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เอกสารผลงาน 
การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  

 
 
 
 

นางสาววชิญา วรรณโกมล 
นกัวชิาการป่าไมป้ฏิบติัการ 

ต าแหน่งเลขท่ี 1257 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง 

 
 
 
 
 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนกัวชิาการป่าไมช้ านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 1257 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ 2561 
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บทคดัย่อ 

     
ปัจจุบนั สภาพพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดัล าปางไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุมาจาก

การตดัไมท้ าลายป่าของนายทุนท่ีหวงัผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมแ้ละท่ีดิน รวมถึง
การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อครอบครองท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยของราษฎร ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง จึงไดด้ าเนินโครงการป้องกนัและ
ปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าจงัหวดัล าปาง โดยบูรณาการร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการผนึกก าลงั เพื่อป้องกนัและปราบปราม 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นัน่คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงได้
ส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไป สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนพื้นท่ีเป้าหมาย รวมทั้งส ารวจการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาศึกษาหาแนวทางในการป้องกนัการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไมข้องชุมชนเป้าหมายต่อไป 

ขั้นตอนในการด าเนินการ คือ ด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ี
เป้าหมาย โดยใช้แบบส ารวจ (Questionnaire) และจดัประชุมตวัแทนชุมชนในพื้นท่ี
เป้าหมาย เพื่อช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยแบบส ารวจ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไป ใช้สถิติวิเคราะห์เป็นค่าความถ่ี และร้อยละ      
2) การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่าจงัหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
ใชส้ถิติวเิคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ียเลขคณิต แลว้ท าการพรรณนาเน้ือความ  

 
 
 

 
ก 
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ผลการส ารวจ พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51-60 ปี 
ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกร/เล้ียงสัตว/์ประมง มีรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน และโดยส่วนใหญ่ มีท่ีดินท ากิน
ในความครอบครองของครัวเรือนเป็นพื้นท่ีประเภท นส.3 ส่วนครัวเรือนท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน  
พบเป็นจ านวนนอ้ย ครัวเรือนส่วนใหญ่ไดใ้ชห้รือพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม ้ซ่ึงเป็นประเภท
ของป่า การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่า สรุปผลในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “มาก”  
เม่ือพิจารณาจากการจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม “ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ” มากท่ีสุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วม “ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั” อนัดบัท่ีสาม คือ การมีส่วนร่วม “ดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์”            
ส่วนอันดับสุดท้าย เป็นการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ “ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล”  

จากการส ารวจวิจยั มีขอ้เสนอแนะ คือ ในส่วนดา้นนโยบาย ควรก าหนดนโยบาย
ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดบัอ าเภอให้ครอบคลุมทุกดา้น 
ตลอดจนควรบรรจุแผนการด าเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนทอ้งถ่ิน
และส่วนราชการอ่ืนๆ ไดรั้บทราบถึงหลกัการและวตัถุประสงคข์องโครงการ ในส่วน
ดา้นการปฏิบติัการ ควรมีการจดัประชุมประชาคมทุกหมู่บา้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน 
การประชุมดงักล่าวใหค้ณะท างานโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า
ระดบัอ าเภอไดรั้บทราบเป็นประจ าทุกเดือน และควรมีการแต่งตั้งผูแ้ทนชุมชน เพื่อเขา้มา
เป็นหน่ึงในคณะท างานโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบัอ าเภอ  
ในส่วนของดา้นวิชาการ ควรมีการส ารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง และมีการจดัท า
ฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี เพื่อใชป้ระกอบการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่าในภาพรวมทั้งระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ ในทุกทอ้งท่ี ควบคู่กนัไปเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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กติติกรรมประกาศ 

 
การจดัท าผลงานวิชาการ เร่ือง การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ

ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ท้องท่ี 
อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง นั้น ส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากหลายท่าน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือเ ป็นอย ่างดียิ ่ง  ทั้ง ที ่ให้ความช่วย เหลือ  สน ับสนุน  และ 
ให้ค  าปรึกษาแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนเจา้ของวรรณกรรมท่ีปรากฏอยู่ใน
ผลงานวชิาการฉบบัน้ีทุกท่าน  

ผู ว้ ิจ ยั ขอขอบพระค ุณ คณะกรรมการท่ีให้ค  าปรึกษาผลงานวิชาการ 
ผูอ้  านวยการส าน ักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจังหวดัล าปาง และ
เจา้หนา้ท่ีทุกท่านท่ีให้ขอ้ช้ีแนะ ขอ้คิดเห็น และพิจารณาตรวจสอบผลงานวิชาการฉบบัน้ี 
รวมทั้ ง ขอขอบพระคุณนายอภิชาต อรรถพร เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ในฐานะ
หัวหนา้ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอ าเภองาว ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
ในทางปฏิบติั และอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งขอขอบพระคุณ
ประชาชนอ าเภองาวทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบส ารวจทุกฉบบั 

ท า้ ย ที ่สุด นี้  ข อขอบพระค ุณบ ิด า แ ล ะม า ร ด า  ที ่ใ ห ้ก า รสน ับสน ุน  
เป็นก าลงัใจและให้ค  าปรึกษาอยู่เบ้ืองหลงัเสมอมา จนท าให้ผลงานวิชาการฉบบัน้ี 
ส าเร็จลุล่วง เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวทุ้กประการ 

 
 
     วชิญา  วรรณโกมล 
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สารบัญ 
          
                    หน้า 

บทคดัยอ่            ก 

กิตติกรรมประกาศ           ค 

สารบญั            ง 

สารบญัตาราง              ช 

บทท่ี 

1 บทน า             1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา        1 

วตัถุประสงค ์           2 

ระยะเวลาด าเนินการ          2 

พื้นท่ีด าเนินการ           2 

สัดส่วนของผลงาน          3 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ           3 

ความยุง่ยากซบัซอ้นของผลงาน         4 

ประโยชนข์องผลงาน          4 

       2   แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง        5 

             นิยามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม         5 

        โครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า     13 

       โครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าอ าเภองาว     16     

       จงัหวดัล าปาง 

 แนวคิดในการด าเนินงาน พิจารณาตามกรอบพนัธกิจ     16 

 
ง 
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สารบัญ (ต่อ) 
          

                    หน้า 

 บทท่ี  

 แนวคิดในการด าเนินงาน พิจารณาตามกรอบประเด็นยทุธศาสตร์                17 

กิจกรรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า    31 

         ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     

  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                    32 

3   วธีิการศึกษา           39 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา        40 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา             42 

วธีิการศึกษา          44 

การวเิคราะห์ขอ้มูล          45 

4   ผลการศึกษา           47 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ       48 

ผลการส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและ    52 

และปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 

5   สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ        59 

สรุปผล              59 

อภิปรายผล          62 

ขอ้เสนอแนะ          66 

 

 

จ 
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สารบัญ (ต่อ) 
          
                    หน้า 

ภาคผนวก            69 

      ก เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส ารวจ        70 

      ข    แบบส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปราม   81 

การตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว  

จงัหวดัล าปาง  

      ค   สรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม ้    87 

           ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  

      ง   ภาพการด าเนินกิจกรรมและการจดัเกบ็ขอ้มูล       90

บรรณานุกรม            99 

ประวติัผูเ้ขียน                      101

ค ารับรองผูบ้งัคบับญัชา                        102 
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สารบัญตาราง 
 

 ตาราง                                หนา้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 จงัหวดัล าปาง ตั้ งอยู่ในภาคเหนือตอนบน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 
อ าเภอ 100 ต  าบล 931 หมู่บา้น ประกอบดว้ย  1)  อ  าเภอเมืองล าปาง  2)  อ  าเภอแม่เมาะ             
3)  อ  าเภอแม่ทะ 4) อ  าเภอเกาะคา  5)  อ  าเภอห้างฉตัร 6) อ  าเภอแจห่้ม 7) อ  าเภอวงัเหนือ 
8) อ  าเภอเมืองปาน 9) อ  าเภองาว 10) อ  าเภอสบปราบ 11) อ  าเภอเสริมงาม 12) อ  าเภอเถิน 
และ 13) อ  าเภอแม่พริก มีเน้ือท่ีทั้งหมด 7,805,190.87 ไร่ ประกอบดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 33 ป่า มีเน้ือท่ีตามทา้ยกฎกระทรวง จ านวน 5,634,346.50 ไร่ ป่าอนุรักษ ์จ  านวน    
16 แห่ง เน้ือท่ีจ  านวน 2,430,879.77 ไร่ ซ่ึงพื้นท่ีป่าไมใ้หญ่เป็นอนัดบั 5 ของภาคเหนือ   
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีต้นน ้ า และเน่ืองจากมีเขตพื้นท่ีป่าติดกับจังหวัดข้างเคียง จึงมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ          
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวและศึกษาธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

ปัจจุบนั สภาพพื้นท่ีป่าไมข้องจงัหวดัล าปางไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุมาจาก
การตดัไมท้ าลายป่าของนายทุน หรือผูมี้อิทธิพลท่ีหวงัผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
และท่ีดิน รวมถึงการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อครอบครองท่ีดินท ากินและท่ีอยูอ่าศยัของราษฎร 
สาเหตุหน่ึงมาจากนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพด และ        
มนัส าปะหลัง) เป็นเหตุจูงใจให้ราษฎรบุกรุกป่าเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการกระท าดังกล่าว              
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ท าใหเ้กิดภยัทางธรรมชาติอยา่งรุนแรง เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ 
ดินโคลนถล่ม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวมพื้นท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเกิดวิกฤตการลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า และบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองพื้นท่ีป่า ผิดกฎหมาย 5 ล  าดบัสูงสุดตามสถิติผลคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559    
ถึง เดือนกันยายน 2560 ได้แก่ 1) อ  าเภองาว 2) อ  าเภอเถิน 3) อ  าเภอเมืองล าปาง              
4) อ  าเภอแม่พริก และ 5) อ  าเภอเมืองปาน  
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ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จงัหวดัล าปาง โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง จึงไดด้ าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่า ระดบัจงัหวดั มีอ  านาจหน้าท่ีในการก ากบัดูแล และประสานการบูรณาการ   
ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง โดยมีการพิจารณาคดัเลือก
พื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุกท าลายทรัพยากรจากการส ารวจ 
เน่ืองจากจังหวัดล าปาง เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ซ่ึงอยู่ในกลุ่มพื้นท่ีวิกฤตรุนแรง               
ดา้นสถานการณ์การบุกรุกท าลายป่าไม ้(แผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการท าลายทรัพยากร    
ป่าไม ้การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน, 
2557) แลว้มุ่งเนน้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนในพื้นท่ีดงักล่าวไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบัจงัหวดั 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน ของพื้นท่ี
เป้าหมาย 

2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงมีความสอดคล้องในการเฝ้าระวัง        
และดูแลทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ินของตน 

3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้        
ของชุมชนเป้าหมาย 
 
1.3 ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกนัยายน        
พ.ศ. 2560) 
 
1.4 พืน้ทีด่ าเนินการ 

ส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  
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1.5 สัดส่วนของผลงาน 
ผูด้  าเนินงานประกอบด้วย นางสาววิชญา วรรณโกมล (ผูข้อรับการประเมิน)   

เป็นผูด้  าเนินการในสัดส่วนร้อยละ 80 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
1) การศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ของชุมชนเป้าหมาย 
  1.1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนจากขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (กรมการ

พัฒนาชุมชน, 2560)  เพื่อคัดเ ลือกพื้นท่ี เ ป้าหมายหรือพื้น ท่ีด า เ นินการส ารวจ               
และพิจารณาหาแนวทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

1.2)  ด า เ นินการ เก็บข้อ มูลจากประชาชนในพื้ น ท่ี เ ป้าหมาย  โดยใช้
แบบสอบถาม 

2) จดัประชุมตวัแทนชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์      
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  

2.1) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกนัและปราบปราม
การตดัไมท้ าลายป่า  

2.2) กิจกรรมจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า  
2.3) กิจกรรมการรณรงคส์ร้างเครือข่ายระดบัอ าเภอ 
2.4) กิจกรรมจดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบัอ าเภอ  

3) สรุปผลการด าเนินการส ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย 
         

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การมส่ีวนร่วม 
ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2539) ไดส้รุปว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีประชาชน  

เกิดความรู้สึกและความตอ้งการเป็นเจา้ของร่วมกนั มีความเป็นอิสระมีอ านาจการตดัสินใจ    
มีกิจกรรมร่วมกนั  สามารถจดัการแกไ้ขปัญหา และการพฒันาไดด้ว้ยตนเองรวมพลงั
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และสามารถขยายเครือข่ายในเขตพื้นท่ีต่างๆ 
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การป้องกนัและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า 
            เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปราม     
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม ้อ านวยประโยชน์ต่อประเทศ
อยา่งย ัง่ยืน และก าหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในการอนุรักษ ์
การป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมเ้ชิงรุก โดยการบูรณาการ
งานร่วมกนัทุกภาคส่วน  
 
1.7 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกันและปราบปราม            
การตดัไมท้ าลายป่าของชุมชน จะตอ้งด าเนินการประสานงาน และช้ีแจงความเป็นมา 
และวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานให้กบักลุ่มผูน้  าในชุมชนเป้าหมาย พบปัญหาว่า 
ประชาชนบางรายไม่ยอมให้ข้อมูล เน่ืองจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับตนเอง            
ตลอดจน ไม่ทราบอาณาเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของหน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
และพื้นท่ีป่าอนุรักษน์ั้นๆ  
  
1.8 ประโยชน์ของผลงาน 
 1) มีขอ้มูลประกอบแนวทางการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ในเขตอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  
            2) อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง มีจ  านวนพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกแผว้ถางลดลง  
            3) ประชาชนในอ าเภองาว ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม ้มีจิตส านึกท่ีดี และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและดูแลรักษาทรัพยากร  
ป่าไมข้องทอ้งถ่ินของตนเพิ่มมากข้ึน  
            4) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง              
มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถตอบสนองการใชป้ระโยชนข์องชุมชนอยา่งย ัง่ยนื
ตลอดไป  
           5) ประชาชนและชุมชนท่ีอาศยัโดยรอบพื้นท่ีป่า ตลอดจนทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วม
ในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 นิยามเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 

      1) แนวคดิและทฤษฎขีองการมส่ีวนร่วม (Participion)    
  มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไวห้ลากหลายและแตกต่างกันไป      

ตามความเขา้ใจ ประสบการณ์ และวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคล เช่น 
 

Cohen and Uphoff (1977)  กล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปว่า การมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนการตดัสินใจ (Decision making) ไม่ไดห้มายความว่า เป็นการตดัสินใจ         
ไดเ้พียงอยา่งเดียว ยงัใชก้ารตดัสินใจควบคู่ไปกบัขั้นตอนการปฏิบติัการดว้ย เช่น การจดั
องคก์าร การก าหนดกิจกรรมพฒันา เป็นตน้ การตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในเร่ืองของ
ผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรมการพฒันาดว้ย จะเห็นว่าการตดัสินใจนั้น
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัการ แต่กเ็ก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์และการประเมินผลดว้ย
เหมือนกนั โดยท่ีผลประโยชนน์ั้นเป็นผลมาจากการปฏิบติัการ และผลประโยชน์กเ็ป็นตวั
ก าหนดให้มีการประเมินผล ซ่ึงต่างก็ไดรั้บผลมาจากขั้นตอนการตดัสินใจแลว้ทั้งส้ิน 
นอกจากน้ีก็จะมีผลสะทอ้นกลับจากการประเมินผล และการปฏิบติัการกลบัไปสู่การ
ตดัสินใจอีกดว้ย ซ่ึงแนวคิดน้ีมีกรอบพื้นฐานเพื่ออธิบาย และวิเคราะห์การมีส่วนร่วมได ้
4 รูปแบบ คือ 

1.1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การริเร่ิม
ตดัสินใจการด าเนินการตดัสินใจ และการตดัสินใจปฏิบติัการ  

1.2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ประกอบดว้ย การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร 
การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

1.3) การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางวัตถุ 
ประโยชนท์างดา้นสังคม หรือประโยชนส่์วนบุคคล 
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1.4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการควบคุมตรวจสอบการด าเนิน 
กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วม 

Oakley and Marsden (1984) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า           
การมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นนั้น มีความแตกต่างกนัอยูไ่ม่นอ้ย ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมคัรใจ โดยประชาชน
ต่อโครงการใดโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะต่างๆ ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพฒันาชาติ
แต่ไม่ไดห้วงัวา่จะใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงโครงการ หรือวจิารณ์เน้ือหาของโครงการ 

2) การมีส่วนร่วม ในความหมายท่ีกวา้ง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบท 
รู้สึกต่ืนตวั เพื่อท่ีจะทราบถึงการรับความช่วยเหลือ และตอบสนองต่อโครงการพฒันา 
ขณะเดียวกนักส็นบัสนุนความคิดริเร่ิมของคนในทอ้งถ่ิน 

3) เร่ืองการการพฒันาชนบท การมีส่วนร่วม คือ การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ในกระบวนการตดัสินใจ กระบวนการด าเนินโครงการ และร่วมรับผลประโยชน์จาก
โครงการพฒันา นอกจากน้ี ยงัเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นๆ ดว้ย 

