้ดขอ้มูลท่ีเป็นอิสระจากชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

สร้างแบบจ�าลอง (ไม่เป็นขอ้มูลชุดเดียวกนั และเกบ็

ตวัอยา่งจากแปลงสวนป่าท่ีไม่ใช่แปลงท่ีเกบ็ขอ้มูล

เพ่ือสร้างแบบจ�าลอง) ชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ

รวบรวมจากสวนป่า 14 สวน ใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

ก�าแพงเพชร กาญจนบุรี ลพบุรี เลย และอุตรดิตถ ์

จ�านวนไมต้วัอยา่ง 82 ตน้ ท�าการทดสอบค่าความ

แม่นย �า (accuracy) และความเท่ียงตรง (precision) 

ของการคาดคะเน โดยใชค้่าทดสอบทางสถิติเพ่ือ

ประเมินความแม่นย �าและความเท่ียงตรงเชิงปริมาณ

ของแบบจ�าลอง ดงัน้ี

วาสารการจัดการป่าไม้ 6 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์

สมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนที่เป็นลําต้นทั้งหมด (total volume equations) ที่สร้างโดยแบบ
จําลอง (1) วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี non-linear regression แบบจําลอง (2) โดยวิธี multiple linear regression
แบบจําลอง (3) และ (4) โดยวิธี simple linear regression

สมการประมาณปริมาตรไม้ท ี่เป ็นสินค้าได้ท ี่ขนาดจ ําก ัดใดๆ(variable-top merchantable
volume equations) ที่สร้างโดยแบบจําลอง (5)-(7) วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี non-linear regression การคัด
เลือกแบบจําลองที่ดีที่สุดในการสร้างสมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนที่เป็นลําต้นทั้งหมด ใช้วิธีพิจารณาค่า
RMSE (root mean square error) และค่าสัมประสิทธิ์ของตัวกําหนดที่ปรับแก้แลว้ (adjusted coefficient of
determination, ��2)

4. การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง (Model validation)
การทดสอบแบบจําลอง (สมการ) ทีใ่ชป้ระมาณหาปรมิาตรสว่นทีเ่ปน็ลําตน้ทัง้หมดและสมการ

ประมาณหาปรมิาตรไมท้ีท่ําเปน็สนิคา้ได้ โดยการใชช้ดุขอ้มลูทีเ่ปน็อสิระจากชดุขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบ
จําลอง (ไมเ่ปน็ขอ้มลูชดุเดยีวกนั และเกบ็ตวัอยา่งจากแปลงสวนปา่ทีไ่มใ่ชแ่ปลงทีเ่กบ็ขอ้มลูเพือ่สรา้งแบบ
จําลอง) ชดุขอ้มลูทีใ่ชใ้นการทดสอบรวบรวมจากสวนปา่ 14 สวน ใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กําแพงเพชร กาญจนบรีุ
ลพบรุี เลย และอตุรดติถ์ จํานวนไมต้วัอยา่ง 82 ตน้ ทําการทดสอบคา่ความแมน่ยํา (accuracy) และความเทีย่ง
ตรง (precision) ของการคาดคะเน โดยใชค้า่ทดสอบทางสถติเิพือ่ประเมนิความแมน่ยําและความเทีย่งตรงเชงิ
ปริมาณของแบบจําลอง ดังนี้

���� � ���−����∑
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����� � ��� ���−��� ���∑
��� ��∑ (10)

���� � ���−��� �2��∑ (11)

����� � ��� ��−��� 2��
��� ��∑∑ (12)

����� � ��−���∑
� (13)

������ � ��� ��−���∑ ��
��� ��∑ (14)
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2002; Sharma, 2009)

��� � �� �n ���� � 2� (15)
โดย Ln= natural logarithm

� = no. of parameter

แบบจําลองท่ีให้ค่า ��� น้อยที่สุด คือ แบบจําลองท่ีเหมาะสม
ในการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบจําลอง จะพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการคาด

คะเน (mean square error, MS) ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดความเท่ียงตรงของแบบจําลองด้วย (Zhang, 1997)

�� � ������2 � � (16)

� = ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนจากการคาดคะเน (variance of the prediction errors)

ผลการศึกษา
สมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนที่เป็นลําต้นท้ังหมด (total volume equations)

ค่าพารามิเตอร์ (สัมประสิทธ์ิ )ของตัวคาดคะเน และการเข้ากันได้ระหว่างชุดข้อมูลกับเส้นรีเกรสช่ัน
(fit statistic) ของสมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนที่เป็นลําต้นทั้งหมดที่สร้างจากแบบจําลอง (1)-(4)แสดง
ใน Table 1ซ่ึงผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าสมการที่สร้างจากแบบจําลอง (1)-(4) (n=196) มีนัย

ผลการศึกษา
สมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนทีเ่ป็นล�าต้นทั้งหมด 

(total volume equations)

 ค่าพารามิเตอร์ (สมัประสิทธ์ิ )ของตวัคาด

คะเน และการเขา้กนัไดร้ะหวา่งชุดขอ้มูลกบัเสน้รี

เกรสชัน่ (fit statistic) ของสมการประมาณปริมาตร

ไมส่้วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมดท่ีสร้างจากแบบจ�าลอง 

(1)-(4)แสดงใน Table 1ซ่ึงผลการวเิคราะห์ทางสถิติ

แสดงใหเ้ห็นวา่สมการท่ีสร้างจากแบบจ�าลอง (1)-(4) 

(n=196) มีนยัส�าคญัอย่างยิ่ง (p<0.001) และมี

คุณลกัษณะท่ีดีส�าหรับน�าไปใชใ้นการประมาณ

ปริมาตรส่วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมด ค่า RMSE และ a
2R  
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ของแบบจ�าลองทุกแบบมีค่าสูง แบบจ�าลอง (1) 

(Figure 1) ใหค่้าทางสถิติดงักล่าวดีท่ีสุด (RMSE 

นอ้ยท่ีสุด, a
2R  มากท่ีสุด) รองลงมาคือแบบจ�าลอง 

(2), (3), และ (4) ตามล�าดบัแบบจ�าลอง (1) และ (2) 

ใหค่้า RMSE และ  ใกลเ้คียงกนัมาก (ต่างกนัท่ีทศนิยม

ต�าแหน่งท่ี 4 และ 5 ตามล�าดบั) แบบจ�าลอง (1) ถูก

เลือกเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเหตุผลความเป็นจริง

ทางชีววทิยา (biological realism) ดว้ย (Vt = 0 เม่ือ 

DBH2H = 0) แบบจ�าลอง (4) มี DBH เท่านั้นท่ีเป็น

องคป์ระกอบของตวัแปรอิสระในขณะท่ีแบบจ�าลอง 

(1) (2) และ (3) มี DBH และ H เป็นองคป์ระกอบ

ของตวัแปรอิสระ แสดงใหเ้ห็นวา่ความสูงของตน้ไม ้

(H) มีผลท�าใหค้วามคลาดเคล่ือนของการคาดคะเน 

(ค่า RMSE) ลดนอ้ยลงและค่า a
2R  ของแบบจ�าลอง

เพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั
วาสารการจัดการป่าไม้ 12 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์

Table 1 Description of T. grandis plantations and theirs sample trees used to develop model.

No. Plantation Province Age
(year)

Samples
(trees)

DBH
(cm)

Height
(m)

1 Mae My Lampang 30-39 40 11.1 - 34.6 14.3-21.0
2 MaeKham Mee Phare 33 15 23.5 - 37.1 16.1-27.1
3 WangChing Phare 38 20 28.0 - 29.5 22.6-29.2
4 Suwankhuha Nong Bua Lam Phu 15 8 5.7 - 24.4 6.3-20.13
5 DenDarn Uttaradit 10 5 11.0 - 23.4 11.7-18.4
6 NaDung Loei 33 13 18.8 - 42.1 15.2-22.8
7 DongLan Khon Kaen 9 7 11.2 - 16.1 9.5-15.5
8 ChiengThong Tak 33 7 11.9 - 23.1 13.9-22.6
9 Rampa Kam Phaeng Phet 22 9 14.2 - 20.0 12.4-19.5
10 MaeMo Lampang 34 11 19.6 - 24.7 14.9-22.9
11 HoiRabum Uthai Thani 38 6 19.2 - 26.7 15.6-23.0
12 Ladyao Nakhon Sawan 34 12 17.6 - 35.7 14.9-27.2
13 MayMy Lampang 44 11 21.2 - 26.0 15.1-24.5
14 Farmer Kam Phaeng Phet 24 15 9.5 - 19.2 9.6-16.6
15 Mae Huad-Mae Ko Lamphun 35 17 18.7 - 28.7 14.4-20.7

Table 2 Parameter estimates and fit statistics for total volume equations.

Model Parameter Estimate SE RMSE ��2 p Value
1 β11 0.000063 0.022437 0.032711 0.992898 <0.001

β21 0.940060 0.005693
2 β12 0.000063 0.031069 0.032863 0.992863 <0.001

β22 1.874410 0.027270
β32 0.949990 0.043534

3 β13 0.027732 0.004627 0.039497 0.983300 <0.001
β23 0.000033 0.000001

4 β14 -0.051971 0.011393 0.084155 0.924500 <0.001
β24 0.000823 0.000017

Remark: SE = standard error of estimate

Table 3 Parameter estimates and fit statistics for volume ratio equations.

Model Parameter Estimate SE RMSE ��2 p Value
5 β15 -0.5571 0.0164 0.051937 0.9627 <0.001

β25 3.1976 0.0224
β35 3.0745 0.0238

6 β16 0.8322 0.3849 0.048018 0.9681 <0.001
β26 4.6870 0.0362
β36 4.4833 0.0375

7 β17 -1.0024 0.0253 0.029697 0.9878 <0.001
β27 2.3645 0.0102
β37 2.3813 0.0135

8 β18 1.9143 0.09484 0.034565 0.9838 <0.001
β28 3.2880 0.0190
β38 3.3003 0.0255

วาสารการจัดการป่าไม้ 13 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์

Table 4 Statistical values of the model validation in this in this study to estimate total stem volume
for T.grandisin Thailand.

Model MRES MRES
(%) RMSE RMSE

(%) AMRES AMRES
(%) AIC MS

(1) 0.003853 1.143608 0.026330 4.536162 0.017676 5.246703 -246.96 0.026344
(2) 0.002808 0.830818 0.026467 4.552797 0.017533 5.188073 -244.60 0.026475
(3) 0.002262 0.668239 0.027120 4.661264 0.019526 5.768411 -244.92 0.027125
(4) 0.001465 0.431756 0.038767 6.655461 0.027601 8.134829 -220.26 0.038770

Table 5 Statistical values of the model validation in this study to estimate merchantable stem volume
for T. grandis.

Model MRES MRES
(%) RMSE RMSE

(%) AMRES AMRES
(%) AIC MS

(5) 0.001903 0.673400 0.034478 6.485001 0.022491 7.956798 - 2,721.62 0.034482
(6) -0.000150 -0.052768 0.032819 6.150589 0.021009 7.379101 - 2,761.57 0.032819
(7) 0.039410 1.404381 0.021016 3.967328 0.013897 4.952341 - 3,122.58 0.021032
(8) 0.001764 0.623608 0.022809 4.289092 0.015343 5.425494 - 3,056.29 0.022812

Figure 1 The best regression model for estimating total stem volume.Figure 1 The best regression model for estimating total stem volume.

Table 1 Description of T. grandis plantations and theirs sample trees used to develop model.
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สมการอตัราส่วนปริมาตร (Volume ratio equations)

 สมการอตัราส่วนปริมาตร (Rd และ Rh) 

สร้างจากแบบจ�าลอง (5)-(8) ค่าพารามิเตอร์ 

(สมัประสิทธ์ิ) ของตวัคาดคะเน แสดงใน Table 2 

และการเขา้กนัไดร้ะหวา่งชุดขอ้มูลกบัเสน้รีเกรสชัน่  

(fit statistic) ของสมการท่ีสร้างจากแบบจ�าลอง (5)-(8) 

แสดงใน Figures 2-3 จ�านวน n ของชุดขอ้มูลเท่ากบั 

1,092 ชุดขอ้มูล (data sets) ไดจ้ากไมต้วัอยา่ง 196 ตน้

 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นวา่

แบบจ�าลอง (5) และ (6) มีคุณลกัษณะท่ีดีส�าหรับน�า

ไปประมาณค่า Rd (Volume ratio equations to top 

diameter limits) ส่วนแบบจ�าลอง (7) และ (8) มี

คุณลกัษณะท่ีดีส�าหรับน�าไปประมาณคา่ Rh (Volume 

ratio equations to top height limits) เช่นเดียวกนั 

แบบจ�าลอง (สมการ volume ratio) ทั้งหมดมีนยั

ส�าคญัอยา่งยิง่ (p< 0.001) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง

แบบจ�าลอง (5) และ (6) ซ่ึงเป็นแบบจ�าลองในการ

สร้างสมการ volume ratio to top diameter limits 

พบวา่ค่า RMSE ของแบบจ�าลอง (6) นอ้ยกวา่แบบ

จ�าลอง (5) แต่ค่า  
a
2R  ของแบบจ�าลอง (6) มากกวา่

แบบจ�าลอง (5) แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ�าลอง (6) ดี

กวา่ แบบจ�าลอง (5) ส�าหรับการน�าไปสร้างสมการ 

volume ratio to top diameter limits ในขณะท่ีเม่ือ

เปรียบเทียบระหวา่งแบบจ�าลอง (7) และ (8) ซ่ึงเป็น

แบบจ�าลองในการสร้างสมการ volume ratio to top 

height limits ผลปรากฏวา่ค่า RMSE ของแบบจ�าลอง 

(7) นอ้ยกวา่แบบจ�าลอง (8) และค่า a
2R  ของแบบ

จ�าลอง (7) มากกวา่แบบจ�าลอง (8) แสดงใหเ้ห็นวา่

แบบจ�าลอง (7) ดีกวา่แบบจ�าลอง (8) ในการน�าไป

สร้างสมการ volume ratio to top height limits อยา่งไร

กต็ามเม่ือเปรียบเทียบค่า RMSE และค่า a
2R  ระหวา่ง

แบบจ�าลอง (5) กบั (6) และระหวา่ง (7) กบั (8) ปรากฏ

วา่มีค่าแตกต่างกนัเลก็นอ้ยเท่านั้นแสดงใหเ้ห็นวา่แบบ

จ�าลอง (5) (6) (7) และ (8) สามารถน�าไปพฒันาสร้าง

สมการ volume ratio (Rd และ Rh) ไดเ้ป็นอยา่งดี

วาสารการจัดการป่าไม้ 12 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์

Table 1 Description of T. grandis plantations and theirs sample trees used to develop model.

No. Plantation Province Age
(year)

Samples
(trees)

DBH
(cm)

Height
(m)

1 Mae My Lampang 30-39 40 11.1 - 34.6 14.3-21.0
2 MaeKham Mee Phare 33 15 23.5 - 37.1 16.1-27.1
3 WangChing Phare 38 20 28.0 - 29.5 22.6-29.2
4 Suwankhuha Nong Bua Lam Phu 15 8 5.7 - 24.4 6.3-20.13
5 DenDarn Uttaradit 10 5 11.0 - 23.4 11.7-18.4
6 NaDung Loei 33 13 18.8 - 42.1 15.2-22.8
7 DongLan Khon Kaen 9 7 11.2 - 16.1 9.5-15.5
8 ChiengThong Tak 33 7 11.9 - 23.1 13.9-22.6
9 Rampa Kam Phaeng Phet 22 9 14.2 - 20.0 12.4-19.5
10 MaeMo Lampang 34 11 19.6 - 24.7 14.9-22.9
11 HoiRabum Uthai Thani 38 6 19.2 - 26.7 15.6-23.0
12 Ladyao Nakhon Sawan 34 12 17.6 - 35.7 14.9-27.2
13 MayMy Lampang 44 11 21.2 - 26.0 15.1-24.5
14 Farmer Kam Phaeng Phet 24 15 9.5 - 19.2 9.6-16.6
15 Mae Huad-Mae Ko Lamphun 35 17 18.7 - 28.7 14.4-20.7

Table 2 Parameter estimates and fit statistics for total volume equations.

Model Parameter Estimate SE RMSE ��2 p Value
1 β11 0.000063 0.022437 0.032711 0.992898 <0.001

β21 0.940060 0.005693
2 β12 0.000063 0.031069 0.032863 0.992863 <0.001

β22 1.874410 0.027270
β32 0.949990 0.043534

3 β13 0.027732 0.004627 0.039497 0.983300 <0.001
β23 0.000033 0.000001

4 β14 -0.051971 0.011393 0.084155 0.924500 <0.001
β24 0.000823 0.000017

Remark: SE = standard error of estimate

Table 3 Parameter estimates and fit statistics for volume ratio equations.

Model Parameter Estimate SE RMSE ��2 p Value
5 β15 -0.5571 0.0164 0.051937 0.9627 <0.001

β25 3.1976 0.0224
β35 3.0745 0.0238

6 β16 0.8322 0.3849 0.048018 0.9681 <0.001
β26 4.6870 0.0362
β36 4.4833 0.0375

7 β17 -1.0024 0.0253 0.029697 0.9878 <0.001
β27 2.3645 0.0102
β37 2.3813 0.0135

8 β18 1.9143 0.09484 0.034565 0.9838 <0.001
β28 3.2880 0.0190
β38 3.3003 0.0255

Table 2 Parameter estimates and fit statistics for total volume equations.
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การทดสอบแบบจ�าลอง

แบบจ�าลองการประมาณปริมาตรส่วนท่ี

เป็นล�าตน้ทั้งหมด

จากการเกบ็ตวัอยา่งจากสวนป่า 14 สวน (15 

แปลงปลูก) จ�านวนไมต้วัอยา่ง 82 ตน้ คิดเป็น ร้อย

ละ 41.8 ของจ�านวนไมต้วัอยา่งท่ีใชใ้นการพฒันา

วาสารการจัดการป่าไม้ 13 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์

Table 4 Statistical values of the model validation in this in this study to estimate total stem volume
for T.grandisin Thailand.

Model MRES MRES
(%) RMSE RMSE

(%) AMRES AMRES
(%) AIC MS

(1) 0.003853 1.143608 0.026330 4.536162 0.017676 5.246703 -246.96 0.026344
(2) 0.002808 0.830818 0.026467 4.552797 0.017533 5.188073 -244.60 0.026475
(3) 0.002262 0.668239 0.027120 4.661264 0.019526 5.768411 -244.92 0.027125
(4) 0.001465 0.431756 0.038767 6.655461 0.027601 8.134829 -220.26 0.038770

Table 5 Statistical values of the model validation in this study to estimate merchantable stem volume
for T. grandis.

Model MRES MRES
(%) RMSE RMSE

(%) AMRES AMRES
(%) AIC MS

(5) 0.001903 0.673400 0.034478 6.485001 0.022491 7.956798 - 2,721.62 0.034482
(6) -0.000150 -0.052768 0.032819 6.150589 0.021009 7.379101 - 2,761.57 0.032819
(7) 0.039410 1.404381 0.021016 3.967328 0.013897 4.952341 - 3,122.58 0.021032
(8) 0.001764 0.623608 0.022809 4.289092 0.015343 5.425494 - 3,056.29 0.022812

Figure 1 The best regression model for estimating total stem volume.

วาสารการจัดการป่าไม้ 14 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
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Figure 2 Volume-ratio equation (Rd) for T. grandis in Thailand
(A) developed from Burkhart (1977) (model5)
(B) developed fromVan Deusen et al.(1981) (model 6).

Figure 3Volume-ratio equation (Rh) for T. grandis in Thailand
(A) developed from Cao and Burkhart (1980) (model 7)
(B) developed fromVan Deusen et al.(1981) (model 8).

Figure 2 Volume-ratio equation (Rd) for T. grandis in Thailand

 (A) developed from Burkhart (1977)  (model5)

 (B) developed from Van Deusen et al.(1981)  (model 6). 

Figure 3 Volume-ratio equation (Rh) for T. grandis in Thailand

 (A) developed from Cao and Burkhart (1980)  (model 7)

 (B) (B)developed from Van Deusen et al.(1981) (model 8).

แบบจ�าลอง จ�านวนชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบ

เท่ากบั 752 ชุดขอ้มูล ผลการทดสอบประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณของแบบจ�าลอง (1) (2) (3) และ (4) ท่ีจะ

น�าไปใชใ้นการสร้างสมการประมาณปริมาตรไม้

ส่วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมด แสดงใน Table3

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่
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วาสารการจัดการป่าไม้ 9 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์

จากการเก็บตัวอย่างจากสวนป่า 14 สวน (15 แปลงปลูก) จํานวนไม้ตัวอย่าง 82 ต้น คิดเป็น ร้อยละ
41.8 ของจํานวนไม้ตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแบบจําลอง จํานวนชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบเท่ากับ 752
ชุดข้อมูล ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงปริมาณของแบบจําลอง (1) (2) (3) และ (4) ที่จะนําไปใช้ในการ
สร้างสมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนที่เป็นลําต้นท้ังหมด แสดงใน Table3

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าแบบจําลอง (1) มีค่า RMSE และค่า RMSE% น้อยที่สุด
รองลงมาคือ แบบจําลอง (2) (3) และ (4) ตามลําดับ นั่นคือแบบจาํลอง (1) มีความแม่นยําของการคาดคะเนดี
ที่สุด เมื่อพิจารณาถึงค่า MS ซึ่งแสดงถึงความเที่ยงตรงของการคาดคะเน แบบจําลอง (1) มีค่าน้อยที่สุด รอง
ลงมาคอืแบบจําลอง (2) (3) และ (4) ตามลําดบั แมว้า่คา่ AMRES และ AMRES% ของแบบจําลอง (2) จะนอ้ย
กวา่แบบจําลอง (1) แตก่ม็คีา่ตา่งกนันอ้ยมาก คา่ AIC ซึง่เปน็บรรทดัฐานสําคญัในการคดัเลอืกสมการทีเ่หมาะ
สม ปรากฏวา่แบบจําลอง (1) มคีา่ AIC นอ้ยกวา่แบบจําลอง (2) (3) และ (4) ตามลําดบั ซึง่สรปุไดว้า่แบบจําลอง
(1)มคีวามแมน่ยําและเทีย่งตรงของการคาดคะเนดทีีส่ดุ จงึเปน็แบบจําลองทีน่ําไปใชส้รา้งสมการประมาณ
ปรมิาตรไมส้ว่นทีเ่ปน็ลําตน้ทัง้หมดในการศกึษาครัง้นี้ แตอ่ยา่งไรกต็าม คา่วเิคราะหท์างสถติใินการทดสอบ
แบบจําลอง (1) และ (2) แตกตา่งกนัเลก็นอ้ยมาก ดงันัน้แบบจําลอง (2) กส็ามารถนําไปใชส้รา้งสมการประมาณ
ปริมาตรไมส่้วนท่ีเปน็ลําตน้ทัง้หมดได้ดเีชน่กนั สมการทีไ่ดต้ามแบบจําลอง (1) และ (2) คอื

�� � 0.0006� ����2 ��0.94006
�� � 0.0006� ����1.8744 ��0.94999

แบบจําลองการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้

แบบจําลอง (5)-(8) ได้นํามาใช้ในการสร้างสมการ volume ratio equations to top diameter (or
height) limits ดังกล่าวมาแล้ว ในการศึกษานี้ได้ใช้สมการ volume-ratio (��และ ��) ที่สร้างจากแบบจําลอง
ทั้ง 4 แบบ เพื่อเปรียบเทียบกัน ปริมาตรไม้ที่ทําเป็นสินค้าได้ (��หรือ ��) คือ ผลคูณของฟังก์ชั่นของสมการ
อัตราส่วนปริมาตร(Volume-ratio equation)กับสมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนที่เป็นลําต้นทั้งหมดที่สร้าง
จากแบบจําลอง (1) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติในการทดสอบสมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้า
(Variable-top merchantable volume equations) แสดงใน Table4

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแบบจําลอง (5) และ (6) ซึ่งใช้ใน
การสร้างสมการ volume-ratio to top diameter limits ค่าวิเคราะห์ทางสถิติทุกค่าของแบบจําลอง (6) ให้
ผลลัพธ์น้อยกว่าแบบจําลอง (5) ทุกค่าที่วิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าสมการ variable-top merchantable volume
�� �� �� ที่สร้างจากแบบจําลอง (6) ให้ความแม่นยําและความเที่ยงตรงของการคาดคะเนปริมาตรไม้
มากกว่าสมการที่สร้างจากแบบจําลอง (5) ในขณะที่แบบจําลอง (7) ให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทางสถิติทุก
ค่าน้อยกว่าแบบจําลอง (8) แต่อย่างไรก็ตามค่าทางสถิติที่เปรียบเทียบระหว่างแบบจําลอง (5) และ (6) และค่า
เปรียบเทียบระหว่างแบบจําลอง (7) และ (8) แตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าสามารถนําแบบ

แบบจ�าลอง (1) มีค่า RMSE และค่า RMSE% นอ้ย

ท่ีสุด รองลงมาคือ แบบจ�าลอง (2) (3) และ (4) ตาม

ล�าดบั นัน่คือแบบจ�าลอง (1) มีความแม่นย �าของการ

คาดคะเนดีท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงค่า MS ซ่ึงแสดงถึง

ความเท่ียงตรงของการคาดคะเน แบบจ�าลอง (1) มี

ค่านอ้ยท่ีสุด รองลงมาคือแบบจ�าลอง (2) (3) และ 

(4) ตามล�าดบั แมว้า่ค่า AMRES และ AMRES% 

ของแบบจ�าลอง (2) จะนอ้ยกวา่แบบจ�าลอง (1) แต่

กมี็ค่าต่างกนันอ้ยมาก ค่า AIC ซ่ึงเป็นบรรทดัฐาน

ส�าคญัในการคดัเลือกสมการท่ีเหมาะสม ปรากฏวา่

แบบจ�าลอง (1) มีค่า AIC นอ้ยกวา่แบบจ�าลอง (2) 

(3) และ (4) ตามล�าดบั ซ่ึงสรุปไดว้า่แบบจ�าลอง (1)

มีความแม่นย �าและเท่ียงตรงของการคาดคะเนดีท่ีสุด 

จึงเป็นแบบจ�าลองท่ีน�าไปใชส้ร้างสมการประมาณ

ปริมาตรไมส่้วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมดในการศึกษาคร้ังน้ี 

แต่อยา่งไรกต็าม ค่าวเิคราะห์ทางสถิติในการทดสอบ

แบบจ�าลอง (1) และ (2) แตกต่างกนัเลก็นอ้ยมาก ดงั

นั้นแบบจ�าลอง (2) กส็ามารถน�าไปใชส้ร้างสมการ

ประมาณปริมาตรไมส่้วนท่ีเป็นล�าตน้ทั้งหมดไดดี้

เช่นกนั สมการท่ีไดต้ามแบบจ�าลอง (1) และ (2) คือ
วาสารการจัดการป่าไม้ 10 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์
จําลองทั้ง 4 แบบมาใช้สร้างสมการ variable-top merchantable volume ได้ดีทุกแบบจําลองสมการที่ได้จาก
แบบจําลอง (5)-(8)คือ

�� � �1 − 0.55706 �3.19759
���3.07451 �� ��

�� � ��� − 0.832198 �4.68695
���4.48335 ���

�h � 1 − 1.0024 � �−h 2.3645

�2.3813 � � ��

�h � ��� − 1.9143� � − h 3.2880

�3.3003 � � ��

สรุปผลการศึกษา
1. แบบจําลองที่นําเสนอโดย Burkhart (1977), Cao and Burkhart (1980) และ Van Deusen et al.

(1981) สามารถนํามาใช้สร้างสมการอัตราส่วนปริมาตร(volume ratio equations) สําหรับการประมาณ
ปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สักจากสวนป่าของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

2. Volume ratio model (Rd)ในรูปแบบ exponential(Van Deusen et al.,1981) เป็นแบบจําลองที่ให้
ผลการคาดคะเนปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าที่ขนาดจํากัดของเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นใดๆ (variable-top
diameter limits) ได้ดีที่สุด ส่วนในการคาดคะเนปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าที่ขนาดจํากัดของความยาวของลํา
ต้นใดๆ (variable-top height limits) แบบจําลองของ Cao and Burkhart (1980) ให้ผลการคาดคะเนที่ดีที่สุด

3. ความถูกต้องของสมการประมาณปริมาตรไมท้ี่เป็นสินค้าได้ที่ขนาดจํากัดใดๆ (variable top
merchantable volume) ขึ้นอยู่กับความแม่นยําและเที่ยงตรงของสมการประมาณปริมาตรไม้ส่วนที่เป็นลําต้น
ทั้งหมดด้วย

4. ผลการทดสอบแบบจําลอง แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของการคาดคะเนปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้
ให้ค่า RMSE% และ MRES% น้อยกว่า 10% แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองทั้ง 4 แบบ สามารถนําไปใช้ในการ
คาดคะเนปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สักในสวนป่าของประเทศไทยได้ดี โดยมีความแม่นยําและความ
เที่ยงตรงของการคาดคะเนสูงเป็นท่ีน่าพอใจ

5.

คํานิยม
ขอขอบพระคุณเจ้าของสวนป่าสักทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และขอขอบคุณ

นักวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญ่ีปุ่นที่ช่วยในการเก็บข้อมูลบางส่วน

เอกสารและส่ิงอ้างอิง
Burkhart, H.E. 1977. Cubic foot volume of loblolly pine to any merchantable top limit. Southern

Journal of Applied Forestry 1(2): 7-9.

กช์ัน่ของสมการอตัราส่วนปริมาตร(Volume-ratio 

equation)กบัสมการประมาณปริมาตรไมส่้วนท่ี

เป็นล�าตน้ทั้งหมดท่ีสร้างจากแบบจ�าลอง (1) ผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติในการทดสอบสมการประมาณ

ปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ (Variable-top merchantable 

volume equations) แสดงใน Table4

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงใหเ้ห็นวา่ 

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งแบบจ�าลอง (5) และ (6) ซ่ึง

ใชใ้นการสร้างสมการ volume-ratio to top diameter 

limits ค่าวเิคราะห์ทางสถิติทุกค่าของแบบจ�าลอง (6) 

ใหผ้ลลพัธ์นอ้ยกวา่แบบจ�าลอง (5) ทุกค่าท่ีวเิคราะห์ 

แสดงใหเ้ห็นวา่สมการ variable-top merchantable 

volume (Vd or Vh) ท่ีสร้างจากแบบจ�าลอง (6) ให้

ความแม่นย �าและความเท่ียงตรงของการคาดคะเน

ปริมาตรไมม้ากกวา่สมการท่ีสร้างจากแบบจ�าลอง 

(5) ในขณะท่ีแบบจ�าลอง (7) ใหผ้ลลพัธ์ของการ

วเิคราะห์ทางสถิติทุกค่านอ้ยกวา่แบบจ�าลอง (8) แต่

อยา่งไรกต็ามค่าทางสถิติท่ีเปรียบเทียบระหวา่งแบบ

จ�าลอง (5) และ (6) และค่าเปรียบเทียบระหวา่งแบบ

จ�าลอง (7) และ (8) แตกต่างกนัเลก็นอ้ยเท่านั้น แสดง

ใหเ้ห็นวา่สามารถน�าแบบจ�าลองทั้ง 4 แบบมาใชส้ร้าง

สมการ variable-top merchantable volume ไดดี้ทุก

แบบจ�าลองสมการท่ีไดจ้ากแบบจ�าลอง (5)-(8) คือ

แบบจ�าลองการประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็น

สินคา้ได้

แบบจ�าลอง (5)-(8) ไดน้�ามาใชใ้นการสร้าง

สมการ volume ratio equations to top diameter (or 

height) limits ดงักล่าวมาแลว้ ในการศึกษาน้ีไดใ้ช้

สมการ volume-ratio (Rd และ Rh) ท่ีสร้างจากแบบ

จ�าลองทั้ง 4 แบบ เพื่อเปรียบเทียบกนั ปริมาตรไม้

ท่ีท�าเป็นสินคา้ได ้(Vd หรือ Vh) คือ ผลคูณของฟัง



วารสารการจดัการป่าไม ้                                                  สมการประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดข้องไมส้กั…

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 24                    ทศพร วชัรางกรู และ วรพรรณ  หิมพานต์12 

สรุปผลการศึกษา
1. แบบจ�าลองท่ีน�าเสนอโดย Burkhart 

(1977), Cao and Burkhart (1980) และ Van Deusen 

et al. (1981) สามารถน�ามาใชส้ร้างสมการอตัราส่วน

ปริมาตร(volume ratio equations) ส�าหรับการ

ประมาณปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ไดข้องไมส้กัจาก

สวนป่าของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี

วาสารการจัดการป่าไม้ 12 สมการประมาณปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ของไม้สัก……
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ทศพร วัชรางกูร และ วรพรรณ หิมพานต์

Table 1 Description of T. grandis plantations and theirs sample trees used to develop model.

No. Plantation Province Age
(year)

Samples
(trees)

DBH
(cm)

Height
(m)

1 Mae My Lampang 30-39 40 11.1 - 34.6 14.3-21.0
2 MaeKham Mee Phare 33 15 23.5 - 37.1 16.1-27.1
3 WangChing Phare 38 20 28.0 - 29.5 22.6-29.2
4 Suwankhuha Nong Bua Lam Phu 15 8 5.7 - 24.4 6.3-20.13
5 DenDarn Uttaradit 10 5 11.0 - 23.4 11.7-18.4
6 NaDung Loei 33 13 18.8 - 42.1 15.2-22.8
7 DongLan Khon Kaen 9 7 11.2 - 16.1 9.5-15.5
8 ChiengThong Tak 33 7 11.9 - 23.1 13.9-22.6
9 Rampa Kam Phaeng Phet 22 9 14.2 - 20.0 12.4-19.5
10 MaeMo Lampang 34 11 19.6 - 24.7 14.9-22.9
11 HoiRabum Uthai Thani 38 6 19.2 - 26.7 15.6-23.0
12 Ladyao Nakhon Sawan 34 12 17.6 - 35.7 14.9-27.2
13 MayMy Lampang 44 11 21.2 - 26.0 15.1-24.5
14 Farmer Kam Phaeng Phet 24 15 9.5 - 19.2 9.6-16.6
15 Mae Huad-Mae Ko Lamphun 35 17 18.7 - 28.7 14.4-20.7

Table 2 Parameter estimates and fit statistics for total volume equations.

Model Parameter Estimate SE RMSE ��2 p Value
1 β11 0.000063 0.022437 0.032711 0.992898 <0.001

β21 0.940060 0.005693
2 β12 0.000063 0.031069 0.032863 0.992863 <0.001

β22 1.874410 0.027270
β32 0.949990 0.043534

3 β13 0.027732 0.004627 0.039497 0.983300 <0.001
β23 0.000033 0.000001

4 β14 -0.051971 0.011393 0.084155 0.924500 <0.001
β24 0.000823 0.000017

Remark: SE = standard error of estimate

Table 3 Parameter estimates and fit statistics for volume ratio equations.

