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แผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีจั่งหวดักระบี่ 

The Prevention Plan on Encroachment and Destruction of Forest  Resources Suitable 

for the Areas in Krabi Province 

ผูวิ้จยั  นายชนมวฒิุ  เมืองสง1 อาจารยท่ี์ปรึกษา  (1)  รศ.ดร.ดุสิต  เวชกิจ2  (2)  รศ.บ าเพญ็   เขียวหวาน2     
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อ  (1)  ศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่
ยนต์ในทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี เก่ียวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้นดา้นการป้องกนัรักษาป่า  ดา้นการมี
ส่วนร่วม  และภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการป่าไม้    และ(2)  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจดัท า
แผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมใ้หเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ   ประชากรที่ใช้เป็นประชาชนผูรั้บใบอนุญาตให้
มี เล่ือยโซ่ยนตใ์นทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัการครอบครองเล่ือยโซ่ยนต์
แลว้  และเดินทางมารับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์  ณ  ส านกังาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดักระบี่  จ  านวน  2,250  ราย  โดยมีกลุ่มตวัอย่าง  2  
กลุ่ม  คือ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวจิยั   มีจ  านวน   340   คน    ท่ีไดม้าจากการ
สุ่มอย่างง่าย  และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก  ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือวิจยั  โดยการ
คดัเลือกประชาชนผูร้ับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์   ที่ เป็นตัวแทนจากแต่ละอ าเภอภายใน
ท้องที่จ ังหวดักระบี่   รวม 8  อ าเภอๆ ละ  3  คน รวม  24  คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  (1)  ผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ในท้องท่ีจงัหวดักระบ่ี   มีความ
คิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  ต่อการสร้างความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ การจดัการ
พื้นท่ีป่า  และกระบวนการมีส่วนร่วม   และ(2)  ความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์
สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคญั  ในการจดัท าแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากร
ป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้ 3  ยุทธศาสตร์  คือ  1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขา้ใจ  
2) ยุทธศาสตร์การจดัการพื้นท่ี  และ3)  ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วม

ค าส าคัญ   แผนการป้องกนั   การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ จงัหวดักระบ่ี
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Abstract 

This research’s objectives are to (1) study the opinions of chainsaw licensees 

in Krabi Province about forest resource preservation in terms of forest protection, 

participation, and local wisdom on forestry, and (2) formulate guidelines of setting an 

appropriate plan to protect forest resources in the areas of Krabi Province from 

encroachment and destruction. 

This is a survey research conducted on the population of chainsaw licensees in 

Krabi Province who have their qualifications for possessing the chainsaws checked 

and travelled to receive the licence from the registrar at the Krabi Provincial Office of 

Natural Resources and Environment. Two samples were used: a random sample of 

340 licensees to answer the questionnaire as a research tool, and a selected sample of 

24 licensees (3 from each of 8 districts). Statistics used in the data analysis consisted 

of frequency, percentile, mean, and standard deviation. 

The results are that (1) the chainsaw licensees in the areas of Krabi had a high-

level mean of opinions on creating the understanding of forest resource preservation, 

forest area management, and a participatory process, and (2) the opinions of the 

chainsaw licensees can be used in forming significant strategies for preparing the 

Prevention Plan on Encroachment and Destruction of Forest Resources Suitable for 

the Areas in Krabi Province; namely, (1) strategy to create understanding, (2) strategy 

to manage the areas, and (3) strategy to participate.

Keywords :  Prevention plan on encroachment, Destruction of forest resources,

  Krabi Province

บทน า 
ดว้ยสถานการณ์ในปัจจุบนั  ทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี ยงัมีการถูกบุกรุกท าลาย

อย่างต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ   และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง  ซ่ึงหากมองมาตรการของภาครัฐ      
ท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลป้องกนัรักษาทรัพยากรป่าไม ้ ยงัไม่มีความเขม้แข็งพอที่จะเป็นเคร่ืองมือใน
การบงัคบัใช ้เพื่อหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายป่า  ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท าไม ้ การแปรรูปไม ้ หรืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรับจา้งโค่นตน้ไม ้  รับจา้งแปรรูปไม ้  คา้ไมแ้ปรรูปหรือคา้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าจากไม ้ และเป็นผูมี้
เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนตไ์วใ้นครอบครอง   ซ่ึงผูว้ิจยัมองวา่  ผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนตเ์ป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพดา้น
การป่าไมแ้ละใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีป่าไม ้ มีส่วนไดส่้วนเสียกบัตน้ไม ้ ป่าไมโ้ดยตรง  โครงการศึกษาวิจยั
ในเร่ือง   “ แผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี” 
จึงเป็นการศึกษา แนวคิด/ความคิดเห็นของผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนต ์  น่าจะน าผลการวิจยัดงักล่าว   ไป
ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการจดัท าแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ท่ีเหมาะสมกบั
พื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ในทอ้งที่จงัหวดักระบ่ี

