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สิ่งจูงใจที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม ในบานสันเจริญ อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน

Incentives Related to People’s Participation in Forest Resource Management
in Ban San Charoen Amphoe Thawangpha Changwat Nan

คํ านํ า

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สํ าคัญและจํ าเปนย่ิงตอการดํ ารงชีพของมนุษย เพราะเปน
แหลงอํ านวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออม แตในประเทศไทยสถานการณการจัดการปาไมตั้ง
แตเริ่มแรกจวบจนปจจุบันมีปญหามากมาย จนสงผลกระทบตอการสูญเสียปาและการเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก จากการสํ ารวจทรัพยากรปาไมท่ัวประเทศโดยใชภาพถายจากดาว
เทียมครั้งลาสุดโดยกรมปาไม พบวาในป พ.ศ.  2542  พื้นที่ปาของประเทศเหลืออยูเพียงรอยละ
25.28  ของพื้นที่ทั้งประเทศ (กรมปาไม, 2542) ปจจัยหลักที่เปนสาเหตุของการทํ าลายปา เชน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไมยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงคานิยมการใชทรัพยากร โดยเฉพาะอยางย่ิง
ทรัพยากรที่ไดจากปาหรือตองใชปาเปนแหลงผลิต ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุผลักดันใหเกิดการตัด
ไมเกินกํ าลังผลิตของปา การเก็บหาของปาแบบทํ าลายลาง การเลี้ยงสัตวมากเกินกวาศักยภาพของ
ปาที่จะรับได ไฟปาท่ีไมมีการควบคุม ซึ่งลวนแตสงผลกระทบตอระบบนิเวศทั้งสิ้น

ในอดีตกรมปาไมเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรปาไมและ
ตรวจตราดูแลมิใหมีการละเมิดพระราชบัญญัติปาไมแตเพียงฝายเดียว เมื่อมีเฉพาะเจาหนาที่ปา
ไมเทานั้นท่ีเปนผูมีหนาท่ีตามกฎหมาย ราษฎรท่ีเหลือท้ังหมดโดยเฉพาะอยางย่ิงราษฎรท่ีอยูใกล
บริเวณพื้นที่ปาจึงเปนฝายที่อยูตรงกันขามกับเจาหนาที่ปาไม ราษฎรเหลานี้มักมีการพึ่งพิงทรัพ-
ยากรจากปาไมในการดํ าเนินชีวิต อีกทั้งบางกลุมอาจมีการบุกรุกครอบครองพื้นที่ปาเพื่อเปนที่ทํ า
กิน มีการลักลอบตัดไมมีคาในทางเศรษฐกิจ ในสถานการณปจจุบันนอกเหนือจากการจัดการ
ทรัพยากรปาไมโดยรัฐแลว ยังมีทางเลือกในการจัดการปาไมและทรัพยากรอีกหลายแนวทางท่ีสม
ควรนํ ามาพิจารณาปรับใช เชน การจัดการทรัพยากรในรูปปาชุมชน ซ่ึงมีหลักการสํ าคัญก็คือ ให
ความสํ าคัญกับกลุมหรือองคกรทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับทรัพยากรเหลานั้นไดมีสิทธิ อํ านาจ หนาท่ี
และความรับผิดชอบในการคุมครอง จัดการ และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยจะมีกลไก
ทางสังคมเปนผูตรวจสอบ (เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ, 2544) รูปแบบการจัดการปาไมดัง
กลาวเปดโอกาสใหราษฎรหรือประชาชนที่อาศัยอยูรอบพื้นที่ปาไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม ซึ่งนับเปนวิธีหนึ่งในการแกไขปญหา ลดความขัดแยงและเปนการเพิ่มแนวรวม



2

ภาคประชาชนในการจัดการและดูแลทรัพยากรปาไม เปนการประหยัดงบประมาณในการจัดการ
และดูแลทรัพยากรปาไมอีกดวย แตการท่ีจะใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปา
ไมน้ัน การสรางแรงจูงใจใหราษฎรเกิดความตองการที่จะจัดการทรัพยากรปาไมเปนส่ิงสํ าคัญที่จะ
ทํ าใหการจัดการปาไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งก็สอดคลองกับ World Health Organization (1981)
ที่ไดรายงานวาปจจัยพื้นฐานในการระดมการมีสวนรวมของประชาชนมีหลายปจจัย ท่ีสํ าคัญคือ
ปจจัยดานสิ่งจูงใจ ซึ่งมองสภาพความเปนจริงของชาวชนบทที่จะเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ทั้งในแงการรวมแรง รวมทรพัยากร หรืออื่นๆ นั้น จะมีเหตุผล 2 ประการคือ การที่ประชาชนมอง
เห็นวาตนจะไดรับประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ตนทํ าลงไป ซึ่งถือเปนการกระตุนใหเกิดสิ่งจูงใจ และ
ประการที่สอง การที่ไดรับบอกกลาวหรือชักชวนจากเพื่อนใหเขารวมโดยมีสิ่งจูงใจเปนตัวนํ า

ในการศึกษานี้เลือกหมูบานเปาหมายที่ทํ าการศึกษาคือ บานสันเจริญ หมูท่ี 6 ตํ าบลผา
ทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน ซึ่งเปนหมูบานชาวเขาเผาเมี่ยน (เยา) และเปนหมูบานที่อยูใน
เขตพื้นท่ีหนวยจัดการตนนํ้ านํ้ าหุย อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปานํ้ ายาว-นํ้ าสวด สภาพพื้นที่ปา
สวนใหญผานการสัมปทานการทํ าไมมากอน ปาที่เหลืออยูเปนพื้นที่ปาซึ่งชาวบานไดรวมกันรักษา
ไวโดยทางชุมชนไดมีการแบงพื้นที่ขอบเขตปาชุมชนออกเปน ปาใชสอย และปาอนุรักษ ชุมชนได
มีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อใชในการดูแลและจัดการทรัพยากรปาไม เขารวมกิจกรรมในการดู
แลและจัดการปารวมกับหนวยจัดการตนนํ้ า (กรมปาไม, 2542) ดังนั้นการศึกษาเรื่องของสิ่งจูง
ใจที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรปาไมจึงนับวามีความสํ าคัญอยาง
ย่ิง ท่ีจะทํ าใหไดผลการศึกษามาปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการปาไมอยางเหมาะสมเพ่ือใหปา
สงวนแหงชาตินํ้ ายาว-นํ้ าสวด อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน อํ านวยประโยชนตอสังคมอยางยั่งยืน
ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนรูปแบบการใชที่ดินและการจัดการใช
ประโยชนทรัพยากรปาไมของประชาชนบานสันเจริญ ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน

2.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชนบานสันเจริญ
ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน

3.  เพื่อศึกษาสิ่งจูงใจที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรพัยากรปาไม
ของประชาชนบานสันเจริญ ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

เพื่อน ําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการทํ างานดานการสงเสริมและพัฒนา-
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาไม และจากผลการศึกษานั้นสามารถนํ ามาใช
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการทรัพยากรปาไมอยางเหมาะสมเพื่อใหปาสงวนนํ้ ายาว-
นํ้ าสวด สามารถอํ านวยประโยชนตอสังคมอยางยั่งยืนตอไป

นิยามศพัท

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเพื่อประกอบการวิจัย ดังนี้

การจัดการทรัพยากรปาไม หมายถึง การประยุกตหลักวิชาการตางๆ เชน หลักการทาง
วิทยาศาสตรธรรมชาติ หลักเศรษฐศาสตร เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
ใชกับปาแตละแหง แตละทองที่ใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดทั้งทางตรงและทางออม โดยมีแนว
ทางการจัดการทรัพยากรปาไม 4 แนวทาง คือ การสงวน การอนุรักษ การพัฒนา และการใช
ประโยชนทรพัยากรปาไม

ส่ิงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่ใชเปนพลังกระตุนใหคนเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนวัตถุหรือสภาวะ
ใด ๆ ที่สามารถเราใหเกิดการจูงใจได ในที่นี้ผลประโยชนตอบแทนที่ประชาชนจะไดในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม ซึ่งเปนตัวกระตุนใหประชาชนเกิดความตองการที่จะจัดการทรัพยากรปาไม โดย
ในการศึกษานี้แบงสิ่งจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 1)  ส่ิงจูงใจทางดานเศรษฐกิจ ไดแก รายได
จากของปา คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ า การเก็บหาของปาเพื่อยังชีพ ไดแก
ไมฟน พืชผักปา ยอดหวาย หนอไม และการเก็บหาของปาเพื่อการคา ไดแก ตาวและกง 2)  ส่ิง
จูงใจทางดานสังคม ไดแก การเปนสมาชิกขององคกรชุมชน

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม หมายถึง การเขารวมดํ าเนินการจัดการ
ทรพัยากรปาไม ไดแก การเขารวมประชุมเพื่อคิดคนปญหาและวางแผนการจัดการทรัพยากรปา
ไม การเขารวมกิจกรรมการปองกันและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม มีการแบงปนผลประโยชนรวม
กัน รวมถึงการเขารวมประเมินและติดตามแผนการจัดการทรัพยากรปาไม

รายไดของครัวเรือน หมายถึง รายไดที่เปนตัวเงินทั้งหมดรวมกันโดยไมหักคาใชจายของ
สมาชิกในครัวเรือนที่มาจากแหลงตางๆ ไดแก จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการเก็บ
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หาของปา จากการรับจาง และจากแหลงอื่น เชน การคาขาย การหัตกรรม เปนตน มีหนวยเปน
บาทตอครัวเรือนตอป

ขนาดของท่ีทํ ากิน หมายถึง จํ านวนพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกของสมาชิกในครัวเรือนทั้ง
หมด มีหนวยเปนไร

จํ านวนบุตร หมายถึง จํ านวนบุตรทั้งหมดของผูใหสัมภาษณ

ลักษณะครอบครัว หมายถึง ในหลังคาเรือนนั้นครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวหรือครอบ
ครัวขยาย ของครัวเรือนที่สัมภาษณ

จํ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เก็บหาของปา หมายถึง จํ านวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน
ที่เก็บหาของปา

ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของผูใหสัมภาษณ

การเปนสมาชิกขององคกรชุมชน หมายถึง  การดํ ารงตํ าแหนงหรือเปนคณะกรรมการ
องคกรในชุมชนในที่นี้คือกลุมคนที่ไดเขารวมเปนคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของหมูบานสันเจริญ

การใชประโยชนที่ดิน หมายถึง การใชพื้นดินเพื่อทํ ากิจกรรมตางๆเชน เพื่อการทํ าไร ทํ า
สวน ทํ านา เปนตน

การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม หมายถึง การดํ าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไดรับ
ผลประโยชนจากปาไม พรรณไม สัตวปา ดิน นํ้ า ทั้งทางตรงและทางออม
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การตรวจเอกสาร

แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ

การศึกษาสิ่งจูงใจกบัการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชน ในบาน
สันเจริญ ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของแยกเปน
2  ตอน คือ  1) แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสิ่งจูงใจ และ  2) แนวความคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับของกับส่ิงจูงใจ

พรรณราย (2526) กลาววา สิ่งจูงใจ (Incentives) เปนสิ่งที่จะใชเปนพลังกระตุน ใหเกิด
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือมิใหเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง และอัญชลี (2530) ชี้วา
สิ่งจูงใจ อาจเปนวัตถุหรือสภาวะใดๆ ที่สามารถเราใหเกิดการจูงใจได เชน รางวัล วัตถุตางๆ และ
เหตุการณที่ประทับใจ ขณะที่ Thomson และ Freudenberge (1997) ไดระบุวาบางสิ่งบางอยางที่
ทํ าใหคนเกิดความตองการที่จะกระทํ าการบางอยาง เชน เงิน หรือแมแตความกลัวตาง ๆ ก็เปนสิ่ง
จูงใจอยางหนึ่ง สิ่งจูงใจตางๆ ของคนไมอาจมองเห็นไดดวยตาเปลา ส่ิงจูงใจเหลาน้ีมีแหลงท่ีมาท่ี
แตกตางกัน ทํ าใหพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งจูงใจมีมากมายและแตกตางกัน

ในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรไดมองความสํ าคัญของสิ่งจูงใจ เปนเสมือนปจจัย
หลักในการแสดงพฤติกรรมของคนในทางสิ่งแวดลอม สิ่งจูงใจเปนสิ่งสงเสริมหรือกระตุนใหคน
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากร โดยสิ่งจูงใจจะเปนตัวที่เปดโอกาสใหคนได
ปรบัปรงุแหลงผลผลิต ทํ าใหการทํ างานเกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ิมผลผลิต นอกจากนั้นสิ่งจูงใจ
ยังกอใหเกิดความเทาเทียมกันในการเขาถึงทรัพยากรอีกดวย (Velozo, 1987)

พงษพันธ (2542) ไดกลาววา การสรางแรงจูงใจจะชวยใหการทํ ากิจกรรมตางๆ มีความ
กาวหนา ซึ่งสิ่งจูงใจที่จะสงผลตอแรงจูงใจในการทํ ากิจกรรมประกอบดวยปจจัยหลายประการ ดัง
นี้

1.  สิ่งจูงใจซึ่งเปนวัตถุ ไดแก เงินและสิ่งของตางๆ

2.  สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลซึ่งไมใชวัตถุหรือสิ่งของ จัดเปนสิ่งจูงใจที่สํ าคัญในการ
ชวยเหลือหรือสงเสริมความรวมมือในการทํ ากิจกรรมมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ เพราะสิ่งจูงที่เปน



6

โอกาสนี้บุคคลจะไดรับแตกตางจากคนอื่น เชน เกียรติภูมิ การใหสิทธิพิเศษ และการมีอํ านาจ
เปนตน ผลประโยชนทางอดุมคติ เชน ความภาคภูมิใจ ความรูสึกเทาเทียม การไดมีโอกาสชวย
เหลือครอบครัวตัวเองและผูอื่น

3.  การดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรกับผูรวมงาน ซึ่งถาความ
สัมพันธเปนไปดวยดี จะทํ าใหเกิดความผูกพันและความพอใจ

4.  การปรับสภาพการทํ ากิจกรรมใหเหมาะกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล

5.  โอกาสที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมอยางกวางขวาง หมายถึง การเปดโอกาสใหคนรูสึกมี
สวนรวมในกิจกรรม เปนบุคคลสํ าคัญคนหนึ่ง มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงาน

6.  สภาพการอยูรวมกัน หมายถึง ความพอใจของคนในดานสังคม หรือความม่ันคงใน
สังคม ซ่ึงจะทํ าใหคนรูสึกมีหลักประกัน เชนการรวมตัวกันจัดตั้งกลุมเพื่อสรางผลประโยชนรวมกัน

ประเภทของสิ่งจูงใจ

Velozo (1987) ไดแบงประเภทของสิ่งจูงใจในดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากร
เปน  2  ประเภท คือ สิ่งจูงใจทางตรง (direct incentives) และสิ่งจูงใจทางออม (indirect
incentives)

1.  สิ่งจูงใจทางตรง คือ ส่ิงจูงใจท่ีสงผลตอตัวบุคคลหรือชุมชนทันที เพราะวาสิ่งจูงใจ
เหลานี้ใหผลโดยตรงไมวาจะอยูในรูปของตัวเงินหรือที่ไมใชตัวเงิน

1.1  สิ่งจูงใจที่อยูในรูปของตัวเงินโดยตรง (direct cash incentives) ไดแก เงินที่รัฐ
ใหเปนการชวยเหลือหรือสนับสนุน (grants) คาจางรายวัน (daily wages) เงินกู (loans) กองทุน
เงินทุนหมุนเวียน (revolving funds)

1.2  สิ่งจูงใจทางตรงที่ไมไดอยูในรูปของตัวเงิน (direct incentives in kind) ไดแก
อาหารซึ่งเปนสิ่งจูงใจของคนโดยทั่วไป วัตถุดิบทางการเกษตร (เชน ดิน) เครื่องมือและเครื่อง
จกัรตางๆ วัตถุดิบในการกอสราง วัตถุดิบในการสรางถนน วัตถุดิบสํ าหรับการชลประทาน (เชน
นํ้ า) อาหารสํ าหรับปศุสัตว และการประกาศปาสาธารณะของชุมชน เพื่อเก็บฟนหรือเพื่อปลูกตน
ไม
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2.  สิ่งจูงใจทางออม เปนสิ่งจูงใจที่ไมไดสงผลโดยตรงตอคน แตบางครั้งอาจจะสงผลตอ
นโยบาย แบงเปน

2.1  สิ่งจูงใจเกี่ยวกับภาษี เชน การยกเวนภาษี ความแนนอนของอัตราภาษี ราคาของ
วัตถุดิบและผลผลิต และความมั่นคงของผูเชา

2.2  สิ่งจูงใจเกี่ยวกับการบริการ เชน การชวยเหลือทางดานเทคนิค การตลาด การ
เก็บรักษา การขนสง การศึกษา การฝกอบรม เครื่องจักรและเครื่องมือ

2.3  ส่ิงจูงใจทางดานสังคม เชน การกอตั้งชุมชน การกอตั้งองคกร

นอกจากนี้ธันวา (2535) ไดอธิบายสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจไววา นอกเหนือจากสิ่งจูงใจพื้น
ฐานที่เกิดจากการที่ชุมชนมองเห็นผลประโยชนจากการจัดการทรัพยากรเองแลว สิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชนคือ สิ่งจูงใจรัฐสรางขึ้น
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการปาไมโดยชุมชน ไดแก การใชมาตรการทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่รัฐ
มีอยูใหเปนประโยชนโดยการเขาชวยเหลือเพื่อเรงการทํ ากิจกรรมการจัดการปาไมโดยชุมชนให
มากขึ้นและเร็วขึ้น สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจจากรัฐที่สํ าคัญ เชน การใหเงินชวยเหลือ การใชมาตรการ
ดานภาษี และการชวยเหลือดานการศึกษาและวิจัย เปนตน

แรงจูงใจ (motivation)

แรงจูงใจ เกิดจาก การนํ าปจจัยตางๆ ไดแก การทํ าใหตื่นตัว การคาดหวัง การใชสิ่งจูงใจ
และการลงโทษมาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
หรือเงื่อนไขที่ตองการ (พยอม,2542) นอกจากนี้ วิฑูรย (2537) ไดอธิบายถึงกระบวนการตางๆ
ที่กระตุนพฤติกรรมของบุคคลวาอาจเกิดจากพลังภายในของบุคคลนั้นเองหรืออาจถูกกระตุนจาก
ปจจัยภายนอกที่กอใหเกิดแรงจูงใจขึ้นก็ได

การทํ างานทุกสิ่งทุกอยางจะเกิดผลสํ าเร็จไดดีเพียงใดนั้น แรงจูงใจเปนตัวการสํ าคัญอัน
หนึ่งที่จะกอใหเกิดความสํ าเร็จ ถาแรงจูงใจถูกสรางขึ้นมากความสํ าเร็จในงานนั้นก็จะมาก ถาแรง
จูงใจถูกสรางขึ้นมานอยความสํ าเร็จในงานนั้นก็ยอมมีนอย อยางไรก็ตามความสํ าเร็จในงานอาจ
ผันแปรไปได ทั้งนี้เนื่องจากยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่มีสวนสัมพันธกับแรงจูงใจ ซ่ึง ทรงพล
(2538) ไดแบงองคประกอบที่สัมพันธกับแรงจูงใจ ไดเปน  2  ประเภท คือ
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1.  องคประกอบภายนอก อันไดแก สิ่งแวดลอมตางๆ ที่อยูรอบตัวเราซึ่งจะเปนตัวแปรที่
ทํ าใหแรงจูงใจเกิดการเปลี่ยนแปลง

2.  องคประกอบภายใน เปน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในของบคุคล ซึ่งเปนนามธรรมไมสามารถจะ
มองเห็นได สิ่งเหลานั้นไดแก

2.1  ความตองการ เมื่อบุคคลเกิดความตองการที่จะทํ าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถาเขาไดรับ
การตอบสนองตามความตองการยอมทํ าใหเขาเกิดความพึงพอใจที่จะทํ า

2.2  ทัศนคติ ทัศนคติเปนความรูสึกท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซึ่งอาจจะเปนไปใน
ทางที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ได การทํ างานใดๆ ก็ตามถึงแมเราจะชอบงานนั้น มีแรงจูงใจใน
งานนั้นสูง แตถางานนั้นจํ าตองไปเกี่ยวของกับบุคคลอื่น และบุคคลอื่นนั้นเรามีทัศนคติไปในทาง
ลบ ซึ่งอันนี้จะทํ าใหความสํ าเร็จของงานนั้นเปลี่ยนไป ทั้งนี้เพราะทัศนคติมีสวนกระตุนและกํ าหนด
จุดมุงหมายของงานเชนเดียวกับแรงจูงใจ

2.3  คานิยม เปนการมองวาสิ่งอื่นมีคุณคา เม่ือบุคคลใดทํ าตามก็จะมองวาบุคคลนั้น
มีคา จากลักษณะคานิยมดังกลาวจะเปนสิ่งชักจูงใหบุคคลเลือกกระทํ ากิจกรรมตามคานิยมที่มีอยู
ในสังคม

2.4  ความวิตกกังวล การทํ างานใดก็ตามจะพบอุปสรรคไมมากก็นอย เมื่อพบกับ
อุปสรรคบุคคลมักมีความวิตกกังวลที่จะแกไขอุปสรรคนั้น แตถาเรามีความมั่นใจในตนเองสูงมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง ก็จะเปนตัวที่ทํ าใหความวิตกกังวลเปล่ียนไป ซ่ึงเปนผลทํ าใหความสํ าเร็จ
ของงานเปลี่ยนไปดวย

2.5  ความต้ังใจ เรามักไดยินบอยครั้งวา ความสํ าเร็จของคนอยูที่ความตั้งใจ แต
ความตั้งใจจะดีและมีสมาธิในการทํ างานมากนอยแคไหนนั้น แรงจูงใจที่มีอยูมีสวนทํ าใหเกิดขึ้นได

พงษพันธ (2542) ไดแบงประเภทของแรงจูงใจออกเปน  3  ประเภท ดังนี้

1.  แรงจูงใจเพื่อความอยูรอด เปนแรงจูงใจเพื่อชวยใหคนเราสามารถดํ ารงชีวิตอยูได
แรงจูงใจชนิดนี้มักจะสัมพันธกับปจจัยพื้นฐานที่คนเราตองการในชีวิต เชน อาหาร นํ้ า อากาศ
เปนตน
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2.  แรงจูงใจทางสังคม เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูในสังคม อาจไดรับอิทธิพล
โดยตรงจากสิ่งเราที่เปนบุคคล หรือจากวัตถุที่มองเห็นได จับตองได หรอืมาจากภาวะทางสังคมท่ี
มองไมเห็นก็ได เชน การมีอิทธิพลเหนือผูอื่น การเปนผูนํ า การสรางมิตร เปนตน

3.  แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง แรงจูงใจชนิดนี้คอนขางจะซับซอนพอสมควร และเปนสิ่ง
ผลักดันที่สงผลใหคนเกิดการพยายามปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น เชน แรงจูงในที่เกี่ยวกับความสํ าเร็จ
ในหนาที่การงาน

พฤติกรรม (behavior)

คํ าวาพฤติกรรม หมายถึง การกระทํ าหรือปฏิกิริยาที่ปรากฏออกมาทางรางกาย กลามเนื้อ
ทางสมอง ทางอารมณ และทางความรูสึกนึกคิด ซ่ึงโดยปกติมนุษยหรือสัตวยอมแสดงออกมาให
เปนที่สังเกตเห็นไดชัดและเห็นไมไดชัดขึ้นอยูกับการตอบสนองของสิ่งเราที่มากระตุนเปนสํ าคัญ
ตัวอยางพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเปนที่สังเกตเห็นไดชัด เชน คนท่ีเสียใจรองไห อาการที่คน
รองไหนั้นยอมเปนที่สังเกตเห็นไดชัด แตพฤติกรรมบางอยางของบุคคลบางคนอาจยากแกการ
สังเกตเห็นได (สงวนและคณะ, 2540)

ไพบูลย (2529) ไดจํ าแนกพฤติกรรมออกเปน  2  ประเภท ดังนี้

1.  พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมที่บุคคลมีอยูในใจตนเอง ยากที่ผูอื่นจะรูไดถาบุคคล
นั้นไมบอกหรือไมแสดงออกมาใหปรากฏ เชน การคิด การเขาใจ และการตัดสินใจ เปนตน

2.  พฤติกรรมภายนอก เปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาแลวผูอื่นสามารถสังเกตได
เชน การเดิน การพูด การหัวเราะ การรองไห เปนตน

โดยพฤติกรรมของบคุคลมีองคประกอบท่ีสํ าคัญ คือ อินทรีย (ตัวบุคคล) สิ่งเรา และการ
ตอบสนอง โดยเมื่อมีสิ่งเราเกิดขึ้นกับบุคคล ตัวบุคคลก็จะทํ าหนาที่ตอบสนองตอสิ่งเรานั้น ณรงค
(2518) ไดอธิบายวา ส่ิงท่ีกํ าหนดพฤติกรรมของมนุษยมีหลายประการ ซึ่งอาจแยกเปน 2
ประเภท คือ

1.  ลักษณะสวนตัวของมนษุย ไดแก ความเช่ือ คานิยม ทัศนคติ และบุคลิกภาพ เปนตน



10

2.  กระบวนการอื่นๆ ทางสังคม ไดแก สถานการณ และสิ่งกระตุนพฤติกรรม เชน
อาหาร ความหิว คํ าสบประมาท เปนตน

ความตองการของมนุษย

ความตองการของมนุษยนั้นเม่ือเกิดขึ้นแลว จะเปนสิ่งที่ผลักดันใหมีการดิ้นรน เพ่ือหา
ทางตอบสนองความตองการตางๆ ท่ีเกิดข้ึน นักจิตวิทยาไดจํ าแนกความตองการของมนุษยไว
หลายแงมุมดวยกัน ดังนี้

ทฤษฎีความตองการตามลํ าดับขั้นของ Maslow (A hierarchy of needs)