Model Parameter Estimate SE RMSE ��2 p Value
5 β15 -0.5571 0.0164 0.051937 0.9627 <0.001

β25 3.1976 0.0224
β35 3.0745 0.0238

6 β16 0.8322 0.3849 0.048018 0.9681 <0.001
β26 4.6870 0.0362
β36 4.4833 0.0375

7 β17 -1.0024 0.0253 0.029697 0.9878 <0.001
β27 2.3645 0.0102
β37 2.3813 0.0135

8 β18 1.9143 0.09484 0.034565 0.9838 <0.001
β28 3.2880 0.0190
β38 3.3003 0.0255
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limits) แบบจ�าลองของ Cao and Burkhart (1980) 

ใหผ้ลการคาดคะเนท่ีดีท่ีสุด

3. ความถูกตอ้งของสมการประมาณปริมาตร

ไมท่ี้เป็นสินคา้ไดท่ี้ขนาดจ�ากดัใดๆ (variable top 

merchantable volume) ข้ึนอยูก่บัความแม่นย �าและ

เท่ียงตรงของสมการประมาณปริมาตรไมส่้วนท่ีเป็น

ล�าตน้ทั้งหมดดว้ย

4. ผลการทดสอบแบบจ�าลอง แสดงใหเ้ห็น

วา่ผลลพัธ์ของการคาดคะเนปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้

ได ้ ใหค่้า RMSE% และ MRES% นอ้ยกวา่ 10% 

แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ�าลองทั้ง 4 แบบ สามารถน�า

ไปใชใ้นการคาดคะเนปริมาตรไมท่ี้เป็นสินคา้ได้

ของไมส้ักในสวนป่าของประเทศไทยไดดี้ โดยมี

ความแม่นย �าและความเท่ียงตรงของการคาดคะเน

สูงเป็นท่ีน่าพอใจ
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กระบวนการตดัสินใจของประชาชนต่อการขึน้ทะเบียนป่าชุมชน บ้านเปร็ด

ในต�าบลห้วงน�า้ขาวอ�าเภอเมืองตราดจงัหวดัตราด
The Decision Process of People on Registration of the Ban Prednai Community  

Forest, Huang Nam Khao Sub-district, Mueang Trat Distric, Trat Province

พณฐัธภรณ์  เกตุสกลุ1, 2*                                                                                     Phanatthaporn  Katesakul1, 2*

ลดาวลัย ์ พวงจิตร1                                                                                                              Ladawan  Puangchit1

วพิกัตร์  จินตนาม1                 Vipak  Jintana1

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

ABSTRACT

The objectives of this study were to study the decision making process of Ban Prednai community, 

the demand of people for the community forest registration and factors relating to the demand for registration 

of Ban Prednai community forest. The population is people living in Ban Prednai Moo 2 Huang Nam Khao 

sub-distric, Mueang Trat district, Trat province. The study used focus group discussion and a questionnaire 

to collect data form 116 samples. Statistical analysis methods were frequency, percentage, mean and Chi-

square ( 2) at 0.05 significance level.

The study indicated that the decision making process of Ban Prednai community is divided into 

4 steps : 1) perception of problem, 2) study of the relevant information, 3) decision making and 4) the 

implementation of the decision. The decision making was taken by a consensus approach to people public 

participation. According to the questionnaire, the majority of community (81.03 percent) required community 

forest registration. Those who required community forest registration has the average level demand of 2.98; 

which meaned that the population of Ban Prednai has a moderate demand level of community registration. 

Factors related to the requirement for community forest registration of the villagers at the 0.05 level 

statistically significance of included settlement and the influence from the Ban Prednai Mangrove Forest 

Conservation and Development Group.

Keywords : decision process, community forest, Ban Prednai
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บทคดัย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจของชุมชนบา้นเปร็ดใน ความตอ้งการ

ของประชาชนต่อการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชนบา้นเปร็ดในประชากรคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นเปร็ดใน หมู่ 2 ต�าบลหว้งน�้าขาว อ�าเภอเมือง

ตราด จงัหวดัตราดการศึกษาใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม และแบบสมัภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มูลจ�านวน 116 

ตวัอยา่งและท�าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และวเิคราะห์หาความ

สมัพนัธ์แบบไคสแคว ์(Chi-square - 2) ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการตดัสินใจของชุมชนบา้นเปร็ดในแบ่งออกได ้4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) 

การรับรู้ปัญหา 2) การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 3) การตดัสินใจ และ 4) การปฏิบติัหลงัการตดัสิน

ใจโดยใชก้ารตดัสินใจแบบกลุ่ม ลงฉนัทามติในท่ีประชุมเพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จาก

การสอบถามความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน พบวา่ ส่วนใหญ่มีความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน คิด

เป็นร้อยละ 81.03 โดยผูท่ี้มีความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนมีค่าเฉล่ียของระดบัความตอ้งการเท่ากบั 2.98 

หมายความวา่ ประชาชนบา้นเปร็ดในมีความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีความ

สมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการ

ตั้งถ่ินฐาน และอิทธิพลของกลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน

ค�าส�าคญั : กระบวนการตดัสินใจ, ป่าชุมชน, บา้นเปร็ดใน

ค�าน�า
ประเทศไทยมีนโยบายก�าหนดใหมี้พ้ืนท่ีป่า

ไมไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ ประกอบ

กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตั้งแต่ฉบบั

ปีพ.ศ. 2540 (ราชกิจจานุเบกษา, 2540)เร่ือยมาจนถึง

ปัจจุบนั ไดย้อมรับบทบาทของชุมชนทอ้งถ่ินในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้ง

ถ่ิน ส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินมีอิสระในการจดัการทรัพยากร

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการของ

ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ กรมป่าไมใ้น

ฐานะหน่วยงานภาครัฐจึงไดต้อบสนองต่อแนวทาง

ดงักล่าว น�าไปสู่แผนงานของกรมป่าไมใ้นเร่ืองการ

มีส่วนร่วมระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐในการ

จดัการทรัพยากรป่าไม ้เรียกวา่ “การส่งเสริมโครงการ

จดัการป่าชุมชน” โดยการจดัท�าโครงการป่าชุมชน 

(กรมป่าไม,้ 2557)

ในช่วงปี พ.ศ. 2543 เจา้หนา้ท่ีกรมป่าไมไ้ด้

ชกัชวนใหชุ้มชนบา้นเปร็ดใน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป่าชายเลน

เน้ือท่ีประมาณ 12,000 ไร่ ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก

ของหมู่บา้น เขา้ร่วมโครงการป่าชุมชนตามแนวทาง

การบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งมีส่วนร่วม แมว้า่ชุมชน

บา้นเปร็ดในจะมีอุดมการณ์และจิตส�านึกในการมี

ส่วนร่วมดูแลป่า รวมถึงการมีองคก์รชุมชนท่ีเขม้

แขง็และการมีศกัยภาพในการดูแลผนืป่าชายเลนของ

ชุมชน การข้ึนทะเบียนป่าชุมชนน่าจะตอบสนองเป้า

หมายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ดูแลจดัการป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน แต่ในขณะนั้นชุมชน

ไดต้ดัสินใจข้ึนทะเบียนโครงการป่าชุมชนเพียง 20 
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ไร่ โดยใชช่ื้อวา่ “โครงการพฒันาป่าชุมชนบา้นเปร็

ดใน” (คณะกรรมการป่าชุมชนบา้นเปร็ดใน, 2549)

จึงเป็นท่ีมาของความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการ

ตดัสินใจของชุมชนบา้นเปร็ดในเก่ียวกบัการข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชน และความตอ้งการข้ึนทะเบียน

ป่าชุมชนในปัจจุบนั

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

กระบวนการตดัสินใจของชุมชนบา้นเปร็ดใน ศึกษา

ความตอ้งการของประชาชนต่อการข้ึนทะเบียน

ป่าชุมชนบา้นเปร็ดใน และศึกษาปัจจยัท่ีมีความ

สมัพนัธ์ต่อความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนบา้น

เปร็ดใน ซ่ึงตั้งอยูใ่นต�าบลหว้งน�้าขาว อ�าเภอเมือง

ตราด จงัหวดัตราด โดยมุ่งหวงัว่าผลการศึกษาท่ี

ไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแนวทางการส่ง

เสริมการจดัการป่าชุมชนของหน่วยงานภาครัฐให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน

 การศึกษาคร้ังน้ีก�าหนดสมมติฐานไว้

วา่ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั 

อาชีพเสริม การตั้งถ่ินฐาน การถือครองท่ีดินท�ากิน 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคม การไดรั้บขอ้มูลเก่ียว

กบัป่าชุมชน การเขา้ประชุมหมู่บา้น และอิทธิพล

ของกลุ่มต่างๆในสงัคมต่อการตดัสินใจของบุคคล มี

ความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน

อุปกรณ์และวธีิการ

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

1. จดัสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษากระบวนการ

ตดัสินใจของชุมชนบา้นเปร็ดใน ผา่นการจดัท�าแผน

จดัการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ัง กบัการข้ึน

ทะเบียนโครงการป่าชุมชนกบักรมป่าไม ้ผูใ้หข้อ้มูล 

คือ ผูใ้หญ่บา้น ตวัแทนกลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่า

ชายเลนบา้นเปร็ดใน จ�านวน 4 คน

2. ท�าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

ในการศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชนบา้นเปร็ดใน และศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน

รายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดย

ส่วนแรกเป็นขอ้มูลทัว่ไปดา้นเศรษฐกิจสงัคมของผู ้

ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ีสองเป็นขอ้มูลดา้นการใช้

ประโยชนจ์ากป่าชายเลนของชุมชน ส่วนท่ีสามเป็น

ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการป่าชุมชน และส่วนท่ี

ส่ีเป็นค�าถามเก่ียวกบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชนก�าหนดใหป้ระชากร คือ ตวัแทนครัวเรือนท่ี

มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหมู่ 2 บา้น

เปร็ดใน ต�าบลหว้งน�้าขาว จงัหวดัตราด ซ่ึงมีจ�านวน

ครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน (ผูใ้หญ่บา้น, 2558) 

และก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางก�าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970) 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 116 ตวัอยา่ง

การวเิคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชน ก�าหนดทางเลือกคือ ตอ้งการ และไม่ตอ้งการ 

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

จากนั้นวดัระดบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน

จากกลุ่มผูมี้ความตอ้งการ โดยก�าหนดระดบัความ

ตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน ดว้ยมาตรวดัแบบ 

Likert’s scale ใหค้ะแนนดงัน้ี 

ระดบัความตอ้งการ ระดบัคะแนน

ตอ้งการมากท่ีสุด  5  คะแนน

ตอ้งการมาก  4  คะแนน

ตอ้งการปานกลาง 3  คะแนน

ตอ้งการนอ้ย   2  คะแนน

ตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 1  คะแนน

จากเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความตอ้งการ
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ข้ึนทะเบียนป่าชุมชนขา้งตน้ แบ่งอนัตรภาคชั้นออก

เป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นมีความกวา้ง 0.8 และแปลความ

หมายระดบัความตอ้งการ ดงัน้ี

ค่าเฉล่ียในช่วง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความ

ตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด

ค่าเฉล่ียในช่วง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความ

ตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย

ค่าเฉล่ียในช่วง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความ

ตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง

ค่าเฉล่ียในช่วง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความ

ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก

ค่าเฉล่ียในช่วง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความ

ตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

2. วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถ่ี 

(frequency) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviattion) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง

3. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความ

ตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนบา้นเปร็ดใน (ตอ้งการ

หรือไม่ตอ้งการ) โดยการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์

แบบไคสแคว ์(Chi-square - ) ท่ีระดบันยัส�าคญัทาง

สถิติ 0.05

ผลและวจิารณ์
กระบวนการตดัสินใจของประชาชนบ้านเปร็ดใน

การศึกษากระบวนการตดัสินใจของประชาชน 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาผา่นกระบวนการตดัสิน

ใจใน 2 กรณีศึกษา ไดแ้ก่ จดัท�าแผนจดัการป่าชายเลน

และทรัพยากรชายฝ่ัง และการข้ึนทะเบียนโครงการป่า

ชุมชนกบักรมป่าไม ้เม่ือปี พ.ศ. 2543 พบวา่ สามารถ

แบ่งกระบวนการตดัสินใจของชุมชนออกเป็น 4 ขั้น

ตอน (Figure 1) รายละเอียดมีดงัน้ี

1. การรับรู้ปัญหา พบวา่ กิจกรรมการจดั

ท�าแผนจดัการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ัง ผูท่ี้

รับรู้ปัญหาหรือผูท่ี้มีความตอ้งการใหมี้การด�าเนิน

การในเร่ืองดงักล่าว คือ สมาชิกในชุมชน น�าโดย

คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลน

บา้นเปร็ดใน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัการดูแล

ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝ่ังโดยตรง มีความ

ตอ้งการเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรป่า

ชายเลนชุมชนบา้นเปร็ดใน ในขณะท่ีกิจกรรมการ

ข้ึนทะเบียนป่าชุมชนนั้น ผูท่ี้มีความตอ้งการและ

น�าเสนอประเดน็น้ีข้ึนมาคือเจา้หนา้ท่ีของกรมป่าไม ้

ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกชุมชน มีความตอ้งการชกัน�า

ใหชุ้มชนบา้นเปร็ดในเขา้ร่วมโครงการป่าชุมชน จึง

เป็นจุดเร่ิมตน้ใหชุ้มชนตอ้งด�าเนินการตดัสินใจวา่

จะเขา้ร่วมโครงการหรือไม่

2. การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีจะ

ตดัสินใจ เม่ือเกิดการรับรู้ปัญหาหรือมีประเดน็ท่ีตอ้ง

ตดัสินใจแลว้ จะมีการแสวงหาและทบทวนขอ้มูล

เพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสินใจ ซ่ึงในกิจกรรม

การจดัท�าแผนจดัการป่าชายเลนและทรัพยากร

ชายฝ่ังนั้น หลงัจากคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษแ์ละ

พฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน มีความเห็นวา่ตอ้งมี

แผนการจดัการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝ่ังแลว้ 

คณะกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็

ดใน จึงช่วยกนัร่างแผนการจดัการทรัพยากรป่าชาย

เลนและชายฝ่ัง จดัท�าเป็นรูปเล่มใหช้าวบา้นเปร็ด

ในหลงัคาเรือนละ 1 เล่ม ไปพิจารณาเป็นระยะเวลา 

15 วนั แลว้จึงจดัประชุมหมู่บา้นเพื่อแสดงความคิด

เห็นและปรับปรุงแผนร่วมกนั จากนั้นจึงเขา้สู่ขั้น

ตอนของการตดัสินใจ โดยการลงฉนัทามติยอมรับ

หรือไม่ยอมรับแผนดงักล่าวส�าหรับกิจกรรมการข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจดัท�าข้ึนโดย

กรมป่าไม ้หลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีมาน�าเสนอโครงการ

ใหน้ายมาโนช ผึ้งร้ัง ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้นในขณะนั้น
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รับทราบ นายมาโนชจึงจดัประชุมหมู่บา้นเพื่อเปิด

โอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมป่าไมน้�าเสนอขอ้มูล เพ่ือ

น�ามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจวา่จะเขา้ร่วม

โครงการดงักล่าวหรือไม่ จากทั้ง 2 กิจกรรมจะเห็น

วา่ หลงัจากมีประเดน็ใหพิ้จารณาตดัสินใจแลว้ ทาง

ผูน้�าชุมชนไม่วา่จะเป็นผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการ

กลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน จะ

ให้เวลาชาวบา้นในการศึกษาและพิจารณาขอ้มูล

ก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นตอนของการตดัสินใจ

3. การตดัสินใจ เม่ือไดรั้บขอ้มูลขา่วสารแลว้ 

จะน�าขอ้มูลนั้นมาประเมินเพ่ือก�าหนดทางเลือกและ

ท�าการตดัสินใจต่อไป ส�าหรับทั้ง 2 กิจกรรมเน่ืองจาก

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชน จึงตอ้ง

ใชก้ารตดัสินใจแบบกลุ่มเพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ ส�าหรับกิจกรรมการจดัท�าแผน

จดัการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ัง หลงัจากมีการ

พิจารณาและปรับปรุงแผนฉบบัร่างจนเป็นท่ีพอใจ

แลว้ จึงก�าหนดทางเลือกใหช้าวบา้นตดัสินใจ โดย

การเลือกวา่จะยอมรับแผนดงักล่าวหรือไม่ โดยถือเอา

คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑต์ดัสิน ผลคือสมาชิก

ในชุมชนยอมรับแผนดงักล่าว และใหใ้ชแ้ผนฉบบัน้ี

เป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการทรัพยากรป่าชายเลนและ

ชายฝ่ังในทอ้งถ่ิน ส�าหรับกิจกรรมการข้ึนทะเบียน

ป่าชุมชน หลงัจากเจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล

เก่ียวกบัโครงการป่าชุมชนแลว้ ชาวบา้นไดป้รึกษา

หารือกนัและตดัสินใจวา่จะข้ึนทะเบียนป่าชุมชน

เป็นพ้ืนท่ี 20 ไร่ จากพ้ืนท่ีป่าท่ีชุมชนดูแลทั้งหมด 

12,000 ไร่ เพื่อทดลองก่อน เน่ืองจากทางชุมชนยงั

ไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการป่าชุมชนมากนกั

4. การปฏิบติัหลงัการตดัสินใจ ส�าหรับ

กิจกรรมการจดัท�าแผนจดัการป่าชายเลนและทรัพยากร

ชายฝ่ัง จะมีการติดตามผลการปฏิบติัตามแผนทุกๆ 

3 ปี โดยพิจารณาวา่ผลจากการปฏิบติัตามแผนเป็น

อยา่งไร เช่น สภาพป่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

ทรัพยากรในป่า กุง้ หอย ปู ปลา มีจ�านวนมากนอ้ย

ขนาดไหน เป็นตน้ และจดัประชุมเพื่อใหช้าวบา้น

มีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย หากผลการประเมิน

ต�่ากวา่เกณฑจ์ะตอ้งมีการปรับปรุงแผนใหเ้หมาะสม 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการ

ของชุมชน ส�าหรับกิจกรรมการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน

นั้น หลงัจากท่ีมีการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนแลว้ กรม

ป่าไมไ้ดจ้ดักิจกรรมปลูกป่า 1 คร้ัง หลงัจากนั้นไม่

ไดมี้กิจกรรมอะไรเพิ่มเติมและไม่มีการวางกรอบ

การด�าเนินงานในส่วนของป่าท่ีข้ึนทะเบียนป่าชุมชน 

ชาวบา้นดูแลป่าในภาพรวมทั้งหมด 12,000 ไร่ ตาม

แผนจดัการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ัง จึงไม่เห็น

ประโยชนข์องการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน เน่ืองจากไม่

ไดท้�าใหชุ้มชนดีข้ึนหรือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งใดวารสารการจัดการป่าไม้ 24 กระบวนการตัดสินใจของประชาชนต่อการข้ึนทะเบียน........
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 พณัฐธภรณ์ เกตุสกุล และคณะ

Figure 1 Shows the public decision-making process.

Table 1 The demand for community forest registration of Ban Prednai Community, Mueang Trat
District, Trat Province.

The demand for community forest registration Sample (persons) Percentage
Do not demand 22 18.97
Demand 94 81.03

Total 116 100.00

Table 2 The demand levels for community forest registration of Ban Prednai Community, Mueang
Trat District, Trat Province.

Demand levels Sample (persons) Percentage X S.D.
Lowest demand 10 10.64 2.98 1.087
Low demand 16 17.02
Moderate demand 44 46.81
High demand 14 14.89
Highest demand 10 10.64

Total 94 100.00
Remark:The data in this table is specific to those in demand of community forest registration.
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ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง

กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 55.17 เพศ

หญิง ร้อยละ 44.83 อายเุฉล่ีย 58.50 ปี มากท่ีสุด 88 ปี 

นอ้ยท่ีสุด 21 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาชั้นระดบัประถม

ศึกษา (ร้อยละ 87.93) มีอาชีพหลกัคือ เกษตรกรรม 

(ร้อยละ 73.28) ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 50.86) 

ผูท่ี้มีอาชีพเสริมส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมในการเพาะ

เล้ียงสตัวน์�้ า (ร้อยละ 26.72) อาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นเปร็

ดในมาตั้งแต่เกิด (ร้อยละ 86.21) ส่วนใหญ่มีการถือ

ครองท่ีดิน (ร้อยละ 93.97) และรู้สึกเพียงพอในท่ีดิน

ท่ีถือครอง (ร้อยละ 58.62) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม

ในสงัคม (ร้อยละ 81.90) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคย

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการป่าชุมชน (ร้อย

ละ 88.79) และในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมากลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีการเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้นมากกวา่ 10 คร้ัง 

(ร้อยละ 43.97) โดยมีผูไ้ม่เคยเขา้ประชุมหมู่บา้นเลย 

คิดเป็นร้อยละ 12.07 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่

กลุ่มในสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของกลุ่ม

ตวัอยา่งสูงสุด คือ กลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชาย

เลนบา้นเปร็ดในโดยมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน

ระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.45 กลุ่มตวัอยา่งมีความ

เห็นว่าการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนมีประโยชน์ดา้น

การมีหลกัฐานแสดงขอบเขตป่าชุมชนอยา่งชดัเจน 

และมีขอ้เสียดา้นก่อใหเ้กิดการคอรัปชัน่จากผูท่ี้ได้

รับผลประโยชน์บางกลุ่ม ก่อใหเ้กิดความเหล่ือม

ล�้าทางสงัคม

ความต้องการขึน้ทะเบียนป่าชุมชน

จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

มีความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 

81.03 นอกนั้นไม่มีความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน 

คิดเป็นร้อยละ 18.97 (Table 1) เม่ือท�าการวดัระดบั

ความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนจากกลุ่มผูมี้ความ

ตอ้งการ พบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 หมายความวา่ 

ประชาชนบา้นเปร็ดในมีความตอ้งการข้ึนทะเบียน

ป่าชุมชนในระดบัปานกลาง (Table 2) ทั้งน้ีอาจสืบ

เน่ืองมาจากการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนเม่ือปี พ.ศ. 2543 

ชาวบา้นพบวา่กรมป่าไมไ้ม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ

ร่วมดูแลป่าชุมชนมากนกั และชาวบา้นสามารถดูแล

รักษาป่าไดด้ว้ยตนเอง ตามแผนจดัการป่าชายเลน

และทรัพยากรชายฝ่ังท่ีจดัท�าข้ึน ดงันั้น กรมป่าไม้

และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรเพ่ิมบทบาทของตนใน

การส่งเสริมโครงการจดัการป่าชุมชนเพ่ือสนบัสนุน

การมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐใน

การจดัการทรัพยากรป่าไม ้สร้างความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัป่าชุมชน ตลอดจนประโยชนท่ี์ประชาชนจะ

ไดรั้บจากการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนใหม้ากข้ึน เพื่อ

เพิม่ระดบัความตอ้งการและน�าไปสู่ความเตม็ใจข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชนในอนาคต

วารสารการจัดการป่าไม้ 24 กระบวนการตัดสินใจของประชาชนต่อการข้ึนทะเบียน........
ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 พณัฐธภรณ์ เกตุสกุล และคณะ

Figure 1 Shows the public decision-making process.

Table 1 The demand for community forest registration of Ban Prednai Community, Mueang Trat
District, Trat Province.

The demand for community forest registration Sample (persons) Percentage
Do not demand 22 18.97
Demand 94 81.03

Total 116 100.00

Table 2 The demand levels for community forest registration of Ban Prednai Community, Mueang
Trat District, Trat Province.

Demand levels Sample (persons) Percentage X S.D.
Lowest demand 10 10.64 2.98 1.087
Low demand 16 17.02
Moderate demand 44 46.81
High demand 14 14.89
Highest demand 10 10.64

Total 94 100.00
Remark:The data in this table is specific to those in demand of community forest registration.
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ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัความต้องการขึน้ทะเบียน

ป่าชุมชน

จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ต่างๆ กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนโดย

การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์แบบไคสแคว ์ผลการ

ศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี (Table 3)

1. ปัจจยัดา้นเพศ พบว่า เพศไม่มีความ

สมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

2. ปัจจยัดา้นอาย ุ การศึกษาแบ่งอายขุอง

กลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ 1) อายนุอ้ยกวา่ 

55 ปี และ 2) อายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป พบวา่ อายไุม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

3. ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา การศึกษาแบ่ง

ระดบัการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบั

ประถมศึกษา และ 2) สูงกวา่ระดบัประถมศึกษา 

พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัความ

ตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05

4. ปัจจยัดา้นอาชีพหลกั การศึกษาแบ่งอาชีพ

หลกัออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) อาชีพในภาคการเกษตร 

และ 2) อาชีพนอกภาคการเกษตร พบวา่ อาชีพหลกั

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

5. ปัจจยัดา้นอาชีพเสริม การศึกษาแบ่งอาชีพ

เสริมออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ไม่มีอาชีพเสริม และ 

2) มีอาชีพเสริมพบวา่ อาชีพเสริมไม่มีความสมัพนัธ์

กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

6. ปัจจยัดา้นการตั้งถ่ินฐาน การศึกษาแบ่ง

การตั้งถ่ินฐานออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) อาศยัอยูท่ี่

หมู่บา้นเปร็ดในมาตั้งแต่เกิด และ 2) ยา้ยมาจากท่ี

อ่ืนพบวา่ การตั้งถ่ินฐานมีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 สาเหตุอาจเน่ืองมาจากผูท่ี้อาศยั

อยูบ่า้นเปร็ดในมาตั้งแต่เกิด มีความผกูพนัของวิถี

การด�ารงชีวติชุมชนกบัป่าชายเลน ซ่ึงเป็นเง่ือนไข

ท่ีท�าใหชุ้มชนมีความสามารถในการจดัการป่าชาย

เลน (พรทิพย,์ 2544)

Table 2 The demand levels for community forest registration of Ban Prednai Community, Mueang 

               Trat District, Trat Province.
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Figure 1 Shows the public decision-making process.

Table 1 The demand for community forest registration of Ban Prednai Community, Mueang Trat
District, Trat Province.

The demand for community forest registration Sample (persons) Percentage
Do not demand 22 18.97
Demand 94 81.03

Total 116 100.00

Table 2 The demand levels for community forest registration of Ban Prednai Community, Mueang
Trat District, Trat Province.

Demand levels Sample (persons) Percentage X S.D.
Lowest demand 10 10.64 2.98 1.087
Low demand 16 17.02
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7. ปัจจยัดา้นการถือครองท่ีดินท�ากิน การ

ศึกษาแบ่งการถือครองท่ีดินท�ากินออกเป็น 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ 1) มีการถือครองท่ีดินท�ากิน และ 2) ไม่มีการ

ถือครองท่ีดินท�ากิน พบวา่ การถือครองท่ีดินท�ากิน

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

8. ปัจจยัดา้นความเพียงพอของท่ีดินท�ากิน 

การศึกษาแบ่งความเพียงพอของท่ีดินท�ากินออกเป็น 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) มีการถือครองท่ีดินท�ากินเพียงพอแลว้ 

และ 2) มีการถือครองท่ีดินท�ากินไม่เพียงพอพบวา่ 

ความเพียงพอของท่ีดินท�ากิน ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05

9. ปัจจยัดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่มในสงัคม 

การศึกษาแบ่งการเป็นสมาชิกกลุ่มในสงัคมออกเป็น3 

กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มในสงัคมใดๆ 2) 

เป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลนบา้น

เปร็ดใน และ 3) เป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่ม

อนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน พบวา่ 

การเป็นสมาชิกกลุ่มในสงัคมไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05

10. ปัจจยัดา้นการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัป่า

ชุมชน การศึกษาแบ่งการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัป่า

ชุมชนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เคยไดรั้บขอ้มูล 

และ 2) ไม่เคยไดรั้บขอ้มูล พบวา่ การไดรั้บขอ้มูล

เก่ียวกบัป่าชุมชนไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการ

ข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05

11. ปัจจยัดา้นการเขา้ประชุมหมู่บา้น การ

ศึกษาแบ่งการเขา้ประชุมหมู่บา้นออกเป็น 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ 1) ไม่เคยเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้น 2) เขา้

ประชุม1-10คร้ัง และ 3) เขา้ประชุมมากกวา่ 10 คร้ัง 

พบวา่ การเขา้ประชุมหมู่บา้น ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05

12. ปัจจยัดา้นอิทธิพลของกลุ่มต่างๆในสงัคม

ต่อการตดัสินใจ การศึกษาแบ่งอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ

ในสงัคมต่อการตดัสินใจออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 

ไม่มีอิทธิพล และ 2) มีอิทธิพล พบวา่ อิทธิพลของ

กลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็ดในต่อ

การตดัสินใจ มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 สาเหตุอาจเน่ืองมาจากกลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันา

ป่าชายเลนบา้นเปร็ดในเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

จดัการทรัพยากรป่าไม ้ ส่วนส่วนอิทธิพลของกลุ่ม

อ่ืนๆต่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ กลุ่มคณะกรรมการ

หมู่บา้น คณะกรรมการ อบต. กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์

กลุ่มผูเ้กบ็หาของป่าและสตัวน์�้ า กลุ่มผูรั้บซ้ือของ

ป่าและสัตวน์�้ า กลุ่มแม่บา้น กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงสัตว์

น�้ า วดั และโรงเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน อยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05
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Table 3 Factors affecting the demand of community forest registration.

Factor s
The demand of villagers

for community forest registration
Chi-square ( 2) p-value

1. Gender 0.169 0.681
2. Age 0.832 0.362
3. Education level 3.726 0.054
4. Main occupation 0.369 0.054
5. Secondary occupation 1.773 0.183
6.Settlement 4.344* 0.037
7. Land holdings 1.744 0.187
8. Sufficiency of land 2.227 0.136
9. Membership in the local social group 0.568 0.753
10. Receiving information on the community forest
project.

2.227 0.136

11. Attention in village meetings 0.482 0.786
12. The influence of the local social groups.
- Village Council 3.259 0.071
-Sub-district Administration Organization 3.383 0.066
- Ban PrednaiMangrove Forest Conservation and
DevelopmentGroup

5.544* 0.019

- The Truth Savings Group 1.858 0.173
- Forest and Aquatic Collectors Group 3.071 0.080
-Forest and Aquatic Animals Buyer Group 2.493 0.114
- Housewives groups 2.227 0.136
- Aquaculture group 1.410 0.235
- Temple 1.740 0.187
- School 2.666 0.103

Remark : *p-value < 0.05 (Significance level 0.05)

Table 3 Factors affecting the demand of community forest registration.
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป

1. กระบวนการตดัสินใจของประชาชนบา้น

เปร็ดในแบ่งออกได ้ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การรับรู้

ปัญหา 2) การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 3) 

การตดัสินใจ และ 4) การปฏิบติัตามการตดัสินใจ 

โดยทั้งกิจกรรมการจดัท�าแผนจดัการป่าชายเลนและ

ทรัพยากรชายฝ่ัง กบัการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน ใชก้าร

ตดัสินใจแบบกลุ่ม โดยการประชุมหมู่บา้นและลง

ฉนัทามติในท่ีประชุม เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบั

วถีิชีวติของประชาชน

2. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 58.50 ปี มีการศึกษา

ระดบัประถมศึกษา มีอาชีพหลกัคือ เกษตรกรรม 

อาชีพเสริมคือ เพาะเล้ียงสตัวน์�้า อาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นเปร็

ดในมาตั้งแต่เกิด มีการถือครองท่ีดิน และรู้สึกเพียง

พอในท่ีดินท่ีถือครอง ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มใน

สงัคม เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการป่า

ชุมชน และเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้นมากกวา่ 10 คร้ัง

ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา

3. ความตอ้งการของประชาชนต่อการข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชนบา้นเปร็ดใน กลุ่มตวัอยา่งมีความ

ตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชนในระดบัปานกลาง โดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98

4. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการ

ข้ึนทะเบียนป่าชุมชน ของประชาชนท่ีอยูใ่นหมู่ท่ี 

2 ต�าบลหว้งน�้าขาว อ�าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นการตั้งถ่ินฐาน และอิทธิพลของกลุ่มอนุรักษ์

และพฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็ดใน

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาพบวา่ หลงัจากท่ีมีการข้ึน

ทะเบียนป่าชุมชนแลว้ กรมป่าไมไ้ม่ไดมี้กิจกรรม

อะไรเพิ่มเติม ไม่มีการวางกรอบการด�าเนินงานใน

ส่วนของป่าท่ีข้ึนทะเบียนป่าชุมชน ประชาชนไม่เห็น

ประโยชนข์องการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน นอกจากน้ี

ประชาชนยงัมีความคิดเห็นว่าการข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชนมีขอ้เสียคือ ก่อใหเ้กิดการคอรัปชัน่จากผูท่ี้

ไดรั้บผลประโยชนบ์างกลุ่ม เกิดความเหล่ือมล�้าทาง

สงัคมมากท่ีสุด ดงันั้น ทางกรมป่าไมค้วรเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการดูแลป่าชุมชน และสร้างความเขา้ใจ

ถึงประโยชนท่ี์ประชาชนจะไดรั้บจากการข้ึนทะเบียน

ป่าชุมชน เพ่ือใหช้าวบา้นเกิดความมัน่ใจในการดูแล

ทรัพยากรป่าไมร่้วมกบักรมป่าไมม้ากข้ึน 

2. จากผลการศึกษาอิทธิพลของกลุ่มอนุรักษ์

และพฒันาป่าชายเลนบา้นเปร็ดในต่อการตดัสินใจมี

ความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น หน่วย

งานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริม สนบัสนุนโครงการป่า

ชุมชน ผา่นกลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาป่าชายเลนบา้น

เปร็ดใน เพ่ือเป็นส่ือกลางสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ใหก้บัประชาชน

3. ควรมีการศึกษาทศันคติของเจา้หนา้ท่ี

ป่าไมท่ี้มีต่อกระบวนการข้ึนทะเบียนป่าชุมชน เพื่อ

น�าขอ้มูลมาปรับปรุงกระบวนการข้ึนทะเบียนป่า

ชุมชนใหส้อดคลอ้งต่อสถานการณ์ ตลอดจนพฒันา

แนวทางการส่งเสริมและจดัการป่าชุมชนของหน่วย

งานภาครัฐในอนาคต
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ABSTRACT

 The objectives of this research were to study the readiness and performance effectivenessof 

ranger stations at Khao Leam National Park, Kanjanaburi Province. Data were collected by Geographic 

Information System (GIS) technique, physical surveying,using the designquestionnaire and interviewedand 

alsoanalyzed by descriptive analysis with simple weighted score equation.