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้นอาจเขา้ใจอย่างกวา้งๆ ไดว้่า   
คือ การท่ีประชาชนได้เขา้มาร่วมอย่างแข็งขนัในกระบวนการตดัสินใจต่างๆ ในเร่ือง 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อเขา 

5) การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีทั้งสิทธิ และหนา้ท่ี      
ท่ีจะเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาทางสุขภาพของเขา มีความรับผิดชอบมากข้ึนท่ีจะส ารวจ
ตรวจสอบความจ าเป็นเร่ืองสุขภาพอนามยั การระดมทรัพยากรทอ้งถ่ิน และเสนอแนะ
ทางแกไ้ขใหม่ๆ เช่นเดียวกบัการก่อตั้งและด ารงรักษาองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 

 
Reeder (1974) ไดส้รุปปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได ้   

11 ประการ ดงัน้ี 
1) การปฏิบติัตน ใหส้อดคลอ้งตามความเช่ือพื้นฐาน กล่าวคือ บุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลดูเหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบัความเช่ือ
พื้นฐานของตนเอง 
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2) มาตรฐานคุณค่าบุคคลและกลุ่มบุคคล เหมือนจะปฏิบติัในลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
ในมาตรฐานคุณค่าของตนเอง 

3) เป้าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมปกป้อง และรักษา
เป้าหมายของตนเอง 

4) ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดาพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางคร้ัง 
มีรากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผดิปกติธรรมดา 

5) ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะมีพฤติกรรมตามแบบท่ีตนเอง
คาดหมาย จะตอ้งประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยงัชอบปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในลกัษณะ  
ท่ีตนคาดหวงัจากผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั 

6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะท าส่ิงต่างๆ ซ่ึงคิดว่าตวัเอง    
ควรกระท าเช่นนั้น 

7) การบีบบงัคบับุคคลและกลุ่มบุคคล มกัจะท าส่ิงต่างๆ ดว้ยความรู้สึกตน       
ถูกบงัคบัใหท้ า 

8) นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคล มกัจะท าส่ิงต่างๆ ซ่ึงเขามีนิสัย    
ชอบกระท าเม่ืออยูใ่นสถานการณ์นั้นๆ 

9) โอกาส บุคคล และกลุ่มบุคคล มกัเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบติั   
ของสังคม โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนและชนิดของโอกาส ซ่ึงโครงสร้าง
ของสังคมเอ้ืออ านวยในการเขา้มามีส่วนร่วมกนัในการกระทาเช่นนั้น เท่าท่ีพวกเรา
ไดรั้บรู้มา 

10) ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะเขา้มามีส่วนร่วมกนัในกิจกรรม
บางอยา่งท่ีตนเห็นวา่สามารถทาในส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้ขาทาในสถานการณ์เช่นนั้น 

11) การสนบัสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมกัจะเร่ิมปฏิบติัเม่ือเขารู้สึกว่าเขาไดรั้บ
การสนบัสนุนท่ีดีพอใหก้ระทาการเช่นนั้น  

สรุปไดว้า่ แนวคิดของ Reeder ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การปฏิบติัตน ค านึงถึงมาตรฐานคุณค่า เป้าหมายบุคคล ประสบการณ์ ความคาดหมาย 
การมองแต่ตนเอง การบีบบงัคบั นิสัยและประเพณี โอกาส ความสามารถ และการสนบัสนุน 
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ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2539) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผูต้ามน้ีว่า
ไดรั้บความสนใจจากนกัวชิาการส่วนใหญ่นอ้ยมาก เน่ืองจากนกัวิชาการคิดว่าหากองคก์าร
มีภาวะผูน้  าท่ีดีกพ็ลอยมีภาวะผูต้ามท่ีดีไปดว้ย ซ่ึงเป็นการมองค่อนขา้งแคบ เป็นการมอง
ปรากฏการณ์เพียงดา้นเดียวการท่ีนกัวิชาการให้ความส าคญัแก่การมีส่วนร่วม หรือภาวะ    
ผูต้ามนั้น ซ่ึงพอสรุปสาเหตุไดด้งัน้ี 

1) นักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองค์กรมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด    
ท่ีจะตอ้งใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2) ผูค้นยงัไม่แน่ใจว่า วตัถุประสงค์ของการยอมให้ผูต้ามเขา้มามีส่วนร่วม        
คืออะไรแน่ 

3) หากผูน้  ายอมใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมแลว้ ผูต้ามควรจะเขา้ไปมีส่วนร่วมมาก
นอ้ยเพียงใด และลกัษณะของการเขา้ไปมีส่วนร่วมเช่นนั้น สะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้  าและผูต้ามอยา่งไรบา้ง 

จากสาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมขา้งตน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วม   
เป็นดาบสองคม คือ มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย การมีส่วนร่วมมิใช่น าไปสู่การตดัสินใจท่ีดี
เสมอไป และถึงแมผู้น้  ายอมใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วม แต่ผูน้  ากจ็ะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
เก่ียวกบัการตดัสินใจนั้นๆ อยู่ดี นอกจากน้ี ทฤษฎีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู่มากมาย   
ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1) ทฤษฎีความเป็นผูแ้ทน เนน้ความเป็นผูแ้ทนของผูน้  า และถือการมีส่วนร่วม 
ในการเลือกตั้งหรือถอดถอนผูน้  า เป็นเคร่ืองหมายของการท่ีจะให้หลกัประกนัการ
บริการท่ีดี อย่างไรก็ดีทฤษฎีน้ี เนน้เฉพาะการวางโครงสร้างสถาบนัเพื่อเป็นเคร่ืองมือ  
ในการใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมเท่านั้น 

2) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดทฤษฎีน้ีการมีส่วนร่วม       
มีวตัถุประสงคไ์ม่เฉพาะแต่การเขา้ไปพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนผูน้  าเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกว่านั้น ทฤษฎีน้ี        
ยงัมองการมีส่วนร่วมเป็นการใหก้ารศึกษา และพฒันาการกระท าทางการเมือง และสังคม 
ท่ีมีความรับผิดชอบ นัน่กคื็อ การไม่ยอมใหมี้ส่วนร่วม นบัว่าเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพ 
ผูต้ามอ่ืน 
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จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของติน ปรัชญาพฤทธ์ิ  จึงสรุปไดว้่า  การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนเกิดความรู้สึกและความตอ้งการเป็นเจา้ของร่วมกนั  
มีความเป็นอิสระมีอ านาจการตดัสินใจ มีกิจกรรมร่วมกนั สามารถจดัการแกไ้ขปัญหา 
และการพฒันาไดด้ว้ยตนเองรวมพลงัสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และสามารถขยาย
เครือข่ายในเขตพื้นท่ีต่างๆ 

 
สรุปการเปรียบเทียบทฤษฎีของนกัวชิาการแต่ละท่าน ไดด้งัน้ี  
ตาราง 1    
การเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม  
 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

ของ Cohen and Uphoff (1977)          การมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ประการ คือ  
    1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
    2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  
    3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
    4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  
ของ Reeder (1974)   ปัจจยัต่างท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 11 ประการ  
    1) การปฏิบติัตน  
    2) มาตรฐาน  
    3) เป้าหมาย  
    4) ประสบการณ์  
    5) ความคาดหมาย  
    6) การมองแต่ตนเอง  
    7) การบีบบงัคบั  
    8) นิสัยและประเพณี  
    9) โอกาส  
    10) ความสามารถ  
    11) การสนบัสนุน ทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผูต้าม  
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ตาราง 1 (ต่อ)   
การเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม  
 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

ของ ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2539)       ทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผูต้าม 
      1) ทฤษฎีความเป็นผูแ้ทน เนน้ความเป็นผูแ้ทนของผูน้ า  
      2) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

 
จากตาราง 1 ผูศึ้กษาเลือกรูปแบบการมีส่วนร่วม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ตามแนวคิด 

และทฤษฎีของ Cohen and Uphoff (1977) ในการส ารวจการมีส่วนร่วมส ารวจการมี   
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลของประชาชน มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนทอ้งท่ี   
อ  าเภองาว จังหวดัล าปาง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าจงัหวดัล าปาง เช่น  

  1.1)  มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการ
ของชุมชน เก่ียวกบัการสงวน การอนุรักษ ์รวมทั้งการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม ้ในการประชุมประจ าเดือนของชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยั 
               1.2)  มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการ
ของชุมชน เก่ียวกบัการสงวน การอนุรักษ ์รวมทั้งการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม ้ในการประชุมต่างๆ ในระดบัอ าเภอ 
               1.3) มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา และร่วมด าเนินการจดัท า
แผนการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้บรรจุลงในแผนชุมชน
ของตน 
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  1.4) มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา และร่วมด าเนินการจดัท า
แผนการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้บรรจุลงในแผนการ
พฒันาระดบัอ าเภอ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หมายถึง การท่ีประชาชนเข้ามาร่วมลงมือ  
ร่วมกนัป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า และอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้เช่น  

2.1) มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกนัและปราบปราม  
การตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 

2.2) มีส่วนในการเขา้ร่วมกิจกรรมการปลูกตน้ไม ้และการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ ในพื้นท่ีสาธารณประโยชนใ์นชุมชนของตน 

2.3) มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั ดูแล และสอดส่องพฤติกรรมคนในชุมชน    
และคนภายนอกชุมชนของตน ท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมใ้น
ทอ้งท่ีท่ีตนอยูอ่าศยั และรายงานใหแ้ก่ผูน้  าชุมชน หรือหน่วยงานป่าไมท้ราบ 

2.4) มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด หรือบอกเล่าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
สงวน อนุรักษ ์และการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้เช่น การให้ความรู้ดา้น
กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมใ้หก้บัคนในครัวเรือน และในชุมชนของตนทราบ 

3) การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ หมายถึง การรับประโยชน์ทางดา้นต่างๆ 
ประกอบดว้ยผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ ผลประโยชน์ทางดา้นสังคม และผลประโยชน์
ส่วนบุคคล เช่น  

3.1) มีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมการพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ 
ตามโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 

3.2) มีส่วนร่วมในการได้รับการพฒันาศกัยภาพของตน จากการเขา้ร่วม
กิจกรรมตามโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
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4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม    
ในการประเมินผล เก่ียวกบัการควบคุม และการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  

4.1) มีส่วนร่วมในการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ
ป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว 
จงัหวดัล าปาง  

4.2) มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ทั้งการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  
 2) รูปแบบการมส่ีวนร่วม 

จาก 1) แนวคิดและทฤษฎีของการมีส่วนร่วม  มีความสอดคล้องกบัหลักการ    
ขององค์การสหประชาชาติ (2545) ท่ีได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ว่า           
ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ  

2.1) การวางแผน (Planning) คือ ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา จดัล าดบัความส าคญั ตั้งเป้าหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีติดตาม
ประเมินผล และประการส าคญั คือ การตดัสินใจ 

2.2) การด าเนินงาน (Implementation) คือ ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ
จดัการและบริหารการใชท้รัพยากร มีความรับผดิชอบในการจดัสรร ควบคุมการเงินและ
การบริการ 

2.3) การใชป้ระโยชน ์(Utilization) คือ การท่ีประชาชนจะตอ้งมีความสามารถใน
การน ากิจกรรมมาใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มระดบัของการพึ่งตนเองและควบคุม
ทางสังคม 

2.4) การไดรั้บผลประโยชน์ (Obtaining benefits) คือ การท่ีประชาชนจะตอ้ง
ได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานท่ีเท่ากัน ซ่ึงอาจจะเป็น
ผลประโยชนส่์วนตวัในสังคมหรือวตัถุกไ็ด ้
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2.2 โครงการป้องกนัและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า 

        ความเป็นมา 

  ด้วยได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ในการอนุรักษ ์           
ก า ร ป้ อ งกัน แล ะปร าบปร ามก า ร บุ ก รุ กท า ล า ยท รัพ ย า กร ป่ า ไม้  ร ะหว่ า ง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทพัไทย กองทพับก กองทัพเรือ 
กองทพัอากาศ และส านกังานต ารวจแห่งชาติ พุทธศกัราช 2555 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2555
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ซ่ึงทั้ ง 9 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ        
ของทรัพยากรป่าไม ้จึงก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การบูรณาการความร่วมมือในการ
อนุรักษ ์การป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้เพื่อให้ทรัพยากร
ป่าไม้ อ  านวยประโยชน์ ต่อประเทศอย่างย ั่งยืน และก าหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในการอนุรักษ ์การป้องกนัและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงรุก โดยการบูรณาการงานทั้ ง 9 หน่วยงาน ใน 3 ระดับ     
ระดบัส่วนกลาง ระดับจงัหวดั/ภูมิภาค และระดับพื้นท่ี โดยได้ตกลงก าหนดขอบเขต
ความร่วมมือ รวม 9 ดา้น ดงัน้ี 

1.1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะตรวจตราและ
ลาดตระเวนในพื้นท่ีป่าไม้ท่ี รับผิดชอบ โดยกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ       
กองทพัไทย กองทพับก กองทบัเรือ กองทพัอากาศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าว 
รวมทั้งสนบัสนุนขอ้มูลและเบาะแสการกระท าผดิเก่ียวกบัป่าไม ้

1.2) ทั้ ง 9 หน่วยงาน จะร่วมมือกันในการสกัดกั้นการลักลอบการตัดไม้
ท าลายป่า การขนย้ายไม้ผิดกฎหมาย และป้องกันแลปราบปรามการค้าสัตว์ป่า              
ผิดกฎหมาย ตามเส้นทางสายหลกัและสายรอง ตลอดจนพื้นท่ีล่อแหลม รวมทั้งการให้
ความส าคญักบัการด าเนินคดีในเร่ืองดงักล่าว 

1.3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะสนับสนุนแผนท่ี
ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงพื้นท่ีป่าไม้ในพื้นท่ีจงัหวดั เพื่อมอบให้ผูว้่าราชการจงัหวดั      
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ใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของทั้ ง             
9 หน่วยงานในพื้นท่ีจงัหวดั เพื่อด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม ้รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีระดบั
จงัหวดั และระดบัพื้นท่ี 

1) หมอกควนัและไฟป่า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะจดัการและควบคุมไฟป่า          

ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีป่าท่ีรับผิดชอบ และกระทรวงมหาดไทยจะสนบัสนุนการให้จงัหวดั
ออกประกาศจงัหวดั และการสนบัสนุนใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอบูรณาการ
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องและเจ้าหน้า ท่ีของ 9 หน่วยงาน เพื่อควบคุม           
และป้องกันหมอกควนัและไฟป่าในพื้นท่ี โดยเฉพาะการงดเวน้การใช้ไฟกระท า
กิจกรรมใดๆ ในพื้นท่ีป่า การก าหนดเขตควบคุมไฟป่า การควบคุมการเผาในท่ีโล่ง    
การควบคุมการเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ในฤดูไฟป่า 

2) การฟ้ืนฟูป่า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะเร่งรัดในการปลูกฟ้ืนฟู

พื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมในความรับผิดชอบ รวมทั้ งการเพิ่มพื้นท่ีป่า พื้นท่ีสาธารณะ          
และพื้ น ท่ี สี เ ขียว อ่ืนๆ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม 
กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหห้น่วยงานในสังกดัปลูก
ตน้ไมใ้นเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบ พื้นท่ีนอกเขตป่าชุมชน และสถานท่ีราชการต่างๆ 
รวมทั้งจะเขา้ไปช่วยเหลือและสนบัสนุนการปลูกตน้ไมแ้ละฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมในพื้นท่ี
ความรับผดิชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร้องขอ 

3) ท่ีดินป่าไม ้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงมหาดไทย            

จะร่วมมือกนัตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิท่ีทบัซอ้นในพื้นท่ีป่า พิสูจน์สิทธ์ิของราษฎรท่ีอาศยั
และท ากินในพื้นท่ีป่าไม ้และการเขม้งวดกบัการออกเลขท่ีบา้นในพื้นท่ีป่า การเกบ็ภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีและการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีล่อแหลมต่อการบุกรุกพื้นท่ีป่า โดยจะด าเนินการ
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เร่งรัด ประสาน ก ากับดูแล และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน              
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

4) การมีส่วนร่วม 
ทั้ง 9 หน่วยงาน จะร่วมมือกนัสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ลูกจา้งในสังกดั และภาคประชาชน การประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัให้สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้รวมทั้งการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหแ้ก่ประชาชน 
เอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของทุกฝ่าย 

5)  สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
 ทั้ ง 9 หน่วยงาน จะส่งเสริมและสนับสนุนให้จงัหวดัด าเนินการอนุรักษ ์     

การป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ตามขอ้ 1) - 7) ใหมี้ผลเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

6)  การสนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 การสนองพระราชด าริในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ทั้ง 9 หน่วยงาน จะให้การสนบัสนุนด าเนินงาน
อยา่งเตม็ความขีดสามารถ โดยกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการประสาน 
และสนบัสนุนการด าเนินงานในระดบัจงัหวดั 

7) การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการของจงัหวดั 
      ทั้ ง 9 หน่วยงาน จะส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวดัด าเนินการอนุรักษ ์       

การป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ตามขอ้ 1) - 7) ให้มีผล   
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