Maslow (1954) ไดทํ าการแยกแยะความตองการของมนุษยออกเปนลํ าดับขั้น โดยต้ัง
สมมติฐานเกี่ยวกับความตองการไว 3 ประการ ดังนี้

1.  มนุษยทุกคนมีความตองการ ความตองการจะมีอยูตลอดเวลาและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ไมมีท่ีส้ินสุด

2.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนแรงจูงใจสํ าหรับพฤติกรรมของ
บุคคลอีกตอไป ความตองการที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมตองเปนความตองการที่ยังไมไดรับการ
ตอบสนอง

3.  ความตองการของบุคคลเปนลํ าดับขั้นจากตํ่ าไปหาสูง ในขณะที่ความตองการลํ าดับ
ข้ันต่ํ าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการลํ าดับขั้นที่สูงขึ้นขั้นตอไปก็จะตามมาแตหากบุคคลรู
สึกวาความตองการในลํ าดับขั้นตํ่ าที่ไดรับการตอบสนองไปแลวนั้นถูกกระทบกระเทือนก็จะหัน
กลับมาคิดถึงความตองการในลํ าดับนั้นอีก

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการปาไมอยางมีสวนรวม

การมีสวนรวมของประชาชน เปนรูปแบบหนึ่งของแนวคิดการกระจายอํ านาจจากสวน
กลางมาสูสวนทองถิ่น หรือเปนความพยายามที่จะใหมีการวางแผนจากสวนลางขึ้นสูสวนบน ทั้งนี้
เพราะประชาชนในทองถิ่นคือผูที่รูปญหาของทองถิ่นตนเองดีกวาผู อื่น การมีสวนรวม หมายถึง
การท่ีประชาชนซึ่งประกอบไปดวยบุคคล กลุม องคกรหรือชุมชน ที่มีสวนรวมในกระบวนการจัด
การปาและทรัพยากรทุกขั้นตอน เชน การรับรูขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็นและการชี้
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ประเด็นปญหา การตัดสินใจ กํ าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการ การไดรับประโยชน การ
ตรวจสอบการใชอํ านาจรัฐทุกระดับ การติดตามประเมินผล และการแกไขปญหาอุปสรรค นิรันดร
(2527) กลาววาการมีสวนรวมเปนการเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบคุคลหน่ึงใน
สถานการณกลุม ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวจะเปนเหตุเราใหกระทํ าการใหบรรลุจุดมุงหมาย
ของกลุมน้ัน กับท้ังทํ าใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย ซึ่งการมีสวนรวมนี้
เกิดจากแนวคิดสํ าคัญ  3  ประการ ดังนี้

1.  ความสนใจและหวงกังวลรวมกันของแตละบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นพองกัน กลายเปน
ความสนใจ ความหวงกังวลของสวนรวม

2.  ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณขณะนั้น ผลักดันให
เกิดการรวมกลุมวางแผน และลงมือกระทํ ารวมกัน

3.  การตกลงใจรวมกันของกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา ซึ่งการตัดสินใจ
รวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทํ าใหเกิดการริเริ่มกระทํ าการที่จะสนองตอบความเห็นชอบของ
คนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น

นอกจากนี้ การมีสวนรวมอาจเกิดจากแนวคิดอื่นๆได เชน ความศรัทธา ตอบุคคลหรือส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ ความเกรงใจ ตอบุคคลที่นับถือ ผูท่ีมีเกียรติยศตํ าแหนง และอ ํานาจบังคับที่เกิดจาก
บุคคลท่ีมีอํ านาจเหนือกวา เปนตน

เงื่อนไขในการมีสวนรวมที่สํ าคัญ ประกอบดวย ความอิสระ (freedom) ความสามารถ
(ability) และความเต็มใจ (willingness) ของแตละบุคคล นอกจากนี้ความสํ าเร็จของการมีสวน
รวม ยังขึ้นกับการมีเวลากอนเริ่มกิจกรรมเพียงพอ เนื่องจากการมีสวนรวมจะไมเหมาะกับสถาน
การณฉุกเฉิน การที่ไมตองมีการเสียเงินทองหรือคาใชจาย ในการเขารวมมากเกินกวาที่บุคคล
ประเมินผลตอบแทนท่ีจะไดรับไว ความสนใจ ที่สัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น การสื่อ
สารที่ดีของทุกฝาย และการไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตํ าแหนงหนาที่ หรือสถานภาพทางสังคม
หลังเขาไปมีสวนรวม

ชูเกียรติ (2536) รายงานวา ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมมี  3  ประการ ไดแก ปจจัย
สวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได
และการเปนสมาชิกกลุม และปจจัยทางดานการติดตอส่ือสาร ไดแก การติดตอสื่อสารมวลชนและ
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ส่ือบุคคล ใน World Health Organization ซึ่งอางถึงใน (สุวรรณี, 2536) ไดเสนอปจจัยท่ีเก่ียว
ของกับการมีสวนรวมไว  3  ประการ ดังนี้

1.  สิ่งจูงใจ การที่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ น้ันจะมีเหตุผลท่ีสํ าคัญ
คือ ประการแรก มองเห็นวาตนจะไดรับผลตอบแทนในสิ่งที่ทํ าลงไปและประการท่ีสอง การไดรับ
คํ าบอกกลาวหรือไดรับการชักชวนจากบุคคลอื่นใหเขารวม โดยมีสิ่งชักจูงใจเปนตัวนํ า

2.  โครงสรางของโอกาสหรือชองทางในการเขารวม การมองเห็นชองทางในการมีสวน
รวมและมองเห็นประโยชนที่จะไดรับหลังการมีสวนรวม จะเปดโอกาสใหทุกๆ คนในชุมชนเขาไป
มีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะตองมีการกํ าหนดเวลาที่ชัดเจนแนนอนเพื่อผู
ท่ีจะเขาไปมีสวนรวมสามารถกํ าหนดเงื่อนไขตามสภาพที่เปนจริงของตนเองไดและจํ าเปนตองมี
การกํ าหนดลักษณะของกิจกรรมท่ีแนนอนวาจะดํ าเนินการอะไร อยางไร

3.  อํ านาจในการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมเปนอํ านาจท่ีทํ าใหประชาชนสามารถกํ า-
หนดเปาหมาย วิธีการ และผลประโยชนของกิจกรรมไดดวยตนเอง

รปูแบบของการมีสวนรวม

ศรเีพ็ญ (2539) ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ออกเปน  3  รูปแบบใหญๆ ดังนี้

1.  การเกณฑใหเขามามีสวนรวม (mobilization) รูปแบบนี้รัฐจะเปนผูวางแผนนโยบาย
และโครงการพัฒนาดวยตนเอง ประชาชนไมมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทํ าโครงการแตอยาง
ใด แตจะถูกชักชวนจากทางรัฐใหเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการดํ าเนินโครงการ เชน การรวม
ลงแรงของชาวบานในโครงการเหมืองฝาย เปนตน

2.  การเจรจาตอรอง (mediation) รูปแบบนี้รัฐและตัวแทนของประชาชนจะเขาไปมีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน การจัดทํ า
โครงการพัฒนาจะอยูในระดับราชการสวนทองถิ่นและตัวแทนหรือองคกรประชาชน แมวาใน
ความเปนจริงนั้นการริเริ่มโครงการจะยังคงมาจากรัฐบาลกลางก็ตาม แตหนวยงานระดับทองถิ่น
และองคกรประชาชนสามารถรวมตัดสินใจหรือเจรจาตอรองผลประโยชนกับรัฐบาลกลางไดเพื่อ
รักษาผลประโยชนของทองถิ่นใหมากที่สุด ซึ่งผลสุดทายของการเจรจาตอรอง รัฐบาลกลางมักจะ
เปนผูยอมโอนออนผอนตามเสียงของทองถิ่น มิเชนนั้นจะเปนการฝนมติของทองถิ่นซึ่งจะนํ ามาสู
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ความขัดแยงอยางรุนแรงในภายหลังได รูปแบบของการมีสวนรวมแบบนี้จึงสามารถลดกระแสของ
ความขัดแยงระหวางภาครัฐกับประชาชนไดมาก การวางแผนพัฒนาในรูปแบบนี้องคกรประชาชน
จะตองมีศักยภาพสูงและมีความตื่นตัวในการรักษาผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น องคกร
ประชาชนในประเทศไทยในหลายจังหวัดแสดงความมีศักยภาพของตนสูง สามารถเจรจาตอรอง
เพื่อรักษาผลประโยชนของทองถิ่นตนเองไดแตการเจรจาตอรองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดหลังจากรัฐบาล
กลางไดกํ าหนดแผนพัฒนาไวแลว หาใชเปนการยินยอมหรือเปดโอกาสใหตัวแทนทองถิ่นหรือแม
แตเจาหนาที่ทองถิ่นเขารวมในขั้นตอนของการวางแผนแตแรกไม

3.  การจัดการวางแผนดวยตนเอง (self-management) รูปแบบนี้ประชาชนในทองถิ่น
เปนผูจัดการ ควบคุม และวางแผนการใชทรัพยากรดวยตนเองโดยสิ้นเชิง นี่คือรูปแบบของการ
วางแผนพัฒนาโดยการพึ่งตนเองอยางแทจริงและเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบ การวางแผน
แบบนี้ไมอาศัยความคิดริเริ่มและชักจูงหรือชักชวนจากบุคคลจากภายนอกหรือรัฐบาลเลย ประชา
ชนในทองถิ่นสามารถวิเคราะหและตัดสินใจเกี่ยวกับปญหา แนวทางการวางแผนพัฒนาหรือแม
กระทั่งการติดตามประเมินผลสํ าเร็จโครงการดวยตนเอง รูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสอยางเต็มที่
แกประชาชนทุกคนในทองถิ่นใหเขามามีบทบาทและมีสวนรวมโดยสมบูรณ บทบาทของบุคคล
ภายนอกคือการเขารวมการทํ าวิจัยแบบมีสวนรวม

นอกจากนั้นยังไดอธิบายกรรมวิธีของการมีสวนรวมของประชาชนวาสามารถทํ าไดหลาย
วิธีดังตอไปนี้

1.  การรวมประชุม เปนการรวมถกปญหาหรือเนื้อหาสาระของการวางแผนพัฒนาหรือ
การจัดทํ าแผนโดยตรงระหวางเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลภายนอกกับประชาชนในทองถิ่น เพื่อสอบ
ถามความเห็นของชาวบาน

2.  การถกเถียง เปนการแสดงความคิดเห็นโตแยงกันตามวิถีทางประชาธิปไตย เพ่ือให
ทราบถึงผลดีผลเสียในกรณตีางๆ

3.  การใหคํ าปรึกษาแนะนํ า วิธีการนี้ประชาชนตองเขารวมเปนกรรมการในคณะ
กรรมการการบริหารโครงการเพื่อใหความมั่นใจวามีเสียงของประชาชนที่ถูกผลกระทบเขามามี
สวนรวมรับรูและรวมในการตัดสินใจและวางแผน

4.  การสํ ารวจ วิธีการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนก็เปนวิธีการหนึ่งท่ีใหประชาชนได
มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นในกรณีตางๆ
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5.  การประสานงานรวมกัน เปนกรรมวิธีที่ประชาชนเขารวมตั้งแตการคัดเลือกตัวแทน
กลุมใหเขาไปรวมงานบริหารหรือการจัดการหรืออาจจะเปนรูปเขารวมในคณะกรรมการท่ีปรึกษา
จากฝายประชาชน

6.  การสัมภาษณและการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับผูนํ าชุมชนและประชาชนผูมีสวน
ไดสวนเสีย เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเปนและความตองการของประชาชนในทองถิ่น

7.  การจัดทัศนศึกษาไปยังจุดหรือบริเวณที่ยังมีการกอสรางหรือการจัดทํ าโครงการ
พัฒนาเพื่อการสํ ารวจและตรวจสอบขอเท็จจริงกอนจะรวมตัดสินใจ เชน การนํ าประชาชนที่ถูก
อพยพโยกยายไปดูสถานที่แหงใหมที่รัฐจัดหาวามีความพอใจกับพื้นทีแ่หงใหมหรือไม

8.  การไตสวนสาธารณะ เปนการไตสวนขอมูลจากประชาชนหรือคือการเปดโอกาสให
ประชาชนทุกคนและทุกกลุมในสังคม ไดเขารวมแสดงความคิดเห็นตอกฎระเบียบและนโยบาย
ประเด็นตางๆ ท่ีสํ าคัญของรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนโดยรวม ในกรณีของการไตสวน
สาธารณะนั้นกอนที่รัฐบาลจะตัดสินใจในนโยบายสาธารณะตางๆ รัฐจํ าเปนตองมีการไตสวน
สาธารณะในทุกขั้นตอนของการวางนโยบายและการตัดสินใจนโยบายนั้นๆ

9.  การสาธิต เปนการใชเทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน โปสเตอร แผนพับ วิทยุ โทร
ทัศน สไลด แผนที่ และหุนจํ าลอง เพื่อแพรขอมูลขาวสารจากรัฐสูประชาชนใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึงกันและไดขอมูลที่จํ าเปนมากที่สุดเพื่อเปนประโยชนตอการกระตุนหรือจูงใจให
เกิดการมีสวนรวมของประชาชน

10.  การออกคะแนนเสียง เปนการออกเสียงเพื่อตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ประชาชนตองการ
มากท่ีสุด

11.  การออกเสียงประชามติโดยตรง เปนการตอบคํ าถามของรัฐบาลโดยประชาชน วิธีนี้
ใหประชาชนทุกคนในสังคมออกความคิดเห็นโดยตรงตอรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีคํ าถามท่ีสํ าคัญ
มากและตองการใหทุกคนในสังคมเปนผูตัดสินแทนรัฐบาล

12.  การรายงานผล การรายงานผลมักกระทํ าในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการวางแผน
และจัดทํ าแผน ผลของการตัดสินใจในกระบวนการวางแผนจนถึงขั้นตอนของการจัดทํ าแผนและ
โครงการ จะถูกสงกลับไปยังประชาชนในทองถิ่นเพื่อการถามยํ้ าความแนใจของทองถิ่นอีกครั้ง
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กอนตัดสินใจทํ าโครงการ ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดพิจารณาอีกครั้ง หาก
ตองการเปลี่ยนแปลงจะไดแกไขไดทันที

การจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม

การมีสวนรวมของประชาชนมีความสํ าคัญมากท่ีสุด ตอการจัดการทรัพยากรปาไมและ
พัฒนาชุมชน เพราะชวยใหประชาชนทุกกลุมมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดการปา
และทรัพยากรที่เปนประโยชน เกิดผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของตนเองและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปา ยึดหลักที่วาประชาชน
ในทองถิ่นคือผูที่พึ่งพิงปายอมตองรูคุณคาของปามากกวาผูอื่น ยอมสามารถใหขอมูลเก่ียวกับ
ความหลากหลายของทรัพยากรปาไม สถานท่ีตั้งของทรัพยากรนานาชนิดในปา สถานภาพของปา
ในปจจุบัน หลักและวิธีการที่จะใชทรัพยากรปาและจัดการอนุรักษเพื่อใหทรัพยากรปามีความยั่ง-
ยืน เพิ่มศักดิ์ (2543) ไดใหคํ าจํ ากัดความการจัดการปาแบบมีสวนรวม ไววา เปนการจัดการปา
และทรัพยากรในปา โดยชุมชนทองถ่ินมีบทบาทหลักหรือบทบาทสํ าคัญในการจัดการ โดยประชา
ชนและองคกรที่เกี่ยวของในทองถิ่นมีสวนรวมอยางแข็งขัน แนวทางการจัดการปาแบบมีสวนรวม
มีหลักการท่ีสํ าคัญ ดังนี้

1.  ประชาชนหรือชุมชน เปนศูนยกลางหรือสวนสํ าคัญในการตัดสินใจทุกขั้นตอน

2.  ชาวบานเกี่ยวของกับกิจกรรมในฐานะผูรวมงานที่สํ าคัญ ไมใชเปนเปาหมายของการ
พัฒนา

3.  ชาวบานในชุมชนมีความสามารถในการระบุปญหาและแกไขปญหาตามลํ าดับความ
สํ าคัญที่เขาเปนผูตัดสินใจ

4.  ในระยะยาว การตัดสินใจของกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน จะมีเพิ่มมากขึ้นกวาการตัด
สินใจโดยบุคคลหรือคนกลุมใดกลุมหน่ึง

ในการพัฒนาทางดานวนศาสตรชุมชนนั้น สมศักด์ิ (2532) กลาววา ลักษณะการเขามามี
สวนรวมของประชาชน จะเปนไปตั้งแตขั้นตอนการตัดสินใจ การลงมือกระทํ า การแบงปนผล
ประโยชน และการติดตามประเมินผล โดยขั้นตอนของการมีสวนรวมตางๆ นี้ ควรใหมีลักษณะ
ผานองคกรประชาธิปไตย (ทวีทอง, 2527)
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การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมปาชุมชน

ดุสิต (2535) ไดกลาวถึงสาเหตุของการมีสวนรวมในกิจกรรมปาชุมชนของประชาชนดัง
นี้

1.  ผลประโยชน จิตสํ านึกของมนุษยโดยทั่วไปยอมตองการผลประโยชนตางๆใหแกตน
หรือคนใกลชิด การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมกับการดํ าเนินการปาชุมชน จึงตองหวังผล
ประโยชนที่ตัวเองจะไดรับจากปาชุมชน ในเรื่องของการไดไมเชื้อเพลิงหุงตมในครอบครัว การมี
อาหารบริโภคและอื่นๆ แมบางครั้งตนเองอาจจะไมไดรับผลประโยชนโดยตรงแตหวังวาลูกหลาน
ญาติพี่นอง หรือแมกระทั่งทองถิ่นของตนเองไดรับผลประโยชนแทนก็ได

2.  ความสนใจ ทรัพยากรปาไมจะเอื้ออํ านวยประโยชนอยางมหาศาลใหแกมนุษย ถาใน
ทองถิ่นใดมีความขาดแคลนทรัพยากรปาไม ยอมสูญเสียโอกาสที่จะไดรับประโยชนจากปาไม รวม
ท้ังอาจจะเกิดโทษจากสภาพแวดลอม เชน ฝนไมตกถูกตองตามฤดูกาล เกิดอุทกภัย ความจริงดัง
กลาวเปนท่ียอมรับวาปาไมความสํ าคัญอยางมาก ไดทํ าการเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกแขนงอยาง
เปนระบบ ทํ าใหประชาชนหันมาใหความสนใจในการแกไขปญหาปาไม โดยการปลูกปาชุมชน
ประชาชนจึงใหความรวมมือดวยดี

3.  ความศรัทธา ประชาชนในชนบทโดยสวนมากมีความศรัทธาตอส่ิงท่ีตนเคารพนับถือ
หรือเล่ือมใส และพรอมที่จะปฏิบัติตามคํ าแนะนํ า ทํ าตามคํ าส่ัง หรือมีความศรัทธาผูอาวุโส พระ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ กํ านัน ผูใหญบาน ครู และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีความศรัทธาตอสถาบันพระ
มหากษัตริย สถาบนัศาสนา ความศรัทธาเกิดจากความเชื่อ ความประทับใจ หรือความนับถือแต
ละบุคคล เชน เมื่อเห็นขาราชการประพฤติปฏิบัติชอบก็เกิดความศรัทธา จึงพบอยูเสมอวาการที่
ประชาชนเขามามีสวนรวมกับการปาไมชุมชนเพราะสิ่งที่ตัวเขาเองศรทัธาใหความสํ าคัญตอการปา
ไมชุมชน

4.  ความเกรงใจ คนไทยโดยสวนใหญมีนิสัยความเกรงใจตอผูอ่ืนโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สังคมชนบทซึ่งความเกรงใจมีใหทั้งผูที่มีระดับเหนือกวาตนเอง เทาตน และระดับตํ่ ากวาตน ดัง
นั้นเมื่อเห็นผูอื่นชวยกันดํ าเนินการปาชุมชน จึงรูสึกเกรงใจ จนตองเขามามีสวนรวมดวย

5.  อํ านาจบังคับ แมประเทศไทยจะปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยก็ตามแตในทาง
ปฏิบัติจริงๆ แลวยังคงแฝงดวยระบบเผด็จการอยูเสมอ ผูมีอํ านาจนอยกวาจะมีความรูสึกเกรง
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กลัวตอผูมีอํ านาจเหนือกวา และยินยอมปฏิบัติตามคํ าส่ัง ในทองถิ่นหลายแหงจะพบวาประชาชน
เขามามีสวนรวมเพราะถูกอํ านาจบังคับ

6.  ความเดือดรอน มนุษยยอมตองการมีชีวิตความเปนอยูท่ีสุขสบายเม่ือมีความเดือด
รอนเกดิข้ึน ก็พยายามที่จะขจัดสาเหตุของความเดือดรอนนั้นใหหมดไป การดํ ารงชีวิตที่เดือดรอน
เพราะขาดไมใชสอย จึงทํ าใหประชาชนตองการเขามามีสวนรวมเพื่อการปาไมชุมชน โดยมุงหวังจะ
ทํ าใหความเดือดรอนนั้นหมดไป และกลับมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบายในอนาคต

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม

ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสํ าคัญทางดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนอยางมาก โดยมีนโยบายหลักในการสงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม มีการสนับ-
สนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปาและปลูก
สรางสวนปาชุมชน ตลอดจนบังคับใชกฎหมายเพื่อการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม
ทํ าลายปาอยางเครงครัด เรงรัดการกระจายอํ านาจการจัดการส่ิงแวดลอมจากสวนกลางไปสูสวน
ภูมิภาคและทองถ่ิน โดยสงเสริมใหทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํ าแผนปฏิบัติการสิ่ง
แวดลอมในระดับจังหวัด และปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนและประชาชนตระหนักในความสํ าคัญของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนสวนราชการ ชุมชนและองคกร
เอกชนใหรวมมีบทบาทดวย (สํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540)

ในป พ.ศ.  2540  สํ านักงานเลขานุการสภาผูแทนราษฎร ไดเผยแพรรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  ท่ีมีสาระสํ าคัญเกี่ยวของกับการสนับสนุนใหประชาชนมีบท
บาท และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้

“…..มาตรา  46  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิ์อนุรักษ หรือฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวน
รวมในการจัดการ การบํ ารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและย่ังยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ…..

มาตรา  56  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํ ารุงรักษาและการได
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางวชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํ ารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไม
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กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับความคุม
ครอง ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ

การดํ าเนินโครงการหรือกิจกรรมอันจะกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่ง
แวดลอม จะกระทํ ามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
ไดใหองคกรอิสระซึ่งประกอบไปดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็นประกอบกอนมีการดํ าเนินการดังกลาว ทั้งนี้
ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ

สิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น
หรือองคกรอื่นของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ยอไดรับความคุมครอง…..

มาตราท่ี  79  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํ ารุง
รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวม
ท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม บํ ารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดสอมตามหลักการพัฒนาที่
ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกํ าจัดภาวะมลพิษทีมีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน…..