เก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ ในดา้นการป้องกนัรักษาป่า  ดา้นการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญา
ชาวบา้นในดา้นการป่าไม ้

2. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจดัท าแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
ใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีของจงัหวดักระบ่ี 

วธีิการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)   โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
       1.1  ศึกษาขอ้มูลสถานการณ์ป่าไมจ้ากแหล่งขอ้มูล 
        1.2  ออกแบบและจดัท าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
       1.3  วางแผนงานวิจยั  ซกัซ้อมความเขา้ใจกบัทีมงานผูเ้ก็บขอ้มูล 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย
       2.1  ใชแ้บบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด 
       2.2  ใชแ้บบสัมภาษณ์  ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 
       แบ่งเป็น 3 ตอน 
       ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  งานอดิเรก ระดบั

การศึกษา รายไดค้รอบครัว  ระยะเวลาในการอาศยัในทอ้งถ่ินนั้น  ขนาดพื้นท่ีท่ีถือครอง ประเภท
ท่ีดินถือครอง และการครอบครองเล่ือยโซ่ยนต ์

      ตอนที่  2  ขอ้มูลที่เป็นสาเหตุและเป็นปัจจยัเก่ียวขอ้งต่อการบุกรุกท าลายป่า การ
ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า  แนวเขตที่ดินในเขตป่าไม ้  ผูป้กครองในทอ้งที่ต่อการบุกรุกพื้นที่ป่า
ไม ้ การปลูกพืชเกษตรกบัของการตดัไมใ้นเขตป่า   การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ การไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจดา้นป่าไม ้

      ตอนท่ี  3  ความคิดเห็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ ความคิดเห็นด้านการป้องกัน
รักษาป่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลพื้นที่ป่า ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ร่วมเป็น
เครือข่ายเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ิน ความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาชาวบา้น 

        การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยผูว้ ิจยัจะน าแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ไปใหห้วัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดักระบ่ี ผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การบุกรุกท าลายป่า  ได้แก่  ผูอ้  านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
กระบ่ี   หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  หัวหน้าเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า 
หวัหนา้สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลน  เป็นตน้  ประเมินเน้ือหา ความครอบคลุมของเน้ือหา 
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ขอบเขตเน้ือหาและหาจุดบกพร่อง แล้วน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ 

3. ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก
        3.1  ประชากรเป้าหมาย  คือ ประชากรท่ียื่นค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์ไว้

กบัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี  และเดินทางมารับใบอนุญาตฯ จาก  
นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต ์ ณ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ีมีจ านวน
ทั้งส้ิน 2,250 ราย  

        3.2  กลุ่มตัวอย่าง  โดยการสุ่มแบบง่าย  ผูว้ิจยัยื่นแบบสอบถามให้ประชาชนผูเ้ดินทาง
มารับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์ จ  านวน  340   คน  น ากลบัไปกรอกขอ้มูล   แลว้ให้ส่งคืนมายงั
ผูว้ิจยั ขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว  ค  านวณหาโดย ใช้สูตรการค านวณ ของ ทาโร่ ยามาเน่  ท่ี
ระดบันยัส าคญั  0.05  ตามสูตรดงัน้ี 
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        3.3  กลุ่มผู้ให้ข้อมลูเชิงลึก   ใชแ้บบสัมภาษณ์กบัประชาชนผูเ้ดินทางมารับใบอนุญาต
ใหมี้เล่ือยโซ่ยนตโ์ดยคดัเลือกคน  (ท่ีไม่ใช่ในกลุ่มตวัอยา่งตามขอ้  3.3.2)   ซ่ึงจะเป็นตวัแทนจากแต่
ละอ าเภอ ภายในจงัหวดักระบ่ี รวม 8 อ าเภอๆ  ละ 3 คน  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง   24  คน   

4. ข้ันตอนด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  และสังเคราะห์ข้อมูล
        4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

    ส่วนท่ี  1  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
     -  ยื่นแบบสอบถามพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์และช้ีแจงรายละเอียดกับ