 The results of the study found that the overall readiness score of Khao Leam National Park’s 

ranger stations in protectedarea was at a moderate level with an assessment score of 2.27. The readiness 

levels of 1) suitability of ranger station location was a moderate level with rated score of 2; 2) supported 

equipments and buildings was at a moderate level with rated score of 2; 3) knowledge of park’s staffs 

was at a moderate level with rated score of 2; and 4) positive attitude toward national park operation of 

park’s staffs was at the high level with rated score of 3. As for theperformance effectiveness of the ranger 

stations, it was found that the overall performance effectiveness was at a moderate level as well, with an 

assessment score of 2.56. The effective levels of 1) number of lawsuits in national park was at a low level 

with rated score of 1; 2) patrolling by park’s staffs was at the high level with rated scored of 3; 3) existence 

of forest area in national park was at the high level with rated score of 3; and 4) attitude of local people 

toward the performance of park’s staffs was at the high level with rated score of 3.

Keywords : Readiness, Performance effectiveness, Ranger stations, Khao Leam National Park
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บทคดัย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพร้อมและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของหน่วย

พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จงัหวดักาญจนบุรี เกบ็ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคภูมิสารสนเทศ 

การส�ารวจทางกายภาพการใชแ้บบสอบถาม และการสมัภาษณ์วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและ

สมการถ่วงน�้าหนกัอยา่งง่าย

ผลการศึกษาพบวา่ หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีความพร้อมต่อการ

ป้องกนัรักษาพื้นท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดว้ยค่าคะแนน 2.27 โดยมีความพร้อมในดา้น 1) ความ

เหมาะสมของท่ีตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติอยูใ่นระดบัปานกลาง ดว้ยค่าคะแนน 2 2) ความพร้อมดา้น

อุปกรณ์สนบัสนุนและอาคารสถานท่ี จดัอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ยค่าคะแนน 2 3) ความรู้ในการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดว้ยค่าคะแนน 2 และ 4) ทศันคติทางบวกในการปฏิบติั

งานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าคะแนน 3 ในส่วนประสิทธิผลของหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติต่อการป้องกนัรักษาพื้นท่ีในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม พบวา่โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่

ในระดบัปานกลางเช่นกนั ดว้ยค่าคะแนนประสิทธิผล 2.56 โดยมีประสิทธิผลในแต่ละดา้น คือ 1) จ�านวนคดี

ในอุทยานแห่งชาติ มีประสิทธิผลนอ้ยค่าคะแนนอยูใ่นระดบั 1 2) การออกตรวจลาดตระเวนของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติมีประสิทธิผลมาก ค่าคะแนนอยูใ่นระดบั 3 3) การคงอยูข่องพื้นท่ีป่าไมมี้ประสิทธิผลมาก 

ค่าคะแนนอยูใ่นระดบั 3 และ 4)ทศันคติต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติของประชาชนท่ี

อาศยัอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีประสิทธิผลมาก ค่าคะแนนอยูใ่นระดบั 3

ค�าส�าคญั : ความพร้อม, ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน, หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ค�าน�า
อุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนท่ีคุม้ครองท่ีถูกประกาศ

จดัตั้งเพ่ือสงวนรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมีคุณค่าใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื เพ่ือประโยชน์ดา้น

การอนุรักษ ์ การศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ตลอด

นนัทนาการและการพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน

(National Park Service, 2006 ; นภวรรณ, 2555 ) ซ่ึง

ประเทศไทยกใ็ชก้ารประกาศจดัตั้งอุทยานแห่งชาติ

เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการรักษาพ้ืนท่ีป่า โดยปัจจุบนั

พบวา่มีพื้นท่ีป่าเหลืออยูเ่พียง 102 ลา้นไร่ หรือร้อย

ละ 31.60 ของเน้ือท่ีประเทศ (ส�านกัแผนงานและ

สารสนเทศ, 2559) โดยสาเหตุของการลดลงของ

พื้นท่ีป่ามีหลายสาเหตุ เช่น การบุกรุกยดึครองพื้นท่ี 

การปลูกพืชผลอาสิน การสร้างส่ิงปลูกสร้าง การออก

โฉนดท่ีดินโดยมิชอบ ตลอดจนการบริหารจดัการท่ี

เก่ียวขอ้งยงัขาดความพร้อมในการด�าเนินการใหไ้ด้

เตม็ประสิทธิผล (กองอ�านวยการรักษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร, 2557)

การจดัการอุทยานแห่งชาติตามวตัถุประสงค์

ดงักล่าวขา้งตน้ มีความจ�าเป็นตอ้งจดัตั้งหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติข้ึน โดยการจดัตั้งหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติ มีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ 

1) เพื่อการป้องกนัและปราบปราม การลกัลอบตดั

ไมท้�าลายป่าและการล่าสตัวแ์ละ 2) เพื่อการบริการ 
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นกัท่องเท่ียว ละม่อม 2547)) หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่ง

ชาติแต่ละหน่วย ประกอบไปดว้ย บุคลากร เคร่ือง

มือเคร่ืองใช ้  อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ

ประมาณ 40,000 ไร่ (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า 

และพนัธ์ุพืช , 2559) การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมี

ส่วนส�าคญัต่อประสิทธิผลในการปกป้องพื้นท่ีเป็น

อยา่งมาก โดยเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความจ�าเป็น

ท่ีจะตอ้งมีความพร้อมทั้งความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

และทศันคติท่ีดีต่องานในหนา้ท่ีจึงจะมีส่วนช่วย

ใหง้านสมัฤทธ์ิผล

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความ

พร้อมและประสิทธิผลของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่ง

ชาติของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ซ่ึงเป็นอุทยานแห่ง

ชาติท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย มีเข่ือนวชิร

าลงกรณเป็นอ่างเกบ็น�้าท่ีแบ่งพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ

เป็นสองฝ่ัง และมีเกาะเลก็เกาะนอ้ยมากมายท�าใหมี้

ชุมชนอยูท่ ั้งบนบก เกาะและในอ่างเกบ็น�้าเข่ือนวชิร

าลงกรณ อีกทั้งยงัเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีการกระ

จายของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติในลกัษณะท่ี

แตกต่างกนั ทั้งท่ีตั้งอยูใ่กลแ้นวเขตอุทยานแห่งชาติ

ตั้งอยูใ่กลถ้นนทางหลวงหมายเลข 323 และตั้งอยู่

บนเกาะในอ่างเกบ็น�้ าเข่ือนวชิราลงกรณจึงมีความ

เหมาะสมท่ีจะเป็นพ้ืนท่ีศึกษาวิจยัความพร้อมและ

ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน โดยผูว้ิจยัคาดหวงั

วา่การศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นประโยชนต่์อการบริหาร

จดัการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยตรง และเป็น

ตวัอยา่งส�าหรับการบริหารจดัการอุทยานแห่งชาติ

แห่งอ่ืนๆ ต่อไป

อุปกรณ์และวธีิการ
อุปกรณ์

1.ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 1) 

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข2) ขอ้มูลดิจิตอลขอบเขต

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 3) แผนท่ีภูมิประเทศ 

มาตราส่วน1 : 50,000ล�าดบัท่ีชุด L7018 4) แผนท่ี

การใชป้ระโยชนท่ี์ดินป่าไมบ้ริเวณอุทยานแห่งชาติ

เขาแหลม มาตราส่วน 1 : 50,000 5) ท่ีตั้งหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติ 6) เสน้ทางคมนาคม 7) ท่ีตั้งชุมชน 

โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 8) แหล่งน�้ า 

ผวิดิน 9) แหล่งนนัทนาการ10) เสน้ชั้นความสูงของ

พื้นท่ี และ11 ) ความลาดชนั

2.  เคร่ืองมือหาพิกดัดว้ยสญัญาณดาวเทียม 

(Global Positioning System: GPS)

3.  โปรแกรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

4.  แบบส�ารวจลกัษณะทางกายภาพของ

หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ

5.  แบบสอบถามความรู้และทศันคติของเจา้

หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติในการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนั

รักษาพื้นท่ี

6.  แบบสอบถามทศันคติของประชาชน

ในชุมชนทอ้งถ่ินต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ 

 วธีิการ

การศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วย

พทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม

1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

ต�าแหน่งท่ีตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติไดพิ้จารณา

เลือกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก�าหนดท่ีตั้งหน่วย

พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติโดยประยกุตแ์นวทางและ

วธีิการจากงานวจิยัของละม่อม (2547) และด�าเนิน

การรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจาก

นั้นน�าเขา้ขอ้มูลและจดัการชั้นขอ้มูลโดยโปรแกรม

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศจดัใหเ้ป็นชั้นขอ้มูลปัจจยั

แวดลอ้ม 8 ปัจจยั ประกอบดว้ย1) ระยะห่างจากเสน้
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ทางคมนาคม 2) ระยะห่างจากล�าน�้า3) ระยะห่างจาก

เข่ือนวชิราลงกรณ 4) ระยะห่างจากแหล่งนนัทนาการ 

5) ความสูงจากระดบัน�้าทะเล 6) ความลาดชนั  7) 

ประเภทของป่าไม ้และ 8) ระยะห่างจากท่ีตั้งแหล่ง

ชุมชน แบ่งระดบัความเหมาะสมของแต่ละปัจจยัเป็น 

3 ระดบั จากนั้นน�าขอ้มูลแต่ละปัจจยัมาซอ้นเขา้เป็น

ขอ้มูลเดียวกนัโดยใชค้ �าสัง่ Map Algebra ค�านวณ

ผลรวมคะแนนของปัจจยัทั้ง 8 ปัจจยั  แลว้จ�าแนก

ระดบัคะแนนความเหมาะสมของท่ีตั้งหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติโดยใชห้ลกัการหาอนัตรภาคชั้นของ

ระดบัคะแนนรวมเป็น 3 ช่วงคะแนน ดงัน้ี คะแนน  

8.00 – 16.00 เหมาะสมนอ้ย คะแนน16.01 – 24.00 

เหมาะสมปานกลาง  และคะแนน 24.01 – 32.00 

เหมาะสมมาก

2. การวิเคราะห์ความพร้อมดา้นอุปกรณ์

สนบัสนุนและอาคารสถานท่ี  สอบถามขอ้มูลโดยตรง

จากหวัหนา้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและเจา้หนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน�าขอ้มูลท่ีไดม้าท�าการวเิคราะห์

และประเมินอุปกรณ์สนบัสนุนและอาคารสถานท่ีตาม

รายการส�าหรับหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติตั้งใหม่ 

พ.ศ.2560 (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุ

พืช, 2559) แบ่งระดบัความส�าคญัออกเป็น3ระดบั 

ไดแ้ก่ มีความส�าคญัมาก ปานกลาง และนอ้ย โดยให้

ค่าระดบัความส�าคญัเป็น 3 2 และ 1 ตามล�าดบั จาก

นั้นรวมคะแนนและน�าคะแนนท่ีไดม้าหาเปอร์เซ็นต์

ความพร้อมในการปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ1-50 มี

ความพร้อมนอ้ย ร้อยละ 51-80 มีความพร้อมปาน

กลาง และร้อยละ 81-100 มีความพร้อมมาก

3.การศึกษาความรู้และทศันคติของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

วจิยั เพื่อประเมินความรู้และทศันคติของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เกบ็ขอ้มูลจากประชากร

เจา้หนา้ท่ีประจ�าหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติเขา

แหลมทั้งหมด 87 คน แบบสอบถามท่ีใชป้ระกอบ

ดว้ยค�าถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก

เป็น3ตอนคือ ตอนท่ี 1 ความรู้ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ตอนท่ี 2 ทศันคติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่ง

ชาติ และตอนท่ี3 ขอ้มูลทัว่ไป โดยแบบสอบถามผา่น

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความเป็นปรนยั

และความเท่ียงตรงจากกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

จากนั้นน�าไปทดสอบก่อนการเกบ็ขอ้มูลจริงกบัเจา้

หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติล�าคลองงู จ�านวน 30 ชุด แลว้

น�ามาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่แบบวดัความรู้และ

ทศันคติโดยวธีิการของ 

Kuder Richardson โดยสูตร KR-21 และ

วธีิการของ Cronbachไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.733 และ 

0.829 ตามล�าดบั แลว้จึงน�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

ตามผลการตรวจคุณภาพไปท�าการเก็บขอ้มูลจาก

ประชากรจริง น�าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนาอธิบายภาพรวม แลว้ท�าการประเมิน

ระดบัความพร้อมโดยก�าหนดเกณฑค์วามพร้อม

ดา้นความรู้และทศันคติของเจา้หนา้ท่ีเป็น 3 ระดบั 

คือ ค่าคะแนนความรู้ร้อยละ 80-100 มีความพร้อม

มาก คะแนนร้อยละ 61-80 มีความพร้อมปานกลาง 

และคะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 มีความพร้อมนอ้ย 

ส่วนความพร้อมดา้นทศันคติ ใชเ้กณฑค่์าคะแนน

ทศันคติเฉล่ีย 3.36-5.00 มีความพร้อมมาก คะแนน

เฉล่ีย 1.68-3.35 มีความพร้อมปานกลาง และคะแนน

เฉล่ีย 0.00-1.67 มีความพร้อมนอ้ย

การศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานของหน่วย

พทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม  

1. การศึกษาจ�านวนคดีในอุทยานแห่งชาติ

และการลาดตระเวนท�าการประเมินจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
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การสอบถามเจา้หนา้ท่ีประจ�าฝ่ายอนุรักษท์รัพยากร

ของอุทยานแห่งชาติไดข้อ้มูลสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-

2559 จ�าแนกเป็นประเภทความผดิต่างๆ เช่น ล่าสตัว์

ป่า ลกัลอบตดัไม ้บุกรุกพ้ืนท่ีจากนั้นน�ามาวเิคราะห์

หาค่าเปอร์เซ็นตแ์ละแนวโนม้การเปล่ียนแปลง โดย

ก�าหนดเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผลเป็น3 ระดบั 

คือ จ�านวนคดีเพิ่มข้ึนมีประสิทธิผลนอ้ย จ�านวน

คดีคงเดิมมีประสิทธิผลปานกลาง และจ�านวนคดี

ลดลงมีประสิทธิผลมาก ในส่วนของการออกลาด

ตระเวนน�าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามในประเดน็

ของมี/ไม่มีแผนการปฏิบติัการออกลาดตระเวน มี/

ไม่มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง มี/ไม่มีทีมเจา้หนา้ท่ี

ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และมี/ไม่มีตารางเวลาใน

การออกลาดตระเวนท่ีแน่นอนและสม�่าเสมอ จาก

นั้นน�ามาเทียบกบัเกณฑป์ระสิทธิผล 3 ระดบั คือ 

มาก ปานกลาง นอ้ย

2. การศึกษาจากพื้นท่ีป่าไมโ้ดยเทคนิคภูมิ

สารสนเทศ ท�าการประเมินพื้นท่ีป่าไมข้องอุทยาน

แห่งชาติโดยเทคนิคภูมิศาสตร์สารสนเทศ เปรียบ

เทียบร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไมใ้นปี 2551  (ภาควชิาการ

จดัการป่าไม,้ 2551) และปี 2559(ส�านกัจดัการท่ีดิน

ป่าไม ้ กรมป่าไม,้ 2559) โดยประยกุตว์ิธีการของ 

ชชัชยั และวีนสั (2558) ศึกษาตารางคุณลกัษณะ

ของชั้นขอ้มูลท่ีจะน�ามาซ้อนทบักนั ดว้ยค�าสั่ง 

Union โดยเฉพาะจ�านวนและช่ือของ field ต่างๆ ท่ี

มีในแต่ละชั้นขอ้มูล และ add field เพื่อท�าการระบุ

พื้นท่ีในลกัษณะท่ีสนใจ จ�าแนกเป็น F51F59 ป่าไม้

ดั้งเดิม NF51F59ป่าไมเ้พิ่มข้ึน F51NF59 ป่าไมล้ด

ลง NF51NF59 ไม่มีป่าไมก่้อน 2551 เม่ือไดแ้ผนท่ี

การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าแลว้น�ามาประเมิน

ประสิทธิผลการจดัการ โดยใชเ้กณฑพ้ื์นท่ีป่าไม้

ในอุทยานแห่งชาติมีปริมาณลดลงมีประสิทธิผล

นอ้ยมีปริมาณเท่าเดิมมีประสิทธิผลปานกลาง และ

มีปริมาณเพิ่มข้ึนมีประสิทธิผลมาก

3. การศึกษาทศันคติของราษฎรในชุมชน

ทอ้งถ่ินต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่ง

ชาติท�าการศึกษาโดยการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม

จากราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ 

14 หมู่บา้น จ�านวน 10,841 ครัวเรือน ท�าการก�าหนด

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิสุ่มแบบง่ายโดยใชสู้ตรของทา

โร ยามาเน ก�าหนดค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มไว้

ไม่เกิน ร้อยละ 5 ไดจ้ �านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 386 ครัว

เรือน กระจายตวัอยา่งเป็นสดัส่วนตามจ�านวนราษฎร

ของแต่ละหมู่บา้น แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนประกอบ

ดว้ยขอ้มูล 2 ตอนคือ ขอ้มูลทัว่ไปและทศันคติของ

ราษฎรต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่ง

ชาติ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบคุณภาพในดา้นความเป็น

ปรนยั และความเท่ียงตรงจากกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ จากนั้นน�าไปทดสอบก่อนการเกบ็ขอ้มูล

จริงกบัหมู่บา้นทุ่งนางครวญ ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในอุทยาน

แห่งชาติล�าคลองงู จ�านวน 30 ชุด เพื่อมาวเิคราะห์

หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทศันคติโดยวิธีการ

ของ Cronbach ไดค่้าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 0.911 ก่อน

การเกบ็ขอ้มูล จากนั้นน�าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เชิง

พรรณนา เพ่ือสรุปทศันคติของประชาชนต่อการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และท�าการ

ประเมินประสิทธิผลการจดัการจากคะแนนเฉล่ียของ

ทศันคติ ใหค่้าคะแนนเฉล่ีย 0.00-1.67 มีประสิทธิผล

นอ้ย ค่าคะแนนเฉล่ีย1.68 – 3.35 มีประสิทธิผลปาน

กลาง ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.36-5.00 มีประสิทธิผลมาก

การประเมนิภาพรวมความพร้อมของหน่วยพทิกัษ์

อทุยานแห่งชาตต่ิอการป้องกนัรักษาพืน้ทีใ่นอทุยาน

แห่งชาตเิขาแหลม 
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การประเมินภาพรวมความพร้อมของหน่วย

พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ ใน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความเหมาะ

สมของต�าแหน่งท่ีตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ

ความพร้อมดา้นอุปกรณ์สนบัสนุนและอาคารสถาน

ท่ี ความรู้และทศันคติของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

แต่ละปัจจยัใชเ้กณฑ ์3 ระดบัในการพิจารณาความ

พร้อมของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติต่อการป้องกนั

รักษาพื้นท่ี ค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3 คะแนน และมี

การก�าหนดค่าถ่วงน�้าหนกัของแต่ละปัจจยัตั้งแต่ 1 

ถึง 3 หมายถึงความส�าคญัของปัจจยันอ้ยความส�าคญั

ของปัจจยัปานกลาง ความส�าคญัของปัจจยัมาก และ

ใชส้มการถ่วงน�้าหนกั (weighting score equation)

RPRS    คือ Readiness ระดบัความพร้อม

ของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ

�　䁴�　䁴�　䁴䆐���　䁴ꓘ　࠱즴࠱ 31 ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴靈ѡ鸐ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡѧ鸞�　䁴ꓘѥѢѤ�ѧѢѦ　鸞...

ꓘ��� 12 6Ѥ�Ѥ�� 24 ��rѢѢ�　 ��ѧѢ 靈ѡ鸐��鸐

Ѥ࠱　鸞 靈ѤѤ�鳰Ѥ�　즴���䁴࠱　Ѧwೈ鸞ꓘ䁴鸐�鳰Ѥ�࠱�ѧ࠱鳰즴�ѡ 2 ѧ鳰鸞��鳰 ࠱鳰즴�ѡ���࠱ꓘ靈ѡ鸐��鸞�ѧѢ鳰Ѧ䁴　Ѥ�䁴ѧ鳰

�　䁴ꓘѥѢѤ�ѧѢѤ鸞࠱　��鳰Ѧ�䆐࠱　Ѥ鸞࠱　��鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ Éw�ѦѢ　鸞�　䁴ѧ䁴�䆐�鳰Ѥ��e　Ѧѧ鸞�࠱　鸞��　즴�ꓘ�鸞

ꓘ䁴鸞�ѧ 靈ѡ鸐��　즴���ѧѦѧ䁴Ѧ䆐　��䁴䁴즴�　䁴��ꓘ䁴w�Ѥ　�Ѣѧ　鸞ѢѦ鸞Ѣ 䆐　�鸞�ೈ鸞鸞　࠱ꓘ��鳰Ѥ�鳰鸞�　䁴���Ѥ

࠱鳰즴�ѡ䆐䁴ѢѦ��ѤѤ즴�Ѥ࠱　鸞Ѧ鸞　Ѧ�䁴� Éw�Ѧѧ�ೈѦ鳰ѧ�e　ѧѧ鸞鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢѡ　�ѡ鳰ѦѦ� 䆐　鸞�鸞 30 �� �Ѧ��鳰즴　

�Ѣ��䁴　鸐ѤѤ　�　��　즴����鳰즴��鸞鳰Ѧ靈ѤѤ�����鸞�ѧѢ��ѧ�ѢѢ��　䁴鳰Ѧ Cronbach 　　��즴ꓘ䁴鸐�ѢѢѢo鳰�ѡ䁭�࠱�࠱

0.911 �鳰鸞�　䁴���Ѥ࠱鳰즴�ѡ 䆐　�鸞�ೈ鸞鸞　࠱鳰즴�ѡ��࠱�࠱즴　�Ѣ��䁴　鸐Ѥ��ѢѦѦ䁴䁴�鸞　 �Ѧ��鳰�䁴ꓘ��鸞�ѧѢ鳰Ѧ

ꓘ䁴鸐�　�鸞ѧ鳰�　䁴ꓘѥѢѤ�ѧѢѦ　鸞鳰Ѧ�䆐࠱　Ѥ鸞࠱　��鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ 靈ѡ鸐　�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ�　䁴

䆐���　䁴䆐　��鸐靈鸞鸞�6ѡ��ѧ鳰Ѧ��鸞�ѧѢ ѧѤ࠱�　�鸐靈鸞鸞�6ѡ��ѧ 0.00-1.67 즴�ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ鸞࠱鳰ѧ �　�鸐靈鸞鸞

�6ѡ��ѧ1.68 – 3.35 즴�ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡꓘ　鸞�ѡ　Ѧ �　�鸐靈鸞鸞�6ѡ��ѧ 3.36-5.00 즴�ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ즴　�

�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞e　Ѧ䁴�즴��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢѧ鳰�　䁴ꓘ࠱鳰Ѧ��鸞䁴��Ѥ　Ѧ�ೈ鸞��ѧ鸞

鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　靈Ѥѡ즴

�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞e　Ѧ䁴�즴��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ ѧ鸞 4 ꓘ�䆐䆐�ѧ 靈�࠱�࠱ ��　즴

�Ѥ즴　鸐�즴鳰Ѧѧ　靈Ѥ鸞Ѧ��ѧ�ೈѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴�࠱　鸞鳰ꓘ�䁴��鸞�Ѥ�鸞鸞靈ѡ鸐

鳰　�　䁴��　鸞�� ��　즴䁴�࠱靈ѡ鸐��鸞�ѧѢ鳰Ѧ�䆐࠱　Ѥ鸞࠱　��鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ 靈ѧѡ鸐ꓘ�䆐䆐�ѧѧ�࠱���� 3 䁴鸐��Ѥѧ鸞

�　䁴ѦѢ䆐　䁴�　��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢѧ鳰�　䁴ꓘ࠱鳰Ѧ��鸞䁴��Ѥ　Ѧ�ೈ鸞�� �　�鸐靈鸞鸞

ѧ�ೈѦ靈ѧ 1 �wѦ 3 �鸐靈鸞鸞 靈ѡ鸐즴��　䁴�　Ѥ鸞��　��Ѧ鸞ೈ　Ѥ鸞��鳰Ѧ靈ѧѡ鸐ꓘ�䆐䆐�ѧѧ�ೈѦ靈ѧ 1 �wѦ 3 Ѥ즴　ѧ�wѦ��　즴

�　�� 鳰Ѧꓘ�䆐䆐�ѧ鸞࠱鳰ѧ��　즴�　�� 鳰Ѧꓘ�䆐䆐�ѧꓘ　鸞�ѡ　Ѧ ��　즴�　�� 鳰Ѧꓘ�䆐䆐�ѧ즴　� 靈ѡ鸐ѧ�࠱�즴�　䁴��Ѧ

鸞ೈ　Ѥ鸞�� (weighting score equation)

RPRS =
∑WiRi

∑
=
W1R1+W2R2+W3R3+…+WnRn

W1+W2+W3+…+Wn

RPRS ��鳰 Readiness 䁴鸐��Ѥ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ

Ri ��鳰 �　�鸐靈鸞鸞䁴鸐��Ѥ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ鳰Ѧѧ����ೈ�����ѧ�� i 즴��　 1

�wѦ n 䆐　��　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞

Wi ��鳰 �　��Ѧ鸞ೈ　Ѥ鸞��鳰Ѧѧ����ೈ�����ѧ�� i 즴��　 1 �wѦ n

ѧ鸞�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞e　Ѧ䁴�즴鳰Ѧ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ��ѧ䆐　靈鸞�鳰鳰�

�ꓘ�鸞 3 䁴鸐��Ѥ ��鳰 Ѥ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ즴�䁴鸐��Ѥ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴��Ѧ �　�鸐靈鸞鸞䁴鸐Ѥ�　Ѧ 2.65-3.00 䁴鸐��Ѥ

��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴ꓘ　鸞�ѡ　Ѧ �　�鸐靈鸞鸞䁴鸐Ѥ�　Ѧ 1.68-2.64 靈ѡ鸐䁴鸐��Ѥ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴鸞࠱鳰ѧ �　�鸐靈鸞鸞䁴鸐Ѥ�　Ѧ

1.00-1.67

�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢѧ鳰�　䁴ꓘ࠱鳰Ѧ��鸞䁴��Ѥ　Ѧ�ೈ鸞��ѧ鸞鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　

靈Ѥѡ즴

Ri  คือ ค่าคะแนนระดบัความพร้อมของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติของตวัช้ีวดัโดยท่ี i มีค่า  

  1 ถึง n จากการประเมิน

Wi คือ ค่าถ่วงน�้าหนกัของตวัช้ีวดัโดยท่ี i มีค่า 1 ถึง n

ในการประเมินภาพรวมของความพร้อมของ

หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติโดยจ�าแนกออกเป็น 3 

ระดบั คือ หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติมีระดบัความ

พร้อมสูง ค่าคะแนนระหวา่ง 2.65-3.00 ระดบัความ

พร้อมปานกลาง ค่าคะแนนระหวา่ง 1.68-2.64 และ

ระดบัความพร้อมนอ้ย ค่าคะแนนระหวา่ง 1.00-1.67

การประเมินประสิทธิผลของหน่วยพทิักษ์อุทยาน

แห่งชาติต่อการป้องกนัรักษาพื้นที่ในอุทยานแห่ง

ชาตเิขาแหลม

 การประเมินใชก้รอบวตัถุประสงคใ์นการ

จดัการอุทยานแห่งชาติ ท�าการประเมินประสิทธิผล

จาก 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) จ�านวนคดีในอุทยานแห่งชาติ 

2) การออกลาดตระเวนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่ง

ชาติ 3) การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่าในเขตอุทยาน

แห่งชาติ และ 4) ทศันคติของราษฎรในทอ้งถ่ินต่อ

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติก�าหนด

เกณฑใ์นการประสิทธิผลโดยปรับปรุงมาจากงาน

ของ นภวรรณ และคณะ (2547) และเสาวนีย ์(2547) 

มีการก�าหนดถ่วงน�้าหนกัของแต่ละปัจจยัตั้งแต่ 1 ถึง 

3 จากความส�าคญัของปัจจยันอ้ยถึงความส�าคญัของ

ปัจจยัมาก และใชส้มการถ่วงน�้าหนกัในการประเมิน

ภาพรวมประสิทธิผลการปฏิบติังานของหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติ

�　䁴�　䁴�　䁴䆐���　䁴ꓘ　࠱즴࠱ 32 ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴靈ѡ鸐ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡѧ鸞�　䁴ꓘѥѢѤ�ѧѢѦ　鸞...

ꓘ��� 12 6Ѥ�Ѥ�� 24 ��rѢѢ�　 ��ѧѢ 靈ѡ鸐��鸐

�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞ѧ�࠱�䁴鳰Ѥ��ѧ�ꓘ䁴鸐�Ѧ�ѧ鸞�　䁴䆐���　䁴鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ 　�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ䆐　� 4

ꓘ�䆐䆐�ѧ 靈�࠱�࠱ 1) 䆐　鸞�鸞���ѧ鸞鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ 2) �　䁴鳰鳰�ѡ　�ѧ䁴鸐��鸞鳰Ѧ�䆐࠱　Ѥ鸞࠱　��鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ

3) �　䁴�ꓘѡ��ѧ鸞靈ꓘѡѦ鳰ѦѦ�ೈ鸞��ꓘ　ѧ鸞�ѧ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ 靈ѡ鸐4)��鸞�ѧѢ鳰Ѧ䁴　Ѥ�䁴ѧ鸞࠱鳰Ѧ�Ѣ�鸞ѧ鳰�　䁴ꓘѥѢѤ�ѧѢ

Ѧ　鸞鳰Ѧ�䆐࠱　Ѥ鸞࠱　��鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　Ѥ鸞�����ѧ鸞�　䁴ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ��ѧꓘ䁴�Ѥꓘ䁴Ѧ즴　䆐　�Ѧ　鸞鳰Ѧ鸞e�䁴䁴�

靈ѡ鸐��鸐 (2547) 靈ѡ鸐��　�鸞�ѧ (2547)즴��　䁴�　Ѥ鸞���Ѧ鸞ೈ　Ѥ鸞��鳰Ѧ靈ѧѡ鸐ꓘ�䆐䆐�ѧѧ�ೈѦ靈ѧ 1 �wѦ 3 䆐　���　즴�　�� 

鳰Ѧꓘ�䆐䆐�ѧ鸞࠱鳰ѧ�wѦ��　즴�　�� 鳰Ѧꓘ�䆐䆐�ѧ즴　� 靈ѡ鸐ѧ�࠱�즴�　䁴��Ѧ鸞ೈ　Ѥ鸞��ѧ鸞�　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞e　Ѧ䁴�즴

ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ�　䁴ꓘѥѢѤ�ѧѢѦ　鸞鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ

ENPM =
∑WiRi

∑Wi

=
W1R1+W2R2+W3R3+…+WnRn

W1+W2+W3+…+Wn

ENPM ��鳰 Effectiveness ofNational ParkManagement (䁴鸐��Ѥꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ�　䁴䆐���　䁴鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ)

Ri ��鳰 �　�鸐靈鸞鸞䁴鸐��Ѥꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ�　䁴䆐���　䁴鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ鳰Ѧѧ����ೈ�����ѧ�� i 즴��　 1 �wѦ n

䆐　��　䁴ꓘ䁴鸐�즴Ѣ鸞

Wi ��鳰 �　��Ѧ鸞ೈ　Ѥ鸞��鳰Ѧѧ����ೈ�����ѧ�� i 즴��　 1 �wѦ n

��ѧ䆐　靈鸞�鳰鳰��ꓘ�鸞 3䁴鸐��Ѥ ��鳰Ѥ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ즴�ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡ즴　��　�鸐靈鸞鸞䁴鸐Ѥ�　Ѧ

2.65– 3.00ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡꓘ　鸞�ѡ　Ѧ �　�鸐靈鸞鸞䁴鸐Ѥ�　Ѧ 1.68 – 2.64 靈ѡ鸐ꓘ䁴鸐�ѢѢѢѢѡѧ�　 �　�鸐靈鸞鸞䁴鸐Ѥ�　Ѧ

1.00– 1.67

Ѣѡ靈ѡ鸐�Ѣ䆐　䁴�

Ѣѡ�　䁴�w�Ѥ　��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴ѧ鸞�　䁴ꓘѥѢѤ�ѧѢѦ　鸞鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　靈Ѥѡ즴

1. ��　즴�Ѥ즴　鸐�즴鳰Ѧѧ　靈Ѥ鸞Ѧ��ѧ�ೈѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ䆐　�Ѣѡ�　䁴�Ѣ��䁴　鸐Ѥꓘ�䆐䆐�ѧ

Ѥѡ���ೈѦ 8 ꓘ�䆐䆐�ѧ ��ѧ䁴鸐ѤѤ�　䁴�鸞��e�즴Ѣ�　�ѧ䁴ѦѤ�　Ѥ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　靈Ѥѡ즴䆐　鸞�鸞

12 Ѥ鸞�ѧ䁴�즴��　�　䁴鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ 즴���ѧ�ೈѦ�Ѥ즴　鸐�즴즴　� 䆐　鸞�鸞 8 Ѥ鸞�ѧ �Ѥ즴　鸐�즴ꓘ　鸞�ѡ　Ѧ

䆐　鸞�鸞 4 Ѥ鸞�ѧ 靈ѡ鸐�Ѥ즴　鸐�즴鸞࠱鳰ѧ 䆐　鸞�鸞 0 Ѥ鸞�ѧ �鸐靈鸞鸞��　즴�Ѥ즴　鸐�즴鳰Ѧѧ　靈Ѥ鸞Ѧ��ѧ�ೈѦѤ鸞�ѧ

ѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　靈Ѥѡ즴��ѧe　Ѧ䁴�즴 �　��Ѥ 24 䆐��鳰ѧ�ѧ鸞䁴鸐��Ѥ��　즴�Ѥ즴　鸐�즴ꓘ　鸞�ѡ　Ѧ

靈Ѣ鸞��靈��Ѧ��　즴�Ѥ즴　鸐�즴鳰Ѧ��ѧ�ೈѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　靈Ѥѡ즴 ꓘ䁴　�ѥѧ　즴 Figure1

2. ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴�࠱　鸞鳰ꓘ�䁴��鸞�Ѥ�鸞鸞靈ѡ鸐鳰　�　䁴��　鸞��Ѣѡ�　䁴�Ѣ��䁴　鸐Ѥ��　즴Ѧ䁴࠱鳰즴�࠱　鸞

鳰ꓘ�䁴��鸞�Ѥ�鸞鸞靈ѡ鸐鳰　�　䁴��　鸞��鳰ѦѤ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　靈Ѥѡ즴 䆐　鸞�鸞 12 Ѥ鸞�ѧ

(䁴�즴��　�　䁴鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢÁ) ѦѤ�　 Ѥ鸞�ѧѦѢ��Ѥ鳰ѧ　鸞靈ѤѦ�　ѧѢ�　靈Ѥѡ즴즴���　즴Ѧ䁴࠱鳰즴�࠱　鸞