8) ความร่วมมืออ่ืน 
     การจดักิจกรรมหรือความร่วมมือในลกัษณะอ่ืน ทั้ง 9 หน่วยงาน จะประสาน

ความร่วมมือตามท่ีเห็นสมควร โดยเฉพาะการป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัธรรมชาติ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านอ่ืน รวมทั้ งจะสนับสนุน
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งบประมาณด าเนินการร่วมกนัตามความจ าเป็นและความเหมาะสม การปราบปรามการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ตามขอ้ 1) – 8) ใหเ้ป็นผลอยา่งรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 
2.3 โครงการป้องกนัและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าอ าเภองาว จังหวดัล าปาง 

เน่ืองดว้ย อ าเภองาว ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นอ าเภอน าร่องตามโครงการป้องกนั
และปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าจังหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560        
ซ่ึงต้องมีมาตรการในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าท่ีถูกท าลายให้ฟ้ืนคืน
ธรรมชาติโดยเร็ว 

มวีตัถุประสงค์ คือ 
1) เพื่อหยดุย ั้งการตดัไมท้ าลายป่าและทวงคืนผนืป่าจากผูบุ้กรุกครอบครองใหไ้ด้

ตามท่ีเป้าหมายก าหนดไวภ้ายใน 1 ปี 
2) เพื่ อให้ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่ า งมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และยัง่ยนืภายใน 2 ปี 
3) เพื ่อฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื้นที่เป้าหมายทัว่ทั้งประเทศใหม้ีสภาพที่สมบูรณ์

ภายใน 2-10 ปี 
 

2.3 .1 แนวคิดในการด า เนินงาน พิจารณาตามกรอบพันธก ิจ (Mission)              
ของโครงการ คือ  

1) หยดุย ั้งการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมทุ้กประเภทอยา่งเร่งด่วน 
2) หยดุย ั้งการลกัลอบตดัไมท้ าลายป่า 
3) หยดุย ั้งการลกัลอบล่าและคา้สัตวป่์า 
4) จดัท าแนวเขตป่าไมใ้หช้ดัเจน 
5) สร้างจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
6) ขบัไล่ ร้ือถอน 
7) จบักมุเอาผดิกบัผูท่ี้เขา้ครอบครองพื้นท่ีป่าโดยผดิกฎหมาย 
8) ป้องกนัการบุกรุกแผว้ถางป่าของราษฎรรายใหม่ในพื้นท่ีรกร้างหรือเส่ือมโทรม 
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9) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและกระบวนการท างานของ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบใหมี้ประสิทธิภาพ 

10) ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีความขดัแยง้กนัท าใหเ้กิดช่องว่าง หรืออุปสรรค
ในการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้รวมทั้งการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศอยา่งเคร่งครัด 

11) ฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม 
12) ส่งเสริมการปลูกป่าบริเวณพื้นท่ีถูกบุกรุก และบริเวณช่องทาง     

ผา่นแดนร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นใหเ้ป็นป่าอาเซียน 
13) ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาป่าโดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม 

อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 

2.3.2 แนวคิดในการด าเนินงาน พิจารณาตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategies)  คือ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ผนึกก าลงัป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม ้

ส่ิงส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกนัปกป้องด้วยความรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไมข้องชาติอย่างจริงจงั ตอ้งมีความชัดเจนในการก าหนดแนวเขตป่าไม ้
กฎหมาย อ านาจหนา้ท่ี การสนบัสนุน รวมทั้งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นท่ีป่าและพื้นที่รอบป่า ปัจจยัความส าเร็จของการปฏิบตัิการคือความ
เขา้ใจร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ให้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ยทุธศาสตร์น้ีมีกลยทุธ์ท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.1) หยดุย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
1.1.1)  ให้ยึดถือแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2544 - 2545 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นหลักในการก าหนดสภาพพื้นท่ีป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และด าเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.1.2)  เร่งรัดการจบักุมผูบุ้กรุกป่าไม ้ โดยจดัล าดบัความเร่งด่วนกบั 
ผูบุ้กรุกรายใหญ่เป็นล าดบัแรก แลว้ด าเนินการกบัรายอ่ืนๆ ต่อไป รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือในการใช้อากาศยาน เพื่อการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบบุกรุกตดัไม้
ท าลายป่า 

1.1.3)  เร่งรัดติดตามใหไ้ดต้วัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ และใชม้าตรการ      
ทางกฎหมายด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผดิอยา่งเฉียบขาดและจริงจงั 

1.1.4)  กรณีคดีตรวจยดึ จบักุม และไดต้วัผูต้อ้งหา ใหก้  าหนดเวลา 
ท่ีให้ผูต้อ้งหามารายงานตวั หรือ น าหลกัฐาน/เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมาแสดง   
หากพน้ก าหนดใหส้ามารถท าลายร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยไม่ตอ้ง
รอการพิจารณาตดัสินของศาล โดยถือว่าเป็นพื้นท่ีของทางราชการ และใหฟ้ื้นฟูป่าไม้
อย่างรวดเร็ว เพื ่อป้องกนัการกลบัมาลกัลอบใชป้ระโยชน์หรือท าลายหลกัฐาน 
ของผูต้อ้งหาหรือบุคคลอ่ืนในระหวา่งท่ียงัไม่ถูกจบักมุด าเนินคดี 

1.1.5)  ส ารวจและจดัท าบญัชี ผูมี้พฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัการลกัลอบ
ตดัไมท้ าลายป่าเพื่อเฝ้าระวงัมิใหก้ระท าความผดิ 

1.1.6)  จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมกันของหน่วยงานด้านความ
มัน่คงในบริเวณพื้นท่ีล่อแหลม 

1.2) จดัตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
1.2.1)  จัดตั้ งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม ้  

ท าลายป่าประจ าจงัหวดั เพื่อสนบัสนุนก าลงัเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีในการปฏิบติังานป้องกนั
และปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีทหารกองก าลงั
รักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกท่ี 32 เจา้หน้าท่ีป่าไม ้ต ารวจ ฝ่ายปกครอง 
สามารถเขา้ปฏิบติังานครอบคลุมพื้นท่ีไดอ้ย่างรวดเร็วและมีและให้ทุกหน่วยงานใหก้าร
สนับสนุนการจดัก าลงัและการปฏิบติังานของหน่วยเฉพาะกิจป้องกนัและปราบปราม 
การตดัไมท้ าลายป่าตามท่ีร้องขอ 

1.2.2)  ใหมี้การจดัตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกดั ท าการตรวจ
คน้และจบักุม การล าเลียงไมแ้ละสัตวป่์าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยใหมี้การสนธิ
ก าลงัทั้งราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 1.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่า 

1.3.1)  เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้มากข้ึนในการ
แจง้ข่าวสารโดยจดัตั้งศูนยรั์บแจง้เหตุ ศูนยร้์องเรียน ศูนยด์ ารงธรรม ทั้งในระดบัจงัหวดั    
และอ าเภอ เป็นตน้ 

1.3.2)  ประสานความร่วมมือส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ส่ือ
ส่ิงพิมพห์นงัสือพิมพ ์และส่ือออนไลน์ ให้ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารการป้องกนั 
การบุกรุกตดัไมท้ าลายป่าอย่างกวา้งขวาง และให้ประณามการบุกรุกตดัไมท้ าลายป่า 
รวมทั้งการกระท าผดิกฎหมายป่าไม ้เพื่อใหส้ังคมช่วยกนัต่อตา้นและหยดุย ั้งการบุกรุกตดัไม้
ท าลายป่า 

1.3.3)  ประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
กลุ่มจิตอาสาในการร่วมยบัย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้

1.3.4)  ใหร้างวลัน าจบัแก่ผูแ้จง้ขอ้มูลข่าวสาร และใหก้ารสนบัสนุน
จนน าไปสู่การจบักมุไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

1.3.5)  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกตดัไมท้ าลายป่า ให้เขา้ถึงประชาชนในชุมชนในเขตพื้นท่ีป่า 
และพื้นท่ีรอบป่าอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง 

1.4)  ยึดคืนพื้นท่ีป่า ยบัย ั้งการบุกรุกป่า และแกปั้ญหาป่าบุกรุกคน  
โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศเป็นหลกัฐานหลกัร่วมกบัหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.1)  ตรวจสอบพื้ นท่ี ป่ าไม้ ท่ี ถู กบุกรุกเพิ่ มเติมหลังจากมติ
คณะรัฐมนตรี วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ท่ีผ่อนผนัให้ราษฎรอยู่อาศยั หรือท ากิน
ในพื้นที่ป่าไม ้ เพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายสี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2545 ร่วมกบัการตรวจสอบภาคพื้นดินในการก าหนดพื้นท่ี
ผ่อนผนั โดยการจดัท าแนวเขตป่าไมท่ี้ปรากฏอยูบ่นแผนท่ีภาพถ่ายปี พ.ศ. 2545 น ามา
เป็นหลกัฐานตรวจสอบสภาพป่าไมต้ามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 
น าไปวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลแนวเขตป่าไมที้่ปรากฏบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ในปัจจุบนั เพื่อสรุปแนวเขตพื้นท่ีท่ีมีการบุกรุกเพิ่มเติมในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
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เป็นตน้มา การบุกรุกพื้นท่ีใหม่ไม่มีมติหรือระเบียบใดๆ ผ่อนผนัให ้ ตอ้งด าเนินการตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดและเด็ดขาด เพื่อน าพื้นท่ีมาฟ้ืนฟูสภาพป่า ส่วนพื้นท่ีท่ีพิสูจน์แลว้
พบว่ามีการบุกรุกก่อนปี พ.ศ. 2545 ใหด้ าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมายมติ
คณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศ 
เป็นหลกัฐานหลกัร่วมกบัหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.2)  ในกรณีท่ีเม่ือด าเนินการตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบ และหลกัวิชาการแลว้ ให้ด าเนินการควบคุมขอบเขตพื้นท่ีมิให้ขยายเพิ่มเติม 
โดยเด็ดขาด  และก าหนดเง่ือนไขการใชป้ระโยชน์บนพื้นฐานการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
และการอนุรักษท์รัพยากรดินและน ้า 

1.4.3) พื้นท่ีท่ีได้ด าเนินการยึดคืนพื้นท่ีได้แลว้ ให้เร่งด าเนินการ
ฟ้ืนฟูตามหลกัวิชาการ และด าเนินกิจกรรมป้องกนัการบุกรุกซ ้ าในพื้นท่ีเดิม หากมีการ 
บุกรุกซ ้ า ใหเ้ร่งด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเฉียบขาด ยบัย ั้งการบุกรุกป่าไมเ้พิ่มเติมดว้ย
การสร้างระบบติดตามตรวจสอบสภาพป่าอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัท าแผนท่ีภาพถ่าย
ทางอากาศปีล่าสุดท่ีกรมแผนท่ีทหารหรือหน่วยงานอ่ืนไดบิ้นถ่ายแลว้เพื่อจดัท าแนวเขต
พื้นท่ีท่ียงัมีสภาพเป็นป่าไมใ้นปัจจุบนัไวเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้ 

1.4.4) แก้ไขปัญหาป่าบุกรุกคนในพื้นท่ี ท่ีได้รับการร้องเรียน  
ซ่ึงลิดรอนสิทธิของราษฎรท่ีท ากินในท่ีดินของตนมาช้านาน ก่อนการประกาศแนวเขต 
ป่าไมต่้างๆ โดยเร่งรัดการจดัท าและก าหนดเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามพระราชบญัญติัป่าไม ้
 พ.ศ. 2484 ใหช้ดัเจนโดยใชแ้ผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2495 - 2499 จากโครงการ
เร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000  
ชุด L7018 

1.4.5)  จดัท าแปลงท่ีดินท ากินและแปลงอยูอ่าศยัของราษฎรในพื้นท่ี
ป่าไมทุ้กประเภท วิเคราะห์ และตรวจสอบร่องรอยการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีกบัแนวเขต
ป่าไมต้ามพระราชบญัญติัป่าไม ้ พ.ศ. 2484 ท่ีจดัท าข้ึนและแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 
ในอดีต  และพิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิในท่ีดินให้กบัราษฎรท่ีถูกรอนสิทธิมาเป็นระยะ
เวลานาน 
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2) ประเดน็ยทุธศาสตร์ ปลุกจิตส านึกรักผนืป่าของแผน่ดิน 
 ทรัพยากรป่าไมถื้อเป็นสมบติัของชาติ เป็นมรดกท่ีทุกคนในชาติมีส่วน
รับผิดชอบ การปลุกจิตส านึกให้ทุกคนในสังคมไดแ้สดงออกถึงความรับผิดชอบเป็นส่ิง 
ท่ีจ  าเป็นในการรักษาปกป้องทรัพยากรเหล่าน้ี ซ่ึงมิใช่เป็นความรับผดิชอบของผูใ้ดผูห้น่ึง 
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง ประชาชนตอ้งรับรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
โดยมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรัก  หวงแหน และปกป้อง
ทรัพยากรป่าไมข้องชาติ ยทุธศาสตร์น้ีมีกลยทุธ์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

2.1)  ก  าหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า เป็น  
“วาระจงัหวดั” 

2.1.1)  ก  าหนดนโยบายใหก้ารแกไ้ขปัญหาเร่ืองการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม ้   
และการตดัไมท้ าลายป่าเป็น “วาระจงัหวดั” เพื่อปลุกจิตส านึกของคนใหเ้ห็นความส าคญั
ของทรัพยากร และใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  

2.1.2)  ปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและ 
หวงแหนทรัพยากรป่าไมใ้นรูปแบบต่างๆ และสอดแทรกการปลูกจิตส านึกในเน้ือหา
ของส่ือประเภทต่างๆ 

2.2)  จดัตั้งองคก์รแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส านึก 
2.2.1)  จัดตั้ งองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส านึก  

และเขา้ร่วม กบัหน่วยงานของรัฐ เพื่อท าหนา้ท่ีแจง้เตือน เฝ้าระวงั และคุม้ครองรักษาพื้นท่ี 
ป่าไม ้เช่น อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) 
เครือข่ายราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษป่์าจงัหวดัล าปาง (รสทป.) 

2.2.2)  ประสานงานกบัทุกภาคส่วน เพื่อใหมี้การใชป้ระโยชน์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีความสมบูรณ์ สามารถสนับสนุน 
การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายใตร้ะบบการจดัการพื้นท่ี 
กบัภารกิจของหน่วยงานและการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความตระหนัก 
ในการหวงแหน และป้องกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
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2.2.3)  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องคก์รแนวร่วม
ภาคประชาชนภายในจงัหวดั เพื่อให้เกิดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกนัปราบปราม 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้

2.3)  ปลูกจิตส านึกให้เจา้หน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน          
ปลูกจิตส านึก และปลูกฝังอุดมการณ์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ให้สามารถอุทิศตนให้กบัการพิทกัษ์
ทรัพยากรป่าไมด้ว้ยวธีิการ ดงัน้ี 

2.3.1)  ป ลู ก ฝั ง อบรม เ จ้ า หน้ า ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  
ให้มีอุดมการณ์ความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ี 
เป็นผูพ้ิทกัษม์รดกของแผน่ดิน  

2.3.2)  กรณีมีขอ้มูล เบาะแส หรือหลกัฐานพอเช่ือไดว้่า เจา้หนา้ท่ี
กระท าการอนัเป็นการช่วยเหลือผูก้ระท าผดิทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่วา่จะไดผ้ลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่กต็าม มาพิจารณาลงทณัฑข์า้ราชการผูเ้ก่ียวขอ้งนั้นดว้ยอยา่งเฉียบขาด 

2.3.3)  เชิดชูวีรกรรมหรือคุณความดีของผูท่ี้อุทิศตนเป็นแบบอย่าง
ของการพิทกัษท์รัพยากรป่าไมสู่้สังคมอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

3) ประเดน็ยทุธศาสตร์ ปฏิรูประบบการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้

3.1) ปรับปรุงระบบการพิทกัษท์รัพยากรป่าไม ้
3.1.1)  จดัตั้งศูนยข์อ้มูลป่าไมแ้ละท่ีดินท ากิน เพื่อท าหนา้ท่ีในการ

รับทราบปัญหา ติดตาม และพิสูจน์สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน และประสานงานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบฐานขอ้มูล 
และแผนท่ีเพื่อบูรณาการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1.2)  ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการป่าไม้ให้อยู่ในรูป 
การบริหารเชิงพื้นท่ี (area approach) และบุคลากรสู่ส านกังานป่าสงวนแห่งชาติแต่ละแห่ง 

3.1.3)  ส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ล าปาง) กรมป่าไม  ้ และ
ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (สาขาล าปาง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
ใหมี้การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งบูรณาการ โดย 
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(1) ปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพการบริหารงาน อตัราก าลงั 
และแผน โดยก าหนดพื้นท่ีในการบริหารจดัการของทั้งสองกรมใหช้ดัเจน (One Map) 

(2)  เจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบติังานแบบบูรณาการ
หรือช่วยเหลือทดแทนกนัได ้

(3) ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีทับซ้อนคาบเก่ียว
ระหวา่งรอยต่อป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ ์