กลุ่มตวัอย่าง  เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างน าแบบสอบถามกลบัไปกรอกขอ้มูล  แล้วให้กลุ่มตวัอย่างส่ง
แบบสอบถามคืนใหผู้ว้จิยัทางไปรษณีย ์ 

    ส่วนท่ี  2  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึก 
     -  ใช้แบบสัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงลึก  โดยให้ทีมงานสัมภาษณ์  ช้ีแจง

รายละเอียดและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ 
    4.2  การวิเคราะห์ข้อมลู   

     เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบเสร็จส้ิน  จึงท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์  น าขอ้มูลท่ีได้ท าการลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

4.2.1  อธิบายลกัษณะขอ้มูล โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
4.2.2  วดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
4.2.3  จดัเรียงล าดบัความส าคญั ความคิดเห็น ดา้นการป้องกนัรักษาป่า 
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4.2.4  ใชข้อ้ความและตารางมาเป็นวธีิน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา 
เกรฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ีย  5  ระดบั   

1) ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80  มีความเห็นอยูใ่นระดบัต ่า
2) ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60  มีความเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า
3) ค่าเฉล่ีย   2.61 - 3.40  มีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง
4) ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  มีความเห็นอยูใ่นระดบัสูง
5) ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  มีความเห็นอยูใ่นระดบัสูงมาก

       4.3  การสังเคราะห์ข้อมลู 
1) น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ยกร่างยุทธศาสตร์การจดัท าแผนป้องกนัการบุก

รุกท าลายทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี 
2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ  หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการป้องกนัและดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  เพื่อใหค้วามคิดเห็นในแผนการป้องกนัฯ 
3) สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

5. ข้ันตอนการสรุปผล จดัท ารายงาน จดัพิมพแ์ละเผยแพร่
ผลการวจัิย   
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล   
ตารางที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูล ร้อยละ 
เพศชาย 92.5 

อายเุฉล่ียระหวา่ง  41 - 50  ปี 39.4 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 64.4 
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา  (ป.4 - ป.6) 63.5 

มีเหตุผลท่ีเล่ือยโซ่ยนตเ์พื่อใชต้ดัไมส่้วนตวั 72.1 
มีระยะเวลาการใชเ้ล่ือยโซ่ยนตร์ะหวา่ง  1 -  5  ปี 45.6 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 - 4  คน 47.6 

ระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินมากกวา่  20  ปี 82.1 
มีรายไดต่้อครัวเรือน  ไม่เกิน  10,000  บาท 44.7 
มีรายไดท่ี้เกิดจากเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนตต่์อเดือน  ไม่เกิน  5,000  บาท 27.4 
ประเภทท่ีดินท่ีถือครองมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ น.ส.3 หรือน.ส. 3ก 29.1 

การถือครองท่ีดินอยูใ่นเขตป่า 31.76 
มีการถือครองท่ีดินมากกวา่  20  ไร่ 35.5 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  92.9   มีอายุเฉล่ีย
ระหว่าง  41 - 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  39.4  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั   คิดเป็นร้อยละ 
64.4  มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)  คิดเป็นร้อยละ  63.5  กลุ่มตวัอยา่งมี
เหตุผลท่ีใช้เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์เพื่อใชต้ดัไมส่้วนตวั  คิดเป็นร้อยละ  72.1  และมีระยะ เวลาการใช้
เล่ือยโซ่ยนต์ระหว่าง 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.6 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 - 4  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 47.6 ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินมากกวา่  20  ปี  สูงถึงร้อยละ  82.1  กลุ่มตวัอยา่ง มี
รายไดค้รอบครัวต่อเดือนไม่เกิน  10,000  บาท  เป็นจ านวนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 44.7  และมี
รายไดท่ี้เกิดจากการใชเ้ล่ือยโซ่ยนตต่์อเดือน  ไม่เกิน 5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.4  ในส่วนของ
ประเภทท่ีดินท่ีกลุ่มตวัอย่างถือครอง  พบว่าประเภทท่ีดินท่ีมีการถือครองมากท่ีสุด ไดแ้ก่ น.ส. 3  
หรือ น.ส. 3 ก.  คิดเป็นร้อยละ  29.1  แต่ท่ีน่าสังเกตส าหรับประเภทท่ีดินท่ีถือครองของกลุ่มตวัอยา่ง 
อยูใ่นประเภทไม่มีหลกัฐานการถือครองใดๆ  จ  านวน 16 ราย  คิดเป็นร้อยละ  4.7  มีการช าระภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี (ภบท.5)  จ  านวน 80 ราย  คิดเป็นร้อยละ  23.5  และมีการถือครองท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่  สทก. (ออกใหโ้ดยกรมป่าไม)้  และ กสน. 5  (ออกให้โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์)  รวม 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 ประเภทท่ีดินท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เม่ือพิจารณาถึงสถานะของประเภทท่ีดินแล้ว
พบว่า  ท่ีดินท่ีถือครองไม่เป็นท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต่อย่างใด  ยงัคงมีสถานะเป็นป่า  
ฉะนั้น จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจึงพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการถือครองท่ีดินอยูใ่นเขตป่า รวมจ านวน 
106 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.76 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูค้รอบครองท าประโยชน์
ท่ีดินหรืออยู่อาศยัภายในเขตป่าไม ้ ในส่วนของขนาดพื้นท่ีถือครอง กลุ่มตวัอย่างมีการถือครอง
ท่ีดินมากกวา่ 20 ไร่  เป็นจ านวนร้อยละ  35.3 