鳰ꓘ�䁴��鸞�Ѥ�鸞鸞靈ѡ鸐鳰　�　䁴��　鸞��鳰ѧ�ѧ鸞䁴鸐��Ѥ즴　�䆐　鸞�鸞 1 Ѥ鸞�ѧ䁴鸐��Ѥꓘ　鸞�ѡ　Ѧ䆐　鸞�鸞 5 Ѥ鸞�ѧ
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โดยจ�าแนกออกเป็น 3 ระดบั คือ หน่วย

พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติมีประสิทธิผลมาก ค่าคะแนน

ระหวา่ง 2.65 – 3.00 ประสิทธิผลปานกลาง คา่คะแนน

ระหวา่ง 1.68 – 2.64 และประสิทธิผลต�่า ค่าคะแนน

ระหวา่ง 1.00 – 1.67

ผลและวจิารณ์
ผลการศึกษาความพร้อมในการปฏบัิตงิานของหน่วย

พทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม

1.  ความเหมาะสมของต�าแหน่งท่ีตั้งหน่วย

พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติจากผลการวิเคราะห์ปัจจยั

หลกัทั้ง 8 ปัจจยั โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบ

วา่หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติเขาแหลมจ�านวน12 

หน่วยรวมท่ีท�าการอุทยานแห่งชาติ มีท่ีตั้งเหมาะสม

มาก จ�านวน 8 หน่วย เหมาะสมปานกลาง จ�านวน 4 

หน่วย และเหมาะสมนอ้ย จ�านวน 0 หน่วย คะแนน

ความเหมาะสมของต�าแหน่งท่ีตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยาน

แห่งชาติเขาแหลมโดยภาพรวม เท่ากบั 24 จดัอยูใ่น

ระดบัความเหมาะสมปานกลาง แผนท่ีแสดงความ

เหมาะสมของท่ีตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติเขา

แหลม ปรากฏตาม Figure 1

2.  ความพร้อมดา้นอุปกรณ์สนบัสนุนและ

อาคารสถานท่ีผลการวิเคราะห์ความพร้อมดา้น

อุปกรณ์สนบัสนุนและอาคารสถานท่ีของหน่วย

พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติเขาแหลม จ�านวน 12 หน่วย 

(รวมท่ีท�าการอุทยานแห่งชาติฯ) พบวา่ หน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีความพร้อมดา้นอุปกรณ์

สนบัสนุนและอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัมากจ�านวน 

1 หน่วยระดบัปานกลางจ�านวน 5 หน่วย และระดบั

นอ้ยจ�านวน 5 หน่วยยกเวน้หน่วยฯ ปข.2 (แม่น�้ารัน

ตี) ท่ีอยูร่ะหวา่งปรับปรุงความพร้อมดา้นอุปกรณ์

สนบัสนุนและอาคารสถานท่ีมีค่าร้อยละ 66.79 จดั

อยูใ่นระดบั 2 ความพร้อมปานกลาง

3.ความรู้และทศันคติของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติผลการวเิคราะห์ความรู้ของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติในการปฏิบติัหนา้ท่ี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรู้

เก่ียวกบัระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 2) ความ

รู้เก่ียวกบัชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี3 ) ความรู้เก่ียวกบัการ

ส่ือสารภายในองคก์ร 4) ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ

ระบบลาดตระเวนและ 5 ) ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยพีบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละใน

แต่ละดา้น ดงัน้ี 77.10, 70.63, 63.91, 79.31 และ 46.10 

ตามล�าดบั โดยภาพรวมทั้งหมดเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่ง

ชาติไดค่้าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.33 จดัอยูใ่นระดบั 

2 ความพร้อมปานกลางในส่วนของทศันคติท่ีดีใน

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ทั้งใน

ส่วนของการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัรักษาพ้ืนท่ีและการ

ลาดตระเวน และกิจกรรมมวลชนสมัพนัธ์ พบวา่มี

ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.62 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.19 จดัอยูใ่นระดบั 3 คือ มีความพร้อมมาก

ENPM คือ Effectiveness of National Park Management (ระดบัประสิทธิผลการจดัการ 

  อุทยานแห่งชาติ)

Ri  คือ ค่าคะแนนระดบัประสิทธิผลการจดัการอุทยานแห่งชาติของตวัช้ีวดัโดยท่ี i มีค่า 1 ถึง  

  n จากการประเมิน

Wi คือ ค่าถ่วงน�้าหนกัของตวัช้ีวดัโดยท่ี i มีค่า 1 ถึง n
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ผลการศึกษาประสิทธิผลในการปฏบัิตงิานของหน่วย

พทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม

 1.  จ �านวนคดีในอุทยานแห่งชาติและการ

ออกตรวจลาดตระเวนของเจา้หนา้ท่ีผลการวเิคราะห์

จ�านวนคดีในอุทยานแห่งชาติ ระหวา่งปีงบประมาณ 

2554–2559 ท่ีไดจ้ากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

พบวา่ ปี 2554-2555 จ�านวนคดีลดลงร้อยละ 34.74 ปี 

2555-2556 เพิม่ข้ึนร้อยละ 75.81 ปี 2556-2557 ลดลง

ร้อยละ 37.61 ปี 2557-2558  ลดลงร้อยละ 39.71 ปี 

2558-2559 เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.19 จากนั้นน�าขอ้มูลท่ี

ไดเ้ขา้สมการลอการิทึม ไดภ้าพรวมจ�านวนคดีมีแนว

โนม้เพิ่มข้ึน ระดบัคะแนน เท่ากบั 1 มีประสิทธิผล

การจดัการนอ้ยในส่วนของการออกตรวจลาดตระเวน 

พบวา่ เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมไดมี้การ

แบ่งสายตรวจทั้งหมด 8 ชุด โดยในแต่ละชุดจะออก

ตรวจลาดตระเวนจ�านวน 14 วนัข้ึนไป ตามแผน

ปฏิบติัการออกลาดตระเวน เจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์าจะ

ไดก้ารฝึกอบรมจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 

และพนัธ์ุพืชและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นระยะ 

โดยเฉพาะการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol) 

โดยไดรั้บการฝึกอบรมในดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี

จ�าเป็น และการบนัทึกขอ้มูลก่อนเขียนรายงานส่ง

ขอ้มูลต่อฝ่ายอนุรักษท์รัพยากร เพ่ือสรุปส่งใหห้วัหนา้

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมพิจารณาและด�าเนินการส่ง

รายงานต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุ

พืชทุกเดือน ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติไดรั้บ

การสนบัสนุนเสบียงอาหารเพ่ือการออกลาดตระเวน

จากวดับริเวณใกลเ้คียงของแต่ละชุด ดงันั้นในดา้น

การออกลาดตระเวนของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

จึงมีระดบัประสิทธิผลมาก ค่าคะแนนเท่ากบั 3 คือมี
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Figure 1 Suitability of the location of ranger stations in Khao Leam National Park.

Table 1 Results of readiness assessment.

Factors Rated score Weighted score WiRi

1. Suitability of location for ranger stations 2 3 6

2.Supported equipment and buildings 2 2 4

3. Knowledge of park’s staffs 2 3 6

4.Attitude toward national park operation of park’s staffs 3 3 9

∑Wi

∑WiRi

11

25

RPRS 2.27

Figure 1 Suitability of the location of ranger stations in Khao Leam National Park.
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แผนการปฏิบติัการออกลาดตระเวน มีการฝึกอบรม

อยา่งต่อเน่ืองและมีทีมเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยา่ง

ชดัเจน มีตารางเวลาในการออกตระเวนท่ีแน่นอน

และสม�่าเสมอ และอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สวสัดิการท่ี

จ�าเป็นต่อการออกลาดตระเวนเพียงพอ

 2. พ้ืนท่ีป่าไมจ้ากการศึกษาโดยอาศยัเทคนิค

ภูมิสารสนเทศผลการวเิคราะห์การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน

บนพ้ืนท่ีป่าภายในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดย

ศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งปี 2551 จากคณะ

วนศาสตร์และปี 2559 จากกรมป่าไมพ้บวา่ในช่วง

ระยะเวลา 9 ปีท่ีผา่นมา พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขา

แหลม มีป่าไมเ้พ่ิมข้ึน 30.56 ตารางกิโลเมตรหรือ 

19,100 ไร่ และมีป่าไมล้ดลง 24.88 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 15,550 ไร่โดยพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมี

ป่าไมด้ั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติ ป่าไมเ้พิม่ข้ึน คิดเป็นร้อยละ 2.06 ป่าไมล้ด

ลง คิดเป็นร้อยละ 1.68 ไม่มีป่าก่อนปี 2551 คิดเป็น

ร้อยละ 0.24 และพ้ืนท่ีท่ีเหลือ คือเข่ือนวชิราลงกรณ

คิดเป็นร้อยละ 26.19 พื้นท่ีทั้งหมดของอุทยานแห่ง

ชาติเขาแหลมมีขนาด 1,481.33 ตารางกิโลเมตรดงั

นั้นภาพรวมสถานการณ์ป่าไมใ้นอุทยานแห่งชาติเขา

แหลมมีปริมาณไมป่้าเพ่ิมข้ึน มีคะแนนประสิทธิผล 

เท่ากบั 3 จดัอยูใ่นระดบัมาก

 3.ทศันคติของราษฎรในชุมชนทอ้งถ่ินต่อ

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติของประชาชนในชุมชนท่ีตั้ง

อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมทั้ง 14 หมู่บา้น 

จ�านวน 390 คน พบวา่ประชาชนมีทศันคติโดยรวม

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติใน

ระดบัดี ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 3.84 และมีส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน 0.12 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบเกณฑใ์นดา้น

ทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติ มีระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั3จดัอยู่

ในระดบัมาก

การประเมนิภาพรวมความพร้อมของหน่วยพทิกัษ์

อทุยานแห่งชาตต่ิอการป้องกนัรักษาพืน้ทีใ่นอทุยาน

แห่งชาตเิขาแหลม

เม่ือน�าผลการประเมินความพร้อมในปัจจยั

ต่างๆ ทั้ง 4 ปัจจยัมาประเมินภาพรวมของความพร้อม

ของหน่วยพิทกัษข์องอุทยานแห่งชาติเขาแหลมต่อ

การปฏิบติังานดา้นการป้องกนัรักษาพ้ืนท่ีโดยใช้

สมการถ่วงน�้ าหนกัอยา่งง่ายพบว่าไดค่้าคะแนน

ความพร้อมเป็น 2.27 ตกอยูใ่นช่วง 2.65 – 3.00 หรือ

มีความพร้อมในระดบัปานกลางดงัรายละเอียดใน  

Table1
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Figure 1 Suitability of the location of ranger stations in Khao Leam National Park.

Table 1 Results of readiness assessment.

Factors Rated score Weighted score WiRi

1. Suitability of location for ranger stations 2 3 6

2.Supported equipment and buildings 2 2 4

3. Knowledge of park’s staffs 2 3 6

4.Attitude toward national park operation of park’s staffs 3 3 9

∑Wi

∑WiRi

11

25

RPRS 2.27

Table 1 Results of readiness assessment.
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การประเมินประสิทธิผลของหน่วยพทิักษ์อุทยาน

แห่งชาติต่อการป้องกนัรักษาพื้นที่ในอุทยานแห่ง

ชาตเิขาแหลม

เม่ือน�าผลการประเมินประสิทธิผลตาม

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทั้ง 4ปัจจยั มาประเมินภาพรวม

ของประสิทธิผลของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ

เขาแหลมต่อการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัรักษา

พ้ืนท่ีโดยใชส้มการถ่วงน�้ าหนกัอยา่งง่ายพบวา่ค่า

คะแนนของประสิทธิผลโดยรวมอยูท่ี่ 2.56 ตกอยู่

ในช่วง 1.68 – 2.64 หรือมีประสิทธิผลปานกลาง 

ดงัรายละเอียดใน Table 2

Table 2 Results of performance effectiveness assessment.
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Table 2 Results of performance effectiveness assessment.

Factors Rated score Weighted score WiRi

1.Number of lawsuits in national park 1 2 2

2. Patrolling by park’s staffs 3 2 6

3. Changes in forest area in national park 3 3 9

4.Attitude of local people toward the performance of

park’s staffs

3 2 6

∑Wi 9

∑WiRi 23

ENPM 2.56

สรุป
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ความพร้อมและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ

หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติ

เขาแหลม พบวา่

ความพร้อมของหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่ง

ชาติต่อการป้องกนัรักษาพื้นท่ีในอุทยานแห่งชาติ

เขาแหลม ประกอบไปดว้ย 1) ความเหมาะ

สมของท่ีตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ จดัอยูใ่น

ระดบั 2 มีความพร้อมปานกลาง 2) ความพร้อมดา้น

อุปกรณ์สนบัสนุนและอาคารสถานท่ี จดัอยูใ่นระดบั 

2 มีความพร้อมปานกลาง 3) ความรู้ในการปฏิบติั

งานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติจดัอยูใ่นระดบั 2 

มีความพร้อมปานกลาง และ4) ทศันคติท่ีดีในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติจดัอยูใ่น

ระดบั 3 มีความพร้อมมาก โดยภาพรวมทั้ง 4 ปัจจยั

ไดค่้าคะแนนความพร้อมเป็น 2.27 มีความพร้อมใน

ระดบัปานกลาง

ส่วนประสิทธิผลของหน่วยพิทกัษอุ์ทยาน

แห่งชาติต่อการป้องกนัรักษาพ้ืนท่ีในอุทยานแห่งชาติ

เขาแหลมประกอบไปดว้ย 1) จ�านวนคดีในอุทยาน

แห่งชาติ มีค่าคะแนนประสิทธิผล 1 จดัอยูใ่นระดบั

นอ้ย 2) การออกตรวจลาดตระเวนของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติ มีค่าคะแนนประสิทธิผล3จดัอยู่

ในระดบัมาก 3) พื้นท่ีป่าไมจ้ากการศึกษาโดยอาศยั

เทคนิคภูมิสารสนเทศมีค่าคะแนนประสิทธิผล 3 จดั

อยูใ่นระดบัมาก4) ทศันคติต่อการปฏิบติังานของเจา้

หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
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อุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีค่าคะแนนประสิทธิผล 

3 จดัอยูใ่นระดบัมาก โดยภาพรวมทั้ง 4 ปัจจยัไดค่้า

คะแนนประสิทธิผลเป็น 2.56 มีประสิทธิผลปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
 1.ดา้นความเหมาะสมของต�าแหน่งท่ีตั้ง

หน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ พบว่าความพร้อม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากปัจจยัแวดลอ้มเป็น

ตวัก�าหนดความเหมาะสมของต�าแหน่งท่ีตั้งหน่วย

พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติในภายหลงั ดงันั้นจึงควรมี

การพิจารณาปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี

อุทยานแห่งชาติตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และ

ในอนาคตควรมีการก�าหนดปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ใน

การจดัตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ และสร้าง

แผนท่ีดว้ยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศพร้อมศึกษา

ความน่าจะเป็นของผลลพัธ์ในการจดัการอุทยานแห่ง

ชาติ เพื่อประโยชนสู์งสุดในงบประมาณแผน่ดิน

 2.ดา้นอุปกรณ์สนบัสนุนประจ�าหน่วยพิทกัษ์

อุทยานแห่งชาติ พบวา่ความพร้อมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง เน่ืองจากยงัมีความขาดแคลน เช่น เคร่ืองมือ

ส่ือสาร อาวธุในงานลาดตระเวน เป็นตน้ จ�าเป็นตอ้ง

ไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ิมเติม รวมถึงการเพิ่มก�าลงั

เจา้หนา้ท่ีประจ�าหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติแต่ละ

หน่วยดว้ย

 3.ดา้นความรู้ของเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ 

พบวา่ความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรมีการส่ง

เสริม ยกระดบัความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบติังานให้

กบัเจา้หนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะดา้นเคร่ืองมือ

และเทคโนโลย ี และทกัษะในการปฏิบติังานดา้น

มวลชนสมัพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั

ชุมชนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติอยา่งต่อเน่ือง

 4.ดา้นจ�านวนคดีในอุทยานแห่งชาติ พบวา่

ประสิทธิผลอยูใ่นระดบัต�่า จ �านวนคดีมีแนวโนม้เพิม่

ข้ึน แมว้า่มีการออกตรวจลาดตระเวนอยูใ่นระดบั

มาก ดงันั้นในการลดจ�านวนคดีในอุทยานแห่งชาติ

เขาแหลม จึงมีความจ�าเป็นตอ้งพฒันาการพบปะ

ประชาชน สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั มุ่งสู่การ

ท�างานอยา่งมีส่วนร่วม และตอ้งเพิ่มการสนธิก�าลงั

กบัเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานใกลเ้คียง เพื่อการปฏิบติั

งานอยา่งมีประสิทธิผลหรือมีผลส�าเร็จในการปฏิบติั

งานและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั

 5.การวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะวตัถุประสงค์

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไม้

ท�าลายป่า และล่าสตัว ์ ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคเ์พียง 1 

ขอ้ของการจดัตั้งหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ การ

ศึกษาในอนาคตจึงควรครอบคลุมอีกวตัถุประสงค์

หน่ึงดว้ย คือ เพ่ือการบริการนกัท่องเท่ียว เพ่ือให้

ครอบคลุมทุกบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน

แห่งชาติต่อการจดัการอุทยานแห่งชาติต่อไป

เอกสารและส่ิงอ้างองิ
กองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร.  

2557.  แผนแม่บท แกไ้ขปัญหาการท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม,้ การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง

ย ัง่ยนื.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม.กรุงเทพฯ ,

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช.  2559.  

หน่วยพิทกัษ.์  แหล่งท่ีมา: http:// www.dnp.

go.th/info/unit601.xlsx, 26 ธนัวาคม 2559.

ชชัชยั ตนัตสิรินทร์ และวนีสั ต่วนเครือ.  2558.  บท

ปฏิบติัการท่ี6 : การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง

การใชท่ี้ดิน.  สาขาวชิาการจดัการลุ่มน�้าและ

ส่ิงแวดลอ้ม ภาควชิาอนุรักษวทิยา
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Agroforestry Patterns and Management in the Community Land Allocation  
Project, Mae Tha Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province

สุรินทร์ อน้พรม1      Surin Onprom1

จกัรพนัธ์ วเิศษสมบติั1, 2*                                                            Jakapan Visedsombata1, 2*

รัชนี โพธิแท่น1              Rachanee Pothitan1

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

ABSTRACT

The objective of this study were to socio-economics information,  including  patterns,  components  

and agroforestry practices of local farmers in the Community Land Allocation  Project  in  Mae Tha Sub-

district, Mae On District, Chiang Mai  Province. The study was conducted through the interview  approach 

from 59 farmers’ households, in-depth analysis on 3 agroforestry patterns through in-depth interview with 

local farmers, and laying 3 sample plots (20 x 50 meters).

The results showed that the average age of agroforestry farmers was ranged 51 – 60 years old (47.5 

%), owned 3 plots for land tenure per household (25.4 %), owned 5 – 10 rai (61.0 percent), the owned-

land was located in the Community Land Allocation Project (66.1%), loan taking (59.3 %), loan taking 

for investment in agriculture (52.4 %). The majority of farmers began the agroforestry in 1998 – 2002 

(25.4 %), with major decisions to cultivate the agroforestry basically from, training and field visit (37.5 

%), owned an agroforestry plot per household (50.8 %), total land less than 5 rai (57.6 %). Moreover, this 

study revealed that there were 3 existing agroforestry patterns; 1) fruit-tree based agroforestry pattern was 

the dominant fruit tree covering the crown level of orchard was  Mangifera  indica, this pattern was mainly 

emphasized on the households’ subsistence and basic commercial level,  2) vegetable based agroforestry 

pattern; It mainly comprised of vegetable, the crown cover was moderate and the dominant species Tectona 

grandis. The key purpose for this pattern was commercial level which mainly emphasized on generating 

household’s income and 3) rice based agroforestry pattern, it was assessed that rice species were dominated. 

The crown cover was low, and it found that the dominant tree species was Oroxylum indicum. The major 

purpose of this pattern was to subsistence level and generate income from commercial activities.

Keywords: agroforestry, pattern, the community land allocation project, Mae Tha Sub-district
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บทคดัย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจสงัคม รูปแบบ องคป์ระกอบ 

และวิธีการจดัการระบบวนเกษตร ในพ้ืนท่ีโครงการจดัท่ีดินท�ากินใหชุ้มชน ต�าบลแม่ทา อ�าเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสมัภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรท่ีท�าระบบวนเกษตร จ�านวน 59 ครัวเรือน และศึกษา

เชิงลึกระบบวนเกษตร จ�านวน 3 รูปแบบ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกเจา้ของแปลง และวางแปลงตวัอยา่งขนาด 

20 x 50 เมตร จ�านวน 3 แปลง

ผลการศึกษา พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายอุยูใ่นช่วง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 47.5) มีการถือครองท่ีดิน 

จ�านวน 3 แปลงต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25.4) โดยมีขนาดพื้นท่ี 5 – 10 ไร่ (ร้อยละ 61.0) อยูใ่นพื้นท่ีโครงการ

จดัท่ีดินท�ากิน (ร้อยละ 66.1) มีการกูย้มืเงิน (ร้อยละ 59.3) เพื่อลงทุนท�าการเกษตร (ร้อยละ 52.4) ส่วนใหญ่

เร่ิมท�าระบบวนเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2545 (ร้อยละ 25.4) โดยตดัสินใจท�าวนเกษตรเน่ืองจากไดรั้บ

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ร้อยละ 37.5) มีแปลงวนเกษตร จ�านวน 1 แปลงต่อครัวเรือน (ร้อยละ 50.8) 

พื้นท่ีรวมนอ้ยกวา่ 5 ไร่ (ร้อยละ 57.6) และจากกรณีศึกษาระบบวนเกษตร พบ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบวน

เกษตรท่ีมีไมผ้ลเป็นหลกั มีองคป์ระกอบของไมผ้ลเป็นส่วนใหญ่ มีการปกคลุมของเรือนยอดหนาแน่นทัว่

ทั้งพื้นท่ี พบมะม่วง เป็นพรรณไมเ้ด่น มีระดบัของการจดัการเนน้ท่ีการยงัชีพเป็นหลกั 2) รูปแบบวนเกษตร

ท่ีมีพืชผกัเป็นหลกัมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นพืชผกั การปกคลุมของเรือนยอดหนาแน่นปานกลาง พบสกั 

เป็นพรรณไมเ้ด่น ระดบัของการจดัการเพื่อคา้ขายเป็นหลกั และ 3) รูปแบบวนเกษตรท่ีมีนาขา้วเป็นหลกั มี

องคป์ระกอบของตน้ขา้วเป็นลกัษณะเด่น การปกคลุมของเรือนยอดหนาแน่นนอ้ย พบเพกา เป็นพรรณไม้

เด่น ระดบัของการจดัการเพื่อคา้ขายและยงัชีพ

ค�าส�าคญั : วนเกษตร รูปแบบ โครงการจดัท่ีดินท�ากินใหชุ้มชน ต�าบลแม่ทา

ค�าน�า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตั้งอยูใ่นป่าเขต

ร้อนบริเวณเสน้ศูนยสู์ตรและมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน 

ซ่ึงนบัเป็นเขตท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศ

ป่าไมสู้งมาก สามารถพบสงัคมพืชท่ีหลากหลายแตก

ต่างกนั ป่าในประเทศไทยจึงมีหลายชนิดตั้งแต่ป่าดิบ

เขา ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแลง้ ป่าเตง็รัง ป่าเบญจพรรณ 

ป่าเขาหินปูน ป่าชายหาด ป่าพรุ ไปจนถึงป่าชายเลน 

อยา่งไรกต็ามพ้ืนท่ีป่าไมข้องประเทศไทยกย็งัมีการ

เปล่ียนแปลงลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ.2504 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าอยูถึ่ง 171,018,125 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 53.33 ของพื้นท่ีประเทศ แต่ในปี พ.ศ. 2559 

พบวา่มีพ้ืนท่ีป่าไมเ้หลืออยูเ่พียง 102,174,805.09 ไร่  

หรือประมาณร้อยละ 31.58 ของพ้ืนท่ีประเทศ (กรม

ป่าไม,้ 2559) การท่ีพ้ืนท่ีป่าไมไ้ดล้ดลงอยา่งต่อ

เน่ือง ในปี พ.ศ. 2528 ภาครัฐจึงไดก้�าหนดนโยบาย

ป่าไมแ้ห่งชาติข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการคุม้ครอง

ทรัพยากรป่าไมข้องชาติ โดยในนโยบายดงักล่าว

ก�าหนดวา่ประเทศไทยควรมีพ้ืนท่ีป่าไมอ้ยูร้่อยละ 

40 ของพ้ืนท่ีประเทศหรือประมาณ 128 ลา้นไร่ แบ่ง

ออกเป็น ป่าเพื่อการอนุรักษร้์อยละ 15 และป่าเพื่อ

เศรษฐกิจร้อยละ 25 ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 รัฐบาล
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ยกเลิกสมัปทานป่าไมท้ัว่ประเทศยกเวน้ป่าชายเลน 

แต่กไ็ม่สามารถลดอตัราการบุกรุกท�าลายป่าไมล้งได ้

ส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงเป้าหมายพ้ืนท่ีป่าไม ้ซ่ึง

ไดก้�าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง

ชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยก�าหนดใหมี้

ป่าเพื่อการอนุรักษเ์พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 25 ของพื้นท่ี

ทั้งประเทศ และลดพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 

15 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ ท�าใหมี้การประกาศพื้นท่ี

ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติเพิ่มข้ึนเป็น

จ�านวนมาก มีการอพยพราษฎรออกมาอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า

สงวนแห่งชาติ (อภิชยั, 2545) ส่วนท่ีส่งผลจากการ

ประกาศพ้ืนท่ีคุม้ครองป่าท�าใหมี้คนติดอยูใ่นพ้ืนท่ี

ป่าเป็นจ�านวนมากท�าใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ใน

การใชป้ระโยชนท่ี์ดินอยูจ่นถึงปัจจุบนั

โครงการจดัท่ีดินท�ากินให้ชุมชน เป็น

นโยบายหน่ึงของรัฐบาลท่ีน�ามาแกปั้ญหาการใช้

ประโยชนท่ี์ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงเป็นผล

การด�าเนินการของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่ง

ชาติ หรือเรียกช่ือยอ่วา่ "คทช." โครงการจดัท่ีดินท�า

กินใหชุ้มชนไดเ้ร่ิมตน้ท่ีชุมชนแม่ทา อ�าเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นท่ีแรกของประเทศ โดยด�าเนิน

การในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมสภาพ ขนาด

พื้นท่ี 7,282 ไร่ ทั้งน้ี เพื่อใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัได้

อยา่งเป็นระบบ เนน้ดา้นการอนุรักษค์วบคู่กบัการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยร่วมกนัดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

ท่ีเหลืออยู ่ฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้เส่ือมสภาพใหค้วามสมบูรณ์

กลบัคืนมา การจดัท่ีดินท�ากินใหชุ้มชนท่ีดินยงัคง

เป็นท่ีดินของรัฐ โดยเป็นการจดัระเบียบใหร้าษฎร

ใชป้ระโยชน์อยูอ่าศยัและท�ากินในลกัษณะแปลง

รวม ไม่ใหเ้ป็นสิทธิส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัการซ้ือ

ขายเปล่ียนมือและใหร้าษฎรมีส่วนร่วมในการดูแล

ป้องกนัรักษาป่าโดยรอบพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาต

ต�าบลแม่ทาเป็นหน่ึงใน 6 ต�าบลของอ�าเภอ

แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ อยูห่่างจากอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ ประมาณ 75 กิโลเมตร มีความสูงจาก

ระดบัน�้าทะเล โดยเฉล่ียประมาณ 500 - 1,200 เมตร 

มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบบริเวณหุบเขา มีภูเขา

ลอ้มรอบ ตั้งชุมชนไปตามล�าน�้าแม่ทา พ้ืนท่ีราบเพ่ือ

ท�าการเกษตรมีจ�ากดั ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม โดยพ้ืนท่ีท�ากินส่วนใหญ่ใน

ต�าบลแม่ทาอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติและจากเป้า

หมายส�าคญัของโครงการท่ีตอ้งการใหค้นอยูร่่วม

กบัป่าไดส้ามารถท�าการเกษตรไปพร้อมๆ กบัการ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไมไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื วิธีการหน่ึง

ท่ีจะสามารถสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษก์บัการ

ใชป้ระโยชน ์ ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื กคื็อ การน�าระบบวน

เกษตรมาใชใ้นพ้ืนท่ี เพราะระบบวนเกษตรก่อให้

เกิดความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิง

แวดลอ้มของท่ีดิน ช่วยรักษาและฟ้ืนฟูความอุดม

สมบูรณ์ของดินโดยการหมุนเวียนธาตุอาหารของ

ตน้ไม ้ช่วยอนุรักษดิ์นและน�้า เป็นระบบท่ีก่อใหเ้กิด

ผลผลิตท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อความตอ้งการพ้ืน

ฐานของมนุษย ์ ทั้งไมใ้ชส้อย ไมฟื้น แหล่งอาหาร 

แหล่งอาหารสตัว ์ เสน้ใย สมุนไพร ช่วยลดตน้ทุน

การผลิตและเป็นแหล่งรายไดข้องครัวเรือน ผูว้ิจยั

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบวนเกษตรและ

การจดัการในพ้ืนท่ีโครงการจดัท่ีดินท�ากินใหชุ้มชน 

ต�าบลแม่ทา เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม

ระบบวนเกษตรแก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีให้

เป็นไปอยา่งเหมาะสมต่อไป

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อ

ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจสงัคมในพ้ืนท่ี

ศึกษา และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบ องคป์ระกอบ และ

วธีิการจดัการระบบวนเกษตรของเกษตรกร ในพ้ืนท่ี
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โครงการจดัท่ีดินท�ากินใหชุ้มชน ต�าบลแม่ทา อ�าเภอ

แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

แบบสมัภาษณ์ แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูล แผนท่ีภาพถ่าย

ดาวเทียม Google Earth เคร่ืองก�าหนดต�าแหน่งบนพ้ืน

โลก (GPS) เขม็ทิศ เคร่ืองมือวดัความสูงของตน้ไม ้

(Forestry Pro) เทปวดั เชือกวางแปลงตวัอยา่ง กลอ้ง

ถ่ายรูป กระดาษกราฟ เคร่ืองเขียน คอมพิวเตอร์ และ

โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

การเกบ็รวบรวมข้อมูล

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน ดงัน้ี

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ศึกษาขอ้มูล

พ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ สมัภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีโครงการจดัท่ีดินท�ากินให้ชุมชน ต�าบล

แม่ทา อ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท�าระบบ

วนเกษตรทั้งหมด จ�านวน 59 ครัวเรือน และเก็บ

ขอ้มูลการส�ารวจแปลงระบบวนเกษตร ซ่ึงก�าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใชเ้ป็นกรณี

ศึกษา จ�านวน 3 แปลง โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา 

คือ ช่วงเวลาของการท�าวนเกษตรในพ้ืนท่ี รวมทั้ง

ปรึกษากบัผูน้�าทอ้งถ่ิน เพื่อท�าการสมัภาษณ์เชิงลึก

หวัหนา้ครัวเรือน และวางแปลงตวัอยา่งขนาด 20x50 

เมตร เกบ็ขอ้มูลชนิดและจ�านวนของพืชอายยุนืยาว

ท่ีใหเ้น้ือไม ้วดัความโตท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง

เพียงอก 4.50 เซนติเมตรข้ึนไป วดัความสูง โครงสร้าง

และการปกคลุมของเรือนยอด

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยการ

คน้หาขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีศึกษา การท�าวนเกษตร 

ซ่ึงใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสอบถามขอ้มูลจากผูน้�าทอ้ง

ถ่ิน และองคก์ารบริหารส่วนต�าบลแม่ทา

การวเิคราะห์ข้อมูล

การศึกษาคร้ังน้ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลใน 3 

ส่วน 1) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistics) ดว้ยการแจกแจงความถ่ี 

(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 

ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต�่าสุด (minimum) ใน

การอธิบายขอ้มูลสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การถือครอง

ท่ีดินของครัวเรือน การริเร่ิมและพฒันาการของการ

ท�าระบบวนเกษตรของเกษตรกร และการจ�าหน่าย

ผลผลิตวนเกษตรของเกษตรกร 2) การวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

ตีความ และท�าการจดัระเบียบขอ้มูลเพ่ืออธิบายถึง

การจดัการระบบวนเกษตรของเกษตรกร และ 3) 

โครงสร้างและลกัษณะทางนิเวศของระบบวนเกษตร 

ไดแ้ก่ โครงสร้างดา้นตั้ง (profile diagram) และการ

ปกคลุมเรือนยอด (crown cover diagram) ความหนา

แน่น ความหนาแน่นสมัพทัธ์  ความถ่ี ความถ่ีสมัพทัธ์ 

ความเด่น ความเด่นสมัพทัธ์ หาค่าดชันีความส�าคญั 

(importance value index, IVI) ซ่ึงเป็นผลรวมค่า

ความหนาแน่นสมัพทัธ์ ความถ่ีสมัพทัธ์ และความ

เด่นสมัพทัธ์เขา้ดว้ยกนั มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 300 ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงอิทธิพลดา้นต่าง ๆ  ของพรรณพืชในพ้ืนท่ี 

(อุทิศ, 2542) และค่าความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ 

(species diversity) วเิคราะห์โดยใชด้ชันีความหลาก

หลาย ของ Shannon-Weiner (Shannon and Weiner, 

1949) มีสูตรในการค�านวณดงัน้ี
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โดยค่า H' จะอยูใ่นช่วงระหว่าง 0 ถึง 5 

(Washington, 1984) ซ่ึงหากมีค่าเท่ากบั 0 จะหมาย

ถึง มีจ�านวนชนิดในสงัคมเพียงแค่ชนิดเดียว  และ

หากมีค่าเท่ากบั 5 จะหมายถึง มีจ�านวนชนิดในสงัคม

หลายชนิด (มีความหลากหลายมาก) ซ่ึงดชันีความ

หลากหลายของ Shanon-Weiner จะเพิม่สูงข้ึนเม่ือมี

จ�านวนชนิดในสงัคมเพ่ิมข้ึนและมีความสม�่าเสมอใน

การกระจายของจ�านวนตน้ในแต่ละชนิด

ผลและวจิารณ์
ข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สังคม

จากการศึกษา พบวา่ ผูท่ี้ใหส้มัภาษณ์ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.6 และเป็นเพศหญิงร้อย

ละ 42.4 มีอายเุฉล่ีย 56.64 ปี โดยส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง

วยักลางคน (51-60 ปี) คิดเป็นร้อยละ 47.5 ผูท่ี้มีอายุ

มากท่ีสุด คือ 73 ปี และนอ้ยท่ีสุด คือ 31 ปี ระดบั

การศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมา คือ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 11.9

การถือครองท่ีดินของครัวเรือนมีการถือ

ครองท่ีดินเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68 แปลง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

25.4 ถือครองท่ีดินจ�านวน 3 แปลง ครัวเรือนท่ีมีการ

ครอบครองท่ีดินมากสุด เท่ากบั 8 แปลง และนอ้ยสุด 

เท่ากบั 1 แปลง ขนาดพ้ืนท่ีถือครองของครัวเรือน 

ส่วนใหญ่มีขนาดอยูใ่นช่วง

5 – 10 ไร่ ร้อยละ 61.0 มีขนาดพื้นท่ีเฉล่ีย

อยูท่ี่ 8.43 ไร่ ขนาดพ้ืนท่ีมากสุด เท่ากบั 39.5 ไร่ 

และนอ้ยสุด เท่ากบั 0.75 ไร่ ทั้งน้ี ท่ีตั้งท่ีดินของครัว

เรือนส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีโครงการจดัท่ีดินท�ากินให้

ชุมชน ถึงร้อยละ 66.1 และอยูน่อกพ้ืนท่ีโครงการจดั

ท่ีดินท�ากินใหชุ้มชน ร้อยละ 33.9 

หน้ีสินของครัวเรือนส่วนใหญ่มีหน้ีสิน ถึง

ร้อยละ 61.0  โดยมีหน้ีสินเฉล่ียอยูท่ี่ 106,625 บาท

ต่อครัวเรือน เงินออมของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีเงิน

ออม ร้อยละ 48.0 โดยมีเงินออมเฉล่ียอยูท่ี่ 37,110 

บาท การกูย้มืเงินของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีการกูย้มื

เงิน ถึงร้อยละ 59.3 โดยมีแหล่งกูย้มื ส่วนใหญ่ คือ 

กองทุนหมู่บา้น ร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ ธนาคาร

เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อย

ละ 36.5 และ 13.5 ตามล�าดบั ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์อง

การกูย้มืเงินเพ่ือลงทุนท�าการเกษตรมากท่ีสุด ถึงร้อย

ละ 52.4 รองลงมาเพ่ือใชจ่้ายในครัวเรือนและเพ่ือค่า

ศึกษาเล่าเรียนบุตร ร้อยละ 21.4

การริเร่ิมท�าระบบวนเกษตรของเกษตรกร

เกษตรกรในต�าบลแม่ทา ไดเ้ร่ิมท�าระบบวน

เกษตรมาตั้งแต่ก่อน ปี พ.ศ. 2536 ถึงร้อยละ 16.9 และ

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.4 เร่ิมท�าระบบวนเกษตรกนัใน

ช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2545 การตดัสินใจท�าระบบวน

เกษตร สาเหตุส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.5 เน่ืองจากได้

รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบวนเกษตรมา

ก่อน รองลงมา คือ เพื่อนบา้นชกัชวน และมีปัญหา
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 n    = จ�านวนชนิดพนัธ์ุไมท่ี้พบในสังคม
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เก่ียวกบัสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ 19.8 ตาม

ล�าดบั จ�านวนแปลงวนเกษตรของครัวเรือน ส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 50.8 มี จ�านวน 1 แปลง มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 1.66 แปลง ครัวเรือนท่ีมีแปลงวนเกษตรมากสุด 

เท่ากลบั 4 แปลง และนอ้ยสุด 1 แปลง พื้นท่ีรวมท่ี

ท�าระบบวนเกษตรของครัวเรือน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

57.6 มีพื้นท่ีนอ้ยกวา่ 5 ไร่ รองลงมามีพื้นท่ี 5 - 10 

ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 37.3 โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.66 ไร่ 

ครัวเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีท�าระบบวนเกษตรมากสุด เท่า

กลบั 38 ไร่ และนอ้ยสุด 0.5 ไร่

รูปแบบ องค์ประกอบ และการจดัการระบบวนเกษตร

จากการศึกษาสามารถจ�าแนกรูปแบบวน

เกษตร ได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่

1. รูปแบบวนเกษตรท่ีมีไมผ้ลเป็นหลกั 

(fruit-tree based agroforestry) มีองคป์ระกอบส่วน

ใหญ่เป็นไมผ้ลอยูใ่นพ้ืนท่ี โดยสามารถแบ่งองค์

ประกอบหลกัในรูปแบบน้ี ได ้2 องคป์ระกอบ คือ 1) 

พืชอายยุนืยาวท่ีใหเ้น้ือไม ้สามารถจ�าแนกตามหนา้ท่ี

ดา้นการผลิต ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ไมป่้า จ�านวน 

11 ชนิด ไดแ้ก่ สกั จามจุรี พะยงู ยางนา ข้ีเหลก็ ผกั

เลือด ง้ิว ตา้งหลวง เพกา มะขามป้อม และเส้ียว ไม้

ผล จ�านวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วง กระทอ้น ขนุน สม้

โอ ฝร่ัง มะขามบา้น มะไฟ ลางสาด และล�าไย ไมไ้ผ ่

จ�านวน 1 ชนิด คือ ไผร่วก  และ 2) พืชเกษตร พบ

จ�านวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ สบัปะรด นางลาว กลว้ย ชะพลู 

นางแล หวัก�าบิด สะคา้น ขิง และข่า การจดัชั้นเรือน

ยอดดา้นตั้ง และการปกคลุมเรือนยอด สามารถแสดง

ใหเ้ห็นถึงโครงสร้างและการจดัเรียงได ้ดงัน้ี มีการ

ปกคลุมของเรือนยอดอยา่งหนาแน่น โดยมีตน้มะม่วง 

เป็นจ�านวนมากท่ีสุด ถึง 32 ตน้/ไร่ การจดัชั้นเรือน

ยอดดา้นตั้ง ประกอบดว้ย 3 ชั้นเรือนยอด คือ เรือน

ยอดชั้นบน มีความสูงเรือนยอด 20-25 เมตร ไดแ้ก่ 

กระทอ้น และสกั เรือนยอดชั้นรองมีความสูงตั้งแต่ 

10 – 20 เมตร ไดแ้ก่ สกั เพกา และมะขาม และเรือน

ยอดชั้นล่าง มีความสูงเรือนยอด 3 – 10 เมตร ไดแ้ก่ 

สกั เพกา และตา้งหลวง (Figure 1)พรรณไมท่ี้มีค่า

ดชันีความส�าคญัสูงท่ีสุด คือ มะม่วง รองลงมา คือ 

กระทอ้น มีค่าเท่ากบั 66.61 และ 52.76 ตามล�าดบั 

(Table 1) และมีค่าความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ 

เท่ากบั  2.32 อยูใ่นระดบัปานกลาง

ในส่วนของการจดัการระบบวนเกษตร พบ

วา่ มีเป้าหมายเพ่ือการยงัชีพและคา้ขาย โดยเนน้ท่ี

การยงัชีพเป็นหลกั มีวตัถุประสงคท่ี์เนน้สนองความ

ตอ้งการในครอบครัว เพื่อใหค้รอบครัวมีอาหาร มี

วตัถุดิบท่ีเพียงพอ ไม่จ�าเป็นตอ้งไปหาซ้ือช่วยสร้าง

ความมัน่คงทางอาหาร พอเหลือกินจึงขายเป็นรายได ้

เนน้ประโยชนด์า้นการบริการท่ีไดจ้ากพืชอายยุนืยาว

ท่ีใหเ้น้ือไมเ้ป็นหลกัท�าใหมี้ส่ิงแวดลอ้มและระบบ

นิเวศท่ีดี ในเร่ืองของการจดัการใชเ้พียงแรงงานใน

ครัวเรือน มีการลงทุนนอ้ย การใชต้น้ทุนและปัจจยั

ในการผลิตท่ีนอ้ยมากในเร่ืองของ ปุ๋ย เมลด็พนัธ์ุ 

และไม่ไดใ้ชส้ารเคมี ปุ๋ยเคมีในแปลงวนเกษตร รวม

ถึงการใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรมีเพียงเคร่ืองตดั

หญา้เท่านั้น
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Figure 3 Profile diagram and crown cover diagram of rice based agroforestry pattern.

Remark: The reference numbers of tree are in accordance with Table 3.

Table 1 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index

(IVI) of fruit-tree based agroforestry pattern.

No. Species
Density
(trees/rai)

Basal
Area

(m2/rai)

Impor tance
RF
(% )

RD
(% )

RDo
(% )

IVI

1 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 9.6 1.3875 6.25 9.23 37.28 52.76
2 Artocarpus heterophyllus Lam. 4.8 0.0458 6.25 4.62 1.23 12.1
3 Senna siamea (Lam.) Irwin&Barneby. 1.6 0.029 6.25 1.54 0.78 8.57
4 Ficus virens Ait. 8 0.1641 6.25 7.69 4.41 18.35
5 Bombax ceiba L. 1.6 0.1223 6.25 1.54 3.29 11.07
6 Trevesia palmata Vis. 3.2 0.0295 6.25 3.08 0.79 10.12
7 Oroxylum indicumVent. 14.4 0.1313 6.25 13.85 3.53 23.62
8 Tamarindus indica L. 4.8 0.1906 6.25 4.62 5.12 15.99
9 Phyllanthus emblica L. 3.2 0.0634 6.25 3.08 1.7 11.03
10 Baccaurea ramiflora Lour. 3.2 0.011 6.25 3.08 0.3 9.62
11 Mangifera indica L. 32 1.1017 6.25 30.77 29.6 66.61
12 Aglaia domestica Pelleg. 1.6 0.0053 6.25 1.54 0.14 7.93
13 Dimocarpus longan Lour. 1.6 0.0493 6.25 1.54 1.32 9.11
14 Citrus maxima Merr. 6.4 0.1133 6.25 6.15 3.04 15.45
15 Tectona grandis L.f. 6.4 0.2743 6.25 6.15 7.37 19.77
16 Bauhinia variegate Linn. 1.6 0.0039 6.25 1.54 0.11 7.89

Total 104 3.7224 100 100 100 300
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Figure 1 Profile diagram and crown cover diagram of fruit-tree based agroforestry pattern.

Remark: The reference numbers of tree are in accordance with Table 1.
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Figure 2 Profile diagram and crown cover diagram of vegetable based agroforestry pattern.

Remark: The reference numbers of tree are in accordance with Table 2.
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Table 1 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index 

               (IVI) of fruit-tree based agroforestry pattern.

Remark : The reference numbers of tree are in accordance with Table 1.
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Remark: The reference numbers of tree are in accordance with Table 3.

Table 1 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index

(IVI) of fruit-tree based agroforestry pattern.

No. Species
Density
(trees/rai)

Basal
Area

(m2/rai)

Impor tance
RF
(% )

RD
(% )

RDo
(% )

IVI

1 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 9.6 1.3875 6.25 9.23 37.28 52.76
2 Artocarpus heterophyllus Lam. 4.8 0.0458 6.25 4.62 1.23 12.1
3 Senna siamea (Lam.) Irwin&Barneby. 1.6 0.029 6.25 1.54 0.78 8.57
4 Ficus virens Ait. 8 0.1641 6.25 7.69 4.41 18.35
5 Bombax ceiba L. 1.6 0.1223 6.25 1.54 3.29 11.07
6 Trevesia palmata Vis. 3.2 0.0295 6.25 3.08 0.79 10.12
7 Oroxylum indicumVent. 14.4 0.1313 6.25 13.85 3.53 23.62
8 Tamarindus indica L. 4.8 0.1906 6.25 4.62 5.12 15.99
9 Phyllanthus emblica L. 3.2 0.0634 6.25 3.08 1.7 11.03
10 Baccaurea ramiflora Lour. 3.2 0.011 6.25 3.08 0.3 9.62
11 Mangifera indica L. 32 1.1017 6.25 30.77 29.6 66.61
12 Aglaia domestica Pelleg. 1.6 0.0053 6.25 1.54 0.14 7.93
13 Dimocarpus longan Lour. 1.6 0.0493 6.25 1.54 1.32 9.11
14 Citrus maxima Merr. 6.4 0.1133 6.25 6.15 3.04 15.45
15 Tectona grandis L.f. 6.4 0.2743 6.25 6.15 7.37 19.77
16 Bauhinia variegate Linn. 1.6 0.0039 6.25 1.54 0.11 7.89
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2. รูปแบบวนเกษตรท่ีมีพืชผกัเป็นหลกั 

(vegetable based agroforestry) มีองคป์ระกอบ

ส่วนใหญ่เป็นพืชผกัสวนครัวและผกัพ้ืนบา้นชนิด

ต่างๆ สามารถแบ่งองคป์ระกอบหลกัในรูปแบบน้ี 

ได ้3 องคป์ระกอบ คือ 1) พืชอายยุนืยาวท่ีใหเ้น้ือไม ้

คือ ไมป่้า จ�านวน 10 ชนิด ไดแ้ก่ สกั แดง กระถิน

ยกัษ ์ ข้ีเหลก็ เส้ียว เพกา มะขามป้อม ผกัหวานป่า 

มะแขวน่ และมะค่วง ไมผ้ล จ�านวน 17 ชนิด ไดแ้ก่ 

มะม่วง มะขามบา้น กระทอ้น ขนุน สม้โอ ฝร่ัง ล�าไย 

มะปราง มะนาว มะเฟือง มะไฟ ละมุด ล้ินจ่ี มงัคุด 

สม้เขียวหวาน นอ้ยหน่า และเงาะ และไมไ้ผ ่จ�านวน 

1 ชนิด คือ ไผป่่า และ 2) พืชเกษตร พบ จ�านวน 25 

ชนิด ไดแ้ก่ ผกัชีฝร่ัง สะระแหน่ กุย้ช่าย โหระพา 

กระเพรา พริกช้ีฟ้า ดอกไมจี้น ขม้ิน ตะไคร้ ข่า 

ขิง สะคา้น ผกัเชียงดา หวัก�าบิด มะเขือม่วง ชะพลู 

กระชาย จิงจูฉ่าย ชะอม ตะไคร้ ตูน เพ้ียฟาน ข้ึนฉ่าย 

พริกไทย และมะละกอ การจดัชั้นเรือนยอดดา้นตั้ง

และการปกคลุมเรือนยอด

มีพืชอายยุนืยาวท่ีใหเ้น้ือไมป้ระเภทไมป่้า

ปลูกเป็นแนวร้ัวบริเวณขอบแปลง มีไมป่้าขนาด

เลก็และไมผ้ลกระจายอยูท่ ัว่แปลง การปกคลุมของ

เรือนยอดหนาแน่นปานกลาง โดยประกอบดว้ย 3 

ชั้น เรือนยอด คือ เรือนยอดชั้นบน มีความสูงเรือน

ยอด 20-25 เมตร คือ สกั เรือนยอดชั้นรอง มีความ

สูงตั้งแต่ 12 – 20 เมตร คือ สกั และเพกา และเรือน

ยอดชั้นล่าง มีความสูงเรือนยอด 3 – 12 เมตร คือ 

ผกัหวานป่า และมะขาม (Figure 2) พรรณไมท่ี้มี

ค่าดชันีความส�าคญัสูงท่ีสุด คือ สัก รองลงมาคือ  

มะม่วง มีค่าเท่ากบั 113.08 และ 24.87 ตามล�าดบั 

(Table 2) และมีค่าความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ 

เท่ากบั  1.95 อยูใ่นระดบัปานกลาง ในส่วนของการ

จดัการระบบวนเกษตร พบวา่ มีเป้าหมายเพ่ือการคา้ 

เนน้การผลิตเพื่อขายเป็นหลกั โดยค�านึงถึงปริมาณ

และจ�านวนผลผลิต เพ่ือใหเ้ป็นรายไดข้องครัวเรือน 

มีการจา้งแรงงานจากภายนอกครัวเรือน และมีการ

ลงทุนกบัเมลด็พนัธ์ุผกัค่อนขา้งสูง ส�าหรับอาหาร

และวตัถุดิบท่ีน�ามาใชใ้นครัวเรือนเป็นเร่ืองรองลง

ไป มุ่งประโยชนด์า้นหนา้ท่ีการผลิตจากพืชเกษตร

เป็นส�าคญั แต่กย็งัค �านึงถึงการอนุรักษดิ์นและน�้ามี

การปลูกตน้ไมก้ระจายอยูท่ ัว่ทั้งแปลง ลดการชะลา้ง

พงัทลายของผวิหนา้ดิน และควบคุมปริมาณแสงให้

กบัพืชเกษตรท่ีตอ้งการแสงนอ้ย
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Figure 1 Profile diagram and crown cover diagram of fruit-tree based agroforestry pattern.

Remark: The reference numbers of tree are in accordance with Table 1.
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Figure 2 Profile diagram and crown cover diagram of vegetable based agroforestry pattern.

Remark: The reference numbers of tree are in accordance with Table 2.

D
is
ta
nc
e
(m
)

Distance (m)

H
ei
gh
t(
m
)

Distance (m)

Figure 2 Profile diagram and crown cover diagram of vegetable based agroforestry pattern.

Remark : The reference numbers of tree are in accordance with Table 2.
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Table 2 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index

               (IVI) of vegetable based agroforestry pattern.
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Table 2 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index

(IVI) of vegetable based agroforestry pattern.

No. Species
Density

(trees/rai)

Basal

Area

(m2/rai)

Impor tance

RF

(% )

RD

(% )

RDo

(% )
IVI

1 Leucaena leucocephala Lam. 1.6 0.0082 6.67 1.49 0.2 8.36

2 Artocarpus heterophyllus Lam. 3.2 0.1264 6.67 2.99 3.05 12.7

3 Senna siamea(Lam.) Irwin&Barneby. 1.6 0.0155 6.67 1.49 0.37 8.53

4 Nephelium lappaceumL. 1.6 0.0071 6.67 1.49 0.17 8.33

5 Phyllanthus emblica L. 3.2 0.0098 6.67 2.99 0.24 9.89

6 Annona squamosa L. 1.6 0.0062 6.67 1.49 0.15 8.31

7 Baccaurea ramiflora Lour. 4.8 0.0183 6.67 4.48 0.44 11.59

8 Melientha suavis Pierre 12.8 0.064 6.67 11.94 1.54 20.15

9 Oroxylum indicumVent. 12.8 0.1968 6.67 11.94 4.75 23.36

10 Tamarindus indica L. 4.8 0.3605 6.67 4.48 8.7 19.84

11 Citrus aurantifolia Swing. 1.6 0.0246 6.67 1.49 0.59 8.75

12 Mangifera indica L. 11.2 0.3212 6.67 10.45 7.75 24.87

13 Dimocarpus longan Lour. 4.8 0.1107 6.67 4.48 2.67 13.82

14 Tectona grandis L.f. 40 2.8634 6.67 37.31 69.1 113.08

15 Bauhinia variegate Linn. 1.6 0.0111 6.67 1.49 0.27 8.43

Total 107.2 4.1439 100 100 100 300

3. รูปแบบวนเกษตรท่ีมีนาขา้วเป็นหลกั 

(rice based agroforestry) มีองคป์ระกอบของขา้ว

เป็นลกัษณะเด่นในพ้ืนท่ี สามารถแบ่งองคป์ระกอบ

หลกัในรูปแบบน้ี ได ้3 องคป์ระกอบ คือ 1) พืชอายุ

ยนืยาวท่ีใหเ้น้ือไม ้ สามารถจ�าแนกตามหนา้ท่ีดา้น

การผลิต ไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ ไมป่้า จ�านวน 9 

ชนิด ไดแ้ก่ ข้ีเหลก็ แคบา้น แคป่า เพกา จามจุรี สกั 

สะเดา ผกัหวานป่า และเส้ียว ไมผ้ล จ�านวน 8 ชนิด 

ไดแ้ก่ ล�าไย กระทอ้น ขนุน มะตูม มะขาม มะเฟือง 

มะม่วง และส้มโอ ไมไ้ผ ่ จ�านวน 1 ชนิด คือ ไผ่

รวก และปาลม์ จ�านวน 1 ชนิด คือ มะพร้าว 2) พืช

เกษตร พบ จ�านวน 25 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว สบัปะรด 

เสาวรส กะหล�่าหวั ผกัโขม ผกัหวานบา้น บรอกโค

ลี ผกักาดปม มะเขือเทศ ถัว่หวาน ผกัสลดั ข้ึนฉ่าย 

เตย ไผน่�้ า ผกัแพว พริกช้ีฟ้า ตะไคร้ ข่า ขม้ิน กลว้ย 

มนัหา้นาที กระเจ๊ียบแดง มะเขือพวง และตน้หอม 

และ 3) สตัวเ์ล้ียงหรือประมง พบ จ�านวน 1 ชนิด คือ 

ปลานิล การจดัชั้นเรือนยอดดา้นตั้งและการปกคลุม

เรือนยอด โดยมีพืชอายยุนืยาวท่ีใหเ้น้ือไมก้ระจาย

อยูท่ ัว่พื้นท่ี มีการ

ปกคลุมของเรือนยอดหนาแน่นนอ้ย โดย

ประกอบดว้ย 2 ชั้น เรือนยอด คือ เรือนยอดชั้นรอง

มีความสูงตั้งแต่ 6 – 12 เมตร คือ มะตูม และเพกา 

และเรือนยอดชั้นล่าง มีความสูงเรือนยอด 2 – 6 เมตร 
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คือ เส้ียว และล�าไย (Figure 3) พรรณไมท่ี้มีค่าดชันี

ความส�าคญัสูงท่ีสุด คือ เพกา รองลงมาคือ ล�าไย มี

ค่าเท่ากบั 75.53 และ 52.90 ตามล�าดบั (Table 3) 

และมีค่าความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ เท่ากบั 2.11 

ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนการจดัการระบบวน

เกษตร พบวา่ มีเป้าหมายเพื่อคา้ขายและยงัชีพ โดย

จะปลูกขา้วไวกิ้นในครัวเรือน ตน้สักใชก่้อสร้าง

และซ่อมแซมบา้น ผลผลิตจากคร่ัง ไมผ้ล และผกั

ต่างๆ น�าไปขายเพ่ือเป็นรายไดข้องครัวเรือน ในเร่ือง

ของการจดัการมีการสลบัหมุนเวยีนชนิดพืชเกษตร

ไปตามแต่ละช่วงเวลาในพ้ืนท่ีเดียวกนั คือในช่วง

ฤดูฝนพ้ืนท่ีดงักล่าวจะถูกปลูกขา้วแต่หลงัจากเกบ็

เก่ียวขา้วไปแลว้ เม่ือเขา้สูช่้วงฤดูหนาวกจ็ะท�าการ

ปลูกผกั การใชปุ๋้ยจะใชปุ๋้ยคอกเท่านั้น มีการจา้ง

แรงงานนอกครัวเรือนมาพรวนดิน ส่วนเร่ืองของ

เทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรจะมีเพียงเคร่ืองตดัหญา้ 

การท�าวนเกษตรเป็นการลดความเส่ียงดา้นผลผลิต

และการตลาด มีธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อากาศ

ดีข้ึน ทางดา้นสงัคมในเร่ืองการแบ่งปันอาหารหลาย

ชนิดใหเ้พื่อนบา้น
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Figure 3 Profile diagram and crown cover diagram of rice based agroforestry pattern.

Remark: The reference numbers of tree are in accordance with Table 3.

Table 1 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index

(IVI) of fruit-tree based agroforestry pattern.

No. Species
Density
(trees/rai)

Basal
Area

(m2/rai)

Impor tance
RF
(% )

RD
(% )

RDo
(% )

IVI

1 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 9.6 1.3875 6.25 9.23 37.28 52.76
2 Artocarpus heterophyllus Lam. 4.8 0.0458 6.25 4.62 1.23 12.1
3 Senna siamea (Lam.) Irwin&Barneby. 1.6 0.029 6.25 1.54 0.78 8.57
4 Ficus virens Ait. 8 0.1641 6.25 7.69 4.41 18.35
5 Bombax ceiba L. 1.6 0.1223 6.25 1.54 3.29 11.07
6 Trevesia palmata Vis. 3.2 0.0295 6.25 3.08 0.79 10.12
7 Oroxylum indicumVent. 14.4 0.1313 6.25 13.85 3.53 23.62
8 Tamarindus indica L. 4.8 0.1906 6.25 4.62 5.12 15.99
9 Phyllanthus emblica L. 3.2 0.0634 6.25 3.08 1.7 11.03
10 Baccaurea ramiflora Lour. 3.2 0.011 6.25 3.08 0.3 9.62
11 Mangifera indica L. 32 1.1017 6.25 30.77 29.6 66.61
12 Aglaia domestica Pelleg. 1.6 0.0053 6.25 1.54 0.14 7.93
13 Dimocarpus longan Lour. 1.6 0.0493 6.25 1.54 1.32 9.11
14 Citrus maxima Merr. 6.4 0.1133 6.25 6.15 3.04 15.45
15 Tectona grandis L.f. 6.4 0.2743 6.25 6.15 7.37 19.77
16 Bauhinia variegate Linn. 1.6 0.0039 6.25 1.54 0.11 7.89

Total 104 3.7224 100 100 100 300
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Figure 3 Profile diagram and crown cover diagram of rice based agroforestry pattern.

Remark : The reference numbers of tree are in accordance with Table 3.
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สรุป
จากการศึกษา พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ 

มีอายอุยูใ่นช่วง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 47.5) มีการถือ

ครองท่ีดิน จ�านวน 3 แปลงต่อครัวเรือน (ร้อยละ 

25.4) โดยมีขนาดพื้นท่ี 5 – 10 ไร่ (ร้อยละ 61.0)

อยูใ่นพ้ืนท่ีโครงการจดัท่ีดินท�ากิน (ร้อย

ละ 66.1) มีการกูย้มืเงิน (ร้อยละ 59.3) เพ่ือลงทุน

ท�าการเกษตร (ร้อยละ 50.0) ส่วนใหญ่เร่ิมท�าระบบ

วนเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2545 (ร้อยละ 25.4) 

โดยตดัสินใจท�าวนเกษตรเน่ืองจากไดรั้บการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน (ร้อยละ 37.5) มีแปลง
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Table 3 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index

(IVI) of rice based agroforestry pattern.

No. Species
Density

(trees/rai)

Basal

Area

(m2/rai)

Impor tance

RF

(% )

RD

(% )

RDo

(% )
IVI

1 Senna siamea (Lam.) Irwin&Barneby. 1.6 0.0372 8.33 1.79 3.25 13.37

2 Sesbania grandiflora (L.) Desv. 1.6 0.0175 8.33 1.79 1.53 11.65

3 Dolichandrone spathacea Schum. 3.2 0.013 8.33 3.57 1.14 13.04

4 Oroxylum indicumVent. 35.2 0.3196 8.33 39.29 27.91 75.53

5 Tamarindus indica L. 6.4 0.0707 8.33 7.14 6.17 21.65

6 Aegle marmelos Corr. 9.6 0.1092 8.33 10.71 9.53 28.58

7 Averrhoa carambola L. 3.2 0.005 8.33 3.57 0.44 12.34

8 Mangifera indica L. 1.6 0.0342 8.33 1.79 2.99 13.11

9 Dimocarpus longan Lour. 14.4 0.3263 8.33 16.07 28.5 52.9

10 Citrus maxima Merr. 1.6 0.0421 8.33 1.79 3.67 13.79

11 Azadirachta indicaJuss. var.

siamensis Valeton

3.2 0.0209 8.33 3.57 1.82 13.73

12 Bauhinia variegate Linn. 8 0.1496 8.33 8.93 13.06 30.33

Total 89.6 1.1452 100 100 100 300

วนเกษตร จ�านวน 1 แปลงต่อครัวเรือน 

(ร้อยละ 50.8) พ้ืนท่ีรวมนอ้ยกวา่ 5 ไร่ (ร้อยละ 57.6) 

การพฒันาระบบวนเกษตรเกิดจากปัญหา

ในการท�าเกษตรเชิงเด่ียว ปัญหาสุขภาพ หน้ีสิน ดิน

เส่ือมโทรม และไดเ้ห็นตวัอยา่งการท�าวนเกษตรท่ี

ส�าเร็จจึงหนัมาท�าวนเกษตรในท่ีดินตนเอง จากกรณี

ศึกษาระบบวนเกษตร พบ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ

วนเกษตรท่ีมีไมผ้ลเป็นหลกั มีองคป์ระกอบของไม้

ผลเป็นหลกั มีการปกคลุมของเรือนยอดหนาแน่น

ทัว่ทั้งพื้นท่ี พบ มะม่วง เป็นพรรณไมเ้ด่น ค่าดชันี

ความส�าคญั 66.61 ค่าความหลากหลายของชนิด

Table 3 Relative density, relative frequency, relative dominance and importance value index

               (IVI) of rice based agroforestry pattern..
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พนัธ์ุ เท่ากบั 2.32 มีระดบัของการจดัการเนน้ท่ีการ

ยงัชีพเป็นหลกั 2) รูปแบบวนเกษตรท่ีมีพืชผกัเป็น

หลกั มีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นพืชผกั มีไมป่้า

ปลูกเป็นแนวร้ัว การปกคลุมของเรือนยอดหนา

แน่นปานกลาง พบสกั เป็นพรรณไมเ้ด่น ค่าดชันี

ความส�าคญั 113.08 ค่าความหลากหลายของชนิด

พนัธ์ุ เท่ากบั 1.95 ระดบัของการจดัการเพื่อคา้ขาย

เป็นหลกั และ 3) รูปแบบวนเกษตรท่ีมีนาขา้วเป็น

หลกั มีองคป์ระกอบของขา้วเป็นลกัษณะเด่น การ

ปกคลุมของเรือนยอดหนาแน่นนอ้ย พบ เพกา เป็น

พรรณไมเ้ด่น ค่าดชันีความส�าคญั 75.53 ค่าความ

หลากหลายของชนิดพนัธ์ุ เท่ากบั 2.11 ระดบัของ

การจดัการเพื่อคา้ขายและยงัชีพ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมระบบวนเกษตรใหก้บั

เกษตรกรท่ีใชป้ระโยชนท่ี์ดินในเขตภูเขาหรือพ้ืนท่ี

ท่ีมีความลาดชนัสูง เพื่อปรับเปล่ียนการใชท่ี้ดินให้

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี

2. ควรมีการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

ของการท�าวนเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือทราบถึง

ตน้ทุน ผลตอบแทนในแต่ละส่วนของกิจกรรมใน

ระบบวนเกษตร และมูลค่าท่ีไม่เป็นตวัเงินจากการ

บริการของพืชอายยุนืยาวท่ีใหเ้น้ือไม้

3. การวจิยัคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาเก่ียว

กบันิเวศบริการ (Ecosystem services) ไดแ้ก่ การ

ปรับปรุงคุณภาพอากาศ การควบคุมชะลา้งพงัทลาย

ของดิน การท�าใหน้�้าสะอาด การควบคุมศตัรูพืช การ

ผสมละอองเกสร การควบคุมมลภาวะ การดูดซบั

คาร์บอน การอนุรักษดิ์นและน�้า จากการท�าระบบวน

เกษตร เพ่ือท�าใหท้ราบถึงประโยชนท่ี์ไดจ้ากการท�า

หนา้ท่ีของระบบนิเวศ (regulating services) ดียิง่ข้ึน
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ของระบบวนเกษตรทีม่ยีางพาราเป็นหลกั

Financial analysis and Biomass of Rubber-based Agroforestry
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ABSTRACT

This research aimed to study financial analysis and biomass of the rubber-basedagroforestry. 

A purposive sampling method was applied for data collection. Six farmers in Khao Phra sub-district, 

Rattaphum district, Songkhla province who were undertaking rubber-based agroforestry and chosed for this 

study. Eighteen sample plots (20 × 20 m) were randomly established for the agroforestry investigation. The 

diameter and height of all trees were measured to estimate the above-ground biomass (AGB) and carbon 

sequestration (CS). Three farmers were interviewed by using a structured questionnaire. The costs and 

the benefits of agroforestry investment were determined. Analysis of the financial benefit was conducted 

by using discount rates of 4, 5, 7, 12 and 13%. The project life was 25 years which equaled the rotation 

of the rubber trees.

Three types of rubber-based agroforestry systems were identified in the area. The first involved 

rubber trees combined with food plants such as Lansium parasiticum, Bouea oppositifolia, Garcinia 

mangostana, Artocarpus heterophyllus and Archidendron jiringa. The second was rubber trees combined 

with forest trees such as Hopea odorata, Magnolia elegans, Litsea grandis, Azadirachta excelsa and Croton 

robustus. The third combined rubber trees with food plants and forest trees such as Gnetum gnemon, 

Aquilaria crassna, Magnolia elegans, Litsea grandis, Artocarpus lacucha and Archidendron jiringa. A 

total number of 13 species were deliberately mixed with the rubber tree. The AGB of the 25-year-old 

rubber trees in combination with forest trees was the highest (18.709 ton/rai). At age 24 years, the rubber-

based agroforestry in combination with food plants and forest trees produced 4.927 ton/rai AGB, which 

1คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900
2กรมป่าไม ้แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
*Corresponding Author: g5514300862@ku.ac.th
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was less than the 20-year-old rubber trees combined with forest trees with 11.011 ton/rai AGB. At age 12 

years, rubber trees combined with food plants produced 5.225 ton/rai AGB, which was higher than for the 

rubber trees mixed with forest trees that produced 4.007 ton/rai AGB. Interestingly, the 9-year-old rubber 

trees mixed with food plants and forest trees produced 7.194 ton/rai AGB, which was much higher than 

the AGB produced in the 12- and 24-year-old rubber-based agroforestry systems. The 25-year-old rubber-

based agroforestry in combination with forest tree had the highest CS value (18.793ton/rai), whereas the 

12-year-old rubber-based agroforestry in combination with forest trees had the lowest CS value (1.883ton/

rai). Density of trees in the rubber-based agroforestry effected the AGB production.

The financial analysis revealed that all the rubber-based agroforestry systems had a net present 

value (NPV) greater than zero and a benefit-cost ratio (B/C) greater than 1. These values indicated the 

farmers gained benefit from their investment. The internal rate of return (IRR) of rubber trees combined 

with food plants and forest trees was the highest at, 24.84%, with lower IRR values for rubber trees 

combined with forest trees (IRR = 21.32%) and rubber trees combined with food plants (IRR = 15.68%). 

These findings suggest that rubber-based agroforestry in combination with food plants and forest trees 

were the most suitable system for the investment. The farmers could pay a higher interest on project loans 

than the other rubber-based agroforestry systems.