(4) พฒันาศกัยภาพในการติดต่อประสานงานกับทุกหน่วย 
เพื่อบูรณาการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3.2) พัฒนาหน่วยงานด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทั้ งระดับจังหวัด 
และอ าเภอ 

3.2.1)  ปรับปรุงพฒันาศกัยภาพอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีป่าไมใ้นระดบั
จงัหวดัและอ าเภอ และหน่วยงานภาคสนามโดยก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

3.2.2)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบป้องกนัรักษาป่า 

3.2.3)  คดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ให้หัวหน้าพนกังานสอบสวน 
สืบสวนหาตวัผูก้ระท าผดิ 

3.3) จดัท าแนวเขตทรัพยากรป่าไมทุ้กประเภทใหเ้ป็นแนวเดียวท่ีชดัเจน 
3.3.1)  จดัท าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย

ให้มีความถูกตอ้งชัดเจน และเพิกถอนในส่วนท่ีซ้อนทบักนัออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 
รวมทั้ งประกาศพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเป็นช่องว่างหรือยงัไม่ได้ก  าหนดให้เป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ หรือป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย 

3.3.2)  จัดท าแนวเขตหรือแนวแปลงของกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับ
อนุญาตใหด้ าเนินการหรือใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่าไมทุ้กประเภท รวมถึงพื้นท่ีป่าชุมชน 
เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลแนวเขตมาประกอบการบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.3.3)  จัดท าฐานข้อมูลแปลงท่ีดินของราษฎรท่ีอยู่อาศัยหรือ 
ท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไมท้ั้งหมดเพื่อการพิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิในท่ีดินใหก้บัราษฎร
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ท่ีถูกลิดรอนสิทธิมาเป็นระยะเวลานานจากปัญหาป่าบุกรุกคน และใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
บริหารจดัการการฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชนใ์นพื้นท่ีป่าไม ้

3.3.4)  ใหส้ านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กนัพื้นท่ี 
ท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการจดัสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 4 พฤษภาคม 2536 และมีสภาพ 
เป็นป่า คืนมาใหก้รมป่าไมเ้พื่อด าเนินการจดัการหรือฟ้ืนฟู และใหย้ติุการออก สปก. 4-01
ไวก่้อน ส่วนพื้นท่ีท่ีไดรั้บการจดัสรรแลว้ใหบ้งัคบัใชร้ะเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีดินป่าไม ้
ท่ีไดรั้บการจดัสรรแลว้อย่างเคร่งครัด และให้ควบคุมป้องกนั ตรวจสอบ การเปล่ียนผูใ้ช้
ประโยชน ์จากผูไ้ดรั้บการจดัสรรเป็นบุคคลอ่ืน 

3.3.5)  จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวเขตป่าไม้และกิจกรรมในเขต 
ป่าไมใ้นระบบภูมิสารสนเทศ โดยจะตอ้งสามารถเรียกคน้และแสดงขอ้มูลแนวเขตป่าไม  ้   
ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484 แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษต์ามกฎหมาย 
เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเช่ือมโยงใหห้น่วยงาน
ต่างๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลแนวเขตป่าไมเ้หล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหห้น่วยงาน
ต่างๆ สามารถตรวจสอบเก่ียวกบัการทบัซ้อนระหว่างแนวเขตป่าไมป้ระเภทต่างๆ และ
แนวเขตป่าไมท่ี้อยู่ภายใตภ้ารกิจของแต่ละหน่วยงาน ส าหรับใช้ในการบริหารจดัการ
ต่อไป 

3.4) จ าแนกเขตการใชป้ระโยชนท์รัพยากรและท่ีดินป่าไม ้(Zoning) 
3.4.1)  จ  าแนกเขตท่ีดินป่าไมท่ี้เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความยัง่ยืน

ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชแ้นวเขตป่าไม ้ท่ีจดัท าข้ึนใหม่
เป็นฐาน ร่วมกบัขอ้มูลทางวชิาการอ่ืนๆ และสนบัสนุนเป้าหมายใหมี้พื้นท่ีป่าไมข้องประเทศ   
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศไทย ดว้ยการบูรณาการขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยัและ
วิเคราะห์ตามหลกัวิชาการ และก าหนดนโยบายของแต่ละประเภทพื้นท่ีอย่างเหมาะสมใหใ้ช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไมไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดโดยค านึงถึง
ความสมดุลทั้งดา้นความมัน่คง สังคม ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาเศรษฐกิจ และยดึถือสิทธิ
ท่ีประชาชนจะมีท่ีดินท ากินอย่างเป็นธรรมและพอเพียง และด าเนินการก าหนดมาตรการ
เยยีวยาหรือชดเชยใหก้บัราษฎรท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจ าแนกเขตท่ีดินป่าไมอ้ยา่งเหมาะสม 
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3.4.2)  ก  าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคลอ้งกบัการจ าแนก
การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไมใ้นพื้นท่ีแนวเขตป่าไมท่ี้จดัท าข้ึนใหม่ และ
ก าหนดกิจกรรมท่ีอนุญาตให้ท าไดใ้นพื้นป่าไมทุ้กประเภทอย่างเหมาะสม เช่น แปลง
อนุญาตใชป้ระโยชนใ์นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ การใหเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน เป็นตน้ 

3.4.3)  ปรับปรุงและจดัท าแนวเขตป่าไมทุ้กประเภท เช่น แนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า และ 
ป่าคุม้ครอง หรือป่าอนุรักษอ่ื์นๆ เพื่อใหแ้นวเขตมีความชดัเจน ไม่ซ้อนทบักบัแนวเขต
อ่ืนๆ สรุปแนวเขตไม่ใหมี้การทบัซอ้นและถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ละประเภท และจดัท า
แนวสัญลกัษณ์เขตป่าไมด้งักล่าว เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนกบัประชาชน และหน่วยงานรัฐ
อ่ืนๆ เช่น แนวตน้ไมย้นืตน้ ขดุคนัคู สร้างทางตรวจการณ์ เป็นตน้ 

3.4.4)  หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตรวจสอบท่ีดินในความดูแล         
มิใหมี้การบุกรุกอยา่งสม ่าเสมอ 

(1) ให้สิทธิในท่ีดินเอกชนหลงัจากเกิดความชดัเจนระหว่าง    
แนวเขตท่ีดินของรัฐและท่ีดินเอกชนแลว้ 

(2) เ ยี ยวยาราษฎร ท่ีได้ รับผลกระทบอย่ าง เหมาะสม               
(ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสั่งการมา) 

(3) ภายหลงัจากเสร็จส้ินการจดัท าแนวเขตป่าไมต่้างๆ แลว้
จะตอ้งประกาศแนวเขตท่ีจดัท าข้ึนน้ีให้มีความชัดเจนโดยใช้ค่าพิกดัแผนท่ีเป็นหลกั 
เพื่อแสดงขอบเขตแนวเขตป่าทุกประเภท ให้ประชาชนได้รับทราบกนัอย่างเปิดเผย 
และทัว่ถึง  

3.5)  การใชก้ฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคในการพิทกัษท์รัพยากร
ป่าไม ้

3.5.1)  หา้มมิใหมี้การออกเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินของกรมท่ีดิน 
เช่น โฉนดท่ีดิน  น.ส.3 ใบจองเพิ่มเติม ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่า หรือพื้นท่ีท่ีอยูใ่นแนว
เขตป่าไมโ้ดยมิชอบ เน่ืองจากเอกสารดงักล่าวท่ีออกโดยกรมท่ีดินท าใหส้ถานภาพท่ีดิน
เปล่ียนจากท่ีดินของรัฐเป็นท่ีดินของราษฎรอยา่งถาวร 
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3.5.2)  หา้มมิใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการหรือมีโครงการท่ีท าให้
ประชาชนเกิดความเขา้ใจว่าไดรั้บการรับรองสิทธิ หรือมีสิทธิในท่ีดินป่าไม  ้  (เช่น  
การออกเลขท่ีบา้น การขยายเขตไฟฟ้า การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี) 

3.5.3)  ด าเนินการเพิกถอนสิทธิในท่ีดินท่ีออกโดยมิชอบโดยเร็ว 
และใหห้น่วยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมท่ีดิน ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานป่าไมต้อ้งปฏิบติั       
ตามเง่ือนไข และเวลาท่ีก าหนด 

3.5.4)  ก  าหนดให้ความผิดตามพระราชบญัญติัป่าไม  ้พ.ศ. 2484 
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 
บรรจุในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ. 2547 ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

3.5.5)  ให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายกบันายทุนท่ีกวา้นซ้ือ
แปลงท่ีดินขนาดใหญ่ ท าใหร้าษฎรจ านวนมากขายท่ีดินท่ีถือครอง และไปบุกรุกพื้นท่ีป่าใหม่
สร้างความเสียหายอย่างมากให้กบัพื้นท่ีป่าท่ียงัคงเหลือและส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าตน้น ้ า 
ล าธาร 

3.5.6)  ใชก้ฎหมายพิเศษในการยดึทรัพย์ (ปปง.) กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และเป็นนายทุนในกรณีท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและมีจุดประสงค ์
เพื่อการคา้ 

3.5.7)  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีร้ือถอน ท าลายพืชผลและส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีผิดกฎหมายในพื้นท่ีป่าได้ทนัทีท่ีตรวจพบการกระท าผิดชัดเจนหรือเม่ือศาลตดัสิน 
ว่าเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
เพื่อใหผู้ท่ี้ท  าการบุกรุกเกิดความย  าเกรงต่อกฎหมาย 

4) ประเดน็ยทุธศาสตร์ ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
          ประเทศไทยไดมี้การฟ้ืนฟูและปลูกป่ามาอยา่งยาวนาน แต่ผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะท่ีการบุกรุกท าลายป่ามีอย่างต่อเน่ือง          
จึงจ  าเป็นตอ้งวางแนวทางในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และดูแลรักษาโดยให้มีการมีส่วนร่วม
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ของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนอยู่กบัป่าไดอ้ย่างมีความสุข และป่าท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู ดูแล     
มีความสมบูรณ์และยัง่ยนื ยทุธศาสตร์น้ีจึงก าหนดกลยทุธ์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

4.1)  จดัระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนโดยการมีส่วน
ร่วมกบัประชาชน 

4.1.1)  จัดตั้ งป่าชุมชนเพิ่มข้ึนและมอบให้ชุมชนรับผิดชอบดูแล  
โดยส่งเสริมใหห้น่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม ใหก้ารสนบัสนุน 
ในการจดัตั้งและการดูแลป่าชุมชนใหค้รบทุกแห่ง 

4.1.2)  จดัตั้งอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
หมู่บา้น (ทสม.) ในหมู่บา้นท่ีมีเขตติดต่อพื้นท่ีป่า ท าหนา้ท่ีดูแลและบ ารุงรักษาป่า 
ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีป่า 

4.1.3)   ตรวจสอบและ ติ ดตามโครงการปลู ก ป่ าและ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีผ่านมาเพื่อให้มัน่ใจว่าการปลูกป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าไมไ้ดผ้ลตาม
วตัถุประสงค์และหากพบว่ามีประเด็นปัญหาหรือข้อขัดข้องให้เร่งด าเนินการแกไ้ข 
เพื่อใหป่้าท่ีปลูกเติบโต และฟ้ืนฟูสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

4.1.4)  เพิ่มและพฒันาพื้นท่ีป่าในเขตเมืองและชุมชน โดยแสวงหา
ความร่วมมือและสนบัสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนในการ 
เพิ่มและพฒันาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างป่าในพื้นท่ีสาธารณะ 
หรือพื้นท่ีนอกเขตป่าอ่ืนๆ 

4.2)  จัดระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศเพื่อทดแทนความ
ตอ้งการ และลดการบุกรุกตดัไมท้ าลายป่า 

4.2.1)  ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจ ในพื้นท่ีเอกชนหรือนอกเขตพื้นท่ี
ป่าไม  ้ เน่ืองจากปัจจุบนัมีความตอ้งการสูงและเพื่อลดการลกัลอบตดัไมจ้ากป่ามาใช้
ประโยชน ์

4.2.2)  จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพื่อใช้สอยในอนาคต  เช่น 
โครงการปลูกตน้ไมเ้พื่อลูก  
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4.2.3)  ส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีมีพื้นท่ีดูแลรักษาแต่ยงัมิได้ใช้ประโยชน์ให้ท าการปลูกไมเ้ศรษฐกิจไวส้ าหรับใช้สอย 
ในหน่วยงานและเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

4.2.4)  ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน าท่ีดินของตน 
มาปลูกป่าเศรษฐกิจและสามารถยดึเป็นอาชีพได ้เช่น การส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้
กลา้ไมส้ายพนัธุ์ดีแก่ผูป้ลูกป่า  

4.2.5)  ก  าหนดชนิดไม้และปริมาณในการส่งเสริมการปลูกป่า
เศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4.3)  ใหค้นอยูก่บัป่าพึ่งพากนัอยา่งมีความสุข 
4.3.1)  ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลการด า เ นินการพัฒนา 

ตามแนวทางพระราชด าริ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในการดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม ้

4.3.2)  ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้ นท่ี ป่าและพื้ นท่ีรอบป่า  
ให้พออยู่ พอกิน พอใช ้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขเก้ือกูลกนัระหว่างป่ากบัคน 
อยา่งย ัง่ยนื 

4.3.3)  จดัท าโครงการเสริมรายไดใ้ห้กบัประชาชนและชุมชนท่ีอยู่
ในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า เช่น โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ โครงการ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการป่าสมุนไพร เป็นตน้ 

4.3.4)  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนา
โครงสร้างความเป็นอยู่และรายไดใ้หส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ โดยส่งเสริมให้มีวิสาหกิจ
ชุมชน และระบบสหกรณ์ ใหก้บัชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า 

4.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัเพื่อพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากร
ป่าไม ้

4.4.1)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการวิจยัและพฒันารูปแบบ
การบริหารจดัการท่ีดินป่าไมท่ี้เหมาะสม 

4.4.2)  พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัสู่หน่วยงาน
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปใชป้ระโยชน ์



29 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน ท าบนัทึกขอ้ตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ

อนุรักษก์ารป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ระหว่างหน่วยงาน
ในสังกดั กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงกลาโหม ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลงั 
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงคมนาคม มาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกบั
มาตรการป้องกันรักษาป่าและการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นท่ีป่าของอ าเภองาว 
จงัหวดัล าปาง โดยการบูรณาการประสานงานร่วมกนั 

2) จดัตั้งชุดสายตรวจป่าไม ้ตั้งจุดตรวจ จุดสกดั ในพื้นท่ีล่อแหลมต่อการบุกรุก
ท าลายป่า และการด าเนินการตรวจลาดตระเวน สืบเสาะหาข่าว ประชาสัมพนัธ์ โดยสนธิก าลงั 
และประสานงานความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
และจบักุมผูก้ระท าผิด การเฝ้าระวงัป้องกนัไฟป่าในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะการ
กระท าผดิในลกัษณะดงัน้ี 

2.1) การบุกรุกแผว้ถางยดึถือ ครอบครองพื้นท่ีป่ารายใหญ่ เพื่อขายใหน้ายทุน
หรือยึดถือครอบครองโดยตนเอง ท่ีมิไดรั้บการผ่อนผนัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2541 และวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2542 หรือมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
กบัการป่าไม ้

2.2) การบุกรุกตดัไมท้ าลายป่าในพื้นท่ีหวงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม ้
2.3) การบุกรุกท าลายป่าไม้ท่ีเป็นขบวนการ โดยมีนายทุนและเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐอยู่เบ้ืองหลงัให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะตอ้งด าเนินการปราบปรามจบักุม
ด าเนินคดีตามกฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

2.4) การลกัลอบจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตวป่์า หรือประโยชน์ผลิตผลป่าไมอ่ื้นๆ 
และบุกรุกยดึถือ ครอบครองท่ีดินป่าไมโ้ดยผดิกฎหมาย 

3) ในกรณีท่ีมีการจบักุมผูก้ระท าความผิดและสืบสวนแลว้ ทราบว่ามีนายทุน 
หรือผูมี้อิทธิพลอยู่เบ้ืองหลงั หรือเขา้ข่ายเป็นคดีรายใหญ่หรือคดีท่ีส่ือมวลชนให้ความ
สนใจ ให้ผูถู้กจับกุมพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และด าเนินการ 
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ยึดทรัพยน์ายทุน หรือผูมี้อิทธิพลดงักล่าว ตามกฎหมายเก่ียวกบัการฟอกเงิน ตลอดจน    
มีการใชม้าตรการทางภาษีต่อบุคคลดงักล่าวดว้ย 

4) กรณีการเข้าตรวจยึดจับกุมแล้วไม่พบตัวผูก้ระท าความผิด ให้เจ้าหน้าท่ี 
ผูจ้บักมุสืบหาข่าว และประสานงานติดตามผลคดี และแจง้เบาะแสกบัพนกังานสอบสวน 
เพื่อสอบสวนหาตวัผูก้ระท าผดิมาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