ตอนที ่2  สาเหตุและปัจจัยเกีย่วข้องต่อการบุกรุกท าลายป่า 

ตารางที ่ 2  สาเหตุและปัจจัยเกีย่วข้องต่อการบุกรุกท าลายป่า 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจต่อการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติเพื่อความย ัง่ยนื 

3.93 

แนวเขตป่าไมแ้ต่ละประเภทไม่มีความชดัเจน 3.79 

ประชากรของจงัหวดักระบ่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 3.62 
การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ ไม่เขม้แขง็  จริงจงั 3.58 
ป่าไมถู้กท าลายเพราะชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการดูแล 3.57 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความส าคญัและมีความเห็นอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ 
ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความย ัง่ยืน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93 แนวเขตป่าไมแ้ต่ละประเภทไม่มีความชดัเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  ประชากรของ
จงัหวดักระบ่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62  การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไมไ้ม่เขม้แข็ง 
จริงจงั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  และความเห็นในเร่ืองป่าไมถู้กท าลายเพราะชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมใน
การดูแล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.57 

ตอนที ่3  ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

ตารางที ่3  ความคิดเห็นด้านการป้องกนัรักษาป่า  

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
ร่วมกนัจดัตั้งป่าชุมชน 3.91 
ตั้งกรรมการประจ าหมู่บา้นดูแลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 3.84 
จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้พนัธ์ุไมป้ระจ าทอ้งถ่ิน 3.83 

จดัตั้งกลุ่มเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละความตอ้งการให้
ปลูกตน้ไมร้อบเขตพื้นท่ีป่าเป็นแนวกนัชน 

3.81 

สร้างเครือข่ายยอ่ยคอยสนบัสนุนและร่วมท างานกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ 3.76 
แจง้เบาะแสและใหข้อ้มูลกบัเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ 3.61 

จดัตั้งชุดลาดตระเวนตรวจป่า 3.48 

จากตารางท่ี 3  กลุ่มตวัอย่างได้มีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง  ดงัน้ี  ร่วมกัน
จดัตั้ งป่าชุมชน  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ  3.91   ตั้ งกรรมการประจ าหมู่บ้านดูแลพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.84  จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้พนัธ์ุไมป่้าประจ าทอ้งถ่ิน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.83  
ตอ้งการจดัตั้งกลุ่มเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความตอ้งการให้ปลูกตน้ไมร้อบเขตพื้นท่ี
ป่าเป็นแนวกนัชน  มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  คือ  3.81  การสร้างเครือข่ายยอ่ยคอยสนบัสนุนและร่วมท างาน
กบัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76  การแจง้เบาะแสและให้ขอ้มูลกบัเจา้หน้าท่ีป่าไม ้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.61  และตอ้งการจดัตั้งชุดลาดตระเวนตรวจป่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.48   
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ตารางที ่4  ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วม 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าและบ ารุงรักษาตน้ไม ้ 3.93 
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมยวุชน  เยาวชนในการอนุรักษป่์าไม ้ 3.90 

ร่วมจดัท าแผนป้องกนัรักษาป่าในพื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 3.88 
กิจกรรมสัมมนาเวทีชาวบา้นระดมความคิดเห็นเพื่อการรักษาป่า 3.78 
เพาะช ากลา้ไมแ้จกชาวบา้น 3.75 

ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทกัษป่์า 3.72 
ส่งเสริมหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
โดยปราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ดา้นชนิดพนัธ์ุไมม้าเป็นผูส้อน 