Keywords: financial analysis, biomass, rubber-based agroforestry

บทคดัย่อ
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและมวลชีวภาพของระบบวนเกษตร

ท่ีมียางพาราเป็นองคป์ระกอบหลกั โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรท่ี

ใชท่ี้ดินดว้ยระบบวนเกษตรจ�านวน 6 ราย ในต�าบลเขาพระ อ�าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา แต่ละรายวางแปลง

ตวัอยา่งชัว่คราวขนาด 20×20 เมตรจ�านวน 3 แปลงศึกษาองคป์ระกอบและรูปแบบวนเกษตร วดัขนาดเสน้

ผา่นศูนยก์ลางและความสูงของไมใ้หญ่ประเมินผลผลิตมวลชีวภาพและการกกัเกบ็คาร์บอนของตน้ไม ้เกบ็

ขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ วเิคราะห์ทางการเงินท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 4, 5, 7, 12 

และ13 โดยก�าหนดอายโุครงการเท่ากบัรอบหมุนเวยีนของยางพาราคือ 25 ปี

ผลการศึกษาพบวา่มีรูปแบบระบบวนเกษตรจ�าแนกได ้3 รูปแบบ 1) ปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหาร

จ�าพวกไมผ้ล ไดแ้ก่ ลองกอง มะยงชิด มงัคุด ขนุน และเนียง 2) ปลูกยางพาราร่วมกบัตน้ไมป่้า ไดแ้ก่ ตะเคียน

ทอง จ�าปาป่า ทงั สะเดาเทียม และเปลา้ใหญ่ และ 3) ปลูกยางพาราร่วมกบั

พืชอาหารและตน้ไมป่้า ไดแ้ก่ ผกัเหลียง กฤษณา จ�าปาป่า ทงั มะหาด และเนียง รวมพืชท่ีน�ามาปลูก

ร่วมกบัยางพารามีจ�านวนทั้งหมด 13 ชนิด จากการประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือดินพบวา่สวนยางพารา
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อาย ุ25 ปี ปลูกร่วมกบัพืชอาหารมีค่ามวลชีวภาพมากท่ีสุด 18.709 ตนั/ไร่ สวนยางพาราอาย ุ24 ปี ร่วมกบัพืช

อาหารและตน้ไมป่้ามีปริมาณมวลชีวภาพเหนือดิน 4.927 ตนั/ไร่ นอ้ยกวา่สวนยางพาราอาย ุ20 ปี ท่ีปลูกร่วม

กบัตน้ไมป่้าซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเหนือดินรวม 11.011 ตนั/ไร่ และสวนยางพาราอาย ุ12 ปี ปลูกร่วมกบั

พืชอาหารมีค่าปริมาณมวลชีวภาพเหนือดิน 5.225 ตนั/ไร่ มากกวา่สวนยางพาราปลูกร่วมกบัตน้ไมป่้าซ่ึงมีค่า

เพียง 4.007 ตนั/ไร่ ขณะท่ีสวนยางพาราอาย ุ9 ปีปลูกร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้ามีปริมาณมวลชีวภาพ

เหนือดินรวมมากกวา่คือ 7.194 ตนั/ไร่ เม่ือประเมินปริมาณการเกบ็กกัคาร์บอนของระบบวนเกษตรพบวา่

สวนยางพาราอาย ุ25 ปี ปลูกร่วมกบัตน้ไมป่้ามีค่าสูงสุด18.793 ตนั/ไร่ สวนยางพาราอาย ุ12 ปี ปลูกร่วมกบั

ตน้ไมป่้ามีค่านอ้ยท่ีสุด 1.883 ตนั/ไร่ ความหนาแน่นของยางพาราและไมย้นืตน้ท่ีปลูกร่วมมีผลต่อปริมาณ

ผลผลผลิตมวลชีวภาพเหนือดินของระบบวนเกษตร

จากการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิและอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนพบวา่ การปลูกสวน

ยางพาราทุกรูปแบบมีค่าสูงกวา่ 0 และ 1 ตามล�าดบั แสดงวา่เกษตรกรไดก้�าไรจากการลงทุนส�าหรับค่าอตัรา

ผลตอบแทนภายในพบวา่ การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้าใหค่้าสูงท่ีสุดร้อยละ 24.84 รอง

ลงมาคือยางพาราร่วมกบัตน้ไมป่้า และยางพาราร่วมกบัพืชอาหารมีค่าร้อยละ 21.32 และ 15.68 ตามล�าดบั 

นัน่แสดงวา่การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้ามีความเหมาะสมในการลงทุนมากท่ีสุดเน่ืองจาก

เกษตรกรสามารถจ่ายดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อด�าเนินโครงการไดสู้งกวา่การปลูกยางพารารูปแบบอ่ืน 

ค�าส�าคญั: การวเิคราะห์ทางการเงิน มวลชีวภาพ ระบบวนเกษตรท่ีมียางพาราเป็นหลกั

ค�าน�า
 ยางพาราเป็นพืชท่ีมีความส�าคญัทางเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศในเขตร้อนซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 

ใน 3 ของผูผ้ลิตยางพารารายใหญ่ของโลก (ส�านกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) จากสถานการณ์ตลาด

ยางพาราในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2554 ท่ีราคายางพารา

สูงข้ึนเป็นประวติัการณ์(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2561)ส่งผลใหเ้กษตรกรเพิม่พ้ืนท่ีปลูกยางพารามาก

ข้ึนซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูก

ยางพาราทัว่ทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งส้ิน

ประมาณ 23.11 ลา้นไร่ (กองเกษตรสารนิเทศ, 2561) 

พ้ืนท่ีปลูกยางพาราจ�านวนไม่นอ้ยอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีป่า

ไม ้จากการรายงานของกรมป่าไม ้(2560) พบวา่ ใน

ช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 มีการตรวจยดึและด�าเนิน

คดีสวนยางพาราท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีป่ามากถึง 214,706 ไร่

 จากการท่ีเกษตรกรปลูกยางพารามากข้ึน

ไดส่้งผลใหร้าคายางพารามีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อ

เน่ืองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2561) ท�าใหเ้กษตรกรท่ีเคยมีรายได้

สูงจากยางพารามีรายไดล้ดต�่าลงเป็นอนัมากสร้าง

ความเดือดร้อนใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเป็น

จ�านวนมากวธีิการหน่ึงในการแกปั้ญหาเพ่ือลดความ

เส่ียงและเสริมรายไดจ้ากสวนยางพาราท่ีมีอยูเ่ดิมโดย

การน�าระบบวนเกษตรไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ

สวนยางพาราซ่ึงมีเกษตรกรบางส่วนด�าเนินการอยู่

ในหลายแห่งในภาคใต ้ปราโมทย ์(2555) ไดเ้สนอ

ว่าเกษตรกรสวนยางพาราแนวใหม่สามารถช่วย

ตวัเองและสงัคมไดด้ว้ยการประยกุตเ์อาภูมิปัญญา
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การท�าสวนยางพาราของเกษตรกรภาคใตม้าเป็นตน้

แบบซ่ึงหากน�ามาประยกุตร่์วมกบัหลกัวชิาการดา้น 

วนเกษตรแลว้เช่ือวา่จะเป็นผลดีต่อตวัเกษตรกรเองท่ี

จะมีภูมิคุม้กนัทางรายไดร้วมถึงยงัช่วยรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย โดยพบวา่สวนยางพาราแบบ

เก่ามีความหลากหลายมากทั้งชนิดพืชและสตัวซ่ึ์ง

ประชาชนในภาคใตม้กัเรียกสวนในลกัษณะน้ีว่า 

“สวนสมรมหรือสวนพอ่เฒ่าหรือสวนดุซง” ซ่ึงใน

การศึกษาคร้ังน้ีจดัรูปแบบการท�าสวนยางพาราน้ี

วา่สวนวนเกษตรท่ีมียางพาราเป็นหลกั

 อ�าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา เป็นพื้นท่ีหน่ึง

ท่ีเกษตรกรหลายรายปลูกยางพาราร่วมกบัไมป่้าและ

พืชชนิดอ่ืนๆ และบางรายไดป้ล่อยใหพื้ชดั้งเดิมเกิด

ข้ึนเองตามธรรมชาติการจดัการพ้ืนท่ีในรูปแบบ

น้ีนบัวา่ยงัขาดขอ้มูลการศึกษาทางวิชาการ ดงันั้น

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษารูป

แบบวนเกษตรท่ีมียางพาราเป็นองคป์ระกอบหลกั

ของเกษตรกรในต�าบลเขาพระ อ�าเภอรัตภูมิ จงัหวดั

สงขลา เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและ

นิเวศบริการบางประการจากระบบวนเกษตรท่ีมี

ยางพาราเป็นหลกั ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์

ต่อเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส�าหรับการ

ก�าหนดแนวทางในการพฒันาส่งเสริมการปลูก

ยางพาราดว้ยระบบวนเกษตรต่อไป

อุปกรณ์และวธีิการ
การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนวิธี

การในการด�าเนินงานดงัน้ี

1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

เป็นการเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อหาจ�านวนเกษตรกร

ทั้งหมดท่ีท�าวนเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษาพร้อมท�าแผนท่ี

แปลงวนเกษตร (จ�านวน 14 ราย) จากนั้นจ�าแนกรูป

แบบวนเกษตรตามองคป์ระกอบของพืชท่ีปลูกร่วม

กบัยางพารา (3 รูปแบบ) และด�าเนินการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจงโดยคดัเลือกตวัแทนรูปแบบวนเกษตร

แบบละ 2 ตวัอยา่งโดยพิจารณาจากเกษตรกรท่ีให้

ความร่วมมือในการวางแปลงตวัอยา่ง (6 ราย) และ

ตอบแบบสมัภาษณ์ (3 ราย)

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลสังคมพืชใน

ระบบวนเกษตร โดยพิจารณาเลือกวางแปลงตวัอยา่ง

ท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดในการวางแปลงตวัอยา่งและ

เกบ็ขอ้มูลสงัคมพืชซ่ึงในการส�ารวจแบบใชแ้ปลง

ตวัอยา่งเดียวในหมู่ไมห้น่ึงหรือในสงัคมหน่ึงกระท�า

ไดต่้อเม่ือหมู่ไมห้รือสังคมมีความแปรผนัภายใน

นอ้ยหรือมีความเป็นเน้ือเดียวกนัสูง (อุทิศ, 2542) 

และวางแปลงตวัอยา่งชัว่คราว (Temporary sample 

plot) ขนาด 20×20 เมตรจ�านวน 3 แปลง เพื่อศึกษา

องคป์ระกอบและรูปแบบวนเกษตรและน�าขอ้มูล

ท่ีไดม้าประเมินผลผลิตมวลชีวภาพและปริมาณ

การกกัเกบ็คาร์บอนของตน้ไมโ้ดยแต่ละแปลงแบ่ง

เป็นแปลงยอ่ยขนาด 10×10 เมตร จ�านวน 4 แปลง

เพื่อส�ารวจศึกษาไมใ้หญ่ (Tree) ซ่ึงมีขนาดเสน้ผา่น

ศูนยก์ลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรข้ึนไปโดยระบุชนิด 

วดัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่ีระดบัเพียงอก (DBH) 

และความสูงของตน้ไมทุ้กตน้และแปลงขนาด 4×4 

เมตรจ�านวน 4 แปลง ศึกษาไมห้นุ่ม (Sapling) ท่ีมี

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 4.5 เซนติเมตร

ความสูงมากกวา่ 1.3 เมตรโดยนบัจ�านวนไมห้นุ่ม

แต่ละชนิดท่ีพบ

2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลตน้ทุนและผล

ตอบแทนจากระบบวนเกษตรโดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์

แบบมีโครงสร้างสมัภาษณ์ตวัแทนเกษตรกรท่ีท�าวน

เกษตรท่ีมียางพาราเป็นหลกัตามท่ีไดค้ดัเลือกไวใ้น
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แต่ละรูปแบบจ�านวน 3 ราย ประกอบดว้ย ผูป้ลูก

ยางพาราอาย ุ25 ปีร่วมกบัพืชอาหาร ผูป้ลูกยางพารา

อาย ุ24 ปีร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้า และผูป้ลูก

ยางพาราอาย ุ20 ปีร่วมกบัตน้ไมป่้า มีประเดน็ค�าถาม

เก่ียวกบัตน้ทุนค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนท่ีเป็น 

รายไดจ้ากการท�าวนเกษตรท่ีมียางพาราเป็นหลกั

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล

3.1 วเิคราะห์สงัคมพืชในระบบวนเกษตร 

โดยท�าบญัชีรายช่ือ ความหนาแน่น ขนาดความโต

เฉล่ียของพืชทุกชนิดท่ีพบในระบบวนเกษตรท่ีมี

ยางพาราเป็นหลกั ค�านวณค่ามวลชีวภาพโดยใชส้ม

การแอลโลเมตรีท่ีมีผูศึ้กษาไวด้งัน้ี 1) สมการแอล

โลเมตรีส�าหรับค�านวนหามวลชีวภาพของยางพารา 

โดย ประดิษฐ ์และคณะ (ม.ป.ป.) 2) สมการแอลโลเม

ตรีส�าหรับค�านวนหามวลชีวภาพของตน้ไมใ้นป่าดิบ

แลง้ ดิบช้ืน ดิบเขา โดย Tsutsumi et al. (1983) 3) 

สมการแอลโลเมตรีส�าหรับค�านวนหามวลชีวภาพ

ของไมผ้ล โดย Ogawa et al. (1965) ซ่ึงเป็นสมการ

ท่ีองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์าร

มหาชน) (2558) แนะน�า จากนั้นประเมินปริมาณการ

กกัเกบ็คาร์บอนจากมวลชีวภาพในระบบวนเกษตรท่ี

มียางพาราเป็นหลกัรูปแบบต่างๆ โดยอาศยัแนวทาง

การประเมินของ IPCC (2006)

3.2 วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจาก

ระบบวนเกษตรเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนและผล

ตอบแทนดา้นการเงินเม่ือส้ินสุดโครงการ 25 ปี โดย

ใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูป Forecast ใน Microsoft Excel 

ซ่ึงเป็นโมเดล Exponential Smoothing (ETS) ใน

การพยากรณ์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Hyndman and 

Athanasopoulos, 2014) ซ่ึงจะค�านวณค่าในอนาคต

โดยใชค่้าท่ีมีอยู ่ค่าท่ีท�านายคือค่า y ส�าหรับค่า x ท่ี

ใหม้าและค่าใหม่จะถูกท�านายโดยใชก้ารถดถอยเชิง

เสน้ เพ่ือประมาณตน้ทุนและผลตอบแทน แลว้น�า

มาค�านวณหาความคุม้ค่าของโครงการท่ีเป็นเกณฑ์

ในการตดัสินใจลงทุนตามวธีิของวฒิุพล (2557) ซ่ึง

มีตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของโครงการมีอยู ่ 3 ตวัช้ีวดั 

ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV) 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit cost 

ratio: B/C) และอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal 

rate of return: IRR)

 

ผลและวจิารณ์
รูปแบบวนเกษตรที่มียางพาราเป็นองค์ประกอบ

หลกัในต�าบลเขาพระ อ�าเภอรัตภูม ิจงัหวดัสงขลา

 จากการศึกษารูปแบบวนเกษตรท่ีมียางพารา

เป็นหลกัพบ 3 รูปแบบ (Table 1) คือ

 1. การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหาร พบ

แปลงปลูกยางพาราอาย ุ12 ปี ร่วมกบัพืชอาหารอาย ุ

12 ปี (n1) มีระยะปลูกของยางพาราเท่ากบั 3×7 เมตร 

พืชท่ีปลูกร่วมมี 3 ชนิดไดแ้ก่ขนุน

มะยงชิด และมงัคุด และแปลงปลูกยางพาราอาย ุ

25 ปี ร่วมกบัพืชอาหารอาย ุ14 ปี (n2) มีระยะปลูก

เท่ากบั 3×6 เมตร มีพืชปลูกร่วม 2 ชนิด ไดแ้ก่ เนียง 

และลองกอง

 2. การปลูกยางพาราร่วมกบัตน้ไมป่้า พบ

แปลงปลูกยางพาราอาย ุ12 ปี ร่วมกบัตน้ไมป่้าอาย ุ

8 ปี (n3) มีระยะปลูกเท่ากบั 3×6 เมตร ตน้ไมป่้าท่ี

ปลูกร่วมมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ จ�าปาป่า ตะเคียนทอง และ

สะเดาเทียม และแปลงปลูกยางพาราอาย ุ20 ปี ร่วม

กบัตน้ไมป่้าอาย ุ16 ปี (n4) มีระยะปลูกเท่ากบั 3×6 

เมตร ตน้ไมป่้าท่ีปลูกร่วมมี 4 ชนิด ไดแ้ก่ เปลา้ใหญ่ 

ตะเคียนทอง ทงั และสะเดาเทียม

 3. การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหารและ

ตน้ไมป่้าพบแปลงปลูกยางพาราอาย ุ9 ปีร่วมกบัพืช
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อาหารและตน้ไมป่้าอาย ุ6 ปี (n5) มีระยะปลูกเท่ากบั 

3×6 เมตร พืชท่ีปลูกร่วมมี 3 ชนิดไดแ้ก่กฤษณา 

จ�าปาป่า และเนียง และแปลงปลูกยางพาราอาย ุ24 

ปีร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้าอาย ุ17 ปี (n6) มี

ระยะปลูกเท่ากบั 3×7 เมตรพืชท่ีปลูกร่วมมี 3 ชนิด 

ไดแ้ก่ ทงั มะหาด และผกัเหลียง

มวลชีวภาพของระบบวนเกษตรทีม่ยีางพาราเป็นหลกั

 จากการส�ารวจแปลงวนเกษตรท่ีมียางพารา

เป็นหลกั พบวา่มีพืชท่ีปลูกร่วมกบัยางพารา 13 ชนิด 

จ�าแนกเป็นพืชอาหาร 6 ชนิด ไดแ้ก่ ขนุน เนียง มะยง

ชิด มงัคุด ลองกอง และเหลียง ตน้ไมป่้า 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

กฤษณา จ�าปาป่า ตะเคียนทอง ทงั เปลา้ใหญ่ มะหาด 

และสะเดาเทียม มีความหนาแน่นของยางพารา

ในแปลงอาย ุ25 ปีมีค่าต�่าสุด 56 ตน้/ไร่ ขณะท่ีใน

แปลงอาย ุ9 ปีมีความหนาแน่นมากท่ีสุด 101 ตน้/

ไร่ นัน่อาจแสดงถึงการรอดตายท่ีลดนอ้ยลงของตน้

�µ�¦µ��µ�¦���µ�¦�µ� �́ 64 �µ��Ѧ呀ѧ�µ靈ѡ鸐ѢµѢ�µ�呀ѢѦ凐ѧ鸞靈´�鸞ѥ�摠µ.......
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Table 1 Age� spacing and combined plants of the rubber-based agroforestry patterns in the study

area.

Rubber -based

agroforestry

Age

(year )

Spacing

(m×m)
Combined plants and ages (year )

n1 12 3×7 Artocarpus heterophyllus� Bouea oppositifolia�

Garcinia mangostana (12)

n2 25 3×6 Archidendron jiringa� Lansium parasiticum (14)

n3 12 3×6 Magnolia elegans� Hopea odorata� Azadirachta

excelsa (8)

n4 20 3×6 Croton robustus� Hopea odorata�

Litsea grandis� Azadirachta excelsa (16)

n5 � 3×6 Aquilaria crassna� Magnolia elegans�

Archidendron jiringa (6)

n6 24 3×7 Litsea grandis� Artocarpus lacucha�

Gnetum gnemon (17)

Table 2 Lists and densities of plant found in the rubber-based agroforestry.

Plant species
Density of plants in the Rubber-based agroforestry (tree/rai)

n5 n1 n3 n4 n6 n2

Hevea brasiliensis 101 �2 80 75 5� 56

Aquilaria crassna 67 - - - - -

Artocarpus heterophyllus - 10 - - - -

Magnolia elegans 17 - 40 - - -

Hopea odorata - - 16 152 - -

Litsea grandis - - - 33 11 -

Archidendron jiringa 1 - - - - 1

Croton robustus - - - 2 - -

Bouea oppositifolia - 32 - - - -

Artocarpu slacucha - - - - 1 -

Garcinia mangostana - 12 - - - -

Lansium parasiticum - - - - - 68

Azadirachta excelsa - - 11 1 - -

Gnetum gnemon - - - - 81 -

Total 186 146 147 262 152 125

ยางพาราเม่ือมีอายมุากข้ึน เกษตรกรจึงสามารถน�า

พืชชนิดอ่ืนไปปลูกร่วมในสวนยางพาราได ้ ซ่ึงพบ

วา่ในแปลงตวัอยา่ง อาย ุ25 ปี มีลองกองและเนียง

ปลูกร่วมอยูจ่ �านวน 68 และ 1 ตน้/ไร่ ตามล�าดบั ท่ี

แปลงตวัอยา่งอาย ุ24 ปี มียางพารา 59 ตน้/ไร่ ปลูก

เหลียง ทงั และมะหาด มีจ�านวน 81, 11 และ 1 ตน้/

ไร่ ตามล�าดบั ในแปลงตวัอยา่งอาย ุ20 ปี มียางพารา 

75 ตน้/ไร่ ปลูกตะเคียนทอง ทงั เปลา้ใหญ่ และสะเดา

เทียม มีจ�านวน 152, 33, 2 และ 1 ตน้/ไร่ ตามล�าดบั 

รายละเอียดดงัแสดงใน Table 2

Table 1 Age, spacing and combined plants of the rubber-based agroforestry patterns in the study area.
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 ขนาดความโตเฉล่ียทางเสน้ผา่นศูนยก์ลาง

เพียงอกและความสูงของยางพารามีแนวโนม้เพ่ิม

มากข้ึนเม่ืออายยุางพารามากข้ึน กล่าวคือ ยางพารา

อาย ุ9 ปี ปลูกร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้ามีขนาด

เสน้ผา่นศูนยก์ลางเพียงอกเฉล่ีย 16.4 เซนติเมตร สูง

เฉล่ีย 11.3 เมตร ท่ีอาย ุ25 ปี ยางพาราปลูกร่วมกบั

พืชอาหารมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเพียงอกเฉล่ีย 

33.9 เซนติเมตร สูงเฉล่ีย 15.2 เมตร อยา่งไรกต็าม 

ยงัพบวา่ยางพาราอาย ุ12 ปี ท่ีปลูกร่วมกบัตน้ไมป่้า

มีขนาดความโตเฉล่ียนอ้ยกวา่ยางพาราอาย ุ9 ปีเลก็

นอ้ย ซ่ึงชิงชยั (2550) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลผลิต

ของยางพาราประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี

และสายพนัธ์ุของยางพาราท่ีน�ามาปลูก พิศมยั และ

คณะ (2553) พบวา่การดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร

ก็มีผลต่อผลผลิตเช่นกนัผลจากการประเมินมวล

ชีวภาพดงัแสดงใน Table 3 พบวา่ สวนยางพารา

อาย ุ 25 ปี ปลูกร่วมกบัพืชอาหารมีค่ามวลชีวภาพ

มากท่ีสุด 18.709 ตนั/ไร่ สวนยางพาราอาย ุ 24 ปี 

ปลูกร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้ามีปริมาณมวล

ชีวภาพเหนือดิน 4.927 ตนั/ไร่ นอ้ยกวา่สวนยางพารา

อาย ุ20 ปี ท่ีปลูกร่วมกบัตน้ไมป่้าซ่ึงมีปริมาณมวล

ชีวภาพเหนือดินรวม 11.011 ตนั/ไร่ และท่ีอาย ุ12 

ปี สวนยางพาราปลูกร่วมกบัพืชอาหารมีค่าปริมาณ

มวลชีวภาพเหนือดิน 5.225 ตนั/ไร่ มากกวา่สวน

ยางพาราปลูกร่วมกบัตน้ไมป่้าซ่ึงมีค่าเพียง 4.007 

ตนั/ไร่ ขณะท่ีสวนยางพาราอาย ุ9 ปี ปลูกร่วมกบัพืช

อาหารและตน้ไมป่้ามีปริมาณมวลชีวภาพเหนือดิน

รวมมากกวา่คือ 7.194 ตนั/ไร่ เม่ือประเมินปริมาณ

การเกบ็กกัคาร์บอนของระบบวนเกษตรพบวา่สวน

ยางพาราอาย ุ25 ปี ปลูกร่วมกบัตน้ไมป่้ามีค่าสูงสุด 

8.793 ตนั/ไร่ สวนยางพาราอาย ุ12 ปี ปลูกร่วมกบั

ตน้ไมป่้ามีค่านอ้ยท่ีสุด 1.883 ตนั/ไร่
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Table 1 Age� spacing and combined plants of the rubber-based agroforestry patterns in the study

area.

Rubber -based

agroforestry

Age

(year )

Spacing

(m×m)
Combined plants and ages (year )

n1 12 3×7 Artocarpus heterophyllus� Bouea oppositifolia�

Garcinia mangostana (12)

n2 25 3×6 Archidendron jiringa� Lansium parasiticum (14)

n3 12 3×6 Magnolia elegans� Hopea odorata� Azadirachta

excelsa (8)

n4 20 3×6 Croton robustus� Hopea odorata�

Litsea grandis� Azadirachta excelsa (16)

n5 � 3×6 Aquilaria crassna� Magnolia elegans�

Archidendron jiringa (6)

n6 24 3×7 Litsea grandis� Artocarpus lacucha�

Gnetum gnemon (17)

Table 2 Lists and densities of plant found in the rubber-based agroforestry.

Plant species
Density of plants in the Rubber-based agroforestry (tree/rai)

n5 n1 n3 n4 n6 n2

Hevea brasiliensis 101 �2 80 75 5� 56

Aquilaria crassna 67 - - - - -

Artocarpus heterophyllus - 10 - - - -

Magnolia elegans 17 - 40 - - -

Hopea odorata - - 16 152 - -

Litsea grandis - - - 33 11 -

Archidendron jiringa 1 - - - - 1

Croton robustus - - - 2 - -

Bouea oppositifolia - 32 - - - -

Artocarpu slacucha - - - - 1 -

Garcinia mangostana - 12 - - - -

Lansium parasiticum - - - - - 68

Azadirachta excelsa - - 11 1 - -

Gnetum gnemon - - - - 81 -

Total 186 146 147 262 152 125

Table 2 Lists and densities of plant found in the rubber-based agroforestry.
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของระบบ 

วนเกษตรทีม่ยีางพาราหลกั

 จากการวเิคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน

ของระบบวนเกษตรท่ีมียางพาราหลกั พบวา่ 

 1. การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหาร มี

ค่าใชจ่้ายในการด�าเนินการดงัน้ี ปีท่ี 1เป็นค่าใชจ่้าย

ในการปลูกยางพารา ไดแ้ก่ การเตรียมพ้ืนท่ี ปลูก

ก�าจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ย และค่าใชส้อยวสัดุ รวมค่าใช้

จ่ายเป็นเงิน 13,837.98 บาท/ไร่ ปีท่ี 2-6 เป็นค่าใช้

จ่ายในการบ�ารุงรักษา ไดแ้ก่ การก�าจดัวชัพืชใส่ปุ๋ย

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 3,407.32, 

3,430.31, 3,418.47, 3,460.28 และ 3,425.44 บาท/

ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี 7 เป็นค่าใชจ่้ายในการบ�ารุงรักษา 

เกบ็เก่ียวผลผลิต และปลูกพืชร่วม ไดแ้ก่ เนียง และ

ลองกอง รวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 5,447.74 บาท/ไร่ ปีท่ี 

8-25 เป็นค่าใชจ่้ายในการบ�ารุงรักษาและค่าเกบ็เก่ียว

ผลผลิตรวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 5,531.36, 4,932.06, 

5,289.55, 10,381.88, 5,667.25, 6,601.05, 7,119.51, 

7,819.86, 9,121.60, 9,166.90, 9, 738.33, 8,124.39, 

12,023.34, 13,758.54, 11,050.52, 9,740.42, 8,144.60 

และ 7,461.67 บาท/ไร่ ตามล�าดบั

 รายไดจ้ากการด�าเนินการจ�าแนกไดด้งัน้ี 

ปีท่ี 7-16 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพารา เป็นเงิน 

5,052.26, 5,174.22, 3,763.07, 4,651.57, 4,337.98, 

5,592.33, 7,926.83, 9,128.92, 10,958.19, 14,198.61 

บาท/ไร่ ตามล�าดบัปีท่ี 17-24 มีรายไดจ้ากการขาย

น�้ายางพารา เนียง และลองกอง เป็นเงิน 44,703.83, 

46,219.51, 42,177.70, 51,811.85, 56,114.98, 

49,250.87, 45,888.50 และ 41,986.06 บาท/ไร่ ตาม

ล�าดบั และในปีท่ี 25 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพารา 

เนียงลองกอง และไมต้ามราคาไมโ้ครงการปลูก

ตน้ไมเ้พื่อเป็นทุนระยะยาว (ศูนยว์จิยัป่าไม,้ 2552) 

เป็นเงิน 255,672.74 บาท/ไร่

 การวิเคราะห์ผลตอบแทนดา้นการเงิน 

โดยการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของการปลูก

ยางพาราร่วมกบัพืชอาหาร ณ อตัราคิดลดร้อยละ 

4, 5, 7, 12 และ 13 (Table 4) พบวา่มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 198,901.22, 155,954.35, 

94,424.55, 20,598.30 และ 13,270.09 บาท/ไร่ ตาม

ล�าดบั ซ่ึงมีค่าเป็นบวกหรือมีค่ามากกวา่ 0 แสดง

วา่การลงทุนด�าเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บก�าไรและ

มีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน ณ อตัราคิดลดดงักล่าว

อตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน (B/C) มีค่าเท่ากบั 

2.80, 2.59, 2.20, 1.41 และ 1.28 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 

แสดงวา่การลงทุนด�าเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บ

ก�าไรและมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน ณ อตัราคิด
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Table 3 Above-ground biomass of the rubber-based agroforestry.

Components
Above-ground biomass of the Rubber -based agroforestry (kg/rai)

n5 n1 n3 n4 n6 n2

Rubber trees 4�2�5.35 4�876.15 2�617.62 5�754.50 4�712.22 17�443.43

Combined plants 2�8�8.8� 348.36 1�38�.67 5�256.73 214.51 1�265.5�

Total 7�1�4.23 5�224.51 4�007.2� 11�011.23 4��26.73 18�70�.02

Table 4 Financial analysis of various rubber-based agroforestry.