5) จดัท าฐานขอ้มูลประวติัผูก้ระท าความผิด พื้นท่ีเกิดเหตุ ความเสียหายของการ
กระท าความผดิ รวมทั้งผลการด าเนินคดี โดยแยกเป็นคดีรายใหญ่และรายเลก็อยา่งเป็นระบบ 
เพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมในการกระท าความผิด หากมีการโยกยา้ย
สับเปล่ียนต าแหน่งผูรั้บผดิชอบฐานขอ้มูลดงักล่าว ใหท้ าการรับ-ส่ง เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6) กรณีการกระท าความผิดฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นท่ีป่าไม ้เม่ือมีการ
ตรวจยดึ จบักุม ด าเนินคดีแลว้ ให้ผูถู้กจบักุมจดัท าป้ายแสดงการตรวจยดึ จบักุม ด าเนินคดี
ไวใ้นบริเวณท่ีเกิดเหตุ พร้อมทั้งให้หน่วยงานกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธุ์พืช ด าเนินการจดัท าแผนฟ้ืนฟูการปลูกป่าทนัที โดยขอการคุม้ครองพื้นท่ี
ฉุกเฉินต่อศาลโดยไม่ตอ้งรอคดีถึงท่ีสุด รวมทั้งให้เจา้หนา้ท่ีติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงั
พื้นท่ีป่าท่ีเกิดเหตุนั้นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระท าความปิดหวนกลบัมายดึถือ
ครอบครองพื้นท่ีป่าไมใ้นบริเวณนั้นอีก 

7) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประชาสัมพนัธ์    
ทุกรูปแบบ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   
และป่าไม้ ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้ งให้
ประชาชนในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม ้       
ในพื้นท่ีของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

8) ให้เจา้หน้าท่ีสังกดัส านักจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ล าปาง) ส านักบริหาร
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (สาขาล าปาง) และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ด าเนินการป้องกนัรักษาป่า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
สร้างกลุ่มพนัธมิตรด้านการป้องกันปราบปราม และหาข่าวจากราษฎร อาสาสมคัร
พิทกัษ์ป่า (รสทป.) อาสาสมคัรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) 
เพื่อใหไ้ดข่้าวท่ีชดัเจน ไปสู่การจบักมุการด าเนินคดี เพื่อใหต้วัผูก้ระท าผดิ 
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9) ให้หน่วยป้องกนัรักษาป่าในสังกดัส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 3 (ล าปาง)
และอุทยานแห่งชาติถ ้ าผาไท สังกัดส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (สาขาล าปาง) 
มอบหมายเจา้หน้าท่ีจดัท ารายละเอียดฐานขอ้มูลแผนปฏิบติังานการป้องกนัรักษาป่า  
การจัดการป่าชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพป่า การแก้ไขปัญหาท่ีดินป่าไม้ การจัดท า
เคร่ืองหมายแนวเขตป่า การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่า ของทุกภาคส่วนลงในแผนท่ี 
เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการประสานความร่วมมือกบัอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี ในการป้องกนัรักษาป่า และการบุก
รุกยดึถือครอบครองท่ีดินป่าไม ้

 
2 .3 .3  กิจกรรมโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า              

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องทีอ่ าเภองาว จังหวดัล าปาง มดีังนี้  
1) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและ

ปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า   
    ด า เ นิน กิจกรรมป ลูกต้นไม้ใน ชุมชนบ้านห้ว ยทาก  ห มู่ ท่ี  3  

ต าบลบา้นหวด อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 
100 คน   

2) กิจกรรมประชุมจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า
อ าเภองาว  

    ด าเนินกิจกรรมจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามตัดไม้ท าลายป่า
อ าเภองาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม จ านวน 100 คนในวนัท่ี 20 เมษายน 2560  
ณ หอ้งประชุมท่ีวา่การอ าเภองาว อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  

3) กิจกรรมรณรงคส์ร้างเครือข่ายระดบัอ าเภอ  
              ด า เน ินก ิจกรรมรณรงค ์สร ้า ง เครือข ่า ยระด บัอ า เ ภอ  โดย มี

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 150 คน มีการจัดประชุมกลุ่ม และร่วมเดินขบวนรณรงค์การ
อนุรักษแ์ละป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ในวนัที่ 10 เมษายน 2560 
ณ ลานโพธ์ิวดัตน้ตอ้ง ต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
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4) กิจกรรมจดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามตดัไมท้ าลายป่า ระดบัอ าเภอ 
(น าร่อง) 

            ด าเนินการจดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบั
อ าเภอ (น าร่อง) ณ ท่ีว่าการอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง และจา้งเหมาพนกังาน เพื่อก ากบั
ดูแลศูนยฯ์จ านวน 1 คน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน และชุมชนได้มีส่วนร่วม   

เป็นแกนน าในการป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีของตนเอง 
2) สามารถหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้และป้องกนัไฟป่าในพื้นท่ี 

ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
3) ท าใหเ้กิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมดา้นการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้

ท าลายป่าระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4) ท าให้ทรัพยากรป่าไมท่ี้ถูกท าลายกลบัฟ้ืนคืนสู่สภาพท่ีสมบูรณ์ เพื่อรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลของระบบนิเวศน์ส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

นายพนัธุ์พงษ ์คงเดชอดิศกัด์ิ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง 
จงัหวดัตราด การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตอุทยานแห่งชาติ  หมู่เกาะช้าง 
จงัหวดัตราด  และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จงัหวดัตราด 
จ าแนกตามเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา รายได ้ และอาชีพ โดยวิธีการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
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ตวัอยา่งจากประชากรตามทะเบียนท่ีอยูใ่นอ าเภอเกาะชา้ง จ านวน 387 คน โดยใชสู้ตร
ของ Yamane (1973) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่มและใชส้ถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป และใช ้  LSD (Least significant 
difference test) ทดสอบความแตกต่างรายคู่หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง จงัหวดัตราด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเม่ือแยกเป็นรายดา้น พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัมีส่วนร่วม 
ในระดบัมาก เป็นอนัดบัแรก รองลงมาดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีส่วน
ร่วมในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีส่วนร่วมในระดับน้อย  
และสุดทา้ยดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุ อาชีพ และรายได้
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชา้งจงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชา้ง จงัหวดัตราด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
นางสาวอนรรฆอร พนัธ์ุไพศาล (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การส ารวจการมีส่วนร่วม

ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลลาน
กระบือ อ าเภอลานกระบือ จงัหวดัก าแพงเพชร โดยด าเนินการส ารวจการจดัการขยะมูล
ฝอย โดยใชแ้บบส ารวจ (Questionnaire) กบัประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีเทศบาลต าบลลาน
กระบือ อ าเภอลานกระบือ จงัหวดัก าแพง ซ่ึงเป็นการส ารวจวิธีการก าจดัขยะมูลฝอย  
การคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน การมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอย และปัญหา
การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดกับประชาชน เพื่อให้เทศบาลฯ ทราบข้อมูลการ
จดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาใช้
สถิติวเิคราะห์เป็นค่าความถ่ี ร้อยละ และพรรณนาความ 
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จากการส ารวจขอ้มูลพบว่าประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลฯ น าขยะมูลฝอยท่ีเกิด   
ในครัวเรือน ให้เทศบาลน าไปก าจดั และจากการส ารวจ ยงัพบว่า ประชาชนยงัมีการ
ก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการอ่ืนๆไดแ้ก่ การเทกองแลว้เผา การเทกองกลางแจง้ ซ่ึงเป็น
การก าจดัขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลกัวิชาการ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชน ผลการส ารวจการคดัแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก่อนน าไปก าจดั     
ของผูต้อบแบบส ารวจในพื้นท่ีเทศบาลฯ พบว่า ประชาชนส่วนมากมีการคดัแยกขยะ     
มูลฝอย ก่อนน าไปก าจดั โดยจะคดัแยกขยะประเภทขวดแกว้ กระดาษ พลาสติก เหลก็ 
และโลหะ ซ่ึงเป็นขยะท่ีสามารถน ามาผ่านกระบวนการผลิตไดใ้หม่ (Recycle) และ 
จากการส ารวจความคิดเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการคดัแยกขยะมูลฝอย  ผูต้อบแบบ
ส ารวจส่วนมากของเทศบาลฯ ระบุว่า การคัดแยกขยะมูลฝอยมีประโยชน์ คือ                
1) เป็นรายไดเ้สริมใหต้นเองและครอบครัว 2) ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปก าจดั 
และ3) ป้องกนัมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ตามล าดบั ผลการส ารวจการมีส่วนร่วม      
ในการก าจดัขยะมูลฝอยของผูต้อบแบบส ารวจในพื้นท่ีเทศบาลฯ พบว่าประชาชน
ส่วนมากเคยเขา้ร่วมกิจกรรม ใหข้อ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
และมีส่วนร่วมในการร่วมช าระเงินค่าเกบ็ขนขยะมูลฝอย และเห็นดว้ยกบัการท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน น าขยะมูลฝอยมาก าจดัร่วมกบัเทศบาลฯโดยตอ้งช าระค่าก าจดั
ใหก้บัเทศบาลและเห็นดว้ยกบัการเกบ็ค่าเกบ็ขนขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ซ่ึงไดอ้อกเป็น
เทศบญัญติั และจากการส ารวจประเด็นปัญหาจากการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ          
ท่ีพบส่วนมากมาจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเอง ซ่ึงเทศบาลควรพิจารณา      
หาแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับตั้ งแต่ การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ             
ร่วมวางแผนร่วมปฏิบติั ร่วมใชป้ระโยชน์ และร่วมประเมินผลในการจดัการขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง 
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ปรียาพร โคตรมงคล (2552) การศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าพนมดงรัก จงัหวดัศรีสะเกษ 
มีว ัต ถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาระดับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าพนมดงรัก จงัหวดัศรีสะเกษ และเพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าพนมดงรัก จงัหวดัศรีสะเกษ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทั้งในเชิง
ส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้ 355 คน ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม    
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าพนมดงรัก จงัหวดัศรีสะเกษ อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57  
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.59 รองลงมา 
คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 2.58 ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.55 และดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.54 ส าหรับผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน     
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าพนมดงรัก จงัหวดัศรีสะเกษ 
แยกตามตวัแปรอิสระ พบว่า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง  
มีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในทุกรูปแบบไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี  
อาจเน่ืองมาจากสภาพสังคมในปัจจุบนัใหสิ้ทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงเท่าเทียมกนั เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ พบว่า ประชาชนอาย ุ 11-20 ปี  
มีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบติัและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรมากกว่าในช่วงอายุ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะส่วนราชการน้ีเก่ียวขอ้งกบัเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าพนมดงรักจดั 
ค่ายอบรมหลกัสูตรการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนมากกว่าประชาชนในช่วง
อายุอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษา มีส่วนร่วมในการปฏิบติัมากกว่าประชาชนในระดบัการศึกษาอ่ืนๆ ส่วนการ
เปรียบเทียบตามอาชีพ พบว่า ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในทุกรูปแบบไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าพนมดงรัก จงัหวดัศรีสะเกษ พบว่า ประชาชนประสบปัญหาเก่ียวกบัการมี     
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ส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ คือ ประชาชนไม่ไดรั้บข่าวสาร 
หรือการประชาสัมพนัธ์การมีส่วนร่วม เกิดจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ไดไ้ม่ทัว่ถึง 
บางส่วนเกิดจากการท่ีประชาชนไม่ใหค้วามสนใจในกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ เอง ทั้งน้ี 
มีการเสนอแนะให้เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมให้มากกว่าน้ี  
และจดัการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมมากข้ึน ปัญหาการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ คือ ประชาชนไม่ไดป้ฏิบติัหรือร่วมกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมฯ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองยงัมีความยากจนอยู ่ จึงไม่ได้
ใหค้วามสนใจกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการประกอบอาชีพ กลุ่มตวัอย่างเสนอใหมี้การ
ประสานงานเพื่อสร้างฝายกกัเก็บน ้ าเพื่อการอนุรักษ ์ และการศึกษาวิจยั รวมทั้งเสนอ   
ใหมี้การจดัการท่ีดิน และพื้นท่ีป่าไมใ้กลเ้คียงเป็นป่าชุมชนเพิ่มมากข้ึน อุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร คือ เม่ือประชาชนถูกเจา้หนา้ท่ีจบักุมจากการ
ลกัลอบตดัไม ้มกัเกิดความโกรธแคน้ เพราะไม่ไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
และเสนอแนะใหมี้การตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ี ว่ามีการปฏิบติัหนา้ท่ีเขม้งวด 
จริงจงัเพียงใด ซ่ึงผูต้รวจสอบอาจเป็นกลุ่ม NGO หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกพื้นท่ี 
ปัญหาการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล คือ ประชาชนไม่ไดติ้ดตามและประเมินผล
กิจกรรมท่ีวางแผน และด าเนินการเลย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการปฏิบติัหลงัจากท่ี
ประชาชนเข้ารับการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าท่ี หรือการติดตามผลการสร้าง         
แนวป้องกนัไฟป่า ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดแ้จง้สาเหตุของปัญหา แต่มีการเสนอใหมี้การ
ประสานงานเพื่อติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีวางแผนและด าเนินการ 
 

นายเดชา เช้ือบุญยนื (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยวิธีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกบัภาคประชาชน 
ในชุมชนท่ีจะพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมบนฐานการพิจารณาความสมดุลของการใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื ตามแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื อนัสอดคลอ้ง
กบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ว่าดว้ยสิทธิของบุคคล
และชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดหลกัการด าเนินงานตามรอยพระยุคลบาท 
น้อมน าแนวพระราชด าริ ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ 
หลกัการองคค์วามรู้ 6 มิติ ประกอบดว้ย น ้า ดิน เกษตร พลงังานทดแทน ป่า ส่ิงแวดลอ้ม 
และหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ การเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา ตลอดจนการด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ 21 ระดบั
ทอ้งถ่ิน (Local Agenda21) ภายใตก้รอบของความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ดูแลท้องถ่ินของตนในเร่ืองของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ภายใต้กระบวนการท างาน 4 
กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการท่ี 1 การประสานงานผูมี้ส่วนได ้- เสีย (Stakeholder) 
และรวบรวมขอ้มูลการใชท้รัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นท่ี กระบวนการท่ี 2 การ
ประชุม เสวนา ร่วมกบัหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี 
ส่วนร่วม กระบวนการท่ี 3 การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อส่งเสริมการจดัท า
แผนปฏิบติังานระดบัชุมชน กระบวนการท่ี 4 การน าเสนอแผนงานต่อหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัจนเกิดกลุ่มของกระบวนการส่งเสริมกบัคน
ท่ีมาจากผูมี้ส่วนได-้เสีย หลากหลายกลุ่ม เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมเร่ืองการวางแผน
และการด าเนินงาน โดยใชว้ธีิการส่งเสริมเป็นรายบุคคล (Individual Contact) การส่งเสริม
แบบกลุ่ม (Group Contact) และการส่งเสริมแบบมวลชน (Mass Contact) ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์
เพื่อปลูกจิตส านึกของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน ใหต้ระหนกัถึงสภาพปัญหา และเขา้มา
มีส่วนร่วมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  
จนน าไปสู่แนวความคิด “1 ชุมชน 1 ลุ่มน ้า 1 หน่วยงาน” และพฒันาเป็นโครงการบูรณา
การจากทุกภาคส่วน ในการขบัเคล่ือนอย่างมีส่วนร่วม ภายใตก้ระบวนการส่งเสริม 
ของเจา้หนา้ท่ี สามารถท าให้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จนบรรลุผลส าเร็จของงานไดใ้นท่ีสุด 

ผลจากการด า เ นินงานดังก ล่าว  ท า ให้ เ กิด เค รือ ข่ ายด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัชุมชน ในรูปแบบเครือข่ายป่าชุมชนจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนข้ึน โดยน ากรอบแนวทางท่ีได้จากการสรุปความคิดร่วมกัน เป็นโมเดล 
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การท างาน คือ “1 ชุมชน 1 ลุ่มน ้ า 1 หน่วยงาน” นอกจากน้ี ยงัไดข้ยายแนวคิดและเสนอ
แผนงานบรรจุเขา้สู่ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อขยายผลแนวความคิด
และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมของภูมิภาค เน่ืองจากเป็น
ประเด็นปัญหาร่วมกนัของภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาคุณภาพอากาศ 
อนัเน่ืองจากปัญหาหมอกควนัท่ีปกคลุมพื้นท่ี การบุกรุกพื้นท่ีป่า การจดัการน ้ าและ
ทรัพยากรในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตน้น ้ าท่ีส าคัญของประเทศ และส่งผลกระทบ
ต่อเน่ืองถึงท่ีราบลุ่มภาคกลาง จนท าให้เกิดชุมชนตน้แบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชนและทอ้งถ่ินของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป 
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บทที่ 3 
วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายในการส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนิน

โครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  โดยการใชแ้บบส ารวจสอบถามกลุ่มเป้าหมายท่ีอยูใ่น
พื้นที่ครอบคลุม 10 ต  าบล ไดแ้ก่ ต  าบลบา้นร้อง ต าบลบา้นโป่ง ต าบลปงเตา ต าบล    
บา้นแหง ต าบลบา้นออ้น ต าบลหลวงเหนือ ต าบลหลวงใต ้ต าบลนาแก ต าบลบา้นหวด  
และต าบลแม่ตีบ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) การศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ของชุมชนเป้าหมาย 
  1.1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนจากขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (กรมการ