มาตรา  290  เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองทองถิ่นยอมมี
อํ านาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสํ าคัญดังตอไปนี้

1.  การจัดการ การบํ ารุงรักษา และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีมีอยูในเขตพ้ืนท่ี

2.  การเขาไปมีสวนรมในการบํ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอก
เขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํ ารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตน

3.  การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการ หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจ
มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที ่”
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สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2539) ไดกํ าหนดแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  8  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม ในการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในทองถิ่น ใหเขามามีสวนรวม
และสามารถบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

1.  การสงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการพัฒนา โดยการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คือ (1) สรางความตระหนักและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังการนํ าภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการบริหารจัดการ (2) เผยแพรและให
โอกาสประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นกับทองถิ่นจากโครงการพัฒนาของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนใหมีการประชา
พิจารณตามควรแกกรณี และ (3) สนับสนุนใหองคกรชุมชนมีบทบาทในการควบคุมดูแลและแก
ไขปญหาดานสิ่งแวดลอมของชุมชนเพิ่มขึ้น

2.  การเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนเพื่อสนับสนุนประชาชนและชุม
ชนในทองถิ่นใหมามีสวนรวม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยใชการมีสวนรวมจากหลายฝายในกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด
ลอมที่เปนระบบอยางตอเนื่องและสงผลใหการพัฒนาเปนไปโดยยั่งยืน

3.  การมีสวนรวมของประชาชนโดยมีแนวทางการดํ าเนินงาน คือ (1) จัดกระบวนการ
หรือกลไกการบริหารจัดการของรัฐที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา การจัดทํ าแผน และดํ าเนินการแกไขปญหาของชุมชน (2) สนับสนุนใหมีคณะกรรมการ
ของประชาชนในชุมชนและทองถิ่นใหรวมคิดรวมทํ างานและเรียนรูประสบการณความรูความ
สามารถซึ่งกันและกัน (3) สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนหรือทองถิ่นในการ
แลกเปลียนความรูความเขาใจในการพัฒนาดานตางๆและผลกระทบจากการพัฒนา (4) จัดใหมี
กระบวนการและชองทางของการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาเปน 2 ระบบควบคูกันไป คือ
ระบบการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการพัฒนารวมกับภาครัฐ ซึ่งเปนระบบที่มีการปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน และระบบการจัดการกิจกรรมการพัฒนาใหม โดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางสมบูรณ
ซึ่งภาครัฐเปนฝายสนับสนุนในดานนโยบาย มาตรการ และงบประมาณสนับสนุน (5) เสริมสราง
วิสัยทัศนและสรางขีดความสามารถในการจัดการหรือการมีสวนรวมใหแกองคกรประชาชน องค
กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณชน ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดํ าเนิน
แผนงานโครงการของรัฐหรือของชุมชน (6) พัฒนาศักยภาพงานประชาสัมพันธของรัฐ และความ
รวมมือระหวางหนวยงานประชาสัมพันธภาครัฐและภาคเอกชนในการใหบริการขาวสารและขอมูล
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เกีย่วกับแนวทางการพัฒนาประเทศแกขาราชการในกระทรวง ทบวง กรม และประชาชน อยาง
เพียงพอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากการศึกษาที่ผานมาพบวางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม สวนใหญเปนงานวิจัยที่
เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม อาทิ รักชาติ (2542) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กบัการมีสวนรวมในการจัดการปากลางดง อํ าเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไดแก ระยะเวลาท่ี
อยูอาศัย การเปนสมาชิกกลุม การไดรับขาวสารและเพศของผูใหขอมูล นอกจากนั้นสุวรรณี
(2536) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาชายเลนชุมชน ในทองที่อํ าเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษปาชายเลน
คือ อาชีพ รองลงมาไดแก การไดรับขาวสาร การเปนสมาชิกกลุม เพศและการศึกษาของกลุมตัว
อยาง สวนสมบูรณ (2542) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
ไฟปา ไดแก รายได ระดับการศึกษา ความรูเกี่ยวกับไฟปา การเขารับการฝกอบรม การติดตอกับ
เจาหนาที่

งานวิจัยของจรูญรัตน (2542) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรในโครง
การวน-ศาสตรชุมชนบนพื้นที่สูงในลุมนํ้ าหวยเผาะ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ราษฎรสวนใหญให
ความรวมมือในกิจกรรมการวางแผนและการปฏิบัติตามโครงการวนศาสตรชุมชนบนพื้นที่สูงใน
ระดับคอนขางดี โดยมีปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมดานตางๆ อยางมีนัยสํ าคัญ ไดแก
เพศและรายไดของผูใหขอมูลสัมพันธกับการรวมวางแผน การรวมมือทางสังคมและการไดรับขาว
สารและดานการปฏิบัติตามโครงการวนศาสตรชุมชนบนพื้นที่สูงมีความสัมพันธกับระยะเวลาการ
อยูอาศัยและการรวมมือทางสังคม

กรอบแนวคิดในการศึกษา

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งจูงใจ ผูวิจัยไดกํ าหนดกรอบในการศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปร ดังนี้

1.  สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในการจัดการทรัพยากรปาไม ประกอบดวย รายไดจากของปา
คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ า การเก็บหาของปาเพื่อยังชีพ ไดแก การเก็บหา
ไมฟน ยอดหวาย และหนอไม และการเก็บหาของปาเพื่อการคา ไดแก การเก็บหาตาวและกง มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม ไดแก การมีสวนรวมในการคิดคน
ปญหาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม การมีสวนรวมในการฟนฟูและดูแลรักษา
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ทรัพยากรปาไม การมีสวนรวมในการใชประโยชนทรัพยากรปาไม และการมีสวนรวมในการติด
ตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม

2.  ส่ิงจูงใจทางสังคมในการจัดการทรัพยากรปาไม ซึ่งในการศึกษานี้ คือ การเปนสมาชิก
ขององคกรชุมชน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมดังกลาว

สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานความสัมพันธระหวางสิ่งจูงใจทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมกับการมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรปาไมมีดังนี้

1.  การเก็บหาไมฟนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

2.  การเก็บหาพืชผักปามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

3.  การเก็บหายอดหวายมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

4.  การเก็บหาหนอไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

5.  การเก็บหาตาว มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

6.  การเก็บหากง มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

7.  รายไดจากของปา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

8.  คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ า มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรปาไม

9.  การเปนสมาชิกขององคกรชุมชนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

จากสมมติฐานของการวิจัยสมารถแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามไดดัง ภาพที่  1
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ตัวแปรอิสระ (X)             ตัวแปรตาม (Y)

สิ่งจูงใจทางดานเศรษฐกิจและสังคม

การเก็บหาของปาเพื่อยังชีพ
-ไมฟน
-พืชผักปา
-ยอดหวาย
-หนอไม

การเก็บหาของปาเพื่อการคา
-ตาว
-กง

รายไดจากของปา
คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวย

จัดการตนนํ้ า
การเปนสมาชิกขององคกรชุมชน

การมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

การคิดคนปญหาและวางแผนการจัด
การทรัพยากรปาไม

การฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปา
ไม

การใชประโยชนทรัพยากรปาไม

การติดตามและประเมินผล

ภาพที่  1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ (X) คือ ส่ิงจูงใจในการจัดการทรัพยากรปาไม ซึ่งแบงออกเปน สิ่งจูงใจทาง
ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย รายไดจากของปา คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ า
การเก็บหาของปาเพื่อยังชีพ (การเก็บหาไมฟน การเก็บหาพืชผักปา การเก็บหายอดหวายและการ
เก็บหาหนอไม) และการเก็บหาของปาเพื่อการคา (การเก็บหาตาวและการเก็บหากง) และสิ่งจูง
ใจทางดานสังคม คือ การเปนสมาชิกขององคกรชุมชน

ตัวแปรตาม (Y) คือ การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม ไดแก การมีสวนรวม
ในการคิดคนปญหาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม การมีสวนรวมในการฟนฟูและดู
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แลรักษาทรัพยากรปาไม การมีสวนรวมในการใชประโยชนทรัพยากรปาไม และการมีสวนรวมใน
การติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม

การกํ าหนดคาเชิงปริมาณของตัวแปร

ในการวิเคราะหทางสถิติ ไดกํ าหนดคาเชิงปริมาณของตัวแปร ดังนี้

1.  การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม คํ าถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่มีตอกิจ
กรรมในการจัดการทรัพยากรปาไม ในแบบสัมภาษณมีจํ านวน  20  ขอ โดยผูตอบแบบสัมภาษณ
เม่ือรับฟงขอความแตละขอแลวสามารถเลือกตอบได  3  แนวทาง คือ เขารวมเปนประจํ า เขารวม
เปนบางครั้ง และไมเคยเขารวม โดยกํ าหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

กิจกรรมที่เคยเขารวมเปนประจํ า ให  2  คะแนน
กิจกรรมที่เคยเขารวมเปนบางครั้ง ให  1  คะแนน
กิจกรรมที่ไมเคยเขารวม ให  0  คะแนน

จากคะแนนนํ้ าหนักสูงสุดเทากับ  2  ขณะที่ระดับการมีสวนรวมมี  3  ระดับ ดังนั้นเกณฑ
การมีสวนรวมสามารถจํ าแนกไดตามคะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยจากนอยไปมากไดดังนี้

การมีสวนรวมนอย คะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยรวมตั้งแต  0.00-0.66
การมีสวนรวมปานกลาง คะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยรวมตั้งแต  0.67-1.33
การมีสวนรวมมาก คะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยรวมตั้งแต  1.34-2.00

ในการวิเคราะหทางสถิติจะใชนํ้ าหนักเฉลี่ยในการเขารวมกิจกรรม เปนตัววิเคราะห

2.  ส่ิงจูงใจในการจัดการทรัพยากรปาไม

2.1  ส่ิงจูงใจทางดานเศรษฐกิจ

2.1.1  รายไดจากของปา ในการวิเคราะหทางสถิติใชจํ านวนตัวเงินที่เปนรายได
จากการขายของปาท้ังหมด ไดแก รายไดการขายตาวและรายไดการขายกง เปนขอมูลในการ
วิเคราะห
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2.1.2  คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ าฯ ในการวิเคราะหทาง
สถิติใชจํ านวนตัวเงินที่เปนรายไดจากการเขารวมกิจกรรมกับหนวยจัดการตนนํ้ า เปนขอมูลในการ
วิเคราะห

2.1.3  การเก็บหาของปาเพื่อยังชีพ ไดแก ปริมาณการเก็บหาไมฟน (หนวยเปน
ลูกบาศกเมตร) การเก็บหายอดหวายและการเก็บหาหนอไม (หนวยเปนกิโลกรัม) ในการ
วิเคราะหทางสถิติใชปริมาณของปาแตละชนิดที่เก็บหามาใชในชีวิตประจํ าวันตลอดระยะเวลา 1 ป
เปนขอมูลในการวิเคราะห

2.1.4  การเก็บหาของปาเพื่อการคา ไดแก ปริมาณการเก็บหาตาวและการเก็บ
หากง (หนวยเปนกิโลกรัม) ในการวิเคราะหทางสถิติใชปริมาณของปาที่เก็บหาเพื่อขายดังกลาว
ในระยะเวลา 1 ปเปนขอมูลในการวิเคราะห

2.2  ส่ิงจูงใจทางดานสังคม ในที่นี้คือ การเปนสมาชิกขององคกรชุมชนซึ่งในการ
วิเคราะหทางสถิติไดกํ าหนดเกณฑการใหคะแนนเพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหดังนี้

ผูที่เปนคณะกรรมการอนุรักษ ฯ ใหคะแนน  1  คะแนน
ผูท่ีไมเปนคณะกรรมการอนุรักษ ฯ ใหคะแนน  0  คะแนน
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อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

1.  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณที่สรางขึ้นซึ่งมีลักษณะคํ า
ถามที่เปนทั้งปลายปดและปลายเปดดังภาคผนวก

2.  อุปกรณเครื่องเขียน อุปกรณบันทึกภาพและเอกสารที่เกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ

3.  แผนท่ีระวางขนาด  1:50,000  ป พ.ศ.  2540  บริเวณที่ตั้งของหมูบานสันเจริญ
อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน

วิธีการ

การสํ ารวจเบื้องตน

ทํ าการสํ ารวจสภาพพื้นที่ และเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนโดยทั่วไป เชน จํ านวนครัวเรือน
จํ านวนประชากร และชาติพันธุของราษฎรในพื้นที่ที่ศึกษาโดยคนควาจากเอกสาร กชช.2 ค และ
สอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  ที่วาการการอํ าเภอทาวังผา กรมการพัฒนาชุมชน องค
การบริหารสวนตํ าบล เจาหนาที่หนวยจัดการตนนํ้ าในพื้นที่ศึกษา เปนตน

การสรางเครื่องมือ

ในการสรางแบบสัมภาษณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้

1.  ศึกษาเนื้อหา แนวคิด เทคนิคในการสรางแบบสัมภาษณ จากเอกสาร วิทยานิพนธ
และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาชุมชน การใชประโยชนทรัพยากรปาไมและสิ่งจูงใจใน
การจัดการปาไมของชุมชน แลวกํ าหนดขอบขายของเนื้อหา ในการสรางแบบสัมภาษณ

2.  สรางแบบสัมภาษณตามกรอบการศึกษา เกณฑและเนื้อหาที่ไดกํ าหนด ซึ่งมีโครงสราง
ของแบบสัมภาษณเปนคํ าถามแบบเปด (opened-end question) และคํ าถามแบบปด (closed-
end question) สํ าหรับเนื้อหาในการสัมภาษณแบงเปน  5  สวน คือ สวนท่ี  1  เปนขอมูลท่ัวไป



26

ของผูใหสัมภาษณและสมาชิกในครัวเรือน สวนท่ี  2  เปนขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนผูใหสัมภาษณ สวนท่ี  3  เปนขอมูลการใชประโยชนที่ดิน สวนท่ี  4  เปนขอมูลการเก็บ
หาของปาและการใชประโยชนของปา และสวนท่ี  5  เปนขอมูลการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไมของผูใหสัมภาษณ

3.  นํ าแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาความเหมาะสมและ
ปรับปรุงแกไขในครั้งแรก

4.  นํ าแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขในครั้งแรก ไปทดสอบเบื้องตน (pre-test) กับกลุม
ตัวอยางซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับพ้ืนท่ีท่ีศึกษา เพื่อทดสอบความชัดเจนของภาษา ความเที่ยงตรง
และความนาเชื่อถือได ของแบบสัมภาษณ จากนั้นนํ าแบบสัมภาษณที่นํ าไปทดสอบแลวมาปรับ
ปรุงแกไขอีกคร้ังใหเหมาะสมย่ิงข้ึน แลวจึงนํ าไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป

การกํ าหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนาครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่
หมูบานสันเจริญ อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน โดยในการศึกษานี้ทํ าการสํ ารวจประชากรท้ังหมดใน
หมูบานนั่นคือ จํ านวนตัวอยางที่ศึกษามีขนาดเทากับจํ านวนประชากร

การเก็บรวบรวมขอมูล

ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท ไกแก

1.  ขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวยขอมูลที่ไดจากการประเมินชุมชน โดยวิธีการสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง (semi structure interview) กับผูใหขอมูลหลัก การใชแบบสอบถาม ในการเก็บขอมูล
ระดับครัวเรือน การสรางแผนที่ชุมชนและการสังเกตโดยตรง เพื่อใหทราบขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สภาพชุมชน ตลอดจนการพึ่งพิงและการใชประโยชนทรัพยากรปา
ไม

2.  ขอมูลทุติยภูมิ โดยวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลจากรายงานขอมูลพื้น
ฐานดานการอนุรักษของชุมชน
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การวิเคราะหขอมูล

1.  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยการนํ าขอมูลท่ีทํ าการศึกษามา
รวบรวมและแจกแจงใหอยูในรูปคาสถิติอยางงาย เชน คาความถี่ คารอยละ และคาเฉล่ีย โดยนํ า
เสนอเปนตารางเพื่อประกอบคํ าอธิบาย

2.  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหา
ความสัมพันธของตัวแปร ไดแก การหาคาการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation
coefficient) สํ าหรับสมมติฐานท่ี  1-8  และหาคา Chi-square สํ าหรับสมมติฐานท่ี 9

การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)
เปนการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร  2  ตัว ในรูปขอมูลเรียงอันดับ (Ordinal data) ท้ังคู
มีสูตร ดังนี้ (บุญธรรม, 2536)

คํ านวณจากประชากร  rxy  =             N∑xy- ∑x∑y
√(N∑x2-(∑x2))( N∑y2-(∑y2))

โดยกํ าหนดให

rxy  =  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร X และตัวแปร Y
N  =  จํ านวนคนหรือจํ านวนคูของขอมูล
∑x  =  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร X
∑y  =  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร Y
∑xy = ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปร X กับคะแนนของตัวแปร Y เปนคู ๆ

ในรูปคะแนนดิบ
∑x2  =  ผลรวมของกํ าลังสองของคะแนนดิบตัวแปร X
∑y2  =  ผลรวมของกํ าลังสองของคะแนนดิบตัวแปร Y
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ในการแปลความของความหมายของตัวแปร Barrick และคณะ (1989) ไดมีการแบง
เกณฑบอกระดับความสัมพันธของตัวแปรไวดังนี้

คาสัมประสิทธสหสัมพันธต้ังแต  0.70-1.00  หมายถึงมีความสัมพันธระดับสูงมาก
คาสัมประสิทธสหสัมพันธต้ังแต  0.50 - 0.69  หมายถึงมีความสัมพันธระดับสูง
คาสัมประสิทธสหสัมพันธต้ังแต  0.30-0.49  หมายถึงมีความสัมพันธระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธสหสัมพันธต้ังแต  0.10-0.29  หมายถึงมีความสัมพันธระดับต่ํ า
คาสัมประสิทธสหสัมพันธต้ังแต  0.01 –0.09  หมายถึงมีความสัมพันธระดับตํ่ ามาก
คาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ  0.00  หมายถึงไมมีความสัมพันธ

สูตรการหาคา Chi-square (บุญธรรม, 2543)

χ2 =  Σk
i=1  (Oi-Ei)2

            Ei
โดยกํ าหนดให

Oi คือ ความถี่สังเกตหรือความถี่ที่รวบรวมได
Ei คือ ความถ่ีตามทฤษฎีหรือตามท่ีคาดหวัง
N คือ จํ านวนตัวอยางหรือขอมูล
Df = k-1 เม่ือ k = จํ านวนกลุมหรือคํ าตอบ
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สถานที่ทํ าการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดนาน ซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบน มีพ้ืนท่ี
ท้ังหมด  7,170,045  ไรหรือ  11,472 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนเทือกเขาสูง คิดเปนรอย
ละ  86  ของพื้นที่จังหวัด อาณาเขตทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชา-ธิปไตยประชาชนลาว เปนระยะทาง  277  กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพะเยา
และทิศใตติดกับจังหวัดแพรและจังหวัดอุตรดิตถ (เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ, 2544) นาน
เปนพื้นที่ปาตนนํ้ าท่ีสํ าคัญของแมนํ้ าเจาพระยา เปนจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากร-
ธรรมชาติทั้งปาไม ดิน นํ้ า และพรรณพืชพื้นบาน ดวยสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมโอบลอมดวย
ภูเขา ทํ าใหชุมชนดํ ารงชีวิตอิสระจากภายนอก แตเมื่อยุคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กระแสพัฒนาไดเขามาสูจังหวัดนานอยางรวดเร็ว การเปดสัมปทานทํ าไม สงผลใหพ้ืนท่ีปาไมลด
ลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับการขยายพื้นที่ปลูกพืชเชิงพาณิชย โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเล้ียง
สัตว นอกจากนั้นเนื่องดวยสถานการณความขัดแยงทางการเมือง จังหวัดนานจึงถูกกํ าหนดใหเปน
พ้ืนท่ีสีชมพูท่ีมีคอมมิวนิสตเคล่ือนไหว ตั้งแตป พ.ศ.  2501  เปนตนมาการสรางถนนสายยุทธ
ศาสตร สงผลใหมีการบุกเบิกพื้นที่ปาอยางกวางขวาง การลดลงของพื้นที่ปาไมไดสงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอระบบนิเวศน เม่ือหนาดินไมมีตนไมยึดเหน่ียว ดินก็ถูกชะลางพังทลาย จากสภาพ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดมีหลายชุมชนไดทบทวนคนหาสาเหตุของปญหา เพื่อหาทางแกไข จนในท่ีสุดชุม
ชนก็ไดมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษ จัดตั้งคณะกรรมการออกกฎระเบียบเพื่อสรางเงื่อนไขในการใช
ทรัพยากรรวมกัน มีการแบงเขตแนวปาที่ชัดเจน เชน ปาอนุรักษ ปาใชสอย พรอมทั้งไดนํ าพิธี
กรรมความเชื่อมาใชในการจัดการทรัพยากรปาไม เชน การบวชปา

หมูบานเปาหมายที่ทํ าการศึกษา คือ หมูบานสันเจริญ ต้ังอยูหมูท่ี  6  ตํ าบลผาทอง
อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน (ภาพที่ 2) อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหนวยจัดการตนนํ้ านํ้ าหุย
ของกรมปาไม ในการเลือกบานสันเจริญ เปนพื้นที่ศึกษาเนื่องจากบานสันเจริญมีรูปแบบการจัด
การทรัพยากรปาไมที่เปนเอกลักษณตางจากที่อื่นคือ มีรูปแบบการจัดการทรัพยากรปาไมเปนปา
ครัวเรือน (Household Forest)

1.  ขอมูลทั่วไป

ลุมนํ้ าลัก  เปนลุมนํ้ ายอยท่ีสํ าคัญของลุมนํ้ ายาว  ซึ่งเปนลุมนํ้ าสาขาของลุมนํ้ านาน โดยมี
อาณาเขตพ้ืนท่ีลุมน้ํ าลักอยูในพื้นที่ 2 หมูบาน คือ หมูบานสันเจริญ หมูท่ี 6 และหมูบานนํ้ าลักใต
หมูท่ี 4 ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน ลํ านํ้ าลัก มีตนกํ าเนิดจากเทือกเขาดอยสวนยา
หลวงของหมูบานสันเจริญ ซึ่งเปนเทือกเขาที่กั้นเขตแดนระหวาง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนานนาน
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และ อํ าเภอปง จังหวัดพะเยา ลํ านํ้ าลักไหลผานบานสันเจริญแลวเขาสูบานนํ้ าลักใต ซ่ึงไหลมา
บรรจบกบัลํ านํ้ ายาวบริเวณกอนท่ีจะเขาเขตบานปางสา บริเวณที่เปนปาตนกํ าเนิดของนํ้ าลัก และ
ปาตนนํ้ าลํ าธารยังคงมีตนไมนานาชนิดอยูเปนจํ านวนมาก สวนพื้นที่ดานนอกออกมามีการบุกรุก
แผวถางเพื่อทํ าไรขาว สวนไมผล และเพื่อการใชประโยชนในทางเกษตรอยูโดยตลอด เฉพาะใน
บริเวณหุบหวยเทานั้นที่พอจะมีตนไมคงเหลืออยูบางแตก็ไมมาก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอปริมาณ
และคุณภาพนํ้ าในลุมนํ้ าลัก ความรุนแรงของนํ้ าฝนจะกัดชะทํ าใหเกิดการพังทลายของหนาดิน
ตะกอนที่เกิดจากการกัดชะถูกพัดพามาทับลงในลํ านํ้ าทํ าใหลํ านํ้ าตื้นเขิน ปริมาณนํ้ าฝนซึ่งขาดพื้น
ท่ีปาไมดูดซับและลดความรุนแรงไว ทํ าใหนํ้ าหลากเกิดอุทกภัย  ทํ าความเสียหายตอพ้ืนท่ีเกษตร
กรรม ดังนั้นการฟนฟูสภาพปาไม โดยความรวมมือกันหลายฝายท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน
จงึนับเปนสิ่งจํ าเปนอยางย่ิง

2.  ความเปนมา

บานสันเจริญ เปนหมูบานชาวเขาเผาเมี่ยน (เยา) จากการสอบถามและพูดคุยกับชาวบาน
ท่ีเปนคนแกท่ีจํ าความไดและกรรมการหมูบานที่รับรูเรื่องราวจากบรรพบุรุษทราบวาประวัติดั้งเดิม
พวกชาวเขาเผาเม่ียน เดิมนั้นอยูที่บริเวณตอนใตของประเทศจีน และไดอพยพลงมาสูประเทศ
พมา ลาว และประเทศไทย โดยครั้งแรกที่เขามาสูยังประเทศไทย ไดเขามาอยูในแถบจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร และจังหวัดนาน ตอมากระจายไปสูจังหวัด อื่น ๆ เชน จังหวัดอางทอง
กาญจนบุรี เปนตน

3.  ที่ต้ังและขอบเขต

ระยะทางจากหมูบานสันเจริญถึง อํ าเภอทาวังผาประมาณ 38 กิโลเมตร และหางจาก
หนวยจัดการตนนํ้ านํ้ าแหนประมาณ 30 กิโลเมตร ต้ังอยูในแผนท่ีลํ าดับชุด L7017 หมายเลข
ระวาง 5147III พิกัดท่ี 299739 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปานํ้ ายาว-นํ้ าสวด สภาพพื้นที่ของ
หมูบาน (ภาพที่ 3) ตั้งอยูในหุบเขาขางลํ านํ้ าลัก พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงชันมีที่ราบเพียงเล็ก
นอยเปนพื้นที่ที่ผานสัมปทานการทํ าไมมากอน ปาไมที่เหลืออยูมีเพียงเล็กนอยตามริมหวยและปา
ที่เหลืออยูสวนใหญเปนพื้นที่ปาซึ่งชาวบานไดรวมกันรักษาไว ขอบเขตของหมูบานสันเจริญ มีดังนี้

ทิศเหนือ จดหมูบานนํ้ าพัน
ทิศใต จดหมูบานนํ้ ากิ
ทิศตะวันออก จดหมูบานนํ้ าลักใต
ทิศตะวันตก จดเขต อํ าเภอปง จังหวัดพะเยา
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ภาพท่ี 2  พืน้ทีศ่กึษาบานสันเจริญ ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน
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5.  ประเภททรัพยากรธรรมชาติ

ชนิดปาของหมูบานสันเจริญนั้นเปนปาดงดิบ ปาบริเวณนี้มีความสํ าคัญในการรักษาตนนํ้ า
ลํ าธาร เนื่องจากเปนปาที่อยูบริเวณตอนบน และตอนกลางของพื้นที่ลุมนํ้ า ชนดิพันธไมยืนตนท่ี
สํ าคัญ เชน ยางนา (Dipterocarpus alatus) ตะเคียน (Shorea sp.) จํ าปปา (Mangliethai
insignis) ยมหิน (Chukrasia velutina) กระทอนปา (Sandoricum koetjape) ไมแดง (Xylia
xylocarpa) มะอา (Chisocheton macrophyllus) เปนตน พันธุพืชพื้นลาง ประกอบดวย หวาย
ตาว เตาราง คลา ผักกูด เฟรน เปนตน

ปาเหลาหรือไรเลื่อนลอย มีพ้ืนท่ี  2,000  ไร เปนสภาพปาท่ีผานการทํ าไม และตอมาชาว
บานไดเขามาแผวถางเพื่อทํ าการเกษตร ปลูกขาวไร ขาวโพด ฝาย และสวนลิ้นจี่ พ้ืนท่ีท่ีหมุนเวียน
เพ่ือทํ าการเกษตร โดยปลูกพืชอายุส้ัน จะเห็นแตสภาพเปนปาหญาคา หญาเลา หญากง และไผไร
ขึ้นแทนปาเดิมเปนผืนใหญและเปนหยอมๆ กระจายโดยท่ัวไป

6.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ชาวบานในหมูบานสันเจริญไดแบงการใชประโยชนพื้นที่ปาออกเปน ปาอนุรักษตนนํ้ า ปา
ชุมชนและปาสงวนของหมูบาน มีพ้ืนท่ี  5,000  ไร ในพื้นที่ปาชุมชนมีการแบงปนเพื่อการใช
ประ-โยชนในการเก็บหาของปาตามครัวเรือน ซ่ึงมีคณะกรรมการพิจารณาในการแบงปนปาราย
ครัวเรือน (household forest) การดํ าเนินงานกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม
ดิน นํ้ า โดยชุมชน มีดังนี้

1.  จัดสรางเครือขายลุมนํ้ าระดับตํ าบล

2.  จัดตั้งองคการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ดิน นํ้ า ระดับหมูบาน

3.  จัดใหมีแผนงานและกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ดิน นํ้ า ท้ัง
ในระดับหมูบานและระดับตํ าบล

4.  จัดใหมีกองทุนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ดิน นํ้ า ทั้งในระดับหมูบาน
และตํ าบล

5.  จัดใหมีการรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ดิน นํ้ า ทั้งภาครัฐ องค
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กรพัฒนาเอกชน และชุมชนรวมกัน

6.  จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผลงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปา-
ไม ดิน นํ้ า ของระดับหมูบานออกสูสาธารณชน

มีการกํ าหนดกฎระเบียบดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ดิน นํ้ า และการปอง
กันไฟปา การรักษาปาไม สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดังนี้

1.  หามนํ าพันธุไมทุกชนิดออกจากผืนปาและแหลงทองเที่ยว หากฝาฝนมีมติที่
ประชุมกํ าหนดการชดใชการละเมิดขอบังคับ เปนเงินครั้งละ 100-500 บาท

2.  หามทิ้งขยะ กระปอง  ถุงพลาสติกทุกชนิดท่ีทํ าลายธรรมชาติ ในบริเวณสถานที่
ทองเที่ยว หากฝาฝนที่ประชุมกํ าหนดชดใชการละเมิดขอบังคับ เปนเงินครั้งละ 10-100 บาท

3.  หามทํ าลายปายหรือส่ิงของสาธารณะประโยชน หากฝาฝนมีมติที่ประชุมกํ าหนดการ
ชดใชการละเมิดขอบังคับ เปนเงินครั้งละ 100 บาทขึ้นไป หรือตามทรัพยสินท่ีเสียหาย

4.  หามเขาพักหลับนอนในบริเวณเขตหวงหาม หากฝาฝนมีมติที่ประชุมกํ าหนด
การใชการละเมิดกฎขอบังคับ เปนเงินครั้งละ 100 บาท

5.  ชวยกันสงเสริมฟนฟู สถานที่ทองเที่ยวในเชิงอนุรักษใหเปนมรดกของชาติสืบไป

กฎระเบียบดานการอนุรักษตนนํ้ าลํ าธารมีดังนี้

1.  กํ าหนดเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้ าทุกชนิด บริเวณตนนํ้ าลํ าธาร(นํ้ าออกรู) จากทานํ้ าเยา
เชี่ยวถึงทานํ้ าสบหวยปลาวิด ระยะทางประมาณ 1 กม. โดยมิใหผูใดจับหรือหาพันธุสัตวน้ํ าบริเวณ
ดังกลาวโดยเด็ดขาด หากฝาฝนมีมติที่ประชุมกํ าหนดใหชดใช การละเมิดขอบังคับเปนเงินครั้งละ
200-500 บาท

2.  การใชวัตถุระเบิดทุกชนิดจับสัตวนํ้ าในบริเวณพื้นที่แหลงนํ้ าบานสันเจริญ หากฝาฝนมี
มติท่ีประชุมกํ าหนดการชดใชการละเมิดกฎขอบังคับเปนเงินครั้งละ 200-500 บาท
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3.  การใชสารเคมีเปนพิษ ทํ าการเบื่อปลาในบริเวณพื้นที่แหลงนํ้ าบานสันเจริญ หากฝา
ฝนมีมติที่ประชุมกํ าหนดการชดใชการระเมิดกฎขอบังคับเปนเงินครั้งละ 200-500 บาท

4.  การทํ าลายหรือปลอยสารเคมีเปนพิษลงแหลงนํ้ าลํ าธาร หากฝาฝนมีมติที่ประชุม
กํ าหนดการชดใชการละเมิดกฎขอบังคับเปนเงินครั้งละ 500-1,000 บาท

กฎระเบียบดานการปองกันไฟปา มีดังนี้

1.  กอนที่จะทํ าการจุดไฟเผาไร เจาของไรจะตองทํ าแนวกันไฟทุกครั้ง

2.  กอนที่จะทํ าการจุดไฟเผาไร เจาของไรจะตองแจงใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

3.  ถาไฟลุกลามไหมเขาพื้นที่ไรสวนของผูอื่น  จะถูกปรับเปนเงิน  1,000 บาท / ไร

4.  หามจุดไฟเผาปา หรือเพื่อลาสัตวโดยเด็ดขาด ถาฝาฝนหรือจับตัวไดใหปรับเปนเงิน
2,000 บาท

นอกจากนั้นไดกํ าหนดพื้นที่อนุรักษพันธุสัตวปาทุกชนิด ตั้งแตเขตบริเวณนํ้ าออกรูไปจน
ถึงบริเวณหวยปลากั้ง โดยหามนํ าอาวุธปนเขาเขตท่ีกํ าหนด หามจับสัตวปาทุกชนิดในพื้นที่ๆ กํ า-
หนด หามนํ าพันธุไมทุกชนิดออกจากพื้นทีๆ กํ าหนด บุคคลใดฝาฝนมีมติที่ประชุมกํ าหนดการชด
ใชการละเมิดกฎขอบังคับ เปนเงิน คร้ังละ  500  บาท ขึ้นไป

ระยะเวลาที่ศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ใชระยะเวลาเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 1 ป ตั้งแตเดือนกันยายน
พ.ศ.  2543  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.  2544
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ผลและวิจารณผล

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สิ่งจูงใจที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพ-
ยากรปาไม ในทองที่หมูบานสันเจริญ ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน โดยสัมภาษณจาก
ตัวแทนครัวเรือนที่ศึกษา รวมท้ังส้ิน  76  ครัวเรือน คิดเปนรอยละ  100  ของจํ านวนครัวเรือน
ท้ังหมด มีผลการวิจัยแบงเปน  4  ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา การใชประโยชน
ทรัพยากรปาไม การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม  และการทดสอบสมมติฐาน

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีศึกษา

ลักษณะทางสังคม

ลักษณะทางสังคมประกอบดวย เพศ อายุ  สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา จํ านวน
สมาชิกในครัวเรือน ลักษณะครอบครัว จํ านวนสมาชิกที่เก็บหาของปาและการเขารวมเปนคณะ
กรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีรายละเอียด ดังนี้

1.  เพศ

ผูใหสัมภาษณสวนใหญหรอืประมาณรอยละ  68  เปนเพศชาย (ตารางที่  1) เนื่องจาก
เพศชายเปนหัวหนาครัวเรือนตามวัฒนธรรมของชาวเมี่ยน ซึ่งผูชายจะเปนผูตัดสินใจและเปนผูนํ า
ในการดํ าเนินกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือนหรือในหมูบาน นอกจากนั้นยังพบวาการสื่อสารโดย
ภาษาไทยของผูชายจะดีกวาผูหญิง ผูชายสามารถฟง พูด ภาษาไทยไดดีกวาผูหญิงซึ่งสวนใหญจะ
ใชภา-ษาทองถิ่นของชาวเมี่ยน อยางไรก็ตามผูตอบที่เปนเพศหญิง มีประมาณรอยละ  32  โดย
สวนใหญเปนตัวแทนของสามี เนื่องจากสามีออกไปทํ างานขางนอกหรือเสียชีวิต

2.  อายุ

อายุของผูใหสัมภาษณสวนใหญคือประมาณรอยละ  60  มีชวงอายุอยูในชวงวัยกลางคน
(อายุ  31-60  ป) โดยชวงวัยกลางคนสามารถแบงชวงอายุออกเปน ชวงอายุ  31-40  ป ชวง
อายุ  41-50  ปและชวงอายุ  51-60  ป โดยแตละชวงคิดเปนรอยละไดประมาณรอยละ  33
18  และ  9  ตามลํ าดับ ผูใหสัมภาษณท่ีอยูในชวงวัยหนุมสาว คือชวงอายุประมาณ  18-30  ป
มีประมาณรอยละ  36  และประมาณรอยละ 4 อยูในชวงวัยชรา อายุเฉล่ียของผูใหสัมภาษณ คือ
37 ป มีชวงตั้งแต  18-77  ป (ตารางที่  1)
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3.  สถานภาพปจจุบัน

สถานภาพปจจุบันของผูใหสัมภาษณสวนใหญ หรอืประมาณรอยละ  91  อยูในสถาน
ภาพสมรส ที่เหลือเปนโสดและหยารางมีประมาณรอยละ  5  และรอยละ  4  ตามลํ าดับ (ตารางที่
1)

4.  ศาสนาหรือความเชื่อ

สวนใหญประมาณรอยละ  84  เคารพนับถือและมีความเชื่อตอผีบรรพบุรุษ โดยวิถีการ
ดํ าเนินชีวิตของชาวเมี่ยนจะมีความใกลชิดกับความเชื่อเหลานั้น สังเกตไดจากวัฒนธรรมและประ-
เพณีของหมูบาน เชน ประเพณีเลี้ยงผี มีการเผยแพรศาสนาคริสตเขาไปในหมูบานประมาณ  5
ปท่ีผานมา โดยประชากรประมาณรอยละ  16  นับถือศาสนาคริสต ผูที่เปลี่ยนจากการนับถือผีมา
นับถือศาสนาคริสต ก็มีผลกระทบตอการดํ าเนินชีวิตในบางสวน เนื่องจากกิจกรรมในหมูบานสวน
ใหญเกี่ยวพันกับเรื่องผีซึ่งผูที่นับถือศาสนาคริสตไมสามารถเขารวมได อยางไรก็ตามไมปรากฎวา
มีความขัดแยงเกิดขึ้นในหมูบานในเรื่องศาสนา (ตารางที่  1)

5.  ระดับการศึกษา

ประมาณรอยละ  57  ของผูใหสัมภาษณไมไดเรียนหนังสือ นอกจากนั้นประมาณรอยละ
20  สํ าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประมาณรอยละ  12  ไดมีโอกาสเขาเรียนหนังสือใน
ระ-ดับประถมศึกษาแตไมสํ าเร็จการศึกษา ประมาณรอยละ  8  และรอยละ  4  สํ าเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายตามลํ าดับ (ตารางที่  1) โดยผูท่ีสํ าเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายสวนใหญสํ าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกโรง
เรียน โดยในหมูบานจะมีการรณรงคใหชาวบานศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา จากการศึกษาครั้งนี้
พบวาผูชายมีโอกาสในการไดเขาเรียนหนังสือมากกวาผูหญิง เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวเมี่ยนให
ความสํ าคัญกับผูชายมากกวาผูหญิง และพบวาผูสูงอายุสวนใหญจะไมสามารถ พูด อานและเขียน
ภาษาไทยได เนื่องจากในอดีตชาวบานมีการอพยพยายถิ่นฐานบอยทํ าใหไมมีโอกาสไดเรียน อีกท้ัง
โรงเรียนในอดีตก็ตั้งอยูหางไกลหมูบานทํ าใหพอแมไมสะดวกในการสงลูกเขาโรงเรียน ผูสูงอายุ
บางคนสามารถพูด เขียนและอานภาษาจีนได ซึ่งไดเรียนจากครูที่ทางหมูบานจางมาสอนตั้งแตเด็ก
ในวัฒนธรรมของชาวเม่ียนภาษาจีนมีความสํ าคัญมากตอการดํ าเนินชีวิตและประเพณีของชนเผา

ในปจจุบันเด็กๆในหมูบานมีโอกาสไดเขาเรียนหนังสือเทาเทียมกันระหวางผูชายและผู
หญิง เนื่องจากทัศนคติของพอแมไดเปลี่ยนมาเห็นความสํ าคัญของการศึกษามากขึ้น และเด็กๆมี
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โอกาสไดเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นดวย อีกทั้งมีโรงเรียนซึ่งเปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงระ-
ดับประถมศึกษาปที่  6  ในหมูบานและในระดับมัธยมศึกษาก็เปดสอนในหมูบานใกลเคียง เสน
ทางคมนาคมในการไปโรงเรียนปจจุบันก็มีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีกองทุนของชาว
ไทยภูเขาท่ีใหทุนการศึกษาเด็กๆ ทํ าใหไดมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นอีกดวย

6.  จํ านวนสมาชิกในครัวเรือน

จํ านวนบุตรโดยเฉลี่ย  4  คนตอครอบครัว ครึ่งหนึ่งของผูใหสัมภาษณมีบุตร  3-4  คน
และประมาณรอยละ  25  มีบุตร  1-2  คน ครอบครัวที่มีจํ านวนบุตรมากท่ีสุดมี  11  คน ใน
วัฒนธรรมของชนเผาเมี่ยนนั้นตองการมีบุตรที่เปนผูชายมากกวาผูหญงิ ลูกผูหญิงเมื่อแตงงานแล
วจะตองไปอยูบานสามี การนับถือผีบรรพบุรุษก็จะตองเปลี่ยนไปนับถือผีบรรพบุรุษทางฝายสามี
แทนผีบรรพบุรุษฝายพอแมตนเอง สํ าหรับผูชายถือวาเปนผูสืบทอดตระกูลตอไป เปนผูที่นํ าการ
ไหวผีบรรพบุรุษ อีกทั้งลูกผูชายยังเปนฝายที่จะดูแลพอแมยามชรา โดยการแตงงานและนํ าสะใภ
เขาบานมาชวยดูแล

จากการสอบถามจํ านวนสมาชิกที่อาศัยอยูในครัวเรือนมากกวา  6  เดือนตอป หรือผูท่ีไป
ศึกษาอยูขางนอกหมูบานหรือผูที่ทํ างานนอกหมูบาน พบวาประมาณรอยละ  50  ของครัวเรือนท้ัง
หมดมีจํ านวนสมาชิก  6-10  คนตอครัวเรือน ประมาณรอยละ  45  มีจํ านวนสมาชิก  1-5  คน
ตอครัวเรือน จํ านวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยประมาณ  7  คน  (ตารางที่  2 )

7.  ลักษณะครอบครัว

ประมาณรอยละ  62  ของครัวเรือนที่สัมภาษณมีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว
และประมาณรอยละ  38  มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย (ตารางที่  2) โดยเม่ือบุตรยังเล็กก็จะ
อาศัยอยูกับพอแม ถึงแมวาแตงงานแลวถายังไมพรอมก็จะอยูกับพอแมตอไปจนกวาพรอมจะแยก
ออกไปอยูตามลํ าพัง เชน เมื่อมีเงินเพียงพอที่สรางบานของตนเอง มีท่ีดินพอท่ีจะทํ ากินหรือมี
ความสามารถที่จะดูแลครอบครัวของตนเองได

8.  จํ านวนสมาชิกที่เก็บของปา

จากการศึกษาพบวาประมาณรอยละ  55  ของครัวเรือนท้ังหมด มีจํ านวนสมาชิกที่เก็บหา
ของปา  1-2  คนตอครัวเรือน โดยทั่วไปเปนพอกับแม หรือลูกชายกับลูกสะใภ ประมาณรอยละ
30 จะมีจํ านวนสมาชิกที่เก็บหาของปา 3-4 คนตอครัวเรือน โดยจํ านวนสมาชิกที่เก็บหาของปา
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เฉล่ียตอครัวเรือนประมาณ  3  คน ครัวเรือนที่มีจํ านวนสมาชิกที่เก็บหาของปานอยที่สุดมีเพียง
1  คน และครัวเรือนที่มีจํ านวนสมาชิกที่เก็บหาของปามากที่สุดมี  11  คน (ตารางที่  2) จํ านวน
สมาชิกในการเก็บหาของปานั้นบางครั้งขึ้นอยูกับชนิดของปา ของปาบางชนิดที่มีการเก็บหานั้นบาง
ครั้งตองอาศัยผูที่ชํ านาญในการเก็บหา เชน ตาว ซึ่งสวนใหญผูใหญจะเปนผูเก็บหา แตบางชนิด
ใครก็สามารถเก็บหาได เชน กง

9.  การเปนคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จากการศึกษาพบวาผูที่เปนคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของหมูบานสันเจริญ มีท้ังหมด  13  คน โดยคณะกรรมการอนุรักษฯ สวนใหญจะเปนผูนํ าในการ
ดํ าเนินกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไม ซึ่งผูที่เปนคณะกรรมการอนุรักษฯ สวน
ใหญจะเปนผูที่มีฐานะ และดํ ารงตํ าแหนงเปนคณะกรรมการหมูบานดวย (ตารางที่  2)



40

ตารางที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ
      n = 76

ขอมูลท่ัวไป จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

เพศ
หญงิ 24 31.6
ชาย 52 68.4

อายุ (ป)
นอยกวาหรือเทากับ 20 3 3.9 คาเฉล่ีย 36.79 +
21-30 24 31.6 11.90 ป
31-40 25 32.9 คาต่ํ าสุด 18 ป
41-50 14 18.4 คาสูงสุด 77 ป
มากกวา 51 10 13.2

สถานภาพ
โสด 4 5.3
สมรส 69 90.8
หยาราง 3 3.9

ศาสนา
นับถือผี 64 84.2
คริสต 12 15.8

ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ 43 56.7
เขาเรียนในระดับประถม 9 11.8
ศึกษาแตไมสํ าเร็จ
ระดับประถมศึกษา 15 19.7
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 6 7.9
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 3.9
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ตารางที่ 2  ลักษณะทางสังคมของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

รายละเอียด จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

จํ านวนบุตร(คนตอครอบครัว)
0 3 3.9 คาเฉล่ีย 3.57 + 2.25
1-2 19 25.0 คน/ครอบครัว
3-4 38 50.0 คาต่ํ าสุด 0 คน
5-6 8 10.6 คาสูงสุด 11คน
7-8 4 5.2
มากกวา 8 คน 4 5.3

จํ านวนสมาชิก (คนตอครัวเรือน) คาเฉล่ีย 6.25 คนตอ
1-5 34 44.7 ครัวเรือน
6-10 38 50.0 คาต่ํ าสุด 2 คน
11-15 4 5.3 คาสูงสุด 14 คน

จํ านวนครอบครัว(ครอบครัวตอครัวเรือน)
1 47 61.8 คาเฉล่ีย 1.49 + 0.72
2 23 30.3 ครอบครัวตอครัวเรือน
3 4 5.3 คาต่ํ าสุด 1 ครอบครัว
4 2 2.6 คาสูงสุด 4 ครอบครัว

จํ านวนสมาขิกที่เก็บหาของปา (คนตอครัวเรือน)
1-2 42 55.3 คาเฉล่ีย 3.00 + 1.68
3-4 23 30.2 คนตอครัวเรือน
5-6 8 10.6 คาตํ่ าสุด 1 คน
7-8 2 2.6 คาสูงสุด 11 คน
มากกวา 8 1 1.3

การเปนคณะกรรมการฯ
เปน 13 17.1
ไมเปน 63 82.9
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ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ลักษณะทางเศรษฐกิจประกอบดวย อาชีพ รายไดและสถานภาพทางการเงิน การถือครอง
ท่ีดินและจํ านวนพื้นที่ทํ ากิน รายละเอียดมีดังนี้

1.  อาชีพ

จากการศึกษาพบวาผูใหสัมภาษณทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ใน
ระบบการเพาะปลูกจะปลูกขาวไร กาแฟ สวนผลไม ขาวนาดํ าและขาวโพด โดยขาวและขาวโพด
ปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน สวนกาแฟและไมผลตางๆเปนพืชที่ปลูกเพื่อสรางรายไดใหแก
ครัวเรือน ประมาณรอยละ  95  ของผูใหสัมภาษณปลูกขาวไรซึ่งเปนพันธุขาวพื้นบานสามารถเก็บ
ไวไดนานและเพาะปลูกงายในพื้นท่ีลาดชันหรือไหลเขา สวนการปลูกขาวนาดํ านั้นเริ่มมีการปลูก
โดยโครงการจัดการลุมนํ้ านานตอนบน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือจํ ากัดการขยายพื้นที่ทํ ากินของชาว
บาน เชน พื้นที่ที่ชาวบานใชปลูกขาวไรนั้นในหนึ่งแปลงจะใชปลูกขาวไรเพียง  1-3  ป แลวหลัง
จากนั้นก็จะทํ าการเปลี่ยนไปปลูกแปลงใหม โครงการนี้ไดพยายามที่จะใหชาวบานหันมาทํ าการ
ปลูกขาวแบบขาวนาดํ าในพื้นที่หุบเขาหรือพื้นที่ใกลแหลงนํ้ าควบคูกับการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง
เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของแตละครัวเรือน อยางไรก็ตามปจจุบันชาวบานก็ยังมีการปลูก
ขาวไรมากกวา

การปลูกกาแฟนั้นไดมีการนํ าเขามาในหมูบานเปนครั้งแรกโดยชาวบานเองเม่ือประมาณป
พ.ศ. 2534  โดยปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เคยปลูกฝนมากอน ประมาณรอยละ  90  ของผูให
สัมภาษณตอบวามีการปลูกกาแฟและผลผลิตที่ไดก็เปนสินคาตัวสํ าคัญในการสรางรายไดใหแก
ครัวเรือน และประมาณรอยละ  50  มีรายไดจากการทํ าสวนผลไมโดยเฉพาะล้ินจ่ี ซึ่งลิ้นจี่เปนพืช
เศรษฐกจิชนิดใหมสํ าหรับเกษตรกร โดยเกษตรกรมีความพยายามท่ีจะเปล่ียนระบบการเกษตร
จากการทํ าการเกษตรแบบไรเลื่อนลอยมาเปนการปลูกไมยืนตนแทน

สวนอาชีพรองสวนใหญคือประมาณรอยละ  95  ของผูใหสัมภาษณมีอาชีพเก็บหาของปา
เชน ตาว และมากกวาครึ่งคือประมาณรอยละ  59  มีอาชีพรับจาง โดยรับจางในโครงการจัดการ
ลุมน้ํ านานตอนบน เชน รับจางทํ าแนวกันไฟ มีเพียงรอยละ 3 เทานั้นที่ออกไปทํ างานรับจางขาง
นอกหมูบาน นอกจากนั้นผูหญิงในหมูบานก็จะมีอาชีพหัตถกรรม คือ ปกผา โดยจะจับกลุมเล็กๆ
ทํ าในเวลาวาง ลายที่ปกนั้นก็เปนลายพื้นบาน วัตถุประสงคในการปกผาก็เพื่อทํ าชุดประจํ าเผา
สํ าหรับคนในครอบครัว และประมาณครึ่งหนึ่งทํ าการปกเพื่อขาย (ตารางที่3)



43

2.  รายไดและสถานภาพทางการเงิน

รายไดหลักมาจากการเกษตรโดยเฉพาะจากการทํ าไรกาแฟ เฉลี่ยประมาณ  13,465
บาทตอครัวเรือนตอป สวนรายไดสูงสุดประมาณ  99,000  บาทตอครัวเรือนตอป โดยผูท่ีไมมี
รายไดจากการเกษตรมีประมาณรอยละ  38.2

แหลงรายไดอื่นๆที่สํ าคัญไดแก การเก็บหาของปา โดยเฉพาะตาว (Arenga pinnata) ราย
ไดเฉลี่ยที่ไดจากการเก็บหาของปาประมาณ  12,266  บาทตอครัวเรือนตอป สูงสุดประมาณ
37,900 บาทตอครัวเรือนตอป โดยผูที่ไมมีรายไดการเก็บหาของปามีเพียงรอย  1.3  เทานั้น ใน
ฤดูแลงนอกเหนือจากฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบานจะทํ างานรับจางและเปนอาสาสมัครทํ างานใหกับ
โครงการจัดการลุมนํ้ านานตอนบน ประมาณรอยละ  60  ของผูใหสัมภาษณมีรายไดจากโครงการ
นี ้รายไดจากการรับจางนั้นสวนใหญจะมีรายไดมากกวา  5,000  บาทตอครัวเรือนตอป และราย
ไดจากงานอื่นๆ เชน การปกผาและคาขาย เฉลี่ยประมาณ  2,329  บาทตอครัวเรือนตอป สูงสุด
ประมาณ  30,000  บาทตอครัวเรือนตอป รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 31,420
บาทตอป (ตารางที่ 4)

ประมาณรอยละ  82  ของผูตอบไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายไดของพวกเขาวา ราย
ไดท่ีพวกเขาไดมานั้นไมเพียงพอกับการใชจายในแตละป และประมาณรอยละ 93 มีการกูยืมเงิน
โดยแหลงเงินกูนั้นจะกูมาจากกองทุนของรัฐบาล คือ กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กขคจ.)
ซึ่งเปนกองทุนของกระทรวงมหาดไทยประมาณรอยละ  39  ของครัวเรือนทั้งหมดกูเงินจากแหลง
นี้ ประมาณรอยละ  23  กูเงินมาจากเพื่อนบาน โดยวัตถุประสงคในการกูยืมเงินก็เพื่อเปนทุนใน
การประกอบอาชีพและใชจายในชีวิตประจํ าวัน (ตารางที่ 5)

3.  การถือครองที่ดินและจํ านวนพื้นที่ทํ ากิน

การถือครองที่ดินสวนใหญประมาณรอยละ 99 ของผูใหสัมภาษณตอบวาไมมีเอกสาร
สิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่หมูบานและพื้นที่ทํ ากินของชาวบานตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติและเปนพื้นที่ลุมนํ้ า 1A และ 1B ทํ าใหมีการควบคุมอยางเขมงวดเรียกวาเปนพื้นที่ปอง
กัน (proteced areas) ประมาณรอยละ 17 ของครัวเรือนทั้งหมดมีพื้นที่ถือครองประมาณ 6-10
ไรตอครัวเรือน ประมาณรอยละ 15 มีพื้นที่ถือครองตอครัวเรือนประมาณ 10-15 ไร พื้นที่ถือ
ครองเฉลี่ยประมาณ 24 ไรตอครัวเรือน อยูในชวงตั้งแต 1-74 ไร ประชากรสวนใหญมีพื้นที่ถือ
ครองมากกวา 1 แปลง โดยจํ านวนแปลงเฉล่ียประมาณ 4 แปลงตอครัวเรือน จํ านวนแปลงมากท่ี
สุดคือ 10 แปลง (ตารางที่  6 ) พืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป คือ ขาวไร การเพาะปลูกจะปลูกใน
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ระบบไรหมุนเวียนจากแปลงหนึ่งไปยังแปลงหนึ่งในแตละป สวนผูท่ีไมมีท่ีดินทํ ากินจะปลูกขาวไร
ในแปลงของเพื่อนบานหรือพื้นที่วางเปลาโดยจะไมปลูกไมผลในพื้นทีเ่หลาน้ี อยางไรก็ตามทาง
กรมปาไมไดมีการสงเสริมใหมีการทํ ากินในพ้ืนท่ีเดิมท่ีเคยเปนพ้ืนท่ีท่ีทํ าไรหมุนเวียน ซึ่งจากการ
ศึกษาพบวาประมาณรอยละ  28  ของผูใหสัมภาษณตองการขยายพ้ืนท่ีทํ ากิน แตไมสามารถทํ าได
เนื่องจากไมมีพื้นที่ใหขยาย ขาดเงินทุนและแรงงาน (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 3  อาชีพของประชากรบานสันเจริญ
n = 76