Discount rates (%)

Financial analysis indicators

Net present value

(baht/rai)

Benefit-cost ratio Internal rate of return

(%)

Rubber trees combined with food plants

4 1�8��01.22 2.80 15.68

5 155��54.35 2.5�

7 �4�424.55 2.20

12 20�5�8.30 1.41

13 13�270.0� 1.28

Rubber trees combined with forest trees

4 136�586.�4 2.11 21.32

5 111�438.63 2.02

7 74�431.�0 1.86

12 26�582.52 1.50

13 21�316.84 1.44

Rubber trees combined with food plants and forest trees

4 221�4�1.48 2.06 24.84

5 184��87.64 2.01

7 12��558.38 1.�3

12 53�235.07 1.68

13 44�327.08 1.63

Table 3 Above-ground biomass of the rubber-based agroforestry.
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ลดดงักล่าวและอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี

ค่าเท่ากบั 15.68 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียแสดง

วา่โครงการดงักล่าวมีความเหมาะสมในการลงทุน

และสามารถกูเ้งินลงทุนไดถึ้งร้อยละ 15.68

 2. การปลูกยางพาราร่วมกบัตน้ไมป่้ามีค่า

ใชจ่้ายในการด�าเนินการดงัน้ีปีท่ี 1 เป็นค่าใชจ่้ายใน

การปลูกยางพาราไดแ้ก่การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกก�าจดั

วชัพืชใส่ปุ๋ยและค่าใชส้อยวสัดุรวมค่าใชจ่้ายเป็น

เงิน 8,719.68 บาท/ไร่ ปีท่ี 2-3 เป็นค่าใชจ่้ายในการ

บ�ารุงรักษาไดแ้ก่การก�าจดัวชัพืชใส่ปุ๋ยและค่าใชจ่้า

ยอ่ืนๆรวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 1,962.25 และ 2,002.41 

บาท/ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี 4 เป็นค่าใชจ่้ายในการบ�ารุง

รักษาเกบ็เก่ียวผลผลิตและปลูกพืชร่วมไดแ้ก่ เปลา้

ใหญ่ ตะเคียนทอง ทงั และสะเดาเทียม รวมค่าใช้

จ่ายเป็นเงิน 5,276.71 บาท/ไร่ ปีท่ี 5-6 เป็นค่าใชจ่้าย

ในการบ�ารุงรักษา ไดแ้ก่ การก�าจดัวชัพืชใส่ปุ๋ยและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 1,976.71 และ 

2,016.87 บาท/ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี 7-25 เป็นค่าใชจ่้าย

ในการบ�ารุงรักษาและค่าเกบ็เก่ียวผลผลิตรวมค่าใช้

จ่ายเป็นเงิน7,769.48, 9,568.67, 8,463.45, 8,527.71, 

8,526.10, 8,550.20, 8,590.36, 14,641.77, 18,344.58, 

12,384.74, 12,685.14, 9,528.51, 8,323.69, 8,604.82, 

9,738.86, 8,664.49, 8,754.77, 8,764.73 และ 8,814.86 

บาท/ไร่ ตามล�าดบั

 รายไดจ้ากการด�าเนินการจ�าแนกไดด้งัน้ีปีท่ี 

7 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพาราเป็นเงิน 14,457.83 

บาท/ไร่ ปีท่ี 8-13 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพารา

จ�านวนเท่ากนัทุกปีเป็นเงิน 16,144.58 บาท/ไร่ ปี

ท่ี 14-15 มีรายไดจ้ากการขายน�้ ายางพาราเป็นเงิน 

31,325.30 และ 37,590.36 บาท/ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี 

16-17 มีรายไดจ้ากการขายน�้ ายางพาราจ�านวนเท่า

กนัทุกปีเป็นเงิน 24,658.63 บาท/ไร่ และปีท่ี 18-24 

มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพาราเป็นเงิน 16,867.47, 

13,855.42, 14,457.83, 21, 573.44, 21, 950.50, 

22,327.56 และ 22,704.62 บาท/ไร่ ตามล�าดบั และ

ในปีท่ี 25 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพาราลองกอง

และไมต้ามราคาไมโ้ครงการปลูกตน้ไมเ้พ่ือเป็นทุน

ระยะยาว (ศูนยว์จิยัป่าไม,้ 2552) เป็นเงิน 163,302.31 

บาท/ไร่

 การวเิคราะห์ผลตอบแทนดา้นการเงิน โดย

การวเิคราะห์ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของการปลูกยางพารา

ร่วมกบัตน้ไมป่้า ณ อตัราคิดลดร้อยละ 4, 5, 7, 12 

และ 13 (Table 4) พบวา่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 

มีค่าเท่ากบั 136,586.94, 111,438.63, 74,431.90, 

26,582.52 และ 21,316.84 บาท/ไร่ตามล�าดบั ซ่ึงมี

ค่าเป็นบวกหรือมีค่ามากกวา่ 0 แสดงวา่การลงทุน

ด�าเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บก�าไรและมีความเหมาะ

สมท่ีจะลงทุน ณ อตัราคิดลดดงักล่าวอตัราส่วนผล

ประโยชนต่์อตน้ทุน (B/C) มีค่าเท่ากบั 2.11, 2.02, 

1.86, 1.50 และ 1.44 ตามล�าดบัซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 

แสดงวา่การลงทุนด�าเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บ

ก�าไรและมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน ณ อตัราคิด

ลดดงักล่าวและอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี

ค่าเท่ากบั 21.32 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียแสดง

วา่โครงการดงักล่าวมีความเหมาะสมในการลงทุน

และสามารถกูเ้งินลงทุนไดถึ้งร้อยละ 21.32

 3. การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหารและ

ตน้ไมป่้ามีค่าใชจ่้ายในการด�าเนินการดงัน้ีปีท่ี 1 เป็น

ค่าใชจ่้ายในการปลูกยางพาราไดแ้ก่การเตรียมพ้ืนท่ี

ปลูกก�าจดัวชัพืชใส่ปุ๋ยและค่าใชส้อยวสัดุรวมค่าใช้

จ่ายเป็นเงิน 11,118.82 บาท/ไร่ ปีท่ี 2-6 เป็นค่าใช้

จ่ายในการบ�ารุงรักษาไดแ้ก่การก�าจดัวชัพืชใส่ปุ๋ย

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 2,965.59, 

2,982.80, 3,004.30, 2,435.48 และ 4,319.35 บาท/
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ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี 7 เป็นค่าใชจ่้ายในการบ�ารุงรักษา

เกบ็เก่ียวผลผลิตและปลูกพืชร่วมไดแ้ก่ ทงั มะหาด 

ผกัเหลียง รวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 8,020.97 บาท/ไร่ 

ปีท่ี 8-25 เป็นค่าใชจ่้ายในการบ�ารุงรักษาและค่า

เก็บเก่ียวผลผลิตรวมค่าใชจ่้ายเป็นเงิน 8,249.46, 

7,647.04, 9,461.56, 14,664.78, 14,597.58, 16,724.46, 

19,752.69, 19,759.14, 26,174.46, 18,244.35, 

37,911.56, 37,923.66, 28,598.39, 25,684.95, 

18,440.32, 15,335.48, 15,846.24 และ 17,037.30 

บาท/ไร่ ตามล�าดบั

 รายไดจ้ากการด�าเนินการจ�าแนกไดด้งัน้ี

ปีท่ี 7-8 มีรายไดจ้ากการขายน�้ ายางพาราเป็นเงิน 

10,887.10 และ 13,306.45 บาท/ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี 

9-13 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพารา เนียง และผกั

เหลียงเป็นเงิน 21,387.10, 25,016.13, 31,655.91, 

35,284.95 และ 39,532.26 บาท/ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี 

14-15 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพารา เนียง และ

ผกัเหลียงเท่ากนัทุกปีเป็นเงิน 45,580.65 บาท/ไร่ ปี

ท่ี 16-17 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพารา เนียง และ

ผกัเหลียงเป็นเงิน 54,639.78 และ 42,543.01 บาท/ไร่ 

ตามล�าดบัปีท่ี 18-19 มีรายไดจ้ากการขายน�้ายางพารา 

เนียง และผกัเหลียงเท่ากนัทุกปีเป็นเงิน81,870.97 

บาท/ไร่ ตามล�าดบั ปีท่ี20-24 มีรายไดจ้ากการขาย

น�้ายางพารา เนียง และผกัเหลียงเป็นเงิน 63,107.53, 

53,430.11, 42,704.30, 36,494.62, 37,516.13 บาท/

ไร่ ตามล�าดบั และในปีท่ี 25 มีรายไดจ้ากการขายน�้า

ยางพาราลองกองและไมต้ามราคาไมโ้ครงการปลูก

ตน้ไมเ้พื่อเป็นทุนระยะยาว (ศูนยว์จิยัป่าไม,้ 2552) 

เป็นเงิน 89,129.92 บาท/ไร่

 การวเิคราะห์ผลตอบแทนดา้นการเงินโดย

การวเิคราะห์ตวัช้ีวดัความคุม้ค่าของการปลูกยางพารา

ร่วมกบัพืชอาหารและตน้ไมป่้า ณ อตัราคิดลดร้อย

ละ 4, 5, 7, 12 และ 13 (Table 4) พบวา่มูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 221,491.48, 184,987.64, 

129,558.38, 53,235.07 และ 44,327.08 บาท/ไร่ 

ตามล�าดบัซ่ึงมีค่าเป็นบวกหรือมีค่ามากกวา่ 0 แสดง

วา่การลงทุนด�าเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บก�าไรและ

มีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน ณ อตัราคิดลดดงักล่าว

อตัราส่วนผลประโยชนต่์อตน้ทุน (B/C) มีค่าเท่ากบั  

2.06, 2.01, 1.93, 1.68 และ 1.63 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 

แสดงวา่การลงทุนด�าเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บ

ก�าไรและมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน ณ อตัราคิด

ลดดงักล่าวและอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี

ค่าเท่ากบั 24.84 ซ่ึงมีค่าสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียแสดง

วา่โครงการดงักล่าวมีความเหมาะสมในการลงทุน

และสามารถกูเ้งินลงทุนไดถึ้งร้อยละ 24.84
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Table 3 Above-ground biomass of the rubber-based agroforestry.

Components
Above-ground biomass of the Rubber -based agroforestry (kg/rai)

n5 n1 n3 n4 n6 n2

Rubber trees 4�2�5.35 4�876.15 2�617.62 5�754.50 4�712.22 17�443.43

Combined plants 2�8�8.8� 348.36 1�38�.67 5�256.73 214.51 1�265.5�

Total 7�1�4.23 5�224.51 4�007.2� 11�011.23 4��26.73 18�70�.02

Table 4 Financial analysis of various rubber-based agroforestry.

Discount rates (%)

Financial analysis indicators

Net present value

(baht/rai)

Benefit-cost ratio Internal rate of return

(%)

Rubber trees combined with food plants

4 1�8��01.22 2.80 15.68

5 155��54.35 2.5�

7 �4�424.55 2.20

12 20�5�8.30 1.41

13 13�270.0� 1.28

Rubber trees combined with forest trees

4 136�586.�4 2.11 21.32

5 111�438.63 2.02

7 74�431.�0 1.86

12 26�582.52 1.50

13 21�316.84 1.44

Rubber trees combined with food plants and forest trees

4 221�4�1.48 2.06 24.84

5 184��87.64 2.01

7 12��558.38 1.�3

12 53�235.07 1.68

13 44�327.08 1.63

Table 4 Financial analysis of various rubber-based agroforestry.

สรุป
 รูปแบบวนเกษตรท่ีมีไมย้างพาราเป็นองค์

ประกอบหลกัในต�าบลเขาพระ อ�าเภอรัตภูมิ จงัหวดั

สงขลามี 3 รูปแบบไดแ้ก่1) การปลูกยางพาราร่วมกบั

พืชอาหารจ�าพวกไมผ้ล 2) การปลูกยางพาราร่วมกบั

ตน้ไมป่้า และ 3) การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชอาหาร

และตน้ไมป่้า

 องคป์ระกอบของระบบวนเกษตรท่ีมีไม้

ยางพาราเป็นหลกัมีพืชท่ีปลูกร่วมดงัน้ี 1) พบพืช

ท่ีปลูกร่วมทั้งหมด 13 ชนิดจ�าแนกเป็นพืชอาหาร 

6 ชนิด ไดแ้ก่ ขนุน มะยงชิด มงัคุด เนียง ลองกอง 

และเหลียง ตน้ไมป่้า 7 ชนิด ไดแ้ก่ จ�าปาป่า ตะเคียน

ทอง สะเดาเทียม เปลา้ใหญ่ กฤษณา มะหาด และทงั

การปลูกยางพาราอาย ุ 25 ปีร่วมกบัพืชอาหารและ
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ตน้ไมป่้ามีปริมาณมวลชีวภาพเหนือดินมากท่ีสุด 

18.709 ตนั/ไร่ คิดเป็นปริมาณการกกัเกบ็คาร์บอน

ไดเ้ท่ากบั 8.793 ตนั/ไร่

 ผลตอบแทนดา้นการเงินของระบบวนเกษตร

ท่ีมีไมย้างพาราหลกัพบวา่ทุกรูปแบบมีมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ (NPV) เป็นบวกหรือมากกวา่ 0 และอตัราส่วน

ผลประโยชนต่์อตน้ทุน (B/C) มีค่ามากกวา่ 1 ซ่ึงแสดง

วา่เกษตรกรไดก้�าไรทุกกรณี และการปลูกยางพารา

ร่วมกบัพืชอาหาร และตน้ไมป่้ามีอตัราผลตอบแทน

ภายในสูงสุดถึงร้อยละ 24.84

ข้อเสนอแนะ
 1. การเก็บขอ้มูลควรด�าเนินการต่อเน่ือง

ตั้งแต่เร่ิมโครงการปลูกยางพาราเพ่ือให้ไดข้อ้มูล

ท่ีครบถว้นและถูกตอ้งในการศึกษาน้ีเป็นการถาม

ขอ้มูลในระยะเวลาสั้นแต่ครอบคลุมขอ้มูลในระยะ

เวลายาวนานจึงอาจมีความคลาดเคล่ือนในการให้

ขอ้มูลได้
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ABSTRACT
This study aimed to determine ecotourism impact toward community economy, the relationship 

between ecotourism impact toward community economy and people opinions on ecotourism impact 

toward community economy in Khao Sam Roi Yod National Park, Prachuap Khiri Khan province.  Data 

gathered by using the designed questionnaire set as a tool and interviewed household representative for 

204 samples. Statistical analysis were descriptive statistical and hypothesis testing by t-test and F-test with 

the significant level at 0.05.

 The result of this study found that the majority of samples was female at the most 52.2%with their 

average age 46.1 years. Their educational level was primary school (46.1%). Their domicile were located 

at present area (80.9%), their main were fishermen (38.2%) with they have average  income 101,741.18 

baht per year and their have no minor occupation in ecotourism (79.9 %).

 The result also indicated that economic between ecotourism impact toward community economy 

and people opinions on ecotourism impact toward community economy were co-benefit and integrated 

benefit simultaneously affected and created economic opportunities to community.  People opinion on 

ecotourism impact toward community economy was moderate level. For people opinions on ecotourism 

impact toward community economy direct benefit such as age, participation activities with Khao Sam  Roi 

Yod National Park, experience in ecotourism, perception information from Khao Sam Roi Yod National 

Park, ecotourism impact related to settlement period and main occupation.  Factors affecting people 

opinions on ecotourism impact toward community economy indirect benefit such as village location, age, 

educational level, experience in ecotourism, ecotourism impact relation and main occupation.

Keywords: impact, ecotourism, community economy, Khao Sam Roi Yod National Park
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บทคดัย่อ

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชน ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชน และความคิดเห็นผลกระทบการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชน ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากประชากรตวัอยา่งจ�านวน 204 ครัวเรือน โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวจิยัวเิคราะห์

ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมติฐานดว้ยค่า t – test และ F - test ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.2 มีอายเุฉล่ีย 46.1 ปี มีการศึกษา

ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 46.1 เป็นประชากรท่ีมีภูมิล�าเนาอยูใ่นพ้ืนท่ีร้อยละ 80.9 ประกอบอาชีพหลกั

ประมงร้อยละ 38.2 มีรายไดเ้ฉล่ีย 101,741.18 บาทต่อปี และไม่ไดป้ระกอบอาชีพเสริมดา้นการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ คิดเป็นร้อยละ 79.9

ผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชน ลกัษณะกิจกรรมผลกระทบการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชน และศึกษาความคิดเห็นผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชน 

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นลกัษณะการพ่ึงพากนัทางเศรษฐกิจ การ

ประสานประโยชนท์างเศรษฐกิจร่วมกนั และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหแ้ก่คนในชุมชน ระดบัความ

คิดเห็นของชุมชนต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม อยูใ่น

ระดบัปานกลางปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจ

ชุมชนทางตรง ไดแ้ก่ อาย ุการมีส่วนร่วมกบัทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประสบการณ์ดา้นการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ สถานการณ์ตั้งถ่ินฐาน และอาชีพหลกั ส�าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระ

ทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชนทางออ้ม ไดแ้ก่ ต�าแหน่งหมู่บา้น อาย ุระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และอาชีพหลกั

ค�าส�าคญั: ผลกระทบ การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ เศรษฐกจิชุมชน อุทยานแห่งชาตเิขาสามร้อยยอด

บทน�า
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส�าคญั

ในการสร้างโอกาสเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจในหลาย

ประเทศทัว่โลก เป็นท่ียอมรับกนัวา่อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวสามารถเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ินหรือ

ประเทศท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยมดา้นการ

ท่องเท่ียวเป็นอนัดบัตน้ของโลกท�าใหเ้กิดการขยาย

ตวัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว

ไทยยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีคุม้ค่าเงิน เร่ืองการสร้าง

ความรู้สึก อีกทั้งการสร้างประสบการณ์ท่ีดีดว้ย

ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว แต่การจดัการ

ท่องเท่ียวมกัประสบปัญหาท่ีสวนทางกนัระหวา่ง

การพฒันากบัการอนุรักษธ์รรมชาติ ดงันั้นการท่ี

จะท�าใหเ้กิดการพฒันาประเทศตอ้งใหค้วามส�าคญั

กบัการสร้างความสมดุลของการพฒันาทั้ง 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงเกิด

กระแสการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื น�ามาซ่ึงการท่องเท่ียว
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ทางเลือกหลายรูปแบบ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็น

รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนใน

ปัจจุบนั ช่วยสร้างความสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา น�า

มาซ่ึงการบริหารการท่องเท่ียวใหเ้กิดความยัง่ยนื และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจแก่ชุมชนและการประกอบอาชีพ

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีความส�าคญั

ในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทั้งทางทะเล 

และทางบก เน่ืองดว้ยมีสถานท่ีประกอบกิจกรรม

หลายประเภท ท�าให้นกัท่องเท่ียวเลือกประกอบ

กิจกรรมนนัทนาการไดห้ลากหลาย มีระยะทางไม่

ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเป็นทางเลือกของนกั

ท่องเท่ียวท่ีจะมาพกัผอ่นหยอ่นใจ ส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ของชุมชนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมอาชีพดา้นภาคบริการ 

รวมทั้งส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัของการประกอบ

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์ั้ง

ทางตรงและทางออ้มมากข้ึน

วตัถุประสงค์

1.  เพ่ือศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจจากผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกิดข้ึน 

2. เพ่ือศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน

ทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาประกอบกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชน

สมมตฐิาน

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี ต�าแหน่งหมู่บา้น เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา การมีส่วนร่วมกบัทางอุทยานแห่ง

ชาติเขาสามร้อยยอด ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ การมีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจดา้นการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศสถานะ/ต�าแหน่งทางสังคมภายใน

ชุมชน สถานะตั้งถ่ินฐาน อาชีพ ต่างกนัมีความคิด

เห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรงและทางออ้มแตกต่างกนั

อุปกรณ์และวธีิการ
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสมัภาษณ์

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน�ามาวิเคราะห์ดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปโดยมีขอ้มูลท่ีใชใ้น

การวจิยั2 ชนิด คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ท่ีเคยท�าการส�ารวจไวก่้อนแลว้ และขอ้มูลปฐมภูมิ 

(primary data)เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง

ขอ้มูลโดยตรง โดยสมัภาษณ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก�าหนดประชากรและ

กลุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี

1.  เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 

1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูง หวัหนา้และผูช่้วย

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ�านวน 2 คน 

1.2 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอดท่ีดูแลดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ�านวน 2 คน 

1.3 เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ียาวนานท่ีสุด จ�านวน 1 คน 

2.  ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีข้ึนทะเบียนกบัทางอุทยานแห่งชาติ

เขาสามร้อยยอดทั้งหมด จ�านวน 20 ราย ผูว้ิจยัใช้

กลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด

3.  ประชากรท่ีอาศยัในชุมชนทอ้งถ่ินบริเวณ

พ้ืนท่ี 2 หมู่บา้น คือ บา้นคลองเขาแดง และบา้น
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บางปู อ�าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

กลุ่มตวัอยา่ง ก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

จากจ�านวนประชากรชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขาสามร้อยยอดท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ 2 ชุมชน คือชุมชนบางปู 215 ครัวเรือน 

(เพียงแข, 2554) และชุมชนบา้นคลองเขาแดง 217 

ครัวเรือน (องคก์ารบริหารส่วนต�าบลเขาแดง อ�าเภอ

ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2555) โดยใช้

การค�านวณดว้ยสูตรการค�านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ของ Krejcie and Morgan (1970) ก�าหนดความคลาด

เคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นตไ์ดจ้ �านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วจิยั 204 ครัวเรือน

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล

1.  แบบสมัภาษณ์ค�าถามเชิงส�ารวจ เพ่ือศึกษา

สภาพทางเศรษฐกิจและความคิดเห็นของชุมชนใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดต่อผลกระทบ

ดา้นเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยแบบ

สมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี

ส่วนท่ี 1 เป็นค�าถามทัว่ไป ขอ้มูลเชิง

ประชากรศาสตร์ โดยค�าถามเป็นแบบ check list 

และแบบกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง และค�าถาม

เก่ียวกบัความรู้พ้ืนฐานดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

โดยมีทางเลือก ของค�าตอบ 2 แบบ เท่านั้น คือ ใช่ 

และ ไม่ใช่ มีการจดักลุ่มคะแนนความรู้ แบ่งออกเป็น 

3 ระดบั คือ 0 – 4 คะแนน ระดบัความรู้นอ้ย 5 – 8 

คะแนน ระดบัความรู้ปานกลาง และ9– 12 คะแนน 

ระดบัความรู้มาก 

ส่วนท่ี 2 ค �าถามเพ่ือสอบถามถึงสภาพ

เศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ินการตั้งถ่ินฐาน อาชีพ 

รายได ้อาชีพเสริม การถือครองท่ีดิน ภาวะเงินออม 

ภาวะหน้ีสิน โดยค�าถามเป็นแบบ check list และ

แบบกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสมัภาษณ์วดัระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้มเป็นค�าถาม

แบบมาตรประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดบัคือ 1 = นอ้ย 2 = ปาน

กลาง และ 3 = มาก โดยเกณฑใ์นการแบ่งอนัตรภาค

ชั้นท่ี 0.67จากเกณฑด์งักล่าว เม่ือไดค่้าเฉล่ียแลว้ 

สามารถแปลความหมายไดด้งัน้ี

1.00 -1.67 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียว

กบัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่

ในระดบันอ้ย

1.68 -2.34 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียว

กบัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่

ในระดบัปานกลาง

2.35 -3.00 แสดงวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียว

กบัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยู่

ในระดบัมาก

2.  การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเชิงลึก

สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

และผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการ

ออกแบบสมัภาษณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเช่น การ

ด�าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัอุทยานแห่ง

ชาติเขาสามร้อยยอด และในส่วนผูป้ระกอบการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ ลกัษณะการด�าเนินงาน รายได ้ ค่าตอบแทน 

แหล่งของตน้ทุน 

3.  การทดสอบแบบสัมภาษณ์ น�าแบบ

สัมภาษณ์ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียบร้อยแลว้จ�านวน 30 ชุด ไปทดลอง (pre-test)

เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ ชุดค�าถามความคิดเห็น
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เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี

ต่อเศรษฐกิจ ดว้ยวธีิ Cronbach’s alpha (พวงรัตน,์ 

2540) ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.88

การวเิคราะห์ข้อมูล

เม่ือด�าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม

เสร็จแลว้ ผูว้จิยัท�าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์

ของขอ้มูล และน�าขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยมีการวเิคราะห์ขอ้มูลใน

แต่ละส่วนดงัน้ี 

1.การวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะพ้ืนฐานใชส้ถิติ

เชิงพรรณนาวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) 

ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉล่ีย (mean)

2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลระหวา่งความเป็นเหตุ

ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม สถิติท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ

ท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใชส้ถิติ t-test และใชส้ถิติ F-test 

ส�าหรับตวัแปรอิสระมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปโดยแยก

วเิคราะห์ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม และวเิคราะห์รายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe

3.  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของผู ้

ประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิเคราะห์ดว้ยการ

สร้างแผนภาพเช่ือมโยงประเด็นผลกระทบดา้น

เศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใช้

แนวคิดของ เอกรินทร์ (2545)

ผลและวจิารณ์
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างชุมชนกบัการ

ด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยาน

แห่งชาตเิขาสามร้อยยอด

การด�าเนินงานของอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด ท่ีเปิดโอกาสดา้นการด�าเนินธุรกิจการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชน ตามการศึกษาของมงคล (2541) ประกอบ

ดว้ย 3 ปัจจยั 

1.  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เกิดการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์โดยทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้มาใหค้วามรู้ดา้นการท่องเท่ียว

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการบริการ และสร้างการ

รวมกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจร่วม

กนั อีกทั้งการท่องเท่ียวสร้างความร่วมมือกบัหน่วย

งานภาครัฐเพื่อพฒันาศกัยภาพพื้นฐาน 

2.  ดา้นกระบวนการทางเศรษฐกิจธุรกิจ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเอ้ือประโยชนต่์อกระบวนการ

ทางเศรษฐกิจ ช่วยกระจายรายไดภ้ายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ท�าใหเ้กิดการพฒันาสินคา้และบริการ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

3.  ดา้นผลตอบแทนส่วนเกินเกิดการสร้าง

งานสร้างอาชีพจากการท่องเท่ียว ผลก�าไรบางส่วน

ท่ีไดจ้ากการประกอบธุรกิจน�ามาพฒันาชุมชนและ

ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ในดา้นผูป้ระกอบการ

ใหค้วามส�าคญักบัทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นฐาน

ในการประกอบอาชีพพร้อมท่ีจะอนุรักษแ์ละดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติของตน

ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา่ การท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท�าใหเ้กิดลกัษณะความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจดงัน้ี

1.  ธุรกิจเช่าไฟฉาย อุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเป็นฐานในการ

ประกอบกิจกรรมนนัทนาการประเภทถ�้า บริเวณถ�้า

ไทร ถือเป็นแหล่งนนัทนาการท่ีมีหินงอกหินยอ้ย 

และป้ายส่ือความหมายทางธรรมชาติภายในถ�้า แต่

ภายในถ�้าไทรมีความมืด ทางอุทยานแห่งชาติเขา

สามร้อยยอด ไดเ้ปิดโอกาสส�าหรับคนในทอ้งถ่ิน
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ท่ีตอ้งการบริการใหเ้ช่าไฟฉาย ข้ึนทะเบียนกบัทาง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพื่อใหบ้ริการนกั

ท่องเท่ียวผูท่ี้สนใจ และสร้างรายไดใ้หชุ้มชนทอ้งถ่ิน

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของอุทยานแห่ง

ชาติเขาสามร้อยยอดกบัผูป้ระกอบการธุรกิจการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ เช่าไฟฉาย เป็นรูปแบบความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกิจแบบสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีอุทยาน

แห่งชาติมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทถ�้า ท่ีมีแสง

สวา่งนอ้ยจึงเป็นโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถเขา้

มาด�าเนินธุรกิจเช่าไฟฉายในราคา 40 บาทต่อกระบอก 

สร้างรายไดใ้หผู้ป้ระกอบธุรกิจเฉล่ีย 2,000 บาทต่อ

สปัดาห์ เพ่ือใหแ้สงสวา่งกบักิจกรรมนนัทนาการ

ภายในถ�้าและเรียนรู้ธรรมชาติโดยวตัถุดิบในการ

ประกอบกิจการมาจากภายนอกชุมชน คือไฟฉาย

แบบชาร์จไฟ ท�าใหเ้กิดการร่ัวไหลของเงินตราสู่ตวั

เมืองอ�าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และผู ้

ประกอบการธุรกิจมีการจดัตั้งกลุ่มองคก์รดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ช่ือกลุ่มมคัคุเทศกน์อ้ย จดัตั้ง

ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2549 โดยกิจกรรมท่ีท�าภายในกลุ่ม 

คือ สร้างโอกาสแก่เยาวชน เดก็นกัเรียนในชุมชนท่ี

สนใจใหส้ามารถส่ือความหมายทางธรรมชาติ เพื่อ

ใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว และสร้างรายไดเ้สริมให้

แก่เยาวชน ในช่วงปิดเทอม และวนัหยดุราชการ ใน

เร่ืองค่าตอบแทนแก่มคัคุเทศกข้ึ์นอยูก่บันกัท่องเท่ียว

2. ธุรกิจล่องเรือคลองเขาแดง เป็นกิจกรรม

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีเรือใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวชม

ธรรมชาติท่ีคลองเขาแดงไดส้มัผสัธรรมชาติของป่า

ชายเลน พนัธ์ุพืช สตัวน์านาชนิด วถีิชีวติชุมชนชาว

ประมงในพ้ืนท่ี ตลอดจนการพกัผอ่นหยอ่นใจกบั

สองฝ่ังคลอง และการไดรั้บความรู้จากกลุ่มมคัคุเทศก์

นอ้ยเพื่อเกิดความตระหนกัถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของ

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดกบัผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเรือน�าเท่ียวคลองเขาแดงเป็นความสมัพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจแบบสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจกล่าวคือ 

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมนนัทนาการประเภทคลองน�้า

และป่าชายเลน และมีนกัท่องเท่ียว ธุรกิจล่องเรือคลอง

เขาแดงมีผูป้ระกอบการ 3 ราย มีการด�าเนินงานร่วม

กนัในลกัษณะความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจแบบการ

ประสานประโยชนท์างเศรษฐกิจร่วมกนั เพื่อจดัคิว

การเดินเรือน�าเท่ียวเกิดการจา้งงานคนในชุมชนคลอง

เขาแดงลกัษณะจา้งประจ�า จ�านวนลูกจา้งรวมทั้ง 3 

ราย จ�านวน 10 คน ค่าตอบแทนจากการเดินเรือ 100 

บาทต่อเท่ียวลูกจา้งหน่ึงคนมีรายไดเ้สริมจากการเดิน

เรือเฉล่ีย38,400 บาทต่อปี ในลกัษณะความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา จากผูป้ระกอบอาชีพประมง

ในชุมชนคลองเขาแดงผูมี้ความรู้ความช�านาญในการ

ขบัเรือและมีใบประกอบนายทา้ยเรือ พร้อมทั้งสร้าง

โอกาสใหแ้ก่กลุ่มมคัคุเทศกน์อ้ย ใหมี้รายไดเ้สริม ใน

การน�าเท่ียวคลองเขาแดงแก่นกัท่องเท่ียว ในช่วงปิด

เทอมและช่วงวนัหยดุราชการ การด�าเนินธุรกิจดงั

กล่าว มีตน้ทุนท่ีไม่สามารถผลิตข้ึนเองไดใ้นชุมชน 

ไดแ้ก่ เรือ และน�้ามนั ซ้ือไดจ้ากชุมชนใกลเ้คียงใน

อ�าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ

ส�าหรับอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั ซ้ือจากร้านคา้ 

อ�าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในลกัษณะ

พึ่งพากนัทางเศรษฐกิจ

3.  ธุรกิจล่องเรือขา้มฟากบา้นบางปู เป็น

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีมีเรือให้บริการนกั

ท่องเท่ียวส�าหรับผูท่ี้ตอ้งการความสะดวกในการ

เดินทางนอกเหนือจากเสน้ทางเดินเขาเพื่อขา้มฟาก

จากฝ่ังหาดบางปูสู่หาดแหลมศาลา นกัท่องเท่ียว

ไดส้มัผสัธรรมชาติทางทะเล สตัวท์ะเลน�้าต้ืน และ
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หนา้ผาเขาหินปูน เพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจและสร้าง

รายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอดกบัผูป้ระกอบการธุรกิจ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ล่องเรือขา้มฟากบา้นบางปู 

เป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจแบบสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชป้ระกอบกิจกรรม

นนัทนาการประเภททะเลภูเขาหินปูน และมีนกัท่อง

เท่ียว ซ่ึงสามารถสร้างโอกาสในการประกอบกิจการ

เรือขา้มฟาก ท�าใหเ้กิดการจา้งงานจากผูป้ระกอบ

กิจการสู่ผูป้ระกอบอาชีพประมงทอ้งถ่ินจ�านวน 15 

คน ในลกัษณะลูกจา้งประจ�า ค่าตอบแทนรวมทั้งขา

ไปและกลบั 120 บาท โดยมีเงินรายไดเ้สริมนอก

เหนือจากการประกอบอาชีพประมงเฉล่ีย 17,280 

บาทต่อปีในลกัษณะความสัมพนัธ์พ่ึงพากนัทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความช�านาญในการเดิน

เรือ และมีใบประกอบนายทา้ยเรือ แต่มีการร่ัวไหล

ของเงินตราสู่ชุมชนใกลเ้คียงภายในอ�าเภอสามร้อย

ยอดจากวตัถุดิบท่ีชุมชนไม่สามารถผลิตเองได ้เช่น 

น�้ามนั และส�าหรับอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั เช่น

ชูชีพ จากอ�าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ในลกัษณะพึ่งพากนัทางเศรษฐกิจ 

4. ธุรกิจร้านอาหาร เป็นลกัษณะกิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีใหบ้ริการจุดพกัรับประทาน

อาหาร และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนบา้นบางปู โดย

สถานท่ีตั้งอยู ่ณ หาดแหลมศาลา ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ

สามารถมองเห็นทศันียภาพของหาดทราย แนว

ตน้สน และทะเล บริเวณหาดแหลมศาลา เพ่ือการ

พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของ

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดกบัผูป้ระกอบ

การธุรกิจร้านอาหารหาดแหลมศาลา เป็นรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจแบบสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจ โดยท่ีทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นพ้ืนฐานในการประกอบ

กิจกรรมนนัทนาการประเภทหาดทราย ทะเลและ

มีนกัท่องเท่ียวจึงเป็นการสร้างโอกาสใหท้างร้าน

อาหารหาดแหลมศาลา ด�าเนินกิจการร้านอาหารท่ี

มีสินคา้ เคร่ืองด่ืม อาหาร ไวส้�าหรับบริการนกัท่อง

เท่ียว มีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจแบบพ่ึงพากนั

ทางเศรษฐกิจ กระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ินจาก

การรับซ้ือสินคา้อาหารทะเลสดจากชาวบา้นบางปู

และผูป้ระกอบอาชีพประมง เพ่ือน�ามาประกอบ

เป็นสินคา้อาหารทะเล แต่เกิดการร่ัวไหลของเงิน

ตราสู่ชุมชนใกลเ้คียงในอ�าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ส�าหรับสินคา้ท่ีไม่สามารถผลิตเอง

ได ้ เช่นของแหง้และของสดบางชนิด ในลกัษณะ

ความสมัพนัธ์แบบพึ่งพากนัทางเศรษฐกิจ และการ

จา้งแรงงานจากจงัหวดัชุมพรลกัษณะธุรกิจในครัว

เรือน ท่ีเป็นจงัหวดัใกลเ้คียง จ�านวน 10 คน โดยได้

ค่าตอบแทน 300 บาทต่อวนั

5.  กิจกรรมปลูกป่า อุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอดมีพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมจากการบุกรุกพ้ืนท่ี ดงั

นั้นอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไดด้�าเนินการจดั

กิจกรรมปลูกป่าข้ึน และเปิดโอกาสใหส้�าหรับกลุ่ม

ผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าโดยรูปแบบลกัษณะ

การด�าเนินงานเป็นกิจกรรมปลูกป่าเสริม คือ ปลูกป่า

เพ่ือทดแทนตน้เดิมท่ีตายไป กิจกรรมปลูกป่ามีค่าใช้

จ่ายการเขา้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นอตัราราคาต่อหน่วย

ในการเตรียมกลา้ไม ้20 บาทต่อตน้ เงินค่าใชจ่้ายท่ี

ไดรั้บเพ่ือการเตรียมกลา้ไม ้ และตน้ทุนในการเตรี

ยมกลา้ไม ้ไดแ้ก่ ถุงเพาะช�ากลา้ไมแ้ละเชือก ซ่ึงเป็น

วสัดุท่ีซ้ือไดจ้ากตวัเมือง อ�าเภอปราณบุรี จงัหวดั
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ประจวบคีรีขนัธ์ และรายไดจ้ากกิจกรรมน�ามาเป็น

สวสัดิการใหก้บัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด เพ่ือสร้างขวญัและก�าลงัใจในการด�าเนินงาน

ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของ

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดกบักิจกรรมปลูกป่า 

เป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจแบบสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาสามร้อยยอด โดยทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอดมีพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการบุกรุก สามารถน�ามาประกอบ

กิจกรรมนนัทนาการประเภทปลูกป่า และมีนกัท่อง

เท่ียวผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรม จึงเป็นการสร้างโอกาส

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติในดา้นการด�าเนิน

งานดา้นการอนุรักษ ์ สร้างจิตส�านึก ไดฟ้ื้นฟูพ้ืนท่ี

เส่ือมสภาพ และความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจแบบ

พึ่งพากนัทางเศรษฐกิจ ส�าหรับสินคา้ท่ีไม่สามารถ

ผลิตไดเ้อง เช่น เชือก และถุงกลา้ไม ้ซ่ึงเกิดการร่ัว

ไหลของเงินตราสู่ตวัเมืองอ�าเภอปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

เม่ือพิจารณาถึงการด�าเนินงานของทางอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอด ท่ีเปิดโอกาสดา้นการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศนั้น พบวา่ การด�าเนินงานท�าใหเ้กิดรูป

แบบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ดา้นการพ่ึงพาทาง

เศรษฐกิจในดา้นสินคา้ การประสานประโยชนท์าง

เศรษฐกิจร่วมกนัในลกัษณะการรวมกลุ่ม และการ

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ชุมชนช่วยกระจาย

รายไดส้ร้างอาชีพใหค้นในชุมชนและผูป้ระกอบ

การ โดยมีรูปแบบความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจท่ี

พบจากการประกอบกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดงั

แสดงใน Figure 1
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ลกัษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและข้อมูลทัว่ไปของ

ชุมชนท้องถิน่

1.  เพศ ประชากรตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 52.5 และเป็นเพศชายร้อยละ 47.5

2.  อาย ุประชากรตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอาย ุ

41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ27.9 รองลงมามีอาย ุ31 - 40 

ปี 51 – 60 ปี มากกวา่ 60 ปี และ 21 – 30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 27.5 16.7 15.2 และ 12.7 ตามล�าดบัอายนุอ้ย

ท่ีสุด 23 ปี อายมุากท่ีสุด 80 ปี โดยมีอายเุฉล่ีย 46.1 ปี

3.  ระดบัการศึกษา ประชากรตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 46.1รองลงมา มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละ 19.1 และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า คิด

เป็นร้อยละ 1.0

4.  การมีส่วนร่วมกิจกรรมกบัทางอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอดจดัข้ึน ประชากรตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางอุทยานแห่ง

ชาติเขาสามร้อยยอดจดัข้ึน ร้อยละ 54.9 และเขา้ร่วม

กิจกรรมกบัทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจดั

ข้ึน ร้อยละ 45.1

5.  ประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ประชากรตวัอยา่งมีประสบการณ์ดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ร้อยละ 56.4 โดยในส่วนผูท่ี้เคย

มีประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่

มีประสบการณ์ในการศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ คิด

เป็นร้อยละ 19.1 และไม่มีประสบการณ์ดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ร้อยละ 43.6

6.การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ ประชากรตวัอยา่งเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

ร้อยละ 61.3 และไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ร้อย

ละ 38.7

7.  การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ประชากรตวัอยา่งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ร้อยละ 62.7 และมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ร้อยละ 37.3

8.  สถานะ/ต�าแหน่งทางสงัคม ประชากร

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีต�าแหน่งทางสงัคม คิดเป็น

ร้อยละ 90.2 และมีสถานะ/ต�าแหน่งทางสงัคม ร้อย

ละ 9.8 โดยเป็นผูน้�าองคก์ร ร้อยละ 7.8 และผูน้�า

ชุมชนร้อยละ 2.0

9.  ภูมิล�าเนา ประชากรตวัอยา่งส่วนใหญ่ 

เกิดในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 80.9 และยา้ยถ่ินท�ากิน

มาจากท่ีอ่ืน คิดเป็นร้อยละ10.1 มีระยะเวลาการตั้ง

ถ่ินฐานเฉล่ีย 41.4 ปี ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานมาก

ท่ีสุด 80 ปี และระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานนอ้ยท่ีสุด 1 ปี

10.  อาชีพหลกั ประชากรตวัอยา่งส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลกั ร้อยละ 38.2 

รองลงมามีอาชีพคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ27.9 และนอ้ย

ท่ีสุดประกอบอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 2.0

11.  รายไดท้ั้งหมด ประชากรตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีรายไดท้ั้งหมด50,000– 100,000 บาทต่อปี คิด

เป็นร้อยละ 36.3 รองลงมามีรายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 

บาทต่อปีมากกว่า 200,000 บาทต่อปี100,001– 

150,000บาทต่อปี และ150,001 – 200,000 บาทต่อ

ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 10.8 10.3 และ 7.8 ตามล�าดบั 

โดยมีรายไดท้ั้งหมดเฉล่ีย 101,741.18 บาทต่อปี
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ระดบัความคดิเห็นของผลกระทบจากการท่องเทีย่ว

เชิงนิเวศทีม่ต่ีอเศรษฐกจิชุมชน 

 กลุ่มประชากรตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อ

เศรษฐกิจชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

1.77โดยพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางตรงไดแ้ก่ 

ดา้นรายไดข้องครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนมีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.85 

และผลกระทบทางออ้มมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.69 เม่ือพิจารณา

แยกแต่ละปัจจยั พบวา่ระดบัของความคิดเห็นดา้น

ประเด็นปัญหาในระดบัมากท่ีสุดคือ ประชาชนมี

ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเป็นตน้ทุนใน

การประกอบอาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27 และระดบั

นอ้ยท่ีสุด คือการบุกรุกท่ีดินของอุทยานแห่งชาติเขา

สามร้อยยอด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.27

การทดสอบสมมตฐิาน

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ พบวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจาก

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง ไดแ้ก่ 

อาย ุการมีส่วนร่วมกบัทางอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด ประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

ยอด ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

สถานการณ์ตั้งถ่ินฐาน และอาชีพหลกัและปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความคิดเห็นของผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม ไดแ้ก่ ต�าแหน่ง

หมู่บา้น อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และอาชีพหลกั ดงั Table 1
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Table 1 Factors effecting people opinions on the ecotourism impact both direct and indirect benefits.