พฒันาชุมชน, 2560) เพื่อคดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย (พื้นท่ีด าเนินการส ารวจ) และพิจารณา
หาแนวทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

  1.2) ด าเนินการเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยใชแ้บบส ารวจ 

2) มีการจดัประชุมตวัแทนชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์    
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ  
    2.1) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกนัและปราบปราม
การตดัไมท้ าลายป่า  

   2.2) กิจกรรมจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า  
   2.3) กิจกรรมการรณรงคส์ร้างเครือข่ายระดบัอ าเภอ 
   2.4) กิจกรรมจดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบัอ าเภอ  

3) สรุปผลการด าเนินการส ารวจจากกลุ่มเป้าหมาย 
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3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากร 
            ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูส้ ารวจ ไดเ้ลือกประชากรในพื้นท่ีอ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง  
ซ่ึงประกอบดว้ยพื้นท่ีการปกครองจ านวน 85 หมู่บา้น ครอบคลุม 10 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบล
บา้นร้อง ต าบลบา้นโป่ง ต าบลปงเตา ต าบลบา้นแหง ต าบลบา้นออ้น ต าบลหลวงเหนือ ต าบล
หลวงใต ้ต าบลนาแก ต าบลบา้นหวด ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  รวมประชากร
จ านวนทั้งส้ิน 35,322 คน (กรมการพฒันาชุมชน, 2560)  

กลุ่มตัวอย่าง 
การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้

ท าลายป่าจงัหวดัล าปาง ของประชาชนพื้นท่ีอ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง ท่ีอาศยัโดยรอบ
พื้นท่ีป่า สุ่มตวัอย่างประชากรโดยใชว้ิธีค  านวณจากสูตรของ Yamanae (1973) น ามา
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชากรศึกษา แสดงสมการ ดงัน้ี 

  

                  
              

 
เม่ือ   n =  จ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
    ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง 

  N =   จ านวนประชากรทั้งหมด 
    ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง (35,322 คน) 

  e =  ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มเลือกตวัอยา่ง 
    ท่ียอมรับได ้(= 0.05) 

 

ค านวณตามสูตร                 
         

          

                     
                      

                                             n =   395.5 
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ดังนั้ น จึงได้จ  านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ท่ีอาศัยในพื้นท่ีอ  า เภองาว         
จงัหวดัล าปาง จ านวน 396 คน 

หลงัจากได้จ  านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว จงัหวดั
ล าปางแลว้ น าไปค านวณหาจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างในแต่ละต าบล โดยใช้สูตร  
การกระจายตามสัดส่วน (สุบงกช จามีกร, 2526) แสดงสมการ ดงัน้ี 

 

                       
  

 
      

           
เม่ือ  ni   =    จ านวนประชากร ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว ในแต่ละต าบล 

   n =  จ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว   
                         จงัหวดัล าปาง (396 คน) 

   Ni =   จ านวนประชากรทั้งหมด ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว              
                                 ของแต่ละต าบล 

  N =  จ านวนประชากรทั้งหมด ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว   
                                จงัหวดัล าปาง (35,322 คน) 
   i =  ประชากรของแต่ละต าบล ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว       
                               จงัหวดัล าปาง ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 10 ต าบล 
 

ดงันั้น จ  านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละต าบล ท่ีอาศยัในพื้นท่ีอ  าเภองาว      
จงัหวดัล าปาง แสดงไดด้งัน้ี 

1) ต าบลบา้นร้อง จ านวนประชากร 4,240 คน ตวัอยา่งจ านวน 48 คน 
2) ต าบลบา้นโป่ง จ านวนประชากร 4,564 คน ตวัอยา่งจ านวน 51 คน 
3) ต าบลปงเตา จ านวนประชากร 4,414 คน ตวัอยา่งจ านวน 50 คน 
4) ต าบลบา้นแหง จ านวนประชากร 3,693 คน ตวัอยา่งจ านวน 42 คน 
5) ต าบลบา้นออ้น จ านวนประชากร 3,245 คน ตวัอยา่งจ านวน 36 คน 
6) ต าบลหลวงเหนือ จ านวนประชากร 2,620 คน ตวัอยา่งจ านวน 29 คน 
7) ต าบลหลวงใต ้จ  านวนประชากร 3,771 คน ตวัอยา่งจ านวน 42 คน 
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8) ต าบลนาแก จ านวนประชากร 2,503 คน ตวัอยา่งจ านวน 28 คน 
9) ต าบลบา้นหวด จ านวนประชากร 3,115 คน ตวัอยา่งจ านวน 35 คน 
10) ต าบลแม่ตีบ จ านวนประชากร 3,157 คน ตวัอยา่งจ านวน 35 คน 

รวมจ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ในการส ารวจทั้งส้ิน 396 คน   
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจคร้ังน้ีใชแ้บบส ารวจ (Questionnaire) มาเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา โดยแบบส ารวจ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่  

- เพศ  

- อาย ุแบ่งเป็น 10-20 ปี 21-30ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และ 61 ปีข้ึนไป 

- อาชีพ แบ่งเป็น คา้ขาย/ท าธุรกิจส่วนตวั  โรงแรม/ท่ีพกั/บริการน าเท่ียว                                                               
  เกษตรกร/เล้ียงสัตว/์ประมง  บุคลากรหน่วยงานราชการ  บุคลากร   

       หน่วยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  นกัเรียน/นกัศึกษา  และอ่ืนๆ 

- รายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท                       
10,000 บาท - 20,000 บาท 

       20,000 บาท - 30,000 บาท          
       และ 30,001 บาท ข้ึนไป 

- จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน แบ่งเป็น อยูค่นเดียว  2-3 คน  4-5 คน     
และ 6 คน ข้ึนไป   

- ท่ีดินท ากินในความครอบครองของครัวเรือน  ระบุไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ครัวเรือนไม่มีท่ีดินท ากิน  
หนงัสือสิทธิท ากิน (สทก.) 
พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก) 
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พื้นท่ีประเภท นส.3 
พื้นท่ีประเภทโฉนดท่ีดิน 
และพื้นท่ีอ่ืนๆ 

- การใชห้รือการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องครัวเรือน ระบุประเภท 
 ทรัพยากรท่ีพึ่งพิง แบ่งเป็น ของป่า สัตวป่์า ป่าไม ้อ่ืนๆ 

 
2) ส่วนท่ี 2 ส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกนั        

และปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าจังหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560           
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ดงัตวัช้ีวดั ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด (Close 
ended question) จ านวนรวม 12 ขอ้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

2.1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
          ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเสนอปัญหา และความตอ้งการ   

ของชุมชน การมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาและวิธีการปรับปรุง และการมี
ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชนของตนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  
          ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรม ตามโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้

ท าลายป่า มีส่วนร่วมปลูกตน้ไม ้และปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณประโยชน ์ 
ในชุมชนของตน มีส่วนร่วมในการช่วยดูแล สอดส่องพฤติกรรมคนในชุมชนของตน      
ท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ และมีส่วนร่วมในการสอนหรือถ่ายทอด
องคค์วามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรป่าไม ้   

2.3) การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน ์ 
    ได้แก่ มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ จากการร่วมกิจกรรมตาม

โครงการ และไดรั้บการพฒันาศกัยภาพของตนเองจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

2.4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
     ไดแ้ก่ มีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และ

มีส่วนร่วมติดตามผลการปฏิบติังานตามโครงการของเจา้หนา้ท่ีป่าไมใ้นระดบัพื้นท่ี 
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 3.2.2 การหาความเช่ือมั่นของแบบส ารวจ (Reliability of Measurement)             
โดยการน าแบบส ารวจท่ีไดจ้ดัท าข้ึน เสนอต่อหัวหนา้ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอ าเภองาว เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ค าถาม และความสอดคลอ้ง    
กบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา  และน าไปทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
(Validity) พร้อมทั้ งปรับปรุงแก้ไขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของหัวหน้าส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอ าเภองาว หลงัจากนั้น น าแบบส ารวจไปทดสอบ 
(Pre-test) กับประชาชนท่ีอาศัยในต าบลนาแก ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีตั้ งส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอ าเภองาว และมีอาณาเขตติดพื้นท่ีป่าไม ้จ  านวน 30 ชุด 
ท าการทดสอบด้านเน้ือหาการใช้ภาษา และทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability               
of Measurement) โดยใช้สูตรของ Cronbach เพื่อค  านวณค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
(Coefficient Alpha) ดงัน้ี 

 
 
 

เม่ือ           แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบส ารวจ 
n     แทน  จ านวนขอ้ของแบบส ารวจ 

   S i

2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
   S i

2     แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 

 

ดงันั้น การหาความเช่ือมัน่ของแบบส ารวจ (Reliability of Measurement)       
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ท่ากบั 0.817 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัสูง น าไปในการส ารวจได ้

 
3.3 วธิีการศึกษา 

การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่าจงัหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
ก าหนดวธีิการส ารวจออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
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1) การศึกษาจากเอกสาร 
  เป็นการศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม และได้

ศึกษาจากแผนการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าจงัหวดั
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2) การศึกษาภาคสนาม 
  เป็นการศึกษาด้วยการใช้แบบส ารวจกับกลุ่มประชากรในพื้นท่ีส ารวจ        

รวมจ านวนทั้ งส้ิน 396 คน (ส ารวจจากประชากรต าบลต่างๆ ในท้องท่ีอ าเภองาว        
รวมจ านวน 10 ต าบล)  

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1) ขอ้มูลส่วนท่ี 1 (ขอ้มูลทัว่ไป) ท่ีไดจ้ากแบบส ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้ใช้
สถิติวเิคราะห์เป็นค่าความถ่ี และร้อยละ  

2) ขอ้มูลส่วนท่ี 2 (ขอ้มูลการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่าจงัหวดัล าปาง) ท่ีไดจ้ากแบบส ารวจ น ามาวิเคราะห์เป็นค่าความถ่ี ร้อยละ และ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต แลว้ท าการพรรณนาเน้ือความ 

ส าหรับเกณฑใ์นการก าหนดระดบัการมีส่วนร่วม ใชค้ะแนนเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert, 1961) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

          4  หมายถึง  มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
          3  หมายถึง  มีส่วนร่วมมาก 
          2  หมายถึง  มีส่วนร่วมนอ้ย 
          1  หมายถึง  มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

     น าผลคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยวิธีการหาความกวา้ง
ของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

                ความกวา้งอนัตรภาคชั้น = (ค่าสูงสุด- ค่าต ่าสุด)/จ  านวนชั้นท่ีตอ้งการ 
            = (4-1)/4 
            = 0.75 
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                 เกณฑก์ารแปลความ  คือ ค่าเฉล่ีย  3.26-4.00    หมายถึง  มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
                     ค่าเฉล่ีย  2.51-3.25   หมายถึง  มีส่วนร่วมมาก 
                    ค่าเฉล่ีย  1.76-2.50   หมายถึง  มีส่วนร่วมนอ้ย 
                     ค่าเฉล่ีย  1.00-1.75   หมายถึง  มีส่วนร่วมนอ้ย 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้

ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในคร้ังน้ี ด าเนินการส ารวจเฉพาะในพื้นท่ี
อ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บประเมินว่าสุ่มเส่ียงต่อการเกิดวิกฤตการ
ลกัลอบตดัไมท้ าลายป่าและบุกรุกยดึถือครอบครองพื้นท่ีป่า ผิดกฎหมาย 5 ล  าดบัสูงสุด 
ตามสถิติผลคดีการกระท าความผิดกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึง 
เดือน กนัยายน 2560 

ซ่ึงผลการส ารวจ โดยใชแ้บบส ารวจประชาชนทุกต าบล จ านวน 10 ต  าบล ในเขต
พื้นท่ีอ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ย 

1. ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีดินท ากินในความครอบครองของครัวเรือน และการใช้
หรือการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องครัวเรือน 

2. ส่วนท่ี 2 ส ารวจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินโครงการ
ป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าจงัหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดงัตวัช้ีวดั ต่อไปน้ี 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั      
3) การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ประกอบดว้ยค าถามแบบปลายปิด (Close ended question) จ านวนรวม 12 ขอ้  
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตาราง 2  
จ านวนครัวเรือนท่ีตอบแบบส ารวจ ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
              ต าบล                      จ านวนครัวเรือนทีต่อบแบบส ารวจ  

ต าบลบา้นร้อง       48 
ต าบลบา้นโป่ง       51 
ต าบลปงเตา                   50 
ต าบลบา้นแหง       42 
ต าบลบา้นออ้น      36 
ต าบลหลวงเหนือ      29 
ต าบลหลวงใต ้      42 
ต าบลนาแก       28 
ต าบลบา้นหวด      35 
ต าบลแม่ตีบ       35 

                                                                                      รวมทั้งส้ิน    396   ครัวเรือน 

 

ตาราง 3  
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
 

             ข้อมูลทัว่ไป จ านวน   ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย            227     57.28 
 หญิง            169     42.72 

อายุ 
 10-20 ปี               3       0.70  
 21-30 ปี              42      10.61 
 31-40 ปี             98                  24.61 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
 

             ข้อมูลทัว่ไป จ านวน   ร้อยละ 

 41-50 ปี              82                 20.65 
 51-60 ปี            150    38.05 
 และ 61 ปี ข้ึนไป             21      5.37 

อาชีพ 
 คา้ขาย/ท าธุรกิจส่วนตวั           116                 29.28 
 บุคลากรหน่วยงานราชการ            34      8.63   
 โรงแรม/ท่ีพกั/บริการน าเท่ียว              0      0 
 บุคลากรหน่วยงานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ           13                   3.39 
 เกษตรกร/เล้ียงสัตว/์ประมง          222    56.01 
 นกัเรียน/นกัศึกษา             11      2.69 
 อ่ืนๆ                 0      0 

รายได้รวมของครัวเรือน 
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท           187     47.38 
 10,000 บาท - 20,000 บาท         169     42.57 
 20,001 บาท - 30,000 บาท            19       4.67 
 30,001 บาท ข้ึนไป             21       5.37 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 อยูค่นเดียว                5       1.27 
 2-3 คน              153     38.61 
 4-5 คน              225     56.72 
 6 คน ข้ึนไป               13       3.39 

ทีด่ินท ากินในความครอบครองของครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ครัวเรือนไม่มีท่ีดินท ากิน              42     10.61 
หนงัสือสิทธิท ากิน (สทก.)              92     23.34 
พื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก)     106     26.73 
พื้นท่ีประเภท นส.3             185     46.68 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
 

             ข้อมูลทัว่ไป   จ านวน   ร้อยละ 

พื้นท่ีประเภทโฉนดท่ีดิน                                       74    18.67 
อ่ืนๆ                32      8.06 

การใช้หรือการพึง่พงิทรัพยากรป่าไม้ของครัวเรือน 
 ไม่ไดใ้ช/้ไม่ไดพ้ึ่งพิง             116    29.28 
 ไดใ้ช/้ไดพ้ึ่งพิง             280    70.72 
              ประเภท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของป่า          275                                        69.31  
                                            สัตวป่์า               90                                        22.63 
                                            ป่าไม ้                 66                                        16.69 
                                                      อ่ืนๆ                    0                                          0 

จากตาราง 3 ผลการส ารวจข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 707 คน 
ผูต้อบแบบส ารวจ ซ่ึงเป็นสมาชิกในครัวเรือนไดใ้หข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1) เพศ 
    จากการตอบแบบส ารวจ พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 227 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.28 และเพศหญิง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.72  
2) อายุ 
  ผูต้อบแบบส ารวจ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 150 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 38.05 รองลงมามีอายรุะหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.61 และ
อายรุะหวา่ง 10-20 ปี พบนอ้ยท่ีสุด จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 

3) อาชีพ 
  ผูต้อบแบบส ารวจประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตร/เล้ียงสัตว/์ประมง มากท่ีสุด 

จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 56.01 รองลงมาประกอบอาชีพในกลุ่มคา้ขาย/ท าธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.28 และพบว่าเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69 ส่วนอาชีพในกลุ่มโรงแรม/ท่ีพกั/บริการ 
น าเท่ียว หรือกลุ่มอ่ืนๆ ไม่พบในกลุ่มตวัอยา่งท่ีส ารวจ 
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4) รายได้รวมของครัวเรือน ต่อเดือน 
     จากการตอบแบบส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 

ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 47.38 รองลงมามีรายไดร้วมของ
ครัวเรือนต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.57 และพบว่า 
มีรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือน 20,001- 30,000 บาท จ านวน 19 คน ซ่ึงถือว่านอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 4.67  

5) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบส ารวจ เป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน     

มากท่ีสุด โดยมีจ  านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.72 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิก           
ในครัวเรือน 2-3 คน โดยมีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.61 และท่ีพบน้อยท่ีสุด  
เป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยูค่นเดียว จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.61 

6) ทีด่ินท ากนิในความครอบครองของครัวเรือน 
     จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีท่ีดินท ากินในความครอบครอง

ของครัวเรือนประเภท นส.3 จ  านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.68 รองลงมามีท่ีดินท ากิน  
ในความครอบครองของครัวเรือนประเภทพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก) 
จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.73 และท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ เป็นท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.06 