อาชีพ จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

เกษตรกรรม
ไมทํ าการเกษตร - -
ปลูกขาวไรและสวนผลไม 3 3.9
ปลูกขาวไรและขาวโพด 4 5.2
ทํ านาขาวและปลูกกาแฟ 4 5.2
ปลูกขาวไรและปลูกกาแฟ 28 36.9
ปลูกขาวไร สวนผลไมและ

ปลูกกาแฟ
37 48.8

รับจาง
ไมรับจาง 29 38.2
รับจางในหมูบาน 45 59.2
รบัจางนอกหมูบาน 2 2.6

เก็บหาของปา
ไมเก็บหาของปา 1 1.3
เก็บหาของปา 75 98.7

หัตถกรรม
ไมทํ าอาชีพหัตถกรรม 25 32.9
ปกผา 48 63.2
อื่นๆ 3 3.9
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ตารางที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับรายไดของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

รายได
(บาทตอครัวเรือนตอป)

จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

ภาคการเกษตร
ไมมีรายได 29 38.2 คาเฉล่ีย 13465 +
นอยกวา 5,000 8 10.5 18,866 บาท
5,001-10,000 10 13.2 คาต่ํ าสุด 0 บาท
10,001-15,000 4 5.3 คาสูงสุด 99,000 บาท
15,001-20,000 9 11.8 รายไดรวม 1,023,320
20,001-25,000 3 3.9 บาท
25,001-30,000 3 3.9
มากกวา 30,001 10 13.1

จากการเก็บหาของปา
ไมมีรายได 1 1.3
นอยกวา 5,000 19 25.0 คาเฉล่ีย 12,266 +
5,001-10,000 20 26.3 9,012 บาท
10,001-15,000 11 14.5 คาต่ํ าสุด 0 บาท
15,001-20,000 11 14.5 คาสูงสุด 37,900 บาท
20,001-25,000 5 6.6 รายไดรวม 932,238
25,001-30,000 5 6.6 บาท
มากกวา 30,001 4 5.2

จากการรับจาง
ไมมีรายได 30 39.5
นอยกวา 5,000 37 48.7 คาเฉล่ีย 3,360 +
5,001-10,000 3 3.9 9,517 บาท
10,001-15,000 1 1.3 คาต่ํ าสุด 0 บาท
15,001-20,000 2 2.6 คาสูงสุด 68,400 บาท
มากกวา 20,001 2 2.6 รายไดรวม 255,350

บาท
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ตารางที่ 4  (ตอ)

รายได
(บาทตอครัวเรือนตอป)

จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

จากภาคอื่น
ไมมีรายได 24 31.6 คาเฉล่ีย 2,329 +4,586
นอยกวา 5,000 48 63.2 บาท
5,001-10,000 1 1.3 คาต่ํ าสุด 0 บาท
10,001-15,000 1 1.3 คาสูงสุด 30,000 บาท
มากกวา 15,001 2 2.6 รายไดรวม 177,000

บาท

รายไดรวม
ไมมีรายได - -
นอยกวา 5,000 3 3.9 คาเฉล่ีย 31,420 +
5,001-10,000 15 19.7 25,138 บาท
10,001-15,000 8 10.5 คาต่ํ าสุด 2,600 บาท
15,001-20,000 6 7.9 คาสูงสุด 131,160 บาท
20,001-25,000 5 6.6 รายไดรวม 2,387,908
25,001-30,000 4 5.3 บาท
30,001-35,000 9 11.8
35,001-40,000 6 7.9
40,001-45,000 4 5.3
45,001-50,000 3 3.9
มากกวา 50,001 13 17.0
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ตารางที่ 5  สถานภาพทางการเงินของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

สถานภาพทางการเงิน จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

รายได
เพียงพอ 14 18.4
ไมเพียงพอ 62 81.6

การกูยืมเงิน
กูยืม 71 93.4
ไมกูยืม 5 6.6

วัตถุประสงคในการกูยืม*
ลงทุนในการประกอบอาชีพ 54 62.7 อื่นๆ ไดแก
ใชจายในชีวิตประจํ าวัน 19 22.1 -การกูเงินเพื่อสราง
เปนทุนการศึกษาของบุตร 6 7.0 บานหรือตอเติมบาน
รักษาพยาบาล 1 1.2 -การกูเงินเพื่อแตงงาน
อื่นๆ 6 7.0

แหลงกูยืม*
กองทุนแกไขปญหาความ 49 39.2

ยากจน
ญาติและเพื่อนบาน 29 23.2
กองทุนกาแฟ 16 12.8
พอคาหรือนายทุน 15 12.0
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 8 6.4

สหกรณและธนาคารพาณิชยอื่นๆ
กองทุนหมูบาน 6 4.8
สหกรณการเกษตร 2 1.6

* หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ
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ตารางที่ 6  ลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

ที่ดิน จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

การถือครอง
ไมมีท่ีดินทํ ากิน 1 1.3
มีท่ีดินทํ ากินเปนของตนเอง 75 98.7

จํ านวนแปลงท่ีทํ ากิน (แปลงตอครัวเรือน)
0 1 1.3 คาเฉล่ีย 3.92 + 1.70
1-2 8 10.5 แปลง
3-4 49 64.5 คาตํ่ าสุด 0 แปลง
5-6 11 14.5 คาสูงสุด 10 แปลง
มากกวา 7 7 9.2

ขนาดพื้นที่ทํ ากิน (ไร)
0 1 1.3 คาเฉล่ีย 24.00 +
1-5 8 10.5 17.92 ไร
6-10 13 17.1 คาตํ่ าสุด 0ไร
11-15 11 14.5 คาสูงสุด 74 ไร
16-20 8 10.5
21-25 4 5.3
26-30 7 9.2
31-35 2 2.6
36-40 6 7.9
มากกวา 40 16 21.1
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ตารางที่ 7  ความตองการเกี่ยวกับพื้นที่ทํ ากินของผูใหสัมภาษณ
n = 76

รายละเอียด จํ านวน
(ราย)

รอยละ หมายเหตุ

การขยายพื้นที่ทํ ากิน
ไมตองการขยาย 55 72.4
ตองการขยาย 21 27.6

วิธีการขยายพื้นที่ทํ ากิน
ซ้ือท่ีทํ ากินใหม 12 15.8
แผวถางท่ีใหม 5 6.6
ทํ าในพ้ืนท่ีเดิมท่ีเคยทํ ามาแลว 2 2.6
เชาที่จากคนอื่น 1 1.3
รอราชการชวยเหลือ 1 1.3
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ตอนท่ี  2  การใชประโยชนทรัพยากรปาไม

จากการศึกษาพบวาชาวบานในหมูบานสันเจริญมีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมใน
หลาย ๆ ดาน ไดแก เปนแหลงเชื้อเพลิง เปนแหลงอาหาร เปนแหลงไมใชสอย เปนแหลงพักผอน
หยอนใจ และเปนแหลงที่ใหการศึกษาและความรู โดยจากการศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชน
ทรัพยากรปาไม ที่ราษฎรมีการเก็บหาและใชประโยชนนั้นมีรายละเอียดดังนี้

1.  ไมฟน

ไมฟนเปนแหลงพลังงานที่สํ าคัญในหมูบานสันเจริญ โดยทุกครัวเรือนมีการเก็บหาไมฟน
เพื่อใชในครัวเรือน เชน ใชเปนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารและเปนแหลงพลังงานที่ใหความ
รอนในฤดูหนาว โดยปกติชาวบานจะเก็บหาไมฟนในชวงฤดูแลง และฟนที่เก็บหามาไดนั้นชาว
บานจะเก็บไวในหรือนอกบานโดยจะจัดเรียงอยางเปนระเบียบสํ าหรับไวใชตลอดทั้งป สาเหตุท่ีชาว
บานไมเก็บหาฟนในฤดูฝนเนื่องมาจากฟนที่เก็บไดในฤดูฝนจะเปยกและการเดินทางไปเก็บหาฟน
ยากลํ าบาก ชนิดไมท่ีนํ ามาทํ าไมฟนนั้นไมจํ ากัดชนิดโดยจะเก็บไมทุกชนิดที่แหงหรือตายแลว โดย
ในหมูบานมีกฎระเบียบท่ีหามตัดตนไมท่ียังมีชีวิตอยู เพื่อน ํามาทํ าฟน บุคคลที่เปนผูไปเก็บหาฟน
นั้นสวนใหญในแตละครัวเรือนจะชวยกันเก็บหา ไมวาจะเปนพอบาน แมบานหรือแมแตลูก ๆ
โดยจะชวยกันเก็บกองไวริมทางแลวจางรถยนตมาขนไมฟนเหลานั้นกลับบาน โดยคาจางในการขน
ไมฟนนั้นวันละ  150-200  บาท ปริมาณไมฟนที่มีการเก็บหาเฉลี่ย  5  ลูกบาศกเมตรตอครัว
เรือนตอป ซึ่งคิดเปนปริมาณไมฟนที่เก็บหาทั้งหมดในหมูบานประมาณ 365  ลูกบาศกเมตรตอป
(ตารางที่ 8)

2.  สมุนไพร

สมุนไพรที่ชาวบานในหมูบานสันเจริญเก็บหานั้นมีหลายชนิด ผูท่ีเก็บสมุนไพรมาใชสวน
ใหญเปนผูสูงอายุหรือหมอผีในหมูบาน แตสมุนไพรบางชนิดที่ใชดองเหลาเพื่อบํ ารุงกํ าลังชาวบาน
จะรูจักกันดีเนื่องจากเก็บหามาใชบอย เชน จะคราน ขิงดํ า เปนตน จากการศึกษาพบวาประมาณ
รอยละ  37  ของผูใหสัมภาษณมีการเก็บหาสมุนไพรเพ่ือมาใชในครัวเรือน (ตารางที่ 9) สถานท่ี
เก็บหาจะเก็บหาบริเวณปารอบหมูบาน ปจจุบันการใชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆนั้น
มีนอย เนื่องจากการแพทยแผนปจจุบันไดเขามามีบทบาทโดยไดมีการตั้งสถานีอนามัยในหมูบาน
ใกลเคียง คือ บานนํ้ ากิ ถาสมาชิกในครัวเรือนไมสบายก็จะนํ าไปหาหมอท่ีสถานีอนามัยซึ่งสะดวก
และมีความมั่นใจวาจะหายเปนปกติ แทนการรักษาดวยยาสมุนไพรที่มีขั้นตอนยุงยากกวาจะรับ
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ประทานหรือใชได อีกทั้งปจจุบันเด็กรุนใหมก็ไมมีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานพวกเขาจึงไมรู
วาจะนํ ามาใชอยางไร

ตารางที่ 8  การเก็บหาไมฟนเพื่อใชในครัวเรือนของบานสันเจริญ
n = 76

การเก็บหาไมฟน จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 76 100.0
ไมเก็บ 0 0

ปริมาณการเก็บหา (ลูกบาศกเมตร)
0.1-2 2 2.7 คาเฉล่ีย 4.9 + 2.1
2.1-4 20 27.0 คาตํ่ าสุด 1.0
4.1-6 40 54.1 คาสูงสุด 12.5
6.1-8 7 9.4 ปรมิาณท้ังหมด 364.6
8.1-10 4 5.4
มากกวา 10.1 1 1.4

ตารางที่ 9  การเก็บหาสมุนไพรของครัวเรือนบานสันเจริญ

สมุนไพร จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 28 36.8
ไมเก็บ 45 59.2
ไมเก็บแตซื้อ 3 3.9

รวม 76 100.0
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3.  ผักและผลไมปา

จากการศึกษาพบวารอยละ  91  ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเก็บหาพืชผักปา โดยวัตถุ
ประสงคในการเก็บหาก็เพื่อบริโภคในครัวเรือน พืชผักปาที่เก็บหามาเพื่อการบริโภคนั้นมีหลาก
หลายขึ้นอยูกับฤดูกาล แตบางชนิดก็มีใหเก็บหาตลอดทั้งป ปริมาณผักปาที่มีการเก็บมาเพื่อการ
บริโภคโดยเฉล่ียประมาณ  15  กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป และปริมาณการเก็บหาผักปาทั้งหมด
ในหมูบานประมาณ  1,109  กิโลกรัมตอป ผักปาที่นิยมเก็บนั้นมากที่สุด คือ ผักกูด (Diplazium
esculentum) รอยละ  80  ของครัวเรือนทั้งหมดที่เก็บหา รองลงมา คือปลีกลวย (Musa
acuminata)มีครัวเรือนที่เก็บหาประมาณรอยละ 65 ของครัวเรือนท้ังหมด (ตารางที่ 10) พืชผัก
ชนิดอื่นที่มีการเก็บหา ไดแก  บอน (Colocasia esculenta) ผักขม (Amaranthus sp.) มะระปา
(Momordica charantia) ชะอม (Acacia pennata) ผักฮาก (Erythropalum scandens) มะเขือ
พวง (Solanum torvum) ผักหวาน (Leptonycnia heteroclita) และผักหนาม (Lasia spinosa)
สถานที่เก็บหาผักปาเหลานี้ ไดแก บริเวณปารอบหมูบาน และพื้นที่บริเวณลํ าหวยตางๆ ผูท่ีเก็บ
หาผักปาสวนใหญจะเปนแมบานซึ่งปริมาณการเก็บหาก็จะเก็บแคเพียงพอในการบริโภคในครัว
เรือนหรือเปนอาหารสัตวเทานั้น สวนครัวเรือนที่ไมเก็บหาผักปาสวนใหญจะเปนครัวเรือนที่ผูสูง
อายุอาศัยอยูไมสามารถออกไปเก็บหาได หรือบางครัวเรือนก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวบริ-
โภคเองในบริเวณบานทํ าใหไมตองออกไปเก็บพืชผักปามาเพื่อบริโภค (ตารางที่ 11)

ผลไมปามีหลายชนิด ไดแก มะไฟ (Baccourea sapida) มะมวงปา (Mangifera
caloneura) คอแลน (Nephelium hypoleucum) กระทอนปา (Sandorium koetjape) และ
มะกอกปา (Spondias pinnata) (ตารางที่ 12) จากการศึกษาพบวามีไมกี่ครัวเรือนเทานั้นที่เก็บ
หาผลไมปาเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยแหลงเก็บผลไมปานั้นสวนใหญจะขึ้นอยูในปาดงดิบที่อยู
ลึกและยากแกการเขาไปเก็บหา ชาวบานสวนใหญนิยมปลูกผลไมไวบริโภคในครัวเรือนเอง เชน
ล้ินจ่ี มะมวง และสมโอ (ตารางที่ 12)

4.  ยอดหวาย

ประมาณรอยละ  54  ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเก็บหายอดหวายเพื่อนํ าไปบริโภคใน
ครัวเรือน โดยหวายที่ชาวบานนิยมเก็บหาคือหวายฝาดซึ่งมีตลอดทั้งป และเมื่อนํ ามาประกอบ
อาหารจะมีรสชาติดี การตัดยอดหวายก็จะตัดมาเทาที่เพียงพอในการบริโภคประจํ าวันเทานั้น
เฉลี่ยประมาณ  33  ยอดตอครัวเรือนตอป ผูท่ีเก็บมากท่ีสุด คือ  1,000  ยอดตอครัวเรือนตอป
ปริมาณยอดหวายทั้งหมดที่มีการเก็บหาโดยชาวบานสันเจริญ คือ  2,515  ยอดตอป (ตารางที่
13)



53

ตารางที่ 10  การเก็บหาผักปาและผลไมปาของครัวเรือนบานสันเจริญ

การเก็บหาผักปาและผลไมปา จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 69 90.8
ไมเก็บ 7 9.2

ปริมาณการเก็บหา (กก.)
0 7 9.2 คาเฉล่ีย 14.6 + 22.1
0.1- 10 14 18.4 (กก./ครัวเรือน/ป)
10-20 17 22.4 คาต่ํ าสุด 0 กก.
21-30 6 7.9 คาสูงสุด 120.0 กก.
31-40 5 6.6 ปรมิาณท้ังหมดท่ีเก็บหา
41-50 2 2.6 1,109.0 กก.
มากกวา 51 3 3.9

ตารางที่ 11  ชนิดผักปาที่มีการเก็บหาของครัวเรือนบานสันเจริญ

ชนิดผักปา จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

1. ผักกูด 61 80.3 บางครัวเรือนเก็บ
2. ปลีกลวย 49 64.5 หาผักปามากกวา
3. บอน 37 48.7 1 ชนิด
4. ผักขม 25 32.9
5. มะระปา 15 19.7
6. ผักชะอม 12 15.8
7. ผักฮาก 6 7.9
8. มะเขือพวง 5 6.6
9. ผักหวาน 3 3.9
10. ผักหนาม 1 1.3
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ตารางที่ 12  ชนิดผลไมปาที่มีการเก็บหาของครัวเรือนบานสันเจริญ

ชนดิผลไมปา จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ

1. มะไฟ 9 11.8
2. มะมวงปา 9 11.8
3. คอแลน 5 6.6
4. กระทอนปา 2 2.6
5. มะหลอด 1 1.3
6. มะกอกปา 1 1.3

ตารางที่ 13  การเก็บหายอดหวายของประชากรบานสันเจริญ
n = 76

ยอดหวาย จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 54 71.1
ไมเก็บ 22 28.9

ปริมาณการเก็บหา (ยอด) คาเฉล่ีย 33.1 + 114.8
0 22 28.9 (ยอด/ครัวเรือน/ป)
1-50 40 52.6 คาต่ํ าสุด 0 ยอด
51-100 7 9.2 คาสูงสุด 1,000 ยอด
มากกวาหรือเทากับ 101 1 1.3 ปรมิาณท้ังหมด 2,515

ยอด

5.  เห็ด

มากกวารอยละ  80  ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเก็บหาเห็ด โดยเก็บหาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ผูที่เก็บหาสวนใหญนั้นตั้งใจเขาไปเก็บหา แตบางครั้งเปนการเก็บหาทางออมหรือเปน
ผลพลอยไดจากการทํ ากิจกรรมอยางอื่นนั่นคือ เก็บระหวางทางการเดินไปแปลงการเกษตรหรือ
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บางคนเขาปาเพื่อเขาไปเก็บผัก เก็บยอดหวาย เมื่อเจอเห็ดก็จะเก็บกลับมาดวย สถานที่ที่มีการ
เก็บหาเห็ด ไดแก ปารอบหมูบาน แปลงการเกษตร และเสนทางไปแปลงการเกษตร ปริมาณการ
เก็บเห็ดเฉลี่ยตอครัวเรือนประมาณ  6  กิโลกรัมตอป (ตารางที่ 14 )

มีเห็ดหลากหลายชนิดที่ชาวบานเก็บหามาเพื่อบริโภค เชน เห็ดลม (Lentinus polychrous
Lev.) เห็ดกระดุม (Agaricus bisporus (Lange Imbach.)) เห็ดโคนเขา (Lentinus squarrosulus
Motnt.) เห็ดขาวตอก (Termitomyces microcarpus Berk. Et Broome Heim) เห็ดโคน
(Termitomyces robustus Beeli Heim) เห็ดตีนตุกแก (Schizophyllum commune Fr.) เห็ดตีน
ปอก (Lentinus sajorcaju Fr.) เห็ดฟาง (Volvariella volavcea Bull. Ex Fr. Sing.) และเห็ดหู
หนู (Auricularia sp.)

6.  หนอไม

จากการศึกษาพบวารอยละ  95  ของครัวเรือนท้ังหมดทํ าการเก็บหาหนอไม โดยเก็บหา
เพื่อบริโภคในครัวเรือน แหลงเก็บหนอไม ไดแก ปาใกลบานและบริเวณปาริมลํ าหวย โดยปริมาณ
หนอไมที่เก็บหาเฉลี่ยประมาณ    กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป ครัวเรือนที่เก็บหามากที่สุดมีปริมา-
ณการเก็บหามากถึง  100  กิโลกรัมตอป ปริมาณหนอไมที่มีการเก็บหาทั้งหมดในหมูบาน
ประมาณ  1,870  กิโลกรัมตอป (ตารางที่ 15)

ชวงฤดูการเก็บหาหนอไมคือ ชวงฤดูฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ปกติชาว
บานจะเก็บหนอไมสํ าหรับบริโภคในครัวเรือนไดประมาณ  1-2  วัน ขณะท่ีหนอไมยังสดอยู ชนิด
ที่มีการเก็บหามากที่สุด คือ หนอไผหก (Dendrocalamus hamiltonii) เนื่องจากเมื่อนํ ามา
ประกอบอาหารจะมีรสชาติดี มีผูเก็บหารอยละ 94 ของครัวเรือนที่เก็บหาทั้งหมด ขณะท่ีรอยละ
11 6  และ  1  ของครัวเรือนที่เก็บหาหนอไม เก็บชนิดอื่น คือ หนอไร (Gigantochloa
albociliata) หนอซาง (Dendrocalamus strictusi) และหนอบง (Bambusa nutans) ตามลํ าดับ ดัง
ตารางที่ 16 ผูเก็บหาหนอไมบางคนเก็บเปนจํ านวนมากเมื่อถึงฤดูที่ไผออกหนอและดองหนอไมไว
รับประทานเมื่อหมดฤดูการเก็บหา แตมีกฎในหมูบานหามไมใหมีการเก็บหาหนอไมเพื่อการคา
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ตารางที่ 14  การเก็บหาเห็ดของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

เห็ด จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 63 82.9
ไมเก็บ 13 17.1

ปริมาณการเก็บหา
(กิโลกรัม/ครัวเรือน/ป)

0 13 17.1 คาเฉล่ีย 5.7 + 7.7
0.1- 5 22 28.9 กก./ครัวเรือน/ป
6-10 20 26.3 คาต่ํ าสุด 0 กก.
11-15 5 6.6 คาสูงสุด 40.0 กก.
16-20 3 3.9 ปรมิาณท่ีเก็บหาท้ังหมด
มากกวา 20 3 3.9 432.0 กก.

ตารางที่ 15  การเก็บหาหนอไมของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

หนอไม จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 72 94.7
ไมเก็บ 4 5.3

ปริมาณการเก็บหา คาเฉล่ีย 24.6 + 25.5
(กิโลกรัม/ครัวเรือน/ป) กก./ครัวเรือน/ป

0 4 5.3 คาต่ํ าสุด 0 กก.
1- 50 66 86.8 คาสูงสุด 100 กก.
51-100 6 7.9 ปรมิาณท่ีเก็บหาท้ังหมด

1,870.0 กก.
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ตารางที่ 16  ชนิดไมไผที่มีการเก็บหาหนอในหมูบานสันเจริญ

ชนดิไมไผท่ีเก็บหนอ จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

ไผหก 63 87.5 บางครัวเรือนเก็บ
ไผซาง 1 1.4 หาไมไผมากกวา 1
ไผไรและไผซาง 2 2.8 ชนิด
ไผไรและไผหก 5 6.9
ไผไร ไผซางและไผบง 1 1.4

7.  แมลงและผลิตภัณฑจากแมลง

จากการศึกษาพบวาการเก็บหาแมลงและผลิตภัณฑจากแมลงมีประมาณรอยละ  49  ของ
ผูใหสัมภาษณ วัตถุประสงคของการเก็บหาเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน ปริมาณแมลงและผลิตภัณฑ
จากแมลงท่ีเก็บหาเฉล่ีย  2  กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป หรือคิดรวมทั้งหมูบานประมาณ  127.5
กิโลกรัมตอป ชนิดแมลงที่มีการเก็บหามากที่สุด ไดแก หนอนไมไผ โดยมีผูเก็บหาประมาณรอย
ละ  46  ของผูท่ีเก็บหาท้ังหมด รองลงมาเปนแมลงปกแข็งอื่นๆเชน กวาง จักจั่น แมงอีนูน แหลง
เก็บหาสวนใหญคือบริเวณปารอบหมูบาน ปาริมหวยท่ีมีไมไผข้ึนอยู (ตารางที่ 17 และ 18)

8.  การลาสัตว

จากการศึกษาพบวารอยละ  59  ของผูใหสัมภาษณระบุวามีการลาสัตวปา โดยวัตถุประ-
สงคในการลาคือ เพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยสถานที่ที่นิยมลาสัตวปาคือบริเวณปารอบหมูบาน
บางสวนลาบริเวณพื้นที่ทํ าการเกษตรของตนเอง เชน บริเวณสวนกาแฟ สัตวท่ีถูกลามาเปนอาหาร
มี  12  ชนิด คือ กระรอก กระแต นก หมูปา เกง แลน หมี อีเห็น เสือไฟ  ไกปา หนูนา และสัตว
นํ้ าในลํ าหวยตางๆ โดยกระรอกเปนสัตวที่ถูกลาโดยชุมชนบานสันเจริญมากที่สุด ประมาณ  300
ตัวตอป รอยละ 46 ของจํ านวนผูลาสัตวท้ังหมด สวนใหญออกไปลาในตอนกลางคืน แตบางครั้ง
เม่ือออกไปทํ างานที่ไรแลวเจอก็จะลาผูลาสัตวสวนใหญเปนผูชาย อยางไรก็ตามชาวบานสวนใหญ
นิยมบริโภคเนื้อสัตวที่ชาวบานเลี้ยงเองมากกวา เชน หมู ไก ปลาดุก เปนตน (ตารางที่ 19และ
และ 20)
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ตารางที่ 17  การเก็บหาแมลงและผลิตภัณฑจากแมลงของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

แมลงและผลิตภัณฑจากแมลง จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 37 48.7
ไมเก็บ 39 51.3

ปริมาณการเก็บหา คาเฉล่ีย 1.7 + 3.1 กก.
(กิโลกรัม/ครัวเรือน/ป) คาตํ าสุด 0 กก.

0 39 51.3 คาสูงสุด 20.0 กก.
1- 10 31 40.8 ปรมิาณท้ังหมดท่ีเก็บหา
11-20 3 3.9 127.5 กก.