3.70 

จากตารางท่ี 4  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นโดยมีคะแนนค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงทุก
ประเด็น อนัไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าและบ ารุง รักษาตน้ไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.93  
การร่วมกิจกรรมฝึกอบรมยวุชน  เยาวชนในการอนุรักษป่์าไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ร่วมจดัท าแผน
ป้องกนัรักษาป่าในพื้นท่ีรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 กิจกรรม
สัมมนาเวทีชาวบา้นระดมความคิดเห็นเพื่อการรักษาป่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 กิจกรรมเพาะช ากลา้
ไมแ้จกชาวบา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 การร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.72  และการส่งเสริมหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร ส่วนต าบล 
โดยใหป้ราชญช์าวบา้นหรือผูรู้้ดา้นชนิดพนัธ์ุไมม้าเป็นผูส้อน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.70   

ตารางที ่5 ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการพืน้ทีป่่าเพือ่การอนุรักษ์ 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 

การจดัท าแผนป้องกนัรักษาป่าอยา่งจริงจงั 4.19 
การส ารวจพื้นท่ีป่า  สัตวป่์า  พื้นท่ีท ากินใหไ้ดข้อ้มูลชดัเจน 4.14 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขตป่าไม ้ 3.81 
การจดัระเบียบผูอ้ยูอ่าศยัท ากินในเขตป่าไม ้ 3.78 
การตั้งส่วนจดัการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มประจ าองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  เพื่อบริหารจดัการพื้นท่ีป่าตามหลกัวชิาการ 

3.60 

จงัตั้งศูนยศึ์กษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าของต าบล 3.57 
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จากตารางท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็น ซ่ึงมีคะแนนค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ดงัน้ี 
การจดัท าแผนป้องกันรักษาป่าอย่างจริงจงั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.19 การส ารวจพื้นท่ีป่า  สัตวป่์า  
พื้นท่ีท ากินให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.14  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขตป่า
ไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.81 การจดัระเบียบผูอ้ยูอ่าศยัท ากินในเขตป่าไม ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.78 การ
ตั้งส่วนจดัการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพื่อบริหารจดัการพื้นท่ีป่า
ตามหลกัวิชาการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60 และสนบัสนุนให้จดัตั้งศูนยศึ์กษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเขตป่าของต าบล  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.57 

 ตารางที ่6 ความคิดเห็นเกีย่วกบัภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการป่าไม้ 

ข้อมูล ค่าเฉลีย่ 
สร้างเครือข่ายกบัทุกหมู่บา้นรอบเขตป่า 4.07 
จดัทีมงานเฝ้าระวงัและทีมเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อแจง้เบาะแส 3.73 

การใชม้าตรการทางสังคมแก่ผูบุ้กรุก 3.49 

จากตารางท่ี 6   กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็น  โดยมีคะแนนค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง 
รวม 3 ประเด็น กล่าวคือ ในประเด็นการสร้างเครือข่ายกบัทุกหมู่บา้นรอบเขตป่า  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.07  การจดัทีมงานเฝ้าระวงัและทีมเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อแจง้เบาะแส  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.73  และการใช้
มาตรการทางสังคมแก่ผูบุ้กรุก เช่น  ตดัสิทธิต่างๆ ท่ีไดรั้บจากหมู่บา้น  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  3.49  

 ตอนที่  4   การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดท าแผนการป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีจั่งหวัดกระบี่  

 สามารถยกร่างเป็นยุทธศาสตร์ในแผนการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้ โดยร่างยุทธศาสตร์ดงักล่าว  ได้ผ่านการพิจารณาความเห็นจาก
ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการป้องกนัและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  ในการประชุมเชิงปฏิบติัการ  และท่ีประชุมมีความเห็นวา่  การก าหนดยุทธศาสตร์  
การจดัท าแผนฯ มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักของหน่วยงานและมีบุคลากร  เคร่ืองมือ  
พอท่ีจะด าเนินการได้  อาจมีความเป็นไปได้ในด้านงบประมาณท่ีจะขอจากหน่วยงานตน้สังกดัและ  
ขอสนบัสนุนจากจงัหวดักระบ่ี  รวมถึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากการยอมรับของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
ดา้นป่าไม ้ ไดแ้ก่  ผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนตใ์นทอ้งท่ีจงัหวดักระบ่ี  รายละเอียดดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้าใจ  ประกอบดว้ย  2  กลยทุธ์  ไดแ้ก่
1.1  กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ให้ประชาชน  มี   3  มาตรการ  คือ 
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                1.1.1  จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้  ดา้นการอนุรักษ ์ให้ผูมี้ใบอนุญาตเล่ือย 
โซ่ยนต ์