7) การใช้หรือการพึง่พงิทรัพยากรป่าไม้ของครัวเรือน 
     จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ครัวเรือนไดมี้การใชห้รือมีการ
พึ่งพิงทรัพยากรป่าไม ้จ  านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72 โดยแบ่งเป็นประเภทใช้
ประโยชน์จากของป่าสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.31 และประเภทใชป้ระโยชน์จากป่าไม้
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.69  ทั้งน้ี มีครัวเรือนท่ีไม่ไดใ้ชห้รือไม่ไดพ้ึ่งพิงทรัพยากร     
ป่าไม ้จ  านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.28 
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4.2  ผลการส ารวจการมส่ีวนร่วมในการด าเนินกจิกรรมโครงการป้องกนัและปราบปราม 
การตัดไม้ท าลายป่า ท้องทีอ่ าเภองาว จังหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตาราง 4 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

                                การมีส่วนร่วม         จ านวนตามเกณฑแ์ต่ละระดบั/ ร้อยละ               แปล

       มากท่ีสุด         มาก          นอ้ย       นอ้ยท่ีสุด   x̄         ความ 

การประชุม 
1) มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา        134             193              66               3            3.16       มาก 
อุปสรรค และความตอ้งการของชุมชน เก่ียวกบั       (33.95)        (48.66)       (16.69)       (0.70) 
การสงวน การอนุรักษ ์รวมทั้งการป้องกนัและ  
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ในการประชุมประจ าเดือนของชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยั 

2) มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา           106             195              95               -            3.03        มาก 
อุปสรรค และความตอ้งการของชุมชน เก่ียวกบั        (26.59)        (49.36)       (24.05)           - 
การสงวน การอนุรักษ ์รวมทั้งการป้องกนัและ  
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ในการประชุมต่างๆ ในระดบัอ าเภอ 
 

การวางแผน 
3) มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ข               98              208              90      -           3.02        มาก 
ปัญหา และร่วมด าเนินการจดัท าแผนการป้องกนั      (24.75)        (52.62)         (22.63)          - 
และปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
บรรจุลงในแผนชุมชนของตน 

4) มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ข              100              187              106             3          2.97       มาก 
ปัญหา และร่วมด าเนินการจดัท าแผนการป้องกนั       (25.32)        (47.38)         (26.59)       (0.70) 
และปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
บรรจุลงในแผนการพฒันาระดบัอ าเภอ  

                             ภาพรวม                                                                                              3.05      มาก 

 
 
 

(n = 396) 
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จากตาราง 4 ผลการส ารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม
โครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทอ้งที่อ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง ในรูปแบบค่าความถ่ี จ  านวนร้อยละ และค่าเฉล่ีย ดา้นการ 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า ในภาพรวม ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมอยู่ในระดบั “มาก”        
(x̄ = 3.05) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี 

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นการประชุมสูงท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของชุมชน เกี่ยวกบัการสงวน  
การอนุรักษ ์รวมทั้งการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้       
ในการประชุมประจ าเดือนของชุมชนที่ตนอยูอ่าศยั อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 3.16)         
หรือเฉล่ียทุก 2-6 เดือน เป็นอนัดบัสูงท่ีสุด ส่วนอนัดบัรองลงมา คือ ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบัการ
สงวน การอนุรักษ ์รวมทั้งการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
ในการประชุมต่างๆ ในระดบัอ าเภอ อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.03) หรือเฉล่ียทุก 2-6 เดือน
ส่วนอนัดบัท่ีสาม ได้มีส่วนร่วมในประเด็นการวางแผน คือ ประชาชนได้มีส่วนร่วม    
ในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา และร่วมด าเนินการจดัท าแผนการป้องกนัและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้บรรจุลงในแผนชุมชนของตน อยูใ่นระดบั 
มาก (x̄ = 3.02) หรือเฉลี่ย 1-2 ปี/คร้ัง และอนัดบัสุดทา้ย คือ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม  
ในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา และร่วมด าเนินการจดัท าแผนการป้องกนัและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้บรรจุลงในแผนการพฒันาระดบัอ าเภอ    
อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 2.97) หรือเฉล่ีย 1-2 ปี/คร้ัง 
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ตาราง 5 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  

                                การมีส่วนร่วม         จ านวนตามเกณฑแ์ต่ละระดบั/ ร้อยละ              แปล

       มากท่ีสุด         มาก          นอ้ย       นอ้ยท่ีสุด  x̄         ความ 

การด าเนินกิจกรรม 
1) มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม                        98              198              92               8           2.97        มาก 
ตามโครงการป้องกนัและปราบปรามการ                (24.61)        (50.07)       (23.34)       (1.98) 
ตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  

2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกตน้ไม ้และ             114     209              71              3           3.09        มาก 
ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน ์     (28.71)        (52.62)       (17.96)       (0.70)  
ในชุมชนของตน 

การป้องกนัและปราบปราม 
3) มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั ดูแล และสอดส่อง          82             211              98               5          2.93       มาก 
พฤติกรรมคนในชุมชน และคนภายนอกชุมชน         (20.65)      (53.32)       (24.61)         (1.41) 
ของตน ท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุกท าลาย  
ทรัพยากรป่าไม ้ในทอ้งท่ีท่ีตนอยูอ่าศยั และรายงาน 
ใหแ้ก่ผูน้ าชุมชนหรือหน่วยงานป่าไมท้ราบ 

การถ่ายทอดความรู้ 
4) มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด หรือบอกเล่า                  92             185             111             8            2.91       มาก 
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสงวน อนุรักษ ์         (23.34)        (46.68)       (28.01)      (1.98) 
และป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้
ใหก้บัคนในครัวเรือน และในชุมชนของตนทราบ 

                             ภาพรวม                                                                                            2.98     มาก 

 

จากตาราง 5 ค่าความถ่ี จ  านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียของการส ารวจการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ด้านการมีส่วนร่วม      
ในการปฏิบติั พบว่า ในภาพรวมประชาชนไดมี้ส่วนร่วมอยูใ่นระดบั “มาก” (x̄ = 2.98) 
โดยมีรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี 

(n = 396) 
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ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นการด าเนินกิจกรรมสูงท่ีสุด คือ มีส่วนร่วม  
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมการปลูกตน้ไม้ และการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมต่างๆ ในพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ในชุมชนของตน อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.09) หรือ 3-4 คร้ัง/ปี เป็นอนัดบั
สูงท่ีสุด ส่วนอนัดบัรองลงมา คือ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว 
จงัหวดัล าปาง อยู่ในระดบั มาก (x̄ = 2.97) หรือ จ านวน 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 4 กิจกรรม 
ส่วนอนัดบัท่ีสาม ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นการป้องกนัและปราบปราม คือ  
ไดมี้ส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั ดูแล และสอดส่องพฤติกรรมคนในชุมชน และคนภายนอก
ชุมชนของตนท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งท่ีท่ีตนอยู่อาศยั 
และรายงานใหแ้ก่ผูน้  าชุมชนหรือหน่วยงานป่าไมท้ราบ อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 2.93) หรือ
บ่อยคร้ัง และในอนัดบัสุดทา้ย ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นการถ่ายทอดความรู้ 
คือ มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด หรือบอกเล่าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสงวน อนุรักษ ์
และป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ใหก้บัคนในครัวเรือนและในชุมชนของตน
ทราบ อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 2.97) หรือ 3-4 คร้ัง/ปี 
 

ตาราง 6 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน ์ 

                                การมีส่วนร่วม         จ านวนตามเกณฑแ์ต่ละระดบั/ ร้อยละ              แปล

       มากท่ีสุด         มาก          นอ้ย       นอ้ยท่ีสุด  x̄        ความ 

ประโยชน์ต่อชุมชน 
1) ชุมชนของตนมีส่วนร่วมในการไดรั้บ                  114              174              103            5            3.00       มาก 
ประโยชนจ์ากกิจกรรมการพฒันาชุมชน                 (28.71)        (43.99)        (26.03)       (1.27) 
ดา้นต่างๆ ตามโครงการป้องกนัและปราบปราม 
การตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
 
 
 
 

(n = 396) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน ์ 

                                การมีส่วนร่วม         จ านวนตามเกณฑแ์ต่ละระดบั/ ร้อยละ              แปล

       มากท่ีสุด         มาก          นอ้ย       นอ้ยท่ีสุด  x̄        ความ 

ประโยชน์ต่อตนเอง 
2) ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพของตน    71     214              108             3           2.89       มาก 
จากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ                      (17.96)         (54.03)        (27.30)      (0.70)  
ป้องกนัและปราบปรามการตดัไม ้ 
ท าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 

                             ภาพรวม                                                                                              2.95     มาก 

 

จากตาราง 6 ค่าความถ่ี จ  านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียของการส ารวจการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ด้านการมีส่วนร่วม     
ในการไดรั้บประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมประชาชนไดมี้ส่วนร่วมอยู่ในระดบั “มาก”  
(x̄ = 2.95) โดยมีรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี 

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นการไดรั้บประโยชน์ต่อชุมชน คือ มีส่วนร่วม
ในการได้รับประโยชน์กิจกรรมการพฒันาชุมชนด้านต่างๆ ตามโครงการป้องกนัและ
ปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดั
ล าปาง อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 3.00) เป็นอนัดบัสูงท่ีสุด ส่วนอนัดบัท่ีสอง ประชาชนมีส่วน
ร่วมในประเด็นการไดรั้บประโยชน์ต่อตนเอง คือ ประชาชนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง จากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 2.89)  
 
 
 

(n = 396) 
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ตาราง 7 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

                                การมีส่วนร่วม         จ านวนตามเกณฑแ์ต่ละระดบั/ ร้อยละ              แปล

       มากท่ีสุด         มาก          นอ้ย       นอ้ยท่ีสุด  x̄        ความ 

ประเมินผลโครงการ 
1) มีส่วนร่วมในการติดตามผลท่ีเกิดข้ึน    82              187             124              3           2.88       มาก 
จากการด าเนินกิจกรรมโครงการป้องกนั                  (20.65)        (47.38)        (31.26)       (0.70) 
และปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ในปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว  
จงัหวดัล าปาง 
 

ประเมินผลการปฏิบติังาน 
2) มีส่วนร่วมในการสงัเกตการณ์การปฏิบติังาน         108      177             111             -           2.99       มาก 
ของเจา้หนา้ท่ีป่าไมท้ั้งการปฏิบติังานตาม                (27.30)         (44.70)        (28.00)          -  
ภารกิจหลกั และการปฏิบติังานตามกิจกรรม              
โครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง   

                             ภาพรวม                                                                                             2.94      มาก 

 
จากตาราง 7 ค่าความถ่ี จ  านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียของการส ารวจการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ด้านการมีส่วนร่วม     
ในการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมประชาชนได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ “มาก”          
(x̄ = 2.94) โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นติดตามการประเมินผลโครงการ คือ มีส่วน
ร่วมในการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมโครงการป้องกนัและปราบปราม 
การตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบั 
มาก (x̄ = 2.99) เป็นอนัดบัสูงท่ีสุด ส่วนอนัดบัท่ีสอง ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็น
การติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน คือ มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ทั้งการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั และการปฏิบติังานตามกิจกรรม

(n = 396) 
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โครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ี
อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 2.88)   
 
ตาราง 8 
การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม จ าแนก  
ในแต่ละดา้น 
 

            การมีส่วนร่วมของประชาชน                  x̄            แปลความ            อนัดบั 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  3.05  มาก  1 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  2.98  มาก  2  
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ 2.95  มาก  3 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   2.94  มาก  4 

                           ภาพรวม                                           2.98  มาก 

 

จากตาราง 8 ค่าความถ่ี จ  านวนร้อยละ และค่าเฉล่ียของการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้องท่ี   
อ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการอยูใ่นระดบั “มาก” (x̄  = 2.98) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ สูงท่ีสุด คือ อยูใ่นระดบั มาก (x̄  = 3.05) รองลงมา คือ ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั (x̄  = 2.98) อนัดบัท่ีสาม คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บ
ประโยชน์ (x̄  = 2.95) ส่วนด้านท่ีมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม                  
ในการประเมินผล (x̄  = 2.94)  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การส ารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องท่ี   
อ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไป สภาพทางสังคม 
และเศรษฐกิจชุมชน ของพื้นท่ีเป้าหมาย และศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงมีความ
สอดคล้องในการเฝ้าระวงัและดูแลทรัพยากรป่าไม้ในท้องถ่ินของคนในชุมชนเอง 
ตลอดจน เพื่อหาแนวทางในการหยุดย ั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
เป้าหมาย โดยใชว้ธีิการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลประชากรจากขอ้มูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพฒันาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ผูส้ ารวจไดสุ่้มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิค  านวณจากสูตรของ Yamanae (1973) เพื่อน ามา
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างประชากรศึกษา และหาจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่าง   
ในแต่ละต าบล โดยใช้สูตรการกระจายตามสัดส่วน (สุบงกช จามีกร, 2526) มาเป็น
เคร่ืองมือในการส ารวจ มีการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบส ารวจ (Reliability of 
Measurement) ไดเ้ท่ากบั 0.817 และน าผลการส ารวจท่ีไดม้าวิเคราะห์ค่าความถ่ี จ  านวน
ร้อยละ และค่าเฉล่ียเลขคณิต เพื่อประเมินผล แลว้ท าการพรรณนาเน้ือความตามล าดบั 
ดงัน้ี 1) สรุปผล 2) อภิปรายผล และ 3) ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

     ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบส ารวจ 

     ผลการศึกษาในภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ
51-60 ปี ประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกร/เล้ียงสัตว/์ประมง มีรายไดร้วมของครัวเรือน
ต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน และโดยส่วนใหญ่    
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มีท่ีดินท ากินในความครอบครองของครัวเรือนเป็นพื้นท่ีประเภท นส.3 ส่วนครัวเรือน
ที่ไม่มีที่ดินท ากิน พบเป็นจ านวนน้อย ครัวเรือนส่วนใหญ่ได้ใช้หรือพึ่งพิงทรัพยากร   
ป่าไม ้ซ่ึงเป็นประเภทของป่า 

 ตอนที่ 2 การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการป้องกนั      
และปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว 
จงัหวดัล าปาง  

 ผลการส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกนัและ
ปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

 
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้มี       

ส่วนร่วมในประเด็นการประชุมสูงท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรค และความตอ้งการของชุมชน เก่ียวกับการสงวน การอนุรักษ์ รวมทั้ งการ
ป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ในการประชุมประจ าเดือน 
ของชุมชนท่ีตน อยู่อาศยั ประเมินผลอยู่ในระดบั มาก หรือ เฉล่ียทุก 2-6 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 48.66 ส่วนอนัดบัสุดทา้ย ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นการวางแผนนอ้ย
ท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา และร่วมด าเนินการจดัท า
แผนการป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้บรรจุลงในแผนการ
พฒันาระดบัอ าเภอ ประเมินผลอยู่ในระดบั มาก หรือเฉล่ีย 1-2 ปี/คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
47.38 

 
2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วม   

ในประเด็นการด าเนินกิจกรรมสูงท่ีสุด คือ  มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมการปลูก
ตน้ไม ้และการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ในชุมชนของตน 
ประเมินผลอยู่ในระดบั มาก หรือ จ านวน 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 4 กิจกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 52.62 ส่วนอนัดบัสุดทา้ย ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในประเด็นการถ่ายทอดความรู้
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นอ้ยท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด หรือบอกเล่าความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
สงวน อนุรักษ์ และป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ให้กับคนในครัวเรือน      
และในชุมชนของตนทราบ ประเมินผลอยู่ในระดับ มาก หรือ 3-4 คร้ัง/ปี คิดเป็น       
ร้อยละ 46.68 
 

3) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีส่วนร่วมในประเด็นการไดรั้บประโยชน์ต่อชุมชนสูงท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการไดรั้บ
ประโยชนจ์ากกิจกรรมการพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ ตามโครงการป้องกนัและปราบปราม
การตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ประเมินผล
อยูใ่นระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 43.99 แต่พบว่า อนัดบัสุดทา้ย ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
ในประเด็นการไดร้ับประโยชน์ต่อตนเองนอ้ยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการไดร้ับการ
พฒันาศกัยภาพของตน จากการเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกนัและปราบปราม  
การตัดไม้ท าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท้องท่ีอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
ประเมินผลอยูใ่นระดบั มาก คิดเป็น ร้อยละ 54.03 
  

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีส่วนร่วมในประเด็นประเมินผลการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีป่าไม ้ทั้งการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั และ
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการป้องกันละปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า  
ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ประเมินผลอยูใ่นระดบั มาก 
คิดเป็นร้อยละ 44.70 แต่พบว่า อันดับสุดท้าย ประชาชนได้มีส่วนร่วมในประเด็น
ประเมินผลโครงการนอ้ยท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนิน
กิจกรรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
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โดยสรุปในภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั “มาก” เม่ือพิจารณา
จากการจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม “ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ”  มากท่ีสุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วม “ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั” 
อันดับท่ีสาม คือ การมีส่วนร่วม “ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์”            
ส่วนอนัดบัสุดทา้ย มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ “ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล”  

 
5.2 อภิปรายผล 
        จากการส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปราม

การตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
ผูส้ ารวจขออภิปรายผลการส ารวจ ดงัน้ี  