ตารางที่ 18  ชนิดของแมลงและผลิตภัณฑจากแมลงที่มีการเก็บหาในหมูบานสันเจริญ

ชนิดแมลงและผลิตภัณฑจากแมลง จํ านวน (ครัวเรือน) รอยละ
1. หนอนไมไผ 35 46.1
2. นํ้ าผึ้ง 1 1.3
3. กวางและอื่นๆ 2 2.6

 ตารางที่ 19  การลาสัตวของครัวเรือนบานสันเจริญ

การลาสัตว จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การลาสัตว
ลา 45 59.2
ไมลา 30 39.5
ไมลาแตซ้ือ 1 1.3

รวม 76 100.0
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ตารางที่ 20  ชนิดและจํ านวนสัตวปาที่ถูกลาโดยชาวบานสันเจริญ

ชนิดสัตวปา จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ ปริมาณ (ตัว)

กระรอก 36 45.9 300
นก 21 25.7 184
สัตวนํ้ า 21 27.4 -
หนูนา 16 21.1 194
กระแต 16 20.0 146
หมูปา 5 6.6 6
เกง 1 1.3 1
แลน 2 2.6 5
ไกปา 2 2.6 12
หมี 1 1.3 1
อีเห็น 1 1.3 10
เสือไฟ 1 1.3 1

9.  ใบกอหรือใบคอ

จากการศึกษาพบวารอยละ  12  ของผูใหสัมภาษณมีการเก็บหาใบกอ เพื่อน ํามาใชใน
ครัวเรือน เชน มุงหลังคาบาน มุงหลังคาเลาหมู เปนตน แหลงเก็บหาสวนมากคือบริเวณปารอบ
หมูบาน  (ตารางที่ 21)

10.  หญาคา

จากตารางท่ี  22  รอยละ  4  ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเก็บหาหญาคา โดยวัตถุประ-
สงคในการเก็บหาคือ ใชในครัวเรือน เชน ใชมุงหลังคาบาน หลังคากระทอม หรือหลังคาคอกสัตว
แตไมนิยมมากนกั เนื่องจากการเก็บหาหญาคานั้นยากและไมสะดวก ใบหญาคาบางและคมเวลา
เก็บอาจบาดมือหรือแขน อีกทั้งปจจุบันชาวบานสวนใหญนิยมใชสังกะสีและกระเบื้องมุงหลังคา
แทนหญาคาและวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ
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11.  ใบหวาย

มีเพียงรอยละ  3 ของครัวเรือนทั้งหมดที่มีการเก็บหาใบหวายสํ าหรับการใชประโยชนใน
บาน  (ตารางที่ 23 ) โดยนํ ามาใชมุงหลังคากระทอมในพื้นที่การเกษตรและมุงหลังคาเลาหมู แต
ไมมีบานใดใชใบหวายมุงหลังคาบานเหมือนในอดีต ปริมาณใบหวายที่ใชเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป
ประมาณ  2  ไพ (1  ไพประกอบดวยใบหวายประมาณ  10  กาน) สถานที่เก็บหาใบหวายนั้นจะ
เก็บหาบริเวณสวนยาหลวงและปารอบหมูบาน

ตารางที่ 21  การเก็บหาใบคอของครัวเรือนบานสันเจริญ

ใบคอ จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 9 11.8
ไมเก็บ 66 86.9
ไมเก็บแตซื้อ 1 1.3

รวม 76 100.0

ตารางที่ 22  การเก็บหาหญาคาของครัวเรือนบานสันเจริญ

หญาคา จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 3 3.9
ไมเก็บ 73 96.1

รวม 76 100.0
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ตารางที่ 23  การเก็บหาใบหวายของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

หญาคา จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 2 2.6
ไมเก็บ 74 97.4

ปริมาณการเก็บหา (ไพ) คาเฉล่ีย 2.0 + 12.7
0 74 97.4 (ไพ/ครัวเรือน/ป)
1- 51 1 1.3 คาต่ํ าสุด 0 ไพ
51-100 1 1.3 คาสูงสุด 100 ไพ

ปรมิาณท้ังหมด 150ไพ

12.  ไมไผ

จากการศึกษาพบวารอยละ  86  ของผูใหสัมภาษณ เก็บหาไมไผเพื่อนํ ามาใชในครัวเรือน
ปริมาณเก็บหาไมไผเฉล่ีย  16  ลํ าตอครัวเรือนตอป หรือรวมทั้งหมูประมาณ  1,248  ลํ าตอป
บริ-เวณที่มีการเก็บหาไมไผ ไดแก บริเวณปารอบหมูบานและใกลพื้นที่การเกษตร มีชาวบานบาง
ครอบครัวท่ีมีการปลูกไมไผไวในพ้ืนท่ีทํ าการเกษตรหรือบริเวณรอบบาน เพื่อน ําไมไผท่ีตนปลูกมา
ใชประโยชนในครัวเรือนไดงายขึ้น ประโยชนของไมไผที่ชาวบานนํ ามาใช ไดแก ใชในการคํ้ ากิ่ง
กาแฟหรือไมผล ใชในการสรางบานเรือนหรือกระทอม เชน ฝาบาน พื้นบาน หลังคา และใชใน
การจักสาน เปนตน (ตารางที่ 24)

ชนิดไผที่ชาวบานนิยมนํ ามาใชประโยชน ไดแก ไผหก ไผบง ไผซาง และไผไร โดยสาม
ชนิดแรกนิยมใชในการกอสราง สวนไผไรนิยมใชในการจักสาน
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ตารางที่ 24  การเก็บหาไมไผของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

ไมไผ จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 65 85.5
ไมเก็บ 11 14.5

ปริมาณการเก็บหา (ลํ า)
0 11 14.5 คาเฉล่ีย 16.4 + 25.6
1-20 47 61.8 ลํ า
21-40 4 5.3 คาตํ่ าสุด 0 ลํ า
41-60 6 7.9 คาสูงสุด 150 ลํ า
61-80 2 2.6 ปรมิาณไมไผท้ังหมด
81-100 1 1.3 1,248 ลํ า
มากกวา 100 1 1.3

13.  หวาย

หวายเปนพืชตระกูลปาลมและลํ าตนของหวายใชประโยชนไดหลายอยาง เชน เปนอาหาร
ทํ าเฟอรนิเจอร ในประเทศไทยมีหวายมากกวา  50  ชนิด พ้ืนท่ีท่ีมีหวายมากท่ีสุดไดแกภาคใต มี
เพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่ขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในหมูบานสันเจริญ รอยละ  12  ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเก็บหาหวาย โดยมีวัตถุ
ประ-สงคของการเก็บหาเพื่อใชบริโภคและใชสอยในครัวเรือน (ตารางที่ 25) ชาวบานจะเก็บหา
หวายที่มีคุณภาพดีที่ขึ้นอยูในปาลึกและเปนปาที่สมบูรณ แหลงหวายที่ชาวบานนิยมเขาไปเก็บหา
คือปาบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง และบริเวณปาใกลหมูบาน เชน ภูสันและสันต่ํ า
ชนิดหวายท่ีเก็บมีท้ังหมด  5  ชนิดท่ีเก็บมากท่ีสุด ไดแก หวายขมสํ าหรับใชในการจักสานทํ าเกาอี้
และหวายฝาดซึ่งนิยมเก็บหามาเพื่อใชในการประกอบอาหาร
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ตารางที่ 25  การเก็บหาหวายของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

การเก็บหาหวาย จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 9 11.8
ไมเก็บ 67 88.2

ปรมิาณหวายท่ีเก็บหา (เสน)
0 67 88.2
1 1 1.3 คาเฉล่ีย 0.2 + 0.8 เสน
2 1 1.3 คาต่ํ าสุด 0 เสน
3 3 3.9 คาสูงสุด 4 เสน
4 1 1.3 ปรมิาณท้ังหมด 16 เสน

14.  กง

จากการศึกษาพบวารอยละ  45  ของผูใหสัมภาษณมีการเก็บหากง โดยมีวัตถุประสงคของ
การเก็บหาเพื่อใชในครัวเรือนและเพื่อขาย รอยละ  85  ของผูเก็บกงทั้งหมดระบุวาเก็บเพื่อขาย
โดยจะมีพอคามารับซื้อในหมูบาน และรอยละ  15  เก็บเพื่อใชในครัวเรือน เชน นํ ามาทํ าไมกวาด
ปริมาณกงที่เก็บหาสํ าหรับใชในครัวเรือนท้ังหมดประมาณ  0.1  กิโลกรัมตอป สวนปริมาณกงที่
เก็บหามาเพื่อขายทั้งหมดประมาณ  959  กิโลกรัมตอป หรือเฉลี่ยประมาณ  13  กิโลกรัมตอครัว
เรือนตอป ครัวเรือนที่เก็บหากงมากที่สุดสามารถเก็บหาไดสูงถึง  300  กิโลกรัมตอป รายไดเฉล่ีย
จากการขายกงประมาณ  267  บาทตอครัวเรือนตอป สูงสุดประมาณ  6,000  บาทตอป รายได
ทั้งหมดในชุมชนที่ไดจากการขายกงประมาณ 20,324 บาทตอป ซึ่งราคาซื้อ-ขาย กงอยูในระ-
หวางกิโลกรัมละ  18-21  บาท แหลงเก็บหากงสวนใหญจะเก็บหาบริเวณปารอบหมูบาน ปารอบ
แปลงทํ าการเกษตร และบริเวณปาเหลาทั่วๆไป ผูเก็บหากงในบางครัวเรือนไปเก็บหาเฉพาะพอ
และแม แตบางครัวเรือนไปชวยกันหมดทุกคน โดยจะออกไปเก็บตั้งแตใกลรุงประมาณตีหา และ
ประมาณ 11.00-12.00 นาฬิกา ก็จะนํ ากงที่เก็บหาไดมาตากแดดเพื่อใหเกสรดอกที่ติดอยูกับ
ดอกแหงกอนน ําไปฟาดเพื่อเอาเกสรดอกออก ถาไมมีแดดก็จะขนกลับมายางไฟที่บานเพื่อใหกง
แหง แลวจึงฟาดเอาเมล็ดออกตอไป เมื่อฟาดเกสรออกแลวก็จะนํ ามาลิดชอดอกออกแลวนํ ามามัด
รวมกันเพื่อชั่งขายใหกับพอคาที่มารับซื้อ (ตารางที่ 26)
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ตารางที่ 26  การเก็บหากงของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

กง จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 34 44.7
ไมเก็บ 42 55.3

ปริมาณที่เก็บเพื่อใชในครัวเรือน (กิโลกรัม) คาเฉล่ีย 0.1 + 0.5 กก.
0 72 94.7 คาต่ํ าสุด 0 กก.
1-5 4 5.3 คาสูงสุด 3 กก.

ปริมาณท้ังหมด 8 กก.

ปริมาณที่เก็บหาเพื่อขาย (กิโลกรัม)
0 42 55.3 คาเฉล่ีย 12.6 + 43.1
1- 20 20 71.4 กก.
21-40 3 10.7 คาตํ่ าสุด  0 ก.ก
41-60 1 3.6 คาสูงสุด  300 กก.
61-80 1 3.6 ปรมิาณท้ังหมด 959
81-100 1 3.6 กก.
มากกวาหรือเทากับ 101 2 7.1

รายไดที่ไดจากการขายกง (บาท) คาเฉล่ีย 267.4 +
0 42 55.3 879.4 บาท
1- 1,001 23 82.1 คาต่ํ าสุด 0 บาท
1,001-2,000 3 10.7 คาสูงสุด 6,000 บาท
มากกวา 2,001 2 7.2 รายไดท้ังหมด 20,324

 บาท
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15. ตาว

ตาวเปนของปาที่สํ าคัญ ของจังหวัดนานในพื้นที่ปาตนนํ้ ามีตาวขึ้นกระจายอยูเปนจํ านวน
มาก หลายชุมชนที่อาศัยอยูในหรือใกลเคียงพื้นที่เหลานี้ชาวบานมีการเก็บหาตาวเพื่อการคา ใน
หมูบานสันเจริญมีการเก็บหาตาวเพื่อเปนการคามานานแลว จากการศึกษาพบวามากกวารอยละ
90  ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเก็บหาตาวเพื่อการคา พื้นที่ปาสวนหนึ่งถูกแบงออกเปนปาครอบ
ครัว (household forest) ปริมาณตาวที่เก็บหารายครัวเรือนมีมากนอยเพียงใดจึงขึ้นอยูกับวาพื้นที่
นั้นมีตนตาวขึ้นกระจายอยูมากนอยเพียงใด ปริมาณตาวทั้งหมดที่เก็บหาโดยชาวบานสันเจริญ
ประมาณ  56,073  กิโลกรัมตอป หรือเฉลี่ย  738  กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป (ตารางที่ 27)

รายไดเฉล่ียจากการขายตาวมีคา  12,149  บาทตอครัวเรือนตอป (ตารางที่ 27) และ
รายไดทั้งหมดของหมูบานที่ไดจากการขายตาวที่เก็บหาตั้งแตชวงปลายป  2543  ถึงตนป  2544
มีคาเทากบั  923,290  บาทคิดจากราคาตาวในชวงปที่เก็บหา ซึ่งมีคาตั้งแต  240-280  บาทตอ
ถัง (1 ถัง มีนํ้ าหนักของตาวสดประมาณ 17 กิโลกรัม) หรือคิดเปน  14-16  บาทตอกิโลกรัม

พื้นที่เก็บหาตาวของชาวบานสันเจริญคือปาชุมชนบริเวณรอบหมูบาน ที่ชาวบานดูแลรัก-
ษามาเปนเวลานาน ในอดีตตาวเปนของปาที่เปนของสาธารณะ (common property) ที่ใครจะเก็บ
หาก็ได ตอมามีการเก็บหาตาวโดยวิธีท่ีไมเหมาะสม เชน การตัดโคนตนตาวเพื่อเก็บผลตาวและมี
การแกงแยงกันระหวางผูเก็บหาจํ านวนมากสงผลใหปริมาณผลผลิตตาวลดลง ในแตละฤดูการเก็บ
ตาวจะมีระยะเวลาที่สั้นๆเทานั้น โดยเริ่มการเก็บหาตั้งแตเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคม
บางครั้งมีการเก็บตาวที่ออนเกินไปหรือแกเกินไปทํ าใหตาวท่ีจะขายไมไดคุณภาพ และเกิดการสูญ
เปลา ผลจากการกระทํ าเหลาน้ีทํ าใหการสืบพันธุตามธรรมชาติของตาวลดลง เนื่องจากไมมีผลตาว
เหลือไวเพ่ือสืบขยายพันธุหลังการเก็บหา นอกจากนั้นไฟปาซึ่งสวนใหญเกิดจากการเผาไรของชาว
บานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอปริมาณตาว ในป พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการหมูบานได
พยายามแกปญหานี้โดยการจัดแบงปาชุมชนบางสวนใหกับครัวเรือนทั้งหมดในหมูบานเริ่มแรกที่
มีการจดัทํ าชาวบานสวนใหญไมเห็นดวยเพราะคิดวาการจัดแบงปาไมเทาเทียมกันในแตละครัว
เรือน ตอมาทางคณะกรรมการไดเปดโอกาสใหชาวบานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและมีการเจ-
รจาตอรองกันจนชาวบานยอมรับ ปาชุมชนสวนที่ชาวบานจัดแบงเปนปารายครัวเรือนนี้แตละครัว
เรือนจะตองรับผิดชอบปองกันและดูแลพื้นที่ปาของตนจากไฟปา ในการเก็บตาวก็จะตองเหลือผล
ตาวไวบางสวนเพื่อใหมีการแพรกระจายพันธุตามธรรมชาติ และในแปลงที่มีการจัดแบงนี้เจาของ
พื้นที่เทานั้นมีสิทธิ์ในการเก็บตาวและยอดหวาย โดยหามมิใหผูอื่นเก็บหายกเวนของปาชนิดอื่น
เชน เห็ด ปลีกลวย เปนตน
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ตารางที่ 27  การเก็บหาตาวของครัวเรือนบานสันเจริญ
n = 76

การเก็บหาตาว จํ านวน
(ครัวเรือน)

รอยละ หมายเหตุ

การเก็บหา
เก็บ 74 97.4
ไมเก็บ 2 2.6

ปรมิาณท่ีเก็บหา (กิโลกรัม)
0 2 2.6 คาเฉล่ีย 737.6 + 544.0
1-500 32 42.1 กก.
501-1,000 22 28.9 คาตํ่ าสุด  0 กก.
1,001-1,500 11 14.5 คาสูงสุด  2,277 กก.
1,501-2,000 7 9.2 ปรมิาณตาวท้ังหมดท่ีเก็บ.
2,001-2,500 2 2.6 หา  56,057 กก

รายไดจากการขายตาว (บาท)
0 2 2.6 คาเฉล่ีย 12,148.6 +
1- 1,000 1 1.3 8,959.2 บาท
1,001-5,000 20 26.3 คาตํ่ าสุด 0 บาท
5,001-10,000 18 23.7 คาสูงสุด 37,500 บาท
10,001-15,000 13 17.1 รายไดท้ังหมด
15,001-20,000 11 14.5 923,590 บาท
20,001-25,000 4 5.3
25,001-30,000 5 6.6
มากกวา 30,000 2 2.6
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ตอนท่ี  3  การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชนบานสันเจริญ
ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน ไดแบงกิจกรรมการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
การคิดคนปญหาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม การฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปา
ไม การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม และการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปา
ไม ในการประเมินระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่เขารวมกิจกรรมในแตละขั้นตอนพิจารณา
จากคะแนนนํ้ าหนัก โดยกํ าหนดใหกิจกรรมท่ีไมเคยเขารวมมีคาน้ํ าหนักเทากับ  0  กิจกรรมที่เคย
เขารวมบางครั้งมีคานํ้ าหนักเทากับ  1  และกิจกรรมที่เคยเขาเปนประจํ ามีคานํ้ าหนักทากับ  2
เม่ือพิจารณาคาคะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยรวมแลวพบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การทรัพยากรปาไมทุกกระบวนการอยูในระดับปานกลาง (คะแนนนํ้ าหนักรวมเฉล่ีย  1.33) และ
เม่ือพิจารณาคะแนนนํ้ าหนักรวมเฉลี่ยของแตละกิจกรรม พบวา กิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวม
มาก ไดแก กิจกรรมในการคิดคนปญหาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม (คาคะแนน
นํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.55) และกิจกรรมการฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม (คาคะแนนนํ้ า
หนักเฉลี่ยรวม  1.47) สวนกิจกรรมการใชประโยชนทรัพยากรปาไมและกิจกรรมการติดตามและ
ประ-เมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม ประชาชนมีสวนรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนน
นํ้ าหนักเฉล่ียรวมเทากับ  1.20  และ  1.08  ตามลํ าดับ (ตารางที่ 28)

ตารางที่ 28  คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวมของการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

กิจกรรมการมีสวนรวม คะแนนนํ้ าหนักรวมเฉล่ีย
การคิดคนปญหาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม 1.55
การฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม 1.47
การใชประโยชนทรัพยากรปาไม 1.20
การติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม 1.07
รวม 1.33
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การมีสวนรวมในการคิดคนปญหาและวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม

จากตารางท่ี  29  การมีสวนรวมของประชาชนในการคิดคนปญหาและวางแผน เมื่อพิ-
จารณาจากคาคะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยในการเขารวมกิจกรรมแตละกิจกรรมพบวา มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับใกลเคียงกันตั้งแต  1.53-1.58  ซึ่งเปนระดับของการมีสวนรวมมาก (คาเฉล่ียต้ังแต
1.34-2.00) และเม่ือพิจารณาคาคะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยรวมถือวาระดับการมีสวนรวมมาก
(คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม 1.55)  โดยกิจกรรมท่ีมีคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียสูงท่ีสุด (คะแนนนํ้ าหนัก
เฉล่ีย 1.58) คือ กิจกรรมการเขารวมประชุมเพื่อหาวิธีการในการใชประโยชนจากปาชุมชน สา-
เหตุที่ประชาชนเขารวมกิจกรรมนี้มากเนื่องจากเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและความเปน
อยูของประชาชนโดยมีการพึ่งพิงทรัพยากรปาไมในทั้งเชิงเศรษฐกิจและเพื่อยังชีพ การเขารวมใน
กิจกรรมน้ีทํ าใหเขาไดเขาใจถึงวิธีการใชประโยชนทรัพยากรปาไมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ใชไดอยางยาวนาน หากไมเขารวมกิจกรรมก็อาจจะทํ าใหขาดขอมูลขาวสารและเสียโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นหรือมีขอขัดแยงในภายหลังได

การมีสวนรวมในการฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม

จากตารางท่ี  30  การมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม
เม่ือพิจารณาจากคาคะแนนนํ้ าหนักเฉลี่ยรวมของการเขารวมกิจกรรมถือวาการมีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก (คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.47)  และเม่ือพิจารณาแตละกิจกรรมพบวากิจกรรมท่ี
ประชาชนมีสวนรวมมาก ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํ าแนวกันไฟกอนการจุดไฟในพื้นท่ีการ
เกษตรของตนเอง การรวมดับไฟปาและการรวมปลูกบํ ารุงปา ซึ่งมีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียเทากับ
1.97  1.45  และ  1.41  ตามลํ าดับ ขณะที่กิจกรรมการชวยประชาสัมพันธและการหมายแนว
เขตปาชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในระดับปานกลางโดยมีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียเทากับ  1.33
และ  1.88  ตามลํ าดับ จะเห็นไดวาประชาชนเห็นความสํ าคัญของกิจกรรมการปองกันไฟปามาก
เนื่องจากเกรงวาหากไฟลุกลามเขาไปในพื้นที่ปา จะตองใชแรงงานและเวลาเพิ่มขึ้นในการดับไฟ
ปา ดังนั้นการทํ าแนวกันไฟกอนการจุดไฟในพื้นที่การเกษตรจะชวยประหยัดทั้งแรงงานและเวลา
และอีกสาเหตุหนึ่งที่มีปองกันไฟปาเนื่องจากไฟปาจะเปนตัวที่ทํ าใหสภาพปาเส่ือมโทรมและจะสง
ผลตอผลผลิตของปาบางชนิดที่ชาวบานเก็บหาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตาว เนื่องจากโดยธรรมชาติ
แลวตาวจะใหผลผลิตและเจริญเติบโตดีในปาที่มีความชื้นสูง
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การมีสวนรวมในการใชประโยชนทรัพยากรปาไม

จากตารางท่ี  31  การมีสวนรวมของประชาชนในการใชประโยชนทรัพยากรปาไม เม่ือ
พจิารณาจากคาคะแนนนํ้ าหนักการเขารวมกิจกรรมถือวาระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
(คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.20) แตเมื่อพิจารณาการใชประโยชนแตละดานพบวา การใชประ-
โยชนที่ประชาชนมีสวนรวมในการใชมาก ไดแก การใชนํ้ าที่มีแหลงตนนํ้ ามาจากปาชุมชน
(คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย  1.97) การที่ผูใหสัมภาษณระบุวาใชประโยชนมากเนื่องจาก หมูบานสัน
เจริญใชนํ้ าจากประปาภูเขาในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน และรอบหมูบานสันเจริญจะมีลํ า
หวยไหลผาน คือ หวยนํ้ ารัก นอกจากนั้นบริเวณใกลๆพื้นที่การเกษตรยังมีหวยสายเล็กๆไหลผาน
อีกหลายสาย เชน หวยภูสัน หวยสันต่ํ า เปนตน โดยหวยตางๆเหลานี้ใชเปนแหลงนํ้ าเพื่อการ
เกษตร การเก็บหาของปาเพื่อการคาและเพื่อใชและบริโภคในครัวเรือน มีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย
1.88  ตลอดจนการนํ ามาใชประโยชนในครัวเรือนซึ่งมีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย  1.47  ในชีวิต
ประ-จํ าวันของประชาชนในหมูบานสันเจริญจะมีการเก็บหาพืชผักปามาเปนอาหาร นอกจากนี้ที่
เห็นไดชัดเจนก็คือรายได โดยแหลงรายไดท่ีสํ าคัญ คือ การเก็บหาของปา (ตาวและกง) ดังนั้นการ
เก็บหาของปาจึงมีความสํ าคัญและผูกพันกับประชาชนในหมูบานเปนอยางมาก อยางไรก็ตามกิจ
กรรม-การใชประโยชนที่ประชาชนเขารวมนอย ไดแก การลาสัตวในปาชุมชนมาเปนอาหาร (คา
คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย  0.38) และการใชปาชุมชนเพื่อการศึกษาดูงาน (คาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย
0.21) ซึ่งการใชประโยชนจากปาเพื่อเปนที่ศึกษาดูงานนั้น ผูที่ไดเขารวมกิจกรรมนี้สวนใหญเปนผู
นํ าชุมชนที่ไปรวมศึกษาดูงานตามคํ าเชิญของหนวยงานตางๆ ดังนั้นการใชประโยชนดานนี้จึงมี
นอยเมื่อเทียบกับการใชประโยชนดานอื่น การใชประโยชนเพื่อการพักผอนหยอนใจประชาชนมี
สวนรวมในระดับปานกลาง (คาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย  1.32)

การติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม

จากตารางท่ี  32  การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการจัดการ
ทรัพยากรปาไม เม่ือพิจารณาจากคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม พบวาระดับการเขารวมกิจกรรมนี้
นั้นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนนํ้ าหนักรวมเฉล่ีย เทากับ  1.07  และเมื่อพิจารณาการเขา
รวมกิจกรรมแตละดานพบวา กิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวมมาก (คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย 1.37)
คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการติดตามหรือตรวจสอบในเรื่องการใชประโยชนจากปาชุมชนใหเปนไป
ตามกฎระเบียบ เนื่องจากถาไมมีการตรวจสอบการใชประโยชนปาชุมชนแลวอาจเกิดการใช
ประโยชนมากเกินไปจนกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรปาไมได เชน หากมีการเก็บหาของ
ปามากเกินไปโดยไมมีการเหลือใหของปาชนิดนั้นไดมีการสืบพันธุตามธรรมชาติในอนาคตก็อาจ
จะทํ าใหของปาชนิดนั้นๆมีนอยลงและหมดไปในที่สุด สํ าหรับกิจกรรมการติดตามและประเมินผล
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การจัดการทรัพยากรปาไมที่ชาวบานเขารวมในระดับปานกลาง ไดแก กิจกรรมการไปสํ ารวจตนไม
หลังจากการปลูก (คาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย  1.32) ซ่ึงใน  1  ป จะมีการสํ ารวจประมาณ  2  ครั้ง
และกิจกรรมการประชาสัมพันธใหเพื่อนบานละเวนกระทํ าผิดกฎระเบียบปาชุมชน (คาคะแนนนํ้ า
หนักเฉลี่ย  1.26) สวนกิจกรรมการตักเตือนผูกระทํ าผิดกฎระเบียบปาชุมชนมีประชาชนเขารวม
ในระดับต่ํ า (คาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ีย 0.36) เนื่องจากประชาชนสวนใหญในหมูบานเปนเครือ
ญาติกัน ดังนั้นเมื่อมีการพบเห็นผูกระทํ าผิดชาวบานสวนใหญไมมีการตักเตือน แตบางคนอาจ
แจงผูนํ าชุมชนใหตักเตือนแทน สวนผูอื่นที่ไมใชคนในหมูบานหากมีการฝาฝนหรือลักลอบเขามา
ตัดไมในเขตปาทั้งปาชุมชนและปาโดยรอบหมูบานทางหมูบานก็จะชวยกันจับกุมและสงเจาหนาท่ี
ตํ ารวจดํ าเนินคดี อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญไมฝาฝนหรือกระทํ าผิดกฎของหมูบานเนื่องจาก
ทุกคนในหมูบานมีสวนในการตั้งกฎดังกลาวขึ้นมาเอง
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ตารางที่ 29  การมีสวนรวมของประชาชนในการคิดคนปญหาและการวางแผนการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

ระดับของการมีสวนรวม
เคยเปนประจํ า เคยบางครั้ง ไมเคย

กิจกรรมการมีสวนรวม

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

คะแนน
นํ้ าหนัก
เฉล่ีย

ทานเคยเขารวมประชุมเพื่อ
คิดคนปญหาและหาแนวทาง
แกปญหาหรือไม

51 67.1 14 18.4 11 14.5 1.53

ทานเคยเขารวมประชุมเพื่อ
กํ าหนดแนวเขตปาชุมชน
หรือไม

51 67.1 14 18.4 11 14.5 1.53

ทานเคยไปเขารวมประชุม
เพื่อออกกฎระเบียบเพื่อการ
จัดระเบียบกฎเกณฑในการ
กํ าหนดโทษกับราษฎรในชุม
ชนท่ีกระทํ าผิดเกี่ยวกับปา
ชุมชนหรือไม

52 68.4 14 18.4 10.1 3.2 1.55

ทานเคยไปรวมประชุมเพื่อ
หาวิธีการในการปองกัน
บ ํารุงรักษาและฟนฟูปาชุม
ชนบางหรือไม

53 69.7 13 17.1 10 13.2 1.56

ทานเคยไปรวมประชุมเพื่อ
หาวิธีการในการใชประโยชน
จากปาชุมชนหรือไม

53 69.7 14 18.4 9 11.8 1.58

คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม 1.55



72

ตารางที่ 30  การมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม

ระดับของการมีสวนรวม
เคยเปนประจํ า เคยบางครั้ง ไมเคย

กิจกรรมการมีสวนรวม

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

คะแนน
นํ้ าหนัก
เฉล่ีย

ทานเคยไปรวมปลูกปา
บํ ารุงปาชุมชนหรือปาโดย
รอบหรือไม

41 53.9 25 32.9 10 13.2 1.41

ทานเคยประชาสัมพันธหรือ
ชักชวนใหเพื่อนบานไปรวม
กิจกรรมการปลูกปาและ
บํ ารุงปาชุมชนหรือปาโดย
รอบบางหรือไม

33 43.4 35 46.1 8 10.5 1.33

ทานเคยไปรวมดับไฟปาใน
เขตปาชุมชนหรือปาโดยรอบ
บางหรือไม

43 56.6 24 31.6 9 11.8 1.45

กอนการจุดไฟในพื้นท่ีการ
เกษตรของทานทานเคยทํ า
แนวกันไฟบางหรือไม

74 97.4 2 2.6 - - 1.97

ทานเคยไปรวมหมายแนว
เขตปาชุมชนกับทางคณะ
กรรมการหมูบานหรือไม

43 56.6 4 5.3 29 38.2 1.18

คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม 1.47
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ตารางที่ 31  การมีสวนรวมของประชาชนในการใชประโยชนทรัพยากรปาไม

ระดับของการมีสวนรวม
เคยเปนประจํ า เคยบางครั้ง ไมเคย

กิจกรรมการมีสวนรวม

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

คะแนน
นํ้ าหนัก
เฉล่ีย

ทานเคยนํ าไมจากปาชุมชน
มาใชประโยชนในครัวเรือน
หรือไม

39 51.3 34 44.7 3 3.9 1.47

ทานเคยใชนํ้ าท่ีมีแหลงตน
นํ้ ามาจากปาชุมชนหรือไม

74 97.4 2 2.6 - - 1.97

ทานเคยใชปาชุมชนเพื่อการ
ศกึษาดูงานบางหรือไม

6 7.9 4 5.3 66 86.8 0.21

ทานเคยเขาไปผักผอนหยอน
ใจในปาชุมชนบางหรือไม

37 48.7 26 34.2 13 17.1 1.32

ทานเคยเขาไปลาสัตวในปา
ชุมชนเพื่อนํ ามาเปนอาหาร
หรือไม

4 5.3 21 27.6 51 67.1 0.38

ทานเคยเก็บหาของปาเพื่อ
การคา เพื่อใชในครัวเรือน
และเพื่อบริโภคในครัวเรือน
บางหรือไมหรือไม

69 89.5 5 6.6 3 3.9 1.88

คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม 1.20
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ตารางที่ 32  การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปา
ไม

ระดับของการมีสวนรวม
เคยเปนประจํ า เคยบางครั้ง ไมเคย

กิจกรรม
การมีสวนรวม

จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

คะแนน
นํ้ าหนัก
เฉล่ีย

ทานเคยตักเตือนผูกระทํ าผิด
กฎระเบียบปาชุมชนบาง
หรือไม

12 15.8 3 3.9 61 80.3 0.36

ทานเคยจับกลุมพูดคุยให
เพื่อนบานอยากระทํ าผิดกฎ
ระเบียบปาชุมชนหรือไม

30 39.5 36 47.4 10 13.2 1.26

ทานเคยไปสํ ารวจตนไมหลัง
จากการปลูกบางหรือไม

42 55.3 16 21.1 18 23.7 1.32

ทานเคยติดตามหรือตรวจ
สอบในเรื่องการใชประโยชน
จากปาชุมชนใหเปนไปตาม
กฎระเบียบบางหรือไม

41 53.9 22 28.9 13 17.1 1.37

คะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม 1.07
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ตอนที่  4  การทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งจูงใจ ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมวามีความสัม-
พันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมของประชาชน มีดังนี้

สมมติฐานที่  1  การเก็บหาไมฟนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

ตารางที่ 33  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเก็บหาไมฟนกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

ไมฟน จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

การเก็บหาไมฟน
(ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือน
ตอป)

74 4.9 2.1 0.156

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

74 1.32 0.32

จากตารางท่ี  33  ผูท่ีเก็บหาไมฟนเพื่อใชในครัวเรือนโดยเฉลี่ยเก็บ  4.9  ลูกบาศกเมตร
ตอครัวเรือนตอป การเขารวมในการจัดการทรัพยากรปาไมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนน
นํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.32  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการเก็บหาไมฟนกับการมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมแลวพบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่ า และไมมี
นัยสํ าคัญ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.156  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการเก็บหาไมฟน
นั้นเปนการเก็บหาเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้นซึ่งทุกครัวเรือนมีการเก็บหาและปริมาณการเก็บหาไม
แตกตางกันมากนักในแตละครัวเรือน
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สมมติฐานที่  2  การเก็บพืชผักปามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

ตารางที่ 34  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเก็บหาพืชผักปากับการมีสวนรวมในการจัด
การทรัพยากรปาไม

พืชผักปา จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

การเก็บหาพืชผักปา
(กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป)

50 23.6 24.0 0.208

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

50 1.34 0.32

จากตารางท่ี  34  พบวาผูเก็บหาพืชผักปาเพื่อบริโภคในครัวเรือนเก็บหาเฉลี่ย  23.6
กิโล-กรัมตอครัวเรือนตอป การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมอยูในระดับมาก โดยมีคา
คะ-แนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.34  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการเก็บหาพืชผักปากับ
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมแลวพบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํ า และไมมีนัยสํ าคัญ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.208  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก
การเก็บหาพืชผักปานั้นเปนการเก็บหาเพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานั้นซึ่งทุกครัวเรือนมีการเก็บหา
และมีปริ-มาณการเก็บหาไมแตกตางกันมากนัก



77

สมมติฐานที่  3  การเก็บหายอดหวาย มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจดัการ
ทรพัยากรปาไม

ตารางที่ 35  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเก็บหายอดหวายกับการมีสวนรวมในการจัด
การทรัพยากรปาไม

ยอดหวาย จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

การเก็บหายอดหวาย
(หนอตอครัวเรือนตอป)

48 52.4 141.4 -0.085

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

48 1.33 0.33

จากตารางท่ี  35  พบวาผูที่เก็บหายอดหวายเพื่อบริโภคในครัวเรือนนั้น มีปริมาณการ
เกบ็หาเฉล่ีย  62  หนอตอครัวเรือนตอป การเขารวมในการจัดการทรัพยากรปาไมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.33  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการ
เก็บหายอดหวายกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมแลวพบวาตัวแปรทั้งสองมีความ
สัมพันธกันในระดับตํ่ า และไมมีนัยสํ าคัญ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  -0.085
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สมมติฐานที่  4  การเก็บหาหนอไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

ตารางที่ 36  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเก็บหาหนอไมกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

หนอไม จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

การเก็บหาหนอไม
(กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป)

66 8.2 8.0 -0.071

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

66 1.34 0.32

จากตารางท่ี  36  พบวาผูที่เก็บหาหนอไม เพื่อบริโภคในครัวเรือนนั้นมีปริมาณการ
เกบ็หาเฉล่ีย  8.2  กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการทรัพยา-
กรปาไมอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.34  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางการเก็บหาหนอไมกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมแลวพบวาตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ า และไมมีนัยสํ าคัญ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ -0.071
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สมมติฐานที่  5  การเก็บหาตาวมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ปาไม

ตารางที่ 37  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเก็บหาตาวกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

ตาว จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

การเก็บหาตาว
(กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป)

74 758 573 0.261*

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

74 1.33 0.32

หมายเหตุ  * มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสํ าคัญ 0.05

จากตารางท่ี  37  พบวาผูที่มีการเก็บหาตาวเพื่อสรางรายไดเก็บหาตาวเฉลี่ย  768
กิโลกรัมตอครัวเรือนตอปนั้น มีสวนรวมระดับปานกลางในการจัดการทรัพยากรปาไมคือมีคะแนน
นํ้ าหนักเฉล่ียรวมเทากับ  1.33  และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพบวาคาสัมประ-
สิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.261  ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการเก็บหาตาวนั้นมีความสัมพันธกับการ
มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมในระดับตํ่ า ที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.05  และมีทิศทางของ
ความสัมพันธก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน หมายความวาผูทึ่มีการเก็บหาตาวมากจะมีสวนรวมใน
การจัดการทรัพยากรปาไมมาก เพราะผูที่มีการเก็บหาตาวมากนั้นจะมองเห็นวาปาไมใหประโยชน
และวิธีการหรือแนวทางที่จะทํ าใหมีตาวเพื่อเก็บหาตอไปในอนาคตนั้นก็คือการชวยกันจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่มีอยู เชน การชวยกันฟนฟู บํ ารุง ดูแล รักษาและปองกันทรัพยากรปาไมใหอยู
ในสภาพที่สมบูรณนั่นเอง สวนผูที่เก็บหาตาวปริมาณนอยกวามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ปาไมนอยกวา ซึ่งอาจเนื่องจากตองใชเวลาสวนหนึ่งในการประกอบอาชีพอื่น เชน อาชีพรับจาง
เพื่อสรางรายไดใหแกครัวเรือน
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สมมติฐานที่  6  การเก็บหากง มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ปาไม

ตารางที่ 38  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการเก็บหากงกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

กง จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

การเก็บหากง
(กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป)

28 34.2 66.4 0.233

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

28 1.22 0.36

จากตารางท่ี  38  พบวาผูที่เก็บหากงเพื่อการคานั้นมีปริมาณการเก็บหาเฉลี่ย  34.2
กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป ระดับการเขารวมในการจัดการทรัพยากรปาไมจะอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.22  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการเก็บหากงกับ
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมแลวพบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับ
ต่ํ า อยางไมมีนัยสํ าคัญ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.233  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการ
เก็บหากงนั้นสวนใหญมีปริมาณการเก็บหาคอนขางนอยและไมแตกตางกันมากนักในแตละครัว
เรือนเพราะการเก็บหากงเปนของปาที่มีการเก็บหาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น คือชวงเดือน
ธันวาคม-เดือนกุมภาพันธ



81

สมมติฐานที่  7  รายไดจากของปามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

ตารางที่ 39  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางรายไดจากของปากับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม

รายไดจากของปา จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

รายไดจากของปา
(บาทตอครัวเรือนตอป)

75 12,430 8,958 0.232*

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

75 1.33 0.32

หมายเหตุ  * มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสํ าคัญ 0.05

จากตารางท่ี  39  พบวาผูที่มีรายไดจากของปามีรายไดเฉลี่ย  12,430  บาทตอครัวเรือน
ตอป มีสวนรวมในระดับปานกลางในการจัดการทรัพยากรปาไม คือมีคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม
1.33  และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.232
ซ่ึงสา-มารถอธิบายไดวารายไดจากของปามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไมในระดับต่ํ า ที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.05  นอกจากนั้นทิศทางของความสัมพันธก็เปน
ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความวาผูท่ึมีรายไดจากของปามากจะเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไมมาก สอดคลองกับปริมาณการเก็บหาของปาชนิดหลักที่เก็บหาเพื่อการคา คือ ตาว
และกง นั่นเอง
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สมมติฐานที่  8  คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ ามีความสัมพันธกับการ
มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

ตารางที่ 40  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ า
กบัการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

คาตอบแทนจากการทํ างาน
กับหนวยจัดการตนนํ้ า

จํ านวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ

คาตอบแทนจากการทํ างาน
กับหนวยฯ
(บาทตอครัวเรือนตอป)

35 679 1,310 0.101

การมีสวนรวม
(คะแนนนํ าเหนักเฉล่ียรวม)

35 1.28 0.33

จากตารางท่ี  40  พบวาผูที่ไดรับคาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ าไดรับ
คาตอบแทนเฉล่ีย  679  บาทตอป ระดับการเขารวมกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรปาไมจะอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียรวม  1.28  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางคาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวยจัดการตนนํ้ ากับการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมแลวพบวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่ า และไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
(คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.101) ที่เปนเชนนี้เนื่องจากคาตอบแทนที่ไดรับจาการเขา
รวมกิจกรรมนั้นเปนเพียงคาอาหารกลางวันสํ าหรับผูที่เขารวมกิจกรรมเทานั้น โดยจะไดรับประ-
มาณ  90  บาทตอวันตอคน ดังนั้นการเขารวมกิจกรรมจึงไมไดตองการเงินคาตอบแทนจากการ
เขารวมกิจกรรมแตเขารวมกิจกรรมเพราะตองการที่จะเขารวมทํ างานกับเพื่อนบาน
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สมมติฐานที่  9  การเปนสมาชิกองคกรชุมชนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัด
การทรัพยากรปาไม

ตารางที่ 41  การทดสอบความความสัมพันธระหวางการเปนสมาชิกองคกรชุมชนกับการมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

ระดับการมีสวนรวมการเปนคณะกรรมการ
อนุรักษ ฯ มาก ปานกลาง นอย

Chi-square

เปน 6 (46.2) 7 (53.8) - 1.876
ไมเปน 17 (27.0) 46 (73.0) -

df = 1,  Contingency coefficient = 0.155,  P = 0.171

จากตารางท่ี  41  พบวาผูที่เปนคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมบานสันเจริญ สวนใหญมีสวนรวมระดับปานกลางในการจัดการทรัพยากรปาไม และเม่ือ
พิจารณาคาไควสแควร ปรากฎวาปฏิเสธสมมติฐานที่วาการเปนสมาชิกองคกรชุมชนมีความ
สัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.05  ที่เปนเชนนี้เนื่อง
จาก ในหมูบานสันเจริญนั้นการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมถือเปนหนาท่ีท่ีทุกคนใน
หมูบานไมวาจะเปนคณะกรรมการอนุรักษ ฯ หรือไมก็ตามตองชวยกันปฎิบัติเพื่อใหการจัดการ
ทรัพยากรปาไมประสบความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคที่ชุมชนคาดหวังไว
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สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป

จากการศึกษาสิ่งจูงใจที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม ในทองที่หมูบานสันเจริญ ตํ าบลผาทอง อํ าเภอทาวังผา จังหวัดนาน โดยสัมภา-
ษณจากตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือนในหมูบานที่ศึกษา รวมท้ังส้ิน  76  มีผลการศึกษาประกอบ
ดวยขอมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา การใชประโยชนทรัพยากรปาไม การมีสวนรวมในการจัด
การทรัพยากรปาไม และการทดสอบความสัมพันธระหวางสิ่งจูงใจกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรปาไม สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

ขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีศึกษา

ลักษณะทางประชากร

ผูใหสัมภาษณสวนใหญ (รอยละ 68) เปนเพศชาย เนื่องจากเพศชายเปนหัวหนาครัว
เรือน สวนใหญอยูในชวงวัยกลางคน (อายุ 31-60 ป) อายุเฉลี่ยประมาณ  37  ป รอยละ  91
มีสถานภาพสมรส สวนใหญรอยละ  84  มีความเคารพนับถือและมีความเชื่อตอผีบรรพบุรุษ และ
มีเพียงรอยละ  16  นับถือศาสนาคริสต รอยละ  57  ไมไดเรียนหนังสือสวนใหญคือผูสูงอายุ
และผูชายมีโอกาสในการไดเขาเรียนหนังสือมากกวาผูหญิง แตในปจจุบันเด็กๆในหมูบานมีโอกาส
ไดเขาเรียนหนังสือเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิง

ลักษณะทางสังคม

จํ านวนบุตรเฉล่ีย  4  คนตอครอบครัว ซึ่งในวัฒนธรรมของชนเผาเมี่ยนตองการมีบุตร
ชายมากกวาหญิง จํ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ  6  คนตอครัวเรือน สวนใหญประ-
มาณรอยละ  62  เปนครอบครัวเดี่ยว จํ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เก็บหาของปา เฉล่ีย  3 คนตอ
ครัวเรือน จํ านวนสมาชิกที่เก็บหาของปาขึ้นอยูกับชนิดของปา บางชนิดการเก็บหาตองอาศัยผูที่มี
ความชํ า-นาญในการเก็บหา เชน ตาว

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
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ทุกครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก โดยระบบการเกษตรของชาวบาน
จะเปนแบบไรหมุนเวียน รอยละ  95  ของครัวเรือนท้ังหมดเก็บหาของปาเปนอาชีพรอง อาชีพ
อื่นๆ เชน การรับจาง และการหัตถกรรม

ในทํ านองเดียวกันรายไดหลักของครัวเรือนมาจากการเกษตร โดยเฉพาะจากกาแฟ ราย
ไดเฉลี่ยจากการเกษตรประมาณ  13,465  บาทตอครัวเรือนตอป สวนแหลงรายไดอื่นๆที่สํ าคัญ
ไดแก การเก็บหาของปา โดยเฉพาะตาว รายไดเฉลี่ยที่ไดจากการเก็บหาของปาประมาณ  12,266
บาทตอครัวเรือนตอป จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายไดของผูใหสัมภาษณพบวา รายไดท่ี
ไดมานั้นไมเพียงพอกับการใชจายในแตละป และประมาณรอยละ  93  มีการกูยืมเงิน โดยแหลง
เงินกูหลัก คือ กองทุนแกไขปญหาความยากจน (กขคจ.) สวนการถือครองที่ดินนั้นสวนใหญ
(รอยละ 99) ไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เนื่องจากพื้นที่หมูบานและพื้นที่ทํ ากินตั้งอยู
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและเปนพื้นที่ลุมนํ้ า 1A และ 1B อยางไรก็ตามโดยเฉลี่ยแตละครัวเรือน
มีพื้นที่ถือครองประมาณ  24  ไร จํ านวนแปลงเฉล่ียประมาณ  4  แปลงตอครัวเรือน และจากการ
สอบถามเกี่ยวกับความตองการขยายพื้นที่ทํ ากิน พบวารอยละ  28  ตองการขยายพื้นที่ทํ ากิน แต
ไมสามารถทํ าไดเนื่องจากไมมีพื้นที่ใหขยาย ขาดเงินทุนและแรงงานในการขยายพื้นท่ี

การใชประโยชนทรัพยากรปาไม

ราษฎรในหมูบานมีการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมในหลายๆ ดาน ไดแก เปนแหลง
เชื้อเพลิง เปนแหลงอาหาร เปนแหลงไมใชสอย เปนแหลงพักผอนหยอนใจ และเปนแหลงท่ีให
การศึกษาและความรู จากการศึกษาเกี่ยวกับใชประโยชนทรัพยากรปาไมโดยเฉพาะผลผลิตจากปา
ที่ราษฎรมีการเก็บหาและใชประโยชน พบวามีดังนี้

1.  ผลผลิตจากปาที่มีการเก็บหาเพื่อยังชีพ ไดแก ไมฟน สมุนไพร ผักปา เชน ผักกูด ปลี
กลวย บอน ผักขม มะระปา ชะอม ผักฮาก ยอดหวาย หนอไม เชน หนอหก หนอไร หนอซาง
และหนอบง และเห็ด เชน เห็ดลม เห็ดกระดุม เห็ดโคนเขา เห็ดขาวตอก เห็ดโคน เห็ดตีนตุกแก
เห็ดตีนปอก เห็ดฟาง เห็ดหูหนู  ผลไมปา เชน มะไฟ คอแลน มะมวงปา กระทอนปา มะกอกปา
นอกนั้นยังมีการลาสัตวปาบางชนิดเพื่อเปนอาหารอีกดวย ไดแก กระรอก กระแต นก หมูปา เกง
แลน หมี อีเห็น เสือไฟ  ไกปา หนูนา และสัตวนํ้ าในลํ าหวย รวมถึงแมลงและผลิตภัณฑจากแมลง
ไดแก หนอนไมไผ กวาง จักจั่น แมงอีนูน และแมลงปกแข็งชนิดอื่นๆ
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ของปาที่มีการเก็บหาเพื่อใชสอย ในครัวเรือน ไดแก ใบกอหรือใบคอ หญาคา ใบหวาย
ลํ าหวาย กง และไมไผ โดยใชเปนวัสดุในการสรางบานหรือใชในการจักสานอุปกรณเครื่องใช
ตางๆ

2.  ผลผลิตจากปาที่เก็บหาเพื่อการคา ไดแก กง และตาว ซึ่งจากการศึกษาพบวา รอยละ
45  ของครัวเรือนทั้งหมดมีการเก็บหากง ปริมาณกงที่เก็บหามาเพื่อขายรวมทั้งหมูบานประมาณ
959  กิโลกรัมตอป หรือเฉลี่ยประมาณ  34.2  กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป รายไดที่ไดจากการขาย
กงเฉลี่ยประมาณ  726  บาทตอครัวเรือนตอป สวนตาวพบวามากกวารอยละ  90  ของครัวเรือน
ทั้งหมดมีการเก็บหาตาวเพื่อการคา ปริมาณตาวทั้งหมดที่เก็บหาในหมูบาน คือ  56,073 กิโล-
กรัมตอป เฉล่ียคือ  758  กิโลกรัมตอครัวเรือนตอป รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนที่มาจากการขาย
ตาว คือ  12,476  บาทตอครัวเรือนตอป และรายไดทั้งหมดของหมูบานที่ไดจากการขายตาว
ประมาณเกือบลานบาทตอป

การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม

จากการวิเคราะหการมีสวนรวมใน  4  กิจกรรมหลัก ไดแก การคิดคนปญหาและการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรปาไม การฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไม และการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม โดยใชคาคะแนนนํ้ า
หนักรวมเฉลี่ยของแตละกิจกรรมการมีสวนรวมพบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยูใน
ระดับปานกลาง (คะแนนนํ้ าหนักรวมเฉล่ีย  1.33) และเมื่อพิจารณานํ้ าหนักรวมเฉล่ียแตละกิจ
กรรมพบวา กิจกรรมการจัดการทรัพยากรปาไมท่ีประชาชนมีสวนรวมมาก ไดแก กิจกรรมในการ
คิดคนปญหาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม (คะแนนนํ้ าหนักรวมเฉล่ีย  1.55) และ
กิจกรรมการฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม (คาคะแนนนํ้ าหนักรวมเฉล่ีย  1.47) สวนกิจ
กรรมการมีสวนรวมในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมและกิจกรรมในการตดิตามและประเมินผล
การจัดการทรัพยากรปาไมนั้นประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนนํ้ า
หนักรวมเฉลี่ย  1.20  และ  1.07  ตามลํ าดับ