  1.1.2  จดัสัมมนาเวทีชาวบา้นระดมความคิดเพื่อการป้องกนัรักษาป่า 
  1.1.3  จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้พนัธ์ุไมป้ระจ าต าบล 

1.2  กลยทุธ์เสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าท่ี  มี  3  มาตรการ  คือ 
                1.2.1  จดัฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี  ดา้น GIS,   Arc view  และ  GPS   
                1.2.2 จดัสัมมนาเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นการปฏิบติัการในพื้นท่ีป่าไม ้
                1.2.3 จดัฝึกอบรมเขม้เจา้หนา้ท่ีป่าไมด้า้นการข่าวและการสืบสวนสอบสวน 
2. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  ประกอบดว้ย  3  กลยทุธ์  ไดแ้ก่

2.1  กลยุทธ์การจัดการบุคคลด้านการป่าไม้  มี  2  มาตรการ  คือ
   2.1.1  ตั้งส่วนจดัการป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มประจ า อบต. 
   2.1.2  จดัระเบียบผูอ้ยูอ่าศยัและท ากินในเขตป่าไมใ้หช้ดัเจน 

 2.2  กลยทุธ์การสร้างเสริมและเรียนรู้ มี   2  มาตรการ  คือ 
 2.2.1  จดัท ายทุธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 2.2.2  จดัตั้งศูนยศึ์กษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าของต าบล 

 2.3  กลยทุธ์การจัดการพืน้ท่ีป่า  มี  2  มาตรการ  คือ 
 2.3.1  จดัท าแผนการดูแลรับผดิชอบเขตพื้นท่ีป่าของ อบต. 
 2.3.2  จดัท าแผนการปลูกตน้ไมต้ามแนวเขตป่าสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวกนัชน 

3. ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วม  ประกอบดว้ย  3  กลยทุธ์  ไดแ้ก่
3.1  กลยทุธ์ส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน  มี  4  มาตรการ  คือ

                3.1.1  ร่วมจดัตั้งป่าชุมชน / เพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชนใหมี้มากข้ึน 
                3.1.2  จดักิจกรรมปลูกและบ ารุงรักษาตน้ไมอ้ยา่งต่อเน่ือง 
                3.1.3  จดัท าโครงการธนาคารตน้ไมป้ระจ าต าบล 
                3.1.4  จดัตั้งสถานีวทิยชุุมชน   เพื่อการอนุรักษป่์า  
          3.2  กลยทุธ์สร้างเสริมกระบวนการท างานร่วมกัน   มี  4  มาตรการ  คือ 
                 3.2.1  ตั้งกรรมการประจ าหมู่บา้น  ดูแลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 3.2.2   จดัตั้ง “ป่าไมห้มู่บา้น”   ตามแนวพระราชประสงค ์   
 3.2.3   จดัตั้งเครือข่ายกบัทุกหมู่บา้นท่ีอยูร่อบเขตป่าไม ้

                 3.2.4  จดัตั้งชุดเฝ้าระวงัและเคล่ือนท่ีเร็วประจ าต าบล 
3.3  กลยุทธ์สร้างแนวร่วมการป้องกันรักษาป่า   มี  5 มาตรการ  คือ 

 3.3.1  จดัฝึกอบรมลูกเสือป่าไม ้/ ยวุส่ิงแวดลอ้ม 
 3.3.2  จดัฝึกอบรมยวุชน  เยาวชนพิทกัษป่์า 
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 3.3.3  จดัตั้งกลุ่มนกัอนุรักษ ์ ชุมชนคนรักษอุ์ทยาน / รักษส์ัตวป่์า 
 3.3.4  จดักิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมคัรพิทกัษป่์า 
 3.3.5  จดัเสริมหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนในสังกดั อบต.  