ผลการส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปราม
การตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง     
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั มาก และเม่ือน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์จ  าแนกเป็นรายดา้น 
ไดด้งัน้ี 

1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน
ระดบั มาก เน่ืองจากอ าเภองาว เป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเกิดวิกฤตการลกัลอบ
ตดัไมท้ าลายป่า และบุกรุกยดึถือครอบครองพื้นท่ีป่าโดยผดิกฎหมาย  ผูบ้ริหารและหวัหนา้
ส่วนราชการในระดบัอ าเภอทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนายอ าเภองาว ไดเ้ล็งเห็นและ    
ให้ความส าคญัถึงปัญหาดา้นทรัพยากรป่าไม ้ในการบริหาราชการระดบัอ าเภอ       
เป็นล าดบัตน้ๆ จึงให้การสนบัสนุนในดา้นการจดัท าแผนพฒันา โดยก าหนดกิจกรรม
ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ระบุลงในแบบเสนอโครงการ    
ในระดับอ าเภอ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีใหมี้การพิจารณาคดัเลือกและจดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่าระดบัอ าเภอ ในพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง ให้เป็นอ าเภอน าร่อง จ านวน 1 อ าเภอ       
ซ่ึงอ าเภองาว มีสถิติคดีการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สูงท่ี สุดในจังหวัดล าปาง  จึงได้รับมติ เ ห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกัน               
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และปราบปรามการตดัไม้ท าลายป่าจงัหวดัล าปาง ในการคัดเลือกให้อ  าเภองาวเป็น
อ าเภอน าร่อง เพื่อด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดงันั้น เม่ือมีการเนน้หนกั
ในการด าเนินกิจกรรมดา้นการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าข้ึน จึงเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจควบคู่กนัไป ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผูน้  าชุมชน หรือคณะกรรมการหมู่บา้นได้เขา้ร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็น เสนอปัญหา และความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ในการประชุมประจ าเดือนในชุมชนของตน รวมทั้งในแต่ละชุมชนมีการน าขอ้เสนอ    
ความตอ้งการ และปัญหาดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ ตดัไมท้ าลายป่าดงักล่าว      
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดา้นต่างๆ ในระดบัอ าเภอดว้ย 

2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ  การมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่น
ระดบั มาก เน่ืองจากอ าเภองาว ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง
นบัตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบนั  โดยในปีงบประมาณพ.ศ.2560      
อ  าเภองาว ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใช ้  
ในการด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

2.2)  กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชนบ้านห้วยทาก        
หมู่ท่ี 3 ต  าบลบา้นหวด อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม
จ านวน 100 คน   

2.3) กิจกรรมจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามตดัไมท้ าลายป่าอ าเภองาว 
ด า เ นินกิจกรรมจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามตัดไม้ท าลายป่าอ า เภองาว      
โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม จ านวน 100 คน ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภองาว 
จงัหวดัล าปาง  

2.4)  กิจกรรมรณรงคส์ร้างเครือข่ายระดบัอ าเภอ ด าเนินกิจกรรมรณรงค์
สร้างเครือข่ายระดบัอ าเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 150 คน มีการจดัประชุมกลุ่ม 
และร่วมเดินขบวนรณรงค์การอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้         
ณ ลานโพธ์ิวดัตน้ตอ้งต าบลหลวงเหนือ อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง 
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2.5)  กิจกรรมจดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามตดัไมท้ าลายป่าระดับ
อ าเภอ (น าร่อง) ด าเนินการจดัตั้งศูนยป้์องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบั
อ าเภอ (น าร่อง) ณ ท่ีวา่การอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง และจา้งเหมาพนกังาน เพื่อท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลศูนยฯ์ จ  านวน 1 คน 

จากกิจกรรม เห็นไดว้่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีกิจกรรมท่ีหน่วยงาน
ราชการไดด้ าเนินการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน
ได้เขา้ร่วมอยู่อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในชุมชนหรือพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ป้องกัน และ
ปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าในระดบัอ าเภอ ประชาชนจึงมีโอกาสไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในดา้นการปฏิบติัอยูใ่นระดบั มาก 
  

3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์  ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดบั มาก โดยใหข้อ้มูลวา่ชุมชนของตนมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรม
การพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ ของโครงการ และไดรั้บประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพ
ของตนจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ อาจกล่าวได้ว่า เน่ืองจากการด าเนิน
กิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เกิดผลลพัธ์ท่ีท าให้ประชาชนในชุมชน
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า โดยประโยชน์จากการด าเนิน
กิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นชุมชนหรือพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ของตน ท าให้ชุมชนมีพื้นท่ี 
สีเขียวเพิ่มข้ึน ส่งผลดีต่อสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ การด าเนินทางการเกษตร 
และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างย ัง่ยืน และกิจกรรมจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามตัดไม้ท าลายป่าระดับอ าเภอ (อ าเภองาว) เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิด
แนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนัระหว่างภาครัฐดว้ยกนั และระหว่างภาครัฐกบัภาค
ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมรณรงคส์ร้างเครือข่ายระดบัอ าเภอ เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็น
การสร้างจิตส านึกท่ีดีเกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายในการป้องกนั เฝ้าระวงัการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไมใ้นระดบัอ าเภอ  
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และประชาชนส่วนใหญ่ไดมี้ส่วนร่วมในขั้นตอนของการนึกคิด ตดัสินใจ 
และในขั้นตอนการปฏิบติั จึงเกิดผลประโยชนใ์นการพฒันาศกัยภาพของตนควบคู่ไปดว้ย 
แต่หากวิเคราะห์ในเชิงลึก จากการศึกษาผลการส ารวจดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บ 
ประโยชน์ ถือเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกว่าดา้นอ่ืนๆ โดยลดลงเป็นอนัดบัท่ีสาม อาจกล่าวไดว้่า 
สาเหตุหลกัเกิดมาจากประชาชนยงัขาดความรู้และความเขา้ใจในหลกัการ วตัถุประสงค์
ของโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบัอ าเภอ รวมทั้ง การจดัท า
แผนการด าเนินงานโครงการฯ มีข้อท่ีควรได้รับการปรับปรุง คือ ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนในด้านการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินและส่วนราชการอ่ืนๆ   
พื้นท่ีไดรั้บทราบ ประกอบกบัแผนงานโครงการมีหว้งระยะเวลาอนัสั้น ด าเนินการเป็น
รายปี ประชาชนจึงไม่ไดเ้ลง็เห็นถึงผลประโยชนท่ี์ตนเองจะไดรั้บในระยะยาว 

 
4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั 

มาก อาจกล่าวไดว้า่ ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บการเปิดโอกาสใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้งประชาชนได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีโอกาสไดติ้ดตามผลการด าเนิน
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลของการด าเนินกิจกรรม และผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้ง แต่หากวิเคราะห์ในเชิงลึก ถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบั
การมีส่วนร่วมดา้นอ่ืนๆ จึงอาจกล่าวไดว้่า ประชาชนยงัมีโอกาสท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูล 
ผลของการปฏิบตัิงานโครงการนอ้ย เจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งในระดบัพื้นที่ยงัขาดการ
ประสานงานและการประชาสัมพนัธ์ ประชาชนจึงยงัไม่ไดรั้บขอ้มูล หรือรายงานผลการ
ปฏิบติังานโครงการใหป้ระชาชนในระดบัชุมชน หรือระดบัหมู่บา้นไดรั้บทราบ 

 
การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ

ป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทอ้งท่ี  
อ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง ผลการส ารวจขอ้มูลทัว่ไป เปรียบเทียบกบัผลการส ารวจการมี
ส่วนร่วมในดา้นต่างๆ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อาย ุอาชีพ รายไดร้วมของครัวเรือน 
การมีที่ดินท ากิน การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไมข้องครัวเรือน ต่างกนั การมีส่วนร่วมในการ
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ด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ทอ้งท่ีอ  าเภองาว จงัหวดัล าปาง ไม่แตกต่างกนั  

ดงันั้น การมีแนวทางและหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า 
ระดบัอ าเภอ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้
ในทอ้งถ่ินของตน จะท าให้การจดัการทรัพยากรป่าไมน้ั้นเกิดความเป็นธรรม ลดความ
ขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานรัฐกบัประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน หรือระหว่างชุมชนกบัชุมชน
ดว้ยกนัเอง รวมทั้ง การมีแนวทางและหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้ง เหมาะสมกบับริบทของ
สังคมไทย จะส่งผลท าให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ 
อนัเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้มีสภาพบงัคบัใชท่ี้เกิดข้ึน
จริงในทางปฏิบติัได ้ซ่ึงผลท่ีได ้น าไปสู่เป้าหมายของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มได้อย่างสมดุลและยัง่ยืน ดังนั้น ผูส้ ารวจวิจยัจึงได้วิเคราะห์ถึง แนวคิด 
รูปแบบ และปัจจัยท่ีส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่า ทั้ งน้ี เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มคงอยู่
อยา่งสมดุลและยัง่ยนืในทา้ยท่ีสุด 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
      การส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปราม   

การตดัไมท้ าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทอ้งท่ีอ าเภองาว จังหวดัล าปาง      
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการศึกษาวิจัย ซ่ึงพบว่า การส ารวจการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ และ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลอยู่ในอนัดับสุดทา้ย จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งหาแนวทางในการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในดา้นดงักล่าว เพิ่มมากข้ึน ในส่วนของผูส้ ารวจวิจยั มีขอ้เสนอแนะ
ตามประเดน็ ดงัน้ี 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1) ควรก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหาร

ราชการระดบัอ าเภอ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของกระบวนการวางแผน เพื่อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม  
ในการวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ และ/หรือ ขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมในการประชุม  การเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ  2) การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติัการ ก าหนดกิจกรรมต่างๆให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดับ
พื้นท่ี และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการไดรั้บ
ประโยชน์ และสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพตนเอง และ 4) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และเปิดโอกาส 
ใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินงานไดทุ้กกระบวนการ 

2) ควรบรรจุแผนการด าเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทอ้งถ่ิน ตลอดจนส่วน
ราชการอ่ืนๆ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ มีความรู้และความเขา้ใจถึงหลกัการและ
วตัถุประสงคข์องโครงการ  

 
ข้อเสนอเชิงปฏบิัติการ 
1) จดัประชุมประชาคมทุกหมู่บา้น เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทาง รวมทั้ง 

ขอ้เสนอแนะในการวางแผนงานดา้นการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการ 
ตดัไมท้ าลายป่า ทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง ใหป้ระชาชนในชุมชน ไดมี้โอกาสแสดง
ความคิดเห็น มีเวทีเสวนาในชุมชน เก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การตดัไมท้ าลายป่า รวมทั้งการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ พร้อมเสนอรายงานการประชุม
ดงักล่าวใหค้ณะท างานโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบัอ าเภอ
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

2) แต่งตั้ งผูแ้ทนหรือผูน้  าจากชุมชนทุกชุมชน เพื่อเข้ามาเป็นหน่ึงใน
คณะท างานโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าระดบัอ าเภอ  
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ข้อเสนอเชิงวชิาการ 
1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งท่ีอ าเภองาว จงัหวดัล าปาง  
2) ควรขยายผลศึกษาเร่ือง การส ารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งท่ี

อ าเภออ่ืนๆ ของจังหวดัล าปาง เพื่อน าปัจจัยต่างๆ มาเปรียบเทียบผลซ่ึงกันและกัน  
เพื่อ ท่ีสามารถน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
ในปีงบประมาณต่อไป 

3) ควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี เพื่อใชป้ระกอบการด าเนินโครงการ
ป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าในภาพรวมทั้งระดบัจงัหวดั และระดบัอ าเภอ   
ในทุกทอ้งท่ี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก  
 

เอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการส ารวจการมส่ีวนร่วมในการด าเนินโครงการ 
ป้องกนัและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ท้องทีอ่ าเภองาว จังหวดัล าปาง 
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  ภาคผนวก  ข  

 
แบบส ารวจการมส่ีวนร่วมในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปราม 

การตัดไม้ท าลายป่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ท้องทีอ่ าเภองาว จังหวดัล าปาง 
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      ภาคผนวก  ค  

 

สรุปผลการด าเนินกจิกรรมโครงการป้องกนัและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อ าเภองาว จังหวดัล าปาง 
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ผลการด าเนินงานโครงการป้องกนัและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าจังหวดัล าปาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
พื้นท่ีด าเนินโครงการของจงัหวดัล าปาง จ านวน 13 อ าเภอ ไดแ้ก่ 1) อ าเภองาว 2) อ าเภอเมืองล าปาง 
3) อ าเภอหา้งฉตัร 4) อ าเภอวงัเหนือ 5) อ าเภอแจห่้ม 6) อ าเภอแม่เมาะ 7) อ าเภอแม่พริก 8) อ าเภอแม่ทะ 
9) อ าเภอเสริมงาม 10) อ าเภอสบปราบ 11) อ าเภอเกาะคา 12) อ าเภอเมืองปาน 13) อ าเภอเถิน 
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมโครงการส าหรับอ าเภอน าร่อง (อ าเภองาว จงัหวดัล าปาง) 

ล ำดับ
ที ่

แผน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
(บำท) 

1 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ
ระดับอ ำเภอ 

จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ
ระดับอ ำเภอ พื้นที่ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง         
ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง และมีกำร     
จ้ำงเหมำพนักงำนก ำกับดูแลศูนย์ จ ำนวน 1 คน 

- 

2 กิจกรรมรณรงค์สร้ำงเครือข่ำย
ระดับอ ำเภอ 
 
 
 
 

จัดท ำกิจกรรมเดินรณรงค์สร้ำงเครือข่ำยระดับอ ำเภอ 
พร้อมท ำ MOU บูรณำกำรระหว่ำงหัวหน้ำส่วน
รำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง     
และก ำนัน 10 ต ำบล พ้ืนที่ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง  
ในวันที่ 10 เมษำยน 2560 ณ ลำนหน้ำวัดต้นต้อง 
ต ำบลหลวงเหนือ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง  

20,000 

3 กิจกรรมจัดท ำแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 
ระดับอ ำเภอ 
 
 

ด ำเนินกำรประชุม เพ่ือร่วมจัดท ำแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ พ้ืนที่ อ ำเภองำว 
จังหวัดล ำปำง ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 ณ ศำลำ
ประชำคมที่ว่ำกำรอ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง จ ำนวน   
1 ครั้ง 

80,000 

4 กิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ  
 
 
 
 

ด ำเนินกำรจัดประชุม เพ่ือสร้ำงขยำยเครือข่ำย
อำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.) จ ำนวน 3 ต ำบล ได้แก่ 
ต ำบลแม่ตีบ ต ำบลปงเตำ และต ำบลบ้ำนร้อง    
อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง 

15,000 
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ล าดบั 
ประเภท 
ขอ้มูล 

จ านวนคดี  
(คดี) ตรวจยดึ จ านวน/ ปริมาตร /พื้นท่ี หมายเหตุ 

1 คดีลกัลอบตดัไม ้ 214 ไมส้ักท่อน 783 ท่อน/ 91.29 ลบ.ม. 

 

ไมส้ักแปรรูป 4,103 แผน่/ 35.81 ลบ.ม. 
ไมก้ระยาเลยท่อน 854 ท่อน/ 111.11 ลบ.ม. 
ไมก้ระยาเลยแปรรูป 3,054 แผน่/ 77.98 ลบ.ม. 

2 คดีบุกรุก 
แผว้ถางป่า 

83 พื้นท่ีบุกรุก 
แผว้ถางป่า 

1,827 - 2 - 37 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมจ านวนคดี (คดี) 297 

- จ านวนผูต้อ้งหา 72 ราย 
 

- อุปกรณ์การกระท าผิด
จ านวน  288 รายการ (ช้ิน) 
 

- สรุปจ านวนคดีรายอ าเภอ 
1) อ าเภองาว 61 คดี 
2) อ าเภอเถิน 49 คดี 

3) อ าเภอเมืองล าปาง 33 คดี 

4) อ าเภอแม่พริก 12 คดี 

5) อ าเภอเมืองปาน 19 คดี 

6) อ าเภอแม่เมาะ 23 คดี 

7) อ าเภอวงัเหนือ 9 คดี 
8) อ าเภอแม่ทะ 13 คดี 

9) อ าเภอแจห่้ม 44 คดี 
10) อ าเภอห้างฉตัร 10 คดี 
11) อ าเภอเสริมงาม 5 คดี 

12) อ าเภอเกาะคา 15 คดี 

13) อ าเภอสบปราบ 4 คดี 

ตารางสรุปผลการจับกุมคดีการกระท าความผดิกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ พืน้ทีจั่งหวดัล าปาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ง 
 

      ภาพการด าเนินกจิกรรมและการจัดเกบ็ข้อมูล  
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ภาพถ่าย 
กจิกรรมรณรงค์สร้างเครือข่าย อ าเภองาว จังหวดัล าปาง 
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ภาพถ่าย 
กจิกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า  

พืน้ทีอ่ าเภองาว จังหวดัล าปาง 
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ภาพถ่าย 
กจิกรรมจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า อ าเภองาว จังหวดัล าปาง 
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