Independent var iables Dependent

var iables

t-test F-test p-value

1 Village location Direct benefit 1.876 0.060

Indirect benefits 6.67 <0.001*

2 Gender Direct benefit 0.842 0.401

Indirect benefits 0.1�7 0.8�1

� Age Direct benefit 5.0�4 0.001*

Indirect benefits 5.885 <0.001*

4 Educational level Direct benefit 0.55� 0.484

Indirect benefits �.��2 0.002*

5 Participation activities Direct benefit -2.416 0.007*

Indirect benefits -1.087 0.278

6 Experience in ecotourism Direct benefit -2.817 0.005*

Indirect benefits -2.682 0.008*

7 Perception information Direct benefit -2.��6 0.018*

Indirect benefits -1.27� 0.202

8 Ecotourism impact related Direct benefit 10.�57 <0.001*

Indirect benefits 4.624 0.001*

� Social Status Direct benefit 0.088 0.�16

Indirect benefits 0.851 0.428

10 Settlement period Direct benefit -2.0�0 0.040*

Indirect benefits -1.�06 0.060

11 Main occupation Direct benefit 6.�67 <0.001*

Indirect benefits �.107 <0.001*

Remark * p-value < 0.05 (significance level 0.05)

Table 1 Factors effecting people opinions on the ecotourism impact both direct and indirect benefits.

Remark * p-value < 0.05 (significance level 0.05)
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 จาก Table 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลกระทบดา้นเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดงัน้ี

 1.  ต �าแหน่งหมู่บา้น การทดสอบสมมติฐาน

ไดแ้บ่งประชากรตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

หมู่บา้นบางปู และหมู่บา้นคลองเขาแดง เป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม (t = 6.67, 

ค่า p<0.001) โดยประชากรตวัอยา่งหมู่บา้นบางปู มี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม (x̄ =1.86) มากกวา่ 

ประชากรตวัอยา่งหมู่บา้นคลองเขาแดง (x̄ =1.51)

 2.  อาย ุการทดสอบสมมติฐานไดแ้บ่งอายุ

ของประชากรตวัอยา่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มอาย ุ

21- 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี มากกวา่ 

60 ปี พบวา่ 

2.1  อายเุป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อ

เศรษฐกิจทางตรง (F = 5.043, ค่า p = 0.001) ผลการ

วเิคราะห์รายคู่พบวา่ (1) ประชากรท่ีช่วงอาย ุ31 – 40 

ปี (x̄ =2.04) กบัประชากรช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี (x̄ 
= 1.32) และ (2) ประชากรท่ีช่วงอาย ุ41 – 50 ปี (x̄ = 

1.98) กบัประชากรช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี (x̄ = 1.32) 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า p เท่ากบั 0.002 

และ 0.005 ตามล�าดบั

2.2  อาย ุ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิด

เห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม (F = 5.882, ค่า p <0.001) 

ผลการวเิคราะห์รายคู่ พบวา่ (1) ประชากรท่ีช่วงอาย ุ

21 – 30 ปี (x̄ = 1.76) กบัประชากรช่วงอายมุากกวา่ 

60 ปี (x̄ = 1.41) (2) ประชากรท่ีช่วงอาย ุ31– 40 ปี 

(x̄ = 1.82) กบัประชากรช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี (x̄ = 

1.41) และ (3) ประชากรท่ีช่วงอาย ุ41– 50 ปี (x̄ = 

1.70) กบัประชากรช่วงอายมุากกวา่ 60 ปี (x̄ = 1.41) 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า p เท่ากบั 0.027 

0.000 และ 0.029 ตามล�าดบั 

 3.  ระดบัการศึกษาการทดสอบสมมติฐาน

ไดแ้บ่งระดบัการศึกษาของประชากรตวัอย่าง

ออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือประถม

ศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มธัยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรีหรือสูงกวา่พบวา่

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ

จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม 

(F = 3.932, ค่า p = 0.002) ผลการวเิคราะห์รายคู่ พบ

วา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี

หรือสูงกวา่ (x̄ = 1.83) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลก

ระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทาง

ออ้มมากกวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา (x̄ = 1.57)

 4.  การมีส่วนร่วมกบัทางอุทยานแห่งชาติ

เขาสามร้อยยอดจดัข้ึน ไดแ้บ่งประชากรตวัอยา่งออก

เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เคยมีส่วนร่วม และไม่เคยมีส่วน

ร่วมกบัทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พบวา่ 

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบ

จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง (t 

= -2.416, ค่า p = 0.007) ประชากรตวัอยา่งท่ีมีส่วน

ร่วมกบัทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจดัข้ึน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง (x̄ =2.01) มากกวา่ 
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ประชากรตวัอยา่งไม่เคยมีส่วนร่วม (x̄ =1.71)

 5.  ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

การทดสอบสมมติฐานไดแ้บ่งประชากรกลุ่มตวัอยา่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ การมีประสบการณ์ในการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและไม่มีประสบการณ์ในการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศพบวา่

5.1  การมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั

ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจ

ทางตรง (t = -2.817, ค่า p = 0.005) โดยประชากร

ตวัอยา่งท่ีไม่มีประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง (x̄ =1.67) นอ้ย

กวา่ประชากรตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ดา้นการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศ (x̄ =1.98) 

5.2  การมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั

ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจ

ทางออ้ม (t = -2.682, ค่า p = 0.008) โดยประชากร

ตวัอยา่งท่ีไม่มีประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม (x̄ =1.60) 

นอ้ยกวา่ ประชากรตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ดา้น

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (x̄ =1.75) 

 6.  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางอุทยาน

แห่งชาติเขาสามร้อยยอดไดแ้บ่งประชากรตวัอยา่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และ

ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางอุทยานแห่งชาติ

เขาสามร้อยยอด พบวา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิด

เห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง (t = -2.396, ค่า p = 0.018) 

ประชากรตวัอยา่งท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทาง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี

ต่อเศรษฐกิจทางตรง (x̄ =1.95) มากกวา่ ประชากร

ตวัอยา่งไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (x̄ =1.68)

 7.  การมีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การทดสอบสมมติฐานไดแ้บ่ง

ประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย ออกเป็น 5 

กลุ่ม ไดแ้ก่ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็น

อาชีพหลกั มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอาชีพเสริม มีส่วน

เก่ียวขอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ และเป็น

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ พบวา่

7.1 การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี

ต่อเศรษฐกิจทางตรง (F = 10.957,ค่า p <0.001) ผล

การวเิคราะห์รายคู่ พบวา่ (1) ประชากรท่ีไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้ง (x̄ = 1.64) กบัประชากรส่วนเก่ียวขอ้ง

เป็นอาชีพหลกั (x̄ = 2.37) (2) ประชากรท่ีไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้ง (x̄ = 1.64) กบัประชากรส่วนเก่ียวขอ้งเป็น

อาชีพเสริม (x̄ = 2.48) และ (3) ประชากรท่ีเป็นเจา้

หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ (x̄ = 1.73) กบัประชากรท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นอาชีพเสริม (x̄ = 2.48) มีความคิด

เห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี

มีต่อเศรษฐกิจทางตรง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า p เท่ากบั0.003 <0.001 

และ 0.010 ตามล�าดบั 

7.2 การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อ

เศรษฐกิจทางออ้ม(F = 4.624, ค่า p = 0.001)

ผลการวเิคราะห์รายคู่ พบวา่ ประชากรท่ีไม่มีส่วน
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เก่ียวขอ้ง (x̄ = 1.61) กบัประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง

เป็นอาชีพหลกั (x̄ = 1.98) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลก

ระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทาง

ออ้ม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ค่า p เท่ากบั0.007 

 8.  ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐาน การทดสอบ

สมมติฐานไดแ้บ่งประชากรตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ยา้ยถ่ินฐานมา และเกิดในพื้นท่ี เป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่อง

เท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง (t = -2.030, 

ค่า p = 0.04) โดยประชากรตวัอยา่งท่ียา้ยถ่ินฐานมา

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง (x̄ =2.08) มากกวา่ 

ประชากรตวัอยา่งท่ีเกิดในพื้นท่ี (x̄ =1.79)

 9.  อาชีพหลกั การทดสอบสมมติฐานได้

แบ่งอาชีพหลกัของประชากรตวัอยา่งออกเป็น 8 

กลุ่ม ไดแ้ก่ คา้ขาย ประมงชายฝ่ัง ภาคการเกษตร 

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

ลูกจา้งทัว่ไป/ลูกจา้งประจ�าของรัฐ รับจา้งทัว่ไป 

และเพาะเล้ียงสตัวน์�้ าพบวา่ 

9.1  อาชีพหลกั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง (F = 6.367, ค่า p <0.001) ผล

การวเิคราะห์รายคู่ พบวา่ ประชากรประกอบอาชีพ

คา้ขาย (x̄ = 2.24) กบัอาชีพรับจา้งทัว่ไป (x̄ = 1.37) 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรงแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่า p เท่ากบั 0.007

9.2  อาชีพหลกั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม(F = 9.107, ค่า p <0.001)

ผลการวเิคราะห์รายคู่ พบวา่ (1) ประชากรประกอบ

อาชีพคา้ขาย (x̄ = 1.85) กบัอาชีพประมงชายฝ่ัง (x̄ 
= 1.59) (2) ประชากรประกอบอาชีพคา้ขาย (x̄ = 

1.85) กบัอาชีพรับจา้งทัว่ไป (x̄ = 1.26) (3) ประชากร

ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง (x̄ = 1.59) กบัอาชีพ

ขา้ราชการ/พนกังานราชการ (x̄ = 1.94) (4) ประชากร

ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานราชการ (x̄ = 

1.94) กบัอาชีพรับจา้งทัว่ไป (x̄ = 1.26) และ (5) 

ประชากรประกอบอาชีพลูกจา้งทัว่ไป/ลูกจา้งประจ�า

ของรัฐ (x̄ = 1.78) กบัอาชีพรับจา้งทัว่ไป (x̄ = 1.26) 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางออ้ม แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ค่า p เท่ากบั0.028 

<0.001 0.037 <0.001 และ 0.004 ตามล�าดบั

สรุป
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีการบริหาร

จดัการดา้นการท่องเท่ียวเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเกิดการ

เรียนรู้และเกิดความตระหนกัถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท�าใหเ้กิด

ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งชุมชน

ทอ้งถ่ินกบัการด�าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ เป็นลกัษณะการพ่ึงพากนัทางเศรษฐกิจ การ

ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั และการ

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหแ้ก่คนในชุมชนจาก

ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ลกัษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ิน

บา้นบางปูและบา้นคลองเขาแดง ประชากรท่ีท�าการ

ศึกษาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัประถมศึกษา มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลกั 

มีรายไดเ้ฉล่ีย 101,741.18 บาทต่อปี ส่วนใหญ่ไม่มี

อาชีพเสริมดา้นการท่องเท่ียวส�าหรับความคิดเห็น
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ของชุมชนเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจาก

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีต่อเศรษฐกิจทางตรง ไดแ้ก่ 

อาย ุการมีส่วนร่วมกบัทางอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด ประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากอุทยานแห่งชาติเขาสาม

ร้อยยอด การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ สถานการณ์ตั้งถ่ินฐาน และอาชีพหลกั และ

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี

ต่อเศรษฐกิจทางออ้ม ไดแ้ก่ ต�าแหน่งหมู่บา้น อาย ุ

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ และอาชีพหลกั

ค�านิยม
ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ

เขาสามร้อยยอด ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ และชุมชนคลองเขาแดง และบา้นบางปู ท่ี
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บทน�า
 ตามแผนนโยบายแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(ปีพ.ศ. 2560-2579) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดา้นการสร้าง

การเติบโต บนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,.2560ก) ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้ง

เผชิญกบัขอ้จ�ากดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกใชไ้ป

อยา่งขาดประสิทธิภาพจึงอยูส่ภาพท่ีเส่ือมโทรม รวม

ทั้งสภาพแวดลอ้มมีคุณภาพต�่าลง ทั้งปัญหาคุณภาพน�้า 

อากาศ และการก�าจดัขยะของเสีย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่ง

ผลทั้งต่อตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการ ตลอดจน

สร้างผลเสียต่อคุณภาพชีวติประชาชน ขณะเดียวกนั

กก่็อใหเ้กิดความเส่ียงจากความขดัแยง้จากการแยง่ชิง

ทรัพยากรท่ีส�าคญั การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของโลกท่ีมีความผนัผวนไม่ตรงตามฤดูกาลไดส่้งผล

ใหเ้กิดความตระหนกัถึงผูค้นท่ีจะสามารถอยูร่่วมกนั

อยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มภายใตก้รอบแนวคิด

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ความเส่ียงของภยัพิบติัจากสภาพ

แวดลอ้มไดน้�าไปสู่ขอ้ตกลงในระดบัโลกท่ีส�าคญัรวม

ทั้งยกระดบัความสามารถในการลดผลกระทบและ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยั

พิบติัธรรมชาติการปรับตวัไปสู่รูปแบบของการผลิต

1นกัวชิาการป่าไมช้�านาญการพิเศษ ส�านกัอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช

61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900
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และการบริโภคท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์�่า

และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน โดยพฒันาการ

ผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ การพฒันาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดย

การจดัการขยะสารพิษ และของเสียอนัตรายอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2560ข)

 ภายในปีพ.ศ. 2573 น้ีเป็นการวางรากฐาน

และสนบัสนุนใหป้ระเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสงัคมอยา่งย ัง่ยนื โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะเพิม่พ้ืนท่ี

ป่าไมใ้หไ้ดร้้อยละ 40 ของพื้นท่ี (128 ลา้นไร่) โดย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจ ใน

ขอ้5.1ใหจ้ดัระบบอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการ

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ด�าเนินการรักษาและ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้ทั้งป่าตน้น�้าล �าธาร ป่าชุมชน 

และป่าชายเลนด�าเนินการปราบปรามและป้องกนั

การบุกรุกท�าลายป่าอยา่งเขม้งวด เร่งรัดการปลูก

ป่าโดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ การก�าหนดพื้นท่ี

ราบเชิงเขาเป็นแนวกนัชน และส่งเสริมการปลูกป่า

เศรษฐกิจท่ีมีระบบการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื (กรม

ป่าไม,้ 2560)

 กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธ์ุพืช
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เป็นหน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ีป่าอนุรักษข์องประเทศมี

พื้นท่ีรับผดิชอบมากถึงเกือบ 1ใน5ของประเทศ ทั้ง

ทรัพยากรป่าไม ้สตัวป่์า แหล่งตน้น�้าล �าธารรวมทั้ง

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากกวา่ร้อยละ 90 ท่ี

ขบัเคล่ือน และน�ารายไดสู่้ประเทศ ดงันั้นความรับ

ผดิชอบต่อทรัพยากรท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงส่งผลให้

กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์า และพนัธ์ุพืชเป็นองคก์ร

แห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยการน�าวทิยาการ

ใหม่ๆ มาปรับใชเ้พ่ือใหภ้ารกิจต่างๆ ส�าเร็จลุล่วงได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีภาระค่าใชจ่้ายต่อ

หน่วยลดลง 

 อากาศยานไร้คนขบั (Drone) หรือยเูอว ี

(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ปัจจุบนัไดมี้การ

พฒันาเทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขบัใหมี้ความล�้า

สมยัมากยิง่ข้ึน โดยการออกแบบใหส้ามารถท�างาน

ไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงไดมี้การเขียนโปรแกรมหรือแอป

พลิเคชนั ใหอ้ากาศยานไร้คนขบับินตรวจตราเฝ้า

ระวงัพ้ืนท่ีท่ีมนุษยเ์ขา้ถึงไดย้ากมีความห่างไกลและมี

ความเส่ียง โดยอากาศยานไร้คนขบัจะสามารถเขา้ถึง

พ้ืนท่ีไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว (กลุธิดา, 2559)อากาศยาน

ไร้คนขบั จึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญัในการปฏิบติั

ภารกิจเกือบทุกดา้น โดยเฉพาะภารกิจตรวจตราเฝ้า

ระวงัพื้นท่ีบุกรุกในเขตอุทยานแห่งชาติ ภารกิจการ

รักษาความปลอดภยั เสมือนมีเจา้หนา้ท่ีอยูทุ่กพื้นท่ี 

และท่ีส�าคญัอากาศยานไร้คนขบัมีประสิทธิภาพ

มากกวา่กลอ้งวงจรปิด เน่ืองจากสามารถเคล่ือนท่ี

ไดแ้บบอิสระ และกลอ้งท่ีติดกบัอากาศยานมีความ

ละเอียดสูงถึง 4K สามารถติดตามเฝ้าระวงัภยัคุกคาม

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ทั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแห่ง

ชาติ การลกัลอบตดัไมท้�าลายป่า การเกิดไฟป่า การ

ส�ารวจเพ่ือพฒันา รวมทั้งการเฝ้าระวงัและติดตามสตัว์

ป่า ภายใตค้ �าสัง่ของเจา้หนา้ท่ี อากาศยานไร้คนขบั

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหม้นุษยส์ามารถปฏิบติัภารกิจ

ท่ีหลากหลายบนทอ้งฟ้าได ้ทั้งน้ี อากาศยานไร้คน

ขบัแต่ละชนิดจะมีรูปร่าง ขนาด และประสิทธิภาพ

ท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะงานและหนา้ท่ี เช่น การ

สอดแนม การโจมตี การขนส่ง การวจิยัและพฒันา 

การบนัทึกภาพมุมสูง ถือเป็นจุดเด่นของการน�าเสนอ

มุมมองภาพท่ีแปลกใหม่ 

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขบัในภารกจิ
ทีเ่กีย่วข้องกบัป่าไม้
ภารกจิกู้ชีพ

อากาศยานไร้คนขบัสามารถน�ามาปฏิบติั

เพื่อบินส�ารวจ และคน้หาผูป้ระสบภยัในเหตุการณ์

ภยัพิบติัต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การคน้หา

ผูป้ระสบภยัน�้าท่วม ผูร้อดชีวติจากเหตุการณ์แผน่ดิน

ไหว นกัท่องเท่ียวท่ีหลงป่า ซ่ึงอากาศยานไร้คนขบั

สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีอนัตรายไดร้วดเร็วกวา่เจา้หนา้ท่ี 

และสามารถเกบ็ขอ้มูลเพ่ือใหห้น่วยกูชี้พกูภ้ยัท�าการ

วางแผนการเขา้ช่วยเหลือ เพื่อป้องกนัและลดความ

เส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ภารกจิตดิตามเฝ้าระวงัพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติ

นอกจากอากาศยานไร้คนขบัจะมีประโยชน์

ในดา้นคน้หาผูป้ระสบภยัในเหตุการณ์ภยัพิบติัต่างๆ 

แลว้ยงัสามารถบินส�ารวจแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ ์และ

อุทยานแห่งชาติ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีลาดตระเวนสามารถ

ประเมินสถานการณ์พ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงัพื้นท่ีอุทยานแห่ง

ชาติ โดยการเกบ็หลกัฐานส�าคญัเป็นไฟลภ์าพและ

ไฟลว์ดีิโอ รวมถึงเป็นการดูแลความสงบเรียบร้อย

ภายในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
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ภารกจิอนุรักษ์สัตว์ป่า 

การเฝ้าระวงัการล่าสัตว ์ การติดตามสัตว์

ท่ีบาดเจบ็ การติดตามดูพฤติกรรมสตัวป่์าท่ีมีนิสยั

ดุร้าย และสตัวป่์าท่ีก�าลงัจะสูญพนัธ์ุ ถือเป็นหนา้ท่ี

ท่ีมีความเส่ียงอนัตรายของเจา้หนา้ท่ีกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช จึงไดมี้การใชอ้ากาศยาน

ไร้คนขบัเพ่ือติดตามปัญหาดงักล่าว โดยอากาศยาน

ไร้คนขบัจะสามารถถ่ายทอดสญัญาณภาพและเสียง 

หรือบนัทึกภาพสตัวป่์าเพ่ือเป็นขอ้มูลใชใ้นการศึกษา

ของผูเ้ช่ียวชาญ และรวมถึงการเฝ้าระวงัเพ่ือป้องกนั

การล่าสตัวป่์าอีกดว้ย 

ภารกจิสร้างแผนที ่3 มติ ิ

ภาพถ่ายทางอากาศท่ีไดจ้ากอากาศยานไร้

คนขบัสามารถน�ามาประมวลผลเพ่ือสร้างแผนท่ี 

3 มิติ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

แผนท่ีท่ีมีความสมจริงและมีมาตราส่วนตามขนาด

จริง ทั้งน้ี อากาศยานไร้คนขบัสามารถบินส�ารวจ

พื้นท่ีต่างๆ เพื่อเกบ็ขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดสูงสุดถึง 

4Kโดยกลอ้งท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะสามารถบนัทึก

ภาพท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและชดัเจน จะสามารถ

สร้างฐานขอ้มูลพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ ขอ้มูลภาพถ่าย

ทางอากาศจะสามารถน�ามาวเิคราะห์ประมวลผลทาง

ภูมิสารสนเทศเพ่ือค�านวณพ้ืนท่ีบุกรุกในเขตอุทยาน

แห่งชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขบักบังาน

ลาดตระเวนพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติ
 จากรายงานสถานการณ์พ้ืนท่ีป่าในพ้ืนท่ี

อุทยานแห่งชาติ จ�านวน154แห่ง รวมพื้นท่ีทั้งหมด 

44,698,837.26 ไร่ สามารถแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น4ประเภท 

ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์มีพ้ืนท่ี 41,166,175.29ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 85 พ้ืนท่ีแหล่งน�้า มีพ้ืนท่ี 882,336.18 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 2 พ้ืนท่ีทะเล มีพ้ืนท่ี 3,069,057.00 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 6 และพื้นท่ีไม่มีสภาพเป็นป่า พื้นท่ี 

3,532,661.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ7 (กรมอุทยานแห่ง

ชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2560ก)

 จากรายงานสถานการณ์พ้ืนท่ีป่าน้ีพบว่า

มีปริมาณการเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีไม่มีสภาพเป็นป่า

เพิ่มข้ึนทุกๆปีท�าใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีการ

ตรวจการณ์ และลาดตระเวนพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ

อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า 

และพนัธ์ุพืชจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส�าคญัของภารกิจ

การลาดตระเวนท่ีสามารถน�าเทคโนโลยอีากาศยาน

ไร้คนขบัมาใชเ้พ่ือการคุม้ครองพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ

ใหเ้ป็นประโยชนสู์งสุด โดยแบ่งการด�าเนินงานเป็น 

3 ระดบั ดงัน้ี

 1. เจา้หนา้ท่ี Drone Ranger มีหนา้ท่ีใช้

อากาศยานไร้คนขบัตรวจตรา ลาดตระเวนแนวเขต

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ โดยอา้งอิงพ้ืนท่ีจากขอ้มูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และจดัท�าแผนการด�าเนินการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. เจา้หน้าท่ีชุดตรวจสอบ มีหน้าท่ีเขา้

ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามการช้ีเป้าของเจา้หนา้ท่ี Drone 

Ranger จากการบินตรวจสอบบนัทึกภาพ และภาพ

เคล่ือนไหว น�าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกลงในระบบแลว้ส่ง

ขอ้มูลรายงานผลการด�าเนินการ 

 3. ระดบัผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูล

ท่ีไดรั้บจากการรายงานของเจา้หนา้ท่ี Drone Ranger 

เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา ภยัคุกคามใน

อุทยานแห่งชาตินั้นๆ

การประยุกต์ใช้แอปพลเิคช่ัน Litchi เพ่ือ
ภารกจิการลาดตระเวนในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติ

แอปพลิเคชนั Litchi เป็นแอปพลิเคชนัท่ี

ควบคุมอากาศยานไร้คนขบัให้บินถ่ายภาพ โดย
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ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหว 

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช ได้

น�าเอาเทคโนโลยน้ีีมาใชใ้นการลาดตระเวนบริเวณ

พ้ืนท่ีเส่ียงต่อการบุกรุกหรือลกัลอบตดัไมใ้นเขต

อุทยานแห่งชาติ เพ่ือลดอตัราการบุกรุกในเขต

อุทยานแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมนวตักรรมการ

ใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการอนุรักษพ้ื์นท่ีและยงัสอดคลอ้ง

กบันโยบายประเทศไทย4.0 โดยแอปพลิเคชนั Litchi 

มีองคป์ระกอบของการท�างานดงัน้ี (ภาพท่ี 1) (VC 

Technology Ltd., 2018)

1. Flight Modes: ใชเ้มนูน้ีเพ่ือเปล่ียนโหมด

การบิน

2. Radar: แสดงต�าแหน่งของอากาศยาน

เทียบกบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของผูค้วบคุม (เฉพาะแอน

ดรอยดเ์ท่านั้น)

3. Flight Telemetry: แสดงความสูงเม่ือ

เทียบกบัระดบัความสูงการข้ึนบิน ระยะทางจาก

จุดเร่ิมตน้การบินไปยงัอากาศยาน และความเร็วบน

แกนทั้งหมด ในโหมดการติดตาม จะแสดงระยะห่าง

ระหวา่งอุปกรณ์เคล่ือนท่ีกบัเคร่ืองบิน

4. Show/hide small view: แตะเพ่ือลดขนาด

ของจอแสดงผลขนาดเลก็ แตะท่ีจอแสดงผลขนาด

เลก็เพื่อสลบัมุมมองแผนท่ีและวดีิโอ

5. Air Craft: แสดงต�าแหน่งอากาศยาน

บนแผนท่ี 

6. Mobile Device: แสดงต�าแหน่งอุปกรณ์

เคล่ือนท่ีบนแผนท่ี

7. Home Point: แสดงต�าแหน่งจุดเร่ิมตน้

ของการบินบนแผนท่ี หากตอ้งการตั้งต�าแหน่งจุด

เร่ิมตน้ของการบินใหม่ใหล้ากเคร่ืองหมายน้ีไปยงั

ต�าแหน่งท่ีตอ้งการ 

8. Photo/Video Switch: ใชเ้พ่ือเปล่ียนโหมด

กลอ้งถ่ายรูป

9. Take Photo/Record: ถ่ายภาพในโหมด

ถ่ายภาพ หรือแตะเพ่ือเร่ิมตน้และหยดุการบนัทึก

ขณะอยูใ่นโหมดวดีิโอ

10. Gimbal Pitch Indicator: แสดงต�าแหน่ง

ปัจจุบนัของ gimbal tilt ดา้นบน คือ +30° เหนือเสน้

ขอบฟ้า ดา้นล่าง คือ -90°

11. Zoom to Mobile Device: ขยายแผนท่ี

ไปยงัต�าแหน่งของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนั

12. Unlock Map Orientation: ค่าเร่ิมตน้

ของแผนท่ีจะมุ่งสู่ทิศเหนือ แตะเพ่ือให้การหมุน

แผนท่ีด�าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองตรงกบัต�าแหน่งของ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ีเทียบกบัทิศเหนือ

13. Camera Setting: เปิดการตั้งค่ากลอ้ง

ผลการลาดตระเวนภารกจิการลาดตระเวน
ในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติ

การเปรียบเทียบการลาดตระเวนพ้ืนท่ีอุทยาน

แห่งชาติในรูปแบบต่างๆจ�านวน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

เดินเทา้ ยานยนต ์เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานไร้คน

ขบั (ตารางท่ี 1) พบวา่อากาศยานไร้คนขบัสามารถ

น�ามาใชง้านการลาดตระเวนไดป้ริมาณงานมาถึง 

24 ชัว่โมงต่อวนั ดว้ยงบประมาณท่ีนอ้ยกว่าการ

ลาดตระเวนในรูปแบบอ่ืน และยงัไดภ้าพท่ีมีความ

ละเอียดสูง มีความถ่ีในการเห็นพื้นท่ีมาก แต่พบวา่

อากาศยานไร้คนขบัจ�าเป็นตอ้งใชจ้ �านวนเจา้หนา้ท่ี

มากถึง 2,000 คน ซ่ึงมากวา่รูปแบบเฮลิคอปเตอร์ ท่ี

ใชจ้ �านวนเจา้หนา้ท่ีเพียง 89 คน แต่ยงัคงใชเ้จา้หนา้ท่ี

นอ้ยกวา่รูปแบบเดินเทา้และยานยนตซ่ึ์งผลการออก

ตรวจการณ์และลาดตระเวนน้ีสามารถประหยดังบ

ประมาณและจ�านวนบุคลากรไดต้ามความคาดหมาย 

พร้อมทั้งยงัไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย �าและทนัต่อ

เหตุการณ์ ณ ปัจจุบนั
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เอกสารและส่ิงอ้างองิ
กรมป่าไม.้ 2560. ยทุธศาสตร์กรมป่าไม ้พ.ศ. 2560-

2579.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอ้ม, กรุงเทพฯ.

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช. 2560ก. 

รายงานข้อมูลสถิติ 2560.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 

กรุงเทพฯ.

----------------.  2560ข. นวตักรรมเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ

การเฝ้าระวงัการบุกรุกป่าในอุทยานแห่งชาติ.  

ใน รายงานการประชุมโครงการ “Smart National 

Park4.0”.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ.

กลุธิดา เด่นวทิยานนัท.์ 2559.  “Drone” เทคโนโลย ี

อากาศยานไร้คนขบั. แหล่งท่ีมา: https://

www.pwc.com

/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20161031.html, 

20สิงหาคม2561.

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ. 2560ก.  ยุทธศาสตร์ท่ี 

5 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579). 

กรุงเทพฯ.

--------------------. 2560ข. แผนพฒันาเศรษฐิจสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12, กรุงเทพฯ.

VC Technology Ltd.  2018.  User Guide. source : 

https://flylitchi.com/help, 20 สิงหาคม 2561.
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วารสารการจดัการป่าไม้

 วารสารการจดัการป่าไมเ้ป็นวารสารทางวิชาการของภาควิชาการจดัการป่าไม ้ คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั บทความ ข่าวสารดา้นการจดัการ
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กรกฎาคม-ธนัวาคม

 บทความ ข่าวสารหรือความคิดเห็นในวารสารน้ีเป็นความคิดเห็นของผูเ้ขียน กองบรรณาธิการและ

ภาควชิาการจดัการป่าไมไ้ม่จ�าเป็นตอ้งเห็นดว้ย

 กองบรรณาธิการวารสารการจดัการป่าไมเ้ปิดรับผลงานทางวจิยั บทความ ข่าวสารของผูอ่้านทุก

ท่าน โดยจดัส่งตน้ฉบบัในกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 10 หนา้กระดาษพิมพ ์โดยใช ้Front Angsana 
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ของเน้ือหา (ถา้มี) โดยส่งผลงานทางวจิยั บทความ ข่าวสาร มาท่ีกองบรรณาธิการ ภาควชิาการจดัการป่าไม ้
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บทความ ข่าวสารท่ีไดรั้บการพิจารณากองบรรณาธิการจะเป็นผูติ้ดต่อและแจง้ใหท้ราบและขอสงวนสิทธ์ิ

ในการแกไ้ขและจะไม่ส่งตน้ฉบบัท่ีไม่ไดรั้บการพิจารณาคืน
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