อภิปรายผลการวจัิย 
วัตถุประสงค์ข้อที ่ 1  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของผู้ รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่

จังหวัดกระบี่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในด้านการป้องกันรักษาป่า  ด้านการมีส่วนร่วม
และภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการป่าไม้ 

ประเด็นท่ี  1  ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ความย ัง่ยนื  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนก  ชิยางคบุตร  (2547)  ท่ีพบวา่  ปัจจยัมีความสัมพนัธ์
กบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ ได้แก่  ความรู้ความเขา้ใจในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะว่า  การส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ยงัไม่สามารถสร้างความเขา้ใจไดอ้ยา่งทัว่ถึง   มีผลให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้  

ประเดน็ท่ี  2  แนวเขตป่าไมแ้ต่ละประเภทไม่มีความชดัเจน 
การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐยงัขาดการบริหารจดัการพื้นท่ีป่า 

ท่ีจะท าให้เกิดความชัดเจนของแนวเขตป่าแต่ละประเภท  จึงเป็นผลให้เกิดความขดัแยง้กันเอง
ระหวา่งหน่วยงานของภาครัฐและระหวา่งของภาครัฐกบัภาคประชาชน 

ประเดน็ท่ี  3  คือ  ประชากรของจงัหวดักระบ่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
การท่ี เป็นเช่นนั้ น  น่าจะเป็นเพราะว่าความเจริญและการพัฒนาทางเทคโนโลย ี       

การแพทยแ์ละการสาธารณสุข  รวมถึงการพฒันาดา้นการสาธารณูปโภค  เป็นผลให้อตัราการเพิ่ม
ของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ในขณะท่ีพื้นท่ีท ากินมีจ านวนจ ากดั  จึงน่าจะเป็นสาเหตุให้
ประชาชนตอ้งบุกรุกพื้นท่ีป่าไมม้ากข้ึน    

ประเดน็ท่ี  4  คือ  การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมไ้ม่เขม้แขง็  จริงจงั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของจ าเริญ  วราภรณ์  (2547)  ท่ีพบวา่  กฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไม่มีอ านาจเด็ดขาด
ในการบริหารจดัการโครงการ 

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะวา่ การปฏิรูประบบราชการในภาคส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ยงัไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ    อยา่งเป็นรูปธรรม  ส่งผลใหภ้าคประชาชนมองวา่  ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไมไ้ม่มีความเขม้แขง็  จริงจงั และขาดเจา้ภาพผูรั้บผดิชอบอยา่งแทจ้ริง 
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ประเดน็ท่ี  5  คือ  ป่าไมถู้กท าลายเพราะชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการดูแล  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของพงษส์วสัด์ิ  อกัษรสวาสด์ิ  (2550)  ท่ีพบวา่  หากรัฐเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  จะท าให้การอนุรักษ์และจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติมีประสิทธิภาพและลดปัญหาความขดัแยง้ได ้

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะชุมชนซ่ึงเปรียบเสมือนผูท่ี้เป็นเจ้าของทรัพยากร          
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ มีอ านาจในการบริหารจดัการทรัพยากร  ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรร่วมกนั  น่าจะ
เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษม์ากกวา่   การด าเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 

วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การจัดท าแผนการป้องกันการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ให้เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องจังหวัดกระบี่ 

สามารถน าความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเห็นอยู่ในระดบัสูง  ในประเด็นท่ีเป็น
สาเหตุของการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ มาก าหนดเป็นหัวขอ้ยุทธศาสตร์การจดัท าแผนการ
ป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ีได ้ 3 หวัขอ้ยุทธศาสตร์  
คือ  1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขา้ใจ  2)  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม ้ และ  
3) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม   ประเด็นความคิดเห็นด้านการป้องกัน  ด้านการมีส่วนร่วม
ดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์และภูมิปัญญาชาวบา้น  สามารถน ามาก าหนดเป็นกล
ยทุธ์ได ้ 8  กลยทุธ์  และมาตรการหรือแนวทางปฏิบติัได ้ 25  มาตรการ   

เป็นการสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  หมวดท่ี  5  
แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ  ส่วนท่ี  8  แนวนโยบายดา้นท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรา  25  รัฐตอ้งด าเนินการตามนโยบายดา้นท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  คือจดัให้
มีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้งตอ้ง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุล 

การท่ีเป็นเช่นนั้น  น่าจะเป็นเพราะวา่  การด าเนินการตามแผนงานเพื่อการป้องกนัรักษาป่า
ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีจงัหวดักระบ่ี  ท่ีผ่านมายงัไม่ประสบผลส าเร็จ  ยงัขาดการเข้ามา      
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนจากภาคประชาชน  หรืออาจเป็นเพราะการปฏิรูประบบราชการท่ีผา่นมา
ไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง  หรือเพราะผลของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจนท าให้ขาดเสถียรภาพในการบริหารจดัการบา้นเมือง  หรือไม่ก็น่าจะเป็นเพราะ
ความไม่โปร่งใสของนกัการเมืองและการทุจริตคอรัปชัน่ในระบบราชการก็อาจเป็นได ้
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
       1.1  หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบพืน้ท่ีป่าโดยตรง  ไดแ้ก่  หน่วยงานในสังกดั