การทดสอบสมมติฐาน

จากการทดสอบความสัมพันธระหวางส่ิงจูงใจในการจัดการทรัพยากรปาไม  2  ประเภท
คือ  1)  ส่ิงจูงใจทางดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดจากของปา คาตอบแทนจากการทํ างานกับหนวย
จัดการตนนํ้ า การเก็บหาของปาเพื่อยังชีพ ไดแก ไมฟน พืชผักปา ยอดหวาย และหนอไม และ
การเก็บหาของปาเพื่อการคา ไดแก ตาวและกง  2)  ส่ิงจูงใจทางดานสังคม ไดแก การเปนสมาชิก
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องคกรชุมชน กับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมโดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสห-
สัมพันธในการทดสอบสมมติฐานท่ี  1-8  และใชวิธีการการหาคาไควสแควรในการทดสอบสมมติ
ฐานท่ี  9  พบวา มีเพียงสมมติฐานท่ี  1  และสมมติฐานท่ี  7  เทานั้นที่ความสัมพันธเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้

สมมติฐานที่  1  รายไดจากของปามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพ-
ยากรปาไมในระดับตํ่ า ที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.232

สมมติฐานที่  7  การเก็บหาตาวมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
ปาไมในระดับต่ํ า ที่ระดับนัยสํ าคัญ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.261
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ขอเสนอแนะ

1.  จากการศึกษาแหลงรายไดของราษฎรในหมูบานสันเจริญ พบวาราษฎรมีรายไดจาก
การเกษตรและจากการเก็บหาของปา โดยมีรายไดเฉลี่ยจากสองแหลงดังกลาวประมาณ  13,465
และ  12,266  บาทตอครัวเรือนตอปตามลํ าดับ ซึ่งไมตางกันมากนัก แตเมื่อพิจารณาถึงจํ านวน
ครัวเรือนที่มีรายไดจากทั้งสองแหลงพบวาจํ านวนครัวเรือนที่มีรายไดจากการเกษตรนั้นมีอยู  47
ครัวเรือน สวนจํ านวนครัวเรือนท่ีมีรายไดจากการเก็บหาของปา (ตาวและกง) นั้นมีอยู  75  ครัว
เรือน จะเห็นไดวาการเก็บหาของปาเปนแหลงรายไดหลักของราษฎรสวนใหญในหมูบาน ดังนั้น
เพื่อใหแหลงรายไดนี้คงอยูควรมีการฟนฟู ดูแลรักษา และตรวจสอบการใชประโยชนทรัพยากรปา
ไมอยางสม่ํ าเสมอและตอเนื่องตามกฎระเบียบที่มีอยู เพ่ือจะไดมีปาไมท่ีอุดมสมบูรณไวใช
ประโยชนในอนาคต

2.  จากการศึกษาพบวา ทุกครัวเรือนในหมูบานสันเจริญมีการใชไมฟนเพื่อเปนเชื้อเพลิง
ของท้ังใชในการหุงตมและเพื่อใหความอบอุนในฤดูหนาว ปริมาณการใชฟนเฉลี่ย  5  ลบ.ม.ตอ
ครัวเรือนตอปซึ่งถือวาเปนปริมาณที่มากพอสมควร โดยแหลงเก็บไมฟนสวนใหญจะเก็บหาจาก
พื้นที่ปารอบหมูบานหรือปาใกลแปลงเกษตรของราษฎร หากราษฎรยังใชฟนในปริมาณนี้โดยไมมี
การปลูกไมเพิ่มเติมคาดวาในอนาคตในหมูบานก็คงจะประสบปญหาขาดแคลนไมฟน ดังนั้นเพื่อ
เปนการลดการพึ่งพิงปาในดานนี้ลงและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรมีการสงเสริม
ใหราษฎรปลูกไมยืนตนในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเพิ่มมากขึ้น โดยใชไมยืนตน ไดแก ไมโตเร็ว
หรือเปนพันธุไมในทองถิ่น

3.  จากการศึกษาพบวาการจํ าหนายตาวของราษฎรในหมูบานเปนการจํ าหนายตาวสด
โดยขายเปนถังใหกับพอคาคนกลางที่เขาไปรับซื้อ เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของผลผลิตและเพิ่มราย
ไดของราษฎร ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตตาวพรอมกับการหา
ตลาดเพื่อเปนแหลงจํ าหนายผลผลิตดังกลาวตอไป

4.  จากการศึกษาพบวากิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาไมโดยชุมชนบางกิจ
กรรม เชน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม กิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับการใชพื้นที่ปาชุมชนเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน มีประชาชนเขารวมนอยเนื่องจากไมเปดโอกาส
ใหคนในชุมชนไดเขารวมมากนัก ทางคณะกรรมการฯหรือผูใหญบานจึงควรมีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมเหลานี้และเปดโอกาสใหคนในหมูบานเขารวมกิจกรรมเหลานีใ้หมากข้ึน
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5.  จากการศึกษาพบวาในบางครั้งกฎระเบียบปาชุมชนที่ชุมชนตั้งขึ้นอยางเขมงวด เชน
การหามตัดไม หามลาสัตว เปนตน สงผลทํ าใหคะแนนการเขารวมกิจกรรมนั้นมีนอยสงผลใหการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมนั้นไมเปนไปตามที่เกิดขึ้นจริง เชน กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ใชประโยชนทรัพยากรปาไมที่เมื่อคิดคะแนนนํ้ าหนักเฉล่ียแลวมีคะแนนเฉล่ีย  1.20  ซึ่งถือวา
ประชาชนมีสวนรวมในระดับปานกลาง ในขณะที่ความเปนจริงแลวชุมชนมีการใชประโยชน
ทรพัยากรปาไมมาก
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แบบสัมภาษณระดับครัวเรือน

ชื่อผูใหสัมภาษณ………………………………………………. บานเลขท่ี …………….. หมูท่ี …………………………..
บาน ……………………………. ตํ าบล ………………………..  อํ าเภอ …………………..  จังหวัด …………………….
ชื่อผูสัมภาษณ ……………………………………………  วัน/ เดือน/ ป ท่ีสัมภาษณ ….…………………………………..

สวนท่ี 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ และสมาชิกในครัวเรือน
1. อายุ …………….. ป
2. เพศ (    ) ชาย (     ) หญงิ
3. ชาติพันธุ (    ) เม่ียน (เยา) (    ) คนไทย  (    ) อื่น ๆ
4. การศึกษา (     )  ไมไดเรียนหนังสือ/ ไมรูหนังสือไทย

(     )   รูหนังสือจีน
(     )  จบระดับประถมศึกษา (ป1, ป2, ป3, ป4, ป5, ป6, ป7)
(     )  จบระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1, ม.2, ม.3, )
(     )  เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4, ม.5, ม.6)
(     )   อื่น ๆ โปรดระบุ………………………….

5. ศาสนาที่นับถือ
(     ) พุทธ ระยะเวลาที่นับถือ…………..ป
(     ) คริสต  ระยะเวลาที่นับถือ…………..ป
(     ) นับถือผี
(     ) อื่น ๆ โปรดระบุ …………………

6. สถานภาพการสมรส
(     ) โสด (     ) สมรส (      ) มาย (     ) อื่น ๆ ระบุ ……………

7. จํ านวนบุตร  ……………..  คน
8. ทานเปนคณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบานหรือไม

(     ) เปน (     ) ไมเปน
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สวนที่ 2  ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม
1. อาชีพ

1.1 อาชีพหลัก
(    ) 1. เกษตรกรรม (11.ทํ านา,  12.ทํ าไร, 13. ทํ าสวน, 14. ทํ านา/ทํ าไร,

15. ทํ านา/ทํ าสวน  16. ทํ าไร/ทํ าสวน
                  17. ทํ านา/ทํ าไร/ทํ าสวน   18. ทํ าไรหมุนเวียน/เล่ือยลอยอ่ืน ๆ

    19. อื่นๆ (ระบุ) …………………………..)
(    ) 2. คาขาย (21.ภายในหมูบาน, 22.พอคาคนกลาง, 23.อื่น ๆ (ระบุ) ………………..)
(    ) 3. รับจาง (31.ภายในหมูบาน, 32.ภายนอกหมูบาน, 33.ทํ างานตางประเทศ

   34.อื่น ๆ (ระบุ) ……………… )
(    ) 4. รับราชการ (41. ครู,  42 ตํ ารวจ, 43 ทหาร,  44 พยาบาล, 45. อื่น ๆ
ระบุ)……………………)
(    )  5. ผูนํ าชุมชน  (กํ านัน / ผูใหญบาน/ ผูชวยผูใหญบาน)
(    ) 6. ลูกจาง (51. ในหนวยงานของรัฐ (ระบุ) …………………….

  52.ในหนวยงานเอกชน ( ระบุ) …………………….. )
 (    ) 7. เก็บหาของปา

(    ) 8.  ลาสัตว
(    ) 9. หัตถกรรม

    (    ) 10. ไกดน ําเท่ียว
(    ) 11. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………

1.2 อาชีพรอง  …………….
ใหใชตัวเลือกขอ 1.1

1.3 ทานหรือสมาชิกในครัวเรือนคิดจะเปลี่ยนการประกอบอาชีพหรือไม
(     ) 1. ไมคิดเปล่ียน เพราะ………………………………………………………………………………………

      (     ) 2. คิดจะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ…………………………………….สถานท่ี………………………
(     ) 3. ไมแนใจ เพราะ……………………………………………………………………………………………

2. รายไดและรายจายของครอบครัว (โดยเฉล่ีย/ป)
2.1 กรุณาใหรายละเอียดเกี่ยวกับรายไดและรายจาย ของครอบครัวทาน ดังรายละเอียดตอไป

นี้
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ก. รายได

แหลงรายได รายได
(บาท/ป)

แหลงรายได รายได
(บาท/ป)

ก. ภาคเกษตรกรรม ข. นอกภาคเกษตรกรรม
1. ทํ านา/ ขาวไร 1. เงินเดือน
2. ทํ าไร (ระบุชนิด……………) 2. รับจาง
3. ทํ าสวนผลไม (ระบุ
ชนิด……….)

3. คาขาย

4. สวนผัก (ระบุชนิด……..) 4. เก็บหาของปา (ระบุชนิด……………..)
5. เล้ียงสัตว 5. ลาสัตว (ระบุชนิด……………………)
6. 6. หัตกรรม (ระบุประเภท …………….)
7. 7.

รวม รวม

รายไดรวมทั้งสิ้น (ก+ข) =  ……………………………. บาท/ป

ข. รายจาย (ถาแยกไมไดใหประเมินคาใชจายโดยรวม)

รายการ รายจาย (บาท) รายการ รายจาย
(บาท)

ก. การลงทุนดานเกษตร
กรรม

ข. คาใชจายในครอบครัว

1. การเตรียมพื้นที่ 1. อาหาร
2. เชาที่ จํ านวน… ไร
ราคา… บ/ไร

2. เส้ือผา

3. คาเมล็ดพันธุ 3. คาเลาเรียนบุตร
4. คาปุย 4. คารักษาพยาบาล
5. ยาฆาแมลง/ กํ าจัดวัช
พืช

5. เบด็เตล็ด

6. คาแรงงาน/ขนสง 6. อื่น ๆ …………………………
รวม รวม
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รายจายรวมทั้งสิ้น (ก+ข) =  ……………………………. บาท/ป
รายไดสุทธิ (รายได-รายจาย) = ……………………………  บาท/ป

2.2 ทานคิดวารายไดของทานเพียงพอหรือไม
(     ) 1. ไมเพียงพอ (     ) 2. เพียงพอ

ถาไมเพียงพอทาน
(     ) 1. กูยืม (11.เพื่อนบาน, 12. ญาติพี่นอง  13. พอคา, 14. สหกรณ, 14. ธกส,

15.ธนาคารพาณิชย  ,6. เงินทุนหมุนเวียนจากสวนราชการ ระบุ……….17. อื่น ๆระบุ…………)
จํ านวนเงินกูจากแหลงตางๆท้ังหมด…………….. บาท

ถากูวัตถุประสงคในการกู
……………………………………………………………………………………………………………………………
(     ) 2.ไมกู เพราะ……………………………………………………………………………………………………………..

แลวทํ าอยางไร (แนวทางแกไข) ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

สวนท่ี 3  การใชประโยชนที่ดิน

1. ทานมีท่ีดินทํ ากิน ท้ังหมด (     ) 1. มีที่ดินเปนของตนเอง  จํ านวน………..แปลง   เนื้อที่
รวม ………. ไร

(      ) 2.เชาคนอื่น  จํ านวน ……..แปลง    เนื้อที่………. ไร
(      ) 3. ไมมีท่ีดินทํ ากิน

2. จงใหรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินของทานดังตอไปนี้

แปลง
ท่ี

สถานท่ี/ระยะ
หาง

จากหมูบาน

พื้นที่
(ไร)

เอกสาร
สิทธ์ิ

ลักษณะ
สภาพพื้นที่

รูปแบบ
การใชประโยชน

ท่ีดิน

ระยะเวลาการ
ใชท่ีดิน

1
2
3
4
5
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หมายเหตุ:
1. สถานท่ี ใหระบุวาอยูที่ใด หางจากหมูบานประมาณ ก่ีกิโลเมตร หรืออยูบริเวณใด (ใช
ชื่อเรียกทองถิ่น)
2. พื้นที่ ใหระบุจํ านวนพื้นท่ี เปน  (ไร)
3. เอกสารสิทธ ใหใชตัวเลือกดังตอไปนี้

(1.) ไมมีเอกสารสิทธ์ิ   (2.) โฉนดท่ีดิน  ( 3) นส.3   (4.) นส.3 ก    (5.)
สปก (6.) สทก
(7.) ภบท     (8.) สัญญาเชา  (9.) พื้นที่กันออก         (10.)
อื่น ๆ ระบุ…………….

4. สภาพพื้นที่มีสภาพเปนอยางไร เชน   ท่ีราบ, ลาดชัน, ใกลแหลงนํ้ า, ลักษณะดิน, ความ
อุดมสมบูรณ

5. รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน ภายในพ้ืนท่ีใชทํ าอะไร ปลูกพืชอะไรบาง
6. ระยะเวลาการใชที่ดินในรอบป (ในกรณีที่ทํ าไรหมุนเวียน) ใชประโยชนจากพื้นที่กี่ป
และปลอยใหดินพักกี่ปถึงจะกลับมาทํ าใหม

3. ทานคิดจะขยายพ้ืนท่ีทํ ากินหรือไม
(     ) 1. ขยาย (     ) 2. ไมขยาย เนื่องจาก ………………………………………………….

ถาตองการขยายจะทํ าโดยวิธีการใด
(     ) 1. ซ้ือใหม (     ) 2.เชาที่ดินคนอื่น (     ) 3. การแผวถางเพิ่มพื้นที่ใหม
(     ) 4. ทํ าในพื้นที่ไรเกาของตนเอง   (     ) 5. ขอใหราชการชวยเหลือ
 (     ) 6. อื่น ๆ (ระบุ)……….

      ปญหาอุปสรรคในการขยายพื้นที่
      …………………………………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ผลผลิตที่ไดในปจจุบันสวนใหญจํ าหนายโดย (โปรดระบุผลผลิต)
(     ) 1. ไมขายเก็บไวบริโภคในครัวเรือน (     ) 2. นํ าไปขายในเมืองดวยตนเอง
(     ) 3. นํ าไปสงพอคาภายในเมือง (     ) 4. มีพอคามารับซื้อถึงที่
(     ) 5. รวมเปนกลุมสหกรณขาย (     ) 5. ไมมีผลผลิต
(     ) 7. ………………………………… (     )  8. ………………………………

5.ทานเคยคิดจะเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนที่ดินของทานหรือไม อยางไร
(     ) 1 เปล่ียน (     ) 2. ไมเปล่ียน (     ) 3. ไมแนใจ
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ถาเปล่ียนทานคิดวาจะทํ าอะไร  …………………………………………………………………………………
6.ทานใชประโยชนที่ดินทํ ากินของทานมากนอยเพียงใด

(     ) 1.ใชท้ังหมด
(     ) 2. ใชบางสวน  เพราะ…………………………………………………………………………………………

7. ทานเลือกชนิดพันธุพืชท่ีปลูกโดยคํ านึงจาก
(     ) 1. การเคยทํ ามาในอดีต
(     ) 2. เพื่อนบานและญาติพี่นอง
(     ) 3. ความเหมาะสมตอสภาพพ้ืนท่ี
(     ) 4. ภาวะการตลาดและราคาผลผลิต
(     ) 5.อื่น ๆ ……………………………………………

สวนท่ี 4  การเก็บหา และใชประโยชนของปา

1. ทานและครอบครัวพึ่งพิงทรัพยากรจากปาในดานใดบาง
(      ) 1. เก็บหาของปา (     ) 2. ไมเพื่อการกอสราง (     ) 3. ไมฟน/ถาน
(     ) 4. เปนแหลงตนนํ้ า (      ) 5. ……………. (     ) 6. ………………….
(     ) 7. ……………. (      ) 8………………

2. การเก็บหาของปา
ปริมาณที่เก็บในระบุตอหนวยเวลา เชน ตอเดือน ตอป ตอฤดูกาล และใหระบุหนวยท่ีใช

(ของปาแตละชนิดควรกํ าหนดหนวยใหเหมือนกันเพื่อเปนมาตราเดียวกันในการสัมภาษณ)

2.1 การเก็บหาเห็ด
(     ) 1.ไม เก็บ (     ) 2. เก็บเพื่อบริโภคในครัวเรือน      (      ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 3. ไมเก็บแตซื้อ
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………
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ชนิดเห็ด สถานที่เก็บ ปริมาณที่เก็บ (กก.) ราคาขาย
(บ/กก.)

รายได (บาท)

บริโภค ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
 จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2  การเก็บหาฟน/ถาน

(     ) 1.ไม เก็บ   (     ) 2. เก็บเพื่อใชในครัวเรือน      (      ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 3. ไมเก็บแตซื้อ
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………

ชนิดไม
(ถามี)

สถานที่เก็บ ปริมาณที่เก็บ (ลบ.) ราคาขาย
(บ/ ….)

รายได (บาท)

ใชในบาน ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….



102

2.3  การเก็บหาสมุนไพร
(     ) 1.ไม เก็บ  (     ) 2. เก็บเพื่อบริโภคในครัวเรือน      (      ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 3. ไมเก็บแตซื้อ
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………

ชนิด
สมุนไพร

สถานที่เก็บ รักษาโรค ปริมาณที่เก็บ
(กก.)

ราคาขาย
(บ/กก.)

รายได (บาท)

บริโภค ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4การเก็บหาผักและผลไมปา

 (     ) 1.ไม เก็บ  (    ) 2. เก็บเพื่อบริโภคในครัวเรือน    (     ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 3. ไมเก็บแตซื้อ

ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………



103

ชนดิผักและผล
ไมปา

สถานที่เก็บ ปริมาณที่เก็บ
(กก.)

ราคาขาย
(บ/กก.)

รายได
(บาท)

บริโภค ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.5 การเก็บหาแมลง และไขของแมลง

(     ) 1.ไม เก็บ  (     ) 2. เก็บเพื่อบริโภคในครัวเรือน  (    ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 4. ไมเก็บแตซื้อ
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………

ชนิด สถานที่เก็บ ปริมาณที่เก็บ (กก.) ราคาขาย
(บ/กก.)

รายได
(บาท)

บริโภค ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
 จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
 ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.6 การลาสัตวปา
(     ) 1.ไม ลา  (     ) 2. ลาเพื่อบริโภคในครัวเรือน      (      ) 3. ลาเพื่อขาย
(     ) 3. ไมลาแตซ้ือ
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. ลาโดยความตั้งใจเขาไปลา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการลา)
(     ) 2. ลาเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน (     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………

ชนิด บริเวณที่เขาไปลา
สัตว

ปริมาณที่ลา ราคาขาย
(บาท/   )

รายได (บาท)

บริโภค ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
 จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.7 การเก็บหนอไม

(     ) 1.ไม เก็บ  (     ) 2. เก็บเพื่อบริโภคในครัวเรือน      (      ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 3. ไมเก็บแตซื้อ
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………

ชนิดหนอไม สถานที่เก็บ ปริมาณที่เก็บ (กก.) ราคาขาย
(บ/กก.)

รายได
(บาท)

บริโภค ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
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 จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.8 การเก็บไมไผ

(     ) 1.ไม เก็บ  (     ) 2. เก็บเพื่อใชในครัวเรือน      (      ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 3. ไมเก็บแตซื้อใช
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………

ชนิดไมไผ บริเวณที่เก็บ การใช
ประโยชน

ปริมาณที่เก็บ
(กก.)

ราคาขาย
(บ/    .)

รายได
(บาท)

ใชในบาน ขาย

*  ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
 จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2.9 การเก็บหาของปาอื่น ๆ

(     ) 1.ไม เก็บ  (     ) 2. เก็บเพื่อบริโภค/ใชในครัวเรือน      (      ) 3. เก็บเพื่อขาย
(     ) 3. ไมเก็บแตซื้อ
ถาเก็บเพื่อขาย มีลักษณะการเก็บอยางไร
(     ) 1. เก็บโดยความต้ังใจเขาไปเก็บหา (มีการเตรยีมการ หรือการลงทุนในการเก็บหา)
(     ) 2. เก็บเพราะเปนพลพลอยได เชนอยูใกลท่ีทํ ากิน
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(     ) 3. อื่น ๆ ระบุ …………………………………

ชนิด สถานที่เก็บ ปริมาณที่เก็บ (กก.) ราคาขาย
(บ/กก.)

รายได
(บาท)

บริโภค ขาย

* ในกรณีไมเก็บแตซื้อ ให ลงรายละเอียด ปริมาณที่ซื้อ, ราคาตอหนวย และ จํ านวนเงินท่ีจายไป
 จงอธิบายสภาพและวิธีการเก็บหา, ระยะทางจากหมูบาน, สภาพแหลงเก็บหา , คนเก็บหา,
ความรูทองถิ่น, ปญหาตาง ๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………….



2. จงใหรายละเอียดชวงการเก็บหาของปาแตละชนิดในรอบ 1 ป

              ชนิดของ
ปา

เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เหตุผลในการเก็บในชวงเวลานั้น

1.

2.

3.

4.

5.

หมายเหตุ: 1. ใหระบุชนิดของปา, ชวงเวลาการเก็บหา
   2. เดือนที่ 1,2, … ใหบอกดวยวาเปนเดือนทางจันทรคติ (ซึ่งชาวบานนิยมบอก) แลวตรงกับเดือนในปฏิทินปจจุบันเดือนอะไร
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สวนท่ี  5  การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม (ใสเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ทานเลือก)

ระดับของการมีสวนรวมกิจกรรมการมีสวนรวม
เคยเปนประจํ า เคยบางครั้ง ไมเคย

การคิดคนปญหาและการวางแผนการจัดการ
- ทานเคยเขารวมประชุมเพื่อ
คิดคนปญหาและหาแนวทาง
แกปญหาหรือไม

- ทานเคยเขารวมประชุมเพื่อ
กํ าหนดแนวเขตปาชุมชน
หรือไม

- ทานเคยไปเขารวมประชุม
เพื่อออกกฎระเบียบเพื่อการ
จัดระเบียบกฎเกณฑในการ
กํ าหนดโทษกับราษฎรในชุม
ชนท่ีกระทํ าผิดเกี่ยวกับปา
ชุมชนหรือไม

- ทานเคยไปรวมประชุมเพื่อ
หาวิธีการในการปองกัน
บ ํารุงรักษาและฟนฟูปาชุม
ชนบางหรือไม

- ทานเคยไปรวมประชุมเพื่อ
หาวิธีการในการใชประโยชน
จากปาชุมชนหรือไม

การฟนฟูและดูแลรักษาทรัพยากรปาไม
- ทานเคยไปรวมปลูกปา
บํ ารุงปาชุมชนหรือปาโดย
รอบหรือไม

- ทานเคยประชาสัมพันธหรือ
ชักชวนใหเพื่อนบานไปรวม
กิจกรรมการปลูกปาและ
บํ ารุงปาชุมชนหรือปาโดย
รอบบางหรือไม
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ตอนท่ี  5  (ตอ)

ระดับของการมีสวนรวมกิจกรรมการมีสวนรวม
เคยเปนประจํ า เคยบางครั้ง ไมเคย

- ทานเคยประชาสัมพันธหรือ
ชักชวนใหเพื่อนบานไปรวม
กิจกรรมการปลูกปาและ
บํ ารุงปาชุมชนหรือปาโดย
รอบบางหรือไม

- ทานเคยไปรวมดับไฟปาใน
เขตปาชุมชนหรือปาโดยรอบ
บางหรือไม

- กอนการจุดไฟในพื้นที่การ
เกษตรของทานทานเคยทํ า
แนวกันไฟบางหรือไม

- ทานเคยไปรวมหมายแนว
เขตปาชุมชนกับทางคณะ
กรรมการหมูบานหรือไม

การใชประโยชนทรัพยากรปาไม
- ทานเคยนํ าไมจากปาชุมชน
มาใชประโยชนในครัวเรือน
หรือไม

- ทานเคยใชนํ้ าท่ีมีแหลงตน
นํ้ ามาจากปาชุมชนหรือไม

- ทานเคยใชปาชุมชนเพื่อการ
ศกึษาดูงานบางหรือไม

- ทานเคยเขาไปผักผอน
หยอนใจในปาชุมชนบาง
หรือไม

- ทานเคยเขาไปลาสัตวในปา
ชุมชนเพื่อนํ ามาเปนอาหาร
หรือไม
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ตอนท่ี  5  (ตอ)

ระดับของการมีสวนรวมกิจกรรมการมีสวนรวม
เคยเปนประจํ า เคยบางครั้ง ไมเคย

- ทานเคยเก็บหาของปาเพื่อ
การคา เพื่อใชในครัวเรือน
และเพื่อบริโภคในครัวเรือน
บางหรือไมหรือไม

การติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรปาไม
- ทานเคยตักเตือนผูกระทํ า
ผิดกฎระเบียบปาชุมชนบาง
หรือไม

- ทานเคยจับกลุมพูดคุยให
เพื่อนบานอยากระทํ าผิดกฎ
ระเบียบปาชุมชนหรือไม

- ทานเคยไปสํ ารวจตนไมหลัง
จากการปลูกบางหรือไม

- ทานเคยติดตามหรือตรวจ
สอบในเรื่องการใชประโยชน
จากปาชุมชนใหเปนไปตาม
กฎระเบียบบางหรือไม