กรมป่าไม ้ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
รวมถึงหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประสานการปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  หมวดท่ี  5  ส่วนท่ี  8  มาตรา  85  (4)  คือจดัให้มีแผน การ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ทั้ งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน  บ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ  มาตรา  85  (5) คือส่งเสริม  บ ารุงรักษาและคุ้มครอง
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ
สุขภาพ  อนามยั   สวสัดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยประชาชน  ชุมชนทอ้งถ่ินและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

       1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใช้เพิ่มบทบาทและก าหนด
รูปแบบการบริหารได ้ ตามอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน  ตามมาตรา  290  หมวดท่ี  14  ตามรัฐธรรมนูญ        
แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550   

       1.3  องค์กรภาคประชาชน  อนัไดแ้ก่  ชุมชน  ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม 
สามารถน าผลงานวิจยัไปใช้ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  
หมวดท่ี  3  ส่วนท่ี  12  สิทธิชุมชน  มาตรา  66  ชุมชน  ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชนดั้งเดิม   ยอ่มมีสิทธิ
อนุรักษห์รือฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมในการจดัการ  การบ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  และมาตรา  67  สิทธิของบุคคล  ท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และ    
ใหก้ารคุม้ครอง  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
       2.1  การวิจัยเร่ืองแผนการป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  ท่ีเหมาะสมกับ

พืน้ท่ีจังหวัดกระบ่ี  ควรท าการศึกษาเจาะลึกถึงสาเหตุของการบุกรุกท าลายป่า  ไดแ้ก่  ศึกษาสาเหตุ 
ท่ีประชาชนยงัไม่มีความเขา้ใจต่อการอนุรักษ์,  เหตุท่ีท าให้แนวเขตป่าแต่ละประเภทยงัไม่มีความ
ชดัเจน ,  สาเหตุท่ีการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไมย้งัไม่มีความเขม้แข็ง,  สาเหตุท่ีท าให้ชาวบา้นไม่มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า   
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       2.2  การวิจัยในเร่ืองนี้คร้ังต่อไป  ควรเน้นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เจาะลึกเฉพาะพื้นท่ี 
อาจเป็นระดบัต าบลหรือเป็นรายป่า  เพื่อเป็นแผนท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ีทอ้งถ่ินนั้นๆ มีส่วนร่วม
อยา่งทัว่ถึง         

กติติกรรมประกาศ 
การท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก  รองศาสตราจารย ์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ  

ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (ประธานกรรมการท่ีปรึกษา)  
รองศาสตราจารยบ์  าเพ็ญ  เขียวหวาน  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช  (กรรมการท่ีปรึกษาร่วม)  ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา  ค าแนะน า  และติดตามการ
วิจยัในคร้ังน้ีอย่างใกลช้ิด  รวมถึง  ดร.โกมล  แพรกทอง  ประธานกรรมการสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์    ที่ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี 

ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาส่ง เสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัย สุโขทยัธรรมาธิราชทุกท่าน ที่ได ้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ ิจ ยั 
ขอขอบพระคุณ คุณจงรัก  ทรงรัตนพนัธุ์   ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบี่  และคุณวีระศกัด์ิ  กราปัญจะ  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ 
ที ่ให ้ความอนุเคราะห์สถานที ่และสนับสนุนอุปกรณ์ส านักงานเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ี และ
ขอขอบพระคุณผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนต์ในท้องท่ีจงัหวดักระบ่ี    ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างของการ
ศึกษาวจิยัท่ีไดเ้สียสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม   ท าให้
มีขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั  และท าใหก้ารวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

สุดท้ายน้ี  ผูว้ิจ ัยขอกราบเท้า  คุณพ่อปรีชา  เมืองสง  และคุณแม่จิระณี  เมืองสง  ท่ีได้ให ้            
ความเมตตา  อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักการศึกษา  และขอขอบคุณชชัรินทร์  เมืองสง  (ภรรยา)  เด็กชาย
ชนม์วิสุทธ  -  เด็กหญิงชนม์ญาดา  เมืองสง (บุตร) ตลอดจนญาติๆ และเพื่อนๆ  ท่ีเป็นก าลงัใจอนั
ส าคญัยิง่ท  าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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